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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 اریبسی هاشبکه تیریمد یبراخوبی  یکارهاراه توانسته است

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

 خودکار صورت کامالًها بهاز آن یدسته از افراد برداشته شده و بخش نیاز دوش ا یتیریبر در ساختار مدزمان

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

Microsoft System Center   .ترین امکاناتی که ابزار یکی از مهماستSCCM  در اختیار مدیران شبکه قرار

 SCCM هایمؤلفهربردی و های کابرنامه بر های کاربردی و همچنین نظارتدهد، امکان استقرار برنامهمی

توان سناریوهای مختلفی را برای نصب، استقرار و نظارت برنامه می SCCMامکان در این  است. با استفاده از

آشنا  SCCMاستقرار برنامه کاربردی و نظارت بر آن در کاربردی اجرا کرد. در این گزارش با شیوه و مفاهیم 

 دهیم.قرار برنامه کاربردی را مورد بررسی قرار میشده و با یک سناریوی عملی، فرآیند است

 SCCMاستقرار برنامه کاربردی در  2

های مختلفی استفاده کرد. در این قسمت به های کاربردی به روشتوان برای استقرار برنامهمی SCCMاز 

 پردازیم.توضیح برخی مفاهیم مرتبط با بحث استقرار برنامه کاربردی می

 نامه کاربردیفرآیند استقرار بر 2-1

SCCM نظر از نوع روش استقرار مورد استفاده، دهد. صرفدو روش کلی برای استقرار برنامه کاربردی ارائه می

 اقدامات مشترک زیر برای استقرار برنامه کاربردی وجود دارد:

 کردنفعال Directory User Discovery )در صورت نیاز( 

 کاربردی جهت نصبکردن فایل تنظیمات برنامه آماده 

  نصبApplication Catalog 

o سازی سرویس فعالCatalog Web Service Point 

o سازی سرویس فعالCatalog Website Point Application 

 ایجاد برنامه کاربردی 

 توزیع برنامه کاربردی 
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 استقرار برنامه کاربردی 

 نصب برنامه کاربردی 

 ای استقرار برنامه کاربردیهشرو 2-2

 رنامه کاربردی از طریق استقرار بpackage 

در این روش، فایل نصب برنامه  بود. SCCMاستقرار برنامه کاربردی در  برای ابتدا این روش تنها روش

تر برنامه کاربردی سریع گیرد. در این روشقرار می SCCMنصب در  packageصورت یک کاربردی به

 شود.نظر گرفته نمینیازی برای آن در شود و هیچ شرط و پیشمستقر می

  استقرار برنامه کاربردی از طریقapplications 

برای استقرار برنامه کاربردی ارائه شد. این روش سرعت عمل به بعد این روش نیز  SCCM 2012از 

ترین این مهمدهد، از های بیشتری را ارائه میدارد، ولی قابلیت packageتری نسبت به روش پایین

 ان به موارد زیر اشاره کرد:توها میقابلیت

o نصب برنامه کاربردی 1نیازهایکردن پیشمشخص 

 NET Framework 3.5.توانیم مشخص کنیم که برای نصب برنامه کاربردی باید عنوان مثال ما میبه

نصب  NET Framework 3.5. کهصورتیگیرنده نصب باشد و در عامل سرویسبر روی سیستم

 صورت خودکار نصب شود.قبل از نصب برنامه کاربردی به NET Framework 3.5. نباشد،

o نصب برای برنامه کاربردی 2های عمومیکردن شرطمشخص 

 RAMهایی که دارای عاملتوانیم مشخص کنیم که برنامه کاربردی بر روی سیستمعنوان مثال ما میبه

 به باال هستند نصب شود. 4

o  گیرندهط سرویسبرنامه کاربردی توس 3حذف قابلیتارائه 

                                                   

 

 

1 Prerequisite 

2 Global Condition 

3 Uninstall 
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 SCCMای کاربردی قابل استقرار در هبرنامه 2-3

 زیر وجود دارد: افزاریهای نرمبسته هایعانواامکان استقرار برنامه کاربردی با  SCCMدر 

 Windows Installer (*.msi file) 

 Windows app package (*.appx, *.appxbundle) 

 Windows app package (in the Windows Store) 

 Microsoft Application Virtualization 4 

 Microsoft Application Virtualization 5 

 Windows Mobile Cabinet 

 macOS 

 استقرار یک برنامه کاربردی یسناریو 3

 Directory User کردنفعالمنظور اجرای سناریوی استقرار یک برنامه کاربردی، نیاز به انجام مراحل به

Discovery  در صورت نیاز(، آماده کردن فایل تنظیمات برنامه کاربردی، نصب(Application Catalog ایجاد ،

باشد. در ادامه هر برنامه کاربردی، توزیع برنامه کاربردی، استقرار برنامه کاربردی و نصب برنامه کاربردی می

 Microdoft Officeیو برنامه کاربردی گیرند. در این سنارکدام از این موارد با جزئیات مورد بررسی قرار می

 شود.مستقر می SCCMدر 

 Directory User Discovery دنکرلفعا 3-1

گیرند. این منابع در دسترس کاربران های کاربردی( بر روی درگاه سازمان قرار میمنابع )برنامه  SCCMدر

کردن منظور مشخصد. بهگیرنگیرنده( قرار میدهنده و هم از طرف سرویسمشخصی )هم از طرف سرویس

فعال شود. بدین منظور در قسمت  Directory User Discoveryدهنده باید کاربران مجاز در سمت سرویس

Administration از منوی ،Hierarchy Configuration بر روی ،Active Directory User Discovery 

 (..Error! Reference source not found) کنیمرا انتخاب می propertiesو گزینه  کرده راستکلیک
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 User Directory Discovery (1)کردن فعال  1شكل 

. در ادامه با زدن کنیممی را انتخاب Enable Active Directory User Discoveryگزینه  در پنجره بازشده

 .(3و  2شکل ) کنیم، دامنه کاربران موجود در دامنه خود را انتخاب میSelect new containerدکمه 

 

 User Directory Discovery (2)کردن فعال  2شكل 
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 User Directory Discovery (3)کردن فعال  3شكل 

، دوباره بر Active Directory User Discoveryسازی سرویس منظور فعالپس از انتخاب کاربران مجاز، به

را انتخاب  Run Full Discovery Nowو گزینه  راست کردهکلیک Active Directory User Discoveryروی 

 .(4شکل ) کنیممی

 

 User Directory Discovery (4)کردن فعال  4شكل 
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 (.5شکل کنیم )کلیک می Yesشود که بر روی یدی ظاهر میدر پایان این مرحله پیام تأی

 

 User Directory Discovery (5)کردن فعال  5شكل 

یک بار باید آن  ،شدن سرویس ییدمنظور تأباشد. بهشده و در حال اجرا میتا به اینجا سرویس مورد نظر فعال

کرده و گزینه  راستکلیک Active Directory User Discoveryکنیم. برای این کار بر روی  refreshرا 

Refresh (.6شکل کنیم )انتخاب می را 
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 User Directory Discovery (6)کردن فعال  6شكل 

 Asset and Compliance/Usersدر قسمت  را شدهتوانیم کاربران مشخصپس از انجام مراحل قبل، می

ابع من ،دهندهتوانند در سمت سرویسی هستند که می. در حقیقت این کاربران، کاربران(7شکل ) مشاهده کنیم

 سی داشته باشند.ها دسترمان مشاهده کنند و به آنهای کاربردی( را در درگاه ساز)برنامه

 

 User Directory Discovery (7)کردن فعال  7شكل 
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 Microsoft Officeافزار نرم نصبردن فایل تنظيمات کهآماد 3-2

ربندی های سازمان پیککه یک برنامه کاربردی در درگاه سازمان قرار بگیرد، باید با توجه به سیاستقبل از این

 Microsoftافزار نرمشود و در نهایت با تنظیمات مورد نظر بر روی پرتال سازمان قرار گیرد. در این گزارش 

Officeا گیرد. بدین منظور ابتددر پرتال سازمان قرار  شده وپیکربندی  شده تاانتخاب عنوان برنامه کاربردی، به

 آماده شود. Microsoft Officeافزار نرمباید فایل تنظیمات مربوط به 

 های منبع اینفایلداخل پوشه  adminکامل باشد، یک پوشه به اسم  Office های منبعفایل که پوشهدر صورتی

 وجود این پوشه اطمینان حاصل شود.که باید از  (8شکل ) افزار وجود داردنرم

 

 Microsoft Officeافزار در نرم admin پوشه  8شكل 

را اجرا  setup.exe /adminدر اولین گام دستور شده و  Officeافزار وارد مسیر نرم Command Promptدر 

 .(9شکل ) کنیممی
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 Officeجهت تنظيم فایل نصب  setup.exe /adminاجرای دستور   9شكل 

شکل ) شودظاهر می Microsoft Office Customization Tool، پنجره setup.exe /adminبا اجرای دستور 

را مشخص کرد. مراحل مربوط به انجام تنظیمات  Officeتوان تنظیمات مربوط به نصب . در این پنجره می(10

 کنیم.را آغاز می

 

 Microsoft Office (1)افزار نرم نصبکردن فایل تنظيمات آماده  10شكل 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

10 

 

 
 

را افزار نرمو توافق یا شرایط  Officeشماره سریال محصول ، Licensing and user interfaceدر قسمت 

کردن به وارد کردن شماره سریال و قبول. بدین ترتیب هنگام نصب دیگر نیازی (11شکل ) کنیممشخص می

 شوند.طور خودکار مشخص میگیرنده نیست و تنظیمات بهتوسط سرویس Microsoftشرایط شرکت 

 

 Microsoft Office (2)افزار نرم نصبکردن فایل تنظيمات آماده  11شكل 

 کنیمتنظیم می Customصورت را به Office بستهافزارهای موجود در ، نرمModify user settingsدر قسمت 

 .(12شکل )
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 Microsoft Office (3)افزار نرم نصبتنظيمات کردن فایل آماده  12شكل 

 .(13)شکل  را فعال یا غیرفعال کنیم office بستهافزارهای مورد نظر در توانیم نرمچنین میهم

 

 Microsoft Office (4)افزار نرم نصبکردن فایل تنظيمات آماده  13شكل 

)فرمت در نظر  MSPتنظیمات مورد نظر را در قالب یک فایل با فرمت  پس از انجام کلیه تنظیمات موردنظر،

 .(14شکل ) کنیمذخیره می admin( در پوشه Microsoftهای نصب خودکار محصوالت گرفته شده برای فایل
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 Microsoft Office (5)افزار نرم نصبکردن فایل تنظيمات آماده  14شكل 

گیرنده که سرویسیم. هنگامیآماده کرد Officeافزار برای نصب خودکار نرمرا  MSPتا به اینجا یک فایل 

ه شود و دیگر نیاز برا داشته باشد، تنظیمات نصب از این فایل فراخوانی می Officeافزار درخواست نصب نرم

 گیرنده نیست.کردن تنظیمات توسط سرویسمشخص

 Application Catalogنصب  3-3

 SCCMافزارهای مورد استفاده در سازمان است. در ، مدیریت واحد نرمSCCMیکی از مهمترین اهداف 

پذیر است. این درگاه شامل یک افزارها از طریق یک درگاه اینترنتی امکانپذیر نرممدیریت واحد و انعطاف

فزارهای اه نرمتوانند با مراجعه به این درگاافزارهای مورد نیاز سازمان است. کاربران یک سازمان میلیست از نرم

های سازمان در سیستم خود نصب کنند. در ها را با توجه به سیاستمورد نیاز خود را درخواست دهند و آن

SCCM ده کردن سرویس مورد نظر، امکان استفابرای هر فعالیت یک سرویس در نظر گرفته شده است. با فعال

ی داخل آن یک لیست برا ای یک سازمان ایجاد کرده ومتمرکز برشود. بنابراین باید یک درگاه از آن فراهم می

 افزارها به ترتیبهای مورد نظر برای ایجاد یک درگاه و تعبیه لیست نرمافزارها تعبیه شود. سرویسنرم

Application Catalog Web Service Point  وApplication Catalog Website Point منظور فعالهستند. به

 کنیم.صورت زیر عمل میشده به ادهای یکردن سرویس
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را انتخاب می Site Configurationکلیک کرده و  Administration، بر روی گزینه SCCMابتدا در محیط 

 .(155شکل شود )مرکزی سازمان نمایش داده میسایت  کنیم. با انتخاب این گزینه

 

 Application Catalog (1)نصب   15شكل 

 کنیمرا انتخاب می Add Site System Rolesو گزینه  کرده کلیکراستروی سایت اصلی  در پنجره بعد بر

 .(16شکل )
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 Application Catalog (2)نصب   16شكل 

جایی شود. از آندهنده برای درگاه سازمان مشخص می، سرویسGeneralباز شده، در قسمت  ویزارددر پنجره 

دهنده صورت محلی نصب شده است نیازی به انتخاب یک سرویسبهدهنده ، سرویسSCCMکه هنگام نصب 

 Use the site server's computer account to install the siteچنین با انتخاب گزینه جدید نیست. هم

systemتواند درگاه سازمان را ایجاد کند. در این دهنده میکنیم که کاربر جاری در سرویس، مشخص می

 .(17شکل ) کنیمکلیک می Nextکمه قسمت بر روی د
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 Application Catalog (3)نصب   17شكل 

نیز  شود. در این قسمتمشخص می Proxyدر صورت استفاده از پروکسی، تنظیمات مربوط به آن در قسمت 

 .(19شکل ) کنیمکلیک می Nextبر روی دکمه 
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 Application Catalog (4)نصب   18شكل 

های کنیم. گزینهسازی را انتخاب میهای مورد نظر جهت فعال، سرویسSystem Role Selectionدر قسمت 

Application Catalog Web Service Point  وApplication CatalogWebsite Point زنیم و در را تیک می

 .(19شکل ) کنیمرا کلیک می Nextادامه دکمه 
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 Application Catalog (5)نصب   19شكل 

های اتصال به آن مشخص شده ، درگاه وب و پورتApplication Catalog Web Service Pointدر بخش 

 .(20شکل ) کنیمرا کلیک می Nextاست. در این قسمت نیز دکمه 
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 Application Catalog (6)نصب   20شكل 

و تنظیمات آن مشخص شده است. با کلیک  Application Catalog Website Point ،Site Serverدر قسمت 

شویم، در این قسمت نام سازمان می Application Catalog Customizationوارد بخش  Nextبر روی گزینه 

شود. در این قسمت سازمان بعدها در درگاه سایت نمایش داده می . این نام(21شکل ) کنیمخود را وارد می

 کنیم.کلیک می Nextنیز بر روی دکمه 
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 Application Catalog (7)نصب   21شكل 

، نام سازمان و رنگ درگاه سازمان را Application Catalog Customizationدر قسمت در مرحله بعد 

 (.22شکل ) کنیممشخص می
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 Application Catalog (8)نصب   22شكل 

 Next  ،Application Catalogکنیم و با زدن دکمه ای از تنظیمات انجام شده را مشاهده میسپس خالصه

 .(23شکل ) کنیممورد نظر را نصب می



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

21 

 

 
 

 

 Application Catalog (9)نصب   23شكل 

 .(24شکل ) کنیمکلیک می Closeدر پایان بر روی دکمه 

 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

22 

 

 
 

 

 Application Catalog (10)نصب   24شكل 

 SMS مؤلفهایم. در حقیقت افزارهای سازمان را ایجاد کردهتا به اینجا سرویس مربوط به نمایش لیست نرم

Portal WebSite از نصب  اطمینانایم. برای را نصب کردهSMS Portal WebSite در پوشه ،logs  موجود(

 .(25شکل ) کنیمرا باز می SMSPORTALWEBSetup( فایل SCCMدر مسیر نصب 

 

 Portal WebSite SMSاز نصب  نانيجهت اطم logsپوشه  یبررس  25شكل 

مؤلفه مورد نظر مشخص شده است آمیز بودن نصب موفقیت SMSPORTALWEBSetupدر داخل فایل 

 (.26شکل )



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

23 

 

 
 

 

 SMS Portal WebSiteاز نصب  نانيجهت اطم SMSPORTALWEBSetup لیفا یررسب  26شكل 

توانیم درگاه سازمان را مرورگر میدر  http://localhost/CMApplicationCatalogدرس اکنون با استفاده از آ

 ببینیم.

 

 درگاه سازمان  27شكل 

 Microsoft Officeایجاد برنامه کاربردی  3-4

وجود داشته باشند را مشخص  Aplication Catalogخواهیم در قسمت افزارهایی که میباید نرم در این مرحله

جهت قرار گرفتن  Microsoft Officeافزار ها را برای نصب خودکار آماده کنیم. در این گزارش نرمکنیم و آن

گردیم، در قسمت برمی SCCMبر روی درگاه سازمان در نظر گرفته شده است. برای این کار به کنسول 

Software Library  وارد بخشAplication Managment (28شکل ) شویممی. 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

24 

 

 
 

 

 Microsoft Office (1) یبرنامه کاربرد جادیا  28شكل 

ر کنیم. برای این کار دهای کاربردی، برای هر برنامه کاربردی یک پوشه ایجاد میجهت مدیریت بهتر برنامه

ویک پوشه جدید برای  راست کردهکلیک Aplicationsبر روی گزینه  Aplication Managementقسمت 

 .(29)شکل  کنیمایجاد می Officeافزار نرم



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

25 

 

 
 

 

 ایجاد پوشه برنامه کاربردی - Microsoft Office (2)ایجاد برنامه کاربردی   29شكل 

 .(30)شکل  دهیمقرار می Microsoft Officeاسم این پوشه را برابر 

 

 ایجاد پوشه برنامه کاربردی - Microsoft Office (3)ایجاد برنامه کاربردی   30شكل 

 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

26 

 

 
 

 

 Microsoft Office (4)ایجاد برنامه کاربردی   31شكل 

)َکل  کنیمرا انتخاب میApplication  Createکنیم و گزینه کلیک میراست Microsoft Officeبر روی پوشه 

32). 

 

 Microsoft Office (5)ایجاد برنامه کاربردی   32شكل 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

27 

 

 
 

شود که اطالعات شرایط نصب شود. در این پنجره مشخص میظاهر می Create Application Wizardپنجره 

 Automaticallyصورت دستی وارد شود. با انتخاب گزینه صورت خودکار دریافت شود و یا بهاز فایل به

detect information about this application from installation filesاطالعات نصب کنیم که ، مشخص می

کنیم. نوع برنامه کاربردی مورد نظر را مشخص می typeصورت خودکار دریافت شود. همچنین در قسمت به

را انتخاب  Windows Installerهای ویندوزی است، گزینه از نوع برنامه Micosoft Officeکه برنامه دلیل اینبه

 کنیم.رفی میرا مع Microsoft Officeمسیر فایل نصب  Locationدر قسمت  .کنیممی

  فرمتmsi ط ویندوز است. کلیه اطالعات نظیرافزار در محییک فرمت استاندارد جهت نصب نرم 

درج شده  msiافزار در اطالعات فایل دستور نصب، دستور حذف و روش شناخت نصب بودن نرم

 است.

 صورت مسیر فایل باید بهUNC .وارد شود 

 برنامه  های منبعفایلکه در صورتیMicrosoft Office  کامل باشد، فایل نصب به نام

proplusww.msi در پوشه ،proplus.ww (33)شکل  قرار دارد. 

 

 proplus.wwموجود در پوشه  proplusww.msiفایل نصب   33شكل 

 .(34)شکل  کنیمکلیک می Nextپس از انتخاب فایل نصب بر روی گزینه 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

28 

 

 
 

 

 Microsoft Office (6)ایجاد برنامه کاربردی   34شكل 

اطالعات صحیح وارد شده باشد،  کهصورتیشود. در اطالعات فایل بررسی می Import Informationدر بخش 

 (.35کنیم )شکل کلیک می Nextشود. سپس روی گزینه آمیز بودن ورود اطالعات، نمایش داده میپیام موفقیت



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

29 

 

 
 

 

 Microsoft Office (7)یجاد برنامه کاربردی ا  35شكل 

، ما این اختیار را داریم که اطالعات وارد شده را تغییر دهیم. اسم و نوع General Informationدر قسمت 

صورت ، نوع فایل نصب بهInstallation Programکنیم. همچنین در بخش برنامه کاربردی را مشخص می

 .(36)شکل  کنیمکلیک می Nextجره نیز بر روی گزینه شود. در این پنخودکار مشخص می



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

30 

 

 
 

 

 Microsoft Office (8)ایجاد برنامه کاربردی   36شكل 

شود، که در این بخش نیز بر روی ، یک خالصه از تنظیمات انجام شده نمایش داده میSummaryدر قسمت 

 .(37)شکل  کنیمکلیک می Nextدکمه 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

31 

 

 
 

 

 Microsoft Office (9)ایجاد برنامه کاربردی   37شكل 

 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

32 

 

 
 

 

 Microsoft Office (10)ایجاد برنامه کاربردی   38شكل 

 .(39)شکل  شودآمیز بودن درج اطالعات نشان داده میپیام موفقیت Completionدر پایان در قسمت 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

33 

 

 
 

 

 Microsoft Office (11)ایجاد برنامه کاربردی   39شكل 

آماده شد. جهت بررسی نهایی فایل نصب، در پوشه  SCCMبرای  Microsoft Office کاربردیاکنون برنامه 

کنیم و گزینه کلیک میدرج شده راست Microsoft Officeایجاد شده برنامه کاربردی، بر روی برنامه 

Properties (40)شکل  کنیمرا انتخاب می. 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

34 

 

 
 

 

 Microsoft Office (1)بررسی نهایی فایل نصب   40شكل 

 کنیمکلیک می Editکنیم و بر روی دکمه درج شده را انتخاب می msi ، فایل Deployment Typesدر سربرگ 

 .(41)شکل 

 

 Microsoft Office (2)بررسی نهایی فایل نصب   41شكل 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

35 

 

 
 

این  کهصورتی. )در (42)شکل  شودیمشخص م msiمسیر درج فایل  Contentدر پنجره باز شده، در سربرگ 

 مشخص شود.( UNCصورت وجود نداشته باشد، باید مسیر به صورت خودکاریر بهمس

 

 Microsoft Office (3)بررسی نهایی فایل نصب   42شكل 

برای نصب  .(43)شکل  شودنصب برنامه کاربردی مشخص می، دستورات حذف و Programsدر سربرگ 

است و برای حذف برنامه کاربردی دستور حذف  setup.exeبرنامه کاربردی تحت ویندوز دستور نصب برابر 

 است. setup.exe/uninstallبرابر 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

36 

 

 
 

 

 Microsoft Office (4)بررسی نهایی فایل نصب   43شكل 

 .(44)شکل  کنیمکلیک می OK، در پایان بر روی گزینه msiپس از بررسی تنظیمات فایل 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

37 

 

 
 

 

 Microsoft Office (5)بررسی نهایی فایل نصب   44شكل 

 Microsoft Officeتوزیع برنامه کاربردی  3-5

ه شود کشود باید توزیع شود. این عمل باعث میهر برنامه کاربردی که در کنسول وارد می SCCMدر راهکار 

انتقال پیدا کنند و در دسترس  Destribution Pointهای برنامه کاربردی مورد نظر شما بر روی فایل

قابلیت نصب بر روی  Microsoft Officeها قرار بگیرند. تا به اینجا برنامه کاربردی گیرندهسرویس

آن را ندارد. بنابراین بر روی فایل  منبع دهنده دسترسی به فایلگیرنده را ندارد زیرا سرویسسرویس

Microsoft Office و گزینه  کرده کلیکراستDistribute Content (45)شکل  کنیمرا انتخاب می. 

 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

38 

 

 
 

 

 Microsoft Office (1)توزیع برنامه کاربردی   45شكل 

شود. در صفحه اول مشخص شده باز می Dstribute Content Wizardپنجره  Dstribute Contentبا انتخاب 

 .(46)شکل  کنیممیرا کلیک  Nextشود. در این صفحه گزینه که چه نوع محتوایی توزیع میاست 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

39 

 

 
 

 

 Microsoft Office (2)وزیع برنامه کاربردی ت  46شكل 

کلیک  Nextنوع برنامه کاربردی مشخص شده است. در این صفحه نیز بر روی گزینه  Contentدر قسمت 

 .(47)شکل  کنیممی



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

40 

 

 
 

 

 Microsoft Office (3)توزیع برنامه کاربردی   47شكل 

کنیم. برای این فایل برنامه کاربردی را مشخص می Content Destination ،Destination Pointدر قسمت 

 .(48)شکل  کنیمرا انتخاب می Destination Pointکنیم و سپس گزینه کلیک می Addکار بر روی دکمه 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

41 

 

 
 

 

 Microsoft Office (4)توزیع برنامه کاربردی   48شكل 

 دهندهسرویسهمان  Destination Pointکنیم. در اینجا را انتخاب می Destination Pointدر پنجره باز شده 

 .(49)شکل  سازمان بر روی آن قرار گرفته استست که درگاه ما



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

42 

 

 
 

 

 Microsoft Office (5)توزیع برنامه کاربردی   49شكل 

 .(50)شکل  کنیمکلیک می Destination Pointبر روی دکمه  Destination Pointبا مشخص شدن 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

43 

 

 
 

 

 Microsoft Office (6)توزیع برنامه کاربردی   50شكل 

شود. در این و محتوای موجود بر روی آن نشان داده می Destination Pointای از در صفحه بعد خالصه

 .(51)شکل  کنیمکلیک می Nextصفحه نیز بر روی دکمه 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

44 

 

 
 

 

 Microsoft Office (7)توزیع برنامه کاربردی   51شكل 

 .(52)شکل  شودنشان داده می Destination Pointآمیز بودن تعیین در پایان پیام موفقیت



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

45 

 

 
 

 

 Microsoft Office (8)توزیع برنامه کاربردی   52شكل 

 Microsoft Officeاستقرار برنامه کاربردی  3-6

ار بر برای این ک ها مستقر شود.گیرندهاست. برنامه کاربردی باید برای سرویس Deploymentقدم بعدی ایجاد 

 .(53)شکل  کنیمرا انتخاب می Deployکنیم و گزینه می کلیکراستروی برنامه کاربردی وارد شده 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

46 

 

 
 

 

 Microsoft Office (1) یستقرار برنامه کاربردا  53شكل 

کنیم. برای این کار بر روی دکمه را انتخاب می Deploymentمربوط به  General ،Collectionدر قسمت 

Browse (54)شکل  کنیمکلیک می. 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

47 

 

 
 

 

 Microsoft Office (2) یستقرار برنامه کاربردا  54شكل 

کنیم. سپس در انتخاب میا ر Device Collectionدر سمت چپ پنجره ظاهر شده، از منوی کشویی گزینه 

 Microsoftفزار انرمکنیم که کنیم. در اینجا ما تعیین میمورد نظر را انتخاب می Collectionسمت راست 

Office ی( قابل نصب است. در پایان بر روی دکمه عاملسیستمها )با هر نوع بر روی همه سیستمOK  شکل(

 .(56)شکل  کنیمکلیک می Nextوسپس ( 55



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

48 

 

 
 

 

 Microsoft Office (3) یستقرار برنامه کاربردا  55شكل 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

49 

 

 
 

 

 Microsoft Office (4) یستقرار برنامه کاربردا  56شكل 

برنامه کاربردی  Destination Pointشود. در اینجا ، توزیع برنامه کاربردی بررسی میContentدر قسمت 

 .(57)شکل  کنیمکلیک می Nextمشخص شده است. بر روی دکمه 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

50 

 

 
 

 

 Microsoft Office (5) یستقرار برنامه کاربردا  57شكل 

عمل نصب  Actionشود. در قسمت تنظیمات برنامه کاربردی مشخص می Deployment Settingدر قسمت 

با انتخاب . Requiredو  Availableدو گزینه وجود دارد:  Purposeکنیم. در قسمت افزار را مشخص مینرم

گیرنده قرار بگیرد و سرویستواند در سمت سرویسکنیم که برنامه کاربردی میمشخص می Availableگزینه 

برنامه  کهصورتیکنیم در مشخص می Requiredگیرنده در صورت تمایل آن را نصب کند. با انتخاب گزینه 

را  Availableدر اینجا ما گزینه  صورت خودکار نصب شود.گیرنده قرار گرفت، بهسمت سرویس کاربردی

 .(58)شکل  کنیمرا کلیک می Nextکنیم و دکمه انتخاب می



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

51 

 

 
 

 

 Microsoft Office (6) یرنامه کاربردستقرار با  58شكل 

کنیم و بندی برای نصب برنامه کاربردی را مشخص میمه زمانادر صورت تمایل برن Schedulingدر قسمت 

 .(59)شکل  کنیمرا کلیک می Nextدکمه 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

52 

 

 
 

 

 Microsoft Office (7) یستقرار برنامه کاربردا  59شكل 

شود. در این صفحه گیرنده مشخص می، اعالن برنامه کاربردی در سمت سرویسUser Experienceدر قسمت 

 .(60)شکل  کنیمکلیک می Nextنیز بر روی دکمه 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

53 

 

 
 

 

 Microsoft Office (8) یستقرار برنامه کاربردا  60شكل 

شکست  کهصورتیکنیم. در مشخص می Deploymentای را برای شکست ، آستانهAlertدر قسمت 

Deployment شود. در این قسمت نیز بر روی دکمه دهنده اعالم میاز این آستانه بیشتر شود به سرویسNext 

 .(61)شکل  کنیمکلیک می



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

54 

 

 
 

 

 Microsoft Office (9) یستقرار برنامه کاربردا  61شكل 

 ،Next. با کلیک بر روی دکمه (62)شکل  شودای از تنظیمات انجام شده نمایش داده میدر پایان خالصه

 .(63)شکل  شودتنظیمات اعمال می



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

55 

 

 
 

 

 Microsoft Office (10) یستقرار برنامه کاربردا  62شكل 



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

56 

 

 
 

 

 Microsoft Office (11) یستقرار برنامه کاربردا  63شكل 

)شکل  کنیمکلیک می Closeشود. بر روی دکمه آمیز بودن تنظیمات انجام شده نشان داده میدر پایان موفقیت

64). 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

57 

 

 
 

 

 Microsoft Office (12) یستقرار برنامه کاربردا  64شكل 

 Microsoft Officeنصب برنامه کاربردی  3-7

های کاربردی قابل نصب در لیست برنامه Microsoft Officeاکنون با ورود به درگاه سازمان، برنامه کاربردی 

گیرنده ی سیستم سرویس، برنامه کاربردی بر روInstallقرار گرفته است. با انتخاب برنامه کاربردی و دکمه 

 .(66و  65های )شکل شودنصب می



   )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس

58 

 

 
 

 

 Microsoft Office (1) یستقرار برنامه کاربردا  65شكل 

 

 Microsoft Office (2) یستقرار برنامه کاربردا  66شكل 



 )بخش سوم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 SCCMی هامؤلفههای کاربردی و نظارت بر برنامه 4

در سازی این بخش باشد. با فعالآن میهای دقیق گیریگزارشسیستم نظارت و در  SCCMقدرت دیگر 

SCCM های کاربردی مستقر بر روی نظارت متنوعی بر روی برنامه، شما توانایی این را خواهید داشت که

SCCM  این بخش از  سازمان را داشته باشد. هایمؤلفهدیگر وSCCM پذیر است و مدیر شبکه میانعطاف

ایجاد کند و  SCCM هایمؤلفههای کاربردی و برنامههای سفارشی بر روی تواند وابسته به نیاز خود گزارش

میزان ( CPU ،Main Board ،Hard) افزارهای تفصیلی مانند تفکیک بر اساس نوع سختگزارش

 .و موارد بسیار دیگری را از سیستم خروجی بگیرد RAM  ،Hardفضاهای

. این بخش (67)شکل  است Monitoring، بخش SCCMهای اصلی طور که اشاره شد، یکی از بخشهمان 

 دهد.دی را در اختیار ما قرار میهای مفیگزینه

 

 SCCMنظارت در   67 شكل

 Primary Site کهصورتی. در (68)شکل  توانیم سایت خود را مشاهده کنیم، ما میSite Hirarchyدر بخش 

 قطف ها را ببینیم. در این گزارش ماتوانیم ارتباط آنایجاد کرده باشیم، در این قسمت می Secondary Siteو یا 

Primary Site ایم.ایجاد کرده 
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 SCCM (1)در  Primary Siteوضعيت کلی   68 شكل

از  های خطاپیغام کهصورتییکی از نکات مهم، وجود عالمت تیک سبز رنگ بر روی شکل سایت است. در 

توانیم بر روی سایت می کلیکراستشود. با مشخصی بیشتر باشند، این عالمت سبز نشان داده نمیآستانه 

 .(69)شکل  های اعمال شده بر روی سایت را مشاهده کنیمتعداد خطاها، هشدارها و وضعیت سرویس

 

 SCCM (2)در  Primary Siteوضعيت کلی   69شكل 
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 Site، بر روی System Statusی سایت را بررسی کنیم، در بخش هامؤلفهتر صورت دقیقاگر بخواهیم به

Status کنیم. در این قسمت کلیک میSite System Roleاند را مشاهده های مختلفی که برای سایت فعال شده

، اطالعات Show Messageو انتخاب  Site System Roleبر روی هر  راستکلیک. با (70)شکل  کنیممی

 .(73تا  71های )شکل کنیمهای زمانی مختلف مشاهده میرا در بازهمربوط به وضعیت 

 

 SCCM (3)در  Primary Siteوضعيت کلی   70شكل 
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 SCCM (4)در  Primary Siteوضعيت کلی   71شكل 

 

 بازه زمانی یک در Primary Siteوضعيت   72شكل 
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 زمانییک بازه در  Primary Siteهای مربوط به وضعيت log  73شكل 

. در این (74)شکل  کنیمرا مشاهده می Site System Roleهای سازنده لفهؤ، مComponent Statusدر بخش 

ها و وضعیت آن را لفه، پیغامؤراست بر روی هر مکنیم، که با کلیکهای مختلف را مشاهده میلفهؤبخش م

 .(75)شکل  ورت بروز مشکل آن را برطرف کنیمتوانیم بررسی کنیم و در صمی

 

 Site System Role (1)های سازنده لفهؤممشاهده وضعيت   74شكل 
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 Site System Role (2)های سازنده لفهمؤمشاهده وضعيت   75شكل 

. با کلیک (76)شکل  کنیمرا مشاهده می SCCMروی گرفته بر های انجامMonitoring ،deploymentدر بخش 

 .(77)شکل  وضعیت آن را بررسی کنیمتوانیم می، deploymentبر روی هر 

 

 SCCM (1)روی گرفته بر های انجامdeploymentوضعيت   76شكل 
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 SCCM (2)روی گرفته بر های انجامdeploymentوضعيت   77شكل 

 Client. قسمت (78)شکل  است Client Checkو  Client Activityشامل دو قسمت  Client Statusبخش 

Activity های است که برای گیرندهدهنده سرویسنشانConfiguration Manager شکل  اندداده ارسال کرده(

ها مشخص گیرندهشده بر روی سرویسهای نصب، کارکرد صحیح ماژولClient Activity. در بخش (79

 .(80)شکل  شودمی

 

 SCCMدر  Client Statusبخش   78شكل 
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 اندداده ارسال کرده Configuration Managerبرای  در یک بازی زمانی خاص هایی کهگيرندهسرویسوضعيت   79شكل 

 

 هاگيرندهشده بر روی سرویسهای نصبکارکرد ماژولوضعيت   80شكل 

 


