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 مقدمه 1

 Microsoft System Centerبا عنوان  یکپارچه و مناسبشرکت مایکروسافت با ارائه یک مجموعه مدیریتی 

ز این ی استفاده اهای بسیار بزرگ ارائه کند. در نتیجهکارهای خوبی برای مدیریت شبکهتوانسته است راه

ها تا حد بسیار زیادی افزایش یافته و تا حد امکان کارهای ای سازمانهکارایی مدیران شبکه ،مجموعه مدیریتی

دکار کامالً خو صورتبهها بر در ساختار مدیریتی از دوش این دسته از افراد برداشته شده و بخشی از آنزمان

وعه ترین ابزار مجمکاربردی Microsoft System Centerاز مجموعه مدیریتی  SCCMگیرد. ابزار انجام می

Microsoft System Center  دهد تواند با امکاناتی که این ابزار در اختیارش قرار میاست. مدیر شبکه می

در  SCCMترین امکاناتی که ابزار جامع مدیریت و کنترل نماید. یکی از مهم صورتبهی خود را منابع شبکه

ارش است. در این گز های امنیتیر و مدیریت وصلهافزانرم روزرسانیبهدهد، امکان اختیار مدیران شبکه قرار می

های 1افزار و مدیریت وصلهنرم روزرسانیبه فرآیندآشنا شده و با یک سناریوی عملی،  SCCMدر  با این امکان

 دهیم.را مورد بررسی قرار میامنیتی 

 SCCMدر  افزارهای نرمروزرسانیبه 2

دهد که به مدیریت، ای از ابزارها و منابع را ارائه میمجموعه CMSC کارراه افزار درنرم روزرسانیبهقابلیت 

 کند.سازمان کمک میموجود در  هایگیرندهسرویسهای رایانهدر  افزارهای نرمروزرسانیبه و نظارت 2استقرار

وری عملیات، غلبه بر مشکالت امنیتی و حفظ پایداری افزار جهت حفظ بهرهنرم روزرسانیبهمدیریت  فرآیند

دید ها و ظهور تهدیدهای امنیتی جچنین با توجه به تغییر پیوسته فناوریضروری است. همزیرساخت شبکه 

فاهیم مدر این قسمت به توضیح برخی  افزارها توجه گردد.نرم روزرسانیبه فرآیندصورت مداوم به باید به

 پردازیم.افزار مینرم روزرسانیبهمرتبط با بحث 

                                                   

 

 

1 Patch 

2 Deployment 
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 افزارهای نرمروزرسانیبهسازی همگام 2-1

های مایکروسافت و دریافت روزرسانیبهبه معنای اتصال به مرکز  افزارنرم یهاروزرسانیبه یسازهمگام

ر زمانی د زمانی مشخص یا با تنظیم دستیدر یک بازه  با تنظیم خودکارافزار است.نرم روزرسانیبههای متاداده

سازی که عملیات همگامسازی را آغاز کرد. هنگامیتوان عملیات همگاممی ،که مدیر سازمان بخواهد

افزار در سانی نرمرروزهبه پایان رسید، عملیات ب 3افزار در سایت موجود در باالترین سطحنرم روزرسانیبه

 شود.)در صورت وجود( آغاز می 4های فرزندسایت

 افزارهای نرمروزرسانیبهارزیابی سازگاری  2-2

باید یک  کنید، deploy هاگیرندهسرویسهای افزار را به رایانههای نرمروزرسانیبهکه بخواهید قبل از این

software updates compliance  افزار، یک مسانی نررروزهها آغاز کنید. برای هر برایانهاین را برایstate 

message ی تولید شده که این پیام دربرگیرندهcompliance state  است.  روزرسانیبهبرایstate message 

های روزرسانیبهبرای  compliance stateشوند. فرستاده می دهندهسرویسبه نقاط مدیریتی و سپس به سایت 

 هاییافزار را بر روی رایانههای نرمروزرسانیبهتوانید شوند. شما مینشان داده می SCCMافزار در کنسول نرم

نشان  compliance stateهایی که در بخش هستند، نصب کنید. پیام مورد نظر هایروزرسانیبهکه به نیازمند 

 شوند، معانی زیر را در بر دارند:داده می

 Required :موردنیاز است. گیرندهسرویساجرا است و روی رایانه  افزار قابلنرم روزرسانیبه 

 Not Required :قابل اجرا نیست. گیرندهسرویسافزار بر روی رایانه نرم روزرسانیبه 

 Installed :است.دهشنصب  قابل اجرا است و قبالً گیرندهسرویسافزار بر روی رایانه نرم روزرسانیبه 

 Unknown : دهندهسرویسسایت state message  دریافت  گیرندهسرویسرا از سمت رایانه

 است.نکرده

                                                   

 

 

3 Top-Level Site 

4 Child 
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 افزارنرم روزرسانیبهسناریوهای استقرار  2-3

های روزرسانیبهافزار وجود دارد: استقرار دستی های نرمروزرسانیبهکردن deployدو سناریوی اصلی برای 

ت صورافزار بههای نرمروزرسانیبهها در سازمان معموالً  افزاز.های نرمروزرسانیبهافزار و استقرار خودکار نرم

 گیرد.ها با استفاده از استقرار خودکار انجام میگیرندهسرویسها بر روی د و مدیریت آننشودستی ایجاد می

 

 افزارهای نرمروزرسانیبهسازی برای مدیریت آماده 2-4

افزار را به های نرمروزرسانیبهکه و قبل از این SCCMافزار در نرم روزرسانیبهمنظور استفاده از قابلیت به

 کنید، باید مراحل زیر ر انجام دهید: deploy هاگیرندهسرویسهای رایانه

 Software Update Point: نصب یک گام اول

 در سایت مرکزی نصب شود. Software Update Pointدر ابتدا باید یک 

 هاSoftware Updateسازی : همگامگام دوم

افزار مطابق با معیارهایی که در قسمت تنظیمات مرحله اول مشخص نرم روزرسانیبههای در این مرحله متاداده

نجام افزار را انرم روزرسانیبهسازی باشید تا زمانی که عملیات همگامشود. توجه داشتهاید، دریافت مینموده

 شود.ینمایش داده نم SCCMها در کنسول Software Updateندهید، 

 سازیها و محصوالت برای همگامبندی: پیکربندی دستهگام سوم

لیست  SCCMها را انجام دادید، Software Updateسازی همگام فرآیندکه برای اولین بار این پس از

را در  دیدج هایتوانید گزینهکند. اکنون میها را دریافت میبندیهای مرتبط به محصوالت ودستهروزرسانیبه

های بندیمشاهده کنید. پس از اینکه محصوالت و دسته Software Update Pointاز قسمت  propertiesبخش 

 را تکرار کنید. 2جدید را پیکربندی کردید، گام 

 افزارمنر روزرسانیبهمدیریت تنظیمات برای  گام چهارم:

، Client Settingافزار را انجام دادید باید تنظیمات مرتبط به های نرمروزرسانیبهسازی پس از اینکه همگام

Group Policy Configurations  وSoftware Updates Settings  را انجام داده و در پایان عملیات مرتبط به

deploy ها را انجام دهید.گیرندهسرویسافزار به های نرمروزرسانیبهکردن 
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 ست.اکامل شرح داده شده صورتبهیک از چهار مرحله فوق در بخش سناریوی عملی تنظیمات مرتبط به هر 
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 روزرسانیبهسناریوی  3

 SCCMافزار در های نرمروزرسانیبهشما با چگونگی  در آن کهشود عملی ارائه میدر این بخش سناریویی 

 شوید.آشنا می

 Software Update Pointنصب یک  3-1

 Software Updateافزار نصب یکهای نرمروزرسانیبهطور که در بخش قبل بیان شد اولین مرحله در همان

Point بدین منظور ابتدا باید  .استWSUS  نصب شده و سپسSoftware Update Point Role  .ایجاد شود

 شوند.در ادامه مراحل کامل جهت انجام تنظیمات توضیح داده می

 WSUSنصب  3-1-1

SCCM  از سرویسWSUS توان از کند، اما نمیاستفاده میWSUS کار فعلی در راهSCCM  استفاده کرد و

اندازی نصب و راه WSUSبنابراین ابتدا باید ساخته و پیکربندی شود.  SCCMمورد نیاز  WSUSبایست می

 Windows Serverگزینه  Add roles and featuresدر قسمت  Server Managerشود. بدین منظور باید در 

Update Services (1شکل ) را تیک زده و مراحل نصب آن را تکمیل کنیم. 

 

 WSUSنصب   1شكل 
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را انتخاب کرده  WSUS Servicesو  WID Databaseبایست دو سرویس ها میدر قسمت انتخاب سرویس

 .(2)شکل  را کلیک کنیم Nextو 

 

 انتخاب سرویس - WSUSنصب   2شكل 

 .(3)شکل  ها مشخص کنیمروزرسانیبهکردن مسیری را باید برای ذخیره WSUSدر حین مراحل نصب 
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 انتخاب مسير - WSUSنصب   3شكل 

، Common HTTP featureچنین و هم web serverهای الزم است تا گزینه WSUSدر مرحله بعد برای نصب 

Default Document  وStatic Content ( 4شکل انتخاب گردند.) 
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 Role serviceانتخاب  – WSUSنصب   4شكل 

 (.5شکل شود )آغاز می WSUSپس از انجام مراحل گفته شده، نصب 

 

 WSUS نصب فرآیندآغاز   5شكل 
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را انجام دهیم. بدین منظور در   Complete WSUS Installationباید مراحل مرتبط به  WSUSپس از نصب 

متصل شده و پایگاه  instance sqlرا وارد کنیم. در این مرحله به  دهندهسرویسباید نام  DB instanceقسمت 

یزارد بندیم و پس از آن وآمیز پنجره نصب را میشود. پس از نصب موفقیتداده موردنیاز بر روی آن ساخته می

 کنیم.را انتخاب  cancelشود که باید گزینه داده می نمایش WSUSمربوط به تنظیمات 

 Software Update Point ردن یک سایت سيستم جدید با نقشکاضافه 3-1-2

 Site Configurtionگزینه  Administrationباید در بخش  ابتدا Software Update Point نقشمنظور ایجاد به

 مورد نظر دهندهسرویسکنیم. سپس بر روی تخاب را ان Server and Site System Rolesرا باز کرده و 

 (.6شکل کنیم )را انتخاب می Add Site System Rolesکرده و گزینه  راستکلیک

 

 Software Update Pointنصب   6شكل 

 Nextانتخاب کرده و را ی که قصد دارید بر روی آن این نقش را فعال کنید، ادهندهسرویسدر پنجره باز شده 

کلیک کرده و  Nextوجود دارد، بر روی  دهندهسرویسنها یک سایت را کلیک کنید. در سناریوی ما چون ت

 .(7شکل ) شویموارد مرحله بعد می
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 دهندهسرویسانتخاب  - Software Update Pointنصب   7شكل 

 Use a proxy server when synchronizingاگر جهت اتصال به اینترنت به پراکسی مورد نیاز بود گزینه 

information from the internet  این کنیم، در غیرپراکسی را وارد می دهندهسرویسرا انتخاب کرده و نام

 (8شکل شویم. )میرا انتخاب کرده و وارد مرحله بعد  Nextصورت تنها گزینه 
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 پراکسی اینترنتانتخاب  - Software Update Pointنصب   8شكل 

 Softwareگزینه  ،مورد نظرخود را انتخاب کنیم که با توجه به سناریوی  مورد نظردر مرحله بعد باید نقش 

Update Point روی گزینه را انتخاب کرده و Next  (9شکل ) کنیمکلیک میرا. 
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 نقشانتخاب  - Software Update Pointنصب   9شكل 

کند. اگر از ویندوز سرور رسانی میها خدماتپورت برروی کدام WSUSدر این مرحله باید مشخص کنیم که 

انتخاب شود و وارد مرحله بعد ( 8531و  8530های شود بایدگزینه دوم )پورتبه بعد استفاده می 2012نسخه 

 .(10شکل ) شوید
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 WSUSپورت انتخاب  - Software Update Pointنصب   10شكل 

ینا را انتخاب کرد، در غیر ی مورد نیاز بود، باید گزینه مربوطبه پراکس WSUSبرای اتصال به  کهصورتیدر 

 .(11شکل ) کلیک کنیم Nextصورت تنها باید بر روی گزینه 
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 پراکسیانتخاب  - Software Update Pointنصب   11شكل 

های موردنیاز از کجا باید دریافت شوند، اگر در سازمان روزرسانیبهدر مرحله بعد باید مشخص کنیم که 

upstram server صورت باید گزینه اول را انتخاب این توان گزینه دوم را انتخاب کرد، در غیروجود داشت می

 صورتبخواهیم به کهصورتیصورت مستقیم از مایکروسافت دریافت گردند. در بهها روزرسانیبهکرده تا 

در  بایست گزینه سوم انتخاب گردد.همگام کنیم می Softwatr Update Pointرا با ها روزرسانیبهدستی 

را انتخاب  Nextکنیم و را انتخاب می Synchronize from Microsoft Updateسناریوی مورد نظر گزینه 

 .(12شکل ) کنیممی



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

15 

 

 
 

 

 سازیانتخاب منبع همگام - Software Update Pointنصب   12شكل 

بخواهیم از شکست عملیات  کهصورتیسازی را مشخص کنیم. در در این مرحله باید مدت زمان همگام

را  Alert when synchronization fails on any site in the hierarchyسازی مطلع شویم باید گزینه همگام

 .(13شکل ) انتخاب کنیم



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

16 

 

 
 

 

 روزرسانیبههای بندیتنظيم زمان - Software Update Pointنصب   13شكل 

، چه استشده supersed روزرسانییک بهکه تشخیص داده شود باید مشخص کنیم در صورتی بعد در مرحله

 نقضیمشناسایی شده بالفاصله باید روزرسانی بهانتخاب شود،  اولالعملی باید نشان داده شود. اگر گزینه عکس

 جام شود.ان انقضاپس از مدت زمان تعیین شده عملیات  تعیین کرد که توانمی دومتخاب گزینه نیا با ا ،شود

 شوندحذف می دهندهسرویسشده از های منقضیروزرسانیبه Run WSUS cleanup wizard با انتخاب گزینه

 .(14شکل )
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 Supersedتعيين قوانين  - Software Update Pointنصب   14شكل 

های نیاز سازمان )با توجه به سیاست که مورد ییهاروزرسانیبههایی از باید کالس Classifications در مرحله

 Securityو  Critical Updatesهای سازمان( است انتخاب شوند تا دانلود گردند. در این سناریو گزینه

Updates (15شکل ) اندانتخاب شده. 
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 روزرسانیبههای کالسانتخاب  - Software Update Pointنصب   15شكل 

شکل ) های مرتبط به چه محصوالتی باید دریافت شوندروزرسانیبهباید مشخص کنیم که  Productsدر بخش 

16). 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 محصوالتخاب انت - Software Update Pointنصب   16شكل 

 .(17شکل ) نیاز را انتخاب کنیم های موردبانزاید ب Languagesدر مرحله 

 



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

20 

 

 
 

 

 انتخاب زبان - Software Update Pointنصب   17شكل 

 .(18شکل ) دشوآغاز می SCCMبه  Software Update Pointاطالعات، مرحله اضافه کردن  تأییدپس از 



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

21 

 

 
 

 

 نصب نقش فرآیند - Software Update Pointنصب   18شكل 

 .شودنشان داده می 19شکل صفحه  Software Update Pointآمیز پس از نصب موفقیت



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

22 

 

 
 

 

 افزارنرم روزرسانیبهخاتمه نصب موفق نقش  - Software Update Pointنصب   19شكل 

 افزارهای نرمروزرسانیبهسازی همگام 3-2

 Softwareها از سایت مایکروسافت باید بخش روزرسانیبهسازی و دریافت منظور انجام عملیات همگامبه

Library  را انتخاب و سپس گزینهSoftware Update  را بازکرده و بر روی قسمتAll Software Update 

 (.20م )شکل را انتخاب کنی Synchronoze Software Updateکرده و گزینه  راستکلیک



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 هاSoftware Update یسازهمگام  20شكل 

شده . پس از انجام مراحل گفته(21)شکل  کنیمرا انتخاب می Yesنشان داده شده  تأییدپس از آن در پیام 

 شود.سازی آغاز میعملیات همگام

 

 روزرسانیبهعمليات  تأیيد - هاSoftware Update یسازهمگام  21شكل 

 های مربوط توان لیست متادادهمی All Software Updateسازی، در بخش پس از اتمام موفق مراحل همگام



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

24 

 

 
 

(. در 22شکل مشخص کردیم، را مشاهده کرد ) Software Update Pointبه محصوالتی که در بخش نصب 

 deployروزرسانی بدون اجازه مدیر دانلود و شود و هیچ بهها نمایش داده میروزرسانیاین مرحله تنها لیست به

 نخواهد شد.

 

 روزرسانیبهنمایش ليست  - هاSoftware Update یسازهمگام  22شكل 

رفته و  Monitoringتوان به بخش افزار، میهای نرمروزرسانیبهسازی برای اطالع از وضعیت عملیات همگام

 Software Updateرا انتخاب کرده و و وضعیت  Software Update Point Synchnorization Statusگزینه 

Point  را در منوی سمت راست در بخشSynchronization Status مشاهده کرد. 

 سازیها و محصوالت برای همگامبندیپيكربندی دسته 3-3

سازی اولیه لیست محصوالت کامل نیستند و پس از همگام Software Update pointدر مرحله نصب اولیه 

کرد،  را انتخاب مورد نظرتوان محصوالت شوند که بنا به نیاز سازمان میلیست کامل محصوالت نشان داده می

را باز کرده و  Site Configurationرفته و گزینه   Administrationمرحله باید به بخش  بدین منظور در این

کلیک کرده و گزینه  مورد نظرکنیم. در قسمت سمت راست بر روی سایت کلیک می Sitesبر روی 

Configure Sites Components خاب انت شده است(نشان داده 23شکل طور که در از منوی باال )همان را

 .کنیمکلیک می Software Update Pointکرده و بر روی گزینه می



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 یسازهمگام یو محصوالت برا هایبنددسته یكربنديپ  23شكل 

که تمامی ( 24شکل )شود باز می Software Update Point Propertiesپس از انجام مرحله قبل پنجره 

هده کرده و تغییرات توان در اینجا مشاایم را میداشته Software Update Pointتنظیمات که در بخش نصب 

 در انجام تنظیمات را انجام داد. مورد نظر



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Propertiesپنجره  - یسازهمگام یو محصوالت برا هایبنددسته یكربنديپ  24شكل 

 2016توانیم نسخه است و میسازی کامل شدهلیست محصوالت پس از اولین همگام Productدر سربرگ 

و سایر محصوالت جدید را مشاهده کرد. در این قسمت بنا به نیاز  10محصوالت مایکروسافت و ویندوز 

 خابرا انت 8.1موردانتخاب ما ویندوز  را انتخاب کرد که در سناریوی مورد نظرتوان محصوالت سازمان می

 .(25شکل ) کنیمرا کلیک می OKکنیم و می



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Productسربرگ  - یسازهمگام یو محصوالت برا هایبنددسته یكربنديپ  25شكل 

سازی )که در مرحله همگام ،Software Update Pointدر بخش تنظیمات  مورد نظرال تغییرات مپس از اع

های مربوط متادادهسازی آمیز عملیات همگامپس از پایان موفقیت کنیم.بخش قبل توضیح داده شد( را تکرار می

 قابل مشاهده است. All Software Updatesبه محصوالت جدیدی که انتخاب کردیم نیز در قسمت 

 افزارمنر روزرسانیبهظيمات برای مدیریت تن 3-4

دهیم. تنظیمات ها انجام میگیرندهسرویسها به روزرسانیبهدر این مرحله تنظیمات نهایی را جهت اعمال 

 است.موردنیاز در ادامه توضیح داده شده



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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3-4-1 Client Settings 
نجام ها را اگیرندهسرویسها توسط روزرسانیبهجهت پذیرش  گیرندهسرویسمات یدر این مرحله باید تنظ

کرده و گزینه  راستکلیک Client Settingsگزینه بر روی  Administrationدر بخش دهیم. بدین منظور 

Create Custom Client Device Settings (.26شکل کنیم )را انتخاب می 

 

 Client Settings (1)  26شكل 

 (.27شکل ) زنیمتیک میرا  Software Updatesدر پنجره باز شده 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Client Settings (2)  27شكل 

 Enable softwareباید توجه داشته باشیم که گزینه  بخشدر این رویم. می Software Updatesبه بخش 

update on client  بر روی حالتYes های مربوط به عملیات بندیتوان زمانباشد. در این قسمت میقرار داشته

 .(28شکل ) گیرنده را نیز تنظیم کردروزرسانی در سمت سرویسبه



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Client Settings (3)  28شكل 

 Software Update Groupایجاد  3-4-2

 ALL Softwareگزینه و سپس را انتخاب  Software Updatesقسمت  Software Libraryدر بخش 

Updates  (.29شکل ) کنیممی کلیکرا 

 

 Software Update Group جادیا  29شكل 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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انتخاب  productsو   classificationکه در بخش  افزاریهای نرمروزرسانیبهکلیه  فهرستدر این قسمت 

نیاز  روزرسانیبههایی که در شبکه ما قرار دارند و به این گیرندهسرویسد. تعداد نشونشان داده می است،شده

 شوند.مشخص می Requiredدارند در بخش 

کنیم،  را انتخاب بنا به نیاز سازمان مورد نیاز خود هایروزرسانیبه ،شدهنمایش داده فهرستبرای اینکه از میان 

 .(30شکل ) موارد مورد نیاز را انتخاب کرد Add Criteriaقسمت باید از 

 

 انتخاب فيلتر - Software Update Group جادیا  30شكل 

نمایش داده  مورد نظر هایروزرسانیبهتنها  searchهای موردنیاز و زدن گزینه کردن ویژگیبعد از اضافه

 دست آورد.آن به وجوی شناسهجستتوان با را می روزرسانیبهاطالعات مرتبط با هر  .(31شکل ) شوندمی

 

 ها پس از انتخاب فيلترروزرسانیبهليست  - Software Update Group جادیا  31شكل 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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بندی کرد. بدین منظور ابتدا ها را گروهتوان آنها میگیرندهسرویسبه  مورد نظرهای روزرسانیبهبرای اعمال 

 Create Softwareکرده و گزینه  راستکلیک کرده و پس از آنخود را انتخاب  مورد نظر هایروزرسانیبهباید 

Update Group  (32شکل ) کنیمرا انتخاب. 

 

 بندیعمليات گروه - Software Update Group جادیا  32شكل 

گروه  Createانتخابی وارد کرده و پس از آن با انتخاب گزینه  هایروزرسانیبهسپس نامی را برای مجموعه 

 توان آن را مشاهده کرد.می Software Update Groupsکه در قسمت  ،(33شکل ) شودایجاد می مورد نظر

 

 انتخاب نام - Software Update Group جادیا  33شكل 

 هاروزرسانیبهدانلود  3-4-3

 هایانیروزرسبه فهرسترا دانلود کرد. بدین منظور باید بر روی  مورد نظر هایروزرسانیبهدر مرحله بعد باید 

ه توان گروبر روی گروه انتخابی و انتخاب گزینه دانلود وجود دارد و هم می راستکلیک)هم امکان مورد نظر

کرده و گزینه  راستکلیک های انتخابی این عملیات را انجام داد(روزرسانیبهرا باز کرده و روی فهرست 

Download (34شکل ) را انتخاب کنیم. 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 هاروزرسانیبهدانلود   34شكل 

های نگهداری فایل یجی برای)پک Deployment Packageپنجره  Downloadپس از انتخاب گزینه 

شود که باید تنظیمات مربوطه باز می (آن نگهداری کردتوان در را می روزرسانیبهتعداد  که هر هاروزرسانیبه

 شوند.که در ادامه توضیح داده می را انجام داد

از میان  توانفعال است و میSelect a deployment package باشد، گزینه ار قبل وجود داشته Packageاگر 

 Create a new deployment های موجود، موردی را انتخاب کرد. با استفاده از گزینهpackageفهرست 

package یک توانمی package  جدید ساخت. در سناریوی موردبحثpackage شود و جدید ساخته می

سپس محلی  انتخاب کرده و packageابتدا باید نامی برای شود. بدین منظور باید مراحل آن توضیح داده می

 باشد. UNCصورت باید به ها مشخص کنیم که حتماًی نگهداری این فایلبرا

سازی آن میزان ترافیک قرار دارد که با فعال Enable binary differential replicationای با نام در پایین گزینه

ند. پس انتخاب این کاهش پیدا میکها بین سایت packageجدید به این  روزرسانیبهکردن اضافهزمان در 

 .است سودمندگزینه 

را کلیک کرده و وارد  Nextاست، پس از انجام تنظیمات گزینه نشان داده شده 35شکل شده در تنظیمات ذکر 

 شویم.مرحله بعد جهت انجام تنظیمات می



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Deployment Packageپنجره   35شكل 

کرده و پس از آن را انتخاب  Addشود، بدین منظور باید گزینه  توزیعباید  مورد نظر Packageدر مرحله بعد 

Distrubition Point (36شکل ) انتخاب شود مورد نظر. 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Distribution Pointsتنطيم گزینه  – روزرسانیبهمرحله دانلود   36شكل 

بین  replicationداشته باشیم که در زمان  Distribution priorityتوانیم می Distribution Settings در قسمت

 .(37شکل ) کافی است Mediumتواند مفید باشد که مقدار ها میسایت



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 Distribution Settings گزینه - روزرسانیبهمرحله دانلود   37شكل 

ز ا که معموالً گردنددریافت  چه منبعیاز  مورد نظرهای روزرسانیبهکه  کنیممیدر قسمت بعدی مشخص 

در سازمان  upstream server کهدر صورتیشوند، می دانلود مواردمایکروسافت این  هایروزرسانیبهبخش 

 .(38شکل ) کنیمرا مشخص  مورد نظر باشد باید در قسمت دوم مسیروجود داشته



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 روزرسانیبهمنبع دانلود  انتخاب - روزرسانیبهمرحله دانلود   38شكل 

 .(39شکل ) شودانتخاب می مورد نظردر قسمت بعد، زبان 



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

38 

 

 
 

 

 انتخاب زبان - روزرسانیبهمرحله دانلود   39شكل 

ود دانل فرآیندتا  کنیم تأییدرا  هاباید آن کهشود شده نمایش داده میای از اطالعات تنظیمخالصه بعد در قسمت

 .(40شکل ) آغاز شود روزرسانیبه



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

39 

 

 
 

 

 اطالعات تأیيد - روزرسانیبهدانلود   40شكل 

 .(41شکل ) شودهای انتخابی آغاز میروزرسانیبهدانلود  فرآیند و در نهایت



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 هاروزرسانیبهدانلود  فرآیند  41شكل 

 .(42شکل ) شودتبدیل می Yesبه  Downloadedها وضعیت روزرسانیبهپس از دانلود موفق 

 

 وضعيت دانلود - هاروزرسانیبهمرحله دانلود   42شكل 

3-4-4 deploy افزارهای نرمروزرسانیبهکردن 

بر  بتداا اعمال کنیم که بدین منظور باید مورد نظر هایگیرندهسرویسبه ها را روزرسانیبهدر مرحله بعد باید 

 (.43شکل ) را انتخاب کنیم deployکرده و گزینه  راستکلیک روزرسانی مورد نظربهروی 



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 افزارنرم یهایوزرسانرکردن بهdeploy  43شكل 

 Collectionخود را انتخاب کنیم که بدین منظور باید در قسمت  مورد نظردر پنجره باز شده ابتدا باید مجموعه 

 .(44شکل ) را انتخاب کنیم مورد نظرشده مجموعه و از فهرست نمایش داده  کلیک کردهرا  Browseدکمه 

 

 انتخاب مجموعه - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  44شكل 

 Availableو  Requiredکه دو نوع  را انتخاب کنیم deploymentباید نوع  Deployment Settingsدر قسمت 

 .(45شکل ) انتخاب شود Requiredحتما گزینه  هاگیرندهسرویسشود برای پیشنهاد می قابل انتخاب است.



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 deploymentانتخاب نوع  - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  45شكل 

ن زمان چنیو هم هاگیرندهسرویسها برای روزرسانیبهدر گام بعدی باید تنظیمات مرتبط به زمان دسترسی 

به معنای آن  As soon as possibleگزینه  های سازمان تعیین گردد.ها بسته به سیاستروزرسانیبهانقضای 

شکل ) کنندرا دریافت کردند شروع به نصب آن  روزرسانیبهن ها به محض اینکه ایگیرندهسرویساست که 

46). 



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

43 

 

 
 

 

 deploymentبندی زمان - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  46شكل 

بخش  Software Centerدر  روزرسانیبهکنیم که آیا وضعیت نصب می تعیین User Experienceدر قسمت 

 Display in Software Center andدر سناریوی انتخابی گزینه  .نمایش داده شود یا خیر گیرندهسرویس

show all notifications د را نشواعمال میهایی که روزرسانیبهند بتوا گیرندهسرویس کنیم تارا انتخاب می

 .(47شکل مشاهده کند )



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 User Experienceگزینه  - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  47شكل 

را تولید کنیم که اگر درصد موفقیت کمتر از حدی بود، پیام هشداری  هشداریتوانیم پیام می Alertsدر قسمت 

 .(48شکل ) تولید شود



 )بخش چهارم( Microsoft System Centerدهنده راهنمای نصب و پيكربندی سرویس
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 شدارتنظيم پيام ه - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  48شكل 

خودشان  Distrubition Pointها در گیرندهسرویس کنیم که اگرمشخص می Download Settings در قسمت

 .(49شکل ) منبع دیگری دریافت کنند یا خیراز توانند آن را آیا میپیدا نکنند  را روزرسانیبهاین 



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

46 

 

 
 

 

 Download Settingsتنظيم  - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  49شكل 

نه ما باشد گزی تأییدمورد  کهصورتیدر  که شوندداده مینشان  شدهخالصه تنظیمات انجامدر مرحله بعدی 

Next (50شکل ) کنیمرا انتخاب می. 



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

47 

 

 
 

 

 شدهنمایش خالصه تنظيمات انجام - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  50شكل 

 .(51شکل ) شودها آغاز میروزرسانیبهکردن deploy فرآیندپس از انجام مراحل فوق، 



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

48 

 

 
 

 

 Deploy فرآیندآغاز  - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  51شكل 

 .نمایش داده می شود 52شکل موفق پنجره  deployدر پایان پس از 



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

49 

 

 
 

 

 deploy فرآیندآميز اتمام موفقيت - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  52شكل 

 .(53شکل ) تغییر داده می شود Yesبه  Deployedآمیز وضعیت موفقیت deployپس از 

 

 deployنمایش وضعيت  - افزارنرم یهایروزرسانکردن بهdeploy  53شكل 

 رد گیرندهسرویسدر سمت  و انجام کلیه تنظیماتی که بیان شد، deployآمیز تنظیمات پس از اتمام موفقیت

 .(54شکل ) ها نشان داده می شوندروزرسانیبهلیست  Software Centerپنجره 



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

50 

 

 
 

 

 گيرندهسرویسدر سمت  شدهdeploy یهایروزرسانبه نمایش  54شكل 

 افزارهای نرمروزرسانیبهاستقرار خودکار  3-4-4-1

بدین منظور در  استفاده کنیم. Automatic Deployment Rulesتوانیم از قسمت خودکار می استقراربرای 

 Automatic Deployment Rulesرا کلیک و سپس  Software Upadatesگزینه  Software Libraryبخش 

را انتخاب  Create Authomatic Deployment Ruleراست کرده و گزینه کلیک ، سپسکنیمرا انتخاب می

 .(55شکل ) کنیممی

 

 افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  55شكل 



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

51 

 

 
 

به آن اعمال  Ruleای که قرار است این ن مجموعهچنیکنیم. همارد میخود را و مورد نظرنام  Nameدرقسمت 

 .(56شکل ) کنیمشود را انتخاب می

 

 انتخاب نام و مجموعه - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  56شكل 

شکل ) کند تأییدصورت خودکار ها را بهتوانیم مشخص کنیم که الیسنسمی Deployment Settingsدر بخش 

57). 



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

52 

 

 
 

 

 Deployment Settingsگزینه  اتتنظيم - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  57شكل 

خود را جهت ایجاد محدودیت در فهرست  مورد نظرباید معیارهای  ،Software Updatesدر بخش 

کل شمقداردهی کنیم ) های نمایش داده شده، انتخاب کنیم و هر گزینه انتخابی را از منوی پایینروزرسانیبه

58.) 



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

53 

 

 
 

 

 Software Updatesگزینه  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  58شكل 

نظر ما اجرا شود. بدین  مورد Ruleباید مشخص کنیم که در چه زمانی باید  Evaluation Scheduleدر بخش 

صورت هب Ruleروی ما قرار دارد که اولین گزینه به معنای آن است که این منظور سه گزینه جهت انتخاب پیش

اجرا شود.  Ruleسازی، شود که پس از انجام هر عملیات همگامخودکار اجرا نشود، در دومین گزینه تنظیم می

 .(59شکل ) درنظر گرفت Ruleتوان تاریخ زمانی مشخصی برای اجرای و در سومین گزینه می



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

54 

 

 
 

 

 Evaluation Scheduleگزینه  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  59شكل 

پذیری و تاریخ مهلت های مربوط به دسترسزمانهمانند نصب دستی،  ،Deployment Scheduleدر بخش 

 .(60شکل ) شوندتنظیم می روزرسانیبهنصب 



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

55 

 

 
 

 

 Deployment Scheduleگزینه  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  60شكل 

ها برای روزرسانیبهعدم نمایش وضعیت  تنظیمات مربوط به نمایش یا User Experienceدر بخش 

 .(61شکل ) فرض بر روی عدم نمایش قرار داردشود که حالت پیشمشخص می گیرندهسرویس



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

56 

 

 
 

 

 User experienceگزینه  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  61شكل 

یح توض باشند همانند بخش تنظیم دستی هستند که قبالًمی Download Settingو  Alertهای بعدی که بخش

 داده شد.

شده دهیم. چون در سناریوی ارائهرا انجام می packageیمات مربوط به تنظ Deployment Packagesدر بخش 

کنیم انتخاب میرا  Select a Deployment Packageایم، در این بخش گزینه ایجاد کرده packageیک  ما قبالً

 .(62شکل ) کنیمیایم را انتخاب مایجاد کرده ی که قبالpackageًو 



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

57 

 

 
 

 

 Deployment Packagesگزینه  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  62شكل 

 از چه منبعی دانلود شوند مورد نظرهای روزرسانیبهباید مشخص کنیم که  Download Locationبخش  رد

 .(63شکل )



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

58 

 

 
 

 

 روزرسانیبهانتخاب منبع دانلود  - افزارنرم یهایروزرساناستقرار خودکار به  63شكل 

ام در صورت انج کنیم.می تأییدشده را خالصه تنظیمات نمایش داده را انتخاب کرده و مورد نظردر ادامه زبان 

 شود.ایجاد می مورد نظرخودکار  Ruleموفق عملیات، 


