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فصل دهم 

ه پياده سازي و مديريت چاپ در شب

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل می تواند:
  اجزای چاپ در شبکه را تعريف کند.

  بر روی سرويس دهنده چاپ و سرويس گيرنده ها چاپگر نصب کند.
  مجوز دسترسی کاربران به چاپگر های به اشتراک گذاشته شده را کنترل کند.

  بتواند صف کارهای چاپی را کنترل کند.
  Spool Folder  را تعريف کند و بتواند آدرس آن را تغيير دهد.

ه ۱ـ۱۰ـ آشنايي با اجزاي چاپ در شب
يکی از امکاناتی که شبکه در اختيار ما قرار می دهد به اشتراک گذاشتن منابع فيزيکی 
است و از اين طريق عالوه بر اين که می توانيد مديريت مناسبی برانجام امور داشته باشيد، 
با صرفه جويی در هزينه ها بهره وری را افزايش دهيد. دراين فصل به اشتراک گذاشته شدن 
چاپگر به عنوان يکی ازمنابع مهم در ادارات و شرکت ها مورد بررسی قرار می گيرد. قبل از 

شروع الزم است با برخی از واژه های مختلف چاپ در شبکه آشنا شويد.
 Printer: به نرم افزار و سخت افزاری که با آن می توان عمل چاپ را انجام 

داد «چاپگر» گفته می شود. چاپگر ها به دو نوع تقسيم می شوند:
الف) Local Printer: به چاپگری اطالق می شود که مستقيم در يک رايانه 

نصب می شود و می توان به صورت محلی يا اشتراکی در شبکه ازآن استفاده کرد.

فعاليت كارگاهى
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با  و  شده  گذاشته  اشتراک  به  شبکه  در  که  چاپگری   :Network Printer ب) 
نصب راه انداز آن در رايانه خود می توان به  عنوان يک سرويس گيرنده ازآن استفاده نمود.

 Print server: به سرويس دهنده ای گفته می شود که يک چاپگر در آن نصب 
و به اشتراک گذاشته می شود.

 Print Queue: به کارهای چاپی که در يک چاپگر منتظرچاپ شدن می باشد 
گفته می شود.

 Print job: به سندی که برای چاپ به يک چاپگر فرستاده می شود،اطالق 
می گردد.

۲ـ۱۰ـ نصب چاپگرها
۱ــ۲ــ۱۰ــ نصب و به اشتراک گذاشتن چاپگر روی شبکه 

۱ــ برای نصب چاپگر جديد، گزينه  Add a Printer را از مسير زير اجرا کنيد.
Start → Control Panel → Printers

۲ــ در کادر Add Printer بر روی گزينه Add a local printer کليک کنيد 
(شکل ۱ــ۱۰).

شکل ۱ــ۱۰
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را   Use an existing port گزينه  ۲ــ۱۰  شکل  مطابق  بعدی   درصفحه  ۳ــ 
انتخاب و از ليست مقابل آن LPTI (يا هر درگاه ديگری را که دستگاه به آن متصل است) 

را انتخاب کرده و روی دکمه Next  کليک کنيد.

شکل ۲ــ۱۰

 Manufacture ابتدا از بخش (Install the printer driver) ۴ــ درصفحه بعد
نام کارخانه سازنده چاپگر را انتخاب نموده و از بخش printers مدل چاپگر مورد نظر 
را انتخاب نماييد(مثالً HP LaserJet III ). سپس روی دکمه  Next کليک کنيد. در 
صورتی که چاپگر مورد نظردر ليست وجود نداشت، درايور چاپگر را به کمک  دکمه 

Have Disk معرفی کنيد. 

شکل ۳ــ۱۰
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۵ــ در کادر Type a printer name يک اسم برای چاپگر انتخاب نموده (به طور 
پيش فرض نام انتخاب شده قبلی درج شده است) و روی گزينه Next  کليک کنيد.

شکل ۴ــ۱۰

۶ــ در صفحه Printer Sharing  مطابق شکل ۵ــ۱۰ گزينه
Share this printer so that others on your network can find and use it 
را انتخاب نموده و نام مورد نظر را برای چاپگر به اشتراک گذاشته شده وارد نماييد.اين 
اسم برای کاربرانی که از طريق شبکه به اين رايانه متصل می شوند نمايش داده می شود.

سپس روی دکمه Next  کليک کنيد.

شکل ۵ــ۱۰
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  Finish ۷ــ در آخرين کادر ظاهر شده  برای پايان عمليات نصب، بر روی دکمه
 Print a test page دکمه انتخاب  با  می توانيد  چاپگر  اتصال  صورت  (در  کنيد  کليک 

چاپگر خود را آزمايش کنيد).

انتخاب  نيز  فرض  پيش  چاپگر  به عنوان  و  شود  گذاشته  اشتراک  به  که  چاپگری 
شده باشد، به صورت شکل ۷ــ۱۰ نمايش داده می شود.

شکل ۶ــ۱۰

۲ــ۲ــ۱۰ــ نصب چاپگر روی سرويس گيرنده: حال در يکی از سرويس 
 Control Panel       Printer and را از مسير Add a Printer گيرنده های شبکه گزينه
Faxes را انتخاب کرده سپس گزينه نشان داده شده را مطابق شکل ۸  ــ۱۰ انتخاب و 

گزينه Next را کليک کنيد.

شکل ۷ــ۱۰
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شکل ۸  ــ۱۰

در اين صفحه مطابق شکل ۹ــ۱۰ گزينٔه:
 Browse for a printer: را برای انتخاب يک چاپگر از ليست چاپگرهای 

شبکه، انتخاب کنيد.
 Connect to this printer: را به منظور تايپ آدرس UNC يک چاپگر 

خاص انتخاب کنيد.
( \\ ComputerName\PrinterName مانند)              

از  استفاده  منظور  به  را   :  Connect to a printer on the internet  …  
چاپگری که در اينترنت روی يک سرويس دهنده چاپ به اشتراک گذاشته شده انتخاب کنيد.

شکل ۹ــ۱۰
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در  را   Finish دکمه  و  داده  ادامه  محلی  چاپگر  نصب  مشابه  را  ويزارد  سپس 
اين  برسد.در  پايان  به  گيرنده  سرويس  روی  چاپگر  نصب  تا  کنيد  انتخاب  آخر  صفحه 

صورت مشاهده می کنيد که يک چاپگر در سرويس گيرنده اضافه شده است.
بعد از اتمام نصب چاپگر روی سرويس گيرنده شکل چاپگر نصب شده به صورت 

شکل ۱۰ــ۱۰ می باشد.

شکل ۱۰ــ۱۰

۳ـ۱۰ـ مجوزهاي چاپ
در ويندوز می توان با استفاده از سطوح دسترسی مختلف، دسترسی کاربران  را 

به چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده کنترل کرد (شکل ۱۱ــ۱۰).

شکل ۱۱ــ۱۰

سطوح دسترسی کاربران به چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده عبارتند از:
 Print: به کمک اين مجوز کاربر می تواند به يک چاپگرمتصل شده و اسناد 
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خود را برای چاپ به آن ارسال کند.
 Manage Printers: اين مجوز عالوه بر اين که کارايی مجوز Print را در 
اختيار کاربر می گذارد، به کاربر امکان مديريت کامل چاپگر را نيز می دهد،به طوری که 
کاربر می تواند يک چاپگر متوقف يا راه اندازی کند مجوزهای کاربران را روی چاپگر 

تغيير دهد و همچنين ويژگی های مختلف چاپگر را تغيير دهد.
که  را  اسنادی  می تواند  مجوز  اين  کمک  به   Manage Document:کاربر 
حالت  (از   Resume،(موقت (توقف   Pause ،نموده اند ارسال  چاپگر  به  ديگر  کاربران 
کاربر  مجوز  اين  وسيلٔه  نمايد.به  چاپ)  (لغو    Cancel يا  کردن)  خارج  موقت  توقف 

نمی تواند اسناد خود را به چاپگر ارسال کند.
همچنين  و  باشد  داشته  مجوز  چاپگر  يک  به  دسترسی  برای  کاربر  که  زمانی 
نهايی  مجوز  مجوزها،  مجموع  باشند.  مجوز  دارای  نيز  آن ها  باشدکه  گروه هايی  عضو 
آن  در  کاربر  که  گروه هايی  از  يکی  با  کاربر  برای  مجوزی  اگر  اما  بود.  کاربرخواهد  آن 

عضويت دارد منع شده باشد (Deny)،آن مجوز بيشترين اولويت را خواهد داشت.
۱ــ۱۰  اعطا می شود، در جدول  مختلف  پيش فرض که به گروه های  مجوزهای 

خالصه شده است:
جدول ۱ــ۱۰ــ مجوزهای پيش فرض

PrintManage DocumentsManage Printersگروه ها
Administartor٭٭٭
Creator Ownerــ٭ــ
Everyoneــــ٭
Power Users٭٭٭
Print Operators٭٭٭
Server Operators٭٭٭

اربران روي چاپگرها ۴ـ۱۰ـ نحوه اعطاي مجوز به 
برای اعطای مجوزکافی است که روی چاپگر مربوطه کليک راست کرده و گزينه 
و  گروه ها  کاربران،  ليست   Security  زبانه در  سپس  و  نماييد  انتخاب  را   Properties
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 Remove يا  Add همچنين مجوزهای آن ها را مشاهده نموده و با استفاده از دکمه های
به کاربران و گروه های مختلف مجوز اضافه يا حذف نماييد.

ارهاي چاپي  ۵ـ۱۰ـ نحوه مديريت صف 
کنيد.در  کليک  دوبار  مربوطه  چاپگر  روی  می توانيد  کار  اين  دادن  انجام  برای 
نمايش می دهد.اگر روی يک کار چاپی  کارهای چاپی را  ظاهرشده، ليست تمام  پنجره 

کليک راست نماييد، منويی ظاهر می شود که شامل فرمان های زيرخواهد بود:
موقت  صورت  به  را  چاپ  کار  يک  می توان  گزينه  اين  کمک  به   :Pause  

متوقف کرد.
 Restart: با اين فرمان می توانيد ازچاپ شدن کار چاپی جلوگيری نموده و 

آن را از صف کارهای چاپی حذف نماييد.
 Cancel: با اين فرمان می توانيد از چاپ شدن کار چاپی جلوگيری نموده و 

آن را از صف کارهای چاپی حذف نماييد.
شما  وبه  شده  چاپی  کار  ويژگی های  نمايش  باعث  گزينه  اين   :Properties  

اجازه می دهد که اولويت کار چاپی را نسبت به کارهای چاپی ديگر تعيين نماييد.
هم چنين می توانيد تعيين کنيد که به يک کاربرخاص بعد از چاپ شدن کارچاپی 
بتواند  مشخص  زمانی  بازه  يک  در  چاپی  کار  که  کنيد  تعيين  يا  نماييد  ارسال  پيغام  يک 

چاپ شود.

۶ـ۱۰ـ تغيير آدرسSpool Folder  در سرويس گيرنده و سرويس دهنده
به  مستقيم  طور  به  پرونده  آن  می کنيد،  چاپ  را  پرونده ای  ويندوز  در  هنگامی که 
دستگاه چاپ ارسال نمی شود در ابتدا آن کار چاپی به وسيلٔه يکی ازسرويس های ويندوز 
داده  قرار  صف  در  سپس  و  شده  نوشته  پرونده ای  داخل  در   Print Spooler نام  به 

می شود.
به اين عمل در اصطالح Spooling می گويند.اين عمل باعث می شود برنامه ای 
و  نشود  چاپ  کار  درگير  مستقيماً  است  کرده  صادر  را  چاپ  دستور  آن  در  کاربر  که 
به کار خود ادامه دهد.پرونده هايی که به اين شيوه توليد می شوند در يک پوشه با نام 



١٧٥

Spool Folder قرار می گيرند.
اگر در يک سرويس دهنده چاپ تعداد کارهای چاپی زياد باشد، می توان آدرس اين 
پوشه را به يک درايو ديگر تغيير داد تا فضای آزاد  برای Spooling افزايش يابد و بازدهی 
را  نظر  مورد  چاپگر   Printers and Faxes پنجره  در  کار  اين  انجام  برای  شود.  بيشتر 
انتخاب کرده و از منوی File گزينهServer Properties  را باز کنيد و زبانه Advanced را 
فعال کنيد. سپس در قسمت Spool Folder (شکل ۱۲ــ۱۰) آدرس جديد را وارد کنيد.

شکل ۱٢ــ۱۰

و يى  پ خودآزمايى و پژوهشو

۱ــ تفاوت Printer  و Print Server درچيست؟
۲ــ Spool Folder چيست؟

۳ــ بررسی کنيد آيا گروه Creator owner  می توانداز چاپگر استفاده کند؟
۴ــ بررسی کنيد که چه روش ديگری برای نصب چاپگر درروی شبکه وجود دارد؟
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فصل يازدهم

اربران و رايانه ها مديريت 

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل می تواند:
 انواع Accountها و ابزارهای مديريتی را شناسايی کند.

 بتواند کاربران را مديريت کند.
 بتواند مديريت Computer Account ها را انجام دهد.

 انواع گروه های کاربران را شناسايی کند.
 به کاربران و گروه ها با روش های AGP و ADLP مجوز دهد.

 گروه های in ــ Build را شناسايی کند.

فعاليت كارگاهى

يا  مستقل  صورت  به  سرور   ۲۰۰۸ ويندوز  در  گروه ها۱  و   اربران  ۱ـ۱۱ـ 
Stand ـ alone ـ

سروری (ويندوز  غير  ويندوزهای  مانند  گروه ها  و  کاربران  ويندوز،  نصب  از  بعد 
مديريتی  بخش  به  دسترسی  می شوند.برای  کنترل   (۷ ويندوز  يا   Vista ويندوز   ،XP

کاربران و گروه ها می توانيد از مسير زير استفاده نماييد. 
Start → Administrative Tools → Computer Management → 

Local Users and Groups
وقتی ويندوز را نصب می کنيد کاربران Administrator(مدير) و Guest (ميزبان)به 
عنوان کاربران پيش فرض وجود دارند ولی کاربر ميزبان غير فعال می باشد (عالمت فلش رو 
Users and Groups ــ۱
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به پايين جلوی نام کاربر به مفهوم غيرفعال بودن آن کاربر می باشد) (مانند شکل ۱ــ۱۱).

شکل ۱ ــ۱١

 برای اضافه کردن يک کاربر در بخش Local Users and Groups بر روی گزينه 
Users کليک راست نموده و گزينه New Users را انتخاب نماييد (شکل ۲ــ۱۱).

در شکل ۲ــ۱۱ در کادر New User موارد زير برای تکميل نمودن مشخصات 
کاربر جديد استفاده می شود

 User Name: نام کاربر برای ورود به ويندوز يا Logon شدن
 Full Name: نام کامل کاربر که اختياری است ضمنًا اگر نام کامل کاربر را 

شکل ۲ ــ۱١
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مشخص نکنيد، User name به عنوان نام کامل کاربر در نظر گرفته می شود.
 Description: توضيحی برای معرفی بيشتر کاربر که اختياری است.

 Password: برای تعيين گذر واژه
Password تأييد گذر واژه وارد شده در :Confirm Password 

صورت  در   :User must change password at the next logon 
فعال بودن کاربر در Logon بعدی بايد گذر واژه را عوض کند. اگر غير فعال شود دو 

گزينه غير فعال مشخص شده، فعال خواهد شد.
 User cannot change password: درصورت فعال بودن، کاربر نمی تواند 

گذر واژه مربوط به خودش را عوض کند.
 Password never expire: درصورت فعال بودن گذر واژه تاريخ انقضا 

نخواهد داشت.
(مثًال  می شود  استفاده  کاربر  کردن  غيرفعال  برای   :Account is disable 
زمانی که قرار است  کاربری برای چند روز به مرخصی برود و کسی نتواند با نام کاربری 

آن کاربر Logon شود). همچنين کاربر مدير سيستم می تواند آن را مجددًا فعال کند.
بعد از ايجاد کاربر جديد با کليک راست بر روی نام کاربر می توان با استفاده از 

گزينه Properties به کادر ويژگی های کاربر دسترسی داشت (مانند شکل ۳ــ۱۱).

شکل ۳ ــ۱١



١٧٩

در کادر User Properties زبانه Member of می توان تعيين کرد که کاربر شما 
عضو کدام گروه باشد، به طور پيش فرض کاربر ايجاد شده عضو گروه Users می باشد. 
جديدی  گروه  يا  و  درآورد  مختلفی  گروه های  عضويت  به  را  کاربران  می توان  همچنين 

ايجاد نمود و کاربران مورد نظر را به آن گروه اضافه کرد.

۲ـ۱۱ـ نحوه ايجاد گروه جديد در ويندوز ۲۰۰۸ سرور در حالت مستقل١
برای اضافه کردن يک کاربر در بخش Local Users and Groups بر روی گزينه 

Users کليک راست نموده و گزينه New Users را انتخاب نماييد (شکل ۴ــ۱۱).

a ــ Stand ــ ١ one

شکل ٤ ــ۱١

در کادر Group name: نام گروه را Marketing وارد کنيد.
برای اضافه کردن کاربران به گروه در زبانه Member Of بر روی دکمه Add کليک 

نموده و در پنجره Select Users  به دو روش می توان کاربران را به گروه اضافه نمود:
و   Enter the Object name to select کادر  در  کاربر  نام  کردن  وارد  الف) 
برای اطمينان، روی Check names کليک کنيد تا مطمئن شويد که گروه  وارد شده، 

موجود می باشد.



١٨٠

شکل ۵ ــ۱١

ب) برای پيدا کردن کاربر مورد نظر ابتدا بر روی دکمه Advanced کليک کنيد 
سپس در کادر جديد بر روی دکمه Find کليک کنيد تا ليست گروه های موجود نمايش 

داده شود (شکل ۶ــ۱۱).

شکل ٦ ــ۱١



١٨١

پژوهش 1

شکل ٧ ــ۱١

دسترسی  مجوز  دارای  گروه  کاربران  تمام  گروه،  روی  مديريتی  اعمال  انجام  با   :  ١ ته  ن
يکسانی خواهند بود.

پژوهش 2

پوشه هايی در درايو D ايجاد کنيد سپس به گروه Marketing مجوز دسترسی 
کامل بدهيد.

ته ٢  : وقتی که بعضی از سرويس ها را نصب می کنيد گروه هايی متناظر با نوع سرويس  ن
به سيستم اضافه می شود. 

در فصل بعدی با نصب Active Directory وضعيت مديريت کاربران و گروه ها 
به طور کلی تغيير خواهد کرد.

گروه Marketing را با کاربران نمايش داده شده در شکل ۷ــ۱۱ ايجاد نماييد.



١٨٢

يى  پ خودآزمايى و پژوهشو

١ــ تفاوت Security Group و Distribution در چيست؟
٢ــ چطور می توان در يک سطح وزارتخانه برای کاربران مجوزهای الزم را صادر کرد؟

٣ــ اگر بخواهيم برای يک مدرسه، شبکه ای ايجاد کنيم که شامل کليه دانش آموزان و معلمان و 
مديران باشند از کدام روش بايد برای اعطای مجوز به کاربران استفاده کنيم؟ توضيح دهيد.

٤ــ انواع Account را نام ببريد.
٥ــ کاربرد Account Expires چيست و رابطه آن را Password never expires  بنويسيد.

٦ــ يک کاربر به عنوان Student ايجاد کرده که دارای ويژگی های زير باشد.
الف) فقط روزهای زوج از ساعت ۱۰ الی ۱۴ بتواند Log on کند.

ب) فقط روی ۳ عدد از سرويس گيرنده ها بتوانند Log on  کند.
ج) بتواند چاپگر را مديريت کند.

د) بتواند تنظيمات شبکه، IP سيستم ها را عوض کند.
هـ) بتواند از طريق Dial up به شبکه متصل شود.


