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فصل پانزدهم

  DHCP Server مقدماتي 

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
  فوايد DHCP Server را بيان کند.

  اجزاى DHCP را توضيح دهد.
  حالت هاى مختلف قرارگيرى DHCP Server در شبکه را شرح دهد.

  نصب DHCP Server را انجام دهد.
  پيکربندى DHCP Server را شرح دهد.
  پيکربندى DHCP Server را انجام دهد.

و  گرفته  پشتيبان  نسخه   DHCP Server اطالعات  از   Backup  / Restore   
جايگزين نمايد.

  عيب يابى DHCP را انجام دهد.

 ١DHCP Server اربرد ۱ـ۱۵ـ 
زمانی که شما می خواهيد به يک شبکه محلی Workgroup متصل شويد، بايد آدرس IP رايانه 
با  متناسب   Subnet Mask و IP Address  بايد يعنی  باشد.  کالس  يک  در  شبکه   IP آدرس با  شما 
رايانه های ديگر شبکه تنظيم شده باشد و يا اگر بخواهيد با استفاده روتر(مانند مودم ADSL) به شبکه 
ديگری (مانند اينترنت) متصل شويد، بايد Default Gateway که همان آدرس IP روتر می باشد را نيز 
تنظيم نماييد و  برای متصل شدن به يک Domain بايد آدرس IP سرور DNS را نيز تنظيم نماييد.(مانند 

شکل ۱ــ ۱۵ که برای تنظيمات IPv4 می باشد).

Host Conf ــ١ gurat on Protoco  Dynam c
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شکل ١ــ۱٥

همانطور که در شکل ۱ــ۱۵ مالحظه می کنيد، انجام تنظيمات فوق به صورت دستی، به دقت و 
زمان زيادی نياز دارد. الزم به ذکر  است تنظيمات فوق برای تک تک رايانه های موجود در شبکه بايد 
انجام بگيرد که کار طاقت فرسايی است. در صورت کوچک ترين اشتباه، امکان تداخل، عدم اتصال به 
شبکه به وجود خواهد آمد. برای حل مشکل مطرح شده از سرويس DHCP (پروتکل پيکربندی پويا 
يا ديناميکی ميزبان) می توان استفاده نمود. سرويس DHCP پروتکلی است که اجازه می دهد به صورت 
پيکربندی آدرس IP و ديگر تنظيمات TCP/IP ميزبان های(Host) شبکه به صورت خودکار  متمرکز 
و پويا انجام شده و کاربران شبکه را از پيکربندی دستی آدرس های IP بی نياز می کند. با استفاده از 

DHCP شما يک آدرس IP را به يک يا چند ميزبان شبکه برای مدت زمانی خاص اجاره می دهيد.
مزايای DHCP در ويندوز ۲۰۰۸ سرور

 قابل پيکربندی است، يعنی با استفاده از DHCP مشکل تداخل١ IP ها به وجود نمی آيد.
 کاهش زمان مديريت پيکربندی و تنظيم مجدد آدرس های IP وجود دارد.

 استفاده مجدد از آدرس های IP پس از اتمام زمان مشخص شده
 کالينت ها برای استفاده از تنظيمات جديد DHCP سرور نيازی به راه اندازی دوباره ندارند.

 عالوه بر آدرس Unicast از آدرس Multicast نيز پشتيبانی می کند.

IP Conf ــ١ ct
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DHCP  معايب استفاده از
 مشکل امنيتی ( رايانه غير مجاز هم می تواند از سرور درخواست IP داشته باشد١ ).

مواجه  شکست  با  کالينت ها  به   IP آدرس  تخصيص   DHCP سرويس  خرابی  صورت  در   
خواهد شد.

 افزايش ترافيک شبکه به خاطر ارتباط کالينت با سرويس دهنده DHCP اتفاق خواهد افتاد.

DHCP Server ۲ـ۱۵ـ نصب سرويس
 DHCP دهنده  سرويس  برای  است  قرار  که  را  شبکه ای  کارت  بايد  نصب  به  شروع  از  قبل 

استفاده کنيد با يک آدرس  IP دستی يا استاتيک تنظيم نماييد.
 Add استفاده می شود. با انتخاب گزينٔه Server Manager برای نصب اين سرويس، از ابزار
 DHCP گزينه می شود.  ظاهر  ۲ــ۱۵  شکل  با  مطابق  پنجره ای  برنامه،  اين   Roles دربخش   Roles

Server را فعال و دکمٔه Next را انتخاب کنيد.

DHCP Se برای فيلتر کردن درخواست ها وجود دارد که توسط  ver Ca out DLL ١ــ البته برای حل اين مشکل ابزاری به نام
W به طور پيش فرض نصب می شود. ndows Server 2008 R2 شرکت مايکروسافت در سال ۲۰۰۷ ارائه شده است. البته در

شکل ۲ــ۱٥
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پنجرٔه بعدی DHCP Server را معرفی می کند و تأکيد شده است که قبل از نصب بايد برای 
کارت شبکه آدرس IP استاتيک (دستی) در نظر بگيريد ( شکل ۳ــ۱۵ کادر زرد رنگ).

برای ادامه نصب دکمٔه Next را انتخاب کنيد.
 DHCP کارت شبکه ای را انتخاب کنيد که می خواهيد سرور IP (۱۵شکل ۴ــ ) در پنجرٔه بعدی
برای سرويس دهی به سرويس گيرنده ها از آن استفاده کند. پس از انتخاب آن، دکمٔه Next را کليک 
در اين پنجره آدرس فيزيکی کارت شبکه(MAC Address) نمايش داده می شود (کادر  کنيد. ضمناً 

سبز رنگ در شکل ۴ــ۱۵).

شکل ۳ــ۱٥

شکل ۴ــ۱٥
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ـ  ۱۵، نام دامنه يا Domain و IP سرور DNS را تعيين کنيد. ضمناً برای مطمئن  در پنجرهٔ شکل ۵  ـ
شدن از درست بودن آدرس DNS بر روی دکمه  Validate کليک کنيد تا کلمه Valid ظاهر شود.

 WINS Server کليک کنيد. در پنجره های بعدی تنظيمات مربوط به Next سپس روی دکمٔه
را می توان انجام داد. WINS Server جهت پشتيبانی از سرويس گيرنده های دارای سيستم عامل های 

(WINS Server عدم استفاده از) .قبل از ۲۰۰۰ به کار می رود. حالت پيش فرض را تأييد نماييد

شکل ۵ــ۱٥

شکل ۶ــ۱٥
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تعيين  را  خود  شبکه  به  مربوط   IP آدرس دهی  (Scope) محدودٔه بايد  ـ  ۱۵  ۷ـ شکل  پنجره  در 
ـ  ۱۵ می توان  کنيد. با زدن دکمٔه Add، پنجرٔه جديدی باز می شود که تنظيمات زير را مطابق با شکل ۷ـ

در آن پيکربندی کرد.

اجزای کادر  Add Scope عبارتند از:
 Scope Name: نام محدوده IP، که می تواند يک عبارت توصيفی کوتاه برای محدودٔه قابل 

(SiteA ًمثال).تعريف باشد و نوشتن آن الزامی است
DHCP برای IP شروع محدودٔه آدرس :Starting IP address 

DHCP برای IP پايان محدودٔه آدرس :Ending IP address 
 Subnet mask: اين کادر بر اساس کالس IP وارد شده، به طور خودکار تنظيم می شود. 
چون محدوده آدرسی که وارد شده است کالس B می باشد Subnet Mask نيز برابر 255.255.0.0 

خواهد بود.
 Default gateway: در صورت وجود دستگاهی مثل روتر در شبکه، که سرويس گيرنده ها 

به واسطٔه آن با شبکه های ديگر، ارتباط پيدا می کنند، IP آن را در اين کادر وارد کنيد.
 Subnet type: بر اسـاس نوع شبکه (سـيمی يا بی سيـم) تنـظيم مـی شـود  و مـدت زمـان  اجـاره

IP (Lease Duration) به يک ميزبان می باشد و برای شبکه بی سيم ۸ روز و برای شبکه سيمی ۵ روز 
می باشد.

شکل ٧ــ۱٥
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 Lease Duration: مدت زمان اجاره آدرس IP به يک سرويس گيرنده از طرف سرويس 
از  مجددی  درخواست  شده،  تعيين  زمان  نصف  گذشت  از  بعد  که  طوری  به  می باشد   DHCP دهنده
طرف سرويس گيرنده به سرويس دهنده DHCP برای تمديد مدت اجاره ارسال می شود چنانچه بعد از 
گذشت زمان تعيين شده، درخواستی از طرف سرويس گيرنده ارسال نشود، آن آدرس IP به سرويس 

گيرنده ديگری واگذار می شود.
محدوده   ،DHCP نصب از  پس  گزينه،  اين  بودن  فعال  درصورت   :Active this scope 

تعيين شده IP  فعال خواهد شد.
تنظيمات را انجام داده و دکمٔه OK را کليک می کنيم. مشخصات Scope تعريف شده در ليست 

نمايش می يابد (شکل ٨  ــ١٥).

دکمٔه Next را کليک نماييد. در پنجرٔه بعدی تنظيمات مربوط به IPv6 سؤال می شود . می توانيد 
آن را فعال(Enable) يا غير فعال (Disable) کنيد البته بعد از نصب هم با توجه به ضرورت می توانيد آن 

را تغيير دهيد برای ادامه کار گزينه  … Disable را انتخاب نماييد.

شکل ۸ــ۱٥

شکل ۹ــ۱٥
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شکل۱۰ــ۱۵، بايد نام کاربری را مشخص کنيم که برای مجاز کردن سرويس دهی  در پنجره 
 DHCP درمحيط AD مجوز الزم را دارد. اين عمل را اصطالحاً Authorize می گويند.

ته١    : عمل Authorize را وقتی انجام می دهيم که DHCP Server در محيط AD قرار  ن
داشته باشد. اين عمل را می توان بعد از نصب DCHP نيز انجام داد. برای اين کار بر روی 
نام سرور در برنامٔه DHCP کليک راست کرده و سپس گزينه Authorize را انتخاب کنيد.

حين  در  گرفته  انجام  تنظيمات  که  می شود  ظاهر  ۱۱ــ۱۵  شکل  پنجرٔه   ،Next دکمه کليک  با 
نصب سرويس DHCP را نمايش می دهد. با انتخاب دکمٔه Install، اين سرويس نصب می شود.

شکل ۱۰ــ۱٥

شکل ۱۱ــ۱٥
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در پايان نصب شکل ۱۲ــ۱۵ ظاهر می گردد. بر روی دکمه Close کليک نماييد.

آدرس های  محدودٔه  در  که  را   IP آدرس  چند  يا  يک  بخواهيد  صورتيکه  در  ته٢    :  ن
DCHP تعريف شده است را برای کاربردهای خاص، به سرويس گيرنده ها اختصاص 
ندهيد، بايد آنها را فيلتر کنيد. برای اين کار برروی گزينٔه Address Pool کليک راست 
کرده و گزينٔه New Exclusion Range را انتخاب کنيد. سپس در پنجره ای که باز 
می شود IP يا محدودهٔ IP مورد نظر را خود وارد کنيد .در شکل ۱۴ــ۱۵  فرض شده 

است  ما می خواهيم ۱۰ آدرس اول را به سرويس گيرنده ها اختصاص ندهيم .

با انتخاب گزينٔه DHCP از طريق مسير Start  →Administrative Tools، کنسول DCHP مطابق 
ـ  ۱۵ باز می شود که می توان Scope تعريف شده رابه همراه تنظيمات آن مشاهده کرد. با شکل ۱۳ـ

شکل ۱۲ــ۱٥

شکل ۱۳ــ۱٥
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شکل ۱۴ــ۱٥

در Scope تعريف شده موارد زير قابل مشاهده است:
 Address Pool: محدودٔه آدرس هايی که می تواند به سرويس گيرنده ها داده شود و همچنين 

آدرس هايی که نبايد داده شود را نمايش می دهد ( شکل ۱۵ــ۱۵).

شکل ۱۵ــ۱٥

 Address Leases: آدرس هايی را که تاکنون سرويس گيرنده ها از سرويس دهنده گرفته اند 
را به همراه مشخصات سرويس گيرنده نمايش می دهد. 

طور  به  گيرنده  سرويس  يک  برای  را  مشخصی  آدرس  می خواهيد  اگر   :Reservations  
دائمی اختصاص دهيد می توانيد از اين ويژگی استفاده کنيد. برای اين کار، IP مشخصی از محدودهٔ تعريف 
شده را برای يک کارت شبکه تعريف کنيد. برای مثال ما می خواهيم آدرس IP،  180.100.100.100 را 

به رايانه ای که آدرس فيزيکی١ (Mac Address) آن برابر B8ــD4ــ01ــ4Aــ3Eــ00 می باشد.
pconf در Command Prompt استفاده نماييد. g /a ١ــ  برای پيدا کردن آدرس فيزيکی کارت می توانيد از دستور 
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  New گزينه  سپس  و  کرده  راست  کليک   Reservation گزينه  روی  بر  که  صورت  بدين 
 Physical و IP،ـ ۱۵ باز می شود  … Reservationرا انتخاب کنيد. در پنجره ای که مطابق شکل ۱۶ـ

 Address کارت شبکٔه مورد نظر را وارد کنيد.

شکل ۱۶ــ۱٥

شکل ۱۷ــ۱٥

برای  ثابت  آدرس دهی  جايگزين  روش  عنوان  به  نمی تواند   ،IP ذخيرٔه  ويژگی  ته٣    :  ن
رايانه های سرويس دهنده مثل سرويس دهنده DNS باشد بلکه بهتر است برای رايانه هايی 

استفاده شود که حضورشان در شبکه الزامی نيست.

 Scope در  را  تغييراتی  بخواهيد  اگر 
کليک  آن  روی  بر  کنيد،  اعمال  شده،  تعريف 
انتخاب  را   Properties گزينٔه  و  کرده  راست 
کنيد. سپس مطابق با شکل ۱۷ــ۱۵ پارامتر های 

آن را تغيير دهيد.
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گزينه  انتخاب  با  که  اين  يا  و  نمود  زياد  يا  کم  را  زمانی  محدوديت  می توان  ۱۷ــ۱۵  پنجره  در 
Unlimited محدوديت زمانی را از محدوده تعيين شده حذف نماييد.

 IPv4 گزينه  روی  بر  بسازيد،   DHCP کنسول  در  جديدی   Scope بخواهيد  که  صورتی  در 
می شود  ظاهر  که  پنجره ای  در  سپس  کنيد.  انتخاب  را   New Scope گزينٔه  و  نماييد  راست  کليک 

تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد.

۳ـ۱۵ـ تنظيم سرويس گيرنده
 ،DHCP دهنده سرويس  از   IP آدرس اطالعات  دريافت  جهت  گيرنده،  سرويس  تنظيم  برای 
بايد در کادر محاوره ای Internet Protocol (TCP/IP) Properties مربوط به کارت شبکه، گزينٔه 
 Obtain an IP address automatically را انتخاب کنيد. همچنين جهت دريافت اطالعات مربوط 
از  پس  نماييد.  فعال  را   Obtain DNS server address automatically گزينٔه  ،DNS  سرور به 

تأييد می توان تنظيمات دريافتی را مطابق با شکل ۱۸ــ۱۵ مشاهده کرد.

شکل ۱۸ــ۱٥

 ، IP به روی حالت خودکار تنظيم شده باشد، از DHCP اگر سرويس گيرنده، قبل از نصب
است  کافی  فقط  جديد   DHCP سرور  از  تنظيمات  دريافت  برای  بنابراين  می کند  استفاده   APIPA
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استفاده   IPConfig /Renew دستور کار می توانيد از  اين  برای  کند .  دريافت  تنظيمات را  مجددًا، 
کنيد و يا سيستم را مجددًا راه اندازی نماييد.

 DHCP نام  به  سرويسی  توسط   DHCP سرور  از   IP تنظيمات  دريافت  عمل  ته:  ن
Client انجام می گيرد. بديهی است که اين سرويس بايد بر روی سرويس گيرنده ها فعال 
باشد . اين سرويس به  طور پيش فرض در حالت Started قرار دارد و جهت دسترسی 

به آن می توان از کنسول سرويس ها ( Services.msc) استفاده کرد.

DHCP رد ۴ـ۱۵ـ تشريح عمل
آمدن  باال  از  بعد  آن  عامل  سيستم  می کند  اندازی  راه  را  خود  رايانه   کاربر  يک  که   وقتی 
اين  که  طوری  به   . می کند  دريافت   DHCP دهنده سرويس  از  را  آن  و  می کند   IP خواست در 

درخواست و دريافت به ترتيب در طی چهار مرحله تکميل می شود:
جهت  را  خود   DHCP Discover کالينت  پيغام  مرحله  اين  در   :DHCP Discover  
دريافت IP در شبکه Broadcast می کند. به آدرس   255.255.255.255  ارسال می کند در اين 

حالت آدرس  IP کالينت به صورت 0.0.0.0 خواهد بود.
در اين مرحله تمام   :DHCP Offer يا    DHCP سرور  طرف  از   IP پيشنهاد   
سرويس دهنده های  DHCP از محدوده آدرس IP تعريف شده بر روی خود يک IP انتخاب نموده و به 
همراه مدت زمانی که قرار است آن IPرا در اختيار کالينت قرار دهد (پيغام DHCP Offer) و آن را به 

صورت شکل ١٩ــ١٥ ارسال می کند.

شکل ۱۹ــ۱٥
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که در آن #IP: شماره آدرس IP می باشد.
 درخواست برای تإييد IP پيشنهادی يا  DHCP Request:کالينت درخواست کننده 
  Packetپيشنهادی را انتخاب نموده و آن را توسط يک IP  های پيشنهادی،  اولين  IP پس از دريافت
در شبکه Broadcast می کند و در آن   Packet آدرس سرويس دهنده DHCP را که پيشنهاد او قبول 

شده است مشخص می نمايد. 
  DHCPپس از آنکه سرويس گيرنده  به :DHCP Ack  با پيغام IP درخواست  تإييد 
هنوز  IPکه پيشنهاد  صورتيکه  در  فرستاد  شده DHCP Request را  قبول   Serverکه پيشنهاد او 
شده در محدوده  يا رنج IP های سرويس دهنده DHCP وجود داشته باشد و توسط Admin حذف 
می کند.  اعالم  گيرنده   سرويس  اختصاص IP به  بر  مبنی  را  خود  باشد DHCP Server تأييد  نشده 
ولی اگر IP توسط  Admin از محدوده مربوطه حذف شده باشد سرويس دهنده  DHCP به کالينت 
مراحل را  تمام  ارسال می کند و Client مجبور می شود که  پيغام DHCP ack را  کننده  درخواست 

دوباره طی کند.

و يى  پ خودآزمايى و پژوهشو

تمرين DHCP :۱ را روى سرويس دهنده نصب  و راه اندازى کرده و آدرس IP را از کليه 
رايانه هاى سرويس گيرنده پاک کرده و آن را به صورت اتوماتيک فعال کنيد. سپس آزمايش کنيد که آيا 

رايانه از سرويس دهنده  IP دريافت کرده يا نه ؟ 
به دو روش يکى به   صورت Command line دوم: از طريق نشانه شبکه روى نوار وظيفه
پژوهش: چگونه مى توان يک IP به خصوصى را براى يک سرويس گيرنده رزرو نمود؟

تمرين ۲: چگونه مى توان از روى سرويس دهنده  IP و  Mac  Address يک سرويس گيرنده 
را پيدا کرد؟
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پيوست ها 

اربران  پيوست ۱ـ سياست هاي امنيتي 

براى  را  خاصى  امنيتى  سياست هاى  عامل  سيستم   Active Directory نصب از  بعد  معموًال 
 Administrative Tools/Security حساب هاى کاربران و گذرواژه آن ها تعريف مى کند. که در بخش
Setting/Account policies قرار دارد. که در اين تعريف چگونگى تعامل کاربران با رايانه ها و دامين 
مشخص مى شود. در ضمن بايد براى ثبت تغييرات  policyدر سيستم عامل، رايانه را راه اندازى مجدد 

نماييد يا در خط فرمان دستور  gpupdateرا بنويسيد و اجرا کنيد. 

 Password policy ۱ـ۱ـ سياست هاي گذرواژه
اين  مى شود.  استفاده  محلى  کاربران  يا  دامين  کاربران  حساب هاى  براى  گذرواژه  سياست هاى 
سياست ها وظيفه تصميم گيرى تنظيمات گذرواژه مانند طول عمر و چگونگى عملکرد آن برروى کاربران 

را دارند. 
در  که  مى کند  مجبور  را  کاربران  بخش  اين   :Enforce password history ۱ــ۱ــ۱ــ 
هنگام تعويض کلمه عبور حتمًا گذرواژه جديد و منحصر وارد نمايند. يعنى کاربران اجازه ندارند کلمه 
عبورهاى قبلى خود را استفاده نمايند. تعداد گذرواژه هايى که مى توان در اين بخش تعريف نمود، حداکثر 

۲۴ مى باشد. 
۲ــ۱ــ۱ــ Maximum password age: در اين بخش طول عمر يا حداکثر زمان اعتبار 
کلمه هاى عبور را مى توان برحسب روز تعريف کرد. يا به عبارت ديگر اگر مقدار اين قسمت ۵ روز باشد. 
همه کاربران بايد بعد از ۵ روز کلمه عبور خود را تغيير دهند. حداکثر مقدار تعريف شده در اين قسمت 

مى تواند ۹۹۸ روز باشد. 
۳ــ۱ــ۱ــ Minimum password age: در اين بخش حداقل طول عمر يا زمان اعتبار 
کلمه هاى عبور را مى توان برحسب روز تعريف کرد. يا به عبارت ديگر اگر مقدار اين قسمت ۵ روز باشد. 
هيچ کاربرى اجازه ندارد زودتر از ۵ روز کلمه عبور خود را تغيير دهد. در هنگام تنظيم اين بخش بايد 
توجه داشت که اين مقدار بايد کمتر از حداکثر طول عمر کلمه عبور باشد. حداقل مقدار تعريف شده 
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در اين قسمت مى تواند ۹۹۸ روز باشد. 
۴ــ۱ــ۱ــ Minimum password length: در اين بخش حداقل طول کلمه عبور تعيين 

مى شود اين مقدار حداکثر ۱۴ مى تواند باشد. 
بخش  اين  در   :passwords must meet complexity requirements ۵  ــ۱ــ۱ــ  
مى توانيم پيچيدگى کلمه عبور را فعال يا غيرفعال نماييم. پيچيدگى در کلمه عبور به اين معنا مى باشد که 
کاربر نمى تواند از حروف ساده يا اعداد براى کلمه عبور استفاده کند. مانند 123456 ــ abcd با فعال 

شدن اين بخش بايد موارد زير را در تعيين کلمه عبور درنظر داشته باشيم: 
کلمه عبور نبايد همان نام کاربرى با بخشى از آن باشد. 

بايد حداقل ۶ حرف طول داشته باشد. 
بايد ترکيبى از حروف بزرگ انگليسى حروف کوچک انگليسى اعداد و عالئم مانند !، ,$ , # باشد. 
۶    ــ۱ــ۱ــ  Store passwords using reversible encryption: فعال شدن اين بخش 

باعث مى شود که کلمه هاى عبور به صورت الگوريتم هاى رمزگذارى بازگشتى ذخيره شود.
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پيوست ۲ـ تجهيزات سخت افزاري مورد نياز براي نصب ويندوز ۲۰۰۸ سرور

ــ پردازنده حداقل 1GHz برای ٣٢ بيتی 1.4GHz برای ٦٤ بيتی ولی بهتر است از پردازنده با 
سرعت 2GHz باالتر استفاده شود.

ــ حافظه اصلی RAM حداقل 512MB و توصيه می شود که 2GB يا بيشتر باشد. حداکثر ميزان 
RAM برای سيستم عالم ٣٢ بيتی ٤ گيگابايت می باشد (برای ويرايش مؤسسات١ و داده های مرکزی٢)

در ويندوز ٢٠٠٨ سرور ويرايش استاندارد ٦٤ بيتی 32GB بايت و برای ويرايش مؤسسات و 
داده مرکزی ٦٤ بيتی تا ٢ TB٣ حافظه اصلی پشتيبانی می شود.

ــ فضای خالی ديسک سخت حداقل ١٠ گيگابايت ولی بهتر است از ٤٠ گيگابايت بيشتر باشد.
توجه: رايانه هايی که دارای RAM باالی ١٦ گيگابايت هستند بايد فضای بيشتری از ديسک 

سخت را در نظر بگيريد (به خاطر وجود pagefile در درايو نصب ويندوز)
DVD ROM ــ

ــ ماوس و صفحه کليد
ــ کارت گرافيک Super VGA که از ۶۰۰  ٭   ۸۰۰ پشتيبانی کند.

مراحل نصب:
١ــ DVD را داخل درايو قرار دهيد.

٢ــ در محيط گرافيکی بر روی Install Now کليک کنيد.
٣ــ انتخاب نوع ويرايش سيستم  عامل

٤ــ وارد کردن سريال نصب
٥  ــ پذيرش قواعد نصب
٦  ــ انتخاب درايو نصب

٧ــ تأييد پيغام راه اندازی مجدد سيستم
٨  ــ بعد از راه اندازی مجدد نام کاربر مدير و رمز عبور را بايد تعيين کنيد.

٩ــ تنظيم ساعت و تاريخ و منطقه زمانی

Enterpr ــ١ se    ــ٢ Data Center
TB = 024 GB ــ٣
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١٠ــ پيکربندی شبکه
Alt را برای Log on شدن (ورود به ويندوز) فشار دهيد. Ctrl Delete ١١ــ کليدهای

١٢ــ کلمه عبور کاربر مدير را برای ورود به ويندوز وارد کنيد.
ــ فعال کردن ويندوز بعد از نصب چون ويندوز شما ٣٠ روزه می باشد و شما بايد با استفاده از 

Activation آن را فعال کنيد.
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سرنام شرح
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
AP Access point
AIPA Automatic Private IP Addressing
AUI Attachment Unit Interface
BA Broadcast Address
Bps Byte per Second
bps Bit per second
CSMA/CD Carrier Sense Mulitple Access with Collision Detection
COM Communication
DC Domain Controller
DNS Domain Name Service
DRA DHCP Relay
DHCP Dynamic Host Control Protocol
DSL Digital Subcarrier Line
Email Electronic Mail
FDDI Fiber Distributed Data Interface
FTP File Transfer protocol
FO Fiber Optic
FQDN Full Qualified Domain Name
HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol

ه پيوست ۳ ـ برخي از اختصارات شب
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ICP Internet Central Provider
IANA Internet Assingned Numbers Authority
ICS Internet Connection Sharing
ID Idetifire
IE Internet Explorer
IP Internet Protocol
IPX Internetwork Packet Exchange
ISDN Integrated Services Digital Network
ISP Internet Service Provider
LAN Local Area Network
MAC Media Access Control
MAN Metro Politan Area Network
MM Multi Mode
NET Network
NAS Network Attached Storage
NAT Network Address Translation

NIC Network Interface Card

NNTP Network News Transfer Protocol

ORG Organization

OSI Open System Interconnection

POP 3 Post Office Protocol (version 3)

PtP Point to Point

SMTP Simple Network
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SNMP Simple Network Management Protocol

SNTP Simple Network Time Protocol

TCP Transmission Control Protocol

URL Universal Resource Locator
VPN Virtual Private Network
WAN Wide Area Network
WLANS Wireless Local Area Networks
WMANS Wireless Metropolitan Area Networks
WPANS Wireless Personal Area Networks
WWANS Wireless Wide Area Networks
WWW World Wide Web
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Command Name Description
CONTROL opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD opens keyboard properties 
CONTROL COLOUR opens display properties  Appearance tab
CONTROL FOLDERS opens folder option
CONTROL FONTS opens font policy management
CONTROL INTERNATIONAL or INTL CPL opens Regional and Language option
CONTROL MOUSE or MAIN  CPL opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2 user account access restrictions
CONTROL PRINTERS opens faxes and printers available
APPWIZ  CPL opens Add or Remove programs utility tool
DESK CPL opens display properties  Themes tab
HDWWIZ  CPL opens add hardware wizard
JOY CP opens game controllers settings

MMSYS CPL Opens Sound and Audio device Properties  
Volume tab

SYSDM CPL Opens System properties
TELEPHON CPL Opens phone and Modem options 
TIMEDATE  CPL Date and Time properties

پيوست ۴ـ دستورات خط فرمان 

دستورات خط فرمان براى اجراى برنامه هاى مرکز کنترل:
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دستورات خط فرمان براى اجراى برنامه هاى مرکز کنترل:

Command Name Description
CONTROL Opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS Opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD Opens keyboard properties 
CONTROL COLOUR Opens display properties  Appearance tab
CONTROL FOLDERS Opens folder options
CONTROL FONTS Opens font policy management

CONTROL INTERNATIONAL 
or INTL CPL Opens Regional and Language option

CONTROL MOUSE or MAIN  CPL Opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS Opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2 User account access restrictions
CONTROL PRINTERS Opens faxes and printers available
APPWIZ  CPL Opens Add or Remove programs utility tool
DESK CPL Opens display properties  Themes tab
HDWWIZ  CPL Opens add hardware wizard
JOY CP Opens game controllers settings

MMSYS CPL Opens Sound and Audio device Properties  
Volume tab

SYSDM CPL Opens System properties
TELEPHON CPL Opens phone and Modem options 
  TIMEDATE  CPL Date and Time properties
  ACCESS  CPL Opens Accessibility Options
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  WUAUCPL CPL Opens Automatic Updates
  POWERCFG  CPL Opens Power Options Properties
  AZMAN  MSC Opens authorization management utility tool
COMPMGMT  MSC Opens the Com pu ter management tool 
COMEXP  MSC or DCOMCNFG Opens the Com pu ter Services management tool
DEVMGMT  MSC Opens Device Manager
EVENTVWR or EVENTVWR MSC Opens Event Viewer
FSMGMT MSC Opens Shared Folders
NAPCLCFG MSC NAP Client con fig u ra tion utility tool
SERVICES MSC Opens Service manager
GPEDIT MSC Opens Group Policy utility tool
LUSRMGR MSC Opens Local Users and Groups
SECPOL MSC Opens local se cu ri ty settings
WMIMGMT  MSC Opens (WMI) Window Management In stru men ta tion
PERFMON or PERFMON MSC Opens the Per form ance monitor
MMC Opens empty Console
DXDIAG Opens DirectX diagnostics tools
ODBCAD 32 Opens ODBC Data source Administrator
REGEDIT or REGEDT 32 Opens Registry Editor
DRWTSN 32 Opens Dr  Watson
VERIFIER Opens Driver Verifier Manager
CLICONFG Opens SQL Server Client Network Utility
UTILMAN Opens Utility Manager
MSCONFIG Opens System Configuration Utility
SYSEDIT Opens System Configuration Editor
SYSKEY Windows Account Database Security man age ment
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Command Name Description
EPLORER Opens Windows Explorer
IEXPLORER Opens Internet explorer
WAB Opens Contacts
CHARMAP Opens Character Map 
WRITE Opens WordPad
NOTEPAD Opens Notepad
CALC Opens Calculator
CLIPBRD Opens Clipbook Viewer
WINCHAT Opens Microsoft Chat Interface
SOUNDRECORDER Opens sound recording tool
DVDPLAY Run CD or DVD
WMPLAYER Opens Windows Media Player
MOVIEMK Opens untitled Windows Movie Maker
OSK Opens onــscreen Keyboard
MAGNIFY Opens Magnifier
DIALER Opens phone Dialer
WINCAL Opens Calendar
EUDCEDIT Opens Private Character Editor

دستورات خط فرمان براى اجراى برنامه هاى کاربردى:

دستورات خط فرمان براى اجراى برنامه هاى مديريت ديسک:

Command Name Description
DISKMGMT MSC Opens disk management utility
CLEANMGR Opens disk drive clean up utility
DFRG MSC Opens disk defragmenter
CHKDSK Complete analysis of disk partition
DISKPART Disk partitioning tool


