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ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن روزاﻧﻪ از وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ .وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮور  DHCPرا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

DHCP reservations
اﺧﺘﺼﺎص آدرس آیﭘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از آدرسﻫﺎی در دﺳﺘﺮس راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آدرسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮض داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺟﺎره داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز آدرس  10.10.10.100را دارد ،ﻓﺮدا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آدرس آیﭘﯽ  10.10.10.125را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ آدرس آیﭘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽآورد ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آدرس آیﭘﯽ آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ آدرس آیﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺳﺮور  DHCPﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم  DHCP reservationsوارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد .رزرو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ واﺣﺪ در ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ  DHCPو رزرو آن ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎص اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮور  DHCPﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،آدرس آیﭘﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آدرس آیﭘﯽ ﻓﻮق ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی در
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رزرو آیﭘﯽ در ﻣﺤﺪوده  ،DHCPﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮور  DHCPاﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آیﭘﯽ را ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل  DHCPﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻮﺷﻪای ﺑﻪﻧﺎم  Reservationsرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ،رﮐﻮردی در
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی  Reservationsو اﻧﺘﺨﺎب  New Reservationﻣﺎ ﯾﮏ آدرس
آیﭘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮور  web1ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ،ﻣﻦ

ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ اﯾﺴﺘﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ  web1ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ آدرس ،ﻗﺼﺪ دارم آدرس رزرو
ﺷﺪه  IP 10.10.10.150را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ:

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮏ آدرس ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﮏ آدرﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﮏآدرس آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ
در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ آدرس آیﭘﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور  DHCPﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪای دارد ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺳﺮور
ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﮏآدرس ﻣﯽرود ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺳﺮور  web1ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺮور  ، web1ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﻮر
 ipconﬁg / allرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﮏآدرس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮوف و
اﻋﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﻮق را روی ﺳﺮور ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
دﺳﮑﺘﺎپ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ درج ﻣﮏآدرس در ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  DHCPاﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد آدرس رزرو ﺷﺪه را ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ راﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ از  DHCPدرﺧﻮاﺳﺖ آدرﺳﯽ را ﮐﻨﺪ و ﻣﮏآدرس آن دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﻦ
ﭘﻨﺠﺮه ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺳﺮور  DHCPآدرس ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرس از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آدرس رزرو  DHCPرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺮور  web1ﺑﺮوﯾﻢ و
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ آدرس آیﭘﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آدرس آیﭘﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺳﺮور  web1ﺑﺮای ﺳﺮور  DHCPدرﺧﻮاﺳﺖ آدرس آیﭘﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
 DHCPآدرس رزرو ﺷﺪه  10.10.10.150را ﺑﻪ ﺳﺮور  web1ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آدرس آیﭘﯽ
ﺳﺮور  web1ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ  DHCP Reservationرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﮏآدرس ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮور  web1از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ،آدرس آیﭘﯽ رزرو ﺷﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ .از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﻣﮏآدرس اﺳﺖ )ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﮏآدرﺳﯽ
دارد( ،اﯾﺠﺎد آدرس رزرو ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮورﻫﺎی ﭼﺎپ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﭙﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ....ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮور ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019وﺟﻮد دارد .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮورﻫﺎ  100درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺣﻤﻼت ﺑﺪاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﺳﺮورﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮور  2019وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﻧﻬﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ
ورود ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ و روزاﻧﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنرا
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،وﯾﮋﮔﯽ Windows
 Server Backupﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ در آن
ﻧﮕﻪداری ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدﮐﺎر وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ  Windows Server Backupﻧﺎم دارد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﻮق در ﺑﺨﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وﯾﻨﺪوز
ﺳﺮور  2019ﻗﺮار دارد.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺼﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را ﮐﻪ درون ﻣﻨﻮی  Toolsدر ﭘﻨﺠﺮه
 Server Managerﻗﺮار دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای آن روی  Local Backupدر ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Actionرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪﻧﺎم  Backup onceوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Backup Scheduleﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه دﮐﻤﻪ  Nextرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض روی ﺳﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯿﺰان دادهای ﮐﻪ از آن ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ  Nextرا
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی در ﭼﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ در روز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق را روزاﻧﻪ در آن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮوری دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮد را روزاﻧﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪروز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﯾﮏ روز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در آن ﻧﮕﻪداری ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﺟﻮد دارد .ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ روی دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور در آن
ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن روی دﯾﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ ،دﯾﺴﮏ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ وﻟﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در روزﻫﺎی ﮐﺎری از آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دادهﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺤﻠﯽ روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺳﺮﻋﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺗﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن درون ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﺳﺮور ﯾﺎ دراﯾﻮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ  NASاﺷﺎره دارد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻦﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﺳﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
زﻣﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮد ،زﯾﺮا روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪی را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Backup Onceرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻮق را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019
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