ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ  SSLرا ﺑﺮای ﺳﺮور دﯾﮕﺮی در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺤﺚ ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮور دوم ،در دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﺎدی اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ،
دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ارﺳﺎل درﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
دو روش ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺴﻮل  MMCو ﮐﻨﺴﻮل  IISآﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺴﻮل MMC
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Local Computer Certiﬁcateدر  MMCو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Personal | Certiﬁcateﺑﺮوﯾﺪ .اﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ  SSLﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .روی ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ All
 …Tasks | Exportﺑﺮوﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺳﺮوری ﮐﻪ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ را ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ روی ﺳﺮور دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺼﺐ وی وب ﺳﺮور دوم ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ  SSLاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Yes, export the private keyرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ،وﯾﺰارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﯾﻞ  PFXﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﺎدر و اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻓﺎﯾﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺳﺎده ﯾﺎ ﺣﺪس زدن آن آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ  PFXرا درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ روی وبﺳﺮورﻫﺎیﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ IIS
درون اﭘﻠﺖ  Server Certiﬁcateدر  ،IISﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و  Exportرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬرواژه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ  MMCﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ رد آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در
 IISاﯾﻦﻗﺪر ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  IISﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را روی ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  ،SSLاﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ IIS ،ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺬرواژه را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از ﮐﻨﺴﻮل  IISﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ  MMCرا ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

وارد ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور دوم
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ  PFXﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ وارد ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور دوم ﮐﺎر
ﺳﺎدهای اﺳﺖ .از درون ﮐﻨﺴﻮل  MMCﯾﺎ  IISو ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Importﻗﺎدر ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﮔﻮاﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ  PFXرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را درون ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور دوم وارد
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ روی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و دوﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و آنرا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮوری را ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ  SSLﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯽ روی ﺳﺮور را
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮐﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺷﺪه و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺸﺎن

داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﯿﻐﺎم درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آنﮐﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻫﺮ دو
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ روی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﯿﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  SSLرا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﯽ در ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  SSLدارﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را روی وبﺳﺮور ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در آن ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ اوﺿﺎع ﭘﯿﭽﯿﺪهای را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دردﺳﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ اﻃﻼﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﺎ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
 .1ﻧﺎم ﻧﻘﺸﯽ درون وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎﯾﯽ را از ﺳﺮور ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ؟
 .2ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺮور ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ) (CAﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﯿﻂ داﻣﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
 .3آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را روی ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه داﻣﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟
 .4ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
 .5ﻧﺎم ﮐﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  GPOﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ؟
 .6ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  SSLﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ درﺳﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪ _______ را ﺑﺎ
وبﺳﺮور ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
 .7اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  SSLﺟﺪﯾﺪ )اﺷﺎره :ﺷﻤﺎ اﯾﻦﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ
وبﺳﺮور ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ (.ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019را در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی در وﯾﻨﺪوز
ﺳﺮور  2019ﻣﯽروﯾﻢ.

ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺳﺮورﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ روﺑﻪرﺷﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﺮورﻫﺎ را ﺗﻨﻪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ درﺧﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺮور و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ او ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮورﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﻓﺎرع از ﻫﺮ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دارد ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﺪارو ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی

زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﺷﺒﮑﻪ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﯾﻢ
ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر را
درون ﺳﺮورﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از درون ﯾﮏ
ﮐﻨﺴﻮل ﺳﺮور اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ از راﺑﻂﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی روﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ
ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در دﻧﯿﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ،IPv6اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر و  NIC Teamingﻧﮑﺎت
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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:
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 25ﺷﻬﺮﻳﻮر 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16028/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%8
6%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-2019%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

