
 ، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ

 

سرورستاپ یکی از وب سایت های آموزشی در زمینه فناوری اطالعات بوده که برتری آن نسبت به سایر 

 منابع را می توان به صورت زیر شمرد :

 آموزش های کاربردی و رایگان -

 بروز رسانی مقاالت بطور منظم -

 تمامی سرفصل های آموزشی پوشش -

 پیاده سازی سناریوهای واقعی و به صورت تصویری -

 

 تیم ما را کامل کنید!

می باشد. ما می دانیم که تهیه و  ITیکی از مهمترین اهداف وب سایت سرورستاپ، ارائه آموزش های کاربردی و رایگان 

 از توجه شما به مطالب این مقاله، از تمامی دوستانی که انتشار این آموزش ها به تنهایی امکان پذیر نیست، لذا، ضمن تشکر

ی را در تا با یاری یکدیگر آموزش های بیشتر و بهتر دبه تیم ما بپیوندی، دعوت می شود دارنددر زمینه کامپیوتر فعالیت 

 اختیار همگان قرار دهیم. در صورت تمایل از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید :

 

info@serversetup.ir: Email 

 

Reza Afkhami 

Tel: +989105121084 

ir.linkedin.com/in/rafkhami: Linkedin 

 

Mehdi Amanzadeh  

Tel: +989365340585 

ir.linkedin.com/in/mehdiamanzadeh :Linkedin 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 مدیریت پرینترها

 وان آنها را دربران بوده و نمی تیکی از مهم ترین دغدغه های مدیران شبکه ، مدیریت پرینتر هاست. به دلیل اینکه پرینترها بایستی نزدیک کار

 ها را در خیلی از جهات به شما میاجازه مدیریت پرینتر R2 2008یک جای متمرکز قرار داد و آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند. ویندوز سرور 

 مربوطه را نصب و مدیریت کنید. roleدهد.برای شروع بایستی 

 Print And Document Services Server Roleنصب 

را  Print Management، کنسولroleکرد.اما با نصب این  shareمی توان  roleپرینترها را بدون هیچ  R2 2008در ویندوز سرور 

 از مسیر زیر بروید : roleخواهید داشت که مدیریت بسیار آسان خواهد بود. برای نصب این 

 را انتخاب کنید. Add roleرفته و  Rolesبه  Server Managerاز  -

 

 کنید. Nextرا تیک بزنید و  Print And Document Services، گزینه  Roleدر صفحه انتخاب  -
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 ، با چندین سرویس موجه خواهید شد : role serviceدر صفحه  -

 Print Server  با انتخاب این گزینه کنسولPrint Management  نصب خواهد شد. این کنسول برای اجازه پرینت به کالینت

 های ویندوزی وغیرویندوزی مناسب است.

 LPD Service  به کالینت ها اجازه می دهد که با استفاد از پروتکلLine Printer Daemon (LPD پرینت بگیرند. این )

استفاده می شود. برای اینکه کالینت ها بتوانند از آن استفاده کنند، بایستی ویژگی  UNIXپروتکل بیشتر توسط کالینت های 

(feature )Line Printer Remote (LPR) Port Monitor .را نصب کنید 

 Internet Printing  ها اجازه می دهد که با استفاده از پروتکل این گزینه به کالینتInternet Printing (IPP پرینت )

گرفته و وبسایتی را می سازید که کاربران بتوانند در آن مواردی را که قصد پرینت گرفتن دارند، در مرورگر خود مدیریت کنند. این 

 ( دارد.IIS) Internet Information Servicesسرویس نیاز به نصب 

 Distributed Scan Server  اجازه مدیریت اسکنرها ، کانفیگ فرایند اسکن را به شما داده وdocument  ها را از اسکنرهای

را نصب کنید، نیاز دارید تا در اکتیو دایرکتوری یک اکانت برای آن  roleشبکه تا مقصد صحیح خود، مسیریابی می کند. اگر این 

 سرور را مشخص کنید. emailو یک ایجاد کرده  SSL certificateبسازید ، 

 کنید. Nextرا زده و  Print Serverتیک گزینه  Print Managementبرای نصب کنسول  -

 

 را زده تا کنسول نصب شود. Installسپس  -

 نصب پرینترها

بنابراین کاربران  به شبکه متصل می شوند.برای امنیت پرینترها و مدیریت آنها، وهمچنین برای اینکه بطور فیزیکی در دسترس کاربران قرار گیرند، 

 می توانند بطور مستقیم پرینت های خود را از طریق پرینترهای تحت شبکه بگیرند و شما مدیریت بیشتری روی آنها دارید.
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 Windows  ،shareویا  linux ،UNIXروی کامپیوترهایی با سیستم عامل  LPDبرای نصب پرینترهای تحت شبکه که توسط سرویس 

 featuresروی  server manager، از featureرا اضافه کنید. برای نصب این  LPR Port Monitor featureشده اند، بایستی 

 Installکنید و سپس  Nextرا انتخاب کرده و  LPR Port Monitorرا بزنید. در طی مراحل نصب ،  add featureراست کلیک کرده و 

 را بزنید.

 از دو روش می توان پرینترها را نصب کرد :

 Control Panelنصب پرینترها از 

 قبل از اینکه پرینترها را به شبکه و یا سرور متصل کنید، بایستی آنها را نصب کرد :

 کلیک کنید. Device and Printersروی  Startاز منوی  -

 

 ظاهر شود. Wizardکلیک کنید تا  Add a printerدر صفحه پیش رو ، روی  -
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 Add A، اگر پرینتر بصورت مستقیم به سرور متصل است روی What Type Of Printer Do You Want To Installدر صفحه  -

Local Printer  و اگر پرینتر باwireless  و یا به شبکه متصل استAdd A Network, Wireless, Or Bluetooth Printer 

 را انتخاب کنید.

 

رفته و سرور بطور  Searching for available printersاگر پرینتر شما در شبکه بوده و روی گزینه دوم کلیک کرده اید، به صفحه  -

 خودکار دنبال پرینترهای متصل به شبکه می گردد که در صورت وجود لیست شده و می توانید انتخاب کنید.

 

کلیک کرده و خودتان آن پرینتر را انتخاب  The printer that I want isn`t listedروی  اگر پرینتر مورد نظرتان در لیست موجود نیست 

 Active Directoryآن پیدا کرد. همچنین شما می توانید پرینتر را از  TCP/IPکنید. در این صفحه می توانید پرینتر را براساس اسم و یا آدرس 

 (.\\printer\aerverد )مانند بیابید که بایستی مکان آن را در شبکه تعیین کنی

 استفاده کنید. Print Management، بهتر است از کنسول  TCP/IPبرای یافتن پرینترها با استفاده از نام یا آدرس 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

مورد استفاده پرینتر را  portرا انتخاب کنید. در صفحه بعدی بایستی  Add a local printerاگر پرینتر مستقیم به سرور متصل است ،  -

 مشخص کنید.

 

ظاهر شد، بایستی از سمت چپ نوع شرکت سازنده پرینتر و در سمت راست، مدل آن را  Install The Printer Driverاگر صفحه  -

کلیک کنید تا لیست  Windows Updateموجود نیست روی مشخص کرده تا درایو مربوط به آن نصب گردد. اگر نام پرینتر شما در لیست 

 کنید. Nextرا انتخاب و از آنجا نصب کنید. سپس  Hard Diskدرایور آنرا دارید ،  CDمدل های جدید را مشاهده کرده و یا اگر 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

مواجه  The Which Version Of The Driver Do You Want To Useاگر قبال درایور مشابهی را نصب کرده باشید، با صفحه  -

 خواهید شد. در این صفحه می توان انتخاب کرد که همین ورژن از درایور را می خواهید یا نسخه جدید آن را نصب می کنید.

 کنید. Next، می توانید نامی برای پرینتر انتخاب کرده و  Type A Printer Nameدر صفحه  -

کنید، محل  shareمی کنید یا خیر. اگر می خواهید پرینتر را  shareکه پرینتر را ، بایستی مشخص کرد  Printer Sharingدر صفحه  -

 هستند( بتوانند از آن استفاده کنند. AD DSشده اند )در  Authorizeآن را مشخص کرده تا کاربرانی که 

 استفاده از سرور آماده خواهد بود. را بزنید. پس از آن پرینتر برای finishکرده تا مراحل به پایان برسد و در انتها  Nextسپس  -

 Print Managementنصب پرینتر با استفاده از کنسول 

 ، آن را نصب کنید : Print Managementابتدا پرینتر را به شبکه یا به سرور متصل کرده و سپس با استفاده از کنسول 

 Print And Documentرا بزنید.  Add roleرفته و روی آن راست کلیک کرده و  Rolesبه قسمت  server managerاز  -

Services  ،را انتخاب و از لیست سرویس هاPrint servers  .را تیک بزنید و نصب کنید 

 را اجرا کنید. Print Managementرفته و کنسول  Administrative Toolsبه  startپس از نصب کنسول، از منوی  -

 را بزنید. Add Printerراست کلیک کرده و  Printersدر کنسول ، از قسمت نام سرور، روی  -
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 کنید. Next، روش مورد نظر برای نصب پرینتر را مشخص کرده و سپس  Printer Installationدر صفحه  -

 

انتخاب را  search for a network printerمرحله بعدی به این بستگی دارد که شما کدام روش را انتخاب کرده باشید. اگر برای مثال  -

رفته که در آنجا ویندوز تمامی پرینترهای شبکه را پیدا کرده و لیست می کند که پرینتر مورد  Network Printer Searchکنید به صفحه 

 کنید. Nextنظر را انتخاب و 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 use an existingارید گزینه ، بایستی درایور پرینتر را نصب کنید که اگر درایور را روی کامپیوتر د Printer Driverدر صفحه بعد ،  -

driver  ، و اگر می خواهید درایور جدیدی نصب کنید ،install a new .را بزنید 

 

پدیدار خواهد شد. از سمت چپ نام شرکت سازنده پرینتر  Printer Installationرا انتخاب کنید، صفحه  install a new driverاگر  -

 و در سمت راست مدل آن را مشخص کنید.
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 Printerکنید. در صفحه  Next، نام و محل پرینتر را مشخص کرده و  Printer Name And Sharing Settingsدر صفحه  -

Found  خالصه ای از کانفیگ پرینتر را نمایش داده که ،Next  کرده سپسfinish .را بزنید تا نصب شود 

Share کردن پرینترها 

کنید. از کنترل پنل روی پرینتر  Print Management  ،shareو هم توسط  Control Panelشما می توانید پرینترها را هم توسط 

رفته و  administrative Toolsبه  startبروید. از منوی  sharingبگیرید و سپس به سربرگ  propertiesراست کلیک کرده و 

گرفته و  Propertiesر رفته و راست کلیک کنید. از آن روی پرینتر مورد نظ printersرا اجرا کنید. از  Print Managementکنسول 

 بروید. در هر دو حالت با صفحه زیر مواجه خواهید شد. sharingبه سربرگ 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

، Render Print Jobs On Client Computersشود. با زدن تیک  shareرا بزنید تا  Share this printerدر این صفحه ، تیک 

سرور انجام  printگرفتن را روی کامپیوتر خود انجام دهد و با برداشتن آن ، فرایند روی  renderه فرایند به کالینت ها اجازه می دهید ک

 یافت شود. Active directoryدر دسترس بود، می توان آن را انتخاب کرد تا پرینتر در  List In The Directoryخواهد شد. اگر گزینه 

Additional Drivers ینتی که قصد استفاده از پرینتر اگر سیستم عامل کالshare  شده را دارد ، از همان درایور موجود در سرور استفاده

بیتی( باشد( ، کالینت بطور خودکار در اولین باری که به پرینتر  46بیتی و یا  23کند )مثال اگر سیستم عامل های کالینت و سرور از یک نسخه )

. اگر کالینت ها نیاز به درایور دیگری داشته باشند، بایستی از این قسمت نصب کنید تا آنها بتوانند آنرا متصل شود، درایور خود را دانلود می کند

 کلیک کنید تا صفحه زیر پدیدار شود . Additional Driversدانلود کنند. برای نصب درایوهای دیگر، روی  

 درایور را در سیستم قرار داده تا آنرا نصب کند. CDکنید. پس از آن بایستی  OK هر کدام از نسخه هایی که درایور آنرا نیاز دارید انتخاب کرده و

 

را دارند. این ویژگی باعث می شود که کاربر در هر شبکه ای  location-aware printing، ویژگی  R2 2008و ویندوز سرور  7ویندوز 

( داشته باشد و دیگر نیازی به تغییر پرینتر ندارد. کاربرانی که با لپ تاپ و یا هر وسیله defaultکه به آن متصل می شود، یک پرینتر پیشفرض )

طور بموبایل دیگری به شبکه وصل می شوند، می توانند بدون نیاز به تغییر پرینتر پیشفرض خود، در خانه و محل کارشان پرینت بگیرند و ویندوز 

 می دهد.خودکار پرینتر پیشفرض را در هر مکان تشخیص 

 Printer Permissionsو  Print Serverکانفیگ 

ها را برای پرینترها و پرینت سرور نیز  permissionبه یاد دارید، می توانید همان  NTFS file permissionsهمانطور که در کانفیگ 

صی از کاربران اجازه پرینت داده و به گروه دیگری پرینترها، فقط به گروه خا permissionکانفیگ کنید. برای مثال شما می توانید با استفاده از 

 Print Managementهای پرینت سرور را کانفیگ کنید ، از کنسول  permissionفقط اجازه مدیریت پرینترها را بدهید. اگر می خواهید 

 بروید. securityبگیرید و سپس به سربرگ  properties، روی نام سرور راست کلیک کرده و 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

به قسمت نام سرور رفته و از بخش  Print Managementهای پرینتر خاصی را دارید، از کنسول  permissionانفیگ اگر قصد ک

Printers  روی پرینتر مورد نظر راست کلیک کرده وproperties  بگیرید و از آنجا به سربرگsecurity  بروید.بصورت پیشفرض، هرکسی

 بیند. اما کاربران فقط می توانند پرینت های خود را مدیریت کرده و فقط پرینتر خود را کانفیگ کنند.می تواند پرینت گرفته و پرینت سرور را ب

 پرینتر کانفیگ کنید : permissionشما می توانید موارد زیر را در 

- Print  اجازه یا عدم اجازه پرینت به کاربران 

- Manage Printers یر بدهد یا خیرکاربران بتوانند تنظیمات پرینتر را تغی 

- Manage Documents کاربران بتوانند مدارکی را که پرینت گرفته اند حذف کنند یا خیر 

ازید، س توجه داشته باشید که پرینت سرورها نیز موارد باال را دارند، اما این موارد، فقط تنظیمات پیشفرض را برای پرینترهای جدیدی که شما می

 ا هیچ گونه تاثیری در پرینترهای موجود در این سرور ندارد.تعریف می کنند و تغییر در آنه

 عالوه بر موارد پیشفرض، شما می توانید تنظیمات زیر را در پرینت سرورها انجام داده تا مدیریت را به افراد غیر ادمین واگذار نمایید:

- View Server  کاربران می توانند سرور و پرینترهایshare .شده را ببینند 

- Manage Server .کاربران می توانند موارد موجود در پرینت سرور را مدیریت کنند 

Permission  ها صرف نظر از اینکه کاربر بطورlocal  به کامپیوترlog in  کرده و یا تحت شبکه به پوشه ها دسترسی دارد، اعمال خواهند

 شد.

 اضافه کردن درایوهای پرینتر در پرینت سرور

اربران با هر نسخه ای از سیستم عاملی که دارند، بتوانند از پرینترها استفاده کرده و بطور خودکار در اولین اتصال خود به پرینت برای اینکه همه ک

 Print سرور، درایورهای مربوط به خود را دانلود کنند، بایستی همه درایورها را روی سرور نصب کنید. برای اضافه کردن درایورها از طریق کنسول

Management : مراحل زیر را طی کنید ، 
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را اجرا کنید. از قسمت نام پرینت سرور، روی  Print Managementکنسول  Administrative Toolsو از  startاز منوی  -

Drivers  راست کلیک کرده وAdd Driver .را انتخاب کنید 

 

- Next  کرده تا به صفحهProcessor And Operating System Selection  برسید. در این صفحه ، پردازنده ها و سیستم عامل

 کنید. Nextهایی که درایورشان مورد نیاز است را تیک زده و 

قرار داده و روی  CD-ROMمربوط به درایوری که می خواهید نصب کنید را درون  CD، ابتدا Printer Driver Selectionدر صفحه  -

Have Disk  کلیک کرده و پوشه درایور را انتخاب وOK .کنید 

کلیک کرده و نصب انجام می شود. توجه  finishروی  Completing The Add Printer Driver Wizardبا پدیدار شدن صفحه  -

که شرکت مایکروسافت آن را تست کرده و مورد تایید  شده بدین معناست signنشده باشد )درایور  signکنید که اگر درایور بصورت دیجیتالی 

های راست( هشداری را خواهید دید ممکن است این درایور خطرناک باشد. درایورها می توانند غیرقابل اعتماد و مخرب باشند که استفاده از درایو

sign  شده این خطر را کاهش می دهد. اگر از درایورهایsign ز منبع آن مطمئن شوید.نشده استفاده می کنید، ا 

صفحه زیر باز خواهد که شما  finishبیتی( را انتخاب کرده اید، هنگام زدن  46یا  23اگر در فرایند نصب درایور، نسخه متفاوتی از ویندوز )

 کنید تا نصب شود. OKکرده و  Browseبایستی درایور با نسخه مورد نظر را 
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،  R2 2008پرینتردچار خطا میشد، می توانست باعث توقف پرینت در همه سرور شود. ویندوز سرور  ، اگر درایور یک 3002در ویندوز سرور 

print driver isolation  را اضافه کرده که اگر درایور یک پرینتر دچار مشکل شد، روی بقیه درایورها تاثیری نگذارد و کاربران می توانند از

 Set driver، روی درایور مورد نظر راست کلیک کرده و از قسمت  print driver isolationزی پرینتر دیگری استفاده کنند. برای فعال سا

Isolation  گزینهIsolated .را انتخاب کنید 

 

 

و خواهد رشده ارتباط برقرار کرده و شما درایور مورد نیاز آن را نصب نکرده باشید، کاربر با پیغامی مشابه شکل زیر روب shareاگر کاربری با پرینتر 

 شد که بایستی درایور را نصب کند. 

 

زیر، به کاربران اجازه دهید که بدون نیاز به دسترسی ادمین ، درایور خود مورد نیاز پرینتر را نصب کنند.  policyشما می توانید با غیرفعال کردن 

 به مسیر زیر رفته : Group policyاز 

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security 

Options\Devices : Prevent Users From Installing Printer Drivers 

 را انتخاب کنید. Disabledرا زده و  Define this policy settingرا باز کنید. تیک  policyو این 
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 Printer Poolingکانفیگ 

شامل دو یا چندین پرینتر یکسان بوده که کاربران می توانند از آنها بعنوان یک پرینتر یکسان استفاده کنند. همیشه ، هر  Printer poolیک 

document  ،را توسط یک پرینتر ،پرینت خواهید گرفت ، اما اگر در مکان هایی که پرینت زیاد گرفته می شود از چندین پرینتر استفاده کنید

شده می فرستد، آن درخواست به اولین پرینتر  shareش یافته و وقتی کاربری درخواست پرینتی را به پرینتر های مدت زمان پرینت کاه

ارسال خواهد شد و کاربران منتظر نمی مانند که پرینت شما به پایان برسد. بنابراین شما نیاز داشته تا فقط  printer poolدردسترس در 

استفاده می شوند، بایستی درایور  Printer poolآنها فعال است. پرینترهایی که برای  printer poolingکنید که  shareپرینترهایی را 

 Printerیکسان داشته باشند. نیازی به یکسان بودن پرینترها نیست، فقط کاربران بایستی درایور یکسانی را برای تمامی پرینترهای موجود در 

pool  اوقات درایور یک پرینتر با چندین مدل پرینتر از همان شرکت سازنده، کار می کند که به شما اجازه روی کامپیوتر خود نصب کنند. گاهی

 استفاده کنید. Printer poolمی دهد که از چندین مدل پرینتر برای 

 مراحل زیر را اجرا کنید : Printer poolبرای ساخت 

 کنید.قرار دهید ، نصب  poolهر پرینتری را که میخواهید در یک  -

، به قسمت نام پرینت سرور رفته و از آنجا روی پرینترهایی که  start  Administrative Tools  Print Managementاز  -

 Enableرفته و تیک گزینه  portبگیرد. از آنجا به سربرگ  propertiesقرار گیرند، راست کلیک کرده و  poolمی خواهید در یک 

Printer Pooling .را بزنید 

 هرکدام از پرینترهای که می خواهید را تیک بزنید. portدر پایان بایستی  -
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 .دقت کنید که همه پرینترها از یک درایور استفاده کنند 

 Port .های پرینترها میتوانند از یک نوع یا ترکیبی باشند 

  توصیه می شود که همه پرینترهای یکpool یست که کدام پرینتر درخواست پرینت در یک محل قرار داشته باشند، زیرا مشخص ن

 را دریافت می کند.

در همان پرینتر نگه داشته می شود. درخواست های پرینت بعدی توسط پرینترهای  documentاگر هنگام پرینت گرفتن، یک پرینتر متوقف شد، 

 که متوقف شده بود، تا وقتی پرینتر تعمیر شود، منتظر می ماند. document، پرینت گرفته شده و  poolدیگر در 

 Printer Prioritiesکانفیگ 

ینت رهنگامی که چندین درخواست مختلف برای پرینت به پرینترها ارسال می شود، می توان آنها را اولویت بندی کرد تا ابتدا پرینت های مهمتر پ

که از سمت گروه مدیران خواهد آمد قبل از درخواست های گروه کارمندان پرینت گرفته شوند. گرفته شوند. برای مثال درخواست های پرینتی 

 برای کانفیگ آن :

، پرینتر یکسان دیگری نصب کنید.  portابتدا پرینتری که می خواهید درخواست ها روی آن اولویت بندی شوند را نصب کنید. سپس با همان  -

ی قدر واقع شما فقط یک دستگاه پرینتر سخت افزای در محیط کار خود دارید و در پرینت سرور بایستی برای هر سطحی از اولویت، یک پرینتر منط

 ویت مربوط می شود.برای همان یک دستگاه پرینتر ایجاد و نصب کنید. هر پرینتر منطقی که در سرور ساخته اید، به سطحی از اول

 بگیرید. propertiesروی پرینتر های منطقی که ساخته اید راست کلیک کرده و  print managementحال از  -
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، اولویت را برای هر یک از پرینترها مشخص کنید. همه درخواست ها به ترتیب به پرینتری  priorityو در قسمت  Advancedبه سربرگ   -

 است. 1و پایین ترین  99رسال می شوند.باالترین اولویت با باالترین اولویت ا

 

 مراحل تعیین اولویت را برای هر یک از پرینترهای منطقی انجام دهید. -

کنید.  لحال کاربرانی با اولویت باال را به پرینترهای منطقی اولویت باال وصل کرده و کاربران با اولویت پایین به پرینترهای اولیت پایین متص -

Permission  ،ها را نیز برای پرینترها کانفیگ کنید تا از دسترسی کاربران دیگر جلوگیری شود.همیشه درخواست های پرینت با اولویت بیشتر

صفحه را  100با  documentروی درخواست هایی با اولویت کمتر در لیست پرینت قرار می گیرند. برای مثال اگر یک یوزر با اولویت پایین، 

صفحه را پرینت می گیرد.حال اگر پس از آن کاربری  100با اولویت باالتری در لیست موجود نباشد، پرینتر فورا  documentیرد و پرینت بگ

 صفحه که اولویت پایین تری دارد صبر کرده و پس از پرینت اولویت باالتر پرینت گرفته می شوند. 100با اولویت باالتر ، پرینتی بگیرد، 
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 Internet Printingمدیریت 

را نصب کنید، می توانید پرینترها را با استفاده از مرورگر و آدرس  role Internet Printingاگر شما 

http://<ServerName>/Printers : مدیریت کنید. برای نصب این سرویس 

 را انتخاب کنید. Add roleرفته و  Rolesبه  Server Managerاز 

 

 کنید. Nextرا تیک بزنید و  Print And Document Services، گزینه  Roleدر صفحه انتخاب  -
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را نصب کرده باشید، نصب دیگر سرویس های آن از این قسمت غیرفعال خواهد بود. برای نصب ،از  roleاگر قبال یکی از سرویس های این  -

server manager  رویprint and documents services راست کلیک کرده وAdd role services .را بزنید 

 

 Webرا تیک زده که همراه با آن بایستی برخی از سرویس های مورد نیاز از   select role services ،Internet Printingدر صفحه  -

server (IIS)  .را نیز نصب کنیدAdd required role services  را زده وNext .کنید 

 

 کنید. Installکرده و در انتها  Nextرا بقیه مراحل  -

 enterرا تایپ و  /http://server01/printersحال برای نمایش و مدیریت پرینترها، مرورگر را اجرا کرده و در قسمت آدرس ، مسیر 

 نام سرور مورد نظر خود را بنویسید(. server01کنید.)به جای 
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 روی پرینتر مورد نظر خود کلیک کرده تا جزییات و وضعیت آن را مشاهده کنید. 

 

 شده از طریق مرورگر، آدرس را بصورت زیر وارد کنید : shareبرای اتصال مستقیم به یک پرینتر 

http://<ServerName>/Printers/<PrinterName>/.printer 

 Notificationsساخت 

طور ب شما می توانید از فیلترهایی استفاده کرده تا هنگامی که شرایط خاصی برای پرینتر بوجود آمد، پیغام هشدار بصورت ایمیل ارسال شود و یا

ال کنید. ساجرا شود. برای مثال هنگامی که پرینتر کاغذ تمام کرده و یا مشکلی پیدا می کند، شما می توانید ایمیلی را به ادمین ار scriptخودکار 

 بسازید : customابتدا بایستی یک فیلتر 

رفته و با راست کلیک روی  Custom Filtersبه قسمت  start  Administrative Tools  Print Managementاز  -

 را انتخاب کنید. Add New Printer Filterآن، 
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 کنید. Nextبرای فیلتر خود انتخاب کرده و ، نامی Filter Name And Descriptionدر صفحه  -

 

 ، بایستی فیلتر مورد نظر خود را کانفیگ کنید. در این صفحه ، سه قسمت وجود دارد : Define A Filterدر صفحه  -

 Field ردر این قسمت مشخص می کنید که در چه زمینه ای می خواهید فیلتر تعریف کرده و تا بر چه اساس به شما هشدار دهد.د 

 است که وضعیت پرینترها را در حال حاضر به شما نشان می دهد.  Queue Statusاین لیست، بهترین گزینه 

 Condition  موارد موجود در این بخش ، بستگی به گزینه انتخابی در قسمتField  دارد که می تواندExactly ،Not Exactly ،

Begins With .و مواردی از این قبیل باشد ، 

 Value ین قسمت به این بستگی دارد که موارد باال را چه گزینه ای انتخاب کرده اید. برای مثال ، با انتخاب اQueue Status 

، هنگامی که در پرینترها کاغذی گیر کند به شما Valueدر  paper jamو  Conditionدر  Field  ،is exactlyدر قسمت 

 ایمیل زده می شود.
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- Next  کرده تا به صفحهSet Notifications (Optional)  برسید. در این صفحه می توانید ایمیل یا ایمیل هایی را مشخص کرده

را زده و  Run scriptرا تعیین کنید )تیک گزینه scriptرا زده و ایمیل ها را تایپ کنید( و یا  send e-mail notification)تیک گزینه 

script  پرینترها به شرایطی که در صفحه قبل مشخص شده، برخورد کردند، به شما و یا ادمین آن سرور مورد نظرتان را مشخص کنید( تا وقتی

 اجرا شود scriptها ، ایمیل زده شده و یا 

. 

Deploy  کردن پرینترها از طریقGroup Policy 

در اختیار  Group Policyشده را از طریق  share، به دلیل تعداد باالی کاربران و پرینترها، بایستی پرینترهای Enterpriseدر محیط های 

 کاربران قرار داد. برای اینکار :

، به قسمت نام پرینت سرور رفته و از آنجا روی پرینتری که  start  Administrative Tools  Print Managementاز  -

 را انتخاب کنید. Deploy With Group Policyمی خواهید راست کلیک کرده و 
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( مورد استفاده خود را GPO) Group Policy objectکلیک کرده و  Browse، روی Deploy With Group Policyدر صفحه  -

 انتخاب کنید.

 

را  group policyهای موجود در  OU، تمامی  Domain/OUs، سه سربرگ مشاهده می کنید که در سربرگ Browseدر صفحه  -

،  Sitesقرار دهید. در سربرگ  OUکه می خواهید ، این پرینتر را اعمال و در دسترس کاربران همان  OUمشاهده کرده که می توانید به هر 

های موجود را خواهید دید که با انتخاب هرکدام ، در همان جا اعمال می  GPOنیز، همه  Allخاصی اعمال کرد. در سربرگ  siteمی توان به 

 شود.

 

می خواهید اعمال شود. هنگامی  GPOمال کرده باشید که بایستی مشخص کرد که از طریق کدام اع GPO، چندین OUممکن است به یک  -

میبینید.  GPO nameمورد نظرتان را در قسمت  GPOباز خواهید گشت و  Deploy With Group Policyمی کنید، به صفحه  OKکه 

 The Computersشود، بایستی گزینه  deployمی کنند  log on اگر می خواهید این پرینتر ، به همه کاربرانی که به یک کامپیوتر خاص

That This GPO Applies To  را تیک بزنید. اما اگر قصدdeploy  کردن پرینتر، به کاربران خاصی را دارید، گزینهThe Users That 

This GPO Applies To  را انتخاب کنید. به زبان ساده با انتخاب گزینهper user  به کامپیوترهایی که این ، پرینترGPO  به آنها اعمال

 می شود. deployبه آنها اعمال شده،  GPOنیز فقط به کاربرانی که این  per machineمی شود. با انتخاب  deployشده، 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 کنید. Addگزینه مورد نظر خود را تیک زده و  -

 

- OK .کرده و همین مراحل را برای پرینترهای دیگر نیز تکرار کنید 

 GPOکردن آن  editحال اگر کاربران، کامپیوترها را ریست کنند، این پرینتر ها به لیست پرینترهایشان اضافه می شود. همچنین می توانید با 

، تمامی پرینترهای Computer configuration\Policies\Windows Settings\Deployed Printersو رفتن به مسیر 

deploy  را خواهید دید و اگر برای کاربران شده برای کامپیوتر هاdeploy  شده باشند، همین مسیر را در قسمتUser Configuration 

 بروید.

 

Migrating Printers 

همین پرینت  زاگر زمانی بخواهید پرینت سرور خود را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری انتقال دهید، می توانید لیستی از پرینترها و درایورها را ا

 کنید. importکرده و در سرور جدید  exportرور س

Export کردن پرینترها 

 کردن لیست پرینترها و تنظیمات آن : Exportبرای 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 راست کلیک کنید. Print Managementرفته و روی  start  Administrative Tools  Print Managementاز  -

 

 Export Printer Queues And Printer Drivers، گزینه Getting Started With Printer Migrationدر صفحه  -

To A File  را انتخاب وNext .کنید 

 

، پرینت سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر همین کامپیوتر ، پرینت سرور مورد نظر شماست ، Select A Print Serverدر صفحه  -

پرینت سرور مورد  A print server on the networkرا انتخاب کرده، در غیر اینصورت با انتخاب گزینه  this print serverگزینه 

 نظر خود را مشخص کنید.
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 کنید. Nextخواهند شد را نشان می دهد.  exportلیست مواردی که  Review The List Of Items To Be Exportedدر صفحه  -

 

 کنید. Nextرا مشخص کرده و  exportبایستی محل ذخیره شدن فایل  Select The File Locationدر صفحه  -

 

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 کلیک کنید. finishبه پایان رسیده و روی  exportingدر پایان فرایند  -

 

سیر که در پوشه ای در م PrintBRMبا استفاده از ابزار  scriptشما می توانید پرینترها را از طریق دستور و یا از 

%SystemRoot%\System32\spool\tools  ،قرار داردexport : کنید 

cd %SystemRoot%\System32\spool\tools\ 

printbrm -b -f printers.printerexport 

 را تایپ کنید.  ? PrintBRMبرای اطالعات بیشتر دستور 

Importing Printers 

 کردن لیست پرینترها و تنظیمات آن : importبرای 

 راست کلیک کنید. Print Managementرفته و روی  start  Administrative Tools  Print Managementاز  -
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 Import Printer Queues And Printer Drivers، گزینه Getting Started With Printer Migrationدر صفحه  -

From A File  را انتخاب وNext .کنید 

 

 دارید، مشخص کنید. importمحل فایلی را که قصد  Select The File Locationدر صفحه  -

 

خواهند شد را مشاهده می کنید.  import، خالصه ای از مواردی که  Review The List Of Items To Be Importedدر صفحه  -

Next .کنید 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 ی کنید.م importبایستی مشخص کنید که روی کدام سرور  Select A Print Serverدر صفحه  -

 

را تعیین کنید که اگر پرینترهای دیگری  import، بایستی نحوه  import modeاز قسمت  Select Import Optionsدر صفحه  -

سرور با پرینترهایی که در فایل ( و یا همه پرینترهایی موجود روی Keep existing printersروی سرور وجود دارد، همچنان باقی بمانند )

 (.Overwrite existing printersموجود است، جایگزین شوند )
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

شوند را مشخص کرده که در همان  import، نحوه لیست شدن پرینترهایی که قرار است  list in the Active Directoryدر قسمت 

( ، یا در محل لیست همه پرینترها قرار گیرند List printers that were previously listedمکان لیست پرینترهای قبلی لیست شوند )

(list all printers( و یا اصال لیست نشوند )Don`t list any printers .)Next .کنید 

 

کلیک کرده تا  Open Event Viewerمی شود. همچنین می توانید روی  importآغاز شده و فایل  importingدر پایان فرایند  -

 هرگونه خطا احتمالی در این فرایند را مشاهده کنید.

، فایل را Review The List Of Items To Be Importedشده ، از مرحله  exportهمچنین می توانید با دابل کلیک روی فایل 

import .کنید 

 کنید : importنیز می توانید  scriptو یا  commandاز طریق 

cd %SystemRoot%\System32\spool\tools\ 

printbrm -r -f printers.printerexport 

 را اجرا کنید. PrintBRM  ?برای اطالعات بیشتر دستور
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