سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

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 پوشش تمامی سرفصل های آموزشی -پیاده سازی سناریوهای واقعی و به صورت تصویری

تیم ما را کامل کنید!
یکی از مهمترین اهداف وب سایت سرورستاپ ،ارائه آموزش های کاربردی و رایگان  ITمی باشد .ما می دانیم که تهیه و
انتشار این آموزش ها به تنهایی امکان پذیر نیست ،لذا ،ضمن تشکر از توجه شما به مطالب این مقاله ،از تمامی دوستانی که
در زمینه کامپیوتر فعالیت دارند ،دعوت می شود به تیم ما بپیوندید تا با یاری یکدیگر آموزش های بیشتر و بهتری را در
اختیار همگان قرار دهیم .در صورت تمایل از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید :

Email: info@serversetup.ir

Reza Afkhami

Tel: +989105121084
Linkedin: ir.linkedin.com/in/rafkhami

Mehdi Amanzadeh

Tel: +989365340585
Linkedin: ir.linkedin.com/in/mehdiamanzadeh
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مدیریت پرینترها
یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران شبکه  ،مدیریت پرینتر هاست .به دلیل اینکه پرینترها بایستی نزدیک کاربران بوده و نمی توان آنها را در
یک جای متمرکز قرار داد و آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند .ویندوز سرور  2008 R2اجازه مدیریت پرینترها را در خیلی از جهات به شما می
دهد.برای شروع بایستی  roleمربوطه را نصب و مدیریت کنید.
نصب Print And Document Services Server Role
در ویندوز سرور  2008 R2پرینترها را بدون هیچ  roleمی توان  shareکرد.اما با نصب این  ،roleکنسول Print Managementرا
خواهید داشت که مدیریت بسیار آسان خواهد بود .برای نصب این  roleاز مسیر زیر بروید :
 -از  Server Managerبه  Rolesرفته و  Add roleرا انتخاب کنید.

 -در صفحه انتخاب  ، Roleگزینه  Print And Document Servicesرا تیک بزنید و  Nextکنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![
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 در صفحه  ، role serviceبا چندین سرویس موجه خواهید شد :

 Print Serverبا انتخاب این گزینه کنسول  Print Managementنصب خواهد شد .این کنسول برای اجازه پرینت به کالینت
های ویندوزی وغیرویندوزی مناسب است.



 LPD Serviceبه کالینت ها اجازه می دهد که با استفاد از پروتکل  )LPD( Line Printer Daemonپرینت بگیرند .این
پروتکل بیشتر توسط کالینت های  UNIXاستفاده می شود .برای اینکه کالینت ها بتوانند از آن استفاده کنند ،بایستی ویژگی
( Line Printer Remote (LPR) Port Monitor )featureرا نصب کنید.



 Internet Printingاین گزینه به کالینت ها اجازه می دهد که با استفاده از پروتکل  )IPP( Internet Printingپرینت
گرفته و وبسایتی را می سازید که کاربران بتوانند در آن مواردی را که قصد پرینت گرفتن دارند ،در مرورگر خود مدیریت کنند .این
سرویس نیاز به نصب  )IIS( Internet Information Servicesدارد.



 Distributed Scan Serverاجازه مدیریت اسکنرها  ،کانفیگ فرایند اسکن را به شما داده و  documentها را از اسکنرهای
شبکه تا مقصد صحیح خود ،مسیریابی می کند .اگر این  roleرا نصب کنید ،نیاز دارید تا در اکتیو دایرکتوری یک اکانت برای آن
بسازید  SSL certificate ،ایجاد کرده و یک  emailسرور را مشخص کنید.

 -برای نصب کنسول  Print Managementتیک گزینه  Print Serverرا زده و  Nextکنید.

 سپس  Installرا زده تا کنسول نصب شود.نصب پرینترها
برای امنیت پرینترها و مدیریت آنها ،وهمچنین برای اینکه بطور فیزیکی در دسترس کاربران قرار گیرند ،به شبکه متصل می شوند .بنابراین کاربران
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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برای نصب پرینترهای تحت شبکه که توسط سرویس  LPDروی کامپیوترهایی با سیستم عامل  UNIX ،linuxویا share ، Windows
شده اند ،بایستی  LPR Port Monitor featureرا اضافه کنید .برای نصب این  ،featureاز  server managerروی features
راست کلیک کرده و  add featureرا بزنید .در طی مراحل نصب  LPR Port Monitor ،را انتخاب کرده و  Nextکنید و سپس Install
را بزنید.
از دو روش می توان پرینترها را نصب کرد :
نصب پرینترها از Control Panel
قبل از اینکه پرینترها را به شبکه و یا سرور متصل کنید ،بایستی آنها را نصب کرد :
 -از منوی  Startروی  Device and Printersکلیک کنید.

 -در صفحه پیش رو  ،روی  Add a printerکلیک کنید تا  Wizardظاهر شود.
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 در صفحه  ،What Type Of Printer Do You Want To Installاگر پرینتر بصورت مستقیم به سرور متصل است روی Add A Local Printerو اگر پرینتر با  wirelessو یا به شبکه متصل است Add A Network, Wireless, Or Bluetooth Printer
را انتخاب کنید.

 اگر پرینتر شما در شبکه بوده و روی گزینه دوم کلیک کرده اید ،به صفحه  Searching for available printersرفته و سرور بطورخودکار دنبال پرینترهای متصل به شبکه می گردد که در صورت وجود لیست شده و می توانید انتخاب کنید.

اگر پرینتر مورد نظرتان در لیست موجود نیست روی  The printer that I want isn`t listedکلیک کرده و خودتان آن پرینتر را انتخاب
کنید .در این صفحه می توانید پرینتر را براساس اسم و یا آدرس  TCP/IPآن پیدا کرد .همچنین شما می توانید پرینتر را از Active Directory
بیابید که بایستی مکان آن را در شبکه تعیین کنید (مانند .)\\aerver\printer
برای یافتن پرینترها با استفاده از نام یا آدرس  ، TCP/IPبهتر است از کنسول  Print Managementاستفاده کنید.
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 اگر پرینتر مستقیم به سرور متصل است  Add a local printer ،را انتخاب کنید .در صفحه بعدی بایستی  portمورد استفاده پرینتر رامشخص کنید.

 اگر صفحه  Install The Printer Driverظاهر شد ،بایستی از سمت چپ نوع شرکت سازنده پرینتر و در سمت راست ،مدل آن رامشخص کرده تا درایو مربوط به آن نصب گردد .اگر نام پرینتر شما در لیست موجود نیست روی  Windows Updateکلیک کنید تا لیست
مدل های جدید را مشاهده کرده و یا اگر  CDدرایور آنرا دارید  Hard Disk ،را انتخاب و از آنجا نصب کنید .سپس  Nextکنید.
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 اگر قبال درایور مشابهی را نصب کرده باشید ،با صفحه  The Which Version Of The Driver Do You Want To Useمواجهخواهید شد .در این صفحه می توان انتخاب کرد که همین ورژن از درایور را می خواهید یا نسخه جدید آن را نصب می کنید.
 در صفحه  ، Type A Printer Nameمی توانید نامی برای پرینتر انتخاب کرده و  Nextکنید. در صفحه  ، Printer Sharingبایستی مشخص کرد که پرینتر را  shareمی کنید یا خیر .اگر می خواهید پرینتر را  shareکنید ،محلآن را مشخص کرده تا کاربرانی که  Authorizeشده اند (در  AD DSهستند) بتوانند از آن استفاده کنند.
 سپس  Nextکرده تا مراحل به پایان برسد و در انتها  finishرا بزنید .پس از آن پرینتر برای استفاده از سرور آماده خواهد بود.نصب پرینتر با استفاده از کنسول Print Management
ابتدا پرینتر را به شبکه یا به سرور متصل کرده و سپس با استفاده از کنسول  ، Print Managementآن را نصب کنید :
 از  server managerبه قسمت  Rolesرفته و روی آن راست کلیک کرده و  Add roleرا بزنیدPrint And Document . Servicesرا انتخاب و از لیست سرویس ها Print servers ،را تیک بزنید و نصب کنید.
 پس از نصب کنسول ،از منوی  startبه  Administrative Toolsرفته و کنسول  Print Managementرا اجرا کنید. -در کنسول  ،از قسمت نام سرور ،روی  Printersراست کلیک کرده و  Add Printerرا بزنید.
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 -در صفحه  ، Printer Installationروش مورد نظر برای نصب پرینتر را مشخص کرده و سپس  Nextکنید.

 مرحله بعدی به این بستگی دارد که شما کدام روش را انتخاب کرده باشید .اگر برای مثال  search for a network printerرا انتخابکنید به صفحه  Network Printer Searchرفته که در آنجا ویندوز تمامی پرینترهای شبکه را پیدا کرده و لیست می کند که پرینتر مورد
نظر را انتخاب و  Nextکنید.
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 در صفحه بعد  ، Printer Driver ،بایستی درایور پرینتر را نصب کنید که اگر درایور را روی کامپیوتر دارید گزینه use an existing ، driverو اگر می خواهید درایور جدیدی نصب کنید  install a new ،را بزنید.

 اگر  install a new driverرا انتخاب کنید ،صفحه  Printer Installationپدیدار خواهد شد .از سمت چپ نام شرکت سازنده پرینترو در سمت راست مدل آن را مشخص کنید.
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 در صفحه  ، Printer Name And Sharing Settingsنام و محل پرینتر را مشخص کرده و  Nextکنید .در صفحه Printer ، Foundخالصه ای از کانفیگ پرینتر را نمایش داده که  Nextکرده سپس  finishرا بزنید تا نصب شود.
 Shareکردن پرینترها
شما می توانید پرینترها را هم توسط  Control Panelو هم توسط  share ، Print Managementکنید .از کنترل پنل روی پرینتر
راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید و سپس به سربرگ  sharingبروید .از منوی  startبه  administrative Toolsرفته و
کنسول  Print Managementرا اجرا کنید .از  printersروی پرینتر مورد نظر رفته و راست کلیک کنید .از آن  Propertiesگرفته و
به سربرگ  sharingبروید .در هر دو حالت با صفحه زیر مواجه خواهید شد.
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در این صفحه  ،تیک  Share this printerرا بزنید تا  shareشود .با زدن تیک ،Render Print Jobs On Client Computers
به کالینت ها اجازه می دهید که فرایند  renderگرفتن را روی کامپیوتر خود انجام دهد و با برداشتن آن  ،فرایند روی  printسرور انجام
خواهد شد .اگر گزینه  List In The Directoryدر دسترس بود ،می توان آن را انتخاب کرد تا پرینتر در  Active directoryیافت شود.
 Additional Driversاگر سیستم عامل کالینتی که قصد استفاده از پرینتر  shareشده را دارد  ،از همان درایور موجود در سرور استفاده
کند (مثال اگر سیستم عامل های کالینت و سرور از یک نسخه ( 23بیتی و یا  46بیتی) باشد)  ،کالینت بطور خودکار در اولین باری که به پرینتر
متصل شود ،درایور خود را دانلود می کند  .اگر کالینت ها نیاز به درایور دیگری داشته باشند ،بایستی از این قسمت نصب کنید تا آنها بتوانند آنرا
دانلود کنند .برای نصب درایوهای دیگر ،روی  Additional Driversکلیک کنید تا صفحه زیر پدیدار شود .
هر کدام از نسخه هایی که درایور آنرا نیاز دارید انتخاب کرده و  OKکنید .پس از آن بایستی  CDدرایور را در سیستم قرار داده تا آنرا نصب کند.

ویندوز  7و ویندوز سرور  ، 2008 R2ویژگی  location-aware printingرا دارند .این ویژگی باعث می شود که کاربر در هر شبکه ای
که به آن متصل می شود ،یک پرینتر پیشفرض ( )defaultداشته باشد و دیگر نیازی به تغییر پرینتر ندارد .کاربرانی که با لپ تاپ و یا هر وسیله
موبایل دیگری به شبکه وصل می شوند ،می توانند بدون نیاز به تغییر پرینتر پیشفرض خود ،در خانه و محل کارشان پرینت بگیرند و ویندوز بطور
خودکار پرینتر پیشفرض را در هر مکان تشخیص می دهد.
کانفیگ  Print Serverو Printer Permissions
همانطور که در کانفیگ  NTFS file permissionsبه یاد دارید ،می توانید همان  permissionها را برای پرینترها و پرینت سرور نیز
کانفیگ کنید .برای مثال شما می توانید با استفاده از  permissionپرینترها ،فقط به گروه خاصی از کاربران اجازه پرینت داده و به گروه دیگری
فقط اجازه مدیریت پرینترها را بدهید .اگر می خواهید  permissionهای پرینت سرور را کانفیگ کنید  ،از کنسول Print Management
 ،روی نام سرور راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید و سپس به سربرگ  securityبروید.
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اگر قصد کانفیگ  permissionهای پرینتر خاصی را دارید ،از کنسول  Print Managementبه قسمت نام سرور رفته و از بخش
 Printersروی پرینتر مورد نظر راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید و از آنجا به سربرگ  securityبروید.بصورت پیشفرض ،هرکسی
می تواند پرینت گرفته و پرینت سرور را ببیند .اما کاربران فقط می توانند پرینت های خود را مدیریت کرده و فقط پرینتر خود را کانفیگ کنند.
شما می توانید موارد زیر را در  permissionپرینتر کانفیگ کنید :
  Printاجازه یا عدم اجازه پرینت به کاربران  Manage Printersکاربران بتوانند تنظیمات پرینتر را تغییر بدهد یا خیر  Manage Documentsکاربران بتوانند مدارکی را که پرینت گرفته اند حذف کنند یا خیرتوجه داشته باشید که پرینت سرورها نیز موارد باال را دارند ،اما این موارد ،فقط تنظیمات پیشفرض را برای پرینترهای جدیدی که شما می سازید،
تعریف می کنند و تغییر در آنها هیچ گونه تاثیری در پرینترهای موجود در این سرور ندارد.
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 Serverکاربران می توانند سرور و پرینترهای  shareشده را ببینند.  Manage Serverکاربران می توانند موارد موجود در پرینت سرور را مدیریت کنند. Permissionها صرف نظر از اینکه کاربر بطور  localبه کامپیوتر  log inکرده و یا تحت شبکه به پوشه ها دسترسی دارد ،اعمال خواهند
شد.
اضافه کردن درایوهای پرینتر در پرینت سرور
برای اینکه همه ک اربران با هر نسخه ای از سیستم عاملی که دارند ،بتوانند از پرینترها استفاده کرده و بطور خودکار در اولین اتصال خود به پرینت
سرور ،درایورهای مربوط به خود را دانلود کنند ،بایستی همه درایورها را روی سرور نصب کنید .برای اضافه کردن درایورها از طریق کنسول Print
 ، Managementمراحل زیر را طی کنید :
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 از منوی  startو از  Administrative Toolsکنسول  Print Managementرا اجرا کنید .از قسمت نام پرینت سرور ،روی Driversراست کلیک کرده و  Add Driverرا انتخاب کنید.

  Nextکرده تا به صفحه  Processor And Operating System Selectionبرسید .در این صفحه  ،پردازنده ها و سیستم عاملهایی که درایورشان مورد نیاز است را تیک زده و  Nextکنید.
 در صفحه  ،Printer Driver Selectionابتدا  CDمربوط به درایوری که می خواهید نصب کنید را درون  CD-ROMقرار داده و روی Have Diskکلیک کرده و پوشه درایور را انتخاب و  OKکنید.
 با پدیدار شدن صفحه  Completing The Add Printer Driver Wizardروی  finishکلیک کرده و نصب انجام می شود .توجهکنید که اگر درایور بصورت دیجیتالی  signنشده باشد (درایور  signشده بدین معناست که شرکت مایکروسافت آن را تست کرده و مورد تایید
است) هشداری را خواهید دید ممکن است این درایور خطرناک باشد .درایورها می توانند غیرقابل اعتماد و مخرب باشند که استفاده از درایورهای
 signشده این خطر را کاهش می دهد .اگر از درایورهای  signنشده استفاده می کنید ،از منبع آن مطمئن شوید.
اگر در فرایند نصب درایور ،نسخه متفاوتی از ویندوز ( 23یا  46بیتی) را انتخاب کرده اید ،هنگام زدن  finishصفحه زیر باز خواهد که شما
بایستی درایور با نسخه مورد نظر را  Browseکرده و  OKکنید تا نصب شود.
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در ویندوز سرور  ، 3002اگر درایور یک پرینتردچار خطا میشد ،می توانست باعث توقف پرینت در همه سرور شود .ویندوز سرور ، 2008 R2
 print driver isolationرا اضافه کرده که اگر درایور یک پرینتر دچار مشکل شد ،روی بقیه درایورها تاثیری نگذارد و کاربران می توانند از
پرینتر دیگری استفاده کنند .برای فعال سازی  ، print driver isolationروی درایور مورد نظر راست کلیک کرده و از قسمت Set driver
 Isolationگزینه  Isolatedرا انتخاب کنید.

اگر کاربری با پرینتر  shareشده ارتباط برقرار کرده و شما درایور مورد نیاز آن را نصب نکرده باشید ،کاربر با پیغامی مشابه شکل زیر روبرو خواهد
شد که بایستی درایور را نصب کند.

شما می توانید با غیرفعال کردن  policyزیر ،به کاربران اجازه دهید که بدون نیاز به دسترسی ادمین  ،درایور خود مورد نیاز پرینتر را نصب کنند.
از  Group policyبه مسیر زیر رفته :
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security
Options\Devices : Prevent Users From Installing Printer Drivers
و این  policyرا باز کنید .تیک  Define this policy settingرا زده و  Disabledرا انتخاب کنید.
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کانفیگ Printer Pooling
یک  Printer poolشامل دو یا چندین پرینتر یکسان بوده که کاربران می توانند از آنها بعنوان یک پرینتر یکسان استفاده کنند .همیشه  ،هر
 documentرا توسط یک پرینتر ،پرینت خواهید گرفت  ،اما اگر در مکان هایی که پرینت زیاد گرفته می شود از چندین پرینتر استفاده کنید،
مدت زمان پرینت کاهش یافته و وقتی کاربری درخواست پرینتی را به پرینتر های  shareشده می فرستد ،آن درخواست به اولین پرینتر
دردسترس در  printer poolارسال خواهد شد و کاربران منتظر نمی مانند که پرینت شما به پایان برسد .بنابراین شما نیاز داشته تا فقط
پرینترهایی را  shareکنید که  printer poolingآنها فعال است .پرینترهایی که برای  Printer poolاستفاده می شوند ،بایستی درایور
یکسان داشته باشند .نیازی به یکسان بودن پرینترها نیست ،فقط کاربران بایستی درایور یکسانی را برای تمامی پرینترهای موجود در Printer
 poolروی کامپیوتر خود نصب کنند .گاهی اوقات درایور یک پرینتر با چندین مدل پرینتر از همان شرکت سازنده ،کار می کند که به شما اجازه
می دهد که از چندین مدل پرینتر برای  Printer poolاستفاده کنید.
برای ساخت  Printer poolمراحل زیر را اجرا کنید :
 هر پرینتری را که میخواهید در یک  poolقرار دهید  ،نصب کنید. از  ، start  Administrative Tools  Print Managementبه قسمت نام پرینت سرور رفته و از آنجا روی پرینترهایی کهمی خواهید در یک  poolقرار گیرند ،راست کلیک کرده و  propertiesبگیرد .از آنجا به سربرگ  portرفته و تیک گزینه Enable
 Printer Poolingرا بزنید.
 -در پایان بایستی  portهرکدام از پرینترهای که می خواهید را تیک بزنید.
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دقت کنید که همه پرینترها از یک درایور استفاده کنند.



 Portهای پرینترها میتوانند از یک نوع یا ترکیبی باشند.



توصیه می شود که همه پرینترهای یک  poolدر یک محل قرار داشته باشند ،زیرا مشخص نیست که کدام پرینتر درخواست پرینت
را دریافت می کند.

اگر هنگام پرینت گرفتن ،یک پرینتر متوقف شد document ،در همان پرینتر نگه داشته می شود .درخواست های پرینت بعدی توسط پرینترهای
دیگر در  ، poolپرینت گرفته شده و  documentکه متوقف شده بود ،تا وقتی پرینتر تعمیر شود ،منتظر می ماند.
کانفیگ Printer Priorities
هنگامی که چندین درخواست مختلف برای پرینت به پرینترها ارسال می شود ،می توان آنها را اولویت بندی کرد تا ابتدا پرینت های مهمتر پرینت
گرفته شوند .برای مثال درخواست های پرینتی که از سمت گروه مدیران خواهد آمد قبل از درخواست های گروه کارمندان پرینت گرفته شوند.
برای کانفیگ آن :
 ابتدا پرینتری که می خواهید درخواست ها روی آن اولویت بندی شوند را نصب کنید .سپس با همان  ، portپرینتر یکسان دیگری نصب کنید.در 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 منطقی
برای همان یک دستگاه پرینتر ایجاد و نصب کنید .هر پرینتر منطقی که در سرور ساخته اید ،به سطحی از اولویت مربوط می شود.
 -حال از  print managementروی پرینتر های منطقی که ساخته اید راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید.
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 به سربرگ  Advancedو در قسمت  ، priorityاولویت را برای هر یک از پرینترها مشخص کنید .همه درخواست ها به ترتیب به پرینتریبا باالترین اولویت ارسال می شوند.باالترین اولویت  99و پایین ترین  1است.

 مراحل تعیین اولویت را برای هر یک از پرینترهای منطقی انجام دهید. حال کاربرانی با اولویت باال را به پرینترهای منطقی اولویت باال وصل کرده و کاربران با اولویت پایین به پرینترهای اولیت پایین متصل کنید. Permissionها را نیز برای پرینترها کانفیگ کنید تا از دسترسی کاربران دیگر جلوگیری شود.همیشه درخواست های پرینت با اولویت بیشتر،
روی درخواست هایی با اولویت کمتر در لیست پرینت قرار می گیرند .برای مثال اگر یک یوزر با اولویت پایین document ،با  100صفحه را
پرینت بگیرد و  documentبا اولویت باالتری در لیست موجود نباشد ،پرینتر فورا  100صفحه را پرینت می گیرد.حال اگر پس از آن کاربری
با اولویت باالتر  ،پرینتی بگیرد 100 ،صفحه که اولویت پایین تری دارد صبر کرده و پس از پرینت اولویت باالتر پرینت گرفته می شوند.
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مدیریت Internet Printing
اگر شما  Internet Printing roleرا نصب کنید ،می توانید پرینترها را با استفاده از مرورگر و آدرس
 http://<ServerName>/Printersمدیریت کنید .برای نصب این سرویس :
از  Server Managerبه  Rolesرفته و  Add roleرا انتخاب کنید.

 -در صفحه انتخاب  ، Roleگزینه  Print And Document Servicesرا تیک بزنید و  Nextکنید.
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 اگر قبال یکی از سرویس های این  roleرا نصب کرده باشید ،نصب دیگر سرویس های آن از این قسمت غیرفعال خواهد بود .برای نصب ،از server managerروی  print and documents servicesراست کلیک کرده و Add role servicesرا بزنید.

 در صفحه  Internet Printing ،select role servicesرا تیک زده که همراه با آن بایستی برخی از سرویس های مورد نیاز از Web) server (IISرا نیز نصب کنید Add required role services .را زده و  Nextکنید.

 بقیه مراحل را  Nextکرده و در انتها  Installکنید.حال برای نمایش و مدیریت پرینترها ،مرورگر را اجرا کرده و در قسمت آدرس  ،مسیر  http://server01/printers/را تایپ و enter
کنید(.به جای  server01نام سرور مورد نظر خود را بنویسید).
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روی پرینتر مورد نظر خود کلیک کرده تا جزییات و وضعیت آن را مشاهده کنید.

برای اتصال مستقیم به یک پرینتر  shareشده از طریق مرورگر ،آدرس را بصورت زیر وارد کنید :
http://<ServerName>/Printers/<PrinterName>/.printer
ساخت Notifications
شما می توانید از فیلترهایی استفاده کرده تا هنگامی که شرایط خاصی برای پرینتر بوجود آمد ،پیغام هشدار بصورت ایمیل ارسال شود و یا بطور
خودکار  scriptاجرا شود .برای مثال هنگامی که پرینتر کاغذ تمام کرده و یا مشکلی پیدا می کند ،شما می توانید ایمیلی را به ادمین ارسال کنید.
ابتدا بایستی یک فیلتر  customبسازید :
 از  start  Administrative Tools  Print Managementبه قسمت  Custom Filtersرفته و با راست کلیک رویآن Add New Printer Filter ،را انتخاب کنید.
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 -در صفحه  ،Filter Name And Descriptionنامی برای فیلتر خود انتخاب کرده و  Nextکنید.

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

 Fieldدر این قسمت مشخص می کنید که در چه زمینه ای می خواهید فیلتر تعریف کرده و تا بر چه اساس به شما هشدار دهد.در
این لیست ،بهترین گزینه  Queue Statusاست که وضعیت پرینترها را در حال حاضر به شما نشان می دهد.



 Conditionموارد موجود در این بخش  ،بستگی به گزینه انتخابی در قسمت  Fieldدارد که می تواند ،Not Exactly ،Exactly
 ،Begins Withو مواردی از این قبیل باشد.



 Valueاین قسمت به این بستگی دارد که موارد باال را چه گزینه ای انتخاب کرده اید .برای مثال  ،با انتخاب Queue Status
در قسمت  is exactly ، Fieldدر  Conditionو  paper jamدر  ،Valueهنگامی که در پرینترها کاغذی گیر کند به شما
ایمیل زده می شود.
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  Nextکرده تا به صفحه ) Set Notifications (Optionalبرسید .در این صفحه می توانید ایمیل یا ایمیل هایی را مشخص کرده(تیک گزینه  send e-mail notificationرا زده و ایمیل ها را تایپ کنید) و یا  scriptرا تعیین کنید (تیک گزینه Run scriptرا زده و
 scriptمورد نظرتان را مشخص کنید) تا وقتی پرینترها به شرایطی که در صفحه قبل مشخص شده ،برخورد کردند ،به شما و یا ادمین آن سرور
ها  ،ایمیل زده شده و یا  scriptاجرا شود

.
 Deployکردن پرینترها از طریق Group Policy
در محیط های  ،Enterpriseبه دلیل تعداد باالی کاربران و پرینترها ،بایستی پرینترهای  shareشده را از طریق  Group Policyدر اختیار
کاربران قرار داد .برای اینکار :
 از  ، start  Administrative Tools  Print Managementبه قسمت نام پرینت سرور رفته و از آنجا روی پرینتری کهمی خواهید راست کلیک کرده و  Deploy With Group Policyرا انتخاب کنید.
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 در صفحه  ،Deploy With Group Policyروی  Browseکلیک کرده و  )GPO( Group Policy objectمورد استفاده خود راانتخاب کنید.

 در صفحه  ،Browseسه سربرگ مشاهده می کنید که در سربرگ  ، Domain/OUsتمامی  OUهای موجود در  group policyرامشاهده کرده که می توانید به هر  OUکه می خواهید  ،این پرینتر را اعمال و در دسترس کاربران همان  OUقرار دهید .در سربرگ ، Sites
می توان به  siteخاصی اعمال کرد .در سربرگ  Allنیز ،همه  GPOهای موجود را خواهید دید که با انتخاب هرکدام  ،در همان جا اعمال می
شود.

 ممکن است به یک  ،OUچندین  GPOاعمال کرده باشید که بایستی مشخص کرد که از طریق کدام  GPOمی خواهید اعمال شود .هنگامیکه  OKمی کنید ،به صفحه  Deploy With Group Policyباز خواهید گشت و  GPOمورد نظرتان را در قسمت  GPO nameمیبینید.
اگر می خواهید این پرینتر  ،به همه کاربرانی که به یک کامپیوتر خاص  log onمی کنند  deployشود ،بایستی گزینه The Computers
 That This GPO Applies Toرا تیک بزنید .اما اگر قصد  deployکردن پرینتر ،به کاربران خاصی را دارید ،گزینه The Users That
 This GPO Applies Toرا انتخاب کنید .به زبان ساده با انتخاب گزینه  ، per userپرینتر به کامپیوترهایی که این  GPOبه آنها اعمال
شده deploy ،می شود .با انتخاب  per machineنیز فقط به کاربرانی که این  GPOبه آنها اعمال شده deploy ،می شود.
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سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
 -گزینه مورد نظر خود را تیک زده و  Addکنید.

  OKکرده و همین مراحل را برای پرینترهای دیگر نیز تکرار کنید.حال اگر کاربران ،کامپیوترها را ریست کنند ،این پرینتر ها به لیست پرینترهایشان اضافه می شود .همچنین می توانید با  editکردن آن GPO
و رفتن به مسیر  ،Computer configuration\Policies\Windows Settings\Deployed Printersتمامی پرینترهای
 deployشده برای کامپیوتر ها را خواهید دید و اگر برای کاربران  deployشده باشند ،همین مسیر را در قسمت User Configuration
بروید.

Migrating Printers
اگر زمانی بخواهید پرینت سرور خود را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری انتقال دهید ،می توانید لیستی از پرینترها و درایورها را از همین پرینت
سرور  exportکرده و در سرور جدید  importکنید.
 Exportکردن پرینترها
برای  Exportکردن لیست پرینترها و تنظیمات آن :

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
 -از  start  Administrative Tools  Print Managementرفته و روی  Print Managementراست کلیک کنید.

 در صفحه  ،Getting Started With Printer Migrationگزینه Export Printer Queues And Printer Drivers To A Fileرا انتخاب و  Nextکنید.

 در صفحه  ، Select A Print Serverپرینت سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید .اگر همین کامپیوتر  ،پرینت سرور مورد نظر شماست ،گزینه  this print serverرا انتخاب کرده ،در غیر اینصورت با انتخاب گزینه  A print server on the networkپرینت سرور مورد
نظر خود را مشخص کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

 -در صفحه  Review The List Of Items To Be Exportedلیست مواردی که  exportخواهند شد را نشان می دهد Next .کنید.

 -در صفحه  Select The File Locationبایستی محل ذخیره شدن فایل  exportرا مشخص کرده و  Nextکنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
 -در پایان فرایند  exportingبه پایان رسیده و روی  finishکلیک کنید.

شما می توانید پرینترها را از طریق دستور و یا از  scriptبا استفاده از ابزار  PrintBRMکه در پوشه ای در مسیر
 %SystemRoot%\System32\spool\toolsقرار دارد export ،کنید :
\cd %SystemRoot%\System32\spool\tools
printbrm -b -f printers.printerexport
برای اطالعات بیشتر دستور ?  PrintBRMرا تایپ کنید.
Importing Printers
برای  importکردن لیست پرینترها و تنظیمات آن :
 -از  start  Administrative Tools  Print Managementرفته و روی  Print Managementراست کلیک کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
 در صفحه  ،Getting Started With Printer Migrationگزینه Import Printer Queues And Printer Drivers From A Fileرا انتخاب و  Nextکنید.

 -در صفحه  Select The File Locationمحل فایلی را که قصد  importدارید ،مشخص کنید.

 در صفحه  ، Review The List Of Items To Be Importedخالصه ای از مواردی که  importخواهند شد را مشاهده می کنید. Nextکنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

 -در صفحه  Select A Print Serverبایستی مشخص کنید که روی کدام سرور  importمی کنید.

 در صفحه  Select Import Optionsاز قسمت  ، import modeبایستی نحوه  importرا تعیین کنید که اگر پرینترهای دیگریروی سرور وجود دارد ،همچنان باقی بمانند ( )Keep existing printersو یا همه پرینترهایی موجود روی سرور با پرینترهایی که در فایل
موجود است ،جایگزین شوند (.)Overwrite existing printers

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
در قسمت  ، list in the Active Directoryنحوه لیست شدن پرینترهایی که قرار است  importشوند را مشخص کرده که در همان
مکان لیست پرینترهای قبلی لیست شوند ( ، )List printers that were previously listedیا در محل لیست همه پرینترها قرار گیرند
( )list all printersو یا اصال لیست نشوند ( Next .)Don`t list any printersکنید.

 در پایان فرایند  importingآغاز شده و فایل  importمی شود .همچنین می توانید روی  Open Event Viewerکلیک کرده تاهرگونه خطا احتمالی در این فرایند را مشاهده کنید.
همچنین می توانید با دابل کلیک روی فایل  exportشده  ،از مرحله  ،Review The List Of Items To Be Importedفایل را
 importکنید.
از طریق  commandو یا  scriptنیز می توانید  importکنید :
\cd %SystemRoot%\System32\spool\tools
printbrm -r -f printers.printerexport
برای اطالعات بیشتر دستور ?  PrintBRMرا اجرا کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

