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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)WSUS( Windows Server Update Services
همانطور که می دانید بروز رسانی سیستم ها یکی از دغدغه های مهم همه کاربران بوده است .بروز رسانی باعث شده تا کامپیوترها از لحاظ امنیتی
ایمن تر شده و اگر مایکروسافت  featureجدیدی را ارائه کند بتوان از آن استفاده کرد .حال تصور کنید در شبکه شما چندین کالینت وجود دارد
که قصد دارند ویندوزهای خود را آپدیت کنند .اگر قرار باشد همه سیستم ها بطور مستقل از اینترنت آپدیت ها را دانلود کنند فاجعه ای رخ خواهد
داد!!! پهنای باند به کل گرفته شده و شبکه مختل می شود .گاهی برخی از نرم افزارهایی که کاربران از آنها استفاده می کنند فقط با یک سرویس
پک اجرا می شود واگر کاربر ویندوز خود را آپدیت کند آن نرم افزار اجرا نشده و مشکل ساز خواهد بود.
این سرویس به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم یک بار تمامی آپدیت ها را روی سرور دانلود کرده و کالینت ها به جای اینکه از شبکه WAN
(اینترنت) با پهنای باند محدود آپدیت ها را دانلود کنند  ،از طریق ( LANشبکه داخلی) و از سرور دریافت کنند .دقت کنید که سرور WSUS
بایستی  2ک ارت شبکه داشته باشد  ،یکی با شبکه خارجی (اینترنت) در ارتباط بوده و آپدیت ها را دانلود می کند و دیگری به شبکه داخلی مرتبط
است.
نحوه درک کالینت ها ،از وجود آپدیت های جدید برروی سرور WSUS
همانطور که می دانید ،یکی از مواردی که در ویندوز کالینت ها وجود دارد windows update ،است .در حالت معمول ،این بخش ،سرورهای
مایکروسافت را بررسی کرده و آپدیت های جدید را دریافت می کند .اما هنگامی که کالینت ،وارد شبکه  Domainمی شود ،سرور  WSUSرا
بررسی و امضای دیجیتالی ( )digital signatureو هش های ) Secure Hash Algorithm (SHA1آپدیت ها را چک کرده و به کاربر
اطالع می دهد که آپدیت جدیدی دردسترس است Windows update .در زمان های مشخص ،می تواند بطور خودکار آپدیت ها را روی
کالینت ها نصب کند و اگر ریست نیاز بود ،سیستم را ریست کند.
تنظیمات  Group policyبرای کالینت ها ،جهت دریافت آپدیت از سرور WSUS
همانطور که می دانید ،بهترین راه برای اعمال تنظیمات روی همه کالینت ها ،استفاده از  Group policyاست .کنسول  policy groupرا
از مسیر  start\ Administrative Toolsاجرا کرده و  OUمورد نظر را انتخاب کنید (.این  OUبایستی شامل کامپیوترها باشد .می توانید
یک  OUساخته و کالینت هایی که می خواهید از سرور  WSUSآپدیت دریافت کنند ،درون آن قرار دهید) .حال روی  OUراست کلیک کرده
و  create a GPO in this domain and Link it hereرا انتخاب کنید.
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 -در کادر  New GPOنامی را برای  GPOنوشته و  OKکنید.

 -حال عالمت  +کنار  OUرا زده تا این  GPOرا مشاهده کنید .روی آن راست کلیک کرده و  Editرا بزنید.

دقت کنید که اگر از قبل  GPOدیگری دارید ،می توانید روی  OUراست کلیک کرده و  Link an Existing GPOرا انتخاب کنید .از لیست
پیش رو ،می توانید هر یک از  GPOهای موجود را انتخاب کنید .حال می توانید از مسیر زیر به بخش  Windows Updateبروید :
Computer Configuration  Policies  Administrative Templates  Windows Components 
Windows Update
تنظیمات  Windows Updateبه شرح زیر هستند :
  Specify Intranet Microsoft Update Service Locationبا این گزینه محل سرور  WSUSرا مشخص می کنید .با فعالکردن آن ،در قسمت  optionو کادر  ،set the intranet update service for detecting updateنام سرور  WSUSرا همراه
با  HTTPبنویسید .همانطور که می دانید ،کالینت از طریق پورت  HTTPاز سرور  WSUSآپدیت ها را دانلود می کند .بنابراین اگر برای مثال،
نام سرور  WSUSشما  server01است  ،در کادر بصورت  Http://server01بنویسید .کادر set the intranet statistics
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 serverنیز برای  logبرداری استفاده می شود که آمار کالینت هایی که آپدیت دریافت کرده اند را در سروری ذخیره می کند که می تواند هم
نام سرور  WSUSباشد .دقت کنید که اگر گزینه  Configure automatic updateفعال نباشد این گزینه تاثیری نخواهد داشت.

  Configure Automatic Updatesبا فعال کردن این گزینه کالینت ها به طور اتومات آپدیت ها را از سرور  WSUSکه در موردباال مشخص کردید دریافت می کنند.در بخش  optionمواردی برای کانفیگ وجود دارد :


 Notify for download and notify for Installقبل از دانلود و قبل از نصب به یوزر پیغام می دهد.



 Auto download and notify for Installآپدیت ها را دانلود کرده و قبل از نصب پیغام می دهد.



 Auto download and schedule the Installآپیدت ها را دانلود کرده و در زمان هایی که در کادر پایین ( schedule
 Install dayو  )schedule Install timeمشخص می کنید روی سیستم نصب شود.



 Allow local admin to choosing settingخود ادمین  localهر کالینت می تواند چگونگی اعمال آپدیت ها را تنظیم
کند ولی نمی تواند  Automatic updateرا غیرفعال کند.

  Automatic Updates Detection Frequencyبا فعال کردن این مورد شما تعیین می کنید که کالینت ها هر چند ساعت سروررا چک کنند که آپدیت جدیدی وجود دارد یا خیر .بین  1تا  22ساعت قابل تغییر است.
  Allow Non-Administrators To Receive Update Notificationsفعال کردن این گزینه به یوزرهایی که دسترسیادمین ندارد ( )standard userاجازه میدهد تا پیغام وجود آپدیت های جدید را دریافت کرده و بدون نیاز به پسورد ادمین آنها را روی سیستم
خود نصب کنند UAC(.اجرا نخواهد شد و بدون نیاز به پسورد ادمین می توان همه آپدیت ها را نصب کرد به جز در مواردی خاص که آپدیت های
 End User License Agreement ، User Interfaceرا دریافت می کنید و تنظیمات  Windows Updateکالینت) در
ویندوزهای  XPو  Vistaبا فعال کردن این مورد کالینت ها UAC ،اجرا نخواهد شد و نیازی به پسورد ندارید ولی در ویندوزهای  7تاثیری
نداشته و حتی با فعالسازی آن باز هم  UACاجرا شده و برای نصب نیاز به پسورد دارید .دقت کنید که اگر این گزینه را غیرفعال ( )Disableو
یا  Not Configureکنید فقط یوزرهای ادمین پیغام آپدیت ها را دریافت می کنند.
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  Allow Automatic Updates Immediate Installationبا فعال کردن این گزینه  Windows Updateفورا آپدیت هارا پس از دانلود از سرور روی کالینت ها نصب کرده و نیازی به  restartسیستم نیست.
  Turn On Recommended Updates Via Automatic Updatesبا فعال کردن این مورد ،کالینت ها عالوه بر دریافتآپدیت های  ، criticalآپدیت های  recommendedرا نیز دریافت می کنند.در این نوع آپدیت ممکن است آپدیت  Driverها نیز باشد.
  No Auto-Restart with logged on users For Scheduled Automatic Updates Installationsبا فعالسازی آن  ،سیستم پس از اینکه آپدیت ها را به صورت اتومات و برنامه ریزی شده ( )scheduledدریافت کرد ،اتومات  restartنشده و منتظر
می ماند تا خود یوزر سیستم را خاموش یا  restartکند.همانطور که می دانید برای نصب آپدیت ها سیستم باید  restartشود ،پس دقت کنید
که اگر این گزینه را  Disabledیا  Not configureقرار دهید  ،پس از کامل شدن دانلود آپدیت ها توسط کالینت  ،یوزر پیغامی را دریافت
کرده و سیستم به طور اتومات پس از  5دقیقه  restartخواهد شد .
  Re-Prompt For Restart With Scheduled Installationsاین  policyزمانی اعمال خواهد شد که ، policy configure automatic updateرا روی  Auto download and schedule the Installتنظیم کرده باشید.این گزینه تعیین
می کند که پس از چند دقیقه دوباره به کالینت پیغام داده و سیستم را  restartکند.با فعال کردن این گزینه  restartپس از چند دقیقه بعد از
پیغام  restartقبلی ،اتفاق خواهد افتاد.
  Delay Restart For Scheduled Installationsفعال کردن این گزینه تعیین می کند که وقتی آپدیت به پایان رسید پس از چنددقیقه سیستم  restartشود.از  1تا  03دقیقه قابل تنظیم است که از اگر فعال نکنید پس از  15دقیقه  restartانجام می گیرد.
  Reschedule Automatic Updates Scheduled Installationsاین مورد بیانگر این است که automatic updateچند دقیقه پس از باال آمدن سیستم صبر کند ،قبل از اینکه آپدیت ها را روی کالینت نصب کرده و آپدیت های قبلی از بین برود .این زمان بین
 1تا  03دقیقه قابل تغییر است.
  Enable Client-Side Targetingاین گزینه تعیین می کند که این سیستم متعلق به کدام یک از گروه های موجود در WSUSاست.در این کادر نام گروه مورد نظر خود را که در  WSUSایجاد کردید بنویسید.این گروه ها در کنسول  WSUSساخته می شوند و در بخش
 optionsاین سرویس بطور کامل توضیح داده شده است.
 Enabling Windows Update Power Management To Automatically Wake Up The System To Install Scheduled Updateهنگامی که کاربران پس از پایان کار سیستم های خود را روی  hibernateیا  sleepقرار می دهند
،با فعال کردن این گزینه ،کامپیوترهایی که از لحاظ سخت افزاری پشتیبانی می کنند ،روشن شده و آپدیت ها بطور اتومات نصب می شوند.
  Allow Signed Updates From An Intranet Microsoft Update Service Locationفعال کردن این گزینه بهکالینت هایی با سیستم عامل  XPبا  Service Pack 1به باال اجازه می دهد تا آپدیت هایی که با  Certificateمعتبر  Signشده اند نصب
شوند  ،حتی اگر  Certificateاز سمت مایکروسافت نباشد.این تنظیم کاربرد زیادی ندارد.به خاطر داشته باشید که حتی اگر آپدیتی را از جایی
غیر از مایکروسافت دریافت می کنید بایستی توسط مایکروسافت  signشده باشد.
  Turn On Software Notificationsبا فعال کردن این گزینه اگر آپدیت  optionalبرای نرم افزار ها وجود داشته باشد ،رویسیستم ها پیغامی ظاهر می شود که می توان آنها را دانلود و نصب کرد .دو گزینه زیر در بخش  User Configurationنیز موجود است :
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 Do Not Display ‘Install Updates And Shut Down’ Option In Shut Down Windows Dialog Boxپس از نصب آپدیت ها در ویندوزهای  XPبا سرویس پک  2به باال  ،در منوی استارت گزینه  shut downبه Install Update \and
 shut Downتبدیل می شود.با فعال کردن این مورد  Install Update and shut Down ،نمایش داده نمی شود.
 Do Not Adjust Default Option To ‘Install Updates And Shut Down’ In Shut Down WindowsDialog Box
با فعال کردن این گزینه  ،علیرغم وجود گزینه  ، Install Updates And Shut Downآخرین انتخاب یوزر از لیست shut down
(مثل  sleep ، Hibernateو )...به عنوان  defaultقرار می گیرد .مورد بعدی که در زیر توضیح داده می شود فقط در User
 Configurationوجود دارد:
  Remove Access To Use All Windows Update Featuresبا فعال کردن این گزینه از دسترسی یوزر به کنسول Windows Updateجلوگیری می کند.
موارد مورد نیاز برای پیاده سازی WSUS
  WSUSبرای اتصال به اینترنت از پورت  HTTPاستفاده می کند .اگر از  proxy serverاستفاده می کنید ،بایستی ،اگر نیاز بود یوزر وپسورد آن را برای  WSUSوارد کنید.
 سرور  WSUSپایین دستی ( )Downstreamبرای ارتباط با سرور باال دستی ( )Upstreamاز ( HTTPپورت  )TCP 80و یا اگر SSL certificateروی سرور نصب دارید از ( HTTPSپورت  )TCP 443استفاده می کند.
 کالینت ها نیز از طریق  HTTPو یا  HTTPSاز سرور  WSUSآپدیت ها را دانلود می کنند. کالینت های شبکه بایستی یکی از سیستم عامل های زیر را دارا باشند تا بتوانند از  WSUSاستفاده کنند:Windows 2000 with Service Pack 3 or Service Pack 4
Windows XP Professional
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2









اگر کالینت ها برای مدت زیادی به شبکه متصل نباشد (مثال برای چند ماه کالینتی از شبکه خارج شود) دیگر نمی تواند آپدیت ها را از سرور
دانلود کند .بهتر است به طور مستقیم کالینت را از طریق اینترنت آپدیت کرده و یا با استفاده از  ،NAPکالینت ها را قبل از اتصال به شبکه
مجبور کنید که خود را آپدیت کنند.
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پیاده سازی WSUS
سرویس  WSUSرا می توان در همه نوع محیط ها و برای  13کالینت به باال اجرا کرد .سرور  WSUSنیازی به  redundancyندارد ،ولی
بهتر است از دیتابیس آن  Backup ،گرفته شود ،تا در صورت  failشدن سرور ،از آن استفاده کرد (یعنی نیاز به داشتن سرور Additional
ندارد) اگر شبکه شما دارای یک  Domainمستقل است (یک شبکه  ،)LANمی توانید سرور  WSUSرا برای هر تعداد کالینتی که دارید پیاده
سازی کرده و  windows update clientبا تقسیم پهنای باند ،آپدیت ها را به دست کالینت ها می رساند .حال اگر در یک شبکه بزرگ
( ،)Enterpriseکه چندین  domainو  child domainداشته و با اینترنت ( )WANبا یکدیگر در ارتباط هستند از یک سرور WSUS
استفاده کنید ،کالینت های هر دامین ،بایستی از طریق شبکه ( WANاینترنت) آپدیت ها را دریافت کنند .همانطور که می دانید ،آپدیت ها ،
مخصوصا  service packها ،حجم های باالیی دارند .همچنین ،پهنای باند شبکه  WANدر مقایسه با  LANکمتر است .بنابراین ،یا شبکه
 WANکارایی خود را از دست داده و بسیار مشغول می شود ،و یا کالینت نمی تواند آپدیت ها را از سرور دانلود کند.
برای این که کالینت ها بتوانند از شبکه  LANشما بدون مشکلی آپدیت ها را دریافت کنند ،بایستی در هر ( child domainکه در یک منطقه
دیگر قرار داشته و از طریق  WANبا  parent domainارتباط دارد) یک سرور  WSUSاجرا کرده و آنرا به گونه ای تنظیم کنید که آپدیت
ها را براساس خط مشی  parent domainدریافت کند .برای مثال درشکل زیر ،تهران بعنوان  parentبقیه شهرهاست .بدین معنا که در
شرکت موجود در تهران ،سرور  WSUSای وجود دارد که شما تنظیمات الزم را روی آن انجام داده اید.

در این شبکه فقط سرور تهران بطور مستقیم آپدیت ها را از مایکروسافت دانلود کرده و همه تنظیمات روی آن انجام می شود ،بقیه سرورها که در
شهرهای دیگر قرار دارند ،به گونه ای تنظیم شده اند که به عنوان کپی ( )Replicaاز سرور تهران باشند و فقط آپدیت هایی را دانلود کنند که
مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![
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سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
در سرور تهران تنظیم شده است .برای مثال سرور مشهد ( )Downstreamفقط آپدیت هایی را دانلود می کند که روی سرور تهران
( )upstreamمشخص شده است .بطور مشابه نیز کاشان ( )Downstreamاز اصفهان ( )Upstreamدریافت می کند.
قبل از اینکه شما سرور  WSUSرا راه اندازی کنید ،بایستی موارد زیر را مشخص کنید :
  Update sourceباید مشخص کرد که آیا می خواهید آپدیت ها را از خود مایکروسافت دریافت کنید و یا از سرور دیگری در شبکه LANخود .بایستی با توجه به شرایط شبکه ،روشی را انتخاب کنید که از لحاظ پهنای باند کارایی بهتری داشته باشد .مثال اگر دو سرور  WSUSدارید
که از طریق کابل های پرسرعت  LANمتصل هستند ،بهتر است یک سرور آپدیت ها را مستقیم از مایکروسافت بگیرد و سرور دیگر از این سرور
دانلود کند .یا اگر سه سرور مختلف در جایی دور از هم ( )remoteقرار دارند و با  VPNبهم متصل هستند ،بهتر است هرکدام بطور مستقل از
اینترنت آپدیت ها را دانلود کنند.
  Update storageسرور  WSUSهم می تواند آپدیت ها را از مایکروسافت دانلود کرده و بصورت  localروی هارد خود ذخیره کند وهممی تواند کالینت ها را بصورت مستقیم از مایکروسافت آپدیت کند .جدول زیر موارد مورد نیاز برای سرور  WSUSاست :

  Databaseسرور  WSUSلیستی از آپدیت ها را در  Windows Internal Databaseذخیره می کند .به طور معمول فضای موردنیاز برای  Windows Internal Databaseکمتر  1GBاست ولی هنگام فرایند نصب  WSUSبه حداقل  3 GBفضا نیاز است .بطور
پیشفرض دیتابیس در مسیر  C:\WSUS\UpdateServicesDbFiles\SUSDB.mdfقرار دارد.
  Website selectionبدلیل اینکه کالینت ها از طریق پورت های  HTTPو  HTTPSآپدیت ها را از سرور  WSUSدانلود می کنند،بایستی روی سرور IIS ،نصب شود.
  Languagesبسیاری از آپدیت ها مربوط به زبان های مختلف ویندوز می باشد .به خاطر داشته باشید که فقط زبان های مورد نیاز خود راانتخاب کنید ،در غیر اینصورت حجم و پهنای باند زیادی را از شما اشغال می کند.
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  Productsآپدیت های مایکروسافت عالوه بر اینکه مربوط به خود سیستم عامل ویندوز هستند ،برای محصوالت دیگر مایکروسافت( Office ، exchangeو )..نیز وجود دارند .بنابراین دقت کنید تا فقط آپدیت های مورد نیاز خود را انتخاب و دانلود کنید .به خاطر داشته باشید
که اگر می خواهید ارتباط بین سرور  WSUSو کالینت ها محافظت شده و امن باشد ،بایستی روی سرور  SSL certificateنصب کرده و IIS
را به گونه ای تنظیم کنید که ارتباط امن برقرار کند ،و اگر قصد دارید که ارتباط بین سرور  WSUSو سرور  SQLامن باشد باید از IPsec
استفاده کرده و یا دیتا بیس  SQL serverرا به همان سرور  WSUSمنتقل کنید.
Auditing Updates
پس از اینکه کالینت ها آپدیت ها را دریافت کردند ،ممکن است برخی از کالینت ها به دالیلی مثل ،خطا در نصب آپدیت و خارج شدن کالینت
از شبکه به مدت طوالنی  ،نتوانند آپدیت ها را از دست بدهند .به چند روش می توان از این انتفاقات باخبر شد و  Auditکرد:
  Windows Update consoleیکی از آسان ترین راه ،همان کنسول  WSUSو استفاده از شاخه Computer and Reportsاست.
 )Configuration Manager 2007 R7 ( Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3این نرم افزار اطالعات زیادی را از آپدیت ها و اپلیکیشن های نصب شده روی کالینت های مورد نظر می دهد .می توانید از لینک
 http://www.microsoft.com/systemcenterاطالعت مورد نیاز را در اینباره مطالعه کنید.
  )MBSA( Microsoft Baseline Security Analyzerیکی از ابزار امنیتی ست که آپدیت ها و کانفیگ هایی که نصب نشدند راتشخیص می دهد MBSA .همه شبکه را اسکن کرده و تمام کالینت هایی که مدیریت نشده اند را مشخص می کند .این ابزار را می توان برای
 WSUSمورد استفاده قرار داد که فقط کالینت هایی که برای سرور  WSUSکانفیگ شده اند را گزارش دهد .برای دانلود و کسب اطالعات
بیشتر به  http://www.microsoft.com/mbsaمرجعه کنید.
  )NAP( Network Access Protectionهنگامی که  NAPبا standard Windows System Health Validatorترکیب شود ،می تواند تعیین کند که کالینت هایی به شبکه متصل شوند که آخرین آپدیت ها را دارند .در حالت NAP ،Monitoring-only
یک  eventرا به  event viewerاضافه کرده و شما می توانید اطالعات مربوط به کامپیوترهایی که آپدیت نشده اند را ببینید.
نصب Windows Server Update Services
قبل از نصب  ،WSUSبایستی به چند مورد توجه کنید:
 به یاد داشته باشید که اول از همه ،باید  Microsoft Report Viewer Redistributable 2008را نصب کنید .این نرم افزار شاملمواردیست که به برنامه ها اجازه می دهد تا روی  .NET Frameworkاجرا شده و گزارش ها را بر اساس فناوری  reportingمایکروسافت
نمایش بدهد .این نرم افزار را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 برای نصب  ،WSUSهم می توان از  server managerاستفاده کرده و  Add rolesرا زد و هم می توان آنرا از سایت مایکروسافتدانلود و سپس نصب کرد .دقت کنید که شما باید آخرین ورژن  WSUSرا نصب کنید .حال اگر از طریق  role ،server managerآن را
نصب می کنید ،ویندوز از طریق اینترنت آخرین نسخه  WSUSرا داتلود کرده و نصب می کند.
 -برای نصب  WSUSاز  ، server managerروی  Rolesراست کلیک کرده و  Add rolesرا بزنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

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

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

 در لیست سرویس ها گزینه آخر Windows Server Update Services ،را انتخاب کنید ،بالفاصله کادری باز خواهد شد که شما میبایست برخی از سرویس های پیشنیاز  WSUSرا نصب کنید .به دلیل اینکه سرور  ،WSUSآپدیت ها را از طریق پروتکل  HTTPو یا HTTPS
به کالینت ها می رساند ،بایستی برخی از سرویس های  IISنصب شود.

بخاطر داشته باشید که اگر قصد دارید WSUS ،را از طریق فایل دانلود شده از سایت مایکروسافت نصب کنید ،بایستی قبل از آن  roleمربوط
به  )IIS( web serverرا نصب کرده و موارد زیر را در هنگام نصب آن انتخاب کنید:
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سپس همه موراد پیش رو را  Nextکنید و در انتها  Installرا بزنید .اگر از قسمت  Add rolesسرویس را نصب کردید ،ویندوز از اینترنت
آخرین نسخه  WSUSرا دانلود و نصب می کند .اگر با فایل دانلود شده سرویس را نصب می کنید ،هنگام اجرای فایل  ،ابتدا بایستی مشخص
کنید که سرویس را بطور کامل (روی سروری که قرار است  WSUSباشد) نصب می کنید ،و یا می خواهید از کالینتی دیگر سرور  WSUSرا
مدیریت کنید( بصورت  .)remoteاگر قصد دارید ،کنسول را بطور کامل نصب کنید ،باید گزینه Full server Installation including
 administration consoleرا تیک بزنید ،ولی اگر قصد دارید بصورت  ،remoteسرور را مدیریت کرده و فقط کنسول مدیریتی را داشته
باشید ،گزینه  administration console onlyرا بزنید.
تمام مراحل را  nextکنید تا به صفحه  Select Update Sourcesبرسید .اگر شما هارد درایوی با حداقل  6 GBفضای آزاد و با فرمت
 NTDSدارید  ،می توانید تیک  Store Update Locallyرا زده و مسیر درایو را مشخص کنید تا هنگامی که سرور  WSUSآپدیت ها را
از سرور مایکروسافت می گیرد ،درون هارد خود سرور ذخیره شود .بخاطر داشته باشید که با انتخاب درایو  ،آپدیت ها روی سرور  WSUSتا زمانی
که ( Approvedدر ادامه توضیح داده خواهد شد) نشوند ،دانلود و ذخیره نمی شوند .بطور پیشفرض هنگامی که آپدیت ها  Approvedشوند
دانلود خواهد شد .در این مورد که آپدیت ها روی خود سرور  WSUSذخیره می شوند ،کالینت ها آپدیت ها را سریعتر دانلود خواهند کرد (چون
از طریق شبکه  LANدریافت می کنند)  .اما اگر اینترنت پرسرعت با پهنای باال داشته و فضای ذخیره محدودی دارید ،می توانید تیک Store
 Update Locallyرا بردارید تا کالینت ها بطور مستقیم از  Microsoft Updateآپدیت ها را دانلود کنند.

 در مرحله بعدی بایستی وضعیت  Databaseسرور  WSUSرا مشخص کنید .اگر می خواهید  Windows Internal Databaseراروی همین سرور  WSUSنصب کرده و فایل های دیتابیس بصورت  localروی خود سرور  WSUSذخیره شود ،گزینه اول را انتخاب و محل
ذخیره آنرا تعیین کنید .اما اگر روی همین کامپیوتر (سرور  )WSUSقبال  Databaseداشتید ،می توانید از گزینه دوم مسیر آنرا مشخص کنید
 ،و در انتها اگر قصد دارید  Databaseرا روی یک کامپیوتر  remoteذخیره شود ،گزینه آخر را انتخاب و نام آنرا وراد کنید.
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 در مرحله بعد بایستی  Web siteمورد استفاده  WSUSرا مشخص کرد که انتخاب گزینه اول (که توصیه می شود) از همان IIS Web siteپیشفرض استفاده می کند .همانطور که می دانید ،کالینت ها از طریق همین وبسایت ( )Http://SERVER01با سرور  WSUSارتباط
برقرار می کنند .برای همین منظور است که بایستی  IISرا نصب کنید تا  WSUSنصب و اجرا شود .اگر گزینه اول را انتخاب کنید ،سرور WSUS
از همان وبسایت پیشفرض ( IISدر بحث  IISبه تفضیل بحث شده است) برای رساندن آپدیت ها استفاده می کند ،اما اگر وبسایت دیگری را
مدنظر دارید ،می توانید گزینه دوم را انتخاب کنید.

بقیه مراحل را  Nextکرده و  Installکنید .پس از پایان نصب و زدن  ،finishبالفاصله صفحه کانفیگ سرویس  WSUSنمایش داده می
شود.
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 در ابتدا صفحه ای باز می شود که به شما یاداوری کرده که آیا  firewallبه گونه ای کانفیگ شده تا کالینت ها بتوانند آپدیت ها را از سروردریافت کنند؟ آیا سرور  WSUSمی تواند به  upstream serverخود (مثل  )Microsoft Updateمتصل شود؟ اگر از proxy
 serverاستفاده می کنید ،آیا یوزر و پسورد آنرا دارید؟

توجه کنید که اگر  Firewallشبکه برای فیلتر کردن درخواست های خروجی ( )outgoingوب ،براساس  URLکانفیگ شده است  ،بایستی
مطمئن شوید که سرور  WSUSمی تواند به  URLهای زیر دسترسی داشته باشد :

http://windowsupdate.microsoft.com
http://*.windowsupdate.microsoft.com
https://*.windowsupdate.microsoft.com
http://*.update.microsoft.com
https://*.update.microsoft.com
http://*.windowsupdate.com
http://download.windowsupdate.com
http://download.microsoft.com
http://*.download.windowsupdate.com
http://wustat.windows.com
http://ntservicepack.microsoft.com
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 در صفحه بعدی شرکت مایکروسافت از شما می خواهد که برای بهبود محصولش به او کمک کنید .با زدن تیک  ، Yesسرور WSUSاطالعاتی را درباره کیفیت آپدیت ها به مایکروسافت ارسال می کند .این گزینه تمامی اطالعات مربوط به اینکه ،چه تعداد کامپیوتر در شبکه شما
از سرور  WSUSآپدیت دریافت می کنند؟ چه تعداد کامپیوتر با موفقیت آپدیت ها را نصب کردند؟چه تعداد کامپیوتر نتوانستند آپدیت ها را نصب
کنند؟ می توان این گزینه را غیرفعال کرد.

 صفحه  Choose Upstream Serverیکی از مهم ترین قسمت های کانفیگ است .در اینجا مشخص می کنید که آیا می خواهید آپدیتها را بطور مستقیم از مایکروسافت (به عنوان  )Upstream serverدریافت کنید (گزینه اول) و یا اینکه سرور  WSUSشما یک
 Downstream serverبوده و اطالعات خود را از سرور باالدستی ( )parentخود می گیرد .اگر  Downstreamهستید گزینه دوم را
انتخاب کرده و نام سرور  Upstreamخود را بنویسید .اگر از  SSLبرای محافظت ارتباط با سرور استفاده می کنید تیک Use SSL when
 synchronizing update informationرا بزنید.مطمئن شوید که سرور  Upstreamهم  SSLپشتیبانی می کند .اگر قصد دارید این
سرور به عنوان ( Replicaیک  replicaسرور ،دقیقا از همه لحاظ مانند سرور  Upstreamخود است .تمامی آپدیت های دریافتی ،تنظیمات،
کامپیوتر ها و گروه ها ماند هم خواهد بود) باشد ،گزینه آخر را انتخاب کنید.
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 در صفحه  ،Specify Proxy Serverاگر از پروکسی سرور برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنید  ،نام سرور  ،یوزر و پسورد آنرا واردکنید .در غیراینصورت  nextکنید.
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 در مرحله آخر باید به سرور  Upstreamمتصل شده و لیست آپدیت های موجود را دریافت کنید start connecting .را بزنید .سرور به( Microsoft Updateهمان  )Upstream serverمتصل شده و لیست زبان ها و آپدیت های موجود را دریافت می کند .به خاطر داشته
باشید ،آپدیت ها تا زمانی که  Approveنشوند ،دانلود نخواهند شد!
اگر هنگام  synchronizationبه  errorبرخورد کردید  ،در بسیاری از موارد  ،اگر از وی پی ** استفاده کنید خطا رفع خواهد شد.

 پس از اینکه  connectingانجام شد next ،کنید .در صفحه  Choose Languagesبایستی زبان های مورد نیاز در شبکه خود رامشخص کنید تا فقط آپدیت های همان زبان ها را دریافت کنید .بصورت پیشفرض گزینه Download Update in All Languages,
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 Including new Languagesتیک خورده است که حتما گزینه دوم را انتخاب و فقط زبان های مورد نیاز را تیک بزنید ،درغیر اینصورت
آپدیت همه زبان ها را دریافت می کنید که حجم باال و پهنای باند زیادی را اشغال می کند.
 در مرحله بعدی صفحه  Choose Productsپیش روی شما خواهد بود .در این قسمت ،لیست تمامی محصوالت شرکت مایکروسافت راخواهید دید که می توانید آپدیت های آنها را دریافت کنید .در این مرحله شما بایستی مواردی را تیک بزنید که نیاز به آپدیت آن دارید .هر موردی
را انتخاب کنید ،آپدیت های آنرا دریافت خواهید کرد.
 در صفحه بعد ( )Choose Classificationsشما نوع آپدیت های مورد نیاز خود را انتخاب می کنید .مثال اگر شما می خواهید فقط آپدیتهای  Criticalرا دریافت کنید ،آنرا انتخاب کنید.

*  Critical Updatesآپدیت های ضروری مربوط به رفع نواقص و حفره های غیرامنیتی ()non-security Bugs
*  Definition Updatesآپدیت های مربوط به ویروس ها
*  Driversآپدیت های مربوط درایورها
*  Feature Packsآپدیت های مربوط به یک ویژگی ( )featureجدید در ویندوز یا محصول مایکروسافتی
*  Security Updatesآپدیت های مربوط به بهبود مشکالت امنیتی
*  Service Packsمجموعه ای از آپدیت های مربوط رفع مشکالت اساسی  ،آپدیت های امنیتی  ،آپدیت های ضروری و همه آپدیت های
موجود از زمان ساخت آن نرم افزار.این نوع آپدیت ها معموال حجم باالیی دارند.
*  Toolsابزارها و  featureهایی که به انجام یک کار یا مجموعه ای از فعالیت ها کمک می کنند.
*  Update Rollupsمجموعه ای از آپدیت هایست که برای رفع مشکالت اساسی  ،آپدیت های امنیتی  ،آپدیت های ضروری ایجاد شده
اند و بخش خاصی را مانند امنیت ،و یا قسمت خاصی مانند IISرا هدف قرار می دهد.
*  Updatesآپدیت های مربوط به بخش های غیر ضروری و غیر امنیتی
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 در صفحه  ،Set Sync Scheduleنحوه  syncشدن را مشخص می کنید (منظور از  ،syncیعنی سرور  WSUSشما سرور آپدیتمایکروسافت را چک کرده و لیست آپدیت های جدید را دریافت کند) .حال اگر گزینه  synchronize manuallyرا انتخاب کنید ،هربار که
لیست آپدیت های جدید را می خواهید ،بایستی خودتان بصورت دستی رفته و ( synchronize nowتوضیح داده خواهد شد) را بزنید که گزینه
مناسبی نیست .با انتخاب  synchronize Automaticallyمی توانید زمان مشخصی را انتخاب کرده (معموال ساعاتی که بار شبکه پایین
است) که سرور به طور اتومات در آن ساعت عمل  synchronizeرا انجام دهد و لیست آپدیت های جدید را دریافت کند .در قسمت
 Synchronization per dayمی توانید مشخص کنید که چند بار در روز این عمل انجام شود .برای مثال اگر First Synchronization
را روی  3:00 A.Mقرار دادید و  Synchronization per dayرا روی ، 4سرور اولین بار ساعت  0:33 A.Mو سپس ، 9:00 A.M
 3:00 P.Mو  9:00 P.Mعمل  Synchronizationرا انجام می دهد.
( Synchronization per dayبدین معناست که چند بار در روز  Synchronizationانجام گیرد).
 کانفیگ مهم ترین قسمت های سرور به پایان رسیده و در مرحله نهایی می توان مشخص کرد که پس از زدن  finishکنسول مدیریت WSUSاجرا شده (تیک زدن گزینه  )Lunch Windows Server Update Services Administration consoleو عمل
 Synchronizationانجام گیرد (تیک زدن گزینه  .)Begin Initial Synchronizationتمامی این مراحل را می توانید از قسمت
 optionsدر همان کنسول ( WSUSکه در بعدا توضیح داده خواهد شد) تغییر دهید.
پس از اتمام کانفیگ می توانید از  ، Administrative Toolsکنسول  Windows Server Update Servicesرا اجرا کنید.در این
کنسول  ،در سمت چپ ،گزینه  Updatesرا مشاهده می کنید که با نمودار وضعیت آپدیت ها را نشان می دهد( .فقط زمانی اعداد تغییر می کنند
که عمل  synchronizationانجام شده باشد) .هر رنگ بیانگر نوعی از وضعیت آپدیت هاست :

 رنگ قرمز بیانگر تعداد آپدیت هایی ست که دچار  errorشده اند. رنگ زرد بیانگر تعداد آپدیت هایی ست که کامپیوترها به آن نیاز دارند. رنگ سبز بیانگر تعداد آپدیت هایی ست که یا روی همه کامپیوترهای شبکه نصب شده و یا هیچ کامپیوتری به آن نیاز ندارد. رنگ خاکستری بیانگر تعداد آپدیت هایی ست که وضعیت آنها مشخص نبوده و در هیچ یک از دسته ها باال قرار ندارند.مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![
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این نمودارها در سربرگ های دیگر نیز وجود دارند که می توان اطالعات مفیدی را از وضعیت سرویس دریافت کرد.
در بخش ( Updatesستون سمت چپ) وضعیت انواع آپدیت ها را مشاهده می کنید.در اینجا همه ی آپدیت ها از لحاظ اهمیت دسته بندی شده
اند(  )All Updates , Critical Updates , Security Update , WSUS Updatesهنگامی که وارد هر بخش شوید لیست
آپدیت هایی را مشاهده خواهید کرد که زمان  Synchronizationاز مایکروسافت گرفته شده اند.توجه داشته که این آپدیت ها روی سرور
دانلود نشده اند و فقط زمانی دانلود می شوند که  Approveشوند Synchronization .برای اولین بار ،مدت زیادی طول می کشد تا لیست
را دریافت کند.در قسمت آپدیت ها  ،دو مورد را مشاهده خواهید کرد:
  Approvalوضعیت اعمال شدن یا نشدن آپدیت ها را نشان می دهد.وقتی  synchronizationبه اتمام برسد،شما لیست تمامی آپدیتهای مورد نیاز خود را مشاهده می کنید.با این گزینه می توانید آنها را بطور دسته بندی شده مشاهده کنید:
*  Unapprovedفقط آپدیت هایی که هنوز به هیچ کامپیوتری اعمال نشده اند را نشان می دهد.
*  Approvedآپدیت هایی که به کامپیوترها اعمال شده اند را نشان می دهد.
*  Declinedآپدیت هایی که نمی خواهید روی کالینت ها نصب شوند و آنها را قبول نکردید ()declined
*  Any Except Declinedهمه آپدیت ها را غیر از آنهایی که  Declineشده اند را نمایش می دهد.
  Statusبا گزینه های موجود در این لیست شما می توانید مثال همه ( )Anyآپدیت هایی را که  Approvedشده اند را لیست کنید یا فقطآنهایی که دچار خطا شده اند.این گزینه ها صرفا جهت دسته بندی راحتتر لیست آپدیت ها بکار می روند.
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در شکل باال لیست تمامی آپدیت هایی را که قبال مشخص کردید را مشاهده می کنید .این آپدیت ها فقط زمانی دانلود می شوند که شما روی
آنها راست کلیک کرده و … Approveرا بزنید .کادری باز خواهد شد که بایستی گروه کامپیوتری مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به آن اعمال
شود .اگر گروه خاصی را نساخته اید روی  All computerراست کلیک کرده و  Approved for Installرا بزنید تا به همه کالینت ها
اعمال شود.

هنگام  approveبعضی از آپدیت ها نیاز به تایید  licenseدارند که بایستی  acceptکنید.
اگر قبال این آپدیت را  approveکرده اید می توانید از همین قسمت روی  Approved for Removalکلیک کرده تا آپدیت حذف شود.
البته بسیاری از آپدیت ها این مورد را پشتیبانی نمی کنند.
پس از اینکه آپدیت های ضروری را  Approveکردید می توانید آپدیت هایی که نمی خواهید روی کامپیوترها اعمال شود را  declineکنید.
اگر  Declineکنید ،کالینت ها نمی توانند این آپدیت را دانلود کرده واز لیست پاک شده و به کامپیوترها اعالم خواهد شد که این آپدیت از
 Databaseپاک شده است .توجه داشته باشید که با تغییر  approvalو یا  statusبایستی  refreshرا بزنید تا لیست جدید را مشاهده
کنید .دقت کنید که قبل از  approveکردن هرنوع آپدیتی روی کل کالینت های شبکه ،آنها را روی کامپیوتر تست نصب کنید و اگر مشکلی
ایجاد نشد روی کل شبکه اعمال کنید.
وقتی آپدیتی را مانند شکل باال انتخاب می کنید خالصه ای از اطالعات مربوط به آن را به شما نشان می دهد .برای دریافت اطالعات بیشتر،
روی آن راست کلیک کرده و  Status Reportرا بزنید.
Computers
در بسیاری از محیط های کاری ،شما آپدیت ها را یکباره به همه کامپیوترها اعمال نمی کنید ،زیرا بار اضافی روی شبکه خواهد داشت .برای کنترل
روی اعمال آپدیت ها به کامپیوترهای مختلف می توانید گروه بسازید .برای مثال یک گروه  testساخته و کامپیوترهای محیط تست خود را در
این گروه قرار دهید تا برای اولین بار آپدیت ها را روی این کامپیوترها تست کرده و سپس به کل شبکه اعمال کنید .به دو صورت می توان گروه
ها را کانفیگ کرد:
 Server-side Targetingکه برای محیط های کوچک مناسب است .از قسمت computers\All computers\Unassigned
 computerرا انتخاب کرده و بصورت دستی کامپیوترهای مورد نظر خود را به گروه های موجود اضافه کنید.
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 Client-side Targetingکه برای شبکه های بزرگ مناسب بوده و کاربرد بیشتری دارد و از طریق  group policyانجام می شود .در
این مورد ،کامپیوترها بطور خودکار به عضویت گروه در می ایند.
برای ساخت گروه ابتدا از قسمت  computersروی  All computersراست کلیک کرده و … Add computer Groupرا بزنید.

 -نامی برای گروه انتخاب کرده و  Addکنید.

 در این حالت چون شما از  Group policyبرای اضافه کردن کامپیوترها به گروه استفاده می کنید ،بایستی از قسمت  optionsبه بخش computersرفته و گزینه  Use Group Policy Or Registry Settings On Computersرا انتخاب کنید.
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 اکنون به  Group policyرفته و برای هر  OUکه کامپیوترها در آن قرار دارند ،یک  GPOبسازید .منظور از این کار اینست که ،مثال شماچندین گروه در کنسول  WSUSساخته اید (برای هر گروه در  WSUSیک  GPOنیاز بوده و هر کامپیوتر فقط می تواند در یک گروه عضو
باشد).
 از مسیر Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Windows Updateرفته و پالسی  Enable Client-Side Targetingرا اجرا کنید.پالسی را  Enabledکرده
و در قسمت  Target group name for this computerنام همان گروهی که در کنسول  WSUSساختید و می خواهید که این
کامپیوترها عضو آن گروه شوند را بنویسید.
تنظیمات مربوط به کالینت ها
بصورت پیشفرض ،کالینت های شما برای اینکه آپدیت های خود را از سرور  WSUSدریافت کنند ،تنظیم نشده اند و بایستی به آنها گفته شود
تا از کجا و به چه صورت آپدیت ها را دریافت کنند .برای اینکار ،روی سرور ( )active directoryبه  Group policyرفته و  GPOمربوط
به  OUکامپیوترها را  Editکنید (به دلیل اینکه این تنظیمات عمومی بوده و برای همه کامپیوترهاییست که قصد دارید آپدیت دریافت کنند ،چه
سرورها و چه کالینت ها ،این  GPOرا به همه  OUهای مورد نظر خود  Linkکنید)
-

از

مسیر

Templates\Windows

Configuration\Policies\Administrative

Computer

Components\Windows
 Updateرفته و موارد زیر را کانفیگ کنید:
*  Specify Intranet Microsoft Update Service Locationاز مهمترین بخشی است که باید آنرا کانفیگ کنید تا کالینت
ها سرور  WSUSرا پیدا کنند .روی آن دابل کلیک کرده و در بخش های خالی (در پست مربوط به " تنظیمات  Group policyبرای کالینت
ها ،جهت دریافت آپدیت از سرور  " WSUSکامل توضیح داده شده است) نام سرور  WSUSخود را همراه با  HTTPبنویسید مانند :
Http://SERVER01
*  Configure Automatic Updatesاین مورد را نیز بایستی  Enabledکرد و تنظیمات آنرا به دلخواه (در پست مربوط به " تنظیمات
 Group policyبرای کالینت ها ،جهت دریافت آپدیت از سرور  " WSUSکامل توضیح داده شده است) تغییر دهید.با  Enableکردن این
موارد ،کالینت ها می توانند آپدیت ها را سرور دریافت کنند.
Downstream Servers
همانطور که می دانید ،شرکت مایکروسافت بطور مداوم ،برای بهبود محصوالت خود ،آنها را بررسی می کند و معایب و مشکالت را رفع کرده ،و
یا امکان جدیدی را برای محصوالت خود ایجاد می کنند .سپس همه این موارد را در قالب آپدیت در اختیار کاربران قرار می دهند .بنابراین
سرورهای مایکروسافت ،اولین جایی هستند که شما به آنها متصل شده و آپدیت دریافت می کنید .در واقع سرور یا کامپیوتر شما ،در اصطالح ،در
مرتبه پایین تری از سرورهای مایکروسافت قرار می گیرد که در اینصورت ،به سرور یا کامپیوتر شما( Downstream severs ،سرورهای
پایین دستی) و به سرورهای مایکروسافت ( servers Upstreamسرورهای باالدستی) گفته می شود.
در شبکه های بزرگ با چندین  ،child domainشما می توانید در شعبه مرکزی شرکت ،سرور  WSUSای را پیاده کرده و بقیه child
 domainها از این سرور فرمان دریافت کنند .در اینصورت نیز سرور موجود در شعبه مرکزی ،سرور باال دستی ،و سرورهای شعبات دیگر که زیر
نظر سرور شعبه مرکزی هستند ،سرور پایین دستی نام می گیرند.
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حال اگر در کنسول  WSUSدقت کنید ،گزینه ای را خواهید یافت که تمامی  Downstream seversرا نشان می دهد.

Synchronizations
در این قسمت لیست تمام  Synchronizationهایی که انجام شده است را مشاهده می کنید .با دابل کلیک روی هر کدام  reportکاملی
از وضعیت آن را خواهید دید.اگر می خواهید بطور دستی ( Synchronization )Manualرا انجام دهید  ،روی خود Synchronization
راست کلیک کرده و  Synchronize Nowرا بزنید.
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Reports
در این قسمت تمامی گزارش های مربوط به آپدیت ها  ،کامپیوترها و  Synchronizationرا می توان مشاهده کرد WSUS.گزارش های
متفاوتی را نشان می دهد :
*  Update Status Summaryدر این قسمت خالصه ای مربوط به هر آپدیت را می توانید مشاهده کنید.
*  Update Detailed Statusاین قسمت جزییات بیشتری را از هر آپدیت نشان می دهد.
*  Update Tabular Statusهمان اطالعات دو مورد قبل را بصورت جدول نمایش می دهد.
*  Update Tabular Status for approved updatesنمایش اطالعات آپدیت های  approveشده بصورت جدول
*  Computer Status Summaryنمایش اطالعات آپدیت ها برای هر کامپیوتر
*  Computer Detailed Statusعالوه بر اینکه اطالعات مربوط به کامپیوتر را بطور خالصه نشان می دهد ،این  reportبیان می کند
که کدام آپدیت ها روی کدام کامپیوترها نصب شده اند.
*  Computer Tabular Statusنمایش اطالعات ،مشابه دو مورد باال،بصورت جدول
*  Computer Tabular Status for approved updatesنمایش اطالعات مربوط به کامپیوترها ،با آپدیت های  approveشده
بصورت جدول
*  Synchronization Resultsنتایج آخرین  Synchronizationرا نشان می دهد.
Options
تمامی کانفیگ ها و تنظیمات  WSUSدر این قسمت موجود است :
  Update Source And Proxy Serverتنظیمات  Upstream serverو پروکسی سرور که هنگام کانفیگ سرور انجام داده ایدرا می توان از اینجا تغییر داد که به ندرت اتفاق می افتد.
  Products And Classificationsانتخاب محصوالتی که نیاز به دریافت آپدیت های آنها دارید و تغییر نوع آپدیت های مورد نیاز خودکه در هنگام کانفیگ سرور انجام دادید.
  Update Files And Languagesمحل ذخیره آپدیت ها و انتخاب زبان های مورد نیاز خود که هنگام کانفیگ سرور انجام دادید.گزینه  Store Update files locally on this serverفایل هایی آپدیت را در همین سرور  WSUSذخیره می کند.تیک گزینه
 Download update files to this server only when updates are approvedباعث شده تا فقط زمانی آپدیت ها روی
سرور دانلود شوند که آنها را  approveکنید.بهتر است تیک این گزینه را بزنید.
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گزینه  Download express installation filesفایل هایی را دانلود می کنند که سرعت دانلود و نصب آنها رو کامپیوترها را افزایش
می دهد ولی حجم زیاد و زمان دانلود را برای سرورتان را باال می برد که توصیه نمی شود این گزینه را تیک بزنید.
گزینه  Download file from Microsoft Update; do not download from upstream serverزمانی فعال خواهد
بود که سرور شما یک  Downstreamبوده می خواهید فایل ها مستقیما از سرور مایکروسافت دانلود شده و از سرور  upstreamدانلود
نشود.
گزینه  Do not store update files locally; computers install from Microsoft Updateنیز برای زمانیست که شما
می خواهید کالینت ها بطور مستقیم  ،آپدیت ها را از  Microsoft Updateدانلود کنند و آپدیت ها روی سرور  WSUSذخیره نشوند.این
مورد پهنای باند فراوان و زیرساخت بسیار مناسبی را نیاز دارد که توصیه نمی شود.
تب  Update Languagesنیز برای انتخاب زبان های مورد نظر است که هنگام کانفیگ انجام داده اید.
  Synchronization Scheduleزمان بندی برای  synchronizationبطور اتومات است که در هنگام کانفیگ انجام داده اید.  Automatic Approvalsدر این قسمت می توان مشخص کرد که برای مثال آپدیت های  Criticalیا بقیه موارد بطور اتومات approveشوند.البته این کار خطر باالیی دارد،زیرا قبل از  approveکردن روی کل کالینت ها و سرورهای شبکه ،بایستی در محیط تست
 approveکنید تا از صحت آن مطمئن شوید.
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برای اینکار می توانید … New Ruleرا انتخاب کرده و مشخص کنید که در چه صورت آپدیت ها بطور اتومات  approveروی چه گروه
هایی اعمال شود.
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در این قسمت می توانید در سه مرحله  ruleرا تعریف کنید :
 Step 1: Select propertiesدر این بخش بایستی مشخص کنید که بر چه اساس می خواهید آپدیت ها را دسته بندی کنید تا اتومات
 approveشوند:
  When an update is in a specific classificationبا تیک زدن این گزینه در  step 2 : Edit the propertiesلینکیظاهر می شود ( )any classificationکه می توان روی آن کلیک کرد و مشخص کنید که کدام نوع از آپدیت ها (…)critical, security,
بطور اتومات  approveشوند.
  When an update is in a specific productمانند مورد قبل با انتخاب این مورد می توانید از لینک  any productمحصولو نرم افزار مورد نظر خود را مشخص کرده تا فقط آپدیت های آن (ها) اتومات نصب شوند.
  Set a deadline for the approvalبا انتخاب این گزینه شما برای این آپدیت ها زمانی را مشخص می کنید که بایستی حتما تا اینتاریخ نصب شوند.این گزینه بر همه تنظیمات دیگر مقدم تر است.
 Step 2 : Edit the propertiesاین قسمت را در باال توضیح داده شد.تنها گزینه ای که در این قسمت بیان نشد Approve the
 update for all computersاست.با کلیک روی آن می توان تعیین کرد که روی همه کامپیوترها اعمال شود و یا روی گروه خاصی که
در قسمت  computersایجاد کرده اید.
 Step 3 : Specify a nameدر این قسمت نامی را برای  ruleکه ساخته اید ،بنویسید .پس از ساخت  Ruleکافیست آنرا انتخاب کرده و
 Run Ruleرا بزنید تا فعال شود.
سربرگ Advanced
گزینه  Automatically approve updates to the WSUS product itselfبدین معناست که اگر آپدیتی برای خود سرویس
 WSUSموجود بود،بطور اتومات آنرا  approveکند.
گزینه  Automatically approve new revisions of updates that are already approvedباعث می شود تا اگر
آپدیتی قبال  approveشده باشد واکنون آپدیت اصالح شده و جدیدی از آن موجود باشد ،بطور اتومات  approveشود.گزینه
 Automatically decline updates when a new revision causes them to expireباعث می شود تا هنگامی که
نسخه جدید و اصالح شده یک آپدیت رسید  ،بطور اتومات از نسخه های قدیمی تر صرف نظر ( )declineشود.
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  Computersدر این قسمت می توان مشخص کرد که نحوه اضافه شدن کامپیوترها به گروه چگونه باشد.با انتخاب گزینه  Use the Update Service consoleکه بصورت پیشفرض انتخاب شده  ،کامپیوترهای اضافه شده بطور خودکار در
گروه  Unassigned computerقرار می گیرند.
گزینه  Use group policy or registry settings on computersبرای زمانیست که قصد استفاده از Client-side
 targetingرا دارید (در قسمت  computersکامل توضیح داده شده است)
  Server Cleanup Wizardپس از گذشت مدتی ،آپدیت های قدیمی که دیگر نیازی به آنها ندارید همچنان در سرور ذخیره شده و فضااشغال می کنند.با این  Wizardمی توان آنها را پاک کرد.با اجرای این  Wizardشما می توانید آپدیت هایی را که نیاز ندارید،مشخص کرده و
پاک کنید.موارد موجود در این  Wizardعبارتند از :
*  Unused updates and updates revisionsحذف آپدیت هایی که منقضی شده اند و آپدیت هایی که پس از گشت  03روز و یا
بیشتر  approveنشده اند.
*  Computer not contacting the serverحذف کامپیوترهایی که به مدت  03روز یا بیشتر با سرور در تماس نبودند.
*  Unneeded update filesحذف فایل های آپدیت که دیگر نیازی به آنها نیست.
*  Expired updatesنپذیرفتن ( )declineآپدیت هایی که  approveنشده اند و یا توسط مایکروسافت منقضی شده اند.
*  Superseded updatesنپذیرفتن ( )declineآپدیت هایی که تا  03روز  approveنشده اند  ،هیچ کالینتی به آنها نیاز ندارد و با
آپدیت های  approveشده  ،جایگزین شده اند.
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–  Reporting Rollupبصورت پیشفرض  ،سرور  downstreamاطالعات و گزارش های خود را ( )reportبرای جمع آوری اطالعات
به سرور  Upstreamخود می فرستد (گزینه اول) شما می توانید با انتخاب گزینه دوم سرور را به گونه ای کانفیگ کنید که هر سرور اطالعات
خود را مدیریت کند.
  E-Mail Notificationsسرویس  WSUSمی تواند هنگامی که آپدیت جدیدی  synchronizeشد ،تست و یا  approveشد ازطریق ایمیل به شما خبر دهد.

* برای اطالع از آپدیت های جدید ،تیک  Send e-mail notification when new updates are synchronizedرا زده و
ایمیل مورد نظر را در  recipientsوارد کنید.اگر می خواهید به چندین ایمیل ارسال شود،کافیست پس از هر ایمیل یک عالمت کاما ()comma
قرار دهید.
* برای مشاهده گزارش وضعیت ها ،تیک  send status reportsرا زده و مشخص کنید که بطور روزانه و یا هفتگی و در چه ساعاتی به
شما ایمیل شود .تب  E-mail Serverنیز مربوط به کانفیگ میل سرور است.
  Microsoft Update Improvement Programاین مورد که در هنگام کانفیگ سرویس مشاهده کرده اید،بصورت پیشفرضغیرفعال است.با زدن تیک … Yesمی توانید برخی از اطالعات مهم درباره آپدیت های شبکه شما ،شامل تعداد کالینت های شبکه و اینکه چه
تعداد از آنها آپدیت ها را بطور موفقیت آمیز نصب کرده اند و چه تعداد به خطا خورده اند ،را به شرکت مایکروسافت ارسال کرده تا مایکروسافت با
تحلیل آنها کیفیت آپدیت های خود را بهبود ببخشد.
  Personalizationدر این قسمت شما می توانید نحوه نمایش اطالعات سرور  downstreamرا انتخاب کنید.شما می توانید انتخابکنید که کدامیک از موارد موجود در سربرگ  To Do Listدر کنسول  WSUSظاهر شوند.
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  WSUS Server Configuration Wizardاین همان  Wizardاولیه کانفیگ سرویس  WSUSاست که از این قسمت می توانیددوباره سرویس را کانفیگ کرد.
مدیریت  WSUSتوسط Command line
با  WSUSUtil ، commandمی توان برخی قابلیت ها را که در کنسول  WSUSموجود نیست  ،فراهم کرد.پس از نصب ، WSUS
 Wizardنصب WSUSUtil ،را در پوشه  Toolsو بطور پیشفرض در مسیر  C:\Program Files\Update Servicesقرار می
دهد.برای استفاده از این ابزار  cmdرا با دسترسی ادمین (راست کلیک روی  cmdو  )Run as Administratorباز کرده و از command
های زیر استفاده کنید.در ابتدا  WSUSUtilرا تایپ و سپس  commandهای زیر را قرار دهید:
*  ConfigureSSLبعد از اینکه در کانفیگ  IISتغییراتی ایجاد شود ،این  ،commandکلیدهای  registryسرور  WSUSرا آپدیت می
کند.
*  HealthMonitoringمقادیر  health monitoringرا در  databaseتغییر می دهد.با زدن command
? WSUSUtil HealthMonitoring /از پارامترهای آن باخبر می شوید.
*  Exportاطالعات  metadataآپدیت را در یک پکیج فایل  exportکرده تا بتوان این اطالعات را روی سرور ، downstream
 importکرد و بدون نیاز به ارتباط با شبکه عمل  synchronizationرا انجام داد.پس از  ، exportآن پکیج فایل را روی یک هارد
اکسترنال ریخته و به سرور  downstreamمتصل کرده و  importکنید.این فرایند مشکل پهنای باند را هنگام انتقال آپدیت ها  ،کاهش
می دهد.
*  Importهمان پکیج فایلی را که با  commandقبلی ساختید  import ،می کند.
*  MoveContentبرای جابجایی فایل های  WSUSبه مکانی دیگر روی همان کامپیوتر
*  ListFrontEndServersسرورهای  front-endمرتبط با این سرور را لیست می کند.این  commandبرای
 troubleshootingدر بخش  Load balancingکاربردی خواهد بود.
*  DeleteFrontEndServerپاک کردن سرور  front-endخاصی از دیتابیس WSUS
*  CheckHealthثبت سالمت سرور  WSUSدر Application Event Log
*  Resetچک کردن هر ردیف از  update metadataدر دیتابیس با فایل های آپدیت ذخیره شده در سیستم که در تعامل هستند.هنگامی
که فایل های آپدیت حذف یا مشکل دار شدند ،این  commandباعث می شود تا  WSUSآنها را دوباره دانلود کند.
*  ListInactiveApprovalsاگر شما تنظیمات زبان را در سرور  upstreamتغییر دهید ،تعدادی از آپدیت های  Approveشده روی
سرور  upstreamبا تعدادی از آپدیت های  approveشده روی سرور  replicaمطابقت ندارند.برای مثال شما سرور  upstreamرا به
گونه ای تنظیم می کنید که همه زبان ها  syncشده وبعضی از آنها را  approveکرده اید.سپس تنظیمات زبان را تغییر داده و فقط انگلیسی
را انتخاب می کنید.بعد از این سرور  ، replicaاز سرور  sync ،upstreamکرده و فقط آپدیت های  approveشده را دانلود می کند که
فقط آپدیت زبان انگلیسی است(.سرور  replicaفقط آپدیت های فعال ( )active approvalرا  syncمی کند) .با این  commandمی
توان لیست آپدیت های غیرفعال را نیز در سرور  upstreamمشاهده کرد.
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*  RemoveInactiveApprovalsحذف  approvalها (که در  commandباال توضیح داده شد) برای آپدیت هایی که به دلیل
تغییر در تنظیمات زبان  ،غیرفعال هستند.
*  UseCustomWebsiteتغییر شماره  portاستفاده شده در  web servicesسرویس  WSUSاز  03به 0503
عیب یابی و یا  Troubleshootingمشکالت نصب آپدیت ها
Troubleshooting WSUS
همیشه هنگام نصب آپدیت مشکالتی بوجود خواهد آمد که با  logگرفتن از قسمت های مختلف می توان آن را برطرف کرد:
*  The Application event logاین  logمواردی که هنگام  ، synchronizationخطاهای کنسول آپدیت  ،و خطاهای دیتابیس را
ذخیره می کند.این  logاطالعات مفیدی در اختیار شما قرار می دهد که برای بررسی بیشتر می توانید این خطاها را در سایت
 search http://support.microsoft.comکنید The Application event log.اولین جاییست که برای عیب یابی از آن
استفاده می کنید.
*  C:\Program Files\Update Services\LogFiles\Change.txtیک فایل  textکه رکوردی از هر نصب آپدیت ،
 synchronizationو تغییر در تنظیمات  WSUSرا در خود ذخیره می کند.این شیوه اطالعات جزیی به شما نداده وفقط مثال اگر یک ادمین
تنظیمات سرویس را تغییر بدهد ،فقط رکوردی با عنوان " تنظیمات  WSUSتغییر کرده است "  logمی شود.
*  C:\Program Files\Update Services\LogFiles\SoftwareDistribution.txtاین فیل  textجزییات فراوانی را در
خود ذخیره می کند که برای اهداف  debuggingتوسط پشتیبانی مایکروسافت استفاده می شود.
Troubleshooting the Windows Update Client
 -1فایل موجود در مسیر  %SystemRoot%\WindowsUpdate.logنشان می دهد که کالینت بطور صحیح با سرور آپدیت
در تماس است و هرگونه پیام خطا را تشخیص می دهد.برای جزییات بیشتر که چگونه اطالعات فایل WindowsUpdate.log
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http://<WSUSServerName>/iuident.cab

(مانند

 )http://SERVER01/iuident.cabرا وارد کنید تا مشخص شود که آیا کالینت می تواندبه سرور  WSUSمتصل شود یا
خیر.اگر قابلیت دانلود فایل را داشته باشید بدین معناست که کالینت می تواند سرور را ببیند و مشکل از ارتباط این دو نیست.
 -0اگر از  group policyبرای کانفیگ  Windows Update clientاستفاده می کنید ،از Resultant Setof Policy
) (RSOPبرای بررسی درستی کانفیگ استفاده کنید.درون  ، RSOPبه مسیر
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update
رفته و کانفیگ تنظیمات را بررسی کنید.
بعد از اینکه مشکل را پیدا و آنرا با تغییر تنظیمات حل کردید ،سرویس ویندوز آپدیت را ریست کنید.اینکار را با  commandزیر نیز می توان
انجام داد :
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Net stop wuauserv
Net start wuauserv
بین  0تا  13دقیقه  Windows Updateکالینت تالش می کند به سرور آپدیت متصل شود.برای اینکه  Windows Updateدرخواست
خود را به سرور آپدیت ارسال کند می توان از  commandزیر استفاده کرد :
wuauclt /a

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

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

