آﻣﻮز ش  Publishﮐﺮدن ﻧﺮ م اﻓﺰار در Terminal service 2012
) ﻧﺴ ﺨﻪ ﭼ ﺎﭘﯽ(
ﺳﻼم ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ITPROای.در ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی ﻧﺼﺐ  Terminal serviceدر وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2012ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ را ﻧﺼﺐ و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن آﺷـﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ را ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ی  Publishﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار در اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ارزش را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺮح دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ را ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ی  Terminal serviceدر ﺷﺒﮑﻪ  Publishﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا وارد ﮐﻨﺴﻮل  Terminal serviceﺷﻮﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ وارد
ﻗﺴﻤﺖ  Collectionﺷﻮﯾﺪ.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸـﻔﺮض ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳـﺮوﯾﺲ ﯾﮏ  Collectionرا ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐﻪ 3
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد وﯾﻨﺪوز ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺷﺒﮑﻪ  shareﺷﺪه اﻧﺪ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﯾﮏ  Collectionدر
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿـﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ ﭘﯿﺸـﻔﺮض را ﭘﺎ ک ﮐﻨﯿـﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را در آن وارد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ ﭘﯿﺸـﻔﺮض را ﭘﺎ ک ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ.ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﻨﺴﻮل  Terminal serviceدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  RD Session Hostراﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Create Session Collectionرا
ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ.
ﺣﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Create Collectionﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﮑﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻧﺎم و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ا ﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺮور ﺑﺮای  Terminal serviceداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻪ ﻧﺎم  SRV2دارﯾﻢ ﮐﻪ آن را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮوﯾﻢ.
ﺧﺐ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳـﺮور و ﯾﺎ ﺳـﺮورﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻪ اﺟﺎزه ی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ  group1را در اﯾﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ام و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﻫﻢ  Domain usersﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را
دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ی  Workgroupای در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﺎ از دوﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  Profileﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎ اﺷـﻐﺎل ﮐﻨﺪ و در ﮐﺠﺎ  Profileآﻧﺎن را ﺑﺴﺎزد وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺧﻮد ﺳـﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ را
ﻣﯿﺴﺎزد.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﻧﺼﺐ ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳﺮور ﺷﻤﻤﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾـﺪ وارد ﮐﻨﺴﻮل  Remote desktopﺷﻮﯾـﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺷـﻤﺎ ﮐﺎﻟﮑﺸـﻨﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ را ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺧﻮدش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و وارد ﮐﺎﻟﮑﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی Remote app programs
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Publishرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺣﺎل ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺗﻤﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ  Publishﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان  Publishﺷﺪن ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ا ﮔﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Webآدرس  IPﺳﺮوری ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Terminal serviceﺑﺮ روی
آن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  /RDWEBﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ وب ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺰﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2012ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و  ITPROﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﺰﯾﺮه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺒﻊ دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮادﯾﺎن
اﻣﻮزش ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮد.
دوﺳﺘﺎن ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ رو ﻣﯿﺪوﻧﻪ و ﺗﺴﺖ ﮐﺮده ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

