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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 Server Update Services (WSUS) 

منیتی ابروز رسانی باعث شده تا کامپیوترها از لحاظ  است. ههمانطور که می دانید بروز رسانی سیستم ها یکی از دغدغه های مهم همه کاربران بود

حال تصور کنید در شبکه شما چندین کالینت وجود دارد  د بتوان از آن استفاده کرد.نجدیدی را ارائه ک feature مایکروسافت ایمن تر شده و اگر

ای رخ خواهد  هفاجع اگر قرار باشد همه سیستم ها بطور مستقل از اینترنت آپدیت ها را دانلود کنند که قصد دارند ویندوزهای خود را آپدیت کنند.

ا یک سرویس فقط بگاهی برخی از نرم افزارهایی که کاربران از آنها استفاده می کنند  پهنای باند به کل گرفته شده و شبکه مختل می شود. داد!!!

 پک اجرا می شود واگر کاربر ویندوز خود را آپدیت کند آن نرم افزار اجرا نشده و مشکل ساز خواهد بود.

 WANبه 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 این سرویس 

 WSUSدقت کنید که سرور  از سرور دریافت کنند. )شبکه داخلی( و LAN)اینترنت( با پهنای باند محدود آپدیت ها را دانلود کنند ، از طریق 

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 ک 2بایستی 

 است.

 WSUSنحوه درک کالینت ها، از وجود آپدیت های جدید برروی سرور 

است. در حالت معمول، این بخش، سرورهای  windows updateهمانطور که می دانید، یکی از مواردی که در ویندوز کالینت ها وجود دارد، 

را  WSUSمی شود، سرور  Domainمایکروسافت را بررسی کرده و آپدیت های جدید را دریافت می کند. اما هنگامی که کالینت، وارد شبکه 

را چک کرده و به کاربر یت ها آپد Secure Hash Algorithm (SHA1)( و هش های digital signatureبررسی و امضای دیجیتالی )

در زمان های مشخص، می تواند بطور خودکار آپدیت ها را روی  Windows updateاطالع می دهد که آپدیت جدیدی دردسترس است. 

 کالینت ها نصب کند و اگر ریست نیاز بود، سیستم را ریست کند.

 WSUSبرای کالینت ها، جهت دریافت آپدیت از سرور  Group policyتنظیمات 

را  group policyکنسول  .است Group policyهمانطور که می دانید، بهترین راه برای اعمال تنظیمات روی همه کالینت ها، استفاده از 

کامپیوترها باشد. می توانید بایستی شامل  OUمورد نظر را انتخاب کنید.) این  OUاجرا کرده و  start\ Administrative Toolsاز مسیر 

راست کلیک کرده  OUحال روی آپدیت دریافت کنند، درون آن قرار دهید(.  WSUSساخته و کالینت هایی که می خواهید از سرور  OUیک 

 را انتخاب کنید. create a GPO in this domain and Link it hereو 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 کنید. OKنوشته و  GPOنامی را برای  New GPOدر کادر  -

 

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

 

را انتخاب کنید. از لیست  Link an Existing GPOراست کلیک کرده و  OU، می توانید روی دیگری دارید GPOدقت کنید که اگر از قبل 

 بروید : Windows Updateاز مسیر زیر به بخش حال می توانید  های موجود را انتخاب کنید. GPOیک از پیش رو، می توانید هر 

Computer Configuration  Policies  Administrative Templates  Windows Components  

Windows Update 

 به شرح زیر هستند : Windows Updateتنظیمات 

- Specify Intranet Microsoft Update Service Location  با این گزینه محل سرورWSUS .با فعال  را مشخص می کنید

را همراه  WSUSنام سرور  ،set the intranet update service for detecting updateکادر و  option در قسمت ،کردن آن

 ،بنابراین اگر برای مثال آپدیت ها را دانلود می کند. WSUSاز سرور  HTTP پورت کالینت از طریق ،دانید همانطور که می بنویسید. HTTPبا 

 set the intranet statisticsکادر  بنویسید. Http://server01است ، در کادر بصورت  server01شما  WSUSنام سرور 
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server  برای نیزlog آپدیت دریافت کرده اند را در سروری ذخیره می کند که می تواند هم نت هایی که برداری استفاده می شود که آمار کالی

 فعال نباشد این گزینه تاثیری نخواهد داشت. Configure automatic updateباشد. دقت کنید که اگر گزینه  WSUSنام سرور 

 

- Configure Automatic Updates  با فعال کردن این گزینه کالینت ها به طور اتومات آپدیت ها را از سرورWSUS  که در مورد

 مواردی برای کانفیگ وجود دارد : optionدر بخش باال مشخص کردید دریافت می کنند.

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

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

 Auto download and schedule the Install ( آپیدت ها را دانلود کرده و در زمان هایی که در کادر پایینschedule 

Install day  وschedule Install time.مشخص می کنید روی سیستم نصب شود ) 

 Allow local admin to choosing setting  خود ادمینlocal  هر کالینت می تواند چگونگی اعمال آپدیت ها را تنظیم

 را غیرفعال کند. Automatic updateکند ولی نمی تواند 

- Automatic Updates Detection Frequency  ساعت سرور با فعال کردن این مورد شما تعیین می کنید که کالینت ها هر چند

 ساعت قابل تغییر است. 22تا  1بین  را چک کنند که آپدیت جدیدی وجود دارد یا خیر.

- Allow Non-Administrators To Receive Update Notifications  فعال کردن این گزینه به یوزرهایی که دسترسی

را دریافت کرده و بدون نیاز به پسورد ادمین آنها را روی سیستم  ( اجازه میدهد تا پیغام وجود آپدیت های جدیدstandard userادمین ندارد )

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  UACخود نصب کنند.)

User Interface  ،End User License Agreement ت را دریافت می کنید و تنظیماWindows Update  کالینت( در

تاثیری  7اجرا نخواهد شد و نیازی به پسورد ندارید ولی در ویندوزهای  UACبا فعال کردن این مورد کالینت ها،  Vistaو  XPویندوزهای 

( و Disableرا غیرفعال ) دقت کنید که اگر این گزینه اجرا شده و برای نصب نیاز به پسورد دارید. UACنداشته و حتی با فعالسازی آن باز هم 

 کنید فقط یوزرهای ادمین پیغام آپدیت ها را دریافت می کنند. Not Configureیا 
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- Allow Automatic Updates Immediate Installation   با فعال کردن این گزینهWindows Update  فورا آپدیت ها

 سیستم نیست. restartه را پس از دانلود از سرور روی کالینت ها نصب کرده و نیازی ب

- Turn On Recommended Updates Via Automatic Updates  با فعال کردن این مورد، کالینت ها عالوه بر دریافت

 ها نیز باشد. Driverرا نیز دریافت می کنند.در این نوع آپدیت ممکن است آپدیت  recommended، آپدیت های  criticalآپدیت های 

-No Auto-Restart with logged on users For Scheduled Automatic Updates Installations   با فعال

نشده و منتظر  restart( دریافت کرد، اتومات scheduledسیستم پس از اینکه آپدیت ها را به صورت اتومات و برنامه ریزی شده )سازی آن ، 

شود، پس دقت کنید  restartطور که می دانید برای نصب آپدیت ها سیستم باید کند.همان restartمی ماند تا خود یوزر سیستم را خاموش یا 

دریافت قرار دهید ، پس از کامل شدن دانلود آپدیت ها توسط کالینت ، یوزر پیغامی را  Not configureیا  Disabledکه اگر این گزینه را 

 خواهد شد . restartدقیقه  5سیستم به طور اتومات پس از  کرده و

- Re-Prompt For Restart With Scheduled Installations  اینpolicy  زمانی اعمال خواهد شد کهpolicy  ،

configure automatic update  را رویAuto download and schedule the Install  تنظیم کرده باشید.این گزینه تعیین

پس از چند دقیقه بعد از  restartکند.با فعال کردن این گزینه  restartو سیستم را  پس از چند دقیقه دوباره به کالینت پیغام دادهمی کند که 

 اتفاق خواهد افتاد. ،قبلی restartپیغام 

- Delay Restart For Scheduled Installations  فعال کردن این گزینه تعیین می کند که وقتی آپدیت به پایان رسید پس از چند

 انجام می گیرد. restartدقیقه  15دقیقه قابل تنظیم است که از اگر فعال نکنید پس از  03تا  1شود.از  restartدقیقه سیستم 

- Reschedule Automatic Updates Scheduled Installations  این مورد بیانگر این است کهautomatic update 

ین زمان بین ا ا را روی کالینت نصب کرده و آپدیت های قبلی از بین برود.چند دقیقه پس از باال آمدن سیستم صبر کند، قبل از اینکه آپدیت ه

 دقیقه قابل تغییر است. 03تا  1

- Enable Client-Side Targeting  موجود در این گزینه تعیین می کند که این سیستم متعلق به کدام یک از گروه هایWSUS 

در بخش ساخته می شوند و  WSUSاین گروه ها در کنسول ایجاد کردید بنویسید. WSUSدر این کادر نام گروه مورد نظر خود را که در است.

options .این سرویس بطور کامل توضیح داده شده است 

- Enabling Windows Update Power Management To Automatically Wake Up The System To 

Install Scheduled Update  روی هنگامی که کاربران پس از پایان کار سیستم های خود راhibernate  یاsleep قرار می دهند 

 می شوند. بنصبطور اتومات ، روشن شده و آپدیت ها ،با فعال کردن این گزینه، کامپیوترهایی که از لحاظ سخت افزاری پشتیبانی می کنند

- Allow Signed Updates From An Intranet Microsoft Update Service Location  فعال کردن این گزینه به

شده اند نصب  Signمعتبر  Certificateبه باال اجازه می دهد تا آپدیت هایی که با  Service Pack 1با  XPکالینت هایی با سیستم عامل 

ایی حتی اگر آپدیتی را از جارد.به خاطر داشته باشید که دی نداز سمت مایکروسافت نباشد.این تنظیم کاربرد زیا Certificateشوند ، حتی اگر 

 شده باشد. signتوسط مایکروسافت غیر از مایکروسافت دریافت می کنید بایستی 

- Turn On Software Notifications  اگر آپدیت با فعال کردن این گزینهoptional  ،روی برای نرم افزار ها وجود داشته باشد

 نیز موجود است : User Configurationگزینه زیر در بخش  دو که می توان آنها را دانلود و نصب کرد. ظاهر می شودسیستم ها پیغامی 
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- Do Not Display ‘Install Updates And Shut Down’ Option In Shut Down Windows Dialog Box  

 Install Update \andبه  shut downدر منوی استارت گزینه به باال ،   2با سرویس پک  XPپس از نصب آپدیت ها در ویندوزهای 

shut Down  ، تبدیل می شود.با فعال کردن این موردInstall Update and shut Down .نمایش داده نمی شود 

- Do Not Adjust Default Option To ‘Install Updates And Shut Down’ In Shut Down Windows 

Dialog Box 

 shut down، آخرین انتخاب یوزر از لیست  Install Updates And Shut Downبا فعال کردن این گزینه ، علیرغم وجود گزینه 

 Userمورد بعدی که در زیر توضیح داده می شود فقط در  قرار می گیرد. defaultو...( به عنوان  Hibernate  ،sleep)مثل 

Configuration :وجود دارد 

- Remove Access To Use All Windows Update Features  کنسول با فعال کردن این گزینه از دسترسی یوزر به

Windows Update .جلوگیری می کند 

 WSUS پیاده سازیموارد مورد نیاز برای 

- WSUS  برای اتصال به اینترنت از پورتHTTP .اگر از  استفاده می کندproxy server اگر نیاز بود یوزر و ، بایستی، استفاده می کنید

 وارد کنید. WSUSپسورد آن را برای 

 SSL( و یا اگر TCP 80)پورت  HTTP( از Upstream( برای ارتباط با سرور باال دستی )Downstreamپایین دستی ) WSUSسرور  -

certificate  روی سرور نصب دارید ازHTTPS  پورت(TCP 443) .استفاده می کند 

 آپدیت ها را دانلود می کنند. WSUSاز سرور  HTTPSو یا  HTTPا نیز از طریق کالینت ه -

 استفاده کنند: WSUSکالینت های شبکه بایستی یکی از سیستم عامل های زیر را دارا باشند تا بتوانند از  -

 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 

ر واگر 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 سر

کالینت ها را قبل از اتصال به شبکه  ،NAPریق اینترنت آپدیت کرده و یا با استفاده از بهتر است به طور مستقیم کالینت را از ط دانلود کند.

 مجبور کنید که خود را آپدیت کنند.
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 WSUS پیاده سازی

ولی  ندارد، redundancyنیازی به   WSUS سروراجرا کرد.  کالینت به باال 13و برای  نوع محیط ها را می توان در همه WSUSسرویس 

 Additionalسرور ستفاده کرد )یعنی نیاز به داشتن ، از آن اشدن سرور failتا در صورت  گرفته شود، Backup،  آنبهتر است از دیتابیس 

را برای هر تعداد کالینتی که دارید پیاده  WSUSمی توانید سرور  (،LANاست )یک شبکه مستقل  Domainیک  دارایاگر شبکه شما  ندارد(

در یک شبکه بزرگ حال اگر  آپدیت ها را به دست کالینت ها می رساند. ،با تقسیم پهنای باند windows update clientو  دهکرسازی 

(Enterprise) که چندین ،domain  وchild domain دا( شته و با اینترنتWAN با یکدیگر در ارتباط هستند ) از یک سرورWSUS 

یت ها ، پدآ )اینترنت( آپدیت ها را دریافت کنند. همانطور که می دانید، WANهر دامین، بایستی از طریق شبکه  استفاده کنید، کالینت های

 شبکه یا ،بنابراین کمتر است. LANدر مقایسه با  WAN شبکهپهنای باند  دارند. همچنین،، حجم های باالیی ها service packمخصوصا 

WAN  و یا کالینت نمی تواند آپدیت ها را از سرور دانلود کند. ،و بسیار مشغول می شود دادهکارایی خود را از دست 

یک منطقه )که در  child domainشما بدون مشکلی آپدیت ها را دریافت کنند، بایستی در هر  LANبرای این که کالینت ها بتوانند از شبکه 

تنظیم کنید که آپدیت اجرا کرده و آنرا به گونه ای  WSUSارد( یک سرور ارتباط د parent domainبا  WANدیگر قرار داشته و از طریق 

بدین معنا که در  بقیه شهرهاست. parent، تهران بعنوان برای مثال درشکل زیر دریافت کند. parent domainها را براساس خط مشی 

 ای وجود دارد که شما تنظیمات الزم را روی آن انجام داده اید. WSUSشرکت موجود در تهران، سرور 

 

 

در  که ورهابقیه سر کرده و همه تنظیمات روی آن انجام می شود،در این شبکه فقط سرور تهران بطور مستقیم آپدیت ها را از مایکروسافت دانلود 

باشند و فقط آپدیت هایی را دانلود کنند که تهران ( از سرور Replicaکپی )به عنوان شده اند که  قرار دارند، به گونه ای تنظیم شهرهای دیگر
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سرور تهران  می کند که رویفقط آپدیت هایی را دانلود ( Downstreamبرای مثال سرور مشهد ) .در سرور تهران تنظیم شده است

(upstream )مشخص شده است. ( بطور مشابه نیز کاشانDownstream( از اصفهان )Upstream.دریافت می کند ) 

 بایستی موارد زیر را مشخص کنید : ،را راه اندازی کنید WSUSقبل از اینکه شما سرور 

- Update source  باید مشخص کرد که آیا می خواهید آپدیت ها را از خود مایکروسافت دریافت کنید و یا از سرور دیگری در شبکهLAN 

دارید  WSUSمثال اگر دو سرور  روشی را انتخاب کنید که از لحاظ پهنای باند کارایی بهتری داشته باشد. بایستی با توجه به شرایط شبکه، خود.

متصل هستند، بهتر است یک سرور آپدیت ها را مستقیم از مایکروسافت بگیرد و سرور دیگر از این سرور  LANپرسرعت  های که از طریق کابل

بهم متصل هستند، بهتر است هرکدام بطور مستقل از  VPN( قرار دارند و با remoteدور از هم ) یاییا اگر سه سرور مختلف در ج دانلود کند.

 اینترنت آپدیت ها را دانلود کنند.

- Update storage  سرورWSUS  هم می تواند آپدیت ها را از مایکروسافت دانلود کرده و بصورتlocal  روی هارد خود ذخیره کند وهم

 است : WSUSجدول زیر موارد مورد نیاز برای سرور  می تواند کالینت ها را بصورت مستقیم از مایکروسافت آپدیت کند.

 

- Database  سرورWSUS  لیستی از آپدیت ها را درWindows Internal Database .به طور معمول فضای مورد  ذخیره می کند

بطور  فضا نیاز است. GB 3به حداقل  WSUSاست ولی هنگام فرایند نصب  GB1کمتر  Windows Internal Databaseنیاز برای 

 قرار دارد. C:\WSUS\UpdateServicesDbFiles\SUSDB.mdf مسیر دیتابیس درپیشفرض 

- Website selection پورت های بدلیل اینکه کالینت ها از طریق HTTP  وHTTPS  آپدیت ها را از سرورWSUS ،دانلود می کنند 

 نصب شود. IISسرور، بایستی روی 

- Languages  به خاطر داشته باشید که فقط زبان های مورد نیاز خود را  زبان های مختلف ویندوز می باشد.بسیاری از آپدیت ها مربوط به

 اشغال می کند. در غیر اینصورت حجم و پهنای باند زیادی را از شما انتخاب کنید،
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- Products مایکروسافتیندوز هستند، برای محصوالت دیگر و آپدیت های مایکروسافت عالوه بر اینکه مربوط به خود سیستم عامل 

(exchange  ،Office .نیز وجود دارند )..ه باشید به خاطر داشتکنید. بنابراین دقت کنید تا فقط آپدیت های مورد نیاز خود را انتخاب و دانلود  و

 IISنصب کرده و  SSL certificateبایستی روی سرور  ،و کالینت ها محافظت شده و امن باشد WSUSکه اگر می خواهید ارتباط بین سرور 

 IPsecامن باشد باید از  SQLو سرور  WSUSو اگر قصد دارید که ارتباط بین سرور  ،که ارتباط امن برقرار کند کنیدرا به گونه ای تنظیم 

 منتقل کنید. WSUSرا به همان سرور  SQL serverاستفاده کرده و یا دیتا بیس 

Auditing Updates 

الینت و خارج شدن کخطا در نصب آپدیت  ،ممکن است برخی از کالینت ها به دالیلی مثل پس از اینکه کالینت ها آپدیت ها را دریافت کردند،

 کرد: Auditبه چند روش می توان از این انتفاقات باخبر شد و  نی ، نتوانند آپدیت ها را از دست بدهند.از شبکه به مدت طوال

- Windows Update console ،همان کنسول  یکی از آسان ترین راهWSUS   و استفاده از شاخهComputer and Reports 

 است.

- Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 (Configuration Manager 2007 R7 ) 

می توانید از لینک  این نرم افزار اطالعات زیادی را از آپدیت ها و اپلیکیشن های نصب شده روی کالینت های مورد نظر می دهد.

http://www.microsoft.com/systemcenter  د نیاز را در اینباره مطالعه کنید.اطالعت مور 

- Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)  آپدیت ها و کانفیگ هایی که نصب نشدند را یکی از ابزار امنیتی ست که

این ابزار را می توان برای  همه شبکه را اسکن کرده و تمام کالینت هایی که مدیریت نشده اند را مشخص می کند. MBSA تشخیص می دهد.

WSUS  مورد استفاده قرار داد که فقط کالینت هایی که برای سرورWSUS .برای دانلود و کسب اطالعات  کانفیگ شده اند را گزارش دهد

 مرجعه کنید. http://www.microsoft.com/mbsaبیشتر به 

- Network Access Protection (NAP ) هنگامی کهNAP  باstandard Windows System Health Validator 

 Monitoring-only ،NAPدر حالت  می تواند تعیین کند که کالینت هایی به شبکه متصل شوند که آخرین آپدیت ها  را دارند. ،ترکیب شود

 د اطالعات مربوط به کامپیوترهایی که آپدیت نشده اند را ببینید.اضافه کرده و شما می توانی event viewerرا به  eventیک 

 Windows Server Update Services نصب 

 به چند مورد توجه کنید:بایستی  ،WSUSقبل از نصب 

شامل  نرم افزاراین  نصب کنید. را Microsoft Report Viewer Redistributable 2008به یاد داشته باشید که اول از همه، باید  -

مایکروسافت  reportingی اجرا شده و گزارش ها را بر اساس فناور NET Framework.مواردیست که به برنامه ها اجازه می دهد تا روی 

  کنید.دانلود  اینجا این نرم افزار را می توانید از نمایش بدهد. 

 سایت مایکروسافت  را زد و هم می توان آنرا از Add rolesاستفاده کرده و  server managerهم می توان از  ،WSUSنصب برای  -

آن را  server manager ،roleاز طریق اگر را نصب کنید. حال  WSUSدقت کنید که شما باید آخرین ورژن  دانلود و سپس نصب کرد.

 را داتلود کرده و نصب می کند. WSUSویندوز از طریق اینترنت آخرین نسخه  نصب می کنید،

 را بزنید. Add rolesراست کلیک کرده و  Roles، روی  server managerاز  WSUSبرای نصب  -

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/
http://www.microsoft.com/systemcenter
http://www.microsoft.com/mbsa
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6576
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6576
http://www.microsoft.com/wsus
http://www.microsoft.com/wsus


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

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

  

که شما می  خواهد شدکادری باز  بالفاصله انتخاب کنید،را  Windows Server Update Services ،گزینه آخر سرویس هادر لیست  -

 HTTPSو یا  HTTP، آپدیت ها را از طریق پروتکل WSUSبه دلیل اینکه سرور  صب کنید.نرا  WSUS ی پیشنیازسرویس ها از بایست برخی

 نصب شود. IISبه کالینت ها می رساند، بایستی برخی از سرویس های 

 

مربوط  roleمایکروسافت نصب کنید، بایستی قبل از آن را از طریق فایل دانلود شده از سایت  WSUSبخاطر داشته باشید که اگر قصد دارید، 

 :انتخاب کنیدرا نصب کرده و موارد زیر را در هنگام نصب آن web server (IIS )به 
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اینترنت سرویس را نصب کردید، ویندوز از  Add rolesاگر از قسمت  بزنید. را Installکنید و در انتها  Nextسپس همه موراد پیش رو را 

شخص بایستی م اگر با فایل دانلود شده سرویس را نصب می کنید ،هنگام اجرای فایل ، ابتدا را دانلود و نصب می کند. WSUSآخرین نسخه 

را  WSUS، و یا می خواهید از کالینتی دیگر سرور کنیدمی نصب  (باشد WSUS ی که قرار استکنید که سرویس را بطور کامل )روی سرور

 Full server Installation includingباید گزینه  اگر قصد دارید، کنسول را بطور کامل نصب کنید، (.remoteمدیریت کنید) بصورت 

administration console  بصورت قصد دارید را تیک بزنید، ولی اگرremote ، داشته کنسول مدیریتی را  کرده و فقطسرور را مدیریت

 را بزنید. administration console onlyگزینه  باشید،

آزاد و با فرمت  یفضا GB 6اگر شما هارد درایوی با حداقل  برسید. Select Update Sourcesکنید تا به صفحه  nextتمام مراحل را 

NTDS  دارید ، می توانید تیکStore Update Locally تا هنگامی که سرور  را زده و مسیر درایو را مشخص کنیدWSUS  آپدیت ها را

تا زمانی  WSUSبخاطر داشته باشید که با انتخاب درایو ، آپدیت ها روی سرور  .از سرور مایکروسافت می گیرد، درون هارد خود سرور ذخیره شود

شوند  Approvedبطور پیشفرض هنگامی که آپدیت ها  .ذخیره نمی شوند دانلود و نشوند، )در ادامه توضیح داده خواهد شد( Approvedکه 

)چون  کالینت ها آپدیت ها را سریعتر دانلود خواهند کرد ذخیره می شوند، WSUSکه آپدیت ها روی خود سرور  در این مورد دانلود خواهد شد.

 Store. اما اگر اینترنت پرسرعت با پهنای باال داشته و فضای ذخیره محدودی دارید، می توانید تیک دریافت می کنند( LANاز طریق شبکه 

Update Locally  را بردارید تا کالینت ها بطور مستقیم ازMicrosoft Update .آپدیت ها را دانلود کنند 

 

را  Windows Internal Databaseاگر می خواهید  را مشخص کنید. WSUSسرور  Databaseدر مرحله بعدی بایستی وضعیت   -

، گزینه اول را انتخاب و محل ذخیره شود WSUSروی خود سرور  localبصورت  دیتابیسکرده و فایل های نصب  WSUSروی همین سرور 

نه دوم مسیر آنرا مشخص کنید داشتید، می توانید از گزی Database( قبال WSUSاما اگر روی همین کامپیوتر )سرور  ذخیره آنرا تعیین کنید.

 و نام آنرا وراد کنید.گزینه آخر را انتخاب  ،ذخیره شود remoteرا روی یک کامپیوتر  Database، و در انتها اگر قصد دارید 
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 IIS Webاز همان را مشخص کرد که انتخاب گزینه اول )که توصیه می شود(  WSUSمورد استفاده  Web siteدر مرحله بعد بایستی  - 

site .همانطور که می دانید، پیشفرض استفاده می کند ( کالینت ها از طریق همین وبسایتHttp://SERVER01 با سرور )WSUS  ارتباط

 WSUSرا انتخاب کنید، سرور اگر گزینه اول  نصب و اجرا شود. WSUSرا نصب کنید تا  IIS. برای همین منظور است که بایستی برقرار می کنند

استفاده می کند، اما اگر وبسایت دیگری را شده است(  برای رساندن آپدیت ها به تفضیل بحث  IIS)در بحث  IISاز همان وبسایت پیشفرض 

 مدنظر دارید، می توانید گزینه دوم را انتخاب کنید.

 

نمایش داده می  WSUSصفحه کانفیگ سرویس  ، بالفاصلهfinishزدن و  پس از پایان نصب کنید. Installو  کرده Nextبقیه مراحل را  

 شود.
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به گونه ای کانفیگ شده تا کالینت ها بتوانند آپدیت ها را از سرور  firewallدر ابتدا صفحه ای باز می شود که به شما یاداوری کرده که آیا  -

 proxyاگر از  ( متصل شود؟Microsoft Updateخود )مثل  upstream serverمی تواند به  WSUSآیا سرور  دریافت کنند؟

server استفاده می کنید، آیا یوزر و پسورد آنرا دارید؟  

 

کانفیگ شده است ، بایستی  URLبراساس  ،وب( outgoingشبکه برای فیلتر کردن درخواست های خروجی ) Firewallتوجه کنید که اگر 

 های زیر دسترسی داشته باشد : URLمی تواند به  WSUSمطمئن شوید که سرور 

 

 

 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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 WSUS، سرور  Yesبا زدن تیک  در صفحه بعدی شرکت مایکروسافت از شما می خواهد که برای بهبود محصولش به او کمک کنید. -

در شبکه شما  کامپیوتراینکه، چه تعداد این گزینه تمامی اطالعات مربوط به  .اطالعاتی را درباره کیفیت آپدیت ها به مایکروسافت ارسال می کند

آپدیت ها را نصب  دکامپیوتر نتوانستنآپدیت ها را نصب کردند؟چه تعداد آپدیت دریافت می کنند؟ چه تعداد کامپیوتر با موفقیت  WSUSاز سرور 

 را غیرفعال کرد. این گزینهمی توان  کنند؟

 

یت آپدهید در اینجا مشخص می کنید که آیا می خوا یکی از مهم ترین قسمت های کانفیگ است. Choose Upstream Serverصفحه  -

یک شما  WSUS( دریافت کنید )گزینه اول( و یا اینکه سرور Upstream serverها را بطور مستقیم از مایکروسافت )به عنوان 

Downstream server سرور باالدستی بوده و اطالعات خود را از (parent) .اگر  خود می گیردDownstream  هستید گزینه دوم را

 Use SSL whenتیک  فاده می کنیدبرای محافظت ارتباط با سرور است SSLاگر از  خود را بنویسید. Upstreamانتخاب کرده و نام سرور 

synchronizing update information  را بزنید.مطمئن شوید که سرورUpstream هم SSL .اگر قصد دارید این  پشتیبانی می کند

تمامی آپدیت های دریافتی، تنظیمات، خود است.  Upstream ، دقیقا از همه لحاظ مانند سرورسرور replicaیک ) Replicaسرور به عنوان 

 ها و گروه ها ماند هم خواهد بود( باشد، گزینه آخر را انتخاب کنید.کامپیوتر 
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اگر از پروکسی سرور برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنید ، نام سرور ، یوزر و پسورد آنرا وارد  ،Specify Proxy Serverدر صفحه  -

 کنید. nextدر غیراینصورت  کنید.
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سرور به  .را بزنید  start connectingمتصل شده و لیست آپدیت های موجود را دریافت کنید. Upstreamدر مرحله آخر باید به سرور  -

Microsoft Update ( همانUpstream serverمتصل شده ) .به خاطر داشته  و لیست زبان ها و آپدیت های موجود را دریافت می کند

 دانلود نخواهند شد! نشوند، Approveآپدیت ها تا زمانی که  ،باشید

 شد.** استفاده کنید خطا رفع خواهد  برخورد کردید ، در بسیاری از موارد ، اگر از وی پی errorبه    synchronizationاگر هنگام 

 

زبان های مورد نیاز در شبکه خود را  بایستی Choose Languagesدر صفحه  کنید. next ،انجام شد connectingپس از اینکه  -

 ,Download Update in All Languagesگزینهبصورت پیشفرض  مشخص کنید تا فقط آپدیت های همان زبان ها را دریافت کنید.
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Including new Languages رت اینصومورد نیاز را تیک بزنید، درغیر  که حتما گزینه دوم را انتخاب و فقط زبان های تیک خورده است

 آپدیت همه زبان ها را دریافت می کنید که حجم باال و پهنای باند زیادی را اشغال می کند.

لیست تمامی محصوالت شرکت مایکروسافت را  ،در این قسمت پیش روی شما خواهد بود. Choose Productsدر مرحله بعدی صفحه  -

ر موردی ه در این مرحله شما بایستی مواردی را تیک بزنید که نیاز به آپدیت آن دارید. .خواهید دید که می توانید آپدیت های آنها را دریافت کنید

 را انتخاب کنید، آپدیت های آنرا دریافت خواهید کرد.

آپدیت مثال اگر شما می خواهید فقط  شما نوع آپدیت های مورد نیاز خود را انتخاب می کنید.( Choose Classificationsدر صفحه بعد ) -

 را دریافت کنید، آنرا انتخاب کنید. Criticalهای 

 

 *Critical Updates ( آپدیت های ضروری مربوط به رفع نواقص و حفره های غیرامنیتیnon-security Bugs) 

 *Definition Updates  مربوط به ویروس هاآپدیت های 

 *Drivers آپدیت های مربوط درایورها 

 *Feature Packs ( آپدیت های مربوط به یک ویژگیfeatureجدید در ویندوز یا محصول مایکروسافتی ) 

 *Security Updates  آپدیت های مربوط به بهبود مشکالت امنیتی 

 *Service Packs  های ، آپدیت های ضروری و همه آپدیت رفع مشکالت اساسی ، آپدیت های امنیتی مجموعه ای از آپدیت های مربوط

 از زمان ساخت آن نرم افزار.این نوع آپدیت ها معموال حجم باالیی دارند.موجود 

 *Tools  ابزارها وfeature نجام یک کار یا مجموعه ای از فعالیت ها کمک می کنند.هایی که به ا 

 *Update Rollups  شده امنیتی ، آپدیت های ضروری ایجاد مجموعه ای از آپدیت هایست که برای رفع مشکالت اساسی ، آپدیت های

 را هدف قرار می دهد. IISاند و بخش خاصی را مانند امنیت، و یا قسمت خاصی مانند 

 *Updates آپدیت های مربوط به بخش های غیر ضروری و غیر امنیتی 
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شما سرور آپدیت  WSUSیعنی سرور  ،sync)منظور از شدن را مشخص می کنید  sync، نحوه Set Sync Schedule صفحهدر  -

را انتخاب کنید، هربار که  synchronize manuallyحال اگر گزینه  مایکروسافت را چک کرده و لیست آپدیت های جدید را دریافت کند(.

گزینه )توضیح داده خواهد شد( را بزنید که  synchronize nowلیست آپدیت های جدید را می خواهید، بایستی خودتان بصورت دستی رفته و 

می توانید زمان مشخصی را انتخاب کرده )معموال ساعاتی که بار شبکه پایین  synchronize Automaticallyبا انتخاب  ست.نیمناسبی 

در قسمت  را انجام دهد و لیست آپدیت های جدید را دریافت کند. synchronizeاست( که سرور به طور اتومات در آن ساعت عمل 

Synchronization per day .برای مثال اگر  می توانید مشخص کنید که چند بار در روز این عمل انجام شودFirst Synchronization 

،  A.M 9:00و سپس  A.M0:33 سرور اولین بار ساعت ، 4را روی  Synchronization per dayقرار دادید و  A.M 3:00را روی 

3:00 P.M  9:00و P.M  عملSynchronization ی دهد.را انجام م  

(Synchronization per day  بدین معناست که چند بار در روزSynchronization ).انجام گیرد 

مدیریت کنسول  finishزدن کانفیگ مهم ترین قسمت های سرور به پایان رسیده و در مرحله نهایی می توان مشخص کرد که پس از  -

WSUS  تیک زدن گزینه( اجرا شدهLunch Windows Server Update Services Administration console)  عمل و

Synchronization  تیک زدن گزینه( انجام گیردBegin Initial Synchronization .) تمامی این مراحل را می توانید از قسمت

options  در همان کنسولWSUS .که در بعدا توضیح داده خواهد شد( تغییر دهید( 

را اجرا کنید.در این  Windows Server Update Services، کنسول  Administrative Toolsپس از اتمام کانفیگ می توانید از 

)فقط زمانی اعداد تغییر می کنند  .دهد مودار وضعیت آپدیت ها را نشان میرا مشاهده می کنید که با ن Updatesگزینه  ، در سمت چپ،کنسول 

 هر رنگ بیانگر نوعی از وضعیت آپدیت هاست : .(انجام شده باشد synchronizationکه عمل 

 

 

 شده اند. errorبیانگر تعداد آپدیت هایی ست که دچار رنگ قرمز  -

 بیانگر تعداد آپدیت هایی ست که کامپیوترها به آن نیاز دارند.رنگ زرد  -

 ندارد.نیاز  به آنشده و یا هیچ کامپیوتری ترهای شبکه نصب وهمه کامپیا روی یبیانگر تعداد آپدیت هایی ست که رنگ سبز  -

 تعداد آپدیت هایی ست که وضعیت آنها مشخص نبوده و در هیچ یک از دسته ها باال قرار ندارند.بیانگر رنگ خاکستری  -
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 سرویس دریافت کرد.این نمودارها در سربرگ های دیگر نیز وجود دارند که می توان اطالعات مفیدی را از وضعیت 

ه بندی شدی آپدیت ها از لحاظ اهمیت دسته  )ستون سمت چپ( وضعیت انواع آپدیت ها را مشاهده می کنید.در اینجا همه Updatesدر بخش 

هنگامی که وارد هر بخش شوید لیست ( All Updates , Critical Updates , Security Update , WSUS Updatesاند) 

اند.توجه داشته که این آپدیت ها روی سرور از مایکروسافت گرفته شده  Synchronizationاهده خواهید کرد که زمان آپدیت هایی را مش

مدت زیادی طول می کشد تا لیست  ،برای اولین بار Synchronization .شوند Approveدانلود نشده اند و فقط زمانی دانلود می شوند که 

 ، دو مورد را مشاهده خواهید کرد:در قسمت آپدیت ها .را دریافت کند

- Approval  وضعیت اعمال شدن یا نشدن آپدیت ها را نشان می دهد.وقتیsynchronization  به اتمام برسد،شما لیست تمامی آپدیت

 با این گزینه می توانید آنها را بطور دسته بندی شده مشاهده کنید:را مشاهده می کنید. ی مورد نیاز خودها

 *Unapproved .فقط آپدیت هایی که هنوز به هیچ کامپیوتری اعمال نشده اند را نشان می دهد 

 *Approved .آپدیت هایی که به کامپیوترها اعمال شده اند را نشان می دهد 

 *Declined آپدیت هایی که نمی خواهید روی کالینت ها نصب شوند و آنها را ( قبول نکردیدdeclined) 

 *Any Except Declined  همه آپدیت ها را غیر از آنهایی کهDecline .شده اند را نمایش می دهد 

- Status ( با گزینه های موجود در این لیست شما می توانید مثال همهAny آپدیت هایی را که )Approved  شده اند را لیست کنید یا فقط

 آنهایی که دچار خطا شده اند.این گزینه ها صرفا جهت دسته بندی راحتتر لیست آپدیت ها بکار می روند.
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این آپدیت ها فقط زمانی دانلود می شوند که شما روی  در شکل باال لیست تمامی آپدیت هایی را که قبال مشخص کردید را مشاهده می کنید.

کادری باز خواهد شد که بایستی گروه کامپیوتری مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به آن  اعمال  را بزنید. …Approveست کلیک کرده و آنها را

را بزنید تا به همه کالینت ها  Approved for Installراست کلیک کرده و  All computerاگر گروه خاصی را نساخته اید روی  شود.

 اعمال شود.

 

 کنید. acceptدارند که بایستی  licenseبعضی از آپدیت ها نیاز به تایید  approveهنگام 

 کلیک کرده تا آپدیت حذف شود. Approved for Removalکرده اید می توانید از همین قسمت روی  approveاگر قبال این آپدیت را 

 البته بسیاری از آپدیت ها این مورد را پشتیبانی نمی کنند.

 کنید. declineکردید می توانید آپدیت هایی که نمی خواهید روی کامپیوترها اعمال شود را  Approveپس از اینکه آپدیت های ضروری را 

به کامپیوترها اعالم خواهد شد که این آپدیت از از لیست پاک شده و کالینت ها نمی توانند این آپدیت را دانلود کرده و ،نیدک Declineاگر 

Database .توجه داشته باشید که با تغییر  پاک شده استapproval  و یاstatus  بایستیrefresh  را بزنید تا لیست جدید را مشاهده

آنها را روی کامپیوتر تست نصب کنید و اگر مشکلی  ،ع آپدیتی روی کل کالینت های شبکهکردن هرنو approveدقت کنید که قبل از  کنید.

 اعمال کنید.ایجاد نشد روی کل شبکه 

 ،شتریببرای دریافت اطالعات  وقتی آپدیتی را مانند شکل باال انتخاب می کنید خالصه ای از اطالعات مربوط به آن را به شما نشان می دهد.

 را بزنید. Status Reportروی آن راست کلیک کرده و 

Computers 

رای کنترل بداشت. زیرا بار اضافی روی شبکه خواهد  کامپیوترها اعمال نمی کنید،ه همه شما آپدیت ها را یکباره ب ،در بسیاری از محیط های کاری

ساخته و کامپیوترهای محیط تست خود را در  testبرای مثال یک گروه  روی اعمال آپدیت ها به کامپیوترهای مختلف می توانید گروه بسازید.

وان گروه به دو صورت می ت کامپیوترها تست کرده و سپس به کل شبکه اعمال کنید.این گروه قرار دهید تا برای اولین بار آپدیت ها را روی این 

 ها را کانفیگ کرد:

Server-side Targeting .از قسمت  که برای محیط های کوچک مناسب استcomputers\All computers\Unassigned 

computer .را انتخاب کرده و بصورت دستی کامپیوترهای مورد نظر خود را به گروه های موجود اضافه کنید 
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Client-side Targeting  که برای شبکه های بزرگ مناسب بوده و کاربرد بیشتری دارد و از طریقgroup policy  شود. در انجام می

 ایند.خودکار به عضویت گروه در می کامپیوترها بطور  این مورد،

  بزنید.را  …Add computer Groupراست کلیک کرده و  All computersروی  computersبرای ساخت گروه ابتدا از قسمت 

 

 کنید. Addنامی برای گروه انتخاب کرده و  -

 

بخش به  optionsبرای اضافه کردن کامپیوترها به گروه استفاده می کنید، بایستی از قسمت  Group policyدر این حالت چون شما از  -

computers  رفته و گزینهUse Group Policy Or Registry Settings On Computers .را انتخاب کنید 
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. منظور از این کار اینست که، مثال شما ازیدبس GPOیک  ،که کامپیوترها در آن قرار دارند OUرفته و برای هر  Group policyبه  اکنون -

نیاز بوده و هر کامپیوتر فقط می تواند در یک گروه عضو  GPOیک  WSUS)برای هر گروه در  ساخته اید WSUSچندین گروه در کنسول 

 باشد(.

 Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windowsاز مسیر -

Components\Windows Update  رفته و پالسیEnable Client-Side Targeting  را اجرا کنید.پالسی راEnabled  کرده

ساختید و می خواهید که این  WSUSنام همان گروهی که در کنسول  Target group name for this computerو در قسمت 

 د.را بنویسیا عضو آن گروه شوند کامپیوتره

 تنظیمات مربوط به کالینت ها

تنظیم نشده اند و بایستی به آنها گفته شود  دریافت کنند، WSUSکالینت های شما برای اینکه آپدیت های خود را از سرور بصورت پیشفرض، 

مربوط  GPO رفته و Group policyبه  (active directory، روی سرور )برای اینکار تا از کجا و به چه صورت آپدیت ها را دریافت کنند.

کنند، چه  آپدیت دریافتدارید قصد  یست کهکنید )به دلیل اینکه این تنظیمات عمومی بوده و برای همه کامپیوترهای Editکامپیوترها را  OU به

 کنید( Linkهای مورد نظر خود  OUرا به همه  GPOاین  ه کالینت ها،چسرورها و 

 Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windowsاز مسیر  -

Components\Windows  

Update :رفته و موارد زیر را کانفیگ کنید 

* Specify Intranet Microsoft Update Service Location  از مهمترین بخشی است که باید آنرا کانفیگ کنید تا کالینت

برای کالینت  Group policyتنظیمات  "مربوط به  پستبخش های خالی )در روی آن دابل کلیک کرده و در  را پیدا کنند. WSUSها سرور 

بنویسید مانند :  HTTPخود را همراه با  WSUSکامل توضیح داده شده است( نام سرور  " WSUSها، جهت دریافت آپدیت از سرور 

Http://SERVER01 

 *Configure Automatic Updates  این مورد را نیز بایستیEnabled  تنظیمات  "مربوط به  پستکرد و تنظیمات آنرا به دلخواه )در

Group policy  برای کالینت ها، جهت دریافت آپدیت از سرورWSUS "  با توضیح داده شده است( تغییر دهید.کاملEnable  کردن 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

قرار می دهند. بنابراین ر قالب آپدیت در اختیار کاربران کنند. سپس همه این موارد را د یا امکان جدیدی را برای محصوالت خود ایجاد می

الح، در سرور یا کامپیوتر شما، در اصطآپدیت دریافت می کنید. در واقع  سرورهای مایکروسافت، اولین جایی هستند که شما به آنها متصل شده و

)سرورهای  Downstream seversکامپیوتر شما، رت، به سرور یا ی گیرد که در اینصومرتبه پایین تری از سرورهای مایکروسافت قرار م

 )سرورهای باالدستی( گفته می شود. Upstream serversپایین دستی( و به سرورهای مایکروسافت 

 childای را پیاده کرده و بقیه  WSUS، شما می توانید در شعبه مرکزی شرکت، سرور child domainدر شبکه های بزرگ با چندین 

domain یر سرورهای شعبات دیگر که زشعبه مرکزی، سرور باال دستی، و  ها از این سرور فرمان دریافت کنند. در اینصورت نیز سرور موجود در

 نظر سرور شعبه مرکزی هستند، سرور پایین دستی نام می گیرند.
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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!]

 را نشان می دهد. Downstream seversرا خواهید یافت که تمامی دقت کنید، گزینه ای  WSUSحال اگر در کنسول 

 

Synchronizations 

کاملی  reportبا دابل کلیک روی هر کدام  هایی که انجام شده است را مشاهده می کنید. Synchronizationدر این قسمت لیست تمام 

 Synchronizationروی خود را انجام دهید ،  Synchronization( Manualاز وضعیت آن را خواهید دید.اگر می خواهید بطور دستی )

 را بزنید. Synchronize Nowراست کلیک کرده و 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

Reports 

های گزارش  WSUSرا می توان مشاهده کرد. Synchronizationی مربوط به آپدیت ها ، کامپیوترها و در این قسمت تمامی گزارش ها

 متفاوتی را نشان می دهد :

 *Update Status Summary .در این قسمت خالصه ای مربوط به هر آپدیت را می توانید مشاهده کنید 

 *Update Detailed Status .این قسمت جزییات بیشتری را از هر آپدیت نشان می دهد 

 *Update Tabular Status .همان اطالعات دو مورد قبل را بصورت جدول نمایش می دهد 

  *Update Tabular Status for approved updates  نمایش اطالعات آپدیت هایapprove شده بصورت جدول 

 *Computer Status Summary نمایش اطالعات آپدیت ها برای هر کامپیوتر 

 *Computer Detailed Status  عالوه بر اینکه اطالعات مربوط به کامپیوتر را بطور خالصه نشان می دهد، اینreport می کند یان ب

 که کدام آپدیت ها روی کدام کامپیوترها نصب شده اند.

 *Computer Tabular Status نمایش اطالعات، مشابه دو مورد باال،بصورت جدول 

 *Computer Tabular Status for approved updates  نمایش اطالعات مربوط به کامپیوترها ،با آپدیت هایapprove  شده

 بصورت جدول

 *Synchronization Results  نتایج آخرینSynchronization .را نشان می دهد 

Options  

 در این قسمت موجود است : WSUSتمامی کانفیگ ها و تنظیمات 

- Update Source And Proxy Server  تنظیماتUpstream server گام کانفیگ سرور انجام داده اید و پروکسی سرور که هن

 اینجا تغییر داد که به ندرت اتفاق می افتد.را می توان از 

- Products And Classifications ود ختغییر نوع آپدیت های مورد نیاز  انتخاب محصوالتی که نیاز به دریافت آپدیت های آنها دارید و

 که در هنگام کانفیگ سرور انجام دادید.

- Update Files And Languages ب زبان های مورد نیاز خود که هنگام کانفیگ سرور انجام دادید.محل ذخیره آپدیت ها و انتخا 

ذخیره می کند.تیک گزینه  WSUSفایل هایی آپدیت را در همین سرور  Store Update files locally on this serverگزینه 

Download update files to this server only when updates are approved شده تا فقط زمانی آپدیت ها روی  باعث

 کنید.بهتر است تیک این گزینه را بزنید. approveسرور دانلود شوند که آنها را 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

افزایش ود و نصب آنها رو کامپیوترها را فایل هایی را دانلود می کنند که سرعت دانل Download express installation filesگزینه 

 این گزینه را تیک بزنید. توصیه نمی شودمی دهد ولی حجم زیاد و زمان دانلود را برای سرورتان را باال می برد که 

زمانی فعال خواهد  Download file from Microsoft Update; do not download from upstream serverگزینه 

دانلود  upstreamبوده می خواهید فایل ها مستقیما از سرور مایکروسافت دانلود شده و از سرور  Downstreamسرور شما یک بود که 

  نشود.

نیز برای زمانیست که شما  Do not store update files locally; computers install from Microsoft Updateگزینه 

ذخیره نشوند.این  WSUSدانلود کنند و آپدیت ها روی سرور  Microsoft Updateخواهید کالینت ها بطور مستقیم ، آپدیت ها را از می 

 مورد پهنای باند فراوان و زیرساخت بسیار مناسبی را نیاز دارد که توصیه نمی شود.

 نیز برای انتخاب زبان های مورد نظر است که هنگام کانفیگ انجام داده اید. Update Languagesتب 

- Synchronization Schedule  زمان بندی برایsynchronization .بطور اتومات است که در هنگام کانفیگ انجام داده اید 

- Automatic Approvals  در این قسمت می توان مشخص کرد که برای مثال آپدیت هایCritical  یا بقیه موارد بطور اتومات

approve  شوند.البته این کار خطر باالیی دارد،زیرا قبل ازapprove محیط تست ردن روی کل کالینت ها و سرورهای شبکه ،بایستی در ک

approve .کنید تا از صحت آن مطمئن شوید 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

گروه روی چه  approveرا انتخاب کرده و مشخص کنید که در چه صورت آپدیت ها بطور اتومات  …New Ruleبرای اینکار می توانید 

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

 را تعریف کنید : ruleدر این قسمت می توانید در سه مرحله 

Step 1: Select properties را دسته بندی کنید تا اتومات دیت ها پدر این بخش بایستی مشخص کنید که بر چه اساس می خواهید آ

approve :شوند 

- When an update is in a specific classification با تیک زدن این گزینه در step 2 : Edit the properties  لینکی

( …,critical, securityآپدیت ها )( که می توان روی آن کلیک کرد و مشخص کنید که کدام نوع از any classificationظاهر می شود )

 شوند. approveبطور اتومات 

- When an update is in a specific product  مانند مورد قبل با انتخاب این مورد می توانید از لینکany product  محصول

 و نرم افزار مورد نظر خود را مشخص کرده تا فقط آپدیت های آن )ها( اتومات نصب شوند.

- Set a deadline for the approval ا این تی حتما تبا انتخاب این گزینه شما برای این آپدیت ها زمانی را مشخص می کنید که بایس

 تاریخ نصب شوند.این گزینه بر همه تنظیمات دیگر مقدم تر است.

Step 2 : Edit the properties مت را در باال توضیح داده شد.تنها گزینه ای که در این قسمت بیان نشد این قسApprove the 

update for all computers خاصی که یوترها اعمال شود و یا روی گروه است.با کلیک روی آن می توان تعیین کرد که روی همه کامپ

 ایجاد کرده اید. computersدر قسمت 

Step 3 : Specify a name  در این قسمت نامی را برایrule .پس از ساخت  که ساخته اید ،بنویسیدRule  کافیست آنرا انتخاب کرده و

Run Rule بزنید تا فعال شود. را 

  Advancedسربرگ 

بدین معناست که اگر آپدیتی برای خود سرویس  Automatically approve updates to the WSUS product itselfگزینه 

WSUS  موجود بود،بطور اتومات آنراapprove .کند  

باعث می شود تا اگر  Automatically approve new revisions of updates that are already approvedگزینه 

گزینه شود. approveشده باشد واکنون آپدیت اصالح شده و جدیدی از آن موجود باشد، بطور اتومات  approveقبال آپدیتی 

Automatically decline updates when a new revision causes them to expire  باعث می شود تا هنگامی که

 شود. (declineیک آپدیت رسید ، بطور اتومات از نسخه های قدیمی تر صرف نظر )نسخه جدید و اصالح شده 
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- Computers .در این قسمت می توان مشخص کرد که نحوه اضافه شدن کامپیوترها به گروه چگونه باشد 

در پیوترهای اضافه شده بطور خودکار که بصورت پیشفرض انتخاب شده ، کام Use the Update Service consoleگزینه با انتخاب 

 قرار می گیرند. Unassigned computerگروه 

 Client-sideبرای زمانیست که قصد استفاده از  Use group policy or registry settings on computersگزینه 

targeting  در قسمت( را داریدcomputers )کامل توضیح داده شده است 

- Server Cleanup Wizard ضا فرید همچنان در سرور ذخیره شده و پس از گذشت مدتی، آپدیت های قدیمی که دیگر نیازی به آنها ندا

ندارید،مشخص کرده و ی توانید آپدیت هایی را که نیاز شما م Wizardمی توان آنها را پاک کرد.با اجرای این  Wizardاشغال می کنند.با این 

 عبارتند از : Wizardموارد موجود در این پاک کنید.

 *Unused updates and updates revisions روز و یا  03هایی که پس از گشت  حذف آپدیت هایی که منقضی شده اند و آپدیت

 نشده اند. approveبیشتر 

 *Computer not contacting the server  روز یا بیشتر با سرور در تماس نبودند. 03حذف کامپیوترهایی که به مدت 

 *Unneeded update files که دیگر نیازی به آنها نیست. حذف فایل های آپدیت 

 *Expired updates ( نپذیرفتنdecline آپدیت هایی که )approve .نشده اند و یا توسط مایکروسافت منقضی شده اند 

 *Superseded updates ( نپذیرفتنdecline آپدیت هایی که تا )روز  03approve  با نشده اند ، هیچ کالینتی به آنها نیاز ندارد و

 شده ، جایگزین شده اند. approveآپدیت های 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

Reporting Rollup –  بصورت پیشفرض ، سرورdownstream ( اطالعات و گزارش های خود راreport برای جمع آوری ) اطالعات

طالعات که هر سرور اسرور را به گونه ای کانفیگ کنید شما می توانید با انتخاب گزینه دوم  خود می فرستد )گزینه اول( Upstreamبه سرور 

 خود را مدیریت کند.

- E-Mail Notifications  سرویسWSUS  هنگامی که آپدیت جدیدی می تواندsynchronize  شد، تست و یاapprove  شد از

 طریق ایمیل به شما خبر دهد.

 

را زده و  Send e-mail notification when new updates are synchronized* برای اطالع از آپدیت های جدید، تیک 

( commaوارد کنید.اگر می خواهید به چندین ایمیل ارسال شود،کافیست پس از هر ایمیل یک عالمت کاما ) recipientsایمیل مورد نظر را در 

 قرار دهید.

به را زده و مشخص کنید که بطور روزانه و یا هفتگی و در چه ساعاتی  send status reportsارش وضعیت ها، تیک * برای مشاهده گز

 نیز مربوط به کانفیگ میل سرور است. E-mail Serverتب  شما ایمیل شود.

- Microsoft Update Improvement Program  این مورد که در هنگام کانفیگ سرویس مشاهده کرده اید،بصورت پیشفرض

ه اینکه چ،شامل تعداد کالینت های شبکه و  آپدیت های شبکه شما می توانید برخی از اطالعات مهم درباره …Yesغیرفعال است.با زدن تیک 

ت با ارسال کرده تا مایکروسافرده اند، را به شرکت مایکروسافت خطا خو تعداد از آنها آپدیت ها را بطور موفقیت آمیز نصب کرده اند و چه تعداد به

 تحلیل آنها کیفیت آپدیت های خود را بهبود ببخشد.

- Personalization  شما می توانید نحوه نمایش اطالعات سرور در این قسمتdownstream .انتخاب شما می توانید را انتخاب کنید

 ظاهر شوند. WSUSدر کنسول  To Do Listکنید که کدامیک از موارد موجود در سربرگ 
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 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

- WSUS Server Configuration Wizard  این همانWizard  اولیه کانفیگ سرویسWSUS  است که از این قسمت می توانید

 دوباره سرویس را کانفیگ کرد.

 Command lineتوسط  WSUS مدیریت

،  WSUSپس از نصب موجود نیست ، فراهم کرد. WSUSمی توان برخی قابلیت ها را که در کنسول  command  ،WSUSUtilبا 

Wizard نصب، WSUSUtil  را در پوشهTools  و بطور پیشفرض در مسیرC:\Program Files\Update Services  قرار می

 commandباز کرده و از  (Run as Administratorو  cmdلیک روی را با دسترسی ادمین )راست ک cmdدهد.برای استفاده از این ابزار 

 های زیر را قرار دهید: commandرا تایپ و سپس  WSUSUtilهای زیر استفاده کنید.در ابتدا 

 *ConfigureSSL  بعد از اینکه در کانفیگIIS  تغییراتی ایجاد شود، اینcommand کلیدهای ،registry  سرورWSUS  را آپدیت می

 کند.

 *HealthMonitoring  مقادیرhealth monitoring  را درdatabase  تغییر می دهد.با زدنcommand  

WSUSUtil HealthMonitoring /? .از پارامترهای آن باخبر می شوید 

 *Export  اطالعاتmetadata  آپدیت را در یک پکیج فایلexport  کرده تا بتوان این اطالعات را روی سرورdownstream  ،

import  کرد و بدون نیاز به ارتباط با شبکه عملsynchronization  را انجام داد.پس ازexport  آن پکیج فایل را روی یک هارد ،

، کاهش  را هنگام انتقال آپدیت هاکنید.این فرایند مشکل پهنای باند  importمتصل کرده و  downstreamاکسترنال ریخته و به سرور 

 می دهد.

 *Import  همان پکیج فایلی را که باcommand  ، قبلی ساختیدimport .می کند 

 *MoveContent  برای جابجایی فایل هایWSUS به مکانی دیگر روی همان کامپیوتر 

 *ListFrontEndServers  سرورهایfront-end  مرتبط با این سرور را لیست می کند.اینcommand  برای 

troubleshooting  در بخشLoad balancing .کاربردی خواهد بود 

 *DeleteFrontEndServer  پاک کردن سرورfront-end  خاصی از دیتابیسWSUS 

 *CheckHealth  ثبت سالمت سرورWSUS  درApplication Event Log 

 *Reset  چک کردن هر ردیف ازupdate metadata امی هنگدر تعامل هستند. که در دیتابیس با فایل های آپدیت ذخیره شده در سیستم

 آنها را دوباره دانلود کند. WSUSباعث می شود تا  commandکه فایل های آپدیت حذف یا مشکل دار شدند، این 

 *ListInactiveApprovals  در سرور اگر شما تنظیمات زبان راupstream  تغییر دهید، تعدادی از آپدیت هایApprove  شده روی

به را  upstreamمطابقت ندارند.برای مثال شما سرور  replicaشده روی سرور  approveبا تعدادی از آپدیت های  upstreamسرور 

کرده اید.سپس تنظیمات زبان را تغییر داده و فقط انگلیسی  approveشده وبعضی از آنها را  syncگونه ای تنظیم می کنید که همه زبان ها 

شده را دانلود می کند که  approveکرده و فقط آپدیت های  upstream ،sync، از سرور  replicaرا انتخاب می کنید.بعد از این سرور 

می  commandمی کند(. با این  sync( را active approvalفقط آپدیت های فعال ) replicaفقط آپدیت زبان انگلیسی است.)سرور 

 مشاهده کرد. upstreamتوان لیست آپدیت های غیرفعال را نیز در سرور 
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 *RemoveInactiveApprovals  حذفapproval  که در( هاcommand  برای آپدیت هایی که به دلیل باال توضیح داده )شد

 تغییر در تنظیمات زبان ، غیرفعال هستند.

 *UseCustomWebsite  تغییر شمارهport  استفاده شده درweb services  سرویسWSUS  0503به  03از 

 مشکالت نصب آپدیت ها Troubleshootingعیب یابی و یا 

Troubleshooting WSUS 

 گرفتن از قسمت های مختلف می توان آن را برطرف کرد: logهمیشه هنگام نصب آپدیت مشکالتی بوجود خواهد آمد که با 

 *The Application event log  اینlog  مواردی که هنگامsynchronization  خطاهای کنسول آپدیت ، و خطاهای دیتابیس را ،

 که برای بررسی بیشتر می توانید این خطاها را در سایت اطالعات مفیدی در اختیار شما قرار می دهد logذخیره می کند.این 

http://support.microsoft.com search .کنیدThe Application event log  جاییست که برای عیب یابی از آن  اولین

 استفاده می کنید.

 *C:\Program Files\Update Services\LogFiles\Change.txt  یک فایلtext  ، که رکوردی از هر نصب آپدیت

synchronization  و تغییر در تنظیماتWSUS یک ادمین زیی به شما نداده وفقط مثال اگر را در خود ذخیره می کند.این شیوه اطالعات ج

 می شود. log "تغییر کرده است  WSUSتنظیمات  "تنظیمات سرویس را تغییر بدهد، فقط رکوردی با عنوان 

 *C:\Program Files\Update Services\LogFiles\SoftwareDistribution.txt  این فیلtext  جزییات فراوانی را در

 توسط پشتیبانی مایکروسافت استفاده می شود. debuggingذخیره می کند که برای اهداف خود 

Troubleshooting the Windows Update Client 

نشان می دهد که کالینت بطور صحیح با سرور آپدیت  %SystemRoot%\WindowsUpdate.logفایل موجود در مسیر  -1

 WindowsUpdate.logدر تماس است و هرگونه پیام خطا را تشخیص می دهد.برای جزییات بیشتر که چگونه اطالعات فایل 

از لینک   BaseMicrosoft Knowledgeدر  032300را بتوان خواند،به مقاله 

http://support.microsoft.com/kb/902093 .مراجعه کنید 

 

)مانند  http://<WSUSServerName>/iuident.cabیک مرورگر باز کرده و آدرس  -2

ERVER01/iuident.cabhttp://S را وارد کنید تا مشخص شود که آیا کالینت می تواندبه سرور )WSUS  متصل 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.

 Resultant Setof Policyاستفاده می کنید، از  Windows Update clientبرای کانفیگ  group policyاگر از  -0

(RSOP)  درستی کانفیگ استفاده کنید.درون  بررسیبرایRSOP  به مسیر ، 

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update 

 رفته و کانفیگ تنظیمات را بررسی کنید.

نیز می توان زیر  commandپیدا و آنرا با تغییر تنظیمات حل کردید، سرویس ویندوز آپدیت را ریست کنید.اینکار را با بعد از اینکه مشکل را 

 انجام داد :

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/
http://support.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/kb/902093
http://server01/iuident.cab


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

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

Net stop wuauserv 

Net start wuauserv 

درخواست  Windows Updateبه سرور آپدیت متصل شود.برای اینکه تالش می کند کالینت  Windows Updateدقیقه  13تا  0بین 

 زیر استفاده کرد : commandخود را به سرور آپدیت ارسال کند می توان از 

wuauclt /a 

 

 

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

