نصب نرم افزار تحت شبکه از طرﯾق وﯾندوز  2003سرور

در سيستم عامل وﯾندوز سرور دو نوع مدﯾرﯾت نصب متمرکز نرم افزار تحت شبکه وجود داره:
: Publishکه به معنای قرار دادن محتوای نرم افزاری در معرض استفاده کاربران ھستش و کاربر مختاره
که از اون استفاده بکنه ﯾا نکنه .درست مثل  Publishکردن ﯾک وب ساﯾت که کاربر می تواند وارد آن
بشود ﯾا نه . Publishرا فقط در مورد کاربران می توانيد اعمال کنيد و نه کامپيوترھا.

: Assignﯾه معنای تخصيص ھستش و دﯾگه اختياری در کار نيست و بيشتر مد نظر ادمين ھای
سيستم بوده و ھست . Assignھم به کاربران و ھم به کامپيوتر ھا ممکن است انحام بشود.

جدول زﯾر دﯾد دقيق تری از مقاﯾسه اﯾن دو راه را نشان می دھد:

 Software Installation and Maintenanceاز  3نوع فاﯾل نصب پشتيبانی می کند:

بسته ھای  ، msiبسته ھای تغيير ﯾافته و بسته ھای zap

 فاﯾل ھای نصبی که بر پاﯾه  Windows Installerھستند(msi).برای اﯾجاد اﯾن بسته ھا می تونيد از برنامه ھای شرکت ھاﯾی مثل InstallShield Software
 Corporationﯾا  WISE Solutionsاستفاده کنيد.

 فاﯾل ھای که مجددا پکيج شده اند  .برای توليد اﯾن بسته ھا می تونيد از برنامه ھاﯾی مثل VERITAS WinInstall LEاز کمپانی  Veritasاستفاده کنيد.

 فاﯾل ھای نصبی که بر پاﯾه  Windows Installerنيستند  (zap).اﯾن فاﯾل ھا برای نصب از Windows Installerاستفاده نمی کنند .فاﯾل  zapﯾک فاﯾل متنی ساده مثل فاﯾل ھای  iniھستش که اطالعاتی
در مورد برنامه در حال نصب و خصوصيات آن دارد .اﯾن فاﯾل ھا فقط قابليت  Publishدارند و امکان Assign
آنھا وجود ندارد.

برای اﯾجاد اﯾن بسته ھا شما نيازمند دو کامپيوتر مجزا تحت ﯾک شبکه واحد ھستيد .
کامپيوتر اول )سرور( و کامپيوتر دوم )سرور ﯾا اﯾستگاه کاری(.

حاال شما نياز به ﯾک فولدر  shareشده روی شبکه دارﯾد که محتوﯾات بسته نصب و فاﯾل ھای اجراﯾی ﯾا
فاﯾل  Zapشما در آن باشد که به اﯾن فولدر می گوﯾند  SDPﯾا ھمان Software Distribution Point .
تنظيمات امنيتی اﯾن فولدر را به اﯾن شکل اعمال کنيد :سطح دسترسی  Readبرای  everyoneو سطح
دسترسی  FullبرایAdministrator .

حاال نيازمند ﯾک  Software Installation Snap-inھستيد .می توانيد از  Snap-inکوچک در Active
Directory Users & Computersوﯾندوز سرور )ھمراه با  ( Active Directoryاستفاده کنيد ﯾا خودتون آن
را اﯾجاد کنيد.

برای اﯾجاد اﯾنSnap-in :
 روی وﯾندوز سرور با کاربر ادمين الگين کنيد. داخل منوی  Runتاﯾپ کنيد  mmc.exeو  Enterبزنيد . -حاال  Active Directory Users and Computersرا انتخاب کنيد و  Okبزنيد .

وارد کنسول شده و  Containerمورد نظر برای اعمال سياست ھا را انتخاب کنيد .با کليک راست
Propertiesرا انتخاب کنيد و به برگه  Group Policyبروﯾد.
در اﯾنجا می تونيد ﯾک سياست جدﯾد اﯾجاد ﯾا سياست ھای موجود را وﯾراﯾش کنيد.

در قسمت  Computer configurationﯾا  User Configurationبخش  Software Settingsجاﯾی ھستش
که باﯾد بسته نصب را معرفی کنيد.

در اﯾن قسمت امکان تنظيم مشخصات  Software Installationبرای ﯾک  Group Policyبخصوص نيز
وجود دارد .به اﯾن منظور از پنجره  Software Installation Propertiesبا کليک راست بر روی Software
 Installationاستفاده کنيد.

برای کنترل اتفاقاتی که قراره رخ بدھد ،وقتی که بسته نصب جدﯾد به اﯾن  Group Policy Objectاضافه
می شود از برگه  Generalاستفاده کنيد.
در اﯾن برگه نحوه برخورد سيستم با پکيج ھا تنظيم می شود.
در صورتی که ﯾک پکيج آماده برای نصب دارﯾد از بخش  ، New packagesگزﯾنه Display the Deploy Software dialog boxرا انتخاب کنيد که تنظيم پيش فرض ھم ھست.
در صورتی که می خواھيد چندﯾن پکيج را بدون تغيير )و بدون استفاده از فاﯾل  mst.که مخصوص اﯾنکاره( برای کاربران آماده کنيد Publish ،را انتخاب کنيد.
در صورتی که می خواھيد روی کاربر ﯾا کامپيوتر ،برای استفاده از بسته اجبار بکار ببرﯾد ،از Assignاستفاده کنيد.
در صورتيکه می خواھيد تغييراتی در بسته ھا اﯾجاد کنيد )و از فاﯾل  mst.استفاده کنيد( باﯾد گزﯾنه Advanced published or assignedرا انتخاب کنيد.

نصب برنامه با استفاده از پکيجmsi :
به اﯾن منظور
وارد کنسول  Active Directory Users and Computersشوﯾد.- Containerمورد نظر برای اعمال سياست ھا رو انتخاب کنيد.
 با کليک راست  Propertiesرو انتخاب کنيد و به برگه  Group Policyبرﯾد .در اﯾنجا می توانيد ﯾکسياست جدﯾد اﯾجاد ﯾا سياست ھای موجود را وﯾراﯾش کنيد.
 در قسمت  User Configurationروی  Software Settingsدابل کليک کنيد و روی Software Installationکليک راست کنيد.
 از منوی کليک راست  Newرا انتخاب و روی  Packageکليک کنيد. -فاﯾل  msiرا انتخاب و تأﯾيد کنيد.

نصب برنامه با استفاده از پکيجzap :

به اﯾن منظور
 وارد کنسول  Active Directory Users and Computersشوﯾد.- Containerمورد نظر برای اعمال سياست ھا رو انتخاب کنيد.
با کليک راست  Propertiesرا انتخاب کنيد و به برگه  Group Policyبروﯾد .در اﯾنجا می توانيد ﯾکسياست جدﯾد اﯾجاد ﯾا سياست ھای موجود را وﯾراﯾش کنيد.
در قسمت  User Configurationروی  Software Settingsدابل کليک کنيد و روی Software Installationکليک راست کنيد.
از منوی کليک راست  Newرا انتخاب و روی  Packageکليک کنيد.-فاﯾل  zapرا انتخاب و تأﯾيد کنيد.

برای اﯾجاد بسته با فرمتmsi:
اﯾن فرمت توسط ماﯾکروسافت معرفی شده و به فاﯾل ھای  Microsoft Installer Packageاطالق می
شه که توسط برنامه  Windows Installerقابل بازشدن و اجراست .اﯾن پکيج ھا می توانند به لحاظ
امنيتی مشکالت فراوانی به بار بياورند برای ھمين قبل از نصب بھتره از صحت وجود اطالعات کافی در
مورد ناشر آن اطمينان حاصل کنيد.

اﯾن بسته عموما در محيط وﯾندوز برای نصب برنامه ھای سوم شخص ) (Third Partyبکار می روند.
اﯾن بسته حاوی اطالعات زﯾر می تواند باشد:

 چه نرم افزاری باﯾد نصب بشود. چه فاﯾل ھا و پوشه ھاﯾی و در کجا باﯾد اﯾجاد ﯾا حذف بشود.چه  shortcutھاﯾی و توسط چه فرمان ھاﯾی باﯾد اﯾجاد بشود.چه تغييراتی باﯾد بر روی رجيستری وﯾندوز اعمال بشود.سروﯾس ھای  NTکه باﯾد اضافه بشوند کدوم ھا ھستند.ھمين طور نحوه کنترل اﯾن سروﯾسھا ھم در اﯾن بسته ھا ذکر می شود.تغييراتی که باﯾد در فاﯾل ھای سيستمی نظير  iniھا داده شود.-تنظيمات  start-upوﯾندوز.

می بينيد که اگر به  sourceاﯾن بسته ھا اعتماد کافی نداشته باشيد ،نصب آنھا چقدر می تواند
خطرناک باشد.
جھت توليد اﯾن بسته نصب ابتدا باﯾد  Verities Software Consoleرا بر روس سيستم عامل تان نصب
کنيد.
اﯾن کنسول رو در مسير زﯾر از سی دی نصب وﯾندوز سرور پيدا کنيد.
Valueadd\3rdparty\Mgmt\Winstle\Swiadmle.msi
به اﯾن منظور نياز به دو کامپيوتر دارﯾد .ﯾکی از دو کامپيوتر شما باﯾد شراﯾط زﯾر را داشته باشد:

ﯾک نسخه تميز نصب شده از سيستم عامل وﯾندوز )ھر نسخه ای(آخرﯾن سروﯾس پک ھای ارائه شده توسط ماﯾکروسافت-جز اﯾن دو مورد حاوی ھيچ برنامه نصب شده دﯾگری نباشد )چه در گذشته و چه در حال(

نام اﯾن کامپيوتر را کامپيوتر پاک و تميز ﯾا  Clean PCمی گذارﯾم.
کامپيوتر دﯾگر را می گذارﯾم کامپيوتر مرجع ،باﯾد از طرﯾق به برنامه  Discoverاز کامپيوتر Clean PC
دسترسی داشته باشد .اﯾن فاﯾل ) Discoz.exeدر مسير زﯾر اﯾجاد می شود:

My Network Places \ Winstall \ Discoz.exe

توجه کنيد که دراﯾو مربوطه را به ھيچ عنوان نباﯾد  Mapکنيد.

حاال ﯾک بار  Discoverرو روی  Clean PCقبل از نصب برنامه و بار دﯾگر پس از نصب برنامه )برنامه ای که
می خواھيد پکيج نصب اش را بسازﯾد( اجرا می کنيد ،تا ليست کليه فاﯾل ھا و تنظيمات رجيستری که
در اثر نصب برنامه اﯾجاد می شوند ﯾا تغيير می کنند را به خاطر بسپارﯾد .در ادامه اﯾن تنظيمات را ذخيره
و پکيج را اﯾجاد کنيد .

