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 هقدهِ:

 تِ کوک ایي کٌسَل هی تَاًیذ فؼالیت کاهپیَتش خَد سا دس ضثکِ اًذاصُ گیشی کٌیذ. ایي تشًاهِ تِ غَست

تؼشیف ضذُ است . ایي اتضاس اهکاى هطاّذُ لحظِ ای دادُ ّای حاغل اص فؼالیت  ٍیٌذٍص پیص فشؼ دس

ایي تشًاهِ اجاصُ رخیشُ ساصی دادُ ّای ًوایص دٌّذُ ضواسًذُ ّای سیستن سا تشای ضوا فشاّن هی کٌذ.

کاسایی سیستن  سا تِ ضوا هی دّذ ٍ ّوچٌیي تٌظین ػولکشد ّای خاظ دس صهاى تشٍص ّطذاس حاغل اص 

 ى هقادیش ضواسًذُ ّا تِ حذ تؼییي ضذُ ًیض ٍجَد داسد. سسیذ

 ضشٍع کاس:

سا اجشا کٌیذ یا هیتَاًیذ اص عشیق    Perfmon.mscفشهاى   RUNجشای ایي کٌسَل تایذ دس هٌَی تشای ا

 هسیش صیش ایي کٌسَل سا اجشا کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

ضکل سشٍیس اجشا ضذُ 

حاال تشای کاس تِ آى تِ 

 ذ.غفحِ تؼذ تَجِ کٌی
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ٍقتی تشای اٍلیي تاس ایي سشٍیس سا اجشا هی کٌیذ دس قسوت پائیي ضکل سِ ضواسًذُ پیص فشؼ سا هطاّذُ 

 گضاسش گیشی هی کٌٌذ ایي سِ ضواسًذُ تِ تشتیة صیش ّستٌذ.هی کٌیذ کِ ضشٍع تِ 

 ضواسًذُ حافظِ سیستن -1

 ضواسًذُ ّاسد دیسک -2

 ضواسًذُ پشداصًذُ سیستن ضوا -3

  (CTRL+I)ضوا هی تَاًیذ ضواسًذُ ّای دیگشی سا تِ لیست اضافِ کٌیذ. تشای ایي کاس ضوا هی تَاًیذ اص کلیذ 

 ٍ یا تا ساست کلیک کشدى دس تخص پٌجشُ جضئیات کِ دس ضکل صیش ًوایص دادُ ضذُ است آى سا اجشا کٌین.

 

دس تخص جضئیات کلیذ ساست کشدُ ٍ گضیٌِ 

 اٍل سا اًتخاب هی کٌین.

 

 

 

 

ضکل سٍتشٍ ظاّش هی ضَد کِ دس قسوت ضواسُ 

یک هجوَػِ ای اص ضواسًذُ ّا ٍجَد داسًذ کِ 

هی تَاًیذ ّش یک اص اى ّا سا اًتخاب کٌیذ تؼذ اص 

 هی تَاًیذ دس قسوت ضواسُ دٍ لیستاًتخاب 

ضواسًذُ ّای آى سا تثیٌیذ کِ هی تَاًیذ ّش کذام 

تِ لیست   Addسا اًتخاب کٌیذ ٍ تا صدى کلیذ 

دس قسوت ضواسُ سِ اگش  هَسد ًظش اضافِ کٌیذ.

ضواسًذُ هَسد ًظش چٌذ تا تاضذ یؼٌی هثال دٍ تا 

پشداصًذُ داضتِ تاضیذ ًوایص دادُ هی ضَد ٍ هی 

تَاًیذ ّش کذام سا اًتخاب کٌیذ .تِ غفحِ تؼذ 
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 .....تَجِ کٌیذ.

 ثبت گسارش ٍ تٌظین ّشدار :

ثثت خَدکاس کاسایی سیستن ّای هحلی ٍ تحت ضثکِ   Performance Logs & Alerteاص عشیق قسوت 

 ...عثق ضکل صیشفشاّن هیطَد. 

 

 

 

 

 

 

تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیذ ساست کشدُ 

سا   New Log Settingsٍ گضیٌِ 

 اًتخاب کٌیذ . تا ضکل ص یش ظاّش ضَد.

کٌیذ تا  کلیک okى کادس ٍاسد کٌیذ ٍ تش سٍی سٍیک اسن دس د

 ضکل صیش ظاّش ضَد.

 ٍ  Add Objectsدٍ گضیٌِ   Generalدس ایي ضکل دس تة 

Add Counters   جَدداسد کِ فؼال تش سٍی گضیٌِ هطخع ٍ

 ضذُ کلیک کٌیذ. تٌا ضکل تؼذ ظاّش ضَد.
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دس ایي قسوت ضوا هی تَاًیذ ّش یک اص ٍسایل سخت افضاسی 

سا اًتخاب کٌیذ تَجِ ٍ یا ًشم افضاس ّای سٍ کاهپیَتش خَد 

داضتِ تاضیذ کِ ایي اًتخاب تِ غَست کلی است ٍ ّوِ 

   Addسا اًتخاب هی کٌذ تش سٍی  Objectضواسًذُ ّای یک 

کلیک کٌیذ تا تِ لیست اضافِ ضَد ٍ اگش تخَاّیذ یک 

گضیٌِ  4دس غفحِ تاال یؼٌی غفحِ ضواسًذُ اًتخاب کٌیذ 

Add Counters  یش ظاّش ضَد.سا اًتخاب کٌیذ تا ضکل ص 

 

کلیک   Addگضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ تش سٍی 

 کٌیذٍ تؼذ تِ ضکل صیش تَجِ کٌیذ.

 

 

ضوا هی تَاًیذ هسیش رخیشُ ضذى فایل   Log Filesدس تة 

 Commentخَ سا تثیٌیذ ٍ ّوچٌیي هیتَاًیذ دس قسوت 

ضوا هی تَاًیذ ًَع فایل خَد   Log file typeدس قسوت   هی تَاًیذ تَضیحاتی دس هَسد فایل خَد تٌَیسیذ.

هثال هی ضَد تِ فایل هتٌی تغییش داد ٍ هی تَاًیذ فایل هَسد ًظش سا تَسظ ًشم افضاس اکسل سا تغییش دّیذ 

ٍ تشای تغییش آدسس رخیشُ ساصی تش  تحلیل ٍ تشسسی کٌیذ.

سا اًتخاب کٌیذ ٍ آدسس ٍ اسن ٍ هقذاس    configureسٍی 

 کٌیذ. فضای آى سا تائیي
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ایي قسوت هشتَط تِ صهاًثٌذی  اجشا ٍ تَقف فایل ضوا هی 

سا اًتخاب کشدُ دس قسوت اٍل   Scheduleتاضذ کِ تة 

کِ دس ضکل هطخع ضذُ است هی تَاًیذ تاسیخ ٍ صهاى 

اجشای آى سا هطخع کٌیذ ٍ دس قسوت دٍم هی تَاًیذ 

 صهاى تَقف آى سا تائیي کٌیذ.

 کلیک کٌیذ ٍ تِ ضکل تؼذ تَجِ کٌیذ .   okتش سٍی 

 

 

ّواًغَس کِ هی تیٌیذ فایل هَسد ًظش ایجاد ضذُ ٍلی 

سًگ قشهض است یؼٌی کِ اجشا ًطذُ است ، تشای اجشا 

ضوا هی تَاًیذ اص ًَاس اتضاس کِ دس ضکل هطخع ضذُ 

تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ تا فایل هَسد ًظش 

 اجشا ضَد.

 : لاشیای هَرد تحلی

تشای ایٌکِ هٌاتغ سیستن سا کٌتشل کٌین هی تَاًین اص ضواسًذُ ّای جذٍل صیش تشای ّش هٌثغ استفادُ کٌین ٍ 

تا هیاًگیشی تِ ایي 

ًتیجِ تشسین کِ هٌاتغ 

ضوا کاس خَد سا تِ 

دسستی اًجام هی دٌّذ 

یا ًِ. دس ایي جذٍل تشای 

ّش تخص ضوا هی تَاًیذ 

ضواسًذُ ّای هَسد ًظش 

ست اضافِ کشدُ سا تِ لی

 ٍ  آًْا سا تشسسی کشدُ.
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 هتصل شدى بِ کاهپیَتر دیگر:

  Logتشای ایٌکِ تتَاًین توام کاهپیَتش ّای تحت ضثکِ سا صیش ًظش تگیشین هی تَاًین تشای ّش کاهپیَتش یک 

 تؼشیف کٌین . تشای ایي کاس تِ ضکل صیش تَجِ کٌیذ.

 

دس ایي قسوت تش سٍی گضیٌِ هَسد 

کٌیذ تا ضکل صیش ظاّش ًظش کلیک 

 ضَد.

 

کلیک کٌیذ تا ضکل صیش   okتش سٍی 

 ظاّش ضَد.

 

  IPدس ایي ضکل دس قسوت هطخع ضذُ تایذ 

کاهپیَتش هَسد ًظش یا اسن آى سا ٍاسد کٌیذ تؼذ 

گضیٌِ ّای هَسد ًظش سا تِ دلخَاُ خَد اًتخاب 

کلیک کٌیذ. تؼذ تش سٍی   Addکٌیذ ٍ تش سٍی 

Close  . کلیک کٌیذ 

ایجاد کٌیذ تشای  Logحاال ضوا تَاًستیي یک 

کِ هتػل تِ ضثکِ تَد . حاال هی   Xpکاهپیَتش 

، تشای ایي  سا تثیٌین  Logخَاّین اعالػات ایي 

 کاس تِ ضکل تؼذ تَجِ کٌیذ.
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دس تشًاهِ هَسد ًظش تش سٍی گضیٌِ هَسد 

ًظش کِ دس ضکل ًوایص دادُ ضذُ است 

 ظاّش ضَد.سا کلیک کٌیذ تا ضکل صیش 

 

 

سا اًتخاب کٌیذ ٍ تؼذ دس   Sourceاص تة تاال گضیٌِ 

سا اًتخاب کٌیذ تؼذ تش   Log Filesقسوت دٍم گضیٌِ 

 کلیک کٌیذ.   Addسٍی 

 

ّویي اهَصش تغییش  5ش سا هی تَاًیذ دس غفحِ یسفتین ایي هس    c:\Perflogsدس ضکل تاال ها تِ هسیش 

 دّیذ .

 کلیک هی کٌیذ.  Openتش سٍی فایلی کِ ساختین کلیک هی کٌیذ تؼذ تش سٍی 

کلیک کشدیي ضایذ ایي پیغام   openتؼذ اص ایٌکِ تش سٍی 

سا تذّذ تِ ایي خاعش ایي پیام سا هی دّذ چَى فایل 

ساختِ ضذُ ضوا دس حال اجشا است کِ تا یذ عثق ضکل 

 کٌیذ. صیش آى سا غیش فؼال

 فایل هَسد ًظش سا عثق تاال ٍاسد کٌیذ.حاال هی تَاًیذ 
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 برٍز ّشدار با رسیدى شوارًدُ ّا بِ حد تعییي شدُ:

تِ ضکل تش ای ایٌکِ ضواسًذُ ّای خَد سا کٌتشل کٌین تایذ یک حذ ّطذاس تشای آًْا تؼییي کٌین تشای ّویي 

 صیش تَجِ کٌیذ.

  Alertsدس سوت چپ تػَیش تش سٍی گضیٌِ 

کلیک کٌیذ ٍ دس غفحِ خالی آى کلیذ ساست 

سا   New Alerts Settingsکشدُ ٍ گضیٌِ 

 اًتخاب کٌیذ تا ضکل صیش ظاّش ضَد.

 

 

  okاسن هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ ٍ تش سٍی 

 کلیک کٌیذ.

دس ایي ضکل دس قسوت اٍل تَضیحاتی دس هَسد ایي 

Alerts   هی ًَیسیذ ، تؼذ سد قسوت تؼذ ػذد

ى اص هحذٍدُ سا ٍاسد هی کٌیذ. هیتَاًیذ تش خاسج ضذ

کلیک کٌیذ ٍ ضواسُ هَسد ًظش سا عثق   Addسٍی 

   Actionغفحات قثل ٍاسد کٌیذ. تش سٍی تة 

 کلیک کٌیذ.

 

 

 

دس ایي ضکل ضوا هی تَاًیذ تؼذ اص ایي کِ ضواسًذُ هَسد ًظش اص حذ هَسد ًظش 

ٍ حتی هیتَاًیذ یک تشًاهِ سا اجشا   Proformance، اجشای یک پیام گزضت 

 کٌیذ.
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 :Event Viewerکاس تا تشًاهِ 

 ایي تشًاهِ ّن ّن فؼالیت کل کاهپیَتش سا دس ًظش هی گیشد ٍ ثثت هی کٌیذ تشای اجشا تِ ضکل صیش تَجِ کٌیذ.

 

تش سٍی استاست کلیک کشدُ ٍ عثق ضکل گضیٌِ 

 هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضکل تاال تشًاهِ هَسد ًظش سا ًطاى هی دّذ کِ داسای قسوت ّای هختلف است. 

Application  ایي قوت هشتَط تِ تَلیذ کٌٌذگاى ًشم افضاس است کِ هی تَاًٌذ ًشم افضاس خَد سا تِ گًَِ ای :

 عشاحی کٌٌذ کِ سٍیذاد ّای هختلف دس ایي قسوت ثثت ضَد.

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.SoftGozar.Com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


00 
  

System :  سشٍیس ّا ، ایي قسوت هشتَط تِ سیستن ػاهل است کِ فؼالیت ّایی هثل ضشٍع تِ کاس ٍیٌذٍص ،

 خاهَش ضذى ًاگْاًی سیستن ٍ ّوچٌیي اضکاالت سخت افضاسی ٍ ...... دس آى ثثت هی ضَد.

Security  ت : ایي قسوت هشتَط تِ ٍسٍد ، تؼییي َّیت ، دستشسی تِ هٌاتغ سیستن دس ایي فایل گضاسش ثث

 هی ضَد.

 اگش ٍیٌذٍص ضوا سشٍس تاضذ داسای ایي دٍ فایل ّن ّست:

Directory .دس ایي فایل گضاسش ّای هشتَط تِ اکتیَ دایشکتَسی ثثت هی ضَد : 

File Replication  :هَسد ًظش است کِ دس صهاى سشٍیس  ِ ثثت سٍیذادّا ٍگضاسش ّا تَسظای فایل هشتَط ت

 دٍهیي ثثت هی ضَد. تکثیش دادُ ّا هیاى کٌتشل کٌٌذُ

 سشٍس داسد ایي قسوت ّن ٍجَد داسد . DNSاگش کاهپیَتش ضوا 

 هتصل شدى بِ یک کاهپیَتر دیگر:

تش سٍی ًَد اغلی کلیذ ساست کشدُ ٍ گضیٌِ 

 اٍل سا اًتخاب کٌیذ.

دس ضکل تاال ای پی هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ  

تا تا تائیذ ضوا تِ کاهپیَتش هَسد ًظش هتػل 

 ضَد.

ّواًغَس کِ دس ضکل هقاتل هطاّذُ هی 

کٌیذ تشًاهِ تِ کاهپیَتش هَسد ًظش هتػل 

ٍ هی تَاًیذ سٍیذادّای اى سا  ضذُ است

هطاّذُ کٌیذ . اگش تَجِ کشدُ تاضیذ ایي 

 کاهپیَتش چٌذ سٍیذاد سا ًذاسد.
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ارزش با هن و است سخت هن ماندن پاک ازنوا  رد هك مشى آميخته چيس چيه با و ردآميس چيس همه با    
 

 بیایید.  ٍبالگنّای جدید بر هی گردم .برای دریافت بِ آهَزش با  بسٍدی              

 

 آهَزش ّای قبلی را هی تَاًید از لیٌک زیر دریافت کٌید.

 هقالِ آهَصش ساخت پشیٌت سشٍس ٍ تِ اضتشاک گزاسی آى -1

 کاهپیَتشی ّای ضثکِ دس ایویل ساخت آهَصضی هقالِ -2

 آهَصش کاس تا دیسک کَتا -3

 ()قسوت اٍل12داًلَد کتاب آهَصش ًشم افضاس هیکس پیٌاکل  -4

 سشٍس دس ضثکِ ّای هحلی FTPآهَصش ساخت ٍب سشٍس ٍ -5

 سی )دٍهیي( ٍکاس تا آىآهَصش ًػة ٍ حزف اکتیَ دایشکتَ -6

  VMware Workstationآهَصش کاس تا ًشم افضاس  -7

 DHCPآهَصش کاس تا سشٍیس  -8

 آهَصش ضثکِ کشدى کاهپیَتش ٍ استثاط تػَیشی دس اى -9

دٍستاى عسیس اگر اًتقاد یا پشٌْاد ٍ یا حتی هشکلی  داشتید هی تَاًید از طریق هَارد 

 باشید.زیر با هي در تواس 

 

Samancd2009@gmail.com 

http://www.samancd.blogfa.com 

http://www.samancd.tk 

 هَفق باشید

 2/22/98فرشید باباجاًی 

 ػلی ضشیؼتی
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