ររៀនអនុវត្ត Windows Server 2012 តាមវ ីរេអូ

1. How to install IIS 8 on Windows Server 2012
2. How to change a computer name in Windows Server 2012 using GUI3. How to disable the Internet Explorer
Enhanced Security Configuration (IE ESC) in Windows Server 2012
4. How to install and configure dns in windows server 2012
5. How to Remove IIS 8 on Windows Server 2012
6. How to install and configure asp.net website on IIS 8 in Windows Server 2012
7. How to configure asp.net 3.5 website on IIS 8 in Windows Server 2012
8. How to install SQL Server 2012 Express and SQL Server Management Studio 2012 Express
9. How to install named instances of SQL Server 2012 Express
10. How to create a user account on Windows Server 2012
11. How to Enable Remote Desktop on Windows Server 2012
12. Windows Task Scheduler Overview on Windows Server 2012
13. How to Automate SQL Server express backups on Windows Server 2012
14. How to install and configure FTP on IIS 8 in Windows Server 2012
15. How to configure Ftp Virtual Host Name in IIS 8 on Windows Server 2012
16. How to enable FTP Anonymous Authentication in IIS 8 on Windows Server 2012
17. How to Configure Port Forwarding for Remote Desktop, FTP server and Web Server
18. How to configure Virtual Directories in IIS 8 on Windows server 2012
19. How to add application in IIS 8 on Windows server 2012
20. How to rename administrator account in windows server 2012
21. How to configure HTTP Redirect in IIS 8 on Windows Server 2012
22. How to configure Dynamic IP Restrictions in IIS 8 on Windows Server 2012
23. FTP Logon Attempt Restrictions in IIS 8 on Windows Server 2012
24. How to Automate Web Server backup including all SQL Databases
25. How to create and configure self signed ssl certificate for IIS 8 in windows server 2012
26. Part 1: SSL Certificate – Where, how and which SSL Certificate to buy at best price Godaddy
27. Part 2: SSL Certificate – How to Generate or Create (CSR) Certificate Signing Request in IIS 8
28. Part 3: SSL Certificate – How to process the Certificate Signing Request with Certificate Authority
29. Part 4: SSL Certificate — How to configure SSL or Complete Certificate Request in IIS 8
30. Part 5: SSL Certificate – How to redirect the website from http to https in IIS 8
31. How to Install Microsoft Web Platform Installer on Windows Server 2012
32. How to install one SSL Certificate across multiple servers in IIS 8 on Windows Server 2012
33. MIME type: How to add or configure in IIS 8 on Windows Server 2012
34. How to configure or enable Directory Browsing in IIS 8 on Windows Server 2012
35. How to Configure Basic Authentication in IIS 8 on Windows Server 2012
36. How to Configure multiple sites using multiple IP address in IIS 8 on Windows Server 2012
37. How to configure multiple sites using ports in IIS 8 on Windows Server 2012

38. Host Name : How to configure multiple sites in IIS 8 on Windows Server 2012
39. Windows firewall can‘t change some of your settings Error code 0x80070422
40. How to Configure Request Filtering for File Name Extensions in IIS 8 on Windows Server 2012
41. Prevent hotlinking using URL Rewrite in IIS 8 on Windows Server 2012
42. How to install Active Directory ( AD DS ) on Windows Server 2012
43. How to Join Client to a Domain in Windows Server 2012
44. How to Create a Domain User Account in windows server 2012
45. How to Install and Configure DHCP Server on Windows Server 2012
46. How to install and configure PHP Website on IIS 8 in Windows Server 2012
47. Canonical Domain Name URL Rewrite – How to Redirect domain name to www domain name
48. Enforce lowercase URLs using URL- Rewrite – How to configure on IIS 8
49. How to Install SQL Server 2014 Express and SQL Server Management Studio 2014 Express

រមររៀនទី១: បរងកើត្ boot រលើ Windows Server 2008 R2 ពី USB
រោកអនកអាច load ចូលរបវត្តិបត្ិការ Windows Server 2008 ឬ 2008R2 រលើ USB drive
រ

ើយអាច boot បាន។
1. បញ្ូច ល USB កនុងកុុំពយូទ័ររបស់រោកអនក
2. របើករលើ Windows Command Prompt ជា Administrator

3. ពី command prompt វាយសររសរ “Diskpart‖ រ

4. វាយសររសរ “List Disk‖ រ
storage ដេលបានបញ្ូច ល។

ើយចុច Enter

ើយកត្់ចុំណុំ USB disk រលខ “Disk 2″ ជាថាស USB

5. វាយសររសរ “Select Disk 2‖ ឧបមា ររជើសររ ើសរលខ 2

6. វាយ “Clean―

7. វាយ “Create Partition Primary―

8. វាយ “Select Partition 1―

9. វាយ “Active―

10. វាយ “format fs=fat32 quick―

11. វាយ “Assign‖ ចុំណុំ: របព័នធនឹង ផតល់ស័យ
វ របវត្តិ

12. វាយ “Exit― រួចចូលកនុង Windows Explorer រ

ើយរមើល drive letter។

13. ពី command prompt បតូរ directory រៅរលើ Windows Server Operation System files

រត្ូវបានផទុក។ កនុងករណីរនេះ “E:\Windows Server 2008 R2―។

14. វាយសររសរបញ្ជ
ា command ―xcopy *.* /s/e/f I:\‖ កដនលង USB drive letter។
ចុំណុំគឺជា space រវាង f និង I

15. បន្ទទប់មក files បានចុំលងចូល USB រេើ មបីេុំរ
មា៉ា សុីន ចុចរលើ F12 រេើមបីទទួល boot ពី menu រួច រ

ើងកុុំពយូទ័ រ ដេល boot ចូល

ើយ ររជើសររ ើស USB រេើមបី

load ចូល OS។

រមររៀនទី ២ េុំរ

ើងរលើ:VMware

រមររៀនទី២:េុំរ
មុនរពលេុំរ

ង
ើ Windows Server 2012 កនុង VMware Workstation

ើង Windows Server 2012 េូចជា virtual machine កនុង VMware workstation

ដេលរោកអនកចង់បរងកើត្ េូចខាងររកាម:

1. យ៉ា ងរោចណស់ 2 GB memory សរមាប់ Hyper V និងការេុំរ

ើង VM។

2. Processor ដេល Intel VT technology
3. យ៉ា ងរោចណស់ 50 GB hard drive space ឬការេុំរ

ើងសរមាប់ Hyper V virtual

machine។
ការេុំរ

ើង Server 2012 រលើ laptop running core i7 2670 processor ជាមួយ 16 GB RAM និង

750 GB HDD ជាWindows 7 Ultimate។ របើ កកមមវ ិធី VMware Workstation ពី desktop រត្់
េុំរណើរការ VMware Workstation 9។
ចុច File ពី Menu ររជើសសររ ើ New Virtual Machine

ររជើសររ ើស Custom option រ

ើយចុចបូត្ុង Next

ររជើសររ ើស Workstation 9 as hardware ចុចរលើ Next ររកាម OS installation option ររជើស
ររ ើស install operating system later ចុចរលើ Next ។

នឹងររជើសររ ើស Microsoft Windows as និង Hyper V ចុចរលើ Next។ ឥ
machine ររជើសររ ើសទីតាុំង រេើ មបីផុក
ទ virtual machine រ

ររជើសររ ើស 4 cores per processor រ

ើយចុច Next។

ើយចុច Next។

ូវរ្មេះ virtual

ររជើសររ ើស 6 GB memory សរមាប់ការេុំរ

ើង Hyper V និង virtual machines បន្ទទប់មកចុច

Next។

ររជើសររ ើស NAT រោកអនកររបើ Internet ររជើសររ ើស virtual machine រ

ររជើសររ ើស disk option រ

ើយចុចរលើ Next។

ើយររជើសររ ើស create new virtual disk និងចុចរលើ Next កនុង

របរភទរបរភទ disk ររជើសររ ើសSCSI ររជើស ររ ើសបូត្ុង Next ។

បញ្ូច ល 90 GB សរមាប់ space លមមរេើមបីេុំរ ើង virtual machines កនុង Hyper V រ ើយររជើស
ររ ើស Next ។ របើក Browse ទីតាុំង កដនលង រោកអនកចង់បាន រេើមបីរកស disk file ចុចបូត្ុង

Next ។

ឥ

ូវរនេះ រោកអនកអាចរមើ លរឃើញ ព័ត្៌មាន រោកអនកអាចចុ ច edit រួចចុច Finish។

ររជើសររ ើស CD/DVD របើក browse ទីតាុំង ISO file េុំរ

បន្ទទរបើពីការេុំរ

ើងចុចរលើ OK រួចរ

អាចចាប់រផតើមការេុំរ

ើង Server 2012។

ើយចុច power on របស់ virtual machine។ រោកអនក

ើង Windows Server 2012។

បន្ទទប់ពីការេុំរ

ើងបានបញ្ចប់ Windows Server 2012។

រមររៀនទី ៣ ចាប់ :Install Server 2012
រមររៀនទី៣: ការេុំរ
ការេុំរ

ង
ើ Install Server 2012

ើង

ដផនករនេះ ររៀនពីការេុំរ

ើង Windows Server 2012 ដេលជា ជររមើស ថ្មី សរមាប់ការេុំរ

ើង

Server Core Installation និងFull Installation។ រៅកនុង option ថ្មីរនេះអនុញ្ជាត្រអាយរោក
អនក រ

េះ remove Server Graphical Shell ពីការេុំរ

ើង Full Installation និងលកខណ:ពិរសស

របស់វាដេលអាចររបើរមាមដេ footprint រលើ Windows Server 2012។
រោកអនកអាច េុំរ

ង
ើ តាមបណ
ត ជុំោនេូចខាងររកាម:

1. Boot ចូលមា៉ា សុីន រ

យររបើមរធោបាយណមួយ រេើមបីចូល Windows Server 2012

2. រលើរអរកង់ Windows Setup បង្ហាញរូបខាងររកាម ររជើសររ ើសភាសា Language ទរមង់
Currency Format និង Keyboard ឬ Input Method រួចរ

3. កនុងរូបទី២ ខាងររកាម ររជើសររ ើស Install Now រួចរ

ើយចុចរលើ Next។

ើយចុច next។

4. ចាប់រផតើមេុំរ

ើង Windows Server 2012 Setup កនុងរូបទី៣

5. រលើ next Windows Setup រូបទី ៤ បញ្ូច ល Windows Server 2012 product key របស់អនក រួច
រ

ើយចុច Next។

6. កនុងរូបទី៥ , រជរសើសររ ើស Server Core Installation ជាជររមើស ររ ើសសរមាប់េុំរ

ើង

Windows Server 2012 រួចចុច Next។

7. ររកាយមកអាច ចាប់ License Terms ចុចរលើ Windows Setup ចូលេល់រប
ូ ទី៦ ចុចរលើ I
Accept the License Terms ចុចរបអប់ យល់ រពម ចុចរលើ Next។

8. កនុងរូបទី៧ ចុចរលើ Custom: Install Windows Only (Advanced) រេើមបីេុំរ

ើង Windows

Server 2012. Alternatively រោកអនក អាចររជើសររ ើស Upgrade: Install Windows and Keep

Files, Settings, and Applications រេើមបី update Windows Server version ពីមុន។

10. រលើ Windows Setup ររជើសររ ើស Drive និងដចក Partition កដនលង រោកអនកចង់បាន
េុំរ

ើង Windows Server 2012 operating system រួចរ

ើយចុចរលើ Next។

េូចរូបខាងររកាម ចាប់រផតើមការេុំរ
ចូល reboot រពលណ។

11. កាលន្ទការេុំរ

ើង Windows Server 2012 កនុងអុំ

ុងការេុំ រ

ើង អាច

ើង Windows Server 2012 Server Core ចប់ចុចរលើ Next រេើ មបីបូរត

Administrator password។

12. បន្ទទប់មកបញ្ូច ល Administrator password ថ្មីរ

13. ការេុំរ

ើយរផទៀងផ្ទទត្់វា ចុចរលើ OK។

ើង Server Core ចូលេល់សនលឹក command គឺបានរបើក ចូលរបព័នធ។

បន្ទទប់ពីបានេុំរ

ើង Windows Server 2012 រោកអនកអាចេុំរ

update និងសតង់

រផេង រទៀត្។ រោកអនកអាចេុំរ

ើងររបើ Windows PowerShell។ រោក

អនកអាច ររបើបណ
ត ជុំោន ត្ួន្ទទី និងលកខណ:ពិរសស េុំរ
PowerShell:
14. វាយ PowerShell កនុងសនលឹក command window។

ើង network, firewall, domain,
ើង រ

យររបើ Windows

15. វាយសររសរ Get-WindowsFeature រៅកនុង PowerShell Command Line រូបខាងររកាម
រេើមបីរមើលត្ួន្ទទី និងលកខណ:ពិរសស ដេលរត្ូវបានេុំរ

ើង រលើ server។

វាយ Install-WindowsFeature

ការេុំរ

ើង ចាប់រផតើម េុំរណើរការ។

បន្ទទប់ពីការេុំរ

ើងបញ្ចប់ បង្ហាញេូចរូបខាងររកាម

Server ជាមួយការេុំរ

ង
ើ GUI េុំរណើរការ Server ជាមួយ ការេុំរ

ើង GUI រេើមបីររជើសររ ើស

Server Core installation option ដេលរោកអនក ររជើសររ ើស Server ជាមួយជររមើស GUI
option។

បន្ទទប់ Server ជាមួយការេុំរ

ើង GUI រោកអនកអាច េុំរ

លកខណ:ពិរសស ដេលររបើ Server Manager ឬ រ

ើង server និងេុំរ

ើងត្ួន្ទទី

យររបើ Windows PowerShell របសិនរបើ

ររបើ script េុំរណើរការ។

បតូររវាង Server Core និង Server ជាមួយការេុំរ

ង
ើ GUI។

កនុង Windows Server 2012 រោកអនកររជើសររ ើសរវាង រវាងការេុំរ
Installation និង Server ជាមួយ ការេុំរ ើង GUI ។
រោកអនកអាចររបើជុំោនេុំរណើរការេូចខាងររកាម រេើមបីេុំរ
PowerShell:

ើង Server Core

ើង GUI រ

យររបើ Windows

1. ពី command window រត្់រលើ Administrator privileges វាយសររសរ PowerShell រលើ
Windows PowerShell ។
2. វាយ Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim រេើមបីកុំណត្់ចុំនួន
index សរមាប់ Server ជាមួយ GUI image។

3. វាយ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –
Source wim:<path to wim>\install.wim:<Index#> រៅកនុង PowerShell Command
Line រេើមបីេុំរ

ើង Windows Server 2012 GUI។

4. រោកអនកអាចររបើ Windows Update េូចជារបភពដនការេុំរ

ើង files រ

Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell។
5. Windows Server 2012 restarts រេើមបីបញ្ចប់ការេុំរ

ើង GUI ។

យវាយ

បតូរពី Server ជាមួយការេុំរ

ើង GUI រៅជាការេុំរ

ើង Server Core រ

យររបើ Windows
PowerShell cmdlet Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra –restart,

រមររៀនទី ៤ េុំរ

ើង :Server 2012
រមររៀនទី៤:ការេុំរ

ើង Windows Server 2012

Microsoft ដេលបានផតល់ Windows Server 2012 មានពីរ formats: ISO image និង Hyper-V
image។ របសិនរបើក VHD format ជា RTM។ និងររបើទរមង់ ISO format ជា Hyper-V VM
។ រលើ Windows Server 2012 និងរធវើការ Vmware Vsphere រត្ូវការ vmware tools។
ត្រមូវការដផនករ ឹង hardware

Processor មធបម : 1.4 GHz 64-bit processor
RAM មធបម: 2 GB
Disk space មធបម: 32 GB
Super VGA (800 x 600) ឬ higher-resolution monitor
Keyboard និង mouse
មានរបព័នធ Internet
Installing Windows Server 2012
1. បរងកើត្ Hyper-V VM ជា ISO ការេុំរ

ើង hardware។

2. របព័នធ System និង boot ចូល Server 2012 CD និងចាប់េុំរ
េុំរ

ើង Windows 7 និងWindows Server 2008។

ើង។ ចុំណុំ េុំរ

ើង េូចគ្នន

3. កាលណទទួល “Select the operating system you want to install‖

េូរចនេះ ការេុំរ

ើង បានបញ្ចប់ configure Windows Server 2012

មុនរពល រោកអនកចង ដកមា៉ា សុីន rename របស់អនក ចូល START > SYSTEM
PROPERTIES។

អនុញ្ជាត្ Servermanager, Server roles និងលកខណ:ពិរសស រួច apply។ រលើ Windows Server
2012 របរភទដនការ េុំរ

ររជើសររ ើសការេុំរ

ើង Role configuration។

ើងរលើ Windows Server 2012

Active Directory Certificate Services
គឺជាត្ួន្ទទី Certificate Authority role ដេលអនុញ្ជាត្រអាយ រោក អនករ
certificates.

េះស្រសាយ

Active Directory Domain Services – AD DS
េឹងពីត្ួន្ទទី Domain Controller role វានឹងទាក់ទង ADDS tools េូចជា Active directory
Users និង computers, Site and Services។
Active Directory Rights Management Services – AD RMS
AD RMS ជួយការពារព័ត្៌មាន ពីការររបើ unauthorized អនុញ្ជាត្ integration w/ Exchange,
Office និង 3rd party apps។
Application Server
ជាត្ួន្ទទីផតល់ ការរគប់រគងមជឈមណដល central management និងដបកដចក business
applications.
DHCP / DNS Server
Well, DHCP / DNS server : )
File Services
គឺជា file server role ដេលផតល់បរចចកវ ិជាា ដេលជយយ រោកអនក រគប់ រគង ផទុក អាចរអាយ
file អាចរបរលើ UNIX តាម NFS។

Posted in រមររៀន, រមររៀន Window Server 2012 |

រមររៀនទី ៥ ផតល់ :static IP Address

រមររៀនទី៥: ផតល់ static IP Address រៅ Windows Server 2012
មុនរពលេុំរណើរការ ការេុំរ

ើងរសវា Windows Server 2012 Active Directory Services

រយើងរត្ូវការផតល់ static IP Address កនុងការររៀបចុំដនការេុំរលើង Active Directory Domain
Services (AD DS)។
– Log ចូល Windows Server 2012 ដេលបានេុំរលើងរួច ចុចរលើ Network Internet Access
icon ចុចសាតរុំ លើ រួចរ

ើយ ចុច “Open Network & Sharing Center‖។

– ចុចបតូរ adapter settings

– ចុចសាតរុំ លើ Ethernet រួចចុច properties

– ររជើសររ ើស Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) រ

ើយចុច Properties

– ររជើសររ ើស ‘Use the following IP address‘ បញ្ូច ល IP address, subnet mask និង gateway
(របសិនមាន)។ បញ្ូច ល IP address ដន primary domain controller េូចជា Preferred DNS

Server ចុចរលើ OK រ

ើយ Close រេើមបី រកសការបតូរ។

– កុំណត្់ថា server រត្ូវបានភាាប់ រៅរបព័ នធដណត្វ ឺក network ចុចរលើ Start។

– រោកអនកនឹងរឃើញរអរកង់ Start screen។

–

រលើ keyboard វាយ CMD នឹងបង្ហាញរ

យសវ័យរបវត្តិ Command prompt។

–
ចុចរលើ Command Prompt និង ping រលើ DNS server IP address របស់អនក។ រោកអនកនឹង
ទទួលការរឆលើយត្ប reply ពី address បង្ហាញខាងររកាម។

រមររៀនទី៦:Server 2012 NTFS File និង Folder Permissions
រេើមបីកុំណត្់ NTFS permission សរមាប់ folder ឬ file របើក properties រ

ើយររជើសររ ើស

Security tab រៅររកាម Under Group or user names ររជើសររ ើសឬបដនែម add user ឬ group
។ ររកាម permissions, allow ឬ deny permissions។ មានពីររបរភទដន NTFS permission,

standard និង advanced។

Advanced permission រត្ូវបានេុំរ

ើង ចុចរលើ Advanced ររកាមត្ុំបន់ permissions area

រោកអនកអាចបដនែម add new user ឬ groups រេើមបីអនុវត្ត apply NTFS settings។ រោកអនក
អាចររជើសររ ើស user ឬ group រួចរ
settings។

ើយចុច Edit រេើមបីេុំរ

ើង advanced NTFS permission

ចុចរលើ Edit option រ

យររជើសររ ើស េុំរ

ើង advanced NTFS permissions ចុចរលើ OK

រេើមបីអនុវត្ត permission។

ររជើសររ ើស auditing tab កនុងសនលឹក advanced NTFS settings ។ កនុងជររមើសររ ើសរនេះ
អនុញ្ជាត្រោកអនក log ចូលរជាគជ័យ success ឬបរាជ័យ failure ដន folder access រ
ណ
ត អនកររបើរបាស់ users ឬ groups ចុចរលើ Add to configure the setting។

យប

រោកអនកនឹងរឃើញ បន្ទទប់មកចុច Add ចុចរលើ select a principal រេើមបីេុំរ

ើង auditing

option សរមាប់ user ឬ group។ ររជើស ររ ើស All រេើមបីចូល success and failure ដន folder
access រ

យ user AJones ចុចរលើ OK រេើមបី apply the settings។

ជាមួយ Effective access option រលើ Effective access ចុចរលឿន រលើ NTFS permission
រ

យររបើដេដន user ឬ group រេើមបីចូល files និង folders ចុចរលើ Effective Access tab រលើ

advanced NTFS permission។

រោកអនកេុំរ

ើង NTFS permission កនុង files, folders ឬ drives. NTFS permission និងដចក

ចាយ share permissions។

រមររៀនទី ៧ :Shadow, Shared Folder
រមររៀនទី៧: េុំរលើង Shadow Copy ដន Shared Folder កនុង Server 2012

របើក Properties drive ដេលផទុក shared folders ររជើសររ ើស Shadow Copies tab កនុងរបអប់
Properties dialog box. ររជើសររ ើស volume ចុច Enable។

បន្ទទប់ចុច Enable រោកអនកនឹងរឃើញ warning ពី default schedule settings រោកអនកអាចបតូ
រ default settings។

ចុចរលើ Yes រលើរបអប់ warning dialog box ចុច Settings រលើ Shadow Copies tab រេើ មបីបូរត
allocated space សរមាប់ shadow copy រលើ space រនេះររបើ Shadow Copies។

ចុចរលើ Schedule button រេើ មបីបុរត shadow copy schedule settings ចុចរលើ OK។

រោកអនកអាចចូល shared folders របើក Properties ដន the shared folder ពី local server ឬ

client PC រលើរបព័ នធ ដណត្វ ឺក network ររជើសររ ើស Previous Versions tab។ រោកអនកអាច
រមើល list files ពីមុន។ រោកអនកអាចរបើក Open button។

រមររៀនទី ៨ ររបៀបបរងកើត្ :User ថ្មី
រមររៀនទី៨: ររបៀបបរងកើត្ User ថ្មី

ជុំោនទី១ េុំបូង logon រៅ Windows Server 2012 របស់អក
ន បន្ទទប់មក របើក Start Menu
រ

ើយចុចរលើ “Administrative Tools‖។

ជុំោនទី២ ររជើសររ ើស “Active Directory Users and Computers‖។

ជុំោនទី៣ រោកអនកនឹងរឃើញ domain មានស្រសាប់ កនុង Tool រនេះ Account, Bulletin,
Computers, Users etc។

ជុំោនទី៤ ចុចសាតដុំ េរលើ domain ចូល “New‖. កនុង New ចូល “Users‖ រេើមបីបដនែម “New

User‖។

ជុំោនទី៥ បន្ទទប់ចុច “Next‖ ។

ជុំោនទី៦ ចុច Next របើក

ក់បញ្ូច ល Password សរមាប់ new user។

ជុំោនទី៧ ចុចរលើ “Finish‖ បញ្ចប់។

រោកអនកបានបរងកើត្ new user ថ្មី។

រមររៀនទី ៩ :User Account រលើ DC

រមររៀនទី៩:បរងកើត្ User Account កនង
ុ Domain Controller
បរងកើត្ user account កនុង server 2012 domain controller រ

យររបើ AD Users និង Computer។

ជុំោនទី១: របើក AD User និង Computers Snap-in របើក AD Users និង Computers កនុង
Server Manager។ រោកអនកអាចរបើក AD Users និង Computers snap-ins រ
dsa.msc រលើ RUN program។ រោកអនកអាចរបើ ក កមមវ ិធី RUN រ

យវាយ

យចុច [Windows Key] +

[R] រលើkeyboard។

ជុំោនទី២: បរងកើត្ Organizational Unit ការររៀបចុំ Organizational Unit ឬ simply OU គឺជា
ការផទុករលើ AD domain។រោកអនកបរងកើត្ user accounts និង computers រៅកនុង OU។ នឹង
បរងកើត្រ្មេះ OU Management។ ចុចសាតរុំ លើ domain កនុង AD users និង Computers ររជើស
ររ ើស New ចុចរលើ Organizational Unit។

វាយ

Management

ក់រ្មេះ OU ដឆក Protect container from accidental deletion option។

ជុំោនទី៣: បរងកើត្ New User។ ចុចសាតុំ Management OU, ចុច New ចុចរលើ User។

ឥ

ូវវាយព័ត្៌មាន user វាយសររសរ first name និង last name។ ទីរនេះ user logon name គឺជា
រ្មេះដេល user ររបើ រេើមបី log កនុង computer កនុង network។ កាលណ user ពោយម log
in ចូល វាយ sjobs@mustbegeek.com or mustbegeek\sjobs រលើ username ឥ

ូវចុច Next។

វាយរលខសមាាត្់ password ដឆក Check user must change password at next logon. ចុច
Next។

រមើលការេុំរ

ើង user រ

រោកអនកបានេុំរ
account។

ើងវ ិញ រ

ើយចុច Finish។

ើង រជាគជ័យ user account។ រោកអនកអាចរបើក properties ដន user

រមររៀនទី ១០

ក់ :Win 8 រៅ Domain

ជុំោនទី១០:បញ្ូច ល Windows 8 រៅ Windows 2012 Server Domain

ចាប់រផតើម Log ចូល Windows 8 client ដេលចង់ចូលរួម domain។
ររបើ Win+W រេើមបីរបើក Settings Search រ

ើយវាយ domain. ចុច Enter។

ររជើសររ ើស Change។

ររជើសររ ើសបូត្ុង Domain វាយរ្មេះ domain name។

ចុច OK។ រួចរ

ើយ reboot រ

ើងវ ិញ។

រ

យរប default រេើមបី log ចូ លកុុំពយូទ័រ local computer។ រោកអនកអាចរមើលរឃើញរៅ

username CLIENT-PC\LOCAL-USER។

ចុច left arrow រៅ switch users ររជើសររ ើស Other User។

log ចូល notcreative\cdavis។

រៅចុំណុចរនេះ រោកអនករៅរលើ domain។ Computers OU ជាមួយ Active Directory Users
និងបណ
ត កុុំពយូទ័រ។

រមររៀនទី ១១ បដនែម:Account រៅ Local
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំន្ទក់ទុំនង ផសយពាណិជាកមម 077778647-070778647)
រមររៀនទី១១:បដនែម Account រៅ Local Administrator Group
រលើ Server Manager ដនការរគប់រគង interface រលើ administrative tasks ដេលរោកអនកបាន
រធវើយ៉ាងរលឿនរលើ Windows Server 2008។ មោ៉ា ងរទៀត្ កិចចការរធវើគឺបដនែមរលើ account រៅ
Local Administrator group។ រមររៀនរនេះ បង្ហាញពីររបៀប តាម ជុំោន ពីការបដនែម account
មួយរៅ Local Administrator group។
របើក Server Manager ចុចរលើ Tool កនុងរជុងខាងសាតដុំ ន Server Manager រួចរ
ររ ើស Computer Management។

ើយររជើស

កនុងសនលឹក Computer Management ពរងីក Local Users and Groups រ
Groups ចុចពីរេងរលើ Administrators group។

ើយររជើសររ ើស

កនុង Administrators Properties ចុចរលើ Add…កនុងសនលឹក Select Users, Computers,
Service Accounts, or Groups វាយសររសរ account រោកអនកចង់បដនែមរៅ Local
Administrator group រួចរ

ើយចុចរលើ OK។

រមររៀនទី ១២ េុំរ

ើង :DHCP Server

រមររៀនទី១២: េុំរ

ង
ើ DHCP Server រលើ Windows Server 2012

Dynamic Host Configuration Protocol ជា DHCP server គឺទទួលខុសរត្ូវ ដេលផតល់ IP
addresses រៅរអាយកុុំ ពយូទ័ រ client រ
រ

យសវ័យរបវត្តិ។ កុុំ ពយូទ័ រ client រៅ DHCP server

យ សវ័យ របវត្តិ ផតល់បណ
ត IP addresses រត្ូវបានេុំរ

ើង obtain addresses រ

យ

សវ័យរបវត្តិ។ រៅ DHCP server បញ្ចប់ រោកេូចជា DHCP administrator, រត្ូវេុំរ

ើង DHCP

server ជាមួយ IP address ដេលរោកអនកចង់ផតល់រៅរអាយកុុំ ពយូទ័ រ client។
រត្ើរោក អនក េុំរ

ើង DHCP server រ

យររបៀបណ:

ឧបមាថា រោកអនករត្ូវបាន log ចូលរលើ Windows Server 2012 ជាមួយគណនី default
Administrator account និង រេើមបី េុំរណើរការេុំរ
រត្ូវរធវើ:

ើងបានលអ DHCP Server រលើកុុំពយូទ័ រ រយើង

1. បរងកើត្រលើ Server Manager រត្ូវបានរបើក
2. ពីបា៉ាដណលខាងរឆវង ចុចររជើសររ ើស DHCP category។
3. ពីបា៉ាដណលខាងសាតុំ ររកាម SERVERS section, បរងកើត្ DHCP server រត្ូវបានររជើសររ ើស
កនុងបញ្ាីបង្ហាញ។
4. ចុចរលើ More button រជុងខាងសាតដុំ ន yellow bar រៅខាងរលើដនបញ្ាី list។

6. រលើរបអប់ All Servers Task Details box, ពីបញ្ាី DHCP server list បង្ហាញ ចុចរលើ
Complete DHCP ររកាមជួ រ Action column។

6. ពីរបអប់ DHCP Post-Install configuration រលើសនលឹក Description អានការអធិបាយរ
របុងរបយ័ត្ន រ

យ

ើយចុច Next រេើមបីេុំរណើរការរៅជុំោនរផេង។

7. រលើសនលឹក Authorization window, បរងកើត្ Use the following user‘s រត្ូវបានររជើសររ ើស និង
ររបើ username រត្ឹ មរត្ូវ domain administrator account របស់កុុំពយូទ័រ) រត្ូវបានបង្ហាញកនុង

User Name (កនុងករណីរនេះ DHCP server គឺមិនដមនជាសិមាជិក ដន domain មួយ រោកអនក
អាចចុចរេើមបីររជើសររ ើស Skip AD authorization radio button)។

8. េូរចនេះ បានបញ្ចប់ ចុចបូត្ុង Commit button។

9. រត្

ប់ររកាយសនលឹក Server Manager ចុចសាតរុំ លើ DHCP server កនុង SERVERS list ពី

DHCP category។
10. ពី menu បានបង្ហាញ ចុច DHCP Manager option។

11. របើក DHCP ពីបា៉ាដណលខាងរឆវង ពរងីក រ្មេះ server name។
12. ចុចសាតុំ IPv4, រ

ើយចុច New Scope។

13. រលើ New Scope Wizard ចុច Next។
14. រលើសនលឹក Scope Name វាយរ្មេះថ្មី និងសរងខបការអធិបាយ អុំពី DHCP scope កនុង

រ្មេះ Name

15. ចុច Next រេើមបីេុំរណើរការ
16. រលើសនលឹក IP Address Range កនុង Start IP address និង End IP address វាយ address េុំបូង
និងចុងររកាយដន លុំ

ប់ IP address។

DHCP server រេើមបីផល
ត ់ DHCP client computer។

17. ចុច Next រេើមបីបនត
18. រលើសនលឹក Add Exclusions and Delay េូច default រ

ើយចុច Next។

19. រលើសនលឹក Lease Duration ចាករចញ default settings ចុចរលើ Next។
20. រលើសនលឹក Configure DHCP Options ចុច Yes រ

ើយចុច Next។

21. រលើ Router (Default Gateway) កនុង IP address វាយ IP address របស់ router ដេលរត្ូវបាន
ររបើ default gateway សរមាប់ local network, រ

ើយចុច Add រេើមបីបដនែម address។

22. ចុច Next រេើមបីបនត
23. រលើ Domain Name និងសនលឹក DNS Servers បរងកើត្ IP address of the DNS server រត្ូវ
បានបង្ហាញរលើ IP address list, រ

ើយចុច Next. (របសិន IP address មិនមានរោកអនក

បញ្ូច លរ

យដេ)។

24. រលើសនលឹក WINS Servers ចុចរលើ Next េូចជា default។
25. រលើសនលឹក Activate Scope ចុច Yes, រោកអនកចង់ activate scope រួចរ

ើយចុច Next។

26. សនលឹកចុងររកាយចុច Finish រេើមបីបញ្ចប់េុំរណើរការ។
រត្់េុំរណើរការ DHCP Server រលើ Windows Server 2012
Windows Server 2012 Essentials អាចរត្់េុំរណើរការរលើដណត្វ ឺក ជាមួយរសវា DHCP Server
service រត្់រលើ router
ជុំោនេុំបូង រៅកនុងេុំរណើរការ គឺ រេើ មបីផតល់ Static IP រៅ server។


រលើ Command Prompt វាយ ipconfig, រ

យបរងកើត្រលើ IPv4 address, Subnet Mask

និង Default Gateway។



របើក Network Card properties ចុច Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), រួច
រ



ើយចុច Properties.

ផតល់រអាយ Static IP, ចុច Use the following IP address, រ

ើយបញ្ូច លរ្មេះពិសាតរ

ដេលបង្ហាញខាងររកាម សរមាប់ IP Address, Subnet mask និង Default Gateway។

រៅចុំណុចរនេះ បញ្ឈប់ stop និង disable រសវា DHCP Server ដេលកុំ ពង់ រត្់រៅរលើ កុុំ ពយូទ័ រ
និងឧបករណ៍។ ចូរចាុំថា អុំ
ផតល់ obtain IP address។
េុំរ

ុង រពលេុំរណើរការ ដនការបញ្ូច ល network clients នឹងមិនអាច

ើង DHCP Server role រលើ Windows Server 2012 Essentials។


រលើ Start screen,វាយ Server Manager, រ

ើយរបើកពីលទធផលបានបង្ហាញ។



រលើសនលឹក Server Manager ចុច Manage រលើ Title bar, រ
Features.

ើយចុច Add Roles and



វានឹងរបើក Add Roles and Features Wizard. រលើទុំព័រ Before you begin ចុច Next.



រលើទុំព័រ Select installation type ររជើសររ ើស Role-based or feature-based
installation, រ



ើយចុច Next.

រលើទុំព័រ Select destination server រផទៀងផ្ទទត្់រមើល Windows Server 2012 Essentials
រត្ូវបានររជើសររ ើស រ



ើយ ចុច Next។

រលើ Select Server Roles, ចុចររជើសររ ើស DHCP Server បន្ទទប់ពីជររមើសររ ើសរនេះ
រត្ូវបានររជើសររ ើស រោកអនក រមើលរខើញ រោត្រចញលកខណពិរសសបរនែម។:



ចុចរលើសនលឹករោត្ Add Features វានឹងរត្ូវចូល Select Server Roles ចុច Next.



រលើទុំព័រ Select features មិនររជើសររ ើសរលើទុំព័រអវីទាុំងអស់ ចុច Next.



រលើ Confirm installation selections, ចុច Install. មិនររជើសររ ើស option Restart the
destination server automatically if required។



ការេុំរ

រលើទុំព័រ Installation progress ឬចុច Close។
ើងបានបញ្ចប់ ររកាម Notification icon រលើ menu bar របស់សនលឹក Server Manager

របសិនការេុំរ

ើង របរសើរ រោកអនកបានទទួ លសាររជាគជ័យ:

រេើមបីបញ្ចប់ DHCP ចុចរលើ Complete DHCP configuration រលើ Post-deployment
Configuration ររកាម Notification icon។
ការេុំរ

ើង DHCP Post-Install



រលើទុំព័រ Description ចុច Next



រលើទុំព័រ Authorization រផទៀងផ្ទទត្ Use the following user’s credentials រត្ូវបាន
ររជើសររ ើស និងរ្មេះ Administrator user name គឺ បញ្ូច ល។



រលើទុំព័រ Summary ដឆករមើល ដេលរុញការេុំរ

ើង រ

ើយចុច Close។

ទីរនេះគឺបង្ហាញ Server Manager។

ឥ

ូវរនេះេល់រពល េុំ រ

ើង DHCP Server



រលើ Start វាយ DHCP, ចុចរបើក DHCP console



រលើ DHCP console, ចុចពរងីករ្មេះ Server name, រួចរ
New Scope

ើយចុចសាតរុំ លើ IPv4 ចុច

វានឹងរបើក New Scope Wizard តាមរ្មេះ Scope េូចជា Scope [192.168.1.0]
fabrikam.local. បដនែម IP Address Range សរមាប់ កុុំពយូទ័រ client ឧទា

រណ៍ 192.168.1.3 to

192.168.1.50. បដនែម Default Gateway (IP របស់ router), DNS Server (IP របស់ Server ខលួន
ឯង), រ ើយ activate the scope។

រមររៀនទី ១៣ :Active Directory Schema
រមររៀនទី១៣: ដឆក Windows Server 2012 Active Directory Schema Version
មានពីរមរធោបាយ រេើមបីកុំណត្់ Active Directory Schema រ

យររបើ dsquery command-let

និង ‘adsiedit.msc‘ tool។
1. ការររបើរបាស់ dsquery commandlet
រត្់េុំរណើរការ command ពី កុង
ន command prompt:
dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=<domainname>,dc=<local> -scope base -attr
objectVersion

កដនលង ‘<domainname>‗ និង ‘<local>‗ ជាមួយរ្មេះ domain name
សរមាប់ Windows Server 2012 បង្ហាញ 56

Windows Server 2012
Windows 2008 R2
Windows 2008
Windows 2003 R2
Windows 2003
Windows 2000

56
47
44
31
30
13

3. ការររបើរបាស់ Adsiedit.msc Tool
– កដនលង mouse របស់រោកអនក រៅរពុំដេន ខាងររកាមរឆវងដេរអរកង់ កដនលងចាប់រផតើ
ម Start ដេលររបើ windows versions ពីមុន ចុចរលើ Start screen ដេលបង្ហាញ។

– ពីរអរកង់ Start screen វាយសររសរ RUN រេើមបីបង្ហាញរអរកង់ run screen ចុចរលើ
វា។

– បញ្ូច ល adsiedit.msc និងចុចរលើ OK

4. – រលើរអរកង់ Adsiedit ចុចរលើ Action/Connect ចុច drop-down ររកាម ‘Select a well
known Naming Context‘ រ

ើយររជើសររ ើស Schema ចុចរលើ OK។

5. ពរងីក Expand Schema ចុចសាតរុំ លើ
‘CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local‘ និងររជើសររ ើស properties។

– ររកាម properties ទាញចុេះររកាម រ

រមររៀនទី ១៤ េុំរ

ើយចុចរកទីតាុំង ‘objectVersion‘

ើង :Active Directory

រមររៀនទី១៤: ការេុំរ

ើង Active Directory រលើ Windows Server 2012

រមររៀន រោកអនកនឹងឆលងកាត្់ setting up Active Directory Role រលើ Windows Server 2012។
មានពីរមាត្ិកា



ការេុំរ

Installing Active Directory
Configuring Active Directory
ើង Active Directory

1. របើក Server Manager ពី task bar។
2. ពី Server Manager Dashboard ររជើសររ ើស Add roles and features នឹ ងបញ្ូច ល Roles and
Features Wizard អនុញ្ជាត្រអាយ ដកដរបរលើ Windows Server 2012។

3. ររជើសររ ើស Role-based or features-based ការេុំរ

ើង Installation Type ចុចរលើ Next

ចុំណុំ: ត្ួន្ទទី និងលកខណ:ពិរសសរលើ server, េូចជា IIS, និងលកខណ:ពិរសសផតល់បដនែម

4. server កុុំពង់ររបើ រត្ូវបានររជើសររ ើសរ

យ default។ ចុច Next េុំរណើការរលើ Server Roles

tab។

5. ពីទុំព័រ Server Roles ដឆកសញ្ជា check mark កនុងរបអប់បន្ទទប់មក Active Directory

Domain Services។ ចុចរលើ Add Features។

6. រមើ លរ
រ

ើងវ ិញរ

ើយចុច Next។

ើយ select optional features េុំរ

ើង AD DS ដឆករបអប់ check រួច

7. រមើ លព៍ត្៌មានរ

8. រមើ លការេុំរ

ើងវ ិញរលើ AD DS tab រួចរ

ើ ងរ

ចុំណុំ: េុំរណើរការ េុំរ

ើយចុច Next។

ើងវ ិញចុ ច Install។

ើងនឹងបង្ហាញរលើរអរកង់ មោ៉ា ងរទៀត្ បាន េុំរ

បង្ហាញរលើទុំព័រ „Server Manager‟

ើង AD DS role និង

ការេុំរ

ើង Configuring Active Directory មតងរទៀត្ AD DS role រត្ូវបានេុំរ

រត្ូវការេុំរ

ើង server នឹង

ើង domain របស់អនក។

1. របសិនរបើរោកអនកមិនបានរធវើ រួចរាល់ Open the Server Manager ពី task bar។
2. របើក Notifications Pane រ

យររជើសររ ើស Notifications icon ពីខាងរលើដន Server

Manager ពីការកត្់ចុំណុំ ទាក់ទងការេុំរ
controller។

ើង AD DS ចុច Promote this server to a domain

3. ពី Deployment Configuration tab ររជើសររ ើស Add a new forest ពី options menu បញ្ូច ល
រ្មេះ root domain name កនុង Root domain name field។

4. រមើ លរ

ើងវ ិញរ

ើយររជើសររ ើស select a Domain and Forest functional level. បាន

ររជើសររ ើស fill in a DSRM password ផតល់ password fields។

5. រមើល warning រលើ DNS Options tab រ

ើយររជើរសើស Next។

6. បញ្ជ
ា ក់ Confirm ឬ បញ្ូច លរ្មេះ NetBIOS name រ

ើយចុច Next។

7. េុំរ

ើងទីតាុំងដន SYSVOL, Log files និង Database folders រ

8. រមើ លរ

ើងវ ិញជររមើសររ ើសដនការេុំ រ

ើង រួចរ

ើយ ចុច Next។

ើយចុច Next។

9. របព័នធនឹងដឆក អវីចាុំបាច់ រត្ូវបានេុំរ

ចាុំថា: server និង reboot រ

ើងរលើរបព័នធអត្ិភាព រ

យសវ័យរបវត្តិ រពលការេុំរ

10. មតងរទៀត្ server បានបញ្ចប់ reboot ភាាប់ រ

យចុច Install។

ើង បានបញ្ច ប់។

ើងវ ិញ reconnect ឆលងកាត្ RDP រ

ើយនឹង

រលចរចញ Congratulations on successfully installing and configuring a Active Directory
Domain Services រលើ Windows Server 2012។
Posted in រមររៀន, រមររៀន Window Server 2012 |

រមររៀនទី ១៥ រធវើ :Domain Controller
រមររៀនទី១៥: េុំរណើរការ Windows Server 2012 រៅ Domain Controller តាមជុំោន
DC ជា domain controller រលើ Windows Server 2012 ដេលមានរសវា Active Directory
Domain Services role បានេុំរ

ើង។ កាលណការេុំរ

ើង Windows Server រលើ computer កុុំ

ពយូទ័រមួយ។ រោកអនកអាចររជើសររ ើស រេើ មបីេុំរ ើង លកខណ:ពិរសស server ត្ួន្ទទី
សរមាប់របព័ន។
ធ កាលណបានបរងកើត្ new forest ថ្ម domain មួយថ្មីឬ បដនែម DC មួយរៅ
កនុង domain មានស្រសាប់។ រោកអនកអាចេុំរ ើងរសវា Active Directory Domain Services
role រលើ Windows Server 2012។ រលើ Windows Server 2012 dcpromo ។
1.ពី ServerManager, ររជើសររ ើស “add roles‖

2 ររជើសររ ើស server មួយពី server pool រ

ើយររជើសររ ើស local server ។

3. ររជើសររ ើស “Active Directory Domain Services‖ role។

4. ការេុំរ

ើងបានបញ្ចប់ របសិនមិនបានចប់ រោកអនករត្ូវការ ចុចរលើ “Promote this server

to a domain controller‖ រេើមបីេុំរណើរការ។

បដនែម new domain ថ្មី នឹងររជើសររ ើស Windows 2008 R2

ការេុំរ

ើងបានបញ្ចប់ រោកអនករករមើល administriative tools ររកាម start menu។ Active

Directory Domain Controller role េុំរ

ើង tools េូចខាងររកាម:

Active Directory Aministrative Center
Active Directory Module for powershell
ADSI Edit
Active Directory Domains and Trusts
Active Directory Users and Computers
Group Policy Management

Windows Server 8 Active Directory Domain Services
Windows Server 8 អនុញ្ជាត្រអាយអភិវឌ្ឃន៍រលើ Active Directory េូចជា DC promotion
។ Windows Server 8 អនុញ្ជាត្រអាយ ររបើ domain controllers។ អាចររបើ dcpromo រលើ
powershell ង្ហយររបើ script េុំរណើរការ។

ការរគប់រគង Active Directory កនុង Windows Server 2012
កនុងរមររៀនរនេះ បង្ហាញពីការរគប់រគង administration របស់ Windows Server 2012 Active
Directory។ រយើងនឹងមាន លកខណ: ពិរសសថ្មី បដនែមរលើ server 2012 រួមទាុំង AD Recycle
bin, FineGrain pwd policy។ Windows Server 2012 អនុញ្ជាត្ រអាយ អភិវឌ្ឃន៍ Active
Directory េូចជា DC promotion។
រេើមបីសុំដេង Active Directory បដនែម “Active Directory Domain Services‖ role

ការរគប់រគង Active Directory េូចជា ADUC–>Active Directory Users and Computers តាុំង
ពីរ windows 2000។

AD RecycleBin គឺជាថ្មីសរមាប់ Server 2012 Active Directory។ មោ៉ា ងរទៀត្ Server 2012
ដណន្ទុំ Powershell cmdlets និង GUI មូល ា នរលើ tools ដន AD។

Powershell សរមាប់ Active Directory ដេលមានលកខណ: ពិរសសរលើ Server 2012 អនុញ្ជាត្
រអាយរត្ួត្ពិនិត្យរលើ user accounts ដេលបានបរងកើត្រ

យ admins កនុងការររៀបចុំ រកា

ររបៀប clone Windows Server 2012 Domain Controller
1. បរងកើត្ DcCloeConfig.xml file និងេុំរ

ើង settings។ ចាុំុំថា file គុំរគ
ូ ឺសិត្
ែ រៅទីតាុំង

ីច
វ ។

%systemroot%\system32\SampleDCCloneConfig.xml

2.
មាន DcCloneConfig.xml
SiteName – AD site where new DC will be placed
ComputerName – Host name of new DC
Address IP address of new DC
SubnetMask Subnet mask of new DC
DefaultGateway Gateway of new DC
DNSResolver DNS Server IP Address, multiple IPs allowed
PreferredWINSServer IP Address of WINS server
AlternateWINSServer Alternate WINS IP
3. ររបើ Get-ADDCCloningExcludedApplicationList powershell command រលើរបភព domain
controller រេើមបីស័យ
វ រក សរមាប់ រសវា និងការររបើរបាស់ application។

4. ចមលង DcCloneConfig.xml និង CustomDCCloneAllowList.xml រៅ NTDS folder។
ចុំណុំ រោកអនកអាច ររបើ command រៅ query NTDS folder រលើ c:\windows\ntdsreg.exe
query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters /t reg_sz /v “dsa
working directory”
5. ឥ ូវរនេះ shutdown របភពរេើម domain controller រ ើយបញ្ូច លវា។
6. បរញ្ចញ VM boot វានឹងផតល់ domain controller រ

យសវ័យរបវត្តិរ

យររបើ xml settings។

ស

ព័នធ Active Directory កនុង Windows Server 2012

AD FS -> បណ
ត រសវា Active Directory Federation Services អាចររបើរេើមបីកុំណត្់ ឬររបើ
របាស់កមមវ ិធី រវាងការររៀបចុំ
ត្រមូវការសរមាប់រសវា Active Directory Federation Services:


មាន Active Directory Domain Services ជារស្រសច



រ



Windows Server 2012 ជាមួយ Active Directory Federation Role

ា នរចន្ទសមព័នធ DNS

លកខណ:ពិរសស New Group Policy កនង
ុ Windows Server 2012

Infrastructure Status Information Detection
អនករគប់រគង administrators SYSVOL ជាមួយ Group Policy។ រេើមបីររបើលកខណ:ពិរសស
រនេះ របើក Group Policy Management Console > ចុចរលើ domain > Under the ―Status‖ tab

> ចុច “Detect Now‖ ។

ចូលពីចុំង្ហយ Group Policy Update
រេើមបីររបើ Group Policy update របើក Group Policy Management Console > ចុចសាតរុំ លើ OU
រោកអនកចង់ update > Group Policy Update។

រមររៀនទី ១៦ :AD កនុង DNS Zone
រមររៀនទី១៦: េុំរ

ង
ើ Active Directory បញ្ូច ល DNS Zone កនង
ុ Windows Server 2012

កាលណ DNS server role រត្ូវបានេុំរលើង និងបានេុំរ
controller រ

យវាផ្ទទល់ រ

យ default វារត្ូវបានេុំ រ

Directory database។ ជាមួយជុំនួយ ដនការេុំរ

ើងរលើ Active Directory domain
ើង រេើ មបីផុក
ទ ព័ ត្៌មានកនុង Active

ើង default ររបៀប េុំរ

2012 DNS server រេើមបីមាន Active Directory បញ្ូច ល DNS zone:

ើង Windows Server

១ Log ចូល Windows Server 2012 DNS server ដេលររបើ Enterprise Admin ឬ Domain
Admin account។
២ របសិនរបើ មិនបានចាប់រផតើម សនលឹក Server Manager window ពីខាងររកាមរធវងដេ រជុងរអ
រកង់។
៣ មោ៉ា ងសនលឹក Server Manager window is ពីបា៉ាដណលខាងរឆវង ចុចររជើសររ ើស DNS
category។
៤ ពីបា៉ាដណល ខាងសាតុំ ររកាយ SERVERS ចុចសាតរុំ រជើសររ ើស DNS server។
៥ ពី menu ដេលបង្ហាញ ចុចរលើ DNS Manager។

៦ រលើ DNS Manager ពីបា៉ាដណលខាងរឆវង ពរងីករលើរ្មេះ server name (DC01.MYDOMAIN.COM) រ

ើយចុចពរងីក Forward Lookup Zones។

៧ ពីបញ្ាី expanded list ចុចររជើសររ ើស រ
(MYDOMAIN.COM)។

ើយចុចសាតុំ រ្មេះ domain name.

៨ ពី menu បានបង្ហាញ ចុច Properties option។

៩ រលើរបអប់ domain បានរបើក បងរកើត្ General tab រត្ូវបាន ររជើសររ ើស។
១០ រលើ interface ដេលបានបង្ហាញ ចុចបូត្ុង Change រៅទល់មុខ Type label។

រលើរបអប់ Change Zone Type box ដឆក Store the zone Active Directory (សរមាប់ DNS
server ជា domain controller) checkbox។

១១. ចុច OK, រលើរបអប់ domain‘s properties ចុច OK មតងរទៀត្រេើមបីរកសការបតូរ

១២. រលើ DNS Manager ចុចសាតរុំ លើរ្មេះ server name (DC-01.MYDOMAIN.COM)
១៣. ពី menu បង្ហាញ រៅកិចកា
ច រទាុំងអស់ រ
ញ។

ើយចុចរលើ Restart ពី submenu ដេលបង្ហា

១៤. រង់ចាុំរសវា DNS restarts មុនរពលចាប់រផតើម DNS server រធវើការផ្ទលស់បូរត settings។

រមររៀនទី ១៧ េុំ រ

ើង :DNS Role

រមររៀនទី១៧: ររបៀបេុំរ

ើង DNS Role កនុង Windows Server 2012

រនេះជាការដណន្ទុំ បង្ហាញររបៀបេុំរ
េុំរ

ើង DNS កនុង dedicated server ផ្ទទល់។ រោកអនកនឹង
ើង DNS ជាមួយ Domain Controller របស់ អនករលើ server េូចគ្ននរ ើយ េុំរ ើង

secondary DNS server រផេង រទៀត្ ឬេុំរ

ើង secondary Domain Controller រផេងជាមួយ

secondary DNS សរមាប់ ចុំនួនរលើស។
ចុំណុំមុនរពលេុំរ

ង
ើ installing DNS:

– រត្ូវេឹងថាមាន static IP រោកអនកនឹងមិនេុំរ
បានេុំរ

ើង DNS រលើ dynamic IP (រោកអនកនឹង

ើង servers static IP)

– ជាមួយ preferred DNS នឹងជា server មាន 127.0.0.1 ឬ server IP address។
– ការដណន្ទុំរនេះ និយយពីការេុំរ

ើង DNS និងររបៀបេុំរ

ើង secondary DNS server កនុង

Windows Server 2012។

រលើ រអរកង់ ចុចរលើ “Add roles and features‖

រោកអនកនឹងទទួលបាន “Add Roles and Features Wizard‖ ចុចរលើ Next

ររជើសររ ើស “Role-based or feature-based installation‖ ចុចរលើ Next។

កនុងរអរកង់ “Select destination server‖ របសិនរបើមិនចង់បាន ររជើស ររ ើស DNS role បដនែម
ចុច Next។

ដឆករបអប់ Check the ―DNS Server‖

សនលឹកេ៍ត្ូច រេើមបីបញ្ជ
ា ក់ថា មានលកខណ:ពិរសសរផេងរទៀត្ រត្ូវការ េុំរ

ើងជាមួយ DNS

role ចុចរលើ “Add Features‖ រួចរ

ើយចុច Next

របសិនមិនបានររជើសររ ើស “Select features‖ ចុច Next។

កនុង “DNS Server‖ រោកអនកអាចអានអវីជា DNS និងមុខង្ហរវា។ ចុច Next។

ចុច Install

រោកអនករឃើញេុំរណើរការេុំរ

េូរចនេះ ការេុំរ
screen។

ើង រួចរ

ើយចុច Close។

ើងរនេះ បានបញ្ចប់ DNS បានេុំរ

ើង រោកអនកនឹងចាុំថា “DNS‖ ថ្មី រលើ Start

រមររៀនទី ១៨ បតូររ្មេះឬចូ លរួម :domain
រមររៀនទី១៨: បតូររ្មេះ server name ឬចូលរួម domain
បណ
ត server ជាររចើនដេលមានសមាជិកររចើន មាន domain ដត្មួយ អនករគប់ រគងដត្ងរត្បតូ
ររ្មេះ rename server រេើមបីររៀបចុំ រេើមបីរធវើរបើក charms bar រ

យររបើកណុត រចុ ចរលើរជុង

ខាងសាតដុំ េ ដនរអរកង់។ ពី charms bar ររជើសររ ើស Settings | Server Info។

ចុចរលើ Change Settings link កនុងសនលឹករនេះ រេើមបីរបើកសនលឹក System Properties ចុ ចបតូរ
Change រេើមបីររៀបររៀងរ្មេះ name និងព័ត្៌មាន domain information។

បតូររ្មេះកុុំពយូទ័រនិង domain membership settings
Run a program with different user credentials
ពី Start screen, ចុចសាតរុំ លើកមមវ ិធី រោកអនកចង់ program រត្់េុំរណើរ ការ។ កាលណ app bar

បង្ហាញខាងររកាមដនរអរកង់ ររជើសររ ើស Run As Administrator ឬ Run As a Different User។

មរធោបាយរេើមបីរត្់កមមវ ិធីមួយ ជាមួយ user រផេងគ្នន។កាលណរោកអនកររជើសររ ើសកមម
វ ិធី មួយ user រផេងគ្នន បង្ហាញ សនលឹកខាងររកាម។

របើករបអប់ Run box រលើ Windows Explorer ឬ Start menu (របើក Start | Run | mstsc)

ររជើសររ ើស Run progam រេើមបីរបើករបអប់ Run box។

រលើរបអប់ Run box ចុចសាតរុំ លើ Run application រលើ Start screen ររជើសររ ើស Pin រៅ
Taskbar ពី app bar។ នឹងបរងកើត្ Run box
របើក command prompt ចូល Start | Run and វាយ cmd

រលើ App Apps icon ចុចរលើ All Apps icon រេើមបីរបើកទុំព័រ Apps page ចុចសាតរុំ លើ Command
Prompt ចូលេល់ tool‘s app bar។

របើក command prompt

រមររៀនទី ១៩ ររបៀបបរងកើត្ និងេុំរ

ើង :DNS

រមររៀនទី១៩: ររបៀបបរងកើត្ និងេុំរ

ើង DNS

បរងកើត្ Domain Name System (DNS) មួយរលើ Windows Server រេើមបីរ
DNS Server Role។ កនុងរមររៀនរនេះ រោកអនកនឹងឆលងកាត្់ការេុំរ
Server 2012។

េះស្រសាយការេុំរ

ើង DNS កនុង Windows

ើង

Microsoft Windows Server 2012 គឺជារបព័នធរបត្ិប
ត ត្តិការ មា៉ា សុីន រម ដេលមាន សមត្ែភាព
មុនង្ហរ និងត្ួន្ទទី ខុសគ្នន ររចើន
េុំរ

ង
ើ DNS Server Role កនុង Server 2012 រេើមបីបដនែមត្ួន្ទទីថ្ីរម ៅ Windows Server 2012

រោកអនកររបើ Server Manager ចាប់រផតើម Start Server Manager, ចុច Manage menu រ

ើយ

ររជើសររ ើស Add Roles and Features។

ចុច Next រលើ Add Roles and Features Wizard មុនរពល ចាប់ រផតើមសនលឹកករោត្រចញមក
របសិនរបើរោកអនកបាន checked Skip this page by default ទុំព័រពីមុនមក វានឹងមិន
បង្ហាញ)
ឥ

ូវ ររជើសររ ើសរបរភទ ការេុំ រ

ើង សរមាប់ DNS servers រោកអនកររជើសររ ើស Role-

based or feature-based installation។

បន្ទទប់មកររជើសររ ើស server រោកអនកចង់េុំរ
ររ ើស server រោកអនកចង់ បានរ

ើង DNS server role រលើ server pool។ ររជើស

ើយចុច next។

DNS Server role បានេុំរ

េុំរ

ើងរលើ server ជា new DNS Role កនុង Server Manager។

ង
ើ DNS Server កនុង Server 2012 របសិនរបើ ជា DNS server files ចាស់ Windows Server

2012 អនុញ្ជាត្រអាយររៀបររៀង files រ
េុំរ

យផ្ទទល់។ របសិនរបើ ចង់ររបើ command line រេើមបី

ើង DNS ររបើ dnscmd command។

រេើមបីេុំរ
Manager។

ើង DNS Server, ចុច Tools menu រ

ើយររជើសររ ើស DNS និងន្ទុំសនលឹក DNS

រយើងរត្ូវការេុំរលើង DNS server នឹងរធវើការមុនបដនែមមុខង្ហរ ររជើស ររ ើស DNS server រេើមបី
ររៀបចុំ រ

ើយចុច Action menu, រ

ើយ ររជើស ររ ើស Configure a DNS Server។

មានជររមើស options បី រោកអនកអាចបរងកើត្: configure a forward lookup zone only, create
forward and reverse lookup zone, ឬ configure root hints only។ forward lookup zone
អនុញ្ជាត្ រអាយ រោកអនករធវើតាម មុខង្ហរ សតង់
ចុចរលើ Next។

យករ្មេះ name បញ្ូច ល IP address។

បញ្ូច លរ្មេះ zone name។

រេើមបីផល
ត ់រ្មេះ name resolution សរមាប់ការភាាប់ internet រោក អនកបញ្ូច លរ្មេះ ISP
name servers ឬររបើ DNS មួយ េូចជា OpenDNS។ ចុចរលើ Next រ
អនករត្ូវ បាន េុំរ

ើយ DNS server របស់

ើង រួចរស្រសច។

រមររៀនទី២០: េុំរ

ង
ើ Domain Controller កនង
ុ Server 2012 រ
PowerShell

យររបើ Windows

រោកអនកបានេុំរ

ើង Server 2012 រួច េុំរ

ើង static IP address និងរ្មេះ computer

រយើងនឹងេុំរ
controller កនុង MBG-DC1 រ

ើង domain

យររបើ Windows PowerShell ដេលមាន static IP address ជា

192.168.80.1។
ជុំោទី១: ដឆក AD DS Role
េុំបូងដឆក AD DS role របើកសនលឹក Windows PowerShell សររសរ cmdlets.
1 PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
ជុំោទី២: េុំរ

ើង AD DS Role

PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature –>Name AD-Domain-Services

រោកអនករឃើញរលើរអរកង់បន្ទទប់ពីបញ្ចប់េុំរ

ើងលកខណ:ពិរសស AD DS feature។

ជុំោទី៣: Perform prerequisite check មុនរពលចូលេល់ server រៅ DC, រយើងអាដឆក
អវីៗរគប់យ៉ាង OK អនុញ្ជាត្រអាយរធវើការដត្សសាកលបង
1 PS C:\Users\Administrator> Test-ADDSForestInstallation
ឥ

ូវបានកុំ ណត្់ domain level test

1 PS C:\Users\Administrator> Test-ADDSDomaininstallation
ដត្ស domain ការេុំរ

ើងរៅ DC level

1 PS C:\Users\Administrator> Test-ADDSDomaControllerIninstallation
ជុំោទី៤: របត្ិប
ត ត្តិ Server រៅ Domain Controller

paste cmdlets ខាងររកាមកនុង notepad រ

ើយបរងកើត្ script។

#
# Windows PowerShell script for AD DS Deployment
#Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest
-CreateDnsDelegation:$false
-DatabasePath “C:\Windows\NTDS”
-DomainMode “Win2012”
-DomainName “mustbegeek.com”
-DomainNetbiosName “MUSTBEGEEK”
-ForestMode “Win2012″
-InstallDns:$true
-LogPath “C:\Windows\NTDS”
-NoRebootOnCompletion:$false
-SysvolPath “C:\Windows\SYSVOL” `
-Force:$true
ចុំលង script កនុង notepad រួចរ

cmdlet រេើមបីបូរត PowerShell រ
12

ើយ save ជា InstallDC.ps1. រ

ើយវាយសររសរ

ើយ execute the script។

PS C:\Users\Administrator\Desktop> Set-executionpolicy remotesignedPS
C:\Users\Administrator\Desktop> .\InstallDC.ps1

រោកអនករឃើញសារអុំ

ុងរពលេុំ រ

ើង បន្ទទប់មក restart

Posted in រមររៀន, រមររៀន Window Server 2012 |

រមររៀនទី ២១ េុំរ

ើង :iSCSI SAN

រមររៀនទី២១: េុំរ

ង
ើ iSCSI SAN កនង
ុ Server 2012 R2

Server 2012 រួមមានសមាធាត្ុ iSCSI software រោកអនកអាចបរងកើត្ SAN កនុង server 2012។

មានពីរសមធាត្ុចមបង ដន iSCSI គឺ iSCSI initiators និង iSCSI target. iSCSI initiator គឺជា
client ឬ system ដេលនឹងររបើ សរមាប់ផុក
ទ storage ពី SAN. iSCSI target គឺរបអប់ SAN
ឬរបអប់ storage box ឬ server កដនលង iSCSI រត្ូវបានេុំរ
ពិរសស Server 2012 iSCSI SAN រេើមបីេុំរ
សរមាប់Hyper V និង VMware vSphere។

ើង។ រោកអនកអាច ររបើលកខណ:

ើង shared storage រពល fail-over clustering

មា៉ា សុីនរត្ូវបានេុំរ

ើង ជាមួយ hard disk 2 និង 3 និមួយៗគឺ 500 GB សរមាប់ iSCSI SAN

ជុំោនខាងររកាម រេើមបីេុំរ

ើង iSCSI target សមាធាត្ុ រៅកនុង server។

ជុំោនទី១: ពី Server Manager ចុច Manage រ

ើយចុច Add Roles and Features។

ជុំោនទី២ ចុចរលើ Next រលើទុំព័រ Before you begin។
ជុំោនទី៣ រលើទុំព័រ select installation type ររជើសររ ើស Role-based or feature-based
installation រ

ើយចុចរលើ Next ។

ជុំោនទី៤ រលើ select destination server option, ររជើសររ ើស select a server from the
server pool option រ

ើយ ររជើសររ ើស server ចុច Next។

ជុំោនទី៥ រលើ select server roles page, ចុចពរងីក File and Storage Services role, រ
ពរងីកមតងរទៀត្ File and iSCSI Services ឥ
Server ចុចរលើ Next។

ជុំោនទី៦ រលើទុំព័រ ចុចរលើ Next រ
ជុំោនទី៧ រមើ លទុំព័រត្៌មានរ
ជុំោនទី៨ បន្ទទប់ពីការេុំរ

បានេុំរ

ើយ

ូវររជើ សររ ើស លកខណ:ពិ រសស iSCSI Target

យមិនដឆកលកខណ:ពិរសស។

ើងវ ិញ និងចុ ច Install។

ើង បានបញ្ចប់ ចុចបូត្ុង Finish។

ើង iSCSI រជាគជ័យ រលើ server រនេះ។ រេើមបីចូលថាស disks online ចូលរៅ

Server Manager ចុច File and Storage services tab, ររជើសររ ើស Disks tab រោកអនកនឹង
រឃើញបញ្ាី list ដនថាសរ ឹង disk។ ចុចសាតរុំ លើ disk និងចុច Bring Online. រធវើជុំោនរនេះ
រ

ើងវ ិញ ដនថាសនិ មួយៗ រោកអនកទទួលការេុំរ

ើង បន្ទទប់មកចុច Bring Online អានវា

រ

ើយ Yes។

បរងកើត្ទុំ

ុំ volumes កនុងថាស disks ពីសនលឹកេូចគ្នន ចុចសាតរុំ លើ disk រ

ើយចុច New

Volume។

ទុំ

ុំ volume ថ្មីរលចរ

server និងថាស disk រ

ើង ចុចរលើ Next រលើទុំព័រពីមុន before you begin page ររជើសររ ើស
ើយ ចុចរលើ Next។

ចុចរលើ OK រលើ warning

ឥ

ូវរនេះ លកខណ:ពិ រសស ទុំ

ុំដន volume រ

ើយចុច Next។

ផតល់រ្មេះ drive
letter រៅទុំ

ុំថ្ីម new volume រ

ើយចុច Next។

ររជើសររ ើស file system រ

រមើ លការបញ្ជ
ា ក់រ

រធវើជុំោនេូចរនេះ រ
រមើល ទុំ

ើយចុច Next។

ើងវ ិញ confirmation រ

ើយចុច Create

ើងវ ិញ សរមាប់ ថាស disk រផេងរទៀត្ រេើមបីបរងកើត្ volume។ រេើមបី

ុំ volumes ចុចរលើ volumes tab។

ឥ

ត volumes បានររៀបចុំ បានេុំរ ើង LUNs ឬ virtual disks។ រេើមបីបរងកើត្
ូវរនេះបណ
LUNs ឬ virtual disks។ កនុង Server Manager, ររជើសររ ើស File and Storage services tab រួច
រ

ើយររជើសររ ើស iSCSI tab ចុចរលើ Tasks រ

ើយររជើសររ ើស New iSCSI Virtual Disk។

ថាស iSCSI virtual disk នឹងរបើក, ររជើសររ ើស server និងររជើសររ ើស volume និងចុចរលើ
Next។

វារ្មេះ name ដន virtual disk និងផតល់រអាយ LUN-1 និងចុច Next។ រោកអនក អាចរមើល
VHDX file, េូច file format ដេល Hyper V ររបើសរមាប់ virtual disks ដន Hyper V virtual
machines។

លកខណ:ពិរសសទុំ

ុំ virtual disk‘s ររជើសររ ើសរបរភទ disk ររជើសររ ើស Dynamically

expanding និង disk space ចុចរលើ Next។

កនុងទុំ

ុំ Assign iSCSI target ររជើសររ ើស new iSCSI target option និងចុច Next។

វាយរ្មេះ name សរមាប់ថ្ីម។

ចុ ចរលើ
Add បដនែម id dialog box នឹងរបើក។ មានបីមរធោបាយ កុំណត្់អត្សញ្ជាណ ឧបករណ៍
ដេលនឹងររបើ virtual disk)។ ររជើសររ ើស IP វាយ IP ដន 192.168.80.80 រ

ើយចុច OK។

រោកអនកមាន list ដន iSCSI initiat បដនែម iSCSI ចុចបដនែម និងរធវើជុំោនេូចខាងររកាម
ចុចរលើ Next។

កនុងទុំព័រ Enable Authentication រោកអនកមានជររមើសររ ើស option រេើមបីររបើ CHAP រេើមបី
កុំណត្់ authenticating iSCSI និង iSCSI target។ រួចរ ើយចុច Next។

រមើ លការេុំរ

ើង រ

ើងវ ិញ រួចរ

ើយចុ ច Create រេើមបីបរងកើត្ new virtual disk ឬ LUN។

បន្ទទប់ពីការេុំរ

ឥ

ើង រោកអនកអាចរមើល virtual disks កនុង iSCSI។

ូវរោកអនកអាច ររបើ virtual disk កនុង Hyper V ឬ vSphere

រមររៀនទី ២២ េុំរ

ើង :Storage Space

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទុំន្ទក់ទុំនង ផសយពាណិជាកមម 077778647-070778647)
រមររៀនទី២២: េុំរ

ើង Storage Space កនង
ុ Server 2012

Storage Space គឺ ជា លកខណ:ថ្មីកុង
ន Server 2012 និងរបព័នរធ បវត្តិ Windows 8។ មូល ា នដន
storage space។ រោកអនក អាចវាយ និងទុំ

ុំដន physical disk។ Storage space រធវើការ NTFS

(New Technology File System) និង ReFS (Resilient File System) volume។
1. Physical Disk: ជុំោនេុំបូង រេើមបីមាន physical disk។ រោកអនកអាចមានថាសអបប
បរមា។ ប៉ាុដនតអាចេុំរ

ើង ពីរ ឬររចើនជាង physical disk។

2. Storage Pool: កនុង storage pool, physical disks រត្ូវបានបរងកើត្ជារកុម រេើមបីបរនែម
physical disks រៅstorage pool។

3. Virtual Disk (Storage Space): មានថាស disk ដេលររបើរ

យ operating system ឬ

user បន្ទទប់ពីការបរងកើត្ volumes ដន disk។ Virtual disk អាច fixed ។
4. Disk Drive: មាន volumes ឬ partitions បានបរងកើត្រលើ virtual disk។ ថាសទាុំងអស់
មានរលើ My Computer ជាមួយ drive letter។
េុំរ

ង
ើ Storage Space កនុង Server 2012 រេើមបីេុំរ

role រត្ូវបានេុំរ

ើង ត្ួន្ទទី server role រត្ូវបានេុំរ

ើង storage space, Storage Services server
ើងរ

យ default កនុង Server 2012។

រោកអនក
អាចេុំរ

ើង មានពីរ physical disks, disk 1 និង disk 2។ រយើងនឹងរួមបញ្ូច ល disk ថាសពីរ

និងបរងកើត្ storage pool។

ជុំោនទី១: បរងកើត្ Storage Pool រេើមបីបរងកើត្ storage pool របើក Server Manager ចុច File
and Storage Services រលើបា៉ាដណលខាងរធវង រួចរ

ើយចុច Storage Pools ពីបា៉ាដណល រលើ

បា៉ា ដណល Storage Pool ចុច Tasks និងចុច New Storage Pool។

Storage Pool ថ្មីនឹងរោត្រ

ើង កនុងទុំព័រ Before you begin ចុច Next វាយរ្មេះ name

របស់ storage pool និងការ អធិបាយ ចុចរលើ Next មតង។

ររជើសររ ើស physical disk ទុំរនរ ចុច Next។

រមើលរ

ើងការបរងកើត្ settings រ

ចុច Close បន្ទទប់បញ្ចប់ការេុំរ

ើយចុច Create។

ើង រជាគជ័យ storage pool ដេលរៅថា StoragePool1.

ជុំោនទី២: បរងកើត្ Virtual Disk
រលើបា៉ាដណល virtual disks ចុច Tasks រ

New virtual disk រោត្រ

ើយររជើសររ ើស New Virtual Disk។

ើង ចុច Next រលើទុំព័រ before you begin ររជើសររ ើស storage pool

ទុំរនរពី virtual disk ណ មួយនឹងបរងកើត្។

វាយរ្មេះ name និង description សរមាប់ virtual disk ចុច Next។

ររជើ សររ ើស storage layout ររជើសររ ើសរ

យង្ហយ virtual disk data ចុចរលើ Next។

ចុច Next។

លកខណ:ពិរសសទុំ

ុំដន virtual disk ទុំ

ុំ 15 GB ចុច Next។

រមើ លការបរងកើត្រ

ើងវ ិញ រ

ើយចុ ច Create រេើមបីបរងកើត្ virtual disk។

រមើលលទធផល ដឆកជររមើសររ ើស Create a volume when this wizard closes ចុច Close។

បរងកើត្ទុំ

ុំថ្ីម volume រោត្រ

ើង ចុច Next រលើ Before you begin wizard។ រលើ Server និង

សនលឹក Disk ររជើសររ ើស server រ
ជុំោនទី៣: បរងកើត្ទុំ

ុំ Volume

ើយចុច Next។

លកខណ:ពិរសសដនទុំ

ុំ volume គឺ 8 GB ចុច Next។

លកខណ:ពិរសសដនរ្មេះថាស drive letter ចុច Next។

លកខណ:ពិរសសដន File System Settings។ ររជើសររ ើស file system រ
volume label។

ើយវាយ រ្មេះ

រមើ លការេុំរ

ើ ងរ

នឹងរមើលរឃើញទុំ

ើងវ ិញចុ ច Create។

ុំ 8 GB volume កនុង My Computer។

បរងកើត្ storage space កនុង Server 2012។

រមររៀនទី ២៣េុំរ
រមររៀទី២៣: េុំរ

ើង :SQL Server 2012

ង
ើ SQL Server 2012 ការរគប់រគង Studio Express

ការរគប់រគង SQL Server 2012 Management Studio Express គឺ ជាកមមវ ិធី software program ពី
Microsoft ដេលរត្ូវ បានររបើសរមាប់ការេុំគលង ការរគប់រគង Microsoft SQL Server 2012
DBMS។ វាបានដណន្ទុំេុំរ

ើងការរគប់រគង install Management Studio រលើ server WIMS

SQL Server 2012 database។
រេើមបីេុំរ

ង
ើ :

1. កុំណត្់រេើមបីេុំរ

ើង 32-bit ឬ 64-bit version ដនការរគប់រគង Management Studio:

កនុង Windows 7 ឬ Windows Vista រធវើេូចខាងររកាម:
– របើក System រ យចុចរលើបូត្ុង Start button ចុចសាតរុំ លើ Computer រួចចុច Properties.
– ររកាម System រោកអនកអាចរមើលរបរភទ system type.
2. របើក Browse folder សរមាប់េុំរ

ើង:

– សរមាប់ 64-bit: រលើ WIMS DVD, របើក \SqlServer12\x64, right click on SQLServer12.exe,
ចុចសាតុំ រ

ើយ Run ជា administrator។

– សរមាប់ 32-bit: រលើ WIMS DVD, របើក \SqlServer12\x86, right click on
SQLServer12x86.exe ចុចពីរេងរលើ file។

Microsoft SQL Server Management Studio បានេុំរ

ើងរួច។

រមររៀនទី ២៤ ដករ្មេះ:Admin account
រមររៀនទី២៤: ររបៀបដករ្មេះកនង
ុ Administrator account
វ ិធីទី១: ដករ្មេះ Administrator account ឆលង Computer Management Console (Windows 8,
Windows 7 និង Windows Vista)។
1. កនុង Windows 8, ពី Start Screen វាយ Computer រ

ើយកាលណ icon បង្ហាញចុចខាង

សាតរុំ លើវា។ ចុចខាងរឆវងរលើ Manage និង skip ជុំោនទី ២។
ចុចសាតរុំ លើ My Computer, កនុង Windows XP, ឬComputer, កនុង Windows 7 ឬ Windows
Vista, រ

ើយររជើ ស ររ ើស Manage បង្ហាញរូបខាងររកាម។

2. បង្ហាញ User Account Control ចុចររជើសររ ើស Yes ។
3. រលើ Computer Management និងរបើក។ ពរងីក System Tools folder, កាលណ Local
Users and Groups folder, រ

ើយចុចរលើ Users folder។

4. ចុចសាតុំ រលើ Administrator account ររជើសររ ើស Rename េូចង្ហាញខាងររកាម។

វាយរ្មេះ name រេើមបីដករ្មេះ rename Administrator account ចុចរលើ Enter រលើ
keyboard។
វ ិធីទី២: ដកRename Administrator account ឆលង Local Policy Editor (Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, and Windows XP Professional)។
1. កនុង Windows Vista or Windows 7 ចុចរលើ Start រ ើយវាយរលើ Local Security
Policy និងរ ើយ Enter រលើ keyboard កនុង Windows XP, ចុចរលើ Start និងចូល

Control Panel. កាលណរបើក Control Panel opens, ចុចពីរេងរលើ Administrative
Tools ចុចពីរេឹងរលើ Local Security Policy icon។

កនុង Windows 8, ពីរអរកង់ Start Screen វាយ Run រ ើយចុចរលើ Enter រលើ keyboard
របស់អក
ន ។ របអប់ Run dialog box វាយ secpol.msc និង Enter រលើ keyboard។
2. ដេលបង្ហាញ User Account Control ចុចរលើបូត្ុង Yes។
3. កាលណ Local Security Policy របើក Security Settings folder, កាលរលើ Local
Policies folder, និងចុចរលើ Security Options folder ដេលបង្ហាញរខៀវ។

Accounts: Rename administrator account Properties របើកបង្ហាញ។

រ្មេះ name ថ្មីសរមាប់ Administrator account រ
វ ិធីទី ៣: ដក Rename Administrator account រ

ើយចុច Enter រលើ keyboard។
យររបើ UserPasswords2 Control Panel

វ ិធី នឹងរធវើការរលើ Windows XP
1. ចុចរលើ Start Button (

)រ

ើយររជើសររ ើស Run menu option.

2. កនុង Open: field enter control userpasswords2 រ ើយចុចរលើ OK ។
3. រលើ User Accounts control panel screen នឹងរបើក រមើលរូបភាព។

properties screen សរមាប់ Administrator account បង្ហាញខាងររកាម

កនុង User name: field, បតុរ user name ពី Administrator បញ្ជ
ា ររជើសររ ើស កាលណបានរធវើ ចុច
រលើ Apply និងចុច OK ។
1. រោកអនកអាច ចុច User Accounts screen េូចជា Administrator account រត្ូវបានដក។
វ ិធីទី៤: ដក Administrator account រ

យររបើ Renameuser.exe និងរធវើ Windows Vista,

Windows 7, និង Windows 8, រួមមាន Home។
1. េុំបូង រត្ូវ download SystemTool‘s RenameUser ពីទីតាុំង location:
2. វា downloaded, ពី zip file និងចមលង copy renameuser.exe ចូ លកនុង
C:\Windows\System32\ folder។
3. ទទួលរ្មេះ name PC ចុចរលើ Start ចុចសាតរុំ លើ Computer option រ

ើយររជើសររ ើស

Properties បង្ហាញរូបខាងររកាម ។

A screen will now open showing information on your computer. Under the Computer name,
domain, and workgroup settings category look for the information called Computer

Name. An example is shown below.

រមររៀនទី ២៥ :Enable Remote Desktop
រមររៀនទី២៥: ររបៀប enable Remote Desktop រលើ Windows Server 2012
កនុង Windows 2012, សនលឹក Remote Desktop មិនង្ហយស្រសួលរមើល។ រេើមបីចូលសនលឹក
Remote Desktop, មានវ ិធីពីរ: Command Line និង Graphical User Interface។
Command Line
1. រធវើចលន្ទ ពីខាងសាតដុំ នរអរកង់ រោកអនករលើ bar, Charm Bar។
2. ចុចរលើ Search:

3. បញ្ូច ល CMD កនុងរបអប់ Apps search text box:

4. ចុចរលើ CMD រលើរឆវងដេ និង command prompt:
5. កនុងសនលឹក command prompt វាយសររសរ SystemPropertiesRemote រ
។

6. រលើ command បញ្ូច លសនលឹក System Properties។
7. ររជើសររ ើស រៅររកាម Remote Desktop រ

ើយចុច OK។

Graphical Interface
1. រធវើចលន្ទ ខាងររកាមសាតដុំ េ ដនរអរកង់ និង bar, Charm Bar។
2. ចុចរលើ Settings

ើយបញ្ូច ល Enter

3. ចុចរលើ Server Info ររកាម Desktop

4. Server Info បញ្ូច លទុំព័រ Control Panel System ចុចរលើ Advance System Settings រលើ
សាត។
ុំ

5. ររជើសររ ើសរលើ Remote Desktop រ

ើយចុច OK។

Posted in រមររៀន, រមររៀន Window Server 2012 |

រមររៀនទី ២៦ អាច :Remote Desktop
រមររៀនទី២៦: អាច Remote Desktop រលើ Windows Server 2012
រេើមបីេុំរ

ើង Remote Desktop រលើ Windows Server 2012 សរមាប់ង្ហយេុំរ

ើងការរគប់រគង

server ពីចុំង្ហយ។
ជុំោនេុំរ

ង
ើ :

– Log រលើ Windows Server 2012 ចុចរលើ server manager ចុចរលើ Local Server រ
ររកាម Properties រោក Remote Desktop បាន disabled។

–
ចុចរលើ Disabled, រលើ system properties នឹងបង្ហាញ។ ររជើសររ ើស ‘Allow remote
connections to this computer‘, ចុចរបអប់ដឆក checked ចុចរលើ Select Users។

ើយរៅ

–រ

យររបើ default ចូល log រលើ user បដនែម Add domain ឬ local user រោកអនកចង់ បាន

និង save។

Posted in រមររៀន, រមររៀន Window Server 2012 |

រមររៀនទី ២៧ េុំរ

ើង :FTP Server

រមររៀនទី២៧: េុំរ
េុំរ

ើង FTP Server កនុង Windows Server 2012

ើង FTP server role កនុង Server 2012, រោកអនកអាចេុំរ

ើង FTP server ររកាម IIS

server role។ របើក Server Manager រលើ menu, ចុច Manage រ

ើយចុច Add Roles and

Features។

ចុច Next រលើសនលឹក Before You Begin ចុច Role-based or feature based installation
រ

ើយចុច Next។

ររជើសររ ើស server រ

ើយចុច Next មតងរទៀត្

ពរងីក web server (IIS) role ររជើសររ ើស FTP server រ

ើយចុច Next។

រយើងមិនរត្ូវការបដនែមលកខណ:ពិរសស ចុចរលើ Next មតងរទៀត្ ចុច Finish រលើសនលឹក
Confirmation។

បន្ទទប់ការេុំរ

ើង FTP server role, របើក Internet Information Services (IIS) console. ភាាប់

local server ពរងីក local server។

ចុចសាតុំ រ

ើចុច Add FTP Site។

វាយរ្មេះសរមាប់ FTP site េុំរ

ើង folder កដនលងសរមាប់

ក់ files ។ បរងកើត្ files កនុង

folder ដត្សសាក។ ដេល files ទាុំងរន្ទេះ និងចូល FTP client រ

យ users ចុច Next។

េុំរ

ើង IP address របស់ server រនេះ។ ដឆក start FTP site automatically ររជើសររ ើស No

SSL រ

ើយចុច Next។

ររជើសររ ើស Basic សរមាប់ការកុំណត្់។ ររកាម authorization, ររជើសររ ើស all users រេើមបី

អនុញ្ជាត្ FTP ចូលរៅ users របស់ domain. ដឆកទាុំង read និង write ររកាម permissions។

របើក browse FTP server ពីមា៉ាសុិន client machine វាយ IP address រលើ browserេូចជា
ftp://192.168.1.1/. វា នឹង បង្ហាញទុំព័រេូចខាងររកាម។

ចុច ALT key និងបង្ហាញ bar ចុច View និងចុច Open FTP site in File Explorer។

ឥ

ូវ FTP server និងរសនើរទារ username and password បញ្ូច ល username និង password ដេល
បានបរងកើត្រៅកនុង AD Users និ ងបណ
ត លកុុំពយូទ័ រ រ ើយចុ ច Log On។

បន្ទទប់មកចុច Log On រោកអនកនឹងរឃើញ files កនុង FTP server។

រោកអនកអាចរឃើញ file និង folder កនុង FTP server។ រោកអនកអាចររបើ FTP client េូច,
FileZilla រេើមបីចូល FTP server ពីមា៉ាសុីន។

រមររៀនទី ២៨ េុំរ

ើង :Hyper V Virtual

រមររៀនទី២៨: េុំរ
រោកអនកអាចេុំរ

ង
ើ Hyper V Virtual Machine ជាមួយ Internet

ើង virtual switch សរមាប់មា៉ាសុីន virtual machine។

1. External: switch រនេះរត្ូវបានររបើ រេើមបីភាាប់មា៉ាសុីន virtual រៅ external network និង
Internet។ Host និង មា៉ា សុីន virtual រលើបណ
ត ញដណត្វ ឺកេូចគ្នន។ របសិនរបើ host
មាន network adapter ររចើន រ

ើយដណត្វ ឺកររចើន networks អាចេុំរ

ើងរលើមា៉ាសុិន

virtual ។
2. Internal: switch រនេះរត្ូវបានបរងកើត្ network connection វាងមា៉ា សុីន virtual និង host
គត្់។
3. Private: switch រនេះរត្ូវបានបរងកើត្ ររបើ network connection រវាងមា៉ា សុីន virtual។
ការភាាប់ Internet ដខេ បរងកើត្ virtual switch រលើ virtual switch រនេះនឹងររបើ Ethernet adapter
ររបើដខេ របើក Hyper V manager។ រលើ បា៉ា ដណលចុច virtual switch manager។

Virtual switch manager នឹងរបើកេូចបង្ហាញខាងររកាម ររជើសររ ើស
External វាយ virtual switch រ

ើយចុច create virtual switch button។

Properties ដន virtual switch ថ្មីរត្ូវបានបង្ហាញ ផតល់រ្មេះ name ដន virtual switch។ My New
Virtual Switch. ររជើសររ ើស connection វាយសររសរេូចចា External network. រ
ររ ើស Realtek controller។

ើយររជើស

My internet connection គឺជា broadband connection បន្ទទប់ពី internet, broadband connection
អាចរមើល control panel, network connections។ របើក properties of broadband connection
ររជើសររ ើស sharing tab។ ររជើសររ ើស vEthernet (My new virtual switch). រ
OK បាបបង្ហាញសារ រ

ើយចុច OK. ចុច

ើយចុច OK រេើមបីបិទ broadband properties។

ររជើសររ ើស wireless adapter រ

ើយចុច OK។ My WiFi device បានេុំរ

ើង DHCP server

ទទួល IP address រ

យសវ័យរបវត្តិ។

ឥ

ូវរនេះ PC to wireless access point។ PC នឹងទទួល IP address ពី DHCP server និង
មា៉ា សុីន virtual។

រមររៀនទី ២៩ ការេុំរ

ើង :IIS 8.X

រមររៀទី២៩: ការេុំរ
រេើមបីេុំរ

ង
ើ IIS 8.X រលើ Windows Server 2012/R2

ើង IIS 8.x រលើ Windows Server 2012/R2 រ

យររបើ Server Manager

1. របើក Server Manager.
2. ចុចរលើ “Roles‖, រ

ើយចុច “Add Roles‖.

3. កនុង “Add Roles and Features Wizard‖, ពីទុំព័រ “Server Roles‖ ររជើសររ ើស “Web Server
(IIS)‖ option, រ ើយចុច “Next‖។

4.កនុង “Features‖ ររជើសររ ើស “.NET Framework 3.5 Features‖ រេើមបីេុំរ
“Next‖ ពីរេង។

ើង server, ចុចរលើ

5. ររជើសររ ើស “Application Development‖, ពរងីក folder និងររជើសររ ើស “.NET Extensibility

3.5‖ និង “ASP.NET 3.5‖ ។

6. ទាញចុេះររកាម “Management Tools‖ folder, រ

ើយររជើសររ ើស Roles ―IIS 6.0 Management

Compatibility‖ រ

យ default, បរងកើត្ “IIS Management Scripts and Tools‖ ។

7. ចុច “Next‖. រលើការររជើសររ ើសរបស់អនក រ
8. រងចាុំមួយរភលត្ ចុច “Close‖ ការេុំរ

រមររៀនទី ៣០ ការេុំរ

ើង IIS 8.0/8.5 រត្ូវបានបញ្ចប់។

ើង :IIS 8

រមររៀនទី៣០: េុំរ

ង
ើ IIS 8 រលើ Windows Server 2012

ត្រមូវការ:


Windows Server 2012 រត្ូវបានេុំរ

ការេុំរ
រេើមបីេុំរ

ើយចុច “Install‖ ចាប់រផតើមការេុំរ

ើង

ើង IIS 8 ជាមួយ Default Settings
ើង IIS 8, ររបើ ជុំោនេូចខាងររកាម:

ើង។

1. របើក Server Manager។
2. Under Manage menu, select Add Roles and Features:

3. ររជើសររ ើស Role-based or Feature-based Installation:

4.ររជើសររ ើស server (រ

យររបើ default), េូចបង្ហាញ:

5. ររជើសររ ើស Web Server (IIS):

6. បដនែម features សរមាប់ IIS, ចុចរលើ Next:

7. ចុចរលើ Next:

8. Customize ការេុំរ
រលើ Next:

9.ចុច Install:

ើង IIS របស់អនក ឬអនុញ្ជាត្ default settings ដេលបានររជើសររ ើស ចុច

10. កាលណការេុំរលើង IIS បញ្ចប់:

11. ចុចរលើ Close រេើមបីបញ្ចប់។

