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Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 

   خالصه :

اندازي راه باشود. محسوب میدر شبکه هاي بزرگ پست الکترونیکی به عنوان سرور ) Exchangeایمیل سرور مایکروسافت (
و  یـاهوسرورهایی ماننـد نیازي به بر ععهده بگیرید و توانید کنترل ارسال و دریافت ایمیل بین کاربران سازمان خود را می آن

 .شودامنیت و محرمانگی اطالعات سازمان حفظ میبنابراین نیست و  میلجی

به منظور بـه   Public Folder اندازيراه، ها، تقویم، تماسEmail امکان ارسال، دریافت و مدیریتهاي آن از جمله قابلیت
تعیین دسترسی کـاربران جهـت خوانـدن و یـا پـاك کـردن و ، ت و ارسال شده توسط کابرانهاي دریافاشتراك گذاري ایمیل

 و بسیاري دیگر است.ها و فولدر ساختن نامه
 

 

 اعتس 40 دوره: مدت

 Windows Server نیاز: پیش

 حوزه فناوري اطالعاتمرتبط با کارشناسان و دانشجویان  ،مدیران مخاطب:

 همراه با Exchange Server 2016مایکروسافت بنام قدرتمند هاي ایمیل سرور و قابلیت امکاناتآشنایی با  :اهداف دوره

 آنبندي اندازي و پیکرراه
 

 در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

توانند با محیط کاربري آن آشنا شده و می و پیش نیازهاي آن Exchange Server 2016اندازي پس از نصب و راه
Mailbox بسازند. دیتابیس Mailbox با نند. کها را مدیریتRecipient Properties ،Address List  آشنا شده و

 و .... Send Connector ،Receive Connector  ،Accepted Domainمعرفی و راه اندازي همچنین  نمایند. تنظیم

 

 دوره: سرفصل

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (Exam Ref 70-345)  
 
Active Directory Preparation and domain controllers 
Exchange 2016 installation 
Exchange Management tools 
Accepting domain setup 
Plan for database size and storage performance requirements 
Plan for virtualization requirements and scenarios 
Plan mailbox role capacity and placement 
Design public folder placement strategy 
Create and configure Offline Address Book (OAB) 
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Setting up journaling 
Create different types of users 
Plan for MAPI over HTTP and Outlook Anywhere 
Configure an address list 
Configure authentication methods 
Plan the namespace model 
Design Edge transport 
Design message hygiene solutions 
Configure Send-Receive connectors 
Configure transport rules 
Configure Edge servers 
Plan for Exchange clustering 
Create a database availability group (DAG 
Replicate databases in a DAG 
Add an administrator to manage Exchange 
Troubleshoot DAG database replication 
Manual database cluster failover 
Installing roles through CLI 
Export mailboxes to PST files 
Check database integrity 
Data Loss Prevention (DLP) policy setup 
Set up MAPI over HTTP and Outlook Anywhere 
Control mobile device functionality 
Outlook web access 
Test using Remote Connectivity Analyzer 
Access Exchange using Outlook 
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