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 ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تاريخ نگارش نخست:

 ۲۲/۱۰/۱۳۹۵: یتاريخ نگارش جار 

 مهدی غفاری :نویسنده

 عادیبندی (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه): طبقه

 گروه کاربران اوراکل تهران ارائه شده به:
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 cygwinویندوز با  agentکردن  deployنحوه 
 ها،Exadata همچنینو   ASMزیرساخت ها،listenerها، databaseها، target )hostاضافه کردن 

Middlware Cluster Serviceبه و ...) ها OEM به طور مشخص برای اضافه کردن سادگی قابل انجامهب .

target database  درOEM  ابتدا بایدhost  و یاhostمورد نظر را  هایadd رد. برای اضافه کردن هر کhost 

به صورت مستقیم ای است که ارتباط مانیتورنیگ رو برنامه agentاست. یک  hostمشخص آن  agentنیاز به 

 .ایجاد میکند hostدر  OEMبا 

 OEM 13Cبه  host targetاضافه کردن یک 

 sysmanالگین با کاربر 
https://mdc-em.itc.mashhad.ir:7802/em 

Add Targets Manually 

 

 

 

 

https://mdc-em.itc.mashhad.ir:7802/em
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Install Agent on Host 
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Add Target Wizard – Step1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 of 55                                                                                                              mghaffari.blog.ir 
 

 

 Targetچک کردن ورژن دیتابیس 
 مورد نظر وصل میشیم و ورژن دیتابیس را چک میکنیم: host ما به EMبه  hostقبل از اضافه کردن 

 داریم) 2008r2(در اینجا ما یک ماشین با ویندوز سرور 

 الگین میکنیم: sysبه دیتابیس با یوزر 

 

 تطبیق ورژن دیتابیس با مستند اوراکل
http://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMLCM/GUID-DFB714BE-7400-46E8-99E7-

6F6B1138A6EF.htm#EMLCM11476 

 شوند:طور کامل ساپورت میبه  OEM 13Cهای زیر توسط به طور خالصه ورژن

::Oracle Support:: 
Database versions: 12.1.0.2.0, 12.1.0.1.0, 11.2.0.4.0, 11.2.0.3.0, 11.2.0.2.0, 11.2.0.1.0, 11.1.0.7.0, 
10.2.0.5.0, 10.2.0.4.0, 10.1.0.5.0 are supported for management targets, these databases can be 
discovered from OEM Cloud Control console.  
 
Tips: Database version 12.1.0.2.0 is the only supported database as repository for 13c EM. 

http://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMLCM/GUID-DFB714BE-7400-46E8-99E7-6F6B1138A6EF.htm%23EMLCM11476
http://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMLCM/GUID-DFB714BE-7400-46E8-99E7-6F6B1138A6EF.htm%23EMLCM11476
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 ویندوز agentچک کردن 
اندازی کنید. نصب و راه OEMمورد نیاز هاست را برای  agentاینکارو کنید الزمه که  اگه اولین باره که میخواین

دهیم اندازی کردیم و فقط در این مرحله نحوه چک کردن آن را توضیح میرا از قبل نصب و راه agentما اینجا 

 میکنه. پشتیبانی طور کاملبه  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۲، ۲۰۰۸های سرور قابل دسترس تا این لحظه از ویندوز agentآخرین 

 

 طی کنید: OEMر زیر را در یمس

Setup > Extensibility > Self Update 

 

 شوید: Agent Softwareوارد پوشه 

> Agent Software 
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 statusمرود نظر در قسمت  agentمورد نشر خود برسید اگر در  OSاسکرول کنید تا همانند شکل زیر به 

 طی شده است. OEMاندازی آن به شکل صحیح در بود یعنی مراحل نصب و راه Appliedهمانند شکل زیر 

 

 عامل اینکار را به شیوه زیر انجام دهید:سیستم CLIدسترسی ندارید با استفاده از  GUIبه در حال حاضر اگه 

$OMS_HOME/bin/emcli login -username=sysman -password=****** 
Login successful 
$OMS_HOME/bin/emcli get_supported_platforms 
----------------------------------------------- 
Version = 12.1.0.3.0 
Platform = Linux x86-64 
----------------------------------------------- 
Version = 12.1.0.3.0 
Platform = Microsoft Windows x64 (64-bit) 
----------------------------------------------- 
Platforms list displayed successfully. 
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Add Target Wizard – Step2 

 تست ارتباط
 پینگ میکنه یا نه Domain Nameهاست مورد نظر رو از طریق  OEMسرور ابتدا باید مطمئن بشیم که 

 برای تست ارتباط استفاده کنید. telnetو یا  rpingدر فایروالهای میانی بسته بود از  pingنکته: اگر به هر دلیلی 

[root@mdc-em ~]# ping mdc-dwh01.itc.mashhad.ir -c 10 
PING mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.474 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=2 ttl=128 time=0.522 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.446 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=4 ttl=128 time=0.519 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=5 ttl=128 time=0.593 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=6 ttl=128 time=0.512 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=7 ttl=128 time=0.495 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=8 ttl=128 time=0.545 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=9 ttl=128 time=0.641 ms 
64 bytes from mdc-dwh01.itc.mashhad.ir (172.16.8.28): icmp_seq=10 ttl=128 time=0.604 ms 
 
--- mdc-dwh01.itc.mashhad.ir ping statistics --- 
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.446/0.535/0.641/0.058 ms 
[root@mdc-em ~]# 

 

نباید آدرس  IPداد و به هیچ عنوان از طریق  Domain Nameاحتمًا باید از طریق  OEMدقت کنید آدرس هاست را به 

 هاست را به داد.
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 اضافه کردن هاست

 

Session Name رو به صورت انتخابی نامگذاری کنید و یا نام پیش فرض را برگزینید 

 کلیک کنید nextبر روی دکمه 

 agentایجاد دایرکتوری 
 ترجیحًا در محل نصب اوراکل ایجاد کنید: agent13cدایرکتوری جدیدی به نام 

C:\Users\em_cloud>mkdir D:\app\agent13c 
 

 تنظیم پارمترهای دایرکتوری
 های را به درستی وارد کنید:همانند شکل زیر مسیر دایکرتوری
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Add a new Named Credential 
 کلیک کنید Add a new Named Credentialی حال بر روی دکمه
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 Named Credentialپیکربندی 
 در سرورهای ویندوز داریم administratorsعاملی عضو گروه در این مرحله از ویزارد ما نیاز به یک کاربر سیستم

 

 عاملایجاد کاربر سیستم
 کنیمعاملی در ویندوز با دسترسی ادمین ایجاد مییک کاربر سیستم
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 Named Credentialیندی ایجاد پیکر

 

 کلیک کنید تا به مرحله بعد ویزارد هدایت شوید. Nextحال بر روی دکمه 

Add Target Wizard – Step3 
 کلیک کنید: Deploy Agentکردن بعد از بررسی مشخصات و صحت آنان بر روی دکمه  Deployحال برای 
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Add Target Wizard – Step4 
 Add Host Targetsاز طریق  hostبه  agentکردن  deployخب حاال ما به مرحله حساسی میرسیم برای 

استفاده میکنه حتی برای هاست ویندوز پس اگه شما بخواین مراحل اضافه کردن  SSHاز پروتکل  OEMرابط 

host  ویندوزی رو درOEM شید:طی کنید با خطای زیر مواجه می 

SSH server check failed - SSH daemon (sshd) is not running on port "22" 

 

 

 کلیک نکنید. Continueنکته: در این مرحله به هیچ عنوان بر روی دکمه 

 کنیم.این صفحه را به همین صورت فعالً رها می

 agentکردن  deployارائه راهکار برای 
راهکار دوم کپی  است. Cygwinافزار با استفاده از نرم Open SSHیکی از راهکارهای ما در این لحظه پیکربندی 

 یبرا یستن یلزوم هگید راهکار دومبا به صورت دستی است.  نصببر روی ماشین مقصد و  agentکردن 

cygwin یدسترس ssh استفاده از راهکار دوم (نصب مستقیم  ، یا چند ماشین ویندوزی کی ی. برانیمفراهم ک

agent  درhost ( اینکار دردسرهای  پیکرنبدی چندین ماشین برویمسراغ  هب نکهیا به محض ه ولیانجامقابل

 اریبس cygwinبا  ندوزین ویماش برای ssh به نظر میاد پیکربندی محیطی نیدر چن زیادی رو برامون میاره.

ایجاد  ندوزیو نیبه ماشو کنترل شده  امن ssh یدسترس کیشما  cygwinبا اینکه بعالوه  باشه راحتترجالبتر و 

شوند و کنترل ها و مواردی ایجاد میدر ویندوز معلوم نیست چه دسترسی agentکنید ولی با نصب مستقیم می

چون  رندیگیقرار نم یتوجهیمورد ب یتیامن موارد Cygwin یکربندیپهمچنین با . کردن آنها امکان پذیر نیست

ای یا  domainکاربر  کیفقط  Cygwinبا پیکربندی  مچنینه و کنیمیم بنصمورد نیاز رو  یهاتنها بستهما 

local  از طریق  را امن یدسترس جداایssh استفاده از  نکهیامهمترین نکته و دارد. نکته آخر  نیبه ماش

Cygwin  درAdd Host Target Wizard شودیم یبانیشتیشده و پ دييتوسط اوراکل تا: 
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https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e22624/preinstall_req_cygwin_ssh.h

tm#EMBSC151 

بعدها هم موردنیازتون  SSHچون این ارتباط بفیر از موارد گفته شده من راهکار اول را به شما توصیه میکنم 

 SSHهای خود و دریافت اطالعات از Hostبرای ارتباط با همه  OEMخواهد بود و راهکاری مطمئنتر است زیرا 

 کند.استفاده می

 Cygwinنصب 
شما دسترسی به  host تواند به دو روش آنالین و آفالین صورت گیرد، اگرخوشبختانه می Cygwinنصب 

 شود از روش آنالین استفاده شود.اینترنت را دارد توصیه می

ای روی ماشین دیگه SSHرو شروع کنید مطمئن بشید که هیچ سرویس   Cygwinقبل از اینکه نصب : ۱نکته

 خورید.های وحشتناکی میconflict، وگرنه به اندازی نشده باشهراه

معرفی کرده، اگه هر کدوم از اینها رو قبالً  SSHرو برای سرویس  MKSNTو  OpenSSH: اوراکل صراحتًا ۲نکته

 سیستم حذف کنید. PATHو متغیرهای محیطی را از  stopاندازی کردید سرویس مورد نظر را نصب و راه

ارتباط ماشین را بر توانند شما را دیوانه کنند!! قبل از اینکه دیوانه شوید : فایروالهای امنیتی به سادگی می۳نکته

) و در صورت اختالل در مسیر از ادمینهای telnetتست کنید(مثالً با  22یا همان  SSHروی پورت دیفالت 

 های خود باز کنند. فایروال محترمانه درخواست کنید ارتباط شما را براساس پالیسی

 روش آنالین
 نصاب را از لینک زیر دانلود کنید:

https://cygwin.com/install.html 

 دسترسی کاربر ادمین
 برای نصب نیاز به دسترسی کاربر ادمین داریم:

 

 

 

 

https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e22624/preinstall_req_cygwin_ssh.htm%23EMBSC151
https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e22624/preinstall_req_cygwin_ssh.htm%23EMBSC151
https://cygwin.com/install.html
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 با شادی خوش آمدید

 

 افزارانتخاب نحوه نصب نرم
 کنیم:کلیک می Nextبر روی دکمه 
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های دوم و سوم استفاده نصب آفالین به ترتیب از گزینههای باال رو پیش بریم برای تونیم یکی از گزینهما می

 خواهیم کرد. در این مرحله گزینه اول را برگزینید.

 )C:\cygwin( انتخاب مسیر نصب -گری فوت کوزه
 این چند خط رو به دقت بخونید خیلی مهمه خیلی

رو انتخاب نکنید حتی اگه ای مسیر نصب رو حتمًا و حتمًا آدرس زیر قرار دهید به هیچ عنوان مسیر دیگه

 بیتی هستش مسیر رو بر روی مسیر زیر قرار دهید. ۶۴های افزار شما جزو نسخهعامل و نرمسیستم

C:\cygwin 
 

فرض در کدهای خودش گنجونده و این مسیر رو به صورت پیش OEMچرا این مسیر آنقدر مهمه؟ در حقیقت 

 ف وقت زیادی برایتان میارهبه معنای کلمه اتال OEMعوض کردن این مسیر در 

 OEMحاال اگه دوست داشتید یه امتحانی کنید من سرنخ رو بهتون میدم، مسر زیر مشخص کننده این مسیر در 

 هستش:

$OMS_HOME/oui/prov/resources/ssPaths_msplats.properties 
 باید دست خوش تغییرات شوند: OEMعامل همچنین متغیرهای محیطی زیر هم در سیستم

SSH_PATH, SCP_PATH, MKDIR_PATH, SH_PATH, CHMOD_PATH 
وسط دیدن فوتبال اینکارو خواهشًا ( کنید کردن مسیر حواستون به شدت جمع باشه که چیکار می موقع عوض

ای وجود نداشته باشه اونوقت موقع اضافه Dهای موجود در سازمان درایو hostی نکنید) مثالً ممکنه تو همه

تی ایجاد میکنه من های قبلی اختالالhostباید مسیرها دوباره عوض بشه و اینکار معموالً برای  hostکردن هر 

 عوض کردن مسیر میگذرم. رمعموالً از خی
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 دی بگیرید.جگری کاره خواهشًا این موضوع حقیقتًا فوت کوزه

 کنیمبا خیالی آسوده از انتقال این دانش کلیک می Nextبر روی 

 هاانتخاب مسیر پکیج
سازی موقت این کنیم نیاز به فضایی برای ذخیرهها رو از اینترنت دانلود میبا این دانش که ما داریم پکیج

که برای های دانلودی داریم. یه مسیر موقت بدید و البته بد نیست مسیر مشخص و قابل دسترسی باشه پکیج

 بارهای بعدی بتونیم از نصب آفالین استفاده کنیم.
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 کنیمکلیک می Nextبر روی دکمه 

 انتخاب نوع ارتباط به اینترنت
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 دانلود mirrorانتخاب 
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 هاانتخاب پکیج

 

 های انتخاب شده زیر رو برای دانلود و نصب انتخاب کنید:خیلی مهمه که فقط پکیج

Admin > cygrunsrv 

 

Archive > unzip + zip 



Page 22 of 55                                                                                                              mghaffari.blog.ir 
 

 

Net > openssh + openssl 

 

ی گزینه viewای مواجه شدید از قسمت افزار شما جدیدتر هستش و با همچین صفحه: اگه نسخه نرمنکته

category .رو انتخاب کنید 
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 هاوابستگی
 خورده باشد:  Select required packages (RECOMMENDED)حتمًا چک کنید که تیک

 

 نصب عشرو
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 پایان نصب

 

 همه چیز آمده است برای یه طلوعی تازه

 روش آفالین
 گم و البته بیشتر به خودمخب تا اینجای کار بهتون یه خسته نباشید می

روش آفالین شباهت زیادی به روش آنالین داره و اگه روش آنالین رو دنبال کرده باشید خودتون متوجه روند 

 اید.کار شده

 سازیآماده
خب برای نصب آفالین شما ابتدا باید یهه بار تمام مراحل روش آنالین رو برید با این تفاوت که در مرحله 

رو برگزینید.  Download Without Installingشما باید گزینه دوم یا همون  ”افزارانتخاب نحوه نصب نرم“

رو به خاطر داشته باشید بعدًا این  ”هاجانتخاب مسیر پکی“باقی مراحل رو مانند قبل جلو برید و مسیر مرحله 

 دایرکتوری رو الزم داریم.

به درستی خورده باشه وگرنه همه چیز مثل  ”هاانتخاب پکیج“های مرحله : خیلی دقت کنید که تیکنکته

 میشه ”خشت بر آب زدن“

 من این فولدر رو آماده کردم و در اختیارتون میذارم:



Page 26 of 55                                                                                                              mghaffari.blog.ir 
 

 

 Download Without Installingهستش که تو مرحله  cygwinشامل فایل پیکربندی  cygwin64فولدر 

 برامون درستش میکنه

مگ باشه اگه خیلی کمتر یا خیلی بیشتر بود به یه  ۴۰تا  ۳۰شما باید یه چیزی بین  tmp: حجم فولدر نکته

 ها رو چندبار چک کنید.های پکیجچیزی شک کنید و حتمًا تیک

 دهیم.شده را از طریق ریموت دسکتاپ و یا ... به ماشین ویندوزی انتقال میفایل گفته  ۲

 دسترسی کاربر ادمین
 کنیم:رو اجرا می cygwinبا کاربر ادمین روی هاست مورد نظر نصاب 
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 با شادی خوش آمدید

 

 

 افزارانتخاب نحوه نصب نرم
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 )C:\cygwinانتخاب مسیر نصب ( -گری فوت کوزه
 ط رو به دقت بخونید خیلی مهمه خیلیاین چند خ

ای رو انتخاب نکنید حتی اگه مسیر نصب رو حتمًا و حتمًا آدرس زیر قرار دهید به هیچ عنوان مسیر دیگه

 بیتی هستش مسیر رو بر روی مسیر زیر قرار دهید. ۶۴های افزار شما جزو نسخهعامل و نرمسیستم

C:\cygwin 
فرض در کدهای خودش گنجونده و این مسیر رو به صورت پیش OEMچرا این مسیر آنقدر مهمه؟ در حقیقت 

 به معنای کلمه اتالف وقت زیادی برایتان میاره OEMعوض کردن این مسیر در 

 OEMحاال اگه دوست داشتید یه امتحانی کنید من سرنخ رو بهتون میدم، مسر زیر مشخص کننده این مسیر در 

 تش:هس

$OMS_HOME/oui/prov/resources/ssPaths_msplats.properties 
 باید دست خوش تغییرات شوند: OEMعامل همچنین متغیرهای محیطی زیر هم در سیستم

SSH_PATH, SCP_PATH, MKDIR_PATH, SH_PATH, CHMOD_PATH 
وسط دیدن فوتبال اینکارو  کنید (خواهشاً کردن مسیر حواستون به شدت جمع باشه که چیکار می موقع عوض

ای وجود نداشته باشه اونوقت موقع اضافه Dهای موجود در سازمان درایو hostی نکنید) مثالً ممکنه تو همه

های قبلی اختالالتی ایجاد میکنه من hostباید مسیرها دوباره عوض بشه و اینکار معموالً برای  hostکردن هر 

 م.معموالً از خیز عوض کردن مسیر میگذر
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 هاانتخاب مسیر پکیج
های دانلودیمون رو انتخاب کنیم، پس قبل از هرکاری باید دایرکتوری رو از فایل اینجاست که باید مسیر پکیج

 از حالت فشرده خارج کردم. و مسیر رو به نصاب دادم: Cرو تو درایو  tmpفشرده خارج کنیم. من دایرکتوری 
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 هاشناسایی پکیج
 ها هست:شناسایی پکیجنصاب در حال 

 

 هاانتخاب پکیج
هایی که قبالً تیک زدیم و دانلود کردیم رو دوباره اینجا درسته تو حالت نصب آفالین هستیم ولی باید عینًا پکیج

 کنیم:تیک بزنیم پس دوباره حواسهامون رو جمع می

 بذاریم. categoryرو روی  viewنکته: حواسمون هم باشه 

Admin > cygrunsrv 

 

Archive > unzip + zip 
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Net > openssh + openssl 

 

 ها رو چک کنید.نکته: بهتره یکبار دیگه تیک

 کنیمکلیک می Nextروی دکمه 
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 هاوابستگی
 خورده باشد:  Select required packages (RECOMMENDED)حتمًا چک کنید که تیک

 

 کنیمکلیک می Nextروی دکمه 
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 شروع نصب

 

 پایان نصب

 

 کلیک کنید. Finish. بر روی همه چیز آمده است
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 Cygwinپیکربندی 
 اضافه کنید: bashو  chdirرا ویرایش کنید و خط زیر را بین خطوط  C:\cygwin\cygwin.batفایل 

set CYGWIN=binmode ntsec 
 فایل باید به این شکل باشه:

 

 Cygwinچک کردن نصب 
 همیشه چک کردن خوبه

به درستی نصب شده یا نه. برای این چک فایل زیر را با دسترسی  cygwinخوایم ببینیم تو این مرحله می

admin :اجرا کنید 

C:\cygwin\cygwin.bat 
 در ترمینال باز شده دستور زیر را وارد کنید:

cygrunsrv -h 
 بینیم:تصاویر رو باهم می
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 خیلی خوب و عالیهاگه خروجی باال رو داشتید یعنی همه چی 

 رو نبندید باهاش کار داریم cliخواهشًا این 

 SSHپیکربندی 
 وارد کنید: SSHقبلی دستور زیر را برای پیکربندی  cliتو 

ssh-host-config 
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 :داز خودتون چیزی درنیاری خواهشاً  خ بدید وبه سواالت مثل من پاس

*** Query: Overwrite existing /etc/ssh_config file? (yes/no) yes 
*** Query: Should StrictModes be used? (yes/no) yes 
*** Query: Should privilege separation be used? (yes/no) yes 
*** Query: new local account 'sshd'? (yes/no) yes 
*** Query: Do you want to install sshd as a service? 
*** Query: (Say "no" if it is already installed as a service) (yes/no) yes 
*** Query: Enter the value of CYGWIN for the daemon: [] binmode ntsec 
*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no) no 
*** Query: Create new privileged user account 'cyg_server'? (yes/no) yes 
*** Query: Please enter the password: ****** 
*** Query: Reenter: ****** 

 

 

 از دستور زیر استفاده کنید: sshحاال برای استارت سرویس 

cygrunsrv -S sshd 
 

 SSHچک کردن سرویس 
 باید استارت باشه برای چک کردن وضعیت سرویس: sshبعد از اقدامات باال سرویس 

Start -> run -> services.msc 
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 SSHپیکربندی کاربر 
این کاربر  پردازیم.می SSHاین مرحله به ایجاد و پیکربندی یک کاربر برای دسترسی مستقیم به ماشین از طریق 

 OEMاز طریق  hostایجاد کنه و دسترسی به  hostیک ارتباط امن با  SSHاجازه میده که از طریق  OEMبه 

 ایجاد بشه

در  hostشما و سروهای  OEMبه این صورته که سرور  cygwinیک راه خیلی آسون برای نصب و پیکربندی 

رو در  administrator) دسترسی Oracle DBAشما (مثالً  SSHویندوزی باشند و کاربر  domainیک 

domain  رویhost  .مورد نظر داشته باشه 

 )domainو چه  local(چه عامل ایجاد کنیم تونیم این کاربر رو از قبل در سیستمما می

های ویندوزی شما رو بشناسه و جزو کاربرهای خودش بیاره از دستورات زیر کاربرها و گروه cygwinبرای اینکه 

 استفاده کنید:

mkpasswd -l > /etc/passwd 
mkgroup -l > /etc/group 
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 ایجاد کنیم: cygwinای رو در domainو یا با دستورات زیر این کاربر 

mkpasswd -d -u oracle_dba >> /etc/passwd 
mkdir -p /home/oracle_dba 
chown oracle_dba /home/oracle_dba 

 اگه شما یه کاربر لوکالی میخواین از دستورات زیر استفاده کنید:یا 

mkpasswd -l -u oracle_dba >> /etc/passwd 
mkdir -p /home/oracle_dba 
chown oracle_dba /home/oracle_dba 

 

 زنم:می cliحل اول استفاده کنم پس دستورات زیر را در خب من میخوام از راه

mkpasswd -l > /etc/passwd 
mkgroup -l > /etc/group 

 

 

 رو باز میکنم. etc/passwd/کاربر مورد نظرم رو بسازم ولی قبلش فایل  homeحاال باید مسیر 
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آورده شده. خب من میتونم  passwdعامل ویندوز تو فایل بینید تمام کاربرهای سیستمخب همونطور که می

 em_cloudبسازم و یا میتونم از یکی از کاربرهای موجود استفاده کنم من از کاربر  sshیه کاربر جدید باری 

 استفاده میکنم. 

 گریفونت کوزه
-MDC( قبلش رو کپی میکنم که برای مراحل بعدی الزممون میشه. hostnameاز این فایل اسم کاربر با 

DWH01+em_cloud( 

 :و مجوزمون رو بهش بدیم بسازیم کاربرمون رو homeحاال باید 

mkdir -p /home/em_cloud 
chown MDC-DWH01+em_cloud /home/em_cloud 

 

 

 

 SSHاعطای مجوزها به کاربر 
 واجب و ضروریه: SSHدادن مجوزهای زیر به کاربر 

chown MDC-DWH01+em_cloud /var/log/sshd.log 
chown -R MDC-DWH01+em_cloud /var/empty 
chown MDC-DWH01+em_cloud /etc/ssh* 
chmod 755 /var/empty 
chmod 644 /var/log/sshd.log 

ها این نیستش ولی به نظرم بهتره برای راحتتر خوندن الگ sshd.logنکته: البته نیازی به اعصای این مجوز به 

 کار کوچیک رو هم انجام بدیم.

 امنیت
اضافه   C:\cygwin\etc\sshd_configفایل انتهای برای اینکه پیکربندی ما بوی امنیت هم بده خط زیر رو به 

 کنیم:می

KexAlgorithms diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1 
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تونید دونید که ما االن یه کار فوق العاده کردیم و از االن به بعد شما میخب حاال اگه شما لینوکس کار باشید می

امنیت خیلی باال ایجاد کنید و یا استفاده کنید و مثال رو ویندوز پراکسی با  sshهای شگفت انگیز از قابلیت

از کار به صورت  x11 forwardingو فعال کردن  sshبه سادگی با  remote desktopدیگه به جای استفاده از 

 ریموت لذت ببرید.

 کنید.ارید از لینوکس استفاده میاگه آدم شادی هستید دهم قطعًا 

 SSHعوض کردن کاربر سرویس 
 ریم:امون رو عوض کینم. به مسیر زیر میSSHخب حاال وقتشه کاربر سرویس 

Start -> run -> services.msc 

 کنیم:رو انتخاب می Propertiesکنیم و راست کلیک می CYGWIN sshdروی سرویس 



Page 41 of 55                                                                                                              mghaffari.blog.ir 
 

 

 میذاریم: This accountرو روی  Log On asکنیم و رو انتخاب می Log Onتب 
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 شیم:باشه به سرعت وارد پنجره زیر می join domainکنیم و اگه ویندوزمون کلیک می Browseدکمه  روی
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 هامون باز بشه.هستش الگین کنیم تا دسترسی join domainحاال باید با یه کاربر ادمینی که 
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 کنیم:کلیک می Find Nowی روی دکمه
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 کنیم تا به صفحه زیر برسیمکلیک می OKکنیم و روی دکمه را انتخاب می em_cloudکاربر 
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 کنیم تا وارد صفحه زیر شویمکلیک می OKدر این صفحه بر روی دکمه 

 

 کنیمدر این پنجره پسورد کاربر را وارد می
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 کنیم:های زیر را تاييد میپیغام
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 SSHریستارت سرویس 
 کنیم:یکبار سرویس را رستارت می
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ما تموم شد برای اینکه مطمئن بشیم همه چی به درستی کار میکنه و مشکلی وجود نداره  SSHخب پیکربندی 

 زنیم:می SSHویندوزیمون  hostبه  EM Cloud Controlاز ماشین 

 من اوراکل لینوکس هستش OEM 13Cعامل نکته: توجه داشته باشید سیستم

[root@mdc-em ~]# ssh MDC-DWH01+em_cloud@mdc-dwh01 
MDC-DWH01+em_cloud@mdc-dwh01's password: 
Last login: Wed Jan 11 15:27:49 2017 from 172.16.9.217 
 
MDC-DWH01+em_cloud@MDC-DWH01 ~ 
$ pwd 
/home/em_cloud 
 
MDC-DWH01+em_cloud@MDC-DWH01 ~ 
$ exit 
logout 
Connection to mdc-dwh01 closed. 

 

 

 خب دیگه آخرهای کاره

 OEM 13Cالگین دوباره به 
 شویم:وارد می sysmanبا کاربر 

 کلیک کنید. OKو ادامه کار دریافت کردید بر روی  sessionمنقضی شدن اگه پیغامی مبنی بر 
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 بودیم که به خطا خوردیم: deployخب ما وسط 

 

Rety Using Same Inputs 
 کنیم: retryیکبار  بهتره



Page 51 of 55                                                                                                              mghaffari.blog.ir 
 

 

 بینید بازم خطا ما رو گرفته:خب همونطور که می

 نیست) validجزو کاربرهای  SSH(این خطا مربوط به ورودی ماست که کاربرمون برای اتصال به 

 

Cancell 
 کنیم:کلیک می cancellی روی دکمهبر 

 

 کنیدکلیک  Yesبر روی 
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Install Agent on Host 
 ریم:ر مراحل رو جلو مییکبار دیگ

 

 نیم:کوارد می doamin nameبه صورت اسم سرور را 

 

 کنیم:مسیرها را مثل قبل وارد می

 باید خالی باشه agent13c: حواستون باشه فولد نکته
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Named Credential 
 جدید اضافه کنیم: Named Credentialباید یک حال 

کنیم باید مطابق همون کاربری باشه که تونستیم باهاش از وارد می username: کاربری که اینجا به عنوان نکته

 بزنیم من معموالً عینًا همون رشته رو اینجا کپی میکنم. SSHسرور ویندوزی به  OEMسرور 

 د باشهربری و پسورااین مساله خیلی خیلی مهمه حواستون باشه حتما نام کاربری و پسورد مطابق همون نام ک
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 شویممی deployآماده 

 

 کلیک کنید Deploy Agentبر روی 

 deploy آغاز
 ها چندساعتیکه و رم و سی پی یو ماشینسته به سرعت شبشروع میشه و ب deployاگه همه چی درست باشه 

 ممکنه طول بکشه
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