
١٨٣

فصل دوازدهم

Active Directory نصب و راه اندازي

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از پايان اين فصل می تواند:
 Domain و اجزای Active Directory را تعريف کند.

 Active Directory را نصب کند.
 نحوۀ عضويت سرويس گيرنده ها و انواع Log on  ها را شرح دهد.

فعاليت كارگاهى

Po ــ ١ cy

AD DS يا Active Directory Domain Services ۱ـ۱۲ـ آشنايي با
همان طور که در فصل اول اشاره شد در شبکه دو مدل  سرويس دهی وجود دارد: 
نظير  به  نظير  دهی  سرويس  مدل  در  سرور.  بر  مبتنی  و    (Workgroup) نظير  به  نظير 
هر  و  ندارد  وجود  مرکزی  مدير  می شود،  محسوب  ساده  مدل  يک  که   (Workgroup)
کاربر مدير رايانه خودش می باشد. در چنين مدلی اگر الزم باشد يک سياست۱ امنيتی يا 
مديريتی برای رايانه ها يا کاربران شبکه تعيين شود، بايد به صورت جداگانه در تک تک 
رايانه ها تنظيمات مربوطه انجام گيرد. اما در صورت نصب سيستم عامل سروری (مانند 
ويندوز ۲۰۰۸ سرور ) و راه اندازی Domain، اين امکان وجود دارد که بتوان تمامی 

رايانه ها يا کاربران با منابع موجود در شبکه را به صورت متمرکز مديريت نمود يا اينکه 
يک سياست امنيتی يا مديريتی را بر روی تمام رايانه های موجود در شبکه اعمال کرد.

بايد توجه داشت که Domain  را فقط در  يک سيستم عامل سروری می توان 



١٨٤

راه اندازی نمود که در اين کتاب از سيستم عامل ويندوز ۲۰۰۸ سرور ويرايش مؤسسات١ 
استفاده خواهد شد.

برای راه اندازی Domain بايد سرويس Active Directory را در يک سرويس دهنده 
 alone ــ Stand نصب کنيد (وقتی که شما ويندوز ۲۰۰۸ سرور نصب می کنيد و رايانه شما 
 Stand ـ عضو Workgroup می باشد (حالت پيش فرض نصب) رايانه شما يک سرويس دهندهـ 
 aloneمی باشد). توجه داشته باشيد که بعد از نصب Active Directory سرويس دهنده به يک 

کنترل کننده دامنه Domain Controller تبديل می شود که اصطالحاً به آن DC می گويند.

 Active Directory ۲ـ۱۲ـ اجزاي
وقتی که شما می خواهيد يک تماس تلفنی برقرار نماييد، شماره مورد نظر را از 
دفترچه تلفن پيدا  می کنيد؛ يا وقتی که در يک ساختمان اداری بزرگ به دنبال اتاق خاصی 
می گرديد، به راهنمای طبقات مراجعه می کنيد و يا در کتابخانه در هنگام جستجوی يک 
کتاب خاص، به فهرست منابع مراجعه می کنيد. دفترچه تلفن، راهنمای طبقات و فهرست 

منابع يک نوع  دايرکتوری(Directory) محسوب می شوند.
دايرکتوری های شبکه، اطالعاتی درباره منابع موجود روی شبکه مانند  کاربران، 
رايانه ها، چاپگرها، پوشه های به اشتراک گذاشته شده را نگهداری می کنند. دايرکتوری ها 
قديمی  به  عامل های  سيستم  در  می باشند.  سروری  عامل  سيستم  هر  اساسی  بخش 
يک  جديد  عامل های  سيستم  در  داشت.  وجود  مجزا  دايرکتوری  يک  هربخش،  ازای 
دايرکتوری به نام Active Directory تمام اطالعات را نگهداری می کند که در ويندوز 
پيدا  نام  تغيير   AD DS يا  Active Directory Domain Service به سرور   ۲۰۰۸
کرده است (الزم به ذکر است در ويندوز ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ سرور، سرويس دايرکتوری به 

Active Directory يا AD مشهور بود).
بعد از نصب   Domain Controller, AD DS يا رايانه شما به يک DC تبديل 
می شود. DC اطالعات امنيتی و بانک اطالعاتی اشيای دايرکتوری را نگهداری می کند 
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و وظيفه آن احراز هويت۱ در Domain می باشد، يعنی زمانی که کاربر می خواهد از روی 
 DC وارد شود، نام و گذر واژه۲ کاربر به صورت کد شده به Domain سرويس گيرنده به
ارسال می شود. DC که اطالعات تمام کاربران Domain را دارد، اطالعات دريافتی را 
با اطالعات خود مقايسه می کند، در صورتی که اطالعات درست باشد صحت اطالعات 
کاربر را به سرويس گيرنده اطالع می دهد، به طوری که از آن به بعد، کاربر می تواند برای 

دسترسی به تمامی منابع موجود در Domain دسترسی داشته باشد. 

۳ـ۱۲ـ مراحل نصب AD DS در ويندوز ۲۰۰۸ سرور 
عملياتی را که بايد قبل از شروع به نصب AD DS انجام داد عبارتند از:

ــ تنظيم کارت شبکه۳ برای دادن IP استاتيک: از دو روش می توان به 
تنظيمات IP دسترسی پيدا نمود:

(Run اجرای فرمان از طريق کادر) ncpa.cpl الف) با استفاده از فرمان
Start →Run →  ncpa.cpl  

ب) از Control Panel برنامه Network and Sharing اجرا کنيد سپس گزينه 
Manage network connections را انتخاب نماييد.

Authent ــ١ cat on    ــ٢ Password
٣ــ امروزه تمام مادربردها دارای کارت شبکه Onboard می باشند در صورتی که سيستم شما مجهز به کارت شبکه نبود با استفاده 
Contro يک کارت شبکه مجازی نصب کنيد. ضمنًا الزم است کارت شبکه رايانه مورد نظر به شبکه   Pane از گزينه Add  hardware در 

هم متصل باشد.

شکل  ۱ــ۱۲
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ظاهر   Network Connections پنجره  قبلی  روش  دو  از  کدام  هر  اجرای  با 
می گردد. حال بر روی Local Area Connection کليک راست  نموده و سپس گزينه 

Properties را انتخاب نماييد.

شکل  ٢ــ۱۲

 DC، مانند   شبکه  در  ساخت١  زير  سرورهای  برای  که  است  يادآوری  به  الزم 
DNS،DHCP بايد IP کارت شبکه را به صورت استاتيک (دستی) تنظيم نماييد. بنابراين 
اولين قدم در نصب AD DS تنظيم کردن IP  کارت شبکه به صورت استاتيک می باشد.

در ادامه در کادر Local Area Connection Properties (شکل ۳ــ۱۲) ابتدا 
گزينه Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)  را انتخاب نموده و بر روی دکمه 
  Internet Protocol version 4  (TCP/IPv4) کادر  تا  نماييد  کليک   Properties

 Properties برای تنظيمات IP ظاهر گردد.

Infrastructure servers ــ١
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گزينه Use the fallowing IP Address: را برای تنظيم IP استاتيک انتخاب 
وارد   IP Address کادر  در  را   (  C (کالس    192.168.20.1 آدرس  در  و  نماييد 

نماييد. Subnet Mask  به طورخودکار  به  255.255.255.0 تبديل می شود.

ته ١  : به ازای کالس های مختلف IPv4  مقدار Subnet Mask مطابق با جدول ۱ــ۱۲  ن
تغيير خواهد کرد. عدد 255 به معنی ثابت بودن  عدد Network در IPv4  می باشد.

IPV4 به ازای کالس های مختلف subnet mask جدول ۱ــ۱۲ــ مقدار

 Class IPv4 A B C
Subnet Mask 255 0 0 0 255 255 0 0 255 255 255 0

AD برای فعاليت به DNS نياز دارد.بايد توجه داشت  که DNS را هم می توان از 
قبل نصب نمود و هم اين که درحين نصب AD، آن را برای نصب فعال کرد (که به نصب 
پس  می گويند)  مجتمع  يا    Integrated  ً اصطالحا   DNS Server با   AD DS همزمان
می توان Preferred  DNS Server  را هم به صورت 192.168.20.1  را وارد کنيد. 

ته ١  : اگر DNC سرور شما به طور جداگانه روی سرور ديگری در شبکه پياده سازی  ن
شده باشد بايد آدرس IP آن سرور را در DNS server  قرار  دهيد.

شکل  ۳ــ۱۲
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 My Computer توصيه می شود نام رايانه را نيز تغيير دهيد، برای اين کار بر روی 
 Computer Name را انتخاب نماييد و در زبانه Properties کليک راست نموده و گزينه
دکمه Change را برای تغيير نام رايانه، به نام دلخواه (مثالً Server۱) انتخاب نماييد، توجه 

داشته باشيد که بعد از تغيير نام، بايد سيستم را مجددًا راه اندازی (Restart) کنيد.

ته ۳  : بايد کاربر مدير (Administrator) حتماً دارای کلمه عبور باشد،يعنی کلمه عبور  ن
کاربر مدير(administrator) نمی تواند تعريف نشده باشد و با زدن کليد enter به جای 

کلمه عبور وارد شود.

 AD DS ۴ـ۱۲ـ مراحل اصلي نصب
به دو روش می توان AD DS را نصب نمود :

 dcpromo الف) با استفاده از فرمان
ب) با استفاده از ويزارد نصب

مراحل نصب AD DS با استفاده از ويزارد نصب به صورت زير می باشد:
١ــ از مسير زير برنامه Server Manager را اجرا کنيد.

 Start → Administrative Tools → Server Manger  
 Add کليک کنيد، سپس بر روی  Roles روی Server Manger ٢ــ در برنامه
Roles  کليک نماييد. تا Role های قابل نصب نمايش داده شوند، همان طور که مشاهده 

می کنيد  ۵  نقش (Role ) در ارتباط با 
 Active  وجود دارد. حال گزينه AD
Directory Domain services  را 
 Select Server Roles کادر  در 
 Next انتخاب  نماييد  و سپس بر روی

کليک کنيد.

شکل  ٤ــ۱۲
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 Select هم می توان به پنجره Action از منوی Add Role ته   : با استفاده از گزينه ن
Server Roles دسترسی پيدا نمود.

٣ــ در کادر توضيحات مختصر راجع به AD DS،بر روی Next کليک کنيد.

شکل  ٥ــ۱۲

شکل  ۶ــ۱۲
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 Install دکمه   روی  بر   Confirm Installation Selections کادر  در  ٤ــ 
کليک کنيد تا عمليات نصب شروع شود.

٥ــ صبر کنيد تا کادر Installation Results ظاهر گردد.

شکل  ٧ــ۱۲

شکل  ٨  ــ۱۲
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برای ادامه کار احتياج به اجرای برنامه Dcpromo داريم  که برای اجرای آن 
دو راه وجود دارد:

 dcpromo.exe حاوی که  لينکی  روی  بر    Install Results پنجره  در  الف) 
می باشد کليک نماييد.

ب) فرمان  dcpromo را از طريق   Start →Run اجرا نماييد.

شکل  ۹  ــ۱۲

 Operating کادر  تا  کنيد  کليک   Next دکمه  روی  بر  نصب  ادامه  برای  ٦ــ 
System Compatibility که توضيحاتی برای سازگاری سيستم عامل می باشد نمايش 
داده شود، همچنين در انتهای کادر، آدرسی اينترنتی برای انجام تنظيمات مورد نظر قرار 

داده شده است.

شکل  ۱۰  ــ۱۲
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کليک    Next روی  بر   Operating System Compatibility کادر  در  ٧ــ 
کنيد.

شکل  ۱١  ــ۱۲

٨ ــ در کادر Choose a Deployment Configuration چون شما اولين بار 
 Create a  new domain in a new گزينه بايد  است اقدام به  نصب AD می کنيد، 

forest را  انتخاب کنيد.(يعنی ايجاد يک Domain جديد در يک forest ١جديد)
سلسله  صورت  به  را  از Domain ها  فهرستی   DC که کرد  اشاره  بايد  اينجا  در 
و  می باشد   AD منطقی ساختار  اصلی  واحد   Domain بنابراين می کند،  ذخيره  مراتبی 
AD از يک مجموعه به نام Forest (جنگل) تشکيل شده است و Forest (جنگل) نيز 
از يک يا چند Tree (درخت)  تشکيل می شود. به عبارت ديگر Tree  از يک يا چند 
Domain در فضای نام (Namespace) پيوسته تشکيل شده است که به صورت سلسله 

مراتبی می باشد (مانند شکل ۱۲ــ۱۲).

١ــ جنگل
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هر کدام از مثلث ها در شکل ۱۲ــ۱۲ يک Domain می باشند و هر رديف پايين تر 
به عنوان Child Domain (دامنه فرزند) برای رديف بااليی می باشد و Domain باالتر 
تعريف   Domain اولين می شود.  شناخته  والدين)  عنوان Parent Domain (دامنه  به 

شده در يک Forest را Root Domain نيز می گويند.
 FQDN of در کادر ،  Name the Forest Root Domain ٩ــ در صفحه
Talif. را وارد نماييد. آدرس FQDN بايد آدرس کامل يا  the forest root Domain

com  را به عنوان آدرس Domain  در نظر بگيريد (که به عنوان دامنه ريشه می باشد) 
سپس Nextرا کليک کنيد.

شکل  ۱۲  ــ۱۲

شکل  ۱۳  ــ۱۲



١٩٤

١٠ــ بعد از وارد کردن نام دامنه ريشه، بايد سطح عملکرد Forest را تعيين کنيد، 
 Windows Server2003، در اينجا شما می توانيد سه سطح را تعيين کنيد که عبارتند از

 .Windows Server 2000و Windows Server 2008

شکل  ۱٤  ــ۱۲

توجه داشته باشيد اگر شما Windows Server 2008 را انتخاب کنيد، ديگر 
 Windows مانند  پايين تر  نسخه  سرور  ويندوزهای  در  سرور  اين   DC از  نمی توانيد 

Server 2000  يا 2003  در Forest استفاده نماييد.
١١ــ AD DS برای نصب، 
از  دارد،  نياز   DNS Server به 
 Additional Domain صفحٔه 
چنانچه   Controller Options
نصب  را   DNS سرويس  قبالً 
 DNS می توانيد   باشيد  نکرده 
Server  را با فعال کردن آن نصب 
 DNS Server کنيد. اگر از قبل
را در اين سرور  نصب کرده باشيد 
فعال  غير   DNS Server گزينه 

شکل  ۱۵  ــ۱۲خواهد بود.
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با کليک بر روی دکمه Next کادر هشدار شکل ۱۶ــ۱۲ ظاهر می شود، چنانچه 
شما بخواهيد AD DS را با DNS Server به صورت مجتمع نصب کنيد بر روی دکمه 

Yes کليک کنيد.

١٢ــ در کادرLocation for Database, log file, and SYSVOLمی توانيد 
محل ذخيره پوشه  بانک اطالعاتی(Database folder)، پوشه پرونده های Log مربوط 

به دايرکتوری (Log files folder) و ولوم پوشه (SYSVOL)١ را تعيين کنيد.

Doma که يک کپی از آن به نام DC فرستاده می شود، نگهداری شده و اين پوشه حتمًا بايد در يک  n ١ــ در اين پوشه اطالعاتی از
پارتيشن با پرونده سيستم NTFS قرار داشته باشد.

شکل  ۱٦  ــ۱۲

شکل  ۱٧  ــ۱۲
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 Directory Services Restore Mode Administrator صفحه  در  ١٣ــ 
Password می توانيد برای حالت بازيابی (Restore Mode ) رمز در نظر بگيريد اين 

رمز بهتر است با رمز کاربر مدير  ورود به ويندوز متفاوت باشد.

شکل  ۱٨  ــ۱۲

۱۴ــ پس از ورود رمز، روی Next کليک کنيد تا وارد صفحه Summary شويد.

شکل  ۱٩  ــ۱۲
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۱۵ــ در صفحه Summary اگر بخواهيد از تنظيمات انجام شده خروجی بگيريد، 
بر روی دکمه Report Settings  کليک نموده و نام محل ذخيره را تعيين نماييد.

کامل شود. توجه داشته  تنظيمات  کنيد تا  ۱۶ــ در ادامه بر روی Next کليک 
باشيد که بعد از انجام تنظيمات سيستم بايد دوباره راه اندازی (Restart) شود. گاهی 

اوقات گذر از اين مرحله ممکن است چند دقيقه تا چند ساعت طول بکشد.

سپس  و  شود  ظاهر  نصب،  ويزارد  عمليات  پايان  پيغام  کادر  تا  کنيد  صبر  ۱۷ــ 
 Restart بر روی گزينه بر روی دکمه Finish کليک کنيد و در کادر ظاهر شده، حتماً 

Now برای راه اندازی مجدد سيستم عامل کليک نماييد.

شکل  ۲۰  ــ۱۲

شکل  ۲١  ــ۱۲
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بعد از نصب AD DS و راه اندازی مجدد، سيستم  کندتر  باال می آيد. حاال رايانه 
ما به يک کنترل کننده دامنه (DC) تبديل شده است.

۵ـ۱۲ـ تغييرات بعد از نصب AD DS  در سيستم 
اگر به بخش Administrative Tools مراجعه کنيد، خواهيد ديد که آيتم هايی به 

آن در رابطه با Active Directory اضافه شده است که عبارتند از :
Active Directory Users and Computer ١ــ
Active Directory Domains and Trusts ٢ــ

Active Directory Sites and Services ٣ــ
Group Policy Management ٤ــ

(AD DS در حين نصب DNS Server به خاطر فعال کردن) DNS ٥ــ
دامنه  نام  در  که  ديد  خواهيد  کنيد  باز  را   Server Manager برنامه  اگر  حال 
مختلفی  پوشه های    Talif.com دامنه  داخل  است.  شده  ثبت  آن  در    Talif.com

وجود دارد (شکل ۲۳ــ۱۲).

شکل  ۲٢  ــ۱۲

شکل  ۲٣  ــ۱۲
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داخل پوشه in ــ Built که کاربران و گروه های کاربری داخل شبکه قرار دارد.
داخل پوشه Computers   ليست رايانه های شبکه داخل آن قرار دارد. وقتی که 
شما با رايانه ای به دامنه   Talif.com متصل می شويد (Join) نام آن رايانه در فهرست 

Computers اضافه می شود. 
پوشه Domain Controller ليست DC های داخل شبکه را نمايش خواهد داد. 

درحال حاضر رايانه جاری که DC روی آن نصب شده است نمايش داده می شود. 

شکل  ۲٤  ــ۱۲

دامنه  يک  از  که  است  آيتم هايی  حاوی   ForeignSecurityPrincipals پوشه 
اشتراکی  فهرست های  آن  داخل  که  سختی  ديسک  مانند:  شده اند  ما  دامنه  وارد  ديگر 

وجود دارد و مربوط به دامنه های ديگرمی باشد و وارد دامنه ما شده است.
پوشه Users ليست کاربرانی که روی رايانه ما نصب شده اند را نمايش می دهد. 
اگر DC ديگری هم وجود داشته باشد و به رايانه ما متصل باشد، ليست کاربران  ضمناً 

آن دامنه نيز قابل رويت خواهد بود. 
در Server Manager در بخش Configuration همانطور که مالحظه می کنيد 
Local Groups and Users را نمی بينيد و اين به خاطر تبديل رايانه ما به DC می باشد. 

ليست کاربران و گروه ها به صورت مشترک در پوشه Users وجود دارند.
حال اگر بر روی يک کاربر در Users کليک راست کنيد گزينه های بيشتری مانند 

شکل ۲۵ــ۱۲ رؤيت می شود.



٢٠٠

شکل  ۲۵  ــ۱۲

حال اگر در پوشٔه Users ويژگی های يک کاربر را نمايش بدهيد، مالحظه خواهيد 
کرد که زبانه های بيشتری به کادر ويژگی های کاربر اضافه شده است.  از ۸ زبانه در حالت 
alone ــ Stand به ۱۳ زبانه در حالت DC ارتقاء يافته است. (زبانه هايی که با کادر قرمز 

مشخص شده اند پس از نصب AD اضافه شده اند)

شکل  ۲٦  ــ۱۲

وجود   Stand ــ alone حالت در  قبل  از  که  زبانه هايی  در  باشيد  داشته  توجه 
 General دارای مشخصات بيشتر و جزيی تر می باشند مانند زبانه DC داشته اند در حالت
که نسبت به قبل، مشخصاتی مانند اداره، شماره تلفن، ايميل و آدرس وب سايت به آن 

اضافه شده است (شکل ۲۷ــ۱۲).
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شکل  ۲٧  ــ۱۲

در زبانه Account يا حساب کاربری می توانيد در User Logon Name  نام 
کاربری برای Logon شدن را وارد کنيد. البته اگر  Logon Name را مشخص نکنيد 

 Logon عنوان  به  کاربر  اسم  همان 
در  می شود.  گرفته  نظر  در    Name
کادر بعدی نام دامنه را انتخاب کنيد  
 Domain اگر چند .(Talif.com)
Domainها  ليست  باشيد  داشته 

قابل انتخاب می باشد. 
برای  می توانيد  همچنين 
 (Account انقضا  تاريخ  حسابتان 
(Expire مشخص کنيد. پيش فرض 
کاربر  يعنی  می باشد   Never گزينه 
تعيين   با  و  باشد  نداشته  انقضا  تاريخ 
End of،می توانيد  بخش  در  تاريخ 

شکل  ۲۸  ــ۱۲تاريخ انقضا برای کاربر تعيين کنيد.
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در Logon Hours می توانيد ساعت هايی را که کاربر می تواند در آن ساعت های 
خاص در ايام هفته Logon کند را مشخص کنيد.

شکل  ۲۹  ــ۱۲

با توجه به شکل  ۲۹ــ۱۲ خانه هايی که به رنگ آبی پر شده اند بيانگر اين می باشد 
که در آن ساعت از روز هفته، کاربر اجازٔه logon کردن را دارد و در بقيه ساعات روز در  
هفته کاربر اجازه Logon کردن را ندارد. برای تعيين ساعت های دلخواه ابتدا با انتخاب 
گزينه های Logon Permitted (ورود مجاز) و Logon Denied (عدم ورود) و با کليک 
(ورود  سفيد  رنگ  به  يا  و  مجاز)  (ورود  آبی  رنگ  به  را  آن  مورد   سلول های  روی  کردن 

غيرمجاز) درآوريد.
  Log On To از   استفاده  با 
در زبانه Account. می توان مشخص 
رايانه های  تمام  از  جاری  کاربر  نمود 
يا  شود   Logon بتواند  دامنه  عضو 
اينکه از رايانه های خاصی بتواند وارد 
فرض  پيش  حالت   در  شود.  شبکه 
در  موجود  رايانه های   تمام  از  کاربر 

شبکه می تواند Logon شود.

شکل  ۳۰  ــ۱۲
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زبانه Address برای ورود يا تعيين مشخصات آدرس دقيق پستی کاربر می باشد.

در زبانه Telephone می توانيد شماره تلفن منزل، شماره پيجر، شماره تلفن همراه 
و يا شماره  فاکس را وارد کنيد.

شکل ۳١  ــ۱۲

شکل  ۳۲  ــ۱۲
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کاربر  اداری  مشخصات  به  مربوط  اطالعات  می توان   Organization زبانه در 
دپارتمان، نام شرکت و مدير کاربر در شبکه و همچنين  از قبيل عنوان شغلی۱، گروه يا 

گزارشی راجع به کاربر را تعيين نمود.

Job T ــ١ t e

با زبانه Member of  می توان تعيين کرد که کاربر شما عضو کدام گروه می باشد 
به طور مثال کاربر ايجاد شده عضو گروه Domain Users می باشد.

AD DS ۶ـ۱۲ـ گروه ها در
در AD کادر ايجاد گروه نيز با کادر گروه در alone ــ Stand متفاوت می باشد. 

در زمان ايجاد گروه بايد نوع و دامنه گروه را مشخص کنيد
Group Type (نوع گروه) که شامل دو قسمت می باشد:

الف) Security Group (گروه امنيتی): برای مجوز دادن استفاده می شود.
ب) Distribution Group (گروه توزيع): از آنها به عنوان ليست استفاده 

شکل  ۳۳  ــ۱۲
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می شود مانند استفاده از ليست برای ارسال ايميل گروهی
که  می باشد  گروه  يک  عملکرد  محدوده  بيانگر  گروه)  (حوزه   Group scopes

شامل سه نوع می باشد:
١ــ Domain Local Group : اعضای گروه می توانند از گروه های ديگر نيز 

باشند و فقط به  منابع يک Domain دسترسی دارند.
شامل حساب ها و گروه هايی است  ٢ــ Global Group: اعضای اين گروه 
 Forest  دامنه های تمام  به  می توانند  گروه  اين  اعضای  شده اند.  تعريف  دامنه  آن  در  که 

دسترسی داشته باشند.
٣ــ Universal Group: اعضای اين گروه می تواند از دامنه ای در جنگل يا 

درخت باشد. و می تواند به منابع تمام دامنه ها دسترسی داشته باشد.
برای ايجاد گروه جديد با کليک راست بر روی Users می توانيد گزينه New و 

سپس Group  را انتخاب نماييد.

بعد از ايجاد گروه جديد با دابل کليک بر روی نام گروه و يا کليک راست بر روی 
نام گروه و انتخاب گزينه Properties کادر ويژگی گروه نمايش داده می شود.

شکل  ۳۴  ــ۱۲
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نمايش  را  هستند  جاری  گروه  عضو  که  گروه هايی  ليست   Members زبانه  در 
می دهد و امکان اضافه کردن گروه جديد به ليست هم وجود دارد.

شکل  ۳۵  ــ۱۲

شکل  ۳۶  ــ۱۲
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در زبانه Member Of  می توان ليست گروه هايی که، گروه جاری عضو آنها می باشد 
را نمايش داد و همچنين می توان گروه جاری را به عضويت گروه های ديگر درآورد.

ـ Stand جديد می باشد   در کادر ويژگی گروه ها، زبانه Managed By نسبت به alone ـ
که توسط آن می توانيد نام مدير گروه را مشخص کنيد. با انتخاب نام مدير گروه، مشخصات 

مدير که در User Properties ثبت کرده ايد در اين زبانه نيز نمايش داده می شود.

شکل  ۳۷  ــ۱۲

شکل  ۳۸  ــ۱۲
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 Organizational Unit  اربرد ۷ـ۱۲ـ 
واحد های  سری  يک  از  يافته  ساختار  و  ساده تر  مديريت  برای  سازمان  هر  در   
سازمانی استفاده می شود. به عنوان مثال استفاده از واحد های مختلف نظير کار گزينی، 
امور اداری، حسابداری، آموزش، روابط عمومی ، IT و... در بسياری از شرکت ها و 

سازمان ها معمول و مرسوم می باشد.
در هر واحد سازمانی تعدادی کارمند و مقداری منابع مثل رايانه، چاپگر و... يک 
 ،Domain مدير برای آن واحد وجود دارد. برای مديريت راحت تر شبکه، می توانيد در يک
  Organizational Unit ًاصطالحا آن ها  به  که  نماييد  ايجاد  سازمانی  مختلف  واحد های 

می گويند و به اختصار با نام OU  به آن ها اشاره می شود.
مدير داشته باشد  و  هر OU می تواند تعداد زيادی کاربر، رايانه، چاپگر و حتماً 

حتی می توان سياست های خاص برای آن ها در نظر گرفت.
و  منابع  و  کرده  تقسيم   OU تعدادی به  می توان   را   Domain يک واقع  در   
خاص  کاربران  به  نيز  را  آن ها  مديريت  حتی  و  نمود  تقسيم  آن ها  بين  نيز  را  کاربران 

واگذار نمود.

شکل  ۳۹  ــ۱۲



٢٠٩

برای ايجاد يک OU جديد مراحل زير را انجام دهيد:
 Start → از مسير  Active Directory User and Computer ابتدا برنامه
Administrative Tools را اجرا کنيد. بر روی Talif.com کليک راست نموده و 

گزينه Organization Unit از New را انتخاب نماييد (مطابق شکل ۴۰ــ۱۲).

شکل  ۴۰  ــ۱۲

وارد  را  نظر  مورد   OU نام  New Object ــ Organization Unit کادر در 
(Customer1 ًمثال).کنيد

با کليک بر روی OK، در زير گروه Talif.com پوشه Customer1 که به عنوان 
يک OU می باشد اضافه شده است. حال می توانيد برای اين OU کاربر جديد،گروه جديد، 
رايانه جديد، چاپگر جديد و... اضافه نماييد. برای زمانی که مشخصات دسترسی کاربران 

يک OU شبيه هم بود شما می توانيد 
تکثير  را  آن  کاربر  ايجاد  از  بعد 
نماييد. مراحل کپی کردن يک کاربر 
 (Mojtaba نظر  مورد  کاربر  روی 
نموده  راست  کليک   Karimi)
انتخاب  را   Copy… گزينه  سپس 
 Copy Object    ـ کادرـ در  نماييد. 
را  جديد  کاربر  مشخصات   User

شکل  ۴۱  ــ۱۲وارد کنيد (شکل ۴۱ــ۱۲).
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با کليک بر روی Next کادر دريافت کلمه عبور ظاهر می گردد، بعد از ورود کلمه 
عبور و کليک بر روی دکمه Next گزارش ايجاد کاربر ظاهر می گردد که در آن مشخص 

شده که کاربر جديد از روی کاربر Mojtaba Karimi  ايجاد شده است.

توجه داشته باشيد با کپی کردن يک کاربر، پارامترهايی چون  نام کشور ــ استان 
و شهر تنظيماتی چون  Log on To Hours و Logon Account Expire از  کاربر 

قبلی بر روی کاربر جديد نيز اعمال می شود.

Computer Account ۸  ـ۱۲ـ
  Computer Account Computers می باشد.   ،AD اجزای  از  ديگر  يکی 
می شود (مانند  استفاده  هستند   NT تکنولوژی دارای  که  عامل هايی  سيستم  برای  فقط 

.(Windows NT,2000,XP,2003,Vista,7,2008
وقتی با ويندوزهای با تکنولوژی NT به دامنه (Domain) ويندوز سرور متصل 
 Computers فهرست  به   (Computer Account) رايانه ای  حساب  يک  می شويد 
 ،(Disable) اضافه می شود. شما می توانيد حساب های کاربری و رايانه ای را غير فعال

تنظيم مجدد (Reset) و حذف نماييد.

شکل  ۴۲  ــ۱۲
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به دو طريق می توان يک حساب رايانه ای برای اتصال به Domain ايجاد نمود.
 Active Directory User and در Computers ١ــ با کليک راست بر روی
Computer و انتخاب گزينه New و زير گزينه Computers کادر   برای ورود اطالعات 

Computer Account می باشد.

کافی است در کادر Computer name نام رايانه را وارد کنيد.
٢ــ از روی يک رايانه ای موجود در شبکه می توان يک حساب رايانه ای برای 

اتصال به Domain  ايجاد نمود. 

Domain الينت به ۹ـ۱۲ـ مراحل اتصال ي 
ويـنـدوزهـای  از  يـکی  دارای  کـه  (کـالينـت)  گيرنده  سرويس  رايانه  در  الف) 
سپس  نموده  راست  کليک   My Computer روی بر  ابتدا  می باشد  و 7   Vista ،XP

(١Windows XP در ).را انتخاب نماييد Properties گزينه

Change Settکليک نماييد تا به  ngs  بايد بر روی گزينه Propert es بعد از انتخاب W ndows 7  يا W ndows V sta ١ــ در
زبانه  Computer Nameدسترسی پيدا کنيد.

شکل  ۴۳  ــ۱۲
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 Change… دکمه روی  بر  و  نماييد  انتخاب  را   Computer Name زبانه ب) 
کليک نماييد.

نام  سپس  نموده  انتخاب  را   Domain گزينه   Member of بخش در  ابتدا  ج) 
دامنه (Talif.com) را وارد کنيد. سپس بر روی OK کليک کنيد.

د) اگر ارتباط با دامنه Talif.com بر قرار شد کادر زير برای دريافت نام کاربر و 
کلمه ورود نمايش داده می شود.

شکل  ۴۴  ــ۱۲

هـ) توجه داشته باشيد که بايد نام و کلمه عبور کاربر Administrator  در ويندوز 
سرور ۲۰۰۸ که يک Domain می باشد را وارد کنيد. در صورتی کلمه عبور و نام کاربر 

را درست وارد نموديد پيغام خوش آمدگويی به دامنه Talif.com ظاهر می گردد.

شکل  ۴۵  ــ۱۲
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و) همچنين صفحه مشخصات رايانه با تعاريف جديد نمايش داده می شود.

شکل  ۴۶  ــ۱۲

مجدد  راه اندازی  بر  زيرمبنی  پيغام  کادر   OK دکمه روی  بر  کردن  کليک  با  ز) 
سيستم ظاهر می گردد.

اندازی  راه  مجددًا  بايد  گيرنده  سرويس  رايانه  فوق،  تنظيمات  انجام  از  بعد  ح) 
صورت  به  ويندوز   Logon صفحه عامل  سيستم  آمدن  باال  از  بعد  که  طوری  به  شود. 

منوی کشويی برای نام کاربر جهت اتصال به Domain ظاهر می گردد.

شکل  ۴۷  ــ۱۲
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مطا   لعه  آ  ز   ا   دمطا   لعه  آ  ز   ا   د
اربران  ۱۰ـ۱۲ـ روش هاي اعطاي مجوز به 

مى توان  گروه ها  كمک  به  كاربران  به  مجوز  اعطاى  براى  مختلفى  روش هاى  از 
استفاده نمود.در اين جا به چند روش اشاره مى شود.

در  (Account) ها  كاربران  روش  اين  در   :AGP روش  ١ــ١٠  ــ١٢ــ 
گروه هاى مختلف از نوع Global دسته بندى مى شوند. همان طورى كه قبًال هم بيان شد، 
اين دسته بندى از نظر نوع كار و محل جغرافيايى كاربران انجام مى شود. سپس مجوز 
تعداد  كه  شبكه هايى  در  روش  اين  از  مى شود.  اعطا  گروه ها  به  الزم   (permission)

object ها زياد نيست مى توان استفاده كرد.
٢ــ١٠  ــ١٢ــ روش ADLP: دراين روش مى توانيد كاربران (Account) ها 
را در گروه هاى مختلف از نوع Domain Local دسته بندى كنيد. سپس به گروه هاى 

مورد   نظر مجوز الزم اعطا كنيد (شكل ٤٨ــ١٢).

شکل  ۴۸  ــ۱۲

شکل  ۴۹  ــ۱۲
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٣ــ١٠  ــ١٢ــ AGDLP: در اين روش كاربران (Account)ها را در گروه هاى 
 Domain Local نوع  از  گروه هاى  سپس  كنيد.  دسته بندى   Global نوع  از  مختلف 
ايجاد كرده و به آن ها مجوز (Permission) الزم را اعطا كنيد. حال تمامى گروه هاى 
 Domain كه الزم است مجوزهاى مربوطه را داشته باشند، به عضويت گروه هاى Global

Local درآوريد.

شکل  ۵۰  ــ۱۲

از اين روش در شبكه هايى كه تعداد object هاى زيادى دارند و يا شبكه هايى كه 
از چندين Domain تشكيل شده اند مى توان استفاده كرد. 

  Built-in۱۱ـ۱۲ـ آشنايي با گروه هاي
به   Active Directory نصب  زمان  كه  هستند  گروه هايى   Built in گروه هاى 
 Active Directory Users صورت اتوماتيک ايجاد مى شوند. اين گروه ها را در ابزار

Built و Users مى توان مشاهده نمود. in در پوشه هاى and Computers
 Users     ٔاين     گروه ها    در   پوشه       :Built in  Global     ١ــ١١ــ١٢ــ     گروه هاى

در   ابزار Active Directory Users and Computer قرار دارند و عبارتند از:
  Domain users: اين گروه شامل تمامى كاربران Domain مى شود. هر كاربرى 

كه در Domain ايجاد مى شود، به صورت اتوماتيک به عضويت اين گروه درمى آيد.
  Domain Admins: اعضاى اين گروه مى توانند Domain را مديريت كنند 
و به عنوان مدير Domain شناخته مى شوند. فقط Administrator همان Domain به 
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صورت پيش فرض عضو اين گروه مى باشد. 
مديريت  را   Forest مى توانند  گروه  اين  اعضاى   :Enterprise Admins   
كنند. يعنى توان مديريت در تمامى Domainهاى Forest را خواهند داشت. به صورت 
به  گروه  اين  مى باشد.  گروه  اين  عضو   Domain اولين   Administrator پيش فرض 
به  را   Domain كاركرد  سطح  اگر  اما  مى باشد.   Global نوع  از  پيش فرض  صورت 
٢٠٠٠ Native يا به ٢٠٠٣ Server تغيير دهيد، اين گروه به صورت اتوماتيک به نوع 

Universal تبديل خواهد شد. 

شکل  ۵۱  ــ۱۲

شکل  ۵۲  ــ۱۲

شکل  ۵۳  ــ۱۲

در  گروه ها  Built:  اين  in Domain Local گروه هاى  ٢ــ١١ــ١٢ــ 
Built در ابزار Active Directory Users and Computers قرار دارند  in پوشه

عبارتند از: 
كنند و  مديريت    Administrators: اعضاى اين گروه مى توانند DCها را 
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تمامى مجوزها روى اين رايانه ها قرار خواهند داشت. 
  Server operators: اعضاى اين گروه مى توانند در انجام بعضى ازكارهاى 
روى DC ها  را  زير  عمليات  مى توانند  مثال  به عنوان  كنند  كمک  شبكه  مدير  به  مديريتى 

انجام دهند.
  Log on  كردن

  Shut down  كردن
  قالب بندى كردن درايوها

  تغييرساعت
  Account operators:  اعضاى اين گروه مى توانند عمليات مديريتى همچون 
ايجاد، حذف و … را روى Account ها (شامل: كاربران، گروه ها و رايانه) انجام دهند. 
به عنوان مثال اعضاى اين گروه مى توانند يک كاربر و يک گروه ايجاد كرده و آن كاربر را 

به عضويت آن گروه درآورند.
را   Domain چاپگرهاى مى توانند  گروه  اين  اعضاى   :Print operators   

مديريت نمايند.
  Backup operators: اعضاى اين گروه مى توانند عمليات Backup گرفتن 

از اطالعات و برگرداندن اطالعات (Restore كردن) را انجام دهند.
مى توانند  گروه  اين  اعضاى   :Network configuration operators   
تنظيمات شبكه را تغيير دهند. به عنوان مثال اين اعضا مى توانند آدرس IP را روى كارت 

شبكه DC تغيير دهند.
Built: اين گروه ها، گروه هايى هستند  in system ـ١٢ــ گروه هاى ٣ــ١١ـ 
كه ليست اعضاى آن ها را نمى توان ديد و يا تغيير داد. اما مى توانيد از آن ها براى انجام 
كارهاى مديريتى استفاده كنيد، به عنوان مثال مى توانيد به اين گروه ها مجوز اعطا كنيد. 

اين گروه ها عبارتند از:
  Every one: اين گروه شامل تمامى كاربرانى مى شود كه به يک رايانه متصل 

مى باشند (تمامى كاربران شناخته شده و يا ناشناخته).
  Authenticated users: تمامى كاربران كه عمل authentication براى 



٢١٨

آن ها اتفاق مى افتد يا به عبارت ديگر داراى account مى باشند.
  Anonymous Logon: اين گروه شامل كاربرانى است كه به صورت ناشناس 

به يک رايانه متصل مى شوند.
  Dialup: اين گروه شامل كاربرانى است كه از طريق Dialup به رايانه متصل 

مى شوند.
متصل  رايانه  يک  به  شبكه  طريق  از  كه  است  كاربرانى  شامل   :Network   

مى شوند. 
زمانى كه به كاربران مجوز اعطا مى كنيد در ليستى كه كاربران و گروه ها نمايش 

داده مى شوند، مى توانيد گروه هاى سيستمى را مشاهده كنيد.

اربران   ۱۲ ـ۱۲ـ پياده سازي روش هاي مختلف اعطاي مجوز به 
١ــ ١٢ــ١٢ــ پياده سازى روش AGP:  در اين روش ابتدا يك گروه از نوع 

Global به همان شيوه اى كه در مراحل قبل ياد گرفتيد با نام G sale ايجاد كنيد. 
 Members گرفته و در زبانه Properties سپس مطابق شكل ٥٤ــ١٢ از اين گروه

ليست اعضاى اين گروه را مشاهده مى كنيد.

شکل  ۵۴  ــ۱۲
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حال اگر روى كليد Add كليک كنيد پنجرٔه شكل ٥٠  ــ١٢ نمايش داده خواهد 
شد. در اين پنجره مى توانيد اسامى كاربران را تايپ كرده و به ليست اضافه نماييد و يا 
براى انتخاب كاربران از ليست روى كليد Advanced كليک كرده و سپس روى گزينٔه 

Find Now كليک نماييد تا ليستى از كاربران و گروه ها نمايش داده شوند.

شکل  ۵۵  ــ۱۲

حال كاربران مورد نظر را به كمک كليدهاى Ctrl و يا Shift انتخاب كرده و به 
كاربران در زبانه Members ليست  نماييد. مشاهده خواهيد كرد كه اين  ليست اضافه 

شده اند. روى گزينه  OK كليک كنيد.
قرار  منابع  كه  جايى  هر  در  حال 
به  مى دهيد.  مجوز  گروه  اين  به  دارند 
به  پوشه  يک  كه  كنيد  فرض  مثال  عنوان 
 Sale Data  اشتراک گذاشته شده به نام
وجود دارد. روى اين پوشه كليک راست 
كرده و گزينه  Sharing and security را 
روى  شده  ظاهر  پنجره  در  كنيد،  انتخاب 
Permissions كليک كنيد تا پنجره شكل 

٥٦ــ١٢ ظاهر شود.
شکل  ۵۶  ــ۱۲



٢٢٠

در اين پنجره گروه Everyone را حذف كرده و سپس گروه G sale را به ليست 
اضافه كرده و مجوزهاى الزم را به آن انتساب دهيد.

قبلى  روش  مشابه  روش  اين    :ADLP روش پياده سازى  ــ١٢ــ   ١٢ ٢ــ 
 Domain ايجاد كرده و نوع آن را DL Sales مى باشد با اين تفاوت كه گروه را با نام

Local انتخاب كنيد. بقيه مراحل مشابه مثال قبل مى باشد.
يک  ابتدا  روش  دراين   :AGDLP روش  پياده سازى  ـ    ١٢    ــ١٢ــ  ٣ـ
را   Global نوع از  گروه هايى  سپس  و  گرفته  درنظر  كاربران  براى  منطقى  دسته بندى 
ايجاد كنيد و كاربران را براساس آن دسته بندى به عضويت گروه هاى مختلف درآوريد. 
سپس يک گروه از نوع Domain Local ايجاد نماييد و مجوزهاى الزم روى منبع 
 Users ١٣٢٠ DL HP موردنظر را به آن اعطا نماييد. به عنوان مثال يک گروه با نام
از نوع Domain Local ايجاد نموده و مجوز Print را روى يک چاپگر به اشتراک 

گذاشته شده به آن اعطا كنيد (شكل ٥٧ــ١٢).

شکل  ۵۷  ــ۱۲
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حال تمامى گروه هاى از نوع Global را كه قرار است مجوز Print روى اين چاپگر 
داشته باشند، به عضويت گروه DL HP ١٣٢٠ users درآوريد (شكل ٥٨ــ١٢).

و يى و پ خودآزمايى و پژوهشو

١ــ Domain Controller چيست؟ وظايف و ويژگی های آن ها را شرح دهيد.
٢ــ Forest چيست؟

٣ــ Child Domain را با ذکر مثال تعريف کنيد.
٤ــ انواع Log on را توضيح دهيد.

٥ــ آيا يک رايانه می تواند به طور همزمان عضو چند Domain باشد؟
٦ــ بررسی کنيد که چه روش ديگری برای نصب Active Directory وجود دارد؟

شکل  ۵۸  ــ۱۲


