Active Directory
ھدف  ) : ADمدﯾرﯾت مرکزی( :
ﯾک ساختار و مجموعه منطقی  Logicalمی باشد .در داخل  ADما می توانيم  Forestتعرﯾف کنيم که  Forestشامل
ﯾک ﯾا چند  treeمی شود و در داخل ھر  Treeمی توانيم ﯾک ﯾا چند  Domainداشته باشيم .از طرﯾق مجموعه  ADما
می توانيم شبکه خود را به قسمتھای مختلف تقسيم کرده و قابل ذکر است که تمامی قوانين موجود در شبکه ما در
داخل  ADتعرﯾف می شوند .به اولين  Domainکه در داخل ﯾک  Forestتعرﯾف می شود  Forest Rootگفته می شود.
و ھچنين به ھمين  Domainچون اولين  Tree , Domainھم می باشد  Domain Rootھم گفته می شود
 : Domainبه مجموعه ای از کامپيوترھا و کاربران و بطور کلی منابع مختلف که از لحاظ مدﯾرﯾتی و سياستھای
اجراﯾی در ﯾک محدوده باشند  Domainگفته می شود.

 : (Domain Controller) DCبه کامپيوتری در شبکه گفته می شود که مدﯾرﯾت مرکزی شبکه ما را از کنترل عضوﯾت
کاربران در شبکه و سروﯾس دھی به کاربران مختلف با توجه به امکانات خود گرفته تا انجام کارھای بسيار پيچيده و
سنگين بر عھده دارد.
قبل از راه اندازی  DCباﯾد به نکات زﯾر توجه کنيد :
(1

 IPکامپيوتری که می خواھيد تبدﯾل به  DCکنيد را باﯾد به صورت دستی و استاتيک وارد کنيد.

(2

اسم کامپيوتر باﯾد مشخص و با معنی باشد و آنرا بدانيم.

(3

برای نصب  ADو راه اندازی  DCوجود سروﯾس  DNSالزم می باشد.
در اﯾن جلسه روش نصب  ADو راه اندازی  DCرا آموزش خواھيم داد .
برای شروع نصب منوی  Startرا باز کرده و در  RUNعبارت زﯾر را تاﯾپ می کنيم DCPROMO :

در صفحه ابتداﯾی خوش آمدگوﯾی مبنی بر نصب  Directory Activeظاھر خواھد شد.

بر روی دکمه ی  Nextکليک می کنيم و به صفحه بعدی ھداﯾت می شوﯾد.
در اﯾن صفحه به شما ھشدار می دھد که در صورتی که در شبکه خود کامپيوترھاﯾی با سيستم عاملھای Win
 95و ﯾا  Win NT SP 3.0ﯾا قدﯾمی تر داشته باشيد نمی توانند به  DCوصل شوند و عمليات  Loginرا انجام دھند
و نمی توانند از منابع به اشتراک گذاشته شده در شبکه استفاده کنند.

بر روی دکمه  Nextکليک کرده و به صفحه بعدی بروﯾد.
در اﯾن صفحه که عکس آنرا در پاﯾين مشاھده می کنيد دو گزﯾنه وجود دارد که در صورتی که شما گزﯾنه اول را
انتخاب کنيد ﯾعنی اﯾنکه می خواھيد اولين  DCرا برای  Domainخود اﯾجاد کنيد و در صورتی که گزﯾنه دوم را
انتخاب کنيد ﯾعنی اﯾنکه می خواھيد برای  DCاول ﯾک  DCکمکی ﯾا ھمکار اﯾجاد کنيد.

گزﯾنه اول را انتخاب کرده و دکمه  Nextرا کليک نماﯾيد.
در صفحه بعدی با توجه به اﯾنکه در صفحه قبل گزﯾنه اول را انتخاب کرده اﯾد  3 ،گزﯾنه پيش رو دارﯾد :

گزﯾنه اول را انتخاب کنيد در صورتی که  Domainای که راه اندازی می کنيد اولين  Domainبرای ﯾک  Forestجدﯾد
می باشد .گزﯾنه دوم برای مواقعی می باشد که می خواھيد ﯾک  Child Domainدر داخل ﯾک  Domain Treeکه
از قبل وجود داشته است  ،اﯾجاد کنيد .و اما گزﯾنه سوم برای زمانی می باشد که شما نمی خواھيد Domain
ای که اﯾجاد می شود به عنوان  Childبرای ﯾک  Domain treeباشد و می خواھيد اﯾن  Domainدر ﯾک Domain
 Treeجدﯾد اضافه شود.
گزﯾنه اول را انتخاب کنيد و بر روی  Nextکليک کنيد.
در صفحه بعدی که بسيار مھم می باشد شما می باﯾست نامی را که می خواھيد برای  Domainخود داشته
باشيد وارد نماﯾيد که بطور مثال بنده در اﯾن عکس  SecureNetworks.localرا در نظر گرفته ام.

برای انتخاب اﯾن اسم باﯾستی موارد زﯾر را در نظر داشته باشيد :
-1

نام ھيچ کامپيوتری در شبکه را برابر با نام  Domainنگذارﯾد.

-2

سعی کنيد نامی را انتخاب کنيد که بعدا زمانی که شبکه خود را به اﯾنترنت وصل می کنيد مشکل
نداشته باشيد .به عنوان مثال در صورتی که نام  Domainخود را  microsoft.comانتخاب کنيد و شبکه خود

را به اﯾنترنت وصل کنيد در داخل  DNSﯾکسری مشکالت دارﯾد و باﯾد تنظيماتی را انجام دھيد ).پيشنھاد می
کنم که ھر نامی را که دوست دارﯾد انتخاب کنيد و در انتھای آن  .localرا اضافه کنيد چراکه پسوند  .localدر
اﯾنترنت وجود ندارد.
بعد از انتخاب نام و وارد کردن آن بر روی  Nextکليک کنيد.
در صفحه بعدی نامی که وارد کردﯾد تا قبل از  .آن به عنوان NetBIOS Nameانتخاب می شود تا نسخه ھای
قدﯾمی وﯾندوز از طرﯾق آن  Domainجدﯾد را شناساﯾی کنند.

نکته در رابطه با :NetBIOS Name
 NetBIOS Nameفورمت قدﯾمی ماﯾکروسافت می باشد که اﯾن اسم از  16کاراکتر تشکيل می شود که  15تای
ابتداﯾی آن را کاربر انتخاب می کند و آخرﯾن کاراکتر را خود سيستم با توجه به سروﯾس ھای مختلف اضافه می
کند.
در اﯾن صفحه نيز بروی  Nextکليک کنيد.

در صفحه بعدی شما می توانيد محل ذخيره  AD ، Databaseو ھمچنين محل ذخيره  Logفاﯾلھای مربوط به اﯾن
سروﯾس را مشخص کنيد.

* قابل ذکر است که نام  AD ، Databaseبه نام  NTDS.DITو به صورت  Defaultدر فولدر وﯾندوز ذخيره می شود.
در صفحه بعدی شما محل ذخيره فولدر  SYSVOLرا مشخص می کنيد.

نکاتی در رابطه با فولدر : SYSVOL
به ھنگام نصب  ADفولدری بر روی کامپيوتر  DCاﯾجاد می شود که اﯾن فولدر به صورت پيش فرض  Shareشده
می باشد .قابل ذکر است که محل اﯾن فولدر حتما باﯾد بر پارتيشنی به فورمت  NTFSباشد .فاﯾلھای موجود در
اﯾن فولدر حاوی سياستھای کلی تعرﯾف شده در داخل ساختار  ADمی باشد و ھمچنين  DCھا برای اﯾنکه
بتوانند با ﯾکدﯾگر عمليات  Replicationانجام دھند از اﯾن فولدر استفاده می کنند.
مر حله بعدی نصب  DNSمی باشد که می توانيم بگوﯾيم که خود سيستم به صورت خودکار به ھمراه نصب ، AD
 DNSھم نصب کند ﯾا اﯾنکه قبل از نصب  ADسروﯾس  DNSرا خودمان به صورت دستی بر روی کامپيوتر مورد نظر
نصب کنيم .و باﯾد توجه داشته باشيم که وجود  DNSبرای  ADالزامی است.
در مرحله بعدی انتخاب کالﯾنتھاﯾی می باشد که با سرور ما ارتباط برقرار می کنند که گزﯾنه اول برای پالتفرم
ھای قبل از  2000می باشد و دومين گزﯾنه پالتفرم ھای  2000و  2003را پشتيبانی می کند که در شکل زﯾر
مشاھده می کنيد :

در صفحه بعدی که در شکل زﯾر مشاھده می کنيد می باﯾست  Passwordای را برای حالت  DSRMﯾا
) (Directory Services Restore Modeانتخاب کنيد تا در صورتی که کامپيوتر را در اﯾن حالت  Bootکردﯾد از اﯾن
 Passwordاستفاده کنيد.

و در صفحه نھاﯾی تمامی تنظيماتی را که در صفحه ھای پيشين وارد نمودﯾد به طور ﯾکجا و به صورت
 Informationنشان می دھد .در صورتی که مشکلی نمی بينيد و تمامی تنظيمات درست است بر روی Next
کليک کنيد تا عمليات نصب آغاز شود.

پس از  Nextکردن صفحه زﯾر برای شما نماﯾان خواھد شد که عمليات مختلف راه اندازی  DCو نصب  ADرا نشان
می دھد :

پس از پاﯾان ﯾافتن عمليات نصب بر روی  Finishکليک نماﯾيد و با پيغامی که ظاھر می شود دستگاه خود را Restart
کنيد تا تمام عمليات انجام شده بر روی سيستم شما اعمال شود

