دستور : DSMod
جھت تغييرات در ﯾک  Userﯾا  Groupاستفاده می شود .با دستور  DSModنمی توان اسم کروه را  Renameکرد.
دستور : DSGet
زمانی که شما مثال به دنبال شماره تلفن ﯾکی از کاربران خود ھستيد و می خواھيد آنرا از پروفاﯾل کاربری او بدست
آوری با استفاده از اﯾن دستور به صورت زﯾر باﯾستی عمل نماﯾيد :
Dsget user cn=ali,ou=eng,dc=securenetwork,dc=local -hometel
و اﯾن دستور دارای سوئيچ ھای دﯾگری می باشد که می توانيم تمامی مشخصات ﯾک  Userﯾا  Groupرا بدست
آورﯾم.
دستور : DSMove
جھت جابه جاﯾی ﯾک  Objectاز جاﯾی به جای دﯾگر استفاده می شود .باﯾستی به اﯾن نکته توجه شود که اﯾن
دستور فقط در ﯾک  Domainکاربرد دارد.
Dsmove cn=ali,ou=eng,dc=securenetworks,dc=local -newparent ou=sales, dc=securenetworks,dc=local
سوئيچ  newparentمسير جدﯾد قرارگيری  Objectرا مشخص می نماﯾد.
ما می توانيم سوئيچ  newnameرا قبل از سوئيچ  newparentبرای اﯾنکه اﯾن  Objectدر محل جدﯾد با نامی دﯾگر
منتقل شود داشته باشيم.
دستور : dsrm
جھت پاک کردن ﯾک  Objectدر  ADمی توانيم از اﯾن دستور استفاده نماﯾيم .در صورتی که می خواھيم تمامی
زﯾرشاخه ھای مثال ﯾک  OUھم پاک شوند باﯾد از سوئيچ  sub treeنيز استفاده نماﯾيم.
دستور : dsquery
جھت پيدا کردن ﯾک  Objectدر  ADاز اﯾن دستور استفاده می شود.
dsquery user -name ali
دستور  Dsaddعالوه بر اﯾجاد ﯾک  Userبرای اﯾجاد  Objectھای دﯾگر در)  AD ( Active Directoryھم کاربرد دارد.به
طور مثال برای اﯾاد ﯾک)  OU ( Organisational Unitز اﯾن دستور به شکل زﯾر استفاده می شود .اما قبل از اﯾنکه

طرﯾقه نوشتن و  Syntaxدستور رو بگم باﯾد بگم که  OUاصال چيست و به چه کاری می آﯾد Organisational Unit .به
معنای واحد سازمانی است و برای دسته بندی و مدﯾرﯾت بھتر واحد ھای مختلف ﯾک شرکت و ھمچنين کاربران
موجود در آن واحدھا کاربرد دارد و البته  OUھا قابليتھای دﯾگری ھم دارند از جمله قابليت پذﯾرفتن) GPO ( Group
... , Policy Object
مثالی از دستور  Dsaddبرای اﯾجاد ﯾک : OU
dsadd ou ou=test,dc=securenetworks,dc=com
شما می توانيد برای ساختن ﯾک  OUدر  OUدﯾگر نيز از اﯾن دستور به شکل زﯾر استفاده نماﯾيد:
dsadd ou ou=test,ou=mytest,dc=securenetworks,dc=com
به طور مثال در دستور باال ﯾک  OUبه نام  mytestدر داخل  OUدﯾگری که قبال با نام  testوجود داشته در داخل
 Domainبه نام  securenetworks.comساخته می شود.
ساخت  Groupتوسط دستور : dsadd
dsadd group cn=engineers,ou=test,dc=securenetworks,dc=com
دستور باال ﯾک  Groupدر داخل  OUموجود در  Securenetworks.comمی سازد .البته باﯾستی توجه داشته باشيد
که زمانی  Groupرا می سازﯾم به صورت پيش فرض نوع گروه از نوع  Securityو محدوده آن  Globalمی باشد) که در
مورد انواع گروه ھا و نوع محدوده آنھا در جلسات قبلی صحبت شده است(.
در صورتی که بخواھيد ﯾک گروه از نوع  Distributionبسازﯾد باﯾستی به صورت زﯾر دستور را وارد نماﯾيد:
dsadd group cn=engineers,ou=test,dc=securenetworks,dc=com- secgrp no -scope u
دستور باال اعالم می کند که اﯾن گروه که می سازﯾم از نوع  Securityنيست )  (-secgrp noو  Scopeآن از نوع
 Universalاست ) .(-scope u
سوئيچ دﯾگری که در اﯾن دستور کاراﯾی دارد سوئيچ  -membersمی باشد که توسط اﯾن سوئيچ می توانيد کاربران
اﯾن گروه را مشخص کنيد و برای اﯾن کار باﯾستی برای ھر ﯾک اعضاء  Distinguish nameھر  userرا به طور جداگانه
نوشته و بين  DNھای Userھا فاصله دھيم.
در صورتی که بخواھيم از تمامی Userھای موجود در داخل  ADدر درون ﯾک فاﯾل  txtپشتيبان داشته باشيم باﯾستی
به صورت زﯾر با استفاده از دستور  dsqueryعمل نماﯾيم :
dsquery user >d:\users.txt

دستور : CSVDE
جھت  Importکردن ﯾا  Exportکردن  Objectھا به  ADو ﯾا از  ADاﯾن دستور به کار می رود .به اﯾن نکته باﯾد توجه
داشته باشيم که برای  importکردن باﯾد حتما از سوئيچ  iاستفاده نماﯾيم و برای  Exportکردن نيازی به سوئيچی
نمی باشد .مثالی از  Exportکردن  Objectھا :
CSVDE -f e:\log.txt
با سوئيچ  fمی توانيم نام و محل ذخيره فاﯾل را مشخص نماﯾيم.
دستور : ldifde
اﯾن دستور ھمانند دستور  CSVDEعمل می کند و تنھا تفاوت آن در حالت فرمت خروجی و چيدمان  Objectھا در
داخل فاﯾل خروجی می باشد و از نظم بھتر و شفاف تری برخوردار است.

