آموزش مواردی از اصطالحات شبکه و بخصوص در وﯾندوز  2003سرور اشاره خواھيم کرد و مقداری ھم در رابطه
با  Group Policyصحبت خواھيم کرد.
 : OUﯾک مجموعه مدﯾرﯾتی و مستقل و ھمچنين کوچکتر از  Domainمی باشد که می توان مدﯾرﯾت آن را به ﯾک
ﯾا چند نفر واگذار کرد و حدود و اختيارات خاصی را برای آن در نظر گرفت و می توان در داخل آن کاربران  ،پرﯾنترھا
و کامپيوتر ھای مختلف را تعرﯾف کنيم Icon .که برای اﯾن مورد در نظر گرفته اند ﯾک کتاب می باشد.

 : Siteﯾک مجموعه ای از  Subnetھا می باشد و در حالت کلی ھر  Subnetتوسط ﯾک  Routerاز ھمدﯾگر جدا می
شوند .ھدف تعرﯾف ساﯾت برای راحتتر و سرﯾعتر  Replicateکردن اطالعات می باشد.

حاال  Replicateچيست ؟
به عمليات انتقال اطالعات بين دو  Replicate ، DCمی گوﯾند.
: OU Domain Controller

به ھنگام نصب  ADﯾک  OUبه اﯾن نام در داخل کنسول  ADبه صورت پيش فرض اﯾجاد می شود  ،در صورتی که
بخواھيم قوانين موجود بر روی  DCخود را تعرﯾف بکنيم با  Right Clickو  Propertiesگرفتن از اﯾن  OUدر قسمت
 Policy Groupسياستھای خود را تعرﯾف ميکنيم.
و اما حاال به سراغ  Group Policyمی روﯾم که ﯾکی از مھم ترﯾن مباحث شبکه ھای کامپيوتری می باشد.

:Group Policy
قسمتی است که در آن قوانين موجود بر روی کامپيوترھا و کاربران خود را تعرﯾف می کنيم که اﯾن کار ھم بر روی
 Domainو ھم بر روی  OUو ھم بر روی  Siteقابل تعرﯾف می باشد .ﯾک  Group Policyبه طور کلی از دو قسمت
تقسيم شده است :
Computer Configuration -1
User Configuration -2

در گزﯾنه شماره ﯾک قوانين مربوط به کامپيوتر را می توان اعمال کرد و در گزﯾنه شماره دو قوانين مربوط به کاربران
را تعرﯾف می کنيم .بعد از تعرﯾف کردن قوانين مختلف در اﯾن مرحله با فرمان  Gpupdateقوانين تعرﯾف شده بر
روی کامپيوترھا و  Domainھا و ﯾا  DCھا اعمال می شود.
شما بعد از نصب  ADمی توانيد از طرﯾق کنسول  Active Directory Users & Computersکار مدﯾرﯾت بر روی
کاربران شبکه و کامپيوترھای شبکه را انجام دھيد .که در زﯾر شکل مربوط به آن آمده است :

باﯾد توجه داشته باشيد که پس از نصب  ADمی باﯾست کامپيوتر ھای کاربران را به شبکه وارد کنيد که به اﯾن
کار اصطالحا  Joinکردن می گوﯾند .برای  Joinکردن کامپيوترھا به شبکه می باﯾست آدرس DNS SERVER ، IP
خود را به دستگاه  Clientھا بدھيد و سپس آنھا را از حالت  Workgroupدر آورده و در قسمت  Domainنام آنرا
وارد نماﯾيد.
برای مشخص کردن ﯾک  Userدر  Domianمی باﯾست از ﯾک فرمت آدرس دھی به نام User Principle ) UPN
 ( Nameاستفاده نماﯾيد .اﯾن فرمت آدرس دھی ھمانند فرمت آدرس دھی استفاده شده در  Emailمی باشد و
معموال در داخل ﯾک  Forestبرای مشخص کردن اﯾنکه کاربران مربوطه قصد  Loginکردن به کدام  Domainرا دارند
استفاده می شود.

