آماده سازی دامينی مبتنی بر  Windows Server 2003جھت اضافه نمودن دامين کنترلری با
سيستم عامل Windows Server 2008 R2

قبل از در مسير آوردن اولين دامين کنترلر با سيستم عامل  Windows Server 2008 R2به دامينی مبتنی بر
 ،Windows Server 2003می باﯾست ساختار سروﯾس  Active Directoryرا آماده سازی نماﯾيم .ابزاری که
ماﯾکروسافت در اﯾن خصوص در اختيار قرار داده استADPREP ،ناميده می شود.

عمليات آماده سازی شامل چندﯾن مرحله مختلف است که در ادامه به آنھا اشاره می شود:

مرحله اول :آماده سازیForest

به منظور آماده سازی ، Forestابتدا می باﯾست به دامين کنترلری که نقش  Schema Masterرا بر عھده دارد ،با
اکانتی در گروه ھایEnterprise Admins ، Schema Adminsو  Domain Adminsالگين نمود .سپس DVD
محتوی  Windows Server 2008 R2را در دراﯾو  DVDگذاشت .به منظور دسترسی به ابزار  ADPREPمی باﯾست
به مسير  Support\adprepمراجعه نمود .به شکل زﯾر نگاه کنيد:

ھمانطور که در شکل باال مشاھده می نماﯾيد ،دو نسخه از ابزار  ADPREPوجود دارد . adprep32.exeرا می
باﯾست بر روی دامين کنترلرھاﯾی که دارای  Windows Server 2003 x86می باشند ،به اجرا در آورد و
adprep.exeرا باﯾستی بر روی دامين کنترلرھاﯾی که دارای  Windows Server 2003 x64می باشند ،اجرا نمود.

با توجه به مطالب فوق ،می خواھيم با استفاه از ابزار  ADPREPاقدام به آماده سازی  Forestمورد نظر خود
نماﯾيم .بدﯾن منظور کافيست طبق تصاوﯾر زﯾر عمل کنيم:

نکته : 1عمليات زﯾر می باﯾست بر روی دامين کنترلری به اجرا در آﯾد که نقش  Schema Masterرا بر عھده
دارد .جھت فھميدن آنکه کدام دامين کنترلر چنين نقشی را بر عھده دارد،

نکته : 2عمليات زﯾر تنھا ﯾک بار در کل  Forestانجام می پذﯾرد.

ھمانطور که در شکل فوق مشاھده می نماﯾيد ،با اجرای دستور ، adprep /forestprepمی باﯾست جھت ادامه
عمليات ،حرف  cرا تاﯾپ کرده و سپس  Enterنماﯾيم .بدﯾن ترتيب انجام عمليات آماده سازی  Forestآغاز شده و
ھمانطور که در شکل زﯾر مشاھده می نماﯾيد ،به پاﯾان می رسد.

بعد از اتمام موفقيت آميز عمليات آماده سازی ، Forestصبر کنيد تا تغييرات رخداده به تمامی دامين کنترلرھای
موجود در شبکه  replicateگردد .بعد از انجام اﯾن مرحله می باﯾست دامين خود را آماده سازی نماﯾيد .بدﯾن
منظور کافيست ھمانند مراحل زﯾر عمل کنيد.

نکته :در حقيقت منظور از  replicateشدن تغييرات به تمامی دامين کنترلرھای موجود در شبکهreplicate ،
شدن تغييرات انجام گرفته بر روی  Schema Partitionبه دامين کنترلرھاﯾی که نقش  Infrastructure Masterرا
در  Forestاﯾفا می نماﯾند ،می باشد.

مرحله دوم :آماده سازی دامين

به منظور آماده سازی دامين می باﯾست از دستور  adprep /domainprepاستفاده کنيد .به شکل زﯾر نگاه
کنيد:

نکته :آماده سازی دامين می باﯾست بعد از انجام عمليات مرتبط با آماده سازی  Forestصورت پذﯾرد.

نکته : 1عمليات زﯾر می باﯾست بر روی دامين کنترلری به اجرا در آﯾد که نقش  Infrastructure Masterرا بر
عھده دارد .جھت فھميدن آنکه کدام دامين کنترلر چنين نقشی را بر عھده دارد،

نکته : 2اگر چنانچه  Forestشما دارای دامين ھای متعددی می باشد ،به عنوان مثال  Forestشما دارای ﯾک ﯾا
چند  Child Domainنيز ھست ،و ھمچنين می خواھيد که اﯾن دامين ھا را نيز به Windows Server 2008 R2
ارتقاء دھيد ،می باﯾست عمليات زﯾر را در دﯾگر دامين ھا نيز تکرار کنيد.

بعد از اتمام موفقيت آميز عمليات آماده سازی دامين ،صبر کنيد تا تغييرات رخداده به تمامی دامين کنترلرھای
موجود در شبکه  replicateگردد.

مرحله سوم :آماده سازیGroup Policy

در اﯾن مرحله می باﯾست با اجرای دستور  adprep /domainprep /gpprepاقدام به آماده سازی Group
Policyنماﯾيد .به شکل زﯾر نگاه کنيد:

نکته : 1آماده سازی ساختار  Group Policyمی باﯾست بعد از انجام عمليات مرتبط با آماده سازی Forest
صورت پذﯾرد.

نکته : 2عمليات آماده سازی ساختار  Group Policyرا می باﯾست بر روی دامين کنترلری به انجام برسانيد که
دارای نقش  Infrastructure Masterمی باشد .جھت فھميدن آنکه کدام دامين کنترلر چنين نقشی را در دامين
بر عھده دارد،

مرحله چھارم :آماده سازی جھت پشتيبانی از Read-Only Domain Controllerھا

اگر چنانچه ماﯾليد که در ساختار دامين خود از Read-Only Domain Controllerھا استفاده کنيد ،می باﯾست
دستور  adprep /rodcprepرا نيز به اجرا درآورﯾد .بدﯾن منظور کافيست طبق شکل زﯾر عمل کنيد:

نکته :اجرای دستور زﯾر می باﯾست بعد از انجام عمليات مرتبط با آماده سازی  Forestصورت پذﯾرد.

حال می خواھيم بفھميم که آﯾا عمليات انجام شده فوق بدرستی صورت پذﯾرفته است ﯾا خير .بدﯾن منظور
کافيست طبق تصاوﯾر زﯾر عمل کنيد:

