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تقدیم به ساحت مقدس یوسف الزهرا عج اهللا

که چشم ها براي زیارت صبحش بیدارند

)ع(هزینه کتاب یک صلوات براي سالمتی و تعجیل در ظهور اقا امام زمان 
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اموزش شبکه سطح متوسط

مطابق با سرفصلهاي شبکه

:تهیه و تنظیم کننده 

رضا بهرامی راد
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)Active Directoryاشنائی با(فصل اول  

Workgroup :با Domainتفاوت 

ـ کـردن بـه س  Loginمراحل  ـ وتائستمی وDomain در يصـحت پـسورد و نـام کـاربر    دی

Workgroup تواند به صورت  یکاربر در دو حالت مکی.متفاوت است Localستمیبه س

Loginکه عضو  يوتریحالت اول به کامپ. کندWorkgroupيوتریو حالت دوم کامپباشد

ـ نباشـد ز Domain Controlیولباشد Domainکه عضو  Domain Controlدررای

ـ باکـاربر کینمودن Login ایستمیجهت ورود به س.وجود نداردLoginامکان    داراي دی

کـاربر   کیصحت پسورد  دیمراحل تائ همانطور که گفته شد   .باشد خاصيپسورد و نام کاربر   

.متفاوت استWorkgroup و Domainدر 

:میکنیباهم به مراحل و تفاوت انها نگاه م

ورود بـه    ازجهـت یاول کاربر اطالعات مورد ن     هحلدر مر Workgroupنخست در حالت    -1

نیبعد ايدر مرحله    میکندوارد  Loginباکس     قیو پسورد را از طر     يشامل نام کاربر   ستمیس

قـسمت اطالعـات   نیدر ا.ابدییانتقال مستمیسیتیعامل به قسمت امنستمیاطالعات توسط س  

يکـه اطالعـات ورود  یدر صورت. شودمیسهیمقاDatabase با اطالعات موجود در  يورود

Accessیکویندوزداشته باشد یوارد شده  اجازه دسترسيو کاربر با نام کاربرباشدحیصح

Tokeوق صادر خواهد کردبه کاربر قیاجازه دسترسای.
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باشد و توسـط  یمبرمشخصات مربوط به کاراییتیشامل اطالعات امنAccess Token کی

ـ فیان تعريبه منابع خاص که برا    یدسترس يکاربر اجازه    ايان بر  شـود در  یشده اند داده م

ـ داده شـود عمل صیاطالعات فاقد اعتبار تـشخ سهیدر زمان مقا   کهیصورت کـردن  Loginاتی

Fear     يبـر رو اطالعات مربوط به کـاربر    دیکن یمالحظه م  ریخواهد شد همانطور که در تصو

.شودیمرهیکردن به ان دارد ذخLoginهمان دستگاه که شخص قصد  

Loginاطالعات مربـوط بـه    دیکاربر با  زینWorkgroupهمانند   Domainدر حالت   -2

کـه   یبـر خـالف حالـت قبلـ       بعـد  يدر مرحله   ندخود را وارد ک    يشامل پسورد و نام کاربر    

اطالعـات   نیاشود یفرستاده م  وتریهمان کامپ  يموجود بر رو   یاطالعات کبان کیاطالعات به   

کاربران را در کل ییشناسايفهیکه وظDomain Controllerبنام  يرکزموتریکامپکیبه 

 Domainعات هماننداطالسهیپس از مقا.شوندیبر عهده دارد فرستاده مWorkgroup در

تعریفدسترسی ناسب با سطح تمAccess Tokenکیشود دیئصحت اطالعات تاکهیصورت
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ـ يجـازه شود و بعد از ان ایاو فرستاده ميکاربر برا  يبراشده ـ بـه س یدسترس ـ را پستمی دای

.خواهد کرد

Domainدر   مـات یتنظ ریکاربر و سا   ییمراحل مربوط به شناسا    دیکن یهمانطور که مشاهده م   

ـ يکـه حـاو  Domain Controlerبنـام يمرکزوتریکامپکیتوسط  ـ کی یاطالعـات کبان

متمرکـزو بهتـر   تیریعمل باعث مدنیشود که ایباشد انجام میمActive Directoryبنام

.خواهد شدWorkgroupنسبت به 

:Active Directory انواع ساختار در 

يشـبکه بـرا  یرا در طراحیو منطقیکیزیدو ساختار فهرستیابیشرکت مایسازمان و    کی

ـ به اهداف خود در نظر بگ      دنیرس ـ تنهـا  کـه شـرکت شـما   یمثـال در صـورت     يبـرا . ردی کی

Domainهـم   ازيادیز يمختلف که فاصله     يدر قسمت ها   ییشعبه ها  یولداشته باشد  ازین

ـ ده یم لیرا تشک  یمختلف يها تیسا دیشما با داشته باشد دارند کـه   یهـا در زمـان    Dcتـا  دی

گـردر یدیدر مثال.داشته باشندReplicate باهم  ندشبکه سبک تر است بتوانيبر روکیتراف
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یتیاز لحاظ امن   یولقرار داشته باشند  است ساختمان کیدرون  شرکت شما که کارمندان  یصورت

ـ وانتیشما مان اعمال شوديبررویمتفاوتيسهاالیباشد که پالزم بـا  Domain نیچنـد دی

.دیکنجادیایک سایت درون ازتانیتوجه به ن

و در هـر  مختلف قرار گرفتـه باشـد   يدر مکانها شرکت شما  کهیصورت زدرین گریو در حالت د   

درون هـر    دکهیبساز تیسا نیچند دیتوان یموجود داشته باشد  Domainکیاز   شیقسمت ب 

.داشته باشدجودوDomain Controllerکیانها حداقل ازکی
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:Active Directory دریساختار منطق

Active Directoryـ کنـد ا یمرهیرا در خود ذخیساختار منطقنیطالعات مربوط به اا نی

:شاملیساختار منطق

Objects, Organization Units, Domains, Domain Trees, Forests

.دادمیاجزا را شرح خواهيها از بخشکیهر فیدر ادامه تعرباشدیم

: Object

Objectیساختار منطقءجزنیتریاساسActive Directory ـ باشـد و ارائـه کننـده   یم

Userهـر  گریدیباشد به عبارت  یها م  نتریپر وها  وتریو منابع موجود در شبکه همچون کامپ      ها

ـ الگـو  Object Classes .شـود یمحـسوب مـ  Objectکیکاربر درون شبکه ایو منبع ای

Templateيبرا Objectيقسمت مشخص کننده نیهستند در واقع اهموجود در شبکيها

ایهر شئ . ساخته شودActive Directory روندتوا ندیاست که مییهاObject نوع 
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  Objectیکه م  يریصفات مقاد  نیا.شود یم مشخصریمقاداز صفات و   يمجموعه ا توسط

يتواند دارایمUserکیمثال يبرا. کندیاختصاص داد را مشخص مObject کیان به تو

يبراریمقادنیو تنها ااعتبار حساب باشدزانیو مکارمحل،ینام خانوادگ،همچون نامیفاتص

Objectبر اساس User Object مثاليبراObjectهر .خواهد بودفیکاربر قابل تعرهر 

Classesـ سـاختن  يو براشودیساخته مشدهفیان تعريه براکییها User objectکی

Activeدر . جود داشته باشدوObject Classان دريبراTemplateایالگو کیدیحتما با

Directory بهObject Class و Attribute موجـود در ان اصـطالحا   يهـا Active

Directory Skomaهر . شودیگفته مObject که به یخاصریمقادتوسط Attribute ها

ـ Active Directoryاز انجا که شودیمشخص مابدییان اختصاص مصفاتای ت ااطالع

یميکاربرديبرنامه هاکند کاربران ویمرهیها ذخهمراه صفات انها را به  Objectبه   بوطمر

دایپجو ون جستر اساس صفات خاص مورد نظرشاموجود را بيهاObjectیتوانند به سادگ

ينتـر یتواند دنبال پریکند م دایبه خود را پ    کینزد نتریپراینکه  يکاربر برا  کیمثال   يکنند برا 

.باشدیکیشخصان ان با مکان مکبگردد که مقدار
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: Domain

Domainدرهسته اصلی و مرکزي این ساختار منطقیActive Directoryمحسوب میشود .

Domain  ظیفه اصلی را بر عهده دارد به عنـوان یـک محـدوده جهـت مـدیریت منـابع                 سه و

هاي اعمال شده بر انها کمک میکند و در نهایت Securityمحسوب میشود به مدیریت منابع و 

حال با هـم   . مورد استفاده قرار میگیرد    Replicationبه عنوان یک واحد جهت انجام عملیات        

حاوي مجموعه اي    Domainهمانطور که گفته شد   . اندازیم نگاهی کوتاه به این سه وظیفه می      

. مشترك استفاده میکندPolicyو Databaseهاي تعریف شده میباشد که از یک    Objectاز  

برقرار کند با توجـه بـه   Trustهاي دیگر رابطه     Domainمیتواند با    Domainهمچنین یک   

هاي مشترك Securityو Policyیک هائی را که از Objectاین نکات معموال مدیر سیستم 
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جهـت اعمـال     Domainقـرار میدهـد میتوانیـد از         Domainاستفاده میکنـد را درون یـک        

Security   وPolicy              هاي مورد نظرتان بر روي منابع به اشتراك گذاشته در ان استفاده کنیـد .

Security   وPolicy     هاي در نظر گرفته شده در سطح یـکDomain   بـه تمـامیObject

درون بخـش    Domainهاي موجـود در هـر        Object. موجود در ان اعمال خواهد شد      هاي

PartitionDomain مربوط بهActive Directoryکامپیوترهائی که بعنوان . ذخیره میشود

Domain Controller   در نظر گرفته شده اند یـک کپـی ازDomain Partition  را نـزد

ها رخ دهد تغییرات بـر روي سـایر   DCییري در هر یک از خود نگه میدارند در صورتی که تغ 

DC ها کپی و یا اصطالحاReplicateخواهد شد.

 : Organization Unit (OU)

یا Organization Unitبخش Active Directoryدر Logicalیکی دیگر از قسمتهاي 

روههاي خاص تقسیم   ها را درون گ    Objectمیتوان   OUبا استفاده از    . میباشد OUبه اختصار   

هـا را  User Objectبندي نمود که این عمل مدیریت را بسیار اسانتر میکند براي مثال میتوان 

به این ترتیب شما . براساس نوع شغل، مکان جغرافیائی و یا یک کالس خاص تقسیم بندي نمود       

ایـن اسـت     OUاز   یکی دیگر از مزایاي استفاده    . براحتی میتوانید انها را پیدا و مدیریت نمائید       

.میتوانید براي هر بخش یک مدیر مشخص کنید
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براي مثال در شرکت باال سه بخش فروش، مدیریت و تحقیق وجود دارد که هـر کـدام از انهـا       

ها یـک  OUهمانطور که گفته شد میتوانیم براي هر یک از این        . قرار گرفته اند   OUدرون یک   

را OUهـاي درون همـان   Objectدیریت و دسترسـی بـه     مدیر تعریف کنیم که تنها اجازه م      

ها به این صورت است که میتوانیـد         OUیکی دیگر از روشهاي ساده مدیریت       . خواهند داشت 

Organizationalکه به دالیل خاص خصوصیات مـشترك دارنـد را درون یـک    OUچند 

Unit     احد مالی بـا     و 6براي مثال فرض کنید شرکت شما داراي      . کلی و بزرگ قرار دهیدOU

را در یـک     6OUهاي مخصوص به خود میباشد جهت اجراي مدیریت ساده تر میتوانید ایـن              

OU    بزرگ بنامFinance           یا مالی قرار دهید حال در صورت اعمال یکSecurity     یـا یـک

این قوانین به کلیـه بخـشهاي درون ان اعمـال خواهـد شـد و بطـور کلـی              OUقانون به این    
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Organizational Unit جهت سازماندهیObject    هـاي موجـود درون یـکDomain

.استفاده میشود

TREE:

هاي موجود در یک ساختار درختی در کنار هم قرار بگیرند اصطالحا         Domainدرصورتی که   

اول  Domainدوم بـه     Domainدر صـورتیکه    . یا درخت را تشکیل خواهند داد      Treeیک  

اي که Domain.نامگذاري خواهد شدChild Domainبعنوان Domainمتصل شود این 

Child Domain به ان متصل شده است اصطالحاParent  یـاDomain  والـد نـام دارد .

Domainبچه خود میتواندDomainفرزند داشته باشد که به ان متصل است.

ود و والد ترکیب میشDomainبا نام Child Domainنام Domainبراي تشکیل نام کامل 

را Domainبراي مثـال یـک شـرکت یـک     . را تشکیل میدهد) نام کامل(DNS Nameیک 

میگذارد مدیر سیستم بعد ان تـصمیم میگیـرد کـه دو             nwtraders.mstfو نام ان را      میسازد

Doamin ،Sales , Research را بصورتChildبه ان اضافه کند.
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ــام   ــب نـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــاChild Domainبـ ــه ترهـ ــب بـ و nwtraders.mstfتیـ

Research.nwtraders.mstd وSales.nwtraders.mstfخواهد بود.

 Forest:
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ها در یک ساختار درختی کنار هم قرار میگیرند تـشکیل یـک              Treeهنگامیکه مجموعه اي از     

forestاولین . یا جنگل را میدهندDomain که درforest  ساخته میـشودForest Root

Domain         نام دارد و نام ان بعنوان نامforest   در این مثال نـام      . محسوب خواهد شدforest

یـک  . میباشـد Forest Root Domainکـه هماننـد   nwtraders.mstfعبارت اسـت از 

forest حاوي کلیه اجزايActive Directoryبصورت پیش فرض اطالعات تنهـا  . میباشد

بعنوان یک محدوده امنیتی بـراي کلیـه اطالعـات           forestو  . تبادل میشود  forestدر محدوده   

.محسوب خواهد شد

:Active Directoryساختار فیزیکی در 
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ساختار منطقی بـه  . ساختار فیزیکی از ساختار منطقی جدا شده استActive Directoryدر 

د اسـتفاده قـرار     منظور سازماندهی و مدیریت کاربران و گروهها و منابع موجود در شبکه مـور             

ساختار فیزیکی امکان بهینه سازي و مدیریت ترافیک شبکه را براي شما ایجاد خواهـد               . میگیرد

بین انها در چـه زمـانی و     Replicationساختار فیزیکی مشخص میکند ترافیک شبکه و        . کرد

.تا بهینه ترین حالت براي شما ایجاد شودکجا اتفاق بیفتد

.تشکیل شده استSiteو Domain Controlersعنصر ساختار فیزیکی از دو

 Domain Controler:

Domain Controler یاDC کامپیوتري در شبکه میباشد کهActive Directory بر روي

Domain. سرور استفاده میکند2003سرور یا 2000ان فعال است و از سیستم عامل ویندوز 

Controler     عملیات   وظیفه ذخیره سازي اطالعات وReplication    اجزاي . را بر عهده دارد

Logical Active Directory   به عنوان واحـد هـايReplicate  هـر  . محـسوب میـشود

Domain Controler تنها میتواند درون یکDomainبه منظور اطمینان از .فعالیت کند
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2حـداقل  Domainمعمـوال بـراي هـر    Domain Controlerهمیشه در دسـترس بـودن   

Domain Controlerو در صورت متوقف شـدن هـر کـدام دیگـري     . در نظر گرفته میشود

از چند بخش تـشکیل  Domain Controlerهر . ها پاسخ دهدClientبتواند به درخواست 

:شده است

Domain:       که حاوي اطالعات در موردObject  موجود درDomain میباشد اطالعات این بخش

.میشودDomain ،Replicateهمان درون هاي DCبین 

Configuration : اطالعات مربوط به کلforest ،Domain هاي موجود در ان و رابطه بین انها

، forestدر درون هـاي موجـود  DCاطالعـات ایـن بخـش بـین تمـام      را در خود ذخیـره میکنـد   

Replicateمیشود.

Schema : اطالعات مربوط بهSchema و ساختارActive Directoryدرون خود ذخیره میکند .

.ذخیره میشودforestReplicate,درون کل در اطالعات این بخش نیز 

Application : حاوي اطالعاتی غیر از اطالعاتSecurityباشد و توسط یک یا چند برنامه می
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forest ،Replicateهـاي درون  DCاطالعات این بخش بـین  . کاربردي مورد استفاده قرار میگیرد   

.میشود

SITE:

یک سایت اصطالحا به مجموعه اي از کامپیوترها گفته میشود که با سرعت باال و بصورت بدون قطع                  

هاي درون ان بطور مرتب با هم در اتبـاط       PCبعد از ایجاد یک سایت      . با هم در ارتباط هستند    شدن  

به مـدت    Latency.د برسد به حداقل خو   Latencyخواهند بود و این عمل باعث خواهد شد که          

. هاي دیگر نیـز کپـی شـود   DCبر روي DCزمانی اطالق میشود که تغییرات ایجاد شده درون یک         

استفاده از پهناي باند خط ضعیفی اسـت کـه بـین دو              بهینه سازي  siteیکی از مهمترین دالیل ایجاد      

site  قرار دارد .DC           ق یک خط ضعیف بـا هـم در         هائی که بین دو سایت مجزا قرار دارند و از طری

ارتباط هستند میتوانند در زمانبندي هاي خاص و با توجه به حجم و ترافیک موجود بر روي لینک بـا                    

.نمایندReplicateو اطالعات خود را . یکدیگر ارتباط داشته باشند

بار روي خط ی انجام دهید که توانید براي بهره وري باالتر از خط این عملیات را در زمانشما می



١٩

.کمترین مقدار را دارد

:Active Directory نصب 

Domain Controlerحداقل یک کامپیوتر بعنـوان  Domainهمانطور که گفته شد در یک 

این کامپیوتر باید از خانواده سرور بـراي        . را بر عهده دارد    Domainوظیفه عملیات مربوط به     

DCقابلیـت  XPك سایر سیستم عاملهـا ماننـد       سرور باشد  2000سرور یا    2003مثال ویندوز   

سرور را با هم 2003بر روي ویندوز Active Directoryمراحل نصب . شدن را دارا نیستند

نصب از دو طریق میتوانید عمل کنید بر روي دکمـه  Wizardجهت دسترسی به . دنبال میکنیم 

Start    کلیک کنید و گزینهRun نیـد  را انتخاب کنید و در ان تایـپ کdcpromo وOK را

.بزنید



٢٠

اجرا خواهد شد Active Directoryمربوط به نصب Wizardهمانطور که مشاهده میکنید 

Configure Your Serverاستفاده از ابـزار  Wizardروش دیگر جهت دسترسی به این 

Wizard .   جهت دسترسی بـه ایـنWizard  از منـويStart  گزینـهAdministrative

Tools و گزینهConfigure Your Server Wizardرا برگزینید.



٢١

تا پنچره مقابل باز . را بزنیدNextدر پنچره جدید باز شده هم . کلیک کنیدNextبر روي دکمه 

.شود



٢٢

.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextدر این پنچره هم بر روي 

را برگزینید  Domain Controler (Active Directory)گزینه Server Roleاز پنچره 

.را بزنیدNextو سپس 



٢٣

Activeنـصب  Wizardکلیـک کنیـد تـا    Nextدر پنچره باز شـده جدیـد هـم بـر روي     

Directoryفعال گردد.



٢٤

هاي متعدد ایجاد کنیم Forestو Treeجدید، Domainمیتوانید Wizardبا استفاده از این 

.کلیک کنیدNextبراي ادامه روي دکمه 

.پنچره روبرو باز میشود



٢٥

.باز شودDomain Controlerکلیک کنید تا پنچره Nextدر این پنچره هم بر روي 

. را برگزینیـد Domain controller for a new domainدر این پنچره اولین گزینه یعنی 

بـراي  . عمل خواهد کـرد   جدید  Domainدر   DCا انتخاب این گزینه کامپیوتر بعنوان اولین        ب

.را فشار دهید تا پنچره روبرو باز شودNextادامه دکمه 



٢٦

جدیـد بـسازید   Domainدر صورتیکه میخواهید یـک  Create New Domainدر پنچره 

را بزنید تا پنچره Nextکنید و دکمه را انتخاب Domain in a new forestگزینه اول یعنی 

.روبرو باز شود

Full DNSخود انتخاب کنید کـه ایـن نـام بـصورت     Domainدر اینجا باید یک نام براي 

name  که یک مثال هم بصورت    . وارد شودMicrosoft.com  بـراي مثـال نـام      . وجود دارد

Domain جدید راtest.com انتخاب میکنیم حال دکمهNext را میزنیم تاDomain جدید

در پنچـره جدیـد نـام        .انجام گردد  Domainمدتی صبر کنید تا عملیات ساخت       . ساخته شود 

.را میزنیم پنچره جدید باز میشودNextو دکمه پیش فرض را قبول کرده



٢٧

Database and Log Folders محلی است که اطالعات مربوط به بانک اطالعاتی وLog

بطور پـیش فـرض ایـن محـل     . در ان ذخیره میشود)(ActiveLog File Actives هايفایل

میباشد جهت انتخاب مکانی دیگـر میتوانیـد روي دکمـه            NTDSو فولدر    دایرکتوري ویندوز 

Browse  بـراي ادامـه   . ولی بهتر است این بخش را به حالت پیش فرض رها کنیم  . کلیک کنید

.چره روبرو باز شودتا پنکلیک کنیدNextروي دکمه 



٢٨

SYSVOL       اطالعات فایلهاي مشترك مربوط بهDomain          ها را در خود نگه میدارد و بطـور

را  Nextقرار دارد براي ادامه دکمه       SYAVOLپیش فرض در دایرکتوري ویندوز و در فایل         

.بزنید تا پنچره جدید باز شود

میباشد و کلیه عملیـات درون  Active Directoryجزوه الینفک DNSهمانطور که میدانید 

Domain از جملهJoin To Domain ،Loggin To Domain ،Replecation بدون

قـبال نـصب   در صورتی کهDNSبراي نصب   . امکان پذیر نمیباشد   DNSتنظیم و فعال نمودن     

را Nextرا برگزینید و دکمه .…Install and Configurationنشده باشد گزینه دوم یعنی 

.فشار دهید تا پنچره جدید باز شود



٢٩

انتخاب شده را قبـول و دکمـه   دومین گزینه که بصورت پیش فرض      Permissionsدر پنچره   

Nextرا بزنید تا پنچره جدید باز شود.

Directory Servicesدر این قسمت باید پـسورد را وارد کنیـد کـه در زمـان اسـتفاده از      

Restore Modeاین پسورد با پسورد .از شما خواسته خواهد شدAdministrator موجود



٣٠

را فـشار  Nextتفاوت دارد پسورد را وارد و دوباره تکرار کنید و سپس دکمـه            Domainدر  

.تا پنچره جدید باز شوددهید

ت میباشد و خالصه اي از تنظیماWizardاخرین پنچره ظاهر شده در این Summaryپنچره 

را فشار دهید تمامی عملیات      Cancelدر صورتی که دکمه     . انجام شده را به شما نشان میدهد      

Cancel براي اعمال تنظیمات انجام شده بر روي دکمه    . میشودNextکادر روبرو . کلیک کنید

.ظاهر میشود



٣١

وسـیله  کردن تنظیمات انجام شده بConfigمشغول Wizardهمانطور که مشاهده میکنید این   

و در طـی ان  . میباشد این عملیات ممکن است چندین دقیقه طول بکشد         DCشما براي ساختن    

Finishبعد از انجام عملیات دکمه      . سرور ساخته شود   2003ویندوز   CDممکن است از شما     

.نمائیدRestartرا بزنید و دستگاه را 

:کنسول

ن نصب میشود براي دیدن انها بر روي سه ابزار مربوط به اActive Directoryبعد از نصب 

Activeسـه ابـزار   Administrative Toolsکلیک کنید و به قسمت Startدکمه دکمه 

Directory Domains and Trusts وActive Directory Sites and Services و

Active Directory Users and Computersاضافه شده اند.



٣٢

را انتخاب کنید تا پنچره مربوط بـه  Active Directory Users and Computersگزینه 

.ان باز شود

مانند ایجاد و    Domainبا استفاده از این کنسول میتوانید بسیاري از عملیات مورد نیاز در یک              

Objectگیري و اضافه و حذف نمودن سایر    Backupحذف یک کاربر غیر فعال کردن ان و         

موجود در ان نـشان      هاي Objectها و    Domainدر سمت چپ لیستی از      . ها را انجام دهید   

که test.comمربوط به Doaminداده شده است و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید       

ساختیم در این بخش نشان داده شده است



٣٣

 .Active Directory بطور پیش فرض داراي یک سري گروهها وUser تعیین هاي از پیش

.قرار دارندBultinشده است که قابلیتهاي خاصی دارند این گروهها در 



٣٤

 .Active Directory بطور پیش فرض داراي یک سري گروهها وUser هاي از پیش تعیین

.قرار دارندBultinشده است که قابلیتهاي خاصی دارند این گروهها در 

Account Operators :میتوانند عملیات حذف، و تغییـر حـسابهاي کـاربري را    اعضاي ان

.انجام دهند

Administrators .: ان توانائی انجام کلیه عملیات مدیریتی مورد نیاز را دارا هستنداعضاي.

Backup Operators : که اعضاي ان توانائی انجام عملیات مربوط بهBackup  گیـري و

Restoreرا دارا هستند.



٣٥

Guest :و سایر گروهها مانند . نائی محدودي به انها داده شده استتواPrint Operators و

Users    براي مشاهده کامپیوترهائی که در حال حاضر بـه          . را میتوان نام بردDomain   متـصل

.در قسمت سمت چپ برویدComputersشده اند به قسمت 

هـا انجـام دهیـد    Stationاي هر یک از در این قسمت میتوانید عملیات مدیریتی مختلفی را بر  

.براي این منظور بر روي کامپیوتر خاصی کلیک راست کنید



٣٦

Disable Account ،Reset Account ،Moveدر ایــن قــسمت عملیــاتی همچــون 

Manage   وDelete  در صورتیکه گزینـه     . وجود داردManage     پنچـره  . را انتخـاب کنیـد

Computer Managementربوط به ان کامپیوتر باز میشودم.



٣٧

براي مشاهده مشخصات و خصوصیات یک کامپیوتر بر روي ان راست کلیک کنید و از این منو          

.را بزنیدPropertiesگزینه 



٣٨

در این پنچره اطالعات مربوط به نام کامپیوتر، سیستم عامل، عضویت و سایر خصوصیات امنیتی 

میباشـد بـراي   DCحـداقل داراي یـک   Domainهمانطور که گفته شد هر     . استقرار گرفته   

.برویدDomain Controllersمشاهده انها میتوانید در بخش سمت چپ به 

باید در ایـن قـسمت یـک         کند Logginبتواند   Domainبراي اینکه یک کاربر از هر کجاي        

Joinاز ان کـاربر از تمـامی کامپیوترهـاي      که با استفاده     .حساب کاربري براي ان ساخته شود     

فرض کنید شرکت شما داراي چند قسمت مالی، اموزشی، و غیره . وارد شودDomainبه شده  

به این میباشد حال میخواهیم یک حساب کاربري براي یک کارمند در واحد اموزشی ایجاد کنیم

و  Newاین منو گزینه     راست کلیک کنید و از     test.comمربوط به    Domainمنظور بر روي    

.را انتخاب کنیدOrganization Unitسپس گزینه 



٣٩

در این پنچره نام سازمانی مورد . باز شودNew Object Organizational Unitتا پنچره 

.نظر یعنی اموزش را وارد کنید



٤٠

در واحـد    براي ساختن حساب کاربري   . جدید ساخته شود   OUکلیک کنید تا     OKحال روي   

.باز شودUserو سپس Newاموزش بر روي ان راست کلیک کنید و از این منو گزینه 



٤١

نـامی کـه کـاربر    First name ،Last name ،Full nameگزینه هاي Userدر پنچره 

.را بزنیدNextاستفاده میکند را وارد کنید حال دکمه Domainجهت وارد شدن به 

پسورد مخـصوص کـاربر را وارد      Passwordه بعدي باز میشود در این قسمت در جعبه          رپنچ

Nextجدید بـر روي دکمـه        Userبراي ثبت   . با سایر بخشهاي زیرین پنچره اشنا شدیم      . کنید

.کلیک کنید



٤٢

Userهمانطور که مشاهده میکنید      .کلیک کنید  Finishو سپس در پنچره بعدي بر روي دکمه         

.وارد شدDomainخته شده و اکنون میتوان با این حساب کاربري به جدید سا

: ایجاد و ویرایش حسابهاي کاربري

جهت فعال یا غیر فعال نمودن یا تغییر پسورد و سایر تنظیمات بر روي نـام کـاربر مـورد نظـر                  

را Disable Accountراست کلیک کرده و به منظور غیر فعال نمودن حساب کاربري فـوق  

.انتخاب کنید



٤٣

نام ان همانطور که مشاهده میکنید یک ضربدر قرمز به معناي غیر فعال بودن این حساب بر روي

.ظاهر شده است



٤٤

Enableجهت فعال کردن مجدد ان کـافی اسـت روي ان راسـت کلیـک کـرده و از انجـا       

Account  کافی است بر روي     ر پسورد این حساب داشتید    در صورتی که نیاز به تغیی     . را بزنید

.را بزنیدReset Passwordنام کاربري کلیک راست کرده و گزینه 



٤٥

ــسمت New Passwordدر بخــش  ــیم و در ق ــد را وارد میکن ــسورد جدی Confrimپ

Password  مجددا ان را تایپ کنید و سپس دکمهOKحال پسورد جدید به حساب . را بزنید

را بطور کامل پاك کنید روي       و نیز اگر بخواهید یک حساب کاربري      . اربري اعمال شده است   ک

را بزنید تا حـساب      Yesرا بزنید در کادر سوال گزینه        Deleteان راست کلیک کرده و گزینه       

و نیز میتوانید یک مدت زمان خاص براي اعتبار حـساب کـاربري              کاربري مورد نظر پاك شود    

را  Propertiesه این منظور بر روي نام کاربر کلیک راسـت کـرده و از انجـا                 ب. تعیین نمائید 

.بزنید



٤٦

.را بزنیدAccountدر این پنچره تب 



٤٧

همانطور که مشاهده میکنید یک حـساب کـاربري بطـور    Account expiresدر بخش پائین 

بزنیـد  راEnd Ofزمان خاص گزینه براي تعیین یک. نمیشودexpiresپیش فرض هیچ وقت 

.را بزنیدOKو حال دکمه . از این منو زمان مورد نظر را مشخص کنید



٤٨

:Active Directory جستجو و فیلتر در 

Active Directory داراي ابزاري است جهت جستجو و پیدا نمودنObject ها براساس نام

ها Objectاین امکان در شرایطی که تعداد . میباشدو سایر خصوصیات مشخص شده براي انها

به این . حتی ضروري و حیاتی استباشد باشد بسیار مفید وObjectبسیار زیاد مثال چند هزار 

و Administrative Toolsکلیک کنید و از این بخـش گزینـه   Startمنظور بر روي دکمه 

زینید تا کنسول مربوط بـه ان  را برگActive Directory Users and Computersسپس 

.کلیک کنیدSearchباز شود جهت جستجو بر روي ایکن 



٤٩

Users Contact and Groups ،Computersکه شامل Objectنوع Findدر بخش 

 ،Printer، Share Folder است را مشخص کنید براي مثال جهت جـستجو بـدنبال   ... و

Userوع اي که قبال ساخته ایم نUser Contact Foldersو در منوي را انتخاب میکنیمin

ها و یا محل خاصـی از ان     Directoryمحل جستجو را انتخاب میکنیم این محل میتواند کلیه          

جهت جستجو در قسمت . میتوانید به انها دسترسی پیدا کنیدBrowseبا استفاده از دکمه . باشد

.را بزنید تا عملیات جستجو انجام شودFind Nowرا وارد کنید و دکمه User1عبارت 



٥٠

همانطور که گفتیم در ایـن  . میتوانید لیست موجود را پاك کنیدClear Allبا استفاده از دکمه 

براي مثال براي کاربران. نیز وجود داردObjectمحیط امکان جستجو براساس خصوصیات هر 



٥١

و سایر موارد و یا براي پرینترها جستجو براساس نام و یا             جستجو بر حسب شماره تلفن، ادرس     

گزینه 224341مدل نیز امکانپذیر است به این منظور مثال براي جستجوي یک فرد با شماره تلفن

Telephone Numberرا بزنید.



٥٢

.را بزنیدTelephone Numberو Userگزینه Fieldاز منوي 

Find Nowو سـپس  Addشماره تلفن مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه Valueدر قسمت 

.را بزنید



٥٣

.شخص شودمورد نظرتان با این شماره تلفن خاص مUserتا نام 

در این قسمت لیست گسترده اي از خصوصیات وجود دارد میبینیدFieldهمانطور که در منوي 

که داراي مقدار باشند میتوانید جهت جستجو استفاده کنیـد و        که از هر کدام از انها در صورتی       

Objectنیز میتوانید از جستجوي ترکیبی و با استفاده از چندین خصوصیت براي پیـدا کـردن                 

.مورد نظر استفاده کنید



٥٤

میباشد با استفاده از این گزینه میتوانیدFilter یکی دیگر از ابزارهاي مفید در این قسمت فیلتر 

را مـشخص کنیـد کـه در         هائی که میخواهید در صفحه نمایش نشان داده شـود          Objectنوع  

.انتخاب کنیدToolbarsمدیریت راحت تر انها به شما کمک خواهد کرد ایکن فیلتر را از 



٥٥

نـشان داده  ها در صفحه نمـایش   Objectهمانطور که مشاهده میکنید بطور پیش فرض تمامی         

Show only the following types of objectجهت انتخاب شیء خاص گزینـه  . میشود

.را انتخاب کنید

را انتخـاب کنیـد   Usersهائی که میخواهید نمایش داده شوند براي مثال     Objectدر این منو    

یک فیلتر اختصاصی براساس مشخصات و خصوصیات خـاص  Create Customودر بخش 

هاي نشان داده شده در کنسول       Objectو در جعبه متن هم میتوانید تعداد        ایجاد و اعمال کنید     

.را بزنیدOKرا مشخص کنید براي اعمال تغییرات دکمه 



٥٦



٥٧

در این صـفحه قابـل دیـدن میباشـد و سـایر        UserObjectهمانطور که مشاهده میکنید فقط    

Objectها فیلتر شده اند.

Join شدن به Domain:

میباشـد  Domainها به Clientوارد کردن سایر Domainمرحله بعدي پس از نصب کامل      

قبـل از اینکـه یـک کـامپیوتر بـه           . میباشـد  Domainکردن بـه     Joinکه به اینکار اصطالحا     

Domain       وارد شود تنها میتواند بصورتLocal  ولی بعد از     وارد شودJoin    بـهDomain

از منابع ان با توجه به اجازه دسترسی داده شده بـه ان اسـتفاده                شود و  Domainمیتواند وارد   

این test.comاي که قبال ساخته ایم مثال      Domainنمودن یک کامپیوتر به      Joinجهت  . کند

کلیـک راسـت کـرده و از ایـن منـو گزینـه       My Computerبر روي : مراحل را دنبال کنید

Properties را بزنید و به تبComputer Name بروید و سپسChangeرا بزنید.
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همانطور که مشاهده میکنید نام کامپیوتر و نحوه قرار گیري ان در شـبکه کـه در حـال حاضـر                     

از قـسمت    Joinبـراي انجـام عملیـات       . مشخص شده اسـت    WORKGROUPبصورت  

Member of گزینهDomainنام را بزنید در جعبه متنDomainارد کنید را بطور کامل و

توجه داشته باشید نامی که در اینجا وارد میکنید حتما باید نام test.com: براي مثال تایپ کنید

Domain  که قبال ساخته شده و سیستم شما بصورت فیزیکی با ان ارتباط دارد حـال              اي باشد

.را بزنیدOKدکمه 
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را وارد کنید و در بخـش  Administratorعبارت User Nameدر این پنچره و در بخش 

Passwordحال دکمه پسورد مربوطه را وارد کنیدOKرا بزنید.

در صورتی که پسورد را درست وارد کرده باشید و اتصال کامپیوتر شما به درستی برقرار شـده         

.باشد با پیغام روبرو مواجه میشوید

و ملحق شده استtest.comمربوط به Domainه و این بدین معنی است که کامپیوتر شما ب     

براي اعمال تغییـرات    . نیز وارد شود   Domainمیتواند به درون     Localاز این به بعد عالوه بر       

.حتما باید دستگاه را مجددا راه اندازي کنید
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Backup گیري از Active Directory:

رکتوري بسیار با اهمیت میباشد و در       هاي ذخیره شده در دای     Objectبانک اطالعاتی مربوط به     

Domain   باObject  هزاران  حد  زیاد مثال در     هاي بسیارObject        از بـین رفـتن اطالعـات

ایجاد کند که براحتی قابل حل نمیباشد به این منظور اسـتفاده از یـک     میتواند مشکالت فراوانی  

ربوط به انها بسیار و اطالعات مDomainهاي موجود در Objectگیري از Backupسیستم 

Activeگیـري از  Backدر یکـی از سـریعترین و اسـانترین روشـها    . مفید و ضروري است

Directory استفاده از ابزارNtbackup میباشد به این منظور از منويStart گزینهRun را

Backup or Restoreرا بزنید در پنچـره  OKو Ntbackup:انتخاب کنید و تایپ کنید

Wizard گزینه ابی رنگAdvanced modeرا انتخاب کنید.



٦٢

، Restoreگیري،   Backupهمانطور که مشاهده میکنید در این بخش ابزارهاي مفیدي جهت           

.وجود داردSystem Recoveryو 

را System Stateمربـوط بـه   Boxکلیک میکنـیم در ایـن قـسمت    Backupبر روي تب 

.انتخاب میکنیم
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محتوي اطالعات ضروري و بسیار مهم سیـستم عامـل از   System Stateهمانطور که میدانید 

Domainو در زمانی که این سیستم بعنوان +COMجمله رجیستري، فایلهاي بوت سیستم، 

Controler  ــد حــاوي اطالعــات ــوري Active Directoryایفــاي نقــش میکن و دایرکت

SYSVOL محل ذخیره سازي    . میباشدBackup با پسوندbkfرا بـراي هـارد   ذخیره میشود

ان را انجـام     Browseاز طریـق دکمـه       دیسک و یا مدیا هاي دیگر مثل فالپی مشخص کنـیم          

. کلیک کنیـد Saveو تعیین محل ذخیره سازي روي Save Asپس از باز شدن کادر . میدهیم

Backup Jobدر پنچــره . کلیــک کنیــدStart Backupبــراي ادامــه بــر روي دکمــه 

Information    اطالعاتی در مورد فایلBackup    مورد نظر و امکانـاتی جهـت زمانبنـدي و

گیري بر روي دکمه Backupبه منظور شروع عملیات . گیري وجود داردBackupانجام نوع 

Start Backup کلیک کنید انجام این عملیات ممکن است مدتی طول بکشد که البته بستگی

.گیري خواهد داشتBackupاطالعات مورد مستقیم به میزان 

:Domain کنترل ساعت ورود کاربران به 

Active Directory User and Computersیکـی از امکانـات مفیـد در ایـن کنـسول      

که مشخص میکند یک کـاربر چـه   یا ساعت ورود میباشدLogon Hourseعبارت است از 

بـه ایـن   . را دارا خواهد بودDomainن به نمودLog onروزي و چه ساعتی از روز توانائی 

را Propertiesراست کلیک کرده و از این منو گزینه مورد نظرUserمنظور بر روي کاربر 



٦٤

. برگزینید
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را انتخـاب  Logon Hourseو سپس در این تـب دکمـه   Accountدر پنچره باز شده تب 

12ل از روزهاي هفته وجود دارد که در باالي ان ساعت از همانطور که می بینید یک جدو. کنید

. ساعت میباشد  2ساعت،   2فردا شب مشخص شده است تقسیم بندي ها بصورت           12امشب تا   

بطور پیش فرض یک حساب کاربري پس از ساخته شدن تمامی روزهاي هفته و در تمام طـول                  

را که کاربر اجـازه اسـتفاده را   روزهائی . را داراستDomainنمودن به Log onروز اجازه 

در  Domainبراي محدود کردن کاربر در استفاده از        . داراست با رنگ ابی مشخص شده است      

را داشته باشـد  Log onروز و ساعتی خاص بخشهائی را که نمیخواهید حساب کاربري اجازه 

جـازه ورود داشـته     کاربر نباید ا   8تا   2براي مثال روز یکشنبه و دوشنبه و ساعت         . انتخاب کنید 

logonباشد پس از درگ و کشیدن در کادر ابی رنگ با توجه به ساعات مشخص شده گزینه 

Denied             را بزنید همانطور که مشاهده میکنید قسمت انتخاب شده به رنگ سفید در امده است .

کلیک OKاین مشخص کننده زمانی است که کاربر اجازه ورود به سیستم را ندارد روي دکمه         

.نیدک
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:Domainکنترل محل ورود کاربران به 

میتوانیـد مـشخص کنیـد کـه یـک حـساب کـاربري از چـه         Logon Toبا استفاده از ابزار 

نمودن به ان را داشته باشد به این منظور بر روي Log onاجازه Domainکامپیوترهائی درون 

.باز شودPropertiesنام کاربر دابل کلیک کنید تا پنچره 
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اجـازه ورود را دارا  Domainشده بـه  Joinبطور پیش فرض کاربران از تمامی کامپیوترهاي   

به ورود از کامپیوتر به کامپیوتر هاي خـاص گزینـه            میباشد جهت ایجاد محدودیت براي کاربر     

The following computers  در ایـن قـسمت   را انتخـاب کنیـدComputer Name ،

NetBios   مربوط به کامپیوتر هاي مورد نظرتان را وارد کنید حال دکمهAddالبته در .را بزنید

.این قسمت میتوانید اي پی ادرس کامپیوتر مورد نظرتان را نیز وارد کنید
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مورد Userرا بزنید حال OKرا فشار دهید براي اعمال تغییرات مجددا دکمه OKحال دکمه 

را دارا Domainاجـازه دسترسـی بـه    PC3کامپیوتري با نـام  از طریقتنهاUser1نظر مثال  

خواهد بود و دیگر اجازه دسترسی به اطالعاتی را که ممکن است بر روي سایر سیستم ها وجود 

.داشته باشد را ندارد

:پروفایل کاربران

ر از جمله   همانطور که میدانید پروفایل هر کاربر محل ذخیره اطالعات و تنظیمات شخصی کارب            

و سایر تنظیمات مخصوص بـه هـر کـاربر           Document  ،Mapingتنظیمات صفحه نمایش،    

بتوانـد بـه     Domainبراي اینکه هر کاربر از طریق هر یک از کامپیوترهاي موجود در             . میباشد

بـراي ان تعریـف      Roumingپروفایل خود دسترسی داشته باشد میتوانیم یک پروفایل از نوع         

Activeو سـپس  Administrative Toolsگزینـه  Startمنظور از منوي براي این. کنیم

Directory Users and Computers حـساب کـاربري مـورد نظـر را     . را انتخاب کنیـد

را انتخـاب کنیـد در   Propertiesانتخاب و بر روي ان راست کلیک کنید و از این منو گزینه    

.را انتخاب کنیدProfileتب Propertiesپنچره 
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.شده را وارد کنیدProfile Shareادرس کامل Profileدر باکس مربوط به 
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را فشار   OKشده قرار گرفته است حال دکمه        Shareاین پروفایل قبال ایجاد و در یک فولدر         

به سیستم وارد    Domainهر کجاي   از  User1اي با حساب کاربري      Userاز این پس    . دهید

.تاپ و تنظیمات خود را دارا خواهد بودسکشود د

:دایرکتوري خانگی کاربران

Homeمیباشـد  Home Folderیکی از روشهاي مفیـد در مـدیریت کـاربران اسـتفاده از     

Folder  درایو  یکmap           دسترسـی دارد  او بـه ان   شده مخصوص هر کاربر میباشد کـه تنهـا

میباشد ذخیره میگردد و کـاربر از        DCعموال  اطالعات این فولدر بر روي کامپیوتر خاصی که م        

وارد شود میتواند محتویات این فولدر را ببیند     Domainشده به    Joinهر یک از کامپیوترهاي     

این مراحل Home Folderبراي ایجاد یک . و اطالعات خود را در ان کپی و یا از ان بخواند

ور خود ایجاد نمائید بـراي مثـال فولـدر    را دنبال کنید در اولین گام باید یک فولدر بر روي سر       

Home     را در درایوE       همـانطور کـه گفتـه شـد تمـامی         . که فضاي کافی دارد ایجاد میکنـیم

بنابراین باید فضاي کافی    . اطالعات کپی شده توسط کاربران درون این فولدر نگهداري میشوند         

منظـور بـر روي ان راسـت        کنید به این     Shareبراي ان در نظر گرفته شود حال این فولدر را           

را انتخاب کنید و در ایـن پنجـره   Sharing and Securityکلیک کرده و از این منو گزینه 

.را انتخاب کنید و یک نام براي ان وارد کنیدShare this folderگزینه 
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Full Controlاجازه Everyoneرا فشار دهید در این پنچره به گروه permissionsدکمه 

.را دهید

.شودShareرا بزنید تا این فولدر OKکلیک کنید و مجددا OKحال روي دکمه 
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Active Directory Usersو سـپس  Administrative Toolsگزینـه  Startاز منوي 

and Computersدر این کنسول بر روي نام کاربر مورد نظر مـثال  . را انتخاب کنیدUser2

Homeاز قسمت Profileرا انتخاب نمائید در تب Propertiesینه راست کلیک کنید و گز

Folder   گزینهConnect          را انتخاب کنید حال از این منو نام درایو را انتخاب کنید براي مثال

Z . این نام عنوانی است که کاربر پس از وارد شدن در قسمتMy Computer ان را بعنوان

را Home Folderادرس کامـل  Toودر بـاکس  . دشده مشاهده خواهد کرMapیک درایو 

\\2User\home\1-PCبراي مثال . وارد کنید

به این نکته توجه داشته باشید که تنهـا          .را فشار دهید   OKبعد از وارد نمودن اطالعات دکمه       

User2تواند اطالعات ان را مشاهده کندبه این فولدر دسترسی دارد و کس دیگري نمی.
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(DNS , DHCP , Event Viewer)فصل دوم 

DNSچیست؟

DNS ابزاري جهت تبدیلHost Nameهمانطور کـه گفتـه   . به اي پی ادرس مربوطه میباشد

تنها اي پی ادرس را میشناسد در حالیکه استفاده از نام جهت دسترسی بـه یـک           TCP/IPشد  

Host   براي مثـال اسـتفاده از نـام     . ر اسانتر میباشد  براي کاربران بسیاcom.network.www

بنـابراین بایـد بـا    . میباشد172,16,64,11بسیار ساده تر از استفاده از اي پی ادرس    براي کاربر   

ویر مقابـل  را به اي پی ادرس تبدیل کرد همانطور که در تصاHost nameاستفاده از روشی

مشاهده میکنید

از یـک کـامپیوتر در       network.comبراي بدست اوردن اي پی ادرس متناظر بـا           1کامپیوتر  

کـه حـاوي نـام و اي پـی ادرس     DNS Server. کمک میگیردDNS Serverشبکه با نام 

د خـو  Databaseکامپیوتر مورد نظر میباشد پس از مقایسه درخواست با اطالعات موجود در             

http://www.network.com/
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به این اجزا نیازمنـد      DNSبطور کلی جهت استفاده از      . بر میگرداند  اي پی ادرس مورد نظر را     

.خواهیم بود

Host Name & FQDN

نامیده میشود و عـالوه بـر اي پـی ادرس داراي یـک عنـوان         Hostهر کامپیوتر در شبکه یک      

د به جاي اسـتفاده از ایـن   کاربران تمایل دارن. میباشدHost Nameمشخص کننده دیگر بنام 

براي . بیتی یعنی اي پی ادرس از یک نام مشخص جهت دسترسی به مقصد استفاده کند    32عدد  

بـسیار   172,16,24,11به جاي وارد کردن اي پـی         com.microsoft.wwwمثال استفاده از    

تنهـا   TCP/IPهمانطور که گفتـه شـد پرتکـل         . میباشداسانتر و به خاطر سپردن ان راحت تر         

به اي Host Nameمیتوان اي پی ادرس را تجزیه و تحلیل کند پس بنابراین باید توسط ابزار 

.پی ادرس و بالعکس تبدیل شود

http://www.microsoft.com/
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FQDN (Full Quality Domain Name)  مشخص کننده نام و ادرس کامل یـکHost

میباشـد بـراي   DNS Suffixو یک پسوند بنام Host Nameمیباشد که ترکیبی از دو بخش 

مثال در تصویر مقابل

هـاي زیـر   FQDNوجود دارد که بـه ترتیـب داراي   Host2و Host1با نام هاي Hostدو  

به این ساختار درختـی     . میباشد Host2.Training.msn.orgو   Host1.msn.org: هستند

Name Spaceر که گفته شد فضاي نام یـک سـاختار درختـی    همانطو. یا فضاي نام میگویند

.میباشدRoot Domainتا Host Nameشامل 
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نـشان  Microsoftدر دامـین  Server1با نـام  Hostمربوط به یک  FQDNدر تصویر باال  

: داده شده است که عبارت است از

Server1.sales.south.microsoft.com

DNSدر Zoneو Recordمفاهیم 

منحصر بفـردي  Resource Recordبخش خاصی از فضاي نام است که داراي Zoneیک 

:وجود داردZoneبطور کلی سه نوع . میباشد

1-Primary Zone : کهZoneاصلی میباشد.

2-Secondary Zone : که یک کپی ازPrimary Zone است و در واقع جهت اطمینـان

.از ان استفاده میشود
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3-Stub Zone : که حاوي بخشهاي خاصی ازRecordهمانطور که گفتـه شـد   . ها میباشد

Resource Record محل ذخیره اطالعاتDNS Server شامل نامHost اي پی ادرس ،

از این اطالعات جهت پاسخگوئی به درخواستهاي DNS Serverکه . متناظر و نوع ان میباشد

Client DNSها استفاده میکند.

Aهاي Clientکه داراي Zone training.mstfهمانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید

 ،B ،C   میباشد اطالعات مربوط به انهـا را در جـدولResource Record   ذخیـره نمـوده

.میباشدClientاین جدول شامل نام ، اي پی ادرس متناظر با هر . است

DNSگروه خاصی قرار میگیرد انواع رکورد هاي موجـود در            هر رکورد با توجه به نوع ان در       

:عبارتند از 
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به نام دیگر مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و ایـن              Hostجهت تبدیل نام یک      CNAME! نکته

Hostمورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم به یک اي پی ادرس بیش از یک خصوصیت زمانی

Nameاختصاص دهیم.

:اینترنت درDNSکاربرد 

نامیـده میـشود در اینترنـت    Neme Resolutionفرایند تبدیل نام به اي پی ادرس اصطالحا 

زمانی استفاده میشود که یک شخص بخواهد بـا اسـتفاده از یـک نـام بـه یـک هاسـت مـثال                        

www.microsoft.comه کامپیوتر مبدا ک. دسترسی پیدا کندDNS Client  نامیده میـشود

ان TCP/IPسروري که در تنظیمـات  DNSمورد نظر به Hostیک بسته اطالعاتی شامل نام    

ایـن سـرور وظیفـه بدسـت اوردن اي پـی ادرس متنـاظر بـا               . مشخص شده است می فرسـتد     

www.microsoft.com      ه این منظور از سمت راست به چپ بـر          را بر عهده خواهد داشت ب

Domainکه یک com.ابتدا از . عملیاتی را انجام میدهدwww.microsoft.comروي نام 

را در بانـک  com.ادرس سـرور مربـوط بـه    DNS Serverسطح باال میباشد شروع میکنـد  

براي ان میفرستد  Microsoft.comنام اطالعاتی خود دارد بنابراین یک بسته اطالعاتی حاوي       

حال سـرور اول درخواسـت      . را بر میگرداند   Microsoftو این سرور ادرس مربوط به دامین        

را در ایـن دامـین       wwwمیفرستد که درخواست هاست      Microsoft.comدیگر براي سرور    

. را جستجو و ادرس ان را بر میگرداند     wwwر سوم از بانک اطالعاتی خود هاست        سرو. میکند

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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DNSبدسـت امـده و درون   www.microsoft.comبه این ترتیب اي پی ادرس مربوط به         

امپیوتر مبدا حال ک. فرستاده میشودDNS Clientسرور اول ذخیره و نیز یک نسخه از ان براي 

.وارد این سایت شودwww.microsoft.comمیتواند تنها با تایپ نام 

Chash Server چیست:

کش سرور میباشد که نقـش بـسیاري در افـزایش            DNSمورد استفاده در     یکی دیگر از اجزاي   

ور پاسخ درخواستهائی را که قبال توسط       کش سر . سرعت و کاهش ترافیک شبکه خواهد داشت      

DNS Clientاز ان پرسیده شده را در حافظه خود نگه میدارد به این ترتیب در صـورتیکه  ها

مجددا به ان نیاز داشته باشید الزم به انجام مراحل ترجمه نمیباشد و میتوانـد بالفاصـله اي پـی        

:اه کنیدبراي مثال به تصویر زیر نگ. ادرس متناظر را برگرداند

Client1  درخواست اي پی ادرس مربوط بـهClientA را ازDNS Server  داشـته باشـد .

DNS Server پس از دریافت درخواست اي پی ادرس مربوط بهClientAرا بدست میاورد

ClientAنام و ادرس DNS Serverعالوه بر این عملیات . میدهدClient1و نتیجه را به 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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.براي مدت زمانی خاص نگهداري میکندCashing Tableام را در جدولی بن

در اینصورت کش سرور داشته باشدClientAنیز نیاز به ادرس Client2حال در نظر بگیرید   

میفرستد که این روش باعث افـزایش سـرعت          Client2از درون جدول خود این ادرس را به         

.دستیابی به اطالعات در شبکه خواهد شد
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:DNS Serverنصب 

TCP/IPمراحل زیر را دنبال کنید ابتدا از تنظیمات درسـت  DNS Serverبه منظور نصب 

را انتخـاب کنیـد در     Propertiesمطمئن شوید بر روي ایکن شبکه دابل کلیک کنید و گزینه            

.شویدInternet Protocol (TCP/IP)این پنچره وارد تنظیمات 

حتما باید بصورت استاتیک داراي اي پـی باشـد دکمـه    DNS Serverکه توجه داشته باشید

OK وOKرا میزنیم تا پنچره ها بسته شود.

کلیک کنید و از این منو گزینه Startبر روي DNS Serverجهت نصب 

Administrative Tools و سپس گزینهConfigure Your Server Wizard را

.میشودانتخاب کنید پنچره مقابل باز 
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.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextبر روي 

.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextبر روي 
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کلیک کنید در پنچره Nextرا انتخاب و روي DNS Serverگزینه Server Roleدر پنچره 

.کلیک کنیدNextباز شده جدید هم بر روي 



٨٤

CD را درون 2003ویندوزCD – ROM قرار دهید تاComponent    هـاي مـورد نیـاز از

.کردن ان میرسدConfigureنوبت به DNSبعد از نصب . روي ان کپی شود
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را بزنید تا پنچره مقابل بـاز  Nextدکمه Configure a DNS Server Wizardدر پنچره 

.شود

. را بزنیدNextرا انتخاب و گزینه Create a forward lookup zoneدر این پنچره گزینه 

Primary Serverجهـت مـشخص کـردن محـل     Primary Server Locationپنچره 

.میباشد
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در نظر گرفته شده اسـت گزینـه اول را انتخـاب و           Primaryبعنوان   PCدر صورتیکه همین    

.شودبازZone Nameرا بزنید تا پنچره Nextدکمه 

ذخیره گردد وارد میکنیمDNSاي که میخواهید اطالعات ان در درون Zoneدر این پنچره نام    

.کلیک میکنیمNextحال براي ادامه کار بر روي دکمه test.comمانند 
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.باز میشودDynamic Updateپنچره 

Dynamic Updateن به فرایندي گفته میشود که براساس اClient ها اطالعات خود را

Domainشما DNS Serverدر صورتیکه ثبت میکندDNSبصورت اتوماتیک درون 

Controler هم باشد گزینه اول یعنیAllow only secure dynamic updates

Allow both nonsecure and secureگزینه دوم یعنی . بصورت فعال خواهد بود

dynamic updatesو را برگزیدهNextرا بزنید.
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.باز میشودForwardersپنچره 



٨٩

ها نشود میتواند ایـن  Clientموفق به پاسخگوئی به درخواست DNS Serverدر صورتیکه 

نام دارد بفرستد درصـورتیکه نمیخواهیـد        Forwarderدیگر که    DNSدرخواست را به یک     

DNS Serverتخاب کنید با انتخاب این گزینـه  کنید گزینه دوم را انForwardاطالعات را 

را Nextها مراجعه میکند براي ادامه دکمه Root Serverبه Resolvationجهت عملیات 

.بزنید

هـاي تعریـف شـده کـه در واقـع ادرس      Root Hintsبه دنبال Next، DNSبا زدن دکمه 

.را بزنید تا مراحل تکمیل گرددFinishمیباشد خواهد گشت در نهایت دکمه Rootسرورهاي 
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:DNSکنسول

جهـت  .جهت مدیریت این ابزار درون کامپیوتر شما نصب میـشود DNSپس از نصب کنسول 

را DNSو سـپس  Administrative Toolsگزینـه  Startدسترسی به این ابزار از منـوي  

.انتخاب کنید

Runگزینـه    Startدارد از منوي     به این کنسول وجود    روش دیگري نیز جهت دسترسی    

.را بزنیدOKو دکمه dnsmgmt.msc: در این پنچره تایپ کنید
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DNSهمانطور که در پنچره باال مشاهده میکنید در سمت چپ یک ساختار درختی شامل نـام  

Server و زیر مجموعه هاي ان یعنیForward Lookup Zone وReverse Lookup

Zones وEvent Viewer    قرار دارند بر روي نام سرور راست کلیک کـرده و از ایـن منـو

.را برگزینیدPropertiesگزینه 
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.میباشد با هم مروري کوتاه بر انها میکنیمDNS Serverپنچره باال مربوط به تنظیمات 

از DNS Serverنشان دهنده ادرس اي پی کارت شـبکه اي اسـت کـه    : Interfacesتب 

بطور پیش فـرض ایـن سـرور بـه     . ها را دریافت میکندClient DNSطریق ان درخواستهاي 

به منظور مشخص کـردن اي پـی        . ادرسهاي اي پی تعریف شده بر روي ان پاسخ میدهد          تمامی

را انتخاب کنید در باکس پائین Only the following IP Addressesادرس خاص گزینه 

را میزنیم در صورت نیاز میتوانید اي پی ادرس Addرا وارد کرده و ادرس اي پی مورد نظر ان

.هاي بیشتري را وارد کنید

هائی است که در صورتیکه ایـن  DNS Serverمشخص کننده ادرس : Forwardersتب 

کمک Resolvationنشود از انها به منظور عملیات Resolve name IPموفق به سرور 



٩٣

.میگیرد

این تنظیمات را به    . میباشد Serverهاي خاص در مورد      Optionوي  حا: Advancedتب  

.حالت پیش فرض بگذارید

میباشد که بصورت پیش فـرض در ایـن قـسمت    Rootادرس سرورهاي : Root Hintsتب 

.وجود دارد ولی میتوانید ادرسهاي جدیدي را نیز به انها اضافه کنید

ئی را که میخواهید اطالعـات انهـا ذخیـره    هاPacketمیتوانند نوع : Debug Loggingتب 

ذخیره میشود و بطور پیش فـرض ایـن   Log fileدرون یک این اطالعات . شود مشخص کنید

.ابزار غیر فعال میباشد

ذخیـره  Event Viewerهائی را که میخواهید درون Eventنوع : Event Loggingsتب 

.گردد مشخص کنید

در ایـن   . را براي شما فراهم میکند     DNSکارکرد  در جهت تست صحت     : Monitoringتب  

A recursive queryو A sample query against the DNS serverتب دو گزینه 

to other DNS server و گزینـه  وجود دارد هر کدام از انها را که میخواهید انتخاب کنیـد

Test Nowدر صورتیکه این را بزنیدQueryن بدرستی عمل کند در زیر اPass  و در غیـر

.قرار خواهد گرفتFaleاین صورت 



٩٤

کـه توانـائی   DNS Adminمشخص کننده گروهها و اعضاي انها از جمله : Securityتب 

.را داراست میباشدDNSایجاد تغییر در 

:Zoneایجاد 

را DNSو سـپس  Administrative Toolsگزینـه  startاز منـوي  zoneجهـت ایجـاد   

.اب کنیدانتخ



٩٥

راست کلیک کـرده و  Forward lookup zoneجدید بر روي zoneبه منظور ساختن یک 

.را برگزینیدNew zoneگزینه 

.میشودپنچره مقابل باز
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.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextدر این پنچره روي دکمه 

ج

zoneاولـین    zoneرا انتخاب کنید در صـورتیکه ایـن          مورد نظرتان  zoneدر این پنچره نوع     

Backupبه عنوان یک و در صورتی که قرار استPrimary zoneساخته شده باشد گزینه 

Nextرا انتخاب کنید دکمـه  Secondary zoneدیگر مورد استفاده قرار گیرد zoneاز یک 

.را بزنید تا پنچره مقابل باز شود



٩٧

گزینه سوم را انتخاب نمائید و Active Directory Zone Replication Scopeدر پنچره 

.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextروي دکمه 

test2.comرا وارد کنید مانند مورد نظرتانZoneنام 



٩٨

.را بزنید تا پنچره مقابل باز شودNextو دکمه 

ها بصورت Clientفرایندي است که براساس ان Dynamic Updateهمانطور که گفته شد 

اتوماتیک اطالعات خود را درون سرور ثبت میکند این پنچره را نیز به حالت پیش فـرض رهـا               

.را بزنید تا پنچره مقابل باز شودNextکنید و دکمه 



٩٩

تی در مورد   میباشد و حاوي اطالعا    zoneاین پنچره اخرین پنچره ظاهر شده در مراحل ساخت          

zone       ساخته شده است بر روي دکمهFinish    کلیک کنید تا مراحـل تکمیـل گـردد وzone

.ساخته شود

مورد نظر ساخته شده و بـصورت پـیش فـرض حـاوي دو               zoneهمانطور که مشاهده میکنید     

.میباشدNSو SOAرکورد از نوع 
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New Hostراست کلیک کرده و گزینه zoneجدید بر روي نام Hostبه منظور ساختن یک 

.را انتخاب کنید
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ادرس اي پی کارت IP Addressنام ان را وارد کنید و نیز در قسمت New Hostدر پنچره 

.شبکه اختصاص داده شده به ان را نیز مشخص کنید

.مورد نظر ساخته شودHostرا بزنید تا Add Hostحال دکمه 
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را بزنید تا از این پنچره خارج Doneو سپس   OKمورد نظر دکمه     Hostپس از ساخته شدن     

.شوید

:DNSجهت استفاده Clientاماده نمودن 

به این منظور. ها را نیز جهت استفاده از ان تنظیم نمائیدClientسرور باید DNSبعد از نصب 

را  Propertiesدر پنچره باز شده گزینـه        .کلیک کنید  بر روي ایکن شبکه در نوار وظیفه دابل       

را انتخـاب کنیـد و کلیـک کنیـد پنچـره             TCP/IPدر پنچره باز شده تنظیمات      . انتخاب کنید 

.تنظیمات ان باز میشود
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در . دو انتخـاب وجـود دارد  Use the following DNS server addressesدر بخـش  

سروي که در شبکه وجود دارد و بـه ایـن        DHCPرا از    DNSها ادرس    Clientحالت اول   

DNSدر حالت بعدي میتوانیم بـصورت دسـتی ادرس          . منظور تنظیم شده است دریافت میکند     

وارد Preferred DNS Srverمـورد نظـر را در بخـش    DNSسرور را وارد نمائیم ادرس 

.را بزنیدOKکنید و دکمه 
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DHCP چیست:

DHCP   لهاي  یکی از پرتکTCP/IP            میباشد که روشی جهـت اختـصاص اي پـی ادرس بـه

هـاي موجـود در      Hostتمـامی   . کامپیوترها به صورت اتوماتیک را بـراي مـا فـراهم میکنـد            

TCP/IP                   مانند کامپیوتر و سایر ابزارهاي شبکه نیاز به اي پی ادرس مختص خـود دارنـد تـا

میتواند بصورت دسـتی اي پـی ادرس و         مدیر سیستم   . درون شبکه به درستی عمل کنند      بتوانند

جهـت  DHCPتنظیمات مربوط به هر کامپیوتر را بر روي ان اعمال کند و یا اینکه میتوانـد از          

بصورت متمرکـز    DHCPاز انجائیکه . اختصاص اي پی ادرس بصورت اتوماتیک استفاده کند       

در اي پی ادرس Conflictاختصاص اي پی ادرس را مدیریت و کنترل میکند میتواند از ایجاد 

یعنی اختصاص دو اي پی ادرس مشابه بصورت اشتباه جلوگیري کند کـه ایـن عمـل موجـب                   

یـک دوره  بـراي DHCP. و کاهش نیاز به تعدد مدیر سیستم خواهد بود Adminکاهش کار   

را حفـظ و  Deviceمربـوط بـه هـر    نام دارد اي پی ادرسList Periodزمانی خاص که 

، Routerمیتوان سایر تنظیمات مورد نیاز سیستم از جمله DHCPز طریق نگهداري میکند و ا

Default Gateway ،DNS وWins را بصورت اتوماتیک همراه اي پی ادرس بهClient

.ها اختصاص داد
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:DHCPاجزاء مورد نیاز در 

ط بـه  مربـو TCP/IPهنگامی که یک کامپیوتر به شبکه اضافه شود نیاز بـه اعمـال تنظیمـات            

Subnet   مورد نظر دارد .Client     یک بـستهDHCP    بـصورتBroadcast      را بـه منظـور

مربوطه که بتواند تنظیمات شـبکه را بـر          Subnetدر   سرور موجود  DHCPجستجو به دنبال    

سرور درخواست را دریافت کرد تنظیمات الزم  DHCPهنگامی که   . رایانه اعمال کند میفرستد   

نباشـد   Subnetسرور در همـان      DHCPمیفرستد در صورتی که      مورد نظر  Clientرا براي   

دیگر Subnetبه Broadcastبسته هاي عبور به منظور Routerنیاز به استفاده و تنظیم یک 

دیگر به گونه اي تنظیم شده باشـد         Subnetموجود در    سرور DHCPمیباشد در صورتی که     

خواهـد   Clientاطالعات مورد نظر براي     که بتواند تنظیمات درست را انجام دهد بسته حاوي          

. فرستاد

تنظیم نشده باشد نمیتواند بسته هاي       Broadcastبراي عبور بسته هاي      Routerدر صورتیکه   

.تنظیمات الزم را دریافت نخواهد کردClientمورد نظر را عبور دهد در نتیجه 
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DHCPسـرویس بنـام   دیگر باشد از یـک Subnetسرور در DHCPاغلب در صورتیکه 

Relay Agentهنگـامی کـه یـک    . استفاده میشودHost  بـستهBroadcast ،DHCP را

دیگر Subnetسرور را در DHCPاي پی ادرس مربوط به DHCP Rely Agentمیفرستد 

DHCP Server. را تا رسیدن به مقصد مسیر دهـی کنـد  Broadcastدارد و میتواند بسته 

Subnetمیفرستد که توسط ان درون DHCP Rely Agentرا به بسته هاي حاوي اطالعات

.مورد نظر اطالعات الزم را دریافت خواهد کردHostپخش خواهد شد و 

:DHCPنصب 

Administrativeکلیک کنید و از این منو گزینـه  Startبر روي DHCPبه منظور نصب 

Tools و سپسConfigure Your Server Wizardنید پنچـره مقابـل بـاز    را انتخاب ک

.میشود



١٠٧

.کلیک کنید پنچره مقابل باز میشودNextبر روي دکمه 

.کلیک کنید پنچره مقابل باز میشودNextبر روي 



١٠٨

کلیـک  Nextرا انتخاب و بر روي دکمـه  DHCP Serverگزینه Server Roleدر پنچره 

.شودکنید پنچره مقابل باز می



١٠٩

را DHCPهاي مورد نیاز جهت نصب Componentکلیک کنید تا ویندوز Nextبر روي 

.کپی کند



١١٠

. قرار دهیدCD-ROMرا درون 2003ویندوز CDدر طول این مدت در صورتیکه نیاز باشد 

.نصب شده استDHCPبا پنچره مقابل روبرو شدید یعنی در صورتیکه

در بخش بعدي Scopeرا بزنید ساخت Cancelدکمه New Scope Wizardدر پنچره 

.کلیک کنیدFinishتوضیح داده خواهد شد جهت به پایان دادن مراحل نصب بر روي دکمه 



١١١

:Scopeایجاد 

DHCPو سپس Administrative Toolsکلیک کنید و از این منو گزینه Startبر روي 

.را برگزینید



١١٢

و مدیریت انها را در اختیار Super Scopeو Scopeابزاري جهت ایجاد DHCPکنسول 

اي از اي پی میباشد که جهت اختصاص دادن به گروهی از Scope ،Rangeشما میگذارد یک 

DHCP Clientبه منظور شناخت . ها در نظر گرفته شده اندScope بر روي نامServer

.را برگزینیدNew Scopeین منو گزینه کلیک راست کرده و از ا

.باز میشودNew Scope Wizardبا انتخاب این گزینه پنچره 



١١٣

.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextدر این پنچره بر روي 

وارد کنید براي Nemeدر نظر بگیرید و ان را در بخش scopeدر این قسمت یک نام را براي 

.کلیک کنیدNextمه بر روي ادا



١١٤

ها اختصاص Clientبه Scopeاي پی اي که میخواهید توسط این Rangeدر این پنچره 

همانطور که 192,168,100تا 0192,168,0,1داده شود را وارد کنید براي مثال اي پی ادرس 

شد در قسمت ها میباClientادرس اي پی قابل اختصاص به Range ،100میبینید در این 

Length تعداد بیت هايSubnet maskهمانطور که مشاهده میکنید . مشخص شده است

.کلیک کنیدNextمیباشد براي ادامه بر روي دکمه Cاي پی در کالس Rangeاین 



١١٥

.پنچره مقابل باز میشود

Startید این ادرسها را در تعدادي اي پی را حذف کنRangeدر صورتیکه میخواهید در این 

را انتخاب و 192,168,0,20تا 192,168,0,10از Rangeوارد کنید براي مثال در این Endو 

را از لیست اي پی هاي قابل Rangeسرور این DHCPرا بزنید به این ترتیب Addدکمه 

.اختصاص دهی حذف میکند



١١٦

.نید پنچره مقابل باز میشودکلیک کNextبراي ادامه بر روي دکمه 

ها را مشخص Clientمدت زمان اختصاص اي پی ادرس به Lease Durationپنچره 

.روز میباشد که میتوانید ان را تغییر دهید8میسازد بطور پیش فرض این مدت 



١١٧

.را بزنید تا پنچره مقابل باز شودNextحال دکمه 

کردن Setامکان انجام تنظیمات پیشرفته مانند Configure DHCP Optionsویزارد 

Gateway ،DNS Server و ،Wins را به شما میدهد در صورتیکه میخواهید این ایتم ها را



١١٨

.را بزنید پنچره مقابل باز میشودNextرا انتخاب کنید و دکمه Yesتنظیم کنید گزینه 

را Addمورد نظرتان را وارد کنید و دکمه Gatewayیا Routerادرس Routerدر پنچره 

.بزنید

.کلیک کنید تا پنچره مقابل باز شودNextبراي ادامه بر روي دکمه 



١١٩

.را بزنیدAddو اي پی ادرس ان را وارد کنید دکمه DNSدر این پنچره نام 



١٢٠

.ید پنچره مقابل باز میشودکلیک کنNextو براي اتمام این کار بر روي 

.و اي پی ان را وارد کنیدWins Serverمطابق مرحله قبل نام Wins Serverدر پنچره 



١٢١

.را بزنید پنچره مقابل باز میشودNextحال دکمه 

Scopeرا وارد کنید تا Nextرا انتخاب کنید و دکمه Yesگزینه Active Scopeدر پنچره 



١٢٢

.کلیک میکنیمFinishساخته شده فعال گردد در اخر بر روي 

.میباشدActiveجدید ساخته شده و Scopeهمانطور که مشاهده میکنید این 



١٢٣

:Scopeایجاد 

.بر روي نام ان کلیک کنیدScopeبعد از ساخته شدن 

، Address Pool ،Address Leases ،Reservationگزینه 4شامل Scopeهر 

Scope Options میباشد بر رويAddress Poolکلیک کنید.



١٢٤

در قسمت سمت راست نشان اي پی هاي انتخاب شدهRangeهمانطور که مشاهده میکنید 

حذف شده اند Poolاي پی هائی که از این Rangeهمچنین در این قسمت . داده شده است

نشان دهنده ادرسهاي اختصاص داده شده است Address Leasesگزینه . مشخص شده است

:همانطور که در تصویر زیر می بینید. که در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند میباشد

در صورتیکه . اختصاص داده شده استPC3به دستگاهی بنام 192,168,0,2اي پی ادرس 

خاص اختصاص دهیم PCا به یک یک اي پی ادرس مشخص رRangeبخواهیم در این 

استفاده کنیم به این منظور بر روي ان راست کلیک کرده و از Reservationمیتوانیم از بخش 

.را انتخاب کنیدNew Reservationاین منو گزینه 



١٢٥

مقصد را که PCادرس Mac، اي پی ادرس مورد نظر، و Reserveدر این پنچره نام 

ین اي پی به ان اختصاص یابد را وارد کنید بعد از وارد کردن و پر کردن گزینه هاي میخواهید ا



١٢٦

.را بزنیدAddمزبور 

مجددا . قرار گرفته استReservationکنید این اي پی در قسمت همانطور که مشاهده می



١٢٧

.کلیک کنیدAddress Leasesبر روي گزینه 

نشان inactiveده میکنید این اي پی ادرس فوق در این قسمت با وضعیت طور که مشاههمان

.داده شده است

:DHCPجهت استفاده Clientاماده نمودن 

DHCPها را نیز براي استفاده از Clientباید تنظیمات سایر DHCP Serverبعد از نصب 

در این پنچره گزینه به این منظور بر روي ایکن شبکه دابل کلیک میکنیم و . انجام دهیم

Propertiesرا میزنیم.



١٢٨

.را باز کنیدTCP/IPسپس تنظیمات 

را انتخاب کنید تا Obtain an IP address automaticallyگزینه Generalدر تب 



١٢٩

.گرفته شودDHCPاي پی ادرس بصورت اتوماتیک از 

را انتخاب کنید تا Obtain DNS server addressهمچنین در قسمت پائین گزینه 

Client ها بتوانند ازDNS سروري که در تنظیماتScopeوارد نموده ایم استفاده نماید.



١٣٠

ها اعمال خواهد Clientبصورت خودکار به Winsو Gatewayسایر تنظیمات از جمله 

.کلیک کنید و پنچره ها را ببندیدOkشد بر روي 

که مشاهده میکنید ایکن شبکه تغییر خواهد کرد و این شکل مشخص کننده ان است همانطور 

.از ان میباشدIPسرور و دریافت DHCPدر حال ارتباط با Clientکه 



١٣١

Backup گیري وRestore:

Serverهاي ساخته شده و تنظیمات انها بر روي نام Scopeگیري از Backupبه منظور 

.را انتخاب میکنیمBackupو از این منو گزینه راست کلیک کرده



١٣٢

Backupsو فولدر System32 ،DHCPدر دایرکتوري Backupبصورت پیش فرض این 

کلیک کنید حال یک نسخه Okبر روي دکمه Backupجهت گرفتن . ذخیره میگردد

Backup ازScope ها تعریف شده درDHCP میتوانید مجددا ان گرفته شده در صورت نیاز

راست کلیک کنید و از این منو گزینه Serverنمائید به این منظور بر روي نام Restoreرا 

Restoreرا انتخاب کنید.



١٣٣

.را بزنیدOkنمائید را انتخاب کنید و دکمه Restoreاي که میخواهید Backupنسخه 



١٣٤

سرور مجددا راه اندازي شود بر روي DHCPسرویس می بایست Restoreجهت اعمال 

.انجام شودRestoreسرویس و اعمال Restartکلیک کنید تا عملیات Yesدکمه 

:دستورات مفید خط فرمان 

براي دیدن .را بزنیدOKو cmdرا انتخاب کنید و تایپ کنید Runگزینه Startاز منوي 

: تایپ کنیدDOSدر محیط و کارت شبکه دستور زیر راTCP/IPمشخصات 

IPconfig/all

.را بزنیدEnterو دکمه 

DHCP Enableمقابل گزینه TCP/IPهمانطور که مشاهده میکنید در لیست مشخصات 

، DHCPو بدین معناست که کامپیوتر شما براي استفاده از قرار گرفته استYesعبارت 

Configدر این لیست همچنین . شده استGateway ،DNS و ،Wins اختصاص داده شده

تعدادي دستور وجود دارد که جهت انجام عملیات . نیز نشان داده شده استDHCPتوسط 

می باشد با اجرايIPconfig/releaceنخستین دستور. بسیار مفید میباشدDHCPمربوط به 



١٣٥

.این دستور اي پی ادرس اختصاص داده شده به کارت شبکه اصطالحا ازاد میشود

در این حالت بر روي ایکن شبکه یک همانطور که مشاهده میکنید

. می باشدعالمت اخطار قرار میگیرد و بدین معنی است که کارت شبکه فاقد اي پی ادرس 

میباشدIPconfig/renewدستور بعدي 

مورد نظر مجددا مراحل ارتباط با سرور و دریافت اي پی و سایر Clientبا اجراي این دستور 

.تنظیمات را انجام خواهد داد و دستورات از دست دادن اي پی مجددا ان را دریافت میکند

Event Viewer چیست:

Eventرفع اشکال بازرسی ال مواجه میشود نخستین قدم درهنگامی که سیستم شما با اشک

Viewerاین ابزار . میباشدEvent یا رخداد هائی که در سیستم اتفاق می افتد را ثبت میکند و

Event ViewerدرLog Fileمرجع مناسبی جهت رفع اشکال میباشد این اطالعات بصورت

در مورد رخداد هاي خاص سیستملیست حاوي اطالعاتLog Fileیک .ذخیره میگردد



١٣٦

گروه اول . وجود داردEvent Viewerدر Log Fileبطور کلی سه نوع . میباشد

Application Log نام دارد که حاوي اطالعاتی در مورد رویداد هاي مربوط به برنامه هاي

Systemگروه دوم . هاي رخ داده شده در مورد انها خواهد بودErrorکاربردي نصب و 

Log میباشد که اینLog File حاوي اطالعاتی در زمینه رخداد هائی است که سیستم عامل

و Stopهاي رخ داده شده در هنگام Errorتوان از تولید کننده انهاست از جمله انها می

Start ،کردن سرویس هاComponent ها و سایر رخداد هاي مربوط به سیستم عامل نام

میباشد این گروه حاوي اطالعاتی مربوط به مسائل امنیتی Security Logگروه سوم . برد

در . کردن به سیستم و دسترسی به منابع موجود در ان خواهد بودLogingسیستم مانند 

استفاده شود سه نوع DNS Serverو Active Directoryاین سیستم بعنوان صورتیکه

Log Fileدیگر نیز به این گروهها اضافه خواهد شد .Directory Service که حاوي

Fileمیباشد و دیگر Domain Controlerو Directoryاطالعاتی مربوط به 

Replication که حاويError ها وEvent هاي رخ داده شده در زمانReplication

ها و Errorکه اطالعاتی همچون DNS Serverخواهد بود و در نهایت DCبین دو 

Eventوسط هاي گزارش شده تDNS Serverرا در خود ثبت خواهد کرد.



١٣٧

:Event Viewerکنسول 

بصورت پیش فرض نصب و سرویس ان فعال Event Viewerسرور 2003در ویندوز 

کرد به Stopنام دارد که نمیتوان ان را Event Logسرویس مربوط به این ابزار . میباشد

و سپس Administrative ToolsگزینهStartاز منوي Event Viewerمنظور اجراي 

Event Viewerرا انتخاب نمود.



١٣٨

:داردLog Fileنوع Event Viewer6همانطور که در بخش مقدمه گفته شد

Aoolication – Security – System – Directory Service – DNS Server –

File Replication Serviceنوع 5این گروهها داراي از را در خود نگاه می دارد هر یک

Success Aditگزینه Eventنخستین Securityمیباشد مثال در بخش Eventمختلف از

.میباشد

در Errorبعدي Event. که در صورت انجام موفق یک عمل در این قسمت ظاهر میشود

.میباشدSystemبخش 



١٣٩

اشکال جدي که موجب مختل نمودن عملیات ان گردد و زمانی ظاهر میشود که سیستم با یک 

میتوانند در نشان دهنده اخطار هائی میباشد که Warning. مواجه میشود

Troublishootingدوباره به بخش .به ما کمک کنندSecurity و به رویدادFailure

Auditمی رویم.



١٤٠

خاص ظاهر Objectبه در دسترسیدر صورت عدم موفقیتSuccess Auditبر خالف 

Auditقبال باید در قسمت Success Auditو Failure Auditالبته توجه کنید که . میشود

Policyو اخرین نوع بخش . دنتنظیم و فعال شده باشInformationکه نشان دهنده میباشد

Serviceشدن یک Startو Stopمانند Securityانجام کلیه عملیات موفق به جز موارد 

بر روي نام یکی از انها . این گروهها می اندازیمPropertyبا هم نگاهی کوتاه به . میباشد

.را انتخاب کنیدPropertiesراست کلیک کرده و از این منو گزینه 



١٤١

از جمله نام ان، محل ذخیره سازي ان بر Log Fileحاوي اطالعاتی در مورد Generalتب 

جم، زمان ساخت، زمان اخرین تغییر، زمان اخرین دسترسی و اطالعاتی مربوط به روي هارد، ح

Size ان از جملهMaximumی فضاي قابل استفاده که میتوان ان را تغییر داد و سیاست های

میتوانید کلیه محتویات این Clear Logدر زمان افزایش حجم ان میباشد با استفاده از دکمه 

Log به تب را پاك کنید حالFilterمیرویم.



١٤٢

Information ،Warning ،Error ،Successمختلف 5Eventهمانطور که گفته شد

Audit وFailure Audit در هر گروه موجود میباشند که این تعداد میتوانند باعث

سردرگمی و گیج شدن شما در حین جستجو گردد در این تب امکانات جهت فیلتر کردن 

نوع Event typesدر قسمت .روجی با توجه به نیاز شما قرار داده شده انداطالعات خ

Eventمیخواهید نشان داده شوند را انتخاب کنید در این قسمت میتوانید برنامه ایجاد هائی که

. نوع ان، شماره و نام کاربر و نام کامپیوتر تولید کننده ان را مشخص نمائیدEventکننده 

هاي مربوط به تاریخ مشخص مد نظر شماست در قسمت Eventهمچنین در صورتیکه

From وToبعد از انجام تنظیمات دکمه این تاریخ را مشخص کنیدOKرا بزنید.



١٤٣

بر روي یکی هاي انتخاب شده نشان داده خواهند شدEventهمانطور که مشاهده میکنید فقط 

.ها کلیک نمائیدEventاز این 



١٤٤

، علت رخ دادن ان، سورس و پدید اورنده ان درج Eventدر این بخش اطالعاتی در مورد 

.از انها استفاده کنیدTroublshootingشده که میتوانید در عملیات 

Audit Policy:

تنظیم گردند تا Audit Policyها قبال باید درون Eventهمانطور که گفته شد تعدادي از 

براي دسترسی به کنسول . مشاهده نمودEvent Viewerانها را درون بتوانند از این پس

Audit Policy از منويStart گزینهRun را انتخاب کنید و تایپ کنیدSecpol.msc و

.کلیک کنیدOKروي 



١٤٥

را Audit Policyگزینه Local Policiesبخش Local Security Settingsدر پنچره 

.انتخاب کنید

براي . مختلف وجود دارد که با توجه به نیازتان انها را تنظیم کنیدPolicyنوع 9در این قسمت 

مثال در صورتیکه بخواهید تالشهاي کاربران براي وارد شدن به سیستم را ثبت کنید بر روي 

Policy مربوط بهAudit logon eventsدابل کلیک کنید.



١٤٦

میباشد را انتخاب کنید و دکمه Failureو Successکه شامل Auditدر این پنچره نوع 

OK را بزنید از این پس اطالعات مربوط به کاربران که جهت وارد شدن به سیستم تالش نموده

مربوط به Securityاند چه موفق شده باشند و چه با شکست مواجه شده باشند در قسمت 

Event Viewerگر از دی. قابل مشاهده خواهد بودPolicy هاي مفید میتوان ازAudit

account management که تغییرات انجام شده توسطManagement Console را

.ثبت میکند نام برد
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)Group Policyسرویس ها و (فصل سوم 

:مدیریت سرویس 

.یدرا انتخاب کنServicesو گزینه Administrative Toolsگزینه Startاز منوي 
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همانطور که گفته شد این ابزار جهت مدیریت سرویسها و انجام تنظیمات مربوط به انها طراحی 

نوع و ،وضعیتدر پنچره سمت راست لیستی از سرویسهاي موجود بر روي سیستم. شده است

ري از سایر اطالعات مربوط به انها قرار دارد با انتخاب هر یک از این سرویسها شرح مختص

.وظیفه در این قسمت ظاهر میشود

قابل مشاهده است با انتخاب Standardو Extendedدر دو حالت Servicesپنچره 

.حذف خواهد شدDescriptionقسمت Standardحالت 
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کردن یک سرویس کافی است بر روي نام ان کلیک کنید و از نوار Startو یا Stopبه منظور 

.را بزنیدStopبزار ا
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را از Run Serviceکردن مجدد ان دکمه Runخواهد شد براي Stopسرویس مورد نظر 

.نوار ابزار بزنید
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نوشته Services (Local)سمت چپ بصورت همانطور که در پنچره باال میبینید در پنچره 

یعنی Localداده شده مربوط به کامپیوتر شده است این بدان معناست که سرویسهاي نشان 

پشت ان نشسته اید میباشد شما میتوانید به منظور همین کامپیوتري که شما در حال حاضر

به انها متصل شوید به این Remoteمدیریت سرویسها بر روي سیستم هاي دیگر بصورت 

Connect to anotherراست کلیک کرده و از این منو گزینه Servicesمنظور بر روي 

computerرا انتخاب کنید.
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ادرس کامپیوتري که میخواهید مورد بررسی قرار دهید وارد Another computerدر باکس 

.کلیک کنیدOKکنید و روي دکمه 
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نشان دادهRemoteهمانطور که مشاهده میکنید لیست سرویسهاي موجود بر روي کامپیوتر 

به این نکته توجه داشته باشید که به منظور انجام این عملیات باید اجازه دسترسی . شده اند

.مناسب را برخوردار باشید

:Serviceاشنائی با خصوصیات یک 

Serviceبر روي نام . با هم نگاهی کوتاه به خصوصیات مربوط به یک سرویس میپردازیم

.را انتخاب کنیدPropertiesراست کلیک کنید و از این منو گزینه 
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حاوي اطالعاتی در مورد سرویس مورد نظر شامل نام Serviceمربوط به یک Generalتب 

مشخص Startup typeبخش .سرویس، شرخ مختصري از ان و مسیر اجراي سرویس میباشد
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Automatic , Manual , Disableکننده نحوه اجراي سرویس میباشد که شامل سه حالت 

تنظیم شده باشد سیستم عامل در Automaticمیباشد در صورتیکه این سرویس بر روي 

کردن ان نقشی نخواهد Runزمانیکه احساس نیاز کند ان را اجرا خواهد کرد و کاربر در 

سرویس را بر عهده کاربر Stopهمانطور که از نامش پیداست اجرا و Manualگزینه . داشت

هیچ عنوان را انتخاب کنید سرویس غیر فعال شده و به Disableصورتیکه گزینه میگذارد در 

توجه داشته باشید که بعضی از سرویسها به علت نقش مهم و حیاتی انها . اجرا نخواهد شد

که شامل یکی از Serviceوضعیت فعلی Service Statusنمیتوان غیر فعال نمود در قسمت 

میباشد نشان داده خواهد شد در زیر این قسمت متناسب با Start , Stop , Pauseحالتهاي

فعال یا غیر فعال خواهند Start , Stop , Pause , Resumeوضعیت سرویس دکمه هاي 

را بر عهده دارد که Serviceکردن Restartوظیفه Resumeبود توجه کنید که دکمه 

Stop یاPauseشده باشد.

:حسابهاي کاربري 

.را انتخاب کنیدPropertiesراست کلیک کنید و از این منو گزینه Serviceبر روي 
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.برویدLog Onبه تب 
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میکند Log Onاي که سرویس با استفاده از ان Accountدر این قسمت میتوانید نوع 

تواند از کند تا بLog Onتعریف شده Accountباید به یک Serviceمشخص نمائید یک 

که تغییرات نادرست هاي موجود در سیستم استفاده کند توجه داشته باشیدObjectمنابع و 

گردد در Serviceحالت پیش فرض در این قسمت ممکن است باعث عدم فعالیت صحیح 

هائی که در لیست قرار Profileمیتوانید این سرویس را براي Hardware Profileقسمت 

میباشند در صورت Enableها Serviceفعال کنید بطور پیش فرض کلیه دارند فعال یا غیر

Disable کردن یک سرویس براي یک پروفایل خاص در هنگام اجراي پروفایل ان سرویس

.اجرا نخواهد شد
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:سیاستهاي بازیابی سرویس ها 

.کنیدرا انتخابPropertiesراست کلیک کنید و از این منو گزینه Serviceبر روي نام 
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.کلیک نمائیدRecoveryحال به تب 

عمل خاصی صورت گیرد براي مثال Serviceشدن یک Failureگاهی الزم است که پس از 

شده Stopشدن یک سرویس دستگاه مجددا راه اندازي شود تا سرویس Failureبعد از

این عملیات را به راحتی تنظیم کنید سه میتوانیدRecoveryدر تب . مجددا راه اندازي شود

و Second failureو First failureکه شامل منو در این قسمت وجود دارد

Subsequent failure میباشد براي هر یک از این گزینه ها میتوانید چهار حالت خاص را در

.نظر بگیرید
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شدن سرویس failureه در صورت میباشد و بدان معناست کTake No Actionحالت اول 

سرویس میباشد در اینحالت در صورت Restartعمل خاصی صورت نگیرد حالت دوم 

failureسرویس مجددا راه اندازي خواهد شد با انتخاب این گزینه باکس مربوط به شدن

Restart Service afterفعال خواهد شد.
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مجدد سرویس را مشخص کنید بطور پیش Restartدر این باکس میتوانید زمان انتظار براي

گزینه بعدي . این مقدار صفر میباشد و بالفاصله سرویس مجددا راه اندازي خواهد شدفرض

Run a program میباشد که با انتخاب این گزینه میتوانید مشخص کنید که در صورت

failure شدن سرویس برنامه یاScriptظور کافی است که در به این منخاصی اجرا میشود

ادرس کامل فایل اجرائی ان برنامه را وارد کنیم اخرین گزینه Run programباکس 

Restart the computer میباشد که پس ازfailure شدن سرویس موجبRestart شدن

فعال Restart Computer Optionsکل سیستم خواهد شد با انتخاب این گزینه دکمه 

.خواهد شد

.کلیک کنید پنچره مقابل باز میشودRestart Computer Optionsبر روي دکمه 
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همچنین میتوان شدن دستگاه را وارد نمائید Restartدر این پنچره میتوانید زمان انتظار جهت 

.یک پیغام را براي کامپیوتر هاي موجود در شبکه ارسال کرد
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.ات ذخیره شودرا بزنید تا تنظیمOKحال دکمه 

: وابستگی سرویس ها 

کلیک راست کنید و از این منو گزینه Network Connectionsبر روي سرویس 

Propertiesرا باز کنید.
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.برویدDependenciesحال به تب 

یا Stopفعالیت سرویسها بر روي سیستم عامل بصورت مستقیم نمیباشد و این بدان معناست که 

Restart نمودن یک سرویس ممکن است در فعالیت دیگر سرویسها و یاComponent هاي

میتواند ویندوز خاللی ایجاد کند به همین دلیل اطالع از ارتباط سرویسها با هم و وابستگی انها

به ما کمک کند در این قسمت میتوانید این وابستگی را مشاهده کنید Troubleshootingدر 

Network Connectionوابستگی مربوط به سرویس Dependenciesل در تب براي مثا

وابسته میباشد در صورتیکه این (RPC)مشخص شده است که این سرویس به کامپوننت 

خلل ایجاد Network Connectionکامپوننت به درستی عمل نکند در عملکرد صحیح

به این سرویس (ICS)مپوننت همچنین در باکس پائین مشخص شده است که کا. خواهد شد
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شود در عملکرد صحیح failureو یا Stopوابسته میباشد و در صورتیکه این سرویس 

.خلل ایجاد خواهد شدICSسرویس 

Group Policy چیست:

Group Policy سرور یک روش کارامد و مفید به منظور مدیریت متمرکز و 2003در ویندوز

میتوان محیط کاري Group Policyها میباشد با استفاده از Clientانجام تنظیمات بر روي 

ساخته Policyکاربران را تنظیم و تغییرات را بر روي انها اعمال کنید مدیر سیستم میتواند یک 

و تنظیم کنید و ان را بر روي تمامی کامپیوتر ها و کاربران درون شبکه اعمال کند در قسمتهاي 

انجام دهید و نحوه فعال Group Policyماتی که میتوانید درون بعدي این بخش با انواع تنظی

.اشنا خواهید شدActive Directoryشدن انها درون 

:Group Policyانواع تنظیمات در 

دو نوع تنظیمات وجود دارد شما میتوانید این تنظیمات را براي کاربران، Group Policyدر 

Computer Settingکاربران و User Setting. هیدکامپیوتر ها و یا هر دوي انها انجام د

Computerکامپیوتر هاي موجود در شبکه را تحت تاثیر قرار میدهند براي مثال زمانیکه 

Setting را براي یک کامپیوتر اعمال میکنید بدون در نظر گرفتن اینکه چه کاربري با ان

Logingاین میکندGroup Policyشد همچنین با اجراي بر روي ان اعمال خواهدUser
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Setting براي یک کاربر خاص اینGroup Policy بدون توجه به اینکه کاربر از چه

.کند بر روي او اعمال خواهد شدLog onکامپیوتري درون شبکه به ان 

:Group Policyنحوه فعال شدن 

یا Group Policy Objectانجام میدهید درون Group Policyتنظیماتی که شما در 

(GPO)با هم نگاهی کوتاه به انواع تنظیمات  موجود در درون . ذخیره میشودGPO می

درون محل انجام تنظیمات رجیستري و اساسیAdministrative Templates. اندازیم

براي مثال در . ویندوز و نیز تنظیمات مربوط به صفحه نمایش ظاهر و نحوه عملکرد ان میباشد

تنظیمات مربوط به Welcome Screenاز تنظیماتی همچون نحوه اجراي این قسمت میتوان

. مربوط به کاربران و تنظیمات مربوط به ادیتور رجیستري را نام بردInterfaceدرایور ها، 

Security Setting قوانینی است که میتوانید بر روي یک کامپیوتر و یا چندین کامپیوتر اعمال

میتواند اعمالی Security Setting. روي شبکه محافظت نمائیدکنید و از منابع موجود بر

همچون نحوه شناسائی کاربران در شبکه و یا نوع منابعی که کاربران اجازه استفاده از انها را 

ذخیره گردند و نیز عضویت در گروههاي Event Viewerدارند، نوع اطالعاتی که باید درون 

با استفاده از این گزینه میتوانید برنامه هاي Software Installation.مختلف را کنترل نماید

Scriptsبا استفاده از Scripts. و یا پشتیبانی نمائیدInstall ،Uninstallمورد نظرتان را 

میتوانید اسکریپتهایی را اختصاص دهید که بطور اتوماتیک در زمان روشن شدن و خاموش شدن 
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میکند اجرا شود میتوانید اسکریپتهاي خود را به Log onخاصی Userدستگاه و یا زمانیکه 

و یا جاوا VB Scriptمختلفی که درون ویندوز پشتیبانی میشوند مانند زبانهاي برنامه نویسی

تا این امکان را به شما میدهدRemote Installation Services. اسکریپت بنویسید

با . را براي کاربران انجام دهیدRemoteتنظیمات مربوط به نصب سیستم عامل بصورت 

Internet Explorer Maintenance میتوانید تنظیمات مربوط به نرم افزار اینترنت

اکسپلورر و نحوه اجراي ان براي کاربران را مشخص کنید از جمله این تنظیمات میتوان از 

. ا نام بردمربوط به اکسپلورر رSecurityتنظیمات پراکسی اتصاالت اینترنت و تنظیمات 

Folder Redirection ،براي مدیریت بهتر اطالعات مهم مانند محتویات دستکتاپMy

Documentsمهم میتوان از این گزینه استفاده کنید و این فولدر ها را به و سایر فولدر هاي

.یک محل خاص درون شبکه انتقال دهید تا کاربران در تمامی حالتها به ان دسترسی داشته باشند

:Group Policyایجاد و ویرایش 

نگاهی Active Directoryدرون Group Policyبا هم بطور مختصر به نحوه فعال شدن 

خود را به Group Policyاین امکان وجود دارد که Active Directoryمی اندازیم در 

. نیداتصال و یا اصطالحا لینک کOrganization، و یا Site ،Domainگروههائی همچون 

GPO میتواند به بیش از یک قسمت لینک و یا اعمال شود همچنین هر یک از گروهها میتواند

Activeماهیتها درون ساختار براساس الویتی کهGPO. متصل شودGPOبه بیش از یک 
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Directoryبصورت پیش فرض . وجود دارد فعال میشودGPO ابتدا بر رويSite سپس

Domainي و در نهایت بر روOUدر این مثال نشان داده شده است که . فعال میگردد

Group Policyچگونه فعال میشود.
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نسبت داده شده است کاربران Domainکه به Group Policyهمانطور که مشاهده میکنید 

را تحت تاثیر قرار داده است بطور Doaminهاي عضو OUو کامپیوتر هاي موجود در 

که در واقع نشان دهنده فرزند انتقال پیدا میکندOUوالد به OUاز Group Policyمول مع

از Group Policyالبته توجه داشته باشید . میباشدDomainاصل وراثت درون یک 

Domain والد بهDomainفرزند انتقال پیدا نمیکند.

:Group Policyسطوح مختلف 

مدیر سیستم میتواند برنامه هاي Software Instalationاز همانطور که گفته شد با استفاده 

به منظور نصب . کاربردي مورد نظر خود را براي کامپیوتر و یا کاربران مشخص نصب نماید

Softwareگزینه Computer Configurationبرنامه براي کامپیوتر خاص از قسمت 

Settingsرا انتخاب کنید.
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در Software Settingsنصب برنامه براي کاربرانی خاص میتوانید از همچنین به منظور 

استفاده کنیدConfigurationقسمت 
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OUبراي مثال فرض کنید که میخواهیم یک نرم افزار را براي کلیه کاربران موجود در این 

ن منو راست کلیک کنید و از ایSoftware Instalationنصب نمائیم به این منظور بر روي 

.را بر گزینیدPackageو سپس Newگزینه 
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باشد را انتخاب zapو msiنام فایل مورد نظر را که حتما باید با پسوند Openدر پنچره

به این نکته توجه داشته باشید که فولدري که این فایل . کلیک میکنیمOpenمیکنیم و بر روي 

حداقل از OUاشتراك گذاشته شده باشد تا کاربران موجود در درون ان قرار دارد حتما باید به 

.برخوردار باشندPermision Readمحوز خواندن 

کلیک می کنیمYesبر روي 
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به منظور نصب یک نرم افزار Publish ،Assigned ،Advancedبطور کلی سه روش 

بر تنها در صورت اجراي یک فایل نمودن کارLog onبعد از Publishوجود دارند در حالت 

ان برنامه نصب میگردد در اینحالت نام برنامه که داراي پسوند مربوط به برنامه مورد نظر باشد

پس از Assignedدر حالت . قابل مشاهده استAdd / Remove programدر قسمت 

Log on نمودن ایکن برنامه مورد نظر بر روي صفحه نمایش و نیز در منويStart قرار میگیرد

بر روي ان میتواند برنامه مورد نظر را نصب نماید و در نهایت در حالت و کاربر با کلیک

Advanced به کاربر اجازه انتخاب دو حالتPublish و یاAssignedبه این . داده میشود

قابل Assignedتنها گزینه Computer Configurationنکته توجه کنید که در قسمت 

.کلیک کنید تا نرم افزار مورد نظر در لیست ظاهر شودOKبر روي دکمه . ده میباشداستفا
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