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نصب
 Active Directory Domain Servicesو سرویسهای وابسته  ،پایه و اساس شبکههای سازمانی مبتنی بر ویندوز میباشند که مجموعاً به عنوان
ابزارهای ذخیره سازی اشیاء مانند حسابهای کاربری (، )User Accountکامپیوترها و سرویسها عمل میکنند  .بطور مثال تایید هویت کتاربران و
کامپیوترها یا فراهم کردن مکانیزمی جه دسترسی کاربران و کامپیوترها به منابع شبکه از وظایف این ابزارها میباشد.
در این فصل ورود به دنیای  Active Directoryدر ویندوز سرور  2008بتا نصت  Active Directory Domain Servicesو ستاخ یت
 Domain Controllerیا به اختصار  DCدر ی  forestدر Active Directoryآغاز میشود .شما در نتیجه کار کردن با Active Directory
با مفاهیم و ویژگیهای بسیاری آشنا شده اید .پس از خواندن این متن متوجه خواهید شد که ویندوز سرور  2008با ارتقاء آنها مسیر تکامل Active
 Directoryرا ادامه می دهد.
این فصل تمرکز را روی ساخ ی  forestدر  Active Directoryبا ی دامنه روی ی  DCمیگذارد  .تمرینهای عملی در این فصل شما را در
ساخ ی  DCبا نام  contoso.comیاری می کنند که در ادامه شما از این دامنه در تمام تمرینهای بعدی کتاب استفاده خواهید کرد .در فصل 8
" "Authenticationفصل  "Domain Controllers" 11و فصل  "Domains and Forests" 11پیاده سازی سناریوهای دیگری از جملته
 forestهایی با چند دامنه  ،ارتقا  forestموجود به ویندوز سرور  2008و گزینه های نص پیشرفته را یتاد متیگیریتد  .در فصتل "Active 11
" ، Directory Lightweight Directory Servicesفصتتل "Active Directory Certificate Services and Public Key 11
" ، Infrastructuresفصتتتل  "Active Directory Rights Management Services" 11و فصتتتل "Active Directory 11
" Federation Servicesجزئیتا سرویستهای  Active Directoryماننتد Active ، Active Directory Lightweight Directory
 Active Directory Rights Management Service ، Directory Certificate Services and Public Key Infrastructuresو
 Active Directory Federated Servicesرا یاد می گیرید
اهداف امتحانی در این فصل


پیکر بندی زیرساخ Active Directory
 oپیکربندی ی  forestیا ی دامنه

دروس این فصل



درس  : 1نص Active Directory Domain Services
درس  Active Directory Domain Services: 1روی Server Core

قبل از شروع
جه تکمیل دروس این فصل موارد زیر باید اجرا گردد :


دو دستگاه کامپیوتر برای نص ویندوز سرور  2008آماده شود  .سیستمها میتوانند سخ افزاری بوده و دارای حداقل امکانا برای نص
ویندوز سرور  2008باشند  .این حداقلها را میتوان از آدرس http://technet.microsoft.com/en-
 us/windowsserver/2008/bb414778.aspxاستخراج کرد  .حداقل میزان حافظه  ، 512 MBفضای خالی دیس  10 GBو
پردازنده  21بیتی با سرع ساع  1 GHzیا پردازنده  11بیتی با حداقل سرع ساع  1.4 GHzمورد نیاز اس  .بجای سرور سخ
افزاری امکان استفاده از ماشینهای مجازی با همین مشخصا وجود دارد .

 نسخه آزمایشی ویندوز سرور  2008آماده گردد  .در زمان نوشته شدن کتاب (زبان اصلی ) از آدرس زیر قابل دانلود بوده اس :
http://www.microsoft.com/windowsserver2008
در دنیای واقعی
دن هلم
 DCها فرایندهای مدیری  Identity and Accessرا که در شبکه های ویندوزی از لحاظ صح و امنی حیاتی هستند اجرا میکنند  .به همین
دلیل بسیاری از سازمانها سروری را برای نقش  DCانتخاب میکنند و نقشهای دیگری را مانند سرویس فایل یا پرین به آن سرور نمیدهند  .در
نسخههای قبلی ویندوز همزمان با ارتقا سرور به  DCسرویسهای دیگری نص می شد که ممکن بود نیازی به آن نداشته باشیم .این سرویسهای
اضافی نیاز به نص آپدیتها و وصلههای امنیتی را افزایش میدهد و سرور را در معرض حمله هکرها قرار میدهد  .ویندوز سرور  2008این نگرانیها را
از طریق معماری مبتنی بر نقشهای سروری از بین برده اس  .یعنی وقتی ویندوز روی سروری نص میشود فقط نقشها و سرویسهای مرتبط افزوده
میشود  .بعالوه نوع جدید نص سرور بنام  ) Server Core( Server Core2008نص حداقلی از ویندوز اس که حتی خط فرمان جایگزین
رابط گرافیکی کاربر میشود  .در این فصل در رابطه با این ویژگیهای مهم سرورهای  DCویندوز سرور  2008تجربیا جالبی بدس میآورید  .این
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تغییرا در معماری و ویژگیهای  DCویندوز  2008کم
 accessمیکند

درس  : 1نص

زیادی به ارتقاء امنی

 ،پایداری و مدیری پذیری زیرساخ مدیری

identity and

Active Directory Domain Services

) Active Directory Domain Services (AD DSی راه کار  )IDA( Identity and Accessرا برای شبکه های سازمانی فراهم متیکنتد.
در این درس درباره  AD DSو نقشهای دیگر  Active Directoryکه توسط ویندوز سرور  2008پشتیبانی میشتود مطتالبی را یتاد متیگیریتد .
همچنین با  ، Server Managerابزاری که با آن نقشهای سروری پیکربندی میشود ،و ویزارد نصت پیشترفته Active Directory Domain
 Servicesآشنا میشوید .در این درس همچنین مفاهیم کلیدی  IDAو  Active Directoryمرور میشود.
بعد از این درس شما میتوانید :



نقش  Identity and Accessرا در ی

شبکه سازمانی شرح بدهید .

ارتباط بین سرویسهای  Active Directoryرا درک کنید

 ی سرور  DCرا با نقش  AD DSتوسط رابط کاربری ویندوز پیکربندی کنید.
زمان تقریبی  11 :دقیقه
Identity and Access ، Active Directory
همانطوریکه قبالً اشاره شد  Active Directoryراه حل  IDAرا برای شبکه های سازمانی مبتنی بر ویندوز ارائه میدهد  IDA.جه تامین امنی
و نگهداری منابع شبکه از قبیل فایلها ، e-mail ،برنامه های کاربردی و بانکهای اطالعاتی ضروری اس .زیر ساخ  IDAباید بتواند :


اطالعات کاربران  ،گروهها  ،کامپیوترها و دیگر هویتها را ذخیره کند هوی به معنای عام معرف ی موجودی متیباشتد کته در
شبکه کاری را انجام میدهد .بعنوان مثال ی کاربر میتواند سندی را از مسیر شبکهای باز کند .امنی ستند بواستطه مجوزهتای لیست
کنترل دسترسی ( )ACLتامین میشود .دسترسی به اسناد توسط زیرسیستم امنی ( )Security Subsystemسرور مدیری متیشتود
که هوی کاربر را با هویتهای موجود در  ACLمقایسه کرده و مشخص میکند آیا کاربر میتواند به سند دسترسی داشتته باشتد یتا خیتر.
کامپیوترها ،گروهها ،سرویسها و اشیاء دیگر هم عملیاتی را در شبکه انجام میدهند پس باید عنوان هوی را در موردشتان بکتار ببتریم .از
بین اطالعاتی که درمورد ی هوی ذخیره میشود ویژگی هایی منحصر بفردی وجود دارد که هویت را مجتزا متیستازد  .نمونته آن نتام
کاربری و مشخصه امنیتی ( )SIDو کلمه عبور میباشد .بنابراین انباره هوی ( )Identity Storeرا میتوان جزئی از اجزاء ی زیرساخ
 IDAبه حساب آورد .انباره داده ی  Active Directoryبا نام دیگر دایرکتوری ی انباره هویتی میباشتد .دایرکتتوری ختود روی DC
قرار دارد و توسط آن مدیری میشود و  DCسروری اس که نقش  AD DSرا ایفا میکند.



تایید یک هویت سرور تا زمانی که اعتبار هوی درخواس کننده را تایید نکند اجازه دسترسی بته استناد را صتادر نمتی کنتد .جهت
سنجش اعتبار ی هوی ،کاربر رمزی را که فقط بین او و  IDAشناخته شده اس ارسال می کند .رمز ارسالی توسط کاربر و رمز موجتود
درانباره هویتی در پروسه ای با نام تایید هوی ( )Authenticationمقایسه می شود

تایید هوی از نوع  Kerberosدر ی دامنه Active Directory
در ی دامنه موجود در  Active Directoryپروتکلی با نام  Kerberosجه تایید هوی بکار متیرود .زمتانی کته کتاربری یتا کتامپیوتری وارد
 Domainمیشود  Kerberosاعتبار آنرا چ کرده و بسته اطالعاتی با نام  )Ticket Granting Ticket( TGTصادر متیکنتد  .قبتل از اینکته
کاربر جه دریاف اطالعا به سرور متصل شود ی درخواس  Kerberosهمراه  TGTکه معرف کاربر تایید هویت شتده است بته ستم DC
ارسال میشود  DC .بسته اطالعاتی دیگری با نام  Service Ticketبرای کاربر صادر میکند .این بسته ،کاربر تایید هوی شده را به سترور معرفتی
میکند .کاربر  Service Ticketرا که تایید هوی کاربر را اثبا میکند به سرور ارائه میدهد
تراکنشهای  Kerberosدر شبکه باعث میشود کاربر فقط یکبار عملیا ورود به شبکه را انجام دهد  .پس از ورود اولیه کاربر یا کامپیوتر به شبکه و
دریاف  TGTکاربر در کل دامنه دارای هوی خواهد بود و می تواند جه معرفی به هر سرویسی  Service Ticketدریاف کند  .همه این مراحتل
توسط کالین  Kerberosو سرویسهای موجود در ویندوز هدای میشود و از چشم کاربر پنهان اس .


کنترل دسترسی زیر ساخ  IDAمسئول حفاظ از اطالعا محرمانه مانند اطالعا موجود در اسناد میباشد .دستیابی بته اطالعتا
محرمانه بر اساس سیاستهای سازمانی مدیری میگرددACL .ی سند نشاندهنده سیاس امنیتی آن سند میباشتد  .سیاست امنیتتی
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ترکیبی از مجوزهایی اس که سطح دسترسی ی هوی مشخص را به آن سند تعیین میکند  .زیر سیستم امنیت سترور در ایتن مثتال
اجرای عملکرد کنترل دسترسی در زیر ساخ  IDAمیباشد.


ممیزی ()Audit

در صورتی که سازمان مایل باشد تغییرا و فعل و انفعاال را در زیر ساخ  IDAمانیتور کند باید مکانیزم ممیتزی

را فعال کند.
 AD DSتنها کامپونن  IDAنیس که توسط ویندوز سرور  2008پشتیبانی میشود .مایکروساف با انتشار ویندوز سرور  2008تعدادی کامپونن
را که قبالً مجزا ارائه شده بودند در پلتفرم  IDAبصور مجتمع ارائه داد  .خود  Active Directoryحاال شامل پنج تکنولوژی متیباشتد کته هتر
کدام با ی کلید واژه شناخته میشود که مشخص کننده هدف تکنولوژی اس  .در شکل  1-1این موضوع نشان داده شده اس .

راهنما
وابستگی تکنولوژیهای Active Directory
ارتباطا ممکن
شکل  1-1یکپارچگی پنج تکنولوژی Active Directory
Active Directory Domain Services(Identity) همانطور که قبالً شرح داده شد  AD DSمرکز اصلی متدیری هویت در یت
سازمان را تشکیل میدهد  .وظیفه  AD DSفراهم کردن سرویسهای تایید هوی و ارائه مجوز در شبکه بوده و از مدیری اشیاء ( Object
 )Managementتوسط  Group Policyپشتیبانی مینماید  .عالوه بر این  AD DSبا فراهم کردن سرویسهای بته اشتتراک گتذاری و
مدیری اطالعا به کاربر توانایی جستجوی دایرکتوری و پیدا کردن اجزایی مانند فایل سترورها  ،پرینترهتا  ،گروههتا و کتاربران دیگتررا
میدهد  .بهمین دلیل از  AD DSبه عنوان ی سرویس دایرکتوری سیستم عامل شبکه یاد میشود  AD DS .تکنولتوژی پایته Active
 Directoryبوده و نص آن در تمامی شبکه های مبتنی بر ویندوز سرور  2008الزامی اس  .فصلهای  1تا  12این کتاب دربتاره AD
 DSبحث میکند.
برای اطالعا بیشتر در مورد طراحی  Active Directoryمقاله " "Chapter 3:Designing the Active Directoryاز آدرس
http://www.reso-net.com/Documents/007222343x_ch03.pdfو مسیر Best Practices ، Windows Server 2003
 for Enterprise Deploymentsدانلود کنید
اطالعات بیشتر

طراحی AD DS

برای اطالعا بیشتر در متورد طراحتی  Active Directory Domain Servicesبته کتتاب Windows Server 2008: The Complete
 Referenceنوشته  Ruestو  )McGraw-Hill Osborn( Ruestمراجعه نمایید .
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 Active Directory Lightweight Directory Services (Applications)AD LDSاساستاً یت نستخه مستتقل از Active
 Directoryمیباشد که قبالً با نام ) Active Directory Application Mode (ADAMشناخته میشد .این کامپوننت از برنامته
های کاربردی  Directory-enabledپشتیبانی میکند  AD LDS .زیر مجموعه  AD DSبه شمار میآید چراکه هتردو بتر پایته core
 codeیکسان طراحی شدهاند  .دایرکتوری  AD LDSتنها اطالعا مرتبط با برنامه های کاربردی را ذخیتره و تکثیتر متیکنتد  .معمتوالً
برنامه هایی که نیاز به انباره دایرکتوری دارند ولی نیاز به تکثیر گسترده اطالعا در همه  DCها ندارند از این کامپونن استفاده میکنند .
 AD LDSاین امکان را فراهم میکند که ی  schemaدلخواه جه پشتیبانی از ی برنامه بدون تغییتر  schemaدر  AD DSتوزیتع
شود  .نقش  AD LDSبسیار سب بوده و و از انباره داده ی چندگانه روی ی سیستم واحد پشتیبانی میکند بهمین دلیل همه برنامههتا
با دایرکتوری  ، Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ، schema ،پورتهای SSLو واقعه نگتاری برنامته مختتص
خود میتوانند توزیع شوند  AD LDS .بدلیل عدم وابستگی به  AD DSدر محیطهای  workgroupیا مستقل قابل استفاده متیباشتد .
ولی در شبکههای مبتنی بر دامنه AD LDS،برای تایید هوی کاربران  ،گروهها و کامپیوترها میتواند از  AD DSاستفاده کند  .همچنتین
از  AD LDSمی توان در سرویسهای تایید هوی شبکههای خصوصی مانند اینتران بهره برد  .استفاده از  AD LDSدر این حالت خطتر
کمتری نسب به  AD DSدارد  AD LDS .در فصل  11بررسی میشود .
) Active Directory Certificate Services (Trustسازمانها از  AD CSبه منظور راهانتدازی )Certificate Authority (CA
بهره میبرند  CA .کار صدور گواهینامه دیجیتال را بعنوان بخشی از ی ) public key infrastructure (PKIبه عهده دارد بطوریکته
هوی شخص  ،دستگاه یا ی سرویس به  private keyمتناظر آن پیوند می خورد  .موارد استفاده گواهینامهها عبارتند از تایید هویت
کاربران و کامپیوترها  ،تایید هوی مبتنی بر وب  ،تایید هوی با کار هوشمند  ،پشتیبانی از برنامهها  ،شامل شبکه هتای بیستیم امتن ،
شبکههای خصوصی مجازی ( ، EFS ، IPSec ، )VPNامضای دیجیتال و بسیاری دیگر  AD CS .روشتی کارآمتد و مطمتئن در صتدور و
مدیری گواهینامههاس .سرویسهای ارائه شده در  AD CSرا میتوان در محیطهای خارج از شبکه خودمتان نیتز استتفاده کترد  .در ایتن
حال باید ارتباط  AD CSرا با ی  CAخارجی و شناخته شده برقرار کنیم تا ثاب شود هوی ما همانی اس که ادعا میکنیم AD CS .
آمده تا اعتماد را به دنیای غیر قابل اعتماد برگرداند  .به خودی خود پروسه های آن باید اثبا شده و محکم بوده که بتواند تضتمین کنتد
شخص یا کامپیوتری که گواهی میگیرد بطور تمام وکمال مورد تایید اس  AD CS .در شبکههای داخلی متیتوانتد بتا  AD DSعجتین
شود تا کاربران و کامپیوترها را بصور خودکار با گواهینامهها مرتبط کند  AD CS .در فصل  11بررسی میشود .
جه اطالعا بیشتر در مورد  PKIو چگونگی اعمال آنها در شبکه به آدرس زیتر مراجعته کترده و بختش "Advanced Public Key
" Infrastructuresرا مطالعه کنید
http://www.reso-net.com/articles.asp?m=8
) Active Directory Rights Management Services (Integrityدر حالی که سرور ویندوزی میتواند مجوز دسترستی یتا
عدم دسترسی به ی سند را بر اساس  ACLسند صادر کند راههایی وجود دارد که میتوان تغییرا سند ومحتوای آنترا پتس از استتفاده
کاربر کنترل کرد  Active Directory Rights Management Services (AD RMS) .تکنولوژی حفاظ از اطالعا میباشد که
به ما امکان میدهد الگوهای امنیتی ( )Security Templatesمحکمی را پیادهسازی کنیم  .این الگوها مشخص میکنتد دسترستی در
وضعی آنالین یا آفالین و جلوی دیوار آتش یا پش آن چگونه باشد  .بعنوان مثال شما میتوانید الگویی را پیکربندی کنید که بته کتاربر
اجازه خواندن سند را میدهد اما اجازه کپی یا پرین آنرا نمیدهد .بدینوسیله صح داده تولید شده  ،حفاظ از حق مالکی معنوی  ،و
کنترل سطح دسترسی افراد به اسناد سازمانی تضمین میگردد .پیش نیازهای  AD RMSیت دامنته در  Active Directoryبتا DC
های ویندوز  2000سرور با سرویس پ  2به بعد  ، IIS ،ی سرور پایگاه داده نظیر  ، Microsoft SQL Server 2008کالین AD
 RMSکه از سای مایکروساف قابل دانلود اس و در ویندوز ویستا و سرور  2008موجتود متیباشتد  ،یت مرورگتر یتا برنامته RMS-
 enabledنظیتتر  Microsoft Outlook ، Microsoft Word ، Microsoft Office ، IEیتتا Microsoft Power Point
میباشند  AD RMS .میتواند برای تلفیق کردن گواهینامه ها در اسناد بته همتان ترتیت کته در  AD DSوجتود دارد جهت متدیری
دسترسیها متکی به  AD CSباشد  AD RMS .در فصل  11بررسی میشود .
 Active Directory Federation Services (Partnership)AD FSسازمان را در توسعه  IDAبین پل فرمهای مختلف شتامل
محیطهای ویندوزی و غیر ویندوزی و همچنین ارسال هوی و حق دسترسی از پش مرزهای امنیتی به ستم شتبکه هتای امتن یتاری
می دهد  .در ی محیط با چند شبکه مجتمع هر سازمان وظیفه تامین و مدیری اشیاء خود را داراس ولی هر سازمان میتواند با امنی
کامل هویتها را به سایر سازمانها ارسال یا از آنها قبول کند  .کاربر می تواند در ی شبکه تایید هوی شود ولی به منابع شبکههتای دیگتر
دسترسی داشته باشد یعنی همان پروسهای که به ) single sign-on(SSOمعروف است  AD FS.از شتراک پشتتیبانی متیکنتد زیترا
درحالی که جه پروسه واقعی تایید هوی به ساختار  AD DSداخلی شبکه خود متکی اس به سازمانهای مختلف اجتازه دسترستی بته
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برنامههای خارج از شبکه خود را میدهد  .برای این منظتور  AD FSاز طریتق پورتهتای  TCP/IPنظیتر ) 80(HTTPو 443 (Secure
) HTTPیا ) (HTTPSساختار  AD DSداخلی را به دنیای خارج بسط متیدهتد AD FS.در حالت عتادی در شتبکه  perimeterقترار
دارد AD FS.میتواند جه ایجاد سرورهای معتبر ( )Trustedبه  AD CSو بترای تتامین حفاظت از حقتول مالکیت معنتوی در برابتر
تهدیدا خارجی به  AD RMSتکیه کند  AD FS.در فصل  11بررسی میشود .
نقشهای  Active Directoryبا هم ی راه حل  IDAیکپارچه را ارائه میدهد AD DS .و  AD LDSسرویسهای اساسی دایرکتوری را هم در
شبکههای مدل دامنه وهم در شبکه های مستقل فراهم میکنند  AD CS .در قال گواهینامههای دیجیتال  PKIگواهینامههتای معتبتر صتادر
میکند  AD RMS .صح اطالعا اسناد را تضمین میکند و  AD FSاز شراک پشتیبانی میکند و این بدین معنی اس کته در محیطهتای
چند شبکه ای مجتمع دیگر نیازی نیس برای ی موجودی واحد چند هوی مجزا ساخته شود .
آنسوی Identity and Access
 Active Directoryچیزی بیشتر از راهکار  IDAاس
پشتیبانی میکند .
یکسری قواعد بنام  schemaکالسهای اشیاء و صفا را که در دایرکتوری وجود دارند تعریتف متیکنتد  .بعنتوان مثتال اگتر Active Directory
حاوی شیء  userدارای نام کاربری و کلمه عبور میباشد به این دلیل اس که  schemaبرای کالس  userدو صتف دارد و ارتبتاط بتین کتالس
شیء و صفا را تعریف میکند .
مدیری مبتنی بر سیاستهای کاری  ،سنگینی بار مدیریتی حتی بزرگترین و پیچیدهترین شبکهها را از بین میبرد  .این امتر بتا یکبتار پیکربنتدی و
توزیع آن روی چند سیستم امکانپذیر اس  .مباحث  ، Group Policyسیاس  ، auditو سیاستتهای  fine-grained passwordدر فصتل  1و
 Group Policy Infrastructureدر فصل  1و  Group Policy Settingsدر فصل  8پوشش داده میشود
سرویسهای تکثیر ( ، )Replicationداده ی دایرکتوری را در شبکه توزیع میکند .این داده هم شامل خود انباره داده و هم داده ی مورد نیاز بترای
پیاده سازی سیاستها و تنظیما از جملته استکریپتهای ورود ( )Logon Scriptبته شتبکه متی باشتد  .مبحتث " "Sites and Replicationدر
فصلهای  8و  11و تکثیر  Active Directoryدر فصل  11بررسی میشود  .البته بخش جداگانهای از انباره داده با نتام  configurationموجتود
اس که اطالعاتی راجع به پیکربندی شبکه  ،توپولوژی و سرویسها را نگهداری میکند .
کامپوننتها و تکنولوژیهای زیادی هستند که امکان پرس و جوی  Active Directoryرا به ما میدهند تا بتوانیم اشیاء را در انباره داده محتلیتابی
کنیم  .بخشی از انباره داده بنام ( Global Catalogنام دیگر آن  Partial attribute setاس ) اطالعاتی درباره همه اشیاء دایرکتوری را در خود
نگه می دارد .اینکار با استفاده از نوعی اندیسگذاری انجام میشود که جه محلیابی اشیاء در دایرکتوری استفاده میشود .رابطهای کاربری همانند
) Active Directory Services Interface (ADSIو پروتکلهایی نظیر  LDAPبه منظور خواندن و دستکاری انباره داده قابل استفاده میباشد .
انباره داده ی  Active Directoryهمچنین از برنامهها و سرویسهایی هم که بطور مستقیم با  AD DSارتباط ندارند پشتیبانی میکنتد  .بختش
برنامه های کاربردی در بان داده برای پشتیبانی از برنامههایی که نیاز به داده ی تکثیر شده دارنتد داده را ذخیتره متیکننتد  .سترویس  DNSروی
ویندوز سرور  2008اطالعا خود را میتواند روی بان اطالعاتی بنتام  Active Directory integrated zoneذخیتره کنتد کته در AD DS
بعنوان ی بخش برنامه در نظر گرفته میشود و با استفاده از  Active Directory replication servicesتکثیر میشود .
و مکانیزمهایی دارد که از مدیری

و پیکربندی منابع در محیطهای شبکهای توزیع شده

کامپوننتهای زیرساخت Active Directory
 12فصل اول این کتاب روی نص  ،پیکربندی و مدیری  AD DSتمرکز دارد  AD DSاستاس و پایته  IDAو متدیری شتبکه ستازمان را تشتکیل
میدهد  .در اینجا کامپونن های زیر ساخ  Active Directoryرا مرور میکنیم .
نکته
جزئیات  Active Directoryرا کجا پیدا کنیم
برای مطالعه بیشتر در مورد  Active Directoryبه مطال کمکی نص شده همراه ویندوز سرور  2008و  TechCenterوینتدوز سترور 2008
واقع در آدرس  http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/2008/default.aspxمراجعه نمائید


انباره داده ی Active Directory

همانطوریکه در بخشهای پیشین به آن اشاره شد  AD DSهویتها را در دایرکتتوری ذخیتره متیکنتد کته انبتاره داده ای روی  DCهتا متیباشتد .
دایرکتوری خود ی فایل با نام  Ntds.ditبوده که بطور پیشفرض در پوشه  %SystemRoot%\Ntdsروی  DCقرار دارد  .بان اطالعتاتی بته
چند بخش تقسیم میشتود .ایتن بخشتها عبارتنتد از  global catalog ، Configuration ، Schema :و  domain naming contextکته
اطالعاتی در مورد اشیاء  domainمانند کاربران  ،گروهها و کامپیوترها را نگه می دارد .


Domain Controllers
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که به اختصار به آن  DCمیگوینتد سترورهایی هستتند کته نقتش  AD DSرا اجترا متیکننتد .بخشتی از ایتن نقتش ،سترویس Kerberos Key
) Distribution (KDCمیباشد،که وظیفه تایید هوی و دیگر سرویسها را به عهده دارد .فصل  11جزئیا نقشهای  DCرا تشریح میکند.


 Domainیا دامنه

برای ایجاد ی دامنه نیاز به ی یا چند  DCداریم  .دامنه ی حوزه مدیریتی شبکه اس که قابلیتها و خصوصیا در آن یکنواخ اس  .ابتدا همه
 DCها بخش انباره دادهدامنه خود را تکثیر میکنند که شامل  identity dataبرای کاربران  ،گروهها و کامپیوترهای دامنه به همره اطالعا دیگر
میباشد .بدلیل اینکه همه DCها  identity storeمشترک دارند در دامنه میتوانند همه موجودیتها را تایید هوی کنند .به تعبیر دیگردامنه یت
محدوده سیاستهای مدیریتی مانند  password complexityو  account lockout policiesمتیباشتد .چنتین سیاستتهایی در یت دامنته
پیکربندی می شوند و روی حسابهای همان دامنه تاثیر میگذارد و روی حسابهای دامنه های دیگتر هتیت تتاثیری نتدارد .تغییترا روی اشتیاء بانت
اطالعاتی  Active Directoryتوسط ی  DCایجاد میشود و بر رویDCهای دیگر تکثیر میگردد .بنابراین در شبکههایی که امکان تکثیتر همته
داده بین DCها وجود ندارد باید بیش از ی دامنه پیادهسازی گردد  .مطال بیشتر درباره دامنه در فصل  11ارائه میشود.
Forest 
به مجموعه ی یا چنددامنه در  Active Directoryی  forestگوینتد.اولین دامنته نصت شتده در یت  forestرا forest root domain
گویند  forest .ی تعریف واحد از پیکربندی شبکه و ی  instanceواحد از  directory schemaارائه می دهد .ی  forestی instance
از دایرکتوری میباشد بطوریکه هیت داده ای توسط  Active Directoryبه خارج از مرزهای  forestتکثیر نمیگردد .بنتابراین  forestمرزهتای
امنیتی را تعریف میکند  .فصل  11مفهوم  forestرا دقیقاً تشریح میکند.
Tree 
فضای نام  DNSدامنهها در ی tree،forestها میسازد .اگر ی دامنه زیر دامنه دامنه دیگر باشد دو دامنه ی درخ را تشکیل میدهند .بعنوان
مثال فرض کنیم  treyresearch.net، forestدارای دو دامنه اس  treyresearch.netو  antarctica.treyresearch.netو چتون ایتن
دامنهها بخشهای متمادی از فضای اسمی ( DNS )namespaceرا تشکیل میدهند میتوان آنها را ی درخت تصتور کترد .بتالعکس دامنتههتای
 treyresearch.netو  proseware.comکه در ی فضای نام  DNSنیستند در دو درخ متفاو قرار دارند.درختها بتر استاس استامی DNS
انتخاب شده برای دامنهها در  forestایجاد میشوند .
شکل  1-1ی  Active Directory forestمربوط به موسسه تحقیقاتی  Trey Researchرا نشان میدهد که در منطقه ( Antarcticaقطت
جنوب) دارای شعبه می باشد  .چون ارتباط بین مرکز و منطقه مذکور بسیار کند  ،پرهزینه و غیرقابلاطمینان اس منطقه  Antarcticaخود دارای
یتت دامنتته مجتتزا متتتیباشتتد  .نتتام  DNSمربتتوط بتتته  Treyresearch.net ، forestاستت  .دامنتته  Antarcticaدر فضتتای استتتمی
 ، Antarctica.treyresearch.netدامنه فرزند بوده بنابراین در درخ دامنه ی فرزند به حساب میآید .

شکل  1-1ی

 forestبا دو دامنه در Active Directory

Functional level 
که از این پس سطح عملیاتی خوانده میشود قابلیتهای عملیاتی را در ی  Active Directoryیا  forestمعین میکند  .سطح عملیتاتی یکتی از
تنظیما  AD DSبوده که ویژگیهای پیشرفته  AD DSرا در سطح دامنه یا  forestفعال میکند  .سه سطح عملیاتی برای دامنته موجتود است :
 Windows Server 2003 ، Windows 2000 nativeو  Windows Server 2008و دو سطح عملیاتی برای  forestموجود می باشد :
 Microsoft Windows Server 2003و  . Windows Server 2008هنگامی که سطح عملیتاتی دامنته یتا  forestرا ارتقتا متی دهتیم ،
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ویژگیهای ارائه شده توسط همان نسخه ویندوز برای  AD DSقابل دسترس می شود .بعنتوان مثتال وقتتی ستطح عملیتاتی دامنته بته Windows
 Server 2008ارتقا پیدا میکند ی صف جدید اضافه میشود که مشخص میکند آخرین باری که کاربر بطور موفقی آمیز به ی کامپیوتر وارد
شده چه زمانی بوده یا کامپیوتری که آخرین بار کاربر با آن وارد شده اس کدام بوده ویا تعداد دفعا خطای ورود از آخرین ورود موفقی آمیتز بته
بعد چقدر بوده اس  .نکته مهم اینس که سطح عملیاتی ،نسخههای ویندوز مجاز برای نص روی  DCها را مشخص میکند  .قبل از اینکته ستطح
عملیاتی دامنه را به  Windows Server 2008ارتقا دهیم باید مطمئن شویم نسخه سیستم عامل همته  DCهتا Windows Server 2008
میباشد  .فصل  11سطح عملیاتی دامنه و  forestرا تشریح میکند .

Organizational Unit 
 Active Directoryی بان اطالعاتی سلسله مراتبی اس  .اشیاء انباره داده در  containerها نگهتداری متیشتوند .یت نتوع ،container
کتالس شتیء بتا نتام  containerاست  .زمتانی کته ابتزار ( Active Directory Users and Computers ، )snap-inرا بتاز متیکنتیم
containerهای پیشفرض را مانند  Computers ، Usersو  Builtinمیتوانیم ببینیم  .نوع دیگر  OU ، containerمیباشدOU .ها نه تنها
مزایای ی  containerرا در جای دادن اشیاء دارند بلکه محدودهای را جه مدیری اشیاء فراهم میکنند  .ایتن بتدین ختاطر است کته OUهتا
اشیائی دارند بنام ) Group policy objects (GPOsکه به آنها اعمال میشود  GPO .ها مجموعه تنظیما پیکربندی هستند که بته کتاربران و
کامپیوترها در OUها اعمال میشوند  .در فصل  "Administration" 1با OUها و در فصل  1با  GPOبیشتر آشنا میشوید .

Sites 
وقتی صحب از توپولوژی شبکه سازمانی توزیع شده به میان می آید ناچاریم از سای استفاده کنیم  .سای در  Active Directoryمعنتی خیلتی
خاصی دارد چراکه ی کالس شیء با نام  siteموجود اس  .سای شیئی اس که تشکیلدهنده ی بخش شبکه با پهنتای بانتد بتاال متی باشتد .
سای مرزهای تکثیر و استفاده از سرویسها را مشخص می کند DC .های ی سای در عرض چند ثانیه تغییرا را تکثیر میکنند  .تکثیر تغییترا
بین سایتها با فرض بر اینکه ارتباط بین سایتها به نسب ارتباطا داخل سای کنتد  ،گتران یتا غیرقابتلاطمینتان است بتر استاس یت سیستتم
کنترلشده انجام می شود  .بعالوه کالینتها ترجیح میدهند از سرویس سرورها ی سای خودشان یا نزدیکترین سای استفاده کننتد  .بعنتوان مثتال
زمانی که کاربری میخواهد به شبکه وارد شود ویندوز کالین سعی میکند برای تایید هوی با ی  DCدر داخل سای خودش ارتباط برقرار کند .
فقط زمانی که در سای هیت  DCدر دسترس نباشد کالین به  DCهای سایتهای دیگر مراجعه میکند  .فصل  11پیکربنتدی و عملکترد ستایتها را
تشریح میکند .
هر کدام از کامپوننتهای اشاره شده در باال به تفصیل بررسی خواهد شد  .در این مقطع اگر شناخ ختوبی از  Active Directoryنداریتد کتافی
اس ی درک ابتدایی از واژهشناسی  ،اجزاء و ارتباطا کامپوننتها بدس آورید .
آماده سازی شرایط برای ساخت یک  forestجدید در ویندوز سرور 2008
قبل از اینکه نقش  AD DSرا روی ی سرور نص کنید زیرساخ  Active Directoryرا طراحی کنید  .بخشی از اطالعا مورد نیاز برای ایجاد
 DCعبارتنداز:











نام دامنه و نام  . DNSدامنه باید دارای نام  DNSمنحصربفرد باشد مثالً  ، contoso.comهمچنین نام اختصتاری داشتته باشتد ماننتد
 contosoکه به آن نام  NetBIOSهم میگویند  NetBIOS.یکی از پروتکلهای شبکه میباشد که از اولتین نستخههتای وینتدوز NT
تاکنون استفاده شده اس و هنوز هم توسط بعضی برنامهها بکار برده میشود .
آیا دامنه جدید قرار اس از  DCهای دارای نسخههای قدیمی تر پشتیبانی کند یا خیر  .وقتی  forestجدیتدی متیستازیم بایتد ستطح
عملیاتی آنرا نیز پیکربندی کنیم  .اگر دامنه فقط قرار اس دارای DCهای ویندوز سترور  2008باشتد چته بهتتر است ستطح عملیتاتی
 Windows Server 2008را انتخاب کنیم تا از مزایای ویژگیهای پیشرفته آن بهرهمند شویم .
جزئیا در مورد پیادهسازی  DNSبرای پشتیبانی از  . Active Directoryبهترین حال اینس که سترویس DNSوینتدوزی را بترای
دامنه خود پیاده سازی کنتیم  .درحتالی کته طبتق توضتیحا فصتل "Integrating Domain Name System with AD DS" 9
امکان استفاده از سرویس  DNSنرم افزارهای غیرمایکروسافتی در دامنه ویندوزی وجود دارد.
پیکربندی  IPبرای  IP. DCدر  DCها میبایس دستی( )staticتنظیم شود .بعالوه برای تحلیل نام باید آدرس سرور  DNSدر پیکربندی
 IPسیستم عامل  DCدرج شود .در صورتی که  forestجدیدی ایجاد میکنید و تصمیم دارید سرویس  DNSوینتدوزی روی  DCنصت
کنید آدرس  DNSرا همان آدرس  DCبگذارید .پس از نص  ، DNSسرور برای تحلیل نام به خودش مراجعه میکند .
نامکاربری و کلمه عبور مربوط به ی

حساب ( )Accountدر گروه  Administratorsسرور .حساب باید حتماً دارای کلمه عبور باشد

محل نص انباره داده شامل( )Ntds.ditو ) . system volume(SYSVOLبطور پیشفرض این فضاها در  %SystemRoot%بطور
مثال  C:\Windowsبه ترتی در پوشههای  NTDSو  SYSVOLایجاد می شوند  .هنگام ایجاد  DCمیتوان این مسیرها را به درایوهای
دیگر تغییر داد .
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اطالعات بیشتر

توزیع AD DS

لیس حاضر از تنظیماتی تشکیل میشود که هنگام نص  DCپیکربندی شدهاند .همچنین نکا دیگری در مورد تنظیما شبکه در رابطته بتا
توزیتتع  AD DSاهمیتت دارد .از آدرس http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/bab0f1a1 -
 54aa-4cef-9164-139e8bcc44751033.mspxبخش  Windows Server 2008 Technical Libraryرا ببینید.
افزودن نقش  AD DSبا استفاده از رابط کاربری ویندوز
پس از جمعآوری اطالعا پیشنیاز که قبالً اشاره شد زمان افزودن نقش  AD DSمی رسد  .راههای متعددی برای اینکار موجود اس  .در این درس
یاد میگیریم این کار را از طریق رابط کاربری ویندوز انجام دهیم  .در درس بعد روش اجرا از طریق خط فرمان را مرور میکنیم .
ویندوز سرور  2008امکان پیکربندی سرور را بر اساس نقشها فراهم میکند بطوریکه فقط کامپوننتها و سرویسهای مورد نیاز بترای نقشتهایی را کته
سرور قرار اس بازی کند نص میکند  .این شیوه مدیری سترور مبتنتی بتر نقتشهتای آن در کنستول متدیریتی جدیتد وینتدوز بنتام Server
 Managerمشهود اس .شکل  2-1تصویری از این کنسول را نشان میدهد  Server Manager .اطالعتا  ،ابزارهتا و منتابع متورد نیتاز بترای
پشتیبانی از نقشهای سروری را یکجا ارائه میدهد .
توسط پیوند ( Add Role )Linkدر صفحه اصلی  Server Managerمیتوان نقشی را به سرور اضافه کرد  .راه دیگر آن راست کلیت روی گتره
 Rolesدر ساختار درختی کنسول و انتخاب  Add Rolesمی باشد .
ویزاردAdd Rolesلیستی از نقشهای قابل نص را نمایش میدهد و مرحله به مرحله نص نقش انتخابی را پیش میبرد .

شکل  2 -1پنجره Server Manager
ایجاد یک DC
پس از افزودن نقش  AD DSفایلهای مورد نیاز برای اجرای نقش روی سرور نص میگردد ولی همچنان سرور نمیتواند بعنوان ی  DCعمل نماید
 .بترای پیکربنتدی و راهانتدازی  Active Directoryبایتد بتا فرمتان  Dcpromo.exeویتزارد Active Directory Domain Services
 Installationرا اجرا کنیم .
تمرینات ایجادیک  forestویندوز سرور 2008
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در این تمرینا ی  AD DS forestجه شرک  contosoساخته میشود .این  forestدر تمامی تمرینهای کتاب استفاده خواهد شد  .شروع
تمرینا با نص ویندوز سرور  2008و اجرای پیکربندی پس از نص خواهد بود .سپس نقش  AD DSبه سرور افزوده میشود و سرور با استفاده از
ویزارد نص  Active Directory Domain Servicesبه ی  DCدر  forestمربوط به شرک  contoso.comارتقاء مییابد .
تمرین  : 1نصب ویندوز سرور 2008
در این تمرین قرار اس ویندوز سرور  2008روی کامپیوتر یا ماشین مجازی نص شود .
 DVD .1نص ویندوز سرور  2008را درون درایو قرار میدهیم .اگر از ماشین مجازی استفاده میکنیم باید بدنبال گزینهای برای سوار
کردن فایل  ISOکه از روی  DVDنص تهیه شده بگردیم  .برای اطالعا بیشتر به مستندا نرمافزار ماشین مجازی رجوع شود .
 .1کامپیوتر را روشن میکنیم .
اگر هارد کامپیوتر خالی اس سیستم از روی  DVDراه اندازی میشود وگرنه پیغامی مبنی بر فشردن ی کلید برای راهاندازی سیستم از
روی  DVDدریاف میکنیم .اگر سیستم از روی  DVDراهاندازی نشد یا منوی بو ظاهر شد به تنظیما  BIOSسیستم رفته و ترتی
سخ افزارها طوری تعیین میکنیم که سیستم از روی  DVDبو شود  .همانطور که در شکل  1 -1نمایش داده شده اس ویزارد نص

ویندوز نمایان میشود .
ویزارد نص ویندوز
شکل 1 -1
 .2گزینههای  language ,regional settingو  keyboard layoutمتناس با شرایط خود انتخاب کرده و گزینه  Nextرا کلی
میکنیم .
 .1کلید  Install Nowرا میزنیم  .همانند شکل  1 -1لیستی از نسخههای مختلف نشان داده میشود  .اگر سیستم ما  11بیتی باشد بجای
نسخههای  21بیتی ( )x86نسخههای  11بیتی ( )x64نمایش داده می شود .
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صفحه Select The Operationg System You Want To Install
شکل 1 -1
 .1گزینه ) Windows Server 2008 Standard (Full Installationرا انتخاب کرده و گزینه  Nextرا کلی میکنیم .
 .1کادر  I Accept The License Termsرا عالم زده و گزینه  Nextرا کلی میکنیم .
 .1گزینه ) Custom (Advancedرا کلی میکنیم .
 .8در صفحه  Where Do You Want To Install Windowsدیسکی که میخواهیم روی آن ویندوز سرور  2008را نص کنیم
انتخاب میکنیم .اگر نیاز به ساخ ،حذف ،توسعه ( )extendیا فرم پارتیشنها و یا بارگذاری درایور ی دیس داشته باشیم روی
) Driver Options (Advancedکلی میکنیم .
 .9کلید  Nextرا میزنیم  .مانند شکل  1 -1کادر محاورهای  Installing Windowsنمایان میشود  .میزان پیشرف مراحل نص در
صفحه نمایش داده میشود .نص ویندوز سرور  2008مانند ویستا مبتنی بر  imageاس .بنابراین هرچند این نسخه از نسخههای
قدیمیتر حجم بیشتری دارند ولی نص آنها سریعتر اس .
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شکل 1 -1
صفحه ویندوز در حال نص
کامپیوتر در طول نص یکبار یا بیشتر راهاندازی مجدد میگردد .وقتی عملیا نص کامل شد ویندوز از ما میخواهد کلمه عبور را قبل
از اولین ورود به سیستم تغییر دهیم .
 .11گزینه  OKرا کلی میکنیم .
 .11کلمه عبوری را برای کاربر  Administratorهم در کادر  New Passwordو هم در  Confirm Passwordتایپ کرده و  Enterرا
می زنیم .
طول کلمه عبور باید حداقل  1کاراکتر بوده و سه نوع از چهار نوع کاراکترهای زیر را داشته باشد :




حروف بزرگ از  Aتا Z
حروف کوچ

از  aتا z

عدد از  0تا 9

 عالئم مانند  @، #، $و !
کلمه عبور را فراموش نکنید
نکته
بدون کلمه عبور نمیتوانیم وارد سرور شویم و تمرینا دیگر را انجام دهیم .
 .11گزینه  OKرا کلی میکنیم .دس تاپ کاربر  Administratorظاهر میشود .
تمرین 2

پیکربندی پس از نصب

در این تمرین پس از نص سرور ،پیکربندی نام و تنظیما  TCP/IPبرای استفاده در تمرینا بعدی اجرا میگردد .
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 .1منتظر میمانیم تا دس تاپ کاربر  Administratorظاهر شود  .بطوریکه در تصویر  1 -1مشاهده میکنید پنجره Initial
 Configuration Tasksپدیدار می شود .این ابزار طراحی شده تا ما بتوانیم براحتی عملیا پیکربندی را انجام دهیم .

پنجره Initial Configuration Tasks
شکل 1 -1
 .1در ابتدا از این پنجره برای پیکربندی موارد زیر استفاده میکنیم :


.2
.1
.1

.1
.1
.8
.9
.11

 : Time Zoneمناس منطقه جغرافیایی خودمان

 . SERVER01 : Computer Name قبل از نمایان شدن پیغام راهاندازی مجدد آن را راهاندازی نمیکنیم .
روی پیوند  Configure Networkingدر پنجره کلی میکنیم و تنظیما  IPسرور را متناس با شبکه خود انجام میدهیم .
اگر سرور به اینترن متصل باشد اکیداً توصیه میشود پیوند  Download And Install Updatesرا کلی کنیم تا سرور آخرین
آپدی های امنیتی را از سای مایکروساف دانلود کند .
پس از بروزرسانی  ،سرور را راهاندازی مجدد میکنیم .
بقیه تمرینا کتاب دامنهای را شامل میشود که محدوده آدرس آن از آدرس  10.0.0.11تا آدرس  10.0.0.20میباشد و subnet
 maskآن  255.255.255.0اس  .اگر این آدرسها در شبکه جاری ما وجود دارند و سرور نیز به شبکه متصل اس باید این آدرسها را
طوری تغییر دهیم تا دامنه  contoso.comکه در این تمرین ساخته میشود با شبکه جاری ما تداخلی نداشته باشد .
در پنجره روی پیوند  Configure Networkingکلی میکنیم .کادر محاورهای  Network Connectionsظاهر میگردد .
 Local Area Connectionرا انتخاب میکنیم .
روی نوار ابزار کلید  Change Settings Of This Connectionرا کلی میکنیم .
) Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4را انتخاب و  Propertiesرا کلی میکنیم  .ویندوز سرور  2008از TCP/IPv6
نیز پشتیبانی میکند .
 Use The Following IP Addressرا کلی میکنیم .تنظیما زیر را انجام میدهیم :




10.0.0.11 : IP Address
255.255.255.0 : Subnet Mask
10.0.0.1 : Default Gateway

10.0.0.11 : Preferred Dns Server 
 OK .11و بعد  Closeرا کلی کنید .
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 .11به پیوندهای  Add Rolesو  Add Featuresدر پنجره توجه کنید .در تمرین بعدی از  Server managerبرای افزودن برخی
نقشها و ویژگیها به  SERVER01استفاده خواهیم کرد .این پیوندها روش دیگر اجرای همین عملیا اس .
هر بار پس از ورود به سرور  ،پنجره  Initial Configuration Tasksنمایش داده میشود
 .12برای ممانع از نمایش دوباره پنجره کادر  Do Not Show This Window At Logonرا عالم میزنیم .در صور نیاز میتوان
این پنجره را با اجرای فرمان  oobe.exeباز کرد .
 .11دکمه  Closeرا در انتهای پنجره کلی میکنیم .
صفحه  Server Managerباز میشود .در این صفحه میتوانیم نقشها و ویژگیهای سرور  2008را پیکربندی کنیم .از این پنجره در
تمرین بعدی استفاده میشود.
از ماشین مجازی ی  snapshotتهیه کنید.
نکته
اگر برای این تمرین از ماشین مجازی استفاده میکنید و نرمافزار امکان تهیه  snapshotرا از وضعی کنونی میدهد در این مرحله اینکار را انجام
دهید .ویندوز سرور  2008بشکل فعلی در تمرینهای بعدی همین فصل برای آزمایش روشهای مختلف افزودن نقش  AD DSکاربرد دارد.
تمرین 3

نصب یک  forestویندوز سرور  2008با استفاده از رابط کاربری ویندوز

در این تمرین قرار اس نقش  AD DSبه سرور نص شده در تمرین  1و پیکربندی شده در تمرین  1افزوده شود.
 .1اگر پنجره  Server Managerباز نیس  ،از طریق  Administrative Toolsآن را باز میکنیم.
 .1در بخش  Roles Summaryدر صفحه اصلی دکمه  Add Rolesرا کلی میکنیم .ویزارد  Add Rolesظاهر میشود.
 .2روی  Nextکلی میکنیم.
 .1در صفحه  Select Server Rolesکادر  Active Directory Domain Servicesرا عالم زده و  Nextرا میزنیم.
 .1در صفحه  Active Directory Domain Servicesکلید  Nextرا میزنیم.
 .1در صفحه  Confirm Installation Selectionکلید  Installرا می زنیم.
صفحه  Installation Progressوضعی نص را گزارش میدهد.
 .1در صفحه  Installation Pageاتمام مراحل نص را تایید میکنیم و روی  Closeکلی میکنیم .در بخش  Roles Summaryدر
صفحه اصلی  Server Managerپیغام خطایی بصور دایره قرمز با عالم " "xداخل آن توجه ما را جل خواهد کرد .همچنین پیغام
دیگری در بخش  Active Directory Domain Servicesخودنمایی خواهد کرد .هر دوی این خطاها که بصور پیوند اس ما را به
صفحه نقش  Active Directory Domain Servicesدر  Server Managerمیبرد ه در شکل  8 -1نشان داده شده اس  .پیغام
یادآوری میکند که اجرای  Dcpromo.exeضروری اس که در تمرین بعدی اجرا خواهد شد.

شکل 1 -8

صفحه نقشهای  Active Directory Domain Servicesدر کنسول Server Manager

تمرین  4نصب  forestدر ویندوز سرور 2008
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 forestویندوز سرور 2008

در این تمرین از ویزارد) Active Directory Domain Services Installation (Dcpromo.exeبرای ساخ
استفاده میگردد.
 .1روی منوی استار بعد  Runکلی کرده و فرمان  Dcpromo.exeرا تایپ میکنیم و سپس کلید  OKرا میزنیم
فرمان  dcpromoدر صور نیاز نقش  AD DSرا اضافه میکند
نکته
در تمرین قبل نقش  AD DSرا توسط  Server Managerاضافه کردیم .بهرحال وقتی فرمان  Dcpromo.exeرا روی سروری که
نقش  AD DSرا ندارد اجرا میکنیم بطور خودکار نقش اضافه خواهد شد.
ویزارد  Active Directory Domain Servicesظاهر میشود .در فصل  11درباره حال پیشرفته ویزارد یاد میگیریم.
 .1روی  Nextکلی میکنیم.
 .2در صفحه  Operating System Compatibilityهشدار مربوط به تنظیما امنیتی پیش فرض  DCهای ویندوز سرور  2008را
مرور کرده و کلید  Nextرا میزنیم.
 .1در صفحه  Choose a Deployment Configurationگزینه  Create A New Domain In A New Forestرا انتخاب کرده و
 Nextرا میزنیم.
 .1در صفحه  Name The Forest Root Domainتایپ میکنیم  contoso.comو  Nextرا کلی میکنیم .سیستم بررسی میکند
تا مطمئن شود نامهای  DNSو  NetBIOSدر شبکه موجود نباشد.
 .1در صفحه  Set Forest Functional Levelویندوز سرور  2008را انتخاب کرده و کلید  Nextرا میزنیم.
سطوح عملیاتی در کادر  Detailsتوصیف شدهاند .انتخاب سطح عملیاتی  forestبه حال ویندوز سرور  2008تضمین میکند همه
دامنههای  forestدر سطح عملیاتی ویندوز سرور  2008قرار دارند و این یعنی استفاده از ویژگیهای جدید بسیار در ویندوز سرور
. 2008در فصل  11سطوح عملیاتی شرح داده میشود.
صفحه  Additional Domain Controller Optionsظاهر می شود DNS Server .بطور پیش فرض انتخاب شده اس  .ویزارد
 Active Directory Domain Services Installationزیر ساخ  DNSرا طی نص  AD DSایجاد میکند .اولین  DCدر
 forestباید ) global catalog(GCباشد و نمیتواند  DCفقط خواندنی ( )RODCباشد.
 .1روی  Nextکلی میکنیم.
پیغام هشداری مبنی بر دستی بودن آدرس  IPظاهر می شود .بدلیل اینکه بحث در مورد  IPv6خارج از محدوده کتاب اس از آدرس
 IPv6در تمرین  1استفاده نشد و آدرس  IPv4بصور دستی تعیین گردید و در تمرینهای بعد نیز  IPv4استفاده خواهد شد .بنابراین از
این هشدار چشم پوشی میکنیم.
 .8روی  Yesکلی میکنیم .سیستم از آدرس  IPاتوماتی استفاده خواهد کرد (پیشنهاد نمیشود)
هشداری مبنی بر عدم امکان تفویض اختیار سرور  DNSظاهر میشود .از این پیغام هم گذر میکنیم .تفویض اختیار دامنههای DNSدر
فصل  9بحث میشود.
 .9روی  Yesکلی کرده تا پیغام هشدار بسته شود.
 .11در صفحا  Log Files ،Location For Databaseو  SYSVOLمسیرهای پیش فرض را قبول میکنیم و کلید  Nextرا میزنیم.
بهترین روش ذخیره این فایلها در سه درایو مجزاس که هیت برنامه یا فایلی بدون ارتباط با  AD DSروی آن موجود نباشد .این روش
طراحی ،کارایی را ارتقاء میدهد و باعث افزایش اثر بخشی در تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی میگردد.
 .11در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordکلمه عبوری پیچیده هم در کادر  Passwordو
هم در کادر  Confirmed Passwordوارد میکنیم .کلید  Nextرا میزنیم .این کلمه عبور را فراموش نکنید.
 .11در صفحه خالصه تنظیما انتخابهای خود را مرور میکنیم.
اگر تنظیمی اشتباه باشد با کلید  Backمیتوان به عق برگش و آن را اصالح کرد.
 .12روی  Nextکلی کنید.
پیکربندی  AD DSشروع میشود .پس از اتمام مراحل نص سرور باید راهاندازی مجدد گردد .کادر  Reboot On Completionرا
عالم میزنیم.
خالصه درس



سرویسهای  Active Directoryراه حلی یکپارچه برای  identity and accessدر شبکههای سازمانی ارائه میدهد.
 AD DSسرویس دایرکتوری و کامپونن های تایید هوی  IDAرا فراهم میکند .بعالوه  AD DSمدیری شبکههای بزرگ ،پیچیده و
توزیع شده را آسان می کند.
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سیستمهای ویندوز سرور  2008بر اساس نقشهای خود پیکربندی می شوند .نقش  AD DSبا استفاده از  Server Managerافزوده
میشود.
از  Dcpromo.exeبرای پیکربندی  AD DSو ساخ  DCاستفاده میشود.

سئواالت پایان درس
از سئواال زیر برای ارزیابی دانش خود در درس  1میتوانید استفاده کنید .سئواال همچنین از روی  CDهمراه کتاب بشکل الکترونی
دستیابی اس .
نکته

قابل

جوابها

جوابهای این سئواال در بخش "جوابها" در آخر کتاب موجود اس .
 .1کدامی از موارد زیر برای ایجاد بدون اشکال  DCضروری اس ؟ (بیش از ی جواب دارد)
 .Aنام  DNSدامنه معتبر
 .Bنام  NetBIOSمعتبر
 .Cسرور  DHCPبرای اختصاص آدرس  IPبه DC
 .Dسرور DNS
 .1شرک  Trey Researchشرک  Litwareرا تصاح میکند .بعل مشکال تکثیر تصمیم گرفته میشود ی دامنه فرزند در forest
برای کاربران و کامپیوترهای  Litwareدر نظر گرفته شود Forest .مربوط به  Trey Researchدارای  DCهای ویندوز سرور 2008
اس  .دامنه جدید روی  DCویندوز سرور  2008ایجاد خواهد شد ولی ویندوزهای سرور  2003که نقش  DCرا در دامنه  Litwareدارند
باید حفظ شود .کدام سطح عملیاتی مناس این وضعی اس ؟
 .Aسطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2008و سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2008برای دامنه Litware
 .Bسطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2008و سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2003برای دامنه Litware
 .Cسطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2003و سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2008برای دامنه Litware
 .Dسطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2003و سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2003برای دامنه Litware

درس  Active Directory Domain Services : 2روی Server Core
سازمانهای بسیاری مایلند باالترین حد امنی ممکن را در مورد سرورهای  DCپیاده کنند چراکه حساسی اطالعا ذخیرهشتده مخصوصتاً کلمتا
عبور کاربران باالس  .هرچند در ویندوز سرور  2008پیکربندی مبتنی بر نقشهای سروری -که فقط سرویسها و کامپوننتهای مورد نیاز برای ایفتای
نقش مورد نظر نص میگردد -سطح قابل نفوذ سرور را کاهش میدهد با نص  Server Coreمیتوان این سطح را باز هم کتاهش دهتیم  .نصت
 Server Coreی نص حداقلی از ویندوز سرور اس که حتی رابط گرافیکی  Windows Explorerو  Microsoft .NET Frameworkرا
حذف میکند  .امکان مدیری  Server Coreتوسط ابزارهای رابط گرافیکی از راه دور وجتود دارد  .ولتی بترای پیکربنتدی و متدیری یت سترور
بصور محلی ( ) Localمجبور هستیم از ابزارهای خط فرمان استفاده کنیم  .در ایتن درس چگتونگی ایجتاد یت  DCاز راه ختط فرمتان روی یت
 Server Coreنص شده را یاد میگیریم  .همچنین یاد میگیریم که چطور ی  DCرا از دامنه حذف کنیم .
بعد از این درس باید بتوانید :
عملکرد و مزایای نص  Server Coreرا تشریح کنید.
 Server Coreرا نص و پیکربندی کنید.
 AD DSرا توسط ابزارهای خط فرمان افزوده و یا حذف کنید.
زمان تقریبی  11 :دقیقه
درک Server Core
ویندوز سرور ( 2008نسخه  ) Server Coreی نص حداقلی از ویندوز اس که حدود  2گیگابای از فضای دیس و کمتتر از  111مگابایت از
فضای حافظه را اشغال میکند  .نص  Server Coreنقشها و ویژگیهای سرور را که میتواند اضافه شتود محتدود متیکنتد ولتی امنیت و قابلیت
مدیریتی سرور را بواسطه کاهش سطح قابل نفوذ  ،افزایش می دهد  .تعداد سرویسها و کامپوننتهای اجرا شده روی سرور در لحظه خیلی کتم بتوده ،
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بنابراین برای ی نفوذگر شانس اکتشاف در سرور کمتر اس  Server Core .همچنین بار مدیریتی کمتری را به همراه دارد که باعث کاهش نیتاز
به بروزرسانی و عملیا نگهداری می شود .
 Server Coreاز  9نقش سروری پشتیبانی میکند .







Active Directory Domain Services
)Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS
سرور )Dynamic Host Configuration Protocole (DHCP
سرور DNS
سرویسهای مربوط به فایلها
پرین سرور




سرویسهای Streaming Media
سرور وب ( )IISایستا  .سرویس پویا ( )Dynamicوب مانند  ASP.NETنص نمیشود





Microsoft Failover Cluster
Network Load Balancing
زیر سیستم برنامههای مبتنی بر UNIX

Hyper-V (Windows Server Virtualization) 
همچنین  11ویژگی انتخابی دیگر را پشتیبانی میکند :










تهیه پشتیبان از ویندوزی
Multipath I/O
مدیری دستگاههای ذخیرهسازی قابل حمل ()Removable Storage
رمزنگاری درایو در ویندوز ()Bitlocker
)Simple Network Management protocol(SNMP
)Windows Internet Naming Service(WINS
کالین Telnet
کیفی سرویسدهی ()QOS

نصب Server Core
 Server Coreرا طبق همان مراحل تمرین  1درس  1می توان نص نمود  .تفاو نص کامتل و  ، Server Coreاول انتختاب گزینته Server
 Coreدر ویزارد نص ویندوز میباشد (شکل  )9-1و دوم اینکه پس از نص و ورود به ویندوز بجای رابط  Windows Explorerخط فرمان دیده
میشود .
نکته فقدان کلمه عبور اولیه برای کاربر Administrator
وقتی ویندوز سرور  2008را از روی  DVDنص میکنید کاربر  Administratorکلمه عبور ندارد  .وقتی برای اولین بار به سیستم وارد می شوید
از شما خواسته می شود کلمه عبور را تغییر دهید .
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صفحه انتخاب  Operating Systemsاز ویزارد Install Windows

اجرای پیکربندی اولیه
در حال نص کامل ویندوز سرور  2008پنجره  Initial Configuration Tasksظاهر می شود تا به ما در پیکربندی سرور کم کند در حتالی
که  Server Coreهیچگونه رابط گرافیکی ندارد و باید پیکربندی را توسط ابزارهای خط فرمان انجام دهیم  .جدول  1-1عملیا پیکربندی رایج و
دستور متناظر با آن را لیس میکند  .برای دریاف اطال عا بیشتر در مورد هر دستور دستور مربوط را در خط فرمان نوشته و عالمت ? /را بته آن
اضافه کنید .

جدول 1-1

دستورا پیکربندی Server Core
تغییر کلمه عبور Administrator

هنگتتام ورود بتتتا کلیتتتدهای  Ctrl+Alt+Delپیغتتتام
تغییرکلمه عبور ظاهر میشود  .همچنین متیتوانیتد از
دستور زیر استفاده کنید :
Net user administrator
Netsh interface ipv4

فعال سازی ( )Activateویندوز سرور

Cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs
–ato
Netdom

درج  IPنسخه  1بصور دستی

عضو دامنه کردن

افزودن نقشتها ،کامپوننتهتا یتا ویژگیهتا بته  Serverبسته نرمافتزاری یتا ویژگتی  Ocsetup.exeتوجته
Core
داشته باشید اسامی ویژگی حساس به حروف کوچ و
بزرگ میباشد .

Oclist.exe

نمایش نقشها  ،کامپوننتها و ویژگیهای نص شده
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فعال کردن Remote Desktop
ارتقا سرور به DC

Cscript
c:\windows\system32\scregedit.wsf
/AR 0
Dcpromo.exe

پیکربندی DNS

Dnscmd.exe

پیکربندی DFS

Dfscmd.exe

دستور  Ocsetup.exeبرای افزودن نقشها و ویژگیهای  Server Coreاستفاده میگردد  AD DS .از این قانون مستثنی اس  .برای افزودن یتا
حذف  AD DSاز  Dcpromo.exeاستفاده میشود .
افزودن نقش  AD DSبه Server Core
بدلیل اینکه هیتنوع ویزارد نص  AD DSدر  Server Coreموجود نیس برای پیکربندی  AD DSباید دستور  Dcpromo.exeرا با پارامترهای
مربوطه بکار گیریم .جه دسترسی به راهنمای دستور در خط فرمان تایپ میکنیم ? . Dcpromo.exe /همه ستناریوهای پیکربنتدی اطالعتا
جزئیتری هم دارد  .مثالً برای پارامترهای جزئیتر ارتقاء ی سرور به  DCتایپ کنید dcpromo.exe /?:promotion:
پارامترهای نص غیرحضوری
اطالعا بیشتر
لیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی از پارامترهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت غیتتتتتتتتتتتتتتتتتتترحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوری را در آدرس
http://technt2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/bcd89659 -402d-46fb-8535 8da1feb8d4111033.mspxمیتوانید بیابید .
در تمرین  2آخر درس " ی  DCبا  Server Coreایجاد کنید " روش افزودن  AD DSبه  Server Coreآموزش داده می
اجرا کنید
شود .
حذف DC
گاهی اوقا ممکن اس به هر دلیلی مجبور شویم  DCرا حذف کنیم  .خیلی مهم اس که  DCرا بطور صحیح حذف کنیم که اطالعا مربتوط بته
آن از  Active Directoryپاک شود  .برای حذف  DCاز دستور  Dcpromo.exeاستفاده می کنیم .وقتی فرمان را با استفاده از رابط گرافیکتی
ویندوز روی ی  DCاجرا کنید ویزارد نص  AD DSشما را به پیش می برد  .اگر میخواهید از طریق خط فرمان اینکار را انجام دهید یا اصتالً DC
شما  Server Coreاس تایپ کنید  dcpromo.exe /?:demotionتا اطالعا دقیقتری راجع به پارامترهای عملیا حذف  DCبدس آورید
.
وقتی نقش  AD DSرا از روی ی سرور حذف میکنیم باید کلمهعبور کاربر  Administratorمحلی را مشخص کنیم تا پس از حذف  DCبتوانیم
با کاربر مذکور به وارد سیستم شویم .
نصب  DCبصورت Server Core
تمرینات
در این تمرینا قرار اس ی  DCبه  contoso.com ، forestکه در تمرینا درس 1ساخته شد افزوده شود .به منظور افزایش امنی و کاهش
بار مدیریتی  DCجدید ی  Server Coreرا به  DCارتقا میدهیم .قبل از اجرای تمرینا این درس باید تمرینا درس  1را کامل کرده باشیم.
نصب Server Core
تمرین 1
در این تمرین  Server Coreروی ی کامپیوتر یا ماشین مجازی نص میشود.
 DVD .1نص ویندوز سرور  2008را درون درایو قرار میدهیم .اگر از ماشین مجازی استفاده میکنیم باید بدنبال گزینهای برای سوار کردن
فایل  ISOکه از روی  DVDنص تهیه شده بگردیم  .برای اطالعا بیشتر به مستندا نرمافزار ماشین مجازی رجوع شود .
 .1کامپیوتر را روشن میکنیم .
اگر هارد کامپیوتر خالی اس سیستم از روی  DVDراه اندازی میشود وگرنه پیغامی مبنی بر فشردن ی کلید برای راهاندازی سیستم از روی
 DVDدریاف میکنیم .اگر سیستم از روی  DVDراه انتدازی نشتد یتا منتوی بتو ظتاهر شتد بته تنظیمتا  BIOSسیستتم رفتته و ترتیت
سخ افزارها طوری تعیین میکنیم که سیستم از روی  DVDبو شود .
 .2گزینههای  language ,regional settingو  keyboard layoutمتناس با شرایط خود انتخاب کرده و گزینه  Nextرا کلی میکنیم
.
 .1کلید  Install Nowرا میزنیم .
 .1گزینه ) Windows Server 2008 Standard (Server Core Installationرا انتخاب کرده و گزینه  Nextرا کلی میکنیم .
 .1کادر  I Accept The License Termsرا عالم زده و گزینه  Nextرا کلی میکنیم .
 .1گزینه ) Custom (Advancedرا کلی میکنیم .
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.8

.9
.11
.11

در صفحه  Where Do You Want To Install Windowsدیسکی که میخواهیم روی آن ویندوز سرور  2008را نصت کنتیم انتختاب
میکنیم .اگر نیاز به ساخ ،حذف ،توسعه ( )extendیا فرم پارتیشن ها و یتا بارگتذاری درایتور یت دیست داشتته باشتیم روی Driver
) Options (Advancedکلی میکنیم .
کلید  Nextرا میزنیم .
وقتی عملیا نص کامل شد به سیستم وارد شوید .کاربر  Administratorبدون کلمه عبور میباشد.
پیغام تغییر کلمه عبور ظاهر میشود .کلمه عبوری را بترای کتاربر  Administratorهتم در کتادر  New Passwordو هتم در Confirm
 Passwordتایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپ کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترده و  Enterرا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی زنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیم .
طول کلمه عبور باید حداقل  1کاراکتر بوده و سه نوع از چهار نوع کاراکترهای زیر را داشته باشد :




حروف بزرگ از  Aتا Z
حروف کوچ از  aتا z
عدد از  0تا 9

 عالئم مانند  @، #، $و !
کلمه عبور را فراموش نکنید
نکته
بدون کلمه عبور نمیتوانیم وارد سرور شویم و تمرینا دیگر را انجام دهیم .
 .11گزینه  OKرا کلی میکنیم .خط فرمان کاربر  Administratorظاهر میشود .
تمرین 2

پیکربندی پس از نصب روی Server Core

در این تمرین پس از نص سرور،پیکربندی نام و تنظیما  TCP/IPبرای استفاده در تمرینا بعدی اجرا میگردد .
 .1نام سرور را با دستور  netdom renamecomputer %computername% /newname:Server02تغییر میدهیم .پیغام را با
" "Yتایید میکنیم.
 .1آدرس  Ipv4سرور را با تایپ دستورا زیر پیکربندی میکنیم .
"Netsh interface ipv4 set address name="Local Area Connection
Source=static address=10.0.0.12 mask=255.255.255.0
Gateway=10.0.0.1

.2
.1
.1
.1
.1
.8
.9
.11
.11
.11

"Netsh interface ipv4 set dns name="Local Area Connection
Source=static address=10.0.011 primary
پیکربندی  IPوارد شده را با دستور  ipconfig/allبررسی میکنیم.
با استفاده از دستور shutdown –r –t 0سیستم را راهاندازی مجدد میکنیم.
با کاربر  Administratorوارد میشویم.
با دستور  netdom join %computername% /domain:contoso.comکامپیوتر را عضو دامنه میکنیم.
با دستور  shutdown –r –t 0سیستم را راهاندازی مجدد میکنیم و با کاربر  Administratorوارد میشویم.
نقشهای نص شده سرور را با دستور  oclistنمایش میدهیم.
به مشخصه بسته نرمافزاری برای نقش سروری  DNSتوجه کنید .DNS-Server-Core-Role :
دستور  ocsetupرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
عج ! ذرهای از رابط گرافیکی ویندوز در  Server Coreمشاهده میشود.
روی  OKکلی میکنیم تا پنجره بسته شود.
تایپ میکنیم ocsetup DNS-Server-Core-Role
مشخصه بسته نرمافزاری حساس به حروف بزرگ و کوچ اس .
دستور  oclistرا تایپ کرده و تایید نص سرور  DNSرا کلی میکنیم.

ایجاد  DCبا Server Core
تمرین 3
در این تمرین با استفاده از دستور  Dcpromoنقش  AD DSرا به  Server Coreاضافه میکنیم.
 .1دستور ? Dcpromo.exe /را تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
اطالعا خروجی صفحه نمایش را مرور میکنیم.
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 .1تایپ میکنیم  dcpromo.exe /?:Promotionو کلید  Enterرا میزنیم.
اطالعا خروجی صفحه نمایش را مرور میکنیم.
 .2دستور زیر را به منظور افزودن و پیکربندی نقش  AD DSتایپ میکنیم :
Dcpromo /unattend /replicaOrNewDomain:replica
/replicaDomainDNSName:contoso.com /Confirmgc:Yes
/Username:CONTOSO\Administrator /Password:* /safeModeAdminPassword:P@sword
 .1هنگام ورود در پنجره کلمه عبور کاربر  Administratorدامنه  contosoرا وارد کرده و  OKرا میزنیم.
نقش  AD DSنص و پیکربندی شده و سرور راهاندازی مجدد خواهد شد.
حذف DC
تمرین 4
در این تمرین قرار اس نقش  AD DSاز  Server Coreپاک شود.
 .1با کاربر  Administratorبه  Server Coreوارد شوید.
 .1تایپ میکنیمdcpromo /unattend /AdministratorPassword:passwordدر حالی که جای کلمه  passwordکلمه عبور کاربر
 Administratorمحلی را بصور پیچیده ( )Strongوارد میکنیم تا پس از حذف  AD DSبتوانیم با کاربر مذکور وارد سیستم شویم .کلید
 Enterرا میزنیم.
خالصه درس





ویندوز سرور  2008نسخه  Server Coreیا همان  Server Coreنسخه حداقلی ویندوز  2008میباشد که ی
نقشهای سروری را پشتیبانی میکند.

سری از ویژگیها و

 Server Coreامنی و مدیری پذیری سرورهای ویندوزی را افزایش میدهد.
دستور  Ocsetup.exeجه افزودن و حذف نقشهای  Server Coreجز  AD DSبکار میرود .نقش  AD DSبا دستور
 Dcpromo.exeافزوده میشود.
امکان خودکارسازی مراحل نص یا حذف  DCبا دستور  Dcpromo.exe /unattendبه همراه پارامترهای مناس دیگر وجود دارد.

سئواالت پایان درس
از سئواال زیر برای ارزیابی دانش خود در درس  1میتوانید استفاده کنید .سئواال همچنین از روی  CDهمراه کتاب بشکل الکترونی
دستیابی اس .
 .1شما با کاربر  Administratorوارد سیستم SERVER02شدهاید .این سرور یکی از چهار  DCدر دامنه  contoso.comاس که سیستم
عامل آن Server Coreاس  .میخواهید نقش  DCرا از آن بگیرید .به کدامی از موارد زیر نیاز دارید؟
 .Aکلمه عبور کاربر  Administratorمحلی
 .Bاعتبار ی کاربر عضو گروه Domain Admins
 .Cاعتبار ی کاربر عضو گروه Domain Controllers
 .Dآدرس سرور DNS
 SERVER02 .1دارای سیستم عامل  Server Coreاس  .نقش  AD DSنیز قبالً افزوده شده اس  .حال میخواهید سرویس Active
) Directory Certificate Services(AD CSرا اضافه کنید .چه باید بکنید؟
 .Aنقش  AD CSرا نص کنیم.
 .Bنقش  AD FSرا اضافه کنیم.
 .Cنقش  AD RMSرا اضافه کنیم.
 .Dسرور را با حال ) Windows Server 2008 (Full Installationدوباره نص کنیم.
قابل

فصل دوم

مدیریت
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بیشتر مدیران شبکه اولین تجربه خود را با  AD DSبا  Active Directory Users And Computersو ساخ اشیاء کاربر  ،گروه و کامپیوتر
در ی  OUاز دامنه شروع میکنند  .اینها وظایف بسیار اساسی ی متخصص  ITدر محیط شبکه مبتنی بر  Active Directoryبوده بنابراین
اکنون که طریقه ایجاد ی دامنه را در فصل  " 1نص " آموختهاید میتوانید از ابزارها برای ساخ اشیاء استفاد کنید .در فصول بعدی هر کدام از
این اشیاء را با جزئیا بیشتر بررسی خواهیم کرد .
در این فصل همچنین به دو موضوع مهم و سطحباال در شبکه سازمانی نگاهی می اندازیم  :اول اینکه چطور اشیاء را در دایرکتوری پیدا کنیم و دوم
زمانی که نیروهای فنی را در انجام امور شبکه سهیم میکنیم چطور امنی  Active Directoryرا تامین کنیم .
قبل از شروع
برای اجرای تمرینا این فصل نیاز به ی ویندوز سرور  2008نص شده روی کامپیوتر فیزیکی یا ماشین مجازی داریم .نام ماشین SERVER01
باشد و  DCدامنه  contoso.comباشد  .جزئیا روش ایجاد موارد فول در فصل  1ارائه شدهاند .
دنیای واقعی
دن هلم
شما قطعاً با ابزاهای مدیریتی نظیر  Active Directory Users and Computers snap-inو مهارتهای ابتدایی برای ساخ  OUها  ،کاربران
 ،کامپیوترها و گروهها آشنا هستید  .در این فصل ابزارها و مهارتهایی بررسی می شوند که میتوانند نقاط تاری اطالعاتی ما را روشن کنند  .از این
مهمتر روشهایی را بررسی میکنیم که بهره وری و تاثیرگذاری ما را به عنوان مدیر شبکه افزایش میدهد  .دیدهشده بسیاری از مدیران شبکه برای
انجام کارهایشان  ،بجای باز کردن ی کنسول  )Microsoft Management Console( MMCبا تمام  snap-inهای مورد نیاز  ،چندین
کنسول را جداگانه باز می کنند  .همچنین بعضی از مدیران شبکه بجای استفاده از مزایای پرسوجوی ذخیرهشده برای جستجو و مدیری اشیاء
همیشه با صرف زمان زیاد در ساختار OUها به دنبال اشیاء مورد نظر خود میگردند  .هرچند مطال این فصل ی هدف را دنبال میکند
"نگهداری و مدیری حسابهای  ، " Active Directoryمطل کمکی ارائه شده در گوشه کنار متن جزو باارزشترین بخشهای کتاب می باشد
چراکه به شما کم میکند همیشه بتوانید در شبکه سازمان خودتان موثرتر و ایمنتر کار کنید

درس  : 1کار با  snap-inهای Active Directory
ابزارهای مدیریتی یا  snap-inهای  Active Directoryشرایط مورد نیاز جه پشتیبانی از سرویس دایرکتوری را در اختیار میگذارد  .در این
درس با محل یابی و تشخیص مهمترین  snap-inهای  Active Directoryاشنا میشوید  .و یاد میگیرید چطور با استفاده از اعتبار جایگزین با
آنها موثرتر کار کنید و چطور کنسولهای رایج و پرکاربرد ساخته و بین مدیران شبکه سازمان توزیع کنید .
اشنایی با کنسول MMC
ابزار  Administrative Toolsدر ویندوز بستری رابا نام  MMCدر اختیار کاربر قرار میدهد  .این کنسول ابزارها را به شکل دلخواه نمایش
میدهد  .در سم چپ پنل ساختار درختی کنسول (شبیه ساختار درختی  ) Windows Explorerو در وسط صفحه پنل جزئیا قرار دارد  .در
سم راس  ،پنل  Actionsدستوراتی در اختیار کاربر قرار میدهد  .شکل  1-1مثالی را در این زمینه نشان میدهد .
برای سفارشی کردن پنلهای چپ و راس از تکمههای  Show/hide Console Treeو  Show/Hide Action Paneیا گزینه
 Customizeاز منوی  Viewاستفاده می شود .
ابزارهای مدیریتی که اینجا  snap-inنامیده می شود از ساختار درختی و پنل جزئیا کنسول به منظور اجرای عملیا مدیریتی استفاده میکنند .
 MMCرا میتوان مانند ی کمربند ابزار در نظر گرف که ابزارهای مختلف ( )snap-inبه آن متصل میشوند  .ابزارها مستقیماً نمیتوانند اجرا
شوند و باید در محیط  MMCقرار گیرند .بسیاری از ابزارهای پوشه  Administrative Toolsاز ی کنسول با ی  snap-inتشکیل میشوند .
نمونه این ابزارها  Services ، Event Viewerو  Task Schedulerمی باشد  .ابزارهای دیگری مانند Computer Management
کنسولهایی با چند ابزار هستند که خود این ایزارها به تنهایی میتوانند کنسول مجزایی داشته باشند .مثالً کنسول Computer Management
شامل ابزارهای  Services ، Event Viewerو Task Schedulerمی باشد .
در حین کار با ابزارها در  MMCمیتوان فرمانهایی بنام  actionsرا اجرا کرد  .این فرمانها هم از منوی  Actionsهم با کلی راس و هم از پنل
 Actionسم راس کنسول قابل دسترسی اس  .بسیاری از مدیران باتجربه راحتتر هستند از منوی کلی راس برای اجرای فرامین استفاده
کنند  .اگر شما هم از این منو استفاده میکنید بهتر اس برای باز کردن فضای کنسول پنل  Actionsرا ببندید .
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Actions pane

details pane

Show/Hide console tree

Console tree

کنسول  MMCو ابزارهای آن
شکل 1 -1
دو نوع  MMCوجود دارد  :آماده و سفارشی  .کنسولهای آماده زمانی که سرویس یا نقشی افزوده می شود برای مدیری آن سرویس یا نقش بطور
اتوماتی نص میشود .اینها در حال  userکار میکنند بنابراین نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم  .کاربران میتوانند کنسولهای سفارشی را دقیقاً با
ابزارها و عملکرد مورد نیاز بسازند  .در بخشهای بعدی از هر دو نوع کنسول استفاده میکنیم .
ابزارهای مدیریتی Active Directory
بسیاری از عملیا مدیریتی  Active Directoryدر کنسولها و snap-inهای زیر اجرا میشود .




 Active Directory Users and Computersپرکاربردترین منابع شبکه را شامل کاربران  ،گروهها  ،پرینترها و پوشههای
بهاشتراکگذاشته شده مدیری میکند  .این کنسول احتماالً پر مراجعهترین ابزار مدیریتی  Active Directoryاس .
عملیا مدیریتی تکثیر  ،توپولوژی شبکه و سرویسهای مرتبط را انجام
Active Directory Site and Services
میدهد .از این ابزار در فصل "Site and Replication" 11بسیار استفاده می شود .
 Active Direcroty Domains and Trustsدر این کنسول روایط  trustو سطوح عملیاتی  forestو دامنه پیکربندی
میشود  .این ابزار در فصل  "Domains and Forests" 12بررسی میشود .

تس و تغییر تعریف خصوصیا و کالسهای اشیاء  Active Directoryرا انجام میدهد .این
Active Directory Schema 
 schemaطرح  Active Directoryمیباشد  .بندر دیده می شود یا تغییر میکند  .بههمین دلیل بطور پیش فرض نص نمی شود .
کنسولها و ابزارهای  Active Directoryدر زمان افزودن نقش  AD DSبه سرور نص می شوند  .از این بین دو ابزار پرکاربرد که به Server
 Managerاضافه میشوند یکی  Active Directory Users and Computersاس ودیگری Active Directory Sites and Services
 .اگر بخواهیم  Active Directoryرا از ی سیستم دیگر که  DCنیس مدیری کنیم باید ویژگی  RSATرا از طریق گره  featuresدر
 Server Managerویندوز سرور  2008نص کنیم  .این برنامه از سای مایکروساف قابل دانلود و نص روی کالینتهای ویستا سرویسپ 1
میباشد .
جستجوی ابزارهای مدیریتی Active Directory
وقتی گره  Roles and Active Directory Domain Servicesرا در پنجره  Server Managerباز میکنیم فقط دو ابزار میبینیم  .همه
ابزارها در پوشه  Administrative Toolsدر کنترل پنل در دسترس می باشد  .در نمایش کالسی کنترل پنل پوشه Administrative
 Toolsجداگانه نشان داده میشود ولی در نمایش  Homeدر پوشه System and Maintenanceقابل دستیابی اس .
افزودن  Administrative Toolsبه منوی استار
بطور پیشفرض  Administrative Toolsدر منوی استار ویندوز ویستا نمایش داده نمیشود .برای راحتی بیشتر میتوانید آنرا به روش زیر به
منو اضافه کنید .
 .1روی تکمه شروع کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .
 .1گزینه  Customizeرا انتخاب میکنیم .
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 .2اگر از منوی استار پیشفرض استفاده میکنیم به  System Administrative Toolsاسکرول کرده و گزینه Display On The
 All Programs Menu And The Start Menuیا  Display On The All Programs Menuرا انتخاب میکنیم  .ولی اگر از
منوی استار کالسی استفاده میکنیم گزینه  Display Administrative Toolsرا انتخاب میکنیم .
 .1دوبار  OKرا میزنیم .
باز کردن ابزارهای مدیریتی با کاربر جایگزین
بسیاری از مدیران شبکه با حساب کاربری که توانائی مدیری شبکه را دارد به کامپیوتر خود وارد میشوند  .این کار بسیار خطرناک اس چون
حساب کاربری با اعتبار مدیریتی دسترسی بیشتری از ی حساب کاربری استاندارد دارد  .بنابراین بدافزاری که با حساب کاربری مدیریتی اجرا شده
میتواند صدما بیشتری وارد کند  .برای جلوگیری از این مشکل هیچگاه با حساب  Administratorوارد نشوید  .بجای آن بعنوان کاربر
استاندارد وارد شده و برای اجرای ابزارهای مدیریتی با استفاده از ویژگی  Run As Administratorاز اعتبار مدیریتی الزم بهرهمند شوید .
بر روی ی اپل کنترل پنل یا  MMCکه می خواهید اجرا کنید کلی راس کرده و گزینه  Run As Administratorرا کلی کنید  .اگر
گزینه در منو وجود ندارد کلید  Shiftرا نگهداشته و بعد کلی راس کنید  .همانطور که در شکل  1-1میبینید کادر محاورهای User Account

Control

ظاهر

می

شود

.

کادر محاورهای  Account Controlکه اعتبار مدیریتی را وارد میکنیم.
شکل 1 -1
 .1نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری با اعتبار مدیریتی را وارد کنید .
 .1کلید  OKرا بزنید .
اگر برنامهای را مرت با اعتبار مدیریتی اجرا می کنید میانبری را که با اعتبار مدیریتی پیکربندی شده بسازید  .میانبر را ایجاد کرده و کادر محاورهای
 propertiesمیانبر را باز کنید .تکمه  Advancedرا بزنید و  Run As Administratorرا انتخاب کنید  .از این به بعد هرزمان که میانبر را
اجرا کنید کادر محاورهای  User Account Controlظاهر می شود .
ساخت کنسول سفارشی با Active Directory snap-in
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مدیری ویندوز زمانی ساده اس که ابزارهای مورد نیاز همگی یکجا جمعند و بسته به نیاز ما سفارشی می شوند برای رسیدن به این مقصود
میتوان ی  MMCسفارشی مدیریتی ساخ که بنا به تشبیه کمربند ابزارهای مورد نیاز ما بحساب میآید  .با ساخ این کنسول می توانیم :




ابزارهای متعددی را اضافه کنیم بطوریکه مجبور نباشیم برای اجرای وظایف دائماً بین کنسولها سوئیت کنیم و اینکه فقط ی
اعتبار مدیریتی ساخته میشود .

کنسول با

کنسولها را برای استفادههای بعدی ذخیره کنیم .
کنسول را بین مدیران دیگر توزیع کنیم .

 کنسولها را به منظور مدیری واحد و سفارشی شده در ی محل به اشتراک گذاشته شده متمرکز کنیم .
جه ساخ ی  MMCسفارشی ی  MMCخالی باز کنید  .برای اینکار از منوی استار و کادر  Start Searchکلمه  mmc.exeرا تایپ
کنید و کلید  Enterرا بزنید  .برای افزودن  ،حذف  ،مرت سازی و مدیری ابزارهای کنسول از منوی  Fileگزینه  Add/Remove Snap-inرا
انتخاب کنید .
تمرین " 1ساخ ی  MMCسفارشی" تمرین " 1افزودن ی ابزار به  "MMCو تمرین " 2مدیری ابزارهای ی " MMC
انجام دهید
در آخر این درس شما را پله به پله با مهارتهای مرتبط با ساخ کنسول سفارشی چند ابزاره آشنا میکند .
ذخیره و توزیع کنسول سفارشی
اگر میخواهید کنسولی را توزیع کنید پیشنهاد میشود آنرا در حالی  Userذخیره کنید .برای تغییر حال کنسول از منوی  Fileگزینه  Optionرا
انتخاب میکنیم  .بطور پیش فرض کنسولها در حال  authorذخیره می شوند که امکان حذف و اضافه کردن ابزارها  ،روی همه بخشهای کنسول
و ذخیره تغییرا را به کاربر میدهند  .بالعکس حال  Userعملکرد کنسول را محدود می کند تنظیما کنسول تغییر نکند .حال  Userخود سه
نوع اس  .حال  User-Full Accessمعموالً برای مدیران ارشد شبکه که از ابزارها بطور گسترده استفاده میکنند انتخاب می شود  .حال
 Multiple Window(User-Limited Accessو )Single Windowحال دسترسی پایین اس بنابراین برای کنسول مدیرانی انتخاب
میشود که وظایف جزئی تری دارند .
 Userذخیره کردید برای انجام تغییرا در کنسول باید روی آن کلی

راس کرده و گزینه  Authorرا انتخاب

بعد از اینکه کنسول را در حال
کنیم .
کنسولها با پسوند  .mscذخیره می شوند  .محل پیش فرض ذخیره انها پوشه  Administrative Toolsمی باشد ولی نه آن که در کنترل پنل
اس
کاربر
پروفایل
در
Start
Menu
پوشه
آن
ذخیره
محل
.
اس
موجود
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu:
این مسیر مشکل دارد زیرا فقط کاربر آن پروفایل به کنسول دسترسی دارد  .بهترین راه اینس که با ی کاربر با دسترسی محدود به کامپیوترتان
وارد شوید و سپس ابزارهای مدیریتی مانند کنسول سفارشی را با حساب کاربری جایگزین که برای انجام وظایف مدیریتی اعتبار کافی دارد اجرا
کنید  .بدلیل اینکه هر دو حساب کاربری درگیر هستند ذخیره کنسول در پوشه  Start Menuمربوط به پروفایل یکی از کاربران بدین معنی اس
که ما را به زحم میاندازد و در بدترین حال با خطای  access-deniedمواجه می شویم .
کنسول خود را در محلی ذخیره کنید که هم با کاربر معمولی وهم با کاربر دارای اعتبار مدیریتی قابل دسترس باشد  .پیشنهاد میشود کنسولها را
در ی پوشه به اشتراکگذاشته شده در شبکه ذخیره کنید تا زمانی که از سیستمهای دیگر وارد شبکه میشوید به ابزارهای خود دسترسی داشته
باشید  .همچنین پوشه می تواند در دسترس همه مدیران دیگر قرار گیرد و همه کنسولهای سفارشی در این پوشه متمرکز شود  .راه دیگر ذخیره
کنسولها روی حافظههای قابل حمل مانند درایو  USBو یا حتی ارسال آنها بعنوان پیوس ی نامه الکترونیکی میباشد .
به یاد داشته باشیم که کنسولها اساساً ی سری دستورالعمل هستندکه توسط  mmc.exeتفسیر میشوند  .دستورالعملهایی که مشخص
می کنند کدام ابزارها افزوده شوند و کدام کامپیوترها با آن ابزارها مدیری شوند .خود ابزارها در کنسولها موجود نیستند بنابراین اگر ابزاری نص
نباشد حتی اگر  snap-inآن به کنسول افزوده شده باشد کار نمیکند  .پس  snap-inهای مناس را از  RSATروی سیستم مورد نظر نص کنید
.
کاربر در حال  Authorمی تواند ابزارها را حذف یا اضافه کند و کنسول را بطور کامل سفارشی کند  .حال  Userاز اعمال تغییر روی کنسول
جلوگیری میکند .
تمرینات

ساخت و مدیریت کنسول  MMCسفارشی

در این تمرین ی کنسول سفارشی  MMCمیسازیم .بعد ابزارها را اضافه ،حذف و مرت
شبکه توزیع میکنیم.
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ساخت کنسول  MMCسفارشی

تمرین 1

در این تمرین با استفاده از ابزارهای  Active Directory Schema ،Active Directory Users And Computersو Computer
 Managementکنسول سفارشی  MMCمیسازیم .این ابزارها برای مدیری  Active Directoryو  DCمفید میباشند.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1روی دکمه استار کلی کرده در کادر  Start Searchعبار  mmc.exeرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم .ی کنسول
 MMCخالی باز میشود.
 .2از منوی  Fileابزار  Add/Removeرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای  Add Or Remove Snap-insطبق شکل  1 -2ظاهر

میشود.
کادر محاورهای Add Or Remove Snap-ins
شکل 1 -2
اگر ابزار مورد نظر دیده نمیشود باید  RSATرا نص کنیم.
 .1در کادر محاورهای  Add Or Remove Snap-insاز لیس  Available Snap-insابزار Active Directory Users And
 Computersرا انتخاب میکنیم.
.1

روی دکمه  Addکلی

میکنیم تا به لیس  Selected Snap-insافزوده شود .توجه داشته باشید که ابزار Active Directory

 Schemaبه همراه نقش  AD DSبا  RSATنص میشود ولی رجیستر نمیشود بنابراین در لیس ظاهر نمیشود.
.1

روی  OKکلی

.1

منوی استار را باز کرده و در کادر  Start Searchعبار  cmd.exeرا تایپ میکنیم.

.8

در خط فرمان دستور  regsvr32.exe schmmgmt.dllرا اجرا میکنیم .این دستور باعث میشود  DLLمربوط به ابزار Active

میکنیم تا کادر بسته شود.

 Directory Schemaرجیستر شود .این کار برای افزودن این ابزار به کنسول الزامی اس .
.9

پیغامی مبنی بر رجیستر شدن موفق نمایش داده میشود .روی  OKکلی

میکنیم.

 .11به کنسول برمیگردیم و مراحل  1تا  1را برای افزودن ابزار  Active Directory Schemaتکرار میکنیم.
 .11از منوی  Add/Remove Snap-in ،Fileرا انتخاب میکنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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 .11در کادر محاورهای  Add Or Remove Snap-insو از لیس  Available Snap-insگزینه  Computer Managenentرا
انتخاب میکنیم.
 .12روی دکمه  Addکلی

میکنیم تا به لیس اضافه شود .اگر ابزاری از مدیری راه دور پشتیبانی کند همانند شکل  1 -1پیغامی مبنی

بر انتخاب کامپیوتر مورد نظر ظاهر میشود.

شکل 1 -1



انتخاب کامپیوتر برای مدیری توسط ی

ابزار

برای مدیری کامپیوتری که کنسول روی آن اجرا میشود  Local Computerرا اجرا میکنیم.
برای مشخص کردن ی

کامپیوتر که ابزار کار مدیری آنرا انجام میدهد  Another Computerرا انتخاب میکنیم .سپس

نام کامپیوتر را وارد کرده یا روی  Browseکلی

میکنیم و کامپیوتر را انتخاب میکنیم.

 Another Computer .11را انتخاب کرده و عبار  SERVER01را به عنوان نام کامپیوتر تایپ میکنیم.
 .11روی  Finishکلی
 .11روی  OKکلی

میکنیم.
میکنیم.

 .11کنسول را با نام  MyConsole.mscذخیره میکنیم.
 .18کنسول را میبندیم.
تمرین  2افزودن یک ابزار به MMC
در این تمرین  Event Viewerرا به کنسولی که در تمرین  1ساختیم اضافه میکنیم که ابزار مفیدی برای مانیتور کردن فعالی های روی DC
میباشد.
 .1کنسول  MyConsole.mscرا باز میکنیم.
.1

از منوی  Fileگزینه  Add/Remove Snap-inرا انتخاب میکنیم.

.2

در کادر محاورهای  Add Or Remove Snap-insاز لیس  Available Snap-insابزار  Event Viewerرا انتخاب میکنیم.

.1

روی دکمه  Addکلی

میکنیم تا به لیس اضافه شود.

 Another Computer .1را انتخاب کرده و عبار  SERVER01را تایپ میکنیم.
.1

روی  OKکلی

میکنیم.
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.1

روی  OKکلی

.8

کنسول را ذخیره کرده و میبندیم.

میکنیم تا کادر بسته شود.

تمرین  3مدیریت ابزارهای MMC
در این تمرین یاد می گیریم چطور ترتی ابزارها را تغییر داده و ی
 MyCosole.msc .1را باز میکنیم.

ابزار را حذف کنیم .همچنین در مورد ابزارهای  extensionیاد میگیریم.

.1

از منوی  Fileگزینه  Add/Remove Snap-inرا انتخاب میکنیم.

.2

در لیس ابزارهای  Selectedگزینه  Event Viewerرا انتخاب میکنیم.

.1

روی دکمه  Move Upکلی

.1

 Active Directory Schemaرا انتخاب میکنیم.

.1

روی دکمه  Removeکلی

.1

در لیس ابزارهای  Selectedگزینه  Computer Managementرا انتخاب میکنیم.

.8

میکنیم.
میکنیم.

روی  Edit Extensionsکلی

میکنیم Extension .ها ابزارهایی هستند که در ابزارهای دیگر قرار دارند.

 Enable Only Selected Extensions .9را انتخاب میکنیم.
 Event Viewer .11را از حال انتخاب خارج میکنیم.
 .11دو بار روی  OKکلی

میکنیم تا کادرها بسته شوند.

 .11کنسول را ذخیره کرده و میبندیم.
تمرین  4آمادهسازی کنسول برای ارائه به کاربران
در این تمرین کنسول خود را در حال  userذخیره می کنیم تا کاربران نتوانند ابزارها را حذف و اضافه کنند یا تغییر دهند .به خاطر داشته باشید
که کابران  MMCخود مدیران شبکه هستند.
 MyConsole.msc .1را باز میکنیم.
.1

از منوی  Fileگزینه  Optionsرا انتخاب میکنیم.

.2

در لیس بازشوی  Cosole Modeگزینه  User Mode – Full Accessرا انتخاب میکنیم.

.1

روی  OKکلی

.1

کنسول را ذخیره کرده و میبندیم.

.1

کنسول را باز میکنیم.

.1

منوی  Fileرا باز میکنیم .توجه کنید که گزینه  Add/Remove Snap-inموجود نیس .

.8

کنسول را میبندیم.

.9

روی کنسول کلی

میکنیم.

راس کرده و  Authorرا انتخاب میکنیم.

 .11منوی  Fileرا باز کرده و میبینیم که در حال  authorگزینه  Add/Remove Snap-inظاهر میشود.
 .11کنسول را میبندیم.
خالصه درس


ابزارهای مدیریتی ویندوز میتوانند به کنسول  MMCافزوده شوند .ابزار  Active Directory Users And Computersو دیگر
ابزارهای مدیری  Active Directoryدر کنسول  Server Managerو کنسولهای از پیش آماده  Administrative Toolsنیز
حضور دارند.



مدیران شبکه بهتر اس به کامپیوترهایشان با کاربر مدیریتی وارد نشوند .در عوض بهتراس از ی

کاربر استاندارد برای ورود استفاده

کنند و برای اجرای ابزارهای مدیریتی از دستور  Run As Administratorاستفاده کنند.
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کنسول  MMCسفارشی می سازیم که حاوی همه ابزارهای مورد نیاز ما باشد .این کنسول در جایی ذخیره میشود که ما و دیگر مدیران
شبکه به آن دسترسی داشته باشند.



پیشنهاد میشود کنسول را در حال  userذخیره کنیم تا تغییرا ناخواسته اعمال نشود.

سئواالت پایان درس
.1

فرض کنید کارشناس نگهداری شبکه شرک

 Contoso, Ltdهستیم .مدیران شبکه کنسولی با ابزار Active Directory Users

 and Computersتوزیع کردهاند .وقتی کنسول را باز میکنیم تا کلمه عبور کاربری را ریس

کنیم پیغام  Access Deniedدریاف

میکنیم .مطمئن هستیم که مجوز مریوطه را داریم .بهترین راه حل مشکل چیس ؟
 .Aکنسول را میبندیم و  Server Managerرا باز میکنیم و کار را با آن انجام میدهیم.
 .Bکنسول را میبندیم و در خط فرمان دستور  dsa.mscرا اجرا میکنیم.
 .Cکنسول را میبندیم و روی کنسول کلی

راس

کرده و  Run As Administratorرا انتخاب میکنیم .نام کاربری و کلمه

عبور و مدیریتی خود را وارد میکنیم.
 .Dکنسول را میبندیم و روی آن کلی

راس کرده و پنجره خط فرمان را باز میکنیم .دستور  DSMOD USERرا با سوئیت

 –Pبه کار میگیریم.

درس  : 2ساخت اشیاء در Active Directory
 Active Directoryی سرویس دایرکتوری اس و نقش ی سرویس دایرکتوری را با هدف نگهداری اطالعا درباره منابع شبکه شامل کاربران
 ،گروهها و کامپیوترها بازی میکند  .این منابع در OUها مختلف جای میگیرند تا کار مدیری و جستجوی آنان سادهتر صور گیرد  .دراین درس
یاد میگیریم چطور  ، OUکاربر  ،گروه و کامپیوتر بسازیم  .همچنین مهارتهای خوبی در پیدا کردن اشیاء در زمان نیاز کس میکنیم .
اگر تجربه کار با  Active Directoryرا دارید می توانید چند بخش اول این درس را فقط مرور کنید ولی از بخشهای بعدی که عنوان آن با عبار
" اشیاء را در  Active Directoryپیدا کنید " شروع میشود سریع نگذرید چرا که به شما کم میکند از ابزارهای  Active Directoryبهتر
استفاده کنید .
تمرینهای انتهای درس را حتماً انجام دهید زیرا از اشیاء ساخته شده در این تمرینها در تمرینهای دروس بعد استفاده میشود .
بعد از اتمام این درس میتوانید :




کاربر  ،گروه و OUها بسازید
حفاظ از OUها را به منظور حذف آن غیر فعال کنید
ابزار  Active Directory Users and Computersرا سفارشی کرده و از ویژگیهای آن برای کارکرد موثرتر با اشیاء دایرکتوری
بهره مند شوید

 پرس و جوهای ذخیره شده بسازید تا نماهایی بر اساس قواعد خاص از اشیاء دایرکتوری داشته باشید
زمان درس  11 :دقیقه
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ساخت )Organizational Unit(OU
OUهاcontainerهایی در  Active Directoryهستند که اشیاء با نیازمندیهای مشابه را از نظر مدیری  ،پیکربندی و نمایش در خود جای
میدهند .معنی این جمله زمانی روشن میشود که در مورد طراحی و مدیری OUها بیشتر یاد بگیریم  .اآلن کافی اس بدانیم OUها ساختار
سلسلهمراتبی مدیریتی مانند ساختار پوشهها در دیس درایو دارند .واژه مدیری با تاکید استفاده میشود زیرا OUها برعکس گروهها برای دادن
مجوز نسب به منابع شبکه ساخته نمیشوند  .کاربران در گروههایی قرار میگیرند که نسب به منابع  ،مجوزهای مشخصی دارند .
OUهاcontainerهای مدیریتی هستند که کاربران و گروههای داخل آن توسط مدیران شبکه مدیری میشوند .
برای ساخ ی : OU
 Active Directory Users and Computers snap-in .1را باز کنید
 .1روی گره  Domainیا  OUکه داخل آن میخواهید  OUجدید بسازیدکلی راس کرده گزینه  Newو سپس Organizational
 Unitرا انتخاب کنید
 .2نام  OUرا تایپ کنید  .برای اینکار از قواعد نامگذاری سازمان تبعی کنید
 .1گزینه  Protect Container From Accidental Deletionرا انتخاب کنید
 .1روی  OKکلی کنید OU .ها خصوصیا دیگری دارند که می توان پیکربندی کرد  .این خصوصیا بعد از ستاخ شتیء قابتل تنظتیم
اس .
 .1روی  OUکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید  .از قواعد نام گذاری و دیگر استانداردها و رویههای سازمان پیتروی کنیتد
.از فیلد  Descriptionبرای توضیح عل ساخ ی  OUمیتوان استفاده کرد  .اگر  OUبه ی محل فیزیکی مانند ی ستاختمان از
سازمان اختصاص دارد خصوصی آدرس  OUخیلی بدرد میخورد  .زبانه  Managed Byبته کتاربر یتا گروهتی اشتاره متیکنتد کته
مسئولی  OUرا به عهده دارد  .تکمته  Changeرا زیتر کتادر  Nameکلیت کنیتد  .بطتور پتیش فترض کتادر محتاورهای Select
 User,Contact,Or Groupظاهر میشود  .برخالف نامش در این کادر گروهها را نمیتوان جستجو کرد  .برای اینکار باید ابتتدا روی
تکمه  Object Typesکلی کرده و  Groupsرا انتخاب کنیم  .دربتاره کتادر محتاورهای  Select User,Contact,Or Groupدر
همین درس بیشتر یاد میگیریم .اطالعا تماس باقی مانتده از زبانته  Managed Byاز کتاربر مشتخص شتده در کتادر  Nameدرج
میگردد .زبانه  Managed Byبه تنهایی برای اطالعا تماس استفاده میشود و به کاربر یا گروه درج شده هیت نوع مجوز و دسترستی
نسب به  OUاعطا نمیشود .
 .1روی  OKکلی کنید .
ابزارهای مدیریتی ویندوز سرور  2008گزینه جدیدی را ارائه میدهتد  . Protect Container From Accidental Deletion :ایتن گزینته
 OUرا از حذف اتفاقی در امان نگه میدارد  .دو مجوز به  OUاعطا میگردد  Everyone::Deny::Delete :و Everyone::Deny::Delete
 . Subtreeنه کاربر و نه مدیر شبکه قادر نیستند بطور اتفاقی واحدسازمانی و محتویا آنرا پاک کنند .اکیداً توصیه می شود این نوع حفاظ را در
مورد همه OUها جدید فعال کنید .
اگر تصمیم به حذف  OUگرفتید باید این حفاظ را غیر فعال کنید  .برای حذف  OUحفاظ شده مراحل زیر را دنبال کنید :
 .1در  Active Directory Users And Computers snap-inاز منوی  Viewگزینه  Advanced Featuresرا انتخاب کنید
 .1روی  OUمورد نظر کلی راس کرده  Propertiesرا انتخاب کنید
 .2زبانه  Objectرا کلی کنید  .اگر زبانه  Objectرا نمیبینید بخاطر اینس که در مرحله اول  Advanced Featuresرا فعال
نکردهاید .
 .1عالم کادر  Protect Container From Accidental Deletionرا بردارید
 .1کلید  OKرا بزنید .
 .1روی  OUکلی راس کرده و  deleteرا انتخاب کنید .
 .1پیغامی مبنی بر اطمینان از حذف  OUدریاف میکنید  .کلید  Yesرا کلی کنید .
 .8اگر  OUشامل اشیاء دیگر نیز باشد پیغام دیگری مبنی بر اطمینان از حذف خود  OUو زیرمجموعه های آن در کادر محاورهای
 Confirm Subtree Deletionدریاف میکنید  .کلید  Yesرا بزنید .
ساخت شیء کاربر
برای ساخ کاربر جدید در  Active Directoryمراحل زیر را انجام دهید  .ضمناً قواعد نامگذاری و رویههای تعیین شده از سوی سازمان را
رعای کنید .
 Active Directory Users And Computer snap-in .1را باز کنید .
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 .1در ساختار درختی کنسول گره مربوط به دامنه مورد نظر را باز کنید (بعنوان مثال  )contoso.comو  OUیا  containerای را که
حساب کاربری در آن ساخته میشود را پیدا کنید (مثالً . )Users
 .2روی  OUیا  containerگزینه  Newو بعد  Userرا انتخاب کنید .
همانند شکل  1-1کادر محاورهای  New Object-Userپدیدار میشود .
 .1در کادر  First Nameنام کوچ کاربر را تایپ کنید .
 .1در کادر  Initialsنام  middleکاربر را تایپ کنید .
 .1در کادر  Last Nameنام خانوادگی کاربر را تایپ کنید .
فیلد  Full Nameبطور اتوماتی پر میشود در صور نیاز آنرا تغییر دهید  .فیلد  Full Nameبرای ساخ صفا متعدد ی کاربر که نمونه
بارز آن نام  CNاس و همچنین نمایش خصوصی نام استفاده میشود  .نام  CNی کاربر نامی اس که درپنل وسط کنسول نمایش داده میشود
 .این نام در  containerیا  OUباید منحصر بفرد باشد  .بنابراین اگر کاربری را با نام مشابه کاربر موجود در همان  containerیا  OUمیسازید

باید اسمی منحصر بفرد را در فیلد  Full Nameوارد کنید .
کادر محاورهای New Object - User
شکل 1 -1
 .1در کادر  User Logon Nameنام کاربری را که جه ورود به سیستم از آن استفاده میشود تایپ کنید و از لیس بازشو پستوند نتام
کامتل کتاربر ( )User Principle Nameیتا  UPNرا انتختاب کنیتد کته بته نتام کتاربری همتراه عالمت @ اضتافه خواهتد شتد .
نام کاربری در  Active Directoryمیتواند دارای بعضی کاراکترهای خاص باشد (مانند نقطه  ،خط تیره و ‘ ) که امکان ثبت نامهتای
کاربری دقیق را مانند  O'Haraو  Smith-Batesمیدهد  .بهرحال نرم افزارهای خاصی ممکن اس محدودیتهای دیگری داشته باشند
بنابراین توصیه می شود از حروف استاندارد و اعداد استفاده شود مگر اینکه سازگاری نرمافزارهای سازمان با کاراکترهتای ختاص در نتام
کاربری اثبا شده باشد  .لیس پستوندهای  UPNموجتود توستط ابتزار  Active Directory Domains And Trustsمتدیری
میشود  .روی ریشه  snap-inActive Directory Domains And Trustsکلی راس کنید و  Propertiesرا انتخاب کنید .
سپس در زبانه  UPN Suffixsپسوندها را حذف یا اضافه کنید  .نام  DNSدامنه  Active Directoryهمیشه بعنوان پسوند وجود دارد
و قابل پاک کردن نیس .
 .8در کادر ) User Logon Name (Pre-Windows 2000نام کاربری قبل از ویندوز  1111را وارد کنید که به آن اغل نام کتاربری
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطح پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایین نیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیگوینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد .
در فصل " 2کاربران" درباره تفاوتهای دو نوع نام کاربری بیشتر یاد میگیرید
 .9کلید  Nextرا بزنید .

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

30

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392
.11
.11

.11
.12

.11
.11

.11

ی کلمه عبور اولیه در کادرهای  Passwordو  Confirm Passwordبرای کاربر وارد کنید .
 Userرا انتختتتتتتتاب کنیتتتتتتتد .
Must
Change
Password
At
Next
گزینتتتتتتته Logon
توصیه می شود همیشه این گزینه انتخاب گردد تا کاربر مجبورشود در اولین ورود کلمه عبورجدید بسازد و بدین ترتی کارکنتان بختش
 ITهم که برای کاربر نام کاربری و کلمه عبور ساختهاند از کلمه عبور جدید بی اطالع خواهند بود  .کارکنان پشتیبانی همیشته میتواننتد
کلمه عبور کاربر را تغییر داده و پس از ورود به سیستم به منابع کاربر دسترسی پیدا کنند  .بهرجه فقط خود کاربران باید کلمته عبتور
خود را بدانند .
روی  Nextکلی کنید .
در صفحه آخر ورودیها را چ کنید و روی  finishکلی کنید .
پنجره  New Object – Userامکان پیکربندی تعداد محدودی از خصلتهای حساب کاربری را مانند نام و کلمه عبور میدهد .در حالی
که در  Active Directoryشیء کاربر امکان پیکربندی تعداد بیشتری از خصایص را امکانپذیر میکند .اینکار پس از ساخته شدن
کاربر انجام میشود.
روی شیء کاربر ساخته شده کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید .
خصوصیا کاربر را پیکربندی کنید .
از قوانین نام گذاری و دیگر استانداردهای سازمان پیروی کنید .درباره بسیاری از خصوصیا کاربر در فصل  2و " 8تایید هوی " بیشتر
یاد میگیریم .
روی  OKکلی کنید

ساخت شیء گروه
گروهها ی کال س مهم ازاشیاءهستند زیرا کاربران  ،کامپیوترها و گروههای دیگر را در بر میگیرند تا ی نقطه متمرکز مدیریتی ایجاد کنند .
بیشترین استفاده از گروهها دادن مجوز به ی پوشه به اشتراک گذاشته شده میباشد  .بعنوان مثال اگر به ی گروهی نسب به ی پوشه
دسترسی فقط خواند نی اعطا شود همه اعضاء گروه به آن پوشه دسترسی فقط خواندنی خواهند داش  .بنابراین نیاز نیس به تمامی اعضاء بطور
جداگانه دسترسی بدهیم و براحتی با افزودن و حذف اعضاء به گروه دسترسی به پوشه را مدیری میکنیم .
برای ساخ گروه :
 Active Directory Users And Computers snap-in .1را باز کنید .
 .1در ساختار درختی کنسول گره دامنه مورد نظر را باز کنید ( .مثالً  )contoso.comو  OUیا containerای را که گروه باید در آن
ایجاد شود انتخاب کنید .
 .2روی  containerیا  OUکلی راس کرده و  ، Newسپس  Groupرا انتخاب کنید .
 .1در کادر  Group Nameنام گروه جدید را تایپ کنید .
بسیاری از سازمانها قوانین نامگذاری خاصی دارند که باید رعای شود .
بطور پیش فرض نامی که تایپ میشود بعنوان نام قبل از ویندوز  2000هم درج میشود  .اکیداً توصیه میشود نامها مشابه باشند .
 .1نام درج شده در کادر ) Group Nmae(Pre-Windows 2000را دس نزنید .
 .1نوع گروه را انتخاب کنید .
 oگروه  Securityمیتواند به منابع مجوز دسترسی داشته باشد  .همچنین بعنوان لیس توزیع نامههای الکترونیکی استفاده
شود .
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گروه  Distributionبه منابع دسترسی ندارد ولی بعنوان لیس توزیع نامهای الکترونیکی استفاده میشود .

کادر محاورهای New Object - Group
شکل 1 -1
 .1حوزه گروه ( )Group Scopeرا انتخاب کنید .
 oگروه  Globalبرای تعیین کاربرها بر اساس عملکرد شغلی  ،محل و غیره بکار میرود
 oگروه  Domain Localبرای در برگرفتن کاربران و گروههای دیگر که نیاز به دسترسی به منابع یکسان دارند استفاده
می شود  .بعنوان مثال همه کاربرانی که باید بتوانند گزارش کار ی پروژه را تغییر دهند در چنین گروهی قرار میگیرند .
 oگروه  Universalبرای دربرگرفتن کاربران و گروههای دیگر از دامنههای مختلف استفاده میشود .
حوزه گروهها در فصل " 1گروهها" به تفصیل بررسی میشود .
توجه داشته باشید که اگر دامنهای که گروه در آن ساخته میشود سطح عملیاتی  Mixedیا  Interimداشته باشد و گروه را از نوع
 Securityتعیین کنید حوزه گروه را فقط میتوان  Domain Localیا  Globalانتخاب کرد  .سطح عملیاتی دامنه در فصل 12
"دامنهها و  "Forestsبحث می شود .
 .8روی  OKکلی کنید .
اشیاء گروه  ،خصوصیا مفیدی دارند که پس از ساخته شدن پیکربندی میشود .
 .9روی گروه کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید .
 .11خصوصیا گروه را وارد کنید .
از قواعد نامگذاری و دیگر استانداردهای سازمان پیروی کنید .
زبانههای  Membersو  Member Ofگروه مشخص میکند به ترتی چه کسانی به این گروه تعلق دارند و این گروه عضو چه گروه
یا گروههای دیگری میباشد  .عضوی گروهها در فصل  1بحث میشود .
با توجه به اینکه فیلد  Descriptionگروه در پنل وسط  Active Directory Users And Computers snap-inنمایش داده
می شود مکان خوبی برای درج هدف ساخ آن و آدرس شخص مسئول تعیین اعضاء گروه میباشد .
فیلد  Notesگروه برای درج جزئیا بیشتر درباره گروه اس .
زبانه  Managed Byبرای مراجعه به کاربر یا کاربران مسئول گروه میباشد  .تکمه  Changeرا زیر کادر  Nameکلی کنید  .برای
جستجوی ی گروه باید ابتدا روی تکمه  Object Typeکلی کرده و  Groupsرا انتخاب کنید  .کادر محاورهای Select User,
 Contact, Or Groupدر همین درس بررسی میشود .
باقی اطالعا تماس در زبانه  Managed Byاز اطالعا حساب کاربری تعیین شده در کادر  Nameاستخراج میشود  .زبانه
 Managed Byمعموالً اطالعا تماس مسئول مدیری گروه را مشخص میکند تا اگر کاربری درخواس عضوی در گروه را داشته
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باشد بداند که باید با چه کسی تماس بگیرد  .بهرحال اگر گزینه  Manager Can Update Membership Listرا انتخاب کنید
کاربر مشخص شده در کادر  Nameمجوز حذف و افزودن اعضاء به گروه را خواهد داش  .این یکی از روشهای واگذاری اختیار
( )Delegationکنترل گروه میباشد  .روشهای دیگر واگذاری اختیار در درس  2بحث میشود .
 .11روی  OKکلی کنید .

ساخت شیء کامپیوتر
کامپیوترها هم مانند کاربران در  Active Directoryی حساب و شیء بحساب میآیند  .در واقع کامپیوترها هم در پش صحنه به دامنه وارد
میشوند همانطور که کاربر وارد میشود  .کامپیوتر نام کاربری دارد بدین صور که نام کامپیوتر همراه عالم دالر نام کاربری آنرا تشکیل میدهد
(مانند  .)Desktop101$و کلمه عبور آن در زمانی که کامپیوتر را عضو دامنه میکنیم ( )Joinساخته میشود و هر سی روز یکبار یا بیشتر بطور
اتوماتی تغییر میکند  .برای ساخ شیء کامپیوتر در : Active Directory
 Active Directory Users And Computers snap-in .1را باز کنید .
 .1در ساختار درختی کنسول گره دامنه مورد نظر را باز کنید ( .مثالً  )contoso.comو  OUیا containerای را که گروه باید در آن
ایجاد شود انتخاب کنید (مثالً . )Users
 .2روی  containerیا  OUکلی راس کرده و  ، Newسپس  Computerرا انتخاب کنید .
 .1در کادر  Computer Nameنام کامپیوتر جدید را تایپ کنید ..
بطور پیش فرض نامی که تایپ میشود در کادر  ) Computer Name (Pre-Windows 2000هم درج میشود .
 .1نام درج شده در کادر ) Computer Name(Pre-Windows 2000را دس نزنید .
 .1حساب مشخص شده در فیلد  User Or Groupاجازه دارد کامپیوتر را عضو دامنه سازد  .حساب پیشفرض Domain Admins
میباشد .برای انتخاب کاربر یا گروه دیگر کلید  Changeرا بزنید .
در اینجا عموماً گروهی انتخاب میشود که کار توزیع ویندوز یا پشتیبانی سیستم را انجام میدهد .همچنین کاربر صاح کامپیوتر هم
میتواند انتخاب شود  .مباحث مربوط به  joinکامپیوتر به دامنه را در فصل " 1کامپیوترها" خواهید دید .
کادر  Assign This Computer Account As A Pre-Windows 2000 Computerرا انتخاب نکنید مگر اینکه حساب مربوط به
کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز  NT 4.0باشد .

کادر محاورهای New Object - Computer

شکل 1 -1
 .1کلید  OKرا بزنید
اشیاء کامپیوتر  ،خصوصیا مفیدی دارند که پس از ساخته شدن پیکربندی میشود .
 .8روی کامپیوتر کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید .
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 .9خصوصیا کامپیوتر را وارد کنید .
از قواعد نامگذاری و دیگر استانداردهای سازمان پیروی کنید .
فیلد  Descriptionکامپیوتر مشخص میکند که کامپیوتر به چه کسی منتس اس (بعنوان مثال واحد آموزش) یا اطالعا توصیفی
دیگر را ارائه میدهد .
با توجه به اینکه فیلد  Descriptionدر پنل وسط  Active Directory Users And Computers snap-inنمایش داده می
شود مکان خوبی برای درج اطالعا مفید درباره کامپیوتر میباشد .
خصوصیا متعددی وجود دارد که کامپیوتر را توصیف میکند  .این خصوصیا شامل ، Site ، DC Type ، DNS Name
 Version ، Operating System Nameو  Service Packمیباشد .این خصوصیا زمانی کامپیوتر عضو دامنه می شود بطور
اتوماتی پر می شوند .
زبانه  Managed Byبرای مراجعه به کاربر یا گروه مسئول کامپیوتر میباشد  .تکمه  Changeرا زیر کادر  Nameکلی کنید  .برای
جستجوی ی گروه باید ابتدا روی تکمه  Object Typeکلی کرده و  Groupsرا انتخاب کنید  .کادر محاورهای Select User,
 Contact, Or Groupدر همین درس بررسی میشود  .باقی اطالعا تماس در زبانه  Managed Byاز اطالعا حساب کاربری
تعیین شده در کادر  Nameاستخراج میشود  .در زبانه  Managed Byمعموالً اطالعا تماس درج میشود  .بعضی سازمانها از این
زبانه برای تعیین تیم پشتیبانی مسئول کامپیوتر استفاده میکنند  .بعضی دیگر اطالعا کاربر کامپیوتر را وارد میکنند .
 .11روی  OKکلی کنید .

پیدا کردن اشیاء در Active Directory
تا حاال یاد گرفتیم که چطور اشیاء را در  Active Directoryبسازیم ولی اگر نتوانیم بخوبی به آن دسترسی پیدا کنیم هیت فایدهای ندارد .
بسیاری از مواقع مجبور هستیم اشیاء را در  Active Directoryپیدا کنیم  .از جمله آنها به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
وقتی مجوزهای ی فایل یا پوشه را مشخص میکنید باید گروه یا کاربر گیرنده مجوز را انتخاب کنید .
 oاعطاء مجوز
اعضاء ی گروه از کاربران  ،کامپیوترها  ،گروههای دیگر یا ترکیبی از سه مورد مذکور تشکیل می شود .
 oافزوده اعضاء به گروه
وقتی شیئی را بعنوان عضو گروه اضافه میکنیم باید شیء را انتخاب کنیم .
خصوصیا پیوندی ( )Linked Propertiesخصوصیا ی شیء اس که به شیء دیگر ارجاع می شود  .در
 oایجاد پیوند
حقیق عضوی گروهی ی خصوصی پیوندی اس .خصوصیا دیگر پیوندی مانند خصیصه  Managed Byکه قبالً بحث شد نیز
از نوع پیوند میباشند  .وقتی نام  Managed Byرا تعیین میکنید باید کاربر یا گروه مورد نظر را انتخاب کنید .
 oجستجوی شیء هر شیء را در دامنه  Active Directoryمیتوان جستجو کرد .
موقعیتهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که مستلزم جستجوی  Active Directoryمیباشند و در این ارتباط حتماً با رابطهای کاربری زیادی
روبرو خواهید شد  .در این قسم با بعضی از تکنیکهای کار با آنها آشنا میشوید .
کنترل نحوه نمایش اشیاء در ابزار Active Directory Users And Computers
پنل وسط ابزار  Active Directory Users And Computersرا میتوان به شکلی سفارشی کرد که امکان کار با اشیاء دایرکتوری را بطور
موثرتری فراهم میکند  .از دستور  Add/Remove Columnsاز منوی  Viewبرای افزودن ستونهای دلخواه به پنل وسط استفاده می شود .
هرچند همه خصلتها در پنجره نمایش داده نمیشود ولی تقریباً همه ستونهای پرکاربرد مانند  User Logon Nameیاف میشود  .همچنین
ستونهایی نیز وجود دارند که ممکن اس به درد نخورند بعنوان مثال اگر  OUفقط از ی نوع شیء تشکیل شده باشد (فقط کاربر یا فقط
کامپیوتر) ستون  Typeبالاستفاده میماند .
ترتی ستونها را می توان با کشیدن سرتیتر آنها به سم چپ و راس تغییر داد  .همچنین نمای جزئیا از طریق کلی کردن روی ستون مرت
میشود  .درس مانند  Windows Explorerکلی اول منجر به ترتی صعودی و کلی دوم ترتی نزولی میگردد  .بهتر اس ستون Last
 Nameرا به پن جره اضافه کنیم تا بتوانیم براساس آن پنجره را مرت کنیم  .بدلیل اینکه پیدا کردن کاربر توسط نام خانوادگی آن سادهتر از نام
 DNمیباشد که معموالً از مجموع نام کوچ و خانوادگی تشکیل میشود .
استفاده از پرسوجوهای ذخیره شده
ویندوز سرور  2003گره  Saved Queriesرا در ابزار  Active Directory Users And Computersمعرفی کرد  .با این ابزار قدرتمند
میتوانیم دامنه را به شکلی که میخواهیم نمایش دهیم مثالً اشیاء ی یا چند  . OUبرای ایجاد پرس و جوی ذخیره شده :
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم
پرس و جوهای ذخیره شده در ابزار  Active Directory Users And Computersکه بخشی از  Server Managerباشد در
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دسترس نخواهد بود  .بنابراین باید از کنسول  Active Directory Users And Computersیا ی
کرد
 .1روی  Saved Queriesکلی راس کرده و گزینه  Newو سپس  Queryرا انتخاب کنید
 .2برای پرس و جو اسمی انتخاب کنید
 .1در صور نیاز توضیحا را در بخش  Descriptionوارد کنید .
 .1روی  Browseکلی کرده و محل ریشه پرس و جو را باز کنید
جستجو به دامنه یا  OUکه انتخاب کردهاید محدود میشود  .پیشنهاد میشود جستجوی خود را تا حد امکان محدود کنید تا سرع
کار باال رود .
 .1جه تنظیم پرس و جو روی  Define Queryکلی کنید
 .1در کادر محاورهای  Find Common Queriesنوع شیء مورد نظر برای پرس و جو را انتخاب کنید
زبانههای موجود در کادر محاورهای شامل تعدادی متغییر ورودی میباشند که با تغییر آنها پرس و جوی مناس ساخته میشود .
 .8روی  OKکلی کنید .
پرس و جوی ساخته شده در ابزار  Active Directory Users And Computersذخیره میشود بنابراین وقتی کنسول را باز میکنید
( ) dsa.mscپرس و جو دفعه بعد که کنسول باز شود در دسترس خواهد بود  .اگر پرس و جوی ذخیره شده در ی کنسول سفارشی ساخته شود
در همان کنسول قابل دسترسی اس  .برای انتقال پرس و جوی ذخیره شده به کنسولها یا کاربران دیگر میتوان پرس و جوی ذخیره شده را
بعنوان فایل  XMLصادر( )exportکرده و در مقصد به ابزار مورد نظر وارد ( )importکرد
همانطور که پیشتر اشاره شد نحوه نمایش پرس و جوی ذخیره شده در پنل وسط با ستونها و مرت سازی قابل سفارشی کردن اس  .نکته مهم
پرسوجوهای ذخیره شده اینس که نحوه نمایش هرپرسوجوی ذخیره شده اختصاصی میباشد  .وقتی ستون Last Nameرا به حال نمایش
نرمال ی  OUاضافه میکنیم اینستون به نماهای همه  OUها اضافه میشود بنابراین ی ستون خالی حتی برای  OUها کامپیوترها گروهها
اضافه میشود .باپرسوجوهای ذخیره شده میتوانیم ستون Last Nameرا به ی پرسوجو برای اشیاء کاربر و ستونهای دیگر برای پرسوجوهای
دیگر اضافه کنیم .
پرسوجوهای ذخیره شده روش قدرتمندی برای مجازی سازی دایرکتوری ومانیتورکردن مواردی مانند حسابهای قفل شده یا غیرفعال میباشد .
یادگیری ساخ و مدیری پرسوجوها به زحمتش میارزد .
پرسوجوهای ذخیرهشده
اطالعا بیشتر
سای زیر برای دریاف جزئیا و مثالهای پرسوجوهای ذخیرهشده اکیدا ًتوصیه میشود .
http://www.petri.co.il/saved_queries_in_windows_2003_dsa.htm
کنسول سفارشی استفاده

استفاده از کادر محاورهای Select Users, Contacts, Computers, Or Groups
زمانیکه عضوی را به ی گروه اضافه میکنیم ،مجوز اعطا میکنیم ،یا ی خصیصه پیوندی میسازیم با کادر محاورهای Select Users,
 Contacts, Computers, Or Groupsدر شکل  8-1برخورد میکنیم .به این کادر محاورهای از این به بعد در این کتاب کادر محاورهای
 Selectاطالل میگردد  .اگر مایل به دیدن ی مثال هستید  Propertiesی شیء گروه را باز کرده و زبانه  Membersرا بزنید و سپس روی
تکمه  Addکلی کنید .
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کادرمحاورهایSelect Users, Contacts, Computers, Or Groups
شکل 1 -8
اگرنام اشیاءرا میدانید مستقیماً میتوانید آنرا در کادر متن Enter The Objects Names To Selectوارد کنید .اگرچندین نام مورد نظر
باشد میتوان همه آنها را با عالم جدا کننده نقطه ویرگول ";" همانند شکل  8-1وارد کرد .وقتی روی  OKکلی میکنید ویندوز دنبال آیتمها
در لیس میگردد و آنرا به ی پیوند به شیء مبدل میکند و کادر را میبندد  .تکمه  Check Namesنیز نامها را به ی پیوند تبدیل میکند
مانند شکل  9-1ولی کادر را نمیبندد .

نامهای مرتبط با لینکها با استفاده از دکمه Check Names
شکل 1 -9
نیازی به ورود کامل نام شیء نیس و ورود قسمتی از نام هم ممکن اس  .مثالً شکل  8-1نامهای  jfineو  danرا نشان میدهد  .وقتی روی OK
یا Check Namesکلی میکنید ویندوز نامهای ناقص درج شده را به نامهای صحیح تبدیل میکند .اگر نام ورودی فقط به ی شیء قابل
تبدیل باشد مانند نام کاربری  ،jfineهمانند شکل  9-1مستقیماً تبدیل میشود .ولی اگر به چندین شیء قابل تبدیل باشد مانند  Danکادر
 Multiple Names Foundهمانند شکل  11 -1ظاهر میشود .نامهای صحیح را انتخاب کرده و کلید  OKرا بزنید .نامهای انتخابی مانند شکل
 9 -1ظاهرمیشود.
کادرمحاورهایMultiple Names Found
شکل 1 -11
بطورپیشفرض کادر محاورهای  Selectکل دامنه را جستجو میکند  .اگر نتایج جستجو خیلی گسترده باشد یا نیاز به جستجوی دامنههای دیگر
یا کاربران و گروههای محلی ( )Localداشته باشیم تکمه  Locationرا میزنیم .
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بعالوه کادر محاورهای  Selectبرخالف نام کامل خود ( )Select Users, Contacts, Computers, Or Groupsبندر همه چهارشیء را
جستجو میکند  .بعنوان مثال وقتی عضوی را به گروهی اضافه میکنیم ،کامپیوترها بطور پیشفرض مورد جستجو قرار نمیگیرند .اگر نام
کامپیوتری را وارد کنید به درستی تبدیل نمیگردد .وقتی نامی را در زبانه  Managed Byمشخص میکنید بصور پیش فرض در گروهها
جستجو انجام نمیگردد .به منظور جستجوی انواع اشیاء مورد نظر باید در کادر محاورهای  Selectحوزه جستجو را مشخص کنیم .روی تکمه
 Object Typesکلی کرده و مانند شکل  11 -1از کادر محاورهایObjects Typesبرای انتخاب انواع صحیح اشیاء استفاده کرده و تکمه OK
را کلی کنیم .
اگربا محلیابی اشیاء مورد نظرتان مشکل دارید روی تکمه  Advancedدر کادر محاورهای  Selectکلی کنید .نمایش پیشرفته همانند شکل -1
 11جستجوی فیلدهای نام و توضیحا را همچنین حسابهای غیرفعال ،کلما عبور بدون تاریخ انقضا و حسابهای بالاستفاده که در ی دوره
زمانی کسی با آنها به سیستم وارد نشده امکانپذیر میکند .بعضی از فیلدهای زبانه Common Queriesبسته به نوع شیء مورد جستجو باید
غیرفعال گردد .روی تکمه  Object Typesکلی کرده و دقیقاً نوع شیء مورد نظر را مشخص کنید .

شکل 1 -11

کادرمحاورهایObject Types
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نمایش کادر محاورهایSelect

استفاده ازدستورFind
سیستمهای ویندوزی همچنین دارای ابزار پرسوجوی Active Directoryهستند که مدیران شبکه به آن کادر جستجو میگویند .ی روش
بازکردن کادر جستجو کلی روی تکمه Find Objects In Active Directory Domain Servicesدر نوار ابزار Active Directory
 Users And Computersمیباشد .تکمه مربوطه و کادر جستجو در شکل  12 -1نمایش داده شده اس .
ازلیس بازشوی  Findجه تعیین نوع یا انواع اشیاء موردنظر برای پرسوجو یا انتخاب پرسوجوهای متداول یا جستجوی سفارشی استفاده میشود
 .لیس بازشوی  Inحوزه جستجو را تعیین میکند .پیشنهاد میشود تا جایی که امکان دارد حوزه جستجو را کوچ کنید تا در شبکههای

گسترده از اتالف وق جلوگیری شود .لیس های  Findو  Inبا هم حوزه جستجو را مشخص میکنند.
شکل 1 -12

کادرFind
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سپس معیارهای جستجو را مشخص میکنیم  .بسته به نوع پرسوجویی که اجرا میکنیم فیلدهای پرکاربرد به عنوان معیارهای جستجو در پنجره
ظاهر میشوند .برای کنترل پیشرفته و کامل پرسوجو از لیس بازشوی  Findگزینه  Custom Searchرا انتخاب کنید .اگر این گزینه را انتخاب
کرده و روی زبانه  Advancedکلی کنید میتوانید پرسوجوهای قدرتمند  LDAPبسازید .بطورمثال پرسوجوی" * " OU=*mainهمه OU
ها که حروف " "mainرا در نام خود دارد جستجو کرده و نتیجه رانشان میدهد .یکی از نتایج این پرسوجو  OUDomain controllersخواهد
بود چرا که حروف " "mainدر واژه  Domainموجود اس  .بدون استفاده از جستجوی سفارشی ،عبار مورد جستجو حتماً باید قسمتی از
ابتدای نام شیء را شامل شود درحالی که با جستجوی سفارشی امکان جستجو براساس قسمتهای ابتدایی وسط یا انتهایی شیء با استفاده از
کاراکترهای جایگزین ( )wildcardامکانپذیر اس .
وقتی حوزه و معیارهای جستجو را مشخص کردیم روی  Find Nowکلی میکنیم تا نتیجه را ببینیم .بعد میتوانیم روی هر مورد از نتایج کلی
راس کرده و فرمانهایی نظیر  Delete ،Moveو  Propertiesرا اجرا کنیم.
کادر جستجو در محلهای دیگری از ویندوز نیز به نمایش در میآید که نمونه آن  Add Printer Wizardهنگام پیدا کردن پرینترهای شبکه
اس  .پوشه به اشتراک گذاشته شده نیز دکمه  Search Active Directoryدارد .جه سهول بیشتر جستجو میتوان ی میانبر در منوی
استار یا روی دس تاپ ساخ  .مقصد میانبر باید  rundll dsqueryیا  OpenQueryWindowباشد.
پیداکردن اشیاء با استفاده از Dsquery
ویندوز دارای ابزارهای خط فرمانی اس که عملکردی شبیه ابزارهای گرافیکی مانند ابزار Active Directory Users And Computers
دارند بسیاری از این دستورا با حروف " "DSشروع میشود بنابراین به آنها دستورا  DSنیز اطالل میشود .دستور  Dsqueryمانند بقیه
دستورا  DSبه قدر کافی اطالعا راهنما دارد .دستور ? dsquery.exe /را تایپ کنید تا ساختار و کاربرد آنرا ببینید .بیشتر دستورا  DSبه
همراه شیئی بکار میرود که هدف دستور اس  .مثالً با تایپ دستورا  dsquery group،dsquery computer،dsquery userو
 dsquery ouبه ترتی کاربر ،کامپیوتر ،گروه و  OUرا جستجو میکند .بدنبال مشخصه نوع شیء میتوان از سوئیتهایی با هدف تعیین
معیارهای پرسوجو استفاده کرد  .هر شیئی توسط نامش قابل محلیابی اس مثل سوئیت  . –nameبیشتر اشیاء براساس خصیصه description
قابل جستجو هستند ( .)-descواحدهای امنیتی بر اساس نامهای قبل از ویندوز  )-samid( 1111قابل جستجو هستند  .برای پیدا کردن اینکه
کدام خصیصه میتواند مبنای جستجو باشد فرمان?dsquery objecttype /را تایپ کنید .
بعنوان مثال اگربخواهیم همه کاربرانی را که نامشان با " "jamشروع میشودپیدا کنیم باید دستور* dsquery user –name jamرا وارد کنیم
 .بعد از سوئیت خصیصه که در این مثال nameبود معیار جستجو وارد میشود که حساس به بزرگ یا کوچ بودن حروف نیس وشامل
کاراکترهای جایگزین مانند ستاره "*" میشود که جایگزین  1تاچندکاراکتراس  .. .دستور dsqueryبطور پیشفرض اشیاء یاف شده رامانند
شکل  11 -1با DNنمایش میدهد .

دستور Dsquery
شکل 1 -11
اگر مایل نیستید نتایج را بصور  DNببینید سوئیت  –oرا به فرمان اضافه کنید  .بعنوان مثال با اضافه کردن عبار –  o samidنتایج جستجو
با نامهای قبل از ویندوز  1111برگردانده میشود و اگر –o upnاضافه شود لیس نتایج با نامهای کاربری نمایش داده میشود .
مفاهیمRDN،DNوCN
 DNکامالً انحصاری داردDN .

 DNنوعی مسیر رسیدن به ی شیء در  Active Directoryمیباشد .هر شیء در Active Directoryی
کاربر  James Fineمساوی اس باCN=James Fine,OU=People,DC=contoso,DC=com
 DNمسیری اس که با شیء شروع و به دامنه  top-levelدر فضای اسمی  DNSختم میشود .همانطوری که گفته شد  CNمخفف
 common nameمیباشد و وقتی کاربری ساخته میشود کادر  Full Nameبرای ساخ  CNشیء کاربر استفاده میشود OU .مشخصکننده
 OUاس و  DCبه معنی اجزاء دامنه میباشد.
بخشی از  DNکه قبل از اولین  OUیا  containerقرار میگیرد ) relative distinguished name (RDNگویند در مثال فول RDN
میشود  .CN=James Fineهمیشه  RDNاز  CNتشکیل نمیشود DNOUPeople .مساوی اس با
 OU=People,DC=contoso,DC=comو  RDNآن نیز میشود .OU=People
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بدلیل اینکه  DNی شیء باید در سرویس دایرکتوری منحصر باشد  RDNی شیء باید در  containerخود منحصر باشد .به همین دلیل اس
که اگر کاربری همنام در ی  OUموجود باشد به یکی از آنها باید  CNمتفاو بدهیم .منطق مشابه آن در فایلهای ی پوشه هم صدل میکند :
ما نمیتوانیم دو فایل همنام در ی پوشه داشته باشیم.
ما در حین کار با  Active Directoryبطور مرت با  DNsسرو کارخواهیم داش  .درس مانند وقتی که با فایلها و پوشهها کار میکنیم با مسیر
فایل سروکارداریم .توانایی خواندن و تفسیر آنها الزامی اس .

تمرینات ساخت و پیدا کردن اشیاء در Active Directory
در این تمرین در  Active Directoryشیء میسازیم و سپس آنرا جستجو میکنیم .اشیائی که میسازیم شامل  ،OUکاربر ،گروه و
کامپیوتر اس  .سپس پرس و جوی ذخیره شده ساخته و نمایش آنرا سفارشی میکنیم .اشیایی که در این تمرین ساخته میشود در
تمرینا فصلهای بعد استفاده میشود.
تمرین  1ساخت OU
 Users and Computers containerهای پیشفرض به منظور سهول کار با  Actvie Directoryتوسط ویندوز ایجاد میشوند.
پیشنهاد میگردد  OUهای مورد نیاز خود را با احتساب مدل مدیریتی سازمان بسازیم .در این تمرین قرار اس  OUهایی برای دامنه
فرضی  contoso.comبسازیم .این  OUها در تمرینا فصول بعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 .2گره  Domainرا باز میکنیم.
 .1روی گره  Domianکلی

راس کرده و  Newو بعد  Organizational Unitرا انتخاب میکنیم.

 .1نام  OUرا  Peopleوارد میکنیم.
 .1گزینه  Protect Container From Accidental Deletionرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

 .8روی  OUکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .9در فیلد  Descriptionعبار  Non-administrative user identitiesرا تایپ میکنیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

 .11مراحل  1تا  11را برای ساخ  OUهای زیر تکرار میکنیم.
نام OU
Clients
Groups
Admins
Servers

توضیحا OU
Client computers
Non-administrative groups
Administrative identities and groups
Servers

تمرین  2ساخت کاربر
حاال که  OUمورد نظرمان را ساختیم نوب به ساخ اشیاء کاربر در آنها میرسد.
 .1با کاربر  Administratorبه  Server01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
میکنیم.
 .1مراحل بخش "ساخ شیء کاربر " را در متن درس برای ساخ کاربران زیر در  People OUبه کار میگیریم .برای کاربران
کلما عبور پیچیده در نظر میگیریم.
 .2در ساختار درختی کنسول گره  Domainرا باز کرده ( )contoso.comو  People OUرا انتخاب میکنیم.
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 .1روی  People OUکلی

راس کرده و  Newو بعد  Userرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر  First Nameنام کاربر را  Danوارد میکنیم.
 .1در کادر  Last Nameنام فامیل کاربر را  Holmeوارد میکنیم.
 .1در کادر  User Logon Nameنام کاربری را  dholmeوارد میکنیم.
 .8در کادر ) User Logon Name (Pre-Windows 2000عبار  dholmeرا وارد میکنیم.
 .9روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11کلمه عبور را در کادرهای بعدی وارد میکنیم.
 .11کادر  User Must Change Password At Next Logonرا عالم میزنیم.
 .11روی  Nextکلی

میکنیم.

 .12صفحه خالصه را مرور کرده و روی  Finishکلی
 .11روی شیء کاربر که ساختیم کلی

میکنیم.

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .11خصیصههایی که در کادر محاورهای  Propertiesپیکربندی کردیم بررسی میکنیم .هیت خصوصیتی را اینجا تغییر نمیدهیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

 .07مراحل  2تا  11را تکرار کرده و کاربران زیر را در  People OUمیسازیم.
James Fine 
First name: James o
Last name: Fine o
Full name: James Fine o
User logon name: jfine o
Barbara Mayer 
First name: Barbara o
Last name: Mayer o
Full name: Barbara Mayer o
User logon name: bmayer o
Pre-Windows 2000 logon name: bmayer o
Barbara Moreland 
First name: Barbara o
Last name: Moreland o
Full name: Barbara Moreland o
User logon name: bmoreland o
Pre-Windows 2000 logon name: bmoreland o
 .18مراحل  2تا  11را تکرار کرده و در همان  People OUی نام کاربری برای خود میسازیم .کلمه عبور پیچیده نیز برای
حساب خود در نظر میگیریم.
 .19مراحل  2تا  11را تکرار میکنیم و در  Admins OUی
مدیریتی خواهد بود .در نام کاربری ی

حساب کاربری برای خود میسازیم .این حساب دارای اختیارا

پسوند  _adminدر نظر میگیریم که با نام کاربری قبلی خود اشتباه نشود.

تمرین  3ساخت کامپیوتر
اشیاء کامپیوتر بهتر اس قبل از  joinکامپیوتر به دامنه ساخته شوند .در این تمرین اشیاء کامپیوتر متعددی در  OUهای ساخته شده
در تمرین  1ایجاد شوند .این اشیاء کامپیوتر در تمرینا بعدی استفاده خواهد شد.
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 .1با کاربر  Administratorبه  Server01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
میکنیم.
 .1در ساختار درختی کنسول گره  Domainرا باز کرده ( )contoso.comو  Servers OUرا انتخاب میکنیم.
 .2روی  Servers OUکلی

راس کرده و  Newو بعد  Computerرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر  Computer Nameنام کامپیوتر را  FILESERVER01تایپ میکنیم.
 .1کادر )Name (Pre-Windows 2000

 Computerرا تغییر نمیدهیم.

.1

از حساب مشخص شده در کادر متنی  User Or Group Fieldیادداش برمیداریم .مقدار آنرا در اینجا تغییر نمیدهیم.

.1

روی  OKکلی

.8

روی کامپیوتر کلی

.9

خصوصیا کامپیوتر را بررسی میکنیم.

.11

روی  OKکلی

.11

مراحل  2تا  8را برای ساخ اشیاء کامپیوتر برای کامپیوترهای زیر تکرار می کنیم.

میکنیم.
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

میکنیم.

SHAREPOINT02 
EXCHANGE03 
 .11مراحل  2تا  8را برای ساخ کامپیوترهای زیر در  Clients OUتکرار میکنیم.




DESKTOP101
DESKTOP102
LAPTOP103

تمرین  4ساخت گروه
مدیری اشیاء در گروهها بهتر از مدیری ت ت آنهاس  .در این تمرین گروههای متعددی در دو  OUقبلی ایجاد میشود.
 .1با کاربر  Administratorبه  Server01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
میکنیم.
 .1در ساختار درختی کنسول گره  Domainرا باز کرده ( )contoso.comو  Groups OUرا انتخاب میکنیم.
 .2روی  Groups OUکلی

راس کرده و  Newو بعد  Groupرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر  Group Nameنام گروه را  Financeتایپ میکنیم.
 Group Type .1را  Securityانتخاب میکنیم.
 Group Scope .1را  Globalانتخاب میکنیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

 .8روی گروه کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .9خصوصیا گروه را بررسی میکنیم .هیت تغییری در آنها ایجاد نمیکنیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

 .11مراحل  2تا  8را برای ساخ گروههای امنیتی  globalدر  Groups OUادامه میدهیم:
Finance Managers o
Sales o
APP_Office 2007 o
 .11مراحل  2تا  8را برای ساخ گروههای امنیتی  globalدر  Admins OUادامه میدهیم:
Help Desk o
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Windows Administrators o
تمرین  5افزودن کاربران و کامپیوترها به گروهها
حاال که گروههای مورد نظر خود را ساختیم اشیاء و اعضاء را میتوانیم به آنها اضافه کنیم .در این تمرین کاربران و کامپیوترها را به
گروهها اضافه میکنیم .در طول تمرین با کادر محاورهای  Selectآشنا خواهیم شد.
 .1با کاربر  Administratorبه  Server01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
میکنیم.
 .1پنجره  Propertiesحساب کاربری خود را در  Admins OUباز میکنیم.
 .2زبانه  Member Ofرا باز میکنیم.
 .1روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  Select Groupsنام  Domain Adminsرا تایپ میکنیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

 .1دوباره روی  OKکلی

میکنیم تا پنجره بسته شود.

 .8پنجره  Propertiesگروه  Help Deskرا در  Admins OUباز میکنیم.
 .9زبانه  Membersرا باز میکنیم.
 .11روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

 .11در کادر محاورهای  Selectعبار  Barbرا تایپ میکنیم.
 .11روی  Check Namesکلی

میکنیم.

 Barbara Mayer .12را انتخاب کرده و روی  OKکلی
 .11روی  OKکلی

کرده تا کادر بسته شود.

 .11روی  OKکلی

کرده تا پنجره بسته شود.

میکنیم.

 .11پنجره  Propertiesگروه  APP_Office 2007را در  Groups OUباز میکنیم.
 .11زبانه  Membersرا باز میکنیم.
 .18روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

 .19در کادر محاورهای  Selectعبار  DESKTOP101را تایپ میکنیم.
 .11روی  Check Namesکلی
 .11روی  Cancelکلی

میکنیم.

میکنیم تا کادر  Name Not Foundبسته شود.

 .11در کادر  Selectروی  Object Typesکلی

میکنیم.

 Computers .12را به عنوان ی

نوع شیء انتخاب کرده و روی  OKکلی

 .11روی  Check Namesکلی

میکنیم.

 .11روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم.

تمرین  6پیدا کردن اشیاء در Active Directory
وقتی به دنبال اشیاء در سرویس دایرکتوری دامنه میگردیم معموال جستجو از کارایی باالتری نسب به مرور ت
برخوردار اس  .در این تمرین از سه رابط برای جستجو استفاده میکنیم.
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 .1با کاربر  Administratorبه  Server01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
میکنیم.
 .1روی دکمه  Find Objects In Active Directory Domain Servicesکلی

میکنیم.

 .2بررسی میکنیم که لیس بازشوی  Inعبار  contoso.comرا نشان میدهد.
 .1در کادر  Nameعبار  Barbرا تایپ میکنیم.
 .1روی  Find Nowکلی

میکنیم.

 .1دو کاربر با نامهای  Barbaraباید در نتیجه جستجو ظاهر شود.
 .1کادر را میبندیم.
 .8از منوی استار  Networkرا باز میکنیم.
 .9روی  Search Active Directoryکلی

میکنیم.

 .11مراحل  2تا  1را تکرار میکنیم.
 .11در ابزار  Active Directory Users And Computersروی گره  Saved Queriesکلی

راس کرده و  Newو

بعد  Queryرا انتخاب میکنیم.
 .11در کادر  Nameعبار  All Usersرا تایپ میکنیم.
 .12در کادر  Descriptionعبار  Users for the entire domainرا تایپ میکنیم.
 .11روی  Define Queryکلی

میکنیم.

 .11در زبانه  Usersدر کادر  Nameعبار  Has A Valueرا انتخاب می کنیم.
 .11دو بار روی  OKکلی

میکنیم تا کادرها بسته شوند.

 View .11را انتخاب کرده و روی  Add/Remove Columnsکلی

میکنیم.

 .18در لیس ستونهای  Last Name ، Availableرا انتخاب کرده و روی دکمه  Addکلی
 .19در لیس ستونهای  Type ، Displayedرا انتخاب کرده و روی دکمه  Removeکلی
 .11روی  OKکلی

میکنیم.
میکنیم.

میکنیم.

 .11سرستون  Last Nameرا طوری میکشیم که بین  Nameو  Descriptionقرار گیرد.
 .11روی سرستون  Last Nameکلی

میکنیم تا کاربران به صور الفبایی مرت شوند.

خالصه درس


 OUها  containerهای مدیریتی هستند که اشیاء همسان از نظر نیازمندی مدیریتی و پیکربندی را در بر میگیرند .این
راهی برای دسترسی و مدیری مجموعه کاربران ،گروهها ،کامپیوترها و دیگر اشیاء میباشد .به  OUنمیتوانیم مجوز دسترسی
به منابعی مانند پوشه اشتراکی بدهیم.



وقتی اشیائی نظیر کاربر ،کامپیوتر یا گروه میسازیم قادر خواهیم بود فقط برخی از خصوصیا آنرا هنگام ساخ پیکربندی
کنیم .پس از ساخ در پنجره  Propertiesشیء میتوانیم خصیصههای دیگر را نیز پیکربندی کنیم.



خصوصیا شیء مانند  Managed By ،Descriptionو  Notesمیتواند برای مستندسازی اطالعا مهم شیء به کار
رود.
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به طور پیش فرض  OUدر وضعی محافظ شده ساخته میشود .برای غیرفعال کردن حفاظ باید از منوی  Viewگزینه
 Advanced Featuresرا روشن کنیم .سپس در پنجره  Propertiesی

 OUزبانه  Objectرا باز کرده و محافظ را

غیر فعال میکنیم.
سئواالت پایان درس
 .1فرض کنید پنجره خط فرمان را به صور  elevatedباز کردهایم .از دستور  Dsrmبه منظور حذف ی
اتفاقی توسط یکی از مدیران شبکه با نام  Jamesساخته شده استفاده میکنیم .جواب این اس

 OUکه به طور

Dsrm Failed: Access

 .Is Deniedعل خطا چیس ؟
 .Aباید پنجره خط فرمان را با کاربر عضو گروه  Administratorsباز کنیم.
 .Bفقط گروه  Administratorsمیتواند  OUرا حذف کند.
 .Cفقط مال

( )ownerآن میتواند آنرا حذف کند.

 OU .Dاز نظر حذف حفاظ شده اس .

درس  :2تفویض اختیار ( )Delegationو امنی اشیاء Active Directory
در دروس پیشین این فصل یاد گرفتیم که چگونه کاربر ،گروه ،کامپیوتر و  OUبسازیم و چطور به خصوصیا آنها دسترسی پیدا کنیم .توانایی ما
در اجرای این عملیا بستگی به عضوی ما در گروه  Administratorsدامنه داش  .برای انجام وظایفی مانند تغییر کلمه عبور کاربران و یا باز
کردن قفل حسابهای کاربری نیازی نیس افراد تیم پشتیبانی را به گروه  Administratorsدامنه اضافه کنیم .بجای آن بهتر اس به اعضاء تیم
پشتیبانی بر حس وظیفهای که دارند دسترسی بدهیم و نه بیشتر .در این درس یاد میگیریم چگونه وظایف مدیریتی خاصی را واگذار کنیم  .این
مهم با تغییر لیس کنترل دسترسی ( )ACLاشیاء Active Directoryمحقق میشود .
بعد از این درس شما میتوانید :





اهداف اجرایی واگذاری اختیار راشرح دهید
نسب به اشیاء Active Directoryتوسط رابطهای کاربری ویرایشگر امنی و ویزارد واگذاری اختیار مجوز اعطا کنید.
با استفاده از ابزارهای خط فرمان و رابط کاربری ،مجوزهای اشیاء Active Directoryرا مشاهده کرده و از آنها گزارش تهیه
کنید



مجوزهای نهایی ( )effectiveرا برای کاربر یا گروه ارزیابی کنید
مجوزهای ی

شیء را به حال اولیه خودش برگردانید

 رابطه بین واگذاری اختیار و طراحی  OUها را توصیف کنید
زمان  21 :دقیقه
مفهوم تفویض اختیار
در بیشتر سازمانها بیش از ی مدیر شبکه وجود دارد و همزما ن با رشد سازمان وظایف مدیریتی شبکه بین مدیران مختلف شبکه یا واحدهای
پشتیبانی توزیع میشود .بعنوان مثال در بسیاری از سازمانها نیروهای پشتیبان شبکه قادرند کلمه عبور کاربران را تغییر دهند و حساب کاربرانی را
که قفل شده باز کنند .این توانایی نیروهای پشتیبانی نمونه واگذاری اختیار وظایف مدیریتی میباشد .آنها معموالً نمیتوانند کاربر جدید بسازند فقط
میتوانند تغییرا خاصی روی حسابهای کاربری موجود ایجاد کنند.
همه اشیاء  Active Directoryمانند کاربران ،کامپیوترها و گروهها که در درس قبلی ساختید توسط لیستی از مجوزها میتوانند ایمن گردند
بنابراین میتوانید به اعضاء گروه پشتیبانی مجوز تغییرکلمه عبور را نسب به اشیاء کاربر اعطا کنید .مجوزهای اعطاشده نسب به ی شیء را
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)access control entries (ACEsمیگویند و به کاربران ،گروهها یا کامپیوترها (واحدهای امنیتی) اعطا میشوند ACE .ها در لیستی بنام
) discretionary access control list (DACLمربوط به ی شیء ذخیره میشوند DACL .بخشی از  ACLی شیء اس که شامل لیس
کنترل دسترسی سیستم ( )SACLنیزمیشود که دربرگیرنده تنظیما ممیزی ( )Auditingاس  .اگر مجوزهای فایل و پوشه را مطالعه کرده باشید
متوجه میشوید واژهها و مفهوم بکار رفته در آنجا با مبحث فعلی یکسان اس .
واگذاری اختیار کنترل مدیریتی یا اختصاراً واگذاری اختیار یعنی اعطاء مجوزهایی که با آن میتوان دسترسی به اشیاء و خصوصیا را در Active
 Directoryمدیری کرد .درس مانند زمانی که به گروهی امکان تغییر فایلها را در پوشه میدهیم میتوانیم به ی گروه توانایی تغییرکلمه عبور
اشیاء کاربر را بدهیم.
مشاهده  ACLی شیء در Active Directory
 ACLی شیء کاربر در  Active Directoryدر پایینترین سطح قرار دارد .برای مشاهده  ACLی شیء :
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کنید
 .1گزینه  Advanced Featuresرا از منوی  Viewانتخاب کنید
 .2روی شیء مورد نظر کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید
 .1زبانه  Securityرا کلی کنید
اگر  Advanced Featuresفعال نباشد زبانه  Securityنیز در کادر محاورهای  Propertiesدیده نمیشود.
زبانه  Securityکادر محاورهای  Propertiesدر شکل  11 -1نشان داده شده اس .

زبانه  Securityمربوط به کادر محاورهای  Propertiesدر Active Directory
شکل 1 -11
 .1روی دکمه  Advancedکلی کنید
زبانه  Securityی مرور کلی روی واحدهای امنیتی دارد که نسب به شیء مجوز دارند ولی این زبانه جزئیا کافی درباره لیستهای
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کنترل دسترسی  Active Directoryارائه نمیدهد تا مدیر شبکه بتواند لیس را تفسیر یا مدیری کند .برای همین باید روی
 Advancedکلی کنیم تا کادر محاورهای  Advanced Security Settingsباز شود.
شکل  11 -1این کادر را نمایش میدهد

شکل 1 -11

.1

کادر

محاورهای  Advanced Security Settingsبرای ی شیء
زبانه  Permissionاز کادر محاورهای فول لیس  DACLشیء را نمایش میدهد .در شکل فول بخوبی مشخص اس که  ACEها در ی
خط از لیس مجوزها خالصه شده اس  .در این کادر  ACEهای تفکی شده مربوط به  DACLنمایش داده نمیشود .بعنوان مثال در
شکل فول خطی از مجوزها که انتخاب شده در واقع ترکی دو  ACEمیباشد.
برای مشاهده  ACEهای جزئی ی  entryمجوز entry ،را انتخاب و کلید  Editرا بزنید .
کادر محاورهای  Permission Entryظاهر شده جزئیا  ACEهای تشکیل دهنده  entryمذکور را طبق شکل  11 -1نمایش میدهد
.
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کادر محاورهای Permission Entry

شیء ،خصیصه و حقوق دسترسی
 DACLی شیء ،اعطاء مجوز نسب به خصیصه مشخصی از ی شیء را امکانپذیر میکند .همانطوری که در شکل  11 -1دیدیم میتوانیم نسب
به تغییر شماره تلفن و پس الکترونیکی مجوز صادر کرده یا از آن جلوگیری کنیم .در حقیق این فقط ی خصیصه نیس بلکه ی مجموعه
خصیصه اس که خصوصیا مشخص متعددی را در برمیگیرد .مدیری خصوصیاتی که معموالً بصور گروهی استفاده میشوند با مجموعههای
خصیصه سادهتراس  .ولی ممکن اس نیاز داشته باشیم باز هم مجوزهای جزئیتری را اعطا یا ممانع کنیم .مثالً اجازه تغییر فقط شماره همراه یا
آدرس منزل را صادر کنیم.
صدور مجوز همچنین با هدف حقول دسترسی نیز میتواند باشد .این حقول به عمل خاصی مانند تغییر یا  resetکلمه عبور اشاره میکند .تفاو
بین این دو حق بسیار مهم اس  .اگر کسی حق تغییر کلمه عبور را داشته باشد باید قبال از تغییر کلمه عبور فعلی را وارد کند ولی اگر حق reset
داشته باشد نیازی به دانستن کلمه عبور قبلی نیس .
در نهای مجوزها نسب به اشیاء اعطا میشوند .مثالً توانایی تغییر مجوزهای ی شیء توسط  Allow::Modify Permissions،ACEکنترل
میشود  .ساخ اشیاء فرزند ( )Childنیز توسط مجوزهای شیء کنترل میشود .مثالً میخواهیم به اعضای تیم پشتیبانی مجوز ساخ اشیاء
کامپیوتر برای کامپیوترها و لپتاپها را در  OUاعطا کنیم Allow::Create Computer Objects،ACE .را باید برای تیم پشتیبانی در OU
مربوطه در نظر بگیریم.
نوع و حوزه مجوزها در زبانههای  Objectو  Propertiesو لیس بازشوی  Apply Toدر هر زبانه مدیری میشود .
اعطاء مجوز توسط کادر محاورهای Advanced Security Settings
سناریویی را تصور کنید که میخواهیم به تیم پشتیبانی حق تغییر کلمه عبور کاربر  James Fineرا اعطا کنیم .در این بخش ابتدا یاد میگیریم از
سخ ترین راه ممکن این کار را انجام دهیم یعنی توسط ایجاد  ACEدر  DACLشیء کاربر .سپس یاد میگیریم با استفاده از ویزارد Delegation
 Of Controlبرای کل  OUUsersواگذاری اختیار کنیم و خواهیم دید که چرا روش آخر توصیه میشود .
 .1ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSرا باز کنید
 .1منوی  Viewرا باز کرده و  Advanced Featuresرا انتخاب کنید
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روی شیء دلخواه کلی راس کرده  Propertiesرا انتخاب کنید
زبانه  Securityرا باز کنید
دکمه  Advancedرا کلی کنید
دکمه  Addرا بزنید
اگر سرویس کنترل دسترسی کاربر ویندوز فعال باشد ممکن اس مجبور شویم روی  Editکلی کنیم و قبل از این که دکمه  Addظاهر
شود اعتبار مدیریتی وارد کنیم.
در کادر محاورهای  Selectواحد امنیتی را که مجوز به آن اعطا میشود انتخاب کنید.
روش بهینه اعطاء مجوز به گروه اس نه ی کاربر تنها .درمثال قبل بهتر اس گروه پشتیبانی انتخاب شود.
روی  OKکلی کنید.
کادر محاورهای  Permission Entryباز میشود.
مجوزهای مورد نظر را پیکربندی کنید.
در این مثال در زبانه  Objectلیس مجوزها را اسکرول کرده و گزینه  Allow::Reset Passwordرا انتخاب کنید.
روی  OKکلی کنید تا کادر بسته شود.

مفهوم مجوز موروثی و مدیریت آن
میتوان تصور کرد که اعطاء مجوز تغییر کلمه عبور به تیم پشتیبانی برای هر شیء کاربر بصور مجزا چه کار زمانبری خواهد بود .خوشبختانه
اجباری برای این کار وجود ندارد .بجای آن میتوان مجوز را نسب به  OUصادر کرد .مجوزی که نسب به  OUاعطا میشود توسط همه اشیاء آن
به ارث برده میشود .بعنوان مثال اگر مجوز ریس کلمه عبور برای ی  OUصادر گردد همه کاربران  OUآنرا به ارث خواهند برد یعنی در ی
مرحله اختیار مدیریتی واگذاری میشود .
وراث مفهوم ساده وروشنی دارد .اشیاء فرزند مجوزهای  containerیا  OUوالد خود را به ارث میبرند  OU .یا  containerوالد مجوزها را از والد
خود به ارث میبرد و اگر در باالترین سطح باشد و والدین داشته باشد از دامنه به ارث میبرد .دلیل اینکه شیء فرزند مجوزها را از والد خود به ارث
میبرد اینس که بطور پیشفرض شیء جدید هنگام ساخ دارای گزینه Include Inheritable Permissions From This Object's
 Parentفعال میباشد .این گزینه در شکل  11 -1قابل مشاهده اس
توجه داشته باشید که گزینه فقط روی مجوزهای با قابلی وراث عمل میکند در حالی که همه مجوزها قابلی وراث ندارند .مثالً مجوز ریس
کلمه عبور منتس به ی  OUتوسط شیء گروه به ارث برده نمیشود چرا که گروهها اصالً خصل کلمه عبور ندارند  .بنابراین وراث به کالسهای
اشیاء خاصی قابلی توسعه دارد بعنوان مثال کلما عبور به شیء کاربر مربوط میشود نه به گروهها .بعالوه کادر  Apply Toدر کادر محاورهای
 Permission Entryبه منظور تعیین حد و مرز وراث مجوز بکار میرود .این مبحث دارای پیچیدگیهایی اس ولی چیزی که باید بدانیم اینس :
بطورپیشفرض شیء جدید مجوزهای ممکن را از شیء والد خود (معموالً  OUیا  )containerبه ارث میبرد.
حاال این سئوال پیش میآید که اگر مجوز موروثی مناس نباشد چه باید بکنیم؟ جواب اینس  :برای تغییر مجوزهای موروثی دو کارمیتوان انجام
داد  .اول  :میتوان عالم کادر  Include Inheritable Permissions From This Object's Parentرا در کادر محاورهای Advanced
 Security Settingsبرداش  .با انجام اینکار شیء دیگر از والد خود ارثبری نمیکند و همه مجوزها مشخصاً برای شیء قابل تعریف خواهد بود  .به
جه اینکه در قانون وراث که از والد اعمال میگردد استثنا پیش میآید این روش مناسبی نمیتواند باشد .
روش دوم اینس که جلوی وراث را نگیریم ولی با اعطای مجوزهای اختصاصی به شیء فرزند (مجوز )explicitمجوزهای موروثی را بیاثر کنیم.
مجوزهای  explicitهمیشه مجوزهای موروثی را بیاثر میکنند  .نکته خیلی مهم اینس که اگر مجوز  explicitاجازه دسترسی بدهد مجوز
موروثی را که از دسترسی ممانع ( )denyمیکند بیاثر میکند  .شاید به نظر ضد و نقیض بیاید ولی میشود اینطور توجیه کرد که قانونی از طرف
والد برای عدم دسترسی وضع شده ولی شیء فرزند بعنوان استثنا در نظر گرفته شده اس (. )allow
مراق سناریوهایی باشید که دسترسی یا واگذاری اختیار طبق انتظار اجرا نمیشوند  .در این حال یا وراث شکسته شده اس
نکته امتحانی
یعنی فرزند مجوزهای والد را به ارث نمیبرد یا شیء فرزند مجوز  explicitدارد که مجوز والد را بی اثر میکند .
واگذاری اختیار وظایف مدیریتی توسط ویزارد Delegation Of Control
تاکنون پیچیدگی  DACLرا دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که مدیری مجوزها با استفاده از کادر محاورهای  Permission Entryکار سادهای
نیس  .خوشبختانه راه بهتری وجود دارد و آن ویزارد  Delegation Controlمیباشد .رویه زیر جزئیا آنرا نشان میدهد .
 .1ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSرا باز کنید .
 .1روی گره مورد نظر (دامنه یا  )OUکه میخواهید اختیارا مدیریتی را واگذاری کنید کلی راس کرده و  Delegation Controlرا
انتخاب کنید .در این مثال میتوانید  OUمتشکل از کاربران را انتخاب کنید .ویزارد ظاهر میشود.
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روی  Nextکلی کنید .ابتدا گروه مدیریتی که قرار اس وظایف به آنها محول شود در نظر بگیرید.
در صفحه  Users or Groupsدکمه  Addرا کلی کنید .
از کادر محاورهای  Selectبرای انتخاب گروه استفاده کرده و  OKرا بزنید .
 Nextرا بزنید  .سپس میتوانید وظایف خاص مورد نظر را برای گروه مشخص کنید.
در صفحه  Tasks To Delegateوظایف را مشخص کنید .در این مثال وظایف  Reset User Passwordsو Force Password
 Change at Next Logonرا انتخاب میکنیم.
کلید  Nextرا بزنید.
خالصه اطالعا ورودی به ویزارد را مرور کرده و  Finishرا کلی کنید  .ویزارد فول  ACEهای مورد نیاز برای اجرای وظایف تعریف
شده گروههای منتخ را اعمال میکند.

گزارشگیری و مشاهده مجوزها
زمانی که نیاز اس بدانیم چه کسی چه کاری میتواند انجام دهد راههای متعدد دیگری وجود دارند تا ما بتوانیم مجوزها را مشاهده کنیم و گزارش
بگیریم .قبال یاد گرفتیم که مجوزها را در  DACLتوسط کادر محاورهای  Advanced Security Settings and Permission Entryببینیم.
ابزار خط فرمان  Dsacls.exeنیز از اشیاء دایرکتوری گزارش تهیه میکند .وقتی دستور را به همراه  DNی شیء تایپ کنید گزارشی از مجوزهای
شیء را بعنوان خروجی دریاف میکنید .بعنوان مثال فرمان زیر گزارشی از مجوزهای منتس به OUPeopleرا ارائه میدهد :
"Dsacls.exe "ou=people,dc=contoso,dc=com
فرمان  dsaclsهمچنین در اعطای مجوز برای واگذاری اختیار کاربرد دارد .برای اطالعا کمکی syntaxو کاربرد فرمان تایپ کنید :
?Dsacls.exe /
حذف مجوزهای یک شیء
چطور میتوان اختیارا واگذاری شده را برگرداند؟ متاسفانه دستوری در این ارتباط وجود ندارد  .برای این منظور از کادر محاورهای Advanced
 Security Settingsو  Permission Entryاستفاده میشود .جه برگرداندن مجوزها به حال پیشفرض کادر محاورهای Advanced
 Security Settingsرا باز کرده و  Restore Defaultرا میزنیم .مجوزهای پیشفرض کالس شیء توسط schemaActive Directory
مشخص میگردد .پس از انجام این کار میتوانیم دوباره مجوزهای  explicitرا به  DACLبیافزاییمDsacls .همچنین سوئیت  /sدارد که میتواند
مجوزها را به حال پیشفرض درآورد و سوئیت /tکه تغییرا را بروی شیء و تمام اشیاء فرزندش اعمال میکند .برای مثال جه گرفتن مجوزهای
 OUPeopleو اشیاء فرزندش تایپ میکنیم :
Dsacls "ou=people,dc=contoso,dc=com" /resetdefaultdacl
مفهوم مجوز نهایی ()effective
مجوز نهایی برآیند مجوزهای ی واحد امنیتی مانند کاربر یا گروه اس که براساس مجموع تاثیرا  ACEهای موروثی یا  explicitبه دس
میآید .بعنوان مثال توانایی تغییرکلمه عبورکاربر میتواند نتیجه عضوی در گروهی باشد که اجازه تغییر دادن کلمه عبور را روی ی  ،OUچند
سطح باالتر از شیءکاربر دارد  .مجوز موروثی گروهی که عضو آن هستید باعث میشود مجوز نهایی  Allow::Resetروی کلمه عبور داشته باشید.
مجوز نهایی زمانی پیچیده خواهد شد که مجوزهای دسترسی و عدم دسترسی  ACEهای موروثی و  explicitهمزمان موجود باشد و ما عضو
گروههای مختلفی باشیم که نسب به اشیاء مجوزهای متفاوتی دارند
اینکه مجوز به حساب کاربری نسب داده شود یا گروهی که کاربر عضو آن اس فرقی نمیکند .در نهای  ACEبه کاربر اشاره میکند .هر چند
امکان نسب دادن به ی کاربر یا کامپیوتر نیز موجود اس ولی بهترین روش اینس که مجوزها به گروه نسب داده شود .نسب دادن ی مجوز
مستقیماً به کاربر در مقایسه با حالتی که مجوز به گروهی که کاربر عضو آن اس اعطا میشود نشانگر اهمی بیشتر یا کمتر مجوز نیس .
مجوزهای دسترسی تجمعی هستند  .مثالً زمانی که کاربری عضو گروههای مختلفی اس که هر گروه دارای مجوز عملیا مختلفی اس درس
مانند حالتی که همه وظایف به کاربر واگذاری شده اس کاربر میتواند همه آن وظایف را انجام دهد .
مجوزهایی که دسترسی را منع میکنند ( )denyمجوزهای معادل که اجازه دسترسی میدهند راخنثی میکنند  .اگر کاربری عضو دو گروه باشد و
ی گروه مجوز تغییرکلمه عبور داشته باشد و گروه دوم از این کار منع شده باشد کاربر اجازه تغییر کلمه عبور را نخواهد داش .
در استفاده از منع دسترسی احتیاط کنید .
نکته
عموماً نیازی به استفاده از منع دسترسی وجود ندارد  .اگر مجوز دسترسی به کاربری اعطا نشود کاربر نمیتواند عملیا را انجام دهد  .قبل از اعطا
منع دسترسی بهتر اس بررسی شود آیا با حذف ی مجوز دسترسی منظور حاصل میشود یا نه  .نهایتاً توصیه میشود منع مجوز را با احتیاط و
بندر بکاربرید.
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مجوزها همگی ذرهای هستند  .حتی اگر کاربری از تغییر کلمه عبور منع شده باشد درصور اعطاء مجوزهای دسترسی دیگر امکان تغییرنام کاربری
یا آدرس پس الکترونی را خواهد داش
در نهای یاد گرفتیم اشیاء فرزند بطور پیشفرض مجوزهای قابل وراث را از اشیاء والد خود به ارث میبرند و مجوزهای  explicitمجوزهای موروثی
را بی اثر میکنند  .یعنی مجوز دسترسی  explicitمجوز منع دسترسی را بیاثر میکند.
متاسفانه تعامل پیچیده انواع مجوزها از قبیل کاربر ،گروه ،explicit ،موروثی ،دسترسی و منع دسترسی محاسبه مجوزهای موثر را میتواند کمی
سخ کند .البته زبانه  Effective Permissionsدر کادر محاورهای  Advanced Security Settingsمربوط به شیء موجود اس ولی از
آنجایی که جزئیا کافی در مورد مجوزها را ندارد عمالً غیرقابل استفاده میباشد .بهرحال گزارش مجوزها را هم از دستور Dsaclsو هم از زبانه
مذکور میتوانیم استخراج کنیم و از آن برای محاسبه مجوزهای نهایی بهره ببریم ولی اینکار بصور دستی انجام میگیرد.
کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
اطالعا بیشتر
بهترین روش برای واگذاری اختیار در  Active Directoryکنترل دسترسی مبتنی بر نقش اس  .هرچند این رویکرد در امتحان مایکروساف جایی
ندارد درک آن در به پیادهسازی بهتر واگذاری اختیار در دنیای واقعی کم میکند .برای اطالعا بیشتر به منبع زیر مراجعه کنید Windows :
Administration Resource Kit:Productivity Solutions for IT Professionalsتهیه شده توسط دن هلم (انتشارا مایکروساف
سال .)1118
طراحی ساختارOUبرای پشتیبانی ازتفویض اختیار
اآلن میدانیم کهOUهاcontainerهای مدیریتی ودربرگیرنده اشیائی هستندکه نیازمندیهای مدیریتی،پیکربندی ونمایشپذیری
()visibilityیکسان دارند .حاالاولین نیازمندی رادرک میکنید :مدیری  .اشیائی که بطرزمشابهی توسط مدیران مشابه مدیری
میشوندبایددری OUقرارگیرند .ازطریق جای دادن کاربران دری OUبنامPeopleواعطاءی مجوزبهOUعمالًواگذاری اختیارتغییرکلمه عبوررابه
گروه پشتیبانی دادهایم .هرمجوزدیگری که روی عملکردمدیرشبکه نسب به کاربرتاثیرمیگذاردمیتواندرویOUPeopleاعمال شود .بعنوان مثال
میتوانیم به مدیران منابع انسانی سازمان اجازه غیرفعال کردن حساب کاربری کاربران رابدهیم تادرپایان دوره کاری حساب آنهاغیرفعال گردد .این
اختیاررانیزمیتوان نسب بهOUPeopleواگذاری کرد.
میدانیدکه به مدیران شبکه توصیه میشودباحساب کاربری سطح پایین به سیستم خودواردشوندوابزارهای مدیریتی رابااعتباری حساب سطح باالکه
برای اجرای وظایف مدیریتی مجوز الزم راداراس اجراکنند .این حسابهای ثانویه حسابهای مدیریتی شبکه میباشند .منطقی نیس که گروه
پشتیبانی توانایی تغییرکلمه عبورروی چنین حسابهای سطح باالیی راداشته باشندوهمچنین مدیران منابع انسانی بتوانندآنهاراغیرفعال کنند .بنابراین
مدیری حسابهای مدیریتی باحسابهای غیرمدیریتی تفاو دارد .به همین دلیل اس کهOUجداگانهای بنامAdminsبرای اشیاءکاربرمدیریتی
ایجادشده اس  .واگذاری اختیارروی اینOUکامالًباOUPeopleمتفاو اس .
بهمین ترتی ممکن اس بخواهیم به تیم پشتیبانی خوداختیارافزودن شیءکامپیوتررابهOUClientsواگذاریکنیم که شامل کامپیوترهای دس تاپ
ولپتاپ میشودولی درموردOUServersفقط بایدگروهServer Administrationمجوزساخ ومدیری اشیاءکامپیوترراداشته باشند.
نقش اصلیOUهاتعیین حوزه اختیاراتی اس که به اشیاءدیگرواگذاری میگردد .شروع طراحی محیط Active Directoryطراحی
ساختارOUخواهدبودکه مدل مدیریتی سازمان رامشخص میکند .بندر پیش میآیدکه ساختارمدیری اشیاءActive Directoryباچار سازمانی
مشابه باشند .عموماًکاربران عادی به ی روش وتوسط ی تیم پشتیبانی میشوندبنابراین اشیاءکاربردری OUیاشاخهای ازآن قرارداده میشوند.
اغل سازمانهایی که خدما متمرکزدارندعملیا پشتیبانی متمرکزهم دارنددرچنین حالتی همه اشیاءکامپیوتردری OUیاشاخهای ازآن
قرارمیگیرند .بهرصور درحالتی که سیستم پشتیبانی مرکزی نداردOUClientsبه چندشاخه تقسیم میشودکه هرکدام نماینده ی محل
جغرافیایی میباشند .درهرمحل اختیارواحدبرای افزودن اشیاءکامپیوتربه دامنه به گروه پشتیبانی محلی سپرده میشود.
ابتداOUهارابه منظورواگذاری اختیارکافی نسب به اشیاءدایرکتوری طراحی میکنیم .پس ازدستیابی به هدف اول طراحی راباهدف تسهیل در
پیکربندی کامپیوترهاواشیاءازطریق سیاستهای گروهی که درفصل  1بحث میشودتصحیح میکنیم .طراحیActive Directoryی هنروعلم اس .
تمرینات واگذاری اختیارات مدیریتی
درابن تمرینا واگذاری اختیارا مدیریتی دردامنه contoso.comمدیری میشودونتایج تغییرا رویACLهادراشیاء Active
Directoryمشاهده میگردد .قبل ازاجرای تمرینا بایدتمرینا درس " 1ساخ وجستجوی اشیاءدر "Active Directoryراانجام داده باشید.
OUهاایجادشده درآن تمرینا برای تمرینا فعلی الزم میباشد.
واگذاری اختیارات برای پشتیبانی ازحسابهای کاربری
تمرین 1
دراین تمرین قراراس گروه پشتیبانی اجازه ریس کلمه عبوروفعال کردن حسابهای کاربری رادرOUPeopleدریاف کنند.
 .1بااعتبارAdministratorبهSERVER01واردشده وابزارActive Directory Users And Computersرااجراکنید.
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.1
.2
.1
.1
.1
.1
.8
.9

راس کرده وDelegate Controlراانتخاب میکنیم

گرهDomainرابازمیکنیم ( )contoso.comرویOUPeopleکلی
تاویزاردDelegation Of Controlاجراشود.
روی Nextکلی میکنیم.
روی صفحهUsers Or GroupsدکمهAddرامی زنیم.
درکادرمحاورهایSelectتایپ میکنیمHelp DeskوOKرامیزنیم.
رویNextکلی میکنیم.
درصفحهTask To DelegateگزینهReset User Passwords And Force Password Change At Next Logonراانتخاب
میکنیم.
روی Nextکلی میکنیم.
خالصه تنظیما رامرورکرده وFinishرامیزنیم.

مشاهده مجوزهای واگذارشده
تمرین 2
دراین تمرین مجوزهای نسب داده شده به گروه پشتیبانی رامشاهده میکنیم.
 .1بااعتبارکاربریAdministratorبه SERVER01واردمیشویم ابزارActive Direcotry Users And Computersرابازمیکنیم.
 .1رویOUPeopleکلی راستکرده وPropertiesراانتخاب میکنیم.
توجه داشته باشیدکه زبانهSecurityقابل مشاهده نیس  .وقتیAdvanced Featuresفعال نیس نمیتوانیم
زبانهSecurityرادرکادرمحاورهایPropertiesی شیءببینیم.
 .2رویOKکلی میکنیم تاکادرمحاورهایPropertiesبسته شود.
 .1منویViewرابازمیکنیم وگزینهAdvanced Featuresراانتخاب میکنیم.
 .1رویOUPeopleکلی راس کرده وPropertiesراانتخاب میکنیم.
 .1روی زبانهSecurityکلی میکنیم.
 .1دکمه  Advancedرامیزنیم.
 .8درلیس Permission Entriesاولین مجوزاعطاشده بهHelp Deskراانتخاب میکنیم.
 .9دکمه Editرامیزنیم.
 .11درکادرمحاورهای Permission Entryمجوزموردنظرراپیداکرده ورویOKکلی میکنیم تاکادربسته شود.
 .11مراحل  8تا  11رابرای مجوزدومHelp Deskتکرارمیکنیم.
 .11برای مشاهدهACLی کاربردرOUPeopleمراحل  1تا  11رابرای کاربرتکرارمیکنیم ومجوزهای موروثی اعطاشده به Help Deskراچ
میکنیم.
 .12درخط فرمان عبار "dsacls "ou=people,dc=contoso,dc=comراتایپ کرده وکلیدEnterرابزنید.
 .11مجوزهای اعطاشده به Help Deskراپیداکنید.
خالصه درس









واگذاری اختیاردرActive Directoryدر سازمان این امکان راایجادمیکندکه وظایف مدیریتی مشخصی به شخص یاگروههای مناس
محول شود.
واگذاری اختیارنتیجه مجوزهایاACEهای مرتبط با DACLدر Active Directoryمیباشد.
DACLازطریقAdvanced Security Settingsدر کادر محاورهایPropertiesشیءقابل مشاهده وتغییراس .
ویزارد Delegation of Controlپیچیدگی ذاتیACLاشیاءراازطریق اعطاءمجوزبه گروههاازبین میبرد.
مجوزهای ی شیءبااستفاده ازکادرمحاورهای Advanced Security SettingsیاDsaclsباسوئیت /resetDefaultDACLقابل
برگش به حال اولیه اس .
بهترین روش برای واگذاری اختیاراستفاده ازOUاس .اشیاءداخلOUمجوزهاراازOUوالدبه ارث میبرند.
وراث قابل تغییراس چه باغیرفعال کردن آن روی شیءفرزندچه اعطای مجوزexplicitبه شیءفرزندکه باعث بیاثرشدن مجوزموروثی
میشود.
مجوزهای نهایی برآیندمجوزهای کاربر،گروه،دسترسی،عدم دسترسی،موروثی وexplicitمیباشد .مجوزهای عدم دسترسی مجوزهای
دسترسی رابیاثرمیکنندومجوزهایexplicitمجوزهای موروثی رابیاثرمیکنند .بنابراین مجوزدسترسیexplicitمجوزعدم دسترسی
موروثی رابیاثرمیکند.
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سئواالت پایان درس
.1

میخواهید به گروه پشتیبانی خودامکانresetکلمه عبوروبازکردن قفل حسابهای کاربران رابدهید .ازکدام ابزارزیراستفاده میکنید؟
Delegation of Control Wizard .A
DSACLS .B
DSUTIL .C
 .Dکادر محاورهای Advanced Security Settings

فصل 2

کاربران
در فصتل " 1نصت " ) Active Directory Domain Services(AD DSبته عنتوان راهحتل identity and access
معرفی شد .حساب های ذخیره شده کاربران در دایرکتوری کامپوننتهای اساسی  identityهستند .بخاطر اهمی شتان ،دانتش
حسابهای کاربری و عملیا مرتبط با پشتیبانی آنها در موفقی مدیر شبکه سازمانی مبتنی بر ویندوز نقش حیاتی دارد.
توانایی شما در کارکرد موثر با حسابهای کاربری میتواند در افزایش بهرهوری تاثیر فراوان داشته باشتد .مهتار هتایی کته در
سا ختن یا تغییر ی حساب کاربری موثر هستند مانند مواردی که در فصل " 1مدیری " تشریح شد در مواجهه با تعداد زیتاد
کاربربیفایده خواهند بود .مثال آن ساختن حسابهای جدید برای کارمندان تازه استخدام شده سازمان اس .
در این فصل یاد میگیریم چگونه از ابزارها و تکنی ها ب رای خودکار سازی ایجاد و مدیری کاربران و جستتجو و تغییتر اشتیاء
کاربر و خصوصیا شان استفاده کنیم .همزمان با  Microsoft Windows PowerShellآشنا میشویم که آینده متدیری
خودکار و مبتنی بر خط فرمان برای تکنولوژیهای ویندوزی اس  .همچنین گزینههتای مختلفتی را بتا هتدف اجترای وظتایف
مدیریتی معمول یاد میگیریم.
در امتحان بینالمللی انتظتار متی رود آشتنایی مختصتری بتا اهتداف و شتکل دستتوری ابزارهتای ختط فرمتانWindows ،
 PowerShellو ) Microsoft Visual Basic Script (VBScriptداشته باشید .بهرحال در این فصل چیتزی بتیش از
محدوده امتحان ارائه می گردد و خودکارسازی و اسکریپ نویسی را بطور کامل معرفی میکند .مطالبی را که در این فصل یتاد
می گیرید خوب تمرین کنید نه به خاطر امتحان بلکه هرچقدر وظایف مدیریتی تکراری خود را بصتور خودکتار انجتام دهیتد
بهرهوری و موفقی شما بیشتر خواهد شد.
اهداف امتحانی در این فصل
 ساخ و پشتیبانی اشیاء Active Directory
 oخودکارسازی ساخ حسابهای Active Directory
 oپشتیبانی حسابهای Active Directory
دروس این فصل :



درس  :1خودکارسازی ساخ حسابهای کاربری
درس  :1ساخ کاربر با  Windows PowerShellو VBScript

 درس  :2پشتیبانی از اشیاء کاربر و حسابها
قبل از شروع
برای اجرای تمرینا این فصل باید  SERVER01را به  DCدر دامنه  contoso.comارتقا داده باشید .برای مشتاهده جزئیتا ایتن
کار به فصل  1مراجعه کنید.
در دنیای واقعی
دن هلم

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

54

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

جال خواهد بود اگر لحظه ای درنگ کنیم و ببینیم چه میزان از وق ما بعنوان مدیر شبکه صترف اجترای عملیتا ابتتدایی مربتوط بته
اشیاءکاربران می شود .همه روزه در ی شبکه سازمانی با ی سری موارد خاص در مورد مدیری کاربران مواجه میشویم .مثالً کارمندان
استخدام میشوند ،منتقل میشوند ،ازدواج میکنند و عاقب سازمان را ترک میکنند .بعنوان ی انسان اشتباهاتی دارنتد کته نمونته آن
فراموش کردن کلمه عبور یا قفل کردن حساب خودشان با تایپ کلمه عبور اشتباه میباشد.
مدیران شبکه باید به همه این مشکال پاسخ دهند .از طرفی حسابهای کاربری خیلی پیچیده هستند چرا که خصوصتیا زیتادی دارنتد
که حتی مدیران کارکشته نیز اغل با این فرایندها و قوانین که خود وضع کردهاند سرگردان متیشتوند .بته نظتر اینجانت رمتز داشتتن
مدیری کاربران بصور امن ،کارامد و پیوسته افزایش سطح مهار مدیران میباشد.

درس  : 1خودکارسازی ساخت حسابهای کاربری
در فصل  1یاد گرفتیم که چطور در ابزار  Active Directory Users And Computersکاربر جدیتد تعریتف کنتیم .اگرچته روش
ذکر شده در فصل  1برای تعداد کمی کاربر قابل اجراس ولی ما نیاز به روشهای پیشرفتهتر داریم تا ساخ حساب کاربری را زمتانی کته
تعداد کاربران زیاد اس و باید به دامنه افزوده شوند بطور خودکار اجرا کنیم .دراین درس روشهای متعددی را از این دس یاد میگیریم.
بعد از این درس میتوانید :


از روی الگوهای ()Templatesحساب کاربری کاربر جدید بسازیم.



کاربران را با دستور  CSVDEمنتقل کنیم



کاربران را با دستور  LDIFDEمنتقل کنیم

زمان تقریبی  21 :دقیقه
ساخ کاربر با استفاده از الگو
کاربران در ی دامنه دارای خصیصههای مشابه بسیاری هستند .مثالً همه نمایندههتای فتروش در یت گتروه قترار دارنتد ،در
ساعا مشابه به شبکه وارد میشوند و پروفایل سیار ()roamingو پوشه اختصاصیشان ( )home foldersروی یت سترور
قرار دارد .وقتی کاربر جدیدی تعریف میشود براحتی امکان کپی حساب کاربری موجود وجود دارد بجتای اینکته یت حستاب
خالی ایجاد شده و همه خصوصیا یکی یکی تعریف شود.
از زمان ویندوز  NT 4.0مفهوم الگوی حساب کاربری توسط ویندوز پشتیبانی میشود .الگوی حستاب کتاربری یت حستاب
کاربری عمومی اس که خصوصیا معمول آن تنظیم شده اس  .مثالً میتوانیم ی حساب الگو برای نمایندههای فتروش بتا
عضوی در گروه ،ساعا ورود به شبکه  ،پوشه اختصاصی و مسیر پروفایل سیار که همگی در الگو تعریف شدهاند ایجاد کنیم.
حساب کاربری الگو را غیرفعال کنید
نکته
حساب الگو بهتر اس برای ورود به شبکه استفاده نشود بنابراین آنرا غیر فعال کنید.
برای تعریف کاربر جدید از روی الگو از منوی میانبر  Copyرا انتخاب کنید .ویزارد  Copy Object Userظاهر میشود .نام،
نام کاربری و تنظیما کلمه عبور کاربر جدید باید مشخص شود .تعدادی از خصیصههای الگو به حساب کتاربری جدیتد کپتی
می شود.پس از ساخ حساب خصوصیا آن به صور گروهی در زبانههتای مختلتف در کتادر محتاورهای  Propertiesقابتل
مشاهده اس  .بعضی از زبانهها و خصوصیا قابل انتقال در آنها را مرور میکنیم:


General



صندول پستی ،شهر ،استان ،کد پستی و کشور یا منطقه کپی میشتود .توجته کنیتد کته آدرس
Address
خیابان کپی نمیشود.




نکته

هیت خصیصهای از این زبانه کپی نمیشود.

ستتاعا ورود ،کامپیوترهتتای مجتتاز بتترای ورود ،درایتتو اختصاصتتی ( )home driveو پوشتته
Account
اختصاصی کپی میشود.
 Organizationبخش ،شرک و مدیر کپی میشود.
 Member Ofعضوی در گروهها و گروه اولیه کپی میشود.
چیزی که میبینیم همه آن چیزی نیس که وجود دارد.
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حسابهای کاربری خصیصههای دیگری نیتز دارنتد کته در زبانتههتای استتاندارد ابتزار Active Directory Users And
 Computersقابل روی نیستند .این خصل های مخفی شتامل خصیصتههتای مفیتدی ماننتد  ،division ،assistantنتوع
کاربر( )employee typeو مشخصه کاربر( )employee IDمتیباشتد .بترای مشتاهده ایتن خصوصتیا در ابتزار Active
 Directory Users And Computersمنوی  Viewرا باز کرده و گزینه  Advanced Featuresرا انتخاب متیکنتیم.
سپس پنجره  Propertiesی کاربر و بعد زبانه  Attribute Editorرا باز میکنیم .بسیاری از این خصیصههتا ماننتد ماننتد
 ،division ،assistantنوع کاربرو مشخصه کاربر از الگو به حساب کاربری جدید کپی میشود.
مواردی که کپی میشود کافی نیس
بسیاری از مدیران شبکه عقیده دارند خصیصه های کپی شده محدود اس  .بعنوان مثال الزم اس عنوان شغل و نام خیابان نیز
کپی شود .امکان تغییر  Active Directory schemaوجود دارد بطوری که در هنگام الگتوبرداری خصیصتههتای بیشتتری
کپتتتتتی شتتتتتود .بتتتتترای راهنمتتتتتایی بیشتتتتتتر مقالتتتتته  Knowledge Baseشتتتتتماره  827832را از آدرس
 http://support.microsoft.com/kb/827832را ببینید.
در هر صور امکان استفاده از روشهای پیشرفته خودکارسازی ساخ حساب کاربری وجود دارد .در این فصل یتاد متیگیتریم
چطتتور از دستتتورا ستترویس دایرکتتتوری (، Comma-Seperated Values data Exchange(CSVDE) ، )DS
) LDAP Data Interchange Format Data Exchange (LDIFDEو  Windows PowerShellبته منظتور
خودکارسازی عملیا مدیریتی استفاده کنیم .با این ابزارها کنترل کاملی روی پروستههتای ایجتاد حستابهای جدیتد ختواهیم
داش .
استفاده از ابزارهای خط فرمان Active Directory
در فصل  1با دستور  Dsquery.exeآشنا شدیم .این دستور بخشی از ابزار موسوم به دستورا  DSاس  .دستورا  DSزیر
در ویندوز سرور  2008پشتیبانی میشود :


Dsadd

ی



Dsget

خصصوصیا مشخصی از ی

شئ را برمیگرداند



Dsmod



خصوصبا مشخصی از ی

شیء را تغییر میدهد

Dsmove

ی



Dsrm

شیء ،اشیاء داخل شیء یا هر دو را حذف میکند

شیء در دایرکتوری میسازد

شیء را به  OUیا  containerجدید منتقل میکند

پارامترهایی را برای پرس وجو در خط فرمان دریاف کرده و لیستتی از اشتیاء مترتبط را نمتایش
Dsquery 
میدهد .بطور پیش فرض نتیجه بصور  DNهر شیء در خروجی ظاهر متیشتود ولتی متیتتوان از پتارامتر  –oبتا
متغیرهایی نظیر  dn, rdn, upnیا  samidاستتفاده کترد تتا نتیجته بته ترتیت بصتور user principle ،dn
) dn ،name(UPNمتترتبط( )rdnیتتا pre-Windows 2000 logon names(security account
) manager IDنمایش داده شود.
بیشتر دستورا  DSپس از خود دستور دو متغیر دارند یکی نوع شیء و دیگری  DNمربوط به شیء .بعنوان مثال دستور زیر
ی حساب کاربری برای  Mike Fitzmauriceمیسازد:
"Dsadd user "cn=Mike Fitzmaurice,ou=People,dc=contoso,dc=com
نوع شیء یعنی  userفوراً پس از شیء آمده اس  .پس از آن  DNشیء قرار دارد .وقتتی  DNشتیء جتای ختالی دارد (بتین
 Mikeو  )Fitzmauriceکل  DNرا باید در گیومه قرار دهیم .دستور زیر همان کاربر را حذف میکند :
"Dsrm user "cn=Mike Fitzmaurice,ou=People,dc=contoso,dc=com
دستورا  DSکه خصوصیا اشیاء را میخواند یا دستکاری میکنتد شتامل  Dsget.exe ،Dsquery.exeو Dsmod.exe
میباشد .جه تعیین ی خصیصه آن را بعد از  DNبعنوان ی پتارامتر اضتافه متیکنتیم .بعنتوان مثتال دستتور زیتر پوشته
اختصاصی کاربر مذکور را برمیگرداند.
Dsget user "cn=Mike Fitzmaurice,ou=People,dc=contoso,dc=com" -hmdir
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نام پارامترهای دستور  DSکه ی خصیصته را برمتیگردانتد ماننتد  hmdirهمیشته همنتام آن خصیصته در ابتزار Active
 Directory Users And Computersنیستند.
ساخ کاربر با دستور Dsadd
از دستور فول برای ستاخ اشتیاء در  Active Directoryاستتفاده متیشود.دستتور  DSADD USER UserDNیت
شیءکاربر جدید می سازد و پارامترهای مشخص کننده خصوصیا کاربر را قبول میکند .دستتور زیتر پارامترهتای مهتم بترای
ساخ حساب کاربری را نشان میدهد :
 }* | Dsadd user "user dn" -samid pre-windows 2000 logon name –pwd {passwordmustchpwd yes
پارامتر  pwdکلمه عبور را مشخص میکند .اگر بصور ستاره "*" درج شود پیغام ورود کلمه عبور ظتاهر متی شتود .پتارامتر
 mustchpwdمشخص میکند که کاربر باید در هنگام ورود کلمه عبور خود را عوض کند.
 DSADD USERتعدادی از پارامترهایی که مشخص کننده خصوصیا شتیء کتاربر هستتند قبتول متیکنتد .نتام بیشتتر
پارامترها بامسما هستند مانند  -profile ، –emailو  . –companyبرای توضیحا کامل در مورد پارامترهتای DSADD
 USERتایپ میکنتیم DSADD USER /? :یتا در  Help And Support Centerوینتدوز سترور  2008مستتندا
مربوطه را مرور میکنیم.
در مقادیر پارامترهتای  -profile ، -hmdir ، –emailو  –webpgعبتار  %username%نماینتده  SAM IDاست .
بعنوان مثال برای پیکربندی پوشه اختصاصی ی کاربر در هنگام ساخ کاربر با دستتور  DSADD USERپتارامتر زیتر را
اضافه کنید :
-hmdir \\server01\users\%username%\documents

,

انتقال کاربران با دستور CSVDE
این دستور ابزار خط فرمانی اس که اشیاء دایرکتتوری را از  Active Directoryبته یت فایتل متنتی بتا جداکننتده کامتا
( comma-delimitedیا  comma-separatedبا پسوند ) csvو یا بالعکس منتقتل متیکنتد .ایتن فایتلهتا بتا ابزارهتای
متداولی مانند  Notepadو  Microsoft Office Excelقابل باز شدن ایجتاد و تغییتر هستتند .اگتر اطالعتا کتاربران در
فایلهای  Excelیا بان اطالعاتی  Accessموجود دارید دستور  CSVDEابزار قدرتمندی برای ساخ خودکار حسابهای
کاربران اس .
شکل فرمان  CSVDEبه صور زیر اس :
]Csvde [-i] [-f Filename] [-k
پارامتر  iجه انتقال را تعیین میکند .بدون آن حال پیش فرض دستور وضتعی انتقتال از  Active Directoryبته فایتل
اس  .پارامتر  –fنام فایل را برای انتقال مشخص میکند .پارامتر  –kهنگام عملیا انتقال از فایتل بکتار متیآیتد زیترا دستتور
 CSVDEرا مجبتتور بتته چشتتم پوشتتی از خطاهتتایی ماننتتد  Constraint Violation ،Object Already Existو
 Attribute Or Value Already Existsمیکند.
فایل انتقال خود فایل متنی با جداکننده کاما اس ( .csvیا  ).txtکه در آن خط اول مشخص کننده خصل هتای انتقتالی بتر
اساس نام خصل مشخص شده در  LDAPمیباشد .هر شیء ی خط را به خود اختصاص میدهد و باید دقیقتاً منطبتق بتر
خصل های خط اول باشد .نمونه فایل را در ادامه میبینیم :
DN,objectClass,SamAccountName,sn,givenName,userPrincipleNam
"cn=Lisa
Andrews,ou=People,dc=contoso,dc=com",user,lisa.andrews
Lisa,Andrews,lisa.andrews@contoso.com
پس از انتقال اشیاء فایل توسط دستور  CSVDEشیء کاربری با نام  Lisa Andrewsدر  People OUستاخته متیشتود.
نام کاربری ،نام و نام خانوادگی توسط فایل پیکربندی میشود .این دستور نمیتواند کلما عبور را منتقل کنتد و بتدون کلمته
عبور حساب کاربری غیرفعال میگردد .پس از تغییر کلمه عبور میتوان کاربر را فعال کرد.
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در فصل " 1گروهها" و " 1کامپیوترها" از این دستور برای انتقال گروهها و کامپیوترها استفاده میکنیم .برای اطالعا بیشتتر
درباره  CSVDEشامل پارامترهتا و طریقته استتفاده از آن بترای انتقتال اشتیاء تایتپ کنیتد ? csvde /یتا در Help and
 Support Centerویندوز سرور  2008جستجو کنید.
انتقال کاربران با دستور LDIFDE
از این دستور نیز برای انتقال اشیاء  Active Directoryماننتد کتاربران استتفاده متیشتودLightWeight Directory .
) Access Protocol Data Interchange Format (LDIFاستاندارد پیشنویس اینترنتی برای فرم فایل اس است
که به منظور اجرای عملیا گروهی روی دایرکتوریهایی کته بتا استتاندارد  LDAPتهیته شتدهانتد بکتار متیرود LDIF .از
عملیا دوطرفه انتقال و عملیا گروهی که اشیاء دایرکتوری را تغییر میدهتد پشتتیبانی متیکنتد .دستتور  LDIFDEایتن
عملیا گروهی را بااستفاده از فایلهای  LDIFپیادهسازی میکند.
فرم فایل  LDIFاز ی بلوک خطی که با هم ی عملیا منفرد را تشکیل میدهند ساخته متیشتود .عملیتا مختلتف در
ی فایل با ی خط خالی از هم جدا می شوند .هر خط شامل ی عملیا تشکیل شده از ی نام خصیصه همراه عالم " ":و
مقدار خصیصه میباشد .مثالً میخواهیم اشیاء کاربر را برای دو نماینده فروش بنامهای  April Stewartو Tony Krijnen
منتقل کنیم .محتوای فایل  LDIFچیزی شبیه به این خواهد بود :
Dn: CN=April Stewart,OU=People,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: April Stewart
Objectclass: user
sAMAccountName: april.stewart
userPrincipleName: april.stewart@contoso.com
givenName: April
sn: Stewart
displayName: Stewart, April
mail: april.stewart@contoso.com
description: Sales Representative in the USA
Title: Sales Representative
Department: Sales
Company: Contoso, Ltd.
Dn: CN=Tony Krijnen,OU=People,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: Tony Krijnen
Objectclass: user
sAMAccountName:tony.krijnen
userPrincipleName: tony.krijnen@contoso.com
givenName: Tony
sn: krijnen
displayName: Krijnen, Tony
mail: tony.krijnen@contoso.com
description: Sales Representative in the Netherlands
Title: Sales Representative
Department: Sales
Company: Contoso, Ltd.
هر عملیاتی با خصیصه  DNشیء که مقصود عملیا اس شروع میشود .خط بعدی  ChangeTypeنوع عملیا را تعیتین
میکند ( add:افزودن) ( modify ،تغییر) و ( deleteحذف).
همانطور که مشاهده میشود فرم فایل  LDIFفرم متنی با جداکننده کاما نیس ولی چون ی استاندارد اس بسیاری از
سروریسهای دایرکتوری و بان های اطالعاتی میتوانند از فایلهای  LDIFبرای انتقال اشیاء استفاده کنند.
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پس از ساخ یا تهیه فایل  LDIFمیتوان عملیا تعریف شده در فایل را توسط دستور  LDIFDEاجرا کرد .بترای دریافت
اطاعا کاربردی در این خصوص در خط فرمان تایپ کنید ? . ldifde /دو تا از مهمترین سوئیتهای فرمان عبارتند از:


 -Iحال انتقال از فایل را فعال میکند .بدون این پارامتر پتیش فترض فرمتان انتقتال از  Active Directoryبته
سم فایل اس .

 -f FileName نام فایل  LDIFرا تعیین میکند.
برای مثال دستور زیر اشیاء را از فایل  Newusers.ldfبه  Active Directoryمنتقل میکند.
Ldifde -I -f newusers.ldf
دستور تعداد زیادی از تغییرا را با استفاده از پارامترها قبول میکند .مفیدترین پارامترها در جدول  1-2خالصه شدهاند.
پارامترهای LDIFDE
جدول 1 -2
دستور

کاربرد

پارامترهای عمومی
-i

حال انتقال از فایل

-f filename

نام فایل جه انتقال اشیاء

-s servername

نام  DCبرای ارتباط

-c FromDN ToDN

رخداد  FromDNرا به  ToDNتبدیل متیکنتد زمتانی بته کتار
میاید که بعنوان مثال اشیاء را از دامنه دیگری منتقل کنیم

-v

حال  Verboseفعال میشود

-j path

محل فایل Log

?-

راهنما

پارامترهای انتقال به فایل
-d RootDN

جستجوی ریشه  . LDAPپیش فرض ریشه دامنه اس

-r Filter

فیلتتتر جستتتجوی  .LDAPپتتیش فتترض همتته اشتتیاء استت
(*=)objectClass

-p SearchScope

حوزه یا عمق جستجو .می تواند  container( subtreeو فرزندان
آن)( base ،اشتتتتیاء ستتتتطح اول  )containerیتتتتا onelevel
( containerو اشیاء سطح اول آن) باشد

-l list

لیس خصوصیا با جداکننده کامتا بترای درج در اشتیاء نهتایی .
مفید برای زمانی که میخواهیم تعداد کمی خصل را منتقل کنیم

-o list

لیس خصل ها با جداکننده کاما بترای حتذف در اشتیاء نهتایی .
مفید برای زمانی که بخواهیم همه خصل ها را به استتثنا چنتد تتا
منتقل کنیم

پارامترهای انتقال از فایل
-k

از خطاها چشمپوشی می کند و روند ادامه می یابتد وقتتی خطتای
 Constraint Violationیا  Object Already Existsظاهر
میشود.

برای امتحان  70-640باید بدانید هردو دستور  CSVDEو  LDIFDEکار انتقال اشیاء را با فرم فایل
نکته امتحانی
خاص خودشان انجام میدهند .هردو در حال پیش فرض کار انتقال را از  Active Directoryبته فایتل انجتام متیدهنتد و
برای انتقال از فایل به  Active Directoryاز پارامتر  –Iاستفاده می شود.فقط  LDIFDEقادر به تغییتر اشتیاء موجتود یتا
حذف آنها س  .هیت دستوری برای انتقال کلمه عبور موجود نیس  .فقتط در دستتور  Dsaddمتیتتوان کلمته عبتور کتاربر را
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مشخص کرد .وقتی کاربری را با دستور  CSVDEیا  LDIFDEمنتقل میکنیم حسابها غیر فعالند تا کلما عبورشتان وارد
شده و آن زمن فعال میشود.
خودکارسازی ساخ حسابهای کاربری
تمرینا
در این تمرینا تعدادی کاربر با روشهای مطرح شده در این درس ساخته میشود .برای انجام تمرینا نیتاز بته اشتیاء زیتر در
دامنه  contoso.comداریم.



.8

.9
.11
.11
.11
.12
.11
.11
.11
.11
.18

.19
.11
.11
.11
.12
.11

 OUسطح اول بنام People
 OUسطح اول بنام Groups

 ی گروه از نوع  global securityدر  Groups OUبنام Sales
ساخ کاربران با استفاده از ی الگوی حساب کاربری
تمرین 1
در این تمرین ی الگوی حساب کاربری میسازیم که خصوصیا آن برای نمایندگان فروش آماده باشتد .ستپس یت حستاب
کاربری برای نماینده جدید فروش از طریق کپی الگو میسازیم.
 .1به  SERCER01با کاربر  Administratorوارد میشویم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersو سپس گره دامنه را باز میکنیم.
 .2روی  People OUکلی راس کرده و  Newسپس  Userرا انتخاب میکنیم.
 .1در کادر  First Nameعبار  _Salesرا تایپ میکنیم.
 .1در کادر  Last Nameعبار  Templateرا تایپ کنید.
 .1در کادر  User Logon Nameعبار  _salestemlateرا وارد کنید و کلید  Nextرا میزنیم.
 .1ی کلمه عبور ترکیبی مطابق استاندارد مایکروساف در کادرهای  Passwordو Confirm Passwordوارد کنید.
کادر  Account Is Disabledرا عالم بزنید .سپس  Nextو بعد  Finishرا کلی کنید.
توجه کنید که عالم "_" قبل از نام حساب باعث میشود الگو در باالی لیس کاربران در  People OUقرار گیرد .همچنین
آیکن شیء کاربر عالم فلش به سم پایین دارد که نشاندهنده غیرفعال بودن آن اس .
روی الگو دابل کلی کنید تا کادر محاورهای  Propertiesباز شود.
روی زبانه  Organizationکلی کنید.
در کادر  Departmentتایپ کنید .Sales
در کادر  Companyعبار  Contoso,Ltdرا وارد کنید.
روی زبانه  Member Ofکلی کنید.
کلید  Addرا میزنیم.
تایپ میکنیم  Salesو  OKرا میزنیم.
روی زبانه  Profileکلی میکنیم.
در کادر  Profile Pathعبار  \\Server01\profiles\%username%را تایپ میکنیم.
 OKمیکنیم.
حاال ی حساب الگو برای ساخ کاربران جدید در واحد نمایندگان فروش داریم .حاال میخواهیم کاربر جدید را بر اساس الگو
بسازیم.
روی الگوی  _Salesکلی راس کرده و  copyرا انتخاب میکنیم.
کادر محاورهای  Object-Userظاهر میشود.
در کادر  First Nameتایپ میکنیم .Jeff
در کادر  Last Nameتایپ میکنیم .Ford
در کادر  User Logon Nameتایپ میکنیم  jeff.fordو سپس کلید  Nextرا میزنیم.
ی کلمه عبور ترکیبی مطابق استاندارد مایکروساف در کادرهای  Passwordو Confirm Passwordوارد کنید.
کادر  Account Is Disabledرا پاک کنید.
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 Next .11و سپس  Finishرا کلی میکنیم.
 .11پنجره  propertiesحساب  Jeff Fordرا باز کرده و بررسی کنید آیا خصلتهای الگو در حساب جدید کپی شده اس یا نه؟
ساخ کاربر با دستور Dsadd
تمرین 1
در این تمرین با استفاده از دستور  Dsaddحساب کاربری جدید برای  Mike Fitzmauriceدر  People OUمیسازیم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستورا زیر را در ی خط وارد کرده و کلید  Enterرا میزنیم:
 * Dsadd user "cn=Mike Fitzmaurice,ou=People,dc=contoso,dc=com" –samid mike.fitz –pwdmustchpwd yes -hmdir \\server01\users\%username%\documents -hmdrv u:
 .2در کادر باز شده دو بار کلمه عبور کاربر را وارد میکنیم .کلمه عبور ترکیبی با حداقل  1کاراکتر وارد میکنیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersو سپس  propertiesحساب  Mikeرا باز میکنیم .بررسی
میکنیم که آیا خصوصیا وارد شده در خط فرمان در حساب درج شده یا خیر.
انتقال کاربران با CSVDE
تمرین 2
در دو تمرین قبلی هر بار ی کاربر ایجاد کردیم .در این تمرین از فایل متنی  comma-delimitedبرای انتقال دو کاربر استفاده
میکنیم.
 .1ابزار  Notepadرا باز کرده و سه خط زیر را وارد میکنیم .هر کدام از  bulletها نماینده ی خط اس  Bullet .ها را در
فایل متنی وارد نمیکنیم.
 DN,objectClass,sAMAccountName,sn,givenName,userPrincipleName
 "cn=Lisa
Andrews,ou=People,dc=contoso,dc=com",user,lisa.andrews,Lisa,Andrews,lisa.andre
ws@contoso.com
 "cn=David
Jones,ou=People,dc=contoso,dc=com",user,david.jones,David,Jones,david.jones@con
toso.com
 .1فایل را در پوشه  Documentsخود با نام  Newusers.txtذخیره کنید.
 .2پنجره خط فرمان را باز کنید.
 .1تایپ کنید  cd %userprofile%\Documentsو کلید  Enterرا بزنید.
 .1تایپ میکنیم  csvde –I –f newusers.txt –kو  Enterرا میزنیم.
دو کاربر منتقل میشوند.اگر خطایی مشاهده شد در فایل متنی بدنبال غلط امالیی میگردیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم و وجود کاربران جدید را بررسی میکنیم.
اگر در طول اجرای تمرین ابزار مذکور باز بوده باشد برای مشاهده کاربران جدید صفحه را  refreshمیکنیم.
 .1حسابها را کنترل میکنیم و میبینیم آیا نام ،نام خانوادگی UPN ،و نام قبل از ویندوز  2000مشابه ورودیهای ما در فایل
 NewUsers.txtهس یا نه.
انتقال کاربران با دستور LDIFDE
تمرین 1
این دستور نیز مانند دستور قبلی برای انتقال کاربران استفاده میشود ولی ی فایل متنی جدا شونده نیس  .در این تمرین برای ساخ
دو کاربر از این دستور استفاده می شود.
 .1ابزار  Notpadرا باز کرده و خطوط زیر را تایپ میکنیم .افزودن ی خط خالی میان دو عملیا فراموش نشود.
Dn: CN=April Stewart,OU=People,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: April Stewart
Objectclass: user
sAMAccountName: april.stewart
userPrincipleName: april.stewart@contoso.com
givenName: April
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sn: Stewart
displayName: Stewart, April
mail: april.stewart@contoso.com
description: Sales Representative in the USA
Title: Sales Representative
Department: Sales
Company: Contoso, Ltd.
Dn: CN=Tony Krijnen,OU=People,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: Tony Krijnen
Objectclass: user
sAMAccountName:tony.krijnen
userPrincipleName: tony.krijnen@contoso.com
givenName: Tony
sn: krijnen
displayName: Krijnen, Tony
mail: tony.krijnen@contoso.com
description: Sales Representative in the Netherlands
Title: Sales Representative
Department: Sales
Company: Contoso, Ltd.
 .1فایل را در پوشه  Documentsخود با نام  Newusers.ldfذخیره میکنیم .نام فایل را در گیومه قرار میدهیم تا
 Notepadپسوند  .txtبه آن اضافه نکند.
اگرچه امکان انتقال اشیاء داخل فایلهای  LDIFبا هر پسوندی وجود دارد ولی پسوند  ldfبعنوان قرارداد پذیرفته شده
اس .
 .2پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1تایپ میکنیم  cd %userprofile%\Documentsو  Enterرا میزنیم.
 .1تایپ میکنیم  ldifde –I –f newusers.ldf –kو  Enterرا میزنیم.
دو کاربر منتقل میشود .اگر خطایی مشاهده شد در فایل متنی بدنبال غلط امالیی میگردیم
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم و وجود کاربران جدید را بررسی میکنیم.
اگر در طول اجرای تمرین ابزار مذکور باز بوده باشد برای مشاهده کاربران جدید صفحه را  refreshمیکنیم.
 .1حسابها را کنترل میکنیم و میبینیم آیا خصلتهای آنها مشابه ورودیهای ما در فایل  NewUsers.ldfهس یا نه.
خالصه درس


برای ساخ کاربر جدید میتوان از حساب کاربری در  Active Directoryکپی گرف  .در این پروسه ی سری از
خصوصیا حساب کپی میشود .جه ساخ الگوی حساب کاربری ی کاربر ساخته و خصوصیا آن را تعیین میکنیم.
سپس حساب را غیرفعال میکنیم تا از آن برای ورود به شبکه استفاده نشود .از الگو کپی میگیریم و کاربر جدید ساخته
میشود.



دستور  Dsaddجه ساخ شیء کاربر از خط فرمان همراه پارامترهای مشخص کننده خصوصیا کاربر بکار میآید.



امکان انتقال کاربران از فایل متنی  comma-delimitedو خصوصیا آنها با دستور  CSVDEوجود دارد.

 از دستور  LDIFDEبرای اجرای عملیا ساخ  ،تغییر و حذف کاربر در  Active Directoryاستفاده میشود .فایل
 LDIFکه چنین عملیا را تعیین میکند دارای ی فرم استاندارد اس که امکان تبادل داده را بین دایرکتوریها فراهم
میکند.
سئواال پایان درس
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 .1شما مدیر شبکه ی دانشگاه بزرگ هستید و فایلی با فرم  Excelمحتوی اطالعا  1111دانشجو به شما داده میشود .دو
هفته بعد قرار اس دانشجویان وارد دانشگاه شوند .شما باید در حداقل زمان حسابهای کاربری جدید را برای دانشجویان
بسازید .کدامی از موارد زیر باید انجام شود؟
 .Aی الگوی حساب کاربری ساخته و برای هر کاربر کپی میکنیم.
 .Bدستور  LDIFDE –Iرا بکار میبریم.
 .Cدستور  CSVDE –Iرا بکار میبریم
 .Dدستور  DSADD USERرا بکار میبریم.
 .1شما مدیر شبکه ی دانشگاه بزرگ هستید .کدام دستور برای حذف حسابهای کاربری دانشجویان فارغالتحصیل کاربرد دارد؟
LDIFDE .A
Dsmod .B
DEL .C
CSVDE .D

درس  : 2ساخت کاربر با استفاده از  PowerShellویندوز و VBScript
در درس  1یاد گرفتیم که چگونه از ابزارهای خط فرمان برای افزودن یا انتقال حسابهای کاربری استفاده کنیم .در این درس با دو ابزار
قدرتمند در اجرا و خودکارسازی وظایف مدیریتی کار خواهیم کرد یکی  PowerShellویندوز و دیگری  .VBScriptهر دوی این
ابزارها امکان ساخ اسکریپتهای خودکارسازی ساخ حسابهای کاربری را فراهم میکنند PowerShell .ویندوز هم بعنوان ی
محیط خط فرمان پیشرفته امکان ساخ کاربر را دارد.
بعد از این درس شما میتوانید:


ویژگی  Windows PowerShellرا روی ویندوز سرور  2008نص کنید.



اجزاء کلیدی شکل دستوری  PowerShellویندوز را شامل  namespaces ،aliases ،variables ،cmdletsو
 providersتعیین کنید.



در  PowerShellویندوز کاربر بسازید.

 در  VBScriptکاربر بسازید.
زمان تقریبی  11 :دقیقه
معرفی  PowerShellویندوز
 PowerShellویندوز ابزاری اس قدرتمند برای اجرا و خودکارسازی عملیا مدیریتی در ویندوز سرور .2008
در این بخش ما با  PowerShellویندوز آشنا می شویم .در امتحان  70-640از ما انتظار نمی رود بتوانیم
تکته امتحانی
اسکریپتهای  PowerShellویندوز را بسازیم ولی باید ( cmdletsدستورا ) مورد استفاده در کارکرد ابتدایی با Active
 Directoryرا مانند مواردی که در این کتاب بحث میشود بشناسیم .برای یادگیری کامل  PowerShellویندوز به Windows
 PowerShell Scripting Guideنوشته ( Ed Wilsonانتشارا مایکروساف  )2008 ،مراجعه نمایید.
 PowerShellویندوز هم ی پوسته خط فرمان و هم زبان اسکریپ نویسی با بیش از  121ابزار خط فرمان بنام  cmdletمی باشد.
این ابزارها از شکل فرمان و قواعد نامگذاری کامالً سازگار تبعی میکنند و با  cmdletهای سفارشی قابل توسعه هستند .برخالف
 command shellهای قدیمی مانند  cmd.exeدر ویندوز یا  BASHدر یونیکس که با ارسال دستور متنی به ی پردازه یا برنامه
مجزا و برگش نتیجه دستور بصور متن کار میکرد  PowerShellویندوز مستقیماً اشیاء  Microsoft .NET Frameworkرا
در خط فرمان دستکاری میکند.
 PowerShellویندوز بعنوان ی ویژگی در ویندوز سرور  2008نص میشود .برای نص آن  Server Managerرا باز کرده و
روی پیوند  Add Featuresکلی میکنیم .پس از نص آن را از منوی شروع باز میکنیم .برای دسترسی راحتتر به این پوسته
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قدرتمند از آن ی میانبر میسازیم .برای اینکار روی  Windows PowerShellدر گروه برنامه  Windows PowerShellکلی
راس کرده و گزینه  Pin To Start Menuرا انتخاب میکنیم .محیط  PowerShellویندوز خیلی شبیه به خط فرمان cmd.exe
میباشد با این تفاو که رنگ پیشزمینه آن آبی تیره بوده و  promptآن دارای عبار  PSاس  .شکل  PowerShell 1 -2ویندوز
را نمایش میدهد.

کنسول Windows PowerShell
شکل 2 -1
توجه ی ویندوز  ،ی shell
 PowerShellویندوز به ما این امکان را میدهد که از دستورهای خط فرمان قدیمی استفاده کنیم .بنابراین  PowerShellویندوز
سازگار با تکنولوژیهای قدیمی نیز می باشد .اگر از  PowerShellویندوز استفاده کنیم برای انجام وظایف مدیریتی میتوانیم
دستورا قدیمی  cmd.exeویا دستورا  PowerShellویندوز را وارد کنیم.
شکل فرمان cmdlet ،و اشیاء  PowerShellویندوز
در محیطهای قدیمی مانند  cmd.exeاز دستوراتی نظیر  dirیا  copyاستفاده میشود که به ابزارهای موجود دسترسی پیدا میکند و
یا برنامههای اجرایی نظیر  attrib.exeو  xcopyرا صدا میزنند .بسیاری از اینها پارامترهایی را از خط فرمان میگیرند و بازخورد آن
را به شکل خروجی ،خطا و کد خطا برمیگرداند.
در  PowerShellویندوز دستورا توسط  cmdletsصادر میشوند cmdlet .ی دستور ت ویژگی اس که شیء را دستکاری
میکند Cmdlet .ها از شکل فعل -اسم استفاده میکنند یعنی ی فعل و ی اسم که با ی خط تیره از هم جدا می شوند .مثالها
شامل  Get-Serviceو  Start-Serviceهستند.
توجه  cmdletاز ورود مستقیم و اسکریپ نویسی پشتیبانی میکند.
 Cmdletsمیتواند مستقیماً در  PowerShellویندوز تایپ شوند یا در فایلهای اسکریپ ( )*.PSLذخیره شوندکه بعداً توسط
 PowerShellویندوز اجرا گردند.
شیء چیس ؟
شیء ی ساختار برنامهنویسی اس  .از دیدگاه فنی شیء  .NETی  instanceاز کالس  .NETاس که شامل داده و عملکردهای
مربوط به آن میباشد .در واقع به نوعی می توان شیء را نمایش مجازی از منابع در نظر گرف  .بعنوان مثال وقتی از Get-Service
 cmdletدر  PowerShellویندوز استفاده میکنیم cmdlet ،ی یا چند شیء را که نماینده اشیاء هستند برمیگرداند .اشیاء
میتوانند  propertiesداشته باشند که داده را نمایش میدهد و توسط منابع فراهم میشود .هر شیء نمایانگر ی سرویس اس مثالً
خصوصیاتی برای نام سرویس و وضعی  startupآن دارد .وقتی ی خصیصه را دریاف میکنیم یعنی داده آن منبع را بدس
میآوریم .وقتی ی خصیصه را پیکربندی میکنیم در واقع آن داده را در منبع رونویسی میکنیم.
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اشیاء متد ( )methodهم دارند .متدها عملکرد اجرایی روی شیء هستند .بعنوان مثال شیء سرویس متدهای  startو  stopدارد.
وقتی متدی روی شیء که نماینده منبع اس اجرا میشود در اصل اتفال روی خود منبع میافتد.
این  cmdletها فرامین یا پارامترها را به ابزارها و برنامههای دیگر نمیفرستند و در عوض آنها را روی اشیاء  .NETاجرا میکنند .وقتی
 cmdlet Get-Serviceرا تایپ میکنیم  PowerShellویندوز مجموعهای از اشیاء را برای تمام سرویسها برمیگرداند .نتیجه
 cmdletبه صور جدول سرویسها و نام آنها همانند شکل  1 -2نمایش داده میشود.

Get-Service cmdlet
شکل 2 -1
با ترکی این دستورا ساده میتوان دستورا پیچیده ساخ  .بعنوان مثال ترکی  Get-Serviceبا  Format-Listهمانند شکل -2
 2نتیجهای متفاو بدس میدهد.

 Format-List cmdletکه روی مجموعه ساخته شده توسط  Ger-Serviceاجرا میشود.
شکل 2 -2
توجه داشته باشید که  Format-List cmdletجزئیا بیشتری را از خروجی پیش فرض  Get-Service cmdletنمایش میدهد.
این حاوی نکته مهمی اس  Get-Service cmdlet .فقط لیستی از سه خصیصه مربوط به سرویسها را برنمیگرداند .این cmdlet
اشیاء نمایانگر سرویسها را برمیگرداند .وقتی اشیاء به  Format-List cmdletارسال میشوند این  cmdletمیتواند به طور مستقیم
با آنها کارکند و تمام خصیصههای آنها را نمایش دهد.
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دقیق ولی متفاو
نکته
این محیط با محیط دستوری استاندارد ویندوز کامالً متفاو اس  .در آن محیط خروجی ی دستور درحالی که با دستور دیگر ترکی
شده اس فقط میتواند متنی باشد .اگر فرضاً مثالهای باال در محیط  cmd.exeاجرا میشد دستور " "formt listفقط میتوانس سه
بخش از اطالعا را که از دستور " "get-serviceگرفته با قالبی متفاو نمایش دهد.
 Format-List cmdletتصمیم میگیرد که کدام خصیصهها را نمایش دهد .ما میتوانیم با افزودن پارامتر با ی مقدار "*" آنرا
طوری هدای کنیم تا مانند مثال زیر همه خصوصیا همه سرویسها را لیس کند.
* Get-service | format-list -property
استفاده از راهنما
 Get-Help cmdletاز  PowerShellویندوز بهترین محل برای شروع بررسی اطالعا خصوصاً برای کسانی اس که کار با
 PowerShellویندوز را تازه شروع کردهاند .سادهترین شکل راهنما تایپ  Get-Help cmdletبه همراه نام  cmdletمورد نظر اس
برای مثال :
Get-help get-service
با افزودن پارامترهای  detailedیا  fullامکان دریاف راهنمایی بیشتر وجود دارد .مثالً get-help get-command –detailed
یا . get-help get-command –full
استفاده از متغیرها
وقتی با تعریف شیء یا مسیر تکراری مواجه هستیم میتوانیم از متغیر استفاده کنیم .متغیرها در  PowerShellویندوز همیشه با
عالم دالر ( )$شروع میشوند .برای مثال میتوانیم متغیر  $DNSرا به عنوان جایگزین شیء بدس آمده از Get- cmdlet
 Service DNSاستفاده کرد :
$DNS=get-service DNS
وقتی ی شیء به متغیر نسب داده میشود ی  object referenceساخته میشود .خصوصیا این شیء توسط عالم نقطه قبل از
نام خصیصه قابل دستیابی اس  .برای مثال جه دستیابی به وضعی ( )statusسرویس  cmdlet DNSزیر را تایپ کنید :
$DNS.status
ی  pipeline variableخاص بعنوان ی نگهدارنده فضای شیء فعلی در  pipelineفعلی بکار می رود .این pipeline variable
عالم "_ "$می باشد .مثالً برای بدس آوردن لیس همه سرویسهای جاری دستور زیر بکار می رود :
}"Get-services- | where=object { $_.status –eq "Running
این دستور همه سرویسها را برمیگرداند و اشیاء را به  Where-Object cmdletمیفرستد .خصیصه وضعی همه اشیاء ارائه شده
توسط  pipeline variableبررسی می شود آنهایی که خصیصه وضعیتشان مساوی با  Runningاس نمایش داده می شوند.
استفاده از نامهای مستعار
نام مستعار روش جایگزین ارجاع به  cmdletمیباشد .مثالً  where-object cmdletکه قبالً استفاده شد نام مستعاری دارد بنام
 . whereشکل خالصه کد قبلی به شکل زیر اس :
}"Get-service | where {$_.status –eq "Running
بسیاری از  cmdletهای  PowerShellویندوز دارای اسامی مستعار هستند .بعنوان مثال cmdletی که محتوای پوشه را روی ی
دیس نشان میدهد  Get-ChildItemنام دارد .این  cmdletنام مستعار ِ Dirرا دارد که همنام دستور محیط فرمان قدیمی ویندوز
و  Lsنام مستعار دیگر آن اس که برای کاربران آشنا به  UNIXطاحی شده اس .
چطور میتوان فهمید کدام  cmdletبه کدام نام مستعار تعلق دارد؟ مانند مثال دستور  aliasرا تایپ میکنیم
Alias dir
خروجی مشخص میسازد که  Dirنام مستعار  Get-Childrenاس .
اگرچه  PowerShellویندوز نامهای مستعار را در محیط دستوری فراهم میکند ولی  cmdletها ،پارامترهای مشابه دستورا
 Cmd.exeرا قبول نمیکند .برای مثال برای نمایش لیس پوشهها و تمام محتویا آنها در خط فرمان عبار  dir/sرا تایپ میکنیم
و در  PowerShellویندوز عبار  dir –recurseرا تایپ میکنیم.
فضای اسمی Provider ،و PSDrive
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 Cmdletها در فضای اسمی روی اشیاء عمل میکنند .ی پوشه روی دیس مثالی از ی فضای اسم اس  .فضای اسم ی ساختار
سلسله مراتبی بوده که قابل پیمایش اس  .فضاهای اسمی توسط  providerها ساخته میشود .که میتوان آنها را درایور در نظر گرف .
مثالً فایل سیستم ی  PowerShell providerدارد همانطور که رجیستری دارد بنابراین  PowerShellویندوز میتواند مستقیماً
به اشیاء در فضای اسمی آن  providerها دسترسی داشته باشد و آنها را دستکاری کند.
شما قطعاً با مفهوم نمایش فضای اسم درایو دیس با ی  drive letterیا نمایش ی فضای نام پوشه به اشتراک گذاشته شده بعنوان
درایو  mapشده آشنا هستید .در  powerShellویندوز فضاهای اسمی از هر  providerبعنوان  PSDriveقابل نمایش اس .
 PowerShellویندوز بطور خودکار ی  PSDriveاز قبل تعریف شده برای هر  drive letterمیسازد.
 PowerShellویندوز این مفهوم را با ساخ  PSDriveهای دیگر به ی سطح باالتر منتقل میکند .برای مثال دو درایو با نامهای
 HKCUو  HKLMبه ازای  Hiveهای رجیستری  HKEY_CURRENT_USERو HKEY_LOCAL_MACHINE
میسازد .حاال ما می توانیم در رجیستری جوالن بدهیم و همانند ی سیستم فایل آنها را دستکاری کنیم .در  PowerShellویندوز
تایپ میکنیم :
Cd hklm:\software
Dir
برای نامهای مستعار ،environment ،گواهینامهها ،عملیا و متغیرها نیز درایو ساخته میشود .برای مشاهده لیس  PSDriveها
تایپ میکنیم . get-psdrive
ساخت کاربر با  PowerShellویندوز
حاال یاد میگیریم که چطور از  PowerShellویندوز برای ساخ کاربر در  Active Directoryاستفاده کنیم .ابتداییترین اسکریپ
 PowerShellویندوز برای ساخ ی کاربر چیزی شبیه به این اس :
"$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso.com
)"$objUser=$objOU.Create("user",CN=Mary North
)"$objUser.Put("sAMAccountName","mary.north
)($objUser.SetInfo
این مثال چهار مرحله ابتدایی ساخ ی شیء را در  Active Directoryبا  PowerShellویندوز نشان میدهد:
 .1به  containerمتصل میشویم مثالً  OUکه شیء در آن ساخته میشود.
 .1متد  Create containerرا با پارامترهای کالس شیء و  RDNشیء جدید اجرا میکنیم.
 .2خصل های شیء را با متد  Putتعیین میکنیم.
 .1تغییرا را با متد  SetInfoدر  Active Directoryاعمال میکنیم.
هر کدام از این مراحل در بخشهای زیر شرح داده میشود.
اتصال به یک  containerدر Active Directory
جه ساخ ی شیء مانند کاربر  containerمورد نظر را پیدا میکنیم و متد مربوطه را اجرا میکنیم .پس مرحله اول اتصال به
 containerاس  PowerShell .ویندوز ازمبدل نوع ) Active Directory Services Interface (ADSIبرای برقراری ارتباط
با اشیاء  Active Directoryاستفاده میکند .مبدل نوع ( )type adapterمبدلی اس بین ذا پیچیده یا گاهی عجی و غری
اشیاء  .NET Frameworkو ساختار ساده  PowerShellویندوز .برای اتصال به ی شیء  Active diectoryی رشته پرس و
جوی  LDAPارسال میگردد که در واقع ی نام پروتکل  LDAP://به همراه  DNشیء میباشد .بنابراین اولین خط کد زیر اس :
"$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso.com
 PowerShellویندوز از نوع مبدل  ADSIبرای ساخ ی مرجع شیء به  People OUاستفاده میکند و آن را به ی متغیر
نسب میدهد .نام متغیر  objOUاستانداردهای برنامهنویسی را منعکس میکند که ی پیشوند سه حرفی نوع متغیر را تعیین میکند
ولی نام متغیر میتواند هر چیزی باشد به شرطی که با " "$شروع شود.
اجرای متد Create
در این جا متغیر  $objOUی مرجع به  People OUاس  .حاال میتوانیم از  containerبخواهیم تا با متد  Createشیء را
بسازد .این متد دو پارامتر را به عنوان آرگومان ارسال میکند :یکی کالس شیء و دیگری  RDNشیء RDN .شیء قسمتی از نام
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اس که قبل از  containerوالد میآید .بیشتر کالسهای شیء از شکل  CN=object nameبعنوان  RDNاستفاده میکنند.
 RDNی  OUبصور  OU=organizational unit nameو  RDNی دامنه بشکل  DC=domain nameمیباشد.
بنابراین خط زیر ی شیء کاربر با  CN=Mary North ، RDNمیسازد.
)"$objUser=$objOU.Create("user",CN=Mary North
شیء ایجاد شده به متغیر  $objUserنسب داده میشود که نماینده شیء بوده و امکان دستکاری آن را به ما می دهد.
تعیین خصوصیات کاربر
به خاطر داشته باشید که شیء جدید و تغییرا تا اعمال نشود ذخیره نمیشود و تا همه خصل های مورد نیاز تعیین نشود تغییرا
اعمال نمیشود .خصیصه ضروری برای شیء کاربر نام کاربری قبل از  2000اس  .نام  LDAPاین خصیصه
 sAMAccountNameمیباشد .بنابراین در خط بعدی sAMAccountName ،با استفاده از متد  Putبه شیء نسب داده
میشود Put .ی متد استاندارد برای ثب خصیصه در ی شیء میباشد .کد نهایی بصور زیر خواهد شد:
)"$objUser.Put("sAMAccountName","mary.north
خصیصههای اجباری دیگری نیز برای شیء کاربر وجود دارد مانند ) Security Identifier (SIDولی بطور خودکار توسط Active
 Directoryهنگام اعمال تغییرا ساخته میشود.
اعمال تغییرا با متد SetInfo
برای اعمال تغییرا از متد  SetInfoبشکل زیر استفاده میشود :
)($objUser.SetInfo
ثب خصوصیا اضافی برای کاربر
دستورا قبلی فقط خصیصه اجباری  sAMAccountNameرا پیکربندی میکند .میتوانیم خصیصههای دیگری را هنگام ساخ
کاربر مشخص کنیم .حاال یاد میگیریم از متد  Putبرای اینکار استفاده کنیم .فقط کافی اس همان متد را برای خصیصههای مورد نظر
تکرار کنیم:
)$objUser.put("sAMAccountName",$samAccountName
)$objUser.put("userPrincipalName",$userPrincipleName
)$objUser.put("displayName",$displayName
)$objUser.put("givenName",$givenName
)$objUser.put("sn",$sn
)$objUser.put("description",$description
)$objUser.put("company",$company
)$objUser.put("department",$department
)$objUser.put("title",$title
)$objUser.put("mail",$mail
)($objUser.SetInfo
دستورا باال هر کدام مقدار ذخیره شده در متغیر را به عنوان مقدار خصیصه درج میکند .متد  SetInfoرا برای اعمال تغییرا
فرام وش نکنید .تا زمانی که این دستور را بکار نبریم تغییرا ذخیره نمیشود .این متد صح مقادیر ورودی را بررسی میکند .اگر مقدار
اشتباه برای ی خصیصه مشخص شده باشد در خط )( SetInfoبا خطا مواجه میشویم .متد )( GetInfoتغییرا را بیاثر میکند.
اگر نام  LDAPی خصیصه را نمیدانیم روی زبانه  Attribute Editorدر ابزار Active Directory Users And Computers
کلی میکنیم .این زبانه وقتی دیده میشود که  Advanced Featuresاز منوی  Viewانتخاب شده باشدAttribute Editor .
همه خصیصههای شیء را شامل نام  LDAPو مقدار آنها را نمایش میدهد .همچنین میتوان از دستورا زیر برای اینکار استفاده کرد:
$objUser.psbase.properties
$objUser | get-mamber
خصلتهای چند مقداره وضعیتی متفاو دارند
نکته
اگرچه بیشتر خصلتهای کاربر ت مقدار هستند ولی بعضی نیز چند مقداره هستند .وقتی ی خصل چند مقدار داشته باشد از متد
)( PutExاستفاده می کنیم .با جستجوی کلیدواژه زیر در اینترن منابع متعددی را برای راهنمایی در مورد خصلتهای چند مقداره پیدا
خواهید کرد
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PowerShell user array PutEx
ما نمیتوانیم با استفاده از متد  Putکلمه عبور کاربر را تعیین کنیم و بجای آن از متد  SetPasswordطبق دستور زبر استفاده
میکنیم:
)"$objUser.SetPassword("C0mp!exP@ssw0rd
متاسفانه این متد پس از ساخ کاربر و اعمال تغییرا کاربرد دارد یعنی ساخ کاربر قبل از تنظیم کلمه عبور انجام میشود .این ی
ایراد یا محدودی  PowerShellویندوز نیس واقعی  Kerberosو  LDAPاس  .بهرحال به اندازه کافی امن اس چون کاربر پس
از ساخ غیر فعال اس .
حاال باید حساب را فعال کنیم .وضعی ی حساب را ی پرچم ( )flagمشخص میکند که با دستور  Putدستکاری نمیشود .بجای آن
از دستور زیر استفاده میکنیم:
)$objUser.psbase.invokeSet("AccountDisabled",$false
)($objUser.SetInfo
انتقال کاربران از بانک اطالعاتی با  PowerShellویندوز
اگرچه یاد گرفتن انتقال اشیاء از بان اطالعاتی در آزمون  70-640ضروری نیس ولی در خودکارسازی ساخ کاربر به ما کم
میکند .همانطور که خواهید دید فقط با چند خط کد اضافی با  cmdletهای قدرتمند  PowerShellویندوز این کار را انجام
میدهیم.
فرض میکنیم ی فایل  Excelاز بخش منابع انسانی محتوی کارمندان تازه استخدام شده تحویل گرفتهایم Excel .میتواند فایل را
بصور  comma-delimitedمتنی ( ).CSVذخیره کند که با  PowerShellویندوز قابل انتقال اس  .خط اول فایل  .CSVباید
دارای نام فیلدها و سپس اطالعا کاربران باشد .بعنوان ی مثال ساده فایل  .csvزیر را با نام  Newusers.csvدر نظر بگیرید:
Newusers.csv
Cn,sAMAccountName,FirstName,LastName
John Woods,john.woods,Johnathan,Woods
Kim Akers,kim.akers,Kimberly,Akers
توجه کنید که نیازی نیس نام فیلدها با نام خصیصهها در  LDAPیکی باشد .قرار اس آنها توسط اسکریپ به نام خصیصه ها
نگاش شوند.
 PowerShellویندوز میتواند این منبع داده را با ی دستور منتقل کند:
"$dataSource=import-csv "newusers.csv
پس از انتقال منبع داده باید رکوردها را در حلقه قرار دهیم .این کار به شکل زیر با ی بلوک  foreachانجام میشود:
)Foreach($dataRecord in $datasource
{
# do whatever you want to do
}
ی  Cmdletبا نام  ForEachحلقه را ایجاد میکند و شیء حاضر را به متغیر  $dataRecordنسب میدهد بنابراین متغیر
 $dataRecordنماینده رکورد جاری اس  .ما میتوانیم فیلدهای واقعی در هر رکورد مشاهده کنیم که خصوصیا متغیر
 $dataRecordرا تشکیل میدهد .برای مثال نام اولین کاریر هس :
$dataRecord.FirstName
میتوانیم آن را به ی متغیر نسب دهیم:
$givenName=$datarecord.FirstName
باز هم نیازی نیس نام فیلد یا متغیر با نام خصیصه در  LDAPیکی باشد .وقتی ما متغیر حاوی مقدار را در خصیصه خودش ثب
میکنیم عمل نگاش انجام میشود:
)$objUser.Put("givenName",$givenName
خصل  LDAPبا نام  givenNameدر گیومه قرار میگیرد .فقط زمانی که به خصوصی واقعی ی شیء ارجاع میدهیم باید از نام
واقعی استفاده کنیم .بهرحال وقتی نام فیلدهای منبع داده و نام متغیرها نام خصیصهها را منعکس میکند راح تر اینس که از کد
پیروی کنیم.
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با کنار هم گذاشتن این مطال میتوانیم اسکریپ انتقال کاربر را بنویسیم:
Userimport.psl
"$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com
"$dataSource=import-csv "NewUsers.csv
{ )Foreach($dataRecord in $datasource
#map variables to data source
$cn=$dataRecord.cn
$sAMAccountName=$dataRecord.sAMAccountName
$givenName=$dataRecord.FirstName
$sn=$dataRecord.LastName
$displayName=$sn + ", " + $givenName
"$userPrincipleName=$givenName + "." + $sn + "@contoso.com
#create the user object
)$objUser=$objOU.Create("user","CN="+$cn
)$objUser.Put("sAmaccountName",$sAMAccountName
)$objUser.Put("userPrincipleName",$userPrincipleName
)$objUser.Put("displayName",$displayName
)$objUser.Put("givenName",$givenName
)$objUser.Put("sn",$sn
)($objUser.SetInfo
)"$objUser.SetPassword("C0mp!P@ssw0rd
)$objUser.psbase.InvokeSet("AccountDisabled",$False
)($objUser.SetInfo
}
خط اول اسکریپ اتصال به containerای را ایجاد میکند که کاربران جدید در آن ساخته میشوند .دو خط بعدی اتصال به منبع داده
و حلقه را برقرار میکند تا هر رکورد به ی متغیر  $dataRecordنسب داده شود .بلوک  foreachدو کار را انجام میدهد  .اول
فیلدهای منبع داده را به متغیرها نگاش میکند .سپس کاربر را میسازد.
توجه داشته باشید که بعضی متغیرها با ترکی دو فیلد ساخته میشود .متغیر  $displayNameقال  LastName, FirstNameرا
بخود میگیرد و متغیر  $userPrincipleNameقال  FirstName.LastName@contoso.comرا به خود میگیرد.
کاربر با اعمال متد  Createاز متدهای  OUساخته میشود .خصیصههای کاربر تعیین و اعمال شده و سپس کلمه عبور تعیین و
حساب فعال میشود.
اجرای اسکریپ  PowerShellویندوز
بطور پیشفرض  PowerShellویندوز از اجرای اسکریپ ها به دالیل امنیتی جلوگیری میکند .برای اجرای ی اسکریپ که خود
ساختهاید باید با دستور زیر سیاس اجرایی  PowerShellویندوز را تغییر دهید:
Set-executionpolicy remotesigned
سیاس اجرایی مشخص میکند کدام اسکریپ ها اجرا شوند .دستور فول  PowerShellویندوز را طوری پیکربندی میکند
اسکریپتهای محلی اجرا شود ولی اسکریپ های دیگر نیاز به ثب داشته باشند .تغییر سیاستهای اجرایی بار امنیتی دارد بنابراین بهتر
اس اطالعا مربوط به اجرای اسکریپ های  PowerShellویندوز را در آدرس
 http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/winpsh/manual/run.mspx#EXCمطالعه کنید.
پس از تنظیم سیاستهای اجرایی می توانیم اسکریپ را اجرا کنیم .ولی اجرای آن با نام تنها خطایی به همراه دارد .باید مسیر اسکریپ را
مشخص کنیم .میانبری وجود دارد که از نماد  .\scriptnameاستفاده میکند که دایرکتوری جاری را نشان میدهد بنابراین دستور
زیر اسکریپ انتقال کاریر را اجرا میکند:
.\UserImport.psl
معرفی VBScript
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 VBScriptی زبان اسکریپ نویسی میباشد که خودکارسازی وظایف مدیریتی را روی تمام نسخههای جاری ویندوز پشتیبانی
میکند .فایلهای  VBScriptمتنی هستند و عموما با  Notepadبا ویرایشگر اسکریپ ویرایش و با پسوند  vbsذخیره شدهاند .برای
اجرای ی اسکریپ روی آن دابل کلی میکنیم تا با  Wscript.exeباز شود بجای آن میتوان از خط فرمان اسکریپ را بشکل زیر
اجراکرد:
Cscript.exe scriptname
هم  Wscript.exeو هم  Cscript.exeکامپوننتهای ) Windows Scripting Host (WSHهستند که automation
 frameworkنص شده روی تمام نسخههای جاری ویندوز میباشند و از زبانهای اسکریپ نویسی متعددی از جمله VBScript
پشتیبانی میکنند.
ساخت کاربر با VBScript
چون  VBScriptاز رابط  ADSIبرای دستکاری  Active Directoryاستفاده میکند مراحل ساخ کاربر در  VBScriptدقیقا
مشابه  PowerShellویندوز اس  .کد زیر ی اسکریپ ساده ساخ کاربر اس :
)"Set obj=Getobject("LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com
)"Set objUser=objOU.Create("user","CN=Mary North
"objUser.Put "sAMAccountName","mary.north
)(objUser.SetInfo
ابتدا اتصال به  containerکه همان  OUمقصد اس ایجاد میشود VBScript .از عبار  GetObjectبرای اتصال به ی شیء
 ADSIبا  DNاستفاده میشود .وقتی در VBScriptی شیء به ی متغیر منتس میشود برای ایجاد مرجع شیء از عبار Set
استفاده میگردد.
خط دوم کد متد  OU Createرا به منظور ساخ شیء از ی کالس مشخص و با  DNمشخص اجرا میکند درس مانند مثال
 PowerShellویندوز  .چون نتیجه متد ی شیء اس باید از عبار  Setبرای نسب دادن مرجع شیء به متغیر استفاده کنیم.
خط سوم از متد  Putاستفاده میکند ولی  VBScriptاز پرانتز برای فرستادن پارامترها به آرگومان استفاده نمیکند .خط چهارم مانند
 PowerShellویندوز تغییرا را اعمال میکند .اسکریپ را با نام  Newuser.vbsذخیره کرده و از خط فرمان یا PowerShell
ویندوز آن را اجرا کنید به این صور :
Cscript.exe newusers.vbs
مقایسه  VBScriptو  PowerShellویندوز
 VBScriptنسب به  PowerShellویندوز دو مزی دارد .اول اینکه اسکریپ های  VBScriptتوسط  WSHروی تمام
نسخههای ویندوز قابل اجراس در حالی که  PowerShellویندوز باید دانلود و روی نسخههای ویندوز قبل از  2008نص شود .از
طرفی نیاز به  .NET Frameworkنسخه  1یا باالتر دارد .مزی دوم استفاده مستمر طی سالیان بسیار میباشد .در نتیجه تجربیا و
دانش بسیاری در این زمینه موجود اس .
از طرفی  WSHنمیتواند محیطی را برای اجرای مستقیم دستورا فراهم کند .بعالوه  VBScriptبعنوان ی زبان آن قدر قوی
نیس و بطور کامل از  .NET Frameworkاستفاده نمیکند .اگرچه  WSHروی ویندوز  2008و  VBScriptهنوز پشتیبانی
میشود ولی راه آینده  PowerShellویندوز اس  .به همین دلیل در این درس اول ارائه شد.
معای  PowerShellویندوز درس معکوس مزایای  VBScriptاس  .تازگی  PowerShellویندوز بدین معنی اس که در حال
توسعه اس  .در بخشهای پیشین یاد گرفتیم با  PowerShellویندوز کاریر بسازیم .تکنی ها و کدهایی که یاد گرفتیم انصافا پیچیده
بودند .در حقیق آنها تقریبا شبیه  VBScriptهستند.
بهمین عل در نسخههای فعلی  PowerSellویندوز از مدیری  Active Directoryبصور محدود پشتیبانی میشود .برخالف
) Windows Management PowerShell (WMIو  Microsoft Exchange Serverکه دارای Windows
 PowerShell providerهای قدرتمندی هستند پشتیبانی از  Active Directoryبه مبدل نوع  ADSIمحدود میشود که
پیچیده و عجی غری اس و مانند  VBScriptبه  ADSIمتکی اس  .در نسخههای بعدی  PowerShellویندوز نوعی Active
 Directory providerمعرفی خواهد شد که کار کردن با اشیاء  Active Directoryرا همانند کار کردن با فایلها در فایل سیستم
آسان میسازد.
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بخاطر داشته باشید که در امتحان  70-640انتظار نمیرود در  PowerShellویندوز یا  VBScriptبتوانید اسکریپ بسازید بلکه
باید بتوانید مراحل تکمیل ی اسکریپ را برشمارید :اتصال به  ،OUساخ شیء ،تعیین خصوصیا و نهایتا اعمال تغییرا .
تمرینات

ساخت کاربر با  PowerShellویندوز و VBScript

در این تمرینا قرار اس با استفاده از متدهای خودکارسازی که تشریح شد تعدادی کاربر بسازیم .برای انجام این تمرینا نیاز به شیء
واحدسازمانی بهنام  Peopleدر دامنه  contoso.comداریم.
نص  PowerShellویندوز
تمرین 1
برای انجام تمارین که از  PowerShellویندوز برای انجام وظایف مدیریتی استفاده میکند در این تمرین ویژگی PowerShell
ویندوز را نص میکنیم.
 Server Manager .1را باز میکنیم.
 .1گره  Featuresرا در کنسول باز میکنیم.
 .2روی پیوند  Add Featuresکلی کنید.
 PowerShell .1ویندوز را از لیس  Featuresانتخاب میکنیم و  Nextرا میزنیم.
 .1روی دکمه  Installکلی میکنیم.
 .1وقتی نص تمام شد  Closeرا میزنیم.
 .1در گروه برنامه  PowerShellویندوز روی  Windows PowerShellکلی راس میکنیم و گزینه
 Pin To Start Menuرا انتخاب میکنیم.
ساخ کاربر با  PowerShellویندوز
تمرین 1
حاال که  PowerShellویندوز نص شده از آن برای ساخ کاربر در  Active Directoryاستفاده میکنیم.
 PowerShell .1ویندوز را باز کنید.
 .1با درج دستور زیر به  People OUمتصل میشویم:
"$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com
 .2توسط دستور زیر ی شیء کاربر در  OUمیسازیم:
)"$objUser=$objOU.Create("user","CN=Mary North
 .1خصیصه اجباری یعنی نام کاربری قبل از ویندوز  2000را طبق دستور زیر تعیین میکنیم:
)"$objUser.Put("sAMAccountName""mary.north
 .1با تایپ دستور زیر تغییرا را به  Active Directoryاعمال میکنیم:
)($objUser.SetInfo
 .1با تایپ دستور زیر مطمئن میشویم که شیء ساخته شده اس :
$objUser.distinguishedName
 DNکاربر باید نمایش داده شود.
 .1خصیصههایی را که  Active Directoryبطور خودکار پیکربندی میکند با دستور زیر بررسی میکنیم:
$objUser | get-member
این دستور شیء نماینده کاربر را به  Get-Member cmdletمیفرستد تا لیس خصیصههای تعیین
شده نمایش داده شود.
ساخ کاربر با اسکریپ  PowerShellویندوز
تمرین 2
در تمرین  1با درج دستور در  PowerShellویندوز بطور مستقیم کاربری را ساختیم .در این تمرین ی اسکریپ PowerShell
ویندوز ساخته میشود تا ساخ کاربر را بطور خودکار انجام دهد.
 .1برنامه  Notepadرا باز کنید.
کد زیر را وارد کنید:
"$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com
)"$objUser=$objOU.Create("user","CN=Scott Mitchell
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)"$objUser.Put("sAMAccountName","scott.mitchell
)($objUser.SetInfo
 .1اسکریپ را با نام " "Newuser.pslداخل گیومه ذخیره میکنیم تا  Notepadپسوند  txtبه آن
اضافه نکند.
 PowerShell .2ویندوز را باز میکنیم.
 .1تایپ میکنیم  get-childitemو  Enterرا میزنیم.
 Get-ChildItem cmdletهمه اشیاء فرزند شیء را برمیشمارد .در خط فرمان  PowerShellویندوز
دایرکتوری جاری ،پیشفرض اس .
 Dir .1و سپس  Enterرا بزنید.
نام مستعار  dirبه  Get-ChildItemارجاع میدهد.
 .1عبار  cd documentsراتایپ کرده و  Enterرا بزنید.
االن باید در پوشه  Documentsخود باشید.
 .1اجرای اسکریپ را با دستور زیر فعال میکنیم:
set-executionpolicy remotesigned
 .8اسکریپ را با تایپ عبار  .\newuser.pslاجرا میکنیم.
عالم \ .مسیر جاری را به عنوان مسیر اسکریپ معرفی میکند .بدون آن با خطا مواجه میشویم.
 .9بررسی میکنیم تا ببینیم کاربر در  Active Directoryایجاد شده اس یا نه.
ساخ کاربر با اسکریپ VBScript
تمرین 1
در این تمرین اسکریپ  VBScriptبرای خودکارسازی ساخ کاربر ایجاد میشود.
 .1برنامه  Notepadرا باز میکنیم.
 .1کد زیر را وارد میکنیم:
)"Set objOU=GetObject("LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com
)"Set objUser=objOU.Create("user","CN=Linda Mitchell
)"objUser.Put("sAMAccountName","linda.mitchell
)(objUser.SetInfo
 .2اسکریپ را با نام " "Newuser.vbsداخل گیومه در پوشه  Documentsذخیره میکنیم تا Notepad
پسوند  txtبه آن اضافه نکند.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1عبار  cd %userprofile%\documentsرا تایپ کرده و  Enterرا میزنیم.
 .1اسکریپ را با تایپ دستور  cscript.exe newuser.vbsاجرا میکنیم.
 .1بررسی میکنیم تا مطمئن شویم کاربر به درستی در  Active Directoryایجاد شده اس .
خالصه درس




 PowerShellویندوز از اجرای وظایف مدیریتی هم از خط فرمان و هم از طریق اسکریپ پشتیبانی میکند.
 PowerShellویندوز ی ویژگی از ویژگیهای ویندوز سرور  2008بوده و برای نص روی ویندوز سرور
 ،2003ویندوز ویستا و ویندوز  XPقابل دانلود اس .
 VBScriptی زبان اسکریپ نویسی اس که توسط  Windows Scripting Hostکامپوننتی که روی
همه نسخههای ویندوز وجود دارد پردازش میشود.

 برای ساخ ی شیء  Active Directoryتوسط  VBScriptیا  PowerShellویندوز به container
متصل میشویم مثال  OUو سپس شیء را میسازیم خصوصیا آن را مشخص میکنیم و تغییرا را در
 Active Directoryبا متد  SetInfoاعمال میکنیم.
سئواال پایان درس
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 .1میخواهید ی شیء کاربری با  PowerShellویندوز بسازید .کدامی
 .aاز  Create-User cmdletاستفاده کنیم.
 .bاز متد  NewUserاز  ADSIاستفاده کنیم.
 .cمتد  Createی  OUرا اجرا کنیم.
 .dاز عبار  set objUser=CreateObjectاستفاده کنیم.
 .1میخواهید ی شیء کاربر با ی دستور تنها بسازید .کدامی از موارد زبر باید اجرا گردد؟
 .aاز  Create-Item cmdletاستفاده کنیم.
 .bاز متد  SetInfoاستفاده کنیم.
 .cاز متد  Createی  OUاستفاده کنیم.
 .dاز دستور  Dsaddاستفاده کنیم.
 .2کدامی از خطوط  PowerShellویندوز برای ساخ شیء کاربر در People OUضروری اس ؟
(بیش از ی جواب دارد .هر جواب بخشی از راه حل اس ).
$objUser=$objOU.Create("user","CN=Jeff Ford") .a
$objUser.SetInfo() .b
$objUser=CreateObject("LDAP://CN=Jeff .c
)"Ford,OU=People,DC=contoso,DC=com
$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=People,DC=contoso,DC=com" .d
از موارد زیر باید اجرا شود؟

درس  : 3نگهداری از اشیاء و حسابهای کاربر
دو درس اول این فصل متدهای ساخ حسابهای کاربری را تشریح کردند .این فقط چرخه اول زندگی ی کاربر در دامنه محسوب
میشود .پس از ساخ کاربر ما باید خصوصیاتی را که مربوط به واحد امنیتی (حساب) میشود و خصل هایی را که کاربر را مدیری
می کند پیکربندی کنیم .همچنین باید بدانیم چطور و چه زمانی حساب را مدیری کنیم مثال برای تغییر کلمه عبور یا باز کردن قفل
حساب .در نهای باید بتوانیم کاربر را به  OUها دیگر منتقل کنیم یا گاهی اوقا آن را غیر فعال یا حذف کنیم .در این درس یاد
می گیریم از کاربران نگهداری کنیم وظایفی که هم از طریق رابط کاربری ویندوز و هم از طریق ابزارهای خط فرمان انجام میشود.
بعد از این درس باید بتوانیم:


هدف و نیازمندیهای خصیصههای حساب کاربری و خصوصیا نام کاربری را بدانیم.



خصوصیا مخفی ی



خصوصیا کاربران را با هم و همزمان تغببر دهیم.




شیء کاربر را مشاهده کنیم و تغییر دهیم.

کاربران را با ابزار  ،Active Directory Users And Computersدستورا PowerShell ،DS
ویندوز و  VBScriptمدیری کنیم.
وظایف مدیریتی معمول را برای نگهداری از حسابهای کاربری اجرا کند.

زمان تقریبی  91 :دقیقه
مدیریت خصیصههای کاربر توسط Active Directory Users And Computers
وقتی ی کاربر را با استفاده از ویزارد  New Object-Userاز ابزار  Active Directory Users And Computersمیسازیم
باید در ویزارد نام کاربر کلمه عبور و نام و نام خانوادگی کاربر را واردکنیم .ی کاربر در  Active Directoryدهها خصیصه دیگر دارد
که در زمان مقتضی با ابزار  Active Directory Users And Computersمیتوان آن را پیکربندی کرد.
برای مشاهده و تغییر خصیصههای کاربر روی آن کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای Properties
کاریر ظاهر میشود مانندشکل  . 1 -2خصیصههای شیء کاربر در گروههای متعددی قرار میگیرد که در زبانههای کادر محاورهای ظاهر
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میشود:

شکل 2 -1

کادر محاورهای  Propertiesکاربر


خصیصههای حساب کاربری :زبانه  Accountاین خصیصهها شامل نام کاربری ،کلمه عبور و
پرچمهای ( )flagحساب میباشد .بسیاری از این خصیصهها در زمان ساخ کاربر میتواند پیکربندی
شود .بخش " "Account Propertiesجزئیا آن را شرح میدهد.



اطالعا شخصی  :زبانههای  Telephones ،Address ،Generalو Organization
زبانه  Generalخصوصیا مربوط به نام را که هنگام ساخ شیء کاربر پیکربندی میشود و همچنین
اطالعا کلی و تماس کاربر را نشان میدهد .زبانه  Addressو  Telephoneجزئیا اطالعا تماس
را نمایش میدهد .زبانه  Telephoneجایی اس که مایکروساف فیلد  Notesرا در آن قرار داده که
به خصیصه  Infoاشاره میکند و بسیار پرکاربرد اس  .زبانه  Organizationعنوان شغلی ،بخش ،شرک
و ارتباطا سازمانی را نمایش میدهد.




پیکربندی کاربر  :زبانه Profile
زبانه پیکربندی میشود.

مسیر پروفایل کاربر logon script ،و  home folderدر این

کاربر را میتوان به گروه اضافه یا از گروه حذف کرد و
عضوی در گروهها  :زبانه Member Of
گروه اولیه ()Primary Groupکاربر را تغییر داد .عضوی در گروهها و گروه اولیه در فصل 1
"کامپیوترها" بحث میشود.
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 : Terminal services زبانههای  Remote Control ،Terminal Services Profileو
این چهار زبانه پیکربندی و مدیری کاربر را هنگام ایجاد Terminal Services
Sessions
 sessionانجام میدهند.
تنظیما Terminal Services
اطالعا بیشتر
برای اطالعا بیشتر در مورد تنظیما  Terminal Servicesبه کتاب MCTS: Configuring Windows Server 2008
 Applications Infrastructureاثر  J.C. Mackinو  Anil Desaiاز انتشارا  Microsoft Pressدر سال  1118مراجعه
کنید.


ارتباط از راه دور  :زبانه Dial-in



برنامههای کاربردی  :زبانه  COM+در این زبانه میتوان کاربران را به ی Active Directory
 COM+ partition setمنتس کرد .این ویژگی مدیری برنامههای کاربردی توزیع شده را تسهیل
میکند که البته خارج از مباحث امتحانی  70-640اس .

در این زبانه میتوانیم مجوز ارتباط از راه دور را پیکربندی کنیم.

نمایش همه خصیصهها
خصیصههای نمایش داده شده در کادر محاورهای  Propertiesهمه خصیصههای شیء کاربر نیس  .بعضی از خصیصههای اصطالحا
مخفی میتوانند برای سازمان بسیار مفید باشند .برای خارج کردن این خصیصهها از حال مخفی باید ویژگی جدید ویندوز سرور 2008
را بهنام  Attribute Editorفعال کنیم .منوی  Viewرا باز کرده و گزینه  Advanced Featuresرا انتخاب میکنیم .سپس کادر
محاورهای  Propertiesکاربر را باز میکنیم و همانند شکل  1 -2زبانه  Attribute Editorرا میبینیم.
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زبانه Attribute Editor
شکل 2 -1
در این زبانه همه خصیصههای موجود شیء مورد نظر نمایش داده میشود .با استفاده از دکمه  Filterحتی میتوان خصیصههای
بیشتری را مانند خصیصههای  backlinkو  constructedمشاهده کرد Backlink .ها خصیصههایی هستند که از ارجاع اشیاء به
ی شی حاصل میشوند .بهترین راه درک این نوع از خصیصهها فهم مثالی در این مورد اس  :خصیصه  memberOfرا در نظر
بگیرید ***** .وقتی کاربری به ی گروه اضافه میشود خصیصه  memberگروه اس که تغییر میکند یعنی  DNکاربر به خصیصه
چند مقداری  memberافزوده میشود .بنابراین خصیصه  memberگروه خصیصه  forward linkنام خواهد گرف  .وقتی کاربر
توسط خصیصه  memberی گروه ارجاع میشود خصیصه  memberOfکاربر بطور خودکار توسط Active Directory
بروزرسانی میگردد .در حالی که ما مستقیما خصیصه  memberOfکاربر را تغییر نمیدهیم و  Active Directoryخود این کار را
انجام میدهد.
خصیصه  Constructedیکی از نتایج محاسبه توسط  Active Directroyمیباشد .مثال آن خصیصه  tokenGroupsاس  .این
خصیصه لیستی از  SIDهای همه گروههایی اس از جمله گروههای تودرتو ( )Nested Groupکه کاربر عضو آن اس  .برای تعیین
مقدار  Active Directory ، tokenGroupsباید عضوی نهایی کاربر را محاسبه کند که چند سیکل کاری پردازنده را به خود
اختصاص میدهد .بنابراین خصیصه بعنوان بخشی از شیء کاربر ذخیره نمیگردد .در عوض هنگام نیاز محاسبه میشود .چون برای
نمایش خصیصههای  Constructedنیاز به پردازش میباشد  Attribute Editorآنها را بطور پیشفرض نمایش نمیدهد .همچنین
در پرسو جوهای  LDAPنیز نمیتوانند استفاده شوند.
همانطور که در شکل  1 -2مشاهده میکنید برخی خصیصههای شیء کاربر نظیر employeeNumber ،employeeID ،division
و  employeeTypeمیتوانند خیلی مفید باشند .اگرچه این خصیصهها در زبانههای استاندارد شیء کاربر نمایش داده نمیشدند االن
از طریق  Attribute Editorدر دسترس هستند و توسط  PowerShellویندوز و  VBScriptقابل استفاده میباشند.
خصیصههای مخفی اشیاء
اطالعا بیشتر
برای اطالعا بیشتر درباره استفاده از خصیصههای مخفی اشیاء و توسعه  schemaبا خصیصههای سفارشی به Windows
 Administration Resource Kit: Productivity Solutions for IT Professionalsنوشته  Dan Holmeاز انتشارا
 Microsoft Pressسال  1118مراجعه کنید.
مدیریت خصیصههای چند کاربر
ابزار  Active Directory Users And Computersاجازه تغییر همزمان چند کاربر را میدهد .با نگهداشتن کلید  Ctrlو کلی
روی کاربر و یا دیگر روشهای انتخاب گروهی کاربران را انتخاب میکنیم .این انتخاب باید فقط شامل ی کالس از اشیاء باشد مثال کاربر.
سپس روی یکی از اشیاء انتخابی کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
در حال انتخاب گروهی بعضی از خصیصهها برای تغییر در دسترس قرار میگیرند.


General



Computer Restrictions (logon ،Logon Houres ،UPN Suffix
Account
) ،workstationsهمه  Account Optionsو Account Expires



 ZIP/Postal Code ،State/Province ،City ،P.O.Box ،Streetو
Address
Country/Region
 Logon Script ،Profile Pathو Home Folder
Profile



 Web Page ،Fax ،telephon Number ،Office ،Descriptionو E-mail

 Company ،Department ،Title Organization و Manager
برای امتحان باید بدانید کدام خصیصهها در انتخاب گروهی قابل تغییر هستند .سناریوهای امتحان و
نکته امتحانی
شبیهسازیهایی که نیاز به تغییر خصیصههای چند کاربر را دارند درک شما را از انتخاب گروهی آزمایش میکنند .در دنیای واقعی
بخاطر داشته باشید شما میتوانید و باید از ابزارهایی نظیر  PowerShell ،Dsmodویندوز و  VBScriptاستفاده کنید.
درک خصیصههای نام و حساب
دو گروه از خصیصهها در امتحان بینالمللی حضور خواهند شد و چالشی برای مدیران شبکه بحساب میآید  :خصیصههای نام و حساب
نام شیء کاربر
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خصیصههای متعددی با با نام شیء و حساب مرتبط هستند .دانستن تفاو های آنان اهمی زیادی دارد.


خصیصه  sAMAccountNameکاربر (نام کاربری قبل از ویندوز  )2000باید در کل دامنه واحد
باشد .بسیاری از سازمانها از نام  middleیا ترکیبی از نام و نام خانوادگی برای ساخ
 sAMAccountNameاستفاده میکنند .این رویکرد میتواند مسئله ساز باشد چون ی سازمان با هر
اندازه میتواند کاربرانی با نامهای مشابه داشته باشد و  sAMAccountNameساخته شده تکراری
خواهد بود .در این حال باید استثنا قایل شد و این استثنا قانون را خراب میکند .این مسئله با انتخاب
شماره کارمندی یا دیگر خصیصههای واحد کاربران به عنوان  sAMAccountNameقابل اس  .اگر
توانایی تغییر قواعد نامگذاری را در سازمان دارید قاعده نامگذاری مستقل از نام پیشنهاد میشود.



خصیصه  userPrincipalNameیا  UPNاز نام کاربری و ی پسوند  UPNکه بطور پیشفرض نام
 DNSدامنه که کاربر در آن ایجاد شده تشکیل میشود UPN.در کل  forestباید واحد باشد.
آدرسهای پس الکترونیکی که باید در دنیا واحد باشد از این قانون پیروی میکنند .فرض کنید
میخواهیم از آدرس  E-mailبهعنوان  UPNکاربران استفاده کنیم .وقتی دامنه Active Directory
با نام دامنه آدرس  E-mailیکی نیس باید دامنه  E-mailرا به عنوان پسوند  UPNاضافه کنیم .برای
این کار ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز کرده و روی ریشه ابزار کلی
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.





 RDNدر  OUباید منحصربه فرد باشد .برای کاربران این یعنی خصیصه  cnباید در  OUمنحصر باشد.
این وضعی میتواند کمی مزاحم باشد .وقتی در سازمان فقط ی  OUبرای کاربران موجود اس و
کاربری بهنام  Scott Millerداریم و کارمند دیگری با همین نام استخدام میشود .بهرحال  cnکاربر
نمیتواند تکراری باشد .متاسفانه راه حل مناسبی برای این مسئله وجود ندارد .باید قوانین نامگذاری را
طوری طراحی کنیم که برای همه  CNها ی قانون موجود باشد .شاید بهتر باشد شماره کارمندی در
ایجاد  CNدخیل باشد مثال ) .Scott Miller (645928وقتی ساختار  OUصاف و بدون شاخه باشد
باشیم.
مشکالتی
چنین
منتظر
باید
بعالوه بسیاری از سازمانها خصیصه  cnرا به صور  LastName,FirstNameانتخاب میکنند که در
ابزار  Active Directory Users And Computersبراحتی میتوان کاربران را مرت کرد .برای
چنین هدفی این کار توصیه نمیشود .بجای اینکار بهتر اس ستون  Last Nameرا با کلی منوی
 Viewو انتخاب  Add/Remove Columnsبه ابزار اضافه کنیم .سپس روی سرستون Last
 Nameکلی میکنیم تا براساس نام خانوادگی مرت شود.
خصیصه  displayNameدر لیس ) Exchange global address list (GALظاهر میشود.
وقتی کاربران برحس نام خانوادگی مرت میشوند پیدا کردن آنها در  GALراح تر اس  .بنابراین
قاعده نامگذاری برای سازمان تعیین کرد که خصیصه  displayNameرا از
میتوان ی
 LastName,FirstNameبگیرد.

خصوصیا حساب
در زبانه  Accountکادر محاورهای  Propertiesکاربر که در شکل  1 -2میبینید خصیصههایی وجود دارند که نشان میدهد کاربر
ی واحد امنیتی اس  .یعنی هویتی اس که حقول و مجوز نسب به آن اختصاص داده میشود .دیگر واحدهای امنیتی شامل
کامپیوترها ،گروهها و کالس شیء  inetOrgPersonمیباشند.
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خصوصیا  Accountی شیء کاربر
شکل 2 -1
بسیاری از خصیصههای حساب باید شرح داده شوند چون کمی مبهم هستند .جدول  1 -2این خصیصهها را شرح میدهد.
خصیصه
Logon Houres

شرح
با کلی
میکند.

روی آن ساعاتی را که کاربر مجاز به ورود به شبکه اس مشخص

Log On To

برای محدود کردن کامپیوترهایی اس که کاربر مجاز اس از آنها به شبکه
وارد شود .در بخشهای دیگر رابط کاربری Computer Restrictions
نامیده میشود و به خصیصه  userWorkstationsنگاش میشود .برای
استفاده از این ویژگی پروتکل  NetBIOSباید فعال باشد زیرا از نام کامپیوتر
بهجای آدرس ) Media Access Controll (MACاستفاده میکند.

User Must
Change
Password At
Next Logon

اگر بخواهیم کاربر در اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهد از این گزینه
استفاده میکنیم .اگر گزینه  Password Never Expiresانتخاب شود از
این گزینه نمیتوانیم استفاده کنیم .انتخاب این گزینه باعث میشود گزینه
 User Cannot Change Passwordاز انتخاب خارج شود.

User Cannot
Change
Password

این کادر را عالم بزنید اگر بیش از ی نفر از این حساب استفاده میکنند
(مانند  )Guestیا بخواهیم نظار دقیقی روی کلما عبور داشته باشیم .این
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گزینه معموال برای مدیری کلما عبور حسابهای خاص بهکار میرود .وقتی
گزینه  User Must Change Password At Next Logonانتخاب
شود این گزینه قابل انتخاب نخواهد بود.
Password
Never Expires

Account Is
Disabled

این گزینه زمانی انتخاب میشود که بخواهیم کلمه عبور تاریخ انقضاء نداشته
باشد .انتخاب این گزینه باعث میشود گزینه User Must Change
 Password At Next Logonاز انتخاب خارج شود چون هر دو را باهم
نمیتوان انتخاب کرد .این گزینه معموال برای مدیری کلما عبور حسابهای
خاص بهکار میرود
انتخاب این گزینه باعث غیرفعال شدن حساب کاربری میشود .بعنوان مثال
وقتی کارمندی استخدام میشود حساب کاربری برای او ساخته میشود و تا
زمانی که نیاز به دسترسی به منابع شبکه ندارد حسابش غیرفعال میماند.

 Store Passwordاین گزینه باعث میشود کلمه عبور در  Active Directoryبدون استفاده از
Using
الگوریتم رمزنگاری غیرقابل برگش و قدرتمند  Active Directoryذخیره
Reversible
گردد .این گزینه برای برنامههایی طراحی شده که نیاز دارند کلمه عبور کاربر را
Encryption
بدانند .تا جایی که میتوانید از این گزینه استفاده نکنید چون بشد باعث
تضعیف امنی میشود .کلمه عبور ذخیره شده با این گزینه مانند ذخیره کلمه
عبور به صور متن ساده اس .
کالینتهای  Macintoshکه از پروتکل  AppleTalkاستفاده میکنند نیاز
به دانستن کلمه عبور دارند .وقتی کاربری از ی سیستم  Macintoshبه
شبکه وارد میشود باید این گزینه را برای او فعال کنیم.
 Smart Card Isکار های هوشمند سخ افزارهای قابل حملی هستند که اطالعا هویتی
 Required Forانحصاری مربوط به کاربر را ذخیره میکند .این ادوا به سیستم متصل
Interactive
میشوند و کار تایید هوی را انجام میدهند.
Logon
Account Is
این گزینه به ی حساب خاص امکان میدهد تا بجای کاربر به منابع شبکه
Trusted For
دسترسی پیدا کند.
Delegation
Account
از این گزینه برای تعیین زمان انقضاء حساب استفاده میشود.
Expires
برای حسابهای خاص کلمه عبور پیچیده پیکربندی کنید
نکته
سرویسها نیاز به اعتبار برای دسترسی به منابع سیستم دارند .بسیاری از سرویسها به حساب کاربری دامنه برای تایید هوی احتیاج
دارند و معموال این حساب بدون تاریخ انقضاء پیکربندی می شود .در چنین شرایطی از کلمه عبور پیچیده و طوالنی استفاده کنید .اگر
حساب مذکور توسط سرویسی استفاده میشود که روی تعداد محدودی سیستم اجرا میشود میتوان با پیکربندی خصیصه Log On
 Toبا لیس سیستمها امنی را ارتقاء داد.
مدیریت خصلتهای کاربر با  Dsmodو Dsget
این دستورا ابزارهای خط فرمان  Active Directoryهستند که دستورا  DSنامیده میشوند .در فصل  Dsquery 1و در درس
 1همین فصل  Dsaddرا بررسی کردیم.
Dsmod
این دستور خصیصههای اشیاء موجود را تغییر میدهد .دستورا  DSدر درس  1معرفی شدند .مانند بقیه دستورا  DSشکل فرمان
 Dsmodبهصور زیر اس :
Dsmod user UserDn . . . parameters
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پارامتر  DN UserDnکاریر را مشخص می کند .بقیه پارامترها خصیصه و مقدار جدیدش را تعیین میکند .بهعنوان مثال دستور زیر
خصیصه  Officeکاربر  Tony Krijnenرا تغییر میدهد:
”Dsmod user “cn=Tony Krijnen,ou=People,dc=contoso,dc=com” –Office “Amsterdam
پارامترهای خصیصه دقیقاً مشابه اسامی خصیصه  LDAPشیء کاربر نیستند .برای مثال پارامتر  deptدستور DSMOD USER
خصیصه  departmentشیء کاربر را تغییر میدهد .بهعالوه  DSMOD USERفقط ی سری از خصیصهها را میتواند تغییر دهد.
برای اطالعا بیشتر در مورد پارامترها و کاربرد آنها دستور  DSMOD USERرا اجرا کنید.
انتقال چند  DNبه دستور Dsmod
پارامتر  UserDnدستور  Dsmodحتماً الزم نیس در خط فرمان درج شود .دو راه دیگر برای انتقال  DNها به دستور وجود دارد.
راه اول اینس که  DNها را در کنسول وارد کنیم .فرض کنید میخواهیم خصیصه  officeدو کاربر را به عل انتقال به دفتر سیدنی
تغییر دهیم .دستورا زیر این کار را انجام میدهد:
”Dsmod user -office “Sydney
پارامتر  UserDnمشاهده نمی شود .بعد از اجرای دستور باال خط فرمان منتظر ورود  DNکاربران میماند .هر کدام از  DNها در
گیومه قرار گرفته و پس از هر  DNکلید  Enterرا میزنیم .پس از ورود آخرین  DNو زدن کلید  Enterکلیدهای  Ctrl+Zرا فشار
میدهیم و باز  Enterرا میزنیم .دستورا اجرا میشوند.
روش پیچیدهتر برای انتقال  DNها به دستور  Dsmodانتقال نتیجه دستور  Dsqueryمیباشد .این دستور در فصل  1بررسی شده
اس  .این دستور  Active Directoryرا بر حس شرایط تعیین شده جستجو میکند و  DNاشیاء را برمیگرداند .مثالً برای تغییر
خصیصه  officeمربوط به  Lindaو  Scott Mitchellبه  Sydneyدستور زیر بهکار میرود:
”Dsquery user -name “* Mitchell” | dsmod user -office “Sydney
دستور  Dsqueryدر  Active Directoryبه دنبال کاربرانی میگردد که نامهایشان با  Mitchellتمام میشود DN .اشیاء بدس
آمده سپس به دستور  DSMOD USERارسال میشود که خصیصه  officeآنها را به  Sydneyتغییر بدهد.
بهعنوان مثالی دیگر فرض کنید میخواهیم برای همه کاربران پوشه اختصاصی روی  SERVER01بسازیم .دستور زیر خصیصههای
 homeDirectoryو  homeDriveشیء کاربر را در  People OUتغییر میدهد:
Dsquery user “ou=People,dc=contoso,dc=com” | dsmod user –hmdir
”“\\server01\users\%username%\documents” –hmdrv “U:
همانطوریکه در درس  1اشاره شد عبار  %username%وقتی برای پیکربندی مقادیر پارامترهای  -profile ،-hmdir ،–emailو
 –webpgاز دستور  DSاستفاده میکنیم به  sAMAccountNameکاربر اشاره میکند
Dsget
این دستور خصیصههای انتخاب شده ی یا چند شیء را در خروجی نمایش میدهد .شکل دستور مشابه  Dsmodو به صور زیر
اس :
Dsget user UserDN . . . parameters
 DNشیء یا اشیاء را میتوان در خط فرمان با در نظر گرفتن فاصله خالی بین آنها وارد کرد یا نتیجه دستور DSQUERY USER
را به دستور منتقل کرد .برخالف  Dsaddو  Dsmodاین دستور فقط ی پارامتر را آنهم بدون مقدار میگیرد .در عوض مقدار جاری
خصیصه را گزارش می دهد .برای مثال جه نمایش نام کاریری قبل از ویندوز  2000کاربر  Jeff Fordدر  People OUدستور زیر
بهکار میرود:
Dsget user “cn=Jeff Ford”,ou=People,dc=contoso,dc=com” -samid
جه نمایش نام کاربری قبل از ویندوز  2000همه کاربران دفتر سیدنی این دستور بهکار میرود:
Dsquery user -office “Sydney” | dsget user -samid
مدیری خصیصههای کاربر با  PowerShellویندوز و VScript
برای مشاهده ی خصیصه شیء کاربر با  PowerShellویندوز یا  VBScriptاز  ADSIبرای اتصال به شیء کاربر استفاده میکنیم
که به این پروسه  bindingنیز گویند .در درس  1برای ساخ کاربر به ی  OUمتصل شدیم .بعد از ایجاد شیء به خود شیء متصل
میشویم .ی روش برای انجام اینکار استفاده از ) Active Directory services path(aDSPathشیء میباشد که مشخصه
پروتکل ” “LDAP://به همراه  DNشیء میباشد.
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دستور  PowerShellویندوز برای اتصال به کاربر  Jeff Fordدر  People OUعبار اس از :
”$objUser=[ADSI]”LDAP://cn=Jeff Ford,ou=People,dc=contoso,dc=com
معادل  VBScriptآن بهصور زیر اس :
”Set objUser=GetObject(”LDAP://cn=Jeff Ford,ou=People,dc=contoso,dc=com
به خاطر داشته باشید که  PowerShellویندوز مبدل نوع  ADSIرا مشخص میکند و  VBScriptاز  GetObjectاستفاده
میکند VBScript .از عبار  Setبرای منتس کردن ارجاع ی شیء به ی متغیر استفاده میکند PowerShell .ویندوز از
عبار  Setاستفاده نمیکند و ابتدای همه متغیرها عالم  $قرار میدهد.
وقتی صاح متغیری شدیم که به شیء برمیگردد میتوانیم خصوصیا آن را بدس آوریم .مثالً در  PowerShellویندوز عبار زبر
را وارد کنید تا خصیصه  sAMAccountNameکاربر نمایش داده شود:
)”$objUser.Get(“sAMAccountName
در  VBScriptباید نشان دهیم که می خواهیم خصیصه را در خروجی نمایش دهیم .راه معمول برای اینکار استفاده از عبار
 WScript.Echoمیباشد به صور زیر:
)”WScript.Echo objUser.Get(“sAMAccountName
شکل خالصه دستور به نام  .propertyوجود دارد و  instanceآن  $objUser.sAMAccountNameدر  PowerShellویندوز
و  objUser.sAMAccountNameدر  VBScriptمیباشد .اگرچه این روش در بیشتر موارد کار میکند پیشنهاد میشود از متد
 Getاستفاده شود مخصوصاً وقتی در  PowerShellویندوز با اشیاء  Active Directoryکار میکنیم.
وقتی میخواهیم ی خصیصه را تغییر دهیم سه کار را باید انجام دهیم:
 .1به شیء کاربر متصل شویم.
 .1خصیصه را تغییر دهیم.
 .2تغییرا را اعمال کنیم.
قبالً دیدیم که چطور می توان به شیء متصل شد .مرحله دوم تغییر خصیصه اس  .بیشتر خصیصهها ت مقداره و ساده هستند و با متد
 Putشیء تغییر میکنند .برای مثال در  PowerShellویندوز:
)”$objUser.put(“company”,”contoso, Ltd.
و در :VBScript
”objUser.put “company”,”contoso, Ltd.
تنها تفاو این اس که در  VBScriptدر متد  Putپرانتز استفاده نمیشود.
ما می توانیم در این مرحله چند خصیصه را مشخص کنیم .پس از این که همه خصیصهها مشخص شدند باید تغییرا را با دستور
 SetInfoاعمال کنیم .در  PowerShellویندوز وارد میکنیم:
)($objUser.SetInfo
و در  VBScriptوارد میکنیم:
)(objUser.SetInfo
از قرار دادن سه مرحله فول اسکریپ  PowerShellویندوز حاصل میشود:
”$objUser=[ADSI]”LDAP://cn=Jeff Ford,ou=People,dc=contoso,dc=com
)”$objUser.put(“company”,”contoso, Ltd.
)($objUser.SetInfo
در  VBScriptکد به صور زیر اس :
”Set objUser=GetObject(”LDAP://cn=Jeff Ford,ou=People,dc=contoso,dc=com
”objUser.put “company”,”contoso, Ltd.
)(objUser.SetInfo
اگر بخواهیم خصیصه را حذف کنیم چه باید بکنیم؟ باید ابتدا به شیء متصل شویم .سپس خصیصه را با مقدار خالی "" مشخص کنیم
وقتی خصیصه از نوع رشته کاراکتر اس  .اگر خصیصه از نوع عددی اس با عدد صفر پر میکنیم .و اگر صفر نمایانگر مقدار خالی اس از
آن استفاده میکنیم .همچنین میتوان ی خصیصه را به طور کامل حذف کرد البته این زمانی ممکن اس که خصیصه اجباری نباشد.
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برای این کار از متد  PutEXاستفاده میکنیم .به عنوان مثال برای حذف خصیصه  officeدر  PowerShellویندوز از کد زیر
استفاده میکنیم:
)$objUser.PutEX(1, “office”, 0
)($objUser.SetInfo
در  VBScriptاز کد زیر استفاده میکنیم:
objUser.PutEX 1, “office”, 0
)(objUser.SetInfo
مدیریت حسابهای کاربری
هدف اولیه شیء کاربر در  Active Directoryتایید هوی ی کارمند یا ی سرویس اس  .حسابها ساخته میشوند مدیری
میشوند و گاهی حذف میشوند .پرکاربردترین وظایف مدیریتی مربوط به حسابهای کاربری تغییر کلمه عبور باز کردن قفل حساب
کاربر غیرفعال کردن فعال کردن حذف انتقال و تغییر نام اشیاء کاربر میباشد.
در بخشهای بعدی این وظایف بررسی شده و در محیطهای رابط کاربری ویندوز PowerShell ،ویندوز  VBScript ،و خط فرمان
اجرا می گردد .هر کدام از این وظایف نیاز به داشتن مجوزهای مناس نسب به اشیاء کاربر دارند .واگذاری مجوزهای مدیریتی در فصل
 1بحث شده اس .
ریست کلمه عبور کاربر
اگر کاربری کلمه عبور خود را فراموش کند و سعی کند به سیستم وارد شود پیغامی طبق شکل  1 -2دریاف میکند.
در ای ن حال برای اینکه کاربر بتواند به سیستم وارد شود باید کلمه عبور را ریس کرد .برای این کار نیاز نیس کلمه عبور قبلی را
بدانیم .به سادگی روی شیء کاربر در  Active Directoryکلی راس کرده و  Reset Passwordرا انتخاب میکنیم .کادر
محاورهای  Reset Passwordهمانند شکل  8 -2باز میشود .کلمه عبور جدید را در کادرهای  New Passwordو Confirm
 Passwordوارد میکنیم .بهتر اس گزینه  User Must Change Password At Next Logonرا انتخاب کنیم تا کاربر کلمه
عبوری را وارد کند که فقط خودش بداند.

شکل 2 -1

پیغام هنگام ورود که به کاربر اطالع میدهد نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه اس
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کادر محاورهای Reset Password
شکل 2 -8
همچنین میتوان از دستور  DSبرای اینکار بهره برد .دستور زیر برای این منظور به کار میرود:
Dsmod user UserDN –pwd NewPassword –mustchpwd yes
یا در محیط  PowerShellویندوز تایپ میکنیم:
”$objUser=[ADSI]”LDAP://UserDN
)”$objUser.SetPassword(“NewPassword
توجه داشته باشید که برخالف دیگر خصیصهها بعد از دستور  SetPasswordنباید از  SetInfoاستفاده کنیم .اگر بخواهیم کاربر در
اولین ورود کلمه عبور خود را عوض کند از روش زیر بهره میگیریم:
)$objUser.Put (“pwdLastSet”,0
)($objUser.SetInfo
در  VBScriptکد مشابه قبل و به صور زیر میباشد:
)"Set objUser=GetObjecy("LDAP://UserDN
"objUser.SetPassword "NewPassword
objUser.Put "pwdLastSet",0
objUser.SetInfo
همچنین امکان انتقال کلما عبور با استفاده از دستور  LDIFDEوجود دارد .این دستور در درس  1معرفی شد .برای اطالعا بیشتر
به مقاله  263991در آدرس  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;263991مراحعه کنید.
باز کردن قفل حساب کاربری
در فصل " 8تایید هوی " یاد خواهید گرف که چطور سیاس های مربوط به قفل حسابهای کاربری ( )Lockout Policiesرا
پیکربندی کنید .سیاس قفل کردن حساب کاربری برای جلوگیری از موفقی ی نفوذگر که به دفعا کلما عبور مختلف را برای پیدا
کردن کلمه عبور کاربر امتحان میکند طراحی میشود .وقتی کسی کلمه عبور را اشتباه وارد میکند پیغام خطای ورود ظاهر میشود.
وقتی در ی بازه زمانی مشخص که توسط سیاس قفلکردن حسابهای کاربری مشخص میشود چند بار کلمه عبور به اشتباه وارد
شود حساب قفل میشود .دفعه بعد که کاربر بخواهد به سیستم وارد شود با پیغامی مبنی بر قفل بودن حساب مواجه میشود.
مواظ درایوهای نگاش شده با حساب کاربری ثانویه باشید
نکته
یکی از دالیل قفل شدن حساب درایوهای نگاش شده با حساب کاربری ثانویه می باشد .وقتی کلمه عبور حساب کاربری ثانویه عوض
میشود ویندوز سعی میکند به درایو نگاش شده متصل شود و در نتیجه حساب قفل میشود.
سیاس قفل شدن حساب کاربری تعیین میکند که حساب قفل شده پس از چه مد زمانی باز شود .ولی وقتی کاربر با چنین وضعیتی
روبرو میشود احتماال با بخش پشتیبانی تماس میگیرد .ما می توانیم با کلی راس روی حساب کاربری ،انتخاب  ،Propertiesکلی
روی زبانه  Accountو عالم زدن کادر  Unlock Accountقفل حساب را باز کنیم.
وقتی کلمه عبور کاربری را ریس میکنیم ویندوز سرور  2008گزینه ای را برای باز کردن قفل حساب در اختیار قرار میدهد .کادر
 Unlock The User's Accountرا که در شکل  8 -2نشان داده شده عالم بزنید .این روش زمانی بهدرد میخورد که کاریر به
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عل فراموش کردن کلمه عبور خود باعث قف ل شدن حسابش شده باشد .در این حال کلمه عبور جدیدی برایش وارد میکنیم و کاربر
را مجبور می کنیم در هنگام اولین ورود کلمه عبور خود را عوض کند .سپس قفل حساب کاربر را باز میکنیم.
متاسفانه نه خط فرمان و نه  PowerShellویندوز ابزار آمادهای برای باز کردن قفل حساب ندارد .برای باز کردن قفل حساب در
 VBScriptاز تکه کد زیر استفاده میکنیم:
)"Set objUser = GetObject("Ldap://UserDn
objUser.IsAccountLocked = False
objUser.SetInfo
فعال و غیرفعال کردن حساب کاربری
حسابهای کاربری واحدهای امنیتی هستند .یعنی هوی هایی که میتوانند به منابع شبکه دسترسی داشته باشند .چون هر کاربر عضوی
از کاربران دامنه اس و دارای هوی تایید اعتبار شده می باشد هر کاربر حداقل دسترسی فقط خواندنی به طیف وسیعی از اطالعا
 Active Directoryدارد مگر اینکه  ACLمنابع را بطور جدی محدود کنیم.
بنابراین مهم اس که حسابهای کاربری را باز رها نکنیم .یعنی باید سیاس های کلمه عیور و ممیزی را پیکربندی کنیم که هر دو در
فصل  8بررسی میشود و همچنین پروسههایی را که تضمین کند حسابهای کاربری به درستی استفاده میشود .وقتی حساب کاربری
بال استفاده میماند مثال کاربری برای مدتی در محل کار حضور ندارد حساب را غیرفعال میکنیم.
برای غیرفعال کردن حساب در ابزار  Active Directory Users And Computersروی کاربر کلی راس میکنیم .در خط
فرمان از دستور  Dsmod.exeبصور زیر استفاده میکنیم:
Dsmod user UserDn -disabled yes
در  PowerShellویندوز همانطور که در درس  1دیدیم باید از متد پیچیده برای این کار استفاده کنیم:
”$objUser=[ADSI]”LDAP://UserDn
)$objUser.psbase.InvokeSet(‘Account Disabled’ , $true
)($objUser.SetInfo
در  VBScriptکار سادهتر اس :
)”Set objUser = GetObject(“LDAP://UserDN
objUser.AccountDisabled=TRUE
برای فعال کردن حساب در دستور  Dsmodفقط باید  Yesرا با  Noعوض کنیم:
Dsmod user UserDn -disabled no
در  PowerShellویندوز  $trueرا با  $falseو در  VBScriptباید  TRUEرا با  FALSEعوض کنیم.
حذف حساب کاربری
وقتی از ی حساب استفاده نمیشود می توانیم آن را از دایرکتوری حذف کنیم .نکته حیاتی این اس که پس از حذف کاربر  ،حساب به
طور کل از دایرکتوری پاک میشود .در واقع ما نمی توانیم حساب جدیدی با همان نام بسازیم و امیدوار باشیم عضوی در گروهها و
دسترسی به منابع مانند کاربر قبلی باشد .از دس رفتن  SIDکاربر و به تبع آن عضوی در گروه مشکال جدی را باعث میشود اگر
بعداً به آن نیاز پیدا کنیم.
به همین دلیل بسیاری از سازمانها حذف کاربر را در دو مرحله انجام میدهند .ابتدا حساب را غیرفعال میکنند و بعد از مدتی حذف
میکنند Active Directory .ی سری از خصوصیا حساب از همه مهمتر  SIDرا برای مدتی که پیشفرض آن  11روز اس نگه
میدارد که به آن  tombstone lifetimeگویند .بعد از آن حساب از دایرکتوری حذف میشود.
امکان بازیابی حساب کاربری نیز وجود دارد .وقتی کاربری سازمان را ترک میکند احتماال جایگزینی برای او استخدام میشود که نیاز به
دسترسی به منابع ،عضوی در گروهها و حقول کاربری مشابه کاربر قبلی دارد .بهتر اس حساب کاربری تا زمانی که نیروی جدید
استخدام شود غیرفعال باقی بماند و پس از استخدام نیروی جدید نام حساب را برای کاربر جدید تغییر داده و آن را فعال کنیم .با این
روش  ، SIDعضوی در گروه و دسترسی به منابع مربوط به کاربر قبلی به کاربر جدید منتقل میشود.
برای حذف کاربر در  Active Directoryکافی اس کاربر را انتخاب کرده و کلید  Deleteرا میزنیم یا از منوی کلی راس
 Deleteرا انتخاب میکنیم .بعل اهمی عملیا حذف کادری برای تایید عملیا حذف باز میشود.
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با استفاده از دستور  ، Dsrmیکی دیگر از دستورا  ،DSهم میتوان اشیاء  Active Directoryرا حذف کرد .دستور به شکل زیر
استفاده میشود:
Dsrm UserDN
توجه داشته باشید که برخالف دیگر دستورا  DSدر این دستور نیازی به مشخص کردن کالس شیء نیس .
برای حذف کاربر با استفاده از  PowerShellویندوز باید به  containerوالد کاربر –  – OUمتصل شویم و از متد Delete
 containerاستفاده کنیم .ممکن اس کمی عجی به نظر برسد ولی مشابه ساخ کاربر اس که از متد  container Createبرای
ساخ کاربر استفاده میکردیم .دو دستور  PowerShellویندوز کاربر را حذف میکند:
”$objUser = [ADSI]”LDAP://organizational unit’s DN
)”$objOU.Delete(“user”,”CN=UserCN
 VBScriptنیز رویکردی اینچنینی دارد:
)Set objOU = GetObject(LDAP://organizational unit’s DN
”objOU.Delete “user”, “CN=UserDN
انتقال حساب کاربری
وقتی بخواهیم شیء کاربری را در  Active Directoryجابجا کنیم بسادگی آن را با کشیدن و رها کردن انجام می دهیم .ولی بهتر
اس از منوی کلی راس و انتخاب گزینه  Moveاین کار را انجام دهیم .به خاطر داشته باشید که وقتی کاربری را منتقل میکنیم
باید اشیاء سیاس های گروهی ( )GPOsرا که به کاربر اعمال میشود عوض کنیم GPO .در فصل " 1زیر ساخ سیاس های گروهی
" بحث میشود.
برای انتقال کاربر با ابزار خط فرمان از دستور  Dsmoveاستفاده می شود .شکل فرمان به صور زیر اس :
Dsmove UserDN -newparent TargetOUDN
این دستور از کالس شیء کاربر استفاده نمیکند .در عوض  DNکاربر و در محل  OU DN ،TargetOUDNرا که کاربر به آن
منتقل میشود مشخص میکنیم.
برای انتقال کاربر در  PowerShellویندوز باید از متد  psbase.MoveToاستفاده کنیم .دو خط زیر کاربر را منتقل میکند:
”$objUser = [ADSI] “LDAP://UserDN
)”$objUser.psbase.MoveTo(“LDAP://TargetOUDN
این مثالی دیگر از ی  workaroundمورد نیاز اس که عل آن نسخه  PowerShellویندوز اس که ی Active Directory
 providerارائه نمیکند .در آینده میتوانیم از  Move-Item cmdletاستفاده کنیم همانطوری که برای  providerهای سیستم
فایل و رجیستری استفاده میکنیم.
در  VBScriptاز رویکرد ظاهراً قدیمیتری استفاده میکنیم .به این صور که به  containerمقصد متصل میشویم و شیء کاربر را
گرفته و به  containerجدید منتقل میکنیم .دو خط زیرین مثالی از این کد اس :
)”Set objOU = GetObject(“LDAP://TargetOUDN
objOU.MoveHere “LDAP://UserDN” , vbNullString
ثاب  vbNullStringمقدار  Nullرا به متد  MoveHereبرمیگرداند و معنی آن اینس که کاربر با همان  CNقبلی به جای جدید
منتقل شود.
تغییر نام حساب کاربری
در بخش "نامهای حساب کاربری" درباره بسیاری از نامهای مرتبط با ی حساب کاربری یاد گرفتیم .اگر نام بخواهیم کاربری را تغییر
دهیم باید ی یا چند خصیصه را تغییر دهیم .برای تغییر نام کاربر روی آن کلی راس کرده و  Renameرا انتخاب میکنیمCN .
جدید را برای کاربر وارد کرده و  Enterرا میزنیم .کادر محاورهای  Rename Userظاهر میشود و از ما میخواهد که Full Name
(که ترکی  CNو خصیصه  Nameکاربر اس ) ،User Logon Name ،Display Name ،Last Name ،First Name ،
) User Logon Name (Pre-Windows 2000را وارد کنیم
در خط فرمان از دستور  Dsmod.exeبه شکل زیر استفاده میکنیم:
[]Dsmod user UserDN [-upn UPN][-fn FirstName][-mi Initial][-ln LastName][-dn DisplayName]email EmailAddress

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

86

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008

امکان تغییر خصیصه  samAccountNameو  CNبا دستور  Dsmod.exeوجود ندارد.
برای تغییر  CNی شیء از طریق خط فرمان باید از  PowerShellویندوز یا  VBScriptاستفاده کنید .در  powerShellویندوز
دو خط زیر این کار را انجام میدهد:
”$objUser = [ADSI]”LDAP://UserDN
)”$objUser.psbase.rename(“CN=New CN
از متد  Putشیء کاربر برای تغییر دیگر خصیصههای نام استفاد میشود.
برای تغییر نام کاربر با  VBScriptاز متد  MoveHereمانند زیر استفاده میکنیم:
)”Set objOU = GetObject(“LDAP://CurrentOUDN
”objOU.MoveHere “LDAP”//UserDN” , “CN=Nrew CN
در این دو خط به  OUفعلی کاربر متصل شده و از متد  OU MoveHereبرای تغییر  CNکاربر استفاده میکنیم.
تمرینات

نگهداری از حسابها و اشیاء کاربر

در این تمرین پروسههایی اجرا میشود که در اجرای عملیا نگهداری حسابهای کاربری در ی شبکه سازمانی به ما کم
برای اجرای تمرینا باید تمرینا درس  1و  1را اجرا کرده باشید و کاربران زیر در  People OUایجاد شده باشند:
Tony Krijnen
Linda Mitchell
Scott Mitchell
April Stewart
دیدن تمام خصیصههای کاربر
تمرین 1

میکند.





در این تمرین از  Attribute Editorبرای مشاهده و تغییر خصیصههای کاربر که در ابزار Active Directory Users And
 Computersقابل مشاهده نیستند استفاده میشود.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد شده و ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز
کنید.
 .1در  People OUروی  Tony Krijnenکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
 .2زبانههای کادر محاورهای  Propertiesرا چ میکنیم.
چه خصیصههایی قابل مشاهده هستند؟ آیا موردی که قبال ندیدهاید میبینید؟ آیا خصیصهای که اطالعا مفیدی راجع به
سازمان ارائه دهد میبینید؟
 .1زبانه  Telephoneرا باز کرده و اطالعاتی را در فیلد  Notesوارد کنید OK .را میزنیم.
 .1منوی  Viewرا باز کرده و  Advanced Featuresرا انتخاب میکنیم.
 .1پنجره  Propertiesمربوط به کاربر  Tony Krijnenرا دوباره باز کرده و زبانه  Attribute Editorرا کلی میکنیم.
 .1اسکرول میکنیم تا خصیصه  infoرا ببینیم .آنجا چه میبینید ؟
 .8خصیصه  divisionرا پیدا کرده ،دوبار کلی میکنیم و تایپ میکنیم Subsidiary .
 .9خصیصه  employeeIDرا پیدا کرده و دوبار کلی کرده و عدد  104839را تایپ میکنیم.
 .11خصیصههای دیگری که در  Attribute Editorقابل مشاهده هستند بررسی کنید.
چه خصیصههایی آنجا میبینید که در ابزار  Active Directory Users And Computersقابل مشاهده نیس ؟ آیا
هیت خصیصه پنهانی وجود دارد که اطالعا مفیدی راجع به شرک ارائه کند؟
 .11روی  OKکلی کرده تا کادر  Propertiesبسته شود.
تمرین 2

خصیصههای چند شیء را با هم مدیریت کنید

در این تمرین چند شیء انتخاب شده و خصوصیا اشیاء پیکربندی میشود.
 .1در  Scott Mitchell ، People OUرا انتخاب کنید.
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تمرین 3

کلید  CTRLرا نگه دارید و  Linda Mitchellو  April Stewartرا هم انتخاب کنید.
االن باید سه کاربر انتخاب شده باشد.
روی یکی از کاریران انتخاب شده کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید.
کادر محاورهای  Propertiesبا ی سری از خصوصیا کاربری که همزمان برای چند کاربر قابل انتخاب اس باز میشود.
در زبانه  Generalکادر  Officeرا انتخاب کرده و کلمه  Miamiرا در کادر تایپ میکنیم.
زبانه  Accountرا کلی میکنیم.
در این سناریو این سه کاربر در طول هفته کار میکنند و اجازه ندارند در آخر هفته به شبکه وارد شوند.
کادر  Logon Houresرا انتخاب میکنیم و دکمه  Logon Houresرا میزنیم.
روی  Sundayکلی میکنیم و دکمه  Logon Deniedرا کلی میکنیم.
روی  Saturdayکلی میکنیم و دکمه  Logon Deniedرا کلی میزنیم .بعد OKمیکنیم.
به عالوه سه کاربر اجازه ورود به شبکه را از طریق کامپیوترهای مشخصی دارند.
کادر  Computers Restrictionsرا انتخاب کرده و دکمه  Logon Toرا کلی میکنیم.
گزینه  Following Computersرا انتخاب میکنیم.
در کادر  Computer Nameکلمه  DESKTOP101را وارد میکنیم.
مراحل را برای  DESKTOP102و  DESKTOP103تکرار میکنیم .سپس  OKرا میزنیم.
در زبانه  Addressکادرهای  State/Provine ،City ،Streetو  ZIP/Postal Codeرا عالم بزنید .در این کادرها
اطالعا فرضی وارد کنید.
روی زبانه  Profileکلی کرده و  home folderرا با عبار  \\server01\%username%\documentsپیکربندی
کنید.
روی زبانه  Organizationalکلی کرده و نام شرک را پیکربندی کنید . Contoso, Ltd
روی  OKکلی کنید.
اشیاء کاربر را بررسی کنید تا مطمئن شوید تغییرا اعمال شده اس .
خصیصههای کاربر را با دستور  DSمدیریت کنید.

در این سناریو  Lindaو  Scott Mitchellاز میامی به سیدنی منتقل میشوند .آنها سه هفته فرص دارند تا نقل مکان کنند .حساب
آنها باید تغییر کند.
 PowerShell .1ویندوز را باز کنید.
 PowerShellویندوز دستورا اجرایی را اجرا میکند.
 .1فکر کنید چطور میتوان با ی دستور خصیصه  officeدو کاربر را به  Sydneyتغییر داد و حسابهای کاربری را در زمانی
که کاربران در حین انتقال هستند غیرفعال کرد.
 .2دستور زیر را تایپ کرده و  Enterرا بزنید:
Dsquery user –name “* Mitchell” | dsmod user -office “Sydney” -disabled yes
 .1در ابزار  Active Directory Users And Computersحسابهای کاربری را چ کنید تا مطمئن شوید تغییرا
اعمال شده اس .
 .1حاال باید رکوردی شامل نام کاربری قبل از ویندوز  2000و  UPNبسازیم .چه دستوری به تنهایی این اطالعا را نمایش
میدهد؟
 .1دستور زیر را تایپ کرده و  Enterرا بزنید:
Dsquery user -name “* Mitchell” | dsget user -samid -upn
خانواده  Mitchellبه سیدنی میرسند .االن موقع فعال کردن حساب آنهاس .
 .1در  PowerShellویندوز خطوط زیر را تایپ کنید:
”$objUser = [ADSI]”LDAP”//CN=Linda Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com
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)$objUser.psbase.InvokeSet(‘AccountDisabled’,$false
)($objUser.SetInfo
 .8در ابزار  Active Directory Users And Computersحساب  Linda Mitchellرا چ کنید تا مطمئن شوید فعال
شده اس .
 .9روی حساب  Scott Mitchellکلی راس کنید و  Enable Accountرا انتخاب کنید.
ریست کلمه عبور و باز کردن قفل حساب کاربری

تمرین 4

فرض کنید در حین انتقال از میامی به سیدنی  Scott Mitchellکلمه عبور خود را فراموش کرده اس  .پس از اینکه حسابش فعال
شد چند بار سعی میکند با کلمه عبور اشتباه به سیستم وارد شود و در نتیجه حساب قفل میشود .در این تمرین قرار اس کلمه عبور
 Scottریس شده و قفل حساب او باز شود.
 .1در ابزار  People OU Active Directory Users And Computersرا انتخاب کنبد.
 .1در پنل وسط روی حساب  Scott Mitchellکلی راس کرده و گزینه  Reset Passwordرا اننتخاب کنید.
 .2کلمه عبور جدید را برای  Scottدر کادرهای  New Passwordو  Confirm Passwordوارد میکنیم.
 .1عالم کادر  User Must Change Password At Next Logonرا بزنید.
 .1کادر  Unlock The User’s Accountرا عالم بزنید.
 OK .1را بزنید.
خالصه درس


از  Attribute Editorبرای مشاهده و تغییر همه خصیصههای شیء کاربر استفاده میشود.



خصیصههای حساب کاربری میت واند طوری پیکربندی شود که ورود کاربر را از روی برخی کامپیوترها محدود کند ،ساعا
ورود کاربر را محدود کند و برای حساب تاریخ انقضاء مشخص کند.





امکان تغییر خصیصههای کاربران بصور گروهی توسط دستور  Dsmod.exeیا با انتخاب چند شیء در ابزار Active
 Directory Users And Computersوجود دارد .بهرحال خصوصیا قابل تغییر با هر متدی محدود خواهد بود.
همچنین میتوان از اسکریپ هایی نظیر  VBScriptو  PowerShellویندوز برای تغییر خصیصههای کاربر استفاده کرد.
وقتی حساب کاربری حذف میشود و حسابی با همان نام ساخته میشود حساب جدید به گروهی که کاربر قبلی عضو آن بوده
تعلق نخواهد داش و به همان منابع دسترسی پیدا نخواهد کرد .بنابراین باید دسترسیها و گروهبندیها دوباره تعیین شود.

سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم خصیصه  Officeده کاربر را در دو  OUمختلف مشخص کنیم .خصیصه  Officeفعلی کاربران Miammi
میباشد .شما اخیرا متوجه اشتباه تایپی شدهاید و میخواهید آن را به  Miamiتغییر دهید .چکار میکنید؟ (ممکن اس
بیش از ی جواب داشته باشد)
 .Aهمه ده کاربر را با نگه داشتن کلید  Ctrlانتخاب کرده و پنجره  Propertiesرا باز میکنیم.
 .Bاز  Dsgetو  Dsmodاستفاده میکنیم.
 .Cاز  Dsqueryو  Dsmodاستفاده میکنیم.
 .Dاز  Get-Itemو  Move-Itemاستفاده میکنیم.
 .1میخواهیم کاربری را از  Paris OUبه  Moscowمنتقل کنیم .از کدام ابزار استفاده میکنیم؟ (ممکن اس بیش از ی
جواب داشته باشد)
Move-Item .A
 .Bمتد  MoveHereاز Moscow OU
Dsmove .C
Redirusr.exe .D
Active Directory Migration Tool .E
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 .2کاربری گزارش میدهد که پیغامی دریاف کرده که متن آن به این شکل اس “Your Account Is Configured To
” Prevent You From Using The Computer.Please Try Another Computerچه باید بکنیم تا کاربر بتواند
به کامپیوتر وارد شود.
 .Aروی دکمه  Log On Toدر زبانه  Accountحساب کاربریش کلی میکنیم.
 .Bروی دکمه  Allowed To Join Domainدر کادر محاورهای  New Computerکلی کنید.
 .Cاز دستور  Dsmoveاستفاده کنید.
 .Dبا استفاده از  Local Security Policyبه کاربر حق  Log On Locallyمیدهیم.

فصل 4

گروهها
هرچند کاربران ،کامپیوترها و حتی سرویسها در طول زمان تغییر میکنند نقشها و قوانین کمتر دستخوش تحول میشوند .احتماال
ی شرک دارای نقش مالی میباشد که نیازمند توانایی های خاصی در سازمان اس  .کاربر یا کاربرانی که این نقش را اجرا میکنند
جابجا میشوند ولی نقش آنان باقی میماند .به همین دلیل انتساب حقول و مجوزها برای هوی هایی نظیر کاربرها ،کامپیوترها یا
سرویس ها درس نیس  .وظایف مدیریتی بهتر اس به گروهها محول شوند .در این درس از گروهها برای تعیین نقشهای کاربری و
مدیریتی ،فیلتر کردن سیاس های گروهی ،تعیین سیاس های کلمه عبور یکتا ،اعطا حقول و مجوزهای دسترسی و بسیاری موارد دیگر
استفاده میکنیم .در این درس یاد میگیریم که چطور برای این وظایف شیء گروه در  AD DSدامنه بسازیم ،تغییر دهیم و حذف
کنیم.
اهداف امتحانی در این فصل:


ساخ و نگهداری اشیاء Active Directory
 oخودکارسازی ساخ اشیاء در Active Directory
 oنگهداری حسابهای Active Directory

دروس این فصل:


درس  : 1ساخ و مدیری گروهها



درس  :1خودکارسازی ساخ و مدیری گروهها



مدیری گروهها در سازمان

قبل از شروع
در این فصل از  PowerShellویندوز CSVDE ،Microsoft VBScript ،و  LDIFDEبرای خودکارسازی ساخ
استفاده میشود .قبل از شروع این فصل درس  1و  1از فصل  2باید مطالعه شود.
به عالوه برای اجرای تمرینا در این فصل نیاز به  DCبا نام  SERVER01داریم  .برای مرور جزئیا این کار به فصل  1مراجعه
کنید.

گروهها

در دنیای واقعی
دن هلم
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مدیری موثر و مناس گروهها باعث افزایش امنی  ،تداوم و بهرهوری در فضای  ITمیگردد .من به عنوان مشاور زمان زیادی را با
کاربران جه سازگار کردن تکنولوژی با نیازهای کاری آنان صرف کردهام .در مورد تکنولوژیهای ویندوزی باید گف که تعریف و
پیادهسازی نقشهای کاری و قوانین ر ا به دنبال دارد بطوریکه مدیری تعریف شده مستند و خودکار انجام میگیرد .این پروسه اغل
نیازمند ارتقاء دانش ،تکنولوژی و پروسههای مدیری گروههای کاربری میباشد .بسیاری از متخصصین  ITهنگام کار با ویندوز سرور
 2008از تکنی های قدیمی استفاده میکنند که از مزایای گروهها به طور کامل بهره نمیگیرد .در حقیق موارد بسیاری دیده شده
که به عل مدیری ضعیف گروهها بهره وری و امنی به شد کاهش یافته و من ترجیح دادم دو بخش از کتاب خود را (Windows
) Administration resource Kit: Productivity Solutions for IT Professionals-Microsoft Press,2008به آن
اختصاص دهم که مربوط به ارتقاء و خودکارسازی مدیری گروه اس  .در این درس آن چیزی را یاد میگیرید که برای امتحان نیاز اس
و تعدادی از نکته ها و عملیاتی را که برای کار با گروهها در سازمان نیاز دارید .اکیدا توصیه میشود برای اطالعا بیشتر و آشنایی با
ابزارهای جال در رابطه با مدیری گروه به  resource kitمراجعه کنید.

درس : 1

ساخت و مدیریت گروهها

شما مطمئنا با اهداف گروهها آشنا هستید جمع کردن آیتمها و مدیری آنها به عنوان ی موجودی  .پیاده سازی مدیری گروهها در
 ، Active Directoryذاتی نیس چون  Active Directoryبرای پشتیبانی از شبکههای بزرگ و توزیع شده طراحی شده و هف
نوع گروه را شامل میشود :دو نوع گروه تح دامنه هر کدام سه  scopeو گروههای امنیتی محلی .در این درس اهداف هر کدام از این
گروهها را یاد میگیریم و اینکه چطور نیازمندیهای کاری را با گزینههای پیچیده که  Active Directoryسر راه ما میگذارد تطبیق
دهیم.
بعد از این درس میتوانید:


با استفاده از ابزار  Active Directory Users and Computersگروه بسازید.



نوع و حوزه گروه را مدیری کرده و به یکدیگر تبدیل کنید.



انواع گروهها را که میتوانند عضو گروههای حوزههای مختلف شوند تعیین کنید.



اعضاء گروهها را مدیری کنید.



ی

استراتژی مدیری گروه ایجاد کنید.

زمان درس  11 :دقیقه
مدیریت یک شبکه با گروهها
گروهها واحدهایی با ی مشخصه امنیتی ( )SIDهستند که به واسطه خصیصه  memberو به منظور تسهیل مدیری  ،دیگر واحدهای
امنیتی را شامل میشوند (کاربران ،کامپیوترها ،اطالعا تماس و دیگر گروهها)
تصور کنید همه  111کاربر در بخش فروش نیاز به دسترسی خواندن به ی پوشه روی سرور دارند .اعطاء مجوز به ت ت کاربران به
طور اختصاصی منطقی به نظر نمیآید .وقتی فروشنده جدیدی استخدام میشود باید حساب جدید را به  ACLپوشه اضافه کنید .وقتی
حسابی حذف میشود باید مجوزهای آن را از  ACLحذف کنید یا  ACLرا همانطوری که در شکل  1 -1نمایش میدهد با SID
مربوط به کاربر حذف شده رها کنید .حاال فرض کنید  111کاربر باید به  11پوشه روی سه سرور دسترسی داشته باشند .مشکال
مدیریتی به شد افزایش پیدا میکند.
بی ش می دانید که هرچند امکان اعطاء مجوز نسب به منابع به صور ت ت (کاربر یا کامپیوتر) وجود دارد راه حل مناس اعطاء
ی مجوز به ی گروه بوده و برای مدیری دسترسی ها به منابع عضوی گروه را تغییر میدهیم.
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ی  ACLبا ی  SIDکه به ی حساب حذف شده منتس اس .
شکل 1 -1
در ادامه تمرین گروهی به نام  Salesساخته می شود و به آن دسترسی فقط خواندنی نسب به ده پوشه روی سه سرور داده میشود .با
این کار ی نقطه مرکزی مدیریتی ایجاد میشو د .گروه مذکور دسترسی به پوشه مشترک را به طور موثر مدیری میکند .از این پس با
اضافه کردن کاربران جدید بخش فروش به گروه  Salesدسترسی به ده پوشه مشترک را برای آنان امکانپذیر میکنیم .وقتی حسابی
حذف میشود بطور خودکار از گروه حذف میشود بنابرین  SIDآنان دیگر در  ACLوجود نخواهد داش  .همچنین مزی دیگری نیز
وجود دارد به این ترتی که چون  ACLبرای گروه  Salesکه مجوز خواندن دارند ثاب اس مراحل پشتیبان گیری سادهتر میشود.
وقتی  ACLپوشهای عوض میشود  ACLجدید به همه پوشهها و فایلها دیکته میشود و پرچم آرشیو آنها س شده و در پشتیبان
گیری بعدی لحاظ میگردد حتی اگر فایلها تغییری نکرده باشد.
فرض کنید کارمندان بخش فروش تنها کسانی نیستند که باید به پوشهها دسترسی خواندن داشته باشند .کارکنان بخش بازاریابی و
مشاوران فروش استخدام شده نیز نیاز به دسترسی مشابه دارند .برای این کار میتوان این گروهها را به سرع به  ACLپوشه اضافه
کرد .برای ایجاد دسترسی سه گروه نسب به ده پوشه ای که روی سه سرور وجود دارند باید سی بار عملیا اعطاء مجوز را تکرار کنیم.
اگر بخواهیم گروهی را به این ها اضافه کنیم باید مراحل را ده بار دیگر تکرار کنیم .حاال اگر هش کاربر دیگر که عضو گروههای باال
نیستند نیاز به پوشهها داشته باشند چه باید کرد؟ ایا باید آنها را ت ت به  ACLاضافه کنیم؟
خیلی زود متوجه شدیم که استفاده از ی نوع گروه  ،گروهی که نقشهای کاری کاربران را تبیین میکند ،مدیری موثری را روی ده
پوشه اعمال نمی کند .راه حل این اس که دو نوع گروه را برای مدیری بهتر انتخاب کنیم .کاربران را باید بر اساس نقش کاریشان به
عنوان مجموعه در نظر گرف و دسترسی به ده پوشه را مدیری کنیم .این ده پوشه نیز مجموعهای از آیتم ها به حساب میآیند .آنها
منبع واحدی هستند که به منظور توزیع بین ده پوشه روی سه سرور ایجاد شدهاند .ما داریم تالش میکنیم دسترسی خواندن به
مجموعه را مدیری کنیم .ما به ی نقطه مدیریتی واحد نیاز داریم تا بتوانیم دسترسی به منابع را مدیری کنیم.
برای این کار به ی گروه نیاز داریم که دسترسی فقط خواندن ی به ده پوشه روی سه سرور داشته باشد .در نظر بگیرید پوشهای با نام
 ACL_Sales Folders_Readایجاد شود و دسترسی فقط خواندنی به ده پوشه را به آن اعطاء کنیم .بعد گروههای ،Sales
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 Markettingو  Consultantsرا به همراه هش کاربر دیگر عضو گروه ایجاد شده میکنیم .وقتی بخواهیم به کاربری یا گروهی
دسترسی فقط خواندنی نسب به پوشهها اعطاء کنیم آن را عضو همین گروه میکنیم .از این راه به راحتی میتوان گزارش گرف که چه
کسانی به پوشهها دسترسی دارند .بدین ترتی به جای این که  ACLده پوشه را بررسی کنیم کافی اس اعضاء گروه ACL_Sales
 Folders_Readرا بررسی کنیم.
رویکرد مدیری شبکه بر اساس گروهها مدیری مبتنی بر نقش (  )role-based managementنام دارد .در این رویکرد نقش
کاربران بر اساس وضعی کاری آنان مشخص می شود .برای مثال بخش کاری یا دپارتمان مانند فروش بازاریابی و مشاوره مشخص شده و
قوانین کاری روی آن پیاده میشود .مثال مشخص میکنیم که کدام نقشها به پوشهها دسترسی داشته باشند.
با استفاده از گروهها به هر دو وظیفه مدیریتی در دایرکتوری دس پیدا میکنیم .گروهها نماینده نقشها خواهند بود که کاربران،
کامپیوترها و نقش های دیگر را در بر میگیرند .بله نقشها هم میتوانند نقشهای دیگر را در برگیرند .برای مثال نقش مدیری
نقشهای مدیران فروش مالی و تولید را دربر میگیرد .قوانین نظیر قانون دسترسی به پوشهها توسط گروهها نمایندگی میشود.
گروههای قوانین گروههای نقش و گاهی کاربران یا کامپیوترهای خاصی مانند همان هش کاربر مثال ما را شامل میشوند.
برای دستیابی به مدیری پذیری شبکه سازمانی در هر اندازه و پیچیدگی باید گروهها را به طور موثر مدیری کنیم و زیرساخ گروه را
طوری پایهریزی کنیم که فقط ی نقطه مدیریتی واحد برای قوانین و نقشها داشته باشیم .از لحاظ فنی یعنی یه گروههایی نیاز داریم
که اعضاء کاربر کامپیوتر گروههای دیگر و حتی واحدهای امنیتی را از دامنههای دیگر در برگیرد.
برای اطالعا بیشتر درباره مدیری مبتنی بر نقشها به منبع Windows Administration Resource Kit: Productivity
Solutions for IT Professional
تعریف قواعد نامگذاری گروه
برای ساخ گروه با ابزار  Active Directory Users And Computersروی  OUکه میخواهید گروه در آن ایجاد شود کلی
راس کرده و  Newبعد  Groupرا انتخاب کنید .کادر محاورهای  New Object – Groupطوری که در شکل  1 -1نشان میدهد
امکان تعریف خصوصیا اساسی گروه جدید را به ما میدهد.

کادر محاورهای Object - Group
شکل 1 -1
اولین خصیصه ای که باید پیکربندی شود نام گروه اس  .گروه همانند کاربر یا کامپیوتر اسامی متعددی دارد .اول اسمی اس که در کادر
 Group Nameدر شکل  1 -1نشان داده شده اس و توسط ویندوز  2000و سیستمهای قدیمیتر برای تشخیص شیء استفاده
میشود و خصیصههای  CNو  Nameشیء را میسازد .دوم نام قبل از ویندوز  2000اس که خصیصه  sAMAccountNameرا
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میسازد که توسط کامپیوترهای ویندوز  NT 4.0و بعضی دستگاههای خاص مورد استفاده در شبکه نظیر  NASکه سیستم عامل غیر
مایکروسافتی دارند برای تشخیص گروه استفاده میشود .خصیصه  CNو  Nameباید در  containerیا  OUکه گروه در آن ساخته
میشود منحصر باشد sAMAccountName .باید در کل دامنه منحصر باشد .از لحاظ فنی  sAMAccountNameباید از لحاظ
مقداری با  CNو  Nameتفاو داشته باشد ولی توصیه می شود این کار را نکنید .نامی را که در دامنه منحصر اس انتخاب کرده و آن
را در هر دو فیلد نام کادر محاورهای  New Object – Groupوارد کنید.
نامی که انتخاب میکنیم باید ما را در مدیری گروه و شبکه به صور روزمره کم کند .پیشنهاد میشود قوانین نامگذاری گروه طوری
تعیین شود که نمایانگر نوع و هدف گروه باشد .در مثال قبل نام گروه  ACL_Sales Folder_Readبود .پیشوند نام نشان میدهد
که گروه برای اعطاء مجوز به ی پوشه استفاده میشود در اینجا  .ACLبخش اصلی نام منبع را که با استفاده از گروه مدیری
میشود مشخص میکند در اینجا  .Sales Folderپسوند مشخص میکند با این گروه چه چیزی مدیری میشود یعنی دسترسی فقط
خواندنی .ی جداکننده در این جا "_" برای جداسازی بخشهای نام به کار میرود .توجه کنید که کاراکتر جداکننده بین کلما
 Salesو  Foldersبه کار نمیرود .در نام گذاری گروهها استفاده از فاصله مجاز اس  .در عوض باید در صور استفاده از فاصله در نام
گروه اگر بخواهیم از آن در دستورا استفاده کنیم باید آن را در گیومه قرار دهیم .میتوانیم اسکریپ هایی بسازیم که از جداکنندهها
برای  deconstructکردن نام گروهها استفاده میکنند تا گزارش گیری و ممیزی راح تر انجام شود .به خاطر داشته باشید که
گروههای نقش که نقشهای کاربران را تعریف میکنند اغل توسط کاربران غیرفنی استفاده میشوند .به عنوان مثال میتوانیم e-mail
گروه  Salesرا فعال کنیم تا به عنوان لیس توزیع  e-mailاستفاده شوند .بنابراین پیشنهاد میشود از پیشوند در نام گروه استفاده
نکنیم تا نام گروه برای کاربران ملموستر شود.
برای اطالعا بیشتر درباره مدیری گروهها به طور موثر به منبع Windows Administration Resource Kit: Productivity
.Solutions for IT Professionals
انواع گروهها
دو نوع گروه موجود اس  :امنیتی ( )Securityو توزیع ( .)Distributionوقتی گروهی ساخته میشود باید نوع آن را در کادر
محاورهای  New Object – Groupمشخص کنیم.
گروههای توزیع توسط برنامههای پس الکترونی استفاده میشود .این گروهها قابلی امنیتی ندارند .چون  SIDندارند بنابراین به آنها
نمیتوان مجوز اعطا کرد .با ارسال پیام به ی گروه توزیع پیام مذکور به همه اعضای گروه ارسال میشود.
گروههای امنیتی واحدهای امنیتی دارای  SIDهستند .و  SIDآنها میتواند برای کنترل دسترسی به منابع در  ACLآن منبع قرار
گیرد .همچنین این گروهها می توانند به عنوان گروههای توزیع استفاده شوند .هرگاه بخواهیم از گروهی در مدیری امنی استفاده کنیم
آن گروه باید امنیتی باشد.
بدلیل اینکه گروههای امنیتی قابلی گروههای توزیع را نیز دارد بسیاری از شرک ها ترجیح میدهند همیشه از این نوع گروه استفاده
کنند .ولی توصیه میشود اگر منظور فقط ارسال  e-mailاس از گروه توزیع استفاده شود .در غیر این صور به گروه  SIDتعلق
میگیرد و این  SIDبه توکن دسترسی امنیتی کاربر اضافه میشود که باعث افزایش بیرویه حجم توکن میشود.
حوزه گروه
اعضای گروه شامل کاربران ،کامپوترها و گروههای دیگر اس  .ی گروه میتواند عضو گروه دیگر باشد .میتوان به گروه توسط ،ACL
فیلترهای  GPOو دیگر کامپونن های مدیریتی رجوع کرد .حوزه گروه روی همه ویژگیهای مذکور تاثیر میگذارد .گروهها چه
چیزهایی را دربر میگیرند و کجا میتوان از آنها استفاده کرد .چهار حوزه برای گروهها موجود اس ،domain local ،global :
 localو . universal
ویژگیهای تعریف شده در هر حوزه در این دستهها قرار میگیرند:


تکثیر



عضویت چه نوع واحد امنیتی میتواند عضو گروه باشد؟ آیا واحدهای امنیتی از دامنههای مورد اعتماد ( )Trustedدیگر

گروه کجا تعریف میشود و به کدام سیستمها تکثیر میشود.

میتوانند عضو این گروه شوند؟
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در فصل " 11دامنه و  "Forestدرباره ارتباطا  trustبحث میشود Trust .دامنه را قادر می سازد برای تایید هوی به دامنه دیگر
مراجعه کند و واحدهای امنیتی را از دامنه دیگر به عنوان عضو گروه اضافه کند و به واحدهای امنیتی دامنههای دیگر مجوز اعطاء کند.
اصطالح مورد استفاده در این مبحث کمی گیجکننده اس  .وقتی دامنه  Aارتباط  trustبا دامنه  Bبرقرار میسازد دامنه  Aدامنه
اعتمادکننده ( )trustingو دامنه  Bدامنه مورد اعتماد ( )trustedخواهد بود .دامنه  Aاعتبار کاربران دامنه  Bرا قبول میکند .دامنه
 Aبرای تایید هوی درخواس های کاربران دامنه  Bرا به  DCدامنه  Bمیفرستد چون به انباره هوی و سرویس تایید هوی دامنه B
اعتماد دارد .دامنه  Aمیتواند واحدهای امنیتی دامنه  Bرا به گروهها و  ACLهای دامنه  Aاضافه کند .برای جزئیا بیشتر به فصل
 11مراجعه کنید.
در مورد عضوی گروهها به خاطر داشته باشید وقتی دامنه  Aبه دامنه  Bاعتماد میکند دامنه  Bدامنه مورد اعتماد

نکته امتحانی

اس و کاربران و گروههای  Globalآن میتوانند عضو گروههای  domain localدامنه  Aشوند .به عالوه به کاربران و گروههای
 globalدامنه  Bمیتوان مجوز برای دسترسی به منابع دامنه  Aاعطاء کرد.


دسترسی پذیری از گروه در کجا میتوان استفاده کرد؟ آیا میتوان آن را عضو گروه دیگر کرد؟ آیا میتوان آن را به ACL
اضافه کرد؟

این ویژگیها را به خاطر داشته باشید که در هر حوزه گروه جزئیا آن بررسی میشود.
گروههای محلی ( )Local
این گروهها به معنی واقعی کلمه محلی هستند .روی ی سیستم خاص ساخته میشوند و روی همان سیستم به کار گرفته میشوند.
گروههای محلی در بان اطالعاتی  SAMی کامپیوتر عضو دامنه ساخته میشوند .سیستمهای عضو  workgroupو دامنه هر دو
گروههای محلی دارند .در شبکه  workgroupاز گروههای محلی برای مدیری امنی منابع سیستم استفاده میشود .در شبکههای
مبتنی بر دامنه مدیری گروههای محلی کامپیوترها محدود شده و در بیشتر موارد غیرضروری به نظر میرسند .ساخ گروههای محلی
سفارشی در سیستمهای عضو دامنه پیشنهاد نمیگردد .در حقیق گروههای محلی  Usersو  Administratorsتنها گروههایی
هستند که باید در مدیری دامنه در نظر گرفته شوند .به طور خالصه :


تکثیر



عضوی

گروه محلی فقط روی  SAMسیستم عضو دامنه ساخته میشود .گروه و عضوی به سیستم دیگری تکثیر نمیشود.
ی

گروه محلی میتواند اعضاء زیر را داشته باشد:

 oهر واحد امنیتی از دامنه مانند کاربران کامپیوترها گروههای  globalیا .domain local
 oکاربران کامپیوترها و گروههای  globalاز هر دامنهای در . forest
 oکاربران کامپیوترها و گروههای  globalاز هر دامنه مورد اعتماد.
 oگروههای  universalتعریف شده در هر دامنه در . forest


دسترسی پذیری

گروه محلی فقط در حوزه کامپیوتر خود اعتبار دارد و فقط در  ACLهای کامپیوتر خود قابل استفاده

اس  .این نوع گروه نمیتواند عضو هیت گروه دیگری باشد.
گروههای domain local
این گروهها برای مدیری مجوزها استفاده میشود .برای مثال گروه  ACL_Sales Folder_Readکه قبال بحث شد میتواند به
عنوان گروه  domain localایجاد شود .این گروهها ویژگیهای زیر را دارد:


تکثیر

این نوع از گروه در حوزه نام دامنه تعریف میشود .شیء گروه و اعضاء آن (خصیصه  )memberبه تمام  DCهای

دامنه تکثیر میشود.
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عضویت این نوع گروه میتواند دارای اعضاء زیر باشد:
 oهمه واحدهای امنیتی دامنه شامل کاربران کامپیوترها گروههای  globalیا دیگر گروههای domain local
 oکاربران کامپیوترها و گروههای  globalاز همه دامنههای forest
 oکاربران کامپیوترها و گروههای  globalاز همه دامنههای مورد اعتماد
 oگروههای  universalتعریف شده در همه دامنههای forest



دسترسیپذیری این نوع گروه میتواند به  ACLهر منبعی روی همه اعضاء دامنه اضافه شود .به عالوه میتواند عضو
گروههای  domain localدیگر یا گروههای محلی کامپیوتر شود.
وضعی عضوی گروه  domain localدقیقاً مشابه گروههای محلی میباشد ولی تکثیر و در دسترس بودن گروه domain
 localدر کل دامنه آن را از نوع محلی متمایز می کند .بنابراین این نوع از گروهها برای تعریف قوانین مدیری کاری مانند
قوانین دسترسی کامال مناس هستند چون در هر جای دامنه کار میکنند و میتوانند اعضاء را از هر نوعی در دامنه خود و یا
از دامنههای مورد اعتماد دیگر در بر گیرند.
گروههای global
این گروهها برای تعریف مجموعههای اشیاء دامنه بر اساس نقشهای کاری استفاده میشوند .گروههای نقش مانند  salesو
 marketingکه قبال ساختیم و همچنین نقشهای کامپیوتر مانند گروه  Sales Laptopبه عنوان گروههای global
ساخته میشوند .مشخصا این گروهها به شرح زیر اس :


تکثیر

این گروه در حوزه نام دامنه تعریف شده اس  .شیء گروه شامل خصیصه  memberبه همه DCهای

دامنه تکثیر میشود.


عضویت این نوع گروه میتواند اعضاء کاربر  ،کامپیوتر و گروههای  globalدیگر را فقط در همان دامنه در بر
گیرد.



قابلیتدسترسی این نوع گروه توسط همه اعضاء دامنه خود و دامنههای دیگر در  forestو همچنین دامنههای
خارجی مورداعتماد قابل استفاده اس  .این نوع گروه میتواند عضو ی

گروه  domain localیا  universalدر

دامنه یا  forestباشد .همچنین میتواند عضو هر گروه  domain localدر دامنه مورد اعتماد باشد .در نهای ی
گروه  globalمیتواند به  ACLهای دامنه  forest ،یا دامنههای دیگر مورد اعتماد افزوده شود.
همانطور که میبینید گروههای  globalبیشترین محدودی گیری را دارند( .فقط کاربران کامپیوترها و گروههای global
همان دامنه ) ولی بیشترین وسع دسترسی را در سطح دامنه forest ،و دامنههای خارجی مورد اعتماد دارند .به خاطر
همین برای تعریف نقشها کامال مناس هستند .چون نقشها مجموعههای اشیاء همان دایرکتوری هستند
گروههای universal
این گروهها در  forestهایی با چند دامنه مفید هستند و امکان تعریف نقشها یا مدیری منابع را که بین چنددامنه در
گردش اس می دهد .بهترین راه درک این نوع گروه ذکر مثال اس  .فرض کنید موسسه  Trey Researchدارای ی
 forestبا سه دامنه به نامهای  Asia ،Americasو  Europeمیباشد .هر دامنه حسابهای کاربری و ی گروه  globalبه
نام  Regional Managersرا داراس که حساب کاربری مدیران همان منطقه را شامل میشود .به خاطر دارید که
گروههای  globalفقط میتوانند کاربران را از همان دامنه در بر گیرند .ی گروه  universalبه نام Trey Research
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 Regional Managersساخته میشود و سه گروه  Regional Managersبه عنوان عضو به این گروه اضافه میشوند.
بنابراین گروه ساخته شده نقشی را برای کل  forestتعریف میکند .همانطوریکه کاربران عضو هر کدام از گروههای محلی
شوند عضو گروه  Trey Research Regional Managersنیز خواهند شد .شرک تصمیم میگیرد محصول جدیدی
تولید کند که نیازمند تعامل بین مناطق مختلف میباشد .منابع مربوط به پروژه روی فایل سرورها در هر دامنه ذخیره میشود.
برای تعریف اینکه چه کسی بتواند فایلهای مربوط به محصول جدید را تغییر دهد ی گروه  UNIVERSALبه نام
 ACL_New Product_Modifyایجاد میشود .به این گروه مجوز  Allow Modifyنسب به پوشههای مشترک هر
کدام از فایلسرورهای هر دامنه اعطاء میشود .گروه  Trey Research Regional Managersعضوی از گروه نام
 ACL_New Product_Modifyشده همانطوریکه گروههای  globalو چند کاربر هر منطقه عضو این گروه هستند.
همانطوریکه میبینید گروههای  universalبه ما این امکان را میدهد که گروههایی را که در دامنههای ی  forestدر
گردش هستند یکپارچه کند و قوانینی را که در سطح  forestاعمال میشود تعریف کنیم  .گروههای  universalویژگیهای
زیر را دارند:


تکثیر

دامنه در  forestتعریف میشود .ولی به  global catalogتکثیر میشود .در فصل 11

در ی

" "Domain Controllersمطال

بیشتری درباره  global catalogیاد میگیرید .اشیاء  global catalogدر

سطح  forestقابل دسترس اس .


عضویت این نوع گروه میتواند عضوهای کاربر ،گروه  globalو دیگر گروههای  universalهر دامنه از  forestرا
داشته باشد.



قابلیتدسترسی این نوع گروه میتواند عضو ی
باشد .به عالوه ی

گروه  universalبرای مدیری

گروه  universalدیگر یا  domain localدر سطح forest
منابع به عنوان مثال اعطاء مجوز در سطح  forestمیتواند

استفاده شود.
خالصه امکانات عضویت گروه
هم در امتحان  70-640و هم در مدیری
گروهها آشنا شویم.
جدول  1 -1اشیایی را که میتواند عضو هر حوزه از گروههای مختلف شود خالصه میکند.
جدول  1 -1حوزه گروه و اعضاء
روزمره شبکه مهم اس

که به طور کامل با خصوصیا عضوی

همه حوزههای

حوزه گروه

اعضاء از همان دامنه

اعضاء از دامنههای دیگر
همان forest

اعضاء از ی دامنه خارجی
مورد اعتماد

Local

کاربران
کامپیوترها
گروههای global
گروههای universal
گروههای domain
local
کاربران محلی تعریف شده
روی همان کامپیوتر به
عنوان گروه محلی

کاربران
کامپیوترها
گروههای global
گروههای universal

کاربران
کامپیوترها
گروههای global

Domain
Local

کاربران
کامپیوترها

کاربران
کامپیوترها

کاربران
کامپیوترها
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Universal

Global

گروههای global
گروههای universal
گروههای domain
local
کاربران
کامپیوترها
گروههای global
گروههای universal
کاربران
کامپیوترها
گروههای global

گروههای global
گروههای universal

گروههای global

کاربران
کامپیوترها
گروههای global
گروههای universal
-

-

-

تبدیل نوع و حوزه گروه
پس از ایجاد گروه ممکن اس متوجه شوید که باید گروه عوض شود .برای اینکار کادر محاورهای  Propertiesگروه موجود
را باز کرده و در زبانه  Generalکه در شکل  1 -2مشاهده میکنید نوع و حوزه فعلی را میبینید .حداقل ی نوع و حوزه
برای انتخاب آماده اس .

زبانه  Generalمربوط به کادر محاورهای  Propertiesگروه
شکل 1 -2
در هر زمانی با تغییر انتخاب نوع گروه در پنجره مربوطه می توان آن را تغییر داد .باید مراق بود چون وقتی گروهی را از نوع
امنیتی به توزیع تغییر می دهیم منابعی که گروه به آن مجوز دسترسی دارد به شکل سابق در دسترس نخواهد بود .وقتی گروه
به توزیع تبدیل میشود کاربرانی که به دامنه وارد میشوند  SIDگروه را در توکن دسترسی امنیتی خود نخواهند داش .
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حوزه گروه را به یکی از اشکال زیر میتوانیم تغییر دهیم:


 Globalبه Universal



 Domain Localبه Universal



 Universalبه Global



 Universalبه Domain Local

تنها تبدیلی که امکانپذیر نیس  Domain Localبه  Globalو بالعکس اس  .البته امکان تبدیل غیرمستقیم وجود دارد.
بدین ترتی که ابتدا گروه به  Universalتبدیل شده و سپس به حوزه موردنظر تبدیل شود .پس نهایتا امکان تبدیل همه
حوزهها به یکدیگر وجود دارد.
به خاطر داشته باشید که حوزه گروه انواع اشیایی را که میتواند عضو آن شود تعیین میکند .اگر گروه قبال دارای عضو باشد
یا عضو گروه دیگری باشد از تبدیل حوزه آن گروه ممانع به عمل میآید .مثال اگر ی گروه  globalعضو گروه global
دیگری باشد گروه اول را نمیتوانیم به  universalتبدیل کنیم .چون گروه  universalنمیتواند عضو گروه  globalباشد و
در نتیجه خطایی مشابه شکل  1 -1ظاهر می شود .در این حال تداخل بین گروهها را برطرف کرده و بعد حوزه گروه را تغییر
میدهیم.

خطای تولید شده زمانی که عضوی ی گروه اجازه تغییر حوزه گروه را نمیدهد.
شکل 1 -1
دستور  Dsmodکه در فصل  2معرفی شده جه تغییر نوع و حوزه گروه به شکل زیر قابل استفاده اس :
}Dsmod group GroupDN -secgrp {yes | no} -scope {l|g|u
 DN ، GroupDNگروه اس که تغییر میکند .دو پارامتر زیر روی نوع و حوزه گروه تاثیر میگذارد.


}-secgrp {yes|no

نوع گروه را تعیین میکند .برای امنیتی  yesو برای توزیع  noانتخاب میشود.



}-Scope {l|g|u

حوزه گروه را تعیین میکند L .برای  g ، domain localبرای  globalو  uبرای

universal
مدیریت عضویت گروهها
وقتی نیاز داریم عضوی را به گروه اضافه و یا از آن حذف کنیم راههای متعددی پیش روی ما قرار دارد .اول کادر محاورهای
 Propertiesگروه را باز کرده و زبانه  Membersرا انتخاب میکنیم .برای حذف ی عضو آن را انتخاب کرده و دکمه
 Removeرا کلی میکنیم .برای افزودن عضو دکمه  Addرا کلی میکنیم .کادر محاورهای Select Users,
 Computers, Or Groupsهمانند شکل  1 -1ظاهر میشود.
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افزودن عضو به گروه
شکل 1 -1
نکاتی که در این پروسه به آن باید اشاره کرد به ترتی زیر اس :


در کادر محاورهای  Selectدر کادر Enter Th



 e Object Namesامکان تایپ چند حساب مجزا با درج عالم ";" بین آنها وجود دارد .مثال در شکل  1 -1هم
 salesو هم  financeوارد شدهاند و با عالم



";" از هم جدا گشتهاند.

می توانیم بخشی از نام حساب را تایپ کنیم نه همه آن را .ویندوز در  Active Directoryبه دنبال حسابهایی
که با نام وارد شده شروع میشوند میگردد .اگر تنها ی
ی

مورد یاف

شود ویندوز آن را انتخاب میکند .اگر بیش از

مورد پیدا شود کادر محاورهای  Multiple Names Foundظاهر میشود و میتوانیم شیء مورد نظر را از

بین آنها انتخاب کنیم .با استفاده از این روش هم زمان کمتری صرف میکنیم و هم وقتی نام دقیق کاربر را
نمیدانیم از این روش سود میبریم.


به طور پیش فرض ویندوز نام وارد شده را در بین کاربران و گروهها جستجو میکند .اگر بخواهیم کامپیوترها را به
گروه اضافه کنیم باید دکمه  Optionsرا زده و  Computersرا انتخاب کنیم.



به طور پیش فرض ویندوز نام وارد شده را در بین گروههای دامنه جستجو میکند .اگر بخواهیم حسابهای محلی را
به آن اضافه کنیم دکمه  Locationرا در کادر محاورهای  Selectکلی



میکنیم.

اگر عضو مورد نظر پیدا نشد دکمه  Advancedرا در کادر محاورهای  Selectکلی

میکنیم .پنجره قدرتمندتری

ظاهر میشود که انتخاب بیشتری را برای جستجوی  Active Directoryمیسر میکند.
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همچنین میتوان ی شیء را در ابزار  Active Directory Users And Computersبه ی گروه اضافه کرد .برای این
کار در پنجره  Propertiesشیء زبانه  MemberOfرا کلی میکنیم .دکمه  Addرا زده و گروه مورد نظر را انتخاب
می کنیم .روش دیگر این اس که ی یا چند شیء را انتخاب کرده و روی آن کلی راس میکنیم و سپس از دستور Add
 To Groupاستفاده میکنیم.
خصیصه  Memberو MemberOf
وقتی عضوی به گروه اضافه میشود در واقع خصیصه  memberگروه تغییر میکند .این خصیصه ی خصیصه چند مقداره
اس  .هر عضو مقداری اس که توسط  DNعضو نمایش داده میشود .وقتی عضو منتقل میشود یا تغییر نام میدهد
 Active Directoryبه طور خودکار خصیصههای  memberگروهها را که شامل عضو مورد نظر اس به روزرسانی میکند.
وقتی عضوی به گروه اضافه میشود خصیصه  memberOfعضو نیز به طور غیرمستقیم به روز میشود .خصیصه
 memberOfنوع خاصی از خصیصه به نام  back linkمیباشد .این خصیصه وقتی ی خصیصه  forward linkمانند
 memberبه شیء ارجاع داده میشود توسط  Active Directoryبه روز میشود .وقتی عضوی به ی گروه اضافه میشود
خصیصه  memberتغییر میکند .بنابراین وقتی از زبانه  memberOfی شیء برای افزودن به گروه استفاده میشود در
واقع خصیصه  memberگروه اس که تغییر میکند Active Directory .خصیصه  memberOfرا به طور خودکار به
روز میکند.
تسریع اعمال تغییرات عضویت
وقتی کاربری به ی گروه اضافه میشود عضوی فورا اعمال می شود .عضوی گروه هنگام ورود کاربر به سیستم ارزیابی
میگردد بنابراین کاربر مجبور اس از سیستم خارج شده و دوباره وارد شود تا تغییر عضوی در توکن کاربر درج گردد.
به عالوه هنگام تکثیر عضوی گروهها ممکن اس تاخیر دیگری به وجود آید .بحث تکثیر در فصل " 11سای ها و تکثیر"
بحث خواهد شد .این مساله زمانی پیش میآید که شبکه بیش از ی سای داشته باشد .برای اعمال سریعتر تغییرا برای
کاربر میتوانیم تغییر را روی  DCدر سای کاربر انجام دهیم .روی دامنه در ابزار Active Directory Users And
 Computersکلی راس کرده و  Change Domain Controllerرا انتخاب میکنیم.
توسعه استراتژی مدیریت گروه
افزودن گروهها به یکدیگر که تودرتو ( )nestingنام دارد ساختار سلسله مراتبی گروهها را ایجاد میکند .این ساختار نیز
نقشها و قوانین کاری را حمای می کند .حاال که اهداف کاری و خصوصیا فنی گروهها را یاد گرفتیم زمان بررسی دومین
استراتژی مدیری گروهها فرا رسیده اس .
قبال درهمین درس یاد گرفتیم که چه نوع شیء میتواند عضو هر حوزه گروه شود .حاال باید مشخص کنیم کدام نوع از اشیاء
باید عضو هر حوزه گروه شود .برای درک مسئله بهترین روش برای گروههای تودرتو یعنی  AGDLAارائه میگردد.


( Accountsهوی های کاربر و کامپیوتر ) عضوهای



گروههای  globalهستند که نقشهای کاری را نشان میدهند .این گروههای نقش عضوهای



گروههای  domain localهستند که نمایانگر قوانین کاری هستند که به طور مثال مجوز فقط خواندنی به ی
گروه از پوشهها دارند .این گروههای قوانین (گروههای  )domain localبه



 ACLها اضافه میشوند که سطح دسترسی مورد نیاز توسط ی

قاعده را فراهم میکند.

در ی  forestبا چند دامنه گروههای  universalهم وجود دارند که بین گروههای  globalو  domain localحضور
دارند .گروههای  globalدامنههای مختلف اعضاء ی گروه  universalمیباشند .این گروه  universalعضو گروههای
 domain localدر دامنههای مختلف اس  .گروههای تودرتو را میتوان معادل  AGUDLAدر نظر گرف  .این تمرین
مناس برای پیاده سازی گروههای تودرتو حتی در سناریوهای دارای چند دامنه میباشد .شکل  1 -1را در نظر بگیرید که
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پیاده سازی ی گروه را که نه تنها نمای فنی بهترین روش مدیری
و قواعد را منعکس میکند نمایش میدهد.

گروه را ( )AGDLAبلکه نمای مدیری مبتنی بر نقش

پیاده سازی مدیری ی گروه
شکل 1 -1
سناریوی زیر را در نظر بگیرید .کارکنان فروش در شرک  Contoso,Ltd.اخیرا سال مالی را به پایان رساندهاند .فایلهای
فروش از سال فبل در ی پوشه به نام  Salesقرار دارد .نیروهای فروش نیاز به دسترسی خواندن پوشه  Salesدارند .به
عالوه ی گروه از ممیزین از بان  Woodgroveبه عنوان سرمایه گذار نیاز به دسترسی خواندن پوشه  Salesدارند تا
بتوانند عملیا ممیزی را انجام دهند .مراحل پیادهسازی امنی مورد نیاز این سناریو به ترتی زیر اس :
 .1کاربران با مسئولی های کاری یا دیگر خصوصیا کاری مشترک را به گروههای نقش از نوع گروه امنیتی global
تعریف کنید .این کار در هر دامنه به طور مجزا اتفال میافتد .کارکنان بخش فروش در شرک به گروه نقش Sales
اضافه میشوند .ممیزین بان

 Woodgroveبه گروه نقش  Auditorsاضافه میشوند.

 .1گروهی برای ارائه قواعد کاری بسازید که مشخص کند چه کسی به پوشه  Salesدسترسی خواندنی داشته باشد.
این روش در دامنههایی پیاده سازی میشود که قواعد به منابع دامنه اعمال میشود .در این مثال دامنه Contoso
اس که پوشه  Salesدر آن قرار دارد .گروه قواعد به عنوان گروه  domain localساخته میشود.
 .2گروههای مبتنی بر نقش را به گروههایی که قوانین سازمان به آنها اعمال میشود اضافه کنید.
این گروهها میتوانند از هر دامنهای در  forestیا از دامنههای مورد اعتماد دیگر مانند Woodgrove Bank
بیایند .گروههای  globalاز دامنههای خارجی مورد اعتماد یا از هر دامنهای در همان  forestمیتواند عضو گروه
 domain localشود.
 .1مجوزی که سطح دسترسی مورد نیاز را پیاده سازی میکند نسب دهید.
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در این مثال مجوز خواندن به گروه  domain localاعطاء کنید.
این استراتژی باعث ایجاد ی نقطه مدیریتی واحد و کاهش عملیا مدیریتی میشود .فقط ی نقطه مدیریتی
وجود دارد که مشخص میکند چه کسی در گروه  Salesیا  Auditorعضو اس  .این نقشها مجوزهای متعددی
را بیش از ی پوشه  Salesنسب به منابع مختلف داراس  .نقطه مرکزی مدیری دیگری برای تعیین حسابهای
دارای دسترسی خواندن به پوشه  Salesوجود دارد .پوشه  Salesمیتواند فقط ی پوشه روی ی سرور نباشد و
مجموعهای از پوشههای روی سرورهای متعدد باشد که هر کدام مجوز خواندن به گروه  domain localمنفرد
اعطاء کند.
ساخت و مدیریت گروهها

تمرینات

در این تمرینا قرار اس گروه ها ساخته شوند ،با عضوی گروهها کار شود و نوع و حوزه گروه تغییر کند .قبل از
انجام تمرینا باید اشیاء زیر در دامنه  contoso.comساخته شده باشند:


 OUسطح اول به نام Groups



 OUسطح اول به نام People



اشیاء کاربر در  People OUبرای Mike ،Jeff Ford ،Scott Mitchell ،Linda Mitchell
 Mike Danseglio ،Fitzmauriceو Tony Krijnen

تمرین  1ساخت گروهها
در این تمرین گروهها با انواع مختلف و حوزههای مختلف ساخته میشوند.
 .1به سرور  SERVER01با کاربر  Administratorوارد شده و ابزار ACTIVE DIRECTORY
 USERS AND COMPUTERSرا باز میکنیم .در ساختار درختی  Groups OUرا انتخاب
میکنیم.
راس کرده و  Newو سپس  Groupرا انتخاب میکنیم.

 .1روی  Groups OUکلی

 .2در کادر  Group Nameعبار  Salesرا تایپ میکنیم.
 .1نوع گروه را  Securityو حوزه آن را  Globalتعیین میکنیم.
 .1روی گروه  Salesکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1روی زبانه  Membersکلی
 .1روی دکمه  Addکلی
 .8عبار

میکنیم.

میکنیم.

 Jeff;Tonyرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.

 OK .9را کلی

میکنیم تا کادر محاورهای  Propertiesبسته شود.

 .11مراحل  1تا  1را برای دو گروه با نامهای  Marketingو  Consultantsتکرار میکنیم.
 .11مراحل  1تا  1را برای ساخ

گروه امنیتی  domain localبه نام ACL_Sales Folder_Read

تکرار میکنیم.
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 .11پنجره  Propertiesگروه  ACL_Sales Folder_Readرا باز میکنیم.
 .12زبانه  Memberرا کلی
 .11دکمه  Addرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11تایپ میکنیم  Sales;Marketing;Consultantsو  OKمیکنیم.
 .11دکمه  Addرا کلی

میکنیم.

 .11عبار  Lindaرا تایپ کرده و  OKرا کلی
 OK .18را کلی

میکنیم.

میکنیم تا کادر محاورهای  Propertiesبسته شود.

 .19کادر محاورهای  Propertiesگروه  Marketingرا باز میکنیم.
 .11روی زبانه  Memberو سپس  Addکلی

میکنیم.

 .11عبار  ACL_Sales Folder_Readرا تایپ کرده و  OKرا کلی

میکنیم.

امکان افزودن گروه  domain localبه گروه  globalوجود ندارد.
 .11همه کادرهای محاورهای باز را  Cancelمیکنیم.
 .12پوشهای با نام  Salesدر درایو  Cمیسازیم.
 .11روی پوشه  Salesکلی

راس میکنیم و  Propertiesو سپس زبانه  Securityرا کلی

Edit .11و سپس  Addرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11دکمه  Advancedو سپس  Find Nowرا کلی

میکنیم.

پیشوند به نام گروه مانند _ ACLبرای گروههای دسترسی به منابع باعث

توجه داشته باشید که افزودن ی
میشود به راحتی آنها را پیدا کنیم.
 .11همه کادرهای محاورهای باز را  Cancelمیکنیم.
 .18روی  Groupsکلی

راس کرده و  Newو سپس  Groupرا انتخاب میکنیم.

 .19در کادر  Group Nameعبار  Employeesرا تایپ میکنیم.
 .21حوزه گروه را  domain localو نوع گروه را  distributionانتخاب میکنیم.
تمرین  2تبدیل نوع و حوزه گروه
در این تمرین یاد میگیریم نوع و حوزه گروه را تغییر دهیم.
 .1روی گروه  Employeesکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
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 .1نوع گروه را به  Distributionتغییر میدهیم.
 Apply .2را کلی

میکنیم.

آیا میتوانیم حوزه گروه را از  domain localبه  globalتغییر دهیم؟ چطور؟
 .1حوزه گروه را به  universalتغییر میدهیم .دکمه  Applyرا کلی میکنیم.
 .1حوزه گروه را به  globalتغییر میدهیم .دکمه  Applyرا کلی
 .1دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

کرده تا کادر محاورهای  Propertiesبسته شود.

خالصه درس


دو نوع گروه موجود اس  :امنیتی و توزیع .گروههای امنیتی قابلی اعطاء مجوز دارند و گروههای توزیع به
عنوان لیس های توزیع استفاده میشوند.



اطالعاتی  SAMسیستم ذخیره میشود سه حوزه گروههای

به عالوه گروههای محلی که فقط در بان

دامنه به نامهای  global ،domain localو  universalوجود دارند.


حوزه گروه روی تکثیر آن ،نوع اشیاء که میتوانند عضو گروه باشند و امکان افزودن آن به گروه دیگر یا
استفاده برای مدیری وظایفی مانند اعطاء مجوز تاثیر میگذارد



امکان تبدیل نوع گروه و حوزه آن پس از ساخ وجود دارد.

سئواالت پایان درس
برای آزمایش دانش خود در درس " 1ساخ
در  CDهمراه کتاب موجود میباشد.
 .1ی پروژه جدید نیاز دارد که که کاربران در دامنه شما و دامنه ی
و مدیری

ی

پوشه مشترک روی ی

گروهها" از سئواال زیر استفاده کنید .سئواال همچنین
سازمان دیگر که شری

شماس

به

فایل سرور دسترسی داشته باشند .چه نوع گروهی باید ایجاد گردد؟

 .Aگروه Universal Security
 .Bگروه Domain Local Security
 .Cگروه Global Security
 .Dگروه Domain Local Security
 .1گروه توزیعی با حوزه  globalو نام  Company Updateدر دامنه شما وجود دارد که برای ارسال اخبار
شرک

به اعضاء از طریق پس

طریق ساخ

الکترونی

به کار میرود .شما تصمیم دارید به همه اعضاء اجازه دهید از

پوشه مشترک روی سرور در اخبار شرک

سهیم شوند .چه کاری باید انجام شود تا اعضاء

گروه اجازه این کار را پیدا کنند؟
 .Aحوزه گروه را به  domain localتغییر میدهیم
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 .Bحوزه گروه را به  universalتغییر میدهیم.
 .Cگروه را به گروه  Domain Usersاضافه میکنیم.
 .Dاز دستور  Dsmodبا سوئیت  –secgrp yesاستفاده میکنیم.
 .2شما ی

گروه امنیتی  globalدر دامنه  contoso.comبا نام  Corporate Managersساختهاید.

کدام اعضاء میتوانند به گروه اضافه شوند؟ (بیش از ی
 Sales Managers .Aی

جواب دارد)

گروه  globalدر دامنه  fabrikam.comکه ی

دامنه مورد اعتماد

از شرکاء میباشد.
گروه  globalدر دامنه  tailspintoys.comکه ی

 Sales Managers .Bی

دامنه در

 contoso.com ، forestمیباشد.
 Linda Mitchell .Cکاربری در دامنه  tailspintoys.comکه ی

دامنه در ، forest

 contoso.comمیباشد
 Jeff Ford .Dکاربری در دامنه  fabrikam.comکه ی

دامنه مورد اعتماد از شرکاء میباشد.

 Mike Danseglio .Eکاربری در دامنه contoso.com
 Sales Executives .Fگروهی  globalدر دامنه contoso.com
 Sales Directors .Gی

گروه  domain localدر دامنه contoso.com

 European Sales Managers .Hی

درس :2

گروه  universalدر contoso.com ،forest

خودکارسازی ساخت و مدیریت گروهها

در درس  1مراحل ساخ گروه ،انتخاب نوع و حوزه گروه و پیکربندی عضوی گروه را با ابزار Active Directory Users And
 Computersیاد گرفتیم .وقتی نیاز به ساخ بیش از ی گروه در ی زمان داریم یا وقتی بخواهیم ساخ گروه را خودکار کنیم باید
به ابزارهای دیگر رجوع کنیم .در فصل  2با ابزارهای خودکارسازی و خط فرمان مانند windows ،Dsadd ،LDIFDE ،CSVDE
 PowerShellو  VBScriptآشنا شدیم .این ابزارها در خودکارسازی ساخ و مدیری اشیاء گروه استفاده میشود .در این درس یاد
میگیریم که با استفاده از خط فرمان و ابزارهای خودکارسازی دوره حیا گروهها را مدیری کنیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


با استفاده از  LDIFDE ،Dsaddو  CSVDEگروه بسازیم



عضوی گروهها را با  windows PowerShell ،LDIFDE ،Dsmodو  VBScriptتغییر دهیم



بررسی عضوی گروهها با Dsget



انتقال و حذف گروهها با دستورا  Dsmoveو Dsrm
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زمان تقریبی  11 :دقیقه
ساخت گروهها با دستور Dsadd
دستور  Dsaddکه در فصل  2معرفی شد امکان افزودن اشیاء را به  Active Directoryمیسر میکند .برای افزودن گروه دستور
 dsadd group GroupDNرا تایپ کنید که  GroupDNتعیین کننده  DNگروه اس مانند " CN=Finance
 ."Managers,OU=Groups,DC=contoso,DC=comاگر در  DNفاصله خالی وجود دارد حتماً از گیومه استفاده کنید .برای
مثال برای ساخ ی گروه امنیتی  globalبا نام  Marketingدر  Groups OUاز دامنه  contoso.comدستور زیر را به کار برید:
”Dsadd group “CN=Marketing,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
-samid Marketing –secgrp yes -scope g
همچنین پارامتر  GroupDNاز راههای زیر نیز قابل تعیین اس :


از طریق انتقال لیستی از  DNها از دستور دیگری مانند Dsquery



با تایپ هر  DNجداگانه در خط فرمان هر کدام با فاصله



با خالی گذاشتن پارامتر  DNدر دستور و درج  DNدر هر خط و زدن کلید  Enterبعد از هر  .DNدر نهای

فشردن

کلیدهای  Ctrl+Zو زدن کلید  Enterپس از آخرین .DN
به دلیل اینکه میتوان بیش از ی  DNرا در خط فرمان با درج فضای خالی بین آنها وارد کرد امکان ساخ
 Dsaddوجود دارد .این دستور میتواند همچنین با استفاده از پارامترهای زیر خصیصههای گروه را پیکربندی کند:

چند گروه با دستور



} -secgrp {yes | no

نوع گروه را تعیین میکند امنیتی ( )yesیا توزیع ()no



} -scope { l | g | u

حوزه گروه را تعیین میکند  lبرای  g ،domain localبرای  globalو  uبرای universal



-samid Name

مشخص کننده  sAMAccountNameگروه اس  .وقتی تعیین نمیشود نام گروه از DN

گرفته میشود .توصیه میشود نام گروه با  sAMAccountNameیکی باشد تا هنگام استفاده از دستور  Dsaddنیازی به
وارد کردن آن نباشد.


-desc Description



-members MemberDN

برای گروه توضیحا درج میکند.
اعضاء را به گروه اضافه میکند .اعضاء با  DNخود در لیس

که بین آنها فاصله

وجود دارد مشخص میشوند.


-memberof GroupDN

گروه جدید را عضو ی

یا چند گروه موجود میکند .گروهها با  DNخود در لیس

که بین آنها فاصله وجود دارد مشخص میشوند
انتقال گروهها با CSVDE
در فصل  2با این دستور که داده را از فایلهای  .CSVمنتقل میکرد آشنا شدیم .این دستور به همان ترتی میتواند داده را به درون
فایل  .CSVمنتقل کند .مثال زیر ی فایل  .CSVرا که گروه  Marketingرا میسازد و دو عضو اولیه به نامهای Linda
 Mitchellو  Scott Mitchellرا اضافه میکند نشان میدهد.
objectClass,sAMAccountName,DN,Member
group,Marketing, “CN=Marketing,OU=Groups,DC=contoso,DC=com”,
“CN=Linda Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com;CN=Scott Mitchell,
”OU=People,DC=contoso,DC=com
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اشیاء لیس شده در خصیصه  memberباید قبال در سرویس دایرکتوری موجود باشد DN .آنها در ستون  memberبا نقطه
ویرگول از هم جدا میشوند.
این فایل را میتوان با دستور زیر به  Active Directoryمنتقل کرد:
]Csvde -I -f “Filename” [-k
پارامتر  –Iمد دستور را به حال  importتعیین میکند .حال پیش فرض دستور  exportاس  .پارامتر  –fقبل از نام فایل میآید
و پارامتر  –kباعث ادامه پردازش دستور میگردد حتی اگر خطایی بروز کند.
دستور  CSVDEبرای ساخ اشیاء به کار میرود نه برای تغییر آنها بنابراین امکان انتقال اعضاء به گروه موجود
نکته امتحانی
با این دستور وجود ندارد.
مدیریت گروهها با LDIFDE
همانطور که در فصل  2یاد گرفتیم این دستور ابزاری برای انتقال فایلها در فرم  LDIFاس  .فایلهای  LDIFفایلهای متنی
هستند که در آنها هر عملیاتی در ی بلوک مجزا و با ی خط خالی قبل از آن مشخص میشود .هر عملیاتی با خصیصه  DNشیء
هدف عملیا آغاز میشود .خط بعدی یعنی  changeTypeنوع عملیا را مشخص میکند  :افزودن ،تغییر یا حذف.
فایل  LDIFزیر دو گروه با نامهای  Financeو  Researchدر  Groups OUاز دامنه  contoso.comمیسازد:
DN: CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: Finance
Description: Finance Users
objectClass: group
sAMAccountName: Finance
DN: CN=Research,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
ChangeType: add
CN: Research
Description: Research Users
objectClass: group
sAMAccountName: Research
به طور پیش فرض فایل با پسوند  .ldfذخیره میشود مثال  .Groups.ldfبرای انتقال گروه به دایرکتوری از دستور  ldifde.exeبه
صور زیر استفاده میکنیم:
Ldifde -I -f groups.ldf
تغییر عضویت گروهها با دستور LDIFDE
از این دستور همچنین برای تغییر اشیاء در  Active Directoryبا استفاده از عملیا  LDIFبا  modify changeTypeنیز
استفاده میشود .جه افزودن دو عضو به گروه  Financeفایل  LDIFمربوطه به صور زیر اس :
Dn: CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
Changetype: modify
Add: member
Member: CN=April Stewart,OU=People,dc=contoso,dc=com
Member: CN=Mike Fitzmaurice,OU=People,dc=contoso,dc=com
ابتدا  changeTypeبه حال  modifyتنظیم شده و سپس عملیا تغییر که افزودن شیء به خصیصه  memberاس مشخص
شده اس  .هر عضو جدید در خط مجزا که با نام خصیصه  memberشروع میشود قرار میگیرد .عملیا تغییر با ی خط که فقط
عالم " "-دارد خاتمه مییابد .تغییر خط سوم به خطوط زیر باعث حذف دو عضو از گروه میشود:
Delete: member
مشاهده عضویت گروهها با دستور Dsget
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دستورا  Dsmodو  Dsgetکه در فصل  2بحث شدند برای مدیری عضوی گروهها به کار میآیند .در ابزار Active Directory
 Users And Computersهیت گزینهای برای نمایش همه اعضای گروه شامل گروههای تودرتو وجود ندارد .فقط عضوی های
مستقیم در زبانه  Membersی گروه قابل مشاهده اس  .همچنین راهی برای لیس کردن همه گروههایی که ی کاربر عضو
آنهاس از جمله گروههای تودرتو وجود ندارد .در زبانه  MemberOfکاربر یا کامپیوتر فقط عضوی های مستقیم قابل مشاهده اس .
دستور  Dsgetما را قادر میسازد لیس کاملی از عضوی گروه شامل اعضاء تودرتو را ببینیم .دستور آن به شکل زیر اس :
]Dsget group “GroupDn” -members [-expand
گزینه  expandاعضاء گروههای تودرتو را در ی سطح نمایش میدهد.
به طور مشابه دستور  Dsgetبرای تهیه لیس کاملی از گروههایی که کاربر یا کامپیوتر به آن تعلق دارد به کار میرود و گزینه
 expandاینجا هم همان کار را انجام میدهد به صور زیر:
]Dsget user "userDN" -memberof [-expand
]Dsget computer "computerDN" -memberof [-expand
گزینه  memberofبا نمایش گروههایی که شیء مستقیما به آنها تعلق دارد در واقع مقدار خصیصه  memberOfکامپیوتر یا کاربر را
برمیگرداند .با افزودن گزینه  expandاین گروهها به طور معکوس جستجو شده و لیس کاملی از همه گروههایی که کاربر به آنها
تعلق دارد ارائه میشود.
تغییر عضویت گروهها با دستور Dsmod
دستور  Dsmodکه در درس  1بررسی شده برای تغییر حوزه و نوع گروه استفاده میشود .شکل ابتدایی دستور به صور زیر اس :
]Dsmod group "GroupDN" [options
امکان استفاده از گزینههایی مانند  samidو  descبرای تغییر خصیصههای  sAMAccountNameو  descriptionگروه وجود
دارد .خصیصه مفیدتری که میتوان تغییر داد عضوی گروه میباشد:


"-addmbr "Member DN



"-rmmbr "Member DN

اعضاء را به گروه اضافه میکند
اعضاء را از گروه حذف میکند.

امکان اضافه کردن چند  Member DNبا درج فضای خالی بین آنها وجود دارد .مثال برای افزودن  Mike Danseglioبه گروه
 Researchدستور  Dsmodبه شکل زیر استفاده میشود:
Dsmod group "CN=Research,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -addmbr "CN=Mike
"Danseglio,OU=People,DC=contoso,DC=com
همچنین میتوان دستور  Dsgetرا در ترکی با  Dsmodبرای کپی کردن اعضاء گروه استفاده کرد .در مثال زیر دستور  Dsgetبرای
دریاف اطالعا همه اعضاء گروه  Salesو انتقال آن به دستور  Dsmodبرای عضوی در گروه  Marketingبه کار میرود:
Dsget group "CN=Sales,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" –mambers | dsmod group
"CN=Marketing,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -addmbr
انتقال و تغییر نام گروهها با Dsmove
این دستور که در فصل  2بررسی شد ما را قادر میسازد شیء را در ی  domainجابجا کنیم یا نامش را تغییر دهیم .از این دستور
برای انتقال شیء بین  domainها نمیتوان استفاده کرد .شکل اولیه فرمان به ترتی زیر اس :
]Dsmove objectDN [-newname NewName] [-newparent TargetOUDN
شیء مورد نظر با  DNدر پارامتر  ObjectDNمشخص میشود برای تغییر نام  CNجدید را بهجای  newnameوارد کنید .برای
انتقال شیء به مکان جدید  DNمربوط به  containerمقصد را به جای پارامتر  newparentوارد کنید .مثال برای تغییر نام گروه
 Marketingبه  Public Relationsتایپ میکنیم:
Dsmove "CN=Marketing,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" –newparent
""OU=Marketing,DC=contoso,DC=com
خط فرمان تنها راه نیس
نکته
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امکان انتقال یا تغییر ی گروه در ابزار  Active Directory Users And Computersبا کلی
 Moveیا  Renameنیز موجود اس .

راس روی گروه و انتخاب گزینه

حذف گروه با دستور Dsrm
این دستور برای حذف گروه یا دیگر اشیاء به کار میرود .شکل ابتدایی دستور به صور زیر اس :
]Dsrm ObjectDN … [-subtree [-exclude]] [-noprompt] [-c
شیء با  DNخود در پارامتر  ObjectDNمشخص میگردد .در صور استفاده از گزینه  nopromptپنجرهای برای تایید حذف شیء
باز میشود .سوئیت  –cدستور را در حال اجرای بدون وقفه قرار میدهد و خطاهای تولید شده گزارش میشود ولی باعث قطع عملیا
نمیشود .بدون این سوئیت با اولین خطا پروسه متوقف میشود.
برای حذف گروه  Public Relationsبه ترتی زیر عمل میکنیم:
"Dsrm "CN=Public Relations,OU=Marketing,DC=contoso,DC=com
همچنین میتوان ی گروه را در ابزار  Active Directory Users And Computersبا کلی راس روی آن و انتخاب گزینه
 Deleteحذف کرد.
نکته

عواقب حذف گروه

با حذف گروه ی نقطه مدیریتی در سازمان حذف میشود .بنابراین قبل از حذف بررسی میکنیم که هیت مجوز یا منبعی در شبکه
متکی به گروه نباشد .حذف گروه اقدامی جدی با عواق مهم میباشد .پیشنهاد میشود قبل از حذف گروه ابتدا اعضاء را در جایی ثب و
سپس برای مدتی از گروه حذف کنیم تا ببینیم دسترسی کاربران با مشکل مواجه میشود یا نه .در صور بروز مشکل اعضاء را دوباره
اضافه میکنیم در غیر اینصور گروه را حذف میکنیم.
مدیریت عضویت گروهها با  PowerShellویندوز و VBScript
بعید به نظر میرسد که برای آزمون  70-640به درک پیچیدگیهای مدیری گروه نیاز داشته باشید .بهرحال بحث مفصل راجع به
اسکریپ نویسی گروهها از حوزه کتاب حاضر خارج اس  .برای اطالعا بیشتر درباره خودکارسازی مدیری گروهها با  VBScriptبه
 Windows Administratio Resource Kit: Productivity Solutions for IT Professionalsمراجعه کنید.
البته داشتن اطالعا اولیه درباره آن ضرری ندارد .در  PowerShellویندوز و  VBScriptبرای دستکاری عضوی گروهها راههای
متعددی وجود دارد (خصیصه  memberگروه) ولی رایجترین و موثرترین آنها به شکل زیر اس :
 aDSPath .1عضو را مشخص میکنیم .شکل آن به صور > LDAP://<DN of memberمیباشد.
 .1به گروه متصل میشویم.
 .2از متد  Addیا  Removeشیء گروه با تعیین  aDSPathعضو استفاده میکنیم.
اسکریپ  PowerShellویندوز که کاربر  Mike Danseglioرا به گروه  Researchاضافه میکند خواهد شد:
"$MemberADSPath = "LDAP://CN=Mike Danseglio,OU=People,DC=contoso,DC=com
"$objGroup = [ADSI] "LDAP://CN=Research,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
)$objGroup.Add ($MemberADSPath
در  VBScriptدستور به شکل زیر خواهد شد:
"MemberADSPath = "LDAP://CN=Mike Danseglio,OU=People,DC=contoso,DC=com
"Set objGroup =GetObject("LDAP://CN=Research,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
objGroup.Add MemberADSPath
برای حذف اعضاء از متد  Removeبه جای  Addاستفاده میشود .باقی کدها مشابه حال قبل اس .
تمرینات خودکارسازی ساخت و مدیریت گروهها
در این تمرین از دستورا  CSVDEو  LDIFDEبرای اجرای وظایف مدیریتی گروه استفاده میشود .برای اجرای تمرینا اشیاء زیر
در دامنه  contoso.comمورد نیاز اس :


 OUسطح اول با نام Groups
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People  سطح اول با نامOU



Mike ،Mike Fitzmaurice ،Jeff Ford ،Scott Mitchell ،Linda Mitchell  برایPeople OU اشیاء کاربر در



Tony Krijnen  وApril Stewart ،Danseglio
. را حذف کنیدAccounting  وFinance به عالوه همه گروهها با نامهای
Dsadd  ساخت گروه با دستور1 تمرین
.با این دستور میتوان گروه ساخ و در ی خط اعضاء را اضافه کرد
. وارد میشویمAdministrator  با کاربر.1
:خط تایپ میکنیم

 پنجره خط فرمان را باز کرده و دستور زیر را در ی.1

Dsadd group "CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" –samid Finance –secgrp yes –
scope g
 را باز کرده و از وجود گروه ساخته شده مطمئن میشویمActive Directory Users And Computers  ابزار.2
CSVDE  انتقال گروه با دستور2 تمرین
. وارد میشویمAdministrator  با کاربر.1
 اس و نباید آن را بهNotpad خط در

 هر بال نشاندهنده ی. را باز کرده و خطوط زیر را تایپ میکنیمNotepad  پنجره.1
:دستور اضافه کنیم

1. objectClass,sAMAccountName,DN,member
2. group,Accounting,"CN=Accounting,OU=Groups,DC=contoso,DC=com", "CN=Linda
Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com; CN=Scott
Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com"
. ذخیره میکنیمImportgroups.csv  با نامMy Document  فایل را در.2
: خط فرمان را باز کرده و دستور زیر را تایپ میکنیم.1
Csvde -i -f "%userprofile%\importgroups.csv"
LDIFDE  تغییر عضوی گروه را با دستور2 تمرین
 برای تغییرLDIFDE  قادر به تغییر عضوی گروههای موجود نیس بنابراین در این تمرین از دستورCSVDE دستور
. منتقل کردیم استفاده میکنیم1  که در تمرینAccounting عضوی گروه
: را باز کرده و خطوط زیر را تایپ میکنیمNotpad  پنجره.1
Dn: CN=Accounting,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
Changetype: modify
Add: member
Member: CN=April Stewart,OU=People,dc=contoso,dc=com
Member: CN=Mike Fitzmaurice,OU=People,dc=contoso,dc=com
Dn: CN=Accounting,OU=Groups,DC=contoso,DC=com

000
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Changetype: modify
delete: member
Member: CN=Linda Mitchell,OU=People,dc=contoso,dc=com
بین دو بلوک باید خط خالی و بعد از هر بلوک خط تیره الزامی اس .
 .1فایل را با نام  Membershipchange.ldfدر  My Documentذخیره میکنیم.
 .2خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستور زیر را وارد کرده و  Enterرا میزنیم:
"Ldifde -i –f "%userprofile%\documents\membershipchange.ldf
تمرین  4تغییر عضویت گروه با دستور Dsmod
در این تمرین با استفاده از دستور  Dsmodی
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.

کاربر و ی

گروه به اعضای گروه  Financeافزوده میشود

 .1دستور زیر را تایپ میکنیم
Dsmod group "CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -addmbr "CN=Tony
"Krijnen,OU=People,DC=contoso,DC=com
""CN=Accounting,OU=Groups,DC=contoso,DC=com
تمرین  5تایید عضویت گروه با دستور Dsget
ارزیابی عضوی نهایی در ابزار  Active Directory Users And Computersبسیار مشکل بوده به همین دلیل از دستور Dsget
برای این کار استفاده میکنیم .در این تمرین هم عضوی کامل ی گروه و هم عضوی ی کاربر در گروههای مختلف بررسی میشود.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1اعضاء مستقبم گروه  Accountingرا با دستور زیر لیس میکنیم:
Dsget group "CN=Accounting,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -members
 .2اعضاء مستقبم گروه  Financeرا با دستور زیر لیس میکنیم:
Dsget group "CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -members
 .1اعضاء کامل گروه  Financeرا با دستور زیر لیس میکنیم:
Dsget group "CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" -members -expand
 .1عضوی های مستقبم کاربر  Scott Mitchellرا با دستور زیر لیس میکنیم:
Dsget user "CN=Scott Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com" -memberof
 .1عضوی های کامل کاربر  Scott Mitchellرا با دستور زیر لیس میکنیم:
Dsget user "CN=Scott Mitchell,OU=People,DC=contoso,DC=com" -memberof -expand
خالصه درس


با دستورا  CSVDE ،Dsaddو  LDIFDEمیتوان گروه ساخ .



دستورا  LDIFDEو  Dsmodقادرند عضوی گروههای موجود را تغییر دهند.
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دستور  Dsgetمیتواند اعضاء کامل ی

گروه و لیس گروههایی را که کاربر عضو آن اس نشان دهد.

سئواالت پایان درس
 .1کدام ی

از دستورا زیر برای حذف عضو گروه استفاده میشود؟(بیش از ی

جواب دارد)

Remove-Item .A
Dsrm .B
Dsmod .C
LDIFDE .D
CSVDE .E
 .1شما در حال افزودن ی

گروه  domainlocalبا نام  GroupAبه ی

گروه  globalبا نام  GroupBبا استفاده از دستور

 Dsmodهستید .خطایی بروز میکند .کدام دستور مشکل را برطرف میکند ؟(بیش از ی

جواب دارد)

Dsrm.exe .A
Dsmod.exe .B
Dsquery.exe .C
Dsget.exe .D
 .2مدیر شما از شما میخواهد لیستی از همه کاربران که به گروه  Special Projectتعلق دارند از جمله کاربرانی که در
گروههای تودرتو در داخل گروه  Special Projectقرار دارند داشته باشد .از کدام دستور استفاده میکنید؟
Get-Members .A
Dsquery.exe .B
LDIFDE .C
Dsget.exe .D

درس 3

مدیریت گروهها در یک شبکه سازمانی

درس  1و  1ما را برای انجام وظایف مدیریتی روزمره آماده کرد .یاد گرفتیم با استفاده از چند ابزار گروه بسازیم تغییر دهیم و حذف
کنیم .در این درس یاد میگیریم از خصیصههای ویژه گروهها برای مستندسازی گروهها ،تفویض اختیار مدیری عضوی گروهها به
کاربران یا تیمها و خروج از بعضی چهارچوبهای پیش فرض  Active Directoryاستفاده کنیم.
بعد از این درس میتوانیم:


اهداف گروه را با استفاده از خصیصههای گروه مستند کنیم.
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از حذف ناگهانی گروه جلوگیری کنیم.



مدیری عضوی گروهها را واگذار کنیم.



گروه  shadowبسازیم.



گروههای پیش فرض دامنه را تشخیص دهیم و مدیری کنیم.



به هوی های خاص مجوز بدهیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
بهترین تصمیم درباره خصیصههای گروه
هرچند ساخ ی گروه ساده اس ولی ساخ گروه به طوری که در طول زمان قابل استفاده باشد کار آسانی نیس  .ما میتوانیم با
مستندسازی اهداف ساخ گروه مدیری و استفاده از آن را تسهیل کنیم .راههای متعددی در این مورد وجود دارد که اگرچه برای
امتحان کاربردی ندارند برای مدیری گروهها در سازمان نقش مهمی ایفا میکنند:


وضع قانون نامگذاری و وفاداری به آن

در درس  1پیشنهادی برای قانون نامگذاری گروهها ارائه شد .تعیین و

پیروی از استانداردهای نامگذاری گروه بهرهوری مدیریتی را افزایش میدهد .استفاده از پیشوند نشاندهنده هدف از ساخ
گروه و استفاده از جداکننده مشخص بین پیشوند و بخش توصیفی نام گروه میتوان گروه را بهتر محلیابی کرد .برای مثال
پیشوند  APPرا میتوان برای گروههایی که کار مدیری برنامهها را به عهده دارند در نظر گرف و پیشوند  ACLدر نام
گروههایی به کار گرف که مجوز به آنها اعطاء شده اس  .با این پیشوندها پیدا کردن و تفسیر اهداف گروهها با نامهای
 APP_Accountingو  ACL_Accounting_Readسادهتر اس  .اولی برای مدیری توزیع نرمافزارهای حسابداری و
دومی برای دسترسی خواندن به پوشه حسابداری ساخته شده اس  .پیشوندها همچنین درگروهبندی نام گروهها در رابط
کاربری کاربرد دارد .شکل  1 -1مثالی را در این مورد نشان میدهد .وقتی بخواهیم گروهی را برای اعطاء مجوز ساخته شده
پیدا کنیم در کادر محاورهای  Selectعبار _ ACLرا تایپ میکنیم .کادر محاورهای  Multiple Names Foundبا
نمایش گروههای _ ACLدر دایرکتوری ظاهر میشود.
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شکل 1 -1


انتخاب ی

گروه با استفاده از پیشوند گروه برای سهول جستجو و انتخاب

اهداف گروه را در خصیصه  descriptionخالصه کنیداز خصیصه  descriptionگروه برای خالصه کردن اهداف گروه
استفاده کنید .چون ستون  Descriptionدر پنل وسط ابزار  Active Directory Users And Computersبه طور
پیش فرض فعال اس هدف گروه براحتی برای مدیران شبکه قابل روی اس .



جزئیات هدف گروه را در  Notesوارد کنید

وقتی کادر محاورهای  Propertiesگروه را باز میکنیم فیلد

 Notesدر پایین زبانه  Generalبرای مستندسازی هدف گروه به کار میرود .برای مثال میتوان پوشههایی را که گروه به
آن مجوز دارد مانند شکل  1 -8لیس کرد.
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کادر محاورهای  Propertiesگروه که فیلد  Notesرا نمایش میدهد.

حفاظت از گروهها در مقابل حذف ناگهانی
حذف ی گروه تاثیر زیادی در کار مدیری و در امنی می گذارد .گروهی را در نظر بگیرید که برای مدیری دسترسی به منابع استفاده
میشود .وقتی گروه حذف میشود دسترس به آن منابع تغییر می کند .کاربرانی که به واسطه گروه به منابع دسترسی داشتند دیگر امکان
استفاده از آن منابع را نخواهند داش یا اگر برای گروه عدم دسترسی به منابع خاصی در نظر گرفته شده باشد اعضای گروه پس از حذف
به آن منابع دسترسی خواهند داش .
به عالوه اگر گروه را دوباره بسازیم شیء گروه جدید دارای  SIDجدید خواهد بود که با  SIDقبلی که روی  ACLمنابع ثب شده یکی
نیس و بنابراین گروه جدید هرچند دارای نام یکسان با گروه حذف شده باشد از نظر سیستم گروه جدیدی به شمار میآید .به جای
ساخ گروه باید قبل از سررسیدن زمان حذف نهایی گروه عملیا بازیابی را انجام دهیم .وقتی گروهی حذف میشود پس از دورهای
موسوم به  tombstoneکه پیش فرض آن  11روز اس گروه و  SIDآن به طور کل از  Active Directoryحذف میشود .در این
دوره پس از بازیابی شیء حذف شده مجبور هستیم بسیاری از خصیصهها را درباره تعریف کنیم .مهمترین این خصیصهها member
گروه اس  .یعنی پس از بازیابی گروه باید عضوی گروه را دوباره از ابتدا تعریف کنیم .راه دیگر بازیابی گروه حذف شده بازیابی
 Authoritativeیا در ویندوز سرور  2008برگرداندن به  Active Directory snapshotاس که عضوی را نیز برمیگرداند و
دیگر نیازی به تعریف مجدد کاربران گروه نداریم .بازیابی  Authoritativeو  snapshotدر فصل " 12نگهداری ،پشتیبان گیری و
بازیابی " بررسی میشود.
اطالعات بیشتر بازیابی گروههای حذف شده
برای اطالعا بیشتر در این زمینه به مقاله  Knowledge Baseشماره  840001در آدرس
http://support.microsoft.com/kb/840001/en-us
در هر شرایطی باید متذکر شویم بازیابی گروه حذف شده مهارتی اس که در شرایط بحرانی به کار گرفته میشود نه در شرایط عادی.
بنابراین باید خودمان را در برابر نتایج مخرب حذف اشتباهی گروه محافظ کنیم .برای این کار گروه ساخته شده را در برابر حذف
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ناگهانی محافظ میکنیم .ویندوز سرور  2008امکان حفاظ از همه اشیاء را به آسانی در اختیار ما قرار داده اس  .برای انجام این کار
مراحل زیر را انجام دهید:
 .1در ابزار  Active Directory Users And Computersروی منوی  Viewکلی کرده و گزینه Advanced
 Featuresرا عالم میزنیم.
 .1کادر محاوره  Propertiesگروه را باز میکنیم.
 .2در زبانه  Objectکادر  Protect Object From Accidental Deletionرا عالم میزنیم.
 .1دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

اینجا یکی از معدود جاهایی از ویندوز اس که باید حتما روی  OKکلی کنیم .با کلی کردن  Applyتغییری ایجاد نمیکند.
گزینه  Protect Object From Accidental Deletionی رکورد دسترسی به  ACLشیء اضافه میکند که به طور کامل مجوز
حذف خود شیء و زیرشاخههای آن را از گروه  Everyoneمیگیرد .وقتی واقعا بخواهیم گروه را حذف کنیم باید به زبانه  Objectکادر
محاورهای  Propertiesشیء مراجعه کرده و عالم کادر Protect Object From Accidental Deletion
تفویض اختیار مدیریت عضویت گروه
بعد از ساخ گروه شاید بخواهیم مدیری عضوی گروه را به ی تیم یا فرد خاصی واگذار کنیم که نسب به منابع مورد استفاده گروه
مسئولی داشته باشد .برای مثال فرض کنید مدیر مالی شرک مسئول ایجاد بودجه سال بعد اس  .شما پوشهای را برای بودجه به
اشتراک میگذارید و به گروهی موسوم به  ACL_Budget_Editدسترسی  Writeمیدهید .وقتی کاربری نیاز دارد به پوشه
دسترسی داشته باشد با تیم پشتیبانی تماس گرفته و درخواس خود را اعالم میکند .تیم پشتیبانی با مدیر مالی تماس میگیرد و پس
از تایید ایشان کاربر به گروه اضافه میشود .ما با دادن مجوز تغییر عضوی به مدیر مالی کیفی مدیریتی شبکه را ارتقاء میدهیم .از این
به بعد کاربران درخواس عضوی گروه را به مدیر مالی ارائه میکنند .برای تفویض اختیار مدیری عضوی گروه باید به مدیر مالی مجوز
 Allow Write Memberنسب به گروه اعطاء شود .خصیصه  memberخصیصهای چند مقداره اس  .راههای متعددی برای
تفویض اختیار وجود دارد .دو تا از آنها در ادامه بررسی میشود.
تفویض اختیار مدیریت عضویت گروه از طریق Managed By
ساده ترین راه برای تفویض اختیار مدیری گروه از طریق زبانه  Managed Byمیباشد .این زبانه همان طوری که در شکل 1 -9
نشان داده شده اس در کادر محاورهای  Propertiesگروه میباشد و دو هدف را دنبال میکند .اول فراهم کردن اطالعا تماس مدیر
گروه اس  .از این اطالعا برای تماس با مسئول گروه استفاده می شود تا قبل از افزودن کاربر به گروه با او هماهنگی شود.
هدف دوم تفویض اختیار خصیصه  memberگروه اس  .به کادر نشان داده شده در شکل  1 -9توجه کنید .عنوان کادر اینس
 .Manager Can Update Membership Listاگر این کادر را عالم بزنیم کاربر یا گروه مشخص شده در کادر  Nameمجوز
 Write Memberنسب به گروه خواهند داش  .هر تغییری در این کادر روی  ACLگروه تاثیر میگذارد.
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زبانه  Managed Byاز کادر محاورهای  Propertiesگروه
شکل 1 -9
البته درج ی گروه در زبانه  Managed Byگروه دیگر به همین سادگی نیس  .وقتی روی کلید  Changeکلی میکنیم کادر محاورهای Select User,
 Contact, Or Groupهمانند شکل  1 -11ظاهر میشود .اگر نام گروه را وارد و  OKکنیم خطایی بروز میکند .دلیل آن اینس که این کادر برای قبول گروه
به عنوان نوع شیء معتبر پیکربندی نشده اس  .برای از بین بردن این محدودی روی دکمه  Object Typesکلی میکنیم و کادر  Groupsرا عالم میزنیم.
کلید  OKرا کلی میکنیم تا پنجرهها بسته شوند .اگر بخواهیم دسترسی  WriteMemberبه گروه اعطاء کنیم کادر Manager Can Update
 Membership Listرا عالم میزنیم .وقتی به گروهی دسترسی فول را اعطاء میکنیم هیت اطالعا تماسی در زبانه  Managed Byدرج نمیشود چون
گروهها چنین خصایصی ندارند.
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شکل 1 -11

انتخاب ی

گروه در زبانه Managed By

تفویض اختیار مدیریت گروه از طریق Advanced Security Settings
از این کادر محاورهای برای اعطاء مجوز  Allow Write Memberبه صور مستقیم استفاده میشود .امکان تعیین مجوز برای ی
ی  OUوجود دارد.

گروه خاص یا همه گروههای

تفویض اختیار مدیریت عضویت گروه برای یک گروه خاص
.1

در ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSروی منوی  Viewکلی

کرده و گزینه  Advanced Featuresرا

عالم میزنیم.
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

.1

روی گروه کلی

.2

زبانه  Securityرا انتخاب میکنیم.

.1

دکمه  Advancedرا کلی

.1

در کادر محاورهای  Advanced Security Settingsدکمه  Addرا کلی

میکنیم.
میکنیم.

اگر دکمه  Addقابل روی نیس دکمه  Editرا کلی کرده و بعد کلید  Addرا کلی میکنیم.
 .1در کادر محاورهای  Selectنام گروهی را که قرار اس به آن مجوز اعطاء شود انتخاب کرده و کلید  OKرا کلی
.1

روی زبانه  Propertiesکلی

.8

در لیس بازشوی  Apply Toگزینه  This Object And All Descendant Objectsرا کلی

.9

در لیس مجوزها کادر  Allowرا کنار  Read Membersو  Write Membersعالم میزنیم.
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به طور پیش فرض همه کاربران مجوز  Read Membersدارند بنابراین این مجوز را نیازی نیس انتخاب کنیم .به هرحال کنترل دسترسی مبتنی بر نقش زمانی
به تحقق می پیوندد که همه مجوزها بر اساس نیازهای کاری ارائه شود نه از طریق مجوزهای غیر مستقیم.

شکل  1 -11کادر محاورهای  Permission Entryرا نمایش میدهد.
کادر محاورهای  Permission Entryتفویض اختیار مدیری عضوی گروه را نشان میدهد.
شکل 1 -11
 .11روی دکمه  OKکلی میکنیم تا کادرهای محاورهای بسته شوند.
تفویض اختیار مدیریت عضویت همه گروههای یک OU
.1

در ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSروی منوی  Viewکلی

کرده و گزینه  Advanced Featuresرا

عالم میزنیم.
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

.1

روی  OUشامل گروهها کلی

.2

زبانه  Securityرا انتخاب میکنیم.

.1

دکمه  Advancedرا کلی

.1

در کادر محاورهای  Advanced Security Settingsدکمه  Addرا کلی

میکنیم.
میکنیم.

اگر دکمه  Addقابل روی نیس دکمه  Editرا کلی کرده و بعد کلید  Addرا کلی میکنیم.
 .1در کادر محاورهای  Selectنام گروهی را که قرار اس به آن مجوز اعطاء شود انتخاب کرده و کلید  OKرا کلی
.1

روی زبانه  Propertiesکلی

.8

در لیس بازشوی  Apply Toگزینه  Descendant Group Objectsرا کلی

میکنیم.

میکنیم.
میکنیم .اگر از ابزارهای قدیمی ACTIVE DIRECTORY

 USERS AND COMPUTERSاستفاده میکنیم گزینه  Group Objectsانتخاب میکنیم
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.9

در لیس مجوزها کادر  Allowرا کنار مجوزهای  Read Membersو  Write Membersعالم میزنیم.
به طور پیش فرض همه کاربران مجوز  Read Membersدارند بنابراین این مجوز را نیازی نیس انتخاب کنیم .به هرحال کنترل دسترسی مبتنی بر
نقش زمانی به تحقق می پیوندد که همه مجوزها بر اساس نیازهای کاری ارائه شود نه از طریق مجوزهای غیر مستقیم.
شکل  1 -11کادر محاورهای  Permission Entryرا نمایش میدهد.

شکل 1 -11
 .11روی دکمه  OKکلی

کادر محاورهای  Permission Entryتفویض اختیار مدیری عضوی همه گروههای  OUبا نام  Groupsرا نشان میدهد.
میکنیم تا کادرهای محاورهای بسته شوند.

گروههای سایه ()Shadow
عمده مدیری ی شبکه سازمانی همراه گروهها ارائه میشود .به گروهها نسب به منابع مجوز اعطاء میشود .همچنین میتواند برای فیلتر کردن حوزه
اشیاء  Group Policyاستفاده شود .به گروهها سیاس های کلمه عبور نسب داده میشود .گروهها به عنوان مجموعههایی برای ابزارهای مدیری
پیکربندی مانند  Microsoft System Configuration Managerمیتوانند استفاده شوند .این قابلی ها ادامه دارند OU .ها به این گستردگی
در مدیری شبکه نقش ندارند و در بعضی موارد قابل استفاده نیستند .برای مثال به  OUنمیتوان مجوز دسترسی به منابع یا سیاس های کلمه عبور
 fine-grainedاعطاء کرد (در فصل " 8تایید هوی " بررسی میشود) .در عوض هدف اولیه  OUفراهم کردن محدودهای از مدیری اس که برای
تفویض اختیار اشیاء داخل آن استفاده میشود .به عبار دیگر  OUبا نام  usersبه ما امکان میدهد به تیم پشتیبانی شبکه اجازه ریس کلمه عبور
کاربران داخل  OUرا بدهیم .از این رو میتوان گف  OUها  containerهای مدیریتی هستند.
دلیل تفاو هدف  OUها و گروهها در این اس که  OUها به اندازه گروهها منعطف نیستند .ی کامپیوتر یا کاربر (یا اشیاء دیگر ) فقط میتواند در
ی  OUقرار گیرند ولی در عوض عضو گروههای متعددی باشند .بنابراین گروهها به منظور مرت سازی هوی ها با نیازهای مشابه استفاده میشود.
بعضی مواقع ممکن اس بخواهیم با استفاده از  OUکاری غیرممکن انجام دهیم .مثال اگر بخواهیم به همه کاربران در ی  OUنسب به ی پوشه
دسترسی بدهیم .یا ی سیاس کلمه عبور منحصر برای کاربران ی  OUدر نظر بگیریم .این کارها را به طور مستقیم نمیتوانیم انجام دهیم ولی با
ساخ گروههای سایه این کار امکانپذیر اس  .گروه سایه گروهی با همه کاربران ی  OUاس  .به عبار صحیح تر گروه سایه شامل کاربرانی با
معیارهای معین میباشند.
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ساده ترین راه برای ساخ گروه سایه این اس که ابتدا گروهی بسازیم و سپس در  OUکه شامل کاربران اس کلیدهای  Ctrl+Aرا گرفته تا همه
کاربران انتخاب شوند .روی یکی از کاربران انتخاب شده کلی راس کرده و گزینه  Add To Groupرا انتخاب میکنیم .نام گروه را تایپ کرده و
 OKرا میزنیم.
در امتحان  70-640باید با گروهها ی سایه آشنایی داشته باشید و بدانید که گروه سایه گروهی اس که شامل همه اعضاء

نکته امتحانی

موجود در ی  OUمیباشد.
متاسفانه هنوز راهی برای تعیین عضوی ی
را در گروه سایه نیز دستی انجام دهیم.
اطالعات بیشتر

گروه سایه به صور اتوماتی

وجود ندارد .وقتی کاربری از  OUحذف یا به آن اضافه میشود باید تغییر

نگهداری گروههای سایه به طور خودکار

برای دسترسی به اسکریپ هایی که کار نگهداری گروههای سایه را به طور خودکار انجام میدهند به منبع Windows Resource Kit:
 Productivity Solutions for IT Professionalsمراجعه کنید.
گروههای پیش فرض
تعدادی گروه هنگام نص ویندوز سرور  2008به طور خودکار ایجاد میشود که به آن ها گروههای پیش فرض محلی ()default local groups
گویند و شامل گروههای معروف مانند  Backup Operators ،Administratorsو  Remote Desktop Usersمیباشد .گروههای دیگری نیز
در ی دامنه در  containerهای  Usersو  Builtinایجاد میشود که شامل  Enterprise Admins ،Domain Adminsو Schema
 Adminsاس  .لیس زیر خالصهای از قابلی های گروههای پیش فرض را که دارای مجوزها و حقول دسترسی مهم برای مدیری Active
 Directoryاس نشان میدهد:


( Enterprise Adminsموجود در  Users containerدر دامنه ریشه )forest

این گروه عضوی از گروه

 Administratorدر هر دامنه  forestاس که به آن اجازه دسترسی کامل به تمام تنظیما همه  DCها را میدهد .همچنین دارای
بخش پیکربندی دایرکتوری بوده و کنترل کامل روی محدوده نام دامنه در همه دامنههای  forestدارد.


( Schema Adminsموجود در Users containerدامنه ریشه )forest

این گروه کنترل کامل روی Active Directory

 schemaدارد.


( Administratorsموجود در  Builtin containerهر دامنه)

این گروه کنترل کاملی روی همه  DCها و داده محدوده نام دامنه

دارد .این گروه میتواند عضوی همه گروههای مدیریتی دیگر دامنه را تغییر دهد و گروه  Administratorsدامنه ریشه  forestمیتواند
عضوی

 Schema Admins ،Enterprise Adminsو  Domain Adminsرا تغییر دهد .گروه  Administratorsدامنه ریشه

 forestقدرتمندترین گروه مدیریتی در  forestاس .


( Domain Adminsموجود در  Users containerهر دامنه )

این گروه به گروه  Administratorsهمان دامنه افزوده میشود

بنابراین همه قابلی های گروه  Administratorsرا به ارث میبرد .همچنین به طور پیش فرض به گروه  Administratorsمحلی همه
کامپیوترهای عضو دامنه اضافه میشود و کامپیوترهای دامنه را در تصاح این گروه در میآورد.


( Server Operatorsموجود در  Builtin containerهر دامنه) این گروه میتواند وظایف نگهداری  DCها را انجام دهد .میتواند
به سرور  DCوارد شود ،سرویسها را شروع یا متوقف کند ،عملیا پشتیبانگیری و بازیابی اطالعا را اجرا کند ،دیسکهای سرور را فرم
کند ،پوشه ها را به اشتراک گذاشته یا از اشتراک در آورد و سرور را خاموش کند .به طور پیش فرض عضوی ندارد.



( Account Operatorsموجود در  Builtin containerهر دامنه)

این گروه میتواند در  OUهای دامنه و

 containerهای  Usersو  Computersحساب های کاربران گروهها و کامپیوترها را بسازد تغییر دهد و حذف کند (به استثناء
 .) Domain Controllers OUاین گروه نمیتواند حسابهای عضو گروههای  Administratorsیا  Domain Adminsو خود
گروهها را تغییر دهند .اعضای این گروه میتوانند به  DCها وارد شوند .به طور پیش فرض هیج عضوی ندارند.


( Backup Operatorsموجود در  Builtin containerهر دامنه)

این گروه میتواند عملیا پشتیبان گیری و بازیابی را

روی  DCها انجام دهد و به  DCوارد شده و آن را خاموش کند .به طور پیش فرض هیج عضوی ندارند.


( Print Operatorsموجود در  Builtin containerهر دامنه)

این گروه میتواند صفهای چاپ را روی  DCها نگهداری کنند و

به  DCها وارد شده و آن را خاموش کنند.
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گروههای پیش فرض که دسترسیهای مدیریتی را فراهم میکنند باید با احتیاط مدیری شوند زیرا در بیشتر موارد بیش از حد نیاز اختیار دارند.
گروه  Account Operatorsمثال کاملی در این مورد اس  .اگر قابلی های این گروه را لیس کنیم میبینیم که حقول این گروه خیلی وسیع اس  .این گروه
حتی میتواند به  DCوارد شود .در سازمانهای کوچ چنین حقی احتماال برای ی یا دو فرد خاص که مدیر شبکه هستند مناس اس  .در شبکههایی با هر
اندازه حقول و مجوزهای اعطاء شده به گروه  Account Operatorsخیلی وسیع اس .
به عالوه این گروه مانند گروههای مدیریتی که قبال لیس شد ی گروه حفاظ شده ( )protectedاس  .گروههای حفاظ شده توسط سیستم عامل تعریف
میشود و غیر قابل حذف هستند .اعضاء این گروه محافظ میشوند .نتیجه این محافظ مجوزهای ( ACLها) گروههاس که طوری تغییر میکنند که دیگر
مجوزهای  OUخود را به ارث نمیبرد به جای آن ی کپی از ی  ACLکه کامال محدود اس دریاف میکند .مثال اگر  Jeff Fordبه گروه Account
 Operatorsاضافه شود حساب او محافظ میشود و اعضای گروه پشتیبانی که میتوانند کلما عبور همه کاربران را در  People OUریس کنند دیگر قادر به
ریس کردن کلمه عبور  Jeff Fordنخواهند بود.
اطالعات بیشتر

حسابهای محافظت شده

برای اطالعا بیشتر درباره حسابهای محافظ شده مقاله  Knoeledge Baseشماره  817433را در آدرس
 . http://support.microsoft.com/?kbid=817433اگر بخواهیم در اینترن دنبال منابع بگردیم از واژه  adminSDHolderاستفاده میکنیم.
به همین دالیل (حقول وسیع و محافظ ) باید سعی کنیم از افزودن کاربران به گروههای لیس شده که به طور پیش فرض هیت عضوی ندارند تا حد امکان پرهیز
کنیم  :یعنی  Server Operators ،Backup Operators ،Account Operatorsو  .Print Operatorsدر عوض گروههایی بسازیم و به آن مجوزها و
حقول الزم برای انجام کارها را بدهیم .برای مثال اگر  Scott Mitchellباید بتواند عملیا پشتیبانگیری روی  DCرا انجام دهد ولی نباید عملیا بازیابی یا
خاموش کردن سرور را انجام دهد  Scott Mitchellرا در گروه  Backup Operatorsقرار نمیدهیم .به جای آن ی گروه ساخته و به آن فقط حق Backup
 Files And Directoriesمیدهیم .سپس  Scottرا عضو گروه میکنیم.
اطالعات بیشتر

اطالعات قابلیتهای گروههای پیشفرض

ی مرجع کامل درباره گروههای پیشفرض در دامنه و گروههای محلی پیشفرض در  Microsoft TechNetموجود اس  .اگر با گروههای پیشفرض و
قابلی های آن ها آشنا نیستید باید برای امتحان آن را مرور کنید .مرجع گروههای پیشفرض دامنه در آدرس
 http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/1631acad -ef34-4f779c2e-94a62f8846cf1033.mspxو مرجع
گروههای محلی پیشفرض در آدرس http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/f6e01e51-14ea-97fc-
5288a9a4a9b11033.mspx
هویتهای خاص ()Special Identities
ویندوز و  Active Directoryهمچنین از هوی های خاص پشتیبانی میکنند .این هوی ها در واقع گروههایی هستند که عضوی آنها توسط سیستم عامل
کنترل میشود .ما نمیتوانیم گروهها را در قال ی لیس مثال در ابزار  Active Directory Users And Computersمشاهده کنیم .همچنین نمیتوانیم
عضوی این گروهها را ببینیم یا آنها را تغییر دهیم و عضو گروههای دیگر کنیم .فقط میتوان از این گروهها برای اعطاء مجوز استفاده کرد .مهمترین هوی های
خاص که اغل برای راحتی به صور گروه به آن اشاره میشود در لیس زیر بررسی میشود:


Anonymous Logon

اتصاال به ی

کامپیوتر و منابعی را که در اختیار کاربر بدون ارائه نام کاربری و کلمه عبور قرار میدهد کنترل

میکند .قبل از ویندوز سرور  2003این گروه عضو گروه  Everyoneبود ولی از ویندوز سرور  2003به بعد دیگر عضو این گروه قرار نمیگیرد.


Authenticated Users

نمایانگر هوی هایی اس که تایید هوی شده اند .این گروه شامل  Guestنمیشود حتی اگر حساب  Guestکلمه

عبور داشته باشد.


Everyone

شامل گروه  Authenticated Usersو  Guestمیباشد .در سیستمهای قبل از ویندوز سرور  2003این گروه شامل

 Anonymous Logonمیباشد.


Interactive

نمایانگر کاربرانی ا س که هنگام ورود به سیستمی که دارای منابع اس به آن منابع دسترسی پیدا میکنند .این گروه در مقابل

گروهی اس که از راه دور به منابع دسترسی پیدا میکنند .وقتی کاربری به سیستمی وارد شده و به منابع آن دسترسی پیدا میکند به صور خودکار
کاربر به گروه  Interactiveآن منبع اضافه میشود .همچنین کاربرانی که از طریق ارتباط  remote desktopوارد سیستم شوند عضو این گروه
خواهند شد.


Network

نمایانگر کاربرانی اس که از طریق شبکه به منابع دسترسی پیدا میکنند .وقتی کاربری به منابع سیستمی از طریق شبکه

دسترسی پیدا میکند به صور خودکار کاربر به گروه  Networkآن منبع اضافه میشود.
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اهمی این گروهها این اس که ما را قادر میسازند بر اساس نوع تایید هوی یا طریقه اتصال به منابع دسترسیها را مدیری کنیم نه بر اساس حسابهای کاربری.
برای مثال میتوانیم پوشهای ایجاد کرده و به کاربران وقتی به سیستم وارد می شوند اجازه مشاهده محتویا را بدهیم و به همان کاربران وقتی از طریق شبکه وارد
میشوند این اجازه را ندهیم .این کار با اعطاء مجوز به گروه  Interactiveقابل انجام اس .
تمرینات مدیریت گروهها در یک شبکه سازمانی
در این تمرینا قرار اس بهترین روشهای مدیری گروه در دامنه  contoso.comانجام شود .برای اجرای این تمرینا باید اشیاء زیر در دامنه contoso.com
موجود باشد:


 OUسطح اول با نام Groups



ی



 OUسطح اول با نام People



ی

گروه امنیتی  globalبا نام  Financeدر  OUبا نام Groups

حساب کاربری با نام Mike Danseglioدر  OUبا نام  . Peopleاطالعا تماس را به شکل فرضی وارد کنید .گزینه مربوط به تغییر کلمه عبور

در اولین ورود کاربر را خالی بگذارید.
به عالوه گروه  Domain Usersرا عضو گروه  Print Operatorsکنید که در  containerبا نام  Builtinموجود اس تا کاربران نمونه در این تمرین بتوانند
به  DCبا نام  SERVER01وارد شوند .در این تمرینا ما این کار را انجام می دهیم ولی در دنیای واقعی نباید کاربران عادی اجازه ورود به  DCرا داشته باشند
بنابراین گروه  Domain Usersرا نباید عضو گروه  Print Operatorsکنیم.
تمرین  1یک گروه با مستندات کامل بسازیم
در این تمرین گروهی برای مدیری دسترسی به پوشه  Budgetایجاد میشود و بهترین روش را در این درس دنبال میکنیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد شده و ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSرا اجرا
میکنیم.
.1

 OUبا نام  Groupsرا در ساختار درختی کنسول انتخاب میکنیم.

.2

روی  OUبا نام  Groupsکلی

راس کرده و  Newو سپس  Groupرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای  New Object – Groupظاهر میشود.

.1

در کادر  Group Nameعبار

 ACL_Budget_Editرا تایپ میکنیم.

.1

نوع گروه را امنیتی و حوزه را  Domain Localانتخاب کرده و  OKمیکنیم.

.1

منوی  Viewرا باز کرده و گزینه  Advanced Featuresرا انتخاب میکنیم.
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

.1

روی گروه  ACL_Budget_Editکلی

.8

زبانه  Objectرا باز میکنیم.

.9

کادر  Protect Object From Accidental Deletionرا عالم زده و  OKمیکنیم.

 .11پنجره  Propertiesگروه را دوباره باز میکنیم.
 .11در کادر  Descriptionتایپ میکنیم ). BUDGET(EDIT
 .11در فیلد  Notesمسیر زیر را تایپ میکنیم تا پوشههایی که این گروه به آن دسترسی دارند مشخص شود:
\\server23\data$\finance\budget
\\server32\data$\finance\revenue projections
 .12روی  OKکلی

میکنیم.

تمرین  2تفویض مدیریت عضویت گروه
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در این تمرین به  Mike Danseglioامکان مدیری عضوی گروه  ACL_Budget_Editرا میدهیم.
 .1کادر محاورهای  Propertiesگروه  ACL_Budget_Editرا باز میکنیم.
.1

زبانه  Managed Byرا باز میکنیم.

.2

دکمه  Changeرا کلی

.1

نام کاربری  Mike Danseglioرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.

.1

کادر  Manager Can Update Membership Listرا عالم زده و  OKمیکنیم.

میکنیم.

تمرین  3ارزیابی تفویض مدیریت عضویت
در این تمرین تفویض مدیری که در تمرین  1انجام شد با تغییر عضوی گروه با استفاده از کاربر  Mike Danseglioتس میشود.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
.1

دستور زیر را اجرا میکنیم runas /user:Username cmd.exe :و به جای  Usernameنام کاربری  Mike Danseglioرا تایپ میکنیم.

.2

در صور نیاز کلمه عبور کاربر مربوطه را وارد میکنیم .پنجره خط فرمان جدیدی با حساب کاربری  Mike Danseglioباز میشود.

.1

دستور زیر را تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم:
Dsmod group “CN=ACL_Budget_Edit,OU=Groups,DC=contoso,DC=com” –addmbr
”“CN=Finance,OU=Groups,DC=contoso,DC=com

.1

پنجره خط فرمان را میبندیم.

.1

در ابزار  ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERSعضوی گروه  ACL_Budget_Editرا چ

کرده و اطمینان

حاصل میکنیم که گروه  Financeبه آن افزوده شده اس .
خالصه درس


از فیلدهای  Descriptionو  Notesدر کادر محاورهای  Propertiesگروه برای مستند سازی اهداف گروه استفاده میکنیم.



زبانه  Managed Byما را قادر می سازد کاربر یا گروهی را که مسئول گروه اس مشخص کنیم .همچنین میتوان اجازه مدیری عضوی گروه را به
کاربر یا گروهی دیگر صادر کرد .برای این کار کادر  Manager Can Update Membership Listرا عالم میزنیم.



برای تفویض مدیری عضوی گروه مجوز  Allow Write Membersرا اعطاء میکنیم.



برای جلوگیری از حذف تصادفی گروه کادر  Protect Object From Accidental Deletionرا عالم میزنیم.



ویندوز سرور  2008و  Active Directoryدارای گروههای پیش فرض با مجوزها و حقول مهمی هستند .بهتر اس به گروههای پیش فرض که
عضوی ندارند عضوی اضافه نکنیم ( Print Operators ، Backup Operators،Account Operatorsو  )Server Operatorsو عضوی
گروههای مدیریتی دیگر را به شد محدود کنیم ( Schema Admins ،Domain Admins ،Enterprise Adminsو .)Administrators



هوی های خاص مانند  Interactive ،Everyone ،Authenticated Usersو  Networkمیتوانند برای اعطاء مجوز و حقول به کار روند.
عضوی آنها توسط سیستم عامل تعیین میشود و قابل تغییر نیس .

سئواالت پایان درس
.1

شرک شما در حال تدارک جلسهای برای پروژهای خاص میباشد .داده تا حدی محرمانه میباشد .جلسه در اتال کنفرانس تشکیل میشود و شما ی
پوشه روی کامپیوتر اتال کنفرانس ساخته و به اعضاء تیم دسترسی دادهاید .میخواهید مطمئن شوید اعضاء فقط زمانی که به کامپیوتر وارد میشوند به
داده دسترسی داشته باشند نه زمانی که از طریق شبکه متصل میشوند .چه کار باید انجام دهید؟

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

025

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

 .Aمجوز  Allow Readبه گروه  Interactiveاعطاء میکنید.
 .Bمجوز  Allow Readبه گروه  teamاعطاء میکنید.
 .Cمجوز  Deny Traverse Foldersبه گروه  teamاعطاء میکنید.
 .Dمجوز  Deny Full Controllبه گروه  Networkاعطاء میکنید.
.1

میخواهید به ی

کاربر به نام  Mike Danseglioاجازه افزودن کاربران به یا حذف کاربران را از گروهی به نام  Special Projectبدهید .چطور

این مجوز را پیکربندی میکنید؟
 .Aزبانه  Membersگروه
 .Bزبانه  Securityشیء کاریر Mike Danseglio
 .Cزبانه  Member Ofشیء کاربر Mike Danseglio
 .Dزبانه  Managed Byگروه
.2

کدام ی

از گروههای زیر میتوانند  DCرا خاموش کنند؟ (ممکن اس بیش از ی

جواب داشته باشد).

Account Operators .A
Print Operators .B
Backup Operators .C
Server Operators .D
.E

Interactive

فصل 5

کامپیوترها
کامپیوترها هم مانند کاربران در دامنه واحدهای امنیتی به حساب میآیند .آنها ی حساب با ی نام و کلمه عبور دارند که ویندوز به
طور خودکار هر  21روز کلمه عبور را عوض میکند .آنها با دامنه تایید هوی میشوند .میتوانند به گروهها تعلق داشته باشند ،به منابع
دسترسی داشته باشند و توسط  Group Policyپیکربندی شوند .کامپیوترها نیز مانند کاربران گاهی کلمه عبور خود را گم میکنند و
نیاز به ریس دارند یا حسابی دارند که باید فعال یا غیرفعال شود.
مدیری کامپیوترها چه اشیاء موجود در ) Active Directory Domain Services (AD DSو چه دستگاههای فیزیکی ،بخشی
از کار روزمره متخصصین  ITبه شمار میآید .سیستمهای جدید به سازمان افزوده میشوند کامپیوترها برای تعمیر از کار باز میایستند
کامپیوترها بین کاربران دس به دس میشوند و کامپیوترهای قدیمی از رده خارج یا ارتقا داده میشوند .هر کدام از این فعالی ها نیاز
به مدیری هوی کامپیوتر دارد که توسط شیء یا حساب در  Active Directoryارائه میشود.
متاسفانه بیشتر سازمانها به اندازهای که روی حسابهای کاربری سرمایهگذاری میکنند روی کامپیوترها سرمایهگذاری نمیکنند هر
چند هر دو واحدهای امنیتی به شمار میآیند .در این فصل یاد میگیریم اشیاء کامپیوتر بسازیم .این اشیاء شامل خصیصههایی اس که
با آنها شیء به عنوان ی حساب جلوه میکند .یاد میگیریم چطور از حسابهای کامپیوتر نگهداری کنیم که شامل پیکربندی ،رفع
عیوب ،تعمیر و حذف اشیاء میباشد .همچنین میتوانیم درک خود را در مورد مراحلی که توسط آن ی کامپیوتر عضو دامنه میشود
(یعنی  joinمیشود) عمق ببخشیم به طوری که بتوانیم از خطاهای بالقوه جلوگیری کنیم.
اهداف امتحان در این فصل:
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ساخ و نگهداری اشیاء Active Directory
 oخودکارسازی ساخ حسابهای Active Directory
 oنگهداری حسابهای Active Directory



دروس این فصل:
 oدرس  :1ساخ کامپیوتر و  joinکردن آن به دامنه
 oدرس  :1خودکارسازی ساخ اشیاء کامپیوتر
 oدرس  :2پشتیبانی از اشیاء و حسابهای کامپیوتر

قبل از شروع
در این فصل از  PowerShellویندوز CSVDE ،VBScript ،و  LDIFDEبرای خودکارسازی ساخ حساب کامپیوتر استفاده
میشود .قبل از مطالعه این فصل درس 1و 1را از فصل  2مرور کنید.
دنیای واقعی
دن هلم
کامپیوترها حداقل در  Active Directoryمانند کاربر هستند .مانند کاربران حساب دارند .میتوانند کلمه عبور را فراموش کنند.
چون کامپیوترها واحدهای امنیتی بوده و در حوزه ( Group Policyدر فصل بعد بررسی میشود) قابل استفاده هستند مهم اس که
با آنها مشابه حسابهای کاربری رفتار شود.
مطمئنا تا کنون با وضعیتی روبرو شدهاید که مجبور شوید کامپیوتری را از دامنه حذف کرده و دوباره آن را به دامنه  joinکنید.
همانطوریکه در درس  2خواهید دید این راه درس نیس و مانند این اس که کاربری را به دلیل فراموشی کلمه عبور حذف و دوباره
بسازیم .این فقط ی مثال از سناریوهایی اس که مرتبا مشاهده میشود و در آنها مدیران شبکه کمی با حسابهای کامپیوتر
بیاحتیاطی میکنند.
در این درس یاد میگیریم که از حسابهای کامپیوتر نیز مانند بقیه واحدهای امنیتی (کاربران و گروهها) در دامنه نگهداری کنیم.
همچنین یاد میگیریم از ابزارهای خط فرمان VBScript ،و  PowerShellویندوز برای خودکارسازی ساخ و مدیری اشیاء
کامپیوتر استفاده کنیم .تشابها زیادی را بین مراحل اجرایی این فصل با فصل  2خواهیم دید.

درس :1

ساخت کامپیوترها و عضویت در دامنه

پیکربندی پیش فرض ویندوز سرور  2008هم مانند  ،2003ویستا XP ،و  2000این اس که کامپیوتر به ی  workgroupتعلق
دارد .برای اینکه بتوانیم با حساب کاربری دامنه به کامپیوتر وارد شویم آن کامپیوتر باید عضو دامنه باشد .کامپیوتر برای عضوی باید ی
حساب در دامنه داشته باشد که مانند حساب کاربری شامل نام ( ،)sAMAccountNameکلمه عبور و  SIDباشد SID .انحصاری
بوده و کامپیوتر را به عنوان ی واحد امنیتی در دامنه معرفی میکند .این حساب کامپیوتر را قادر میسازد در دامنه تایید هوی شده و
ارتباط امنی برقرار شود که از این طریق کاربران بتوانند با حسابهای دامنه خود به سیستم وارد شوند .همچنین مراحلی را میبینیم که
از طریق آن کامپیوتر عضو دامنه میشود.
بعد از این درس میتوانیم:


ساختار  OUبرای کامپیوترها طراحی کنیم.



در دامنه اشیاء کامپیوتر بسازیم.
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مجوز ساخ اشیاء کامپیوتر را واگذار کنیم.



کامپیوترها را به دامنه  joinکنیم.



مسیر  Containerپیش فرض  computerرا تغییر دهیم.



از ساخ شیء کامپیوتر و  joinکردن کامپیوترها توسط کاریران عادی جلوگیری کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
 ،Workgroupدامنه و Trust
در ی شبکه  Workgroupهر سیستمی دارای ی انباره هوی حسابهای کاربران و گروهها میباشد که با آن کاربران تایید هوی
شده و دسترسیها امکانپذیر میشود .انباره هوی محلی روی هر کامپیوتر ،بان اطالعاتی Security Accounts Manager
) (SAMنامیده میشود .وقتی کاربری به شبکه  workgroupوارد میشود سیستم تایید هوی کاربر را بر اساس بان اطالعاتی
 SAMمحلی انجام میدهد .اگر کاربر به سیستم دیگری متصل شود مثال برای دسترسی به ی فایل دوباره کاربر باید در انباره هوی
سیستم مقصد تایید هوی گردد .از منظر امنی  ،کامپیوتر موجود در  workgroupهمیشه ی سیستم انفرادی اس .
وقتی کامپیوتری عضو دامنه میشود وظیفه تایید هوی کاربران را به دامنه واگذار میکند .اگرچه کامپیوتر بان  SAMرا برای
پشتیبانی از کاربران و گروههای محلی نگه میدارد حسابهای کاربری به طور معمول در دایرکتوری مرکزی دامنه ساخته میشوند.
وقتی کاربری با حساب دامنه به کامپیوتر وارد میشود کاربر به جای  SAMتوسط  DCتایید هوی میشود .به عبار دیگر حاال
کامپیوتر به ی منبع دیگر برای تایید هوی کاربر اعتماد میکند .ارتباطا  Trustمعموال در محدوده دو دامنه بررسی میشود که در
فصل  11به آن می پردازیم ولی بین اعضاء دامنه و کامپیوترها زمانی که کامپیوتر عضو دامنه میشود  trustبرقرار میشود.
تعیین نیازمندیهای  joinشدن یک کامپیوتر به دامنه
برای  joinکردن ی

کامپیوتر به دامنه سه شرط وجود دارد:



ی



ما باید مجوز الزم به شیء کامپیوتر را داشته باشیم .مجوز به ما امکان میدهد کامپیوتر را با همان نام به عنوان شیء به دامنه

شیء کامپیوتر باید در سرویس دایرکتوری ساخته شود.

 joinکنیم.


ما باید عضو گروه  Administratorsمحلی روی کامپیوتر باشیم تا بتوانیم عضوی دامنه یا  workgroupرا عوض کنیم.

در بخشهای بعدی هر کدام از این شرایط بررسی میشود.
Computers Container
قبل از ساخ شیء کامپیوتر در سرویس دایرکتوری (اولین شرط عضو شدن کامپیوتر به دامنه ) باید جایی برای آن در نظر بگیریم.
وقتی دامنه ایجاد میشود به طور پیش فرض  Computers containerساخته میشود (  .)CN=Computers, . . .این
 containerی  OUنیس بلکه ی شیء از کالس  containerاس  .چند تفاو ظریف و مهم بین ی  containerو  OUوجود
دارد .ما نمیتوانیم داخل  containerی  OUبسازیم پس نمیتوانیم  Computers OUرا تقسیم کنیم و شیء Group Policy
را به ی  containerپیوند کنیم .بنابراین اکیدا توصیه میشود به جای  Computers containerاز ی  OUسفارشی برای
نگهداری اشیاء کامپیوتر استفاده کنیم.
ساخت  OUبرای کامپیوترها
بسیاری از سازمانها حداقل دو  OUبرای اشیاء کامپیوتر میسازند .یکی برای کالین ها یعنی دس تاپ ،لپتاپ و دیگر سیستمها و
دیگری برای سرورها .این دو  OUاضافه بر  Domain controllers OUاس که به طور پیش فرض هنگام نص Active
 Directoryساخته میشود .در هر کدام از این  OUها اشیاء کامپیوتر ساخته میشوند .اشیاء کامپیوتر ،اشیاء کامپیوتر هستند و فرقی
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بین ی شیء کامپیوتر در  OUکالین ها و  OUسرورها یا  Domain Controllerها وجود ندارد .ولی  OUهای مجزا به منظور
ایجاد محدوده مدیریتی ساخته میشوند به طوریکه بتوانیم مدیری اشیاء کالین را به ی تیم و اشیاء سرور را را به تیم دیگری واگذار
کنیم.
مدل مدیریتی ما ممکن اس نیاز به تعمیق بیشتری داشته باشد .بسیاری از سازمانها داخل  OUسرور  OUهای فرعی میسازند تا
انواع خاصی از سرورها را جمعآوری و مدیری کنند مثال ی  OUبرای سرورهای فایل و پرین و ی  OUبرای سرورهای بان
اطالعاتی .به این ترتی مجوزهای مدیری اشیاء کامپیوتر در  OUمربوطه به تیم مدیران شبکه برای هر نوع سرور داده میشود .به طرز
مشابهی سازمانهای با توزیع جغرافیایی گسترده با تیم پشتیبانی محلی اغل  OUاصلی مربوط به کالین ها را به چند  OUهر کدام
برای ی منطقه تقسیم میکنند .این رویکرد تیم پشتیبانی محلی را قادر میسازد در سای خود برای کالین های کامپیوتر شیء بسازند
و کامپیوترها را به دامنه  joinکنند .این فقط ی مثال اس  .چیزی که از همه مهمتر اس این اس که ساختار  OUما منعکس کننده
مدل مدیریتی سازمان ماس به طوری که  OUهای ما نقطه مرکزی مدیریتی برای تفویض وظایف مدیریتی بهشمار میآیند.
شکل  1 -1ی طرح رایج  OUبرای ی سازمان اس که تیم مدیران سرورها روی انواع خاصی از سرورها تمرکز دارند و تیم پشتیبانی
روی کالین های مناطق مشخص کار میکنند.

طرح رایج  OUکه مدیری کالین ها بر اساس سای و مدیری سرورها بر اساس نقش سروری طراحی شده اس .
شکل 1 -1
به عالوه OU ،های مجزا ما را قادر میسازند با استفاده از اشیاء  )GPOs( Group Policyمختلف پیکربندیهای پایه متفاوتی ساخته
و به  OUهای سرور و کالین پیوند دهیم .جدا کردن کالین ها به دو  OUبا نام  Laptopو  Desktopنیز رایج اس  GPO .های
تعریف کننده پیکربندی لپتاپها و دس تاپها به  OUهای مربوطه پیوند میشوند.
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وقتی سازمانی مدیری غیرمتمرکز و مبتنی بر سای دارد و میخواهد پیکربندی مجزا برای لپتاپها و دس تاپهایش داشته باشد ما
با معمایی روبرو میشویم .آیا باید  OUکالین ها را بر اساس منطقه تقسیم کرده و سپس آنها را به دو قسم لپتاپ و دس تاپ
تقسیم کنیم و یا  OUکالین ها را به لپتاپ و دس تاپ تقسیم کرده و بر اساس منطقه تقسیم بندی را کامل کنیم؟ دو حال در
شکل  1 -1شرح داده شده اس  .به دلیل اینکه در طرح سم چپ واگذاری اختیارا مدیریتی روی  OUها بر اساس منطقه
جغرافیایی سادهتر انجام میشود این مدل بهتر از مدل سم راس اس .

شکل 1 -1

انواع طراحی OU

واگذاری اختیار ساخت اشیاء کامپیوتر
به طور پیشفرض گروههای  Administrators ،Domain Admins ،Enterprise Adminsو  Account Operatorsمجوز
ساخ شیء کامپیوتر در  OUجدید را دارند .به هر حال همانطوریکه در فصل  1بحث شد توصیه میشود عضوی گروههای سه گانه
فول به شد محدود شود و نیز مدیران شبکه عضو گروه  Account Operatorsنشوند.
در عوض به مدیران یا کارکنان پشتیبانی مربوطه مجوز ساخ شیء کامپیوتر داده میشود .مجوز مورد نیاز برای ساخ شیء کامپیوتر
 Create Computer Objectاس  .این مجوز به اعضاء گروه نسب به ی  OUداده میشود و به اعضاء گروه اجازه میدهد در آن
 OUشیء کامپیوتر بسازند .مثال ممکن اس بخواهیم به تیم پشتیبانی مجوز ساخ شیء کامپیوتر در  OUکالین و به مدیران فایل
سرورها مجوز ساخ شیء کامپیوتر در  OUسرور را بدهیم
ساخت حساب کامپیوتر با روش Prestaging
پس از گرفتن مجوز ساخ شیء کامپیوتر ،روی  OUکلی راس کرده و از منوی  Newگزینه  Computersرا انتخاب میکنیم.
کادر محاورهای  New Object – Computerمانند شکل  1 -2ظاهر میشود.
طبق قواعد نام گذاری سازمان نام کامپیوتر را وارد میکنیم و کاربر یا گروهی که اجازه دارد کامپیوتر را با این حساب  joinدامنه کند
انتخاب میکنیم .نامهای وارد شده برای  Computer Nameو ) Computer Name (Pre-Windows 2000باید مشابه باشند.
به ندر میتوان توجیهی برای متفاو بودن دو نام پیدا کرد.
ویزارد  New Object – Computerدسترسی بیش از نیاز اعطاء میکند
نکته
کاربر یا گروهی که در این ویزارد مجوز میگیرند قابلی تغییر شیء کامپیوتر را نیز خواهند داش  .برای راهنمایی در مورد اعطاء حداقل
مجوز برای  joinکردن کامپیوتر به دامنه به منبع Windows Administration Resource Kit: Productivity Solutions
 for IT Professionalsنوشته دن هلم (انتشارا مایکروساف  )2008مراجعه کنید.
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کادر محاورهای New Object – Computer
شکل 1 -2
پروسه ساخ حساب کامپیوتر قبل از اینکه کامپیوتر عضو دامنه شود  Prestagingنام دارد .مزی این روش در این اس که حساب
در  OUمورد نظر ساخته میشود و بنابراین بر اساس سیاس امنیتی تعریف شده توسط  ACLمربوط به  OUمجوز دریاف میکند و
قبل از این که عضو دامنه شود در حوزه  GPOsمربوط به  OUقرار میگیرد .این روش به دالیل عنوان شده در بخش "اهمی افزودن
شیء کامپیوتر به روش  "Prestagingاکیدا توصیه میشود
 Joinکردن کامپیوتر به دامنه
با روش  Prestagingدو نیاز اول عضوی کامپیوتر در دامنه مرتفع میشود .شیء کامپیوتر ایجاد میشود و مشخص میشود چه کسی
مجوز دارد کامپیوتر را عضو دامنه کند .حاال ی کاربر عضو گروه  Administratorsهمین کامپیوتر میتواند کامپیوتر را با وارد کردن
اعتبار دامنهای مورد نیاز به دامنه  joinکند .برای اینکه کامپیوتر عضو دامنه شود مراحل زیر باید انجام شود:
 .1با اعتبار مدیریتی سیستم به کامپیوتر وارد میشویم.
فقط کاربران عضو گروه  Administratorsسیستم میتوانند عضوی کامپیوتر را بین دامنه و  workgroupتغییر دهند.
 .1با یکی از روشهای زیر پنجره  System Propertiesرا باز میکنیم:


در ویندوزهای  XPو  : 2003روی  Computerکلی



در ویندوزهای ویستا و سرور  : 2008روی  Computerکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
راس و انتخاب  Propertiesو سپس در بخش

 Computer Name, Domain, And Workgroup Settingsروی  Change Settingsکلی
.2

زبانه  Computer Nameرا کلی

 .1دکمه  Changeرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

میکنیم.

 .1در زیر  Member Ofگزینه  Domainرا انتخاب میکنیم.
 .1نام دامنهای که قرار اس کامپیوتر عضو آن شود تایپ میکنیم.
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از نام کامل  DNSدامنه استفاده کنید
نکته
نه تنها این کار صحیحتر بوده و احتمال موفقی بیشتر اس بلکه در صور عدم موفقی مشکل احتمالی  DNSرا به ما
گوشزد میکند.
 .1روی دکمه  OKکلی میکنیم.
 .8ویندوز اعتبار( )credentialمورد نیاز برای انجام این کار را درخواس میکند.
دامنه چ



میکند که شیء کامپیوتری با این نام قبال ساخته نشده باشد .یکی از سه حال زیر اتفال میافتد:

اگر شیء موجود باشد یعنی کامپیوتری با آن نام قبال عضو دامنه شده باشد پیغام خطایی ظاهر میشود و اجازه عضوی
صادر نمیشود.



اگر شیء با روش  Prestageایجاد شده باشد یعنی کامپیوتری با این نام عضو شبکه نشده باشد دامنه اعتبار کاربری را
که وارد میکنیم چ

میکند تا ببیند مجوز  joinکردن کامپیوتر را دارد یا نه .این مجوزها در بخش "ایجاد حساب

کامپیوتر با روش  "Prestagingبررسی میشود.


اگر حساب کامپیوتر ساخته نشده باشد ویندوز مجوزهای ما را برای ساخ شیء کامپیوتر جدید در  containerکامپیوتر
پیش فرض بررسی میکند .اگر مجوزها کافی بود شیء با نام کامپیوتر ساخته میشود .این روش  joinکردن به منظور
پشتیبانی از تکنولوژیهای قدیمیتر وجود دارد و توصیه نمیشود .پیشنهاد میشود برای  joinکردن کامپیوتر از روش
 Prestagingاستفاده شود که در بخش بعدی به جزئیا آن پرداخته میشود.

پذیرفته شدن شیء کامپیوتر در  Active Directoryبه معنی عضوی کامپیوتر در دامنه اس  SID .کامپیوتر توسط خود کامپیوتر
طوری پیکربندی میشود که با  SIDحساب کامپیوتر در دامنه هم خوانی داشته باشد و کلمه عبوری برای ارتباط با دامنه ساخته
میشود .سپس کامپیوتر وظایف دیگر مربوط به عضوی دامنه را انجام میدهد .گروه  Domain Adminsبه گروه Administrators
محلی افزوده شده و گروه  Domain Usersبه گروه  Usersمحلی اضافه میشوند.
 .9پیغام راه اندازی مجدد کامپیوتر ظاهر میشود OK .میکنیم تا کادر پیغام بسته شود.
 .11روی ( Closeدر ویندوز ویستا) یا ( OKدر ویندوز  )XPکلی

میکنیم تا کادر محاورهای  System Propertiesبسته

شود.
 .11دوباره پیغام راه اندازی مجدد ظاهر میشود .پس از راه اندازی مجدد سیستم به طور کامل عضو دامنه شده و میتوان با حساب
کاربری دامنه وارد سیستم شد.
دستور  Netdom.exeبه ما امکان می دهد از طریق خط فرمان کامپیوتر را عضو دامنه کنیم .شکل ساده فرمان به صور زیر اس :
]”Netdom join MachinName /Domain:DomainName [/OU:”DN of OU
] }*|[/Usero:LocalUsername] [/Passwordo:{LocalPassword
] }*|[/UserD:DomainUsername] [/PasswordD:{DomainPassword
]][/SecurePasswordPrompt] [/REBoot[:TimeInSeconds
استفاده از این دستور برای  joinکردن کامپیوتر به دامنه توصیه میشود به این دلیل که اوال درکنار این کار میتوان عملیا دیگری نیز
به اسکریپ اضافه کرد .دوم دستور  Netdom.exeاز راه دور نیز قابل استفاده اس سوم این دستور امکان تعیین  OUرا برای شیء
کامپیوتر فراهم میکند .از نام پارامترهای دستور براحتی میتوان کارکردشان را حدث زد UserO .و  PasswordOاعتبار عضو گروه
 Administratorsمحلی کامپیوتر  workgroupهستند .تعیین * برای کلمه عبور دستور  Netdomرا وادار میکند هنگام اجرا
کلمه عبور را دریاف کند UserD .و  PasswordDاعتباری از دامنه میباشد که دو حال دارد .اول این که اگر شیء کامپیوتر با
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روش  Prestagingساخته نشده باشد این اعتبار باید دارای مجوز ساخ شیء کامپیوتر در دامنه باشد .حال دوم این اس که شیء با
روش  Prestagingایجاد شده باشد پس فقط کافی اس اعتبار وارد شده مجوز  joinکردن ی کامپیوتر  Prestagedرا داشته باشد.
پارامتر  REBootباعث راه اندازی مجدد سیستم پس از اتمام کار میشود .زمان پیش فرض  21ثانیه اس  .وقتی برای PasswordO
یا  PasswordDکاراکتر "*" تعیین شده باشد پارامتر  SecurePasswordPromptصفحهای را برای ورود کلمه عبور ظاهر
میکند
اهمیت  joinکردن اشیاء کامپیوتر با روش Prestaging
بهترین کار استفاده از روش  Prestagingقبل از عضوی کامپیوتر به دامنه اس  .متاسفانه ویندوز اجازه عضوی کامپیوتر را بدون
استفاده از این روش میدهد .می توانیم با کاربر دارای اعتبار مدیریتی یه ی کامپیوتر عضو  workgroupوارد شده و عضوی آن را به
دامنه تغییر دهیم .سپس در صور نیاز ویندوز ی شیء کامپیوتر در  containerپیش فرض کامپیوتر ساخته و مجوز عضوی
کامپیوتر به دامنه را اعطاء کرده و سیستم را عضو دامنه میکند.
سه مشکل در این رفتار ویندوز مشاهده میشود .اول حساب کامپیوتر به طور خودکار در  containerپیش فرض کامپیوتر ساخته
می شود که در بسیاری از موارد جایگاه نهایی آن نیس  .دوم باید کامپیوتر را از این محل به  OUخود منتقل کنیم که ی مرحله اضافی
بوده و اغل فراموش میشود .سوم هر کاربری میتواند کامپیوتر را عضو دامنه کند چون هیت مجوز مدیریتی در سطح دامنه مورد نیاز
نیس  .چون شیء کامپیوتر ی واحد امنیتی محسوب میشود و چون سازنده شیء کامپیوتر صاح شیء اس و میتواند خصیصههای
خود را تغییر دهد این خود نفوذپذیری امنیتی بالقوه به شمار میآید .بخش بعدی این معای را با جزئیا بیشتر توصیف میکند.
پیکربندی  containerپیش فرض کامپیوتر
وقتی کامپیوتری عضو دامنه میشود و شیء کامپیوتر نیز قبال در  Active Directoryحضور ندارد ویندوز ی حساب کامپیوتر در
 containerپیش فرض کامپیوتر میسازد که نام این  Computers ، containerمیباشد (.)CN=Computers,DC=domain
مشکل این اس که اگر از روشهای بهینه برای مدیری اشیاء کامپیوتر در  OUمشخص به طور مجزا استفاده شده باشد این روش،
طراحی  OUرا بهم میزند .به عالوه ممکن اس  GPOها را به این  OUها پیوند داده باشیم .بنابراین اگر شیء کامپیوتر جدید در
بیرون از این  OUها ساخته شود پیکربندی آن که از  containerوالد به ارث میرسد با چیزی که ما در نظر گرفتهایم متفاو
میشود .پس باید به خاطر داشته باشیم که شیء را از محل پیش فرض به  OUمناس منتقل کنیم.
برای جلوگیری از بروز این مشکل دو کار پیشنهاد میشود .اول باید سعی کنیم از روش  Prestagingاستفاده کنیم .اگر ی شیء با
روش  Prestagingدر  OUمناس ساخته شود پس از عضوی دامنه ،پیکربندی مناس خود را دریاف خواهد کرد .دوم برای کاهش
تاثیرا منفی عضوی شیء کامپیوتر به دامنه بدون  Prestagingبهتر اس  containerپیش فرض کامپیوتر را طوری تغییر دهیم
که شیء در  OUمناس ساخته شود .برای مثال اگر  OUبا نام  Clientsداریم میتوانیم ویندوز را مجبور کنیم که اشیاء کامپیوتر را
در این  OUبسازد.
دستور  Redircmp.exeکه روی  DCها قابل اجراس به شکل زیر مسیر ساخ اشیاء کامپیوتر را تغییر میدهد:
”Redircmp “DN of OU for new computer objects
حاال اگر کامپیوتری بدون  Prestagingعضو دامنه شود شیء آن در  OUمناس که در دستور مشخص شده ساخته میشود.
تغییر محل  containerپیش فرض کاربر
همین روش برای ساخ کاربر هم صادل اس  .به طور پیش فرض وقتی کاربری با روشی که مشخص کننده  OUکاربر نیس ساخته
میشود شیء کاربر در  containerپیش فرض کاربر ایجاد میشود .)CN=Users,DC=domain(.دستور  Redirusr.exeکه روی
 DCقابل اجراس میتواند  containerپیش فرض را به ی  OUمشخص تغییر دهد .این دستور نیز مانند دستور Redircmp.exe
ی پارامتر واحد میگیرد DN :مربوط به  OUمقصد.
محدود کردن کاربران در ساخت اشیاء کامپیوتر
وقتی از روش  Prestagingدر ساخ شیء استفاده میشود مجوزهای حساب مشخص میکند چه کسی اجازه دارد کامپیوتر را عضو
دامنه کند .وقتی از  Prestagingاستفاده نمیشود ویندوز به طور پیش فرض به همه کاربران گروه  Authenticated Usersاجازه
ساخ شیء کامپیوتر را در  containerپیش فرض کامپیوتر میدهد .در حقیق ویندوز به این کاربران اجازه ساخ حداکثر  11شیء
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را میدهد .به طور پیش فرض سازنده ی شیء مجوز  joinکردن آن را به دامنه خواهد داش  .از طریق این مکانیزم اس که کاربران
 Authenticatedمیتوانند تا  11کامپیوتر را بدون هیت مجوز اضافهای عضو دامنه کنند.
سهیه  11تایی توسط خصیصه  ms-DS-MachineAccountQuotaدامنه تعیین شده اس  .این خصیصه بدون هیت پرسشی اجازه
 joinکردن کامپیوتر را به کاربر  Authenticatedمی دهد .این ی مشکل امنیتی اس چرا که کامپیوترها واحدهای امنیتی هستند و
سازنده ی واحد امنیتی اجازه مدیری آن خصیصه کامپیوتر را دارد .این سهمیه مانند این اس که ی کاربر دامنه بدون هیت کنترلی
بتواند  11کاربر بسازد.
اکیدا توصیه میشود این نقیصه را با تغییر خصیصه  ms-DS-MachineAccountQuotaبه شکل زیر برطرف کنیم:
 .1از پوشه  Administrative Toolsگزینه  ADSI Editرا باز میکنیم.
 .1روی آن کلی

راس کرده و  Connect Toرا انتخاب میکنیم.

 .2در بخش  Connection Pointگزینه  Select A Well Known Naming Contextو از لیس پایین افتادنی گزینه
 Default Naming Contextرا انتخاب میکنیم.
 OK .1را کلی

میکنیم.

 .1گره  Default Naming Contextرا باز میکنیم.
 .1روی پوشه  dc=contoso,dc=comکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 ms-DS-MachineAccountQuota .1را انتخاب کرده و  Editرا کلی

میکنیم.

 .8عدد  0را تایپ میکنیم.
 OK .9میکنیم.
گروه  Authenticated Usersحق افزودن کامپیوتر را هم به دامنه دارند ولی تغییر مقدار پیش فرض ms-DS-
 MachineAccountQuotaاین حق را هم از آنها میگیرید
پس از تغییر مقدار فول به صفر میتوان مطمئن بود که هیت کاربری بدون دریاف مجوز نمیتواند شیء کامپیوتر  Prestagedرا عضو
دامنه کند یا ی شیء جدید ساخته و آنرا عضو دامنه کند.
پس از بر برطرف کردن این حفره امنیتی باید به کاربر یا گروه مشخص اجازه ساخ اشیاء را در  OUهای مناس اعطاء کنیم در غیر
این صور پیغامی مشابه شکل  1 -1ظاهر میشود.
شکل 1 -1
تمرینات ساخت شیء کامپیوتر و  joinکردن به دامنه
در این تمرینا بهترین راهها برای ساخ شیء کامپیوتر و  Joinبه دامنه بررسی میشود .کار با ایجاد ساختار  OUبرای نگهداری
اشیاء کامپیوتر جدید شروع میشود .سپس اشیاء کامپیوتر به روش  prestagingساخته شده و برای  joinکردن کامپیوترها مجوز الزم
اعطاء میشود .مجوز ساخ شیء کامپیوتر با استفاده از دستور  Dsacls.exeاعطاء میشود و  containerپیش فرض کامپیوتر تغییر
میکند .قبل از شروع تمرینا باید اشیاء زیر در دامنه  contoso.comساخته شده باشند:



 OUسطح اول با نام  Adminsبا  OUفرعی با نام Groups
ی

گروه امنیتی  globalدر  Admins\Groups OUبا نام .Server Admins
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ی



 OUسطح اول با نام .People

گروه امنیتی  globalدر  Admins\Groups OUبا نام .Help Desk



ی

کاربر در  People OUبا نام  .Jeff Fordو عضو گروههای  Domain Usersو  Server Adminsباشد.



ی

کاربر در  People OUبا نام  Linda Mitchellو عضو گروههای  Domain Usersو  Help Deskباشد.

همچنین باید گروه  Domain Usersعضو گروه  Print Operatorsباشد که در  Builtin containerوجود دارد .این باعث
میشود همه کاربران در تمرینا بتوانند به  SERVER01که  domain controllerاس وارد شوند .این کار برای اجرای تمرینا
انجام میشود و در دنیای واقعی نباید اتفال بیافتد.
تمرین  1ساخت  OUبرای اشیاء کامپیوتر کالینت و سرور
قبل از ساخ حسابهای کامپیوتر باید  OUها را بسازیم .در این تمرین برای اشیاء سرور و کالین  OUمیسازیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کرده و گره دامنه را باز میکنیم.
 .2روی دامنه  contoso.comکلی

راس میکنیم و  Newو سپس  Organizational Unitرا انتخاب میکنیم.

 .1تایپ میکنیم  Clientsو  OKمیکنیم.
 .1روی دامنه  contoso.comکلی

راس کرده و  Newو سپس  Organizational Unitرا انتخاب میکنیم.

 .1تایپ میکنیم  Serversو  OKمیکنیم.
تمرین  2ساخت اشیاء کامپیوتر
پس از ساخ  OUبرای اشیاء کامپیوتر میتوان اشیاء کامپیوتر را به روش  Prestagingایجاد کرده و به دامنه  joinکرد .در این
تمرین با این روش ی شیء برای کالین و ی شیء برای سرور ساخته میشود و توانایی  joinکردن کامپیوتر اعطاء میگردد.
 .1روی  Clients OUکلی راس کرده و  Newو سپس  Computerرا انتخاب میکنیم.
 .1کادر محاورهای  New Object – Computerطبق شکل  1 -2ظاهر میشود.
 .2نام کامپیوتر را در کادر  Computer Nameتایپ میکنیم DESKTOP101 :
 .1دکمه  Changeنزدی

کادر  User Or Groupرا کلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  Select User Or Groupکه ظاهر میشود نام کاربر یا گروهی که باید اجازه  joinکردن کامپیوتر به
دامنه را داشته باشد تایپ میکنیم در این تمرین یعنی  Help Deskسپس  OKمیکنیم.
 OK .1میکنیم تا کادر بسته شود.
 .1روی  Servers OUکلی

راس کرده  Newو سپس  Computerرا انتخاب میکنیم.

 .8کادر محاورهای  New Object – Computerطبق شکل  1 -2ظاهر میشود.
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 .9در کادر  Computer Nameنام کامپیوتر را تایپ میکنیم.
 .11دکمه  Changeکنار کادر  User Or Groupرا کلی

میکنیم.

 .11در کادر محاورهای  Select User Or Groupنام کاربر یا گروهی که باید اجازه  joinکردن کامپیوتر به دامنه را داشته
باشد وارد میکنیم در این تمرین یعنی  Server Adminsو  OKمیکنیم.
 OK .11میکنیم تا کادر بسته شود.
تمرین  3واگذاری مجوز ساخت اشیاء کامپیوتر
همان طوری که در تمرین  1دیدیم برای ساخ اشیاء کامپیوتر نیاز به مجوز داریم .کاربر  Administratorچنین مجوزی را دارد ولی
شاید بخواهیم این توانایی را به گروههای دیگر واگذار کنیم .در این تمرین حداقل دسترسی برای ساخ شیء کامپیوتر اعطاء میشود.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا روی  Server01باز میکنیم.
 .1منوی  Viewرا باز کرده و گزینه  Advanced Featuresرا عالم دار میکنیم.
راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .2روی  Clientsکلی
 .1زبانه  Securityرا کلی

میکنیم.

 .1روی  Advancedکلی

میکنیم.

 Add .1را کلی

میکنیم.

 Help Desk .1را تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .8زبانه  Objectرا باز میکنیم.
 .9در لیس پایین افتادنی  Apply Toگزینه  This Object And All Descendant Objectsرا انتخاب میکنیم.
 .11در لیس  Permissionsکادر  Allowگزینه  Create Computer Objectsرا عالم میزنیم.
 .11سه بار کلید  OKرا میزنیم تا کادرها بسته شوند.
تمرین  4تغییر  containerپیش فرض کامپیوتر
پیشنهاد میشود  containerپیش فرض کامپیوتر را تغییر دهیم تا اشیاء کامپیوتر جدید که با روش  prestagingایجاد نمیشوند در
محل برنامهریزی شده ساخته شوند .در این تمرین از دستور  Redircmp.exeبرای تغییر  containerپیش فرض کامپیوتر استفاده
میشود.
 .1پنجره خط فرمان را روی  SERVER01باز میکنیم.
 .1دستور زیر را تایپ کرده و  Enterرا میزنیم:
”Redircmp “OU=Clients,DC=contoso,DC=com
تمرین  5اختیاری

 joinکردن کامپیوتر به دامنه
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در این تمرین ی کامپیوتر را به دامنه  joinمیکنیم .برای این کار سیستم دومی نیاز داریم که سروری با نام  SERVER02با ویندوز
سرور  2008یا کالین با نام  DESKTOP101با ویندوز ویستا میباشد .اگر کامپیوتر نام دیگری دارد یا باید آن را معادل شیء
کامپیوتر در  OUتغییر دهیم و یا ی شیء کامپیوتر با نام آن در  OUبسازیم.
 .1با ی کاربر عضو گروه  Administratorsمحلی به کامپیوتر  workgroupوارد میشویم.
 .1با یکی از روشهای زیر پنجره  propertiesسیستم را باز میکنیم:


از کنترل پنل  Systemرا باز میکنیم



روی  Computerدر منوی  startکلی



کلید  Windowsو  Pauseرا فشار میدهیم.

راس میکنیم

 .2در بخش  Computer Name,Domain, And Workgroup Settingsکلید  Change Settinsرا میزنیم .سپس
کلید  Continueرا میزنیم.
 .1زبانه  Computer Nameرا کلی

میکنیم.

 .1کلید  Changeرا میزنیم.
 .1در قسم  Member Ofگزینه  Domainرا انتخاب میکنیم.
 .1نام  Domainرا تایپ میکنیم .در این جا  contoso.comدامنه ماس .
 OK .8میکنیم.
کامپیوتر تالش خود را برای ارتباط با دامنه شروع میکند .پنجرهای برای ورود مشخصا کاربر دامنه باز میشود.
 .9مشخصا کاربر دامنه را وارد و  OKمیکنیم.


اگر  SERVER02را به دامنه  joinمیکنیم مشخصا کاربر  Jeff Fordرا وارد میکنیم که عضو گروه Server
 Adminsاس .



اگر  DESKTOP101را به دامنه  joinمیکنیم مشخصا کاربر  Linda Mitchellرا وارد میکنیم که عضو
گروه  Help Deskاس .

 .11حاال  OKمیکنیم تا سیستم راه اندازی مجدد شود.
 .11کلید  Closeرا میزنیم تا کادر  System Propertiesبسته شود.
 .11دوباره پیغام راه اندازی مجدد ظاهر میشود.
خالصه درس


امکان پیوند اشیاء  Group Policyبه  Computers Containerیا ساخ  OUهای فرعی در آنها وجود ندارد .برای
شکل گیری مدل مدیریتی سازمان ،باید ساختار  OUمناسبی پیاده سازی کرد.
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همیشه با روش  Prestagingاشیاء را بسازید یعنی شیء کامپیوتر قبل از  joinسیستم به دامنه در Active Directory
ساخته شود.



برای  joinکردن کامپیوتر کاربر ،باید عضو گروه  Administratorsمحلی سیستم باشد ،شیء کامپیوتر باید ساخته شده
باشد و باید از اعتبار کاربر دامنه که مجاز به  joinکردن اس استفاده شود.



برای تغییر  containerپیش فرض کامپیوتر به ی



 ms-DS-MachineAccountQuotaبه همه کاربران گروه  Authenticated Usersاجازه  joinکردن تا سقف 11

 OUاز دستور  Redircmp.exeاستفاده میشود.

سیستم را میدهد .ویندوز اشیاء کامپیوتر را در  containerپیش فرض کامپیوتر میسازد .این سهمیه را به صفر کاهش دهید
تا کاربران عادی نتوانند شیء بسازند.
سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم همه حسابهای کامپیوتر جدید هنگام  joinدر  Clients OUقرار گیرند .از کدام دستور باید استفاده کنیم؟
Dsmove .A
Move-Item .B
Netdom .C
Redircmp .D
 .1میخواهیم اجازه  joinکردن کامپیوترها را از کاربران عادی بگیریم .چه باید بکنیم؟
 .Aسهمیه  ms-DS-MachineAccountQuotaرا به صفر کاهش دهیم.
 .Bسهمیه  ms-DS-DefaultQuotaرا به صفر کاهش دهیم.
 .Cحق  Add Workstations To Domainرا از گروه  Authenticated Usersبگیریم.
 .Dدر دامنه مجوز گروه  Authenticated Usersرا برای  deny ، Create Computer Objectsکنیم.
 .2میخواهیم کامپیوتر راه دوری را  joinکنیم .از کدام دستور استفاده میکنیم؟
Dsadd.exe .A
Netdom.exe .B
Dctest.exe .C
System.cpl .D

درس :2
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وقتی قرار اس دهها یا صدها شیء کامپیوتر در ی زمان ساخته شود استفاده از روشهای مطرح شده در درس  1خیلی مالل آور
خواهد بود .دستوراتی مانند  LDIFDE ،CSVDEو  Dsaddدرکنار اسکریپ های  PowerShellویندوز و  VBScriptمیتواند
ساخ اشیاء کامپیوتر را خودکار کند یا از جایی به جای دیگر منتقل کند .اسکریپ ها همچنین به ما امکان میدهند اشیاء کامپیوتر را
بر اساس قوانین نام گذاری کنیم که این یعنی اجرای قواعد کاری  .در این درس انتقال ،خودکارسازی اشیاء کامپیوتر را یاد میگیریم .ما
دانش خود را در این زمینه در ادامه مطال مطرح شده در درسهای 1و 1از فصل  2که پیشنیاز این درس هستند ارتقا میدهیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


از دستورا  CSVDEو  LDIFDEبرای انتقال اشیاء کامپیوتر استفاده کنیم.



با دستور  Dsaddشیء کامپیوتر بسازیم.



با دستور  Netdomشیء کامپیوتر بسازیم.



با  PowerShellویندوز شیء کامپیوتر بسازیم.



با  VBScriptشیء کامپیوتر بسازیم.

زمان تقریبی  21 :دقیقه
انتقال اشیاء کامپیوتر با دستور CSVDE
در درس  1از فصل  2با دستور  CSVDEآشنا شدیم .این دستور ی ابزار خط فرمان اس که اشیاء  Active Directoryرا از ی
فایل متنی ( comma-delimitedهمچنین فایل متنی  comma-separatedیا فایل  .csvنامیده میشود) میخواند یا به آن
منتقل میکند .شکل ساده دستور به صور زیر اس :
]Csvde [-i] [-f “Filename”] [-k
پارامتر  –iحال انتقال را مشخص میکند .حال پیش فرض انتقال به فایل اس  .پارامتر  –fنام فایل را برای انتقال مشخص میکند.
پارامتر  –kهنگام عملیا انتقال کاربرد دارد بدین ترتی که در صور بروز خطاهایی از قبیل Constraint ،Already Exists
 Vilolationیا  Attribute Or Value Already Existsکار ادامه پیدا میکند.
فایلهای  comma-delimitedبا ابزارهایی از قبیل  Notepadو  Excelقابل ساخ  ،تغییر و مشاهده اس  .خط اول این فایل
خصیصهها را با نامهای استاندارد  LDAPمشخص میکند .هر شیء در ی خط درج میشود و باید دقیقا شامل خصیصههای مشخص
شده در خط اول باشد .ی فایل نمونه  Excelدر شکل  1 -1نشان داده شده اس .
هنگام انتقال اشیاء کامپیوتر از وجود خصیصه  userAccountControlو مقدار  4096برای آن مطمئن شوید .این خصیصه تضمین
میکند که کامپیوتر قادر به  joinشدن اس  .همچنین مطمئن شوید که نام کاربری ( pre-Windows 2000خصیصه
 )sAMAccountNameرا که انتهای آن عالم " "$دارد اضافه شده اس .

ی فایل  .csvکه در  Excelباز شده و سه شیء کامپیوتر را ایجاد میکند.
شکل 1 -1
در فصل  2و  1از دستور  CSVDEبرای انتقال کاربران و گروهها استفاده کردیم .برای اطالعا بیشتر شامل
اطالعا بیشتر
جزئیا پارامترها و انتقال اشیاء دایرکتوری تایپ کنید ? csvde/یا  Help and Support Centerویندوز سرور  2008را جستجو
کنید.
انتقال اشیاء کامپیوتر با دستور LDIFDE
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در فصل  2دستور  Ldifde.exeنیز بررسی شد که داده را از فایلهای با فرم  LDIFمنتقل میکرد .این فایلها فایلهای متنی
هستند که در آن عملیا مختلف در بلوکهای مستقل با ی خط خالی فاصله قرار میگیرند .هر عملیا با خصیصه  DNشیء مقصد
شروع میشود .خط بعدی ، ChangeType ،نوع عملیا را مشخص میکند modify ،Add :یا delete
لیس زیر ی فایل  LDIFرا که دو شیء کامپیوتر ایجاد میکند نشان میدهد:
Dn: CN=SERVER10,OU=Servers,DC=contoso,DC=com
Changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: SERVER10
userAccountControl: 4096
sMAccountName: SERVER10$
Dn: CN=SERVER11,OU=Servers,DC=contoso,DC=com
Changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: SERVER11
userAccountControl: 4096
sMAccountName: SERVER11$
شکل ظاهری دستور  LDIFDEشبیه دستور  CSVDEاس :
]Ldifde [-i] [-f “Filename”] [-k
به صور پیش فرض دستور  LDIFDEدر حال "انتقال به فایل" کار میکند یعنی اشیاء را از  Active Directoryبه ی فایل
کپی میکند .پارامتر  –iحال آن را به "انتقال از فایل" تغییر میدهد .ما باید با پارامتر  –fنام فایل را تعیین کنیم .پارامتر  –kنیز در
هنگام بروز خطا اجازه توقف عملیا را از فرمان میگیرد.
به خاطر داشته باشید که حال پیش فرض دستورا  CSVDEو " LDIFDEانتقال به فایل" اس  .ما باید از
نکته امتحانی
پارامتر  –iبرای تغییر حال دستور به "انتقال از فایل" استفاده کنیم.
ساخت اشیاء کامپیوتر با دستور Dsadd
دستور  Dsaddرا در فصلهای قبلی برای ساخ اشیاء در  Active Directoryبه کار میبردیم .برای ساخ شیء کامپیوتر به
سادگی تایپ میکنیم  dsadd computer ComputerDNدر حالی که  ComputerDNبه  DNکامپیوتر اشاره دارد مانند:
CN=Desktop123,OU=Desktop,DC=contoso,DC=com
اگر  DNشیء دارای فاصله باشد کل  DNباید در گیومه قرار گیرد .پارامتر  ComputerDNمیتواند شامل  DNبیش از ی شیء
باشد .در این صور ورود پارامترها به یکی از روشهای زیر باید انجام شود:


با انتقال لیس  DNها از دستور دیگری مانند Dsquery



با تایپ  DNدر خط فرمان با درج فاصله خالی بین آنها



با خالی گذاشتن پارامتر  DNدستور و ورود  DNها هر بار یکی و پس از هر کدام کلید  Enterرا میزنیم .بعد از ورود همه
 Dnها کلیدهای  Ctrl+Zو  Enterرا میزنیم.
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دستور  Dsadd computerپارامترهای دیگری هم بعد از پارامتر  DNدارد که میتوانیم از آنها استفاده کنیم:
-samid SAMName 


-desc Description



-loc Location

ساخت شیء کامپیوتر با دستور Netdom
این دستور قادر به اجرای وظایف متعددی در دامنه میباشد .در درس  1یاد گرفتیم از  Netdomبرای  joinکردن کامپیوتر به دامنه
استفاده کنیم .از این دستور همچنین میتوان برای ساخ شیء کامپیوتر به شکل زیر استفاده کرد:
]Netdom add ComputerName /domain:DomainName [/ou:OUDN
][/userd:User /PasswordD:Password
این دستور برای کامپیوتری که نامش در پارامتر  ComputerNameجای میگیرد در دامنه حساب ایجاد میکند .اعتبار مورد نیاز
برای این کار نیز در پارامترهای  UserDو  PasswordDمشخص میشود .پارامتر  OUباعث ساخ شیء در  OUمشخص شده
توسط  OUDNمیشود .اگر  OUDNمشخص نشود شیء در  containerپیش فرض کامپیوتر ساخته میشود .اعتبار کاربر باید
مجوز ساخ شیء کامپیوتر را داشته باشد.
ساخت شیء کامپیوتر با  PowerShellویندوز
در فصل  PowerShell 2ویندوز معرفی شد .ی  shellجدید مدیریتی و خودکارسازی در ویندوز .در این درس یاد گرفتیم چطور
کاربر بسازیم .مانند شیء کاربر می توان شیء کامپیوتر هم ساخ  .مراحل کلی ساخ شیء کامپیوتر به ترتی زیر اس :
 .1به  )OU( containerکه میخواهیم در آن شیء بسازیم متصل میشویم.
 .1از متد  Createبرای ساخ شیء کامپیوتر استفاده میکنیم.
 .2خصیصههای اجباری را مقدار دهی میکنیم.
 .1تغییرا را اعمال میکنیم.
برای اتصال به ی

 OUدر خط فرمان  PowerShellتایپ میکنیم:

”$objOU=[ADSI]”LDAP://DN of OU
این دستور ی مرجع شیء در متغیر  $objOUمیسازد که نماینده  OUخواهد بود .حاال میتوانیم متد مربوطه را فراخوانی کنیم که
از متغیر  $objOUاستفاده کند .برای ساخ شیء از متد  Createبه شکل زیر استفاده میکنیم:
)”$objComputer=$objOU.Create(“computer”,”CN=Computer CN
سپس باید دو خصیصه را پیکربندی کنیم .اول نام کاربری ( pre-Windows 2000خصیصه  )sAMAccountNameکه نام
کامپیوتر با عالم  $در انتهای آن میباشد .دوم خصیصه  userAccountControlاس که باید با مقدار  0x1000( 4096در
سیستم هگزادسیمال) پر شود .این خصیصه ی سری پرچم اس که ت بیتی هستند .این بی ها مشخص میکنند که حساب ،مربوط
به ی عضو دامنه می باشد .بدون آن با این حساب کامپیوتر نمیتواند به دامنه  joinشود .برای مقداردهی به این دو خصیصه دستورا
زیر را تایپ کنید:
)”$objComputer.Put(“sAMAccountName”,”ComputerName$
)$objComputer.Put(“userAccountControl”, 4096
دیگر خصیصهها را هم در این جا میتوان مقداردهی کرد .مثال خصیصههای  descriptionیا  .infoوقتی پیکربندی خصیصهها تمام
شد باید تغییرا را با کد زیر اعمال کنیم:
)($objComputer.SetInfo
انتقال اشیاء کامپیوتر از بانک اطالعاتی توسط  PowerShellویندوز

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

040

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008

در امتحان  70-640نیازی نیس بدانید که چطور به بان اطالعاتی متصل میشویم و با استفاده از  PowerShellویندوز شیء
کامپیوتر میسازیم .این دانش در محیط کاری به کار میآید .فرض کنید لیستی از کامپیوترهایی را دریاف کردهاید که سازمان
خریداری کرده اس  .حاال باید اشیاء کامپیوتر را برای آنها به روش  prestagingبسازید .به راحتی میتوان با اسکریپ PowerShell
ویندوز این کار را انجام داد .با اسکریپ همچنین میتوان قواعد کاری از جمله استانداردهای نامگذاری را اعمال کرد .در این بخش موارد
ذکر شده را یاد میگیریم.
 PowerShellویندوز میتواند به ی منبع داده مانند فایل  .csvکه در  Excelمیتواند ساخته شود متصل شده و آن را باز کند .برای
مثال می توان بر حس لیس ارسالی از فروشنده کامپیوتر شماره اموال را در صفحه  Excelدرج کرده و فایلی با نام Assets.csv
بسازیم.

ی منبع داده ساده  Excelاز شمارههای اموال کامپیوتر
شکل 1 -1
فرض کنید می خواهیم این کامپیوترها را به دامنه منتقل کنیم و دو قاعده باید رعای شود .اول لپتاپها و دس تاپها در  OUهای
مجزا و زیرمجموعه  Clients OUباشند .دوم قواعد نامگذاری کامپیوتر به این ترتی باشد که لپتاپها دارای پیشوند  Lو دس تاپها
دارای پیشوند  Dباشند .برای مثال نام کامپیوتر اول در لیس شکل  1 -1خواهد شد  . DA849XDاین دو قانون ساده مثالهایی از
قواعد نامگذاری در حوزه برنامهنویسی میباشد که در اینجا از آن استفاده میشود.
اسکریپتی که کامپیوترها را از فایل منتقل میکند د ر زیر آورده شده اس  .شماره خطوط برای راحتی اضافه شده اس و در کد اصلی
وجود ندارد.
"1. $dataSource=import-csv "Assets.csv
{ )2. Foreach($dataRecord in $datasource
#map variables to data source

3.

$AssetTag = $dataRecord.AssetTag

4.

$Type = $dataReacord.Type

5.

#determine name

6.

$ComputerName = $Type.substring(0,1) + $AssetTag

7.

"$sAMAccountName=$ComputerName + "$

8.

#determine OU

9.

' $strOUADsPath = "LDAP://OU=" + $TYPE + "S" +
"",ou=Clients,DC=contoso,DC=com
#create the computer object
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$objOU=[ADSI]$strOUADsPath

13.

)$objComputer=$objOU.Create("computer","CN="+$ComputerName

14.

)$objComputer.Put("sAMAccountName",$sAMAccountName

15.

)$objComputer.Put("userAccountControl",4096

16.

)($objComputer.SetInfo

17.
} 18.

خطوط  12تا  11مشابه دستورا بخش قبلی اس به جز خط  12که به جای مسیر  OUاز متغیر آن استفاده شده اس  .این خطوط
بخشی از بلوک کد هستند که در محدوده خطوط  1تا  18قرار دارند و برای هر رکورد در منبع داده تکرار میشوند .منبع داده در خط 1
با استفاده از همان  Import-Csv cmdletکه در فصل  2بررسی شد تعریف میشود .در خط  1از مجموعه ( foreachنام دیگر آن
 ForEach-Objectاس ) برای ایجاد حلقه استفاده میشود.
خط  1و  1در هر رکورد دو فیلد را به متغیر نسب میدهد .خطوط  1تا  11قواعد نامگذاری را اجرا میکند .خط  1نام کامپیوتر را همراه
پیشوند نام ( Dیا  )Lمیسازد .خط  8خصیصه  sAMAccountNameرا با افزودن عالم  $به نام کامپیوتر ایجاد میکند .خط 11
مسیر  OUرا برای انتقال شیء مشخص میکند .عالم درج شده در انتهای خط  11به ما میگوید که خط تمام نشده و در خط بعدی
ادامه پیدا میکند .در واقع خطوط  11و  11ی خط واحد هستند .طبق قواعد نامگذاری باید حرف " "Sدر انتهای Desktop OU
اضافه شود تا نام  OUبه  Desktopsتغییر کند.
همانطور که از اسکریپ پیداس ساخ ی سیستم خودکار اشیاء کامپیوتر کار خیلی سختی نیس  .منبع داده و قواعد نامگذاری را
ما تعیین میکنیم و اسکریپ  PowerShellویندوز کار را انجام میدهد.
ساخت اشیاء کامپیوتر با استفاده از VBScript
 VBScriptبرای دس کاری اشیاء دایرکتوری از همان  ADSIاستفاده میکندکه  PowerShellویندوز استفاده میکند بنابراین
مراحل کار مشابه اس  .به  containerمتصل میشویم ،شیء را ایجاد میکنیم ،خصیصهها را مقداردهی میکنیم و تغییرا را اعمال
میکنیم .قطعه کد زیر شیء کامپیوتری را در دامنه میسازد:
)"Set objOU = GetObject("LDAP://DN of OU
)"Set objComputer = objOU.Create("computer","CN=Computer CN
"objComputer.Put "sAMAccountName","ComputerName$
objComputer.Put "userAccountControl", 4096
)(objComputer.SetInfo
کد خیلی شبیه دستور  PowerShellویندوز اس که در خطوط  12تا  11اسکریپ در بخش قبلی دیدیم.
 VBScriptنیز میتواند از بان اطالعاتی استفاده کند
نکته
در بخش قبلی دیدیم که چطور میتوان از فایل  .csvبه عنوان منبع داده در اسکریپ  PowerShellویندوز استفاده کرد.
 VBScriptهم میتواند داده را از این فایلها بارگذاری کند ولی نه به آن خوبی که  PowerShell Import-Csv cmdletانجام
میدهد.
تمرینات ساخت و مدیریت یک کنسول MMC
در این تمرینا خودکارسازی انتقال و ساخ
 contoso.comباید ساخته شده باشند.


 OUسطح اول با نام Clients



 OUسطح اول با نام Servers
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همچنین باید ویژگی  PowerShellویندوز نص شده باشد .تمرین فصل  2درس  1روش کار را نشان داده اس .

تمرین  1ساخت شیء کامپیوتر با دستور Dsadd
این دستور به ما امکان می دهد شیء کامپیوتر را از طریق خط فرمان ایجاد کنیم .مزی این دستور این اس که فقط نیاز به DN
کامپیوتر دارد .این دستور به طور خودکار خصیصههای  userAccountControlو  sAMAccountNameرا مقداردهی میکند.
در این تمرین با دستور  Dsadd.exeشیء کامپیوتر میسازیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .2دستور زیر را تایپ کرده و دکمه  Enterرا میزنیم.
"Dsadd computer "CN=DESKTOP!%@,OU=Clients,DC=contoso,DC=com
تمرین  2انتقال اشیاء کامپیوتر با دستور CSVDE
اگر بخواهیم تعداد زیادی شیء کامپیوتر بسازیم بهتر اس
دستور  CSVDEبرای این کار استفاده میشود.
 Notpad .1را باز میکنیم.

اشیاء را از ی

 .1خطوط زیر را در آن وارد میکنیم .هر بال نشان دهنده ی

منبع داده از قبیل فایل  .csvمنتقل کنیم .در این تمرین از

خط میباشد .بال ها را در فایل  Notpadوارد نکنید.

DN,objectClass,name,userAccountControl,sAMAccountName



"CN=DESKTOP103,OU=Clients,DC=contoso,DC=com",computer,DESKTOP103,4096,DE
SKTOP103$



"CN=DESKTOP104,OU=Clients,DC=contoso,DC=com",computer,DESKTOP104,4096,DE
SKTOP104$



"CN=SERVER02,OU=Servers,DC=contoso,DC=com",computer,SERVER02,4096,SERVER
02$



 .2فایل را در پوشه  Documentsبا نام " "Computers.csvذخیره میکنیم .نام فایل را در داخل گیومه قرار میدهیم تا
 Notpadپسوند  .txtبه آن اضافه نکند.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستور زیر را تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم:
"Csvde -i -f "%username%\documents\computers.csv
تمرین  3انتقال اشیاء کامپیوتر از یک فایل LDIF
فایلهای  LDIFبه اندازه فایلهای  .csvبرای مدیران شبکه آشنا نیستند ولی خیلی قدرتمند و ساده هستند .در این تمرین ی
 LDIFمیسازیم و با دستور  Ldifde.exeآن را منتقل میکنیم.
 Notpad .1را باز میکنیم.
 .1خطوط زیر را در برنامه تایپ کرده و بین دو عملیا ی
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Dn: CN=SERVER10,OU=Servers,DC=contoso,DC=com
Changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: SERVER10
userAccountControl: 4096
sMAccountName: SERVER10$
Dn: CN=SERVER11,OU=Servers,DC=contoso,DC=com
Changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: SERVER11
userAccountControl: 4096
sMAccountName: SERVER11$
. نام فایل را داخل گیومه قرار میدهیم." ذخیره میکنیمComputers.ldf"  با نامDocuments  فایل را در پوشه.2
. پنجره خط فرمان را باز میکنیم.1
: را میزنیمEnter  دستور زیر را تایپ کرده و کلید.1
Ldifde -i -f “%userprofile%\documents\computers.ldf”
 ویندوزPowerShell  ساخ شیء کامپیوتر با1 تمرین
 میدهد که در این تمرین اجراADSI  را با استفاده ازActive Directory  ویندوز امکان ساخ و دستکاری اشیاءPowerShell
.میشود
. ویندوز را باز میکنیمPowerShell .1
: را میزنیمEnter  دستورا زیر را تایپ کرده و بعد از هر کدام کلید.1
$objOU=[ADSI]”LDAP://OU=Clients,DC=contoso,DC=com”
$objComputer=$objOU.Create("computer","CN=DESKTOP154”)
$objComputer.Put("sAMAccountName", “DESKTOP154$”)
$objComputer.Put("userAccountControl",4096)
$objComputer.SetInfo()
. را چ میکنیم و از ساخ شیء کامپیوتر مطمئن میشویمActive Directory  حاال.2
VBScript  ساخت شیء کامپیوتر با5 تمرین
.شیء کامپیوتر ساخته میشود

 و اجرای آن یVBScript در این تمرین با نوشتن
. را باز میکنیمNotpad .1
: خطوط زیر را در برنامه تایپ میکنیم.1
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)”Set objOU = GetObject(”LDAP://OU=Clients,DC=contoso,DC=com
)”Set objComputer=objOU.Create("computer","CN=DESKTOP155
”objComputer.Put "sAMAccountName", “DESKTOP155$
objComputer.Put "userAccountControl" , 4096
objComputer.SetInfo
 .2فایل را در پوشه  Documentsبا نام " "CreateComputer.vbsذخیره میکنیم .نام فایل را داخل گیومه قرار میدهیم.
 .1پنجره خط فرمان را باز کرده و دستور زیر را تایپ میکنیم:

 .1با چ

”Cscript “%userprofile%\documents\createcomputer.vbs
کردن  Active Directoryاز ساخ شیء کامپیوتر مطمئن میشویم.

خالصه درس


از  CSVDEبه منظور انتقال اشیاء کامپیوتر از فایلهای متنی  comma-delimitedبهره میبریم .این فایلها با ابزارهایی
نظیر  Notpadیا  Excelویرایش میشود.



از  LDIFDEبرای انتقال فایلهای  LDIFکه شامل دستورا افزودن کامپیوتر میباشد استفاده میشود.



دستور  Dsaddبا ی



 VBScriptو  PowerShellویندوز با استفاده از  ADSIمیتوانند شیء کامپیوتر به دامنه اضافه کنند.

خط دستور میتواند در دامنه شیء کامپیوتر بسازد.

سئواالت پایان درس
 .1مدیر ما دستور ساخ ی
این درخواس به ما کم

حساب برای کامپیوتر  DESKTOP234را صادر کرده اس  .کدامی

از گزینههای زیر در اجرای

میکند؟

CDVDE .A
LDIFDE .B
Dsadd .C
 PowerShell .Dویندوز
VBScript .E
 .1فروشنده دستگاههای کامپیوتر ی

فایل  Excelشامل شماره اموال ( )asset tagکامپیوترهایی که قرار اس

هفته بعد

تحویل دهد ارسال میکند .میخواهیم برای دستگاهها اشیاء کامپیوتر بسازیم .قواعد نامگذاری سازمان ایجاب میکند از شماره
اموال برای نام کامپیوترها استفاده کنیم .کدام ی

از گرینههای زیر برای این کار مناس

میباشد؟ (ممکن اس

بیش از ی

جواب داشته باشد)
CSVDE .A
LDIFDE .B
Dsadd .C
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 PowerShell .Dویندوز
VBScript .E

درس 3

نگهداری از حسابها و اشیاء کامپیوتر

حساب کامپیوتر زمانی که ساخته میشود و به دامنه  joinمیشود حیا خود را شروع میکند .وظایف روزمره مدیریتی کارهایی از
قبیل پیکربندی خصیصههای کامپیوتر ،انتقال کامپیوترها بین  OUها ،مدیری کامپیوترها ،تغییر نام ،غیرفعال کردن ،فعال کردن و
حذف اشیاء کامپیوتر میباشد .در این درس به خصیصههای کامپیوتر و روندهایی که به این وظایف مربوط میشود و ما را در مدیری
کامپیوترها یاری میدهد پرداخته میشود.
بعد از این درس ما میتوانیم:


خصیصههای ی



کامپیوترها را بین  OUها جابجا کنیم.



نام کامپیوتر را تغییر دهیم.



حسابهای کامپیوتر را فعال و غیر فعال کنیم.



کانال ارتبایی امن کامپیوتر عضو دامنه را ریس کنیم.



وظایف مدیریتی را با ابزار  ، Active Directory Users And Computersدستورا

کامپیوتر را پیکربندی کنیم.

خط فرمان VBScript ،و

 PowerShellویندوز اجرا کنیم.
زمان تقریبی  11 :دقیقه
پیکربندی خصیصههای کامپیوتر
وقتی شیء کامپیوتر ساخته میشود فقط پیکربندی اساسیترین خصیصهها از قبیل نام کامپیوتر و مجوز  joinکردن آن به دامنه
ضروری اس  .کامپیوترها خصیصههای متعددی دارند که هنگام ساخ قابل روی نیستند و باید آنها را در پروسههای نگهداری
پیکربندی کنیم.
کادر محاورهای  Propertiesشیء کامپیوتر را باز کنید و  locationو  ،descriptionعضوی گروه و مجوزهای  dial-inآن را
پیکربندی کنید و آن را به شیء کاربر صاح کامپیوتر پیوند دهید .زبانه  Operating Systemفقط خواندنی اس  .اطالعا تا زمانی
که کامپیوتر به دامنه  joinنشود خالی خواهد ماند
کالسهای شیء متعددی در  Active Directoryاز خصیصه  managedByپشتیبانی میکنند که در زبانه  Managed Byقرار
دارد .این خصیصه پیوندی ی  cross-referenceبه شیء کاربر میسازد .همه خصیصههای دیگر مثل آدرس و شماره تلفن مستقیما
در شیء کاربر نمایش داده میشوند ولی به عنوان بخشی از شیء کامپیوتر ذخیره نمیشوند.
در زبانه  Member Ofکادر محاورهای  Propertiesکامپیوتر می توانیم کامپیوتر را به گروه اضافه کنیم .قابلی مدیری کامپیوترها
در گروهها ویژگی مهمی اس  .گروهی که کامپیوتر به آن تعلق دارد میتواند برای اعطاء مجوز دسترسی به منابع کامپیوتر یا فیلتر کردن
برنامه ی  GPOبه کار رود.
مانند کاربران و گروهها انتخاب گروهی اشیاء کامپیوتر و مدیری یا تغییر خصوصیا همه اشیاء انتخاب شده به صور همزمان
امکانپذیر اس .
پیکربندی خصیصههای کامپیوتر با دستور Dsmod
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فقط خصیصههای  locationو  descriptionرا تغییر دهد .شکل

دستور  Dsmodکه در فصل  2و  1با آن آشنا شدیم قادر اس
فرمان به صور زیر اس :
]Dsmod computer “DN of computer” [-desc Description] [-loc Location
پیکربندی خصیصههای کامپیوتر با  PowerShellویندوز یا VBScript
در  PowerShellویندوز و  VBScriptمیتوانیم خصیصههای کامپیوتر را در سه مرحله تغییر دهیم:
 .1ابتدا با استفاده از  ADSIو خصیصه  aDSPathکامپیوتر و به شکل ""LDAP://DN of Computerبه آن متصل
میشویم.
 .1از متد  Putشیء کامپیوتر برای مقداردهی خصیصههای ت

مقداره استفاده میکنیم.

 .2از متد  SetInfoبرای اعمال تغییرا به شیء استفاده میکنیم.
دستورا

 PowerShellویندوز به صور زیر اس :
"$objComputer= [ADSI]"LDAP://DN of Computer
)$objComputer.Put("property",value
)($objComputer.SetInfo

و کد  VBScriptآن به شکل زیر اس :
"Set objComputer= GetObject("LDAP://DN of Computer
"objComputer.Put "property
Value objComputer.SetInfo
در هر دو مورد اگر مقدار متنی باشد باید در گیومه قرار گیرد.
انتقال شیء کامپیوتر
بسیاری از سازمانها برای اشیاء کامپیوتر چند  OUدارند .به عنوان مثال همان طور که در شکل  1 -1نشان داده شده اس بعضی
دامنهها  OUهایی بر اساس سای های جغرافیایی برای کامپیوتر دارند .اگر بیش از ی  OUبرای کامپیوتر داشته باشیم ممکن اس
روزی بخواهیم کامپیوتری را بین OUها جابجا کنیم.
برای انتقال شیء کامپیوتر در ابزار  Active Directory Users And Computersکافی اس شیء را کشیده و در  OUجدید رها
کنیم یا روی شیء کلی راس کرده و دستور  Moveرا کلی کنیم.
برای این جابجایی باید مجوزهای الزم را داشته باشیم .به طور پیش فرض گروه  Account Operatorsمیتوانند اشیاء کامپیوتر را
بین  containerها جابجا کنند به غیر از  . Domain Controllers OUگروه  Administratorsکه گروههای Domain
 Adminsو  Enterprise Adminsرا در بر میگیرد می تواند اشیاء را در همه جا بدون محدودی جابجا کند .هیت راهی برای اعطاء
مجوز خاص انتقال شیء در  Active Directoryوجود ندارد .در عوض قابلی انتقال شیء از قابلی حذف ی شیء در مبدا و
ساخ آن در مقصد ناشی میشود .وقتی شیئی جابجا میشود در واقع حذف و بازسازی انجام نمیشود بلکه مجوزهای حذف و بازیابی
هستند که برای انجام عمل انتقال ارزیابی میگردند.
دستور  Dsmoveامکان انتقال اشیاء را فراهم میکند .شکل فرمان به صور زیر اس :
]Dsmove ObjectDN [-newname NewName] [-newparent ParentDN
پارامتر  newnameامکان تغییر نام شیء را فراهم میکند .پارامتر  newparentما را قادر میسازد شیء را منتقل کنیم .برای تغییر نام
کامپیوتر با نام  DESKTOP153از  Computers containerبه  Clients OUباید دستورا زیر را وارد کنیم:
Dsmove “CN=DESKTOP153,CN=Computers,DC=contoso,DC=com” –newparent
”“OU=Clients,DC=contoso,DC=com
برای انتقال ی کامپیوتر در  PowerShellویندوز باید از متد  psbase.MoveTOاستفاده کنیم .دو خط زیر ی کامپیوتر را
منتقل میکند:
”$objUser=[ADSI]”LDAP://ComputerDN
)”$objUser.psbase.MoveTo(“LDAP://TargetOUDN
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با  VBScriptما به  containerمبداء متصل میشویم و از متد  MoveHereآن استفاده میکنیم:
)”Set objOU = GetObject(“LDAP://TargetOUDN
objOU.MoveHere “LDAP://ComputerDN” , vbNullString
قبل از انتقال شیء کامپیوتر موارد تفویض اختیار و پیکربندی را باید در نظر بگیریم OU .مقصد ممکن اس مجوزهای متفاوتی نسب
به  OUمبداء داشته باشد .در این حال شیء ،مجوزهای جدید را به ارث میبرد که مشخص میکند چه کسی میتواند شیء را مدیری
کند OU .مقصد ممکن اس در حوزه  GPOهای متفاوتی قرار داشته باشد که خود باعث تغییر پیکربندی سیستم خواهد شد.
مدیریت کامپیوتر توسط ابزار Active Directory Users And Computers
یکی از ویژگیهای سودمند و کمتر مورد توجه ابزار  Active Directory Users And Computersدستور  Manageاس  .روی
کامپیوتری در این ابزار کلی راس کرده و  Manageرا انتخاب میکنیم .کنسول  Computer Managementباز میشود و درباره
کامپیوتر انتخابی کلیاتی راجع به  ، event logگروهها و کاربران محلی ،پیکربندی پوشههای به اشتراک گذاشته شده و دیگر ابزارهای
مدیریتی ارائه میشود .این ابزار با اعتبار موجود برای اجرای  Active Directory Users And Computersاجرا میشود بنابراین
باید ابزار  Active Directory Users And Computersرا با کاربر عضو گروه  Administratorsکامپیوتر مقصد اجرا کنیم تا
حداکثر کارایی را در کنسول  Computer Managementداشته باشیم.
ورود به کامپیوتر و کانال ارتباطی امن
همه کامپیوترها در دامنه درس مانند حساب کاربر دارای حساب با نام کاربری ( )sAMAccountNameو کلمه عبور هستند.
کامپیوتر کلمه عبور خود را به شکل رمز ) local security authority (LSAذخیره میکند و کلمه عبور خود را با دامنه تقریبا هر
 21روز یکبار تغییر میدهد .سرویس  Netlogonاز این حساب برای ورود به دامنه استفاده میکند و ی کانال ارتباط امن با DC
برقرار میکند.
تشخیص مشکالت حساب کامپیوتر
حسابهای کامپیوتر و ارتباطا ام ن بین آنها و دامنه خیلی قوی اس  .ولی شرایطی ممکن اس
توسط دامنه تایید هوی شود .نمونههایی از این شرایط را بررسی میکنیم:


پیش آید که کامپیوتر دیگر نتواند

پس از نصب سیستم عامل کالینت سیستم حتی اگر با نام قبلی نصب شده باشد دیگر تایید هویت نمیشود .چون
سیستم عامل جدید  SIDجدید هم می سازد و چون سیستم عامل جدید کلمه عبور حساب کامپیوتر را در دامنه نمیداند به
دامنه تعلق نخواهد داش و تایید هوی نمیشود.



کامپیوتر از یک پشتیبان به طور کامل بازیابی شده ولی تایید هویت نمیشود.
عملیا

احتماال کلمه عبور کامپیوتر بعد از

بازیابی عوض شده اس  .کامپیوترها هر  21روز یکبار کلمه عبور خود را عوض میکنند و Active Directory

کلمه عبور جاری و قبلی را ذخیره می کند .اگر عملیا بازیابی ،کامپیوتر را با کلمه عبور منقضی شده برگرداند کامپیوتر دیگر
تایید هوی نمیشود.


رمز  LSAیک کامپیوتر با کلمه عبور ثبت شده در دامنه همخوانی ندارد .میتوان فرض کرد کامپیوتر کلمه عبور خود
را فراموش کرده اس  .در واقع کلمه عبور کامپیوتر در دامنه اعتبار ندارد و به همین دلیل تایید هوی نمیشود.

مهمترین عوارض مشکال حساب کامپیوتر به ترتی زیر اس :


پیغامی هنگام ورود به سیستم مبنی بر اینکه  domain controllerدر دسترس نیس
کامپیوتر وجود ندارد ،کلمه عبور حساب کامپیوتر صحیح نیس

ظاهر میشود و اینکه حساب

یا ( trustبه بیان دیگر ارتباط امن) بین کامپیوتر و دامنه

ایجاد نمیشود .مثالی از این مورد در شکل  1 -1نشان داده شده اس .
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شکل 1 -1


پیغام خطایی که نشان دهنده خطای کانال ارتباطی امن اس

خطاها یا وقایع ثب

شده در  event logنشان میدهد که مشکال مشابه اتفال افتاده یا کلما عبور trust ،ها ،کانالهای

ارتباطی امن یا ارتباطا با دامنه یا  domain controllerبه مشکل خورده اس .


حساب کامپیوتر در  Active Directoryوجود ندارد.

ریست حساب کامپیوتر
وقتی کانال امن به مشکل برخورد می کند باید آن را ریس کنیم .بسیاری از مدیران شبکه این کار را با حذف کامپیوتر از دامنه ،قرار
دادن آن در ی  workgroupو سپس  joinکردن آن انجام میدهند .این روش مناسبی نیس زیرا  SIDکامپیوتر و از آن مهمتر
عضوی گروهها از دس میرود .وقتی کامپیوتر را دوباره  joinمیکنیم حتی اگر نام کامپیوتر را مانند قبل تعیین کنیم  SIDآن جدید
خواهد بود و همه عضوی گروههای شیء کامپیوتر قبلی باید دوباره ساخته شود .راه بهتر این اس که کانال امن را ریس کنیم.
برای ریس کانال امن بین عضو دامنه و خود دامنه از ابزار  Dsmod.exe ، Active Directory Users And Computersیا
 Nttest.exeاستفاده میشود .با ریس حساب SID ،کامپیوتر به همان شکل باقی میماند و بنابراین عضوی گروهها تغییر نمیکند.
در این قسم روش کار با ابزارهای نامبرده بررسی میشود:


ابزار Active Directory Users And Computers

روی کامپیوتر کلی

راس

کرده و Reset Account

را انتخاب میکنیم .سپس  Yesرا میزنیم .حاال کامپیوتر را باید دوباره  joinمیکنیم که البته به راه اندازی مجدد سیستم
نیاز داریم.


دستور  dsmod computer “Computer DN” –resetرا اجرا میکنیم .حاال کامپیوتر را

Dsmod

باید دوباره  joinکنیم که البته سیستم را باید راه اندازی مجدد کنیم.


Netdom

دستور

DomainName/UserO

/domain

MachineName

reset

netdom

}*| UserName/PasswordO{Passwordرا روی سرور اجرا میکنیم .در حالی که اعتبار کاربر ،مربوط به گروه
 Administratorsمحلی کامپیوتر می باشد .این دستور کانال امن بین کامپیوتر و دامنه را با ریس

کردن هر دو کلمه عبور

تجدید میکند .بنابراین نیازی به  joinدوباره و راه اندازی مجدد سیستم نیس .


 Nltestروی

کامپیوتری

که

کانال

را

از

دس

داده

دستور

/server:ServerName

nltest

 /sc_reset:DOMAIN\DomainControllerرا اجرا میکنیم .برای مثال دستور nltest /server:SERVER02
 /sc_rest:CONTOSO\SERVER01ی

نمونه از آن میباشد .این دستور نیز مانند دستور  Netdomکلمه عبور

کامپیوتر و دامنه را ریس میکند و نیازی به  joinدوباره و راه اندازی مجدد سیستم نمیباشد.
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چون  Nltest.exeو  Netdom.exeکانال امن را بدون نیاز به راه اندازی مجدد انجام میدهند اول این دستورا را امتحان میکنیم.
اگر جواب نگرفتیم از دستور  Dsmodیا  Reset Accountاستفاده میکنیم.
تغییر نام کامپیوتر
تغییر نام کامپیوتر باید با احتیاط صور گیرد .نام کامپیوتر در تایید هوی آن در دامنه مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین اگر نام شیء
کامپیوتر را فقط در دامنه یا فقط خود کامپیوتر تغییر دهیم ارتباط این دو قطع خواهد شد .نام کامپیوتر باید به گونهای تغییر یابد که در
هر دو طرف تغییر انجام شود
نام کامپیوتر را با ورود به سیستم به صور محلی یا  remote desktopمیتوان تغییر داد .پنجره  System Propertiesرا از طریق
کنترل پنل باز میکنیم و در بخش  Computer Name, Domain, And Workgroup Settingsدکمه Change Settings
را کلی میکنیم .اگر پیغام ظاهر شد  Continueرا کلی میکنیم و دکمه  Changeرا در زبانه  Computer Nameمیزنیم.
از پنجره خط فرمان دستور  Netdomرا به شکل زیر میتوانیم استفاده کنیم:
Netdom renamecomputer MachineName /NewName:NewName
] }*|[/UserO:LocalUsername] [/PasswordO:{LocalPassword
] }*|[/UserD:DomainUsername] [/PasswordD:{DomainPassword
] ][/SecurePasswordPrompt] [/REBoot[:TimeInSeconds
به عالوه تعیین کامپیوتر ( )MachineNameبرای تغییر نام و نام جدید ( )NewNameما باید از اعتبار کاربر عضو گروه
 Administratorsمحلی کامپیوتر و اعتبار دارای مجوز تغییر نام شیء کامپیوتر دامنه استفاده کنیم .به طور پیش فرض دستور
 Netdom.exeاز اعتباری که با آن دستور اجرا شده استفاده میکند .ما میتوانیم با استفاده از پارامترهای  UserOو PasswordO
از اعتبار کاربر عضو گروه  Administratorsمحلی و پارامترهای  UserDو  PasswordDاز اعتبار کاربر دامنه با مجوز تغییر نام
شیء کامپیوتر استفاده کنیم .تعیین عالم "*" برای کلمه عبور باعث باز شدن پنجره برای ورود کلمه عبور خواهد شد .پارامتر
 SecurePasswordPropmptوقتی هم به جای  PasswordOو هم  PasswordDعالم * قرار میگیرد پنجرهای را برای ورود
نام کاربری و کلمه عبور باز میکند .پس از تغییر نام کامپیوتر باید سیستم را راهاندازی مجدد کنیم .پارامتر  REBootباعث راهاندازی
مجدد سیستم پس از  21ثانیه میشود مگر اینکه با پارامتر  TimeInSecondsدقیقا تعیین شود.
وقتی نام کامپیوتری تغییر میکند باید سرویسهای وابسته به نام روی آن نیز تغییر کند .برای مثال Active Directory
) Certificate Services (AD CSوابسته به نام سرور می باشد .قبل از تغییر نام سرور به عواق آن توجه کنید .ضمنا از این
روشها برای تغییر نام  domain controllerنمیتوان استفاده کرد.
فعال و غیرفعال کردن حساب کامپیوتر
را ارتقا میدهد چون هرچه تعداد

وقتی کامپیوتری برای مدتی از شبکه خارج می شود باید حساب آن را غیرفعال کنیم .این کار امنی
حسابهای فعال در انباره هوی کمتر باشد امنی باالتر اس .
غیرفعال کردن حساب SID ،یا عضوی گروه را تغییر نمیدهد بنابراین وقتی حساب را فعال میکنیم به وضعی سابق برمیگردیم.
با راس کلی کردن روی کامپیوتر و انتخاب گزینه  Disable Accountآن را غیرفعال میکنیم .آیکن حساب غیرفعال همانند شکل
 1 -8با ی عالم فلش روبهپایین در ابزار  Active Directory Users And Computersمشخص میشود.

ی حساب کامپیوتر غیرفعال
شکل 1 -8
تا زمانی که حساب غیرفعال اس کامپیوتر نمیتواند کانال امن با دامنه ایجاد کند .نتیجه این میشود که کاربرانی که تاکنون به
کامپیوتر وارد نشدهاند و بنابراین اعتبار آنان روی کامپیوتر  casheنشده اس تا زمانی که حساب فعال نشود نمیتوانند به سیستم وارد
شوند.
برای فعال کردن حساب ،کامپیوتر را انتخاب کرده و دستور  Enable Accountرا از منوی کلی راس انتخاب میکنیم.
برای فعال کردن حساب کامپیوتر از طریق خط فرمان از دستور  Dsmodاستفاده میکنیم .شکل فرمان به صور زیر اس :
DSMOD
COMPUTER ComputerDN -DISAABLED YES
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COMPUTER ComputerDN -DISAABLED NO

DSMOD

حذف شیء کامپیوتر
دیدیم که حسابهای کامپیوتر مانند کاربر دارای ی  SIDمنحصر میباشد که به مدیر شبکه امکان اعطاء مجوز به کامپیوترها را
میدهد .همچنین مانند حسابهای کاربر ،کامپیوترها میتوانند عضو گروه شوند .بنابراین مانند حسابهای کاربر باید مواظ تاثیرا
حذف حساب کامپیوتر باشیم .وقتی حساب کامپیوتری حذف میشود عضوی گروه و  SIDآن حذف میگردد .اگر حذف تصادفی باشد
و کامپیوتری با همان نام ساخته شود به هر حال حساب جدید  SIDجدید خواهد داش  .عضوی گروهها و مجوزها برای کامپیوتر
جدید باید دوباره تنظیم شود .فقط زمانی باید کامپیوتر را حذف کرد که به خصیصههای امنیتی آن شیء نیازی نداشته باشیم.
برای حذف کامپیوتر با استفاده از  Active Directory Users And Computersروی شیء کامپیوتر کلی راس کرده و از منو
دستور  Deleteرا انتخاب میکنیم .در تاییدیه حذف دکمه  Yesرا میزنیم و شیء حذف میشود.
دستور  Dsrmکه در فصل  2معرفی شد قادر به حذف اشیاء از طریق خط فرمان اس  .برای این کار تایپ میکنیم:
DSRM ObjectDN
در حالی که  ObjectDNدر واقع  DNکامپیوتر اس  .دوباره پیغام تایید را  OKمیکنیم.
بازیابی کامپیوتر
افزار جدیدتر ارتقا دهیم چه باید بکنیم؟ این سناریوی دیگری اس که در آن میتوانیم

وقتی بخواهیم کامپیوتری را به سیستم با سخ
حساب کامپیوتر را ریس کنیم.
ریس حساب کامپیوتر کلمه عبور آن را ریس میکند ولی همه خصیصهها به همان شکل باقی میماند .پس از این کار باید کامپیوتر
ارتقا یافته را دوباره به دامنه  joinکرد .با این روش حساب کامپیوتر به کامپیوتر جدید تعلق مییابد .همچنین میتوانیم نام حساب را
تغییر دهیم که عضوی گروه و  SIDبه همان شکل باقی میماند.
همانطور که پیشتر در این درس گفته شد دستور  Reset Accountدر منوی کلی راس موجود اس  .دستور  Dsmodهمچنین
برای ریس کردن حساب کامپیوتر استفاده میشود:.
Dsmod computer "ComputerDN" –reset
نگهداری حسابها و اشیاء کامپیوتر
تمرینات
در این تمرینا ما با مهار هایی که در این درس آموختیم حسابهای کامپیوتر را پشتیبانی و عی یابی میکنیم .برای انجام تمرینا
درس باید اشیاء زیر در دامنه  contoso.comموجود باشد.


 OUسطح اول با نام Clients



دو شیء کامپیوتر به نام  DESKTOP154و  DESKTOP155در Clients OU



ی



 OUسطح اول با نام People



حسابهای کاربری در  People OUبرای  Linda Mitchellو  .Scott Mitchellخصیصههای اطالعا تماس را برای

 OUبا نام  Desktopو ی

 OUبا نام  Laptopsدر .Clients OU

آنها مقداردهی کنید :آدرس ،تلفن و e-mail



 OUسطح اول با نام Groups
ی

گروه در  Groups OUبه نام Sales Desktops

تمرین  1مدیریت اشیاء کامپیوتر
در این تمرین ما چند وظیفه مدیریتی رایج را مربوط به کامپیوترها را انجام میدهیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 Clients OU .2را انتخاب میکنیم.
 .1در پنل وسط روی  DESKTOP154کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1زبانه  Managed Byرا باز میکنیم.
 .1دکمه  Changeرا کلی

میکنیم.

 .1نام کاربری  Scott Mitchellرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.
زبانه  Managed Byاطالعا تماس شیء کاربر  Scott Mitchellرا منعکس میکند.
 .8دکمه  Propertiesرا کلی میکنیم.
این دکمه ما را به خصیصه  managedByشیء کاربر میبرد
 .9دکمه  OKرا کلی میکنیم تا کادرها بسته شوند.
 .11مراحل  1تا  9برای  DESKTOP155و  Linda Mitchellتکرار میکنیم.
 .11در پنل وسط  Clients OUهر دو کامپیوتر  DESKTOP154و  DESKTOP155را انتخاب میکنیم.
 .11هر دو شیء را به  Desktop OUمیکشیم Yes .را برای تایید کلی

میکنیم.

 .12در ساختار درختی کنسول  Desktop OUرا انتخاب میکنیم.
 .11در پنل وسط هر دو کامپیوتر را انتخاب میکنیم.
 .11روی کامپیوترهای انتخاب شده کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

کادر محاورهای  Properties For Multiple Itemsباز میشود.
 .11کادر  Change The Description Text For All Selected Objectsرا عالم
تایپ میکنیم و دکمه  OKرا کلی
 .11وقتی هر دو در حال

زده و عبار  Sales Desktopرا

میکنیم.

انتخاب قرار دارند روی یکی از کامپیوترها کلی

راس

کرده و  Add To A Groupرا انتخاب

میکنیم.
 Sales Desktop .18را تایپ کرده و  OKمی کنیم.
 .19پیغام موفقی عملیا ظاهر میشود.
 .11دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

 .11در ساختار درختی کنسول  Domain Controllers OUرا انتخاب میکنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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 .11در پنل وسط روی  SERVER01کلی

راس کرده و  Manageرا انتخاب میکنیم

 .12کنسول  Computer Managementمربوط به  SERVER01ظاهر میشود
تمرین  2عیب یابی حساب کامپیوتر
در این تمرین ریس کانال امن روی عضوی از دامنه شبیهسازی می شود .اگر کامپیوتر دومی وجود دارد که عضو دامنه contoso.com
اس میتوانیم از نام آن در مرحله  1این تمرین برای اجرای واقعی ریس کانال امن استفاده کنیم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستور  Nltestمیت واند کانال ارتباطی و چند مورد دیگر مربوط به دامنه را تس

کند .دستور ? nltest /را تایپ کرده و

گزینههای مختلف دستور را مرور میکنیم.
 .2دستور  Netdomچندین کار را هم برای کامپیوتر و هم برای دامنه انجام میدهد .دستور ? netdom /را تایپ کرده و
گزینههای دستور را مرور میکنیم.
 .1ریس کانال ارتباطی را با تایپ  netdom reset desktop154شبیهسازی میکنیم .پیغام خطایی با بیان RPC Server
 Is Not Availableظاهر میشود چون سیستم آنالین نمیباشد.
خالصه درس


میتوانیم خصیصههای کامپیوتر را با ابزار PowerShell ،Dsmod ، Active Directory Users And Computers
ویندوز و  VBScriptپیکربندی کنیم.



کامپیوترها هم مانند کاربران دارای حساب هستند و به آنها  SIDو عضوی

گروه تعلق میگیرد .هنگام حذف شیء کامپیوتر

مواظ عواق آن باشید .غیرفعال کردن شیء کامپیوتر به ما امکان میدهد در صور نیاز حساب را به صور اول درآوریم.


وقتی کانال امن کامپیوتری از بین میرود با دستور  Reset Accountدر ابزار Active Directory Users And
 ،Computersدستور  Netdom.exe ،Dsmodیا  nltest.exeمیتوان آنرا ریس کرد.

سئواالت پایان درس
 eventبا مضمون  Failed To Authenticateدر  event logفایل سرور مشاهده

 .1مدیر سروری گزارش میدهد که ی
شده اس  .چه کار باید کرد؟
 .Aحساب سرور را ریس کنیم.

 .Bکلمه عبور کاربر مدیر سرور را ریس کنیم.
 .Cحساب سرور را غیرفعال و سپس فعال کنیم.
 .Dحساب کاربری مدیر سرور را حذف کنیم.
 .1کامپیوتری دارای مجوزهایی اس
کامپیوتر با سخ

که با آن سرویس سیستم را پشتیبانی میکند .این کامپیوتر عضو  11گروه مختلف میباشد.

افزار جدید جایگزین میشود .سخ

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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به عنوان نام کامپیوتر تعیین کرده اس  .چه باید بکنیم؟ (درصور نیا ز همه را انتخاب کنید .هر جواب صحیح بخشی از جواب
اس )
 .Aحساب کامپیوتر سیستم قبلی را حذف کنیم.
 .Bی

حساب کامپیوتر برای سیستم جدید بسازیم.

 .Cحساب کامپیوتر قبلی را ریس کنیم.
 .Dنام حساب کامپیوتر سیستم قبلی را تغییر دهیم.
 .Eسیستم جدید را به دامنه  joinکنیم.
 .2اخیرا دامنه فرزندی برای پشتیبانی از ی

پروژه تحقیقاتی در محلی دور ساخته شده اس  .حسابهای کامپیوتر برای محققین

به دامنه جدید منتقل شدهاند .وقتی ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم اشیاء این
کامپیوترها با آیکن فلش رو به پایین نشان داده میشود .بهترین راه برای حل مشکل کدام اس ؟
 .Aحسابها را ریس کنیم.
 .Bحسابها را غیرفعال کنیم.
 .Cحسابها را فعال کنیم.
 .Dحسابها را حذف کنیم.

فصل 1

زیرساخ

Group Policy

در فصل  1یاد گرفتیم ) Active Directory Domain Services (AD DSسرویسهای اساسی  identity and Accessرا
برای شبکههای سازمانی که مبتنی بر ویندوز هستند فراهم میکند و اینکه فراتر از آن  AD DSاز مدیری و پیکربندی حتی بزرگترین
و پیچیدهترین شبکهها پشتیبانی میکند .در فصل  1 ،2 ،1و  1تمرکز روی مدیری واحدهای امنیتی  AD DSیعنی کاربران گروهها و
کامپیوترها بود .حاال باید با استفاده از  Group Policyمدیری و پیکربندی کاربران و کامپیوترها را انجام دهیمGroup Policy .
زیرساختی را فراهم میکند که در آن تنظیما میتوانند به صور مرکزی تعریف شوند و به کاربران و کامپیوترها در سازمان اعمال
شوند.
در سازمانی با زیرساخ مناس  Group Policyبه ندر پیش میآید که نیاز به پیکربندی مستقیم روی دستگاه پیدا کنیم .همه
پیکربندیها از طریق تنظیما ) Group Policy (GPOsتعریف ،اعمال و به روز رسانی میشود .این تنظیما روی بخشی از
سازمان به اندازه ی سای  ،دامنه OU ،یا گروه تاثیر میگذارد .در این فصل با  ، Group Policyنحوه کارکرد و بهترین روش پیاده
سازی در سازمان آشنا میشویم .در فصلهای بعدی از  Group Policyدر وظایف مدیریتی خاصی مانند پیکربندی امنیتی ،توزیع
نرمافزار ،سیاس کلمه عبور و ممیزی استفاده میکنیم.
اهداف امتحانی در این فصل:


ساخ و نگهداری اشیاء Active Directory

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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 oساخ و اعمال اشیاء Group Policy
 oپیکربندی الگوهای GPO


نگهداری Active Directory
 oمانیتور کردن Active Directory

دروس این فصل:


درس  :1پیادهسازی Group Policy



درس  :1مدیری حوزه Group Policy



درس  :2پشتیبانی از Group Policy

قبل از شروع
برای انجام تمرینا این فصل باید ی
ساخ آن به فصل  1مراجعه کنید.

 DCبا نام  SERVER01در دامنهای با نام  contoso.comساخته باشیم .برای جزئیا

دنیای واقعی
دن هلم
بسیاری از مشتریان من همه چیز را با صرف کمترین انرژی میخواهند .افزایش امنی  ،کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری .اگر بتوانیم
تغییرا و پیکربندی را در سازمان مدیری کنیم رسیدن به این اهداف ساده میشود .وقتی ی مشکل امنیتی بروز میکند میخواهیم
خیلی سریع حفره امنیتی را پر کنیم .وقتی تیم پشتیبانی گزارش میدهند که درخواس های کاربران برای پیکربندی خاصی روی
سیستمشان زیاد اس باید تغییرا را به صور مرکزی توزیع کنیم که بهطور موثرتری کار میکندو یا اگر نیاز باشد تکه کدی روی همه
سیستمها نص میکنیم .اینها چند نمونه از انواع پیکربندی میباشد که روزانه در شبکههای کوچ و بزرگ اتفال میافتدGroup .
 Policyی فنآوری فول العاده اس که به شبکه ارزش زیادی میدهد .بعضی مواقع در بعضی سازمانها  Group Policyبا طراحی
ضعیف دیده میشود.

درس 1

پیاده سازی Group Policy

زیرساخ  Group Policyبخشهای قابل انتقال زیادی دارد .باید بدانیم هر بخشی چیس و این بخشها چگونه با هم کار میکنند.
همچنین چرا ترکی اینها در پیکربندی های مختلف استفاده میشود .در این درس اطالعا کاملی از اجزاء و عملکرد Group Policy
ارائه میشود.
بعد از این درس ما میتوانیم:


اجزاء  Group Policyرا تشخیص دهیم.



اساس پردازش  Group Policyرا تشریح کنیم.



اشیاء  Group Policyرا بسازیم ویرایش کنیم و لین



انباره مرکزی برای الگوهای مدیریتی بسازیم.



تنظیما  policyخاصی را در  GPOجستجو کنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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از ی

 Starter GPOی

زمان تقریبی:

 GPOدیگر بسازیم.

 91دقیقه

مروری بر Group Policy
 Group Policyی ویژگی از ویندوز اس که به ما امکان می دهد تغییرا و پیکربندی کاربران و کامپیوترها را از ی نقطه مرکزی
مدیری کنیم .اگر با مفهوم  Group Policyآشنا نیستید دانستن این نکته مفید اس که  Group Policyهمه چیز درباره
پیکربندی و تنظیما ی یا چند کامپیوتر یا کاربر میباشد .هزاران مورد تنظیم پیکربندی وجود دارد که با  Group Policyمدیری
میشود.
تنظیمات Policy
ریزترین جزء  Group Policyتنظیم  policyمنحصربهفردی اس که به آن اختصارا  policyنیز میگویند که ی تغییر پیکربندی
خاص را تعریف میکند .برای مثال تنظیم  policyرا در نظر میگیریم که از دسترسی کاربر به ابزار ویرایش رجیستری جلوگیری
میکند اگر این  policyتعریف شود و به کاربر نیز اعمال شود کاربر دیگر نمیتواند از ابزارهایی نظیر  Regedit.exeاستفاده کند.
 policyدیگری را در نظر بگیرید که حساب  Administratorمحلی را غیرفعال میکند .این  policyرا میتوانید روی همه
کامپیوترها و لپتاپها اعمال کنید.
این دو مثال ی نکته مهم را نشان میدهد که بعضی از  policyها روی کاربر تاثیر میگذارند صرف نظر اینکه کاربر به چه کامپیوتری
وارد شده اس  .برخی دیگر روی کامپیوتر اعمال میشوند صرف نظر از اینکه کدام کاربر به آن وارد شده اس  .عدم دسترسی کاربر به
ابزار ویرایش رجیستری مثال حال اول اس که به آن تنظیما پیکربندی کاربر یا به اختصار تنظیما کاربر گفته میشود .غیرفعال
کردن حساب  Administratorنیز مثالی از حال دوم اس که به آن تنظیما پیکربندی کامپیوتر یا تنظیما کامپیوتر گفته
میشود.
اشیاء )GPOs( Group Policy
تنظیما  policyدر ی شیء  )GPO( Group Policyتعریف و نگهداری میشود GPO .شیئی اس که شامل ی
 policyاس و در نتیجه ی یا چند تنظیم را به روی کاربر یا کامپیوتر اعمال میکند.

یا چند تنظیم

ساخت ومدیریت  GPOها
 GPOها میتوانند در  Active Directoryتوسط کنسول )GPMC( Group Policy Management Consoleکه در شکل
 1 -1نشان داده شده مدیری شود .اینها در ی  containerبه نام  Group Policy Objectsنمایش داده میشوند .روی آن کلی
راس کرده و گزینه  Newرا برای ساخ ی  GPOانتخاب میکنیم.
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کنسول Group Policy Management

ویرایش GPO
جه تغییر تنظیما  GPOروی آن کلی راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم GPO .همانطور که در شکل  1 -1نشان داده
شده اس در ابزار ) Goup Policy Management Editor (GPMEباز میشود که قبال به نام Group Policy Object
) Editor (GPO Editorشناخته میشد.
 GPMEهزاران تنظیم  policyرا که در ی  GPOموجود اس در ساختار سلسله مراتبی نمایش میدهد که ابتدا آنها را به دو گروه
تنظیما کامپیوتر و تنظیما کاربر تقسیم میکند .نام این دو گروه در کنسول  Computer Configurationو User
 Configurationمیباشد .سطح بعدی سلسله مرات دو گره به نامهای  Policiesو  Preferencesمیباشد .هر چه در این درس
جلوتر میرویم بیشتر در مورد تفاو های این دو گروه یاد میگیریم .با عمق گرفتن بیشتر در ساختار ،پوشههای  GPMEظاهر میشوند
که با نام گره یا گروه تنظیما  policyشناخته میشوند .در داخل پوشهها تنظیما  Policyمربوط به گروه قرار دارند .تنظیم
 Prevent Access To Registry Editing Toolsدر شکل  1 -1انتخاب شده اس  .برای تعریف ی  Policyخاص روی تنظیم
دوبار کلی میکنیم .کادر محاورهای  Propertiesهمان تنظیم مانند شکل  1 -2ظاهر میشود.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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تنظیم  policyسه حال دارد Enabled ،Not Configured .و  .Disabledهمان طور که در شکل  1 -1میبینیم در ی GPO
جدید همه تنظیما در حال  Not Configuredقرار دارند .این یعنی  GPOتغییری در پیکربندی موجود آن تنظیم  policyبرای
کاربر یا کامپیوتر ایجاد نخواهد کرد .وقتی تنظیم را فعال یا غیرفعال میکنیم تغییری در پیکربندی کاربران و کامپیوترهایی که GPO
به آنها اعمال میشود به وجود میآید .تاثیر آن بستگی به خود تنظیم  policyدارد .برای مثال اگر تنظیم Prevent Access To
 Registry Editing Toolsرا فعال کنیم کاربران قادر به اجرای ویرایشگر رجیستری  Regedit.exeنخواهند بود .اگر همین تنظیم
را غیرفعال کنیم مطمئن میشویم کاربران می توانند ویرایشگر رجیستری را اجرا کنند .به تاثیر دو عبار منفی توجه کنید که برایند آنها
مثب خواهد شد یعنی وقتی عدم دسترسی به چیزی را غیرفعال میکنیم در واقع دسترسی را اعطاء میکنیم.
نکته

همه تنظیمات را تست کرده و یاد بگیرید

بسیاری از تنظیما پیچیده بوده و نتیجه فعال یا غیرفعال کردن آنها فورا مشخص نمیشود .همچنین برخی از تنظیما روی نسخههای
خاصی از ویندوز عمل میکنند .حتما متن توضیحی تنظیم را در پنل وسط که در شکل  1 -1مشاهده میشود یا در زبانه  Explainدر
کادر محاورهای  Propertiesتنظیم  policyهمانند شکل  1 -2مرور کنید .به عالوه همیشه تاثیرا ی تنظیم  policyو تعامل آن با
تنظیما دیگر را قبل از ایجاد تغییر در سازمان تس کنید.
بعضی تنظیما مجموعهای از تنظیم را دربر میگیرند و ممکن اس نیاز به تنظیم پارامترهایی داشته باشند .در شکل  1 -2میتوانیم
مشاهده کنیم که با فعال کردن تنظیم  policyممانع از اجرای رجیستری که قبال گفته شد همچنین میتوان پارامتر دیگری را تنظیم
کرد.
حوزه
پیکربندی توسط تنظیما  policyدر اشیاء  Group Policyتعریف میشود .تغییر پیکربندی در ی  GPOتا زمانی که کامپیوترها
و کاربرانی که  GPOبه آنها باید اعمال شود مشخص نشوند تاثیری ندارد .این یعنی تعیین حوزه  . GPOحوزه ی  GPOمجموعه
کاربران و کامپیوترهایی اس که تنظیما  GPOروی آنها اعمال میشود.
از روشهای زیادی برای مدیری حوزه  GPOsمیتوان استفاده کرد .اول لین  GPOاس  GPO .میتواند به سای  ،دامنه و OU
لین شود .سای  ،دامنه یا  OUنهای حوزه  GPOخواهد شد .همه کامپیوترها و کاربران در سای  ،دامنه یا  OUشامل  OUهای
فرزند تح تاثیر پیکربندیهای تعریف شده توسط تنظیما  GPOقرار میگیرند .ی  GPOمیتواند به ی یا چند سای یا OU
لین شود.
در ادامه میتوان حوزه  GPOرا با یکی از دو نوع فیلتر محدود کرد .یکی فیلترهای امنیتی که گروههای امنیتی  globalرا که GPO
باید یا نباید به آن اعمال شود مشخص میکند .دیگری فیلترهای ) Windows Management Instrumentation (WMIکه با
استفاده از خصوصیا مشخص سیستم مانند نسخه سیستم عامل یا فضای خالی دیس ی حوزه را تعیین میکند .از این دو فیلتر
برای تعیین حوزههای کوچکتر در حوزه بزرگتر که توسط لین  GPOساخته شده استفاده میشود .جزئیا حوزهبندی  GPOها در
درس  1بررسی میشود.
برایند  Policyها ()RSoP
کامپیوترها و کاربران در حوزه ی  GPOتنظیماتی را که در  GPOمشخص میشود اعمال میکنند .ی کاربر یا کامپیوتر خاص
ممکن اس در حوزههای مختلف  GPOهای لین شده به سای ها ،دامنهها یا  OUها که شیء عضو آنهاس قرار بگیرد .از طرفی
ممکن اس تنظیما در  GPOهای مختلف متفاو باشد و ما باید بتوانیم برایند این تنظیما را محاسبه و ارزیابی کنیم RSoP .در
درس  2تشریح میشود.
اعمال تنظیمات Group Policy
تنظیما  policyکی اعمال میشود؟ تنظیما  policyدر  Computer Configurationموقع بو شدن سیستم و پس از آن هر
 91تا  111دقیقه ی بار و تنظیما  User Configurationهنگام ورود به سیستم و پس از آن هر  91تا  111دقیقه ی بار اعمال
میشود .اعمال این تنظیما را  Group Policy refreshگویند.
اعمال تغییرات  Group Policyبه صورت دستی توسط دستور GPUpdate
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وقتی با  Group Policyکار می کنیم ممکن اس بخواهیم به جای انتظار کشیدن برای اعمال تغییرا به طور خودکار  ،سریعا نتیجه
تغییرا را ببینیم .دستور  Gpupdate.exeاین کار را انجام میدهد .این دستور هم پیکربندی کامپیوتر و هم پیکربندی کاربر را
اعمال میکند .برای اعمال تغییرا فقط کامپیوتر از سوئیت  /target:computerو فقط کاربر از  /target:userمیتوان استفاده کرد.
اعمال پیکربندی خودکار سیستم فقط زمانی اتفال میافتد که  GPOتغییر کرده باشد .سوئیت  /forceباعث اعمال دوباره همه GPO
ها میشود چه تغییر کرده باشد چه نکرده باشد .بعضی تنظیما  Policyحتما نیاز به خروج یا راهاندازی مجدد برای اعمال تغییرا
دارند .در این موارد از سوئیت  /logoffو  /bootبه ترتی برای خروج و راهاندازی مجدد سیستم در دستور  Gpupdate.exeاستفاده
میشود .در ویندوز  2000برای اعمال تغییرا از دستور  Secedit.exeاستفاده میشد که دانستن آن برای امتحان الزم اس .
کالینت  Group Policyو  Extensionهای سمت کالینت
تنظیما  policyچگونه اعمال میشوند؟ وقتی اعمال تغییرا  Group policyشروع میشود سرویسی روی همه سیستمها (در
ویندوز ویستا و سرور  2008کالین  Group policyنامیده میشود) اجرا میشود که تعیین میکند کدام  GPOها باید روی
کامپیوتر یا کاربر اعمال شود .سپس  GPOهایی را که در  cacheموجود نیس دانلود میکند .بعد ی سری پروسه به نام
 Extensionهای سم کالین ( )CSEکار تفسیر تنظیما  GPOو ایجاد تغییرا الزم را روی کامپیوتر محلی یا کاربر تازه وارد
شده به سیستم انجام میدهند .برای هر گروه اصلی تنظیما  policyی  CSEموجود اس  .برای مثال ی  CSEتغییرا امنیتی را
اعمال میکند ،ی  CDEاسکریپ های  logonو  startupرا اجرا میکند ،ی  CSEنرمافزار نص میکند و ی  CSEمقادیر و
کلیدهای رجیستری را تغییر میدهد .ویندوز نسخه به نسخه  CSEها را برای عملیا  Group policyتوسعه بخشیده اس  .حاال در
ویندوز سرور  2008دهها  CSEوجود دارد .یکی از مهمترین مفاهیمی که باید بدانیم این اس که  Group policyدر اصل ی
پروسه سم کالین اس  GPO .از سم سرور به کالین ارسال ( )pushنمیشود بلکه کالین  Group policyخود از دامنه
 GPOرا دریاف ( )pullو  CSEها را برای اعمال آن اجرا میکند.
رفتار  CSEها در واقع میتواند توسط  Group Policyپیکربندی شود .بیشتر  CSEها تنظیما  GPOرا فقط زمانی که تغییر
میکند اعمال میکنند .این رفتار با حذف برنامههای تکراری با تنظیما یکسان باعث بهینه شدن پردازش تنظیما میشود .بیشتر
 policyها طوری اعمال میشود که کاربران استاندارد نتوانند تنظیما سیستمشان را تغییر دهند و همیشه پیکربندی Group
 Policyاجباری باشد .برخی از تنظیما توسط کاربر استاندارد قابل تغییر هستند و بسیاری نیز فقط توسط کاربران گروه
 Administratorسیستم تغییر مییابند .وقتی کاربران شبکه روی سیستم خودشان در سطح  Administratorهستند  CSEها را
باید طوری پیکربندی کنیم که تنظیما  policyحتی اگر  GPOتغییر نکند دوباره اعمال شوند .با این کار اگر کاربر پیکربندی
سیستم خودش را تغییر دهد به صورتی که دیگر از  Group Policyتبعی نکند پیکربندی در اعمال  Group Policyدر زمانهای
پیش فرض به حال اولیه خود برمیگردد.
 CSEها را طوری پیکربندی کنیم که حتی اگر  GPOتغییر نکند تنظیما دوباره اعمال شود.
نکته
برای این کار ی  GPOرا در حوزه کامپیوترهای مورد نظر پیکربندی کرده و تنظیما گره Computer
 Configuration\Policies\Administrative Templates\System\ Group Policyرا تعریف میکنیم .هر  CSEرا که
میخواهیم پیکربندی کنیم تنظیم مربوط به همان  policyرا باز میکنیم .مثال  Registry Policy Processingبرای Registry
 . CSEدکمه  Enabledرا کلی کرده و کادر  Process Even If The Group Policy Objects Have Not Changedرا
عالم میزنیم.
ی استثنا مهم برای تنظیما  policy processingپیش فرض ،تنظیما تعیین شده توسط  Security CSEاس  .تنظیما
امنیتی هر  11ساع یکبار حتی اگر  GPOتغییرنکند دوباره اعمال میشود.
نکته

تنظیم The Always Wait For Network At Startup And Logon

اکیدا توصیه میشود که این گزینه برای ویندوزهای  XPو ویستا فعال شود .بدون این تنظیم به طور پیش فرض ویندوز اعمال تغییرا
را در پش صحنه انجام میدهد یعنی بدون دریاف آخرین  policyها از دامنه کالین میتواند بو شده و کاربر میتواند به سیستم
وارد شود .تنظیم در  Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logonواقع شده
اس  .متن توضیحی تنظیم را حتما بخوانید.
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ارتباطات کند و سیستمهای خارج از شبکه
یکی از کارهایی که با  Group Policyمیتواند خودکارسازی و مدیری شود نص نرمافزار اس Group Policy Software .
) Installation (GPSIتوسط  CSEنص نرمافزار پشتیبانی میشود .میتوانیم ی  GPOرا برای نص ی یا چند بسته نرمافزاری
پیکربندی کنیم .تصور کنید اگر ارتباط کاربری با شبکه کند باشد نمیتوانیم نرمافزارهای سنگین را روی شبکه برای آن کاربر ارسال
کنیم.
کالین  Group Policyاین مشکل را حل کرده اس به طوری که سرع ارتباط به دامنه را چ میکند و تشخیص میدهد که
ارتباط کند اس  .این تحقیق توسط همه  CSEها مورد استفاده قرار میگیرد تا در مورد اعمال تنظیما تصمیمگیری کنند .برای مثال
 CSEنص نرمافزار پیکربندی شده که اگر سرع ارتباط پایین بود نرمافزار نص نشود .به طور پیش فرض سرع ارتباط کمتر از 500
 Kbpsکند محسوب میشود.
اگر کاربری بدون اتصال به شبکه شروع به کار کند آخرین تنظیماتی که توسط  Group Policyاعمال شده باز اعمال میشود بنابراین
کاربر متوجه تغییری در این زمینه نمیشود .برای این قانون چند استثنا وجود دارد .مهمترین آنها اسکریپ های ،logoff ،logon
 startupو  shutdownاس که وقتی کاربر به شبکه متصل نیس اجرا نمیشوند.
وقتی کاربر راه دور از طریق ویندوز ویستا یا سرور  2008دوباره به شبکه متصل شود کالین  Group Policyفعال شده و تعیین
میکند که آخرین بار دریاف  Group Policyبا مشکل مواجه شده و بنابراین آخرین  GPOرا از دامنه دریاف میکند .سپس CSE
ها اعمال تنظیما را در این  GPOها چ میکنند.
اشیاء Group Policy
حاال که آشنایی خوبی با  Group Policyو اجزاء آن پیدا کردیم نگاهی دقیقتر به اجزاء آن میاندازیم .در این بخش جزئیا GPO
ها بررسی میشود .ما برای مدیری پیکربندی کاربران و کامپیوترها  GPOهایی میسازیم که تنظیما مورد نظر ما را در خود دارد.
تمام کامپیوترها  GPOهای متعددی دارند که روی خود سیستم ذخیره میشوند و میتوانند در حوزه هر تعداد از  GPOهای بر دامنه
قرار گیرند.
 GPOهای محلی
کامپیوترهایی که سیستم عامل ویندوز  XP ،2000و سرور  2003دارند دارای  GPOمحلی هستند که پیکربندی سیستم را مدیری
میکند GPO .های محلی صرف نظر از اینکه کامپیوتر عضو دامنه باشد یا  workgroupیا حتی در شبکه نباشد حضور دارند .محل
ذخیره آنها  %SystemRoot%\System32\GroupPolicyمیباشد .تنظیما آن فقط روی خود کامپیوتر تاثیرگذار اس  .به
طور پیش فرض فقط تنظیما امنیتی روی  GPOمحلی سیستم پیکربندی میشود و بقیه تنظیما به حال Not Configured
باقی میماند.
وقتی کامپیوتری عضو دامنه نیس  policyمحلی برای پیکربندی مفید واقع میشود .در دامنه تنظیما در  GPOها که به سای ،
دامنه یا  OUلین میشود بر تنظیما  GPOمحلی غلبه میکند و البته مدیری آن راح تر از  GPOمحلی اختصاصی برای هر
کامپیوتر اس .
ویندوز ویستا و سرور  2008تعداد زیادی  GPOمحلی دارند .این  GPOها نظیر همتاهایشان در نسخههای قدیمی ویندوز اس  .در
گره  Computer Configurationهمه تنظیما مرتبط با کامپیوتر را پیکربندی میکنیم .در گره User Configuration
تنظیماتی که میخواهیم به همه کاربران کامپیوتر اعمال شود پیکربندی میکنیم .تنظیما کاربر در Local Computer GPO
توسط تنظیما کاربر در دو  GPOمحلی جدید قابل تغییر اس  .یکی  Administratorsو دیگری  . Non-Administratorsاولی
تنظیما کاربر را روی کاربر وارد شده به سیستم که عضو گروه  Administratorsاس اعمال میکند و دومی روی کاربری که عضو
این گروه نیس  .همچنین میتوانیم تنظیما دقیقتری را با  GPOمحلی که روی ی کاربر خاص اعمال میشود انجام دهیمGPO .
های محلی مخصوص کاربر با کاربران محلی عجین شده اس نه با کاربران دامنه.
 RSoPبرای تنظیما کامپیوتر ساده اس چون  Local Computer GPOتنها  GPOمحلی اس که میتواند تنظیما کامپیوتر
را اعمال کند .تنظیما کاربر در ی  GPOمخصوص کاربر بر تنظیما موجود در  GPOهای  Administrativeو Non-
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 Administrativeغلبه میکند در حالی که خودشان بر تنظیما  Local Computer GPOبرتری دارند .مفهوم ساده اس  :هرچه
 GPOمحلی خاصتر باشد اولوی آن باالتر اس .
به منظور ساخ و ویرایش  GPOهای محلی روی منوی  startکلی میکنیم و در کادر  Start Searchتایپ میکنیم . mmc.exe
ی کنسول خالی باز میشود .منوی  Fileرا باز کرده و  Add/Remove Snap-inرا انتخاب میکنیمGroup Policy Object .
 Editorرا انتخاب کرده و  Addرا کلی میکنیم .کادر محاورهای باز میشود که امکان انتخاب  GPOرا برای ویرایش میدهد .به طور
پیش فرض  Local Computer GPOانتخاب شده اس  .اگر بخواهیم  GPOمحلی دیگری را ویرایش کنیم دکمه  Browseرا
کلی میکنیم .در زبانه  Usersمیتوانیم  GPOهای  Non-Administrativeو  Administrativeو ی  GPOبرای هر کاربر
محلی را پیدا کنیم GPO .را انتخاب و  OKمیکنیم .دکمه  Finishو سپس  OKرا کلی میکنیم تا همه کادرها بسته شوند.
ویرایشگر  Group Policy Objectبا تمرکز روی  GPOانتخاب شده به کنسول افزوده میشود.
به خاطر داشته باشید  GPOهای محلی برای محیطهای دامنه طراحی نمیشوند .این اشیاء در کامپیوتر خانگی برای مدیری تنظیما
استفاده میشود .تنظیما  GPOهای دامنه که با  GPOهای محلی تداخل دارند بر آنها غلبه میکنند و بنابراین راه مناسبی برای
مدیری تنظیما میباشد.
 GPOهای مبتنی بر دامنه
این نوع از  GPOها در  Active Directoryساخته شده و روی  DCها ذخیره میشوند .این اشیاء به منظور مدیری پیکربندی
کاربران و کامپیوترهای دامنه به طور متمرکز استفاده میشوند .در ادامه کتاب هر جا نوع  GPOذکر نشود منظور نوع دامنهای آن اس .
وقتی  AD DSنص میشود دو  GPOپیش فرض ساخته میشود:


Default Domain Policy

میشود و هیت فیلتری اعم از گروه امنیتی یا  WMIندارد.

این  GPOبه دامنه لین

بنابراین روی همه کاربران و کامپیوترهای دامنه (حتی  DCها) تاثیر میگذارد .این  GPOدارای تنظیماتی میباشد که
 policyهای مربوط به کلمه عبور account lockout ،و  Kerberosرا تعیین میکند .همانطور که در فصل " 8تایید
هوی " بحث میشود تنظیما فعلی را برای همسو کردن سیاس های کلمه عبور و  account lockout policyتغییر
میدهیم ولی تنظیما غیرمرتبط را به این  GPOاضافه نمیکنیم .اگر بخواهیم تنظیما دیگری را برای حوزه وسیعتری
پیکربندی کنیم ی


 GPOساخته و آنرا به دامنه لین

میدهیم.

 Default Domain Controllers Policyاین  GPOبه  Domain Controllers OUلین

میشود چون حساب

کامپیوترهای  DCبه طور اختصاصی در  Domain Controllers OUو دیگر کامپیوترها در  OUهای دیگر نگهداری
میشوند این  GPOروی  DCها تاثیر میگذارد GPO .پیش فرض  DCها برای پیادهسازی سیاس های ممیزی که در
فصل  1و  8بررسی خواهد شد بهتر اس تغییر یابند .همچنین این  GPOمیتواند برای اعطاء حقول مورد نیاز کاربر روی
 DCها تغییر یابد.
ساخت ،لینک دادن و ویرایش GPO
راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم .البته باید مجوز

برای ساخ  GPOروی  Group Policy Object containerکلی
ساخ  GPOرا در این  containerداشته باشیم.
به طور پیش فرض گروههای  Domain Adminsو  Group Policy Creator Ownersدارای مجوز ساخ  GPOهستند .به
منظور اعطاء این مجوز به گروههای دیگر  Group Policy Objects containerدر کنسول  GPMEرا انتخاب میکنیم و زبانه
 Delegationرا در پنل وسط کنسول کلی میکنیم.
پس از ساخ  GPOمیتوانیم حوزه اولیه آنرا با لین کردن آن به ی سای  ،دامنه یا  OUمشخص کنیم .برای لین کردن GPO
روی  containerکلی راس کرده و گزینه  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم .توجه داشته باشید که سای ها در گره
 Sitesنمایش داده نمیشود مگر اینکه روی  Sitesکلی راس کرده و  Show Sitesرا انتخاب کنیم .بعد میتوانیم سای مورد نظر

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

063

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008
راس روی سای  ،دامنه یا  OUو

را کلی کنیم .همچنین میتوان با ی مرحله ی  GPOساخته و آنرا لین کنیم .این کار با کلی
انتخاب  Create A GPO In This Domain And Link It Hereانجام میشود.
برای لین کردن  GPOما باید مجوز الزم را داشته باشیم .در کنسول  GPMCدر ساختار درختی کنسول  containerمورد نظر را
انتخاب کرده و در پنل وسط کنسول زبانه  Delegationرا کلی میکنیم .از لیس بازشوی  Permissionگزینه  Link GPOsرا
انتخاب میکنیم.کاربران و گروههای دارای مجوز  OUانتخاب شده را نشان میدهد .دکمههای  Addیا  Removeرا برای تغییر
مجوزها کلی میکنیم.
برای ویرایش  GPOدر  Group Policy Objects containerروی  GPOکلی راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیمGPO .
در  GPMEباز میشود .برای باز کردن  GPOحداقل دسترسی  Readمورد نیاز اس  .برای ایجاد تغییرا باید مجوز  Writeبه
 GPOداشته باشیم .مجوزهای  GPOبا انتخاب آن در  Group Policy Objects containerو سپس کلی روی زبانه
 Delegationدر پنل وسط میتواند تنظیم شود.
 GPMEنام  GPOرا به عنوان گره ریشه نمایش میدهد GPME .همچنین دامنهای که  GPOدر آن تعریف شده و سروری که از
روی آن  GPOباز شده و تغییرا روی آن ذخیره میشود نشان میدهد .گره ریشه به شکل ] GPOName[ServerNameنمایش
مییابد .در شکل  1 -1گره ریشه  CONTOSO Standards[SERVER01.contoso.com] Policyمیباشد .نام ،GPO
 CONTOSO Standardsبوده و از سرور  Server01.contoso.comباز شده به این معنی که  GPOدر دامنه contoso.com
تعریف شده اس .
انباره GPO

تنظیما  Group Policyدر ابزار  Active Directoryبه عنوان  GPOحضور دارند ولی  GPOدر واقع دو جزء داردGroup :
) Policy Container (GPCو ) GPC .Group Policy Template (GPTی شیء اس که در Group Policy Objects
 containerدر فضای نام دامنه ذخیره میشود .همانند دیگر اشیاء  GPCخصیصه ) globally unique identifier (GUIDدارند
که مشخصه انحصاری اشیاء در دایرکتوری میباشند GPC .خصیصههای اساسی  GPOرا تعریف میکند ولی هیت کدام از تنظیما را
دربر نمیگیرد .تنظیما در  GPTذخیره میشوند و مجموعهای از فایلهای ذخیره شده در پوشه  SYSVOLهمه  DCها در مسیر
 %SystemRoot%\SYSVOL\Domain\Policies\GPO GUIDمیباشد که  GPO GUIDدر واقع  GUIDمربوط به
 GPOاس  .وقتی تنظیما  GPOرا تغییر میدهیم تغییرا در  GPTسروری که  GPOاز روی آن باز شده ذخیره میشود.
به طور پیش فرض  CSEها تنظیما  GPOرا زمانی اعمال میکنند که تغییر کرده باشد .کالین  Group Policyاز روی شماره
نسخه  GPOمتوجه تغییرا میشود .هر  GPOشماره نسخهای دارد که پس از هر تغییری ی شماره افزایش مییابد .شماره نسخه به
عنوان ی خصیصه  GPCدر ی فایل متنی به نام  GPT.iniدر پوشه  GPTذخیره میشود .کالین  Group Policyشماره نسخه
 GPOکه آخرین بار اعمال شده میداند .در زمان به روز رسانی  ،Group Policyکالین تشخیص میدهد که شماره نسخه تغییر
کرده و  CSEها را متوجه خواهد کرد.
تکثیر GPO
هر دو بخش  GPOتوسط مکانیزمهای جداگانهای روی  DCها تکثیر میشوند GPC .در  Active Directoryتوسط Directory
) Replication Agent (DRAبا استفاده از توپولوژی که توسط ) Knowledge Consistency Checker (KCCساخته
میشود تکثیر میشود .در فصل  11درباره این سرویسها بیشتر یاد میگیریم .نتیجه این میشود که  GPCدر عرض چند ثانیه روی
همه  DCها در سای و بین سای ها بسته به پیکربندی تکثیر بین سایتی موجود تکثیر میشود .این بحث نیز در فصل  11مطرح
میشود.
 GPTموجود در  SYSVOLبا یکی از روشها تکثیر میشود .سرویس ) File Replication Service (FRSبرای تکثیر
 SYSVOLدر دامنههای ویندوز سرور  2003 ، 2008و  2000استفاده میشود .وقتی سیستم عامل همه  DCها ویندوز سرور
 2008اس مکانیزم موثرتر و قویتری به نام ) Distributed File System Replication (DFS-Rمیتواند برای تکثیر
 SYSVOLاستفاده شود.
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به دلیل اینکه  GPTو  GPCبه طور جداگانه تکثیر میشوند این احتمال پیش میآید که برای مد کوتاهی بین این دو ناهماهنگی به
وجود آید .وقتی این اتفال میافتد  GPCابتدا روی  DCتکثیر میشود .سیستمهایی که لیس مرت شده  GPOهای خود را از آن
 DCدریاف میکنند  GPCجدید را تشخیص میدهند و سپس  GPTرا دانلود کرده و خواهند دید که شماره نسخهها مساوی
نیستند .در این حال خطایی در  event logsثب میشود .بالعکس اگر  GPOقبل از  GPCبه دامنه تکثیر شود کالین هایی که
لیس مرت شده  GPOها را از  DCدریاف میکنند از نسخه جدید  GPOآگاه نمیشوند مگر  GPCتکثیر شود.
ابزار ) Group Policy Verification Tool (Gpotool.exeکه بخشی از  Windows Resource Kitsمیباشد از
 Microsoft Download Centerقابل دانلود اس  .این ابزار وضعی  GPOرا در دامنه را گزارش میدهد و میتواند تفاو
نسخههای  GPTو  GPCرا تشخیص دهد .برای اطالعا بیشتر درباره  Gpotool.exeدستور ? gpotool /را در خط فرمان تایپ
میکنیم.
دستور  Gpotool.exeبرای عی یابی وضعی  GPOاستفاده میشود .از جمله ایرادا آن میتوان به عدم تطابق
نکته امتحانی
نسخههای  GPCو  GPTاشاره کرد که دلیل آن تکثیر  GPOها به صور مجزا میباشد.
تنظیمات Policy
تنظیما  Group Policyیا همان  Policiesدر  GPOقرار دارند و با  GPMEقابل روی و تغییر میباشند .در این بخش نگاه
دقیقتری به انواع تنظیما در  GPOمیاندازیم.
تنظیمات کامپیوتر و تنظیمات کاربر
دو بخش اصلی تنظیما  ،Policyتنظیما کامپیوتر و تنظیما کاربر هستند .این دو به ترتی در گرههای Computer
 Configurationو  User Configurationهستند .تنظیما  Computer Configurationصرف نظر از اینکه چه کسی به
سیستم وارد میشود روی کامپیوترها اعمال میشود .زمان اعمال این تنظیما بو شدن سیستم عامل بوده و پس از آن در پش
صحنه هر  91تا  111دقیقه ی بار به روز میشود .گره  User Configurationتنظیماتی را شامل میشود که هنگام ورود کاربر به
کامپیوتر اعمال میشود و پس از آن هر  91تا  111دقیقه به روز میشود.
در هر دو گره ،گرههای دیگری با نامهای  Policiesو  Preferencesقرار دارند Policies .تنظیماتی اس که پیکربندی شده و رفتار
آن شبیه تنظیما  Policyویندوزهای قبلی اس  Preferences .در ویندوز سرور  2008معرفی شده اس  .بخشهای بعدی این
گرهها را بررسی میکند.
گره Software Settings
در گرههای  Policiesدر  Computer Configurationو  User Configurationساختار پوشهای سلسله مراتبی در برگیرنده
تنظیما  policyقرار دارد .به دلیل وجود هزاران تنظیم عمال امکان تس همه تنظیما در این کتاب وجود ندارد و فقط گروههای
مهم تنظیما در پوشهها بررسی میشود .اولین آنها گره  Software Settingsاس که فقط شامل Software Installation
 Extensionاس  .این بخش به ما امکان میدهد مشخص کنیم برنامهها چطور نص و نگهداری شوند .همچنین مکانی برای
تولیدکنندگان نرمافزار مستقل فراهم میکند تا تنظیما خود را اضافه کنند .توزیع نرمافزار توسط  Group Policyدر فصل  1بحث
میشود.
گره Windows Settings
در هر دو گره  Computer Configurationو  User Configurationگره  Policiesشامل گره  Windows Settingsاس
که گرههای  Security Settings ،Scriptsو  Policy-Based Qosرا دربر میگیرد.
گره  Scriptsامکان تعیین دو نوع اسکریپ را محیا میکند :یکی  startup/shutdownدر گره  Computer Configurationو
دیگری  logon/logoffدر گره  . User Configurationاسکریپ های  startup/shutdownهنگام بو و خاموش شدن کامپیوتر
اجرا میشوند و اسکریپ های  logon/logoffوقتی کاربر به سیستم وارد یا از آن خارج میشود اجرا میشود .وقتی چند اسکریپ را به
کاربر یا کامپیوتر انتساب میدهیم  scripts CSEآنها را از باال به پایین اجرا میکند .امکان تعیین ترتی اجرای اسکریپ های متعدد
در کادر محاورهای  Propertiesوجود دارد .وقتی کامپیوتری خاموش میشود ابتدا  CSEاسکریپ های  logoffرا پردازش میکند و
سپس اسکریپ های  shutdownرا اجرا میکند .به طور پیش فرض مقدار انتظار ( )timeoutپردازش اسکریپ  11دقیقه اس  .اگر
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اسکریپ های مذکور به بیش از  11دقیقه زمان نیاز داشته باشند باید مقدار انتظار را در  policyتنظیم کنیم .ما میتوانیم از هر زبان
اسکریپ نویسی  Activexبرای نوشتن اسکریپ استفاده کنیم .برخی از این زبانها Scripting ،Microsoft Visual Basic
) Perl ،Microsoft Jscript ،Edition (VBScriptو فایلهای دستهای ( )batch filesتح  .bat( DOSو  ).cmdمیباشند.
اسکریپ های  logonروی ی دایرکتوری به اشتراکگذاشته شده در  forestمیتواند از  forestهای دیگر اجرا شود.
گره  Security Settingsبه مدیر امنی امکان پیکربندی امنیتی با استفاده از  GPOرا فراهم میکند .این کار به جای یا بعد از
اعمال الگوی امنیتی انجام میشود .جزئیا بیشتر درباره امنی سیستم و گره  Security Settingsبه فصل  1مراجعه کنید.
گره  Policy-Based QoSتنظیماتی را تعریف میکند که ترافی شبکه را مدیری میکند .برای مثال ممکن اس بخواهیم کاربران
بخش مالی در اجرای ی برنامه ضروری تح شبکه اولوی باالتری نسب به بقیه کارکنان داشته باشند.
فقط در گره  User Configurationپوشه  Windows Settingsشامل گرههای دیگری چون Remote Installation
 Folder Redirection ،Servicesو  Internet Explorer Maintenanceمیباشد.
 Policyهای ) Remote Installation Services (RISرفتار نص از راه دور سیستم عامل را که توسط  RISانجام میشود
کنترل میکند Folder Redirection .به ما امکان میدهد مسیر ذخیره پوشه های تنظیما و داده کاربر را (برای مثال
 )AppData,Desktop,Documents,Pictures,Music,Favoritiesاز محل پروفایل پیش فرض کاربر به محلی دیگر در شبکه
تغییر دهیم جایی که بتوانیم به صور مرکزی آنها را کنترل کنیم Internet Explorer Maintenance .امکان مدیری و سفارشی
کردن  Internet Explorerرا فراهم میکند.
گره Administrative Templates
این گره هم در  Computer Configurationو هم در  User Configurationدارای تنظیما  Group Policyمبتنی بر
رجیستری میباشد.این تنظیما به چند هزار عدد می رسد .به عنوان ی مدیر شبکه ما بیشتر با این سری تنظیما کار داریم .برای
راهنمایی درباره هر تنظیم توضیح هر تنظیم در دو محل در دسترس اس :


در زبانه  Explainکادر محاورهای  Propertiesهر تنظیم .به عالوه زبانه  Settingsدر کادر محاورهای  Propertiesهر
تنظیم ،سیستم عامل یا برنامه مورد نیاز تنظیم را لیس میکند



در زبانه  Extendedاز  . GPMEاین زبانه در پایین و سم راس پنل وسط جای دارد و توضیح هر تنظیم را در ستونی بین
ساختار درختی کنسول و پنل تنظیما فراهم میکند .سیستم عامل یا نرمافزار مورد نیاز تنظیم هم لیس میشود.

گره  Administrative Templatesبه تفصیل در بخش دیگری بحث میشود.
گره Preferences
زیر گرههای  Computer Configurationو  User Configurationگره  Preferencesحضور دارد .در ویندوز سرور  2008این
بخش بیش از  CSE 11را برای کم به ما در مدیری هر تعداد تنظیما فراهم میکند .تعدادی از این تنظیما لیس شده اند:


برنامههایی نظیر Microsoft Office 2003,2007



درایوهای نگاش شده ()Mapped drives



تنظیما رجیستری



Power Options



Folder Options



Regional Options



گزینههای منوی شروع
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 Preferencesهمچنین ما را در توزیع موارد زیر یاری میکند:


فایلها و پوشهها



پرینترها



وظایف زمانبندی شده



اتصاال شبکه

بسیاری از سازمانها به دلیل امکان فعال یا غیرفعال کردن قطعا سخ افزاری در این بخش از آن استفاده میکنند .برای مثال از
 Preferencesمیتوان برای جلوگیری از اتصال  Playerها و هارد دیس های  USBبه کامپیوتر بهره برد.
نسخه جدید  GPMEبرای ویندوز ویستا سرویس پ  1که از پیکربندی  Preferencesپشتیبانی میکند از آدرس
 http://www.microsoft.com/downloadsقابل دانلود اس  .سیستمها برای اعمال  Preferencesبه  preferences CSEها
نیاز دارند که در ویندوز سرور  2008موجود اس  CSE .های ویندوز  ،XPویندوز سرور  2003و ویندوز ویستا از Microsoft
 Download Centerقابل قابل دانلود اس .
رابط کاربری که ما برای پیکربندی  preferencesاستفاده می کنیم شبیه رابط کاربری ویندوز اس که در آن به صور دستی تغییرا
را انجام میدهیم .شکل  1 -1آیتم  Folder Options preferenceرا در ویندوز  XPنشان میدهد که در واقع مجموعهای از
تنظیماتی اس که توسط  preferences CSEپردازش میشود .تشابه این پنجره با برنامه  Folder Optionsدر Control Panel
مشهود اس .

شکل 1 -1

ی

آیتم Folder Options preference

گره Administrative Templates
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 Policyها در گره  Administrative Templatesدر گره  Computer Configurationمقادیر رجیستری را در کلید
) HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLMتغییر میدهند و  Policyها در گره  Administrative Templatesدر گره
 User Configurationمقادیر رجیستری را در کلید ) HKEY_CURRENT_USER (HKCUتغییر میدهند .بیشتر مقادیر
رجیستری که توسط  POLICYهای پیش فرض تغییر میکنند در یکی از چهار شاخه زیر واقع شدهاند:
)تنظیما کامپیوتر( HKLM\Software\Policies



)تنظیما کاربر( HKCU\Software\Policies



)تنظیما کامپیوتر( HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies



)تنظیما کاربر( HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies



ی الگوی مدیریتی ( )administrative templateفایلی متنی اس که تغییر مورد نیاز رجیستری را مشخص میکند و رابط کاربری
را برای پیکربندی تنظیما الگوی مدیریتی در  GPMEمیسازد .شکل  1 -2کادر محاورهای  propertiesمربوط به Prevent
 Access To Registry Editing Toolsرا نشان میدهد .تنظیما از قبل موجود اس و فقط لیس بازشو انتخاب میشود .این
تنظیم رجیستری در الگوی مدیریتی نیز تعریف میشود.
با کلی راس روی گره  Administrative Templatesو انتخاب  Add/Remove Templatesمیتوانیم ی الگوی مدیریتی
جدید به  GPMEاضافه کنیم .برخی از تولیدکنندگان نرمافزار الگوهای مدیریتی را به عنوان روشی برای مدیری متمرکز نرمافزار فراهم
میکنند .به عنوان مثال میتوانیم الگوهای مدیریتی را برای همه نسخههای آفیس از مرکز دانلود مایکروساف دانلود کنیم .همچنین
میتوانیم الگوی سفارشی خود را بسازیم .آموزش ساخ این الگوهای سفارشی از حوزه این کتاب خارج اس .
در نسخههای قبل از ویندوز ویستا الگوهای مدیریتی دارای پسوند  .admبودند .فایلهای ی  ADMدارای اشکاال زیادی میباشد.
مثال وقتی بخواهیم ی فایل  ADMبرای توزیع پیکربندی در ی سازمان چند زبانی بسازیم به فایلهای  ADMجداگانه برای هر
زبان نیاز داریم تا رابط کاربری مدیران را که با زبانهای مختلف صحب میکنند فراهم کنیم .بعدا اگر بخواهیم در تنظیما رجیستری
که با الگوها مدیری میشوند تغییراتی دهیم باید این تغییرا را در همه فایلهای  ADMاعمال کنیم.
مشکل دیگر در مورد این فایلها روش ذخیره شدن آنهاس  .فایل  ADMبه عنوان بخشی از  GPTدر  SYSVOLذخیره میشود.
وقتی ی فایل  ADMدر  GPOهای مختلف استفاده میشود چندین بار ذخیره میشود که خود باعث حجیم شدن SYSVOL
میشود .همچنین مشکالتی در مورد نسخه فایلهای  ADMوجود داش .
در ویندوز ویستا و سرور  2008ی الگوی امنیتی دو عد فایل  XMLاس که یکی دارای پسوند  .admxو دیگری  .admlمیباشد.
فایل اول تغییرا مورد نظر روی رجیستری را مشخص میکند و دومی رابط کاربری با زبان مشخص را در  GPMEفراهم میکند.
وقتی نیاز به تغییرا روی تنظیما اعمال شده توسط الگوی مدیریتی داریم این تغییرا را روی ی فایل  ADMXانجام میدهیم.
هر مدیر شبکهای که ی  GPOرا که از الگو استفاده میکند تغییر میدهد به همان فایل  ADMXدسترسی پیدا میکند و فایل
 ADMLمناس را برای فراهم کردن رابط کاربری فراخوانی میکند.
نیازی به جدا کردن نیس
تکته
الگوهای  ADMو  ADMX/ADMLدر کنار هم کار میکنند.
انباره مرکزی ()central store
همانطوریکه قبال اشاره شد فایلهای  ADMبه عنوان بخشی از خود  GPOذخیره میشوند .وقتی ی  GPOرا که از الگوهای
مدیریتی با فرم  ADMاستفاده میکند ویرایش میکنیم  ADM ،GPMEرا از  GPCبارگذاری میکند تا رابط کاربری آماده شود.
زمانی که فایلهای  ADMX/ADMLبه عنوان الگوهای مدیریتی به کار میرود  GPOفقط دادهی را شامل میشود که کالین به
منظور پردازش  Group Policyبه آن نیاز دارد  .وقتی  GPOویرایش میشود  GPMEفایلهای  ADMXو  ADMLرا از
کالین بیرون میکشد.
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این روش در سازمانهای کوچ عملی اس ولی در محیطهای پیچیده و بزرگ که دارای الگوهای مدیریتی سفارشی هستند یا نیاز به
کنترل مرکزی دارند ویندوز سرور  2008انباره مرکزی را معرفی میکند .انباره مرکزی ی پوشه منفرد در  SYSVOLاس که همه
فایلهای  ADMXو  ADMLمورد نیاز را نگهداری میکند .بعد از نص این انباره GPME ،آنرا تشخیص میدهد و همه الگوهای
مدیریتی را به جای کامپیوتر مقصد از انباره مرکزی بارگذاری میکند.
برای ساخ ی انباره مرکزی پوشهای به نام  PolicyDefinitionsدر مسیر \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies
میسازیم .برای مثال انباره مرکزی برای دامنه  contoso.comمیشود :
 . \\contoso.com\SYSVOL\contoso.com\Policies\PolicyDefinitionsسپس همه فایلها را از پوشه
 %SystemRoot%\PolicyDefinitionsدر سرور  2008به پوشه جدید  SYSVOL PolicyDefinitionکپی میکنیم .این
شامل فایلهای  .admxو  .admlکه در پوشه با نام زبان خود موجود هستند نیز میشود .برای مثال فایلهای انگلیسی ADML
(ایاال متحده) در مسیر  %SystemRoot%\PolicyDefinitions\en-usموجود هستند .این فایلها نیز باید به مسیر
 \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies\PolicyDefinitions\en-usکپی شوند .اگر زبانهای دیگری نیز مورد نیاز باشند
پوشه محتوی فایلهای  ADMLرا به انباره مرکزی کپی میکنیم .وقتی همه فایلها کپی شد پوشه  PolicyDefinitionsدر DC
باید حاوی فایلهای  ADMXو ی یا چند پوشه حاوی فایلهای  ADMLبا نام زبان خود باشد.
اگر به ی  DCوارد شوید چه از پش سرور چه از راه دور مسیر پوشه  PolicyDefinitionsبه صور زیر
نکته امتحانی
خواهد بود. %SystemRoot\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitions :
فیلتر کردن تنظیمات  Policyالگوی مدیریتی
ضعف ابزارهای ویرایش  Group Policyدر نسخههای قبلی ویندوز عدم امکان جستجوی ی تنظیم خاص بود .با وجود هزاران
 policyپیدا کردن تنظیم مورد نظر خیلی مشکل میشود GPME .جدید در ویندوز سرور  2008این مشکل را حل میکند .ما االن
میتوانیم فیلترهایی را برای پیدا کردن تنظیمی خاص بسازیم.
برای ساخ ی فیلتر روی  Administrative Templatesکلی راس کرده و  Filter Optionsرا انتخاب میکنیم .برای پیدا
کردن  policyخاص  Enable Keyword Filtersرا انتخاب میکنیم و کلما مورد نظر را وارد میکنیم .سپس فیلدهای جستجو را
انتخاب میکنیم .شکل  1 -1ی مثال از ی جستجو در مورد تنظیما مربوط به  screen saverرا نشان میدهد.
در بخش باالیی کادر محاورهای  Filter Optionsدر شکل  1 -1میتوانیم نمایش را به فقط به تنظیما پیکربندی شده محدود کنیم
به طوری که تنظیما پیش فرض نمایش داده نشود .این مساله به ما کم میکند تا تنظیماتی را که قبال در  GPOتعیین شده پیدا
کرده و تغییر دهیم.
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فیلتر کردن تنظیما  policyالگوهای مدیریتی

درج توضیحات
ما میتوانیم جستجو را بر اساس توضیحا تنظیم  policyانجام دهیم .ویندوز سرور  2008این امکان را به ما میدهد که توضیحی را
به تنظیم  policyدر گره  Administrative Templatesاضافه کنیم .روی تنظیم  policyدوبار کلی کرده و زبانه Comment
را کلی میکنیم .توصیه میشود به تنظیم  policyپیکربندی شده به منظور مستندسازی و تعیین هدف آن توضیحی اضافه کنیم .در
ویندوز سرور  2008این توضیحا به خود  GPOنیز میتوانند اضافه شوند .در  GPMEروی گره ریشه کلی راس کرده و
 Propertiesرا انتخاب میکنیم و بعد زبانه  Commentرا کلی میکنیم.
Starter GPOs
ویژگی جدید دیگر  Group Policyدر ویندوز سرور  starter GPOs ، 2008میباشد .این نوع  GPOتنظما
 Administrative Templateرا در بر میگیرد .ما میتوانیم ی  GPOجدید از ی  starter GPOبسازیم که در این حال
 GPOجدید تنظیماتی مشابه  starter GPOخواهد داش  .در واقع  Starter GPOی الگو ( )templateمیباشد .متاسفانه
مایکروساف از واژه  templateدر  administrative templatesاستفاده کرده و بنابراین باید نام دیگری برای آن انتخاب میکرد و
انتخاب مایکروساف  starterبود .وقتی  GPOجدید میسازیم میتوانیم مشخص کنیم به صور ی  GPOخالی یا ی starter
 GPOموجود در ویندوز یا سفارشی آغاز شود.
وقتی تنظیما الگوی مدیریتی کفاف نیاز ما را نمیدهد
نکته
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 Starter GPOها فقط حاوی تنظیما  Administrative Templatesهستند .امکان کپی و درج کل  GPOها در Group
 Policy Objects containerاز کنسول  Group Policy Managementوجود دارد به طوری که  GPOجدیدی با همه
تنظیما  GPOمبدا خواهیم داش  .به منظور انتقال تنظیما بین  GPOها در دامنهها یا  forestهای مختلف روی ی GPO
کلی راس کرده و  Back Upرا انتخاب میکنیم .در دامنه هدف ی  GPOجدید میسازیم ،روی آن کلی راس کرده و Import
 Settingsرا انتخاب میکنیم .حاال مسیر فایل پشتیبان را وارد کرده و عملیا را به پایان میرسانیم.
تنظیمات  managed policyو unmanaged policy
در بحث تنظیما رجیستری که توسط گره  Administrative Templatesپیکربندی شده اس نکته ظریفی وجود دارد که دانستن
آن اهمی دارد و آن تفاو بین تنظیما  policyبه صور  managedو  unmanagedمیباشد .تنظیما  policyرجیستری که
بررسی شد و در تمرینا هم کار میشود نمونه ای از تنظیما  managed policyمیباشد .ی  managed policyوقتی
تنظیما توسط  GPOاعمال میشود به نوعی روی ی تغییر پیکربندی تاثیرگذار اس وقتی کامپیوتر یا کاربری از حوزه  GPOخارج
میشود پیکربندی به طور خودکار به وضعی اصلی خود برمیگردد .برای مثال وقتی  GPOدسترسی به ابزارهای ویرایش رجیستری را
منع میکند و سپس  GPOحذف یا غیرفعال میشود ،پس از بهروز رسانی  ،policyکاربران دوباره به این ابزارها دسترسی خواهند
داش .
بالعکس ی  unmanaged policyتغییری دائمی در رجیستری ایجاد میکند .وقتی  GPOحذف شود تنظیما باقی خواهد ماند.
به این وضعی خالکوبی ( )tattoرجیستری نیز میگویند .برای برگرداندن تاثیرا  policyباید تغییر جدید را در شبکه توزیع کنیم.
به طور پیش فرض  GPMEتنظیما  unmanagedرا مخفی میکند تا ما به این نوع از تغییر که برگش آن مشکل اس تشویق
نشویم .بهرحال تغییرا مفید زیادی توسط تنظیما  unmanagedقابل اجراس مخصوصا برای الگوهای مدیریتی سفارشی به منظور
پیکربندی برنامهها .برای کنترل نمایش تنظیما روی  Administrative Templatesکلی راس کرده و  Filter Optionsرا
انتخاب میکنیم .گزینهای را از لیس بازشوی  Managedانتخاب میکنیم.
تمرینات

پیاده سازی Group Policy

در این تمرینا ما پیکربندی دامنه  contoso.comرا توسط  Group Policyپیاده سازی میکنیم .ما باید  GPOها را بسازیم،
پیکربندی کنیم و حوزه آنها را مشخص کنیم .همچنین نسب به ویژگیهای جدید  Group Policyدر ویندوز سرور  2008تجربیا
عملی به دس میآوریم.
تمرین  1ساخت ،ویرایش و تعیین حوزه شیء Group Policy
در این تمرین ی  GPOمیسازیم که تنظیما اجباری شرک  Contosoرا پیاده میکند و آن را به روی همه کاربران و کامپیوترها
در دامنه اعمال میکند.
 .1با اعتبار  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  Group Policy Managementرا از پوشه  Administrative Toolsباز میکنیم.
 .2گرههای  ،Domains ،Forestدامنه  contoso.comو  Group Policy Objects containerرا باز میکنیم.
 .1در ساختار درختی روی  Group Policy Containerکلی

راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر  Nameعبار  CONTOSO Standardsرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .1روی  CONTOSO Standards GPOکلی

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

پنجره  Group Policy Management Editorظاهر میشود.
 .1روی گره ریشه کنسول یعنی  CONTOSO Standardsکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
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 .8زبانه  Commentرا باز کرده و عبار زیر را تایپ میکنیم :
"تنظیما استاندارد شرک  .Contosoتنظیما روی همه کاربران و کامپیوترها در دامنه اعمال میشود .شخص مسئول این
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . GPOمیباشد ".به جای نقطه چین نام خود را مینویسیم .سپس  OKمیکنیم.
در این سناریو  policyامنیتی شرک مشخص میکند که کامپیوترها نباید به مد بیش از  11دقیقه بدون کاربر بمانند.
برای این کار میتوان زمان  screen saverو  policyورود کلمه عبور برای خارج شدن از  screen saverرا پیکربندی
کرد .قابلی جستجوی جدید  Windows Server 2008 Group Policyبه پیدا کردن تنظیم مربوطه کم میکند.
 .9گره  User Configuration\Policies\Administrative Templatesرا باز میکنیم.
 .11بد نیس چند لحظهای را به مرور تنظیما زیر این گره بپردازیم .متن توضیح هر تنظیم میتواند برای ما جال باشد .هیت
تغییری در تنظیما ایجاد نمیکنیم.
 .11در گره  User Configurationروی  Administrative Templatesکلی

راس میکنیم و  Filter Optionsرا

انتخاب میکنیم.
 .11کادر  Enable Keyword Filtersرا عالم میزنیم.
 .12در کادر متنی ) Filter for Word(sعبار  screen saverرا تایپ میکنیم.
 .11در لیس بازشوی نزدی
 .11دکمه  OKرا کلی

کادر متنی  Exactرا انتخاب میکنیم.

میکنیم.

تنظیما  Administrative Templatesفقط عباراتی را که شامل کلمه  screen saverاس نشان میدهد.
 .11تنظیما  screen saverپیدا شده را بررسی میکنیم.
 .11در گره  Control Panel\Displayروی تنظیم  Screen Saver Timeoutکلی

میکنیم .به متن توضیحی در حاشیه

سم چپ کنسول توجه کنید.
 .18روی تنظیم  Screen Saver Timeoutدوبار کلی

میکنیم.

 .19متن توضیحی را در زبانه  Explainمرور میکنیم.
 .11زبانه  Settingرا باز کرده و  Enabledرا انتخاب میکنیم.
 .11در کادر  Secondsعدد  111را تایپ میکنیم.
 .11در زبانه  Commentعبار زیر را تایپ میکنیم:
"سیاس امنیتی شرک در ترکی با تنظیم  Password Protect the Screen Saverپیاده سازی میشود".
 .12دکمه  OKرا کلی میکنیم.
 .11تنظیم  Password Protect The Screen Saverرا دوبار کلی
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 Enabled .11را انتخاب میکنیم.
 .11در زبانه  Commentعبار "سیاس امنیتی شرک در ترکی با تنظیم  Screen Saver Timeoutپیاده سازی
میشود ".را تایپ میکنیم
 .11دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

 .18پنجره  GPMEرا میبندیم.
تغییرا انجام شده در  GPMEبه صور لحظهای ذخیره میشود و نیازی به دستور  Saveنیس .
 .19در کنسول  Group Policy Managementروی دامنه  contoso.comدوبار کلی کرده و Link An Existing
 GPOرا انتخاب میکنیم.
 CONTOSO Standards GPO .21را انتخاب کرده و  OKمیکنیم.
تمرین  2مشاهده تاثیرات Group Policy
در این تمرین تاثیرا تنظیما  Group Policyرا که در تمرین  1پیکربندی کردیم تجربه میکنیم و با استفاده از دستور
 Gpupdate.exeبه صور دستی تغییرا را اعمال میکنیم.
 .1در  SERVER01روی دس تاپ کلی راس کرده و  Personalizeرا انتخاب میکنیم.
 Screen Saver .1را کلی

میکنیم.

 .2توجه کنید که امکان تغییر زمان  screen saverو انتخاب گزینه نمایش پنجره  logon screenوجود دارد .کادر را
میبندیم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم و تایپ میکنیم gpupdate.exe /force /boot /logoff:
این سوئیتها در دستور  Gpupdate.exeباعث به روز شده کامل  Group Policyمیشود .منتظر میمانیم تا هم تنظیما
کاربر و هم کامپیوتر به روز شوند.
 .1به کادر محاورهای  Screen Saver Settingsبرمیگردیم .توجه کنید که دیگر نمیتوانیم زمان  screen saverرا تغییر
دهیم یا گزینه  resumeرا انتخاب کنیم.
تمرین  3بررسی دقیق یک GPO
حاال که عملکرد  GPOرا دیدیم میخواهیم خود  GPOرا دقیقتر بررسی کنیم.
 .1در کنسول  Group Policy Managementو داخل  Group Policy Object containerگزینه CONTOSO
 Standards GPOرا انتخاب میکنیم.
 .1توجه کنید که  GPOدر زبانه  Scopeدر بخش  ،Linksپیوند خود را گزارش میدهد.
 .2برای مشاهده گزارش تنظیما در  GPOروی زبانه  Settingsکلی

میکنیم.

اگر ویژگی ) Internet Explorer Enhanced Security Configuration (ESCفعال باشد پیغامی برای تایید
افزودن  about:security_mmc.exeبه  Trusted Sites zoneمشاهده میکنیم
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 .1در باالی این گزارش روی لین

 Show Allکلی

میکنیم تا همه بخشهای گزارش باز شود .توجه کنید که توضیحا درج

شده به عنوان بخشی از گزارش نمایش داده میشود.
 .1اگر به متن  Screen Saver Timeoutاشاره کنیم میبینیم که در واقع ی

لین

فرامتنی اس  .با کلی

کردن روی آن

متن توضیحی راجع به تنظیم را مشاهده میکنیم.
 .1زبانه  Detailsرا باز میکنیم .توجه کنید که در این زبانه توضیحا  GPOبه همراه نسخه  GPOنمایش داده میشود.
 Unique ID .1نمایش داده شده در زبانه  Detailsرا یادداش میکنیم.
 .8پوشه  \\contoso.com\SYSVOL\contoso.com\Policiesرا باز میکنیم.
 .9پوشه همنام  Unique IDنوشته شده را باز میکنیم .این همان  GPTمربوط به  GPOاس .
تمرین  4بررسی دقیقتر Administrative Template
 Administrative Templateدستوراتی را مهیا میکند که با آن  GPMEی رابط کاربری برای پیکربندی تنظیما
 Administrative Templateمیسازد و تغییراتی را که باید براساس آن تنظیما روی رجیستری اعمال شود تعیین میکند .در این
تمرین ی الگوی مدیریتی میسازیم.
 .1پوشه  %SystemRoot%\PolicyDefinitionsرا باز میکنیم.
 .1پوشه  en-usیا پوشه با نام زبان منطقه خود را باز میکنیم.
 .2روی  ControlPanelDisplay.admlدوبار کلی

میکنیم .گزینه Select A Program From A List Of

 Installed Programsانتخاب کرده و  OKمیکنیم .فایل را با  Notepadباز میکنیم.
 Word Wrap .1را از منوی  Formatفعال میکنیم.
 .1متن  ScreenSaverIsSecureرا جستجو میکنیم.
 .1به برچس تنظیم و در خط بعدی متن توضیحی توجه کنید.
 .1فایل را بسته و به پوشه  PolicyDefinitionsبازمیگردیم.
 .8روی  ControlPanelDisplay.admxدوبار کلی

میکنیم .فایل را با برنامه  Notepadباز میکنیم.

 .9عبار زیر را در متن جستجو میکنیم:
”<policy name=”ScreenSaverIsSecure” class=”user
”)displayName=”$(string.ScreenSaverIsSecure
”)explainText=”$(string.ScreenSaverIsSecure_Help
”key=”Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop
>”valueName=”ScreenSaverIsSecure
><parentCategory ref=”Display” /
><supportedon ref=”windows:SUPPORTED_Win2kSP1” /
><enabledValue
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><string>1</string
></enabledValue
><disabledValue
><string>0</string
></disabledValue
></policy
 .11بخشهایی از این الگو را که موارد زیر را تعریف میکند پیدا میکنیم:


نام تنظیمی که در  GPMEظاهر میشود



متن توضیحی برای تنظیم



کلید رجیستری و مقدار آن که تح تاثیر تنظیم  policyقرار گرفتهاند



دادههایی که در رجیستری قرار گرفتهاند زمانی که  policyفعال باشد



دادههایی که در رجیستری قرار گرفتهاند زمانی که  policyغیرفعال باشد

تمرین  5ساخت انباره مرکزی
در این تمرین ی انباره مرکزی از الگوهای مدیریتی میسازیم تا بتوانیم مدیری الگوها را متمرکز کنیم.
 .1در کنسول  Group Policy Managementروی  CONTOSO Standardsکلی راس کرده و  Editرا انتخاب
میکنیم.
 .1گره  User Configuration\Policies\Administrative Templateرا باز میکنیم.
 .2توجه کنید که گره باز شده  Policy Definitions (ADMX Files) Retrived From The Local Machineرا
نمایش میدهد.
 .1ابزار  GPMEرا میبندیم.
 .1پوشه  \\contoso.com\SYSVOL\contoso.com\Policiesرا باز میکنیم.
 .1پوشهای با نام  PolicyDefinitionمیسازیم.
 .1محتویا آدرس  %SystemRoot%\PolicyDefinitionsرا به پوشه ساخته شده کپی میکنیم.
 .8در کنسول  Group Policy Managementروی  CONTOSO Standardsکلی

راس کرده و  Editرا انتخاب

میکنیم.
 .9گره  User Configuration\Policies\Administrative Templateرا باز میکنیم.
 .11توجه کنید که گره باز شده  Policy Definitions (ADMX Files) Retrived From The Central Storeرا
نمایش میدهد.
خالصه درس
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 GPOها تنظیما  policyرا در بر میگیرند .وقتی کاربران ،کامپیوترها OU ،و سای در حوزه  GPOقرار میگیرند
تنظیما  GPOرا به خود میگیرند.



پردازشهایی که روی ویندوز کالین اجرا میشود مشخص میکند کدام  GPOها باید دانلود و اعمال شود .این پردازشها
برای تنظیما کامپیوتر در زمان بو شدن و بعد از آن هر  91تا  111دقیقه یکبار و برای تنظیما کاربر در زمان ورود به
ویندوز و بعد از آن هر  91تا  111دقیقه یکبار اجرا میشود.



به طور پیش فرض  CSEها تنظیما را فقط زمانی اعمال میکنند که  GPOتغییر کرده باشد .تنظیما امنیتی از این
قاعده مستثنی هستند که هر  11ساع یکبار اتفال میافتد چه تغییر کرده باشد چه نکرده باشد CSE .ها میتوانند برای
اعمال دوباره تنظیما در هر به روز آوری پیکربندی شوند و در موارد ارتباط ضعیف شبکهای از نص برنامه که توسط
 Group Policyتوزیع شده جلوگیری کنند.



ویندوز سرور  Group Policy Preferences ،2008را معرفی کرده که بیش از  CSE 11را برای مدیری تنظیما
کاربران و کامپیوترها به تعداد زیاد ،افزوده اس .



الگوهای مدیریتی (فایلهای  .admیا  ).admxرابط کاربری و تغییرا رجیستری را برای تنظیما  policyدر گره
 Administrative Templatesمربوط به  GPOتعریف می کند.



میتوانیم الگوهای مدیریتی را با ی



ویندوز سرور  2008قابلی درج توضیح را در  GPOو تنظیما  policyداراس و میتواند  GPOهای جدید را بر اساس

انباره مرکزی به صور متمرکز مدیری کنیم.

 starter GPOکه دارای تنظیما اولیه میباشد ایجاد کند
سئواالت پایان درس
 .1شرک  Litwareسه واحد تجاری دارد که هر  OUدر دامنه  litwareinc.comنماینده یکی از آنهاس  .مدیران شبکه
واحدها باید بتوانند  Group Policyکاربران و کامپیوترها را در  OUخود مدیری کنند .برای اعطاء این قابلی چه کاری
باید انجام گیرد؟ (ممکن بیش از ی

جواب داشته باشد .هرجواب صحیح بخشی از راه حل نهایی اس )

 .Aالگوهای مدیریتی را از انباره مرکزی در پوشه  PolicyDefinitionsدر کالین های ویندوز ویستا مدیران شبکه
کپی میکنیم.
 .Bمدیران شبکه واحدهای تجاری را به گروه  Group Policy Creator Ownersاضافه میکنیم.
 .Cمجوز  Link GPOsرا به مدیران شبکه در دامنه  litwareinc.comاعطاء میکنیم.
 .Dمجوز  Link GPOsرا به مدیران شبکه در هر واحد تجاری نسب به  OUهمان واحد اعطاء میکنیم.
 .1شما یکی از مدیران شبکه شرک  Contosoهستید .دامنه  contoso.comدارای دامنه فرزندی به نام es.contoso.com
برای شعبه اسپانیا میباشد .مدیران این دامنه از شما درخواس میکنند ی

رابط کاربری با زبان اسپانیایی برای Group

 Policy Management Editorبرایشان فراهم کنید .چطور این کار را انجام میدهید؟
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 .Aبه ی

 DCدر دامنه  es.contoso.comوارد میشویم و پوشه

 %SystemRoot%\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitionsرا باز کرده و فایلهای ADM
را به پوشه  ESکپی میکنیم.
 .Bفایلهای  ADMLرا به پوشه
 \\es.contoso.com\SYSVOL\es.contoso.com\policies\PolicyDefinitions\esکپی میکنیم.
 .Cبه ی

 DCدر دامنه  es.contoso.comوارد میشویم و پوشه

 %SystemRoot%\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitionsرا باز کرده و فایلهای
 ADMXرا به پوشه  ESکپی میکنیم.
 .Dفایل  Boot.wimرا از سیدی ویندوز سرور  2008روی ی

 DCدر دامنه فرزند نص میکنیم.

 .2شما یکی از مدیران شبکه شرک  Contosoهستید .در آخرین همایش طی صحبتی که با مدیران شبکه شرک
 Fabrikamداشتهاید راجع به اعمال موفقی آمیز تنظیما  GPOشرک صحب کردهاید .مدیران آن شرک از شما
خواستهاند ی

کپی از  GPOخود را به دامنه آنها کپی کنید .کدام روش ما را به هدف میرساند؟

 .Aروی  Contoso GPOکلی

راس کرده و  Save Reportرا انتخاب میکنیم .ی

 Fabrikamمیسازیم روی آن کلی
 .Bروی  Contoso GPOکلی

راس کرده و  Importرا انتخاب میکنیم.

راس کرده و  Backupرا انتخاب میکنیم .روی Group Policy Objects

 containerدر دامنه  Fabrikamکلی
 .Cروی  Contoso GPOکلی
میسازیم روی آن کلی

راس کرده و گزینه  Restore From Backupرا انتخاب میکنیم.

راس کرده و  Backupرا انتخاب میکنیم .ی

 GPOرا در دامنه Fabrikam

راس کرده و  Pasteرا انتخاب میکنیم.

 .Dروی  Contoso GPOکلی
میسازیم روی آن کلی

 GPOرا در دامنه

راس کرده و  Backupرا انتخاب میکنیم .ی

 GPOرا در دامنه Fabrikam

راس کرده و  Import Settingsرا انتخاب میکنیم.

درس  : 2مدیریت حوزه Group Policy
ی  GPOفقط ی مجموعه تنظیما اس که توسط  CSEهای کامپیوتر پردازش میشوند .تا زمانی که حوزه آن مشخص نشود به
هیت کاربر یا کامپیوتری اعمال نمیشود .حوزه  GPOمشخص میکند کدام کامپیوترها باید  GPOرا دریاف و پردازش کنند و فقط
کامپیوترها یا کاربران در حوزه  GPOتنظیما را اعمال میکنند .راههای متعددی برای تعیین حوزه ی  GPOاستفاده میشود:


لین



گزینه  Enforceی



گزینه  Block Inheritanceمربوط به ی



فیلترکردن گروه امنیتی

 GPOبه ی

سای  ،دامنه یا  OUو فعال کردن آن لین
GPO
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فیلتر کردن WMI



فعال یا غیرفعال کردن گره Policy



Preferences targeting



پردازش Loopback policy

ما باید بتوانیم کاربران و کامپیوترهایی را که تنظیما به آنها باید اعمال شود مشخص کنیم .در این درس همه روشهای تعیین حوزه
 GPOرا یاد میگیریم و مفاهیم  ، Group Policy applicationوراث و تقدم را درک میکنیم.
بعد از این درس ما میتوانیم:


لین های  GPOرا مدیری کنیم



وراث و تقدم  GPOرا ارزیابی کنیم



گزینههای لین



از فیلتر کردن امنیتی برای محدود کردن حوزه  GPOاستفاده کنیم

 Block Inheritanceو  Enforcedرا درک کنیم



ی



 Loopback policy preferencesرا پیادهسازی کنیم

فیلتر  WMIرا به  GPOاعمال کنیم

زمان تقریبی  91 :دقیقه
لینکهای GPO
 containerلین

ی  GPOمیتواند به بیش از ی سای  ،دامنه یا  OUلین شود .وقتی  policyبه ی
کامپیوترها و کاربران آن  containerو  OUهای فرزند در حوزه  GPOقرار خواند گرف .
همانطوری که در درس  1یاد گرفتیم ما میتوانیم ی  GPOرا به دامنه یا  OUلین کنیم .بدین ترتی که روی دامنه یا OU
کلی راس کرده و  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم .اگر هنوز هیت  GPOدرس نکرده باشیم میتوانیم Create A
 GPO In This Domain, And Link It Hereرا انتخاب کنیم .از دستورا مشابه برای لین کردن ی  GPOبه ی سای
میتوان استفاده کرد ولی به طور پیش فرض سای های دایرکتوری در  GPMEقابل مشاهده نیستند و ابتدا باید روی  Sitesکلی
راس کرده و  Show Sitesرا انتخاب کنیم.
میشود کاربران یا

 GPOهای لینک شده به سایت ( )Site-Linkedو محل DC
 GPOلین شده به ی سای روی همه کامپیوترهای سای صرفنظر از اینکه در کدام دامنه قرار دارند تاثیر میگذارد (به شرطی که
در ی  forestقرار داشته باشند) .بنابراین با لین کردن  GPOبه ی سای آن  GPOمیتواند به چند دامنه در  forestاعمال شود.
 GPOهای لین شده به سای روی  DCدر دامنهای که  GPOدر آن ساخته شده ذخیره میشود .بنابراین برای اینکه این  GPOها
به درستی اعمال شوند  DCهای آن دامنه باید در دسترس باشند .در هنگام برنامهریزی زیرساخ شبکه اگر بخواهیم از  policyهای
سای استفاده کنیم باید  policy applicationرا در نظر بگیریم .یا ی  DCاز دامنه  GPOدر سایتی که  GPOبه آن لین شده
قرار میدهیم یا از ارتباط  WANمربوط به  DCدر دامنه  GPOاطمینان حاصل میکنیم.
وقتی ی  GPOرا به ی سای  ،دامنه یا  OUلین میکنیم حوزه اولیه  GPOرا نیز تعریف میکنیم GPO .را انتخاب کرده و زبانه
 Scopeرا باز میکنیم تا  containerهایی که  GPOبه آنها لین میشود مشخص کنیم .در پنل وسط  GPMCلین های GPO
در بخش اول زبانه  Scopeهمانند شکل  1 -1نشان داده میشود.
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لین های ی  GPOدر زبانه  Scopeاز پنجره GPMC
شکل 1 -1
نکته مهم در مورد لین های  GPOاین اس که کالین  Group Policyزمانی  GPOرا دانلود میکند که اشیاء کامپیوتر یا کاربر
در حوزه لین واقع شده باشد GPO .زمانی دانلود میشود که تغییر کرده باشد .کالین  Group Policyبرای به روز رسانی سریعتر
 GPOرا در حافظه نهانی ( )cacheخود ذخیره میکند.
لینک کردن یک  GPOبه چندین OU
ما میتوانیم ی  GPOرا به بیش از ی سای  ،دامنه یا  OUلین کنیم .به عنوان مثال اعمال تنظیما به کامپیوترهای چند OU
بسیار بدیهی اس  .ما میتوانیم تنظیما را درون ی  GPOمنفرد ذخیره کنیم و آن  GPOرا به هر  OUکه میخواهیم لین کنیم.
وقتی بعدها تنظیما  GPOرا تغییر میدهیم این تغییرا به همه  OUها که  GPOبه آنها لین شده اس اعمال میشود.
حذف یا غیرفعال کردن یک لینک GPO
بعد از لین کردن  ،GPOاین لین در زیر سای  ،دامنه یا  OUدر پنجره  GPMCنمایان میشود .آیکن لین
میانبر کوچ دارد .وقتی روی لین  GPOکلی راس میکنیم ی منو مطابق شکل  1 -1باز میشود.

 GPOی

فلش

منوی کلی راس لین GPO
شکل 1 -1
ما میتوانیم ی لین  GPOرا با انتخاب  Deleteاز منوی کلی راس حذف کنیم .حذف لین  GPOبه معنای حذف خود GPO
نیس  .حذف لین باعث تغییر حوزه  GPOمی شود به این صور که کامپیوترها یا کاربرانی که قبال در حوزه این  GPOقرار
میگرفتند پس از حذف لین دیگر در این حوزه نخواهند بود.
تغییر لین  GPOبا غیرفعال کردن آن نیز ممکن اس  .روی آن کلی راس کرده و گزینه  Enabledرا از حال انتخاب خارج
میکنیم .تغییر ایجاده شده مانند حذف لین اس با این تفاو که امکان فعال کرده دوباره آن موجود اس .
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وراثت و اولویت GPO
ی تنظیم  policyمیتواند در بیش از ی  GPOپیکربندی شود و  GPOها میتوانند در تداخل با یکدیگر باشند .به عنوان مثال ی
تنظیم  policyمیتواند در ی  GPOفعال باشد و در دیگری غیرفعال و در سومی تنظیم نشده باشد .در این وضعی اولوی
( GPO )precedenceها مشخص میکند کدام تنظیم را کالین اعمال کند GPO .با اولوی باالتر بر  GPOبا اولوی پایینتر غلبه
میکند .اولوی در  GPMCبه عنوان ی شماره نمایش داده میشود .هرچه عدد کوچکتر باشد یعنی به عدد ی نزدی تر باشد اولوی
آن باالتر اس  .بنابراین  GPOبا اولوی  1بر  GPOهای دیگر غلبه خواهد کرد .دامنه یا  OUرا انتخاب کرده و زبانه Group Policy
 Inheritanceرا باز میکنیم تا اولوی هر  GPOرا ببینیم.
وقتی ی تنظیم  policyدر ی  GPOبا اولوی باالتر فعال یا غیرفعال اس این تنظیم اعمال میشود .به خاطر داشته باشید
تنظیما  policyبه طور پیش فرض در حال  Not Configuredقرار دارد .وقتی ی تنظیم در  GPOبا اولوی باالتر پیکربندی
نمیشود آن تنظیم (فعال یا غیرفعال) در  GPOبا اولوی پایینتر اعمال میشود.
به ی سای  ،دامنه یا  OUمیتوان بیش از ی  GPOلین کرد .ترتی لین های  GPOاولوی را در این وضعی مشخص میکند.
 GPOهایی که در لیس باالتر از بقیه قرار میگیرند اولوی باالتری دارند .اگر ی  OUرا در  GPMCانتخاب کنیم زبانه Linked
 Group Policy Objectsترتی لین های  GPOلین شده به آن  OUرا نمایش میدهد.
رفتار پیش فرض  Group Policyبه این شکل اس که  GPOهای لین شده به  containerسطح باالتر توسط  containerهای
سطح پایینتر به ارث میرسند .وقتی کامپیوتری بو شده یا کاربری وارد میشود کالین  Group Policyمحل شیء کامپیوتر یا
کاربر را در  Active Directoryچ میکند و  GPOها را به همراه حوزه آنان که کامپیوتر یا کاربر را در بر میگیرند ارزیابی
میکند .سپس پروسههای سم کالین تنظیما  policyرا از این  GPOها اعمال میکنند Policy .ها به ترتی اعمال میشوند.
ابتدا  policyهای لین شده به سای سپس دامنه بعد  OUاز  OUهای سطح باال به سطح پایین که کاربران و کامپیوترها را در بر
میگیرند .به این تنظیما چندالیه گویند به طوری که  GPOکه آخر پردازش میشود اولوی باالتری دارد و بر همه تنظیماتی که
زودتر پردازش میشود غلبه میکند .این ترتی پیش فرض اعمال  GPOدر شکل  1 -8نمایش داده شده اس .

ترتی پردازش  GPOبرای 1-1-2-1-1 = Contractors OU
ترتی پردازش  GPOبرای 1-1-1-1 = Laptops OU
پردازش پیش فرض  GPOهای سای  ،دامنه یا OU
شکل 1 -8
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ترتی پردازش  policyرا به خاطر داشته باشید :سای  ،دامنه و  . OUبه خاطر داشته باشید که تنظیما policy
نکته امتحانی
های دامنه بعد از تنظیما محلی اعمال میشوند پس دارای اولوی باالتری هستند.
این روش ترتیبی  GPOها پدیدهای به نام وراث  policyرا خلق میکند .در ی مثال عملی ممکن اس تنظیمی را در ی GPO
لین شده به دامنه پیکربندی کنیم که استفاده از ابزارهای ویرایش رجیستری را برای همه کاربران غیرفعال کند .این  GPOو
تنظیماتش توسط همه کاربران دامنه به ارث برده میشود .بهرحال ممکن اس بخواهیم مدیران شبکه را از این قاعده مستثنی کنیم.
چون  GPOلین شده به  OUمدیران شبکه اولوی باالتری از  GPOبه ارث رسیده دارد مدیران امکان تغییر رجیستری را پیدا
خواهند کرد.

زبانه Group Policy Inheritance
شکل 1 -9
شکل  1 -9این مسئله را نمایش میدهد .تنظیمی که ابزار ویرایش رجیستری را محدود میکند در CONTOSO Standards
 GPOکه به دامنه  contoso.comلین شده تعریف میشود .تنظیمی به طور خاص در Corporate Policy Overrides For
 Administrators GPOاجازه دستکاری رجیستری را به مدیران شبکه میدهد .در کنسول  GPMCوقتی ی  OUرا مانند
 Admins OUانتخاب میکنیم زبانهای با نام  Group Policy Inheritanceنمایش داده میشود که در آن اولوی  GPOبرای آن
 OUقابل مشاهده اس  .در این جا به خوبی مشخص اس که Corporate Policy Overrides For Administrators GPO
دارای اولوی باالتری اس  .هر تنظیمی در این  GPOکه با تنظیمی در  CONTOSO Standardsتداخل دارد از  GPOمدیران
تنظیم را اعمال میکند .بنابراین کاربران در  Admins OUقادرند از ابزارهای ویرایش رجیستری استفاده کنند اگرچه کاربران دیگر در
دامنه نمیتوانند .همان طوری که از این مثال ساده دریافتیم ترتی پیش فرض باعث میشود نزدی ترین  Policyبه کاربر یا کامپیوتر
بر بقیه غلبه میکند.
اولویت اشیاء  Group Policyلینک شده
به ی  ،OUدامنه یا سای میتواند بیش از ی  GPOلین شود .در این حال ترتی لین ( )rodro knilمربوط به شیء اولوی
آنها را مشخص میکند .در شکل  1 -11دو  GPOبه  People OUلین شده اس  .شیء باالتر در لیس با شماره لین  1باالترین
اولوی را دارد .بنابراین تنظیماتی که در  Power User Configuration GPOفعال یا غیرفعال اس بر همین تنظیما در
 Standard User Configuration GPOغلبه میکند.

شکل 1 -11

ترتی لین های GPO

جلوگیری از وراثت
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میتوانیم  OUیا دامنه را طوری پیکربندی کنیم که از وراث تنظیما  policyجلوگیری شود .برای این کار روی دامنه یا  OUدر
 GPMEکلی راس کرده و  Block Inheritanceرا انتخاب میکنیم.
این گزینه ی خصیصه از دامنه یا  OUمیباشد بنابراین از وراث همه تنظیما  Group Policyلین شده به والد شیء جلوگیری
میکند .وقتی از وراث جلوگیری میشود برنامه  GPOاز اعمال تنظیما  GPOهای لین شده به طور مستقیم به  OUکار را شروع
میکند و  GPOهای لین شده به  ،OUدامنه یا سای سطح باالتر هیتگاه اعمال نمیشوند.
گزینه  Block Inheritanceبهتر اس به ندر استفاده شود .جلوگیری از وراث ارزیابی اولوی و وراث  Group Policyرا بسیار
مشکل میکند .در بخش "استفاده از فیلتر امنیتی برای تغییر حوزه  "GPOیاد میگیریم چطور حوزه ی  GPOرا طوری تعیین کنیم
که فقط به ی زیرمجموعه از اشیاء اعمال شود یا نشود .با فیلتر کردن گروه امنیتی میتوان حوزه ی  GPOرا طوری تعیین کرد تا
فقط به کاربران و کامپیوترهای مورد نظر ما اعمال شود و ما را از گزینه  Block Inheritanceبینیاز کند.
اعمال اجباری یک لینک GPO
لین  GPOمیتواند به صور اجباری پیکربندی شود .برای این کار روی لین کلی راس کرده و مطابق شکل  1 -1از منو گزینه
 Enforcedرا انتخاب میکنیم .در این حال  GPOباالترین اولوی را خواهد داش و تنظیما  policyدر این  GPOبر همه
تنظیما  GPOهای دیگر که با آن تداخل دارند غلبه میکند .به عالوه چنین لینکی به  containerهای فرزند خود اعمال میشود
حتی اگر این  containerها به حال  Block Inheritanceپیکربندی شده باشند .گزینه  Enforcedباعث میشود  policyبه همه
اشیاء در حوزه اعمال گردد .گزینه  Enforcedباعث میشود  policyها بر همه  policyهایی که با آن تداخل دارند غلبه کند و صرف
نظر از اینکه گزینه  Block Inheritanceانتخاب شده یا نه اعمال شود.
در شکل  Block Policy Inheritance 1 -11به  Clients OUاعمال شده اس  .در نتیجه  GPO1که به سای اعمال میشود
بلوکه شده و به  Clients OUاعمال نمیشود GPO2 .که با گزینه  Enforcedبه دامنه لین شده اعمال خواهد شد .در حقیق این
 GPOآخر پردازش میشود یعنی تنظیما آن بر  GPO6و  GPO7غلبه میکند.

ترتی پردازش  GPOبرای 1-1-1-2-1 = Contractors OU
ترتی پردازش  GPOبرای 1-1-1 = Laptops OU
پردازش  policyبا گزینههای  Block Inheritanceو Enforced
شکل 1 -11
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وقتی ی  GPOرا پیکربندی می کنیم که تنظیما اجباری دیکته شده از طرف سازمان را تعریف کند باید مطمئن شویم تنظیما
دیگری از  GPOهای دیگر بر آن غلبه نکند .این کار با گزینه  Enforcedانجام میشود .شکل  1 -11این سناریو را نمایش میدهد.
تنظیما دیکته شده توسط سیاس های سازمان در  CONTOSO Corporate IT Security & Usage GPOکه به صور
 Enforcedبه دامنه  contoso.comلین شده پیکربندی شده اس  .آیکن لین  GPOدارای ی قفل میباشد که مشخص کننده
لین  Enforcedاس  .در  People OUزبانه  Group Policy Inheritanceنشان میدهد که این  GPOبر همه  GPOها حتی
 GPOهای لین شده مستقیم به خود  OUغلبه میکند.
برای سهول ارزیابی اولوی  GPOبه سادگی ( OUیا دامنه) را انتخاب میکنیم و زبانه  Group Policy Inheritanceرا باز
میکنیم .این زبانه برآیند اولوی  GPOها ،لین های  ،GPOترتی لین ها ،جلوگیری از وراث و  Enforcedشدن لین را نمایش
میدهد .این زبانه نه  policyهای لین شده به سای را و نه فیلتر امنیتی یا  WMIرا گزارش نمیکند

Enforced

شکل 1 -11

اولوی  GPOبا لین

نکته امتحانی

هرچند جلوگیری از وراث و گزینه  Enforcedتوصیه نمیشود ولی در امتحان  70-640انتظار میرود تاثیر این

دو را یاد بگیرید.
استفاده از فیلتر امنیتی برای تغییر حوزه GPO
تا حاال یاد گرفتیم ی  GPOرا به ی سای دامنه یا  OUلین دهیم .بهرحال ممکن اس نیاز داشته باشیم  GPOرا فقط به
گروههایی از کاربران یا کاپیوترهای مشخصی اعمال کنیم تا همه کاربران یا کامپیوترهای حوزه  . GPOهرچند به طور مستقیم نمیتوان
ی  GPOرا به ی گروه امنیتی لین کرد ولی راهی برای اعمال  GPOبه گروه وجود دارد Policy .های ی  GPOفقط به
کاربرانی که مجوز  Allow Readو  Allow Apply Group Policyبه  GPOدارند اعمال میشود.
هر  GPOدارای  ACLاس که مجوزهای  GPOرا تعریف میکند .دو مجوز  Allow Readو Allow Apply Group Policy
برای اعمال ی  GPOبه کاربر یا کامپیوتر مورد نیاز اس  .برای مثال اگر کامپیوتری به واسطه لین ی  GPOبه Computers
 OUدر حوزه آن  GPOقرار گیرد ولی مجوزهای نام برده را نداشته باشد قادر به دانلود و اعمال  GPOنخواهد بود .بنابراین با تنظیم
مجوزهای مناس برای گروههای امنیتی میتوان ی  GPOرا طوری فیلتر کرد که تنظیما فقط به کامپیوترها و کاربران مورد نظر ما
اعمال شود.
به طور پیش فرض گروه  Authenticated Usersمجوز  Allow Apply Group Policyرا روی  GPOجدید دارند .این بدین
معنی اس که همه کاربران و کامپیوتر ها تح تاثیر  GPOهای لین شده به دامنه ،سای یا  OUقرار میگیرند صرف نظر از
گروههای دیگری که عضوی از آن باشند .بنابراین دو راه برای فیلترکردن حوزه  GPOوجود دارد:


مجوز  Apply Group Policyرا از گروه  Authenticated Usersحذف میکنیم ولی این مجوز را  denyنمیکنیم.
سپس گروههایی که  GPOباید به آنها اعمال شود پیدا کرده و مجوز  Readو  Apply Group Policyرا برای آنها
 Allowمیکنیم.



گروههایی که  GPOنباید به آنها اعمال شود را مشخص کرده و مجوز  Apply Group Policyرا برای آنان deny
میکنیم .با این کار کاربر یا کامپیوتر نمیتواند تنظیما  GPOرا اعمال کند حتی اگر کاربر یا کامپیوتر عضو گروه دیگری
باشد که دسترسیهای الزم را داشته باشد.
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فیلتر کردن یک  GPOبرای اعمال به گروههای مشخص
برای اعمال ی  GPOبه ی گروه امنیتی مشخص در  Group Policy Objects containerواقع در  GPO ، GPMCمورد نظر
را انتخاب میکنیم .در بخش  Security Filteringگروه  Authenticated Usersرا انتخاب کرده و  Removeرا کلی میکنیم.
 OKرا برای تایید کلی میکنیم و سپس  Addرا میزنیم .گروهی را که میخواهیم  policyبه آن اعمال شود انتخاب کرده و OK
میکنیم .نتیجه چیزی شبیه به شکل  1 -12خواهد بود که گروه  Authenticated Usersلیس نشده و گروهی که  policyباید به
آن اعمال شود لیس شده اس .
نکته

استفاده از گروههای امنیتی  globalبرای فیلتر کرده  GPOها

 GPOها فقط با گروههای امنیتی  globalفیلتر میشوند نه با domain local

شکل 1 -12

فیلتر امنیتی ی

GPO

فیلتر کردن یک  GPOبرای مستثنی کرده گروههای خاص
متاسفانه زبانه  Scopeمربوط به  GPOاجازه مستثنی کردن ( )excludeگروهها را نمیدهد .برای این کار که به معنی  denyکردن
مجوز  Apply Group Policyمیباشد باید زبانه  Delegationرا باز کنیم .دکمه  Advdncedرا کلی کنیم که کادر محاورهای
 Security Settingsظاهر میشود .روی دکمه  Addکلی میکنیم و گروهی که میخواهیم مستثنی کنیم انتخاب و  OKمیکنیم.
گروه به طور پیش فرض مجوز  Allow Readدارد .عالم کادر مربوط به این مجوز را برداشته و Deny Apply Group Policy
را انتخاب میکنیم .شکل  1 -11مثالی را نشان میدهد که در آن مجوز  Apply Group Policyمربوط به گروه  HelpDeskرا
 denyکردهاند بنابراین گروه از حوزه  GPOمستثنی شده اس .
وقتی درکادر  Security Settingsروی دکمه  OKکلی میکنیم پیغامی به ما هشدار میدهد که مجوز  Denyبر مجوزهای دیگر
غلبه میکند .برای همین پیشنهاد میشود تا حد امکان از  Denyاستفاده نشود .استفاده از این روش نسب به روش اضافه کردن گروه
در بخش  Security Filteringاز زبانه  Scopeبسیار سخ تر اس .
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شکل 1 -11
نکته

مستثنی کردن ی

گروه از حوزه  GPOبا  denyکردن مجوز Apply Group Policy

مجوز  denyشده در زبانه  Scopeنشان داده نمیشود.

متاسفانه وقتی گروهی مستثنی میشود این استثنا در بخش  Security Filteringاز زبانه  Scopeنمایش داده نمیشود .این ی
دلیل دیگری اس برای اینکه مجوز را  denyنکنیم.
فیلترهای WMI
) Windows Management Instrumentation (WMIی فنآوری زیرساخ مدیریتی اس که مدیران شبکه را قادر میکند
اشیاء  managedرا در شبکه مانیتور و کنترل کنند .ی پرس و جوی  WMIبسته به خصوصیاتی نظیر  ،RAMسرع ،CPU
ظرفی دیس  ،آدرس  ،IPنسخه سیستم عامل و سرویس پ  ،برنامههای نص شده و ویژگیهای چاپگر قادر به اجرای سیستمهای
فیلترینگ میباشد .چون  WMIتقریبا همه خصوصیا اشیاء را در کامپیوتر آشکار میکند لیس خصیصههایی که در پرس و جوی
 WMIاستفاده میشود تقریبا نامحدود اس  .پرس و جوی  WMIبا زبان ) WMI query language (WQLنوشته میشود.
ما میتوانیم از پرس و جوی  WMIبرای ساخ فیلتر  WMIاستفاده کنیم و با آن  GPOرا فیلتر کنیم .ی راه خوب برای درک
اهداف فیلتر  WMIهم برای امتحان و هم پیادهسازی در دنیای واقعی بیان مثال اس  Group Policy .با هدف توزیع برنامه و
سرویس پ قابل استفاده اس قابلیتی که در فصل  1بحث میشود .ما میتوانیم به منظور توزیع ی برنامه کاربردی ی  GPOساخته
و با فیلتر  WMIتعیین کنیم که  policyفقط باید به کامپیوترهایی با سیستم عامل و سرویس پ مشخص به عنوان مثال ویندوز
 XPبا سرویس پ  2اعمال شود .پرس و جوی  WMIبرای مثال باال به شکل زیر اس :
Select * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Caption=”Microsoft
”Windows XP Professional” AND CSDVersion=”Service Pack 3
وقتی کالین  Group Policyهمه  GPOهایی که دانلود کرده ارزیابی میکند تا تعیین کند کدامی را برای پردازش باید به CSE
ها تحویل دهد ،ی پرس و جو روی سیستم محلی اجرا میکند .اگر سیستم شرایط تعیین شده در پرس و جو را احراز کند نتیجه پرس
و جو  Trueبوده و  CSEها شروع به پردازش  GPOمیکنند.
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 WMIفضای نام را آشکار میکند که در آنها کالسهایی موجود اس که میتواند مورد پرس و جو قرار بگیرند .بسیاری از کالسهای
مفید شامل  Win32_Operating Systemدر ی کالس با نام  root\CIMv2وجود دارند.
برای ساخ فیلتر  WMIدر  GPMEروی گره  WMI Filtersکلی راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم .نامو توضیحی را برای
فیلتر تایپ کرده و دکمه  Addرا کلی میکنیم .در کادر  Namespaceفضای نام پرس و جو را تایپ میکنیم .در کادر Query
پرس و جو را وارد میکنیم و سپس  OKمیکنیم.
برای فیلتر کردن  GPOبا فیلتر  WMIزبانه  Scopeی  GPOرا باز کرده و از لیس بازشوی  WMIفیلتر  Wmiرا انتخاب
میکنیم .ی  GPOفقط توسط ی فیلتر  WMIمیتواند فیلتر شود ولی همان فیلتر  WMIمیتواند ی پرس و جوی ترکیبی با
شروط ( )criteriaچندگانه باشد .ی فیلتر  WMIمنفرد میتواند به ی یا چند  GPOلین شود و آنها را فیلتر کند .زبانه
 Generalفیلتر  WMIهمانگونه که در شکل  1 -11نشان داده شده اس  GPOهایی را نمایش میدهد که از فیلتر  WMIاستفاده
میکنند.

ی فیلتر WMI
شکل 1 -11
درباره فیلترهای  WMIسه نکته مهم وجود دارد .اول اینکه شکل فرمان  WQLمربوط به پرس و جوی  WMIکمی پیچیده اس  .با
جستجوی کلید واژه  WMI filterو  WMI queryو توضیحی درباره پرس و جو در اینترن میتوانیم نمونههایی از آن را پیدا کنیم.
اطالعات بیشتر نمونه فیلتر WMI
در آدرس http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/a16cffa4-83b3-430b-b826-
 9bf81c0d39a71033.mspx?mfr=trueمیتوانیم نمونههایی از فیلترهای  WMIپیدا کنیم .همچنین میتوانیم به WMI
) software development kit (SDKدر آدرس http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa394582.aspx
مراجعه کنیم.
دوم اینکه فیلترهای  WMIاز لحاظ اجرا باری را به سیستم تحمیل میکند .چون کالین  Group Policyباید پرس و جوی WMI
را در بازههای زمانی مشخص اجرا کند هر  91تا  111دقیقه روی کارایی سیستم تاثیر میگذارد .با مشخصا سخ افزاری کامپیوترهای
کنونی این تاثیر قابل مالحظه نیس ولی باید قبل از توزیع این فیلترها آنها را آزمایش کنیم.
سوم اینکه این فیلترها توسط سیستمهای ویندوز  2000پردازش نمیشوند .اگر ی  GPOبا ی فیلتر  WMIفیلتر شود سیستم
ویندوز  2000آنرا در نظر نمیگیرد و  GPOرا طوری پردازش میکند که گویی نتیجه فیلتر  Trueمیباشد.
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فعال یا غیرفعال کردن  GPOها و گرههای GPO
با تغییر وضعی  GPOامکان جلوگیری از پردازش تنظیما گرههای  Computer Configurationیا User Configuration
حین به روز رسانی وجود دارد .در زبانه  Detailsمربوط به  GPOکه در شکل  1 -11میبینیم روی لیس بازشوی GPO Status
کلی کرده و یکی از گزینههای زیر را انتخاب میکنیم:


Enabled

هردوی تنظیما پیکربندی کاربر و کامپیوتر در هنگام به روز رسانی توسط  CSEها پردازش

میشوند.



 CSE All Settings Disabledها  GPOها را پردازش نمیکنند.
Computer Configuration Settings Disabled

هنگام به روز آوری  policyکامپیوتر ،تنظیما

پیکربندی کامپیوتر موجود در  GPOاعمال میشود ولی  GPOدر زمان به روز آوری  policyکاربر پردازش نمیشود.


User Configuration Settings Disabled

هنگام به روز آوری  policyکاربر ،تنظیما پیکربندی کاربر

موجود در  GPOاعمال میشود ولی  GPOدر زمان به روز آوری  policyکامپیوتر پردازش نمیشود.

زبانه  Detailsمربوط به GPO
شکل 1 -11
با پیکربندی  GPO Statusمیتوانیم پردازش  policyرا بهینه کنیم .به عنوان مثال اگر ی  GPOفقط مجموعه تنظیما کاربر را
در برگیرد  GPO Statusرا در وضعیتی قرار میدهیم که تنظیما کامپیوتر غیرفعال شود .در این حال کالین  Group Policyاز
پردازش  GPOهنگام به روز رسانی  policyکامپیوتر جلوگیری میکند .چون  GPOهیت تنظیمی روی کامپیوتر ندارد نیازی به
پردازش  GPOنیس و به این شکل میتوانیم از اتالف زمان پردازنده کامپیوتر جلوگیری کنیم.
نکته

از  GPOهای غیرفعال برای زمانهای بحرانی استفاده کنیم

ممکن اس بخواهیم ی پیکربندی را در ی  GPOتعریف کنیم که در موارد اضطراری مانند اشکاال امنیتی از آن بهره ببریم .بعد آن
را به کاربران و کامپیوترهای مناس لین کنیم .سپس آنرا غیرفعال کنیم .در هنگام حادثه به راحتی آنرا فعال کرده و تنظیما مورد
نظر را اعمال کنیم.
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هدفمند کردن preferences
 Preferencesکه در ویندوز سرور  2008گزینه جدیدی اس مکانیزم تعیین حوزهای با نام  item-level targetingدارد .ما
میتوانیم آیتمهای  preferenceچندگانه را در ی  GPOداشته باشیم و هر آیتم  preferenceقابل هدفمند کردن و فیلترشدن
اس  .بنابراین برای مثال ممکن اس ی  GPOمننفرد با ی  preferenceداشته باشیم که تنظیما  folder optionsرا برای
مهندسین شرک تعریف میکند و آیتم دیگری برای تعیین تنظیما  folder optionsبرای کارمندان بخش فروش داشته باشیم .با
استفاده از ی گروه امنیتی یا  OUمیتوانیم آیتمها را هدفمند کنیم .تعداد شروط ممکن برای استفاده به دهها عدد میرسد که شامل
خصوصیا شبکه و سخ افزار ،ساع و تاریخ ،پرس و جوی  LDAPو غیره میباشد.
نکته

 preferenceها میتوانند در یک  GPOهر کدام برای جامعه هدف متفاوت پیکربندی شوند

آنچه که درباره  preferenceجدید اس این اس که به جای چند  GPOمی توانیم چند آیتم را در ی  GPOداشته باشیم .با
 Policyهای سنتی اغل نیاز به چند  GPOداریم که برای اعمال تنظیما مختلف روی گروه های خاص فیلتر شده اند.
 item-level targetingهم مانند فیلترهای  WMIبرای اجرای پرس و جو نیاز به  CSEدارد تا مشخص شود تنظیما ی آیتم
 preferenceباید اعمال شود یا نه .ما باید مواظ تاثیر  item-level targetingبر روی کارایی سیستم خود باشیم مخصوصا اگر
از گزینه هایی نظیر پرس و جوی  LDAPاستفاده کنیم که زمانی را صرف پردازش و گرفتن پاسخ از  DCمی کند .همزمان با طراحی
زیرساخ  Group Policyباید تعادلی بین مزایای  item-level targetingدر مدیری پیکربندی و تاثیر آن در کارایی سیستم
برقرار کنیم.
پردازش Group Policy
حاال که با مفهوم ،اجزاء و تعیین حوزه  Group Policyآشنا شدیم می توانیم وارد جزئیا پردازش  Group Policyشویم .ترتی
اعمال تنظیما پیکربندی را یاد گرفتیم .جمال زیر جزئیا بیشتری در مورد مراحل اعمال  GPOهای مبتنی بر دامنه بر کاربر یا
کامپیوتر ارائه می کند:
 .1کامپیوتر روشن می شود .سرویس ) Remote Procedure Call System Service (RPCSSو Multiple
) Universal Naming Convention Provider (MUPاستار می شود .کالین  Group Policyاستار
می شود.
 .1کالین  Group Policyی

لیس مرت شده از  GPOهای حوزه ای که کامپیوتر در آن قرار دارد دریاف می کند.

ترتی این لیس ترتی پردازش  GPOرا تعیین می کند که به طور پیش فرض تنظیما محلی ،سای  ،دامنه و  OUاس :
 GPO .aهای محلی .کامپیوتر دارای ویندوز سرور  XP ،2003و  2000دقیقا ی

 GPOدارند که روی همان

سیستم ذخیره می شود .ویندوز ویستا و  2008چندین  GPOمحلی دارند .اولوی  GPOهای محلی در بخش
" GPOهای محلی" در درس  1بحث می شود.
 GPO .bهای سای  .همه  GPOهایی که به سای لین
 GPOبه ی

سای (یا دامنه یا  )OUلین

می شود در رده بعدی لیس قرار می گیرد .وقتی چند

می شود خصیصه  link orderکه در زبانه  Scopeپیکربندی می

شود ترتی آنرا مشخص می کند GPO .باالتر در لیس که به عدد  1نزدی

تر اس دارای اولوی باالتر اس و

در آخر به لیس اضافه می شود .بنابراین آخر پردازش می شود و تنظیما آن روی تنظیما  GPOهایی که
زودتر اعمال شده اند می نشیند.
 GPO .cهای دامنه .این  GPOها به ترتی مشخص شده در  link orderاضافه می شوند.
نکته
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 policyهای دامنه والد توسط دامنه های فرزند به ارث نمی رسند .هر دامنه لین های مستقیم خود را دارد .ولی
کامپیوترها در دامنه های متعدد ممکن اس در حوزه ی  GPOلین شده به ی سای قرار گیرد.
 GPO .dهای  GPO. OUهای لین شده به  OUابتدا از باالترین سطح در ساختار درختی Active
 Directoryبه لیس اضافه میشوند و بعد  OUهای فرزند و بقیه .درنهای  GPOهای لین
شامل کامپیوتر میباشد افزوده میشوند .اگر  policyهای متعددی به ی

 OUلین

شده به  OUکه

شود به ترتیبی که توسط

 link orderمشخص شده افزوده میشوند.
 . Enforced GPOs .eاین نوع از  GPOها به انتهای لیس مرت شده اضافه میشوند بنابراین تنظیما آن در
انتهای پردازش اعمال میشود و بر تنظیماتی که زودتر اعمال شده غلبه میکند .نکته این اس که این نوع GPO
ها به طور معکوس ترتی بندی میشوند بعنی اول  OUبعد دامنه و سپس سای  .این مطل زمانی اهمی پیدا
میکند که سیاس های امنیتی شرک را در قال ی

 Enforced GPOبه دامنه لین

کنیم .این  GPOدر

آخر لیس مرت شده قرار میگیرد و در نتیجه در آخر اعمال میشود و تنظیماتش در باالترین اولوی قرار
میگیرند.
 GPO .2ها به ترتی مشخص شده در لیس های مرت شده پردازش میشوند .این یعنی اینکه تنظیما  GPOمحلی اول
پردازش میگردد و بعد  GPOلین
لین

شده به سای بعد دامنه و در آخر  OUهای شامل کاربر یا کامپیوتر GPO .های

شده به  OUکه کامپیوتر یا کاربر عضو مستقیم آن اس آخر پردازش میشود و در نهای  Enforced GPOها

پردازش میگردند.
همانطوری که  GPOپردازش میشود سیستم بر اساس وضعی  GPOبرای گره کامپیوتر (فعال یا غیرفعال) مشخص
میکند تنظیما آن باید اعمال شود یا نه و آیا کامپیوتر مجوز  Allow Group Policyدارد یا نه .اگر ی

فیلتر  WMIبه

 GPOاعمال شده باشد و اگر کامپیوتر دارای سیستم عامل ویندوز  XPبه بعد باشد پرس و جوی  WQLمشخص شده در
فیلتر اجرا میشود.
 .1اگر قرار باشد  GPOبه سیستم اعمال شود  CSEها شروع پردازش تنظیما  GPOمیکنند .تنظیما  policyدر
 GPOاز روشهای زیر بر  policyهای  GPOکه قبال اعمال شده غلبه میکند:


اگر ی

 policyدر ی

 policyدر  GPOلین

 GPOلین

شده به ی

 containerپیکربندی شده باشد (فعال یا غیرفعال) و همان

شده به  containerفرزند به حال  Not Configuredباشد برایند  policyها برای

کاربران و کامپیوترهای  containerفرزند تنظیم  policyوالد خواهد بود .اگر  containerفرزند با گزینه Block
 Inheritanceپیکربندی شده باشد تنظیم والد به ارث نمیرسد مگر لین

 GPOبا گزینه  Enforcedپیکربندی

شده باشد.


اگر ی

تنظیم  policyبرای  containerوالد پیکربندی شده باشد (فعال یا غیرفعال) و همان  policyبرای فرزند

پیکربندی شده باشد تنظیم  policyفرزند بر تنظیما موروثی والد غلبه میکند .اگر لین

 GPOوالد با گزینه

 Enforcedپیکربندی شده باشد تنظیم والد در اولوی قرار میگیرد.


اگر  policyمربوط به  GPOهای لین

شده به  containerوالد به حال  Not Configuredباشد و تنظیم

 OUفرزند نیز  Not Configuredباشد برایند تنظیم ،تنظیمی خواهد بود که از پردازش  GPOمحلی به دس
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میآید .اگر این تنظیم نیز  Not Configuredباشد تنظیم نهایی پیش فرض ویندوز خواهد بود.
 .1وقتی کاربر به سیستم وارد میشود مراحل 1و  2و  1برای تنظیم کاربر تکرار میشود .کالین ی

لیس مرت شده از

 GPOهای حوزه کاربر دریاف کرده به صور متقارن  GPOها را تس کرده و  GPOهایی که باید اعمال شود به
 CSEهای مناس به منظور پردازش تحویل داده میشود .اگر User Loopback Group Policy Processing
فعال باشد این مرحله تغییر میکند .این گزینه در بخش بعدی معرفی میشود.
نکته

تنظیما  policyدر گرههای  Computer Configurationو User Configuration

بسیاری از تنظیما  policyیا مختص  User Configurationاس یا مختص . Computer Configuraion
تعداد کمی از تنظیما در هر دو گره موجود اس  .اگرچه در بیشتر موارد تنظیم گره  Computer Configuraionبر
همان تنظیم در  User Cinfigurationغلبه میکند بهتر اس متن توضیحی درباره تنظیم  policyخوانده شود تا تاثیر
تنظیم را متوجه شویم.
 .1هر  91تا  111دقیقه ی

بار بعد از بو شدن کامپیوتر به روز رسانی  policyکامپیوتر اتفال میافتد و مراحل 1و2و 1برای

تنظیما کامپیوتر تکرار میشود.
 .1هر  91تا  111دقیقه ی

بار بعد از ورود کاربر به سیستم به روز رسانی  policyکاربر اتفال میافتد و مراحل 1و2و 1برای

تنظیما کاربر تکرار میشود.
نکته

تنظیمات ممکن است به سرعت اتفاق نیافتد

اگرچه بیشتر تنظیما حین به روز رسانی اعمال میشوند برخی  CSEها تا راه اندازی مجدد یا ورود مجدد به سیستم اتفال نیافتد
تنظیم را اعمال نمیکنند .برای مثال اسکریپ های  startupو  logonکه جدیدا اضافه شدهاند تا راه اندازی مجدد یا ورود مجدد به
سیستم اعمال نمیشود .نص نرمافزار که در فصل  1بحث میشود پس از راه اندازی مجدد اتفال میافتد اگر نرمافزار در تنظیما
کامپیوتر  assignشده باشد .نمونه دیگر تغییرا  policyتغییر مسیر پوشه اختصاصی کاربر میباشد که بعد از ورود مجدد به سیستم
اتفال میافتد.
پردازش  policyدر حالت Loopback
به طور پیش فرض تنظیما کاربر از  GPOکه کاربر در حوزه آن قرار دارد نشا میگیرد .صرف نظر از اینکه کاربر از طریق کدام
سیستم به شبکه وارد میشود  policyهای نهایی ثاب اس  .مواقعی ممکن اس بخواهیم کاربر بر اساس کامپیوتر مورد استفاده
پیکربندی های متفاوتی داشته باشد .برای مثال اگر بخواهیم کاربر هنگام استفاده از کامپیوترهای اتال کنفرانس ،پذیرش ،کتابخانه و
کالس نتواند دس تاپ خود را تغییر دهد از پردازش  policyبه حال  Loopbackاستفاده میکنیم .در این نوع پردازش الگوریتم
پیش فرض کالین  Group Policyبرای دریاف لیس  GPOهایی که باید به پیکربندی کاربر اعمال شود تغییر میکند .به جای
اینکه پیکربندی کاربر توسط گره  User Configurationکه کاربر در حوزه آن قرار دارد تعریف شود توسط پیکربندی کاربر که در
گره  User Configuraionمربوط به  GPOکه شیء کامپیوتر در حوزه آن قرار میگیرد تعریف میگردد.
تنظیم  User Group Policy Loopback Processing Modeکه در پوشه Computer
 Configuraion\Policies\Administrative Templates\System\Group Policyدر ابزار  GPMEقرار دارد مانند
دیگر  policyها میتواند  Enabled ،Not Configuredیا  Disabledباشد .در حال  enabledتنظیم میتواند حال
 Replaceیا  Mergeرا تعریف کند.


Replace

در این حال لیس  GPOبرای کاربر (در مرحله  1بخش "پردازش  "Group Policyدریافت شده )

تماما با لیس  GPOکه قبال برای کامپیوتر دریاف شده حین بو شدن کامپیوتر (مرحله  )1جایگزین میشود .تنظیما
 policyهای  User Configurationمربوط به  GPOکامپیوتر به کاربر اعمال میشود .حال  Replaceدر وضعیتی
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مانند کالس که کاربران بهتر اس ی


Merge

پیکربندی استاندارد را دریاف کنند مفید به نظر میرسد.

در این حال لیس  GPOکه در هنگام بو شدن سیستم برای کامپیوتر دریاف شده (مرحله  )1به

لیس  GPOبه دس آمده برای کاربر هنگام ورود به سیستم اضافه میشود(مرحله  .)1چون لیس  GPOبه دس آمده
برای کامپیوتر بعدا اعمال میشود اگر تداخلی با تنظیما لیس کاربر داشته باشد تنظیما  GPOها در لیس کامپیوتر
اولوی دارند .این حال زمانی مفید خواهد بود که بخواهیم تنظیما اضافی را به پیکربندیهای معمولی کاربران اضافه کنیم.
برای مثال ممکن اس بخواهیم به کاربری اجازه دهیم هنگام ورود به کامپیوتر اتال کنفرانس یا واحد پذیرش پیکربندی خود
را دریاف کند ولی  wallpaperبا ی

عکس استاندارد جایگزین شود و استفاده از برنامهها یا دستگاههای بخصوصی

غیرفعال شود.
پیکربندی حوزه Group Policy

تمرینات

در این تمرینا سناریویی را دنبال میکنیم که بر اساس  GPOکه در درس  1ساختیم و پیکربندی کردیم ایجاد میشود .در هر
مرحله ما تعیین حوزه  Group Policyرا اصالح میکنیم .قبل از اجرای این تمرینا  ،تمرینا درس  1را انجام دهید.
تمرین  1ساخت یک  GPOبا یک تنظیم  policyکه بر تنظیم دیگری غلبه میکند.
فرض میکنیم یکی از مدیران شبکه در دامنه  contoso.comهستیم CONTOSO Standards GPO .که به دامنه لین
شده اس تنظیمی را پیکربندی کرده اس که زمان  screen saverرا  11دقیقه مشخص کرده اس  .یکی از مهندسان شرک
گزارش میدهد که ی برنامه مهم و طوالنی هنگام اجرای  screen saverبا مشکل مواجه میشود .او از ما میخواهد این تنظیم را
برای اعضای تیم مهندسان شرک که از این برنامه استفاده میکنند غیرفعال کنیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کرده و ی

 OUسطح اول با نام  Peopleو ی

OU

فرزند با نام  Engineersمیسازیم.
 GPMC .2را باز میکنیم.
 .1روی  Engineers OUکلی

راس کرده و  Create A GPO In This Domain, And Link It Hereرا

انتخاب میکنیم.
 .1نام  Engineering Application Overrideرا وارد و  OKمیکنیم.
 .1گره  Engineers OUرا باز کرده و روی  GPOکلی

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

 .1گره  User Cinfiguration\Policies\Administrative Templates\Control Panel\Displayرا باز
میکنیم.
 .8روی تنظیم  Screen Saver Timeoutدوبار کلی

میکنیم.

 Disabled .9را انتخاب و  OKمیکنیم.
 GPME .11را میبندیم.
 .11در پنجره  Engineers OU ،GPMCرا انتخاب کرده و زبانه  Group Policy Inheritanceرا باز میکنیم.
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 .11توجه کنید که  Engineering Application Override GPOبر  CONTOSO Standards GPOاولوی
دارد.
تنظیمی که ما پیکربندی کردیم و  screen saverرا غیرفعال کرده اس بر تنظیم مشابه در CONTOSO
 Standards GPOغلبه میکند.
تمرین  2پیکربندی گزینه Enforced
میخواهیم مطمئن شویم همه سیستمها تغییرا  Group Policyرا به سرع دریاف میکنند .برای این کار میخواهیم تنظیم
 Always Wait For The Network Group Policyرا فعال کنیم و اجازه ندهیم هیت مدیر شبکهای این  policyرا مغلوب
کند و این باید به همه سیستمها اعمال شود.
 .1در پنجره  GPMCروی دامنه  contoso.comکلی راس کرده و Create A GPO In This Domain, And
 Link It Hereرا انتخاب میکنیم.
 .1نام  Enforced Domain Policiesرا وارد و  OKمیکنیم.
 .2روی  GPOکلی

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

 .1گره  Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logonرا باز
میکنیم.
 .1روی تنظیم  Always Wait For The Network At Computer Startup And Logonدوبار کلی
میکنیم.
 Enabled .1را انتخاب و  OKمیکنیم.
 GPME .1را میبندیم.
 .8روی  Enforced Domain Policies GPOکلی

راس کرده  Enforcedرا انتخاب میکنیم.

 Engineers OU .9را انتخاب و زبانه  Group Policy Inheritanceرا باز میکنیم.
توجه داشته باشید  enforced GPOدامنه حتی بر  GPOلین
ی

شده به  Engineers OUغلبه میکند .تنظیما

 GPOهمانند  Engineering Application Overrideنمیتواند تنظیماتش را به درستی اعمال کند.

تمرین  3پیکربندی فیلتر امنیتی
با گذش زمان متوجه میشویم که تعداد کمی از کاربران باید از تنظیم  screen saverمستثنی شوند .به این نتیجه میرسیم که
استفاده از تنظیما غال عملی نیس  .به جای آن از فیلتر امنیتی برای مدیری حوزه  GPOاستفاده میکنیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کرده و ی  OUبا نام  Groupsمیسازیم و در آن
ی

گروه امنیتی  globalبا نام  GPO_CONTOSO Standards_Exceptionsمیسازیم.

 .1در  GPMCسپس  Group Policy Objects containerرا انتخاب میکنیم.
 .2روی  Engineering Application Override GPOکلی
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میکنیم.

برای تایید کلی

 CONTOSO Standards GPO .1را در  Group Policy Objects containerانتخاب میکنیم.
 .1زبانه  Delegationرا کلی

میکنیم.

 .1دکمه  Advancedرا کلی

میکنیم.

 .1در کادرمحاورهای  Security Settingsدکمه  Addرا کلی

میکنیم.

 .8نام گروه را تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .9در لیس مجوزها نوار پیمایش را به سم پایین میکشیم و مجوز  Apply Group Policyرا  Denyمیکنیم .سپس
 OKمیکنیم.
 Yes .11را کلی

میکنیم.

 .11به ردیف نمایش داده شده در زبانه  Delegationدر ستون  Allowed Permissionsبرای گروه
 GPO_CONTOSO Standards_Exceptionsتوجه کنید
 .11زبانه  Scopeرا کلی

کرده و بخش  Security Filteringرا بررسی میکنیم.

فیلتر امنیتی پیش فرض  GPOجدید به این صور اس که گروه  Authenticated Usersمجوز Allow Apply
 Group Policyرا دارند بنابراین همه کاربران و کامپیوترها در حوزه لین
ی

 GPOتنظیما آنرا اعمال میکنند .حاال ما

گروه با مجوز  Deny Apply Group Policyپیکربندی کردهایم که بر مجوز  Allowغلبه میکند .اگر کاربری نیاز

دارد از  CONTOSO Standards GPOمستثنی شود کامپیوتر را به راحتی به گروه اضافه میکنیم.
تمرین  4پردازش  policyدر حالت Loopback
اخیرا یکی از کارمندان فروش در شرک  Contosoکامپیوتر خود را روشن کرده تا به یکی از مشتریان مهم شرک توضیحی ارائه دهد
در حالی که صفحه دس تاپ ویندوز برای این کار نامناس به نظر میرسیده اس  .مدیری شرک از ما خواسته لپتاپ های بخش
فروش  wallpaperنداشته باشند .وقتی این کارمندان به کامپیوترهای رومیزی وارد میشوند نیازی به مدیری  wallpaperنخواهد
بود .ولی وقتی به لپتاپ خود وارد میشوند باید روی آن کنترل داشته باشیم .برای این کار از پردازش  policyدر حال loopback
استفاده میکنیم .به عالوه اشیاء کامپیوتر برای لپتاپهای بخش فروش در  OUهای مختلف پخش شدهاند و باید از فیلتر امنیتی برای
اعمال  GPOبه ی گروه به جای ی  OUمربوط به لپتاپهای بخش فروش استفاده کنیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کرده و ی گروه امنیتی  globalبا نام Sales
 Laptopsدر  Groups OUمیسازیم .همچنین ی

 OUبا نام  Clientsبرای اشیاء کامپیوتر میسازیم.

 .1در  GPMCروی  Group Policy Objects containerکلی

راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم.

 .2در کادر  Nameعبار  Sales Laptop Configurationرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .1روی  GPOکلی

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

 .1گره  User Configuration\Policies\Administrative Templates\Desktop\Desktopرا باز میکنیم.
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 .1روی تنظیم  Desktop Wallpaperدوبار کی
 .1روی زبانه  Explainکلی

کرده و متن توضیحی را مرور میکنیم.

 .8روی زبانه  Commentکلی
 .9زبانه  Settingsرا کلی

میکنیم.

کرده و تایپ میکنیم Corporate standard wallpaper for sales laptops

میکنیم.

 Enabled .11را انتخاب میکنیم.
 .11در کادر  Wallpaper Nameعبار  c:\windows\web\Wallpaper\server.jpgرا تایپ میکنیم.
 OK .11را کلی

میکنیم.

 .12گره  Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Group Policyرا
باز میکنیم.
 .11روی تنظیم  User Group Policy Loopback Processing Modeدوبار کلی
 .11روی  Enabledکلی

میکنیم.

کرده و در لیس بازشوی  Modeگزینه  Mergeرا انتخاب میکنیم.

 OK .11کرده و  GPMEرا میبندیم.
 .11در  Sales Configuration GPO ، GPMCرا در  Group Policy Objects containerانتخاب میکنیم.
 .18در زبانه  Scopeدر بخش  Security Filteringگروه  Authenticated Usersرا انتخاب میکنیم و دکمه
میکنیم OK .را برای تایید کلی

میکنیم.

 Removeرا کلی

 .19دکمه  Addرا در بخش  Security Filteringکلی

میکنیم.

 .11نام گروه را  Sales Laptopsتایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .11روی  Clients OUکلی

راس کرده و  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم.

 Sales Laptop Configuration .11را انتخاب کرده و روی  OKکلی
ما حاال ی

میکنیم.

 GPOرا طوری فیلتر کردیم که فقط روی اشیاء در گروه  Sales Laptopsاعمال شود .ما میتوانیم اشیاء

کامپیوتر لپتاپهای بخش فروش را به گروه اضافه کنیم که باعث میشود این لپتاپها در حوزه  GPOقرار گیرندGPO .
لپتاپها را طوری پیکربندی میکند که پردازش  policyرا در حال  Mergeاجرا کند .وقتی کاربری به یکی از لپتاپها
وارد میشود تنظیما پیکربندی کاربر که کاربر در آن حوزه قرار دارد اعمال میشود و سپس تنظیما پیکربندی کاربر در
 GPOهایی که کامپیوتر در آن حوزه قرار میگیرند اعمال میشوند که یکی از آنها Sales Laptop Configuration
 GPOمیباشد.
خالصه درس

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

094

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392


حوزه اولیه  GPOتوسط لین های  GPOتعیین میشود .ی

 GPOمیتواند به ی

یا چند سای  ،دامنه یا  OUلین

شود .حوزه  GPOمیتواند توسط فیلترهای امنیتی یا فیلترهای  WMIاصالح شود.


 CSEها  GPOها را به ترتی زیر اعمال میکنندGPO :های محلی GPO ،های لین
لین




شده به دامنه و GPOهای لین

شده به سای  GPO ،های

شده به . OU

وراث  policyبا پیکربندی گزینه  Block Inheritanceدر دامنه یا  OUغیرفعال میشود.
لین

 GPOمیتواند در حال  Enforcedقرار گیرد .تنظیما در ی

 enforced GPOبه کامپیوترها و کاربران در

حوزه  GPOاعمال میشود حتی اگر گزینه  Block Inheritanceانتخاب شده باشد .به عالوه تنظیما در ی
 enforced GPOدر اولوی قرار میگیرد بنابراین بر تنظیما مشابه غلبه میکند.


از فیلتر امنیتی برای تعیین گروهی که ی

 GPOبه آن اعمال میشود یا گروههایی که باید از اعمال  GPOمستثنی شوند

استفاده میشود .فقط گروههای امنیتی  globalبرای فیلتر کردن  GPOاستفاده میشود.


در پردازش عادی  policyدر زمان به روز رسانی  policyکاربر (هنگام ورود به ویندوز و بعد از آن هر  91تا  111دقیقه)
سیستم تنظیما کاربر را از  GPOهایی که کاربر در حوزه آن قرار دارد بروی کامپیوتر اعمال میکند.



پردازش  policyبه حال  loopbackباعث میشود سیستم در اعمال  GPOها تغییر رویه دهد .در حال  Mergeبعد
از اعمال تنظیما از  GPOکه کاربر در آن حوزه قرار دارد سیستم تنظیما  policyرا از  GPOکه کامپیوتر در حوزه آن
قرار دارد اعمال میکند .این تنظیما بر تنظیماتی که از  GPOکاربر قرار دارد غلبه میکند .در حال  Replaceتنظیما
کاربر از  GPOکه کاربر در حوزه آن قرار دارد اعمال نمیشود .به جای آن فقط تنظیما از  GPOکه کامپیوتر در حوزه آن
قرار دارد اعمال میشود.

سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم ی

 GPOبا نام  Northwind Lockdownرا که پیکربندی همه کاربران شرک

Northwind

 Tradersرا اعمال میکند توزیع کنیم .و تنظیما نباید به اعضاء گروه  Domain Adminsاعمال شود .چطور این کار
را انجام میدهیم؟ (در صور صحیح بودن میتوانید همه گزینهها را انتخاب کنید)
 Northwind Lockdown GPO .Aرا به دامنه لین

میکنیم و روی دامنه کلی

راس کرده و Block

 Inheritanceرا انتخاب میکنیم.
 Northwind Lockdown GPO .Bرا به دامنه لین
 Domain Adminsاس کلی

میکنیم و روی  OUکه شامل همه کاربران گروه

راس کرده و  Block Inheritanceرا انتخاب میکنیم.

 Northwind Lockdown GPO .Cرا به دامنه لین

میکنیم و مجوز  Apply Group Policyرا برای

گروه  deny ، Domain Adminsمیکنیم.
 Northwind Lockdown GPO .Dرا به دامنه لین

میکنیم و فیلتر امنیتی را طوری پیکربندی میکنیم که

 GPOبه  Domain Usersاعمال شود.
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 .1میخواهیم کاربران هنگام ورود به سیستم در اتالهای کنفرانس و آموزش صفحه خاصی را روی دس تاپ ببینند و امکان
تغییر آنرا نداشته باشند .ی

 GPOبا نام  Public Computers Configurationبا تنظیم مورد نظر در گره User

 Configurationمیسازیم .چه کار دیگری باید انجام دهیم؟ (در صور صحیح بودن میتوانید همه گزینهها را انتخاب
کنید .هر جواب صحیح بخشی از کل جواب اس )
 .Aتنظیم  User Policy Loopback Processing Modeرا فعال میکنیم.
 GPO .Bرا به  OUکه دربرگیرنده حساب کاربری اس لین

میکنیم.

 .Cگزینه  Block Inheritanceرا روی  OUکه شامل کامپیوترهای اتال کنفرانس و آموزش اس انتخاب میکنیم.
 GPO .Dرا به  OUدربرگیرنده کامپیوترهای اتال کنفرانس و آموزش لین

درس : 3

میکنیم.

پشتیبانی از Group Policy

تحلیل و درک برنامه  Group Policyمیتواند بسیار پیچیده باشد در حالی که تنظیما متعدد در  GPOهای متعدد با روشهای
متعدد داشته باشیم .ما باید ابزارهایی داشته باشیم که بتوانیم با آنها پیادهسازی  Group Policyرا ارزیابی و عی یابی کنیم قبل از
این که مشکل بروز کند .مایکروساف در ویندوز دو ابزار را که برای پشتیبانی از  Group Policyواج هستند ارائه کرده اس یکی
) Resultant Set of Policy (RSoPو دیگری  Group Policy Operational Logsمیباشد .در این درس استفاده از
این ابزارها را در سناریوهای پشتیبانی و رفع عی به حال های  proactiveو  reactiveیاد میگیریم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


مجموعه  GPOها و تنظیما  policyرا که به ی



تاثیر تغییرا  Group Policyیا  Active Directoryرا در  RSOPپیشبینی کنیم.



گزارش وقایع را شامل وقایع مربوط به  Group Policyپیدا کنیم.

کاربر یا کامپیوتر اعمال میشود تحلیل کنیم

زمان تقریبی  21 :دقیقه
برایند مجموعه تنظیمات
در درس  1یاد گرفتیم که ی کاربر یا کامپیوتر میتواند در حوزه چند  GPOقرار گیرد .وراث  ،Group Policyفیلترها و
استثنائا بسیار پیچیده هستند و اغل پیش بینی تنظیما نهایی که اعمال خواهد شد مشکل اس  RSoP .برایند نهایی GPO
های اعمال شده به ی کاربر یا کامپیوتر ،با احتساب لین های  ، GPOاستثنائاتی نظیر  Enforcedو  Block Inheritanceو
فیلترهای  WMIمیباشد RSoP .همچنین مجموعهای از ابزارهایی اس که ما را در ارزیابی مدلسازی و رفع عی تنظیما
 Group Policyکم میکند RSoP .میتواند به ی کامپیوتر محلی یا راه دور پرس و جو ارسال کند و در جواب تنظیما
دقیقی را که به کامپیوتر یا هر کاربری که به کامپیوتر وارد شده اعمال شده گزارش کند RSoP .همچنین میتواند تنظیما policy
را که پیش بینی میشود تح شرایطی اعمال شود مدل سازی میکند .نمونه آن انتقال شیء بین  OUها یا سای ها یا تغییر عضوی
گروه اشیاء میباشد .با این قابلی ها  RSoPبه ما امکان میدهد تداخل تنظیما را بهتر مدیری کرده و رفع عی کنیم.
ویندوز سرور  2008ابزارهای زیر را برای اجرای تحلیل  RSoPفراهم میکند:


Group Policy Results Wizard



Group Policy Modeling Wizard
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Gpresult.exe

گرفتن گزارشهای  RSoPبا Group Policy Result Wizard
برای کم به تحلیل تاثیرا نهایی  GPOها و تنظیما  policyروی ی کاربر یا کامپیوتر در سازمان کنسول  GPMCویزارد
 Group Policy Resultرا ارائه داده اس  .اگر بخواهیم دقیقا بدانیم کدام تنظیما و چرا اعمال شده این ابزار به ما میگوید.
این ویزارد قادر اس روی کامپیوتر محلی یا راه دور دارای ویندوز ویستا ،ویندوز  ، XPسرور  2003و سرور  2008به WMI
 providerدسترسی پیدا کند.
 WMI providerمیتواند هر چیزی را درباره روش اعمال  Group Policyبه سیستم گزارش کند .از زمان پردازش اطالع دارد و
میداند کدام  GPOاعمال شده  ،کدام  GPOاعمال نشده و چرا  .خطاهای پدید آمده  ،تنظیما دقیقی که در اولوی قرار گرفته و
 GPOمنشا آنها را نیز میداند.
برای اجرای این ویزارد نیازمندیهای متعددی وجود دارد:


باید روی کامپیوتر مقصد اعتبار مدیریتی داشته باشیم.



سیستم عامل کامپیوتر مقصد باید ویندوز  XPیا جدیدتر باشد .این ویزارد به ویندوز  2000دسترسی ندارد.



ما باید به  WMIکامپیوتر مقصد دسترسی داشته باشیم .این بدین معنی اس که باید روشن باشد به شبکه دسترسی داشته
باشد و از طریق پور  111 , 121در دسترس باشد.
نکته

مدیری از راه دور کامپیوتر کالین را فعال کنید

اجرای  RSoPتوسط ویزارد مذکور یکی از نمونههای مدیری از راه دور میباشد .ویندوز  XPبا سرویس پ

 ،1ویندوز

ویستا و ویندوز سرور  2008دارای فایروالی اس که از ارتباطا ورودی ناخواسته حتی اگر از طرف اعضای گروه
 Administratorsباشد جلوگیری میکند Group Policy .روش سادهای را برای فعال کردن مدیری از راه دور فراهم
میکند .در پوشه Computer Configuration\Policies\Administrative
 Templates\Network\Network Connections\Windows Firewall\Domain Profileتنظیمی را با
نام  Windows Firewall: Allow Inbound Remote Administration Exceptionپیدا میکنیم .وقتی
این تنظیم را فعال میکنیم میتوانیم آدرسهای  IPیا شبکههای مجاز برای برقراری ارتباط را هم مشخص کنیم .همانند همه
تنظیما  policyمتن توضیحی آن را در زبانه  Explainمرور کرده و تاثیر این  policyرا قبل از توزیع در آزمایشگاه
بررسی میکنیم.


سرویس  WMIباید روی کامپیوتر مقصد استار شود.



اگر بخواهیم  RSoPرا برای ی

کاربر تحلیل کنیم آن کاربر باید حداقل ی

بار به سیستم وارد شده باشد .هنگام تهیه

گزارش نیازی نیس که کاربر مربوطه به سیستم وارد شده باشد.
بعد از تامین این نیازمندیها میتوانیم تحلیل  RSoPرا شروع کنیم .روی  Group Policy Resultsدر  GPMCکلی راس
کرده و  Group Policy Results Wizardرا انتخاب میکنیم .ویزارد از ما میخواهد کامپیوتر مقصد رامشخص کنیم .بعد به
 WMI providerهمان کامپیوتر متصل شده و لیستی از کاربرانی را که به سیستم وارد شدهاند جمعآوری میکند .بعد میتوانیم یکی
از کاربران را انتخاب کنیم یا از برنامه خارج شویم.
ویزارد ی گزارش  RSoPبا جزئیا را در قال  HTMLفراهم میکند .هر بخش از گزارش با کلی روی لین  Hideیا  Showیا
اینکه با دوبار کلی روی تیتر بخش باز و بسته میشود .این گزارش دارای سه زبانه میباشد:


Summary

وضعی پردازش  Group Policyرا در آخرین به روز رسانی نمایش میدهد .در این زبانه میتوانیم
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اطالعاتی را که درباره سیستم جمعآوری شده  GPO ،هایی که اعمال و یا رد شده ،عضوی گروهی که ممکن اس تح
تاثیر فیلتر شدن  GPOتوسط گروههای امنیتی قرار گرفته باشد ،فیلترهای  WMIو وضعی  CSEها ببینیم.


Settings

در این زبانه برایند مجموعه تنظیما  policyکه به کاربر یا کامپیوتر اعمال شده اس نمایش داده

میشود .این زبانه دقیقا به ما نشان میدهد پیادهسازی  Group Policyچه تاثیری روی کاربر داشته اس  .حجم عظیمی از
اطالعا در این زبانه قابل دریاف اس  .برخی گزارشها نیز وجود ندارد مانند تنظیما  wireless ،IPSecو سهمیهبندی
دیس


Policy Events

وقایع  Group Policyرا از کامپیوتر مقصد نمایش میدهد.

پس از ساخ گزارش  RSoPبا ویزارد می توانیم روی آن کلی راس کرده و پرس و جو را دوباره اجرا کنیم ،آنرا چاپ کنیم یا به
عنوان ی فایل  XMLیا  HTMLذخیره کنیم .چون این نوع فایلها توسط  Internet Explorerاجرا میشود پس گزارش
 RSoPرا میتوان به خارج از  GPMCمنتقل کرد .اگر زیر پوشه  Group Policy Resultدر ساختار درختی روی گره گزارش
کلی راس کنیم میتوانیم به حال  Advanced Viewسوئیت کنیم .در این حال  RSoPتوسط ابزار (RSoP )snap-in
نمایش داده میشود که تمام تنظیما اعمال شده را شامل  policyهای  wireless ، IPSecو سهمیه بندی دیس آشکار میکند.
تهیه گزارش  RSoPبا استفاده از Gpresult.exe
این دستور نسخه خط فرمان ویزارد  Group Policy Resultمیباشد .این دستور به همان WMI providerکه ویزارد دسترسی
دارد دسترسی داشته و همان اطالعا را ارائه میکند .در حقیق به ما امکان تهیه همان گزارشهای گرافیکی را میدهدGpresult .
روی ویندوزهای ویستا ،XP ،سرور  2003و  2008اجرا میشود .در ویندوز  2000این دستور گزارشی محدود از پردازش Group
 Policyآماده میکند و دستور آن نسب به نسخههای جدیدتر خیلی سادهتر اس .
وقتی این دستور را اجرا میکنیم میتوانیم از گزینههای زیر استفاده کنیم:


/s computername

نام یا آدرس  IPکامپیوتر مقصد را مشخص میکند .اگر از نقطه به جای نام کامپیوتر استفاده

شود یا اصال از این گزینه استفاده نشود دستور روی کامپیوتر محلی اجرا میشود.


]/scope [user | computer

گزارش را برای کاربر یا کامپیوتر نمایش میدهد .اگر این گزینه حذف شود گزارش هم

تنظیما کاربر و هم تنظیما کامپیوتر را شامل میشود.


/user username

نام کاربری را که داده  RSoPبرای او نمایش داده میشود مشخص میکند.



/r

خالصهای از داده  RSoPرا نشان میدهد.



/v

داده کامل  RSoPرا نمایش میدهد که دارای اطالعا معنیدارتری اس .



/z

داده کامل را با جزئیا

درباره همه تنظیما

اعمال شده به سیستم نمایش میدهد .اغل

این اطالعا

بیش از

میزان مورد نیاز ما میباشد.


/u domain\user /p password

اعتباری را که در گروه  Administratorsسیستم راه دور اس

فراهم

میکند .بدون این اعتبار دستور  Gpresultبا استفاده از اعتبار موجود که به سیستم وارد شدهایم اجرا میشود.


[/x | /h] filename
ویستا سرویس پ

گزارش را در فرم های به ترتی

 XMLیا  HTMLذخیره میکند .این گزینهها در ویندوز

 1و سرور  2008قابل استفاده میباشند.
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رفع مشکل  Group Policyبا ویزارد  Group Policy Resultو Gpresult.exe
به عنوان ی مدیر شبکه ما احتماال با سناریوهایی که نیاز به رفع عی
زیر آمده اس :


 GPOها اصال اعمال نمیشوند.



برایند مجموعه  policyها برای ی

از  Group Policyدارند مواجه میشویم .برخی مشکال در

کاربر یا کامپیوتر مطابق انتظار ما نمیباشد.

 Group Policy Results Wizardو  Gpresult.exeاغل باارزشترین اطالعا را از پردازش  Group Policyم
مشکال مربوطه میدهند .به خاطر داشته باشید که این ابزارها از  WMI RSoP providerبرای گزارش دقیق ماوقع روی سیستم
استفاده میکند .بررسی گزارش  RSoPاغل ما را به سوی  GPOهایی که حوزه آنها اشتباه تعیین شده یا خطاهای پردازش
 policyکه از اعمال تنظیما  GPOجلوگیری کرده هدای میکند.
اجرای تحلیل  What-Ifبا Group Policy Modeling Wizard
اگر ی کامپیوتر یا کاربر از ی سای یا  OUبه سای یا  OUدیگر منتقل شود یا گروهش تغییر یابد در ی حوزه  GPOدیگر قرار
خواهد گرف و بنابراین  RSoPبرای کامپیوتر یا کاربر متفاو خواهد بود RSoP .همچنین تغییر خواهد کرد اگر سرع لین پایین
بیاید یا پردازش  loopbackاتفال بیافتد یا اگر خصوصیاتی از سیستم که مقصد فیلتر  WMIاس تغییر کند .قبل از اعمال چنین
تغییراتی باید تاثیرا بالقوه آنرا بر  RSoPکاربر یا کامپیوتر ارزیابی کنیم Group Policy Results Wizard .تحلیل RSoP
را بر اساس آنچه که واقعا اتفال افتاده اجرا میکند .به منظور پیش بینی آینده و اجرای تحلیل  what-ifمیتوانیم از Group Policy
 Modeling Wizardاستفاده کنیم.
روی گره  Group Policy Modelingدر  GPMCکلی راس میکنیم .بعد  Group Policy Modeling Wizardرا
انتخاب کرده و مراحل ویزارد را ادامه میدهیم .مدل کردن  Group Policyتوسط شبیهساز روی  DCاجرا میشود بنابراین ما باید
دامنهای را که سیستم عامل ویندوز سرور  2003به بعد دارد مشخص کنیم .نیازی نیس که به سرور  DCوارد شویم ولی درخواس
مدل روی  DCاجرا خواهد شد .سپس باید تنظیما شبیهسازی را تعیین کنیم:


ی



مشخص میکنیم پردازش باید با ی

لین



مشخص میکنیم پردازش به حال

 loopbackانجام شود یا نه و اگر اینطور باشد یکی از حال های  Replaceیا

شیء کاربر یا کامپیوتر و یا سای  OU ،یا دامنه را برای ارزیابی انتخاب میکنیم.
با سرع کم شبیهسازی شود یا نه.

 Mergeرا انتخاب میکنیم


سایتی را برای شبیهسازی انتخاب میکنیم



گروههایی را برای کاربر و کامپیوتر انتخاب میکنیم



مشخص میکنیم کدام فیلتر  WMIدر شبیهسازی پردازش  policyکامپیوتر و کاربر اعمال گردد.

وقتی تنظیما شبیهسازی مشخص شد گزارشی شبیه به گزارش  Group Policy Resultsتولید میکند .زبانه Summary
کلیاتی را از  GPOهایی که پردازش میشوند نشان میدهد و زبانه  Settingsجزئیا تنظیما  policyرا که به کاربر یا کامپیوتر
اعمال میشود نمایش میدهد .این گزارش با کلی راس روی آن و انتخاب  Save Reportذخیره میشود.
بررسی گزارشات وقایع مربوط به Policy
ویندوز ویستا و سرور  2008توانایی ما را در رفع عی  Group Policyبا ثب وقایع  Group Policyباال میبرد .در System
 logمیتوانیم اطالعا کلی مانند خطاهای ثب شده توسط کالین  Group Policyرا که به دلیل عدم ارتباط با  DCو پیدا کردن
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 GPOها بروز کرده پیدا کنیم Application log .وقایعی را نشان میدهد که توسط  CSEها ثب شدهاند .ی  logجدید به نام
 Goup Policy Operational Logاطالعا جزئی را درباره پردازش  Group Policyمهیا میکند .این گزارشا را در ابزار
 Event Viewerمیتوانیم پیدا کنیم .گزارش وقایع  Systemو  Applicationدر گره  Windows Logsموجود اس .
Applications
And
Services
در
نیز
Group
Policy
Operational
Log
 Logs\Microsoft\Windows\Group Policy\Operationalیاف میشود .این گزارش زمانی در دسترس قرار میگیرد
که از ویزارد  Group Policy Modelingاستفاده کنیم.
تمرینات پیکربندی حوزه Group Policy
در این تمرین سناریویی را دنبال میکنیم که روی  GPOهایی ساخته میشود که در درس  1و  1ایجاد و پیکربندی شده اس  .ما
نتایج  RSoPو تحلیل از طریق مدلسازی را اجرا میکنیم و وقایع مرتبط به  policyرا در  event logsبررسی میکنیم .برای
اجرای این تمرینا باید تمرینا دروس  1و  1را انجام داده باشیم.
تمرین  1استفاده از ویزارد Group Policy Results
در این تمرین از ویزارد  Group Policy Resultsبرای بررسی  RSoPروی سرور  SERVER01استفاده میکنیم .باید
مطمئن شویم که  policyهای ساخته شده در دروس  1و  1اعمال شدهاند.
 .1با اعتبار  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1پنجره خط فرمان را باز کرده و تایپ میکنیم  gpupdate.exe /force /bootتا  Group Policyبه روز شود .منتظر
میمانیم تا سیستم راه اندازی مجدد شود .زمان سیستم را یادداش میکنیم که در تمرین  2به آن نیاز پیدا میکنیم.
 .2با ااعتبار  Administratorبه  SERVER01وارد شده و کنسول  Group Policy Managementرا باز
میکنیم.
 .1گره  Forestرا باز میکنیم.
 .1روی  Group Policy Resultsکلی
 .1دکمه  Nextرا کلی

راس کرده و  Group Policy Result Wizardرا انتخاب میکنیم.

میکنیم.

 .1در صفحه  Computer Selectionگزینه  This Computerرا انتخاب و  Nextمیکنیم.
 .8در صفحه  User Selectionبه ترتی

 Select A Specific User ،Display Policy Settings Forو

 CONTOSO\Administratorرا انتخاب میکنیم.
 .9در صفحه  Summary Of Selectionتنظیما را مرور کرده و  Nextرا میزنیم.
 Finish .11را کلی

میکنیم.

گزراش  RSoPدر پنل وسط کنسول ظاهر میشود.
 .11در زبانه  Summaryدر باالی گزارش روی  Show All Linkکلی

میکنیم.

 .11نتایج  Group Policy Summaryرا مرور می کنیم .برای تنظیما کاربر و کامپیوتر زمان آخرین اعمال  policyها و
لیس

 GPOهای اعمال شده و رد شده را می بینیم .اجزائی که برای پردازش تنظیما  policyاستفاده شده را میتوانیم

پیدا کنیم.
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 .12زبانه  Settingsو بعد در باالی صفحه  Show all linkرا کلی

میکنیم .تنظیماتی را که اعمال شده مرور میکنیم و

 GPOرا که تنظیما از آن بدس آمده پیدا میکنیم.
 .11زبانه  Policy Eventsرا کلی

کرده و گزارشی که واقعه به روز رسانی  policyرا در اثر اجرای دستور  Gpupdateدر

مرحله  1تمرین نشان میدهد پیدا میکنیم.
 .11روی زبانه  Summaryکلی

میکنیم روی صفحه کلی

راس میکنیم و  Save Reportرا انتخاب میکنیم .گزارش را

با فرم  HTMLدر پوشه  Documentsبا نام دلخواه ذخیره میکنیم.
 .11گزارش ذخیره شده  RSoPرا از پوشه  Documentsباز میکنیم.
تمرین  2استفاده از دستور Gpresult.exe
در این تمرین قرار اس تحلیل  RSoPرا از خط فرمان با استفاده از دستور  Gpresult.exeاجرا کنیم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستور  Gpresult /rرا تایپ کرده و  Enterرا میزنیم.
نتایج خالصه  RSoPنمایش داده میشود .اطالعا خیلی شبیه به اطالعا زبانه  Summaryگزارش  RSoPفراهم شده
توسط  Group Policy Results Wizardمیباشد.
 .2دستور  gpresult /vرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
گزارشی با جزئیا بیشتر درباره  RSoPتولید میشود .به بسیاری از تنظیما  Group Policyاعمال شده توسط کالین
در این گزارش توجه کنید.
 .1دستور  gpresult /zرا وارد کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
گزارش دقیقتری از  RSoPساخته میشود.
 .1دستور ” gpresult /h::%username%\Documents\RSOP.htmlرا وارد کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
ی

گزارش  RSoPبه عنوان ی

فایل  HTMLدر پوشه  Documentsما ذخیره میشود.

 .1این فایل را از پوشه  Documentsباز میکنیم .گزارش ،اطالعا و قال آن را با گزارش  RSoPکه در تمرین قبل ذخیره
کردیم مقایسه میکنیم.
تمرین  3مشاهده وقایع مرتبط با Policy
هنگامی که کالین به روز رسانی  policyرا انجام میدهد اجزاء  Group Policyمواردی را در  event logویندوز ثب
در این تمرین ما وقایع مربوط به  Group Policyرا پیدا و بررسی میکنیم.
 .1کنسول  Event Viewerرا از پوشه  Administrative Toolsباز میکنیم.

میکند.

 .1گره  Windows Logs\Systemرا باز میکنیم
 .2وقایع مربوط به  Group Policyرا پیدا میکنیم .حتی میتوانیم روی لین
کلی

 Filter Current Logدر پنل سم راس

کرده و در لیس بازشوی  Event Sourcesگزینه  Group Policyرا انتخاب کنیم.
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 .1اطالعا مرتبط با وقایع  Group Policyرا مرور میکنیم.
 .1روی گره  Applicationدر ساختار درختی زیر  Windows Logsکلی
 .1گزارشا

میکنیم.

 Applicationرا بر اساس ستون  Sourceمرت میکنیم.

 .1گزارشا را مرور میکنیم و وقایع مرتبط با  Group Policyرا پیدا میکنیم.
کدام وقایع به برنامه  Group Policyارتباط دارد و کدام به فعالی های ما برای مدیری  Group Policyمرتبط اس ؟
 .8در ساختار درختی کنسول گره Application And Services Logs\Microsoft\Windows\Group
 Policy\Operationalرا باز میکنیم.
 .9اولین واقعه مرتبط با به روز رسانی  Group Policyرا که در تمرین  1با دستور  Gpupdate.exeاتفال افتاده پیدا
میکنیم .این واقعه و وقایع بعدی را مرور میکنیم.
تمرین  1در این تمرین قرار اس مدلسازی  Group Policyرا به منظور ارزیابی تاثیرا بالقوه تنظیما  policyروی کاربرانی که
به لپتاپهای بخش فروش وارد میشوند انجام دهیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 .1ی

حساب کاربری برای  Mike Danseglioدر  People OUمیسازیم.

 .2ی

 OUبا نام  Clientsدر دامنه میسازیم.

 .1ی

حساب کامپیوتر در  Clients OUبا نام  LAPTOP101میسازیم.

 LAPTOP101 .1و گروه  Domain Usersرا به گروه  Sales Laptopsاضافه میکنیم.
ی تجربه مستند میگوید که وقتی پردازش  loopbackبا فیلترینگ گروه امنیتی ترکی میشود برنامه تنظیما کاربر
حین به روز رسانی  policyاز اعتبار کامپیوتر برای تعیین  GPOکه به عنوان بخشی از پردازش  loopbackاعمال
میشود استفاده میکند ولی کاربر وارد شده باید مجوز  Apply Group Policyرا هم داشته باشد.
 .1در کنسول  Group Policy Managementگره  Forestرا باز میکنیم.
 .1روی  Group Policy Modelingکلی
 .8روی  Nextکلی

راس کرده و  Group Plicy Modeling Wizardرا اجرا میکنیم.

میکنیم.

 .9در صفحه  Domain Controller Selectionدکمه  Nextرا میزنیم.
 .11در صفحه  User And Computer Selectionدر بخش  User Informationروی دکمه  Userبعد Browse
کلی

کرده و  Mike Danseglioرا انتخاب میکنیم.

 .11در بخش  Computer Informationروی دکمه  Computerکلی

کرده و  Browseرا کلی

میکنیم و بعد

 LAPTOP101را به عنوان کامپیوتر انتخاب میکنیم.
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 .11دکمه  Nextرا کلی

میکنیم.

 .12در صفحه  Advanced Simulation Optionsکادر  Loopback Processingرا عالم

زده و  mergeرا

انتخاب میکنیم.
اگرچه  Sales Laptop Configuration GPOپردازش  loopbackرا تعیین میکند باید برای ویزارد Group
 Policy Modelingآنرا مشخص کنیم تا در شبیهسازی آنرا در نظر بگیرد.
 .11دکمه  Nextرا کلی میکنیم.
 .11در صفحه  Alternate Active Ditectory Pathsروی دکمه  Nextکلی
 .11در صفحه  User Security Groupsروی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Computer Security Groupsروی دکمه  Nextکلی
 .18در صفحه  WMI Filters For Usersروی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

میکنیم.

میکنیم.

 .19در صفحه  WMI Filters For Computersروی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .11تنظیما خود را در صفحه  Summary Of Selectionمرور میکنیم .روی  Nextکلی

کرده و  Finishرا میزنیم.

خالصه درس
گزارشا  RSoPمیتواند در رابط کاربری ویندوز توسط  Group Policy Results Wizardتولید شود .این گزارشا نتایج واقعی پردازش نهایی
سیاس را نشان میدهد.
گزارشا  RSoPاز طریق خط فرمان نیز با دستور  Gpresult.rxrتولید میشود .گزینه  /scopeبه منظور تولید گزارش اختصاصی تنظیما کاربر
یا کامپیوتر به کار میرود .سوئیت  /sبرای اجرای  Gpresult.exeبرای سیستم راه دور کاربرد دارد.
سئواال پایان درس
.1

کاربری با بخش پشتیبانی شبکه تماس میگیرد و گزارش میدهد که مشکلی پیش آمده و ما به تنظیماتی که اخیرا روی Group
 Policyانجام دادهایم ش

میکنیم .میخواهیم اطالعا مربوط به پردازش  Group Policyرا روی سیستم او بررسی کنیم .کدام از

ابزارها به ما در جمع آوری اطالعا به صور راه دود کم

.1

میکند؟ (امکان انتخاب بیش از ی

Group Policy Modeling Wizard .a
Group Policy Results Wizard .b
Gpupdate.exe .c
Gpresult.exe .d
Msconfig.exe .e
فرض کنید مدیر شبکه شرک  Contosoهستیم .دامنه دارای پنج  GPOلین

جواب وجود دارد).

شده به دامنه اس  .یکی از آنها مربوط به

تنظیما  screen saverمیباشد .برخی کاربران گزارش میدهند  screen saverپس از  11دقیقه اجرا نمیشود .از کجا متوجه
میشویم که  GPOاعمال شده اس ؟
 .aدستور  Gpresult.exeرا برای کاربران اجرا میکنیم.
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 .bدستور  Gpresult.exe –computerرا اجرا میکنیم.
.c

دستور  Gpresult –scope computerرا اجرا میکنیم.

 .dدستور  Gpresult.exe /Target:Userرا اجرا میکنیم.

فصل 7

تنظیمات Group Policy
 Group Policyبرای مدیری پیکربندی انواع مختلف اجزاء و ویژگیهای ویندوز استفاده میشود .در فصل قبل یاد گرفتیم
زیرساخ ی  Group Policyرا پیکربندی کنیم .در این فصل یاد میگیریم زیرساخ را با هدف مدیری انواع پیکربندی مرتبط با
امنی و نص نرمافزار اعمال کنیم .همچنین با ابزارهایی نظیر  Security Configuration Wizardآشنا میشویم که کم
میکند سادهتر تشخیص دهیم کدام تنظیما بر اساس نقش سرور باید پیکربندی شود .در نهای یاد میگیریم ممیزی فایلها و پوشهها
و تغییرا  AD DSرا پیکربندی کنیم.
اهداف امتحانی در این فصل:


ساخ و نگهداری اشیاء Active Directory
 oساخ و اعمال اشیاء )GPOs( Group Policy
 oپیکربندی الگوهای GPO
 oپیکربندی  policyممیزی با استفاده از  GPOها

دروس این فصل:


درس  :1تفویض اختیار پشتیبانی کامپیوترها



درس  :1مدیری تنظیما امنیتی



درس  :2مدیری نرمافزار توسط Group Policy Software Installation



درس  :1ممیزی

قبل از شروع
برای اجرای تمرینا این فصل باید ی
به فصل  1مراجعه کنید.

 DCبا نام  SERVER01در دامنه  contoso.comساخته باشیم .برای اجرای این مراحل

دنیای واقعی
دن هلم
تعج میکنم بعد از  8سال از معرفی  Group Policyبسیاری از سازمانها هنوز از همه قابلی های آن مخصوصا در زمینه امنی
استفاده نمیکنند .سه درس از چهار درس این فصل روی تعامل بین پیکربندی امنیتی و  Group Policyتمرکز میکند.
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پیکربندیهایی نظیر عضوی گروه  Administratorsو انتساب حقول کاربری ( ، )user rightsحال های  startupسرویسها و
 policyهای ممیزی میتواند با  Group Policyمدیری شود .چیزی که در این فصل یاد میگیریم فقط برای قبولی در امتحان
 70-640کاربرد ندارد .این دانش به ما کم میکند امنی و مدیری پذیری را در شبکه ارتقاء دهیم .این قابلی شامل خود Active
 Directoryنیز می شود .در تمام هش سال گذشته دائما این سئوال را از من پرسیدند "چطور میتوان فهمید چه تغییراتی توسط
مدیران شبکه در  Active Directoryایجاد شده اس " .حاال به لطف ممیزی جدید  Directory Service Changesدر
ویندوز سرور  2008میتوانیم گزارش امنیتی را چ کنیم .حتی اگر از قبل  policyبرای مدیری پیکربندی امنیتی سازمان دارید
این ویژگی جدید به همراه ویزارد  Security Configurationتوسعه یافته قطعا قابلی های مدیری امنی را به سطح باالتری
ارتقاء میدهد.

تفویض اختیار پشتیبانی کامپیوترها

درس :1

بسیاری از سازمانها و ظیفه پشتیبانی از کامپیوترها را به دوش ی یا چند نفر از پرسنل میگذارند که به این گروه اسامی help
 desktop support ،deskو یا  supportاطالل میگردد (ما به این گروه تیم پشتیبانی میگوییم) .اغل از اعضاء تیم پشتیانی
خواسته میشود وظایفی از قبیل عی یابی ،پیکربندی یا دیگر وظایف را روی کالین ها انجام دهند و این وظایف معموال نیاز به دسترسی
مدیریتی دارند .بنابراین اعتبار اعضاء این تیم باید در سطح گروه  Administratorsکامپیوترهای کالین باشد و نیازی نیس عضو
گروه  Domain Adminsباشند بنابراین توصیه میشود آنها را به این گروه اضافه نکنیم .در عوض سیستمهای کالین را طوری
پیکربندی میکنیم که گروه پشتیبانی به گروه  Administratorsمحلی کالین ها اضافه شود Policy .های گروههای محدود شده
به ما اجازه این کار را می دهد که در این درس نحوه استفاده از آن برای افزودن اعضاء تیم پشتیبانی به گروه Administrators
آموزش داده میشود .بعد از آن وظیفه پشتیبانی از کالین ها را به این تیم محول میکنیم .چنین رویکردی برای تفویض مدیری هر
حوزهای از کامپیوترها به تیم مسئول همان کامپیوترها قابل استفاده اس .
بعد از این درس یاد میگیریم:


وظیفه مدیری کامپیوترها را محول کنیم



از  Group Policyبرای تغییر یا اجبار کردن عضوی گروهها استفاده کنیم.

زمان تقریبی:

 21دقیقه

 Policyهای گروههای محدود شده
وقتی ی  GPOرا ویرایش میکنیم و گره  ، Computer Configurationگره  ، Policiesگره  Windows Settingsو
گره  Security Settingsرا باز میکنیم همانطوری که در شکل  1 -1نشان داده شده گره  Restricted Groupsپیدا میشود

گره  Restricted Groupsاز ی شیء Group Policy
شکل 1 -1
تنظیما این  policyامکان مدیری اعضاء گروهها را فراهم میکند .در اینجا دو نوع تنظیم وجود دارد This Group Is A :
( Member Ofتنظیم  )Member Ofو ( Member Of This Groupتنظیم  . )Membersشکل  1 -1مثالهایی را
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شکل 1 -1

 policyهای گروههای محدود شده  Member Ofو Members
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درک تفاو بین این دو تنظیم اهمی دارد .تنظیم  A Member Ofمشخص میکند که گروه تعیین شده در این بخش عضو گروه
دیگری اس  .در سم چپ شکل  1 -1نمونهای از آن را میبینیم :گروه  CONTOSO\Help Deskعضو گروه
 Administratorsاس  .وقتی کامپیوتری این تنظیم را اعمال میکند گروه  Help Deskرا از دامنه عضو گروه
 Administratorsکامپیوتر خود میکند .اگر بیش از ی  GPOبا  policyهای گروههای محدود شده موجود باشد همه policy
های  Member Ofاعمال میشود .برای مثال وقتی ی  GPOلین شده به  Clients OUمشخص میکند که گروه
 CONTOSO\Help Deskعضوی از گروه  Administratorsاس و  GPOدوم لین شده به ( NYC OUی OU
فرعی از  )Clients OUمشخص میکند که گروه  CONTOSO\NYC Supportنیز عضوی از گروه Administrators
میباشد نتیجه این میشود که کامپیوترها در  NYC OUهر دو گروه  Help Deskو  NYC Supportرا به گروه
 Administratorsخود اضافه میکنند .به عالوه اینکه به طور پیش فرض گروه  Domain Adminsبه گروه
 Administratorsهمه کامپیوترهای عضو دامنه اضافه میشود .این مثال در شکل  1 -2شرح داده شده اس  .همانطوریکه میبینید
 policyهای گروههای محدود شده که از تنظیم  Member Ofاستفاده میکنند به صور تجمعی عمل میکنند.

نتیجه  policyهای گروههای محدود شده با استفاده از تنظیم Member Of
شکل 1 -2
نوع دوم  policyگروههای محدود شده تنظیم  Membersاس که مشخص کننده کل عضوی گروه تعیین شده در policy
میباشد .سم راس شکل  1 -1مثالی از این موضوع را نشان میدهد .در لیس اعضاء گروه  Administratorsگروه
 CONTOSO\Help Deskاضافه شده اس  .وقتی کامپیوتری این تنظیم را اعمال میکند تنها عضو گروه Administrators
آن سیستم گروه  CONTOSO\Help Deskخواهد بود .هر عضوی که در این  policyاضافه نشود از گروه حذف میشود حتی
 . Domain Adminsتنظیم  Membersی تنظیم حکم کننده ( )authoritativeاس یعنی لیس نهایی اعضاء همینجا
مشخص میشود .اگر بیش از ی  GPOبا  policyهای گروه محدود شده موجود باشد  GPOبا باالترین اولوی غلبه میکند .برای
مثال وقتی ی  GPOلین شده به  Clients OUعضوی گروه  Administratorsرا به صور CONTOSO\Help
 Deskمشخص میکند و  GPOدیگری که به  NYC OUلین شده عضوی گروه  Administratorsرا به صور
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 CONTOSO\NYC Supportتعیین کرده کامپیوترهای  NYC OUفقط گروه  NYCرا در عضوی
سیستم خواهند داش  .این مثال در شکل  1 -1شرح داده شده اس .

Administrators

 policyهای گروههای محدود شده با استفاده از تنظیما Members
شکل 1 -1
در شبکه سازمان خود مراق تنظیما گروههای محدود شده باشید که نتیجه مطلوب حاصل شود .این دو  policyرا با هم ترکی
نکنید و فقط از یکی از آنها استفاده کنید.
نکته امتحانی

برای امتحان  70-640باید بدانید که تنظیم  Member Ofتجمعی اس

ولی در تنظیم  Membersآن

 GPOکه اولوی باالتری دارد اعمال میشود.
تفویض مدیریت با استفاده از تنظیم  Member Ofاز  policyهای گروههای محدود شده
یکی از راههای تفویض اختیار مدیریتی نسب به کامپیوترها به صور زیر اس :
Configuration\Policies\Windows Settings\Security
 .1در  GPMEگره

Computer

 Settings\Restricted Groupsرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Restricted Groupsکلی
 .2دکمه  Browseرا کلی

راس کرده و  Add Groupsرا انتخاب میکنیم.

کرده و در کادر محاورهای  Select Groupsنام گروهی که میخواهیم که به گروه

 Administratorsاضافه کنیم مثال  CONTOSO\Help Deskتایپ میکنیم و دکمه  OKرا کلی
 .1دکمه  OKرا کلی

میکنیم تا کادر بسته شود .کادر محاورهای  Propertiesظاهر میشود.

 .1دکمه  Addنزدی

به بخش  This Group Is A Member Ofرا کلی
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 .1تایپ میکنیم  Administratorsو دکمه  OKرا کلی

میکنیم .تنظیم  Propertiesباید چیزی شبیه به سم

چپ

شکل  1 -1شود.
 .1دوباره  OKرا کلی

میکنیم تا کادر بسته شود.

تفویض اختیار عضوی گروه  Administratorsمحلی به این شکل گروه مشخص شده در مرحله  2را به آن گروه اضافه میکند ولی
هیت عضوی را از این گروه حذف نمیکند Group policy .به سادگی به کالین ها میگوید این گروه را به گروه
 Administratorsمحلی خود اضافه کنند.
برای در اختیار گرفتن کنترل کامل گروه  Administratorsمراحل زیر را دنبال میکنیم:
Computer Configuration\Windows Settings\Security
 .1در  GPMCبه مسیر
 Settings\Restricted Groupsمیرویم.
 .1روی  Restricted Groupsکلی

راس کرده و  Add Groupsرا انتخاب میکنیم.

 Administrators .2را تایپ کرده و  OKرا کلی

میکنیم .کادر محاورهای  Propertiesظاهر میشود.

 .1روی دکمه  Addکنار بخش  Members Of This Groupکلی
 .1روی دکمه  Browseکلی

کرده و نام گروهی که میخواهیم تنها عضو گروه  Administratorsشود مثال

 CONTOSO\Help Deskرا تایپ میکنیم .بعد دکمه  OKرا کلی
 .1دوباره  OKرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

کرده تا کادر  Add Memberبسته شود .تنظیم  Propertiesباید چیزی شبیه به سم

راس

شکل  1 -1شود.
 .1دوباره دکمه  OKرا کلی

میکنیم تا کادر  Propertiesبسته شود.

وقتی تنظیم  Membersرا از  policyگروههای محدود شده استفاده میکنیم لیس  Membersعضوی قطعی گروهرا
مشخص میکند .وقتی کامپیوتری این  GPOرا اعمال میکند همه اعضای گروه را که در لیس نیامده حذف کرده و اعضای
جدید را از لیس به گروه اضافه میکند .فقط کاربر  Administratorمحلی از گروه  Administratirsحذف نمیشود چون
این کاربر عضو ثاب و غیرقابل حذف گروه  Administratorsاس .
تفویض اختیار عضویت با استفاده از Group Policy

تمرینات

در این تمرین ابتدا ی  GPOبا تنظیم  policyگروههای محدود شده میسازیم که گروه  Help Deskرا به گروه
 Administratorsهمه کالین ها اضافه کند .سپس  GPOدیگری میسازیم که گروه  NYC Supportرا به گروه
 Administratorsمحلی همه کالین های  NYC OUاضافه کند .بعد مشاهده میکنیم که هر دو گروه به گروه
 Administratorsاضافه شدهاند.
برای اجرای این تمرین نیاز به اشیاء زیر در دامنه  contoso.comداریم:


 OUسطح اول با نام  Adminsبا ی

 OUفرعی با نام Admin Groups



ی

گروه امنیتی  globalبا نام  Help Deskدر Admins\Admin Groups OU



ی

گروه امنیتی  globalبا نام  NYC Supportدر Admins\Admin Groups
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ی

 OUسطح اول با نام Clients



ی

 ouبا نام  NYCدر Clients OU



ی

شیء کامپیوتر با نام  DESKTOP101در nyc ou

تمرین  1تفویض اختیار مدیریت همه کالینتها در دامنه
در این تمرین ی  GPOبا تنظیم  policyگروههای محدود شده ساخته میشود که گروه  Help Deskرا به گروه
 Administratorsهمه کالین ها اضافه میکند.
 .1در کنسول  GPMCگره  Forest\Domains\contoso.comرا باز میکنیم و Group Policy Objects
 containerرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Group Policy Objects containerکلی

راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم.

 .2در کادر  Nameتایپ میکنیم  Corporate Help Deskو دکمه  OKرا کلی
 .1روی  GPOکلی
 .1در

GPME

میکنیم.

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.
Settings\Security

گره

Configuration\Policies\Windows

Computer

 Settings\Restricted Groupsرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Restricted Groupsکلی
 .1دکمه  Browseرا کلی
 OKرا کلی

راس کرده و  Add Groupرا انتخاب میکنیم.

کرده و در کادر  Select Groupsتایپ میکنیم  CONTOSO\Help Deskو بعد دکمه

میکنیم.

 .8دکمه  OKرا کلی

میکنیم تا کادر بسته شود.

 .9روی دکمه  Addکنار بخش  This Group Is A Member Ofکلی
 .11تایپ میکنیم  Administratorsو بعد دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

میکنیم .تنظیم  Propertiesباید چیزی شبیه به سم

چپ شکل  1 -1شود.
 .11دوباره  OKرا کلی

کرده تا کادر بسته شود.

 .11پنجره  GPMCرا میبندیم.
 .12در کنسول  GPMCروی  Clients OUکلی

راس کرده و  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم.

 Corporate Help Desk GPO .11را انتخاب کرده و دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

تمرین  2در این تمرین ما یک  GPOبا یک تنظیم  policyگروههای محدود شده میسازیم که گروه NYC Support
را به گروه  Administratorsهمه کالینتهای  NYC OUاضافه میکند.
 .1در کنسول  GPMCگره  Forest\Domains\Contoso.comرا باز میکنیمGroup Policy Objects .
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 containerرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Group Policy Objects containerکلی

راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم.

 .2در کادر  Nameتایپ میکنیم  New York Supportو دکمه  OKرا کلی
 .1روی  GPOکلی

میکنیم.

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

 .1مراحل  11-1تمرین  1را تکرار میکنیم فقط در مرحله  1نام گروه را  CONTOSO\NYC Supportوارد میکنیم.
 .1در کنسول  GPMCروی  Clients\NYC OUکلی

راس کرده و  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم.

 New York Support GPO .1را انتخاب کرده و دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

تمرین  3تایید تجمعی بودن Member Of Policy
اگر بخواهیم گزارشی از تنظیما نهایی اعمال شده به ی کامپیوتر یا کاربر داشته باشیم  Group Policy Modelingروش
مناسبی خواهد بود .در این تمرین از این روش برای تایید اضافه شدن گروههای  Help Deskو  NYC Supportبه گروه
 Administratorsکامپیوترهای  NYC OUبهره میبریم.
 .1در کنسول  GPMCگره  Forestرا باز میکنیم و گره  Group Policy Modelingرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Group Policy Modelingکلی
 .2دکمه  Nextرا کلی

راس کرده و  Group Policy Modeling Wizardرا انتخاب میکنیم.

میکنیم.

 .1در صفحه  Domain Controller Selectionروی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه  User And Computer Selectionدر بخش  Computer Infornationروی دکمه Browse
کلی

میکنیم.

 .1گره دامنه و  Clients OUرا باز کرده و سپس  NYC OUرا انتخاب میکنیم.
 .1روی دکمه  OKکلی

میکنیم.

 .8کادر  Skip To The Final Page Of This Wizard Without Collecting Additional Dataرا عالم
میزنیم.
 .9روی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Summary Of Selectionsروی دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .11روی دکمه  Finishکلی

میکنیم .گزارش  Group Policy Modelingظاهر میشود.

 .11زبانه  Settingsرا کلی

میکنیم.

 .12روی  Security Settingsدوبار کلی
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 .11روی  Restricted Groupsدوبار کلی

میکنیم.

حاال میتوانیم لیس گروههای  Help Deskو  NYC Supportرا ببینیم Policy .های گروههای محدود شده با استفاده از
تنظیم  This Group Is A Member Ofبه حال تجمعی اس  .توجه داشته باشید که گزارش مشخص نمیکند که
گروههای لیس شده به گروه  Administratorsتعلق دارد .این محدودی ضعف این گزارش اس .
تمرین ( 4اختیاری)

تایید عضویت گروه Administrators

اگر محیط تس ما کامپیوتری به نام  DESKTOP101داشته باشد که عضو دامنه  contoso.comاس
گروه  Administratorsرا بررسی کنیم .در این لیس باید اعضاء زیر موجود باشند:


 CONTOSO\Help deskکه توسط  Corporate Help Desk GPOاعمال شده اس .



 CONTOSO\NYC Supportکه توسط  New York Support GPOاعمال شده اس .



 Domain Adminsکه هنگام  joinشده کامپیوتر به دامنه افزوده شده اس .



کاربر  Administratorمحلی که عضو پیش فرض اس و قابل حذف نیس .

میتوانیم اعضاء

خالصه درس


برای تفویض اختیار پشتیبانی کامپیوترها در دامنه باید عضوی گروههای  Administratorsسیستمها را مدیری میکنیم.



 GPOکه از تنظیم  Member Ofاز  policyهای گروههای محدود شده استفاده میکند میتواند گروههای دامنه را به
گروه  Administratorsمحلی اضافه کند .تنظیما  Member Ofتجمعی اس بنابراین  GPOها میتوانند گروههای
خود را به گروه  Administratorsاضافه کنند.



 GPOکه از تنظیم  Membersگروههای محدود شده استفاده میکند میتواند عضوی
تعریف کند .تنظیم  Membersنهایی و حکم کننده اس  .اگر بیش از ی

 GPOبه ی

گروه  Administratorsرا
کامپیوتر اعمال شود فقط GPO

با باالترین اولوی عضوی گروه  Administratorsرا مشخص میکند.
سئواالت پایان درس
 .1دامنه  contoso.comدارای ی
اس

وی

 GPOبا نام  Corporate Help Deskمیباشد که به  Clients OUلین

 GPOبا نام  Sydney Supportکه به  Sydney OUلین

 Clients OUمیباشند Corporate Help Desk GPO .دارای ی
 CONTOSO\Help Deskاس

و هر دو  OUزیرمجموعه

 policyگروههای محدود شده برای گروه

که  This Group Is A Member Of Administratorsرا تعریف میکند.

 Sydney Support GPOهم دارای ی
 Supportاس

شده اس

شده

 policyگروههای محدود شده برای گروه

CONTOSO\Sydney

که  This Group Is A Member Of Administratorsرا تعریف میکند .کامپیوتری با نام

 DESKTOP234به دامنه  joinشده و در  Sydney OUقرار میگیرد .کدام ی

از جوابهای زیر عضو گروه

 Administratorsروی  DESKTOP234اس ؟(در صور صحیح بودن همه جوابها را انتخاب کنید)
Administrator .A
Domain Admins .B
Sydney Support .C
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Help Desk .D
Remote Desktop Users .E
شده

 لینClients OU  میباشد که بهCorporate Help Desk  با نامGPO

 زیرمجموعهOU و هر دو

شده اس

 دارای یcontoso.com  دامنه.1

 لینSydney OU  که بهSydney Support  با نامGPO

 گروههای محدود شده برای گروهpolicy

وی

اس

 دارای یCorporate Help Desk GPO . میباشندClients OU

 تعریفCONTOSO\Help Desk  را باMembers Of This Group که تنظیم
 اسAdministrators  گروههای محدود شده برای گروهpolicy

 اسAdministrators

 هم دارای یSydney Support GPO .میکند

 کامپیوتری با نام. تعریف میکندCONTOSO\Sydney Support  را باMembers Of This Group که تنظیم
از جوابهای زیر عضو گروه

 کدام ی. قرار میگیردSydney OU  شده و درjoin  به دامنهDESKTOP234

) اس ؟(در صور صحیح بودن همه جوابها را انتخاب کنیدDESKTOP234  رویAdministrators
Administrator .A
Domain Admins .B
Sydney Support .C
Help Desk .D
Remote Desktop Users .E
شده

 لینClients OU  میباشد که بهCorporate Help Desk  با نامGPO

 زیرمجموعهOU و هر دو

شده اس

 دارای یcontoso.com  دامنه.2

 لینSydney OU  که بهSydney Support  با نامGPO

 گروههای محدود شده برای گروهpolicy

اس

 دارای یCorporate Help Desk GPO . میباشندClients OU

 تعریفCONTOSO\Help Desk  را باMembers Of This Group که تنظیم
 گروههای محدود شده برای گروهpolicy

 اسAdministrators

 هم دارای یSydney Support GPO .میکند

 را تعریفThis Group Is A Member Of Administrators که
از

وی

 اسCONTOSO\Sydney Support

 کدام ی. قرار میگیردSydney OU  شده و درjoin  به دامنهDESKTOP234  کامپیوتری با نام.میکند

صحیح بودن همه جوابها را

؟(در صور

 اسDESKTOP234  رویAdministrators جوابهای زیر عضو گروه
)انتخاب کنید
Administrator .A
Domain Admins .B
Sydney Support .C
Help Desk .D
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درس :2

مدیریت تنظیمات امنیتی

امنی دغدغه اصلی مدیران شبکه اس  .ویندوز سرور  2008دارای تنظیما بیشماری اس که روی سرویسهای اجرا شده ،پور های
باز ،پک های شبکه که به داخل یا خارج راه پیدا میکنند ،حقول و مجوزهای کاربران و فعالی هایی که ممیزی میشود تاثیر میگذارد.
این تنظیمها قابل پیکربندی بوده و متاسفانه فرمول جاویی برای اعمال بهترین پیکربندی امنیتی به سرور وجود ندارد .مناس ترین
پیکربندی امنیتی برای سرور بستگی به نقشهای آن سرور ،ترکی سیستمهای عامل در شبکه و سیاس های امنیتی سازمان دارد که
خود اینها تابع قوانین اجباری از بیرون سازمان میباشد.
بنابراین ما باید تنظیما امنیتی که سرور نیازمند آن اس تعریف و پیکربندی کنیم و البته این تنظیما باید طوری آماده شوند که
پیکربندی امنی بهینه و متمرکز باشد .ویندوز سرور  2008مکانیزمهای متعددی را فراهم می کند که با آن تنظیما امنیتی ی یا
چند سیستم را پیکربندی کنیم .در این درس ما این مکانیزمها و تعامل آنها را یاد میگیریم.
بعد از این درس ما میتوانیم:


تنظیما امنیتی را روی ی



الگوهای امنیتی را به منظور پیکربندی امنیتی ساخته و اعمال کنیم



پیکربندی امنیتی را براساس الگوهای امنیتی تحلیل کنیم



 Policyهای امنیتی را با استفاده از  Security Configuration Wizardبسازیم ،ویرایش کنیم و اعمال کنیم.



پیکربندی امنیتی را با  Group Policyتوزیع کنیم

کامپیوتر با استفاده از  Local Security Policyپیکربندی کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
پیکربندی Local Security Policy
سیستمهای عامل ویندوز  2008دارای مجموعهای از تنظیما امنیتی میباشدکه با  GPOمحلی قابل مدیری اس  .ما میتوانیم
 GPOمحلی را با استفاده از ابزار  Group Policy Object Editorیا کنسول  Local Security Policyپیکربندی کنیم.
گروهبندی تنظیما  policyدر شکل  1 -1نمایش داده شده اس .
این درس به جای جزئیا خود تنظیما روی مکانیزمهایی تمرکز میکند که با آن تنظیما امنیتی را میتوان مدیری و پیکربندی
کرد .بسیاری از تنظیما نظیر  audit policy ،account policiesو  user rights assignmentدر جای دیگری از این
کتاب بحث میشود.
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تنظیما امنیتی موجود در  GPOمحلی
شکل 1 -1
به دلیل اینکه  DCها حساب کاربری محلی ندارند (فقط حساب تح دامنه دارند)  policyهای Account Policies
 containerدر  GPOمحلی روی  DCها قابل پیکربندی نیس  .در عوض  account policiesمربوط به دامنه باید به عنوان
بخشی از ی  GPOلین شده به دامنه نظیر  Default Domain Policy GPOپیکربندی شود Account policies .در
درس اول فصل  8بحث میشود.
همانطور که در شکل  1 -1نشان داده شده اس تنظیما  local Security Settings policiesمجموعهای از تنظیما اس
که با استفاده از  Group Policyمبتنی بر دامنه پیکربندی میشود .همانطور که در فصل  1یاد گرفتیم بهترین روش مدیری
تنظیما پیکربندی  Group Policyمبتنی بر دامنه میباشد Default Domain Controllers Policy GPO .وقتی اولین
 DCبرای دامنه جدید ایجاد شود ساخته میشود .این  GPOبه  Domain Controllers OUلین میشود و برای مدیری
تنظیما امنیتی همه  DCها در دامنه استفاده میشود.
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تنظیما امنیتی در ی

 GPOمبتنی بر دامنه

مدیریت پیکربندی امنیتی با الگوهای امنیتی
دومین مکانیزم مدیری پیکربندی امنیتی الگوی امنیتی اس  .ی الگوی امنیتی مجموعهای از تنظیما اس که به عنوان ی فایل
متنی با پسوند  .infذخیره میشود .همانطوریکه در شکل  1 -1مشاهده میکنید ی الگوی امنیتی دارای تنظیماتی اس که در
 GPOمبتنی بر دامنه وجود دارد و با  GPOمحلی کمی متفاو اس  .ابزارهای مدیری الگوهای امنیتی تنظیما را در ی رابط
کاربری ارائه می دهند که در آن امکان ذخیره پیکربندی را به عنوان فایل و توزیع آن فراهم اس  .همچنین از الگوی امنیتی برای تحلیل
ک ک ک ک ک ک ک ک ک پیکربندی جاری کامپیوترها با پیکربندی مطلوب استفاده میشود.

تنظیما امنیتی در ی الگوی امنیتی
شکل 1 -1
ذخیره پیکربن دی امنیتی در الگوهای امنیتی مزایای متعددی دارد .برای مثال به دلیل اینکه الگوها به صور فایلهای متنی ساده اس
میتوانیم مانند بقیه فایل های متنی آنها را ویرایش کنیم .به عالوه الگوها کار ذخیره پیکربندیهای امنیتی انواع مختلف را طوری ساده
میکنند که به آسانی میتوان سطوح مختلف امنیتی را به کامپیوترهای با نقشهای مختلف اعمال کرد.
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الگوهای امنیتی ما را قادر میسازند هر کدام از انواع  policyها و تنظیما را پیکربندی کنیم:


Account Policies

امکان تعریف محدودی های کلمه عبور account lockout policies ،و Kerberos

 policiesرا فراهم میکند.


ما را قادر میسازد  user rights assignments ،audit policiesو

Local Policies

 security options policiesرا پیکربندی کنیم.


 Event Log Policiesامکان پیکربندی حداکثر حجم فایل  logو کککککک



 Restricted Groupsما را قادر میسازد کاربرانی را که اجازه عضوی گروهها را دارند تعیین کنیم.



System Services



Registry Permissions

را فراهم میکند.

به ما امکان میدهد انواع  startupو مجوزهای سرویسهای سیستم را تعیین کنیم.
اعطاء مجوزهای کنترل دسترسی را نسب

به کلیدهای رجیستری خاصی امکانپذیر

میکند.


File System Permissions

ما را قادر میسازد مجوزهای کنترل دسترسی به فایلها و پوشهها را تعیین کنیم.

توزیع الگوهای امنیتی از راههای مختلفی نظیر  ،Active Directory Group Policy Objectsابزار Security
 Configuration And Analysisیا  Secedit.exeامکانپذیر اس  .وقتی ی الگوی امنیتی را به ی شیء Active
 Directoryنسب میدهیم تنظیما الگو بخشی از  GPOمنتس به شیء خواهد شد .نیز میتوان ی الگوی امنیتی را مستقیما به
ی کامپیوتر اعمال کرد که در این حال تنظیما الگو بخشی از  policyهای محلی کامپیوتر میشود .در این بخش این گزینهها را
یاد میگیریم.
استفاده از ابزار الگوهای امنیتی
برای کار با الگوهای امنیتی از ابزار  Security Templatesاستفاده میکنیم .ویندوز سرور  2008کنسولی برای کار با ابزار
 Security Templatesندارد بنابراین باید یا  MMCآنرا بسازیم .این ابزار پوشهای را به نام  Securityو پوشه فرعی به نام
 Templatesدر پوشه  Documentsساخته و پوشه  Documents\Security\Templatesمسیر جستجوی الگو خواهد
شد که میتوانیم الگوها را اینجا ذخیره کنیم.
ساختن الگوی امنیتی جدید به این ترتی اس که روی گره ای که نمایانگر مسیر جستجوی الگوس (برای مثال
 )C:\Users\Documents\Administrator\Security\Templatesکلی راس کرده و  New Templateرا انتخاب
میکنیم .همچنین میتوانیم الگویی بسازیم که منعکس کننده پیکربندی موجود سرور اس که در بخش "ساخ الگوی امنیتی" روش
آنرا یاد میگیریم.
تنظیما در الگو به همان شکلی پیکربندی میشود که در  GPOمیشود .برای پیکربندی آن از ابزار Security Templates
استفاده می شود .این ابزار فقط ی ویرایشگر اس و هیت نقشی در اعمال تنظیما به سیستم ندارد .اگرچه الگو فقط ی فایل متنی
اس شکل آن میتواند گیجکننده باشد .استفاده از ابزار باعث می شود تنظیما به شکل درستی تغییر یابد .استثنا در این قانون افزودن
تنظیما امنیتی اس که قبال در بخش  Policies\Security Optionاز الگو لیس نشده اس  .هنگامی که تنظیما امنیتی
جدید شناخته میشوند اگر توسط ی کلید رجیستری قابل پیکربندی باشند می توانیم آنرا به ی الگوی امنیتی اضافه کنیم .برای این
منظور آنرا به بخش  Registry Valuesاز الگو اضافه میکنیم.
اطالعات بیشتر افزودن تنظیمات رجیستری سفارشی
مقاله " "How to Add Custom Registry Settings to Security Configuration Editorدر آدرس
 http://support.microsoft.com/?kbid=214752به ما در درک بهتر این کار کم میکند
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نکته

تنظیمات را ذخیره کنید

با کلی راس روی الگو و انتخاب  Saveار ذخیره تغییرا روی الگوی امنیتی مطمئن شوید
وقتی سروری را نص میکنیم و به  DCارتقا میدهیم ی الگوی امنیتی توسط ویندوز اعمال میشود .این الگو را میتوانیم در پوشه
 %SystemRoot%\Security\Templatesپیدا کنیم .روی ی  DCالگو  DC security.infنام دارد .این الگو به صور
مستقیم قابل ویرایش نیس و ابتدا باید آنرا به مسیر جستجوی الگو کپی کرده و ویرایش کنیم.
نکته

الگوهای امنیتی در ویندوز سرور  2008و نسخههای قبلی ویندوز

در نسخه های قبلی ویندوز تعدادی الگوی امنیتی برای تغییر و اعمال به ی کامپیوتر موجود بود که درویندوز سرور  2008با وجود
پیکربندی مبتنی بر نقش سرور و  Security Cinfiguration Managerنیازی به آن احساس نمیشود.
توزیع الگوهای امنیتی با استفاده از اشیاء Group Policy
بدون اعمال کردن الگوهای امنیتی ساخ و ویرایش آنها به خودی خود امنی را افزایش نمیدهد .برای پیکربندی تعدادی کامپیوتر در
ی عملیا میتوان ی الگوی امنیتی را به داخل  GPOمربوط به ی دامنه ،سای یا  OUمنتقل کرد .برای این کار روی گره
 Security Settingsکلی راس کرده و  Import Policyرا انتخاب میکنیم .در کادر  Import Policy Fromاگر کادر
 Clear This Database Before Importingرا عالم بزنیم همه تنظیما امنیتی در  GPOقبل از انتقال تنظیما الگو
پاک میشود بنابراین تنظیما امنیتی  GPOبا تنظیما الگو همخوانی خواهد داش  .اگر این کادر را خالی بگذاریم تنظیما امنیتی
 GPOباقی خواهد ماند و تنظیما امنیتی منتقل خواهد شد .تنظیما تعریف شده در  GPOکه در الگو نیز تعریف شده باشند با
تنظیما الگو پر خواهند شد.
پیکربندی امنیتی و ابزار تحلیل
از ابزار  Security Configuration and Analysisبه منظور اعمال الگوی امنیتی به ی کامپیوتر استفاده میشود .این ابزار
همچنین توانایی تحلیل پیکربندی امنیتی جاری سیستم و مقایسه آن با ی الگوی امنیتی را فراهم میکند .این ویژگی به ما امکان
می دهد به سرع مشخص کنیم آیا کسی تنظیما امنیتی ی کامپیوتر را تغییر داده اس و آیا سیستم با سیاس های امنیتی سازمان
همخوانی دارد یا نه.
این ابزار نیز در ویندوز سرور  2008کنسول ندارد و باید ابزار را به کنسول  MMCخود اضافه کنیم.
برای استفاده از این ابزار باید ابتدا ی بان اطالعاتی که مجموعه تنظیما امنیتی را دربر گیرد بسازیم .بان اطالعاتی رابطی بین
تنظیما واقعی امنیتی روی کامپیوتر و تنظیما ذخیره شده در الگوهای امنیتی میباشد .با کلی راس روی گره Security
 Configuration And Analysisدر ساختار درختی بانکی را ایجاد (یا بان موجود را باز ) میکنیم.
سپس میتوانیم ی یا چند الگو را منتقل کنیم .اگر بیش از ی الگو را منتقل میکنیم باید در مورد پاک کرده بان تصمیم بگیریم .اگر
بان پاک شود فقط تنظیما الگوی جدید بخشی از بان خواهد بود .اگر پاک نشود تنظیما الگوی اضافی که تعریف میشود بر
تنظیما الگوهای قبلی منتقل شده غلبه می کند .اگر تنظیما الگوهای منتقل شده جدید تعریف نشده باشد تنظیما از الگوهای
منتقل شده قبلی باقی میماند.
نکته مهم

تنظیمات بانک اطالعاتی در مقابل تنظیمات کامپیوتر

به خاطر داشته باشید که تا زمانی که بان
کامپیوتر را تغییر نمیدهد.

اطالعاتی برای پیکربندی کامپیوتر یا انتقال ی

الگو استفاده نشده تنظیماتش تنظیما

اعمال الگوهای امنیتی به یک کامپیوتر
پس از اینکه ی یا چند الگو را به منظور ساخ بان اطالعاتی منتقل کردیم میت وانیم تنظیما بان را به کامپیوتر اعمال کنیم .برای
این کار روی  Security Cinfiguration And Analysisکلی راس کرده و  Cinfigure Computer Nowرا انتخاب
میکنیم .پیغامی ظاهر می شود که مسیر فایل گزارش خطا را که درطول اجرای تنظیما ایجاد میشود مشخص کنیم .پس از اعمال
تنظیما فایل گزارش خطا را مرور میکنیم.
تحلیل پیکربندی امنیتی یک کامپیوتر
قبل از اعمال تنظیما امنیتی به ی

کامپیوتر باید پیکربندی جاری کامپیوتر را برای تشخیص اختالفا احتمالی تحلیل کنیم .روی
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 Security Cinfiguration And Analysisکلی راس کرده و  Analyze Computer Nowرا انتخاب میکنیم.
سیستم پیغام می دهد محل فایل گزارش خطا را مشخص کنیم و سپس به مقایسه تنظیما جاری کامپیوتر و بان اطالعاتی ادامه
میدهد .بعد از اتمام کار کنسول گزارشی مشابه شکل  1 -8فراهم میکند.

ابزار  Security Cinfiguration and Analysisی تحلیل پیکربندی کامپیوتر را نمایش میدهد.
شکل 1 -8
برخالف نمایش تنظیما  policyدر ابزارهای  Local Security Policy ،Group Policy Object Editor ، GPMEیا
 Security Templatesگزارش برای هر  policyتنظیم تعریف شده در بان (که از الگوهایی بدس آمده که ما منتقل کردیم) و
تنظیم جاری کامپیوتر را نمایش میدهد .دو تنظیم با هم مقایسه میشود و نتیجه مقایسه به عنوان ی پرچم در نام  policyنشان
داده میشود .برای مثال در شکل  1 -8تنظیم  Allow Log On Locallyتفاوتی را بین تنظیم بان و کامپیوتر نشان میدهد.
معانی این پرچمها به شرح زیر اس :


حرف  Xدر یک دایره قرمز نشان میدهد که  policyهم در بان

و هم در کامپیوتر تعریف شده ولی مقادیر آنها همخوانی

ندارد.



عالمت تیک سبز رنگ در یک دایره سفید
عالمت سئوال در دایره سفید

نشان میدهد  policyدر بان

نشان میدهد که  policyدر بان

و در کامپیوتر همخوانی دارند.

تعریف نشده وبنابراین تحلیل نشده اس

و یا

کاربر اجراکننده تحلیل مجوزهای الزم برای دسترسی به  policyروی کامپیوتر ندارد



عالمت تعجب در دایره سفید
بدون پرچم

نشان میدهد که  policyدر بان

نشان میدهد که  policyنه در بان

تعریف شده ولی روی کامپیوتر وجود ندارد.

و نه در کامپیوتر تعریف نشده اس .

تصحیح تفاوتهای تنظیم امنیتی
همانطوری که عناصر بان اطالعاتی را بررسی میکنیم و آنرا با تنظیما کامپیوتر مقایسه میکنیم ممکن اس تفاو هایی مشاده شود
و بخواهیم یکی از طرفین را طوری تغییر دهیم که هر دو مشابه هم شوند .ما میتوانیم روی هر  policyدوبار کلی کنیم تا کادر
 propertiesآن باز شود و مقدار آن را در بان تغییر دهیم .پس از انجام تغییرا روی بان میتوان تنظیما بان را همانطور که
در بخش قبلی شرح داده شد به کامپیوتر اعمال کنیم.
نکته

اعمال یا انتقال تغییرات بانک اطالعاتی

تغییر مقدار ی  policyدر ابزار  Security Cinfiguration and Analysisفقط بان را تغییر میدهد و نه تنظیما واقعی
کامپیوتر را .برای اعمال تغییرا روی کامپیوتر یا باید تنظیما بان را توسط دستور  Configure Computer Nowبه کامپیوتر
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اعمال کنیم یا بان را با استفاده از دستور ( Secedit.exeدر بخش " "Secedit.exeبحث میشود) یا ی
جدید منتقل کرده و آنرا به کامپیوتر اعمال کنیم.
به عنوان روش جایگزین ویرایش تنظیما امنیتی کامپیوتر نیز به طور مستقیم با استفاده از کنسول  ، Local Security Policyبا
تغییر  GPOمناس یا دستکاری فایل سیستم یا مجوزهای رجیستری امکانپذیر اس  .بعد انجام چنین تغییراتی به ابزار Security
 Configuration And Analysisمراجع کرده و دستور  Analyse Computer Nowرا انتخاب میکنیم تا مقایسه دوباره
تنظیما انجام شود.
 GPOبه ی

الگوی

ساخت یک الگوی امنیتی
با کلی راس روی  Security Configuration And Analysisو انتخاب  Export Templateمیتوان از بان اطالعاتی
ی الگوی امنیتی جدید ساخ  .در این صور الگو تنظیما بان را دارا می شود که از ی یا چند الگوی امنیتی منتقل شده و ما آنرا
به منظور انعکاس تنظیما جاری کامپیوتر تحلیل شده تغییر دادهایم.
نکته مهم

انتقال بانک به یک الگو

ویژگی  Export Templateباعث ساخ
تنیظما جاری کامپیوتر.
Secedit.exe
ی ابزار خط فرمان اس که عملکردش شبیه ابزار  Security Configuration And Analysisمیباشد .مزی این دستور در
این اس که میتوان آنرا از اسکریپ ها و فایلهای دسته ای فراخوانی کرد و توزیع الگوی امنیتی را خودکار کرد .مزی بزرگ دیگر این
دستور این اس که از آن می توان برای اعمال فقط بخشی از الگو به کامپیوتر استفاده کرد کاری که با ابزار Security
 Configuration And Analysisیا  GPOنمی توان انجام داد .برای مثال اگر بخواهیم مجوزهای سیستم فایل را از ی الگو
اعمال کنیم و بقیه تنظیما را اعمال نکنیم دستور  Secedit.exeتنها راه حل اس .
پارامترهای دستور به شرح زیر اس :
ی



Configure

الگوی جدید از تنظیما جاری بان

همه یا بخشی از بان

اطالعاتی را به کامپیوتر محلی اعمال میکند .همچنین میتوانیم برنامه را طوری

پیکربندی کنیم که قبل از اعمال تنظیما بان


Analyze
برای انتقال ی

اطالعاتی مشخق شده منتقل کند.

به کامپیوتر الگو را به بان

تنظیما امنیتی جاری کامپیوتر را با تنظیما درون بان
الگوی امنیتی به بان

اطالعاتی در زمان اجرای فرمان میشود نه از

اطالعاتی مقایسه میکند .ما میتوانیم برنامه را

اطالعاتی قبل از اجرای عملیا تحلیل پیکربندی کنیم .برنامه نتایج تحلیل را در بان

مخصوصی ذخیره میکند که بعدا با استفاده از ابزار  Security Configuration and Analysisقابل مشاهده اس .


Import

بخشی یا همه الگوی امنیتی را به ی

بان



Export

همه یا بخشی از تنظیما را از ی

بان

اطالعاتی امنیتی مشخصی منتقل میکند.
اطالعاتی امنیتی به ی

الگوی امنیتی جدید منتقل

میکند.


Validate



 Generaterollbackالگوی امنیتی را می سازد که از آن برای بازیابی پیکربندی قبلی پس از اعمال الگوی جدید

استفاده از شکل صحیح را توسط الگوی امنیتی بررسی میکند.

استفاده میشود.
برای مثال به منظور پیکربندی سیستمی توسط الگویی به نام  BaselineSecurityاز دستور زیر استفاده میکنیم:
Secedit
/cinfigure
/db
BaselineSecurity.sdb
/cfg
BaseLineSecurity.inf
/Log
BaseLineSecurity.log
جه ساخ الگوی بازیابی برای الگوی  BaseLineSecurityاز دستور زیر استفاده میشود:
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Secedit /generaterollback /cfg BaselineSecurity.inf /rbk BaselineSecurityRollback.inf
/Log BaseLineSecurityRollback.log
اطالعات بیشتر Secedit.exe
به
آن
سوئیتهای
و
Secedit.exe
درباره
بیشتر
جزئیا
منظور
به
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/b1007de8 -a11a-4d88-937025e2445605871033.mspx?mfr=true
ویزارد پیکربندی امنیتی

آدرس

از ویزارد  Security Configuraion Wizardبه منظور ارتقاء امنی ی سرور با بستن پور ها و غیرفعال کردن سرویسهای
غیرضروری استفاده میشود .این ویزارد از صفحه اصلی  ، Server Managerدر بخش  Security Informationیا از پوشه
 Administrative Toolsقابل اجراس  .همچنین نسخه خط فرمان آن  scwcmd.exeمیباشد .در خط فرمان تایپ میکنیم
آدرس
به
یا
ببینیم
را
دستور
راهنمای
تا
scwcmd
?/
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/a222cb38 -db08-4bf1-b9cf 6ec566c239e91033.mspx?mfr=trueمراجعه میکنیم.
 Security Cinfiguration Wizardنسل جدید ابزارهای مدیری امنی اس  .این ویزارد پیشرفتهتر از ابزار Security
 Cinfiguration and Analysisو سازگاری بیشتری با پیکربندی مبتنی بر نقش در ویندوز سرور  2008دارد .این ویزارد ی
فایل تنظیما امنیتی  .xmlمیسازد که سرویس ها ،تنظیما امنیتی شامل قوانین فایروال ،مقادیر رجیستری ،سیاس های ممیزی و
دیگر تنظیما امنیتی را بر اساس نقشهای ی سرور پیکربندی میکند .این تنظیما قابل تغییر اس و میتوان آنرا به سرور دیگر
اعمال کرد یا به ی  GPOانتقال داد تا به سیستمهای مختلف توزیع شود.
ایجاد سیاست امنیتی
برای ایجاد سیاس امنیتی ویزارد  Security Cinfigurationرا باز میکنیم .دکمه  Nextرا کلی کرده و Create A New
 Security Policyرا انتخاب میکنیم .دکمه  Nextرا کلی کرده و نام سرور را وارد میکنیم تا ویزارد آنرا جستجو و تحلیل کند.
سیاس امنیتی بر اساس نقش های سرور خواهد بود و ما باید روی سرور اعتبار مدیریتی داشته باشیم تا بتوانیم نقشهای آنرا تحلیل
کنیم .همچنین قبل از اجرای ویزارد باید مطمئن شویم همه برنامههایی که از پور های ورودی استفاده میکنند اجرا میشوند.
وقتی دکمه  Nextرا کلی میکنیم ویزارد شروع به تحلیل نقشهای سرور منتخ میکند و از بان اطالعاتی پیکربندی امنیتی که
سرویسها و پور های مورد نیاز هر نقش را تعریف میکند استفاده میکند .این بان مجموعهای از فایلهای  .xmlاس که در
 %SystemRoot%\Security\Msscw\Kbsنص میشود.
نکته

متمرکز کردن بانک اطالعات پیکربندی امنیتی

در محیط های شبکه سازمانی بهتر اس بان مذکور متمرکز شود تا مدیران شبکه بتوانند از همان بان در ویزارد Security
 Cinfigurationاستفاده کنند .فایلهای موجود در آدرس  %SystemRoot%\Security\Msscw\Kbsرا به ی مسیر
شبکهای کپی میکنیم سپس ویزارد را با دستور  Scw.exe /Kb DatabaseLocationاجرا میکنیم .برای مثال دستور
 scw.exe /kb \\server01\scwkbویزارد را با استفاده از بان امنیتی در پوشه اشتراکی  scwkbروی سرور
 SERVER01باز میکند.
این ویزارد از بان اطالعا پیکربندی امنیتی برای اسکن سرور منتخ استفاده کرده و موارد زیر را بررسی میکند:


نقشهای نص شده روی سرور



نقشهایی که توسط سرور اجرا شده اس .



سرویسهای نص شده روی سرور که در بان



آدرسهای  IPو شماره  subnetهای پیکربندی شده برای سرور

اطالعا

به دس

آمده درباره سرور در ی
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 ) configuration databaseنامیده میشود که البته نباید با بان اطالعا پیکربندی امنیتی( security configuration
 ) databaseاشتباه شود .با کلی روی دکمه  View Configuration Databaseدر صفحه Processing Security
 Configurationاین فایل نمایش داده میشود .تنظیما اولیه در بان اطالعاتی پیکربندی  baseline settingsنامیده میشود.
پس از اسکن سرور و ایجاد بان اطالعاتی پیکربندی امکان تغییر بان اطالعاتی وجود دارد که بعدا به منظور ایجاد سیاس های امنیتی
استفاده میشود .این سیاس ها را میتوان به سرور اعمال کرد .ویزارد  Security Configurationهر کدام از چهار گروه سیاس
امنیتی را در ی بخش ارائه میدهد.


پیکربندی سرویس مبتنی بر نقش خروجی این بخش ی

سری سیاس هایی اس

که وضعی

 startupسرویسها را

روی سرور پیکربندی میکند .میخواهیم مطمئن شویم که فقط سرویسهایی استار شوند که برای اجرای نقش سرور الزمند
 .برای دستیابی به این هدف ویزارد  Security Configurationصفحاتی دارد که نقشهای سروری ،ویژگیهای کالین ،
مدیری

و گزینههای دیگر کشف شده روی سرور را نمایش میدهد .در این ویزارد میتوانیم نقشها ویژگیها و گزینهها را

اضافه یا حذف کنیم .در صفحه آخر با عنوان  Confirm Service Changesکه در شکل  1 -9نیز نمایش داده شده
تغییرا اعمال شده به سرویسها بر اساس نقشهایی که مشخص کردیم قابل مشاهده اس .
سرور نمایش داده شده در شکل  1 -9ی  DCاس و میبینیم که سرویس  AD DSطوری پیکربندی شده که به طور
خودکار استار شود Policy .نیز سرویس را برای استار خودکار تنظیم کرده تا از نقش  AD DSپشتیبانی کند .بهرحال
صدا برای  DCسرویس ضروری نیس بنابراین این سرویس با نام  Audiosrvکه توسط گزینه Windows Audio
استفاده میشود توسط  policyغیرفعال میشود.

صفحه  Confirm Service Changesاز ویزارد Security Configuration
شکل 1 -9
اگر با تنظیما نمایش داده شده در این صفحه موافق نباشیم میتوانیم از دکمه  Backاستفاده کرده و آیتمها را انتخاب یا از
انتخاب خارج کنیم .سیاس های  startupسرویسها در صفحه  Confirm Service Changesتوسط نقشها
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سرویسها و گزینههای انتخاب شده تعیین میشود .آنهایی که انتخاب نشدهاند سیاس  startupسرویس آنها غیرفعال اس .
این امکان وجود دارد که سروری که روی آن ویزارد  Security Configurationاجرا میشود دارای سرویسهایی
هستند که توسط بان اطالعاتی پیکربندی امنیتی ویزارد  Security Configurationتعریف نشدهاند .در صفحه
 Select Additional Servicesاز ویزارد امکان افزودن سرویسهای موجود در  security policyوجود دارد به
طوری که اگر سرویسها روی سیستمی که  policyروی آن اعمال میشود موجود باشد با توجه به تنظیما  startupدر
 baseline configuration databaseاستار میشوند.
همچنین امکان دارد روی سروری که روی آن سیاس های امنیتی اعمال میشود سرویسهایی موجود باشد که روی سروری
که از آن سیاس امنیتی ساخته شده وجود نداشته باشد .در صفحه  Handling Unspecified Servicesمیتوانیم
مشخص کنیم که چنین سرویسهایی غیرفعال باشند یا در حال  startupجاری خود باقی بمانند.


امنیت شبکه

بخش  Network Securityتنظیما

دیوار آتش سیاس

امنیتی را فراهم میکند که توسط

 Windows Firewall with Advanced Securityاعمال میشود .همانند بخش Role-Based Service
 Configurationبخش  Network Securityصفحهای از تنظیما

نشا

گرفته از تنظیما

اطالعاتی پیکربندی را نمایش میدهد .تنظیما در بخش  Network Securityبه جای حال
آتش اس  .شکل  1 -11قانونی را نشان میدهد که به درخواس های  pingورودی به ی

 baselineدر بان
 startupقوانین دیوار

 DCاجازه ورود میدهد .قوانین

موجود قابل تغییر اس و میتوان قوانین مشخصی را حذف یا اضافه کرد.

صفحه  Network Security Rulesاز ویزارد Security Configuration
شکل 1 -11
 Windows Firewall with Advanced Securityدیواره آتش  statefulرا با Internet Protocole
) security (IPSecترکی میکند که همه پک های  Ipv4و  Ipv6را بازرسی و فیلتر کرده و پک های ناخواسته از بین
می برد مگر قانونی در دیواره آتش ساخته شود که به ترافی مربوط به ی پور  ،برنامه یا سرویس اجازه عبور دهد .سیاس
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امنیتی ایجاد شده توسط ویزارد  Security Configurationقوانین دیوار آتش را مدیری
پیکربندی  IPSecانجام نمیشود.


تنظیمات رجیستری

بخش تنظیما

رجیستری پروتکلهایی را پیکربندی میکند که برای ارتباط با کامپیوترهای
) ، LDAP ، server message block (SMBسطوح

دیگر استفاده میشود .صفحا این ویزارد عالم گذاری پک
تایید هوی

) LAN Manager(LMو انباره مقادیر درهم شده ( LM )hashکلما عبور را مشخص میکند .هر کدام از

این تنظیما در صفحه مناس خود شرح داده شده و ی


میکند ولی در این ویزارد

لین

در هر صفحه ما را به صفحه راهنمای ویزارد هدای میکند.

سیاست ممیزی این بخش تنظیماتی را ایجاد می کند که ممیزی موفقی
به عالوه این بخش به ما امکان میدهد ی

یا شکس

عملیا مختلفی را مدیری

الگوی امنیتی را با نام  SCWAudit.infبه داخل سیاس

ابزار  Security Templatesکه قبال شرح داده شد برای امتحان تنظیما

میکند.

امنیتی وارد کنیم.

الگو استفاده میشود که در آدرس

 %SystemRoot%\Security\Msscw\Kbsجای دارد.
در صور عدم نیاز به هر ی از سه بخش آخر برای درج در سیاس امنیتی خود امکان گذر از کنار آنها در ویزارد وجود دارد .در
آخر نام و مسیر فایل را همانند شکل  1 -11وارد کرده و توضیحی به منظور مستندسازی درج میکنیم.

شکل  1 -11صفحه  Security Policy File Nameاز ویزارد Security Configuration
اگر روی دکمه  View Security Policyکلی کنیم تنظیما سیاس امنیتی را میتوانیم بررسی کنیم .البته امکان انتقال
ی الگوی امنیتی به سیاس امنیتی وجود دارد .الگوهای امنیتی که قبال معرفی شد شامل تنظیماتی اس که در Managing
 Security Configuration with Security Templatesوجود ندارد .مثالهایی از این تنظیما گروههای محدود
شده  ،سیاس های  event logو سیاس های امنیتی رجیستری و سیستم فایل میباشد .با درج ی الگوی امنیتی میتوانیم
مجموعه پربارتری از تنظیما پیکربندی را در سیاس امنیتی داشته باشیم .اگر تنظیمی در الگوی امنیتی با ویزارد Security
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 Configurationتداخل داشته باشد تنظیم ویزارد در اولوی باالتر قرار میگیرد .وقتی روی دکمه  Nextکلی
گزینههای اعمال فوری الگوی امنیتی به سرور یا اعمال آن در زمان دیگر قابل انتخاب اس .

میکنیم

ویرایش سیاست امنیتی
اجرای ویزارد  Security Configurationو انتخاب  Edit An Existing Security Policyویرایش ی سیاس
امنیتی ذخیره شده را امکانپذیر میکند .روی دکمه  Browseکلی میکنیم تا فایل سیاس امنیتی را با پسوند  .xmlپیدا
کنیم .وقتی پیغام انتخاب سرور ظاهر شد سروری را که برای ساخ سیاس امنیتی استفاده شده اس انتخاب میکنیم.
اعمال سیاست امنیتی
اگر بخواهیم ی سیاس امنیتی را اعمال کنیم ویزارد  Security Configurationرا باز میکنیم و در صفحه
 Configuration Actionگزینه  Apply An Existing Security Policyرا انتخاب میکنیم .با استفاده از دکمه
 Browseمحل فایل  .xmlرا مشخص میکنیم .در صفحه  Select Serverسروری را که سیاس روی آن پیاده میشود
مشخص می کنیم .بسیاری از تغییرا مانند افزودن قوانین جدید به دیوار آتش برای برنامههای در حال اجرا و غیرفعال کردن
سرویسها نیازمند راهاندازی مجدد هستند.
بیاثر کردن یک سیاست امنیتی اعمال شده
وقتی ی سیاس امنیتی پس از اعمال ،نتایج مطلوبی به بار نمی آورد باید تنظیما را به حال اول برگردانیم .اجرای ویزارد
 Security Configurationو انتخاب گزینه  Rollback The Last Applied Security Policyاین کار را انجام
میدهد .وقتی ی سیاس امنیتی توسط این ویزارد اعمال میشود فایلی به عنوان  rollbackایجاد میشود که تنظیما قبلی
سیستم را ذخیره میکند .پروسه  rollbackاین فایل را به روی سیستم اعمال میکند.
ویرایش تنظیمات یک سیاست امنیتی اعمال شده
وقتی ی الگوی امنیتی اعمال شده مقاصد ما را تامین نمیکند میتوانیم به صور دستی تنظیما را توسط کنسول Local
 Security Policyکه در آغاز این درس شرح داده شده تغییر دهیم .بنابراین با استفاده از ویزارد Security
 Configurationمی توانیم به همه تنظیما امنیتی از تنظیما دستی گرفته تا الگوهای امنیتی و ساخ سیاس های امنیتی
احاطه داشته باشیم.
توزیع یک سیاست امنیتی با استفاده از Group Policy
با سه روش یکی ویزارد  Security Configurationدوم دستور  Scwcmd.exeو سوم انتقال سیاس امنیتی به ی
 GPOمیتوان سیاس امنیتی ساخته شده توسط ویزارد  Security Configurationرا توزیع کرد .جه انتقال ی
سیاس امنیتی به ی  GPOبا اعتبار کاربر  Administratorدامنه وارد شده و دستور  Scwcmd.exeرا همراه با
 transformبه کار میبریم .برای مثال دستور ”scwcmd transform /p:”Contoso DC Security.xml
” /g:”Contoso DC Security GPOی  GPOبا نام  Contoso DC Security GPOساخته و تنظیما فایل
 Contoso DC Security.xmlرا به آن منتقل میکند GPO .حاصل مانند بقیه میتواند به ی شیء لین شود .برای
اطالعا بیشتر درباره مراحل این کار دستور  scwcmd.exe transformرا تایپ میکنیم.
تنظیمات الگوها سیاستها و  GPOها
همان گونه که در مقدمه درس گفته شد جند مکانیزم برای مدیری تنظیما امنیتی موجود اس  .ابزارهایی نظیر کنسول Local
 Security Policyمیتوانند تنظیما ی س یستم مشخص را ویرایش کنند .از الگوهای امنیتی که از ویندوز  2000به بعد
اضافه شده برای مدیری تنظیما روی ی یا چند سیستم و یا مقایسه وضعی جاری با وضعی مطلوب تعریف شده توسط الگو
استفاده میشود.
سیاس های امنیتی که توسط  Security Configuration Wizardایجاد میشود آخرین ابزار اضافه شده به مجموعه ابزار
مدیری پیکربندی امنیتی میباشد .اینها ی سری فایلهای مبتنی بر نقش با پسوند  .xmlهستند که حال های startup
سرویسها ،قوانین دیوار آتش ،سیاس های ممیزی و برخی تنظیما رجیستری را تعریف میکنند .سیاس های امنیتی میتواند
الگوهای امنیتی را ترکی کند .الگوهای امنیتی و سیاس های امنیتی هردو میتوانند با استفاده از  Group Policyتوزیع شوند.
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تعداد زیاد ابزارهای موجود تشخیص بهترین روش مدیری امنیتی را مشکل میکند .باید سعی کنیم تا حد ممکن از Group
 Policyبرای توزیع پیکربندی امنیتی استفاده کنیم .از ی سیاس امنیتی مبتنی بر نقش که توسط ویزارد Security
 Configurationتهیه میشود میتوانیم ی  GPOبسازیم .پس از ساخ  GPOمیتوانیم با ابزار Group Policy
 Management Editorتغییراتی را روی  GPOایجاد کنیم .تنظیماتی که با  Group Policyپیکربندی نمیشود روی
تنظیما امنیتی  GPOمحلی پیکربندی میکنیم.
مدیریت تنظیمات امنیتی

تمرینات

در این تمرینا توسط ابزارهای ارائه شده در درس تنظیما امنیتی را مدیری
در دامنه  contoso.comموجود باشد.


 OUسطح اول با نام Admins



 OUبا نام  Admin Groupsدر Admins OU



ی

میکنیم .برای اجرای این تمرینا باید اشیاء زیر

گروه امنیتی  globalبا نام  SYS_DC Remote Desktopدر . Admins\Admin Groups OU

گروه باید عضو گروه  Remote Desktop Usersباشد .این عضوی

به گروه

SYS_DC Remote

 Desktopمجوز الزم برای ارتباط با پروتکل  RDP-Tcpرا فراهم میکند.
به جای این کار میتوانیم با استفاده از کنسول  Terminal Service Configurationاین گروه را به  ACLمربوط به ارتباط
 RDP-Tcpاضافه کنیم .روی  RDP-Tcpکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .سپس روی زبانه Security
کلی میکنیم و دکمه  Addرا کلی کرده و تایپ میکنیم  . SYS_DC Remote Desktopدوبار روی  OKکلی میکنیم
با کادر بسته شود.
تمرین  1پیکربندی Local Security Policy
در این تمرین  local security policyرا به منظور اعطاء مجوز به ی گروه برای ورود به ی  DCبه نام  SERVER01با
استفاده از  Remote Desktopبه کار میگیریم Local security policy .مربوط به ی  DCروی همان  DCتاثیر میگذارد
و بین  DCها تکثیر نمیشود.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  Local Security Policyرا از پوشه  Administrative Toolsباز میکنیم.
 .2گره  Security Settings\Local Policies\User Rights Assignmentsرا باز میکنیم.
 .1در پنل وسط روی  Allow Log On Through Terminal Servicesدوبار کلی
 .1روی  Add User Or Groupکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1تایپ میکنیم  CONTOSO\SYS_DC Remore Desktopو دکمه  OKرا کلی
 .1دوباره روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم.

اگر بخواهیم نتیجه این تمرین را ببینیم با کاربر عضو گروه  SYS_DC Remote Desktopو از طریق Remote
 Desktopبه  DCوارد میشویم و حساب کاربری ساخته و آنرا به گروه اضافه میکنیم .مطمئن میشویم که گروه عضو
گروه  Remote Desktop Usersاس و مجوز ارتباط با استفاده از  RDP-Tcpرا دارد.
حاال تنظیم را حذف می کنیم چون در تمرینا بعدی با ابزارهای دیگری این تنظیم را پیکربندی میکنیم.
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 .8روی  Allow Log On Through Terminal Servicesدوبار کلی

میکنیم.

 CONTOSO\SYS_DC Remote Desktop .9را انتخاب میکنیم.
 .11روی  Removeکلی
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم.

تمرین  2ساخت الگوی امنیتی
در این تمرین ی الگوی امنیتی ساخته میشود که به گروه  SYS_DC Remote Desktopحق ورود با استفاده از Remote
 Desktopرا میدهد.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1پنجره  Runرا باز میکنیم.
 .2تایپ میکنیم  mmcو کلید  Enterرا میزنیم.
 .1از منوی  Fileگزینه  Add/Remove Snap-inرا انتخاب میکنیم.
 .1از لیس  Available Snap-insگزینه  Security Templatesرا انتخاب و روی دکمه  Addکلی

کرده و  OKرا

میزنیم.
 .1از منوی  Fileگزینه  Saveرا انتخاب و کنسول را روی دس تاپ با نام  Security Managementذخیره میکنیم.
 .1روی  C:\Users\Administrator\Documents\Security\Templatesکلی

راس

کرده و

New

 Templateرا انتخاب میکنیم.
 .8تایپ میکنیم  DC Remote Desktopو  OKمیکنیم.
 .9گره  DC Remote Desktop\Local Policies\User Rights Assignmentرا باز میکنیم.
 .11در پنل وسط روی  Allow Log On Through Terminal Servicesدوبار کلی

میکنیم.

 Define These Policy Settings In The Template .11را انتخاب میکنیم.
 .11روی  Add User Or Groupکلی

میکنیم.

 .12عبار  CONTOSO\SYS_DC Remote Desktopرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

 .11روی  DC Remote Desktopکلی

راس کرده و  Saveرا انتخاب میکنیم.

تمرین  3استفاده از ابزار Security Configuration and Analysis
در این تمرین با کم

الگوی امنیتی  DC Remote Desktopپیکربندی  SERVER01را تحلیل میکنیم و اختالف بین
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پیکربندی موجود سرور و پیکربندی مطلوب تعریف شده در الگو را تشخیص میدهیم .سپس الگوی امنیتی جدیدی میسازیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم .کنسول  Security Managementکه در تمرین 1
ساختیم باز میکنیم.
 .1ابزار  Add/Removeرا از منوی  Fileانتخاب میکنیم.
 .2از لیس  Available Snap-insگزینه  Security Configuration And Analysisرا انتخاب و دکمه  Addرا
کلی

میکنیم .سپس  OKرا میزنیم.

 .1از منوی  Fileگزینه  Saveرا انتخاب کرده تا کنسول با تغییرا ذخیره گردد.
 .1گره  Security Configuration And Analysisرا انتخاب میکنیم.
 .1روی همان گره کلی
بان

راس

کرده و  Open Databaseرا انتخاب میکنیم .دستور  Open Databaseبرای ساخ

اطالعاتی امنیتی جدید به کار میرود.
میکنیم .کادر محاورهای  Import Templateظاهر

 .1تایپ میکنیم  SERVER01 Testو روی  Openکلی
میگردد.

 .8الگوی  DC Remote Desktopرا که در تمرین  1ساختیم انتخاب کرده و روی  Openکلی
 .9روی  Security Configuration And Analysisکلی

میکنیم.

راس کرده و  Analyse Computer Nowرا انتخاب

میکنیم.
 OK .11میکنیم تا مسیر پیش فرض برای ایجاد فایل گزارش خطا تایید شود.
 .11گره  Local Policiesرا باز کرده و  User Rights Assignmentرا انتخاب میکنیم.
 .11توجه کنید که  Allow Log On Through Terminal Services policyبا ی
اس  .این نشاندهنده تفاو بین تنظیم بان

دایره قرمز و عالم

 Xمشخص

و کامپیوتر میباشد.

 .12روی  Allow Log On Through Terminal Servicesدوبار کلی
 .11به تفاو ها توجه کنید .کامپیوتر طوری پیکربندی نشده اس

میکنیم.

که به گروه SYS_DC Remote Desktop Users

اجازه ورود از طریق  Terminal Servicesرا بدهد.
 .11همچنین توجه کنید که  Computer Settingاجازه ورود گروه  Administratorsرا از طریق Terminal
 Servicesمیدهد .این تنظیم مهمی اس که باید به بان
 .11کادر نزدی

انتقال یابد.

 Administratorsزیر  Database Settingرا کلی

ورود از طریق  Terminal Servicesبه بان

کرده و  OKمیکنیم .این کار باعث میشود حق

به گروه  Administratorsاعطاء شود .این کار تغییری در الگو ایجاد

نمیکند و روی پیکربندی فعلی کامپیوتر تاثیر ندارد.
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 .11روی  Security Configuration And Analysisکلی
اطالعا

امنیتی را ذخیره میکند .اطالعا

راس

کرده و  Saveرا انتخاب میکنیم .این کار بان

نمایش داده شده در نوار وضعی

نشان می دهند که الگو را ذخیره میکنیم ولی این درس نیس و ما بان
 .18روی  Security Configuration And Analysisکلی

زمانی که دستور  Saveرا انتخاب میکنیم

اطالعا امنیتی را ذخیره میکنیم.

راس کرده و  Export Templateرا انتخاب میکنیم.

 DC Remote Desktop .19را انتخاب و  Saveرا میزنیم .حاال الگوی ساخته شده در تمرین  1با تنظیما تعریف شده
در بان

اطالعا امنیتی در ابزار  Security Configuration And Analysisجایگزین شده اس .

 .11کنسول  Security Managementرا بسته و باز میکنیم .این کار برای  refreshکردن تنظیما نمایش داده شده در
ابزار  Security Templatesالزم اس .
 .11گره

Desktop\Local

Remote

C:\Users\Administrator\Security\Templates\DC

 Policies\User Rights Assignmentرا باز میکنیم.
 .11در پنل وسط روی  Allow Log On Through Terminal Servicesدوبار کلی

میکنیم.

 .12توجه کنید که در الگوی امنیتی هم گروه  Administratorsو هم گروه  SYS_DC Remote Desktopاجازه
دارند از طریق  Terminal Servicesارتباط برقرار کنند.
 .11روی  Security Cinfiguration And Analysisکلی

راس

کرده و  Configure Computer Nowرا

انتخاب میکنیم.
 OK .11می کنیم تا مسیر فایل گزارش خطا تایید شود .تنظیما بان

اطالعا به سرور اعمال میشود .حاال تایید میکنیم که

تغییرا حقول کاربری اعمال شده اس .
 .11کنسول  Local Security Policyرا باز میکنیم .اگر کنسول باز باشد کافی اس

روی  Security Settingsکلی

راس کرده و  Reloadرا انتخاب کنیم.
 .11گره  Security Settings\Local Policies\User Rights Assignmentرا باز میکنیم .روی Allow Log
 On Through Terminal Servicesدوبار کلی

میکنیم.

 .18بررسی میکنیم که هم  Administratorsو هم  SYS_DC Remote Desktopلیس

شده باشند .کنسول

 Local Security Policyتنظیما جاری و واقعی سرور را نمایش میدهد.
تمرین  4استفاده از ویزارد Security Configuration
سیاس

امنیتی برای  DCهای دامنه  contoso.comبر اساس پیکربندی

در این تمرین از ویزاردی برای تعریف ی
 SERVER01استفاده میشود.
 .1به عنوان کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1ویزارد  Security Configurationرا باز میکنیم.
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 Next .2را میزنیم.
 Create A New Security Policy .1را انتخاب کرده و  Nextرا کلی

میکنیم.

 .1نام پیش فرض سرور را که  SERVER01اس قبول کرده و  Nextرا کلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Processing Security Configuration Databaseدر صور
 Configuration Databaseکلی
 .1روی  Nextکلی

نیاز میتوانیم روی

View

کرده و پیکربندی به دس آمده از  SERVER01را مرور کنیم.

کرده و در صفحه معرفی بخش  Role Based Configurationنیز  Nextرا کلی

میکنیم.

 .8در صفحا Select Administration And Other ،Select Client Features ،Select Server Roles
 Select Additional Services ،Optionsو  Handling Unspecified Servicesمیتوانیم تنظیما
 SERVER01را بررسی کنیم ولی نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم.
 .9در صفحه  Confirm Service Changesلیس
تنیظما

بازشوی  Viewرا باز کرده و  All Servicesرا انتخاب میکنیم.

ستون  Current Startup Modeرا بررسی میکنیم که حال

 startupمربوط به  SERVER01را

منعکس میکند و آنها را با تنظیما ستون  Policy Startup Modeمقایسه میکنیم .دوباره از منوی بازشوی ، View
 Changed Servicesرا انتخاب میکنیم.
 .11در صفحه معرفی بخش  Network Securityدکمه  Nextرا کلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Network Secuity Rulesمیتوانیم قوانین دیواره آتش برگرفته از پیکربندی  SERVER01را بررسی
کنیم .هیت تنظیمی را تغییر نمیدهیم و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه معرفی بخش  Registry Settingsروی  Nextکلی
 .12در صفحا

این بخش تنظیما

میکنیم.

را بررسی میکنیم ولی چیزی را تغییر نمیدهیم .در صفحه Registry Settings

 Summaryتنظیما را بررسی کرده و دکمه  Nextرا میزنیم.
 .11در صفحه معرفی بخش  Audit Policyروی  Nextکلی
 .11در صفحه  System Audit Policyتنظیما

میکنیم.

را بررسی کرده ولی هیت چیز را تغییر نمیدهیم .روی  Nextکلی

میکنیم.
 .11در صفحه  Audit Policy Summaryتنظیما
کرده و روی  Nextکلی

ستون  Current Setting and Policy Settingرا بررسی

میکنیم.

 .11در صفحه معرفی بخش  Save Security Policyروی  Nextکلی

میکنیم.

 .18در کادر متنی  Security Policy File Nameعبار  DC Security Policyرا تایپ میکنیم.
 .19روی  Include Security Templatesکلی
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 .11روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

 .11با استفاده از دکمه  Browseمسیر الگوی  DC Remote Desktopرا که در تمرین  2ساختیم مشخص کرده و دکمه
 Openرا میزنیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم تا کادر بسته شود.

 .12روی  View Security Policyکلی

می کنیم تا تنظیما سیاس امنیتی را ببینیم .در پیغام مربوط به تایید استفاده از

 ActiveX controlدکمه  Yesرا کلی
 Configuration Wizardروی  Nextکلی

میکنیم .پس از بررسی پنجره را میبندیم و در پنجره Security
میکنیم.

 .11تنظیم  Apply Laterرا قبول کرده و روی  Nextکلی
 .11روی  Finishedکلی

میکنیم.

میکنیم.

تمرین  5انتقال سیاست امنیتی ساخته شده توسط ویزارد  Security Configurationبه یک Group Policy
در این تمرین سیاس امنیتی ساخته شده در تمرین  1را به  GPOتبدیل میکنیم تا بتوانیم توسط  Group Policyبه کامپیوترها
اعمال کنیم:
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .2دستور  cd c:\windows\security\msscw\policiesرا تایپ کرده و  Enterرا میزنیم.
 .1عبار ? scwcmd transform /را تایپ کرده و  Enterرا میزنیم.
 .1دستور  scwcmd transform /p:”DC Security Policy.xml” /g:”DC Security Policyرا تایپ کرده و
کلید  Enterرا میزنیم.
 .1کنسول  Group Policy Managementرا باز میکنیم.
 .1گرههای  contoso.com ،Domains ،Forestو  Group Policy Objectsرا باز میکنیم.
 DC Security Policy .8را انتخاب میکنیم .این  GPOتوسط دستور  Scwcmd.exeساخته شده اس .
 .9روی زبانه  Settingsکلی

میکنیم و تنظیما  GPOرا بررسی میکنیم

 .11نزدی

 Security Settingsدکمه  Show Linkکلی

 .11نزدی

 Local Policies/ User Rights Assignmentدکمه  Show linkرا کلی

میکنیم.
میکنیم.

 .11مطمئن میشویم که گروههای  BUILTIN\Administratorsو CONTOSO\SYS_DC Remote Desktop
حق  Allow Log On Through Terminal Servicesرا دارند GPO .هنوز به  DCها اعمال نشده زیرا به
 Domain Controllers OUلین
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تنظیما امنیتی را میتوانیم از طریق  GPOمحلی روی ی

کامپیوتر خاص پیکربندی کنیم .این نوع  GPOبا استفاده از

ابزار  Group Policy Object Editorیا کنسول  Local Security Policyقابل ویرایش اس .


تنظیما امنیتی در ی

الگوی امنیتی با استفاده از ابزار  Security Templatesقابل تعریف اس  .الگوهای امنیتی

میتواند تعداد زیادی تنظیم مرتبط با امنی را تعریف کند.


الگوهای امنیتی توسط ابزار  Security Configuration and Analysisبرای ساخ بان
اس  .سپس ابزار میتواند پیکربندی سیستم را از باب تفاو های بین تنظیما جاری کامپیوتر و بان
همچنین ابزار قادر اس تنظیما بان



را به کامپیوتر اعمال کند یا تنظیما بان

را به ی

اطالعاتی قابل استفاده
اطالعاتی تحلیل کند.

الگوی امنیتی منتقل کند.

 Secedit.exeابزار خط فرمانی اس که عملکرد ابزار  Security Configuration and Analysisرا اجرا کرده و
توسعه میدهد.



سیاس های امنیتی مجموعههایی از تنظیما هستند که توسط ویزارد  Security Configurationساخته میشوند و
حال های  startupسرویسها ،قوانین دیوار آتش ،تنظیما مشخص رجیستری و سیاس های ممیزی را تعریف میکنند.
ویزارد  Security Configurationسیاس های امنیتی را مبتنی بر نقشهای سرور میسازد.



ی

سیاس امنیتی میتواند تنظیما را در الگوی امنیتی ثب کند .در حالتی که تنظیما تداخل داشته باشند تنظیما

سیاس امنیتی اولوی دارند.


 Scwcmd.exeابزار خط فرمانی اس که عملکرد ویزارد  Security Configurationرا اجرا کرده وتوسعه میدهد.



میتوانیم ی



میتوانیم از دستور  Scwcmd.exe transformبرای تبدیل سیاس امنیتی به ی

الگوی امنیتی را به ی

 GPOمنتقل کنیم.
 GPOبهره ببریم.

سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم تنظیما امنیتی را از طریق  Group Policyبه سرورها اعمال کنیم .تنظیما باید حقول کاربری را که روی
ی

سرور در محیط تس پیکربندی شده اعمال کند .از کدام ابزار باید استفاده میشود؟
Local Security Policy .A
Security Configuration And Analysis .B
Security Configuration Wizard .C
Security Templates .D

 .1میخواهیم تنظیما امنیتی را از طریق  Group Policyبه سرورها اعمال کنیم .تنظیما باید سرویسها ،قوانین دیوار
آتش و سیاس های ممیزی مناس برای سرورهای شبکه را که به عنوان سرورهای فایل و چاپ عمل میکنند پیکربندی کند.
کدام ابزار این کار را بهتر انجام میدهد؟
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Local Security Policy .A
Security Configuration And Analysis .B
Security Configuration Wizard .C
Security Templates .D
 .2توسط ویزارد  Security Configurationی

سیاس امنیتی ساختهایم .حاال میخواهیم تنظیما آنرا به سرورهای

 Servers OUاعمال کنیم .کدام مرحله از مراحل زیر ضروری اس ؟ (دو گزینه را انتخاب کنید که هر کدام بخشی از
جواب هستند).
 .Aاز دستور  Scwcmd.exe /transformاستفاده میکنیم.
 .Bی

شیء  Group Policyدر  Group Policy Objects containerمیسازیم.

 .Cروی گره  Security Settingsاز ی
 GPO .Dرا به  Servers OUلین

 GPOکلی

راس کرده و  Importرا انتخاب میکنیم.

میدهیم.

.E

درس :3

مدیریت نرمافزار با Group Policy Software Installation

ممکن اس با ابزارهای متعددی که به منظور توزیع نرمافزار در سازمان استفاده میشود نظیر Microsoft System Center
) Configuration Manager (Configuration Managerو نسخههای قدیمی آن Microsoft System
) Management Server (SMSآشنا باشید  .اگرچه این ابزارها تواناییهای زیادی دارند میتوانیم بسیاری از نرمافزارها را بدون
این ابزارها توسط سرویس نص نرمافزار  Group Policyیا ( )GPSIتوزیع کنیم.
بعد از این درس میتوانیم:


نرمافزارها را با استفاده از  GPSIروی کامپیوترها و کاربران توزیع کنیم.



نرمافزار نص شده با  GPSIرا حذف کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
مفهوم نصب نرمافزار با Group Policy
 GPSIبرای ساخ ی

محیط نرمافزاری طراحی شده استفاده میشود که ویژگیهای زیر را دارد:



کاربران به برنامههایی که برای کارشان نیاز دارند دسترسی دارند صرف نظر از این که ازکدام کامپیوتر به شبکه وارد میشوند.



کامپیوترها برنامه های مورد نیاز را خواهند داش بدون اینکه تیم پشتیبانی دخالتی در این کار داشته باشند.



برنامهها برای تامین نیازهای سازمان میتوانند به روز ،نگهداری و حذف شوند.

 Extentionمربوط به نص نرمافزار یکی از  extentionهای سم کالین اس (CSEها) که با استفاده از  Group Policyاز
مدیری پیکربندی و تغییر پشتیبانی میکند CSE .ها در فصل  1بررسی شدند Extention .به ما اجازه میدهد توزیع اولیه ،ارتقا و
حذف متمرکز نرمافزار را مدیری کنیم .همه پیکربندیهای توزیع نرمافزار در ی  GPOبا استفاده از روندهایی که جزئیا آن در
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همین درس شرح داده میشود مدیری میشود.
Windows Installer Packages
 GPSIاز سرویس  Windows Installerبرای نص نگهداری و حذف نرمافزار استفاده میکند.سرویس Windows Installer
نرمافزارها را با استفاده از اطالعا موجود در پکیج  Windows Installerمربوط به نرمافزار مدیری میکند .پکیج Windows
 Installerدر فایلی با پسوند  .msiقرار دارد که وضعی نص برنامه را مشخص میکند، Package .دربرگیرنده دستورا صریح
راجع به نص و حذف ی برنامه میباشد .این امکان وجود دارد که  packageها را با استفاده از یکی از انواع فایل زیر سفارشی کنیم:


فایلهای  Transformبا پسوند .mst

این فایلها وسیلهای برای سفارشی کردن نص ی

برنامه محسوب

میشوند .برخی از برنامهها ویزاردها یا الگوهایی را فراهم میکنند که به کاربر اجازه ساخ  transformرا میدهد .برای
مثال شرک  Adobeابزار توزیع شبکهای برای برنامه  Adobe Acrobat Readerارائه داده که ی

transform

تولید میکند .بسیاری از سازمانها از  transformها برای پیکربندی تایید مجوز کاربر ( end user license
 )agreementو یا غیرفعال کردن ویژگیهای خاصی از برنامه مانند به روز رسانی خودکار که از طریق اینترن انجام
میشود استفاده میکنند.


فایلهای  Patchبا پسوند .msp
 fixها و سرویس پ

این فایلها برای به روز رسانی ی

فایل  .msiبرای دریاف آپدی های امنیتیbug ،

ها استفاده میشود .فایل  .mspدستورالعملهایی درباره اعمال فایلهای به روز رسانی و کلیدهای

رجیستری در پتهای نرمافزاری ،سرویس پ

یا آپدی های نرمافزاری دارد .برای مثال آفیس  2003و نسخههای جدیدتر با

فایلهای  .mspارائه میشوند.
نکته

نصب فایلهای  .mspو .mst

فایلهای فول را به تنهایی نمیتوان توزیع کرد .این فایلها باید به ی پکیج  Windowds Installerاعمال گردد.
 GPSIاز فایلهای برنامههای  ).zap( non-MSIبه صور محدود استفاده میکند .به این نوع فایلها پکیجهای برنامه سطح پایین
نیز میگویند که محل توزیع نرمافزار ( )SDPو دستور  setupرا مشخص میکند .برای جزئیا بیشتر مقاله شماره  231747را در
آدرس  http://support.microsoft.com/?kbid=231747مشاهده کنید .بسیاری از سازمانها از فایلهای  .zapاستفاده
نمیکنند چون برای نص برنامه کاربر باید دسترسی مدیریتی به سیستم داشته باشد .وقتی  GPSIی برنامه را با استفاده از پکیج
 Winsows Installerنص میکند کاربر نیاز به دسترسی مدیریتی ندارد و در سازمانهای با امنی باال قابل پیاده سازی اس .
نکته

 GPSIو پکیج Windows Installer

 GPSIتنها در صورتی میتواند برنامهها را به طور کامل مدیری کند که برنامهها با استفاده از پکیج  Windows Installerنص
شوند .ابزارهای دیگری نظیر  Configuration Managerو  SMSمیتوانند برنامههایی که از مکانیزمهای توزیع دیگر استفاده
میکنند مدیری کنند.
فایل  transform ، .msiو دیگر فایلها که برای نص ی برنامه مورد نیاز اس در ی  SDPبه اشتراک گذاشته شده ذخیره
میشوند.
گزینههای توزیع نرمافزار
ما میتوانیم از طریق  assignکردن برنامهها به کاربران یا کامپیوترها یا با  publishکردن برنامهها برای کاربران نرمافزارها را توزیع
کنیم .روش  assignزمانی به کار میآید که برنامه اجباری باشد و زمانی که کاربران تشخیص میدهند برنامه برایشان مفید اس یا نه
از  publishاستفاده میکنیم.
نکته امتحانی

تفاوت بین  assignکردن و  publishکردن برنامهها را باید یاد بگیرید.

وقتی برنامهای به کاربری  assignمیشود تنظیما رجیستری برنامه شامل پسوندهای نام فایل به روز
 Assignکردن برنامه
شده و میانبرهای آن در منوی استار یا دس تاپ ایجاد میشود .برنامه در اولین بار که کاربر برنامه را روی کامپیوتر اجرا میکند نص
می شود یا با انتخاب برنامه در منوی استار یا با باز کردن ی سند که به برنامه  associateشده اس  .زمانی که ی برنامه به
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کامپیوتر  assignمیشود هنگام بو شدن ویندوز برنامه نص میشود.
 Publishکردن برنامه

وقتی برنامهای برای کاربری  publishمیشود حتی اگر روی کامپیوتر کاربر نص شده باشد ظاهر

نمیشود .در عوض برنامه به عنوان برنامه در دسترس کاربر برای نص توسط اپل  Add Or Remove Programsدر کنترل
پنل در ویندوز  XPیا در  Programs And Featuresدر ویندوز سرور  2008و ویستا ظاهر میشود .به عالوه برنامه میتواند
هنگامی که کاربر ی فایل  associateبه برنامه را باز میکند نص شود .برای مثال اگر  Acrobat Readerبرای کاربر
 publishشده باشد وقتی کاربر ی فایل مرتبط را باز میکند برنامه شروع به نص میکند.
برنامهها میتوانند به کاربران یا کامپیوترها  assignیا  publishشود و ما میتوانیم ی ترکی مناس برای دستیابی به اهداف
مدیریتی نرمافزاری ایجاد کنیم .جدول  1 -1جزئیا مختلف گزینههای توزیع نرمافزار را شرح میدهد.
جدول  1 -1گزینههای توزیع نرمافزار
( Assignکاربر)

( Assignکامپیوتر)

( Publishفقط کاربر)

دفعه بعد که کاربر وارد
میشود

دفعه بعد که کامپیوتر بو
میشود

کاربر برنامه را نص میکند
از

کنترل پنل – Add Or
Remove Programs
در ویندوز  XPیا
Programs And
 Featuresدر ویندوز
 2008و ویستا

منوی استار یا میانبر
دس تاپ .برنامه میتواند
طوری پیکربندی شود که به
طور خودکار هنگام ورود
نص گردد.

برنامه به طور خودکار هنگام
بو کامپیوتر نص میشود

نرمافزار نص نمیشود و
کاربر فایلی را باز میکند که
به برنامه  associateشده
آیا برنامه نص میگردد؟

بلی اگر auto-install
فعال باشد

بلی

برنامه قبال نص شده اس

آیا کاربر میتواند برنامه را با
استفاده ازکنترل پنل حذف
کند؟

بلی و کاربر میتواند دوباره از
کنترل پنل آنرا نص کند

بلی و نرمافزار برای نص
مجدد از میانبرهای منوی
استار یا association
های فایل در دستری اس

خیر فقط کاربر مدیر محلی
میتواند برنامه را حذف کند
و کاربر میتواند پروسه تعمیر
نرمافزار را اجرا کند

فایلهای نص مورد
پشتیبانی

پکیجهای Windows
( Installerفایلهای
 ).msiو فایلهای zap

پکیجهای Windows
( Installerفایلهای
).msi

پکیجهای Windows
( Installerفایلهای
).msi

پس از توزیع  GPOنرمافزار دفعه بعد که کاربر وارد
میشود
برای نص آماده اس

آماده سازی SDP
حال که  GPSIرا در سطح باال یاد گرفتیم میتوانیم  SDPرا آماده کنیم SDP .ی پوشه به اشتراک گذاشته شده اس که کاربران
و کامپوترها میتوانند از روی آن برنامهها را نص کنند .پوشهای را به اشتراک گذاشته و داخل آن پوشههای دیگری برای برنامههای
مختلف ایجاد میکنیم .سپس پکیج برنامه و فایلهای مورد نیاز را به پوشهها کپی میکنیم .مجوز  Read And Executeبرای
کاربران و کامپیوترها روی پوشهها اعطاء میکنیم که کمترین مجوز مورد نیاز برای نص برنامه از  SDPمیباشد .مدیران  SDPباید
بتوانند فایلها را تغییر دهند یا حذف کنند.
ساخت  GPOتوزیع نرمافزار
برای این کار ابتدا از کنسول  Group Policy Managementبرای ساخ ی  GPOجدید یا انتخاب  GPOموجود استفاده
میشود GPO .را با ابزار  GPMEویرایش میکنیم .گرههای User Configration\Policies\Software
 Settings\Software Installationرا باز میکنیم .یا به جای آن میتوانیم گره  Software Installationرا در شاخه
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 Computer Configrationباز کنیم .روی  Software Installationکلی راس کرده و  Newو بعد  Packageرا
انتخاب میکنیم .از دکمه  Browseبرای محلیابی فایل  .msiمربوط به برنامه استفاده میکنیم .روی  Openکلی میکنیم .کادر
محاورهای  Deploy Softwareهمانند شکل  1 -11ظاهر میشود Assigned ، Published .یا  Advancedرا انتخاب
میکنیم .امکان  publishکرده ی برنامه به کامپیوتر وجود ندارد بنابراین وقتی پکیج در گره  Software Installationدر
 Computer Configurationایجاد میشود این گزینهها در دسترس نیستند.

کادر محاورهای Deploy Software
شکل 1 -11
گزینه  Advancedما را قادر میسازد مشخص کنیم برنامه  publishشود یا  assignو همچنین به ما اجازه میدهد خصوصیا
پیشرفته پکیج برنامه را پیکربندی کنیم .بنابراین پیشنهاد میگردد از این گزینه استفاده شود .کادر محاورهای Package
 Propertiesظاهر میشود .از بین خصوصیا مهم چند مورد در زیر توضیح داده میشود:


 Deployment Typeدر زبانه  Deploymentبوده که یکی از موارد  Publishedیا  Assignedمشخص
میشود.



Deployment Options

بر اساس انتخاب نوع توزیع ،گزینههای مختلفی در بخش Deployment

 Optionsظاهر میشود .این گزینهها همراه دیگر تنظیما زبانه  Deploymentرفتار نص برنامه را مدیری
میکنند.


Uninstall This Application When It Falls Out Of The Scope Of
اگر این گزینه انتخاب شود هنگامی که دیگر  GPOروی کاربر یا کامپوتر اعمال
Management
نشود برنامه به طور خودکار حذف میشود.



Upgrades

در زبانه  Upgradesمیتوانیم برنامهای را که این پکیج ارتقاء میدهد مشخص میکنیم.

ارتقاء در بخش بعدی همین درس شرح داده میشود.


 Categoriesدر این زبانه میتوانیم پکیج را به ی
زمانی استفاده میشوند که ی

برنامه به ی

یا چند دسته ( associate )categoryکنیم .دستهها

کاربر  publishمیشود .وقتی کاربر به کنترل پنل وارد میشود تا

برنامه را نص کند برنامههایی که با  publish ، GPSIشدهاند در گروههایی بر اساس این دستهها حضور دارند.
برای ایجاد دستههایی که برای  associateکردن با پکیجها استفاده میشوند روی Software Installation
کلی


راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم سپس زبانه  Categoriesرا باز میکنیم.

Modifications
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 Addرا کلی

میکنیم تا فایل  transformرا با پکیج  associateکنیم .بیشتر زبانهها در کادر محاورهای

 Propertiesپکیج برای تغییر تنظیما در هر زمان در دسترس اس  .بهرحال زبانه  Modificationفقط
زمانی که پکیج جدید ساخته میشود و گزینه  Advancedهمانند شکل  1 -11انتخاب میشود در دسترس قرار
میگیرد.
مدیریت حوزه  GPOتوزیع نرمافزار
پس از ساخ  GPOتوزیع نرمافزار میتوانیم حوزه  GPOرا مشخص کنیم که برنامه روی کامپیوترها یا کاربران مشخصی توزیع شود.
در بسیاری از سناریوهای مدیری نرمافزار برنامهها باید به کامپیوترها  assignشود تا کاربران .این به این دلیل اس که بیشتر
مجوزهای نرمافزار به برنامه اجازه میدهد که فقط روی ی کامپیوتر نص شود و اگر برنامه به کاربر  assignشود روی هر کامپیوتری
که کاربر وارد شود برنامه نص میشود.
همانطوریکه در فصل  1یاد گرفتیم میتوانیم حوزه ی  GPOرا با لین کردن آن به ی  OUیا با فیلتر کردن آن تعیین کنیم به
طوری که فقط روی ی گروه امنیتی  globalاعمال گردد .بسیاری از سازمانها عقیده دارند مدیری نرمافزار توسط لین کردن
 GPOبرنامه به دامنه و فیلتر کردن آن با ی گروه امنیتی  globalکه کاربران و کامپوترهای مورد نظر را در بر میگیرند سادهتر
اس  .به عنوان مثال  GPOکه ابزار ( XML Notepadاز طریق سای دانلود مایکروساف قابل دانلود اس ) را توزیع میکند
میتواند به دامنه لین شده و با ی گروه شامل برنامهنویسان که به برنامه نیاز دارند فیلتر شود.
بهتر اس گروه نام توصیفی داشته باشد که مشخص کننده منظور ایجاد آن باشد مانند .APP_XML Notepad
نگهداری برنامههای توزیع شده توسط Group Policy
پس از نص برنامه توسط کامپیوتر با استفاده از پکیج  Windows Installerمشخص شده توسط  ، GPOکامپیوتر برای نص
دوباره برنامه در هر به روز رسانی  Group Policyتالشی نمیکند .ممکن اس شرایطی به وجود آید که بخواهیم سیستم را مجبور
کنیم برنامه را دوباره نص کند .برای مثال وقتی تغییر کوچکی در پکیج  Windows Installerایجاد میشود نمونهای از این شرایط
اس  .برای توزیع دوباره ی برنامه که با  Group Policyتوزیع شده روی پکیج در  GPOکلی راس کرده  All Tasksرا
انتخاب و سپس  Redeploy Applicationرا انتخاب میکنیم.
همچنین امکان ارتقاء ی برنامه توزیع شده با  GPSIوجود دارد .برای نسخه جدید برنامه در گره  Software Installationاز
 GPOپکیجی ایجاد میکنیم .پکیج میتواند هم در همان  GPOباشد که پکیج مربوط به نسخه قبلی وجود دارد و هم در GPO
دیگر باشد .روی پکیج کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .زبانه  Upgradesرا باز کرده و روی دکمه Add
کلی میکنیم .کادر محاورهای  Add Upgrade Packageهمانند شکل  1 -12ظاهر میشود.
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کادر محاورهای Add Upgrade Package
شکل 1 -12
مشخص میکنیم که پکیج نسخه قبلی برنامه در همین  GPOاس یا  GPOدیگر .اگر در  GPOدیگری باشد با دکمه Browse
آنرا انتخاب میکنیم .سپس از لیس  Package To Upgradeپکیج مورد نظر را انتخاب میکنیم .براساس رفتار ارتقاء برنامه یکی
از گزینههای ارتقاء نشان داده شده در انتهای شکل  1 -12را انتخاب کرده و  OKرا میزنیم.
همچنین میتوانیم ی برنامه را که با  GPSIتوزیع شده حذف کنیم .برای این کار روی پکیج کلی راس کرده و  All Tasksو بعد
 Removeرا انتخاب میکنیم .درکادر محاورهای  Remove Softwareیکی از دو گزینه زیر را انتخاب میکنیم:


Immidiately Uninstall The Software From Users And Computers

این گزینه که به آن

 forced removalنیز میگویند باعث می شود کامپیوترها برنامه را حذف کنند .اگر برنامه با ی
 Computer Configurationمربوط به  GPOتوزیع شده باشد  Extentionنص

پکیج در بخش

برنامه هنگام بو شدن کامپیوتر

برنامه را حذف میکند .اگر پکیج در بخش  User Configurationباشد برنامه در زمان ورود بعدی کاربر حذف میشود.


Allow Users To Continue To Use The Software, But Prevent New Installations
تنظیم که به آن  optional removalنیز میگویند باعث میشود  extentionنص
سیستم هایی که هنوز پکیج روی آنها نص

نشده جلوگیری کند .کامپیوترهایی که برنامه را نص

این

برنامه از افزودن پکیج به
کردهاند مجبور به حذف

برنامه نیستند.
اگر از یکی از این دو گزینه برای حذف برنامه از طریق  GPSIاستفاده کنیم مهم اس که قبل از اقدام به حذف ،غیرفعال کردن یا
برداشتن لین  GPOبه تنظیما  GPOاجازه تکثیر روی همه کامپیوترهای حوزه  GPOرا بدهیم .کالین ها باید این تنظیم را که
مشخص کننده  forced removalیا  optional removalاس دریاف کنند .اگر قبل از اینکه همه کالین ها این تنظیم را
دریاف کنند  GPOحذف شود یا دیگر به حوزه اعمال نشود برنامه حذف نمیشود .این مسئله در شبکههای با کاربران سیار دارای
لپتاپ که ممکن اس برای مدتی به شبکه متصل نشوند خیلی مهم اس .
هنگام ساخ پکیج نرمافزار اگر گزینه Uninstall This Application When It Falls Out Of The Scope Of
 Managementانتخاب شود به راحتی میتوان  GPOرا حذف کرد غیرفعال کرد یا لین را برداش و در نتیجه برنامه اجبارا از
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روی کامپیوترهایی که پکیج را با تنظیم فول نص کردهاند حذف میشود.
 GPSIو لینکهای ضعیف
وقتی ی کالین  Group policyبه روز میشود سرع شبکه را تس میکند .همه  extentionهای سم کالین یا به منظور
پردازش  Group Policyیا جه بیاثرکرده تنظیما به دلیل وجود لین ضعیف پیکربندی میشوند GPSI .به طور پیشفرض
روی لین های ضعیف تنظیما  Group Policyرا پردازش نمیکند چراکه نص نرمافزار روی این گونه لین ها کندی زیاد سیستم
را در بر خواهد داش .
رفتار پردازش  policyروی لین های ضعیف در  extentionسم کالین با استفاده از تنظیم موجود در Computer
 Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Group Policyقابل تغییر اس  .برای مثال
امکان تغییر رفتار  extentionنص برنامه طوری که روی لین ضعیف پردازش انجام شود وجود دارد.
همچنین میتوانیم آستانه سرع ارتباط را که به لین ضعیف تعبیر میشود تغییر دهیم .با پیکربندی آستانه در سطح پایین میتوانیم
 extensionسم کالین را متقاعد کنیم لین موجود ضعیف نیس در حالی که واقعا هس Group Policy Slow Link .
 Detectionتنظیما مجزایی برای پردازش  policyکامپیوتر و کاربر دارد .تنظیما در پوشه Administrative
 Templates\System\Group Policyدر  Computer Configurationو  User Configurationقرار دارد.
تمرینات مدیریت نرمافزار با برنامه نصب Group Policy
در این تمرین با استفاده از  GPSIبرنامه را نص میکنیم ،ارتقاء میدهیم و حذف میکنیم .مدیری نرمافزار با استفاده از ی
ویرایشگر  XMLساده که از سای مایکروساف قابل دانلود اس به نام  XML Notepadانجام میشود .برای اجرای این تمرین
مراحل مقدماتی زیر را باید انجام دهیم:
 .1ی  OUسطح اول به نام  Groupsساخته و در آن  OUدیگری با نام  Applicationsمیسازیم.
 .1در  Application OUی

گروه امنیتی  globalبا نام  APP_XML Notepadبرای کاربران و کامپیوترهایی که

 XML Notepadروی آنها توزیع میشود میسازیم.
 .2پوشهای با نام  Softwareدر درایو  Cروی  SERVER01میسازیم .در این پوشه پوشه دیگری به نام XML
 Notepadمیسازیم .سپس به گروه  APP_XML Notepadنسب

به این پوشه مجوز Read And Execute

میدهیم .پوشه  Softwareرا به اشتراک میگذاریم و به گروه  Everyoneمجوز  Allow Full Controlمیدهیم.
 XML Notepad .1را دانلود کرده و در پوشه  Software\ XML Notepadذخیره میکنیم .نسخه دانلود شده را
یادداش میکنیم .در زمان نوشتن کتاب نسخه  2007موجود بوده اس .
تمرین 1ساخت  GPOتوزیع نرمافزار
در این تمرین ی  GPOبرای توزیع  XML Notepadروی کامپیوتر برنامهنویسان شرک میسازیم.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  GPMCرا باز میکنیم.
 .2روی  Group Policy Objects containerکلی

راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر  Nameنام برنامه را تایپ میکنیم .برای مثال  XML Notepadو سپس  OKمیکنیم.
 .1روی  XML Notepad GPOکلی
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 .1گره  User Configuration\Policies\Software Settingsرا باز میکنیم.
 .1روی  Software Installationکلی

راس کرده و  Newو سپس  Packageرا انتخاب میکنیم.

 .8در کادر متنی  File Nameمسیر شبکهای پوشه توزیع برنامه را تایپ میکنیم .برای مثال
 . \\server01\softwareسپس پکیج Installer
 XmlNotepad.msiو سپس روی  Openکلی

 Windowsرا انتخاب میکنیم .مثال

میکنیم.

 .9در کادر محاورهای  Deploy Softwareابتدا  Advancedرا انتخاب و سپس  OKمیکنیم.
 .11در زبانه  Generalتوجه کنید که نام پکیج شامل نسخه نیز میباشد مثال . XML Notepad 2007
 .11روی زبانه  Deploymentکلی
 .11روی  Assignedکلی

میکنیم.

میکنیم

 .12کادر  Install This Application At Logonرا عالم میزنیم.
 .11گزینه  Uninstall This Application When It Falls Out The Scope Of Managementرا
انتخاب میکنیم.
 .11دکمه  OKرا کلی

میکنیم.

 GPME .11را میبندیم.
 .11در کنسول  Group Policy Managementدر XML Notepad ، Group Policy container
 GPOرا انتخاب میکنیم.
 .18زبانه  Scopeرا باز میکنیم.
 .19در بخش  Authenticated Users ، Security Filteringرا انتخاب و  Removeرا کلی

میکنیم.

برای تایید عملیا  OKمیکنیم.
 .11روی  Add buttonکلی

میکنیم.

 .11نام گروهی را که نمایانگر کاربران و کامپیوترهایی اس

که برنامه باید روی آنها توزیع شود وارد میکنیم مثال

.APP_XML Notepad
 .11دکمه  OKرا کلی

میکنیم .حاال  GPOبرای اعمال روی فقط گروه  APP_XML Notepadفیلتر شده

اس  .بهرحال تنظیما  GPOاعمال نمیشود تا به  OUلین
 .12روی دامنه  contoso.comکلی

نشود.

راس کرده و  Link An Existing GPOرا انتخاب میکنیم.

 .11از لیس  XML Notepad ، Group Policy Objectsرا انتخاب کرده و  OKمیکنیم .برای تس GPO

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

241

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008
میتوانیم کاربر  Administratorرا به گروه  APP_XML Notepadاضافه کنیم .از ویندوز خارج و دوباره
وارد میشویم .هنگام ورود  XML Notepadنص میشود.
تمرین 2ارتقاء یک برنامه
در این تمرین قرار اس توزیع نسخه جدید برنامه  XML Notepadشبیه سازی شود.
 .1با کاربر  Administratorبه سرور  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  GPMCرا باز میکنیم.
 .2روی  XML Notepad GPOدر  Group Policy Objects containerکلی

راس

کرده و  Editرا

انتخاب میکنیم.
 .1گره  User Configuration\Policies\Software Settingsرا باز میکنیم.
 .1روی  Software Installationکلی

راس کرده و  Newو بعد  Packageرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر متنی  File Nameمسیر شبکهای پوشه توزیع برنامه را وارد میکنیم مثال . \\server01\software
نام فایل  .msiرا انتخاب کرده و روی دکمه  Openکلی

میکنیم .در این تمرین از فایل موجود

 XmlNotepad.msiبه عنوان نسخه جدید  XML Notepadاستفاده میشود.
 .1روی دکمه  Openکلی

میکنیم.

 .8در کادر محاورهای  Deploy Softwareگزینه  Advancedو سپس  OKرا انتخاب میکنیم.
 .9در زبانه  Generalنام پکیج را طوری عوض میکنیم که مشخص شود نسخه جدید برنامه اس

مثال XML

. Notepad 2008
 .11زبانه  Deploymentرا باز میکنیم.
 Assigned .11را انتخاب میکنیم.
 .11کادر  Install This Application At Logonرا عالم میزنیم.
 .12زبانه  Upgradesرا کلی
 .11دکمه  Addرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11گزینه ) Current Group Policy Object (GPOرا انتخاب میکنیم.
 .11در لیس  Package To Upgradeپکیج قدیمی را مثال  XML Notepad 2007انتخاب میکنیم.
 Uninstall The Existing Package .11و سپس  Then Install The Upgrade Packageرا
انتخاب میکنیم.
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 .18روی دکمه  OKکلی
 .19دوباره روی  OKکلی

میکنیم.
میکنیم .اگر این واقعا ارتقاء واقعی باشد پکیج جدید نسخه قدیمی برنامه را همزمان با

اعمال  XML Notepad GPOروی کالین ها ارتقاء میدهد .چون این تنها شبیهسازی ی

ارتقاء اس

میتوانیم پکیج ارتقاء شبیهسازی شده را حذف کنیم.
راس

 .11روی پکیجی که برای شبیهسازی ساختیم کلی

کرده و  All Tasksو سپس  Removeرا انتخاب

میکنیم.
 .11در کادر محاورهای  Remove Softwareگزینه Immediately Uninstall The Software From
 Users And Computersرا انتخاب میکنیم.
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

خالصه درس


 GPSIبرای توزیع ،نگهداری ،ارتقاء و حذف نرمافزار قابل استفاده اس .



امکان  assignکردن پکیج برنامه در بخش  Computer Configurationاز ی

 GPOوجود دارد .کالین های حوزه

آن  GPOهنگام بو  ،برنامه را نص خواهند کرد.


امکان  assignکردن پکیج برنامه در بخش  User Configurationاز ی
برنامه را از منوی استار

 GPOوجود دارد .هنگامی که کاربر میانبر

اجرا میکند یا فایلی را که با این برنامه  associateشده اجرا میکند برنامه شروع به نص

میکند .به جای آن میتوانیم .در صور

نیاز میتوانیم برنامه را به کاربر  assignکنیم تا برنامه در هنگام ورود کاربر به

سیستم عامل نص شود..


امکان  publishکردن نرمافزار در بخش  User Configurationمربوط به  GPOوجود دارد .در این حال
را در

 Programs And Featuresدر کنترل پنل (ویندوز سرور  2008و ویستا) یا

برنامه خود

Add/Remove

( Programsدر ویندوز  )XPنشان میدهد.


فایلهای  Transformبا پسوند  .mstبرای تغییر رفتار پکیج  Windows Installerکه با  GPSIتوزیع شده به کار
میرود.



برنامههایی که با استفاده از  GPSIمدیری

میشوند قابلی

توزیع دوباره یا حذف توسط  extensionنص

نرمافزار را

دارند.


ی



تنظیما  GPSIهنگامی که لین

پکیج نرمافزار میتواند به منظور ارتقاء برنامههای دیگر که با  GPSIتوزیع شدهاند به کار رود.
ارتباطی ضعیف باشد اعمال نمیشود.

سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم برنامهای را توسط  Group Policyروی کالین های شعبا
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لین

 WANبا پهنای باند  364kbpsبه شعبا متصل میباشد .برای نص

نرمافزار چه مراحلی را باید انجام دهیم؟(دو تا

از گزینهها صحیح هستند .هر گزینه صحیح بخشی از جواب میباشد)
 .Aی

و مرکز اعمال شود .در  GPOدر گره User

 GPOمی سازیم که به همه کامپیوترها در شعبا

 Configurationپکیج نرمافزاری را میسازیم که برنامه را  assignمیکند.
 GPOمی سازیم که به همه کامپیوترها در شعبا

 .Bی

و مرکز اعمال شود .در  GPOدر گره Computer

 Configurationپکیج نرمافزاری را میسازیم که برنامه را  assignمیکند.
 .Cدر ی

 GPOکه به همه کامپیوترها اعمال میشود  policyتشخیص لین

ضعیف را در گره User

 Configurationبه  256 kbpsتغییر میدهیم.
 .Dدر ی

 GPOکه به همه کامپیوترها در مرکز اعمال میشود  policyتشخیص لین

ضعیف را در گره

 Computer Configurationبه  256 kbpsتغییر میدهیم.
 .Eدر ی

 GPOکه به همه کامپیوترهای مرکز اعمال میشود  policyتشخیص لین

ضعیف را در گره

 Computer Configurationبه  1000 kbpsتغییر میدهیم.
 .1در دامنه ما همه کاربران عضو  Employees OUمیباشند .هر سای

ی

 OUدارد که در آن  Sales OUاشیاء

کامپیوترها را در بخش  Salesاز همان سای در بر میگیرد .میخواهیم برنامهای را طوری توزیع کنیم که برای همه کاربران
بخشهای  Salesسازمان در دسترس باشد .از کدام روش باید استفاده کنیم؟ (در صور صحیح بودن همه را انتخاب کنید)
 .Aی

 GPOبرای لین

به دامنه میسازیم .گروهی را شامل همه کاربران  Salesمیسازیم GPO .را فیلتر

میکنیم طوری که فقط به گروه اعمال شود .در  User Configuration policyمربوط به  GPOپکیج
نرمافزاری میسازیم که برنامه را  assignکند.
 .Bی

 GPOساخته و به  Sales OUهر سای

لین

میکنیم .در تنظیما

 User Configurationمربوط

به  GPOپکیج نرمافزاری که برنامه را  assignکند میسازیم.
 .Cی

 GPOبرای لین

به دامنه میسازیم .گروهی را شامل همه کاربران  Salesمیسازیم GPO .را فیلتر

میکنیم طوری که فقط به گروه اعمال شود .در  Computer Configuration policyمربوط به GPO
پکیج نرمافزاری میسازیم که برنامه را  assignکند.
 .Dی

 GPOساخته و به  Sales OUهر سای

لین

میکنیم .در تنظیما

 User Configurationمربوط

به  GPOپکیج نرمافزاری که برنامه را  assignکند میسازیم .در  Computer Configurationمربوط به
 GPOگزینه  loopback policy processingرا در حال  mergeفعال میکنیم.
 .2سازمان ما از ده شعبه تشکیل شده اس  .در  Active Directoryی
کاربران هر شعبه تقسیم میشود .می خواهیم ی
برای اولین بار برنامه را اجرا کند به طور کامل نص
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گزینه صحیح بخشی از جواب میباشد).
 .Aی

 GPOتوزیع نرمافزار ساخته و به  Employees OUلین

 .Bی

پکیج در تنظیما  User Configurationمیسازیم تا برنامه را  publishکند.

میکنیم.

 .Cگزینه  Install This Application At Logonرا انتخاب میکنیم.
 .Dی

گروه سایه میسازیم که شامل کاربران چهار شعبه باشد GPO .توزیع نرمافزار را طوری فیلتر میکنیم که فقط

روی گروه سایه اعمال شود.
 .Eی

پکیج در تنظیما  User Configurationمیسازیم که برنامه را  assignکند.

 .Fگزینه  Required Upgrade For Existing Packagesرا انتخاب میکنیم.

درس :4

ممیزی

ممیزی جزء مهم امنی به شمار میآید .ممیزی فعالی های مشخصی را در شبکه در  Windows Security logثب میکند که
بعدا می توانیم آنها را مانیتور کنیم تا روی برخی موضوعا بیشتر تمرکز کنیم .ممیزی دسترسیهای مجاز را ثب میکنند تا تغییرا را
مستند کند .همچنین دسترسیهای ناموفق و تالش برای نفوذ را ثب میکند .ممیزی دارای سه ابزار مدیریتی اس  :سیاس های
ممیز ی ،تنظیما ممیزی روی اشیاء و ثب وقایع امنیتی .دراین درس یاد میگیریم چطور ممیزی را در سناریوهای متعدد پیکربندی
کنیم.
بعد از این درس میتوانیم:


سیاس ممیزی را پیکربندی کنیم.



تنظیما ممیزی را روی فایل سیستم و اشیاء سرویس دایرکتوری پیکربندی کنیم.



ممیزی جدید  Directory Service Changesرا در ویندوز سرور  2008پیادهسازی کنیم.



وقایع امنیتی ثب شده را توسط ابزار  Event Viewerمشاهده کنیم.

زمان تقریبی:

 11دقیقه

سیاست ممیزی
سیاس ممیزی ( )Audit Policyسیستم را جه ممیزی گروهی از فعالی ها میتواند پیکربندی کند .اگر این سیاس
فعالی ها ثب نمیشوند .شکل  1 -11گره  Audit Policyرا در ی  GPOنشان میدهد.
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گره  Audit Policyاز ی GPO
شکل 1 -11
برای پیکربندی ممیزی باید تنظیما سیاس را تعریف کنیم .روی هر ی از تنظیما دوبار کلی میکنیم و کادر Define These
 Policy Settingsرا عالم میزنیم .سپس ممیزی را برای دسترسیهای موفق ،ناموفق و یا هردو فعال میکنیم .جدول  1 -1همه
سیاس های ممیزی و تنظیما پیش فرض آنرا روی ی  DCبا ویندوز سرور  2008شرح میدهد.
سیاس های ممیزی
جدول 1 -1
تنظیم سیاس ممیزی

تنظیم پیش فرض برای  DCبا
ویندوز سرور 2008

شرح

 Auditوقتی کاربر یا کامپیوتر برای ورود و تاییدهوی توسط ورود موفق و ناموفق حسابها هر
 Active Directory Account Logonتالش میکند ثب میشود .مثال دو ثب میگردد
Events
وقتی ی کاربر به هر کامپیوتری در دامنه وارد میشود
واقعه ثب میشود.
 Auditوقتی کاربری از روی خود سیستم یا از طریق شبکه به این ورود موفق و ناموفق هر دو ثب
 Logon Eventsکامپیوتر وارد میشود واقعه ثب میشود .برای مثال اگر میگردد
ی کالین و ی سرور از نظر ثب ورود کاربران
پیکربندی شوند کالین ورود مستقیم کاربر را به سیستم
ثب میکند .وقتی کاربری به پوشه اشتراکی روی سرور
متصل میشود سرور اتصال از راه دور را ثب میکند.
وقتی کاربری به سیستم وارد میشود  DCواقعه را ثب
میکند چون اسکریپ های  logonو سیاس ها از این
سرور دریاف میشوند.
 Auditوقایعی نظیر ساخ  ،حذف یا تغییر حساب کاربر ،گروه یا وقایع موفق مدیری
میشود
 Accountکامپیوتر و  resetکلمه عبور کاربر را ثب میکند
Management
وقایع موفق دسترسی به سرویس
 Auditوقایعی را که در  SACLسیستم تعریف شده ثب
میشود ولی
 Propertiesدایرکتوری ثب
 Directory Serviceمیکند که در کادر محاورهای
Access
 Advanced Security Settingsشیء  SACL Activeاشیاء محدودی این
حساب ثب
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تنظیم را دارند .برای اطالعا
 Directoryدیده میشود .عالوه بر تعریف سیاس
ممیزی با این تنظیم همچنین میتوان شیء یا اشیاء بیشتر به بخش " Auditing
Directory
خاصی را با استفاده از  SACLشیء یا اشیاء ممیزی کردServices .
این سیاس شبیه سیاس  "Changes Audit Object Accessمراجعه کنید.
میباشد که برای ممیزی فایل و پوشه استفاده میشود ولی
این سیاس روی اشیاء  Active Directoryاعمال
میشود.
 Auditتغییرا اعمال شده روی سیاس های حقول کاربری ،تغییر سیاس ها را ثب میکند
 Policy Changeسیاس های ممیزی یا سیاس های  trustرا ثب میکند.
 Auditاستفاده از حقول کاربری را ثب میکند .متن توضیحی هیت ممیزی فعال نیس
 Privilege Useاین سیاس را در  GPMEمشاهده کنید.
 Auditبو مجدد ،خاموش شدن یا تغییراتی که روی  logوقایع سیستمی موفق و ناموفق
هردو ثب میشود
 System Eventsامنیتی یا سیستم تاثیر میگذارد ثب میکند.
 Auditوقایعی نظیر فعالسازی برنامه و خروج از پردازه سیستم وقایع موفق مربوط به پردازههای
 Process Trackingعامل را ثب میکند .متن توضیحی برای این سیاس را سیستم عامل را ثب میکند.
در  GPMEمشاهده کنید.
 Auditدسترسی به اشیائی نظیر فایلها ،پوشهها ،کلیدهای دسترسی موفق به اشیاء را ثب
میکند.
 Object Accessرجیستری و پرینترها را که  SACLخود را دارند ثب
میکند .عالوه بر فعال کردن این سیاس باید در SACL
مربوط به شیء ممیزی را پیکربندی کنیم.
نکته امتحانی

امتحانا مایکروساف اغل دانش ما را در سیاس های ممیزی در سطح باال تس میکند .در صور حفظ اطالعا

این جدول به این سئواال میتوانیم پاسخ دهیم.
همانطوری که میبینیم اهم وقایع  Active Directoryبا فرض اینکه وقایع موفق هستند توسط  DCها ثب میشود .بنابراین
ساخ کاربر ،ریس کردن کلمه عبور کاربر ،ورود به دامنه و دریاف اسکریپ  logonتوسط کاربر همه ثب میگردد.
ولی به طور پیش فرض همه وقایع ناموفق ثب نمیشود و ما باید بر اساس سیاس های سازمان و نیاز خود سیاس های ممیزی ناموفق
اضافی را پیاده سازی کنیم .برای مثال ثب وقایع ورود ناموفق تالش هکر برای ورود به دامنه با تکرار ورود کلمه عبور اشتباه را آشکار
میکند .ثب وقایع ناموفق مدیری حساب مشخص میکند که کسی قصد دستکاری عضوی ی گروه حساس امنیتی را داشته اس .
یکی از مهم ترین وظایفی که ما باید انجام دهیم متعادل و یکسوکردن سیاس ممیزی با سیاس های سازمان اس  .سیاس سازمان
ممکن اس بیان کند همه ورودهای ناموفق و تغییرا موفق در کاربران و گروههای  Active Directoryثب شود .دسترسی به این
گزارشا ساده اس ولی چطور باید از این اطالعا استفاده کرد؟ اگر ندانیم و یا ابزار مناس برای مدیری گزارشا نداشته باشیم
گزارشا طول و دراز غیرقابل استفاده هستند .برای پیاده سازی ممیزی باید نیازی وجود داشته باشد سیاس ممیزی مناس پیکربندی
شود و ابزارهایی داشته باشیم تا اطالعا خروجی را مدیری کنیم.
ممیزی دسترسی به فایلها و پوشهها
بسیاری از سازمانها وقایع دسترسی به فایل را ثب می کنند تا مسائل امنیتی بالقوه را کنترل کنند .ویندوز سرور  2008از ممیزی
جزئی بر اساس کاربر یا گروه و عملیا مشخص اجرا شده توسط این حسابها پشتیبانی میکند .برای پیکربندی ممیزی باید سه کار
انجام شود :مشخص کردن تنظیما ممیزی ،فعال کردن سیاس ممیزی و ارزیابی وقایع در  logامنیتی.
تعیین تنظیمات ممیزی روی یک فایل یا پوشه
با افزودن  entryبه  SACLمی توانیم دسترسی به فایل و پوشه را ثب کنیم .برای دسترسی به  SACLو  entryهای آن کادر
محاورهای  Propertiesرا باز کرده و زبانه  Securityرا کلی میکنیم .سپس روی دکمه  Advancedکلی کرده و زبانه
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 Auditingرا باز میکنیم .کادر محاورهای  Advanced Security Settingsمربوط به پوشه  Confidential Dataدر شکل
 1 -11نشان داده شده اس .

کادر محاورهای  Advanced Security Settingsمربوط به پوشه Confidential Data
شکل 1 -11
برای افزودن ی  entryروی دکمه  Editکلی میکنیم تا زبانه  Auditingدر حال  Editباز شوند .روی دکمه  Addکلی
میکنیم و کاربر ،گروه یا کامپیوتر را برای ممیزی انتخاب میکنیم .سپس در کادر محاورهای  Auditing Entryهمانطوریکه در شکل
 1 -11نشان داده شده نوع دسترسی را برای ممیزی مشخص میکنیم.
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کادر محاورهای Auditing Entry
شکل 1 -11
ما می توانیم وقایع موفق ،ناموفق یا هردو را برای کاربر ،گروه یا کامپیوتر مشخصی که برای دسترسی به منابع مشخصی تالش میکند
توسط ی یا چند سطح دسترسی جزئی ثب کنیم.
وقایع موفق با اهداف زیر ثب میشود:


ثب دسترسی به منابع برای گزارش گیری و یا تهیه صور حساب



بر ای مانیتور کردن دسترسی کاربرانی که بیش از نیازشان مجوز دارند و نشان دهنده اینس

که مجوزها درس

پیکربندی

نشدهاند.


برای تشخیص دسترسیهایی که غیر مجاز میباشد.

ثب وقایع ناموفق ما را قادر میسازد:



تالشهای مشکوک برای دسترسی به منابعی را که در دسترس نیستند مانیتور کنیم
تالش های ناموفق برای دسترسی به ی

فایل یا پوشه را که کاربر به آن نیاز دارد تشخیص دهیم .این مسئله مشخص میکند

مجوزهای تعیین شده بر اساس نیازهای سازمان تعریف نشدهاند.
مثال شکل  1 -11تالشهای ناموفق کاربران گروه  Consultantsرا برای دسترسی به داده پوشه  Confidential Dataدر هر
سطحی ثب میکند .این کار با افزودن ی  entryممیزی برای دسترسی  Full Controlانجام میشود .دسترسی Full Control
شامل همه سطوح دسترسی میشود بنابراین این  entryهمه انواع دسترسی را پوشش میدهد .اگر یکی از اعضاء گروه Consultant
به هر شکل برای دسترسی تالش ناموفق داشته باشد واقعه ثب میشود.
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 Entryهای ممیزی منعکس کننده  entryهای شیء میباشد .به بیان دیگر پوشه  Confidential Dataطوری پیکربندی شده
که از دسترسی گروه  Consultantsبه محتویا آن جلوگیری میکند .سپس ما باید از ممیزی برای مانیتور کردن اعضاء این گروه
که با این وجود برای دسترسی به این پوشه تالش کرده اند استفاده کنیم .به خاطر داشته باشید که اعضاء این گروه ممکن اس از طریق
عضوی در گروه دیگری توانایی دسترسی به این منابع را به دس آورند .بدین ترتی چون دسترسی موفق میباشد گزارشی ثب
نمی شود .بنابراین اگر دغدغه عدم دسترسی کاربران به ی پوشه را داریم باید تالشهای ناموفق دسترسی را مانیتور کنیم و
دسترسی های موفق را به منظور پیدا کردن کاربرانی که از طریق گروههای دیگر به این منابع دسترسی پیدا کردهاند ثب کنیم.
نکته

از ممیزی بیش از حد استفاده نکنید

به دلیل اینکه ممیزی باعث اف کارایی سیستم می شود بهتر اس تا حد ممکن از حداقل ممیزی مورد نیاز استفاده کنیم .تعیین ممیزی
برای ثب وقایع موفق و ناموفق روی ی پوشه فعال برای گروه  Everyoneبا مجوز ( Full Controlهمه مجوزها) گزارش بسیار
طوالنی ایجاد کرده و باعث اف کارایی سیستم میگردد.
فعال کردن سیاست ممیزی
پیکربندی  entryهای ممیزی در بخش امنیتی فایل و پوشه به تنهایی کافی نیس  .همانطوری که در شکل  1 -11نشان داده شده
اس ممیزی باید توسط تنظیم  Audit Object Accessفعال شود .پس از فعال کردن ممیزی زیرسیستم امنیتی طبق تنظیما
ممیزی شروع به ثب وقایع میکند.

تنظیم Audit Object Access
شکل 1 -11
تنظیم باید به سروری که دارای شیء مورد ممیزی میباشد اعمال شود .هم امکان پیکربندی تنظیم در  GPOمحلی سرور وجود دارد و
هم  GPOای که سرور در حوزه آن قرار دارد.
سپس ما میتوانیم ممیزی را بر حس وقایع  Failure ، Successو یا هردو تعریف کنیم .تنظیم (شکل  )1 -11باید مشخص
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کننده ممیزی وقایع  Successیا  Failureباشد .برای مثال برای ثب تالش ناموفق توسط یکی از اعضاء گروه Consultants
برای دسترسی به پوشه  Confidential Dataباید تنظیم  Audit Object Accessرا برای ممیزی وقایع ناموفق پیکربندی
کنیم و  SACLپوشه  Confidential Dataرا برای ثب وقایع ناموفق پیکربندی کنیم .اگر تنظیم فقط وقایع موفق را ثب کند
هیت ثبتی برای وقایع ناموفق اتفال نخواهد افتاد.
نکته

 Audit Policyباید با  entryهای ممیزی اشیاء همخوانی داشته باشد

به خاطر داشته باشید دسترسیهایی که ممیزی میشود ترکیبی از  entryهای ممیزی فایلها یا پوشههای مشخص و تنظیما
 Audit Policyهستند .اگر  entryهای ممیزی بر حس وقایع ناموفق پیکربندی شده باشند و در تنظیم سیاس ممیزی فقط وقایع
موفق مشخص شده باشد هیت ثبتی انجام نمیشود.
ارزیابی وقایع در  Logامنیتی
ما میتوانیم نتیجه وقایع را در  logامنیتی سرور مشاهده کنیم .کنسول  Event Viewerاز  Administrative Toolsرا باز
میکنیم و گره  Windows Logs\Securityرا باز میکنیم .محل  logاینجاس .
ممیزی تغییرات سرویس دایرکتوری
همانگونه که سیاس  Audit Object Accessتالشهای دسترسی به اشیائی نظیر فایلها و پوشهها را ثب میکند سیاس
 Audit Directory Service Accessما را قادر میسازد تالشهای دسترسی به اشیاء در  Active Directoryرا ثب کنیم.
همان قواعد اینجا هم پابرجاس  .تنظیم را برای ثب وقایع موفق و ناموفق پیکربندی میکنیم .سپس  SACLمربوط به شیء Active
 Directoryرا به منظور تعیین انواع دسترسی مورد نظر پیکربندی میکنیم.
به عنوان مثال اگر بخواهیم تغییرا عضوی ی گروه حساس امنیتی نظیر  Domain Adminsرا مانیتور کنیم باید تنظیم Audit
 Directory Service Accessرا برای ثب وقایع موفق فعال کنیم .سپس میتوانیم  SACLگروه  Domain Adminsرا باز
کرده و ی  entryممیزی برای تغییرا موفق خصوصی  memberگروه پیکربندی کنیم .ما این کار را در تمرینا همین درس
انجام میدهیم.
در ویندوز سرور  2003و  2000میتوانیم دسترسی به سرویس دایرکتوری را ممیزی کرده و متوجه تغییرا ی شیء یا خصوصیا
آن شویم ولی نمیتوانیم مقادیر قدیمی و جدید آن را ببینیم .برای مثال واقعهای مشخص میکند که ی کاربر خاص خصل
 memberگروه  Domain Adminsرا تغییر داده ولی نمیتوانیم بفهمیم چه چیزی تغییر کرده اس .
ویندوز سرور  2008ی دسته خاص از ممیزی را به نام  Directory Service Changesاضافه کرده اس  .تفاو مهم
 Directory Service Changesو  Directory Service Accessاین اس که با ممیزی Directory Service
 Changesمیتوانیم مقدار فعلی و قبلی خصیصه تغییر یافته را ببینیم.
 Directiry Service Changesدر ویندوز سرور  2008به طور پیش فرض فعال نیس  .در عوض Directory Service
 Accessبرای پشتیبانی از ممیزی نسخههای قدیمی ویندوز فعال اس .
برای فعال کردن ممیزی روی تغییرا موفق  Directory Service Changesپنجره خط فرمان را در ی سرور  DCباز کرده و
دستور زیر را تایپ کنید:
Auditpol /set /subcategory:”directory service changes” /success:enable
دستور  auditpolبرای فعال کردن ممیزی  Directory service changesبه کار میرود.
نکته امتحانی
ولی این کافی نیس و ما باید  SACLشیء را تغییر دهیم تا مشخص شود کدام خصیصه یا خصیصهها باید ممیزی شود .اگرچه در
آزمایشگاه از این دستور برای ثب تغییرا استفاده میکنیم ولی انجام این کار در محیط دامنه واقعی توصیه نمیشود حداقل تا خواندن
مستندا این دستور در آدرس زیر:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/a9c25483-89e2-4202-881cea8e02b4b2a51033.mspx.
وقتی ممیزی  Directory Service Changesفعال اس و  SACLشیء نیز پیکربندی شده اس گزارشا در Security
 Logبه وضوح خصایص تغییر یافته و زمان وقوع را نشان میدهد .در بیشتر موارد  entryها مقادیر فعلی و قبلی خصیصه را نمایش
میدهند.
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تمرینات ممیزی

در این تمرینا قرار اس تنیظما ممیزی پیکریندی شود ،تنظیما ممیزی برای دسترسی به شیء فعال شود و وقایع مشخصی در
 Security Logفیلتر شود .هدف مانیتور کردن ی پوشه محتوی دادهس که باید توسط کاربران گروه  Consultantsاستفاده
شود .همچنین ممیزی تغییرا عضوی گروه  Domian Adminsرا پیکربندی میکنیم .برای انجام این تمرینا باید :


پوشهای با نام  Confidential Dataدر درایو  Cبسازیم.



ی



گروه  Consultantsرا به عضوی

گروه امنیتی  globalبا نام  Consultantsبسازیم.
گروه  Print Operatorsدر می آوریم .این کار میانبری اس

که به کاربر گروه

 Consultantsاجازه میدهد به سرور  SERVER01که در این تمرین  DCاس وارد شوند.


کاربری با نام  James Fineایجاد کرده و به گروه  Consultantsاضافه میکنیم.

تمرین  1پیکربندی مجوزها و تنظیمات ممیزی
در این تمرین مجوزهای پوشه  Confidential Dataپیکربندی میکنیم تا از دسترسی گروه  Consulatantsبه پوشه جلوگیری
شود .سپس ممیزی فعال میشود تا تالشهای گروه مذکور برای دسترسی به پوشه ثب شود.
 .1با کاربر  Administratorبه سرور  SERVER01وارد میشویم.
 .1پنجره  propertiesپوشه  C:\Confidential Dataرا باز کرده و زبانه  Securityرا کلی
 .2روی دکمه  Editکلی

میکنیم.

 .1روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1تایپ میکنیم  Consultantsو  OKمیکنیم.
 .1کادر  Denyبرای مجوز  Full Controlرا عالم میزنیم.
 .1روی  Applyکلی
 .8روی  OKکلی

میکنیم.
میکنیم تا کادر محاورهای  Permissionsبسته شود.

 .9روی  Advancedکلی

میکنیم.

 .11زبانه  Auditingرا کلی

میکنیم.

 .11روی  Editکلی

میکنیم.

 .11روی  Addکلی

میکنیم.

 .12تایپ میکنیم  Consultantsو  OKمیکنیم.
 .11در کادر محاورهای  Auditing Entryکادر زیر  Failedنزدی

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

 Full Controlرا انتخاب میکنیم.

amirh_rajabi@yahoo.com

250

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

 .11روی دکمه  OKکلی

کرده تا همه کادرها بسته شود.

تمرین  2فعال کردن Audit Policy
چون  SERVER01ی  DCاس برای فعال کردن ممیزی از  Domain Controller Security Policy GPOاستفاده
میکنیم .روی ی سرور  standaloneباید ممیزی را با استفاده از  Local Security Policyیا ی  GPOکه سرور در حوزه
آن قرار دارد فعال کنیم.
 .1کنسول  Group Policy Managementرا باز کرده و  Group Policy Objects containerرا انتخاب
میکنیم.
 .1روی  Domain Controller Security Policyکلی
 .2گره

راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local

 Policies\Audit Policyرا باز میکنیم.
 .1روی  Audit Object Accessدوبار کلی

میکنیم.

 Define These Policy Settings .1را انتخاب میکنیم.
 .1کادر  Failureرا عالم میزنیم.
 .1روی دکمه  OKکلی

میکنیم و کنسول را میبندیم.

 .8برای به روز رسانی  policyو اطمینان از اعمال تغییرا در خط فرمان دستور  gpupdateرا تایپ میکنیم.
تمرین  3ساخت Audit Events
حاال باید به عنوان یکی از اعضاء گروه  Consultantsبرای دسترسی به پوشه  Confidential Dataتالش کنیم.
 .1با کاربر  James Fineبه  SERVER01وارد میشویم.
 My Computer .1را باز کرده و به مسیر  C:\Confidential Dataوارد میشویم .سعی میکنیم پوشه را باز کنیم.
 .2ی

فایل متنی روی دس تاپ ایجاد کرده و سعی میکنیم آنرا به پوشه کپی کنیم.

تمرین  4تست Security Log
حاال میتوانیم تالشهای کاربر را برای دسترسی به پوشه ببینیم .
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  Event Viewerرا از پوشه  Administrative Toolsباز میکنیم.
 .2گره  Windows Logs\Securityرا باز میکنیم.
 .1چه وقایعی را در اینجا میتوان یاف ؟ به خاطر داشته باشید سیاس ها میتوانند ممیزی را برای وقایع امنیتی بیشماری شامل
دسترسی به اشیاء دایرکتوری ،مدیری

حسابها ،ورود به وی ندوز و غیره فعال کنند .توجه کنید منبع حوادث نشان داده شده

در ستون  Microsoft Windows security auditing ، Sourceمیباشد.
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 .1برای فیلتر کردن گزارش و محدود کردن جستجو روی لین

 Filter Current Logدر پنل راس کلی

میکنیم.

 .1فیلتر را طوری پیکربندی میکنیم که نتایج محدود شود .از واقعه مورد نظر خود چه میدانیم؟ ما میدانیم این واقعه در ی
ساع

اخیر اتفال افتاده اس

که منبع آن  Microsoft Windows security auditingبوده و ی

واقعه File

 Systemاس .
 .1نتیجه کار را با مراجعه به شکل  1 -18مرور میکنیم.

شکل 1 -18
 .8روی  OKکلی
حتی ی

فیلتر کردن  Security Logبرای وقایع اخیر File System
می کنیم .اگر بخواهیم همه وقایع اتفال افتاده روی ی پوشه را ببینیم باید فایل را به ی

ابزار تحلیل  logیا

فایل متنی منتقل کنیم.

 .9روی  Save Filter Log File As Linkدر پنل راس کلی
 .11در کادر محاورهای  Save Asروی لین

 Desktopدر پنل  Favorite Linksکلی

 .11روی لیس بازشوی  Save As Typeکلی
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 .11در کادر متنی  File Nameتایپ میکنیم Audit Log Export
 .12روی  Saveکلی

میکنیم.

 .11فایل متنی به دس آمده را در  Notepadباز کرده و عبار  C:\Confidential Dataرا جستجو میکنیم.
تمرین  5استفاده از ممیزی تغییرات سرویس دایرکتوری
در این تمرین ممیزی  Directory Service Accessرا می بینیم که به طور پیش فرض در ویندوز سرور  2008و  2003فعال
اس  .سپس ممیزی جدید  Directory Services Changesویندوز سرور  2008را پیادهسازی میکنیم تا تغییرا گروه
 Domain Adminsرا ببینیم.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 .1منوی  Viewرا باز کرده و  Advanced Featuresرا انتخاب میکنیم.
 Users container .2را انتخاب میکنیم.
 .1روی  Domain Adminsکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1زبانه  Securityرا باز کرده و روی  Advancedکلی
 .1زبانه  Auditingرا باز کرده و روی  Addکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1تایپ میکنیم  Everyoneو  OKمیکنیم.
 .8در کادر محاورهای  Auditing Entryروی زبانه  Propertiesکلی
 .9کادر زیر  Successfulو نزدی

میکنیم.

 Write Membersرا عالم میزنیم.

 .11روی  OKکلی

میکنیم.

 .11روی  OKکلی

میکنیم تا کادر بسته شود .تا این جا تعیین کردهایم هر تغییری در خصیصه  memberگروه Domain

 Adminsبه وجود بیاید ثب شود .حاال دو تغییر در این عضوی این گروه ایجاد میکنیم.
 .11زبانه  Membersرا باز میکنیم.
 .12کاربر  James Fineرا اضافه کرده و  Applyرا میزنیم.
 James Fine .11را انتخاب کرده Remove ،و سپس  Applyرا کلی
 .11روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم تا کادر محاورهای  Domain Admins Propertiesبسته شود.

 Security Log .11را باز کرده و وقایعی را که هنگام افزودن و حذف کاربر  James Fineایجاد شده پیدا میکنیم.
 Event IDمربوطه  1111میباشد .اطالعا

زبانه  Generalرا مرور کنید .میتوانیم تشخیص دهیم که ی

کاربر

( )Administratorبه شیء ( )Domain Adminsدسترسی پیدا کرده و تغییری ایجاد کرده اس  .خود خصیصه به
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عنوان ی

 GUIDنمایش داده میشود .به راحتی نمیتوان تشخیص داد که خصیصه  memberتغییر کرده اس  .همچنین

جزئیا تغییر نیز نشان داده نمیشود .ما ممیزی  Directory Service Changesرا که ی

ویژگی جدید در ویندوز

سرور  2008اس فعال میکنیم.
 .11پنجره خط فرمان را باز کرده و تایپ میکنیم :
Auditpol /set /subcategory:”directory service changes” /success:enable
 .18پنجره  propertiesمربوط به  Domain Adminsرا باز کرده و کاربر  James Fineرا به گروه اضافه میکنیم.
 .19دوباره به ابزار  Event viewerبرگشته و  Security Logرا مشاهده میکنیم .ما باید هم واقعه Directory
( Service Accessشماره  )1121و هم ( Directory Service Changesشماره  )1121را ببینیم .اگر واقعه
 Directory Service Changesرا نمیبینیم باید چند لحظه صبر کنیم و پنجره را به روز آوری کنیم .ثب

وقایع

سرویس دایرکتوری چند ثانیه طول میکشد.
 .11اطالعا واقعه  Directory Service Changesرا مرور میکنیم .اطالعا زبانهم  Generalبه وضوح نشان میدهند
که ی

کاربر ( )Admimistratorروی ی

شیء دایرکتوری ()Domain Adminsتغییری ایجاد کرده اس

و آن تغییر

افزودن کاربر  James Fineبه گروه اس .
خالصه درس


سیاس های ممیزی تعیین می کند که وقایع موفق یا ناموفق ثب

گردد .تعدادی سیاس

ممیزی مربوط به انواع مشخصی از

فعالی ها نظیر ورود به سیستم ،دسترسی به شیء و تغییرا سرویس دایرکتوری وجود دارد.


برای ممیزی دسترسی به فایل سیستم باید  entryهای ممیزی را به  SACLفایل یا پوشه اضافه کنیم .همچنین باید تنظیم
سیاس دسترسی به شیء را تعیین کرده و نتایج ممیزی را در  Security Logارزیابی کنیم.



ویندوز سرور  2008جزئیا بیشتری از ممیزی تغییرا اشیاء در  Active Directoryرا نشان میدهد .ما میتوانیم از
دستور  Auditpol.exeبرای فعال کردن این ویژگی جدید بهره ببریم .خصیصه تغییر یافته نمایش داده میشود و به وضوح
مشخص میکند چه نوع تغییری ایجاد شده و مقدار قبلی و جاری خصیصه را مشخص میکند.

سئواالت پایان درس
 .1کاربری تالش می کند از طریق کاربر معتبر دامنه و کلما عبور تصادفی به کامپیوترهای شبکه دسترسی پیدا کند .کدام نوع
سیاس ممیزی باید پیکربندی شود؟
Logon Event failures .A
Derectory Service Access failures .B
Privilege Use successes .C
Account Logon Event failures .D
Account Management failures .E
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 .1میخواهیم تغییرا خصیصههای حساب کاربری را که توسط مدیران شبکه استفاده میشود ثب

کنیم .وقتی تغییری اعمال

میشود باید مقادیر قبلی و فعلی را ببینیم .چه کار باید انجام دهیم؟
 .Aسیاس ممیزی  Account Managementتعریف کنیم.
 .Bاز دستور  Auditpol.exeاستفاده کنیم.
 .Cممیزی  Privilege Useرا فعال کنیم.
 .Dسیاس ممیزی  Directory Service Accessرا تعریف کنیم.
حساب کامپیوتری در  Servers OUدامنه دارند .ی

 .2سازمان شما دارای  11سرور فایل میباشد که هر کدام ی
با نام  Server Configurationبه این  OUلین
 Confidential Dataقرار دارد .شرک

GPO

شده اس  .روی پنج عدد از این سرورها پوشهای با نام

گروهی مشاور برای ی

پروژه استخدام کرده و شما میخواهید آنها به این پوشه

دسترسی نداشته باشند .شما مجوزهای الزم را روی پوشه پیکربندی میکنید تا این دسترسی را ببندید و همچنین میخواهید
هر تالشی را برای دسترسی به این پوشه و دستکاری آن ثب

کنید .کدام از ی

روشهای زیر راه حل این کار اس ؟ (سه

جواب را انتخاب کنید .هر جواب بخشی از راه حل اس )
 Entry .Aهای ممیزی را به پوشه  Confidential Dataبرای ممیزی دسترسیهای موفق و حال

Full

 Controlاضافه میکنیم.
 Entry .Bهای  Security logرا روی  DCها ارزیابی میکنیم.
 .Cسیاس  Audit Directory Accessرا در  Server Configuration GPOتعریف میکنیم.
 .Dسیاس  Audit Object Accessرا در  Default Domain Controllers GPOتعریف میکنیم.
 .Eسیاس  Audit Object Accessرا در  Server Configuration GPOتعریف میکنیم.
 Entry .Fهای  Security logرا روی هر سرور فایل ارزیابی میکنیم.
 Entry .Gهای ممیزی را در پوشه  Confidential Dataبه منظور ممیزی دسترسی ناموفق در حال

Full

 Controlاضافه میکنیم.

فصل 8

تایید هوی
وقتی کاربری به  AD DSوارد میشود نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد میکند و کالین از این اعتبار برای تایید هوی
( )Authenticationکاربر استفاده میکند .یعنی هوی کاربر را با توجه به حساب  Active Directoryارزیابی میکند .در فصل 2
یاد گرفتیم چطور حساب کاربری بسازیم و خصوصیا آن را از جمله کلمه عبور پیکربندی کنیم .در این فصل اجزاء سم دامنه مربوط
به پروسه تایید هوی را شامل سیاس هایی که نیازمندیهای کلمه عبور و ممیزی فعالی های مرتبط با تایید هوی میباشد بررسی
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میکنیم .همچنین دو گزینه جدید یعنی اشیاء تنظیما کلمه عبور( )password settings objectsیا ( )PSOو  DCهای
فقط خواندنی ()read-only domain controllersیا ( )RODCتشریح میشود.
اهداف امتحانی در این فصل عبار اس از:


ساخ و نگهداری اشیاء Active Directory
 oپیکربندی سیاس های حساب
 oپیکربندی سیاس ممیزی توسط  GPOها



پیکربندی زیرساخ Active Directory
 oپیکربندی تکثیر Active Directory



پیکربندی Additional Active Directory Server Roles
 oپیکربندی  DCهای فقط خواندنی ()RODC

دروس این فصل:


درس  :1پیکربندی سیاس های کلمه عبور و قفل کردن حساب



درس  :1ممیزی تایید هوی



درس  :2پیکربندی  DCهای فقط خواندنی

قبل از شروع
برای مطالعه این فصل باید ی

 DCبا نام  SERVER01در دامنه  contoso.comنص کرده باشیم.

دنیای واقعی
دن هلم
هنگام پیادهسازی  AD DSباید بین نیازهای تجاری کالین ها و امنی تعادلی را برقرار کنیم .در نسخههای قبل از ویندوز سرور
 2008دو سناریو را به طور دائم مورد استفاده قرار میدادم که اجرای آن با مشکالتی همراه بود .اول اینکه دسترسی سطح باالی
کاربران چالشهای امنیتی را به دنبال داش  .چنین حسابهایی برای نفوذگران خیلی جذاب اس بنابراین باید دارای کلما عبور
طوالنی و پیچیده باشند .در نسخههای قدیمی ویندوز فقط ی سیاس کلمه عبور میتوانس به همه حسابهای دامنه اعمال شود.
بنابراین باید ی سیاس کلمه عبور خیلی پیچیده برای همه کاربران دامنه اعمال کنم که هرگز راه حل مناسبی نیس و یا از مدیران
شبکه بخواهم از سیاس محدودکننده تری پیروی کنند .ویندوز سرور  2008سیاس کلمه عیوری موسوم به  fine-grainedرا
معرفی میکند که به منظور اعمال کلما عبور با محدودی بیشتر یا کمتر نسب به نیازمندیهای گروهها و کاربران دامنه استفاده
میشود.
شعبا سازمان نیز به نوبه خود دردسرساز هستند چون مجبور هستیم تعادلی بین نیازهای کاربران جه تایید هوی و خواس های
شعبا به منظور متمرکز کردن کنترل روی امنی فیزیکی  DCها برقرار کنیم .قرار دادن ی  DCدر ی شعبه باعث باال رفتن
سرع در آن شعبه میشود ولی امنی را نسب به حالتی که سرور در مرکز داده قرار دارد کاهش میدهد .برای حل این مشکل ویندوز
سرور  2008میتواند به عنوان  DCفقط خواندنی عمل کند و کاربران را در شعبا بدون ذخیره کردن همه اعتبارهای دامنه تایید
اعتبار کند که این کار باعث کاهش خطر در زمان ربوده شدن سرور  DCمیشود.
اگر با  Active Directoryکار کرده باشید حتما سیاس های کلمه عبور  fine-grainedو  DCهای فقط خواندنی را ستودهاید.
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اگر تازه با  Active Directoryآشنا شدهاید از کار کردن با این ویژگیهای جدید لذ خواهید برد.

درس :1

پیکربندی سیاستهای کلمه عبور و قفل کردن حساب

در ی دامنه ویندوز سرور  2008کاربران هر  11روز ی باز نیاز به تغییر کلما عبورشان دارند و کلمه عبور باید حداقل  1کاراکتر
طول داشته باشد و پیچیده باشد .تعریف کلمه عبور پیچیده به این ترتی اس که از چهار نوع کاراکتر زیر دارای حداقل سه نوع کاراکتر
باشد :حروف بزرگ ،حروف کوچ  ،اعداد و عالم  .سه سیاس کلمه عبور یعنی طول عمر کلمه عبور ،طول کلمه عبور و پیچیدگی
کلمه عبور اولین سیاس های کلمه عبور اس که مدیران شبکه به آن توجه میکنند .تنظیما پیش فرض این بخش به ندر پیش
میآید که با نیازمندیهای سازمان هماهنگی داشته باشد .ممکن اس نیاز باشد در سازمان طول کلمه عبور عوض شود .در این درس یاد
میگیریم چطور سیاس های کلمه عبور و قفل کردن حساب را با استفاده از شیء Default Domain Policy Group Policy
()GPOپیادهسازی کنیم.
هر قانونی استثنا دارد و احتماال برای این سیاس های کلمه عبور نیز مجبور شویم استثنا قایل شویم .برای ارتقاء امنی در دامنه بهتر
اس برای کلما عبور کاربران مدیر شبکه ،حسابهای مربوط به سرویسها نظیر  MS SQLیا تهیه پشتیبان شرایط سخ تری در
نظر بگیریم .در نسخههای قبلی ویندوز این کار امکانپذیر نبود و ی سیاس کلمه عبور به همه حسابها در دامنه اعمال میشد .در
این درس یاد میگیریم سیاس های کلمه عبور  fine-grainedرا پیکربندی کنیم ویژگی جدیدی که به ما امکان میدهد
سیاس های متفاوتی را برای کاربران و گروههای دامنه پیکربندی کنیم.
بعد از این درس میتوانیم:


سیاس کلمه عبور دامنه خود را پیادهسازی کنیم.



سیاس های کلمه عبور  fine-grainedرا تعیین و پیکربندی کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
مفهوم سیاستهای کلمه عبور
سیاس کلمه عبور دامنه توسط ی  GPOکه دامنه در حوزه آن قرار دارد پیکربندی میشود .در  GPOدر بخش
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Account Policies\Password Policy
میتوانیم تنظیما سیاس را که نیازمندیهای کلمه عبور را تعیین میکند پیکربندی کنیم .گره  Password Policyدر
شکل  8 -1نشان داده شده اس .

شکل  8 -1گره  Password Policyمربوط به ی GPO
ما با دانستن چرخه عمر کلمه عبور کاربر میتوانیم تاثیرا سیاس ها را درک کنیم .کاربر باید کلمه عبور خود را پس از گذراندن
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زمان مشخص که در تنظیم سیاس  Maximum Password Ageمشخص میشود تغییر دهد .هنگامی که کاربر کلمه عبور
جدید را وارد میکند طول کلمه عبور جدید با تعداد کاراکترهای مشخص شده در تنظیم Minimum Password Length
مقایسه می شود .طول این کلمه عبور باید مساوی یا بیشتر از مقدار مشخص شده در تنظیم باشد .اگر تنظیم Password
 Must Meet Complexity Requirementsفعال باشد کلمه عبور باید شامل حداقل سه تا از چهار نوع کاراکتر زیر
باشد:


حروف بزرگ برای مثال A – Z



حروف کوچ

برای مثال a – z



اعداد

برای مثال 0 – 9



عالئم

مانند & ! - # - % -

اگر کلمه عبور جدید مطابق با این شرایط باشد  Active Directoryکلمه عبور را با استفاده از ی الگوریتم ریاضی به صور ی
 hash codeذخیره میکند .این کد منحصر به فرد اس و الگوریتم مورد استفاده تابع یکطرفه ( )one-way functionنام دارد و
با عملیا معکوس کلمه عبور به دس نمیآید .این نوع ذخیرهسازی باعث افزایش امنی حساب کاربری میشود.
گاهگاهی برنامه های کاربردی باید بتوانند کلمه عبور کاربر را بخوانند .البته این کار امکانپذیر نیس زیرا به طور پیش فرض فقط hash
 codeدر  Active Directoryذخیره میشود .برای این منظور میتوانیم سیاس Store Passwords Using
 Reversible Encryptionرا فعال کنیم .این تنظیم به طور پیش فرض فعال نیس  .البته این کار باعث کاهش امنی شبکه
میشود بنابراین بهتر اس این برنامهها از روی سیستم پاک شوند.
به عالوه  Active Directoryمی تواند کلما عبور قبلی کاربر را نگه دارد که کلمه عبور جدید با کلمه عبور قدیمی نباید یکسان
باشد .تعداد کلما عبور قبلی که با کلمه عبور جدید مقایسه میشود توسط سیاس  Enforce Password Historyتعیین
میشود .به طور پیش فرض ویندوز تا  11کلمه عبور را نگه میدارد.
وقتی این تنظیم اعمال میشود پس از سررسید اعتبار زمانی کلمه عبور کاربر میتواند پش سرهم کلما عبور خود را تغییر دهد تا
مثال پس از  11بار دوباره کلمه عبور اول را به عنوان کلمه عبور خود تعیین کند و این به معنی بیاثر کردن تنظیم Enforce
 Password Historyمیباشد .برای جلوگیری از این کار تنظیم  Minimum Password Ageمد زمان الزم بین دو تغییر
کلمه عبور را تعیین میکند .به طور پیش فرض این زمان ی روز اس .
هرکدام از این تنظیمها روی کاربری که کلمه عبور خود را تغییر میدهد موثر اس  .این تنظیما روی کاربر مدیر شبکه که با استفاده
از دستور  Reset Passwordکلمه عبور کاربر را ریس میکند تاثیری ندارد.
درک سیاستهای قفل کردن حساب
نفوذگر با پیدا کردن ی نام کاربری و کلمه عبور معتبر به منابع شبکه دسترسی پیدا میکند .پیدا کردن نام کاربری کار سختی نیس
چرا که اکثرا از ترکی نام و نام خانوادگی کاربر یا شماره کارمندی و امثالهم به دس میآید .وقتی نام کاربری کشف شد نفوذگر به
دنبال کلمه عبور می گردد .این کار با حدث زدن یا با ترکی کردن کاراکترها و کلما تا ورود موفق ادامه پیدا میکند.
این نوع حمله با محدود کردن تعداد دفعا ورود اشتباه کلمه عبور قابل خنثی شدن میباشد .سیاس های قفل کردن حساب این موارد
را مدیری میکند .این سیاس ها در گره  GPOزیر  Password Policyقرار دارد .گره  Account Lockout Policyدر
شکل  8 -1نشان داده شده اس .
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گره  Account Lockout Policyمربوط به ی GPO
شکل 8 -1
سه تنظیم در این ارتباط موجود اس  .اول  Account Lockout Thresholdاس که تعداد تالشهای ناموفق مجاز را در زمان
مشخص شده توسط سیاس  Account Lockout Durationتعیین میکند .اگر در اثر ی حمله تعداد تالشهای ناموفق برای
ورود در ی بازه زمانی بیش از میزان مجاز باشد حساب قفل میشود .وقتی حسابی قفل میشود  Active Directoryاز ورود کاربر
به شبکه ممانع میکند حتی اگر کلمه عبور صحیح وارد شود.
کاربر  Administratorمیتواند قفل حساب کاربری را طبق مراحل شرح داده شده در فصل  2باز کند .همچنین میتوانیم Active
Reset Account Lockout
 Directoryرا طوری پیکربندی کنیم که پس از مد مشخص تعیین شده توسط سیاس
 Counter Afterقفل خود بخود باز شود.
پیکربندی سیاستهای کلمه عبور دامنه و قفل کردن حساب
 Active Directoryاز ی سری سیاس های کلمه عبور و قفل کردن حساب در دامنه پشتیبانی میکند .این سیاس ها در ی
 GPOکه دامنه در حوزه آن قرار دارد پیکربندی میشود .ی دامنه جدید دارای ی  GPOبا نام Default Domain Policy
میباشد که به دامنه لین شده و شامل تنظیما سیاس های پیش فرض نشان داده شده در شکل  8 -1و  8 -1میباشد .این
تنظیما با ویرایش  Default Domain Policyقابل تغییر اس .
تنظیما کلمه عبور پیکربندی شده در  Default Domain Policyروی همه حسابها در دامنه تاثیر میگذارد .اگر تنظیما
مربوط به کلمه عبور برای کاربر یا کاربرانی به طور اختصاصی پیکربندی شود این تنظیما بر تنظیما پیش فرض غلبه میکند .در
زبانه  Accountمربوط به کادر  Propertiesکاربر میتوانیم تنظیماتی نظیر  Password Never Expiresو Store
 Passwords Using Reversible Encryptionرا پیکربندی کنیم .برای مثال اگر  1کاربر از برنامهای استفاده میکنند که
نیاز به دسترسی به کلما عبور آنها را دارد میتوانیم حساب کاربری آنها را طوری پیکربندی کنیم که کلما عبورشان با استفاده از
رمزگذاری قابل برگش ( )Reversible Encryptionذخیره شود.
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خصوصیا مرتبط با کلمه عبور در ی

حساب کاربری

کلمه عبور  Fine-Grainedو سیاست قفل کردن حساب
یکی دیگر از راههای غلبه بر سیاس کلمه عبو ر و قفل کردن حساب در دامنه استفاده از ویژگی جدید ویندوز سرور  2008با نام
 Fine-Grained Password and Lockout Policyمیباشد .که نام کوتاه آن نیز Fine-Grained Password
 Policyاس  .این نوع کلمه عبور ما را قادر می سازد سیاستی را پیکربندی کنیم که به ی یا چند گروه یا کاربر دامنه اعمال میشود.
برای استفاده از این قابلی سطح عملیاتی دامنه باید  Windows Server 2008باشد که در فصل  11شرح داده میشود.
این ویژگی ی ویژگی برجسته در  Active Directoryمیباشد .سناریوهای متعددی وجود دارد که در آنها سیاس کلمه عبور
 Fine-Grainedدر افزایش امنی دامنه تاثیر مثب دارد .حسابهای مورد استفاده توسط مدیران شبکه دارای مجوزهای باالیی در
دامنه میباشند بنابراین اگر نفوذگر این نوع کلمه عبور را کشف کند نسب به کلمه عبور کاربر استاندارد میتواند خسار بیشتری به
شبکه وارد کند .به همین دلیل شرایط سخ تری را باید برای این کلما عبور در نظر بگیریم .برای مثال حداقل طول مجاز کلما
عبور را باال برده و فاصله بین دو تغییر کلمه عبور را کم کنیم.
حسابهای مورد استفاده سرویسهایی نظیر  SQL Serverهمچنین نیاز به وضعی مخصوصی در دامنه هستند .سرویسها وظایف
خود را با اعتباری مانند اعتبار کاربران انجام میدهند .بهرحال بیشتر سرویسها توانایی تغییر کلمه عبور خود را ندارند و مدیران شبکه
کلمه عبور این حسابها را به طور دائمی ( )Password Never Expiresپیکربندی میکنند .وقتی کلمه عبور ی حساب تغییر
نمی کند باید کلمه عبور مطمئنی برای آن انتخاب کرد که به راحتی کشف نشود .برای تعیین ی حداقل طول با کاراکترهای زیاد کلمه
عبور و بدون انقضاء از کلمه عبور  Fine-Grainedاستفاده میشود.
اشیاء تنظیمات کلمه عبور
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تنظیماتی که توسط سیاس کلمه عبور  Fine-Grainedمدیری میشود مشابه همانهایی هستند که در گره های Password
 Policyو  Account Policyی  GPOوجود دارند .بهرحال سیاس های کلمه عبور  Fine-Grainedبه عنوان بخشی از
 Group Policyپیادهسازی نمیشود و به عنوان بخشی از ی  GPOنیز اعمال نمیگردد .در عوض ی کالس شیء مجزا در
 Active Directoryموجود اس که سیاس تنظیما کلمه عبور  Fine-Grainedرا نگهداری میکند و نام آن password
) settings object (PSOمیباشد.
نکته امتحانی

فقط و فقط ی

سیاس کلمه عبور و قفل کردن حساب به صور  Authoritativeوجود دارد که به همه کاربران

در دامنه اعمال میشود که همان تنظیما موجود در  Default Domain Policy GPOمیباشد .سیاس های کلمه عبور
 Fine-Grainedکه به گروهها یا کاربران دامنه اعمال میشود با استفاده از  PSOها پیاده سازی میشوند.
بیشتر اشیاء  Active Directoryبا رابط گرافیکی کاربرپسندی نظیر ابزار Active Directory Users and Computers
مدیری میشوند .برای مدیری  PSOها میتوان از ابزارهای سطح پایین مانند  ADSI Editاستفاده کرد.
امکان ساخ ی یا چند  PSOدر دامنه موجود اس  .هر  PSOمحتوی ی سری کامل تنظیما سیاس کلمه عبور و قفل کردن
حساب اس  .ی  PSOبا لین شدن به ی یا چند کاربر یا گروه امنیتی  globalاعمال میشود .برای مثال برای پیکربندی سیاس
کلمه عبور سخ برای مدیران شبکه ی گروه امنیتی  globalساخته و حساب کاربری سرویس را به عنوان عضو اضافه کرده و ی
 PSOرا به گروه لین میکنیم .اعمال سیاس های کلمه عبور  Fine-Grainedبه ی گروه به این شکل منطقی تر از اعمال آنها
به حساب های کاربری به طور مجزاس  .اگر ی حساب سرویس جدید بسازیم و به گروه اضافه کنیم حساب جدید توسط PSO
مدیری میشود.
تقدم  PSOو  PSOنهایی
 PSOها می توانند به بیش از ی گروه یا کاربر لین شوند و به گروه یا کاربر مشخص میتواند بیش از ی  PSOلین شود و کاربر
نیز می تواند به چند گروه تعلق داشته باشد .پس کدام تنظیم کلمه عبور و قفل کردن  Fine-Grainedبه کاربر اعمال میشود؟ فقط
وفقط ی  PSOتنظیم مورد نظر را برای کاربر تعریف میکند و آن  PSOنهایی اس  .هر  PSOی خصیصه دارد که تعیین کننده
تقدم  PSOاس  .مقدار این تقدم عددی اس بین صفر و ی  .وقتی چند  PSOبه ی کاربر اعمال میشود  PSOبا باالترین تقدم
(نزدیکتر به  )1اعمال میشود .قوانینی که تقدم را مشخص میکند به شرح زیر اس :



اگر بیش از ی
اگر ی

 PSOبه گروههایی که کاربر عضو آن اس اعمال شود  PSOبا باالترین اولوی غلبه میکند.

یا چند  PSOبه طور مستقیم به کاربر لین

بیاثر میشود PSO .لین


اگر ی

شده باشد  PSOهای لین

شده به گروهها صرف نظر از تقدمشان

شده به کاربر با باالترین تقدم غلبه میکند.

یا چند  PSOمقدار تقدم مشابه داشته باشند  Active Directoryاز بین آنها یکی را انتخاب میکند و آن PSO

ای اس که کمترین مقدار  GUIDرا دارد GUID .ها برای اشیاء  Active Directoryبه مثابه شماره سریال اس  .هیت
دو شیء نمیتوانند  GUIDمشابه داشته باشند GUID .ها معنی خاصی ندارند و فقط ی
 PSOبا کمترین مقدار  GUIDی

شناسه هستند بنابراین انتخاب

تصمیم تصادفی اس  .برای جلوگیری از چنین سناریوهایی  PSOرا با مقادیر مشخص

و منحصر به فرد پیکربندی میکنیم.
این قوانین تعیین کننده  PSOنهایی هستند Active Directory .در ی خصیصه شیء کاربر  PSOنهایی را مشخص
میکند .می توانیم این خصیصه را در یکی از تمرینا آخر این درس تس کنیم PSO .ها در بر گیرنده همه تنظیما مربوط به
کلما عبور و قفل کردن حساب میباشد بنابراین هیت وراث یا ترکیبی از تنظیما مشاهده نمیشود PSO .نهایی قطعی
( )Authoritativeخواهد بود.
 PSOها و  OUها
 PSOها میتوانند به گروههای امنیتی  Globalیا کاربران لین
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گروه امنیتی  globalبسازیم که شامل

سیاس کلمه عبور و قفل کردن حساب را روی کاربران ی  OUاعمال کنیم باید ی
همه کاربران آن  OUباشد .این نوع گروه را گروه سایه ( )shadow groupمینامند.
گروههای سایه اشیاء مفهومی هستند نه تکنیکال .ما به سادگی ی گروه میسازیم و کاربران متعلق به  OUرا به آن اضافه
میکنیم .اگر عضوی  OUتغییر کند باید عضوی گروه را تغییر دهیم.
پیکربندی سیاستهای کلمه عبور و قفل کردن حساب

تمرینات

در این تمرینا از  Group Policyبه منظور پیکربندی سیاس های کلمه عبور و قفل کردن حساب در سطح دامنه
 contoso.comاستفاده میشود .سپس حسابهای مدیریتی با استفاده از پیکربندی محدودتر و سیاس های کلمه عبور و قفل
کردن حساب  Fine-Grainedحسابهای مدیریتی امن میگردد.
پیکربندی سیاس های کلمه عبور و قفل کردن حساب در دامنه
تمرین 1
در این تمرین  Default Domain Policy GPOبه منظور پیادهسازی سیاس کلمه عبور و قفل کردن حساب برای کاربران
در دامنه  contoso.comویرایش میگردد.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.
 .1کنسول  GPMCرا باز میکنیم.
 .2گرههای  Domains ،Forestو سپس  contoso.comرا باز میکنیم.
 .1روی  Default Domain Policyزیر دامنه  contoso.comکلی

راس

کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.

پیغامی مبنی بر تغییر تنظیما  GPOظاهر میشود.
 .1روی  OKکلی

میکنیم .پنجره  GPMEباز میشود.

 .1گره  Computer Configuration\Policies\Security Settings\Account Policiesرا باز کرده و
 Password Policyرا انتخاب میکنیم.
 .1روی تنظیما سیاس زیر دوبار کلی

کرده و تنظیما را پیکربندی میکنیم:



Maximum Password Age : 90 Days



Minimum Password Length : 10 characters

 Account Lockout Policy .8را در کنسول انتخاب میکنیم.
 .9روی تنظیم  Account Lockout Thresholdدوبار کلی

کرده و مقدار  1بار تالش ناموفق را پبکربندی کرده و

 OKمیکنیم.
 .11پنجره  Suggested Value Changesظاهر میشود .روی  OKکلی

میکنیم .مقدار Account Lockout

 Durationو  Reset Account Lockout Counter Afterبه طور خودکار روی  21دقیقه تنظیم میشود.
 .11پنجره  GPMEرا میبندیم.
تمرین  2ساخت شیء تنظیم کلمه عبور
در این تمرین ی

 PSOساخته میشود که سیاس
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 Adminsاعمال میکند .قبل از شروع این تمرین گروه مذکور در  Users containerباید ساخته شده باشد.
 .1از پوشه  Administrative Toolsابزار  ADSI Editرا باز میکنیم.
 .1روی آن کلی

راس کرده و  Connect Toرا انتخاب میکنیم.

 .2در کادر  Nameعبار  contoso.comرا تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .1گره  contoso.comرا باز کرده و  DC=contoso,DC=comرا انتخاب میکنیم.
 .1گره  DC=contoso.com,DC=comرا باز کرده و  CN=Systemرا انتخاب میکنیم.
 .1گره  CN=Systemرا باز کرده و  CN=Password Settings Containerرا انتخاب میکنیم .همه  PSOها در
) Password Settings Container (PSCساخته و ذخیره میشود.
 .1روی  PSCکلی

راس

کرده  Newو سپس  Objectرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای  Create Objectظاهر

میشود .پیغامی مبنی بر انتخاب نوع شیء برای ساختن ظاهر میشود .فقط ی
 PasswordSettingsنام تکنیکال برای کالس شیء ارجاع شده به ی
 .8روی  Nextکلی

انتخاب ممکن اس msDS- :

 PSOمیباشد.

میکنیم .پیغامی برای ورود مقدار هر خصیصه  PSOظاهر میشود .این خصیصهها مشابه خصیصههای

 GPOتمرین  1میباشد.
 .9همه خصیصهها را مطابق لیس زیر پیکربندی میکنیم .پس از ورود هر خصیصه  Nextرا کلی

میکنیم.



 . Common Name : My Domain Admins PSOاین نام با مسمی برای  PSOاس .



 . msDS-PasswordSettingsPrecedence : 1این  PSOباالترین تقدم ممکن خواهد شد.



 . msDS-PasswordReversibleEncryptionEnabled : Falseکلمه عبور با استفاده از رمزنگاری
قابل برگش ذخیره نمیشود.



 . msDS-PasswordHistoryLength : 30کاربر نمیتواند تا سی کلمه عبور قبلی خود را انتخاب کند.



 . msDS-PasswordComplexityEnabled : trueقوانین مربوط به پیچیدگی کلمه عبور اعمال
میگردد.



 . msDS-MinimumPasswordLength : 15کلمه عبور باید حداقل  11کاراکتر داشته باشد.



 . msDS-MinimumPasswordAge : 1:00:00:00کاربر نمیتواند کلمه عبورش را دوبار در روز عوض
کند .فرم آن به صور ( d:hh:mm:ssبه ترتی روز ،ساع  ،دقیقه و ثانیه میباشد)



 . MaximumPasswordAge : 45:00:00:00کلمه عبور باید هر  11روز یکبار عوض شود.



 1 . msDS-LockoutThreshold : 5بار تالش ناموفق در بازه زمانی مشخص شده در خصیصه بعدی باعث
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قفل شدن حساب میشود.


 1 . msDS-LockoutObservationWindow : 0:01:00:00بار تالش ناموفق (مشخص شده در
خصیصه قبلی) در بازه زمانی  1ساع باعث قفل شدن حساب میشود.



 . msDS-LockoutDuration : 1:00:00:00وقتی حسابی قفل میشود برای مد

 1ساع

به همان

حال میماند و پس از آن به طور خودکار قفل باز میشود .مقدار صفر باعث میشود حساب قفل باقی بماند تا کاربر
 Administratorآنرا باز کند.
پیکربندی خصیصههای فول ضروری اس  .پس از کلی
خصیصههای بعدی را که اجباری نیستند پیکربندی کنیم.
 .11روی دکمه  More Attributesکلی میکنیم.

روی  Nextدر صفحه  msDS-LockoutDurationمیتوانیم

 .11در کادر  Edit Attributesتایپ میکنیم  CN=DomainAdmins,CN=Users,DC=contoso,DC=comو
روی  OKکلی

میکنیم .روی  Finishکلی

میکنیم.

تمرین  3تعیین  PSOنهایی کاربر
در این تمرین  PSOای که سیاس های کلمه عبور را برای کاربر کنترل میکند مشخص میشود.
 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 .1منوی  Viewرا باز میکنیم و گزینه  Advanced Featuresرا عالم میزنیم.
 .2گره  contoso.comرا باز کرده و روی  Users containerکلی

میکنیم.

 .1روی حساب  Administratorکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1روی زبانه  Attribute Editorکلی

میکنیم.

 .1روی دکمه  Filterکلی

کرده و  Constructedرا عالم

میزنیم .خصیصهای که در بخش بعدی میبینیم خصیصه

 constructedمیباشد این بدین معنی اس که  PSOنهایی با محاسبه  PSOهای لین

شده به کاربر به دس میآید.

 .1در لیس  Attributesمحل  msDS-ResultantPSOرا پیدا میکنیم.
 PSO .8ای را که روی کاربر تاثیر میگذارد پیدا میکنیم.
 My Domain Admins PSOکه در تمرین  1ساخته شد  PSOنهایی حساب  Administratorمیباشد.
تمرین  4حذف یک PSO
در این تمرین  PSOای که در تمرین  1ساخته شد حذف میشود به طوری که تنظیما آن در تمرینا بعدی تاثیری ندارد.
 .1مراحل  1تا  1تمرین  1را برای انتخاب  Password Settings containerدر  ADSI Editتکرار میکنیم.
 .1در پنل سم چپ کنسول CN=My Domain Admins PSO ،را انتخاب میکنیم.
 .2کلید  Deleteرا میزنیم.
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 .1دکمه  Yesرا کلی

میکنیم.

خالصه درس


تنظیما سیاس کلمه عبور تعیین میکند چه موقع کلمه عبور باید یا میتواند تغییر یابد و کلمه عبور جدید چه ویژگیهایی
باید داشته باشد.



تنظیما

 Account Lockoutباعث میشود اگر تعداد معینی تالش ناموفق برای ورود به سیستم در ی

بازه زمانی

مشخص اتفال بیافتد حساب قفل شود .این تنظیم از تالش نفوذگر برای ورود غیرقانونی به سیستم جلوگیری میکند.


سری سیاس

در دامنه فقط ی

کلمه عبور و قفل کردن حساب موجود اس

که روی همه کاربران تاثیر میگذارد .این

سیاس ها توسط  Group Policyتعریف میشود .این تنظیما در  Default Domain Policy GPOقابل تغییر
اس .


ویندوز سرور  2008امکان تعیین سیاس

متفاو

کلمه عبور و قفل کردن حساب را برای گروههای امنیتی globalو

کاربران دامنه فراهم میکند .سیاس های کلمه عبور  Fine-Grainedنه با  Group Policyبلکه با اشیاء تنظیما
کلمه عبور توزیع میشود.


 PSOبه ی

اگر بیش از ی

کاربر یا گروههایی که کاربر عضو آن اس

اعمال شود یکی از آنها به عنوان  PSOنهایی

سیاس های کلمه عبور کاربر را تعیین میکند PSO .با باالترین اولوی (نزدی
یا چند  PSOمستقیما به کاربر لین
نمیآیند و  PSOلین

شود به جای اینکه به گروه لین

به ی

) بر دیگران غلبه خواهد کرد .اگر ی

شود  PSOهای لین

شده به گروه به حساب

شده به کاربر با باالترین اولوی غلبه خواهدکرد.

سئواالت پایان درس
 .1فرض کنید مدیر شبکه شرک

 Tailspain Toysهستید .دامنه شما حاوی ی

 OUبا نام Service Accounts

میباشد که همه کاربران را دربر می گیرد .به دلیل اینکه حساب های سرویس با کلما عبور بدون انقضاء پیکربندی شده اس
باید سیاس کلمه عبوری پیکربندی شود که حداقل کاراکتر کلمه عبور را  11تعیین کند .کدام ی

از جوابهای زیر این کار را

انجام میدهد؟ (همه گزینهها در صور صح انتخاب شود .هر گزینه صحیح بخش از جواب اس )
 .Aسیاس

 Minimum Password Lengthرا در  Default Domain Policy GPOپیکربندی

میکنیم.
 .Bی

 PSOرا به  Service Accounts OUلین

میکنیم.

 .Cگروهی با نام  Service Accountsمیسازیم.
 .Dی

 PSOبه گروه  Service Accountsلین

میکنیم.

 .Eهمه سرویسها را به عنوان اعضاء گروه  Service Accountsاضافه میکنیم.
 .1می خواهیم سیاس

قفل کردن حساب را طوری پیکربندی کنیم که ی

حساب قفل شده به طور خودکار باز نشود و فقط

کاربر  Administratorآنرا باز کند .کدام جواب صحیح اس ؟
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 .Aسیاس  Account Lockout Durationرا روی  111تنظیم میکنیم.
 .Bسیاس  Account Lockout Durationرا روی  1تنظیم میکنیم.
 Account Lockout Threshold .Cرا روی صفر تنظیم میکنیم.
 .Dسیاس  Account Lockout Durationرا روی صفر تنظیم میکنیم.
 .2هنگامی که اشیاء تنظیما کلمه عبور را در دامنه خود ارزیابی میکنیم ی
با نام  Help Deskلین

 PSOبا نام  PSO1با اولوی  1که به گروهی

شده اس پیدا میکنیم PSO .دیگری با نام  PSO2با اولوی  99به گروهی با نام Support

لین

شده اس  Mike Danseglio .عضو هر دو گروه میباشد .ما متوجه میشویم که دو  PSOمستقیما به Mike

لین

شده اند PSO3 .مقدار اولوی  11دارد و  . 111 PSO4کدام  PSOبرای کاربر  Mikeنهایی اس ؟
PSO1 .A
PSO2 .B
PSO3 .C
PSO4 .D

درس  : 2ممیزی تایید هویت
در فصل  1یاد گرفتیم که چطور برای انواع فعالی ها ممیزی را فعال کنیم .ویندوز سرور  2008همچنین به ما امکان میدهد ورود
کاربران را به دامنه ممیزی کند .با ممیزی ورود موفق به شبکه متوجه کاربرانی میشویم که به دفعا و از محلهای غیرمتعارف به شبکه
وارد شدهاند که میتواند نشاندهنده تالش نفوذگر باشد .در این درس پیکربندی ممیزی ورود را یاد میگیریم.
بعد از این درس میتوانیم:


ممیزی فعالی های مرتبط با تایید هوی را پیکربندی کنیم.



بین  account logonو  logon eventتفاو قایل شوبم.



وقایع مرتبط با تایید هوی را در  Security Logتشخیص دهیم.

زمان تقریبی  21 :دقیقه
در تنظیما سیاس امنیتی دو عبار شبیه به هم وجود دارد  :یکی  Audit Account Logon Eventsو دیگری Audit
.Logon Events
وقتی کاربری به کامپیوتری در دامنه با استفاده از حساب کاربری خود وارد میشود  DCاین عملیا را تایید هوی میکند .این کار
باعث ثب ی واقعه  account logonدر  DCمیشود.
کامپیوتری که کاربر به آن وارد میشود ی واقعه  logon eventرا ثب میکند .کامپیوتر کاربر را تایید هوی نمیکند و هوی کاربر
را به  DCبرای بررسی میفرستد .در صور تایید  DCکامپیوتر به کاربر اجازه ورود میدهد .بنابراین واقعه  logon eventثب
میشود.
وقتی کاربری به ی پوشه روی سرور در دامنه متصل می شود آن سرور کاربر را به عنوان کاربر شبکه و ورود را به عنوان network
 logonدر نظر میگیرد .سرور دوباره کاربر را تایید هوی نمیکند بلکه با همان بلیط ( )ticketکه  DCبه کاربر داده اس به کاربر
اجازه ورود میدهد .ولی ارتباط کاربر ی واقعه  logon eventروی سرور میسازد.
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برای یادگیری سریعتر بهتر اس بگوییم واقعه  Account Logon Eventجایی اتفال میافتد که حساب کاربر

آنجا قرار دارد .یعنی  DCکه کاربران را تایید هوی
چه مستقیم چه از راه دور.

میکند Logon event .زمانی اتفال میافتد که کاربر به کامپیوتر وارد میشود

پیکربندی سیاستهای ممیزی مرتبط با تایید هویت
وقایع  account logonو  logonدر ویندوز سرور  2008قابل ممیزی اس  .تنظیماتی که ممیزی را مدیری میکند در ی
 GPOدر مسیر Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local
 Policies\Audit Policyواقع شده اس  .گره  Audit Policyو دو تنظیم آن در شکل  8 -1نشان داده شده اس .

تنظیما سیاس مرتبط با تایید هوی
شکل 8 -1
برای پیکربندی ی سیاس ممیزی روی سیاس دوبار کلی
 8قابل مشاهده اس .

شکل 8 -1

میکنیم تا کادر محاورهای  Propertiesباز شود .این کادر در شکل -1

کادر محاورهای Audit Account Logon Events Properties
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تنظیم سیاس به یکی از چهار حال زیر قابل پیکربندی اس :


 Not definedاگر عالم

کادر  Define These Policy Settingsرا برداریم سیاس

تعریف نشده خواهد شد.

در این حال سرور ممیزی را بر اساس تنظیما پیش فرض یا تنظیما مشخص شده در  GPOدیگر انجام میدهد.


Defined for no auditing

اگر کادر  Define These Policy Settingsعالم داشته باشد ولی کادرهای

 Successو  Failureبدون عالم باشند سرور وقایع را ممیزی نمیکند.


 Audit successful eventsاگر کادرهای  Successو  Define These Policy Settingsعالم داشته
باشند سرور وقایع موفق را در  Security logثب میکند.



Audit failed to events

اگر کادرهای  Failureو  Define These Policy Settingsعالم

داشته

باشند سرور وقایع ناموفق را در  Security logثب میکند.
تعیین حوزه سیاستهای ممیزی
در تنظیم سیاس ها باید دق شود تا سیاس به کامپیوترهای مورد نظر اعمال شود .برای مثال اگر بخواهیم تالشهای کاربران را برای
اتصال به سرور فایل شبکه ممیزی کنیم باید ممیزی  logon eventرا در ی  GPOکه به  OUدربر گیرنده فایل سرور لین شده
پیکربندی کنیم .ولی اگر بخواهیم ورود کاربران را به سیستمهای بخش منابع سازمانی شرک ممیزی کنیم باید ممیزی logon
 eventرا روی ی  GPOکه به  OUدر بر گیرنده اشیاء کامپیوتر منابع انسانی لین شده اس پیکربندی کنیم .به خاطر داشته
باشید که کاربران دامنه که به ی کالین شبکه وارد میشوند با به ی سرور متصل میشوند ی واقعه  logonثب میشود نه
. account logon
فقط  DCها واقعه  account logonرا برای کاربر دامنه ثب میکنند .به خاطر داشته باشید که ی واقعه account logon
روی  DCثب میشود که کاربر دامنه را تایید هوی میکند صرف نظر از اینکه کاربر از کجا به شبکه وارد میشود .اگر بخواهیم
حسابهای دامنه را ممیزی کنیم حوزه ممیزی  account logonرا فقط  DCدر نظر میگیریم .در حقیق Default Domain
 Controllers GPOکه هنگام نص اولین  DCساخته میشود ی  GPOایدهال برای پیکربندی سیاس های ممیزی
 account logonمیباشد.
در بخش قبل یاد گرفتیم اگر سیاس ممیزی ی واقعه تعریف نشود سیستم بر اساس تنظیما  GPOهای دیگر یا تنظیما پیش
فرض ممیزی را انجام میدهد .در ویندوز سرور  2008تنظیم پیش فرض ممیزی وقایع موفق  account logonو  logonمیباشد.
اگر بخواهیم وقایع ناموفق را ممیزی کنیم یا ممیزی را غیرفعال کنیم باید تنظیم مناس را در  audit policyتعریف کنیم.
مشاهده وقایع Logon
وقایع مربوط به ورود کاربران در  security logسیستم قابل مشاهده اس  .شکل  8 -1مثالی در این ارتباط نشان میدهد .بنابراین
اگر ورود کاربران را به کامپیوتر در واحد منابع انسانی ممیزی میکنیم وقایع در  security logهر کامپیوتر جداگانه ثب میشود .به
طور مشابه اگر تالش ناموفق برای  account logonرا ممیزی کنیم تا نفوذها را تشخیص دهیم وقایع در  security logمربوط به
هر  DCثب میشود .این بدین معنی اس که به طور پیش فرض مجبور هستیم  security logهمه  DCها را بررسی کنیم تا
تصویری کامل از وقایع  account logonدر دامنه داشته باشیم.

شکل 8 -1

وقایع تایید هوی در security log
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میتوانید تصور کنید که در ی شبکه پیچیده با  DCهای متعدد و کاربران بیشمار ممیزی وقایع مربوط به ورود کاربران منجر به ثب
تعداد بیشماری واقعه خواهد شد و پیدا کردن وقایع مشکلدار که نیاز به بررسی بیشتر دارند خیلی سخ خواهد بود .بنابراین باید بین
تعداد وقایع ثب شده و منابع موجود برای تحلیل وقایع تعادل برقرار کنیم.
ممیزی تایید هویت

تمرینات

در این تمرینا از  Group Policyبرای فعال کردن ممیزی فعالی های ورود به سیستم در دامنه  contoso.comبهره میگیریم.
سپس  logon eventsتولید شده را در  event logsمشاهده میکنیم.
تمرین  1پیکربندی ممیزی Account Logon Events
در این تمرین قرار اس  Default Domian Controllers Policy GPOرا ویرایش کنیم تا ممیزی ورود موفق و ناموفق
کاربران را در دامنه پیاده سازی کنیم.
 .1کنسول  GPMCرا باز میکنیم.
 .1گره  Forest\Domains\Contoso.com\Domain Controllersرا باز میکنیم.
راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم .پنجره  GPMEباز

 .2روی  Default Domain Controllers Policyکلی
میشود.

 .1گره Computer Configuration\Policies\Windows at Settings\Security Settings\Local
 Policiesرا باز کرده و  Audit Policyرا انتخاب میکنیم.
 .1روی  Audit Account Logon Eventsدوبار کلی

میکنیم.

 .1کادر  Define These Policy Settingsرا عالم میزنیم.
 .1کادرهای  Successو  Failureرا عالم زده و  OKمیکنیم.
 .8روی  Audit Logon Eventsدوبار کلی

میکنیم.

 .9کادر  Define These Policy Settingsرا عالم میزنیم.
 .11کادرهای  Successو  Failureرا عالم زده و  OKمیکنیم.
 GPME .11را میبندیم.
 .11منوی استار را باز کرده و پنجره  Command Promptرا باز میکنیم.
 .12تایپ میکنیم  . gpupdate.exe /forceاین دستور باعث میشود Policyهای  SERVER01به روز شود.
تمرین  2تولید Account Logon Events
در این تمرین وقایع  account logonاز طریق ورود کلمه عبور صحیح و اشتباه تولید میشود.
 .1از  SERVER01خارج میشویم.
 .1سعی میکنیم با کاربر  Administratorو کلمه عبور اشتباه به سیستم وارد شویم .این کار را یکی دوبار تکرار میکنیم.
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 .2سپس با کلمه عبور صحیح به  SERVER01وارد میشویم.
تمرین  3بررسی وقایع Account Logon
در این تمرین وقایع تولید شده در اثر فعالی های ورود کاربران در تمرین  1قابل مشاهده اس .
 .1پنجره  Event Viewerرا از پوشه  Administrative Toolsباز میکنیم.
 .1گره  Windows Logsرا باز کرده و  Securityرا انتخاب میکنیم.
 .2وقایع موفق و ناموفق را پیدا میکنیم.
خالصه درس


وقایع  Account Logonدر ی



وقایع  Logonروی سیستمهایی اتفال میافتد که کاربر وارد میشود .برای مثال ورود به لپ تاپ و همچنین اتصال به ی

 DCهنگام تایید هوی کاربران در هر کجای دامنه اتفال میافتد.

فایل سرور منجر ثب واقعه میشود.


به طور پیش فرض سیستمهای ویندوز سرور  2008وقایع موفق  logonو  account logonرا ممیزی میکند.



برای بررسی وقایع  account logonدر دامنه باید به  event logهمان  DCمراجعه کنیم.

سئواالت پایان درس
 .1میخواهیم ی

 logبه دس آوریم که به ما کم

کند زمانهای قفل شدن حساب کاربر را در اثر ورود ناموفق جدا کنیم.

کدام سیاس باید پیکربندی شود؟
 .Aسیاس  Audit Account Logon Eventsرا برای وقایع موفق در Default Domain Policy GPO
تعریف کنیم.
 .Bسیاس  Audit Account Logon Eventsرا برای وقایع ناموفق در Default Domain Policy
 GPOتعریف کنیم.
 .Cسیاس  Audit Logon Eventsرا برای وقایع موفق در  Default Domain Policy GPOتعریف
کنیم.
 .Dسیاس  Audit Logon Eventsرا برای وقایع ناموفق در  Default Domain Policy GPOتعریف
کنیم.
 .1میخواهیم زمان ورود کاربران را به کامپیوترها در بخش منابع انسانی در شرک  Adventure Worksبررسی کنیم .کدام
ی

از روشهای زیر به در به دس آوردن این اطالعا کم

میکند؟

 .Aسیاستی را پیکربندی میکنیم که وقایع موفق  account logonرا در Default Domain Controllers
 GPOممیزی کند .سپس  event logاولین  DCدامنه را بررسی میکنیم.
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 .Bسیاستی را پیکربندی میکنیم که وقایع موفق  logonرا در GPOلین

شده به  OUدربرگیرنده حساب کاربری

کارکنان بخش منابع انسانی را ممیزی کند .سپس  event logsهمه کامپیوترهای بخش منابع انسانی را بررسی
میکنیم.
 .Cسیاستی را پیکربندی میکنیم که وقایع موفق  logonرا در GPOلین

شده به  OUدربرگیرنده حساب

کامپیوتر کارکنان بخش منابع انسانی را ممیزی کند .سپس  event logsهمه کامپیوترهای بخش منابع انسانی را
بررسی میکنیم.
 .Dسیاستی را پیکربندی میکنیم که وقایع موفق  account logonرا در GPOلین

شده به  OUدربرگیرنده

حساب کامپیوتر کارکنان بخش منابع انسانی را ممیزی کند .سپس  event logsهمه  DCها را بررسی میکنیم.

درس :3

پیکربندی  DCفقط خواندنی ()Read-Only Domain Controllers

دفاتر شرک برای کارکنان بخش  ITسازمان همیشه ی چالش به همراه دارند .وقتی یکی از دفاتر فرعی با دفتر اصلی با ی لین
 WANارتباط دارد آیا درس اس ی سرور  DCدر آنجا پیکربندی شود؟ در نسخههای قبلی ویندوز جواب دادن به این سوال ساده
نبود .ولی ویندوز سرور  2008نوع جدیدی از سرور  DCرا معرفی کرده که به آن سرور فقط خواندنی گویند( .)RODCاین سرور
مشکل فول را برطرف میسازد .در این درس مباحث مربوط به تایید هوی دفاتر فرعی سازمان و جایگزینی  DCمطرح میشود و یاد
میگیریم که ی سرور  RODCرا پیاده سازی و نگهداری کنیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


نیازمندیهای تجاری  RODCرا تشخیص دهیم.



ی



سیاس تکثیر کلمه عبور را پیکربندی کنیم.



عملیا مربوط به  cacheکردن اعتبار را روی  RODCرا مانیتور کنیم.

سرور  RODCنص کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
تایید هویت و جاگذاری  DCدر دفاتر فرعی شرکت
سناریویی را در نظر می گیریم که در آن ی سازمان دارای ی دفتر مرکزی و چند دفتر فرعی اس  .دفاتر فرعی از طریق لین WAN
که گران ،کند و غیرمطمئن هستند به دفتر مرکزی متصل میباشند .کاربران در شاخهها باید توسط  Active Directoryتایید هوی
شوند .آیا باید ی سرور  DCدر آنجا قرار دهیم؟
در سناریوهای اینچنینی بسیاری از سرویسهای شبکه در دفتر مرکزی تجمیع میشوند .دفتر مرکزی دقیقا توسط تیم  ITکنترل
میشود و دارای سرویسهای امن میباشد .دفاتر فرعی معموال از لحاظ امنیتی کامل نیستند و تیم فنی برای نگهداری سرور ندارند.
وقتی در دفتر فرعی شرک سرور  DCموجود نباشد تایید هوی و فعالی های مربوط به  service ticketاز طریق لین  WANبه
سم دفتر مرکزی هدای میشود .تایید هوی زمانی اتفال میافتد که کاربر به کامپیوتر وارد میشود Service ticket .ها جزئی از
مکانیزیم تایید هوی  Kerberosهستند که توسط دامنه ویندوز سرور  2008استفاده میشوند Service ticket .را میتوان
کلیدی فرض کرد که توسط  DCبرای کاربر صادر میشود .کلید به کاربر اجازه میدهد به سرویسهایی نظیر سرویس File and
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 Printروی سرور فایل متصل شود .وقتی کاربر برای دسترسی به ی سرویس خاص اقدام میکند کالین کاربر درخواس دریاف
 service ticketرا به  DCمیفرستد .چون کاربران معموال در طول روز از سرویسهای متعدد استفاده میکنند این پروسه چند بار
تکرار میشود .عملیا تایید هوی و  service ticketبین دفتر مرکزی و فرعی روی لین  WANبه کندی صور میگیرد .به
همین دلیل اگر ی سرور  DCدر دفتر فرعی قرار گیرد تایید هوی با کارایی بیشتری انجام میشود ولی خطراتی نیز به همراه دارد.
سرور  DCی کپی از همه خصل های همه اشیاء را مانند کلما عبور کاربران نگه میدارد .اگر کسی به  DCدس پیدا کند و یا
دزدیده شود ی هکر میتواند نام های کاربری و کلما عبور را به دس آورد .حداقل این اس که مجبور میشویم کلمه عبور همه
کاربران را تغییر دهیم .چون امنی سرور در دفاتر فرعی معموال از حال نرمال پایین تر اس سرور  DCبا خطرا اینچنینی مواجه
اس .
نگرانی دوم اینس که تغییرا در بان اطالعاتی  Active Directoryدر  DCدفتر فرعی روی همه دفاتر دیگر و دفتر مرکزی تکثیر
می شود .بنابراین خرابی سرور ی دفتر باعث خرابی کل شبکه سازمان خواهد شد .مثال اگر مدیر شبکه یکی از دفاتر به اشتباه فایل
پشتیبان قدیمی سرور  DCرا بازیابی کند کل شبکه با مشکل مواجه میشود.
نگرانی سوم مدیری شبکه میباشد .ی  DCدفتر فرعی به نگهداری نیاز دارد .برای اجرای عملیا نگهداری روی  DCباید با کاربر
عضو گروه  Administratorsبه آن وارد شویم .شاید مناس نباشد که ما به تیم پشتیبانی در دفاتر فرعی چنین سطحی از توانایی را
اعطاء کنیم.
 DCفقط خواندنی ()RODC
مشکال ذکر شده در بخش قبلی توسط  RODCقابل حل اس  RODC .ی سرور  DCاس که در دفاتر فرعی سازمان قرار
میگیرد و ی کپی از همه اشیاء دامنه و خصل ها را غیر از موارد امنیتی مانند خصل های مرتبط با کلمه عبور نگه میدارد .وقتی
کاربری در این دفاتر وارد سیستم میشود  RODCدرخواس را دریاف کرده و آنرا جه تایید هوی به سم  DCدفتر مرکزی
ارسال میکند.
امکان این وجود دارد که ی سیاس تکثیر کلمه عبور ( )PRPبرای  RODCپیکربندی کنیم که مشخص شود  RODCمجاز به
ذخیره چه حسابهای کاربری میباشد .اگر کاربری که وارد سیستم میشود در  PRPقرار داشته باشد  RODCاعتبار آن کاربر را
ذخیره میکند بنابراین دفعه بعد تایید هوی در محل و توسط خود  RODCانجام میشود .این مفهوم در شکل  8 -1شرح داده شده
اس .
چون  RODCفقط گروهی از کاربران را نگهداری میکند وقتی به سرق رود از لحاظ امنیتی خسار محدود اس و فقط کاربرانی که
در  RODCذخیره شدهاند باید کلما عبورشان را تعویض کنند DC .های قابل تغییر ( )Writableلیستی از همه حسابهای
ذخیره شده روی  RODCهای خاص را نگه میدارند .وقتی حساب سرور  RODCبه سرق رفته را از  Active Directoryپاک
میکنیم این امکان را خواهیم داش که کلما عبور همه کاربرانی که در  RODCذخیره شدهاند ریس کنیم RODC .تغییرا
اعمال شده روی  Active Directoryدفتر مرکزی را تکثیر میکند .تکثیر ی عمل ی طرفه از سم  DCقابل تغییر به سم
 RODCاس  .تغییری که روی  RODCایجاد میشود به هیت  DCتکثیر نمیشود .این کار از تکثیر خطاهای ایجاد شده در DC
دفاتر فرعی روی بقیه  DCها جلوگیری میکند RODC .ها برخالف  DCهای قابل تغییر ی گروه  Administratorsمحلی
دارند .ما می توانیم به ی یا چند نفر از اعضاء تیم پشتیبانی (آنها را عضو این گروه کنیم) اجازه نگهداری سرور را به طور کامل اعطاء
کنیم بدون این که عضو گروه  Administratorsدامنه باشند.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

273

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

شکل 8 -1

سناریوی دفتر فرعی دارای RODC

توزیع RODC
مراحل کلی نص ی سرور  RODCبه شرح زیر اس :
 .1سطح عملیاتی  forestباید ویندوز سرور  2003یا باالتر باشد.
 .1اگر  forestدارای  DCویندوز سرور  2003باشد دستور  Adprep / rodcprepرا اجرا میکنیم.
 .2باید حداقل یکی از  DCهای قابل تغییر ویندوز سرور  2008باشد.
 RODC .1را نص میکنیم.
هر کدام از این مراحل در بخشهای زیر تشریح میشود.
تعیین و پیکربندی سطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2003یا باالتر
سطوح عملیاتی ( )Functional Levelsویژگیهای منحصر به ی نسخه ویندوز را فعال میکند و بنابراین به نسخه ویندوزی که
روی  DCنص اس وابستگی دارد .اگر همه  DCها ویندوز سرور  2003یا باالتر باشند سطح عملیاتی دامنه میتواند ویندوز سرور
 2003باشد .اگر همه دامنهها دارای سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2003باشند سطح عملیاتی  forestمیتواند ویندوز سرور
 2003باشد .سطح عملیاتی دامنه و  forestدر فصل  11شرح داده میشود.
 RODCها نیاز دارند سطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2003یا باالتر باشد .یعنی همه  DCها در کل  forestباید سرور
 2003یا باالتر باشند .برای تعیین سطح عملیاتی  forestابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز کرده و
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راس کرده  Propertiesرا انتخاب میکنیم .مانند شکل  8 -8میتوانیم سطح عملیاتی  forestرا تعیین

روی نام  forestکلی
کنیم.
اگر سطح عملیاتی  forestحداقل ویندوز سرور  2003نباشد  propertiesهمه دامنهها را بررسی میکنیم تا ببینیم درکدام دامنه
سطح عملیاتی از ویندوز سرور  2003پایینتر اس  .وقتی چنین دامنهای را پیدا کردیم باید مطمئن شویم همه  DCها در این دامنه
ویندوز سرور  2003دارند .سپس در  Active Directory Domains And Trustsروی دامنه کلی راس کرده و Raise
 Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم .در لیس بازشوی Select An Available Forest Functional
 Levelویندوز سرور  2003را انتخاب کرده و روی دکمه  Raiseکلی میکنیم .برای این کار باید  administratorدامنه باشیم.
برای باال بردن سطح عملیاتی  forestباید یا عضو گروه  Domain Adminsدر دامنه ریشه  forestباشیم یا عضو گروه
 Enterprise Adminsباشیم.

شکل 8 -8

کادر محاورهای  Propertiesمربوط به forest

اجرای دستور Adprep /rodcprep
اگر در حال ارتقاء  forestبا افزودن  DCویندوز سرور  2008هستیم باید از این دستور استفاده کنیم .این دستور مجوزهایی را
پیکربندی میکند که  RODCها بتوانند پارتیشنهای دایرکتوری برنامه  DNSرا تکثیر کنند .این بحث در فصل  9ارائه میشود .اگر
در حال ساخ ی  forestجدید باشیم و فقط  DCویندوز سرور  2008داشته باشیم نیازی به اجرای دستور Adprep
 /rodcprepنداریم.
این دستور را میتوانیم در پوشه  cdrom\Sources\Adprepدر  DVDنص سرور  2008پیدا کنیم .پوشه را به  DCکه به
عنوان  schema masterعمل میکند کپی میکنیم .نقش  schema masterدر فصل  11شرح داده میشود .با کاربری که
عضو گروه  Enterprise Adminsبه  schema masterوارد میشویم و پنجره خط فرمان را باز میکنیم و مسیر را به پوشه
 Adprepتغییر میدهیم و تایپ میکنیم adprep /rodcprep
استقرار یک  DCویندوز سرور  2008قابل تغییر
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ی  RODCباید تغییرا دامنه را از ی  DCقابل تغییر دارای ویندوز سرور  2008کپی کند .این خیلی حیاتی اس که ی
 RODCبتواند با این  DCارتباط برقرار کند .در بهترین حال این  DCدر نزدی ترین سای و دفتر مرکزی قرار دارد .در فصل 11
درباره تکثیر  ،Active Directoryسای و لین های سای یاد میگیریم .اگر بخواهیم  RODCبه عنوان سرور  DNSکار کند
 DCویندوز سرور  2008قابل تغییر باید میزبان  DNS domain zoneنیز باشد.
نصب RODC
پس از تکمیل مراحل ابتدایی میتوانیم  RODCرا نص کنیم RODC .میتواند به طور کامل یا  Server Coreنص شود .با
نص کامل ویندوز سرور  2008میتوانیم برای نص  RODCاز ویزارد Active Directory Domain Services
 Installation Wizardبهره بگیریم .برای این کار به سادگی همانند شکل  8 -9در صفحه Additional Domain
 Controllers Optionsکادر ) Read-Only Domain Controller(RODCرا عالم میزنیم.

ساخ ی  RODCبا ویزارد Active Directory Domain Services Installtion Wizard
شکل 8 -9
به جای آن برای ساخ  RODCمیتوان از دستور  Dcpromo.exeبا سوئیت  /Unattendاستفاده کرد .در حال نص
 Server Coreویندوز سرور  2008باید از این دستور و سوئیت استفاده کنیم.
همچنین امکان اعطای اختیار نص  RODCممکن اس که کاربر غیر  administratorرا قادر میسازد از طریق افزودن ی سرور
جدید در دفتر فرعی و اجرای دستور  RODC Dcpromo.exeنص کند .برای اعطای اختیار نص  RODCدر Domain
 Controllers OUحساب کامپیوتر برای  RODCمیسازیم و اعتباری که برای افزودن  RODCبه دامنه مورد استفاده قرار
میگیرد را مشخص میکنیم .این کاربر سپس میتواند ی سرور ویندوز  2008را به حساب  attach RODCکند .هنگام نص
 RODCبا استفاده از اختیار نص  ،سرور باید عضو شبکه  workgroupباشد.
سیاست تکثیر کلمه عبور
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سیاس تکثیر کلمه عبور ( )PRPتعیین میکند اعتبار کدام کاربر میتواند روی  RODCذخیره شود .اگر  PRPبه  RODCاجازه
ذخیره اعتبار کاربر را بدهد پروسه تایید هوی و  service ticketآن کاربر توسط  RODCپردازش میگردد .اگر اعتبار کاربری در
 RODCذخیره نشود پروسه تایید هوی و  service ticketتوسط  RODCبه ی  DCقابل تغییر ارجاع میشود.
 PRPی  RODCتوسط دو خصل چند مقداره حساب کامپیوتر  RODCتعیین میشود .این خصل ها عبارتند از Allowed
 Listو  . Denied Listاگر حساب کاربر در  Allowed Listباشد اعتبار کاربر ذخیره میشود .ما میتوانیم به Allowed List
گروه اضافه کنیم که در این حال اعتبار همه کاربرانی که به گروه تعلق دارند در  RODCذخیره میشود .اگر کاربر هم در Allowed
 Listباشد و هم در  Denied Listاعتبار کاربر ذخیره نمیشود.
پیکربندی سیاست تکثیر کلمه عبور در سطح دامنه
برای تسهیل مدیری  PRPویندوز سرور  2008دو گروه امنیتی  domain localدر  Users containerمیسازد .گروه اول با
نام  Allowed RODC Password Replication Groupبه  Allowed Listهمه  RODCهای جدید اضافه میشود.
به طور پیش فرض گروه عضوی ندارد .بنابراین  RODCجدید اعتبار هیت کاربری را ذخیره نمیکند .اگر بخواهیم اعتبار کاربری در
 RODCذخیره شود آنرا به گروه فول اضافه میکنیم.
گروه دوم  Denied RODC Password Replication Groupنام دارد و به  Denied Listهمه  RODCهای جدید
اضافه میشود .اگر بخواهیم اعتبار کاربری هیت گاه روی  RODCذخیره نشود آنرا به این گروه اضافه میکنیم .به طور پیش فرض
حسابهای کاربری امنیتی عضو این گروه هستند مانند  Enterprise Admins ،Domain Adminsو Group Policy
. Creator Owners
نکته

رفتار کامپیوترها نیز مانند کاربران است

به خاطر داشته باشید فقط کاربران نیستند که پروسه نایید هوی و  service ticketدارند .کامپیوترها نیز چنین پروسه ای را دارند.
برای ارتقاء کارایی سیستم در دفتر فرعی به  RODCاجازه ذخیره اعتبار کامپیوتر را نیز بدهید.
پیکربندی سیاست تکثیر کلمه عبور برحسب  RODCخاص
دو گروه شرح داده شده در بخش قبل روشی را ارائه میدهند که بتوانیم  PRPرا روی همه  RODCها مدیری کنیم .بهرحال برای
پشتیبانی موثر از سناریوی دفاتر فرعی باید به  RODCها در دفاتر مختلف اجازه دهیم اعتبار کاربری و کامپیوتر را در محلهای
مشخصی ذخیره کنند .بنابراین باید  Allowed Listو  Denied Listهمه  RODCها را پیکربندی کنیم.
برای پیکربندی  RODC PRPپنجره  propertiesحساب کامپیوتر  RODCرا در  Domain Controllers OUباز
میکنیم .در زبانه  Password Replication Policyکه در شکل  8 -11نشان داده شده اس میتوانیم تنظیما  PRPفعلی
را مشاهده کرده و کاربر یا گروه مورد نظر را به  PRPافزوده یا از آن حذف کنیم.
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زبانه  Password Replication Policyی

RODC

مدیریت ذخیره سازی اعتبار در RODC
وقتی در زبانه  Password Replication Policyمانند شکل  8 -11دکمه  Advancedرا کلی میکنیم کادر محاورهای
 Advanced Password Replication Policyظاهر میشود .مثالی از آن در شکل  8 -11قابل مشاهده میباشد.
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کادر محاورهای Advanced Password Replication Policy
شکل 8 -11
لیس بازشوی باالی زبانه  Policy Usageما را قادر میسازد یکی از دو گزارش را برای  RODCانتخاب کنیم:


Accounts Whose Passwords Are Stored On This Read-Only Domain Controller
لیستی از اعتبارا کاربران و کامپیوترها را نشان میدهد که در  RODCذخیره شدهاند.با این لیس میتوان تعیین
کرد آیا اعتباراتی که ذخیره شدهاند آنهایی هستند که باید ذخیره شوند یا نه.



Accounts That Have Been Authenticated To This Read-Only Domain Controller
لیستی از اعتبارا کاربران و کامپیوترها را نشان میدهد که برای تایید هوی به سرور  DCقابل تغییر هدای
شده اند .از این لیس برای تشخیص کاربران یا کامپیوترهایی که برای تایید هوی روی  RODCاقدام کردهاند استفاده کرد.
اگر حسابی از این حسابها ذخیره نشدهاند آنها را به  RODCاضافه میکنیم

در همان کادر زبانه  Resultant Policyبه ما امکان میدهد سیاس ذخیرهسازی نهایی را برای ی
کنیم .روی دکمه  Addکلی میکنیم تا حساب کاربر یا کامپیوتر برای ارزیابی انتخاب شود.
همچنین میتوان از کادر محاورهای  Advanced Password Replication Policyبرای  ...................اعتبارا در RODC
استفاده کرد .اگر کاربر یا کامپیوتری در  allow listی  RODCباشد اعتبار آن میتواند روی  RODCذخیره شود ولی تا زمانی
که تایید هوی یا  service ticketاتفال نیافتد و اعتبارها از ی سرور  DCقابل تغییر  RODCتکثیر نشود ذخیره نمیشود .با
 ............اعتبارا در انباره  RODCمیتوانیم مطمئن شویم روند نایید هوی حتی وقتی کاربر یا کامپیوتر برای اولین بار تایید هوی
شود به صور محلی روی سرور  RODCانجام میشود .برای  ...........اعتبارا روی دکمه  Prepopulate Passwordsکلی
کرده و کاربران و کامپیوترهای مورد نظر را انتخاب میکنیم.

کاربر یا کامپیوتر خاص ارزیابی

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

279

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

مدیریت تفکیک نقشها
 RODCها در دفاتر فرعی سازمان نیاز به عملیا نگهداری از قبیل نص درایور سخ افزاری دارند .به عالوه دفاتر کوچ میتوانند
 RODCرا با نقش فایل سرور روی ی سیستم منفرد ترکی کنند که در این حال تهیه نسخه پشتیبان امری ضروری میباشد.
 RODCها توسط ویژگی با نام  administrative role separationاز مدیری محلی پشتیبانی میکنند .هر  RODCی
بان اطالعاتی شامل گروههایی برای اهداف مدیریتی خاص دارد .ما میتوانیم کاربران دامنه را برای پشتیبانی از ی  RODCخاص به
این نقشهای محلی اضافه کنیم.
ما میتوانیم توسط دستور  Dsmgmt.exeتفکی نقش مدیریتی را پیکربندی کنیم .برای افزودن نقش  Administratorsبه
کاربر روی ی  RODCمراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1پنجره خط فرمان را روی  RODCباز میکنیم.
 .1دستور  dsmgmtرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
 .2تایپ میکنیم  local rolesو کلید  Enterرا میزنیم .در خط فرمان با تایپ کاراکتر ؟ و زدن کلید  Enterلیستی از
دستورا نمایش داده میشود .همچنین میتوانیم عبار  list rolesرا تایپ کرده و کلید  Enterرا بزنیم تا لیستی از
نقشهای محلی به نمایش درآید.
 .1تایپ میکنیم  add username administratorsکه جای  usernameنام  pre-windows 2000کاربر دامنه
را تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
برای افزودن کاربران دیگر میتوانیم این مراحل را تکرار کنیم.
پیکربندی RODC

تمرینات

در این تمرینا در ی محیط شبیهسازی شده دفتر فرعی ی  RODCپیادهسازی میکنیم .ی  RODCنص کرده و سیاس
تکثیر کلمه عبور را پیکربندی کرده ذخیرهسازی اعتبارا را مانیتور کرده و اعتبارا را روی  .................. RODCمیکنیم .برای اجرای
این تمرینا باید موارد زیر را تکمیل کنیم:


ی

سرور ثانوی ویندوز سرور  2008نص کنیم .نام سرور را  BRANCH-SERVERقرار دهیم .پیکربندی پروتکل IP

را به ترتی زیر تنظیم میکنیم:
 oآدرس 10.0.0.12 : IP
: Subnet Mask o

255.255.255.0

: Default Gateway o
:DNS Server o


10.0.0.1

( 10.0.0.11آدرس )SERVER01

اشیاء  Active Directoryزیر را ایجاد کنیم:
 oی

گروه امنیتی  globalبا نام Branch Office Users

 oی

کاربر با نام  James Fineکه عضو گروه  Branch Office Usersباشد

 oی

کاربر با نام  Adam Carterکه عضو گروه  Branch Office Usersباشد.
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 یo

. سازیمPrint Operators  را عضو گروهDomain Users گروه



RODC  نصب1 تمرین
. معرفی میکنیمcontoso.com  در دامنهRODC  را به عنوان یBRANCH SERVER در این تمرین سرور
. وارد میشویمBRANCH SERVER  بهAdministrator  با کاربر.1
.میکنیم
Active Directory Domain Services

 کلیRun  منوی استار را باز کرده و روی.1

 پنجرهای برای مبنی بر نص. میکنیمOK  وdcpromo  تایپ میکنیم.2

 ظاهرActive Directory Domain Services Installation  وقتی نص تمام شد ویزارد. باز میشودbinaries
.میشود
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext  روی.1

 کلیNext  رویOperating System Compatibility  در صفحه.1

Add  را انتخاب کرده و سپسExisting Forest  گزینهChoose A Deployment Configuration  در صفحه.1
. را انتخاب میکنیمA Domain Controller To An Existing Domain
contoso.com  تایپ میکنیمNetwork Credentials  در صفحه.1
.میکنیم

 کلیSet  روی دکمه.8

Administrator  تایپ میکنیمUser Name  در کادر.9
. میکنیمOK  دامنه را تایپ کرده وAdministrator  کلمه عبورPassword  در کادر.11
میکنیم

 کلیNext  روی.11

. را میزنیمNext  را انتخاب کرده وcontoso.com  گزینهSelect A Domain  در صفحه.11
 در محیط شبکه واقعی سای. میکنیمNext  را انتخاب وDefault-First-Site-Name ، Select A Site  در صفحه.12
. بررسی میشوند11  سای ها در فصل. نص شده انتخاب میشودRODC دفتر فرعی شرک که در آن
Read-Only Domain  گزینهAdditional Domain Controller Options  در صفحه.11
 انتخابGlobal Catalog  وDNS Server  همچنین مطمئن میشویم. را انتخاب میکنیمController(RODC)
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext  رویDelegation Of RODC Installation And Administration  در صفحه.11

.میکنیم
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 .11در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordکلمه عبوری را در کادرهای
 Passwordو  Confirm Passwordتایپ کرده و دکمه  Nextرا میزنیم.
 .18در صفحه  Summaryروی  Nextکلی

میکنیم.

 .19در پنجره بعد کادر  Reboot On Completionرا عالم میزنیم.
تمرین  2پیکربندی سیاست تکثیر کلمه عبور
 RODCمشخص پیکربندی میکنیم PRP .تعیین میکند اعتبار کاربر یا

در این تمرین  PRPرا در سطح دامنه و برای ی
کامپیوتر روی  RODCذخیره شود یا نه.
 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER01وارد میشویم.

 .1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز میکنیم.
 .2گره دامنه را باز کرده و  Users containerرا انتخاب میکنیم.
 .1عضوی پیش فرض گروه  Allowed RODC Password Replicationرا بررسی میکنیم.
 .1پنجره  propertiesگروه  Denied RODC Password Replicationرا باز میکنیم.
 .1گروه  DNS Adminsرا به گروه  Denied RODC Password Replicationاضافه میکنیم.
 Domain Controllers OU .1را انتخاب میکنیم.
 .8پنجره  propertiesمربوط به  BRANCHSERVERرا باز میکنیم.
 .9روی زبانه  Password Replication policyکلی

میکنیم.

 .11تنظیما  PRPهر دو گروه را ( Allowed RODC Password Replication – Denied RODC
 )Password Replicationچ
 .11روی دکمه  Addکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11گزینه  Allow Passwords For The Account To Replicate To This RODCرا انتخاب کرده و OK
میکنیم.
 .12در کادر محاورهای  Select Users,Computers,Or Groupsتایپ میکنیم  Branch Office Usersو
 OKمیکنیم.
 .11دوباره  OKرا کلی

میکنیم.

تمرین  3مانیتور کردن ذخیره سازی اعتبار
در این تمرین قرار اس
سرور ارزیابی کنیم.

ورود کاربران متعدد به سرور دفتر فرعی شرک را مانیتور کنیم .سپس میتوانیم ذخیره شدن اعتبارا را روی
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. وارد شده و خارج میشویمBRANCHSERVER  به سرورJames Fine  با کاربر.1
. وارد شده و خارج میشویمBRANCHSERVER  به سرورMike Danseglio  با کاربر.1
Active Directory Users And  وارد شده و ابزارSERVER01  به سرورAdministrator  با کاربر.2
. را باز میکنیمComputers
. باز میکنیمDomain Controllers OU  را درBRANCHSERVER  سرورproperties  پنجره.1
.میکنیم

 کلیPassword Replication Policy  روی زبانه.1
.میکنیم

 کلیAdvanced  روی دکمه.1

Display Users And Computers That Meet The  در لیس بازشویPolicy Usage  در زبانه.1
Accounts Whose Passwords Are Stored On This Read-Only  گزینهFollowing Criteria
. را انتخاب میکنیمDomain Controller
. را پیدا میکنیمjames Fine  مربوط بهentry .8
Accounts That Have Been Authenticated To This Read-Only  در لیس بازشوی صفحه گزینه.9
. را انتخاب میکنیمDomain Controller
. را پیدا میکنیمMike Danseglio  وJames Fine  مربوط به کاربرentry .11
.میکنیم

 کلیOK  و سپسClose  روی.11
 کردن اعتباراتCache 4 تمرین

. کنیمcache  را با اعتبار کاربرRODC در این تمرین میخواهیم ذخیره
 راActive Directory Users And Computers  وارد شده و ابزارSERVER01  بهAdministrator  با کاربر.1
.باز میکنیم
. را باز میکنیمBRANCHSERVER  مربوط بهproperties  پنجرهDomain Controllers OU  در.1
. را باز میکنیمPassword Replication Policy  زبانه.2
.میکنیم
.میکنیم

 کلیAdvanced  روی دکمه.1

 کلیPrepopulate Passwords  روی دکمه.1
. میکنیمOK  وAdam Carter  تایپ میکنیم.1

. تایید گرددRODC میکنیم تا ارسال اعتبار به
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 .8در زبانه  Policy Usageگزینه Accounts Whose Passwords Are Stored On This Read-Only
 Domain Controllerرا انتخاب میکنیم.
 entry .9مربوط به  Adam Carterرا پیدا میکنیم .اعتبار  Adamاالن روی  RODCذخیره شده اس .
 .11روی دکمه  OKکلی

میکنیم.

خالصه درس


 RODCشامل ی

کپی فقط خواندنی از بان

اطالعاتی  Active Directoryمیباشد.



ی



سیاس تکثیر کلما عبور تعیین میکند اعتبار ی

 RODCتغییرا را از ی

سرور  DCقابل تغییر با استفاده از روش تکثیر  inbound-onlyبه روز میکند.
کاربر یا کامپیوتر روی  RODCذخیره شود یا نه .دو گروه Allowed

 RODC Password Replicationو  Denied RODC Password Replicationبه ترتی در Allowed
 Listو  Denied Listیا در هر  RODCجدید قرار دارند .بنابراین از دو گروه برای مدیری ی
در سطح دامنه بهره میبریم .به عالوه میتوانیم برای هر  DCی


با پیکربندی تفکی

 PRPمخصوص پیکربندی کنیم.

یا چندکاربر را موظف به پشتیبانی از  RODCکنیم بدون اینکه

نقشهای مدیریتی شبکه میتوانیم ی

مجوز سطح باالی شبکه را به آنها اعطاء کنیم .دستور  Dsmgmt.exeکار تفکی


ی

 RODCنیاز به ی

سیاس تکثیر کلمه عبور

نقشهای مدیریتی را انجام میدهد.

 DCویندوز سرور  2008قابل تغییر در همان دامنه دارد .به عالوه سطح عملیاتی  forestنیز باید

حداقل ویندوز سرور  2003باشد و دستور  Adprep /rodcprepباید قبل از نص اولین  RODCاجرا شود.
سئواالت پایان درس
 .1دامنه شما شامل  DC 1میباشد که یکی از آنها ویندوز سرور  2008نص دارد .سیستم عامل همه  DCهای دیگر ویندوز
سرور  2003اس  .برای نص  RODCچه باید بکنیم؟
 .Aهمه  DCرا به ویندوز سرور  2008ارتقا دهیم.
 .Bدستور  Adprep /rodcprepرا اجرا کنیم.
 .Cدستور  Dsmgmtار اجرا کنیم.
 .Dدستور  Dcpromo /unattendرا اجرا کنیم.
 .1فرض کنید در طول ی

سرق که اخیرا در یکی از دفاتر فرعی شرک  Tailspin Toysاتفال افتاده اس  RODCبه

سرق رفته اس  .از کجا متوجه میشویم اعتبار کدام کاربر در  RODCذخیره شده بوده اس ؟
 .Aبه زبانه  Policy Usageمراجعه میکنیم.
 .Bبه عضوی گروه  Allowed RODC Password Replicationتوجه میکنیم.
 .Cبه عضوی گروه  Denied RODC Password Replicationتوجه میکنیم.
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 .Dبه زبانه  Resultant Policyمراجعه میکنیم.
 .2هفته آینده  1نفر از اعضای شرک  Litware, Incبه یکی از ده دفتر فرعی شرک منتقل میشوند .هر دفتر فرعی ی
 RODCدارد .میخواهیم مطمئن شویم وقتی کاربران برای اولین بار وارد شبکه میشوند مشکلی با تایید اعتبار از طریق
لین

 WANبا  Data Centerندارند .کدام ی

از موارد زیر باید اجرا شود؟ (در صور صح همه را انتخاب میکنیم).

 .Aهر  1کاربر را به گروه  Allowed RODC Password Replicationاضافه میکنیم.
 .Bهر  1کاربر را به زبانه  Password Replication Policyمربوط به  RODCدفتر فرعی اضافه میکنیم.
 .Cهر  1کاربر را به سیاس امنیتی  Log On Locallyمربوط به Default Domain Controllers Policy
 GPOاضافه میکنیم.
 .Dروی  Prepopulate Passwordsکلی

میکنیم.

فصل 9

عجین کردن  Domain Name Systemبا AD DS
بدون سیستم تحلیل نام دامنه ( )DNSاستفاده از اینترن آسان نخواهد بود .ما همچنان از اینترن استفاده میکنیم چون بستر
فنآوری آن  TCP/IPاس ولی رسیدن به مقصد  http://207.46.198.248کامال شبیه http://Technet.microsoft.com
نیس مخصوصا وقتی آدرس را در مرورگر خود تایپ میکنیم .وقتی در  Windows Live Searchعبار Windows Server
 2008را جستجو میکنیم و مجموعهای از آدرسهای  IPرا که میزبان اطالعا مورد نظر ما هستند دریاف میکنیم هیت شناختی
نسب به این سای ها نمیتوانیم داشته باشیم .آدرسهای  IPبه اندازه نام دامنه برای ما معنی ندارند.
دلیل اینکه ما به  DNSمتکی هستیم اینس که آدرس  IPرا به واژههای آشنا یا نام دامنه ترجمه میکند که انسان آنها را درک
میکند .در حقیق  DNSدر مرکز پروتکل  TCP/IPقرار دارد چه در نسخه  IP4سنتی با شمای آدرس  21بی و چه در IPv6
جدید با شمای آدرس دهی  118بی که در ویندوز سرور  2008نهادینه شده اس  .هر زمان که سیستمی را در شبکه راهاندازی
میکنیم با آدرس یا آدرسهای  IPشناخته میشود .در شبکه ویندوز سرور  2008با سرویس  AD DSهمه دستگاههایی که به
دایرکتوری لین شدهاند به سیستم تحلیل نام  DNSنیز لین میشوند و برای استفاده از همه سرویسهای مورد نیاز به آن متکی
هستند.
برای مثال وقتی کامپیوتری راهاندازی میشود که در دامنه واقع اس ی پروسه مشخص اتفال میافتد .شروع این پروسه با تشخیص
) service location record (SRVاز سرور  DNSمیباشد که برای پیدا کردن نزدی ترین  DCاستفاده میشود .پس از اتمام کار
 DNSپروسه تایید هوی بین کامپیوتر و  DCآغاز میشود .بهرحال بدون تحلیل نام برای  SRVتوسط  DNSتایید هوی کامپیوتر
عضو دامنه برای  AD DSمشکل خواهد بود.
به دلیل اینکه این سرویس کار تبدیل آدرس  IPرا به نام انجام میدهد تبیین استانداردهای برنامهنویسی را به واسطه وجود نام در برنامه
ممکن میکند .وقتی برنامهنویسان می دانند که به ی پروسه نیاز دارند که کار کشف ی سرویس مشخص را دارد از نام رایج برای آن
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سرویس استفاده میکنند .پس وقتی مشتری نرمافزار همراه برنامه جدید سرویس  DNSراهاندازی میکند  DNSنام کامپیوتر میزبان
سرویس را به آدرس  IPتبدیل میکند.
به عالوه چون این فنآوری برای مدیری نام در اینترن طراحی شده یکی از فنآوریهای ارائه شده در ویندوز سرور  2008اس که
قدر ما را در شبکه به سم اینترن افزایش میدهد DNS .همانند  AD LDS ، AD RMS ،AD CSو  AD FSبا AD DS
عجین شده ولی به صور مستقل نیز میتواند در شبکه  DMZیا  Perimeterو یا حتی پش آن پیادهسازی شود( .شکل  9 -1را
مالحظه کنید) وقتی این اتفال میافتد به دیگران امکان میدهد ما را در هر جای دنیا پیدا کنند .وقتی ما را پیدا میکنند میتوانند با ما
یا برنامههای به اشتراک گذاشته شده ارتباط برقرار کنند.

 DNSقدر ما را تا آنسوی مرزهای شبکه خودمان توسعه میدهد.
شکل 9 -1
 DNSصرف نظر از اینکه در شبکه محلی استفاده شود یا اینترن از پور  TCP/IP 53استفاده میکند .همه کالین ها و سرورها
برای دستیابی به اطالعا نام کامپیوترهای مورد نیازشان از این پور استفاده میکنند.
ساختار نام مورد استفاده در  DNSسلسله مراتبی اس  .نامها با ی ریشه شروع میشوند و وقتی به این ساختار ردیفی اضافه میشود
توسعه مییابند .ریشه واقعی ساختار سلسله مراتبی  DNSخود نقطه ( ).اس  .هر چند در نامهای اینترن استفاده نمیشود .به طور
عادی نامهای ریشه استاندارد در اینترن ثب میشود و شامل نامهای .com, .biz, .net, .info, .name, .ms, .edu, .gov,
 .orgو غیره میباشد .سازمانها از طریق اتصال ( )bindی نام رایج با نام ریشه به اینترن متصل میشوند برای مثال همانطوری که
در شکل  9 -1میبینید  Microsoft.comاز نام ریشه دو سطح پایینتر اس و از ریشه واقعی  DNSسه سطح پایینتر اس .
 Technet.microsoft.comاز نام ریشه سه سطح و ریشه  DNSچهار سطح پایینتر اس و به همین ترتی  AD DS .برای ایجاد
ساختار دامنه ی  forestبه این سلسله مرات نیاز دارد.
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سلسله مرات  DNSدر اینترن

شکل 9 -1
 DNSو IPv6

در ویندوز سرور  DNS ، 2008برای عجین شدن با  IPv6به روز شده اس  .برخالف  IPv4که از چهار  8 octetبیتی برای آدرس
تشکیل شده بود  IPv6از  8قطعه  11بیتی تشکیل شده که  118 IPبیتی را میسازد که اغل در قال هگزادسیمال نمایش داده
میشود .برای مثال  FE80::به آدرس اتوماتی  link-localنسخه  IPv6ویندوز ویستا یا سرور  2008اشاره میکند .ی دستگاه
زمانی این آدرس را میگیرد که برای دریاف  IPاز سرور  DHCPپیکربندی شده باشد ولی هیت سروری در دسترس نباشد .این آدرس
مشابه آدرس  APIPAدر  IPv4میباشد.
در  IPv6هر زمان ی قطعه آدرس  11بیتی تماما دارای صفر اس میتوانیم آدرس را خالصه کنیم و با دو کولن ( )::آنرا نمایش دهیم.
این عالم نمایانگر چند بخش  11بی اس که از صفر تشکیل شده و پش سرهم میباشد .این کار نوشتن آدرسهای  IPv6را ساده
میکند.
 IPv6همانند  IPv4انواع متعددی دارد:


Link-local
ی

آدرسهایی هستند که از طریق آن همسایگان مستقیم با هم ارتباط برقرار میکنند  .هر کامپیوتری در

بخش از شبکه با هر کامپیوتر درهمان بخش از این طریق میتواند ارتباط برقرار کند .این آدرس به طور پیش فرض وقتی

اختصاص مییابد که  IPv6فعال اس ولی از آدرس ثاب استفاده نمیکند و با سرور  DHCPنیز نمیتواند ارتباط برقرار
کند .این آدرسها شبیه به آدرسهای  169.254.0.0/16هستند که توسط پروسه  APIPAاستفاده میشوند.


Site-local

آدرسهایی  privateهستند که قابل مسیریابی بوده ولی در فضای اینترن قابل استفاده نیستند .در

 IPv4آدرسهای معادل عبارتند از  10.0.0./8 :و  172.16.0.0/12و . 192.168.0.0/16


Global unicast

آدرسهایی هستند که به طور کل منحصر بفرد بوده و در فضای اینترن قابل استفاده هستند.

این آدرسها در اینترن قابل مسیریابی بوده و با بقیه سیستمها ارتباط مستقیم دارند .معادل این آدرسها در IPv4
آدرسهای معتبر اینترنتی فعلی میباشند.
مزی  IPv6در تعداد زیاد آدرسهای آن اس  .با انفجار جمعی جهان ،تعداد سرویسها دستگاههایی که به آدرس  IPنیاز دارند و
کاهش تعداد رو به کاهش آدرسهای  IPv4آزاد زمان آن رسیده اس که زیرساخ  IPاینترن به مرحله جدیدی وارد شود IPv6 .با
فراهم کردن  211میلیارد میلیارد یا  1118آدرس برای مد طوالنی اینترن را از لحاظ تعداد آدرس بیمه میکند .این تعداد در مقایسه
با تعداد آدرس  IPv4که  1میلیارد آدرس دارد بسیار بیشتر اس .
انواع معمول آدرس IPv6
جدول 9 -1
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نوع آدرس

قال

نامشخص

::

Loopback

::1

شرح
بدون آدرس معادل آدرس  0.0.0.0در IPv4
آدرس  Loopbackرا نشان میدهد .امکان ارسال پک به خود سیستم را میدهد .معادل آن در
 127.0.0.1 ، IPv4میباشد.

Link-Local

فقط برای ارتباط با آدرس محلی استفاده میشود .با آدرس  APIPAیا  169.254.0.0/16در
FE80::
 IPv4مقایسه میشود .در  IPv6قابل مسیریابی نیس .

Site-Local

قابل مسیریابی اس ولی نه در اینترن  .با آدرسهای  10.0.0.0/8و  172.16.0.0/12و
FEC0::
 192.168.0.0/16در  IPv4قابل مقایسه اس .

Global
Unicast
 DNSبرای سازگاری با استانداردهای اینترن و پشتیبانی از گذر به سوی  IPv6در ویندوز سرور  2008از آدرسهای طوالنی IPv6
پشتیبانی میکند IPv6 .به صور پیش فرض هم در ویندوز ویستا و هم سرور  2008نص و فعال میشود .این بدین معنی اس که ما
میتوانیم با کمترین ریس از این فنآوری استفاده کنیم .روزی فرا میرسد که برای ورود به اینترن قبل از مقدماتی نظیر Intrusion
 ، Detection Systemفایروال  ،فیلترینگ ضد اسپم و غیره باید از آدرس  IPv6که امنتر از  IPv4اس استفاده کنیم.
مابقی

آدرسهای منحصر که به ی

میزبان اختصاص مییابد.

اطالعات بیشتر IPv6
برای اطالعا بیشتر درباره  IPv6به آدرس  http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6rfc.mspxمراجعه
کنید.
پروتکل Peer Name Resolution Protocol
ویندوز ویستا و سرور  2008برای پشتیبانی کامل از  IPv6ی سیستم تحلیل نام عادی نیز به نام Peer Name Resolution
) Protocol (PNRPدارند .برخالف  DNSکه بر اساس ساختار نام سلسله مراتبی کار میکند این پروتکل از سیستم ی سطحی
برای تحلیل نام استفاده میکند .اساسا  PNRPی سیستم ارجاعی اس که جستجو را بر اساس داده موجود انجام میدهد .برای مثال
اگر بخواهیم کامپیوتر  Aرا پیدا کنیم و خودمان نزدی کامپیوترهای  Bو  Cباشیم سیستم ما از کامپیوتر  Bسوال میکند که آیا
کامپیوتر  Aرا میشناسد .اگر جواب کامپیوتر  Bبله بود ارتباط ما را با کامپیوتر  Aفراهم میکند .وگرنه سیستم ما از کامپیوتر  Cهمان
سوال را میپرسد .و به همین ترتی ادامه مییابد تا کامپیوتر  Aپیدا شود.
 PNRPدارای ویژگیهایی اس که آنرا از سرویس  DNSمتمایز میکند:


این ی

سیستم تحلیل نام توزیع شده بوده و متکی به ی

سرور مرکزی نیس  .عمدتا بدون سرور کار میکند ولی در بعضی

موارد از سرور برای ارتقاء تحلیل نام استفاده میشود .ویندوز سرور  2008از سرور  PNRPبه عنوان ی

ویژگی add-on

پشتیبانی میکند.


برخالف  DNSکه تعداد کمی نام را میزبانی میکند و برای بیش از آن به سرورهای  DNSدیگر متکی اس و به آنها احاطه
ندارد مقیاس  PNRPتا میلیاردها نام را پشتیبانی میکند.



چون توزیع شده اس و به اندازه سرور به کالین ها نیز متکی اس تحمل خرابی ( )fault tolerantدارد .کامپیوترهای
متعددی میتوانند نامهای مشابه را میزبانی کنند و در صور عدم دسترسی به یکی دیگری کار تحلیل نام را انجام میدهد.



انتشار نام فوری و آزاد اس و مانند  DNSنیازی به دخال مدیریتی ندارد.



برخالف  DNSنامها در لحظه به روز میشوند و  cacheکردن به شد به کارایی کم

میکند .به همین دلیل PNRP

مانند  DNSمخصوصا از نوع سرور غیرپویا آدرسهای قدیمی را برنمیگرداند.
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 PNRPهمچنین از نامگذاری سرویسها مانند کامپیوترها پشتیبانی میکند چون نام  )PNRP Name( PNRPشامل
آدرس ،پور و ی



 potentioal payloadنظیر عملکرد ی

سرویس میباشد.

نامهای  PNRPاز طریق امضای دیجیتال قابل محافظ هستند .حفاظ نام در این روش از جابجایی و تقل از طرف کاربران
بداندیش جلوگیری میکند.

 PNRPبرای فراهم کردن سرویسهای تحلیل نام از مفهوم ابر استفاده میکند .دو نوع ابر متفاو وجود دارند .اول ابر  globalکه همه
آدرسهای  IPv6و در نتیجه کل اینترن را دربر میگیرد .دوم ابر  link-localاس که بر حوزه آدرسهای  IPv6منطبق اس .
لین های محلی اغل ی شبکه واحد را نمایندگی میکنند .تعداد زیادی از این ابرها میتواند وجود داشته باشد ولی ابر  globalفقط
یکی اس .
همانطوریکه در دنیای واقعی کامال به  IPv6نرسیدهایم  PNRPنیز همهگیر نشده و هنوز شبکهها به  DNSمتکی هستند .بهرحال
 PNRPی فنآوری مهم جدید اس که با حرک به سم  IPv6تاثیر آن روی اینترن بیشتر و بیشتر میشود.
اطالعات بیشتر PNRP
برای اطالعا بیشتر درباره  PNRPبه آدرس  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726971.aspxمراجعه
کنید.
ساختار DNS
 DNSهمراه اینترن و با آن توسعه پیدا کرد .به همین خاطر این سرویس در ویندوز سرور  2008چند نقش را ایفا میکند .سه نوع
سرور  DNSموجود اس :


Dynamic DNS serverیا سرور  DNSپویا .سرورهایی که برای ثب نام حجم وسیعی از دستگاهها از طریق به روز
رسانی پویا طراحی شدهاند  DDNSنام میگیرند .این سرورها برای این طراحی شدهاند که کالین ها و سرورها نام و  IPخود
را در آن ثب کنند تا بقیه بتوانند آنها را پیدا کنند .وقتی سرویس  DNSروی  DCاجرا و با سرویس دایرکتوری عجین
میشود در حال  DDNSقرار میگیرد و کامپیوترها را قادر میسازد که از  DHCPبرای ثب نامشان به طور خودکار
استفاده کنند .این کار  AD DSرا قادر میسازد هنگام ارسال اطالعا مدیریتی نظیر  GPOکالین را پیدا کند .سرورهای
 DDNSسرورهای خواندنی نوشتنی هستند ولی ثب نامها را فقط از رکوردهای شناخته شده قبول میکند.



Read-Write DNS Servers

به آن سرورهای  DNSخواندنی نوشتنی میگویند .سرورهای  DNSقدیمی که در

حال پویا کار نمیکنند ولی تغییرا را از منابع شناخته شده قبول میکنند سرورهای  DNSخواندنی نوشتنی نام دارند.
رایجترین نوع آن سرور  DNSاولیه ( )Primaryمیباشد .این سرورها معموال در شبکههای  DMZیا  Perimeterتوزیع
شده و با  AD DSعجین ( )integrateنمیشوند.


Read-only DNS Servers

یا سرورهای  DNSفقط خواندنی ی

کپی فقط خواندنی از اطالعا

 DNSرا نگه میدارد که از محل دیگری دریاف کرده اس  .در ویندوز سرور  2008دو نوع از این سرویس وجود دارد .اول
سرور  DNSثانویه ( )Secondary DNS Serverاس که به سرورهای  DNSاولیه لین

میشوند و اطالعا DNS

فراهم شده توسط سرور والد اولیه را قبول و میزبانی میکند .این سرورها اطالعا را به صور محلی در دسترس قرار میدهند
ولی نمیتوانند اطالعا را تغییر دهند چراکه از تکثیر ی طرفه از سم سرور اولیه پشتیبانی میکنند .نوع دوم سرور DNS
ای اس که روی  RODCاجرا میشود .این سرورها در زمان عجین شدن با  RODCزونهای فقط خواندنی اولیه
()Primary Read-Only Zonesرا اجرا میکنند.
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با این سه نوع سرور  DNSما میتوانیم استراتژی تحلیل نام را که نیازمندیهای سازمان را مرتفع کند پایهریزی کنیم( .شکل )9 -2
برای مثال میتوان سرور  DDNSرا با هر  DCدر شبکه همراه کنیم چون اطالعا  DNSمعموال با انباره دایرکتوری عجین میشود.
اطالعا  DNSبه دلیل اینکه در انباره دایرکتوری قرار دارد به همه  DCهای دامنه و گاهی  forestبا همان مکانیزمی که ترافی
دایرکتوری تکثیر میشود منتشر میشود .نتیجه این اس که همه  DCها ی کپی از اطالعا  DNSرا به صور محلی در اختیار
خواهد داش  .نص سرویس  DNSروی  DCبه طور خودکار دسترسی محلی به اطالعا  DNSرا امکانپذیر میکند و از افزایش بار
روی لین های  WANشبکه جلوگیری میکند .به عالوه در محیطهای ناامن میتوانیم از سرویس  RODC DNSدر حال فقط
خواندنی استفاده کنیم یعنی محلهایی که سرویسهای محلی ارائه میشود ولی مدیر شبکه حضور ندارد .همچنین میتوانیم از سرویس
 DNSاولیه منفرد ( )Standalone Primary DNS Serviceدر ناحیه  DMZشبکه خود بهره ببریم .این سرورها رکوردهای کمی
را در بر میگیرند ولی دسترسی به هر برنامهای یا سرویسی را که در این ناحیه قرار دارد فراهم میکنند .در نهای از سرورهای DNS
ثانویه فقط خواندنی در محیطهای ناامن که به سم اینترن هستند استفاده میکنیم.

جایگاه سرور  DNSدر شبکه مبتنی بر ویندوز سرور  DDNS : 2008از  DCها پیروی میکند  ،سرورهای اولیه
شکل 9 -2
محافظ شدهاند و  RODCها در داخل شبکه قرار دارند در حالی که سرورهای ثانویه در خارج قرار دارند.
اطالعات بیشتر Domain Name System
برای اطالعا بیشتر درباره  DNSبه آدرس
 http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/servermanager/dnsserver.mspxمراجعه کنید.
سندرم Split-Brain
یکی از اصول شبکهها جداسازی شبکه داخلی از اینترن اس  .سازمانهای کوچ همانند سازمانهای بزرگ تالش میکنند شبکه
داخلی خود را با استفاده از سیستمها و تکنولوژهای مختلف ایمن کنند .رایجترین مکانیزم حفاظ دیواره آتش اس که از ورود ترافی
ناخواسته از طریق کنترل پور های  TCP/IPجلوگیری میکند .پور های مورد نیاز باز و بقیه پور ها بسته میشوند .به همین
سادگی.
وقتی با ویندوز سرور  2008مخصوصا  AD DSکار میکنیم باید با دو فضای نام ( )Namespaceکار کنیم .چون دایرکتوریهای
 AD DSبر اساس سیستم تحلیل نام سلسله مراتبی طراحی شده برای تحلیل نام  forestو دامنههای آن باید از ی قال نام DNS
مناس استفاده کنیم که  )Fully Quilified Domain Name( FQDNنام دارد .سازمانها اغل از همان نامی استفاده میکنند
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که در اینترن خود را معرفی میکنند .برای مثال این کتاب از نامهای غیرواقعی نظیر  contoso.comیا woodgrovebank.com
استفاده کرده اس  .این اسامی بهترین نیستند ولی به این دلیل آورده شدهاند که انتشارا مایکروساف اجازه درج آنها را داده اس .
بهرحال استفاده از نامهای مشابه برای ساختار دایرکتوری  AD DSبه این معنی اس که باید سرویس  Split-Brain DNSرا
پیاده سازی کنیم .دلیل آن اینس که نیاز به نگهداری دو فضای نام برای دو هدف داریم .مفهوم پیچیده نیس  .کاربران ما باید بتوانند
هم منابع داخلی شبکه و هم خارجی را پیدا کنند که بر اساس ی نام طراحی شدهاند .اگر شرک  Contosoاز نام contoso.com
برای هردو فضا استفاده میکرد مدیر سرویس  DNSمجبور بود به صور دستی مکانیزمهای تحلیل نام داخلی و خارجی را تفکی
کند.
بهرحال اگر شرک  Contosoمنحصرا برای فضای نام خارجی از نام  contoso.comاستفاده کند و نام مشابه با پسوند  .netرا برای
فضای نام  AD DSخود در نظر بگیرد دیگر نیازی به دخال مدیر شبکه برای جداسازی فضاها وجود ندارد .در این دو فضا به طور
خودکار از ریشههای متفاو برای جداسازی نامها و دو سرویس  DNSبرای پشتیبانی از این دو استفاده میشود .تنها چیزی که باید از
دیواره آتش عبور کند مرجع نام استانداردی اس که ما از آن برای هر نامی که در شبکه موجود نیس استفاده میکنیم .به عالوه برای
شرک  Contosoخرید و نگهداری همه ترکی های نام اینترنتی شامل پسوندهای  .ws ، .ms ، .info ، .net ، .comو غیره کار
سادهای اس  .از این طریق شرک میتواند از هر کدام از نامها برای پیادهسازی ،تولید ،تس  ،توسعه یا نمایش  forestیا برای اهداف
دیگر استفاده کند و مطمئن باشد با هیت چیز تداخل ندارد حتی اگر با ترکی یا تفکی بخشی از سازمان مواجه شود.
مسئلهای که معموال در این مورد بروز میکند مالکی سرویس  DNSاس  .قبال مجریان شبکه مال سرویس  DNSبودند و اغل این
سرویسها در محیطی غیر مایکروسافتی نگهداری میشد .ویندوز و مخصوصا  AD DSبرای سرویس ویندوزی  DNSطراحی شدهاند.
اگرچه امکان استفاده از ویندوز با سرورهای  DNSغیرویندوزی وجود دارد توصیه نمیشود زیرا بار کاری را مدیر شبکه را افزایش
میدهد .وقتی از سرویس  DNSویندوز استفاده میکنیم و آنرا با سرویس  AD DSعجین میکنیم همه چیز خودکار انجام میشود.
اگر این کار را نکنیم همه چیز دستی انجام میشود و اغل بعضی اجزاء کار نمیکنند و عل میتواند این باشد که پیکربندی دستی
توسط مدیر سیستم غیرمایکروسافتی کامل یا درس انجام نشده اس .
اگر در چنین وضعیتی هستید و باید دو فنآوری  DNSرا اجرا کنید بهترین و ایدهآلترین پیکربندی شبکه رویکرد whole-brain
میباشد که متکی بر دو فضای نام متفاو اس  .از طرفی فضای نام داخلی را با سرورهای  DNSویندوز که روی  DCاجرا میشوند
عجین میکند و از طرف دیگر از طریق مکانیزمهای تحلیل نام  DNSاستاندارد به سادگی لین دو فضای نام را برقرار میسازد .این
روش سربار مدیریتی را کاهش میدهد و تضمین میکند سرویسها همیشه درس کار کنند(.شکل )9 -1

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

290

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

ساختار  split-brainدر مقایسه با whole-brain
شکل 9 -1
دیگر نیازی نیس نگران کاربران باشید .اگر از ی فضای نام متفاو در داخل شبکه استفاده میکنید و میخواهید آنها بتوانند از ی
شبکه بیرونی مانند  contoso.comوارد شوند فقط کافی اس آنرا به عنوان preferred user principal name (UPN) suffix
در دایرکتوری خود اضافه کنید .با این کار مدیری  DNSسادهتر انجام میشود شبکه داخلی از دسترسی بیرونی محافظ میشود و
کاربران این تغییر را احساس نمیکنند.
اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی  DNSبرای Active Directory
 oپیکربندی زونها ()Zones
 oپیکربندی تنظیما سرور DNS
 oپیکربندی تکثیر ( )replicationو انتقال ( )transferزونها

دروس این فصل:


درس  :1درک و نص سیستم تحلیل نام دامنه ( )Domian Name systemیا DNS



درس  :1پیکربندی و استفاده از DNS

قبل از شروع
برای ادامه این فصل باید موارد زیر انجام شده باشد:


ویندوز سرور  2008روی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص

شده باشد که نامش  SERVER10بوده سرور منفرد

( )standaloneباشد .این کامپیوتر میزبان سرویس  DNSو  DCاس و باید طبق تمرینا این فصل نص شود .ی
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 IPنسخه  1از ی

رنج خصوصی ( )private rangeبرای مثال  192.168.x.xبه سرور اختصاص یافته باشد و آدرس سرور

 DNSبه خودش برگردد)127.0.0.1( .


ویندوز سرور  2008روی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص

شده باشد که نامش  SERVER20بوده سرور منفرد

( )standaloneباشد .این کامپیوتر میزبان سرویس  DNSو  DCاس و باید طبق تمرینا این فصل نص شود .ی
 IPنسخه  1از ی

آدرس

رنج خصوصی ( )private rangeبرای مثال  192.168.x.xبه سرور اختصاص یافته باشد و آدرس سرور

 DNSرا  IPاختصاص داده شده به  SERVER10تعیین شود.


ویندوز سرور  2008روی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص

شده باشد که نامش  SERVER30بوده سرور منفرد

( )standaloneباشد .این کامپیوتر میزبان سرویس  DNSو  DCاس و باید طبق تمرینا این فصل نص شود .ی
 IPنسخه  1از ی

آدرس

رنج خصوصی ( )private rangeبرای مثال  192.168.x.xبه سرور اختصاص یافته باشد و آدرس سرور

 DNSرا  IPاختصاص داده شده به  SERVER10تعیین شود.
اکیدا توصیه میشود از ماشین مجازی برای انجام تمرینا استفاده شود .نقشهای سرور  DCو  DNSبرای مجازیسازی از طریق
هم  Microsoft Virtual Server 2005 R2و هم  Windows Server 2008 Hyper-Vایدهآل میباشد.

درس  :1درک و نصب DNS
تحلیل نام دامنه ی روند پیچیده اس که متکی بر ی ساختار سلسلهمراتبی نام به منظور تبدیل نام به آدرس  IPمیباشد.
سیستم تحلیل نام  DNSمحل سرویسها را نیز مشخص میکند .به این ترتی پروسه ورود کاربر در  AD DSبه درستی کار
میکند .در حقیق  DNSنقشی ضروری در این پروسه دارد و به همین دلیل ارائه سرویسهای  AD DSبدون  DNSبه سادگی
امکانپذیر نبودند.
برای این کار سرویس  DNSبه رکوردهای نام متکی اس  .رکوردها میتوانند دستی ثب شوند مثال در ی سرور  DNSاولیه که
سرویس خواندنی نوشتنی را فراهم میکند .بهرحال عمل ثب فقط توسط مدیر شبکه یا به صور خودکار انجام میشود مانند
سرورهای  DNSپویا که اجازه ثب رکورد را به سیستمها میدهند .سیستمهای هوشمند مانند کامپیوترها با سیستم عامل ویندوز
 ، 2003 ، XP ، 2000ویستا و سرور  2008میتوانند نام خود را در ی سرور  DDNSثب کنند ولی کامپیوترهای دارای
سیستم عامل قدیمی مانند ویندوز  NTنمیتوانند این کار را انجام دهند .سیستمهای قدیمیتر برای ثب نام خود به سرویس
 DHCPمتکی هستند .بهرحال این ی پیادهسازی زیرساخ  DDNSبا امنی پایینتر اس .
 DNSدارای انواع رکورد اس که برای تحلیل نام انواع سرویس یا کامپیوتر به کار میرود .به عالوه این رکوردها در زونهای
 DNSذخیره میشوند .زونها مکانهای مشخصی برای عملیا تحلیل نام ی فضای نام خاص را فراهم میکنند.
درک اجزاء مختلف سرویس  DNSویندوز سرور  2008برای درک نحوه کارکرد و استفاده از آن بسیار حیاتی اس .
بعد از این درس ما میتوانیم:


یاد بگیریم که چه زمانی از  DNSاستفاده کنیم.



 DNSرا نص کنیم.



 DNSرا محلیابی کرده و بررسی کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
درک DNS
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اولین چیزی که هنگام کار با  DNSباید یاد بگیریم این اس که  DNSچطور ی نام را تحلیل میکند .ما از قبل میدانستیم که
 DNSبه سرورهای سلسله مراتبی متکی اس زیرا ی سرور  DNSنمیتواند همه رکوردهای نام موجود را در خود نگه دارد .به همین
دلیل سرویس  DNSبرای تحلیل نام از ارجاع نام ( )name referralاستفاده میکند( .شکل )9 -1

پروسه تحلیل نام DNS
شکل 9 -1
روند تحلیل نام به ترتی زیر اس :
 .1ما سعی میکنیم ی صفحه وب را از سای

 Technetمایکروساف پیدا کنیم .برای این کار در نوار آدرس مرورگر تایپ

میکنیم  http://technet.microsoft.com :و کلید  Enterرا میزنیم .از این جا تحلیل نام شروع میشود.
 .1کامپیوتر ما ی

درخواس به سرور  DNSمحلی یا حداقل یکی از سرورهای لیس شده در تنظیما پروتکل TCP/IP

میفرستد.
 .2اگر این سرور نام مورد نظر را در بان

اطالعا یا  cacheخود نداشته باشد ی

درخواس ارجاعی به سرور نام میفرستد.

چون سای مایکروساف با  .comتمام میشود سرور  DNSدرخواس ارجاعی را به سرور نام  .comارسال میکند.
 .1سرور نام  .comحاکم تمام نامهای با پسوند  .comمیباشد .این سرور محل همه سرورهای  DNSحاکم محلی را برای
پسوند  .comمیشناسد.
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 .1سرور  microsoft.com DNSآدرس  IPصفحه درخواس شده را به کالین میفرستد.
 .1تحلیلگر نام ( )name resolverروی کالین از این آدرس  IPبرای ارسال درخواس صفحه از طریق سرور اینترن استفاده
میکند.
 .1اگر صفحه در  cacheمحلی سرور اینترن موجود نباشد درخواس ارسال میگردد.
این پروسه تحلیل نام در لحظه اتفال می افتد و صفحه وب بسته به سرع ارتباط اینترن و حجم درخواس تقریبا همزمان با تایپ نام
آن ظاهر می شود .این اتفاقی اس که در نوار پیشرف در پایین مرورگر مشاهده می شود  .این نوار پیشرف همچنین نشاندهنده دانلود
محتوای متنی و تصاویر روی کامپیوتر میباشد.
 DNSسیستمی اس که به تنهایی نمیتواند کار کند و متکی به سرورهای دیگر می باشد .به عالوه سرویس  DNSواژه شناسی
مخصوص به خود را دارد .جدول  9 -1مهم ترین واژههای سرویس  DNSرا تعریف میکند.
واژهها و مفاهیم DNS
جدول 9 -1
Active Directory Integrated (ADI) zone
وقتی ی زون  DNSبا  Active Directoryعجین میشود
روی بان اطالعاتی  )NTDS.dit( AD DSقرار میگیرد و
همراه اطالعا دیگر دایرکتوری تکثیر میشود.
Aging

رکوردهای  DNSبا ی چرخه زمانی (Time To Live-
 )TTLثب میشود .وقتی زمان آن به سر میرسد این رکورد
دیگر اعتبار ندارد

Application Directory Partitions

وقتی اطالعا  DNSهمراه بان دایرکتوری  AD DSذخیره
میشود به طور پیش فرض تکثیر نیز همراه آن انجام میشود.
بهر حال میتوانیم ی حوزه تکثیر اختصاصی برای داده DNS
تعریف کنیم .برای مثال داده  DNSکه به دامنه ریشه ی
 forestتعلق دارد باید برای کل  forestقابل دسترس باشد
چرا که داده  DNSبرای ی دامنه خاص فقط برای همان
دامنه مورد نیاز اس  .حوزه تکثیر داده  DNSبه واسطه
 application directory partitionsکنترل میشود.

DDNS

ی سرویس  DNSاس که میتواند توسط کالین ها به طور
خودکار به روز شود .در ویندوز سرور  2008ما وقتی بخواهیم
 DNSرا با  AD DSنص کنیم  DDNSرا نص میکنیم.
به دلیل اینکه همه کالین ها در پیادهسازی  DDNSحساب
 AD DSدارند فرض میشود امن بوده و دارای توانایی به روز
رسانی سرور  DNSبا اطالعا رکورد خود میباشند.

DNS Notify

سرورهای قدیمی  DNSداده را در فایلهای محلی مدیری
میکنند .این فایلها روی سرور اولیه جای دارند .سپس از
طریق مکانیزم  polling and zone transferبه سرورهای
ثانویه فقط خواندنی منتقل میشوند .بهرحال زونهای بزرگ
نیاز به به روز رسانی رکورد مکرر دارند .این مساله باعث میشود
تعداد دکوردهای اشتباه روی سرور ثانویه زیاد باشد .برای اصالح
این وضعی  DNSاز ی پروسه خبررسانی خاص استفاده
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میکند که سرورهای فرعی ( )slaveرا از وجود نسخه جدید
داده آگاه میکند که نهایتا به انتقال زون به سرورهای فقط
خواندنی منجر میشود.

Domain DNS zone

این زونی اس که رکوردهای دامنه مشخصی را دربر میگیرد
هم ریشه و هم دامنه فرزند در ساختار AD DS forest

Forest DNS zone

زونی اس که رکوردهای متعلق به کل  forestرا در ساختار
 AD DS forestدر بر میگیرد

Forward lookup

 DNSدو نوع جستجو را پشتیبانی میکند forward :و
 . reverseی جستجوی  forwardحالتی اس که ی
کالین نام  FQDNرا به سرور میفرستد سپس سرور این
 FQDNرا با  IPمتناظر مطابق میدهد.

Forwarders

سرورهای  DNSدو مکانیزم برای تحلیل نام دارند :
 forwarderها و  root hintها  .سرورهای  DNSکه
سرویس تحلیل نام را برای شبکه داخلی فراهم میکنند اغل
برای ارسال درخواس هایی که روی سرور خود یا سرور خارجی
مورد اطمینان نمیتواند تحلیل کنند به  forwarderها متکی
هستند .ویندوز سرور  2008همچنین دارای قابلی
 forwarderهای شرطی هستند که فقط زمانی که شرط
خاصی در درخواس محقق شود استفاده میشوند .برای مثال
اگر نام متعلق به دامنه داخلی باشد ولی نه دامنهای که توسط
همین سرور مدیری میشود به طور خودکار درخواس را به
سرور نام داخلی همان دامنه ارسال میکند.

)GlobalNames Zones (GNZ

نامهای  NetBIOSنامهای ی بخشی هستند که از فرم
 FQDNاستفاده نمیکنند .این نامها توسط Windows
) Internet Name Service (WINSمدیری میشوند.
ویندوز در ی حرک برای حذف این سرویس قدیمی از
شبکههای مبتنی بر ویندوز  GlobalNames Zonesرا در
 DNSویندوز سرور  2008پیادهسازی کرده اس  GNZ .ها
دارای نامهای ی بخشی بوده و جایگزین سرویس  WINSدر
شبکه ویندوزی شده اس .

Legacy DNS

سرورهای غیرپویا که به صور دستی به روز میشوند سرورهای
 DNSقدیمی به شمار میآیند .ویندوز سرور  2008با این
هدف که استاندارد پروتکل  )RFC( DNSرا رعای کند از
سرویسهای  DNSقدیمی همانند سرویس پویای  DNSمورد
نیاز  AD DSپشتیبانی میکند .سرورهای  DNSقدیمی هم
زونهای اولیه و هم ثانویه را میزبانی میکنند.

Name Recursion

تحلیل نام میتواند  iterativeیا  recursiveباشد .در ی
درخواس  iterativeهر سرور  DNSفقط بخشی از جواب
درخواس را دارد و برای تکمیل جواب درخواس به سرورهای
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دیگر نیاز دارد .در درخواس  recursiveسرور  DNSجواب
کامل را دارد و آنرا به درخواس کننده ارسال میکند .به دلیل
سن رکورد خطا در جواب درخواس آدرس  IPمحتمل اس .

Primary zones

زونهایی هستند که اطالعا خواندنی-نوشتنی دامنه مشخصی
را دارا هستند .زونهای اولیه روی سرور  DNSپویا یا غیرپویا
ذخیره میشوند .زونهای اولیه وقتی روی سرور غیرپویا ذخیره
میشوند به صور فایلهای متنی بوده و به صور دستی
توسط مدیر شبکه ویرایش میشوند و وقتی روی سرور
 DDNSذخیره میشوند در  Active Directoryذخیره
شده و هم به صور خودکار توسط صاح رکورد و هم دستی
توسط مدیر شبکه قابل به روز رسانی هستند.

Resource records

رکوردهای نام هستند که در بان اطالعا  DNSقرار دارند.
این رکوردها معموال ی آدرس  IPرا به ی  FQDNلین
میدهند.

Reverse lookup

 DNSاز دو نوع جستجو پشتیبانی میکند forward :و
 . reverseجستجوی  reverseرفتار کالینتی میباشد که
آدرس  IPدارد و درخواس نام  FQDNمتناظر را دارد.

Reverse lookup zone

این زون شامل  DNS containerها (بان های اطالعاتی یا
فایلهای متنی) میباشد که شامل تحلیل نام برای جستجوی
 reverseمربوط به ی دامنه مشخص میباشد.

Root hints

سرورهای  DNSدو مکانیزم برای تحلیل نام دارند.
 Forwarderها و  . root hintsسرورهای  DNSکه سرویس
تحلیل نام را به شبکه داخلی ارائه میدهند ولی لین مستقیم
به اینترن دارند برای محلیابی سرورهای authoritative
نامهای ریشهای نظیر  .net ، .org ، .comو غیره در اینترن
و فراهم کردن سرویسهای تحلیل نام برای کالین های داخلی
به  root hintها متکی هستند .به طور پیش فرض سرور
 DNSویندوز سرور  2008برای تحلیل نام خارجی بر اساس
 root hintها عمل میکند .این  hintها به طور مرت از
طریق  Microsoft Windows Updateبه روز میشوند.
 Root hintها در ی فایل مشخص با نام Cache.dns
ذخیره میشوند که برای ریس کردن  root hintها در مواقعی
که پروسه تحلیل نام خارجی با مشکل مواجه میشود به کار
میرود.

Round robin

سرویسهای  DNSبه منظور فراهم کردن برخی انواع دسترسی
سطح باال به کار میرود .این کار با ساخ رکوردهای چندگانه
برای ی منبع خاص هرکدام با آدرس  IPمتفاو امکانپذیر
اس  .سرور  DNSهنگام دریاف درخواس  ،اولین آدرس بعد
دومین و به همین ترتی بقیه آدرسها را ارسال میکند .هدف
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این اس که بین سرورهای چندگانه که میزبان ی سرویس
هستند تقسیم بار صور گیرد .برای مثال Microsoft
Exchange Server 2007 Edge Transport Server
(سروری که به سم اینترن بوده و پس الکترونی داخلی را
قبول کرده و ارسال میکند) برای تقسیم بار به پروسه round
 robinمتکی اس .

Secondary zone

ی زون فقط خواندنی اس که از ی سرور  DNSاولیه به
دس میآید .زونهای ثانویه تحلیل نام  DNSمحلی را در
شبکههای توزیع شده انجام میدهند

Server scavenging

ویژگی که به همراه سرویس  DNSپویا زمان ارائه ویندوز سرور
 2000معرفی شد .به دلیل اینکه رکوردها طول عمر دارند
ممکن اس تاریخ مصرفشان بگذرد .این ویژگی بان اطالعاتی
 DNSرا از وجود این رکوردها پاک میکند.

Single-Lable names

نامهای  NetBIOSهستند که از قال  FQDNپیروی
نمیکنند .این نامها دارای  11کاراکتر بوده و از کاراکترهای ویژه
مانند نقطه استفاده نمیکنند 11 .کاراکتر اول قابل استفاده
اس چراکه شانزدهمین کاراکتر برای تکمیل نام توسط سیستم
رزرو میشود .به طور سنتی این نامها توسط  WINSمدیری
میشوند .در ویندوز سرور  2008به جای  WINSمیتوانیم از
 GNZاستفاده کنیم.

Start of Authority (SOA) record

ی رکورد خاص  DNSاس که اطالعا دامنه را نظیر جدول
به روز رسانی رکوردها ،فواصل زمانی که سرورهای دیگر باید
آپدی ها را بررسی کنند و روز و ساع آخرین به روز رسانی را
به همراه دیگر اطالعا را به طور خالصه ذخیره میکند .در ی
فایل زون مشخص فقط ی رکورد  SOAوجود دارد .هر فایل
زون باید دارای ی رکورد  SOAمشخص باشد.

Stub zone

ی نوع زون مخصوص میباشد که شامل رکوردهای سرور
 DNSدیگر اس که خود شامل زون حقیقی میباشد .این نوع
زون باعث افزایش سرع تحلیل نام و کاهش احتمال خطا
میشود چراکه این زونها به عنوان مرجع دیگران استفاده
میشوند.

TTL

همه رکوردهای  DNSی مقدار  TTLدارند .این مقدار
نشاندهنده طول عمر رکورد اس  .وقتی به پایان رسد رکورد با
استفاده از  scavengingحذف میشود .اگر عمر رکورد به
پایان نرسیده باشد میتوانیم آنرا تجدید کنیم و بنابراین مقدار
 TTLنیز تجدید میشود.

Zone Delegations

اعطاء اختیار با هدف کم به مدیری بهتر بخشهای فضای
نام مختلف انجام میشود .برای مثال مایکروساف ممکن اس
بخواهد بخشهای مختلف فضای نام خود را تفویض اختیار کند
مثال  MSDNیا  TechNetکه مدیری آنها با بخشهای
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دیگر انجام شود .هنگام مدیری فضای نام  DNSدر AD DS
باید اختیار زونهای مبتنی بر دامنه را هنگام ساخ دامنه
اعطاء کنید .در غیر اینصور زون در سطح  forestمدیری
میشود و نه در سطح دامنه .در ویندوز سرور  2003این
تفویض اختیار باید به صور دستی قبل از ساخ دامنه انجام
شود .در ویندوز سرور  2008ویزارد Active Directory
 Domain Services Installation Wizardکار تفویض
اختیار را به صور خودکار هنگام ساخ دامنه فرزند انجام
میدهد.
Zone scavenging

سرور  DNSرا از رکوردهای تاریخ مصرف گذشته پاک میکند.
زمانی اعمال میشود که به ی زون منفرد
...........................................

Zone Transfers

تعامالتی هستند که سرورهای  DNSاز آن برای تکثیر
اطالعا از ی سرور به دیگری استفاده میکنند .انتقال کامل
زونها تمام محتوای ی زون را شامل میشود .انتقال افزایشی
( )Incrementalفقط بخشی از داده را تکثیر میکند .قبال
انتقال کامل به نام Asynchronous Full Transfer
) (AXFRو انتقال افزایشی به نام Incremental Zone
) Transfer (IXFRشناخته میشد .ویندوز سرور  2008نیز
از انتقال امن زونها پشتیبانی میکند که از طریق تکثیر AD
 DS multimasterانجام میشود.

سرویس  DNSویندوز سرور 2008طبق شکل  9 -1دارای سه نوع زون میباشد.


Primary Zone

یا زونهای اولیه زونهایی هستند که میتوانند با  AD DSعجین شوند یا از نوع استاندارد

قبلی میباشند .این زونها برای فضای نام خودشان  Authoritativeهستند .زونهای اولیه بجز زمانی که روی  RODCقرار
دارند خواندنی نوشتنی هستند.


Secondary Zone

یا زونهای ثانویه از نوع استاندارد قدیمیتر بوده و فقط ی

سرورهای  Authoritativeبرای ی

 Replicaاز دادهی هستند که در

فضای نام قرار دارند .وقتی زون ثانویه میسازیم باید آدرس زون اولیه یا منبع داده زون

را برای  DNSمشخص کنیم.


Stub Zone

زونهایی هستند که فقط به سرورهای دیگر که برای فضای نام خودشان  Authoritativeهستند اشاره

میکنند .وقتی ی

زون  stubمیسازیم باید لیس سرورهایی که برای فضای نام  Authoritativeهستند مشخص کنیم.

زونها میتوانند هم در ی

فایل متنی و هم در پارتیشن ذخیره سازی دایرکتوری  Active Directoryذخیره شود.
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ویزارد  New Zone Wizardما را قادر می سازد هر ی از سه زون را ایجاد کنیم.
شکل 9 -1
زون ها  containerهایی هستند که حاوی اطالعا اشیاء تح مدیری خود می باشند .این اطالعا به فرم رکورد می باشدDNS .
می تواند انواع مختلف رکورد داشته باشد .جدول  9 -2مهم ترین انواع رکورد مورد استفاده در ویندوز سرور  2008را خالصه می کند.
انواع رکورد  DNSدر ویندوز سرور 2008
جدول 9 -2
نوع رکورد
)Alias (CNAME

مورد استفاده
به منظور ساخ ی رکورد جایگزین یا نام  DNSاز نوع
 aliasبرای ی نام که قبال به عنوان ی رکورد دیگر در ی
زون خاص مشخص شده اس به کار می رود .همچنین به
عنوان ی نام  canonicalیا  CNAMEنیز به شناخته می
شود .برای مثال وقتی می خواهیم ی رکورد مانند
 intranet.contoso.comایجاد کنیم تا به ی سرور یا سرور
فارم میزبان سرور  Microsoft Office SharePointاشاره
کند باید آنرا به عنوان ی رکورد از نوع  aliasایجاد کنیم .با
این کار به جای نام سرور از ی نام کاربردی تر استفاده می
کنیم.

Host (A or AAA) record

رایج ترین نوع رکورد در  DNSاس  .در واقع نمایانگر اشیاء
کامپیوتر در فضای نام بوده و برای تحلیل نام ی آدرس  IPیا
دستگاه خاص استفاده می شود.

)Mail Exchanger (MX

 e-mailها را به ی فضای نام مشخص آدرس دهی می کند.
برای مثال رکورد  MXبرای  contoso.comمشخص می کند
که همه  e-mailها ارسال شده به سم  contoso.comباید
از میزبان یا میزبانهای مشخص شده توسط این رکورد بگذرد.

)Pointer (PTR
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 PTRمعموال برای فراهم کردن قابلی های جستجوی معکوس
( )reverse lookupدر فضای نام استفاده میشوند.

)Service Location (SRV

محل ی سرویس خاص  TCP/IPرا مشخص میکند .برای
مثال اگر بخواهیم از Microsoft Office
 Communications Serverاستفاده کنیم باید ی رکورد
محل سرویس از نوع )session initiation protocol (SIP
بسازیم تا دستگاههایی را که به این سرویس نیاز دارند به همه
نشان دهیم .به طور مشابه  AD DSدر پشتیبانی از پروسه
ورود به سیستم یا توزیع  Group Policyرکوردهای محل
سرویس متعددی میسازد .رکورد محل سرویس معموال شامل
آدرس  IPبرای سرور و پور  TCP/IPکه سرویس روی آن
ارائه میشود میباشد.

رکوردهای جدول فول عملکرد اصلی  DNSرا در پیادهسازی ویندوز سرور  2008بیان میکند.
ویژگیهای  DNSویندوز سرور
سرور  DNSویندوز سرور  2008به طور کامل با  RFCارائه شده توسط ) Internet Engineering Task Force (IETFبرای
استانداردهای فنآوری اینترن همخوانی دارد و همچنین ی سری قابلی هایی دارد که برای پشتیبانی از ویژگیهای سیستمهای عامل
شبکهای ( )NOSدر ارتباط با  AD DSطراحی شده اس  .سرور  DNSدر ویندوز سرور  2008همچنین میتواند با سرورهای DNS
غیرمایکروسافتی کار کند چون با همه  RFCهای مرتبط با سرویس  DNSمطابق دارد.
وقتی سرویس  DNSبا  AD DSعجین میشود میتوانیم داده  DNSرا در محل دیگری در بان اطالعاتی دایرکتوری ذخیره کنیم.
داده  DNSمیتواند در پارتیشن دامنه دایرکتوری ذخیره شود .این گزینه برای دادهی که انتخاب میشود که به خود دامنه برمیگردد.
برای مثال ی دامنه فرزند در ی  forestباید داده خود را در پارتیشن دامنه خود ذخیره کند تا داده برای همه سرورهای  DNSدر
دامنه قابل دسترس باشد .همچنین میتوانیم این داده را در پارتیشنهای دایرکتوری برنامه ()application directory partition
ذخیره کنیم .برخالف پارتیشنهای دامنه  ،پارتیشنهای دایرکتوری دامنه حوزه تکثیر قابل کنترل دارند .برای مثال داده  DNSمربوط
به  Forestدر ی پارتیشن دایرکتوری برنامه ذخیره میشود که در کل  forestگسترش مییابد تا داده در دسترس همه سرورهای
 DNSدر  forestقرار گیرد .به طور پیش فرض  DNSویندوز سرور دو پارتیشن دایرکتوری برنامه میسازد که میزبان داده  DNSدر
هر  forestشود .این پارتیشنها به ترتی عبارتند از ForestDnsZones :و . DomainDnsZones
به عالوه سرویس  DNSدر ویندوز سرور  2008به منظور پشتیبانی از  background zone loadingارتقا پیدا کرده اس  .وقتی
سرور  DNSتعداد زیادی زون و رکوردها دارد زمان زیادی طول میکشد سرور راه اندازی شود زیرا همه داده زونها باید قبل از
درخواس ها بارگذاری شوند .سرویس  DNSبا استفاده از  background loadingدر طول بارگذاری داده زون در پش صحنه پس
از استار کامپیوتر و شروع شدن پروسه ورود به سیستم خیلی سریع شروع به پاسخگویی به درخواس ها میکند.
 DNSبرای پشتیبانی از نقش جدید  DCفقط خواندنی داده  DNSفقط خواندنی برای زونهای اولیه روی  RODCارائه میدهد .این
کار باعث باال رفتن امنی میشود به طوری که کسی نمیتواند روی سرور رکورد جعلی بسازد.
مایکروساف در حالی که تصمیم دارد از نامهای ی بخشی پشتیبانی کند نقش سرویس  WINSرا کمرنگ کرده اس به طوری که
 DNSرا با  GNZمجهز کرده اس  .این زون میتواند تعداد اندکی نام را با آدرس  IPثاب داشته باشد.
 DNSدر تالش برای جلوگیری از جعل رکورد از افزونه  global query block listsاستفاده میکند .وقتی کالین ها از پروتکلهایی
نظیر ) Web Proxy Automatic Discovery Protocol (WPADیا Intra-site Automatic Tunnel Addressing
) Protocol (ISATAPاستفاده میکنند و برای تحلیل نام از  DNSبهره میگیرند نسب به کاربران بدخواه که از به روز رسانی پویا
برای ثب کامپیوترها غیرواقعی استفاده میکنند آسی پذیر میشوند.
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 WPADدر حال عادی پروتکلی اس که مرورگرهای وب از آن برای کشف تنظیما سرورهای پراکسی شبکه استفاده میکنند .جعل
این آدرس می تواند کاربران را به سم سرورهای هکرها سول دهد که جایگزین سرورهای حقیقی شده و شبکه را در وضعی خطرناک
قرار دهند  ISATAPی پروتکل حد واسط اس که ارتباط شبکههای مبتنی بر نسخه های  1و  IP 1را برقرار میکند .این کار با
کپسوله کردن پک های  Ipv6در قال  Ipv4برای عبور از مسیریابها انجام میدهد .ولی از مکانیزم کشف پویای مسیریاب
( )dynamic router discoveryپشتیبانی نمیکند .به جای آن از لیس مسیریابهای بالقوه برای تعیین مسیریابهای ISATAP
بالقوه استفاده میکنند .اگر این لیس کشف شود پک های  Ipv6میتواند به سم مسیریابهای هکرها آدرسدهی شوند.
با استفاده از  global query block listsکه محدوده آدرس مشخصی را بلوکه میکند امکان کاهش احتمال خطر وجود دارد .فقط
منتهی الیه سم چپ  FQDNدر لیس  global query block listsقرار میگیرد .وقتی سرور  DNSدرخواستی دریاف میکند
که دارای این نام اس پیغامی مبنی بر عدم وجود چنین رکوردی صادر میکند .به طور پیش فرض سرور  DNSاین لیس را هنگام
نص یا ارتقاء سرویس  DNSموجود تولید میکند .اگر یکی از دو پروتکل موجود باشد بلوکه نمیشود .اگر هیت کدام موجود نباشند هر
دو بلوکه میشوند .به عالوه ما میتوانیم نامهای خود را که نمیخواهیم در شبکه قابل استفاده باشند به این لیس اضافه کنیم.
به طور خالصه سرویس  DNSدر ویندوز سرور  2008نه تنها به طور کامل از ویژگیهای استاندارد مورد انتظار در ی سرور DNS
پشتیبانی میکند بلکه دارای ویژگیهای انحصاری ویندوزی نیز میباشد.
عجین سازی با AD DS
سرور  DNSویندوز به دلیل ویژگیهای خاص خودش همیشه هنگام توزیع  AD DSبهتر اس توزیع گردد .امکان استفاده از سرور
 DNSغیرمایکروسافتی نیز با هدف فراهم کردن سرویس تحلیل نام برای پشتیبانی از  AD DSوجود دارد ولی راهاندازی و آماده
سازی این سرور  DNSنسب به سرویس مایکروسافتی کار بیشتری میطلبد .وقتی از سرور  DNSویندوز به همراه  AD DSاستفاده
میکنیم همه محتوای  DNSبه طور پیش فرض پیکربندی میشود .به همین دلیل اس که نص  DNSبا ویزارد نص  DCهمراه
میشود .نص  DNSبه همراه  AD DSمراحل زیادی دارد که معموال تمام آن با اجرای ویزارد از دید مدیر شبکه مخفی میماند .این
عملیا فقط هنگام ساخ  tree ، forestدر داخل  forestیا دامنه جدید در  forestجدید اتفال میافتد.
اگر توزیع  AD DSبرای دامنه ریشه ی  forestباشد  DNSجایگاههایی را برای )، Forward Lookup Zones (FLZ
) Reverse Lookup Zones (RLZو ) Conditioal Forwarders (CFمیسازد .سپس دو زون جدید در  FLZایجاد میکند.
اولی جایگاه کل  forestبرای فضای نام ساخته شده هنگام نص  AD DSمیباشد .این زون معموال با نام _msdcs.domainname
ایجاد میشود .برای مثال برای دامنه  contoso.comاین زون  _msdcs.contoso.comنام دارد .به عالوه ی زون در  FLZبرای
خود دامنه ریشه همانند شکل  9 -1ایجاد میکند.
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 Forward Lookup Zonesبرای forest contoso.com
شکل 9 -1
وقتی در پروسه نص سرویس  AD DSی  Domain treeدر  forestموجود می سازیم نیاز به تفویض اختیار دستی قبل از ساخ
 Domain treeداریم .چون نام  Domian treeمتفاو از نام دامنه ریشه اس به عبارتی باید متفاو باشد چون تعریف ی  treeدر
ی  forestمی باشد ویزارد نمی تواند روی خودش تفویض اختیار کند .وقتی دو فضای نام  DNSمتفاو باشند هیت کدام روی
دیگری اختیار تفویض اطالعا ندارند از این رو تفویض اختیار باید دستی صور گیرد .سپس ویزارد نص  AD DSفضای نام DNS
را ساخته و در پارتیشن جدید دامنه جدید  Domain treeذخیره می کند.
وقتی پروسه  AD DSی دامنه فرزند در ی  forestموجود می سازد به طور خودکار در سطح اول دامنه ریشه تفویض اختیار کرده و
داده  DNSرا برای دامنه فرزند در پارتیشن دامنه فرزند ذخیره می کند.
برای حذف ی دامنه باید ویزارد  Active Directory Domain Services Installation Wizardرا ی بار دیگر اجرا کنیم تا
نقش  DCپاک شود و سپس نقش  AD DSرا بتوانیم پاک کنیم .به دلیل اینکه جایی برای دسترسی به ویزارد وجود ندارد باید در
کادر جستجوی منوی استار دستور  Dcpromo.exeرا تایپ کنیم .وقتی نقش  DCحذف می شود داده  DNSساخته شده برای
دامنه اگر آخرین  DCدامنه باشد پاک می شود .همچنین اگر  DCسرور ) global catalog (GCباشد هشداری ظاهر می شود چون
 GCکار جستجو در  AD DSرا انجام می دهد .در طول حذف نقش  DCبا پیغام حذف تفویض اختیار  DNSهمانند شکل 9 -8
مواجه می شویم .اگر دامنه سطح اول نظیر  forestیا دامنه ریشه باشد عالم این گزینه را پاک می کنیم .در غیر اینصور با پیغام
خطا مواجه می شویم و ویزارد از ما می خواهد اعتبار مناس برای حذف تفویض اختیار را وارد کنیم .چون اعتبارا سطح ریشه را ما
نداریم (برای نام هایی مانند  .org ، .net ، .comو غیره) نمی توانیم این کار را انجام دهیم و بنابراین نمی توانیم تفویض اختیار سطح
ریشه را ساخته یا حذف کنیم .به هر حال اگر ی دامنه فرزند باشد می توانیم تفویض اختیار را پاک کنیم.
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شکل 9 -8

حذف تفویض اختیار  DNSبا ویزارد نص AD DS

تمرینات

نصب سرویس DNS

تمرین  1نصب یک سرور  DNSاولیه
دراین تمرین ما باید از ی کامپیوتر منفرد برای نص سرویس  DNSاستفاده کنیم و ببینیم که در حال غیرپویا چطور کار می کند.
این تمرین روی سرور  SERVER10انجام می شود.
 .1با کاربر  Administratorمحلی به سرور  SERVER10وارد می شویم.
 .1در  Server Managerروی گره  Rolesکلی

راس کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم.

 .2صفحه  Before You Beginرا مرور کرده و دکمه  Nextرا کلی

می کنیم.

 .1در صفحه  Select Server Rolesاز ویزارد  Add Rolesگزینه  DNS Serverرا انتخاب کرده و دکمه  Nextرا کلی
می کنیم.
 .1اطالعا صفحه  DNS Serverرا مرور کرده و دکمه  Nextرا کلی
 .1انتخاب های خود را مرور کرده و دکمه  Installرا کلی
 .1نتایج نص را بررسی کرده و روی دکمه  Closeکلی
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 .8به گره  DNS Serverدر  Server Managerوارد شده و همه بخش ها را باز می کنیم .شاید نیاز باشد صفحه Server
 Managerرا باز و بسته کنیم تا گره ها  Refreshشوند .همانطوری که مشخص اس نص  DNSهمه  containerهای
موردنیاز اجرای سرویس  DNSرا در ویندوز سرور  2008ایجاد می کند ولی به دلیل اینکه این مراحل در حال معمول برای
نص سرور  DNSقدیمی استفاده می شود هیت اطالعاتی در ساختار  DNS containerایجاد نمی شود( .شکل . )9 -9
سرورهای  DNSقدیمی نیاز به ورود دستی برای ساخ اطالعا زون دارند .ما می توانیم پروسه ورود اطالعا را ماشینی
کنیم ولی به دلیل اینکه ویندوز تشخیص نمی دهد چرا از سرور  DNSاستفاده می کنیم دادهی برای آن ایجاد نمی کند.
 .9ساختار  DNS Server containerرا قبل از ورود به تمرین  1مرور می کنیم.

شکل 9 -9

مشاهده  DNS server containerپیش فرض

تمرین 2

نصب  AD DSو ساخت یک  forestجدید

 .1با کاربر  Administratorبه  SERVER10وارد می شویم.
.1

راس کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم.

در پنجره  Server Managerروی گره  Rolesکلی

 .2صفحه  Before You Beginرا مرور کرده و روی دکمه  Nextکلی

می کنیم.

 .1در صفحه  Select Server Rolesاز ویزارد  Add Rolesگزینه  Active Directory Domain Servicesرا
انتخاب کرده و  Nextرا می زنیم.
 .1اطالعا صفحه  Active Directory Domain Servicesرا مرور کرده و روی  Nextکلی
 .1انتخاب ها را تایید کرده و روی  Installکلی

می کنیم.

می کنیم.

 .1نتایج نص را بررسی کرده و روی دکمه  Closeکلی

می کنیم .حاال نص کامل شده اس .

 .8بعد روی گره  Active Directory Domain Servicesدر  Server Managerکلی

می کنیم.

 .9روی  Run The Active Directory Domain Services Installation Wizardدر پنل وسط کلی

می

کنیم.
 .11روی  Nextکلی

می کنیم.

 .11اطالعا صفحه  Operating System Compatibilityرا مرور کرده و روی  Nextکلی
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 .11در صفحه  Choose A Deployment Configurationگزینه Create A New Domain In A New
 Forestرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

می کنیم.

 .12در صفحه  Name The Forest Root Domainتایپ می کنیم  treyresearch.netو روی  Nextکلی

می

کنیم .از نامی با پسوند  .Netاستفاد می کنیم چون نمی خواهیم از مدل  split-brain DNSاستفاده کنیم .شرک
 Trey Researchاز ی

نام عمومی با پسوند  .comروی اینترن و ی

نام با پسوند  .netدر داخل شبکه استفاده می

کند .شرک هر دو نام دامنه را خریداری کرده و کسی نمی تواند از این نام ها برای ساختار  AD DSخود استفاده کند.
اگر شرک با ادغام و یا تفکی

مواجه شود ترکی این دو خیلی ساده انجام می شود.

 .11در صفحه  Set Forest Functional Levelویندوز سرور  2008را از لیس بازشو انتخاب کرده و دکمه  Nextرا
کلی

می کنیم.

 .11در صفحه  Additional Domain Controller Optionsچ
شده باشند .سپس روی  Nextکلی

می کنیم که سرور  DNSو  GCهر دو انتخاب

می کنیم .توجه کنید که سرویس  DNSقبال روی سرور نص شده اس .

 .11اگر آدرس  IPثاب به سرور اختصاص داده نشده باشد توسط ویزارد پیغامی ظاهر می شود .روی گزینه  Yesکلی

می

کنیم.
 .11ویزارد نص  AD DSهشدار می دهد که نمی تواند ی

تفویض اختیار برای این سرور بسازد .سپس روی  Yesکلی

میکنیم .این خطا به دو عل ایجاد میشود .اول به دلیل اینکه آدرس  IPسرور  DNSخود آدرس سرور بوده و بنابراین
نمیتوانیم به سرور  DNSمناس برای تفویض اختیار دس پیدا کنیم .ثانیا حتی اگر به ی
دسترسی پیدا کنیم از ی

روش مبتنی بر نام روی ی

سرور  DNSمناس

نام ریشه سطح اول ( ).Netاستفاده میکنیم و اعتبار الزم برای

ایجاد تفویض اختیار در سرور میزبان آدرسهای ریشه آن پسوند را نداریم.
 .18در صفحه  Location For Database, Log Files And SYSVOLمحلهای پیش فرض را قبول و روی Next
کلی

میکنیم.

 .19در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordی
کرده و  Nextرا کلی

کلمه عبور پیچیده تایپ

میکنیم.

 .11تنظیما صفحه  Summaryرا تایید کرده و  Nextرا کلی

میکنیم.

 .11کادر  Reboot On Comletionرا عالم زده و منتظر تکمیل پروسه میمانیم.
 .11بعد از اینکه کامپیوتر دوباره راهاندازی شد با اعتبار دامنهای تازه ایجاد شده ( )TreyResearch\Administratorوارد
شده و گره  DNS Serverرا در  Server Managerباز میکنیم.
 .12تغییرا ایجاد شده در  forward lookup zonesمربوط به  forestجدید را به واسطه راهاندازی  AD DSمرور
میکنیم .توجه کنید که داده  DNSبه دو بخش تقسیم میشود یکی از آنها روی کل  forestو دیگری روی دامنه ریشه
تاثیر میگذارد(.شکل )9 -11
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شکل 9 -11

 Active Directory Domain Services entriesبرای ی

 forestجدید

تمرین  3ساخت یک  Zone Delegationبه صورت دستی
 .1با کاربر  Administratorدامنه به  Server10وارد میشویم.
 .1در  Server Managerگره  DNS Serverرا باز کرده و روی گره  Forward Lookup Zonesکلی
 .2روی  Forward Lookup Zonesکلی

میکنیم.

راس کرده و  New Zoneرا انتخاب میکنیم .این کار ویزارد  New Zoneرا

اجرا میکند.
 .1روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Zone Typeگزینه  Primary Zoneرا انتخاب کرده و مطمئن میشویم که کادر Store The Zone In
 Active Directoryعالم دارد و بعد دکمه  Nextرا کلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Active Directory Zone Replication Scopeگزینه To All DNS Servers In This
 Domain:treyresearch.netرا انتخاب و دکمه  Nextرا کلی

میکنیم .این کار داده  DNSرا در پارتیشن دایرکتوری

برنامه  DomainDnsZonesبرای  treyresearch.netجای میدهد.
 .1در صفحه  Zone Nameعبار  northwindtraders.comرا تایپ و روی  Nextکلی
نکته

میکنیم.

استفاده از پسوندهای غیر از .com

به طور معمول ما از پسوندهای غیر از  .comاستفاده میکنیم تا شبکه داخلی از تداخل نام احتمالی و ابتال به سندرم split-
 brainجلوگیری کنیم ولی برای آموزش از این پسوند استفاده میکنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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 .8در صفحه  Dynamic Updateگزینه ( Allow Only Secure Dynamic Updatesبرای Active Directory
پیشنهاد میگردد ) انتخاب شده و دکمه  Nextرا کلی
 .9روی  Finishکلی

میکنیم.

میکنیم تا زون ساخته شود.

 .11به زون  northwindtraders.comرفته و آنرا انتخاب میکنیم.
 .11روی زون کلی
 .11روی  Nextکلی

راس کرده و  New Delegationرا انتخاب میکنیم.
می کنیم.

 .12در صفحه  Delegated Domain Nameتایپ میکنیم  SERVER20که عبار
 SERVER20.northwindtraders.comبه عنوان نام  FQDNلیس میشود .بعد روی  Nextکلی
 .11در صفحه  Name Serverروی  Addکلی

میکنیم.س

کرده و نام  FQDNسروری که میخواهیم برای این زون بسازیم تایپ

میکنیم .اینجا نام آن  SERVER20.northwindtraders.comاس .
 .11به بخش  IP Addresses Of This NS Recordاز کادر محاورهای رفته و روی عبار
 Addressکلی
کلی

Click Here To Add An IP

میکنیم و سپس آدرس  IPکه به  SERVER20اختصاص دادهایم را تایپ میکنیم .سپس دکمه  OKرا

می کنیم.

 .11روی  Nextکلی

کرده و  Finishرا میزنیم تا تفویض صور گیرد.

تمرین  4نصب  AD DSو ساخت  Domain Treeجدید
 .1با کاربر  Administratorمحلی به  SERVER20وارد میشویم.
 .1در  Server Managerروی  Rolesکلی

راس کرده و  Add Rolesرا انتخاب میکنیم.

 .2صفحه  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Select Server Rolesاز ویزارد  Add Rolesگزینه  Active Directory Domain Servicesرا انتخاب
کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1اطالعا صفحه  Active Directory Domain Servicesرا مرور کرده و دکمه  Nextرا کلی
 .1تنظیما انتخابی را تایید کرده و  Installرا کلی
 .1نتایج نص را بررسی کرده و روی  Closeکلی

میکنیم.
میکنیم .نص کامل شده اس .

 .8بعد روی گره  Active Directory Domain Servicesدر  Server Managerکلی

میکنیم.

 .9روی  Run The Active Directory Domain Services Installationدر پنل وسط کلی
 .11کادر  Use Advanced Mode Installationرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی
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 .11اطالعا صفحه  Operating System Compatibilityرا مرور کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Choose A Deployment Configuraionگزینه  Existing Forestو بعد Create New Domain In
 An Existing Forestو سپس Create A New Domain Tree Root Instead Of A New Child Domain
را انتخاب کرده و دکمه  Nextرا کلی

میکنیم.

 .12در صفحه  Network Credentialsتایپ میکنیم  treyresearch.netو بعد روی  Setکلی

میکنیم تا بتوانیم اعتبار

جایگزین را وارد کنیم .تایپ میکنیم  treyresearch.net\administratorیا نام کاربری و کلمه عبور معادل آن را وارد
میکنیم .روی  OKو سپس  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Name The New Domain Tree Rootتایپ میکنیم  northwindtraders.comو روی  Nextکلی
میکنیم.
 .11در صفحه  Domain NetBIOS Nameنام پیشنهادی را قبول میکنیم و روی  Nextکلی
 .11در صفحه  Select A Siteمقدار پیش فرض را قبول کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

میکنیم .نمایش این صفحه همچنین ادامه

مییابد چون ویزارد در حال پیشرفته اجرا میشود.
 .11در صفحه  Additional Domain Controller Optionsچ
 Global Catalogرا نیز عالم زده و روی  Nextکلی

میکنیم که کادر سرور  DNSعالم داشته باشد .کادر

میکنیم.

 .18اگر آدرس  IPثاب به سرور اختصاص نداده باشیم ویزارد پیغام هشداری تولید میکند .
 No, Do Not Create The DNS Delegation .19را انتخاب و روی  Nextکلی
 .11در صفحه  Source Domain Controllerچ

میکنیم.

میکنیم که Let The Wizard Choose An Appropriate

 Domain Controllerانتخاب شده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Location For Database, Log Files And SYSVOLمحلهای پیش فرض را قبول و روی Next
کلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordی

کلمه عبور پیچیده تایپ کرده و

آنرا تایید میکنیم.
 .12در صفحه  Summaryتنظیما را تایید کرده و روی  Nextکلی

میکنیم .کادر  Reboot On Completionرا عالم

زده و منتظر تکمیل عملیا میمانیم.
 .11وقتی کامپیوتر راه اندازی مجدد شد با اعتبار دامنه جدید ( )North-windTraders\Administratorوارد میشویم و به
گره  DNS Serverدر  Server Managerمیرویم .تغییرا ایجاد شده در  FLZهای  Treeجدید را هنگام راه اندازی
 AD DSمرور میکنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

319

Windows Server 2008 ترجمه کتاب

 موجودforest

1392

Create DNS Delegation صفحه

9 -11 شکل

 در یTree  برایActive Directory Domain Services entries

9 -11 شکل

 و ساخت دامنه فرزندAD DS  نصب5 تمرین
 وارد میشویمSERVER30  بهAdministrator  با کاربر.1
 را انتخاب میکنیمAdd Roles راس کرده و

301
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 کلیNext  را مرور کرده و رویBefore You Begin  صفحه.2

 را انتخابActive Directory Domian Services  گزینهAdd Roles  از ویزاردSelect Server Roles  در صفحه.1
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext  را مرور کرده و رویAD DS  اطالعا صفحه.1

.میکنیم

 کلیInstall  انتخابهای خود را تایید کرده و روی.1

میکنیم
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext کرده و روی

 کلیClose  نتایج نص را بررسی کرده و روی.1

 کلیServer Manager  درActive Directory Domain Services  روی گره.8

 کلیRun The Active Directory Domain Services Installation Wizard  در پنل وسط روی.9
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext  روی.11

 کلیNext  را مرور کرده و رویOperating System Compatibikity  اطالعا صفحه.11

Existing Forest And Create A New Domain  گزینهChoose Deployment Configuration  در صفحه.11
.میکنیم
میکنیم و اعتبار مناس را

 کلیNext  را انتخاب کرده و رویIn An Existing Forest

 کلیSet  را تایپ کرده و رویtreyresearch.net  عبارNetwork Credential  در صفحه.12
.وارد میکنیم

 یا اعتبار مشابه را تایپ کرده سپسtreyresearch\administrator  عبارNetwork Credentials  در کادر محاوره ای.11
.میکنیم

 را کلیNext  و سپسOK کلمه عبور را تایپ میکنیم و دکمه

 راintranet  دامنه والد وFQDN  را به عنوان نامtreyresearch.net  عبارName The New Domain  در صفحه.11
intranet.treyresearch.net  به صورFQDN  نام.میکنیم

 کلیNext  تایپ کرده و رویchild domain در فیلد
.خواهد شد

.میکنیم

 کلیNext  از تنظیما پیش فرض استفاده کرده و رویSelect A Site  در صفحه.11

 را عالم زده وGlobal Catalog  وDNS Server  کادرAdditional Domain Controller Options  در صفحه.11
.میکنیم

 کلیNext روی

Yes, The Computer Will Use A Dynamically Assigned IP Address (Not Recommanded)  روی.18
.میکنیم

کلی

Next  محلهای پیش فرض را قبول کرده و رویLocation For Database, Log Files And SYSVOL  در صفحه.19
.میکنیم
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 .11در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordکلمه عبور پیچیده تایپ کرده و پس
از تایید روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11تنظیما را در صفحه  Summaryتایید کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11کادر  Reboot On Completionرا عالم زده و منتظر پایان عملیا میمانیم.
 .12وقتی کامپیوتر راهاندازی مجدد شد با کاربر دامنه جدید ( Intranet\Administratorیا چیزی معادل آن) وارد میشویم و
گره  DNS Serverرا در  Server Managerباز میکنیم.
 .11تغییرا ایجاد شده در  FLZاین دامنه جدید را که هنگام نص  AD DSساخته شده مرور میکنیم .توجه داشته باشید که
همانند شکل  9 -11داده  DNSفقط در ی

بخش که روی این دامنه خاص تاثیرگذار اس موجود میباشد .همچنین اگر به

 SERVER10برگردیم خواهیم دید که تفویض  DNSجدید (آیکن خاکستری به جای زرد) برای این دامنه فرزند در
 treyresearch.net FLZساخته شده اس .

.11
شکل 9 -12

صفحه Active Directory Domain Services Installation Summary
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شکل 9 -11

 Active Directory Domain Services entriesبرای ی

دامنه فرزند جدید در ی

 forestموجود

خالصه درس


 DNSی

سیستم تحلیل نام اس که بر اساس ی

ساختار نامگذاری سلسله مراتبی کار میکند و آدرسهای  IPرا به نام

 FQDNنگاش ( )mapمیکند که به شکل  object.namespace.rootnameاس .


 AD DSهمچنین به ساختار سلسله مراتبی متکی اس  .در حقیق ساختار  AD DS forestکامال بر اساس ساختار
سلسله مراتبی موجود  DNSکار میکند.



چون ویندوز سرور  2008به منظور پشتیبانی از  Ipv6ارتقا پیدا کرده اس و این پروتکل به طور پیش فرض با آدرسهای
 link-localنص میشود  ،سرور  DNSدر ویندوز سرور  2008از قال آدرسهای  118بی مورد استفاده از Ipv6
پشتیبانی میکند.



 DNS Serverسه نوع زون میتواند داشته باشد .زونهای اولیه که خواندنی نوشتنی هستند و حاوی داده تحلیل نام برای
فضای نام مشخص میباشند .زونهای ثانویه که فقط خواندنی هستند حاوی ی

کپی از زون اولیه میباشند .زونهای  stubکه

اشارهگرهایی هستند که به سرورهای  DNSدیگر اشاره میکنند و دارای لیس سرورهای  authoritativeبرای فضای نام
مورد اشاره میباشند .همه انواع زونها میتوانند با  AD DSبرای ذخیرهسازی در بان

دایرکتوری عجین شوند.

سئواالت پایان درس
 .1فرض کنید مدیر شبکه شرک

 Contoso, Ltdهستید .شرک تصمیم میگیرد به ویندوز سرور  2008ارتقا پیدا کند و به

دلیل تجربه قبلی شما تصمیم می گیرید به جای ارتقا ساختار موجود ی

ویندوز سرور جدید نص کنید .پس از نص ساختار

جدید همه داده (حسابها ،تنظیما دایرکتوری و غیره) را به  forestجدید که با ویندوز سرور  2008پیادهسازی شده اس
منتقل میکنید .از شما خواسته میشود ساختار اولیه  forestرا بسازید .این  forestحاوی ی
 child production domainو ی

دامنه ریشه ،ی

global

 domain treeمیباشد forest .دارای پسوند  .netبوده و  domain treeاز

پسوند  .msاستفاده میکند تا  production forestمتمایز باشد .شما دامنه ریشه  forestو دامنه فرزند را میسازید ولی
هنگام رفتن به سراغ  domain treeمتوجه میشوید که گزینه  domain treeپیدا نمیشود .مشکل از کجا ناشی میشود؟
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 .Aدر ویزارد  Active Directory Domain Services Installation Wizardنمیتوان domain tree
ساخ  .شما باید از دستور  Dcpromo.exeاستفاده کنید.
 .Bبا کاربر مناس وارد نشدهاید.
 .Cباید به صفحه  Welcomeویزارد برگردید و با حال

 Advancedادامه دهید.

 .Dسروری که شما استفاده میکنید عضو دامنه ریشه  forestنیس .
 .1فرض کنید مدیر شبکه شرک

 Contoso, Ltdهستید .شرک تصمیم میگیرد به ویندوز سرور  2008ارتقا پیدا کند و به

دلیل تجربه قبلی شما تصمیم می گیرید به جای ارتقا ساختار موجود ی

ویندوز سرور جدید نص کنید .پس از نص ساختار

جدید همه داده (حسابها ،تنظیما دایرکتوری و غیره) را به  forestجدید که با ویندوز سرور  2008پیادهسازی شده اس
منتقل میکنید .از شما خواسته میشود ساختار اولیه  forestرا بسازید .این  forestحاوی ی
 child production domainو ی

دامنه ریشه ،ی

global

 domain treeمیباشد forest .دارای پسوند  .netبوده و  domain treeاز

پسوند  .msاستفاده میکند تا  production forestمتمایز باشد .شما دامنه ریشه  forestو دامنه فرزند را میسازید ولی
هنگام رفتن به سراغ  domain treeمتوجه میشوید که نمیتوانید تفویض اختیار بسازید .این کار با تعویض کاربر یا گزینهها
نیز امکانپذیر نمیشود .مشکل از کجا ناشی میشود؟ (در صور صحیح بودن همه را نیز میتوانید انتخاب کنید).
 .Aباید حال

 advancedویزارد را برای ساخ تفویض اختیار انتخاب کنیم.

 .Bباید قبل از ساخ  domain treeتفویض دستی بسازیم.
 .Cدر زمان ساخ  domain treeو فراهم کردن اعتبار مناس باید به ویزارد باید بگوییم که تفویض اختیار را بسازد.
 .Dدر زمان ساخ  domain treeباید به ویزارد بگوییم که ساخ تفویض را حذف کند.
 .Eپس از ساخ  domain treeباید تفویض را به صور دستی بسازیم.

درس :2

پیکربندی و استفاده از DNS

وقتی نقش سرور  DNSرا به همراه  AD DSنص میکنیم به کمی پیکربندی نیاز داریم FLZ .ها به طور خودکار ایجاد میشوند.
عملیا تکثیر به طور خودکار پیکربندی میشود زیرا روی سیستم تکثیر  AD DS multimasterسوار میشود .و ما حتی نیاز به
افزودن رکورد نداریم چون همه کامپیوترهای با سیستم عامل ویندوز  2000به بعد رکورد خود را در  DNS AD DSپویا ثب و به
روز میکنند.
ولی برخی عملیا به طور خودکار اجرا نمیشوند .برای مثال سرور  DNSبه طور پیش فرض دارای  FLZنیس  .افزودن آنها برای
پشتیبانی از جستجوی معکوس فکر خوبی اس  .به عالوه سرور  DNSنیاز به تکمیل پیکربندی دارد .برای مثال باید آنرا برای پاک
کردن خودکار رکوردهای تاریخ مصرف گذشته پیکربندی کنیم.
همچنین مرور همه اجزاء سرور  DNSبرای آشنایی با آن و بررسی منطبق بودن آن با نیاز ما فکر خوبی اس .
بعد از این درس یاد میگیریم:
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پیکربندی سرور  DNSرا تکمیل کنیم.



سرورهای  DNSو تکثیر  DNSرا مدیری کنیم.



زمان تقریبی  11 :دقیقه

پیکربندی DNS
پیکربندی  DNSشامل عملیا متعددی اس که عبارتند از:


اهمی دادن به امنی سرورهای  DNSبه منظور کاهش سطح نفوذپذیری ()attack surface



پیکربندی تنظیما  scavengingبرای سرور



تکمیل پیکربندی  FLZها



ساخ  FLZها



افزودن رکوردهای رایج به  FLZها برای سرویسها و منابع خاص

همچنین الزم اس از اجرای مناس عملیا تکثیر  DNSاطمینان حاصل کنیم.
تمهیدات امنیتی برای نقش سرور DNS
سرورهای  DNSکه در اینترن در دسترس هستند ی هدف ایدهآل برای نفوذگران به حساب میآیند .رایجترین حمله denial-of-
 serviceیا به اختصار  DoSمیباشد .مکانیزم حمله به این شکل اس که درخواس های متعددی برای سرور ارسال میشود و سرور
دیگر قادر به پاسخگویی نیس  .نوع دیگر حمله به دس آوردن اطالعا سرور  DNSبه قصد شناسایی اشیاء شبکه اس  .نام این روش
 footprinting the networkاس  .حمله دیگر تالش برای دس کاری سرور  DNSبه منظور تغییر مسیر درخواس کاربران از سرور
معتبر به سرور نامعتبر که تح کنترل نفوذگر اس میباشد .نوع دیگر تغییر داده  DNSدر  DNS cacheمیباشد .به خاطر داشته
باشید که  DNSاز روش  in-memory cachingبرای افزایش سرع پاسخگویی به درخواس های  DNSاستفاده میکند .وقتی این
داده خراب شود کاربران پاسخهای غیر معتبر دریاف میکنند.
این موارد دلیل اهمی امنی در پیادهسازی  DNSمیباشد .وقتی از رویکرد مناس برای پیکربندی  DNSاستفاده میکنیم و برپایه
عجین شدن  DNSبا  AD DSدر شبکه کار میکنیم سرور  DNSداخلی کمتر در معرض حمله قرار میگیرد زیرا آنها فضای نام را با
دنیای بیرون به اشتراک نمیگذارند و بنابراین به واسطه وجود دیواره آتش از دسترسی بیرونی به سرور  DNSداخلی جلوگیری به عمل
میآید .معنی این جمله عدم نیاز به حفاظ در سرورهای  DNSداخلی نیس  .هرگاه کاربر نامطمئنی به شبکه متصل شود چه با
ارتباط کابلی و چه بیسیم ساختار شبکه در معرض خطر قرار میگیرد .به همین دلیل اس که  extensive screeningروش مناسبی
برای برقراری ارتباط ی کاربر ناشناس با شبکه میباشد .نمیتوان گف چون ما در آنسوی دیوار آتش هستیم و همه چیز در آنجا به
طور پیش فرض محافظ شده اس دیگر مشکل امنیتی نداریم.
رویکرد دیگری در ارتباط با سرورهای داخلی و خارجی  DNSمطرح اس  .وقتی سرورها در ی شبکه داخلی یا  DMZقرار دارند باید
از امنی باالیی برخوردار باشند .ی روش محافظتی خوب استفاده از سرور ثانویه یا فرعی اس فقط وقتی که سرور در معرض دنیای
بیرون اس  .سپس میتوانیم به روز رسانی زونها را پیکربندی کنیم تا فقط از منابع شناخته شده که در خود  DNSمشخص شدهاند به
روز رسانی را قبول کنند.
ی شبکه داخلی نقش سرور  DNSرا با نقش  DCپیوند میزنند و تضمین میکنند که فقط از به روز رسانی پویای امن پشتیبانی
میکنند .این کار به حفاظ آنها از دریاف یا انتقال داده غلط کم میکند .صح داده  DNSرا در فواصل زمانی مشخص بررسی
میکنیم و  event logمربوط به  DNSرا مانیتور میکنیم تا مشکال امنیتی بالقوه را شناسایی کنیم.
کار با تنظیمات سرور DNS
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سرور  DNSرکوردهای نام را در بازه زمانی مشخص ذخیره میکند .هر رکورد نام مقدار  TTLدارد .وقتی این زمان منقضی میشود
رکورد برای ممانع از اشتباه باید حذف شود .خوشبختانه سرور  DNSدر ویندوز سرور  2008این کار را به طور خودکار از طریق
پروسه  scavengingانجام می دهد .وقتی این پروسه روی سرور اعمال شود همه زونهای فعال پاک میشوند و وقتی روی زون
مشخصی اعمال شود فقط رکوردهای همان زون پاک میشوند.
پیکربندی  Scavengingبرای همه زونها
برای تنظیم  scavengingبرای کل سرور باید از منوی  actionسرور اقدام کنیم.
 .1روی نام سرور در گره  DNSمربوط به  Server Managerکلی راس کرده و گزینه Set Aging/Scavenging For
 All Zonesرا انتخاب میکنیم.
 .1کادر  Scavenge Stale Resource Recordsرا عالم میزنیم .عبار  No-Refresh Intervalبه زمان بین به روز
رسانی اخیر  stampی

رکورد و لحظهای که سیستم به  timestampاجازه به روز رسانی میدهد برمیگردد .بازه زمانی به

روز رسانی به نزدیکترین زمانی که ی

رکورد ممکن اس به روز شود گویند .مقدار پیش فرض هف روز اس که برای اکثر

شبکهها کافی اس .
 .2مقادیر پیش فرض را  OKمیکنیم.
 .1به دلیل اینکه مقادیر زونهای موجود را تنظیم میکنیم  DNSبه ما امکان میدهد بعدا زونهای جدید را تنظیم کنیم که از آن
جمله زونهای عجین شده  Active Directoryمیباشد .کادر Apply These Settings To The Existing Active
 Directory-Integrated Zonesرا عالم زده و  OKمیکنیم.
زونهای  DNSبرای حذف رکوردهای کهنه تنظیم میشود .این تنظیما را به همه سرورهای  DNSاعمال کنید .این بخش را به عنوان
پیکربندی پیش فرض سرورهای  DNSتعریف کنید .اگر نیاز به تغییر تنظیما ی زون تنها داشته باشیم باید از کادر محاورهای
 Propertiesهمان زون استفاده کنیم .پاکسازی زون توسط زبانه  Generalو کلی روی دکمه  Agingاجرا میشود.
توجه داشته باشید که با کلی راس روی سرور میتوانیم روی  Scavenging Stale Resource Recordsکلی کرده و پاکسازی
را پیکربندی کنیم.
برای از بین بردن رکوردهای کهنه از دستور  Clear Cacheمنوی کلی راس سرور استفاده میشود .به دلیل اینکه سرور  DNSبه
شد به کش  in-memoryوابسته اس باید رکوردهای کهنه را از بان پاک کنیم.
تکمیل پیکربندی FLZ

وقتی کادر محاورهای  Propertiesی

 FLZرا باز میکنیم گزینههای زیادی را در رابطه با هر زون

میبینیم که بهترین راه حل هر کدام را معرفی میکنیم:


در زبانه  Generalمطمئن میشویم که همه زون  DNSداخلی با  Active Directoryعجین شده باشد ،از حوزه تکثیر
مناس برخوردار باشد و از به روز رسانی پویای امن پشتیبانی کند.


زونهای  DNSمبتنی بر دامنه باید به همه سرورهای  DNSدر دامنه تکثیر شود .همه  DCهایی که
نقش  DNSهم دارند باید زون را داشته باشند.



زونهای  forest DNSباید به همه سرورهای  DNSدر  forestتکثیر شوند.



اگر در شبکه  DCویندوز سرور  2000داریم باید از گزینه To All Domain Controllers In This
) Domain (For Windows 2000 Compatibilityاستفاده کنیم زیرا ویندوز سرور  2000از
پارتیشنهای دایرکتوری برنامه پشتیبانی نمیکند.
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میتوانیم برای پارتیشنهای دایرکتوری برنامه خاص برنامه تکثیر تعیین کنیم ولی ابتدا باید پارتیشن
بسازیم.

 oدر زبانه  Name Serverچ

میکنیم که همه زونهای  DNSحاوی حداقل دو سرور نام باشد .همانطوریکه ما

حداقل برای هر دامنه دو عدد  DCدر نظر میگیریم دو سرور  DNSهم برای هر زون در نظر میگیریم.
 oدر زبانه  WINSاگر از  GNZنمیتوانیم استفاده کنیم و بخواهیم سرویس  WINSرا توزیع کنیم WINS
 lookupپیکربندی میکنیم .در این درس مدیری نامهای ت

بخشی بحث خواهد شد.

 oدر زبانه  Zone Transfersسرورهای نام را که میخواهیم به آنها اجازه دهیم این زونها را منتقل کنند مشخص
میکنیم .اگر این زون با  Active Directoryعجین شده باشد نیازی به انتقال زون نیس  .این زبانه بیشتر برای
نص سرور  DNSقدیمی استفاده میشود.
 oدر زبانه  Securityتنظیما امنیتی پیش فرض را بررسی میکنیم .برای بیشتر شبکهها این تنظیما مناس اس
ولی در شرایط امنیتی باال نیاز به ویرایش دارند.
 oزبانه آخر  SOAاس  .رکورد  SOAزون و اطالعا وابسته را نظیر  update schedules ،ownerو غیره را
تعریف میکند .این رکوردها حاوی اطالعا زیر هستند:


شماره سریال که هنگام ساخ زون ایجاد میشوند .امکان افزایش این شماره وجود دارد.



سرور اولیه سرور اصلی برای این زون میباشد که معموال همان جایی اس که برای اولین بار زون ساخته
میشود.



شخص مسئول ( )Responsible Personباید نام کاربر این سرور را لیس کند .به طور پیش فرض
ویندوز سرور  2008این فرد  hostmaster.dnszonenameاس به طوری که  dnszonenameنام
 FQDNزون مربوطه میباشد .این کاربران مبتنی بر رکوردهای  Responsible Personاس  .این
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رکوردها به طور پیشفرض ساخته نمیشوند بنابراین باید رکوردهای مناس برای هر زون یا حداقل برای
هر سرور  DNSاصلی ساخته شده و آنرا به این مقدار نسب دهیم.


 SOAتنظیما مبتنی بر زمان را برای رکورد لیس میکند .این تنظیما شامل ،Refresh Interval
 ،Retry Intervalتنظیم  Expires Afterو  Minimum (Default) TTLبرای هر رکورد
میباشد .مقادیر پیشفرض برای اکثر انواع رکورد قابل قبول اس .



آخرین مقدار  TTL For This Record ، SOAاس  .توجه داشته باشید مقدار آن مساوی مقداری
اس که  Minimum TTLدر باالی آن در کادر محاورهای مشخص میکند.

این تنظیما را برای هر زون که میخواهیم روی سرور  DNSمدیری کنیم نهایی میکنیم.
ساخت رکورد Responsible Person
همانطوریکه قبال اشاره شد باید به هر زون ی ) Responsible Person (RPنسب دهیم .این یعنی ما حداقل به ی رکورد RP
در پیکربندی  DNSخود نیاز داریم .از منوی کلی راس برا ی ساخ رکورد  ،روی زونی که میخواهیم میزبان این رکورد باشد
کلی راس میکنیم .آیتمهای مختلفی برای این کار مورد نیاز اس که در زیر شرح داده میشود:


A Common Group Name



A Group Mailbox In The Directory

این نام در رکورد نمایش داده میشود.
بهترین راه این اس که از ی

صندول پستی گروهی ( group

 )mailboxاستفاده کنیم.
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A Text Record To Include With The Responsible Person Record

رکورد متنی میتواند

اطالعا مربوط به سازمان و سیاس های مدیری  DNSخود را نشان دهد.
برای ساخ رکورد  RPمراحل زیر را دنبال میکنیم .با رکورد متنی شروع میکنیم.
 .1روی نام زون کلی راس کرده و  Other New Recordsرا انتخاب میکنیم.
 .1در لیس  Select A Resource Record Typeگزینه ) Text (TXTرا انتخاب کرده و روی  Create Recordکلی
میکنیم.
 .2در کادر محاورهای  New Resource Recordنام رکورد را تایپ کرده (مثال  )Disclaimerو به کادر  Textمیرویم.
 .1پیغام خود را تایپ میکنیم .روی  OKکلی

میکنیم تا رکورد ساخته شود .این کار ما را به کادر محاورهای Resource

 Record Typeمیبرد.
 .1در لیس  Select A Resource Record Typeگزینه ) Responsible Person (RPرا انتخاب کرده و روی
 Create Recordکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  New Resource Recordنام رکورد را در کادر متنی  Host Or Domainوارد میکنیم .مثال
 Operationو سپس روی  Browseکلی

میکنیم تا صندول پستی  RPرا پیدا کنیم .همچنین اگر آدرس آن را بدانیم

آنرا تایپ میکنیم.
 .1روی  Browseکلی

میکنیم و رکورد متنی جدید را پیدا میکنیم .برای پیدا کردن رکورد متنی به زونی که با آن کار

میکنیم رفته و آنرا انتخاب کرده و روی  OKکلی
 .8روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم تا رکورد ساخته شود .روی  Doneکلی

کرده تا کادر بسته شود.

 .9به کادر محاورهای  Propertiesزون برگشته یا روی رکورد  Start Of Authorityدوبار کلی

میکنیم تا رکورد  RPرا به

رکورد  SOAنسب دهیم.
برای همه زونها این عملیا را انجام می دهیم .همیشه پیکربندی زون به طور کامل قبل از بروز مشکل بهترین راه حل اس .
ساخت زونهای Reverse Lookup
شبکههای کوچ با تعداد کامپیوترهای کم مثال کمتر از  111دستگاه ممکن اس نیاز به  RLZنداشته باشند .این زونها کار تحلیل
ی آدرس  IPرا به ی نام انجام میدهند .این نوع زونها بیشتر توسط برنامههای کاریردی مورد استفاده قرار میگیرند .برای مثال ی
برنامه کاربردی تح وب امن از این نوع زون برای بررسی صح هوی کامپیوتری که با آن در ارتباط اس استفاده میکند .اگر چنین
برنامهای در سازمان وجود ندارد نیازی به این زون نمیباشد
بهرحال کالین هایی که توانایی به روز رسانی رکورد  DNSخود را به صور پویا دارند رکورد  PTRهم میسازند .رکورد PTR
رکوردی اس که آدرس  IPرا به نام نگاش میکند .سپس سعی میکنند آنرا در  RLZکه با  RLZمیزبان رکورد نام خود در ارتباط
اس ذخیره کنند .اگر هیت  RLZموجود نباشد این رکوردها هرگز تولید نمیشوند.
اگر به  RLZنیاز دارید آن را برای  FLZهای متناظر بسازید .برای هر  FLZی زون میسازیم .در پیاده سازی  DNSعجین شده با
 Active Directoryباید برای هر زون  DNSدامنه ی  RLZبسازیم .در  Forestبا چند دامنه باید شامل دامنه ریشه ،تمامی
دامنههای فرزند و همه  domain treeها باشد .برای اجرا از مراحل زیر پیروی میکنیم:
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 .1به بخش  Reverse Lookup Zoneاز گره  DNSدر  Server Managerوارد میشویم.
 .1روی  Reverse Lookup Zoneکلی

راس کرده و  New Zoneرا انتخاب میکنیم.

 .2اطالعا صفحه  Welcomeرا مرور کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 Primary Zone .1را انتخاب کرده و کادر  The Zone In Active Directoryرا عالم زده و روی  Nextکلی
میکنیم.
 .1به دلیل اینکه  RLZها به ی
و روی  Nextکلی

نام دامنه وابستگی دارند گزینه  To All DNS Servers In This Domainرا فعال کرده

میکنیم.

 .1در صفحه  Reverse Lookup Zone Nameیا  Ipv4و یا  Ipv6را انتخاب کرده و روی  Nextکلی
 .1اگر از  Ipv4استفاده میکنیم برای زون ی
 .8روی  Nextکلی

میکنیم.

 IDشبکه در نظر میگیریم.

میکنیم.

 .9در صفحه بعد مشخص میکنیم به کدام نوع از انواع به روز رسانی پویا نیاز داریم .در بیشتر موارد Allow Only Secure
 Dynamic Updatesانتخاب میشود .روی  Nextکلی
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به محض اینکه زونها ساخته شدند هنگام به روز رسانی پویای بعدی روی سیستمهای کالین شروع به پشتیبانی از رکوردها میکنند.
ساخت رکوردهای سفارشی
آخرین مرحله از پیکربندی سرور  DNSساخ رکوردهای سفارشی برای  FLZمیباشد .رکوردهای سفارشی به صور دستی ساخته
میشوند و سرویسهای متعددی را در شبکه شامل میشوند .برای مثال چند نمونه از این رکوردها شرح داده میشوند:


ی

رکورد  MXبرای اشاره به سرور e-mail



ی

رکورد  aliasنظیر  intranet.domainnameبرای اشاره به  Office SharePoint Server server farmبه

منظور ارتقا سطح همکاری در شبکه


رکوردهای  SRVبرای سرویسهای متعدد در شبکه .برای مثال به منظور توزیع Microsoft Office Communication
 Serverباید رکورد  SIPبسازیم.

به مرور زمان درمی یابیم که کدام رکورد سفارشی را نیاز داریم .در ی

شبکه داخلی رکوردهای دستی باید کم باشند.

 Forwarderها در مقابل Root Hints
تحلیل نام توسط رو روش اصلی انجام میشود .سرورهای  DNSهم حاوی  root Hintمیباشد که به آنها امکان میدهد سرورهای
 Authoritative DNSرا برای نامهای ریشه محلیابی کنند و هم برای ارتباط با سرورهای دیگری که کار جستجوی نام را برای آنها
انجام میدهد به  forwarderها نیازمند هستند.
به طور پیشفرض سرور  DNSویندوز برای اجرای عملیا جستجوی نام به  root hintها متکی میباشد .یعنی اگر کاربران به جستجو
در اینترن نیاز داشته باشند سرور  DNSشبکه ما با سرورهای نام ارتباط برقرار میکند .در سازمانهای کوچ این کار قابل قبول اس
زیرا حتی اگر سرور  DNSبا اینترن به طور مستقیم ارتباط داشته باشد شروع کننده ارتباط اس  .سیستمهای خارجی فقط به
درخواس سرور پاسخ میدهند و نمیتوانند شروع کننده ارتباط باشند.
به هر جه در شبکههای با نیاز امنیتی باال ممکن اس ترجیح دهیم از  forwarderها به جای  root hintها استفاده کنیم .برای
مثال میتوانیم دو دستگاه سرور منفرد  DNSرا در ناحیه  DMZقرار دهیم و سرورهای  DNSداخلی را از طریق  forwarderها به
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آنها لین دهیم .هرگاه سرورهای داخلی نیاز به تحلیل نام اینترنتی داشته باشند به ی از سرورهای ناحیه  DMZلین میشوند و
درخواس تحلیل نام را ارسال میکند .از این طریق فقط سرورهای امن ناحیه  DMZبا شبکه بیرونی ارتباط برقرار میکنند.
 Forwarderها به عنوان بخشی از خصوصیا سرور  DNSپیکربندی میشوند و از زبانه  Forwardersها در کادر محاورهای
 propertiesسرور  DNSقابل دسترسی اس ( .شکل  )9-11اگر  forwarderها با اهداف امنیتی صور میگیرد بهتر اس در
صورتی که هیت  forwarderوجود ندارد عالم کادر  Use Root Hintsبرداشته شود .در غیر اینصور در شرایطی که سرورهای
ناحیه  DMZدر دسترس نباشند سرورهای  DNSداخلی به طور مستقیم با اینترن ارتباط برقرار میکنند.

پیکربندی  forwarderها در DNS
شکل 9 -11
یکی دیگر از امکانا پیکربندی  DNSنوعی  forwarderبه نام  forwarderشرطی ( )conditional forwarderمیباشد که برای
ارسال درخواس های  DNدر صورتی محقق شدن شرطی معین استفاده میشود .برای مثال اگر بخواهیم هنگام درخواس نامهای
خاصی دو فضای نام را به هم لین دهیم از این نوع  forwarderاستفاده میکنیم.
مثال فرض میکنیم دو  forestدر شبکه داریم .اولی  forestاصلی میباشد که حاوی همه حسابهای کاربران اس  .دوم ی forest
خاص اس که برای تس عجین شدن  AD DSی برنامه غیرمایکروسافتی با  AD DS forest schemaقبل از توزیع در forest
اصلی به کار میرود .به دلیل تغییرا  schemaما نمیخواهیم بین  forestها  trustبرقرار کنیم .بنابراین در همه  forestها از
 forwarderهای شرطی استفاده میکنیم به طوری که کاربران در دامنه اصلی عمدتا برنامهنویسان و متخصصین  ITبتوانند از دامنه
اصلی به دامنه دیگر لین برقرار کنند.
 Forwarderهای شرطی در سرور  DNSدارای  containerهای خود میباشند.
 .1برای ساخ ی  forwarderشرطی روی گره  Conditional Forwardersکلی راس کرده و New Conditional
 Forwarderرا انتخاب میکنیم.
 .1نام دامنه  DNSرا که میخواهیم به آن فوروارد کنیم تایپ میکنیم.
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 .2روی > <Click Here To Add An IP Address Or DNS Nameکلی

کرده و آدرس  IPسرور را تایپ میکنیم.

 .1حداقل دو سرور را به لیس اضافه میکنیم.
 .1بهتر اس  conditional forwarderدر  Active Directoryذخیره شود و مشخص شود کدام حوزه تکثیر به
 forwarderاعمال شود.

در مثال قبلی میتوانستیم داده را فقط روی دامنه اصلی تکثیر کنیم چون نیازی به تکثیر آن به کل  forestنداریم .در موارد دیگر
ممکن اس نیاز باشد روی کل  forestتکثیر شود.
توجه داشته باشید که وقتی  conditional forwarderساخته میشود ی  containerجدید برای دامنهای که درخواس به آن
ارسال میشود در زیر گره  Conditional Forwardersقرار دارد ساخته میشود .از این به بعد هر زمان کاربران درخواس تحلیل نام
داشته باشند که حاوی نام دامنه مذکور باشد سرور  DNSبه طور خودکار آنرا به سرورهای  DNSکه در لیس مشخص شده اس
ارسال میکند.
مدیریت نام تک بخشی ()Single Lable
اگر بخواهیم نامهای ت بخشی را مدیری کنیم نیاز به ساخ دستی  GNZداریم  .همه  forestها به ی  GNZمنفرد نیاز دارند.
پروسه ساخ  1 GNZمرحله دارد ولی روی هر سرور  DNSدر  forestی عملیا اجرا میکند .اگر سرور  DNSبا AD DS
عجین شده باشد و همه  DCها دارای سرویس  DNSنیز باشند باید این عملیا را روی همه  DCها نیز اجرا کنیم .بنابراین نیاز به
اعتبار مدیریتی برای انجام عملیا داریم.


 GlobalNames FLZرا میسازیم.



حوزه تکثیر آنرا به همه سرورهای  DNSدر  forestتعمیم میدهیم.
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به روز رسانی پویا را برای این زون فعال نمیکنیم.



پشتیبانی  GNZرا روی همه سرورهای  DNSدر  forestفعال میکنیم.



نامهای ت

بخشی را به زون  DNSاضافه میکنیم.

پیکربندی از طریق خط فرمان اجرا میشود چون هیت رابط گرافیکی برای دسترسی به این قابلی وجود ندارد .بهرحال میتوان از طریق
 Server Managerنیز  GNZرا ساخ ولی فعال کردن پشتیبانی  GNZدر سرور  DNSنیاز به دستکاری رجیستری ویندوز دارد.
این تغییر با دستور  Dnscmd.exeانجام شده و از قال زیر استفاده میکند:
Dnscmd /config /enableglobalnamessupport 1
این دستور باید روی همه سرورهای  DNSدر  forestاجرا شود .اگر نیاز به پشتیبانی از نامهای ت بخشی باشد و نخواهیم از WINS
استفاده کنیم میتوانیم این دستور را به عنوان بخشی ازمراحل نص و پیکربندی سرور  DNSاستاندارد استفاده کنیم .وقتی دستور اجرا
شد باید سرویس  DNSراه اندازی مجدد شود.
پس از فعال شدن پشتیبانی از  GNZمیتوانیم کار افزودن رکوردها را شروع کنیم .نامهای  GNZمستعار هستند زیرا همه اشیاء در
شبکه قبال در  DNSدارای نام هستند .ما ی نام مستعار میسازیم و آنرا به نام  FQDNشیء متناظر اشاره میدهیم .نامهای مستعار
 GNZمانند نامهای  WINSنمیتوانند بیش از  11کاراکتر داشته باشند .اگر بخواهیم نامها را از طریق فایل دستور اضافه کنیم قال
دستور زیر را برای هر نام رعای میکنیم:
Dnscmd dnsservername /recordadd globalnames singlelabelname cname
Correspondingdnsname
به جای  dnsservernameنام سرور  DNSرا که نام را به آن اضافه میکنیم  ،به جای  singlelabelnameنام  11کاراکتری و به
جای  correspondingdnsnameنام  FQDNشیء را وارد میکنیم.
 DNSو WINS
وقتی در شبکه نیاز به تعداد زیادی نام ت بخشی داریم و به عل حجم باال از طریق  GNZاین نیاز قابل رفع نیس راه حل نص
سرویس  WINSروی حداقل دو سرور در شبکه اس  .این سرویس به طور خودکار برای هر شیء شبکه ،اسمی تولید کرده و مدیری
میکند .به خاطر داشته باشید که سرویس  WINSی ویژگی ویندوز سرور  2008اس نه نقش و این ی فناوری منسوخ اس که از
زمان ظهور در ویندوز سرور  2003هیت تغییری نکرده اس .
هنگام توزیع سرویس  WINSبه خاطر داشته باشید :


 WINSدر پنجره  Server Managerدیده نمیشود .برای مدیری این سرویس باید از کنسول  WINSدر
 Administrative Toolsاستفاده کنیم.



این سرویس فقط از آدرسهای  Ipv4پشتیبانی میکند و برای پشتیبانی از  Ipv6قابل ارتقا نیس .



برای فراهم کردن تحمل خرابی ( )fault toleranceدر رابطه با نامهای ت

بخشی در شبکه نیاز به حداقل دو سرور

 WINSمیباشد .این دو سرور باید با هدف یکسان سازی ارسال /دریاف ( )push/pull synchronizationپیکربندی شود
تا هر دو بان


اطالعاتی نام همیشه یکسان باشند.

مشخصا سرویس  WINSباید در تنظیما  DHCPوارد گردد .دو تنظیم مورد نیاز اس  .اولی سرورهای نام را لیس
میکند و دومی مشخص میکند هر کالین با کدام نوع گره کار کند.
 044 WINS/NBNS Servers oمشخص میکند کدام سرورها میزبان سرویس  WINSهستند.
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 046 WINS/NBT Node oمشخص میکند گرهها چطور با  WINSتعامل داشته باشند .این مسئله باعث
کاهش ترافی


 broadcastدر شبکه میگردد.

با تغییر  propertiesمربوط به ی

 FLZامکان عجین شدن  WINSو  DNSوجود دارد .در صفحه  propertiesزبانهای

با نام  WINSموجود اس که در صور وجود سرور  WINSدر شبکه قابل استفاده اس ( .شکل  )9 -11این ویژگی در
شبکههایی مفید اس که در آن کالین های زیادی به سرویس  WINSوابسته هستند و ممکن اس برخی نامها در DNS
ثب نشوند .به هر حال همه سیستم عاملهای ویندوزی از ویندوز  2000به بعد میتوانند در زیرساخ پویای  DNSشرک
کنند .شبکههای دارای ویندوزهای قدیمیتر از ویندوز  2000بسیار نادر هستند.

شکل 9 -11

لین

کردن  DNSبا  WINSجه تحلیل نام  FQDNو نامهای ت

بخشی

مالحظات در سرویسهای  DNSو DHCP
وقتی با سرویس  DNSپویا کار میکنیم و آنرا با  AD DSعجین میکنیم باید رویکرد سنتی مدیران شبکه را در مورد پیکربندی
تنظیما  DHCPتغییر دهیم.
به طور سنتی مدیران شبکه دو سرور  DNSمرکزی را در  server optionsاز تنظیما  DHCPدر نظر میگرفتند .این کار باعث
میشد همه کالین ها برای تحلیل نام داخلی و خارجی دو آدرس  DNSداشته باشند ولی به دلیل اینکه سرورها در مرکز قرار
میگرفتند کالینتی که از راه دور متصل میشد میبایس از طریق لین  WANدرخواس  DNSارسال میکرد.
به هر حال با عجین شدن  DNSخصوصا داده  DNSبا انباره دایرکتوری ،هر جا که  DCموجود اس داده  DNSنیز وجود دارد و هر
جا که کالین ها حضور دارند  DCها به منظور ارائه سرویس تایید هوی در شبکه توزیع میشوند .در بعضی سازمانها در صور وجود
بیش از  11کالین  DCپیکربندی میشود .با ظهور مجازی سازی سرور از طریق  DC ،Hyper-Vها بیش از پیش در شبکهها رایج
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شدهاند .این بدین معنی اس که داده  DNSحتی داده  DNSفقط خواندنی در همه سای ها یا دفاتر فرعی استفاده میشوند و
کالین ها میتوانند برای اجرای جستجوی  FQDNدر سای خود از این سرورها استفاده کنند.
بهرحال برای اجرای جستجو به صور محلی کالین ها باید از وجود سرور  DNSمحلی مطلع باشند .سناریوهای زیر را تصور کنید:


کالینتی در سای راه دور از آدرس  IPپویا از طریق سرویس  DHCPبهره میبرد.



دو  DCدر سای راه دور موجود اس .



 DNSبا دایرکتوری عجین شده و با پارتیشن دامنه تکثیر میشود.



 DHCPمقادیر دو سرور  DNSرا در سای مرکزی توزیع میکند



وقتی کالین ها هر روز صبح راه اندازی میشوند به دنبال نزدی ترین  DNSمیگردند تا به شبکه وارد شوند.



از یکی از دو  DCمرکزی برای درخواس تحلیل نام جستجوی  DNSروی لین



سرورهای  DNSمرکزی سای کالین ها جستجو کرده و متوجه میشود که دو  DCمحلی موجود اس .



سرور  DNSمحل نزدی ترین  DCبه کالین را بر روی لین



کالین با  DCمحلی خود برای ورود ارتباط برقرار میکند.

 WANانجام میشود.

 WANبرمیگرداند.

در این سناریو اگر ارتباط  WANموجود نباشد حتی اگر داده  DNSبه صور محلی در دو  DCذخیره شده باشد کالین قادر به
ورود نیس .
به همین دلیل گزینههای  DHCPباید به صور زیر تغییر یابد:


حوزه سرور باید دارای حداقل دو آدرس برای سرورهای  DNSمحلی باشد .اگر  DCمحلی از دسترس خارج شد کالین ها
ولو از طریق لین



 WANبتوانند به شبکه وارد شوند.

هر حوزه آدرس اختصاصی باید دارای گزینههای سرورهای تحلیل نام بوده و این رکوردها باید به  DCهای محلی سای
منسوب به حوزه اشاره کند .یعنی به همه حوزههای منحصر در  DHCPمقدار  006 DNS Serversاضافه شود.



همه  DCها باید نقش سرور  DNSرا نیز داشته باشند .اگر ی

زون  DNSدر انباره دایرکتوری  AD DSذخیره شود

درس پس از نص نقش سروری  DNSروی  DCبرای سرویس  DNSقابل دسترس خواهد بود .تنها چیزی که برای
پیکربندی باقی میماند سرور  global DNSمیباشد.
کار با پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
در پارهای شرایط ممکن اس بخواهیم پارتیشنهای دایرکتوری برنامه سفارشی بسازیم تا از تکثیر داده  DNSپشتیبانی کنیم .به خاطر
داشته باشید که این پارتیشنها حوزه تکثیر داده خود را کنترل میکنند .سرور  DNSوقتی با  AD DSدر ی  forestنص میشود
دو پارتیشن دایرکتوری برنامه میسازد .یکی برای داده  forestو دیگری برای داده دامنه در هر دامنه ولی در برخی شرایط این دو حوزه
ممکن اس مناس نباشند مخصوصا در  forestهای پیچیده.
سناریوی زیر را در نظر بگیرید Forest .ما دارای سه دامنه اس  :ریشه  ، forestی دامنه اصلی فرزند  globalو ی دامنه
 .developmentدامنه  developmentایجاد میشود برای اینکه برنامهنویسان سازمان نیازهای دسترسی مشخصی دارند و ما
نمی خواهیم به آنها اجازه دهیم این دسترسی را روی دامنه اصلی به آنها بدهیم .همه کاربران دامنه اصلی به جز مدیران سیستم
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دسترسی استاندارد دارند .در دامنه  developmentمیتوانیم به برنامهنویسان شرک دسترسیهای باالتری هم در نظر بگیریم مانند
حق ساخ  ،تغییر یا حذف شیء چرا که این دامنه روی عملیا اصلی شبکه تاثیری ندارد.
به عالوه ما برای هر برنامهنویس ی حساب منفرد میسازیم .این حساب در دامنه اصلی فرزند  globalقرار دارد و دسترسی کاربری
استاندارد دارد ولی از طریق  transitive trustبه ارث رسیده در هر  forestبرنامهنویسان میتوانند از حسابشان در دامنه اصلی برای
دسترسی به اشیاء دامنه  developmentاستفاده کنند در جایی که حسابهای دامنه اصلی حقول دسترسی باالتری دارند.
به طور پیش فرض تحلیل نام بین دو دامنه فرزند از دامنه ریشه  forestمیگذرد .برنامهنویسان به طور روزمره به این دامنه دسترسی
دارند بنابراین برای تحلیل نام سریع تر ی پارتیشن دایرکتوری برنامه میسازیم که رکوردهای  DNSرا بین دامنههای اصلی و
 developmentبه اشتراک گذشته شود .به این دلیل که داده در پارتیشن در دسترس اس سرورهای  DNSاصلی برای تحلیل
نامهای دامنه  developmentنیازی به عبور از دامنه ریشه  forestندارند( .شکل )9 -11

شکل 9 -11

اتکا به پارتیشنهای دایرکتوری برنامه برای به اشتراک گذاری داده  DNSبین دو دامنه فرزند

ساخت و نسبت دادن پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
پارتیشنهای دایرکتوری برنامه سفارشی از طریق خط فرمان با دستور  Dnscmd.exeساخته میشوند .رابط کاربری برای ساخ این
پارتیشنها وجود ندارد .بهرحال پس از ساخ میتوانند از طریق رابط گرافیکی نسب داده شوند .همه مراحل را میتوان از طریق خط
فرمان انجام داد .این سه کار باید انجام شود:


پارتیشن ساخته شود



سرورهای  DNSدر پارتیشن باید لیس شوند



به زونهایی نسب داده شوند که میخواهیم حوزه تکثیرشان به پارتیشن تازه ساخته شده تغییر یابد.
پارتیشن دایرکتوری برنامه باید عضو گروه  Enterprise Adminsباشیم زیرا باید به  forestدسترسی کامل داشته

برای ساخ ی
باشیم.
 .1با حساب کاربری عضو گروه  Enterprise Adminsبه سرور  DNSوارد میشویم.
 .1خط فرمان  elevatedرا اجرا میکنیم.
 .2دستور زیر را تایپ میکنیم:
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Dnscmd dnsservername /createdirectorypartition partitionfqdn
به جای  dnsservernameنام  fqdnسرور  DNSیا آدرس  IPآنرا مینویسیم و به جای  fqdn ، partitionfqdnمربوط به
پارتیشن مورد نظر برای ساخ را تایپ میکنیم.
 .1سرور را در پارتیشن لیس میکنیم .دوباره از دستور  Dnscmd.exeاستفاده میکنیم.
Dnscmd dnsservername /enlistdirectorypartition partitionfqdn
 .1به گره  DNSدر  Server Managerبرمیگردیم و روی نام زون که میخواهیم تغییر دهیم کلی

راس کرده و

 propertiesرا انتخاب میکنیم.
 .1در زبانه  Generalروی دکمه  Changeکلی

میکنیم تا حوزه تکثیر را عوض کنیم.

 .1در کادر محاورهای  Change Zone Replication Scopeگزینه To All Domain Controllers In The Scope
 Of This Directory Partitionرا انتخاب کرده و از لیس بازشو پارتیشن جدید را انتخاب میکنیم و دوبار روی OK
کلی

میکنیم.

وقتی با پارتیشنهای دایرکتوری برنامه کار میکنیم باید مراق باشیم چون بسیاری از دستورا دستی وارد میشوند .اگر به اشتباه وارد
شوند ممکن اس حوزه تکثیر را خراب کنن و بنابراین تحلیل نام مختل شود.
مدیریت سرور DNS
در جدول زیر با ابزارهای مختلفی برای اجرای عملیا پشتیبانی و مدیری  DNSآشنا میشویم.
ابزارهای رایج مدیری DNS
جدول 9 -1
ابزار
DNS Manager

وظیفه
پیکربندی اولیه سرور جدید را انجام میدهد
به ی سرور  DNSمحلی متصل شده و آنرا مدیری میکند
زونهای جستجوی مستقیم و معکوس ایجاد و پاک میکند
رکوردهای منابع را در زونها ساخته حذف و به روز رسانی میکند
طریقه ذخیره سازی و تکثیر بین سرورها را تغییر میدهد
طریقه پردازش پرس و جوها و کارکردن با تغییرا پویا را توسط سرور تغییر
میدهد.
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امنی زونها یا رکوردهای منابع خاصی را تغییر میدهد
کار پشتیبانی را هم انجام میدهد
محتویا حافظه نهانی سرور را مانیتور میکند
گزینههای پیشرفته سرور را تنظیم میکند
مکانیزم پاک کردن رکوردهای کهنه را پیکربندی و اجرا میکند

Dnscmd

Dnslint

Enent Viewer

Ipconfig

همه جنبههای سرورهای  DNSرا مدیری میکند .این قدرتمندترین ابزار خط
فرمان برای مدیر  DNSاس  .سوئیتهای مهم عبارتند از:


 /infoبرای دریاف اطالعا سرور



 /configبرای تغییر پارامترهای پیکربندی سرور



 /statisticsبرای دریاف آمار عملکردی ی



 /clearcacheبرای پاک کردن حافظه نهانی



 /startscavengingبرای شروع ی



/directorypartitioninfo



 /exportsettingsبرای ساخ ی

سرور

عملیا پاکسازی

برای اطالعا پارتیشن
فایل پشتیبان از تنظیما سرور

مشکال رایج تحلیل نام  DNSرا تشخیص میدهد .سوئیتهای مهم عبارتند از:


/d

برای درخواس تس تحلیل نام دامنه



/ql

برای بررسی تس پرس و جوی  DNSاز ی



 /adبرای بررسی رکوردهای با ارتباط ویژه با Active Directory



ثب وقایع سرور  DNSدر  DNS Server logبه صور پیش فرض



گزینههای  debugبرای ثب وقایع به ی

Server
Manager

فایل متنی.

نمایش و تغییر جزئیا پیکربندی  .IPسوئیتهای مهم عبارتند از :
 /allبرای نمایش همه تنظیما پیکربندی شبکه روی ی

خط فرمان
سیستم



 /renewبرای درخواس ی

آدرس  IPنسخه  1جدید از DHCP



 /renew6برای درخواس ی

آدرس  IPنسخه  1از DHCP



 /releaseبرای آزاد کردن ی

آدرس Ipv4



 /release6برای آزاد کردن ی
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 /flushdnsبرای پاک کردن حافظه نهانی کالین DNS
 /registerdnsبرای ثب پویای ی

سیستم در DNS

Nslookup

برای تس درخواس تحلیل نام فضای نام دامنه  DNSاستفاده میشود .برای
خروج از دستور عبار  Exitرا تایپ میکنیم.

خط فرمان

System
Monitor

از روند کارکرد سرور نمودار تهیه میکند.

Server
Manager,
Diagnostics,
Reliability,
and
Performance

تمرینات تکمیل پیکربندی سرور DNS
تمرین  1مدیریت نامهای تک بخشی
در این تمرین قرار اس ی  GNZبرای  treyresearch.net ، forestبسازیم .این عملیا دستی بوده و نیاز به اعتبار
 administratorدامنه دارد چراکه سرورهای  DNSروی  DCنص شدهاند .در این تمرین به  SERVER20 ،SERVER10و
 SERVER30نیاز داریم.
 .1با اعتبار  treyresearch\administratorبه  SERVER10وارد میشویم.
 .1در  Server Managerگره  Forward Lookup Zonesرا در نقش  DNSانتخاب میکنیم.
 .2روی  Forward Lookup Zoneکلی

راس کرده و از منوی کلی

راس  New Zoneرا انتخاب میکنیم.

 .1اطالعا صفحه  welcomeرا مرور کرده و  Nextرا میزنیم.
 Primary Zone .1را انتخاب کرده و کادر  Store The Zone In Active Directoryرا عالم میزنیم .سپس روی
دکمه  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه بعد گزینه  To All DNS Servers In This Forest:TreyResearch.netرا انتخاب کرده و  Nextمیزنیم.
 .1در صفحه  Zone Nameعبار  GlobalNamesرا تایپ کرده و  Nextمیزنیم.
 .8در صفحه  Dynamic Updateگزینه  Do Not Allow Dynamic Updatesرا انتخاب کرده و دکمه  Nextرا
میزنیم .ما اجازه به روز آوری پویای این زون را نمیدهیم به دلیل اینکه همه نامهای ت

بخشی به صور دستی در DNS

ساخته میشود.
 .9روی  Finishکلی

میکنیم تا زون ساخته شود.

 .11از منوی استار روی  Command Promptکلی

راس کرده و  Run As Administratorرا انتخاب میکنیم.

 .11دستور زیر را تایپ میکنیم:
Dnscmd /config /enableglobalnamessupport 1
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 .11پنجره خط فرمان را بسته و به پنجره  Server Managerبرمیگردیم .روی  SERVER10زیر گره  DNSکلی

راس

کرده و  All Tasksو بعد  Restartرا انتخاب میکنیم.
 .12مراحل  11تا  11را روی سرورهای  SERVER20و  SERVER30تکرار میکنیم.
 .11به سرور  SERVER10برمیگردیم تا نامهای ت

بخشی را اضافه کنیم.

تمرین  2ساخت نامهای تک بخشی
در این تمرین نامهای ت بخشی در  GNZروی سرور  SERVER10خواهیم ساخ  .این عملیا دستی اس و نیاز به اعتبار
مدیریتی دارد چون سرورهای  DNSروی  DCنص شدهاند .ما باید برای هر سه سرور رکورد نام ت بخشی بسازیم.
 .1با اعتبار  treyresearch\administratorبه  SERVER10وارد میشویم.
 .1در  Server Managerگره  GlobalNames GLZرا در نقش  DNSانتخاب میکنیم.
 .2روی  GlobalNamesکلی

راس کرده و از منوی کلی

راس ) New Alias (CNAMEرا انتخاب میکنیم.

 .1در فیلد  Alias Nameتایپ میکنیم  SERVER10و در فیلد Fully Qualified Domain Name (FQDN) for
 Target Hostتایپ میکنیم . SERVER10.treyresearch.net
 .1گزینه  Allow Any Authenticated User To Update All DNS Records With The Same Nameرا
انتخاب نمیکنیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم تا نام ت

بخشی ساخته شود.

 .1از منوی استار روی  Command Promptکلی

راس کرده و  Run As Administratorرا انتخاب میکنیم.

 .8دستور زیر را تایپ میکنیم:
Dnscmd server10.treyresearch.net /recordadd globalnames server20 cname
server20.northwindtraders.com
Dnscmd server10.treyresearch.net /recordadd globalnames server30 cname
server30.intranet.treyresearch.net
 .9پنجره خط فرمان را بسته و به GNZدر پنجره  Server Managerبرمیگردیم تا رکوردهای جدید را ببینیم .اگر تعداد
نامها خیلی زیاد باشد از اسکریپ برای افزودن آنها استفاده میکنیم.
تمرین  3تغییر Global Query Block List
در این تمرین قرار اس ی  global query block listرا روی سرور  SERVER10ویرایش کنیم .این عملیا دستی اس و نیاز
به اعتبار مدیریتی دارد چون سرورهای  DNSروی  DCنص شدهاند .ما باید ی نام خاص  DNSمانند  manufacturingبه لیس
بدهیم تا تحلیل نام را برای همه اشیایی که از این نام استفاده میکنند بلوکه کنیم
 .1با اعتبار  treyresearch\administratorبه  SERVER10وارد میشویم.
 .1از پنجره خط فرمان برای ویرایش لیس بلوکه استفاده میکنیم .از منوی استار روی  Command Promptکلی

راس

کرده و  Run As Administratorرا انتخاب میکنیم.
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 .2دستورا زیر را تایپ میکنیم:
Dnscmd /config /globalqueryblocklist wpad isatap manufacturing
 .1پنجره را میبندیم .حاال لیس آماده میباشد.

خالصه درس


پس از نص سرور  DNSپیکربندی آن انجام میشود .پیکربندی تنظیما  DNSحاوی پارامترهای امنیتی ،پیکربندی حوزه و ساخ
 RLZممکن اس .



همه  forward lookup zoneها و  stub zoneها دارای ی



به طور پیش فرض سرورهای  DNSبرای تحلیل نام از  root hintها استفاده میکنند .همچنین امکان استفاده از  forwarderها وجود

رکورد  SOAهستند.

دارد که سرورهای  DNSرا مستقیما به سرورهای  DNSدیگر تح شرایطی متصل میکند.
سئواال پایان درس
.1

فرض کنید مدیر سرویس DNSداخلی FLZشبکه  contoso.comهستیم .از ما درخواس میشود پیکربندی این زون را انجام دهیم.
چه باید بکنیم؟ (امکان انتخاب همه گزینهها وجود دارد).
 Scavenging .aرا برای زون پیکربندی میکنیم.
 .bحوزه تکثیر را برای زون اعتبار سنجی میکنیم.
.c

رکوردهای سفارشی برای زون میسازیم.

 .dرکورد متنی ( )TXTبرای زون میسازیم.
 .eآدرس  e-mailبه این زون اختصاص میدهیم.

.1

.f

رکوردهای بالاستفاده را از زون پاک میکنیم.

.g

برای زون  RLZمیسازیم.

فرض کنید مدیری شبکه دامنه  treyresrarch.netهستیم .سازمان تصمیم میگیرد برای بخش توسعه نرمافزار ی
اختصاص دهد .کاربران دامنه اصلی غیر از کارکنان ی

دامنه دیگر

بخش باید دارای دسترسی استاندارد باشند .این یعنی کارشناسان نرمافزار باید

دسترسی به جز دسترسی آنان به دامنه اصلی داشته باشند .ولی به دلیل اینکه کارشناسان نرمافزار از دامنه جدید به طور مرت استفاده
میکنند باید پارتیشن دایرکتوری برنامه جدیدی ساخته شود .همه  FLZها زونهای عجین شده با  Active Directoryمیباشند .ما
باید این پارتیشن جدید را به  FLZنسب دهیم .ولی وقتی میخواهیم این کار را انجام دهیم در دسترس نمیباشد .مشکل چیس ؟
(امکان انتخاب همه گزینهها وجود دارد).
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.a

باید با اعتبار مدیر دامنه وارد شویم.

 .bباید سروری را که درپارتیشن از آن استفاده میکنیم ثب نام کنیم.
.c

باید با کاربر  enterprise administratorوارد شویم.

 .dباید از خط فرمان برای تخصیص زون به پارتیشن استفاده کنیم.
 .eما نمیتوانیم حوزه تکثیر ی

 FLZرا بعد از ساخ تغییر دهیم.

فصل 11
 Domain Controllerها
 DCها سرویس دایرکتوری را میزبانی میکنند و سرویسهایی را اجرا میکنند که مدیری  identity and accessرا در شبکه
ویندوزی پشتیبانی میکند .در این کتاب مدیری اجزاء ی زیرساخ  AD DSرا یاد میگیریم .این اجزاء عبارتند از  :کاربران ،
گروهها  ،کامپیوترها و  . Group Policyهمه این اجزاء در بان اطالعاتی دایرکتوری و روی  SYSVOLدر  DCذخیره میشوند.
اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی ی



پیکربندی تکثیر Active Directory

 forestو دامنه
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پیکربندی operations masters

دروس این فصل:


درس  :1نص DC



درس  :1پیکربندی Operations Masters



درس  :2پیکربندی تکثیر  DFSمربوط به SYSVOL

قبل از شروع
برای انجام تمرینا این فصل باید ی  DCبا نام  SERVER01در ی دامنه با نام  contoso.comساخته و ی member
 serverبا نص کامل آماده کرده که به دامنه  join ، SERVER02شده باشد .برای اجرای موارد فول از مطال فصل  1میتوانیم
استفاده کنیم.

درس :1

نصب Domain Controller

در فصل  1از ویزارد  Add Roles Wizardدر  Server Managerبرای نص  AD DSاستفاده کردیم .سپس از ویزارد Active
 Directory Domain Services Installation Wizardبرای ساخ اولین  DCدر  contoso.com forestبهره بردیم .به
دلیل اینکه  DCبرای تایید هوی در شبکه خیلی حیاتی اس اکیدا توصیه میشود حداقل دو دستگاه سرور  DCدر هر دامنه داشته
باشیم تا ظرفی تحمل خرابی به میزان  1را فراهم کنیم .ممکن اس نیاز باشد تا  DCها را به سای های راه دور اضافه کنیم یا دامنه
و  treeجدید بسازیم .در این درس روشهای نص  DCاز طریق رابط گرافیکی خط فرمان و روش غیرحضوری بررسی میشود.
بعد از این درس یاد میگیریم:


با استفاده از رابط گرافیکی ،پارامترهای دستور  Dcpromo.exeیا فایل پاسخ  DCرا نص کنیم.



 DCویندوز سرور  2008را به دامنه یا  forestویندوز سرور  2003و  2000اضافه کنیم.



دامنه یا  treeجدید بسازیم.



نص سرور  RODCرا به صور  stagedانجام دهیم.



 DCرا از طریق مدیای نص انجام دهیم تا بار شبکه کاهش یابد.



 DCرا حذف کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
نصب  DCتوسط رابط ویندوزی
برای نص ی  DCتوسط رابط ویندوزی دو روش اصلی وجود دارد .اول باید نقش  AD DSرا نص کنیم که در فصل  1یاد گرفتیم.
بعد با یکی از روشهای زیر با اجرای ویزارد  Active Directory Domain Services Installation Wizardکار پیکربندی
 AD DSرا انجام میدهیم:



از منوی استار در کادر  Start Searchتایپ میکنیم  dcpromoو  OKمیکنیم.
وقتی ویزارد تمام شد روی لین

ظاهر شده کلی

میکنیم تا ویزارد Active Directory Domain Services

 Installationاجرا شود.
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پس از افزودن نقش  AD DSلین هایی در پنجره  Server Managerظاهر میشود که اجرای Active Directory
 Domain Services Installationرا یادآوری میکند .روی یکی از آنها کلی

میکنیم.

ویزارد طبق شکل  11 -1ظاهر میشود.

ویزارد Active Directory Domain Services Installation
شکل 11 -1
ی ویزارد برای دو سرویس
نکته
مایکروساف در ویندوزسرور  2008روی مدل مبتنی بر نقش تکیه میکند بنابراین توصیه میکند ابتدا نقش  AD DSرا اضافه کرده و
سپس دستور  Dcpromo.exeرا اجرا کنیم ولی در هر صور میتوانیم با ی دستور  Dcpromo.exeبسادگی هر دو را با هم انجام
دهیم.
گزینههای نصب غیرحضوری ( )Unattended Installationو فایلهای پاسخ ()Answer File
روش دیگر اضافه یا حذف ی  DCاستفاده از نص غیرحضوری در خط فرمان میباشد که  Dcpromo.exeدر ویندوز سرور 2008
از آن پشتیبانی میکند .گزینههای نص غیرحضوری مقادیری را به ویزارد نص  Active Directoryاضافه میکند .برای مثال گزینه
 NewDomianDNSNameنام  FQDNدامنه را مشخص میکند.
در حال عادی گزینههای نص از طریق خط فرمان با تایپ دستور  dcpromo /unattendoption:valueبرای مثال
 dcpromo/newdomaindnsname:contoso.comپیکربندی میشود .به جای آن میتوانیم از فایل پاسخ نص غیرحضوری
استفاده کنیم .فایل پاسخ ی فایل متنی اس که دارای بخش تیتر با نام  DCINSTALLبوده و بعد از آن گزینهها و مقادیر آنها به
شکل  option=valueمیآید .به عنوان مثال فایل زیر گزینه  NewDomianDNSNameرا مقداردهی میکند.
][DCINSTALL
NewDomianDNSName=contoso.com
فایل پاسخ با افزودن مسیر به پارامتر  unattendفراخوانی میشود مانند:
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”Dcpromo /unattend:”path to answer file
گزینههای فایل پاسخ ممکن اس با پارامترهای خط فرمان بیاثر شود .برای مثال اگر گزینه  NewDomainDNSNameدر فایل
پاسخ مشخص شده باشد و همان گزینه در پارامتر خط فرمان نیز مقداردهی شده باشد مقدار خط فرمان در اولوی قرار میگیرد .اگر
گزینهای در هیت جایی مشخص نشده باشد ویزارد هنگام اجرا مقدار آنرا درخواس میکند.
این ویزارد با دستور  Dcpromo.exeدر خط فرمان در  Server Coreاجرا نمیشود و باعث بروز خطا میگردد.
برای دریاف لیس کامل پارامترهای نص غیرحضوری پنجره خط فرمان  elevatedرا باز کرده و دستور زیر را تایپ میکنیم:
]Dcpromo /?[:operation
در حالی که به جای  operationیکی از عبارا زیر را تایپ میکنیم:


Promotion



CreateDCAccount

همه پارامترهایی را که هنگام ساخ ی

 DCاستفاده میکنیم برمیگرداند.

همه پارامترهایی را که هنگام ساخ ی

حساب  prestagedبرای ی

 RODCاستفاده

میشود برمیگرداند.


 UseExistingAccountهمه پارامترهایی را که برای  attachکردن ی

 DCبه ی

حساب prestaged RODC

استفاده میشود برمیگرداند.

نکته

Demotion

همه پارامترهایی که هنگام حذف ی

 DCاستفاده میشود برمیگرداند.

ساخت یک فایل پاسخ

وقتی از رابط ویندوزی برای ساخ ی  DCاستفاده میکنیم ویزارد  Active Directory Domain Services Installationدر
صفحه  Summaryگزینهای را در اختیار ما قرار می دهد که بتوانیم تنظیما را به ی فایل پاسخ منتقل کنیم .اگر بخواهیم فایل پاسخ
بسازیم تا از آن درخط فرمان استفاده کنیم مثال در نسخه  Server Coreمیتوانیم از این میانبر برای ساخ فایل استفاده کنیم.
نصب یک  forestجدید در ویندوز سرور 2008
در فصل ی نص اولین  DCویندوز سرور  2008در  forestجدید از طریق رابط ویندوزی بررسی شد .تمرین  2و  1از درس  1در
همان فصل مراحل افزودن نقش  AD DSبه ی سرور را با استفاده از  Server Managerو بعد اجرای دستور Dcpromo.exe
شرح میداد .هنگام ساخ ی دامنه ریشه  forestجدید باید نام  DNSریشه  ،forestنام  NetBIOSو سطوح عملیاتی دامنه و
 forestرا مشخص کنیم .اولین  DCنمیتواند فقط خواندنی باشد و باید سرور  GCباشد .اگر ویزارد نیاز به نص یا پیکربندی  DNSرا
تشخیص دهد به طور خودکار این کار را انجام میدهد.
همچنین استفاده از فایل پاسخ با تایپ عبار ” dcpromo /unattend:”path to answer fileامکانپذیر اس  .مثال زیر حداقل
پارامترهای نص غیرحضوری ی  DCجدید در ی  forestجدید را در نشان میدهد:
][DCINSTALL
ReplicaOrNewDomain=domain
NewDomain=forest
NewDomainDNSName=fully qualified DNS name
DomainNetBiosName=domain NetBIOS name
;ForestLevel={0=Windows 2000 Server Native
;2=Windows Server 2003 Native
}3=Windows Server 2008
;DomainLevel={0=Windows Server 2000 Native
;2=Windows Server 2003 Native
}3=Windows Server 2008
InstallDNS=yes
”DatabasePath=”path to folder on a local volume
”LogPath=”path to folder on a local volume
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”SYSVOLPath=”path to folder on a local volume
SafeModeAdminPassword=password
RebootOnCompletion=yes
همچنین می توانیم ی یا چند پارامتر و مقادیر نص غیرحضوری را در خط فرمان مشخص کنیم .برای مثال وقتی
نمیخواهیم کلمه عبور  Directory Services Restore Modeدر فایل پاسخ باشد مقدارش خالی گذاشته و هنگام
اجرای  Dcpromo.exeپارامتر آنرا به شکل  /SafeModeAdminPassword:passwordمشخص میکنیم.
همچنین میتوانیم همه گزینهها را در خط فرمان وارد کنیم .مثال زیر اولین  DCرا در  forestجدید میسازد .در این
 forestهیت ویندوز سرور  2003به عنوان  DCموجود نیس .
Dcpromo /unattend /installDNS:yes /dnsOnNetwork:yes /replicaOrNewDomain:domain
/newDomain:forest /newDomainDnsName:contoso.com /DomainNetbiosName:contoso
”/databasePath:”ntds” /logPath:”f:\ntdslogs” /sysvolpath:”g:\sysvol
/safeModeAdminPassword:password /forestLevel:3 /domainLevel:3
/rebootOnCompletion:yes
نصب  Additional Domain Controllerدر دامنه
وقتی دامنهای دارای حداقل ی  DCویندوز سرور  2003 ، 2000یا  2008باشد برای این دامنه میتوان additional DC
پیکربندی کرد .این سرور به منظور توزیع تایید هوی به کار میرود که باعث ایجاد تحمل خرابی بوده یا تایید هوی را برای سای های
راه دور فراهم میکند.
نصب اولین  DCویندوز سرور  2008در یک دامنه یا  forestموجود
اگر  forestما دارای  DCهای ویندوز سرور  2003یا  2000باشد باید قبل از ساخ اولین  DCویندوز سرور  2008آنها را آماده
کنیم .دلیل آن اینس که ویندوز سرور  2008ی سری اشیاء و خصیصهها به دایرکتوری اضافه میکند که نسخههای قبلی ویندوز آنها
را تشخیص نمیدهند .بنابراین  schemaباید به روز شود Schema .تعریف کالسهای خصیصه و اشیائی اس که در دامنه موجود
اس  .این مانند ی کاتالوگی از چیزی اس که در پارتیشنهای دایرکتوری دیگر ساخته میشود .برای آماده سازی  schemaبرای
ویندوز سرور  2008مراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1با کاربر عضو یکی از گروههای  Schema Admins ، Enterprise Adminsیا  Domain Adminsبه schema
 masterوارد میشویم.
 .1محتویا پوشه  \Sources\Adprepرا از  DVDویندوز سرور  2008به ی

پوشه دلخواه در  schema masterکپی

میکنیم.
 .2پنجره خط فرمان را باز کرده و به مسیر پوشه  Adprepمیرویم.
 .1دستور  adprep /forestprepرا اجرا میکنیم.
 .1اگر قرار اس ی

 RODCروی دامنه نص کنیم دستور  adprep /rodcprepرا اجرا میکنیم.

مد زمانی طول میکشد که عملیا پایان یابد .وقتی تغییرا در کل  forestمنتشر شد میتوانیم دامنهها را برای ویندوز سرور 2008
آماده کنیم .برای آمادهسازی دامنه ویندوز سرور  2000یا  2003برای ویندوز سرور  2008مراحل زیر را انجام میدهیم:
 .1با کاربر عضو  Domain Adminsبه  operations masterوارد میشویم .در درس  1یاد میگیریم operations
 masterرا پیدا کنیم.
 .1محتویا پوشه  \Sources\Adprepرا از  DVDویندوز سرور  2008به ی

پوشه دلخواه در infrastructure master

کپی میکنیم.
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 .2پنجره خط فرمان را باز کرده و به مسیر پوشه  Adprepمیرویم.
 .1دستور  adprep /domainprep /gpprepرا اجرا میکنیم .در ویندوز سرور  2003ممکن اس پیغامی مبنی بر عدم نیاز
به به روزآوری دریاف کنیم که پیغام را  ignoreمیکنیم.
قبل از نص  DCویندوز سرور  2008اجازه میدهیم تغییرا به کل  forestمنتشر شود.
نصب Additional Domain Controller
افزودن ی  Additional DCتوسط نص  AD DSو اجرای ویزارد Active Directory Domain Services
 Installationانجام میشود .برخی از مراحل شبیه نص اولین  DCمیباشد مانند پیکربندی محل فایلها و کلمه عبور
. Directory Services Restore Mode
اگر شبکه ما دارای ی  DCباشد و در ویزارد نص  DCکادر  Use Advanced Mode Installationرا عالم بزنیم قادر به
پیکربندی گزینههای پیشرفته زیر خواهیم بود:


Install From Media

به طور پیشفرض  DCجدید همه داده همه پارتیشنهای دایرکتوری را که میزبانش

اس از  DCهای دیگر کپی میکند .برای باال بردن کارایی نص مخصوصا روی لین های کند میتوان از رسانه نص
ساخته شده توسط  DCهای موجود استفاده کرد .رسانه نص نوعی پشتیبان اس  DC .جدید داده را از رسانه نص به
طور مستقیم خوانده و سپس فقط آپدی ها را از  DCهای دیگر دریاف میکند .نص از روی رسانه ( )IFMدر بخش
 Installing AD DS from Mediaبحث میشود.


Source Domain Controller

اگر بخواهیم مشخص کنیم که از روی کدام  DCداده به  DCجدید تکثیر

شود روی  Use This Specific Domain Controllerکلی

میکنیم.

دستور  Dcpromo /advهنوز پشتیبانی میشود.
نکته
در ویندوز سرور  2003این دستور برای مشخص کردن گزینههای نص پیشرفته استفاده میشد .پارامتر  advهنوز هم
پشتیبانی میشود.
برای استفاده از دستور  Dcpromo.exeبا پارامترهای مشخص کننده گزینههای نص غیرحضوری میتوانیم از پارامترهای
حداقل زیر استفاده کنیم:
Dcpromo /unattend /replicaOrNewDomain:replica /replicaDomainDNSName:contoso.com
”/installDNS:yes /confirmGC:yes /databasePath:”e:\ntds” /logPath:”f:\ntdslogs
/sysvolpath:”g:\sysvol” /safeModeAdminPassword:password /rebootOnCompletion:yes
اگر با اعتبار کاربر دامنه به سرور وارد نشدهایم باید درکنار پارامتر  userdomain usernameرا نیز مشخص کنیم .ی فایل
پاسخ حداقلی برای  additional DCدر ی دامنه موجود به شکل زیر اس :
][DCINSTALL
ReplicaOrNewDomain=replica
ReplicaDomainDNSName=FQDN of domain to join
UserDomain=FQDN of domain of user account
)UserName=DOMAIN\username (in Administrators group of the domain
)Password=password for user specified by UserName (* to prompt
InstallDNS=yes
ConfirmGC=yes
”DatabasePath=”path to folder on a local volume
”LogPath=”path to folder on a local volume
”SYSVOLPath=”path to folder on a local volume
SafeModeAdminPassword=password
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RebootOnCompletion=yes
2008 ) روی ویندوز سرورChild Domain( نصب یک دامنه فرزند جدید
 را طبقAdprep /forestprep  قبل از شروع باید دستور.اگر شبکه دارای دامنه باشد میتوانیم ی دامنه فرزند بسازیم
 در صفحه. را نص کرده و ویزارد نص را اجرا میکنیمAD DS  سپس.شرایط توصیف شده در بخشهای قبلی اجرا کنیم
Create A New Domain In An  وExisting Forest  رویChoose A Deployment Configuration
 در دامنهDC  چون این اولین. در اینجا باید سطح عملیاتی دامنه را نیز مشخص کنیم. کلی میکنیمExisting Forest
Advanced Mode  کادرWelcome  اگر در صفحه. باشد یا از روی مدیا نص شودRODC اس نمیتواند
 مبدا را برای تکثیرDC  را فراهم میکند تاSource Domain Controller  را عالم بزنیم ویزارد صفحهInstallation
. مشخص کنیمschema پیکربندی و پارتیشنهای
: میتوانیم ی دامنه فرزند با حداقل گزینه مانند دستورا زیر بسازیمDcpromo.exe با استفاده از دستور
Dcpromo /unattend /installDNS:yes
/replicaOrNewDomain:domain /newDomain:child
/ParentDomianDNSName:contoso.com
/newDomainDNSName:subsidiary.contoso.com /childName:subsidiary
/DomainNetbiosName:subsidiary
/databasePath:”e:\ntds” /logPath:”f:\ntdslogs” /sysvolpath:”g:\sysvol”
/safeModeAdminPassword:password /forestLevel:3 /domainLevel:3
/rebootOnCompletion:yes
:فایل پاسخ زیر همان پارامترهای حداقلی را منعکس میکند
[DCINSTALL]
ReplicaOrNewDomain=domain
NewDomain=child
ParentDomianDNSName:FQDN of parent domain
UserDomain=FQDN of user specified by UserName
UserName=DOMAIN\username (in Administrators group of ParentDomainDNSName)
Password=password for user specified by UserName or * for prompt
ChildName=single-label prefix for domian (child domain FQDN will be
ChildName.ParentDomainDNSName)
/DomainNetbiosName: Domain NetBIOS name
DomainLevel=domain functional level (not lower than current forest level)
InstallDNS=yes
CreateDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName=DOMAIN\username with permissions to create DNS delegation,
if different than UserName, above
DNSDelegationPassword=passord for DNSDelegationUserName or * for prompt
DatabasePath=”path to folder on a local volume”
LogPath=”path to folder on a local volume”
SYSVOLPath=”path to folder on a local volume”
SafeModeAdminPassword=password
RebootOnCompletion=yes
 جدیدDomain Tree نصب یک
 ترکی ی یا چند دامنه که در فضای نام پش سرهم قرار میگیرندtree  منظور ازforest در فصل ی آموختیم که در ی
Tree . قرار میگیرندtree  در یsubsidiary.contoso.com  وcontoso.com  بنابراین برای مثال دامنههای.میباشد
Tailspin  شرکContoso,Ltd.  برای مثال اگر شرک.های بعدی دامنههایی هستند که در فضای نام دیگری قرار دارند
 دیگرtree  بین دامنه فرزند و دامنه در ی.  مجزا قرار خواهد گرفtree  در یtailspintoys.com  را بخرد دامنهToys
.تفاو کوچکی چه از لحاظ عملکردی و چه مراحل نص وجود دارد
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 در صفحه. را اجرا کنیمDC  را نص و ویزارد نصAD DS  را اجرا کرده و سپسAdprep /forestprep ابتدا باید دستور
Create A New  کلی کرده و گزینهExisting Forest  رویChoose A Deployment Configuration
Create A New Domain Tree Root Instead Of A New  و سپسDomain In An Existing Forest
.  بقیه مراحل مشابه نص ی دامنه فرزند جدید اس. را انتخاب میکنیمChild Domain
 درtailspintoys.com  جدید برای دامنهtree  برای ساخDcpromo.exe گزینههای زیر به عنوان پارامترهای دستور
: به کار میرودcontoso.com forest
Dcpromo /unattend /installDNS:yes
/replicaOrNewDomain:domain /newDomain:tree
/newDomainDNSName:tailspintoys.com /DomainNetbiosName:tailspintoys
/databasePath:”e:\ntds” /logPath:”f:\ntdslogs” /sysvolpath:”g:\sysvol”
/safeModeAdminPassword:password /domainLevel:2
/rebootOnCompletion:yes
. استفاده کرد2003  با سیستم عاملDC ) خواهد بود بنابراین در دامنه میتوان از2003  (ویندوز سرور1 سطح عملیاتی دامنه عدد
:  جدید را میسازد در زیر آمده اسtree ی فایل پاسخ غیرحضوری که همان
[DCINSTALL]
ReplicaOrNewDomain=domain
NewDomain=tree
NewDomainDNSName=FQDN of new domain
DomainNetBiosName=NetBIOS name of new domain
UserDomain=FQDN of user specified by UserName
UserName=DOMAIN\username (in Administrators group of ParentDomainDNSName)
Password=password for user specified by UserName or * for prompt
DomainLevel=domain functional level (not lower than current forest level)
InstallDNS=yes
ConfirmGC=yes
CreateDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName=account with permissions to create DNS delegation, required only
if different than UserName, above
DNSDelegationPassword=passord for DNSDelegationUserName or * for prompt
DatabasePath=”path to folder on a local volume”
LogPath=”path to folder on a local volume”
SYSVOLPath=”path to folder on a local volume”
SafeModeAdminPassword=password
RebootOnCompletion=yes
Staging  به روشRODC نصب
 در بسیاری از موارد هیت.  برای فراهم کردن تایید هوی در شعبا شرک طراحی شده اسRODC  دیدیم8 همانطور که در فصل
 در آنجا پیکربندی کنیم؟DC  پس چطور باید ی.کارشناس فنی در محل شعبه حضور ندارد
 این کار دو. یا تفویض اختیار انجام دهیمStaging  به ما اجازه میدهد نص را به صور2008 برای پاسخ به این سئوال ویندوز سرور
:مرحله دارد
 درRODC حساب برای

 باید یDomain Admins کاربر عضو گروه

RODC ساخت یک حساب برای



 سایتی که، مانند نام. در این مرحله مشخص میشوندRODC  پارامترهای مرتبط با. بسازدActive Directory
. در آن ساخته میشود و به طور اختیاری کاربر یا گروهی که میتواند مرحله بعدی نص را انجام دهدRODC
 به دامنهRODC  نص شده وAD DS پس از ساخ حساب

RODC  کردن سرور با حسابAttach



 این کاربران. توسط کاربران یا گروهها مشخص شودRODC  این مراحل میتواند هنگام ساخ حساب. میشودattach

341

amirh_rajabi@yahoo.com

 امیر حسین رجبی شیزری: مترجم

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008
نیازی به عضوی در گروهی خاص را ندارند .کاربر عضو  Domain Adminsیا  Enterprise Adminsمیتواند سرور
را  attachکند ولی توانایی تفویض اختیار این مرحله به کاربر عادی توزیع  RODCرا در شعبا ساده میسازدDC .
داده خود را از ی

 DCقابل تغییر در دامنه تکثیر میکند یا میتوان از روش  IFMکه در بخشهای بعدی شرح داده

میشود استفاده کرد.
ساخت حساب برای  RODCبه روش Prestaged
برای ساخ حساب برای  RODCبا استفاده از ابزار  Active Directory Users and Computersروی Domain
 Controllers OUکلی راس کرده و  Pre-Create Read-Only Domain Controller Accountرا انتخاب
میکنیم .ویزاردی ظاهر میشود که خیلی شبیه به ویزارد نص  DCمیباشد .ویزارد از ما نام  RODCو سای را میپرسد.
ما همچنین قادر به پیکربندی سیاس تکثیر کلمه عبور طبق جزئیا فصل  8خواهیم بود.
در صفحه  Delegation Of RODC Installation And Administrationمیتوانیم ی واحد امنیتی مانند کاربر یا
گروه را مشخص کنیم که بتواند سرور را به حساب  RODCکه میسازیم  attachکند .کاربر یا گروه دسترسی مدیریتی
محلی را نیز روی  RODCخواهد داش  .پیشنهاد میگردد که این حق به ی گروه تفویض شود تا کاربر .اگر کاربر یا گروهی
مشخص نگردد فقط کاربران عضو گروه  Domain Adminsیا  Enterprise Adminsقادر به انجام این کار خواهند بود.
 Attachکردن سرور به حساب RODC
پس از ایجاد حساب به روش  prestagedسرور را به آن  attachمیکنیم .ویزارد Active Directory Domain
 Services Installationبه راحتی اجرا نمیشود .این کار با اجرای دستور dcpromo /useexistingaccount:attach
انجام میشود .ویزارد اعتبار شبکهای مناس را طل میکند و سپس حساب  RODCرا که در اعتبار قید شده در دامنه پیدا
میکند .بقیه مراحل شبیه به مراحل نص  DCمیباشد.
به منظور استفاده از فایل پاسخ گزینهها و مقادیر زیر را وارد میکنیم:
][DCINSTALL
ReplicaDomainDNSName=FQDN of domain to join
UserDomain=FQDN of user specified by UserName
)UserName=DOMAIN\username (in Administrators group of the domain
Password=password for user specified by UserName
InstallDNS=yes
ConfirmGC=yes
”DatabasePath=”path to folder on a local volume
”LogPath=”path to folder on a local volume
”SYSVOLPath=”path to folder on a local volume
SafeModeAdminPassword=password
RebootOnCompletion=yes
دستور  Dcpromoرا با گزینههای ” unattend:”answer file pathو  UseExistingAccount:Attachمانند مثال
زیر اجرا میکنیم:
”Dcpromo /useexistingaccount:attach /unattend:”c:\rodcanswer.txt
همه گزینهها در فایل پاسخ یا از طریق خط فرمان به طور مستقیم میتوانند مشخص شوند .فقط کافی اس دستوری مشابه
دستور زیر را اجرا کنیم:
Dcpromo /unattend /UseExistingAccount:Attach /ReplicaDomainDNSName:contoso.com
”/UserDomain:contoso.com /UserName:contoso\dan /password:* /databasePath:”e:\ntds
/logPath:”f:\ntdslogs” /sysvolpath:”g:\sysvol” /safeModeAdminPassword:password
/rebootOnCompletion:yes
نصب  AD DSاز روی رسانه نصب
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وقتی  DCبه  forestاضافه میشود داده از پارتیشنهای دایرکتوری به روی  DCجدید تکثیر میشود .در شبکههای با
دایرکتوری حجیم یا محیطهایی که پهنای باند بین  DCجدید و  DCقبلی کم اس نص  AD DSباگزینه  IFMبسیار
کاراتر انجام میشود .رسانه ی نسخه از  Active Directoryاس که توسط ویزارد نص  DCبه عنوان منبع داده برای
ساخ دایرکتوری روی  DCجدید استفاده میشود .سپس  DCجدید فقط آپدی ها را از  DCدیگر دریاف میکند بنابراین
اگر رسانه نص جدید باشد تکثیر روی  DCجدید سریعتر انجام میشود چون داده کمتری منتقل میشود.
به خاطر داشته باشید که نه تنها دایرکتوری بلکه  SYSVOLهم به روی  DCجدید تکثیر میشود .وقتی رسانه نص خود
را میسازیم باید مشخص کنیم که  SYSVOLرا هم شامل شود یا نه.
استفاده از  IFMاین امکان را به ما میدهد که تاثیرا را روی پهنای باند شبکه کنترل کنیم .برای مثال میتوانیم رسانه نص
را ساخته و در ساعا غیراداری آنرا به سای راه دور منتقل کنیم .سپس در ساعا اداری  DCرا نص کنیم .به دلیل اینکه
رسانه نص در سای محلی اس تاثیر روی شبکه کاهش مییابد و فقط آپدی ها از روی لین راه دور تکثیر میشود.
برای ساخ رسانه نص پنجره خط فرمان را روی  DCقابل تغییر که سیستم عامل ویندوز سرور  2008دارد باز میکنیم.
رسانه نص روی پلتفرمهای مختلف سازگار اس  .دستور  Ntdsutil.exeرا اجرا کرده و سپس دستور activate instance
 ntdsرا و بعد  ifmرا اجرا میکنیم .در جلوی خط فرمان با عبار  ifm:بر اساس نوع رسانه نص مورد نظر یکی از دستورا
زیر را تایپ میکنیم.


Create sysvol full path

رسانه نص را به همراه  SYSVOLبرای  DCقابل تغییر در پوشه

مشخص شده در دستور میسازد.


رسانه نص را بدون  SYSVOLبرای  DCقابل تغییر یا ی

Create full path

AD LDS

در پوشه مشخص شده در دستور میسازد.


Create sysvol rodc path

رسانه نص را به همراه  SYSVOLبرای  DCفقط خواندنی در پوشه

مشخص شده در دستور میسازد.


Create rodc path

رسانه نص را بدون  SYSVOLبرای  DCفقط خواندنی در پوشه مشخص شده در

دستور میسازد.
وقتی ویزارد نص  DCرا اجرا میکنیم کادر  Use Advanced Mode Installationرا عالم میزنیم و در صفحه بعد
نص از طریق رسانه پیشنهاد میگردد .گزینه  Replicate Data From Media At The Following Locationرا
انتخاب میکنیم .از گزینه نص  ReplicationSourcePathهم در فایل پاسخ و هم در خط فرمان با دستور
 Dcpromo.exeمیتوانیم استفاده کنیم.
حذف DC
دستور  Dcpromo.exeبرای حذف ی  DCنیز به کار میرود .این کار هم با ویزارد و هم از طریق خط فرمان با تعیین
پارامترها در خط فرمان یا در فایل پاسخ انجام میشود .وقتی ی  DCحذف میشود در حالی که با دامنه ارتباط دارد متاداده
 forestرا به روز میکند به طوری که دایرکتوری متوجه حذف  DCشود.
وقتی ارتباط  DCبا دامنه قطع اس باید از گزینه  forceremovalدر دستور  Dcpromo.exeاستفاده کنیم .دستور
 dcpromo /forceremovalرا اجرا میکنیم .پیغامهایی مبنی بر امکان وجود نقشهایی روی سرور  DCدریاف میکنیم.
همه پیغامها را خوانده و پس از تایید روی دکمه  Yesکلی میکنیم .با استفاده از گزینه  demotefsmo:yesاز دستور
 Dcpromo.exeمیتوان این پیغامها را خنثی کرد .بعد از اینکه  DCحذف شد باید متاداده  forestرا دستی پاک کنیم.
تمرینات نصب DC
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در این تمرینا اقداما الزم برای نص ی  additional DCدر دامنه  contoso.comانجام می شود .به کم Active
 AD DS ، Directory Domain Services Installation Wizardنص و ی  additional DCپیکربندی می
شود .به جای ی نص کامل  ،تنظیما در ی فایل پاسخ ذخیره خواهند شد و با استفاده از دستور  Dcpromo.exeو
گزینه های نص  ،از آن فایل در فرآیند نص غیر حضوری استفاده خواهد شد.
برای انجام این تمرینا نیاز به سرور دیگری می باشد که بر روی آن  Windows Server 2008نص شده باشد .این سرور
که نام آن  SERVER02میباشد باید عضو دامنه  contoso.comباشد .تنظیما این سرور به شرح زیر خواهد بود:
SERVER02نام کامپیوتر:
contoso.comعضوی دامنه:

آدرس 10.0.0.12 : Ipv4
255.255.255.0 :Subnet Mask
10.0.0.1 :Default Gateway
سرور 10.0.0.11 : DNS
تمرین ی  :ساخ ی  Additional DCبا استفاده از Active Directory Domain Services Installation Wizard
در این تمرین از  Active Directory Domain Services Installation Wizardیا همان  Dcpromo.exeبرای ساخ ی
 additional DCدر دامنه  contoso.comاستفاده می شود که البته فرآیند نص کامل انجام نمی شود چرا که تنظیما به صور
ی فایل پاسخ ( )answer fileذخیره شده که در تمرین بعدی استفاده خواهد شد.
 -1با کاربر  CONTOSO\Administratorبه  SERVER02وارد میشویم.
 -1روی استار کلی کرده  run ،را انتخاب می کنیم و بعد از تایپ ، Dcpromo.exeدکمه  Enterرا می زنیم
 -2گزینه  Nextرا کلی می کنیم
 -1درصفحه ، Operating System Compatibilityهشدارهای مربوط به تنظیما امنیتی پیش فرض برای DC
های دارای سیستم عامل ویندوز سرور  2008را مرور کرده و بعد بر روی  Nextکلی می کنیم
 -1در صفحه ، Choose A Deployment Configurationابتدا  Existing Forestرا انتخاب کرده و سپس
گزینه  Add A Domain Controller To An Existing Domainرا انتخاب می کنیم و روی  Nextکلی
می کنیم
 -1در صفحه  Network Credentialsعبار  contoso.comرا درکادر متنی تایپ کرده و گزینه My Current
 Logged On Credentialsرا انتخاب و  Nextرا کلی می کنیم
 -1در صفحه  Select A Domainدامنه  contoso.comرا انتخاب کرده و  Nextرا کلی می کنیم
 -8در صفحه  Select A Siteگزینه  Default-First-Site-Nameرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم .
صفحه  Additional Domain Controller Optionsظاهر می شود که در آن به صور پیش فرض DNS
 Serverو  Global Catalogانتخاب شده اند
 -9عالم کادرهای  DNS Serverو  Global Catalogرا برداشته و روی  Nextکلی می کنیم .هشدار An
 Infrastructure Master Configuration Conflictظاهر خواهد شد که در درس  1در مورد آن خواهیم
خواند ،پس از این پیام خطا می گذریم
 -11روی گزینه Do Not Transfer The Infrastructure Master Role To This Domain Controller.
 I Will Correct The Configuration Laterکلی می کنیم
 -11در صفحه  Location For Database, Log Files, And SYSVOLآدرس های پیش فرض برای فایلهای
پایگاه داده  directory service log،و  SYSVOLرا تغییر نداده و روی  Nextکلی می کنیم .بهترین کار
در محیط واقعی نگهداری این فایلها در در سه دیس جداگانه می باشد که در روی آنها هیت نرم افزار یا فایلی
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مربوط به  AD DSنباشد .این کار باعث بهبود کارایی و کاهش زمان عملیا گرفتن نسخه پشتیبان و بازگرداندن
آن می شود
 -11در صفحه  Directory Services Restore Mode Administrator Passwordدر هر دو فیلد کلمه عبور و
تایید کلمه عبور ی کلمه عبور پیچیده را تایپ کرده و سپس  Nextمی کنیم .این کلمه عبور را همیشه به خاطر
داشته باشید
 -12در صفحه  Summaryتنظیما خود را مرور کرده و در صور وجود اشتباه با زدن دکمه  Backآنها را تصحیح
می کنیم
 -11روی  Export Settingsکلی می کنیم
 -11روی  Browse Foldersکلی می کنیم
 Desktop -11را انتخاب می کنیم
 -11در فیلد مریوط به نام فایل عبار  Additional DCرا نوشته و روی دکمه  Saveکلی می کنیم .پیامی مبنی بر
ذخیره سازی تنظیما با موفقی ظاهر می شود
 -18روی  Okکلی می کنیم
 -19در صفحه  Active Directory Domain Services Installation Wizard Summaryروی Cancel
کلی می کنیم.
 -11با کلی روی دکمه  Yesلغو عملیا را تایید می کنیم
تمرین دوم اضافه کردن ی  DCاز طریق خط فرمان
در این تمرین از فایل پاسخی که در تمرین قبل ساختیم برای نص ی  DCاز طریق خط فرمان استفاده می کنیم.
 -0فایل  AdditionalDC.txtرا که در تمرین اول درس کردیم باز می کنیم
 -2فایل پاسخ را مورد بررسی قرار می دهیم .نکته :خطوطی که با عالم ; شروع شده اند توضیحا می باشند
 -3ی پنجره خط فرمان باز می کنیم ،از آنجا که می خواهیم بوسیله فایل پاسخ ی خط فرمان بسازیم دو پنجره
 Notepadو پنجره خط فرمان را طوری قرار می دهیم که هر دو قابل دیدن باشند یا اینکه از فایل پاسخ ی
نسخه به عنوان مرجع پرین می کنیم
 -4دستورا خط فرمان را برای نص  DCبا استفاده از تنظیما درون فایل پاسخ تایپ میکنیم .پارامترهایی که در
فایل پاسخ به صور  option=valueهستتند در خط فرمان به صور  /option:valueدر می آیند.
 -5فرمان زیر را تایپ کرده و سپس کلید  Enterرا می زنیم
dcpromo /unattend /replicaornewdomain:replica
/replicadomaindnsname:contoso.com /sitename:Default-First-Site-Name
/installDNS:No /confirmGC:No /CreateDNSDelegation:No
"/databasepath:"C:\Windows\NTDS" /logpath:"C:\Windows\NTDS
/sysvolpath:"C:\Windows\SYSVOL" /safemodeadminpassword:password
/transferimroleifnecessary:no
که در این فرمان کلمه عبور به صور پیچیده خواهد بود
 -6فرآیند نص کامل و سیستم راه اندازی مجدد می شود

تمرین سوم ساخ رسانه نص
می توان با گزینه  IFMمیزان تکثیر مورد نیاز برای ساخ ی  DCرا کاهش داد IFM .نیازمند ساخ ی
نص اس که در واقع نسخه پشتیبان اکتیو دایرکتوری می باشد .در این تمرین ی  IFMخواهیم ساخ
 -0با اعتبار  Administratorوارد  SERVER01می شویم
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 command prompt -2را باز می کنیم
 -3عبار  ntdsutiرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
 -4عبار  activate instance ntdsرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
 -5عبار  ifmرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
 -6عالم ؟ را تایپ کرده و با فشار دادن  Enterلیس دستورا موجود در حال  ifmرا مشاهده می کنیم
 -7عبار  create sysvol full c:\IFMرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
فایلهای رسانه نص در آدرس  C:\Ifmکپی می شوند
خالصه درس








سرویس  AD DSرا می توان با اجرای  Dcpromo.exeکه باعث اجرای ویزارد Active Directory
 Domain Services Installationمی شود نص کرد یا با گزینه نص غیر حضوری می توان فرآیند
نص را از طریق ی فایل پاسخ انجام داد
هنگامی که اولین DCخود را در  forestموجود معرفی می کنیم باید دستور  Adprep /forestprepرا اجرا
کنیم و قبل از آنکه اولین  DCخود را در دامنه موجود معرفی می کنیم باید دستور Adprep
 /domainprep /gpprepرا اجرا کنیم
قبل از نص  RODCدر دامنه هایی که شامل  DCهایی با سیستم عامل های ویندوز سرور  2000و 2003
هستند باید دستور  Adprep /rodcprepاجرا شود
برای انجام فرآیند نص  RODCباید ی
بتواند RODCرا به آن حساب متصل کند
برای کاهش میزان تکثیر می توان از ی

حساب برای  RODCساخ و کاربر یا گروهی را مشخص کرد که

رسانه نص به عنوان منبع ،در هنگام نص DCاستفاده کرد

سئواال پایان درس
 -1ما مدیر شبکه موسسه  Trey Researchهستیم Trey Research forest .دارای سه دامنه می باشد که هرکدام
از آنها دارای دو  DCبا سیستم عامل ویندوز سرور  2003هستند .می خواهیم یکی از این  DCها را به ویندوز سرور
 2008ارتقا دهیم .در ابتدا چه باید کرد؟
 . Aارتقا سیستم عامل DCها به ویندوز سرور 2008
 . Bاجرای فرمان Adprep.exe /domainprep /gpprep
 . Cاجرای ویزارد Active Directory Domain Services Installation
 . Dاجرای دستور Adprep.exe /forestprep
 . Eاجرای دستور Adprep.exe /rodcprep
 -1ما مدیر شبکه شرک  Contosoهستیم دامنه ما از DCهایی با سیستم عامل ویندوز سرور  2008تشکیل شده
اس  .تصمیم داریم پروسه اعتبار سنجی در سای راه دور خود را بوسیله راه اندازی ی  RODCدر آن بهبود دهیم ،
همچنین تصمیم داریم چون در آن سای هیت کس آشنا به  ITنیس  ،انجام این عمل را به مدیر سای واگذار کنیم.در
ضمن نمی خواهیم که به او اعتبار  Domain Administratorبدهیم کدام مراحل باید توسط ما یا آن مدیر انجام
شوند؟(در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید .هر پاسخ صحیح بخشی از راه حل اس )
 . Aاجرای دستور Adprep /rodcprep
 . Bساخ  RODC accountدر  OUمربوط به DCها
 . Cاجرای  Dcpromo.exeبا گزینه Use Existing Account
 . Dجدا کردن سرور از دامنه
 -2در نظر داریم ی سرور را به عنوان  DCراه اندازی کنیم ،اما نگران ترافیکی هستیم که در زمان تکثیر جابجا می
شود و تاثیری که می تواند روی لین کند بین سای سرور و مرکز دادهای که بقیه سرور ها ر آن هستند ،داشته باشد
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به همین دلیل تصمیم می گیریم سرور را به کم
نص چه باید کرد؟

فایل پشتیبان ی

 DCدیگر راه اندازی کنیم .برای ساخ رسانه

 . Aاجرای دستور  Ntbackup.exeو انتخاب System State
 . Bنص Windows Server Backup
 . Cاجرای دستور  Ntdsutil.exeدر حال  IFMو استفاده از دستور Create Sysvol Full
 . Dکپی کردن  ntds.ditو  SYSVOLاز ی  DCکه در سای راه دور باشد

درس  :2پیکربندی Operations Masters
در دامنه  Active Directoryهمه  DCها معادل هم هستند .همه آنها قابلی نوشتن روی بان اطالعاتی و تکثیر تغییرا
روی دیگر  DCها را دارند .ولی در هر توپولوژی تکثیر  multimasterعملیا خاصی فقط باید توسط ی و فقط ی
سیستم انجام شود .در دامنه  operations masters ، Active Directoryدر اصل  DCهایی هستند که نقش اختصاصی
را بازی میکنند .در این درس پنج  operation mastersکه در  Active Directory forestو دامنه موجود اس معرفی
میشود .اهداف آنها را یاد میگیریم و یاد میگیریم چطور آنرا در شبکه پیدا کنیم و تفاو های مدیری آنها و انتقال نقشها را
متوجه میشویم.
بعد از این درس یاد میتوانیم:


اهداف پنج  master operationمنفرد را در  Active Directory forestsتعریف کنیم.



 DCهای مجری نقشهای  operations masterرا پیدا کنیم.



جایگاه نقشهای  operations masterرا طراحی کنیم.



نقشهای  operations masterرا منتقل و تصرف کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
درک  Master Operationsمنفرد
در هر بان اطالعا تکثیر شدهای برخی تغییرا باید فقط توسط ی  replicaاجرا شود به این دلیل که اجرای آنها در
حال  multimasterنشدنی اس  Active Directory .نیز از این قاعده مستثنی نیس  .تعداد محدودی عملیا اجازه
اجرا در جاهای مختلف و در ی زمان را ندارند و باید مسئول فقط ی  DCدر دامنه یا  forestباشند .این عملیا و DC
هایی که آنها را انجام میدهند به واژههای متعددی نامیده میشوند:
operations masters 


operations masters roles



single master roles



operations tokens



)flexible single master operations (FSMOs
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 DCعملیا را انجام میدهد و تا زمانی که این سرور

صرف نظر از واژهای که به کار میبریم مفهوم همه آنها یکی اس  .ی
آنرا انجام میدهد هیت  DCدیگری آنرا انجام نخواهد داد.
 AD DSحاوی پنج نقش  operations masterمیباشد .دو نقش برای کل  forestاجرا میشود:
Domain naming



Schema



سه نقش در هر دامنه اجرا میشود:
)Relative identifier (RID



Infrastructure



PDC Emulator



همه این نقشها در بخشهای بعدی با جزئیا شرح داده میشوند .در ی  forestبا ی دامنه پنج operations masters
و در  forestبا دو دامنه هش  operations mastersموجود اس زیرا سه نقش  masterدامنه به طور جداگانه در هر
کدام از دو دامنه پیادهسازی میشود.
نقشهای  operations mastersدر سطح forest
 Schema masterو  domain naming masterباید در  forestمنحصر باشند .هر نقش در کل  forestتوسط فقط ی
 DCاجرا میشود.
نقش Domain Naming Master
این نقش هنگام افزودن یا حذف دامنه در  forestاستفاده میشود .هنگام افزودن یا حذف دامنه این نقش باید در دسترس
باشد وگرنه عملیا با شکس مواجه میشود.
نقش Schema Master
 DCدارای نقش  schema masterمسئول ایجاد هرگونه تغییر روی  forest schemaمیباشد .بقیه  DCها فقط
نگهدارنده  replicaفقط خواندنی از  schemaمیباشند .اگر بخواهیم  schemaرا ویرایش کنیم یا برنامهای نص کنیم که
آنرا تغییر دهد پیشنهاد میگردد آنرا روی  DCدارنده نقش  schema masterانجام دهیم .در غیر اینصور تغییرا مورد
نظر باید برای  shema masterبه منظور ثب در  schemaارسال گردد.
نقشهای  operations masterدرسطح دامنه
هر دامنه دارای سه  master operationمنفرد میباشد Infrastructure ،RID .و  . PDC Emulatorهر نقش توسط
ی  DCدر دامنه اجرا میشود.
نقش RID Master
این نقش نقش اصلی ساخ  SIDرا برای واحدهای امنیتی مانند کاربران  ،گروهها و کامپیوترها بازی میکند SID .ی واحد
امنیتی باید منحصر باشد .به دلیل اینکه هر  DCمیتواند حساب و در نتیجه  SIDایجاد کند ی مکانیزم برای تولید SID
های منحصر به فرد مورد نیاز اس  DC .ها توسط انتساب ی  RIDبه  SIDدامنه  SIDها را تولید میکنندRID .
 masterدامنه ،به همه  DCهای دامنه ی انباره  RIDمنحصر اختصاص میدهد .بنابراین همه  DCها میتوانند مطمئن
شوند که  SIDکه تولید میکنند منحصر به فرد اس .
نقش Infrastructure Master
در ی محیط با چند دامنه ممکن اس ی شیء به اشیاء دیگر در دامنههای دیگر ارجاع شود .مثال ی گروه ممکن اس
دارای اعضاء از ی دامنه دیگر باشد .مقدار خصیصه  memberشامل  DNهمه اعضاء میباشد .اگر عضوی از دامنه دیگر
منتقل شود یا نامش تغییر کند  infrastructure masterمربوط به دامنه گروه خصیصه  memberگروه را به طور مناس
به روز رسانی میکند.
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نقش PDC Emulator
این نقش عملیاتی چندگانه و حیاتی را برای دامنه بازی میکند:


یک  DCاولیه یا  PDCرا به منظور سازگاری با تکنولوژیهای قدیمی شبیهسازی میکند در زمان دامنه ویندوز
 NT 4.0فقط  PDCمیتوانس روی دایرکتوری تغییر ایجاد کند .ابزارها و کالین های قدیمی که برای پشتیبانی از ویندوز
 NT 4.0نوشته شده از این مساله غافل هستند که همه  DCها به صور بالقوه توانایی تغییر روی دایرکتوری را دارند.
بنابراین این ابزارها برای این کار از  PDCکم

میگیرند DC .با نقش  PDC Emulatorخود را به عنوان ی

 PDCثب

میکند به طوری که برنامههای سطح پایین بتوانند  DCقابل تغییر را محلیابی کنند .حاال که 11 Active Directory
ساله شده چنین برنامههایی رواج خود را از دس دادهاند و اگر سازمان ما دارای چنین برنامههایی باشد باید آنها را به سوی
سازگاری بیشتر با  Active Directoryسول دهیم.


در پروسه به روز رسانی کلمات عبور در دامنه شرکت میکند وقتی کلمه عبور کاربری تغییر میکند  DCکه تغییر
روی آن ایجاد شده تغییر را به  PDC emulatorتکثیر میکند .این کار باعث میشود همه  DCها متوجه تغییر کلمه عبور
بشوند .اگر کاربری درس پس از تغییر کلمه عبور برای ورود تالش کند ممکن اس  DCدریاف کننده درخواس ورود هنوز
از تغییر کلمه عبور اطالع حاصل نکرده باشد .بنابراین قبل از اینکه درخواس را رد کند آنرا به  PDC emulatorارسال
میکند .این یعنی هر بار که کاربر کلمه عبور خود را اشتباه وارد میکند کار تایید هوی به  PDC emulatorواگذار میشود.
بنابراین این سرور باید حتما در دسترس بوده و دارای ارتباط با پهنای باند باال باشد.



آپدیتهای  Group Policyرا در دامنه مدیریت میکند

اگر ی

 GPOروی دو  DCتقریبا همزمان تغییر یابد

بین دو نسخه تداخل پیش میآید .برای جلوگیری از این وضعی  PDC emulatorبه عنوان نقطه مرکزی برای همه
تغییرا  GPOعمل میکند .وقتی ما ی

 GPOرا در  GPMEباز میکنیم کنسول به  PDC emulatorمتصل میشود.

بنابراین به طور پیش فرض همه تغییرا  GPOروی  PDC emulatorایجاد میشود.


یک منبع زمانی مرکزی برای دامنه فراهم میکند

File ،Kerberos ،Active Directory

) Replication Services (FRSو  DFS-Rبه برچس زمان ( )timestampمتکی هستند بنابراین یکسان سازی زمان
در کل سیستمهای دامنه ی

امر حیاتی به حساب میآید .به طور پیشفرض  PDC emulatorدر دامنه ریشه  forestمنبع

زمان برای کل  forestمیباشد PDC emulator .در هر دامنه زمان خود را با  PDC emulatorریشه  forestیکسان
میکند و  DCهای دیگر در دامنه ساع شان را با همین  PDC emulatorدامنه خود یکسان میکنند .این ساختار سلسله
مراتبی یکسانسازی زمان توسط سرویس  Win32Timeپیادهسازی میشودUniversal Time Coordinate (UTC) .
هماهنگ شده و زمان نمایش داده شده به کاربران بر اساس تنظیما  time zoneکامپیوتر میزان میشود.


به عنوان مرورگر مرکزی دامنه عمل میکند وقتی پنجره  Network in Windowsرا باز میکنیم لیستی از دامنهها
و شبکههای نظیر به نظیر را میبینیم و وقتی یکی از آنها را باز میکنیم لیستی از کامپیوترها را میبینیم .این دو لیس که
لیس مرور نام دارند توسط سرویس  Browserایجاد میشوند .در هر بخش ( )segmentشبکه مرورگر مرکزی اس که این
لیس را میسازد .مرورگر مرکزی دامنه به منظور ترکی لیس های هر مرورگر مرکزی به کار می رود به طوری که کالین ها
بتوانند لیس کاملی را به دس آورند.

پیدا کردن Operation Masters
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وقتی دامنه ریشه  forestرا با اولین  DCمیسازیم همه پنج نقش operations masterتوسط  DCاجرا میشود .پس از
افزودن  DCهای جدید به دامنه میتوانیم این نقش را به آنها محول کنیم تا بین  DCها تقسیم بار صور گیرد یا محل master
 operationمنفرد را بهینه کنیم .بهترین روش برای جانمایی  operations masterدر زیر شرح داده میشود:


جانمایی  schema masterو  domain naming masterدر یک محل
روی ی

این دو نقش بهتر اس

 DCمنفرد که  GCاس قرار گیرند .این نقشها به ندر استفاده میشوند و  DCنگهدارنده آنها باید کامال

امن باشد .نقش  domain naming masterباید روی  GCباشد به دلیل اینکه هنگام افزودن دامنه جدید master
باید مطمئن شود که هیت شیءی از هیت نوعی با همان نام در دامنه وجود ندارد Partial replica .مربوط به GC
حاوی نام همه اشیاء  forestمیباشد .بار کاری این نقش  operation masterخیلی کم اس مگراینکه تغییرا
 schemaصور بگیرد.


جانمایی نقشهای  RID masterو  PDC Emulatorدر یک محل
 Emulatorرا روی ی

نقشهای  RIDو PDC

 DCمنفرد قرار میدهیم .اگر بار کاری باال باشد و مجبور شویم آنها را روی دو  DCمجزا قرار

دهیم این دو سیستم باید از لحاظ فیزیکی ارتباط خوبی داشته باشند و اشیاء ارتباطی در Active Directory
مناس باشد به طوری که این دو سیستم به طور مستقیم روی هم تکثیر شوند .همچنین باید با  DCکه برای
 operations masterپشتیبان انتخاب کردهایم این شرایط را داشته باشند.


جانمایی  Infrastructured masterروی یک  DCکه  GCنیست

 infrastructre masterباید

روی  DCنص شود که از لحاظ فیزیکی ارتباط خوبی با سرور  GCداشته باشد و اشیاء ارتباطی در Active
 Directoryمناس پیکربندی شده باشد به طوری که این دو به طور مستقیم روی هم تکثیر شوند و روی همان DC
قرار گیرد که به عنوان  RID masterو  PDC emulatorعمل میکند.


برنامه پیشبینانه داشته باشیم در بخشهای بعدی یاد میگیریم نقشهای  operations masterمنفرد را بین
 DCها منتقل کنیم که زمان زیادی این نقشها از کار میافتند .بهتر اس برای انتقال نقشها برنامهای را طراحی کنیم
که این کار در زمان خروج ی

 operations masterاز شبکه انجام شود.

تشخیص Operations Masters
برای پیادهسازی طرح جانمایی نقش ،باید بدانیم کدام  DCها نقشهای  master operationsمنفرد را بازی میکنند .هر نقشی در
 administrative toolسیستم یا ابزارهای رابط کاربری و خط فرمان قابل مشاهده اس  .برای تشخیص  masterفعلی هر نقش از
ابزارهای زیر استفاده میکنیم:


 :PDC Emulatorابزار Active Directory Users And Computers

روی دامنه کلی

راس کرده و

 Operations Mastersرا انتخاب میکنیم .زبانه  PDCرا باز میکنیم .مثالی از این دس در شکل  11 -1مشاهده میشود
که نشان میدهد  SERVER01.contoso.comدر حال حاضر  PDC operations masterمیباشد.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

349

Windows Server 2008 ترجمه کتاب

1392

PDC Operations Master 11 -1 شکل
راس کرده و

 روی دامنه کلیActive Directory Users And Computers  ابزار:RID Master



. را باز میکنیمRID  زبانه. را انتخاب میکنیمOperations Masters
راس

 روی دامنه کلیActive Directory Users And Computers  ابزار:Infrastructure Master



. را باز میکنیمInfrastructure  زبانه. را انتخاب میکنیمOperations Master کرده و
راس کرده و

روی گره ریشه کلی

Active Directory Domain And Trusts  ابزار:Domain Naming



. را انتخاب میکنیمOperations Master
Operations راس کرده و

روی گره ریشه کلی

Active Directory Schema  ابزار:Schema Master



. را انتخاب میکنیمMaster
Active Directory Schema ثب ابزار
نکته
. را اجرا میکنیمregsrv32 schmmgmt.dll  برای این کار دستور. باید ابزار را ثب کنیمMMC قبل از ساخ
 استفاده میشوند که دستورا زیر نمونه آنoperations master ابزارهای متعدد دیگری نیز هستند که برای تشخیص
: اس
Ntdsutil
Roles
Connections
Connect to server DomainControllerFQDN:portnumber
Quit
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Select operation target
”List roles for connected server
Quit
Quit
Quit
Dcdiag /test:knowsofroleholders /v
Netdom query fsmo
انتقال نقشهای Operations Master
انتقال ی


نقش  operations masterمنفرد به سادگی صور میگیرد .ما میتوانیم نقشها را به دالیل زیر منتقل کنیم:
وقتی  forestساخته شد همه پنج نقش توسط  DCاول اجرا میشود .زمانی که دامنه دیگری اضافه میکنیم همه
نقشهای دامنه توسط اولین  DCدامنه اجرا میشود .پس از افزودن  DCهای دیگر میتوانیم نقشها را به منظور
کاهش تمرکز توزیع کرده و کارایی را ارتقا دهیم.



اگر بخواهیم ی

 DCرا به صور آفالین داشته باشیم که دارای نقش  operations masterباشد قبل از خروج

آن نقش مورد نظر را به  DCدیگری منتقل میکنیم.


اگر بخواهیم ی

 DCرا که دارای نقش  operations masterاس از رده خارج کنیم نقش آن را به  DCدیگری

واگذار میکنیم .ویزارد نص  DCاین کار را به طور اتوماتی

انجام میدهد ولی باید قبال نقشها را منتقل کرده

باشیم.
برای انتقال نقش  operations masterمراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1ابزار نمایش دهنده نقش را باز میکنیم.
 .1به  DCکه نقش منتقل خواهد شد متصل میشویم .این کار با کلی

راس روی گره ریشه ابزار و انتخاب

 Change Domain Controllerیا  Change Active Directory Domain Controllerانجام میشود.
(گزینه در ابزارهای مختلف متفاو اس ).
 .2کادر محاورهای  operations masterرا باز میکنیم .این کادر  DCدارای نقش برای آن عملیا را داراس  .روی
دکمه  Changeکلی

میکنیم تا نقش به  DCکه به آن متصل شدیم منتقل شود.

هنگامی که ی نقش  operations masterرا منتقل میکنیم هر دو  masterقبلی و جدید در دسترس خواهند بود .توکن
منتقل میشود و  masterجدید فورا شروع به اجرای نقش میکند و  masterقبلی از اجرای نقش بازمیایستد .این روش
انتقال نقشهای  operations masterبر بقیه ارجحی دارد.
پیشنهاد میگردد از به روز بودن  masterجدید با استفاده از تکثیر از روی  masterقبلی قبل از انتقال نقش اطمینان حاصل
نماییم .در فصل  11روشهایی برای تکثیر اجباری بین دو سیستم معرفی میشود.
تشخیص خطای operations master
برخی نقشهای  operations masterممکن مدتی غیرقابل دسترس باشند ولی غیب آنها به چشم نیاید .نقشهایی هم
هستند که نقش حیاتی را در عملیا روزمره شبکه دارند .بررسی  Directory Service event logبه ما در تشخیص
مشکل  operations masterکم میکند.
بهرحال اغل هنگام اجرای ی عملیا تح مدیری  masterکه به خطا منجر میشود متوجه میشویم که operations
 masterبا مشکل مواجه شده اس  .برای مثال زمانی که  RID masterمشکل داشته باشد نمیتوانیم واحد امنیتی جدید
بسازیم.
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تصرف ( )Seizingنقشهای operations master
اگر ی  DCکه مجری ی نقش  masterمنفرد اس از دسترس خارج شود و توانایی برگرداندن آن نیز موجود نباشد چاره
در تصرف توکن  operationsمیباشد .وقتی ی نقش را تصرف میکنیم یعنی  masterجدید را بدون حذف نقش از
 masterقبلی برمیگزینیم.
تصرف نقش عملی جدی اس بنابراین قبل از این کار درباره نیاز به انجام آن مطمئن میشویم .ابتدا بررسی میکنیم که در
چه مد زمانی  operations masterدر دسترس قرار خواهد گرف  .اگر  operations masterدر مد زمان مقتضی به
شبکه برگردد بهتر اس منتظر بمانیم تا اینکه نقشش را تصرف کنیم .ولی سوال این اس چه مد زمانی؟ این زمان بستگی
به اهمی آن نقش در شبکه دارد:


خطای PDC emulator

نبود این نقش بیشترین تاثیر را روی عملکرد طبیعی شبکه و کاربران خواهد داش .

خوشبختانه این نقش قابل تصرف توسط  DCهای دیگر بوه و در صور برطرف شدن مشکل دوباره قابل برگش به
 DCقبلی اس


خطای Infrastructure master

خطای این نقش به مدیران شبکه برمیگردد تا کاربران .به دلیل اینکه این

 masterمسئول به روز رسانی نامهای اعضاء گروههای دامنههای دیگر اس مشکل طوری بروز میکند مانند اینکه
عضوی گروه غلط انجام شده اس ولی در واقع عضوی تح تاثیر این مشکل نیس  .این نقش قابل تصرف به DC
های دیگر اس و پس از برطرف شدن مشکل میتوان دوباره آنرا به  DCقبلی برگرداند.


خطای RID master

این خطا سرانجام باعث میشود  DCنتواند  SIDجدید بسازد و بنابراین نمیتوانیم

حساب کاربری ،گروه یا کامپیوتر بسازیم .بهرحال  DCها هر بار حجم عظیمی از  RIDها را از RID master
دریاف میکنند بنابراین تا مدتی به  masterنیازی ندارند .تصرف این نقش توسط  DCهای دیگر عمل مهمی
اس چون  DCقبلی مجری این نقش نمیتواند به دامنه باز گردد.


خطای  Schema masterاین نقش زمانی مورد نیاز اس که تغییرا  schemaانجام میشود چه مستقیما
توسط مدیر شبکه یا نص برنامه عجین شده با  Active Directoryکه باعث تغییر در  schemaمیشود .در غیر
این صور به این نقش نیازی نداریم .تصرف این نقش توسط  DCدیگر تصمیم مهمی اس چون  DCقبلی مجری
این نقش نمیتواند به دامنه باز گردد.



خطای  Domain Naming masterاین نقش فقط زمانی مورد نیاز اس که دامنهای به  forestاضافه یا از آن
حذف میشود .تصرف این نقش توسط  DCدیگر تصمیم مهمی اس چون  DCقبلی مجری این نقش نمیتواند به
دامنه باز گردد.

انتقال این نقشها از طریق  administrative toolsو تصرف آنها از طریق دستور  Ntdsutil.exeصور میگیرد.
برای تصرف ی نقش  operations masterمراحل زیر را انجام میدهیم:
 .1از طریق خط فرمان دستور  ntdsutilرا اجرا میکنیم.
 .1سپس  rolesرا تایپ کرده و دکمه  Enterرا میزنیم .ارتباط با  DCکه میخواهیم نقش master
 operationمنفرد را بازی کند برقرار میشود.
 .2در خط فرمان دستور  connectionsرا اجرا میکنیم.
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 .1در خط فرمان عبار  connect to server DomainControllerFQDNرا تایپ و دکمه  Enterرا
میزنیم .سیستم جواب میدهد که ارتباط با سرور برقرار شده اس .
 .1در خط فرمان دستور  quitرا صادر میکنیم.
 .1در خط فرمان دستور  seize roleرا صادر میکنیم Role .یکی از نقشهای زیر اس :
Schema master .a
Domain naming master .b
RID master .c
PDC .d
Infrastructure master .e
 .1در خط فرمان دستور  quitرا دو بار صادر میکنیم.
بازگرداندن یک نقش به صاحب اصلی خود
 DCاز دامنه اگر نقش منتقل شده باشد نه تصرف امکان برگرداندن آن به

به منظور آمادهسازی شرایط برای خروج موق ی
صاح قبلی وجود دارد.
اگر نقشی تصرف شده باشد و  masterقبلی آماده برگش به دامنه باشد باید خیلی احتیاط کرد .نقشهای PDC
 emulatorو  infrastructureتنها  operations masterهایی هستند که قابل برگش به صاح قبلی هستند.
نکته

نقشهای تصرف شده  domain naming ،schemaو  RID masterنباید بازگردند.

 DCهایی که نقشهای  domain naming ،schemaو  RID masterآنها تصرف میشود باید به طور کامل از شبکه
حذف شوند.
وقتی نقشهای  domain naming ،schemaو  RID masterتصرف میشود باید نقش  AD DSمربوط به  DCقبلی
را که نقش را از دس داده قبل از اتصال به شبکه با دستور  Dcpromo /forceremovalپاک شود .همچنین باید متاداده
 DCرا نیز به طور دستی پاک کنیم.
وقتی  DCبه طور کامل از روی  Active Directoryپاک شد میتوانیم آنرا دوباره به دامنه  joinکنیم .همچنین اگر
بخواهیم میتوانیم آنرا دوباره به عنوان ی  DCتعریف کنیم .اگر تصمیم بگیریم دوباره نقش  operation masterقبلی را
بازی کند باید نقش را به آن منتقل کنیم.
به دلیل حیاتی بودن نقش  DCپیشنهاد میشود  DCقبلی را از ابتدا به طور کامل نص کنیم.
نکته
تمرینا جابجایی نقش Operations Master
در این تمرینا نقش  Operations Mastersدر دامنه  contoso.comرا شناسایی کرده و برای خارج کردن operations
 masterکنونی از دامنه جه تعمیرا این نقش را به ی  DCدیگر در دامنه انتقال می دهیم .برای انجام تمرین شماره  1باید
تمرین درس اول را انجام داده و ی  DCبا نام  SERVER02در دامنه داشته باشیم.
تمرین اول :شناسایی operations masters
در این تمرین با هر دو ابزار رابط کاربر و خط فرمان جه شناسایی  operations mastersدر دامنه  contoso.comآشنا می
شویم

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

353

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008
 -1با اعتبار  Administratorوارد  SERVER01می شویم
 -1ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز می کنیم
 -2روی دامنه  contoso.comراس کلی کرده و  Operations Mastersرا انتخاب می کنیم
 -1روی زبانه مربوط به هرکدام از  Operations Masterها کلی می کنیم .زبانه ها نشان دهنده  DCهایی هستند که در
حال حاظر نقش  Operations Masterرا برای هرکدام از نقشهای  RID master، PDC emulatorو
 Infrastructure masterدر دامنه دارند
 -1روی  closeکلی کنید
 -1ابزار Active Directory Domains And Trustsرا باز می کنیم
 -1روی گره ریشه ابزار راس کلی کرده و از با انتخاب Operations ، Active Directory Domains And Trusts
 Masterرا انتخاب می کنیم .کادر محاوره ای که باز می شود نام DCای که به عنوان  domain naming masterدر
دامنه عمل می کند را مشخص می کند
 -8روی  closeکلی می کنیم.
ابزار  Active Directory Schemaکنسول جداگانه ای ندارد و تا زمانی که ابزار آن  registerنشود نمی توان آنرا به ی
کنسول سفارشی اضافه کرد
 -9پنجره خط فرمان را باز کرده و عبار  regsvr32 schmmgmt.dllرا در آن تایپ می کنیم .سپس  Enterرا فشار می
دهیم
 -11برای بستن پنجره ای که باز می شود ،روی  okکلی می کنیم
 -11منوی استار را باز کرده و در کادر جستجوی منوی استار عبار  mmc.exeرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
 -11از منوی فایل گزینه  Add/Remove Snap-Inرا انتخاب می کنیم
 -12از لیس ابزارهای موجود Active Directory Schema ،را انتخاب کرده و روی Addو یعد از آن  OKکلی می
کنیم
 -11روی گره ریشه ابزار راس کلی کرده و با انتخاب choose Operations Master ، Active Directory Schema
را انتخاب می کنیم .پنجره ای که باز می شود مشخص کننده  DCای اس که در حال حاظر نقش  schema masterرا
دارا می باشد
 -11روی  Closeکلی می کنیم
 -11ی پنجره خط فرمان باز می کنیم و دستور  netdom query fsmoرا در آن تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم .
تمامی  operations masterها لیس می شوند
تمرین دوم :انتقال ی نقش Operations Master
در این تمرین آماده می شویم تا ی  Operations Masterرا بعد از انتقال نقشش به ی  DCدیگر ،از دامنه خارج کنیم
سپس بصور مجازی آن را از دامنه خارج می کنیم و مجدد آن را به دامنه متصل کرده و نقش  Operations Masterرا به
آن باز می گردانیم
ابزار Active Directory Users And Computersرا باز می کنیم
-1
روی دامنه  contoso.comراس کلی کرده و گزینه  Change Domain Controllerرا انتخاب می کنیم
-1
در لیس  server02.contoso.com ، directory serversرا انتخاب کرده و روی  OKکلی می کنیم .قبل
-2
از انتقال ی  operations masterباید  DCرا به دیگر  DCکه این نقش به آن انتقال خواهد یاف متصل کنیم .گره ریشه
ابزار  DC ،ای را که به آن متصل هستیم مشخص می کندActive Directory Users And Computers :
][server02.contoso.com
روی دامنه  contoso.comراس کلی کرده و گزینه  Operations Mastersرا انتخاب می کنیم
-1
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روی زبانه  PDCکلی می کنیم .این زبانه نام  SERVER01.contoso.comرا نشان می دهد که در حال
-1
حاظر دارای این نقش اس  SERVER02.contoso.com .مانند شکل  ، 11-1در کادر محاوره ای دوم لیس شده اس .
روی دکمه  Changeکلی می کنیم .کادر محاوره ای  Active Directory Domain Servicesاز ما می
-1
خواهد که انتقال را تایید کنیم
روی  Yesکلی می کنیم .ی کادر محاوره ای  Active Directory Domain Servicesتایید می کند که
-1
انتقال نقش با موفقی انجام شد
روی  OKو سپس  Closeکلی می کنیم
-8
با خاموش کردن  SERVER01آنرا بصور مجازی از دامنه جدا می کنیم
-9
با روشن کردن  SERVER01آنرا مجددا به دامنه وصل می کنیم .باید به خاطر داش که نمی توان ی  DCرا
-11
مجددا به دامنه اضافه کرد اگر که نقش های  schema ، RIDیا  ، domain namingتصرف شده باشند .تنها در صورتی می
توان این کار را انجام داد که این نقش ها منتقل شده باشند.
مراحل  1تا  8را مجددا انجام می دهیم  ،اینبار به  SERVER01متصل می شویم و نقش operations
-11
 masterرا مجددا به  SERVER01انتقال می دهیم
خالصه درس




نقشهای  Operations masterبه ی

 DCاختصاص داده می شوند تا ی

عملیا خاص توسط آن  DCانجام شود

پنج نقش  Operations masterوجود دارد که دوتای آنها در سطح  forestهستند schema :و domain
 . namingو سه نقش دیگر یعنی  RID، PDC Emulatorو  infrastructureنیز در سطح دامنه می باشند
 DCای که نقش  infrastructure masterرا می پذیرد نمی تواند  GCباشد مگر اینکه تمامی DCها در دامنه ،
سرور  GCباشند

 می توان نقشهای  Operations masterرا از طریق ابزار ویندوز یا  Ntdsutil.exeجابجا کرد .جابجایی نقشها روش
موثری در مدیری آنها می باشد
 می توان با استفاده از  Ntdsutil.exeی نقش را تصرف کرد .این کار باید زمانی انجام شود که سروری که نگهدارنده
این نقش اس در زمان مناس نتواند مجددا به کار ادامه دهد .تنها دو نقش  PDC Emulatorو infrastructure
می توانند بعد از تصرف شدن مجددا به نگهدارنده اصلی خود برگردانده شوند .سرورهایی که نقش  RID ، schemaیا
 domain namingرا داشته اند بعد از تصرف کردن باید برای همیشه از رده خارج شوند
سئواال پایان درس
 -1به عنوان مدیر شبکه در شرک  Contosoمشغول به کار هستیم .دامنه  contoso.comدارای دو سای در دفاتر
مرکزی می باشد .ی  DCبا نام  SERVER01عالوه بر  GCبودن دارای هر پنج نقش  operations masterمی
باشد .نام  DCدوم دفاتر مرکزی  SERVER02می باشد SERVER02 .عالوه بر اینکه  GCنمی باشد دارای هیچکدام
از پنج نقش  operations masterرا نیز ندارد .در یکی از شعبه های شرک ی  DCبا نام  SERVER03وجود دارد
که  GCمی باشد .چه تغییری در جایگاه نقش های  operations masterباید اعمال کنیم؟
 . Aنقش  infrastructure masterرا به  SERVER03انتقال می دهیم
 . Bنقش  RID masterرا به  SERVER02انتقال می دهیم
 . Cنقش  schema masterرا به  SERVER02انتقال می دهیم
 . Dنقش  domain naming masterرا به  SERVER03انتقال می دهیم
 . Eنقش  infrastructure masterرا به  SERVER02انتقال می دهیم
 -1به عنوان مدیر شبکه در شرک  Contosoمشغول به کار هستیم Forest .ما دارای دو دامنه می باشد:
 contoso.comو  windows.contoso.comدر حال حاضر  SERVER02.windows.contoso.comدارای هر
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پنج نقش  operations masterمی باشد .تصمیم داریم دامنه  windows.contoso.comرا از رده خارج و تمام حساب
ها را به دامنه  contoso.comمنتقل کنیممی خواهیم تمامی  operations masterها را به
 SERVER01.contoso.comمنتقل کنیم .کدام ی
انتخاب کنید)
Infrastructure master . A
PDC emulator . B
RID master . C
Schema master . D
Domain naming master . E
 -2عنوان مدیر شبکه در شرک  Contosoمشغول به کار هستیم .دامنه  contoso.comدارای پنج  DCمی باشد می
خواهیم تمام نقشهای  operations masterدر سطح دامنه را به  SERVER02.contoso.comمنتقل کنیم.
کدامی را باید منتقل کنیم؟؟( در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید)
Infrastructure master . A
PDC emulator . B
RID master . C
Schema master . D
Domain naming master . E
را باید منتقل کنیم؟( در صور نیازتمام گزینه های درس را

درس  :3پیکربندی تکثیر  DFSبرای SYSVOL
 SYSVOLفولدری به طور پیشفرض در مسیر  %SystemRoot%\SYSVOLمیباشد که که حاوی اسکریپ های
زمان ورود ،الگوهای ) group policy (GPTو دیگر منابع حیاتی برای مدیری دامنه میباشد .اگر ایدهآل به آن نگاه کنیم
بهتر اس  SYSVOLدر  DCکامال ثاب باشد .ولی به هرحال هر لحظه اسکریپ ها و اشیاء  group policyدر حال تغییر
هستند بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که این تغییرا به طور موثر و کارا به همه  DCها تکثیر میشود .در ویندوزهای
قدیمی  FRSبرای تکثیر محتوای  SYSVOLبین  DCها استفاده میشد FRS .هم در ظرفی و هم کارایی
محدودی هایی دارد که باعث شکس ناگهانی آن میشود .متاسفانه عی یابی و پیکربندی  FRSخیلی مشکل اس  .در دامنه
ویندوز سرور  2008امکان استفاده از  DFS-Rبه منظور تکثیر محتویا  SYSVOLفراهم شده اس  .در این درس یاد
میگیریم چطور  SYSVOLرا از  FRSبه  DFS-Rارتقا دهیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


سطح عملیاتی دامنه را باال ببریم.



تکثیر  SYSVOLرا از  FRSبه  DFS-Rارتقا دهیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
باال بردن سطح عملیاتی دامنه
در فصل  11درباره سطوح عملیاتی دامنه و  forestیاد میگیریم .سطح عملیاتی دامنه تنظیمی اس که هم سیستم
عامل  DCرا در دامنه محدود میکند و هم آنرا قادر به اجرای عملیا بیشتر در  Active Directoryمیکند .ی
دامنه با  DCویندوز سرور  2008در یکی از سه سطح عملیاتی زیر میتواند باشد،Windows 2000 Native :
 Windows Server 2003 Nativeو  .Windows Server 2008در دامنه با سطح عملیاتی Windows 2000
 Nativeی  DCمیتواند دارای ویندوز سرور  2000یا  2003باشد .در دامنه با سطح عملیاتی Windows 2003
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 Nativeی  DCمیتواند دارای ویندوز سرور  2003باشد .در دامنه با سطح عملیاتی Windows 2008 Native
همه  DCها باید دارای ویندوز سرور  2008باشند.
با ارتقا سطح عملیاتی قابلی های جدید  Active Directoryافزایش مییابد .برای مثال میتوانیم از  DFS-Rبرای
تکثیر  SYSVOLاستفاده کنیم .ارتقا همه  DCها به ویندوز سرور  2008کافی نیس و باید سطح عملیاتی دامنه را
نیز ارتقا دهیم .این کار با استفاده از  Active Directory Domains and Trustsانجام میشود .روی دامنه کلی
راس کرده و  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم .سپس  Windows Server 2008را
انتخاب کرده و روی  Raiseکلی میکنیم .پس از تنظیم سطح عملیاتی فول دیگر نمیتوانیم دامنههای دارای سیستم
عامل ویندوز سرور  2003یا  2000را در دامنه داشته باشیم .سطح عملیاتی فقط مربوط به سیستم عامل  DCمیشود و
ربطی به سرورهای دیگر ندارد.
مراحل ارتقاء SYSVOL
به دلیل اینکه  SYSVOLبرای صح و عملکرد مناس شبکه حیاتی اس ویندوز مکانیزمی برای تبدیل یکباره تکثیر
 SYSVOLاز  FRSبه  DFS-Rندارد .در حقیق در مراحل ارتقاء ی ساختار موازی  SYSVOLایجاد میشود.
وقتی این ساختار با موفقی ایجاد شد کالین ها به سم آن هدای میشوند .بعد از اطمینان از صح عملکرد ساختار
جدید میتوانیم  FRSرا حذف کنیم.
ارتقاء به  DFS-Rدارای چهار مرحله یا وضعی اس :


 ( 0شروع)

وضعی پیشفرض  DCاس  .فقط  RFSبرای تکثیر  SYSVOLمورد استفاده قرار

میگیرد.


 ( 1آمادهسازی)

ی

کپی از  SYSVOLدر پوشهای با نام  SYSVOL_DFSRتهیه و در بسته

تکثیر قرار میگیرد DFS-R .کار تکثیر محتویا پوشههای  SYSVOL_DFSRرا روی همه  DCها
شروع میکند .بهرحال  FRSبه تکثیر پوشههای  SYSVOLاصلی نیز ادامه میدهد و کالین ها نیز از
 SYSVOLاستفاده میکنند.


( 2تغییر مسیر)

محتویا  SYSVOLکه در اصل باید به مسیر SYSVOL\sysvol

اشاره کند به مسیر  SYSVOL_DFSR\sysvolاشاره میکند .کالین ها حاال از پوشه
 SYSVOL_DFSRبرای دریاف اسکریپ های زمان ورود و الگوهای  Group Policyاستفاده میکنند.


( 3حذف)

تکثیر پوشه  SYSVOLقدیمی توسط  FRSاز کار میافتد .پوشه اصلی

 SYSVOLحذف نمیشود بنابراین باید دستی حذف گردد.
حاال  DCها را باید از طریق این مراحل و با استفاده از دستور  Dfsmig.exeارتقا دهیم .از سه انتخاب زیر به همراه دستور
فول میتوانیم استفاده کنیم:


 Setglobalstate stateاین گزینه وضعی ارتقاء  global DFSRرا پیکربندی میکند که روی همه  DCها
اعمال میشود .وضعی توسط پارامتر  stateمشخص میشود که از  1تا  2میتواند باشد DC .ها متوجه وضعی
جدید ارتقاء  DFSRشده و وضعی خود را به طور خودکار به آن تغییر میدهند.



Getglobalstate
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Getmigrationstate

این گزینه وضعی فعلی ارتقاء هر  DCرا گزارش میدهد .به دلیل اینکه مطلع شدن

 DCها از وضعی ارتقاء  global DFSRجدید زمان میبرد و ممکن اس زمانی نیز صرف ایجاد تغییر وضعی
شود یکسانسازی وضعی  DCها با وضعی  globalفوری انجام نمیشود .این گزینه ما را قادر به مانیتور کردن
پیشرف  DCها به سم وضعی فعلی ارتقاء  golbal DFSRمیکند.
اگر در انتقال از ی وضعی به وضعی اولیتر مشکلی پیش آید با استفاده از گزینه  setglobalstateآنرا به حال اولیه
برمیگردانیم .بهرحال پس از استفاده از گزینه  setglobalstateو پاسخ وضعی  2ما نمیتوانیم به وضعی قبلی برگردیم.
ارتقاء تکثیر  SYSVOLبه DFS-R
برای ارتقاء تکثیر  SYSVOLاز  FRSبه  DFS-Rمراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز میکنیم.
 .1روی دامنه کلی

راس کرده و  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم.

 .2اگر کادر  Current Domain Functional Levelعبار  Windows Server 2008را نشان نمیداد این
گزینه را از لیس  Select An Available Domain Functional Levelانتخاب میکنیم.
 .1روی  Raiseو دو بار روی  OKکلی

میکنیم.

 .1به  DCوارد شده و پنجره خط فرمان را باز میکنیم.
 .1دستور  dfsrmig /setglobalstate 1را اجرا میکنیم.
 .1دستور  dfsrmig /getmigrationstateرا برای دریاف میزان پیشرف  DCها به سم وضعی آماده سازی
اجرا میکنیم .این مرحله را تا دس یافتن همه  DCها به وضعی تکرار میکنیم .این مرحله  11دقیقه تا  1ساع
یا حتی بیشتر طول میکشد.
 .8دستور  dfsrmig /setglobalstate 2را صادر میکنیم.
 .9دستور  dfsrmig /getmigrationstateرا برای دریاف میزان پیشرف  DCها به سم وضعی تغییر مسیر
اجرا میکنیم .این مرحله را تا دس یافتن همه  DCها به وضعی تکرار میکنیم .این مرحله  11دقیقه تا  1ساع
یا حتی بیشتر طول میکشد.
 .11دستور  dfsrmig /setglobalstate 3را اجرا میکنیم .پس از شروع ارتقاء از وضعی  1به  2همه تغییرا انجام
شده روی پوشه  SYSVOLباید به صور دستی روی پوشه  SYSVOL_DFSRتکثیر شود.
 .11دستور  dfsrmig /getmigrationstateرا برای دریاف میزان پیشرف  DCها به سم وضعی حذف اجرا
میکنیم .این مرحله را تا دس یافتن همه  DCها به وضعی تکرار میکنیم .این مرحله  11دقیقه تا  1ساع یا
حتی بیشتر طول میکشد.
برای اطالعا بیشتر درباره دستور  dfsrmig.exeتایپ میکنیم dfsrmig.exe /? :
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تمرینا پیکربندی DFS Replication of SYSVOL
در این تمرینا عالوه بر تکثیر  SYSVOLمکانیسم انتقال از  FRSبه  DFS-Rرا تجربه خواهیم کرد .سپس
تکثیر  SYSVOLبه وسیله  DFS-Rرا تایید خواهیم کرد .برای انجام دیگر تمرینهای این درس نیازمند سطح
عملیاتی  forestبا سطح  Windows Server 2008هستیم .برای اجرای تمرینا نیاز به ی دامنه با سطح
عملیاتی  Windows Server 2003داریم پس باید  forestجدیدی بر مبنای سطح عملیاتی Windows ،forest
 Server 2003بسازیم که دارای ی دامنه با سطح عملیاتی  Windows Server 2003باشد که در آن دامنه دو
 DCموجود باشد .برای آماده شدن برای این تمرین  ،مراحل زیر را انجام می دهیم:


ی سرور با سیستم عامل ویندوز سرور  2008با نام  SERVER01راه اندازی می کنیم که پیکر بندی
آن به شکل زیر باشد:
نام کامپیوترSERVER01 :
عضوی گروه کاریWORKGROUP :
آدرس 10.0.0.11 : IPv4



255.255.255.0 : Subnet Mask
10.0.0.1 : Default Gateway
10.0.0.11 : DNS Server
 SERVER01را به ی  DCدر  forestجدیدی به نام  contoso.comتبدیل می کنیم .سطح عملیاتی  forestو
سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2003را انتخاب می کنیم ،به ویزارد Active Directory Domain
 Services Installationاجازه می دهیم تا سرویس  DNSرا روی  DCما نص کند .در صور نیاز به راهنمایی از مراحل

تمرین یکم درس اول از فصل ی کم می گیریم .در هر صور از انتخاب سطح عملیاتی  forestو سطح عملیاتی
دامنه ویندوز سرور  2003مطمئن می شویم


سرور دوم را با سیستم عامل ویندوز سرور  2008و نام  SERVER02راه اندازی می کنیم .پیکربندی آن به صور زیر
خواهد بود:
نام کامپیوترSERVER02 :
عضوی WORKGROUP :
آدرس 10.0.0.12 : IPv4
255.255.255.0 : Subnet Mask
10.0.0.1 : Default Gateway



10.0.0.11 : DNS Server

 SERVER02را به صور

 additional DCدر دامنه  contoso.comراه اندازی می کنیم  ،اما آنرا سرور

 DNSیا  GCقرار نمی دهیم

تمرین اول

تکثیر SYSVOL

در این تمرین تکثیر  SYSVOLرا بوسیله اضافه کردن یک اسکریپت به  NETLOGONو مشاهده روند تکثیر
در دیگر  DCرا تجربه خواهیم کرد

 .1با اعتبار
 %SystemRoot%\Sysvol\Domain\Scripts .1را باز می کنیم
 .2ی فایل متنی جدید با نام  Sample Logon Scriptدرست می کنیم
 .1با اعتبار  Administratorوارد  SERVER02می شویم
 %SystemRoot%\Sysvol\Domain\Scripts .1را باز می کنیم
 .1تکثیر فایل متنی را به پوشه  Scriptsاز  SERVER02بررسی می کنیم
تمرین دوم آمادهسازی برای ارتقا به DFS-R
 Administratorوارد  SERVER01می شویم
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پیش از آنکه بتوانیم تکثیر  SYSVOLرا به  DFS-Rارتقا دهیم دامنه باید تنها شامل DCهایی از نوع
ویندوز سرور  2008باشد و سطح عملیاتی دامنه نیز به ویندوز سرور  2008ارتقا یابد .در این تمرین
تجربه خواهیم کرد که ارتقا  DFS-Rدر دیگر سطوح عملیاتی دامنه غیر قابل انجام خواهد بود ،همچنین
ابزار مدیری  DFSرا نیز نص خواهیم کرد.
 .1در  SERVER01ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز می کنیم
 .1روی دامنه  contoso.comراس کلی کرده و  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب می کنیم
 .2مطمئن می شویم که سطح عملیاتی دامنه کنونی در سطح ویندوز سرور  2003اس
 .1با زدن  Cancelبدون ارتقا سطح عملیاتی دامنه  ،کادر محاوره ای را می بندیم
 .1ی پنجره خط فرمان باز می کنیم
 .1عبار  dfsrmig /getglobalstateرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم .پنجره ای ظاهر شده و
به ما یاد آوری می کند که Dfsrmigتنها توسط دامنه هایی با سطح عملیاتی ویندوز سرور  2008پشتیبانی
می شود

 .1ابزار
 .8روی دامنه  contoso.comراس کلی کرده و  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب می کنیم
 .9سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2008را انتخاب می کنیم
 .11روی دکمه  Rasieکلی کرده و برای تایید تغییرا روی  OKکلی می کنیم .پیامی مبنی بر
موفقی آمیز بودن ارتقا سطح عملیاتی دامنه ظاهر می شود
 .11روی  OKکلی می کنیم
 .11در پنجره خط فرمان عبار  dfsrmig /getglobalstateرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم
 Active Directory Domains And Trustsرا باز می کنیم

پنجره ای ظاهر می شود که به ما یادآوری می کند ارتقا  DFSRهنوز کامل نشده اس

ارتقا تکثیر
تمرین سوم
در این تمرین  ،تکثیر  SYSVOLرا از  FRSبه  DFS-Rارتقا می دهیم
 .1در  ، SERVER01ی پنجره خط فرمان باز می کنیم
 .1عبار  dfsrmig /setglobalstate 0را تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم .پیغام زیر ظاهر می
 SYSVOLبه DFS-R

شود:

'Current DFSR global state: 'Start
'New DFSR global state: 'Start
Invalid state change requested.
 default global stateدر حال حاظر  0میباشد پس دستور ما نامعتبر می باشد.
 .2عبار  dfsrmig /getglobalstateرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم  .پیام زیر ظاهر می
شود:
Current DFSR global state: 'Start' Succeeded
 .1عبار  dfsrmig /getmigrationstateرا تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم .پیام زیر ظاهر می
شود:
All Domain Controllers have migrated successfully to Global state
('Start').
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers.
Succeeded.
 .1عبار  dfsrmig /setglobalstate 1را تایپ کرده و  Enterرا فشار می دهیم .پیام زیر ظاهر می
شود:
'Current DFSR global state: 'Start
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New DFSR global state: 'Prepared'
Migration will proceed to 'Prepared' state. DFSR service will
copy the contents of SYSVOL to SYSVOL_DFSR
folder.
If any DC is unable to start migration then try manual polling.
OR Run with option /CreateGlobalObjects.
Migration can start anytime between 15 min to 1 hour.
Succeeded.
 پیغامی ظاهر می. را فشار می دهیمEnter  را تایپ کرده وdfsrmig /getmigrationstate

 عبار.1

 این. دقیقه طول بکشد15  را منعکس می کند عملیات ارتقا ممکن است تاDC شود که روند ارتقا هر
:مرحله را تا دریافت پیام زیر که حاکی از موفقیت آمیز بودن عملیات می باشد ادامه می دهیم

All Domain Controllers have migrated successfully to Global state
('Prepared').
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers
Succeeded.
 ادامه می دهیم7  کار را با مرحله،هنگامی که پیامی مشابه آنچه در باال دیدیم را دریافت کردیم

:‘ با یکی از پیامهای زیر مواجه شویمPrepared’ ممکن است در زمان ارتقا به وضعیت
The following Domain Controllers are not in sync with Global state ('Prepared'):
Domain Controller (Local Migration State) - DC Type
===================================================
SERVER01 ('Start') - Primary DC
SERVER02 ('Start') - Writable DC
Migration has not yet reached a consistent state on all Domain Controllers.
State information might be stale due to AD latency.
یا

The following Domain Controllers are not in sync with Global state
('Prepared'):
Domain Controller (Local Migration State) - DC Type
===================================================
SERVER01 ('Start') - Primary DC
SERVER02 ('Waiting For Initial Sync') - Writable DC
Migration has not yet reached a consistent state on all Domain Controllers.
State information might be stale due to AD latency.
یا

The following Domain Controllers are not in sync with Global state
('Prepared'):
Domain Controller (Local Migration State) - DC Type
===================================================
SERVER02 ('Waiting For Initial Sync') - Writable DC
Migration has not yet reached a consistent state on all Domain Controllers.
State information might be stale due to AD latency.
 باز می کنیمAdministrative Tools  را ازEvent Viewer  کنسول.1
 را انتخاب می کنیمDFS Replication  را باز کرده وApplications And Services Logs .8
 جزئیاتی مانند شکل. آن را باز می کنیمproperties  را پیدا کرده و8014  واقعهای با شماره.9
 را مشاهده خواهیم کرد11-2
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11 -2 شکل

: پیام زیر ظاهر می شود. را فشار می دهیمEnter  را تایپ کرده وdfsrmig /setglobalstate 2 عبار

Current DFSR global state: 'Prepared'
New DFSR global state: 'Redirected'
Migration will proceed to 'Redirected' state. The SYSVOL share will be
changed to SYSVOL_DFSR folder.
If any changes have been made to the SYSVOL share during the state
transition from 'Prepared' to 'Redirected', please robocopy the changes
from SYSVOL to SYSVOL_DFSR on any replicated RWDC.
Succeeded.
 پیغامی ظاهر می شود که نشاندهنده. را فشار می دهیمEnter  را تایپ کرده وdfsrmig /getmigrationstate  عبار.11
 دقیقه هم طول بکشد این مرحله را آنقدر تکرار می11  ارتقا ممکن اس تا. ها می باشدDC سطح ارتقا هر کدام از
: را دریاف کنیم، و موفقی آمیز بودن آن می باشدPrepared کنیم تا پیام زیر که نشاندهنده ارتقا به سطح
All Domain Controllers have migrated successfully to Global state
('Redirected').
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers.
Succeeded.
 در حین ارتقا ممکن اس با پیغام زیر. ادامه می دهیم11 هنگامی که پیام باال را مشاهده کردیم کار را با مرحله
:مواجه شویم
Domain Controller (Local Migration State) - DC Type
===================================================
SERVER02 ('Prepared') - Writable DC
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Migration has not yet reached a consistent state on all Domain Controllers.
State information might be stale due to AD latency
 .11عبار  net shareرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
 .11تایید می کنیم که  NETLOGON shareبه
پوشه %SystemRoot%\SYSVOL_DFSR\Sysvol\contoso.com\Scriptsاشاره دارد

.12

تایید می کنیم که  SYSVOL shareبه پوشه  %SystemRoot%\SYSVOL_DFSR\Sysvolاشاره
دارد

.11

در  ، Windows Explorerپوشه
 %SystemRoot%\SYSVOL_DFSR\Sysvol\contoso.com\Scriptsرا باز می کنیم

.11
 .11یک فایل متنی جدید با نام  Sample Logon Script DFSRدرست می کنیم
 .11در  ، SERVER02بررسی می کنیم که فابل در پوشه

بررسی می کنیم که فایل  Sample Logon Scriptبه پوشه  new Scriptsمنتقل شده اس

%SystemRoot%\SYSVOL_DFSR\Sysvol\contoso.com\Scripts
جایگزین شود





خالصه درس
تا زمانی که دامنه در سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور

 2008نباشد نمی توان از  DFS-Rبرای تکثیر  SYSVOLاستفاده

کرد

دستور  Dfsrmig.exeبرای مدیری ارتقا از پوشه  FRS-replicated SYSVOLبه پوشه DFS-R replicated
 SYSVOL_DFSRاستفاده می شود
برای ارتقا چهار مرحله وجود دارد Redirected ، Prepared ، Start :و  . Eliminatedتا زمانی که به مرحله  Eliminatedنرسیده ایم
میتوانیم به مرحله قبل برگردیم

سئواال پایان درس
 -1به عنوان مدیر شبکه در موسسه  Trey Researchمشغول به کار هستیم .دامنه ما دارای سه  DCمی باشد ،دوتا با سیستم
عامل ویندوز سرور  2008و یکی با سیستم عامل ویندوز سرور  . 2003دامنه ریشه  forestدارای دو  DCاس که هر دو با سیستم عامل

ویندوز سرور  2003کار می کنند .می خواهیم در دامنه خودمان با استفاده از
مراحلی باید انجام شود؟ ؟(در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید .هر پاسخ صحیح بخشی از راه حل
اس )
 . Aارتقا دادن  DCهای ریشه  forestبه ویندوز سرور 2008
 . Bتغییر سطح عملیاتی  forestبه ویندوز سرور 2008
 . Cارتقا سیستم عامل DCدامنه خودمان از ویندوز سرور  2003به ویندوز سرور 2008
 . Dارتقا سطح عملیاتی دامنه خودمان به ویندوز سرور 2008
 . Eارتقا سطح عملیاتی دامنه ریشه  forestبه ویندوز سرور 2008

 SYSVOL ، DFS-Rرا تکثیر کنیم .چه

 -1می خواهیم

 Active Directoryرا طوری پیکربندی کنیم که تکثیر  logon scriptsبوسیله  DFS-Rانجام شود .از چه

دستوری استفاده می کنیم؟
Dfsrmig.exe . A
Repadmin.exe . B

.C
Dfscmd.exe . D
Dfsutil.exe
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سای و تکثیر
در فصل قبلی یاد گرفتیم که  DCها در ی دامنه ویندوز سرور  2008نظیر هم هستند .هر کدام ی کپی از دایرکتوری را نگه
میدارند ،سرویسهای مشابهی را به منظور تایید هوی واحدهای امنیتی ارائه میدهند و هر تغییری روی هر کدام از آنها روی بقیه
تکثیر میشود .به عنوان مدیر ی شبکه مایکروسافتی یکی از وظایف ما فراهم کردن سرویس تایید هوی با کارایی باال و تکثیر بهینه
داده بین  DCهای شبکه اس  .سای های  AD DSجزء اصلی سرویس دایرکتوری اس که اهداف بومیسازی سرویس و تکثیر را
تامین میکند .در این فصل یاد میگیریم که چطور ی سرویس دایرکتوری توزیعشده بسازیم که  DCها را در بخشهای مختلف شبکه
را که با لین های گران ،کند یا ناپایدار از هم جدا شدهاند پشتیبانی کند .یاد میگیریم که جای  DCها را تعیین کنیم و اینکه چطور
عملیا تکثیر و استفاده سرویس را مدیری کنیم .یاد میگیریم با پیکربندی  GCو پارتیشنهای برنامه چطور کنترل کنیم کدام داده
به کدام  DCتکثیر شود.
اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی زیرساخ Active Directory
 oپیکربندی )global catalog (GC
 oپیکربندی سای ها
 oپیکربندی تکثیر Active Directory



نگهداری Active Directory
 oمانیتور کردن Active Directory

دروس این فصل:


درس  :1پیکربندی سای و زیرشبکه ()subnet



درس  :1پیکربندی  Global Catalogو پارتیشنهای دایرکتوری برنامه



درس  :2پیکربندی تکثیر

قبل از شروع
برای انجام تمرینا این فصل باید دو  DCبا نامهای  SERVER01و  SERVER02در دامنه با نام  contoso.comداشته باشیم.
فصل  1را برای یادآوری جزئیا مرور کنید.

درس  :1پیکربندی سایت و زیرشبکه
نماد انسان در سرویس دایرکتوری اشیاء کاربر و نماد کامپیوتر اشیاء کامپیوتر میباشد .نماد توپولوژی شبکه نیز اشیائی به نام سای و
زیرشبکه هستند .سای ها برای مدیری تکثیر و محلیسازی سرویس استفاده میشوند و خوشبختانه در بسیاری از شبکهها پیکربندی
سای و زیرشبکه کامال ساده و سرراس میباشد .در این درس مفاهیم اساسی و تکنی های مورد نیاز پیکربندی و مدیری سای ها و
زیرشبکهها را یاد میگیریم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


نقشهای سای و زیرشبکه را مشخص تعریف کنیم.
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روندی که کالین  DCرا پیدا میکند شرح دهیم.



سای و زیرشبکه را پیکربندی کنیم.



اشیاء سرور  DCرا در سای مدیری کنیم.

زمان تقریبی 11 :دقیقه
مفهوم سایت
وقتی مدیران شبکه شبکه خود را توصیف میکنند اغل به تعداد سای ها اشاره میکنند .برای بیشتر مدیران شبکه سای ی محل
فیزیکی ،ی دفتر یا شهر میباشد .سای ها با لین هایی بهم مرتبط هستند .این لین ها گاهی ابتدایی مانند ارتباط  dial-upو گاهی
پیچیده مانند فیبر نوری اس  .محل فیزیکی و لین ها زیرساخ شبکه را تشکیل میدهند.
 Active Directoryزیرساخ شبکه را با اشیائی به نام سای و سای لین معرفی میکند .اگرچه واژهها یکی هستند ولی معنی آنها
با سای و لینکی که مدیران شبکه میگویند فرل دارد .این درس روی سای و درس  2روی سای لین تمرکز میکند.
دانستن نقش و خصوصیا سای در  Acive Directoryضروری اس به دلیل اینکه تفاو ظریف سای  Active Directoryو
سای شبکه را انکانپذیر میکند .سای در  Active Directoryشیئی اس که در دایرکتوری موجود اس و محل آن
 CN=Configuration,DC=forest root domainاس  .این اشیاء به منظور اجرای دو عملیا مدیری سرویس به کار میرود.


برای مدیری ترافی



برای تسهیل محلی کردن سرویس

تکثیر

ترافیک تکثیر
تکثیر یعنی انتقال تغییرا بین  DCها .برای مثال وقتی کاربری اضافه میشود یا کلمه عبورش تغییر میکند این تغییر در یکی از
دایرکتوریها ثب میشود .این تغییر باید روی همه  DCهای دیگر در دامنه نیز اعمال شود.
 Active Directoryتایید می کند دو نوع شبکه در سازمان موجود اس  .شبکه با ارتباط قوی و ضعیف .هر نوع تغییری در Active
 Directoryباید فورا روی  DCهای دیگر که با این  DCارتباط قوی دارد تکثیر شود .ولی ممکن اس مایل نباشیم تغییر مذکور به
سرع روی لین های کند و ضعیف به سم سای دیگری تکثیر شود و بخواهیم این تکثیر را مدیری کنیم.
ی سای  Active Directoryنمایانگر بخشی از شبکه میباشد که با شبکه سازمان ارتباط قوی دارد .وقتی سای را تعریف میکنیم
 DCداخل سای تغییرا را تقریبا فوری تکثیر میکند .تکثیر بین سای ها میتواند زمانبندی شده و مدیری شده باشد.
محلیسازی سرویس
 Active Directoryی سرویس توزیع شده اس  .حداقل  DCمورد نیاز دو دستگاه میباشد در حالی که  DCهای بیشماری که
سرویس مشابه میدهند وجود دارند .اگر بیش از ی سای شبکه داشته باشیم و در هر کدام ی  DCقرار دهیم کالین ها برای
سرویس تایید هوی به  DCسای خود متصل میشوند و این یعنی محلیسازی سرویس.
سای ها به محلیسازی سرویسها کم میکنند که یکی از آنها سرویسهای ارائه شده توسط  DCمیباشد .در زمان ورود به شبکه
کالین ها مستقیما به  DCسای خود متصل میشوند .اگر  DCسای در دسترس نباشد به سم ی  DCدیگر در سای های دیگر
که قادر به تایید هوی اس هدای میشوند.
دیگر سرویسها نیز امکان محلی شدن را دارند .برای مثال ) Distributed File System (DFS Namespacesی سرویس
محلی اس  .کالین های  DFSمنابع تکثیرشده را از سرور با کارایی باال بر اساس سای  Active Directoryخود به دس میآورند.
در حقیق به دلیل اینکه کالین ها میدانند که در کدام سای حضور دارند هر سرویسی میتواند از مزایای سای برای محلیسازی خود
استفاده کند.
طراحی سایت
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به دلیل اینکه سای ها به منظور بهینهسازی تکثیر و محلیسازی تکثیر مورد استفاده قرار میگیرند باید زمان کافی برای ایجاد ساختار
مناس سای صرف کنیم .سای های  Active Directoryممکن اس ممکن اس بر سای های فیزیکی شبکه منطبق نباشد.
سناریوهای زیر را در نظر بگیرید:


دو دفتر در محلهای مجزا داریم .ی

 DCرا در هر محل قرار میدهیم .محلها با لین

کارایی تصمیم میگیریم برای هر دو محل فقط ی


قوی بهم متصل هستند و برای ارتقاء

سای در نظر بگیریم.

شبکه سازمانی ما دارای ساختمانهای جداس و پهنای باند بین آنها قوی اس  .از منظر تکثیر شبکه باید ی
باشد .بهرحال میخواهیم کالین ها را مجبور کنیم از ی

سای داشته

سرویس توزیعشده در محل خود استفاده کنند بنابراین برای

پشتیبانی از محلیسازی سرویس چند سای راهاندازی میکنیم.
بنابراین سای  Active Directoryمیتواند بیش از ی سای فیزیکی شبکه را شامل شود یا زیر مجموعهای از ی سای فیزیکی
شبکه منفرد باشد .نکته کلیدی این اس که سای ها هم به مدیری تکثیر و هم به محلیسازی سرویس کم میکنند .خصوصیا
زیادی در شبکه میتواند ما را در انتخاب نوع سای مورد نیاز کم کند:
سرعت ارتباط
سای ی واحد از شبکه اس که ویژگیهایی از قبیل سرع  ،قابلی اعتماد و هزینه دارد .پیشنهاد میشود حداقل پهنای باند سای
 512 Kbpsباشد .البته این مساله قطعی ندارد و بعضی از سازمانها لین هایی با پهنای باند  11یا حتی  18دارند.
جایگاه سرویس
به دلیل اینکه سای ها تکثیر و محلیسازی سرویس را مدیری میکنند ساختن آنها در محلی که  DCیا سرویس وابسته به  DCندارد
مفید نیس .
نکته

سایتهایی که  DCندارند

 DCها فقط ی سرویس توزیع شده در شبکه هستند .سرویسهای دیگر مانند  replicated DFS resourcesمتکی به سای
هستند .ما ممکن اس سای ها را با هدف محلیسازی سرویسها پیکربندی کنیم نه تایید هوی که در این موارد میتوانیم سای هایی
بدون  DCداشته باشیم.
جمعیت کاربران
کاربران نیز هر چند غیرمستقیم میتواند در طراحی سای ما تاثیر داشته باشد .اگر ی محل در شبکه تعداد کاربران زیادی داشته باشد
و تایید هوی با مشکل مواجه باشد قرار دادن ی  DCدر آن محل میتواند کارساز باشد .پس از اینکه  DCیا سرویس دیگری در محل
قرار گرف میتوانیم تکثیر را برای آن محل مدیری کنیم یا با پیکربندی ی سای سرویس را محلی کنیم.
خالصه کردن شاخصهای طراحی سایت
 Forestحداقل دارای ی سای اس  .سای پیشفرض هنگام راهاندازی ی
 Nameساخته میشود .ما هنگامی سای های بعدی را ایجاد میکنیم که:


بخشی از شبکه با ی



بخشی از شبکه دارای کاربران زیادی اس .

لین

 forestبا اولین  DCبا نام Default-First-Site-

ضعیف جدا میشود.



ترافی



بخواهیم محلیسازی سرویس را کنترل کنیم.



بخواهیم تکثیر بین  DCها را کنترل کنیم.

درخواس ارتباط با دایرکتوری آنقدر زیاد اس که ما را مجبور به نص ی

 DCمیکند.

تعریف سایت
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سای ها و عملیا تکثیر با استفاده از ابزار  Active Directory Sites and Servicesمدیری میشوند .برای تعریف ی سای
ی شیء از کالس  siteمیسازیم .شیء سای ی  containerاس که تکثیر را برای  DCها مدیری میکند .همچنین ی یا چند
شیء زیرشبکه میسازیم
شیء زیرشبکه بازهای از آدرسهای  IPرا تعریف میکند و به ی سای لین میشود .محلیسازی سرویس زمانی تحقق مییابد که
آدرس  IPکالین بتواند با سای از طریق ارتباط بین شیء زیرشبکه و سای عجین شود.
طریقه ساخ شیء سای بدین صور اس که روی گره  Sitesدر پنجره  Active Directory Sites And Servicesکلی
راس کرده و  New Siteرا انتخاب میکنیم .در کادر محاورهای  New Object – Siteهمانند شکل  11 -1نام سای را وارد کرده
و ی سای لین را انتخاب میکنیم .سای لین پیشفرض  DEFAULTIPSITELINKتنها سای لینکی اس که وجود دارد
مگر اینکه سای لین های اضافی طبق روشهای ارائه شده در درس  1همین فصل ایجاد شود.

کادر محاورهای New Object – Site
شکل 11 -1
پس از ساخ سای میتوانیم روی آن کلی راس کرده و با انتخاب  Renameنام آنرا تغییر دهیم .پیشنهاد میشود نام سای
 Default-First-Site-Nameرا به نام مناس تری تغییر دهیم.
سای زمانی میتواند مفید باشد که کالین ها و سرورها سایتی را که به آن تعلق دارند بشناسند .این کار با عجین شدن آدرس IP
سیستم با ی سای انجام میشود و اشیاء زیرشبکه این ارتباط را به دس میآورند .طریقه ساخ شیء زیرشبکه بدین صور اس که
ابتدا روی گره  Subnetsدر ابزار  Active Directory Sites And Servicesکلی راس کرده و  New Subnetرا انتخاب
میکنیم .کادر محاورهای  New Object – Subnetهمانند شکل  11 -1ظاهر میشود .شیء زیرشبکه به عنوان بازهای از آدرسها به
شکل پیشوند شبکه تعریف میشود .برای مثال برای ورود ی زیرشبکه نماینده آدرسهای  10.1.1.1تا  10.1.1.254با  11بی
 subnet maskپیشوند برابر خواهد بود با  .10.1.1.0/24برای اطالعا بیشتر درباره ورود آدرسها روی لین Learn More
 About Entering Address Prefixesدر کادر  New Object – Subnetکلی میکنیم.
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کادر محاورهای New Object – Subnet
شکل 11 -1
پس از ورود پیشوند شبکه شیء سایتی را که زیرشبکه با آن عجین شده انتخاب میکنیم .ی زیرشبکه میتواند با تنها ی سای عجین
شود .ولی به ی سای میتواند بیش از ی زیرشبکه لین شود .کادر محاورهای  Propertiesی سای همانند شکل 11 -2
زیرشبکههای عجین شده با سای را نشان میدهد .امکان تغییر زیرشبکهها در این کادر وجود ندارد ولی میتوان پنجره Properties
زیرشبکه را باز کرده و همانند شکل  11 -1سایتی را که زیرشبکه به آن لین شده تغییر داد.
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شکل 11 -2

کادر محاورهای  Propertiesی

سای

شکل 11 -1

کادر محاورهای  Propertiesی

زیرشبکه
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نکته

تعریف تمام زیرشبکههای IP

در محیط واقعی شبکه از تعریف زیرشبکههای  IPبه عنوان ی شیء زیرشبکه مطمئن میشویم .اگر آدرس  IPی کالین در هیت
محدوده زیرشبکه نباشد کالین نمیتواند تعیین کند به کدام سای تعلق دارد .در نتیجه مشکالتی در شبکه به وجود میآید.
زیرشبکههای  Backboneو زیرشبکههای مورد استفاده دسترسی از راه دور مانند  VPNرا فراموش نکنید.
مدیریت  DCها در سایتها
زمانهایی وجود دارد که نیاز به مدیری  DCها در سای های  Active Directoryداریم:


وقتی سای جدید میسازیم و  DCموجود را به آن منتقل میکنیم.



وقتی ی

 DCرا  demoteمیکنیم.



وقتی ی

 DCرا ایجاد میکنیم.

وقتی  forestایجاد میشود اولین  DCبه طور خودکار زیر شیء سای با نام  Default-First-Site-Nameقرار میگیرد DC .با نام
 SERVER01.contoso.comدر شکل  11 -1قابل روی اس  Additional DC .ها بر اساس آدرسهای  Ipشان به سای ها
اضافه میشوند .به عنوان مثال اگر سروری با آدرس  10.1.1.17در شبکه نشان داده شده در شکل  11 -1به  DCارتقا یابد به طور
خودکار به سای  BRANCHAافزوده میشود .شکل  SERVER02 11 -1را در سای  BRANCHAنشان میدهد.

ی  DCدر ی سای
شکل 11 -1
هر سای شامل حاوی ی  Servers containerمیباشد که خود آن حاوی ی شیء برای هر  DCدر آن سای اس Servers .
 containerدر ی سای باید تنها  DCها را نمایش دهد نه همه سرورها را .وقتی ی  DCساخته میشود به طور پیشفرض در
سای عجینشده با آدرس  IPخود قرار میگیرد .ولی ویزارد  Active Directory Domain Services Installationما را قادر
میسازد سای دیگری را برای این کار معرفی کنیم .همچنین میتوانیم شیء سرور را برای  DCدر سای مورد نظر از قبل ایجاد کنیم.
این کار با کلی راس روی  Servers containerدر سای مورد نظر و انتخاب  Serverاز منوی  Newقابل انجام اس .
در نهای پس از نص نیز میتوان  DCرا به سای دیگری منتقل کرد .فقط کافی اس روی سرور کلی راس کرده و  Moveرا
انتخاب کنیم .بهترین کار این اس که  DCرا در شیء سایتی قرار دهیم که با آدرس  IPمربوط به  DCها عجین شده باشد .اگر DC
دارای چند رابط شبکه باشد ( )multihomedباز هم فقط میتواند به ی سای تعلق داشته باشد .اگر سایتی  DCنداشته باشد
کاربران باز هم میتوانند به دامنه وارد شوند به دلیل اینکه درخواس ورود آنها توسط  DCکه در سای مجاور قرار دارد یا  DCدیگری
در دامنه بررسی میشود.
برای حذف ی شیء  DCروی آن کلی راس کرده و  Deleteرا کلی میکنیم.
مفهوم محل DC
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ما این درس را با بررسی  AD DSبه عنوان ی سرویس توزیع شده شروع کردیم که سرویس تاییدهوی روی بیش از ی  DCارائه
میشد .بعد یاد گرفتیم در توپولوژی شبکه جایگاه سای ها و  DCرا تعیین کنیم .حاال آمادگی این را داریم که ببینیم دقیقا محلیسازی
سرویس چگونه کار میکند و کالین ها چگونه  DCرا در سای خود پیدا میکند .اگرچه احتماال این جزئیا در امتحان جایی ندارد
ولی در زمان رفع عی در تایید هوی ی کامپیوتر یا کاربر به درد میخورد.
رکوردهای محلیابی سرویس ()Service Locator Records
وقتی ی  DCبه دامنه افزوده میشود سرویسهای خود را توسط ساخ رکوردهای محلیابی سرویس ( )SRVدر  DNSتبلیغ
میکند .برخالف رکوردهای میزبان ( )A recordsکه نامها را به آدرسهای  IPنگاش میکنند این رکوردها سرویسها را به نام میزبان
آن سرویس نگاش میکنند DC .توانایی خود در فراهم کردن سرویسهای تایید هوی و  directory accessبا ثب رکوردهای
 Kerberosو  LDAP SRVتبلیغ میکنند .این رکوردهای  SRVدر پوشههای بسیاری در زونهای  DNSمربوط به  forestافزوده
میشوند .اولین پوشه در زون دامنه قرار میگیرد .نام آن  _tcpبوده و حاوی رکوردهای  SRVهمه  DCهای دامنه اس  .پوشه دوم
مختص سایتی اس که در آن  DCقرار دارد و در مسیر  path_sites\sitename\_tcpواقع شده اس  .در شکل  11 -1میتوانیم
رکوردهای  Kerberosو  LDAP SRVرا برای  SERVER02.contoso.comدر سای _sites\BRANCHEA\_tcp
ببینیم .همچنین میتوانیم پوشه  _tcpرا در اولین سطح زیر زون ببینیم.

رکورد  SRVبرای  SERVER02در سای BRANCHA
شکل 11 -1
همین رکوردها در محلهای زیادی در زون  _msdcs.domainNameثب میشود .نمونه آن  _msdcs.contoso.comدر شکل
 11 -1میباشد .این زون حاوی رکوردهایی برای  Mictosoft Domain Cotroller Servicesاس  .کاراکتر خط زیر (_) در
 RFCشماره  1111تعریف شده اس .
رکوردهای محلیابی حاوی موارد زیر اس :
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نام سرویس و شماره پورت این بخش از رکورد سرویسی را با ی

پور ثاب مشخص میکند .لزوما از پور های

شناختهشده نیس  .رکوردهای  SRVدر ویندوز سرور  2008دارای سرویسهای  LDAPبا پور  Kerberos ، 289با
پور  ، 88پروتکل  Kerberos Passwordبا پور  111و سرویسهای  GCبا پور  2118میباشد.


پروتکل پروتکل الیه چهارم از مدل  OSIیعنی الیه انتقال را مشخص میکند( TCPیا  .)UDPسرویس میتواند در
رکوردهای  SRVجداگانه از هر دو پروتکل استفاده کند .برای مثال رکوردهای  Kerberosهم با  TCPو هم با  UDPثب
میشوند .کالین های مایکروساف فقط از  TCPاستفاده میکنند در حالی که کالین های لینوکس از  TCPهم میتوانند
استفاده کنند.



نام میزبان سرویس

نامی اس که به ی

رکورد  Aبرای میزبان ی

سرویس برمیگردد .وقتی ی

کالین

درخواس سرویس را صادر میکند سرور  DNSرکورد  SRVو رکوردهای  Aمنتس را برمیگرداند بنابراین کالین نیازی
به انتقال ی

درخواس جداگانه به منظور تحلیل نام ی

سرویس ندارد.

نام سرویس در رکورد  SRVاز استاندارد سلسلهمراتبی  DNSتبعی میکند یعنی اجزاء آن با نقطه از هم مجزا میشوند .برای مثال
سرویس  Kerberosمربوط به  DCبه صور زیر ثب میشود :
Kerberos._tcp.sitename._sites.domainName
خواندن این رکورد از راس به چپ نظیر رکوردهای  DNSبه صور زیر تعبیر میشود:


 : DomainNameدامنه یا زون مثال contoso.com



 : _sitesهمه سای های ثب شده با DNS



 : siteNameسای  DCکه سرویس را ثب میکند.



 : _tcpهر سرویس مبتنی بر  TCPدر سای



 : Kerberosی

) Kerberos Key Distribution Center (KDCبا استفاده از  TCPبه عنوان پروتکل الیه انتقال

محل DC
کالین ویندوزی را تصور کنید که تازه به دامنه  joinشده اس  .راه اندازی مجدد میشود ،ی آدرس  IPجدید از  DHCPمیگیرد و
آماده برای تایید هوی اس  .کالین چطور  DCرا پیدا میکند؟ به این صور که کالین درخواس را از طریق پوشه  _tcpکه حاوی
همه رکوردهای همه  DCها در دامنه اس انجام میدهد DNS .لیستی از همه  DCهای متناظر برمیگرداند و کالین تالش میکند
با همه آنها تماس برقرار کند .اولین  DCکه به کالین پاسخ میدهد آدرس  IPرا بررسی کرده و کالین را از سایتی که به آن تعلق
دارد آگاه میکند .کالین نام سای را در رجیستری ذخیره میکند و بعد درخواس را برای  DCهایی که در پوشه  _tcpبه تفکی
سای موجود اس ارسال میکند DNS .لیستی از همه  DCهای سای برمیگرداند .کالین برای اتصال به همه آنها تالش میکند و
آن  DCکه اول پاسخ دهد کالین را تایید هوی میکند.
کالین به این  DCوابستگی پیدا میکند و هر بار تالش میکند با این  DCتایید هوی شود .اگر  DCدر دسترس نبود کالین دوباره
مراحل را از پوشه  _tcpمربوط به سای تکرار میکند و تالش میکند با همه  DCها در سای ارتباط برقرار کند .ولی اگر کالین ی
لپ تاپ باشد چه اتفاقی میافتد؟ تصور کنید کامپیوتر در سای  BRANCHAتایید هوی میشود و سپس کاربر کامپیوتر را به
سای  BRANCHBمنتقل میکند .وقتی کامپیوتر روشن میشود سعی میکند با  DCسای  BRANCHAتایید هوی شود .آن
 DCبه آدرس  IPکالین توجه میکند و متوجه میشود مربوط به سای  BRANCHBاس  .سپس کالین را از این موضوع آگاه
میکند .بعد کالین به  DNSبرای  DCهای سای  BRANCHBدرخواس ارسال میکند.
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با ذخیره زیرشبکه و اطالعا سای در  Active Directoryتوسط ثب سرویسها در  DNSمیتوانیم ببینیم که چطور ی
برای استفاده از ی سرویس در سای خودش تشویق میشود .این یعنی محلیسازی سرویس.

کالین

پوشش سایت ()Site Coverage
اگر سایتی  DCنداشته باشد چه اتفاقی میافتد؟ سای ها به منظور هدای کاربران به سم نسخههای محلی از منابع تکثیرشده نظیر
پوشههای اشتراکی در فضای نام  DFSبه کار میرود بنابراین میتوانیم سایتی بدون  DCداشته باشیم .در این مورد نزدی ترین DC
رکورد  SRVخود را در پروسهای به نام پوشش سای  ،در سای ثب میکند .بنابراین سایتی بدون  DCتوسط ی  DCدر سای
دیگری با کمترین هزینه ارتباطی پوشش داده میشود .درباره هزینه لین سای در درس بعدی یاد میگیریم .در صورتی که بخواهیم
کنترل کاملی روی تایید هوی در سای های بدون  DCداشته باشیم میتوانیم پوشش سای و اولوی رکورد  SRVرا به صور دستی
پیکربندی کنیم.
تمرینات پیکربندی  Siteو Subnet
در این تمرینا ساختار  Siteو  Subnetرا برای دامنه  contoso.comپیاده سازی می کنیم .برای انجام این تمرینا به ی
نیاز داریم که دارای دو  DCبه نامهای  SERVER01و  SERVER02باشد.
تمرین اول پیکربندی Default Site
ی دامنه جدید حاوی سای  Default-First-Site-Nameمی باشد در این تمرین می خواهیم نام  Siteرا عوض کرده و دو
 subnetرا به آن منتس کنیم.
 -0ابزار  Active Directory Sites And Servicesرا باز می کنیم.
 -2روی  Default-First-Site-Nameکلی راس کرده و  Renameرا انتخاب می کنیم
 -3عبار  HEADQUARTERSرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
چون نام سای ها در  DNSثب می شود باید از ی نام سازگار با  DNSبرای سای استفاده شود.
 -4روی  Subnetsراس کلی کرده و  New Subnetرا انتخاب می کنیم
 -5در کادر  Prefixعبار  10.0.0.0/24را تایپ می کنیم
 -6در لیس  Select A Site Object For This Prefixگزینه  HEADQUARTERSرا انتخاب می کنیم
 -7روی  OKکلی می کنیم
 -8روی  Subnetsراس کلی کرده و  New Subnetرا انتخاب می کنیم
 -9در کادر  Prefixعبار  10.0.1.0/24را تایپ می کنیم
 -01در لیس  Select A Site Object For This Prefixگزینه  HEADQUARTERSرا انتخاب می کنیم
 -00روی  OKکلی می کنیم
تمرین دوم

دامنه

ساخت یک سایت Additional

سای ها این امکان را به ما می دهند تا ترافی تکثیر را کنترل کرده و سرویسهایی از قبیل تایید هوی و دسترسی به دایرکتوری را
متمرکز کنیم .در این تمرین ی سای خواهیم ساخ و ی  subnetبه آن نسب میدهیم.
 .1ابزار Active Directory Sites And Servicesرا باز می کنیم
 .1روی  sitesراس کلی

کرده و  New Siteرا انتخاب می کنیم

 .2در کادر نام عبار  BRANCHAرا تایپ می کنیم
 DEFAULTIPSITELINK .1را انتخاب می کنیم
 .1روی  OKکلی

میکنیم
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ی کادر محاوره ای  Active Directory Domain Servicesباز شده و مراحل تکمیل پیکربندی ی
شرح می دهد
 .1روی  OKکلی میکنیم
 .1روی  Subnetsراس کلی

سای را

کرده و  New Subnetرا انتخاب می کنیم

 .8در کادر  Prefixعبار  10.1.1.0/24را تایپ می کنیم
 .9در لیس  Select A Site Object For This Prefixگزینه  BRANCHAرا انتخاب می کنیم
 .11روی  OKکلی

می کنیم

 .11در ابزار  ، Active Directory Sites And Servicesگره  Subnetsرا باز می کنیم
 .11روی  10.1.1.0/24کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم

 .12در کادر توضیحا عبار  Primary subnet for branch officeرا تایپ می کنیم
 .11در لیس بازشوی  BRANCHA ، Siteرا انتخاب می کنیم
 .11روی  OKکلی

می کنیم

خالصه درس



سای ها اشیاء  Active Directoryهستند که برای مدیری تکثیر دایرکتوری و محلیسازی سرویس ها بکار می روند
برای پیکربندی ی

سای باید ی

شیء سای بسازیم و ی

subnetداشته باشد اما هر  subnetتنها متعلق به ی

 subnetبرای آن مشخص کنیم .ی

سای می تواند چندین

سای اس



 DCها در درون سای ها به عنوان اشیاء سرور قرار می گیرند



 DCها برای اعالم سرویسهای تایید هوی و دسترسی به دایرکتوری خود رکورد ) service locator (SRVثب میکنند.
این رکوردها در گره های مخصوصی در حوزههای  DNSبرای دامنه و  forestساخته می شوند



اعضای دامنه در حین فرایند تایید اعتبار سای خود را شناسایی می کنند DC .ها از آدرس  IPکالین و اطالعا سای و
 subnetدامنه برای مشخص کردن سای

مربوط به آن کالین استفاده می کنند و سپس این اطالعا را برای کالین می

فرستند
سئواال پایان درس
 .1کالینتهای یکی از شعبا شرک در هنگام ورود به کندی عمل می کنند .همچنین می دانیم که سرور این رایانه ها ی
در ی

سای راه دور می باشد .کدام ی

DC

از موارد زیر ممکن اس باعث بروز این مشکل شده باشد؟

 DC .Aشعبه عضو برای سای تعریف نشده اس .
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 .Bسای

شعبه به ی

سای لین

منتس نیس .

 .Cبازه  IPشعبه برای سای تعریف شده نیس .
 subnet .Dمریوط به شعبه برای دو سای تعریف شده اس
 .1ی

 RODCبه یکی از شعباتمان اضافه می کنیم .می خواهیم مطمئن شویم که تمام کالین ها در شعبه توسط RODC

تایید اعتبار شوند .چه باید کرد؟ ( در صور نیاز تمام گزینه های درس را انتخاب کنید)
 . Aی شیء  subnetبا پیشوند شبکه محدوده آدرس  IPشعبه میسازیم.
 . Bی حساب برای  DCدر  OUمریوط به سای میسازیم.
 . Cی  site link transportبرای سای میسازیم.
 . Dی شیء سای برای شعبه میسازیم.
 . Eی شیء سرور در شیء سای برای شعبه میسازیم.

درس  :2پیکربندی  Global Catalogو پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
وقتی بیش از ی  DCدر دامنه داشته باشیم باید به فکر تکثیر بان اطالعاتی بین  DCها باشیم .در این درس میبینیم که کدام
پارتیشنهای دایرکتوری روی  DCتکثیر میشود و چطور تکثیر  GCو پارتیشنها را مدیری میکنیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


هدف  GCرا تشریح کنیم.



 DCها را به عنوان سرورهای  GCپیکربندی کنیم.



 Universal group membership cachingرا پیادهسازی کنیم.



نقش پارتیشنهای دایرکتوری برنامه را توضیح دهیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
مرور پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
در فصل  1یاد گرفتیم که  AD DSحاوی ی انباره داده برای  identity and managementو به طور خاص بان اطالعاتی
دایرکتوری Ntds.dit ،میباشد .در این فایل پارتیشنهای دایرکتوری قرار دارند .هر پارتیشن که  naming contextنیز نامیده
میشود حاوی اشیاء حوزه مشخص و هدف میباشد .سه  naming contextاصلی در این کتاب بحث میشود:


Domain

) naming context (NCمربوط به دامنه حاوی همه اشیاء ذخیره شده در دامنه شامل

کاربران ،گروهها ،کامپیوترها و ) Group Policy container (GPCها میباشد.


Configuration

پارتیشن پیکربندی حاوی اشیائی اس که نمایانگر ساختار منطقی  forestشامل دامنهها،

توپولوژی فیزیکی (سای  ،زیرشبکه و سرویسها) میباشد.


Schema
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هر  DCی کپی یا  replicaاز  naming contextهای مختلف نگه میدارد .پیکربندی همانند  schemaروی همه  DCهای
 forestتکثیر میشود Naming context .دامنه برای ی دامنه روی همه  DCهای دامنه نه دامنههای دیگر تکثیر میشود بنابراین
هر  DCحداقل سه  replicaدارد NC :دامنه برای دامنه خود ،پیکربندی و .schema
قبال  replicaها کامل بودند .یعنی حاوی همه اشیاء ی خصیصه بودند و روی همه  DCها قابل تغییر بودند .با آمدن ویندوز سرور
 2008سرورهای  RODCتصویر آنرا عوض کردند .ی  RODCی  replicaفقط خواندنی از همه اشیاء در پیکربندی schema ،و
 NCدامنه برای دامنه خود نگه میدارد .بهرحال خصیصههای مشخصی وجود دارند که روی  RODCتکثیر نمیشوند .مثال کلمه عبور
کاربران مگر اینکه سیاس کلمه عبور  RODCاجازه چنین تکثیری را بدهد .همچنین خصیصههایی وجود دارند که برای دامنه و
 forestامنیتی هستند که هیتگاه روی  RODCتکثیر نمیشوند.
مفهوم Global Catalog
ی  forestرا با دو دامنه تصور کنید .هر دامنه دو  DCدارد .هر چهار  DCی  replicaاز  schemaو پیکربندی  forestرا نگه
میدارند DC .های دامنه  Aدارای  replicaهای مربوط به  NCدامنه برای دامنه  Aو  DCهای دامنه  Bدارای  replicaهای NC
دامنه برای دامنه  Bمیباشند.
وقتی کاربری در دامنه  Bکاربر ،کامپیوتر یا گروهی را در دامنه  Aجستجو میکند چه اتفاقی میافتد؟  DCهای دامنه  Bهیت
اطالعاتی درباره اشیاء دامنه  Aندارند بنابراین نمیتوانند پاسخ درخواس را بدهند.
اینجا جایی اس که  GCبه عرصه میآید GC .ی پارتیشن اس که اطالعا همه اشیاء را در  forestذخیره میکند .وقتی کاربری
در دامنه  Bی شیء را در دامنه  Aجستجو میکند  GCنتایج جستجو را فراهم میکند .جه بهینهسازی کارایی GC ،همه
خصیصههای همه اشیاء forestرا ذخیره نمیکند و زیرمجموعهای از خصیصههایی که برای جستجو بین دامنهها مفید هستند ذخیره
میکند .به همین دلیل  GCرا به نام ) partial attribute set (PASنیز مینامند .اگر بخواهیم بر اساس نقش  GCرا تعریف کنیم
نوعی اندیس برای انباره داده  AD DSمیباشد.
جانمایی سرورهای GC
 GCکارایی سرویس دایرکتوری را به حد زیادی افزایش میدهد و برای برنامههایی نظیر  Microsoft Exchange Serverو
 Microsoft Office Outlookضروری اس  GC .میتواند از ی  DCسرویس بگیرد و در حال ایدهآل هر  DCمیتواند ی
سرور  GCباشد .در حقیق بسیاری از سازمانها در حال حاضر  DCهای خود را به عنوان سرور  GCپیکربندی میکنند.
ایراد اینچنین پیکربندی در تکثیر مشخص میشود GC .پارتیشنی اس که باید تکثیر شود .در ی  forestبا ی دامنه اگر همه DC
ها به عنوان  GCپیکربندی شوند بار کمی اضافه میشود زیرا همه  DCها قبال مجموعه کاملی از خصیصههای همه اشیاء دامنه و
 forestرا نگهداری میکردند .در ی  forestبزرگ و با چند دامنه بار اضافی مربوط به تکثیر تغییرا  PASاشیاء در دامنههای دیگر
اس  .بهرحال بسیاری از سازمانها به این نتیجه رسیدهاند که تکثیر  Active Directoryبه اندازه کافی کارایی دارد و نگران این
مساله نیستند .اگر بخواهیم همه  DCها را به عنوان  GCتعریف کنیم دیگر نیاز نیس نگران جای infrastructure operation
 masterباشیم .این نقش در شرایطی که همه  DCها سرور  GCهستند زائد اس .
توصیه میشود سرور  GCرا روی  DCدر ی سای زمانی پیکربندی کنیم که حداقل یکی از شرایط زیر حاکم باشد:


ی



ارتباط با ی



سای حاوی سرور  Exchangeباشد.

برنامه پرکاربرد درخواس های دایرکتوری را با استفاده از پور  2118صادر کند.
سرور  GCکند یا متزلزل باشد.

پیکربندی سرور GC
وقتی اولین دامنه در  forestساخته میشود اولین  DCبه عنوان  GCپیکربندی میشود .ما باید برای هر  additional DCتصمیم
بگیریم که  GCباشد یا نه .هنگام نص  DCبا ویزارد نص دامنه یا دستور  Dcpromo.exeامکان پیکربندی  GCوجود دارد .راه
دیگر حذف یا اضافه  GCاز  DCابزار  Active Directory Sites And Servicesاس  .گره سای و سپس  Serversرا در سای
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و در نهای شیء سرور  DCرا باز میکنیم .روی گره  NTDS Settingsکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .در
زبانه  Generalکه در شکل  11 -1نشان داده شده اس کادر  Global Catalogرا عالم میزنیم .برای حذف  GCاز  DCهمین
مراحل را انجام داده و عالم کادر  Global Catalogرا برمیداریم.

کادر محاورهای  Propertiesمربوط به  NTDS Settingsکه کادر عالم  Global Catalogرا نشان میدهد.
شکل 11 -1
Universal Group Membership Caching
در فصل  1یاد گرفتیم که  Active Ditectoryاز گروههای  universalپشتیبانی میکند .این گروهها برای افزودن کاربران و
گروههایی از دامنههای مختلف در  forestطراحی شده اس  .عضوی این گروهها روی  GCتکثیر میشود .اگر  GCدر دسترس نباشد
گروه نیز در دسترس نخواهد بود .ممکن اس گروه  universalبرای جلوگیری از دسترسی کاربری به منابع شبکه استفاده شود بنابراین
ویندوز از تایید هوی کاربر امنتاع میورزد .اگر کاربر قبال به سیستم خود وارد شده باشد با استفاده از اعتبار  cacheشده میتواند وارد
شود ولی به محض اینکه تالش کند به منابع شبکه دسترسی پیدا کند با پیغام خطا مواجه میشود .به عنوان خالصه اگر ی سرور GC
در دسترس نباشد کاربران نمیتوانند به منابع شبکه دسترسی پیدا کنند.
اگر همه  DCها سرور  GCهم باشند این مساله بروز نمیکند .اگر تکثیر معضل شبکه باشد و نخواهیم  DCرا به عنوان  GCپیکربندی
کنیم میتوانیم ورود موفق را با ) universal group membership caching (UGMCتسهیل کنیم .وقتی  UGMCرا روی
ی  DCدر ی شعبه پیکربندی میکنیم آن  DCاطالعا عضوی گروههای  universalرا از ی  GCبرای کاربر هنگام اولین ورود
کاربر در سای دریاف میکند و  DCاین اطالعا را  cacheکرده و هر  8ساع یکبار این اطالعا را به روز میکند .از این طریق اگر
کاربری بعدا وارد شود و سرور  GCدر دسترس نباشد  DCمیتواند از اطالعا  cacheشده برای صدور مجوز ورود کاربر استفاده کند.
بنابراین پیشنهاد میشود که در سای هایی که با سرور  GCارتباط مطمئنی ندارند روی  DCها  UGMCرا پیکربندی کنیم .برای
پیکربندی  UGMCابزار  Active Directory Sites And Servicesرا باز کرده و سای را در کنسول انتخاب میکنیم .در پنجره
جزئیا روی  NTDS Site Settingsکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای NTDS Site
 Settings Propertiesهمانند شکل  11 -8گزینه  Universal Group Membership Cachingرا آشکار میکند .حاال
میتوانیم کادر را عالم بزنیم و  GCرا که به روز رسانی از روی آن انجام میشود مشخص کنیم.
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کادر محاورهای  NTDS Site Settings Propertiesبا گزینهای برای فعال کردن Universal Group
شکل 11 -8
Membership Caching
پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
از آنجائیکه پارتیشنهای دامنه ،پیکربندی و  schemaمربوط به دایرکتوری روی همه  DCهای دامنه تکثیر میشود و عالوه بر آن
پیکربندی و  schemaروی همه  DCهای  forestنیز تکثیر میشود  Active Directoryهمچنین از پارتیشنهای دایرکتوری
برنامه پشتیبانی میکند .ی پارتیشن دایرکتوری برنامه بخشی از انباره دادهس که حاوی اشیاء مورد نیاز ی برنامه یا ی سرویس
میباشد و این سرویس یا برنامه خارج از سرویس اصلی  AD DSاس  .برخالف دیگر پارتیشنها پارتیشنهای برنامه میتواند هدف
تکثیر روی  DCهای خاصی باشد .به طور پیشفرض آنها روی همه  DCها تکثیر نمیشوند.
پارتیشنهای دایرکتوری برنامه به منظور پشتیبانی از برنامهها و سرویسهای مرتبط با دایرکتوری طراحی شده اس  .آنها میتوانند
حاوی انواع اشیاء به جز واحدهای امنیتی مانند کاربران ،کامپیوترها یا گروههای امنیتی باشند .به دلیل اینکه این پارتیشنها فقط زمان
نیاز تکثیر می شوند مزایایی از قبیل تحمل خرابی ،دسترس پذیری و کارایی را در شرایط تکثیر بهینه به همراه دارند.
سادهترین راه برای درک این نوع پارتیشن بررسی پارتیشنهایی اس که توسط سرور  DNSنگهداری میشود .وقتی ی زون Active
 Directoryعجین شده میسازیم رکوردهای  DNSبا استفاده از ی پارتیشن دایرکتوری برنامه بین سرورهای  DNSتکثیر میشوند.
پارتیشن و اشیاء رکورد  DNSآن روی همه  DCها تکثیر نمیشود و فقط روی آنهایی که به عنوان سرور  DNSعمل میکنند تکثیر
میشوند.
ما میتوانیم این پارتیشنها را در  forestبا باز کردن پنجره  ADSI Editببینیم .روی ریشه ابزار کلی راس کرده و Connect To
را انتخاب میکنیم .در لیس بازشوی  Select A Well Known Naming Contextگزینه  Configurationرا انتخاب و روی
 OKکلی میکنیم .گره  Configurationو بعد پوشهای که نماد پارتیشن  configurationاس را باز میکنیم و سپس در ساختار
کنسول پوشه  )CN=Partitions( Partitionsرا انتخاب میکنیم .در پنل وسط پارتیشنهای انباره داده  AD DSرا همانند شکل
 11 -9میبینیم.
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پارتیشنها در contoso.com forest
شکل 11 -9
به دو پارتیشن شکل  ForestDnsZones 11 -9و  DomainDnsZonesتوجه کنید .بیشتر پارتیشنهای برنامه توسط برنامههای
کاربردی که به آن نیاز دارند ساخته میشود DNS .ی نمونه از این برنامههاس و Telephony Applocation Programming
) Interface (TAPIنمونه دیگری اس  .اعضای گروه  Enterprise Adminsهم میتوانند پارتیشنهای دایرکتوری را با دستور
 Ntdsutil.exeبه صور دستی بسازند.
پارتیشن برنامه هر جایی از فضای نام  forestکه پارتیشن دامنه حضور دارد میتواند ظاهر شود .نامهای  DNمربوط به پارتیشنهای
 DNSبرای مثال  DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=comپارتیشنها را به عنوان فرزند پارتیشنهای دامنه
 DC=contoso,DC=comجای میدهند .ی پارتیشن برنامه همچنین میتواند فرزند ی پارتیشن برنامه دیگر یا ی  treeجدید
در  forestباشد.
به زبان ساده ما از ابزار مختص برنامه برای مدیری پارتیشن دایرکتوری برنامه ،داده آن و تکثیر آن استفاده میکنیم .برای مثال با
افزودن زون عجین شده  Active Directoryبه ی سرور  DNSباعث میشود به طور اتوماتی  DCبرای دریاف کپی پارتیشن
 DomainDnsپیکربندی شود .با ابزارهایی نظیر  Ntdsutil.exeو  Ldp.exeمیتوانیم پارتیشنهای دایرکتوری برنامه را به طور
مستقیم مدیری کنیم.
خیلی مهم اس که قبل از  demoteکردن  DCمواظ پارتیشنهای برنامه باشیم .اگر ی  DCمیزبان ی پارتیشن دایرکتوری
برنامه باشد باید هدف پارتیشن را ارزیابی کنیم و ببینیم آیا مورد نیاز برنامهای هس یا نه و اینکه  DCمیزبان آخرین کپی از پارتیشن
اس که در این صور پاک کردن  DCمنتج به از دس رفتن دائم همه اطالعا پارتیشن میشود .اگرچه ویزارد Active
 Directory Domain Services Installationپیغام میدهد که پارتیشهای دایرکتوری برنامه را حذف کنیم ولی پیشنهاد
میگردد این کار به صور دستی قبل از  demoteکردن  DCصور گیرد.
تمرینات

تکثیر و پارتیشنهای دایرکتوری

در این تمرین تکثیر  GCرا پیکربندی و پارتیشنهای دایرکتوری برنامه  DNSرا بررسی می کنیم .برای انجام این تمرینا الزم اس
تمرینا درس اول را انجام داده باشیم
تمرین اول

پیکربندی یک سرور Global Catalog

اولین  DCدر  forestبه عنوان  GCعمل می کند ،ممکن اس بخواهیم ی سرور  GCدیگر برای پشتیبانی از پرس و جوهای
دایرکتوری  ،ورود و برنامه هایی مانند سرور  Exchangeاضافه کنیم .در این تمرین  SERVER02را به عنوان میزبان replica of
 the partial attribute setیا  GCپیکربندی می کنیم.
 -0با اعتبار  Administratorوارد  SERVER01می شویم
 -2ابزار  Active Directory Sites And Servicesرا باز می کنیم
 -3گره  Servers ، BRANCHAو  SERVER02را باز می کنیم
 -4روی  NTDS Settingsدر زیر  SERVER02راس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 Global Catalog -5را انتخاب کرده و روی  OKکلی می کنیم
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پیکربندی Universal Group Membership Caching

تمرین دوم

در سای های بدون  ، GCاگر  DCنتواند با سرور  GCدر سای دیگر ارتباط برقرار کند  ،ورود کاربران ممکن اس با مشکل مواجه
شود .برای کم کردن مشکالتی از این دس می توانیم ی سای را طوری پیکربندی کنیم که اطالعا عضوی گروههای
universalرا در خود  cacheکند .در این تمرین ی سای خواهیم ساخ و برای  cacheکردن اطالعا عضوی گروههای
 universalآنرا پیکربندی می کنیم
 -0روی  Sitesراس کلی کرده و  New Siteرا انتخاب می کنیم
 -2در کادر نام عبار  BRANCHBرا تایپ می کنیم
 DEFAULTIPSITELINK -3را انتخاب می کنیم
 -4روی  OKکلی می کنیم
در دنیای واقعی نیاز داریم که حداقل ی  subnetبرای این سای درس کرده و ی  DCدر  BRANCHBنص کنیم
 BRANCHB -5را در کنسول انتخاب می کنیم
 -6روی  NTDS Site Settingsدر پنجره وسط  ،کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -7در زبانه  Site Settingsکادر  Enable Universal Group Membership Cachingرا عالم می زنیم
 -8روی OKکلی می کنیم
بررسی پارتیشنهای دایرکتوری برنامه

تمرین سوم

در این تمرین به جستجو در پارتیشن دایرکتوری برنامه  DomainDnsZoneبوسیله  ADSI Editخواهیم پرداخ
 ADSI Editرا از  Administrative Toolsباز می کنیم
-0
 -2روی گره ریشه ابزار  ADSI Editکلی راس کرده و گزینه  Connect Toرا انتخاب می کنیم
 -3در لیس بازشوی  Configuration ، Select A Well Known Naming Contextرا انتخاب و روی  OKکلی می
کنیم
 -4در کنسول  Configurationرا انتخاب کرده و آن را باز می کنیم
 CN=Configuration, DC=contoso, DC=com -5را انتخاب کرده و آن را باز می کنیم
 CN=Partitions -6را انتخاب می کنیم
 -7نام  Directory Partitionبرای  DomainDnsZones partitionرا یادداش میکنیم.
DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=com
 -8روی  ADSI Editکلی راس کرده و گزینه  Connect Toرا انتخاب می کنیم
 -9گزینه  Select Or Type A Distinguished Name Or Naming Context optionرا انتخاب می کنیم
 -01در کادر بازشو عبار  DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=comرا تایپ کرده و OKرا کلی می کنیم
 -00در کنسول  Default Naming Contextرا انتخاب کرده و آن را باز می کنیم
 -02گزینه  DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=comرا انتخاب و باز می کنیم
 -03گزینه  CN=MicrosoftDNSرا انتخاب و باز می کنیم
 DC=contoso.com -04را انتخاب می کنیم
 -05اشیاء درون این  containerرا بررسی کرده و آنها را با رکورد های  DNSدامنه  contoso.comمقایسه می کنیم
خالصه درس


) global catalog (GCشامل ی کپی از همه اشیاء در  forestمیباشد ولی فقط برخی از خصیصههای شیء را
نگه میدارد .همچنین ) partial attribute set (PASنیز نامیده می شود
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 سرورهای  GCباعث بهبود فرآیند پرس و جوی دایرکتوری و ورود بوده و برای برنامههایی مانند Exchange
 Server.اطالعا فراهم می کنند
 اولین  DCدر  forestسرور  GCمی باشد و ما می توانیم با استفاده از دستور  Dcpromo.exeیا Active
 Directory Domain Services Installation Wizardیا ابزار Active Directory Sites And
 Servicesی  DCرا به سرور  GCتبدیل کنیم
 اگر سای ما  GCنداش می توانیم با ) universal group membership caching (UGMCاحتمال بروز
خطا در زمان در دسترس نبودن سرور  GCرا کاهش دهیم
 پارتیشنهای دایرکتوری برنامه منحصربه فرد هستند زیرا می توانند به تمام  DCها در سطح  forestتکیر شوند.
حوزههای  Active Directory integrated DNSدر پارتیشنهای برنامه نگهداری می شوند
سئواال پایان درس
 .1یکی از شعبه های ما با ی خط کند و نامطمئن به مرکز داده متصل اس می خواهیم مطمئن شویم که  DCشعبه ما حتی
زمانی که نمی تواند به سرور  GCدسترسی داشته باشد ،قابلی تایید هوی کاربران را داشته باشد .کدام ی

از پیکربندی

های زیر باید انجام شود؟
Read-only domain controller . A
Application directory partition . B
Intersite replication . C
Universal group membership caching . D
 .1به عنوان مدیر شبکه در شرک  contoso.comمشغول به کار هستیم Forest .شرک دارای سه دامنه می باشد که هرکدام
از آنها دارای چهار  DCمی باشد .می خواهیم نقش  DCی

سرور را در دامنه ریشه  forestحذف کنیم می خواهیم مطمئن

شویم که آسی دائمی به پارتیشنهای  Active Directoryنمی رسد .کدام ی

از پارتیشنهای Active Directory

زیر میتواند تنها در آن  DCموجود باشد؟ ( در صور نیاز تمام گزینه های درس را انتخاب کنید)
Schema . A
Configuration . B
Domain . C
Partial attribute set . D
Application directory partition . E
 .2می خواهیم تمام DCهای موجود در forestرا به صور  GCپیکربندی کنیم .کدام ابزار ما را در رسیدن به این هدف کم
می کند؟
Dcpromo.exe . A
Active Directory Domain Services Installation Wizard . B
 . Cابزار Active Directory Sites and Services
 . Dابزار Active Directory Users and Computers
Active Directory Domains and Trusts . E

درس  :3تکثیر پیکربندی
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در درس  1یاد گرفتیم که سای و اشیاء زیرشبکه با هدف فعال کردن محلیسازی تایید هوی و دسترسی دایرکتوری روی Active
 Directoryو کالین ها بسازیم .یاد گرفتیم جای  DCرا در شبکه تعیین کنیم .در درس  1سرورهای  GCو پارتیشنهای دایرکتوری
برنامه را پیکربندی کردیم و تعیین کردیم چه مواردی بین  DCها تکثیر شود .در این درس یاد میگیریم چطور و چه زمانی عملیا
تکثیر اتفال میافتد .میبینیم که چرا پیکربندی پیشفرض  Active Directoryاز تکثیر موثر پشتیبانی میکند و چرا باید این
پیکربندی را طوری تغییر ده یم که تکثیر با همان تاثیر و کاراتر از قبل بر اساس توپولوژی شبکه انجام شود.
بعد از این درس یاد میگیریم:


به منظور پیکربندی تکثیر بین دو  DCاشیاء ارتباط بسازیم.



سای لین ها و هزینههای آنرا پیادهسازی کنیم تا بتوانیم تکثیر را بین سای ها مدیری کنیم.



سرورهای با اولوی اول  bridgeheadرا تخصیص دهیم.



 Notification and pollingرا بشناسیم



با استفاده از دستور  Repadmin.exeتکثیر را آنالیز کرده و گزارش بگیریم.



با استفاده از دستور  Dcdiag.exeصح تکثیر  Active Directoryرا چ

کنیم.

زمان تقریبی  91 :دقیقه
مفهوم تکثیر Active Directory
مهمترین چیزی که در دروس قبلی یاد گرفتیم این اس که هر  replicaروی  DCبا  replicaهای آن پارتیشن که روی  DCهای
دیگر اس باید یکی باشد .معنی آن این نیس که باید اطالعا در هر لحظه روی همه  DCها دقیقا یکی باشد .بهرحال تکثیر باعث
میشود همه تغییرا روی ی پارتیشن به همه  replicaهای پارتیشن منتقل شود .تکثیر  Active Directoryبین دو آیتم صح
( )integrityو ثبا ( )convergenceاز ی طرف و کارایی از طرف دیگر تعادلی برقرار میکند .از این تعادل با عنوان loose
 couplingیاد میشود.
ویژگیهای کلیدی تکثیر  Active Directoryعبارتند از:


پارتیشنبندی انباره داده DC .های ی

دامنه فقط حاوی  domain naming contextبرای دامنه خود میباشند که

مخصوصا در  forestهایی با چند دامنه تکثیر را به حداقل میرساند .دادههای دیگر شامل پارتیشنهای دایرکتوری برنامه و
 GCبه طور پیشفرض روی همه  DCهای شبکه تکثیر نمیشود.


تولید خودکار ی

توپولوژی تکثیر قوی و کارا .به طور پیشفرض  Active Directoryی

باال را طوری پیکربندی میکند که نبود ی

توپولوژی تکثیر دوطرفه با کارایی

 DCمانع تکثیر نمیشود .این توپولوژی هنگام افزودن ،حذف یا انتقال  DCبه

سای دیگر به طور خودکار به روز میشود


تکثیر در سطح خصیصه .وقتی خصیصه ی

شیء تغییر میکند فقط آن خصیصه با حداقل متاداده تکثیر مییابد .کل شیء

تکثیر نمیشود مگر اینکه شیء ساخته شود.


کنترل مجزای تکثیر در ی

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

سای و بین سای های مختلف.

amirh_rajabi@yahoo.com

382

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392


کشف تداخل و مدیری آن .اگرچه بندر اتفال میافتد ولی ممکن اس ی

خصیصه روی دو  DCمختلف در طول ی

پنجره تکثیر تغییر کند( .منظور از پنجره تکثیر فاصله زمانی شروع و پایان تکثیر اس  ).در چنین وضعیتی دو تغییر باید
تطبیق یابند Active Directory .دارای الگوریتمهایی اس که تمامی این حاال را پوشش میدهد.
تکثیر  Active Directoryرا با بررسی ی

به ی

اجزاء سادهتر میتوان درک کرد .بخشهای بعدی این اجزاء را بررسی میکند.

اشیاء ارتباط ()Connection Objects
ی  DCبا اشیاء ارتباط  AD DSتغییرا را از  DCهای دیگر دریاف میکند .اشیاء ارتباط در  administrative toolsدر ابزار
 Active Directory Sites and Servicesکه محتوای  NTDS Settings containerمربوط به شیء سرور  DCرا تشکیل
میدهند قابل روی اس  .شکل  11 -11مثالی را در این ارتباط نشان میدهد .شیء ارتباط در  SERVER02تکثیر را از
 SERVER01به  SERVER02پیکربندی میکند .شیء ارتباط نمادی از مسیر تکثیر از ی  DCبه  DCدیگر اس .
اشیاء ارتباط ی طرفه بوده و نمایانگر تکثیر از بیرون به داخل اس (کششی) .در دامنه شکل  SERVER02 11 -11تغییرا را از
 SERVER01میکشد SERVER02 .را میتوان در پایین و  SERVER01را در باال تصور کرد که تغییرا از باال به پایین جاری
میشود.
نکته

تکثیر اجباری

تکثیر بین دو  DCرا میتوان با کلی راس روی شیء ارتباط و انتخاب  Replicate Nowاجبار کرد .به خاطر داشته باشید تکثیر از
بیرون به داخل انجام میشود پس برای تکثیر هر دو  DCباید این عملیا را روی هر شیء ارتباط هر دو  DCانجام دهیم.

شیء ارتباط در ابزار Active Directory Sites and Services
شکل 11 -11
Knowledge Consistency Checker
مسیرهای تکثیر ساخته شده بین  DCها توسط اشیاء ارتباط ،توپولوژی تکثیر را در  forestایجاد میکند .خوشبختانه ما مجبور نیستیم
توپولوژی را دستی بسازیم .به طور پیشفرض  Active Directoryتوپولوژی را طوری ایجاد میکند که تکثیر موثر تحقق یابد .این
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توپولوژی دوطرفه اس به طوری که اگر ی  DCاز کار افتاد تکثیر بدون وقفه به کار خود ادامه میدهد .این توپولوژی همچنین
تضمین میکند که بین دو  DCحداکثر سه پرش موجود باشد.
اگر به شکل  11 -11توجه کنیم متوجه میشویم که شیء ارتباط به طور خودکار ساخته شده اس  .روی هر  DCی بخش به نام
) knowledge consistency checker (KCCموجود اس که به ایجاد و بهینهسازی تکثیر خودکار بین  DCهای سای کم
میکند KCC .کار ارزیابی  DCها را در ی سای انجام داده و اشیاء ارتباط را به منظور ایجاد توپولوژی دوطرفه و حداکثر با سه پرش
میسازد .وقتی  DCبه سای افزوده یا حذف میشود یا زمانی که دیگر در دسترس نیس  KCCتوپولوژی را به طور پویا مرت سازی
می کند .این کار با اضافه کردن یا حذف اشیاء ارتباط برای بازسازی توپولوژی تکثیر موثر انجام میشود.
ما میتوانیم اشیاء ارتباط را با هدف تعیین مسیر ایجاد کنیم .این اشیاء توسط  KCCحذف نمیشوند .برای ساخ شیء ارتباط شیء
سرور مقصد تکثیر را پیدا کرده در شیء سرور روی  NTDS Settings containerکلی راس کرده و New Active
 Directory Domain Services Connectionرا انتخاب میکنیم .در کادر محاورهای Find Active Directory Domain
 Controllersشیء مبدا تکثیر را انتخاب کرده و  OKمیکنیم .به شیء ارتباط جدید نامی را اختصاص داده و  OKمیکنیم .سپس
پنجره  propertiesشیء ارتباط را باز کرده و از فیلد  Descriptionبرای درج هدف ساخ شیء استفاده میکنیم.
در ی سای سناریوهای کمی وجود دارد که نیاز به ساخ شیء ارتباط دارد .یکی از این سناریوها standby operations masters
میباشد operations masters .ها در فصل  11بررسی شدند .پیشنهاد میشود که  DCها را به عنوان standby operations
 mastersانتخاب کنیم تا در زمان انتقال یا تصرف نقش  operations masterاز آنها استفاده کنیمStandby operations .
 masterباید با  operations masterفعلی ارتباط تکثیر مستقیم داشته باشد .بنابراین اگر ی  DCبا نام  DC01نقش RID
 masterداشته باشد و  DC02سیستمی اس که در زمان خروج  DC01نقش  masterرا بازی خواهد کرد باید ی شیء ارتباط در
 DC02طوری ساخته شود که تکثیر مستقیما از  DC01انجام شود.
تکثیر درون سایتی
پس از اینکه اشیاء ارتباط بین  DCهای سای چه خودکار و چه دستی برقرار شد تکثیر اتفال میافتد .تکثیر درونسایتی کار تکثیر
تغییرا را در ی سای انجام میدهد.
اطالعرسانی ()Notification
سای نمایش داده شده در شکل  11 -11را در نظر بگیرید .وقتی  SERVER01تغییری را روی پارتیشن ایجاد میکند این تغییر در
صف تکثیر به سرورهای دیگر قرار میگیرد SERVER01 .به طور پیشفرض به مد  11ثانیه صبر میکند و بعد اولین سرور را یعنی
 SERVER02را متوجه تغییر میکند .اطالعرسانی پروسهای اس که توسط آن سرور مبدا تکثیر سرور مقصد را متوجه تغییر میکند.
 SERVER01به طور پیشفرض  2ثانیه صبر میکند و بعد تغییر را به بقیه سرورها اطالع میدهد .این تاخیرها که به ترتی initial
 notification delayو  subsequent notification delayنامیده میشوند برای ایجاد تناوب در ترافی شبکه در اثر تکثیر
درونسایتی طراحی شده اس .
 SERVER02براساس دریاف اطالع تغییرا را از  SERVER01درخواس میکند و عامل تکثیر دایرکتوری یا directory
) replication agent (DRAانتقال خصیصه را از  SERVER01به  SERVER02عملی میکند .در این مثال SERVER01
تغییر اولیه را در  Active Directoryایجاد کرده اس  .این سرور  DCآغازین و تغییری که ایجاد میکند سرمنشا تغییر محسوب
میشود .وقتی  SERVER02تغییر را دریاف میکند آنرا روی دایرکتوری خود اعمال میکند .این تغییر تکثیر نامیده نمیشود ولی
بهرحال تغییر اس  SERVER02 .تغییر را به منظور تکثیر به ردههای پایینتر در صف قرار میدهد SERVER03 .سروری اس که
در ساختار پایینتر از  SERVER02قرار دارد .پس از  11ثانیه  SERVER02به  SERVER03اطالع میدهد که تغییری ایجاد
شده اس  SERVER03 .تغییر را به دایرکتوری خود اعمال میکند و به زیرردههای خود نیز اطالع میدهد .تغییر تاکنون دو پرش
داشته یکی از  SERVER01به  SERVER02و دیگری از  SERVER02به  .SERVER03گفتیم که توپولوژی تکثیر تضمین
میکند که حداکثر پرش تکثیر  2تاس پس هر پرش تقریبا  11ثانیه طول میکشد و بنابراین هر تغییری در حدود  1دقیقه طول
میکشد تا به طور کامل در سای تکثیر شود.
Polling
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بسیار محتمل اس که  SERVER01برای مد طوالنی مخصوصا در زمان تعطیلی سازمان تغییری را در  replicaایجاد نکند .در
این گونه موارد  SERVER02اطالعی از  SERVER01دریاف نمیکند .همچنین ممکن اس  SERVER01در دسترس نباشد
که باز هم هیت اطالعی به دس  SERVER02نمیرسد بنابراین برای  SERVER02مهم اس بداند که سرور باالیی در دسترس
اس و آیا تغییری ایجاد کرده اس یا نه .این کار از طریق پروسهای به نام  pollingانجام میشود Polling .باعث میشود که سرور
رده پایین (از نظر تکثیر) درخواستی را به سرور باالیی ارسال کرده و تغییرا احتمالی را جه تکثیر جویا شود .به طور پیشفرض
فاصله زمانی بین دو  pollingدر تکثیر درون سایتی یکبار در ساع اس که البته امکان تغییر آن وجود دارد ولی توصیه نمیشود.
برای این کار در پنجره  propertiesشیء ارتباط روی  Change Scheduleکلی میکنیم.
اگر سرور باالیی به درخواس های مکرر سرور پایینی جوابی ندهد سرور پایینی  KCCرا با هدف بررسی توپولوژی تکثیر اجرا میکند.
اگر سرور باالیی واقعا در درسترس نباشد توپولوژی تکثیر سای بازسازی میشود.
سایت لینکها
 KCCفرض میکند همه  DCها به هم دسترسی دارند .همچنین ی توپولوژی تکثیر درونسایتی میسازد .به هر حال بین سای ها
میتوانیم مسیر شبکه را که روی آن تکثیر اتفال میافتد شیء سای لین بسازیم .ی سای لین حاوی دو یا چند سای اس .
 ISTGبه عنوان جزئی از  KCCدر هر سای اشیاء ارتباط بین سرورها را میسازد که تکثیر بین سایتی فعال شود.
معموال سای لین ها درس درک نمیشوند و نکته مهم این اس که به خاطر داشته باشیم سای لین نمایانگر ی مسیر قابل
دسترس برای تکثیر اس  .ی سای لین تنها نمیتواند مسیرهای شبکه مورد استفاده را کنترل کند .وقتی ی سای لین میسازیم
و سای ها را به آن اضافه میکنیم در واقع به  Active Directoryمیگوییم میتواند بین هر کدام از این سای ها تکثیر را انجام دهد.
 ISTGاشیاء ارتباط میسازد و این اشیاء مسیر واقعی تکثیر را تعریف میکند .اگرچه توپولوژی تکثیر ساخته شده توسط  ISTGبه طور
موثری  Active Directoryرا تکثیر میکند ممکن اس کارایی الزم را در توپولوژی شبکه ما نداشته باشد.
مثالی در این ارتباط مساله را روشن میکند .هنگام ایجاد  forestی شیء سای لین ساخته میشود.
 . DEFAULTIPSITELINKبه طور پیشفرض هر سای جدیدی که اضافه میشود با این شیء عجین میشود .سازمانی را با ی
مرکز داده در دفتر مرکزی و سه شعبه در نظر بگیرید .هر سه شعبه به مرکز داده با ی لین اختصاصی متصل میشوند .ما برای هر
شعبه ی سای میسازیم .یکی ) Amsterdam (AMS) ،Seattle (SEAو ) .Beijing (PEKتوپولوژی سای و شبکه در شکل
 11 -11نمایش داده شده اس .

شکل 11 -11

توپولوژی شبکه و ی
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به دلیل اینکه هر چهار سای در ی سای لین قرار دارند  Active Directoryرا طوری پیکربندی میکنیم که همه سای ها
بتوانند با یکدیگر تکثیر داشته باشند .یعنی امکان این وجود دارد که داده  Amsterdamروی  Beijing ، Seattleروی
 Amsterdamو دفتر مرکزی روی  Beijingتکثیر شود .در بسیاری از این مسیرهای تکثیر ترافی تکثیر از شعبهای به شعبه دیگر از
مسیر دفتر مرکزی میگذرد .با داشتن ی سای لین منفرد نمیتوانیم توپولوژی تکثیر  hub-and-spokeداشته باشیم حتی اگر
توپولوژی شبکه ما  hub-and-spokeباشد.
بنابراین پیشنهاد میگردد سای لین ها را که منعکس کننده توپولوژی فیزیکی شبکه اس به صور دستی بسازیم .در ادامه مثال
قبلی ما سه سای لین میسازیم:


HQ-AMS



HQ-SEA

شامل سای های دفتر مرکزی و سیاتل



HQ-PEK

شامل سای های دفتر مرکزی و پکن

شامل سای های دفتر مرکزی و آمستردام

سپس  DEFAULTIPSITELINKرا حذف میکنیم .توپولوژی نهایی به صور شکل  11 -11خواهد بود.

توپولوژی شبکه با سه سای لین
شکل 11 -11
پس از ساخ این سای لین ها  ISTGاز توپولوژی برای ساخ ی توپولوژی تکثیر بینسایتی متصل به همه سای ها استفاده
میکند .اشیاء ارتباط به منظور پیکربندی مسیرهای تکثیر بینسایتی ایجاد خواهد شد .این اشیاء به طور خودکار ایجاد شده ولی میتوان
آنها را به طور دستی ایجاد کرد .سناریوهای اندکی وجود دارد که نیازمند ساخ دستی اشیاء ارتباط بینسایتی میباشد.
پروتکلهای انتقال داده تکثیرشده
در ابزار  Active Directory Sites and Servicesمیبینیم که سای لین ها در ی  containerبه نام  IPقرار دارند و خود IP
نیز در  containerدیگری به نام  Inter-Site Transportsجای دارد .تغییرا بین  DCها توسط یکی از دو پروتکل زیر تکثیر
میشود:


)Directory Service Remote Procedure Call (DS-RPC

 DS-RPCدر ابزار Active Directory

 Sites and Servicesبا عنوان  IPظاهر میشود که برای کل تکثیر درونسایتی به کار میرود و به طور پیشفرض و
ترجیحا پروتکل تکثیر بینسایتی اس .
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) Inter-Site Messaging – Simple Mail Transport Protocol (ISM-SMTPکه به طور خالصه
 SMTPنیز خوانده میشود پروتکلی اس که فقط زمانی استفاده میشود که ارتباط شبکه بین سای ها متزلزل بوده یا
همیشه برقرار نیس .

به طور کل میتوان فرض کرد  IPبرای همه نوع تکثیر بینسایتی استفاده میشود .سازمانهای محدودی از  SMTPاستفاده میکنند
به دلیل اینکه بار کاری مدیر شبکه برای پیکربندی و مدیری ی ) certificate authority (CAخیلی زیاد میشود و تکثیر
 SMTPبرای  domain naming contextپشتیبانی نمیشود .یعنی اگر ی سای از  SMTPبرای تکثیر روی بقیه شبکه استفاده
کند آن سای باید دامنه خود باشد.
سرورهای Bridgehead
وظیفه  ISTGایجاد توپولوژی تکثیر بین سای ها روی ی سای لین میباشد .برای باال بردن کارایی تکثیر میتوان یکی از  DCها را
به عنوان سرور  bridgeheadانتخاب کنیم .این سرور مسئول همه تکثیرها به سم داخل یا خارج سای برای ی پارتیشن خاص
میباشد .برای مثال اگر ی سای مرکز داده دارای  DC 1باشد یکی از آنها میتواند سرور  bridgeheadبرای domain naming
 contextباشد .همه تغییرا ایجاد شده روی پارتیشن دامنه در مرکز داده روی همه  DCهای سای تکثیر خواهد شد .وقتی تغییر به
سرور  bridgeheadبرسد این تغییرا روی سرورهای  bridgeheadشعبا نیز تکثیر میشود که آنها هم تغییرا را روی  DCهای
سای های خودشان تکثیر میکنند .به همین منوال هر تغییری روی  domain naming contextدر شعبا اتفال بیافتد از
سرورهای  bridgeheadآنجا تکثیر روی سرورهای  bridgeheadدر مرکز داده انجام میشود که آنهم تغییرا را روی  DCهای دیگر
مرکز داده تکثیر میکند .شکل  11 -12تکثیر درونسایتی را در دو سای و تکثیر بینسایتی را با استفاده از اشیاء ارتباط بین سرورهای
 bridgeheadدر سای ها شرح میدهد.
به طور خالصه سرور  bridgeheadسروری اس که مسئول تکثیر تغییرا پارتیشن از سرورهای  bridgeheadسای های دیگر اس .
روی این سرورها نیز عملیا  poolingاتفال میافتد.

سای ها ،تکثیر درونسایتی ،سرورهای  bridgeheadو تکثیر بینسایتی
شکل 11 -12
سرورهای  bridgeheadبه طور خودکار انتخاب میشوند و  ISTGتوپولوژی تکثیر درونسایتی را میسازد تا تغییرا به طور موثری
بین سرورهای  bridgeheadدوسر سای لین تکثیر شود .سرورهای  bridgeheadبرحس پارتیشن انتخاب میشوند بنابراین امکان
این وجود دارد که ی  DCدر ی سای به عنوان  bridgeheadبرای  schemaو  DCدیگر برای پیکربندی انتخاب شوند .ولی
معموال میبینیم که ی  DCسرور  bridgeheadبرای همه پارتیشنهای ی سای میباشد مگر اینکه  DCهایی در دامنههای دیگر
یا پارتیشنهای دایرکتوری برنامه دیگر وجود داشته باشند که در این صور سرورهای  bridgeheadبرای آن پارتیشنها انتخاب
خواهند شد.
سرورهای  bridgeheadبا ترتیب اولویت

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

387

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008

میتوانیم ی یا چند سرور  bridgeheadبا ترتی اولوی داشته باشیم .برای نامزد کردن ی  DCبه عنوان سرور  bridgeheadبا
اولوی باال پنجره  propertiesشیء سرور را در ابزار  Active Directory Sites And Servicesباز کرده و پروتکل transport
را انتخاب کرده که تقریبا همیشه  IPمیباشد و روی  Addکلی میکنیم.
امکان پیکربندی بیش از ی سرور  bridgeheadبرای ی سای وجود دارد ولی از بین آنها فقط یکی انتخاب و به عنوان
 bridgeheadاستفاده میشود .اگر این سرور از شبکه خارج شود یکی از سرورهای دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرف .
مهم اس که بدانیم اگر بیش از ی سرور را به عنوان  bridgeheadمشخص کنیم و هیتکدام از آنها در دسترس نباشند هیت سرور
دیگری به طور خودکار انتخاب نخواهد شد و تکثیر در سای اتفال نخواهد افتاد .در شرایط ایدهآل ما نباید سرورهای  bridgeheadبا
ترتی اولوی را پیکربندی کنیم .بهرحال نگرانی از کارایی ممکن اس ما را مجبور کند سروری را که دارای منابع سخ افزاری بهتری
اس به عنوان سرور  bridgeheadدر نظر بگیریم .مسائل مربوط دیوار آتش ممکن اس باعث شود ی سرور منفرد را به عنوان
 bridgeheadانتخاب کنیم تا اینکه به  Active Directoryاجازه دهیم آنرا انتخاب کند که آن هم احتماال در هر زمان یکی را
انتخاب کند.
پیکربندی تکثیر بینسایتی
پس از ساخ سای لین ها و تولید اشیاء ارتباط توسط  ISTGبرای تکثیر پارتیشنها بین سرورهای  bridgeheadدو طرف ی
سای لین کار شبکه به اتمام رسیده اس  .در بسیاری از شبکهها خصوصا در شبکههای با توپولوژیهای  straightforwardسای
لین ها ممکن اس برای مدیری تکثیر بینسایتی کافی باشند .در شبکههای پیچیدهتر میتوانیم اجزاء اضافی و ویژگیهای تکثیر را
پیکربندی کنیم.
انتقالپذیری سایت لینک
به طور پیشفرض سای لین ها انتقالپذیر هستند .یعنی در ادامه مثال قبلی اگر سای های آمستردام و دفتر مرکزی به هم متصل
شوند و دفتر مرکزی با سیاتل هم لین داشته باشد پس سای های آمستردام و سیاتل با هم لین انتقال دارند .معنی آن این اس که
فرض بر این اساس اس که  ISTGمیتواند شیء ارتباط بین سرور  bridgeheadدر سیاتل و ی سرور  bridgeheadدر آمستردام
بسازد و باز هم همان مساله توپولوژی شبکه  hub-and-spokeتکرار میشود.
امکان غیرفعال کردن انتقالپذیری سای لین وجود دارد به این ترتی که پنجره  propertiesمربوط به  IP transportرا در
 Intersite Transports containerباز کرده و گزینه  Bridge All Site Linksرا از حال انتخاب خارج میکنیم .البته قبل از
انجام این کار اطالعا الزم را درباره تکثیر از آدرس  http://technet.microsoft.comبه دس میآوریم.
پلهای سایت لینک
ی پل سای لین دو یا چند سای لین را به هم متصل میکند که نتیجه لین انتقالپذیر خواهد بود .پلهای سای لین فقط
زمانی مورد نیاز هستند که گزینه  Bridge All Sites Linksبرای پروتکل  transportاز حال انتخاب خارج شده باشد .به خاطر
داشته باشید که انتقالپذیری سای لین به طور پیشفرض فعال اس و پلهای سای لین اثری ندارد.
شکل  11 -11استفاده از ی پل سای لین را در ی  forestکه انتقالپذیری در آن غیرفعال شده اس شرح میدهد .با ساخ ی
پل سای لین  AMS-HQ-SEAکه شامل سای لین های  HQ-AMSو  HQ-SEAمیباشد این دو سای لین انتقالپذیر
میشوند بنابراین ی ارتباط با هدف تکثیر بین ی  DCدر آمستردام و ی  DCدر سیاتل برقرار میشود.
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شکل 11 -11

پل سای لین

که شامل دو سای لین

 HQ-AMSو  HQ-SEAمیباشد.

هزینه سایت لینک
هزینههای سای لین برای مدیری جریان ترافی مربوط به تکثیر ،زمانی که بیش از ی مسیر برای این کار وجود دارد به کار میرود.
ما م هزینه سای لین را برای این پیکربندی میکنیم که لین سریعتر و بهتر را مشخص کنیم .لین های کندتر دارای هزینههای
بیشتر و لین های سریعتر دارای هزینههای کمتر هستند .تکثیر معموال از طریق لین های با هزینه کمتر اتفال میافتد.
به طور پیشفرض همه سای لین ها با هزینه  111پیکربندی میشوند .برای تغییر هزینه سای لین همانند شکل  11 -11پنجره
 Propertiesآنرا باز کرده و مقدار آنرا در کادر  Costعوض میکنیم.
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 propertiesی سای لین
شکل 11 -11
با توجه به مثال استفاده شده در همین درس تصور کنید همانند شکل  11 -11ی سای لین بین سای های آمستردام و پکن ساخته
شده اس  .چنین سای لینکی میتوانس در زمان از کار افتادن لین های منتهی به دفتر مرکزی تکثیر را بین دو شعبه نامبرده برقرار
سازد و ما ممکن اس جه تحمل خرابی از چنین توپولوژی استفاده کنیم.
با مقدار هزینه  111انتساب داده شده به سای لین  Active Directory ، AMS-PEKتغییرا را به طور مستقیم روی همین
لین تکثیر میکند .اگر این هزینه  211شود تغییر ابتدا از آمستردام روی دفتر مرکزی و بعد از روی دفتر مرکزی روی پکن تکثیر
میشود .جمع این دو هزینه  111شده که در مقایسه با هزینه لین مستقیم ( )211بهتر اس .
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سای لین ها و هزینهها

تعدد تکثیر
تکثیر بینسایتی فقط متکی به  pollingاس و هیت اطالعرسانی وجود ندارد .به طور پیشفرض ی سرور  bridgeheadهر سه
ساع یکبار از سرور باالیی تغییرا را جویا میشود .این فاصله زمانی تکثیر برای سازمانهایی که نیاز به سرع تکثیر بیشتر دارند
خیلی طوالنی اس  .ما میتوانیم فاصله زمانی  pollingرا برای هر سای لین تغییر دهیم .پنجره  propertiesسای لین را مطابق
 11 -11باز کرده و مقدار را در کادر  Replicate Everyتغییر میدهیم.
حداقل فاصله زمانی  11 pollingدقیقه اس  .این یعنی تکثیر تغییر ایجاد شده در دایرکتوری در ی سای با استفاده از پیکربندی
پیشفرض تکثیر  Active Directoryروی  DCهای سای های دیگر دقایقی طول میکشد.
زمانبندی تکثیر
به طور پیشفرض تکثیر  11ساع شبانه روز اتفال میافتد .ولی میتوانیم تکثیر بینسایتی را با تغییر خصیصه زمانبندی سای لین
به دفعا مشخص محدود کنیم .پنجره  propertiesی سای را باز میکنیم و روی دکمه  Change Scheduleکلی میکنیم .با
استفاده از کادر محاورهای  Schedule Forکه در شکل  11 -11نشان داده شده اس میتوانیم زمانهایی را که لین برای تکثیر در
دسترس اس مشخص کنیم .لین مشاهده شده در شکل از  8صبح تا  1بعدازظهر دوشنبه تا جمعه تکثیر نمیشود.
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زمانبندی سای لین
شکل 11 -11
هنگام تعیین زمانبندی استفاده از لین باید مراق باشیم .امکان این وجود دارد که پنجره زمانبندی همپوشانی نداشته باشد که در
این نقطه تکثیر اتفال نمیافتد .معموال پیشنهاد نمیشود دسترسی لین پیکربندی شود .اگر نیاز به زمانبندی لین ندارید گزینه
 Ignore Schedulesرا در پنجره  propertiesمربوط به پروتکل  IP transportانتخاب کنید .این گزینه باعث میشود هر
زمانبندی برای دسترسی سای لین چشمپوشی شود و  11ساعته تکثیر انجام شود.
مانیتورکردن تکثیر
پس از پیادهسازی پیکربندی تکثیر باید بتوانیم تکثیر را از لحاظ پیشرف  ،بهینهسازی و عی یابی مانیتور کنیم .دو ابزار مخصوصا برای
گزارشگیری و تحلیل تکثیر مفید هستند .یکی ابزار ) Replication Diagnostics (Repadmin.exeو دیگری Directory
) .Server Diagnosis (Dcdiag.exeدر این درس این ابزارهای قدرتمند معرفی میشوند.
Repadmin.exe
دستوری اس که به ما اجازه میدهد از وضعی تکثیر روی هر  DCگزارش تهیه کنیم .اطالعا به دس آمده از این دستور به ما
کم میکند مشکال را قبل از وقوع شناسایی کنیم و مشکال به وجود آمده را در مورد تکثیر در  forestعی یابی کنیم .میتوانیم
سطوح مختلف جزئیا را تا متاداده تکثیر برای ی شیء یا خصیصه مشخص ببینیم .این به ما امکان میدهد زمان و مکان بروز تغییری
که باعث مشکل شده دریابیم .حتی می توانیم از دستور برای ساخ توپولوژی تکثیر و اجباری کردن تکثیر بین  DCها استفاده کنیم.
این دستور از تعدادی دستور که عملیا خاصی انجام میدهند پشتیبانی میکند .برای دریاف اطالعا بیشتر درباره هر دستور تایپ
میکنیم  . repadmin /?:commandبیشتر دستورا نیاز به پارامتر دارند .بسیاری از دستورا پارامتر  DSA_LISTرا دارند که
برچس شبکه ( DNSیا نام  NetBIOSیا آدرس  )IPی  DCمیباشد .برخی عملیا مانیتورینگ تکثیر با این دستور انجام میشود:


نمایش سرور مقابل تکثیر برای یک DC

برای نمایش ارتباط تکثیر ی

 DCدستور repadmin /showrepl

 DSA_LISTرا تایپ میکنیم .به طور پیشفرض دستور  Repadmin.exeفقط ارتباطا بینسایتی را نمایش میدهد.
پارامتر  /repstoرا با هدف نمایش ارتباطا بینسایتی اضافه میکنیم.


نمایش اشیاء ارتباط برای یک  DCبرای این کار دستور  repadmin /showconn DSA_LISTرا تایپ میکنیم.



شیء روی دو  DCمختلف میتوانیم چیزهای زیادی درباره

نمایش متاداده شیء خصیصههای آن و تکثیر با بررسی ی

تکثیر یاد بگیریم .میتوانیم بفهمیم کدام خصیصهها تکثیر شده اند و کدامها نشدهاند .دستور repadmin /showobjmeta
 DSA_LIST Objectراتایپ میکنیم و به جای  ، DSA_LISTنام  DCیا  DCها را تایپ میکنیم( .میتوانیم از
عالم ستاره * برای تعیین تمامی  DCها استفاده کنیم Object ).ی

مشخصه انحصاری برای شیء میباشد مثال  DNیا

 GUIDشیء.
همچنین میتوانیم زیرساخ تکثیر را توسط این دستور تغییر دهیم .برخی عملیا مدیریتی عبارتند از:


اجرای KCC
به داخل ی



دستور  repadmin /kccرا برای مجبور کردن  KCCبه منظور محاسبه مجدد توپولوژی تکثیر از بیرون

سرور تایپ میکنیم.

اجباری کردن تکثیر بین دو سرور از این دستور برای اجبار کردن تکثیر پارتیشن بین  DCمبدا و مقصد استفاده
میشود .برای این کار تایپ میکنیمrepadmin /replicate Destination_DSA_LIST Source_DSA_Name :
.Naming_Context



یکسان کردن دایرکتوری یک  DCبا  DCهای دیگر برای هماهنگ کردن  DCبا  DCهای دیگر حتی در سای های
دیگر تایپ میکنیم . repadmin /syncall DSA /A /e
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Dcdiag.exe
این دستور بررسیهایی روی سالم کلی پروسه تکثیر و امنی  AD DSانجام میدهد .اجرای خالی دستور بررسی مختصری انجام
داده و گزارش نتایج را نمایش میدهد .اجرای دستور به شکل  Dcdiag.exe /cتقریبا تمام بررسیها را انجام میدهد .خروجی تس را
میتوان در فایل با انواع مختلف مانند  XMLذخیره کرد.
با اجرای دستور به همراه پارامتر  /test:Test Nameمیتوانیم تس مشخصی را انجام دهیم .تس هایی که مستقیما به تکثیر مربوط
میشوند عبارتند از :


FrsEvent



 DFSREventهمه خطاهای اجرا را در سیستم تکثیر  )DFS-R( DFSگزارش میدهد.



Intersite

خطاهایی را که منجر به توقف یا تاخیر تکثیر بینسایتی میشود بررسی میکند



KccEvent

خطاهای  KCCرا تشخیص میدهد.



 Replicationsتکثیر به موقع را بین  DCها بررسی میکند.

همه خطاهای اجرا را در سیستم تکثیر فایل ( )FRSگزارش میدهد.



Topology



VerifyReplicas

بررسی میکند که آیا توپولوژی تکثیر برای همه  DSAها کامل اس یا نه
بررسی میکند که آیا همه پارتیشنهای دایرکتوری برنامه به طور کامل روی همه  DCهای

میزبان  replicaاجرا شده اس یا نه.

تمرینات پیکربندی تکثیر
در این تمرینا فرآیند تکثیر درون سایتی و بین سایتی را مدیری خواهیم کرد .قبل از انجام این تمرینا باید تمرینهای درس دوم را
انجام داده باشیم
تمرین اول

ساخت یک شیء ارتباط

بین ی  DCکه به عنوان  standby operations masterو  DCای که در حال حاظر نقش  operations masterرا دارد تکثیر
مستقیم را پیکربندی میکنیم .سپس اگر  operations masterکنونی دچار مشکلی شد ،سرور  standby operations masterبا
نقش  operations masterتا حد امکان بروز خواهد بود .در این تمرین ی شیء ارتباط بین  SERVER01و SERVER02
خواهیم ساخ که در این ارتباط  SERVER02که به عنوان  standby operations masterمی باشد از  SERVER01که به
عنوان  operations masterکنونی می باشد ،تکثیر خواهد کرد.
 -1با اعتبار  Administratorوارد  SERVER01می شویم
 -1ابزار  Active Directory Sites And Servicesرا باز می کنیم
 -2گره  Servers ، HEADQUARTERS ، sitesو  SERVER02را باز می کنیم
 -1گره  NTDS Settingsدر زیر  SERVER02در کنسول را انتخاب می کنیم
 -1روی  NTDS Settingsراس کلی کرده و  New Active Directory Domain Services Connectionرا
انتخاب می کنیم
 -1در کادر محاوره ای  SERVER01 ، Find Active Directory Domain Controllersرا انتخاب کرده و روی OK
کلی می کنیم .چون  KCCقبال ی ارتباط از  SERVER01به  SERVER02ساخته اس  ،پیغامی ظاهر می شود که
آیا می خواهید ی ارتباط دیگر بسازید.
 -1روی  Yesکلی می کنیم
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 -8در کادر محاوره ای  New Object – Connectionنام  SERVER01 – OPERATIONS MASTERرا نوشته و
روی  OKکلی می کنیم
 -9روی  new connection objectدر پنجره وسط  ،راس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -11اطالعا  Propertiesرا بدون هیت گونه تغییر بررسی می کنیم .چه پارتیشنهایی از  SERVER01تکثیر می شوند؟ آیا
 SERVER02ی سرور  GCاس ؟
 -11برای بستن کادر محاوره ای  Propertiesروی  OKکلی می کنیم
 -11چون این دامنه ساده تنها دو  DCدارد و قرار اس در تمرین بعد سرور را منتقل کنیم ،با راس کلی کردن روی
 connection objectو انتخاب  Deleteآنرا پاک می کنیم
تمرین دوم

ساخت سایت لینک

در این تمرین بین دو سای دفتر مرکزی و یکی از شعبه ها ی سای لین میسازیم.
 -0در ابزار  Active Directory Sites And Servicesگره  Inter-Site Transportsرا باز می کنیم
 -2گزینه  IPرا انتخاب می کنیم
 -3روی  DEFAULTIPSITELINKراس کلی کرده و  Renameرا انتخاب می کنیم
 -4عبار  HQ-BRANCHAرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
 -5روی  HQ-BRANCHAدوبار کلی می کنیم
 -6در لیس  BRANCHB ، Sites In This Site Linkرا انتخاب کرده و روی  Removeو بعد  OKکلی می کنیم
 -7روی  IPراس کلی کرده و  New Site Linkرا انتخاب می کنیم
 -8در کادر نام عبار  HQ-BRANCHBرا تایپ میکنیم.
 -9در لیس  Headquarters ، Sites Not In This Site Linkرا انتخاب کرده و روی  Addکلی می کنیم
 -01در لیس  BRANCHB ، Sites Not In This Site Linkرا انتخاب کرده و روی  Addکلی می کنیم
 -00روی  OKکلی می کنیم
تمرین سوم

تعییین سرور Preferred Bridgehead

می توانیم برای سای خود ی  Preferred Bridgehead Serverتعیین کنیم تا در فرآیند تکثیر از سای و به سای به ما کم
کند .این کار زمانی که می خواهیم این نقش را به ی  DCدر ی  siteبا منابع سیستمی بیشتر بدهیم و یا در جایی که تنظیما
دیواره آتش نیازمند آن اس که این نقش به ی  DCمشخص و ثاب سپرده شود ،بسیار مفید خواهد بود .در این تمرین برای سای
ی  Preferred Bridgehead Serverتعیین می کنیم.
 -0گره  Servers ، Headquartersو  SERVER02را باز می کنیم
 -2روی  SERVER02راس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -3در لیس  IP ، Transports Available For Inter-Site Data Transferرا انتخاب می کنیم
 -4روی  Addو سپس  OKکلی می کنیم
توصیه می شود که اگر در سای سرور GCداریم همان سرور را به عنوان  preferred bridgehead serverتعیین کنیم
هنگامی که  Active Directoryبه صور اتوماتی  bridgehead serverرا تعیین می کند در صور وجود سرور GC
 ،آنرا به عنوان  bridgehead serverانتخاب می کند
تمرین چهارم

پیکربندی تکثیر بین سایت ها

بعد از ساخ سای لین و (در صور تمایل) تعیین  bridgehead serversمی توانیم کنترل و بهینه سازی تکثیر را با پیکر بندی
خصوصیا سای لین در این تمرین ادامه دهیم .با این کار عالوه بر کاهش  polling frequencyتکثیر بین  siteها  ،هزینه سای
لین را نیز کاهش خواهیم داد.
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 -1گره  Inter-Site Transportsرا باز می کنیم
 IP container -1را در کنسول انتخاب می کنیم
 -2روی سای لین  HQ-BRANCHAدوبار کلی می کنیم
 -1در کادر  Replicate Everyعدد  11را تایپ می کنیم
 -1روی سای لین  HQ-BRANCHBدوبار کلی می کنیم
 -1در کادر  Replicate Everyعدد  11را تایپ می کنیم
 -1روی دکمه  Change Scheduleکلی می کنیم
 -8کادر محاوره ای  Schedule For HQ-BRANCHBرا بررسی می کنیم .تغیر زمانبندی را امتحان کنیم اما هنگامی که
کارمان تمام شد روی  Cancelکلی می کنیم
 -9در کادر  Costعدد  111را تایپ می کنیم
 -11روی  OKکلی می کنیم
خالصه درس


 Connection objectsمسیر تکثیر بین دو  DCرا مشخص می کند



سای لین ها ارتباط شبکه بین دو سای را مشخص می کنند



 Bridgehead serverدر هر سای مسئول تکثیر از ،و به سای می باشد



) The intersite topology generator (ISTGبین  Bridgehead serverهایی که از ی
مشترک استفاده می کنند  ،شیء ارتباط می سازد

سای لین



اگر چندین ارتباط در دسترس باشد ،فرآیند تکثیر از طریق ارتباطی که کمترین  costرا دارد انجام می شود



بصور پیش فرض سای لین ها  transitiveهستند .اگر این خاصی را با پاک کردن گزینه Bridge All Site
 Linksدر  intersite transport protocol، propertiesغیر فعال کنیم  ،ممکن اس برای ساخ
 transitive linkهای بخصوص بین دو یا چند سای نیازمند ساخ  site link bridgeباشیم

سئواال پایان درس
 -1فرض کنید مدیر شبکه  Adventure Worksهستیم Active Directory forest .ما دارای سه سای با نامهای  B ، Aو C
می باشد .سای  Aو سای  Cبا ی ارتباط پر سرع به سای  Bمتصل هستند و بوسیله ی ارتباط کند  VPNبه یکدیگر متصل
هستند .شیء سای لین و هزینه آنها در شکل نشان داده شده اس  .می خواهیم از تکثیر از طریق ارتباط  VPNجلوگیری کنیم .چه
باید بکنیم؟

 . Aزیاد کردن هزینه لین  A-Bبه 111
 . Bزیاد کردن هزینه لین  C-Bبه 111
 . Cکم کردن هزینه لین های  A-Bو  C-Bبه 11
 . Dزیاد کردن هزینه لین  A-Cبه 111
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 -1فرض کنید به عنوان مدیر شبکه در  Adventure Worksکار میکنیم Active Directory forest .ما دارای سه سای با
نامهای  B ، Aو  Cمی باشد .اشیاء سای لین و هزینه آنها در شکل نشان داده شده اس  .می خواهیم مطمئن شویم که تمام تکثیر
های بین سای  Aو سای  Cقبل از رفتن به سای های دیگر از سای  Bبگذرد چه باید بکنیم؟ ؟(در صور نیازتمام گزینه های
درس را انتخاب کنید .هر پاسخ صحیح بخشی از راه حل اس )

 A-Cبه 211

 . Aزیاد کردن هزینه سای لین
 . Bحذف سای لین A-C
 . Cغیر فعال کردن Bridge All Site Links
 . Dکم کردن هزینه لین های  A-Bو B-Cبه 11
 -2زیرساخ شبکه در شرک  Trey Researchبصور ارتباط مستقیم  IPبین مرکز داده و کشتی تحقیقاتی در دریا می باشد .برای
تکثیر بین مرکز داده و کشتی چه باید کرد؟
 . Aایجاد ی دامنه جدید برای کشتی در forest
 . Bکم کردن هزینه برای سای لین حاوی دفتر مرکزی و کشتی
 . Cپیکربندی ی  DCدر کشتی بصور preferred bridgehead server
 . Eساخ ی شیء ارتباط به صور دستی بین  DCکشتی و  DCدفتر مرکزی
 -1می خواهیم برای اطمینان از درس انجام شدن فرآیند تکثیر بین دو  DCعملیا تکثیر را بصور دستی بین آنها انجام دهیم .از
کدام ابزار می توان استفاده کرد؟ ؟(در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید).
 . Aابزار Active Directory Sites And Services
Repadmin.exe . B
Dcdiag.exe . C
 . Dابزار Active Directory Domains And Trusts

فصل 12

دامنه و forest
در فصل  1یاد گرفتیم  AD DSاساس ی راه حل مدیری  identity and accessرا فراهم میکند و ساخ ی زیرساخ AD
 DSساده را شامل ی  forestو ی دامنه یاد گرفتیم .در فصل جاری با جزئیا مدیری  AD DSآشنا میشویم .حاال آماده هستیم
به باالترین سطح ی زیرساخ  AD DSوارد شویم و مدل و عملکرد دامنهها و  forestرا تصور کنیم .در این فصل یاد میگیریم که
چطور سطوح عملیاتی دامنه و  forestرا در شبکه باال ببریم و چطور زیرساخ  AD DSبهینه را برای سازمان طراحی کنیم .چگونه
اشیاء را بین دامنهها و  forestها جابجا کنیم و چطور تایید هوی و دسترسی به منابع را بین چند دامنه و  forestفعال کنیم.
اهداف امتحانی در این فصل:
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پیکربندی زیرساخ Active Directory
 oپیکربندی ی

 forestیا دامنه

 oپیکربندی trust
دروس این فصل:


درس  :1مفهوم سطوح عملیاتی دامنه و forest



درس  :1مدیری شبکهها با چند دامنه و ارتباطا trust

قبل از شروع
برای انجام تمرینا این فصل باید دو  DCبا نامهای  SERVER01و  SERVER02در دامنه  contoso.comبسازیم .فصل  1و
فصل  11را برای یادآوری جزئیا ببینید.

درس  :1مفهوم سطوح عملیاتی دامنه و forest
با افزودن  DCهای ویندوز سرور  2008به دامنه خود میتوانیم از مزایای جدید سرویس دایرکتوری  Active Directoryبهرهمند
شویم .سطوح عملیاتی دامنه و  forestحال های اجرایی دامنه و  forestهستند .سطوح عملیاتی مشخص کننده نسخههای ویندوزی
اس که به عنوان  DCاستفاده میشود و ویژگیهای بالفعل  Active Directoryمیباشد.
بعد از این درس میتوانیم:


سطوح عملیاتی دامنه و  forestرا شرح دهیم.



سطوح عملیاتی دامنه و  forestرا ارتقاء دهیم.



قابلی های ایجاد شده توسط سطوح امنیتی را شرح دهیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
مفهوم سطوح عملیاتی
سطوح عملیاتی مانند سوئیتهایی هستند که قابلی های جدید ارائه شده توسط نسخههای ویندوز را فعال میکنند .ویندوز سرور 2003
ویژگیهای متعددی را به  Active Directoryمیافزاید و ویندوز سرور  2008به تکامل  AD DSادامه میدهد .این ویژگیها با
نسخههای قبلی سازگار نیستند بنابراین اگر  DCبا سیستم عامل ویندوز سرور  2000داشته باشیم نمیتوانیم از ویژگیهای ارائه شده
توسط نسخههای بعدی ویندوز استفاده کنیم و این ویژگی غیرفعال میشود .به همین صور تا زمانی که همه  DCها ویندوز سرور
 2008نداشته باشند نمیتوانیم  AD DSرا ارتقاء دهیم .باالبردن سطوح عملیاتی شامل دو شرط اصلی اس :


همه  DCها باید دارای نسخه مناس ویندوز سرور باشند.



باید سطح عملیاتی را به صور دستی ارتقاء دهیم به دلیل اینکه به طور خودکار انجام نمیشود.

سطوح عملیاتی دامنه
سطح عملیاتی دامنه روی ویژگیهای  Active Directoryتاثیر داشته و نسخههای ویندوز مورد پشتیبانی  DCها در دامنه مشخص
میکند .در نسخههای قبلی ویندوز سطوح عملیاتی دامنه و حال ها از  DCهای ویندوز سرور  NT 4.0پشتیبانی میکردند .این
پشتیبانی با ویندوز سرور  2008به اتمام رسیده اس و همه  DCها اکنون باید دارای سیستم عامل ویندوز سرور  2000یا باالتر باشند
تا بتوانیم  DCبا ویندوز سرور  2008به دامنه بیافزاییم Active Directory .ویندوز سرور  2008از سه سطح عملیاتی پشتیبانی
میکند:
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Windows 2000 Native



Windows Server 2003



Windows Server 2008

سطح عملیاتی Windows 2000 Native
این سطح عملیاتی پایینترین سطحی اس که  DCویندوز سرور  2008پشتیبانی میکند .سیستمهای عامل زیر در این سطح قابل
قبول میباشند:


ویندوز سرور 2000



ویندوز سرور 2003



ویندوز سرور 2008

اگر  DCبا ویندوز سرور  2000یا  2003در شبکه موجود باشد یا امکان افزودن این  DCها در آینده وجود دارد باید سطح دامنه را در
این حد نگه داریم.
سطح عملیاتی Windows Server 2003
وقتی همه  DCهای ویندوز سرور  2000را حذف کردیم یا ارتقاء دادیم سطح عملیاتی را میتوانیم به Windows Server 2003
ارتقاء دهیم .در این سطح دامنه دیگر نمیتواند  DCبا سیستم عامل ویندوز سرور  2000داشته باشد بنابراین همه  DCها باید یکی از
ویندوزهای سرور  2003یا  2008را داشته باشند.
این سطح عملیاتی چند ویژگی جدید را به دامنه اضافه میکند که عبارتند از :


تغییرنام DC



خصیصه lastLogonTimestamp

ابزار مدیری دامنه  Netdom.exeجه تغییرنام دامنه قابل استفاده اس .
هنگام ورود کاربر یا کامپیوتر به دامنه خصیصه lastLogonTimestamp

با زمان ورود به روز میشود .این خصیصه در دامنه تکثیر میشود.


خصیصه userPassword

واحدهای امنیتی در  Active Directoryشامل کاربران ،کامپیوترها و گروهها اس .

کالس شیء چهارم  inetOrgPersonشبیه کاربر اس و برای عجین شدن با سرویس دایرکتوری غیرمایکروسافتی به کار
میرود .در سطح عملیاتی دامنه  Windows Server 2003میتوانیم خصیصه  userPasswordرا به عنوان کلمه عبور
موثر روی اشیاء  inetOrgPersonو  userتنظیم کنیم.


تغییر مسیر  containerپیشفرض کاربر و کامپیوتر در فصل  1یاد گرفتیم که از دستورا  Redirusr.exeو
 Redircmp.exeبرای تغییر مسیر  containerپیشفرض کاربر و کامپیوتر استفاده کنیم .این کار باعث میشود حساب
جدید در ی



 OUدیگری غیر از  containerهای  Usersو  Computersساخته شود.

سیاستهای  Authorization Managerابزاری اس که اعتبارسنجی را برای برنامهها فراهم میکند و میتواند
سیاس های اعتبارسنجی را در  AD DSذخیره کند.



تفویض اختیار اجباری

برنامهها میتوانند از مزایای تفویض امن اعتبار کاربر به وسیله پروتکل تایید هوی Kerberos

بهرهمند شوند .تفویض را میتوان طوری پیکربندی کرد که فقط به سرویسهای خاصی مجوز داده شود.
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تایید هویت انتخابی

در درس  1یاد میگیریم که چطور بین دامنه خود و دامنههای دیگر ارتباط  trustایجاد کنیم.

تایید هوی انتخابی ما را قادر میسازد کاربران و گروههایی از دامنه یا  forestمورد اعتماد را برای تایید هوی در forest
خود مشخص کنیم.
سطح عملیاتی Windows Sever 2008
وقتی همه  DCها سیستم عامل ویندوز سرور  2008داشته باشند و مطمئن باشیم در آینده نیز هیت  DCبا سیستم عامل قبل از
 2008نخواهیم داش میتوانیم سطح عملیاتی دامنه را به  Windows Server 2008ارتقاء دهیم .این سطح عملیاتی از  DCهای
با سیستم عامل ویندوز سرور  2008پشتیبانی میکنند.
این سطح عملیاتی چهار ویژگی را در سطح دامنه به  AD DSاضافه میکند:


 DFS-Rمربوط به SYSVOL

در فصل  11یاد گرفتیم  SYSVOLرا طوری پیکربندی کنیم که به جای  FRSبا

 DFS-Rتکثیر شود .با  SYSVOL ، DFS-Rبسیار قویتر و دقیقتر تکثیر میشود.


سرویسهای رمزنگاری پیشرفته ()AES

امنی تایید هوی با AES ( Advanced Encryption Services

128و )256که با پروتکل  Kerberosپشتیبانی میشود باال میرود AES .جای الگوریتم رمزنگاری RC4-HMAC
( )Hash Message Authentication Codeرا گرفته اس .


اطالعات آخرین ورود مستقیم به سیستم

وقتی کاربری به دامنه وارد میشود خصیصههای بسیاری از شیء کاربر

مانند کامپیوتری که کاربر به آن وارد شده و تعداد دفعا تالش ناموفق برای ورود پس از آخرین ورود موفق به روز میشوند.


سیاستهای کلمه عبور Fine-Grained

در فصل  8درباره این سیاس ها یاد گرفتیم که ما را قادر میسازد

سیاس های کلمه عبور انحصاری برای کاربران و گروهها در دامنه تعیین کنیم.
ارتقاء سطح عملیاتی دامنه
زمانی که همه  DCها نسخه مناس ویندوز را دارا باشند و مطمئن باشیم در آینده از نسخههای قدیمیتر ویندوز برای  DCها استفاده
نخواهیم کرد میتوانیم سطح عملیاتی دامنه را ارتقاء دهیم .برای این کار ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز
کرده و روی دامنه کلی راس کرده و  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای مشابه شکل -1
 11امکان انتخاب سطح عملیاتی باالتر را فراهم میکند.
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شکل 11 -1
نکته

کادر محاورهای Raise Domain Functional Level

عملیات یک طرفه

ارتقاء سطح عملیاتی دامنه ی عملیا ی طرفه اس  .ما دیگر نمیتوانیم سطح عملیاتی را به حال قبلی برگردانیم.
راه دیگر ارتقاء استفاده از ابزار  Active Directory Users And Computersاس  .روی دامنه کلی راس کرده و Raise
 Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم .یا اینکه روی گره ریشه کلی راس کرده و از منوی  All Tasksگزینه
 Raise Domain Functional Levelرا انتخاب میکنیم.
سطوح عملیاتی forest
همانند سطح عملیاتی دامنه که عملکرد و سیستمهای عامل  DCرا در سطح دامنه مشخص میکند سطح عملیاتی  forestنیز عملکرد
را در سطح  forestمشخص میکند Active Directory .ویندوز سرور  2008از سه سطح عملیاتی  forestپشتیبانی میکند:
Windows 2000 


Winsows Server 2003



Windows Server 2008

این سطوح عملیاتی ی

به ی

شرح داده میشوند.

سطح عملیاتی Windows 2000
این سطح عملیاتی پایه و پیشفرض  forestاس  .دامنهها در این سطح عملیاتی میتوانند هر سطح عملیاتی داشته باشند Windows
 Windows Server 2003 ، 2000 Nativeو  . Windows Server 2008ما میتوانیم سطح عملیاتی  forestرا پس از اینکه
همه دامنهها به سطح عملیاتی معادل رسیدند ارتقاء دهیم.
سطح عملیاتی Windows Server 2003
پس از اینکه همه دامنهها در  forestبه سطح عملیاتی  Windows Server 2003رسیدند و بدانیم در آینده هیت  DCبا ویندوز
سرور  2000نخواهیم داش میتوانیم سطح عملیاتی  forestرا به  Windows Server 2003ارتقاء دهیم .در این سطح دامنهها
میتوانند در یکی از سطوح زیر باشند:
Windows Server 2003 


Windows Server 2008
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در این سطح عملیاتی ویژگیهای زیر فعال هستند:


 Forest trustsدر درس  1طریقه ساخ ارتباط  trustبین  forestها را یاد میگیریم.



تغییر نام دامنه



تکثیر  Linked-Valueدر سطح عملیاتی  Windows 2000تغییر در عضوی ی

میتوانیم نام دامنه را در  forestتغییر دهیم.

چند مقداره  memberمیشود .این مساله میتواند باعث افزایش ترافی

گروه منجر به تکثیر کل خصیصه

شبکه و هنگام تغییر همزمان آن در  DCهای

مختلف از دس دادن اطالعا بروز عضوی شود .همچنین محدودی  1111عضو برای یگ گروه را دارد .تکثیر linked-
 valueدر سطح عملیاتی  Windows Server 2003تغییر عضوی را منحصرا تکثیر میکند به جای آنکه کل خصیصه را
تکثیر کند .این کار باعث میشود پهنای باند کمتری استفاده شود و از دس دادن اطالعا بروز جلوگیری شود.


پشتیبانی از  DCهای فقط خواندنی  RODCها در این سطح عملیاتی پشتیبانی میشوند ولی خود  RODCباید دارای
ویندوز سرور  2008باشد.



الگوریتمهای پیشرفته ) Knowledge Consistency Checker (KCCو مقیاسپذیری

تولیدکننده

توپولوژی بینسایتی ( )ISTGاز الگوریتمهای پیشرفتهای استفاده میکند که  AD DSرا قادر به پشتیبانی از تکثیر در
 forestهای دارای بیش از  111سای میسازد .در سطح عملیاتی  Windows Server 2000باید برای ساخ توپولوژی
تکثیر برای  forestبا صدها سای باید به صور دستی عمل کنیم .به عالوه با انتخاب  ISTGاز ی

الگوریتم بسیار کاراتر

استفاده میکنیم.


تبدیل اشیاء  inetOrgPersonبه اشیاء کاربر

ما میتوانیم ی

برای سازگاری با سرویسهای غیرمایکروسافتی مشخصی استفاده میشود به ی

 instanceاز شیء  inetOrgPersonرا که
 instanceاز کالس  userتبدیل کنیم.



پشتیبانی از کالس کمکی dynamicObject



پشتیبانی از گروههای  applocation basic groupو  LDAP query groupاین دو گروه جدید برای

این کالس شیء توسط برنامهها مورد استفاده قرار میگیرد.

اعتبارسنجی مبتنی بر نقش در برنامههایی که از  Authorization Managerاستفاده میکنند به کار میروند.


غیرفعال کردن و تعریف دوباره خصیصهها و کالسهای شیء

اگرچه امکان حذف ی

خصیصه یا کالس شیء در

 schemaدر سطح عملیاتی  Windows Server 2003وجود ندارد ولی میتوانیم آنها را غیرفعال کرده و یا دوباره تعریف
کنیم.
سطح عملیاتی Windows Server 2008
این سطح عملیاتی ویژگیهای سطح  forestرا افزایش نمیدهد .بهرحال پس از پیکربندی  forestبه این سطح ،دامنههای جدید اضافه
شده به  forestبه طور پیشفرض در این سطح عملیاتی کار خواهند کرد .در این سطح همه  DCها باید در سطح Windows
 Server 2008باشند که یعنی همه  DCها دارای ویندوز سرور  2008باشند.
ارتقاء سطح عملیاتی forest
از ابزار  Active Directory Domains and Trustsبرای ارتقاء سطح عملیاتی  forestاستفاده میشود .روی گره ریشه در ابزار
 Active Directory Domains And Trustsکلی راس کرده و  Raise Forest Functional Levelرا انتخاب میکنیم.
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کادر محاورهای Raise Forest Functional Level
شکل 11 -1
فقط زمانی سطح عملیاتی  forestرا ارتقاء میدهیم که مطمئن باشیم دامنه دیگری با سطح پایینتر از آن به  forestافزوده نخواهد
شد .پس از ارتقاء امکان برگش وجود ندارد.
تمرینات

ارتقاء سطوح عملیاتی دامنه و forest

در این تمرینا سطح عملیاتی دامنه و  forestرا ارتقا خواهیم داد .برای انجام این تمرینا باید حداقل ی  DCدر ی دامنه جدید و
 forestجدید با سیستم عامل ویندوز سرور  2008داشته باشیم .این سرور که نام آن  SERVERTSTخواهد بود دارای پیکربندی
زیر می باشد:
نام کامپیوتر SERVERTST :
آدرس 10.0.0.111 : IPv4
255.255.255.0 : Subnet Mask
10.0.0.1 : Default Gateway
10.0.0.111 : DNS Server
با اجرای  Dcpromo.exeی  forestو ی دامنه جدید با نام  tailspintoys.comمیسازیم .سطح عملیاتی  forestرا روی
 Windows 2000و سطح عملیاتی دامنه را روی  Windows 2000 Nativeمی گذاریم سرویس DNSرا روی سرور نص می
کنیم ،پیام هشداری ظاهر می شود که به ما یادآوری می کند که سرور دارای  IPپویاس  .روی  Yesکلی می کنیم ،همچنین هنگامی
که به ما یادآوری می شود که  DNS delegationرا نمی توان انجام داد روی  Yesکلی می کنیم .در دامنه tailspintoys.com
دو  OUسطح اول با نامهای  Clientsو  Peopleمی سازیم.
تمرین اول

تجربه غیرفعال بودن قابلیتها

در این تمرین مزی قابلیتهایی را که سطوح عملیاتی دامنه باالتر دارند تجربه می کنیم .در این تمرین خواهیم دید که این قابلیتها
پشتیبانی نمی شوند.
 -0با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVERTSTمی شویم
 -2پنجره خط فرمان را باز می کنیم
 -3عبار " redircmp.exe "ou=clients,dc=tailspintoys,dc=comرا نوشته و سپس  Enterرا فشار می دهیم
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پنجره ای باز می شود و به ما اطالع می دهد که فرآیند تغییر مسیر ناموفق بوده اس  ،این به این خاطر اس که باید سطح
عملیاتی دامنه حداقل ویندوز سرور  2003باشد.
 -4عبار " redirusr.exe "ou=people,dc=tailspintoys,dc=comرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
پنجره ای باز می شود و به ما اطالع می دهد که فرآیند تکثیر ناموفق بوده اس  ،این به این خاطر اس که باید سطح عملیاتی
دامنه حداقل ویندوز سرور  2003باشد.
 -5ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز می کنیم
 -6روی منوی Viewکلی کرده و  Advanced Featuresرا انتخاب می کنیم
 -7روی حساب  Administratorدر  Users containerدوبار کلی می کنیم
 -8روی زبانه  Attribute Editorکلی می کنیم
 -9خصیصه  lastLogonTimestampرا پیدا کرده و می بینیم که مقدار آن > <not setمی باشد
تمرین دوم ارتقا سطح عملیاتی دامنه و forest
در این تمرین سطح عملیاتی دامنه  tailspintoys.comرا ارتقا خواهیم داد
 Active Directory Domains And Trusts -0را باز می کنیم
 -2روی دامنه  tailspintoys.comراس کلی کرده و گزینه  Raise Domain Functional Levelرا انتخاب می کنیم
 -3انتخاب موجود در منوی بازشو ،یعنی  Windows Server 2003را تایید می کنیم
 -4روی  Raiseو سپس  OKبرای تایید تغییرا کلی می کنیم
پیامی مبنی بر موفقی آمیز بودن ارتقا سطح عملیاتی ظاهر می شود.
 -5روی  OKکلی می کنیم
بررسی سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور 2003

تمرین سوم

در این تمرین خواهیم دید ویژگی هایی که قبال به عل پایین بودن سطح عملیاتی غیر فعال بودند اکنون فعال هستند
 -0از سیستم خارج شده و با اعتبار مدیر دامنه وارد می شویم
 -2ی پنجره خط فرمان باز می کنیم
 -3عبار " redircmp.exe "ou=clients,dc=tailspintoys,dc=comرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
پیامی مبنی بر موفقی آمیز بودن تکثیر ظاهر می شود
 -4عبار " redirusr.exe "ou=people,dc=tailspintoys,dc=comرا نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
پیامی مبنی بر موفقی آمیز بودن تکثیر ظاهر می شود
 -5ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز می کنیم
 -6منوی  Viewرا باز کرده و مطمئن می شویم که  Advanced Featuresانتخاب شده باشد
 -7روی حساب  Administratorدر  Users containerدوبار کلی می کنیم
 -8روی زبانه  Attribute Editorکلی می کنیم
 -9خصوصی  lastLogonTimestampرا پیدا کرده و می بینیم که اینبار مقدار آن  populatedمی باشد
 -01در خط فرمان عبار  dfsrmig /setglobalstate 0را نوشته و  Enterرا فشار می دهیم
پیامی ظاهر می شود و به ما می گوید که این عملیا فقط در سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2008در دسترس اس  .در فصل
دهم برای پیکربندی ارتقا  DFS-Rبرای  SYSVOLاین کار را انجام داده بودیم
خالصه درس


سطح عملیاتی دامنه و  forestمشخص می کنند که چه توانایی هایی از  ، Active Directoryو چه نسخه ای از
ویندوز روی DCها ،پشتیبانی می شوند
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سطح عملیاتی دامنه ویندوز سرور  2003و ویندوز سرور 2008قابلی های مهمی را امکان پذیر می کند.
سطح عملیاتی  forestویندوز سرور  2003تکثیر  linked-valueرا فعال  ،از  RODCپشتیبانی می کند و توانایی
های دیگری را فراهم می کند .سطح عملیاتی  forestویندوز سرور 2008عملکرد جدیدی را اضافه نمی کند.

سئواال پایان درس
 -0می خواهیم سطح عملیاتی دامنه در ی دامنه در  Forestبا نام  contoso.comرا ارتقا دهیم .از کدام ابزار باید استفاده
کنیم؟ (در صور نیاز تمام گزینه های درس را انتخاب کنید).
Active Directory Users And Computers . A
Active Directory Schema . B
Active Directory Sites And Services . C
Active Directory Domains And Trusts . D
 -2فرض کنید مدیر شبکه دامنه  contoso.comهستیم .می خواهیم ی  RODCبه دامنه ای با ی  DCبا سیستم عامل
ویندوز سرور  2003و ی  DCبا سیستم عامل ویندوز سرور 2008اضافه کنیم.کدام ی از کارهای زیر باید قبل از اضافه
کردن سرور انجام شود؟(در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید .هر پاسخ صحیح بخشی از راه حل اس )
 . Aارتقا  DCبا سیستم عامل ویندوز سرور  2003به سیستم عامل ویندوز سرور2008
 . Bارتقا سطح عملیاتی دامنه به ویندوز سرور 2003
 . Cارتقا سطح عملیاتی دامنه به ویندوز سرور 2008
 . Dارتقا سطح عملیاتی  forestبه ویندوز سرور 2003
 . Eاجرای دستور Adprep /rodcprep
 . Fاجرای دستور Adprep /forestprep
 -3به تازگی کار ارتقا تمام  DCهای دامنه  contoso.comرا به ویندوز سرور  2008تمام کرده ایم DC .های دامنه
 subsidiary.contoso.comنیز تا سه ماه دیگر ارتقا می یابند می خواهیم سیاستهای کلمه عبور  fine-grainedرا برای
گروهی از کاربران در دامنه  contoso.comپیکربندی کنیم .در ابتدا چه باید کرد؟
 . Aنص ی RODC
 . Bاجرای دستور Dfsrmig.exe
 . Cارتقا سطح عملیاتی forest
 . Dنص )Group Policy Management Console (GPMC

درس  : 2مدیریت ارتباط دامنه و  trustچندگانه
در فصلهای قبل با پیکربندی و مدیری ی دامنه منفرد آشنا شدیم ولی زیرساخ  Active Directoryشبکه ما ممکن اس شامل
ی  forestبا چند دامنه یا حتی چند  forestباشد .ممکن اس مجبور شویم اشیاء را بین دامنهها جابجا کنیم یا ساختار دامنه را به
طور کل تغییر دهیم .ممکن اس مجبور شویم تایید هوی و دسترسی به منابع را بین دامنه و  forestها فعال کنیم .در این درس
مهار هایی را یاد میگیریم که برای کار با محیط چند دامنهای و یا چند  forestنیاز میباشد.
بعد از این درس یاد میتوانیم:


ی



نقش  Active Directory Migration Toolو مسائل مربوط به انتقال شیء و بازسازی ساختار دامنه را تشخیص دهیم.



ارتباطا  trustرا بفهمیم.

ساختار دامنه و  treeموثر برای  AD DSطراحی کنیم.
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ارتباطا امن  trustرا پیکربندی و مدیری کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
تعریف ساختار دامنه و forest
پس از مطالعه فصل  11حاال آماده طراحی  tree ،forestو دامنه هستیم.
دامنه اختصاصی ریشه forest
در کاربردهای اولیه  Active Directoryپیشنهاد میشد که دامنه اختصاصی ریشه  forestساخ شود .از فصلهای  1و 11
آموختیم که دامنه ریشه  forestاولین دامنه در  forestاس  .هدف انحصاری دامنه اختصاصی ریشه  forestمدیری زیرساخ
 forestمیباشد .این دامنه به طور پیشفرض حاوی  master operationهای منفرد برای  forestاس  .همچنین حاوی گروههای
بسیار حساس نظیر  Enterprise Adminsو  Schema Adminsاس که دسترسی کاملی در  forestدارند .فرض بر این اس که
ریشه اختصاصی  forestامنی را در محدوده این عملیا در سطح  forestارتقاء دهد .دامنه اختصاصی ریشه  forestاحتمال کمی
دارد که منسوخ شود و انتقال مالکی را تسهیل میکند .با توجه به توصیههای قبلی زیر ریشه اختصاصی  forestی دامنه فرزند
 globalبا همه اشیاء ممکن در دامنه قرار دارد یعنی کاربران ،گروهها ،کامپیوترها و غیره .ساختار چیزی شبیه به شکل  11 -2خواهد
شد.

شکل 11 -2

مثالی از دامنه ریشه forest

یک  forestتک دامنهای
نکته

توصیه جدید  forestتکدامنهای

پیادهسازی ی دامنه اختصاصی ریشه  forestبرای بیشتر شبکههای سازمانی دیگر توصیه نمیشود .بهترین پیشنهاد طراحی میتواند
 forestت دامنهای باشد .هیت طرحی را نمیتوان برای تمامی سازمانها مناس دانس بنابراین خصوصیا شبکه باید در برابر
شاخصهای طراحی که در ادامه این درس میبینیم بررسی گردد.
بعد از  9سال حضور  Active Directoryدر بازار کامال شناخته شده اس و پیشنهادهای قبلی و اولیه دیگر ارائه نمیگردد .االن برای
بیشتر سازمانها توصیه میشود ی  forestبا ی دامنه داشته باشیم .تجربه و علم میگوید:
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به طوری که در ادامه درس میبینیم هزینه و ریس
ضعیفتر و ارزانتر کار میکند و ریس



 forestهای چند دامنهای زیاد اس  .ی

دامنه منفرد روی سخ افزار

کمی دارد.

هنوز ابزارهایی که کار هرس و پیوند  treeهای  Active Directoryرا انجام میدهند تولید نشدهاند (تشبیه به هرس و
پیوند درختان) به عبار دیگر امکان شکستن ی
امکان موجود بود داشتن ی

دامنه از  treeو کاش آن در  forestشبکه دیگر وجود ندارد .اگر این

ریشه اختصاصی  forestدر هنگام انتقال دامنهها از  forestیا به  forestعاقالنه به نظر

میرسید.


میتوانیم در دامنه منفرد حداقل دسترسی امنیتی را پیاده کنیم بدین معنی که اگر امنی آن باالتر از  forestبا ریشه
اختصاصی و دامنه فرزند نباشد کمتر نیس .

بنابراین هنگام طراحی دامنه باید با فرض را بر این بگذاریم که ی

دامنه منفرد در  forestداریم.

 Forestهای چند دامنهای
در برخی سناریوها نیاز به  forestبا دامنه چندگانه داریم .نکته مهم این اس که هرگز این  forestبه سادگی منطبق بر ساختار
سازمانی نخواهد شد .یکی از دالیل این اس که این ساختار یعنی واحدهای کاری ،بخشها و دفاتر به مرور زمان تغییر میکنند بنابراین
ساختار منطقی سرویس دایرکتوری نباید تنها متکی به وضعی سازمان باشد.
مدل دامنه باید از خصوصیا خود دامنهها نشا گرفته شده باشد .خصوصیا مشخصی از ی دامنه روی همه اشیاء دامنه تاثیر
میگذارد و اگر این تاثیرا ماندگار مناس نیازهای سازمان نباشد باید دامنههای  additionalبسازیم .دامنهها با عبارا زیر توصیف
میشوند:


یک پارتیشن دامنه روی همه  DCها تکثیر میشود  domain naming contextحاوی اشیاء کاربر ،گروه،
سیاس ها و دیگر منابع دامنه اس و روی همه  DCهای دامنه تکثیر میشود .اگر به تکثیر پارتیشن نیاز داشته باشیم باید
دامنههای مجزا بیاندیشیم .فرض میکنیم کارایی تکثیر  Active Directoryبینهای بوده و میتواند دامنههای بزرگ را با
حداقل پهنای باند پوشش دهد.
اگر محدودی تکثیر داده مشخصی روی محلهای معینی وجود دارد میبایس از ذخیره آن داده در پارتیشن دامنه جلوگیری
کرده و یا دامنههای جداگانهای برای برنامههای مجزا بسازیم .در چنین مواردی باید مطمئن شویم  GCآن داده را تکثیر
نمیکند.



سیاست منفرد Kerberos

تنظیما پیشفرض سیاس  Kerberosدر  AD DSبرای بیشتر شبکهها کافی

اس  .ولی اگر نیاز به سیاس های متفاوتی باشد باید دامنههای مجزا داشته باشیم.


فضای نام منفرد DNS

دامنه  Active Directoryدارای ی

نام دامنه  DNSمیباشد .در صور نیاز به نامهای

دامنه چندگانه به دامنههای چندگانه نیز نیاز داریم .ولی قبل از مدلسازی دامنههای سرویس دایرکتوری به منظور پوشش
دادن نیازهای مربوط به نامگذاری  DNSباید به هزینهها و ریس های دامنههای چندگانه توجه جدی داشته باشیم


در دامنههای دارای سطوح عملیاتی پایینتر از  Windows Server 2008دامنه فقط ی

سیاس واحد حساب و کلمه

عبور میتواند داشته باشد .بنابراین در این دامنهها سازمانی که بخواهد سیاس های کلمه عبور چندگانه داشته باشد نیاز به
چند دامنه دارد .در حالی که اگر سطح عملیاتی دامنه  Windows Server 2008باشد میتوانیم از سیاس های کلمه عبور
 fine-grainedاستفاده کنیم.
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افزودن دامنه به  forestهزینههای سخ افزار و مدیری شبکه را افزایش میدهد .هر دامنه توسط حداقل دو  DCکنترل میشود که
باید پشتیبان تهیه شود امن باشد و مدیری شود .در مورد دسترسی به منابع بین دامنهای در شبکهای که از نظر جغرافیایی توزیع شده
باشد حتی ممکن اس به  DCبیشتری نیاز باشد .دامنههای بیشتر میتواند به انتقال کاربران بین دامنهها منجر شود که پیچیدگی آن
بیشتر از انتقال کاربران بین  OUها میباشد .اشیاء  Group Policyو تنظیما کنترل دسترسی که در شبکه بسیار کاربرد دارند باید
روی همه دامنهها تکثیر شوند.
اینها همه فقط برخی هزینههای مرتبط با محیطهای چند دامنهای هستند .در این میان ریس هایی نیزز موجود اس  .بیشتر این
ریس ها مربوط به این اس که دامنه مرز امنیتی نیس در حالی که  forestمرز امنیتی به شمار میآید .در ی  forestمدیران
سرویس شبکه ممکن اس در سطح  forestآسی برسانند .انواع نفوذپذیریهای متعددی وجود دارد که ی حساب مدیریتی شبکه لو
رفته یا ی مدیر شبکه دارای غرض به وسیله آن میتوانند حمله  denial of serviceرا انجام دهند یا اطالعا  forestرا مخدوش
کنند.
برای مثال ی مدیر شبکه در هر دامنه میتواند گروههای  universalبسازد که عضوی آنها روی  GCتکثیر میشود .با ساخ
گروههای  universalمتعدد و تعداد بیش از حد اعضاء در خصیصه  memberکه منجر به تکثیر مفرط میشود باعث از کار افتادن
سرویسدهی  DCدامنههای دیگر خواهد شد .مدیرشبکه در هر دامنه میتواند همچنین مدیر شبکه ممکن اس نسخه پشتیبان قدیمی
را روی دایرکتوری بازیابی کند که باعث اخالل در  forestمیشود.
با توجه به هزینهها و ریس های دامنههای چندگانه اکیدا پیشنهاد میشود  forestت دامنهای ایجاد شود .مهمترین دلیل  forestهای
چنددامنهای میتواند نیاز جدی به تکثیر  domain naming contextباشد.
در  forestبا چند دامنه ممکن اس ساخ ی دامنه اختصاصی ریشه  forestبه عنوان ی دامنه خالی به عنوان  trust rootبرای
 forestعاقالنه به نظر میرسد.
 Treeهای چندگانه
به خاطر داریم که  treeرا فضای نام  DNSدنبالهدار تعریف کردیم .زمانی که بیش از ی دامنه موجود باشد باید تصمیم بگیریم که این
دامنهها از ی فضای نام  DNSدنبالهدار استفاده کنند و مانند شکل 11 -1ی  treeواحد بسازند یا در فضای نام  DNSمجزا قرار
بگیرند و مانند شکل  11 -1تشکیل  treeهای چندگانه را بدهند.
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 forestبا ی

 treeو  treeچندگانه

 Forestهای چندگانه
instance Forestای از  Active Directoryاس  .همه دامنهها و  DCها در  replica ، forestهای  schemaو
 configurationرا به اشتراک میگذارند DC .هایی که سرور  GCهستند میزبان بخشی از خصیصههای همه اشیاء دامنههای دیگر
در  forestهستند .دامنههای  trust ،forestهای دوطرفه و  transitiveرا به اشتراک میگذارند بدین معنی که همه کاربران دامنه به
گروه  Authenticated Usersتعلق دارند .گروههای  Schema Admins ،Enterprise Adminsو  Administratorsدر
 forestقدر زیادی روی همه اشیاء  forestدارند.
اگر هر کدام از این خصوصیا  forestبا نیازهای کاری سازمان در تضاد باشند  forestباید به صور چندگانه ساخته شود .در حقیق
با توجه به دغدغههای فعلی در مورد امنی بسیاری از مشاوران شبکه پیشنهاد میکنند یا از  forestت دامنهای استفاده شود یا از
 forestچندگانه (از  forestبا چنددامنه استفاده نشود) Trust .های بین  forestکه در همین درس بحث میشود و AD FS
مدیری تایید هوی در شبکههای با چند  forestرا تسهیل میکند.
انتقال اشیاء بین دامنهها و  forestها
در شبکههای چنددامنهای ممکن اس بخواهیم کاربران ،گروهها یا کامپیوترها را بین دامنهها و  forestها جابجا کنیم .ممکن اس الزم
باشد تعداد زیادی شیء را با هدف ایجاد ساختار جدید دامنه جابجا کنیم.
در هر کدام از این موارد ما حسابها را از ی دامنه (دامنه مبدا) به دامنه دیگر (دامنه مقصد) کپی یا منتقل میکنیم .در حال انتقال
بین  )inter-forest migration( forestاشیاء بین ی ویندوز  NT 4.0یا دامنه مبدا  Active Directoryو دامنه مقصد
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 Active Directoryدر ی  forestمجزا و جابجا میشوند و در حال انتقال درون  )intra-forest migration( forestانتقال
اشیاء بین دامنههای همان  forestانجام میشود.
بازسازی دامنه بین  ، forestحسابهای موجود دامنه مبدا را حفظ کرده و روی دامنه مقصد نیز کپی میکند .این روش غیرتخریبی
امکان فازبندی انتقال را میسر میکند .عملیا بدون وقفه ادامه پیدا میکند زیرا هر دو دامنه به طور موازی عمل میکنند .در این روش
امکان برگش نیز میسر اس چون محیط قبلی بدون تغییر میماند .پس از اینکه انتقال به طور کامل صور گرف میتوانیم ماموری
دامنه مبدا را با انتقال باقیمانده حسابها ،سرورهای غیر  DCو کامپیوترها به دامنه جدید به پایان برسانیم .پس از خارج کردن DC
های مبدا از شبکه امکان توزیع مجدد آنها برای ایفای نقش در دامنه جدید وجود دارد.
انتقال بین  forestیعنی انتقال اشیاء از دامنه مبدا به دامنه مقصد بدون اتمام ماموری دامنه مبدا .پس از انتقال اشیاء میتوانیم
ساختار دامنههای خود را به منظور یکپارچه سازی عملیا و ساخ دامنه و ساختار  OUکه مدل مورد نظر ما را منعکس کند بازسازی
کنیم .بسیاری از سازمانها دامنههای خود را در ی دامنه تجمیع میکنند .این تجمیع به عل کاهش پیچیدگی مدیری شبکه و هزینه
پشتیبانی باعث کاهش هزینه و مدیری آسان شبکه میشود.
ابزار انتقال Active Directory
ابزار انتقال  Active Directoryنسخه  )ADMT v3( 2کار انتقال اشیاء و وظایف  security translationرا انجام میدهد .این
نسخه از  ADMTاز آدرس  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=75627قابل دانلود اس  .همچنین صفحه دارای
جزئیا ابزار میباشد.
از  ADMTبرای انتقال اشیاء بین دامنه مبدا و مقصد استفاده میشود .این انتقال میتواند بین دامنههای ی  forestیا دامنههای
 forestهای متفاو اتفال بیافتد ADMT .ویزاردهایی را فراهم میکند که کار انتقال و ترجمه امنیتی ( )security translationرا
به طور اتوماتی انجام میدهد .این انتقال شامل کاربران ،گروهها ،حسابهای سرویس ،کامپیوترها و  trustمیباشد .این کار با استفاده
از کنسول  ADMTیا خط فرمان میتواند انجام شود .فایلهای جواب در این دستور موجود اس که با مشخص کردن پارامترهای
فرمان انجام مراحل کار را ساده و خودکار میکند .بعد توسط ی فایل متنی ساده لیس اشیائی که باید منتقل شود مشخص میکنیم
به جای اینکه همه اشیاء را در خط فرمان وارد کنیم .این دستور رابطی نیز دارد که به ما اجازه میدهد با زبانهایی نظیر VBScript
انتقال را با اسکریپ انجام دهیم .برای بررسی جزئیا کنسول  ADMTرا اجرا کرده و پنجره  online helpرا باز میکنیم.
 ADMTهنگام اجرای عملیا انتقال به ما اجازه میدهد کار را شبیهسازی کنیم به طوری که نتایج را ارزیابی کرده و خطاهای
احتمالی را پیشبینی کنیم بدون اینکه تغییری در دامنه مقصد اتفال بیافتد .ویزارد گزینه Test The Migration Settings And
 Migrate Laterرا در اختیار ما قرار میدهد .با این گزینه میتوانیم عملیا انتقال را پیکربندی کنیم ،تنظیما را تس کنیم و
فایلهای  logو گزارشا به دس آمده توسط ویزارد را مرور کنیم .پس از تشخیص و حل مشکال میتوانیم عملیا انتقال را اجرا
کنیم .در مرحله انتقال هر ی از اشیاء کاربران ،گروهها و کامپیوترها این مراحل تکرار میشود.
مشخصههای امنیتی و انتقال
دغدغه اصلی هنگام انتقال عدم ایجاد وقفه در دسترسی به منابع اس  .در ادامه با مفاهیمی نظیر مشخصههای امنیتی (token ،)SID
ها ACL ،ها و  sIDHistoryآشنا میشویم.
 SIDها مقادیری منحصربهفرد در سطح دامنه هستند که هنگام ایجاد به حسابهای واحدهای امنیتی نظیر کاربران ،گروهها و
کامپیوترها نسب داده میشوند .وقتی کاربری وارد میشود توکن حاوی  SIDاولیه حساب کاربر و  SIDهای گروههایی که کاربر عضو
آنهاس تولید میشود .بنابراین توکن نماینده کاربر با همه  SIDهای منتس به کاربر و عضوی گروههای مختلف اس .
امنی منابع با استفاده از توصیفکننده امنیتی ( )SDتامین میگردد بدین صور که  SDمجوزها ،مالکی ها ،حقول و ممیزی منابع را
توصیف میکند .در  SDدو  ACLموجود اس  ACL .سیستم ( )SACLکه ممیزی را توصیف میکند و discretionary ACL
( )DACLکه مجوزهای دسترسی به منابع را توصیف میکند .در بسیاری از کتابها به جای  DACLاز واژه  ACLاستفاده میشود.
 DACLمجوزهای منتس به واحدهای امنیتی را لیس میکند .در لیس  ACEها مجوز خاصی را به  SIDی واحد امنیتی لین
میکند ACE .میتواند مجوز دسترسی ( )allowیا عدم دسترسی ( )denyباشد.
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وقتی کاربری برای دسترسی به منبعی تالش میکند ) Local Security Authority Subsystem (LSASSکار مقایسه SID
های توکن کاربر را با  SIDهای  ACEها در  ACLمنبع انجام میدهد.
وقتی حسابی را به دامنه جدید منتقل میکنیم حساب از دامنه مبدا به دامنه مقصد کپی میشود SID .های جدید برای حسابها در
دامنه مقصد تولید میشود بنابراین این  SIDها با  SIDهای قبلی متفاو میباشد .یعنی حتی اگر حسابها با همان نام و خصیصهها
منتقل شوند به دلیل تفاو  SIDدیگر به منابع دامنه مبدا دسترسی نخواهند داش  .برای حل این مساله دو راه حل موجود اس :
 sIDHistoryو ترجمه امنیتی:


sIDHistory

در شبکههای سازمانی ترجیح بر این اس که برای بازسازی موثر ساختار دامنه از این خصیصه استفاده

شود .واحدهای امنیتی  ADی

 SIDو ی

خصیصه  sIDHistoryدارند که حاوی ی

یا چند  SIDمنتس به حساب

میباشد .وقتی حسابی به دامنه مقصد کپی میشود  SIDمنحصر به فرد در دامنه مقصد برای آن حساب تولید میشود.
خصیصه  sIDHistoryنیز میتواند مقدار  SIDحساب در دامنه مبدا را به خود بگیرد .وقتی کاربری به دامنه وارد میشود
توکن کاربر مجموعهای از  SIDو  sIDHistoryحساب کاربر و گروههایی که کاربر عضو آنهاس میباشد LSASS .از
 SIDهای خصیصه  sIDHistoryهمانند هر  SIDدیگری در توکن استفاده میکند تا دسترسی کاربر را به منابع دامنه مبدا
تامین کند.


ترجمه امنیتی

 SDمنابع را بررسی کرده و  SIDهایی را که به حسابی در دامنه مبدا برمیگردد مشخص کرده و آن

 SIDرا با  SIDحساب جدید در دامنه مقصد جابجا میکند .نام این فرایند بازسازی  ACLمیباشد .ترجمه امنیتی یا
بازسازی  ACLبه صور دستی حتی در شبکههای ساده کاری ماللآور و خستهکننده میباشد .ابزارهای انتقال نظیر
 ADMTکار ترجمه امنیتی را به صور خودکار انجام میدهد .به طور مشخص  ADMTمیتواند موارد زیر را ترجمه کند:
 oمجوزهای فایل و پوشه
 oمجوزهای پرینتر
 oمجوزهای منابع به اشتراکگذاشتهشده
 oمجوزهای دجیستری
 oحقول کاربری
 oپروفایلهای محلی
 oعضوی گروهها
عضویت گروهها
دغدغه آخر در مورد دسترسی به منابع عضوی گروههاس  .گروههای  golbalمیتواند فقط حاوی اعضاء همان دامنه باشد .بنابراین اگر
ی کاربر به دامنه مقصد انتقال یابد حساب کاربری جدید دیگر عضو گرههای  globalدامنه مبدا نخواهد بود.
برای حل این مساله در انتقال بین  forestابتدا باید گروههای  globalرا به دامنه مقصد منتقل کنیم .این گروهها در خصیصه
 sIDHistoryخود حاوی  SIDهای گروههای مبدا میباشند .بنابراین کاربران باید منتقل شوند ADMT .هنگام انتقال کاربران
عضوی حسابهای مبدا را ارزیابی میکند و حسابهای جدید را به همان گروه در دامنه مقصد اضافه میکند .اگر گروه در دامنه مقصد
موجود نباشد آنرا به طور خودکار ایجاد میکند .در نهای حساب کاربری در دامنه مقصد به گروههای  globalدامنه مقصد تعلق خواهد
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داش  .کاربر و گروهی که کاربر عضو آن اس در خصیصههای  sIDHistoryخود حاوی  SIDهای حساب مبدا میباشد .بنابراین
کاربر توانایی دسترسی به منابع دامنه مبدا را طبق روال گذشته خواهد داش .
در انتقال درون  forestفرایند متفاو اس  .ی گروه  globalدر دامنه مقصد به عنوان ی گروه  universalساخته میشود به
طوری که بتواند کاربران را از دامنه مبدا و مقصد در خود جای دهد .گروه جدید  SIDجدیدی به خود میگیرد ولی  sIDHistoryبا
 SIDگروه  globalدامنه مبدا جمع شده و بدین وسیله دسترسی به منابع را برای گروه جدید فراهم میکند .بعد از اینکه همه کاربران
از دامنه مبدا به دامنه مقصد منتقل شدند حوزه گروه به  globalبرمیگردد.
مشکالت دیگر انتقال
ما در برنامهریزی برای انتقال اشیاء بین دامنهها و  forestها باید چند مساله را در نظر بگیریم .مهمترین مسایل عبارتند از:


انتقال کلمه عبور با  ADMTکلما عبور را نیز میتوان منتقل کرد .ولی ممکن اس سیاس های کلمه عبور در دامنه
مقصد متفاو باشد .کلما عبور با حداقل ی

کاراکتر بدون توجه به سیاس کلمه عبور دامنه مقصد منتقل خوهد شد .اگر

بخواهیم هنگام انتقال شبکه قفل باشد باید ابتدا به  ADMTاجازه دهیم کلما پیچیده پیکربندی کند و یا کلما عبور
اولیه را توسط اسکریپ تولید کرده و کاربران مجبور کنیم اولین بار هنگام ورود به شبکه کلمه عبور خود را تغییر دهند.


حسابهای سرویس

سرویسهای کامپیوترهای دامنه ممکن اس برای تایید هوی از حسابهای کاربری دامنه

استفاده کنند .با انتقال این حسابهای کاربران به دامنه مقصد سرویسها باید با هوی جدید حساب سرویس به روز شوند.
 ADMTاین فرایند را به طور خودکار انجام میدهد.


اشیائی که نمیتوان منتقل کرد

برخی اشیاء را به صور یکپارچه نمیتوان منتقل کرد ADMT .گروههای

پیشفرض ( )buit-inمانند  Domain Adminsیا گروه  Administratorsمحلی را نمیتواند منتقل کند .برای رفع این
محدودی به راهنمای کاربران مراجعه کنید.
ارتباطات Trust
هرگاه در  AD DSبیش از ی دامنه داشته باشیم احتماال باید به فکر ارتباطا  trustیا به اختصار  trustباشیم .خیلی مهم اس که
اهداف ،عملکرد و پیکربندی  trustرا بشناسیم.
 Trustدر یک دامنه
در فصل  1دیدیم هنگام  joinی سرور منفرد یا کالین چه اتفاقی میافتد .در ی  workgroupکامپیوتر دارای ی انباره هوی
در  SAMمیباشدکه هنگام تایید هوی کاربران از روی آن انجام میشود .وقتی کامپیوتری عضو دامنه میشود ی ارتباط  trustبا
دامنه برقرار میسازد .تاثیر این  trustاین اس که کامپیوتر به کاربران اجازه میدهد نه به صور محلی بلکه در دامنه تایید هوی
شوند .کاربر دامنه هنچنین به منابع سیستم محلی دسترسی دارد .برای مثال گروه  Domain Usersبه گروه  Usersمحلی اضافه
میشود که به آنها اجازه ورود به سیستم ( )log on locallyرا میدهد .همچنین حسابهای گروه و کاربر دامنه میتواند به ACL
های فایلها ،پوشهها ،کلیدهای رجیستری و پرینترهای سیستم اضافه شوند .همه اعضاء دامنه  trustهای مشابه با دامنه دارند که باعث
می شود دامنه به عنوان ی انباره هوی مرکزی و ی سرویس فراهم کننده تایید هوی مطرح باشد.
 Trustبین دامنهها
با این مفاهیم اولیه حاال میتوانیم دانش خود را به دامنههای دیگر بسط دهیم Trust .بین دو دامنه باعث میشود ی دامنه به سرویس
تایید هوی و انباره هوی دامنه دیگر اعتماد کند .در واقع  trustی لین منطقی بین دامنه برای تایید هوی میباشد.
در هر ارتباط  trustدو دامنه موجود اس  .یکی دامنه اعتماد کننده و دیگری دامنه مورد اعتماد .دامنه مورد اعتماد حاوی انباره هوی
بوده و کار تایید هوی را برای کاربران انجام میدهد .وقتی کاربری در دایرکتوری دامنه مورد اعتماد به دامنه اعتمادکننده وارد میشود
به دلیل عدم وجود کاربر در انباره داده ،دامنه اعتمادکننده امکان تایید هوی کاربر را ندارد بنابراین تایید هوی را به  DCدامنه مورد
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اعتماد میسپارد .بنابراین میتوان گف دامنه اعتماد کننده به دامنه مورد اعتماد برای تایید هوی کاربر اعتماد میکند .دامنه اعتماد
کننده سطح اعتماد را تا سرویسهای تایید هوی و انباره هوی دامنه مورد اعتماد گسترش میدهد.
به دلیل اینکه دامنه اعتمادکننده به هوی های دامنه مورد اعتماد اعتماد میکند دامنه اعتمادکننده میتواند از هوی های مورداعتماد
برای اعطاء دسترسی به منابع استفاده کند .کاربران دامنه مورداعتماد میتوانند حقول کاربری نظیر ورود به سیستمهای دامنه
اعتمادکننده داشته باشند .کاربران یا گروههای  globalدر دامنه مورداعتماد میتوانند به گروههای محلی دامنه اعتمادکننده اضافه
شوند .کاربران و گروههای  globalدر دامنه مورداعتماد از طریق افزودن هوی به  ACLها در دامنه اعتمادکننده میتوانند روی
پوشههای اشتراکی مجوز داشته باشند.
شکل  11 -1ی شمای ساده از  trustرا نمایش میدهد .دامنه  Aبه دامنه  Bاعتماد میکند .یعنی دامنه  Aدامنه اعتمادکننده و
دامنه  Bدامنه مورداعتماد میباشد .اگر ی کاربر در دامنه  Bبه کامپیوتری در دامنه  Aمتصل شود دامنه  Aدرخواس تایید هوی را
به  DCدر دامنه  Bمیفرستد.

شکل 11 -1

شمای ارتباط  trustساده

خصوصیات ارتباط trust
ارتباط  trustبین دامنهها میتواند با دو خصیصه  trustتوصیف شود:


انتقالپذیری

برخی  trustها انتقال پذیر نیستند .در شکل  11 -1دامنه  Aبه دامنه  Bاعتماد میکند و دامنه  Bبه

دامنه  Cاعتماد میکند .اگر  trustانتقال پذیر باشد دامنه  Aباید به دامنه  Cنیز اعتماد کند .در بیشتر موارد باید ارتباط
 trustسومی برقرار کنیم تا دامنه  Aبه دامنه  Cاعتماد کند.

شکل 11 -1


جهت

مثالی از ارتباط trust

ارتباط  trustمیتواند ی طرفه یا دوطرفه باشد .در  trustی طرفه نظیر شکل  11 -1کاربران در دامنه

مورداعتماد به منابع دامنه اعتمادکننده دسترسی دارند ولی برعکس آن امکانپذیر نیس به همین دلیل در بیشتر موارد ارتباط
ی طرفه دوم در جه خالف ایجاد میشود .برای مثال میتوان  trustدوم را طوری ساخ که دامنه  Bبه دامنه  Aاعتماد
کند .برخی  trustها ذاتا دوطرفه هستند .در چنین  trustهر دو دامنه به هوی ها و سرویس تایید هوی یکدیگر اعتماد
دارند.
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خودکار یا دستی برخی  trustها به طور خودکار ایجاد میشوند .برخی دیگر باید دستی ساخته شوند.

در ی  forestهمه دامنهها به یکدیگر اعتماد دارند .به این دلیل که دامنه ریشه هر  treeبه دامنه ریشه  forestاعتماد دارد و هر
دامنه فرزند به دامنه والد خود اعتماد دارد .این  trustها که به طور خودکار ساخته میشود نباید حذف شوند .این  trustها انتقالپذیر و
دوطرفه هستند .نتیجه نهایی این اس که دامنه به انباره هوی و سرویس تایید هوی همه دامنههای دیگر  forestاعتماد میکند.
کاربران و گروههای  globalاز هر دامنه در  forestمیتواند به گروههای محلی دامنه اضافه میشود ،حق کاربری اعطاء شود و به
 ACLمنابع دامنههای دیگر در  forestافزوده شود Trust .به  forestهای دیگر و دامنههای بیرون  forestباید به صور دستی
ایجاد شود .با این خالصه حاال میتوانیم به جزئیا  trustدر داخل و خارج  forestبپردازیم.
پروتکلهای تایید هویت و ارتباطات trust
 Active Directoryویندوز سرور  2003کاربران را با یکی از دو پروتکل  Kerberos v5یا )NT LAN Manager (NTLM
تایید هوی میکند Kerberos v5 .پروتکل پیشفرض مورد استفاده توسط کامپیوترهای ویندوز سرور  ، 2008ویستا ،سرور ، 2003
 XPو سرور  2000میباشد .اگر کامپیوتری از  Kerberosپشتیبانی نکند پروتکل  NTLMمورد استفاده قرار میگیرد.
تایید هویت  Kerberosدر دامنه
وقتی کاربری به کالینتی وارد میشود که  Kerberosنسخه  1را نص کرده درخواس تایید هوی به  DCارسال میگردد .هر  DCبه
عنوان ی مرکز توزیع کلید ( )KDCکه بخش مرکزی  Kerberosمیباشد عمل میکند .پس از تایید اعتبار هوی کاربر  KDCروی
 DCبه کاربر تایید هوی شده بلیطی تح عنوان ) ticket-granting ticket (TGTاعطاء میکند.
وقتی کاربر نیاز به دسترسی به منابع ی کامپیوتر در همان دامنه دارد باید ابتدا ی بلیط ( )session ticketبرای کامپیوتر به دس
آورد .این بلیط توسط  KDCی  DCفراهم میشود بنابراین کاربر برای درخواس بلیط به  DCمراجعه میکند .کاربر برای اثبا
اینکه تایید هوی شده اس  TGTارائه میکند .این کار به  KDCامکان میدهد که به درخواس بلیط کاربر بدون اجبار به تایید
هوی دوباره کاربر پاسخ دهد .درخواس بلیط  ،کامپیوتر و سرویسی را که کاربر میخواهد مشخص میکند KDC .بر اساس service
) principle name (SPNتشخیص میدهد که سرویس در همان دامنه اس یا نه .سپس به کاربر بلیط همان سرویس را ارائه
میدهد.
سپس کاربر به سرویس متصل شده و بلیط خود را ارائه میدهد .سرور نیز اعتبار بلیط را بررسی کرده و چ میکند که کاربر توسط
دامنه تایید هوی شده اس یا نه .این کار از طریق کلیدهای خصوصی ( )private keysانجام میشود که از بحث ما خارج اس .
بنابراین سرور نیازی به تایید هوی کاربر ندارد و تایید هوی کاربر توسط دامنه را قبول میکند.
همه این تعامال  Kerberosتوسط کالین ها و سرورهای ویندوز کنترل شده و از دید کاربران مخفی اس .
تایید هویت  Kerberosدر یک forest
همه دامنههای فرزند به دامنه والد خود به صور خودکار ،دوطرفه و قابل انتقال اعتماد دارند که به آن  parent-child trustگویند.
دامنه ریشه هر  treeنیز به دامنه ریشه  forestبه صور خودکار ،دوطرفه و قابل انتقال اعتماد دارد که به آن tree-root trust
گویند.
این ارتباطا  trustمفهومی به نام  trust pathیا  trust flowرا ایجاد میکند trust path .با ی دیاگرام همانند شکل  11 -1قابل
درک اس  .در این شکل  Forestدارای دو  treeاس  .یکی  tailspintoys.comو دیگری  . wingtiptoys.comدامنه اول دامنه
ریشه  forestاس  .در باالی شکل forest ،از منظر  DNSقابل مشاهده اس  .در پایین نیز  trust pathدیده میشود .از شکل
میتوان دریاف که دامنه ریشه  treeمربوط به  wingtiptoys.comبه دامنه  tailspintoys.comاعتماد دارد.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

403

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

ی  forestاز منظر  DNSو منظر trust path
شکل 11 -1
تایید هوی  Kerberosاز  trust pathبرای فراهم کردن بلیط  sessionی سرویس در دامنه دیگر استفاده میکند .اگر کاربری در
 usa.wingtiptoys.comبخواهد به پوشههای اشتراکی سروری در  euroup.tailspintoys.comدسترسی داشته باشد تعامال
زیر اتفال میافتد:
 .1کاربر به کامپیوتری در  usa.wingtiptoys.comوارد شده و همان طور که در بخش قبلی فرایند تایید هوی تشریح شد
توسط ی

 DCدر این دامنه تایید هوی میشود .کاربر ی

 .1کاربر به منظور درخواس ی

 TGTاز  DCتحویل میگیرد.

بلیط  sessionبرای سرور واقع در  euroup.tailspintoys.comبا  KDCمربوط به ی

 DCدر دامنه  usa.wingtiptoys.comارتباط برقرار میکند.
 DC .2واقع در  usa.wingtiptoys.comبر اساس  SPNتشخیص میدهد که سرویس مورد نظر در
 euroup.tailspintoys.comواقع شده نه در دامنه محلی .نقش  KDCواسط مورد اعتماد بین ی
اس  .به دلیل اینکه سرویس در ی

کالین و سرویس

دامنه مورد اعتماد واقع شده نه در دامنه محلی اگر  KDCنتواند بلیط  sessionبرای

سرویس را فراهم کند کالین را به آنجا ارجاع میدهد KDC .برای تعیین مرحله بعدی از اگوریتم سادهای استفاده میکند.
اگر دامنه میزبان سرویس مستقیما به دامنه  trust ، KDCداشته باشد  KDCکالین ها را به  DCدامنه میزبان سرویس
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ارجاع میدهد و درغیراینصور اگر  trustقابل انتقال بین دو دامنه برقرار باشد  KDCکالین را به دامنه بعدی در trust
 pathارجاع میدهد.
 .1دامنه  usa.wingtiptoys.comبا دامنه  euroup.tailspintoys.comارتباط  trustندارند ولی  trustقابل انتقال بین
آنها برقرار اس بنابراین  KDCدامنه  usa.wingtiptoys.comکالین را به  DCدر دامنه بعدی در  trust pathیعنی
 wingtiptoys.comارجاع میدهد.
 .1کالین با  KDCدامنه که به آن ارجاع شده یعنی  wingtiptoys.comارتباط برقرار میکند.
 .1دوباره  KDCمشخص میکند که سرویس در دامنه محلی نیس و اینکه  europe.tailspintoys.comبه طور مستقیم با
 wingtiptoys.comرابطه  trustندارد بنابراین به  DCبعدی در  trust pathکه  tailspintoys.comمیباشد ارجاع
میدهد.
 .1کالین با  KDCدامنه ارجاع شده یعنی  tailspintoys.comارتباط برقرار میکند.
 KDC .8مشخص میکند که سرویس در دامنه محلی نیس و اینکه  europe.tailspintoys.comبه طور مستقیم با
 wingtiptoys.comرابطه  trustدارد بنابراین به  DCواقع در دامنه  europe.tailspinroys.comارجاع میدهد.
 .9کالین با  KDCدامنه ارجاع شده یعنی  europe.tailspintoys.comارتباط برقرار میکند.
 KDC .11واقع در  europe.tailspintoys.comی

بلیط  sessionبرای سرویس مورد نظر برمیگرداند.

 .11کالین با سرور ارتباط برقرار کرده و بلیط  sessionفراهم میکند .سرور دسترسی به پوشههای اشتراکی را بر اساس
مجوزهای منتس به کاربر و گروهها فراهم میکند.
این فرایند ممکن اس پیچیده به نظر برسد ولی طوری انجام میشود که از دید کاربر مخفی میماند.
اگر ی کاربر از  usa.wingtiptoys.comبه کامپیوتری در دامنه  europe.tailspintoys.comوارد شود عکس این فرایند انجام
میشود .درخواس اولیه تایید هوی باید مسیر  trust pathرا طی کند با به ی  KDCدر دامنه  usa.wingtiptoys.comبرسد.
ایجاد  trustبه صورت دستی
چهار نوع  trustباید به صور دستی ساخته شود:


میانبر ()shortcut trusts



خارجی ()external trusts



ناحیهای ()realm trusts



Forest trusts

همه انواع فول در بخشهای بعدی بحث میشوند.
ایجاد ارتباط  trustبه صورت دستی
مراحل ایجاد  trustدر انواع مختلف مشابه اس  .ما باید عضو گروه  Domain Adminsیا  Enterprise Adminsباشیم تا بتوانیم
 trustایجاد کنیم.
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برای ایجاد ارتباط  trustمراحل زیر را انجام میدهیم:
 .1ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز میکنیم.
 .1روی دامنهای که در ی

طرف ارتباط  trustقرار خواهد گرف کلی

راس کرده و  propertiesرا انتخاب میکنیم .این ابزار

را باید با اعتبار دارنده مجوز ایجاد  trustدر این دامنه اجرا کنیم.
 .2روی زبانه  Trustsکلی

میکنیم.

 .1روی دکمه  New Trustکلی

میکنیم .ویزارد  New Trustما را به سوی ایجاد  trustراهنمایی میکند.

 .1در صفحه  Trust Nameنام  DNSدامنه آن سوی  trustرا وارد کرده و  Nextرا میزنیم.
 .1اگر دامنهای که وارد میکنیم در همان  forestنباشد پیغامی مبنی بر انتخاب نوع  trustظاهر میشود که یکی از موارد زیر
باید انتخاب شود:


Forest



External



Realm

اگر دامنه در همان  forestباشد ویزارد میداند که منظور  shortcut trustاس .
 .1اگر  trustاز نوع  realmمیسازیم پیغامی ظاهر میشود که از ما میخواهد مشخص کنیم  trustقابل انتقال باشد یا خیر.
 .8در صفحه  Direction Of Trustهمانند شکل  11 -8یکی از موارد زیر را انتخاب میکنیم:


گزینه  Two-Wayی



گزینه  One-Way:Incommingنوع  trustی طرفه را برقرار میکند که در آن دامنه انتخاب شده در مرحله 1

 trustدوطرفه بین دامنهها ایجاد میکند.

دامنه مورد اعتماد و دامنه انتخاب شده در مرحله  1دامنه اعتمادکننده خواهد بود.


 One-Way:Outgoingی

 trustی طرفه برقرار میشود که دامنه انتخاب شده در مرحله  1دامنه

اعتمادکننده و دامنه انتخاب شده در مرحله  1دامنه مورد اعتماد خواهد بود.
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صفحه Direction Of Trust
شکل 11 -8
 .9روی  Nextکلی میکنیم.
 .11در صفحه  Sides Of Trustکه در شکل  11 -9نمایش داده شده اس یکی از موارد زیر را انتخاب میکنیم:

شکل 11 -9

صفحه Sides Of Trust
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 :هر دو طرف  trustرا برقرار میکند .نیازمند

Both This Domain And The Specified Domain
این اس که مجوز ایجاد  trustرا در هر دو دامنه داشته باشیم.



This Domain Only

 :ارتباط  trustرا در دامنه انتخاب شده در مرحله  1ایجاد میکند .ی

 Administratorبا مجوز ایجاد  trustروی دامنههای دیگر باید این فرایند را برای تکمیل ارتباط  trustتکرار
کند.
مراحل بعدی بستگی به گزینههایی دارد که ما در مراحل  8و  11انتخاب میکنیم .مراحل به یکی از حال های زیر ادامنه
مییابد:


اگر گزینه  Both This Domain And The Specified Domainانتخاب شود باید نام کاربری و کلمه عبور
دارای مجوز ایجاد  trustدر دامنه تعیین شده در مرحله  1باشد.



اگر گزینه  This Domain Onlyانتخاب شود باید ی

کلمه عبور  trustوارد شود .کلمه عبور  trustتوسط یکی

از اعضاء گروه  Adiministratorدر هر سم  trustوارد میشود .این کلمه عبور باید با کلمه عبور کاربر
 Administratorمتفاو باشد و کلمه عبور انحصاری برای ایجاد  trustدر نظر گرفته شود .کلمه عبور برای ایجاد
 trustاستفاده میشود و دامنه فورا آنرا تغییر میدهد.
 .11اگر  trustاز نوع  outgoingباشد پیغامی ظاهر میشود تا یکی از موارد زیر را انتخاب کنیم:


Selective Authentication



 Domain-Wide Authenticationیا  Forest-Wide Authenticationبه ترتی وقتی نوع  trustخارجی
یا  forestباشد.

گزینههای  Authenticationدر بخشهای بعدی همین فصل بررسی میشوند.
 .11ویزارد  New Trustانتخابهای ما را در صفحه  Trust Selections Completeبه طور خالصه نمایش میدهد .روی
 Nextکلی

میکنیم تا  trustایجاد شود.

 .12صفحه  Trust Creation Completeظاهر میشود .تنظیما را چ

کرده و روی  Nextکلی

میکنیم .حاال امکان تایید

 trustوجود دارد .این گزینه زمانی مفید اس که هر دو سم  trustایجاد شده باشد.
اگر در مرحله  8گزینه  Both This Domain And The Specified Domainانتخاب شده باشد فرایند تمام شده اس  .ولی اگر
در مرحله  8گزینه  This Domain Onlyانتخاب شده باشد ارتباط  trustایجاد نمیشود مگر کاربر  Administratorدامنه مقابل
فرایند را به پایان برساند:


اگر ارتباط  trustبرقرار شده ی طرفه و  outgoingباشد مدیر شبکه دامنه مقابل باید  trustی طرفه و  incomingبسازد.



اگر ارتباط  trustبرقرار شده ی طرفه و  incomingباشد مدیر شبکه دامنه مقابل باید  trustی طرفه و  outgoingبسازد.



اگر ارتباط  trustبرقرار شده دوطرفه باشد مدیر شبکه دامنه مقابل باید  trustدوطرفه بسازد.

 Trustمیانبر ()Shortcut Trust
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در بخش قبلی فرایند  11مرحلهای اعطاء بلیط  sessionبرای ی کالین به منظور دسترسی به منابع دامنه دیگر در ی  forestرا
دیدیم .بسیاری از این مراحل به ارجاع کاربر به دامنههای مسیر  trust pathبین دامنه خود کاربر و دامنه دارای منبع مورد نظر ختم
شد .وقتی کاربری از دامنهای به کامپیوتری در دامنه دیگر متصل میشود درخواس تایید هوی باید  trust pathرا طی کند .این کار
روی کارایی تاثیر میگذارد و اگر در ی دامنه در مسیر  DC ،trust pathموجود نباشد کالین نمیتواند تایید هوی شود یا به
سرویس دسترسی یابد.
 Trustهای میانبر با ایجاد ارتباط  Trustمستقیم بین دامنههای فرزند در  trust pathبرای غلبه بر این مشکال طراحی میشوند .دو
 Trustمیانبر در شکل  11 -11دیده میشود.

 Trustهای میانبر
شکل 11 -11
این نوع  Trustها تایید هوی و درخواس های بلیط  sessionبین دامنهها در ی  forestچند دامنهای را بهینه میکند .با حذف
 trust pathزمان مورد نیاز برای طی مسیر حذف شده و در نتیجه کارایی درخواس بلیط ارتقاء مییابد.
 Trustهای میانبر میتوانند ی طرفه یا دوطرفه باشند .در هر دو اینها  Trustقابل انتقال اس  .در شکل  11 -11از دامنه
 wingtiptoys.comبه  asia.tailspintoys.comی  Trustمیانبر وجود دارد .وقتی کاربری از دامنه asia.tailspintoys.com
به کامپیوتری در دامنه  wingtiptoys.comمتصل میشود یا منبعی را درخواس میکند درخواس میتواند مستقیما به  DCدر
دامنه مورد اعتماد یعنی  asia.tailspintoys.comارجاع شود .ولی عکس آن صادل نیس  .اگر کاربری در دامنه
 wingtiptoys.comبه کامپیوتری در دامنه  asia.tailspintoys.comمتصل شود درخواس تایید هوی مسیر  trust pathرا به
سم باال  tailspintoys.comو بعد به سم پایین  wingtiptoys.comطی میکند.
ی  Trustمیانبر دوطرفه بین  usa.wingtiptoys.comو  europe.tailspintoys.comایجاد شده اس  .کاربران در هر دو دامنه
میتوانند تایید هوی شوند و توسط مسیر  Trustمیانبر به منابع یکدیگر دسترسی پیدا کنند.
 Trustهای خارجی ()External Trust
وقتی نیاز داریم با دامنهای در خارج  forestکار کنیم میتوانیم ی  Trustخارجی بسازیم .این نوعی  Trustاس که بین ی
در  forestما و ی دامنه ویندوزی در ی  forestدیگر برقرار میشود .نمونههایی در شکل  11 -11مشاهده میشود.
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ی  Trustخارجی به سم ی دامنه در  forestدیگر
شکل 11 -11
در شکل ی  Trustی طرفه بین دامنه  sales.worldwideimporters.comو دامنه  europe.tailspintoys.comدیده
میشود .دامنه  Europeبه دامنه  Salesاعتماد میکند بنابراین کاربران در دامنه  Salesمیتوانند به کامپیوترهای دامنه Europe
متصل شوند.
شکل  11 -11همچنین ی  Trustدوطرفه بین  worldwideimporters.comو دامنه  asia.tailspintoys.comرا نشان
میدهد .کاربران در دو دامنه به منابع دامنه دیگر دسترسی دارند .از لحاظ فنی همه  Trustهای خارجی غیرقابل انتقال و ی طرفه
هستند .وقتی ی  Trustخارجی دوطرفه ساخته میشود در واقع دو  Trustی طرفه در هر سم ساخته شده اس .
وقتی ی  trustخارجی  outgoingمیسازیم  Active Directoryی شیء واحد امنیتی خارجی برای هر شیء دامنه مورد اعتماد
میسازد .از این به بعد این کاربران ،گروهها و کامپیوترها میتوانند عضو گروههای  domain localشده یا به  ACLمنابع دامنه
اعتمادکننده اضافه شوند.
برای ارتقاء امنی ارتباط  trustخارجی در صفحه  Outgoing Trust Authentication Levelاز ویزارد  New Trustگزینه
 Selective Authenticationرا انتخاب میکنیم .به عالوه قرنطینه دامنه که فیلترینگ  SIDنیز نامیده میشود به طور پیشفرض
روی همه  trustهای خارجی فعال میباشد .هر دو این پیکربندیها در همین فصل به تفصیل بررسی خواهد شد.
 Trustهای ناحیهای ()Realm Trust
زمانی که از لحاظ سرویسهای امنیتی پیاده سازی شده با  Kerberosنسخه  1نیاز به سازگاری بین پلتفرمهای مختلف داریم میتوانیم
ی  trustناحیهای بین دامنه خود و  UNIX Kerberosنسخه  1برقرار کنیم .این نوع  trustی طرفه اس ولی میتوان آنرا در هر
دو طرف ایجاد کرد که در نهای مانند این اس که ی ارتباط دوطرفه داریم .به طور پیشفرض این  trustها غیرقابلانتقال هستند
ولی میتوانیم آنها را قابل انتقال کنیم.
اگر ی  trustناحیهای غیرویندوزی  Kerberosنسخه  1به سم دامنه ما موجود اس همه واحدهای امنیتی دامنه ما قابل اعتماد
خواهند بود .اگر دامنه ما به ی شبکه غیرویندوزی  Kerberosنسخه  trust 1داشته باشد کاربران آن به منابع دامنه ما دسترسی
خواهند داش ولی فرایند غیرمستقیم اس  .وقتی کاربران توسط ی شبکه غیرویندوزی تایید هوی میشوند بلیطهای Kerberos
حاوی همه داده مورد نیاز ویندوز نمیباشد .بنابراین ی سیستم نگاش حساب وارد بازی میشود .واحدهای امنیتی در دامنه ویندوزی
ساخته میشوند و به ی حساب هوی  Kerberosخارجی در شبکه غیرویندوزی نگاش میشود .دامنه ویندوزی فقط از این حسابها
برای ارزیابی دسترسی به اشیاء دامنه استفاده میکند .همه حسابهای اینچنینی میتوانند در گروهها و  ACLهای منابع به منظور
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کنترل دسترسی در واحدهای امنیتی شبکههای غیرویندوزی استفاده شوند .نگاش حساب از طریق ابزار Active Directory Users
 and Computersمدیری میشود.
Forest Trusts
زمانی که به تعامل بین دو سازمان مجزا با دو  forestنیاز داریم میتوانیم از این نوع  trustاستفاده کنیم Forest trust .ی trust
ی طرفه یا دوطرفه قابل انتقال بین دامنههای ریشه  forestمیباشد .شکل  11 -11مثالی از این نوع را بین  forestهای
 tailspintoys.comو  worldwideimporters.comنشان میدهد.
ی ارتباط  trustاز نوع  forestبا فرض اینکه دوطرفه باشد امکان تایید هوی کاربر را در همه دامنهها فراهم میکند .اگر ارتباط
ی طرفه باشد کاربران در  forestمورد اعتماد توسط کامپیوترهای  forestاعتمادکننده تایید هوی میشوند .این نوع  trustاز نظر
برقراری ،نگهداری و مدیری سادهتر از ارتباط  trustمجزا بین دامنههای  forestمیباشد.

ی  trustاز نوع forest
شکل 11 -11
هنگام ایجاد این نوع  trustقرنطینه دامنه (فیلترینگ  )SIDبه طور پیشفرض فعال میشود که در بخشهای بعدی همین فصل بررسی
میشود .ما میتوانیم تعیین کنیم که ارتباط ی طرفه outgoing ،incoming ،یا دوطرفه باشد همانطور که قبال اشاره شد forest
 trustقابل انتقال اس و به همه دامنههای  forestاعتمادکننده اجازه میدهد به همه دامنههای  forestمورداعتماد اعتماد کنند .ولی
 forest trustبه خودی خود قابل انتقال نیس  .برای مثال اگر  tailspintoys.com forestبه worldwideimporters.com
 forestاعتماد کند و  worldwideimporters.com forestبه  northwindtraders.com forestاعتماد کند این  trustها
باعث نمیشود  tailspintoys.com forestبه  northwindtraders.comاعتماد کند .اگر بخواهیم چنین شود باید trust
اختصاصی برای آنها ایجاد کنیم.
برای برقراری  forest trustپیشنیازهایی مورد نیاز اس  .سطح عملیاتی  forestباید  Windows Server 2003به بعد باشد .به
عالوه باید ی زیرساخ  DNSمخصوص برای پشتیبانی از این نوع  trustداشته باشیم.
مدیریت trust
اگر در عملکرد ی  trustمشکلی مشاهده شد میتوانیم ارتباط  trustبین دو دامنه را ارزیابی کنیم .البته امکان ارزیابی این ارتباط به
ی شبکه غیرویندوزی وجود ندارد .برای ارزیابی ارتباط  trustمراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا اجرا میکنیم.
 .1روی دامنه حاوی  trustکه میخواهیم ارزیابی کنیم کلی
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 .2روی زبانه  Trustsکلی

میکنیم.

 Trust .1را که میخواهیم ارزیابی کنیم انتخاب میکنیم.
 .1روی  Propertiesکلی
 .1روی  Validateکلی

میکنیم
میکنیم.

 .1یکی از موارد زیر را انجام میدهیم و روی  OKکلی

میکنیم:

 oروی  Yes, Validate The Incoming Trustکلی

میکنیم .اعتبار عضو گروه  Domain Adminsیا

 Enterprise Adminsرا که در دامنه مقابل اعتبار دارد وارد میکنیم.
 oروی  No, Do Not Validate The Incoming Trustکلی

میکنیم .پیشنهاد میگردد این مراحل برای

دامنه مقابل نیز تکرار شود.
از طریق خط فرمان نیز میتوان ارزیابی را انجام داد.
Netdom trust TrustingDomainName /domain:TrustedDomainName /verify
اگر بخواهیم  trustایجاد شده به روش دستی را حذف کنیم مراحل زیر را انجام میدهیم:
 .1ابزار  Active Directory Domains And Trustsرا باز میکنیم.
 .1روی دامنه حاوی  trustکه میخواهیم حذف کنیم کلی
 .2روی زبانه  Trustsکلی

راس کرده و  Propertiesرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

 Trust .1را که میخواهیم حذف کنیم انتخاب میکنیم.
 .1روی  Removeکلی

میکنیم.

 .1یکی از موارد زیر را انجام میدهیم و روی  OKکلی

میکنیم:

 oروی Yes, Remove The Trust From Both The Local Domain And The Other
 Domainکلی

میکنیم .اعتبار عضو گروه  Domain Adminsیا  Enterprise Adminsرا که در دامنه

مقابل اعتبار دارد وارد میکنیم.
 oروی  No, Do Not Remove The Trust From The Local Domain Onlyکلی

میکنیم.

پیشنهاد میگردد این مراحل برای دامنه مقابل نیز تکرار شود.
 .1برای حذف  trustایجاد شده به روش دستی از طریق خط فرمان از دستور زیر استفاده میکنیم:
]Netdom trust TrustingDomainName /domain:TrustedDomainName /remove [/force
*/UserD:User /PasswordD:
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پارامتر  UserDکاربر با اعتبار گروه  Enterprise Adminsیا  Domain Adminsدامنه مورد اعتماد اس  .مقدار دادن
به پارامتر * PasswordD:باعث میشود دستور پیغامی را مبنی بر ورود کلمه عبور نمایش دهد سوئیت  /forceدر زمان
حذف  trustناحیهای مورد نیاز اس .
امنیت ارتباط trust
وقتی  trustبین دامنهها برقرار میشود در واقع به کاربران دامنه مورد اعتماد اجازه استفاده از منابع دامنه اعتمادکننده را
میدهیم .بخشهای بعدی اجزاء مرتبط با امنی منابع دامنه اعتمادکننده را بررسی میکند.
گروه Authenticated Users
خود  trustهیتگاه دسترسی به منابع را فراهم نمیکند بلکه به واسطه  ACLمنابع به کاربران گروه Authenticated
 Usersدسترسی اعطاء میشود.
عضویت در گروههای Domain Local
همانطور که در فصل  1آموختیم بهترین راه برای مدیری دسترسی به منابع اعطاء مجوز به گروه  domain localمیباشد.
بعد ما می توانیم کاربران و گروهها را از دامنه خود به این گروه اضافه کنیم و به واسطه آن نسب به منابع دسترسی بدهیم .ما
میتوانیم کاربران و گروههای  globalرا از دامنههای مورد اعتماد به این گروه اضافه کنیم .بنابراین بهترین راه برای اعطاء
دسترسی به کاربران دامنه مورد اعتماد اعطاء عضوی گروه  domain localدامنه خود به کاربران و گروههای  globalآنان
اس .
ACL
همچنین امکان افزودن مستقیم کاربران و گروههای  globalاز دامنه مورد اعتماد به  ACLمنابع دامنه اعتمادکننده وجود دارد .این
رویکرد هرچند به خوبی روش قبلی نیس ولی امکانپذیر اس .
قابلیت انتقال
وقتی ی  trustناحیهای ایجاد میشود به طور پیشفرض  trustقابلی انتقال ندارد .اگر این قابلی را ایجاد کنیم در واقع توانایی
دسترسی به منابع دامنه خود را به کاربران دامنه مورد اعتماد شبکههای  Kerberosنسخه  1میدهیم .پیشنهاد میگردد از  trustهای
غیرقابل انتقال استفاده شود مگر اینکه مجبور باشیم.
قرنطینه دامنه
به طور پیشفرض در همه  trustهای خارجی و  forestقرنطینه دامنه یا فیلترینگ  SIDفعال اس  .وقتی کاربری در ی دامنه
مورداعتماد تایید هوی میشود داده اعتباری حاوی  SIDهای حساب کاربر را در گروهها دارا میباشد .به عالوه داده اعتبار کاربر حاوی
اطالعا امنیتی خصیصههای دیگر کاربر و گروه آن اس .
برخی از  SIDهای ارائه شده از دامنه مورداعتماد توسط کاربر ممکن اس در همان دامنه ساخته نشده باشد .برای مثال اگر کاربری از
ی دامنه دیگر منتقل شده باشد  SIDجدیدی برای آن ساخته شده اس  .بنابراین حساب جدید دسترسی خود را به منابعی که قبال
دسترسی داشته از دس میدهد .برای حل این مشکل مدیر شبکه میتواند مشخص کند که خصیصه  sIDHistoryکاربر حاوی SID
حساب قبلی باشد .وقتی کاربر تالش میکند به منابع دسترسی داشته باشد  SIDاصلی در خصیصه  sIDHistoryدسترسی را ممکن
میکند.
در سناریوی دامنه مورداعتماد ممکن اس ی مدیرشبکه قالبی بتواند از اعتبار مدیریتی در دامنه مورداعتماد برای درج  SIDدر
خصیصه  sIDHistoryکاربر که مشابه  SIDحساب دارای دسترسی باال در دامنه ماس استفاده کند .این کاربر از این پس دسترسی
غیرمنطقی به منابع دامنه ما خواهد داش .
قرنطینه دامنه از این مساله جلوگیری میکند .به این صور که دامنه اعتمادکننده را قادر میسازد  SIDهای دامنه مورداعتماد را که
 SIDاولیه واحدهای امنیتی نیستند فیلتر کند .هر  SIDحاوی  SIDدامنه منشا میباشد بنابراین وقتی کاربری از دامنه مورد اعتماد
لیس  SIDهای کاربر و گروهها را ارائه میدهد فیلترینگ  SIDبه دامنه اعتمادکننده دستور میدهد همه  SIDهای بدون SID
دامنه را از دامنه مورد اعتماد دور بیاندازد.
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قرنطینه دامنه به طور پیشفرض برای همه  trustهای  outgoingبه دامنههای خارجی و  forestها فعال اس  .این قابلی را زمانی
غیرفعال میکنیم که یکی از حاال زیر اتفال بیافتد:


به مدیران شبکه دامنه مورد اعتماد اطمینان کامل داشته باشیم.



برخی کاربران و گروهها به دامنه مورداعتماد با تاریخچه  SIDخود منتقل شدهاند و ما میخواهیم به آنها مجوز دسترسی به
منابع دامنه اعتمادکننده را بر اساس خصیصه  sIDHistoryاعطاء کنیم.

برای غیرفعال کردن قرنطینه دامنه دستورا زیر را به کار میگیریم:
Netdom trust TrustingDomainName /Domain:TrustedDomainName /quarantine:no
برای فعال کردن دوباره آن دستور زیر را تایپ میکنیم:
Netdom trust TrustingDomainName /Domain:TrustedDomainName /quarantine:yes
تایید هویت انتخابی ()Selective Authentication
وقتی ی  trustخارجی یا  forestایجاد میکنیم میتوانیم حوزه تایید هوی واحدهای امنیتی مورد اعتماد را کنترل کنیم .دو حال
تایید هوی برای ی  trustخارجی یا  forestموجود اس :


تایید هوی انتخابی



تایید هوی در سطح دامنه (برای ی

 trustخارجی) یا تایید هوی در سطح ( forestبرای ی

)forest trust

اگر تایید هوی در سطح دامنه یا  forestانتخاب شود همه کاربران دامنه مورد اعتماد برای دسترسی به سرویسها روی همه
کامپیوترهای دامنه اعتمادکننده تایید هوی می شوند .بنابراین کاربران مورداعتماد مجوز دسترسی به منابع دامنه اعتمادکننده را خواهند
داش  .در این حال از تایید هوی باید اطمینان کافی از بحث امنی شبکه و مدیران شبکه داشته باشیم .به یاد داشته باشید کاربران
دامنه مورداعتماد در دامنه اعتماد کننده به مانند کاربران گروه  Authenticated Usersعمل میکنند.
ولی اگر تایید هوی انتخابی داشته باشیم همه کاربران دامنه مورداعتماد به همه سرویسهای دامنه اعتماد کننده دسترسی نخواهند
داش و فقط به آنهایی دسترسی دارند که ما مشخص میکنیم .برای مثال فرض کنید با ی دامنه سازمان دیگر  trustخارجی داریم.
حال میخواهیم فقط کاربران گروه بازاریابی آنها به پوشههای اشتراکی ما روی یکی از فایل سرورهای ما دسترسی داشته باشند .برای این
کار تایید هوی انتخابی را برای ارتباط  trustپیکربندی کرده و به کاربران مورداعتماد اجازه تایید هوی فقط برای ی فایل سرور مجوز
میدهیم.
برای پیکربندی حال تایید هوی برای ی  trustاز نوع  outgoingاز صفحه  Outgoing Trust Authentication Levelدر
ویزارد  New Trustاستفاده میکنیم .سطح تایید هوی را برای  trustموجود پیکربندی کرده و صفحه  propertiesدامنه
اعتمادکننده را در ابزار  Active Directory Domain And Trustsباز میکنیم .سپس ارتباط  trustرا انتخاب و روی
 Propertiesکلی کرده و بعد زبانه  Authenticationرا همانند شکل  11 -12کلی میکنیم.
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زبانه  Authenticationمربوط به کادر محاورهای  propertiesی trust
شکل 11 -12
پس از انتخاب  Selective Authenticationبرای  trustدیگر هیت کاربری از دامنه مورداعتماد قادر به دسترسی به منابع دامنه
اعتمادکننده نخواهد بود حتی اگر به آن کاربر مجوز داده شده باشد .همچنین باید به کاربران مجوز Allowed To Authentication
روی شیء کامپیوتر دامنه داده شود .برای اعطاء این مجوز ابزار  Active Directory Users And Computersرا باز کرده و
مطمئن میشویم که گزینه  Advanced Featuresدر منوی  Viewانتخاب شده اس  .پنجره  propertiesکامپیوتر میزبان
سرویس را باز کرده و در زبانه  Securityکاربران مورداعتماد را اضافه کرده و کادر  Allowمربوط به مجوز Allowed To
 Authenticateرا همانند شکل  11 -11عالم میزنیم.
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شکل 11 -11

انتساب مجوز  Allowed To Authenticationبه ی

تمرینات

مدیریت یک رابطه Trust

گروه مورداعتماد

در این تمرینا ی رابطه  trustرا بین دو دامنه  contoso.comو  tailspintoys.comساخته  ،ایمن و مدیری می کنیم .در این
سناریو شرک  Contosoهمکار شرک  Tailspin Toysبوده و ی تیم از محققان شرک  Tailspin Toysنیازمند دسترسی به
ی پوشه مشترک در دامنه  contoso.comهستند .برای انجام این تمرینا باید تمرین درس یکم را انجام داده باشیم که در آن
صور دو  DCخواهیم داش  ،یکی در forestو دامنه  contoso.comو دیگری در forestو دامنه . tailspintoys.com
تمرین اول

پیکربندی DNS

در مورد  DNSمهم اس که قبل از برقراری رابطه  trustدرس کار کند .هر دامنه باید توانایی تحلیل نام در دیگر دامنه ها را داشته
باشد .در درس نهم نحوه پیکربندی تحلیل نام را یاد گرفتیم .برای برقرای تحلیل نام بین دو  forestچندین راه مختلف وجود دارد .در
این تمرین ما ی  stub zoneدر دامنه  contoso.comبرای دامنه  tailspintoys.comو ی  conditional forwarderدر
دامنه  tailspintoys.comبرای تحلیل نامهای دامنه  contoso.comمی سازیم
 -0با کاربر مدیر شبکه وارد  SERVER01.contoso.comمی شویم
 DNS Manager -2را از منوی  Administrative Toolsباز می کنیم
 -3گره  SERVER01را باز کرده و  Forward Lookup Zonesرا انتخاب می کنیم
 -4روی  Forward Lookup Zonesراس کلی کرده و  New Zoneرا انتخاب می کنیم
صفحه  Welcome To The New Zone Wizardظاهر می شود.
 -5روی  Nextکلی می کنیم
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صفحه  Zone Typeظاهر می شود
 Stub Zone -6را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Active Directory Zone Replication Scopeظاهر می شود
 -7روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Zone Nameظاهر می شود
 -8عبار  tailspintoys.comرا نوشته و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Master DNS Serversظاهر می شود
 10.0.0.111 -9را تایپ کرده و کلید  Tabرا فشار می دهیم
 -01گزینه  Use The Above Servers To Create A Local List Of Master Serversرا عالم می زینم  ،روی
 Nextکلی کرده و سپس روی  finishکلی می کنیم.
 -00با کاربر مدیر شبکه وارد  SERVERTST.tailspintoys.comمی شویم
 DNS Manager -02را از منوی  Administrative Toolsباز می کنیم
 -03گره  SERVERTSTرا باز می کنیم
 -04روی پوشه  Conditional Forwardersراس کلی کرده و  New Conditional Forwarderرا انتخاب می کنیم
 -05در کادر  DNS Domainعبار  contoso.comرا تایپ می کنیم
 Click Here To Add An IP -06را انتخاب کرده و  10.0.0.11را تایپ می کنیم
 -07گزینه  Store This Conditional Forwarder In Active Directory, And Replicate It As Followsرا
انتخاب می کنیم
 -08روی OKکلی می کنیم
ساخت یک رابطه trust

تمرین دوم

در این تمرین برای ایجاد فرآیند اعتبار سنجی کاربران  Tailspin Toysدر دامنه  Contosoی رابطه trustخواهیم ساخ
 -0کاربران  tailspintoys.comنیازمند دسترسی به ی پوشه مشترک در  contoso.comهستند .به سواال زیر پاسخ
دهید:



کدام دامنه اعتمادکننده و کدام دامنه مورداعتماد می باشد؟
کدام دامنه  outgoing trustو کدام دامنه  incoming trustمی باشد؟

پاسخ :دامنه  ، contoso.comدامنه اعتمادکننده با  outgoing trustمی باشد و دامنه  tailspintoys.comی
اعتماد با  incoming trustاس
 -2با اعتبار مدیر دامنه  contoso.comوارد  SERVER01می شویم
 -3کنسول  Active Directory Domains And Trustsرا از  Administrative Toolsباز می کنیم
 -4روی  contoso.comراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -5روی زبانه  Trustsکلی می کنیم
 -6روی  New Trustکلی می کنیم
صفحه  Welcome To The New Trust Wizardظاهر می شود
 -7روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Nameظاهر می شود
 -8در کادر نام  tailspintoysرا نوشته و روی  Nextکلی می کنیم
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چون  DNSدر  SERVER01برای فرستادن پرس و جوها به  tailspintoys.comپیکر بندی نشده اس  .باید از نام
 NetBIOSاستفاده کنیم ولی در محیط واقعی توصیه می شود که از نام  DNSاستفاده کنیم.
صفحه  Trust Typeظاهر می شود
 External Trust -9را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Direction of Trustظاهر می شود
 One-way: Outgoing -01را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Sides Of Trustظاهر می شود
 This Domain Only -00را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Outgoing Trust Authentication Levelظاهر می شود
 Domain-Wide Authentication -02را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Passwordظاهر می شود
 -03ی کلمه عبور پیچیده در کادرهای  Trust Passwordو  Confirm Trust Passwordمی نویسیم.
این کلمه عبور را به یاد خواهیم داش چون برای پیکربندی  incoming trustبرای دامنه  tailspintoys.comبه آن نیاز
داریم .روی  Nextکلی می کنیم
صفحه Trust Selections Completeظاهر می شود
 -04تنظیما را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Creation Completeظاهر می شود
 -05وضعی تغییرا را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Confirm Outgoing Trustظاهر می شود .تا قبل از ساخ دو طرف  trustنباید آنرا تایید کنیم
 -06روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Completing The New Trust Wizardظاهر می شود
 -07روی  Finishکلی می کنیم
ی کادر محاوره ای ظاهر می شود و به ما یادآوری می کند که  SID filteringبه صور پیش فرض فعال اس
 -08روی  OKکلی می کنیم
 -09روی  OKبرای بسته شدن کادر محاوره ای  Propertiesدامنه  ، contoso.comکلی می کنیم
ساخ  incoming trustبرای دامنه  tailspintoys.comتمام شد.
 -21با اعتبار مدیر شبکه دامنه  tailspintoys.comبه دامنه وارد  SERVERTST.tailspintoys.comمی شویم
 Active Directory Domains And Trusts -20را از  Administrative Toolsباز می کنیم
 -22روی  tailspintoys.comراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -23روی زبانه  Trustsکلی می کنیم
 -24روی  New Trustsکلی می کنیم
صفحه  Welcome To The New Trust Wizardظاهر می شود
 -25روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Nameظاهر می شود
 -26در کادر نام  contosoرا نوشته و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Typeظاهر می شود
 External Trust -27را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه Direction Of Trustظاهر می شود
 One-way: Incoming -28را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Sides Of Trustظاهر می شود

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

428

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

 This Domain Only -29را انتخاب کرده و روی  Nextکلی
صفحه  Trust Passwordظاهر می شود
 -31کلمه عبوری که در مرحله  12وارد کردیم را در کادرهای  Trust Passwordو Confirm Trust Passwordوارد می
کنیم و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Selections Completeظاهر می شود
 -30روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Trust Creation Completeظاهر می شود
 -32وضعی تغییرا را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Confirm Incoming Trustظاهر می شود
 -33روی  Nextکلی می کنیم
صفحه  Completing The New Trust Wizardظاهر می شود
 -34روی  Finishکلی می کنیم
 -35روی  OKکلی می کنیم
می کنیم

تایید اعتبار Trust

تمرین سوم

در مرحله  22تمرین قبل این فرص را داشتیم تا رابطه  trustرا تایید کنیم .همچنین می توانیم این کار را برای ی
انجام دهیم .در این تمرین  trustبین  contoso.comو  tailspintoys.comرا تایید اعتبار می کنیم
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه  contoso.comوارد  SERVER01.contoso.comمی شویم
 -1کنسول  Active Directory Domains And Trustsرا از  Administrative Toolsباز می کنیم
 -2روی  contoso.comراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -1روی زبانه  Trustsکلی می کنیم
 tailspintoys.com -1را انتخاب و روی  Propertiesکلی می کنیم
 -1روی  Validateکلی می کنیم
پیامی مبنی بر معتبر و فعال بودن  trustظاهر می شود
 -1روی  OKکلی می کنیم
 -8برای بسته شدن کادر محاوره ای  Propertiesدوبار روی  OKکلی می کنیم
تمرین چهارم

فراهم کردن دسترسی برای کاربران مورد اعتماد

در این تمرین به گروه تولید شرک  Tailspin Toysبه ی
-1اشیاء زیر را بسازید

-1
-2
-1
-1
-1
-1

 trustموجود

پوشه مشترک در دامنه  contosoدسترسی می دهیم.



ی



گروه  globalبا نام  Product Teamدر دامنه . tailspintoys.com

ی

گروه  globalبا نام  Product Developersدر دامنه contoso.com

 ی گروه  domain localبا نام  ACL_Product_Accessدر دامنه contoso.com
ی پوشه با نام  Projectدر درایو  Cاز  SERVER01می سازیم
به گروه  ACL_Product_Accessدسترسی  Modifyبه پوشه  Projectمی دهیم
ابزار  Active Directory Users And Computersرا در دامنه  contoso.comباز می کنیم
 Propertiesگروه  ACL_Product_Accessرا باز می کنیم
روی زبانه  Membersکلی می کنیم
روی  Addکلی می کنیم
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 -8عبار  Product Developersرا نوشته و OKرا کلیک می کنیم
 -9روی  Addکلی

می کنیم

 -11عبار  TAILSPINTOYS\Product Teamرا نوشته و  OKرا کلیک می کنیم
یک پنجره امنیتی باز می شود .چون  trustیک طرفه می باشد  ،کاربر ما به عنوان مدیر شبکه contoso.com
دسترسی به دایرکتوری دامنه  tailspintoys.comرا ندارد .باید حسابی در دامنه  tailspintoys.comداشته باشیم تا بتوانیم
دایرکتوری آن را بخوانیم .اگر این  trustی ارتباط دو طرفه بود این هشدار امنیتی ظاهر نمی شد.
 -11در کادر نام کاربر عبار  TAILSPINTOYS\Administratorرا می نویسیم

 -11در کادر کلمه عبور  ،کلمه عبور مدیر شبکه در دامنه  tailspintoys.comرا می نویسیم
 -12روی OKکلیک می کنیم
 -11بررسی می کنیم که هر دو گروه  globalعضو گروه  ، domain localدر دامنه  contoso.comهستند و به پوشه
مشترک دسترسی دارند
تمرین پنجم

پیاده سازی تایید اعتبار انتخابی

در این تمرین توانایی کاربران دامنه  tailspintoys.comرا برای تایید اعتبار توسط رایانه های دامنه  contoso.comمحدود می
کنیم
 -0در  Active Directory Domains And Trusts ، SERVER01.contoso.comرا باز می کنیم
 -2روی  contoso.comراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -3روی زبانه  Trustsکلی می کنیم
 tailspintoys.com -4را انتخاب کرده و روی  Propertiesکلی می کنیم
 -5روی زبانه  Authenticationکلی می کنیم
 -6روی گزینه  Selective Authenticationکلی کرده و سپس دو بار  OKرا کلی می کنیم
با فعال کردن  selective authenticationکاربران دامنه مورد اعتماد حتی با داشتن اجازه دسترسی به پوشه نمیتوانند برای
دسترسی به رایانه های دامنه اعتماد کننده تایید اعتبار شوند .کاربران مورد اعتماد باید مجوز  Allow To Authenticaionرا نیز
روی خود رایانه ها داشته باشند
 -7ابزار  Active Directory Users And Computersدر دامنه  contoso.comرا باز می کنیم
 -8روی منوی  Viewکلی کرده و مطمئن می شویم که  Advanced Featuresانتخاب شده باشد
 Domain Controllers OU -9را در کنسول انتخاب می کنیم
 -01در پنجره سم راس روی  SERVER01راس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -00روی زبانه  Securityکلی می کنیم
 -02روی  Addکلی می کنیم
 -03عبار  TAILSPINTOYS\Product Teamرا نوشته و روی OKکلیک می کنیم
یک کادر محاوره ای امنیتی ظاهر می شود  .چون  trustیکطرفه است حساب کاربری ما به عنوان مدیر دامنه
 contoso.comاجازه خواندن دایرکتوری دامنه  tailspintoys.comرا ندارد .به حساب کاربری در دامنه tailspintoys.com
برای خواندن دایرکتوری  tailspintoys.comنیاز داریم .اگر  trustدوطرفه بود این پنجره ظاهر نمی شد.
 -04در کادر نام کاربر عبار  TAILSPINTOYS\Administratorرا تایپ می کنیم
 -05در کادر کلمه عبور  ،کلمه عبور حساب مدیر دامنه  tailspintoys.comرا تایپ می کنیم
 -06روی OKکلیک می کنیم
 -07در لیست  ، Permissions For Product Teamتی

 Allowو  Allowed To Authenticateرا می زنیم

 -08روی  OKکلیک می کنیم
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اکنون تیم دامنه  tailspintoys.comمی توانند برای  SERVER01اعتبارسنجی شوند و از طریق عضوی در گروه
 ACL_Product_Accessبه پوشه مشترک دسترسی داشته باشند .این گروه به هیت رایانه دیگری نمی توانند دسترسی داشته

باشند حتی اگر اجازه دسترسی به پوشه های آن رایانه را داشته باشند .همچنین هیچ کاربر دیگری از  tailspintoys.comامکان
دسترسی به منابع  SERVER01.contoso.comرا ندارد

خالصه درس


بهترین طراحی یک  Active Directory forestاین اس که دارای ی
 domain naming contextبیش از ی



دامنه در ی

دامنه باشد  ،اگرچه ممکن اس بعل تکثیر

 forestنیاز باشد

ابزار ) Active Directory Migration Tool (ADMTبرای انتقال  objectها بین دامنه های بین یا درون forest
بکار می رود .هنگامی که ی

حساب به دامنه دیگری منتقل می شود  SIDجدیدی می گیرد SID .قبلی نیز با به خصوصی

 SIDHistoryحساب اضافه می شود و به همین دلیل حساب به منابعی که به  SIDاصلی حساب اختصاص داده
شده بودند نیز دسترسی دارد .از  ADMTهمچنین برای عضویت گروه می توان استفاده کرد.


رابطه  trustاین اجازه را می دهدکه کاربران دامنه مورد اعتماد در دامنه اعتمادکننده اعتبارسنجی شوند و در
نتیجه بتوانند عضو گروههای محلی دامنه شده یا به منابع درون دامنه دسترسی داشته باشند.



در درون  forestبین دامنه های فرزند و والد و بین هر دامنه ریشه  treeو دامنه ریشه  trust ، forestاز نوع دو
طرفه و  transitiveمی باشد .همچنین با برقراری  shortcut trustمی توان تایید هوی را بهبود داد



می توانیم برای دامنه های خارجی forest،ها و  Kerberos v5 realmsنیز  trustبسازیم .این trustها می توانند
یکطرفه یا دوطرفه باشند و در مورد  Kerberos v5 realmsمی توانند  transitiveیا  nontransitiveباشند.
Trustهای  forestهمیشه  transitiveو trustهای خارجی همیشه  nontransitiveهستند



اعتبارسنجی انتخابی به ما این اجازه را می دهد که تعیین کنیم کدام گروه ها و کاربران دامنه مورد اعتماد می
تواننددر دامنه اعتماد کننده اعتبارسنجی شوند



قرنطینه دامنه که با نام  SID filteringنیز شناخته می شود به صور پیش فرض در trustهای خارجی و  forestفعال
اس و از تایید هوی کاربران مورد اعتماد با  SIDغیر از  SIDدامنه اصلی آن کاربر جلوگیری می کند.

سئواال پایان درس
 -1به عنوان مدیر شبکه در شرک  Wingtip Toysمشغول به کار هستیم .که شرک  Tailspin Toysرا به تازگی خریده
اس  .می خواهیم  forestدو شرک به صورتی باشد که تمام اشیاء در دامنه  wingtiptoys.comبوده و تمام کاربران
دامنه های  wintiptoys.comو  europe.wingtiptoys.comاجازه دسترسی به تمام رایانه های دامنه
 tailspintoys.comرا داشته باشند .کدام ی از موارد زیر رابطه  trustرا که باید پیکربندی کنیم شرح می دهد؟ ؟(در
صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید .هر پاسخ صحیح بخشی از راه حل اس )
Incoming . A
Outgoing . B
One-way . C
Two-way . D
Realm . E
Shortcut . F
Forest . G
External . H
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 -2به عنوان مدیر شبکه در شرک  Wingtip Toysمشغول به کار هستیم .که شرک  Tailspin Toysرا به تازگی خریده
اس  .برای دسترسی کاربران دامنه  tailspintoys.comبه منابعی که به دامنه  wingtiptoys.comمنتقل شده اند ی
 trustیکطرفه و  outgoingساخته ایم .عده ای از کاربران به منابع دسترسی دارند اما تعدادی نیز نمی توانند به
منابع دسترسی داشته باشند متوجه می شویم که کاربرانی که مشکل دارند هشت سال یا بیشتر برای Tailspin
 Toysکار می کنند و حساب آنها از دامنه ویندوز  NT 4.0انتقال داده شده است .برای دسترسی آنها به منابع چه
باید بکنیم؟ (در صور نیازتمام گزینه های درس را انتخاب کنید)

 . Aساخ نام کاربری و کلمه عبور در دامنه  wingtiptoys.comمشابه حساب آنها در دامنه . tailspintoys.com
 . Bساخ مجدد دامنه ویندوز  NT 4.0و ارتقا  DCها به ویندوز سرور 2008
 . Cاجرای دستور  Netdom trustبا پارامتر /verify
 . Dاجرای دستور  Netdom trustبا پارامتر /quarantine:no

 -3مدیر شبکه forestای هستیم که در شکل زیر نشان داده شده است  DCهای دامنه  tailspintoys.comدر لس
آنجلس واقع شده اندDC .های آسیا در بیجینگ هستند  DCهای اروپا نیز در استکهلم واقع شده اند.کاربران اروپا و آسیا
گزارش داده اند که به پوشه های مشترک در دامنه های یکدیگر با تاخیر دسترسی دارند.کارایی در دسترسی کاربران به
اسنادشان مهم اس  .برای بهبود کارایی چه باید بکنیم؟

 . Aسیستم عامل رایانه کاربران را مجدد نص می کنیم
 . Bآدرس  IPرا به  staticتغییر می دهیم
 . Cدر  dynamic updates ، DNSرا غیر فعال می کنیم
 . Dبین اروپا و آسیا رابطه  trustبرقرار می کنیم

فصل 12
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Directory Business Continuity
این بحث امروزه به ی بحث داغ تبدیل شده اس مخصوصا از زمانی که سازمانها در کل دنیا با مشکالتی مواجه شدهاند .گردبادها،
زمینلرزهها و بالیای طبیعی دیگر در مقیاس خیلی بزرگ تاثیرا منفی بسیاری روی سازمانها داشته اس  .آمارها نشان میدهند که
بالغ بر  11درصد سازمانهای حدمتوسط که با این بالیا مواجه شدهاند و برنامه  business continuityنداشتهاند شکس خوردهاند.
به همین دلیل نباید اجازه دهیم این مشکل برای ما نیز پیش بیاید و باید آمادگی الزم را در این زمینه داشته باشیم.
بالیا همیشه در مقیاس بزرگ حادث نمیشوند .کا ربری را در نظر بگیرید که حسابش بر اثر ی اشتباه پاک شده اس  .این ی مشکل
در مقیاس کوچ اس  .کاربر وقتی صبح تالش میکند به شبکه وارد شود ولی موفق نمیشود و نمیداند مشکل از کجا ناشی میشود.
به همین دلیل از برنامههای پیشگیرانه استفاده میکنیم که همیشه در مقابل هر مشکلی میتوانیم به کار خود ادامه دهیم .برای این کار
باید دو زمینه  business continuityرا داشته باشیم یکی نگهداری و محافظ از داده دایرکتوری و دیگری مدیری کارایی
دایرکتوری.
هر کدام از این زمینهها ی وجه از  business continuityرا پوشش میدهد .زمینه سوم در دسترس بودن همیشگی اس که در
مدل اجرایی  AD DSپیاده میشود .هر  DCغیر از  RODCدارای قابلی پشتیبانی از تکثیر  multi-masterمیباشد .به همین
دلیل هر گاه بیش از ی  DCدر ی دامنه داشته باشیم سرویس با قابلی دسترسی باال خواهیم داش  .بنابراین قوانین ساده توزیع به
فرایند قابلی دسترسی سرویس دایرکتوری کم میکند.
اهداف امتحانی در این فصل:


نگهداری Active Directory
 oنگهداری آفالین
 oپیکربندی پشتیبانگیری و بازیابی
 oمانیتور کردن Active Directory

دروس این فصل:


درس  :1نگهداری پیشگیرانه دایرکتوری و محافظ از انباره داده



درس  :1مدیری کارایی دایرکتوری پیشگیرانه

قبل از شروع
برای ادامه کار موارد زیر باید انجام شده باشد:


سرور ویندوز  2008باید روی کامپیوتر فیزیکی یا مجازی با نام  SERVER10نص شده باشد .این کامپیوتر میزبان نقش
 DNSو  Active Directory Domain Servicesبوده و ی
میباشد .دیس

دوم به سرور افزوده شود .حجم دیس

 DCبرای دامنه ریشه treyreasearch.net forest

را به صور پویا تا  10GBدر نظر میگیریم و آنرا فرم کرده و نام

 DATAبه آن اختصاص میدهیم.


سرور ویندوز  2008باید روی کامپیوتر فیزیکی یا مجازی با نام  SERVER11نص شده باشد .این کامپیوتر میزبان نقش
 DNSو  Active Directory Domain Servicesمیباشد که ی

آدرس  IPنسخه  1از محدوده خصوصی برای مثال

 192.168.x.xبه آن اختصاص میدهیم و آدرس سرور  DNSآنرا آدرس  SERVER10تنظیم میکنیم.


تمرینا فصل  9را باید انجام داده باشیم.
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استفاده از  VMدر تمرینا اکیدا توصیه میشود .نقشهای  DCو  DNSبرای مجازیسازی از طریق Microsoft Virtual
 Server 2005 R2یا  Hyper-Vایدهآل هستند.
درس  :1نگهداری پیشگیرانه دایرکتوری و محافظت از انباره داده

یکی از مهمترین مفاهیمی که مدیران شبکه هنگام کار با ی سرویس دایرکتوری نظیر  AD DSنیاز دارند تقسیم وظایف خود
میباشد .سرویس دایرکتوری خیلی شبیه ی سرویس وب میباشد .مدیران ی سرویس وب مسئول مدیری  IISو سیستم عامل آن
هستند نه مسئول نگهداری محتویا وبسای .
در ی سرویس وب باید مسئولی ها بر اساس مدیری داده و سرویس تقسیم شود .تیم  ITمسئول مدیری سرویس میباشد در حالی
که کاربران مسئول مدیری محتوا و داده هستند .همین وضعی برای سرویس دایرکتوری نیز صادل اس  AD DS .بان اطالعاتی
توزیع شدهای اس که حاوی اطالعا کاربران ،کامپیوترها ،سرورها و سرویسهای شبکه میباشد از اینرو همانند  LDAPجزء گروه
سیستمهای عامل شبکهای ( )NOSبه حساب میآید .به همین دلیل فعالی های مدیریتی شبکه بین تعداد زیادی از افراد سازمان
تقسیم میشود:


کاربران میتوانند رکوردهای خود را به روز کنند .اگر ی

کاربر از ویژگی  Search Active Directoryبرای محلیابی

رکورد حساب خود استفاده کند اجازه
خواهد یاف اطالعاتی نظیر شماره تلفن ،آدرس و بقیه موارد تغییر دهد.


مدیران گروههای توزیع و امنیتی هنگامی که نقش  AD DSنص

شود میتوانند در صور اعطاء حق الزم به طور خودکار

محتویا گروه را مدیری کنند .این رویکرد مناسبی برای کاهش بار کاری مدیران سیستم هنگام مدیری سرویس دایرکتوری
سیستم عامل شبکهای میباشد .چطور متوجه میشو یم کاربری عضو ی

گروه اس

یا نه؟ در هر موردی وقتی مالکی

گروه

تغییر میکند یعنی کسی این درخواس را از شما داشته و شما نیز پاسخ دادهاید .چرا ما نباید خودمان را از چرخه خارج کنیم
و مسئولی مدیری گروه را به خود آنان نسپاریم؟
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ریس کلمه عبور توسط گروه پشتیبانی انجام میشود و هر بار تیم را درگیر میکند.
قابلی

دسترسی سرویس دایرکتوری و  DNSمسئولی

اصلی مدیران سیستم بوده و باید در راس امور آنها قرار گیرد .در

نهای حضور مدیران سیستم به جه پایداری سرویسهای نامبرده و داده دایرکتوری میباشد نه مدیری خود داده.
وقتی استراتژی مدیری پیشگیرانه را برنامهریزی میکنیم روی جنبههای سرویس مدیری عملیا و اعطاء مجوز مدیری داده تا حد
امکان کار میکنیم .قابلی های تفویض اختیار  AD DSاین مدل را ارتقاء می دهد .ارتقاء این مدل با امکان اعطاء کنترل روی اشیاء به
دیگران تعریف میشود .این رویکرد مباحث این فصل را تشکیل میدهد.
بعد از این درس یاد میگیریم:


کدام وظایف مدیریتی برای نگهداری  AD DSو  DNSباید انجام شود



تفاو نگهداری آفالین و آنالین را درک کنیم



نگهداری آفالین انجام دهیم



در وضعی آنالین بازیابی داده انجام دهیم



در وضعی آفالین بازیابی داده انجام دهیم

زمان تقریبی  91 :دقیقه
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دوازده گروه مدیریت AD DS
مدیری و اداره  Active Directoryدوازده فعالی اصلی را پوشش میدهد .این فعالی ها و وسع پوشش آنها در جدول 12 -1
خالصه شده و مشخص میکند کدام فعالی روی مدیری داده و محتوا و کدام روی مدیری سرویس متمرکز میباشد.
فعالی های مدیریتی AD DS
جدول 12 -1
شرح

فعالی

سرویس

داده

مدیری حساب کاربری شامل ریس کلمه عبور کاربر ،ساخ و غیرفعال کردن کاربر ،ساخ گروه و
مدیری عضوی گروهها میباشد .باید به تیم پشتیبانی محول شود.
و گروه
مدیری کالین
مدیری سرویسهای
شبکهای

همه کامپیوترها در شبکه ویندوزی باید حساب داشته باشند .با این حساب با
دایرکتوری ارتباط برقرار میکنند .باید به تکنسینهای شبکه واگذار شود.
شامل توزیع فایلهای اشتراکی ،پرینترها ،DFS ،پارتیشنهای دایرکتوری برنامه
و غیره میباشد .باید به مدیر هر سرویس واگذار شود.

مدیری GPO

 GPOها قدرتمندترین مدل مدیری اشیاء را در ویندوز سرور  2008پیاده
میکنند .باید به تکنسینهای مناس واگذار شود ولی ی  GPOمرکزی باید
تکثیر  GPOرا کنترل کند.

مدیری DNS

در حال حاضر  DNSارتباط نزدیکی با دایرکتوری دارد و عملکرد آن بستگی به
کارکرد مناس سرویس  DNSدارد .به دلیل اینکه  DNSبا دایرکتوری عجین
میشود مدیری آن با مدیر آن دامنه اس .

توپولوژی Active
 Directoryو مدیری
تکثیر

تکثیر یکی از مهمترین عملیا سرویس دایرکتوری اس  .ما باید به منظور
کنترل عملیا تکثیر به  KCCتکیه کنیم .این کار مسئولی مدیر دامنه اس .

مدیری پیکربندی
Active Directory

مدیری پیکربندی با طراحی و پیاده سازی دامنه forest ،و  OUانجام میشود.
نقشهای  ،FSMOسرورهای  GCو  DCها طراحی میشوند به دلیل اینکه
این سرورها پیکربندی  forestرا تشکیل میدهند .ی فعالی دیگری که به این
مدیری مربوط اس همسان سازی زمان اس  .برای این منظور  AD DSبه
 PDC Emulatorمتکی اس  .این فعالی ها جزء وظایف مدیران دامنه اس .

مدیری Active
Directory
Schema

 AD DSی بان اطالعاتی توزیع شده حاوی  schemaبان اطالعاتی اس .
تغییرا  schemaبه راحتی انجام نمیشوند چون اشیاء به سادگی حذف
نمیشوند ولی میتوانند به راحتی غیرفعال شوند یا تغییر نام دهند .این کار
درحیطه وظایف مدیر  forestاس .

مدیری اطالعا

این مدیری با اطالعا دایرکتوری حاوی اشیاء مرتبط اس  .اشیاء کاربر،
پوشههای اشتراکی و اشیاء کامپیوتر دارای مال هستند .گروهها دارای مدیر و
پرینترها و کامپیوترها دارای اطالعا محل استقرار هستند .در کنسول Active
 Directory Schema Managementمیتوانیم محتویا  GCرا حذف یا
اضافه کنیم و مشخص کنیم شیء  indexشود یا نه .همچنین میتوان برای
 NTDSسهمیه در نظر گرف که هر کس فقط در حد اختیار خود در
دایرکتوری تغییر ایجاد کند .بهتر اس تا حد ممکن وظیفه مدیری اطالعا را
به دیگران تفویض کنیم.

مدیری امنی

مدیری امنی هر چیزی را از تنظیما سیاس های حسابهای دامنه و اعطاء
حق کاربری گرفته تا مدیری  trustو  ACLو  ACEشامل میشود .این کار
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وظیفه مدیر دامنه یا کاربران واجد شرایط دیگر که کار به آنها واگذار شده باشد
میباشد.
مدیری بان

اطالعاتی مدیری بان اطالعاتی نگهداری  Ntds.ditو حفاظ از اشیاء  AD DSو
 GPOمیباشد .شامل مدیری  containerهای  LostandFoundو
 LostandFoundConfigمیباشد که برای جمعآوری اشیاء بی نام و نشان
طراحی میشود .همچنین حاوی بان اطالعاتی فشرده شده روی هر DC
میباشد .اگرچه  AD DSبه طور خودکار و منظم بان خود را فشرده میسازد
فشرده سازی دستی نیز توصیه میشود .این کار وظیفه مدیر دامنه اس .

گزارشگیری از AD

از دایرکتوری گزارش تهیه میکنیم تا ببینیم چطور ساختاربندی شده حاوی
چیس و چطور اجرا میشود .هیت ابزار گزارشگیری متمرکز پیشفرضی وجود
ندارد ولی میتوانیم تح سطوح مختلف دایرکتوری داده را منتقل کرد .همچنین
امکان تولید گزارشا  GPOبا کنسول  GPMCوجود دارد .این کار جزء
وظایف مدیر دامنه و مسئول  GPOاس .

بسته به اندازه شبکه ما هرکدام از فعالی های جدول باال میتواند ی شغل ایجاد کند .به همین دلیل باید هر قسمتی از این کارها را به
دیگران واگذار کنیم تا سرویس دایرکتوری همیشه در دسترس باشد .دو ابزار در این مورد به ما کم میکند.
استفاده از AcctInfo.dll
برای مدیری حسابهای کاربری میتوانیم از کنسول  Active Directory Users and Computersاستفاده کنیم .در این کنسول
با دانلود و رجیستر کردن  AcctInfo.dllروی سرور یا کالین دارای کنسول Active Directory Users and Computers
میتوانیم زبانهای با نام  Additional Account Infoبه صفحه  propertiesشیء کاربر اضافه کنیم .این فایل و ابزار Account
 Lockout and Managementهر دو بخشی از  Resource Kitویندوز سرور  2003هستند.
برای نص زبانه مذکور مراحل زیر را دنبال میکنیم .اگر روی کالین یا سرور غیر  DCباشیم باید دسترسی کامل روی سیستم داشته
باشیم و اگر روی سرور  DCهستیم باید با کاربر  administratorبه سیستم وارد شویم.
 .1باید ابزار ) Remote Server Administration Tools (RSATمخصوصا ابزارهای مدیری  AD DSروی سیستم
نص شده باشد.
 .1ابزار  Account Lockout And Management Toolsرا از سای مایکروساف دانلود کرده و روی پوشه
 Documentsسیستم مورد نظر ذخیره میکنیم.
 .2ابزارها را از حال فشرده خارج میکنیم.
 .1سپس فایل  AcctInfo.dllرا پیدا میکنیم.
 .1پنجره خط فرمان  elevatedرا باز کرده و دستور زیر را تایپ میکنیم:
regsvr32 acctinfo.dll
 .1هنگام دریاف پیغام رجیستر موفق روی  OKکلی
.1
 .8ی

میکنیم و پنجره خط فرمان را میبندیم.

کنسول  Active Directory Users and Computersرا باز و بسته میکنیم.
حساب کاربری را انتخاب میکنیم.

 .9کادر محاورهای  propertiesآنرا باز میکنیم.
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 .11زبانه  Additional Account Infoرا باز میکنیم .به اطالعا این صفحه توجه کنید .عالوه بر این اطالعا موارد زیر را
در این صفحه میبینیم:


دکمه  Domain PW Infoسیاس کلمه عبور منتس به این حساب را نمایش میدهد AD DS .از
سیاس های کلمه عبور چندگانه در ی



دامنه منفرد پشتیبانی میکند.

 SID Historyاطالعا شناسههای امنیتی چندگانه را که ی

حساب در زمان فعال شدن  SID Historyدر

دامنه ممکن اس داشته باشد نشان میدهد .البته این ویژگی هنگام اجرای عملیا انتقال حسابها از ی

دامنه به

دامنه دیگر فعال میشود .در دامنههای جدید این ویژگی فعال نیس مگر اینکه انتقال صور گیرد .برای جلوگیری
از  SID spoofingدر دامنه بهتر اس  SID Historyپس از اتمام فرایند انتقال غیرفعال شود .اگر این ویژگی
فعال باشد میتوانیم از این دکمه برای ارزیابی انتساب  SIDبه حسابها استفاده کرد.


گزینه  PW On Site DCبه ما امکان می دهد برای جلوگیری از تاخیر در تکثیر و اعطاء دسترسی سریع به کاربر
کلمه عبور کاربر را ریس کنیم .از دکمه  Just Find Siteبرای پیداکردن  DCسای و ریس کلمه عبور استفاده
میکنیم.

این  DLLدر زمینه کم

به تیم پشتیبانی و مدیران شبکه کامال مفید اس .
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شکل 12 -1

استفاده از زبانه  Additional Account Infoدر کادر محاورهای  propertiesکاربر

استفاده از Specops Gpupdate
وقتی با اشیاء کامپیوتر کار میکنیم میتوانیم روی شیء کلی راس کرده و گزینه  Manageرا انتخاب کنیم تا کنسول Computer
 Managementباز شود ولی این کار دسترسی به عملیا سادهای نظیر بهروزآوری از راه دور  GPOها یا دستورا سادهتر ،start
 shut downیا  restartرا فراهم نمیکند .ولی میتوانیم با ی  add-onساده و رایگان از  Special Operations Softwareبا
نام  Specops Gpupdateاین کار را انجام دهیم .این  add-onبه عنوان مثال ارائه شده و به معنی توصیه نمیباشد .این ابزار به طور
خودکار قابلی هایی را به کنسول  Active Directory Users and Computersاضافه میکند و امکان کنترل فعالی های زیر را
میدهد:


به روز رسانی  GPOاز راه دور



روشن کردن کامپیوتر از راه دور در صور فعال بودن Wake-on-LAN



روشن و خاموش کردن کامپیوتر



گزارشگیری نتایج عملیا به صور نمودار

در صورتی که اشیاء کامپیوتر را داخل  OUقرار دهیم میتوانیم عملیا باال را روی کل  OUهم اعمال کنیم .این ابزار برای مدیرانی که
مایلند کامپیوترها و سرورهای خود را از راه دور مدیری کنند مفید اس .
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برای پیادهسازی  Specops Gpupdateمراحل زیر را انجام میدهیم .برای انجام این کار اگر روی کالین یا سرور غیر  DCکار
میکنیم نیاز به اعتبار مدیریتی محلی سیستم و اگر روی  DCکارمیکنیم نیاز به اعتبار مدیریتی دامنه خواهیم داش  .همچنین برای
رجیستر کردن یکباره  Display Specifierدر  forestباید عضو گروه  Enterprise Administratorباشیم.
 RSAT .1مخصوصا ابزارهای مدیریتی  AD DSباید روی سیستم نص باشد.
 .1از سای  Special Operations Softwareابزار  Specops Gpupdateرا دانلود کرده و آنرا در پوشه Documents
سیستم ذخیره میکنیم.
 .2آنرا از حال فشرده خارج میکنیم.
 .1بعد محل فایل  SpecopsGpupdate.msiرا پیدا کرده و روی آن دوبار کلی
 .1در کادر محاورهای دکمه  Runرا کلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Welcomeدکمه  Nextرا کلی
 .1مجوز را قبول کرده و  Nextرا کلی

میکنیم.

میکنیم.

میکنیم.

 .8نام کامل و نام سازمان را تایپ کرده و کادر  Anyone Who Uses This Computerرا انتخاب کرده و روی Next
کلی

میکنیم.

 .9محل نص پیشفرض را قبول کرده و  Nextرا کلی
 .11دکمه نص را کلی

میکنیم.

میکنیم تا برنامه نص شود و بعد روی  Finishکلی

میکنیم .نص تمام شده اس ولی باید

 display specifierها را به  forestاضافه کنیم .این کار نیازمند اعتبار  Enterprise Adminsمیباشد.
 .11پنجره  Windows Explorerرا باز کرده و به مسیر %ProgramFiles%\Common
 Files\Secopssoft\SpecopsADUC Extensionمیرویم.
 .11وقتی فایلهای  Specopsدر پنل جزئیا  Windows Explorerظاهر شد به منوی استار رفته و روی  Runکلی
میکنیم .کادر محاورهای  Runنمایش داده میشود.
 .12عبار  SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exeرا از پنجره  Windows Explorerبه کادر  Runمیکشیم.
 .11به انتهای متن رفته و سوئیت  /addرا تایپ میکنیم.
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 .11کلید  Enterرا میزنیم.
 .11کلیدی را میزنیم تا پنجره بسته شود.
حاال که  display specifierها اضافه شدند میتوانیم به راحتی فایل  SpecopsGpupdate.msiرا روی کامپیوتر اجرا کنیم.
وقتی نیاز داریم با اشیاء کامپیوتر کار کنیم به راحتی میتوانیم روی شیء کامپیوتر یا  OUحاوی اشیاء کامپیوتر کلی راس کرده و به
ویژگیهای جدید دسترسی پیدا کنیم( .شکل  .)12 -1این ابزار رایگان بوده و برای هر سرویس دایرکتوری مفید اس .

شکل 12 -1

گزینههای منوی کلی

راس اضافه شده توسط Specops Gpupdate

استفاده از ابزارهای مدیریتی AD DS
به منظور انجام فعالی های مرتبط با مدیری سرویس در  AD DSو  DNSمیتوانیم از ی سری ابزار استفاده کنیم .قبال با بسیاری از
این ابزارها آشنا شدیم ولی مرور آنها خالی از لطف نیس  .جدول  12 -1به طور خالصه نشان میدهد کدام ابزار را میتوانیم برای کدام
عملیا استفاده کنیم و کجا این ابزار را پیدا میکنیم .در این جدول تمرکز روی سرویس اس نه مدیری داده .بسیاری از این ابزارها به
دلیل اینکه بر اساس همان کد هسته  AD DSهستند میتوانند با  AD LDSکار کنند.
ابزارهای مدیریتی سرویسهای پرکاربرد
جدول 12 -1
ابزار
Active
Directory

شرح

محل

 Trustها ،سطوح عملیاتی دامنه و  forestو پسوندهای نام کاربر را

گروه برنامههای
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Domain and
Trusts
Active
 Schemaرا برای دایرکتوریهای  AD DSیا  AD LDSتغییر
Directory
میدهد .باید دستور  Regsvr32.exeرا اجرا کنیم تا اول
Schema Snap-in
 Schmmgmt.dllرجیستر شود.
Active
حوزههای تکثیر دایرکتوری  AD DSو  AD LDSرا پیکربندی و
 Directory Sitesمدیری میکند
and Services
Active
نقشهای  FSMOبا مرکزی دامنه و ویژگیهای  RODCرا
Directory
Users
پیکربندی و مدیری میکند.
and Computers
ADSI Edit
اشیاء و خصیصههای آنها را نمایش داده و ویرایش میکند.
مدیری میکند.

CSVDE.exe

داده را به دایرکتوری  AD DSو  AD LDSمنتقل میکند

DCDiag.exe

دایرکتوریهای  AD DSیا  AD LDSرا ارزیابی میکند.

Dcpromo.exe

سرویس  DCرا اضافه یا حذف میکند.

Administrative Tools
 MMCسفارشی

گروه برنامههای
Administrative Tools
گروه برنامههای
Administrative Tools
گروه برنامههای
Administrative Tools
خط فرمان
خط فرمان
منوی استار و Search

 DFSRadmin.exeتکثیر  DFSرا که هنگام اجرای  forestدر ویندوز سرور  2008در
حال نص کامل مورد استفاده قرار میگیرد مدیری میکند
 DNS Managerعملیا نگهداری سرورهای  DNSرا انجام میدهد.

خط فرمان
گروه برنامههای
 Administrative Toolsیا
Server Manager
خط فرمان

Dnscmd.exe

همه جنبههای سرورهای  DNSرا مدیری میکند

DSACLS.exe

 ACLها را روی اشیاء دایرکتوری کنترل میکند.

خط فرمان

Dsadd.exe

شیء اضافه میکند (کاربر ،گروه و کامپیوتر)

خط فرمن

Dsmain.exe

فایلهای پشتیبان  Active Directoryرا  Mountمیکند تا
محتویا را بازیابی کند

خط فرمان

انباره  AD DSرا نگهداری میکند .پور های  AD LDSرا
پیکربندی میکند AD LDS .را نمایش میدهد.

خط فرمان

 Dsbutil.exeکه
به همراه AD LDS
و  Ad DSنص
میشود
Dsget.exe

خصوصیا منتخ ی
کامپیوتر)

خط فرمان

شیء مشخص را نمایش میدهد( .کاربر -

Dsmgmt.exe

پارتیشنهای برنامه و نقشهای  operation masterرا مدیری
میکند

خط فرمان

Dsmod.exe

شیء موجود را تغییر میدهد.

خط فرمان

Dsmove.exe

شیء را به محل جدید منتقل میکند .همچنین قابلی تغییرنام
شیء را دارد.

خط فرمان

Dsquery.exe
Dsrm.exe
Event Viewer

پرس و جوی دایرکتوری را برای ی
ی

خط فرمان

نوع شیء خاص انجام میدهد.

خط فرمان

شیء یا اشیاء را حذف میکند.

تغییرا  AD DSو  AD LDSرا ممیزی میکند.
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Gpfixup.exe

Group Policy
Diagnostic Best
Practices
Analyzer
Group Policy
Management
Console
Ipconfig
Ksetup.exe
Ktpass.exe
LDIFDE.exe
Ldp.exe
Movetree.exe
Netdom.exe
Nltest.exe
Nslookup.exe
 Ntdsutil.exeکه
همراه  AD DSنص
میشود.
Repadmin.exe
Server Manager

مشکال مرتبط با نام دامنه را از بین میبرد .همچنین اشیاء  GPرا
بعد از عملیا تغییر نام دامنه دوباره لین میکند.

خط فرمان

پیکربندی  GPOو خطاهای مرتبط را بررسی میکند

دانلود از سای مایکروساف

 GPOها را میسازد ،پشتیبان تهیه میکند ،مدیری و بازیابی
میکند.

گروه برنامههای
Administrative Tools

جزئیا پیکربندی  IPرا نمایش داده و تغییر میدهد.

خط فرمان

ی کالین را برای کار با  Kerberosنسخه  1غیرمایکروسافتی
پیکربندی میکند.

خط فرمان

سرویس  Kerberosغیرویندوزی را به عنوان ی
 AD Dپیکربندی میکند.

خط فرمان

واحد امنیتی در

دادهها را به  AD LDSمنتقل میکند.

خط فرمان

عملیا  LDAPرا روی دایرکتوری اجرا میکند.
اشیاء را بین دامنهها در ی

 forestمنتقل میکند

منوی استار و Search
دانلود از سای مایکروساف

حسابهای کامپیوتر ،دامنهها و ارتباط  trustرا مدیری میکند.

خط فرمان

وضعی تکثیر و ارتباطا  trustرا پرس و جو میکند.

خط فرمان

اطالعا سرورهای نام را برای بررسی مشکال زیرساخ DNS
نمایش میدهد.

خط فرمان

اطالعاتی را روی انباره  AD DSاجرا میکند.

خط فرمان

کار نگهداری بان

تکثیر بین  DCهایی را که از  FRSاستفاده میکنند بررسی و رفع
عی میکند.

خط فرمان

دامنههای  AD DSیا  AD LDSموجود را مدیری میکند

گروه برنامههای
Administrative Tools
Server Manager,
Diagnostics,Reliability,
and Performance
دانلود از سای مایکروساف

System Monitor

نمودارهای روند کارایی سرور را ایجاد میکند.

Ultrasound.exe

ی ابزار گرافیکی برای رفع عی تکثیر بین  DCهای استفاده
کننده از  FRSاس  .برای این کار به  WMIمتکی اس .

W32tm.exe

کار مشاهمده تنظیما  ،مدیری پیکربندی و بررسی مشکال
 Windows Timeرا انجام میدهد.

خط فرمان

Windows
Server Backup

دایرکتوریهای  AD DSیا  AD LDSو محتویا آنها را
پشتیبانگیری یا بازیابی میکند.

گروه برنامههای
Administrative Tools

اجرای عملیات پشتیبانی آنالین
بسیاری از فعالی های لیس شده در جدول  12 -1را انجام دادیم .جدول  12 -2فصلهای حاوی اطالعا درباره هر کدام از 11
فعالی را نشان میدهد.
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فعالی های مدیریتیAD DS

جدول 12 -2

وظیفه

محل (فصلهای کتاب)

مدیری حساب گروه و کاربر

1-2-1

مدیری کامپیوترهای کالین

1

مدیری سرویس شبکهای

11- 11-1-1

مدیری GPO

1-1

مدیری سرویس نام دامنه DNS

9

مدیری تکثیر و توپولوژی Active Directory
مدیری پیکربندی Active Directory
مدیری

11-11
11-11-11-8-1-1

Active Directory Schema

مدیری اطالعا

11
11-1-1-2-1

مدیری امنی
مدیری بان

11-8-1-1
اطالعاتی

12

گزارشگیری از Active Directory

12-11-11-8-1-1-1

اجرای عملیات پشتیبانی آفالین
ی تغییر عمده در  AD DSنسب به نسخههای قبلی تبدیل نقش  DCبه سرویس قابل کنترل اس  .در نسخههای قبلی ویندزو
سرور ،نقش  DCیکپارچه بود یعنی برای متوقف کردن سرویس باید کل  DCرا متوقف میکردیم .مثال وقتی میخواستیم عملیا
پشتیبانی روی بان  Ntds.ditانجام دهیم باید  DCرا خاموش میکردیم و سرور را در حال Directory Service Repair
راهاندازی میکردیم .به همین دلیل راهی برای خودکارسازی عملیا نگهداری بان اطالعاتی مورد نظر نداشتیم .برای همین مدیران
شبکه تمایلی به اجرای عملیا نگهداری بان اطالعاتی نداشتند .و البته عدم اجرای عملیا نگهداری رویکرد مناسبی برای مدیری
سیستم نیس .
همه بان ها به همین شکل کار میکنند .هنگامی که رکورد جدیدی اضافه میشود بان فضای بیشتری را برای ذخیره اطالعا مرتبط
با آن رکورد اختصاص میدهد .ولی وقتی رکورد حذف شود فضای مصرفی آزاد نمیشود .برای آزاد کردن این فضا باید فشردهسازی بان
اطالعاتی صور گیرد .سرویس  AD DSبرخی از عملیا فشردهسازی بان را به طور خودکار اجرا میکند ولی این کار باعث آزاد
شدن فضای گمشده بان نمیشود .بلکه فقط دادهها را در بان طوری مرت میکند که دسترسی به آنها سادهتر صور گیرد .برای آزاد
سازی فضای گمشده باید عملیا فشردهسازی و از بین بردن پراکندگی را در حال آفالین روی بان اجرا کنیم.
ولی با وجود  AD DSو ویندوز سرور  ، 2008سرویس  AD DSحاال ی سرویس قابل کنترل اس که همانند بقیه سرویسهای
ویندوز سرور متوقف و اجرا میشود .این یعنی برای اجرای عملیا نگهداری بان اطالعاتی دیگر نیازی به خاموش کردن  DCنیس و
به دلیل اینکه مانند سرویس اصلی ویندوز عمل میکند عملیا نگهداری را میتوان از طریق اسکریپ و ابزارهای خط فرمان انجام داد.
توجه داشته باشیدکه برای متوقف کردن سرویس  DC ،AD DSباید با ی  DCدیگر ارتباط برقرار کند .وگرنه نمیتوانیم سرویس را
متوقف کنیم AD DS .دارای مکانیزمهای خودکار کنترلی اس که تضمین میکند در آن واحد حداقل ی  DCدر دسترس اس
وگرنه هیت کسی نمیتواند به شبکه وارد شود.
حدود حفاظت از دایرکتوری به صورت خودکار
حفاظ از داده نیز یکی از مهمترین جنبههای مدیری پیشگیرانه سیستمها میباشد و برای  AD DSنیز ضروری اس  .همانطور که
میدانید همه حسابهای ذخیره شده در بان  AD DSمنحصر به فرد هستند و به ی  SIDواحد و مشخص گره خوردهاند .یعنی
وقتی حسابی حذف شود ساخ دوباره آن به سادگی امکانپذیر نیس  .اگرچه میتوان حساب را صوری ایجاد کرد ولی این حساب جدید
کامال با شیء قبلی متفاو خواهد بود و نمیتواند خصیصهها و مشخصا شیء قبلی را احیاء کند .عضوی گروه ،کلمه عبور ،تنظیما
خصیصه و بسیاری دیگر با شیء قبلی تفاو خواهند داش  .این دلیل خوبی برای انتساب دوباره حساب به جای ساخ دوباره آن اس .
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حساب نیازمند

انتساب دوباره ی حساب به طور خودکار همان حقول مال قبلی را به کاربر جدید اعطاء میکند .ساخ دوباره ی
انجام همه تنظیما روی حساب جدید اس که بار کاری بسیاری ایجاد میکند.
از دس دادن داده در دایرکتوری بسیار سخ اس به این دلیل که در مدل تکثیر  multimasterزمانی که تغییری در ی محل
ایجاد میشود به طور خودکار به محلهای دیگر سرای مییاید .ولی این مدل دارای مشکالتی نیز میباشد .وقتی ی شیء حذف
میشود مخصوصا به صور سهوی از کل دایرکتوری حذف میشود و در این حال ممکن اس مجبور شویم آنرا از طریق فایل پشتیبان
بازیابی کنیم AD DS .دارای چهار ویژگی اس که مارا قادر میسازد اطالعا را بدون توسل به نسخه پشتیبان بازیابی کنیم:


گزینه  new object protectionکه اشیاء را از حذف شدن محافظ میکند.



ویژگی جدید ممیزی  AD DS Accessکه مقادیر جدید و قدیمی را ثب میکند و باعث میشود بتوانیم پس از تغییر
خصوصیا شیء آنرا به حال قبلی برگردانیم.



 Conatainerموق ( .)tombstoneشیئی که از دایرکتوری حذف میشود برای مدتی در این محل ذخیره میگردد .پس از
مقضی شدن این زمان شیء به طور کل حذف خواهد شد.



ویژگی تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی توسط Windows Server Backup

محافظت از اشیاء AD DS
به طور پیشفرض همه اشیاء  AD DSهنگام ایجاد نسب به حذف محافظ میشوند .وقتی اشیاء به صور گروهی ایجاد یا منتقل
می شوند این ویژگی برای آنان غیرفعال اس مگر اینکه در فرایند ساخ آنرا فعال کنیم .هنگام ایجاد ی شیء به صور interactive
نیز باید این کار به صور دستی انجام شود .محافظ از شیء در زبانه  Objectفعال یا غیرفعال میشود که فقط زمانی قابل مشاهده
اس که گزینه  Advanced Featuresاز منوی  Viewدر کنسول  Active Directory Users And Computersفعال باشد
(شکل  .)12 -2توجه داشته باشید که در  containerهایی نظیر  OUها به طور پیشفرض این گزینه فعال اس به دلیل اینکه بخشی
از ساختار دایرکتوری میباشند.
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محافظ از شیء  AD DSدر برابر حذف شدن
شکل 12 -2
پس از فعال کردن محافظ از شیء امکان حذف آن از بین می رود .حتی امکان انتقال آن نیز وجود نخواهد داش .

در حقیق این گزینه دو مجوز عدم دسترسی ( )denyبه گروه  Everyoneاعطاء میکند .یکی  Deny Deleteو دیگری Deny
 . Delete subtreeتنها راه حذف یا انتقال شیء مذکور برداشتن عالم  protectionمیباشد .این ویژگی برای سازمانهایی که
مدیری اشیاء را به گروه فنی واگذار میکنند خیلی مفید اس .
ممیزی تغییرات دایرکتوری
وقتی تغییرا دایرکتوری در ویندوز سرور  2008ممیزی میشود با تغییر ی شیء مقادیر جدید و قدیمی شیء تغییر یافته ثب
میشود .به دلیل اینکه سیاس ممیزی  AD DSدر ویندوز سرور  2008چهار زیرگروه دسترسی را ثب میکند میتوانیم انتساب این
سیاس را در سطوح ریزتری نسب به نسخههای قدیمی ویندوز سرور انجام دهیم .یکی از زیرگروهها Directory Service
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ID

 Changesمیباشد و اگر فعال باشد عملیا ساخ  ،تغییر ،انتقال و بازیابی را روی شیء انجام میدهد .هر عملیا دارای ی
اختصاصی در  Directory Services Event Logمیباشد.
این ویژگی باعث ثب  Enent Logدر ی سیستم نگهداری رکورد میشود .این کار ما را قادر میسازد رکوردهای زیادی را نگهداری
کنیم .همچنین برای اصالح تغییراتی که به خطا منجرشده مفید اس .
وقتی شیئی تغییر میکند حداقل دو واقعه در رابطه با آن تغییر ثب میشود .اول اینکه مقدار قبلی و دوم مقدار جدید ثب میشود که
برای اصالح تغییر نامطلوب هر دو را نیاز داریم.
بازیابی ( )Undeletingاشیاء
وقتی شیئی اشتباها حذف میشود میتوانیم از دستور  Ldp.exeبرای بازیابی آن استفاده کنیم .برای این کار از مراحل زیر استفاده
میکنیم .البته اعتبار مدیریتی مورد نیاز اس .
 .1در خط فرمان تایپ میکنیم Ldp.exe
 .1از منوی  Connectionروی  Connectکلی

میکنیم .نام  FQDNسرور را تایپ میکنیم .مثال

Server10.TreyResearch.net
 .2از منوی  Connectionروی  Bindکلی
باشد .سپس روی  OKکلی

میکنیم .گزینه  Bind As Currently Logged On Userباید انتخاب شده

میکنیم.

 .1از منوی  Optionsروی  Controlsکلی

کرده از لیس بازشوی  Load Predefinedگزینه Return Deleted

 Objectsرا انتخاب میکنیم .در بخش  Control Typeاز کادر محاورهای گزینه  Serverباید انتخاب شده باشد .روی
 OKکلی

میکنیم.

 .1از منوی  Viewروی گزینه  Treeکلی

کرده و نام  DNمربوط به  containerشیء حذف شده را تایپ کرده و OK

میکنیم .مثال  container DNدر  TreyResearchخواهد بود cn=deleted objects,
dc=TreyResearch,dc=net
 .1در پنل چپ روی  containerاشیاء حذف شده دوبار کلی

میکنیم تا گره باز شود .دستور  Ldp.exeفقط  1111شیء را

به طور پیشفرض برمیگرداند.
 .1شیئی را که میخواهیم بازیابی کنیم پیدا کرده و روی آن دوبار کلی

میکنیم .این کار باعث میشود اطالعا آن ظاهر شود.

برای مثال اگر شیء کاربر باشد اطالعا آن با  cn=usernameشروع میشود.
 .8روی نام شیء کلی

راس کرده و  Modifyرا انتخاب میکنیم.

 .9در کادر محاورهای  Modifyعبار  isDeletedرا در  Edit Entry Attributeتایپ کرده و Delete as the
 Operationرا انتخاب کرده وکلید  Enterرا میزنیم.
 .11در همین کادر در  Edit Entry Attributeعبار  distinguishedNameرا تایپ کرده و  DNجدید شیء را در
 Attributeتایپ کرده و  Replace as the Operationرا انتخاب میکنیم .سپس کلید  Enterرا میزنیم .مثال برای
بازیابی حساب کاربری  John Kaneدر  People containerدر دامنه  DN ، TreyResearchرا به صور زیر وارد
میکنیم. cn=John Kane,ou=People,dc=TreyResearch,dc=net :
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 .11کادرهای  Synchoronousو  Extendedدر پایین سم چپ کادر محاورهای باید عالم داشته باشند .روی  Runکلی
میکنیم( .شکل )12 -1
 .11برای بررسی نتیجه عملیا به کنسول  Active Directory Users And Computersمراجعه میکنیم.
 .12کلمه عبور ،عضوی گروه و مقادیر دیگر مورد نیاز شیء تازه بازیابیشده را ریس میکنیم و روی  Enableکلی

میکنیم.

حاال شیء بازیابی شده اس  .این فرایند  SIDاصلی شیء را برمیگرداند ولی همه عضوی گروهها را نمیتواند برگرداند.

شکل 12 -1

بازیابی شیء حذف شده با Ldp.exe

استفاده از نرمافزار  Quest Object Restoreبرای بازیابی اشیاء دایرکتوری
همانطور که دیدیم اشیاء پس از حذف در مکانی موق و مخفی نگهداری میشوند .دستیابی به این محل با ابزارهای خاصی مانند
 Quest Object Restoreاز شرک  Quest Softwareامکانپذیر اس  .این ابزار کنسولی را در اختیار ما قرار میدهد که در آن
میتوانیم شیء مورد نظر را بیابیم و بازیابی کنیم .این نرم افزار رایگان اس ولی هر  1ماه یکبار باید پاک شده و دوباره نص شود .این
نرمافزار به عنوان نمونه معرفی شده و به منظور توصیه استفاده از آن نیس .
روش دانلود و نص آن به شرح زیر اس .
 RSAT .1مخصوصا ابزارهای مدیریتی  AD DSباید روی سیستم نص شده باشد.
 .1از وبسای شرک  Quest Softwareنرم افزار را دانلود کرده و در پوشه  Documentsذخیره میکنیم.
 .2آنرا از حال فشرده خارج میکنیم.
 .1بعد فایل  Quest Object Restore For Active Directory.msiرا پیدا کرده و روی آن دوبار کلی
 .1در کادر محاورهای روی  Runکلی
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 .1در صفحه  Welcomeروی  Nextکلی

میکنیم.

 .1مجوز استفاده را قبول کرده و  Nextمیزنیم.
 .8نام کامل و سازمان را وارد کرده و کادر  Anyone Who Uses This Computerرا عالم میزنیم.
 .9محل پیشفرض نص را قبول کرده و  Nextمیزنیم.
 .11دوباره  Nextو بعد  Finishرا کلی

میکنیم .حاال نص کامل شده اس .

 .11برای استفاده ابتدا نرمافزار را اجرا میکنیم .نرم افزار دارای  MMCمخصوص به خود اس .
 .11روی  Quest Object Restore For Active Directoryکلی

راس کرده و  Connect Toرا انتخاب میکنیم.

 .12نام  FQDNدامنه را تایپ کرده  OKرا میزنیم.
 .11در پنل نام دامنه را کلی

میکنیم .لیس اشیاء حذف شده نمایش داده خواهد شد.

 .11اگر اشیاء ظاهر نشد روی  Refreshکلی
 .11روی نام شیء کلی

میکنیم.

راس کرده و  Restoreرا انتخاب میکنیم( .شکل  )12 -1پس از اتمام کار روی  OKکلی

میکنیم.

نمایی از نرمافزار شرک Quest
شکل 12 -1
اساسا این نرمافزار محل موق ذخیره اشیاء حذف شده را در  AD DSنمایان میکند .به دلیل اینکه مد ذخیره در این محل  181روز
اس قبل از انقضاء این تاریخ بازیابی باید صور گیرد .استفاده از این نرمافزار از دستور  Ldp.exeسادهتر اس .
استفاده از  Windows Server Backupبرای محافظت از دایرکتوری
اگرچه ابزارها به ما کم میکنند تا به دادههای حذف شده دسترسی داشته باشیم همیشه بهترین روش بازیابی داده نیستند .به عنوان
مثال اشیایی که از مکان موق بازیابی میشوند حاوی همه خصیصههای قبلی خود نیستند .به همین دلیل باید بدانیم چه خصیصههایی
را پس از بازیابی شیء باید به صور دستی مقداردهی کنیم .ولی در بازیابی با فایل پشتیبان نیازی به این مراحل نیس چون تمامی
خصیصههای شیء به حال قبلی برمیگردد .این کار باعث کاهش زمان عملیا پس از بازیابی بوده ولی مراحل بازیابی را پیچیدهتر
میکند.
به عالوه بازیابی اشیاء در  AD DSدر نسخههای قبلی ویندوز سرور کموبیش تصادفی بوده زیرا روی اشیاء در داده پشتیبان تا قبل از
بازیابی امکانپذیر نبود .همچنین بازیابی فایلهای پشتیبان روی  DCهای دیگر غیرممکن بود .ویندوز سرور  2008حاوی ابزاری با نام
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 AD DS Database mountingاس که با آن میتوانیم محتوای دادههای پشتیبان را قبل از بازیابی مشاهده کرد .این ابزار هنگام
به ما کم میکند از صح شیء بازیابی شونده مطمئن شویم.
وقتی با عملیا پشتیبانگیری و بازیابی  Active Directoryکار میکنیم میتوانیم:


از کل سرور به همراه سیستم عامل پشتیبان تهیه کنیم



فقط از داده  ، System Stateداده پیکربندی سرور یا انباره دایرکتوری  Ntds.ditپشتیبان تهیه کنیم.



داده را به صور  nonauthoritativeبازیابی کنیم .یعنی داده بازیابی شده هنگام بازگش  DCبه شبکه توسط تکثیر
 multimasterبه روز شود.



داده را به صور  authoritativeبازیابی کنیم .یعنی داده بازیابی شده هنگام بازگش  DCبه شبکه همه  DCها را از
طریق تکثیر  multimasterبه روز کند.



از روش ) Install From Media (IFMاستفاده کنیم .در این روش از فایل  Ntds.ditمربوط به  DCدیگر استفاده
میشود تا میزان تکثیر کاهش یابد.

راههای زیادی برای کارکردن با دادهههای پشتیبان وجود دارد .ولی اگر با  DCهای نسخههای قبلی ویندوز آشنا باشید متوجه میشوید
ویندوز سرور  2008دارای عملیا متعدد متفاوتی میباشد.


عمل پشتیبانگیری با  Windows Server Backupیا فرمان  Wbadmin.exeدر خط فرمان اجرا میشود .هر دو از
ویژگیهای ویندوز سرور  2008بوده و به طور پیشفرض نص نیستند و باید به سرور افزوده شوند.



دادههای پشتیبان مجزا نیستند و حاوی پارتیشنهای حیاتی سرور هستند .این پارتیشنها روی  DCعبارتند از:
 oپارتیشن سیستم
 oپارتیشن بو
 oپارتیشن میزبان SYSVOL
 oپارتیشن میزبان بان

اطالعاتی . AD DS

 oپارتیشن میزبان گزارشا وقایع . AD DS


تهیه پشتیبان همانند نسخههای قبلی ویندوز هم به صور دستی و هم به صور خودکار انجام میشود.



تهیه پشتیبان روی نوارگردان و پارتیشنهای پویا انجام نمیشود در حالی که روی درایوهای شبکه ،هارد درایوهای قابل حمل
از نوع  basicو  CDیا  DVDانجام میشود.



امکان تهیه پشتیبان از فایلهای خاص وجود ندارد بلکه از کل پارتیشن پشتیبان تهیه میشود.



اگر بخواهیم فقط داده  system stateرا محافظ کنیم از دستور  Ntdsutil.exeاستفاده میکنیم .برای این کار از سوئیت
جدید  IFMدر این دستور استفاده میکنیم .اگر نص برای ی

 RODCباشد این ابزار به طور خودکار اطالعا محرمانه

 AD DSرا خالی میکند.
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گروه  Backup operatorsنمیتوانند پشتیبان گیری را زمانبندی کنند .این کار فقط از اعضاء گروه Administrators
محلی ویندوز سرور  2008برمیآید .در بیشتر موارد این یعنی عضوی در گروه  Domain Adminsروی . DC



وقتی سرور از شبکه خارج اس باید از نسخه محلی ) Windows Recovery Environment (WinREبرای بازیابی
سیستم استفاده کنیم که هم به صور محلی نص میشود و هم از روی  DVDنص ویندوز سرور  2008قابل نص اس .

این قابلی های جدید نحوه کار با  DCها را در ویندوز سرور  2008تغییر میدهد .اگر بخواهیم  DCها را طوری پیکربندی کنیم که
کار بازیابی سادهتر شود به توصیههای زیر عمل میکنیم:


 DCها را به عنوان ی

سرور ت منظوره پیکربندی میکنیم و هیت نقش دیگری را جز سرور  DNSبه آن اختصاص

نمیدهیم .بهتر اس  DCها روی ماشینهای مجازی تح  Windows Server 2008 Hyper-Vاجرا شوند DC .ها
بهترین گزینه برای  Hyper-Vمیباشند زیرا بیش از همه به کارایی و قابلی پردازش نیاز دارند تا بتوانند ورود کاربران را
مدیری کنند .حتی اگر دامنه ما دارای هزاران کاربر باشد و مصرف پردازشگر آن در محدودههای زمانی خاص مانند ابتدای
صبح و بعد از نهار بسیار باال باشد باز هم توصیه میشود از مجازی سازی با اختصاص منابع بیشتر به آن استفاده شود.


هیت داده دیگری روی  DCذخیره نکنیم اگرچه از پارتیشن مجزایی برای ذخیره بان

 DCاستفاده شود و اگر بان

اطالعاتی

 AD DSحاوی تعداد زیادی از اشیاء بود به صور واقعه ثب شود.


 DVDنص ویندوز را در ی

فایل  ISOذخیره کنیم و در دسترس میزبان  Hyper-Vقرار میدهیم به طوری که هر زمان

که به بازیابی  DCنیاز داشتیم به آسانی به آن دسترسی پیدا کنیم .راه دیگر این اس که روی همه  DCها  WinREرا
نص کنیم .برای این کار نیاز به ) Windows Automated Installation Kit (WAIKداریم.


پشتیبان گیری از  DCرا به صور خودکار و مستمر اجرا کنیم .این پشتیبان میتواند روی ی
ی



پارتیشن  basicاختصاصی یا

درایو نگاش شبکهای ( )mapped network driveذخیره شود.

کلمه عبور  Directory Services Restore Modeرا با دق نگهداری کنیم .این کلمه عبور برای بازیابی داده DC
استفاده میشود و بسیار بااهمی اس .

کار با  System Stateتنها
روی سرور دارای نقش  AD DSداده  system stateشامل دادههای زیر اس :


رجیستری



COM+ Class Registration database



فایلهای بو



فایلهای سیستم که تح محافظ  Windows Resource Protectionهستند



بان



دایرکتوری SYSVOL

اطالعاتی AD DS
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وقتی نقشهای دیگری روی سیستم نص میشود  system stateشامل چهار شیء اول لیس شده در باال به عالوه فایلهای زیر
خواهد بود:


برای نقش  AD CSبان



برای ویژگی  Failover Clusterاطالعا سرویس کالستر اضافه میشود



برای نقش وب سرور فایلهای پیکربندی  IISاضافه میشود.

اطالعاتی  AD CSاضافه میشود

اطالعا  system stateخیلی اهمی دارد .پشتیبان گیری ویندوز سرور دارای سه حال میباشد:


بازیابی کامل سرور



بازیابی  system stateتنها



بازیابی فایل یا پوشه خاص

در هر حال می توان اطالعا مورد نیاز را بازیابی کرد .به خاطر داشته باشید که فایل پشتیبان ساخته شده در هر بار پشتیبان گیری
حجیمتر شده به دلیل اینکه اطالعا جدید به اطالعا قبلی افزوده میشود .هر بار که فایل پشتیبان ایجاد میشود ی فایل catalog
نیز ساخته میشود .این فایل در پیدا کردن پشتیبانها به ما کم میکند.
ساخت مجموعه داده Installation From Media
در شبکههای بزرگ با چند  DCممکن اس ترجیح دهیم از هارد قابل حمل برای ایجاد محتوای اولیه  DCاستفاده کنیم تا اجازه دهیم
در مراحل نص  DCعمل تکثیر دایرکتوری صور گرفته و پهنای باند را اشغال کند .برای این کار از روش Installation From
 Mediaاستفاده میکنیم .برای ساخ این فایل از دستور  Ntdsutil.exeبا زیر دستور  IFMاستفاده میشود.
 Ntdsutil.exeی مفسر فرمان بوده و میتواند از طریق ی خط دستور با مشخص کردن تمام گزینهها اجرا شود .یا با اجرای دستور
بدون سوئیت مرحله به مرحله سئواال دستور را پاسخ دهیم .جدول  12 -1گزینههای مختلف را که در زیردستور  IFMموجود هستند
لیس میکند.
گزینههای زیردستور  IFMدستور Ntdsutil.exe
جدول 12 -1
نوع DC
 DCقابل تغییر
RODC
 DCقابل تغییر با
داده SYSVOL
 RODCبا داده
SYSVOL

گزینه
Create Full destination
Create RODC
destination
Create SYSVOL Full
destination
Create SYSVOL
RODC destination

شرح
برای  DCنرمال یا  AD LDSدر ی

پوشه رسانه نص میسازد

برای  RODCدر پوشه مقصد رسانه نص امن میسازد
برای  DCنرمال ،ی رسانه نص به همراه کل محتویا پوشه
 SYSVOLدر پوشه مقصد میسازد.
برای  ، RODCی رسانه نص به همراه کل محتویا پوشه
 SYSVOLدر پوشه مقصد میسازد.

 Ntdsutil.exeتنها ابزار ساخ رسانه نص اس  .در تمرینا درس کار با این ابزار را یاد میگیریم.
پشتیبانگیری کامل سیستم
به دو صور انجام میگیرد :فوری و زمانبندی شده .هر دو هم از طریق رابط گرافیکی و هم خط فرمان انجام میشوند .ما بهتر اس با
رابط گرافیکی شروع کنیم Windows Server Backup .ی ویژگی اس و باید نص گردد.
پشتیبانگیری کامل از سیستم با Windows Server Backup
با اجرای مراحل زیر میتوان از دادههای  AD DSپشتیبان تهیه کرد .این مراحل را هم میتوان روی نص کامل و هم روی Server
 Coreاجرا کرد ولی اگر روی  Server Coreاجرا میکنیم باید از راه دور کار کنیم .به این صور که در پنل راس گزینه Connect
 To Another Computerرا انتخاب میکنیم و به سرور میزبان  Server Coreمتصل میشویم.
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 .1با کاربر  administratorدامنه به  DCوارد میشویم و از گروه برنامههای  Administrative Toolsبرنامه Windows
 Server Backupرا اجرا میکنیم.
 .1اگر کادر محاورهای  User Account Controlباز شد عملیا را تایید کرده وروی  Continueکلی
 .2روی  Backup Onceدر پنل راس کلی

میکنیم.

میکنیم .ویزارد اجرا میشود.

 .1اگر اولین بار اس که از ویزارد  Backup Onceرا اجرا میکنیم بهتر اس  Different Optionsرا انتخاب کرده و
 Nextرا بزنیم .و اگر نخواهیم میتوانیم از  Same Optionsنیز استفاده کنیم.
 .1روی  Full Serverکلی

کرده و  Nextرا میزنیم .توجه داشته باشید که گزینه  Customرا نیز میتوانیم انتخاب کنیم

ولی نمیتوانیم چیزی غیر از پارتیشنهای خاص را حذف کنیم .برای مثال پوشهها را نمیتوانیم حذف کنیم .به خاطر داشته
باشید که  DCها باید سرورهای ت منظوره باشند و بنابراین در فرایند پشتیبانگیری نیازی به حذف هیت پارتیشنی نیس .
ولی اگر پوشه مقصد پشتیبان دیس

محلی اس باید این دیس

را از عملیا حذف کنیم .وقتی از گزینه  Customاستفاده

میکنیم گزینهای به نام  Enable System Recoveryقابل انتخاب اس

که همه دادههای مورد نیاز برای پشتیبانگیری

کامل را جمعآوری میکند.

 .1مقصد را انتخاب میکنیم برای مثال درایوهای محلی و روی  Nextکلی
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 .1اگر درایو محلی انتخاب شود باید درایو را مشخص کنیم و از فضای کافی روی آن اطمینان حاصل کنیم.
 .8در صفحه  Specify Advanced Optionگزینه  VSS Full Backupرا انتخاب کرده و  Nextرا کلی
 .9روی  Backupکلی
 .11روی  Closeکلی

میکنیم.

میکنیم تا فرایند آغاز شود.
میکنیم.

نیازی نیس پنجره را باز نگه داریم چون عملیا در پس زمینه ادامه مییابد .ولی مشاهده پیشرف کار میتواند مفید باشد.
پشتیبانگیری کامل سیستم با Wbadmin.exe
این روند هم روی نص کامل و هم روی  Server Coreاجرا میشود .در نص کامل باید از پنجره خط فرمان  elevatedاستفاده
کنیم ولی در  Server Coreپنجره خط فرمان همیشه  elevatedاس  .برای شروع دستور زیر را به کار میبریم:
wbadmin start backup -allcritical -backuptarget:location –quiet

به جای  drive letter ،locationیا مسیر درایو مقصد را درج میکنیم .گزینه  –quietبرای ممانع از ظاهر شدن پیغام تایید و ورود
کاراکتر  Yاز طرف ما استفاده میشود.
زمانبندی پشتیبانگیری با Windows Server Backup
 .1با کاربر  administratorدامنه به  DCوارد میشویم و از گروه برنامههای  Administrative Toolsبرنامه Windows
 Server Backupرا اجرا میکنیم.
 .1اگر کادر محاورهای  User Account Controlباز شد عملیا را تایید کرده وروی  Continueکلی
 .2روی  Backup Scheduleدر پنل راس کلی
 .1روی  Full Serverکلی

میکنیم.

میکنیم .ویزارد اجرا میشود.

کرده و  Nextرا میزنیم .توجه داشته باشید که گزینه  Customرا نیز میتوانیم انتخاب کنیم

ولی نمیتوانیم چیزی غیر از پارتیشنهای خاص را حذف کنیم .برای مثال پوشهها را نمیتوانیم حذف کنیم .به خاطر داشته
باشید که وقتی از گزینه  Customاستفاده میکنیم گزینه  Enable System Recoveryقابل انتخاب نیس .
 .1در صفحه  Specify Backup Timeزمان اجرا را انتخاب میکنیم .امکان انتخاب تعداد دفعا بیش از ی

بار در روز وجود

دارد.
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 .1در صفحه  Select Destination Diskروی  Show All Available Disksکلی
راه دور را انتخاب کرده و روی  OKکلی

میکنیم .دیس

کرده و ی

دستگاه ذخیره سازی

را انتخاب کرده و  Nextرا میزنیم .توجه داشته باشید از

درایوهای نگاش شده شبکهای در این مرحله نمیتوان استفاده کرد.
 .1وقتی روی  Nextکلی

کردیم ویزارد پیغام فرم

دیس

مقصد را میدهد .روی  Yesکلی

میکنیمWindows .

 Server Backupباید به دستگاه ذخیره سازی مقصد دسترسی انحصاری داشته باشد بنابراین باید هنگام پشتیبانگیری آنرا
فرم کند.
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 .8در صفحه  Label Destination Diskبرچسبی برای دیس
 .9گزینهها را تایید کرده و روی  Finishکلی
 .11روی  Closeکلی

انتخاب میکنیم که از دیس های دیگر متمایز گردد.

میکنیم.

میکنیم تا زمان بندی تکمیل شود .دیس

مقصد فرم

شده و این وظیفه به لیس

وظایف زمانبندی

شده سیستم اضافه میشود.
زمان بندی پشتیبانگیری با Wbadmin.exe
از طریق خط فرمان نیز میتوان پشتیبانگیری را انجام داد .در این مورد باید از ی
با تعیین  IDدیس مقصد شروع میشود:
wbadmin get disks >diskidentifers.txt

پنجره خط فرمان  elevatedاستفاده کنیم .این کار

این دستور لیستی از دیس های متصل شده به سیستم را در فایل  Diskidentifiers.txtذخیره میکند .دستور  Wbadmin.exeبه
 IDدیس یا  GUIDبرای پیدا کردن دیس احتیاج دارد .برای استخراج  GUIDدیس تایپ میکنیم:
notepad diskidentifiers.txt
 IDدیس مورد نظر را به همراه عالم ][ انتخاب کرده و آنرا به  clipboardکپی میکنیم .بعد نرمافزار  Notepadرا میبندیم.
حاال آماده ساخ زمانبندی هستیم .دستور زیر را تایپ میکنیم:
wbadmin enable backup -addtarget:diskid -schedule:times -include:sourcedrives
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به جای  diskidهمان  GUIDرا تایپ میکنیم Time .زمان پشتیبانگیری را با قال  HH:MMمشخص میکند .اگر بیش از ی
بار مورد نظر باشد زمانها را با کاما از هم جدا میکنیم Sourcedrives .همان  drive letterدرایوهای مورد نظر پشتیبانگیری
میباشد .برای مثال:
 }wbadmin enable backup -addtarget:{f0e2788d-0000-0000-0000-000000000000schedule:21:00,06:00 -include:C:
دستور باال درایو  Cرا در ساعا  9عصر و  1صبح بر روی درایوی که  GUIDآن مشخص شده اس برای پشتیبانگیری زمانبندی
میکند.

نتیجه ،وظیفه زمانبندی شده در گره  Microsoft\Windows\Backupاز برنامه  Task Schedulerمیباشد (شکل )12 -1

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

457

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

وظیفه زمانبندی شده که توسط  Wbadmin.exeایجاد شده اس .
شکل 12 -1
میتوانیم این مراحل را برای ساخ ی فایل دسته ای مجری وظایف مورد نظر به کار بریم .ولی باید نتایج را به داخل ی فایل متنی
بفرستیم در غیر این صور وگرنه نمیتوانیم برچس های دیس های قابل حمل را به دس آوریم.
توجه داشته باشید در هر بار روند پشتیبانگیری ،درایو مقصد فرم میشود .اگر نیاز به زمانبندی ریزتری داریم یا بخواهیم زمانبندی
را از روزانه به هفتگی تغییر دهیم باید پس از ساخ آن توسط دستور  Wbadmin.exeآنرا تغییر دهیم.
بازیابی پیشبینانه
مجموعه دادههای پشتیبان به اندازه بازیابی که انجام می دهند اهمی دارند .به همین دلیل تس
صح عملکرد فایلهای پشتیبان در مواجهه با اتفاقا ناخواسته ضروری اس .
در رابطه با  DCسناریوهای بازیابی متعددی وجود دارند که عبارتند از:


مراحل بازیابی به منظور اطمینان از

بازیابی داده به صور  nonauthoritativeبه روی دایرکتوری برای کاهش تکثیر مورد نیاز به روز رسانی  DCکه مدتی از
شبکه خارج بوده اس .



بازیابی داده به صور  authoritativeبه دلیل خرابی داده در دایرکتوری



بازیابی کامل  DCاز نسخه پشتیبان

هنگام بازیابی داده روی سیستم DC ،نباید در حال اجرا باشد برخالف این واقعی که در ویندوز سرور  2008میتوان سرویس AD
 DSرا مانند بقیه سرویسها کنترل کرد .در واقع باید سرور را راهاندازی مجدد کرده و  WinREرا اجرا کنیم یا سرور را درحال
) Directory Services Restor Mode (DSRMباال بیاوریم .مراحل اجرای هر کدام با دیگری متفاو اس  DSRM .از بازیابی
داده روی دایرکتوری پشتیبانی کرده و  WinREاز بازیابی کل سیستم پشتیبانی میکند.
ورود به حالت DSRM
دو راه برای ورود به  DSRMموجود اس  .اول راهاندازی مجدد سرور و فشردن کلید  F8برای ظاهر شدن منو برای انتخاب گزینه
 .DSRMالبته برای ادامه به کلمه عبور مخصوص  DSRMنیاز داریم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

458

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

همچنین می توانیم با تغییر ترتی بو در فایل مربوطه سیستم عامل سیستم را مجبور کنیم به حال
 Bcdedit.exeمیباشد .برای این منظور در پنجره خط فرمان  elevatedدستور زیر را تایپ میکنیم:
bcdedit /set safeboot dsrepair
بعد از اتمام کار و نیاز به بو نرمال این دستور را به کار میبریم:
bcdedit /deletevalue safeboot
اگر عملیا فقط باید ی بار اجرا شود بهتر اس از همان کلید  F8استفاده شود.

 DSRMوارد شود .دستور آن

تشخیص مجموعه داده پشتیبان مناسب
یکی از مشکال سازمانهای استفاده کننده از  AD DSدر نسخههای قبلی ویندوز عدم توانایی آنها در تشخیص وجود داده مورد نظر
در مجموعه داده پشتیبان بود .در ویندوز سرور  2008ابزاری برای نمایش محتویا آن قبل از بازیابی ارائه شده اس .
ابزار مورد نظر با برشهای مقطعی( )snapshotاز بان اطالعا کار میکند .این برشها با ابزار  Ntdsutil.exeتهیه میشوند .برای
مثال برای ایجاد برشهای دایرکتوری به صور منظم از دستور زیر استفاده میکنیم:
ntdsutil ‘activate instance NTDS’ snapshot create quit quit
این دستور ی برش روی درایو حاوی بان اطالعاتی می سازد .مراق اجرای دستور باید باشیم به دلیل اینکه خیلی سریع دیس
میزبان بان  Ntds.ditرا پر میکند.
برای مشاهده مجموعه داده پشتیبان یا محتویا برش مقطعی از بان مراحل زیر را انجام میدهیم.
 .1پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم.
 .1با لیس برشهای موجود شروع میکنیم .این برشها در زمان اجرای پشتیبان یا اجرای زیردستور Ntdsutil.exe create
ساخته میشوند .ولی برای  mountکردن برشها باید  GUIDآنرا داشته باشیم .دستور زیر برای فرستادن  GUIDهمه
برشها به ی

فایل متنی به کار میرود.
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ntdsutil ‘activate instance NTDS’ snapshot ‘list all’ quit quit >snapshot.txt
 .2حاال فایل متنی را باز کرده و  GUIDمورد نظر را کپی میکنیم:
snapshot.txt notepad
 GUID .1را به همراه کاراکترهای ][ به حافظه موق سیستم کپی میکنیم.
 .1برش مورد نظر را  mountمیکنیم .به خاطر داشته باشید برای درج  GUIDکافی اس روی صفحه کلی

راس کرده و

 Pasteرا انتخاب میکنیم.
ntdsutil
activate instance NTDS
snapshot
mount guid
quit
quit
به مسیر لیس شده برای بان  mountشده دق کنید.
 .1از ابزار  mountبان اطالعاتی  AD DSبرای بارگذاری برش به عنوان سرور  LDAPاستفاده میکنیم.
dsamain -dbpath c:\$snap_datetime_volumec$\windows\ntds\ntds.dit
-ldapport portnumber
توجه داشته باشید هنگام درج مسیر به جای  dbpathاز حروف بزرگ استفاده کنید و شماره پور  ldapportرا باالتر از 50000
انتخاب کنید تا با  AD DSتداخلی نداشته باشد .همچنین به جای عالم " "-از عالم " "/نیز میتوانیم استفاده کنیم .بان
اطالعاتی  mountخواهد ماند تا عملیا به پایان برسد .پنجره خط فرمان را نباید ببندیم .همچنین میتوانیم از دو پنجره خط فرمان
استفاده کنیم یکی برای  mountکردن برش و دیگری برای دستور  . Dsamin.exeبا این کار میتوانیم برشهای مختلفی را mount
و  dismountکنیم تا آنرا که حاوی اطالعا مورد نیاز بازیابی اس پیدا کنیم.

 .1حاال میتوانیم از دستور  ldp.exeیا ابزار  Active Directory Users and Computersاستفاده کنیم.
 .8روی  Active Directory Users and Computersکلی

راس کرده و  Change Domain Controllerرا انتخاب

میکنیم.
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 .9در کادر محاورهای  Change Directory Serverروی ><Type A Directory Server Name[:Port] Here
کلی

کرده و  servername:portnumberرا تایپ میکنیم .مثال  Server10:51000و کلید  Enterرا میزنیم .وضعی

به  onlineتغییر میکند .روی  OKکلی

میکنیم.

 instance .11بازگذاری شده را برای پیدا کردن اطالعا مورد نیاز جستجو میکنیم و  propertiesآنرا مشاهده میکنیم .اگر
همان  instanceمورد نظر ما باشد نام آنرا یادداش میکنیم .کادر را میبندیم.
 .11به خط فرمان برمیگردیم و کلیدهای  Ctrl+Cرا میزنیم تا دستور  Dsamain.exeمتوقف شود.
 .11برش بان

اطالعاتی را  unmountمیکنیم .دستور زیر را اجرا میکنیم.

ntdsutil
activate instance NTDS
snapshot
unmount guid
quit
quit
 .12پنجره خط فرمان را میبندیم.
اگر برش بان

اطالعاتی همانی که دنبالش هستیم نباشد مراحل را تکرار میکنیم .و اگر باشد ادامه میدهیم.

بازیابی  Nonauthoritativeو Authoritative
همان طور که قبال اشاره شد اجرای عملیا بازیابی نیاز به ورود دایرکتوری به حال  DSRMدارد .این یعنی خاموش شدن  .DCاز
طرف دیگر هر دو نوع بازیابی هم بر روی نص کامل و هم  Server Coreقابل اجراس  .روش اول زمانی به کار میآید که هیت
دادهای از بین نرفته به دلیل اینکه روی  DCهای دیگر موجود اس  .روش دوم دادهای را که گم شده بازیابی میکند و Update
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) Sequence Number (USNرا به روز میکند تا به  DCهای دیگر هم تکثیر شود .هر دو در ابتدا ی
دیس قابلحملی را که داده پشتیبان روی آن قرار دارد به سیستم متصل میکنیم.
 .1اگر نیاز باشد سرور را تعمیر کرده و بو میکنیم .در حین بو کلید  F8را میزینم.

روند را اجرا میکنند.

 .1گزینه  Directory Services Restore Modeرا انتخاب و کلید  Enterرا میزنیم.
 .2ویندوز بو میشود .با کاربر و کلمه عبور مخصوص  DSRMوارد میشویم .ما میتوانیم داده را هم از طریق Windows
 Server Backupو هم از خط فرمان بازیابی کنیم .ولی وقتی میخواهیم داده دایرکتوری را بازیابی کنیم باید از بازیابی
 System Stateاستفاده کنیم و در نتیجه از خط فرمان این کار را انجام میدهیم.
 .1پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم.
 .1دستور زیر را تایپ میکنیم:
wbadmin get versions -backuptarget:drive -machine:servername
مثال برای مشاهده لیس فایلهای پشتیبان موجود در درایو  Dروی  SERVER10تایپ میکنیم:
wbadmin get versions -backuptarget:d: -machine:server10
به مشخصه نسخه دق کنید به دلیل اینکه در دستور بعدی نام دقیق آنرا نیاز داریم.
 .1برای بازیابی اطالعا  system stateدستور زیر را تایپ میکنیم:
wbadmin start systemstaterecovery -version:datetime -backuptarget:drive
-machine:servername –quiet
برای مثال برای بازیابی  system stateاز ی پشتیبان که در تاریخ  11فوریه سال  1118گرفته شده از درایو  Dروی SERVER10
تایپ میکنیم:
wbadmin start systemstaterecovery -version:02/15/2008-19:38
-backuptarget:d: -machine:server10 –quiet
از گزینه  –quietبرای جلوگیری از ظاهر شدن پیغام تایید عملیا استفاده میشود.

 .1پنجره خط فرمان را میبندیم .اگر بازیابی  nonauthoritativeرا انتخاب کرده باشیم کار تمام اس .
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 DC .8را به حال
ی

نرمال راه اندازی مجدد میکنیم .وقتی سرور راه اندازی میشود  AD DSبه طور خودکار متوجه میشود از

بازیابی برگشته و صح بان

اطالعاتی را چ

میکند.

ولی اگر بازیابی  authoritativeانجام میدهیم باید داده را به عنوان  authoritativeعالم بزنیم .سرور را راه اندازی مجدد
نمیکنیم و مراحل زیر را دنبال میکنیم.
 .1دستورا زیر را تایپ میکنیم:
ntdsutil
authoritative restore
restore database
quit
quit
 .1سرور را در حال نرمال راه اندازی میکنیم .دستور  restore databaseهمه دادهها را در بان
 DCبه عنوان  authoritativeعالم

 Ntds.ditهمین

می زند .اگر بخواهیم فقط بخشی از دایرکتوری را بازیابی کنیم از زیر دستور

پایین در دستور  Ntdsutil.exeاستفاده میکنیم:
restore subtree ou=ouname,dc=dcname,dc=dcname
پس از اینکه سرور بو شد تکثیر آغاز میشود و اطالعا عالم دار به عنوان  authoritativeروی همه  DCها تکثیر
میشوند .ولی ممکن اس سیستم در عملیا بازیابی که فایلهای سیستمی را به روز میکنند چندین بار راه اندازی مجدد
شود .تکثیر  AD DSپس از راه اندازی آخر باعث به روز آوری آن میشود چه با تکثیر از طرف این  DCبه  DCهای دیگر
به دلیل بازیابی  authoritativeو چه برعکس آن.

بازیابی از یک نسخه پشتیبان کامل
وقتی سرور  DCکامال از کار افتاده باشد و ما نسخه پشتیبان کامل سرور را داشته باشیم میتوانیم بازیابی کامل سیستم را
انجام دهیم .اگر فایلهای پشتیبان روی درایو قابل حمل باشند قبل از شروع بازیابی مطمئن میشویم به سیستم متصل اس
وگرنه باید سرور را راهاندازی مجدد کنیم .اگر فایلها روی شبکه موجود باشد مسیر شبکه را یادداش میکنیم .همچنین
 DVDنص ویندوز ر آماده میکنیم.
بازیابیهای کامل سرور هم از طریق رابط گرافیکی و هم خط فرمان امکانپذیر هستند.
بازیابی کامل سرور از طریق رابط گرافیکی
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برای این کار مراحل زیر را دنبال میکنیم( .هم برای نص کامل و هم )Server Core
 DVD .1نص ویندوز سرور  2008را وارد کرده و کامپیوتر را راهاندازی مجدد میکنیم وسیستم را از روی DVD
بو میکنیم.
 .1در صفحه ابتدایی ویندوز گزینههای  ، Languageقال های  Time and Currenctو  Keyboardرا انتخاب
کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .2در پنجره  Install Nowروی  Repair Your Computerکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  System Recovery Optionsسیستمهای عامل انتخاب شده را برای تعمیر پاک میکنیم.
 .1در  Choose A Recovery Toolگزینه  Windows Complete PC Restoreرا انتخاب میکنیم.
 .1اگر فایلها روی ی

سرور راه دور ذخیره شده باشند روی  Cancelدر پیغام هشدار کلی

 Restore A Different Backup .1را انتخاب کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .8در صفحه  Select The Location Of The Backupمراحل زیر را بسته به محل ذخیره نسخه پشتیبان به
صور محلی یا روی شبکه دنبال میکنیم:
 .aاگر نسخه پشتیبان روی به صور محلی ذخیره شده باشد محل آنرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی
میکنیم.
 .bاگر روی شبکه ذخیره شده باشد روی  Advancedکلی

کرده و گزینه Search For A Backup

 On The Networkرا انتخاب میکنیم .برای تایید روی  OKکلی

میکنیم.

 .cدر  Network Folderمسیر شبکهای فایلها را تایپ کرده و  OKمیکنیم.
 .dاعتبار مناس را وارد کرده و  OKمیکنیم.
 .eدر صفحه  Select The Location Of The Backupمحل نسخه پشتیبان را انتخاب کرده و روی
 Nextکلی

میکنیم.

 .9نسخه پشتیبان مورد نظر را انتخاب کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11اگر بخواهیم همه دادههای همه پارتیشنها را جایگزین کنیم در صفحه Choose How To Restore The
 Backupگزینه  Format And Repartition Disksرا انتخاب میکنیم.
 .11برای جلوگیری از حذف و ساخ

دوباره پارتیشنهایی که در بازیابی نقشی ندارند  Exclude Disksرا انتخاب

کرده و دیس های مورد نظر را انتخاب کرده و روی  OKکلی
 .11روی  Nextو بعد  Finishکلی
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 I Confirm That I Want To Format The Disks And Restore The Backup .12را انتخاب کرده و
 OKمیکنیم.
 .11سرور را راهاندازی مجدد میکنیم.

بازیابی کامل سرور از طریق خط فرمان
برای این کار مراحل زیر را دنبال میکنیم( .هم برای نص کامل و هم )Server Core
 DVD .1نص ویندوز سرور  2008را وارد کرده و کامپیوتر را راهاندازی مجدد میکنیم وسیستم را از روی DVD
بو میکنیم.
 .1در صفحه ابتدایی ویندوز گزینههای  ، Languageقال های  Time and Currenctو  Keyboardرا انتخاب
کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .2در پنجره  Install Nowروی  Repair Your Computerکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  System Recovery Optionsسیستمهای عامل انتخاب شده را برای تعمیر پاک میکنیم.
 .1در  Command Prompt ،Choose A Recovery Toolرا انتخاب میکنیم.
 .1دستور  diskpartرا صادر میکنیم.
 .1دستور  list volرا صادر میکنیم .پارتیشن میزبان نسخه پشتیبان را پیدا میکنیم Drive letter .در WinRE
لزوما با ویندوز منطبق نیس .
 .8دستور  exitرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
 .9در کادر  Sourcesدستور زیر را صادر میکنیم:
wbadmin get versions -backuptarget:drive -machine:servername
برای مثال برای لیس نسخههای موجود روی درایو  Dدر  SERVER10تایپ میکنیم:
wbadmin get versions -backuptarget:D: -machine:SERVER10
به مشخصه نسخه دق کنید چون در دستور بعدی به آن نیاز داریم.
 .11در خط فرمان دستور زیر را صادر میکنیم:
wbadmin start systemstaterecovery -version:datetime -backuptarget:drive
-machine:servername -quiet
برای مثال برای بازیابی  system stateاز نسخه پشتیبان تهیه شده در تاریخ  11فوریه  1118از درایو  Dروی
 SERVER10تایپ میکنیم:
Wbadmin start sysrecovery -version:02/15/2008-19:38 -backuptarget:d:
-machine:server10 -restoreallvolumes -quiet
 .11پس از اتمام عملیا پنجره را  minimizeکرده و در کادر محاورهای  System Recovery Optionsروی
 Restartکلی

میکنیم .سرور راهاندازی شده و به صور نرمال کار خواهد کرد.

محافظت از  DCهای ماشین مجازی
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وقتی ی سرویس روی ماشین مجازی ارائه میشود در واقع چیزی جز چند فایل روی دیس نیس  DC .های میزبان سرویس AD
 DSو  DNSگزینه مناسبی برای مجازیسازی هم روی  Microsoft Virtual Server R2و هم روی  Hyper-Vهستند .وقتی
ماشین مجازی باشد محافظ  ،بازیابی و تغییر آن بسیار سادهتر اس  .وقتی سروری به طور کامل از کار میافتد کافی اس به نسخههای
قبلی ماشین مراجعه گردد .در مورد  DCتکثیر  multimasterبه طور خودکار بقیه کار را انجام میدهد آن را به روز میکند .تا االن
این قویترین سناریوی محافظ از  DCها میباشد.
به عالوه ی ویژگی ویندوز سرور  2008کار محافظ از ماشین مجازی را سادهتر میکند و آن Volume Shadow Copy
) Service (VSSمی باشد .در صور پیکربندی این سرویس به طور خودکار از محتویا دیس در بازههای زمانی مشخص برش
مقطعی تهیه میکند .اگر مشکلی در فایلهای روی دیس پیش بیاید به راحتی میتوان به  Previous Versionsمراجعه کرد که
ی زبانه در کادر محاورهای  propertiesهمه فایلها و پوشههاس  .با این کار میتوان نسخههای قبلی فایل یا پوشه را به سرع
بازیابی کرد .این زبانه به طور پیشفرض در ویندوز سرور  2008و ویستا فعال اس .
روی ی ماشین مجازی هارد دیس های مجازی هستند که بازیابی میشوند .در کل این کار  1دقیقه طول میکشد .هیت روش دیگری
با  VSSو ماشین مجازی نمیتواند رقاب کند.
 VSSباید روی سرورهای میزبان که ماشینهای مجازی را نگهداری و اجرا میکنند فعال شود VSS .میتواند هم به نص کامل و هم
به  Server Coreافزوده شود .فعال کردن  VSSروی سرور  11دقیقه طول میکشد ولی ما باید ساختار دیس مناس داشته و آماده
این کار باشیم .برای مثال سیستم میزبان مجری  Hyper-Vباید حداقل سه دیس داشته باشد:


درایو  Cباید سیستم و بو باشد ونیز میزبان نقش  Hyper-Vباشد.



درایو  Dباید درایو داده باشد که میزبان ماشین های مجازی اس  .این درایو به طور نرمال به صور

منبع ذخیرهسازی

اشتراکی ذخیره میشود.


درایو  Eباید طوری پیکربندی شود که میزبان برشهای  VSSباشد که ممکن اس

تعدادشان زیاد شود .هر برش VSS

حجمی معادل  100MBدارد چراکه فقط اشارهگرها ذخیره می کند نه همه ساختار دیس

را .امکان ذخیره حداکثر 111

برش در هر زمان وجود دارد .وقتی به این حد برسیم  VSSبه طور خودکار آخرین برش را جایگزین میکند .حجم این دیس
را متناس شرایط تعیین میکنیم.
فعالسازی  VSSشامل مراحل زیر اس :
 .1با کاربر  administratorمحلی به سرور میزبان وارد میشویم.
 .1روی درایو  Dکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .2زبانه  Shadow Copyرا باز میکنیم.
 .1روی دکمه  Settingsکلی
 .1در کادر محاورهای از لیس

میکنیم.
بازشو درایو  Dرا انتخاب میکنیم .محدودی

کپی را تعیین میکنیم (مقدار پیشفرض

میتواند مناس باشد) و در صور نیاز زمانبندی را تغییر میدهیم و روی  OKکلی
 .1از لیس

 Select Volumeدرایو  D:را انتخاب کرده و روی  Enableکلی

 Shadow Copiesروی  Yesکلی

میکنیم.
میکنیم .در کادر Enable

میکنیم .با زمانبندی پیشفرض شروع میکنیم ضمن اینکه بعدا هم

میتوان آنرا تغییر داد .سرویس  VSSاالن فعال اس .
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 .1برای گرفتن اولین برش روی  Create Nowکلی
 .8روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم تا کادر بسته شود.

این مراحل از طریق خط فرمان نیز قابل انجام اس  .اگر میزبان دارای  Server Coreباشد باید این عملیا را یا از راه دور انجام دهیم
یا از طریق خط فرمان .روش انجام از طریق خط فرمان به صور زیر اس :
vssadmin add shadowstorage /for=d: /on=e: /maxsize=6000mb
vssadmin create shadow /for=d:
vssadmin list shadowstorage
vssadmin list shadows
اولین دستور  shadow copyرا با زمانبندی پیشفرض فعال میکند .دستور دوم اولین کپی را تهیه میکند .دو دستور بعدی کپیهای
موجود را لیس میکند.
با استفاده از دستور  Schtasks.exeو یا اجرای  Task Schedulerاز راه دور در کنسول  Computer Managementمیتوانیم
زمانبندی را تغییر دهیم.
برای دستیابی به نسخههای قبلی ی فایل یا پوشه پنجره  Windows Explorerرا باز کرده و به پوشه اشتراکی متصل شده و فایل و
در صورتی که فایل پاک شده باشد پوشه آنرا پیدا میکنیم .روی آن کلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب کرده و به زبانه
 Previous Versionsمیرویم و نسخه مورد نظر را انتخاب کرده و  Restoreرا کلی میکنیم .کادر محاورهای  Propertiesرا
میبندیم .همچنین میتوانیم فایلها را کپی و مقایسه کنیم.
تمرینا کار با بان اطالعاتی AD DS
در این تمرین با تعدادی ابزار که بان های اطالعاتی  AD DSمدیری و محافظ میکند کار میکنیم .ابتدا ی کپی از داده
دایرکتوری برداشته و بعد از آن برای ساخ  DCجدید استفاده میکنیم .این داده آفالین برای سرع بخشیدن به روند تکثیر به کار
میآید .بعد با بان اطالعاتی  AD DSکار میکنیم تا مراحل فشرده سازی را به طور دستی و سپس به طور خودکار انجام دهیم .در
نهای از  GPMCبرای محافظ از اشیاء  Group Policyاستفاده میکنیم .این تمرینا روی  SERVER10و SERVER11
انجام میشود که قبال آماده کردهایم.
تمرین  1استفاده از  Ntdsutil.exeبرای دریاف داده system state
 .1با کاربر مدیر دامنه به  SERVER10وارد میشویم.
 .1بررسی میکنیم که این سرور حاوی درایو  Dبوده و ی

پوشه با نام  IFMروی آن میسازیم.

 .2پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم.
 .1دستورا زیر را تایپ میکنیم:
ntdsutil
activate instance NTDS
ifm
create sysvol full d:\ifm
سیستم پیغام  Creating Snapshotرا نمایش میدهد در حالی که عملیا پیش میرود .توجه کنید که سیستم  snapshotجدید را
فشرده میکند.
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 .1دستور  quitرا دوبار اجرا میکنیم.
 .1نتایج  snapshotرا با استفاده از  Windows Explorerمرور میکنیم.
 IFM .1را با کلی

راس و انتخاب  Shareبه اشتراک میگذاریم.

 .8در لیس بازشو  Everyoneرا انتخاب بعد  Addو سپس نقش  Contributorرا در ستون  Permission Levelبه آن
اختصاص میدهیم.
 .9روی  Shareکلی

میکنیم.

 .11روی  Doneکلی

میکنیم.

داده  IFMحاال آماده استفاده در  DCجدید اس .
تمرین  1ساخ  DCاز داده پشتیبان
 .1با کاربر مدیر محلی به  SERVER11وارد میشویم.
 Windows Explorer .1را اجرا کرده و ی

پوشه جدید روی درایو  Cبا نام  IFMمیسازیم.

 .2در نوار آدرس عبار  \\server10\ifmرا تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم.
 .1اگر کادر ورود کلمه عبور باز شد عبار  Treyresearch\Administratorیا حساب معادل آنرا تایپ کرده و کلمه عبور را
وارد میکنیم.
 .1کل محتوا را از پوشه  IFMروی  SERVER10به پوشه  C:\IFMروی  SERVER11کپی میکنیم.
 .1مطمئن میشویم که همه محتویا کپی شدهاند.
 .1نقش  Active Directory Domain Servicesرا نص میکنیم .در  Server Managerروی گره  Rolesکلی
راس کرده و  Add Rolesرا انتخاب میکنیم.
 .8صفحه  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .9در صفحه  Select Server Rolesاز ویزارد  Active Directory Domain Services ، Add Rolesرا انتخاب و
روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11اطالعا صفحه  Active Directory Domain Servicesرا مرور کرده وروی  Nextکلی
 .11انتخابهای خود را مرور کرده و روی  Installکلی
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 کلیClose  نتایج نص را بررسی کرده و روی.11

. را باز میکنیمActive Directory Domain Services  گره.12
.میکنیم

 در پنل وسط کلیRun The Active Directory Domain Services Installation Wizard  روی.11
 کلیNext  را قبل از اینکه رویUse Advanced Mode Installation  کادر.11

.کنیم عالم میزنیم
.میکنیم

 کلیNext  را مرور کرده و رویOperating System Compatibility  اطالعا صفحه.11

Add A Domain  و بعدExisting Forest  گزینهChoose A Deployment Configuration  در صفحه.11
.میکنیم

 کلیNext را انتخاب کرده و رویController To An Existing Domain

. را تایپ میکنیمtreyresearch.net  عبارNetwork Credentials  در صفحه.18
 یا حساب کاربری معادل آنرا تایپ کرده وکلمه عبورtreyresearch.net\administrator  عبار.میکنیم
.میکنیم
 کلیNext میکنیم و روی

 کلیSet  روی.19

 کلیNext  و بعدOK  روی.را وارد میکنیم

) کلیforest  (دامنه ریشهtreyresearch.net  رویSelect A Domain  در صفحه.11
.میکنیم
.میکنیم

 کلیNext  مقدار پیش فرض را تایید و رویSelect A Site  در صفحه.11

Global  وDNS Server  بررسی میکنیم تا کادرهایAdditional Domain Controller Options  در صفحه.11
.میکنیم

 کلیNext  بعد روی. هر دو انتخاب شده باشندCatalog

Yes, The Computer Will Use A Dynamically Assigned IP Address (Not Recommended)  روی.12
.میکنیم
.میکنیم

کلی

 کلیYes  روی.11

 کلیReplicate Data From Media At The Following Location  رویInstall From Media  در صفحه.11
.میکنیم
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 .11در صفحه  Source Domain Controllerمقادیر پیش فرض را قبول کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Location For Database, Log Files And SYSVOLمقادیر پیش فرض را قبول کرده و روی Next
کلی

میکنیم.

 .18کلمه عبور پیچیده وارد کرده و روی  Nextکلی
 .19تنظیما را تایید کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

میکنیم Reboot On Completion .را انتخاب کرده و منتظر تکمیل عملیا

میمانیم.
تمرین  2نگهداری بان اطالعاتی
در این تمرین نگهداری تعاملی بان را انجام دهیم .این عملیا را حاال انجام میدهیم به دلیل اینکه دو  DCدر دامنه
 treyresearch.netداریم.
 .1با کاربر مدیر دامنه به  SERVER11وارد میشویم.
 .1پوشههایی با نامهای  C:\Tempو  C:\OriginalNTDSمیسازیم.
 .2در  Server Managerگره  Configurationرا باز کرده و روی  Servicesکلی

میکنیم.

 .1سرویس  Active Directory Domain Servicesرا پیدا کرده و روی آن کلی

راس کرده و  Stopرا انتخاب میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  Stop Other Servicesروی  Yesکلی
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 .1پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم.
 .1با فشردهسازی بان

شروع میکنیم .دستورا زیر را اجرا میکنیم:

ntdsutil
activate instance NTDS
files
compact to C:\temp

 .8پس از تکمیل عملیا فشردهسازی دستور  quitرا دو بار اجرا میکنیم.
 .9حاال فایلهای  logرا با دستورا زیر حذف میکنیم:
cd %systemroot%\ntds
del *.log
 .11حاال از فایل  Ntds.ditپشتیبان تهیه میکنیم .دستور زیر را اجرا میکنیم:
copy ntds.dit \originalntds
 .11بان تازه فشرده شده را به پوشه اصلی کپی میکنیم .در حالی که در مسیر  %SystemRoot%\NTDSهستیم دستور
زیر را وارد میکنیم:

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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copy c:\temp\ntds.dit
Y
 .11در نهای از صح فایل  Ntds.ditمطمئن میشویم .بعد با تحلیل بان

از صح آن مطمئن میشویم:

ntdsutil
activate instance NTDS
files
integrity
quit
semantic database analysis
go fixup
quit
quit
 .12به  Server Managerبرمیگردیم و گره  Configurationرا باز کرده و روی  Servicesکلی
 .11سرویس  Active Directory Domain Servicesرا پیدا کرده و روی آن کلی

میکنیم.

راس و  Startرا انتخاب میکنیم.

خالصه درس


برای نگهداری سرویس دایرکتوری باید از روش پیشگیرانه استفاده کنیم .این عملیا در  11گروه خالصه میشود که بسیاری
از آنها را بهتر اس به دیگران واگذار کنیم .مدیران دامنه مسئول سرویس  AD DSبوده و بهتر اس روی عملیا اصلی
دایرکتوری مانند مدیری بان



اطالعاتی متمرکز شوند.

ابزارهای متعددی برای مدیری  AD DSموجود اس  .رایجترین آنها سه کنسول اصلی  Active Directoryمیباشند:
 Active Directory Sites and Services ، Active Directory Users and Computersو Active
.Directory Domains and Trusts



با ویندوز سرور  2008سرویس  AD DSمانند بقیه سرورها قابل مدیری میباشد و بدون نیاز به راهاندازی مجدد و ورود به
 Restore Modeمیتوان متوقف و استار کرد.

سئواال پایان درس
 .1فرض کنید مدیری شبکه  contoso.comهستیم .از ما درخواس میشود که بان

یکی از دو  DCدامنه ریشه  forestرا

فشرده کنیم .ولی وقتی میخواهیم سرویس  AD DSرا متوقف کنیم متوجه میشویم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.
مشکل از کجاس ؟
 .Aما نمیتوانیم سرویس  AD DSرا روی  DCویندوز سرور  2008متوقف کنیم.
 .Bمدیر دیگری روی  DCدیگری در دامنه کار میکند.
 .Cباید سرور را راهاندازی مجدد کرده و با  Restore Modeبو کنیم.
 .Dباید با دستور  net stopسرویس  AD DSرا متوقف کنیم.
 .1فرض کنید مدیر ی

شبکه بزرگ هستیم .یکی از  DCها قبال از کار ایستاده اس  .ما باید  DCرا بازیابی کنیم .پشتیبانهای

متعددی از سرور داریم که با  Windows Server Backupتهیه شدهاند .کدام ی

از مراحل زیر باید اجرا شود؟ (همه

گزینهها میتواند درس باشد).
 .Aسرور را با حال  Directory Services Restore Modeبو میکنیم.
 .Bبازیابی را با دستور  Ntdsutil.exeدر حال  authoritativeاجرا میکنیم.
 .Cویندوز سرور  2008را دوباره نص میکنیم.
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 .Dسرور را با  WinREراهاندازی مجدد میکنیم.
 .Eبازیابی را با استفاده از دستور  Ntdsutil.exeبه حال  nonauthoritativeاجرا میکنیم.
 .Fبازیابی کامل سرور را از طریق خط فرمان اجرا میکنیم.

درس  :2مدیریت پیشگیرانه کارایی دایرکتوری
فعالی دوم که ما باید برای نگهداری  DCانجام دهیم مدیری کارایی اس  .اگر ما از روش نص مناس استفاده کنیم میتوانیم
مطمئن باشیم  DCبه درستی کار کند .به خاطر داشته باشید نقش  DCاالن در پنجمین ویرایش خود پس از ظهور در ویندوز NT
بوده و با نسخههای مختلف سیستم عاملهای سرور مایکروساف کار میکند .این یعنی حاال به ی سرویس مطمئن تبدیل شده اس .
علیرغم این ثبا در مواردی ممکن اس به مشکل برخورد کند .منشا این مشکل میتواند سیستم یا کاربر باشد .زمانی که بروز میکنند
باید آماده تشخیص و اقدام سریع باشیم .وقتی مدیری پیشگیرانه کارایی را اجرا میکنیم پیشاپیش متوجه اتفاقا ناخواسته که ممکن
اس اتفال بیافتد میشویم .این معمای درس حاضر اس .
بعد از این درس یاد میگیریم:


با شاخصهای کارایی سیستم کار کنیم



از ابزارهای کارایی ویندوز سرور استفاده کنیم.



از  Windows System Resource Monitorاستفاده کنیم



گزارشا کارایی را تولید و مشاهده کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
مدیریت منابع سیستم
ویندوز سرور دارای ابزارهای متعددی اس که به تشخیص مشکال بالقوه منابع سیستم کم میکند .وقتی سیستم به طور مناس
پیکربندی نمیشود و منابع سیستم مانند  RAM ، CPUیا دیس را به طور مناس اختصاص نمیدهد مانیتورینگ سیستم به ما در
پیدا کردن گلوگاه کم میکند .وقتی گلوگاه پیدا شد منابع اضافی را به آن اختصاص میدهیم .اگر سیستم فیزیکی باشد این یعنی
خاموش کردن سیستم ،نص منابع سخ افزاری جدید مثال افزودن ماژولهای حافظه و سپس روشن کردن سیستم .اگر سیستم مجازی
باشد بر اساس موتور مجازیسازی که استفاده می کنیم ممکن اس بتوانیم منابع جدید را در حالی که سیستم روشن اس به آن
اختصاص دهیم .وگرنه ماشین را خاموش کرده منابع جدید را اختصاص داده و آنرا روشن میکنیم .پس از باال آمدن سیستم دوباره
کارایی را مانیتور میکنیم تا از رفع مشکل مطمئن شویم.
ابزارهای تشخیص گلوگاه در ویندوز سرور  2008عبارتند از:


 Task Managerکه میزان مصرف جاری منابع را نمایش میدهد.



 Event Viewerکه وقایع خاصی را ثب میکند که وقایع مرتبط با کارایی از جمله آنهاس .



Reliability Moniter

که تغییرا

سیستم را مانیتور میکند و به ما امکان میدهد تشخیص دهیم آیا تغییر سب

ایجاد گلوگاه جدید شده اس .
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 Performance Monitorکه دادهها را هم در زمان حال و هم در بازههای زمانی مشخص برای تشخیص مشکال بالقوه
جمعآوری میکند.



)Windows System Resource Manager (WSRM

که برای تشخیص میزان منابع مورد نیاز برنامه کاربردی

به کار میرود .همچنین برای مدیری منابع برنامه بر اساس پروفایلی که ما میسازیم استفاده میشود.
ابزارهای دیگری نیز مانند  Microsoft System Center Operations Managerوجود دارند که وضعی سیستم را مداوم
مانیتور میکنند و به طور خودکار مشکال مشخصی را برطرف میکنند .این ابزار برای مانیتور کردن برنامههای مشخص به پ های
مدیریتی سفارشی نیاز دارد.
استفاده از Task Manager
این ابزار سادهترین ابزار مانیتورینگ میباشد .این ابزار وضعی
پوشش میدهد که شامل موارد زیر اس :


برنامههای اجرا شده



فرایندهای اجرا شده



سرویسهای اجراشده



کارایی شامل میزان استفاده از  CPUو حافظه



شبکه شامل میزان استفاده از کار شبکه ()NIC



کاربران وارد شده به سیستم

فعلی سیستم را نمایش میدهد و جنبههای کلیدی کارایی سیستم را

راههای زیادی برای باز کردن ابزار  Task Managerوجود دارد که راح ترین آن کلی راس روی نوار وظیفه و انتخاب Task
 Managerمیباشد .روش دیگر استفاده همزمان از کلیدهای  Ctrl+Alt+Deleteمیباشد .برای مثال از این روش در Server
 Coreاستفاده میشود به دلیل اینکه نوار وظیفه موجود نیس  .یکی دیگر از راهها اجرای دستور  Taskmgr.exeمیباشد.
زبانه  Performanceمفیدترین زبانه اس ( .شکل  ) 12 -1این زبانه اطالعا کاملی از میزان استفاده از منابع کلیدی سیستم نمایش
میدهد .این زبانه دارای ی دکمه اس که دسترسی به  Resource Monitorرا فراهم میکند .با زدن این دکمه ابزار Resource
 Monitorاجرا شده در حالی که پنجره  Task Managerهم باز میماند.
ابزار  Resource Monitorی فول  Task Managerاس به این دلیل که میزان استفاده از  ،CPUدیس  ،حافظه و شبکه را در
ی نمودار واحد نمایش میدهد( .شکل  )12 -8به عالوه می توانیم جزئیا هر کامپونن را نمایش دهیم به طوری که مشخص کنیم
کدام پروسهها ممکن اس باعث بروز مشکل شوند .این دو ابزار برای مانیتور کردن فوری سرور مناس هستند.
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مشاهده اطالعا کارایی فعلی در Task Manager
شکل 12 -1
برای مثال اگر سیستم حافظه کافی در اختیار نداشته باشد خواهیم دید میزان استفاده از حافظه پیوسته باالس  .در این مورد ویندوز
مجبور می شود از حافظه مجازی روی دیس استفاده کند و باید محتوای حافظه را بین حافظه فیزیکی و مجازی دائما جابجا کند .این
جابجایی دایم یکی از مشکال سرورهایی اس که دارای حافظه کافی نیستند و اغل با کندی سیستم تشخیص داده میشوند.
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شکل 12 -8

مشاهده اطالعا کارایی فعلی در Resource Manager

کار با Event Viewer
ابزار دیگر نمایش سالم سیستم  Windows Event Logمیباشد .ویندوز وقایع زیادی را به منظور جمعآوری اطالعا درباره
سرویسهای اجرا شده روی سرور ثب میکند که به طور پیشفرض شامل وقایع  System ،Setup ،Security ،Applicationو
 Forwarded Eventsمیباشد که همه در پوشه  Windows Logsجای میگیرند .ولی روی  DCها وقایع بیشتری ثب میشود
که به عملیا  AD DSمربوط هستند و در پوشه  Application and Services Logsجای میگیرند و شامل موارد زیر هستند:


DFS Replication

که در دامنهها و  forestهای دارای حال عملیاتی کامل ویندوز سرور  2008موجود اس  .اگر

دامنه یا  forestدر یکی از حال های قدیمی کار میکند وقایع برای سرویس تکثیر  FRSثب میشود.



Directory Service
DNS Server

که روی عملیا مرتبط با  AD DSمتمرکز اس .

که همه وقایع مرتبط با سرویس نام را که از عملیا  AD DSپشتیبانی میکند لیس میکند.

یکی از بهترین ویژگیهای  Event Logمرتبط با  Server Managerمیباشد .به دلیل اینکه برای هر نقش ویندوز سرور  2008به
عنوان ی محل مدیری مرکزی عمل میکند نمای سفارشی فراهم می کند که همه وقایع مرتبط با نقش خاص سرور را نشان میدهد.
برای مثال اگر روی نقش  Active Directory Domain Servicesکلی کنیم  Server Managerوقایع کلیدی مرتبط با این
سرویس را در کنار بقیه وقایع نمایش میدهد( .شکل )12 -9
 Event Logسه نوع واقعه را لیس میکند Warning ،Information :و  . Errorsبه طور پیشفرض پیغامهای  Errorدر صفحه
دارای اولوی باال Warining ،دارای اولوی متوسط و  Informationدارای اولوی پایین میباشد .بنابراین همیشه  Errorsدر باالی
صفحه ظاهر میشود و ما را از مشکل پیشآمده مطلع میکند .برای مشاهده جزئیا واقعه میتوان روی واقعه دوبار کلی کرد.
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مشاهده  Summary Eventsبرای  AD DSدر Server Manager
شکل 12 -9
در ویندوز سرور  2008و ویستا اطالعا بیشتری نسب به نسخههای قدیمی ویندوز میتوان یاف  .در نسخههای قبلی وقایع محرمانه
بوده و اطالعا محدودی را در اختیار قرار میداد .امروز شرح کامل ی واقعه را در  Event Viewerمیتوانیم ببینیم و برای هر واقعه
به بان آنالین مایکروساف دراینترن متصل شده و اطالعا بگیریم .در کادر محاورهای  Propertiesواقعه اگر روی لین Event
 Log Online Helpکلی کنیم به اطالعا بان در رابطه با همین واقعه دسترسی پیدا میکنیم .اگر بخواهیم اطالعا خاص این
واقعه را به دس آوریم پیغام ارسال اطالعا برای مایکروساف را تایید میکنیم.
این بان اطالعاتی همه اطالعا وقایع ویندوز را فراهم نمیکند ولی بیشتر آنها را پوشش میدهد .ما میتوانیم از بان های اطالعاتی
شرک های دیگر برای دریاف اطالعا استفاده کنیم.
هرچقدر اطالعا ما درباره وقایع ویندوز بیشتر باشد برخورد با مشکل سادهتر میشود .روشهای یاد شده به عالوه Windows Live
 Searchدر پیدا کردن اطالعا به ما کم میکنند .جستجو با  event IDنتایج بیشتری را در بر خواهد داش .
کار با Windows Reliability Monitor
ابزار مفید دیگری که به منظور تشخیص مسائل سیستم به کار میرود  Reliability Monitorاس  .این ابزار زیر گره
 Diagnostic\Reliability and Performance\Monitoring Toolsدر  Server Managerقرار دارد و برای دنبال کردن
تغییرا سیستم طراحی شده اس  .هر بار که تغییری روی سیستم ایجاد میشود در این قسم ثب میشود( .شکل  )12 -11تغییرا
شامل تغییرا سیستمی ،نص یا حذف نرمافزار ،خطای برنامه کاربردی ،خطای سخ افزاری و خطای ویندوزی میباشد.
وقتی مشکلی بروز میکند اولین جایی که باید کنترل شود  Reliability Monitorمیباشد .برای مثال اگر درایوری برای ی دستگاه
نص شده و مشکل به وجود آمده راه مناس این اس که نص درایور را  roll backکنیم و نتیجه را مشاهده کنیم .وقتی مشکلی
متوجه کارایی سیستم باشد  Reliability Monitorرا بررسی میکنیم.
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کار با Windows Performance Monitor
برخی مشکال سریع قابل تشخیص نیستند و نیاز به جستجوی بیشتری دارند .در این گونه موارد  Performance Monitorبه ما
کم میکند .این ابزار زیر گره  Diagnostic\ Reliability and Performance\Monitoring Toolsدر Server Manager
قرار دارد و برای دریاف اطالعا کارایی سی ستم طراحی شده اس  .این ابزار برای تح نظر گرفتن اجزاء سیستم یا به صور آنی و یا
بر اساس زمانبندی استفاده میشود.
اگر با نسخههای قدیمی ویندوز سرور آشنا باشید خواهید دید  Performance Monitorویندوز سرور  2008ابزارهای مختلفی را با
هم یکجا ارائه میدهد Performance Logs and Alerts, Server Performance Advisor :و . System Monitor
 Performance Monitorبخشی از ) Windows Reliability and Performance Monitor (WRPMمیباشد .جدول -1
 12هر کدام از ابزارهای  WRPMرا که مانیتورینگ کارایی را انجام میدهد و دسترسی مورد نیاز برای کار با آن را لیس میکند.
ابزارهای  WRPMو حقول دسترسی
جدول 12 -1
ابزار

شرح

Monitoring Tools,
Performance
Monitor

برای مشاهده کارایی سیستم در لحظه یا از طریق فایلهای
 logقبلی به کار میرود .به حال های نمودار یا گزارش ارائه
میشود.

گروه Performance Log Users

Monitoring Tools,
Reliability Monitor

به منظور مشاهده پایداری سیستم و وقایعی که آنرا تح
تاثیر قرار میدهد به کار میرود.

گروه  Administratorsمحلی

Data collector sets

Reports

عضوی مورد نیاز

 Data collectorsرا گروهبندی میکند .سه نوع آن موجود گروه Local Performance Log
 Usersبا حق Log on as a batch
اس  event trace data ،Performance counts :و
system configuration information
شامل کارایی پیکربندی شده و گزارشا تشخیصی میباشد .گروه Local Performance Log
به منظور ارائه گزارش از دادههای جمعآوری شده با استفاده  Usersبا حق Log on as a batch
job
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از  data collector setنیز استفاده میشود.
ویندوز سرور  2008دارای گروه جدید  built-inبه نام  Performance Log Usersمیباشد که مدیران سرور را از عضوی در
گروه  Administratorsمحلی سیستم بینیاز میکند و براحتی میتوانند کار ثب و مانیتورینگ کارایی سرور را انجام دهند .برای این
کار حق کاربری  Log On As A Batch Jobمورد نیاز اس که به طور پیشفرض به این گروه اعطاء میشود.
به عالوه ویندوز سرور  2008هنگام نص ی نقش الگوهای سفارشی  Data Collector Setمیسازد .این الگوها زیر گره System
از گره  Data Collector Setsاز  WRPMقرار دارد .برای مثال در مورد نقش  AD DSچهار  collector setساخته میشود:


The Active Directory Diagnostics set

که دادهها را از کلیدهای رجیستری ،شمارندهها ( performance

 )counterو بررسی وقایع مرتبط با کارایی  AD DSروی  DCمحلی جمع میکند.


 LAN Diagnostics setکه دادهها را از کار های شبکه ،کلیدهای رجیستری و سخ افزارهای دیگر سیستم با هدف
تشخیص مشکال مربوط به ترافی



 System Diagnostic setدادهها را از منابع سخ افزاری محلی جمعآوری میکند تا به جریان مداوم بررسی کارایی
سیستم روی  DCکم



شبکه روی  DCمحلی جمع میکند.

کند.

System Performance set

که روی وضعی منابع سخ افزاری و زمانهای پاسخدهی سیستم  DCمحلی

متمرکز اس .
از بین چهار مورد اولین مفیدترین برای  AD DSمحسوب میشود .امکان ساخ  data setاختصاصی خود را داریم .برای این کار
جدول  12 -1شمارندههای مورد نیاز در  data setرا لیس میکند.
مانیتور کردن شمارندههای رایج برای AD DS
جدول 12 -1
شمارنده
Network Interface:
میزان ارسال و دریاف هر کدام از رابطهای شبکه را
Bytes
Total/Sec
نشان میدهد.

شرح

Network Interface:
Packets Outbound
Discarded
NTDS: DRA
تعداد بای های دریاف شده از طریق تکثیر .هم شامل
Inbound
دادههای فشرده و هم غیرفشرده میشود.
Bytes Total/Sec
تعداد پک های خروجی که دور انداخته شدهاند حتی
اگر هیت خطایی کشف نشود

NTDS: DRA
Inbound
Object Updates
Remaining in
Packet
NTDS: DRA
تعداد بای های ارسال شده در ثانیه .مجموع دادههای
Outbound
Bytes
فشرده و غیر فشرده میباشد.
Total/Sec

تعداد اشیاء به روز شده دریاف شده از طریق تکثیر که
هنوز به سرور محلی اعمال نشده

NTDS: DRA
Pending Replication

انباشتگی تکثیر روی سرور

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری
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کند کرده اس .
اگر این شمارشگر حرکتی انجام ندهد
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Synchronizations

نشاندهنده این اس که شبکه تکثیر را
کند کرده اس .

NTDS: DS Threads
In
Use

تعداد رشتههای ( )threadمورد استفاده AD DS

اگر فعالیتی مشاهده نشود ممکن اس به
این عل باشد که شبکه از پردازش
درخواس کالین ها جلوگیری میکند

NTDS: LDAP Bind
Time

زمان صرف شده برای تکمیل آخرین LDAP
binding

مقادیر باال هم نشاندهنده مشکل کارایی
سخ افزار و هم شبکه میباشد.

NTDS: LDAP
Client
Sessions
NTDS: LDAP
Searches/Sec

تعداد نشس های ( )sessionکالین  LDAPکه
متصل شده اس

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

تعداد جستجوهای  LDAPدر ثانیه

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

تعداد  LDAP bindها در ثانیه

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

تعداد تغییرا موفقی آمیز  LDAPدر ثانیه

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

NTDS: LDAP
Successful
Binds/Sec
NTDS: LDAP
Writes
/Sec
Security SystemWide
Statistics: Kerberos
Authentications
Security SystemWide
Statistics: NTLM
Authentication
DFS Replicated
Folders: All
Counters
DFS Replication
Connections: All
Counters
DFS Replication
Service Volumes:
All
Counters
DNS: All Counters

تعداد تایید هوی  Kerberosروی سرور در ثانیه

اگر فعالیتی مشاهده نشود ممکن اس به
این عل باشد که شبکه از پردازش
درخواس تایید هوی جلوگیری میکند

تعداد تایید هوی  NTLMروی سرور در ثانیه

اگر فعالیتی مشاهده نشود ممکن اس به
این عل باشد که شبکه از پردازش
درخواس تایید هوی جلوگیری میکند

شمارشگر تداخل دادهها

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

شمارشگر ارتباطا از بیرون به داخل

اگر فعالیتی مشاهده نشود شبکه ممکن
اس مشکل داشته باشد.

شمارشگر  USNو پردازش بان
پارتیشن

اطالعاتی روی هر

 DNS Object Typeبا سرویس  NT DNSروی
سیستم کار میکند.

اگر فعالیتی مشاهده نشود پردازشگر
ممکن اس با مشکل مواجه شده باشد.
اگر فعالیتی مشاهده نشود ممکن اس
شبکه با مشکل مواجه شده باشد و
کالین ها نتوانند  DCرا پیدا کنند.

برای افزودن شمارشگر به  Performance Monitorبه سادگی روی عالم ( )+در نوار ابزار باالی صفحه کلی میکنیم .کادر
محاورهای  Add Countersبه نمایش درمیآید( .شکل  )12 -11در برخی موارد به گروه فرعی زیر شمارشگر نیاز داریم (جدول -1
 .) 12در برخی موارد دیگر به کل زیرگروه شمارشگر نیاز داریم .وقتی به شمارشگرفرعی نیاز داریم روی فلش رو به پایین کنار گروه
کلی میکنیم ،شمارشگر فرعی را پیدا کرده و روی  Addکلی میکنیم .ولی اگر به کل شمارشگر نیاز داشته باشیم روی شمارشگر
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کلی کرده و  Addرا کلی
شمارشگرهای فرعی میباشد.
برای دریاف اطالعا ی شمارشگر روی  Show Descriptionکلی
توصیف مختصری از آن در انتهای کادر محاورهای ظاهر میشود.

می کنیم .این کار باعث افزوده شدن شمارشگر با عالم ستاره زیر آن شده که معنی آن افزوده شدن همه
میکنیم .سپس وقتی روی هر شمارشگری کلی

کنیم

افزودن شمارشگر به Performance Monitor
شکل 12-11
پس از افزودن شمارشگرها و کلی کردن روی  OKکار ثب آنها شروع میشود .هر شمارشگر دارای ی خط با رنگ مخصوص به خود
خواهد بود .برای حذف ی شمارشگر کافی اس روی آن کلی کرده و دکمه  Deleteرا روی نوار ابزار کلی کنیم.
ما میتوانیم  Performance Monitorرا مانند برنامه  media playerاستار و متوقف کنیم .اگر بخواهیم نمودار شمارشگرها را
ثب کنیم روی  Performance Monitorکلی راس کرده و  Newرا انتخاب میکنیم .سپس  New Data Collector Setرا
انتخاب میکنیم .کار را دنبال میکنیم تا نمودارها ذخیره شوند که بتوانیم بعدا از آنها استفاده کنیم.
ساخت مقیاس ( )Baselineبرای  AD DSو DNS
جه مانیتورینگ بلند مد سیستم باید  data collector setبسازیم .وقتی ابتدا سیستمی را نص میکنیم بهتر اس مقیاسی برای
کارایی سیستم بسازیم .بعد اگر بار سیستم باال رف بتوانیم آنرا با مقیاس مقایسه کنیم و تغییرا را بررسی میکنیم .این کار به ما کم
میکند تشخیص دهیم آیا منابع بیشتری برای سیستم مورد نیاز اس یا نه .برای مثال در مورد  DCبهتر اس کارایی را در زمانهای
اوج و کف مصرف ثب کنیم .زمان اوج زمانی اس که صبح کاربران به شبکه وارد میشوند .برای ساخ مقیاس کارایی نیاز به
instanceهای شمارشگر به مد  21تا  11دقیقه آنهم در ی هفته در زمانهای اوج و نرمال داریم .مراحل کار به صور زیر اس :
 .1تعیین منابع برای اندازهگیری
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 .1ثب دادهها در زمانهای مشخص
 .2ذخیره دادههای ثب شده برای دسترسی آینده
ما میتوانیم  collector setهای سفارشی بسازیم ولی در ویندوز سرور  2008بهتر اس از الگوهای پیشفرض که هنگام نص نقش
سرور افزوده میشود استفاده کنیم .برای مثال جه ساخ مقیاس برای  DCبه سادگی ی  collector setبر پایه الگوی Active
 Directory Diagnosticsمیسازیم و آنرا در بازههای زمانی مشخص اجرا میکنیم.
بعد وقتی آماده مشاهده نتایج شدیم به بخش  Reportsاز گره  Windows Reliability and Performanceمراجعه میکنیم.
روی  collector setمورد نظر کلی راس کرده و  Latest Reportرا انتخاب میکنیم .این کار باعث ایجاد گزارش شده و اطالعا
مبسوطی درباره وضعی  DCارائه میکند (شکل )12 -11

شکل 12 -11

مشاهده گزارش تشخیصی Active Directory

کار با Windows System Resouce Manager
ویندوز سرور  2008حاوی ی ابزار اضافی برای مدیری منابع سیستم با نام  WSRMاس  .این ابزار ی ویژگی اس که از پنجره
 Add Featuresدر  Server Managerقابل افزودن اس  WSRM .به دو طریق استفاده میشود .اول اینکه برای تعیین پروفایل
برنامهها استفاده میشود .این یعنی به تشخیص میزان منابع مورد نیاز برنامه کم میکند WSRM .وقتی در این حال کار میکند
وقایع برنامه را زمانی که از حد مجاز عبور میکند ثب میکند .این کار به ما کم میکند نیازمندیهای برنامه را به خوبی بسنجیم.
حال دوم مدیریتی اس  .در این حال  WSRMاز سیاس های تخصیص منابع خود در جه کنترل میزان منابع مصرفی توسط
برنامههای روی سرور استفاده میکند .اگر برنامهها بخواهند از این محدوده عبور کنند  WSRMبرنامه را حتی میتواند متوقف کند تا
بقیه برنامههای سرور به کار خود ادامه دهند .ولی اگر مجموع منابع مصرف شده پردازشگر به  11درصد نرسد  WSRMبه برنامهها
کاری نخواهد داش .
 WSRMهمچنین از  Alerts and Event Monitoringپشتیبانی میکند .این ابزار ی ابزار قدرتمندی اس که به ما در کنترل
استفاده از پردازشگر و حافظه روی سرورهای با چند پردازشگر کم میکند .به طور پیشفرض  WSRMدارای چهار سیاس مدیریتی
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آماده میباشد ولی میتوانیم سیاس های متعددی نیز خودمان تعریف کنیم .اساسا  WSRMتضمین میکند برنامههای با اولوی باال
همیشه دارای منابع کافی هستند که در سرورهای  DCمیتواند خیلی مفید باشد.
ابتدا  WSRMرا جه ارزیابی چگونگی استفاده از برنامهها به کار میگیریم .سپس سیاس های مدیریتی خود را اعمال میکنیم .قبل
از اعمال سیاس های خود آنها را به طور کامل تس کنید .بعد با استفاده از  WSRM Calendarتعیین میکنیم چه موقع کدام
سیاس اعمال شود.
 WSRMمیتواند با سناریوهای زیر به کار رود:


از سیاس های آماده و یا تعریف شده خود برای مدیری منابع سیستم استفاده کنیم .منابع میتوانند بر حس پردازش ،کاربر
یا  IIS application poolاختصاص یابند.



از قواعد  calendarبرای اعمال سیاس ها در زمانهای مختلف بهره بگیریم.



روند انتخاب سیاس منابع را بر اساس خصوصیا  ،وقایع یا حتی تغییرا شمارشگرهای حافظه و پردازشگر سرور خودکار
سازیم.



اطالعا مصرف منابع را در فایلهای متنی جمعآوری کرده یا آنها را در بان

 SQLذخیره کنیم .همچنین میتوانیم سیستم

جمعآوری  WSRMمرکزی ایجاد کنیم تا منابع مصرفی سیستمهای متعددی را مقایسه کنیم.
جدول 12 -1

سیاس های  WSRMو منابع سفارشی
شرح

سیاس موجود
تقسیم به نسب پردازه

به برنامهها سهمهای مساوی از منابع اختصاص میدهد.

تقسیم به نسب کاربر

پردازشهای منتس به کاربر را گروهبندی کرده و به هر گروه سهم مساوی اختصاص میدهد.

تقسیم به نسب نشس
()session

به هر  sessionبه میزان مساوی منابع را اختصاص میدهد.

تقسیم به نسب IIS
application pool
منبع سفارشی

به  IIS application poolها منابع مساوی اختصاص میدهد.

Process Matching Criteria

Resource Allocation Policies

Exclusion lists

Scheduling
Conditional policy
Application

شرح
برای انتساب ی برنامه به ی
یا گروهها انتخاب شود.

سیاس به کار میرود .میتواند توسط نام ،دستور ،کاربر مشخص

برای اختصاص منابع پردازشگر و حافظه به پردازشهایی که شرایط مشخص شده را احراز
میکنند به کار میرود.
به منظور حذف برنامهها ،سرویسها ،کاربران و گروهها از مدیری  WSRMاستفاده میشود.
همچنین میتوان از مسیرهای خط فرمان برای این کار استفاده کرد.
از  calendar interfaceبرای وقایع مبتنی بر زمان به منظور اختصاص منابع استفاده میشود.
بر اساس وقایعی مشخصی تعیین میشود که سیاس اجرا شود یا نه.

 WSRMبه طور کامل چگونگی اجرای برنامهها را کنترل میکند.

تمرینات تحلیل کارایی AD DS
در این تمرین از  WRPMو  WSRMبرای مشاهده کارایی سرورها استفاده میشود .ابتدا ی  collector setساخته و آنرا اجرا
میکنیم .سپس گزارش آنرا مشاهده میکنیم .در تمرین  WSRM 1را نص میکنیم تا سیاس های آنرا ببینیم.
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تمرین  1ساخ Dara Collector Set
 Dara collector setهسته اصلی مانیتورینگ کارایی و گزارش گیری در  WRPMمیباشد .ما میتوانیم ترکیبی از dara
 collectorها را ساخته و آنها را به عنوان  dara collector setمنفرد ذخیره کنیم.
 .1با کاربر  Administratorدامنه به  SERVER10وارد میشویم.
 .1در  Server Managerگره  Diagnostic\Reliability and Performance\Dara Collector Setsرا باز کرده و
روی  User Difinedکلی

راس کرده و  Newو سپس  Dara Collector Setرا انتخاب میکنیم.

 .2در صفحه  Templateعبار  Custom AD DS Collector Setرا تایپ کرده و Create From A Template
) (Recommendedرا انتخاب میکنیم .سپس روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه بعد الگوی  Active Directory Diagnosticsرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1به طور پیشفرض ویزارد  %systemdrive%\Perflogs\Adminرا به عنوان دایرکتوری ریشه انتخاب میکند .ولی ممکن
اس ترجیح دهیم  collector setخود را روی درایو مجزا نگهداری کنیم.
 .1در صفحه  Create The Dara Collector Setدر فیلد  Runنام کاربری را تایپ کرده و کلمه عبور را وارد میکنیم تا
 dara collector setاجرا شود .مقادیر پیشفرض را حفظ کرده و روی  Finishکلی
 .1روی  Custom AD DS Collector Setکلی
 .8زبانه  Scheduleرا کلی

کرده و روی  Addکلی

راس کرده و روی  Propertiesکلی

میکنیم.
میکنیم.

میکنیم تا تاریخ و زمان شروع را مشخص کنیم.

 .9در کادر محاورهای  Folder Actionمطمئن میشویم تاریخ روز به عنوان تاریخ شروع مشخص شده اس  .کادر
 Expiration Dateرا انتخاب کرده و آنرا روی هفته تنظیم میکنیم .نیز مطمئن میشویم که زمان گزارش به تاریخ جاری
تنظیم شده باشد .روی  OKکلی

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

میکنیم.

amirh_rajabi@yahoo.com

484

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008
 .11زبانه  Stop Conditionرا باز کرده و کادر  Overal Durationرا انتخاب میکنیم .مقدار آن را روی  1دقیقه تنظیم
میکنیم و کادر  Stop When All Data Collector Have Finishedرا عالم میزنیم .روی  OKکلی

 .11روی  Custom AD DS Data Collector Setکلی

راس کرده و روی  Data Managerکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11در زبانه  Data Managerمیتوانیم مقادیر پیش فرض را رها کنیم یا بر حس سیاس بازیابی داده خود تغییر دهیم .اینجا
مقادیر پیش فرض را قبول میکنیم.
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 .12در زبانه  Actionsمیتوانیم عملیا مدیری داده خاصی را برای این  Collector setتنظیم کنیم .توجه داشته باشید که
سه سیاس از قبل موجود اس  .روی سیاس ) 1 Day(sو بعد  Editکلی
 .11دو بار روی  OKکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .11روی  Active Directory Diagnostic template collector setزیر  Data Collector Sets, Systemکلی
راس کرده و روی  Latest Reportکلی

میکنیم.

 .11اگر گزارشی موجود نباشد و ما بخش  Reportsمربوط به  WRPMرا باز کنیم میبینیم که  collection setگزارشی را
تهیه میکند .روی نام گزارش کلی
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 .11گزارشی را که توسط  collector setما به دس آمده مشاهده میکنیم .روی  Report Nameزیر نام  collector setدر
گزارشا  Systemکلی

میکنیم.

تمرین 1
در این تمرین سرویس  WSRMرا نص کرده و چگونگی کارکرد آنرا مشاهده میکنیم.
 .1با کاربر مدیر دامنه به  Server10وارد میشویم.
 .1در  Server Managerروی گره  Featuresکلی

راس کرده و  Add Featuresرا انتخاب میکنیم.

 .2در صفحه  Select Featuresاز ویزارد  Add Featuresگزینه  Windows System Resource Managerرا انتخاب
کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 Server Manager .1پیغام میدهد که  Windows Internal Databaseرا مشخص کنیم .روی Add Required
 Featuresکلی

میکنیم .روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1اطالعا صفحه  Confirm Installation Selectionرا مرور کرده و روی  Installکلی
 .1نتایج نص را بررسی کرده و روی  Closeکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1حاال میتوانیم از  WSRMروی سیستم خود استفاده کنیم WSRM .ی

کنسول مستقل اس که در Administrative

 Toolsقرار دارد.
 .8وقتی کنسول را باز میکنیم از ما میپرسد به کدام کامپیوتر میخواهیم متصل شویم .گزینه  This Computerرا انتخاب
کرده و روی  Connectکلی
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شکل 12 -12
خالصه درس


استفاده از WSRM

در ویندوز سرور  2008از ی

سری ابزار برای مدیری و مانیتور کردن میزان مصرف منابع کامپیوتر استفاده میکنیم .این

ابزارها شامل  Reliability Monitor ،Event Logs ،Task Managerو  Performance Monitorمیباشد.


 Performance Monitorابزار مستقلی اس که حاوی مجموعه ابزارهای قبلی ویندوز اس  .این ابزارها شامل
 Server Performance Advisor ،Performance Logs and Alertsو  System Monitorمیباشد.



از  WSRMبرای کنترل چگونگی رفتار منابع به صور منظم استفاده میشود .در حقیق دو عملکرد دارد .مانیتور کردن
میزان مصرف منابع برحس زمان و فعالی  .سپس به منظور کنترل دسترسی به منابع بر اساس سیاس های مشخص قابل
استفاده اس .

سئواال پایان درس
 .1فرض کنید مدیر سیستم دامنه  contoso.comهستیم و وظیفه بررسی  data collector setهای روی  DCکه کارشناس
دیگری ساخته به ما محول شده اس  .وقتی آنها را بررسی میکنیم متوجه میشویم که دائما در حال اجرا هستند و ظرفی
ذخیرهسازی به پایان رسیده اس  .مشکل از کجا میتواند باشد؟ (امکان انتخاب همه گزینه ها وجود دارد)
 Collector set .Aها تاریخ انقضا ندارند.
 .Bاجرای  Collector setها زمانبندی نشده اس .
 Collector set .Cها شرایط توقف ندارند.
 Collector set .Dها به طور نامناس زمانبندی شدهاند.
 .1فرض کنید مدیر سیستم دامنه  contoso.comهستیم .وقتی به  DCوارد میشویم تا عملیا نگهداری را انجام دهیم
متوجه میشویم که پاسخدهی سرور خیلی کند اس  .حاال میخواهیم عل را پیدا کنیم .از کدام ابزار استفاده میکنیم؟
(امکان انتخاب همه گزینه ها وجود دارد)
Reliability Monitor .A
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Event Viewer .B
Task Manager .C
Performance Monitor .D

فصل 04

Active Directory Lightweight Directory Services
از بین  1فناوری موجود  Active Directoryدر ویندوز سرور  AD LDS ، 2008از همه به  AD DSشباه بیشتری دارد .دلیل
آن این اس که  AD LDSچیزی جز مجموعه عملکرد  AD DSنیس  .هر دو از ی هسته کد استفاده میکنند و هر دو ویژگیهای
مشابهی دارند.
 AD LDSکه قبال ) Active Directory Application Mode (ADAMنامیده میشد ی فناوری طراحی شده به منظور
پشتیبانی از برنامههای وابسته به دایرکتوری میباشد AD LDS .برای مدیرانی که میخواهند از برنامههای وابسته به دایرکتوری بدون
عجین شدن با دایرکتوری  NOSاستفاده کنند نعم محسوب میشود.
 AD DSنیز از برنامههای وابسته به دایرکتوری پشتیبانی میکند .نمونه بارز آن  Microsoft Exchange Server 2007اس .
همه اطالعا کاربران توسط دایرکتوری فراهم میشود .وقتی سرور  Exchangeدر شبکه نص میشود  AD DS schemaاز لحاظ
اندازه دوبرابر میشود .همان طور که میدانید تغییرا  schemaبه راحتی صور نمیگیرد و دلیل آن این اس که وقتی شیئی به آن
افزوده میشود هیتگاه حذف نمیشود .افزودن به  schemaبرای ی برنامه نظیر  Exchangeمشکلی ندارد چون سرویس مهم شبکه
یعنی  e-mailرا ارائه میدهد.
ولی وقتی صحب برنامههای شرک های متفرقه به میان میآید باید در عجین کردن آن با  AD DSمحتاط باشیم .به خاطر داشته
باشید ساختار  AD DSشبکه تا مدتهای مدید ثاب خواهد ماند .خوشایند نیس که محصولی را با دایرکتوری عجین کنیم و بعد از
چند سال ببینیم شرک منحل شده و  extensionهای آن که به  AD DSاضافه شده بالاستفاده مانده و زمان تکثیر با توجه به
افزایش محتوای دایرکتوری افزایش یافته اس .
برخالف  AD DSکه فقط میتواند ی  instanceاز دایرکتوری را روی سرور داشته باشد  AD LDSمیتواند چند  instanceروی
سرور داشته باشد .همچنین برای کار کردن با  AD LDSنیازی به عضوی گروههای  Enterprise Administratorsیا Schema
 Administratorsنیس  AD LDS .روی سرورهای غیر  DCنص شده و برای مدیری فقط به دسترسی مدیریتی روی همان
سیستم نیاز دارد .به همین دلیل میتواند به منظور فراهم کردن سرویسهای برنامه کاربردی یا تایید هوی مبتنی بر وب در ناحیه
 DMZبه کار گرفته شود AD LDS .یکی از چهار فناوری  Active Directoryاس که قدر ما را در آن سوی دیواره آتش و
داخل ابر اینترن افزایش میدهد( .شکل )11 -1
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 AD LDSهم به صور داخلی و هم خارجی از برنامهها پشتیبانی میکند.

شکل 11 -1

اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی نقشهای سروری اضافی Active Directory
 oپیکربندی AD LDS

دروس این فصل:


درس  :1درک و نص AD LDS



درس  :1پیکربندی و استفاده از AD LDS

قبل از شروع
برای ادامه موارد زیر باید انجام شده باشد:


ویندوز سرور  2008روی سیستم فیزیکی یا مجازی با نام  SERVER01نص شده و  DCدامنه  contoso.comباشد.



ویندوز سرور  2008روی سیستم فیزیکی یا مجازی با نام  SERVER03نص شده و عضو دامنه  contoso.comباشد.
این کامپیوتر میزبان  AD LDSبوده که در تمرینا نص خواهد شد .این دستگاه باید دارای درایو  Dباشد تا دادههای AD
 LDSرا ذخیره کند .فضای پیشنهادی برای این درایو  10 GBاس .



ویندوز سرور  2008روی سیستم فیزیکی یا مجازی با نام  SERVER04نص شده و عضو دامنه  contoso.comباشد.
این کامپیوتر برای پیکربندی تکثیر حوزههای  AD LDSاستفاده میشود .این دستگاه باید دارای درایو  Dباشد تا دادههای
 AD LDSرا ذخیره کند .فضای پیشنهادی برای این درایو  10 GBاس .
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درس  :1درک و نصب AD LDS
هرچند  AD LDSبر اساس همان کد  AD DSطراحی شده ولی از آن خیلی سادهتر اس  .برای مثال وقتی  AD LDSرا روی
سرور نص میکنیم تغییراتی که  AD DSهنگام نص  DCروی پیکربندی سرور ایجاد میکند ایجاد نمیکند AD LDS .فقط ی
برنامه اس و دیگر هیت .وقتی نص میشود نیازی به راهاندازی مجدد ندارد.
قبل از شروع باید بدانیم  AD LDSاز چه تشکیل شده اس  ،چطور استفاده میشود و رابطه آن با دایرکتوریهای  AD DSچیس .
بعد شروع به نص سرویس کنیم.
بعد از این درس یاد میگیریم:


چه موقع از  AD LDSاستفاده کنیم.



آنرا روی سرور عضو دامنه نص کنیم.



انباره دایرکتوری  AD LDSرا پیدا و مشاهده کنیم.

زمان تقریبی  21 :دقیقه
 AD LDSچیست
همانند  AD DSبر اساس پروتکل  LDAPکار میکند و سرویسهای بان اطالعاتی سلسلهمراتبی دارد .دایرکتوریهای LDAP
برخالف بان های رابطهای برای مقاصد خاصی بهینه شدهاند و باید زمانی از آنها استفاده کنیم که نیاز به جستجوی سریع اطالعا
داریم .جدول  11 -1تفاو های اصلی بین دایرکتوری  LDAPو بان اطالعاتی رابطهای نظیر  SQL Serverرا لیس میکند .این
مقایسه به ما کم میکند بدانیم چه موقع از دایرکتوری  LDAPبرای پشتیبانی از برنامه مبتنی بر بان رابطهای استفاده کنیم.
مقایسه دایرکتوریهای  LDAPبا بان های رابطهای
جدول 11 -1
دایرکتوری LDAP

بان های رابطهای

خواندن و جستجوی سریع

نوشتن سریع در بان

طراحی بان سلسله مراتبی اغل بر اساس
 DNSیا سیستم تحلیل نام X.500

طراحی داده به صور ساخ یافته متکی به جداول دارای سطر و ستون.
جداول میتوانند به هم لین داشته باشند.

به ساختار استاندارد  schemaمتکی اس .
 Schemaکه قابل توسعه اس .

متکی به  schemaنیس

توزیع شده اس و برای ثبا دادهای از تکثیر
استفاده میکند.

دادهها متمرکز هستند.

امنی در سطح شیء ارائه میشود.

امنی در سطح سطر و ستون ارائه میشود.

به دلیل اینکه بان توزیعشده اس ثبا داده
مطلق نیس حداقل تا زمان تکثیر.

به دلیل اینکه ورود داده تعاملی اس ثبا دادهای مطلق اس و همیشه تضمین
شده اس .

رکوردها قفل نمیشوند و دو کاربر مختلف
همزمان میتوانند روی رکوردها کار کنند.
تداخل از طریق  USNها کنترل میشود.

رکوردها قفل میشوند و در آن واحد فقط توسط ی

نفر قابل تغییر هستند.

این جدول راهنمای انتخاب بان مناس برای برنامه میباشد.
به عالوه  AD LDSبر اساس  AD DSکار میکند ولی همه ویژگیهای  AD DSرا ندارد .جدول  11 -1تفاو ویژگیهای AD
 LDSو  AD DSرا بیان میکند.
مقایسه  AD LDSبا AD DS
جدول 11 -1
AD DS
AD
ویژگی
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LDS
حاوی بیش از ی

 instanceروی سرور میتواند داشته باشد

برای هر  schema instanceهای مستقل دارد.
روی کالین سیستم عامل نظیر ویستا یا سرور عضو دامنه  2008اجرا میشود.
روی  DCها اجرا میشود.
پارتیشنهای دایرکتوری از  X.500برای تحلیل نام استفاده میکند.
میتواند بدون راهاندازی مجدد نص یا حذف شود.
سرویس بدون راهاندازی مجدد میتواند متوقف یا استار شود.
از  Group Policyپشتیبانی میکند
حاوی  GCمیباشد
اشیائی نظیر کالین ها ،سرورهای عضو دامنه و  DCها را مدیری میکند
از  trustبین دامنهها و  forestها پشتیبانی میکند
با  PKIها و گواهینامههای  X.509عجین شده و از آنها پشتیبانی میکند
از رکوردهای  SRVبرای پیدا کردن محل سرویسهای دایرکتوری پشتیبانی میکند
از  LDAP APIپشتیبانی میکند
از  ADSI APIپشتیبانی میکند
از ) Messaging API (MAPIپشتیبانی میکند
از امنی سطح شیء و تفویض مدیری پشتیبانی میکند
برای ثبا داده از تکثیر  multimasterاستفاده میکند
از توسعه  schemaو پارتیشنهای دایرکتوری برنامه پشتیبانی میکند
میتواند از رسانه نص قابل حمل ی

 replicaبسازد

میتواند به منظور فراهم کردن دسترسی به شبکه ویندوز سرور حاوی واحدهای امنیتی باشد.
میتواند به منظور فراهم کردن دسترسی به سرویسهای وب و برنامه ،حاوی واحدهای امنیتی باشد.
با ابزارهای پشتیبانگیری ویندوز سرور  2008عجین میشود.
همانطور که میبینید تفاو ها و شباه های بسیاری بین این دو وجود دارد .برای مثال دلیل آن مشخص اس که چرا Exchange
 Serverباید با  AD DSعجین شود .دلیل آن این اس که نیاز به دسترسی سرویس  GCدارد .بدون آن کاربران  e-mailنمیتوانند
دریاف کنندگان را پیدا کنند .چون  AD LDSاز  GCپشتیبانی نمیکند سرور  Exchangeنمیتواند با آن کار کند.
در برخی موارد  AD LDSعملکردی شبیه  AD DSدارد .برای مثال میتوانیم در محلهای مختلف شبکه instanceهایی با
 replicaهای توزیعشده بسازیم و از تکثیر  multimasterبرای ثبا داده در کل شبکه استفاده کنیم .به طور خالصه AD LDS
نسخه سب شده ،قابل حمل و قابل انعطاف نسب به سرویس دایرکتوری ارائه شده توسط  AD DSاس .
سناریوهای AD LDS
حاال که با ویژگیهای  AD LDSآشنا شدیم میتوانیم سناریوهای مختلفی را با آن بررسی کنیم .وقتی خواستیم بین  AD LDSو
 AD DSیکی را انتخاب کنیم به این سناریوها توجه میکنیم.


وقتی برنامههای ما به دایرکتوری  LDAPمتکی باشند از  AD LDSبه جای  AD DSاستفاده میکنیم .اغل میتوانیم
سرویس  AD LDSرا روی همان سرور برنامه قرار دهیم تا با سرع باال با داده دایرکتوری در ارتباط باشد .این کار باعث
کاهش ترافی

تکثیر میشود .به عالوه میتوانیم  AD LDS instanceرا هنگام توزیع با برنامه همراه کنیم .اگر برای مثال

برنامه منابع انسانی داشته باشیم و برای دسترسی کاربران به محتوای خاصی سیاس بر این باشد که کاربر دارای خصیصه
خاصی باشد میتوانیم این خصیصهها را با سیاس ها در  AD LDSذخیره کنیم.
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استفاده از  AD LDSدر این سناریو دادههای اضافی کاربر را بدون تغییر  AD DS schemaفراهم میکند .برای مثال اگر
ی

برنامه متمرکز داشته باشیم که تصویر همه کارمندان سازمان را نگهداری کرده و با حساب  AD DSکاربر عجین کند

تصاویر را میتوانیم در  AD LDSذخیره کنیم .با این کار این تصاویر با حساب کاربران در  AD DSعجین شده و به دلیل
اینکه در  AD LDSذخیره میشوند با دادههای دیگر  AD DSتکثیر نمیشوند.


استفاده از  AD LDSبه عنوان سرویس تایید هوی برای برنامههای مبتنی بر وب نظیر Microsoft SharePoint
 Portal Serverدر شبکه  DMZیا اکستران یکی دیگر از سناریوهای ممکن اس  AD LDS .میتواند پرسوجوی خود
را از میان دیواره آتش به ساختار  AD DSداخلی بفرستد تا اطالعا حساب کاربری را دریاف کرده و آنرا به صورتی مطمئن
در شبکه  DMZذخیره کند .این کار ما را از توزیع  AD DSیا  DCدر شبکه  DMZبینیاز میکند .ناگفته نماند از AD
 FSنیز برای فراهم کردن این دسترسی میتوانیم استفاده کنیم AD FS .در فصل  11شرح داده خواهد شد.



کار یکپارچهسازی انبارههای هوی مختلف را در ی

انباره دایرکتوری منفرد انجام میدهد .با استفاده از ی

سرویس

متادایرکتوری قادر خواهیم بود دادههای منابع مختلف را دریاف کرده و آنرا در  AD LDSیکپارچه کنیمMicrosoft .
) Microsoft Identity Lifecycle Manager (MILM) ، Identity Integration Server (MIISیا Identity
) Integration Feature Pack (IIFPمثالهایی از سرویس متادایرکتوری میباشند MIIS .و  MILMاز تهیه دادهها از
منابع مختلفی نظیر  ، AD DS forestبان های اطالعاتی سرور  ،SQLسرویسهای  LDAPشرک های متفرقه و دیگر
منابع پشتیبانی میکند IIFP .نیز زیرمجموعه  MIISبوده و از عجین شدن دادهها بین  AD LDS ، AD DSو سرور
 Exchangeپشتیبانی میکند .استفاده از این راهحلها با توجه به وجود ی

مرکز داده متمرکز بار کاری مدیریتی را کاهش

میدهد.


از برنامههای مختص بخشهای سازمانی نیز پشتیبانی میکند .در برخی موارد بخشهای سازمان ممکن اس به اطالعا
هویتی دیگری نیاز داشته باشند که ربطی به بخشهای دیگر سازمان نداشته باشد .با عجین کردن این اطالعا در AD
 LDSآن بخش بدون تاثیرگذاری روی سرویس دایرکتوری بخشهای دیگر به آن دسترسی پیدا خواهد کرد.



از برنامههای توزیع شده نیز پشتیبانی میکند .اگر برنامه توزیعشده باشد و نیاز به دسترسی به دادههای محلهای مختلف
داشته باشد  AD LDSقابلی تکثیر  multimasterرا همانند  AD DSفراهم میکند.



میتوانیم برنامههای دایرکتوری قدیمی را به  AD LDSمنتقل کنیم .اگر سازمان دارای برنامههای قدیمی باشد که به
دایرکتوری  LDAPوابسته اس میتوان دادهها را به  AD LDSمنتقل کرده و بر اساس فناوریهای دایرکتوری Active
 Directoryاستانداردسازی کرد.



از توسعه نرمافزاری محلی پشتیبانی میکند .به دلیل اینکه  AD LDSمیتواند روی کالین نص شود میتوانیم
دایرکتوریهای قابل حمل را در اختیار تیم توسعه نرمافزار قرار دهیم .مدیری توسعه نرمافزاری با  AD LDSخیلی سادهتر
از  AD DSاس .



در ارزیابی برنامههای تجاری مبتنی بر دایرکتوری به جای  AD DSترجیح ما بر وابستگی به  AD LDSیا نسخه قدیمی آن
 ADAMاس  .توزیع برنامههای تجاری با دایرکتوریهای قابل حمل سادهتر بوده و نسب به برنامههایی که schema
دایرکتوری  NOSما را برای همیشه تغییر میدهند تاثیر کمتری روی شبکه میگذارند.
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این سناریوها استفادههای ممکن از  AD LDSرا بیان میکند.
همانطور که میبینید  AD LDSنسب به  AD DSقابلی حمل و انعطاف بیشتری دارد .وقتی به تغییر  schemaدر AD DS
فکر میکنیم به جای آن به بهتر اس به  AD LDSفکر کنیم.
نصب AD LDS
 AD LDSبه عنوان بخشی از ویندوز سرور  2008هم روی نص کامل و هم  Server Coreنص و پیکربندی میشود .به عالوه
 AD LDSبهترین انتخاب برای مجازیسازی از طریق  Hyper-Vویندوز سرور  2008اس  .با توجه به نیازمندیهای کم در
ماشینهای مجازی با سیستم عامل ویندوز سرور  2008اجرا میشود مگر اینکه برنامه عجین شده با آن نیازمند نص روی ماشین
فیزیکی باشد.
از طرفی تا جایی که امکان دارد از نص آن روی  DCبپرهیزید .اگرچه  AD LDSهمکاری خوبی با نقش  DCیا حتی  RODCدارد
بهتر اس  DCبه عنوان نقش خاص شبکه فقط با سرویس  DNSعجین شود نه سرویس دیگر .خود  DCهم گزینه مناسبی برای
نص روی ماشین مجازی میباشد.
پیشنهاد میشود  AD LDSدر سناریوهایی که امنی باالیی دارند پیادهسازی شود .مثالی از این مورد زمانی اس که به اجرای
سرویس دایرکتوری تایید هوی در اکستران یا  DMZداریم .استفاده از نص  Server Coreدر این محیط به کاهش سطح
نفوذپذیری سرور از بیرون منجر میشود.
تشخیص نیازمندیهای AD LDS
نیازمندیهای نص

 AD LDSشامل موارد زیر اس :



سیستم عامل مناس مانند ویندوز سرور  2008نسخه  Enterprise ،Standardیا . Datacenter



حساب با دسترسی  administratorمحلی

حذف  AD LDSنیازمند دو عمل اس :


ابتدا از طریق  Programs And Featuresهمه instanceهای  AD LDSرا که پس از نص نقش ساخته شده حذف
میکنیم



بعد با استفاده از  Server Managerنقش  AD LDSرا حذف میکنیم.

نصب  AD LDSروی Server Core
نص  AD LDSخیلی شبیه به نص  AD DSاس  .ابتدا باید نقش سروری را نص کنیم .سپس instanceهای  AD LDSرا
بسازیم .نص  AD LDSروی ویندوز  2008با نص کامل در تمرینا شرح داده خواهد شد .ولی نص روی  Server Coreبه شرح
زیر اس :
 .1با کاربر  administratorمحلی به ویندوز سرور  2008وارد میشویم.
 .1نام سرویس  AD LDSرا با دستور زیر تعیین میکنیم:
oclist | more
 .2در ادامه دستور زیر را صادر میکنیم:
start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore
نام نقش حساس به متن اس  .استفاده از دستور  start /wباعث میشود خط فرمان تا پایان نص نقش ادامه مییابد.
اگر دستور  oclistی بار دیگر اجرا شود میبینیم که نقش  AD LDSبه سرور افزوده شده اس  .نیز برای مشاهده فایلهای جدید
 AD LDSبه مسیر  %SystemRoot%\ADAMمراجعه میکنیم .حاال سرور آماده اس instanceهای  AD LDSرا میزبانی
کند.
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نصب AD LDS

در این تمرینا نقش  AD LDSرا بر روی ی سرور که روی آن ویندوز سرور  2008بطور کامل نص شده  ،نص می کنیم سپس
برای فهمیدن اینکه کدام فایلها نص شده اند محتویا پوشه نص را بررسی می کنیم.
تمرین اول نصب AD LDS
در این تمرین نقش سرور  AD LDSرا نص خواهیم کرد.
 -1مطمئن می شویم که  ، SERVER01.contoso.comفعال بوده و سرورهای  SERVER03.contoso.comو
 SERVER04.contoso.comرا که عضو دامنه هستند راه اندازی می کنیم
 -1با اعتبار Contoso\Administratorوارد  SERVER03.contoso.comمی شویم
برای کار کردن با  AD LDSنیازی به داشتن حساب مدیر دامنه نیس  ،چون هر نص  AD LDSمستقل از  AD DSمی
باشد به همین د لیل برای کار کردن با آن داشتن حساب مدیر شبکه محلی کافی اس اما استفاده از حساب مدیر دامنه برای اهداف
این تمرین قابل قبول تر اس
 -2در  ، Server Managerروی گره  Roleراس کلی کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم
 -1صفحه  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1در کادر محاوره ای  ، Select Server Rolesگزینه  Active Directory Lightweight Directory Servicesرا
انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1اطالع پنجره  Active Directory Lightweight Directory Servicesرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1انتخابمان را تایید کرده و سپس روی  Installکلی می کنیم
 -8نتایج نص را مرور کرده و سپس روی  Closeکلی می کنیم
 -9عملیا فول را روی  SERVER04.contoso.comتکرار می کنیم
 AD LDSروی هر دو سرور نص شده اس .
با نص  AD LDSضمن نص خود سرویس انباره دایرکتوری با نام  Adamntds.ditنیز ساخته می شود که محل آن در پوشه
 %SystemRoot%\Adamمی باشد .همچنین برای پیکربندی و مدیری  AD LDSابزاری در اختیار ما می گذارد.
پس از اینکه نص تمام شد نقش در  Server Managerنمایش داده می شود( .شکل )11 -1
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نمایش نقش  AD LDSدر کنسول Server Manager

شکل 11 -1

تمرین دوم مرور فایلهای نصب AD LDS
در این تمرین به بررسی فایلهایی که فرآیند نص  AD LDSبر روی سرور نص کرده اس می پردازیم
 -1با اعتبار  Contoso\Administratorوارد  SERVER03.contoso.comمی شویم.
 -1از منوی  Startروی  Computerراس کلی کرده و  Exploreرا انتخاب می کنیم
 -2وارد پوشه  %SystemRoot%\ADAMمی شویم.
 -1فایلهایی که توسط فرآیند نص  AD LDSساخته شده اند را مرور می کنیم.
در ی نص کامل ویندوز سرور  AD LDS ، 2008پوشه  ADAMرا با بیس فایل و دو پوشه درون آن درس می کند ،این
دو پوشه شامل اطالعا محلی سازی (  ) localizationمی باشند .همانطور که در شکل  11-2نشان داده شده اس پوشه
 ADAMشامل فایلهای زیر می باشد:


فایلهای برنامه  AD LDSشامل فایلهای .dll, .exe, .cat, .ini,و .xml



انباره دایرکتوری  ، AD LDSفایل Adamntds.dit

 فایلهای )Lightweight directory format (.ldf
در درس دوم و به هنگام پیکربندی  AD LDSبا این نوع فایلها کار خواهیم کرد.
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شکل 11 -2

 AD LDSدر پوشه  %Systemroot%Adamنص شده و بان

اطالعاتی  AD LDSرا می سازد.

نص  AD LDSروی  Server Coreشامل همان فایلها و پوشههایی که در نص کامل اس نمیباشد Server Core .فقط ی پوشه برای
محلیسازی ساخته در حالی که نص کامل دوتا پوشه میسازد .به عالوه ابزاری که در Server Coreوجود ندارد Active Directory Schema
 Analyzerمیباشد( .شکل )11 -1

شکل 11 -1
خالصه درس


نص  AD LDSروی  Server Coreفقط حاوی  19فایل و ی

پوشه اس .

همانطور که از اسم آن میتوان حدس زد  AD LDSی نسخه سب شده  AD DSاس  AD LDS .از همه ویژگیهای AD DS
پشتیبانی میکند به جز قابلی های سیستم عامل شبکه .به این ترتی ی سرویس دایرکتوری اس که با برنامهها گره خورده و از
نیازهای آنان برای پیکربندی سفارشی و سرویس تایید هوی در محیطهای ناامن مانند شبکههای  Perimeterپشتیبانی میکند.
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نیازمندیهای نص  AD LDSخیلی ساده هستند .فقط به ی سرور که ویندوز سرور  2008روی آن نص شده باشد نیاز داریم .این
سرور میتواند مستقل باشد یا عضو دامنه باشد حتی  DCباشد هرچند توصیه میشود سرویس  DCبه تنهایی روی سرور کار کند.
برای نص  AD LDSنقش را در ویزارد  Add Rolesانتخاب میکنیم .فرایند نص نسب به بقیه نقشها خیلی ساده اس .
برای حذف  AD LDSباید همه  instanceها توسط  Program And Featuresپاک شود بعد نقش را در Server Manager
حذف کنیم.

سئواال پایان درس
 .1فرض کنید مدیر شبکه  contoso.comهستیم .امروز صبح رئیس ما دستوری جدید میدهد .ما باید  SERVER04را برای
سرویس جدیدی آماده کنیم .این سرور در حال حاضر میزبان  AD LDS Instanceها میباشد .ما باید این سرویس را
حذف کنیم .با کاربر مدیر شبکه محلی به سرور وارد میشویم و پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم .دستور
 ocsetupرا با سوئیت  /uninstallبه کار میبریم ولی کار نمیکند .کدام ی از موارد زیر برای حل مشکل استفاده میشو؟
 .Aباید سرور را راهاندازی مجدد کنیم
 .Bاز  Server Managerبرای حذف همه  AD LDS instanceها استفاده کنیم.
 .Cابتدا باید همه  instanceها را با استفاده از  Program And Featuresحذف کنیم و بعد دستور ocsetup
 /uninstallرا از خط فرمان اجراکنیم.
 .Dاز دستور  oclistبرای بررسی شکل فرمان استفاده کرده و دستور  ocsetupرا به شکل درس اجرا میکنیم.

درس :2

پیکربندی و استفاده از AD LDS

حاال که  AD LDSنص شده اس میتوانیم کار با آنرا شروع کنیم .اولین مرحله آشنایی با مجموعه ابزار  AD LDSمیباشد .بعد از
اینکه یاد گرفتیم کدام ابزار برای مدیری مناس اس شروع به ساخ اولین  instanceمیکنیم .بعد از ساخ instanceها باید
امنی آنها را تامین کنیم .بعد به سراغ ساخ  replicaهای این instanceها میرویم.
بعد از این درس میتوانیم:


 AD LDS instanceبسازیم.



با ابزارهای  AD LDSکار کنیم.



با پارتیشنهای برنامه کار کنیم.



تکثیر بین instanceهای  AD LDSرا مدیری کنیم.

زمان تقریبی 21 :دقیقه
کار با ابزارهای AD LDS
برخی از ابزارها برای ما آشنا هستند چراکه برای مدیری  AD DSنیز استفاده میشدند .جدول  11 -2هر کدام از این ابزارها و هدف
آنها را لیس میکند.
ابزارهای  AD LDSو AD DS
جدول 11 -2
نام ابزار

مورد استفاده

محل

ابزار Active Directory
Schema

 Schemaرا برای instanceهای  AD LDSویرایش میکند.
باید از دستور  Regsvr32.exeبرای رجیستر کردن
 Schmmgnt.dllاستفاده کنیم.

 MMCسفارشی

Active Directory Sites
and Services

حوزههای تکثیر را برای instanceهای  AD LDSمدیری و
پیکربندی میکند.

گروه برنامههای
Administrative Tools
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instanceهای  AD LDSمیسازد.

ADAMInstall.exe

ابزار خط فرمان برای ساخ  AD LDS instanceمیباشد.

ADAMSync.exe

ابزار خط فرمان برای یکسانسازی دادههای  AD DS forestبا
 AD LDS instanceمیباشد AD LDS instance .ابتدا
باید  AD DS schemaرا به روز کند.

ADAMUninstall.exe

ابزار خط فرمان برا ی حذف instanceهای  AD LDSاس .

 ADSchemaAnalyzer.exeابزار خط فرمان برای کپی محتوای  schemaاز  AD DSبه
 AD LDSیا از ی  AD LDS instanceبه دیگری میباشد.
از کپیهای  schemaدایرکتوری شرک های متفرقه نیز پشتیبانی
میکند.
ADSI Edit
محتوای  AD LDSرا از طریق  ADSIمدیری میکند.

گروه برنامههای
Administrative Tools
%SystemRoot%
\ADAM
%SystemRoot%
\ADAM
%SystemRoot%
\ADAM
%SystemRoot%
\ADAM

گروه برنامههای
Administrative Tools
خط فرمان

CSVDE.exe

دادهها را به instanceهای  AD LDSمنتقل میکند.

DSACLS.exe

 ACLهای اشیاء  AD LDSرا کنترل میکند.

خط فرمان

DSAMain.exe

فایلهای پشتیبان  ).dit( Active Directoryرا به منظور
بررسی محتویا  mountمیکند.

خط فرمان

DSDBUtil.exe

کار نگهداری بان اطالعاتی ،پیکربندی پور های  AD LDSو
مشاهده instanceهای موجود را انجام میدهد.

خط فرمان

instanceهای  AD LDSرا بررسی میکند .با سوئیت
 /n:NamingContextباید به کار رود.

خط فرمان

DSMgmt.exe

از پارتیشن برنامه و مدیری سیاس  AD LDSپشتیبانی
میکند.

خط فرمان

Event Viewer

برای ممیزی تغییرا  AD LDSو ثب مقادیر قدیمی و جدید
اشیاء و خصیصهها به کار میرود.

Dcdiag.exe

LDAP Data Interchange
)Format (LDIF
Files
LDIFDE.exe

نص  AD LDSبه طور پویا فایلهای  ).ldp( LDIFرا در طول
ساخ  instanceمنتقل میکند.

گروه برنامههای
Administrative Tools
%SystemRoot%
\ADAM

انتقال داده به instanceهای AD LDS

خط فرمان

LDP.exe

محتوا یا instanceهای  AD LDSرا از طریق  LDAPویرایش
میکند.

خط فرمان

Ntdsutil.exe

instanceهای  AD LDSرا مدیری میکند ولی باید AD
 DSنص شده باشد( .که پیشنهاد نمیشود و به جای آن میتوان
از دستور  DSDBUtil.exeاستفاده کرد).

خط فرمان

RepAdmin.exe

تکثیر را تحلیل میکند تا مشکال بالقوه را تشخیص دهد.

خط فرمان

Server Manager

instanceهای  AD LDSموجود را مدیری میکند.

Windows Server
Backup
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ساخت AD LDS instance
نص نقش  AD LDSخیلی شبیه  AD DSاس  .ابتدا  AD LDS binariesنص شده و سپس instanceهای AD LDS
ساخته میشود.
آمادهسازی شرایط برای ساخت AD LDS instance
ویزارد  Active Directory Lightweight Directory Services Setupبرای ساخ  AD LDS instanceبه کار میرود.
ولی قبل از آن باید موارد زیر را آماده کنیم:


ی

درایو مخصوص داده برای سرور بسازیم .به دلیل اینکه این سرور میزبان انباره دایرکتوری خواهد بود آنرا روی درایوی جدا

از سیستم عامل قرار میدهیم.


نامی برای  instanceانتخاب میکنیم.



پور ارتباط با  instanceرا مشخص میکنیم AD LDS .و  AD DSهر دو از ی

پور برای ارتباط استفاده میکنند.

این پور های عبارتند از پور  )389( LDAPو ) LDAP over the Secure Sockets Layer (SSLیا Secure
 AD DS .)636( LDAPاز از دو پور اضافی به شمارههای  3268برای استفاده از  LDAPبرای دسترسی به  GCو
 3269که از  Secure LDAPبرای دسترسی به  GCاستفاده میکند .تشابه پور ها نیز دلیل دیگری برای عدم استفاده از
ی

سرور به منظور ارائه هر دو سرویس میباشد .وقتی ویزارد پور های  389و  636را استفاده شده میبیند شماره

پور های  50000و  50001را برای هر کدام پیشنهاد کرده و از پور  50000برای بقیه instanceها استفاده میکند.


نام پارتیشن برنامه  Active Directoryمورد نظر برای استفاده در  instanceرا مشخص میکنیم .باید از نام  DNبرای
ساخ پارتیشن استفاده شود .برای مثال  . CN=AppPartition1,DC=Contoso,DC=comبسته به نحوه استفاده از
 instanceممکن اس به پارتیشن برنامه نیاز پیدا کنیم .پارتیشنهای برنامه حوزه تکثیر را برای ی
میکنند .برای مثال وقتی داده  DNSبا دایرکتوری عجین میشود  AD DSی

انباره دایرکتوری کنترل

پارتیشن برنامه میسازد که داده  DNSرا

در دسترس  DCهای مناس قرار دهد .پارتیشنهای برنامه از به یکی از صور زیر ساخته میشود .وقتی  instanceساخته
میشود ،وقتی برنامهای که با  instanceعجین شده نص میشود یا وقتی پارتیشن به صور دستی با ابزار LDP.exe
ساخته میشود .اگر برنامه توانایی ساخ خودکار پارتیشنهای برنامه را نداشته باشد آنرا از طریق ویزارد میسازیم.


نیاز به ی

حساب برای اجرای  instanceداریم .امکان استفاده از حساب  Network Serviceوجود دارد ولی اگر قصد

داریم چندین  instanceایجاد کنیم بهتر اس حسابهای نامگذاری شده برای هر  instanceاستفاده کنیم .در این مورد به
راهنمای زیر توجه داشته باشید:
 oاگر در دامنه کار میکنیم باید ی

حساب تح دامنه بسازیم .درغیر اینصور از ی

حساب محلی استفاده

میکنیم.
 oهمان نامی که به  instanceدادهایم به حساب نیز اختصاص میدهیم.
 oکلمه عبور پیچیده برای این حساب در نظر میگیریم.
 oکادر  User Cannot Change Passwordرا عالم میزنیم.
 oکادر  Password Never Expiresرا عالم میزنیم.
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 oدر  Local Security Policyحق  Log On As A Service Userرا به کامپیوتر میزبان  instanceاعطاء
میکنیم.
 oدر  Local Security Policyحق  Generate Security Auditsرا به کامپیوتر میزبان  instanceاعطاء
میکنیم.


ی

گروه که حاوی کاربران دارای حق مدیری روی  instanceباشد میسازیم .بهترین راه برای اعطاء مجوز استفاده از گروه

اس حتی اگر دارای ی

عضو باشد .اگر در دامنه کار میکنیم گروه دامنه میسازیم .وگرنه ی

گروه محلی میسازیم .نام

گروه را مشابه نام  instanceانتخاب میکنیم .حساب خود و حساب سرویسی را که قبال ساختیم به گروه اضافه میکنیم.


فایلهای  LDIFرا در مسیر  %SystemRoot%\ADAMقرار میدهیم .اطالعا این فایلها در حین ساخ instance
منتقل میشود .انتقال فایلهای  schema ،LDIFمربوط به  instanceرا توسعه میدهد .برای مثال برای یکسانسازی AD
 DSبا  AD LDSمیتوانیم فایل  MSAdamSyncMetadata.ldfانتقال دهیم .اگر برنامه ما نیاز به تغییرا خاص
 schemaداشته باشد فایل  LDIFرا ساخته و آنرا هنگام ساخ  instanceمنتقل میکنیم.البته بعد از ساخ instance
نیز میتوانیم فایلهای  LDIFرا منتقل کرد .فایلهای  LDIFپیشفرض در جدول  11 -1لیس شدهاند.
فایلهای پیشفرض AD LDS LDIF

جدول 11 -1

نام فایل
MS-ADAM-Upgrade-1.ldf

هدف
برای ارتقاء  AD LDS schemaبه آخرین نسخه

MS-adamschemaw2k3.ldf

پیشنیاز یکسانسازی ی
میباشد.

 instanceبا  Active Directoryدر ویندوز سرور 2003

MS-adamschemaw2k8.ldf

پیشنیاز یکسانسازی ی
میباشد.

 instanceبا  Active Directoryدر ویندوز سرور 2008

MS-AdamSyncMetadata.ldf

MS-ADLDSDisplaySpecifiers.ldf
MS-AZMan.ldf

برای یکسانسازی داده بین ی  AD DS forestو  AD LDS instanceاز طریق
 ADAMSyncمورد نیاز اس .
برای عملیا ابزار  Active Directory Sites and Servicesمورد نیاز اس .
برای پشتیبانی از  Windows Authotization Managerمورد نیاز اس .

MS-InetOrgPerson.ldf

برای ساخ کالس و خصیصههای کاربر  inerOrgPersonمورد نیاز اس .

MS-User.ldf

برای ساخ کالس و خصیصههای کاربر مورد نیاز اس .

MS-UserProxy.ldf

برای ساخ ی

MS-UserProxyFull.ldf

برای ساخ ی کالس کامل  userProxyمورد نیاز اس  .ابتدا باید محتوای فایل MS-
 UserProxy.ldfرا انتقال دهیم.

کالس  userProxyمورد نیاز اس .

با این آیتمها دیگر برای ساخ  instanceآماده خواهیم شد .حساب کاربری که استفاده میکنیم باید دارای حق مدیریتی محلی داشته
باشد .دو راه برای ساخ  instanceوجود دارد .اول از طریق  Active Directory Lightweight Services Setup Wizardو
دوم از طریق خط فرمان .استفاده از ویزارد در تمرینا همین درس کار میشود و خط فرمان نیز در بخشهای بعدی شرح داده خواهد
شد.
ساخت  AD LDS instanceبه صورت غیرحضوری

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

510

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008

برای مثال برای ساخ  instanceروی  Server Coreباید از این روش استفاده کنیم زیرا رابط گرافیکی برای اجرای ویزارد وجود
ندارد .همچنین در مواردی که به ساخ  instanceبرای برنامههای توزیعشده روی چندین سرور نیاز داریم ساخ غیرحضوری مفید
میباشد.
پوشه  %SystemRoot%\ADAMحاوی ی دستور دیگر اس  AdamInstall.exeکه به منظور نص غیرحضوری instance
اجرا میشود .مانند دستور  Dcpromo.exeاین دستور نیز به فایل متنی به عنوان ورودی روند ساخ  instanceنیاز دارد .این دستور
را میتوان هم روی نص کامل و هم  Server Coreاجرا کرد .برای شروع روش ساخ این فایل متنی را یاد میگیریم.
 .1برنامه  Notepadرا اجرا میکنیم.
 .1متن فایل پاسخ را تایپ میکنیم که حاوی آیتمهای زیر اس :
][ADAMInstall
InstallType=Unique
InstanceName=InstanceName
LocalLDAPPortToListenOn=PortNumber
LocalSSLPortToListenOn=PortNumber
NewApplicationPartitionToCreate=PartitionName
DataFilesPath=D:\ADAMInstances\InstanceName\Data
LogFilesPath=D:\ADAMInstances\InstanceName\Data
ServiceAccount=DomainorMachineName\AccountName
ServicePassword=Password
Administrator=DomainorMachineName\GroupName
’ImportLDIFFiles=’LDIFFilename1’ ‘LDIFFilename2’ ‘LDIFFilename3
SourceUserName=DomainorMachineName\AccountName
SourcePassword=Password
به جای همه کلما با خط کج ( )Italicمقادیر مناس درج میکنیم .از فایل باید محافظ کنیم به دلیل اینکه کلمه عبور در آنها درج
شده و به صور متن عادی (بدون رمز) اس  .به محض استفاده از فایل توسط ابزار ساخ  AD LDS instanceکلمه عبور پاک
میشود.
 .2فایل را در پوشه  %SystemRoot%\ADAMذخیره میکنیم و نام آنرا با نام instanceای که بعدا قرار اس ساخته شود
یکی میگیریم.
 Notepad .1را میبندیم.
حاال آماده ساخ  instanceهستیم.
 .1پنجره خط فرمان  elevatedرا باز میکنیم.
 .1در خط فرمان به مسیر  %SystemRoot%\ADAMدستور زیر را تایپ میکنیم و کلید  Enterرا میزنیم.
cd windows\adam
 .2دستور زیر را تایپ میکنیم .اگر نام فایل دارای فاصله باشد آنرا در گیومه قرار میدهیم.
adaminstall /answer:filename.txt
 .1پنجره خط فرمان را میبندیم.
 instanceآماده اس  .بررسی میکنیم که فایلهای  instanceدر محل مقصد ساخته شدهاند یا نه.
انتقال  instanceقبلی  LDAPبه AD LDS
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ما میتوانیم دایرکتوریهای موجود  LDAPرا به  AD LDSمنتقل کنیم یا instanceهای  ADAMرا به  AD LDSارتقاء دهیم.
این کار با انتقال محتویا  instanceقبلی به  instanceجدید  AD LDSانجام میشود.
انتقال داده هم زمان ساخ  instanceو هم پس از آن امکانپذیر اس  .هر دو فرایند رویکردی یکسان دارند زیرا هر دو از فایلهای
 LDIFبا پسوند  .ldfاستفاده میکنند .اگر انتقال پس از ساخ انجام شود باید از دستور  LDIFDE.exeاستفاده شود .به خاطر
داشته باشید ابتدا باید دادهها را از  instanceقبلی استخراج کرده و آنرا در ی فایل  LDIFذخیره کنیم بعد کار انتقال را انجام دهیم.
دستور  LDIFDEکار استخراج محتویا instanceهای قدیمی را انجام میدهد .به خاطر داشته باشید برای انجام این کارها ما به
حقول مدیریتی روی سیستم محلی و حقول مدیریتی روی  instanceنیاز داریم .همچنین از پنجرههای خط فرمان  elevatedاستفاده
کنیم .برای انجام این کار از ساختار زیر استفاده میکنیم:
Ldifde -f filename -s servername:portnumber -m -b username domainname password
در ساختار دستوری باال  filenameنام فایلی اس که باید ساخته شود (در صور وجود فاصله در نام فایل آنرا در گیومه قرار
میدهیم servername ).نام سروری اس که میزبان  instanceاس  Portnumber .نام پور ارتباطی اس Username, .
 domainnameو  passwordاعتبار مدیر جه مدیری  instanceاس .
به منظور انتقال داده به  instanceجدید دستور مشابه زیر را به کار میبریم:
ldifde -i -f filename -s servername:portnumber -m -b username domainname password
به یاد داشته باشید که برای انتقال کلمه عبور از  instanceقبلی باید از سوئیت  –hاستفاده کنیم .این سوئیت همه کلما عبور را با
استفاده از  SASLرمزنگاری میکند.
کار با instanceهای AD LDS
از بین ابزارهای جدول  11 -2مفیدترین آنها ابزارهای گرافیکی مانند  ، LDP.exe ، ADSI Editابزار  Schemaو Active
 Directory Sites and Servicesاس  .این ابزارها چگونگی نمایش و ویرایش محتویا  instanceرا کنترل میکنند .ابزارهای
خط فرمان برای خودکارسازی فرایندها و ورود دادهها به instanceهای  AD LDSمفید میباشد.
استفاده از  ADSI Editبرای کار با instanceها
این ی ابزار مدیری عمومی instanceهای  AD LDSاس  .هر گاه خواسته باشیم با instanceای کار کنیم باید ابتدا به آن متصل
شویم .باید روی آن  instanceدسترسی مدیریتی داشته باشیم تا بتوانیم روی آن کار کنیم .مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1از گروه برنامههای  Administrative Toolsابزار  ADSI Editرا اجرا میکنیم.
 .1در ساختار درختی روی  ADSI Editکلی

راس میکنیم و  Connect Toرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای

 Connection Settingsباز میشود .مقادیر زیر را همانند شکل  11 -1تایپ میکنیم:


 : Nameنام  instanceبرای اتصال به آن



 : Connection Pointگزینه  Select Or Type A Distinguished Name Or Naming Contextرا
انتخاب کرده و نام  instance DNرا وارد میکنیم.



 :Computerگزینه  Select Or Type A Domain Or Serverرا انتخاب کرده و نام سرور را به همراه شماره
پور آن تایپ میکنیم .مثال SERVER03:50000



 :Computerکادر  Use SSL-Based Encryptionرا در صورتی که از ی

پور  Secure LDAPاستفاده

میکنیم عالم میزنیم.
 .2روی  OKکلی
منوی کلی

میکنیم .حاال به  instanceمتصل شدهایم .همه گرهها را باز میکنیم تا محتویا  instanceرا ببینیم.

راس را باز میکنیم تا عملیا مختلف  ADSI Editرا instanceهای  AD LDSببینیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

513

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

اتصال به  AD LDS instanceبا ADSI Edit
شکل 11 -1
حاال نوب ساخ و مدیری اشیاء در  instanceاس  .مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1روی نام  DNپارتیشن برنامه کلی راس کرده و  Newو بعد  Objectرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای Create
 Objectباز میشود که همه کالسهای شیء ممکن را در  instance schemaلیس میکند.
 .1با ساخ گروه کاربری شروع میکنیم.
 .2نام گروه را تایپ کرده برای مثال  AD LDA Usersو روی  Nextکلی
 .1در صفحه بعد میتوانیم روی  More Attributesکلی
 .1روی  Finishکلی

میکنیم.

کنیم تا خصیصههای دیگر این شیء را نیز مقداردهی کنیم.

میکنیم تا گروه ساخته شود .به طور پیشفرض گروه امنیتی خواهد بود.

 .1حاال زمان ساخ کاربر اس  .روی  DNمربوط به پارتیشن برنامه کلی

راس کرده و  Newو بعد  Objectرا انتخاب

میکنیم.
 .1شیء  Userرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی
 .8نام کاربر را تایپ کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .9یکبار دیگر میتوانیم روی  More Attributesکلی
 .11روی  Finishکلی

کنیم تا خصیصههای دیگر شیء جدید را مقداردهی کنیم.

میکنیم تا کاربر ساخته شود.

 .11حاال کاربر را به گروه اضافه میکنیم .گروه را در پنل وسط پیدا کرده و روی آن راس کلی

کرده و  Propertiesرا انتخاب

میکنیم.
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 .11در کادر  Propertiesروی  Editکلی
 .12در کادر بعدی روی  Add DNکلی

میکنیم.
میکنیم.

 .11نام  DNکاربر ساخته شده را به صور زیر تایپ میکنیم.
Cn=John Kane,cn=Instance01,dc=contoso,dc=com
 .11روی  OKکلی میکنیم تا عملیا تکمیل شود.
اگر پنجره  propertiesگروه را دوباره باز کنیم میبینیم که کاربر به گروه اضافه شده اس  .افزودن کاربران و گروهها به  instanceبه
این روش کار وق گیری اس مگر اینکه فقط ی شیء قرار باشد به آن افزوده شود .برای افزودن تعداد بیشتر بهتر اس از لیستی از
آنها تهیه کرده و از دستور  CSVDE.exeیا  LDIFDE.exeبرای افزودن آنها استفاده کنیم .برای مرور مراحل خودکارسازی ساخ
کاربر به فصل  1مراجعه کنید.
استفاده از  LDP.exeبرای کار با  Instanceها
کنسول  LDP.exeامکان مشاهده و ویرایش محتویا  Instanceرا فراهم میکند .همانند ابزار  ADSI Editباید به Instance
متصل شویم تا بتوانیم با آن کار کنیم .برای این کار مراحل زیر را دنبال میکنیم:
 .1از طریق خط فرمان یا  ،Server Managerدستور  LDP.exeرا اجرا میکنیم.
 .1از منوی  Connectروی  Connectionکلی

میکنیم.

 .2شماره پور و نام سروری را که میخواهیم به آن متصل شویم تایپ کرده و اگر از پور  Secure LDAPاستفاده میکنیم
 SSLرا انتخاب میکنیم .روی  OKکلی
 .1از منوی  Connectروی  Bindکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1اگر حساب دارای مجوزهای الزم باشد گزینه  Bind As Currently Logged On Userرا انتخاب میکنیم .وگرنه Bind
 With Credentialsرا انتخاب کرده و اعتبار مناس را
 .1از منوی  Viewروی  Treeکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  BaseDNروی فلش پایین کلی
انتخاب میکنیم .بعد روی  OKکلی

میکنیم تا لیس  DNها را نمایش داده شود و نام  Instanceخود را

میکنیم.

استفاده از ابزار  Schemaبرای کار با Instance
از ابزار  Active Directory Schemaبرای ساخ کنسولهای سفارشی جه مدیری  AD LDS Instance schemaاستفاده
می شود .به خاطر داشته باشید برای استفاده از این ابزار باید ابتدا آنرا روی سرور رجیستر کنیم .برای این کار از پنجره خط فرمان
 elevatedاستفاده میکنیم:
regsvr32 schmmgmt.dll
حاال ما آماده بارگذاری ابزار  Schemaو مشاهده  schemaمربوط به  instanceها هستیم.
 .1روی  Startکلی میکنیم و در کادر  Searchعبار  mmcرا تایپ میکنیم .سپس کلید  Enterرا کلی میکنیم.
 .1در صفحه  MMCخالی روی ابزار  Add/Removeاز منوی  Fileکلی
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 .2ابزار  Active Directory Schemaرا در لیس  Available Snap-insپیدا کرده و روی  Addو سپس روی OK
کلی

میکنیم.

 .1کنسول را با ی

نام مناس ذخیره میکنیم.

 .1ابزار  Schemaبه دایرکتوری  Active Directory Domain Servicesبه طور پیشفرض  bindمیشود .برای bind
کردن آن به ی

 AD LDS instanceروی  Active Directory Schemaدر پنل کلی

راس کرده و Change

 Active Directory Domain Controllerرا انتخاب میکنیم.
 .1در کادر محاورهای  Change Directory Serverگزینه  Domain Controller Or AD LDS Instanceرا انتخاب
کرده و روی > <Type A Directory Server Name[:Port] Hereکلی
با درج  :بین آنها تایپ میکنیم .سپس کلید  Enterرا زده و روی  OKکلی
 .1درکادر بعدی روی  Yesکلی

کرده و نام سرور را به همراه شماره پور

میکنیم.

میکنیم تا سرورها عوض شوند.

حاال میتوانیم  schemaمربوط به این  instanceرا ببینیم .برای ذخیره تنظیما این کنسول را دوباره ذخیره میکنیم .به تشابه
 schemaدر ی  AD LDS instanceو دایرکتوری  AD DSتوجه کنید.
استفاده از  Active Directory Sites and Servicesبرای کار با  Instanceها
همانند دیگر ابزارهای  Active Directoryامکان مدیری  AD LDS instanceبا کنسول Active Directory Sites and
 Servicesوجود دارد .ولی قبل از اینکه این کار انجام شود باید فایل  MS-ADLDS-DisplaySpecifiers.ldfرا منتقل کنیم تا
 schemaمربوط به  instanceبه روز شود .این کار به منظور پشتیبانی از اشیاء مورد نظر انجام میشود .برای این کار مراحل زیر را
دنبال میکنیم:
 .1اگر قبال انجام نشده باشد با افزودن فایل  LDIFبه  instanceکار را شروع میکنیم .پنجره خط فرمان  elevatedرا باز
میکنیم.
 .1به مسیر  %SystemRoot%\ADAMرفته و دستور  cd windows\adamرا تایپ میکنیم.
 .2محتویا فایل  LDIFرا به  instanceمنتقل میکنیم:
ldifde -i -f MS-ADLDS-DisplaySpecifiers.ldf -s servername:portnumber -m -a username
domainname password
 .1پنجره خط فرمان را میبندیم.
 .1از گروه برنامههای  Administrative Toolsابزار  Active Directory Sites And Servicesرا اجرا میکنیم.
 .1کنسول به دایرکتوری  Active Directory Domain Servicesبه طور پیشفرض  bindمیشود .برای  bindکردن آن
به ی

 AD LDS instanceروی  Active Directory Sites and Servicesدر پنل کلی

راس کرده و Change

 Domain Controllerرا انتخاب میکنیم.
 .1در کادر محاورهای  Change Directory Serverگزینه  This Domain Controller Or AD LDS Instanceرا
انتخاب کرده و روی > <Type A Directory Server Name[:Port] Hereکلی

میکنیم .نام سرور را به همراه

شماره پور و عالم  :بین آنها تایپ کرده و کلید  Enterرا میزنیم .سپس روی  OKکلی
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 .8در کادر بعدی روی  Yesکلی

میکنیم تا سرورها عوض شوند.

کار با AD LDS Instance

تمرینات

در این تمرینا اولین  AD LDS instanceخود را می سازیم  ،سپس تکثیر بین دو  instanceرا مدیری می کنیم
ساخت AD LDS Instance

تمرین اول

در این تمرین اولین  AD LDS Instanceخود را خواهیم ساخ  .قبال سرویس  AD LDSرا بر روی هر دو سرور خود انجام داده
ایم .برای انجام این تمرین از مقادیر جدول  11-1استفاده می کنیم
مقادیر Instance

جدول 11 -1

مقدار

آیتم
نام Instance

ADLDSInstance

پور ها
نام پارتیشن برنامه

 50004برای  LDAPو  5005برای Secure LDAP
CN=ADLDSInstance,dc=contoso,dc=com

مسیر داده

D:\ADLDS\ADLDSInstance\Data

حساب سرویس

سرویس Network
Contoso\Administrator

حساب Administrator
فایل های  LDIFبرای انتقال

MS-AdamSyncMetadata.ldf
MS-ADLDS-DisplaySpecifiers.ldf
MS-AZMan.ldf
MS-InetOrgPerson.ldf
MS-User.ldf
MS-UserProxy.ldf
MS-UserProxyFull.ldf

بهتر اس که هر زمان که می خواهیم ی  instanceجدید بسازیم جدولی شبیه جدول  11-1درس کنیم ،از آنجایی که هر سرور
می تواند میزبان چندین  AD LDS instanceباشد ساختن مستند از آنها می تواند ایده خوبی باشد.
 -1از روشن بودن  DCدامنه SERVER01.contoso.com ،و سرورهای  SERVER03.contoso.comو
 SERVER04.contoso.comاطمینان حاصل می کنیم
 -1با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER03.contoso.comمی شویم
به خاطر داشته باشید برای کار کردن با  AD LDSتنها نیازمند اعتبار مدیر شبکه محلی هستیم
 Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard -2را از  Administrative Toolsاجرا
می کنیم
 -1اطالعا صفحه  Welcomeرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1در صفحه  A Unique Instance ، Setup Optionsرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1در صفحه  Instance Nameعبار  ADLDSInstanceرا تایپ کرده و روی  Nextکلی می کنیم
هنگامی که ی  Instanceرا نامگذاری می کنیم این نام به سرویسی که آن  Instanceرا اجرا می کند نیز داده می شود که این
نام به صور  ADAM_Instancenameخواهد بود ولی نام  Instanceبه تنهایی در کنسول نمایش داده می شود
 -1در صفحه  Portsپور هایی که برای ارتباط با این  Instanceاستفاده می شوند را مشخص می کنیم .از شماره پور
 11111برای LDAPو  11111برای  SSLاستفاده می کنیم .سپس روی  Nextکلی می کنیم
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 -8در صفحه  Application Directory Partitionنام  application partitionرا که در این مورد
 CN=ADLDSInstance,dc=contoso,dc=comمی باشد ،مشخص کرده و روی  Nextکلی می کنیم
این نام همیشه باید به صور  DNباشد
 -9در صفحه  File Locationsمسیر را به  D:\ADLDS\ADLDSInstance\Dataتغییر داده و روی  Nextکلی می
کنیم
چون این انباره دایرکتوری می باشد ،باید در درایوی بجز درایو سیستم عامل قرار گیرد.
 -11در صفحه  Network Service Account ، Service Account Selectionرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می
کنیم
ویندوز بصور پیش فرض  Network Service Accountرا انتخاب می کنند .این حساب ی حساب محلی محدود و
محافظ شده اس  .در حال عادی باید از ی حساب سرویس مناس استفاده کنیم ،اما انتخاب Network Service
 Accountبرای اهداف این تمرین کافی اس
 -11در صفحه  Currently Logged On User ، AD LDS Administratorsرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می
کنیم
در حال عادی باید از ی گروه از قبل مشخص شده استفاده کنیم ولی برای اهداف این تمرین انتخاب حساب مدیر شبکه کفای
می کند
 -11در صفحه  ، Importing LDIF Filesهمه فایل های لیس شده  LDIFرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -12در صفحه  Ready To Installانتخابهایمان را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 AD LDSی  instanceجدید نص می کند
 -11روی  Finishکلی می کنیم
اولین  instanceما ساخته می شود Server Manager .را باز کرده و گره Roles\Active Directory Lightweight
 Directory Servicesرا یرای دیدن نتایج کارمان باز می کنیم AD LDS .در حین ساخ  instanceفایلهای گزارش واقعه می
سازد .این فایلها درپوشه  %SystemRoot%\Debugو با نامهای  ADAMSetup.logو  ADAMSetup_loader.logهستند.
در صور بروز مشکل می توان آنها را مرور کرد ،همچنین در زمان نص سرویسی برای  instanceنص می شود که می توان کنسول
آنرا از  Administrative Toolsاجرا کرد
تمرین دوم

ساخت یک AD LDS Replica Instance

در این تمرین اولین  AD LDS Replica Instanceخود را در دومین سرور خواهیم ساخ
 -0از روشن بودن  DCدامنه SERVER01.contoso.com ،و سرورهای  SERVER03.contoso.comو
 SERVER04.contoso.comمطمئن می شویم.
 -2با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER04.contoso.comمی شویم
 Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard -3را از  Administrative Toolsاجرا
می کنیم
 -4اطالعا صفحه  Welcomeرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -5زیر  A Replica Of An Existing Instance ، Setup Optionsرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -6در صفحه  Instance Nameعبار  ADLDSInstanceرا نوشته و روی  Nextکلی می کنیم
 -7در صفحه  Portsپور هایی که برای ارتباط با این  Instanceاستفاده می شوند را مشخص می کنیم .از شماره پور
 11111برای LDAPو  11111برای  SSLاستفاده می کنیم .سپس روی  Nextکلی می کنیم
 -8در صفحه  Joining A Configuration Setزیر  Serverبرای پیدا کردن  Server 02روی  Browseکلی می کنیم.
عبار  SERVER03را نوشته و روی  Check Namesو سپس  OKکلی می کنیم و بعد عبار  11111را در کادر
 LDAP Portنوشته و روی  Nextکلی می کنیم
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 -9در صفحه  Currently Logged On User ، Administrative Credentials For The Configuration Setرا
انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
در حال عادی باید از ی گروه استفاده کنیم ولی حساب مدیر شبکه برای اهداف این تمرین کافی اس
 -01در صفحه  ،Copying Application Directory Partitionsگزینه
 CN=ADLDSInstance,dc=contoso,dc=com partitionرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -00در صفحه  File Locationsمسیر را به  D:\ADLDS\ADLDSInstance\Dataتغییر داده و روی  Nextکلی می
کنیم
 -02در صفحه  Network Service Account ، Service Account Selectionرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می
کنیم در حال عادی باید از ی حساب سرویس آماده استفاده کنیم ،اما انتخاب  Network Service Accountبرای
اهداف این تمرین کافی اس
 -03در صفحه  Currently Logged On User ، AD LDS Administratorsرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می
کنیم در حال عادی باید از ی گروه از قبل مشخص شده استفاده کنیم ولی برای اهداف این تمرین انتخاب حساب مدیر
شبکه کافی اس
 -04در صفحه  Ready to Installانتخابهایمان را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 AD LDSی  instanceجدید نص می کند
 -05روی  Finishکلی می کنیم
 Replicaاکنون ساخته خواهد شد
تمرین سوم

مدیریت تکثیر بین AD LDS Replica

در این تمرین پارامترهای تکثیر بین دو  instanceرا خواهیم دید برای پشتیبانی از اشیاء Active Directory Sites and
 Servicesها نیازی به بروزرسانی  instanceها نیس زیرا در تمرین اول تمام فایلهای  LDIFرا وارد کردیم
 -1از روشن بودن  DCدامنه SERVER01.contoso.com ،و سرورهای  SERVER03.contoso.comو
 SERVER04.contoso.comاطمینان حاصل می کنیم.
 -1با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER04.contoso.comمی شویم
 Active Directory Sites And Services -2را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
کنسول بصور پیش فرض با  Active Directory Domain Services directoryباز می شود
 -1برای  bindکردن  AD LDS instanceروی  Active Directory Sites And Servicesدر پنل راس کلی کرده و
 Change Domain Controllerرا انتخاب می کنیم
 -1در کادر محاوره ای  This Domain Controller ، Change Directory Serverیا  AD LDS Instanceرا انتخاب
می کنیم و سپس روی > <Type A Directory Server Name[:Port] Hereکلی کرده و عبار
 SERVER03:50004را نوشته و Enterرا فشار داده و روی  Okکلی می کنیم
 -1در کادر محاوره ای برای تغییر سرور روی  Yesکلی می کنیم
 -1اکنون گره  Active Directory Sites And Servicesرا کامال باز می کنیم .می توانیم این کار را با چند بار فشار دادن
کلید ستاره (*) انجام دهیم .این صفحه ساختار تکثیر این  instanceرا نشان می دهد.
اکنون ی سای جدید خواهیم ساخ و یکی از اشیاء  instanceها را به این سای منتقل می کنیم
 -8در پنل روی  Sitesراس کلی کرده و  New Siteرا انتخاب می کنیم
 -9نام سای جدید را  Replication01گذاشته DEFAULTIPSITELINK object ،را انتخاب کرده و روی  OKکلی
می کنیم
سای جدید ساخته شده اس (شکل )11-1
 -11برای بستن کادر محاوره ای روی  OKکلی می کنیم.
در این مورد خاص تنها  SERVER04را به سای جدید منتقل خواهیم کرد
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کرده و آن را به  Servers containerدر زیر  Replication01می

 -11روی  SERVER04$ADLDSInstanceکلی
کشیم
 -11در کادر  ، Moving Objectsروی  Yesکلی می کنیم .شیء اکنون در محل جدید خود می باشد

این تمرین به ما نشان می دهد که چگونه با  instanceها کار کنیم و چگونه تکثیر را مدیری کنیم .در دنیای واقعی برای درس کردن
شراک تکثیر مناس باید تمامی مواردی که در شکل  11-1لیس شده اندانجام دهیم.

شکل 11-1

عملیا مورد نیاز برا تکمیل شراک تکثیر

خالصه درس


ابزارهایی که برای کنترل  AD LDS instanceبکار می روند بسیار شبیه ابزارهای کنترل  AD DSهستند .برای دیدن
لیس کامل ابزاری که میتواند در رابطه با  AD LDS instancesاستفاده شود به جدول  11-2مراجعه کنید



می توان  instanceها را هم با رابط گرافیکی از طریق ابزار نص  AD LDSو هم از طریق خط فرمان و دستور
 ADAMInstall.exeنص کرد .در هر دو حال باید برای پیش نیازها نقشه داش  .هنگامی که از ابزار ADAMInstall.exe



استفاده می کنیم باید از قبل ی

فایل پاسخ برای آن آماده کنیم

کار کردن با  AD LDS instanceبه معنی کار کردن با  DNمی باشد DN .ها مانند  AD DS forestها دارای ساختار سلسله مراتبی
هستند



کار کردن با  AD LDS instanceبه معنی کار کردن با نام سرورها و شماره پورتها اس  .بهترین کار این اس که نام سرور و شماره پور
هر  instanceکه می سازیم را به یاد داشته باشیم ،در واقع هر  instanceکه درس می کنیم بهتر اس از آن و همه مقادیر استفاده شده در آن
لیس تهیه کنیم

سئواال پایان درس
 -0فرض کنید مدیر سرور محلی دامنه  contoso.comهستیم یکی از وظایف ما مدیری  AD LDS instanceها در  SERVER03می
باشد .باید چهار  instanceدر  SERVER03که عضو دامنه اس نص کنیم .با تنظیما پیش فرض پور برای هر  instanceکار را انجام می
دهیم اکنون نیاز داریم تا تغییراتی در  schemaاولین  instanceکه نص کردیم ، Instance01 ،بدهیم ابزار Active Directory Schema
را در سرور  registerکرده و ی کنسول سفارشی  Active Directory Schemaدرس می کنیم .اما هنگامی که سعی می کنیم به schema
اولین  instanceمتصل شویم ،پیام خطا دریاف می کنیم ،کدامی از موارد زیربه احتمال زیاد مشکل دارند؟
 Instance01 . Aدارای  schemaنیس و نمی توانیم آن را تغییر دهیم
 . Bبا ابزار  Active Directory Schemaنمی توان  schemaی  instanceرا تغییر داد وبرای این کار نیازمند استفاده از دستور LDP.exeهستیم
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 instanceرا تغییر داد و این کار را باید با وارد کردن فایلهای  LDIFاز طریق دستور

 . Cبا ابزار  Active Directory Schemaنمی توان  schemaی
 LDIFDE.exeانجام داد
 . Dبا ابزار  Active Directory Schemaنمی توان به  instanceمتصل شد چون بصور پیش فرض از همان پورتی استفاده می کند که Active
 Directory Domain Services directoryاستفاده می کند

فصل 11

 Active Directory Certificate Servicesو Public Key
Infrastructures
) Public Key Infrastructures (PKIکم کم تبدیل به جزء اصلی زیرساخ شبکه سازمانها میشود .تقریبا همه سازمانها
امروزه از این سرویس استفاده میکنند .از ایمنسازی ارتباطا بیسیم تا سرویسهای تجاری امن وبسای و  SSL VPNیا حتی ثب
پس الکترونیکی همه از گواهینامههای  PKIاستفاده میکنند.
چند سالی اس که مایکروساف قابلی ایجاد و نگهداری  PKIها را در سیستمعاملهای خود ارائه میدهد .در نسخه ویندوز سرور
 2008این قابلی توسط ) Active Directory Certificate Services (AD CSارائه میشود که در نسخههای قبلی با نام
 Certificate Servicesشناخته میشد.
ذا  PKIاین اس که فقط مبتنی بر نرمفزار نیس  .به دلیل اینکه گواهینامههای  PKIبرای اثبا هوی شما طراحی شده اس باید
فرایندی پیادهسازی شود که هر شخصی که گواهی دریاف میکند واقعا همانی باشد که ادعا میکند .با دادن گواهینامه به افراد سازمان
در واقع ابزاری در اختیار آنان قرار میگیرد که هوی شخص را تضمین میکند PKI .به منظور ساختن ی فضای مطمئن در دنیای
غیرقابل اعتماد طراحی شده اس .
در حقیق  PKIبه منظور بسط قدر سازمان در آنسوی مرزهای شبکه استفاده میشود .اگرچه  AD DSبه عنوان ی دایرکتوری
 NOSبا هدف اولیه تایید هوی و تعیین اعتبار در داخل مرزهای شبکه طراحی شده AD CS ،مانند بقیه فناوریهای Active
 Directoryبرای فراهم کردن این سرویسها برای شبکه داخل و خارج طراحی شده اس  .ولی وقتی حاکمی سازمان را تا آنسوی
مرزهای شبکه گسترش میدهیم باید از ی ) Certificate Authority (CAتجاری به منظور پشتیبانی از گواهینامههای صادره از
طرف ما استفاده کنیم( .شکل )11 -1
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 AD CSسرویسهای داخل و خارج از شبکه ما را ارائه میدهد.
شکل 11 -1
برای مثال وقتی با استفاده از  HTTPSبه وبسایتی مراجعه میکنیم که دارای گواهی  SSLاس این گواهینامه ثاب میکند شما
جایی در سایتی هستیم که باید باشیم .اگر این گواهینامه را بررسی کنیم میبینیم که حاوی نام سرور ،سازمان و صادرکننده گواهی
اس  .گواهینامه با مرورگر ما کار میکند به دلیل اینکه مرورگرهای  IEیا  Firefoxلیستی از  CAهای تجاری معتبر را دارد که فرایند
گواهی را به صور حرفهای مدیری میکند( .شکل )11 -1
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مرورگرهایی نظیر  IEو  CA ،Firefoxهای معتبر را لیس میکنند.
شکل 11 -1
لیس  CAهای معتبر به طور خودکار از طریق مکانیزمهای به روز رسانی مخصوص سیستم عامل به روز میشود .در ویندوز ویستا و
سرور  2008این به روز رسانی از طریق تنظیم  Group Policyکنترل میشود که به طور پیشفرض فعال اس  .در سیستمهای عامل
ویندوز قدیمیتر بهروزرسانی  Trusted Root Certificateها جزئی از ویندوز بوده که از  Control Panelقابل دسترس اس .
وقتی گواهی از طرف ما صادر میشود نه از  CAخارجی باید سازمان خود را به عنوان  CAمعتبر روی کامپیوترهای استفاده کننده از
این گواهینامهها معرفی کنیم .وقتی با کاربران سازمان خود طرف هستیم این کار کار سادهای اس به دلیل اینکه روی این کامپیوترها
کنترل الزم را داریم .ولی وقتی کاربران تح کنترل ما نیستند (کاربران اینترنتی) مشکل آغاز میشود .درخواس قبول این گواهی از
آنان مانند این اس که آنها بدون شناخ ما به ما اعتماد کنند.
لزوما همه اعضاء زیرساخ  PKIبا هم در ی ساختار سلسله مراتبی که به باالترین  CAمنتهی میشود به صور زنجیرهای متصل
هستند .این  CAنهایتا مسئول تمامی گواهینامههای صادره از طرف کل زنجیره اس  .برای مثال وقتی کاربری ی گواهی از سازمان ما
دریاف میکند و سازمان ما گواهی اصلی خود را از ی  CAتجاری معتبر دریاف کرده باشد (شکل  )11 -2گواهی کاربر به طور
خودکار معتبر خواهد بود چراکه همه مرورگرها به  CAتجاری معتبر اعتماد دارند .همانطور که میتوانید تصور کنید این  CAخارجی
باید برای تایید اعتبار سازمانها برنامههای سخ گیرانهای داشته باشد وگرنه به تدریج از اعتبار آن کم خواهد شد.
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گواهینامه
ریشه
گواهینامه سطح
میانی
گواهینامه
مشتری

ی زنجیره گواهینامه معتبر
شکل 11 -2
فناوریهای متعددی بر اساس گواهینامههای  PKIکار میکنند .ی نمونه عالی  Microsoft Exchange Server 2007اس  .به
دلیل اینکه این سرویس به نقشهای متعددی تقسیم میشود ( Mailbox ،Client Access ،Hub Transportو غیره) و به دلیل
اینکه اطالعا خصوصی افراد را روی ارتباطا  TCP/IPارسال میکند هر سرور به طور خودکار هنگام نص ی گواهی برای خود
صادر میکند .سپس از طریق استفاده از این گواهینامهها  e-mailروی ی ارتباط امن ارسال میشود .این کار برای ارتباطا داخلی
کارساز اس ولی به محض اینکه درهای ارتباطی به بیرون باز شود مثال ارائه سرویس ) Microsoft Wec Access (OWAبه
کارمندان بیرون از شبکه داخلی باید گواهی نامه داخلی را با ی گواهی معتبر خارجی با صرف هزینه جایگزین کنیم .وگرنه کاربران
نمیتوانند از اینترن به  OWAدسترسی پیدا کنند.
اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی AD CS
 oنص AD CS
 oپیکربندی تنظیما سرور CA
 oمدیری الگوهای گواهی
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 oمدیری ثب نام
 oمدیری لغو گواهی
دروس این فصل:


درس  :1نص AD CS



درس :1پیکربندی و استفاده از AD CS

قبل از شروع
در ادامه این فصل باید موارد زیر انجام شود:


ویندوز سرور  2008روی کامپیوتر مجازی یا فیزیکی نص شده باشد .نام ماشین باید  SERVER01باشد و نقش  DCرا
در دامنه  contoso.comداشته باشد.



ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی کامپیوتر مجازی یا فیزیکی نص شده باشد و نام آن  SERVER03بوده
و عضو دامنه  contoso.comباشد .این ماشین میزبان  AD CS CAهایی اس که در تمرینا باید نص شود .بهتر اس
دارای درایو  Dبوده تا داده  AD CSروی آن ذخیره شود .حجم پیشنهادی برای این درایو  10GBاس .



ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی کامپیوتر مجازی یا فیزیکی نص شده باشد و نام آن  SERVER04بوده
و عضو دامنه  contoso.comباشد .این ماشین میزبان صادرکننده  CAبرای  AD CSخواهد بود .که در تمرینا باید نص
شود .بهتر اس دارای درایو  Dبوده تا داده  AD CSروی آن ذخیره شود .حجم پیشنهادی برای این درایو  10GBاس .

این مجموعه برای تمرین نص و پیکربندی  AD CSابتدایی کافی اس  .تس همه قابلی های  AD CSنیاز به  1ماشین داشته و از
بحث ما خارج اس .

درس  :1نصب AD CS
 AD CSفراهمکننده سرویسهای مختلفی بر اساس  PKIوکاربرد گواهی به طور عام میباشد .با استفاده از ویندوز سرور  2008و
 AD CSمیتوانیم از سناریوهای زیر پشتیبانی کنیم:


ما میتوانیم همه فایلهای داده را رمزنگاری کنیم .یکی از رایجترین مشکال در  ITامروزه گم شدن یا سرق سیستمهای
قابلحمل اس  .اگر داده رمزنگاری شده باشد مشکل به حداقل می رسد وگرنه ممکن اس روی تجار و حرفه صاح آن
تاثیر منفی بگذارد .با ویندوز سرور  2008و ویستا میتوان همه فایلهای داده کاربران را به طور خودکار از طریق اشیاء
 Group Policyرمزنگاری کرد و کاربران را مجبور کرد از کلما عبور پیچیده استفاده کنندEncryption File .
) System(EFSاز گواهینامهها برای قفل و باز کردن فایلهای رمزنگاری شده استفاده میکند.



ما میتوانیم همه ارتباطا راه دور را رمزنگاری کنیم .ویندوز سرور  2008هم حاوی ارتباطا  IPSecبوده و هم Secure
 Sockets Tunnelling Protocol (SSTP) VPNکه اساس کارکرد هر دو برای تایید هوی دو سر ارتباط گواهینامه
میباشد.



ما میتوانیم پیغامهای  e-mailخود را ایمن سازیم .ویندوز سرور  2008از پروتکل Secure Multipurpose Internet
) Mail Extensions (S/MIMEکه پروتکل امنیتی استاندارد  e-mailاس پشتیبانی میکند .پیغامهای امضاء شده از
جعل هوی جلوگیری میکند و ثاب میکند فرستنده آنها شخص مورد نظر ماس .
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ما میتوانیم همه ورودهای کاربران به سیستم را ایمن کنیم .با استفاده از کار های هوشمند میتوانیم از گواهینامهها برای
پشتیبانی از فرایند ورود بهره ببریم و مطمئن باشیم همه کاربران مخصوصا مدیران شبکه همانهایی هستند که ادعا میکنند.



ما میتوانیم همه وبسای ها را ایمن کنیم .با استفاده از ویندوز سرور  2008و  IISنسخه  1میتوانیم همه ارتباطا
وبسای خود را ایمن کنیم تا تعامال کالین ها را با آن امنی ببخشیم.



ما میتوانیم سرورها را ایمن کرده و اعتبار آنها را تایید کنیم .برای مثال وقتی به سرورها در زیرساخ

Network Access

) Protection (NAPیا در هر سرویس امن دیگری گواهینامه میدهیم کامپیوترهای شبکه میدانند که با سرورهای داخلی
کار میکنند نه با سرورهای دیگر که خود را جای سرورهای اصلی جازدهاند.


ما میتوانیم ارتباطا بیسیم خود را ایمن کنیم .با استفاده از ویندوز سرور  2008و ویستا میتوانیم تضمین کنیم که همه
ارتباطا بیسیم از منشا معتبر میآید.



ما میتوانیم همه دادهها را در برابر سوء استفاده محافظ کنیم .با استفاده از Active Directory Rights
) Management Services (AD RMSمیتوان از ویندوز سرور  2008برای جلوگیری از جعل هوی یا سوء استفاده از
اطالعا بهره برد.

به عالوه بهتر اس برای همه کارمندان گواهینامه صادر شود تا در تعامال با اینترن تایید شده باشند .به خاطر داشته باشید همه
گواهینامههای خارجی باید حاوی ی  CAمعتبر باشد تا بتواند با مرورگرها به طور خودکار کار کند.
درک AD CS
به وسیله  AD CSمیتوانیم سلسله مرات جامع  PKIبسازیم که برای صدور و مدیری گواهنامههای داخل سازمان استفاده شودAD .
 CSدارای اجزاء متعددی اس :


Certificate Authorities

به دلیل ساختار سلسله مراتبی ذاتی  AD CS ، PKIاز  CAهای ریشه و فرزند

پشتیبانی میکند CA .ریشه معموال گواهینامهها را برای  CAهای فرزند صادر میکند که به آنها اجازه میدهد برای
کاربران ،کامپیوترها و سرویسها گواهینامه صادر کنند CA .فرزند فقط زمانی میتواند گواهینامهها صادر کند که گواهینامه
خودش معتبر باشد .وقتی زمان گواهینامه منقضی میشود  CAفرزند باید درخواس تمدید آنرا از  CAریشه بنماید .برای
همین  CAهای ریشه اغل دارای زمان اعتبار خیلی بیشتری نسب به  CAهای فرزند میباشند .در عوض  CAهای فرزند
هم معموال دارای مد اعتبار بیشتری نسب به گواهینامههای صادره برای کاربران میباشند.


CA Web Enrollment

با استفاده از  Web Enrollmentکاربران میتوانند از طریق مرورگر وب به CA

متصل شده و درخواس گواهینامه بدهند ،ثب نام کار هوشمند انجام دهند یا لیس گواهینامههای لغو شده ( )CRLرا
دریاف کنند CRL .ها لیس گواهینامههای نامعتبر و لغوشده توسط سازمان را به کاربران  PKIارائه میدهند .سیستمهای
متکی بر  PKIسرورهای  CAرا لیس میکنند تا هر بار که گواهی جدیدی معرفی شد  CRLها را به دس آورند .اگر
گواهینامه معرفی شده به آنها در لیس باشد به طور خودکار آنرا رد میکند.


Online responder

این سرویس به منظور پاسخ دادن به درخواس های اعتبار سنجی گواهی مشخص از طریق

پروتکل ) Online Certificate Status Protocole (OCSPطراحی شده اس  .سیستم مبتنی بر  PKIدر صورتی که
از ) online responder (ORاستفاده شود نیازی به دریاف  CRLکامل ندارد و فقط درخواس بررسی اعتبار را برای ی
گواهینامه خاص ارسال میکند OR .درخواس های اعتبارسنجی را رمزگشایی کرده و تعیین میکند که گواهی معتبر اس یا
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نه .وقتی تعیین اعتبار گواهینامه انجام شد پاسخ رمزنگاری شده برمیگردد .استفاده از  ORباعث تسریع و کارایی بیشتر
نسب به  CRLخواهد شد AD CS .سرویس  ORرا به عنوان ی


Network Device Enrollment Service

ویژگی جدید در ویندوز سرور  2008ارائه میدهد.

دستگاههایی که از سیستم عاملهای سطح پایین مانند سوئیت و

مسیریاب استفاده میکنند نیز میتوانند از طریق  NDESدر  PKIشرک

کنند .پروتکل به کار رفته Simple

) Certificate Enrollment Protocole (SCEPمیباشد که توسط شرک

 Cisco Systemsارائه شده اس  .چنین

دستگاههایی معموال در دایرکتوری  AD DSشرک

نمیکنند بنابراین حساب  AD DSنیز نخواهند داش  .ولی به واسطه

 NDESو  SCEPآنها بخشی از سلسله مرات  PKIخواهند بود که توسط  AD CSمدیری و نگهداری میشوند.
اینها چهار جزء اصلی سرویس  AD CSرا در ویندوز سرور  2008تشکیل میدهند.
 CAهای منفرد ( )Standaloneو سازمانی ()Enterprise
بزرگترین دغدغه ما هنگام آمادهسازی توزیع  AD CSچگونگی ساختاربندی چهار سرویس اصلی  AD CSاس  .اولین دغدغه نقش
اول اس  CA :های مورد نیاز توزیع AD CS .از دو نوع  CAپشتیبانی میکند:


 CAمنفرد

نوعی از  CAاس

که لزوما با سرویس دایرکتوری  AD DSعجین نمیباشد CA .های منفرد روی

سرورهای غیر  DCنص میشوند چه عضو دامنه باشند یا نباشند و اغل
به جه

تامین امنی

به عنوان  CAریشه داخلی استفاده میشوند .اغل

پس از اینکه گواهی سرورهای فرزند را صادر کردند توسط مدیر از شبکه خارج میشوند .صدور و تایید

گواهی به صور دستی انجام میشود و گواهینامهها مبتنی بر الگوهای استاندارد اس که قابل تغییر نیس  .کالین های CA
منفرد میتوانند عضو دایرکتوری  AD DSباشند ولی این عضوی

اجباری نیس  .این نوع  CAروی ویندوز سرور 2008

نسخههای  Enterprise ،Standardو Datacenterاجرا میشوند.


 CAسازمانی
نص

نوعی  CAاس

که با سرویس دایرکتوری  AD DSعجین شده اس  .معموال روی سرورهای عضو دامنه

شده و صادرکننده گواهی میباشد .یعنی در ساختار سلسلهمراتبی به عنوان  CAفرزند برای کاربران گواهی صادر

میکند CA .های صادرکننده گواهی باید همیشه در دسترس باشند CA .های سازمانی به دلیل اینکه با دایرکتوریهای AD
 DSعجین هستند به طور خودکار گواهی صادر و تایید میکنند وقتی درخواس

از طرف اعضاء دایرکتوری ارسال میشود.

الگوهای گواهینامه پیشرفته تر هستند و برای پوشش دادن نیازهای ویژه قابل ویرایش هستند .همه کلیدهای رمزنگاری از
طریق عجین شدن با دایرکتوری محافظ میشوند CA .های سازمانی فقط روی ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseیا
 Datacenterاجرا میشوند.
شکل 11 -1

جدول 11 -1

مقایسه  CAهای منفرد و سازمانی
ویژگی

منفرد

انتشار پیکربندی  CAبه دایرکتوریهای  Actvie Directory Domianانتخابی
Services
انتخابی
عجین شدن داده گواهینامه  CAبا AD DS forest
دستی)
انتشار  CRLدر AD DS forest
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انتشار  AD DS forestدر سطح  per-remplateبه عنوان ی

-

پشتیبانی میشود

خصیصه الگو

 Web Enrollmentبرای درخواس گواهینامه و اعتبار

پشتیبانی میشود

پشتیبانی میشود

کنسول  MMCگواهینامهها برای درخواس گواهینامه و اعتبار

-

پشتیبانی میشود

درخواس گواهینامه از طریق  HTPPیا HTTPS

پشتیبانی میشود

پشتیبانی میشود

درخواس گواهینامه از طریق  RPCبه همراه DCOM

-

در حال پیشفرض

الگوهای  V1با ) object Identifier (OIDهای سفارشی برای گواهینامهها

پیشفرض

-

الگوهای قابل تغییر  V2و  V3برای گواهینامهها.

-

در حال پیشفرض

ورود داده توسط کاربر در حین درخواس گواهینامه

دستی

از  AD DSاستخراج
میشود

روشهای ثب نام پشتیبانیشده

خودکار یا معلق خودکار یا معلق و
برمبنای ی الگو اعمال
برای همه الگوها
میشود
دستی یا خودکار از
طریق تایید هوی و
کنترل دسترسی AD
DS
نوع
به
بستگی
گواهینامه و تنظیما
الگو دارد ولی به طور
خودکار در انباره گواهی
و انتشار کالین در
 AD DSثب میشود

فرایند تایید گواهی

دستی

انتشار گواهینامه

به طور دستی برای
کالین یا . CA
فقط از طریق
custom policy
روی
module
 AD DSانتشار
مییابد.

انتشار گواهینامه و مدیری از طریق AD DS

-

گزینههای توزیع

 ، DCسرور عضو فقط  DCو سرور عضو
دامنه
دامنه یا غیرعضو

پشتیبانی میشود

همانطوریکه در جدول مشاهده میشود  CAهای منفرد روی تحویل سرویسهای خاص متمرکز هستند و بیشتر برای محیطهای
مجزا به کار میآیند که نیازمند تنظیم خودکار نیس  CA .های ریشه یا  CAهای موجود در شبکه  DMZمثالهای خوبی از این نوع
میباشند که به کاربران اینترنتی سرویس میدهند.
 CAهای سازمانی بیشتر به عنوان  CAصادرکننده گواهی در شبکه خصوصی به کار میآیند که ساختار  AD DS forestدارند .این
نوع از  CAفرایند تخصیص گواهی را خودکار کرده و زم انی که نیاز به صدور گواهی برای دستگاههای بیسیم یا کاربران کار های
هوشمند میباشد مفید واقع می شوند .فرض کنید کل فرایند درخواس و تایید گواهی را وقتی برای هزاران کاربر و دستگاه به صور
دستی انجام میشود.
ایجاد ساختار سلسلهمراتبی CA
دغدغه دوم در برنامهریزی سلسلهمرات  CAامنی اس  .زیرا این ساختار  CAمبتنی بر زنجیره گواهی بوده و هر تهدید امنیتی در
سطح  CAریشه به طور خودکار به همه گواهینامههای مبتنی بر آن اعمال میشود .به همین دلیل باید تا حد ممکن  CAریشه را
ایمن کنیم .در واقع ی روش رایج ،ساخ ساختار سلسلهمراتبی چندسطحی  CAو خروج اعضاء سطح اول از شبکه میباشد .وقتی
سروری از شبکه خارج اس منطقا بیشترین امنی را دارد.
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ولی تعیین تعداد گرههای ساختار  AD CSبه عوامل زیادی بستگی دارد .یکی از آنها اندازه و توزیع جغرافیایی شبکه میباشد .ارتباطا
 trustبین  CAها نیز در این قضیه دخیل اس  .به خاطر داشته باشید که هربار ی گواهینامه معرفی میشود باید از طریق یا  CRLو
یا  ORاعتبارسنجی شود.
همچنین باید سناریوهایی را که قصد دارید با  AD CSاز آن پشتیبانی کنید درنظر آورید .مثال آیا قرار اس با افراد یا شرکاء بیرون
شبکه تعامل داشته باشید؟ آیا از کار هوشمند استفاده میکنید؟ آیا از شبکههای بیسیم استفاده میکنید؟ آیا از  IPSecیا SSTP
استفاده میکنید؟ اساسا هرگاه بخواهیم دستگاه ،کاربر یا برنامهای را گواهی کنیم باید از  AD CSو مراجع خارجی گواهیکننده تجاری
استفاده کنیم.
اگر جواب همه این سئواال را داریم میتوانیم با برنامهریزی ساختار  AD CSادامه دهیم .موارد زیر را نیز در نظر میگیریم:


ی

ساخ

سطحی با ی

ساختار ی

 CAریشه زمانی استفاده میشود که مطمئن باشیم رمز  CAریشه هیتگاه کشف

نمیشود .این اطمینا معموال وجود ندارد.


ی

ساخ

ساختار دو سطحی با  CAریشه و  CAصادرکننده گواهی زمانی استفاده میشود که به محافظ

از  CAریشه

نیاز داریم ولی اندازه سازمان و ساختار سلسلهمراتبی اجازه ساختار پیچیده را نمیدهد .در این مدل میتوانیم  CAریشه را از
شبکه خارج کنیم( .شکل )11 -1

شکل 11 -1


ساخ

ی
ی

ساختار سلسلهمراتبی دو سطحی
ساختار سهسطحی به همراه  CAریشه CA ،های الیه واسط و  CAهای سطح آخر که صادرکننده

 CAمیباشند زمانی انجام میشود که نیاز به سطح امنیتی و دسترسپذیری باالیی داریم و مدل مدیریتی ،تعداد
کاربران و حوزه جغرافیایی اجازه صرف هزینه اضافی الیههای بیشتر را میدهد CA .های الیه واسط چندتایی اغل
برای پشتیبانی از سیاس های مختلف در محیطهای مختلف مدل استفاده میشود .اگر از این مدل استفاده کنیم
باید هم  CAهای واسط و هم ریشه را همانند شکل  11 -1از شبکه خارج کنیم.
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سلسله مرات سهسطحی در ی

شکل 11 -1


توزیع جغرافیایی

ساخ بیش از سه سطح فقط در محیطهای فول پیچیده زمانی استفاده میشود که به بیشترین امنی نیازمندیم.

همانطور که میبینیم هرچه تعداد الیهها بیشتر شود امنی باالتر و پیچیدگی مدیریتی بیشتر میگردد .به عالوه باید مشخص کنیم در
هر الیه از چه نوع  CAمیخواهیم استفاده کنیم .جدول  11 -1انواع  CAرا بر اساس مدل الیهای خالصه میکند.
تعیین نوع  CAبر اساس مدل الیهای
جدول 11 -1
نوع CA

ت الیهای

 CAریشه

 CAسازمانی (آنالین)

دوالیهای

سهالیهای

 CAمنفرد (آفالین)

 CAمنفرد (آفالین)
 CAمنفرد (آفالین)

 CAحدواسط
 CAسازمانی (آنالین)

 CAصادرکننده

 CAسازمانی (آنالین)

بهترین روشها برای توزیع AD DS
معماریهایی که از دو یا چند الیه استفاده میکنند رایجترین نوع توزیع  AD CSهستند .وقتی زیرساخ
میکنیم باید به موارد زیر توجه کنیم:

 AD CSرا طراحی



از ساختارهای ت سطحی تا حد ممکن بپرهیزیم زیرا از لحاط امنیتی آسی پذیر هستند.



 CAهای ریشه و واسط (اگر موجود باشند) پس از پیاده سازی ساختار سریعا باید از شبکه خارج شوند .برای همین
این  CAها بهترین انتخابها برای مجازیسازی از طریق ویندوز سرور  2008 Hyper-Vمیباشند .برای این کار
ی



ماشین مجازی ( )VMساخته و نقش  CAمنفرد را افزوده و وضعی ماشین را ذخیره میکنیم)save state( .

پس از خروج سرور از شبکه به سرع

فایلهای  VMمربوط به  CAریشه را از روی سرور میزبان پاک میکنیم.

 VMایمن شده را در مکانی امن قرار میدهیم.
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اگر از مجازیسازی در پشتیبانی از توزیع  AD CSاستفاده کنیم  VMها را تاحد ممکن ایمن میسازیم.
ساخ

 VMهای بدون کار

شبکه یا با کار

باشید .این کار باعث باالتر رفتن امنی

شبکه غیرفعال برای  CAهای واسط و ریشه را در نظر داشته

میشود .گواهینامهها از این سرورها بر روی دستگاههای  USBو امثال آن

منتقل میشود.


در کنسول  Local Security Policyدستگاههای قابلحمل روی  CAهای ریشه و حدواسط را توسط تنظیما
محافظتی کنترل میکنیم .این کار باعث باالتر رفتن سطح امنیتی میشود.



مدیران  CAباید دارای شخصی قابلاعتماد باشند به دلیل اینکه کل ساختار  CAرا کنترل میکنند.



مرکز داده میزبان سرورهای  CAرا از لحاظ امنیتی تقوی

میکنیم .دسترسی به مرکز را شدیدا کنترل کرده و از

کار هوشمند برای ورود مدیران شبکه استفاده میکنیم.


پس از پیادهسازی ساختار الیهبندی شده  CAهای واسط و صادرکننده گواهی ،میزان دسترسپذیری  CAریشه را
از طریق نص چندگانه  CAتضمین میکنیم.



پس از نص سرویس  AD CSنام سرور را نمیتوانیم تغییر دهیم بنابراین سرورهای نام خود را با احتیاط نامگذاری
میکنیم.




پس از نص  AD CSسرور  CAمنفرد و سازمانی را نمیتوان به یکدیگر تبدیل کرد.
به عنوان ی

تمرین عملی  AD CSرا روی  DCنص

نمیکنیم .برای حفظ نقش سرور  AD CSآنرا از بقیه

نقشها مستقل میکنیم به جز نقش .DNS
نیازمندیهای دیگر طراحی
حاال تقریبا آماده شروع هستیم .همانطور که قبال اشاره شد طراحی و توزیع ساختار  CAفقط ی عملیا فنی نیس  .باید فرایندهای
مدیریتی مناس آن را برای پشتیبانی از سرویس گواهی در شبکه داشته باشیم .سه موضوع دیگر قبل از شروع نص  AD CSالزم به
توضیح اس :


باید بدانیم چطور از  certificate enrollmentپشتیبانی کنیم.



باید بدانیم چطور گواهیها را تجدید کنیم.



باید ی

) certificate practice statement (CPSبسازیم.

اول باید بدانیم برای پشتیبانی از درخواس های گواهی و توزیع چگونه برنامهریزی کنیم .همانطور که قبال اشاره شد ی گواهینامه
بیانکننده کامل صاحبش میباشد .بنابراین هوی درخواس کننده باید کامال روشن باشد .ما نمیتوانیم برای شخصی به نام John
 Kaneگواهی صادر کنیم درحالی که مطمئن نیستیم درخواس کننده خود او باشد .مراجع صدور گواهی خارجی از انواع مختلف
فرایندها برای تایید اعتبار استفاده میکنند .محکمترین روش مالقا نماینده رسمی مرجع  CAبا شخص درخواس کننده گواهی
میباشد .برای حفاظ بیشتر از گواهی میتوان آنرا روی ی سخ افزار نظیر کار هوشمند ذخیره کرد و آنرا به درخواس کننده ارائه
نمود .بعد از این مسئولی حفظ گواهی بر عهده درخواس کننده میباشد.
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ولی اگر بخواهیم از طریق  CAهای سازمانی  automatic enrollmentرا پیادهسازی کنیم باید مطمئن شویم کاربران قبل از
دسترسی به شبکه کامال تایید اعتبار میشوند .برای این کار روشهای تایید هوی رسمی مانند گذرنامه یا امثال آن مناس میباشد .این
کار میتواند در مرحله جذب نیروی انسانی شرک انجام شود.
دغدغه دوم مربوط به زمان اعتبار گواهینامه اس  .گواهینامهها معموال حاوی دو کلید اس  .یکی کلید خصوصی ( )privateو دیگری
عمومی ( .)publicوقتی داده رمزنگاری میشود از کلید خصوصی برای این کار استفاده میشود.
دیگران داده را با کلید عمومی رمزگشایی می کنند .هرچه مد استفاده از کلیدها برای ی گواهی بیشتر باشد جه حمله یا کشفرمز
مستعدتر اس  .وقتی گواهی تمدید میشود ی جف کلید جدید برای گواهی تولید می شود .بنابراین باید زمان گواهی و تمدید را با
احتیاط مشخص کنیم .باید بین زمان کلید و خطر کشف رمز تعادل برقرار کنیم.
به عالوه باید سلسلهمرات الیهای زمان الیهای نیز داشته باشد CA .های ریشه باید بیشترین زمان را داشته باشند بعد  CAواسط و بعد
 CAصادرکننده و سپس خود گواهی صادرشده .برای مثال میتوانیم از ی شکاف  11ساله در هر الیه استفاده کنیم .یعنی هر الیه 11
سال .با این روش در معماری سه الیه  CAریشه  21سال حدواسط  11سال و صادرکننده  11سال زمان دارند .سپس میتوانیم به
گواهینامههای صادره ی تا دو سال اعتبار اختصاص دهیم .دلیل این نوع ساختار زمانی این اس که هر بار زمان گواهینامه سروری
منقضی میشود همه گواهیهای فرزند نیز منقضی میشود .برای جلوگیری از این وضعی زمان زیادی به سرور اختصاص میدهیم.
در نهای باید  CPSخود را طراحی و آماده کنیم CPS .ها مبتنی بر سیاس های گواهینامه ساخته شده میباشد .سیاس ها
مسئولی های سازمان صادرکننده گواهی را در مد صدور گواهی تعیین میکند .سازمان صادرکننده مسئول نهایی هر سوءاستفاده از
گواهی صادرشده میباشد .برای همین از منابع انسانی و بخش امنی سازمان برای تعیین سیاس های هر مناس هر نوع گواهینامه
کم میگیریم و سپس  CPSرا از آن به دس میآوریم CPS .باید حاوی موارد متعددی مانند مشخص کننده هوی شخص به
صور شفاف ،لیس سیاس های گواهی ،بیان کلی مراحل صدور و لغو گواهی باشد.
مورد مهم دیگر که باید در  CPSگنجانده شود سیاس لغو اس  .لغو معموال زمانی اتفال میافتد که کاربر از سیاس تعریف شده ما در
قبال ی نوع خاص از گواهی پیروی نکرده باشد .به خاطر داشته باشید لغو تنها راه از بین بردن اعتبار ی گواهی میباشد.
 CPSباید برای کاربران  CAداخلی و خارجی در دسترس باشد .این یعنی در دسترس قرار دادن آن در اینترن و اینتران .
نصب AD CS
نص سرویس  AD CSبسیار پیچیدهتر از نص  AD LDSمیباشد .دلیل آن انتخاب بین  CAمنفرد و سازمانی اس که براساس
این انتخاب انشعابا بعدی را به دنبال خواهد داش  .در بیشتر موارد حداقل ساختار دوالیه نص شده که الیه اول منفرد و دوم سازمانی
میباشد .در سازمانهای بزرگتر تعداد الیهها بیشتر و تعداد سرورهای هر الیه به جز ریشه نیز بیشتر خواهد بود.
سرورهای میزبان نقش  AD CSبهتر اس با قابلی های زیر پیکربندی شود چه روی سرور فیزیکی چه مجازی:


چندپردازشگر داشته باشند تا بتوانند فرایند تخصیص گواهی را به سرع انجام دهند



حداقل حافظه را داشته باشند به دلیل اینکه در این فرایند به حافظه زیاد نیازی نیس  .ماشینهای مجازی میتوانند
 512MBحافظه داشته باشند.



دیس های مجزا برای انباره گواهینامه داشته باشند .بهتر اس

حداقل ی

کنند .سرورهای صادرکننده گواهی در شرک های بزرگ بهتر اس ی


طول کلید روی میزان مصرف پردازشگر و دیس
روی میزان مصرف پردازشگر تاثیر دارند .بهتر اس

دیس

دیس

داشته و بان

اطالعاتی را روی آن ذخیره

دیگر برای فایلهای  logداشته باشند.

تاثیر میگذارد .کلیدهای کوتاه به دیس

بیشتری نیاز دارند و کلیدهای بلند

طول کلیدها را در حد متوسط نگه داریم تا بیشترین کارایی را روی سرور

داشته باشیم.


اگر از سیستمهای فیزیکی استفاده میکنیم بهتر اس از دیس های  RAIDاستفاده کنیم.
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نسخههای مختلف ویندوز سرور  2008ویژگیهای متفاوتی از  AD CSرا ارائه میدهد .جدول  11 -2ویژگیهای نسخهها را خالصه
میکند.
اجزاء و ویژگیها

Web

Standard

Enterprise

Datacenter

مرجع گواهینامههای منفرد
مرجع گواهینامههای سازمانی
Enrollment Service
)(NDES
سرویس OR

Device

Network

بایگانی کلیدها
نقشها

تفکی

محدودی Certification Manager
محدودی

Delegated enrollment agent

آماده سازی نص AD CS
پیشنیازهای نص  AD CSشامل موارد زیر اس :



 AD DS forestبا حداقل ی
کامپیوترهایی جه

دامنه ریشه  forestمورد نیاز اس  .همچنین باید دارای ی

دامنه فرزند نیز باشد.

مراجع گواهینامه در ساختار باید در نظر گرفته شوند .در سادهترین نوع ساختار بندی باید دو دستگاه

کامپیوتر موجود باشد یکی  CAریشه و دیگری  CAصادرکننده CA .صادرکننده میتواند میزبان  ORو  NDESنیز باشد.
این  CAنیازمند نص

 IISبوده ولی فرایند نص

 AD CSبه طور خودکار این ویژگی را نص

میکند .هر دو کامپیوتر بهتر

اس عضو دامنه باشند.
 oبه خاطر داشته باشید  CAریشه میتواند روی ویندوز سرور  2008نسخه  Standardنص

شود .به عالوه بهتر

اس این سرور پس از نص  CAاز شبکه خارج شود.
 CA oصادرکننده نسخه سازمانی باید روی ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseیا  Datacenterنص شود.
 CA oریشه به دو درایو و  CAصادرکننده به سه درایو نیاز دارد تا بتواند بان

اطالعاتی گواهینامهها و گزارشا آنرا

ذخیره کند.


در صور

نص

سرویس  NDESما به ی

حساب کاربری خاص نیاز داریم .ی

حساب کاربری ساخ

و آنرا عضو گروه

 IIS_IUSRSروی همه سرورهای میزبان این سرویس میکنیم .برای مثال نام این حساب میتواند  NDESServiceباشد.


کالین های درخواس کننده گواهینامه نیز دراین سیستم حضور دارند.

حاال میتوانیم به نص سرویس بپردازیم .برای نص  CAریشه منفرد مراحل زیر را انجام میدهیم.
تمرینات

نصب سلسه مراتب CA

در این تمرین ی  AD CSدر دو الیه سلسله مراتبی خواهیم ساخ و  NDESرا برای  AD CSنص خواهیم کرد .برای انجام این
تمرینا به سه سرور مجازی نیاز داریم
تمرین اول

نصب  AD CSبصورت یک  CAریشه مستقل
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در این تمرین ی  CAریشه مستقل خواهیم ساخ که به عنوان ریشه ساختار سلسه مراتبی  CAاستفاده می شود این تمرین روی
 SERVER03انجام خواهد شد .مطمئن می شویم که  DCما یعنی  SERVER01آماده سرویس دهی و  SERVER03جزو
دامنه باشد.
 -0با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER03می شویم
برای این کار اعتبار مدیر محلی نیز کافی اس اما برای اهداف این تمرین از اعتبارمدیر دامنه استفاده می کنیم .این سرور می تواند
دارای نسخه های  Standard Edition ،Enterprise Editionیا  Datacenter Editionویندوز سرور  2008باشد
 Server Manager -2را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -3روی گره  Rolesدر پنل راس کلی کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم
 -4اطالعا  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -5در صفحه  Active Directory Certificate Services ، Select Server Rolesرا انتخاب و روی  Nextکلی می
کنیم
 -6در صفحه  Introduction to Active Directory Certificate Servicesاطالعا مربوط به نقش انتخاب شده را مرور
کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -7در صفحه  Certification Authority ، Select Role Servicesرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
چون این  CAریشه ماس و بعد از صدور  CAاز شبکه خارج می شود هیت سرویس یا نقش دیگری به آن نمی دهیم
 -8در صفحه  Standalone ، Specify Setup Typeرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -9در صفحه  Root CA ، CA Typeرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -01در صفحه  Create A New Private Key ، Set Up Private Keyرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
چون در حال ساخ ی  CAریشه جدید هستیم به ساخ ی کلید خصوصی جدید نیاز داریم در صورتی که در حال نص
مجدد ی  CAبخاطر مشکال پیش آمده باشیم باید از از ی کلید خصوصی موجود که در زمان راه اندازی سرور  CAاصلی ساخته شده
اس استفاده کنیم .بعالوه اگر  CAریشه را برای اتصال به ی  CAخارجی غیر مایکروسافتی استفاده می کنیم باید از گزینه آخر
استفاده کنیم .برای انتخاب این گزینه باید قبل از نص  AD CSآن کلید را روی سرور نص کنیم
 -00در صفحه  suggested cryptographic service provider (CSP) ، Configure Cryptography For CAرا انتخاب می کنیم .طول
کاراکترهای کلید را  2048و  hash algorithmرا  sha1انتخاب می کنیم .همچنین گزینه Use Strong Private Key Protection
 Featuresرا نیز انتخاب می کنیم .در این صفحه گزینه هایی وجود دارد:



 CSPها موتور

) Crypto application programming interface (APIمایکروساف هستند که برای ساخ جف کلید برای

این  CAریشه استفاده می شوند CSP .ها هم می توانند سخ افزاری باشند و هم نرم افزاری .برای مثال RSA#Microsoft

 Software Key Storage Providerنرم افزاری و  RSA#Microsoft Smart Card Key Storage Providerسخ
افزاری هستند



طول کاراکتر کلید مشخص کننده طول هر دو کلید اس
نیازمند پردازش بیشتر سرور برای رمزگشایی آن اس .

که در چهار حال امکان پذیر اس  .بخاطر داشته باشید که طول بیشتر کلید

الگوریتم های  HASHبرای تولید و اختصاص دادن مقدار

 hashدر کلیدها بکار می رود .چون این مقادیر به کلیدها داده می

شود هرگونه دستکاری کلید آنهارا تغییر داده و کلید را نامعتبر می کند .مقادیر  Hashحفاظ کلید را بعهده دارند .الگوریتمی که انتخاب
می کنیم به سادگی از محاسبا متفاوتی برای ساخ مقدار  Hashاستفاده می کنند.



آخرین گزینه در صفحه محافظ از ریشه  CAرا فراهم می کند چون با استفاده از آن  CAتنها با اعتبار مدیریتی قابل دسترسی خواهد
بود و تنها با این سطح از دسترسی کار خواهد کرد .از این گزینه برای فراهم کردن امنی این  CAریشه استفاده می کنیم.

 -02روی  Nextکلی
 -03در صفحه  Configure CA Nameعبار  Contoso-Root-CAرا تایپ کرده و distinguished name suffixرا بدون تغییر می
گذاریم و روی  Nextکلی می کنیم
از این نام استفاده می کنیم چون این اسم در تمام گواهی نامه هایی که در زنجیره این  CAصادر می شود قرار می گیرد
می کنیم
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 -04در صفحه  ، Set Validity Periodمقدار سال را به  11تغییر داده و روی  Nextکلی
 -05در صفحه  Configure Certificate Databaseمحل ذخیره سازی پایگاه داده گواهی نامه و گزارش آن را مشخص می کنیم
می کنیم

چون این ی

CAریشه اس و فقط از آن برای ساختن گواهی نامه به منظور اعطاء به  CAها استفاده می شود می توان محل هر دو را در درایو  Dقرار داد

 -06برای محل پایگاه داده روی

 Browseکلی

کرده و به درایو  Dمی رویم ،روی  Make New Folderکلی

می کنیم و نام آن را

 CertDataمی گذاریم .روی  OKکلیک می کنیم .برای گزارش ها یک پوشه در درایو  Dساخته و نام آن را  CertLogsمی گذاریم.
روی  Nextکلی می کنیم
 -07اطالعا صفحه  AD CSرا مرور کرده و روی  Installکلی می کنیم .هنگامی که نص کامل شد نتایج نص را مرور کرده و روی  Closeکلی
می کنیم

 CAریشه نص شده اس
باید بخاطر داشته باشیم که تا زمانی که  AD CSرا از روی سرور پاک نکنیم نمی توانیم نام سرور را عوض کنیم .این یکی از دالیلی
اس که از نام سرور در نام  CAدر مرحله  11استفاده نکردیم
به

 Server Managerبر می گردیم و نتایج نص را مشاهده می کنیم برای مثال باید ی

باشیم (شکل  . )11-1این

 event ID 103در صفحه  summaryنقش  AD CSداشته

 eventنشان می دهد که نام  CAدر  Certificate Authorities containerدر دامنه  AD DSاضافه خواهد شد .همچنین

دستوراتی را که میتوان با آنها اطالعا دایرکتوری را بعد از اضافه شدن نام مشاهده کرد نشان می دهد.

بعد از بروز شدن چرخه  Group Policyاین  CAرا از شبکه جدا می کنیم .اکنون می توانیم اولین  CAصادر کننده خود را نص کنیم .برای باال
بردن امکان دسترسی ساختار  AD CSباید بیش از ی  CAصادرکننده نص کنیم که فرآیند نص همه آنها یکسان اس

شکل 11-1
تمرین دوم

نمایش محتویا Event ID 103
نص ی  AD CSبه عنوان Enterprise Issuing CA

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

525

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

در این تمرین  CAصادرکننده خود را نص می کنیم .به طور معمول برای باال بردن امکان دسترسی ساختار  AD CSباید بیش از ی
کننده نص کنیم ،اما برای رسیدن به اهداف این تمرین به نص ی  CAاکتفا می کند .از کارکرد  SERVER03 ، SERVER01و

 CAصادر

 SERVER04اطمینان حاصل می کنیم.

 -0با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER03می شویم
برای این کار اعتبار مدیر محلی نیز کافی اس اما برای اهداف این تمرین از اعتبارمدیر دامنه استفاده می کنیم .این سرور می تواند
دارای نسخه های  Standard Edition ،Enterprise Editionیا  Datacenter Editionویندوز سرور  20008باشد
 Server Manager -2را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
-3

-4
-5
-6

روی گره  Rolesدر پنل راس کلی کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم
اطالعا  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
در صفحه  Active Directory Certificate Services ، Select Server Rolesرا انتخاب و روی  Nextکلی می
کنیم
در صفحه  Introduction to Active Directory Certificate Servicesاطالعا مربوط به نقش انتخاب شده را مرور
کرده و روی  Nextکلی می کنیم

 -7در صفحه  Certificate Authority and Online Responder ، Select Role Servicesرا انتخاب می کنیم
هنگامی که  Online Responderرا انتخاب می کنیم ویزارد از ما می خواهد که نقش  Web Serverرا نیز اضافه کنیم روی Add Required Role
 Servicesکلی می کنیم

 -8روی  Nextکلی

می کنیم

 CA Web Enrollmentرا به این دلیل انتخاب نکردیم چون این ی  enterprise CAداخلی اس و  Enterprise CAبرای توزیع گواهی نامه از
 AD DSاستفاده می کند .اگر این  CAرا در ی شبکه خارجی نص می کردیم برای اینکه کاربران بتوانند درخواس  certificateکنند باید از Web
 Enrollmentاستفاده می کردیم .به دلیل اینکه  AD CSنص همزمان  CAو ) Network Device Enrollment Service (NDESرا پشتیبانی
نمی کند در این زمان نمی توانیم  NDESرا نص کنیم .در صور نیاز به نص  NDESباید بعد از اتمام نص  CAبا استفاده از Add Role Services
آن را نص کنیم

 -9در صفحه  Enterprise ، Specify Setup Typeرا انتخاب می کنیم و روی  Nextکلی می کنیم
 -01در صفحه  Subordinate CA ، Specify CA Typeرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -00در صفحه  Create A New Private Key ، Set Up Private Keyرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -02در صفحه  Configure Cryptography For CAمقادیر پیش فرض را قبول کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -03در صفحه  Configure CA Nameعبار  Contoso-Issuing-CA01را تایپ کرده و بدون تغییر پسوند  ، DNروی  Nextکلی می
کنیم
باید از اعداد و شماره های معتبر استفاده کنیم چون قصد داریم برای باال بردن تحمل خرابی  CAصادر کننده های دیگری بسازیم
 -04در صفحه Save A Certificate Request To File And Manually Send It Later ، Request Certificate From A Parent CA
 To A Parent CAرا انتخاب می کنیم
 Certificate Request Name -05را از فیلد  File Nameانتخاب کرده و با زدن  Ctrl + Cآنرا به  clipboardکپی می کنیم ،سپس با زدن

 Browseو رفتن به پوشه  Documentsبوسیله  Ctrl + Vآنرا در فیلد  Paste ،File Nameمی کنیم Save .را زده و روی  Nextکلی
می کنیم
 -06در صفحه  Configure Certificate Databaseمحل ذخیره سازی فایل پایگاه داده و گزارش را مشخص می کنیم
چون این  CAجه تس و آزمایش می باشد می توان هم فایل پایگاه داده و هم گزارش را در درایو  Dقرار داد اما در محیط واقعی سرور بسیار پر کار
خواهد بود و این یعنی که باید پایگاه داده را در ی درایو و فایل گزارش را در ی درایو دیگر قرار دهیم.
 -07برای محل پایگاه داده روی  Browseکلی کرده و به درایو  Dمی رویم روی  Make New Folderکلی می کنیم و نام آنرا CertData
گذاشته و روی  OKکلیک می کنیم

 -08برای گزارشها یک پوشه با نام  CertLogsدر درایو  Dدرست می کنیم  ،سپس روی  Nextکلی
 -09نص  IISرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -21در صفحه  Web Server Role Servicesسرویسهای مورد نیاز را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم

می کنیم

 -20اطالعا صفحه  Confirm Installation Selectionsرا مرور کرده و روی  Installکلی
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هنگامی که فرآیند نص کامل شد نتایج نص را مرور کرده و روی  Closeکلی می کنیم .نص  subordinate CAتا زمان گرفتن ی
ریشه ،غیر قابل فعال اس و این گواهی برای کامل کردن نص این  subordinate CAبکار می رود.
تمرین سوم

گواهی از CA

دریافت و نصب گواهی نامه از  CAصادرکننده

اکنون برای کامل کردن فرآیند نص  CAصادر کننده باید گواهی نامه دریاف کنیم .در حال عادی باید این کار خارج از شبکه روی ی
مثل فالپی درایو یا درایو  USBفلش  ،انجام داد اما برای اهداف این تمرین از ی پوشه اشتراکی استفاده می کنیم.
 -1در  SERVER04به درایو  Cرفته و ی

دیس

قابل حمل

پوشه جدید به نام  Tempدر آن می سازیم

 -1روی پوشه  Tempراست کلیک کرده و  Shareرا انتخاب می کنیم
-2
-1
-1
-1
-1

در کادر محاوره ای  File Sharingدر منوی بازشو  Everyoneرا انتخاب کرده و روی  Addکلی می کنیم
در ستون  Permission Levelاز منوی بازشو نقش  Contributorرا به  Everyoneداده و روی  Shareکلی می کنیم
درخواس گواهی را که از پوشه  Documentsساخته بودیم به پوشه  Tempمنتقل می کنیم
در  SEREVR03کنسول  Certificate Authorityرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
در کنسول  Certification Authorityروی  CAریشه کلی راس کرده و  All Tasksرا انتخاب می کنیم و سپس Submit New Request
را انتخاب می کنیم

 -8در کادر محاوره ای  Open Request Fileبه آدرس  \\SERVER04 \Tempرفته و هنگامی که پوشه باز شد درخواس را انتخاب کرده و
روی  Openکلی می کنیم
 -9به گره  Pending Requestرفته روی آن کلی راس کرده و  All Tasksرا انتخاب می کنیم .سپس  Issueرا انتخاب می کنیم.
 -11در پنل به  Issued Certificatesرفته و در پنل سم راس روی آن راس کلی کرده و  Openرا انتخاب می کنیم
 -11در کادر محاوره ای  Certificateزبانه  Detailsرا انتخاب کرده و در انتهای کادر محاوره ای روی  Copy To Fileکلی می کنیم
این کار باعث اجرای  Certificate Export Wizardمی شود
 -11روی  Nextکلی می کنیم
 Cryptographic Message Syntax Standard – PKCS #7 Certificates (P7B) -12را انتخاب کرده و سپس Include All
 Certificates In The Certifications In The Certification Path If Possibleرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
چندین فرم پشتیبانی شده وجود دارد:


) Distinguished Encoding Rules (DERرمزگذاری شده با  Binary X.509که غالبا برای رایانه هایی با سیستم عاملی بجز
ویندوز بکار می رود که فایلهای گواهی نامه با فرم  CERدرس می کند



 Base-64 Encoded X.509با پشتیبانی از  S/MIMEکه برای جابجایی نامه الکترونیکی در اینترن بکار می رود .در سرورها  ،غالبا
برای رایانه هایی با سیستم عاملی بجز ویندوز بکار می رود که فایلهای گواهی نامه با فرم  CERدرس می کند



) Cryptographic Message Syntax Standard (PKCS #7که برای جابجایی گواهی نامه ها در زنجیره رایانه ها استفاده می
شود و از فایلهایی با فرم  P7Bاستفاده می کند



) Personal Information Exchange (PKCS #12که این نیز برای جابجایی گواهی نامه ها از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر
استفاده می شود با این تفاو که از انتقال کلید خصوصی درس همانند کلید عمومی پشتیبانی می کند .از این فرم باید با احتیاط
استفاده کرد چون جابجایی کلید عمومی می تواند آن را به خطر بیندازد .این فرم از فایلهای  PFXاستفاده می کند

 Microsoft Serialized Certificate Store فرم سفارشی شرک مایکروساف می باشد و باید زمانی استفاده شود که نیازمند
جابجایی گواهی نامه ریشه از ی رایانه به دیگری هستیم .فرم فایلهای این فرم  SSTاس
 -11در کادر محاوره ای  File To Exportروی  Browseکلی کرده و گواهی نامه را در آدرس  \\SERVER04 \Tempبا نام Issuing-
 CA01.p7bذخیره می کنیم
 -11هنگامی که به ویزارد برگشتیم روی  Nextکلی

می کنیم

 -11تنظیما را مرور کرده و روی  Finishکلی می کنیم
 -11هنگامی که پیام موفقی بودن عملیا را مشاهده کردیم روی  OKکلی می کنیم .به  SERVER04یر می گردیم
 -18به  Server Managerرفته و در پنل  Contoso-Issuing-CA01را انتخاب می کنیم
 -19روی  Contoso-Issuing-CA01راس کلی کرده و  All Tasksرا انتخاب می کنیم سپس  Install CA Certificateرا انتخاب می کنیم
 -11به پوشه  C:\Tempمی رویم گواهی نامه را انتخاب کرده و روی  Openکلی می کنیم
 -11این باعث انتقال گواهی نامه و فعال شدن سرور می شود.
 -11روی نام سرور راس کلی کرده و  All Tasksو سپس  Start Serviceرا انتخاب می کنیم
سرور  CAاکنون آماده صادر کردن گواهی نامه اس  .در حال عادی در این زمان باید  SERVER03را از شبکه جدا کنیم اما چون این ی محیط
آزمایشی می باشد و برای صرفه جویی در منابع آن این کار را نمی کنیم
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تمرین چهارم
-0
-2
-3
-4

آمادگی برای نصب NDES

با اعتبار مدیر شبکه وارد  SERVER01می شویم
 Active Directory Users And Computersرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
ساختار  OUمانند روبرو می سازیم Contoso.com\Admins\Service Identities :
روی  Service Identitiesراس کلی کرده  ،اول  Newو بعد  Userرا انتخاب می کنیم

 -5هم در کادر  logon nameو هم در کادر  pre-Windows 2000 logon nameنام  NDESServiceرا وارد کرده و روی  Nextکلی
-6
-7
-8
-9
-01
-00
-02

می

کنیم
ی کلمه عبور پیچیده انتخاب وعالم کادر  User Must Change Password At Next Logonرا برداشته و Password Never
 Expiresرا انتخاب می کنیم
روی  Nextو سپس  Finishبرای ساخ حساب کلی می کنیم
با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER04می شویم
 Active Directory Users And Computersرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
به آدرس  Configuration\Local Users and Groups\Groupsمی رویم
روی گروه  IIS_IUSRSدوبار کلی می کنیم
حساب  NDESServiceرا به این گروه اضافه کرده و روی  OKکلی می کنیم

تمرین پنجم
اکنون برای نص

نصب ویژگی NDES
 NDESآماده هستیم

 -0روی  Active Directory Certificate Servicesدر پنل  Server Managerراس کلی
کنیم
 -2در صفحه  Network Device Enrollment Service ، Select Role Servicesرا انتخاب می کنیم
 -3روی  Add Required Role Servicesکلی کرده و روی  Nextکلی می کنیم

کرده و  Add Role Servicesرا انتخاب می

 -4در صفحه  Specify User Account pageروی  Select Userکلی

کرده و نام  NDESServiceرا همراه با کلمه عبورش وارد می کنیم و

روی  Nextکلی می کنیم
 -5در صفحه  Specify Registration Authority Informationنیازمند وارد کردن اطالعاتی برای مرجعی که به منظور اعطاء و مدیری گواهی
نامه به قطعا شبکه استفاده می شود هستیم .عبار  Contoso-MSCEP-RA01را نوشته و از لیس کرکره ای کشورمان را انتخاب می کنیم
بقیه اطالعا را دس نخورده گذاشته و روی  Nextکلی می کنیم .در حال عادی باید تمام این اطالعا را پر کنیم اما برای اهداف این تمرین
همین قدر کفای می کند
 -6در صفحه  ، Configure Cryptography For Registration Authorityبدون تغییر چیزی روی  Nextکلی می کنیم
به خاطر داشته باشید که طول کلید در مصرف  CPUتاثیر مستقیم دارد .بنابراین جز در موارد نیازمندی به امنی باال ،طول کلید را  1118نگه می داریم
 -7اطالعا مربوط به نص  IISرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -8در صفحه  Web Server Role Servicesسرویس های مورد نیاز را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -9در صفحه  Confirm Installation Servicesروی  Installکلی می کنیم
 -01وضعی و روند نص را زیر نظر می گیریم
 -00روی  Closeکلی می کنیم
اکنون سرویس  NDESنص و آماده استفاده اس
خالصه درس


 AD CSترکیبی از چهار رکن اس  online responders ، CA Web Enrollment ، certificate authorities :و Network Device
 . Enrollment Serviceاینها ارکان هر نوع توزیع  AD CSهستند



مراجع صدور گواهی نامه ها سرویس هایی هستند که برای صدور و مدیری گواهی نامه ها بکار می روند .به خاطر ماهی سلسله مراتبی AD ، PKI
 CSاز هر دو نوع  CAیعنی ریشه و  subordinateپشتیبانی می کند .ی  CAریشه معموال برای  subordinate CAها گواهی نامه صادر می
کند که این کار به آنها این اجازه را می دهد که برای کاربران  ،رایانه ها و قطعا گواهی نامه صادر کنند subordinate CA .ها تنها زمانی قادر به
صدور  certificateهستند که گواهی نامه خود آنها معتبر باشد ،هنگامی که اعتبار گواهی نامه آنها تمام شود باید از  CAریشه درخواس تجدید
گواهی نامه بدهند به همین دلیل زمان گواهی نامه ها در  CAریشه بسیار طوالنی تر از  subordinate CAها می باشد .معموال زمان اعتبار گواهی
نامه در  subordinate CAبیشتر از زمان گواهی نامه ای اس که به کاربران  ،رایانه ها و سرویس ها می دهند
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 ORها طراحی شده اند که درخواس اعتبارسنجی ی گواهی نامه مشخص با استفاده از ) Online Certificate Status Protocol (OCSPرا
پاسخ دهند .به این وسیله سیستم با اتکا به  PKIو بدون نیاز به داشتن ی  CRLکامل می تواند به درخواس اعتبارسنجی ی گواهی نامه مشخص
پاسخ دهد OR .درخواس اعتبارسنجی را رمزگشایی کرده و مشخص می کند که آیا گواهی نامه معتبر اس یا نه .هنگامی که اعتبار گواهی نامه
مشخص شد اطالعا به صور رمزگذاری شده به فرستنده درخواس برگردانده می شود .استفاده از  ORها بسیار سریعتر و کاربردی تر از استفاده از
 CRLها می باشد .در ویندوز سرور  AD CS ، 2008حاوی ویژگی  ORمی باشد



قطعاتی مانند روتر ها و سوییچها که از سیستم عامل های سطح پایین استفاده می کنند ،با استفاده از  SCEPکه پروتکلی اس که توسط شرک
سیسکو توسعه داده شده می توانند در ی  PKIاز طریق  NDESدخال کند .این قطعا معموال دخالتی در دایرکتوری  AD DSندارند و بنابراین
حساب  AD DSهم ندارند .اگرچه از طریق  NDESو  ، SCEPمی توانند به عنوان بخشی از ساختار سلسه مراتبی  PKIدر آید که با نص AD
 CSمدیری و نگهداری می شود.

 انواع سرورهای  CAبسته به نوع ویندوز سرور  2008ای اس که استفاده می کنید Standalone CA .ها را می توان با نسخه های Standard
 Enterprise Edition ، Editionو  Datacenter Editionویندوز سرور  2008نص کرد Enterprise CA .ها نیز تنها با نسخه های
 Enterprise Editionو  Datacenter Editionقابل نص می باشد.
سئواال پایان درس
 -1فرض کنید مدیر دامنه  Contosoهستیم .رئیس شرک تصمیم به توسعه  Active Directory Certificate Servicesمی گیرد و می خواهد
که این کار امروز انجام شود .به او می گوییم که  AD CSرا بررسی کردیم و طبق دانش ما توسعه زیرساخ  public keyدر ی روز امکان پذیر
نمی باشد .بعد از کمی گفتگو رییس قانع می شود که باید ابتدا این نقش را در محیط آزمایشگاه نص شود اما می خواهد در زمان نص در محل
حضور داشته باشد تا ببیند که کار چطور انجام می شود.او می خواهد که ی  enterprise certificate authorityنص شود .می دانیم که سرور ما
ویندوز سرور  2008نسخه  Enterprise Editionمی باشد و نص را از طریق  Server Managerاجرا می کنیم .هنگامی که به صفحه Specify
 Setup Typeمی رسیم گزینه  Enterprise CAغیرقابل دسترسی می باشد (شکل  .)11-1مشکل چه می تواند باشد؟ (تمام گزینه های صحیح را
انتخاب کنید)

صفحه  Specify Setup Typeمربوط به AD DS Installation Wizard
شکل 11-1
 . Aسرور ما نسخه  Enterprise Editionویندوز سرور  2008نیس
 . Bبا حسابی وارد سرور شده ایم که عضو دامنه نیس
 . Cسرور ما عضو دامنه  AD DSنیس
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 . Dاز طریق  Server Managerنمی توان ی

 enterprise CAنص کرد

درس  :2پیکربندی و استفاده از AD CS
پس از توزیع سرورها باید پیکربندیهای مختلفی را روی آنها انجام دهیم تا بتوانند گواهینامه صادر و مدیری کنند .فعالی های مختلف
مورد نیاز عبارتند از:


برای صدور و نگهداری از گواهینامهها باید پیکربندی  CAهای صادرکننده را به اتمام برسانیم.



برای  ORکه بتواند به درخواس ها پاسخ دهد باید پیکربندی  ORرا تکمیل کنیم.



برای پشتیبانی از  enrollmentدستگاههای شبکه باید پیکربندی  NDESرا روی  CAصادرکننده انجام دهیم.



پس از همه پیکربندیهای ذکرشده باید عملکرد  CAب طور کامل بررسی شود.

پس از این درس میتوانیم:


پیکربندی لغو گواهینامه را انجام دهیم



با تنظیما سرور  CAکار کنیم.



با الگوهای گواهینامه کار کنیم



 CAرا با هدف صدور  OCSP response signing certificateپیکربندی کنیم.



 Enrollmentگواهینامه را مدیری کنیم.



لغو گواهینامه را مدیری کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
تکمیل پیکربندی  CAصادرکننده گواهی
تکمیل مراحل پیکربندی  CAصادرکننده به صور زیر اس :


ابتدا پیکربندی لغو گواهینامه را انجام میدهیم.



الگوهای گواهینامه را با توجه به عوامل زیر پیکربندی میکنیم:
 oاگر بخواهیم از  EFSبه منظور محافظ

از داده ها استفاده کنیم باید پیکربندی الزم را انجام دهیم .در اینصور

عامل بازیابی ( )recovery egentبرای آن در نظر میگیریم که در صور گم شدن کلید  EFSکاربر بتوانیم آنرا
بازیابی کنیم.
 oاگر بخواهیم شبکههای بیسیم را با گواهینامه محافظ

کنیم باید گواهینامههای مربوط به شبکه بیسیم را

پیکربندی کنیم .این کار باعث میشود تایید هوی و رمزنگاری دستگاههای بیسیم خیلی قوی شود.
 oاگر بخواهیم از کار های هوشمند استفاده کنیم تا تایید هوی به صور  two-factorانجام شود.
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 oاگر بخواهیم از وبسای ها و تجار

الکترونی

سازمان محافظ

کنیم باید گواهینامه مربوط به سرور وب را نیز

پیکربندی کنیم .همچنین میتوانیم از این نوع گواهینامه برای محافظ

از  DCها و رمزنگاری همه ارتباطا

مرتبط با آنها استفاده کنیم.


سپس گزینههای ثب نام و صدور گواهینامه را پیکربندی میکنیم.

همه این عملیا روی  CAصادرکننده به طور مستقیم یا از طریق ) Remote Server Administration Tools (RSATگواهی
اتفال میافتد.
پیکربندی لغو یک CA
لغو یکی از روشهای جلوگیری از سوء استفاده از گواهینامه میباشد .به همین دلیل قبل از صدور گواهینامه باید این ویژگی پیکربندی
شود.
برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال میکنیم:


نقاط توزیع  CRLرا مشخص میکنیم.



بازههای زمانی همپوشانی  CRLو  Delta CRLرا پیکربندی میکنیم.



انتشار  CRLها را زمانبندی میکنیم.

با نقاط توزیع  CRLشروع میکنیم .پیکربندی لغو در کنسول مرجع گواهینامه اجرا میشود.
 .1به سرور  CAصادرکننده با کاربر دامنه که دسترسی مدیریتی محلی نیز دارد وارد میشویم.
 .1کنسول  Certification Authorityرا از گروه برنامههای  Administrative Toolsاجرا میکنیم.
 .2روی نام  CAصادرکننده کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1درکادر محاورهای  Propertiesروی زبانه  Extensionsکلی

کرده و در لیس

 CRL Distribution Pointرا انتخاب میکنیم .همچنین چ

بازشوی  Select Extensionگزینه

میکنیم کادرهای Publish CRLs To This

 Location Pointو  Publish Delta CRLs To This Locationعالم داشته باشند.
 .1روی  OKکلی

میکنیم .وقتی تغییری در پیکربندی  CAایجاد می کنیم پیغامی مبنی بر توقف و اجرای دوباره سرویس

 AD CSمشاهده میکنیم .روی  Yesکلی

میکنیم.

حاال میرسیم به پیکربندی بازه زمانی همپوشانی  CRLو  . Delta CRLاین کار با دستور  Certutil.exeانجام میشود.
 .1روی سرور  CAصادرکننده پنجره خط فرمان  elevatedرا باز کرده و دستورا زیر را اجرا میکنیم:
certutil -setreg ca\CRLOverlapUnits value
certutil -setreg ca\CRLOverlapPeriod units
certutil -setreg ca\CRLDeltaOverlapUnits value
certutil -setreg ca\CRLDeltaOverlapPeriod units
 Valueمقدار مورد نظر برای تنظیم بازه زمانی همپوشانی میباشد و  unitsشامل دقیقه ،ساع یا روز میباشد .برای مثال میتوانیم
بازه زمانی همپوشانی را روی  11ساع و بازه زمانی انتشار  Delta CRLرا روی  11ساع تنظیم کنیم .برای این کار دستورا زیر را
به کار میبریم:
certutil -setreg ca\CRLOverlapUnits 24
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certutil -setreg ca\CRLOverlapPeriod hours
certutil -setreg ca\CRLDeltaOverlapUnits 12
certutil -setreg ca\CRLDeltaOverlapPeriod hours
 .1کنسول  Certification Authorityرا باز کرده و روی نام سرور  CAصادرکننده کلی
دوباره اجرا میکنیم.

راس کرده و سرویس را متوقف و

در نهای انتشار  CRLرا پیکربندی میکنیم.
 .1در کنسول  Certification Authorityگره زیر نام سرور  CAصادرکننده را باز میکنیم.
 .1روی  Revoked Certificatesکلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .2در زبانه  CRL Publishing Parametersدوره انتشار  CRLو  Delta CRLرا تنظیم میکنیم .به طور پیشفرض دو
مقدار روی به ترتی ی هفته و ی روز تنظیم شدهاند .برای افزایش کارایی صدور گواهینامه و دسترسپذیری  CRLها
بهتر اس هر دو مقدار را کاهش دهیم .در زبانه  View CRLsمیتوانیم  CRLهای موجود را ببینیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

پیکربندی لغو گواهینامه به اتمام میرسد.
پیکربندی و سفارشی کردن الگوهای گواهینامه
الگوهای گواهینامه به منظور تولید گواهی استفاده میشود CA .های سازمانی از الگوهای نسخه  1و  2استفاده میکنند .این نوع الگوها
به ما اجازه ویرایش را میدهد .الگوها را برای مقاصد مختلف آماده میکنیم برای این کار ابتدا باید هر الگو را به طور جداگانه پیکربندی
کنیم و بعد آنرا روی  CAتوزیع کنیم .الگوها پس از توزیع آمادهاند که از آنان برای صدور گواهینامه استفاده کنیم .شروع کار با تعیین
الگوی مورد نظر بوده و سپس کار را به شکل زیر ادامه میدهیم.
 .1با کاربر  administratorدامنه به سرور  CAصادرکننده وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره ) Roles\Active Directory Certificate Services\Certificate Templates (server nameرا باز
میکنیم.
 .1توجه داشته باشید که الگوهای موجود در پنل وسط لیس شدهاند.
 .1توجه کنید که به طور پیشفرض به ی  DCمتصل هستیم .برای کار با الگوها باید به ی سرور  DCمتصل باشیم به طوری
که الگوها بتوانند روی  AD DSانتشار یابند.
 .1اگر متصل نبودیم در پنل راس روی  Connect To Another Writable Domain Controllerکلی میکنیم .حاال
آماده ساخ الگو هستیم.
 .1الگوی منبع را انتخاب کرده روی الگو کلی راس کرده تا  Duplicate Templateرا انتخاب کنیم و سپس نسخه ویندوز
سرور را انتخاب میکنیم .همیشه نسخه ویندوز سرور  2008را انتخاب میکنیم مگر اینکه از ساختار  PKIمختلط استفاده
کنیم.
 .8نام الگو را انتخاب کرده آنرا سفارشی کرده و ذخیره میکنیم .بهتر اس سفارشی سازی بر مبنای راهنمای زیر انجام شود:


برای ساخ الگوی  EFSالگوی  Basic EFSرا به عنوان منبع انتخاب کرده آنرا برای ویندوز سرور  2008تکثیر
کرده و نام آنرا تعیین میکنیم .بهتر اس نام معتبری تعیین کنیم مثال  Basic EFS WS08و سپس در زبانههای
آن محتوا را ویرایش کنیم .در زبانه  Request Handlingبه بایگانی کلید توجه کرده و مطمئن میشویم کادر
 Archive Subject Encryption Private Keyعالم دارد .همچنین برای ارسال کلید به  CAاز رمزنگاری
استفاده میکنیم .انباره بایگانی کلیدهای خصوصی به محافظ از آن حتی زمانی که کاربر آنرا گم میکند کم
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میکند .همچنین میتوانیم در زبانه  Subject Nameاطالعاتی نظیر مقادیر  Alternate Subject Nameرا
اضافه کنیم .روی  OKکلی میکنیم.
اگر میخواهیم از  EFSاستفاده کنیم باید ی الگوی  EFS Recovery Agentنیز بسازیم .آنرا برای ویندوز
سرور  2008تکثیر میکنیم .نام آنرا ی نام بامسمی نظیر  EFS Recovery Agent WS08میگذاریم.
گواهینامه  recovery agentرا در  Active Directoryمنتشر میکنیم .توجه داشته باشید که دوره این گواهی
از خود گواهی  EFSبیشتر اس  .بقیه تنظیما زبانههای دیگر مانند  Basic EFSاس .
اگر میخواهیم از شبکههای بیسیم استفاده کنیم ی الگوی ) Network Policy Server (NPSمیسازیم.
اساسا ما الگو را میسازیم و پیکربندی میکنیم تا فرایند ثب به طور خودکار انجام شود .سپس دفعه بعد که
تنظیما  Group Policyسرورهای  NPSبه روز شود گواهینامه جدید خواهد گرف  .از الگوهای  RASو IAS
 Serverبه عنوان منبع برای الگوی جدید  NPSخود استفاده میکنیم .بعد آنرا برای ویندوز سرور  2008تکثیر
میکنیم .نام مناسبی برای آن انتخاب میکنیم مانند  . NPS Server WS08آنرا در Active Directory
منتشر میکنیم .به زبانه  Securityرفته و گروه  RASو  IAS Serversرا انتخاب میکنیم تا هم Autoenroll
و هم مجوزهای  Enrollرا تعیین کنیم .زبانههای دیگر را در صور نیاز باز کرده و در نهای باز کرده و الگو را
ذخیره میکنیم.
اگر بخواهیم از کار های هوشمند استفاده کنیم از الگوهای  Smartcard Logonو  Smartcard Userکپی
تهیه میکنیم .کپیها را برای ویندوز سرور  2008تنظیم میکنیم .نام آنهارا انتخاب کرده و در Actvie
 Directoryمنتشر میکنیم .ما برای این گواهیها از ثب خودکار استفاده نمیکنیم به دلیل اینکه باید از
ایستگاههای ثب نام کار هوشمند برای توزیع خود کار های هوشمند بین کاربران استفاده کنیم.

 اگر بخواهیم از سرورهای وب یا  DCها محافظ کنیم از الگوهای  Web Serverو Domain Controller
 Authenticationکپی میگیریم .از الگوی  Domain Controllerنباید استفاده کنیم به دلیل اینکه برای
نسخههای قبلی سیستم عامل طراحی شدهاند .آنها را برای ویندوز سرور  2008تکثیر میکنیم ،در Active
 Directoryمنتشر میکنیم و خصوصیا دیگر آنها را بررسی می کنیم .حاال که الگو آماده اس باید الگو را صادر
کنیم تا  CAبتواند کار صدور گواهینامهها را بر اساس این الگو انجام دهد.
 .9در  Server Managerگره Roles\Active Directory Certificate Services\Issuing CA
 Name\Certificate Templatesرا باز میکنیم.
 .11برای صدور ی الگو روی  Certificate Templatesکلی راس کرده و  Newو سپس Certificate Template To
 Issueرا انتخاب میکنیم.
 .11در کادر محاورهای  Enable Certificate Templatesاز کلیدهای  Ctrlو کلی استفاده میکنیم تا همه الگوهای مورد
نظر را انتخاب کنیم و سپس روی  OKکلی میکنیم( .شکل )11 -8
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کادر محاورهای Enable Certificate Templates
شکل 11 -8
حاال میتوانیم پیکربندی ثب را انجام دهیم .این کار از طریق  Group Policyانجام میشود .سیاس باید به همه اعضاء دامنه نسب
داده شود بنابراین  Default Domain Policyمیتواند بهترین انتخاب باشد یا اگر نخواهیم این سیاس را ویرایش کنیم سیاس
جدیدی ساخته و آنرا به تمام دامنه نسب میدهیم.
 .1به سرور  DCوارد شده و از گروه برنامههای  Administrative Toolsکنسول  Group Policy Managementرا باز
میکنیم.
 .1سیاس مورد نظر را پیدا کرده یا میسازیم و روی آن کلی راس کرده و  Editرا انتخاب میکنیم.
 .2برای انتساب  enrollmentبرای کامپیوترها گره Computer Configuration\Policies\Windows
 Settings\Security Settings\Public Key Policiesرا باز میکنیم.
 .1روی  Certificate Services Client-Auto-Enrollmentدوبار کلی میکنیم.
 .1سیاس را فعال کرده و کادر Renew Expired Certificates, Update Pending Certificates, And Remove
 Revoked Certificatesرا عالم میزنیم.
 .1اگر قبال به صور دستی گواهینامه صادر کرده باشیم کادر Update Certificates That Use Certificate
 Templatesرا عالم زده و برای اعمال تنظیما روی  OKکلی میکنیم.
 .1برای تنظیم ثب خودکار برای کاربران گره User Configuration\Polices\Windows Settings\Security
 Settings\Public Key Policiesرا باز میکنیم.
 .8سیاس را فعال کرده و گزینهها را مانند کامپیوترها انتخاب میکنیم.
 .9توجه داشته باشید که میتوانیم  Expiration Notificationرا برای کاربران فعال کنیم و مقدار مناس به آن اختصاص
دهیم .این کار باعث میشود به کاربران وقتی به زمان انقضاء نزدی شوند پیغام هشدار داده شود.
 .11روی  OKکلی کرده تا تنظیما اعمال شود.
 .11کنسول را میبندیم.
 .11به  CAصادرکننده برمیگردیم و  Server Managerرا باز کرده و رفتار  CAرا زمان دریاف درخواس گواهینامه
مشخص میکنیم.
 .12روی نام سرور  CAصادرکننده زیر  AD CSکلی راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
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 .11زبانه  Policy Moduleرا باز کرده و روی دکمه  Propertiesکلی میکنیم.
 .11برای صدور خودکار گواهینامه گزینه Follow The Settings In The Certificate Template, If Applicable.
 .Otherwise, Automatically Issue The Certificateروی  OKکلی میکنیم.
 .11یکبار دیگر روی  OKکلی میکنیم تا کادر بسته شود.
حاال  CAصادرکننده آماده صدور گواهی خواهد بود.
تکمیل پیکربندی OR
آرایه میتواند از دو  CAبا وظیفه  ORیا تعداد بیشتری

 ORمیتواند آرایهای از سیستمها را به منظور پایداری سرویس ایجاد کند .ی
سرور تشکیل شود.
برای تکمیل پیکربندی  ORباید گواهی  OCSP Response Signingرا نص و پیکربندی کرده و ی Authority
 Information Access extensionبرای پشتیبانی از آن پیکربندی کنیم .سپس باید ی الگو را به ی  CAنسب داده و سیستم
را برای دریاف گواهی ثب کنیم .از مراحل زیر برای پیکربندی  OCSP Response Signing Certificateاستفاده میکنیم.
 .1با کاربر عضو دامنه با دسترسی مدیریتی محلی به سرور  CAصادرکننده وارد میشویم.
 .1در  Server Managerگره Roles\Active Directory Certificate Services\Certificate Templates
) (servernameرا باز میکنیم.
 .2روی الگوی  OCSP Response Signingکلی راس کرده و روی  Duplicate Templateکلی میکنیم .ی الگوی
ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseانتخاب و روی  OKکلی میکنیم.
 .1ی نام با مسمی برای الگو انتخاب میکنیم مانند .OCSP Response Signing WS08
 .1کادر  Publish Certificate in Active Directoryرا عالم میزنیم.
 .1در زبانه  Securityزیر  Group Or User Nameروی  Addبعد روی  Object Typesکلی میکنیم تا نوع شیء
 Computerفعال شود و روی  OKکلی میکنیم.
 .1نام مورد نظر را تایپ کرده و روی  Check Namesکلی میکنیم تا کامپیوتر میزبان  ORرا پیدا کنیم .روی  OKکلی
میکنیم.
 .8روی نام کامپیوتر کلی کرده و سپس در بخش  Permissionsاز کادر محاورهای گزینههای Allow:Read, Enroll,
 Autoenrollرا انتخاب میکنیم.
 .9روی  OKکلی میکنیم تا  instanceاز روی الگو ساخته شود.
الگوی گواهینامه آماده اس  .حاال باید  Authority Information Access (AIA) Extensionرا برای پشتیبانی از OR
پیکربندی کنیم.
 .1با کاربر عضو دامنه با دسترسی مدیریتی محلی به سرور  CAصادرکننده وارد میشویم.
 .1از گروه برنامههای  Administrative Toolsبرنامه  Server Managerرا اجرا میکنیم.
 .2گره  Roles\Active Directory Certificate Services\Issuing CA servernameرا باز میکنیم.
 .1در پنل  Actionsگزینه  Propertiesرا انتخاب میکنیم.
 .1روی زبانه  Extensionsو لیس بازشوی  Select Extensionکلی کرده و بعد روی Authority Information
) Access (AIAکلی میکنیم.
 .1محل دریاف دادههای لغو گواهی را مشخص میکنیم .در این موارد محل آن با  HTTP://شروع میشود.
 .1کادرهای  Include In The AIA Extension Of Issued Certificatesو Include In The Online
)Certificate Status Protocol (OCSPرا عالم میزنیم.
 .8روی  OKکلی میکنیم .حاال برای اعمال تغییرا باید سرویس  AD CSرا متوقف و دوباره اجرا کرد.
 .9در کادر محاورهای روی  Yesکلی میکنیم.
 .11حال به  Certificate Templatesزیر نام  CAصادرکننده رفته و روی آن کلی راس کرده  Newرا انتخاب میکنیم و
سپس  Certificate Template To Issueرا انتخاب میکنیم.

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

535

1392

ترجمه کتاب Windows Server 2008

 .11در کادر محاورهای  Enable Certificate Templatesالگوی جدید  OCSP Response Signingرا که قبال ساختیم
انتخاب کرده و روی  OKکلی میکنیم.
 .11برای نسب دادن الگو به سرور آنرا راهاندازی مجدد میکنیم .برای بررسی صح کارکرد ی کنسول سفارشی برای
 Certificateمیسازیم.
 .12منوی  Startرا باز کرده و در کادر جستجو  mmcرا تایپ میکنیم.
 .11در کنسول از منوی  Fileابزار  Add/Remove Snap-inرا انتخاب میکنیم .کادر محاورهای باز میشود.
 .11ابزار  Certificateرا انتخاب کرده و روی  Addکلی میکنیم.
 Computer Account .11را انتخاب و روی  Nextکلی میکنیم.
 Local Computer .11را انتخاب و روی  Finishکلی میکنیم.
 .18روی  OKکلی میکنیم تا کادر بسته شود.
 .19برای ذخیره کنسول از منوی  Fileروی  Saveکلی میکنیم و آنرا در پوشه  Documentsذخیره میکنیم .نام کنسول را
 Comuter Certificatesمیگذاریم.
 .11گره  Certificates\Personal\Certificatesرا باز کرده و بررسی میکنیم که آیا گواهی جدید  OCSPموجود اس یا نه
 .11اگر گواهینامه موجود نباشد با کلی راس روی  Certificatesزیر  Personalو انتخاب  All Tasksو سپس Request
 New Certificateآنرا نص میکنیم.
 .11در صفحه  Certificate Enrollmentروی  Nextکلی میکنیم.
 .12گواهینامه جدید  OCSPرا انتخاب کرده و روی  Enrollکلی میکنیم.
 .11در صفحه بعد روی فلش روبه پایین کنار  Detailsکلی کرده و بعد روی  View Certificateکلی میکنیم .در زبانههای
مختلف جزئیا مربوط به گواهینامه را مشاهده میکنیم .روی  OKکلی میکنیم.
 .11روی  Finishکلی میکنیم تا این بخش از عملیا تمام شود.
 .11روی  Certificateکلی راس کرده All Tasks ،و سپس  Manage Private Keysرا انتخاب میکنیم.
 .11در زبانه  Securityزیر  User Group Or User Namesروی  Addکلی میکنیم.
 .18در کادر محاورهای  Users, Computers, or Groupsروی  Locationsکلی کرده و نام سرور محلی را انتخاب
میکنیم .سپس روی  OKکلی میکنیم.
 .19عبار  Network Serviceرا تایپ کرده و روی  Check Namesکلی میکنیم.
 .21روی  OKکلی میکنیم.
 .21روی  Nerwork Serviceکلی میکنیم و بعد در بخش  Permissionsاز کادر محاورهای  Allow: Full Controlرا
انتخاب میکنیم.
 .21روی  OKکلی میکنیم تا کادر بسته شود.
حاال  ORآماده ارائه اطالعا اعتبار گواهی اس .
توجه داشته باشید که گره  Online Responderدر  Server Managerحاوی ی گره  Array Configurationمیباشد .وقتی
ی  ORدیگر اضافه میشود میتوانیم آنرا به این پیکربندی آرایهای اضافه کنیم تا سرویس  ORرا پایدار سازیم .سازمانهای با ساختار
چندالیه سلسلهمراتبی دارای آرایههای  ORبزرگ میباشند که همه کاربران و دستگاههایشان به راحتی میتوانند اعتبار
گواهینامههایشان را بررسی کنند.
پیکربندی لغو برای یک OR
وقتی  ORآماده شد ی پیکربندی لغو برای آن اضافه میکنیم .به دلیل اینکه  CAکه در آرایه  ORهم هس گواهینامه خود را
داراس به پیکربندی لغو هم نیاز دارد .پیکربندی لغو به درخواس های جف کلیدهای  CAمشخص و گواهینامهها سرویس میدهد.
به عالوه هر گاه که جف کلید به روز میشود باید پیکربندی لغو نیز برای  CAبه روز شود .به منظور پیکربندی لغو مراحل زیر را دنبال
میکنیم:
 .1با کاربر دامنه که دسترسی مدیریتی محلی دارد به  CAصادرکننده وارد میشویم.
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از گروه برنامههای  Administrative Toolsکنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
گره Roles\Active Directory Certificate Services\Online Responder\Revocation Configuration
را باز میکنیم.
روی  Revocation Configurationکلی راس کرده و  Add Revocation Configurationرا انتخاب میکنیم.
در صفحه  Welcomeروی  Nextکلی میکنیم.
در صفحه  Name Revocation Configurationی نام معتبر بامسمی میکنیم .به دلیل اینکه هر پیکربندی لغوی به
ی  CAمنتس اس بهتر اس نام  CAرا روی پیکربندی بگذاریم مثال . RCSERVER04
روی  Nextکلی میکنیم.
در صفحه  Select CA Certificate Locationمشخص میکنیم که گواهی از کجا بارگذاری شود .گواهی میتواند از
 ،Active Directoryانباره گواهی محلی یا از ی فایل بارگذاری شود
 Select A Certificate For An Existing Enterprise CAرا انتخاب و  Nextرا کلی میکنیم .حاال  ORباید
صادرکننده گواهی را بررسی کند که در اینجا  CAریشه اس تا ببیند دارای گواهینامه معتبر اس یا نه.
به دلیل اینکه  CAریشه از شبکه خارج اس  Active Directoryرا انتخاب کرده و روی  Browseکلی میکنیم.
گواهی مربوط به  CAریشه را پیدا کرده و روی  OKکلی میکنیم .بعد از اینکه گواهی انتخاب شد ویزارد الگوهای
 Online Responder signingرا بارگذاری میکند.
روی  Nextکلی میکنیم .به دلیل اینکه  ORقبل از ارسال ،پاسخها به کالین را عالم میزند در صفحه Select A
 Signing Certificateباید ی روش عالم گذاری را انتخاب کنیم یعنی یکی از سه روش زیر:



انتخاب خودکار از الگوی  OCSPکه قبال ساختهایم ی
ی

گواهی را بارگذاری میکند

گواهی به صور دستی انتخاب میشود.

 CA Certificate گواهی را از خودش به کار میگیرد.
 Automatically Select A Signing Certificate .12و بعد  Auto-Enrollرا برای ی گواهی OCSP signing
انتخاب میکنیم.
 CA .11صادرکننده را انتخاب میکنیم .روی  OKکلی میکنیم .این کار به طور خودکار الگویی را که قبال آماده کردیم انتخاب
میکند.
 .11روی  Nextکلی میکنیم .حاال ویزارد  Providerلغو را راهاندازی میکند اگر به هر دلیلی آنرا پیدا نکند باید به صور
دستی  Providerرا اضافه کنیم.
 .11روی  Providerو سپس  Addزیر  Base CRLsکلی میکنیم .برای مثال .http://localhost/ca.crl
 .11روی  OKکلی میکنیم .این مراحل را برای  Delta CRLsتکرار کرده و همان آدرس  HTTPرا استفاده میکنیم .روی
 OKکلی میکنیم .به دلیل اینکه گواهی از  Active Directoryتهیه میشود آدرس  Providerدر قال  ldap://بوده و
به طور خودکار توسط ویزارد مشخص میشود AD CS .برای دریاف اطالعا از انباره دایرکتوری  AD DSاز پروتکل
 LDAPاستفاده میکند.
 .18روی  Finishکلی میکنیم.
حاال ما باید ی پیکربندی لغو جدید در لیس پنل وسط داشته باشیم .برای  CAهای دیگر هم که  ORهستند همین مراحل را تکرار
میکنیم.
ابزارهای مدیریت AD CS
سرویسهای نقش  AD CSتوسط ابزارهای  MMCمدیری میشوند .جدول  11 -1ابزارهایی را که تاکنون دراین فصل استفاده
کردهایم لیس میکند که بیشتر آنها از طریق  Server Managerباز میشوند.
ابزارهای مدیری AD CS
جدول 11 -1
ابزار
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Certification
Authority
Certificates

مدیری ی

Server Manager

مرجع گواهینامه

مدیری گواهینامهها .این ابزار به طور پیشفرض نص میشود

Certificate
Templates
Online
Responder
Enterprise PKI

ابزار  MMCسفارشی
Server Manager

مدیری OR

Server Manager

مدیری کل زیرساخ PKI

Server Manager

Certutil

مدیری عملکرد  PKIاز طریق خط فرمان

خط فرمان

مدیری الگوهای گواهینامه

وقتی با  AD CSکار میکنیم میبینیم که حجم عظیمی از اطالعا را به صور گزارش  Event Logمیدهد .جدول 11 -1
رایجترین وقایع مراجع گواهی  AD CSرا لیس میکند.
 Event IDهای مهم مراجع گواهینامه
جدول 11 -1
Event ID
توضیحا
گروه
39, 60, 92

AD CS Access Control

عدم وجود مجوز مناس

AD CS and AD DS

24, 59, 64, 91, 93, 94, 106,
107
3, 7, 10, 21, 22, 23, 53, 56,
57, 79, 80, 97, 108, 109,
128, 132

AD CS Certification
Authority Certificate
and Chain Validation
AD CS Certification
Authority Upgrade

27, 31, 42, 48, 49, 51, 58,
64, 100, 103, 104, 105

پایداری ،اعتبار و تایید اعتبار زنجیرهای برای ی

111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 126

ارتقاء مرجع گواهی از نسخه قدیمی به ویندوز سرور  2008که
میتوان گزینههایا اجزاء پیکربندی را دوباره تنظیم کرد.

AD CS Certificate
)Request (Enrollment
Processing

99, 102

AD CS CrossCertification
AD CS Database
Availability
AD CS Exit Module
Processing
AD CS Key Archival
and Recovery
AD CS Performance
Counters Availability
AD CS Policy Module
Processing
AD CS Program
Resource Availability
AD CS Registry
Settings
AD CS Online
Responder

17
45, 46

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 96, 98, 127
110
9, 43, 44, 77, 78
15, 16, 26, 30, 33, 34, 35,
38, 40, 61, 63, 89, 90
5, 19, 20, 28, 95
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 29, 31, 33,
34, 35

دسترسی خواندنی و نوشتنی برای اشیاء AD DS
یکی از اجزاء مورد نیاز : certificate enrollment
گواهینامه  CAمعتبر ،الگوهای گواهی با پیکربندی مناس ،
حسابهای کالین ها یا درخواس های گواهی
گواهی CA

گواهینامههای از نوع  cross-CAکه برای ارتباط بین گواهی
اصلی و ریشه به کار میرود.
مشکال دسترسی به بان

CA

 : Exit module functionاطالع رسانی از طریق پس
الکترونی یا انتشار
بازیابی گواهینامهها از طریق  ، recovery agentگواهیها و
کلیدهای ) exchange (XCHGیا همه آنها
شاخصهای کارایی که اجرا نمیشوند
مشکال policy module
پایداری منابع سیستم و اجزاء سیستم عامل
خرابی یا حذف تنظیما پیکربندی رجیستری
سرویسهای وابسته به سرویس OR

کار با Enterprise PKI
یکی از مفید ترین ابزارهای زیرساخ  AD CSعبارتس از  Einterprise PKIیا  PKIViewکه در خط فرمان اجرا میشود.
گرهی به همین نام در  Server Managerزیر  Active Directory Certificate Servicesموجود اس  .از آن برای مقاصد
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مدیریتی متعددی در رابطه با  AD CSاستفاده میشود .اساسا  Enterprise PKIنمایی از وضعی توزیع  AD CSارائه میدهد و به
ما امکان میدهد ساختار سلسلهمراتبی کل  PKIرا در شبکه خود مشاهده کنیم و به طور اختصاصی ی  CAرا تحلیل کرده و
مشکال پیکربندی یا کارکردی زیرساخ  AD CSرا تشخیص دهیم.
 Enterprise PKIابزاری برای مشاهده و تس اولیه میباشد به دلیل اینکه اطالعا عملی راجع به اعضاء ساختار  PKIارائه میدهد.
ضمنا با کلی راس روی نام  CAو انتخاب  Manage CAاز آن برای لین سریع به  CAنیز میتوان استفاده کرد .این کار باعث باز
شدن کنسول  Certification Authorityمیشود.
از پنل  Actionsمیتوانیم به کنسول  )Manage Templates( Templatesو  Certificate Containersدر Active
 )Manage AD Containers( Directory Domain Servicesدسترسی داشته باشیم .کنسول دوم امکان مشاهده محتویا
 containerهای دایرکتوری را که برای ذخیره گواهینامهها استفاده میشود فراهم میکند( .شکل )11 -9

مشاهده  AD containersاز طریق Enterprise PKI
شکل 11 -9
برای بررسی سالم سرویس  AD CSبه صور تصویری گزینه مناس  Enterprise PKIمیباشد .آیکنهای مختلف آن امکان
مشاهده اجزاء زیرساخ را فراهم میکند به طوری که وقتی همه چیز درس باشد رنگ سبز ،وقتی مشکال کوچکی موجود باشد رنگ
زرد و زمانی که مشکال حیاتی سرویس را تهدید میکند رنگ قرمز هشدار دهنده اس .
محافظت از پیکربندی AD CS
همراه با چ های امنیتی که روی  CAریشه و واسط انجام میشود باید  CAصادرکننده را نیز از طریق پشتیبانگیری مداوم محافظ
کنیم .پشتیبانگیری از  CAبسیار ساده اس  .در کنسول  Server Managerگره Roles\Active Directory Certificate
 Services\CA Server Nameرا باز میکنیم .روی نام سرور کلی راس کرده و  All Tasksو سپس  Backup CAرا انتخاب
میکنیم .وقتی عملیا پشتیبانگیری را اجرا میکنیم ویزارد  Certification Authority Backupباز میشود .در ادامه موارد زیر
را انجام میدهیم.
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 .1ویزارد  Certification Authority Backupرا اجرا کرده و روی  Nextکلی میکنیم.
 .1در صفحه  Items To Back Upمواردی را که میخواهیم از آنها پشتیبان تهیه کنیم انتخاب میکنیم.


گزینههای  Private Keyو  CA Certificateاز گواهینامههای همین سرور محافظ میکند.

 گزینههای  Certificate Database And Certificate Database Logاز گواهینامههایی که این سرور
مدیری میکند محافظ میکند.
 .2محل ذخیره اطالعا پشتیبان را مشخص میکنیم .به خاطر داشته باشید که اطالعا بسیار مهم اس و بهتر اس روی
شبکه ارسال نشود و روی ی درایو محلی ذخیره و در مرحله بعد روی ی رسانه قابل حمل کپی شود.
 .1روی  Nextکلی میکنیم .بررسی میکنیم که محل ذخیره خالی باشد.
 .1ی کلمه عبور پیچیده برای پشتیبان انتخاب کرده و روی  Nextکلی میکنیم.
 .1تنظیما را مرور کرده و روی  Finishکلی میکنیم .کار پشتیبانگیری شروع میشود.
امکان اجرای پشتیبانگیری خودکار از طریق دستور  Certutil.exeبه همراه سوئیتهای مناس وجود دارد.
به منظور بازیابی اطالعا از ویزارد  Certification Authority Restoreاستفاده میکنیم .برای بازیابی ،روی نام سرور کلی راس
کرده  All Tasksو بعد  Restore CAرا انتخاب میکنیم .ویزارد پیغامی مبنی بر توقف سرویس  CAصادر میکند .روی  OKکلی
میکنیم .پس از توقف سرویس صفحه  Welcomeویزارد ظاهر میشود.
 .1روی  Nextکلی میکنیم.
 .1موارد مورد نظر برای بازیابی را انتخاب میکنیم.
 .2آدرس محل فایلهای پشتیبان را تایپ کرده یا روی  Browseکلی میکنیم .سپس روی  Nextکلی میکنیم.
 .1کلمه عبور را تایپ کرده و روی  Nextکلی میکنیم.
 .1تنظیما را مرور کرده و روی  Finishکلی میکنیم .پس از اتمام عملیا ویزارد اجازه راهاندازی مجدد سرویس AD CS
را میخواهد.
 .1روی  Yesکلی میکنیم .عملکرد  CAرا پس از بازیابی بررسی میکنیم.

تمرینات

پیکربندی و استفاده از AD CS

در این تمرینا ما چهار کار مهم انجام می دهیم .در ابتدا با ی  Enterprise PKIایرادهای پیش آمده در هنگام پیاده سازی  AD CSرا درس می
کنیم ،سپس ی الگوی گواهی نامه سفارشی یرای انتشار گواهی نامه خواهیم ساخ  ،بعد  autoenrollmentرا برای گواهی نامه ها فعال می کنیم تا
مطمئن شویم که کاربران می توانند آنها را به صور اتوماتی دریاف کنند و بالخره اطمینان حاصل می کنیم که  CAبه صور اتوماتی کار می کند.
تمرین اول

اصالح پیاده سازی  AD CSبوسیله Enterprise PKI

در این تمرین برای شناسایی و اصالح مشکال  AD CSاز  Enterprise PKIاستفاده می کنیم .این تمرین به ما کم
 Enterprise PKIپی ببریم
 -1اطمینان حاصل می کنیم که  SERVER03 ، SERVER01و  SERVER04در حال کارکردن هستند
 -1با اعتبار مدیر شیکه دامنه وارد  SERVER04می شویم
 -2برنامه  Server Managerرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -1به مسیر  Roles\Active Directory Certificate Services\Enterprise PKI\Contoso-Root-CA \Contoso-Issuing-CAرفته
و روی  Contoso-Issuing-CAکلی کرده و خطاها را یادداش می کنیم( .شکل )11-11
خطاهایی در پیکربندی ما وجود دارند اگر به  Contoso-Root-CAبرویم می بینیم که در آن خطاهایی مطابق  Enterprise PKIموجود اس  .این
خطاها به محلهای دانلود  Web-basedبرای  CRL Distribution Pointو  AIAاشاره دارند .این خطاها به این دلیل بوجود آمده اندکه به نقطه ای
اشاره می کنند که وجود ندارد .این نقاط باید به صور دستی در  IISساخته شوند ،هرچند که به عل نص  AD CSدر درون  AD DSاحتیاجی به
اضافه کردن محلهای دانلود  Web-basedنداریم حتی اگر به صور پیش فرض در پیکر بندی  AD CSشناسایی شده باشند  .در ی نص عجین شده با
 ، AD DSسرویس دایرکتوری مسئول توزیع  AIAو  CRLمی باشد و چون این سرویس پایدار اس نیازی به محل ثانویه نیس  .در واقع این محل ثانویه
تنها زمانی نیاز می شوند که بخواهیم آنها برای کاربران سیار یا خارجی که خارج از شبکه ما هستند قابل دسترسی باشند .در این صور  URLما نیز باید از
خارج از شبکه خودمان قابل دسترس باشد.
می کند تا به کارکرد
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 -1روی  Contoso-Root-CAدر زیر گره  Enterprise PKIکلی کرده و  Manage CAرا انتخاب می کنیم
این کار باعث اجرای کنسول  Certificate Authority standaloneبا تمرکز بر  CAریشه می شود به یاد داشته باشید که  Server Managerتنها
می تواند با سرور داخلی کار کند پس نیازمند استفاده از ی کنسول مستقل هستیم
 -1روی  Contoso-Root-CAراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -1روی زبانه  Extensionsکلی کرده و از انتخاب ) CRL Distribution Point (CDPدر منوی بازشو مطمئن می شویم.
 http://<ServerDNSName>/CertEnroll/<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowed> -8را در قسم locations
 sectionکادر محاوره ای کلی کرده و  Include In CRLs, Clients Use This To Find Delta CRL Locationsرا از حال انتخاب
خارج می کنیم.
 -9از لیس بازشو ) Authority Information Access (AIAرا انتخاب می کنیم
 http://<ServerDNSName>/CertEnroll/<ServerDNSName>_<CaName><Certificate Name>.crt -11را انتخاب کرده و
 Include in the AIA extension of issued certificatesرا از حال انتخاب خارج می کنیم .برای اعمال تغییرا روی  OKکلی می کنیم
 -11چون تغییراتی در پیکربندی سرور  AD CSداده ایم کنسول از ما می خواهد که  AD CSرا در این سرور مجددا راه اندازی کنیم .برای انجام این کار
روی  Yesکلی می کنیم
 -11کنسول  Certificate Authorityرا بسته و به  Enterprise PKIدر  Server Managerبرمی گردیم
 -12برای بروز رسانی  Enterprise PKIروی دکمه  Refreshدر نوارابزار کلی می کنیم .می بینیم که اگرچه دیگر از آن خطاها خبری نیس اما هنوز
خطاهایی وجود دارند

شکل 11-11

مشاهده خطاهای پیکربندی در Enterprise PKI

اکنون آماه رفع این خطا ها هستیم
 -1روی  Contoso-Issuing-CAدر زیر  AD CSدر  Server Managerراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم.
در این مورد می توانیم از  Server Managerاستفاده کنیم چون  Contoso-Issuing-CAهمین رایانه می باشد
 -1روی زبانه  Extensionsکلی کرده و مطمئن می شویم که در لیس بازشو ) CRL Distribution Point (CDPانتخاب شده اس
 http://<ServerDNSName>/CertEnroll/<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRL Allowed>.crl -2را دربخش
 locationsکادر محاوره ای انتخاب کرده و  Include In CRLsرا از حال انتخاب خارج می کنیم .کالینتها از این برای پیدا کردن محل Delta
 CRLو پسوند  CDPاستفاده می کنند.
 -1از لیس بازشو ) Authority Information Access (AIAرا انتخاب می کنیم
 http://<ServerDNSName>/CertEnroll/<ServerDNSName>_<CaName><Certificate Name>.crt -1را انتخاب و Include
 in the AIA extension of issued certificatesرا از حال انتخاب خارج می کنیم .برای اعمال تغییرا روی  OKکلی می کنیم.
 -1چون در پیکربندی سرور  AD CSتغییراتی دادیم ،کنسول از ما می خواهد که  AD CSرا در این سرور مجددا راه اندازی کنیم .روی  Yesکلی می
کنیم
 -1به  Enterprise PKIدر  Server Managerبرمی گردیم
 -8برای بروزرسانی  Enterprise PKIروی کلید  Refreshدر نوارابزار کلی می کنیم
اکنون تنها ی خطا باقی مانده که عل آن فایل گواهی نامه ای اس که در حین نص ساخته شده اس  .این گواهی نامه با گواهی نامه ای که از طریق CA
ریشه صادر می شود جایگزین خواهد شد .به همین دلیل باید آنرا لغو کنیم
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 -9برای اتمام پیکربندی ،به  Contoso-Issuing-CAدر زیر  AD CSرفته و  Issued Certificatesرا انتخاب می کنیم
این کار باعث لیس شدن تمام گواهی نامه هایی می شود که توسط این  CAصادر شده اند
 -11اولین گواهی نامه را پیدا می کنیم
این گواهی نامه باید از نوع  CA Exchangeباشد .نوع گواهی نامه در زیر ستون  Certificate Templateقرار دارد.
 -11روی این گواهی نامه راس کلی می کنیم All Tasks ،را انتخاب و روی  Revoke Certificateکلی می کنیم
 -11در کادر محاوره ای  Certificate Revocationاز لیس بازشو  Supersededرا انتخاب کرده و تاریخ را چ کرده و روی  OKکلی

می کنیم

هنگامی که گواهی نامه را لغو می کنیم به صور اتوماتی به پوشه  Revoked Certificatesمنتقل می شود و دیگر اعتبار ندارد اما چون به تازگی ی
گواهی نامه را لغو کرده ایم باید لیس لغوها را بروز رسانی کنیم
 -12روی گره  Revoked Certificatesراس کلی می کنیم و  choose Allو سپس  Publishرا انتخاب می کنیم
 -11در کادر محاوره ای  Publish CRLروی  New CRLکلی می کنیم و بعد روی  Nextکلی می کنیم
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 -11به  Enterprise PKIبرگشته و روی دکمه  Refreshکلی
اکنون نباید دیگر خطایی وجود داشته باشد

می کنیم

تمرین دوم ساخت کپی الگوی گواهی نامه برای EFS
در این تمرین ی کپی الگو را برای فعال کردن  ، EFSمی سازیم و آنرا منتشر می کنیم تا بتواند از  autoenrollاستفاده کند و از  EFSبرای محافظ از
اطالعا سیستم استفاده می کنیم
 -1مطمئن می شویم که  SERVER01و  SERVER04هردو کار می کنند
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه به  SERVER04وارد می شویم
 Server Manager -2را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -1به مسیر ) Roles\Active Directory Certificate Services\Certificate Templates (servernameمی رویم
می بینیم که تمامی الگوهای موجود در پنجره سم راس قابل روی هستند و همچنین اکنون به صور پیش فرض به ) DC (SERVER01متصل
هستیم .برای کار با الگوها باید به  DCمتصل بود تا الگوها یتوانند روی  AD DSمنتشر شوند .در صورتی که متصل نیستیم باید از دستور Connect To
 Another Writable Domain Controllerبرای این کار استفاده کنیم
 -1در پنجره سم راس  Basic EFS templateرا انتخاب کرده روی آن راس کلی می کنیم و  Duplicate Templateرا انتخاب می کنیم
 -1نوع ویندوز سرور را مشخص کرده – در این مورد ویندوز سرور  -2008و روی  OKکلی می کنیم
 -1نام قال را  Basic EFS WS08گذاشته و گزینه های زیر را تنظیم می کنیم و بقیه را بدون تغییر رها می کنیم
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در زبانه Archive Subject’s Encryption Private Key and the Use Advanced Symmetric ، Request Handling
 Algorithm To Send The Key To The CAرا انتخاب می کنیم .انباره آرشیو کلید خصوصی این امکان را به ما می دهد که از
آن هنگامی که کاربر آن را از دس می دهد استفاده کنیم

 در زبانه  Subject Nameاطالعاتی به مقادیر  Alternate Subject Nameاضافه می کنیم .گزینه E-mail Name and User
) Principal Name (UPNرا انتخاب می کنیم
 -8روی  OKکلی می کنیم
 -9روی  EFS Recovery Agent templateراس کلی کرده و  Duplicateرا انتخاب می کنیم
 -11نوع ویندوز سرور را مشخص کرده – در این مورد ویندوز سرور  -2008و روی  OKکلی می کنیم
 -11نام الگو را  EFS Recovery Agent WS08گذاشته و گزینه های زیر را تنظیم می کنیم و بقیه را بدون تغییر رها می کنیم
 در زبانه  Publish certificate in the Active Directory ، Generalرا انتخاب می کنیم
به خاطر داشته باشید که گواهی نامه عامل بازیابی برای مد طوالنی تر از خود  EFSگواهی نامه معتبر اس


در زبانه  Request Handlingاز انتخاب Archive Subject’s Encryption Private Key and the Use Advanced
 Symmetric Algorithm To Send The Key To The CAمطمئن می شویم . .انباره آرشیو کلید خصوصی این امکان را به ما می
دهد که از آن هنگامی که کاربر آن را از دس می دهد محافظ کنیم

 در زبانه  Subject Nameاطالعاتی به مقادیر  Alternate Subject Nameاضافه می کنیم .گزینه E-mail Name and User
) Principal Name (UPNرا انتخاب می کنیم
 -11روی  OKکلی می کنیم
 -12در  ، Server Managerگره Roles\Active Directory Certificate Services\Issuing CA Name\Certificate Templatesرا باز
می کنیم.
 -11برای صدور الگو روی  Certificate Templatesراس کلی کرده  Newرا انتخاب می کنیم و سپس  Certificate Template To Issueرا
انتخاب می کنیم
 -11در کادر محاوره ای  Enable Certificate Templatesاز  Ctrl + clickبرای انتخاب  Basic EFS WS08و EFS Recovery Agent
 WS08با هم استفاده می کنیم و روی  OKکلی می کنیم
الگوها آماده اس
تمرین سوم

پیکربندی Autoenrollment

در این تمرین از  Group Policyبرای پیکربندی  autoenrollmentاستفاده می کنیم .این تمرین از  policyهای پیش فرض دامنه استفاده می کند .اما در
محیط واقعی باید از  policyهای سفارشی استفاده کنیم
 -1با اعتبار مدیر دامنه به  SERVER01وارد می شویم
 Group Policy Management -1را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -2برای پیدا کردن  Default Domain policyتمام گره ها را باز می کنیم ،روی آن راس کلی کرده و  Editرا انتخاب می کنیم
 -1برای انتساب  autoenrollmentبه رایانه گره Computer Configuration\Policies \Windows Settings\Security
 Settings\Public Key Policiesرا باز می کنیم
 -1روی  Certificate Services Client – Auto-Enrollmentدوبار کلی می کنیم
 -1سیاس را فعال می کنیم و  Renew Expired Certificatesو  Update Pending Certificatesرا انتخاب کرده و Revoked
 Certificatesرا از حال انتخاب خارج می کنیم
 Expiration Notification For Users -1را فعال کرده و مقدار آن را  %11قرار می دهیم
 -8برای اعمال تغییرا روی  OKکلی می کنیم
 GPMC -9را می بندیم
سیاس ما اکنون آماده اس
تمرین چهارم

فعال کردن  CAبرای صدور گواهی نامه

اکنون نیازمند تنظیم عملکرد پیش فرض  CAدر برابر درخواس گواهی نامه هستیم
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه به  SERVER04وارد می شویم
 -1به  Server Managerمی رویم
 -2روی  Contoso-Issuing-CA01در زیر  AD CSراس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
 -1روی زبانه  Policy Moduleکلی کرده و روی دکمه  Propertiesکلی می کنیم
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 -1برای صدور اتوماتی گواهی نامه  ،گزینه Follow The Settings In The Certificate Template, If Applicable. Otherwise,
 Automatically Issue The Certificateرا انتخاب کرده و روی  OKکلی می کنیم .برای بستن کادر محاوره ای  Propertiesیکبار دیگر
روی  OKکلی می کنیم
 CAما اکنون آماده صدور گواهی نامه  EFSبصور اتوماتی می باشد
خالصه درس


پیکربندی لغو  CAچند جزء مختلف دارد .اولین آنها نقاط توزیع  Certificate Revocation Listمی باشد .دومی همپوشانی بین  CRLو
 Delta CRLهایی اس که به درخواس کننده فرستاده می شود .سوم زمانبندی اس که برای انتشار  CRLها استفاده می کنیم



 CAها برای داشتن توانایی پشتیبانی  autoenrollmentو تغییر دادن و شخصی سازی الگوهای گواهی نامه باید  enterprise CAباشند



 Online responderها با هدف پایداری سرویس آرایه ای از سیستم ها می سازند .ی
داشته باشد.

آرایه می تواند عملکردی مشابه دو  CAو یا بیشتر



 ORها باید به گواهی نامه های ) Online Certificate Status Protocol (OCSPبرای پاسخ به درخواستها استناد کنند .این گواهی نامه
ها محتوای پاسخ فرستاده شده از  ORرا رمزنگاری می کنند



 ORها همچنین قبل از اینکه بتوانند بطور کامل سرویس بدهند به پیکربندی  Authority Information Access extensionنیاز دارند.
این  extensionبه بخشی از ویژگیهای  certificate authorityمی باشد.



هر  CAکه  ORمی باشد باید پیکربندی لغو مخصوص بخود را داشته باشد چون هرکدام گواهی نامه مخصوص به خود را دارند .گواهی نامه
هابرای اینکه در آرایه شرک کنند باید مورد اعتماد باشند .پیکربندی لغو برای جل اعتماد دیگر اعضای آرایه به ی  CAخاص در آرایه استفاده
می شود



حفاظ از  CAها در زیرساخ ضروری اس  .به همین عل اس که از تمام اطالعا  CAحتی گواهی نامه ها نسخه پشتیبان تهیه می شود
که باید بسیار مراق آن بود چون حاوی اطالعا بسیار حساسی می باشد

سئواال پایان درس
 -1فرض کنید به عنوان مدیر شبکه  PKIدر شرک  Contosoمشغول به کار هستیم .می خواهیم  ORرا پیکربندی کنیم .قبال OCSP Response
 Signing certificatesو  Authority Information Access extensionرا پیکربندی کرده و سیستم را مجددا راه اندازی کرده ایم .اکنون
می خواهیم مطمئن شویم که گواهی نامه بطور اتوماتی

در سرور بارگذاری شده اس  .ی

کنسول سفارشی برای ابزار  Certificatesدرس می

کنیم اما هنگامی که می خواهیم گواهی نامه ها را در گره  Personalببینیم  ،ابزار ظاهر نمی شود .تصمیم می گیریم گواهی نامه را به طور دستی وارد
کنیم  .اما هنگامی که از ویزارد  Request New Certificateاستفاده می کنیم متوجه می شویم گواهی نامه در دسترس ما نیس  .مشکل چه می
تواند باشد؟
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 . Aنمی توانیم از طریق ویزارد درخواس گواهی نامه کنیم .باید این کار را با دستور  Certutil.exeانجام دهیم.
 . Bالگوهای امنیتی الگوی گواهی نامه بدرستی تنظیم نشده اند
 . Cنمی توانیم ی  OCSP Response Signing Certificateدر این سرور بارگذاری کنیم
 . Dنیازی به وارد کردن دستی این گواهی نامه نیس چون با بروز رسانی بعدی  Group Policyبصور اتوماتی

بارگذاری می شود

فصل 16

Active Directory Rights Management Services
 )AD RMS( Active Directory Rights Management Servicesکه قبال به طور خالصه Rights Management
 Servicesنامیده می شد به منظور دسترسی شبکه داخلی به دنیای بیرون طراحی شده اس  .ولی حاال این توسعه به مالکی معنوی
نیز تعمیم پیدا کرده اس  .کاربران از زمان شروع کار با کامپیوتر با ) Digital Rights Management (DRMدس و پنجه نرم
میکردهاند .در اولین روزهای دنیای دیجیتال تولیدکنندههای نرمافزار خیلی به دنبال حفاظ از نرم افزارهایشان بودند .حتی حاال هم
برخی تولیدکنندگان از کلیدهای سخ افزاری برای اجرای نرمافزارهایشان استفاده میکنند و برخی دیگر به رویکرد مبتنی بر وب و
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فرایند تایید اعتبار روی آورده اند .برای مثال هنگام عرضه ویندوز ویستا ،مایکروساف روش جدید صدور مجوز را معرفی کرد که یکی از
گزینهها ) Key Management Server (KMSمیباشد.
تولید نرمافزار تنها صنع درگیر با مدیری حقول کاربری نیس  .صنع موسیقی نیز تح تاثیر این مسئله قرار دارد تا بهترین روش
برای حفاظ از موسیقی دیجیتال را پیدا کند و حتی گاهی روشهای سئوال برانگیز نیز استفاده میشود .برای مثال در سال 1111
 Mark Russionovichکه حاال به استخدام مایکروساف درآمده اس فهمید که  Sony BMGی

 root kitدر CD player

هایش نص میکند و هنگام اجرا روی کامپیوتر فعال میگردد .این  root kitاز طریق اینترن اطالعا  playlistرا به سرور مرکزی
شرک  Sonyارسال میکرد .این قضیه باعث بحث و جدلهای فراوان درباره رفتار سازندگان موسیقی در رابطه با حفاظ اطالعا شد.
حاال بسیاری تصمیم گرفتهاند موسیقیشان را در قال  MP3بدون محافظ بفروشند .وقتی ترانهای را میخریم مسئول حفاظ از آن
خواهیم بود .ولی از طریق هر دستگاه دلخواهی میتوانیم آنرا اجرا کنیم .بهرحال این نشان میدهد که  DRMچقدر میتواند پیچیده
باشد.
موسیقی و نرم افزار تنها مواردی نیستند که احتیاج به محافظ دارند .در مراکز داده مردم به دنبال فناوریهای جدیدی هستند که بتواند
حقول معنویشان را پاسداری کند .برای مثال نکته مثب درباره  e-mailاین اس که به طور خودکار مذاکرا را نگهداری میکند.
هربار که به ی

پیغام پاسخ میدهیم پیغام اصلی در پاسخ ظاهر میشود .بدون  DRMهمه میتوانند محتوای این پاسخ را در هر زمانی

تغییر دهند .حتی بدتر از آن هر کسی میتواند بدون اینکه ما بدانیم مکاتبا ما را برای دیگران ارسال کند .پیادهسازی  DRMبرای
محافظ از محتوای  e-mailاجازه تغییر محتویا را حتی اگر به پیغام دیگری اضافه شده باشد نمیدهد.
همین وضعی برای دیگر حقول مالکی معنوی نیز صادل اس  .مثال اسناد  .Officeبسیاری از سازمانها به ارزش مالکی معنوی
خود متکی هستند .از دس دادن این مالکی ا ز طریق سوء استفاده کپی غیرمجاز یا سرق خسارا جبران ناپذیری را به سازمان وارد
میکند .نیاز نیس ما ی

سازمان بزرگ باشیم تا از منافع مدیری حقول مالکی بهرهمند شویم .هرگاه گذران زندگی ما بر پایه تولید

اطالعا باشد باید از  DRMبرای حفظ منافع خود استفاده کنیم.
 AD RMSاز طریق ترکی ویژگیهای متفاوتی از حقول مالکی معنوی حفاظ میکند AD RMS .به واسطه رابطه مستقیم با
 AD DSاز  AD CSو  AD FSاستفاده میکند AD CS .گواهینامههای  PKIرا تولید میکند که  AD RMSاز آنها در اسناد
خود بهره میگیرد AD FS .سیاس های  AD RMSرا به آنسوی دیواره آتش توسعه میدهد و مالکی معنوی ما را بین شرکای
تجاری حفظ میکند( .شکل )11 -1
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 AD RMSگستره اقتدار ما را به آن سوی مرزهای شبکه میکشاند.

شکل 11 -1

اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی نقش دیگری از Active Directory
 oپیکربندی AD RMS

دروس این فصل:


درس  :1درک و نص AD RMS



درس  :1پیکربندی و استفاده از AD RMS

قبل از شروع
برای ادامه دروس این فصل باید موارد زیر انجام شود:


ویندوز سرور  2008روی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص شود .نام کامپیوتر باید  SERVER01بوده و نقش  DCرا

در دامنه  contoso.comداشته باشد.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseروی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص شود .نام کامپیوتر باید SERVER03

بوده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرورهای سیاس  AD RMSمیباشد که نص خواهد
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شد .بهتر اس دارای درایو  Dباشد که دادههای  AD RMSرا ذخیره کند .حجم  11گیگابای برای این تمرینا کافی اس
اگرچه پیشنهاد مایکروساف  81گیگابای میباشد.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseروی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص شود .نام کامپیوتر باید SERVER04

بوده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرورهای سیاس  AD RMSمیباشد که نص خواهد
شد .بهتر اس دارای درایو  Dباشد که دادههای  AD RMSرا ذخیره کند .حجم  11گیگابای برای این تمرینا کافی اس
اگرچه پیشنهاد مایکروساف  81گیگابای میباشد.


ویندوز سرور  2003نسخه  Enterpriseروی ی

کامپیوتر فیزیکی یا مجازی نص شود .نام کامپیوتر باید SERVER05

بوده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرور  SQLمیباشد که برای اجرای پیکربندی و گزارش
گیری استفاده میشود .این کامپیوتر باید دارای ی

درایو  Dباشد تا بتواند دادههای  SQlرا ذخیره کند .پیشنهاد

مایکروساف  11گیگابای میباشد.
همان طور که میبینیم تس  AD RMSنیاز به چند کامپیوتر دارد .برای این منظور میتوانیم از زیرساخ مجازی استفاده کنیم .بهتر
اس برای استفاده از  AD RMSپس از توزیع ،ی

کالین ویستا و  Office 2007نیز اضافه کنیم.

درس  : 1درک و نصب AD RMS
بسیاری از سازمانها پیادهسازی  AD RMSرا در چند سطح انجام میدهند.


سطح اول روی استفاده داخلی مالکی معنوی تمرکز دارد .در این سطح پیادهسازی حقول دسترسی مناس برای اسناد خود
انجام میشود .به این ترتی کارکنان سازمان فقط ت وانایی مشاهده و مدیری محتویا مربوط به خود را خواهند داش  .این
محتویا کپی نخواهد شد مگر تح شرایط امنیتی سخ .



سطح دوم به اشتراکگذاری محتویا با شرکاس  .شرکا میتوانند اسناد را مشاهده کنند ولی امکان کپی یا به اشتراکگذاری
آنها را ندارند.



سطح سوم مخاطبین وسیعتری را تح پوشش قرار میدهد .مالکی معنوی میتواند در حال محافظ شده در آنسوی
مرزهای شبکه دردسترس قرار گیرد .به دلیل اینکه اسناد محافظ شده اس نمیتوان آنها را کپی یا توزیع کرد مگر اینکه
اختیار الزم اعطاء گردد.

در هر کدام از سطوح باال باید سیاس حفاظتی اسناد اعمال گردد .کارکنان باید به طور کامل آموزش ببینند و عواق فاش شدن
اطالعا را برای افراد متفرقه درک کنند .شرکاء نیز باید سیاس سازمان را بدانند تا بتوانند از اطالعا سازمان محافظ کنند .وقتی به
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مخاطبین بیشتری سرویس میدهیم آنها نیز باید بدانند سیاس های حفاظتی ما چگونه اس تا بتوانند به صور صحیح با اطالعا کار
کنند.
هر سطح از سطوح باال نیاز برای رعای استراتژیهای حفاظتی به اجزاء دیگری نیاز دارد.
بعد از این درس میتوانیم :


اجزایی که سرویس  AD RMSرا تشکیل میدهند درک کنیم.



سناریوهای مختلف توزیع  AD RMSرا درک کنیم.



پیشنیازهای  AD RMSرا برای توزیع درک کنیم.



 AD RMSرا در سناریوهای مختلف نص کنیم.

زمان تقریبی  11 :دقیقه
درک AD RMS
همانطور که اشاره شد  AD RMSنسخه به روز شده  Microsoft Windows Rights Management Servicesمیباشد که
در ویندوز سرور  2003ارائه شد .با ارائه نسخه جدید ،مایکروساف ویژگیهای جدید متعددی به  AD RMSاضافه کرد .ولی
سناریوهای توزیع  AD RMSبه همان شکل باقی ماند.
 AD RMSبرای حفاظ از اطالعا حساس با ی

کالین مخصوص  AD RMSکار میکند .حفاظ توسط نقش سرور AD

 RMSتامین میشود که به منظور مدیری اعطاء مجوز و گواهی طراحی میشود .اطالعا شامل پیکربندی و گزارشا در بان
اطالعاتی نگهداری میشود .در محیطهای تس این بان
سرور  2008موجود اس ولی در محیظهای بزرگتر به ی

میتواند ) Windows Intenal Database (WIDباشد که در ویندوز
موتور بان

اطالعاتی رسمی مانند  SQL Server 2005یا  2008روی

سرور مجزا نیاز داریم .این کار باعث تقسیم بار  AD RMSروی سرورهای اجراکننده این نقش میشود WID .از ارتباطا راه دور
پشتیبانی نمیکند بنابراین فقط ی

سرور میتواند از آن استفاده کند IIS 7.0 .سرویسهای وبی را برای  AD RMSفراهم میکند و

سرویس  Microsoft Message Queuingهماهنگی را در محیطهای توزیع شده به عهده دارد .کالین  AD RMSدسترسی به
ویژگیهای  AD RMSرا فراهم میکند .به عالوه دایرکتوری  AD DSتاییدهوی ومدیری ترکیبی را ممکن میسازد .به این ترتی
که  AD RMSبرای تایید هوی کاربران و بررسی مجوز استفاده از سرویس از  AD DSاستفاده میکند .این موارد زیرساخ

AD

 RMSرا تشکیل میدهند( .شکل )11 -1
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زیرساخ  AD RMSپایدار

شکل 11 -1

وقتی سرور  AD RMSرا نص میکنیم به صور پیشفرض ی

کالستر ریشه ایجاد میشود .این کالستر به منظور کار با

درخواس های مجوز و گواهی طراحی شده اس  .در هر  AD DS forestی
 licensing-onlyداشته باشیم که به طور خودکار ی
 RMSروی ی

کالستر ریشه موجود اس  .همچنین میتوانیم سرور

کالستر  licensingایجاد میشود .کالستر زمانی ایجاد میشود که بان

AD

سرور مجزا توزیع شود .هرگاه سرور  AD RMSجدیدی با نقش ریشه یا  licensingافزوده شود به طور خودکار در

کالستر موجود مرتبط قرار میگیرد .به دو دلیل مایکروساف توصیه میکند از نقش ریشه استفاده شود تا نقش : licensing-only


کالسترهای ریشه با همه عملیا  AD RMSکار میکنند بنابراین چندمنظوره هستند.



کالسترهای ریشه و  licensing-onlyمستقل هستند یعنی روی یکدیگر تقسیم بار ندارند .ولی اگر همه سرورها به عنوان
ریشه نص شوند به طور خودکار روی یکدیگر تقسیم بار میکنند.

پس از اینکه زیرساخ آماده شد میتوانیم برنامههای کاربردی تولیدکننده اطالعا را مانند بسته  ،Officeکالین  e-mailو
نرمفزارهای سازمانی اجرا کنیم و مطمئن باشیم  AD RMSاز این اطالعا محافظ میکند .وقتی کاربران اطالعا را تولید میکنند
نیز مشخص میکنند چه کسی میتواند آنها را بخواند ،تغییر دهد ،چاپ کند ،منتقل کند و یا دستکاری کند .به عالوه میتوانیم الگوهایی
را از سیاس بسازیم که هنگام ایجاد اسناد به آنها اعمال شود.
حقول دسترسی به اسناد در خود آنها ثب میشود بنابراین حتی اگر اطالعا از حوزه شبکه ما نیز خارج شود حفاظ شده باقی خواهند
ماند AD RMS .ی

سری سرویسهای وبی را ارائه میدهد که میتوانیم قابلی های آنرا در برنامههای خود به کار گیریم .به دلیل

اینکه این سرویسها مبتنی بر وب هستند در شبکههای غیرمایکروسافتی نیز قابل استفاده هستند.
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ویژگیهای جدید AD RMS
ویژگیهای جدید  AD RMSبه ترتی زیر اس :


در حال حاضر این سرویس یکی از نقشهای ویندوز سرور  2008اس  .در نسخههای قدیمی ویژگیهای  AD RMSدر
بستههای نرمافزاری قابل دانلود بود .به عالوه  Server Managerهمه سرویسهای وابسته و اجزاء مورد نیاز سرویس را
فراهم میکند .همچنین در زمان نص اگر هیت بان



اطالعاتی معرفی نشود به طور خودکار  WIDنص میشود.

 AD RMSهمانند بقیه نقشهای سروری از طریق کنسول  MMCمدیری میشود .نسخههای قدیمی از رابط وب برای
مدیری استفاده میکرد.



 AD RMSحاال با  AD FSارتباط مستقیم دارد که به ما امکان میدهد سیاس های مدیری حقول دسترسی را به
آنسوی دیواره آتش به سم شرکاء تجاری خود توسعه دهیم .یعنی شرکاء ما نیازی به زیرساخ  AD RMSندارند و از
طریق  AD FSمیتوانند به ویژگیهای آن دسترسی پیدا کنند .در نسخههای قبلی برای توسعه سرویس به آنسوی مرزهای
شبکه خود میبایس از  Windows Live IDاستفاده میکردیم .با ترکی دو سرویس  AD RMSو  AD FSدیگر
نیازی به محصوال غیرمایکروسافتی برای حفاظ از اطالعا نداریم .برای استفاده از این ویژگی ( )federationقبل از نص
 AD RMSو ترکی آن با  AD FSباید ی
سرویس پ



 trustبرقرار شود .و همچنین باید جدیدترین کالین  RMSمثل ویستا یا

 1نسخههای قبلی ویندوز را به کار ببریم .اطالعا بیشتر در فصل  11ارائه میشود.

سرورهای  AD RMSهنگام ساخ نام خود را ثب میکنند .این ثب نام باعث تولید ی

Server Lincense

) Certificate (SLCمیشود که به سرور اجازه شرک در ساختار  AD RMSرا اعطاء میکند .در نسخههای قبلی نیاز به
دسترسی به  Microsoft Enrollment Centerاز طریق اینترن بود تا  SLCصادر شود .به همین دلیل میتوانیم AD
 RMSرا در شبکههای مجزا بدون دسترسی به اینترن پیادهسازی کنیم.


در نهای  AD RMSنقشهای مدیریتی جدیدی را داراس به طوری که میتوان به جای اعطاء حقول بیش از حد مدیریتی
اجازه اجرای وظایف خاص را روی سرور اعطاء کرد .چهار نقش مدیریتی عبارتند از :
 AD RMS Enterprise Administrators oکه میتواند همه جنبههای  AD RMSرا مدیری

کند .این

گروه شامل کاربر نص کننده نقش و گروه  Administratorsمحلی اس .
 AD RMS Template Administrators oاین گروه توانایی خواندن اطالعا

از زیرساخ

 AD RMSو

ساخ  ،ویرایش و انتقال الگوهای سیاس دسترسی را دارد.
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AD RMS Auditors o

اعضاء این گروه میتوانند گزارشا و وقایع را مدیری کنند .این گروه به اطالعا

زیرساخ  AD RMSدسترسی فقط خواندنی دارند.
AD RMS Service o

شامل حسابهای سرویس  AD RMSمیباشد که در هنگام نص تعیین

میشود.
به دلیل اینکه این گروهها محلی هستند بهتر اس گروههای مشابه در دایرکتوری  AD DSساخته شده و این گروهها را به گروههای
محلی روی سرورهای  AD RMSاضافه کنیم .سپس زمانی که بخواهیم مجوز مدیریتی روی نقش سرور اعطاء کنیم کافی اس کاربر را
به گروه مناس در  AD DSاضافه کنیم.
اساسا حفاظ از اطالعا از طریق  AD RMSبا صدور گواهینامه از روی سرور انجام میشود .این گواهینامهها کاربران ،گروهها،
کامپیوترها ،برنامههای کاربردی یا سرویسها را شناسایی میکند تا به آنها اجازه ساخ و انتشار محتوا را بدهد .بعد از اینکه
انتشاردهنده محتوا مورداطمینان قرار گرف میتواند به محتوای خود دسترسی داده و شرایط تعیین کند .هربار که کاربر ی
سیاس حفاظتی روی ی

سند تعیین میکند  AD RMSمجوز انتشار برای آن صادر میکند .با عجین شدن این مجوز با

محتوا دیگر نیازی به سرور  AD RMSبرای حفاظ

محتوا وجود ندارد.

محتوا با کلیدهای مخصوص رمزنگاری به رمز در میآید چیزی شبیه به کلیدهایی که در  AD CSساخته میشود .کاربران برای
مشاهده داده باید از طریق ی

مرورگر یا برنامهای که میتواند با  AD RMSکار کند اقدام کنند .اگر برنامه نتواند با AD

 RMSکار کند کاربران نیز نمیتوانند اطالعا را ویرایش کنند زیرا برنامه نمیتواند سیاس حفاظتی را خوانده و داده را
رمزگشایی کند.
وقتی کاربران دیگر بخواهند به محتوا دسترسی پیدا کنند کالین های  AD RMSدرخواس مجوز استفاده را به سم سرور صادر
میکنند .اگر کاربر ی

هوی مورد اعتماد باشد سرور این مجوز را صادر میکند .مجوز استفاده ،مجوز حفاظ این سند را

خوانده و این حقول دسترسی را برای تمام عمر روی سند اعمال میکند.
کاربران مورداعتماد برای تسهیل در فرایند انتشار می توانند از الگوهای از پیش تعریف شده مجوزهای حفاظتی بسازند .این الگوها
میتوانند از طریق ابزارهای مشهوری مانند پردازشگرهای متن و غیره اعمال شوند .همانند شکل  11 -2هر الگو ی

سیاس

استفاده از پیش تعریف شده را اعمال میکند.
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شکل 11 -2

فرایند انتشار AD RMS

انواع نصب AD RMS
هر سازمانی از لحاظ حفاظتی دارای نیازمندیهای خاص خود میباشد .به همین دلیل  AD RMSدارای توزیعهای متنوعی به شرح
زیر اس :


توزیع ت سروری در این توزیع  AD RMSروی ی

سرور و برای پشتیبانی از بان

اطالعاتی  WIDنص

دلیل اینکه همه اجزاء محلی هستند دسترسپذیری سرویس آنها زیاد نیس  .در محیطهای تس

نص

میشود .به

میشود اگر بخواهیم

از این نوع در آنسوی دیواره آتش استفاده کنیم باید استثنائا  AD RMSرا به شکل مناس اضافه کنیم.


توزیع داخلی

در این حال

 AD RMSدر نظر بگیریم وگرنه نقش  AD RMSقابلی تقسیم بار نخواهد داش .

سرور مجزا برای بان


توزیع اکستران

نص

روی چند سرور انجام میشود که با دایرکتوری  AD DSعجین شدهاند .ما باید ی

وقتی کاربران سیار باشند و از محدوده شبکه خارج شوند باید از این نوع توزیع استفاده کنیم .در این مدل

باید استثنائا دیواره آتش را به طور مناسبی پیکربندی کنیم و  URLاکستران مخصوصی را روی سرور وب به سم شبکه
بیرونی اضافه کنیم تا کالین های خارجی اجازه ارتباط داشته باشند.


توزیع multifoerst
هم ارتباط دارند .در این حال
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گواهی  SSLاعطاء میکنیم .همچنین باید  AD DS forest schemaرا توسعه

کالسترهای  AD RMSمیباشد ی

دهیم تا اشیاء  AD RMSرا شامل شود .اگر در هر  forestی

سرور  Exchangeموجود باشد نیازی به توسعه نیس  .در

نهای حساب سرویس  AD RMSکه سرویس را اجرا میکند باید برای همه  forestها مورد اعتماد باشد.


همچنین امکان توسعه کالستر ریشه به  forestهای دیگر از طریق  AD FSوجود

 AD RMSبا توزیع AD FS

دارد .برای این کار باید شرایط را به شکل زیر آماده کنیم:
 .1ی

گواهی  SSLبه وب سای

میزبان کالستر ریشه  AD RMSدر نظر بگیریم .این کار باعث تضمین ارتباط امن

بین کالستر و سرور  AD FS resourceمیشود.
 .1کالستر ریشه نص شود.
 .2قبل از نص

نقش  Identity Federation Supportمربوط به  AD RMSارتباط  federated trustرا آماده

کنیم.
 .1روی سرور  AD FS resource partnerی

برنامه  claims-awareبرای  poplineهای مجوز و گواهی

بسازیم.
 .1حق کاربری  Generate Security Auditsرا به حساب سرویس  AD RMSاعطاء میکنیم.
 URL .1کالستر اکستران

را در  AD RMSتعریف میکنیم و بعد سرویس نقش AD RMS Identity

 Federation Supportرا از طریق  Server Managerنص

میکنیم .در حین نص

به federation URL

نیاز داریم.


توزیع سرور در حال Licensing-Only

در شبکههای پیچیده گاهی نیاز اس

 licensing-only AS RMSداشته باشیم .در این گونه موارد باید ابتدا ی
ریشه  AD RMSداده و سپس کالستر ریشه را نص

عالوه بر کالستر ریشه ی

گواهینامه  SSLبه وب سای

کالستر

میزبان کالستر

کنیم .بعد از آمادهسازی موارد فول میتوانیم سرور lincensing-

 onlyرا نص کنیم.


ارتقاء  Windows RMSبه AD RMS

جه ارتقاء سرور موارد زیر را باید انجام میدهیم:

 .1سیستمهای  RMSباید دارای سرویس پ
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 .1بهتر اس از همه سرورها و بان

اطالعاتی پیکربندی پشتیبان تهیه کنیم.

 .2اگر از ثب نام آفالین برای  Windows RMSاستفاده میکنیم باید از تکمیل ثب نام مطمئن شویم.
 .1اگر در سرویس دایرکتوری  service connection pointداشته باشیم باید از همان  URLبرای ارتقاء استفاده
کنیم.
 .1اگر بان

اطالعاتی  Windows RMSروی  MSDEقرار دارد باید به نسخه  SQL Serverارتقا یابد.

 .1صف  RMS Message Queuingرا خالی کرده تا همه پیغامها روی بان

 RMS loggingنوشته شود.

 .1قبل از ارتقاء سرور  licensing-onlyکالستر ریشه را ارتقاء میدهیم .این کار باعث میشود هنگام ارتقاء سرور
 self-signed SLC ، licensingکالستر ریشه در دسترس باشد.
 .8همه سرورهای دیگر را در کالستر  RMSارتقاء میدهیم.
این سناریوها مهمترین ساختارهای توزیع  AD RMSاس .
نصب AD RMS
نص کامل  AD RMSکامال پیچیده اس  .به خاطر داشته باشید که در ی

 AD DS forestباید ی

کالستر وجود داشته باشد و

همه پیشنیازها نیز قبال آماده شده باشد .در طول این فرایند آمادهسازی باید تصمیم بگیریم سیستمهای  AD RMSرا چگونه توزیع
کنیم .آیا فقط از اعضاء کالستر ریشه استفاده میشود یا وظایف بین کالسترهای ریشه و  licensingتقسیم میشود؟ آیا تعاملی با خارج
از شبکه داریم؟ آیا توزیع فقط داخلی اس ؟ جواب هر کدام از این سئوالها معماری توزیع و پیادهسازی  AD RMSرا شکل میدهد.
پس از این مقدما آماده نص هستیم .این کار عملیا چندمرحلهای بوده و به مراقب و توجه نیاز دارد.
آمادهسازی مقدمات نصب AD RMS
نص  AD RMSدارای پیشنیازهای بسیاری اس  .اگر هدف تس باشد موارد کمتر خواهد بود ولی اگر در محیط واقعی پیادهسازی
شود باید در منتهای دق کار انجام شود .بنابراین محیط تس را تا حد ممکن شبیه محیط واقعی طراحی میکنیم تا در حین کار در
محیط واقعی به مشکل جدیدی برخورد نکنیم.
با پیشنیازها شروع میکنیم .جدول  11 -1نیازمندیهای اساسی دیگر نص  AD RMSرا خالصه میکند.
جدول 11 -1

نیازمندیهای سیستم RMS

سخ افزار  /نرمافزار
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دو پردازشگر  Pentium 4.3 GHzیا

پردازشگر  Pentium 4.3 GHzیا باالتر

پردازشگر

ی

حافظه

512 MB

1024 MB

فضای دیس

40 GB

80 GB

سیستم عامل

هر کدام از نسخههای ویندوز سرور  2008به غیر

ویندوز سرور نسخه  Enterpriseیا

از  Web Editionو سیستمهای Itanium-

Datacenter

باالتر

based
فایل سیستم

 FAT32یا NTFS

Messaging

Message Queuing

سرویسهای وب

 IISبا ASP.NET

NTFS

مالحظا AD RMS

جدول 11 -1

کامپونن
 URLسرور وب

مالحظا
 URLهایی را که تغییر نمیکنند رزرو میکنیم و نام کامپیوتر را در آن دخیل
نمیکنیم .از  localhostنیز استفاده نمیکنیم .برای ارتباطا داخلی و خارجی از
 URLهای متفاو استفاده میکنیم.

Active Directory
Domain Services

از دامنه  AD DSویندوز سرور  2000با سرویس پ

 2یا ویندوز سرور  2003و یا

 2008استفاده میکنیم .در صور امکان دامنه دیگری در ویندوز سرور  2008ایجاد
میکنیم.
محل نص

 AD RMSرا روی همان دامنهای که کاربران آن حضور دارند نص میکنیم .در صور
امکان ی

 forestبا چند دامنه نص میکنیم و  AD RMSرا در دامنه اصلی فرزند

نص میکنیم.
حساب دامنه

از آدرسهای  E-mailپیکربندی شده در  AD DSاستفاده میکنیم.

حساب سرویس

از حسابهای کاربری دامنه استاندارد که عضو گروه  Administratorsمحلی هستند
استفاده میکنیم .حسابهای سرویس مبتنی بر دامنه که حق کاربری Genetate
 Security Auditsدارند مناس هستند.
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از ی

حساب نص

حساب دامنه استفاده میکنیم .این حساب نباید روی کار هوشمند باشد .باید

دارای دسترسی مدیریتی محلی داشته باشد .برای تولید  connection pointباید عضو
گروه  Enterprise Adminsباشد .برای استفاده از بان

اطالعاتی خارجی باید عضو

نقش  System Administratorsروی سرور  DBباشد.
سرور بان

اطالعاتی

از  WIDیا سرور  SQL 2005با سرویس پ

 1به بعد استفاده میشود که حاوی

 stored proceduteباشد .برای تحمل خرابی از سرور  SQL 2005با سرویس پ

1

نص شده روی کامپیوتر دیگر استفاده میشود.
Database instance

 Instanceبان

اطالعاتی  AD RMSرا ساخته و نامگذاری میکنیم .سپس سرویس

 SQL Server Browserرا قبل از نص استار میکنیم.
گواهینامه نص

ی

گواهی  SSLبرای کالستر  AD RMSدریاف میکنیم .از گواهینامهها فقط در

محیطهای تس استفاده میکنیم .ی

گواهینامه مورد اعتماد از ی

 CAتجاری

خارجی دریاف کرده و گواهی را قبل از نص  AD RMSنص میکنیم.
محافظ از کلید کالستر

کلید کالستر را در بان

اطالعاتی پیکربندی  AD RMSذخیره میکنیم .در صور

امکان از دستگاه محافظ سخ افزار برای ذخیره کلید استفاده میکنیم و آنرا روی همه
سرورها نص میکنیم
پیکربندی DNS

رکوردهای  CNAMEسفارشی مجزا برای  URLکالستر ریشه و سرور بان

اطالعاتی

میسازیم
نام رسمی انتخاب میکنیم .مثال نام سازمان خود

نام سرور صادرکننده گواهی

قبل از نص ی

کالین AD RMS

از مرورگر یا برنامهای که بتواند با  AD RMSکار کند استفاده میکنیم،Word(.
)PowerPoint ،Outlook

استفاده از کار هوشمند

میتواند با  AD RMSعجین شود ولی نه برای راهاندازی .از کار هوشمند برای حساب
مخصوص نص استفاده نمیکنیم چون کار نمیکند.

سیستم عامل کالین

ویندوز ویستا به صور پیشفرض حاوی کالین  AD RMSاس  .ولی ویندوز  XPبه
کالین  RMSبا سرویس پ

 1نیاز دارد.

همانطور که میبینیم نص  AD RMSدر محیط واقعی کار سادهای نیس .
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درک گواهینامههای AD RMS
 AD RMSبه دلیل اینکه دادهها را رمزنگاری میکند همانند  AD CSاز گواهینامهها استفاده میکند و این گواهینامهها را در
زیرساخ  AD RMSبه کاربران مختلفی اعطاء میکند .همچنین از مجوزها در قال

Extensible Rights Markup Language

) (XrMLبهره میبرد .به دلیل اینکه این مجوزها در محتوای تولید شده توسط کاربر درج میشوند از جهتی گواهی نیز محسوب
میشوند .همانند  AD RMS ، AD CSزنجیرهای از  trustرا تشکیل میدهد که بتواند گواهی یا مجوز را اعتبارسنجی کند .جدول
 11 -2گواهینامههای مختلف مورد نیاز زیرساخ  AD RMSرا خالصه میکند.
جدول 11 -2

گواهینامههای AD RMS
محتوا

گواهینامه
گواهی Server licensor

گواهینامه خودکار میباشد که در طول راهاندازی  AD RMSاولین سرور در کالستر ریشه

()SLC

تولید میشود .اعضاء دیگر کالستر ریشه این  SLCرا به اشتراک میگذارند .اگر کالستر
 licensing-onlyپیکربندی شود خود  SLCساخته و آنرا با اعضاء کالستر خود به اشتراک
میگذارد .طول عمر هر  111 SLCسال اس .

گواهینامه  RAC Right accountها برای کاربران مورد اعتماد که حساب  email-enabledدر  AD DSدارند صادر
()RAC

میشود RAC .ها وقتی کاربر برای اولین بار سعی میکند محتوای محافظ شده را باز کند
ساخته میشوند RAC .های استاندارد کاربران را به همراه کامپیوترشان تشخیص میدهد و طول
عمر  211روز دارند RAC .های موق کاربر را به کامپیوتر مشخصی نسب نمیدهند و برای 11
دقیقه اعتبار دارند RAC .حاوی کلید عمومی و خصوصی کاربر اس  .کلید خصوصی با کلید
خصوصی کامپیوتر رمزنگاری میشود( .به گواهینامه  Machineدر همین جدول مراجعه شود).

گواهینامه Client
)CLC( licensor

پس از اینکه کاربر  RACدریاف کرد و برنامه  AD RMS-enabledرا اجرا کرد برنامه به طور
خودکار ی

درخواس  CLCبه کالستر  AD RMSارسال میکند .برای این کار کامپیوتر

کالین باید در شبکه باشد ولی بعد از دریاف

 CLCمیتواند از شبکه خارج شود .به دلیل اینکه

 CLCبا  RACمربوط به کالین عجین اس اگر  RACلغو شود  CLCنیز بی اعتبار خواهد
شد CLC .حاوی کلید عمومی  licensorکالین  ،کلید خصوصی  licensorکالین که توسط
کلید عمومی کاربر رمزنگاری میشود و کلید عمومی کالستر  AD RMSمیباشد .کلید
خصوصی  CLCبرای رمزنگاری محتوا استفاده میشود.
گواهینامه Machine

وقتی برای اولین بار برنامه  AD RMS-enabledاستفاده میشود این گواهی ساخته میشود.
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کالین  AD RMSدر ویندوز به طور خودکار این فرایند را مدیری میکند .این گواهینامه
 containerامنی را روی کامپیوتر ایجاد میکند که گواهینامه  machineبا پروفایل کاربر
مرتبط شود .این گواهینامه حاوی کلید عمومی برای کامپیوتر فعال شده اس  .کلید خصوصی در
آن  containerقرار میگیرد.
این مجوز زمانی ساخته میشود که کاربر محتوا را به حال محافظ شده ذخیره کند .این مجوز

مجوز انتشار

مشخص میکند کدام کاربران و تح چه شرایطی میتوانند از محتوا استفاده کنند و چه حقوقی
در مورد محتوا دارند .این مجوز برای رمزگشایی محتوا از کلید محتوای متقارن و کلید عمومی
کالستر بهره میبرد.
مجوز استفاده به کاربری که محتوای محافظ شده را باز میکند تعلق میگیرد .با  RACکاربر

مجوز استفاده

عجین شده و حقول دسترسی کاربر روی محتوا را لیس میکند .اگر  RACدر دسترس نباشد
کاربر نمیتواند با محتوای محافظ شده کار کند .حاوی کلید متقارن برای رمزگشایی محتواس .
این کلید با کلید عمومی کاربر رمزنگاری میشود.

مراحل نصب
حاال که نیازمندیهای نص را متوجه شدیم آماده نص میشویم .قبل از شروع باید مقدما لیس شده در جدول  11 -1را آماده
کنیم.
نصب AD RMS
 .1با کاربر  Enterprise Administratorبه سرور عضو دامنه دارای ویندوز سرور  2008نسخه  Standardیا Enterprise
و یا  Datacenterوارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2روی گره  Rolesکلی

راس کرده و  Add Rolesرا انتخاب میکنیم.

 .1اطالعا  Before You Beginرا مرور کرده و  Nextمیزنیم.
 .1در صفحه  Active Directory Rights Management Services ، Select Server Rolesرا انتخاب کرده و روی
 Nextکلی

میکنیم .ویزارد  Add Roleاز ما میخواهد که نقش ) Web Server (IISرا با ویژگیهای مورد نیاز،

) Windows Process Activation Services (WPASو  Message Queuingرا اضافه کنیم.
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 .1اگر این سرویسها نص نباشند روی  Add Required Role Servicesکلی

میکنیم .روی  Nextکلی

میکنیم.

 .1در صفحه  Active Directory Rights Management Servicesاطالعا نقش انتخاب شده را مرور کرده و روی
 Nextکلی

میکنیم.

 .8در صفحه  Select Role Servicesعالم کادر  Active Directory Rights Management Serverرا زده و روی
 Nextکلی

میکنیم .گزینه  Identity Federation Supportرا در این مرحله انتخاب نمیکنیم .این گزینه را تا بعد از

ساخ ارتباط  AD FS federationنمیتوانیم نص کنیم.
 .9در صفحه  Create Or Join An AD RMS Clusterگزینه  Create A New AD RMS Clusterرا انتخاب کرده
و روی  Nextکلی

میکنیم .اگر کالستر قبال ساخته شده باشد و در حال نص سرور دوم باشیم باید Join An Existing

 AD RMS Clusterرا انتخاب کنیم چون در هر  forestفقط ی

کالستر میتوانیم داشته باشیم.

 .11در صفحه  Use A Different Database Server ، Select Configuration Databaseرا انتخاب کرده و روی
 Nextکلی

میکنیم .اگر بخواهیم از  WIDبرای میزبانی بان

اطالعاتی  AD RMSاستفاده کنیم مراحل  11و  11حذف

میگردد .به خاطر داشته باشید که وقتی از  WIDاستفاده میکنیم دیگر نمیتوانیم سروری را به این کالستر اضافه کنیم .از
 WIDدر محیطهای تس استفاده میشود اگر منابع سخ افزاری برای سرور بان
 .11برای پیدا کردن سرور میزبان بان
میکنیم .سپس روی  OKکلی

اطالعاتی روی  Selectکلی

اطالعاتی مناس کافی نباشد.

کرده و نام آنرا تایپ کرده و روی  Check Namesکلی

میکنیم.

 .11در لیس بازشوی  Database Instanceمورد مناس را انتخاب کرده روی  Validateو سپس روی  Nextکلی
میکنیم.
 .12در صفحه  Specify Service Accountروی  Specifyکلی

کرده  ،حساب کاربری و کلمه عبور دامنه را که برای

حساب سرویس  AD RMSباید استفاده شود تایپ کرده ،روی  OKکلی

کرده و سپس  Nextرا میزنیم .این حساب باید

عضو گروه  Administratorsمحلی باشد.
 .11در صفحه  Configure AD RMS Cluster Key Storageگزینه  Use CSP Key Storageرا انتخاب کرده و
سپس  Nextرا میزنیم .ما از روش  cryptographic storage prividerبه منظور محافظ از کلید کالستر AD RMS
استفاده میکنیم به دلیل اینکه روش امنتری اس  .در این روش باید ی
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گواهینامه را روی همه سرورهای  AD RMSقبل از اینکه بتوانیم آنها را به کالستر ریشه اضافه کنیم نص میکنیم.
همچنین میتوانیم کلید را در بان

اطالعاتی  AD RMSذخیره کنیم ولی امنی آن نسب به حال قبل پایینتر اس .

 .11در صفحه  Specify AD RMS Cluster Keyگزینه  CSPرا انتخاب میکنیم .امکان انتخاب cryptographic
 service providerسخ افزاری یا نرمافزاری وجود دارد .از این دو هر کدام که به سیاس های امنیتی ما نزدی تر اس
انتخاب کرده و  Create A New key With The Selected CSPرا انتخاب میکنیم .روی  Nextکلی
همچنین میتوانیم از کلید موجود نیز استفاده کنیم ولی زمانی این کار را انجام میدهیم که ی

بان

میکنیم.

اطالعاتی پیکربندی

خراب شده را بازیابی میکنیم.
 .11در صفحه  Select AD RMS Cluster Web Siteوب سای مورد نظر برای نص سرویسهای وب  AD RMSرا
انتخاب میکنیم و روی  Nextکلی

میکنیم .اگر تا آن موقع وب سای آماده نباشد نام وب سای Default Web Site

خواهد شد.
 .11در صفحه  Specify Cluster Addressگزینه ) Use An SSL-Encrypted Connection (https://را انتخاب
میکنیم .به عنوان بهترین روش امنیتی کالستر  AD RMSبهتر اس با استفاده از ارتباط رمزنگاری شده  SSLکار کند.
بهتر اس از ی

گواهینامه صادر شده از  CAتجاری خارجی استفاده شود به طوری که همه قابل اعتماد باشد .بهتر اس این
سرور نص شود به طوری که بتوانیم در مراحل نص آنرا انتخاب کنیم .از ارتباطا رمزنگاری شده

گواهینامه قبال روی ی

بپرهیزیم .وقتی قصد استفاده از  Identity Fedetationبرای  AD RMSخود داریم نباید از ارتباطا ناامن استفاده
کنیم.
 .18در بخش  Internal Addressاز صفحه  Specify Cluster Adderssنام  FQDNکالستر  AD RMSرا تایپ کرده و
روی  Validateکلی

میکنیم .اگر اعتبار تایید شد روی  Nextکلی

میکنیم .این نام باید ی

نام  FQDNمعتبر باشد و

در آینده قابل تغییر نیس  .اگر بخواهیم پور پیشفرض ارتباطا  AD RMSرا تغییر دهیم در همین صفحه میتوانیم این
کار را انجام دهیم .تغییر پور نیز در آینده امکانپذیر نمیباشد.
 .19روی  validateکلی

کرده و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Choose A Server Authentication Certificate For SSL Encryptionگزینه Choose An
) Existing Certificate For SSL Encryption (Recommendedرا انتخاب کرده و گواهینامه نص شده را
انتخاب و روی  Nextکلی
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منتقل کنیم .از گواهی  self-signedنیز میتوانیم استفاده کنیم یا اگر گواهی دریاف نشده باشد گزینه سوم را انتخاب
میکنیم تا رمزنگاری را به بعد موکول کنیم .بهرحال اگر آخرین گزینه انتخاب شود تا این گواهی دریاف و نص نشود نص
 AD RMSکامل نمیشود.
 .11در صفحه  Name The Server Licensor Certificateنام کالستر  AD RMSرا تایپ کرده و روی  Nextکلی
میکنیم.
 .11در صفحه  Register AD RMS Service Connection Pointگزینه Register The AD RMS Service
 Connection Point Nowرا انتخاب و روی  Nextکلی

میکنیم .این کار باعث ثب

AD RMS service

) connection point (SCPدر  AD DSمیشود .اگر در حین آمادهسازی کالستر هستیم و نیاز به نص اعضاء دیگر
کالستر قبل از شروع سرویس دهی به درخواس ها داریم گزینه Reginster The AD RMS Service Connection
 Point Laterرا انتخاب میکنیم.
 .12در صفحه ) Web Server (IISاطالعا  IISرا مرور میکنیم و روی  Nextکلی

میکنیم .صفحا اشاره شده در مراحل

 12و  11فقط در صورتی نمایش مییابند که قبال  IISروی سرور نص نشده باشد.
 .11در صفحه بعد انتخابهای پیشفرض سرور وب را نگه داشته و روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Confirm Installation Selectionانتخابهای خود را مرور کرده و روی  Installکلی
 .11وقتی نص کامل شد روی  Finishکلی

میکنیم.

میکنیم .از ویندوز خارج و دوباره وارد میشویم تا مجوزهای اعطاء شده به حساب

کاربری به روز گردد .حساب کاربری وارد شده وقتی نقش سروری  AD RMSنص میشود به طور خودکار عضو گروه AD
 . RMS Enterprise Administratorsاین کار باعث میشود به همه اجزاء  AD RMSدسترسی پیدا کنیم.
حاال نص کامل شده اس (شکل )11 -1
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شکل 11 -1

وقتی نص تمام شد کل ساختار درختی  AD RMSدر  Service Managerظاهر میشود.

نص AD RMS

تمرینا
در این تمرین  AD RMSرا در ی  clusterجدید نص می کنیم .در ابتدا باید ی رکورد  DNSاضافه کنیم .در تمرین های زیر حساب سرویس و گروه
های نقش  AD RMSرا در دایرکتوری می سازیم .گواهینامه سرور وب ساخته و نص را ادامه میدهیم .برای این تمرین به ، SERVER01
 SERVER04و  SERVER05نیاز داریم.
تمرین اول آمادهسازی رکورد DNS

در این تمرین ی رکورد  CNAMEبرای آماده کردن  AD RMS cluster URLمی سازیم
 -0با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER01می شویم
 Server Manager -2را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -3به  Roles\DNS Server\DNS\SERVER01\Forward Lookup Zones\contoso.comمی رویم
 -4روی پنجره سم راس کلی کرده و ) New Alias (CNAMEرا انتخاب می کنیم
 -5در کادر محاوره ای  RightsManagement ، New Resource Recordرا تایپ کرده و در بخش  Target Hostآنرا به صور Fully
) Qualified Domain Name (FQDNبه  SERVER04.contoso.comاختصاص می دهیم و روی  OKکلی می کنیم
اکنون ی رکورد جدید برای  AD RMS cluster URLساخته ایم  .با انجام دیگر تمرین ها این رکورد در دیگر سرورها بروز می شود
تمرین دوم آمادهسازی دایرکتوری
در این تمرین چهار گروه و ی حساب سرویس برای اعطاء اختیار مدیری  AD RMSخواهیم ساخ
 -1با کاربر  Administratorدامنه وارد  SERVER01می شویم

-1
 -2به  Roles\Active Directory Domain Services\Active Directory Users and Computers \contoso.comرفته و ساختار
 OUرا به شکل  Admins\Service Identitiesمی سازیم
 Server Managerرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
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-1
 -1نام کاربر را  ADRMSServiceانتخاب کرده و از این نام در نام ورود به سیستم و  pre–Windows 2000 logon namesاستفاده کرده
روی  Service Identitiesراس کلی
و روی  Nextکلی

 -1ی

کرده و  Newو سپس  Userرا انتخاب می کنیم

می کنیم

کلمه عبور پیچیده انتخاب می کنیم.

 User Must Change Password At Next Logonرا از حال انتخاب خارج کرده و

 Password Never Expiresرا انتخاب می کنیم .برای اتمام کار روی  Nextو سپس  Finishکلی

 -1اکنون  ،در صور موجود نبودن  ،ی گروه مدیریتی

می کنیم.

 AD RMSدر Contoso.com\Admins\Admin Groups\Server Delegations

می سازیم

 -8چهار گروه امنیتی  globalمیسازیم .در پنجره سم راس  ،راس کلی
نام را تایپ کرده و روی  OKکلی






کرده و ابتدا

 Newو سپس  Groupرا انتخاب می کنیم.

میکنیم .سپس چهار گروه زیر را میسازیم:

AD RMS Enterprise Administrators
AD RMS Template Administrators
AD RMS Auditors
AD RMS Service Account

 AD RMS Service Account group -9را با راس کلی

کردن و انتخاب  Propertiesباز می کنیم و روی زیانه

کنیم .حساب  ADRMSServiceرا به این گروه اضافه کرده و روی  OKکلی

 Membersکلی

می

می کنیم

-11
 Server Manager -11را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -11گره  Configuration\Local Users and Groups\Groupsرا باز میکنیم.
 -12گروه  Administratorsرا انتخاب کرده و آن را باز می کنیم
 -11گروه  AD RMS Service Accountرا به این گروه اضافه می کنیم و روی  OKکلی می کنیم
با اعتبار مدیر دامنه وارد  SERVER03می شویم

اکنون آماده برای ادامه نص هستیم
تمرین سوم آماده کردن گواهینامه سرور وب
چون  AD RMSنیازمند ی ارتباط وب رمزگذاری شده با  SSLمی باشد باید قبل از عملیا نص ی
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER04می شویم

گواهینامه وب سرور برای آن بسازیم.

این کار به ما اعتبار
 Server Manager -1را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم.
 -2گره ) Roles\Active Directory Certificate Services\Certificate Templates (SERVER04را باز کرده و

 Enterprise Administratorمی دهد که برای ساختن  SCPالزم اس  .این دسترسی برای تمرین  1مورد نیاز اس .

می بینیم که تمام الگوهای موجود در این پنجره لیس شده اند

 -1الگوی  Web Serverرا انتخاب کرده و روی آن راس کلی
 -1نسخه ویندوز سرور را – در این مورد ویندوز سرور  – 2008انتخاب می کنیم و روی  OKکلی می کنیم
 -1نام الگو را  Web Server WS08انتخاب کرده و بجز گزینه های زیر بقیه را بدون تغییر رها میکنیم.
 در زبانه  ، Generalاز انتخاب  Publish Certificate In Active Directoryمطمئن می شویم
کرده و



در زیانه  ، Securityحساب کامپیوتر  SERVER04را اضافه می کنیم .روی  Addو  Object Typesکلی
 Computersرا انتخاب می کنیم و روی OKکلی



 Duplicate Templateرا انتخاب می کنیم

کرده و

می کنیم

عبار  SERVER04را تایپ کرده و روی  Check Namesو سپس  OKکلی

می کنیم.


 تنظیما دیگر ار بدون تغییر رها می کنیم
 -1روی  OKکلی می کنیم
انتشار الگو در بخش کنسول  Certification Authorityدر  Server Managerاجرا می شود
 -8گره  Roles\Active Directory Certificate Services\Contoso-issuing-serve\Certificate Templatesرا باز میکنیم.
 -9برای صدور ی الگو روی  Certificate Templatesراس کلی کرده و  Newو سپس  Certificate Template To Issueرا انتخاب می
کنیم
به  SERVER04مجوزهای  Allow:Readو  Enrollرا اعطاء کرده و روی  OKکلی
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 -11در کادر محاوره ای

 Web Server WS08 ، Enable Certificate Templatesرا انتخاب کرده و روی  OKکلی

می کنیم

تمرین چهارم نص گواهینامه سرور وب
اکنون باید درخواس گواهینامه را صادر و نص کنیم
 -1در منوی استار در کادر جستجو عبار  mmcرا نوشته و روی  Enterکلی

می کنیم

 -1از منوی  Fileروی Add/Remove Snap-insکلی کرده و بعد از انتخاب  Certificates snap-inروی  Addکلی
 Computer Account -2را انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1مطمئن می شویم که همین کامپیوتر انتخاب شده اس  ،سپس روی  Finishو بعد  OKکلی می کنیم
 -1از منوی  Fileروی  Save Asکلی
-1
-1
-8
-9

می کنیم

کرده و به پوشه  Documentsرفته و با نام  Computer Certificatesذخیره می کنیم

گره  Certificates (Local Computer)\Persona l\Certificatesرا باز می کنیم
روی  Certificatesراس کلی کرده و  All Tasksو بعد  Request New Certificateرا انتخاب می کنیم .روی  Nextکلی می کنیم
 Web Server WS08 certificateرا انتخاب کرده و روی  More Information to enroll for this certificateکلی می کنیم
در کادر محاوره ای  Certificate Propertiesدر زبانه  Subjectمقادیر زیر را اضافه می کنیم


در کادر  Subject Name Valueمطمئن می شویم که  Full DNانتخاب شده اس و عبار
 CN=SERVER04,DC=Contoso,DC=comرا تایپ کرده و روی  Addکلی می کنیم



روی بخش  Alternative Nameکلی
 RightsManagement.contoso.comرا نوشته و سپس روی  Addکلی



در زبانه  Generalعبار  Contoso DRMرا در کادر  Friendly Nameو عبار  Web Server Certificateرا در کادر

کرده و در منوی بازشو  URLرا انتخاب می کنیم و در کادر  Valueعبار
می کنیم

 Descriptionمی نویسیم
 روی زبانه  Private Keyکلی کرده و بخش  Key Optionsرا باز می کنیم و Make Private Key Exportable and Allow
 Private Key To Be Archivedرا انتخاب می کنیم
 -11روی  OKو سپس  Enrollو در آخر  Finishکلی می کنیم
 -11برای اطمینان از صدور گواهینامه ،روی  Certificatesکلی کرده و در پنجره سم راس اطالعا را مرور می کنیم
 -11کنسول  Certificatesرا می بندیم
اکنون آماده نص

تمرین پنجم

 AD RMSهستیم

نصب AD RMS Root Cluster

مطمئن می شویم که حداقل سیستمهای  SERVER03 ، SERVER01و  SERVER05در حال کار هستند و  SQL serverدر  SERVER05نیز در
حال کار اس  SERVER03 .نیز باید با انجام تمرین های فصل پانزده دارای  AD CSو گواهینامه باشد که در این تمرین از آنها استفاده خواهد شد.
 SCPنیاز

 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER03می شویم .این کار به ما اعتبار  Enterprise Administratorمی دهد که برای ساخ
داریم
 Server Manager -1را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -2روی گره  Rolesدر پنجره راس کلی کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم
 -1قبل از شروع اطالعا را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -1در صفحه  Active Directory Rights Management Services ، Select Server Rolesرا انتخاب می کنیم
ویزارد از ما می خواهد که نقشهای ) Windows Process Activation Service (WPAS) ، Web Server (IISو  Message Queuingرا
نص کنیم
 -1قبل از نص  AD RMSروی  Add Required Role Services if these services weren’t installedکلی می کنیم و روی Next
کلی می کنیم
 -1در صفحه  Active Directory Rights Management Servicesاطالعا را مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -8در صفحه  Select Role Servicesمطمئن می شویم که  Active Directory Rights Management Servicesانتخاب شده اس و روی
 Nextکلی می کنیم
 -9در صفحه  Create A New AD RMS Cluster ، Create Or Join An AD RMS Clusterرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Use A Different Database Server ، Select Configuration Databaseرا انتخاب می کنیم و روی  Nextکلی می کنیم
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اگر استفاده از  Windows Internal Databaseجه میزبانی بان  AD RMSبه صور سرور منفرد مد نظر باشد نیازی به انجام مراحل  11و 11
نیس  .در هر صور استفاده از  WIDتنها در شرایط تس توصیه می شود.
 -11برای پیدا کردن  SERVER05روی  Selectکلی می کنیم .نام سرور را نوشته و روی  Check Namesو سپس روی  OKکلی می کنیم
 -11در  Default instance ، Database Instanceرا انتخاب کرده و روی  Validateکلی
 -12در صفحه  Specify Service Accountروی  Specifyکلی

می کنیم .سپس روی  Nextکلی

می کنیم

کرده و عبار  ADRMSServiceو کلمه عبور آنرا را تایپ کرده روی OK

کلی می کنیم و سپس روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Use AD RMS Centrally Managed Key Storage ، Configure AD RMS Cluster Key Storageرا انتخاب کرده و
روی  Nextکلی می کنیم
عل انتخاب سیستم حفاظتی  AD RMS cluster keyبا استفاده از بان اطالعاتی سادگی آن اس به اجزا دیگری نیاز ندارند.
 -11در صفحه  Specify AD RMS Cluster Key Passwordی کلمه عبور پیچیده نوشته و آنرا تایید می کنیم سپس روی  Nextکلی می
کنیم
 -11در صفحه  Default Web Site ، Select AD RMS Cluster Web Siteرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Use An SSL-Encrypted Connection (https://) ، Specify Cluster Addressرا انتخاب می کنیم
 -18در بخش  Internal Addressعبار  RightsManagement.contoso.comرا تایپ کرده و شماره پور را بدون تغییرمی گذاریم و روی
 Validateکلی کرده و بعد از اتمام روی  Nextکلی می کنیم
 -19در صفحه Choose An Existing Certificate For ، Choose A Server Authentication Certificate For SSL Encryption
) SSL Encryption (Recommendedرا انتخاب کرده و سپس گواهی نامه  SERVER04را انتخاب می کنیم و روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Name The Server Licensor Certificateبرای شناسایی  AD RMS clusterنام  Contoso DRMرا تایپ کرده و روی
 Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Register The AD RMS Service Connection Point Now ، Register AD RMS Service Connection Pointرا
انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم
این کار ) AD RMS service connection point (SCPرا در  AD DSرجیستر خواهد کرد
 -11در صفحه ) Web Server (IISاطالعا مربوط به  IISرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -12در صفحه  Select Role Servicesتنظیما وب سرور را بدون تغییر گذاشته و روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Confirm Installation Selectionsانتخاب هایمان را مرور کرده و روی  Installکلی می کنیم
 -11هنگامی که نص کامل شد برای بستن ویزارد نص روی  closeکلی می کنیم
 -11برای اعمال مجوز ها به کاربر وارد شده به سیستم  ،یکبار از سیستم خارج شده و مجددا وارد می شویم
هنگامی که نقش AD RMS serverنص شده باشد حساب کاربری وارد شده به سیستم به صور اتوماتی عضو گروه AD RMS Enterprise
 Administratorsمی شود که به ما اجازه هرگونه فعالیتی روی  AD RMSرا می دهد .دیگر نص کامل شده اس .
خالصه درس




 AD RMSبه منظور ارایه سرویس حفاظ از داده ها از طریق  digital rights managementطراحی شده اس  .برای انجام این کار به
زیرساخ پیچیده ای اتکا می کند که به سرویس های دیگر مانند  SQL Server ، AD DSو  Internet Information Servicesو برای ارتباط
بین  forestها به  ، AD FSنیاز دارد
کاربران برای استفاده از سرویس  AD RMSباید در دامنه  AD DSی

حساب  e-mail–enabledداشته باشند

 کاربران همچنین برای محافظ از محتوا باید از برنامه های  AD RMS–enabledاستفاده کنند
این برنامه ها می توانند ابزارهای مفیدی مانند  PowerPoint ، Outlook ، Office Wordیا ی برنامه سفارشی  AD RMS–enabledباشد  .بدون
این برنامه ها نمی توان با محتوای محافظ شده کار کرد.


ویندوز ویستا برخالف  XPبصور پیش فرض دارای  AD RMS clientمی باشد .در ویندوز  XPباید Windows Rights Management
 Clientرا به همراه  SP2دانلود و نص کنیم

سئواال پایان درس
 -1فرض کنید مدیر شبکه دامنه  contoso.comهستیم به تازگی نص  AD RMSرا تمام کرده و اکنون می خواهیم آنرا پیکربندی کنیم .نص بدون
هیت خطایی پایان یافته اس اما هنگام کار با سرور  AD RMSپیام خطایی ظاهر می شود .مشکل از کجا می تواند باشد؟
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 . Aسرور ما  AD RMSندارد.
 . Bگواهینامه سرور نامعتبر اس و به همین دلیل سرور  AD RMSشروع به کار نمی کند
 . Cسرور عضو دامنه  AD DSنیس
 . Dحساب کاربری دارای مجوزهای الزم برای مدیری  AD RMSرا ندارد

درس  :2پیکربندی و استفاده از استفاده از AD RMS
آماده سازی نص  AD RMSفرایند پیچیدهای اس ولی وقتی مراحل آمادهسازی نص به خوبی انجام شود نص نیز بدون عی انجام
میشود .پس از نص سرورها پیکربندی کالسترهای  AD RMSانجام شده و سیاس های استفاده مورد نظر در شبکه آماده میشود.
عملیا فول شامل مراحل زیر اس :


اگر بخواهیم  AD RMSبیرون از شبکه نیز در دسترس باشد باید ی



اگر بخواهیم سرویسهای  AD RMSرا با شرکاء عجین کنیم باید تنظیما  proxyرا پیکربندی کنیم و Identity

 URLکالستر اکستران در پیکربندی بگنجانیم.

 Federation Supportرا نص کنیم .به خاطر داشته باشید که ما باید از  AD FSبرای افزودن این اجزاء به زیرساخ
استفاده کنیم .همچنین باید سیاس های  trustرا پیکربندی کنیم تا بین کالستر  AD RMSبا کالسترهای دیگر همکاری
مناسبی برقرار شود.
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باید چندین گواهینامه  AD RMSپیکربندی کنیم تا دوره اعتباری مورد نظر پوشش داده شود.



اگر سازمان بخواهد سیاس های حفاظتی روی کل سازمان اعمال نشود و فقط گروه یا بخشهای مخصوصی هدف این سیاس
باشند باید سیاس های مستثنیکننده ( )exclusionپیکربندی کنیم.



باید حسابهای کاربری برای عجین شدن با  AD RMSآماده کنیم.



باید الگوهای سیاس را آماده کنیم .این الگوها فرایند حفاظ دسترسی کاربران را تسهیل میکنند.



باید با کالین های  AD RMSمختلف آشنا باشیم تا در صور بروز مشکل آنرا برطرف کنیم.



 AD RMSاز سه بان

اطالعاتی استفاده میکند .باید از این بان ها اطالع داشته باشیم و برای عملیا  AD RMSآماده

کنیم.
این عملیا توزیع کالستر  AD RMSرا تکمیل میکند.
بعد از این درس میتوانیم:


 URLهای اکستران را پیکربندی کنیم.



برای عجین شدن با شرکاء آماده شویم.



با گواهینامههای  AD RMSکار کنیم.



حسابهای کاربری را برای  AD RMSآماده کنیم.



سیاس های مستثنیکننده را آماده کنیم.



با الگوهای سیاس کار کنیم.



با بان های اطالعاتی  AD RMSکار کنیم.

زمان تقریبی  21 :دقیقه
پیکربندی AD RMS
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پیکربندی  AD RMSبر خالف  Windows Rights Management Servicesاز طریق کنسول  MMCانجام میشود .این
کنسول هم از طریق  Server Managerو هم از طریق ی

کنسول مجزا در Remote Server Administration Tools

) (RSATدر دسترس اس  .همه پیکربندیهای تکمیلی از طریق همین کنسول انجام میشود.
ساخت  URLاکسترانت
وقتی میخواهیم زیرساخ  AD RMSرا توسعه دهیم به طوری که کاربران سیار تح پوشش قرار گیرند باید ی

 URLاکستران

پیکربندی کنیم .برای این کار باید موارد زیر را انجام دهیم:
 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 Server Manager .1را باز میکنیم.
 .2گره  Roles\Active Directory Rights Management Services\servernameرا باز میکنیم.
 .1روی نام سرور کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1زبانه  Cluster URLsرا باز میکنیم.
 .1در صفحه  Extranet URLs ، Cluster URLsرا فعال کرده و آدرسهای مناس را برای  Licensingو
 Certificationوارد میکنیم .این  URLها باید در اکستران معتبر بوده و دائمی باشند .پیکربندی  DNSنیز برای این
 URLها باید به درستی انجام شود .از رمزنگاری  SSLبرای ارتباط  HTTPSاستفاده میکنیم .در نهای دایرکتوریهای
مجازی مناسبی روی وب سای برای میزبانی داده  AD RMSمیسازیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

حاال  URLاکستران آماده میباشد.
پیکربندی سیاستهای Trust
تا زیرساخ  AD FSدر شبکه موجود نباشد نمیتوانیم از پشتیبانی  fedetationبهرهمند شویم AD RMS .میتواند از چهار مدل
 trustپشتیبانی کند:


دامنههای  Trusted userباعث میشوند کالستر  AD RMSبتواند درخواس های کالسترهای  AD RMSرا از AD DS
 forestهای دیگر پردازش کند .این دامنهها با انتقال گواهینامه  licensorسرور از کالستر  AD RMSکه میخواهیم به
کالستر ما  trustداشته باشد افزوده میشوند.
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دامنههای  trusted publishingبه کالستر  AD RMSما امکان میدهد برای محتوای محافظ شده توسط کالستر دیگر
مجوز استفاده صادر کند .برای ساخ چنین دامنهای باید  SLCکالستر  publishingو کلید خصوصی آنرا به کالستر خود
منتقل کنیم.



 Windows Live ID trustکاربرانی را که دارای ( Windows Live IDقبال به آن  Microsoft Passportمیگفتند)
معتبر هستند قادر می سازد از محتوای محافظ شده استفاده کنند ولی قادر به ساختن چنین محتوایی نیستند.



 Federated trustاز طریق  AD FSایجاد میشود و عملکرد کالستر  AD RMSما را تا  forestهایی که  trustبرقرار
شده گسترش میدهد.

هر کدام از این نوع  trustاقتدار  AD RMSما را تا آن سوی محدوده  forestتوسعه میدهد.
انتقال گواهینامه  Licensorسرور
برای کار با دامنههای  trusted publishingیا  trusted userباید گواهی  licensorسرور را از کالستر ریشه خود یا کالستر ریشه
که قرار اس با آن  trustداشته باشیم منتقل کنیم .گواهینامهها به منظور استفاده در  trustهای در حال ایجاد منتقل میشوند .برای
اجرای این فرایند باید عضو گروه  AD RMS Enterprise Administratorsمحلی یا معادل آن باشیم.
 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره  Roles\Active Directory Rights Management Services\servernameرا باز میکنیم.
 .1روی نام سرور کلی

راس کرده و  Propertiesرا انتخاب میکنیم.

 .1زبانه  Server Certificateرا باز کرده و روی  Export Certificateکلی

میکنیم.

 .1در کادر محاورهای  Export Certificate Asنام معتبری را وارد میکنیم .برای مثال نام کالستر و بعد محل مناسبی را
انتخاب میکنیم مانند پوشه  Documentsتا فایل  .binساخته شود .روی  Saveکلی

میکنیم.

 .1کادر را میبندیم.
از این گواهی به طور کامل محافظ میکنیم به دلیل اینکه دسترسی به کالستر  AD RMSرا کنترل میکنیم.
آمادهسازی گواهینامههای AD RMS
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گواهینامهها به طور پیشفرض در حین نص  AD RMSساخته میشوند .ولی ما باید دوره زمانی گواهینامه را به درستی بر پایه
سیاس های حفاظتی خود پیکربندی کنیم .از لحاظ مدیری گواهینامه چهار فعالی قابل اجراس :


مشخص کردن RAC



فعال کردن ارائه گواهی برای دستگاههای سیار



فعال کردن ارائه گواهی برای سرویسهای سروری



تایید هوی کالین ها از طریق کار های هوشمند

مهمترین این فعالی ها تعیین مد اعتبار  RACاس  .بقیه تنظیما انتخابی بوده و بستگی به سیاس های حفاظتی ما دارد .برای
تغییر مد اعتبار  RACمراحل زیر را انجام میدهیم.
 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره  Roles\Active Directory Rights Management Services\servernameرا باز میکنیم.
 .1در پنل وسط روی  Change Standard RAC Validity Periodکلی

میکنیمن.

 .1زبانه  Standard RACرا باز کرده و تعداد روزهای مورد نظر را در بخش  Standard RAC Validity Periodوارد
میکنیم.
 .1زبانه  Temporary RACرا باز کرده و تعدا دقایق مورد نظر را در بخش  Temporary RAC Validity Periodوارد
میکنیم.
 .1روی  OKکلی

میکنیم.

 RACهای استاندارد به طور پیشفرض برای مد  211روز و  RACهای موق فقط  11دقیقه اعتبار دارند.
توجه داشته باشید که اگر از  federated trustاستفاده میکنیم باید مد اعتبار  RACرا در زیر گره Federated Identity
 Supportتغییر دهیم نه زیر گره کالستر ریشه.
آمادهسازی سیاستهای مستثنیکننده
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سیاس مستثنی کننده برای چهار هوی ساخته میشود :کاربران ،برنامههای کاربردیریا lockbox ،ها و سیستم عامل ویندوز .وقتی
استثنائا مشخص شود لیس آنها در مجوز استفاده برای محتوا درج میگردد .امکان حذف اعضاء این لیس وجود دارد ولی امکان
افزودن همین عضو در مجوز استفاده وجود ندارد .به طور پیشفرض مجوزهای استفاده محتوای موجود شامل همه میشود .به همین
دلیل قبل از تهیه لیس استثنائا موارد زیر را در نظر میگیریم:


اعضائی را به لیس اضافه میکنیم که بخواهیم برای همیشه در لیس باشند.



اگر بخواهیم عضوی را از لیس خارج کنیم باید منتظر بمانیم مجوزهای استفاده فعلی منقضی شود.



وقتی اعتبار یکی از اعضاء مخدوش میشود (مثال از شرک اخراج شود) آنرا در لیس استثنائا قرار میدهیم.

وقتی تصمیم میگیریم لیس استثنائا بسازیم مشابه زیر عمل میکنیم .در این مثال کاربران را در لیس قرار میدهیم.
 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره Roles\Active Directory Rights Management Services\servername\Exclusion
 Policies\Usersرا باز میکنیم.
 .1در پنل  Actionsروی  User Exclusionکلی

میکنیم.

 .1برای مستثنی کردن کاربران روی  Exclude Usersدر پنل  Actionsکلی

میکنیم .ویزارد Exclude User

 Accountاجرا میشود .کاربران را میتوانیم هم از طریق آدرس  e-mailیا کلید عمومی منتس به کاربر مستثنی کنیم.
روش اول برای کاربران دایرکتوری  AD DSو روش دوم برای کاربران خارجی که در دایرکتوری حساب ندارند مناس اس .
وقتی میخواهیم کاربران را از دایرکتوری  AD DSمستثنی کنیم بهتر اس از گروه استفاده کنیم.
 .1روش مناس را انتخاب کرده و حساب کاربری یا  stringکلید عمومی را وارد میکنیم .سپس دکمه  Nextرا کلی
 .1روی  Finishکلی

میکنیم.

میکنیم تا ویزارد بسته شود.

آمادهسازی حسابها و حقوق دسترسی
برای اینکه کاربران بتوانند با  AD RMSکارکنند باید حساب داشته باشند .این حسابها در بان
حسابی را حذف میکنیم به طور خودکار از بان
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دادههای غیرضروری میشود .برای جلوگیری از این مشکل هم میتوانیم در  SQL Serverی

 stored procedureبنویسیم که به

طور خودکار این حسابها را پاک کند و هم میتوانیم اسکریپتی بنویسیم که در زمانهای مشخص این کار را انجام دهد.
به عالوه ممکن اس بخواهیم گروه  Super Usersداشته باشیم که کاربران با دسترسی کامل به همه محتویا محافظ شده توسط
 AD RMSرا دربرگیرد .اعضاء این گروه خیلی شبیه  recovery agentهایی هستند که برای  EFSبه کار میروند .این کاربران
میتوانند دادههای تح مدیری زیرساخ  AD RMSرا بازیابی یا ویرایش کنند و بنابراین امکان بازیابی داده کاربرانی را که از
سازمان رفتهاند دارند.
ما معموال بهتر اس ی

گروه  Universalرا از دایرکتوری به این نقش اختصاص دهیم .این گروه را قبل از فعال کردن Super

 Usersدر  AD RMSآماده میکنیم .برای پیکربندی ی

گروه  Super Userمراحل زیر را دنبال کنید.

 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره  Roles\Active Directory Rights Management Services\servername\Security Policiesرا باز
میکنیم.
 .1در پنل وسط روی  Change Super Users Settingsکلی
 .1در پنل  Actionsروی  Enable Super Usersکلی

میکنیم.

میکنیم.

 .1در پنل وسط روی  Change Super Users Groupکلی

میکنیم تا برگه  Super User Group Propertyرا

ببینیم.
 .1آدرس  e-mailگروه توزیع  universalرا از  forestتایپ کرده یا از دکمه  Browseبرای پیدا کردن آن استفاده میکنیم.
 .8روی  OKکلی

میکنیم تا برگه بسته شود.

اعضاء این گروه حاال به همه محتویا  AD RMSدسترسی دارند .این اعضاء باید خیلی با احتیاط انتخاب شوند .ممکن اس بخواهیم
گروه  Super Usersرا غیرفعال کنیم و فقط زمانی که به آن نیاز داریم آنرا فعال کنیم.
آمادهسازی الگوهای سیاست
این الگوها در صرفه جویی زمان کاربران بسیار مفید هستند .ما باید کارهای متعددی را با این الگوها انجام دهیم .اول باید الگو را بسازیم.
بعد باید محل الگو را مشخص کنیم.
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محل الگو معموال پوشههای اشتراکی در شبکه میباشند .در این صور کاربران آفالین به الگوها دسترسی ندارند و باید تنظیما
 offline folderرا برای این پوشهها انجام دهیم .برای کسانی که به شبکه هیت نوع دسترسی ندارند باید ی

روش جایگزین برای

تحویل آن در نظر بگیریم .کاربرانی که فقط به محتویا موجود دسترسی دارند نیازی به دسترسی به الگوهای سیاس ندارند.
 .1با اعتبار  AD RMS Enterprise Administratorsبه سروری که عضو کالستر ریشه اس وارد میشویم.
 .1کنسول  Server Managerرا باز میکنیم.
 .2گره Roles\Active Directory Rights Management Services\servername\Rights Policy Templates
را باز میکنیم.
 .1زیر گره  AD RMSدر کنسولServer Manager\Roles\AD ( Rights Policy Templates ،
 )RMS\Servernameرا انتخاب میکنیم.
 .1در پنل  Actionsگزینه  Create Distributed Rights Policy Templateرا انتخاب میکنیم .ویزارد باز میشود.
 .1در صفحه  Add Template Identification Informationروی  Addکلی
 .1زبان را مشخص میکنیم نام الگو را تایپ میکنیم و روی  Addکلی

میکنیم.

میکنیم .سپس  Nextرا میزنیم.

 .8در صفحه  Add User Rightsباید موارد زیر را انجام دهیم:
 .aروی  Addکلی

میکنیم و کاربر یا گروهی که باید به الگو دسترسی داشته باشد مشخص میکنیم .انتخاب

 Anyoneباعث می شود همه کاربران بتوانند برای محتوا درخواس مجوز استفاده صادر کنند.
 .bزیر  Users And Rightsباید ابتدا کاربر را انتخاب کرده و بعد در پنل  Rights For Userحقول کاربر را
مشخص کنیم .همچنین میتوانیم ی

حق خاص برای آن تعیین کنیم.

 .cتوجه داشته باشید که به طور پیشفرض دسترسی  Grant Owner (Author) Full Controlبدون زمان انقضا
انتخاب خواهد شد.
 .dدر  Rights Request URLباید  URLمناس را تایپ کنیم .این کار باعث میشود کاربران بتوانند
درخواس های حقول بیشتر را از طریق  URLارسال کنند.
 .9روی  Nextکلی

میکنیم.
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 .11در صفحه  Specify Expiration Policyیکی از سه گزینه را انتخاب کرده و مقدار را برحس روز وارد میکنیم .اگر
بخواهیم محتوا پس از طی زمان مشخص منقضی شود ) Expires After The Following Duration (Daysرا
انتخاب و تعداد روزها را تایپ میکنیم .روی  Nextکلی

میکنیم.

 .11در صفحه  Specify Extended Policyتنظیما زیر انجام میشود:
 .aجه مشاهده محتوای محافظ شده با استفاده از  add-onمرورگر  Enable Usersرا انتخاب میکنیم .این کار
باعث میشود کاربرانی که برنامه سازگار با  AD RMSندارند با نص  add-onمورد نیاز بتوانند محتوای محافظ
شده را مشاهده کنند.
 .bاگر بخواهیم در برابر سرورهای  AD RMSتایید هوی داشته باشیم Select Request A New Use
) License Every Time Content Is Consumed (Disable Client-Side Cachingرا انتخاب
میکنیم .توجه داشته باشید که این کار برای کاربران آفالین کار نمیکند.
 .cاگر بخواهیم دادههای خاصی را به محتوای محافظ شده اضافه کنیم If You Would Like To Specify
Additional Information For Your AD RMS-Enabled Applications, You Can Specify
 Them Here As Name-Value Pairsرا انتخاب میکنیم .این گزینه معموال برای برنامهنویسان کاربرد دارد.
 .11روی  Nextکلی

میکنیم .در صفحه  Specify Revocation Policyمیتوانیم با انتخاب گزینه Require

 Revocationفرایند لغو را فعال کنیم و سپس:
 .aگزینه ) Location Where The Revocation List Is Published (URL or UNCرا انتخاب کنیم و
محل فایل لغو را مشخص کنیم .اگر از آدرس  URLاستفاده کنیم و کاربران داخلی و خارجی داشته باشیم URL
باید هم از داخل و هم خارج شبکه در دسترس باشد.
 .bگزینه ) Referesh Interval For Revocation List (Daysرا انتخاب کرده و تعداد روزهای نگهداری
لیس لغو را وارد میکنیم .این گزینه مشخص میکند چه زمانی کاربران باید لیس لغو را به روز کنند.
 .cگزینه  File Containing Public Key Corresponding To The Signed Revocation Listرا
انتخاب میکنیم.
 .12روی  Finishکلی

میکنیم.
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توجه داشته باشید که وقتی فرایند لغو پیادهسازی میشود باید تنظیما آن با احتیاط انجام شود .برای عملی شدن این فرایند باید
لیس آنرا به صور دورهای منتشر کنیم.
کار با کالینتهای AD RMS
 AD RMSبرای اعطاء دسترسی به کاربران از کالین محلی استفاده میکند .دو کالین موجود اس  :کالین ویندوز ویستا که در
ویندوز سرور  2008نیز موجود اس و کالینتی که روی ویندوز سرور  2003 ، 2000و ویندوز  XPاجرا میشود .کالین دوم باید
دانلود شده و روی همه کالین ها نص شود .سه نسخه از این کالین موجود اس  x64 ،x86 :و  Itaniumتا همه پلتفرمهای
ویندوزی از آن پشتیبانی کنند.
کالین ها کالستر  AD RMSرا از سه طریق تشخیص میدهند:


از  AD DS Service Connection Pointساخته شده هنگام نص  AD RMSاستفاده میکنند.



در توزیعهای پیچیده و  AD RMS multiforestاز بازنویسیهای رجیستری که مستقیما روی کالین اتفال میافتد
استفاده میکنند .مخصوصا این نوع در نسخههای قدیمیتر سیستم عامل ویندوز کاربرد دارد.



از  URLهای درج شده در مجوزهای  issuanceبرای محتوا استفاده میکنند.

هر کدام از این روشها افزونگی را فراهم میکنند تا کالین ها همیشه به محتوا دسترسی داشته باشند.
مدیریت بانک اطالعاتی
 AD RMSبرای کارکرد خود به سه بان

اطالعاتی نیاز دارد .برای کنترل عملکرد بهینه کالسترهای  AD RMSباید با این سه بان

و عملکرد آنها آشنا شویم .این بان ها عبارتند از:


بان

اطالعاتی پیکربندی که برای ذخیره همه دادههای پیکربندی  AD RMSاستفاده میشود .این بان

توسط سرورهای

 AD RMSبه کار گرفته میشوند تا سرویسها و اطالعا محافظ شده را برای کالین ها فراهم کنند.


بان

ثب وقایع که دادههای مربوط به فعالی کالسترهای ریشه و  license-onlyرا ذخیره میکند .این بان

برای ممیزی

وقایع  AD RMSمفید اس .


بان

سرویس دایرکتوری که اطالعا کاربران و همه دادههای مرتبط با آنان را ذخیره میکند .این اطالعا از دایرکتوریهای

 AD DSقابل دسترس اس و این دسترسی را  LDAPفراهم میکند .اگر کاربری را از  AD RMSحذف کنیم همان
طوری که قبال بیان شد نیاز به نگهداری مستمر بان
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به عالوه این بان ها  AD RMSاز سرویس  Message Queuingبرای ارسال وقایع به بان

ثب وقایع استفاده میکند .اگر دغدغه

ممیزی  AD RMSرا داشته باشیم که باید داشته باشیم بررسیهای الزم و مستمر را برای اطمینان از کارکرد صحیح آن انجام
میدهیم.
عالوه بر قابلی های مختلف کنسول  AD RMSمایکروساف ی

ابزار  RMSمخصوص ارائه داده اس که حاوی ی

سری ابزار برای

مدیری و اجرای  AD RMSمیباشد .توصیه میشود آنرا دانلود کرده و به کی مدیریتی  AD RMSاضافه کنید.

ساخ الگوی rights policy
تمرینا
در این تمرین ی قال سفارشی  rights policyخواهیم ساخ  .از  AD RMSکه در تمرین قبل نص کردیم برای این کار استفاده می کنیم
تمرین اول ساخ الگوی جدید
الگوها کاربران را قادر می سازند تا  rights policyها را سریع و به طور استاندارد بکار ببرند .برای ساخ ی الگو باید از حقول دسترسی AD RMS
 Template Administratorsیا  AD RMS Enterprise Administratorsاستفاده کنیم .برای انجام این تمرین به SERVER04 ، SERVER01
و  SERVER05نیاز داریم
 -1با اعتبار  RMS Template Administratorsبه سروری که عضو  root clusterاس وارد می شویم
 Server Manager -1را از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
 -2گره  Roles\Active Directory Rights Management Services\servername\Rights Policy Templatesرا باز می کنیم
 -1در  Create Distributed Rights Policy Template ، Actions paneرا انتخاب می کنیم
این کار باعث اجرای ویزارد می شود
 -1در صفحه  Add Template Identification Informationروی  Addکلی می کنیم
 -1زبان را مشخص کرده و عبار  Contoso Legal Templateرا برای نام و Template to protect legal documents at Contoso
 Ltdرا برای توضیحات اضافه می کنیم .روی  Addوسپس روی  Nextکلی

می کنیم

 -1در صفحه  Add User Rightsچند مورد را باید انجام دهیم


برای انتخاب گروه یا کاربرانی که اجازه دسترسی به الگو را دارند روی  Addکلی
تمام کاربران اجازه می دهد که برای کار با محتوا درخواس مجوز کنند



در زیر Anyone ، Users And Rightsرا انتخاب کرده و  View rightsرا در پنل  Rights For Userبه آن اختصاص می
دهیم



از انتخاب  Grant Owner (Author) Full Control Right With No Expirationمطمئن می شویم



در قسم

می کنیم و  Anyoneرا انتخاب می کنیم .این کار به

 Rights request URLآدرس  https://RightsManagement .Contoso.comرا تایپ می کنیم.

 -8روی  Nextکلی می کنیم در صفحه  Never Expires ، Specify Expiration Policyرا انتخاب می کنیم و از عدم انتخاب Expires After
) The Following Duration (Daysمطمئن می شویم .روی  Nextکلی می کنیم
 -9در صفحه  Specify Extended Policyمی توان تنظیما زیر را اعمال کرد


گزینه  Enable Users to view protected contentرا انتخاب می کنیم .این به کاربه کاربران امکان می دهد حتی اگر برنامه های AD
 RMS–enabledندارند باز بتوانند با نص  add-onالزم مجتوای محافظ شده را مشاهده کنند

 Request A New Use License Every Time Content Is Consumed (Disable Client-Side Caching) را انتخاب نمی
کنیم
If You Would Like To Specify Additional Information For Your AD RMS-Enabled Applications, You Can

 Specify Them Here As Name-Value Pairsرا انتخاب نمی کنیم .این مورد به برنامه نویسان اختصاص دارد
 -11روی  Nextکلی می کنیم .در صفحه  revocation ، Specify Revocation Policyرا فعال نکرده و روی  Finishکلی می کنیم
اکنون الگو ما ساخته شده و آماده توزیع می باشد
خالصه درس


هنگامی که با  AD RMSکار می کنیم برای کامل کردن نص نیازمند انجام چند مورد هستیم .اگر بخواهیم به کاربرانی از خارج شبکه نیز اجازه
دسترسی به سیستم  DRMبدهیم این موارد شامل ساخ  extranet URLنیز می باشد .همچنین شامل پیکربندی سیاستهای  Trustبرای
پشتیبانی از دسترسی خارجی می باشد
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اگر بخواهیم با زیرساخ  AD RMSکار کنیم باید گواهی نامه های  licensorسرورها را با یکدیگر مبادله کنیم .این به معنی صدور گواهی نامه ها از
 clusterمبدا و وارد کردن آنها به  clusterمقصد می باشد



اگر نیاز داریم تا کاربرانی را از دسترسی به سیستم  DRMمحروم کنیم باید  exclusion policyبسازیم



برای آسانی ساخ محتوای کاربر الگوهای  rights policyدرس می کنیم این الگوها کار را برای کاربران آسان کرده و از طریق آنها مطمئن می
شویم که استراتژی  DRMما درس استفاده می شود

سئواال پایان درس
 .1فرض کنید مدیر شبکه دامنه  contoso.comهستیم به تازگی کار نص

 AD RMSرا تمام کرده ایم و اکنون می خواهیم آنرا پیکربندی کنیم .ی

 URLاکستران نیز پیکربندی کرده ایم و عملکرد آنرا از سرور AD RMSامتحان می کنیم .این  URLبرای ایجاد ی

ارتباط امن  HTTPاز

 SSLاستفاده می کند اما هنگامی که کاربران از خارج از شبکه می خواهند به  AD RMSدسترسی داشته باشند نمی توانند .اشکال از چه می تواند
باشد؟

 . Aکاربران باید از  URLبا فرم  HTTP://استفاده کنند
 . Bگواهی نامه سرور فاقد اعتبار اس و به همین دلیل کاربران به  URLدسترسی ندارند
 . Cکاربران باید برای دسترسی به  URLحساب دامنه  AD DSداشته باشند
 URL . Dای که به کاربران اعالم کرده ایم اشتباه اس

فصل 17

Active Directory Federation Services
از زمان ظهور اینترن تا حاال سازمانها تالش میکنند شبکههای خود را از سم دنیای بیرون ایمن سازند .قاعده اساسی این اس که
سازمانهایی که بین شبکه خود و اینترن رابط دارند ترجیح میدهند شبکه  perimeterنیز داشته باشند .در بسیاری از موارد
سازمانها تالش زیادی میکنند تا فناوریهای امنیتی مخصوصی را نظیر سیستمهای تشخیص نفوذ پیادهسازی کنند و تا حاال نتیجه
اساسی شبکه  perimeterنگهداری دیواره آتش در وضعی امن اس  .ولی این کار چه تاثیری بر شرکاء خواهد داش ؟
در همان روزهای اول دامنههای ویندوزی در ویندوز  NTمایکروساف ویژگی  trustرا به منظور تعامل بین دامنهها ارائه داد .با ارائه
 AD DSدر ویندوز  2000مایکروساف مفهوم  trustو  trustهای بین دامنهای را پیش کشید .دامنههای ی

 forestبه طور خودکار

دارای  transitive trustهستند و دامنههای  forestهای متفاو زمانی که بخواهند فضای امنیتی خود را با هم به اشتراک گذارند از
 explicit trustاستفاده میکنند .با ارائه ویندوز سرور  2003مایکروساف مفهوم  transitive trustرا به  forestهای دارای forest
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 trustبسط داد .شرکاء با این نوع  trustمیتوانستند فضای امنیتی خود را تا  forestشری

تجاری خود گسترش دهند .ولی

پیادهسازی این نوع  trustدو عی عمده دارد:



اول اینکه نیاز به پور های باز دیواره آتش دارد تا اجازه عبور ترافی
دوم اینکه اگر شری

 AD DSرا بدهد.

تجاری رشد زیادی داشته باشد مدیری  trustهای چندگانه کار سختی خواهد بود( .شکل )11 -1

استفاده از  trustبهترین راه برای ارتباط شرکاء نیس .

شکل 11 -1

پیادهسازی  trustهای  forestچندگانه میتواند خیلی پیچیده شود.

هدف دیواره آتش ()Firewall
اگرچه  forest trustمیتواند بسیار پیچیده باشد تاثیرا خوبی نیز روی مکانیزمهای امنیتی دارند .برای مثال ترافی

 AD DSاز

طریق  LDAPروی  TCP/IPبا پور  289یا ترجیحا  secure LDAPیا  LDAP/Sروی پور  121ارسال میشود .به عالوه اگر
بخواهیم ترافی

 GCرا ارسال کنیم نیاز به پور  2118و یا ترجیحا  2119روی  LDAP/Sداریم.

دیواره آتش برای ممانع از عبور ترافی

نامطلوب طراحی شده اس  .سوراخ کردن آن برای تعداد زیادی پور روش مناسبی نیس .

شبکههای سنتی  perimeterدو الیه محافظتی دارد .اولی شبکه  perimeterرا از دسترسی خارجی محافظ میکند و دومی شبکه
داخلی را از شبکه  perimeterحفظ میکند .شبکه  perimeterخود ی

سری سرویس نظیر  AD RMS ،AD CSو در برخی

موارد  AD LDSرا فراهم میکند AD DS .منحصرا در شبکه داخلی کاربرد دارد.
دیواره آتش خارجی با پیکربندی مناس تعدادی پور اصلی را باز نگه میدارد که شامل موارد زیر اس :


پور  12که برای ترافی
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پور  81که برای داده  HTTPاستفاده میشود .پور  81معموال برای دسترسی فقط خواندنی به کار میرود به دلیل اینکه
امن نیس .



پور  112برای  . HTTPSارتباطا روی این پور به واسطه  SSLیا ) Transport Layer Security (TSLامن
میباشد .این دو پروتکل از گواهینامههای  CAبرای رمزنگاری داده استفاده میکنند به همین دلیل ارتباطا روی پور 112
از عملیا خواندن و نوشتن پشتیبانی میکند.



پور  11که برای  SMTPبه کار میرود .هر چند این پور امن نیس ولی بدون آن نیز کسی نمیتواند به سرویس mail
دسترسی داشته باشد.

بهتر اس بقیه پور ها بسته باشد .دیواره آتش داخلی بسته به فناوریهایی که در شبکه  perimeterوجود دارند میتواند پور های باز
بیشتری داشته باشد .شکل ( .)11 -1برای مثال اگر در شبکه  perimeterاز سرویس تایید هوی  AD LDSبرای برنامههای مبتنی
بر وب استفاده میکنیم ممکن اس بخواهیم یکسانسازی ی طرفه از سم دایرکتوری  AD DSداخلی داشته باشیم یا اگر از IIS
استفاده میکنیم ممکن اس بخواهیم دادهها را به وب سای خود در  perimeterارسال کرده یا دریاف کنیم .به عالوه نیاز داریم
پیغامهای  e-mailاز  SMTP relayهای شبکه  perimeterبه شبکه داخلی ارسال شود .اینها پایه و اساس ی

طرح شبکه

 perimeterامن هستند.

شکل 11 -1

اساس ی

شبکه  perimeterامن ی

سری دیواره آتش امن اس .

Active Directory Federation Services
 AD FSبه عنوان یکی از فناوریهای  Active Directoryدر ویندوز سرور  2008جای گرفته اس  .این فناوری به منظور توسعه
اقتدار شبکه داخلی به بیرون شبکه طراحی شده اس ( .شکل  .)11 -2این سرویس با هدف فراهم کردن عملکردی شبیه به forest
 trustیا  explicit trustطراحی شده اس ولی نه از طریق پور های سنتی  LDAP TCP/IPبلکه از طریق پور های HTTP
رایج .در واقع  AD FSاز پور  112استفاده میکند به دلیل اینکه همه ارتباطا  trustمربوط به  AD FSامن و رمزنگاری شده
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هستند .به این طریق این سرویس از گواهینامههای  AD CSبرای سرورهای خود در  AD FSبهره میبرد AD FS .همچنین توزیع
 AD RMSما را توسعه میدهد و سرویسهای  federationبرای مدیری حقول مالکی معنوی بین شرکاء فراهم میکند.

شکل 11 -2

 AD FSاقتدار دایرکتوری  AD DSداخلی را توسعه میبخشد.

 AD FSاقتدار شبکه را به  forestهای داخلی توسعه میدهد و به سازمانها امکان میدهد بدون نیاز به باز کردن پور های اضافی
روی دیواره آتش با شرکاء تعامل داشته باشند .اساسا  AD FSاز دایرکتوری  AD DSداخلی شرکاء برای فراهم کردن تایید هوی
برای سرویسهای اکستران و  perimeterاستفاده می کند .مثال وقتی کاربری برای دسترسی به ی

برنامه عجین شده با  AD FSبه

تایید هوی نیاز دارد موتور  AD FSبرای تایید هوی به دایرکتوری داخلی مراجعه میکند .اگر کاربر به دایرکتوری داخلی دسترسی
داشته باشد دسترسی به برنامه خارجی نیز به او اعطاء خواهد شد .مزی اصلی آن این اس که هر ی

از سازمانهای شری

فقط باید

تایید هوی را در شبکه خود مدیری کند و بقیه کارها توسط سرویس  federationانجام میشود.
به طور خالصه  AD FSوقتی استفاده می شود که بخواهیم با سازمان دیگری رابطه شراک داشته باشیم و آن سازمان از دایرکتوری
 AD DSاستفاده کند .اگر بخواهیم سرویس تایید هوی را در شبکه  perimeterداشته باشیم ولی کاربران یا سازمانهای دیگر
دایرکتوری  AD DSنداشته باشند یا حوزه شراک توزیع  AD FSرا پشتیبانی نکند باید از  AD LDSاستفاده کنیم.
اهداف امتحانی در این فصل:


پیکربندی نقشهای سروری دیگر Active Directory
 oپیکربندی AD FS
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درس  : 1درک AD FS



درس  : 1پیکربندی و استفاده از AD FS

قبل از شروع
برای تکمیل دروس این فصل باید نص های زیر را در شبکه انجام دهیم .اکیدا پیشنهاد میگردد از ماشینهای مجازی برای این فصل
استفاده شود زیرا نیاز به دسترسی به کامپیوترهای زیادی داریم .اگر تمرینا فصلهای قبل را انجام داده باشیم بسیاری از این
کامپیوترها آماده کار هستند.


ویندوز سرور  2008باید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را  SERVER01تعریف کرده و

باید در دامنه  contoso.comنقش  DCداشته باشد.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER03تعریف کرده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان نقش  AD FSداخلی خواهد شد.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER04تعریف کرده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرور  AD FS proxyداخلی
خواهد شد.


ویندوز سرور  2003نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER05تعریف کرده و باید عضو دامنه  contoso.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرور  SQL 2005خواهد شد
که بان

اطالعاتی پیکربندی و ثب وقایع را برای  AD RMSاجرا خواهد کرد .این کامپیوتر باید دارای درایو  Dبوده تا

دادههای  SQLروی آن ذخیره شود .میزان فضای خالی آن بهتر اس حداقل  10 GBباشد .عل استفاده از ویندوز سرور
 2003میزان حافظه مورد نیاز کمتر نسب به ویندوز سرور  2008اس  .توجه داشته باشید که این سرور برای تمرینا این
فصل ضروری نیس ولی داشتن آن از خطاهای  AD RMSروی  SERVER04جلوگیری میکند.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER06تعریف کرده و باید در دامنه  woodgrovebank.comنقش  DCداشته باشد .همچنین باید نقش سرور
 DNSرا نیز داشته باشد.
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ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER07تعریف کرده و باید عضو دامنه  woodgrovebank.comباشد .این کامپیوتر میزبان نقش  AD FSداخلی
خواهد شد.


ویندوز سرور  2008نسخه  Enterpriseباید روی ی

ماشین فیزیکی یا مجازی نص شده باشد .نام ماشین را

 SERVER08تعریف کرده و باید عضو دامنه  woodgrovebank.comباشد .این کامپیوتر میزبان سرور AD FS
 proxyخواهد شد.
این ترکی برای تس نص و پیکربندی ابتدایی  AD FSکافی اس  .تس همه قابلی های  AD FSنیاز به ماشینهای کالین
داشته و از حد توان آزمایشگاهی بیشتر خوانندگان خارج اس .
توجه داشته باشید که ساخ محیط  AD FSبا کامپیوترهای کمتر (نص سرویس  AD FSروی  )DCنیز ممکن اس ولی توصیه
نمیشود این سرویس را روی  DCنص کنیم.
درس  :1درک AD FS
 AD FSی

موتور ) single sign-on (SSOمیباشد که به کاربران خارجی برنامههای مبتنی بر وب اجازه میدهد به برنامه

دسترسی داشته باشند و از طریق مرورگر تایید هوی شوند .این کار تفاو چندانی نسب به استفاده از انباره دایرکتوری AD LDS
خارجی که با دایرکتوری داخلی لین

اس ندارد .ولی ویژگی کلیدی  AD FSاین اس که برای تایید هوی کالین از انباره تایید

هوی داخلی دامنه خود کاربر استفاده میکند و انباره مخصوص به خود ندارد .همچنین از تایید هوی اصلی که کالین در شبکه خود
اجرا میکند استفاده میکند و این تاییده را به همه برنامههای مبتنی بر وب که با  AD FSسازگار هستند میفرستد.
سازمانها به ی

انباره تایید هوی نیاز دارند نه بیشتر .استفاده از دایرکتوری  AD LDSبرای تایید هوی اکستران بار کاری مدیر

شبکه را افزایش میدهد به دلیل اینکه سازمان باید انباره داخلی و خارجی خود را مدیری کند .کاربران همچنین باید کدهای دسترسی
و کلما عبور متعددی را برای ورود به هر ی

از این انبارهها به خاطر بسپارند .کاربران با  AD FSفقط کافی اس ی بار تایید هوی

شوند آنهم وقتی به شبکه وارد میشوند.
با استفاده از  AD FSمیتوانیم شراک  B2Bرا با کمترین بار کاری اضافه داشته باشیم .با شراک  B2Bسازمانها به دو گروه کلی
تقسیم میشوند:


Resource Organization

وقتی سازمانی تصمیم میگیرد منابع خود را مانند وب سای به اشتراک بگذارد و از

 AD FSبرای تایید هوی استفاده کند در واقع ی

نوع شراک را با دیگران تجربه میکند .سازمانی که این شراک را شکل

میدهد سازمان منبع نامیده میشود زیرا میزبان منابع اشتراکی در شبکه  perimeterخود میباشد.
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Account Oraganization

 resource organizationوارد شراک میشود به آن

وقتی سازمانی با ی

 account organizationگویند زیرا آنها حسابهای مورد استفاده دسترسی منابع اشتراکی را در طرحهای  SSOمدیری
میکنند.
 AD FSاز ی

حال تایید هوی دیگری نیز پشتیبانی میکند .در طرح  Web SSOتایید هوی کاربران از هر جای اینترن انجام

میشود .پس از تایید هوی کاربر  AD FSخصیصههای کاربر را در دایرکتوریهای  AD DSیا  AD LDSبررسی میکند تا ببیند
کاربران نسب به برنامههای کاربردی چه ادعایی دارند.
برای پشتیبانی از این سرویس  AD FSاز چهار سرویس استفاده میکند.


Fedetation Service

این سرویس توسط سرورهایی که سیاس  trustرا به اشتراک میگذارند ارائه میشود .سرور

 federationدرخواس های تایید هوی را به دایرکتوری منبع مناس مسیردهی میکنند تا توکنهای امنیتی برای کاربر
تولید شود.


Fedetation Service Proxy

سرور  federationبرای دریاف درخواس های تایید هوی از کاربر از ی

سرور

 proxyکه در شبکه  perimeterقرار دارد استفاده میکند proxy .اطالعا تایید هوی را از مرورگر کاربر به واسطه WS-
) Federation Requester Profile (WS-F PRPکه ی

سرویس  AD FS Webمیباشد دریاف میکند و آنرا به

سرویس  federationارسال میکند.


 Claims-Aware Agentعاملی اس که روی سرور وب قرار گرفته و درخواس های  tokem claimامنیتی را به
سرویس  federationصادر میکند .هر  claimبرای اعطاء یا ممانع از دسترسی به برنامه خاصی استفاده میشود.
برنامههای  ASP.NETکه میتواند  claimهای مختلف موجود در توکن امنیتی  AD FSکاربر را بررسی کند با نام برنامه
 claim-awareشناخته میشود .این برنامهها برای تعیین دسترسی کاربر به برنامه از  claimاستفاده میکنند .دو مثال از
این نوع برنامهها  AD RMSو  Office SharePoint Server 2007میباشد.



Windows Token-Based Agent
به ی

این ی

عامل جایگزین محسوب شده که میتواند توکن امنیتی  AD FSرا

توکن دسترسی  impersonation-level Windows NTبرای برنامههایی که از مکانیزمهای تایید هوی ویندوز

به جای تایید هوی مبتنی بر وب استفاده میکنند تبدیل کند.
 AD FSبه دلیل اینکه براساس سرویس وب استاندارد کار میکند برای پشتیبانی از هوی های  federatedنیازی به  AD DSندارد.
هر سرویس دایرکتوری که با استاندارد  WS-Federationسازگاری دارد میتواند در  AD FS identity federationشرک کند.
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اگرچه سرویسهای  federationدر ویندوز سرور  2003 R2موجود بود  AD FSدر ویندوز سرور  2008بسیار توسعه پیدا کرده
اس تا فرایندهای نص و مدیری را تسهیل کند AD FS .همچنین نسب به نسخههای قدیمی از برنامههای تح وب بیشتری
پشتیبانی میکند.
فرایند تایید هویت AD FS
شراک  AD FSاز چشم کاربرانی که به برنامههای وب خارجی وارد میشوند مخفی میماند .در ی

سناریوی  AD FSمعمولی وقتی

کاربر به برنامه  claims-awareدر اکستران وارد میشود  AD FSبه طور خودکار اعتبار کاربر را تامین میکند و  claimهای
موجود در خصیصههای حساب کاربر را لیس میکند( .شکل )11 -1

شکل 11 -1

استفاده از  AD FSبه منظور فراهم کردن دسترسی به برنامههای تح وب اکستران از طریق Federated

Web SSO
 .1کاربری در ی

شبکه داخلی یا اینترن میخواهد به ی

برنامه وب  claims-awareدسترسی داشته باشد .این کاربر به یکی

از  account organizationکه عضو شراک  AD FSاس تعلق دارد.
 .1عامل  claims-awareروی سرور وب ) resource federation server (RFSرا در resource organization
بررسی می کند تا ببیند به کالین دسترسی اعطاء شده اس یا نه .به دلیل اینکه درخواس باید از دیواره آتش عبور کند
عامل ابتدا با ) Federation Service Proxy (FSPتماس میگیرد که آنهم با سرور  federationداخلی ارتباط برقرار
میگیرد.
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 .2سرور  federationدر  resource organizationبه دلیل اینکه برای کاربر حسابی ندارد و در عوض ارتباط federation
با انباره دایرکتوری در  account organizationدارد ( )federation trustحقول دسترسی کاربر را از طریق ی
) account federation server (AFSدر شبکه داخلی  account organizationو بعد دوباره از طریق ی

proxy

بررسی میکند .این حقول دسترسی به شکل  claimلیس شدهاند و خصیصههایی محسوب میشوند که به شیء حساب
کاربر در  AD DSلین

شدهاند.

 .1سرور  federationدر  account organizationمستقیما به  AD DSداخلی سازمان لین

شده و حقول دسترسی را از

دایرکتوری از طریق پرسوجوی  LDAPبه دس میآورد .توجه داشته باشید که حساب کاربر میتواند همچنین در ی

انباره

دایرکتوری  AD LDSقرار گیرد.
 .1سرور  federationمربوط به  account organizationتوکن امنیتی  AD FSکاربر را میسازد .این توکن حاوی مشخصه
کاربر ،لیستی از  claimهای موجود در حساب  AD DSکاربر و گواهینامه دیجیتال  AFSمیباشد.
 AFS .1با توکن امنیتی که حاوی حقول دسترسی کالین اس ی
این ی

بار دیگر از طریق سرور  proxyبه  RFSپاسخ میدهد.

 outgoing claimاس .

 RFS .1توکن را رمزگشایی کرده و  claimهای کاربر را از  incoming claimاستخراج میکند .سپس  claimها را به
 claimهای سازمان نگاش میکند و ی
 Claim .8های فیلترشده سپس در ی

سیاس فیلترینگ را برای درخواس های خاص برنامه تح وب اعمال میکند.

توکن امنیتی امضاء شده بستهبندی شده و به سرور وب در اکستران

resource

 organizationارسال میگردد .این کار با پس آن به آدرس  URLموجود در درخواس اصلی برنامه تح وب انجام
میشود .در این مورد امضاء توکن یا مبتنی بر گواهینامه دیجیتال  RFSیا کلید  Kerberos sessionمیباشد زیرا
سیستمها در ی

شبکه هستند.

 .9سرور وب از عامل  claims-awareخود برای رمزگشایی توکن امنیتی کاربر استفاده میکند  claimهای کاربر را پیدا
میکند و سپس دسترسی به برنامه را بر مبنای  claimهای توکن اعطاء میکند.
 AD FS Web agent .11روی سرور وب برای پشتیبانی از  single sign-onمرورگر کاربر را هدای میکند تا ی

کوکی

تایید هوی محلی برای کاربر بنویسد به طوری که در طول همین  sessionنیازی به جستجو و تایید هوی دوباره نداشته
باشد.
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پیادهسازی  AD FSباید با احتیاط انجام شود .هر شری

میتواند برای اعطاء دسترسی به برنامههای اکستران از انبارههای دایرکتوری

داخلی خود استفاده کند .این کار مدیری دسترسی را ساده میکند ولی برای این کار هر شری
کند federation trust .از شرکاء دارای حداقل ی

باید  federation trustرا پیادهسازی

سرور  AD FS federationدر شبکه خود استفاده میکند .سم و جه

 trustهمیشه از  resourceبه  accountاس .
توجه داشته باشید که وقتی کاربر از کامپیوتر خانگی یا عمومی استفاده میکند که بخشی از دامنه  account organizationنیس
فرد میتواند از ی

صفحه وب  AD FSمخصوص استفاده کند که کاربر را قادر میسازد بین  account organizationها انتخاب

کند .این صفحه وب همچنین صفحا ورود مبتنی بر فرم یا تایید هوی عجین شده ویندوز را فراهم میکند .این کار به کاربران خارجی
امکان میدهد به برنامههای اکستران دسترسی داشته باشند حتی اگر از کامپیوترهای شرک استفاده نکند.
اگر به دالیل امنیتی نخواهیم ی

صفحه وب بسازیم که حاوی لیستی از  account organizationباشد میتوانیم آنرا مستقیما در

پرسوجو درج کنیم .برای این کار پرسوجو را به شکل زیر استفاده میکنیم:
https://webserver/appname/apppage.aspx?whr=urn:federation:accountpartner
در این پرسوجو از پارامتر  whrبرای تعیین  account organizationدر شراک  federationاستفاده میکنیم.
طراحی AD FS
 AD FSبر اساس نوع شراک  B2Bمورد نیاز از سه پیکربندی یا طراحی معماری پشتیبانی میکند .هر کدام دارای مشخصا
مخصوص به خود بوده و از سناریوی شراک مشخصی پشتیبانی میکنند.


 Federated Web SSOاین مدل دیواره آتش متعدد را پوشش میدهد به دلیل اینکه برنامههای موجود در اکستران
 resource organizationرا به انباره دایرکتوری داخلی  account organizationلین

میدهد .تنها  trustموجود این

مدل  federationاس که همیشه از طرف  resource organizationبه  account organizationمیباشد .این مدل
رایجترین سناریوی توزیع  AD FSمیباشد(.شکل )11 -1


 Federated Web SSOبا Forest Trustدر این مدل سازمان از دو  AD DS forestاستفاده میکند .یکی forest
داخلی و دیگری خارجی که محل آن در شبکه  perimeterمیباشد forest trust .بین  forestدر شبکه  perimeterو
 forestداخلی برقرار میشود .به عالوه  federation trustبین سرور  resource federationکه در شبکه perimeter
واقع شده و سرور  account federationکه در شبکه داخلی واقع شده برقرار میشود .در این سناریو کاربران خارجی در
 perimeter forestحساب داشته و کاربران داخلی در  forestداخلی حساب دارند .سیستم  AD FSکار federation
دسترسی را از حسابهای دو  forestبه برنامههای کاربردی شبکه  perimeterانجام میدهد .به همین دلیل کاربران داخلی
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هم از شبکه داخلی و هم اینترن به برنامهها دسترسی دارند درحالی که کاربران خارجی فقط از طریق اینترن دسترسی
دارند( .شکل )11 -1

شکل 11 -1


استفاده از  forest trustو  federation trustبرای فراهم کردن دسترسی به برنامههای اکستران

Web SSO

وقتی همه کاربران برنامه اکستران خارجی هستند و در دامنه حساب ندارند باید  Web SSOرا توزیع

کنیم .این مدل به کاربران اجازه میدهد برای دسترسی به برنامههای وب فقط یکبار تایید هوی شوند .ولی این مدل نیاز به
سرورهای وب ( multihomedبا چند کار شبکه) دارد که یکی به شبکه خارجی و دیگری به شبکه داخلی متصل میشود.
سرورهای وب بخشی از دامنه  AD DSداخلی بوده و از طریق کار شبکه داخلی به آن متصل میشوند .کالین ها از طریق
کار شبکه خارجی به برنامهها دسترسی پیدا میکنند Federation Service Proxy .نیز باید  multihomedباشد تا
دسترسی به شبکههای خارجی و داخلی را فراهم کند( .شکل )11 -1
رایجترین سناریوها اولی و آخری هستند ولی در حال ایدهآل همه کاربران دایرکتوری  AD DSخود را دارند و به عنوان account
 organizationبرای تسهیل استراتژی توزیع عمل میکنند.
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استفاده از سناریوی Web SSO federation

شکل 11 -1
اجزاء AD FS

به عالوه سرویسهای مختلفی که  AD FSپشتیبانی میکند این فناوری اجزاء متعددی نیز دارد که شامل  ،Claimکوکی و گواهینامه
اس  .هر کدام از این سه جزء مربوط به بخشی از فرایند  AD FSمیباشد .همچنین  AD FSدارای اصطالحا مخصوص به خود
اس  .برای درک بهتر اجزاء نامبرده درک این اصطالحا ضروری اس .
AD FS Claim
در ابتداییترین شکل خود عباراتی هستند که هر ی

از شرکاء در ارتباط  AD FSدرباره کاربران خود میسازد Claim .دارای مقادیر

متعددی اس مانند نام کاربران ،کلیدهای گواهینامه ،عضوی گروهها و دسترسیهای خاص Claim .ها اساس اعتبار  AD FSارسال
شده به برنامه وب میباشند Claim .ها از سه طریق قابل دریاف هستند:


سرور  account federationمیتواند از انباره دایرکتوری داخلی برای  claimپرسوجو کرده و آنها را در دسترس ی
شری



 resourceقرار دهد.

 Account organizationمیتواند  claimها را دراختیار ی

سرور  resource federationقرار دهد که پس از انجام

فیلترینگ روی آنها به برنامه  resourceارسال کند.


سرویس  federationاز انباره دایرکتوری ( AD DSیا  )AD LDSبرای  claimها پرسوجو میکند و پس از انجام
فیلترینگ روی آنها در اختیار برنامه  resourceقرار دهد

 AD FSاز سه نوع  claimپشتیبانی میکند:


نوع identity claim

هر  claimکه مبتنی بر هوی کاربر باشد در این گروه قرار میگیرد .در هر  claimبرای

توکنهای امنیتی باید حداقل ی
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 oمیتواند شامل ی
متعددی برای ی

 UPNباشد که نماینده هوی کاربر اس  .به خاطر داشته باشید که حتی اگر  UPNهای
حساب موجود باشد فقط یکی از آنها در این نوع  claimاستفاده میشود .اگر  UPNهای دیگر

باید در  claimقرار بگیرند باید  identity claimسفارشی درس کنیم UPN .وقتی به همراه انواع دیگر به کار
میرود دارای اولوی باالتری نسب به دیگر  identity claimهاس .
 oمیتواند ی

آدرس  e-mailباشد .مانند  UPNفقط ی

آدرس میتواند به عنوان نوع  e-mail claimارتباط

برقرار کند .این نوع در اولوی دوم قرار دارد.
 oمیتوانیم از نام رایج نیز استفاده کنیم که چیزی جز رشتهای از کاراکترها نیستند .توجه داشته باشید که روشی برای
تضمین منحصر بودن نام رایج نیس  .بنابراین در استفاده از این نوع باید محتاط بود .کمترین اولوی را دارد.


نوع Group claim
اینکه ی

گروههایی که کاربر به آن تعلق دارد نیز میتواند در ی

کاربر میتواند به گروههای مختلف تعلق داشته باشد میتوانیم  group claimهای متعددی در ی

باشیم .برای مثال کاربری میتواند عضو گروههای  Developer ،Testerو  Userی


 claimاستفاده شود .به دلیل

نوع Custom claim

 claimداشته

برنامه کاربردی باشد.

اگر بخواهیم اطالعا خاصی را برای کاربر درج کنیم برای مثال ی

شماره  IDخاص مانند

حساب بانکی میتوانیم از این نوع استفاده کنیم.
وقتی  claimها پردازش شدند توسط سرور  federationفیلتر میشوند .این کار باعث کاهش تعداد نهایی  claimهای ی
میشود .اگر فیلترینگ انجام نشود سازمان مسئول استخراج  claimهای هر شری

سازمان

میباشد .این کار باعث افزایش زیاد  claimها برای

مدیری میشود.
کوکیهای AD FS
 AD FSعالوه بر  claimبا کوکیها نیز کار میکند که در مرورگر کاربران در طول  sessionهای وب درج میگردد که از طریق AD
 FSتایید هوی میشوند .سه نوع کوکی توسط  AD FSاستفاده میشوند.


کوکیهای تایید هویت

به دلیل اینکه اولین  instanceاز تایید هوی  AD FSتعامل کمتری نیاز دارد  AD FSی

کوکی تایید هوی تولید میکند تا در مرورگر کاربر قرار گرفته و برای تایید هوی های بعدی از  SSOپشتیبانی کند .این
کوکی حاوی همه  claimهای کاربر اس  .کوکیهای تایید هوی به وسیله عامل وب  AD FSو خود سرویس federation
صادر می شوند .استفاده از عامل وب ما را از داشتن کلیدهای خصوصی و عمومی روی سرور بینیاز میکند .وقتی عامل وب ی
کوکی تایید هوی میسازد از توکن امنیتی موجود تولید شده توسط سرور  federationاستفاده میکند .ولی سرور
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 federationباید جف کلید را داشته باشد زیرا از این کلیدها برای امضای توکنهای امنیتی استفاده میکند .این کوکیها
امضا میشوند ولی رمزنگای نمیشوند .این دلیل دیگری اس که همه ارتباطا در فرایند از طریق  TLSیا  SSLرمزنگاری
میشوند .همچنین به دلیل اینکه ی


کوکی  sessionاس بعد از بسته شدن  sessionپاک میشود.

کوکیهای Account Partner
اعالن ی

طی فرایند تایید هوی کالین باید عضوی شری

توکن معتبر داشته باشد فرایند  AD FSی

حساب خود را اعالن کند .اگر این

کوکی روی کالین مینویسد طوری که دفعه بعد که کالین تایید

هوی میشود از این کوکی به جای جستجو و کشف شرکاء استفاده میکند .این کوکی امضاء ندارد و رمزنگاری نیز نمیشود.
این کوکی دائمی اس .


کوکیهای Sign-out
که با توکن لین

هر بار که سرویس  federationی

توکن را انتساب میکند شری

 resourceیا سرور هدف

اس به کوکی  sign-outافزوده میشود .این کوکی سپس برای تسهیل فرایند تایید هوی و عملیا

پاکسازی برای مثال کوکیهای  cacheشده در انتهای  sessionکاربر استفاده میشود .این کوکی نیز امضاء ندارد و
رمزنگاری نیز نمیشود .نوعی کوکی  sessionاس که به عنوان بخشی از عملیا پاکسازی حذف میشود.
گواهینامههای AD FS
به منظور تضمین امنی ارتباطا  AD FSاز انواع گواهینامهها استفاده میکند .در حقیق  AD FSاز توزیع  AD CSبرای دریاف
گواهینامههای مورد نیاز خود بهره میبرد .همه نقش سروری در توزیع  AD FSاز گواهینامهها استفاده میکنند .نوع گواهینامه
موردنیاز نقش بستگی به هدف نقش دارد.


سرورهای  Federationاین سرورها قبل از انجام هر گونه عملیا  AD FSباید هم گواهینامه تاییدهوی سرور و هم
گواهی امضاء توکن را داشته باشند .به عالوه سیاس  trustکه اصول اولیه ارتباط  federationرا تشکیل میدهد از
گواهینامه  verificationاستفاده میکند .این آخرین گواهینامه چیزی بیش از کلید عمومی گواهینامه token-signing
نیس .
 oگواهینامه تایید هوی سرور ی

گواهی تایید هوی  SSLاس که ترافی

وب بین سرور  federationو

 Federation Service Proxyیا کالین وب را ایمن میسازد .گواهینامههای  SSLمعموال از طریق IIS
 Managerدرخواس و نص میشوند.
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 oهر بار که سرور  federationی

توکن امنیتی میسازد باید توکن را با گواهینامه  token-signingخود امضای

دیجیتال کند .این کار باعث ارتقاء امنی میگردد .گواهینامه  token-signingاز جف کلیدهای خصوصی و
عمومی تشکیل میشود.
 oوقتی بیش از ی

سرور  federationدر ی

توزیع داریم فرایند تایید باید بین سرورها اتفال بیافتد .برای این کار

هر سرور باید گواهینامه  verificationبرای همه سرورهای دیگر داشته باشد .همانطور که قبال اشاره شد این نوع
گواهینامه از کلید عمومی گواهینامه  token-signingبرای سرور  federationتشکیل میشود .این یعنی گواهی
روی سرور مقصد بدون کلید خصوصی مرتبط نص میشود.


پراکسیهای سرویس  Federationپراکسیها باید ی

گواهی تایید هوی سرور داشته باشند تا از ارتباطا رمزنگاری

شده  SSLبا کالین وب پشتیبانی کنند .همچنین به منظور تایید هوی سرور  federationدر حین ارتباط باید گواهی
تایید هوی کالین را داشته باشند .این گواهینامه هر نوع گواهینامه تایید هوی کالینتی میتواند باشد فقط باید از
) extended key usage (EKUاستفاده کند .کلیدهای خصوصی و عمومی برای این گواهینامه روی پراکسی ذخیره
میشوند .کلید عمومی روی سرور یا سرورهای  federationدر سیاس  trustنیز ذخیره میشود .وقتی با این نوع گواهینامه
در کنسول  AD FSکار میکنیم به آنها گواهینامههای پراکسی سرویس  federationگفته میشود.


عاملهای وب AD FS

هر گونه سرور وب سازگار با  AD FSمیزبان عامل وب  AD FSباید گواهینامه تایید هوی

سرور را نیز داشته باشد تا امنی ارتباط خود را با کالین وب تضمین کند.
 AD FSبراحتی از  AD CSاین گواهینامهها را دریاف و مدیری میکند .به خاطر داشته باشید که به دلیل اینکه بسیاری از
نقشهای  AD FSبه بیرون سرویس میدهند گواهینامههای ما باید از مرجع معتبری دریاف شود .در غیر اینصور باید روی همه
کالین های وب انباره  CAمعتبر را ویرایش کنیم.
اصطالحات AD FS
 AD FSبه دلیل نیاز به فناوریهای مختلف از اصطالحا مختلفی از منابع مختلف استفاده میکند .برای کار کردن با این سرویس
بهتر اس با این اصطالحا آشنا شویم .جدول  11 -1رایجترین واژههای مورد استفاده را خالصه میکند .بسیاری از این واژهها قبال
تعریف شدهاند.
اصطالحا رایج AD FS

جدول 11 -1
واژه
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سرور account federation

سرور  federationکه در شبکه داخلی  account organizationقرار دارد

پراکسی سرویس account

 FSPکه در شبکه  perimeterمربوط به  account organizationقرار دارد .به عنوان ی

federation

رله بین  perimeterو سرور  federationعمل میکند.

 Account partnerیا

شریکی که میزبان دایرکتوری  AD DSاس که حاوی حسابهای کاربرانی اس که به

Account organization

برنامههای اکستران دسترسی دارند.

عامل وب AD FS

ی

عامل که روی سرور وب مجری  IISنص میشود .عامل کار تفسیر  claimها و توکنهای

فراهم شده توسط سرور  federationرا انجام میدهد .این عامل از  claimها یا تایید هوی
عجین شده ویندوز برای دسترسی به برنامهها استفاده میکند.
Claim

عبارتی که سرور  federationدرباره ی

برنامه claims-aware

ی

Claim mapping

وقتی سرور  federationی

کاربر یا کالین میسازد

برنامه  ASP.NETکه میتواند  claimها را برای اعطاء دسترسی به کاربر تفسیر کند.
 claimورودی را پردازش میکند و آنرا به منظور استخراج

اعتبار مورد نیاز کاربر فیلتر میکند.
Client account parner
discovery Web page
گواهینامه تایید هوی کالین

صفحه وبی که  partner organizationها را لیس میکند و به کابران اجازه میدهد
سازمان خود را در حین فرایند ورود تشخیص دهند.
 AD FSاز تایید هوی بین سرور  federationو پراکسی استفاده میکند .برای این کار
پراکسی به گواهینامه تایید هوی کالین نیاز دارد و سرور  federationبه گواهینامه تایید
هوی سرور.

صفحه وب ورود و خروج

 AD FSصفحا وب سفارشی برای ارسال بازخورد تصویری به کاربر استفاده میکند وقتی که

کالین

 AD FS sessionرا باز میکنند یا میبندند.

برنامه federated

همانند برنامه  claims-awareاس  .میتواند از  federated identitiesبرای تایید هوی
استفاده کند.

کاربر federated

به هر کاربری که در  claim ،account directoryهای مناس اعطاء میشود تا به
برنامههای  resource organizationدسترسی پیدا کنند.

Federation
Federation trust

هر دو سازمان که بین آنها  federation trustبرقرار اس .
 Trustی طرفه بین ی

 resource organizationو  account organizationکه

بخواهد با آن شراک کند.
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Organization claims

همه  claimهایی که در فضای نام سازمان قرار دارد.

کالین غیرفعال

هر مرورگر  HTTPکه از کوکی استفاده میکند .کالین باید از سرویس وب WS-F PRP
پشتیبانی کند.

Resource account

اگر بخواهیم از تایید هوی

 Windows Integratedاستفاده کنیم باید برای هر کاربر که

باید دسترسی اعطاء کنیم  resource accountبسازیم .فرایند تایید هوی ویندوز  NTبه
این حساب برای ارسال اعتبار به کاربر نیاز دارد.
سرور resource federation

سرور داخلی که برای اجرای  claims mappingاستفاده میشود و توکنهای امنیتی
دسترسی برای کاربرانی که نیاز به کار با ی

برنامه را دارند صادر میکند .این سرور

 federationدر شبکه داخلی  resource organizationقرار دارد.
resource federation
service proxy

پراکسی موجود در شبکه  perimeterمربوط به  .resource organizationکار آن اجرای
 account partner discoveryبرای کالین های اینترن اس و درخواس های وارد
دریاف شده را به سرور  federationداخلی میفرستد.

Resource group

در  resource forestبرای  mapکردن  group claimهای ورودی استفاده میشود .سپس
برای پشتیبانی از تایید هوی ویندوز  NTاستفاده میشود.

 Resrource partnerیا

سازمانی که میزبان برنامههای  federatedدر شبکه  perimeterاس .

resource organization
توکن امنیتی

شیء امضاء شده دیجیتالی که حاوی  claimهای کاربر اس  .وقتی ی

توکن امنیتی صادر

میشود یعنی کاربر با موفقی برای سرور  account federationتایید هوی شده اس .
سرویس توکن امنیتی STS

سرویس وب  AD FSکه برای صدور توکن کاربرد دارد .در  AD FSسرویس federation
خود ی

گواهینامه تایید هوی سرور

 STSاس .

 AD FSاز تایید هوی دوطرفه بین سرور  federationو پراکسی استفاده میکند .برای این
کار پراکسی به گواهینامه تایید هوی کالین نیاز دارد و سرور  federationبه گواهینامه
تایید هوی سرور .سرورهای وب سازگار با  AD FSهمچنین به گواهینامههای تایید هوی
سرور برای تایید هوی خود در برابر مرورگر کالین ها نیاز دارند.

Server farm

گروهی از سرورهای  federationکه با هم برای پایدار کردن سرویس  federationکار
میکنند Server farm .میتواند به هر سرور  ، federationپراکسی یا سرور وب سازگار با
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 AD FSاعمال شود ولی هر  farmمیتواند حاوی فقط ی

نوع سرور  federationباشد.

معماری مبتنی بر سرویس

 SOAمعماری مبتنی بر استاندارد و مستقل از زبان هستند که برای پشتیبانی از سرویسهای

()SOA

توزیع شده در اینترن به سرویس وب نیاز دارند.

)Single sign-in (SSO

 SSOدسترسی به برنامه را تسهیل میکند به طوری که کاربر باید فقط یکبار اعتبار خود را
وارد کند.

گواهینامه token-signing

گواهینامهای اس که برای امضاء توکنهای امنیتی تولید شده توسط سرور resource
 federationاستفاده میشود.

سیاس trust

مجموعه پارامترهایی که سرویس  federationبرای تشخیص شرکاء ،گواهینامهها ،انبارههای
حساب calim ،ها و خصوصیا مختلف هوی هایی که با سرویس  federationمرتبط هستند
تعریف میکند .این سیاس در قال فایل  XMLاس .

Uniforn resource

 AD FSبرای تشخیص شرکاء و انبارههای حساب به  URIنیاز دارد.

)identifier (URI
گواهینامه verification

کلید عمومی گواهینامه  token-signingکه روی همه سرورهای  federationدر ی
سازمان بارگذاری میشود.

سرویسهای وب *WS-

سرویس اینترن مبتنی بر استاندارد که بخشی از  SOAرا تشکیل میدهد .به طور خالصه
سرویسهای وب نامیده میشود و حاوی )Simple Object Access Protocol (SOAP
 XML ،و  UDDIاس  .سرویسهای وب مستقل از زبان هستند به طوری که میتوانند
اطالعا را بین زیرساخ های متفاو  ITمنتقل کنند مانند  Linux ،UNIXو ویندوز.

امنی سرویسهای وب (WS-

مشخصا  SOAکه چگونگی امضاء دیجیتال و رمزنگاری پیغامهای  SOAPرا مشخص

)Security

میکند.

برنامه مبتنی بر توکن ویندوز

برنامه مبتنی بر ویندوز که در تایید هوی ویندوز  NTبوده و اعتبارسنجی را پردازش میکند.

NT
WS-Federation

مشخصا سرور وب که استانداردهای مورد استفاده هنگام پیادهسازی  federationرا مشخص
میکند

WS-Federation Passive
Requestor Profile (WS)F PRP
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نصب AD FS

نص ابتدایی  AD FSنیازمند چند کامپیوتر اس  .در حال ایدهآل باید دو دامنه  ،AD DSدو شبکه  perimeterو سرورهای AD
 FSتوزیع شده در هر شبکه داشته باشیم account organization .بهتر اس میزبان  AD DSو حداقل ی

سرور federation

داخلی و  Federation Service Proxyدر شبکه  perimeterخود باشد resource organization .بهتر اس ی
سرور  federationداخلی داشته باشد .شبکه  perimeterآن باید حاوی حداقل ی

حداقل ی

 AD DSو

سرور وب سازگار با  AD FSو ی

 FSPباشد .توزیع کاملی که ما طراحی میکنیم باید بر اساس اطالعاتی نظیر تعداد  ، partner organizationنوع برنامه کاربردی به
اشتراک گذاشته شده ،نیازمندیهای پایداری سرویس و تقسیم بار و موارد دیگر از این نوع باشد.
محیط تس باید با چهار کامپیوتر تجهیز شود .ی

کالین  ،ی

سرور وب سازگار با  AD FSو دو سرور  federationبرای شرک در

 AD FS federationبین دو سازمان .به دلیل ذا  AD FSساع های کامپیوترها باید یکسان بوده یا تفاو آنها کمتر از  1دقیقه
باشد .در غیر اینصور فرایند به خوبی پیش نمیرود زیرا  time stampهای توکن نامعتبر خواهد بود .به دلیل اینکه بسیاری از
کامپیوترها بخشی از دامنه  AD DSنیستند نمیتوانیم از  PDC Emulator Operations Masterبرای یکسانسازی ساع
استفاده کنیم .بهترین راه برای یکسانسازی ) Nerwork Time Protocol (NTPاس که هر سرور را به سرور ساع خارجی
لین

کرده و زمان آنها را یکسان میکند.

نیازمندیهای نصب AD FS
برای نص  AD FSباید با پیشنیازها شروع کنیم .جدول  11 -1نیازمندیهای اساسی توزیع  AD FSرا خالصه میکند .توجه داشته
باشید که سرویس  federationابتدا با ویندوز سرور  2003 R2ارائه شد .به همین دلیل میتوانیم ارتباط بین ویندوز سرور 2003
 R2و  2008را برقرار کنیم .جدول  11 -1نیازمندیهای نص  AD FSرا لیس میکند که فقط روی ویندوز سرور  2008اجرا
میشود.
جدول 11 -1

نیازمندیهای توزیع AD FS

سخ افزاری  /نرمافزاری

نکته

نیاز
 133 MHzبرای کامپیوترهای x86-

به دلیل نیازمندی کم میتوان به صور

based

ماشین مجازی پیاده کرد.

حافظه

512 MB

 1GBپیشنهاد میشود

فضای دیس

 10 MBبرای نص AD FS

 50GBپیشنهاد میشود.

سیستم عامل

ویندوز سرور  2008نسخه Enterprise

سرویسها روی سیستمهای عامل قدیمی

یا Datacenter

اجرا نمیشوند.

پردازشگر
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سرویس وب

 IISبا سازگاری ASP.NET

از  IIS 7.0با  ASP.NET 2.0و

Framework 2.0

 .NET Fremework 2.0استفاده
شود.

محل نص

سرویس  federationو پراکسی

محل پیشفرض

سرویس  Federationنمیتوانند روی
ی
نیازمندیهای انباره حساب  AD DSو

حداقل ی

سرور نص شوند.

دو  forestایدهآل اس  .در بدترین حال

دامنه

AD LDS

از ی

 forestو ی

انباره AD LDS

استفاده میشود.
گواهینامه  SSLتایید هوی

گواهینامه نص برای  TLS/SSLو

دریاف ی

امضاء توکن

سرور برای هر نقش سروری AD FS

ارتباطا شبکه TCP/IP

 Ipv4یا  Ipv6ترجیحا آدرس دستی

پیکربندی DNS

ساخ رکورد  CNAMEسرور داخلی

از ی

 CAتجاری خارجی برای به دس

آوردن ی

گواهینامه معتبر استفاده

میشود.
ارتباط شبکه باید بین کالین  DC ،و
کامپیوترهای میزبان سرویس
 federationو عامل وب AD FS
برقرار باشد.
از فایلهای  hostاستفاده نشود.

که سرویس  federationرا اجرا میکند.
مرورگر وب

 Microsoft IE 5با باالتر  Firefoxو

 Jscriptو حداقل کوکیهای معتبر باید

Safari

برای سرورهای  federationو
برنامههای وب فعال باشد

سیستم عامل کالین

ویندوز  XPیا ویستا برای کالین

ویندوز ویستا پیشنهاد میشود.

نکات ارتقاء
بسیاری از سازمانها از حساب سرویس خاصی هنگام توزیع سرویسهایی نظیر  AD FSاستفاده میکنند .اگر بخواهیم این کار را در
ویندوز سرور  2003 R2انجام دهیم باید حسابها و کلما عبور منتس به هر سرویس را یادداش کنیم زیرا فرایند ارتقاء AD FS
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به طور خودکار همه این سرویسها را ریس میکند تا از حساب  Nerwork Serviceاستفاده کند .پس از ارتقاء میتوانیم سرویس را
به حال قبل برگردانیم.
بهتر اس عملیا ارتقاء را قبل از نص در محیط شبکه واقعی در محیط آزمایشگاه تس کنیم.
تمرین آماده کردن توزیع
در این تمرین با تعداد زیادی کامپیوتر ی محیط پیچیده  AD FSخواهیم ساخ  .در جدول  11-2نقش این رایانه ها و دامنه در توزیع
 AD FSخالصه شده اس
نقش های کامپیوتر AD FS
جدول 11-2
AD FS

ابتدا با آماده سازی نص  DNSدر تمامی  forestها شروع کرده و بعد به سراغ نص سرور  federationمی رویم .سپس پراکسی
سرویس  federationرا در هر دو  forestو سای وب  AD FS-enabledدر  resource forestنص می کنیم.
پیکربندی cross-DNS references
تمرین اول
در این تمرین سرور  forest DNSها را پیکربندی می کنیم .چون این  forestها بصور مستقل عمل می کنند سرور های  DNSدر
مورد هم چیزی نمی دانند و برای تبادل اطالعا بین  forestها نیاز به پیاده سازی  cross-DNS referencesدر هر  forestداریم .آسانترین
راه برای انجام این کار استفاده از  forwarderها از ی دامنه به دامنه دیگر و بلعکس می باشد .ابتدا از کار کردن  SERVER01و  SERVER06مطمئن
می شویم.
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER01می شویم

-1
-2
-1
-1
-1
-1

 Server Managerرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم

گره  Roles\DNS Serve\DNS\SERVER01را باز می کنیم
روی  SERVER01راس کلی کرده و  Propertiesرا انتخاب می کنیم
روی زبانه  Forwardersو سپس  Editکلی

می کنیم

آدرس  IPمربوط به  SERVER06را تایپ کرده و دوبار روی  OKکلی

این عملیا را در مورد  SERVER06نیز انجام داده و آدرس

می کنیم

 IPمربوط به  SERVER01را به عنوان  forwarderبرای SERVER06

وارد می کنیم

-8

با  Pingکردن هر سرور از سرور دیگر  ،نتیجه را امتحان می کنیم .برای مثال از دستور زیر برای  Pingکردن  SERVER01از SERVER06
استفاده می کنیم:

ping server01.contoso.com
تمرین دوم

نص سرورهای

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

federation

amirh_rajabi@yahoo.com

599

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

در این تمرین سرورهای

 federationرا نص خواهیم کرد .این کار با نص نقش سرور بعالوه سرویسهای پشتیبان برای این نقش انجام می شود .ابتدا از

کارکرد  SERVER06 ، SERVER03 ، SERVER01و  SERVER07مطمئن می شویم
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER07می شویم
برای نص و کارکردن با  AD FSبه اعتباری این چنین باال نیاز نداریم اما استفاده از این سطح اعتبار انجام این تمرین را آسانتر خواهد کرد

-1
-2
-1
-1
-1
-1

 Server Managerرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
روی گره  Rolesراس کلی

کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم

اطالعا  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

در صفحه  Active Directory Federation Services ، Select Server Rolesرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

اطالعا

مربوط به نقش را مرور کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

می کنیم

در صفحه  Federation Service ، Select Role Servicesرا انتخاب می کنیم Server Manager .از ما می خواهد تا ویژگیها و سرویس های
مورد نیاز نقش را نص کنبم .روی  Add Required Role Servicesکلی کرده و سپس روی  Nextکلی می کنیم

 -8در صفحه

Create A Self-Signed Certificate For ، Choose A Server Authentication Certificate For SSL Encryption

 SSL Encryptionرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

در محیط واقعی نیازمند درخواس
 -9در صفحه  Create A Self-Signed Token-Signing Certificate ، Choose A Token-Signing Certificateرا انتخاب کرده و روی
گواهی نامه از ی

 Nextکلی

 CAمعتبر هستیم

می کنیم

 -11در صفحه  Create A New Trust Policy ، Select Trust Policyرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی می کنیم.
آدرس این  trust policyرا به یادداش می کنیم چرا که ارتباط  federationما برای کارکردن وایسته به آن می باشد
 -11اطالعا صفحه ) Web Server (IISرا مرور کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -11در صفحه  Select Role Servicesمقادیر پیش فرض را قبول کرده و روی  Nextکلی می کنیم
 -12در صفحه  ، Confirm Installation Selectionsانتخابها را مرور کرده و روی  Installکلی می کنیم
 -11در پایان مراحل نص برای بستن ویزارد روی  Closeکلی می کنیم
 -11مراحل باال را برای  SERVER03تکرار می کنیم
چون  SERVER03خود ی

 CAریشه می باشد مراحل کوتاه تر اس

تمرین سوم نص پراکسی های سرویس
در این تمرین پراکسی های سرویس  federationرا نص خواهیم کرد .این کار با نص نقش سرور بعالوه سرویسهای پشتیبان برای این نقش انجام می
Federation

شود .ابتدا از کارکرد صحیح  SERVER07 ، SERVER06 ، SERVER04 ، SERVER03 ، SERVER01و  SERVER08مطمئن می شویم
 -1با اعتبار مدیر شبکه دامنه وارد  SERVER08می شویم

-1
-2
-1
-1
-1
-1

 Server Managerرا از  Administrative Toolsاجرا می کنیم
روی گره  Rolesراس کلی

کرده و  Add Rolesرا انتخاب می کنیم

اطالعا  Before You Beginرا مرور کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

در صفحه  Active Directory Federation Services ، Select Server Rolesرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

اطالعا

مربوط به نقش را مرور کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

می کنیم

در صفحه  Federation Service Proxy ، Select Role Servicesرا انتخاب کرده و روی  Add Required Role Servicesکلی
همچنین  AD FS Web Agentsرا انتخاب می کنیم و سپس روی  Nextکلی می کنیم

باید به خاطر داشته باشیم

اگرچه نمی توان  Federation Service Proxyرا به همراه  federation serverروی ی

کرده و

سرور اجرا کرد اما می

توان  FSPو  AD FS Web Agentsرا با هم ترکی کرد

 -8در صفحه ، Choose A Server Authentication Certificate For SSL Encryption
 SSL Encryptionرا انتخاب کرده و روی  Nextکلی

Create A Self-Signed Certificate For

می کنیم

در محیط واقعی نیازمند درخواس
 -9در صفحه  Specify Federation Serverعبار  server07.woodgrovebank.comرا تایپ کرده و روی  Validateکلی می کنیم
گواهی نامه از ی
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اعتبارسنجی موفق نخواهد بود چون هنوز رابطه  trustبین رایانه ها تعریف نشده اس  .این کار از طریق صدور و ورود گواهی نامه های  SSLها برای
سرورها از طریق  IISانجام می شود
 -11روی  Nextکلی

 -11در صفحه

می کنیم

 Create A Self-Signed Client Authentication Certificate ، Choose A Client Authentication Certificateرا

انتخاب کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

 -11اطالعا صفحه ) Web Server (IISرا مرور کرده و روی  Nextکلی

می کنیم

 -12در صفحه  Select Role Servicesمقادیر پیش فرض را پذیرفته و روی  Nextکلی

می کنیم

 -11در صفحه  Confirm Installation Selectionsانتخابهایمان را مرور کرده و روی  Installکلی
 -11هنگامی که فرآیند نص تمام شد برای بستن ویزارد روی  Closeکلی

می کنیم

می کنیم

 -11همین عملیا را برای  SERVER04در دامنه  contoso.comتکرار می کنیم .هنگامی که از ما درخواس نام  federation serverشد نام
 server03.contoso.comرا وارد می کنیم .در زمان نیاز از  self-signed certificateها استفاده می کنیم و  AD FS Web Agentsرا روی
 SERVER04نباید نص کنیم .نقش  SERVER04تنها  FSPمی باشد چون در ی  Account Organizationکار می کند
خالصه درس



 AD FSانباره تایید هوی داخلی را از طریق  identity federationو  federation trustبه محیط خارج بسط می دهد



ی



 Federation partnershipهمیشه از  resource organizationو  account organizationتشکیل می شود که در آن resource

 organizationمی تواند شری چند  account organizationباشد اما
 organizationدر ارتباط باشد

 account organizationتنها می تواند با ی

resource

 AD FSبرای ی ارتباط امن و تشخیص هوی سرور و کالین بر اعتبارسنجی گواهی نامه ها از طریق  SSLاستوار اس .
بنابراین تمام ارتباط ها بر مبنای پور  122و  HTTPSخواهند بود

سئواال پایان درس

 -1فرض کنید مدیر سیستم شرک

 Contosoهستیم .سازمان ما در حال حاضر دارای ی

 federation relationshipبا بان

Woodgrove

می باشد که با استفاده از  federation serviceویندوز سرور  2003 R2پیاده سازی شده اس  .برای بهبود امنی
 serviceرا با حسابهایی که سرویس را راه اندازی می کنند  ،توزیع می کنیم .اکنون آماده ارتقا به  AD FSهستیم اما هنگامی
که اقدام به ارتقا می کنیم متوجه می شویم که حساب پاک شده اس و با ی حساب  Nerwork Serviceجایگزین شده
اس  .چرا این اتفال افتاده اس ؟
 . Aنمی توان از این حساب سرویس برای راه اندازی سرویس  AD FSاستفاده کرد
 . Bحساب سرویس پیش فرض که برای نص یا ارتقا  AD FSاستفاده می شود  Nerwork Serviceاس
 Woodgrove . Cدارای سیاستهایی اس که طبق آنها تمام  federation serviceها باید با حساب  Nerwork Serviceراه اندازی شوند
 . Dمایکروساف ترجیح می دهد برای راه اندازی  federation serviceاز حساب  Network Serviceاستفاده کند.
federation

درس  :2پیکربندی و استفاده از AD FS
همانطور که در درس  1دیدیم سرورها در ی

ارتباط  AD FSباید از گواهینامهها برای ساخ زنجیره  trustبین هم استفاده کنند .همانگونه که

در فصل  11بحث شد بهترین راه برای تضمین اعتبار زنجیره  trustدریاف گواهینامه از  CAخارجی معتبر به صور مستقیم یا با واسطه اس .

مترجم  :امیر حسین رجبی شیزری

amirh_rajabi@yahoo.com

610

ترجمه کتاب Windows Server 2008

1392

این فقط یکی از جنبههای پیکربندی  AD FSاس که باید انجام شود .وقتی  AD FSرا توزیع میکنیم ممکن اس بخواهیم برنامههای AD
 ،FS-awareسیاس های  trustبین  partner organizationو  claimهای کاربر یا گروهها را پیکربندی کنیم .سپس میتوانیم کار مدیری و
اجرای  AD FSرا شروع کنیم.
تکمیل پیکربندی AD FS
هنگام توزیع  AD FSباید عملیا مختلفی را به شرح زیر انجام دهیم.


سرویس وب را روی همه سرورها برای استفاده از رمزنگاری  SSL/TSLبرای سای وب که میزبان سرویس  AD FSاس پیکربندی
کنیم.



گواهینامهها را از همه سرورها به سرورهای دیگر که ارتباط را شکل میدهند منتقل کنیم .برای مثال گواهینامه  token-sigingمربوط
به سرور  federationباید به عنوان گواهی  validationدر سرورهای دیگر با ارتباط  trustنص شود.



 IISباید روی سرورهایی که میزبان برنامههای  claims-awareهستند پیکربندی شود .این سرورها باید از  HTTPSبرای ارتباطا
 application-relatedاستفاده کنند.



ساخ و پیکربندی برنامههای  claims-awareانجام شود



سرورهای  federationدر همه  partner organizationها پیکربندی شود .شامل مراحل زیر اس :
o

در ی

 account organizationسیاس  trustباید پیکربندی شود  claimهای کاربران باید ساخته شود و در نهای

انباره حساب  AD DSبرای  identity federationباید پیکربندی شود.
o

در  resource organizationسیاس  trustباید پیکربندی شود  claimهای کاربران باید ساخته شود انباره حساب AD
 DSبرای  identity federationباید پیکربندی شود و سپس برنامه  claims-awareفعال شود.



 Federation trustباید ساخته شود .این کار مراحل متعددی دارد:
o

انتقال سیاس  trustاز  account organizationبه .resource organization

o

ساخ و پیکربندی ی

o

انتقال سیاس  partnerاز  resource organizationبه .account organization

 claim mappingدر .resource organization

بیشتر این کار مربوط به  mappingگواهی نامه از ی

سرور به سرور دیگر اس  .ی

عامل مهم توانایی دسترسی به ریشه یا حداقل وب سای های

میزبان  CRLبرای هر گواهینامه اس  .همانطور که در فصل  11بحث شد  CRLها تنها راهی اس که به اعضاء  trustمیتوان گف آیا ی
گواهینامه معتبر اس یا نه .اگر پشتیبانی شود میتوان از سرویس  )OCSP( Microsoft Online Responderاز  AD CSنیز استفاده کرد.
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در  CRL checking ،AD FSبه طور پیشفرض فعال اس  CRL checking .عمدتا برای امضاءهای توکن امنیتی اجرا میشود ولی بهتر اس
برای همه امضاهای دیجیتال از آن استفاده کرد.
استفاده و مدیریت AD FS
وقتی پیکربندی  identity federationبه پایان میرسد میتوانیم به مدیری

روتین سرویسهای  AD FSبپردازیم .برای انجام این عملیا از

کنسول  Active Directory Federation Servicesدر  Server Managerاستفاده میشود .مراحل به ترتی زیر اس :




پیکربندی سرویس  federationیا  .federation server farmما میتوانیم تا سه  farmدر  AD FSداشته باشیم:
o

 federation server farmکه حاوی سرورهای متعددی اس که میزبان ی

o

Federation Service Proxy farm

o

 Claim-aware application server farmکه مجری  IISباشد.

نقش هستند.

مدیری سیاس  trustکه با سرویس  federationعجین شده اس این کار به صور های زیر انجام میشود.
o

مدیری انبارههای حساب در  AD DSیا AD LDS

o

مدیری  account partnetو  resource partnerیا هردو که با سازمان ما  trustدارند.

o

مدیری  claimروی سرور federation

o

مدیری گواهینامههای مورد استفاده توسط سرورهای federation

o

مدیری گواهینامهها در برنامههای کاربردی وب حفاظ شده توسط AD FS

به دلیل اینکه  AD FSخیلی به  IISمتکی اس بسیاری از تنظیما سرورهای  federationکه در گره Active Directory Federation
 Servicesدر  Server Managerپیکربندی میشود در فایل  Web.configدر دایرکتوری مجازی  Federation Serviceمربوط به IIS
ذخیره میشود .تنظیما پیکربندی دیگر در فایل سیاس  trustذخیره میشود .همانند دیگر تنظیما  IISفایل  Web.configمستقیما قابل
ویرایش اس زیرا فقط ی

فایل متنی اس  .تنظیماتی که میتوانیم از طریق فایل  Web.configکنترل کنیم شامل:



مسیر فایل سیاس trust



گواهینامه محلی مورد استفاده برای توکنهای امضاء



محل صفحا وب  ASP.NETکه سرویس را پشتیبانی میکنند



سطح  debug loggingبرای سرویس و مسیر دایرکتوری فایلهای log
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قابلی کنترل نوع دسترسی برای مثال دسترسی کاربران ناشناخته به  group claimsکه برای سازمان آماده کردیم.

هنگام ویرایش ما باید فایل  Web.configرا روی سرورهای نیازمند همان تنظیما پیکربندی منتشر کنیم .پس از اینکه  IISراهاندازی مجدد شود
پیکربندی جدید اعمال میشود.
ولی فایل سیاس  trustبه صور دستی قابل ویرایش نیس  .این فایل باید از طریق کنترلهای کنسول  AD FSیا تنظیماتی مدل شیء AD FS
ویرایش شود.
برای کار با  FSPاز کنسول  AD FSاستفاده میکنیم.


سرویس  federationکه با آن  FSPکار میکند



روشی که از طریق آن  FSPاطالعا اعتبار کاربر را از مرورگرها و برنامههای وب جمعآوری میکند

تنظیماتی که برای پراکسیهای سرویس  Federationپیکربندی میشود همانند تنظیما سرور  federationدر فایل  Web.configنیز ذخیره
میشود .ولی به دلیل اینکه  FSPحاوی ی

سیاس نیس همه تنظیما آن در فایل  Web.configذخیره میشود که شامل موارد زیر اس :



 URLسرویس Federation



گواهینامه تایید هوی کالین برای استفاده توسط پراکسی سرور  federationبرای ارتباطا رمزنگاری شده  TLS/SSlبا سرویس
.federation



صفحا وب  ASP.NETکه از سرویس پشتیبانی میکند.

آمادهسازی و پیادهسازی  identity federationاز طریق  AD FSنیاز به مراقب و برنامهریزی دارد .به همین دلیل قبل از پیادهسازی در شبکه
واقعی باید در محیط آزمایشگاه آنرا تس کنیم.

تمرینا تکمیل پیکربندی AD FS
در این تمرین نص  AD FSرا تکمیل میکنیم .برای این تمرین از همان کامپیوترها استفاده میکنیم .ابتدا سرور  IISرا روی همه سرورهای
 federationپیکربندی میکنیم و سپس گواهینامهها را از ی سرور به سرور دیگر نگاش میکنیم و سرور وب را پیکربندی میکنیم .همچنین
میتوانیم برنامه وب را ساخته و پیکربندی کنیم .سپس سرورهای  federationرا برای همه سازمانهای شری پیکربندی میکنیم .در آخر
 federation trustرا برقرار میسازیم.
تمرین  1پیکربندی  SSLبرای سرورهای  federationو  FSPها
در این تمرین کار پیکربندی  IISرا طوری انجام میدهیم که  SSLروی وب سای پیش فرض سرورهای  federationو پراکسیهای سرویس
 federationمورد نیاز باشد .در این تمرین به  SERVER07 ،SERVER06 ،SERVER05 ، SERVER04 ،SERVER03 ،SERVER01و
 SERVER08نیاز داریم.
 .1با حساب مدیر دامنه به  SERVER03وارد میشویم.
 IIS Manager .1را اجرا میکنیم.
 .2گره  Servername\Sites\Default \Web Siteرا باز میکنیم.
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 .1در پنل وسط به بخش  IISرفته و روی  SSL Settingsدوبار کلی
 .1در صفحه  SSL Settingsکادر  Require SSLرا عالم میزنیم.
 .1زیر  Client Certificatesگزینه  Acceptرا انتخاب کرده و بعد روی  Applyدر پنل  Actionsکلی میکنیم.
 .1این مراحل را روی  SERVER07 ،SERVER04و  SERVER08تکرار میکنیم.
تمرین  1انتقال گواهینامه تایید هوی  SSLبه ی سرور
با  SERVER03شروع میکنیم.
 .1با کاربر مدیر دامنه به  SERVER03وارد میشویم.
 .1کنسول  MMCرا باز میکنیم.
 .2از منوی  Fileگزینه  Add/Remove Snap-inرا انتخاب کرده و ابزار  Certificateرا انتخاب و روی  Addکلی میکنیم.
 Computer Account .1را انتخاب کرده و روی  Nextکلی میکنیم .مطمئن میشویم که  Local Computerانتخاب شده اس
روی  Finishو بعد  OKکلی میکنیم.
 .1از منوی  Fileگزینه  Save Asرا انتخاب کرده و نام آنرا  Computer Certificatesمیگذاریم.
 .1گره Console Root\Certificates (Local Computer)\Trusted Root Certification Authorities
 .1روی  Trusted Root Certification Authoritiesکلی راس کرده و روی  All Tasksکلی میکنیم سپس روی Import
کلی میکنیم.
 .8در صفحه  Welcome To The Certificate Import Wizardروی  Nextکلی میکنیم.
 .9در صفحه  File To Importروی  Browseکلی کرده و به مسیر  C:\Tempمیرویم.
 .11گواهینامه  SERVER04یعنی  SERVER04SSL.cerرا انتخاب کرده و روی  Openو  Nextکلی میکنیم.
 .11در صفحه  Certificate Storeگزینه  Place All Certificates In The Following Storeرا انتخاب میکنیم .مطمئن میشویم
که انباره انتخاب شده  Trusted Root Certification Authoritiesبوده و روی  Nextکلی میکنیم.
 .11در صفحه  Completing The Certificate Import Wizardاطالعا را بررسی میکنیم و روی  Finishکلی میکنیم.
خالصه درس
میکنیم.






به دلیل اینکه  AD FSاز ارتباطا امن استفاده میکند باید مطمئن شویم که همه سرورها در شراک  AD FSبه گواهینامه ریشه که
برای صدور گواهینامه سرورها استفاده میشد  trustدارند .اگر از گواهینامه  self-signedاستفاده کنیم باید همه گواهینامهها را به
انباره  trusted CAسرور منتقل کنیم.
وقتی شراک را پیکربندی میکنیم باید ابتدا برنامههای  claims-awareساخته و  claimهای مشخصی را به شرکاء اختصاص دهیم.
پس از ساخ  claimتشخیص میدهیم کدام انباره دایرکتوری توسط سرور  federationاستفاده خواهد شد.

 Federation trust بین دو شری ساخته میشود .سیاس  trustروی هر سرور آماده شود .سیاس  trustاز سرور account
 federationبه سرور  resource federationمنتقل میشود .بعد از این سیاس  trustبرای انتساب  claimها به account
 organizationاستفاده میشود .برای تکمیل  federation trustسیاس شری را از  RFSبه  AFSمنتقل میکنیم .بعد از این
شراک ایجاد شده اس .
سئواال پایان درس
 .1فرض کنید مدیر دامنه  contoso.comهستیم .سازمان ما تصمیم گرفته اس شراک  federationبا  Woodgrove Bankبرقرار
کند به طوری که بتوانیم از  identity federationبرای دسترسی به ی برنامه جدید در شبکه  perimeterبان استفاده کنیم.
سرورهای  federationو پراکسیهای سرویس  federationاز قبل حضور دارند ولی باید  federation trustرا پیکربندی کنیم تا
 identity federationفعال شود .کدام ی از موارد زیر باید انجام شود؟ (امکان انتخاب همه گزینهها وجود دارد).
 .Aبا خود در  Woodgrove Bankتماس میگیریم تا مشخص کنیم چطور اطالعا باید رد و بدل شود.
 .Bسیاس شراک را از  Woodgrove Bankبه  Contosoمنتقل میکنیم.
 .Cسیاس شراک را از  Contosoبه  Woodgrove Bankمنتقل میکنیم.
 .Dسیاس  trustرا از  Contosoبه  Woodgrove Bankمنتقل میکنیم.
 .Eی  claimرا در  Woodgrove Bankساخته و پیکربندی میکنیم.
 .Fسیاس  trustرا از  Woodgrove Bankبه  Contosoمنتقل میکنیم.
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