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فصل1
آشنایی با مفاهیم Active Directory
آنچه در این فصل میخوانیم:
½ ½آشنایی با مفاهیم Active Directory؛
½ ½اجزای AD؛
½ ½تکرار؛

½ ½سیاستهای گروهی؛

½ ½Active Directory Sites & Services؛
½ ½چگونگی تکرار اطالعات در سایت.

 1آشنایی با مفاهیم Active Directory
1-1

 :Active Directoryسرویسی است که همهی منابع شبکه در بانکاطالعاتی آن وجود

دارد ،این سرویس قابلیت دستیابی و استفاده از منابع در شبکههای بزرگ را برای کاربرها و

ی کاربردی بهسادگی فراهم میکند.
برنامهها 

مرجع کاربردی Active Directory

2-1

 2ADذخيره ميشوند مانند اطالعات

اشیای  :1Active Directoryدادههایی که در

کاربرها ،چاپگرها ،سرورها ،گروهها ،بانکهایاطالعاتی ،رایانهها و تنظیمهای امنیتی بهصورت

اشيایی متفاوت سازمان ميیابند .هر شی مجموعهی مجزایی از ویژگیها 3است که منابع شبکه را
مشخص میکند.

 3-1ویژگیها :خصوصیات اشیای موجود در یک دایرکتوری را شامل میشود .به عنوان مثال

ویژگیهای یک حسابکاربری 4میتواند شامل نام ،نام خانوادگی و نام ورود 5برای آن کاربر باشد،
درحالیکه ویژگیهای یک حساب رایانهای ممکن است شامل نام و مشخصات آن شی باشد.

4-1

 :Containerیک  Containerشامل بعضی از اشيایی است که خود دربردارندهی اشيايی

دیگر هستتند .ب ه عنوان مثال دامنه یک  Containerاست که ميتواند شامل اشيایی مانند حساب

کاربران و رایانهها باشد .توجه داشته باشید که بر روی  Containerنمیتوان تنظیمهای سیاستهای
گروهی 6را انجام داد .در شکل  1-1پوشهي کاربران  Containerحاوی اشيای مربوط به حساب

کاربران است.

شکل 1-1اشيا و ویژگیها در AD
1.Active Directory Objects
 .2از این پس بهجای کلمهی  Active Directoryدر متن این کتاب ،از کوتهنوشت آن یعنی  ADاستفاده خواهد شد.
3. Attributes
4. User Account
5. Logon Name
6. Group Policies
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 2اجزای AD

اجزای  ADبه دو دسته تقسیم میشوند:
 .1ساختار منطقی 1؛

 .2ساختار فیزیکی. 2

 1-2ساختار منطقی

در  ADمیتوان منابع را بهصورت یک ساختار منطقی سازمان داد .گروهبندی منطقی امكان

جستوجوی یک منبع با کمک نامش را فراهم میکند و این امر باعث میشود که از به یادسپاری
محل فیزیکی منبع بینیاز شوید.

ساختار منطقی شامل موارد زیر است:
3

 .1دامنه؛

4

 .2واحدهای سازمانی؛
5

 .3درخت؛

6

 .4جنگل.

در شکل  2-1رابطهی دامنهها ،واحدهای سازمانی ،درختها و جنگلها مشاهده میشود.

شکل 2-1
1. Logical Structure
2. Physical Structure
3. Domain
4. Organizational Unit
5. Tree
6. Forest
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 1-1-2دامنه

دامنه هستهی اصلی ساختار  ADاست که میتواند میلیونها شی را ذخیره کند .همهی دامنهها در

دو ویژگی زیر مشترکند:

½ ½همهی اشیای شبکه در یک دامنه قرار دارند و هر دامنه اطالعات مربوط به اشیایی را که
داراست ذخیره میکند؛

½ ½دامنه یک محدودهی امنیتی است .دسترسی به اشیای دامنه از طریق فهرست کنترل دسترسی

1

م ّیسر میشودACL .ها 2شامل مجوزهای 3مرتبط با اشیای موردنظر هستند .این مجوزها
مشخص میکند که کدامیک از کاربران میتوانند به یک شی دسترسی داشته باشند و این
دسترسی از چه نوع و در چه سطحی باشد .این نکته باید در نظر گرفتهشود که هیچیک از

تنظیمها و سیاستهای امنیتی ،مانند اختیارات مدیریت ACLها ،نمیتوانند از یک دامنه به

دامنهی دیگر تغییر یابند .این بدان معناست که هر مدیر در سطح یک دامنه فقط صاحب

اختیاراتی است که او را به وضع سیاست در همان دامنه محدود میکند.
 1-1-1-2سطح عملیاتی دامنه

4

سطح عملیاتی دامنه که تحت عنوان حالت دامنه در  Windows 2000شناخته میشود ویژگیهای
5

خاصی را درگسترهیدامنه 6و در محیط شبکه فراهم میآورد.
چهار سطح عملیاتی دامنه وجود دارد:

½ ½( Windows 2000 mixedپیشفرض)؛
½
½
½

½Windows 2000 native؛

½Windows Server 2003 interim؛
½.Windows Server 2003

* سطح عملیاتی  Windows 2000 mixedبه یک  7 Domain Controllerبا سیستمعامل

Windows

 Server 2003اجازه میدهد با سایر DCها در همان دامنه که دارای سیستمعاملهای ،Windows NT4
 Windows 2000یا  Windows Server 2003 familyهستند ارتباط داشته باشد.

1. Access Control List
 .2از این پس به جای کلمهی  Access Control Listدر متن کتاب از کوتهنوشت آن یعنی  ACLاستفاده خواهد شد.
3. Permissions
4. Domain Functional Level
5. Domain Mode
6. Domain Wide
 .7از این پس به جای کلمهی  Domain Controllerدر متن کتاب از کوتهنوشت آن یعنی  DCاستفاده خواهد شد.
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* سطح عملیاتی  Windows 2000 nativeفقط امکان ارتباط DCهای  Windows Server 2003با
 Windows 2000را فراهم میآورد.

* سطح عملیاتی  Windows 2003 interimارتباط DCهای  Windows Server 2003با DCهای

NT4

را ممکن میسازد.

* سطح عملیاتی  Windows Server 2003فقط DCهای  Windows Server 2003را با یکدیگر مرتبط

میکند.

سطح عملیاتی یک دامنه را فقط زمانی میتوان باال برد که تمامیDCهای آن دامنه نسخههای

مناسبی از  Windowsرا اجرا کنند .ب ه عنوان نمونه ،اگر سطح عملیاتی دامنه

باشد ،در اینصورت باید همهی DCها در این دامنه دارای سیستمعامل

Windows Server 2003
Windows Server 2003

باشند.

 2-1-2واحدهایسازمانی

واحد سازمانی یک  Containerاست که اشیای یک دامنه را در گروههای مدیریتی منطقی سازماندهی

میکند .واحدهای سازمانی برای مدیریت بهتر در شبکههای بزرگ (دامنه) به شما این امکان را

میدهند تا اشیای مورد نیاز را در آنها قرار دهید ،و به جای هرگونه تنظیم بر روی تکتک آنها ،با
اِعمال همان تنظیم بر روی یک واحد سازمانی نتیجهی یکسانی بگیرید .یک واحد سازمانی میتواند
شامل اشیایی مانند حسابهای کاربری ،گروهها ،رایانهها ،چاپگرها ،برنامهها ،فایلهای به اشتراک

گذاشته شده و حتی سایر واحدهایسازمانی از همان دامنه باشد .ساختار سلسلهمراتبی هر واحد

سازمانی در یک دامنه از ساختار سلسله مراتبی واحدهای سازمانی در دامنههای دیگر مستقل
است .با افزودن یک واحد سازمانی در داخل یک واحد سازمانی دیگر 1میتوان مدیریتی سلسله

مراتبی را سازمان داد.

 3-1-2درخت

درخت سازماندهی یا گروهبندی منطقی یک یا چند دامنه است که از طریق ایجاد یا اضافه کردن
چند دامنهی فرزند 2به دامنهی والد 3فعلی بهوجود میآید .دامنهها در یک درخت دارای فضایاسمی

پیوسته4یا ساختار نامی 5سلسله مراتبی مشترک هستند.

1. Nesting
2. Child Domain
3. Domain Parent
4. Contiguous Namespace
5. Naming Structure
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براساس استانداردهای  DNSنام یک دامنهی فرزند ترکیبی از نام خود دامنهی فرزند به

همراه نام دامنهی والد است .در شکل  3-1دامنهی  microsoft.comدامنهی والد و  us.microsoft.comو

 uk.microsoft.comدامنههای فرزند آن هستند .عالوهبر آن دامنهی  uk.microsoft.comخود دارای یک
دامنهی فرزند با نام  sls.uk.microsoft.comاست (به روند سلسلهمراتبی نام دامنهها توجه کنید).

شکل 3-1

 4-1-2جنگل

یک جنگل دستهبندی یا سازماندهی سلسلهمراتبی از یک یا چند ساختار درختی 1کام ً
ال مستقل و
مجزا از هم است.

یک جنگل دارای ویژگیهای زیر است:

½ ½تمام دامنهها در جنگل دارای یک طرح مشترک هستند؛

½ ½تمام دامنهها در جنگل دارای یک کاتالوگ سراسری مشترک هستند؛

½ ½درختها در یک جنگل با توجه به دامنههایشان دارای ساختارنامی متفاوت هستند؛

½ ½دامنهها در یک جنگل کام ً
ال مستقل از هم عمل میکنند ،ولی یک جنگل امکان ارتباط در سراسر

	سازمان را برقرار میسازد.

در شکل صفحهی بعد دو درخت  microsoft.comو  msn.comاز یک جنگل دیده میشود .میتوان
مشاهده کرد که فضاینامیدر هر درخت سلسلهوار است (شکل.)4-1

1. Domain Tree
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