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فصل ششم
Active Directory Site and Services

هباحث ایي فصل دس دٍ لؼوت "همذهاتی" ٍ "حشفِایتش ؿَیذ" اسائِ ؿذُ اػت .دس ابتدذای ّدش
فصل بِ بشسػی هطالب ػادُتشی پشداختِ ؿذُ وِ دس اػدتاًذاسد ٍ 70-411جدَد داسد ٍ دس لؼدوت

"حشفِایتش ؿَیذ" هباحث تخصصیتشی وِ دس اػتاًذاسد ٍ 70-412 ٍ 70-411جدَد داسد پشداختدِ
ؿذُ اػت .لزا تَصیِ هیؿَد ابتذا لؼوت هباحث ابتدذایی سا هطالؼدِ ودشدُ ٍ دس صدَستیودِ بدِ

هطالب تؼلط پیذا وشدیذ لؼوت "حشفِایتش ؿَیذ" سا هطالؼِ ًواییذ.
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مقدمه
دس صهاى طشاحی ؿبىِ هذیشاى ؿبىِ بشاػاع ًحَُ اتصال والیٌدتّدا بدِ ػدشٍس اص همایؼدِ صیدش
اػتفادُ هی وٌٌذ.
شبکههای محلی LAN
بِ هجوَػِ واهپیَتشّایی وِ دس یه ػاختواى یا چٌذیي ػاختواى دسٍى یه هحَطِ هثل داًـدااُ
بِّن هتصل ّؼتٌذ ؿبىِ هحلی یا  LANگفتِ هیؿَد .بِػٌَاى هثال  LANداًـااُ تْدشاى یدا

LAN

ؿْشداسی تبشیض ٍ . ...
دس ؿىل صیش یه ؿبىِ  LANسا هـاّذُ هیوٌیذ وِ ابؼاد آى دسحذ یده هحَطدِ داًـدااُ ٍ ػدِ
ػاختواى اػت .بِطَس هؼوَل دس ؿبىِ  LANاستباط بیي والیٌدتّدا اصطشیدك وابدلّدای ٍ UTP
اػتاًذاسد اتشًت اػتفادُ هیؿَد .واهپیَتشّا بٍِػیلِ ػَئیچّا ٍ وابل اتشًدت بدِ یىدذیاش هتصدل

هیؿَد .دس سابطِ با ػاختاس اتصال واهپیَتشّدا دس فصدل 1وتدا

ؿدبىِّدای هبتٌدی بدش ػیؼدىَ

صحبت وشدُاین.
LAN

ؿىل 1 - 6

شبکههای گسترده یا WAN
صهاًی وِ چٌذ  LANسا وِ اص ّوذیاش داسای فاصلِ جغشافیایی ّؼتٌذ بِّن هتصل وٌیذ دس ٍالغ
یه  WANیا ؿبىِ گؼتشدُ ایجاد وشدُایذ.
بِ دلت وٌیذ فشضوٌیذ ؿشوت صسافِ داسای ػِ ؿؼبِ دس ایشاى هیباؿذ ،ؿؼبِّای ؿشوت دس
تْشاى ،تبشیض ٍ ؿیشاص هیباؿذ .وِ اص اتصال ایي ػِ ؿؼبِ بِّن یه  WANایجاد ؿذُ اػت.
هؼوَالً استباط بیي ؿبىِّای  LANبٍِػیلِ یه ؿشوت هخابشات یا  ISPفشاّن هیؿَد ٍ ؿشوت
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صسافِ بابت اتصالی وِ هخابشات بیي ؿؼبِّایؾ ایجاد وشدُ اػت ّضیٌِای بِ هخابشات پشداخت
هیوٌذ .ػشػت لیٌهّای WANهؼوَالً خیلی ووتش اص استباطات دسٍى  LANاػت.

ؿىل 2 - 6

شبکه اینترنت Internet

بِ ؿىل  3 - 6دلت وٌیذ ،فشضوٌیذ توام ّLANای سٍی وشُصهیي دس ؿىل لشاسداسًذ وِ بِ ایدي

ؿبىِ خیلیبضسي اصطالحاً ایٌتشًت گفتِهیؿَد .اتصال ؿوا بِ ایٌتشًت بِ ایيصَست اتفاق هدی-
افتذ وِ ؿوا ّن بٍِػیلِ یه هَدم  DSLبِ ؿبىِ هحلی  ISPهتصل ؿدذُایدذ ٍ دسٍالدغ بدِ تودام
ّLANای وشُصهیي دػتشػی خَاّیذ داؿت.
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LAN

ISP

ؿىل 3 - 6

شبکه خصوص مجازی یا VPN

ؿشوتّا اص ایٌتشًت بشای اسائِ ػدشٍیغّدای ػودَهی اػدتفادُ هدیوٌٌدذ بدِػٌدَاى هثدال گَگدل
ػشٍیغّای ایویل ،هَتَس جؼتجًَ ،مـِ ٍ  ...سا دس اختیاس ػوَم لشاس هیدّذ یدا داًـدااُ تْدشاى
ػایت خَدؽ سا دس اختیاس ػوَم لشاس هیدّذّ .واىگًَِ وِ لابل بشداؿدت اػدت بؼدتش ایٌتشًدت
واهالً ػوَهی بَدُ ٍ تواهی افشاد خَاٌّذ تَاًؼت بِ تشافیدهّدای سدٍبدذل ؿدذُ بدیي ؿدبىِّدا
دػتشػی داؿتِ باؿٌذ ٍ ایي هَضَع بشای ؿشوتّایی وِ هیخَاٌّذ اطالػات خصَصی خدَد سا
بیي ؿؼبِّایـاى سدٍبذل وٌٌذ خَؿایٌذ ًیؼت ،بٌابشایي ؿبىِای با ًام "ؿبىِ خصَصی هجداصی"

(یا  )VPNایجاد ؿذ.

"ؿبىِ خصَصی هجاصی" (یا  )VPNچیؼت؟ فشض وٌیذ وِ ؿشوت صسافِ بشای استباط بیي دفاتش
خَد اص ؿبىِ ایٌتشًت اػتفادُ هیوٌذ ٍ ػِ ؿؼبِاؽ سا بِ یىذیاش هتصل هیوٌذ ٍ ػدپغ بدشسٍی
بؼتش ایٌتشًت یه ؿبىِ خصَصیهجاصی ایجداد ودشدُ ٍ تودام تشافیدهّدای بدیي دفداتش خدَد سا

سهضًااسی هیوٌذ .بٌابشایي اگش دس بؼتش ایٌتشًت اطالػات ایي ؿشوت بِ دػدت وؼدی بشػدذ ،بدِ-

صَست سهضگزاسی ؿذُ بَدُ ٍ لابل اػتفادُ ًیؼت.
Replication Active Directory
ّواىگًَِ وِ اص لبل هیداًیذ  ADهحل رخیشُػاصی اؿیاء ٍ ٍیظگیّای آىّا هیباؿذ.
دس یه ؿبىِ واسبشاى ًیاص داسًذ وِ اص هٌابغ ؿبىِ هثل فایل ،پشیٌتش ٍ  ...وِ بِ اؿتشان گزاؿتِؿدذُ
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اػت اػتفادُ وٌٌذ ،دس ؿبىِ ّای بضسي ایي هٌابغ تَػط  ADیا ّوداى
هیؿًَذ.

Directory

Directory

 Activeهدذیشیت

 Activeبِػٌَاى یه ػیؼتن هشوضی (یا پایااُ دادُ) دسًظش گشفتِ ؿذُ وِ لابدل

گؼتشؽ ٍ تَصیغ اػت.
دس ؿبىِّای وَچه حذالل ًیاص بِ دٍ ػشٍس  DCهیباؿذ چشاودِ اگدش یىدی اص ػدشٍسّدا دچداس
هـىل ؿذ ،ؿبىِ با اختالل هَاجِ ًـَدّ .وچٌیي دسصَست اصدیاد والیٌتّدا ًیداص اػدت تدا دٍ
ػشٍسٍ ADجَد داؿتِ باؿذ تا بِ دسخَاػتّای واسبشاى پاػخ دٌّذ ٍ ایي باػث افضایؾ ػدشػت
هیؿَد.

Replication
DC

DC

...
ؿىل 4 - 6

دس حالتّای گفتِؿذُ ًیاص اػت تا اطالػات ّشدٍػشٍس  DCبا یىذیاش ّواام ؿَد وِ بشای ایدي
واس ًیاص اػت تا پشٍػِ  Replicationبیي ّدشدٍػدشٍس صدَست پدزیشد .صهداًی ودِ دس ّدش ػدشٍس
تغییشاتی اتفاق بیفتذ بالفاصلِ دس دیاش ػشٍس  DCایي تغییشات اػوال خَاّذ ؿذ.

افسایش امنیت
گاّی اٍلات بِهٌظَس افضایؾ اهٌیت ػشٍیغ ، ADاص دٍ ػشٍس اػتفادُ هیؿَد وِ یىی

ػدشٍسDC

ٍ دیاشی بِػٌَاى ػشٍس DCاص ًَع فمطخَاًذًی با ًام ( RODCیا )Read Only Domain Controller
هیباؿذ .اصایيسٍ تٌْا ػشٍس  RODCدس هؼشض واسبشاى لشاس دادُ هیؿَد تا دسصَست ٍجَد ّىدش
یا ٍیشٍػی وِ لصذ ًفَر دس ػشٍس سا داؿتِ باؿٌذ ًتَاًٌذ اطالػاتی سا تغییش دٌّذ ٍ یدا پدان وٌٌدذ
چشاوِ هاّیت ایي ػشٍس اص ًدَع فمدطخَاًدذًی هدیباؿدذ .تَجدِ داؿدتِ باؿدیذ ودِ  RODCتٌْدا
اصالحات خَد سا اص  DCاصلی دسیافت هیوٌذ.
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DC

RODC

RODC
...
ؿىل 5 - 6

با تَجِ بِ ؿىل  5 - 6فشآیٌذ  Replicationصهاًی صَست هیپزیشد وِ ػشٍس DCاصلی ،اطالػدات
خَدؽ سا با ػایش ّRODCا یىؼاىػاصی ًوایذ.
تَجِ داؿتِ باؿیذ وِ ّDCا اص لحاظ بؼذ جغشافیایی هحذٍدیتی ًذاسًذ ٍ هی تَاًٌذ خیلی ًضدیده
بِ ّن ٍ یا خیلی دٍس اصّدن باؿدٌذ .خدَاُ خدط استبداطی بدیي ّDCدا  1GBباؿدذ یدا  ،56kbpsدس
ّشصَست ػولیات  Replicationبِهٌظَس بشلشاسی اًؼجام اطالػات بایذ اًجام ؿَد.
مفهوم Active Directory Site
هفَْم ػایت دس  Active Directoryػاختاس فیضیىی ٍ تَپَلَطی ؿبىِ هدیباؿدذ.

Active Directory

اص اطالػات ػایت اػتفادُ هیوٌذ تا هحل رخیشُػاصی اؿیاء ٍ اتصالّای بدیي ؿدبىِ فیضیىدی سا
تـخیص دّذ ٍ ّش ؿئ سا دس ػشٍس ً Active Directoryضدیه بِ هحل فیضیىی خَد لشاس دّذ .بدا

اػتفادُ اص وٌؼَل  Active Directory Site and Servicesهیتَاى ػایتّا ٍ چاًَای اتصال بیي آى-
ّا سا تؼشیف وشد.
یىی اص هْوتشیي هؼائلی وِ ٌّاام پیادُ ػاختاس یه ػیؼدتن
وشد جذاػاصی اجضاء هٌطمی ٍ فیضیىی اػت.

Directory

 Activeبایدذ بدِ آى تَجدِ

دس حالت هؼوَل اص ( ADیا ػشٍیغ داهٌِ) بشای دػتِبٌذی هٌطمی اؿدیاء ٍ هٌدابغ ؿدبىِ اػدتفادُ

هیؿَد ،بِػٌَاىهثال اص  ADبشای دػتِبٌدذی اؿدیاء  ،OUوداسبشاى ٍ گدشٍُّدا اػدتفادُ ؿدذُ ٍ اص
 Active Directory Site and Servicesبشای دػتِبٌذی ػاختاس فیضیىی ؿبىِ هاًٌذ واهپیَتشّا ٍ ؿیَُ

مهندسی شبکه مایکروسافت MCSA

020

اتصال آىّا ٍ لیٌه استباطی بیي آىّا اػتفادُ خَاّین وشد.
تَجِ داؿتِ باؿیذ وِ استباط هـخصی بیي ػشٍیغ داهٌِ ٍ ػشٍیغ ػدایت ٍجدَد ًذاسًدذ بلىدِ
ػشٍیغ داهٌِ اص هفَْم ػایت جْت اتصال بِ اجضاء فیضیىی اػتفادُ هی وٌذ.
بِ صَست ولی یه ػایت هیتَاًذ تشویبی اص چٌذ  Subnetباؿٌذ وِ بِ یىذیاش هتصل ؿذُ اػدت،
ٍ یه داهٌِ هی تَاًذ دس چٌذیي ػایت تَصیغ ؿذُ باؿذ ٍ ّوچٌیي یه ػدایت هدی تَاًدذ داسای
چٌذیي داهٌِ باؿذ.
سایت Site

دس  ADػایت هجوَػِای اص واهپیَتشّا بَدُ وِ دسٍى یه ؿبىِ  LANیا  Campusبا ػدشػت بداال
بِ ّن هتصل ؿذُاًذ ٍ ایي ػایت هیتَاًذ ؿاهل یه یا چٌذ صیشؿبىِ باؿذ.
زیرشبکه یا Subnet

صیشؿبىِ یه تمؼینبٌذی بشاػاع آدسع  IPهیباؿذ .دسٍالدغ هجوَػدِ واهپیَتشّدایی ودِ داسای
آدسع ؿبىِ یىؼاى ّؼتٌذ دس یه صیشؿبىِ لشاس داسًذ ،بِػٌَاى هثال:
دس ؿىل  6 - 6یه صیشؿبىِ با آدسع ؿبىِ  192.168.1.0/24لابل هـاّذُ اػت ودِ دسودل هدی-
تَاًذ  254آدسع IPبشای دػتااُّا فشاّن آٍسد.

Sunbet:
192.168.1.0/24
192.168.1.1

192.168.1.2

.
.
.
192.168.1.254

ؿىل 6 - 6
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دس ؿىل  7 - 6یه صیشؿبىِ با آدسع ؿبىِ  192.168.10.0/28لابل هـاّذُ اػت وِ دسول هدی-
تَاًذ  14آدسع  IPبشای دػتااُّا فشاّن آٍسد.

Sunbet:
192.168.10.0/28
192.168.10.1

192.168.10.2

.
.
.
192.168.10.15

ؿىل 7 - 6

بشای آؿٌایی بیـتش با آدسعّای ،IPفصل  TCP/IPجلذ اٍل اص ّویي وتا سا بشسػی ًواییذ.
دس ؿبىِ  LANپغ اص پیادُػاصی ػاختاس داهٌِ بایذ صیشؿبىِّا ٍ ػایتّا سا ؿٌاػایی ٍ ایجاد
وٌیذ.

درک مفهوم  Site ،Subnetو

Domain

بشای دسن بْتش ایي هفاّین  Domain ٍ Site ،Subnetبِ هثال ؿشوت صسافِ ودِ داسی ػدِ ؿدؼبِ دس
ؿْشّای هختلف اػت تَجِ وٌیذ.

ایي ؿشوت دس تْشاى داسای یه ؿبىِ  LANیدا ّوداى  Siteبدَدُ ٍ داسای  3صیشؿدبىِ اػدت .دس

ؿیشاص داسای یه  Siteبَدُ ٍ دسٍى آى ػایت  2صیشؿبىِ لشاس داسد ٍ دس تبشیدض داسای یده ٍ Site
دسٍى ػایت  1صیشؿبىِ ٍجَد داسد.
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ؿىل 8 - 6

در ساختار :Active Directory
 siteنقشه فیزیکی شبکه شما را مشخص میکنذ در حاایی کاه  Domainنقشاه منققای یاا سااختار ماذیازی سااممار شاما را
مشخص میکنذ.
جذایی بین ساختار فیزیکی و منققی مزیتهای میا را دارد:
نگهذاری و مذیایت ساختار فیزیکی و منققی کامالً بینیام امهم میشود.
میزوار چنذ دامین درور یک سایت ایجاد کاد.
میزوار یک دامین را باای چنذ سایت ایجاد کاد.
-
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چندین سایت درون یک دامنه
دس هثال بؼذ بشای ّش ػِ ؿؼبِ ؿشوت صسافِ یه داهٌِ تؼشیف وشدُاین .یؼٌی اص لحاظ فیضیىی ػدِ
ػایت ٍجَد داسد اها اص لحاظ هٌطمی هذیشیت آىّا تحت یده داهٌدِ بدا ًدام  Zarrafe.comاًجدام
خَاّذ ؿذ.
Zarrafe.com

Domain

ؿىل 9 - 6

