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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 یرکتوریدا یونرم افزار اکت
(Active Directory ) 

 و نحوه کار آن

 یریتو مد یتهو ییدتا یسسرو یرکتوری،دا یواکت
 یندوزهبر و یمبتن یدر شبکه  یوترهاکاربرها و کامپ

 یمعرف 2000سرور  یندوزدر قالب و 1999که در سال 
و  هایدسترس یکروسافت،محصول ما ینشده. ا

 یریتبوط به کاربرها و منابع رو مداطالعات مر
ن صورته که یبه ا Active Directory. کارکرد کنهیم

بشه که جزو  یوتریوارد کامپ یخوادم یکاربر  یوقت
نام  یرکتوریدا یو( هست، اکتDomainدامنه ) یک

تا در صورت  کنهیم یاو رو بررس یو گذرواژه یکاربر 
رو  یستمورود به س یبودن اطالعات، اجازه یحصح

 براش صادر کنه.

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/what-is-active-directory
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 اکتیو دایرکتوریمزایای 

 
 یت،در چهار بخش امن یشهها رو مداره که اون یمختلف یتجار  یایکاربردها و مزا یرکتوریدا یواکت

 کرد. یبنددسته یریپذو انعطاف یسادگ یری،پذتوسعه

 امنیت

 وکارها باال بره.کسب یتامن کنهیبه منابع شبکه کمک م یبا کنترل دسترس یرکتوریدا یواکت

 پذیریتوسعه 

و  یرو با توجه به ساختار سازمان یرکتوریدا یوموجود در اکت یتاهاید توننیم یراحتها بهشرکت
 کنن. یدهخودشون، سامان یتجار  یازهاین

 یسادگ

ها رو در کل مجموعه کنترل کنن. اون هاییکاربرها و دسترس یتهو یطور مرکز به توننیم یرهامد
 رو کاهش بدن. یاتیعمل هایینهرو ساده کنن و هز  یریتمد کنهیوکارها کمک مبه کسب یژگیو ینا

 پذیریانعطاف 
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کنه تا روند کار تداوم داشته  یکیزائد رو  یرو داره که اطالعات و اجزا یتقابل ینا یرکتوریدا یواکت
 باشه.

شبکه  ییهبا امکانات اول تونیدیم یدیو+ و یمراحل ساخت شبکه خانگ یمقاله یبا مطالعه
 .یدآشنا بش

 

 طبقاتی اکتیو دایرکتوریساختار 

 
 یاطالعات کاربران شبکه )مثل اسم، شماره تلفن و پسورد( و منابع )مثل سرور، فضا یرکتوریدا یواکت
 :کنهیم یبنددسته یر،شکل ز به یو در ساختار  یآور ( رو جمعینتر و پر  سازییرهذخ

 دامنه ) دامین (

استفاده  یرکتوریدا یودر اکت یمشترک یتابیسها( که از دها )کاربران و دستگاهاز آبجکت یامجموعه
 .یشهمشخص م netran.netمثل  DNSاسم  یک. دامنه با یکننم

https://netran.net/mag/a-lan-at-home/
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 ( Tree درخت )

مشترک دارن.  DNSشده که  یلتشک یوستهفرد و پمنحصربه یهاچند دامنه با اسم یا یکدرخت از 
 .blog.netran.netو  mag.netran.netل: مث

 ( Forest) جنگل

 یمنطق یاها فاصلهدرخت ین. جنگل بیدنم یلجنگل رو تشک یرن،چند درخت در کنار هم قرار بگ یوقت
 اعتماد دارن. یگهبه همد فرضیشصورت پموجود در اون به یهاو دامنه کنهیم یجادا

 Active Directoryهای مختلف سرویس 

 
مجوزها و  ها،یتها هواون ییلهوسشده که به یلمختلف تشک یساز چند سرو یرکتوریدا یواکت

 .کنهیم یریتبه منابع شبکه رو مد یدسترس

Active Directory Domain Services (AD DS) 
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 یآور رو جمع یتاهاد AD DS. یشهکاربرها و منابع استفاده م یریتمد یمحبوب برا یسسرو یناز ا
 .یدهو در دسترس کاربرها قرار م کنهیم

Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 

AD LDS یکاربرد یافزارهانرم یرو برا یریتکه خدمات مربوط به مد یرکتوریهدا یواز اکت یشکل مستقل 
و اون رو  یستاون وابسته ن یجنگل ها یاو دامنه ها  یرکتوریدا یوبه اکت AD LDS. کنهیفراهم م

 سرور اجرا کرد. یرو ییبه تنها یشهم

 
Active Directory Certificate Services (AD CS) 

 ADجالب  یژگی. وکنهیم یریترو صادر و مد یجیتالد یتیامن هایینامهامضاها و گواه یس،سرو ینا
CS یدهرو به شما م ینامهگواه یککه امکان صدور اتومات ینها. 

Active Directory Federation Services (AD FS) 

 ینا AD FSدر طول سازمانه.  یدسترس یریتو مد یتهو یبه اشتراک گذار  یس،سرو ینکاربرد ا
افزارها، ( بتونه به نرمSingle Sign Onبار ورود به شبکه ) یککه کاربر با  کنهیامکان رو فراهم م

 داشته باشه. یکه در اون شبکه وجود داره، دسترس اییگهو منابع د هایتساوب
Active Directory Rights Management Services (AD RMS) 
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به کمک  AD RMS. یشهاستفاده م یسسرو ینبه اسناد از ا یو کنترل دسترس یحقوق یریتمد یبرا
 ین. با استفاده از اکنهیو صفحات وب محافظت م یسآف هاییلفا یمیل،مثل ا یاز اسناد ی،رمزگذار 

مجوز رو  ینا یارو داد  یژهو یاتعمل یا یلفا یکبه  یدسترس یخاص، اجازه یبه کاربر  یشهم یسسرو
 ازش گرفت.

 

یرکتوری پشتیبانی که به طور پیشفرض توسط اکتیو دا ( Objects ) آبجکت هایی
 میشن

 
 ( Users )  برهاکار

و  ینام کاربر  یک. هر کاربر، یشهم یینها به منابع جداگونه تعاون یهستن که دسترس ییآبجکت ها
 ( داره.Passwordگذرواژه ) یک

 ( Computers)  یوترهاکامپ
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 .یشهدامنه م یکداخل  یو سرورها یوترهاشامل کامپ
 ( Contactsمخاطب ها ) 

ه تعلق . مخاطب ها، به دامنیشهشخص ثالث م یبخش شامل اطالعات مربوط به مخاطب ها ینا
 ندارن.

 ( Groupsگروه ها ) 

گروه ها  ینمخاطب هاست. دو نوع از ا یا یوترهااز اکانت ها، کامپ یاآبجکت درواقع مجموعه ینا
دارن کنترل  یفه( که وظDistribution) یعیتوز  ی( و گروه هاSecurity) یتیامن یوجود داره: گروه ها

 کنن. یلواحد تسه یکآبجکت ها رو در قالب 
 ( Shared Folderمشترک )  یپوشه ها

 .یشهها در کل شبکه استفاده م یلبه اشتراک گذاشتن فا یآبجکت برا یناز ا
 ( Printer)  ینترپر 

 .ینهمشترک داخل دام ینترپر  یکآبجکت مشابه  ینا
 ( Organizational Unit)  یواحد سازمان

دامنه  یکرو که در  ییگروه ها یا یوترهامثل کاربرها، کامپ یگهد یآبجکت ها تونهینوع آبجکت م ینا
 یریتمد یشه،هم شناخته م OUصورت که به یمشترک قرار گرفتن، شامل بشه. واحد سازمان ی

 تمام مجموعه رو داره. یرو یکل یماتتنظ یجادا یتو قابل کنهیآبجکت ها رو آسون م

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 انواع اتصال شبکه

 یکا( آمر Cisco) یسکومشهور در حوزه شبکه: شرکت س یشرکت ها یمعرف

 شبکه انواع کابل – یست؟چ LANکابل  یاکابل شبکه 
 

 

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-cisco/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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