
فرایند نصب آغاز می گردد.پس از پایان نصب سرور  Installدر صورت موفقیت آمیز بودن پیش نیازها  با کلیک روی کلید 

برای دسترسی نام می گیرد. DCنصب می شود و سرور جاری  AD DSمی شود .بدین ترتیب سرویس  Restartبطور خودکار 

 Server Manager>toolsو یا  Control panel>Administrative tools می بایست از  DNSو  ADبه کنسول های 

 اقدام نمود.

 

 AD User andو  AD Domain and Trust  ،AD Site and Services از ابزارهای  Domainبرای مدیریت 

Computers   وAD Schema ابزارهای جدید  2016 در سرور.استفاده می شوندAD Administrative Center  وAD 

Module for windows powershell   برای مدیریتDomain  .معرفی شده اند 

با  AD Domain and Trustو کنسول  DSA.MSCدستور با  AD User and Computers کنسول های سترسی به د

Domain.msc ممکن است. خط فرمان از 

 

را نیز بررسی نمود.با توجه به نصب ادغام شده  DNSمی توان کنسول  AD DSبرای اطمینان یافتن از نصب صحیح  سرویس 

AD  وDNS  حوزه یا ،Zone جاد شده در کنسول ایDNS  با نامDomain یکسان خواهد بود. 



 

  IFMبا استفاده از   ADC: راه اندازی سرور  2سناریو

روی سرور محلی نصب و راه اندازی گردید.اگر شبکه واسطه بین  دو شعبه ) شبکه های عمومی   ADدر سناریو قبلی سرویس 

که به عنوان زیر ساخت ارتباطی به کار می روند ( از شرکت  قرار داشته باشد، بهتر است در محل راه دور سرور  PSTNنظیر 

DC  می بایست دیگری راه اندازی گردد. چنانچه شبکه واسط بنابر دالیلی نظیر ، هزینه ، پهنای باند کم ، قابل اطمینان نباشد

 Primary Domain Controllerیا   PDC که روی سرور  SYSVOLشه و پو AD DSابتدا از بانک اطالعاتی سرویس 

 Install Fromیا   IFMو توسط  نمودهاجرا   DCرا روی سرور  NTDSUTILپشتیبان تهیه کنیم.از این رو ابزار قرار دارند، 

Media   بانک اطالعاتی و پوشهSYSVOL  روی دیسک کپی  می کنیم.این دیسک که به  راMedia ست طی مشهور ا

 Enterpriseو  Domain adminsتوسط کاربری که عضو گروه های  ADCراه اندازی سرور مراحل زیر ساخته می شود.

Admins  .باشد امکان پذیر است 



 

 د.نمی شو مشاهده زیر  موارد در طول  اجرای فرامین فوق 

 

اطالعات مورد نیاز برای راه اندازی سرور جدید در محل راه دور ، ذخیره می شوند.این  IFMدر نتیجه ای در پوشه ای به نام 

در سرور راه دور فرایند  پسکپی کرد و سپس در محل راه دور روی سرور دیگر  به کار برد.  UFDپوشه را می توان روی 



 Add Domain Controller to an existingولی در طول نصب گزینه  هرا همانند قبل آغاز نمود ADنصب سرویس 

domain  برای مجاز شناسی کاربر.می کنیمرا انتخاب Administrator  از سرورPDC  گردد. هدف راه اندازی میباید معرفی

و اطالعات مابین  ی بوده است.این دور سرور یک PDCیا  Primaryبرای سرور  داشتن افزونه ADC یا Additionalسرور 

 آنها یکسان سازی می شود.

 

درون  Onlineبطور  ADCواضح است برای راه اندازی را انتخاب کرده و مسیر مربوطه را تعیین می کنیم.  IFMدر ادامه 

یا نام  Any domain controllerگزینه  Replicate fromاز بخش  Install from mediaیک سایت به جای انتخاب 

 نیست. SYSvolاز  Snapshotرا انتخاب می کنیم.در این حالت نیازی به تهیه  PDCدامنه 

 

 Primary Domainیا  PDCیا همان  Root Domainحفظ تحمل پذیری خطا و فراهم پذیریی  پس از راه اندازی  جهت

Controller  سرور دیگری به نامADC  یاAdditional Domain Controller ندوز تحت عنوان  )در نسخه های قدیمی وی

BDC  یاBackup Domain Controller می بایست راه اندازی گردد.این افزونگی هر چند بار مالی دارد اما یک ضرورت )

 : ADCراه اندازی  .مراحل است



 با رمز پیچیده Administratorوارد شدن به ویندوز با کاربر  -1

 (Inbound trafficنمودن  Allowپیکربندی فایروال )خاموش کردن یا  -2

 نیست. Doaminبه  Joinمنحصر بفرد.نیازی به  Computer nameتعیین  -3

باشد و پس از پایان نصب  PDCمی بایست آدرس سرور  در فاز اول  DNS)آدرس  DNSو  IPپیکربندی آدرس  -4

و   PDCبه عنوان آدرس ثانویه سرور   ADCسرور  IPدر فاز دوم می بایست آدرس   ADCسرور  Restartو 

 باشد(. PDCسرور  IPآدرس  ADCسرور  DNSثانویه   آدرس

 نام دامنه.  Pingو تست منطقی با   PDCسرور IPآدرس  Pingتست ارتباط  فیزیکی با  -5

 . Add new domain controller to execiting forestو انتخاب گزینه  Role  ،ADDSنصب  -6

  Repadminمعرفی فرمان 

ها فراهم می سازد.به عبارتی جزئیات یکسان سازی  DCبررسی وضعیت یکسان سازی را بین  مدیریت و این فرمان امکان

Object  گردندرفع  ،تا در صورت اشکال اقدام  می شوندها و صفات آنها را در سطوح مختلف بررسی.  

 توصیف پارامتر

Repadmin -kcc  

 Knowledgeیا  KCCتحمیل محاسبه مجدد توپولوژی یکسان سازی توسط 

Consistency Checker  رویDC .مقصد 

Repadmin -queue  

  به دامنه های دیگر صادر نماید. DCسان سازی دریافتی که می بایست کنمایش درخواست های ی

Repadmin -replicate 

 مقصد. DCمبداء به  DCاز  Directory partitionانجام فوری یکسان سازی 

Repadmin -showattr 

 . Objectنمایش صفات هر 

Repadmin -showrepl 

تعیین شده برای انجام یکسان سازی  DCنمایش وضعیت یکسان سازی بهنگام آخرین تالش 

 روی پارتیشن های اکتیو دایرکتوری.

Repadmin -syncall  

 ها . DCمورد نظر با بقیه  DCهمگام سازی 

 :  Microsoft.comمبداء با سرور مقصد با نام  DCیکسان سازی سرور مثال :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742173%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742012%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742152%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742051%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742066%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc835086%28v=ws.11%29.aspx


Repadmin /syncall   server1.microsoft.com dc=microsoft,dc=com 

  Flexible Single Master Operationیا  FSMOمعرفی 

 Root)دامنه ریشه .شوند ر میپُ Domain Tree است که با درخت ها یا(forest)ساختار اکتیودایرکتوری شامل یک جنگل 

Domain) .پر اهمیت ترین دامنه در این ساختار است 

  

 قادر به ارائه سرویس نباشد هیچ  DCاحزار هویت کاربران شبکه است . بنابراین اگر موظف به   DC می دانیم از طرفی 

می ایجاد   ADCیا  اضافی DCیک از اینرو برای داشتن تحمل پذیری خطا منابع دامنه استفاده نماید. زانمی تواند اربری ک

 بهتا  شود


