
ای هستی بخش به نام تو آغاز می کنم و می دانم که اگر یک لحظه از من روی 
  ....گردانی هيچم

  
 خدمت دوستان محترم عرض می کنم که در این جزوه سعی شده تا از زبان فوق العاده ؛با سالم

اده ساده استفاده شود تا حتی کسانی که رشته تحصيلی آنها کامپيوتر نبوده نيز بتوانند از آن استف
 لذا اینجانب سعی کرده ام .) را نصب کرده باشند windowsبه شرط آنکه حد اقل یک بار ( کنند

  .مطالب را گام به گام پيش رفته و از لغات خيلی تخصصی استفاده نکنم
  معصومه اصالح چی

  ٨٢زمستان 

   : domainنصب شبکه از طریق
  

  می باشد که زمان نصب NTFS به طریق format  استفاده از، شرط الزمdomainبرای استفاده از مزایای 
win2000بر روی سيستمو یا اینکه اگر .  می توانيم این فرمت را انتخاب کنيم ، win2000 داریم و          

 را انجام upgrade را ميگزاریم و انتخاب گزینه cd win2000 را عوض کرده یا پاک کنيم windowsنمی خواهيم 
  کنم که NTFS ، upgradeحله بعد از ما سئوال ميکند که آیا می خواهيد سيستم را با در چند مر .می دهيم

 upgrade آن را windows را انتخاب می کنيم و در این صورت بدون پاک کردن اطالعات  yes upgradeگزینه 
  . سيستم را عوض می کندfatکرده و 

  :گيریم در نظر بwindowsالبته چند نکته را باید در زمان نصب 
a(  در نصبwin در بخش regional setting برای تنظيم زبان فارسی روی  customize  کليک نموده 

 کی customize حال در قسمت . را ميزنيمok وسپس apply دکمه ، را گذاشتهArabicابتدا تيک 
اگر .  کنيم آن را تایيد میok فارسی را انتخاب کرده و با زدن local از قسمت addبرد با زدن گزینه 

 شده از control panel وارد قسمت winبه دالیلی تنظيم فارسی را فراموش کردیم  پس از نصب 
 . گزینه فوق را تنظيم می کنيمregional optionsقسمت 

b(  در نصبwin2000 و یا win xp بر روی win98 در این قسمت گزینه دیگری داریم که حتما گزینه  

portionm I want to choose the syste انتخاب می کنيمرا .  

c(  موقع نصبwin2000 اگر مشکلی پيش آید fatal errorمی توانيم شماره آن را یاد . می دهد 
 Microsoft بعد بر روی سيستمی که به اینترنت وصل می شود  داخل سایت  ،داشت کرده

 . می دهيم اشکال سيستم را پيدا می کندhelpشماره را داخل 

d( دو ،اگر بر روی سيتم windowsاول وارد کدام ، داشته باشيم و بخواهيم تنظيم کنيم که سيستم 
 را انتخاب کرده  advance و properties کليک راست کرده  my computerیک شود از قسمت 

 . قابل تنظيم استstart upگزینه 

e(  دیگر اینکه اگر اول نصبwin2000 عمل پارتيشن بندی را با NTFS بعد از  انجام دادیم ولیrestart،  
سيستم باید   نشان دهنده این است که بایوس،سيستم نتوانست از روی هارد باال بياید

upgradeکه ميتوانيم از اینترنت فایل مورد نظر ر ا .  شودdownload  کرده  و استفاده کنيم البته  
 upgradeشده و فایل تا بتوانيم وارد سایت مربوطه   را بدانيم  motherboard خصوصيات کامل یدبا

 می توانيم وارد GIGA از نوع 8Idx مادر برد upgradeبرای مثال برای .  کنيم downloadآن را 
   Avajang.com  گارانتی آواژنگ باشد وارد سایت  motherboard و یا اگر  GIGA BYTEسایت 

 ميکنيم حتی  download  می شویم و درایور آن را  download driversمی شویم و  وارد قسمت 
 .می توانيم راهنمای نصب را نيز بگيریم

f(  روی کامپيوتر  برای شبکه server  ازبهتر است نيزwindows advance server  و . کنيم  استفاده
 .ده کنيما  استف windows professional ها از User ویا  work stationبرای کامپيوتر های 

  



 :windows advanced serverنصب 
 I want to هنگام نصب در قسمت . ميباشد فقط چند نکته داردprofessional نيز مانند windowsصب این ن

choose the system portion  دو گزینه دارد که اولی per server…   و دیگری گزینه  ....Per seat         
اد کامپيوتر هایمان باشد االتر از تعد انتخاب می کنيم و عددی را که برا  per serverکه ما گزینه  ،می باشد
 .می دهيم

د از ن چند کامپيوتر می توان، واحد امکان را می دهيم که در آِناین  per server با انتخاب گزینه :نکته
serverدن ما استفاده کن.  

 در .را می دهيمدر قسمت بعدی نام کامپيوتر را می گذاریم                       و پسورد خود دستگاه 
  می توانيم گزینه های مورد نياز خود را انتخاب کرده و یا حذف  windows componentsقسمت بعدی 

 همان گزینه domain و workgroup را ميزنيم و در صفحه بعد از دو گزینه  next ،در صفحه بدون تغيير. کنيم
 خواهيم domain خود را server ؛  active directory از طریقبعد .می کنيم انتخاب  راworkgroupاول یعنی 

  .کرد

r

 صدا و یا کارت نصب نشده مثل کارت گرافيک و سخت افزار های ، سيستمrestart و windowsبعد از  نصب 
در اینجا بر ميگردیم به جزوه نصب کارتهای مختلف بر (.های آنها نصب می کنيمیا مودم را به کمک درایور

  )روی ویندوز

 

Active directory:  
 configure که پنجره ؛بل ما باز ميشودا یک صفحه در مقrestart بعد از ، نصب شدserverزمانی که 

serverالبته اگر قبال این پنجره را بسته باشيم می توانيم با وارد شدن به قسمت . می باشد my 
computer  و در control panel وارد قسمت  administrative toolsنجره فوق را باز کنيم شویم و پ.  

 در صفحه . را ميزنيمnext ، را فعال کردهthis is the only server my networkگزینه در داخل این پنجره 
 win gate استفاده کنيم که با نصب win gate را می توانيم نصب کنيم یا از نرم افزار DHCP و  DNSبعد 

 ، کردن سيستم برای فعال کردنdomain برای  active directory در قسمت .سرعت شبکه باالتر می آید
   را ميزنيم که شروع به نصب آن مينماید startدکمه 
 نيز وجود دارد که در این قسمت Child domain یک قسمت به نام  active directoryدر قسمت :نکته

  . های دیگر بوجود آوردdomain تحت domainمی توان یک 
 بخاطر همين هم ، کمی کند شدهserver سرعت باال آمدن active directoryپس از نصب  :نکته دوم

  .اریم بگذstand by را زیاد خاموش نکنيم و روی serverسعی می کنيم که 
 را نيز اجرا start ، RUN ، dcpromo می توانيم از منوی active directoryبرای فعال کردن :نکته سوم 

  .کنيم
 را می زنيم صفحه ای برای ما active directory درون پنجره startه دکمه برمی گردیم به نصب، زمانی ک

 در پنجره بعدی دو گزینهميزنيم  را next می باشد wizard  active directoryکه پنجره باز ميشود 
    1-domain 2 و-child domain گزینه اول را انتخاب می کنيم. را می بينيم ، nextدر  ، را می زنيم

  یا یک-٢ اصلی درست کنم و گزینه domain آیا یک – ١ بعد گزینه یک بدین معنا می باشد که صفحه
domainاولی را انتخاب می کنيم .  جدید.nextباز گزینه یک را انتخاب ، را می زنيم در صفحه بعد        
: يم مثال       یک نام می ده Full DNS name for new domainدر صفحه دیگر در قسمت می کنيم

farzgu.ir                             

  .ه شده است نباشد
                                دقت 

 در صفحه بعد nextبماند بازدن 
 پيغام ،این بنابر.تفاده می کنيم

در  ..…YESیک را انتخاب کرده 
Pasیک پسورد ميدهيم  .next 
 

               

نت استفاد
            

يش فرض 
     lanاس 

 کند گزینه 
swordمت 
  .کند
         Serve
                                                                                 

باید یک اسم محلی باشد و از اسمهایی که داخل اینتر: مهم
Nextدر قسمت بعد  ، می زنيمData base and locations    
  
  . ميزنيمnext ویندوز باشد و ،driveمی کنيم که 
 در همين حالت پshared system volumesدر صفحه بعد گزینه 

       DNS serverبه شبکه جهانی می باشد ولی ما ازِ مربوط 
 برای ما نصب میDNS در صفحه بعد یک . ميکنيمOKرا فقط 

 در صفحه بعد در قس،صفحه بعد باز گزینه یک را انتخاب ميکنيم
 شروع به نصب ميactive directory در این مرحله nextو باز هم 



  
  .  می دهدIP Address  وقتی از اینترنت استفاده می کنيم به کامپيوترها = DHCP کار :نکته

  . قرار ميگيرندDomain طریق کامپيوترها تحت  ازDNS :نکته دوم
 بخشيدن به  قبال هم گفتيم که ما دو مورد فوق را نصب نمی کنيم و بجای آن برای سرعت:نکته سوم

  . استفاده می نمایيمwin gateاینترنت از نرم افزار 

  : به سيستمIPدادن 
 . می باشدserver به IP می شود و حال نوبت به دادن restart سيستم active directoryپس از نصب 

 properties وارد ، کليک راست می کنيمMy network places بر روی desktopبرای این کار در صفحه 
قسمت  در پنجره باز شده . ميکنيمproperties کليک راست روی local eara connectionشده در قسمت 

internet protocol [TCP/IP] قسمت   را انتخاب کرده واردpropertiesدر پنجره باز شده .م آن ميشوی 
 و IP Address: 10.0.0.1   را انتخاب می کنيم و در قسمت use the following IP Address گزینه

  ). بدهيم invalid را  IPنکته حتما باید ( را وارد می کنيم و در قسمت ٢۵۵٫٠٫٠٫٠
   

  . نصب می کنيمwin gate ميدهيم بعد IP حتما اول به سيستم :نکته
  

   :win gateنصب 
  : رعایت کنيمwin gate نکته را باید در نصب چند
 install HTTP-1گزینه  بهتر است  چند گزینه به ما می دهد که ،در هنگام نصب در یک صفحه .١

(www)proxy 2 و گزینه-install FTP proxy 4 و گزینه-install telnet proxy فعال باشد ولی بقيه 
 گزینه ها را فعال نمی کنيم 

 . را ميدهيم۵٠٠درقسمت تعيين عدد کش نيز عدد  .٢
 

  ): هاworkstation) user به کامپيوترهای IPدادن 
 کنيم و اگر با این کار restartمی توانيم آنها را   بگيرندserver ، IP بتوانند از userکامپيوترهای به جهت اینکه 

 command را تایپ ميکنيم وارد صفحه RUN ، cmd در قسمت start بگيرند در قسمت منوی IPنتوانستند 
   <\:cميشویم و در جلوی پرامپت 

 server جدید ميدهد که از IPاین دستور به سيستم یک ؛  را تایپ می کنيمIPconfig/renewدستور  .١
 .گرفته است 

 پس از این دستور باید . داشته آن را پاک ميکندIPاگر سيستم از قبل یک  : IPconfig/realeseدستور  .٢
  .دستور قبل را اجرا کنيم

 اگر شبکه نصب . بدهدreplyید پاسخ اگر دستور فوق را بنویسيم با:  ping  فاصله   10.0.0.1  دستور .٣
 . ميدهدrequestنباشد 

 از باالی . رافعال می کنيمpropertiesکليک راست کرده بعد در قسمت اینترنت اکسپلورر          .۴
 IPوارد شده و ) وسط صفحه (lan setting در قسمت ؛ را انتخاب می کنيمconnection  صفحه

address ميدهيم و 10.0.0.1 را عدد port ميدهيم٨٠ آن را عدد . 
  

  :نکته مهم
 ربطی به server کامپيوترها از IP . گرفتنdomain مقوله است یکی تنظيمات اینترنت و دیگری تنظيمات ٢

domain ندارد و ما می توانيم قبل از domainاین کار را انجام دهيم و یا بعد از آن .  
  

Domain کردن کامپيوترهای user:   
 استفاده کنند تا از امکانات آن   )farzgu.irمثال ( قرار بگيرندdomain کامپيوترهای دیگر تحت هور اینکبه منظ

  : انجام بگيردبباید دو کار سریع
  بر روی کامپيوتر های دیگر:       بserverبر روی : الف

  



 درون یکی از profile و home فولدر با نامهای ٢ باید active directory پس از نصب  :server بر روی :الف
  درایوی را:نکته( کنيم  shareباشد و آنها را با کليک راست کردن   NTFS ن آfat حتما که serverدرایوهای 

  )بسازیم حتما یک درایو بزرگ انتخاب می کنيمرا  می خواهيم داخل آن دو فولدر فوق که
Home برای ذخيره کردن فایلهای user هاست و profileاری و ذخيره کردن مواردی از قبيل ور نگهد به منظ

   و غيره taskbarیا   وdesktopتنطيمات 
روی درایوی که   ذخيره کندserver چه مقدار اطالعات را بتواند بر روی userبرای تنظيم اینکه هر 

home directory وجود دارد کليک راست کرده و properties آن را ميزنيم و QUTAدر ، را انتخاب می کنيم 
 چه مقدار اطالعات می تواند ذخيره کند و حتی می توان به userن قسمت می توانيم تنظيم کنيم که هر ای

  . به او اخطار دهدuserصورت اتوماتيک قبل از پر شدن فضای مربوط به 
  
برای . کنيممی  domain هستند را workgroupکامپيوترهایی که به صورت  : بر روی کامپيوترهای دیگر:ب

 را network identificationباالی صفحه قسمت  ،my computer ، propertiesکليک راست روی  این کار
 را فعال می کنيم و در آن نام domain شده قسمت properties درون این صفحه وارد .انتخاب ميکنيم

domain مثال farzgu.irوقتی دکمه . را می نویسيم okنام ، که باز ميشودی پنجره کوچک را زدیم در 
administrator را می دهيم و در قسمت password پسوردی را که برای admin سرور داده ایم وارد        

  . می شود restart کردن یک بار سيستم domainکه برای  .می کنيم
 log on to گزینه options می آید با کليک کردن بر روی log on to windows شدن  پنجره Restartپس از 
 در داخل همين کامپيوتر وارد شود و یا از user این گزینه می تواند به ما این اختيار را بدهد که ؛ر ميشودظاه

 شود که در این حالت domain برایش تعریف کردیم وارد  server که در داخل password  و user nameطریق 
  . است serverی از فضای  می شود که آن درایو قسمت یک درایو مجازی به درایو های ما اضافه

این حتی زمانی که  بنابر؛ روشن باشدserver باید حتما domain برای داشتن این درایو و وارد شدن به :نکته
  .  بگذاریمstand by راروی server به طور مستقيم استفاده کنيم نيز باید serverخواهيم از  نمی

  

  ) به کاربرانpassword و user nameدادن :(domainتعریف کاربرها برای 
در منوی  برمی گردیم و server به روی domainز این طریق و اتصال آنها به ترها اپس از تنظيمات همه کامپيو

start ، programs ، Administrative tools گزینه Active directory users and computersرا انتخاب ميکنيم . 
 زیر شاخه های دیگری domainه باز می شود که در داخل این  ما درون یک پنجرdomainشاخه مربوط به 

که در قسمت  . users و دیگری computers   تای آنها برای ما مورد اهميت است یکی٢وجود دارد که 
computers ما ميتوانيم کامپيوترهایی را که به domainو در قسمت  وصل شده اند ببينيم users یک سری 

user هایی که خود win2000،در این قسمت مهم آن .  که به آنها کاری نداریم تعریف کرده است وجود دارد
در قسمت ( برای این منظورکليک راست بر روی صفحه خالی . تعریف کنيمuserاست که ما می توانيم 

 که . باز می شودnew object user پنجره مربوط به new، user و انتخاب گزینه folder usersیا روی  و) راست
first name و last name را ميدهيم و بعد در قسمت  user log on name را می نویسيم که این همان نامی 

 passwordصفحه بعد در قسمت  در.  از آن استفاده می کنيمuser به عنوان domainاست که برای ورود به 
  :د دارد و در همين صفحه در پایين آن چهار گزینه وجو. یک پسورد وارد می کنيم

پسورد  شخصی باید  )domain( این معنی را می دهد که کاربر در اولين ورود به محيط دومين:گزینه اول
  .خود را عوض نماید

  .اگر فعال باشد کاربر به هيچ عنوان نميتواند پسورد خود را تعویض کند:گزینه دوم
گر عالمت آن را بر داریم باید  اگر عالمت داشته باشد پسورد هميشه باقی ميماند ولی ا:گزینه سوم

ار می دهد که شما پس از چندی  هنگام ورود به ما اخطدر این حالت ( پس از مدتی پسورد را عوض کنيم 
 بر گردیم و درون serverباید پسورد خود را عوض نمایيد و اگر ما گزینه دوم را عالمت داده باشيم باید به روی 

active directory در قسمت usersارد شویم و روی  وuser در قسمت  فوق راست کليک کرده وproperties 
  .وارد شده و عالمت فوق را بر داریم

 غير فعال می شود تا زمانی که ما دوباره این قسمت را غير فعال user اگر فعال باشد این :گزینه چهارم
  .کنيم

اگر این (  آن می شودprofileو  home directoryنوبت به تنظيم کردن  هاuserپس از درست شدن : مهم
   را پيدا serverکار صورت نگيرد عمال این کاربر نمی تواند از پسورد خود استفاده کند چون در واقع مسير 



 وارد  properties درست شده کليک راست می کنيم و در قسمت userبدین منظور بر روی .) نمی کند
 : مسير را اینگونه تایپ می کنيم profile pathر قسمت می شویم و د ) در باالی صفحه (profileقسمت 

 \\ server نام\ user \ profileنام
) z:مثال( را انتخاب می کنيم و یکی از حروف را انتخاب می کنيم connect قسمت home folderو در قسمت 

  .: مسير ذخيره فایلهای کاربر را می دهيمhome directoryقسمت و در 
 \\ server  نام\ niloo \ home مثال userنام 

 ، نداشته باشيمhome و profile نيازی به دادن مسير user برای اینکه هر دفعه برای درست کردن هر :نکته
    copy را درست می کنيم و پس از تنظيم این دو مسير روی آن کليک راست می کنيم و از آن userیک 

   وارد شویم profile آن را وارد کرده و اگر در قسمت password   وuserو بعد فقط مشخصات . می گيریم
  .می بينيم که مسير ها خودشان موجود هستند و دیگر نيازی به وارد کردن آنها نيست

و بهتر  ها ما بتوانيم کنترل بهتری داشته باشيمuserها زیاد نشود و در قسمت user برای اینکه :نکته دوم
   کليک راست کرده و از قسمتdomain در قسمت چپ صفحه در قسمت ،بتوانيم آنها را دسته بندی کنيم

new unit گزینه organization را انتخاب می کنيم و به آن یک اسم ميدهيم و ok ميکنيم و داخل آن هم   
های userسپس اینجا راست کليک کرده و  ١-١ دیگر نيز درست کنيم مثال organization unitتوان یک  می

 در باال توضيح داده userمراحل ساخت .(تخاب می کنيم و مراحل ساخت آن را انجام می دهيمرا انجدید 
  .)شد

اینترنت  وقتی وارد محيط شخصی خود ميشود برای اینکه بتواند ازuserهر  :مهم
 و 10.0.0.1 داده ایم مثال در اینجاserver ای را که به IPاکسپلورر استفاده کند باید 

port استفاده کرده ایم80ما از  که در اینجا  )schoolnet(  را در آن وارد کند به این
  connections می شویم در قسمتproperties راست کليک کرده وارد  internet explorerبر روی :صورت

   . عدد آن را وارد ميکنيمport و در قسمت IP  عدد lan settingوارد شده و در قسمت 


