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 3002به ویندوز سرور  3002ویندوز سرور  Active directoryارتقا 

استفاده می کنند ارتقا شبکه ی خود از   Active directory  2003ویسکه در شبکه خود از سر ITیکی از دغدغه های مدیران 

 است. 4624و یا حتی به  4662به ویندوز سرور  4661ویندوز سرور 

استفاده می کند، همانطور که می  XPبا تعداد چند صد کالینت  Active directory 2003 دارای شبکه ای را در نظر بگیرید که

می باشد که دیگر توسط مایکروسافت پشتیبانی نمی شود که این خود  XPویندوز  4661دانید کالینت متناسب با ویندوز سرور 

 یکی از مساله سازترین چالش ها می باشد.

نمی توان به طور کامل آنرا توسط سرور  ارتقا دهیم  7به ویندوز  XPهمین شبکه را در نظر بگیرید اگر کالینت های آن را از 

تعریف نشده است و  4661موجود است در ویندوز سرور  7هایی که در ویندوز  Policyمدیریت کرد چرا که بسیاری از  4661

 مدیریت شوند. Active directory 2008باید حتما توسط 

 :3002ر به سرو 3002سرور  Active directoryاما سایر دالیل برای ارتقا از 

 4661نسبت به  4662امنیت باالتر سرور  -1

 هسته ی سریع و بهینه تر -3

 استفاده بهینه از منابع سخت افزاری -2

 ساده تر شدن مدیریت سرور و سرویس ها -4

 خطا یابی ساده تر -5

 RODCامکان راه اندازی  -6

 IIS 7.5برخورداری از وب سرور  -7

 Hyper-Vبرخورداری از  -2

 WDSسرویس  -9

 دیگر و بسیاری از سرویس های

 یعنی چه؟ 3002به  3002سرور سرویس اکتیو دیرکتوری از ارتقا 



www.Hiva-Network.com   شبکه هیواگروه آموزشی  

4406622-6212 4ط-س پویا-بن بست زارع-روبروی سه راه معلم-خ بیستون-رشت    

است و امکانات بسیار زیادی از جمله اطالعات  DNSو  Active directoryرا که شامل سرویس  4661یعنی ویندوز سرور 

های سرور و امکاناتی از این قبیل را در صحت و  Policyکاربران،گروه های کاربری و اطالعات بخش های مختلف سازمان، 

 ایجاد کنیم 4662منتقل کنیم ، بدون آنکه آنها را دوباره در سرور  4662سالمت کامل و بدون کم و کاستی به ویندوز سرور 

 کنیم. Joinو یا کالینت ها را که شاید تعدادشان بیش از چند صد تا هم باشد! دوباره به سرور جدید 

 :تقا مراحل ار

راست کلیک می  hiva دامین رفته و بر روی Active directory users and computerبه بخش  4661در ویندوز سرور 

 را انتخاب می کنیم. Functional Levelکنیم و گزینه ی 

 

 

را  Okکلیک کرده و  Raiseقرار می دهیم.و بر روی گزینه ی  2003بر روی ویندوز سرور  Native 2000و از روی ویندوز سرور 

 می زنیم.
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 را انتخاب می کنیم. Closeدر اینجا 
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 است . 2003مرحله ی بعدی آماده سازی ویندوز سرور

 .قرار دهیم 4661را داخل ویندوز سرور  4662ویندوز سرور  DVDدر ادامه باید 
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 می شویم. Supportپوشه  وارد
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 کپی می کنیم. Cدرایو در را  adprepو 
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 کپی کرده ایم. Cدرایو  درهمان طور که در تصویر مشاهده می کنید 
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 Adprepمی شویم تا دستوراتی را که داخل  Adprepرا باز کرده و وارد مسیر  cmdخوب بعد از انجام این کار صفحه ی 

 هستند اجرا کنیم.

 مطابق تصویر زیر دستورات را وارد می کنیم.
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 شویم. Adprepخوب ابتدا باید وارد مسیر 
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 خود را آماده کنیم. Forestو بعد باید 

 را وارد می کنیم. adprep32 /forestprepدستور 
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 را می زنیم. Enterرا وارد می کنیم و  Cحرف و برای اینکه بخواهیم این عملیات انجام شود 
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 می کند تا این عملیات ارتقا را انجام دهیم. forestشروع به آماده سازی 
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آن را هم  Firewallو آن را بررسی می کنیم  DNSو  TCP/IPرفته و تنظیمات  4662تا این مرحله انجام شود.ما به ویندوز سرو 

 خاموش می کنیم.
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 را باز می کنیم تا مطمئن شویم که تنظیمات درست اعمال شده است. cmdخوب صفحه ی 

IP  سرور راping  می کنیم و همانطور که در تصویر می بینید آن راping  .می کند 
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 ما هم به درستی کار می کند. DNS Serverمی کنیم و مطمئن می شویم که   pingو همینطور یک بار نام سرور را 

 

و بعد از آن نوبت  Domainprepپایان رسید حاال نوبت به به را انجام داده ایم و  Forestprep 4661خوب ما در ویندوز سرور 

 می رسد. RODCprepبه 
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 را می زنیم. Enterرا هم وارد می کنیم و  Rodcprepدر ادامه 

 

 

ویندوز اکتیو دیرکتوری از  backupیک  4662نصب شود تا درواقع ویندوز سرور  Additional، 4662باید در ویندوز سرور 

 باشد. 4661سرور 
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 اجرا می کنیمرا  dcpromoعبارت  startدر ادامه از منوی 
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مراحل نصب را دنبال می را زده و  Nextبعد گزینه ی را می زنیم و  use advanced mode installationمارک گزینه ی 

 کنیم.
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 .مطابق شکل تنظیمات را انجام می دهیم
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 را می زنیم. Nextخود را وارد می کنیم و  Domainنام 
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 .را می زنیم Nextرا وارد نماییم. بعد  Passwordو  Userدر اینجا باید 
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 را می زنیم. Nextرا نشان می دهد آن را انتخاب کرده و  Domainنام 
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 سایت پیش فرض ا انتخاب می کنیم .
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 را انتخاب می کنیم. Nextبه طور پیش فرض انتخاب شده است.گزینه ی  DNSهمانطور که مشاهده می کنید مارک 
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 انجام شود. Networkاز طریق  Replicateدر اینجا انتخاب می کنیم که 
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 .صورت بگیرد.  replicationمشخص می کنیم از چه سروری 
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 در ویندوز ذخیره شود. Cدر درایو  databaseدر این قسمت انتخاب ی کنیم که 
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 .(restore mode password) خود را وارد می کنیم Active directory؛ passwordو  Userدر این قسمت باز هم 
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 تا عملیات انجام شود.  را زده و منتظر نصب می مانیم Rebooteمارک 
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 خواهد شد. Restartبعد از انجام عملیات یک بار سیستم 
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 را نصب کردیم. Additionalخوب تا اینجا 

 را بررسی کنید تا تنظیمات به هم نریخته باشد . DNSو  Firewallو  TCP/IPتنظیمات  4662یک بار دیگر در ویندوز سرور 

 ها دقیقا به همان شکل انتقال یافته اند.OUبروید مشاهده خواهید کرد که  Active directoryاگر به قسمت 

 می توانید از طریق تصویر زیر مشاهده نمایید.
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 را مشاهده خواهید کرد. hivanet و server1نگاهی بیاندازید و   Domain controller قسمت بهو همینطور 

 

 ها می رسد. Operation masterحاال نوبت به انتقال 

 .هستند Domain Wide دیگر تای سه و Forest wide تا دو که داریم Operation master پنج ما دانید می که همانطور

راست  Domainمی شویم و بر روی  Active directory users and computerوارد کنسول  4662در ویندوز سرور 

 را انتخاب می کنیم. Operation masterکلیک می کنیم و گزینه ی 
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 را انتخاب  می کنیم. changeگزینه ی  RIDدر تب 
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 به ما همانطور که مشاهده می کنید در پایان پیغام موفقیت را خواهد داد.
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 هم انجام می دهیم.4662هم در ویندوز سرور  Infrastructureو  PDCهمین کار را در تب 
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 Infrastructureو در تب آخر 
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می  Active directory domain and trustمی رسد.برای این منطور وارد کنسول  Domain namingدر ادامه نوبت به 

 شویم .
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را انتخاب می  Operation masterراست کلیک کرده و گزینه ی active directory domains and trustsبر روی 

 کنیم.

 



www.Hiva-Network.com   شبکه هیواگروه آموزشی  

4406622-6212 4ط-س پویا-بن بست زارع-روبروی سه راه معلم-خ بیستون-رشت    

 را می زنیم. changeگزینه ی 
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 خوب این مرحله هم همانطور که مشاهده می کنید با موفقیت انجام شد.

 آن اجرا شود. باز می کنیم و دستور زیر را وارد می کنیم تا فایل 4662ر ویندوز سرور درا  cmdو اما مرحله آخر صفحه ی 

Regsvr32 schmmgmt.all 

 

 

 می شویم. mmcپیغام موفقیت آمیز را مشاهده کرده و وارد 

   است. mmcهای کنسول   snap-inدر لیست   active directory schemaهمانطور که می دانید عملیات باال برای آوردن 
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 را انتخاب می کنیم. Add/Remove snap-inشده و گزینه ی  fileویزارد آن باز می شود وارد قسمت 

 

 کنیم. Addرا  Active directory schemaوارد صفحه ای می شویم که باید ازآنجا 
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راست کلیک کرده و گزینه ی  domainبر روی  mmcشود پس در همان صفحه ی  Connectدر ادامه باید به سرور 

connect to schema operation master ی کنیم.را انتخاب م 
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 را می زنیم. OKرا انتخاب کرده و  server1.hiva.localدر صفحه ای که باز می شود 
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را انتخاب می  Operation Masterراست کلیک کرده و گزینه ی  active directory schemaبر روی  mmcدر ویزارد 

 کنیم .

 

 را انتخاب می کنیم. changeگزینه ی 
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 ها تغییر کرد. operation masterخوب تا این مرحله تمامی 

 پاک کنیم. 4661را از روی ویندوز سرور  Domainرا باز می کنیم تا  dcpromoرفته و   4661در ادامه به ویندوز سرور 
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 را می زنیم. Nextویزارد آن باز می شود آن را مطالعه کرده و 
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Next .را می زنیم 
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User  وPassword  ،Active directory .را وارد می کنیم 
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 خواهد شد. Restartمنتظر می مانیم تا عملیات انجام شود و بعد از پایان عملیات سیستم یک بار 
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Finish  را انتخاب می کنیم و سیستمRestart .خواهد شد 
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 Domain controllersدر قسمت  Active directory users and computerرفته در بخش  4662اگر به ویندوز سرور 

 دیگر حذف شده است. 2003خواهیم دید که سرور 
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رفته و بر روی  Active directory users and computerدر بخش   4662و اما آخرین تنطیمات اینکه در ویندوز سرور 

Domain  کلیک راست کرده و گزینه یRaise domain .را انتخاب می کنیم 
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 قرار می دهیم. 4662بار برروی ویندوز سرور  و این

 

 را انتخاب می کنیم. Raiseگزینه ی 
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 خوب کار ما به اتمام رسید.

 انتقال داده اید.  4662خود را به ویندوز سرور  4661ویندوز سرور  Active directoryو حاال شما 

 امیدوار هستیم که مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشد.

 

 هیواگروه آموزشی 

 


