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Restore deleted objects in active directory step-by-step

روش بازگردانی شی پاک شده درADبه روش: Ldp.exe
(این روش قابل استفاده از ویندوز سرور  2003به باال می باشد).
برای شروع وارد کنسول  Active directory users and computersمی شویم و در Ou ITیک Userبه نام ali

می سازیم.

مانند شکل 1
سپس آن را پاک می کنیم تا به کمک مراحلی در زیر به اشاره شده است مجددا  User aliرا برگردانیم.

شکل 1

2

اکنون از منوی استارت کنسول Runرا باز کرده و  Ldp.exeرا اجرا می کنیم .مانند شکل 2

شکل 2
اولین قدم اتصال LDPبه DCمورد نظر که در اینجا Roya.comاست ,می باشد تا هویت آن را تا یید کند .برای این کار از منویconnection
گزینه connectرا انتخاب می کنیم و بدون هیچ گونه تغییری در تنظیمات okمی کنیم تا اولین اتصال صورت بگیرد.
سپس برای تایید هویت DCمجددا از منوی connectionگزینه bindرا انتخاب کرده و بدون هیچ گونه تغییری  okمی کنیم .مانند شکل 3

شکل 3

3

پس از اتصال و تایید هویت باید به دنبال Objectپاک شده بگردیم  .برای این منظور از منوی Browseگزینه  Searchرا انتخاب کرده مانند
شکل.4

شکل 4
سپس در کادر Base DNمی نویسیمCN=deleted objects,DC=roya,DC=com:و در کادر filterبه جای * هر  objectیی که مد نظر است را
می نویسیم که در اینجا userمی باشد .اگر * را تغییر ندهیم با این روش هر  objectیی که نا کنون پاک شده است را جستجو می کند .شکل5

شکل 5
4

اکنون از همین کنسول searchگزینه optionsرا انتخاب می کنیم و در قسمت Search call typeگزینه extendedرا تیک میزنیم و Page
 sizeرا  16می گذاریم .شکل 6

شکل 6

مجددا در همین صفحه گزینه  Controlsرا باز کرده و تنظیمات کادرLoad predefiendرا در حالت  Return deleted objectsمی گذاریم.
سپس مطمئن می شویم که عدد نمایش داده شده در قسمت  Active controlsاین عدد باشد 1.2.840.113556.1.4.417 :مانند شکل 7

شکل 7
5

پس از انجام تمام این تنظیمات از همان کنسول searchگزینه Runرا می زننیم تا مانند شکل  8تمام  userهای پاک شده را نمایش دهد.

شکل 8

شکل 8

اکنون userمورد نظر که در اینجا Aliمی باشد را پیدا کرده و اقدام به برگرداندن آن می کنیم .به اینصورت که  Dnآن را کپی می کنیم ,سپس از
منویBrowseگزینه Modifyرا انتخاب می کنیم .در کادر DNآن را  Pasteمی کنیم سپس در کادر Edite entry attributeمی نویسیم:
isdeletedو کادر valueرا خالی می گذاریم .در قسمت operationتیک deleteرا می زنیم و بعد Enter

می کنیم .شکل 9

6

شکل 9

مجددا در همین قسمت در کادر Edite entry attributeمی نویسیمDistinguishedname:و در کادر valuesنام  LDAP user aliرا مینویسیم.
Cn=ali,ou=it,dc=roya,dc=comو در قسمت operationتیک  replaceرا می زنیم و در پایین صفحه نیز مطمئن می شویم که گزینه
extendedتیک خورده باشد .در آخر که این تنظیمات صورت گرفت  Runمی کنیم .شکل 10

شکل 10
7

اگر پس از انجام تمام مراحل باال وارد کنسول active directory users and computersمیتوانیم در Ou ITنام  aliرا که پاک شده بود مجددا
مشاهده کنیم که  Disableمی باشد .شکل 11

شکل 11
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