
 حساب کاربری  و انواع آن 

 ( Username , passwordرکوردی است که شامل اطالعات اعتبار سنجی ) User accountحساب کاربری یا 

 است.انواع آن عبارتند از :

1- Local user account  

2- Domain user account  

 انواع حساب کاربری به لحاظ سطوح دسترسی و اختیارات  :

• User account  یا Standard user  

• Guest account  

• Administrative account  

• Remote Desktop account 

• Backup Operators account  

 انواع روش های احراز هویت

 . TOTPیا  Time-Based one-time passwordمانند احراز هویت مبتنی بر توکن ،  •

  Smart cardمانند  Certificationاحراز هویت مبتنی بر  •

  802.1xمانند پروتکل احراز هویت مبتنی بر پورت  •

-Contextو    GPSبا کمک  Smart Phone Location Serviceمانند احراز هویت مبتنی بر موقعیت  •

Aware location  فیلترینگ بر اساس موقعیت جغرافیایی بر اساس آدرس(IP) 

 یا تماس تلفنی SMSمانند احرازهویت مبتنی بر گوشی هوشمند  •

 سرویس های رایج احراز هویت

• RADIUS 

• TACASC+  

• Kerberos 

• LDAP 

 



           

 

 

 پروتکل های احراز هویت

• EAP   یاExtensible Authentication Protocol    پروتکل    در ابتدا برایPPP  زه شده اما امروساخته

عنوان بخشی از به   IEEE   802.16و   IEEE 802.3  ،IEEE 802.11 (WiFi)به طور گسترده ای در 

 .استفاده   می شود IEEE 802.1xچارچوب تأیید 

 -است  Client-serverی تأیید اعتبار این است که فقط یک چارچوب احراز هویت عمومی برا EAPمزیت   •

 40ها تعریف شده است. بیش از  EAP-Methodروش خاص احراز هویت در نسخه های مختلف آن به نام 

 :وجود دارد ، رایج ترین آنها EAPروش 

• Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP)  نسخه ای ازEAP  است که برای

 رود.به کار می  WLANSدر EAPکپسوله سازی داده 

• EAP-FAST(Flexible Authentication via Secure Tunneling)  توسط سیسکو پیاده سازی شده و

اعتبار دسترسی، محافظت شده است و اغلب در شبکه های بی سیم به کار می  Certificateبدون استفاده از 

 رود.

• EAP-TLS  این روش احراز هویت نیازمند نصب  گوای نامه های:X.509 .روی تجهیزات برای احراز هویت است 

• EAP-TTLS  این روش احراز هویت نیازمند نصب گواهینامه هایی روی سرور است.به گونه ای که اطالعات:

 ارسال می کند.اعتبار سنجی کاربران را از طریق تونل امن 



 

 


