
 و گروه ها   حساب کاربری     سهفصل 

 User Accountحساب کاربری یا 

کاربرمی هر  (User name , Password)اطالعات  اعتبار سنجی ( رکوردی است که شامل User Accountکاربری)حساب 

ممکن کاربران و ره گیری  دسترسی به منابع و کنترل با حساب کاربری  وجود دارد. Domainو  Localو به دو صورت  باشد

 می گردد.

وجود دارد که هم در نسخه های دسکتاپ و هم در نسخه های )پیش ساخته(  Built-inبه نام  Localنوع ویژه ای از کاربران 

و  Guest حسابهای کاربری  Built-inاصلی   Accountمی شوند.دو نوع  نصب ویندوز ایجاد  اتوماتیک باسرور،

Administrator ام داد. که هر دوی آنها غیر قابل حذف و غیر فعال می باشند اما می توان آنها را تغییر ن هستند 

دسترسی بدون محدودیت می تواند تغییرات گسترده در سیستم )نظیر ساخت و حذف کاربران، سطح با  Administratorکاربر 

دسترسی محدود به سیستم دارد و برای اختصاص دسترسی به  Guestنصب و حذف برنامه ها( اعمال نماید.اما، کاربر از نوع 

این کاربران بطور پیش فرض غیرفعال هستند و نمی توان آنها را حذف نمود.تذکر  کاربران موقتی توصیه می شود.هر دوی

 را می توان تغییر داد. Administratorاینکه نام کاربر 

صرفا در سرور   Domainساخت اما ساخت کاربر   Local در سیستم های عامل خانواده دسکتاپ و سرور می توان کاربر 

DC .امکانپذیر است 

ذخیره و مدیریت می شوند.در حسابهای  Security Identifierیا  SIDبا شناسه ای به نام   اعتبار سنجی کاربراناطالعات 

نگه داری و ذخیره می شود.در نتیجه کاربر تعریف  ساخته شده  Userدر کامپیوتری که صرفا  SID، اطالعات  Localکاربری 

 نماید. Log onیا  Sign inشده صرفا در همان کامپیوتر  می تواند ورود یا 

سرویس می بایست  2016سرور مانند سرور  ویندوز عالوه بر نصب یکی از خانواده های   Domainبرای تعریف کاربر از نوع 

Active Directory   را نیز روی آن راه اندازی و پیکربندی نمود.هر کامپیوتر عضوDomain  می تواند به کاربران آن

Domain .سرویس دهد 

 روش وجود دارد : چهار Local User تعریفای بر

 جهت دسترسی به کنسول ساخت کاربران و گروه ها  RUNدر منوی  Lusrmgr.mscالف(اجرای دستور 



  User Accountگزینه   Control Panelب (در 

 Right click-computer->Manage-> Local Users and Groupج(

 Net Userد(در خط فرمان با 

 , = | ; : [ ] \ / *کاراکتر باشد.بکارگیری کاراکترهای 20وحداکثر 1نام کاربری می بایست منحصر بفرد،با مفهوم وحداقل

 غیرمجاز است.  @ " <  > ? +

 

جدید ایجاد کاربر  1-3 شکل  

را نشان جدید ر کارب تعریفاطالعات مورد نیاز برای امکان وارد نمودن    2-3 شکلپنجره   …New Userبا کلیک روی   

را وارد  Full nameو  Descriptionدر صورت نیاز است سپس   User name نام کاربری یا  تعییناولین مرحله می دهد.

 User  must change password atبعدی رمز عبور خود را عوض کندگزینه  Logonبخواهیم، کاربر در اگر می کنیم.

next logon .به این ترتیب مسئولیت حقوقی حفظ  کلمه عبور بر عهده کاربر خواهد بود. را عالمت    می زنیم 



 

پیکربندی کاربر 2-3شکل   

 User Cannotد رمز خود را عوض کند گزینه ننتوان ان ینکه کاربرابرای در کامپیوترهایی که بیش از یک کاربر دارند، 

change password   می شود.با انتخاب  روز منقضی  42ض بعد از .رمز تعیین شده بطور پیش فرمی شودانتخابPassword  

Never Expires  رمز عبور کاربر هیچگاه منقضی نخواهد شد.برای غیر فعال کردن  حساب دسترسی کاربرAccount is 

Disabled  .بواسطه عضویت آن در یکی از گروه های از پیش تعریف شده کاربر سطح اختیارات هر را انتخاب می کنیم

حداقل سطح  Usersگروه خواهد بود. Usersعضو گروه هر کاربر جدیدی که تعریف می شود بطور پیش فرض است.

بطور تعریف کاربر جدید به هنگام که   ،منحصر بفرد Security Identifier(SID)شناسه امنیتی یا اختیارات را شامل می شود.

در خط  Whoamiمی توان از دستور  SIDد کاربران، گروه ها و برای دریافت اطالعاتی در موراتوماتیک ایجاد می گردد.

 فرمان بهره بُرد.

 

 آن SIDنمایش کاربر جاری و  3-3شکل 



عضویت کاربر به گروه یا گروهای مورد نظر   Member ofگزینه با ، Properties گرفتنبا کلیک راست روی نام کاربر و 

 را انتخاب کنیم.

 

 Member Ofسربرگ پنجره  4-3شکل 

 می توان کاربر را عضو گروه های مورد نظر نمود. Addسپس با کلید 

 

 Member ofسربرگ   5-3شکل



سپس با  کلیک می کنیم. Advancedرا فشرده و سپس روی  کلید  Addبرای افزودن سایر گروه ها کافی است کلید 

 لیست گروه های پیش فرض نمایان شوند و بر اساس نیاز گروه مربوطه را انتخاب نمائیم.   Findگزینه

 


