در وﯾندوز  XPما  ٣نوع گروه داشتيم :
 Local Groups Built-in Local Groups Built-in System Groupدر وﯾندوز  ٢٠٠٣ما  ٢نوع مشخصه ﯾا  Attributeدارﯾم :
Type - 1
Scope - 2
 Typeبه دو زﯾر گروه  Securityو  Distributionتقسيم می شود .
 Scopeنيز به  3حالت  Global ، Local Domainو  Universalتقسيم می شود.
حاال اصال بگوﯾيم که تعرﯾف  Typeو  Scopeچه ھستند ؟
در اصل  Typeتعيين کننده کاربرد آن گروه تعرﯾف شده می باشد .و  Scopeتعيين کننده حوزه عضو پذﯾری و ھمچنين
حوزه دسترسی ﯾا ھمان  Permissionپذﯾری می باشد.
تفاوت بين گروه ھای  Securityو : Distribution
 گروه ھای  Distributionرا نمی توان  Permissionداد ولی گروه ھای  Securityرا می توان سطح دسترسی ﯾا Permissionبرای آن تعرﯾف کرد.
 گروه ھای  Distributionبيشتر زمانی استفاده می شود که مسائل امنيتی نداشته باشيم ولی گروه ھای Securityدارای قابليت تعرﯾف امنيت و سطح دسترسی می باشند و دقيقا ھمان مسئله قبلی که اشاره کردم ،در
نتيجه گروه ھای  Securityدارای  Attributeھای بيشتری نسبت به گروه ھای  Distributionمی باشند و در نتيجه
پردازش آنھا بيشتر طول می کشد.
البته در مبحث گروه ھا در وﯾندوز  2003مطلب بسيار ميباشد مثال حوزه عضو پذﯾری آنھا و  ...که ما در اﯾنجا نمیتوانيم به ھمه آنھا بپردازﯾم و برای درک آنھا به ساﯾر جزوات ما مراجعه نماﯾيد.
: Global Catalog

 Global Catalogﯾک  Databaseکوچک می باشد که در آن  Attributeھای مناسب برای  Searchتمامی موارد )
 ( Objectsمی باشد را دارا می باشد.مثال برای پيدا کردن ﯾک کاربر در  ADاز  Global Catalogاستفاده می شود.
کاربرد دﯾگر  Global Catalogاﯾن می باشد که گروه ھای  Universalو اعضای آنھا در داخل  Global Catalogذخيره
می شوند.
در لحظه  Logonکاربران شبکه به سرور عضوﯾت کاربر در گروه ھا چک می شود و  Authenticateمی شود .بدﯾن
منظور اگر  Catalog Globalاز کار بيفتد دﯾگر ھيچ کاربری به جز  Adminخود  Domainنمی تواند  Logonنماﯾد .و آن به
اﯾن دليل می باشد که کاربر معلوم نيست که چه عضوﯾتی در گروه ھا داشته و چه سطوح دسترسی برای آن تعرﯾف
شده است در نتيجه از  Logonآن برای مسائل امنيتی جلوگيری می شود.

