نکته  :برای عضوﯾت در  Workgroupدر قسمت  Network Identificationبا انتخاب  Propertiesاسم Workgroup
مورد نظر را وارد می کنيم و اگر چنين  Workgroupای وجود نداشته باشد به نام آن جدﯾد اﯾجاد می شود ولی برای
عضوﯾت در  Domainسه پارامتر برای ما الزامی است :
 Domainو وجود DC

-

نام

-

وجود

-

ﯾک

 ) Domainباﯾد  DNSنصب شده باشد (
 name User ) Account Computerو  ( Passwordبر روی  DCخود داشته باشيم.

:Member Server
در داخل شبکه ھای  Domainزمانی که کامپيوتری را عضو  Domainمی نماﯾيم و سروﯾس ( Active Directory) AD
بر روی آن نصب نباشد به کامپيوتر موجود اصطالحا  Member Serverگفته می شود.
:Standalone Server
در شبکه ھای  Workgroupزمانی که از نسخه ھای سرور استفاده می گردد اصطالحا به کامپيوتر موجود
 Standaloneگفته می شود .معموال اﯾن کامپيوتر در داخل شبکه  WGبه عنوان  DNS Serverو ﯾا به عنوان Print
 Serverو ﯾا  ...استفاده می شوند.

: (Microsoft Management Console) MMC
خصوصيات و کارھای : MMC
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کنترل مدﯾرﯾت مرکزی
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کنترل کردن ﯾک کامپيوتر به صورت  Remoteﯾا از راه دور.

 MMCدارای دو حالت  Consoleمی باشد :
 (١حالت Standalone
 (٢حالت Extension
به اﯾن نکته توجه داشته باشيد که ھمه  Consoleھا با پسوند )  ( MSCذخيره می گردند.

زمانيکه ما در داخل  MMCحالت  Standaloneرا انتخاب می کنيم فقط از اجزای مستقل برای مدﯾرﯾت کامپيوترھا می
توانيم استفاده کنيم ولی زمانيکه حالت  Extensionرا انتخاب کنيم ﯾک حالت چند کاره را برای مدﯾرﯾت سيتم خود
انتخاب می کنيم .در حالت کلی به جعبه ابزار اﯾجاد شده  Consoleو به تشکيالت داخل آن  Snap inگفته می شود.
به طور مثال زمانی که ما  Computer Managementرا انتخاب می کنيم ﯾعنی در واقع ﯾک  Snap inدرست کرده اﯾم.
نکته :
برای ذخيره کردن ابزارھاﯾمان می توانيم از دو مد استفاده کنيم :
Author Mode (1
User Mode (2
در حالت  Author Modeکه به صورت پيش فرض اﯾن مد فعال است می توانيم  Snap inاضافه ﯾا کم کنيم و ھر کاری
که قرار است با  MMCانجام دھيم در اﯾن حالت می توانيم انجام دھيم.
در حالت  User Modeکه خود به سه حالت زﯾر تقسيم می شود :
:Full Access -1
در اﯾن حالت قابليت اضافه کردن  Snap inوجود ندارد و فقط می توانيم  Windowجدﯾد اﯾجاد کنيم.
: Multiple Access – Limited Access -2
در اﯾن حالت فقط می توانيم فقط با ھر ﯾک از  Windowھا فقط کار کنيم و قابليت اضافه کردن وجود ندارد.
: Limited Access – Simple Window -3
در اﯾن حالت امکان اﯾجاد چيزی از قبيل  Snap in ، Windowوجود ندارد و فقط می توانيم با ﯾک  Windowکار کنيم.
در اﯾن جا مبحث  MMCرو تمام می کنيم و به قسمت  Userھا و  Groupھا وارد می شوﯾم.
به ھنگام نصب وﯾندوز  XPدو  Guest ، Userو  Administratorبه صورت اتوماتيک بر روی کامپيوتر اﯾجاد می شوند .دو
کاربر فوق را نمی توان پاک نمود ولی می توانيم اسامی آنھا را  Renameکنيم و ضمنا  User Guestبه صورت
 Defaultغيرفعال می باشد.

در ھنگام اﯾجاد ﯾک  Account Userباﯾد موارد زﯾر را رعاﯾت کنيم :
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اسامی  Logonکاربران باﯾد  Uniqueﯾا منحصر به فرد باشد.
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به ھنگام اﯾجاد  Userاسامی  Userھا بيشتر از  20کاراکتر نمی تواند باشد.
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برای اﯾجاد  Accountھا از بعضی از کاراکترھای خاص نمی توانيد استفاده بکنيد  ،مانند :
\ < > . ? * + , = :[] /

نکته :
اسامی کاربران با حروف کوچک و بزرگ تفاوتی ندارد ولی  Passwordتفاوت دارد.
در داخل  Professional XP Windowsفقط می توانيم  Local Groupبسازﯾم که اﯾن عبارتند از :
Built-in Local Group
Built-in System Group
گروه اول توسط ماﯾکروسافت از قبل پيش بينی شده است که به عنوان Built-in Local Group
معرفی می شوند که اﯾن گروه ھا عبارتند از :
: Administrators -1
کاربرانی عضو اﯾن گروه می توانند ھر کاری را بر روی کامپيوتر انجام دھند .زمانی که ﯾک کامپيوتر را
عضو  domainمی نماﯾيم گروه  Admins Domainعضو گروه محلی  Administratorsمی گردد.
:Backup Operators -2
اعضای اﯾن گروه قادر خواھند بود که از تمامی فاﯾلھای وﯾندوز و خود وﯾندوز و سيستم  Backupبگيرند و
ھم قابليت  Restoreداشته باشند.
: Guests -3
اﯾن گروه نسبت به تمامی گروه ھای دﯾگر محدودﯾت بيشتری دارد.

:Network Operators Configuration - 4
اعضای اﯾن گروه می توانند کليه تنظيمات شبکه را انجام داده و کليه فرمانھای شبکه را اجرا کنند.
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:Power Users

اعضای اﯾن گروه از لحاظ دسترسی ﯾک درجه پاﯾين تر از  Administratorsمی باشند و می توانند User
اﯾجاد کرده و خصوصيات  Userھا را تغيير دھند و منابع موجود بر روی کامپيوتر را  Shareﯾا به اشتراک
بگذارند.
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:Remote Desktop Users

کاربران عضو شده در اﯾن گروه می توانند به صورت  Remoteبه کامپيوتر دﯾگری  Logonکرده و آن را
مدﯾرﯾت کنند.
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: Replicator

اعضای اﯾن گروه می توانند در محيط شبکه ﯾا در ﯾک  Domainعمليات  Replicationو مدﯾرﯾت فاﯾل را
انجام دھند.
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: Users

در حالت عادی تمامی  Userھا عضو اﯾن گروه می باشند و سطح دسترسی بسيار پاﯾينی دارند.
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: Help Services Group

اعضای اﯾن گروه می توانند از کليه امکانات  Helpو فرمانھای موجود در داخل آن استفاده کنند و معموال
از اﯾن گروه برای ارتباطات جھت پشتيبانی کامپيوتر و مدﯾرﯾت و اشکال ﯾابی آن استفاده می کنند.

