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فصل پنجم
طراحی ،پیکربندی و مدیریت
Group Policy

هجبحث ایي فظل دز دٍ قسوت "هقدهبتی" ٍ "حسفِایتس شَید" ازائِ شدُ است .دز اثتددای ّدس
فظل ثِ ثسزسی هغبلت سبدُتسی پسداختِ شدُ مِ دز اسدتبًدازد ٍ 70-410جدَد دازد ٍ دز قسدوت
"حسفِایتس شَید" هجبحدث تصظظدیتدسی مدِ دز اسدتبًدازدّبی ٍ 70-412 ٍ 70-411جدَد دازد
پسداختِ شدُ است .لرا تَطیِ هیشَد اثتدا قسوت هجبحث اثتدایی زا هغبلؼِ مسدُ ٍ دز طَزتیمِ

ثِ هغبلت تسلظ پیدا مسدید قسوت "حسفِایتس شَید" زا هغبلؼِ ًوبیید.
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ًظت ًسمافصاز ینی اش ثصزهتسیي دزخَاستّبیی است مِ هدیساى اشعسف مبزثساى ثدب نى زٍثدِزٍ
هیشًَد .ایي هشنل اش نًجبیی ثدتس هیشَد مِ مبزثساى ػودتبً قبدز ثِ ایجبد تغییساتی دز تٌظیوبت
سیستن هیثبشٌد.
ثِػٌَاى هثبل فسع مٌید مِ یل مبزثس ثسای مپدیمدسدى یدل فبیدل فضدبی ذخیدسُسدبشی الشم زا
ثسزٍی سیستن خَد ًدازد ٍ ثِجبی ایيمِ اش هسئَل مونی هددیس شدجنِ مودل ثدیدسد خدَد
هقدازی فبیل اش سیستن زا پبك هیمٌد مِ هتأسفبًِ ایي پبكسدبشی هوندي اسدت هٌجدسثدِ حدرف
فبیلّبی سیستوی شَد ٍ یب افسادی زا فسع مٌیدد مدِ تغییساتدی دز تٌظیودبت سیسدتن ثدٍِجدَد
هی نٍزًد ٍ هوني است اًجبم ایيگًَِ تغییسات ثبػث ثسٍش هشدنتتی دز پبیددازی سیسدتنػبهدل
شَد.
اػوبل هحدٍدیت ثِ مبزثساى شجنِ هیتَاًد ینی اش زاُحلّبی هٌبست ثسای هقبثلدِ ثدب ایديگًَدِ
هشنتت ثبشد مِ ایي هحدٍدیتّب تَسظ هدیسشجنِ تؼییي ٍ ثِ مبزثساى اػوبل هیشَد.
ینی اش هْنتسیي قبثلیتّبیی مِ دز ٍیٌدٍشسدسٍزٍ AD ٍ 2102جدَد دازد  Group Policyاسدت.
دزحقیقت ثب استفبدُ اش مٌسَل هدیسیتی  Group Policyهیتَاى یلسسی  Group Policy Objectsیدب
 GPOایجبد مسد مِ ایي ّGPOب هدیساى زا قدبدز هدیسدبشًد تدب ثدِزاحتدی ثتَاًٌدد ثدسای مدبزثساى
هحدٍدیتّبیی زا اػوبل مٌٌد .دزاداهِ ثْتساست تدب ثدب ایدي ٍیگگدی  )Group Policyثیشدتس نشدٌب
شَید.

معرفي Group Policy
ینی اش ٍیگگی ّبی اطلی سیستنػبهل ٍیٌدٍش اًؼغبفپریسی دز اًجبم تٌظیوبت هیثبشدد ثدِایدي
هؼٌی مِ هیتَاى مَچنتسیي جصئیبت زا ثب استفبدُ اش  Group Policyمٌتدسل مدسد .ثدِّودیي خدبعس
هیتَاى هتٌبست ثب ًیبشّبی مبزثساى هحدٍدیتّبیی زا دزًظس گسفت تب مبزثساى ًتَاًٌد تغییساتدی زا
دز سیستن اًجبم دٌّد مِ ثبػث ثسٍش هشنتتی شَد.
اش ایيزٍ هیتَاى گفت مِ یندی اش اّدداف اطدلی دز عساحدی  Group Policyاػودبل هحددٍدیت
ثسزٍی هجوَػِ مبزّبیی است مِ مبزثس هیتَاًد ثب مبهپیَتس اًجبم دّد.
 داشتي یل عسح ٍ ثسًبهِ هدٍى ثسای استفبدُ اش  Group Policyدز سبشهبى اهسی هْن ٍ ضسٍزی
است چسامِ دزطَزت ًیبش ثسای اًجبم تغییسات دز هحدٍدیتّبی اػوبل شدُ ثبید ملیِ جَاًت ٍ
هحدٍدیتّبی فؼلی دزًظس گسفتِ شَد.
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توبهی تٌظیوبت  GPاشعسیق مٌسَل هدیسیتی  )Group Policy Management Consolیدب  GPMCمدِ
دز  Administrative Toolsقساز دازد قبثل دستیبثی هیثبشٌد.

شنل 0 -5

قجل شسٍع ثِ ثسزسی ثیشتس ثْتساست تب ثب چٌد تؼسیف اٍلیِ دز  Group Policyنشٌب شَید.
 :Policyسیبستی ثَدُ مِ ثسای دستیبثی ثِ یل ّدف دز سبشهبى پیبدُ هیشَد.
 :Group Policyثِ هجوَػِای اش سیبستّب یب ّPolicyب) گفتِ هیشَد.
 :Group Policy Objectیل شئ شبهل هجوَػِای اش ّPolicyب ثَدُ مدِ هدیتدَاى نى زا ثدِ اشدیب
هَجَد دز داهٌِ اػوبل مسد .یل  GPOزا هیتَاى ثِ  OU ٍ Domain Siteاػوبل مسد.
 :Scopeثِ هحدٍدُای اش مبهپیَتسّب ٍ مبزثساى مِ یل  GPOثسزٍی نىّب اػوبل هیشدَد  Scopeنى
 GPOگفتِ هیشَد .دزحبلت استبًدازد  Scopeهیتَاًد

OU Local

 ٍ Domainیب  Siteثبشد.

ّ :Localسمبهپیَتس ثِطَزت هحلی دازای یل  GPOاست مِ دز خَد

ذخیسُشدُ اسدت ٍ ایدي

ّ GPOن ثسای مبزثس ٍ ّن مبهپیَتس هَزداستفبدُ قساز هیگیسد.
 :Organizational Unitدزایي سغح جصئیتسیي تٌظیوبت  GPOطَزت هیپریسد مِ هیتَاى یدل-
سسی قَاًیي زا ثسای ثصشی اش اشیب یل داهٌِ مِ دز شیسهجوَػِ یل  OUقساز دازًد تؼییي ًوَد.
 :Domainsدزایيسغح تٌظیوبت  GPOدز داهٌِ قسازگسفتِ ٍ ثِمل اشیب ّUserب ٍ مبهپیَتسّبیی مدِ
دز داهٌِ ٍجَد دازًد اػوبل هیگسدًد.
 :Sitesدز ایي سغح هدیساى سیسدتن هدیتَاًٌدد ّGPOدب زا ثدِمدل یدل سدبیت دز  ADاػودبل ٍ
پینسثٌدی مٌٌد مِ ایي تٌظیوبت ثِمل داهٌِّب ٍ سدسٍزّبیی مدِ ػضدَ سدبیت هدیثبشدٌد اػودبل
هیشًَد.

آضىايي با تىظیمات

Group Policy

ّوبىگًَِ مِ هیداًید امثس تٌظیوبت هسثَط ثِ سیستنػبهل ٍیٌددٍش دز قسدوت  Registeryذخیدسُ
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هیشَد .حبل ثسای ایيمِ ثتَاى تٌظیوبت ٍیٌدٍش زا تغییس داد ثبید تَسظ  Registeryاقدام مسد؛ ایدي
ّوبى مبزی است مِ  Group Policyاًجبم هیدّد .دز  Group Policyیلسسی قبلتّدبی هددیسیتی
 )Administrative Templatesاشپیشتؼسیف شدُ ٍجَد دازد مدِ ثدب اسدتفبدُ اش قبلدتّدب هدیتدَاى
تٌظیوبتی زا ثِ متیٌتّب اػوبل مسد .ثِػٌَاى هثبل فسع مٌید مِ یل مبزثس یب مبهپیَتس ثبیدد دازای
تٌظیوبت  Desktopهشصض ثبشد مِ اش عسیق  GPایي تغییدسات دز  Registryهسثدَط ثدِ مدبزثس یدب
مبهپیَتس اػوبل ٍ ذخیسُ هیگسدد.

ريشَای ايجاد Group Policy
هبینسٍسبفت ثِطَزت ملی دٍ زٍ

ثسای ایجبد  Group Policyدزًظس گسفتِ است مِ شبهل:

 :Local Policy Computer Tool ایي اثصاز دز هَاقؼی استفبدُ هیشَد مِ ًیبش ثبشد تٌظیوبتی ثدس-
زٍی ٍیٌدٍش ثِطَزت هحلی اًجبم پریسد.
 :Group Policy Management Consol یل مٌسَل هدیسیتی جدبهغ ٍ هتوسمدص ثدَدُ مدِ ّددف
اطلی نى مٌتسل توبهی متیٌتّبی داهٌِ است ٍ اشایي اثصاز شهبًی استفبدُ هیشَد مِ ًیدبش ثبشدد
متیٌتّبی داهٌِ زا هدیسیت مسد .دزاداهِ سؼی دازین تب ثب ایي مٌسَل ثیشتس نشٌب شَید.
ثسای سبخت  Policyدز مٌسَل هدیسیتی دز شیسشبخِ ًبم داهٌدِ ثدسزٍی OUای مدِ هدی خَاّیدد
 GPOزا ثِنى اػوبل مٌید زاسدتملیدل مدسدُ ٍ گصیٌدِ

Create a GPO in this domain and Link it

 here...زا اًتصبة مٌید .سپس ًبهی ثسای ٍ GPOازد مسدُ ٍ ثسزٍی  OKملیل مٌید.

شنل 2 -5

 تَجِ داشتِ ثبشید مِ ثِطَزت پیشفسع یل  GPOثب ًبم ٍ Default Domain Policyجدَد دازد
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مِ شبهل تٌظیوبت اهٌیتی مل داهٌِ ثَدُ ٍ ثْتساست مِ دز تٌظیوبت ایي  GPOتغییسی ایجبد ًنٌیدد
چسامِ ّس تغییس ایجبد شدُ ثِ مل داهٌِ اػوبل شدُ ٍ هوني است هشنل اهٌیتی ثٍِجَد نید تٌْدب
اگس ثِ تٌظیوبت  GPنشٌبیی دازید هیتَاًید دز ایي  GPOتغییساتی زا اػوبل ًوبیید).
تمريه 0-5
عىًان :ايجاد يک  GPOي اختصاص آن بٍ  OUمربًط بٍ

Hesabdari

ضرح :دزایي توسیي قظد ثسنى است تب یل  GPOایجبد مسدُ ٍ نىزا ثِ  OUهسثَط ثدِ حسدبثدازی
اختظبص دّید.
اَداف:
ً حَُ ایجبد  policyثسزٍی یل


پینسثٌدی

OU

Policy

تجُیسات ي پیصویازَا:

ٍ یٌدٍشسسٍز  2102ثِّوساُ سسٍیس

AD

مراحل تمريه:

 .0اش هٌَی  Administrative Tools  Startزا ثبش مٌید.

 .2ثسزٍی  Group Policy Managmentدٍثبز ملیلمسدُ تدب مٌسدَل هددیسیتی  Group Policyاجدسا
شَد.

 .3دز پٌجسُ ثبش شدُ ٍ دز شیس شبخِ ًبم داهٌِ ًبم داهٌِ دز ایٌجب  zarrafe.comاست) ثدسزٍی
هسثَط ثِ  Hesabdariزاستملیل مسدُ ٍ گصیٌدِ
زا اًتصبة مٌید.

OU

…Create a GPO in this domain and Link it here

شنل 3 -5
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 .4دز پٌجسُ ثبش شدُ دز فیلد Nameیل ًبم زا ٍازد مسدُ ٍ ثسزٍی  OKملیل مٌید.

شنل 4 -5

 .5ثؼد اش ملیل ثسزٍی دمودِ  OKیدل  GPOیدب  Group policy objectسدبختِ خَاّدد شدد مدِ
هصتض ثِ  OUهسثَط ثِ  Hesabdariثَدُ ٍ ثِ توبم اشیب هَجَد دزنى اػوبل خَاّد شد.

پیکربىدی

GPO

ثسای پینسثٌدی  GPOدز مٌسَل هدیسیتی

GPMC

ثسزٍی OUای مِ قظد دازید تب تٌظیودبت

GPO

زا دز نى اًجبم دّید ملیل مٌید ثِػٌَاى هثدبل ثدسزٍی  OUهسثدَط ثدِ  ٍ )Hesabdariدز قسدوت
سوت زاست ثسزٍی GPOای مِ قجتً سبختِاید زاسدتملیدل مدسدُ ٍ  Editزا اًتصدبة مٌیدد دز
توسیي  0-5یل  GPOثب ًبم  Passwordایجبد مسدُاین)تب مٌسَل  GPMEظبّس شَد.

شنل 5 -5
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کىسًل مديريتي

GPME

مٌسَل  Group Policy Management Editorمِ ثب ًبم  GPMEشٌبختِ هدیشدَد .ثدسای پینسثٌددی ٍ
تغییسات ّpolicyب اش ایي مٌسَل استفبدُ هیشَد .مِ دز اداهِ ثِ ثسزسدی مٌسدَل  GPMEخدَاّین
پسداخت.

شنل 6 -5

ّوبىگًَِ مِ دز قسوت سوت چپ شنل  6 -5هشبّدُ هیمٌید تٌظیوبت ّس GPOمِ ثدٍِسدیلِ
مٌسَل  GPMEثبش شدُ است ثِ دٍ قسوت تقسین هیشًَد:
 :User Configuration .0دزایي قسوت ّPolicyبیی سیبستّبیی) زا هیتَاى تٌظین مسد مِ تٌْدب
ثسزٍی مبزثساى داهٌِ تأثیس هیگرازد .دزٍاقغ ملیدِ هحددٍدیتّدبی تؼیدیي شددُ دزایدي قسدوت
هصتض ثِ مبزثساى خَاّد ثَد.

Configuration .2

 :Computerدزایددي قسددوت ّPolicyددبیی زا ه دیتددَاى تٌظددین مددسد مددِ زٍی

مبهپیَتسّبی ػضَ داهٌِ تأثیس هیگرازد .دزٍاقغ ملیِ تٌظیوبت هسثَط ثِ مبهپیَتسّدب اشایديجدب دز
دستسس است.
تٌظیوبت اطلی مِ هیتَاى دز  GPثسای ّComputerب ٍ ّUserب اًجبم داد ثِ سِ دسدتِ شیدس تقسدین

هیشًَد ثِ شنل  6 -5تَجِ مٌید).
Setting 

 :Softwareایي ًَع اش تٌظیوبت ثسزٍی ثسًبهِّدبی هشدصض ٍ یدب ًظدتشددُ اػودبل

هیگسدًد.
Setting 

 :Windowsایي ًَع تٌظیوبت دز جْت اػوبل تغییسات دز ًحَُ ػولنسد ٍیٌدٍش ثِمدبز
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ثسدُ هیشًَد.
 :Administrative Templates دازای یلسسی قبلدتّدبی پدیشفدسع اسدت مدِ ثدسای اػودبل
تغییسات دز ّComputerب ٍ ّUserب استفبدُ هیشًَد .ػتٍُ ثس ایي قبلدتّدب هددیساى هدیتَاًٌدد
قبلتّبی خَد زا ًیص ایجبد ٍ استفبدُ مٌٌد.
ثِعَز پیشفسع ٍیٌدٍشسسٍز دازای یلسسی قبلتّبی هدیسیتی ثَدُ مِ ثسای هدیسیت تٌظیوبت
زایج ثِمبز ثسدُ هیشًَد.
تمريه 2-5
عىًان :بررسي تىظیمات مربًط بٍ رمسعبًر برای تمام کامپیًترَای مًجًد در  OUمربًط بهٍ
.Hesabdari
ضرح :دز ایي توسیي قظد ثسنى است تب ثب هحدٍدیتّبیی مِ هیتدَاى ثدسای مدبزثساى دز اًتصدبة
زهص ػجَز اػوبل ٍ پیبدُسبشی مسد نشٌب شَید.
َدف:
 نشٌبیی ثب سیبستّبی زهصػجَز
تجُیسات ي پیص ویازَا:

ٍ یٌدٍشسسٍز 2102ثِّوساُ

سسٍیسAD

مراحل تمريه:

 .0اش هٌَی  ٍ Startسپس  GPMC  Administrative Toolsزا اجسا مٌید.

 .2دز شیسشبخِ  Hesabdari  zarrafe.comثسزٍی  GPOمِ دز توسیي  0-5ایجبد مسدُاید زاست
ملیل مسدُ ٍ گصیٌِ  Editزا اًتصبة مٌید.

شنل 7 -5

 .3ثب استفبدُ اش مٌسَل هدیسیتی  ٍ GPMEاش قسوت چپ ثِ هسیس شیس ثسٍید.

Computer Configuration  Policies  Windows Settings  Security Settings
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 .4حبل ثسزٍی  Password Policiesدٍثبز ملیل مٌید.
 .5دز سوت زاست تٌظیوبت اهٌیتی هسثَط ثِ سیبستّبی زهص ػجَز زا هشبّدُ هدیمٌیدد مدِ دز
اداهِ ثِ ثسزسی نىّب هیپسداشین.

شنل 8 -5

❶ ثب استفبدُ اش ایي گصیٌِ هیتَاى تؼییي مسد تب مبزثس ًتَاًد زهصّبی ػجدَزی مدِ قدجتً اسدتفبدُ
مسدُ است زا اًتصبة مٌد .ثِطَزت پیشفسع مبزثس ًویتَاًد اش  24زهصػجَز قجلیا

اسدتفبدُ

مٌد ٍ ثبید زهصػجَز جدیدی زا ٍازد ًوبید.
❷ ثب استفبدُ اش ایي گصیٌِ هیتَاى شهبى اًقضب زهصػجَز زا هشصض مسد.
❸ ثب استفبدُ اش ایي گصیٌِ هیتَاى حداقل هدت شهبى استفبدُ اش زهصػجَز زا هشصض مسد.
❹ ثب استفبدُ اش ایي گصیٌِ هیتَاى حداقل عَل زهصػجَز زا تؼییي مسد.
❺ ثب استفبدُ اش ایي گصیٌِ هیتَاى تؼییي مسد مِ زهصػجَز هَزداستفبدُ ثبید دازای پیچیددگی یدب
اطغتحبً  Complexثبشد Complex .ثَدى ثدیي هؼٌی است مِ زهصػجَز ثبید  3شدسط اش  4شدسط
شیس زا داشتِ ثبشد.
 دازای حسٍف مَچل ثبشد.
 دازای حسٍف ثصزه ثبشد.
 دازای ػدد ثبشد.
 دازای مبزامتس خبص ثبشد.
❻ ایي گصیٌِ ثبػث هیشَد تب زهصػجَز غیسقبثل ثبشیبثی ثبشد؛ یؼٌی ثِطدَزت یدلعسفدِ Hash
شَد.
دز اًتْب ّسمدام اش ایي هَازد گفتِ شدُ زا ثِطَزت دلصَاُ تغییس دادُ ٍ پٌجسُ  GPMEزا ثجٌدید.
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تمريه 3-5
عىًان :پیادٌسازی چىد  GPOي اعمال يکسری محديديت بٍ کاربران مًجًد در  OUمربهًط
بٍ .Hesabdari
ضرح :دز ایي توسیي دستسسی مبزثساى ثصش حسبثدازی ثِ  Control Panelزا هحدٍد مسدُ ٍ ثدسای
اعتع زسبًی ثِ مبزثس دز شهبى  Loginشدى پیبهی هجٌیثس ػدمدستسسی ثِ

Panel

 Controlثدِ مدبزثس

ًشبى دادُ هیشَد.
اَداف:
 نشٌبیی ٍ پینسثٌدی  Policyهسثَط ثِ هحدٍدیت
 نشٌبیی ٍ پینسثٌدی ً Policyوبیش پیبم «ػدم ٍجَد دستسسی ثِ  »Control Panelدز شهبى ٍزٍد
Control Panel

تجُیسات ي پیصویازَا:

ٍ یٌدٍشسسٍز 2102ثِّوساُ

سسٍیسAD

ٍ جَد یل متیٌت مِ ثِ داهٌِ  Joinشدُ ثبشد
مراحل تمريه:

گام 0
گام 2
گام 3
گام 4

ّOUب ٍ مبزثساى زا ثب تَجِ ثِ توسیي  3-4ایجبد ًوبیید.

ایجبد  GPOثسای ًوبیش پیبم ثِ مبزثساى دز طفحِ
ایجبد  GPOجْت هحدٍد مسدى دستسسی ثِ

Logon

Control Panel

Joinمسدى متیٌت ثِ داهٌِ

گام 5

 Logonمسدى ثِ داهٌِ

گام 2

ايجاد  GPOبرای ومايص پیام بٍ کاربران در صفحٍ

Logon

 Administrative Tools .0زا اش هٌَی  Startثبشمسدُ ٍ  Group Policy Managementزا اجسا مٌید.

 .2ثِ هسیس  Zarrafe.com  Domains  Forestزفتِ ٍ ثسزٍی  OUهسثَط ثدِ  Hesabdariزاسدت
ملیل مسدُ ٍ گصیٌِ … Create a GPO in This Domain and Link it Hereزا اًتصبة مٌید.
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ٌّ .3دبهیمِ پٌجسُ هحبٍزُای
مسدُ ٍ ثسزٍی  OKملیل مٌید.

GPO

 Newثبش شد دز فیلد  Nameػجبزت

Message

 Loginزا ٍازد

شنل 01 -5

 .4دز پٌجسُ سوت زاست  GPOسبختِشدُ ًوبیش دادُ هیشَد .ثسزٍی نى زاستملیدل مدسدُ ٍ
 Editزا اًتصبة مٌید.

شنل 00 -5
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Group Policy  پیکربندی و مدیریت، طراحی- 5 فصل

 Policies  Computer Configuration

 ثِ هسیسGroup Policy Management Editor ُ دز پٌجس.5

ُ ثسٍیددد ٍ دز پٌجددسSecurity Options  Local Policy  Security Setting  Windows Setting
Interactive Logon: Message Text For Users

سوت زاسدت ثدِ پدبییي پیودبیش مدسدُ ٍ ثدسزٍی
. دٍثبز ملیل مٌیدAttempting to Logon

02 -5 شنل

 زا شدُ ٍ دز جؼجِ هتي ػجبزت "ػددمDefine This Policy Setting In The Template ٌِ تیل گصی.6
. ملیل مٌیدOK "زا ٍازد ٍ ثسزٍیControl Panel ٍِجَد دستسسی ث

03 -5 شنل

 دٍثدبز ملیدلInteractive logon: Message title for Users attempting to Logon  سدپس ثدسزٍی.7
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مسدُ ٍ دز پٌجسُ ثبششدُ هغبثق ثب شنل  04 -5ػٌَاى پیدبم زا ٍازد مدسدُ ٍ ثدسزٍی  OKملیدل
مٌید.

شنل 04 -5

 .8پٌجسُ  GPOزا ثستِ ٍ ثِ طفحِ اطلی  GPMCثبشگسدید.
گام 3

ايجاد  GPOجُت محديد کردن دسترسي بٍ

Control Panel

 .0مٌسَل هدیسیتی  GPMCزا ثبشمسدُ ٍ ثسزٍی  OUهسثَط ثدِ  Hesabdariزاسدتملیدل مدسدُ ٍ
گصیٌِ  Create a GPO in this Domain, and Link it Hereزا اًتصبة ٍ ًبم  Limiting ControlPanelزا
ثسای ًبم  GPOاستفبدُ مٌید.

 .2ثسزٍی  Limiting ControlPanelزاستملیل مسدُ ٍ  Editزا اًتصبة مٌید.
 .3دز پٌجسُ ثبششدُ ثدِ هسدیس
 Control Panelزفتِ ٍ دز قسوت سوت زاسدت پٌجدسُ ثدسزٍی

 Administrative Templates  Policies  User Configuration
Prohibit access to Control Panel

 and PC settingدٍثبز ملیل مٌید.

شنل 05 -5

 .4دز پٌجسُ ثبششدُ گصیٌِ  Enableزا اًتصبة ٍ دزًْبیت ثسزٍی  OKملیل مٌید.
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گام 4

 Joinکردن بٍ دامىٍ

 .0ثب استفبدُ اش گبم  2دز توسیي  3-3فظل  )3یل مبهپیَتس زا ثِداهٌِ  Joinمٌید.

 .2حددبل ثبیددد دز سددسٍز ADمددبهپیَتسی مددِ ثددب نى ثددِ داهٌددِ  Logonهدیمٌیددد زا ثددب اسددتفبدُ اش
 Active Directoryثِ  OUهسثَط ثِ  Hesabdariهٌتقل مٌید.

گام 5

 Logonکردن بٍ دامىٍ

 .0دز ٌّدبهیمِ متیٌت تحت داهٌِ ثبال هینید ثب طفحِ شیس هَاجِ خَاّد شد.

شنل 07 -5

 .2ثب ملیل ثسزٍی  ٍ OKثب ٍازدمسدى ًبم مبزثسی ٍ زهص ػجَز  Logonمٌید.
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شنل 08 -5

 .3دزًْبیت ثِ قسوت  Control Panelثسٍید تب اش ػدم اهنبى دستسسی ثدِ  Control Panelاعویٌدبى
حبطل مٌید ٍ ثب پیغبم شیس هَاجِ شَید.

شنل 09 -5

