
 

 

 

 دفتر فناوري اطالعات
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 بسمه تعالی

 های کاربری به سه دستهتعریف کرده است. حسابرا  با سطوح دسترسی متفاوت کاربری راهای جهت ایجاد امنیت حساب 7ویندوز 

Administrator    ، Standard Users و Guest شوندتقسیم می :  

1. Administrator   اب های دیگر و سقادر به نصب و حذف برنامه ها، افزودن یا پاک کردن ح این حساب کاربری… 

 تمام کار هایی که می توان در ویندوز انجام داد می باشد. 

2. Standard User    حساب کاربری به اجرای برنامه ها، باز کردن اسناد، ایجاد پوشه، تغییر گذرواژه و تصویر کاربری این

 .ب خود قادر خواهند بودساح

3. Guest   برای ورود به این حساب به گذرواژه نیازی ند، هستشامل کمترین دسترسی به رایانه  حساب کاربریصاحبان این

 .نیست. این حساب برای ورود سریع به سیستم و انجام کار های بسیار ساده مانند استفاده از اینترنت می باشد

  

 .را انتخاب کنید User Account گزینه Control Panel برای افزودن و یا ویرایش حساب های کاربری از پنجره
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 :باشدشود. این پنجره شامل دو بخش میپنجره زیر باز می User Accounts هبا انتخاب گزین 

ایجاد تغییر در حساب کاربری خود که شامل بخش افزودن، حذف و ویرایش گذرواژه، تغییر تصویر حساب کاربری و  .1

 .همچنین تغییر نام و توضیح

 .هاش حسابیاایجاد حساب کاربری و ویر .2

  

 

  

 .کلیک کنید Manage another account کاربری جدید بر روی عبارتبرای ایجاد حساب 

 .را انتخاب کنید Create a new account گزینه ،را دارید Administrator یا  Standardچنانچه قصد افزودن حساب کاربری
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 .انتخاب کند (hozeh)بطور مثال  ، نام مورد نظر را برای حساب کاربریNew account nameدر پنجره جدید در کادر

 .را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید Administrator یا Standard در بخش پایین، نوع حساب کاربری

 کلیک کنید. Create Account پس از انتخاب گزینه ی مورد نظر بر روی

 

 صورت انتخاب گزینه شد. در های کاربری اضافه خواهدبینید که حساب کاربری مورد نظر به بخش حسابمی کپس از کلی 

Standard   با سطح دسترسی یکاربر حساب ها باید رمز عبورافزارجهت انجام اعمالی مانند نصب یا حذف نرم Administrator 

 .را داشته باشید

 (Guest) حساب کاربری مهمان افزودن

سپس در صفحه جدید بر روی  .کلیک کنید، بر روی حساب کاربری آن  (Guest) حساب کاربری مهمان چنانچه قصد افزودن 

  .کلیک کنید Turn on گزینه

 

توانید آن را شدن می Log off کردن رایانه یا Restart اید و در صورتهمان را فعال کردهع مدر این بخش شما حساب کاربری نو

 کاربری حساب گذرواژه در دست داشتنایانه است، ولی با انتخاب کنید. همانطور که گفتیم این حساب شامل کمترین دسترسی به ر

 .توانید برخی از اعمال مانند نصب نرم افزار را در این حساب انجام دهیدمی  Administrator با سطح دسترسی

 


