مرکز فناوری اطالعات و شبکه علمی
اطالعاتباو شبکه
مرکزبهفناوری
علمیGroup Policy
استفاده از
Password
بررسی تنظیمات مربوط

ایجاد  Policyبرای مدیریت رمز عبورAccount
 -1از منوی  startپنجره  runرا انتخاب کرده و عبارت  gpmcmscیا  gpedit.mscرا تایپ کنید تا به پنجره group policy
managementهدایت شوید.
 -2بر روی  Default Domain Policyراست کلیک و گزینه  Editرا انتخاب نمایید.
 -3در کنسول  GPMEوارد مسیر زیر شوید:
Computer Configuration \Policies\ Windows Setting \ Security Settings \Account Policy password policies

آیتم های زیرشاخه  Password Policyعبارتند از:
❶ Enforce Password Historyبا استفاده از این گزینه می توان مشخص کرد که کاربر تا چه تعداد رمز عبور واردشده از گذشته را حق ندارد
انتخاب کند.
❷ :Maximum Password Ageحداکثر بعد از گذشت چه مدتزمانی کاربر باید رمز عبورش را عوض کند .که در اینجا  ۴2روز است.
❸  Minimum Password Ageحداقل مدتزمانی که کاربر اجازه تغییر رمز عبورش را دارد .که در اینجا یک روز است.
❹ Minimum Password Lengthحداقل طول رمز عبور را مشخص میکند که در اینجا  ۷کاراکتر است.
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❺ Password must meet Complexity Requirementsمشخص میکند که رمز عبور باید پیچیده باشد .رمز عبوری پیچیده است که سه
شرط از چهار مورد زیر را داشته باشد.





حروف کوچک
حروف بزرگ
کاراکترهای خاص
عدد

❻ Store Password Using Reversible Encryptionبا ا فعالسازی این گزینه رمز عبور به صورت متن معمولی ذخیره خواهد شد .توصیه
میشود بههیچوجه این گزینه را فعال نکنید.
 .1در زیرشاخه  Account Lockout policisبا موارد زیر روبرو خواهید شد:

آموزش ویندوز سرور  2۰12تنظیمات مربوط به پسورد با استفاده ازGroup Policy

❶ Account to lockout Durationبا استفاده از این گزینه میتوان مشخص کرد که  Accountبرای چه مدتی قفل شود.
❷ Account to Lockout Thresholdبا استفاده از این گزینه میتوان مشخص کرد که بعد از چند بار عملیات  Logonناموفق Account
قفل شود.
❸ Reset Account Lockout Counter afterبا استفاده از این گزینه میتوان مشخص کرد که ویندوز بعد از گذشت چه مدتزمانی تعداد
دفعات ورود اشتباه را نادیده میگیرد (قبل از اینکه حساب قفل شود).
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