اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻬﺮ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧ در ﻻﮔﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز

ﻣﻄﺌﻨﻢ زﻣﺎﻧ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزه روز ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻻ در ﻣﻌﺪود ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺜﻼ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﻧﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
روزاﻧﻪ آن ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻫﻢ وارد ﺷﺪ و در ﻋﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤ رود دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾ ﺗﺒﻠﺖ را دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻨﺪه ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن آن را دﯾﺪه و ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺪاﻓﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن
را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﭽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن)واﻗﻌﺎ ﮔﻮدزﯾﻼ :دی( ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دور ﻧﻪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻫﯿﭻ
ﻧﻈﺎرﺗ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺑﺎزی ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺮد وﻟ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﯾ ﺳﺎﻋﺎﺗ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﺐ ﺗﺎپ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﻮد .اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ اﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺰا در وﯾﻨﺪوز اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ:

اﯾﺠﺎد  userﺟﺪﯾﺪ در وﯾﻨﺪوز
اﯾﺠﺎد  userﺟﺪﯾﺪ در وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات cmd
و در وﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗ را در وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎ  Userﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾ User ﺑﺎ ﻧﺎم  Johnدر وﯾﻨﺪوز اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای او ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  CMDرا ﺑﺎز ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را در آن وارد و  Enterﮐﻨﯿﺪ.
net user john /time:M-F,08:00-17:00
ﺑﻪ ﺟﺎی  johnﺑﺎﯾﺪ  Userﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎت را وارد ﮐﻨﯿﺪ:
net user john /time:M-F,8am-5pm
اﮔﺮ روزی ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧ را ﺑﺮدارﯾﺪ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را وارد و  Enterﮐﻨﯿﺪ:
net user john /time:all
در ﺿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮرم از ﺳﺎﻋﺎت ،ﺳﺎﻋﺖ رﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺳﺎﻋﺖ 08:00ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 12:00اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  12:10و ﯾﺎ  17:56وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ دﯾﺮ اﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻻﮔﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺴﺮه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺣﺘ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﻢ رد ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ از ﺳﯿﺴﺘﻢ  Log outﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻨ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز :
http://khoshamoz.ir/index.php/post1907

