Como gerenciar usuários
comando no Windows

por

linha

de

Como vamos trabalhar com contas de usuário por linha de comando, será necessário
acessar o “Prompt de comando” com privilégios administrativos, para isso basta clicar
no menu iniciar, digitar “cmd” sem aspas no campo de busca, clicar com o botão direito
do mouse sobre o ícone do “cmd” e escolher a opção “Executar como administrador“.
Executar o prompt de comando como administrador Com a janela do prompt de comando com
privilégios administrativos aberta, você poderá digitar qualquer um dos comandos que
mencionarei abaixo.
Para criar usuários locais com net user, digite:
1 net user nome_usuario senha /add

Substitua nome_usuario e senha pelos dados desejados. Você também pode ir além e
digitar o nome completo e a descrição do usuário com:
1 net user nome_usuario senha /add /fullname:"Nome Completo" /comment:"Descrição do usuário"

E pronto! Usuário criado com sucesso.
Caso queira alterar a senha de um usuário local, simplesmente digite:
1 net user nome_usuario nova_senha

Ou se quiser editar o nome completo ou a descrição, digite:
1 net user nome_usuario /fullname:"Novo nome Completo" /comment:"Nova descrição do usuário"

Utilizando este método, você vai criar usuários “Padrão”, ou seja, sem privilégios
administrativos. Para dar privilégios de administrador para determinado usuário,
simplesmente digite:
1 net localgroup administradores nome_usuario /add

Caso tenha pensado melhor e acha que o usuário não merece ser um administrador,
digite:
1 net localgroup administradores nome_usuario /delete

Tudo simples conforme descrito acima.

COMO ATIVAR OU DESATIVAR
ADMINISTRADOR NO WINDOWS 8

A

CONTA

- O primeiro passo é abrir o prompt de comando como Administrador. Para fazer isto,
clique com o botão direito do mouse no canto inferior esquerdo da área de trabalho e depois
em Prompt de Comando (Admin):
- Com o prompt de comando elevado aberto, digite o seguinte comando e pressione Enter:
net user administrator /active:yes
- Agora você poderá entrar na conta Administrador no Windows 8:
- Para desativar a conta Administrador no Windows 8, digite o seguinte comando no prompt
elevado:
net user administrator /active:no
- Se você estiver logado na conta Administrador, volte para sua conta de usuário “normal”
depois de desativá-la no prompt de comando:
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