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فصل هفتم

ه امنيت در شب

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
  ديواره آتش را تعريف کند و با آن کار کند. 

 تفاوت آنتى ويروس و ديواره آتش را بيان کند. 

کاربران  کردن  محدود  براى  شبکه  مدير  يک  است،  مختلفى  سطوح  داراى  شبکه  در  امنيت 
غيرمجاز مى تواند از سطح نام کاربرى و گذر  واژه استفاده کند. در حالى که اگر اين شبکه به شبکٔه ديگر 
متصل شود، مدير شبکه نياز به سطح امنيتى باالترى خواهد داشت که اين سطح امنيتى با نام کاربرى و 

گذر  واژه ميسر نخواهد بود. 
بنابراين، مدير شبکه نياز به نصب ديواره آتش (Firewall) به صورت سخت افزارى و نرم افزارى 

خواهد داشت. 
رعايت امنيت در شبکه يکى از موارد ضرورى است که مدير شبکه و حتى کاربران بايد رعايت 
نمايند با توجه به اينکه در سال دوم آنتى ويروس آموزش داده شده است در اين فصل ديواره آتش١  مورد 

بحث قرار مى گيرد. 

(Fire wall) ١ـ٧ـ ديواره آتش
حد  تا  که  می باشد  شبکه  امنيت  پياده سازی  روش های  مهمترين  و  موثرترين  از  يکی  آتش  ديواره 
زيادی از دسترسی غيرمجاز دنيای بيرون به منابع داخلی شبکه جلوگيری می کند. ديواره آتش می تواند 
يک دستگاه سخت افزاری و يا يک برنامه نرم افزاری و يا ترکيبی از هر دو باشد که اطالعات ورودی از 
اينترنت يا شبکه به سيستم را بررسی کرد. و بر  اساس تنظيمات اعمالی، کليه دسترسی های شبکه را کنترل 

Firewall ــ١
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می نمايد، به طوری که به برخی از درخواست ها اجازه ورود به شبکه داده شده و به برخی ديگر اجازه ورود 
داده نمی شود. ديواره آتش سخت افزاری معموالً در شبکه های بزرگ مورد استفاده قرار می گيرد. به ديواره 

آتش نرم افزاری، ديواره آتش داخلی و به ديواره آتش سخت افزاری، ديواره آتش خارجی می گويند.
ديواره آتش سخت افزاری در بين شبکه شما و يک شبکه ديگر در سازمان ديگر و يا اينترنت 
قرار گرفته و سطوح امنيتی را برای شما فراهم می کند. ديواره آتش نرم افزاری نيز برای برقراری اليه 
امنيتی استفاده می شوند. در برخی از سيستم عامل ها اين نوع ديواره آتش نصب شده است که بايد آن 

را پيکربندی و فعال نماييد.
ديواره آتش از دسترسی هکرها و برنامه های مخرب (مانند کرم ها) به رايانه شما از طريق شبکه يا 
اينترنت جلوگيری می کند. يک ديواره آتش همچنين می تواند از ارسال برنامه های مخرب از طريق رايانه 
شما به شبکه نيز جلوگيری کند. از طريق ديواره آتش می توان با انجام تنظيمات مربوطه از اجرای يک 

برنامه خاص جلوگيری نمود. دياگرام ساده ای از ديواره آتش در شکل ١ــ٧ آورده شده است:

شکل ۱ــ۷ــ تصوير عملکرد ديواره آتش

ديواره آتش به لحاظ سطح استفاده به دو دسته تقسيم می شود:
که   :(Desktop or personal firewalls) روميزی  يا  شخصی  آتش  ديواره 
برای  که  است  نرم افزاری  شخصی  آتش  ديواره  است.  شده  طراحی  ميزبان  يک  از  محافظت  برای 
آتش  ديواره  عالوه بر  قرار می گيرد.  استفاده  مورد  متصل است  اينترنت  رايانه که به  يک  محافظت از 
که کرده اند  توليد  آتش  ديواره  شخصی  رايانه های  برای  نيز  ديگری  شرکت های  ويندوز،  پيش فرض 
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Trend Micro’s PC  cillin ، Zone Alarm و Symantec نمونه ای از اين شرکت ها می باشند.
ديواره آتش شخصی يا سروری (Network firewalls): که برای محافظت از شبکه در 
برابر حمالت طراحی شده است و باالترين سطح حفاظت را در اختيار کاربران سازمانی قرار می دهد. 
يکی از ويژگی های ديواره آتش شبکه، مديريت متمرکز می باشد که با استفاده از آن می توان تمام کاربران 

شبکه را مورد حفاظت قرار داد.
با استفاده از ديواره آتش شبکه عالوه بر حفاظت دسترسی از خارج، می توان برای محدود کردن 

دسترسی اعضای شبکه به خارج از شبکه نيز پيکربندی الزم را انجام داد.
توجه داشته باشيد که ديواره آتش يک سطح حفاظتی را ارائه می کند ولی هرگز عدم تهاجم به 
سيستم شما را تضمين نمی کند. همچنين ديواره آتش برای مقابله با خطرات شناخته شده طراحی شده 
است. استفاده از ديواره آتش به همراه ساير امکانات حفاظتی مانند نرم افزارهای آنتی ويروس و رعايت 

توصيه های ايمنی می تواند يک سطح مطلوب از امنيت را برای شما و شبکه فراهم سازد.
آتش  ديواره های  کند. اغلب  جلوگيری  ويروس ها  ورود  نمی تواند از  معموالً  آتش  ديواره  يک 
بخش های مربوط به آدرس مبدأ و مقصد و شماره پورت مبدأ و مقصد شبکه های ورودی را مورد بررسی 

قرار می دهند و به جزئيات داده توجهی ندارند.

ته ۱  : يک ديواره آتش نمی تواند شبکه و منابع آن را از خرابکاران داخلی محافظت  ن
کند. 

٢ـ٧ـ وظايف ديواره آتش
وظايف ديواره آتش به شرح ذيل دسته بندی می شود:

آتش  ديواره  وظيفه  اساسی ترين  اولين و  به عنوان  که  شبکه:  ترافيک  کنترل  و  مديريت  ــ 
می باشد.

ــ ثبت و گزارش وقايع: ثبت وقايع يکی از مشخصه های بسيار مهم يک ديواره آتش به شمار 
می رود. مدير شبکه می تواند با کمک اطالعات ثبت شده به کنترل ترافيک ايجاد شده توسط کاربران 
مجاز بپردازد. در يک روال ثبت مناسب، مدير می تواند به راحتی به بخش های مهم از اطالعات ثبت 

شده دسترسی پيدا کند.
همچنين يک ديواره آتش خوب بايد بتواند عالوه بر ثبت وقايع، در شرايط بحرانی، مدير شبکه را 
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از وقايع مطلع کند و برای وی اخطار بفرستد.
توصيه می شود در حالت پيش فرض تنظيمات زير برای ديواره آتش انجام گيرد:

١ــ ديواره آتش فعال باشد.
٢ــ ديواره آتش برای تمام نقاط شبکه فعال باشد (منزل يا محل کار، مکان عمومی، و يا دامنه).

٣ــ ديواره آتش برای تمام اتصاالت شبکه فعال باشد.

٤ــ تمام اتصاالت ورودی غيرضروری مسدود شوند.

٣ـ٧ـ تنظيمات ديواره آتش در ويندوز
در اينجا اين سؤال مطرح می شود که چگونه می توان از فعال بودن ديواره آتش 
به طور  آتش  سرور   ۲۰۰۸ ويندوز  در  نمود؟  حاصل  اطمينان  سرور   ۲۰۰۸ ويندوز  در 
پيش فرض فعال می باشد ولی برای اطمينان از فعال بودن آن ابتدا بايد برنامه ديواره آتش 

را با استفاده از روش های زير اجرا نمود:
روش اول: از Control Panel برنامه Windows Firewall را اجرا کنيد.

روش دوم: در کادر  Start Search در منوی Start عبارت Firewall را تايپ 
نموده و سپس برنامه Windows Firewall را اجرا نماييد.

در اين هنگام پنجره Windows Firewall نمايش داده شود (شکل ٢ــ٧) که 
حالت فعال بودن (on) ديواره آتش در شکل به خوبی مشخص می باشد.

شکل ۲ــ۷ــ ديواره آتش در ويندوز ۲۰۰۸ سرور

فعاليت كارگاهى
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اگر ديواره آتش غيرفعال (off) باشد پنجره مربوطه به صورت شکل ٣ــ٧ نمايش 
داده خواهد شد و رايانه شما در حالت خطر يا ريسک قرار خواهد داشت.

شکل ۳ــ۷ــ ديواره آتش در حالت غيرفعال

برای فعال يا غيرفعال کردن ديواره آتش بر روی گزينه Change setting شکل 
٢ــ٧ يا ٣ــ٧ کليک نماييد تا پنجره تنظيمات ديواره آتش نمايش داده شود.

ب) پنجره تنظيمات ديواره آتش در حالت غيرفعالالف) پنجره تنظيمات ديواره آتش در حالت فعال

شکل ٤ــ٧
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ته : زمانی گزينه Block all coming connections در شکل ٤ــ٧ــ الف را فعال  ن
می کنند که شما می خواهيد باالترين سطح حفاظت را داشته باشيد و يا اينکه شما با يک 
شبکه با امنيت خيلی پايين در ارتباط هستيد. توجه داشته باشيد که فعال کردن اين گزينه 

باعث می شود تا تمامی  ارتباطات بيرونی محدود شود.

Exceptions ردن ي برنامه يا سرويس با استفاده از زبانه        ٤ـ٧ـ استثناء 
با استفاده از زبانه Exceptions می توان برای بعضی از برنامه های کاربردی استثناء 
قائل شد و يا اينکه بعضی از درگاه ها۱ را برای تبادل اطالعات باز گذاشت. در اين زبانه 
نشده اند  انتخاب  نيز  بعضی ها  شده اند و  استثناء  پيش فرض  برنامه ها به صورت  بعضی از 
که قابل انتخاب می باشند. همچنين می توان با استفاده از دکمه Add Program برنامه 
جديدی را به ليست استثناها اضافه نمود. توجه داشته باشيد فقط برنامه هايی را که به طور 
دستی اضافه نموده ايد می توانيد با استفاده دکمه delete حذف نماييد. البته اين کار بايد 

با دقت الزم انجام شود تا امنيت سيستم شما دچار اختالل نشود.

Exceptions شکل ٥  ــ٧ــ کادر تنظيمات

۱ Ports
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يکی از نکات مهم در زمان اضافه کردن برنامه جديد به ليست استثناها اين است که 
می توان برای آن برنامه دامنه استفاده کاربران را تعيين نمود. بعد ازکليک کردن بر روی 
دکمه … Add Program کادر Add a Program ظاهر می گردد که شما می توانيد دامنه 

ـ  ٧). کاربرانی که بتوانند از برنامه مورد نظر استفاده کنند را انتخاب نماييد (شکل ٦ـ

برای انتخاب دامنه مجموعه رايانه ها بر روی دکمه… Change scope کليک 
کنيد تا کادر انتخاب دامنه ظاهر گردد (شکل ٧ــ٧). 

شکل ٦  ــ٧ــ کادر اضافه کردن برنامه به ليست استثناها

شکل ٧ــ٧ــ کادر انتخاب دامنه
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در کادر Change scope سه انتخاب وجود دارد:
١ــ Any computer(Including those on the Internet): تمام رايانه ها 

حتی رايانه های در اينترنت (پايين ترين سطح امنيتی)
٢ــ My Network (Subnet) Only: فقط رايانه های موجود در شبکه ای 

که دارای subnet يکسانی با اين رايانه می باشند.
٣ــ Custom list: می توان آدرس های IP رايانه های خاصی که مد نظر می باشند 

را اضافه نمود. (باالترين سطح امنيتی)

كار عملى

 Google Talk و  Msn Messenger ، netsupport برنامه هاى  کنيد  تعيين   
از چه درگاه هايى براى ارتباط استفاده مى کنند. برنامه را براى امکان ارتباط با شبکه به 

ديواره آتش معرفى کنيد. 

و يى و پ خودآزمايى و پژوهشو

۱ــ ديواره آتش چيست؟ 
۲ــ آيا وجود ديواره آتش در يک شبکه ضرورى است؟ چرا؟ 

۳ــ يک رايانه از چه جنبه هايى ممکن است مورد حمله قرار بگيرد؟ 
۴ــ ماکرو چيست؟ 

۵  ــ آيا مى توان از ديواره آتش به جاى ضدويروس استفاده کرد؟ چرا؟ 
۶  ــ کار زبانه Exceptions در پنجره Firewall چيست؟ 

۷ــ پژوهش کنيد که چه برنامه هاى ديواره آتش رايجى وجود دارد؟



سيستم عاملسيستم عامل
 ويندوز  ويندوز ٢٠٠٨٢٠٠٨ سرور سرور

بخش   بخش     دومدوم  
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فصل هشتم

ه اي سيستم  عامل هاي شب

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
  ويژگی های سيستم عامل های شبکه ای را بيان کند. 

  انواع سيستم عامل های شبکه را شناسايی کند. 
  مشخصات اصلی سيستم عامل ويندوز ٢٠٠٨ سرور را بيان نمايد. 

  نسخه های مختلف ويندوز ۲۰۰۸ سرور را شناسايى نمايد.

ه اي  ـ  ۸  ـ آشنايي با ويژگي هاي سيستم عامل هاي  شب ۱
سرويس دهنده ها و در کل شبکه ها به چه سيستم عاملى نياز دارند؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم 
آشنايى با ويژگى هايى است که در ادامه بررسى مى شود. سيستم  عامل هايى که در شبکه استفاده مى شوند 
مى گيرند  قرار  استفاده  مورد  خانگى  کاربردهاى  در  که  عامل هايى  سيستم  بر  افزون  را  ويژگى هايى  بايد 
داشته باشند. هرچند امروزه اکثر کاربران خانگى به محض اتصال به اينترنت عمالً به  عنوان کاربر شبکه 
محسوب مى شوند بنابراين خصوصيات سيستم  عامل هاى شبکه براى سيستم هاى خانگى نيز (در حدى 

کمتر) معنى پيدا مى کند. برخى از اين ويژگى ها به ترتيب اهميت عبارتند از: 
    Security (امنيت) 
    Multitasking (چند وظيفه اى)  
    Multi Processor Support (پشتيبانى از چندين پردازنده) 
    Reliable & Stable (قابليت اطمينان و پايدارى)
    Fault Tolerance (تحمل خطا)
    Backup Utilities (نرم افزار تهيه نسخه پشتيبان)
    Simple & Unified Administrative Tools (ابزارهاى مديريتى)
    Support (پشتيبانى)
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با برخى از اين ويژگى ها قبالً در درس سيستم عامل آشنا شده ايد. 
سيستم  کندى  باعث  که  چند  هر  امنيتى  مسايل  است.  ويژگى   مهم ترين  ـ امنيت۱:  ـ  ٨  ـ ۱ ــ۱ـ
مى شود اما به عنوان رکن کار هر سيستم عامل شبکه محسوب مى شود. امنيت براى سيستم عامل را 

مى توان در حوزه هاى مختلفى بررسى کرد به عنوان مثال: 
( Disk & File  System Security) الف) امنيت در حوزٔه دسترسى بـه ديسک و فايل ــ سيستم

ب) امنيت در حوزٔه عملياتى که کاربرد عام دارند مانند: 
 (Changing System time) تغيير ساعت سيستم 

(Hardware & Software Installation ) نصب نرم افزار، سخت افزار و انجام تنظيمات  
 (Running Applications & Services ) اجراى برنامه ها و تغيير در پارامترهاى مربوطه  

(Network Services) ج) امنيت در حوزه شبکه و اطالعات تبادلى
(System Login) د) امنيت در ورود به سيستم

امنيت  که  هستند  سيستم هايى  از  آن دسته  جزو   9x خانواده و   DOS عامل هاى سيستم  مثال: 
چندانى مخصوصاً در حوزه هاى «الف»، «ب» و «ج» ندارند. پس از روشن کردن يک رايانه با سيستم 
عامل ويندوز 98 به راحتى مى توان بدون هيچگونه گذر واژه اى وارد آن شده، به هرجا روى ديسک 
دسترسى پيدا کرده (که با FAT آماده شده)، هر برنامه اى را نصب، حذف يا اجرا کرده و هرگونه تغيير 
سخت افزارى را اعمال کرد. در صورتى که اين امر در خانواده NT به راحتى امکان پذير نيست، فقط 

کاربرانى که عضو گروه Administrators باشند اختيار کامل در انجام عمليات فوق را دارا هستند.

گروه  عضو  همگى  مى شوند  تعريف  پى  اکس  ويندوز  نصب    هنگام    که    کاربرانى   : ته  ن
 Limited users بوده و براى کاهش قدرت آنها مى توان گروه آنها را به Administrators
تبديل کرد. چنانچه در ويندوز اکس پى فقط يک کاربر تعريف کنيم، در آن صورت رايانه 
پس از Boot شدن خود به خود وارد سيستم مى شود بدون آنکه گذر  واژه اى از ما خواسته 
 Auto شود، در اين حالت سيستم عامل ويندوز اکس پى به طور خودکار همان يک کاربر را
Login مى کند و اين به معناى نقض امنيت در ورود به سيستم نيست، مى توان اين ويژگى را 
غير فعال کرد. ضمنًا اين خصوصيت يعنى Auto Login در بقيه اعضاى خانوادٔه ويندوز

NT نيز وجود دارد.
Secur ــ١ ty
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                                 مربوط به ويژگي امنيتفعاليت عملى
الف) نشان دهيد که در ويندوز اکس پى کاربران تعريف شده هنگام نصب، عضوگروه 

Administrators هستند.
ب) نشان دهيد که در ويندوز اکس پى، يک کاربر عادى (عضو گروه Users) قادر 
ـ سيستم NTFS قالب بندى شده نيست  به ايجاد پرونده جديد در ريشه ديسک که با فايلـ 

(پوشه جديد را مى تواند درست کند اما پرونده را خير).
 (Users گروه (عضو  عادى  کاربر  يک  پى،  اکس  ويندوز  در  که  دهيد  نشان  ج) 

نمى تواند ساعت سيستم را تغيير دهد.
 (Usersگروه (عضو  عادى  کاربر  يک  پى،  اکس  ويندوز  در  که  دهيد  نشان  د) 
نمى تواند از طريق Device Manager يک سخت افزار را (مثًال Mouse) غير فعال 

(Disable) کند.
هـ) بررسى کنيد که آيا برنامه اى يا روشى وجود دارد که بتوان به کمک آن گذر واژٔه  

Administrator را پيدا کرد يا تغيير داد؟

ـ  ۸   ــ چند وظيفه اى۱: توانايى اجراى هم زمان چندين برنامه با هم است. اين ويژگى   ۲ ــ۱ ـ
شمار  به  عادى  ويژگى  يک  و  دارد  وجود  سيستم ها  تمامى  در  امروزه  و  نداشته  بيشتر  شرح  به  نيازى 
مى رود.  سيستم عامل DOS به عنوان يک سيستم عامل قديمى Multi task نيست اما سيستم عامل هاى 

خانواده ويندوز همگى چند وظيفه اى هستند.
ـ  ۸   ــ پشتيبانى از چندين پردازنده۲: مى دانيم که هر چه تعداد پردازنده هاى موجود  ۳ ــ۱ ـ
روى يک برد اصلى بيشتر باشد کارها سريع تر انجام مى شود. امروزه بردهاى چند پردازنده در دو زمينٔه 

عمده کاربرد دارند: 
ــ سرويس دهنده ها،  

 .(Graphic Workstations) ــ رايانه هايى که عمليات سنگين گرافيکى و پويا را انجام مى دهند
بنابراين در مواردى که نياز به استفاده از بردهايى با بيش از يک CPU باشد الزم است تا سيستم 
عامل نيز بتواند آنها را شناسايى کرده و استفاده کند. در سيستم عامل هاى شرکت مايکروسافت ،فقط 

سيستم  عامل هاى خانواده ويندوز NT  قادر به شناسايى و بهره بردارى از چندين CPU هستند. 
Mu ــ١ t  Task ng    ــ٢ Mu t  Processo  Support
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پژوهش

پشتيبانى از چندين پردازنده در سيستم عامل  ها با ۲ سياست کلى متقارن و نامتقارن 
 (SMP  Symmetric Multi Processing, AMP  Asymmetric ،انجام مى شود
(Multi Processing، هر يک را به اختصار بررسى کرده و بگوييد که مايکروسافت در 

سيستم هاى خود از کدام روش استفاده مى کند؟ 

ـ  ۸  ــ تحمل خطا١: عدم تأخير در ارايه سرويس و قدرت تحمل در هنگام بروز مشکل و  ۴ ــ۱ ـ
خطاهاى عمدتاً سخت افزارى است به عبارت ديگرتحمل خطا (به اختصار FT) قابليتى است در سيستم 
عامل که مى تواند هنگام بروز مشکالت از تجهيزات جايگزين استفاده کرده و بدون تأخير ( يا با تأخير 
بسيار کوتاه) به طور خودکار به سرويس دهى ادامه دهد. نکته اصلى در FT اين است که هنگام بروز 
خطا اوالً زمان قطع شدن سرويس بسيار کوتاه بوده، ثانياً عمليات جايگزينى بدون عوامل انسانى و به طور 

خودکار صورت مى گيرد.  مسئول سيستم در فرصت مناسب مى تواند اشکال ها را بررسى و رفع کند. 
مثال ۱: فرض کنيد که يک سرويس دهنده داريم که تمامى اطالعات خود را روى يک ديسک 
سخت ذخيره کرده است. اگر براى ديسک مشکلى بروز کند مثالً بر اثر يک شوک الکتريکى در برق 
بخشى از قطعات آن بسوزد چه اتفاقى مى افتد؟ بديهى است که سرويس قطع مى شود. براى اينکه سرويس 

همواره پايدار بماند بايد:
سيستم  روى  سخت  ديسک  دو  ابتدا  از  يعنى  کنيد  مهيا  را  الزم  سخت افزارى  شرايط  الف) 

نصب کنيد. 
ب) سيستم عاملى را انتخاب کنيد که داراى قابليت FT در زمينه  ديسک باشد. 

در شرايط عادى  سيستم عامل هر اطالعاتى را که روى ديسک اول مى نويسد عيناً روى ديسک 
دوم نيز کپى مى کند (Disk Mirroring, Disk Duplexing)، حال اگر به هر دليل يکى از ديسک ها 

از کار بيافتد سيستم عامل مى تواند بدون لحظه اى تأخير اطالعات را با ديسک دوم تبادل کند.
يادآورى: اين کار در تکنيک RAID1 انجام مى شود که در درس سخت افزار بررسى شده 

است.
از ميان محصوالت مايکروسافت، سيستم عامل هاى ويندوز NT که در گروه سرويس دهنده  قرار 

Fau ــ١ t To erance
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دارند همگى قابليت Disk Fault Tolerance را دارا هستند.
مثال ۲: يک سرويس دهنده داريم (از هر نوع دلخواه) که با يک کارت  شبکه (NIC) به شبکه 
متصل شده و رايانه ها از آن سرويس مى گيرند. اگر براى کارت شبکه يا خط متصل به آن اتفاقى بيافتد 

چه مى شود؟ بديهى است که سرويس قطع مى شود اگر بخواهيم که سرويس قطع نشود بايد: 
الف) شرايط سخت افزارى الزم را مهيا کنيد يعنى از ابتدا دو عدد NIC روى سيستم نصب 

کنيد. 
ب) سيستم عاملى را انتخاب کنيد که داراى قابليت تحمل خطا در اين زمينه باشد. سيستم عامل 
در شرايط عادى اطالعات را تقسيم کرده و از هر دو کارت براى ارسال و دريافت استفاده مى کند (که البته 
باعث افزايش سرعت نيز مى شود) حال اگر به هر دليل يکى از کارت ها از کار بيافتد، سيستم از کارت ديگرى 
براى ادامٔه کار استفاده مى کند. مثال فوق در اصطالحات رايانه اىNIC Fault Tolerance ١خوانده 
مى شود و از ميان محصوالت مايکروسافت، سيستم عامل هاى خانواده ويندوز NT اعم از سرويس گيرنده 
يا سرويس دهنده در صورتى که کمپانى سازندٔه کارت شبکه درايور مناسب را براى محصول خود ارايه 

داده باشد مى توانند از اين خاصيت بهره ببرند. 
مثال ۳: فرض کنيد که يک سرويس دهنده داريم (از هر نوع دلخواه) و اين سرويس دهنده ممکن 
است هر يک از موارد قبلى تحمل خطا را اعم از Disk يا NIC داشته باشد يا خير. اگر به هر دليل 
سرويس دهنده به طور کامل از کار بيافتد چه مى شود؟ بديهى است که سرويس قطع مى شود، چه کار کنيم 

اختاللى در سرويس دهى بروز نکند؟ 
الف) شرايط سخت افزارى الزم را مهيا کنيد يعنى از ابتدا دو يا چند سرويس دهنده را با تجهيزات 
 Server ويژه به يکديگر متصل کنيد. به اين مجموعه از سرويس دهنده ها اصطالحاً يک «خوشه سرور» يا

Cluster گفته مى شود. 
ب) سيستم عاملى را انتخاب کنيد که داراى قابليت تحمل خطا در زمينٔه  Clustering باشد. 
کلئه سيستم ها در شرايط عادى اطالعات مورد نياز را به يکديگر تبادل کرده (Synchronize) و چنانچه 
يکى از اعضاى Cluster (يعنى يکى از سرويس دهنده ها) از کار بيافتد بقيه مى توانند به سرعت و بدون 
 NT تأخير کار او را جبران کنند. از ميان محصوالت مايکروسافت فقط چند سيستم عامل از مجموعٔه
در خانوادٔه سرويس دهنده ها داراى قابليت Cluster هستند به عنوان مثال  Server 2000 فاقد آن بوده 

اما Data center Server 2000 , Advanced Server 2000 داراى  قابليتCluster  هستند.
L می گويند. nk Aggregat on يا Port Aggregat on يا  Port Trunk ١ــ در برخی از متون به آن
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ـ   ۸   ــ نرم افزار تهيه نسخه پشتيبان: امروزه اهميت تهئه پشتيبان براى يک کاربر با  ۵ ــ۱  ـ
تجربه پوشيده نيست، اگر در لحظه اى متوجه شود که به هر دليل اطالعات اصلى اش مخدوش يا غيرقابل 

دسترس شده است در اين حالت با نسخه پشتيبان مى تواند اطالعات را دوباره بازگرداند.
اطالعات را در حالت کلى مى توان به دو دسته تقسيم کرد:

الف) اطالعاتى که کاربر به   صورت مستقيم از اهميت آن آگاهى دارد، مانند انواع پرونده ها يا 
.(User Data) حتى برنامه هاى کاربردى که تهيه و نصب کرده است

ب) اطالعاتى که کاربر به  طور مستقيم با آن سروکار ندارد بلکه براى سيستم عامل مهم است 
.(System Data)

اغلب کاربران پس از مدت کوتاهى با نحؤه تهيه پشتيبان از اطالعات خودشان آشنا مى شوند اما 
کمتر کاربر عادى پيدا مى شود که طى مدت کوتاهى بتواند به طور کامل از اطالعات سيستمى نيز پشتيبان 
گرفته يا بازيابى١ کند چرا که با توجه به پيچيدگى سيستم عامل ها، کسب آگاهى نسبت به ظرافت هاى 

سيستم عامل در زمان کوتاه امر ساده اى نبوده و نياز به تجربه و تخصص دارد.
چگونه مى توان از اطالعات سيستمى بدون مهارت الزم پشتيبان گرفت؟

يک راه حل مناسب آن است که سيستم عامل ابزارهاى قوى و در عين حال کاربر پسند٢ در 
اختيار کاربر بگذارد تا او بتواند اوالً به راحتى اطالعات را دسته بندى کند ثانياً بدون داشتن تخصص 
زياد قادر به تهيه پشتيبان از اطالعات سيستمى باشد. خوشبختانه ابزارهاى تهئه پشتيبان در سيستم 
عامل هاى ويندوز NT 5 .x داراى چنين توانايى هايى بوده و کاربر مى تواند در صورت داشتن مجوز، 

تنها به عالمت گذارى در قسمت «System State» به تهيه پشتيبان از System Data اقدام کند.
تفاوت بين ابزارهاى خاص تهيه پشتيبان (مانند NTBackup در ويندوزNT 5.x) با ابزارهاى 
مديريت پرونده ها که عملياتى مانند کپى را انجام مى دهند در اين است که قابليت هايى در اين  عمومى 
ابزارها وجود دارد که در برنامه هاى عمومى (مانند My Computer) نيست. مهمترين اين قابليت ها 

عبارتند از:
الف) به کمک ابزارهايى مانند NTBackup به راحتى از اطالعات سيستمى نسخٔه پشتيبان تهيه 

مى شود.
ب) با اين ابزارها، از پرونده هايى که در حال استفاده هستند (Open Files) مى توان به راحتى 

نسخه پشتيبان تهيه کرد.
User Fr ــ٢    Restore ــ١ end y
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ج) سياست هاى تهيه پشتيبان (Backup Policy) در ابزارهاى خاص تنوع بيشترى دارد، بدان 
معنى که مى توان براى تهيه پشتيبان با معيارهايى همچون «فقط پرونده هاى تغيير يافته» و … اقدام کرد 

که درابزارهاى معمولى تنوع اين معيارها کمتر است.
د) با ابزارهاى خاص مى توان انجام عمليات را به طور خودکار در موعد دلخواه زمانبندى کرد 

.(Scheduling)
هـ) ابزارهاى خاص مى توانند از مجوزهاى امنيتى (ليست دسترسى افراد به پرونده ها۱ که به اختصار 
ACL خوانده مى شود نيز پشتيبان گرفته و بازيابى کنند. منظور از ACL ليستى است در فايل سيستم هايى 
مانند NTFS که تعيين مى کند چه افرادى چه عملياتى را با يک پرونده يا پوشه مى توانند انجام دهند. 

بديهى است که ACL در FAT يا FAT 32 وجود ندارد چرا که FAT امنيت ندارد.
فرايند پشتيبان گيرى براى خود جزو مباحث مهم بوده و معموالً در درس سيستم عامل پيشرفته 
مورد بحث قرار مى گيرد با اين حال براى تثبيت نکات ياد شدٔه فوق، اکيدًا توصيه مى کنيم که انجام اين 

کار بايد به کمک هنر آموز درس انجام شود. 
الف) نشان دهيد که با NTBackup  مى توان به راحتى از اطالعات سيستم پشتيبان تهيه کرد. 

 My Computer ب) دقيقاً با کدام کاربر وارد سيستم شده ايد؟ پس از پاسخ به اين سؤال، برنامٔه
را اجرا کرده سپس پارتيشنى را که سيستم عامل روى آن نصب شده باز کرده (مثالً ديسک C:) وارد 
پوشه Documents and Settings شويد. قاعدتاً بايد يک پوشه همنام با کاربرى را که با آن وارد سيستم 
شده ايد ببينيد. حال سعى کنيد که (با استفاده از برنامٔه My Computer) از اين پوشه کپى بگيريد. آيا 
امکان پذير است؟ قطعاً خير! چرا که يکى از پرونده هاى موجود در اين پوشه (که البته مخفى نيز هست) 
به نام NTUser.dat در حال استفاده بوده (اصطالحاً  باز است) و برنامٔه My Computer نمى تواند 
از آن کپى تهيه کند. حال با استفاده از برنامٔه NTBackup از همين پوشه کپى بگيريد. نتيجه چيست؟ 
 My Computer قدرت بيشترى نسبت به NTBackup بلى، امکان پذير است. بنابراين نشان داديد که

در تهئه پشتيبان از پرونده ها و پوشه ها دارد. 
ـ   ۸  ــ ابزار هاى مديريتى ساده، قدرتمند و يکپارچه۲: هر سيستم عاملى هر چقدر  ۶ ــ۱ ـ
هم که قوى باشد اما اگر پيکر بندى، تنظيمات و به طور کلى مديريت آن پيچيده باشد با عدم استقبال عامه 
يکى از داليلى است که سيستم عامل UNIX به ويژه نسخه هاى قديمى تر  مواجه مى شود و اين دقيقاً 

فقط در بين متخصصين محبوبيت پيدا کرد. 
Access Contro ــ١  L st    ــ٢ S mp e and Un f ed Adrond    Too s
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ي از ابزارهاي مديريتي قوي در ويندوز NT 5.xفعاليت عملى                                      آشنايي با ي
به  است  برنامه اى   مختلف،  بخش هاى  مديريت  براى  قدرتمند  برنامه هاى  از  يکى 
نام Computer Management. براى اجراى اين برنامه راه هاى متفاوتى وجود دارد 

دراينجا دو راه را بيان مى کنيم. 
 Manage در ميزکار کليک راست کرده، گزينٔه My Computer الف) روى نشانه

را انتخاب کنيد. 
Compmgmt.msc :تايپ کنيد Run ب) از طريق

پس از اجراى برنامه، بررسى کنيد که به وسيلٔه آن چه کارهايى را مى توان انجام داد. 

تثبيت  ما  براى  ويژگى  اين  مفهوم  مثال  يک  با  پايدارى١:  و  اطمينان  قابليت  ـ  ۸   ــ  ۷ ــ۱ ـ
مى شود، تجربه شده است که سيستم عامل ويندوز 98 برخالف سيستم عامل UNIX و LINUX پس 
از نصب چندين برنامٔه مختلف به هم مى ريزد حال به نظر شما چنين سيستمى مناسب شبکه و مخصوصاً 

سرويس دهنده است؟! 
 سيستم  عامل هاى ويندوز NT و مخصوصاً NT 5.x در وضعيت بسيار بهترى نسبت به خانوادٔه 
ويندوز 9x قرار دارند و بدين لحاظ براى کاربرد در شبکه ها اعم از سرويس گيرنده يا سرويس دهنده 

مناسب ترند. 
ـ  ۸   ــ پشتيبانى٢: هر سيستم عاملى اعم از قوى يا ضعيف نياز به رشد و رفع مشکالت و  ۸   ــ۱ ـ
نواقص دارد و اين با پشتيبانى از طرف تهيه کنند گان آن يا تيم هاى جنبى ميسر مى شود. در زمينٔه محصوالت 
مايکروسافت با وجود نقص هاى بسيار به   ويژه در زمينٔه امنيتى، پشتيبانى آن قوى بوده و اکثرًا تجربٔه به 
هنگام سازى سيستم عامل هاى ويندوز NT 5 .x را از طريق برنامه Automatic Update داشته ايم.

ه ـ ۸  ـ انواع سيستم عامل هاي شب ۲
شرکت مايکروسافت به طور کلى در مورد سيستم عامل، دو دسته محصول ارايه کرده است:

  سيستم عامل هايى براى نصب و کاربرد در سرويس گيرنده.

Re ــ١ ab e and Stab e    ــ٢ Support
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  سيستم عامل هايى براى نصب و کاربرد در سرويس دهنده.
در متن زير طبقه بندى اين سيستم عامل ها نشان داده شده است:

1- Client Operating Systems:
 DOS Family: DOS (v1,..., v6.2, v6.22, v7.0)
 Windows 3.x Family: Windows 3.1, 3.11 (Windows for Workgroups)
 Windows 9x Family: Windows 95, 97 (95 OSR2), 98, 98 SE, ME
 Windows NT Family: 
 NT 3.51 Workstation
 NT 4.0 Workstation
 NT 5.0: 2000 Professional
 NT 5.1:XP (Home, Professional,Media center, Tablet PC)
 NT 6.0   Windows  Vista
 NT 6.1   Windows  7

2  - Server Operating Systems:
 NT 3.51 Server
 NT 4.0 Server
 NT 5.0: 2000 Server Family: (Server, Advanced Server, Data center)
 NT 5.2: 2003 Server family: (Standard, Enterprise Data Center, 

Web  edition)
 NT 6.D: Window 2008 server 
 NT 6.1 Windows 2008 server (R2)

همان طور که مشاهده مى کنيد ويندوز 2000 به نام ويندوز XP ،NT5.0 به نام NT 5.1  و 2003  به نام 
NT 5 .2 نيز خوانده مى شوند. در کل به هر سه سيستم عامل، خانواده ويندوز NT 5.x  گفته مى شود.

ويندوز اکس پى فقط در گروه سرويس گيرنده و ويندوز 2003 فقط در گروه سرويس دهنده قرار 
گرفته است. به عبارت ديگر ويندوز اکس پى نسخه سرويس دهنده نداشته و ويندوز 2003 نيز نسخه 
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سرويس گيرنده ندارد.
هر چند خانواده ويندوز 9x و اکس پى جايى در گروه سرويس دهنده ها ندارند اما خيلى از کاربران 
تجربه به اشتراک گذارى پوشه ها و چاپگر هاى خود را در آنها داشته اند، يعنى رايانه اى که مثالً سيستم 
عامل آن ويندوز 98 است تبديل به فايل سرور يا سرويس دهنده چاپ مى شود. اين موضوع نقض کنندٔه 
طبقه بندى فوق نيست، به عبارتى هر چند ويندوز اکس پى هم مى تواند در مواردى تبديل به سرويس 
دهنده شود اما قرار نگرفتن آن در گروه سرويس دهنده ها به معنى آن است که اين سيستم عامل عمدتاً 

براى کاربرد در ايستگاه ها طراحى شده است.
مايکروسافت فقط خانواده ويندوز NT را براى کاربرد در سرويس دهنده ها پيشنهاد داده است. 
نام برخى از محصوالت شرکت هاى ديگر در زمينه سيستم عامل ها (که عمدتاً براى کار در سرويس 

دهنده ها استفاده مى شوند) عبارتند از:
  UNIX (SCO , Solaris, BSD, Free BSD, AIX,HP, Linux, ...)
  Novell  Netware
  IBM OS/2, IBM  LAN Server
  Apple Macinatosh (Used inGraphic Stations)

خانواده UNIX تقريباً در همه زمينه ها کاربرد دارد. امروزه در ايران شبکه هاى بانکى، شرکت 
شهردارى، بيمه و … همگى از اين خانواده به عنوان سيستم عامل اصلى در سرويس دهنده ها  نفت، 

بهره مى برند.

فعاليت كارگاهى

ـ  ۸  ـ ويندوز ۲۰۰۸ سرور ۳
ويندوز ۲۰۰۸ سرور از جديدترين نسخه های سيستم عامل سروری برای شبکه، 
توسط شرکت مايکروسافت به بازار عرضه شده است. ويندوز ۲۰۰۸ سرور با نام کد شده 
Longhorn نوشته شده است و محيطی شبيه ويندوز ويستا يا ويندوز ۷ دارد و در دو گروه 
  x64 آن از نوع ۳۲ بيتی می باشد و معماری x86 ۳۲ و ۶۴ بيتی ارائه می شود که معماری١

Arch ــ١ tecture
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برای ۶۴ بيتی مورد استفاده قرار می گيرد و دارای ويرايش های زير است:
 Windows Server ساده ترين ويرايش :(Web Edition) ۱ــ ويرايش وب
2008 بوده و برای ايجاد يک سرويس دهنده وب مورد استفاده که سرويس IIS نسخه ۷ را 
برای رايانه سرويس دهنده فراهم می کند.اين نسخه حداکثر از چهار پردازنده و چهار گيگا 

بايت RAM برای ۳۲ بيتی و ۳۲ گيگا بايت RAM برای ۶۴ بيتی پشتيبانی می کند.
۲ــ ويرايش استاندارد (Standard Edition): برای شرکت های کوچک 
تا متوسط طراحی شده است که ۱۰۰ تا ۵۰۰ رايانه را در شبکه می تواند پشتيبانی نمايد 
 ۴ از  همچنين  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  چاپگر  و  فايل  گذاشتن  اشتراک  به  برای  و 

پردازنده پشتيبانی می کند.
ويندوز  نسخه  باالترين   :(Datacenter Edition) داده مرکز  ويرايش  ۳ــ 
۲۰۰۸ سرور می باشد برای برنامه های خيلی پيچيده با محاسبات خيلی زياد مورد استفاده 
قرار می گيرد و تا ۶۴ پردازنده و ۵۱۲ گيگا بايت RAM را پشتيبانی می کند. ضمنًا می توانيد 
کالسترهايی با ۸ رايانه را در آن ايجاد نماييد (کالستر يعنی چنانچه يکی از رايانه ها خراب 
دهد).  انجام  را  شبکه  در  دهی  سرويس  کار  ادامه  خودکار  طور  به  ديگری  رايانه  شد، 
رايانه  عامل را روی  سيستم  پشتيبانی می کند يعنی  می توان چند  مجازی سازی١ نيز  از 
سرويس دهنده نصب کرده و به طور همزمان از آنها استفاده نمود (مجازی سازی از امکانات 

جديد ويندوز ۲۰۰۸ سرور می باشد)
۴ــ ويرايش مؤسسات (Enterprise Edition): مدلی بين ويرايش استاندارد 
و مرکز داده می باشد كه برای شرکت هايی که بين ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کاربر دارند مورد استفاده 
گيگابايت RAM را پشتيبانی می کند. پردازنده و تا ۶۴  قرار می گيرد. اين نسخه تا ۸ 
در اينجا نيز می توان کالسترهايی با ۸ رايانه در آن ايجاد نمود و از مجازی سازی نيز 

پشتيبانی می کند.
از   :(Windows Storage Server 2008) ذخيره  سازی  ويرايش  ۵ــ 
ويرايش های جديد ويندوز ۲۰۰۸ سرور می باشد و برای کارهای به اشتراک گذاری فايل 

و چاپگر بهينه سازی شده است.

V ــ١ rtua zat on
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 (Windows Server 2008 ۶ــ ويرايشی بر  پايه پردازنده های ايتانيوم
بر  سرور   ۲۰۰۸ ويندوز  جديد  ويرايش های  از   :for Itanium Based System)

اساس پردازنده های ۶۴ بيتی ايتانيوم می باشد.
ـ  ۸  ــ داليل استفاده  از ويندوز ۲۰۰۸ سرور  ۱ــ۳ـ

الف)  وجود ابزارهای خود تشخيص١ و کنترل از راه٢ 
ب)  مديريت کنسول سرور جديد

ج) انعطاف بيشتر در تنظيمات اختصاصی 
د) پشتيبانی از مجازی سازی٣

PowerShell ح)  وجود ابزار جديد
BitLocker Drive Encryption و) حفاظت قوی تر از درايو ها مانند

(TCP/IPv6 اضافه شدن) TCP/IP ز)  بهبود
هـ) امکان نصب  هسته سرور٤ در محيط متنی به طور مستقل  با ۸۶ فرمان

ط) پشتيبانی از سرور خوشه ای (  سرور کالستر )
ويندوز ۲۰۰۸ سرور را در دو حالت کاری می توان مورد استفاده قرار داد:

 Workgroup ۱ــ
Domain ۲ــ

از  بعضی  و  می باشند  استفاده  قابل  کاری  حالت  دو  هر  در  نقش ها٥  از  بعضی 
نقش ها(Roles) نيز فقط در Domain قابل استفاده می باشند.

دليل  آن  و  داشت  دليلی  بايد  سرور   ۲۰۰۸ ويندوز  کردن  خاموش  موقع  در 
معموالً  زيرا  نمود  مشخص   Shut Down پنجره در   Comment کادر  در  بايد  را 
سرورها به طور دائم مشغول سرويس  دهی هستند و به ندرت خاموش يا راه اندازی 

مجدد می شوند.

Se ــ١ f ــ d agnost cs    ــ٢ Remote Contro  Too s
V ــ٣ rtua zat on    ــ٤ Se ver Core
Ro ــ٥ es
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بعد از اينکه اولين بار با کاربر مدير وارد محيط ويندوز می شويد صفحه پيکربندی 
ـ  ۸ نمايش داده شده است. اوليه وظايف١ ظاهر می شود. که در شکل ۲ـ

ـ  ۸  ــ صفحه پيكربندی اوليه ويندوز ۲۰۰۸ سرور شكل ۲ـ

ـ  ٨ شکل ۱ـ

In ــ١ t a  Conf gurat on Task Screen
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در اين صفحه شما می توانيد تنظيماتی چون منطقه زمانی، اضافه کردن آدرس های 
IP و پيکربندی آنها، نامگذاری رايانه و اتصال آن به گروه کاری يا دامنه١، به روز رسانی 

ويندوز، اضافه کردن نقش ها٢ و اضافه کردن اجزای ويندوز٣ و  غيره  را انجام دهيد.
بعد از نصب ويندوز ۲۰۰۸ سرور، بايد آن را فعال٤ کنيد. چون ويندوزی را که 
شما نصب کرده  ايد ۳۰ روزه می باشد و بعد ۳۰ روز شما فقط می توانيد آن را فعال نماييد 
و امکان وارد شده به محيط اصلی را نخواهيد داشت (البته  اين کار  با کراک کردن غير 

فعال خواهد شد.)
ـ  ۸  ــ نصب سرويس ها در ويندوز ۲۰۰۸ سرور ۲ــ۳ـ

سرويس  (مديريت   Server Manager برنامه  بايد  ابتدا  سرويس ها  نصب  برای 
دهنده) را از مسير زير اجرا نمود

Start → Administrative Tools → Server Manager

Doma ــ١ n     ــ٢ Ro es
ـ  ٣ ـ  ٤     Features ـ Act ـ vate

با  کار  برای   Roles روی  بر  چپ  سمت  در   Server Manager پنجره  در 
سرويس ها کليک نماييد. سپس از منوی Action گزينه Add Role را انتخاب نماييد 

ـ  ٨ شکل ۳ـ
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سرويس  بتوانيد  تا  نماييد  کليک   Add Role گزينه روی  بر  راست  سمت  کادر  از  يا  و 
جديدی را نصب کنيد.

ـ  ۸  ــ انواع سرويس ها در ويندوز ۲۰۰۸ سرور ۳ــ۳ـ
File Services ١ــ

Active Directory Domain Services ٢ــ
Print Services ٣ــ

٤ــ و ...
که در فصل های بعدی سرويس های مذکور تشريح خواهد شد.

و يى  پ خودآزمايى و پژوهشو

۱ــ ويژگی های مهم سيستم عامل های سرويس دهنده را نام ببريد.
قابليت هايی  چه  بايد  افزاری  سخت  لحاظ  به   NAS دهنده سرويس  يک  كه  كنيد  پژوهش  ۲ــ 

داشته باشد؟
۳ــ امنيت در سيستم عامل های شبكه ای در چه حوزه هايی بررسی می شود؟


