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 10فصل یک        نصب ویندوز 

مدیریت حافظه های اصلی و  ،که وتر سیستم عامل آن استیاصلی ترین نرم افزار هر کامپ

به شمار      وظایف اصلی آن از  ،رابط کاربر و سخت افزارو  پردازندهفرعی، تخصیص وقت 

 ،سرور سرور و دسکتاپ را ارائه می کند.خانواده سیستم های عامل مایکروسافت.می روند

در صورتیکه نسخه  ندشبکه را فراهم می کن تحتسرویس های   2019سرور ویندوز مانند 

  .دندر بر می گیررا  های عمومیرویس س 11و   10های مانند ویندوزدسکتاپ  های

 10مقدمه ای بر ویندوز 

ت نظیر گوشی های ماهیتی جامع دارد و عالوه بر قابلیت نصب روی  انواع تجهیزا 10ویندوز 

و کامپیوترهای شخصی در ویرایش های متنوع و در نسخه های  هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها

  بیتی  عرضه شده است. 64و  32

  Windows 10 Homeخانگی یا  10ویندوز  -1

  Windows 10 Professionalحرفه ای یا  10ویندوز  -2

  Windows 10 Enterpriseتشکیالتی یا   10ویندوز  -3

  Windows 10 Educationآموزشی یا  10ویندوز  -4

  Windows 10 Mobilityموبایل یا  10دوز وین -5

  Windows 10 Mobility Enterpriseتشکیالتی موبایل  یا  10ویندوز  -6

برخی از  1-1جدول رفع شوند . ویندوزنسخه های قبلی نقاط ضعف سعی شده  10ویندوزدر 

 را معرفی می کند.  10امکانات ویندوز 
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 10برخی از قابلیت های  جدید ویندوز  1-1دول ج

 Education Enterprise Pro Home قابلیت

Battery saver     

Built-in ink support     

Cortana integration     

Customizable Start 

Menu 
    

Fast startup     

“Hey Cortana” hands-

free activation 
    

Native facial 

recognition 
    

Native fingerprint 

recognition 
    

Reading view     

Reminders     

TPM support     

Virtual desktops     

Talk or type naturally     

 ی دهد.را نشان م 10قابلیتهای نسخه های مختلف ویندوز  2-1جدول 

 10برخی از قابلیت های  نسخه های  ویندوز  2-1جدول  

 Education Enterprise Pro Home قابلیت

AppLocker     

BitLocker     

BranchCache     

Client Hyper-V     

Device Encryption     

Direct Access     

Domain Join     

Group Policy 

Management 
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Mobile device 

management 
    

Remote Desktop     

Windows Update     

Windows To Go 

Creator 
    

Enterprise Data 

Protection 
    

    10معماری ویندوز 

-64و  bit-32   منتشر  کرده است.واژه 10بیتی از ویندوز  64و  32مایکروسافت  دو نسخه 

bit  به پردازنده یاCPU  بیتی مقدار بیشتری از  64ارجاع داده می شود.بدیهی است پردازنده

یا  32بیتی بودن را به بزرگ راه هایی با  64و  32داده درهر لحظه پردازش می کند.می توان 

 64الین ترافیک بیشتری نسبت به  32راه هایی با  الین تصور نمود.واضح است که بزرگ 64

را    RAMحافظه  4GBیا  32به توان  2بیتی ،  32ین دارند.بر این اساس پردازنده های ال

را   RAMحافظه  16EBبیتی قابلیت استفاده از  64آدرس دهی می کنند و پردازنده های 

 64روی پردازنده های  10بیتی ویندوز  64در نتیجه برای کارایی بیشتر نصب نسخه دارند.

 بیتی توصیه می شود.

  10بیتی ویندوزِ  64بیتی و  32تفاوت نسخه های 

                        بیتی داده های بیشتری را در هر کالک سایکل پردازش 64پردازنده های  -1

 با سرعت بیشتری اجرا می شوند.ها برنامه با افزایش کارایی، می کنند.بنابراین 

 می کنند.  رس دهی را آد RAMبیشتری از حافظه  مقداربیتی  64نگارش های - 2
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 Kernel Patch Protectionبیتی ویژگی های امینتی بیشتری نظیر  64پردازنده های -3

 را پشتیبانی می کنند. Data Execution Preventionو 

بیتی از نگارش های  64صرفا در نسخه های  Hyper-Vویژگی مجازی سازی -4

Windows  professional  وEnterprise ود.پشتیبانی می ش 

بیت  64بیتی صرفا روی سخت افزارهایی با معماری 64سیستم های عامل با نسخه های -5

بیتی  32بیتی ، روی معماری های  32نصب می شوند.اما سیستم های عامل با نسخه های 

 بیتی قابل نصب هستند. 64و 

 اجرا  نمی شوند.  10بیتی ویندوز  32بیتی در نسخه های  64نرم افزارهای -6

 مناسِب  عالوه بر وجود حداقل سخت افزار می بایست ، نسخه  10از نصب ویندوز پیش 

فراهم بودن عمل خواهند کرد  و   10، پشتیبانی برنامه هایی که در بستر ویندوز  10ویندوز 

را  10حداقل سخت افزار مورد نیاز ویندوز  3-1بررسی شوند.جدول   بیتی 64درایورهای 

 نشان می دهد.

 حداقل سخت افزار 3-1جدول 

 نیازمندی سخت افزار
CPU 1GHz یا سریعتر 
RAM  1بیتی  32نسخهGB  2بیتی  64وGB 

Hard Disk   16بیتی  32نسخهGB  20بیتی  64وGB 
Video Card  پشتیبانیDirectX 9  وWDDM 1.0 

Optical drive DVD-R/W 
Network Card کارت شبکه  سازگار 
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یا  HCLبه واسطه  10ار کامپیوتر  و تجهیزات جانبی با ویندوز بررسی سازگاری سخت افز

Hardware Compatibility List   انجام می شود.برای این منظور از لینک زیر می توان

 استفاده نمود.

https://msdn-microsoft.com/en-us/library/windows/hardware 

یا  MAPا می بایست از ابزار البته برای بررسی سازگاری تعداد زیادی از کامپیوتره

Microsoft Assessment AND Planning Toolkit  استفاده نمود تا توسط آن

کامپیوترهای متصل به شبکه آنالیز و شناسایی شوند.این فرایند نیازمند نصب  عامل اجرایی 

 را ببیند. 1-1شکل ویژه ای روی کالینتها نیست.

 

 MAPکنسول  1-1شکل 

برای ذخیره اطالعات    می سازیم و  Inventory databaseابتدا یک   MAPپس از اجرای 

 Windowsبخش  Scenarioکلیک می کنیم.در بخش پایینی  Desktop nodeسپس روی 
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10 readiness  رویCollect Inventory Data  کلیک    می کنیم  سپس وارد  ویزارد

Inventory and Accessment  .می شویم 

نحوه اتصال به کالینتهای پویش شده  را  با انتخاب   Discovery methodدر صفحه 

Windows Networking Protocols  تعیین نموده و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور

صفحه مربوط به جمع  1-2شکل   می شود. آغاز  10فرایند بررسی قابلیت نصب ویندوز 

 آوری اطالعات را نشان می دهد.

 

 ه جمع آوری دادهصفح 1-2شکل   
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گزارشی با فرمت  Generate windows 10 Readiness Reportبا کلیک روی در انتها 

 خروجی نمایش داده می شود. 1-3   .در ادامه مشابه شکل اکسل در اختیار مدیر قرار می گیرد

 

 MAPخروجی گزارش  1-3شکل 

 BIOS رسی شود.در واقعباید برکامپیوتر  BIOSسازگاری  10قبل از نصب ویندوز  همچنین

 Advanced Configuration and Power Interfaceیا  ACPIتوابع کامپیوتر می بایست 

 پشتیبانی نماید.

 یا ACTاز طریق ابزاری به نام  10سازگار نمودن برنامه ها با ویندوز : سازگاری اپلیکشن ها 

Application Compatibility Toolkit  .کارگیری این ابزار   جهت به  قابل انجام است

 متصل نمود. SQL Server Databaseمی بایست آنرا به 
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وجود دارد که با کلیک راست روی برنامه و  1-4با این حال روش ساده تری بصورت شکل 

 می توان سیستم عامل سازگار با برنامه را انتخاب نمود. Propertiesگرفتن 

 

 Compatibility 1-4شکل 

پس از اطمینان از جدید؟نسخه یا نصب  10یمی ویندوز به ویندوز نسخه های قدارتقاء 

، در مورد ارتقاء یا نصب جدید سیستم عامل تصمیم و اپلیکشن ها سخت افزاری سازگاری
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توصیه می شود در غیر این صورت سیستم  موجودوضعیت  برای حفظ ی می شود.ارتقاء  ریگ

 مطرح است :  10ارتقاء به ویندوز سه روش به هنگام د.گردمی  نصب از دوباره عامل 

1- In-place upgrade:  سخت افزار جاری روی  عامل موجود مسیستدر این روش

این روش پیش از ارتقاء  رشوند. دو اطالعات کاربر و تنظیمات حفظ می یافته ارتقاء 

        کلیک  Setupروی فایل  10ویندوز  DVDپس از قرار دادن گرفته  و پشتیبان 

 در ویزارد را انتخاب نماییم. Upgradeو گزینه  می کنیم

2- Side-by-Side migration :این روش کامپیوترهای مبداء و مقصد برای ارتقاء  رد

 نصب کرده و داده ها و تنظیمات را 10سیستم جدید ویندوز  رمتفاوت هستند. د

 از کامپیوتر قدیم به جدید انتقال می دهیم.بواسطه منبع اشتراکی 

 

 Side-by-Side migration 1-5شکل 

3- Wipe-and-load migration: وترهای مبداء و مقصد یکسان در این روش کامپی

ها و اطالعات در محل دیگری پشتیبان  گرفته و پس از نصب ه از داد نهستند. بنابرای

 دن داده ها در همان کامپیوتر می کنیم.اقدام به برگردانروی همان سیستم  10ویندوز 
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 Wipe-and-Load migration 1-6شکل 

 USMTتوسط   Migrateانجام 

(مجموعه ای از تنظیمات است که کاربر به دلخواه و براساس User profileپروفایل کاربر)

و غیره  انجام می دهد.این  Desktop  ،My documentها ،  Favoriteنیاز در مورد،

 .می گردد ذخیره  Local User Profileپیکربندی تحت عنوان 

امکان انتقال اتوماتیک پروفایل کاربر را   USMT(User State  Migration Tool)ارابز

 Windows Automated Installation Kitیا   WAIKد.این ابزار بخشی از سازفراهم می 

را داراست اما انتقال  Network shareو   USB storageاست و قابلیت نوشتن داده ها روی 

 Mappedاز مبدا به مقصد انجام نمی دهد.همچنین این ابزار امکان انتقال مستقیم را روی شبکه 

network drive ,local printer ,device drivers, passwords, shared folder 

permissions , ICS  را ندارد.فرمانScanstate  به هنگام انتقال روی کامپیوتر مبداء و

Loadstate ود.شکل کلی این فرامین نشان داده شده است.روی کامپیوتر مقصد اجرا  می ش 

scanstate [StorePath] [/i:[path\]FileName] [Options] 

Loadstate [StorePath] [/i:[path\]FileName] [Options] 
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 نمایش می دهد.  1-7قابل دسترسی است در شکل  USMTداده ها و اطالعاتی که از طریق 

 نوع داده مثال توضیح

ه ویندوز نصب شده درون در درایوی ک

 با نام هر کاربر .  Usersپوشه 

My document, my 

video,my picture,desktop 

files, Favorites 

User Data پوشه های عمومی Shared documents , video 

,… 

USMT  درایوها را جستجو کرده و

 داده های را جمع آوری می کند
File  , Access control list 

(ACLs) 

USMT  تنظیمات سیستم عامل را

 شناسایی و جمع آوری می کند.

Map network drives, 

network printers,folder 

option , internet setting,… 

Operatingاجزای 
system 

USMT  داده هایAPP  ها را در فایلی

 مدیریت می کند Migapp.xmlبه نام 
Skype, Office , google 

chrome,… 
 ها Appت تنظیما

 انتقال داده نمی شوند: USTMاز طرفی موارد زیر توسط 

1- Local Printer  و تنظیمات مربوط به آن 

 درایور تجهیزات -2

 کلمات عبور -3

 آیکُن های سفارشی شده برای میانبُرها -4

 مجوزهای پوشه های اشتراکی  -5

 تظیمات فایل در صورتیکه  زبانهای دیگری اضافه شده باشند. -6

ارتقاء  نحوه  4-1ولو نسخه های قدیمی تر قابل ارتقاء نیستند.جد Vista  ،XP های ،  ویندوز

 نشان داده شده است.  10به ویندوز  8و  7ویندوزمختلف ویرایش های 
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 نسخه فعلی نسخه جدید

Windows 10 Home Windows 7 Starter 
Windows 10 Home Windows 7 Home Basic 
Windows 10 Home Windows 7 Home Premium 

Windows 10 Pro Windows 7 Professional 
Windows 10 Pro Windows 7 Ultimate 

Windows 10 Enterprise Windows 7 Enterprise 
Windows 10 Mobile Windows Phone 8.1 
Windows 10 Home Windows 8.1 Home 
Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro 

Windows 10 Enterprise Windows 8.1 Enterprise 
Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro for Students 

  10نصب ویندوز 

یا  پوشه ای اشتراکی در  شبکه    DVD  ،UFD  سه منبع، می توان از  10ویندوز  برای نصب 

 چگونگی  نصب  آن عبارتند از : اما نمود. استفاده

 Clean Installation :تغییر سیستم نصب هارد جدید یا  در صورت خرابی هارد دیسک و

 این حالت درایوی کنند. درین روش استفاده می از ا که قابل ارتقاء نیست، عامل قدیمی

 روی آن نصب   10ویندوز  ه سپسرمت شد فُیا قبلی روی آن قرار دارد  قدیمی که نسخه 

  .ن بندی کردپارتیش  می توان مجددا می گردد.در این روش در صورت نیاز

 Automated Installation این روش برای محیط های بزرگ و حرفه ای پیشنهاد :        

 Microsoftیا  MDTنصب ویندوز با این روش می بایست از ابزاری به نام  شود. برایمی 

Deployment Toolkit  و سرویسWDS  یاWindows Deployment Service 

 استفاده نمود.
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 به سه صورت زیر  دسته بندی می شوند:استراتژی های نصب ویندوز 

 توضیح روش استقرار

High-touch 

retail media 

یا  USBمناسب سازمانهای کوچک با ده ها کامپیوتر و نصب از طریق 

DVD   .یا حتی شبکه 

Low-touch 
مناسب برای سازمانهای بزرگ و متوسط با صد ها کامپیوتر و نصب از طریق 

 .MDTو ابزار  WDSسرویس  

Zero-touch 
 Microsoftو  MDTمناسب برای سازمانهای خیلی بزرگ و نصب توسط 

system center manager 

  10فعال سازی ویندوز

آن است .برای فعال سازی ویندوز   Activationبعد از نصب ویندوز نوبت فعال سازی یا 

استفاده می  Volume Activation Management Toolsیا VAMTازابزار 10

ن سیستمی از شود.برای هر کامپیوتر تنها باید یک اتصال فعال سازی مستقل داشته باشد.چنی

می کند.در محیط های بزرگ و حرفه ای فعال   برای فعال سازی استفاده  Product Keyیک 

بدون نیاز به اتصال  مایکروسافت  Key Management Serviceیا KMSسازی بواسطه 

 Licenseدرون محیط راه اندازی می گردد تا  KMSبرای این منظور سرور می گیرد.  انجام

 شود . می   ند.سپس با فرمان زیر فرایند فعال سازی انجام ها را مدیریت ک

cscript C:\windows\system32\slmgr.vbs –ipk  <KMSKey> 

 .می کننددریافت  یروز کلید جدید 180کامپیوترهایی که به این طریق فعال می شوند هر 

  slmgr.vbsو یا فرمان  Control panelدر  Systemبررسی فعال بودن ویندوز از بخش 

 صورت می گیرد.
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شرایط زیر  با Windows updateبواسطه  10توجه : ارتقاء نسخه های قدیمی به ویندوز 

 ممکن است.

  5-1جدول 

 نسخه به روز نسخه جاری

Windows 7 pro SP1   به شرط نصبKB 2952664 

Windows 8.1 Pro  به شرط نصبKB 2919355 وKB 

2976978 

Windows 10 Pro(1507)  به شرط فعال نبودن باKMS 

Windows 10 Enterprise(1507)  به شرط فعال نبودن باKMS 

 افزودن زبانهای  دلخواه 

زبان دنیا پشتیبانی کند.برای افزودن زبان مورد نظر عالوه بر  111قادر است از  10ویندوز 

Control Panel  می توان از طرقSetting  بخشTime & Language مود.همچنین نیز اقدام ن

 برای این منظور نیز می توان بهره برد.  lpksetup.exeاز فرمان 
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 10فصل دوم    پیکربندی سخت افزار  در ویندوز 

سخت افزاری  درایور.می شودسخت افزار کامپیوتر نصب درایور های  10ویندوز بعد از نصب 

سخت افزار مربوطه ممکن  نرم افزاری است که ارتباط سیستم عامل را با Device driverیا 

سخت افزار می بایست مختص  سیستم عامل نصب شده باشد.برای درایور می سازد.بنابراین 

               بیتی باشد  64و  Enterpriseویرایش  10سیستم عامل مورد استفاده ویندوز  اگر مثال

 .فاده شودویندوز نصب شده است درایورصرفا  ATIمی بایست برای نصب کارت گرافیک 

را پشتیبانی نموده  NFCو  USB 3.1 طیف وسیعی از سخت افزارهای جدید مانند  10ویندوز 

بطور اتوماتیک اقدام به نصب  Built-inپس از شناسایی سخت افزار  با استفاده از درایورهای و

آنرا بطور  درایورباشد ویندوز  Plug and playاگر سخت افزاری آنها می کند.همچنین 

.از طرفی درغیر این صورت چنین تجهیزاتی را دستی نصب می کنیم ماتیک نصب می کند،اتو

بیتی مرتبط استفاده 64یا   32بیتی بودن سیستم عامل باید از درایورهای  64یا  32بر اساس 

 کنیم.

 Unsigned Driversموضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد درایورهای امضا نشده  یا 

 Windows، می توانند تولیداتشان را توسط برنامه  کننده های سخت افزاراست.تولید 

Certification .بطور پیش فرض ویندوز  برای دریافت گواهی از مایکروسافت ارسال کنند

پنجره ای به شکل زیر را  10نمی کند. ویندوز     هیچ درایور امضاء نشده ای را نصب  10

 می دهد. برای درایورهای امضاء نشده نمایش
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 اخطار درایور امضاء نشده 1-2شکل 

برای حفظ تمامیت و یکپارچگی درایورها بطور دیجیتالی امضاء می شوند تا در صورت تغییر 

به سرعت شناسایی شوند.از انجائیکه درایورهای سخت افزار سیستم، از فایلهای مهم به شمار 

(می شوند.برای Signت تائید)می روند، سازگاری آنها با سیستم های عامل مایکروساف

Sigverif.exe(Signature Verification )شناسایی راه اندازهای امضاء نشده از فرمان 

 Startاستفاده می شود.با اجرای این دستور پنجره ای به شکل زیر دیده خواهد شد که با کلید 

 فرایند شناسایی  درایورهایی که امضاء نشده اند آغاز می شود.
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 Sigverif 2-2شکل 

 کلیک نمایید.  Advanced روی  SIGVERIF.TXT  برای نمایش و تعیین مسیر فایل 

 

 Sigverifخروجی  3-2شکل
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  Windows\System32\DriverStore\تجهیزات سخت افزاری در مسیر ها و درایور

درایور که  تمامی فایلهای مرتبط با  INFذخیره می شوند.این فایلها دو پسوند مهم دارند ، یکی 

که شامل جزئیات امضای دیجیتال است.هر گاه سخت افزاری  CATرا معرفی می کند و دیگر 

به کامپیوتر اضافه می شود، ویندوز پوشه فوق الذکر را برای یافتن داریور مرتبط جستجو می 

کند در صورت عدم یافتن درایور ، در صورت اتصال به اینترنت فرایند  شناسایی ، دانلود و 

 می گیرد.  درایور از طریق اینترنت انجام نصب 

  Device Manager درمدیریت درایورها 

                 استفاده  Device Managerی سیستم از سخت افزارهامدیریت و رفع اشکال برای 

کلیک روی  راستیا و     Devmgmt.mscدستور می کنیم.برای دسترسی به کنسول آن  از 

computer   گزینه  و انتخابProperties  کلیک روی  و Device manager   را به کار

 می بریم.

 

 System 4-2شکل

 پنجره ای به شکل زیر نمایش داده خواهد شد. Device Managerبا کلیک روی  
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 Device Manager  5-2 شکل

می توان ،پیکر بندی، بروز رسانی ،فعال و غیر فعال نمودن  Device Managerتوسط 

ات را انجام داد.عالمت سوال زرد رنگ بیانگر نصب نبودن سخت افزار مربوطه تجهیز

به نحو مناسبی امکان به روز رسانی و نصب سخت افزار ها را از طریق شبکه  10است.ویندوز 

 Updateاینترنت فراهم می سازد.با کلیک راست روی سخت افزار مورد نظر، توسط گزینه 

جزئیات نسخه و تاریخ  زیرماتیک و دستی  فراهم می شود.شکل فرایند به روز رسانی بطور اتو

 راه انداز کارت شبکه را نمایش می دهد.
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 Network adapters 6-2شکل 

که در   Resource ، Driver ، Advance  ،General،گزینه های مشترک شامل زیرتصویر

افزار شامل نوع ، وضعیت و تولید کننده سخت  Generalمعرفی می کند.سربرگ 

 شامل پیکربندی پیشرفته پیرامون سخت افزار انتخابی است.سربرگ Advanceاست.سربرگ 

Driver شامل تاریخ و کلیدهای مدیریتی و نسخه درایور می باشد.سربرگResource   به

 سخت افزار اشاره دارد. I/Oو  Memoryمحدوده آدرس 



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 23  

یزات سخت افزاری را فراهم های مناسب  جهت نصب تجه Policyامکان تعریف  10ویندوز 

 بیانگر آن است:زیرها در مسیر زیر قرار دارد و تصویرPolicyمی کند.این 

Computer configuration/Administrative Template/system  

 

 های نصب تجهیزات Policy  2-7شکل

و  Control Panelدر  systemبرخی از پیکربندی های مرتبط با سخت افزار از طریق بخش 

 قرار دارند. Advanced system settingگزینه 

  Advanceسربرگ  

شامل بخش های زیر  Advance System Setting یا  Systemتنظیمات پیشرفته منوی 

 است.
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 Advancedبخشهای مختلف    8-2 شکل

ظاهر   زیرپنجره ای با سه سربرگ  Setting: با کلیک روی کلید  Performanceبخش -الف

 می شود.
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 Performanceانتخابهای   9-2شکل 

امکان بکارگیری جلوه های ویژه یا عدم بکارگیری آنها برای کاربر  Visual Effectسربرگ 

فراهم شود.در سیستم هایی که حافظه و پردازنده قدرتمندی ندارند و کاربر اغلب به پردازش 

انتخاب شود.زیرا  Adjust for best performanceداده ها می پردازد توصیه می شود گزینه 
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در این حالت تمامی جلوه های گرافیکی غیر فعال می شوند و پردازنده زمانی برای برقراری 

 نمی کند.  آنها صرف 

 Programs شیوه استفاده از پردازنده را تعیین می کند.انتخاب گزینه  Advancedسربرگ 

ا اختصاص     می یابد که به بدین معنی است که زمان بیشتری از پردازنده به برنامه ه

Foreground process  مشهورند.در صورت انتخابBackground service  پردازنده

بخش های این انتخاب  زیرزمان بیشتری در اختیار سرویس های پس زمینه خواهد بود.شکل 

 را نشان می دهد.

 

 Advancedزینه گ 10-2شکل 

حافظه  کمبودمی شوند. ( منتقل RAMفظه اصلی )برنامه ها برای اجرا ازحافظه دائمی به حا

(RAM) حافظه مجازی با(Virtual Memory ).اغلب مقدار حافظه  جبران میشودRAM 

 RAM، کامپیوتر در حافظه  Virtual Memoryبرای انجام عملیات کاربر کافی نیست، با 
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یره می کند.بنابراین بدنبال نواحی می گردد که اخیرا بکار نرفته اند و آنها را روی دیسک ذخ

حافظه اصلی آزاد شده و برنامه دیگری می تواند در آن اجرا شود. معموال مقدار پیش فرض 

می    virtual memory is lowنمی دهیم اما در صورت مشاهده پیام  حافظه مجازی را تغییر

یش را افزایش دهیم.بطور پ Paging fileحداقل سایز  Changeبایست با کلیک روی کلید 

بعالوه  RAMحافظه  یزانبا ماست ( برابر   initial minimumفرض حداقل مقدار اولیه )

300MB  برابر حافظه  3و حداکثر آن برابر باRAM برای مثال اگر حافظه.RAM  کامپیوتری

1GB  باشد، آنگاهInitiate size    1.3برابرGB  3و حداکثر آن برابرGB .خواهد بود 

 

 Virtual Memory پیکربندی 11-2شکل 
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 دیگر در سربرگ  برای پیشگیری از اجرای برنامه ای در فضای حافظه اختصاص یافته به برنامه

Data Execution Prevention  می کنیم. ،آن برنامه را معرفی 

 

 DEPپیکربندی   12-2شکل

 بخش پروفایل کاربران -ب

 Local User Profileارند.وجود د Mandatoryو   Local  ،Roamingپروفایلها در انواع

 Roaming Userیا  RUPکاربرساخته می شود.اما درLog onپروفایلی است که با اولین 

Profile یرات پروفایل ، پروفایل کاربردرون پوشه ای روی سرور ذخیره میشود.بنابراین تغی

هور از پروفایل مش  Centralized Backupمی شود.این روش به     ذخیرهکاربر روی سرور 

 است.
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پروفایل کاربران 13-2شکل  

یا اجباری سبب خواهد شد تغییرات ایجاد شده توسط کاربر  Mandatoryپروفایل از نوع 

 Settingذخیره نشود و پروفایل پیش فرض دست نخورده باقی بماند.تنظیمات پروفایل کاربر با 

را در صورت وجود نوع پروفایل  …Change typeکلید  باانجام می گیرد.در این پنجره 

 شرایط می توان تغییر داد.

 Startup and Recoveryبخش    -ج

تنظیمات مربوط به مراحل باال آمدن ویندوز  و احیاء آن، انتخاب سیستم عامل پیش فرض) در 

صورت نصب بیش از یک سیستم عامل(و خطاهای سیستم در این قسمت مدیریت می 

 .این بخش را نشان می دهد زیرشوند.شکل 
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 Startupپیکربندی  14-2شکل 

، سیستم عامل پیش فرض را انتخاب می کنیم .همچنین توسط گزینه   Default OSاز طریق 

Time to display list of operating systems  مدت زمانی که بهنگام راه اندازی سیستم،

 Time to display، لیست سیستم های عامل به نمایش گذشته میشود.منظور از گزینه 

recovery options when needed   مدت زمانی انتخابهای،Recovery  به هنگام راه

 اندازی سیستم به نمایش گذاشته می شوند.
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،   Write an event to the system log، با عالمت زدن  System Failureدر بخش 

بت شده با های ث logذخیره می شوند.برای نمایش و مدیریت  System logرویدادها در 

می کنیم.در صورتیکه بخواهیم  استفاده  Event Viewerاز  Eventvwr.netاجرای دستور 

 Automaticallyشود گزینه  Restartبعد از رویداد خطا سیستم بصورت اتوماتیک 

Restart  را عالمت می زنیم.ذخیره اطالعات مربوط به اشکال زدایی، تحت عنوانWrite 

Debugging Information : قابل پیکربندی است .که شامل سه انتخاب است 

1- Small memory Dump فضای کوچکی از حافظه را برای نگه داری :Log  ها

 بکار می برد.

2- Kernel memory dump بخشی از هسته سیستم عامل را برای نگه داری :Log  ها

یر این فایل در مس دهد. آدرسمی  قرار Dump fileبکار می برد و آدرسش را در 

%systemroot%\Memory.dmp .قرار دارد 

3- Small memory فقط اطالعات مفیدی که برای شناسایی خطا نیاز است را ثبت :

 می کند.

Environment Variables با فشردن این کلید دو انتخاب با نام های :User Variables  و

System Variables  افزودن مسیر جدید از کلید  شود. برای میدیدهNew  استفاده             

کنیم ، متغیر  Log on، با هر کاربری که  System Variablesمی کنیم.در صورت تغییر در 

تعریف شده مختص آن کاربر خواهد بود.با تعریف مسیر برای اجرای دستور نیازی به قرار 

 گرفتن در مسیر آن فایل اجرایی نیست. 
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 Environment Variables 15-2شکل

 System Restoreسربرگ  

در این قسمت با تعریف یک نقطه بازگشت سیستم را در صورت وجود تغییرات ناخواسته احیا 

می کنیم.بنابراین در صورت بروز اشکال در سیستم ،  با انتخاب  نقطه بازگشت، سیستم در 

عمل خواهد کرد.درشکل زیر با کلیک روی کلید  Restore Pointوضعیت  ذخیره شده یا 

Configure  می توان فضای مورد نیاز برای ذخیره فایل اطالعاتی حاصل ازSystem 

Restore .و حذف نقاط بازگشت را پیکربندی نمود 
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 System Restore  16-2شکل 

یک  نقطه بازگشت جدید ایجاد می کنیم.با کلیک روی  کلید  Createتوسط کلید 

Configure    دهیم.با انتخاب پیکر بندی  نقطه بازگشت را انجام میRestore system 

setting and previous versions of files تنظیمات سیستم )فایلهای سیستمی( و فایلها را،

 Onlyبه حالت قبل برگرداند.در صورتیکه بخواهیم تنها فایلها برگردانده شوند گزینه 

restore previous of files  را عالمت میزنیم.با انتخاب گزینهTurn off system 

protection .محافظت سیستم را بطور کامل غیر فعال می کنیم 
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 System Restoreپیکربندی  17-2شکل 

  Group policyسناریو: غیر فعال سازی تجهیزات قابل حمل با 

برای مسدود ساختن دسترسی به تجهیزات قابل حمل از انتشار بدافزارهاو ویروس ها پیشگیری 

 Computer Configurationاز مسیر زیر اقدام به  gpedit.mscان می شود. با اجرای فرم

| Administrative Templates | System | Removable Storage Access  
 می کنیم.  پیکربندی  مورد نظر 
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 Removable Storage Access 18-2 شکل
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 و گروه ها   حساب کاربری     سهفصل 

 User Accountحساب کاربری یا 

 User)اطالعات  اعتبار سنجی ( رکوردی است که شامل User Accountحساب کاربری)

name , Password)  و به دو صورت  کاربرمی باشدهرLocal  وDomain .با  وجود دارد

 ممکن می گردد.کاربران و ره گیری  دسترسی به منابع و کنترل حساب کاربری 

وجود دارد که هم در نسخه )پیش ساخته(  Built-inبه نام  Localنوع ویژه ای از کاربران 

می شوند.دو نوع  نصب ویندوز ایجاد  اتوماتیک باهای دسکتاپ و هم در نسخه های سرور،

Account   اصلیBuilt-in  حسابهای کاربری Guest  وAdministrator که هر  هستند

 تغییر نام داد. دوی آنها غیر قابل حذف و غیر فعال می باشند اما می توان آنها را 

دسترسی بدون محدودیت می تواند تغییرات گسترده در سطح با  Administratorکاربر 

سیستم )نظیر ساخت و حذف کاربران، نصب و حذف برنامه ها( اعمال نماید.اما، کاربر از نوع 

Guest  دسترسی محدود به سیستم دارد و برای اختصاص دسترسی به کاربران موقتی توصیه

.هر دوی این کاربران بطور پیش فرض غیرفعال هستند و نمی توان آنها را حذف می شود

 را می توان تغییر داد. Administratorنمود.تذکر اینکه نام کاربر 

ساخت اما ساخت   Local در سیستم های عامل خانواده دسکتاپ و سرور می توان کاربر 

 امکانپذیر است. DCصرفا در سرور   Domainکاربر 

ذخیره و  Security Identifierیا  SIDبا شناسه ای به نام   اعتبار سنجی کاربرانعات اطال

در کامپیوتری که صرفا  SID، اطالعات  Localمدیریت می شوند.در حسابهای کاربری 
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User  نگه داری و ذخیره می شود.در نتیجه کاربر تعریف شده صرفا در همان  ساخته شده

 نماید. Log onیا  Sign inیا کامپیوتر  می تواند ورود 

سرور مانند  ویندوز عالوه بر نصب یکی از خانواده های   Domainبرای تعریف کاربر از نوع 

را نیز روی آن راه اندازی و پیکربندی   Active Directoryسرویس می بایست  2016سرور 

 د.سرویس ده Domainمی تواند به کاربران آن  Domainنمود.هر کامپیوتر عضو 

 روش وجود دارد : چهار Local User تعریفبرای 

جهت دسترسی به کنسول ساخت  RUNدر منوی  Lusrmgr.mscالف(اجرای دستور 

 کاربران و گروه ها 

  User Accountگزینه   Control Panelب (در 

 Right click-computer->Manage-> Local Users and Groupج(

 Net Userد(در خط فرمان با 

کاراکتر باشد.بکارگیری 20وحداکثر 1کاربری می بایست منحصر بفرد،با مفهوم وحداقلنام 

 غیرمجاز است.  @ " <  > ? + , = | ; : [ ] \ / *کاراکترهای 
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جدید ایجاد کاربر  1-3 شکل  

اطالعات مورد نیاز امکان وارد نمودن    2-3 شکلپنجره   …New Userبا کلیک روی   

  User name نام کاربری یا  تعییناولین مرحله را نشان می دهد.ید جدکاربر  تعریفبرای 

بخواهیم، اگر را وارد می کنیم. Full nameو  Descriptionدر صورت نیاز است سپس 

 User  must changeبعدی رمز عبور خود را عوض کندگزینه  Logonکاربر در 

password at next logon .تیب مسئولیت حقوقی حفظ  کلمه به این تر را عالمت    می زنیم

 عبور بر عهده کاربر خواهد بود.
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پیکربندی کاربر 2-3شکل   

د رمز خود را عوض ننتوان ان ینکه کاربرابرای در کامپیوترهایی که بیش از یک کاربر دارند، 

.رمز تعیین شده بطور پیش می شودانتخاب   User Cannot change passwordکند گزینه 

رمز عبور  Password  Never Expiresمی شود.با انتخاب  روز منقضی  42فرض بعد از 

 Accountکاربر هیچگاه منقضی نخواهد شد.برای غیر فعال کردن  حساب دسترسی کاربر 

is Disabled  .بواسطه عضویت آن در یکی از کاربر سطح اختیارات هر را انتخاب می کنیم

هر کاربر جدیدی که تعریف می شود فرض بطور پیش گروه های از پیش تعریف شده است.

شناسه حداقل سطح اختیارات را شامل می شود. Usersگروه خواهد بود. Usersعضو گروه 

بطور تعریف کاربر جدید به هنگام که   ،منحصر بفرد Security Identifier(SID)امنیتی یا 
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می توان  SIDوه ها و برای دریافت اطالعاتی در مورد کاربران، گراتوماتیک ایجاد می گردد.

 در خط فرمان بهره بُرد. Whoamiاز دستور 

 

 آن SIDنمایش کاربر جاری و  3-3شکل 

عضویت کاربر   Member ofگزینه با ، Properties گرفتنبا کلیک راست روی نام کاربر و 

 به گروه یا گروهای مورد نظر را انتخاب کنیم.

 

 Member Ofسربرگ پنجره  4-3شکل 

 می توان کاربر را عضو گروه های مورد نظر نمود. Addکلید سپس با 
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 Member ofسربرگ   5-3شکل

 Advancedرا فشرده و سپس روی  کلید  Addبرای افزودن سایر گروه ها کافی است کلید 

لیست گروه های پیش فرض نمایان شوند و بر اساس   Findسپس با گزینه کلیک می کنیم.

 خاب نمائیم. نیاز گروه مربوطه را انت
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انتخاب گروه ها 6-3شکل   

است.پروفایل شامل اطالعات کاربر و تنظیمات انجام شده  Profileی دیگری این بخش منو

و  My documentو  Desktopپوشه های  اطالعات پروفایل کاربر شامل  توسط آن است. 

یکه ویندوز درآن درایوی ، Usersپیش فرض در پوشه  اطالعات پروفایل کاربرباشد.غیره می 

دو نظقه   Runمی توان از قسمت  Usersبرای دسترسی به پوشه .، ذخیره می شودنصب است

)..( را اجرا کرد.از طرفی برای ورود به پوشه پروفایل کاربر جاری از یک نقطه ).( استفاده     
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   است و شامل اطالعات مربوط به   NTuser.DATمی شود.مهمترین فایل پروفایل کاربر 

      حذف این فایل باعث از دست رفتن پروفایل فونت ها، تصاویر پس زمینه و غیره می باشد.

می کند  Logonی است و هر گاه کاربر برای اولین بار  Localاین نوع پروفایل می گردد.

 ساخته می شود.

 

رمان ،یک فایل اجرایی قرار می گیرد که می تواند شامل چندین ف Logon Scriptدر قسمت 

بدنبال هم اجرا می شوند. معموال  Scriptکاربر فرامین درون   Log onباشد و به هنگام 

Script  ها را در محیطVB  وJAVA .می نویسند 
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می سازیم،سپس آنرا به اشتراک   Cها پوشه ای با نام دلخواه در ریشه درایو  scriptبرای اجرای 

  Scriptمی کنیم.اکنون یک   آن انتخاب Share nameرا به عنوان  Netlogonگذاشته و 

، نام  Logon Scriptنوشته و در پوشه فوق کپی   می کنیم.سپس در   BATنظیر یک فایل 

 ، فایل اجرایی، عمل خواهد کرد. Logonفایل اجرایی را می نویسیم.بدین ترتیب هنگام 

 

 Profileسربرگ  7-3 شکل

در مسیر دیگری ذخیره شود از  My documentاگر بخواهیم اطالعات کاربران عالوه بر 

Local Path  در بخشHome folder  استفاده  می کنیم.اگر بخواهیم کاربران اطالعات

و درایو مجازی را انتخاب کرده و با شیوه   Connectخود را روی سرور ذخیره کنند گزینه  

UNC(Universal Name Convention) کی را تعیین مسیر دسترسی به سرور و پوشه اشترا

 را بکار می بریم.برای مثال  Share nameمیکنیم. برای تعریف مسیر ابتدا نام سرور و سپس 

 .\\ali\data\server1می نویسیم : 

file://///server1/data/ali
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 کاربر در خط فرمان تعریف

 Run asت در وضعی DOSکافی است پس از باز کردن کنسول کاربر  تعریفبرای 

administrator   دستورNet User  با شکل کلی زیر استفاده کنیم:را 

 

 :123با رمز عبور    Aliکاربری به نام  تعریف:  1مثال

 

استفاده  *برای اختصاص رمزعبور بطور پنهان کافی است، در خط  فرمان  به جای  رمزعبور، 

 م.کنیم و به هنگام ساخت کاربر رمزعبور را اختصاص دهی

 

تا  دوشنبه  های روزبه گونه ای که  Aliبرای کاربر  تعیین ساعت و روزهای دسترسی :  2مثال

 :کند Logonتواند ب 16الی  7ساعت جمعه در 



  
70-869 آزمون – 10ویندوز پیکربندی  46  

 

 : نمایش کاربران تعریف شده  3مثال

 

 : نمایش ویژگی های هر کاربر  4مثال 

آخرین تغییر رمزعبور،ساعاتی ،  Logon؛ از جمله آخرین برای شناسایی ویژگی های هر کاربر

 دارد و اینکه کاربر عضور چه گروه هایی است. Logonکه کاربر اجازه 
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 (Groupگروه  )

 اختصاص مجوز یا حقوق دسترسی برای هاست. User Accountگروه مجموعه ای از هر 

 تند از  : انواع گروه ها عبار می شود.  بطور یکجا به مجموعه ای از کاربران از گروه استفاده 

: گروه هایی هستند که بطور محلی ساخته می شوند و دامنه کاری آنها Local Groupsالف ( 

 همان کامپیوتری است که روی آن ایجاد شده اند.
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، توسط  Domain Controller: به گروهایی اشاره دارد که در Domain Groupsب ( 

آنها تمام کامپیوترهایی است که به کنسول اکتیو دایرکتوری ساخته می شوند. دامنه کاری 

Domain  ،Join .شده اند 

          بطور پیش فرض ایجاد  10ویندوز : این گروه ها به هنگام نصب Built-in Groupsج( 

می شوند .به این گروه ها برخی از مجوزها و حقوق دسترسی به طور پیش فرض اختصاص 

اد سه نوع سطح دسترسی استفاده می شوند داده شده است. سه گروه  رایج  که  برای ایج

 عبارتند از : 

 Administrator اعضای این گروه باالترین سطح دسترسی را دارند و قابلیت ایجاد :

تغییرات گسترده در سیستم نظیر نصب و حذف برنامه ، ایجاد کاربران و عضویت آنها 

 ها و ... دیگر را دارند. Policyدر انواع گروه ها ،تغییر 

 Power Users اعضای این گروه هر چند توانایی نصب و حذف برنامه ها را ندارند اما :

می توانند تاریخ و ساعت سیستم ،تغییر در پس زمینه ویندوز ، اختصاص مجوز به پوشه 

 های ایجاد شده و ... را انجام دهند.

 Users اعضای این گروه فقط قادرند برنامه هایی که توسط :Administrators  نصب

این گروه  شوند. اعضایشده را بکار گیرند و پایین ترین سطح دسترسی را شامل می 

 حتی قادر به پیکربندی تاریخ و ساعت سیستم نیستند.

:گروه هایی هستند که سیستم عامل با توجه به   Special Groupsیا   System Groupsد(

 Everyone ،Authenticatedای نیاز کاربر، اعضای این گرو ه ها را مشخص میکند. گروه ه

users ،Dial up  ،Interactive می باشند.   از این نوع 
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 10گروه های پیش فرض در ویندوز  8-3شکل 

 در خط فرمان  Localمدیریت گروه ههای 

با شکل کلی زیر استفاده             Net localgroupاز فرمان  Localبرای مدیریت گروه های 

 می شود:

 

 جاری از فرمان به شکل زیر استفاده می کنیم: Localمایش گروه های برای ن
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 خواهیم داشت :  Mygroupبا نام  Localساخت یک گروه برای 

 

 خواهیم داشت :  گردد، Mygroupعضو گروه  Stuبرای اینکه کاربری با نام 

 



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 51  

 :، خواهیم داشت  Mygroupاز گروه  Stuبرای حذف عضویت کاربر 

 

شایان استفاده نمود. Forانجام کارهای تکراری  و مکانیزه سازی آنها می توان از فرمان  برای

ذکر است این فرمان سوییچ های متعددی دارد و در این بخش صرفا یکی از  قابلیتهای آن ذکر 

 شکل کلی فرمان به صورت زیر است :می گردد.

 

 ایجاد کنیم: User3الی  User1کاربر با نام های  3برای نمونه فرض کنید می خواهیم 

(، Startمقادیر ابتدایی ) INلحاظ می کنیم، سپس با استفاده از  Vابتدا متغییر دلخواهی مانند 

دستور مورد نظر که در  Doپس از فرمان ( را تعیین می کنیم.End( و پایانی )Stepتوالی )

 یم.( را به همراه رمز عبور وارد می کنNet userاینجا ساخت کاربر )
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 برای تایید می توان به صورت زیر رفتار کرد : 

 

 برای حذف کاربران ساخته شده در مرحله قبل خواهیم داشت :
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سوییچ اربرانی با اسامی و رمز عبور متفاوت ساخت.می توان، ک Fو سوییچ   Forتوسط فرمان 

F  تعداد سطر های فایل قابلیات خواندان اطالعات از درون فایل را دارد و حلقه تکرار آن به

برای این منظور یک فایل متنی با اسامی کابران و رمز عبور آنها در قالب داده وابسته است.

username,pass  نام فایل را در فرمان  ذکر                       )در هر سطر از فایل( ساخته و سپس

 به صورت زیر است : Fبا سوییچ  Forمی کنیم.شکل کلی فرمان 
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 Tokensبرای تعیین تعداد متغییرها از استفاده می کنیم. Delimsرای تعیین مرز متغییر ها از ب

شامل سه کاربر و رمزهای  myuser.txtدر اینجا ، از قبل ، فایل متنی  با نام استفاده می شود.

 Optionمختلف ساده شده است.نکته مهم عالوه بر رعایت دستور العمل، رعایت فاصله ها بین 

 ای فرمان است.ه

 

 Group Policiesهای گروهی  یا  سیاست

است و شامل مجموعه ای از   Group policyیکی از پر کاربردترین قابلیت های ویندوز 

هاست.سیاستهای  Computerها و  Userتنظیمات و پیکربندی های اجزای ویندوز روی  

و سیاستهای مربوط به  Computer configurationمربوط به کامپیوترها به واسطه گزینه 

و در  Restartاعمال می شوند.در مورد کامپیوترها  User configurationکاربران از طریق 

باید بعد از انجام پیکربندی انجام گیرد.تمامی نسخه  Log onو  Log offرابطه با کاربران  

به این ابزار از دستور  این  ابزار را پشتیبانی می کنند .برای دسترسی 2000های بعد از  ویندوز 

Gpedit.msc   و برای اعمال  تغییرات  از دستورGpupdate  . استفاده می کنیم  
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   9Group Policy-3شکل 

 Nonlocal group policyو   Local Group Policyبه دو صورت    ها   Policyانواع 

         اعمال  ر محلی پیکربندی های انجام  شده بطو  Local Group Policyد.در نوجود دار

برای  Workgroupدر محیط های .می شوند و در سایر کامپیوترهای شبکه تاثیری ندارند

 تک سیستم ها  خواهیم بود.تک  ناگزیر به پیکربندیها  Policyاعمال 

است.در  systemroot%\system32\GroupPolicy%ها محل ذخیره سازی آن

Nonlocal Group Policy  که در محیطDomain  وجود دارد،تمامی سیاست ها می توانند

تاثیر داشته باشند.به علت مدیریت   Siteو  Domain  ،OUروی  کاربران یا کامپیوترهای 

نمودن کاربران سیاستهای تعریف شده به طور   Log onبا  Domainمتمرکز در شبکه های 

 Gpedit.mscها از دستور   Policyمی شود.برای پیکر بندی  اتوماتیک به همه کاربران اعمال

       استفاده  Control Panel/Administrative tools/Local security Policyو یا در

 ها را نشان می دهد. password Policyمسیر دسترسی به  زیرمی کنیم.شکل 
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 Password Policy  10-3شکل 

شامل شش مورد به شرح   همانطور که درشکل فوق دیده می شود سیاستهای امنیتی رمز عبور

 زیر می باشند :

1- Enforce Password History لیستی از رمز عبورهایی که کاربر قبال استفاده کرده،را :

 است. 24مقدار آن صفر و حداکثر  دهد. حداقلنگه می دارد و اجازه تکرارآنها را نمی 

2- Maximum Password Ageور : مدت زمانی است که بعد از سپری شدن آن رمزعب

 روز است. 999منقضی می شود. حداقل آن صفر و حداکثر آن 

3- Minimum Password Age مدت زمانی است که بعد از سپری شدن آن کاربر می :

 روز است. 998تواند رمز عبور خود را تغییر دهد. حداقل یک  و حداکثر آن 

4- Minimum Password Lengthور : حداقل تعداد کارکترهایی است که برای رمز عب

 کاراکتر است. 14و حداکثر آن  1آن  شود. حداقلتعیین می 

5- Password must meet complexity requirement در صورت فعال بودن این :

کاراکتر و ترکیبی از حروف  6این معنی که حداقل  هباشد. بگزینه رمز عبور باید پیچیده 

 بزرگ، کوچک ، ارقام و عالیم باشد.
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6- Store password using reversible encryption با فعال شدن این گزینه رمز عبور :

بصورت قابل بازگشت ذخیره می شود تا بدین صورت سیستم های غیر مایکروسافتی بتوانند 

 به سیستم های مایکروسافتی متصل شوند.

 Account Lockout Policyبنام  User Accountبخش دیگری در تنظیمات سیاستهای  

.برای این منظور می گرددبه سیستم  کنترل  Log onتعداد دفعات   Policy وجود دارد.با این

 سه سیاست امنیتی به شرح زیر وجود دارد .

1- Account lockout duration که : مدت زمانیAccount  در حالتLock 

 دقیقه است. 99999آن صفر و حداکثر آن  . حداقلبود خواهد

2- Account Lockout thresholdد دفعاتی است که کاربر اجازه دارد : تعیین تعدا

 رمز عبور را اشتباه وارد کند.

3- Reset Account Lockout counter after مدت زمانی است که بعد از سپری :

شدن آن شمارنده تعداد دفعاتی که کاربر اجازه دارد رمز عبور را اشتباه وارد کند 

Reset  )خواهد شد)صفر. 

 

 Account Lockoutبخش سیاستهای   11-3شکل 
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 User Account  Controlمدیریت  

است .به کمک این قابلیت اجرای برنامه ها  UAC، 10ویندوز یکی از ویژگی های امنیتی 

منوط به انتخاب سطح دسترسی مناسب توسط کاربراست. بر اساس کنترل اعمال شده توسط 

UAC  می برد. واژه  کاربر در صورت نیاز سطح دسترسی را باالElevation Of privilege  

، با کاربر  Log ONبه هنگام  XPبه معنی باالبردن سطح دسترسی است .در ویندوز 

Administrator  یا کاربری عضو گروهAdministrators  فرایندElevation Of 

privilege  بطور اتوماتیک انجام میگیرد.بنابراین سطح دسترسی کاربر  از همان ابتدا

Administrator حتی اگر با کاربری عضو گروه   10ویندوز ر گرفته میشود.اما در درنظ

Administrators  وارد سیستم شویم، سوالی مبنی بر ادامه کار و تائید اجرای دستورات ،

می شود.مثال امکان اجرای یک کد مخرب در پشت زمینه ویندوز دیگر وجود نخواهد  پرسیده 

گزینه   User Account،از   Control panelکافی است در  UACداشت.برای تنظیمات 

Change User Account Control Setting  را کلیک و توسطSlider  می توان یکی از

 Always Notify(More secure)  ،Notify me only when program tryموارد : 

to make change to my computer ، Notify me only when program try to 

make change to my computer (Do not dim my desktop)  وNever Notify  را

 را ببینید.زیر انتخاب نمود.شکل 
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 UACپیکر بندی  12-3شکل 

 Computer configuration / windows از مسیر Group policyدر  UACتنظیمات 

setting /security setting /local policy/security option زیر  .شکل.انجام می شود

 ها را نشان می دهد.  policyاین 

 

 User Account Control Policy 13-3شکل 

 ها را توصیف می کنیم : Policyدر ادامه این 

1- User Account Control: Use Admin Approval Mode for the built-in 

Administrator account 
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 Log( ، به سیستم  Built-in) Administrator، حتی  اگر کاربر  Policyبا فعال شدن این 

on  کند ، آنراStandard user  در نظر می گیرد و برای اجرای برنامه  افزایش سطح دسترسی

 Administratorغیر فعال باشد ، کاربر   Policyاز آن سوال می شود.در صورتی این 

(Built-in.اجازه همه کار را دارد ) 

2- User Account Control: Allow UIAccess applications to prompt for 

elevation without using the secure desktop. 

 Elevation Ofبه برنامه هایی که بهنگام انجام و ایجاد تغییرات  درخواستی مبنی بر تغییردر  

privilege  را به ویندوز می دهندUIAccess  می گویند.با فعال کردن این گزینهDesktop  

تا وقتی که پاسخ سوال داده نشده ،  Desktop secureی رود. در نم  Secureبه حالت 

Desktop  .در دسترس نخواهد بود 

3- User Account Control: Behavior of the elevation prompt for 

administrators in Admin Approval Mode 

عضو گروه در رابطه با کاربران  Elevation Of privilegeرفتار  Policyاین 

Administrators   می کند و شش انتخاب دارد :  بررسیرا 

:پیش فرض بوده و بدون اینکه پیامی به کاربر دهد  Elevate without promptingالف ( 

 را انجام می دهد . Elevation Of privilegeفرایند 

: هر گاه برنامه ای  فرایند  Prompt for credentials on the secure desktopب ( 

Elevation Of privilege  این نماید.نیاز دارد از کاربر اطالعات  امنیتی درخواست می را

  Privilegeقرار داریم .اگر کاربر اطالعات   Secure Desktopدر حالتی است که در مد 

 را صحیح وارد کند در باالترین سطح دسترسی قرار می گیرد.
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: هر گاه برنامه ای  به فرایند  Prompt for consent on the secure desktopج ( 

Elevation Of privilege  نیاز دارد ، در مدSecure Desktop  از کاربر پرسیده می شود

پاسخ دهد با باالترین سطح دسترسی   permitکه به کار ادامه می دهی یا خیر ؟ اگر کاربر با 

 به کار ادامه خواهد داد.

 Secureالعات امنیتی پرسیده میشود اما به مد : از کاربر اطPrompt for credentials د(

Desktop .نمی رود 

: از کاربر پرسیده می شود که به کار ادامه می دهی یا خیر ؟ اما به  Prompt for consent ه(

 نمی رود. Secure Desktopمد 

: وقتی عملیاتی برای یک برنامه Prompt for consent for non-Windows binaries و(

انجام میشود و احتیاج با باال بردن سطح دسترسی دارد آنگاه کاربر در مد  Microsoftغیر 

Secure Desktop  باید آنرا باDeny   با    رد یاPermit .بپذیرد 

4- User Account Control: Behavior of the elevation prompts for standard 

users 

می کند و شامل   کاربران استاندارد بررسی  رفتار افزایش سطح دسترسی را برای Policyاین 

 انتخابهای زیر است :

: هر گاه به افزایش سطح دسترسی نیاز باشد اطالعات  Prompt for credentialsالف ( 

 نمی رود.       Secure Desktopامنیتی را از کاربر درخواست می کند اما به مد 

طور اتوماتیک اجازه هیچ کاری به :ب Automatically deny elevation requestsب ( 

 کاربر داده نمی شود .
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 Secure: در مد  Prompt for credentials on the secure desktop: (Default)ج ( 

Desktop  .اطالعات امنیتی از کاربر درخواست می کند 

5- User Account Control: Detect application installations and prompt 

for elevation 

به هنگام نصب یک برنامه افزایش سطح دسترسی انجام می گیردو ازکاربر اطالعات امنیتی 

 درخواست می کند.در حالت غیر فعال درخواست اطالعات امنیتی نخواهد داشت.

6- User Account Control: Only elevate executable files that are signed 

and validated 

 تبر را قبول می کند و بطور پیش فرض غیر فعال است .فقط فایلهای اجرایی مع

7- User Account Control: Only elevate UIAccess applications that are 

installed in secure location 

که در محیط امن نصب شده  UIAccessافزایش سطح دسترسی فقط برای برنامه هایی از نوع 

 اند ، انجام می دهد.

8- Run all administrators in admin approval mode 

و کاربران گروه  Administrator built-inرا برای کاربران  UACویژگی 

Administrators  فعال می کند.ابتدا اینPolicy  باید فعال شود و سپس کامپیوترRestart 

ربرانی و کا  Built-in administratorsهای مربوط به  Policyگردد.الزم به ذکر است که 

 مرتبط می شوند. Policyهستند به این  Administratorsکه عضو گروه 

9- Switch to the secure desktop when prompting for elevation 
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می شود؛بدون          انجام   Secure Desktopهمه درخواستهای افزایش سطح دسترسی در مد 

 .توجه به تنظیمات کاربران استاندارد و مدیر 

10- Virtualize file and registry write failures to per-user locations 

رخ دهد   write failuresدر صورتیکه کاربر بخواهد در رجیستری تغییری دهد  و مشکل 

همان لحظه به کاربر پیام خطا داده نمی شود و همان عملکرد برای کاربر مجازی سازی می 

 جیستری است که کاربر اجازه دسترسی به آن را دارد.شود.این مجازی سازی در بخش از ر

 Configuring User Rightsپیکربندی حقوق کاربر یا 

دارای سیاستهای واگذاری حقوق کاربران،تعیین می کند کدام یک از کاربران یا گروه ها  

 ، برای مثال کدام کاربر یا گروه قادرباشند می بر روی کامپیوتر دسترسی یا Log on حقوق

زیر ازمسیرکند.پیکربندی سیاستهای واگذاری حقوق کاربران  Shutdownاست سیستم را 

 انجام می شود:

Computer-configuration/windows-settings/security-settings/local 

policy/user rights assignment 

 برخی از  گروه های  واگذاری حقوق کاربران  در جدول  لیست شده اند.

 شرح نام گروه

Administrators .اعضای این گروه به کالینت دسترسی نامحدود دارند 

Backup operators 
اعضای این گروه قادرند به فایلها و پوشه های محدود شده ، 

 با هدف تهیه پشتیبان دسترسی داشته باشند.
Event Log 

Readers 
 را بخوانند. Event logقادرند داده های ذخیره شده در 
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Network 

configuration 

operators 

 را تغییر دهند. IPاعضای این گروه قادرند تنظیمات ادرس 

Performance log 

users 
 قادرند کارایی سیستم را اندازه گیری و ثبت نمایند.

Power users .امکان حذف یا نصب نرم افزار و تغییرات سیستمی را ندارند 

Remote Desktop 

users 

 اجازه  ورود از راه دور  را دارند. هاعضای این گرو

Audit Policy: 

برای  کنیم.استفاده می auditing قابلیت، از فعالیتهای کاربران و سیستم عاملره گیری برای 

را بواسطه  است که امکان نظارت،رفع اشکال Policy، شامل چندین  10ویندوز این هدف 

 Eventتوسط  Auditing Policyیکربندیپازحاصل  رویدادهایفراهم می سازد. این قابلیت

Viewer   است.قابل  بررسی 

  

 Audit Policy 14-3شکل 
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                 Administrative Toolsوارد بخش  ، Event viewerدسترسی به  کنسول برای 

در وقایع ثبت شده را بررسی می نمائیم. Windows Evnet Log.سپس از بخش می شویم

 قرار دارند. Securityنیتی در بخش های ام Policyضمن

 

 Application log 15-3شکل 

 های محدودیت نرم افزار Policiesو  AppLockerبکارگیری 

Policies های محدودیت نرم افزار 

Policy به بعد مطرح شدند و قابلیت اغلب  7ها از ویندوز گیری نرم افزار  ی محدودیت بکارها

 مسیر زیر ممکن است: از Policyپیکربندی این نوع .اندته یافگسترش  10ویندوز در آن ها 

Computer configuration\Windows setting\Security setting\Software Restriction 

Policies 

 سطوح امنیتی و قوانین پیش فرض به سه قسمت زیر تقسیم می شوند :

1- Disallowedنامه ها نخواهند بود.: با انتخاب این قانون، کاربران قادر به اجرای بر 
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2- Basic User با انتخاب این قانون،کاربران قادر به اجرای برنامه ها خواهند بود بدون :

 نیاز داشته باشد. Administartorآنکه به حقوق دسترسی در سطح 

3- Unrestricted اگر این قانون به عنوان پیش فرض انتخاب شود، کاربران قادر به :

ود مگر آنکه آن برنامه توسط قوانین محدودیت نرم افزار اجرای برنامه ها خواهند ب

 مسدود شده باشد.

 

 Security Level  3-16شکل

 AppLockerقوانین کنترل برنامه ها توسط 

 AppLockerوجود دارد  10ویندوز  Enterpriseقابلیت جدیدی که در ویرایش 

هاست با این تفاوت که بسیار شبیه قوانین محدودیت نرم افزار  AppLockerاست.قوانین 

مزایایی نظیر اعمال قوانین به کاربران و گروه های خاص و غیره را شامل می شود.قوانین پیش 

فرض بهنگام نصب ویندوز به طور اتوماتیک جهت دسترسی به برنامه ها و قابلیتهای ویندوز 

 .را نمایش می دهد AppLockerمسیر دسترسی به قوانین  زیرتعریف شده اند.شکل 
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 Applocker 17-3شکل

 جدیدی ایجاد کرد. Ruleمی توان  Applockerبا کلیک راست روی هر یک از انتخابهای 

 

 Ruleایجاد  18-3شکل

 می کنیم. Ruleمورد نظر برای  Actionسپس اقدام به معرفی کاربر و   
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 Actionتعیین نوع  19-3شکل 

 اکنون یکی از سه انتخاب زیر را انجام می دهیم

 

 شرطتعیین  20-3شکل 

 

مشابه شکل زیر حتی می توان نگارش برنامه شود. Blockکه قرار است  APPتعیین برنامه یا 

 را تعیین نمود.



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 69  

 

 نام ومسیر فایل اجراییتعیین  20-3شکل 

 .نوشته شده تعیین می کنیم Ruleبرای  اکنون نام 

 

 Rule nameتعیین  21-3شکل 
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  10ک در ویندوز مدیریت دیسفصل  چهارم     

 آنها.دائمی داده ها و اطالعات هستند  جانبی ،محل ذخیره ای ههارد دیسک ها به عنوان حافظه 

سیستم متصل می مادربُرد به  ATA  ،PATA،SATA ،SCSIنظیر   واسط هاییاز طریق 

پاکسازی هارد دیسکها از فایلهای غیر ضروری ،.مدیریت کالسترها که خود واحد شوند.

.برای رفع این مشکالت هارد ها خواهد شدکارایی  سبب بهبود می باشند،  سازی فایل ها ذخیره 

 استفاده می کنیم . Defragmenterو  Disk cleanupاز ابزار 

 Disk cleanup -الف 

 Recycle bin ،Temporary internetفایلهای غیر ضروری  نظیر ، Disk cleanupابزار 

files ،Hibernation files ،setup Log files  را حذف می کند.همچنین می توان انواع

فایلهایی را که مورد نیاز نیست انتخاب نمود و سپس حذف کرد.اجرای این فرمان از طریق 

Start Search Box  توسط،  Disk cleanup  امکان پذیر است.برایCleanup system files 

control  می بایست با کاربری با سطح دسترسیAdministrator .اقدام نمود 
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 Disk Cleanupو  General  سربرگ 1-4شکل 

 Defragmenting Disk–ب 

ملکرد ع ،سببروی دیسکفایل  هرکالسترهای با مرتب سازی  Defragmenting Diskابزار 

 Internal & External Hard Disks. این ابزار در انواع دیسک نظیر  دیسک می شوند موثرتر

به ظرفیت و میزان قطعه  Defragکاربرد دارد.مدت زمان فرایند   VHDو  USB Storageو 

 10ویندوز قطعه بودن دیسک  وابسته است، که  می تواند چند دقیقه تا چند ساعت باشد.در 

(  و گرافیکی Schedule،  زمانبندی شده)Dfrgui.exeبا  این قابلیت به سه طریق،  خط دستور

و فرایند اجرای آن به صورت گرافیکی  Defragپنجره  دسترسی به زیرقابل اجراست .شکل 

 را نشان می دهد.



  
70-869 آزمون – 10ویندوز پیکربندی  72  

 

 Defragmentation 2-4شکل 

را  Bad sectorو  File system errorی مانند می توان مشکالت Error Checking توسط

 داد. بهبودبرطرف نمود و کارایی کامپیوتر را 

 

  Error check 3-4 شکل
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 10ویندوز  پیکر بندی هارد دیسک در 

 Diskدو ابزار اصلی برای مدیریت دیسک ها وجود دارد، یکی  ، 10ویندوز در 

Management MMC Snap-in  و دیگری فرمانDiskpart.  چگونگی مدیریت و ساماندهی

ویندوز فایلهای ذخیره شده روی هارد دیسک بر اساس نوع سیستم فایل آنها تعریف می شود. 

)حداکثر سایز  FAT32(،4GBبرابر با  Volumeحداکثر سایز ) FAT، سیستم فایلهای 10

Volume 32برابر باGB،)exFAT  حداکثر سایز(Volume  256برابر باTB و )NTFS  حداکثر(

 می کند. ( را پشتیبانی 256TBبرابر با Volumeسایز 

، که با ندسته مدیریتقابل  Dynamic Diskو  Basic Diskبه دو روش هارد دیسک ها 

 GPT(GUID Partitionو  MBR(Master Boot Record)ای پارتیشن بندی بنام های سبکه

Table) .داد های ذخیره شده روی هارد دیسک را میتوان  ساماندهی کرد 

 Platters  ،Read/write) شامل  Physical Componentsاجزای هارد دیسک به دو گروه 

head،Actuator  وActuator arm and axis  و )Logical components  شامل(Tracks  ،

Sectors  ،Clusters  وFiles.تقسیم می شوند ) 

داشتند.اما سازندگان هارددیسک،  Byte 512هایی با اندازه  Sectorهارد دیسک های قدیمی 

 Advanced Fomatارائه کرده اند و آنرا  4KBیا  4096های بزرگتری با سایز  Sectorامروزه 

disk هردو نوع    10دوز نامیده اند.وینSector  هایStandard  وAdvanced Format disk 

را به  Windows+Xآن کافی است  Sectorمی کند.برای شناسایی  نوع درایو و   را پشتیبانی 

کلیک کنیم.سپس در خط فرمان به  Command Prompt (Admin)کاربرده و روی گزینه 

 صورت زیر می نویسیم:
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Fsutil fsinfo ntfsinfo   C: 

 پنجره ای  به شکل زیر نمایش داده می شود.

 

 Fsutilخروجی  4-4 شکل

 Advanced Formatباشد ، بدین معنی است که  512بزرگتر از   ”bytes per sector“چنانچه 

Disk  .استفاده شده است 

، درسیستم های MBR)استاندارد پیشین و سنتی(، با سبک پارتیشن   Basicهاردهایی از نوع

است و نوع پیش فرض  Basic Volumeبکار می روند.این نوع دیسک شامل  XP ملی  نظیرعا

 Extendedو  Primary Partitionدر همه سیستم های عامل است .در این نوع هارد به 

Partition  .تقسیم میشودExtended Partition  پارتیشن  128را می توان حداکثر بهLogical 

نمود.این  Shareیا  Splitنمی توان داده ها را  Basicشن  دیسک تقسیم نمود.روی هر پارتی

را فراهم می کند.در صورتیکه بخواهیم بیش از چهار  Primaryروش حداکثر چهار پارتیشن 
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می سازیم.سپس   Extendedو یک پارتیشن  Primaryپارتیشن داشته باشیم ،یک پارتیشن 

دیسکهای  Extendedتقسیم  می کنیم.امکان  Logicalبه چندین پارتیشن  Extendedپارتیشن 

Basic  بعد از ویندوزVista  فراهم شده است.ایجاد پارتیشنExtended  فقط از طریق

Diskpart  امکانپذیر است بنابرین با کلیک راست در بخشUnallocated space    نمی توان

ه آمده است. جهت پیکر در ادام Diskpartاین نوع  پارتیشن را ساخت.نحوه استفاده از فرمان 

و سپس  My computerبا کلیک راست روی  Dynamicو   Basicبندی انواع دیسکهای 

Manage  و گزینهDisk management    را انتخاب می کنیم و یا در خط فرمان

Diskmgmt.msc .را بکار   می بریم 

 

   5Disk Management-4 شکل

را پشتیبانی می کنند و یک ناحیه  NTFSایل ،تنها سیستم ف Dynamicهاردهایی از نوع 

برای مدیریت  Logical Disk Manager(LDM) Databaseخصوصی از دیسک را به نام 

 Offsetsها ،  Volume، شامل انواع LDMذخیره سازی بکار می برند.پایگاه داده 

،Membership  ها وVolume letter     می باشد.این نوع دیسک شامل تعداد زیادیVolume 
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است.ویژگی اصلی  Basic Diskدر   Primary Partition( است که مشابه 2000)تقریبا 

 Basic، قابلیت اطمینان  و احیاء پذیری است.بهنگام تبدیل دیسک های  Dynamicدیسکهای 

، داده ها سالم می مانند ولی در حالت بر عکس می بایست ابتدا از داده ها پشتیبان   Dynamicبه 

را انجام  Basicبه  Dynamicها را حذف کرده و بعد تبدیل  Volumeنیم و سپس تهیه ک

پشتیبانی افزونگی و به واسطه آن تحمل پذیری  Dynamicدهیم.قابلیت مهم دیسکهای 

خطاست.با افزونگی به جای استفاده از یک هارد دیسک از چندین هارد دیسک استفاده می 

که در انواع نرم افزاری  RAID(Redundant Array of Independent Disks)شود و با قابلیت 

های دیسکهای  Volumeتحمل پذیری خطا مُیسر می شود.انواع  و سخت افزاری وجود دارد

Dynamic عبارتند ازMirror,Simple Spanned,Striped, وRAID-5. 

پارتیشن  این.شودایجاد می  10در هر بار نصب ویندوز  System Reservedپارتیشنی به نام  

 ، محیطBoot Manager سیستم، کدهایراه اندازی تنظیمات  شامل بانک اطالعاتی 

Recovery هایویندوز و فضای ذخیره شده برای برنامه startup  و برخی مسائل مربوط به

 سبب غیر فعال شدن قابلیتحذف این پارتیشن، ) BitLockerرمزنگاری با استفاده از 

BitLocker  )باید یک حرف را به آن پارتیشنمحتویات این  برای دیدنت. اسخواهد شد ،

 اد.اختصاص د

  Storage Spaceفضای انباره یا مدیریت 

و  Storageوجود دارد که امکان افزودن  Storage Space، ویژگی به نام  10ویندوز در 

Hard Pool   را بدون نیاز به خرید تجهیزاتSAN  به سیستم را فراهم می سازد.با، Storage 

Space  می توان یکStorage pool   ایجاد کرد، بطوریکه بتوان آنرا از چندین دیسک فیزیکی

دارد آن است که می توان دیسکها را به /از  Storage poolsگسترش داد.قابلیت مفیدی که 
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Pool  اضافه یا حذف نمود.این قابلیت در مورد دیسک های مجازی نیز صادق است.هر دیسک

 معرفی می گردد. Logic Unit Numberیا  LUNغلب با مجازی ا

یک هارد دیسک  داخلی یا خارجی ، حداقل ، می بایست  storage Spacesبرای پیکربندی 

UFD  ،SAS  ،SATA   بهStorage  اضافه نماییم.درایوی که اضافه می شود، فرمت شده و به

برای مطمئن بود. Backupپیکربندی می گردد.بنابراین باید از داشتن  Poolعنوان بخشی از 

کلیک کنیم.تذکر اینکه  Storage Spaceروی  Control Panelاز  Storage Spaceپیکربندی 

نصب  بامی بایست دیسک ها را به تعداد مورد نظر اضافه نمود.برای این منظور            از قبل 

 GPTویا  MBRهای  Partition styleو سپس یکی از  هکرد  Initialize، ابتدا آنرادید جهارد 

ی  Partition Styleاست از  2TBفضای هارد دیسک بیش از  برای آن انتخاب می کنیم.اگر

GPT  و در غیر این صورت ازMBR .استفاده می کنیم 

مود)برای تبدیل ن GPTبه  MBRرا با پارتیشن هایی از نوع  Basicمی توان یک دیسک از نوع 

 گرفت( Backupاینکار می بایست ابتدا از اطالعات دیسک 

 

 جدید Poolتعریف  6-4شکل 
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نمایان می شود.دو  7-4پنجره ای  Create a new pool and storage spaceبا کلیک روی 

دیسک مجازی که از قبل اضافه کرده ایم را انتخاب می کنیم.این دو دیسک مجازی ، 

Storage pool وی جاری را تشکیل می دهد.واضح است  تعداد هارد دیسک ها را می سناری

اضافه می  Poolتوان اضافه نمود.البته هشداری  مبنی بر حذف شدن اطالعات هاردهایی که به 

 کلیک می کنیم. Create poolشوند در باالی شکل نمایان است.در پایان روی کلید 

 

 Poolافزودن هارد به  7-4شکل

ها را فراهم می  Volumeامکان پیکربندی منعطف  Storage Spaceاسطه  ،بو 10ویندوز

ها امکان حفاظت داده ها را وابسته به  Volumeکند.بطوریکه هر یک از سطوح پیکربندی 

 شامل چند هارد دیسک  افزونه باشد به شرح زیر ممکن می سازد. Storage poolاینکه 

 داده ها از دست می روند.شود  Fail: اگر دیسک  Simple(none) –الف 

، حداقل در دو دیسک فیزیکی  Pool: هر فایلی ذخیره شده  در  Two-Way mirror –ب 

 هستند.در این حالت حداقل دو دیسک نیاز داریم. Mirroringمتفاوت قرار دارد و داده ها 
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 ، حداقل در سه دیسک فیزیکی Pool: هر فایلی ذخیره شده  در  Three-way mirror –ج 

شوند داده ها از دست خواهند رفت.در  Failبا هم    متفاوت قرار دارد.اگر دو هارد دیسک

 این حالت حداقل به پنج دیسک نیازمندیم.

: در این حالت حداقل سه هارد دیسک نیاز است.داده ها در دو دیسک فیزیکی  Parity –د 

شوند.این روش از حداقل  در دیسک دیگر ذخیره      می Parityذخیره می شوند و اطالعات 

به علت محاسبه اطالعات   Disk I/Oفضای دیسک استفاده می کند اما سربار زیادی روی 

Prity  خواهد داشت.این روش بهRAID-5 .معروف است  

-Twoاز این در ادامه سناریوی آموزشی نظربه اینکه دو هارد دیسک داریم می توان گزینه 

way mirror .را انتخاب نمود 
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 Poolمدیریت  8-4شکل 

می توانیم دو    گیگابایت می باشند  5با توجه با ظرفیت دو دیسک مجازی که هریک 

Storage Space  به شکل زیر بسازیم.به ظرفیتهایStorage Space  ها توجه کنید. هر یک

 ازآن ها به صورت یک درایو در لیست درایوها نمایان می شوند.
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 Poolمدیریت فضای  9-4شکل 

نمودن دیسکها  Dynamic، می توان با  Storage Spaceالزم به ذکر است که عالوه بر 

را نیز برای  محافظت از داده ها  RAID-5و ,Mirror, Simple ,Spanned, Stripedقابلیتهایی 

 Spannedشدن به سه روش  Dynamicبعد از  4و  3به کار بُرد.دش شکل زیر دو هار دیسک 

 ،Strip  یاRAID0  وMirror  یاRAID1 .پیکربندی شده اند 
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  Layoutانواع   4-10شکل

در نظر گرفته شده است .این دستور مجموعه  Diskpartدستور   FDISK، بجای  10ویندوز در 

می کند.از طریق آن می توان    را در خط فرمان فراهم   Disk managementای از قابلیتهایی

Basic Disk  را بهDynamic Disk امکان ایجاد پارتیشن روی هارد  از طرفی،بدیل نمود.ت

را به ارمغان می آورد. برای نمایش لیست دارد دیسک و هر آنچه که برای مدیریت دیسک نیاز 

دستور به صورت زیر استفاده میشود.دیسک یا از ها  Volumeو  پارتیشن ها  دیسک ها ، 

یا خام   RAWشان داده شده است. منظور از ن *فعال یا انتخابی با  عالمت  Volumeپارتیشن یا 

 ،Volume .ی است که فرمت نشده است 
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 نمایش لیست دیسک ها 11-4شکل 

و و ایجاد پارتیشن های  5GBبا ظرفیت  Primaryنیز مراحل ایجاد پارتیش   زیرشکل 

Extended  وLogical  (  15با ظرفیت باقیمانده از دیسکGB ).فرمان را نشان می دهدClean 

 NTFSسیستم فایل  Formatتمامی پارتیشن ها و داده های دیسک را حذف می کند.در فرمان 

 می باشد. Quickتعیین شده  و نوع فرمت سریع یا 
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ایجاد پارتیشن  12-4شکل  

 می دهد.   را نشان Diskpartرا  توسط فرمان  Stripe Volumeمراحل ایجاد 
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 VHD(Virtual Hard Disk)پیکر بندی  هارددیسک مجازی یا 

 VHDمی کند.فایلهای     ،فایلی است که عملیات دیسک استاندارد را پشتیبانی  VHDقالب 

جهت ارتباط دیسکهای مجازی با ماشینهای  Virtual PCو  Hyper-V،Virtual Serverتوسط 

 Microsoft Data Protectionمجازی قابل استفاده هستند.همچنین این نوع فایلها توسط 

Manager،Windows Server Backup،Client Computer  Backup  نیز بکار می

 Diskpart یا در خط فرمان از  و Disk Managmentبرای این منظور از ابزار گرافیکی روند.

، میزان ظرفیت  تعیین شده برای دییسک مجازی از  VHD.به هنگام ایجاد استفاده می شوند

شده   Deattachکامپیوتر دیسک  مجازی  Restartبا طرفیت دیسک واقعی کسر خواهد شد .

 نمود. Attachمی بایست آنرا   و به هنگام استفاده 

 

 Create VHD 15-4شکل

، فرمت دیسک خواهد شدذخیره در آن  VHD،درایوی که فایل Create VHDانتخاب  با

ز آن در و بیشتر ا  2040GBپشتیبانی  دیسک های مجازی با حداکثر ظرفیت  VHDمجازی )

اختصاص ظرفیت  Fixed size( ونوع دیسک مجازی)VHDXبا  8.1 های جدیدتر از ویندوز
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اختصاص ظرفیت بطور پویا   Dynamically expandingانتخاب شده بطور یکجا از دیسک و 

 به دیسک مجازی( انجام می گیرد.

 

 VHDپیکربندی 16-4شکل 

ساخته شده است  20GBازی با ظرفیت همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، دیسک مج

 اما هنوز قابل استفاده نیست.
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 VHD 17-4 شکل

نموده و سپس همانند یک  Initializeاکنون با کلیک راست روی دیسک ایجاد شده ابتدا آنرا 

 دیسک واقعی آنرا فرمت می کنیم.

 

 آماده سازی اولیه دیسک 18-4شکل 
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 ا تعیین و سپس آنرا فرمت می کنیم.دیسک مجازی رPartition styleدر ادامه 

 

 انتخاب پارتیشن استایل 19-4شکل 

 در پایان یک دیسک مجازی برای انواع کاربردها فراهم می شود.

 

 دیسک مجازی تعریف شده  20-4شکل 
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 نماییم .  Detachکرده و سپس  Offlineبرای حذف دیسک مجازی ابتدا آنرا 

 

 حذف دیسک مجازی 21-4شکل 

 می سازیم.  DiskPart  با گیگا بایت 2با ظرفیت یسک مجازی دتعریف 

 

 تعریف دیسک مجازی 22-4شکل 
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 آن اشتراک منابع و  مجوز هایفصل  پنج  

است.منابع نرم افزاری نظیر بانکهای اطالعاتی اشتراک منابع یکی از اهداف اصلی برپایی شبکه 

ان به اشتراک گذاشت.اما برای و سخت افزاری نظیر دیسکهای نوری و چاپگرها را می تو

 Shareبررسی هویت کاربران و اجازه دسترسی آنها به منابع می بایست مجوزهای مناسب یا  

Permission به آنها اختصاص داده شود.پروتکلی که برای اشتراک منابع در ویندوز استفاده

 است. SMB(Server Message Block)میشود

پیش بینی شده است.اما قبل از بیان این   10ویندوز ی در متنوعجهت اشتراک منابع مسیرهای 

می پردازیم.برای این منظور    پیشرفته اشتراک منابع روش ها به معرفی پیکربندی و تنظیمات 

برای استفاده خواهیم کرد.   Network and sharing centerگزینه از  Control Panelدر 

را با یکی از  Network And Sharing Centerبازخوانی تنظیمات جاری شبکه قسمت 

 دهای زیر باز کنید.متُ

 Openراست کلیک کرده و سپس روی گزینه  taskbarدر  Networkروی آیکون  -الف

Network And Sharing Center .کلیک کنید 

 را تایپ کنید. Sharingعبارت  Startدر قسمت صفحه -ب 

راست کلیک کرده و گزینه  Network و روی آیکون File Explorer نباز کرد پس از -ج

Properties .را انتخاب کنید 

 نشان می دهد.  Control panelشکل زیر دسترسی به این پنجره را از طریق 
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Network and sharing center 1-5 شکل  

از  Advanced Sharingقسمت  در Network And Sharing Centerپس از باز کردن 

 Networkشایان ذکر است که اطمینان حاصل کنید. file and printer sharingبودن  فعال

Profile   یاNetwork Location  بطور پیش فرضPrivate .می باشد 

به یک شبکه متصل   می شوید حتما  10ویندوز زمانی که به عنوان یک کامپیوتر جدید دارای 

اند یکی از گزینه می تو Network Locationرا انتخاب کنید.  network locationباید 

باشد. بعد از انتخاب یکی از این گزینه ها  Domainو یا  Private ،Gust or Publicهای 

 ویندوز تنظیمات متناسب را برای فایروال و تنظیمات امنیتی را اعمال می کند.

Network Location  از نوعPublic  برای مکانهایی عمومی مانند         فرودگاه ها توصیه

 توصیه می شود. Privateدر حالی است که در منزل  به کار گیری  پروفایل  ند. ایشومی 
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 Advanced Sharingتنظیمات  2-5شکل 

برای حفاظت از کامپیوتر و اطالعات خود و جلوگیری از هک شدن از انتخاب مناسب یکی 

هنگام استفاده از را  Privateاز این گزینه ها اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال اگر گزینه 

Wi-Fi .کافی شاپ انتخاب کنید کامپیوتر شما پتانسیل بالقوه برای هک شدن را دارد 

 هر یک از این سه گزینه ها دارای خصوصیات زیر می باشند:

 Private این گزینه نشان می دهد که کامپیوتر شما به یک شبکه امن وصل شده :

ای عمومی مثل کافی شاپ و یا فرودگاه است. این گزینه را برای استفاده از شبکه ه
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پس از  File and Printer Sharingو  Network Discoveryانتخاب نکنید. 

انتخاب این گزینه فعال هستند. به این معنی که شما می توانید به کامپیوترها و 

دستگاههای دیگر در شبکه دسترسی داشته باشید و همینطور سایر کامپیوترهای شبکه 

اهده و استفاده از کامپیوتر و دستگاههای متصل به سیستم شما را خواهند امکان مش

 داشت.

 Guest or Public اگر امکان شناسایی سایر کامپیوترها در شبکه را ندارید و قصد :

استفاده از شبکه عمومی را دارید این گزینه را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه 

د ماند و باعث ایمن شدن محیط کاری شما خواهد کامپیوتر شما در شبکه پنهان خواه

 File and Printerو  Network Discoveryشد. الزم به ذکر است گزینه های 

Sharing .در این حالت غیر فعال خواهند بود 

 Domain اگر در یک محیط کاری متصل به :Domain  هستید این گزینه بهترین

ه سیاست های مناسب را برای این نوع انتخاب خواهد بود. به طور معمول مدیر شبک

 اتخاذ خواهد کرد. Group Policyاز شبکه از طریق 

 Change Advancedاگر گزینه نامناسب را به اشتباه انتخاب کرده اید می توانید از قسمت 

Sharing Setting  موجود درNetwork And Sharing Center  گزینه مناسب را انتخاب

 انجام دهید.کرده و تنظیمات آن را 

 اشتراک منابع و روش های آن 

 shareبا مجوز های اشتراک همراه است.مجوزهای اشتراک منابع یا اساسا اشتراک منابع 

permissions  برای هر گروه یا کاربر به تفکیک قابل تعیین هستند. انتخابAllow   به معنی

 این مجوزها عبارتنداز :به معنی عدم اجازه دسترسی   می باشند.  Denyاجازه دسترسی و
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1- Full Control : کاربر یا گروه انتخابی ،امکان خواندن، افزودن و حذف و تغییر فایل

 است. owner،اختصاص مجوز به سایر کاربران را دارد و مشابه مجوز 

2- Change : کاربر یا گروه انتخابی ،امکان خواندن، افزودن و حذف و تغییر فایل را

 دارد.

3- Read : گروه انتخابی ،فقط امکان خواندن فایل را دارد.کاربر یا 

مطرح  Advance Shareو  Basic Share اما برای اشتراک منابع دو روش کلی به نام های 

 Read/Writeو  Readاشتراک منابع محدود به مجوزهای پایه شامل  Basic.در روش است

ر کلیک راست کرده و است.برای اشتراک منابع با این روش کافی است روی پوشه مورد نظ

کلیک کنیم.شکل زیر   …Shareروی گزینه  Sharingاز سربرگ  Propertiesبا گرفتن 

 را ببینید.

 

 فعال سازی اشتراک پوشه 3-5شکل 



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 95  

 پنجره ای به شکل زیر نمایان می شود. …Shareپس از کلیک روز گزینه 

 

 Basic Share 4-5شکل 

ی به پوشه اشتراکی اضافه شده است.پس از افزودن برای دسترس U1در اینجا کاربری به نام 

برای  Read/Writeمی دهد مجوز   کاربر می بایست مجوز آنرا تعیین کنیم.شکل زیر نشان 

 تعریف شده است. U1کاربر

 

 Basic Share 5-5شکل 

،  Fullهای  Permissionاما برای اشتراک منابع در حالت پیشرفته که امکان اختصاص 

Change  وRead   را به همراه تعیینShare name تعداد دسترسی های همزمان را فراهم  و
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روی  sharingگرفتن از پوشه مورد نظر از سربرگ  Propertiesمی سازد می بایست پس از 

 کلیک کنیم.شکل زیر این موضوع را نشان می دهد. …Advanced sharingگزینه 

 

  Advanced Sharing 6-5شکل 

 Shareرا عالمت می زنیم و سپس  share folderمشابه شکل زیر ابتدا گزینه در مرحله بعدی 

name  را انتخاب می کنیم.بطور پیش فرضshare name  نام پوشه ای است که به اشتراک

گذاشته شده است.سپس تعداد دسترسی های همزمان به پوشه اشتراکی را تعیین می کنیم.مقدار 

 مان است.دسترسی همز  20آن بطور پیش فرض 
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 dataبه نام  Share nameاشتراک پوشه ای با  7-5شکل 

 مورد نظر را با کلیک روی کلیدی به همین نام تعیین   می کنیم.  Permissionsدر گام بعدی 
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 Everyoneبه گروه  Readاختصاص مجوز  7-5شکل 

می کنیم.بطور       انتخاب  permissionsدر ادامه کاربر یا گروه مورد نظر را برای اختصاص 

 allowاز نوع  Readمجوز  everyoneپیش فرض به هنگام اشتراک پوشه ها به گروه 

 اختصاص داده شده است.

 منابع با ابزار خط فرمان اشتراک 

را انجام  منابعدر خط فرمان می توانید عملیات به اشتراک  net shareبا استفاده از دستور 

 ست:شکل کلی آن به صورت زیر ادهید. 
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 Net shareشکل کلی  8-5شکل 

 زیر است:آن به پارامترهای برخی از 

 پارامتر توضیحات

 Grant:user permission/ .کاربران  Fullیا  Read ،Changeدسترسی  تعیین سطح

 

 Users:mumber/ اشتراکی متصل می شوند.پوشه  بهمحدود کردن تعداد کاربرانی که 

 ”Remark:”text/ برای اضافه کردن توضیحات

 caching /Cache:Optionبرای اعمال تنظیمات ویژه برای 

 Sharename /Delete شده shareبرای حذف پوشه 

اشتراک گذاشته شده  به  newshareبه نام  Share nameبا  Fدر درایو  testپوشه زیر شکل در 

 است.
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 Net shareخروجی   5-9شکل 

 منابع کنسول مدیریتی اشتراک یبه کارگیر

 روش های مختلفی وجود دارد: Computer Managementبرای باز کردن ابزار 

  استفاده از کلیدهای ترکیبیWindows+X  و انتخابComputer 

Management. 

  باز کردنFile Explorer راست کلیک کردن روی ،Computer  و انتخاب

Manage. 

  باز کردنControl Panel\System And Security\Administrative tools 

 .Computer Managementو انتخاب 
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 کنسول مدیریت اشتراکی منابع 10-5شکل 

پنجره زیر ظاهر  Manageو انتخاب  Computerبرای این منظور با کلیک راست روی ایکُن  

و انجام کلیک راست می توان  Shareو بخش  Shared folderمیشود که با انتخاب ردیف 

 و سپس آنرا به اشتراک گذاشت. پوشه ای جدید ساخت

 

مدیریت اشتراک گذاری 11-5شکل   

، مسیر پوشه ای که قرار است به اشتراک گذاشته شود تعیین New shareبعد از انتخاب گزینه 

 و بعد نسبت به اختصاص مجوزهای الزم  اقدام می کنیم.
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اختصاص مجوز به منابع اشتراکیو  اشتراک گذاری 12-5 شکل  

 Hidden share یا  Administrative share   نابع به شیوهاشتراک م

در این روش هدف آنستکه کاربران عادی به پوشه هایی که توسط مدیر به اشتراک گذاشته 

اضافه کنیم در لیست   $عالمت  Share nameمی شوند دسترسی نداشته باشند.اگر به انتهای 

همه کاربران   Administrative shareمنابع اشتراکی رویت نخواهد شد.این روش 

 استفاده کند. $برای دسترسی به چنین پوشه ای می بایست  از عالمت    Administratorحتی

 روشهای دسترسی به منابع اشتراکی 

 Networkبکارگیری گزینه   -الف 

شده بعد از لیست شدن کامپیوترهای شبکه و انتخاب  Shareجهت دسترسی به پوشه های 

 ف،روی پوشه اشتراکی دوبار کلیک کنیم.کامپیوتر هد
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 UNCبکارگیری روش -ب

 از  قسمت  UNCدسترسی به پوشه های اشتراکی بکار گیری  نوشتن مسیر دسترسی یا  

Address bar بیانگر این موضوع است. زیر است. شکل 

 

 UNCبکار گیری   14-5شکل 

 Net Use فرمان  بکارگیری -ج

به صورت یک لینک نمایش  Computerاک گذاشته شده در اشتر هتوسط این فرمان پوشه ب

 داده می شود.برای چنین لینکی یک نام درایو انتخاب می شود.

 

 Net useبکارگیری   15-5شکل 
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 Map Network Driveبکارگیری  -د

برای دسترسی به منابع اشتراکی   My computerیک نگاشت از منبع اشتراکی  در قسمت 

 ساخته می شود.

 

 Map network drive 16-5کل ش

 افزودن  پرینتر و استفاده آن در شبکه

         چاپگر ها جزو واحدهای خروجی بوده و در دو نوع ضربه ای و غیر ضربه ای طبقه بندی 

به کامپیوتر  USBمی شوند.چاپگرها از هر نوع یا مارکی که باشند امروزه از طریق پورت 

است  و در صورت نیاز  می توان آنها را  Localب بطور متصل می شوند.نصب چاپگرها  اغل

نصب و در شبکه به اشتراک گذاشت.به هنگام خرید پرینتر می بایست  Networkبا روش 

بیتی بودن آن می بایست  64یا  32درایور آنرا نیز درخواست کنید.بر اساس سیستم عامل و  

کار  USBهایی که از طریق پورت چاپگر را برای سیستم عامل معرفی کنید.در مورد چاپگر

، ابتدا درایور پرینتر را  نصب  کنیم.در  USBمی کنند می بایست بدون اتصال فیزیکی از طریق 

صادر خواهد  USBطول نصب  پیامی از طرف سیستم مبنی بر روشن کردن و اتصال پورت 

کامپیوترهای هر پرینتری که به یکی از می گردد.  شد؛ که پس از آن فرایند نصب تکمیل 

وصل می شود به طور اتوماتیک بین تمام کامپیوترهای عضو آن  home Groupمتصل به 
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home Group  به اشتراک گذاشته می شود.بعضی از مواقع ممکن است بخواهید به طور

 homeدستی یک پرینتر را به اشتراک گذاشته و دسترسی های مختلفی به کاربران عضو 

Group  این کار ابتدا پرینتر مورد نظر را نصب کنید. سپس با تایپ عبارت اعطا کنید. برای

printer  درstart  گزینهSelect Device and Printer  را انتخاب کنید. روی پرینتر مورد

 Sharingرا انتخاب کنید. در تب  Printer Propertiesنظر راست کلیک کرده و گزینه 

 را بزنید. Share This Printerتیک گزینه 

بیتی باشد. پس  64بیتی و  32ممکن است معماری ویندوزهای موجود در شبکه از هر دو نوع 

بیتی و  32در نظر داشته باشید پرینتری که می خواهید به اشتراک بگذارید باید هر دو درایور 

 Additional Driversوارد گزینه  Sharingبیتی را تهیه کنید. برای این کار در تب  64

 را بزنید.  x64و  x86هر دو گزینه  شوید و تیک

 اتصال دستی به پرینتر اشتراک گذاشته شده

به طور اتوماتیک پرینترهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه را پیدا کرده و به  10ویندوز 

کاربر نشان می دهد. همینطور شما می توانید به طور دستی یک پرینتر را از شبکه به کامپیوتر 

ویندوز . روش های مختلفی برای این کار وجود دارد. یک روش جدید که در خود اضافه کنید

می باشد. کلید ترکیبی  PC Settingدر قسمت  Devicesمطرح شده بخش  10

Windows+I  را فشار داده گزینهChange PC Setting  و سپسDevices  را انتخاب

دستگاههای موجود را حذف  کنید. در صفحه باز شده می توانید یک پرینتر اضافه کرده یا

 کنید. در این صفحه امکان تغییر تنظیمات و یا اشتراک پرینتر وجود ندارد.
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محیطی برای مدیریت پیشرفته  Printer Managementبرای دسترسی به کنسول پرینتر یا 

 Printerکنسول  Enterpriseو  Proنسخه  10ویندوز پرینترهای نصب شده می باشد.در 

Management ر کنترل پنل قسمت دAdministrative .قرار دارد 

 

 Printer Managementکنسول  17-5شکل

یا از کنترل پنل قسمت  Runیا منوی  startدر صفحه  printmanagement.msc با اجرای

administrative  این کنسول امکان مدیریت چاپگرها، پرینت .متصل می شویمکنسول به

ی چاپگرها را فراهم می کند و به شما این اجازه را خواهد سرور و درایورهای نصب شده رو

 داد تا کارهای زیر را انجام دهید:

 .نمایش فایل هایی که در صف چاپ قرار دارند 

 .متوقف کردن فایل هایی که در حال چاپ هستند 

 .ریستارت کردن فایل هایی که باید چاپ شوند 

 .لغو کردن فایل های موجود در صف چاپ 

 دستگاهی است که اتصال چاپگرها به کالینت ها را از طریق شبکه مهیا می کند. پرینت سرور
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 و رمزنگاری NTFS Permissionsمجوزهای امنیتی  یا     ششمفصل 

در هر سیستم عامل به ساختار کلی نامگذاری، ذخیره سازی و ساماندهی فایل ، سیستم فایل گفته می 

می کنند بنابراین هر کالستر         تقسیم  Clusterایی به نام شود.سیستم فایلها داده ها را در واحد ه

فقط می تواند بخشی از یک فایل را نگه داری نماید.به عبارت دیگر کوچکترین واحد ذخیره سازی 

فایلها  کالستر نام دارد و هر فایل ممکن است چندین کالستر را به خود اختصاص دهد. سیستم فایل 

  NTFS(New Technology File System)و  FAT(File Allocation Table)در انواع

همانطور که از نامش پیداست جدولی جهت تخصیص فایل به فضا   FATوجود دارد.در سیستم فایل 

وجود دارد.این جدول بهنگام فرمت دیسک ایجاد شده و توسط سیستم عامل نگه داری می شود.کال 

بیتی عمل می کند.به عبارتی  16ه بصورت است ک  FAT16داریم :نوع اول   FATدو نوع 

         را شناسایی   2GBبیت شناسایی می شوند و فایلهایی با حداکثر ظرفیت  16کالسترهایی با طول 

کالسترهای بیشتری را تعدادبیتی عمل می کند و می تواند  32است که  FAT32می کند.نوع دوع 

تعداد  NTFSرا شناسایی می کند.در  4GB حمایت کند در نتیجه فایلهایی با حداکثر ظرفیت

                           کالسترهای بیشتری حمایت می شوند بنابراین از فضای دیسک بطور موثرتری استفاده

می شود.همچنین اطالعات جزئی تر و دقیق تری می توان از فایلها ذخیره نمود و فایلهایی با حداکثر 

امنیت در – 2-فشرده سازی -1. این سیستم فایل شامل قابلیتهای را شناسایی می کند  2TBظرفیت 

 رمزنگاری، است .-4-تسهیم فضای دیسک  -3-سطح فایل و پوشه 

 بصورت زیر است :  NTFSو  FAT32جدول مقایسه ای بین 
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درایوهایی که با این سیستم فایل فرمت شده اند است. NTFS،  10ویندوز سیستم فایل پیش فرض 

دسترسی کاربران و گروه ها  را به چگونگی   NTFSدارند.مجوزهای را   NTFS یتهایقابلفقط 

این   NTFS Permissionبا   Share permissionفایلهای و پوشه ها  تعیین می کنند.تفاوت 

، ثانیا روی درایوهایی قابل اعمال استروی پوشه ها فقط است که  مجوزهای مربوط به اشتراک ، اوال 

و ها وی فایل رها  NTFS Permission.در صورتیکهفاده استنیز قابل است FATایل با سیستم ف

شده باشد یا نه .سطوح دسترسی  بواسطه  Shareشوند و مهم نیست که پوشه  اعمال میها پوشه 

ACL   یاAccess Control List  تعریف می شوند.جهت اختصاص مجوز به منابع کافی است

پیکربندی   Securityو سپس سربرگ   Propertiesست و با انتخاب روی پوشه مورد نظر کلیک را

استفاده نمود.دو نوع  Icaclsالزم را انجام می دهیم. همچنین در خط فرمان می توان از دستور 

Action   برای هر نوع از مجوزها به نام هایAllow   وDeny  وجود دارد  که مجوزDeny   به

Allow ز های .مجواولویت و برتری دارد NTFS  مجوز هستنددو نوع در .Standard  و مجوز
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Special . پایهمجوز استاندارد یا (Basic ) هستند که در سطح فایل و پوشه قابل شامل شش مورد

 اعمال هستند.جدول زیر را ببیند.

Read-Write-Change-Delete-

take owner ship -

Modify(change) permission  

folders and sub folder 

Applied on 

folders 
Full Control(Modify ,read 

& execute ,list folder 

content ,read, write) 
Read-Write-Change-Delete - 

take owner ship - Modify 

permission  folders and sub 

files 

Applied on 

files 

Read-Write-Change-Delete 

folders and sub folder 

Applied on 

folders 
Modify(read & execute 

,list folder content ,read, 

write) 
Read-Write-Change-Delete 

files  

Applied on 

files 
Access to  content of folder and 

execute with in 

Applied on 

folders 
Read & Execute(list folder 

content ,read, write) 
 
 

Access and execute  files  
Applied on 

files 

View contents of folders 

Applied 

only on 

folders 
List folder content 

Allow contents to be access 
Applied on 

folders 
Read 

Allow contents to be access and 

dose not execute programs 

Applied on 

files 

Allow adding files and 

subfolders 

Applied on 

folders 
Write 

Allow change to a file but 

cannot delete file 

Applied on 

files 
 Propertiesبرای اعمال مجوز های امنیتی کافی است روی پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و 

 از آن بگیریم.
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 Securityسربرگ  1-6شکل 

استفاده    می کنیم.کلیک روی   Editاز کلید    access Control Listیا  ACLبرای  ویرایش 

Edit  پنجره زیر را نمایان خواهد کرد.که با کلیدAdd…        می توان کاربر یا گروه های مورد نظر

 اضافه نمود. ACLرا در 



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 111  

 

 اختصاص مجوز امنیتی 2-6شکل 

ل زیر گزینه های این  استفاده می کنیم.شک Advancedیتی از  کلید ناما برای تغییر مجوزهای ام

 پنجره را نشان می دهد.
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 تنظیمات پیشرفته مجوزهای امنیتی 3-6شکل 

 اخصاص مجوز در خط فرمان به صورت زیر است:تذکر : 

C:\>icacls volume: \folder name /grant computer name\group name: 

permission type 

ان به کاربران در گروهای متفاوت : چون می تو Effective Accessدسترسی موثر یا 

مجوزهای مختلفی اختصاص داد ، در نتیجه محاسبه کردن مجوز نهایی روی پوشه یا فایل 

پیچیده می گردد.از این رو مجوز موثر را برای هر کاربر یا گروه می توان توسط گزینه 

Effective Access دهد.  بدست آورد.شکل زیر  مسیر دسترسی به این بخش را نشان می

  NTFSسبب می شود که مجوزهای امنیتی   NTFSترکیب مجوزهای اشتراک منابع و 

 Fullمحدودیت بیشتری را به منابع فراهم آورند.برای مثال اگر منبعی مجوز اشتراک 

control  دارد و همان منبع مجوز امنیتیRead  آنگاه نسبت به آن پوشه فقط مجوزRead 

 خواهیم داشت.
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 ز موثر یا دسترسی موثرمجو 4-6شکل 

 Auditingرهگیری یا 

امکان نظارت بر فعالیتهای کاربران و گروه ها را در مورد دسترسی به  Auditingرهگیری یا 

منابع نظیر فایلها ،پوشه ها و چاپگرها را فراهم می کند.این قابلیت اغلب روی اسناد محرمانه و 

وید  که چه کسی فایلی را باز کرده ،چه کسی مهم بکار می آید.به عبارتی رهگیری به ما می گ

فایل را تغییر داده است .با پیکر بندی مناسب تالش برای دسترسی به منابع چه با موفقیت و چه 

 .با شکست همراه باشد ، ثبت خواهد شد

 

Auditing   5-6شکل 
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Special File and Folder Permission   مجوز های ویژه فایل و پوشه یا

 قادر به ارائه مجوزهای ریزتر و عمیق تر به فایل ها و پوشه ها خواهید بود. Specialبا دسترسی 

 د.سازنبرای منابع فراهم می را مجوزهای ویژه امکان اختصاص مجوزهای دقیق تر و جزئی تر 

است. پس برای کار با این  Standardپیچیده تر از مجوز  Specialبا این حال مدیریت مجوز 

را بررسی  Specialبکه با تجربه بهترین گزینه خواهد بود. جدول زیر مجوزهای دسترسی مدیر ش

 می کند:

Description File Permission(s) 
فقط بر روی پوشه ها اعمال می شود و اجازه یا  Traversمجوز 

عدم اجازه حرکت کاربر بین پوشه ها را شامل می شود. مجوز 

Execute یل های برنامه ها را شامل اجازه یا عدم اجازه اجرای فا

 می شود.

Traverse 

Folder/Execute 

File 

اجازه یا عدم اجازه کاربر برای مشاهده نام  List Folderمجوز 

فایل ها و نام زیر پوشه ها را شامل می شود. این مجوز تنها روی 

پوشه هایی با محتویات خاص اعمال شده و تاثیر می گذارد. مجوز 

Read Data  روی فایل ها اعمال شده و اجاره یا عدم فقط بر

 اجازه کاربر برای مشاهده اطالعات فایل را شامل می شود.

List Folder/Read 

Data 

Description File Permission(s) 
این مجوز اجازه یا عدم اجازه مشاهده ویژگی های فایل ها و پوشه 

 ها توسط کاربر را شامل می شود.
Read Attributes 

مجوز برای اجازه با عدم اجازه مشاهده ویژگی های اضافی این 

فایل ها و پوشه ها توسط کاربر را شامل می شود. ویژگی های 

 اضافی توسط برنامه ها تعریف و تغییرمی یابند

Read Extended 

Attributes 

فقط روی پوشه ها اعمال می شود و اجازه  Create Filesمجوز 

وسط کاربر در پوشه مورد نظر را شامل یا عدم اجازه ایجاد فایل ت
Create Files/Write 

Data 
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فقط روی فایل ها اعمال شده و  Write Dataمی شود. مجوز 

اجازه یا عدم اجازه ایجاد تغییر یا نوشتن روی فایل ها را شامل می 

 شود.

فقط روی پوشه ها اعمال می شود و اجازه  Create Folderمجوز 

وشه توسط کاربر در پوشه مورد نظر را شامل یا عدم اجازه ایجاد پ

فقط روی فایل ها اعمال می شود  Append Dataمی شود. مجوز 

و اجازه یا عدم اجازه ایجاد تغییر بر روی آخر یک فایل را شامل 

می شود. این تغییر شامل حذف کردن، تغییر داده های موجود و 

 نوشتن روی داده های فعلی را شامل نمی شود.

Create 

Folders/Append 

Data 

این مجوز اجازه یا عدم اجازه تغییر ویژگی های فایل ها و پوشه ها 

توسط کاربر را شامل می شود. این مجوز به این مفهئم نیست که 

می توانید فایل و فولدری را حذف یا ایجاد کنید. فقط شامل مجوزی 

 برای تغییر ویژگی های فایل ها و پوشه ها می باشد.

Write Attributes 

این مجوز اجازه یا عدم اجازه تغییر ویژگی های اضافی پوشه ها و 

فایل ها توسط کاربر را شامل می شود. برنامه ها ویژگی های اضافی 

را ایجاد می کنند. این مجوز به این مفهوم نیست که می توانید فایل 

و پوشه حذف یا ایجاد کنید. فقط شامل مجوزی برای تغییر ویژگی 

 ای فایل ها و پوشه ها می باشد.ه

Write Extended 

Attributes 

این مجوز تنها روی پوشه ها اعمال می شود و اجازه یا عدم اجازه 

حذف زیر پوشه ها و فایل ها توسط کاربر را شامل می شود. حتی 

 به زیرپوشه ها و فایل ها اعطا نشده باشد. Deleteاگر مجوز 

Delete Subfolders 

And Files 

این مجوز اجازه یا عدم اجازه حذف فایل ها و پوشه ها توسط 

کاربر را شامل می شود. اگر این مجوز را روی فایل و پوشه ای 

 Delete Subfolders Andاعمال نکرده باشید و تنها مجوز 

Files  را روی پوشه پدر اعمال کرده باشید باز هم می توانید

 پوشه و فایل ها را حذف کنید.

Delete 
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این مجوز اجازه یا عدم اجازه خواندن مجوزهای اعطا شده به 

فایل ها و پوشه ها توسط کاربر را شامل می شود. نظیر مجوزهای 

Full Control ،Read  وWrite 

Read Permission 

Description File Permission(s) 
این مجوز اجازه یا عدم اجازه تغییر مجوزهای اعمال شده روی 

و پوشه ها توسط کاربر را شامل می شود. نظیر مجوزهای فایل ها 

Full Control ،Read  وWrite 

Change 

Permission 

این مجوز اجازه یا عدم اجازه تغییر مالکیت فایل یا پوشه ها 

توسط کاربر را شامل می شود. مالک پوشه و فایل می تواند 

جوزهای مجوزهای اعمال شده را تغییر دهد بدون در نظر گرفتن م

 فعلی.

Take Ownership 

برای دسترسی به مجوزهای ویژه کافی است روی کاربر مورد نظر دوبار کلیک کرده و روی 

  کلیک کنیم. Show advanced optionگزینه 

 

 Advanced Option 6-6شکل 
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 NTFSمفهوم وراثت در مجوزهای 

می دهد. گزینه وراثت زمان شما را در اعمال مجوزها کاهش  NTFSوراثت در مجوزهای 

به طور پیشفرض فعال است و هنگام اعمال به یک پوشه، تمام زیرپوشه ها و فایل های موجود 

می برند. حتی اگر پوشه جدیدی در داخل        در آن پوشه مجوزهای پوشه پدر را به ارث

وضیح است پوشه پدر ایجاد شود تمام مجوزهای پوشه باالتر را به ارث خواهد بود. الزم به ت

می توانید مجوزهای دیگری به فایل ها و پوشه ها اعطا کرده بدون اینکه مجبور  داخل پوشه پدر

بهنگام ایجاد  هر فایل یا پوشه ، مجوزهای بنابراین باشید مجوزها را روی پوشه پدر اعمال کنید.

 .شود گفته می Inheritance( را به ارث می برند. به این ویژگی Parentپوشه باالتر )

 به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد: NTFSمجوزهای 

 Explicit Permissions.روی پوشه ها و فایل ها به طور مستقیم اعمال می شود : 

 Inherited Permissions این مجوزها روی پوشه پدر اعمال شده و به پوشه ها :

 و فایل های فرزند اعمال می شود.

حتی   هستند. Inheritedویت بیشتری نسبت  به مجوزهای دارای اول Explicitمجوزهای 

نمی تواند مانع دسترسی به فایل ها و پوشه هایی  Inheritedبرای مجوز  Denyدسترسی 

 داده شده است.  Allowدسترسی  Explicitشود که توسط مجوز 

 10در ویندوز  NTFSارث بری مجوزهای قابلیت  غیر فعال کردن 

ری مجوزها اساسا چیز خوبی است اما ممکن است شما بخواهید این امکان با وجود اینکه ارث ب

را غیرفعال کنید. مخصوصا زمانی که بخواهید یک مجوز ویژه ای به یکی از پوشه ها یا فایل 
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زمانی که می خواهید این ویژگی را غیر فعال کنید می توانید شکل زیر را ببینید.ها اعمال کنید. 

مجوزها و حذف مجوزها را انتخاب کنید. پس از انتخاب گزینه مناسب یکی از دو گزینه حفظ 

 باید مجوزهای ویژه خود را اعمال کنید.

 

 غیرفعال سازی ارث بری 7-6شکل 

 مراحل زیر را دنبال کنید: NTFSبرای غیر فعال کردن ویژگی ارث بری مجوزهای 

  روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینهProperties نتخاب کنید.را ا 

  به تبSecurity  رفته وAdvanced .را بزنید 

  در تبPermission  موجود درAdvanced Security Setting  روی گزینه

Disable Inheritance .کلیک کنید 

  در پنجره باز شده برای پاک کردن تمام مجوزهای ارث برده شده از پوشه پدر و

 شده روی گزینه اول کلیک کنید.حفظ مجوزهایی که از پوشه پدر ارث ببرده ن
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  در پنجره باز شده برای اعمال ارث بری مجوزهای اعمال شده روی پوشه های فرزند

 روی گزینه دوم کلیک کنید. 

  روی گزینهOK .دو باز کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود 

مایکروسافت  NTFSو مجوزهای   Shareبه منظور بکار گیری  ترکیبی مجوزهایتذکر: 

 Full controlمجوز  Everyoneبه گروه  Share permissionیه می کند در بخش توص

 .، مجوز مورد نظر پیکربندی گردد NTFS Permissionداده شود و سپس توسط 

  NTFSکپی و انتقال فایل ها و پوشه هایی با مجوزهای 

 برای کپی فایل ها و پوشه ها موارد زیر را در نظر بگیرید:

 ه ای را در محل دیگری از همان پارتیشن مورد نظر کپی می کنید، اگر فایل یا پوش

 فایل ها و پوشه ها مجوزهای پوشه مقصد را به ارث خواهند برد.

  اگر فایل یا پوشه ای را در محل دیگری از پارتیشن دیگر کپی می کنید، فایل ها و

 پوشه ها مجوزهای پوشه مقصد را به ارث خواهند برد.

 ای را در محل دیگری روی پارتیشنی که  اگر فایل یا پوشهNTFS  نمی باشد کپی

، فایل ها و پوشه های کپی شده تمام مجوزهای خود FAT32می کنید مثل پارتیشن 

پشتیبانی  NTFSاز مجوزهای  FAT32را از دست خواهند داد. زیرا سیستم فایل 

 نمی کند.

 رید:برای انتقال فایل ها و پوشه ها موارد زیر را در نظر بگی

  انتقال می دهید، فایل ها و پوشه جاری اگر فایل یا پوشه ای را به محل دیگری از پارتیشن

 های انتقال داده شده مجوزهای خود را حفظ کرده و مجوزهای پوشه پدر را به ارث می برد.
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  اگر فایل یا پوشه ای را به محل دیگری از پارتیشن دیگر انتقال می دهید، فایل ها و پوشه

 مجوزهای خود را از پوشه مقصد به ارث می برند. یانتقالهای 

  اگر فایل یا پوشه ای را به محل دیگری روی پارتیشنی کهNTFS  نمی باشد انتقال می دهید

، فایل ها و پوشه های انتقال داده شده تمام مجوزهای خود را از دست FAT32مثل پارتیشن 

 پشتیبانی نمی کند. NTFSای از مجوزه FAT32خواهند داد. زیرا سیستم فایل 

باید مجوز  NTFSتوجه داشته باشید که هنگام انتقال فایل یا پوشه ای به/ از پارتیشن : مهم

Write  در پوشه مقصد و مجوزModify .را در پوشه مبدا داشته باشید 

 برای رمزنگاری فایل ها و پوشه ها EFSاستفاده از 

ز به سیستم جلوگیری می کند. با این وجود از دسترسی کاربران غیرمجا NTFSمجوزهای 

اگر هکری بخواهد به فایل های سیستم دسترسی داشته باشد، در صورت دسترسی فیزیکی به 

کامپیوتر می تواند بدون استفاده از سیستم عامل این کار را انجام دهد. رمزنگاری از سالیان قبل 

بهتری برای جلوگیری از دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد و با گذشت زمان راه های 

کاربران غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری طراحی شده است. از بدو اختراع ماشین های 

طراحی شده، پردازش های  (EFS)رمزنگاری تا همین امروز که رمزگذاری فایل های سیستم 

 Enterpriseو  Proنسخه های  10ویندوز برای  EFSزیادی انجام شده است.سرویس 

از یک کلید منحصر به  EFSطراحی شده و امنیت سیستم شما را تضمین می کند. سرویس 

فرد برای رمزنگاری فایل ها بهره می برد. تنها توسط این کلید است که سیستم عامل به شما 

اجازه دسترسی به فایل ها را خواهد داد. کاربری که این کلید را نداشته باشد و اقدام به بازکردن 

مواجه خواهد شد. کلیدی که  Access Deniedکپی، انتقال و یا تغییرنام کند با پیغام یل، اف
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ایجاد می شود باید دور از دسترس افراد غیرمجاز قرار بگیرد. موارد  EFSهنگام راه اندازی 

 زیر را در نظر بگیرید:

  کلیدEFS در  را در کامپیوتری که در آن ایجاد شده است ذخیره نکنید. این کلید را

را  EFSشما را مجبور می کند تا کلید  10ویندوز یک جای امن نگهداری کنید. 

 در یک فلش مموری ذخیره کنید.

  اگر فکر می کنید رمزنگاریEFS  دیگر مورد نیاز نیست، فایل ها را رمزگشایی

 کنید.

  پاک کردن محیط کاربری باعث می شود تا دسترسی به فایل های محافظت شده

را دوباره به  EFSاز دست بدهید. برای دسترسی دوباره باید کلید را  EFSتوسط 

 محیط کاربری جدید اعطا کنید.

  اگر کاربری رمز عبور خود را فراموش کرده باشد و از مدیر سیستم رمز جدید

محدود می شود.  EFSدرخواست کند، دسترسی به فایل های رمز نگاری نوسط 

 وباره به کاربر اعطا شود.د EFSبرای دسترسی دوباره باید کلید 

از الگوریتم های رمزگذاری استاندارد پشتیبانی می کند. که این الگوریتم بطور  EFSسرویس 

 256از  AESمی باشد که       Advanced Encryption Standardیا  AESپیش فرض 

 بیت متقارن برای رمزگذاری استفاده    می کند. 

 EFSرمزگذاری فایل ها و پوشه ها توسط 

را انتخاب  Propertiesبرای رمزگذاری فایل یا پوشه روی آن راست کلیک کرده و گزینه 

را  Advanced Attributesکلیک کرده و  Advancedروی  Generalکنید. در تب 

را انتخاب کنید و دو بار  Encrypt Contents To Secure Dataمشاهده کنید. اینجا گزینه 
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کاربران  قادر خواهند بود به فایلهای رمز بعدهااینکه مینان از اطبرای کلیک کنید.  OKروی 

می کنیم. برای این منظور از دستور   Recovery agentشده دست یابند اقدام به ساختن 

Cipher /r: recoveragnet   استفاده می کنیم.به عبارتی ،ابتدا توسط دستورCipher  ،

) از مسیر  Group policyکنیم سپس در و کلید را ایجاد می   Certificateفایلهای 

:computer configuration/windows setting /security setting/public key 

polices/Encrypting file systems اقدام به اضافه نمودن )Data recovery agent   می

س و سپ   Propertiesکنیم.سپس با کلیک راست  روی پوشه یا فایل مورد نظر و انتخاب

Advance   عالمت زدن( اقدام به رمز نگاریEncrypt content to secure data  می)

می توان کاربران دیگری را برای دسترسی به  Detailکنیم .در این بخش با استفاده از کلید 

 فایل رمز شده اضافه نمود.

 

 رمزگذاری محتویات پوشه 8-6شکل 
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یک گواهی با کلید رمزگذاری برای کاربر در   برای اولین بار، ویندور EFSدر طول پردازش 

می  EFSرا مجبور به پشتیبان گیری از کلید کاربر همان محیط کاری ایجاد می کند. ویندوز 

 گزینه های زیر پیشنهاد می شود: که کند

 Backup now (recommended) 

 Back up later 

 Never back up 

 ، راه های زیر را امتحان کنید:برای اطمینان از موفقیت در رمزگذاری فایل ها

 .اسم فایل یا پوشه به رنگ سبز تبدیل می شود 

  در قسمتAdvanced Attributes  گزینهEncrypt Contents To Secure 

Data .فعال است 

 .اگر کاربر غیرمجاز قصد استفاده از فایل را داشته باشد، با پیغام خطا مواجه می شود 

 EFSبازیابی فایل های رمزگذاری 

در یک کامپیوتر جدید استفاده  EFSاگر می خواهید از فایل های رمزگذاری شده توسط 

 مراحل زیر را دنبال کنید: نمایید،کنید، یا فایل ها را بازیابی 

 فرمان certmgr.msc  و گزینه را اجراCertmgr .را انتخاب کنید 

  در پنجره باز شده پوشهPersonal .را انتخاب کنید 

  در منویAction  رویAll Task  کلیک کرده و رویImport  کلیک کنید. با

 Nextروی و  نمایش داده می شود  Certificate Import Wizardپنجره  این کار

 کلیک کنید.

  در صفحهFile To Import  رویBrowse .کلیک کنید 
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  به محل ذخیره گواهیEFS  رفته و آن را انخاب کنید و رویNext .کلیک کنید 

  در صفحهPrivate key protection   پسوردی که برای گواهی صادر کرده بودید

روی را بزنید و  Mark this key As Exportableرا وارد کنید و تیک عبارت 

Next .کلیک کنید 

  در صفحهcertificate Store  رویNext  کلیک کنید و سپسFinish .را بزنید 

 خواهید بود. EFSایل های رمزگذاری بازیابی تمام شده و شما قادر به استفاده از ف

 Bit lockerویژگی 

؛ یک درایو را بطور کامل رمزنگاری می کند.بدین ترتیب هارد دیسکها  Bit lockerویژگی 

نظیر راه اندازی  Offlineها( از حمالت Flash memoryو  Externalو  Internal)اعم از 

دیسک به کامپیوتر دیگر محافظت می  کامپیوتر با سایر سیستم های عامل و یا اتصال هارد

، کلید رمزنگاری هردرایو را بطور جداگانه در محل امنی Bitlockerشوند.برای این منظور 

ذخیره می کند و بدون این کلید دسترسی به اطالعات و داده های هارد دیسک امکانپذیر 

و تغییرات بدون مجوز  (boot)در برابر محیطهای راه اندازی  Bitlockerنخواهد بود.همچنین، 

قرار می  Recoveryحساس است و با مشاهده چنین تغییراتی بالفاصله در وضعیت 

نیز فعال باشد،باید با پیکر   Bitlockerگیرد.چنانچه کامپیوتری چندین کاربر داشته باشد و 

 Bitlockerحقوق دسترسی را پیکربندی نمود،چرا که  NTFS Permissionبندی مناسب 

بر  Bitlocker modesه اطالعات را در چنین وضعیتی کنترل نمی کند.بطور کلی دسترسی ب

قرار دارد(و  Mother Board)میکرو چیبی روی  TPM(Trust Platform Module)اساس 

PIN (Personal Identification Number) وStartup key   فایل ویژه ای از نوع(

Cryptographically  است که جداگانه درUSB خیره می شود(عبارتند از :ذ 
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در این مُد ، حداقل امنیت برای درایوهای هارد دیسک فراهم می شود  و سایر توابع 

فعال نیسددتند و  تنها در صددورت بروز  تغییراتی در محیط  PINتصدددیق هویت نظیر 

راه اندازی  و یا اقدام به استفاده از  هارد دیسک در کامپیوتر دیگر،پاسخگو خواهد 

 بود.

TPM–Only 

mode 

پیکربندی شده  Startup keyهستیم که از پیش  USBدر این مد ، نیازمند درایو 

صورتیکه به هنگام راه اندازی کامپیوتر ، درایو  ست.در  صل  USBا به کامپیوتر مت

 قرار خواهد گرفت. Recoveryنباشد ؛ کامپیوتر در وضعیت 

TPM with 

Startup key 

را  PINشدن سیستم  Bootمد ،کاربر می بایست قبل از  بهنگام پیکر بندی در این

قرار  Recoveryکامپیوتر در وضددعیت  PINوارد کند.در صددورت اشددتباه بودن 

را  PINمی توان پیکر بندی  الزم برای    Group policyخواهد گرفت.توسددط 

 انجام داد.

TPM with 

PIN 

و  PINکددار گیری در این مددد ، حددداکثر امنیددت فراهم میشدددود و ترکیبی از ب

Startup key  جهت تصدیق هویت کاربران هارد دیسک و رمز نگاری آن انجام

 پیکر بندی  الزم را برای این مد انجام داد. Group policyمیگیرد. توسط 

TPM with 

PIN and  

Startup key 

در این مد  رمز نگاری هارد دیسددک انجام میشددود اما حفاظت از محیط راه اندازی 

 TPMم نمی گیرد به عبارتی این مد برای کامپیوترهایی اسددت که میکروچیپ انجا

و اسدددتفاده از آن در چنین کامپیوتری ، می  Bitlockerرا ندارند.برای پیکر بندی 

 در مسیر زیر این تنظیمات را انجام داد: Group policy  توان در 
Computer-configuration/Administrative-

templates/windows-components/Bitlocker-Drive 

encryption/operating system drives/require additional 

authentication at startup  

Bitlocker 

without a 

TPM 

شده ،از  Recoverجهت  ستفاده می  DRA(Data Recovery Agent)نمودن داده های رمز  ا

دن کلیدها و رمزهای اختصاص داده می توان در صورت  از دست دا DRAکنیم.با پیکربندی 

 Groupنمود.برای این منظور در   Recoverرا  Bit lockerشدده ،درایوهای حفاظت شدده با 

policy  سیر  Computer configuration/windows setting/security setting/publicاز م
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key policies/bitlocker drive encryption   دهیم. سپس برای  پیکر بندی الزم را انجام می

 Computer configuration/Administrative، در مسدددیر  DRAثبت منحصدددر بفرد بودن 

template/windows component/bitlocker drive encryption/prove the unique 

identifier  فاده هت اسدددت جام   می دهیم.ج مات الزم را ان ها  Volumeانواع  DRA، تنظی

Policy ظیم می کنیم :های زیر را تن 

 برای حفاظت از درایو سیستم عامل. bitlockerانتخاب رفتار  -1

 را بازیابی کند. Fixدرایوهای  bitlockerانتخاب اینکه چگونه  -2

 را بازیابی کند. USBدرایوهای  bitlockerانتخاب اینکه چگونه  -3

  Bit locker Drive encryption،روی گزینه Control panelدر Bit lockerبرای فعال کردن 

 Groupو تنظیمات  TPMمی کنیم. در صورت عدم وجود  Turn onکلیک و سپس آنرا 

policy .پیام خطایی ظاهر می شود 

استفاده می  Flash memoryو Externalاغلب افراد برای جابجایی اطالعات از هاردهاینکته: 

نگاری این نوع از رمز امکان ،TPMپ یمیکروچبدون نیاز به  Bit locker to goویژگی.کنند

 Bitها ، تجهیزات حفاظت شده با  Policyکند.با پیکر بندی مناسب تجهیزات را فراهم می 

locker  د فقط خواندنی عمل در مُسایر کامپیوترها در

 computer-configuration/Administrativeدرمسیر:Policyخواهندکرد.شش

template/windows components/Bit locker drive Encryption/removable data 

drivers .قرار دارند 
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 Disk Quotaپیکربندی 

سهمیه بندی دیسک ابزاری مناسب برای کنترل کردن مقدار استفاده کاربران از دیسک می 

باشد. به صورت پیش فرض سهمیه بندی دیسک غیر فعال است. برای شبکه های خانگی یا 

ده هایشان را در یک کامپیوتر،یا یک ، جایی که چندین کاربر دا workgroupحتی 

Volume  و یا انباره ذخیره می کنند ، مفید خواهد بود.برای پیکربندی این ابزار مراحل زیر را

 دنبال کنید:

 Disk Management  را با کلیدهای ترکیبیWindows+X .باز کنید 

  روی درایوی که می خواهید راست کلیک کرده وProperties و  را انتخاب کنید

 کلیک کنید.  Quota سربرگ روی سپس 

  گزینهEnable Quota .را انتخاب کنید 

 پس از فعال کردن سهمیه بندی دیسک، تنظیمات زیر در دسترس خواهد بود:

Deny Disk Space to Users Exceeding Quota Limit : عدم استفاده از دیسک بیش

 از ظرفیت اعطا شده 

Do Not Limit Disk Usage محدود کردن استفاده از فضای دیسک.: عدم 

Limit Disk Space to.برای اعمال محدودیت فضای دیسک : 

Set Warning Level to.برای اعمال حد آستانه : 

Log Event When a User Exceeds Their Quota Limit : ایجادEvent  زمانی که

 کاربر بیش از سهیمه اختصاص داده شده استفاده کند.
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Log Event When a User Exceeds Their Warning level : ایجادEvent  زمانی

 که کاربر به حد آستانه سهمیه اختصاص داده شده برسد.

 

 Quota سربرگ 9-6شکل 

 

 

 

 

 



 

 

ش لحن حسینیمهندس خو: تهیه    -  آموزشگاه پگاه نو 129  

 فایروال  و  مدیریت از راه دور     هفتمفصل  

 ،پاالیشارت( که در آنها تعیین می شوند ،نظRulesفایروالها ترافیک شبکه را بر اساس قوانینی)

و مدیریت می کنند.با رسیدن ترافیک به اتصال شبکه ای که توسط فایروال حفاظت شده 

،فایروال اقدام به تحلیل آن می کند و مبتنی بر قوانین تنظیم شده تصمیم می گیرد که ترافیک 

 ( شود.فایروال ها  به دو صورت  وجود دارند :Deny( یا رد )Allowدریافتی پذیرفته )

1- Host baseنرم افزاری هستند و امروزه بصورت بسته های امنیتی همراه با  ب: اغل

 آنتی ویروس ها نصب می شوند.

2- Network Base این نوع از فایروالها که اغلب سخت افزاری هستند در لبه یا مرز :

(Edge ( شبکه ها قرار گرفته و تبادل ترافیک بین شبکه داخلی و شبکه خارجی )نظیر

 مدیریت و کنترل می کنند.اینترنت( را 

و  Windows Firewallدو فایروال را باهم بکار می برد ، این دو عبارتند از 10ویندوز 

Windows Firewall with Advance Security(WFAS) تفاوت اصلی این دو به.

قوانین ساده   Windows Firewallمی توان پیکربندی نمود.با  است که  عدیپیچیدگی قوا

امکان  WFASبا مدیریت سرویس ها و برنامه ها نوشته می شود در حالیکه توسط ای مرتبط 

پیاده سازی قوانین پیچیده تر برای فیلتر کردن ترافیک بر اساس پورت ،پروتکل،آدرس و احراز 

هویت فراهم است.هر دو نوع فایروال فوق الذکر شامل قوانین پیش فرضی برای  تبادل داده با 

 Outboundسیستم ( و  ورودی  )ترافیکهایی   Inboundها  بدوصورت شبکه هستند.ترافیک

را بطور پیش  Outboundاغلب ترافیکهای   10ویندوز (.فایروال ی سیستم)ترافیکهایی خارج

می شود ،پیامی مبتنی براجازه  Blockمی کند.هر گاه برنامه ای برای اولین بار  Blockفرض 

 Connectionوال ظاهر می شود.همچین از طریق اجرای برنامه و نحوه پاسخگویی فایر



  
70-869 آزمون – 10ویندوز پیکربندی  130  

Security  می توان بواسطهIPSEC  که نسخه امنIP  است در الیه شبکه ، رمز نگاری ، احراز

 هویت و یکپارچگی  را که از مولفه های امنیت است فراهم نمود.

عدم اجرای  استفاده می کند.این قابلیت باعث Full Stealthاز ویژگی بنام  10ویندوز فایروال 

OS fingerprinting   توسطHost   های خارجی  است .با تکنیکOS finger printing 

می توان نوع سیستم عامل کامپیوتر هدف را شناسایی نمود.هکرها با ارسال ترافیک مخصوصی 

بعد از شناسایی سیستم عامل هدف ، اقدام به اجرای کد مخرب مناسب با  سیستم عامل شناسایی 

         امکان شناسایی سیستم عامل توسط هکر را مسدود  Full Stealthکند.بنابراین  شده می

است .بدین   Boot time filteringاستفاده از تکنیک  10ویندوز فایروال  همچنین می کند.

معنی که  فایروال بالفاصله به هنگام راه اندازی کامپیوتر  وبا فعال شدن اتصال شبکه 

(Network connection کار خواهد کرد. برای پیکر بندی فایروال از فرمان )

Firewall.cpl  یا ازCotrol Panel  کلیک رویWindows Firewall  .استفاده می شود 

 Turn Windowsبرای فعال )روشن( یا غیر فعال )خاموش(شدن فایروال نیز از گزینه 

Firewall on or off .استفاده می شود 
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الکنسول فایرو 1-7شکل  

 است. Gpedit.msc ها و  اجرای Policy  پیکربندی فایروال با روش دیگر

 

Firewall policy   2-7شکل 

است که بواسطه  Network Location Awareness(NLA)دارای قابلیتی بنام  10ویندوز 

ایجاد می  Network Connectionمبتنی بر ویژگی های  Network Profileآن یک 

 10ویندوز در  Guestیا   Publicو  privateنامهای ه ب Network Profileنوع  دوکند.
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 دوانتخاب یکی از  10ویندوز پشتیبانی می شوند.بهنگام برقراری اتصال  با یک شبکه جدید، 

 Network Profileنوع فوق الذکر را از کاربر در خواست می کند.انتخاب کاربرتحت عنوان 

 ذخیره می شود.

مدیریت هر می بایست قانون مناسبی برای  ممکن است و یق فایروالاز طر ها  APPمدیریت 

APP  تعریف کنیم .از این رو بعد از اجرای ویندوز فایروال ازControl Panel  روی گزینه ،

Allow a program or feature through windows firewall .کلیک کنیم 

 

 ها توسط فایروال APPمدیریت   7-3 شکل

تغییرات الزم در برنامه های جاری  Change settingبا کلید  زیرشکل  مشابه، در مرحله بعدی

      استفاده   ...Allow Another appبرنامه دیگر از کلید برای افزودن اعمال کنیم و در را 

 می کنیم.
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 ها توسط فایروال APP مدیریت  7-4 شکل  

Windows Firewall with Advance Security 

می توان قوانین دقیقتری نوشت.به عبارت دیگر می توان قوانینی در انواع زیر  WFASتوسط 

 نوشت :

 .Outboundو   Inboundپیکربندی ترافیکهای  -1

 پیکربندی قوانین بر اساس پروتکل ها ، پورتها و سرویس ها. -2

 پیکربندی قوانین مبتنی بر اجازه عبور ترافیک  به شرط احراز هویت -3

 Advanced Settingفی است در ویندوز فایروال روی گزینه کا WFASجهت دسترسی به 

،پروفایل شبکه ای که فعال است را نمایش می دهد.برای WFASکلیک می کنیم.کنسول 



  
70-869 آزمون – 10ویندوز پیکربندی  134  

 New Rule،ابتدا نوع ترافیک را انتخاب نموده و سپس روی گزینه  WFASایجاد قوانین با 

 کلیک  می کنیم.

 

 فایروال پیشرفتهتنظیمات 5-7شکل 

جهت پیکربندی قوانین مورد نیاز نمایان می   Wizard، صفحه  New Ruleاز انتخاب  بعد

 شود.در این صفحه  چهار انتخاب به شرح زیر داریم .

 

مدیریت برنامه ها 6-7شکل   
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را انتخاب می کنیم.در مرحله  Programجهت اجرا یا عدم اجرای برنامه ها گزینه  -1

از برنامه ها انجام می شود.و در پایان نوع واکنشی که بعدانتخاب همه برنامه های یا برخی 

 Allow the connectionفایروال در قبال برنامه خواهد داشت مشخص می شود.انتخاب 

 Allow the connectionبه معنی اجازه برقرای ارتباط با برنامه مورد نظر است، انتخاب 

if it is secure ه به این معنی است که اگر ارتباط بواسطIPSEC  امن است اجازه عبور

 به معنی مسدود ساختن ترافیک است. Block the connectionداده شودو انتخاب 

 

انتخاب پروتکل 7-7شکل   

 پورتها این مرحله طی می شود. محدودهو تعیین شماره یا  UDPیا  TCPنوع پروتکل  -2

 

واکنشانتخاب  8-7شکل   
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       انتخاب  Predefinedپیش تعریف شده گزینه برای انتخاب یک برنامه یا سرویس از  -2

 انتخاب شده است .  Remote Assistanceسرویس  زیرمی شود. شکل 

 

انتخاب پروتکل 9-7شکل   

بکار می رود.به این معنی که می توان  Customبرای ایجاد قوانین ترکیبی و سفارشی گزینه  -3

گزینه های دیگری که انتخاب کنیم. عالوه بر انتخاب برنامه ،پورت ،پروتکل و سرویس را

 وجود دارند به شرح زیرمی باشند. 10ویندوز در فایروال 

:بهنگام رخ دادن  واکنش تعریف شده در قبال یک برنامه    Display a Notificationالف (

 ،پیامی در قسمت پایین صفحه نمایش ظاهر می شود تا کاربر از وقوع آن آگاه گردد.

و  Multicastبه ترافیکهای  Unicast:اجازه ارسال پاسخ Allow Unicast Responseب (

Broadcast .شبکه را بررسی می کند 
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و  Active Directory:امکان ترکیب شدن قوانین Allow Local Firewall Rulesج(

Local .را بررسی می کند 

 Active: امکان ترکیب شدن قوانین Allow Local Connection Security Rulesد(

Directory  وLocal  را بررسی می کند با این تفاوت که در موردConnection Security 

Rules .انجام می شود 

 :بسته هایی که بر اثر واکنش فایروال رد شده اند ثبت    می شوند.Log Dropped Packetsه(

یک :رویداد های که اجازه ارتباط داده شده و تراف Log Successfully Connectionsو(

 با موفقیت عبور کرده ثبت می شوند.

 Remote Desktop 

کامپیوتری  در شبکه  و انجام سرویس های متنوع بدون آنکه   desktopبرای به دست گرفتن 

              استفاده   TCP:3389پورت  با   Remote Desktopاز  پشت آن سیستم قرار بگبربم 

از راه دور سرور )مانند رفع ایراد سرویس ها  این  موضوع با دو هدف  مدیریت .گرددمی 

ها با هدف  application( و استفاده همزمان چندین کاربر از  Administratorتوسط 

مانند  Desktopدر ویندوزهای استفاده بهینه از منابع سخت افزاری سرور  انجام می گیرد.

کنند، یکی راه دور و دیگری   حداکثر دو کاربر می توانند از این قابلیت استفاده 10ویندوز 

Local  اما برای دسترسی از راه دور همزمان چندین کاربر )بیش از دو کاربر(می بایست.

 روی سرور نصب و پیکربندی گردد.  Remote desktopسرویس 
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یا  Mstscاجرای  ، که در خط فرمان با است Telnetنسخه گرافیکی  در واقع RDPپروتکل 

Microsoft terminal Services Console قابل استفاده است.پس از اجرای فرمان ،        

، وارد شده و سپس اتصال  به کامپیوتر مقصد Computer Nameیا  IP آدرس می بایست،

و داشتن کاربری با رمز  Allow connectionsخاموش بودن فایروال ، فعال بودن شرط ، 

یا کاربری که عضو گروه  Administratorبطور پیش فرض کاربر انجام می شود. عبور ، 

Administrators  است  فقط می تواندRemote .الزم به توضیح است که متصل شود

پس از  ( سیستم مقصد باید وارد شود.Username , Passworاطالعات اعتبار سنجی )

 نمی شود(. Logoutمی شود) Lockبرقراری ارتباط سیستم مقابل 

  Start/all programs/accessories/remote desktop connectionاز مسیر ،این ابزار 

 قابل اجراست.
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 RDC 10-7شکل 

 Allowگزینه  در کامپیوتر مقصدکافی است  راه دور  برای صدور مجوز دسترسی از 

Connection  From computers running any version from desktop   حداقل(

از ویندو ویستا به )دسترسی از راه دور  با  حداکثر امنیت  برای یا  را عالمت بزنیم  و امنیت(

 Allow Connection  From computers running remote desktopگزینه  ( بعد

with network level authentication    انتخاب کنیم. را 

 استفاده می شود. ..Save Asیا  Saveاز کلید  Connectionدر شکل فوق برای ذخیره 
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 Remote Setting 7-11لشک

استفاده  Select Usersکلید   ازافزودن کاربرانی که قرار است  از راه دور متصل شوند، برای 

 خواهند بود. Remote Desktop Users.این کاربران عضو گروه می شود

 (Remote Access)دسترسی از راه دور

 که می باشد  VPN(Virtual Private Network) روشهای دسترسی از راه دوراز یکی 

و   VPN Serverراه اندازی یک  استفاده از بستر شبکه عمومی مانند اینترنت و بواسطه 

های راه دور و به کالینت IPاختصاص  اجرا می گردد.در این راستا ، VPN Clientپیکربندی 

 انجام می گیرد. ،احراز هویت آنها

 در VPN Connectionنوبت به ساختن  ، VPN Server یااز پیکربندی سمت سرور پس 

 Network And بخش  Control Panel. کافی است از طریق استسمت کالینت  
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Sharing Center گزینه ، رویSetup a New Connection or Network   کلیک

 نماییم.

 

 را اندازی اتصال جدید 12-7شکل 

 پنجره شکل زیر نمایان می شود:  Connect to a Workplaceینه گز  پس از کلیک روی

 

را وارد کرده و در صورت   Connectionو نام  VPNسرور  IPدر مرحله بعدی آدرس 

 Allow other peopleگزینه مذبور را عالمت می زینم .با انتخاب  Smart Cardاستفاده از 

use this connection  اعطا اخته شده را به سایر کاربران اجازه بکار گیری اتصال س             
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 وارد مرحله ثبت   I'll set up an internet connection laterگزینه انتخاب با  .گرددمی 

عالمت زدن با  می شویم. سرور VPNنام کاربری و کلمه عبور تخصیص یافته توسط 

Remember Password  به هنگام اتصال نیازی به وارد کردن مجدد نام کاربری و کلمه

 عبور نداریم.

 

وارد نمودن کاربرو رمز16-7شکل   

طرح مزیر پروتکلهای  VPN برای ایجاد تونل .است Tunnelingتونل زدن یا  VPNاساس 

 :هستند

1- PPTP(Point-to-Pint Tunneling Protocol) : یک اتصال با پیکربندی ساده

-MS،پروتکل های احراز هویت PPTPو حداقل امنیت فراهم می کند.اتصاالت 

CHAP(Microsoft-Challenge Authenticatin Protocol),MS-

CHAPv2(Microsoft-Challenge Handshake Authenticatin 

Protocol),EAP(Extensible Authentication 

Protocol),PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol)  را

را برای رمزنگاری داده ها بکار می  MPPEپشتیبانی می کنند.این روش الگوریتم 

،محرمانگی داده را فراهم  می کند اما صحت داده و اطمینان PPTPبرد.بنابراین 

 نمی کند.ازاصالت فرستنده و گیرنده را پشتیبانی 
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2- L2TP/IPSEC (Layer 2 Tunneling Protocol/Internet Protocol Security) :

امن تر است و محرمانگی داده ،صحت داده و اطمینان ازاصالت  PPTPنسبت به 

به بکارگیری امضای  رکند. نظفراهم می  Packetفرستنده و گیرنده را به ازای هر 

 Certificateزیرساخت سرویسهای  دیجیتال در این روش ،نیازمند دسترسی به

 هستیم.

3- SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) : اتصالSSTP VPN  از

تقریبا  SSTP VPNاستفاده می کنند،بدین معنی که ترافیک  443تونلهایی با پورت 

روش با  نکند. ایاز همه فایروالهایی که به اینترنت دسترسی دارند، عبور 

Encapsulating ک ترافیPPP  روی کانالSSL  از پروتکلHTTP  عمل            

،محرمانگی داده ،صحت داده و اطمینان ازاصالت فرستنده و گیرنده  SSTPمی کند.

 را پشتیبانی می کند.

4- IKEv2 : می شود. پشتیبانی  بعد پشتیبانی به 7پروتکل جدیدی است که از ویندوز

IPv6  وVPN Reconnect  پروتکل اما  ین پروتکل استاز ویژگی های اصلی ا

، IKEv2 توسط PAP, CHAP, MS-CHAPv2 (without EAP)های 

،محرمانگی داده ،صحت داده و اطمینان ازاصالت فرستنده IKEv2 .پشتیبانی نمیشوند

 و گیرنده را پشتیبانی می کند.
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  Securityسربرگ  17-7شکل 

 : موزشیآ محصوالت

 مبتنی بر سناریو های کاربردی  ،2016ویندوز سرور  یآموزش رجعم -1

 مبتنی بر سناریو های کاربردی  ،2019ویندوز سرور  یآموزش رجعم -2

  +Networkسوال تستی   120مجموعه  -3

  + Securityسوال تستی   240مجموعه  -4

  +Networkفیلم آموزشی دوره جزوه و  -5

  CCNAفیلم آموزشی دوره جزوه و  -6

  +Securityجزوه و فیلم آموزشی دوره  -7

 تحلیل تکنیکال پیش رفتهو  فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی -8

 آکادمی تخصصی مهارت های فناوری اطالعات  –آموزشگاه پگاه نو 

 https://mstrainer.ir             : 09365803001تماس  

https://mstrainer.ir/

