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 ندوزیو و کسیونیو  نوکسیدر ل لیفا ستمیانواع س یمعرف
 

که از داخل برنامه واژه  ی. هنگامسازد یآن فراهم م یو اطالعات را رو ها لیفا یساز رهیامکان ذخ وتر،یهر کامپ لیفا ستمیس

 شود. رهیسند چگونه و کجا ذخ کند یم نییاست که تع لیفا ستمیس نیا د،یکن یم رهیرا ذخ یپرداز خود سند

 نکهیو... تا قبل از ا Zip یوهای، دراCD-ROM یوهایسخت، درا یها سکید ها، سکید یمانند فالپ یساز رهیذخ یابزارها

 .ستندیدهد، قابل استفاده ن لیآنها تشک یرا رو لیفا ستمیس عامل ستمیس

ارائه  نوکسیو ل کسیونیبر  یمبتن یعاملها ستمیو س ندوزیمختلف از جمله و یها عامل ستمیس یبرا یگوناگون یلهایفا ستمیس

 عبارتند از : لهایفا ستمیس نیا ندوزیاند که در مورد و شده

 

 فايل در ويندوز یها انواع سیستم
۱- FAT16  :شد یعامل داس استفاده م در سیستم. 

۲- FAT32  : تا  95از ویندوزME شد یاستفاده م. 

۳- NTFS 4.0  :یها در سیستم NT 4.0 شد یاستفاده م. 

۴- NTFS شود یبه بعد استفاده م 2000جدید : از ویندوز  یها. 

 

File System  سیستم شود. در یک سیستم عامل به ساختار کلی نامگذاری ، ذخیره سازی و سازماندهی فایل ها گفته می

تقسیم بندی می کنند . هر کالستر می تواند فقط بخشی از یک فایل را نگه  Clusterفایل ها ، داده ها را به واحدهایی به نام 

دارد . یک فایل ممکن است چندین کالستر را به خود اختصاص دهد ،و مقداری فضای خالی در آخرین کالستر بال استفاده 

می توانند داده های بیشتری در یک دیسک جای بدهند ) چون فضای بال استفاده کمتری به باقی بماند . کالستر های کوچک 

وجود می آورند ( اما کالستر های بزرگ ، کارایی را باال می برند ) در کالسترهای بزرگتر ، داده های بیشتری می تواند در هر 

کمتری انجام می دهد و در نتیجه به طور کارآمدتر و  کالستر نگهداری شود . بدین معنی که برای بازیابی آن ، سیستم کار

 سریعتر آن را بازیابی می کند ( اندازه کالستر در اندازه دیسک سختی که کامپیوتر می تواند پشتیبانی کند نیز نقش دارد .

 

FAT  مخففFile Allocation Table  این جدول که در نزدیکیهای ابتدای دیسک سخت فایل. ، جدول تخصیص فضا به

ذخیره می شود ، توسط سیستم عامل نگهداری می شود تا فضای مورد استفاده برای ذخیره سازی فایل ها را مدیریت کند . 

این جدول وظیفه نگهداری فضاهای موجود در دیسک را بر عهده دارد تا سگمنت های خراب غیر قابل استفاده ، عالمت 

شوند و قسمت های مختلف یک فایل با یکدیگر مرتبط شوند . در واقع هنگام ذخیره داده ها روی دیسک سخت ،  گذاری

را جستجو می کند تا  FATمشورت کرده و هم در هنگام اجرا فایل ،  FATسیستم جهت دستیابی به کالسترهای خالی با 

 کالسترها را بخواند . کالسترهای مرتبط با آن را یافته و اطالعات ذخیره شده در آن

 FAT 16 , FAT32اصلی وجود دارد :  FATدو نوع 

 

 FAT 16:  یابیت طول  ۱1بیتی است ، زیرا کالستر هایی را تشخیص می دهد که  ۱1این سیستم فایل ، یک سیستم فایل( 

 FAT32تواند به اندازه نمی  FAT16بسته به مقدار فضا درایوی است و از آنجا که  FATاندازه کالسترهای دارند.  رقم(

 Windows XPکالستر داشته باشد ، برای پوشش دادن به مقدار یکسانی از فضا به کالسترهای بزرگتری نیاز دارد . 

کالستر را پشتیبانی می کند ،  ۳1,،,1فقط  FAT16بانی می کند. چون تیپش FAT16کیلو بایتی را برای  1۴کالسترهای 

 .ایتی را می توان تقسیم بندی کردگیگاب ۴ک پارتیشن با این سیستم فایل ، حداکثر ی
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FAT32 :  بیتی است ، می تواند کالسترهای بیشتری را نسبت به  ۳۲یک سیستم فایلFAT16  آدرس دهی کند . در

می تواند از کالسترهای کوچکتری برای کارآمدتر کردن سیستم ذخیره سازی ، بهره بگیرد . همچنین بدین  FAT32نتیجه 

بیتی می تواند  ۳۲با کالسترهای  FAT32می تواند پارتیشنهای بزرگتری را پشتیبانی کند .  FAT32مفهوم است که 

 .را پشتیبانی کندگیگا بایت  ۳۲ تا پارتیشنهایی

 

NTFS  مخففNew Technology File System  در سیستم فایل باشد. میFAT ( جدول تخصیص فضا ،File 

Allocation Table داشتیم و در این )  ( جا جدول فایل اصلیMFT: Master File Table  داریم . البته )MFT 

) صفات فایل کند.  ذخیره می NTFSصفات فایل را برای هر فایل ذخیره شده در پارتیشن  MFTبسیار پیچیده تر است . 

حتی داده های موجود در یک فایل نیز  NTFSهر چیزی را که الزم است درباره یک فایل دانست ، توصیف می کند . در 

 صفت فایل محسوب می شود . اسم ، مکان ، و اطالعات امنیتی نیز ، از دیگر صفات فایل محسوب می شود (

NTFS  در صورت امکان همه صفات فایل را ، شامل داده های فایل ، درMFT  ، ذخیره می کند . ) هر چند در اکثر موارد

 انتقال می یابد . ( MFTوجود ندارد . در این زمان صفت داده ای به خارج  MFTجای کافی برای ذخیره همه صفات در 

 

MFT عنوان یک فایل ه بMetadata  است. مشهور (Metadata  اساسا داده هایی درباره خودData عنوان مثال ه است . ب

برای  Metadataاز فایلهای  NTFSآن فایل را تشکیل می دهند (  Metadataعنوان ، موضوع ، مولف و اندازه یک فایل ، 

 شرح زیر است :ه ب Metadataمدیریت داده های روی پارتیشن بهره می گیرد . بعضی از مهمترین فایلهای 

 

MFT Mirror  یک نسخه پشتیبان از :MFT  . استMFT  در ابتدای سطح دیسک ذخیره می شود ، در حالیکهMFT 

Mirror  در وسط دیسک قرار می گیرد و در صورت خراب شدنMFT  اصلی می تواند مساله را حل کند و اطالعات الزم را

 کند.برای بازیابی داده ها روی سیستم فراهم 

 

Log File  که :Log Journal  . نیز نامیده می شود ، تغییرات روی سیستم فایل را ثبت می کندLog File  فقط عملیاتی

 شوند.را که انجام می گیرد ثبت می کند ، نه داده هایی که اصالح می 

 

Cluster Allocation Bitmap : ن . سیستم می تواند این اطالعات را برای یافتشه ای از پارتیشن را در خود داردنق

 کالسترهای موحود به کار گیرد .

 

Bad Cluster File  بخشهایی از دیسک را که معیوب شده اند ، عالمت گذاری می کند . بدین ترتیب :NTFS  از

 کالسترهای معیوب که در این فایل عالمت گذاری شده اند برای ذخیره داده های جدید استفاده نخواهد کرد .

 

Quota Table  جدول سهمیه ها ، یک خصوصیت جدید در :Windows 2000/XP  با استفاده از این خصوصیت می

مدیر سیستم ، دایرکتوری ها و زیر دایرکتوری ها را در دیسک سخت کنترل کنید و میزان مصرف فضای  به عنوانتوانید 

 دیسک سخت کاربران مختلف یک کامپیوتر را کنترل کنید .

 

NTFS  می تواند تعداد کالسترهای بیشتری را نسبت بهFAT32  در نتیجه ، کالسترهای کند. پشتیبانیNTFS ًعموما 

پشتیبانی آن برای مجوزهای فایل و  NTFSکوچک و برای حفظ فضای دیسک سخت ، کارآمد هستند . یکی دیگر از مزایای 

ط کاربران خاصی به فایلها و دایرکتوری های ویژه دسترسی دایرکتوری است . این خصوصیت امنیتی ، اطمینان می دهد که فق

 دارند .
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گیگابایت و بیشتر ،  ۲است . چون می تواند برای پارتیشنهای  NTFSدر میان آنچه ذکر شد ، سیستم فایل کارآمد 

دیسک را در فضای  کیلو بایتی ایجاد کند ، که بهترین تعادل بین سرعت عمل دیسک سخت و صرفه جویی ۴کالسترهای 

می توان  NTFS با سیستم فایلی که حداکثر پارتیشن و در واقع بهترین کارآیی را به سیستم می دهد .فراهم می سازد 

 نمی باشد.ساختن ترابایت قابل  ۲که در عمل بیشتر از  است ابایتاگز ۱1ساخت  

 

 : FATنسبت به  NTFSمزايای 
 قابلیت فشرده سازی اطالعات -۱

 روی اطالعات قابلیت رمزگذاری بر -۲

 امکان جیره بندی پارتیشن ها برای کاربران -۳

 عتر در درایو می شود.یبر روی پارتیشن ها که باعث جستجوی سر Indexساخت  -۴

 قابلیت پشتیبانی فایل های با حجم باال -,

 و ................. -1

 

توانید از  تغییر دهید می NTFSخود را به  یرا دارند تا درایوها یشما جذابیت کاف یبرا یکنید این گزینه ها اگر فکر می

 استفاده کنید: NTFSتبدیل درایوها به  یبرا (Command Prompt) در خط فرمان convertدستور 

 
Convert x: /fs: ntfs 

 را با نام درایو جایگزین کنید. xاین دستور  در

 له توجه داشته باشید.أید قبل از تبدیل به این مسنیستند و با NTFS یها قادر به خواندن درایوها : همه سیستم عامل توجه

 

 کاربران یبرا NTFSجذاب  یقابلیتها

ملموس و  یاز قابلیت ها یاستفاده کند. پاره ا NTFSو  FAT16, FAT32تواند از سه فایل سیستم  می XP ویندوز

 به شرح زیر است: NTFSجالب 

 

 امنیت

FAT16  وFAT32 ینیستند و هر کاربر یمحل یبه فایلها و پوشه ها یدسترس یهیچ گونه امنیت برا یمطلقاً دارا        

 یدهد تا برا این امکان را به ما می NTFSکه  داشته باشد درحالی یتواند با ورود به سیستم به کلیه اطالعات دسترس می

 یجلوگیر یغیر مجاز به اطالعات از طریق محلافراد  یدسترس ازتعریف کنیم و  یبه فایلها و پوشه ها سطح دسترس یدسترس

 کنیم.

 

Recycle Bin جداگانه 

گیرد بدون در نظر  مشترک قرار می Recycle Binکنند در یک  حذف می انهر آنچه که کاربر FAT32و  FAT16 در

کاربرها به شود دیگر  مستقل هستند که باعث می Recycle Binیک  یکلیه کاربرها دارا NTFSدر  یگرفتن کاربر. ول

 نداشته باشند. یفایلها حذف شده کاربران دیگر دسترس

 
Encryption 

 یشود حت یغیر مجاز جلوگیر یخود را کد کنید تا از دسترس یشود تا فایلها و پوشه ها این امکان به شما داده می NTFS با

 نشده باشد.  نیتعی یاگر سطح دسترس
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 بازیافت قالبیت

NTFS  فایل سیستم بازیافت نماید.  یتا فایلها را در هنگام بروز خطااین قابلیت را داردNTFS ییدک یسکتورها ییک سر 

از  یخراب را جهت جلوگیر Clusterسالم انتقال دهد و  یها Clusterاطالعات را به  یگیرد تا هنگام خراب در نظر می

 کند. یاستفاده مجدد نشانه گذار

 

 یساز فشرده

NTFS بتوانید فایلها و پوشه ها را فشرده سازید. یکند که بدون نیاز به نصب برنامه جانب این قابلیت را به ویندوز اضافه می 

 

 (Disk Quotaدیسک ) یبند جیره

که مجاز است از  یکنید تا هر کاربر نتواند بیشتر از آن حجم یدیسک را بین کاربران جیره بند یتوانید فضا این گزینه می با

 بسیار موثر است. ، یمهست که در آنها با محدودیت حجم مواجه ییسک استفاده کند. این قابلیت در سیستم هاید

 

 نوکسیو ل کسیونيفايل در  یها انواع سیستم
و  ext2 ،ext3 ،xfs ،reiserfsاز آنها عبارتند از  یاست که برخ نوکسیبرل یمبتن یلهایفا ستمیما درمورد س یاما بحث اصل

مشابه بوده و  کنند یم جادیکه ا یاز نظر ساختار یبا هم هستند ول ییها تفاوت یدارا یفن اتیدر جزئ ها لیفا ستمیس نیا. رهیغ

 ینشده و تنها ساختار آنها را بررس لهایفا ستمیهر نوع از س یفن اتیمقاله ما وارد جزئ نیباهم ندارند. در ا یتفاوت چندان

 کرد. میخواه

 

 درخت؟ اي ليفا ستمیس
و  کسیونیشده است. در  یساز ادهیدرخت وارونه پ کیبصورت  نوکسیو ل کسیونیبر  یمبتن یها عامل ستمیس لیفا ستمیس

درخت وارونه  نیاز ا ییها شاخه لهایفا ستمی. تمام ابزارها و سدیو ... ندار A، B  ،C  یوهایبه نام درا یزیشما چ گرید نوکسیل

قرار  ییها پوشه شه،یر ری. زدهد یم لیرا تشک لیفا ستمیسطح س نیدارد که باالتر امن root ای شهیدرخت ر نیهستند. مرکز ا

 نیاست که ا شده لیپوشه تشک یادیاز تعداد ز لیفا ستمی. س دهند یم لیرا تشک لیفا ستمیس یها قسمت ریدارند که سا

 نیتک تک ا حی. اکنون به تشردمشترک هستن نوکسیو ل کسیونیبر  یمبتن یها عامل ستمیس یدر تمام تقریباًها  پوشه

 اضافه را به شما ارائه خواهم کرد. حاتیآن توض انیها پرداخته و در م شاخه

 

 ها شنیپارت
داشته  یمتعدد یها شنیپارت توانند یسخت م یها سکید کس،یونیو  نوکسیبر ل یمبتن یها عامل ستمیس لیفا ستمیدر س

 لیفا ستمیکه در آن نقطه به درخت س باشد یم mount point اینقطه اتصال  کی یدارا شنیصورت هر پارت نیباشند. در ا

 homeرا  نموده و نقطه اتصال آن رهیجداگانه ذخ شنیپارت کیرا در  ستمیاطالعات کاربران س دیتوان یم مثالً. شود یمتصل م

 .بیترت نیاطالعات کاربران است و به هم یریکه محل قرارگ دیکن نییتع

 

 ليفا ستمیدرخت س یها بخش
ها فقط توسط  شاخه نیبه اکثر ا یکه دسترس دی. توجه داشته باشمیپرداز یم لیفا ستمیس یها تک تک شاخه یاکنون به بررس

 است. ریامکان پذ شهیکاربر ر
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 یتیریدستورات مد یهستند و برخ یابیتمام کاربران قابل دست یکه برا عامل ستمیشاخه، دستورات س نی: در اbinشاخه  -

 .رندیگ یقرار م ستمیس

نداز  برنامه راه یمتصل شده باشد، حاو bootجداگانه بوده و به پوشه  شنیپارت کیدر  تواند یشاخه که م نی: اbootشاخه  -

 .Liloو  Grub. مانند باشد یعامل م ستمیبوت س

 نجایو... در ا ها شنی، پارت ها تمام پورت مثالًت. اس یسخت افزار یابزارها یها ینقطه دسترس یری: محل قرارگdevشاخه  -

از  یاری. بسبیترت نیاست و به هم ستمیس ویدرا یدهنده فالپ نشان dev/fd0 لیمثال فا یهستند. برا لیفا کی یدارا

 مثالً. کنند یابزار مورد نظرشان استفاده م یها بر رو خواندن و نوشتن داده یبرا یدسترس یلهایفا نیاز ا یکاربرد یها برنامه

که در آن  یسکیو د یفالپ ویدرا یاطالعات رو قتی. در حقسدینو یرا باز کرده و در آن م dev/fd0 لیفا یبرنامه کاربرد کی

 قرار دارد، نوشته خواهد شد.

 مثالً. رندیگ یقرار م گرید یستمیس یلهایفا یدهنده و برخ سیسرو یها برنامه یکربندیپ یها لیشاخه فا نی: در اetcشاخه  -

 .بیترت نیقرار دارد و به هم etc/apache/http.confدر  انیدب یها ستمیدر س یدهنده وب آپاچ سیسرو یکربندیپ لیفا

شاخه در  نی. بهتر است اردیگ یو اطالعات آنها قرار م ستمیکاربران س یخانگ یها یرکتوریشاخه دا نی: در اhomeشاخه  -

 ازیدر صورت ن کاربران را باالتر خواهد برد. ضمناً یها کار حفاظت از داده نیجداگانه قرار گرفته و متصل شود. ا شنیپارت کی

و  یشخص ماتیتنظ هیمانده و پس از نصب مجدد، کل یکاربران دست نخورده باق عاتاطال ستم،یبه فرمت و نصب مجدد س

 خواهند ماند. یباق رییاطالعات آنها بدون تغ

ها  کتابخانه نیها است. ا کتابخانه برنامه یها لیفا یریمحل قرار گ داست،یشاخه همانطور که از نام آن پ نی: اlib شاخه -

 .شوند یبکار گرفته م یسیبرنامه نو یو ابزارها یکاربرد یها توسط برنامه

و  یفالپ یوهایدرا یبوده و محل اتصال سنت cdromو  floppyمانند  ییها رشاخهیز یشاخه معموال دارا نی: اmntشاخه  -

CD-ROM به  ی. البته اجباردییشاخه متصل نما نیدر ا دیتوان یم زیسخت را ن سکید گرید ها شنیپارت نی. همچنباشد یم

 cdromو  floppy یها در شاخه CDROMو  یفالپ یوهایدرا ان،یبر دب یتنمب یها ستمیدر س مثالًکار وجود ندارد.  نیا

صورت  mountبا استفاده از دستور  وهایو درا ها شنی. اتصال و برداشتن اتصال پارتشوند یقرار دارند، متصل م شهیر ریکه در ز

 .دییشاخه متصل نما نیدر ا دیتوان یم زی. اشتراکات شبکه را نردیگ یم

 یابیو هسته از آن قابل دست ستمیاطالعات مربوط به س یاست که برخ یمجاز لیفا ستمیس کیشاخه  نی: اprocشاخه  -

 .باشد یعامل مانند نسخه آن و ... م ستمیاطالعات هسته س یشاخه حاو نیدر ا version لیفا مثالً. باشد یم

 است. rootکه مخصوص کاربر  رندیگ یشاخه قرار م نیدر ا ستمیس یتیریمد یها : دستورات و برنامهsbinشاخه  -

 است. یکاربرد یها برنامه یموقت یلهایفا یبرخ یری: محل قرارگtmpشاخه  -

 نیشاخه قرار دارد. همچن نیدر ا Xwindow مثالً. شوند یشاخه نصب م نیدر ا یکاربرد یها از برنامه یاری: بسusrشاخه  -

 .رندیگ یقرار م usr/sbinو  usr/bin یرهایدر مس زین یتیریدستورات و دستورات مد یبرخ

مخصوص  رد،یگ یجداگانه قرار م شنیپارت کیدهنده در  سیسرو یوترهایشاخه که معموال در کامپ نی: اvarشاخه  -

در  توانند یم تیوب سا کیمربوط به  یها لیفا مثالًاست.  یاطالعات یو بانکها FTPمانند وب و  یا دهنده سیسرو یها برنامه

var/www از حمالت  یدر برخ نکهیا لی. به دلرندیقرار گDOS نیا شود، یآشغال پر م یها لیبا فا ستمیسخت س کسید 

سخت، کل  سکید یلحتماًتحت حمله و پرشدن ا یریکه در صورت قرارگ دهند یجداگانه قرار م شنیپارت کیشاخه را در 

 توانند یداده شد، م حیکه در باال توض ییها شاخه یبه همان قسمت محدود شود.تمام بیعامل دچار وقفه نگردد و آس ستمیس

 ندارد. یضرورت یجداگانه قرار داده شوند. ول یها شنیدر پارت
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 swap شنیپارت
 ستمیکه تحت ساختار س شنیپارت نیا ست؟یچ شنیپارت نی. کاربرد ادیساز یم swapبه نام  یشنیپارت نوکس،یهنگام نصب ل

سخت است،  سکید یرو یکه همان حافظه مجاز نوکسیل swapping file یریمحل قرارگ شود، یمتصل نم ییجا لیفا

 .دیینما نییخود تع ستمیسبرابر حافظه  ۲ ای. بهتر است حجم آنرا برابر باشد یم

 

 

 انواع توزیع ها در ویندوز و لینوکس
رای مربوط به شرکت ماکروسافت بوده و بهمان طور که می دانید توزیع های ویندوز که با نام نسخه به بازار عرضه می شوند 

 7و  Vistaو  XPو  NTو  2000و  MEو  98و  95و  3.1همه ما آشنا می باشند. از جمله آنها می توان به ویندوز های 

 اشاره نمود .

( است توسط شرکت های مختلف دستکاری شده Open Sourceاما لینوکس به دلیل اینکه یک سیستم عامل منبع باز )

،  Linspire   ، Red Hat  ، SuSE  ، Ubuntuاست و توزیع های مختلفی دارد. از جمله این توزیع ها می توان به 

Mandriva   ، Knoppix، Fedora  ،Slackware  وLycoris  .اشاره نمود 

 

 (Mac OS) ست؟یچ نتاشیمک
 ۱۸۹۴ هیژانو ۲۴ خیدر تار هیاول نتاشیاپل است که مک یا انهی( ساخته شرکت راMacمک ) ای( Macintosh) نتاشیمک

با  ی( بود و در عوض استفاده از موشGraphical user interface) GUI یبرا یشخص انهیرا نیشده است و اول دیتول

Command line interface نتاشیتنوع مک زانیکند. در حال حاضر م یکار م ( اپل از مک کوچکMac mini هست تا )

که از خانواده  1۹kاز موتوروال  هیاول نتاشیباشد. مک یساخته شرکت اپل م یکه همگ Xserveها مثل  Server نیتریقو

 یاختصار حروف. با  IBM Power PC و Motorolaکرد به  رییتغ کردند که بعداً یهستند استفاده م ها زپردازندهیر

Mac یبر رو نتاشی. مکدیگرد یمعرف ۱۸۹۴اپل در سال  یا انهیکه توسط شرکت را یشخص یوترهایاز کامپ یا ، محدوده 

 1۹۶۶۶ یها زپردازندهیبر مجموعه ر یمبتن یوترهایدارد که کامپ دیکاربر معروف با استفاده آسان تأک یکیرابط گراف کی

 موتوروال است.

 

 خچهيتار
 ۱۸۹۸کارمند اپل آغاز شد. در سبتامبر  کی( Jef Raskin) نیجف راسک لهیبه وس ۱۸۹۸سال  لیاز اوا نتاشیمک پروژه

داشته باشند  هیشکل اول کیمهندس کامپیوتر رفت که بتواند  کیپروژه کار کند و در آغاز به دنبال  یمجاز شد تا رو نیراسک

 درست کنند که از نتاشیمک نیساخت اول یبرا میت کیتوانست  نیو بعد از چند سال راسک

 Chris Espinosa  ،Joanna Hoffman  ،George Crow  ،Jerry Manock  ،Susan Kare  ،Andy 

Hertzfeld  شده بودند. لیتشک 

Mac OS  که مخففMacintosh Operating System نام تجاری یک سری از سیستم عامل های دارای رابط  است ،

عموماً  Macبرای کامپیوترهای مکینتاش توسعه داده شده اند. سیستم عامل  Appleگرافیکی کاربر است که توسط شرکت 

با کامپیوتر  ۱۸۹۴نخستین بار در سال  برایبه خاطر رابط گرافیکی خوب خود مشهور شده است. این سیستم عامل 

Macintosh 128K  عرضه شد. نسخه های اولیهMac OS یتنها با کامپیوترهای مکینتاش که بر مبنا Motorola 

نیز سازگار شدند.  PowerPCکه نسخه های جدیدتر با کامپیوترهای  ساخته شده بودند، سازگار بودند در حالی 68000

نخستین  Mac OSسازگار شده است. نسخه های مختلف  Intel x86با کامپیوترهای  Mac OS X ملنیز سیستم عا اخیراً

شناخته می شدند که هرکدام از   Finder و  Systemکه با نام های سیستم عامل مکینتاش شامل دو بخش نرم افزاری بود 
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یک  Mac OSبود که در آن آرم  اینخستین نسخه  System 7.5.1این دو بخش دارای نسخه مخصوص به خود بودند. 

 Mac OSمعرفی شد. سیستم عامل  Mac OS 7.6نیز برای اولین بار با  Mac OSقیافه خندان استفاده شده است و نام 

که شامل سیستم عامل عرضه شده در  Classic Mac OSرا می توان به دو خانواده مختلف سیستم های عامل تقسیم کرد 

 ۱۶معرف عدد رومی  "X")که حرف  Mac OS Xمی شود. Mac OS 9و نسخه های بعدی آن تا نسخه  ۱۸۹۴سال 

مل شی گرا که هر سیستم عامل مدرنی آن را به تعریف شده برای یک سیستم عا API)توابع  Open Stepاز اجزای  (است

     با این ویژگی که در آن از خط فرمان استفاده Classic Mac OS استفاده می کند. (عنوان بخشی از هسته خود دارد

است. با  Commodore GE OSکامالً گرافیکی بسیار مشابه سیستم عامل  ستم عاملنمی شود شناخته می شود. این سی

 بود. زین یصیتی استفاده از آن، این سیستم عامل دارای کمبودها و نقاوجود راح

 

 اين سیستم عامل صيو نقا کمبودها
تک پردازشی )البته در نسخه های اولیه این سیستم عامل( یا چند پردازشی اشتراکی )در نسخه های بعدی(، امکان  حالت

ل تداخل با نسخه های جدیدتر سیستم های حتماًمدیریت حافظه با مقدار محدود، عدم استفاده از حافظه حفاظت شده، و ا

عامل به  ستمیس نیا یها یشبکه( را فراهم می کنند، از جمله کاست ازعامل دیگری که قابلیت های جدیدی )نظیر استفاده 

 Macintosh File Systemسیستم فایل مکینتاش ) Mac OS. نخستین سیستم فایل استفاده شده در ندیآ یحساب م

(MFS سیستم با  ،کرد. این سیستم فایل در نسخه های بعدی یبود که تنها امکان استفاده از یک سطح فولدر را فراهم م

( سیستم فایل سلسله مراتبی که دارای ساختار درختی مدیریت فایل بود، Hierarchical File System) HFSفایل 

جایگزین شد. در رابطه با سیستم فایل سیستم عامل مکینتاش باید به نکته مهمی اشاره کرد که آن را از سیستم های فایل 

  یا دیگر سیستم عامل ها استفاده  DOS   ،Unixتم های فایل که توسطسیس ثردیگر سیستم عامل ها متمایز می کند. اک

که هر فایل نیاز به برنامه ای  طوریه صورت یک سری از بایت های پیوسته در نظر می گیرند به می شوند، به سادگی فایل را ب

صورت دو بخش مجزا ه ب افایل ر HFSو  MFSدارد که تشخیص دهد آن فایل حاوی چه اطالعاتی است. برخالف این قاعده، 

 مثالً( حاوی اطالعات مشابه با سیستم عامل های دیگر است )Data)بخش داده و بخش منابع( در نظر می گیرند. بخش داده )

( شامل دیگر Resource) بخش داده می تواند حاوی متن یک سند یا اطالعات یک فایل تصویری باشد(. بخش منابع

)مانند تعاریف منوها، گرافیک، صدا، یا کدهای اجرایی( است. یک فایل ممکن است تنها  فایلط به اطالعات ساختاری مربو

، یا تنها شامل بخش داده باشد )در حالی که بخش منابع آن  شامل بخش منابع باشد )در حالی که بخش داده آن خالی است(

متن را در بخش داده فایل و اطالعات مربوط  واندی می تخالی است( و یا شامل هر دو بخش داده و منابع باشد. یک فایل متن

اگر برنامه ای  مثالًبه نوع فرمت و قالب بندی متن را در بخش منابع فایل ذخیره کند. این کار به این منظور انجام می شود که 

باعث ناهماهنگی و  ییم بندبا فرمت قالب بندی متن آشنا نبود، حداقل قادر به خواندن خود متن باشد. از طرف دیگر، این تقس

به سیستم فایلی غیر از  Macبا کپی کردن یک فایل از سیستم فایل  .عدم سازگاری با دیگر سیستم های عامل می شود

Mac  بخش منابع فایل از دست می رود. درMac OS X  از ساختار مدیریت حافظه و چند پردازشی کنترل شده مشابه

یک هسته کوچک  Mac  (Mac Kernel) سیستم عامل بر مبنای هسته نست. ایاستفاده شده ا Unixسیستم عامل 

طی یک پروژه تحقیقاتی درباره محاسبات  کایآمر یدر ایالت پنسیلوانیا Carnegie Mellonسیستم عامل که در دانشگاه 

 Steve Jobsگرا که توسط  یک سیستم عامل شی Unixسیستم عامل  BSDموازی و توزیع شده ایجاد شده است و نسخه 

طور ه ایجاد و توسعه داده شده است. سیستم مدیریت حافظه جدید اجازه اجرای برنامه های بیشتری را ب NeXTدر شرکت 

کردن یک برنامه جلوگیری می کند. همچنین  crashهمزمان می دهد و از بسته شدن برنامه های دیگر در حال اجرا به علت 

است که در آن خط فرمان نیز گنجانده شده است، هرچند که برای استفاده  شسیستم عامل مکینتااین سیستم عامل دومین 

دارای خط فرمان نبود  Mac OSتوسط کاربر اجرا شود سیستم عامل  Terminal Emulatorاز این خط فرمان می بایست 

که توسعه آن متوقف شده است( است  A/UXو نخستین سیستم عامل مکینتاش که دارای خط فرمان بود، سیستم عامل 

کمتر کاربرپسند باشد و کار با آن مشکل تر باشد.  Mac OSنسبت به  Mac OS X.مشکالت مختلفی باعث شده است که 
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از جمله این عوامل نیاز به سخت افزار قوی تر برای اجرای سیستم عامل، عدم ارائه برخی قابلیت های سیستم عامل که در 

 Mac OSهای جدی با نسخه قبلی )زیرا درایورهای نوشته شده برای  زگاریداشت، و برخی ناسانسخه های قبلی وجود 

 نیستند( است. Mac OS Xسازگار با 

 

 انواع سیستم عامل های موبایل
که به  یعامل ستمیعامل است . س ستمیتلفن همراه شاخصه س یها یکننده گوش زیمهم و متما یاز شاخصه ها یکیمسلما 

 نیبگذارد . امروز و در ا رتاثی …و  یکاربر تیفی، ک یساپورت نرم افزار تی، قابل متی، ق ییتواند بر کارا یم میصورت مستق

هدف  شتریمقاله ب نی. در ا میانواع آن بپرداز یبه معرف شتریعامل ها و در واقع ب ستمیس یاجمال یبه برس میدار یمقاله ما سع

 .…پرداخته شده است  یآنها به صورت اجمال یژگیهاست و به و ستمیانواع س یمعرف

 

 جاوا :  یها یعامل ، گوش ستمیبدون س یها یگوش
 یها یگوش یعنینداشت .  یتلفن همراه معنا و مفهوم خاص یها یگوش نیعامل در ب ستمیواژه س ریچند سال اخ نیهم تا

تلفن  یها یگوش یبرا یعامل ستمیتر بتوان گفت س حیصح دیکردند و شا یاستفاده نم یعامل خاص ستمیتلفن همراه از س

که قبال وجود داشت نام  یلیموبا یها ستمیس لیموبا یفن آور یایدن ورسرسام آ شرفتیهمراه وجود نداشت ! اما به مرور با پ

 وجود آمد .ه عامل ب ستمیبدون س یها یبه نام گوش یمختلف واژه ا یعامل ها ستمیبا به وجود آمادن س نکهیا یعنیگرفتند . 

   یتخصص ریتلفن همراه هستند . به صورت غ یها ینوع گوش نیها از نظر ساختار نرم افزار جزو ساده تر ینوع از گوش نیا

 کرد : یدسته بند ریتوان آنها را در سه گروه ز یم

 

:  ستندیبرخوردار ن زنی …و  نیچون دورب ینرم افزار ندارند ، از امکانات پشتیبانی تیکه قابل ستمیساده بدون س یها گوشی -۱

 …، و  ۱۱۶۶،  ۱۲۶۶ اینوک

فقط توسط سازنده را دارند ،  یدیمخصوص تول ینرم افزار ها پشتیبانی تیعامل که قابل ستمیساده بدون س یها گوشی -۲

 سامسونگ و موتورال یها یاز گوش تعدادی …و  1۶۲۶ ایبرخوردار هستند : نوک نییدر سطح پا زنی …و  نیگاها از دورب

 نیدورب یجاوا را دارند ، دارا یها و نرم افزار ها یمخصوص ، باز ینصب تم ها تیعامل که قابل ستمیبدون س یها گوشی -۳

 یجاوا معروف هستند . مانند اکثر گوش یها یعموم مردم به گوش نیهستند . در ب زیباال ن اریبس تیفیبا ک معموالً یعکاس

 …و  ۳۱۶,,  1,۶۶:  ایوکن w810 , k750 , w770:  کسونیار یسون یها

 

ساده  یها کاربر ستمیدارند، در واقع س ستمیعامل قرار دارند ) س ستمیبدون س یها یگوش ینوع باال اگر چه در دسته بند سه

 زیرا با دو نوع اول دارند و امروزه ن یادیز اریبس یها ی( اما مسلم است نوع سوم تفاوت ها و گستردگیگوش یکارخانه برا ژهیو

 نام گرفته اند . یفقط ضرور یربرابا ک یها یدهند و در واقع گوش یم لیاز بازار را تشک یقسمت بزرگ

 

 (  symbian) انیمبیعامل س ستمیس
تلفن همراه  یها یگوش یشده برا دیتول یعامل ها ستمیانواع س نیو گسترده تر نیاز محبوب تر یکی انیمبیعامل س ستمیس

نصب نرم افزار  تیبا قابل یعنی( هوشمند)  Smart Phone یها یگوش ءدسته قرار دارند جز نیکه در ا یها یاست . گوش

 . میپرداز یچند نوع از آن م یبه بررس ریاست که در ز یلفختمانواع  یعامل دارا ستمیس نیستند . اه

  UIQ3و  UIQ انیمبیس یها یگوش -۱
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که از  ییها یاستقاده شده است. گوش شتریب کسونیار یسون P یسر یها یگوش یبر رو شتریعامل تا به امروز ب ستمیس نیا

 زین UIQ , UIQ3خاص  انیمبیس یهستند. از نرم افزار ها یصفحه لمس یکنند دارا یعامل استفاده م ستمیس نیا

 ها هستند . ینوع گوش نیا یبرا یمناسب یانمونه ه P990 ای P1 کسونیار یکنند . سون یم یبانیپشت

 

 دوم :  شیرایو 1۶ ی، سر 1۶ یسر انیمبیس یها یگوش -۲

توان نام برد که  یعامل م ستمیس یدارا یها یگوش نیاول تقریباًرا  1۶ یسر نایمبیعامل س ستمیس یدارا یها یگوش

ها عالوه بر  یگوش نیحل شده است و ا یها ینوع گوش نیعامل در ا ستمیبدون س یها یگوش یها تیاز محدود یاریبس

و تم  یو نصب نرم افزار ها افتیدارند از جمله در زیرا ن گرید اوانعامل نوع  جاوا امکانات فر ستمیبدون س یها یامکانات گوش

 در خود مثالً یمختلف و حت یعامل در شرکت ها ستمینوع س نکه خود ای …جاوا و  یبه همراه نرم فزار ها انیمبیس یها

آنها  ینرم افزار یها تفاوتو  ندیآ یبه شمار م کسانی تقریباًدارد که البته  زنی ۶٫۲و . ۶٫۱چون  یانواع مختلف ایشرکت نوک

که )فقط ( از نظر نرم افزار مشابه هستند . برخالف تصور عام که   11۶۶و  N70 اینوک نیب یاندک است مثل تفاوت نرم افزار

ها از نوع  یگوش نیخواهد شد ( ا ی)برس داند یم ۳نگارش  1۶ یسر نیمبیس یها یاز گوش N70 , N72 اینوک یها یگوش

خانواده را  نیا ریسا یها یژگیو  N یباشند و برخالف قرار گرفتن در سر یم ۲ورژن  1۶ یسر نیمبیس ای 1۶ یسر نیمبیس

  یها یاکثرا گوش شیپ یتا چند رانیرا در بازار ا ۲و  ۱ شیرایو 1۶ یسر ای 1۶ یسر بنیمیس یها ی. گوش ستندیدارا ن

 دادند . یم لیرا  تشک اینوک

 است Aboutها مراجعه به قسمت  ینوع گوش نیا ییشناسا یراه برا نیبهتر

 …و 11۹۶.  ۹1۱۶ – 11۶۶مانند :  1۶ یسر نیمبیس

 N72و N70( مانند :  ۲نگارش  1۶ یسر نیمبی)س 1۶ یسر نیمبیس

 

 عامل ها ( ستمینوع س نیسوم ) پر طرفدار تر شیرایو  1۶ یسر انیمبیس یها یوشگ -۳

 رادیهستند که ا 1۶ یشده سر لیاست نوع تکم  داینگارش سوم همان طور که از نامشان پ 1۶ یسر نیمبیس یها یگوش

عامل  ستمینوع س نیرا دارا هستند ا یشتریو امکانات ب یدر آن ها  رفع شده است و ظاهر نرم افزار انیمبیس 1۶ یسر یها

 …و   I800مانند سامسنوگ  یها یبه جز دو مورد باال گوش اینوک N یسر یها یعامل روز است و همه گوش ستمیس تقریباً

 یدارا یها یگوش شتریاست که  ب یکامل ارینسخه بس تقریباً OS9.2عامل  ستمیعامل هستند . س ستمینوع س نیا دارای

.  کندیم پورتخاص خود را سل یها نرم افزار ها ینوع گوش نیعامل هستند ا ستمینوع س نیا یدارا دیعامل مدل جد ستمیس

در آنهاست که فوق العاده جذاب  N-gage یها ینصب باز ییتوانا یها ینوع گوش نیا یامکانات نرم افزار نیاز جمله بهتر

      مردم عالقه مند هستند که از  شتریهنوز ب شرفتهیو پ دیجد یعامل ها مستمیس یپس از معرف یهستند . امروزه حت

، مناسب و آسان اریبس یامکانات کاربر یعامل دارا ستمینوع س نیعامل هستند کار کنند. ا ستمینوع س نیا یدارا ییها یگوش

 یسر نیمبیعامل س ستمیس یدارا اینوک یها یجمله گوش از. است …شده و  یمعرف یها یبهتر نسبت به سر اریظاهر بس

 …, N73,N82,N95 , N78،  6120،  5700عبارت است از :  ۳نگارش  1۶

 S60 3rdها  عبارت   یگوش نیا Aboutباال : در قسمت  یعامل عالوه برا داده ها ستمینوع س نیا ییراه شناسا نیبهتر

Edition خوردیبه چشم م 

 

 پنجم :  شیرایو 1۶ یسر انیمبیس یها یگوش -۴

تلفن همراه است .  یها یگوش یبرا بایو صد البته ز دیجد یعامل ها ستمیاز س یکی زیپنجم ن شیرایو 1۶ یسر انیمبیس

 یژگیمشخصه و و نیاست . مهم تر S60V3 نیمبیعامل س ستمیشده س لینوع تکم انیمبیعامل شرکت س ستمینوع س نیا

 یها یمخصوص گوش انیمبیعامل س ستمینوع س نیا یعنیاست . یعامل اضافه شده است صفحه لمس ستمیس نیا یکه به رو

 S60 انیمبیاست . س S60 V3تر از بایز نسبتاً یعامل با تفاوت اندک ول ستمیس نیا یاست . ظاهر نرم افزار یبا صفحه لمس
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V5 و  ۹۶۶, مانند اینوک یها یدر انتظار اوست . امروز گوش یروشن ندهیاست که آ دیجد تقریباً یعامل ها تمسیاز جمله س

N97 کسونیار یسون یو گوش Vivaz  برند . یعامل بهره م ستمیس ناز ای …و 

 موجود است . یگوش Aboutعامل در قسمت  ستمینوع س نیدرباره ا شتریب اطالعات

 

 

 ها : ليموبا ندوزيو
برند ،  یبهره م یمخصوص گوش ندوزیاز و یکنند در واقع از نوع خاص یعامل استفاده م ستمیس نیکه از ا یها یگوش یتمام

 ,1٫و  1 لیموبا ندوزیاز و لیموبا ندوزیو یها ینوع گوش نیشتریدارند . ب یتخصص تقریباً یاستفاده ها یها یگوش نیاغلب ا

اطالعات  دیتوان یم نجایا نیمنتشر شده است که در ا ۲۶۱۶در  یبه تازگ زین لیاموب ندوزیو ۹ شیرایکنند . و استفاده می

 . دیباره مطالعه کن نیرا در ا یشتریب

 

 بادا سامسونگ : ديعامل جد ستمیس
 کرده است یهمراه خود طراح تلفن یها یگوش یاست که شرکت سامسونگ آن را برا یاختصاص عامل ستمیس کیبادا  افزار نرم

 لیرا در اوا عامل ستمیس نیا دیشرکت تول نیانجام داده است.ا دییو اندرو ندوزیشکستن انحصار و یکار را برا نیا سامسونگ

است که  ۲وب  تیبا اولو عامل ستمیس کیشده آن را آماده کرده است.بادا  کرد و اکنون نسخه کامل دییتا یالدیم یسال جار

 .دهد یکاربران قرار م اریدر اخت یاجتماع یها کار در شبکه یرا برا یدیامکانات جد

 

 گوگل : ديعامل اندرو ستمیس
گوگل  ایدن ینترنتیاست که توسط غول بزرگ ا یعامل ستمیس،  منتشر شده است زین یبه تازگ تقریباًعامل ، که  ستمیس نیا

بدست آورده  یاریمدت کم طرفداران بس نیدارد و در ا یخاص یها تیجذاب واقعاًعامل  ستمینوع س نیشده است . ا دیتول

عامل  ستمیس نیکرده است . درباره ا یعامل  طراح ستمیس نیخود را با ا یگوش نیدتریجد HTCکه شرکت  یورط هاست، ب

 پرداخت . میآن خواه یبه بررس حتماً یمقاله تخصص کیاست که در  اریسخن بس

 

نشده است ،  یبررس یتخصص مهیمقاله ن نیدر گوشه و کنار جهان وجود دارد که در ا یعامل ها ستمیاز س یگریانواع د مسلماً

در  نیدارند هر چند ا یخاص یژگینه شناخته شده هستند و نه و واقعاًعامل ها  ستمینوع س نیاست که ا نیکه البته علت آن ا

 اده باشد .فکامل و قابل استی د که از نظر محتوعمل شو یطوره شده است ب یمقاله سع نیا

 

 XPدر ویندوز  Recovery Consoleچگونگی نصب و بکارگیری 
Windows Recovery Console به منظور کمک و یاری رساندن به شما در مواقعی که کامپیوترتان به شکل صحیح راه

عمل  startupو سایر گزینه های  safe modeچنانچه است. اندازی نشده و یا اصالً راه اندازی نمی شود ، طراحی گردیده 

تنها هنگامی توصیه می شود که شما از بکارگیری این روش  .استفاده کنید Recovery Consoleنکنند ، شما می توانید از 

یهای یک کاربر پیشرفته برخوردار باشید و یا بتوانید از فرامین و دستورات اصلی در جهت شناسایی و مشخص نمودن یتوانا

 Recoveryمنظور استفاده از امکانات ه درایورها و فایل هایی که دچار اشکال شده اند استفاده نمایید .عالوه بر این ، ب

Console عنوان کاربر ه ، شما باید بAdministrator .به سیستم وارد شده باشید 
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 Recovery Consoleنصب 
       که کامپیوتر به هر دلیل  را برروی سیستم خود نصب نموده و سپس در زمانی Recovery Consoleشما می توانید 

 Recovery Consoleانتخاب کنید . نصب  startupر هنگام راه اندازی نمی شود ، آن را از میان گزینه ای سیستم عامل د

،کاری عاقالنه و خردمندانه است . این مقاله چگونگی  ITبر روی سرورهای مهم و همچنین بر روی ایستگاه های کاری پرسنل 

استفاده میکند ، به شما نشان می دهد .به منظور نصب  XPرا بر روی کامپیوتری که از ویندوز  Recovery Consoleنصب 

Recovery Console  شما باید دارای مجوزهای ،Administrator . باشید 

عنوان ه اجرا کنید ، نصب و تنظیم آن ب XPویندوز  CDرا مستقیماً از روی  Recovery Consoleاگر چه شما می توانید 

 .، کاری راحت تر و آرامش بخش تر است در منوی بوت startupیکی از گزینه های 

 مراحل زیر را دنبال کنید : Recovery Consoleبرای نصب 

۱- CD  ویندوزXP  را در درایوCD-ROM . خود قرار دهید 

 کلیک کنید . Runبر روی گزینه  Startدر منوی  -۲

را تایپ کنید که در این  d:\i386\winnt32.exe/cmdconsکه ظاهر می شود ، خط فرمان  openدر جعبه متنی  -۳

 خود را وارد نمائید . CD-ROMنام درایو  dجای کاراکتر ه دستور بایستی ب

را تشریح می کند . پس از این  Recovery Consoleظاهر می شود ، که گزینه  windows setupیک جعبه متنی  -۴

 کلیک نمایید . Yesمرحله سیستم از شما درخصوص اجرای فرآیند نصب سئوال می کند . برای شروع نصب ، بر روی 

 Microsoft( کنید . دفعه بعد که کامپیوتر راه اندازی شود ، شما گزینه  Resetاندازی )  کامپیوتر را مجدداً راه -,

Windows Recovery Console . را در منوی بوت مشاهده خواهید کرد 

از یک نقطه به اشتراک گذاشته در شبکه نیز  Recovery Consoleبرای نصب  UNCتوجه : شما می توانید از یک 

 استفاده کنید .

 

 Recovery Consoleاستفاده از 
داده ها را بر روی یک درایو محلی بنویسید یا  شما می توانید سرویسها را فعال و یا غیر فعال کنید ، درایوها را فرمت نمائید ،

فرمت شده اند نیز می شود ( ، و بسیاری از  NTFSاز آن بخوانید ) این امر شامل درایوهایی که برای استفاده از سیستم فایل 

ازمند ترمیم خصوصاً زمانی مفید خواهد بود که شما نی Recovery Consoleوظایف کنترلی و مدیریتی را به انجام برسانید. 

به دیسک سختتان بوده ، یا اینکه ناچار باشید سرویسی که  CDکامپیوتر خود از طریق کپی کردن یک فایل از یک دیسک یا 

 نمائید.مانع بوت شدن صحیح کامپیوتر شما می شود را مجدداً پیکربندی 

 XPویندوز  startupرا از دیسک های  Recovery Consoleاگر شما قادر به راه اندازی کامپیوتر خود نباشید ، می توانید 

 اجرا کنید . در این مقاله با نحوه انجام این موارد آشنا می شوید . XPویندوز  CDیا از 

،  Recovery Consoleبر روی کامپیوتر شما نصب شد ، برای راه اندازی کامپیوتر و استفاده از  XPپس از اینکه ویندوز 

 نیاز خواهید داشت . XPویندوز  CDو یا  XPویندوز  startupشما به دیسک های 

 CD-ROM، باید بایوس کامپیوتر خود را طوری پیکربندی کنید تا از  XPویندوز  CDتوجه : برای راه اندازی کامپیوتر از 

 بوت شود .

زیر را دنبال  ، مراحل XPویندوز  CD-ROMیا از  XPاز دیسکهای راه انداز ویندوز  Recovery Consoleبرای اجرای 

 کنید :

خود قرار دهید و  CD-ROMرا در  XPویندوز  CDرا در درایو فالپی ، یا  XP( ویندوز  startupدیسک راه انداز )  -۱

 کنید . restartسپس کامپیوتر را 

 آغاز شود . Recovery Consoleرا فشار دهید تا  Rظاهر شد ، دکمه  " Welcome to Setup "وقتی صفحه  -۲
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) دارای چند سیستم عامل ( استفاده می کنید  Multi-Boot) با دو سیستم عامل ( یا  Dual-Bootگر از یک کامپیوتر ا -۳

 ،installation  الزم برای دسترسی بهRecovery Console . را انتخاب نمائید 

در  Administratorرا وارد کنید . اگر کلمه عبوری برای  Administratorدر هنگام درخواست کامپیوتر ، کلمه عبور  -۴

 را فشار دهید . Enterنظر گرفته نشده ، کلید 

 خود را تایپ کنید . XPدر خط فرمان ، فرامین الزم برای تشخیص و تعمیر نصب ویندوز  -,

یا  recoveryconsolecommandsفرمان  Recovery Consoleبرای مشاهده فهرستی از فرامین قابل دسترس در 

Help  را وارد کنید و برای آگاهی از جزئیات و نحوه عمل یک فرمان خاص ، پس از تایپHelp نام فرمان مورد نظر ،          

 را فشار دهید . Enter( را تایپ نموده و سپس دکمه  helpcommandnameصورت ه ) ب

 را وارد کنید . Exit( کامپیوتر ، فرمان  restart) و راه اندازی مجدد  Recovery Consoleبرای خارج شدن از  -1

 

Boot.ini 
 ستمیس یبه هنگام راه انداز یستیدستگاه نصب شود، ل کی یعامل بر رو ستمیکه چند س یدر صورت دیدان یهمانطور که م

با  توان یکه م دهد یم شیآن دستگاه نصب هستند را نما یکه بر رو یعامل یستمهایس نیکه در آن عناو شودیم انینما

را فشرد تا به  دیمورد نظر را انتخاب نمود و سپس کل عامل ستمیس Scroll Downو  Scroll Up یها دیاستفاده از کل

 طیبه مح هیثان ۳۶فرض بعد از گذشت  شیفشار داده نشود به صورت پ یدیکل چیکه ه یو در صورت دیآن وارد شو طیمح

 کیکه فقط  یدرصورت نی.همچندیشو یعامل نصب شده است( وارد م ستمیس نیآخر فرض )که معموالً شیعامل پ ستمیس

را فعال کرد و با استفاده از آن به  ستیل نیذکر شده است، ا نییکه در پا یماتیبا تنظ توان یعامل نصب شده باشد م ستمیس

 رفت. Safe Modeاز جمله  یمختلف یحالتها

قرار دارد.  C ویدر درا زین لیفا نیکه ا شود یم رهیذخ Boot.iniبا عنوان  یلیدر فا ستیل نیشده در ا رهیذخ گزینه های

 Folder نهیو سپس گز دیبرو Tools یکرده، به منو کیرا دوبار کل My Computer کنیابتدا آ لیفا نیمشاهده ا یبرا

Options پس از آن به برگه دییرا انتخاب نما .View و عبارت  دیبروShow Hidden Files and Folders  را انتخاب

 یقرار دارد که برا Read-Onlyفرض در حالت  شیبه طور پ لیفا نیا نیهمچن .دیینما کیرا کل OK. سپس دکمه دیینما

 نهینموده، گز کیراست کل Boot.ini لیفا یکار رو نیا یحالت خارج شود. برا نیاز ا ستیبا یآن م یرو راتییاعمال تغ

Properties نهیدر پنجره باز شده گز .دییرا انتخاب نما Read-Only  از حالت انتخاب خارج نموده دکمهOK کیرا کل 

 .دیینما

 : boot.ini لیفا شیرایو نحوه

 Windowsو  Microsoft Windows XP Home Editionعامل  ستمیدو س ستمیکه در س میکن یفرض م نجایا در

۲۶۶۶ Professional .نصب شده است 

 

 .پردازم یم کیعملکرد هر  حیبه تشر ری[ وجود دارد که در زoperating systems[ و ]boot loader] نیدو قسمت با عناو

 

[boot loader] 

مورد نظر  تمیزمان انتظار جهت انتخاب آ نییفرض و تع شیعامل پ ستمیچون مشخص کردن س یماتیقسمت تنظ نیا در

 .شوندیم نییتع ستیکاربر از ل

 شیور که پطاست )که همان هیقسمت نشان دهندده زمان انتظار بر حسب ثان نیدر ا timeoutعبارت  ینوشته شده برا مقدار

انتخاب  ستیپس از ظاهر شدن ل میبخواه یشده است(. در صورت یمقدارده ۳۶فرض با عدد  شیذکر شد به صورت پ نیاز ا

 timeout یرا برا ۶مقدار  ستیبا یم میفرض شو شیستم عامل پیس طیبه سرعت وارد مح ستمیس یبه هنگام راه انداز
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را انتخاب نکرده است نشان داده  یا نهیگز یکه کاربر به صورت دست یتا زمان ستیل دیدار لیاگر تما نیو همچن نمیک فیتعر

 (.شودینم یعامل ستمیبه طور خودکار وارد س ستمیعنوان س چیبه ه نکاریبا ا یعنی) دیرا وارد کن -۱شود مقدار 

 . شود یم ی[ مقدار دهoperating systemشده در قسمت ] فیتعر یعاملها ستمیبا توجه به س default مقدار

 

[operating system] 

 مورد قرار دارد. نیدر ا یاتیجزئ نیو همچن وتریکامپ ینصب شده بر رو یعاملها ستمیدر مورد س یقسمت اطالعات نیا در

 داشته باشد. ۶مقدار  ستیبا یهست م سکیکه نشان دهنده کنترل کننده د multi عبارت

 داشته باشد. ۶مقدار  ستیبایم زین disk عبارت

 داشته باشد. ۶مقدار  دیبا شودیبوت را شامل م شنیهست که پارت یسکیکه نسان دهنده شماره د rdisk عبارت

هارد  یبوت بر رو شنیباشد و پارت سکیهارد ۳ یما دارا ستمیاگر س یعنی. شود یشروع م ۶مقدار از  نیتوجه داشت که ا دیبا

 .کندیم دایپ رییتغ ۲به  rdiskدوم قرار گرفته باشد، مقدار 

 .شود یشروع م ۱بوت هست که از شماره  شنیان دهنده شماره پارتشن partition عبارت

 

همان ( Microsoft Windows XP Home Editionنقل قول ) یعبارت داخل عالمتها شود یکه مشاهده م همانطور

 fastdetectداد.پارامتر / رییتغ یآن را به هر عبارت توان یو م شودیم دهید یبه هنگام راه انداز ستیاست که در ل ینوشته ا

 نیو به ا ردیمتصل هستند انجام نگ سیستمبه  یمواز ایو  الیسر رتکه به صو یجانب لیوسا ییعمل شناسا شود یباعث م زین

 رایز کند یعامل وارد نم ستمیس اتیبه عمل یخدشه ا چگونهیکار ه نیشود. ا ندوزیو طیوارد مح یشتریبا سرعت ب بیترت

 نخواهد آمد. شیپ یو مشکل باشد یم plug-and-play طیمح کی ندوزیو طیمح

استفاده نمود که  زین یگرید یاز پارامترها توان یقسمت است و م نیمجاز در ا یاز پارامترها یکیتنها  fastdetect پارامتر

 :پردازم یم کیبه شرح هر  ریدر ز
/BASEVIDEO 

 یپارامتر زمان نی. اکندیاستفاده م طیبه هنگام ورود به مح کیاستاندرد کارت گراف وریاز درا ندوزیپارامتر و نیاستفاده از ا با

 شد. ندوزینتوان به صورت نرمال و معمول وارد و کیمشکالت کارت گراف لیدارد که به دل یادیمورد استفاده ز
/BOOTLOG 

 .شود یم رهیذخ ندوزیدر پوشه و ntbtlogl.txt لیپارامتر اطالعات هنگام بوت دستگاه در فا نیاستفاده از ا با

CRASHDEBUG/ 

دهد و به اصطالح  یرو ستمیدر س یکه مشکل یآورد تا زمان یفعال در م ریکرده و به حالت غ بارگذاریرا  debugger برنامه

crash .کند 

DEBUG/ 

 .کند یکرده و آن را اجرا م بارگذاریرا  debugger برنامه
MAXMEM:n 

 امکان استفاده از آن را دارد. XP ندوزیکه و یکننده حداکثر مقدار حافظه رم مشخص

NOGUIBOOT/ 

 .دهد ینم شیاجازه نما xp ندوزیو splashصفحه  به
/NODEBUG 

 .دهد یرا نم debuggerشدن برنامه  بارگذاری اجازه

/SAFEBOOT:switch/ 

به  switchمقدار  رییبا تغ تواند یبرود که خود م safemodeکه به حالت  شود یمجبور م ندوزیپارامتر و نیاستفاده از ا با

 ( به سه حالت باشد:minimal) alternate shellو  networkو  minimalسه حالت 
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 ندوزیو ازیمورد ن یورهایو درا لهایشدن حدافل فا بارگذاریاست که با  safemodeهمان حالت معمول  minimal. حالت ۱

 همراه است. یراه انداز یبرا

 زیمربوط به شبکه ن یورهای، دراminimalشده در حالت  بارگذاری یورهایو درا ها لیعالوه بر فا network. در حالت ۲

 .شوند یم بارگذاری

تفاوت که به  نیبا ا شوند یم بارگذاری minimalحالت  یورهایهمان درا minimal (alternateshell). در حالت ۳

 .دیشو یوارد م command prompt طیمح
/SOS 

مقدار حافظه نصب شده، نام هر  ستم،یس یها وی یپ یتعداد س ندوز،یپک و سیشماره سرو ندوز،یدر مورد نسخه و یاطالعات

 .دهد یبوت را به شما نشان م اتیبه هنگام عمل وستهیو گزارش اتفاقات به وقوع پ ویدرا

 

را تایپ نموده و به برگه  msconfig.exeعبارت  Runبرای دسترسی به تمامی گزینه های باال می توانید در منوی 

BOOT.INI .مراجعه کنید 

 

Registry 
در آن به  ستم،یس یافزارها افزارها و سخت نرم ماتیکه تنظ ییتصور کرد؛ جا ندوزیمحضر و ایدفترخانه  توان یرا م یستریجر

 آمده است: نیچن یستررجی درباره «کروسافتیما یا انهیرا  فرهنگ»از کتاب  راستیو نی. در پنجمرسند یثبت م

 

 ینگهدار یبه کار رفته و از آن برا 2000و  9x،CE ،NT یندوزهایکه در و یسلسله مراتب متمرکز با ساختار  داده گاهیپا کی

 .شود یاستفاده م یافزار سخت زاتیو تجه یکاربرد یها چند کاربر، برنامه ای کی یبرا ستمیس یکربندیاطالعات الزم جهت پ

 

 ماتیتنظ لیاز قب کند؛ یو مکرر به آنها رجوع م وستهیعمل، به طور پ نیدر ح ندوزیاست که و یاطالعات یحاو ،یستریرج

کند،  جادیا تواند یکه هر کاربر م یانواع مستندات انه،یرا ینصب شده بر رو یکاربرد یها هر کاربر، برنامه یها مربوط به پرونده

 مورد استفاده و... . یها درگاه ستم،یموجود در س یافزارها ها، سخت برنامه یها کونیآها،  پوشه یا صفحه یها خصلت

 

      یکربندیپ یلهایفا نیو همچن  x. 3 ندوزیدر و INIبر متن با پسوند  یمبتن یلهایفا یاست برا ینیگزیجا ،یستریرج

MS-DOS  مثل ،autoexec.bat  وconfig.sysشوند یم رهیذخ ییدودو یلهایدر فا یستریرج یها . در ضمن، داده. 

 

 یستریرج تیو اهم نقش 

و  یکربندیدر پ یدیکل یبخش، نقش نیاست. ا ندوزیو عامل ستمیس یها بخش نیتر یو اصل نیتر از مهم یکی ، یستریرج

( و یافزار و سخت یافزار )اعم از نرم ستمیس یکل ماتیاست که تنظ یا کرده و همچون انباره فایا ندوزیو عامل  ستمیکنترل س

بر  ینیادیبن راتیدر آن، تأث رییچنان است که تغ ندوزیبخش در و نی. نقش ادهد یم یهر کاربر را در خود جا خاص ماتیتنظ

 یکاربران عاد یو دسترس دیاز د یستریرج ت،یو حساس تیاهم نیخواهد داشت. به خاطر هم عامل  ستمیس نیعملکرد کل ا

 ماًیمستق - regedit.exe رینظ - ندوزیشده در و هیتعب یابزارها قیاز طر تواند ی. اما کاربر خبره مشود یبه دور نگاه داشته م

 دخل و تصرف کند. ،یستریرج یدر محتوا

 

 خچهيتار
و  عامل ستمیس ماتیتنظ ینگهدار یبرا INIبا پسوند  یمتن لیفا نی( از چند x. 3 ندوزی)مثل و ندوزیو یتیب ۱1 یها نسخه در

      ماتیو تنظ system.ini لیدر فا یافزار سخت زاتیو تجه عامل ستمیس یکل ماتیتنظ مثالً شد؛ یها استفاده م برنامه
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 یلهایآن در فا یبرا یمدخل ز،ین دجدی . با نصب هر برنامهشدند یم رهیذخ win.ini لیدر فا زکاریو م یکاربرد یها  برنامه

INI مثل   برنامه کیهم پس از نصب  ی. گاهشد یم جادیا(Excelفا ،)یلهای INI مثالً) شد یمخصوصِ آن برنامه ساخته م 

Excel.ini.) 

 

 سه مشکل عمده بودند: یدارا INI یها ليفا اما
 متعدد یلهایدر فا ستمیس ماتیتنظ شدن پراکنده -۱

 (تیلوبایک 1۴)حداکثر  لیدر حجم هر فا تیمحدود -۲

 ل بروز اشتباه(حتماًا شیمتن )افزا یشگرهایرایبا و لهایفا شیرایو یراحت -۳

و  system.ini ،win.iniاز جمله  ستم،یس یِکربندیپ یلهایموجود در فا یها تمام داده ،یتیب 1۴و  ۳۲ یندوزهایدر و اکنون،

control.iniینگهدار - یستریتحت نام رج - ینریبا یلهایمنسجم از فا یا در مجموعه گر،ید ماتی، به همراه اکثر تنظ 

 .شوند یم

 

 در عمل یستریرج
 :شوند یمرحله خوانده م ای تیدر سه وضع ،یستریمندرج در رج یها داده ،یحالت کل در

 : ستمیس شدن بوت -۱

حافظه و  ری)مثل مد یستمیرسیز یها بخش یکربندپی افزارها و نحوه سخت یالزم جهت بارگذار یورهایفهرست درا ، ستمیس

 .خواند یم یستریپردازش( را از رج ریمد

 : ندوزیبه و ورود -۲

 یوهایدرا ی: راهنما لیاز قب ، خوانند یم یستریمربوط به هر کاربر را از رج ماتیتنظ ندوز،یو یاجزا ریو سا Explorer مهبرنا

 .ها کونیمنوها و مکان آ تیوضع ش،ینما  صفحه محافظ زکار،یم یواریکاغذد ریآنها، تصو عرفم شبکه و حروف

 : یکاربرد یها به کار برنامه آغاز -۳

از برنامه( و  برداری  بهره نهپروا یها و داده یاراختی نصب شده ی)مثل فهرست اجزا ستمیسی کل ماتی، تنظ برنامه هر

اند( را از  قرار گرفته یمورد دسترس راًیکه اخ یو فهرست مستندات  ، نوار ابزار )مثل مکان منوها یکاربر فعل مخصوص ماتیتنظ

 .خواند یم یستریرج

 

 یدهایکل ای ریاز مقاد یکیدر  یراتییکه تغ یهم خوانده شود، مثل زمان یگرید یتهایممکن است در وضع یستریرج البته

 عاًی، سر در آن رییتا در صورت بروز تغ کنند یم یرا بررس یستریرج ی، مرتباً محتوا ها هم از برنامه یبرخ .الزم باشد یستریرج

 یتی( قرار دارد، فعالIdle) بیکارکه در حالت  ستمیس کیدر  ،یهنگام کنند. اما به طور کله و ب به روزخود را  یها یکربندیپ

 .خورد یبه چشم نم یستریدر رج

 

 :کند یم رییتغ ريدر موارد ز یستریرج یمحتوا معموالً
 افزار نرم نصب -۱

هر  فرض شیپ ماتی، تنظ است انهیرا یبر رو دیجد یافزارها آنها نصب نرم فهیمشهور بوده و وظ Setupنام ه که ب ییها برنامه

 .کنند یثبت م یستریآن، در رج نصب اتیبرنامه را در خالل عمل

 وریدرا نصب -۲

ثبت  یستریمربوط به دستگاه را در رج ماتی، تنظ Plug & Playموسوم به  ، بخش دستگاه کی ورینصب درا نیح در

 مشخص خواهند کرد.«  I/O ریمد » آغاز به کار و عملکرد دستگاه را برای نحوه ، ماتیتنظ نی. اکند یم

 کاربر راتییتغ با -۳
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در  دیجد ماتیتنظ دهد، یم رییتغ«  کنترل پانل » قیرا از طر ستمیس کل ایبرنامه  کیمربوط به  ماتیکه کاربر، تنظ یهنگام

 .رسند یبه ثبت م یستریرج

از  یکیبرنامه،  نیاست. ا Registry Editor مهبرنا قیآن از طر یدست شیرایو ، یستریدر رج رییتغ یاز راهها گرید یکی -۴

 System) ستمیس ریمد یرا برا یستریرج میمستق شیرایاست که امکان و ندوزیو در خود شده  هیتعب یستمیس یابزارها

Administratorمثالًمتن متفاوت است و  یشگرهایرایبا و شگریرایو نیتوجه داشت که عملکرد ا دی. البته باکند ی( فراهم م 

محتاط بود، چرا که  دیو استفاده از آن با یریدر به کارگ ل،یدل نی( در آن وجود ندارد. به همUndoامکان انجام عمل واگرد )

 هیتوص شهیرو، هم نیانجامد. از ایب ستمیبه مختل شدن عملکرد کل س تواند یم ،یستریدر رج انهیناشی هرگونه دستکار

 شود. هیته یستریاز رج بانیپشت یکپ کی ش،یرایو از شروع عمل شیکه پ شود یم

 

 یستریرجساختار 
 ۳۲ ینسخه ها یها نهیو گز ماتیتنظ ینگهدار یکرد که برا یمعرف یتوان به عنوان بانک اطالعات یرا م یستریواقع رج در

است که  یماتی. و شامل اطالعات و تنظردیگ یمورد استفاده قرار م NT/2000و ME،۸۹،,۸ ندوزیهمچون و ندوزیو یتیب

. هر زمان ردیگ یمورد استفاده قرار م ستمیمربوط به خود س ماتیو تنظ بران، کار ی، نرم افزار یتمام قطعات سخت افزار یبرا

 ایکند و  جادیا File Associations  ، System Policiesای Control Panelمربوط به  ماتیدر تنظ یرییتغ یکه کاربر

که  یکیزیف یها لیمانند. فا یم یثبت شده و باق ندوزیو یستریدر رج راتییتغ نیرا نصب کند ، ا  یدیجد یبرنامه نرم افزار

 ۸۹و  ,۸ ندوزیشوند، در و یم ینگهدار یشما در محل و مکان خاص ندوزیدهند بسته به نسخه و یم لیرا تشک یستریرج

شوند . در  یشناخته م SYSTEM.DATو USER.DAT یقرار دارند و با نام ها ندوزیدر پوشه و یمخف لیبصورت دو فا

در  که یدر حال به آنها اضافه شده است.  CLASSES.DATبه نام   زین یگرید لی، فا لیدو فا نیعالوه بر ا MEنسخه

 را  لهایفا نی%  قرار گرفته اند.اSystemRoot%/System32/Configدر آدرس  لهایفا NT/2000 ندوزیو ینسخه ها

شناخته  یستریرج شگریرایو مکه با نا یجیبه ابزار را ازین یکار نیانحام چن یکرد و برا شیرایو میصورت مستقه توان ب ینم

 باشد . یشود م یم

اما با ،  ستین یکیگراف یبایز یاز  پنجره ها و منوها ی، خبر ندوزیموجود در و یبرنامه ها ریبرخالف سا یستریرج در

 وجود ندارد . یگریروش د چیها در ه تیقابل نیکه ا افتیدست  یتوان به قدرت یاستفاده از آن م

کار خود از کجا ه شروع ب یدر مرتبه بعد ندوزی، و دیخود را عوض کن کیکارت گراف وریکه اگر درا دیتا به حال فکر کرده ا ایآ

 گریاستفاده کند . به عبارت د دیجد وریدرا نیاز ا دیکرده است ، با نییکه خودش در هنگام نصب تع یوریدرا یبداند که به جا

 یتان مناسب است ،  بخاطر م ستمیس یبرا ای دیرا که انتخاب کرده ا یمختلف یها نهیعامل پارامتر ها و گز ستمیچگونه س

 سپارد.

 یزهایهمه چ رهیذخ یاز آن برا ندوزیاست که و یانبار مرکز یسترینهفته است.  رج ستمیس یستریراز قدرتمند در رج نیا

 یدر آن سبب از کار افتادن برنامه ها و حت یاصول ریغ رییآنجا که هر نوع تغکند .از  یاستفاده م ستمیس یبند کریمربوط به پ

است که ممکن است هر کاربرتازه  یا دهیچیاطالعات در آن به نحو پ یبند ختارسا نیشود  و همچن یعامل م ستمیخود س

کنم قبل از شروع به  یم هیتنها اختالل در برنامه ها خواهد بود ، به شما توص زیآن ن جهیکند که نت یرا دچار سردرگم یکار

 یآن به سادگ Editorبه برنامه  یرس.البته دست دیخود نمائ یمهارتها و اطالعات عموم شیدر افزا یسع راتییانجام تغ

دانست که شامل  ندوزیپشت پرده و یاز برنامه ها یکیعنوان ه توان آن را ب ی. در واقع م ستین گرید یبه برنامه ها یدسترس

 یبرنامه ها یپارامتر ها زیعامل و ن ستمیمربوط به خود س ی، مشخصات اجسام مختلف ، پارامترها یسخت افزار یپارامتر ها

 شود . یم یبردکار

. اما از آنجا که با هر نوع دیوارد کن Start یمنو  Runرا در کادر  Regedit.exeدستور  دیتوان یبرنامه م نیا یاجرا یبرا

نسخه  هیعامل شما دچار مشکل شود ، بهتر است قبل از هر کار اقدام به ته ستمیس ماتیممکن است تنظ یستریدر رج رییتغ

 : دیریرا  بکار گ ریز یاز روشها یکی ورمنظ نی. بددیبرنامه کن نیاز ا بانیپشت
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 System Restore ( استفاده ازالف

دکمه  یبر رو ،یستریدر رج رییبرنامه قبل از تغ نیاستفاده از ا یقابل اجرا است .برا MEو  XP یها ندوزیبرنامه تحت و نیا

Start نهیکرده و  گز کی، کل  Accessories یرا از منو Programs  انتخاب کرده سپس درSystem Tools نهیگز 

System Restore نهی.سپس گزدیرا انتخاب کن Create a restore point دکمه  دیرا انتخاب کن .Next کرده  کیرا  کل

 .دیکن یرویآن پ یو از دستورالعملها

 یستریرج شگریرای( استفاده از وب

 هیاقدام به ته Registry Editorموجود در خود برنامه  Export نهیتوانند با استفاده از گز یم ۲۶۶۶ ندوزیو کاربران

 یستریرج شگریرایبرنامه و Start یمنو Run نهیدر گز Regeditدستور  یمنظور با اجرا نیکنند.بد یستریاز رج بانیپشت

 . دیرا انتخاب کن Export Registry File نهی. سپس گز دیرا فعال کن

 یستریرج یها لیفا یدست ی( کپج

که در محل نصب  system.datو User.dat  یها لیکردن فا یتوانند با کپ یم ,۸ ایو  ۸۹ ندوزیعامل و ستمیس کاربران

وجود دراد .  Classes.datبا نام  زین یگرید لیفا Meندوزیکنند . البته در و هیته بانیقرار دارند از آنها نسخه پشت ندوزیو

 دیبا دیآنها را مشاهده کن دیهستند قبل از آنکه بتوان یستمیو س یبصورت مخف ها لیفا نیاز آنجا که ا دیتوجه داشته باش

 .دیاجرا کن ندوزیها را در و لیفا نیمربوط به مشاهده ا ماتیتنظ

 

 یستریدر رج System.datو User.dat یلهايبا فا يیآشنا
کند. که از نوع  یم جادیرا ا System.datو  User.dat یبه نامها  لی، دو فا ندوزیو  Setupبرنامه  یستریرج جادیا یبرا

 .رندیگ یقرار م ندوزیو یهستند و در داخل پوشه اصل یو فقط خواندن یستمیپنهان س

 شوند : یم رهیذخ ریاطالعات ز لیشده است و در آن فا یاطالعات کاربر طراح رهیذخ یبرا User.dat  لیفا

 Controlکه در پنجره ییپارامترها گریود Accessibility یها نهیماوس، گز یها  نهیرنگ ، گز ی، الگو یواریکاغذ د-۱

Panel شوند . یم نییتع 

 Desktop یرو ینمادها -۲

 موجود در منو یها انبریپوشه ها ، م -۳

 Windows explorerپنجره یشده برا فیتعر یبند کریپ -۴

 ندوزیو Accessories یشده برا نییتع یپارامترها -,

 اتصاالت شبکه و کلمات رمز -1

 بانیپشت یکپ نیکند . ا یم جادیرا ا User.datلیاز فا یدیجد بانیپشت یکپ ستمیس دیشو یخارج م ندوزیزمان که از و هر

خراب  User.dat لیفا یلیباشد . اگر به هر دل یم User.DA0است و نام آن یو فقط خواندن یستمیاز نوع پنهان ، س زین

 کند . یم دهاستفا لیفا نیاز ا ستمیس برود نیاز ب ایشده و 

 دارد . یرا در خود نگه م ریز زاطالعاتین لیفا نی. اشده است یطراح ستمیاطالعات س ینگهدار یبرا زین  System.dat لیفا

 ندوزیشده توسط و ییشناسا یمختلف سخت افزار ها یگروهها -۱

 وتریمختلف متصل شده به کامپ یدستگاه ها -۲

 منابع مورد استفاده در هر دستگاه-۳

 Plug & Playیدستگاهها ایو  وسیبدست آمده از با Plug & playاطالعات   -۴

 شوند. یم یبارگذار ندوزیکنند و در زمان شروع به کار و یکه درمود حفاظت شده کار م ییورهایدرا-,

 ندوزیو یداخل یپارامترها -1

 یتیب ۳۲ یکاربرد یاز برنامه ها یبرخ یپارامترها -۹
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 یستریرج یپاکساز
 ندوزیو یبارگذار نیخود با مشکل سرعت پائ ستمیس یمختلف بر رو یحذف برنامه ها ایتا  به حال پس از نصب و  حتماً

باشد که در  یم ستمیحذف شده در س یمربوط به برنامه ها یلهایفا یماندن برخ یباق ی.در واقع علت اصل دیمواجه شده ا

بر عهده کنترل  فهیوظ نیشود . ا یم یستریحجم رج لیدل یب شیافزاامرسبب  نیشوند.وا یهنگام حذف بطور کامل پاک نم

 کند . یم یاست که در واقع آن را  پاکساز یستریکننده رج

کنندو سپس  پیرا تا regcleanکرده، عبارت  کیکل Run نهیو سپس گز Startدکمه  یتوانند بررو یم,۸  ندوزیو کاربران

 را فشار دهند . Enterدکمه 

 Regcleanاز  یخبر گریشود و د یکار استفاده م نیا یبرا یگرید ی، از برنامه ها XPندوزیاز و ریغ یبعد ینسخه ها در

 نترنتیا قیآنها را ازطر دیتوان یباشند که م یم EasyCleanerو  Regclean یدست با نام ها نی.دو برنامه از ا ستین

 . دیکن افتیدر

دارند که         زوجودین  Ontrack System Suite  ایو   Norton System Worksهمچون  زین یگرید یبرنامه ها البته

 . دیاز آنها استفاده کن زین XP ندوزیدر و دیتوان یم

 

 یستریرج یابيو باز رهیذخ
 یرا انجام م یمیتنظ مثالًدر ظاهر نشان داده نشود ،  ییخطا یو حت دیکن یستریرج رییاقدام به تغ یاست در موارد ممکن

 restore نهیگز Registry Checkerحالت در برنامه  نی. در ا ستیمناسب کار شما ن میتنظ نیا یکه مجاز است ول دیده

 راینباشد . ز یمیتان قد یستریرج بانیپشت لیکه فا دیتوجه داشته باش دیبا لبته. ا دیفعال کن یقبل ینسخه ها یابیباز یرا برا

 بانیشود و درصورت استفاده از نسخه پشت یثبت م یستریدر رج دیکن یکه شما نصب م ییآدرس و مشخصات برنامه ها

 خواهد رفت . نیتر از ب دیجد یاطالعات مربوط به برنامه ها یتمام یمیقد

 یستریرج ساختار

 یم سکیمختلف موجود در  هارد د یهمانند پوشه ها دهیچیپ یهرچند ساختار -است  یساختار درخت کی یدارا یستریرج

 باشد . یمWindows Explorerکه همانند برنامه  -باشد 

دربردارنده  زیشود و هر کندو ن یم دهی( نامHiveمجزا شده است ( کندو ) هیپوشه از بق کونیآ کی) که با  یشاخه اصل هر

است ( و به  یگرید یدهایکل ریز یخود آنها دارا زیاوقات ن ی) گاه گرید یها دیشامل کل دی( . هر کلKeysهاست ) دیکل

ماند. بسته  یم یباق یستریاست که در رج یقیدر بردارنده اطالعات حق ریقاداست.م یگرید ریآن هم شامل مقاد بیترت نیهم

 DWORDو String, Binary، سه نوع مقدار وجود دارد :  رندیگ یکه مورد استفاده  قرار م یمیبه نوع مفاه

 ند عبارتند از :کن یم رهیذخ یستریمختلف اطالعات را در رج یکه بخش ها یشاخه اصل 1

HKEY_CLASSES_ROOT یژگیاز و یبانیپشت یبرا یساز مهیضم ینقشه بردار لیشاخه شامل تمام فا نی: ا 

مربوط به رابط  یو هر جزء اصل ندوزیو انبریم یدهای، کلOLE( ، اطالعات مربوط بهdrag-and-dropو رها کردن) دنیکش

 داده است . یرا در خود جا ندوزیو یکاربر یها

 HKEY_CURRENT_USERاز یشاخه به بخش نی: اHKEY_USERS ستمیکه در س یمربوط به کاربر Login 

  Desktop مربوط به ماتی، تنظLogon یهمانند نام ها یکند و دربردارنده اطالعات یبرقرار م وندیشده و پ نکیکرده است ل

 باشد. یم Start menuماتیتنظ زیو ن

HKEY_LOCAL_MACHINE نرم  یدرباره نوع قطعات سخت افزار وتریشاخه دربردارنده اطالعات خاص کامپ نی: ا ،

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م ندینما  Loginستمیکه در آن س یکاربران یتمام یاست که برا یافزار

HKEY_USERS یار ماز کاربران مورد استفاده قر کیهر  یاست که برا یمنحصر به فرد ا ماتیشاخه شامل تنظ نی: ا 

 شود. یجدا م هیاز بق s-1-5-18همانند  یرابط جانب کیبا  زیمتفاوت است. هر کاربر ن گریبه کاربر د یو از کاربر ردیگ



 reza.saleh@hotmail.comرضا صالح                         عبدال:  میو تنظ هیته

 

HKEY_CURRENT_CONFIG از  یشاخه به بخش نی:اHKEY_LOCAL_MACHINE  که مربوط به ساختار

 شود . یم نکیسخت افزار هاست ل یبند

 شود: یم رهیذخ ریحالت ز ,از  یکیبه  یستریمقدار رج هر

REG_BINARY شوند. اغلب اطالعات اجزاء سخت  یم رهیذخ ینریبا یداده ها فیبه صورت رد ریمقاد وهیش  نی:در ا

 شوند. یم دهید hexadecimal یبصورت قالب بند شگریرایو کیشده و در  رهیذخ ینریبا یافزار ها به صورت داده ها

REG_DWORD ریکه معموال مقاد یتیبا ۴ یداده ها یحالت برا نی:ا Boolean فعال کردن و  ریغ یبرا "۶"، همانند

 REGEDIT32نوع هستند . و در  نیاز ا ییها سیحاالت  راه انداز دستگاه و سرو نیموارد ا گریفعال کردن . از د یبرا "۱"

و  hexadecimal یها یدر قالب بند زین REGEDITو در  decimalو  binary  ،hexadecimal یها یبا قالب بند

decimal شوند . ینشان داده م 

REG_EXPAND_SZ است که  ریمتغ کیشامل  یهستند و به صورت رشته ا یقابل توسعه ا یحالت رشته داده ا نی: ا

 : ریز ریمثال ، در مقاد یشوند برا یآن م نیگزیجا  یبرنامه کاربرد کیتوسط  یدر هنگام فراخوان

است ،  Windows NTیستمیس یها لیکه دربردارنده فا یرکتوریدا یواقع  تیبا موقع "%SystemRoot%" رشته

 شود. یم نیگزیجا

REG_MULTI_SZ ایها و  ستیکه دربردارنده ل یریمقاد شینما یاست و برا یحالت درواقع بصورت چند رشته ا نی: ا 

 ریحالت از مقاد نیشود .البته ا یجدا م هیاز بق NULLکاراکتر کی لهیرود، و هر عضو بوس یهستند بکار م ییچند تا ریمقاد

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م REGEDT32همانند  یستریرج شرفتهیتنها در موارد پ

REG_SZ خواندن و استفاده افراد   یاست که برا یمتن ریمقاد شینما یرشته استاندارد است که برا کی زیحالت ن نی: ا

 رود. یبکار   م

 عبارتند از : ستندیدر دسترس ن یستریاستاندارد رج  یها شگریرایو لهیاز حاالت داده  ها که بوس یموارد
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN 

REG_DWORD_BIG_ENDIAN 

REG_LINK 

REG_NONE 

REG_QWORD 

REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN 

REG_RESOURCE_LIST 

 

 یستریرج شيرايو
  Startیمنو قیقرار دارد )که از طر ندوزیمختلف و ی( که در نسخه هاREGEDIT.EXE)  یستریرج شگریرایو برنامه

مطالب به شکل مورد نظرتان  شیرایامکان و تیاست( شما را قادر به مشاهده اطالعات ، انجام جستجو و در نها یقابل دسترس

عبارت  پیآنها تا نیمختلف وجود دارد ، اما ساده تر وهیش نیچند نامهبر نیا یاجرا یکند .برا یفراهم م  یستریرا در رج

"regedit"  در پنجرهRun یمنو قیکه از طر  Start باشد. یدر دسترس شما قرار دارد ، م 

 برنامه نیو آسان به ا عیسر یدسترس یبرا انبریم دیکل کی جادیا

و در  Shortcut نهی، انتخاب گزDesktopصفحه  یخال طیمح کیکردن در  کیراست کل قیو از طر یکار به سادگ نیا

نام آشنا و  کی، وارد کردن Next نهیو انتخاب گز Command lineدر کادر پنجره  "regedit.exe"عبارت  پیتا تینها

مرحله بر  نیباشد.در ا یم ریامکان پذ Finish نهیگز دنکر کیکل تیو در نها Registry Editorهمانند  ییقابل شناسا

 .دیرا فعال کن  Regeditآن برنامه یبر رو عیسر کیبا دوبار کل دیتوان یشده و م جادیا انبریم کیشما  desktopصفحه  یرو

 یستریدر رج راتییتغ جادیا یبرا Regeditاز استفاده

   از  یدرخت یمنو کیبرنامه  نیکه در سمت چپ ا دیتوجه داشته باش دیکن یبرنامه م نیا یکه اقدام به اجرا یبار نیاول

 ( پوشه انتخاب شده شما قرار دارد.ری) مقاد میمفاه زیها قرار گرفته است و در سمت راست ن پوشه
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پوشه مربوطه  یبر رو عیسر کیدوبار کل ایکردن عالمت +  و  کیهمانند  ، شاخه مورد نظر خود را انتخاب کرده و با کل درست

آن  ریو مقاد دینمائ کیبار کل کیمربوطه را  دیاست کل ی)پوشه ( فقط کاف دیکل کی میمشاهده مفاه ی.برادیآن را توسعه ده

را New  نهیگز  Edit یاز منو دیتوان یم دیمقدار جد کی ایو  دیکل کیافزودن  ی.برا دیرا در پنجره سمت راست مشاهده کن

ها  Object رینام سا رییتغ یکه برا یبیتوان از همان ترت یها م دیاغلب کل زیمقدار و ن کینام دادن  رییتغ ی. برادیانتخاب کن

 کیرا کل Object ایو  دیرا انتخاب کن Rename نهیزو گ دیکن کیمربوطه را راست کل Objectشود ، بهره برد.  یاستفاده م

 .دیرا فشار ده F2 دیو بعد از انتخاب آن کل

دکمه سمت  ای دیرا فشار ده Delete دیرا انتخاب کرده و سپس کل Object دیتوان یم زین ریاز مقاد کیحذف هر  یبرا

 .دیخواهند شد دقت کن ستیل نهیزم یکه در منو یریو به مقاد  دهیراست ماوس را برگز

روش  نیاز قابل اعتماد تر یکیدر آن  یرییقبل از انجام هر تغ یستریاز رج بانینسخه پشت کیکه گرفتن  دیداشته باش توجه

خود  ستمیدر س ندوزیمجبور به نصب مجدد و راتییاعمال تغ لیدلبه  یحت یصورت ممکن است گاه نیا ریهاست .در غ

 شدن است . مانیو پش نبهتر از تاسف خورد یکار نی. مطمئنا انجام چندیشو

Import  وExport یستریرج ماتیکردن تنظ 

 لیفا نیاست. ا یمتن لیبه فا یستریرج ماتیتنظ exportو import تیو قابل ییتوانا یستریبزرگ رج یها یژگیاز و یکی

 Notepadهمچون  یتوان با برنامه ا یرا م یمتن یها لیفا نیا یقالب بند طیاست .مح یی. قابل شناساregبا پسوند 

 Registry یرا انتخاب کرده و سپس از منو ریدر آن دار رییرا که قصد تغ یدیکل یستریمنظور در رج نیمشاهده کرد.بد

 .دیکن رهیآن وارد کرده و آن را ذخ ینام برا کی.سپس  دیرا انتخاب کن Export Registry File...  نهیگز

 

 Group Policy یمعرف
Group Policy  مرتبط با  یبند کرهیپ ماتیاز تنظ یمجموعه اUser  ایو Computer  نحوه  فیباشد  که تعر یم

تواند بر  یم Group Policyاست .  Computer ایو  Userعامل درارتباط با  ستمیعملکرد برنامه ها , منابع شبکه و س

 Active Directory طیمح فیتعار ءالبته موارد مذکور جزشود.  اعمال Organizational Unitو  Site, Domain یرو

 Computer ایها و  User یاعمال شده بر موارد فوق رو ماتیتنظ تینخواهند شد . در نها یمقاله بررس نیهستند که در ا

 گذارند . یم ریها تاث

 دهد : یاعمال شده را نشان م یها Group Policy نیوجود دارد که تفاوت ب زین یگرید فیرابطه تعر نیهم در

Local GPO: یاعمال شده بر رو ماتیتنظ User/Computer  در حالتLocal  .یرو یستیبا  ماتیتنظ نیااست 

 شود . یم ادهیپ وتریهمان کامپ یبر رو تایشود و نها جادیا Administrator ایتوسط کاربر  وتریکامپ

Non-Local GPO: طیطور خاص محه بشبکه ) طیوجود دارد که در مح یفوق حالت فیدر مقابل تعر Active 

Directory یبر رو ماتیتنظ نیشود که در هنگام  ورود کاربران به شبکه ا یم جادیا یماتی( توسط ناظر شبکه تنظ User  و

 شود . یآنها اعمال م Computer ای

شوند  یشبکه م طیکه وارد مح یبر تمام کاربران یشخص ) ناظر شبکه ( صورت گرفته و بطور کل کیتوسط  ماتیتنظ نیا

 اعمال خواهد شد .

 ای  Siteاز موارد  یکیبه  یستیمرحله با نیشده در ا میتنظ یها Group Policy میهم که قبال اشاره کرد همانطور

Domain  ایو OU . متصل شوند 

 – Windows XP Professional یعامل ها ستمیس یتنها بر رو Group Policy ماتیکه تنظ دی: دقت کن نکته

Windows 2000  وWindows Server 2003 ۸خانواده  رینظ یمیقد یها ندوزیو یشوند و بر رو یاعمال مX  ایو 

Millennium نخواهند شد . یساز ادهیپ 
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Group Policy Object Editor 
 Groupدلخواه خود را در  ماتیتنظ میتوان یاست که به کمک آن م یرابط Group Policy Object Editor کنسول

Policy میمشخص کن . 

 شود :  یباز م Runدر قسمت  ریدستور ز پیکنسول با تا نیا
Gpedit.msc 

 باشد . یم Local ستمیکنسول متعلق به س نیا دیکن یکه در شکل مالحظه م همانطور

 است : ریز قیبه طر Group Policyباز کردن کنسول مربوط به  یبرا گرید روش

 . دیکن Enterکرده و  پیرا تا mmcعبارت  Runدر قسمت   -۱

 . دیرا انتخاب کن Add/Remove Snap In نهیگز لیفا یدر کنسول باز شده و از منو -۲

 . دیرا بزن Add دیمجدداً کل -۳

 یرو کباریکرده و  دایرا پ Group Policy Object Editorشود عبارت  یکه در سمت راست باز م یکوچک در صفحه -۴

که  یوتریباز شده و از شما در مورد کامپ یدیشود تا صفحه جد یکار باعث م نی. ا دیرا بزن  Addو سپس  دیکن کیآن کل

 کند . یسوال م دیکن شیرایآن را و Policy دیخواه یم

 . دیکن یریگ میتصم گرید یها وتریدر مورد انتخاب کامپ دیتوان یم Browse دیبا کل -,

 . دیکن OKرا انتخاب کرده و  Local وتریکامپ نجایدر ا -1

 . دیدر آ شیشما به نما یتا کنسول برا دیکن OK یدر بخش بعد تایکرده و نها Closeصفحه انتخاب کنسول را    -۹

 .دیاستفاده کن نیتمر یاز آن برا یودر مراحل بعد دیکن رهیکنسول را با نام دلخواه ذخ نیا دیتوان یکه م دیکن دقت

 

 Group Policy Object Editor یبررس
 مشخص هستند : یدو بخش اصل Group Policy Object Editorدر کنسول  دیکه مالحظه کرد همانطور

Computer Configuration 

User Configuration 

 : دیدقت کن ریاست . به دو نکته ز Computer ایو  Userمختص  کیهر  ماتیتنظ داستیکه از نامشان پ همانطور

User Configuration  یاست که بر رو یماتی: تنظ User یوتریبا چه کامپ وزری نکهیشود بدون توجه به ا یها اعمال م 

 کرده است . Log Onبه شبکه 

Computer Configuration  یاست که بر رو یماتی: تنظ Computer از  یوزریچه  نکهیشود بدون توجه به ا یاعمال م

 کرده است . Log Onآن به شبکه  قیطر

شود .  یم دهید Computerو هم در بخش  Userهم در بخش  ماتیاز تنظ یشد که تعداد دیمتوجه خواه دیدقت کن اگر

کند . از جمله  یم جادیتفاوت ا یکم User/Computer یرو یاست منتها اعمال آنها برا کسانی ماتیتنظ فیشکل تعر

 را نام برد : ریتوان موارد ز یمشترک م ماتیتنظ
Software Settings 

Windows Settings 

Scripts 

Security Settings 

 .. و

 زیرا ن یشتریب ایمتفاوت و  ماتیتنظ دیکن یمشاهده م Domain طیرا در مح Group Policyکه  یکه در حالت دیکن دقت

 یم یمطالب یمقاله به بررس یبعد یخالصه شده است . در شماره ها Local یما تنها بررو یبررس نجای. در ا افتی دیخواه

 خواهد بود Domain طیمح یرو یکه اساس عملکرد آنها برا میپرداز
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 Group Policy یبخش ها یمعرف
بر را  ماتیو تنظ اتیجزئ ی. بررس میپرداز یم Group Policyو بدنه  یموارد اصل حیو تشر یبخش از مقاله به معرف نیا در

 Security Settingsشود  یم دهید User/Computer Nodeکه در  ی. از جمله موارد مهم میگذار یبر عهده شما م

 . دینیبب Windows Settingsتحت شاخه  دیتوان یبخش را م نیاست . ا

 Computer Settingsدر گروه  Security settings شاخه
Account Policies 

است که به  Account Lockout Policyو   Password Policy یبا نام ها گریشاخه د ریشاخه خود شامل دو ز نیا

 کرد : میخواه یبررس بیترت
Password Policy 

موارد  دیتوان یبخش م نیدر اگذارد .  یم ریتاث ستمیکلمه عبور س یبر رو داستیبخش همانطور که از نامش پ نیا ماتیتنظ

 : دیکن میرا تنظ ریز

 سپارد تا به کلمه عبور اول برگردد یبه خاطر م ستمیکه س یتعداد کلمات عبور 

 حداکثر و حداقل عمر کلمه عبور 

 حداقل طول کلمه عبور 

 در کلمه عبور   یدگیچیپ 

 میریگ یم دهینخواهد داشت ناد یچندان تیاهم یکابر معمول یبرا نکهیا لیمورد را بدل نیآخر. 
Account Lockout Policy 

 کلمه عبور اشتباه است. یپس از زدن تعداد خاص یکاربر یقفل شدن حساب ها تیریکنترل و مد یبخش برا نیا ماتیتنظ
Local Policies 

 : میکن یم یبررس بیگردد که به ترت یم میشاخه مهم تقس ریز ۳خود به  زیشاخه ن نیا
Audit Policy 

Audit نی. حال چه ا شود یپروسه محسوب م کیعملکرد  یبررس یبه نوع نجایباشد. اما ا یم یبازرس یدر لغت به معنا 

 مشکل شده باشد . ایانجام شده باشد چه دچار خطا  زیآم تیپروسه موفق

 : دیرا کنترل کن ریز ماتیتنظ دیتوان یبخش م نیا در

 Local ایو  Domain طیبه مح یکاربر یاکانت ها ورود

دو مرحله دارد که  یفعال ساز یبرا Audit Object. البته  رهیها ، فولدر ها و غ لیها : مانند فا Objectبه  یدسترس کنترل

 است Objectخود  یبر رو Auditآن فعال کرده  گریمورد د

  Policy راتییو تغ ستمیس یرخداد ها کنترل
User Rights Assignment 

 حقوق کاربران فیتعر یمتنوع برا ماتیتنظ یتعداد
Security Options 

 توان اشاره کرد : یکه م یدهد. از جمله موارد مهم یم هیارا یفوق العاده ا یتیامن ماتیبخش هم تنظ نیا

 حساب  تیوضعAdministrator  نام آن رییو تغ 

 حساب  تیوضعGuest نام  آن رییو تغ 

 به  یدسترس یمحدود سازCD-Rom 

 به شبکه  یخاص در دسترس یها تیمحدود 

 گرید یاریو بس . 
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Public Key Policies 

بخش آشنا  نیبا نحوه کار ا یتا حدود دیرا مطالعه کرده باش Recovery Agent یساز ادهیکه در مورد نحوه پ یصورت در

 شتریبخش هم ب نیاز ا Group Policy گریبخش د یپس از بررس بیاست . به ترت یکاف ییآشنا نی. در گام اول ادیهست

 دانست. دیخواه
Software Restriction Policies 

جزوه به آن  نیپر کاربرد است که در ا اریو هم تحت شبکه بس Localکاربران  یاست که هم برا یاز موارد یکیبخش  نیا

 .میپرداز ینم
IP Security Policies 

IPSec است که  یآن به حد تیو اهم یچراکه گستردگگیریم.  یم دهیجزوه ناد نیاست که ناچارا در ا یهم از جمله موارد

 نخواهد بود . دیو خالصه آن قطعاً مف یاجمال یطلبد و بررس یجداگانه م یمقاله ا
 Administrative Templates 

 Administrativeبا نام  یقسمت User/Computer Configurationدر هر دو بخش  دیکن یکه مالحظه م همانطور

Templates ۶,,حدود  دیتوان یدو بخش م نیباشد . در مجموع ا یم یستریبر رج یمبتن ماتیتنظ یکه حاو دینیب یم 

 Registry اتیتنظم نی. همانطور که اشاره شد ا دیباش تهداش اریدر اخت وتریکامپ ایکنترل کاربر و  یمتفاوت را برا میتنظ

Based است : ریبه شکل ز یستریآنها در رج رهیهستند و محل ذخ 
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePolicies - Computer Settings 

HKEY_CURRENT_USERSoftwarePolicies - User Settings 
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies - Computer Settings 

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies - User Settings 
 

 – Windows Components – Network یمجموعه ها ریز دیتوان یم Administrative Templatesبخش  در

System  نیکه مشترک ب User/Computer اریرا در اخت یفراوان ماتیفوق تنظ ی. هر کدام از بخش ها دینیهست را بب 

 . دیببر یبه عملکرد آنها پ دیانتا بتو دیبر آنها داشته باش یاست تا نگاه یهد و فقط کاف یشما قرار م

در  قیطر ۳راهنما به  نیهم گنجانده شده است . ا یخوب اریبس یراهنما یمیهر تنظ یبرا Group Policyکه در  دیکن دقت

 : ردیگ یشما قرار م اریاخت

 Group Policyدر کنسول   Extended حالت

Explain Tab یمیکه از تنظ هنگامی Properties دیریگ یم 

  Help نهیراست و انتخاب گز کیکل

Administrative Templates هستند که در  یمتن یها لیواقع فا درGroup Policy  ها  لیفا نیااند. بکار گرفته شده

بهتر است نکات  Administrative Templatesشوند . در مورد  یم دهید XPو  2003سرور  ندوزیدر و admبا پسوند 

 : دیرا بدان ریز

توان آن را با اضافه کردن  یاست که م یتنها بخش Group Policyدر  Administrative Templatesبخش  نکهیا اول

Template یها لیو اصالح کرد . فا شیرایو گرید یها adm مد نظرتان  ندوزیبر اساس و کروسافتیما تیاز سا دیتوان یرا م

 کرد . میخواه یمعرف زیها را ن لیفا نیا نکیبحث ل ی. البته در انتها دیکن افتیدر

 شود : یم میتقس ریبه سه نوع ز Administrative Templatesاصوالً  نکهیا یبعد مورد

Default فرض در  شیکه بصورت پGroup Policy وجود دارد. 

Vendor Supplied یها لیفا نیدهد. مانند هم یم هیکه سازنده آنها را ارا یموارد adm تیاز سا دیتوان یکه م 

 . دیکن افتیدر کروسافتیما

Custom بر اساس زبان . کهadm گیرند. ینوشته و مورد استفاده قرار م 
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 یو راهنما شتریب اتیجزئ Microsoft Technetدر  adm Language Referenceعبارت   یبا جستجو دیتوان یم

 . دیابیرا ب یمناسبتر
Scripts 

تفاوت که نام و نحوه  نیشود . باا یم دهید Computerو هم در   Userهم مانند چند مثال قبل هم در  Scripts بخش

ها را با  Script نیا Computer Settings ماتیتفاوت خواهد داشت . در تنظ Computerو  Userعملکرد آن در حالت 

 ستمیس Shutdownو   Startupها در زمان  Script نی. مشخص است که ا دینیب یم  Startup/Shutdown حیتوض

 Logon/Logoff حیها را با توض Script نیا User Settings ماتیاجرا خواهند شد. در تنظ یبدون توجه به کاربر جار

 خواهند  بود . وتریاز کامپ یو جدا شوندیکاربر اجرا م Logoffو  Logonها در لحظه  Script نی. ا دیکن یمالحظه م

 

 Workgroupنحوه ايجاد يک شبکه 

 (Computer Nameنام کامپیوتر )
 شبکه داخل در کامپیوتر، با ارتباط جهت توان می نام این از  باشد. می بفرد منحصر نام دارای شبکه، در کامپیوتر هر

 عمل زیر روش به Administrator کاربر با Login از پس کامپیوتر، نام تغییر یا مشاهده جهت کرد. استفاده

 : نیدک

 سپس .بزنید را موس راست سمت دکمة My Computer عالمت روی بر و کرده کلیک Start دکمة روی بر

 . کنید انتخاب را Properties گزینة
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ظاهر می شود. )می توانید این پنجره را با کلیدهای ترکیبی  System Propertiesمالحظه می کنید که پنجره 

Win + Pause Break نمایان کنید) 

 

 
 

 

         قسمت در . کنید انتخاب را Computer Name سربرگ ،  System Properties پنجرة شدن ظاهر از پس

Full Computer Name ، دکمة روی بر کامپیوتر نام تغییر جهت . کنید مشاهده توانید می را کامپیوتر کامل نام 

Change کنید کلیک . 
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 عضو کامپیوتر که ای Workgroup نام Workgroup قسمت در و کامپیوتر نام Computer Name قسمت در

 . کنید وارد ، باشد می آن

 : باشید داشته نظر مد را زیر نکات کامپیوتر، نام تعویض در

 .باشید Administrators گروه از عضوی یا Administrator حتماً باید کامپیوتر، نام تعویض جهت -۱ 

 نام تغییر از ، شبکه روی بر شده اعمال های سیاست است ممکن باشد، شبکه در کامپیوتر که صورتی در -۲

 . کند جلوگیری کامپیوتر

 حرف ,۱ از تواند می کامپیوتر نام طول آمد، خواهد DNS به مربوط توضیحات در که خاص شرایط در فقط -۳ 

 . باشد بیشتر

 Restart باید کامپیوتر باشد، نداشته وجود شبکه در نامی هم کامپیوتر که شرطی به کامپیوتر، نام تعویض از پس

 .گیرد قرار استفاده مورد جدید نام تا شده

Internet Protocol (IP) 
 است شده تشکیل قسمت چهار از عدد ایند. شو می شناخته بفرد منحصر عدد یک با شبکه، در موجود کامپیوتر هر

 در را عدد این از ای نمونه د. باش ,,۲ و صفر بین عددی تواند می و شده جدا هم از نقطه توسط آن قسمت هر که

 :کنید می مالحظه شکل

 
 کامپیوتر .است فوق چهارعدد مجموع از عدد یک نشانگر بایت هر که شده تشکیل بایت چهار از عدد این حقیقت، در

 خود کامپیوتر IP مشاهدة جهت .کند می استفاده شبکه دیگر کامپیوترهای با کردن برقرار ارتباط برای عدد این از

 :کنید عمل توانید می روش چند به

 .دهید فشار را OK کلید و کنید تایپ را Cmd کلمة و کنید انتخا را Run گزینه Start منوی از اول روش در
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 .بزنید را Enter کلید و کنید تایپ را IPconfig عبارت شده ظاهر پنجرة در

 

 
 

 .باشد می کامپیوتر IP Address ، IP مقابل در شده داده نمایش عبارت
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 .کنید انتخاب را Network Connection عالمت و شوید Control Panel وارد Start منوی از دوم، روش در

 

 
 

 را  Properties  گزینه و بزنید را موس راست سمت دکمة شبکه، کارت عالمت روی بر شده، ظاهر پنجرة در سپس

 . کنید انتخاب
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 دکمة و کنید انتخاب را Internet Protocol (TCP/IP) گزینة موجود، لیست از ، شده ظاهر پنجرة در

Properties  کنید انتخاب را . 
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 .باشند کامپیوترمی IP دهندة نشان IP Address روبروی در شده ذکر اعداد بعدی، پنجرة در

 

 
 

 باشید داشته توجه باید فقط . دهید تغییر را خود کامپیوتر IP توانید می ،  جدید اعداد کردن وارد با پنجره این در

 کردن Restart به نیازی IP تغییرات اعمال برای . باشد شده استفاده دیگری کامپیوتر برای نباید IP این که

 منوی از را Run گزینة ، شبکه در دیگر کامپیوتر یک روی بر توانید می ، ساده تمرین یک عنوان به نیست. کامپیوتر

Start عبارت سپس  .دیکن انتخاب Cmd کلید و کنید وارد را OK عبارت شده، ظاهر پنجرة در. کنید انتخاب را 

Ping xxxx کنید وارد را .    ( جای به xxxx ، IP کنید تایپ را خود کامپیوتر نام یا ). کلید سپس Enter را 

 بزنید.
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 فرستاده شما کامپیوتر به ، فعلی کامپیوتر طرف از پیغام چهار باشد، نداشته مشکلی شبکه ارتباطات که صورتی در

 شود. می داده نمایش شما، کامپیوتر از دریافتی جواب و شود می

 : باشید داشته نظر مد را زیر نکات کامپیوتر، IP تعویض در

  باشید. Administrators گروه از عضوی یا و Administrator حتماً باید کامپیوتر،  IP تعویض جهت -۱ 

 جلوگیری IP تغییر از شبکه، روی بر شده اعمال های سیاست است ممکن باشد، شبکه در کامپیوتر صورتیکه در -۲

 .کند

 

 Subnet Maskمفهوم 
Subnet Mask ،مانند نیز IP دهندة تشکیل اعداد پس. است شده تشکیل بایتی یک عدد چهار از Subnet 

Mask از هدفند. باشمی  ,,۲ تا صفر بین هرکدام نیز Subnet Mask ، به شبکه تقسیم یا و شبکه دامنة تعیین 

 در  IP محدوده چه که کند می مشخص Subnet Mask با IP ترکیب حقیقت در .باشد می کوچکتر شبکة چند

  : بگیرید نظر در را زیر ترکیب مثال عنوان به . است رفته کاره ب شبکه داخل

 
        در موجود ,,۲ عددد. باشن می متناظر IP در موجود اعداد با یک به یک ، Subnet Mask در موجود اعداد

Subnet Mask ، در آن متناظر عدد بودن ثابت دهندة نشان IP دیگر، عبارت به .است شبکه کل در IP کلیة 

 ها IP این چهارم عدد تنها . شوند می شروع .192.168.0 اعداد با باال مثال در شبکه در موجود کامپیوترهای

 کامپیوتر هر در که هایی قسمت به و Network ID ، است ثابت شبکه در که IP از هایی قسمت بهت. اس متغیر

 . گویند می Host ID ،ت اس متغیر

 نماییم جمع هم با و کنیم باینری به تبدیل Subnet Mask در آن متناظر اعداد همراه به را Host ID عدد اگر

 : باال مثال در . باشد ۶ یا ۱ همگی تواند نمی آمده بدست عدد های بیت
Host ID = 5 = 00000101 (Binary) 

0 = 00000000 (Binary) 

00000101 + 00000000 = 00000101 
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 : بگیرید نظر در را زیر مثال ولی . است درست آن Subnet Mask با فوق IP ترکیب پس

 
 : مثال این در

 

Host ID = 255 = 11111111 (Binary) 

0 = 00000000 (Binary) 

11111111 + 00000000 = 11111111 
 : سوم مثال .نیست صحیح IP این باشد، می صفر عدد ها بیت کلیة جمع این در اینکه دلیله ب

 
 : مثال این در

Host ID = 3 = 00000011 (Binary) 

252 = 11111100 (Binary) 

00000011 + 11111100 = 11111111 

 .است غلط حاصل جمع های بیت کلیة بودن ۱ دلیله ب نیز مثال این

 یا صفر مساوی تواند نمی Subnet Mask، در آن متناظر عدد و  Host ID در موجود اعداد از کدام هر جمع پس

 موجود شبکه در تواند می مجزا کامپیوتر ۲,۴ اول مثال در دلیل همین به . باشد ,,۲ از بیشتر یا ,,۲ مساوی

 های IP با کامپیوتر دو تنها Subnet Mask ، 255.255.255.252 فرض با چهارم مثال در .باشد

 Subnet Mask اعداد برای دیگر شرط .باشند داشته وجود شبکه در توانند می 192.168.0.2 و 192.168.0.1

 Subnet Mask در موجود اعداد از کدام هر باینری تبدیل اوالً .باشدی م   ها آن باینری در موجود های۱ ترتیب

 (Binary 10000000) ۱۲۹ عدد Subnet Mask برای ممکن عدد کوچکترین پس .باشد شده شروع ۱ با باید

 عدد و غلط (Binary 10100000) ۱1۶ عدد یعنی  .باشند اول ۱ به متصل باید بعدی های ۱ کلیة دوماً است.

۱۸۲ (Binary 11000000) باشد می صحیح. 

 کامپیوترهایی ، ترکیب این زکند . ا می نگاه خود Subnet Mask و IP ترکیب به کامپیوتر ارتباط، برقراری هنگام

 .کند می برقرار ارتباط مستقیماً ها آن با و داده تشخیص دارند وجود خود شبکة در که را

 Gatewayمفهوم 
 دهد تشخیص تواند می خود، Subnet Mask و IP ترکیب از کامپیوتر که شد داده توضیح  IP به مربوط بخش در

 زیر مشخصات با کامپیوتری که هنگامی ، مثال عنوان به .دارد وجود خود شبکة در هایی IP چه که

 
 شبکة در کامپیوتر این که دهد تشخیص تواند می کند، برقرار ارتباط IP ، 192.168.0.18 با کامپیوتری با بخواهد

 کامپیوتری با بخواهد کامپیوتر، همین اگر حال .کند می برقرار ارتباط کامپیوتر آن با مستقیماً پس دارد وجود خود

 افتد؟ی م اتفاقی چه کند برقرار ارتباط است 192.168.5.18 آن IP که

 این برای شده تعریف شبکة در IP .این کند می مقایسه خود Subnet Mask و IP با را  IP  این کامپیوتر

 برای است مجبور کامپیوتر . کند برقرار ارتباط آن با مستقیماً تواندی نم کامپیوتر این پس .ندارد وجود کامپیوتر
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 Gateway برای را درخواست این کامپیوتر ، واقع در .کند استفاده Gateway نامه ب واسطه یک از ارتباط برقراری

 .کند می برقرار را ارتباط این کامپیوتر جایه ب Gateway و فرستاده

 . دارد وجود Gateway برای IP تعریف برای مکانی IP تعریف هنگام

 
 

 تواند می Gateway این .شود می وارد شبکه Gateway آدرس ، Default Gateway قسمت باال، شکل در

 .باشد Router یک یا و کامپیوتر یک

IP برای که یا Gateway جنس از باید شود، می وارد IP باشد، ای شبکه همان در باید یعنی .باشد کامپیوتر خود 

 .کند برقرار ارتباط آن با مستقیم بتواند کامپیوتر تا ، گرفته قرار آن در کامپیوتر که

 DNSتنظیمات 
 کامپیوترهای تعداد که هایی شبکه در مخصوصاً .است مشکل کامپیوتر، دو بین ارتباط برقراری هنگام IP از استفاده

 سپردن خاطر به معموالً .نیست ای ساده کار ، مختلف کامپیوترهای های IP سپردن خاطره ب ، است زیاد ها آن

 سرویس، این که شود می استفاده DNS نامه ب سرویسی از شبکه در دلیل همین به .است IP از تر راحت اسامی،

 دارد وجود شبکه در مجزا کامپیوتر یک روی بر معموال سرویس، این .دارد شبکه در را  IP به اسامی تبدیل وظیفة

 کامپیوتری به را نام این ابتدا کند، برقرار ارتباط Client-02 نامه ب کامپیوتری با مثالً بخواهد، ما کامپیوتر هنگامیکه

 مانند مراحل سایر .کند می دریافت را کامپیوتر این IP آن از و فرستاده دارد وجود آن روی بر DNS سرویس که

 .گیرد می انجام قبل

           و  Preferred DNS Server عنوان تحت مجزا DNS دو تعریف برای مکان دو IP تعریف پنجرة در

Alternate DNS Server دارد وجود . 
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Remote Desktop 
 یاداره خود را به نحو ایمحل شرکت و  ستمیاز منزل و از راه دور س دیتوان یکه چگونه م دیفکر افتاده ا نیتا به حال به ا ایآ

Remote گری.به عبارت د دیخود داشته باش ستمیس یبر رو لیصفحه دسک تاپ آن را به همان شکل و شما یکه حت دیکن 

 یو بر رو دیآن را از راه دور اجرا کن یبرنامه ها یبهره برده و به راحت ستمیس آنامکانات  یاز تمام یتوان به نحو یم ایآ

 .دیخود مالحظه کن ستمیس

کاربران  یامکان را برا نیخود ا Xp Profesionalدر نسخه  Remote Desktop با قراردادن برنامه کروسافتیما شرکت

 وتریاز منزل به کامپ دیتوان یم یژگیو نیا قی.از طر ابندی یسدستر گریدر محل د یوتریفراهم ساخته تا از راه دور به کامپ

 دیتوان یم ی. حت دیابی یو منابع موجود در شبکه محل کارتان ، دسترس لهایو به تمام برنامه ها ، فا دیمحل کارتان مرتبط شو

 . دیراه دور اجرا نمائ وتریدر کامپ نایمحل کارتان را ع ستمیدسک تاپ س طیمح

شود و  یم Lock کیراه دور بطور اتومات ستمیارتباط ، س یاست که به محض برقرار یبرنامه به نحو نیکار ا وهیواقع ش در

داشته باشد و  یمنابع آن دسترس ریو سا لهایتواند به برنامه ها ، فا ینم یگریشخص د چیه دیبه آن مرتبط هست کهیمادام

خارج  Lockاز حالت  CTRL+ALT+DEL یها دیآن را با فشار دادن کل دینتوا یم دیبه محل کارتان بازگرد کهیهنگام

 . دینمائ

به  زین گرانیکه د یدر حالت یحت -باشد  یم ستمیچند س یزمان بر رو کیدر  loginبرنامه امکان  نیا یها یژگیو گرید از

 آنها را بطور همزمان اجرا کند. یتواند برنامه ها یو کاربر م -کرده باشند Log in ستمیآن س

 : دیرا در نظر داشته باش ریموارد ز دیبرنامه با نیا یبه امکانات و اجرا یدسترس یبرا

 شبکه را دارد . ایو  نترنتیا طیبه مح ینصب شده و دسترس Xp Profesional ندوزیکه در آن و وتریکامپ کی -

 یبا هم مرتبط هستند( با امکان دسترس یشبکه داخل قیکت )که از طردر همان محل شر ایدر منزل و  گرید وتریکامپ کی -

 ، مودم نترنتیبه ا

 مناسب ی، کلمه رمز عبور و مجوزها ینام کاربر -

 : Remote Desktop ستمیس ییبرپا

 . دیرا انتخاب کن System نهیوارد شده و سپس گز Control Panelبه  .۱

 نیرا که در پائ Allow users to connect remotely to this computer نهی، گز Remoteدر برچسب  .۲

 . دیپنجره قرار دارد انتخاب نمائ

 . دیکن کی... را کل Select Remote Users نهی، گز Remote Desktop طیدر مح .۳

 .دیمائرا انتخاب ن …Add نهیگز Remote Desktop Users یدر کادر محاوره ا .۴

 . دینمائ کیجستجو کل تیموقع نییتع را برای … Locations نهیگز Select Users یدر کادر محاوره ا .,

 . دینمائ کرا کلی …Object Types نهیگز زیمورد نظرتان ن ینوع آبجکتها  نییتع یبرا .1

مرحله نام مورد نظر  نی.در ا دینمائ کیرا کل Okان را انتخاب کرده و سپس  دیافتیکه نام مورد نظرتان را  یهنکام .۹

 .ردیگ یقرار م Remote Desktopکاربران  ستیشما در ل

 منظور: نیباشد. بد یارتباط از راه دور م یمزبور آماده برقرار ستمیمرحله س نیا در

را انتخاب کرده و از قسمت  Accessories نهیو سپس گز Programsنهیگز Start یاز منو .۱

Communications نهیگز زین Remote Desktop Connection دیرا انتخاب کن. 

 شود . یم انینما Remote Desktop Connectionمرحله پنجره  نیدر ا .۲

 تان فراهم شود. یبرا یشتریب یها نهیگز نییتا امکان تع دیرا انتخاب کن Options نهیگز .۳

 browse نهیگز ای.و  دیمورنظر تان را انتخاب کن وتریآن نام کامپ یافتادن نیپائ یو از منو Computerاز قسمت  .۴

more for… دیانتخاب کن گرید یها وتریبه نام کامپ یدسترس را برای . 
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 domain، رمز عبور و نام  ینام کاربر ایشناسه  بیبه ترت domainو  passwordو  user name یدر کادر ها .,

 .دیمربوط به شبکه را وارد کن

 ..دیرا انتخاب کن Connect نهیارتباط گز یبرقرار یسپس برا .1

 

 Netmeetingکار با نرم افزار 
از  دیتوان یشما م یکاف زاتیافراد را انتخاب کند با داشتن تجه نیارتباط ب نترنتیا قیتواند از طر یم NetMeetingبرنامه 

استفاده  یبرا یابزار یحت ای یکیاعالنات الکترون یتابلو کی ییدئویابزار کنفرانس و کیخط تلفن  کینت به عنوان  نتریا

است  NetMeetingهمان  ایبرنامه مالقات در شبکه  نیاست که نام ا لیدال نیبه هم دیبوردها استفاده کن پیمشترک از کل

 یو تعداد وتریوصل شده به کامپ ییدئویو نیدورب کی عیسر اریمودم بس کیبرنامه شما به  نیاستفاده کامل از امکانات ا یبرا

کار در  یکرد. برا دیاستفاده خواه دیقبآل داشته ا که یزاتیشما از همان تجه نیتمر نیوجود در ا نیدارد با ا ازین گریدستگاه د

 Programs / Internet Explorer / Microsoft نهی: گزدیکن یرویپ ریاز مراحل ز NetMeetingبرنامه 

NetMeeting مرتبه وارد برنامه  نیاوا یکه برا یهنگام دیرا انتخاب کنMicrosoft NetMeetingیمجموعها دیشو یم 

ادامه  یبرا دیو آماده کن فیبرنامه را تعر نیا یکار طیسازند مح یکه شما را قادر م دیکن یرا مشاهده م ها ریاز صفحه تصو

بتوانند نام و آدرس شما را  رندیگ یکه مردم با شما تماس م یدر هنگام دیخواه یاگر م دیکن کیکل Nextدکمه  یکار رو

که  یگریکه افراد د دیرا انتخاب کن یرکتوریهمان سرور دا دیشما با دیاستفاده کن یرکتوریسرور دا کیاز  دیمشاهده کنند با

نام و  دیاکنون شما با ابدیتا کار ادامه  دیکن کیکل Nextدکمه  یکنند رو یاز آن استفاده م رندیگ یمعموآل با شما تماس م

 یادامه کار رو یهستند برا یاریاطالعات خواسته شده اخت یمابق دیخود را وارد کن یو آدرس پست الکترون ینام خانوادگ

 Audioپنجره  دیکن کیکل Nextدکمه  یرو دیکن نییگروه تع کیاطالعات خود  یبرا دیاکنون با دیکن کیکل Nextدکمه 

Tunning Wizard دکمه  یرو دیاز آن استفاده کن دیخواه یکه م یانتخاب نوع ارتباط یشود برا یباز مNext پنجره  نیا

 دیکن نییارتباط خود را تع حیهنگام نوع صح نیدر ا دیبا NetMeetingکه برنامه  یارتباط ریشما صوت و تصو دیکن کیکل

 دیکن کیکل Nextدکمه  یادامه کار رو یگذارد برا یم ریتواند برقرار کند تاث یم تیفیک یبر رو مآیمستق نییتع نیا رایز

 دیکار با نیبا ا دیکن کیکل Start Recordingدکمه  یرو دیشوند با شیآزما دیکرده ا نییکه تع ییآنکه پارامتر ها یبرا

 Nextدکمه  یادامه کار رو یتمام شده است برا شیتا زمان سنج نشان دهد که آزما دیخود صحبت کن کروفونیآنقدر در م

 یداده شود رونشان  NetMeetingآنکه پنجره برنامه  یبرا دیهست NetMeetingاکنون شما آماده کار در  دیکن کیکل

ارتباط  نترنتیبا اConnection Wizardبرنامه  دیکه شما انتخاب کرده ا یبسته به نوع ارتباط دیکن کیکل Finishدکمه 

به شرکت  یدسترس یاطالعات الزم برا دیکن کیکل Callدکمه  یظاهر شود رو New Callآنکه پنجره  یکند برا یبرقرار م

ادرس شبکه  وترینام کامپ یکیادرس پست الکترون لیمستط نیدر ا دیتوان یشما م دیوارد کن Address لیخود را در مستط

 کیکل Hang Upدکمه  یپس از آنکه تماس شما برقرار شد رو دیشماره تلفن متصل به مودم خود را وارد کن ایو  یوتریکامپ

 یبرا NetMeeting نامهاگر از بر دیکن کیکل Closeدکمه یرو NetMeetingبستن برنامه  یتا ارتباط قطع شود برا دیکن

را از  ادداشتی کیتماس ابتدا  یقبل از برقرار دیتوان یشما م دیکن یاستفاده م نترنتیدر ا گرانیبا د یریتصو ای یارتباط تلفن

 قیر از طرگرفت اگ دیتماس خواه یتا او بداند که چه موقع با و دیشخص مورد نظر خود بفرست یبرا یکیپست الکترون قیطر

مودم به ارتباط مورد نظر را برقرار  NetMeetingآنکه برنامه  یبرا رایمهم است ز اریبس ینیب شیپ نیا دیوصل شده ا نترنتی

که  افتی دیشما احتماآل در خواه دیمتصل هسن LAN کیوصل شده باشند اگر به  نترنتیبه ا دیکند هر دو طرف مکالمه با

نسبت به مودمها  یشتریسرعت انتقال داده ب یعمومآ دارا یمحل یشبکه ها رایبهتر است ز اریروش از روش مودم بس نیا

ارسال  LAN کی قیرا در زمان کوتاهتر نسبت به مودم از طر یباالتر تیفیو با ک شتریب یداده ها یشما م نیهستند بنابرا

 .دیکن
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 (Command Promptدستورهای خط فرمان )
 نوشته شوند. Command Promptدر محیط ه در زیر توضیح داده می شود ، همگی باید دستوراتی ک

 

 Substدستور 

 .دیکن نکیل MyComputerدر  دیجد ویدرا کیرا به  ریمس کیبود  دیدستور قادر خواه نیبا ا

 .فرم کلی این دستور به شکل زیر است

Subst   آدرس     : نام درایو جدید 

 کنیدبه مثال زیر توجه 
Subst   w:   d:\programs 

 می باشد dدر درایو  Programsایجاد می کند که در واقع همان پوشه  wاین دستور درایوی را با نام 

 

 برای حذف این درایو مجازی دستور زیر را می نویسید.

Subst   نام درایو جدید :     /d 

 به مثال زیر توجه کنید
Subst   w:   /d 

 را حذف می کند. wمجازی  این دستور درایو

 

 Attribدستور 
این دستور برای تغییر دادن صفت فایل ها و پوشه ها استفاده می شود. کاربرد اصلی این دستور برای فایل ها و پوشه هایی  از

 (Hide Protected Operating System Filesاست که به صورت مخفی سیستمی باشند )

 ویندوز نمی توان مانند فایل ها یا پوشه های معمولی از حالت مخفی خارج نمود.این دسته از فایل ها را در 

 

 فرم کلی این دستور به شرح زیر است.

Attrib     آدرس     سوئیچ یا سوئیچ های مورد نظر 
ATTRIB [+R | -R]    [+A | -A ]   [+S | -S]   [+H | -H]    [drive:][path][filename]    [/S] [/D] 

 کنه یصفت را اضافه م کی+ : 

 کنه یصفت را حذف م کی:  -

R ی: فقط خواندن  

S یستمی: س  

H ی: مخف  

A  :آرشیو 

/S اعمال دستور بر روی کلیه فایل ها در پوشه جاری و همه فایل های زیر پوشه ها : 

/D اعمال دستور بر روی کلیه پوشه ها : : 

 به مثال زیر توجه کنید
Attrib  +S  +H    d:\programs    /S  /D 

و زیر شاخه های آن به مخفی سیستمی تغییر پیدا  Programsاین دستور باعث می شود تا کلیه فایل ها و پوشه ها در پوشه 

 کنند.

Attrib  -S  -H    d:\programs    /S  /D 
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و زیر شاخه های آن از حالت مخفی سیستمی  Programsاین دستور باعث می شود تا کلیه فایل ها و پوشه ها در پوشه 

 خارج شوند.

 در صورتی که می خواهید این دستور را بر روی یک درایو انجام دهید ، می توانید به روش زیر عمل کنید.

 بزنید. بعد دستور را بدون آدرس وارد کنید. Enterرا تایپ کرده و  درایو مربوطهنام ابتدا 

 
C:\>d: 

 
D:\>attrib -s -h /s /d 

 Convertدستور 
)بدون از دست رفتن اطالعات( استفاده می شود. فرم کلی دستور به  NTFSبه  FATاز این دستور برای تبدیل درایو های 

 شرح زیر است :

Convert    نام درایو /FS: NTFS 

 به مثال زیر توجه کنید
Convert    d: /FS: NTFS 

 تبدیل می شود. NTFSباشد به  FATبا زدن این دستور ، در صورتی که درایو ما 

 

 نکته : برای اجرای این دستور الزم است که مقداری فضای آزاد در درایو مورد نظر وجود داشته باشد.

 

 CHKDSKدستور 
 .باشد مورد استفاده در ویندوز می از پرکاربرد ترین و حیاتی ترین دستورات CHKDSKدستور  

 فرم کلی این دستور به شرح زیر است.

Chkdsk        سوئیچ یا سوئیچ های مورد استفاده             نام درایو یا آدرس 

 

/P 

 کند اما بدسکتورها را بررسی و اصالح نمی کند . این سوئیچ کل درایو را به صورت دقیق بررسی و رفع عیب می

 

R/ 

 بکار رود . P/ئیچ بررسی و اصالح می کند و بهتر است همراه سواین سوئیچ بدسکتورهای درایو را 

 

 : CHKDSKچگونگی استفاده از دستور 

 این دستور بایستی برای تک تک درایوهای دارای اشکال یا درایو حاوی سیستم عامل اجرا گردد .

 صورت زیر نوشته می شود :ه این دستور ب Xبرای درایو  مثالً
CHKDSK X: /p /r 

از  R/در محیط خود ویندوز به جای سوئیچ هستند .  Recovery Consoleبرای محیط  R/و   P/سوئیچ های : نکته  

 استفاده می شود . R/از سوئیچ  P/و به جای سوئیچ  F/سوئیچ 

 ، به صورت زیر نوشته شود :  Xویندوز بایستی برای درایوی به نام  CMDدر محیط  مثالً
CHKDSK X: /F /R 

 دیسک انجام پذیرد .کردن  سوال فوق را تائید کرده تا عمل چک Enterو سپس  Yدر صورت سوال از شما با زدن کلید 
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 pingدستور 
این دستور از پرکاربرد ترین دستورات شبکه در خط فرمان می باشد. با استفاده از این دستور می توان صحت ارتباط با یک 

 مود.کامپیوتر موجود در شبکه را تست ن

 فرم کلی این دستور به شرح زیر است:

Ping      نام یا آی پی کامپیوتر مقصد      سوئیچ 

 آن را نیز بدست آوریم IPکردن به نام آن می توانیم  pingیک کامپیوتر ، با  IPدر صورت نداشتن 

 به مثال زیر توجه کنید.
C:\ >ping    reza 

 
Pinging   Reza [192.168.1.2] with 32 bytes of data: 

 
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 

 
Ping statistics for 192.168.1.2: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

 

 [192.168.1.2]کامپیوتر مورد نظر به دست آمد.  ping   reza  ،IPدن دستور با وارد کر

یا  Request timed outدیده شود ارتباط برقرار است و در غیر این صورت با پیغام  Replyدر صورتی که چهار خط 

Destination net unreachable .روبرو خواهیم شد 

 

 کنیم. pingیک سایت می توانیم به آدرس آن  IPبرای پیدا کردن 

 
C:\>ping www.google.com 

 
Pinging www.l.google.com [173.194.67.99] with 32 bytes of data: 

 
Reply from 173.194.67.99: bytes=32 time=203ms TTL=43 

Reply from 173.194.67.99: bytes=32 time=203ms TTL=43 

Reply from 173.194.67.99: bytes=32 time=200ms TTL=43 

Reply from 173.194.67.99: bytes=32 time=202ms TTL=43 

 
Ping statistics for 173.194.67.99: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 200ms, Maximum = 203ms, Average = 202ms 

 

 می باشد. www.google.com  ،173.194.67.99سایت  IPپس 

 

http://www.google.com/
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 در قسمت آدرس در مرورگرتان سایت مورد نظر باال می آید. IPبا زدن 

 

 IPconfigدستور 
استفاده        IPو پیکربندی تنظیمات  MAC Addressکامپیوتر خود و همچنین دیدن  IPاز این دستور برای مشاهده 

 می شود.

 
 

 

 all/را به ما می دهد ولی با وارد کردن این دستور با سوئیچ  IPرا وارد کنیم فقط مشخصات  ipconfigاگر تنها دستور 

 اطالعات تکمیل تری در اختیارمان قرار می گیرد.
C:\>ipconfig 

 
Windows IP Configuration 

 

 
Ethernet adapter Local Area Connection: 

 
        Connection-specific DNS Suffix  . : domain.name 

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

 
C:\>ipconfig/all 

 
Windows IP Configuration 
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        Host Name . . . . . . . . . . . . : Reza 

        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : 

        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown 

        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No 

        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No 

        DNS Suffix Search List. . . . . . : domain.name 

 
Ethernet adapter Local Area Connection: 

 
        Connection-specific DNS Suffix   : domain.name 

        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E 

thernet NIC 

        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-92-39-B1-AC 

        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes 

        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes 

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, December 09, 2011 10:01:34 AM 

        Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, December 10, 2011 10:01:34 AM 

 

 net viewدستور 
 با این دستور می توانیم نام کلیه کامپیوتر های موجود در شبکه را ببینیم.

 
 

C:\>net view 

Server Name            Remark 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
\\REZA 

\\ALI 

\\MEHDI 

The command completed successfully. 

 

شده آن کامپیوتر را  Shareدر جلو این دستور نام یک کامپیوتر موجود در شبکه را بنویسیم ، اطالعات نکته : در صورتی که 

 نمایش می دهد.
C:\>net view reza 

Shared resources at reza 

 
Share name  Type  Used as  Comment 

------------------------------------------------------------------------------- 
Programs    Disk 

The command completed successfully. 

file://REZA
file://ALI
file://MEHDI
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 به اشتراک گذاشته است. Programsپوشه یا درایوی را با نام  rezaهمان طور که مالحظه می کنید کامپیوتری با نام 

 

 net sendدستور 
 از این دستور برای ارسال پیغام در شبکه استفاده می شود.

 به شرح زیر است. فرم کلی این دستور

Net send    پیغام         نام یا آی پی کامپیوتر مقصد 

 به مثال زیر توجه کنید
Net   send     reza     hello my friend 

 

 
 

 ارسال شده است. rezaهمان طور که در باال مشاهده می کنیدای پیغام برای کامپیوتری با نام 

 کامپیوتر مقصد ارسال می کنیم. IPحال همین پیغام را به 

 به مثال زیر توجه کنید
Net send     192.168.1.2       hello my friend 

 
 

نکته : در صورتی که به جای نام کامپیوتر از * استفاده کنیم ، این پیغام برای کلیه کامپیوترهای موجود در شبکه ارسال 

 خواهد شد.

 ویندوز برای هر دو کامپیوتر )فرستنده پیغام و گیرنده آن( Messengerابتدا باید سرویس برای استفاده از این دستور نکته : 

 فعال باشد.

 را دوبار کلیک کنید. Serviceرا باز کرده و گزینه  Administrative toolsگزینه  Control Panelبرای این منظور از 

 و آن را به شکل زیر فعال کنید.را انتخاب کرده  messenger، سرویس  Windowsدر لیست سرویس های 

فعال  Startبا این کار دکمه را بزنید.  Applyقرار داده و دکمه  Automaticرا روی حالت  Startup Typeابتدا گزینه 

  کلیک کنید تا سرویس مربوطه فعال شود. Startمی شود. در ادامه بر روی دکمه 
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