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فصل نهم

سرويس هاي پرونده در ويندوز ۲۰۰۸

هدف هاى رفتارى : هنرجو پس از پايان اين فصل مى تواند:
  مفهوم سرويس پرونده را بيان کند.

  فناوری های مختلف DFS را بيان کند.
  سرويس پرونده را نصب نمايد.

  درايوها، پوشه ها و پرونده ها را به اشتراک بگذارد.

فعاليت كارگاهى

ـ  ۹ـ اشتراک پرونده ها در ويندوز ۲۰۰۸ ۱
از  استفاده  معمولی  سازمان  يک  در  سرور  ويندوز  در  اصلی  کارهای  از  يکی 
سرويس پرونده می باشد. با استفاده از اين سرويس می توان چندين پوشه يا درايو را به 
 ،Windows Explorer برنامه هـای  طريق  از  شبکـه  کـاربـران  تا  گــذاشت  اشتراک 

My Network Place  و Map drive به آنها دسترسی داشته باشند.
يکی از ويژگی سرويس پرونده در ويندوز ۲۰۰۸ سرور، سيستم پرونده توزيع شده 
DFS ۱ می باشد.DFS قابليتی است که به وسيله آن می توان تمام منابع اشتراکی برروی 
با  بتوانند  شبکه  کاربران  تا  قرارداد  لينک ها)  از  ريشه (کتابخانه ای  يک  درون  را  شبکه 
برای  قابليت  اين  شوند.  متصل  منابع  آن  اصلی  محل  به  آن  درون  موجود  لينک های 

شبکه های متوسط تا بزرگ طراحی شده است.

D ــ١ str buted F e System
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در ويندوز ۲۰۰۸ سرور DFS به دو تکنولوژی مجزا تقسيم می شود:
الف) فضای نامگذاری DFS Namespace: به مديران شبکه اجازه می دهد 
تمام منابع اشتراکی موجود در شبکه که در سرورهای مختلفی قرار دارند را به صورت 

يک گروه جمع آوری کنند.
ب) همسان سازی اطالعات DFS Replication: می توان بر روی هر کدام 
از منابع که بر روی هر يک از سرورها قرار دارد تغييرات را انجام داد. با استفاده از 

همسان سازی اطالعات می توان به جای انتقال کل پرونده فقط تغييرات را انتقال داد.

Enc ــ١ ypt ng F e System

ويژگی رمزگذاری سيستم پرونده يا EFS ۱: امکان رمز گذاری روی پوشه های به 
اشتراک گذاشته شده را فراهم می کند.

File Server ٢ـ٩ـ مراحل نصب
۱ــ از مسير زير، برنامه Server Manager را اجرا کنيد (حتمًا بايد با کاربر مدير 

Log on شده باشيد)
Start → Administrative Tools à Server Manager

DFS شکل ١ــ٩ ــ قابليت  
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چپ،  سمت  کادر  در   Roles روی بر  ابتدا   Server Manager پنجره در  ٢ــ 
کادر  تا  نماييد  انتخاب  را   Add Role گزينه   Action منوی  از  سپس  نموده   کليک 

Before You Begin  برای تذکراتی قبل از نصب سرويس ظاهر شود

شکل ٢ــ٩

نماييد تا کادر  ٣ــ در کادر Before You Begin بر روی دکمه Next کليک 
انتخاب نقش های سرور (Server Roles) ظاهر شود 

نموده  انتخاب  را   File Services گزينه   Select Server Role کادر  در  ٤ــ 
سپس بر روی Next کليک نماييد.

شکل ٣ــ٩
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ته:  شما نمی توانيد Index Service و Windows Search Service را روی  ن
يک ماشين اجرا کنيد.

٥ــ در کادر توضيحات سرويس های پرونده بر روی دکمه Next کليک کنيد تا 
کادر انتخاب File Services ظاهر شود.

٦ــ در کادر Select Role Services گزينه File Service را انتخاب نموده و 
بر روی گزينه Next کليک نماييد تا وارد پنجره تأييد نصب سرويس شويد.

  شکل ٤ــ٩

  شکل ٥ ــ٩
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۷ــ در پنجره Confirm Installation Selection بر روی دکمه Install کليک 
نموده تا سرويس پرونده به طور کامل نصب شود.

٨ ــ بعد از نصب ، پنجره نتايج نصب(Installation Results) ظاهر می شود.

  شکل ٦ ــ٩

  شکل ٧ ــ٩
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٩ــ برای اتمام عمليات نصب بر روی دکمه Close کليک نماييد.
ديگری  سرويس  نصب  به  نيازی   File Service کرديد  مالحظه  که  همان طور 
نداشته يا الزم نيست که حتمًا رايانه شما به يک  Domain Server (سرور دامنه) تبديل 

شود.
بعد از اتمام نصب سرويس پرونده، در صفحه اصلی Server Manager گزينه 

File Service به Roles اضافه می شود.
برای به اشتراک گذاشتن درايوها ، پوشه ها و پرونده ها سه روش وجود دارد: که 

در اين کتاب فقط روش اول مورد بررسی قرار می گيرد.
 با استفاده از ويزارد به اشتراک گذاشتن پوشه
 با استفاده از رابط گرافيکی مرورگر ويندوز

 با استفاده از خط فرمان
روش به اشتراک گذاشتن پوشه با استفاده از ويزارد

الف) برنامه Server Manager را باز کنيد.
ب) در سمت چپ بر روی عالمت  جلوی Roles کليک نموده سپس بر روی 

عالمت  جلوی  File Services کليک نماييد.

  شکل ٨ ــ٩

ج) بر روی گزينه Share and Storage Management کليک نماييد تا ليست 
درايوها و پوشه های به اشتراک گذاشته شده پيش فرض نمايش داده شود.
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الزم به ذکر است وقتی که شما از File Services استفاده می کنيد، ريشه تمام 
 D$ و C :برای درايو C$ :درايوها به صورت مخفی به اشتراک گذاشته می شوند مانند

.D :برای درايو
نمايش   ، شده  گذاشته  اشتراک  به  درايوهای  ليست  فقط  زبانه Volumeهم  در 

داده می شود.

  شکل ٩ ــ٩

  شکل ١٠ ــ٩
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د) بر روی گزينه Provision Share link (در بخش Action که در سمت پنجره 
Server manager قرار دارد) برای نمايش ويزارد به اشتراک گذاشتن کليک کنيد. 

 Browse … با کليک بر روی دکمه Shared Folder Location هـ) در صفحه
گذاشتن  اشتراک  به  برای  را  نظر  مورد  پوشه   ، شده  داده  نمايش  درختی  ساختار  در 

انتخاب نماييد.

  شکل ١١ ــ٩

  شکل ١٢ ــ٩
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و) پس از انتخاب پوشه مورد نظر و کليک برروی دکمه Next صفحه انتخاب 
مجوز١ NTFS نمايش داده می شود. (مجوزها بيانگر نوع دسترسی کاربر يا گروه يا رايانه 
بر روی يک شئ می باشد. مجوزها را می توان بر روی اشيای مختلفی مانند پرونده ها و 
پوشه های معمولی و به اشتراک گذاشته ــ چاپگرها و... نسبت داد ضمنًا نوع مجوز با 

توجه به اشيای مختلف متفاوت خواهد بود).

Perm ــ١  ss ons 

 NTFS   Permissions در کادر
انتخاب  که  دارد  وجود  انتخاب  دو 
پيش فرض عدم تغيير در مجوزها می باشد

 do not change NTFS ،گزينه)
انتخاب  در   اما   .(  permission No
دوم می توان مجوزها را به دلخواه تغيير 

داد مانند شکل۱۴ــ۹.

  شکل ١٣ ــ٩

  شکل ١٤ ــ٩
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در کادر انتخاب مجوز، شش نوع مجوز استاندارد وجود دارد، انواع مجوزها 
در NTFS (NTFS Permissions) عبارتند از:

۱ــ مجوز  Read: برای نمايش محتوای پوشه و همچنين نمايش ويژگی های يک 
پوشه يا پرونده و همچنين برای نمايش مجوزها و مالک مورد استفاده قرار می گيرد.

يا  پرونده  نظر  مورد  پوشه  داخل  می دهد  اجازه  کاربر  به   :Write مجوز  ۲ــ 
پوشه ای را ايجاد نمايد.

و  پوشه ها  ليست  می توان  فقط   :List Folder Contents مجوز  ۳ــ 
پرونده های موجود در فهرست به اشتراک گذاشته را مشاهده نمود.

۴ــ مجوز Read Execute: ضمن اين که تمامی مجوزهايی را که Read و 
List Folder Contents را در اختيار قرار می دهد، امکان اجرای پرونده های موجود 

داخل پوشه به اشتراک گذاشته را می دهد.

 List و   Read مجوزهای  نماييد،  انتخاب  را   Read Execute مجوز  شما  اگر  ته  :  ن
Folder Contents به طور خودکار انتخاب می شوند و اگر شما هر کدام از مجوزهای 
طور  به   Read Execute مجوز  کنيد  حذف  را   List Folder Contents و   Read

خودکار حذف خواهد شد.

حذف  مجوز   ،  ۴ تا   ۱ مجوزهای  داشتن  ضمن   :Modify مجوز  ۵ــ 
می توان  همچنين  می دهد.  قرار  کاربر  اختيار  در  را  پوشه  و  پرونده   (Delete)کردن

(Write Attributes).ويژگی های پوشه يا پرونده را تغيير داد

ته  : اگر شما هر کدام از مجوزهای ۱ تا ۴ را حذف کنيد، مجوز Modify نيز حذف  ن
خواهد شد.

تغيير  داشتن مجوز Modify ، مجوز  ۶ــ مجوز Full Control: عالوه بر 
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مجوز۱ را دارد و همچنين می تواند مالک۲ پوشه يا پرونده را تغيير دهد. همچنين کاربر 
می تواند زير پوشه ها و پرونده های داخل پوشه را نيز حذف نمايد.

Full Control    Modify  Delete subfolder and files  Change 
Permissions  Take Ownership 
Change  Permissions   ،   Delete  subfolder  and  files   مـجـوزهـای

ويژه  مجوزهای  جزء   Write Attributes    Delete  ،Take Ownership و   
می باشند. مجوزها در دو ستون Allow (اعطای مجوز) و Deny (برداشتن مجوز) 

ليست شده اند.
برای دسترسی به ليست مجوزهای ويژه ابتدا بر روی دکمه Advanced در کادر 
Permissions کليک نموده تا وارد صفحه Advanced Security Settings شويد 
سپس بر روی دکمه Edit در زبانه Permissions کليک نماييد تا ليست کامل مجوزها 

نمايش داده شود.

  شکل ١٥ ــ٩

Change Perm ــ١ ss ons   ــ٢ Ownersh p
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پژوهش

NTFS جدول ۱ــ۹ــ ليست کامل مجوزها بر روی پرونده و پوشه در

Permissions

Full Control

Modify

Read & Execute

 List Folder Contents
(folders only)

Read

Write

Traverse Folder/Execute File * * * *
List Folder/Read Data * * * * *

Read Attributes * * * * *
Read Extended Attributes * * * * *
Create Files/Write Data * * *

Create Folders/Append Data * * *
Write Attributes * * *

Write Extended Attributes * * *
Delete Subfolders and Files *

Delete * *
Read Permissions * * * * * *

Change Permissions *
Take Ownership *

Synchronize * * * * * *

در جدول ۱ــ۹ درباره مجوزهايی که در کتاب توضيح داده نشده است تحقيق کنيد.

ته ١  : امکان انتخاب همزمان دو ستون Deny و Allow وجود ندارد. ن
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ته ٢  : اگر کاربری همزمان عضو دو  گروه باشد به طوری که يک گروه بر روی پوشه  ن
 Deny و گروه ديگر بر روی همان پوشه (Allow)مورد نظر مجوز خاصی داشته باشد

شده باشد ، Deny بر Allow اولويت دارد.

  شکل ١٦ ــ٩

  شکل ١٧ ــ٩

 Next دکمه  روی  بر   NTFS Permissions پنجره در  مجوز  تعيين  از  بعد  ز) 
کليک نماييد. تا وارد صفحه تعيين پروتکل اشتراک گذاری شويد.
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پروتکل SMB ۱ پروتکلی است که توسط IBM برای به اشتراک گذاری پرونده و 
پوشه و چاپگر و.... ايجاد شده است.

ح) با کليک بر روی دکمه Next در پنجره Share Protocols وارد پنجره تنظيمات 
SMB خواهيد شد به طوری که در اين پنجره می توانيد درج توضيحات دلخواهی را برای 
 Advanced مسير به اشتراک گذاشته شده بنويسيد همچنين با کليک کردن بر روی دکمه

می توانيد تنظيمات موردنظر را انجام دهيد. 

Server Message B ــ١ ock

 SMB پنجره مجوزهای SMB Settings در کادر Next ط) با کليک بر روی دکمه
ظاهر می گردد. 

  شکل ١٨ ــ٩

  شکل ١٩ ــ٩
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 Permission اگر بر روی دکمه
پوشه  مجوز  انتخاب  کادر  نماييد  کليک 

به اشتراک گذاشته ظاهر می گردد.

مجوز  سه  شده،  گذاشته  اشتراک  به  پوشه های  برای  ۱۹ــ۹،  شکل  به  توجه  با 
وجود دارد، مجوزهای پوشه به اشتراک گذاشته شده:

 Read ۱ــ
Change ۲ــ

Full Control ۳ــ
ی) در پنجره DFS Namespace publishing بر روی Next کليک نماييد، تا 

وارد پنجره پيش نمايش تنظيمات انجام شده، شويد.

  شکل ٢٠ ــ٩

  شکل ٢١ ــ٩
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ک) در پنجره پيش نمايش تنظيمات بر روی دکمه Create کليک نماييد.

ل) در آخرين مرحله پنجره تأييد عمليات ظاهر می گردد.

  شکل ٢٢ ــ٩

  شکل ٢٣ ــ٩
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به  نماد  (مانند  می باشد  عالمت   دارای  شده  گذاشته  اشتراک  به  پوشه  ته  :  ن
اشتراک گذاشته درWindows XP نمی باشد.)

١ــ دو تکنولوژی مختلف در قابليت DFS ويندوز سرور ۲۰۰۸ کدام است؟
٢ــ برای به اشتراک گذاشتن درايوها ، پوشه ها و پرونده ها چند روش وجود دارد؟ توضيح دهيد.

٣ــ انواع مجوزها در NTFS چيست؟
٤ــ تفاوت انواع مجوزها در NTFS و FAT۳۲ را در قالب يک تحقيق به کالس ارائه دهيد.

٥ــ مجوزهای ويژه در NTFS کدامند و چگونه می توان به آن ها دست يافت؟
٦ــ مجوز پوشه های به اشتراک گذاشته شده شامل چه مواردی است؟

و يى و پ خودآزمايى و پژوهشو


