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سيستم عامل ، نرم افزاري است كه يك سري اطالعات اوليه را در اختيار كامپيوتر قرار ميدهد تا بـر                    
رده و با آن ارتبـاط برقـرار        اساس اين اطالعات اوليه بتوان نرم افزارهاي جديدي را به كامپيوتر معرفي ك            

نمود يا به عبارت ديگر سيستم عامل به صورت يك پـل ارتبـاطي بـين سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـا و                          
در سيـستم   . سيستم عاملها به طور كلي به دو دسته خطي و گرافيكـي تقـسيم ميـشوند               . كاربر عمل ميكند  

 و در   DOSيـشود ماننـد سيـستم عامـل         عاملهاي خطي اطالعات به صورت نوشتاري به كـامپيوتر داده م          
سيستم عاملهاي گرافيكي ميتوان بدون نوشتن ،اطالعات را بـه كـامپيوتر وارد كـرد ماننـد سيـستم عامـل                     

  .ويندوز 

  )File System (لي فاستمي س-

NTFS  مختصر شده عبـارت NT File System  ليـ  فاستميـ  سي بـه معنـ NT  اسـت و NT  هـم 
 ي فنـاور کيـ  واقعـا  NT ندوزيبود آنگاه که و) دي جديفناور( New Technology ي به معنيزمان
  . رفتي به شمار مديجد

 بگـذارد و سـپس آن       سکي د ي عامل چگونه اطالعات را رو     ستمي کند که س   ي م في تعر لي فا ستميس
 XP نـدوز ي کـه در و    يي موجـود و آن هـا      ي ها لي فا ستمي س انياز م . دي جابجا نما  ايرا بخواند، پاک کند     

 FAT/FAT32 (File Allocation ي هـا لي فاستمي، اغلب س)قابل استفاده اند(شوند  ي ميبانيپشت

Table ( وNTFSروندي سخت بکار مسکي دي فضاتيري مدي برا  .  
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 ي بنـد شنيـ  سـخت را پارت سکيـ  دديـ  بازي از هر چشي عامل، پستمي اطالعات و نصب سرهي ذخ يبرا
 يوهـا يفهرسـت درا  ] . ۲[ دلخواه، فرمت کرد   لي فا ستمي را با س   Volume اي شنيسپس، هر پارت  ]. ۱[کرد

 ستميـ  سدنيـ  فهميبـرا . ( دهـد ي را به ما نـشان مـ  ي بندمي تقسني اMy Computerمختلف در پنجره 
  ) ۱ شکل - دي انتخاب کنFile ي را از منوProperties نهي گزو،ي هر دراي موجود بر روليفا

  
  Properties ي مختلف در پنجره يوهاي دراستمي سلي فا-۱ شکل

  . استdrive اي volume ،»ويدرا« متن منظور از نيدر ا: تذکر 

 ها را فراهم    لي برنامه ها و کاربران به فا      ي امکان دسترس  ل،ي فا ستمي، صرف نظر از س    I/O] ۳ [اتيعمل
  . داردي عامل مورد استفاده بستگستمي و سلي فاستمي موجود، به سي هاتي حال، قابلنيبا ا.  کنديم

۳-۱- FAT32   

 ي مـ  FAT32 و   FAT12  ،FAT16 ي هـا  لي فا ستمي شامل س  FAT32 لي فا ستمي س ي ها نگارش
  .  دارديشتري بي هاتي که است که قابلFAT32 مقاله منظور، همان نيدر ا. شود

 NTFS ني بـ  يي ها سهي مقاله، مقا  ي جا ياگرچه در جا  . مي پرداز ي نم لي فا ستمي س ني مقاله به ا   ني ا در
  . مي دهي انجام مFAT32و 

۳-۲- NTFS   

 نياز مهمتر .  کرد ي را معرف  NTFS به نام    يدي جد لي فا ستمي س کروسافتي، ما NT ندوزي همراه و  به
  :  اشاره کردري توان به موارد زي ملي فاستمي سني اي هايژگيو
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  ) Data Recoverability (يابي بازتيقابل

  ) Storage Fault Tolerance( اطالعات رهي در برابر اشکال در ذخيري پذانعطاف

  ) Data Security( اطالعات تيامن

  ) Compression (ي سازفشرده

  ) Indexing Service (ي سازهينما

  ) Distributed Link Tracking (وندهاي پي شده عي توزيريردگ

) Better scalability to large drives( بـزرگ   يوهـا ي بـا درا NTFS تطـابق بهتـر   تيـ قابل
  ) NTFS اي FAT32شرح در بخش (

 ستميـ  ها کـه در س     يژگي و ني درمورد هر کدام از ا     يلي مقاله، عالوه بر شرح تفص     ني ا ي بخش بعد  در
  . مي کني اشاره ملي فاستمي سني منحصر به فرد اي هايژگي وري وجود نداشت، به ساFAT32 ليفا

- FAT32 اي NTFS   

   و رفع اشکال ي سازگار-۳-۳-۱

  

 وتريدر کـامپ  .  را مـد نظـر قـرار داد        ي مـسئله سـازگار    دي با ل،ي فا ستمي درباره س  يري گ مي از تصم  شيپ
 شـده  يباني پشتلي فاستمي سدي شوند، باي ميراه انداز) ۹۸ و XPمثال ( عامل مختلف  ستمي با چند س   ييها

 ستميـ  س شتريـ  ب ر امروزه د  لي فا ستمي س نيچون ا .  را انتخاب کرد   FAT32 يعني عامل ها،    ستميدر همه س  
  . دي مراجعه کنNTFS ي به بخش نسخه هاشتري اطالعات بيبرا. د شوي ميبانيعامل ها پشت

NTFSي برداشتني فرمت کردن رسانه هاي برا) Removable media -و ي فالپـ سکي دري نظ 
CD (ستيقابل استفاده ن .  

 در صـورت    ست،يـ  عامل بطور معمول ممکـن ن      ستمي س ي راه انداز  لي که به هر دل    ي مواقع اضطرار  در
 CD از   ديـ  موارد با  نيدر ا . ستندي ن ي قابل دسترس  NTFS يوهاي راه انداز ، درا    يفالپ سکياستفاده از د  

  .  همراه آن استفاده کردي و ابزارهاندوزيراه انداز نصب و
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 ي قابـل رفـع کـردن نباشـند، بطـور کلـ      ندوزي وي که با ابزارها   NTFS يوهاي مورد مشکالت درا   در
 ي نـسخه    نيدتري ، آن هم جد    NTFSکه بتوانند    شود   ي م افتي FAT32 نسبت به    ي کمتر يبرنامه ها 
  .  کنندميآن را ترم

 عامـل شـود،     ستميـ  که منجر به از کار افتـادن س        NTFS ي توجه به تذکرات باال، در صورت خراب       با
 FAT32 وي درا کي ي عامل خود را بر رو     ستمي افراد، س  يبعض.  شود ي روبرو م  يرفع اشکال با مشکالت   

 NTFS يوهـا ي تـوان درا ي عامل، م ستمي س ي و راه انداز   FAT32 ويدرابا رفع اشکال    .  کنند ينصب م 
 رهيـ  ذخي را بـرا  NTFS منحـصر بفـرد      ي هـا  يژگـ ي تـوان و   ي صـورت، مـ    نيـ در ا .  رفع اشکال کـرد    را

  . اطالعات با ارزش بکار گرفت

   بزرگ يوهاي با دراNTFS تطابق بهتر تي قابل-۳-۳-۲

 راموني پ ري است، نکات ز   يابي قابل دست  NTFSفاده از    که تنها با است    ي جز امکانات منحصر به فرد     به
  .  قابل توجه استNTFS ييکارا

FAT32  نيبنـابرا .  دهـد  ي قرار م  وي درا ي فضا ي در ابتدا  شهي خود را هم   ي ها لي فا صي جدول تخص 
اکنـون کـه    .  مـسافت وجـود دارد     ي مـه ي جر کيـ  شهيـ  جـدول، هم   ني ا ي مداوم به روز رسان    ازي ن ليبه دل 
.  شـود ي مـ يي رفت و برگـشت واقعـا موجـب کـاهش کـارا           ني بزرگ شده اند، ا    اريبس سخت   يوهايدرا

NTFS  مـوارد بـاال   نيـ  را در ا يي کرده است کـارا    ي ها سع  لي فا رهي ذخ ي برا ي از روش خاص   ستفاده با ا 
  . ببرد

  ]a.۲[ ها به نقل از لي فاستمي در سوي اندازه درا-۲ جدول

 NTFS  FAT32   

Min. Volume Size  Recommended: 200 MB * ۵۱۲ MB**   

Max. Volume Size  ۱۶ EB *** ۲ TB 

Windows XP formats up to 32 GB 

 ي فضا لي بدل ي فرمت کرد ول   NTFS توان با    ي را هم م   تي مگابا ۱۰ با حجم    ييوهاي درا يالبته حت * 
 يا هـ شنيـ  کند، از فرمـت کـردن پارت      ي اشغال م  وي از درا  FAT32 نسبت به    NTFS که   يشتريسربار ب 

  . کردزي پرهدي باNTFS با تي مگابا۲۰۰کوچکتر از 
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  . فرمت شوندFAT12 اي FAT16 با دي باتي مگابا۵۱۲ کوچکتر از يوهايدرا** 

 ***۱ Exabyte = 1024 Terabytes = 1024*1024 Gigabytes  

 کـه بـه   ي معنـ نيـ  است بـه ا سکي د ي بر رو  لي ناهوشمندانه فا  ي رهي ذخ FAT32 گري ضعف د  نقطه
 کـه  ستي مهم نشي و براسدي نوي کند مي مداي که پيي جاني را در اوللي گردد و فاي مي خاليجادنبال  

 و نجـا ي را به چند تکـه بـشکند و ا  لي کوچک باشد و مجبور شود فالي فاي همه   ي نگهدار ي فضا برا  نيا
 نيـ ه ا  کـ  ستيـ  نوشتن مد نظر است و اصال مهم ن        يي تنها کارا  گر،يبه عبارت د  .  قرار دهد  سکي د يآنجا

 چنـد   ي نـه ي در زم  ي امر، بـروز مـشکالت جـد       ني ا امديپ.  خوانده شود  ي بعدا قرار است با چه سرعت      ليفا
  .  شودي ميي کاراشي از پشياست که منجر به کاهش ب) fragmentation( ها ليتکه شدن فا

رفع ) بطور کامل  (NTFSو  ) بايتقر (FAT32 وجود داشت و در      FAT16 که در    ي نقاط ضعف  از
 بود که موجـب هـدر رفـتن         مي حج ي ها سکي د ي بزرگ بر رو   اري بس ياست، استفاده از کالسترها   شده  

  . شدي مسکي دي فضااديز

   NTFS به لي تبد-

 FAT32 از نصب از     شي که پ  ييوهاي دهد که درا   ي امکان را به شما م     ني ا XP ندوزي نصب و  برنامه
 خـود   ويـ  بـه فرمـت کـردن درا       ياجيـ  و احت  ديـ کن) convert (لي تبـد  NTFS کردند را بـه      ياستفاده م 
 هـم   نـدوز ي کار پس از نصب و     نيا.  ماند ي م ي باق سکي د ي و اطالعاتتان بر رو    دي ندار NTFSبصورت  

برنامه  (ندوزي و ي به راهنما  شتري اطالعات ب  يبرا). convert.exeالبته با استفاده از دستور       (استممکن  
Disk Management دستور اي convert.exe (۶[مرجع . ديمراجعه کن.b [ي بـرا ي مناسـب يراهنما 

  .  کار استنيا

 NTFS خـود را بـصورت   ويـ  سـپس درا   ديـ  کن هيـ  ته ي کپ کي بهتر است ابتدا از اطالعات خود        البته
 NTFS کـردن بـه      ليهرچند با تبـد   .  شود بتاني نص يي کارا ني تا بهتر  دي و تر و تازه شروع کن      ديفرمت کن 

  . دي از امکانات آن بهره ببردي توانيهم م

 وهـا ي درالي فرمـت کـردن و تبـد   ي الزم بـرا ياز اجـازه هـا  ) Administrator (ستميـ  سري مـد  تنها
  . برخوردار است
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 NTFS ي نـسخه    ني را بـه آخـر     ستميـ  س NTFS يوهـا ي درا ي بصورت خودکار همه     XP ندوزيو
  خـود را از نظـر      NTFS رفـع اشـکال      ي برنامـه هـا    ديـ  با XP نـدوز ي بـا نـصب و     نيبنـابرا .  دهد يارتقا م 
  . NTFS ي به بخش نسخه هادي مراجعه کنزين. دي کني بررسيسازگار

 NTFS فرمـت کـردن بـه    اي لي خود را با تبد   وي فرمت درا  ي که وقت  دي نکته را به خاطر داشته باش      نيا
 امکـان را در     ني ا ندوزي و يعني. دي کار را انجام ده    ني بر عکس ا   دي توان ي نم ي به همان سادگ   د،ي داد رييتغ
 دي مجبور شـو تممکن اس. دي کنلي تبدFAT32 را به    NTFS يوهاي دهد که درا   يرار نم  شما ق  ارياخت
 ريـ نظ( وجـود دارنـد      لي تبـد  ي بـرا  ييالبتـه برنامـه هـا     . ديـ  فرمـت مجـدد کن     FAT32 خـود را بـه       ويدرا

Partition Magic (ديـ  برنامه ها با نـسخه جد ني اي از سازگاري تا وقتيول NTFS نـدوز ي کـه در و 
XP  کـه مخـتص   يي هـا يژگـ ي وجـود اگـر از و  نيبا ا. دي دست بکار نشو   دي مطمئن نشده ا    رود ي بکار م 

NTFS        کـسب   يبـرا .  بـرود  ني از بـ   لي تبـد  ني داده هـا حـ     ي است استفاده شده باشد، ممکن است بعـض 
  . دي برنامه ها مراجعه کنني اي به راهنماشترياطالعات ب

 ري سـا ي خود، از اطالعات مهم، بـر رو لي فاستمي در سيريي از اعمال هرگونه تغشي هر صورت، پ  در
  .دي کنيري گباني اطالعات پشترهي ذخي جانبلي وسااي وهايدرا

   XP ندوزيآموزش و

  

  :Start يمنو

 فـرض کـه     شي پـ  ي منـو  -۱. کامالً متفـاوت ارائـه شـده اسـت         Start ي به همراه دو منو    XP ندوزيو
در .باشـد ي بـود م   ۲۰۰۰ زنـدو ي کـه مـشابه آنچـه در و        کي کالسـ  يمنـو -۲اسـت، XP  ندوزيمخصوص و 

اغلـب  .  نهـاده شـده اسـت      نـدوزبنا ي فوق بر اساس سطح مهارت کـاربر و        ي دو منو  ي تفاوت اصل  قتيحق
 سـخت تـر بـه برنامـه     ي و دسترسـ ي با وجود شلوغ   دهند ي م حي را ترج  Classic يمنو يکاربران حرفه ا  

  . آنيها

  Start ي نوع منوانتخاب

 بـا   يا   پنجـره  Properties ي نـه ي وانتخـاب گز   فـه يار وظ  نـو  اي Start ي منو ي راست بر رو   کي کل با
 Start ربـرگ ي زقيـ از طر. شوديـ   بـاز م Task Bar And Start Menu Propertiesعنـوان  

Menuدي نوع منو را انتخاب کن)Start Menu اي Classic(  
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  : سادهStart ي منويکربندي پ

 پرکـاربرد   يرنامـه هـا    است در قسمت سـمت چـپ منـو، ب          XP ساده که مخصوص     Start ي منو در
 مي پرکـاربرد تقـس  ي ثابـت و برنامـه هـا    ي برنامـه هـا    ي هي قسمت به دو ناح    نيا. شودي داده م  شيکاربر نما 

 قـرار دارد کـه      Start ي پانل سمت چـپ منـو      ي باال هي ثابت کاربر در ناح    يقسمت برنامه ها  .  شده يبند
 ي وکي و صندوق پست الکتروننترنتي کار با ا ي کاربر برا  ي مورد استفاده    ي فرض برنامه ها   شي پ وربط

  .در آن گنجانده شده است

در هـر  (  برنامـه نيـ  ايـي  اجراليـ  فاي سـت رو ي کافد،ي اضافه کنهي ناحني را به اي برنامه ا نکهي ا يبرا
 ي و بـرا ديـ  را انتخـاب کن Pin To Start Menu  ي نـه ي راسـت کـرده و گز  کيکل)  که باشديمحل

را … Unpin راسـت کـرده و       کيـ  مورد نظـر کل    کني آ ي بر رو  ست ي کاف هي ناح نيها از ا    حذف برنامه 
  .دي کنتخابان

  

 کاربر قـرار    ي  مورد استفاده  ادي که ز  ييها   برنامه ستي خط جداکننده ل   کي و بعد از     هي ناح ني ا ري ز در
  . قرار داردرنديگ يم

ــ بمــاتي تنظيبــرا ــ Start ي  دکمــهي بــر روشتري ــ کلفــهي نــوار وظاي  ي نــهي راســت کــرده و گزکي
Propertiesــ را انتخــاب کن ــا دو زيا پنجــره. دي ــرگي ب ــ رب ــاز م ــود ي ب  و ســپس Start Menu. ش
Customizeدي را انتخاب کن.  

 Large ايـ  Small Icons(هـا  کـن ي آي  انـدازه توان ي قسمت مني اقياز طر: General ربرگيز

Icons (کردنييرا تع .  

 داده  شي پرکـاربرد کـاربر نمـا      ينامه ها  بر ي هي که در ناح   يي تعداد برنامه ها   Programs قسمت   در
 ي تـا اصـطالحاً منـو   کنـد ي مي برنامه ها را خالني استي لLear  Listي  و دکمهشودي مشخص مشونديم

Startخلوت تر شود .  

 و صـندوق پـست   نترنـت ي کـار بـا ا  ي که کـاربر بـرا  يي برنامه هاShow On Start Menu بخش
 برنامه ها   ني ا تواني آنها م  کيبا برداشتن ت  . شودي م نيي تع کنديخود از آنها استفاده م    ) Email(کيالکترون
  . دادريي مقابل نوع برنامه را تغي از طرق منوايحذف کرده Start يرا از منو
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   است نهي شامل دو گزStart Menu Settingsقسمت : Advanced ربرگيز

:Open Submenus …يرمنويمانند ز (رمنوهاينوع باز شدن زAll Programs( ،ي بـرا نکـه يا 
  . منوها باز شوند ري زني ماوس اشگري تنها با توقف نمااي ماوس باشد کي به کلازيباز کردن آنها ن

Highlight Newly… :بـه  ي دسترسـ ري نصب کند مـس دي جدي که چنانچه کاربر برنامه ميدانيم 
 نهي گزنيانتخاب ا. رديگيقرار م)  معروفPrograms ي همان پوشه (All Programsآن در قسمت 

 All Programs يرمنـو ي نـصب کـرد، نـام آن در ز   ديـ  جدي که چنانچـه کـاربر برنامـه    شوديباعث م
  . شودتياليه و هاي از بقزيمتما

 که در قسمت سمت راسـت منـو   يي برنامه هاشي عدم نمااي شينما: Start Menu Items قسمت
:  داردمي سـه تنظـ  Control Panel يبطـور مثـال بـرا   ) رهيو غMy Documentsمثل  (رنديگيقرار م

Display As A Linkنـام  ي بـر رو کيـ  که با کلي معنني به ا Control Panel ي در منـو Start 
 منـو در  ري زکي کنترل پنل را به صورت اتي که محتوDisplay As A Menu د،کنترل پنل باز شو

 حـذف  Startينـو  که نام کنترل پنـل را از م Don't Display و سرآخر دهدي مشي نام آن نمايجلو
  .کنديم

  

 Start ي  در منوMy Recent Documents به نام يپوشه ا: Recent Documents قسمت
 قـسمت   نيـ در ا .  که کـاربر آنهـا را بـاز کـرده اسـت            است ييلهاي فا ني آخر ستي ل يوجود دارد که حاو   

را  Start ي منـو ي پوشه بـر رو ني اشي عدم نمااي شينما… List My Most Recently ي نهيگز
  . شودي پوشه مني شدن اي باعث خالClear List ي کرده و دکمه نييتع

  :کي کالسStart ي منويکربنديپ

 بـاز  مـات ي تنظي  پنجـره Classic Start Menu ي نـه ي مقابل گزCustomize ي  فشردن دکمهبا
 ي دکمـه . ديـ ن کاديـ  زاي منو را کم يها  برنامه ديتوان ي م Delete و   Add يها  با استفاده از دکمه   . شودي م

Advancedــ محتو ــواتي ــدي مExplore را Start ي من ــمحتو( کن ــ را در اتي ــه کي  پنجــره جداگان
 باز شـده    يلهاي فا ني آخر ستي ل Clear و   کندي منو را مرتب م    اتي محتو Sort يدکمه  ). دهديش م ينما

  .کندي مي قرار دارند را خالDocuments يرا که در پوشه 

  ):اعالن (Notification هيناح
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 گفتـه  System Tray بـه آن  ۹۸ نـدوز يدر و(  اعالن نـام دارد هي ناحفهي سمت راست نوار وظهيناح
 سـخت   کيـ  صيمثل اعالن تشخ  ( اعالنات زي در حافظه و ن    مي مق ي برنامه ها  ستي قسمت ل  نيدر ا ). شديم

 ده دا شينمـا )وهـا ي از درا  يکـ ي يمانند اخطار کمبود فضا   (ندوزي و ي خطا يغامهاي پ يو برخ ) ديافزار جد 
  .شوديم

آن برنامه را از هارد بـه       ) ندوزيو( عامل ستمي را اجرا کند، س    ي برنامه ا  خواهدي که کاربر م   يزمان: نکته
 يازيـ  اجرا هـستند و ن ي آماده  Ram در   شهي هم ي برنامه ها  يبرخ. کنديبار م ) Ram(ي حافظه اصل  يرو

  .شوديگفته م) Memory Resident( در حافظه مي برنامه ها اصطالحاً مقني ندارند به ايبه بارگذار

 کيـ  کل فـه ي از نـوار وظ    ي قـسمت خـال    کيـ  يها، بـر رو      برنامه ني ا شي عدم نما  اي شي نما نيي تع يبرا
 مـات يتنظ.  قرار داردNotification Area قسمت Taskbar ربرگي زني در قسمت پائد،يراست کن

  :آن عبارتند از

Show Clock :زمان شي عدم نمااي شي نمانييتع   

Hide Inactive Icons :اعـالن کـه کمتـر اسـتفاده     ي هيـ  از ناحييکنهـا ي پنهـان کـردن آ  نيـي تع 
 Customize يبافــشردن دکمــه . شوديــ فعــال مCustomizeيبــا عالمــت زدن آن دکمــه . شونديــم
 از برنامه ها به     يکي يبر رو .  داده شوند  شي به چه صورت نما    هي ناح ني ا ي کرد که برنامه ها    نيي تع توانيم

 Hide When Inactive : ي هـا نـه ي که شـامل گز شودي مقابل آن ظاهر ميي منود،ي کنکي کلواهدلخ
 برنامه Always Hide کند،ي است و کاربر از آن استفاده نمرفعالي که غي زمانکني پنهان شدن آيبرا

 ن اعـال هيـ  برنامه در ناحني که در هر حالت نام اشودي باعث مAlways Show پنهان کرده و شهيرا هم
 ( شوديـ  اجـرا م ندوزي که وي بعدي در دفعه    ديدهي که م  يراتيي که تغ  ديتوجه داشته باش  .  داده شود  شينما

  . اعمال خواهد شد) ستمي بار خاموش و روشن شدن سکيبعد از 

 تـوان ي گفـت کـه چگونـه م   مي خـواه System Configuration ي برنامـه  حي بعداً در توضـ ضمناً
 ي در حافظه را مشاهده کرد و جلـو        مي مزاحم مق  يعالن و برنامه ها    ا ي هي ناح ي از برنامه ها   ي کامل ستيل

  .  آنها را گرفتياجرا

  :وتري کاربران و کامپتيريمد
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 ي هــستند کــه حــاوييهــا برنامــه): MMC(Microsoft Management Console يمعرفــ
 بـر   تواني به کاربران بوده و به کمک آنها م        سي سرو ي  شبکه و ارائه   کي تيري مد ي مناسب برا  يابزارها

  .  را به سرعت انجام داديکربندي پفيمشکالت شبکه نظارت داشته و وظا

  

-Snap داخل آن کـه اصـطالحاً        يها   آن را برنامه   في حامل است که وظا    کي در واقع    MMC هر

Inکنندي منيي تعشوند ي مدهي نام.  

 Control Panel>Administrative در تـوان ي را مXP ي  شـده فيـ  تعرشي از پـ يکنـسولها 

Tools افتي .  

 بـه   ازيـ  شـبکه ن   ري مـد  ايـ شما به عنوان کـاربر      :  مصارف گوناگون  ي برا MMC کنسول   کي فيتعر
 پراکنـده  نـدوز ي مختلـف و   ي در قـسمتها   ي ابزارهـا  نيـ  دارد کـه ا    ي خاص ي و محافظت  يتيري مد يها  برنامه
 کنسول  کيم از    نموده و در مواقع لزو     يآور   کنسول جمع  کي را در    ي ابزارها نيبهتر است که ا   . هستند

 ي از منو  Runدر کادر   : دي کنسول جد  کي في تعر يبرا. دي خوداستفاده کن  ازي تمام مقاصد مورد ن    يبرا
Start عبارت MMCکرده،پي را تا Okسپس دستور . دي کنFile>Add/Remove Snap-In را 

  Add ي انتخاب کرده و در کادر باز شده دکمه

 يهـا   بعـد از اضـافه کـردن برنامـه        .  داده شـوند   شيس نما  در دستر  ي ها Snap-In ستي تا ل  دي را بزن 
 و نــدوزي وفـرض  شي پـ ي کنـسولها ستيـ ل. ديـ  کنرهيـ  ذخFile>Save قيـ مـورد نظـر کنـسول را از طر   

ــسولها ــ تعريکن  Start>All Programs>Administrative Tools خــود را در ي  شــدهفي
  .دي دديخواه

  :Computer Management کنسول يمعرف

 هيـ  سـه ناح   تـوان ي  آن م   قيـ از طر .کنـد ي را فـراهم م    وتري کـامپ  ي نگهـدار  فيان انجام وظا   ابزار امک  نيا
 Services And و Storage و System Tools:  کـــردتيري را مـــديوتري کـــامپستميـــس

Applications . انجـام   ي کـرد کـه بـرا      تيري مد زي موجود در شبکه را ن     گري د يستمهاي س توانيضمناً م 
 راسـت کـرده و   کيـ  کلComputer And Management يبـر رو  برنامـه،  داخـل  کـار، در  نيـ ا

Connect To Another Computerبـر  ديـ داني را نمگـر ي دوتريچنانچه نام کـامپ . دي را انتخاب کن 
 کيـ هنگـام اتـصال بـه       .  داده شـوند   شي شـبکه نمـا    يوترهـا ي کامپ هيـ  تا کل  دي کن کي کل Browse يرو
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. دهـد ي رخ م  يراتـ يي تغ ها  رپوشهي اما در ز   شونديداده م  شي نما همچنان ي اصل يتهايگر،موجودي د وتريکامپ
  . استفاده کردتواني نمگري دوتري کامپوي درايبراDisk Defragmenterضمناً بطور مثال از 

System Tools  :استستمي سي و نگهداريکربندي پيشامل ابزارها .  

Event Viewer :ستمي سي رخدادهاي هي و کلشود يروز م  ابزار بهني اندوز،ي ويانداز با هر بار راه 
 يهـا   سي سـرو  عي،وقـا )Application(ي کـاربرد  يهـا    برنامـه  عي رخدادها شامل وقا   نيا. کنديرا ثبت م  

 هـا    بخـش  نيـ  از ا  کيـ در واقع هر    . باشنديم) Security(ستمي س تي امن يو رخدادها ) System(ستميس
 بـر   کيـ  کـه بـا دابـل کل       وندشـ  ي ثبت م  يري سه سطح ردگ   لهاي فا نيدر ا .  جداگانه هستند  Logلي فا کي

ــشاهده مــــــ      يرو ــمت راســــــت مــــ ــل ســــ ــسمت آنهــــــا را در پانــــ ــر قــــ : ديــــــکن ي هــــ
  ). Error(و خطا) Warning(،هشدار)Information(اطالعات

 کيـ  ي اجرا اني پا اي مثل شروع    ي و نه چندان جد    ي عاد يشامل رخدادها : Information يامهايپ
  .برنامه هستند

 کيـ  ايـ  برنامـه    کيـ  هستند مثال اگـر نـصب        يچندان جد  نه   يشامل هشدارها : Warningيامهايپ
  .شودي درج مLogني هشدار در اکي نباشد زي آمتي موفقندوزيقسمت از و

  . شوديدگي فوراً به آنها رسدي هستند که باي بحرانيدادهاي رويحاو:Error يامهايپ

 Sourceون   به آن توجه کرد ست     دي آمده که آنچه با    ي از اطالعات فوق شرح مختصر     کي هر   يبرا
 داده  شي آن نمـا   اتيـ  جزئ ديـ  را کـه بـاز کن      امهـا ي از پ  کيـ هـر   . کنـد ي م نيي را تع  امي پ جادياست که منبع ا   

  . کندي مي کپClipboard را در امي که متن پCopy ي  همراه دکمهشود،بهيم

 را کـه در     Log يلهـا ي فا هيـ  بـار کل   کيـ  است که    ني ا ستمي س ي جار يبهاي ع يابي رد ي راه برا  نيبهتر
Event Viewerپاک کـرد  ي به طور مثال برام،ي هستند پاک کن Log   مربـوط بـه Application ،

 بـاز شـده     ي  در پنجـره   د،يـ  را انتخاب کن   Properties راست کرده و     کي کل Application نام   يرو
 Event Viewer ي و مجدداً رخـدادها دي کنReset را ستميسپس س. دي را بزنClear Log ي دکمه

  . ديکني مي را بررسدي جدي که رخدادهاديتا مطمئن شو دي کنيرا بررس

 بطور مثال هنگام کار     کندي عمل خاص را ثبت م     کي عي که وقا  ست ي متن لي فا کي Log ليفا:  نکته
 ري کـه مـد    شوديـ  عملکـرد آنهـا ثبـت م       اتيـ  از جزئ  Log يلهاي فا Serverوتري کامپ يکاربران شبکه رو  

 Log يلهـا ي اسـت کـه فا     Log ايـ  Txt لهـا ي فا نيـ پـسوند ا  . دکنـ ي کاربران مطلع م   يتهايشبکه را از فعال   
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 کـه  ييلهـا يمسلماً فا.  کردداي پProgram Files ي  شاخهاي Windows ي  در پوشهتواني را مندوزيو
  .  برخوردار هستنديشتري بتي آمده از اهمWarning اي Errorي در نامشان کلمه

Shared Folders :نيـ  اقيـ  را از طرميگـذار ين بـه اشـتراک م   کـاربرا ني شبکه بيمنابع که بر رو 
Snap-Inاستريشامل موارد ز. ميکني کنترل م :  

Shares :هـا   انواع اشتراک.   و تعداد اتصاالت کاربران به آنهاست   ي اشتراک يوهاي درا ي دهنده  نشان
 کـاربران بـه اشـتراک گـذارده اسـت و            ني فـرض بـ    شي به طور پـ    ندوزي که خود و   ييها  پوشه: عبارتند از 

  .شوندي داده مشينما$  عالمتکي آنها را به اشتراک گذارده که همراه تيري که مديابعمن
Sessions :   از کيـ  هـر  نکـه ي ضـمن ا   دهـد ي م شي متصل هستند را نمـا     ستمي که به س   ينام و تعداد افراد 

 نيـ در ا . باشـد ي م يکاري باز شده توسط هر فرد و مدت زمان اتصال و ب           يلهاي آن شامل تعداد فا    يقسمتها
 و  يو نـام    ي راسـت کـردن رو     کيـ بـا کل  (  داد انيـ  کـاربر پا   کي) اتصال( ي به جلسه کار   توانيسمت م ق

 هـشداردهنده  غـام ي پکيـ  کـاربر  ي کار بـرا نياما بهتر است قبل از انجام ا)  Close Sessionانتخاب 
 All Tasks> Send راسـت کـرده و   کي کلComputer Management نام يرو: ميارسال کن

Console Message.  

Open Files :عالمت قفـل باشـد   يلي نام فاياگر رو.  کردي مشترک را بررسيهاي فاستي لتوانيم 
 را  ليـ  فا ي امکـان کـار همزمـان رو       ي چند کاربر مشترک اسـت ولـ       اي دو   ني ب لي است که فا   ي معن نيبه ا 

  . بستزي مشترک را نيلهاي فاتوانيم. ندارند

Local Users And Groups :از . دهـد ي مشي شـده را نمـا  فيـ  تعريگروهها کاربران و ستيل
 از  ي حـساب کـاربر    اي کاربر   في که تعر  ديدانيم.  کرد في تعر دي کاربر جد  تواني م Users قسمت   قيطر
 کـاربر در  فيـ  تعريبـرا .  اسـت ري هم امکان پذControl Panel در User Accounts اپلت قيطر

انتخاب کرده و مشخصات کاربر  را New User راست کرده و کي نام پوشه کلي روUsersقسمت 
 راسـت کـرده و      کي نام آن کل   ي کاربر رو  جادي و ا  Create ي سپس بعد از زدن دکمه    . دي کن فيرا تعر 

Properties   کـه کـاربر بـه آن تعلـق خواهـد داشـت و          ي گروه تواني قسمت م  نيدر ا . دي را انتخاب کن 
  .  کاربر استLogin ماتي تنظي رنده دربرداProfile.  کردنيي کاربر را تعProfile لي فاجادي اريمس

 رمزعبـور را از     رييـ  امکـان تغ   ايـ  کـرد    رفعـال ي قـسمت غ   ني کاربران موجود را در ا     تواني م نکهي ا ضمن
  .کاربر گرفت
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 Performance Logs And Alerts :کـه  يي هـشدارها مي و تنظستمي سيي کارايريجهت ردگ 
  .شودي داده شوند استفاده مشي موضوع نماکي يي کارااي سخت وسکي ديهنگام کاهش فضا

Device Manager :تـوان ي منکـه ي ضـمن ا دهـد ي مشي را نمـا ستميـ  سيافزار  قطعات سختستيل 
  . کردي قطعه را بررسکي عدم صحت عملکرد اي صحت تيوضع

Storage :يحافظه اصل :  است ي شامل سه منبع اساس    ستميس)Ram( سخت و پردازش هـا،      سکي، د 
  . ترل کرد آنها را کنيي کاراديکه با

Removable Storage :ــع ــاي دراتيوضـ ــل  يوهـ ــل مثـ ــل و نقـ ــل حمـ  و CD_ROM قابـ
DVD_ROM اي و   

Zip Drive  

  .دهدي مشي قابل حمل ونقل هستند را نماي ولسکي که مشابه هارد دها

Disk Defragmenter :ي هــانــهي داده و بــه کــاهش هزصي ســخت را تــشخسکيــ ديداده هــا 
  .کندي کمک م دستگاه مثل هديکيزيکارکرد ف

Disk Management :ويـ  دراکيـ  کرد،نام حرف جادي ادي جدشني توان پارتي قسمت منيدر ا 
  .  کردي را بررسوي دراتي را فرمت کرد و وضعيوي داد،درارييرا تغ

Services And Applications:  

  

Services :کـاربر  .  اسـت  سي هـر سـرو    تي به همراه وضع   ستمي س ي موجود بر رو   يسهاي سرو ستيل
  . بدهداني آن پاي به اجرااي را به دلخواه اجرا کند سي سروکي توانديم

Indexing Service  :و هـر  کنـد ي سـخت را کنتـرل م  سکيـ  دتي محتواندوزي وي نهيدر پس زم 
 افتنيـ  عي و بـه تـسر     شوديـ  هارد داشته باشد وارد عمـل م       ي از رو  ي به خواندن اطالعات   ازيزمان که کاربر ن   

  .کندياطالعات کمک م

  تيمنا
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 Control در Local Security Policy از کنــسول ،ي کــاربران محلــتيــني اممي تنظــيبــرا

Panel>Administrative Toolsميکن ي استفاده م.  

  :ميکن ي مي کنسول را بررسني مختلف ايقسمتها

Account Policies :استري زيها شامل پوشه :  

Password Policy :وجـود  ني با اگذارد ي اثر مستمي به س ورود کاربراني  آن بر نحوهاتيمحتو 
 اسـت کـه بـه       ني ا ستمي از نفوذ هکرها به س     يري جلوگ ي از راهها  يکي. ستندي ن ي آن چندان جد   ماتيتنظ

 بـه   تـوان ي م مـات ياز جملـه تنظ   .  عبـور عـوض شـوند      ي رمزهـا  ي مشخـص  يطور مرتب و در فواصل زمـان      
Password Historyکاربران حفظ يمي قديرمزعبورها چه تعداد از کندي اشاره کرد که مشخص م 

 Minimumيقــسمتها.  عبــور توســط آنهــا مطمــئن شــودي مــنظم رمزهــارييــ از تغنــدوزيشــود تــا و

Password Age و Maximum Password Age   

 مجاز که هر کـاربر فرصـت دارد رمـز خـود را            ي زمان ي  که حداقل و حداکثر فاصله     کنندي م مشخص
 که رمز عبـور  ميکن ي منييتع … Password Must Meet قيطرضمناً از .  دهد چند روز استرييتغ

 رمز که   ي معن ني قابل کشف نباشد، به ا     ي برخوردار باشد تا به راحت     يدگيچي پ زانيهر کاربر از حداکثر م    
  .باشد..) و! و& مثل (ژهي وي حروف،ارقام و عالمتهاي شامل هر سه دسته کاراکترهاديبا

 Account Lockout Policies :ي حساب کاربرکي يليتعط)Lockout ( دهـد ي رخ ميزمـان 
 ي بـه و   نـدوز ي حالـت و   ني رمز عبور خود را اشتباه وارد کند که در ا          يکه کاربر به تعداد دفعات مشخص     

  . ردي تماس بگستمي سري با مددي شده و بالي تعطي که حساب ودهدي مغاميپ

 Account Lockout Duration  :کندي منيي حساب را تعکي يليمدت زمان تعط.  

 Account Lockout Threshold :رمـز خـود را اشـتباه    توانـد ي کـاربر م کيـ  که يتعداد دفعات 
  .شودي ملي تعطيوارد کند و پس از آن حساب و

Account Counter After Reset :حـساب بطـور   کيـ  شود تـا  ي طستيباي که ميمدت زمان 
  . خارج شودليخودکار از حالت تعط
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Local Policies :کـارکرد و نـوع   ي  بـر نحـوه  نـدوز، ي کـاربر بـا و  کي کار ني آن در حماتيتنط 
  . که کاربر حق انجام آنها را دارد مد نظر قرار خواهد گرفتياتيعمل

Audit Policy:  Auditنـدوز ي که وميکني منيي قسمت تعنيدر ا.  استيزي نظارت و مميبه معن 
 ايـ  بـودن    زيـ آم  تيـ  هر نـوع نظـارت بـر موفق        زيو ن  کاربران نظارت داشته باشد      يها  تيبر چه دسته از فعال    

  .ردي صورت پذتي فعالکيشکست انجام 

User Right Assignment :ءي به هـر شـ  ي دسترسي  است که بر نحوهيماتي تنظي رندهيدربرگ 
 حـذف   ايـ  را اضـافه     ي گروهـ  ايـ  دسته از کـاربران      کي توان ي م تي هر فعال  يبرا.  کنترل دارند  ستميدر س 
  شده في توجه به کابران تعر    ر،ي خ اي شما مورد نفوذ هکرها قرار گرفته        ستمي س نکهي ا صي تشخ يبرا. کرد
 دهيـ  قـدرت ناد Everyone است،بطور مثال اگـر گـروه   تي پوشه حائذ اهم ني مختلف ا  ي قسمتها يبرا

 ستميـ  س ي کرده باشـد بـه احتمـال قـو         داي را پ  ستميبه س ) Local(ي ورود محل  ي الزم برا  ماتيگرفتن تنظ 
  . نفوذ قرار گرفته استمورد 

 را  ستميـ  ورود بـه س    ي  اجازه Guest به گروه    تواني م ستم،ي س ي کاربر برا  في که به هنگام تعر    ديدانيم
 اجـازه  Guest گـروه  مياگر نخواه). Control Panel واقع در User Accountsدر اپلت ( ديبده
 هنوز ود وجنياما با ا. ميکن) Turn Off(رفعالي را غGuest ازهمان قسمت ميتواني کنند مداي ورود پي

 Local(   پوشـه نيـ  دراديـ  شدن آن، بارفعالي از غناني اطمي نشده، برارفعالي کامالً غGuestهم گروه

Security Settings ( و در قسمتLog On Locally گروه ،Guestدي را حذف کن.  

Security Options :کـاربران و  يترسـ  عدم دساي ي اثر گذاشته و دسترسستمي سيبر پردازش ها 
 را از   CD_ROM ويـ  امکان کـار بـا درا      توانيمثالً م . کندي را کنترل م   ستميها و منابع س     گروهها به برنامه  

  .  کابران گرفتيبرخ

 اسـت کـه بـه کـابران بـه      يغـام ي پنيـي  تعيبرا: Message TextInteractive Logon ي نهيگز
  . داده خواهد شدستميهنگام ورود به س

 Do Not Require Ctrl+Alt+Del…:Interactive Logonي بـرا ايـ  کـه آ کندي منيي تع 
  .ري خاي فشرده شوند دي سه کلني و رمز عبور الزم است اي نام کاربرنيي تعي  پنجرهشينما

  

  . گسترده و متنوع استاري پوشه بسني اماتيتنظ
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Public Key Policies :يهـا  نامهي گواهمي تنظي قسمت برانيا)Certificate (اسـتفاده  تمسيـ س 
 را بـه    تيري و مد  ستمي اعتبار س  زاني م ي آن به شخص   ي  است که با ارائه    يتي فرم هو  کي نامهيگواه. شوديم
 کاربر  کي نکهي ا اي فرستاده شود    ي شخص ي الزم است که قرار است برا      ي زمان نامهيگواه.  اطالع داد  يو

 قـسمت  نيـ  در انامـه ين گواه بـاز کـرد  جاد،حـذف يامکـان ا .  انتقـال داده شـود    يگري به محل د   ياز محل 
  . شده استدهيگنجان

IP Security…  :تر شدن محاسـبات مربـوط بـه    مني هر چه اي قسمت، براني مختلف اماتيتنظ 
Ipشودي مني قسمت تضمني داخل شبکه در ايستمهاي سني روابط بيمنيا. باشدي م .  

 قابـل اسـتفاده اسـت کـه         يورت تنها در ص   شود ي ارائه م  ري که در ز   يروش: XPها در      داده يساز  پنهان
  .  انتخاب شده باشدNTFS از نوع ندوزي شما به هنگام نصب ووينوع درا

در . ديـ  را انتخـاب کن    Properties د،سـپس ي راسـت کن   کيـ  مـورد نظـر کل     ي  پوشه اي لي فا ي رو بر
ــرگيز ــهي بــر روGeneralرب ــ کنکيــ کلAdvanced ي  دکم  Encrypt ي نــهي ســپس گزدي

Contents To Secure Dataدي را عالمت بزن.  

  :XP در ستمي سي و نگهداريابي بيع

 ي قبلــي در نــسخه هــا Scandisk ي برنامــه مــشابه برنامــه   نيــا: Error Checkingبرنامــه
 ي اجـرا  يبـرا . داديـ  قرار م  ي سخت را مورد بررس    سکي سطح د  ياست که خطاها  ) X9 ندوزيو(ندوزيو

 کيـ لي اسـکن شـود ک  ديـ خواهي کـه م يويـ  درايبـر رو .ديعمل کنMy Computer  قي از طرديآن با
  :  داردمي برنامه دو تنظنيا. دي را بفشارCheck Now  دکمه Tools برگ ريراست کرده و از ز

:Automatically Fix File System Errors   را ستميـ  سليـ  فاي بـا عالمـت زدن آن خطاهـا 
  . کنديبطور خودکار رفع م

Scan For And Attempt Recovery Of Bad Sectors : هـارد را  وبيـ  معيسـکتورها 
  .کندي آنها مبي در رفع عي کرده و سعيبررس

 امـا ارزش آن را      بـرد ي را بـاال م    شوديـ  م سکيـ  سطح د  ي که صرف بررس   ي دوم زمان  ي نهي گز انتخاب
  .دارد
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ــته: Backup ي برنامــه ــ هي ــ از اطالعــات دباني پــشتکي  مراحــل ني از مهمتــريکــي ســخت سکي
 از اطالعـات اسـت کـه در صـورت           ي کپـ  کيـ  ي نگهـدار  ي به معن  باني پشت هيته.   است ستمي س ينگهدار

  .  استفاده شودباني از پشتي رفتن اطالعات اصلني از بايخراب شدن 

 را Error Checking ي کـه برنامـه   يقـ ي برنامـه را از طر تـوان ي از اطالعات مباني گرفتن پشتيبرا
 Start>All نــــــدوزي ويستميــــــ سي برنامــــــه هــــــاري از مــــــسايــــــ و مياجــــــرا کــــــرد

Programs>Accessories>System Tools>Backupاجرا کرد  .  

  . اجرا کردزاردي وري غايو ) Wizard(زاردي از اطالعات در دو حالت ويري گبانيپشت

  :  يري گباني پشتزارديو

  .ديرا بزنNext شود،ي داده مشي نمايي خوشامدگوي اول پنجره يدر مرحله -۱

را ) Backup Files And Settings( اولي نـه ي مرحلـه گز نيـ  در ادي باباني گرفتن پشتيبرا-۲
  Next و ديانتخاب کن

 ي نـه ياگـر گز  . ميـ  دار يريـ  گ باني قـصد پـشت    ي که از چه نوع اطالعات     ميکني م نيي مرحله تع  نيدر ا -۳
Let Me Choose …ي با زدن دکمـه  دي اطالعات هارد را داري امکان انتخاب دستديرا انتخاب کن 

Nextو مجدداً دينظر را انتخاب کن مورد يلهاي فا Next  

و دکمـه  .. Choose A Place ي منـو قياز طر (باني پشتلي فاي سازرهي مرحله محل ذخني در ا-۴
  Next کرده و نييرا تع..) Type A Name (باني پشتليو نام فا ) Browse ي

  . کندي مباني پشتهي شروع به تهندوزي وFinish ي مرحله و با زدن دکمه ني در ا-۵

  : باني پشتيابي باززارديو

  . استيري گباني اول همانند پشتي مرحله

   Next ودي  را انتخاب کنRestore Files And Settingsي نهيگز-۲

 و  ديـ  از اطالعـات درون آن را انتخـاب کن         ي فقـط قـسمت    ايـ  باني پشت لي در پانل سمت چپ کل فا      -۳
Next  




