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 :سیستم عامل چیست

به کار رایانه  ض شروعسیستم عامل یکی از مهم ترین نرم افزار های سیستمی است و سیستم یک برنامه سیستمی هستش که به مح

 .اجرا میشود

سیستم عامل مدیریت و کنترل سخت افزار واجرای برنامه ها رو به عهده دارد. مهم ترین هدف سیستم عامل استفاده از رایانه برای 

 . کاربران را راحت و اسون کند

  :شخصی کامپیوتر مشهور های عامل سیستم معرفی و انواع

 متعلق  های بل آزمایشگاه به دست گروهی از کارمندان ۹۱۹۱است که در سال  چند کاربره و چندوظیفگی عامل سیستم یک: یونیکس

  .شروع به توسعه شد (AT&T Corp.) بهشرکت تلفن و تلگراف آمریکا

 گذاری شد پایه ریچارد استالمن وسیله به یونیکس-شبه کامل و آزاد عامل سیستم با هدف ایجاد یک ۹۱۹۱ در سال : گنو/لینوکس. 

GNU مخفف بازگشتی «GNU’s Not Unix» است.  

 عامل که همراه با ارائه  آن را توسعه داده است. این سیستم شرکت اپل عامل دارای رابط کاربری است که نوع سیستم یک : اواس مک

بعد مک اواس نام  به ۷٫۹شد و از نسخه  شناخته می« افزار سیستم نرم»با نام  ۷٫۹عرضه شد تا قبل از نسخه  مکینتاش اولین مدل

  .گرفت

 ویسلر»است که اسم رمز  هایی عامل سیستم از یکی : پی اکس ویندوز» (Whistler) را بر خود داشت، چرا که در طول توسعه  ٔ 

مشغول اسکی بودند. ویندوز ایکس پی بر روی هسته  کانادا ویندوز ایکس پی بسیاری از کارکنان مایکروسافت در تفریحگاه ویسلر

  .یی گردید و ام ۰۲۲۲گذاری شد و جانشین دو ویندوز  پایه ۰۲۲۲تی و  ویندوز ان

 بر روی کامپیوترهای شخصی، رومیزی،   : ویستا ویندوزLoptop و tablet PCای مورد استفاده  های خانگی و تجاری و مراکز رسانه

  .گیرد قرار می

 در اصل طراحی شده بود برای برنامه  است  مایکروسافت های تولید شده توسط شرکت یک خانواده از سیستم عامل : تی ان ویندوز

  نویسی سطح باال

 عامل هفتمین  است. این سیستم شامل انواع خانگی و اداری تولید شده کامپیوترهای شخصی برای استفاده در ۷ویندوز :  ۷ ویندوز

  .اند گذاشته ۷باشد و به همین دلیل نام آن را ویندوز  های ویندوز می عامل نسل از سیستم

 است تولید شده تبلتها و های همراه رایانه های شخصی، رایانه برای استفاده در ۹ویندوز :  ۹ ویندوز . 

 بوده ۹ ویندوز بعدی ٔ  نسخه:  ۹٫۹ ویندوز  

 بشمار  ۹٫۹ویندوز  پس از ٔ  است و نسخه مایکروسافت شرکت تی ویندوز انٔ  از خانواده عامل سیستم آخرین نسخه: ۹۲ ویندوز

های شخصی  رایانه تلفن هوشمند( و و های موبایل )تبلت لپ تاپ، دستگاه رایانه شخصی، این سیستم عامل برای  آید. می

  .یافته استتوسعه  یکپارچه

 دهد های توکارتوسعه می سامانه برای مایکروسافت است که شرکت عاملی سیستم : ای سی ویندوز. 

ای از ویندوز رومیزی  تضعیف شده ٔ  است، به جای اینکه نسخه ویندوز رومیزی ٔ  جدا از نسخه ای هسته عامل و ای سیستم ویندوز سی

  .باشد

 شد. این سیستم در سال  تولید می سان مایکروسیستمز است که در ابتدا توسط یونیکس عامل سیستم ای از نام گونه  : سوالریس

 .نام داشت شد اواس سان تر شرکت سان که جایگزین سیستم قدیمی ۹۱۱۱
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 شرکت سان را خریداری کرد، ۰۲۹۲در ژانویه  اوراکل پس از اینکه شرکت

  .شود هم شناخته می اوراکل سوالریس حاضر با نامعامل در اختیار این شرکت قرار گرفت و در حال  این سیستم

 دانشگاه کالیفرنیا، در ۹۱۱۱تا  ۹۱۷۷های  بود که در طی سال یونیکس عامل سیستم یکی از مشتقات : دی اس بی 

  .شد توسعه داده و منتشر می های کامپیوتری توسطگروه تحقیقاتی سیستم برکلی

 آن را در  ٔ  اصلی است. مایکروسافت توسعه ٔ  منتشر شد و شامل هشت نسخه ۹۱۹۹ داس در سال-اس ام ٔ  اولین نسخه: داس

و سازگار  ام بی آی کامپیوتر شخصی برای ۹۱۹۹ تک کاربره و تک کاره با خط فرمانی که در سال عامل متوقف کرد.سیستم ۰۲۲۲ سال

ظور کارهای آزمایشگاهی ایجاد به من سیاتل توسط یک شرکت کوچک در DOS منتشر شد. نسخه اصلی مایکروسافت با آن توسط

  .شده بود

 است که تا حدی مبنی بر سیستم عامل گرافیکی قدیمی ۹۶کمودور  برای کامپیوتر سیستم عامل یک : ویلز GEOS  است. این

و محیط جستجوی  (mp۱) کند: توانایی برای پخش فیلم و موزیک های جدیدی به این کامپیوتر اعطا می عامل توانایی سیستم

  .ای است دهی( و چند وظیفه های محدود سرویس اینترنتی گرافیکی )و توانایی

 پالم توسعه داده شد دستیار دیجیتال شخصی به وسیله شرکت پالم برای ۹۱۱۹در سال   : پالم. 

 .این سیستم عامل با هدف آسان نمود ن ارتباط کاربر از طریق نمایشگر لمسی با رابط گرافیگی طراحی گید

 

 :هوشمند های تلفن روی مشهور های عامل سیستم معرفی

 کند و برپایه لینوکس هستش عرضه می ها تبلت و های همراه برایتلفن گوگل است که عامل همراه سیستم : اندروید .  

 شرکت اپل آنرا تولید کرده و مخصوص گوشی های آیفون است : اس او ای.  

 باشد.  های قابل حمل می های اساسی برای دستگاه ای از درخواست مجموعهفشرده مرکب از  عامل سیستم یک : موبایل ویندوز

و  ای همراه وسایل چندرسانه های هوشمند، تلفن های جیبی، رایانه را دارند شامل: موبایل های که قابلیت اجرای ویندوز دستگاه

  .خودروها برای توبورد های رایانه

 ویندوز  شود و جانشین پلتفرم های هوشمند ساخته می برای گوشی مایکروسافت است که توسط شرکت عاملی سیستم : فون ویندوز

  .است موبایل

 شرکت نوکیا آنرا تولید کرده و مخصوص موبایل های نوکیا می باشد  : سیمبین  

 عامل سیستم : کیو یوآی UIQ هایی  بتوانند گوشی دهد تا با توجه به انعطاف پذیری باالیی که دارد به کارخانه داران این امکان را می

  .های متفاوت را با استفاده از یک کد برنامه ثابت بسازند و به راحتی آن را با امکانات جدید فیت کنند با فرمها و ویژگی

 شرکت سامسونگ آنرا تولید کرده و مخصوص گوشی های این شرکت است : بادا.  

 عامل از  شود. این سیستم ساخته می یبر بلک های هوشمند تلفن برای بری بلک توسط شرکت : بری بلک

  .کند پشتیبانی می چندوظیفگی قابلیت

 گو می : (انگلیسی به: MeeGo) است . که در کنگره جهانی موبایل در  لینوکس ٔ  بر پایه متن باز سیستم عامل موبایل ٔ  یک پروژه

های  توسط اینتل و نوکیا در یک سمینار مطبوعاتی مشترک، معرفی شد. هدف از این پروژه، یکی کردن تالش ۰۲۹۲سال  ٔ  فوریه

  .باشد از شرکت نوکیا در یک پروژه واحد می ماامو سیستم عامل موبلین از شرکت اینتل و سیستم عامل

 توسعه داده شد. این سیستم عامل با هدف آسان نمود پالم  دستیار دیجیتال شخصی به وسیله شرکت پالم برای ۹۱۱۹در سال   : پالم

  .ن ارتباط کاربر از طریق نمایشگر لمسی با رابط گرافیگی طراحی گردید
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 نوشته شده است لینوکس است که بر اساس سیستم عامل تلفن همراه برای باز آزاد و متن عامل سیستم : تایزن. 

 .است ارائه شده انجمن تایزن توسط شود و پشتیبانی می بنیاد لینوکس این محصول توسط

  

  :عامل سیستم معرفی و انواع

 پردازنده تک عامل سیستم: 

 .سیستم عامل های نسل چهارم ) فعلی ( هستند که برروی یک پردازنه اجرا میشوند

  :ای شبکه عامل سیستم

به عنوان گرداننده استفاده می کنند و برنامه این سیستم عامل ها ، از کنترل کننده های واسط شبکه و نرم افزار های سطح پایین 

 . هایی برای ورود به سیستم های راه دور و دسترسی به فایل از راه دور در آنها به کار گرفته می شود

 : شده توزیع عامل سیستم

نند. و در یک محیط این سیستم عامل ها همانند سیستم های تک پردازنده هستند ، اما در عمل از چندین پردازنده استفاده می ک

شبکه ای اجرا می شود در این نوع سیستم یک برنامه پس از اجرا در کامپوترهای مختلف جواب نهایی به سیستم اصلی کاربر بر می 

 .گردد سرعت پردازش در این نوع سیستم بسیار باالست

 :درنگ بی عامل سیستم

یکی از  گردد.  های صنعتی استفاده می تجهیزات علمی و سیستم های عامل برای کنترل ماشین آالت صنعتی، از این نوع سیستم 

ای است که یک عملیات خاص در زمانی که  های عامل، مدیریت منابع موجود کامپیوتری بگونه های مهم این نوع سیستم بخش

 .مقدار زمان یکسانی بگیردتر اینکه مدیریت منابع بگونه ایست که این عمل در هر بار وقوع,  بایست، اجراء خواهند شد , مهم می

  :است زیر موارد شامل عامل سیستم وظایف ، کلی طور به

 استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از به هدر رفتن آنها 

  تخصیص و آزاد سازی منابع 

 اداره صف ها و زمان بندی استفاده از منابع 

  حساب داری ( Accounting ) میزان استفاده از منابع 

  ایجاد امنیت ( security ) 

  ایجاد ، حذف و اداره فرایند ها 

  ایجاد مکانیسم های ارتباط بین فرایند ها و همگام سازی آنها 

  مدیریت فایل ها و پوشه ها 

  مدیریت حافظه های اصلی و جانبی 

  برقراری امکان دسترسی چندتایی ( Multiaccess ) و اجرای هم روند ( Concurrent ) فرایند ها 

   اشتراک گذاری منابعبه ( Resource Sharing ) 

  تعیین راهکار هایی برای اداره بن بست ( deadlock ) ها 

  جلوگیری از شرایط رقابتی ( Race Condition ) و تداخل یا در هم قفل شدن ( Interlock ) فرایند ها 

  جلوگیری از گرسنگی ( Starvation ) 

 سیستم عامل های شبکه
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 شبکه ای  ویژگی های سیستم عامل هایآشنایی با 

سرویس دهنده ها و در کل شبکه ها به چه سیستم عاملی نیاز دارند؟ پاسخ به این سؤال مستلزم آشنایی با ویژگی هایی است که در 

که در  ادامه بررسی می شود. سیستم عامل هایی که در شبکه استفاده می شوند باید ویژگی هایی را افزون بر سیستم عامل هایی

کاربردهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرند داشته باشند. هرچند امروزه اکثر کاربران خانگی به محض اتصال به اینترنت عملً به 

عنوان کاربر شبکه محسوب می شوند بنابراین خصوصیات سیستم عامل های شبکه برای سیستم های خانگی نیز )در حدی کمتر( 

 :از این ویژگی ها به ترتیب اهمیت عبارتند از معنی پیدا می کند. برخی

  

  Security ( امنیت) 

 Multitasking ( چند وظیفه ای)

 Multi Processor Support ( پشتیبانی از چندین پردازنده) 

  Stable &Reliable ( قابلیت اطمینان و پایداری)

 Fault Tolerance (تحمل خطا)

 Backup Utilities ( نرم افزار تهیه نسخه پشتیبان)

  Unified Administrative Tools &Simple ( ابزارهای مدیریتی)

 Support ( پشتیبانی)
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مهم ترین ویژگی است. مسایل امنیتی هر چند که باعث کندی سیستم می شود اما به عنوان رکن کار هر سیستم عامل :   امنیت

 :می توان در حوزه های مختلفی بررسی کرد به عنوان مثالشبکه محسوب می شود. امنیت برای سیستم عامل را 

 (  File  System Security &Disk) سیستم –الف( امنیت در حوزه دسترسی بـه دیسک و فایل 

 :ب( امنیت در حوزه عملیاتی که کاربرد عام دارند مانند

 (Changing System time) تغییر ساعت سیستم 

اجرای برنامه ها و تغییر در پارامترهای ) Software Installation &Hardware) نجام تنظیماتنصب نرم افزار، سخت افزار و ا 

 Services &Running Applications( مربوطه

 (Network Services) ج( امنیت در حوزه شبکه و اطالعات تبادلی

 (System Login) د( امنیت در ورود به سیستم

جزو آن دسته از سیستم هایی هستند که امنیـت چنـدانی مخصوصـاً در حـوزه هـای       ۱xخانواده و  DOS مثال: سیستم عامل های

به راحتی می توان بدون هیچگونه گذر واژه ای  ۱۹ندارند. پس از روشن کردن یک رایانه با سیستم عامل ویندوز « ج»و « ب»، «الف»

اده شده(، هر برنامه ای را نصب، حذف یا اجرا کرده و هرگونه آم FAT وارد آن شده، به هرجا روی دیسک دسترسی پیدا کرده )که با

 به راحتی امکان پذیر نیست، فقط کاربرانی که عضـو گـروه   NT تغییر سخت افزاری را اعمال کرد. در صورتی که این امر در خانواده

Administrators باشند اختیار کامل در انجام عملیات فوق را دارا هستند. 

بوده و برای کاهش قـدرت   Administrators ویندوز اکس پی تعریف می شوند همگی عضو گروه  نصب  هنگام  کهنکته: کاربرانی 

تبدیل کرد. چنانچه در ویندوز اکس پی فقط یک کاربر تعریـف کنـیم، در آن صـورت     Limited usersآنها می توان گروه آنها را به

شود بدون آنکه گذر واژه ای از ما خواسته شود، در این حالت سیستم عامـل  شدن خود به خود وارد سیستم می  Boot رایانه پس از

می کند و این به معنای نقض امنیت در ورود به سیستم نیسـت،   Auto Login ویندوز اکس پی به طور خودکار همان یک کاربر را

 .نیز وجود دارد NT ای خانواده ویندوزدر بقیه اعض Auto Login می توان این ویژگی را غیرفعال کرد. ضمناً این خصوصیت یعنی
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         فعالیت عمومی

 مربوط به ویژگی امنیت

 .هستند Administrators الف( نشان دهید که در ویندوز اکس پی کاربران تعریف شده هنگام نصب، عضو گروه

قادر به ایجاد پرونده جدید در ریشه دیسک که با فایل  (Users ب( نشان دهید که در ویندوز اکس پی، یک کاربر عادی )عضو گروه

 قالب بندی شده نیست )پوشه جدید را می تواند درست کند اما پرونده را خیر NTFS سیستم –

 .نمی تواند ساعت سیستم را تغییر دهد (Users ج( نشان دهید که در ویندوز اکس پی، یک کاربر عادی )عضو گروه

یک سخت  Device Manager نمی تواند از طریق (Usersز اکس پی، یک کاربر عادی )عضو گروهد( نشان دهید که در ویندو

 .کند (Disable) غیر فعال (Mouse افزار را )مثال

 را پیدا کرد یا تغییر داد؟ Administrator هـ( بررسی کنید که آیا برنامه ای یا روشی وجود دارد که بتوان به کمک آن گذر واژه

  

توانایی اجرای هم زمان چندین برنامه با هم است. این ویژگی نیازی به شـر  بیشـتر نداشـته و امـروزه در تمـامی       : ایچند وظیفه 

 Multi task به عنوان یک سیستم عامـل قـدیمی   DOS سیستم ها وجود دارد و یک ویژگی عادی به شمار می رود.سیستم عامل

 .د وظیفه ای هستندنیست اما سیستم عامل های خانواده ویندوز همگی چن

  

 
  

می دانیم که هر چه تعداد پردازنده های موجود روی یک برد اصلی بیشتر باشد کارها سریع تر  :پشتیبانی از چندین پردازنده

 :انجام می شود. امروزه بردهای چند پردازنده در دو زمینه عمده کاربرد دارند

 ــ سرویس دهنده ها

 .(GraphicWorkstations) دهندگرافیکی و پویا را انجام می ــ رایانه هایی که عملیات سنگین
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باشد الزم است تا سیستم عامل نیز بتواند آنها را شناسایی  CPU بنابراین در مواردی که نیاز به استفاده از بردهایی با بیش از یک

قادر به شناسایی و بهره   NT ده ویندوزکرده و استفاده کند.در سیستم عامل های شرکت مایکروسافت، فقط سیستم عامل های خانوا

 .هستند CPU برداری از چندین

 SMP Symmetric Multiسیاست کلی متقارن و نامتقارن انجام می شود،  ۰پشتیبانی از چندین پردازنده در سیستم عامل ها با 

Processing, AMP  Asymmetric( )Multi Processingگویید که مایکروسافت در ، هر یک را به اختصار بررسی کرده و ب

 سیستم های خود از کدام روش استفاده می کند؟

  

 
  

  

عدم تأخیر در ارایه سرویس و قدرت تحمل در هنگام بروز مشکل و خطاهای عمدتاً سـخت افـزاری اسـت بـه عبـارت        :تحمل خطا

مشکلت از تجهیزات جایگزین استفاده کرده  قابلیتی است در سیستم عامل که می تواند هنگام بروز (FT دیگرتحمل خطا )به اختصار

این است که هنگام بروز خطـا   FT و بدون تأخیر )یا با تأخیر بسیار کوتاه( به طور خودکار به سرویس دهی ادامه دهد. نکته اصلی در

صورت می گیرد.مسئول  اوال زمان قطع شدن سرویس بسیار کوتاه بوده، ثانیاً عملیات جایگزینی بدون عوامل انسانی و به طور خودکار

 .سیستم در فرصت مناسب می تواند اشکال ها را بررسی و رفع کند

: فرض کنید که یک سرویس دهنده داریم که تمامی اطالعات خود را روی یک دیسک سخت ذخیره کـرده اسـت. اگـر بـرای     ۹مثال 

بسوزد چه اتفاقی می افتـد؟ بـدیهی اسـت کـه     دیسک مشکلی بروز کند مثال بر اثر یک شوک الکتریکی در برق بخشی از قطعات آن 

 :سرویس قطع می شود. برای اینکه سرویس همواره پایدار بماند باید

 .الف( شرایط سخت افزاری الزم را مهیا کنید یعنی از ابتدا دو دیسک سخت روی سیستم نصب کنید

 .در زمینه دیسک باشد FT ب( سیستم عاملی را انتخاب کنید که دارای قابلیت

 Disk) سیستم عامل هر اطلعاتی را که روی دیسک اول می نویسـد عینـًا روی دیسـک دوم نیـز کپـی مـی کنـد         شرایط عادی در

Mirroring, Disk Duplexing)    حال اگر به هر دلیل یکی از دیسک ها از کار بیافتد سیستم عامل می توانـد بـدون لحظـه ای ،

 .تأخیر اطالعات را با دیسک دوم تبادل کند

 .انجام می شود که در درس سخت افزار بررسی شده است RAID۹ ین کار در تکنیکا وری:یادآ

 Disk Fault قرار دارند همگی قابلیت  که در گروه سرویس دهنده NT از میان محصوالت مایکروسافت، سیستم عامل های ویندوز

Tolerance را دارا هستند. 

به شبکه متصل شده و رایانه ها از آن سرویس  (NIC) شبکه  اه( که با یک کارت: یک سرویس دهنده داریم )از هر نوع دلخو۰مثال 

می گیرند. اگر برای کارت شبکه یا خط متصل به آن اتفاقی بیافتد چه می شود؟ بدیهی است که سرویس قطع می شود اگر بخواهیم 

 :که سرویس قطع نشود باید
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 .روی سیستم نصب کنید NIC بتدا دو عددالف( شرایط سخت افزاری لزم را مهیا کنید یعنی از ا

ب( سیستم عاملی را انتخاب کنید که دارای قابلیت تحمل خطا در این زمینه باشد. سیستم عامل در شرایط عادی اطالعات را تقسیم 

ه هر دلیل یکـی  کرده و از هر دو کارت برای ارسال و دریافت استفاده می کند )که البته باعث افزایش سرعت نیز می شود( حال اگر ب

 NIC Faultاز کارت ها از کار بیافتد، سیستم از کارت دیگری برای ادامه کار استفاده می کند. مثال فوق در اصـطالحات رایانـه ای  

Tolerance خوانده می شود و از میان محصوالت مایکروسافت، سیستم عامل های خانواده ویندوز NT     اعم از سـرویس گیرنـده یـا

صورتی که کمپانی سازنده کارت شبکه درایور مناسب را برای محصول خـود ارایـه داده باشـد مـی تواننـد از ایـن       سرویس دهنده در 

 .خاصیت بهره ببرند

فرض کنید که یک سرویس دهنده داریم )از هر نوع دلخواه( و این سرویس دهنده ممکن است هر یک از موارد قبلی تحمـل   :۱مثال 

ته باشد یا خیر. اگر به هر دلیل سرویس دهنده به طور کامل از کار بیافتد چـه مـی شـود؟ بـدیهی     داش NIC یا Disk خطا را اعم از

 است که سرویس قطع می شود، چه کار کنیم اختاللی در سرویس دهی بروز نکند؟

گر متصل کنید. به این الف( شرایط سخت افزاری لزم را مهیا کنید یعنی از ابتدا دو یا چند سرویس دهنده را با تجهیزات ویژه به یکدی

 .گفته می شود Server Cluster یا« خوشه سرور»مجموعه از سرویس دهنده ها اصطلحاً یک 

باشد. کلیـه سیسـتم هـا در شـرایط عـادی       Clustering  ب( سیستم عاملی را انتخاب کنید که دارای قابلیت تحمل خطا در زمینه

یعنی یکی از سرویس دهنده ها( ) Cluster و چنانچه یکی از اعضای )Synchronize) اطالعات مورد نیاز را به یکدیگر تبادل کرده

از کار بیافتد بقیه می توانند به سرعت و بدون تأخیر کار او را جبران کنند. از میان محصوالت مایکروسافت فقط چند سیستم عامل از 

 ۰۲۲۲فاقد آن بوده اما  Server ۰۲۲۲  د به عنوان مثالهستن Cluster در خانواده سرویس دهنده ها دارای قابلیت NT مجموعه

Advanced Server ,۰۲۲۲ Data center Server قابلیت  دارایCluster  هستند. 

امروزه اهمیت تهیه پشتیبان برای یک کاربر با تجربه پوشیده نیست، اگر در لحظه ای متوجه شود  :نرم افزار تهیه نسخه پشتیبان

اطالعات اصلی اش مخدوش یا غیرقابل دسترس شده است در این حالت با نسخه پشتیبان می تواند اطالعات را دوباره  که به هر دلیل

 .بازگرداند

 :اطالعات را در حالت کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد

برنامه های کـاربردی کـه تهیـه و     الف( اطالعاتی که کاربر به صورت مستقیم از اهمیت آن آگاهی دارد، مانند انواع پرونده ها یا حتی

 .(User Data) نصب کرده است

 (System Data) ب( اطالعاتی که کاربر به طور مستقیم با آن سروکار ندارد بلکه برای سیستم عامل مهم است

یدا می شـود کـه   اغلب کاربران پس از مدت کوتاهی با نحوه تهیه پشتیبان از اطالعات خودشان آشنا می شوند اما کمتر کاربر عادی پ

کند چرا که با توجه به پیچیـدگی سیسـتم    طی مدت کوتاهی بتواند به طور کامل از اطالعات سیستمی نیز پشتیبان گرفته یا بازیابی

 .عامل ها، کسب آگاهی نسبت به ظرافت های سیستم عامل در زمان کوتاه امر ساده ای نبوده و نیاز به تجربه و تخصص دارد
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 از اطالعات سیستمی بدون مهارت الزم پشتیبان گرفت؟ چگونه می توان

در اختیار کاربر بگـذارد تـا او بتوانـد اولً بـه      یک راه حل مناسب آن است که سیستم عامل ابزارهای قوی و در عین حال کاربر پسند

ت سیسـتمی باشـد. خوشـبختانه    راحتی اطالعات را دسته بندی کند ثانیاً بدون داشتن تخصص زیاد قادر به تهیه پشتیبان از اطالعـا 

دارای چنین توانایی هایی بوده و کاربر می توانـد در صـورت داشـتن     x.۱  NT ابزارهای تهیه پشتیبان در سیستم عامل های ویندوز

 .اقدام کند System Data به تهیه پشتیبان از «System State» مجوز، تنها به علمت گذاری در قسمت

بـا ابزارهـای عمـومی مـدیریت پرونـده هـا کـه         (x.۱ NTدر ویندوز NTBackup ه پشتیبان )مانندتفاوت بین ابزارهای خاص تهی

 My عملیاتی مانند کپی را انجام می دهند در این است که قابلیت هایی در این ابزارها وجود دارد که در برنامه های عمومی )ماننـد 

Computer) نیست. مهمترین این قابلیت ها عبارتند از: 

 .به راحتی از اطلعات سیستمی نسخه پشتیبان تهیه می شود NTBackup به کمک ابزارهایی مانندالف( 

 .می توان به راحتی نسخه پشتیبان تهیه کرد (Open Files) ب( با این ابزارها، از پرونده هایی که در حال استفاده هستند

یشتری دارد، بدان معنی که می توان برای تهیه پشتیبان در ابزارهای خاص تنوع ب )Backup Policy) سیاست های تهیه پشتیبان

 .اقدام کرد که درابزارهای معمولی تنوع این معیارها کمتر است …و « فقط پرونده های تغییر یافته»با معیارهایی همچون 

 (Scheduling) د( با ابزارهای خاص می توان انجام عملیات را به طور خودکار در موعد دلخواه زمانبندی کرد

خوانـده مـی شـود نیـز      ACL که بـه اختصـار   هـ( ابزارهای خاص می توانند از مجوزهای امنیتی لیست دسترسی افراد به پرونده ها

که تعیین می کند چه افرادی چه  NTFS لیستی است در فایل سیستم هایی مانند ACL پشتیبان گرفته و بازیابی کنند. منظور از

 .ه می توانند انجام دهندعملیاتی را با یک پرونده یا پوش

 .امنیت ندارد FAT وجود ندارد چرا که FAT ۱۰یا  FAT در ACL بدیهی است که

فرایند پشتیبان گیری برای خود جزو مباحث مهم بوده و معموال در درس سیستم عامل پیشرفته مورد بحث قرار مـی گیـرد بـا ایـن     

 .کنیم که انجام این کار باید به کمک هنرآموز درس انجام شودحال برای تثبیت نکات یاد شده فوق، اکیداً توصیه می 

 .می توان به راحتی از اطالعات سیستم پشتیبان تهیه کرد NTBackup الف( نشان دهید که با

 را اجرا کرده سپس پارتیشنی را که My Computerب( دقیقاً با کدام کاربر وارد سیستم شده اید؟ پس از پاسخ به این سؤال، برنامه

شوید. قاعدتاً باید یک پوشه  Documents and Settings وارد پوشه (:C سیستم عامل روی آن نصب شده باز کرده )مثلً دیسک

از ایـن پوشـه    (My Computer همنام با کاربری را که با آن وارد سیستم شده اید ببینید. حال سعی کنید که )با استفاده از برنامه

 است؟ قطعاً خیر! چرا که یکی از پرونده های موجود در این پوشه )که البته مخفی نیـز هسـت( بـه نـام    کپی بگیرید. آیا امکان پذیر 

NTUser.dat ًباز است( و برنامه  در حال استفاده بوده )اصطلحا My Computer  نمی تواند از آن کپی تهیه کند. حال با استفاده

 NTBackup چیست؟ بلی، امکان پذیر است. بنابراین نشان دادیـد کـه  از همین پوشه کپی بگیرید. نتیجه  NTBackup از برنامه

 .در تهیه پشتیبان از پرونده ها و پوشه ها دارد My Computerقدرت بیشتری نسبت به
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هر سیستم عاملی هر چقدر هم که قوی باشد اما اگر پیکربندی، تنظیمات و به  :ابزارهای مدیریتی ساده، قدرتمند و یکپارچه

به  UNIX کلی مدیریت آن پیچیده باشد با عدم استقبال عامه مواجه می شود و این دقیقاً یکی از دلیلی است که سیستم عاملطور 

 .ویژه نسخه های قدیمی تر فقط در بین متخصصین محبوبیت پیدا کرد

        فعالیت عملی

 x.۱ NT آشنایی با یکی از ابزارهای مدیریتی قوی در ویندوز

برای اجرای این  .Computer Management ای است به نامهای مختلف، برنامههای قدرتمند برای مدیریت بخشمهیکی از برنا

 .برنامه راه های متفاوتی وجود دارد دراینجا دو راه را بیان می کنیم

 .را انتخاب کنید Manage در میزکار کلیک راست کرده، گزینه My Computer الف( روی نشانه

 Compmgmt.msc:تایپ کنید Run ب( از طریق

 .پس از اجرای برنامه، بررسی کنید که به وسیله آن چه کارهایی را می توان انجام داد

 ۱۹با یک مثال مفهوم این ویژگی برای ما تثبیت می شود، تجربه شده است که سیستم عامل ویندوز  :قابلیت اطمینان و پایداری

نصب چندین برنامه مختلف به هم می ریزد حال به نظر شما چنین سیستمی پس از  LINUX و UNIX برخلف سیستم عامل

 !مناسب شبکه و مخصوصاً سرویس دهنده است؟

قرار دارند و بدین لحاظ  ۱xدر وضعیت بسیار بهتری نسبت به خانواده ویندوز  x.۱ NT و مخصوصاً NT سیستم عامل های ویندوز 

 .ده یا سرویس دهنده مناسب ترندبرای کاربرد در شبکه ها اعم از سرویس گیرن

هر سیستم عاملی اعم از قوی یا ضعیف نیاز به رشد و رفع مشکلت و نواقص دارد و این با پشتیبانی از طرف تهیه  :پشتیبانی

کنندگان آن یا تیم های جنبی میسر می شود. در زمینه محصولت مایکروسافت با وجود نقص های بسیار به ویژه در زمینه امنیتی، 

 Automatic Update را از طریق برنامه x.۱ NT شتیبانی آن قوی بوده و اکثراً تجربه به هنگام سازی سیستم عامل های ویندوزپ

 .داشته ایم

 انواع سیستم عامل های شبکه

اربرد سیستم عامل هایی برای نصب و ک  شرکت مایکروسافت به طور کلی در مورد سیستم عامل، دو دسته محصول ارایه کرده است:

 .در سرویس گیرنده
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 .سیستم عامل هایی برای نصب و کاربرد در سرویس دهنده

 :در متن زیر طبقه بندی این سیستم عامل ها نشان داده شده است

۹- Client Operating Systems: 

 DOS Family: DOS (v۹,…, v۹,۰, v۹,۰۰, v۷,۲) 

 Windows ۱.x Family: Windows ۱,۹, ۱,۹۹ (Windows for Workgroups) 

 Windows ۱x Family: Windows ۱۱, ۱۷ (۱۱ OSR۰), ۱۹, ۱۹ SE, ME 

 Windows NT Family: 

 NT ۱,۱۹ Workstation 

 NT ۶,۲ Workstation 

 NT ۱,۲: ۰۲۲۲ Professional 

 NT ۱,۹:XP (Home, Professional,Media center, Tablet PC) 

 NT ۹,۲   Windows  Vista 

 NT ۹,۹   Windows  ۷ 

۰ – Server Operating Systems: 

 NT ۱,۱۹ Server 

 NT ۶,۲ Server 

 NT ۱,۲: ۰۲۲۲ Server Family: (Server, Advanced Server, Data center) 

 NT ۱,۰: ۰۲۲۱ Server family: (Standard, Enterprise Data Center, Web  edition) 

NT ۹.D: Window ۰۲۲۹ server 

NT ۹,۹ Windows ۰۲۲۹ server (R۰) 

نیز خوانده می  NT ۱,۰به نام  ۰۲۲۱و  NT ۱,۹به نام   NT۱,۲،XP به نام ویندوز ۰۲۲۲همان طور که مشاهده می کنید ویندوز 

 .گفته می شود  x.۱ NT شوند. در کل به هر سه سیستم عامل، خانواده ویندوز

گروه سرویس دهنده قرار گرفته است. به عبارت دیگر ویندوز  فقط در ۰۲۲۱ویندوز اکس پی فقط در گروه سرویس گیرنده و ویندوز 

 .نیز نسخه سرویس گیرنده ندارد ۰۲۲۱اکس پی نسخه سرویس دهنده نداشته و ویندوز 

جایی در گروه سرویس دهنده ها ندارند اما خیلی از کاربران تجربه به اشتراک گذاری پوشه ها و  XP و ۱xهر چند خانواده ویندوز 

است تبدیل به فایل سرور یا سرویس دهنده  ۱۹ود را در آنها داشته اند، یعنی رایانه ای که مثلً سیستم عامل آن ویندوز چاپگرهای خ

چاپ می شود. این موضوع نقض کننده طبقه بندی فوق نیست، به عبارتی هر چند ویندوز اکس پی هم می تواند در مواردی تبدیل 

آن در گروه سرویس دهنده ها به معنی آن است که این سیستم عامل عمدتاً برای کاربرد در به سرویس دهنده شود اما قرار نگرفتن 

 .را برای کاربرد در سرویس دهنده ها پیشنهاد داده است NT ایستگاه ها طراحی شده است. مایکروسافت فقط خانواده ویندوز

اً برای کار در سرویس دهنده ها استفاده می شوند( نام برخی از محصوالت شرکت های دیگر در زمینه سیستم عامل ها )که عمدت

 :عبارتند از

 UNIX (SCO , Solaris, BSD, Free BSD, AIX,HP, Linux, …) 

 Novell  Netware 

 IBM OS/۰, IBM  LAN Server 

 Apple Macinatosh (Used inGraphic Stations) 
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همگی از  …تقریباً در همه زمینه ها کاربرد دارد. امروزه در ایران شبکه های بانکی، شرکت نفت، شهرداری، بیمه و  UNIX خانواده

 .این خانواده به عنوان سیستم عامل اصلی در سرویس دهنده ها بهره می برند

  

 
 فعالیت کارگاهی

 سرور 022٢ویندوز 

مل سروری برای شبکه، توسط شرکت مایکروسافت به بازار عرضه شده است. سرور از جدیدترین نسخه های سیستم عا ۰۲۲۹ویندوز 

و  ۱۰دارد و در دو گروه  ۷نوشته شده است و محیطی شبیه ویندوز ویستا یا ویندوز  Longhorn سرور با نام کد شده ۰۲۲۹ویندوز 

بیتی مورد استفاده قرار می گیرد و  ۹۶ی برا x۹۶ بیتی می باشد و معماری ۱۰آن از نوع  x۹۹ بیتی ارائه می شود که معماری ۹۶

 :دارای ویرایش های زیر است

بوده و برای ایجاد یک سرویس دهنده وب  Windows Server ۰۲۲۹ ساده ترین ویرایش :(Web Edition) ویرایش وب -۹

چهار پردازنده و چهار گیگا  را برای رایانه سرویس دهنده فراهم می کند.این نسخه حداکثر از ۷نسخه  IIS مورد استفاده که سرویس

 .بیتی پشتیبانی می کند ۹۶برای  RAM گیگا بایت ۱۰بیتی و  ۱۰برای  RAM بایت

رایانه را در  ۱۲۲تا  ۹۲۲برای شرکت های کوچک تا متوسط طراحی شده است که  :(Standard Edition) ویرایش استاندارد -۰

پردازنده  ۶شتن فایل و چاپگر مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین از شبکه می تواند پشتیبانی نماید و برای به اشتراک گذا

 .پشتیبانی می کند

سرور می باشد برای برنامه های خیلی پیچیده با  ۰۲۲۹باالترین نسخه ویندوز  :(Datacenter Edition) ویرایش مرکز داده -۱

را پشتیبانی می کند. ضمناً می توانید  RAM گیگا بایت ۱۹۰ پردازنده و ۹۶محاسبات خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و تا 

رایانه را در آن ایجاد نمایید )کلستر یعنی چنانچه یکی از رایانه ها خراب شد، رایانه دیگری به طور خودکار ادامه کار  ۹کلسترهایی با 

 .(سرویس دهی در شبکه را انجام دهد

توان چند سیستم عامل را روی رایانه سرویس دهنده نصب کرده و به طور همزمان  می  نیز پشتیبانی می کند یعنی از مجازی سازی

 (سرور می باشد ۰۲۲۹از آنها استفاده نمود )مجازی سازی از امکانات جدید ویندوز 
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مدلی بین ویرایش استاندارد و مرکز داده می باشد که برای شرکت هایی که بین :(Enterprise Edition) ویرایش مؤسسات -۶

 .را پشتیبانی می کند RAM گیگابایت ۹۶پردازنده و تا  ۹کاربر دارند مورد استفاده قرار می گیرد. این نسخه تا  ۰۲۲۲تا  ۱۲۲

 .رایانه در آن ایجاد نمود و از مجازی سازی نیز پشتیبانی می کند ۹در اینجا نیز می توان کلسترهایی با 

سرور می باشد و برای  ۰۲۲۹از ویرایش های جدید ویندوز  :(Windows Storage Server ۰۲۲۹ویرایش ذخیره سازی ) -۱

 .کارهای به اشتراک گذاری فایل و چاپگر بهینه سازی شده است

از ویرایش های جدید  :Windows Serverfor Itanium Based System ۰۲۲۹ویرایشی بر پایه پردازنده های ایتانیوم  -۹

 .بیتی ایتانیوم می باشد ۹۶ی سرور بر اساس پردازنده ها ۰۲۲۹ویندوز 

 سرور 022٢از ویندوز   دلیل استفاده

 و کنترل از راه دور الف( وجود ابزارهای خود تشخیص

 مدیریت کنسول سرور جدید  ب(

 ج( انعطاف بیشتر در تنظیمات اختصاصی

 د( پشتیبانی از مجازی سازی

 PowerShell وجود ابزار جدید   (

 BitLocker Drive Encryption مانندو( حفاظت قوی تر از درایوها 

 (TCP/IPv۹ اضافه شدن) TCP/IP بهبود  ز(

 فرمان ۹۹با   در محیط متنی به طور مستقل هسته سرور  هـ( امکان نصب

 (ط( پشتیبانی از سرور خوشه ای ) سرور کلستر

 :سرور را در دو حالت کاری می توان مورد استفاده قرار داد ۰۲۲۹ویندوز 

 Workgroup ــ۹

 Domain ــ۰

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

 .باشند

 Shut Down در پنجـره  Comment سرور باید دلیلی داشت و آن دلیل را بایـد در کـادر   ۰۲۲۹در موقع خاموش کردن ویندوز 

 .د زیرا معموال سرورها به طور دائم مشغول سرویس دهی هستند و به ندرت خاموش یا راه اندازی مجدد می شوندمشخص نمو

 .ظاهر می شود بعد از اینکه اولین بار با کاربر مدیر وارد محیط ویندوز می شوید صفحه پیکربندی اولیه وظایف

و پیکربندی آنها، نامگذاری رایانه و اتصال آن  IP ه کردن آدرس هایدر این صفحه شما می توانید تنظیماتی چون منطقه زمانی، اضاف

 .و غیره را انجام دهید و اضافه کردن اجزای ویندوز به گروه کاری یا دامنه، به روز رسانی ویندوز، اضافه کردن نقش ها

روز شما  ۱۲روزه می باشد و بعد  ۱۲ید کنید. چون ویندوزی را که شما نصب کرده ا سرور، باید آن را فعال ۰۲۲۹بعد از نصب ویندوز 

بـا کـراک کـردن غیـر فعـال        این کار  فقط می توانید آن را فعال نمایید و امکان وارد شدن به محیط اصلی را نخواهید داشت )البته

 .خواهد شد
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 سرور 022٢نصب سرویس ها در ویندوز 

 مدیریت سرویس دهنده( را از مسیر زیر اجرا نمود) Server Manager برای نصب سرویس ها ابتدا باید برنامه

Start → Administrative Tools → Server Manager 

  

 گزینه Action برای کار با سرویس ها کلیک نمایید. سپس از منوی Roles در سمت چپ بر روی Server Manager در پنجره

Add Role ینهرا انتخاب نمایید و یا از کادر سمت راست بر روی گز Add Role  کلیک نمایید تا بتوانید سرویس جدیدی را نصب

 .کنید

  

 سرور 022٢انواع سرویس ها در ویندوز 

 File Services ــ۹

 Active Directory Domain Services ــ۰

 Print Services ــ۱

 … ــ و۶

 خودآزمایی و پژوهش

 .ــ ویژگی های مهم سیستم عامل های سرویس دهنده را نام ببرید۹

 ــ امنیت در سیستم عامل های شبکه ای در چه حوزه هایی بررسی می شود؟۰

 .را تعریف کنید System Data و User Data ــ۱

 .ــ تفاوت چند وظیفه ای و چند برنامه ای را بنویسید ۶

ا را با هم مقایسه پژوهش کنید که حداقل سخت افزار لزم برای نصب هر یک از سیستم عامل های محصول مایکروسافت چیست و آنه

 .کنید

 عناوین سمینار و تحقیق دانشجویان :

 ایانش ابری و کسب و کارر -۹

 اینترنت اشیا؟ -۰

 بالک چین  -۱

  8002server سیستم عامل  -۶

   Data mainingداده کاوی  -۱

 و کاربرد آن    QRکدهای  -۹

 شبکه های ادهاک -۷

 وب سرورها و تفاوت کالینت و سرور  -۹

  ۹۲و  ۷ویندوز در فزایش سرعت ویندوز مخصوصا  -۱

 سئو کردن سایت  -۹۲
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 یک کامپیوترهای تمامی تواند می پیچیده شبکه یک و دهد می پیوند چاپگرها و ها فایل اشتراک برای را کامپیوتر دو ساده، شبکه یک

 مدار یک زیرا نیست پیچیده مدارهای به نیازی چندکامپیوتر یا دو بین چاپگر گذاشتن اشتراک به برای دربرگیرد. را شرکت

 میان به افزاری نرم منابع دیگر و ها فایل اشتراک از صحبت که زمانی اما سازد. فراهم را مناسب شرایط تواند می نیز ساده سویچینگ

 های کارت افزاری، سخت های رابط این گیرد. قرار استفاده مورد ارتباط این برقراری برای ای ویژه افزاری سخت مدارات باید آید، می

 رابط های کابل از ها دستگاه بین ارتباطات برقراری برای و شوند می نصب شخصی کامپیوترهای داخل که هستند(NIC) ای بکهش

 . شد خواهد استفاده

 مناسب افزاری نرم شرایط تا است نیاز مورد(NOS) شکبه عامل سیستم یک ارتباط، برقراری جهت الزم افزارهای سخت نصب از بعد

 .سازد فراهم شبکه محیط در کار برای را

System Operating Network ) NOS (کند. می کنترل را آن روی های پیام صف و ترافیک و شبکه یک که است افزاری نرم 

 نظیر مهمی مدیریتی عملیات و دارد عهده بر را فایل یک نظیر شبکه روی بر منبع یک به کاربر چندین دسترسی کنترل همچنین

 .سازد می میسر را امنیت کنترل

 شبکه های عامل سیستم انواع

 :است کرده ارایه محصول دسته دو عامل، سیستم مورد در کلی ورط به مایکروسافت شرکت

 .گیرنده سرویس در کاربرد و نصب برای هایی عامل سیستم( ۹

 .دهنده سرویس در کاربرد و نصب برای هایی عامل سیستم( ۰
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 :است شده داده نشان ها عامل سیستم این بندی طبقه زیر در

۹Systems Operating Client - 

۰Systems Operating Server –  

 

 

 

 

 


