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   الداخليالشبكةامن 
  

مت  New Technology File Systemوهـو   NTFS  توضيح املصطلح التايلأريد أوال
-Windows.NET 3.5 يعمــل يف نظــامني  NTFS4،،، 1993 أب  يفإصــداره

Windowsnt4.0 ،،، وNTFS5  ــهمت ــباط إعالن ــامي ،،، 2000 يف ش ــل يف نظ ليعم
WindowsXP-Windows20000.  

  
 واليت  عمليةال هذه هي خربيت     وإمنا انقل من كتاب     أو كتاب   بترمجة أقوم بأنين ال    أيضا أوضح إن وأريد

 فأعذروين إمالئي خطأ   إي حسب خربيت واعتقادي بأمهيتها وان كان هناك         أسلسلها إن إىلسأبدأ هنا   
  .إليه تنبيهي مجيعكم خطأ فين فريجى منك أو

  
  -:بشكل عام فوائده ومساوئه NTFSإلـ 

  
  :الفوائد

  
 كـان  إذا الشبكة خالل  مللف واحد من   خمتلفة عده مستخدمني حقوق     إعطاء أمكانيهيتيح هذا النظام     .1

 كان هناك عده مستخدمني     إذا على احلاسب نفسه     أوهناك عده مستخدمني يعملون على نفس امللف        
  .هلذا احلاسب يف نفس الوقت

  
 فقـط   القـراءة  هلا حق    إي قرائه مواعيد مديرها ولكنها ال تستطيع تغرييها         السكرتريةفمثال تستطيع   
  .ريه مبواعيده وعليها فقط تذكالكتابةوليس هلا حق 

  
حـق  ،،،  هذه املسكينة السكرترية مبواعيده هنا يكون من حق       أيضاً كان املدير كسوال يتالعب      وإذا

 القائمة يغري هذه    إن هي اليت تعمل املواعيد وال حيق للمدير         ألا فقط   القراءة ومديرها له حق     الكتابة
  .املسكينةهذه  وذا ضمنا حق

  
 القـراءة  عـن    بسيطةهذه كانت فكره      ينفذها أو من ينظم املواعيد     يتم هذا حسب ما هو متفق عليه      

  .والكتابة
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 استخدامه املستخدم ليخزن معلوماتـه      يستطيع التحديد الدقيق ملساحه القرص الصلب الذي        أمكانيه .2

 .ميغا بيات200 عن ألتقل إنعليه على 
  

 مما هو يستحقه مثال لـه حـق         أكثرهذا لكي امنع املستخدم من استعماله للقرص الصلب على السريفر           
  .اخل أو الصور أو MB3 ـإل خيزنون املستخدمني هناك الكثري من اضأي والقرائه والتغري ولكن الكتابة

  
ائما بالعمل فقط على    املستخدم ينصح د    للملفات والقرص الصلب يف حال ايار النظام       ليةاآل الصيانة .3

 حبفظ معلوماته و ملفاتـه      NTFS سيقوم نظام    الشبكة نظامه وهو يعمل على      ايار مت   فإذا الشبكة
 .بشكل تلقائي اليت قام بالعمل عليها سابقا قبل ايار النظام

  
هنـاك العديـد مـن        من مـستخدم   أكثر كان يستخدمه    إذا على حاسب    املستخدمةتشفري امللفات    .4

ة حاسب يف هذه الـشرك    م ساعات يوميا مثال ك    8 اعمل   إنا  يف اليوم  ساعة 24يت تعمل   الشركات ال 
  حب حلبيـبيت   رسالة يعمالن على نفس احلاسب ولكين اكتب        آخرينوهذا يعين انه هناك مستخدمني      

  ولكين قمـت بتخزينـها علـى       ،،،أرسلها غدا ا ومن مث      أنقحها إن أريد ألين اليوم   إرساهلا أريدوال  
  الذي يعمل علـى نفـس      اآلخر وبعد انتهاء عملي قدم الشخص       ،،،NTFSي فيه نظام    حاسيب الذ 
  ؟؟؟؟إنامهال هل هذا يعين انه يستطيع قراءه كل ما كتبته ،،، احلاسب

  
 األخر حبيبيت نعم يستطيع املستخدم      إىل رسالة باسم كانت رسالتك خمزنه     إن ال ختف يا صديقي      ،،،ال

 NTFS ــإل مشفره عن طريق     ألاطيع قراءه حمتويات رسالتك     قراءه هذا العنوان ولكنه لن يست     
 إن على هذا احلاسب خمتلفني ومبا انه عنده نفس النظام يستطيع        أنفسهم ا الذين سجلو  املستخدمنيالن  

 املقارنـة  يستطيع   NTFSإلــ  ،،،  ليس هو الكاتب   ألنه قراءتهيرى هذا امللف ولكنه لن يستطيع       
  .األصليومن هو صاحب امللف  ةالقراءمن له حق  و من كتب

  
 إنـا يبـة    على القرص الصلب دون استخدام برامج ضغط غر        املساحة ضغط امللفات لتوفري     أمكانيه .1

 ميغا بايت للعمـل ولكـن       200 فقط   إعطاين املوسيقى والصور ولكن مدير شبكيت       أحبمستخدم  
  يتيح NTFS إلـ    العمل ءإثنا حبيبيت يف    أو أطفايل امسع موسيقاي وارى صور      إن أريدبنفس الوقت   

 مدير شبكيت ولكن بـنفس الوقـت        إياه إعطاين دائما يف اال الذي      أبقىيل عمل ضغط ملفايت لكي      
 . سوف يتم استهالك هذه الكميهاأليام يف يوم من ألنه بتخزين املعلومات أبالغ ال إنجيب على 
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   هذا النظاممساوئ
  

 واهللا  اآلن شركه ميكروسوفت اليت مل تكشف عنـها حـىت           إسراركيف يعمل هذا النظام هو سر من         .1
 هذا صعب للمربجمني الذين ال يعملون لدى شركه ميكروسـوفت         ،،، أعلم ومن له دراية نرينا بذالك     

 . يصعب عليهم برجمه براجمهم واستخدام هذا النظامألنه
  

 الـذي   املـستخدم  إنانعم هو كذلك      النظام القدمي  DOS مع نظام    التكنولوجياام هذه   ال يتوافق نظ   .2
  حبيبيت وخزا على القرص الصلب يف حاسـيب الـذي يتمتـع بنظـام              إىل رسالة باسم رسالةكتب  
 بـسبب  اإلقالعواليوم مت ايار نظام عملي الن القرص الصلب ال يستطيع        ،،، أيام قبل   NTFSإلـ

 استطيع عـن طريـق   FAT32 ـإل عند استخدام نظام العادةمن ،،، Boot Sectorـإلعطل 
 أريـده  ديسك إي على أريدها القرص الصلب ومنه ختزين املعلومات اليت     إىل الوصول   عالقالديسك  
  اهلـارد رؤية بأنين ال استطيع Start Disk إقالع عن طرق ديسك اإلقالع هنا عند أفاجأولكين 

 ؟؟؟؟؟اذهبو أينبا  عجD أو،،، Cيسك املسمى ب 
  

 ألين NTFS إل حيد يف نظـام      أو هذا شيء سيئ     إن أقول إننعم هذا ما سوف حيدث وال استطيع        
 على السريفر وليس على حاسيب ولكن بـنفس         أريدلو كنت مستخدما جيدا فلسوف اخزن كل ما         

،،، ل شـيء   ك توأعاد الوحيد القادر على قراءه      ألنه سوف يقرأ كل ما كتبته       الشبكةالوقت مدير   
 هو الرب يف هذا النظام بالرغم من انه ليس من حقه عمل             Administratorــإل الشبكةمدير  

 ختزن  أينهذا اخليار اتركه لك يا صديقي       ،،،  ذلك فسوف يفقد عمله    إثباتهذا وان فعل واستطعت     
  .صيةخالش كمعلومات

  
Windows.NET ــإل كان منصب عليه إذا يستطيع قرائه النظام اجلديد فقطSP6.  

  
 وهـو ملـيء     NTFS4 ـإل شركه ميكروسوفت يف نظام      إصدارات أخر هو   SP6 إنهذا يعين   
  .XP أو Win2000التابع ل ،،، NTFS 5 إل وهلذا مت عمل باألخطاء

  
  من نفس الصانع بغض النظر عـن       إما هذين النظامني مع بعضهما البعض بالرغم        إدماجهلذا يصعب   

 بقدرما على هذا االندماج دون هذه الـسيئات         Novell أو Linuxاستطاعه انظمه خمتلف مثل     
  .اليت يتمتع ا نظامني متكاملني هلما نفس الصانع
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 إن حىت يعرف كل من ما له وما عليه قبل           الداخلية ضبط شبكتنا    أوال جيب علينا    ألنهتكلمنا عن هذا    
 نـستطيع   إننـا ولكن اجلميل هنـا     ،،،  من املتطفلني من اخلارج    الشبكة محايةاحلديث عن كيفيه     نبدأ

  . احلاسبأو لقرص واحد موجود على املخدم أو صلبه أقراص لعده خمتلفة استعمال عده انظمه
  

FAT - FAT16 - FAT32 - NTFS4 - NTFS5- ReiserFS - Linux EXT3 
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   احلاسب الذي اعمل عليه من خالل السريفر؟ أو على املخدم املوجودةكيف استطيع احلفاظ على املعلومات 
  

 إي أو معلومـة  إي حىت اضمن عدم ضـياع  الشبكة كمستخدم جيب علي دائما العمل عن طريق      إنا
  .مل هذاهناك عده طرق لع،،، ملفايت ملف من

  
  اوال •
  

  : نوعنيأيضاُ بشكل يومي وهذا له Backupعمل 
  

Incrementa: 
  

  :التخزين اجلزئي للمعلومات وامللفات
  

 تقـوم   الطريقة عمليه حفظ املعلومات هذه      إلاء وقت قصري    إىل حتتاج ألا املفضلة هي   الطريقةهذه  
  ميغـا  1 كان هناك عندي مثال      إن إيديثا   ح إنشائها اليت مت    أوفقط بتعديل املعلومات اليت مت تعديلها       

 إي 1.3 عندي   أصبحبيات اليوم وبعد انتهاء الدوام وعاده هذا الوقت الذي يتم فيه حفظ املعلومات              
 وقت اقصر لعمل    إي باملئه فقط وذا حتتاج      3 تقوم بتعديل    الطريقة هذه   إن باملئه فهذا يعين     3الفرق  

Backup Or Update   
  
  ثانيا  •
  

Crementell: 
  

  تقوم بعمل ختـرين    إي بشكل كامل    ،،،Backup هي عكس السابق متاما تقوم بعمل        الطريقةهذه  
 ولـذلك غـري     أطول وقت   إىل حتتاج الطريقة حديثا وهذه    أضيف أوكان وكل ما مت تعديله       لكل ما 
  .حمببة
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  ألنـه  يتم عاده على شرائط مشابه للكاسيت املعروف لدينا ولكنه خيتلف شكال     الطريقةذه  التخزين 

 غيغا بايت هذا املستعمل يف الشركات حاليا ولكن هناك شرائط           إل ويستطيع ختزين املئات من      أثخن
 إل تستطيع ختزين العديد من التريا بيات ولكن مل يتم انتشارها بعد ورمبا لن يتم هذا بسبب اختـراع                 

DVD CD 8 إىل عليها واليت تستطيع ختزين كميه من املعلومات تصل الكتابة ت أعاد واليت ميكن 
 يستطيع ختزين DVD CD عمل أمكانيه فقرأت الحقا انه هناك مكانيةاإلغيغا بايت وتستمر هذه 

  .أيضا عليه الكتابة تأعاد تريا بيات ومن املمكن 1
  

 7 خاص يوضع فيـه     جهاز يلزمين كمدير شبكه     لتقليديةا Backup إلعلى كل حال لعمل عمليه      
 األغلـب  فعلى   األسبوع يف   6 العمل هم    أيام إن ومبا   األسبوع أيامكاسيتات وكل كاسيت ليوم من      

 البيانـات هـذا   قاعـدة  برنامج يعمل على طريقه   إىل ةضافإليستعمل جهاز فقط خلمسه كاسيتات با     
  . بهاخلاصة البيانات عدةقاالربنامج يرسل عاده مع اجلهاز يسجل يف 

  
 معينه قام احد املستخدمني حبذفها      معلومة حذفه وعندما نريد استعاده      أو إضافته أوكل شيء مت تعديله     

 بشكل  أم يف الويندوز    اإلكسبلورر البيانات وهي على شكل      قاعدة املاضي نبحث عنها يف      األسبوعيف  
 كاسيت سوف جيـد     إي يعرف هذا الربنامج يف      Restore وعند ضغط  Registryإلاعقد مثل   

 وكل هذا حيدث بالطبع من      املعلومة امللف املوجود اليت كانت فيه هذه        إىل بإعادا ويقوم   املعلومةهذه  
  .الشبكة أداره من غرفه الشركةاحلاسب اخلاص مبدير 

  
 إىلوم بالتحويل    الشركات الكربى تق   اآلن والكاسيتات بدأت    ةجهزألا إي التقنيةوبسبب غالء هذه    

  .DVD ـإل
  

 باملئه من سعر الكاسيت املـستعمل يف       1 الذي ال يساوي     أيضا و ومثنها    CDإلـوذلك لصغر حجم    
 أيـضا وميكن    غيغا بايت حاليا   14 إىل يستطيع حفظ كميه معلومات تصل       DVDهذا النظام وكل    

  وما تريـد   الشركة لسياسة يرجع الكاسيت هذا    أيضا و   DVD إلاستعمال الوسيلتني الكاسيت و     
  . تعديلهأوختزينه 

  
 مـع   دجمهـا  اعين عملها بشكل مشترك     أيضا ميكن   كأمله أو كانت جزئيه    إنوعمليه ختزين البيانات    

 وكل  إضافتها أو فقط للملفات اليت مت تعديلها       إي جزئي   Backupبعضها مثال بشكل يومي عمل      
 يكون حفظ   أن Backupـإلد عمليه   يوم مخيس مثال املتزوجون ال يفهموين خطأ من فضلهم اقص         

  .كامل للمعلومات
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 هو شيء مقدس لدى الشركات هلذا هناك العديد من الطـرق غـري ختـزين                وأمنهاحفظ املعلومات   

   .DVD أواملعلومات على شرائط 
  

  :اآلن واليت الزالت تستعمل حىت وأمهها
  

RAID-Redundant Array of Independent Discs  
 

Raid0 إىل Raid5  مها والشائعRaid1وRaid5.  
  

Raid 1 
  

 يكـون   إن و حفظ املعلومات هو عمل مرآه للقرص الصلب يعين جيب            ألمنببساطه جدا هذا النظام     
 اخلـصائص    يكونا من نفس الصانع هلما نفـس       إن واألفضل القيمةهناك قرصني صلبني متساويني يف      

 علـى   املوجودة عن املعلومات    كأمله ويتم نقل صوره     لآلخر واحد منهما يعمل مراه      اءطخألالتفادي  
،،،  يشعر املستخدم ذا   إن للعمل دون    اآلخر يف حال ايار احد القرصني يقفز القرص         األولالقرص  

ظام مثال ميكروسوفت    للن التابعة غري الربامج    أخرى معلومات ويف حال استخدام برامج       إي ضياع   أو
 لتخربه مبا حصل وانه عليه تبـديل القـرص   رسالة على الشبكة فسوف حيصل مدير     غريبة برامح   إي

   عمل مراه ويبقى هذا النظام قائم لتفادي ضياع املعلوماتتأعادالتالف ليتم 
  

Raid5 
  

 هذا النظام هو من     إنمبا   األقل صلبه على    أقراص 3 إىل لنظام املراه السابق     باملقارنةهلذا النظام حنتاج    
 إىل عميق وحيتاج    ألنه باحلديث عنه    أالن املواضيع يف امتحان شركه ميكروسوفت فلن نقوم         أهماحد  

 بطريقه ديناميكيه معينه مينع مـن       الصلبة األقراص يقوم بتوزيع املعلومات على      ألنهموضوع حبد ذاته    
  تصل نسبه ضباع املعلومـات     إن حبيث   تلومااملع وتوزيع   اآلخر من   أكثر األقراص احد   إجهادخالهلا  
  . باملئه1 إىل
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   Raid6 and Raid7وهناك ايضا ال
  

 وفرانكفورت وعلـى  كنيويور يف البورصة حسب معلومايت اآلن نوعا ما حديثه تستعملها     املسألةهذه  
  .Linux يف نظام األغلب

  
ولقد تكلمت ما أريد أن أنوه لـه   ألداخليه الشبكة عن امن املعلومات يف       جداً بسيطةهذه فكره عامه    

  .وكيفه التعامل معهاNTFSحقوق املستخدمني يف نظام القرص الصلب يف مشاركايت السابقة 
  

 قرص  إىللذي حيدث عند نسخ ملفات من قرص         ما التاليةويف املستقبل سوف نتعمق يف املوضوعات       
  . العكسأو 32FATإىلNTFS من أوNTFSيف حال كان القرصان مها آخر 

  
 احلقوق للمستخدم واملـستخدم     موضوع الصالحيات ومشاركة امللفات حول وراثة     ولقد تكلمت يف    

 سابقا من واىل احـد      املطروحة الصورة يف    اإلضافة  يرثه يف حال النسخ و     إنلذي يستطيع     وما اآلخر
  .لصلبالنظامني للقرص ا

  
  عليه من هجوم املتطفلني من     احملافظة على امن شبكيت من الداخل قبل التفكري يف          أحافظ إن أوال أريد

  .اخلارج
  

  : التايلاألمر DOS استعمل يف لوحه NTFS إىل Fatللتحويل من نظام 
  

Convert c: /fs:ntfs 
Convertيعين حتويل  C:\  األولهو اهلاردديسك FS\ وهى تعين File System  و إلــ NTFS 

  .Neu Technology File Systemتعىن 
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 حمليه وكل منا يعمل ما حيب عليه عمله الن كل شركه هلـا نظامهـا                سياسة هي   الشبكة امن   سياسة
  .ومتينة تكاملةم لبناء شبكه األساس هو السياسةاخلاص ا والتخطيط يف 

  
 الكلمـة  هذه   Administratorـلإ بشكل فيزيائي هو     الشبكة ليس من قام ببناء      إنلنعلم مجيعا   

 و يتوقف العملية يف الويندوز يقوم ذه Network Wizard ـإل من هذا بكثري فان أكثرتعين 
 حبق نفـسك   عملت هذا فعندها ستكون اكرب املخطئنيإنا اعتقدت انك مدير شبكه إنعملك عندها   

  .أمنها وحفظ إدارا فيزيائيا بل على الشبكة ال يتوقف عمله على بناء الشبكةفمدير 
  
  :مصطلح

  
Trusties   

  
  الوراثة أو اإلرث

  
عندما توىف  ه لفرض أن شخص ما وليكن هتلر        إن إي األصغر إىل األكرب من   اإلرث إنمبفهومنا الطبيعي   

   حدث العكس؟؟إندث ولكن يا عزيزي ما سيحلولده  أرثاًترك  
  
 وال مـن    لتحـث  من فوق    إشكاله بغض النظر عن     اإلرث هو   اإلرث،،، األب توىف االبن قبل     هإن إي

  .حتت لفوق
  

  :NTFS واملصنفات وامللفات يف نظام واملستخدمنياموعات 
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 أقـسام  لشركه صغريه واليت قمنا ببنائها حديثا وهناك ثـالث  البسيطة الشبكةا هذه لنفرض انه عندن 

  .العامة ةاإلدار وقسم التسويق وقسم احملاسبةمثال قسم 
  

  
  
  

 يغري من ال يستحق هذا احلق من املستخدمني نضع ثالث           أويرى   لتسهيل العمل علينا وضمان بأن ال     
  .Groups جمموعات

  
Sales and Management and Financial 

  
  . من ليس من حقه هذاأو يقوم بأي شيء أو يغري أو يرى إن حق لهلنبدأ التخطيط ولنرى من 

  

  :اإلدارةنبدأ بقسم 
  

له احلق فقط   ،،، احملاسبةمث قسم   ،،،  يريد هذا  الشركة كل شيء الن املدير صاحب       رؤيةفهو من حقه    
،،، ةاإلدار قسم   إي يرى ما يفعله املدير      إنقه  س من ح  ي يرى ما يوحد يف قسم املبيعات ولكن ل        إنمن  

 إن وليس مـن حقهـم       اليومية املعلومات يف جداول املبيعات      إدخالهلم فقط حق     لكن قسم املبيعات  
 زميلها فهذا كله موجـود      أو ترى ما هو راتب مديرها       إن مثال   البائعةيروا ما فوقهم حىت ال تستطيع       

  .احملاسبةيف قسم 
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 موضوعه يف مصنف واحـد      مااألقساملصنفات الثالث جلميع     فعندها سوف يكون عندنا هذا املخطط     
  .DATA فرضاً السريفر وامسه على
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ـ  إن كمـا نعلـم      الـشبكة  له احلق بـأن يفعـل مـا يريـد يف هـذه               الشبكة وفقط مدير   ـإل
Administrator إل هو كل شي يف Network  الشبكة كمدير هلذه أنتوهذا ما خططته.  

  

  
  
  

Management Full Access  
 

  A-B- Cعلى املصنف 
 
Financial Full Access 
 

  على املصنف
B and C 
 
Sales Full Access  

  Cنف على املص
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 على  Everybody هذا املصنف حتصل اموعات كلها     Administratorـإلفعندما وضع   
  :كما هو يف الشكل التايل Standardـإلاحلقوق بشكل تلقائي فهذا هو  مجيع

  

  
  
  

 وإعطائها السابقة جمموعاتنا    وإضافة Everybody فتراضيةاال اموعة انتزاع   أوالفهنا حيب علينا    
  . فيهاملوجودةواملصنفات الثالث ، DATA اليت تكلمنا عنها على املصنف السابقةاحلقوق 
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 No وامسـه  أخر فينتج هنا حق ةاإلدار  عن قسماحملاسبةفمثال من قسم ،،،  انتزعنا كل احلقوقفإذا
Access               موعات ليصبح عندنا ما نسميه االمتمة وهذا شيء جيب علينا االنتباه له عند دمج هذه ا 

  .Full Access حىت لو كانت األخرى فهي تلغي كل احلقوق موجودة الصفة فعندما تكون هذه
  

  :املثال التايل
  

 يف قـسم    اإليـراد  مبعلومات يوميه عـن      تزيدوه احملاسبة  يف قسم  السكرترية طلب من    الشركةمدير  
 الشبكة مدير   أنت وطلب منك    اليومية جدوال وامساه جدول املبيعات      A املبيعات ووضع يف املصنف   

  على هذا اجلدول حىت تتمكن مـن تعبئتـه    والقراءة الكتابة حق   احملاسبة يف قسم    السكرترية تعطي   إن
  .املطلوبةيوميا باملعلومات 

  
 الكتابـة  حق   احلاسبة من قسم    السكرترية وأعطيت قمت ذا العمل     الشبكة العبد املأمور مدير     أنت

  .اجلدول على هذا والقراءة
  

  
  

لكن تفاجأت بأا ال تستطيع أن تعمل شئ ما املشكلة يا تري نتركها للمشاركة القادمة علي أمل أن                  
  . احللتكونوا قد استفدمت من هذه املشاركة الصغرية وقد عرفتم

  
  



  
  

Libya Arab Jamahiriya.  
  

  .قادمة بأذن اهللالشاركة املإيل اللقاء يف 
  
  

  
  

  : خري الكالم 

 خلقتك لعباديت فال عبدي(  يرويه الرسول عليه ألف صالة وسالم أجلاللهحديث قدسي عن رب 
 كنت  أن شكرتين ومحدتينتفرح وأن كثر فال حتزن أن قل فال تتعب وقسمت لك رزقك فال تلعب

 يف الفالء ولن الوحوشوأن كفرت ألعذبنك وألسلطن عليك الدنيا جتري فيها جري ،،، حمموداًعندي 
  ). لك  قسمتهيصيبك منها إال ما قد

  
  Hack_1Killer/ أخوكم 

  
  com.hotmail@Gaties_Billللمراسلة 
 com.yahoo@Killer1_Hack للمراسلة

  
 
 

 
    

  

  

  

  

                    
  


