: Permission Share
در صورتی که دراﯾو ما به صورت  FATفرمت شده باشد ما فقط  Share Permissionرا دارﯾم و دﯾگر NTFS Permission
ﯾا ھمان  Tab Securityرا نخواھيم داشت .برای ھمين می باﯾست با  Share Permissionھم آشنا شوﯾم تا ھم در
چنين مواقعی استفاده کنيم و ھم زمانی که ھمانطور گفته شد بين اﯾن مورد و  NTFSاشتراک گرفته می شود ،
مورد استفاده قرار گيرد.
سطوح مختلف دسترسی در اﯾن حالت :
: Read -1
با داشتن چنين مجوزی می توان اسامی شاخه ھا و فاﯾل ھا و محتوﯾات داخل فاﯾلھا و مشخصات آن را مشاھده
نماﯾيم و در ضمن می توان برنامه ای را اجرا و از ﯾک شاخه وارد شاخه ﯾا ھمان فولدر دﯾگر شوﯾم.
: Change -2
با اﯾن مجوز امکان اﯾجاد شاخه ھا و اضافه نمودن فاﯾل ھا به شاخه ھا و تغييرات در محتوﯾات فاﯾل ھا و تغيير
مشخصات فاﯾل ھا و پاک کردن فاﯾل ھا و شاخه ھا بدست می آﯾد.
: Control Full -3
کليه مجوزھای  changeبعالوه امکان تغيير مجوز فاﯾل ھا و گرفتن مالکيت را فراھم می نماﯾد.
زمانيکه بخواھيم کاربری از طرﯾق شبکه به کامپيوتر ما وصل شود می توانيم اﯾن  Permissionھا را اعمال کنيم ﯾعنی
اگر فرد مورد نظر بخواھد به صورت  Localبه ﯾک فولدر  Shareشده دسترسی پيدا کند مجوزھای فوق برای فرد مورد
نظر اعمال نخواھد شد .بنابراﯾن برای آنکه دسترسی افراد را به فاﯾلھا و شاخه ھا به صورت کلی محدود کنيم باﯾد از
 NTFS Permissionھا استفاده کنيم.
طول نام منابع به اشتراک گذاشته شده در پالتفرم ھای  2000و  2003و  XPتا  80کاراکتر و در پالتفرم ھای 98 ، 95
و  NTتا  12کاراکتر و در سيستم عاملھای  Dosو  x3به صورت قانون  8.3پيروی می کند 8) .ﯾعنی طول نام فاﯾل و 3
ﯾعنی طول پسوند فاﯾل (.
در شبکه ھای  Domainما  Administratorو گروه  Operator Serverمی توانند منابع موجود را  Shareکنند ولی در
شبکه ھای  Workgroupشخص  Administratorو  Power userمی توانند شاخه ھای موجود روی کامپيوتر را Share
نماﯾند.

 ) Owner shipمالکيت (  :زمانيکه  Userای منبعی را بر روی کامپيوتر خود اﯾجاد می کند  ،مالک ﯾا  Ownerآن منبع ﯾا
فولدر خواھد بود .ھرگاه شخصی  Ownerمنبع خاصی باشد می تواند ھر عمليات خاص را بر روی منابع خود انجام
دھد .اگر چه مجوز دسترسی به منابع مورد نظر را نداشته باشد .اگر شخصی نسبت به منبع مجوز Full Control
داشته باشد می تواند  Take owner shipنموده و مالکيت را از صاحب اصلی گرفته و به خود اختصاص دھد .قابل ذکر
است که  Administratorھمواره حق گرفتن مالکيت را دارا می باشد حتی اگر مجوز  take owner shipبر روی آن
منبع را نداشته باشد.
محاسبه : Effective permission
در صورتيکه  Userای نسبت به ﯾک منبع واسطه عضوﯾت در چندﯾن گروه دارای  permissionھای مختلفی داشته
باشد مجوز موثر  userجمع مجوزھا خواھد بود مگر آنکه از مجوز  denyاستفاده شده باشد که در اﯾن حالت  denyبر
تمام مجوزھای فوق غلبه کرده و مجوز شخص مورد نظر را رد خواھد کرد.
کپی ﯾا  Moveکردن فاﯾلھای : NTFS
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در صورتيکه فاﯾل ﯾا فولدری را از ﯾک پارتيشن  NTFSبه ﯾک پارتيشن  NTFSدﯾگر  copyﯾا  moveنماﯾيم مجوزھای

خود را از مقصد به ارث خواھد برد.
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در صورتيکه منابع خود را از ﯾک پارتيشن  NTFSبه ﯾک پارتيشن  FATﯾا بر روی فالپی کپی ﯾا  moveنماﯾيم ھمه

مجوزھای تعرﯾف شده از بين خواھد رفت.
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در صورتيکه  objectای را از ﯾک پارتيشن  NTFSبه داخل ھمان پارتيشن  NTFSکپی نماﯾيم  object ،مورد

نظر مجوزھای خود را از مقصد به ارث خواھد برد.
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در صورتيکه  objectما از ﯾک پارتيشن  NTFSبه داخل ھمان پارتيشن  NTFSمنتقل شود  permission ،ھای آن

دست نخورده خواھد ماند.
در صورتيکه بخواھيم ﯾک  objectجدﯾد در داخل ﯾک پارتيشن  NTFSاﯾجاد کنيم  objectمورد نظر  Permissionھای
خود را به صورت  defaultاز  parentخود به ارث خواھد برد.
در صورتيکه کاربری با داشتن حالت  full controlنمی تواند به ﯾک فولدر مورد نظر دسترسی پيدا کند ممکن
است کاربر مورد نظر عضو گروھی باشد که مجوز  denyبرای وی تعرﯾف شده است.
اگر فولدری در دراﯾو  NTFSداشته باشيم و  share permissionو  NTFS permissionبا ﯾکدﯾگر متفاوت باشند ،
اشتراک اﯾن  2مورد را در نظر می گيرد و  effective permissionدر اصل اشتراک  share permissionو NTFS
 permissionخواھد بود.
حالتھای : NTFS

Standard NTFS Permission - 1
 ) Special NTFS Permission -2کوچکترﯾن مجوزی که ميتوانيم برای فاﯾلی قرار دھيم (.
ما دو مجوز باال را می توانيم جھت منابع خود استفاده نماﯾيم.
: Standard NTFS Permission
مجوزی است که به صورت استاندارد ما می توانيم با راﯾت کليک کردن بر روی منابع خود در قسمت  ACEمی توانيم
داشته باشيم.
در  Security Tabدو قسمت را دارﯾم  ACE ( Access Control List ):که باکس پاﯾينی است و) (Access Control List
 ACLکه باکس باالﯾی می باشد.
: Special NTFS Permission
در قسمت  Advancedدر ھمان  Security Tabما اﯾن مورد را دارﯾم که کوچکترﯾن جز برای ﯾک مجوز محسوب می
شود.
اﯾن نکته قابل توجه است  ،در صورتيکه در قسمت  ) Denyنداشتن سطح دسترسی ( مجوزی تعرﯾف شده باشد ،
مجوز  Denyبر روی مجوزھای دﯾگر غلبه خواھد کرد.
:NTFS Permissions Folder
 : Readدﯾدن فاﯾلھا و فولدرھای داخل فولدر مربوطه و دﯾدن مجوزھای فولدر مربوطه و مشخصات و  Attributeھای
آن.
 : Writeاﯾجاد فاﯾل و فولدر جدﯾد و تغيير مشخصات فولدر مربوطه و دﯾدن مجوزھا و مالکيت فولدر مربوطه و تغيير
 Attributeھای آن.
 : List Folder Contentsبا اﯾن مجوز می توانيم فاﯾل ھا و  Subfolderھای داخل فولدر مربوطه را مشاھده نماﯾيم.
 : Execute & Readمی توانيم بر روی فولدری که حتی مجوز  Readﯾا  List Folder Contentsروی آن ندارﯾم  ،از
طرﯾق اﯾن مجوز وارد آن فولدر و ﯾا زﯾرشاخه ھای آن شوﯾم.
 : Modifyاﯾن مجوز ھمه مجوزھای باال را دارا می باشد و عالوه بر آنھا امکان پاک کردن در داخل فولدر را نيز داراست.
 : Full Controlھمه مجوزھای  Modifyبه عالوه مجوزھای  Take Ownership ، files & Subfolders Deleteو Change
 Permissionرا دارا می باشد.

