اساس (اصول ) NTFS
سیستم پرونده  NTمجموعه ای از عملکرد  ،قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می ندید نیه در سیسیتم پرونیده
 FATیافت نم شود  .این سیستم طوری طراح شده نه اعمال پوشه اسیتاندارد از مملیه اوانید  ،نوشیتن و
مستجوی و حت اعمال پیشرفته ای چو بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام
م دهد .
با فرمت نرد یک نسخه با سیستم پرونده  NTFSو چددین پوشه دیگر و یک میدول پوشیه اییل

) MFT

ایجاد م شود نه شامل اطالعات رامع به تمام فایل ها و پوشه های مومود در نسخۀ  NTFSم باشید  .اوییین
اطالعات بر روی نسخۀ  ، NTFSبخش راه اندازی سیستم است نه از  0شروع شده و م تواند تا  16نیی ادامیه
یابد  .اویین پوشه بر روی نسخۀ  ، NTFSمدول پوشه ایل است  . ) MFTشکل زییر طرحی از ییک نسیخۀ
 NTFSرا نشا م دهد در زمان نه فرمت نرد به پایا رسیده.
این بخش اطالعات رامع به  NTFSرا در بر دارد  .عداوین مورد بحث شامل عداوین زیر است :
ی بخش راه اندازی سیستم NTFS
ی مدول پرونده ایل ) MFT NTFS
ی انواع پرونده های NTFS
ی ویژگ های فایل NTFS
ی فایل های سیستم NTFS
ی چددین مریا دادۀ NTFS
ی فایل های فشرده NTFS
ی فایل های رفرشده NTFS ، EFS
ی استفاده از EFS
ی دستور ایدترنال EFS
ی ویژگ EFS
1

ی پ آمدهای EFS
ی فایل های یدن NTFS
ی قابلیت بازیافت و تمامیت دادۀ NTFS
سیستم پرونده  NTFSشامل ویژگ های امدیت مورد نیاز برای سرورهای فایل و نامپیوترهیای شخیی گیرا
قیمت در یک محیط متحد است  .سیستم پرونده  NTFSهمچدین ندترل دستیاب به داده و امتیاز مایکیت را نه
برای تمامیت داده های مهم بسیار حائ اهمیت است را حمایت م ندد  .هدگیام نیه پوشیه هیای بیه اشیترا
گذاشته بر روی یک نامپیوتر با ویددوز  NTدارای مجوزهای ااص هستدد  ،فایل ها و پوشه های  NTFSبیدو
به اشترا

گذاشتن م تواندد مجوز داشته باشدد  NTFS .تدها فایل بر روی ویددوز  NTاست نه بیه شیما ایین

امکا را م دهد نه مجوز ها را برای فایل های ااتیای تعیین ندید.
سیستم پرونده  NTFSیک طرح ساده اما در عین حال قدرتمدد دارد  .اساساً  ،هر چی ی بر روی نسخۀ یک فایل
است و هر چی ی در یک فایل  ،یک ویژگ است  ،از ویژگ داده  ،تا ویژگ امدیت و ویژگ نام فایل  .هر بخیش
در نسخه  NTFSنه ااتیاص یافته باشد به یک فایل متعلق است  .حت سیستم پرونده متادیتا اطالعات نیه
به تدهای سیستم پرونده را توییف م ندد ) نی بخش از یک فایل است .
تازه های ) WINDOWS 2000( NTFS5
رمزگذاری ی سیستم رم گذاری فایل  ، ) EFSفن آوری رم گذاری فایل هسته ای را مهیا می ندید نیه فاییل
های رفر گذاری شده را بر روی نسخه های  NTFSذایره م نددد  EFS .فایل ها را از دسترس م احما دور
نگه م دارد  ،نسان نه ممکن است دسترس غیر مجاز به داده های ذایره شده نفوذ پذیر را پیدا نددد .
سهمیه های دیسک ی ویددوز  2000از سهمیه های دیسک برای نسخه های  NTFSپشتیبان
م توانید از سهمیه های دیسک برای بازبید و محدود نرد فضای دیسک

م ندد  .شما

استفاده ندید .

مراحل تجزیه دوباره ی مراحل تج یه دوباره ؛ موارد مدیدی در  NTFSهستدد نه م تواندد بیرای فاییل هیا و
پوشه های  NTFSبه نار برده شوند  .یک فایل یا پوشه نه شامل مرحلۀ تج یه دوبیاره اسیت نییاز بیه رفتارهیای
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اضاف دارد نه در سیس تم پرونده ایل ومود ندارد  .مراحل تج یه دوباره فایل توسط بسیاری از ویژگ های انبار
مدید در ویددوز  2000مورد استفاده قرار م گیرد نه شامل مراحل تدظیم نسخه است .
مراحل تنظیم نسخه ی مراحل تدظیم نسخه  ،موارد مدیدی از  NTFSهستدد  .بر اساس مراحل تج یه دوباره ،
مراحل تدظیم نسخه امازه پیدا م نددد نه دستیاب به ریشۀ یک نسخه محل را به سااتار پرونیدۀ ییک نسیخۀ
محل دیگر پیوند دهدد .
فایل های یدکی ی فایل های یدن به برنامه ها امکا ایجاد فایل هیای بسییار ب رگتیر را می دهدید امیا فضیای
دیسک را فقط به حدی نه الزم است میرف م نددد .
ردیابی لینک توزیع شده ی  NTFSیک سرویس ردیاب ییدک را مهیا م ندد نه از میا برهای فایل به اوب
ییدک های  OLEدر پوشه های مرنب نگهداری م ندد .
بخش راه اندازی سیستم
مدول  5-1بخش راه اندازی یک نسخۀ فرمت شده با  NTFSرا نشا می دهید  .زمیان نیه شیما ییک نسیخۀ
 NTFSرا فرمت م ندید  ،برنامۀ فرمت اویین  16بخش را به بخش راه اندازی و بخش اود راه انیداز ااتییاص
م دهد .
مدول  5-1بخش راه اندازی NTFS

بر روی نسخه های  NTFSفیلدهای داده نه از  BPBپیروی م نددد  BPBتوسعه یافته را شکل م دهدد .
داده بر روی این فیلدها  Ntldrرا قادر به پیدا نرد مدول فایل ایل م ندد  .در شروع ویددوز .
بر روی نسخه های  MFT ، NTFSدر بخش از پیش تعریف شده واقع نشده  ،همچو نسیخه هیای ، FAT32
 . FAT16به همین ااطر  MFT ،م تواند انتقال داده شود  ،اگر یک بخش بد در این محل نرمال ومود داشته
باشد  .با این ومود اگر داده معیوب باشد  MFT ،نم تواند تعیین مکا ندد و ویددوز  2000 / NTوانمود می
ندد نه نسخه فرمت نشده است .
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مثال های زیر بخش راه اندازی یک نسخۀ فرمت شده  NTFSرا در حین امرای ویددوز 2000

نشا می

دهد .
نتیجه چاپ در این سه بخش فرمت شده است :
ی بایت های  0×00-0×0Aهدایت پردازنده به بخش دیگر برنامه و  OEM IDهستدد .
ی بایت های  BPB ، BPB ، 0×0B-0×53توسعه یافته هستدد .
ی ند باقیمانده  ،ند اود راه انداز و انتهای نشا گر بخش است .
مدول زیر فیلدهای مومود در  BPB ، BPBتوسعه یافته بر روی نسخه های  NTFSنشا می دهید  .فیلیدها
در 0×1C ، 0×1A ، 0×18 ،0×15، 0×0D ، 0×Bآغاز م شیوند و بیر روی نسیخه هیای FAT32 ، FAT16
هماهدگ م شوند  .نسخه های ساده با داده های این مثال مطابقت م نددد .
نام فیلد رشته )
بایت در بخش
هر بخش در هر دسته
بخش های ذایره شده
همیشه 0
توسط  NTFSاستفاده نم شود
توییف گررسانه
هر بخش در هر مسیر
تعداد شبکه
بخش های نها
توسط  NTFSاستفاده نم شود
توسط  NTFSاستفاده نم شود
بخش های نل
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تعداد دسته های ایل برای پوشه
MFT
تعداد دسته های ایل برای پوشه
MFT Mirr
هر دسته در هر بخش ثبت فایل
هر دسته در هر گروه فهرست
شماره سریال نسخه
حفاظت از بخش راه انداز
به ااطر این نه یک سیستم عمل نددده برای دستیاب به یک نسخه به بخش راه انداز تکیه م ندید  ،پیشیدهاد
م شود شما اب ارهای اسکن دیسک همچو  chkdskرا مرتب امرا نمایید  .عالوه بر تهیه نپ پشتیبان از تمام
فایل ها برای حفاظت در برابر از دست داد داده ها  ،اگر نم توانید به یک نسخه دست یابید .
جدول پوشه اصلی ( NTFS ) MFT
هر فایل بر روی نسخۀ  NTFSتوسط یک مدر

رنورد ) در یک فایل ایاص بیه نیام میدول پوشیه اییل

 ) MFTنمایش داده م شود  ، NTFS.اویین  16ثبت از مدول را برای اطالعات ااص ذایره

م ندید .

اویین ثبت از این مدول اود مدول فایل ایل را شرح م دهد نه با یک ثبت نپ  MFTدنبال م شود  .اگیر
اویین ثبت  MFTاراب شد  NTFS ،برای پیدا نرد فایل نپ  ،همان نه اویین ثبت هماندید اوییین ثبیت از
 MFTاست  ،اویین ثبت را م اواند  .محل قرار گرفتن بخش های داده برای هر دو فایل نپی MFT ، MFT
در بخش راه انداز ثبت شده است  .یک نپ از بخش راه انداز در مرن ایل دیسک قرار م گیرد  .سومین ثبیت
از  MFTفایل ثبت است  ) Logنه برای بازیافت فایل مورد استفاده قرار م گیرد  .هفدهمین ثبت و ثبت های
زیر از مدول فایل ایل برای هر فایل و فهرست هستدد .
مثای ساده از سااتار MFT
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مدول فایل ایل مقدار شخی از فضا را برای هر ثبت فایل در نظر م گیرد  .ویژگ هیای هیر فاییل در بخیش
مشخص شده در  MFTنوشته م شود  .فایل ها و فهرست های نوچک به ویژه  1500بایت یا نوچکتر ) مثل
فایل نه در شکل بعد نشا داده شده م تواندد در درو ثبت مدول فایل ایل قرار بگیرند .
شکل  5-2ثبت  MFTبرای فهرست یا فایل های نوچک
این طرح به دسترس فایل سرعت م بخشد  ،در نظر بگیرید  ،برای مثیال  ،سیسیتم پرونیده  FATرا نیه بیرای
فهرست نرد نام ها و آدرس های هر فایل از مدول تعیین فایل استفاده م ندد  .ورودی فهرست  FATشیامل
یک فهرست به مدول تعیین فایل است .
زمان نه شما بخواهید یک فایل را مشاهده ندید  ،ابتدا  FATمدول ااتیای فایل را م اواند و مطمئن می
شود نه چدین مدوی ومود دارد  .سپس  ، FATفایل را با استفاده از مستجوی زنجیر اتحادهای ااتیای نیه
برای فایل در نظر گرفته شده  ،باز م یابد  .با  NTFSبه سرعت فایل را پیدا م ندد ،فایل بیرای اسیتفادۀ شیما
آماده است .
مدار

فهرست درست مثل ثبت فایل درداال مدول پوشه ایل واقع شده اند  .به میای داده هیا  ،فهرسیت هیا

شامل اطالعات فهرست م باشدد.مدار

فهرست نوچک در سااتار  MFTمای دارند  .فهرست های ب رگتر بیه

شااه های  Bسازما ده شده اند  ،در حای نه دارای ثبت های با اشاره گر به دسته های اارم هستدد نیه
شامل ورودی فهرست های است نه نم تواندد در سااتار  MFTمای گیرند .
انواع فایل های NTFS
ی ویژگ های فایل NTFS
ی فایل های سیستم NTFS
ی چددین مریا دارۀ NTFS
ی فایل های فشرده NTFS
ی فایل های رفرشده NTFS
ی استفاده از EFS

6

ی دستور EFS
ی ویژگ EFS
ی پ آمدهای EFS
ی فایل های یدن NTFS
ویژگی های فایل NTFS
سیستم فایل  NTFSهر فایل یا پوشه را همچو یک مجموعه از ویژگ هیای فاییل مشیاهده

می ندید .

عدایری مثل نام فایل اطالعات امدیت آ و حت داده های آ فایل  ،همه ویژگ های فایل هستدد  .هر ویژگی
توسط یک ند نوع ویژگ و نام ویژگ مشخص م شود .
زمان نه ویژگ های یک فایل م تواندددرثبت  MFTمای گیرند  .آنها ویژگ های مستقر دارند  .بیرای مثیال
اطالعات مثل نام فایل و نشا زما همیشه در ثبت فایل  MFTمای دارند  .زمان نه تمام اطالعات ییک فاییل
برای مای گرفتن در ثبت فایل  MFTبسیار ب رگ هستدد  ،بعض از ویژگ های آ مستقر نم شیوند  .ویژگی
های غیر حاضر یک یا بیشتر دسته های فضای دیسک را در هر مای بر روی نسخه تعیین م نددید NTFS .
مشخیات ) را ایجاد م ندد .

برای توییف محل تمام ثبت ویژگ ها  ،یک ییست ویژگ

مدول  3ی 5تمام مشخیات فایل را توسط سیستم فایل  NTFSفهرست م ندد  .این فهرست توسعه پذیر است
 ،به این معد نه دیگر ایوییات فایل ها م تواندد در آیدده تعریف شوند .
مدول  5-3ایوییات فایل تعریف شده توسط NTFS
نوع ویژگ
اطالعات استاندارد

توضیح
شامل اطالعات مثل نشانه زما و شمارش ییدک م باشد .
مکا تمام ویژگ های ثبت شده ای را نه در ثبت  MFTمای نگرفته اند
فهرست م ندد .

ییست ایوییات

یک ویژگ تکرار پذیر برای اسام نوتاه و بلدد فایل  .اسم یک فایل طوالن
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نام فایل

م تواند تا  255عالمت باشد  .نام نوتاه  3تا  8حرف است  .نام های اضاف یا
ییدک های سخت نه مورد نیاز  POSIXهستدد  ،م تواندد به عدوا
ایوییات نام فایل اضاف شامل شوند .

توییف گرافیک

ایدکه چه نس مایک فایل است و چه نس به آ دست م یابد را شرح م
دهد .
حاوی دادۀ فایل است  NTFS .این امکا را م دهد نه چددین داده در هر

داده

فایل پخش شود  .هر فایل یک ویژگ بدو نام دارد  .یک فایل م تواند یک
یا چدد ویژگ داده نام دار داده باشد نه هر یک از معدای ااص استفاده م
ندد.

شداسه متغیر

یک معرف فایل نسخه مدحیر به فرد  ،نه توسط سرویس ردیاب ییدک توزیع
شده مورد استفاده قرار م گیرد  .تمام فایل ها معرف متغیر ندارند .

مریا اب ار ثبت شده شبیه مریا داده هاست اما عملیات درست مثل تغیییرات داده هیای  NTFSدر فاییل
ثبت  ، NTFSضبط م شوند  .این توسط  EFSمورد استفاده قرار م گیرد .

برای مراحل تدظیم نسخه استفاده م شود  .همچدین توسط راه انداز فیلتر
مرحله تج یه دوباره

سیستم فایل قابل نیب مورد استفاده قرار م گیرد تا فایل های مشخص را به
عدوا فایل های ااص به آ درایور نشا دهد .

ریشه فهرست

برای پرونده های امرای و دیگر فهرست ها مورد استفاده قرار م گیرد.

تخییص فهرست

برای پرونده های امرای و دیگر فهرست ها مورد استفاده قرار م گیرد.

نوشتار

برای پرونده های امرای ودیگر فهرست ها مورد استفاده قرار م گیرد.

اطالعات نسخه

فقط در فایل سیستم نسخه مورد استفاده قرار م گیرد .
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نام ملد نسخه )

در

فقط در فایل سیستم مورد استفاده قرار م گیرد  .برچسب ملد را
بردارد .

فایل های سیستم NTFS
 NTFSشامل چددین فایل سیستم است  .تمام آنهای نه بر روی حجم  NTFSاز دید پدهیا هسیتدد  .ییک فاییل
سیستم  ،فایل است نه توسط برای ذایره داده های آ و امرای سیستم فایل استفاده

می شیود  .فاییل هیای

سیستم بر روی حجم واقع شده اند .
مدول  5-4داده های ذایره شده در مدول فایل ایل
فایل سیستم

نام فایل

مدول فایل ایل

یییی

ثبت MFT

هدف فایل
برای هر فایل و پرونده بر روی حجم  NTFSداری یک فایل ایل

یییی

است  .اگر اطالعات تخییص یک فایل یا پرونده برای مای گیری در
یک ثبت مج ا ایل زیاد باشدد،دیگر مدار

فایل ااتیاص یافته

م شوند .
مدول فایل ایل
2

یییی

یییی

یک نپ از اویین چهار ثبت  . MFTاین فایل در هدگام شکست
یک بخش مج ا  ،دسترس به  MFTرا ضمانت

م ندد .

ییست از مراحل بهدگام سازی فایل را داراست نه برای قابلیت
فایل ثبت

بازیافت  NTFSاستفاده م شود  .سای فایل ثبت  ،به اندازۀ حجم
یییی

یییی

یییی

یییی

بستگ دارد و م تواند به ب رگ  4مگابایت باشد  .ویددوز / NT
 2000بعد از یک شکست سیستم برای بازگرداند وضعیت اوییه
سازگاری به  NTFSاز آ استفاده م ندد .

حجم

اطالعات رامع به حجم از ممله برچسب حجم و نسخۀ حجم را در
بر دارد .
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تعاریف ایوییات
فهرست نام فایل

یییی

یییی

یییی

یییی

گروه نوشتار

یییی

یییی

بخش راه انداز

یییی

یییی

فایل امدیت

یییی

یییی

ایل

مدول حروف
ب رگ
فایل توسعه

یییی

یییی

NTFS

یییی

یییی

یک مدول از توییفات  ،اعداد و نام های ایوییات فایل .
پرونده ریشه .
یک نمایش از حجم نه نشا م دهد ندام گروه ها در دست
استفاده هستدد .
شامل  BPBاست نه برای تدظیم حجم و ندبارگیر اود راه انداز
استفاده م شود اگر حجم قابل راه اندازی باشد .
شامل توییف گر های امدیت برای تمام فایل های داال حجم
نسخه ) است .
حروف نوچک را برای سازگاری به حروف ب رگ تبدیل م ندد .

برای توسعه های ااتیاری مختلف از ممله سهمیه ها  ،مراحل
تج یه دوباره داده و معرف متغییر استفاده م شود .

چندین جریان داده NTFS
 NTFSچددین مریا داده را پشتیبان م ندد  ،مای نه نام مریا یک ویژگ مدید داده را بر روی فایل مشیخص
م ندد  .یک دستگیره م تواند به روی هر یک از مرییا داده هیا بیاز شیود  .پیس ییک مرییا داده مجموعیه ای از
ایوییات فایل است  .این ویژگ به شما این امکا را م دهد نه داده را به عدوا یک واحید مجی ا میدیریت ندیید .
مثال زیر یک مریا متفاوت است :
یک مجموعه از فایل ها ممکن است در مای ومود داشته باشدد نه در آنجا فایل ها به عدوا مریا های متفاوت تعریف
شده باشدد .
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ماندد مثال زیر :
یک فایل م تواند هم ما با بیشتر از یک برنامه ناربردی همراه شود ماندد  :مایکروسافت ورد و مایکروسافت ورد پد .
برای مثال  :سااتار یک فایل ماندد نمونه زیر یک همکاری فایل را نشا م دهد اما نه برای چددین فایل :
برای ایجاد یک مریا داده متفاوت  ،در اعال دستور م توانید دستوری چو مثال زیر را تایپ ندید .

Echo . text > program : sowrce – file
More < program : sowrce – file
مهم
هدگام نه شما یک فایل  NTFSرا به یک حجم  FATنپ م ندید مثل فالپ  ،مریا داده و دیگر ویژگ ها نیه
توسط  FATپشتیبان نشده اند از دست م روند .
فایل های فشرده NTFS
ویددوز  ، 2000 / NTفشرده سازی را بر روی فایل های فردی  ،پرونده ها و نل حجم  NTFSحمایت

م ندد .

فایل های نه بر روی یک حجم  NTFSفشرده م شوند  ،م تواندد توسط هر برنامه ناربردی ویددوز اوانده و نوشته
شوند  .بدو این نه اول توسط یک برنامه دیگر ناهم فشرده شوند .
زمان ن ه یک فایل اوانده م شود ناهم فشرده سازی به طور اود نار رخ م دهد وقت نه فایل بسته ییا ذاییره می
شود دوباره فشرده م شود  .فایل ها و پرونده های فشرده زمان نه در ویددوز انسپلورر مشاهده م شوند ویژگ  Cرا
دارند  .تدها  NTFSم تواند شکل فشرده ی دیتا را بخواند زمان نیه ییک فاییل نیاربردی مثیل Microsoft word
یادستور امرای سیستم مثل  copyدراواست دسترس به فایل را م ندد  ،راه انداز فیلتر فشرده قبل از این نیه آ را
در دسترس بگذارد آ را ناهم فشرده م ندد  .برای مثال اگر شما یک فایل فشرده ویددوز 2000/ NTدیگر را به ییک
پرو نده فشرده بر روی دیسک اود نپ ندید  ،فایل زمان نه اوانده م شود  ،از حایت فشرده اارج م شیود  ،نپی
م شود و سپس هدگام ذایره دوباره فشرده م شود  .این فشرده سازی بسیار شبیه عمل ناربردی ویددوز  98است بیا
یک تفاوت مهم ی عملکرد محدود شده نخستین حجم یا حجم ایل را فشرده سازی در  NTFSبرای حماییت از انیدازۀ
دسته های تا اندازۀ  4KBاست  .زمان نه سای دسته بیشتر از  4نیلو بایت است  ،هیچ از عملکردهیای فشیرده سیازی
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 NTFSدر دسترس نیست  .هر مریا داده  NTFSشامل اطالعات است نه نشا م دهد آیا هیچ ییک از بخیش هیا
فشرده شده است یا ایر .
با فرم های فشرده شده مدحیر به فرد توسط مجراها تشخیص داده م شوند  .اگر مجرای ومود نداشته باشد NTFS ،
برای پیدا نرد و پر نرد مجرا به طور اود نار قبل را فشرده م ندد .
سیستم رمز گذاری فایل ـ  . EFSپرونده های و پوشه های رمز گذاری شده .
سیستم رم گذاری فایل فن آوری رم گذاری فایل هسته ای را مهیا م ندد نه برای ذایره سازی فایل های مومود در
حجم  NTFSاستفاده م شوند  .ناربرا همانطور نه به هر فایل و پروندۀ دیگری نار م نددد با فایل ها و پوشه های
رم گذاری شده نی نار م نددد  .رم گ اری برای ناربری نه فایل را رم داده است  ،ناپییدا نیسیت  .تییم زمیان نیه
ناربردسترس به فایل داردبه طوراود نار فایل یا پرونده را نشف رم م ندد  .زمان نه فایل ذایره شد  ،رم گیذاری
امرا م شود  .ناربران نه مجاز به دستیاب به فایل ها و پرونده های رم گذاری شده نیستدد  ،به طور پدهان پیغیام "
دستیاب ممدوع شد " را دریافت م نددد  .اگر سع در بازنرد  ،نپ  ،انتقال یا تغییر نام فایل رم گذاری شده داشته
باشدد  .پیغام دقیق ممکن است بستگ به برنامه ناربری داشته باشد نه سع در دستیاب به فایل دارد زیرا این به حیق
ناربر برای فایل مربوط نیست بلکه به توانای  EFSدر نشف رم فایل با استفاده از رم ااتیای ناربر بستگ دارد .
 EFSم یت های زیر را داراست :
 1ی برای ناربر و هر برنامه ناربردی پدها است  .در فراموش نرد رم گذاری فایل و تر

داده بدو محافظت  ،هییچ

اطری برای ناربر ومود ندارد  .یک فایل یا پرونده نه رم گذاری شده  ،در پشت زمیده بدو نشف متقابل با ناربر رم
گذاری م شود  .ناربر الزم نیست نه برای نشف رم فایل ها  ،رم را به ااطر بسپارد .
 2ی امدیت ایل قوی  :در مغایرت با دیگر راه حل ها  ،زمان نه نلیدها بر اساس حروف هستدد نه ناربر وارد م ندد ،
 EFSنلیدهای تویید م ندد نه با دیکشدری هماهدگ است .
 3ی تمام فرآیددهای فشرده سازی و نا هم فشرده سازی در حایت شایوده امرا م شوند  ،به اسیتثدای ایط رهیا نیرد
نلید در یفحه بددی فایل از مای نه م توانسته احتماالً استخراج شود .
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 4ی  EFSمکانیسم بازیافت داده را فراهم م ندد نه در تجارت با ارزش است  ،برای ذایره داده ها موقعیت به آ م
دهد اگر نس نه آ را رم گذاری نرده  ،شرنت را تر

نرده باشد .

 EFSـ سیستم رمز گذاری فایل  :فایل ها و پرونده های رمز گذاری شده
Using EFS
ناربر م تواند ایوییات  EFSرا از طریق ویددوز انسپلورر و یا با استفاده از اط دستور نه  ciphn . exeنیام دارد ،
دراواست نماید  .برای استفاده از ویددوز انسپلورر برای رم گذاری فایل  ،مشخیه فایل را با راست نلیک نرد بر روی
نام فایل باز ندید  .بر روی دنمۀ  Advanceنلیک نرده  ،ایوییات  Advanceباز اواهد شد نه به شما این امکا
را م دهد نه فایل را به عدوا یک فایل رم گذاری شده عالمت ب نید .

قبل از ذایرۀ تدظیمات مدید ویددوز به ناربر این امکا را م دهد نه فقط فایل یا نل پرونده را رم گذاری ندید  .نیه
پیامد مهم را به دنبال دارد  .زمان ن ه فایل به تدهای م تواند حفاظت شود ،برنامه ناربردی نه فایل را باز می ندید
ممکن است در زما نار با پوشه نپ های موقت از فایل را ایجاد ندد .
EFS - Encrypting File System. Encrypted Files and
)Folders (NTFS5 only

EFS uses symmetric key encryption in combination with public key technology to
protect files
اعمال درونی EFS
 EFSبرای حفاظت از فایل ها درترنیب با فن آوری نلید عموم از رم گذاری متداسب نلیدی استفاده م ندد  .دادۀ
فایل با ایگوی متداسب رم گذاری شده است  .نلیدی نه در رم گذاری متداسب استفاده شده نلید رم فایل نیام دارد
 FEK. )FEKدر چراش اودش با یک ایگوریتم نلید ااتیای /عموم رم گذاری شده و همراه فایل ذایره شیده .
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علت استفاده از دو ایگوی متفاوت سرعت رم گذاری است  .گدجایش عمل یک ایگوریتم متداسب برای رم گیذاری مقیدار
زیادی اطالعات بسیار زیاد است  .ایگوریتم متداسب برای رم گذاری حجم زیادی از اطالعات  1000بار سریع تر است .
به عدوا گام اول در رم گذاری فایل  NTFS ،یک فایل ثبت را به نام  EFSOایجاد م ندد  .نه به عدوا ییک فاییل
رم گذاری شده در پرونده اطالعات حجم سیستم بر روی هما درایو قرار دارد  .پس  EFSنیاز به دستیاب به محتویات
 Cryploaplدارد نه از مهیا نددده رم نویس ایل مایکروسافت استفاده م ندد .با بیاز شید محتوییات رمی EFS
نلید رم گذاری فایل را تویید م ندد . ) FEK
گام بعدی گرفتن مفت نلید ااتیای است  ،اگر آ در این مرحله ومود نداشته باشد  EFS ،یک مفت مدید را تویید
م ندد  EFS .برای رم گذاری  FEKاز ایگوریتم  1024-bitRSAاستفاده م ندد .
پس  EFSبرای ناربر رایج  ،فیلد رم گشای داده را ایجاد م ندد  ) DDSنه مای نه  FEKرا قرار داده و آ را بیا
نلید عموم رم گذاری م ندد  .اگر عامل بازیافت توسط قوانین سیستم تعریف شده باشد  EFSهمچدین فیلد بازیافت
داده  ) DRFرا ایجاد م ندد و  FEKرم گذاری شده را با نلید عموم عامل بازیافت در آنجا قرار م دهد  .برای هر
عامل بازیافت تعریف شده یک  DRAمدا ایجاد م شود  .یطفاً تومه ندید نه در ویدیدوز  ، XPهییچ عامیل بازییافت
تعریف نشده بدابراین این مرحله حذف م شود .
حاال یک فایل موقت  EFSO.tmpدر هما پرونده به عدوا فایل نه قبالً رم گذاری شده ایجاد م شود .
محتویات فایل ایل بعد از آنکه فایل ایل با داده رم گذاری شده دوباره نوشته م شود  ،به فایل موقت نپ م شود .
به طور پیش فرض  EFS ،برای رم گذاری داده فایل از ایگوریتم  DESXبه همراه نلیه  128بایت استفاده م ندد اما
ویددوز نی م تواند برای استفاده از ایگوریتم  3DESقویتر به همراه نلید  168بایت پیکربدیدی شیود  .در ایین میورد
استفاده از ایگوریتم های موافق باید با قوانین  LSAمطابقت ندد .
تیویر
 EFSبییرای تشییخیص ایدکییه از  DESXاسییتفاده م ی شییود یییا از  ، 3DESاز پایگییاه داده اسییتفاده م ی ندیید  .اگییر
HKLMXSYSTEM\Current\Control set\Control\LSA\EipsAlgorithmPolicy=1
از  3DESاستفاده م شود  .اگر نه . EFS
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پس

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversioul EFS\Algorithm ID
را چک م ندد  ،اگر حضور داشت  CAIG-3DES ،یا  CAIG-DESXرا دارد  ،در غیر این یورت از  DESXباید
استفاده شود  .پس از ایدکه رم گذاری انجام شد  ،فایل های موقت و ثبت حذف م شوند .
تیویر
پس از رم گذاری فایل تدها ناربران نه  DDEیا  DRFوابسته را دارند م تواندد به فایل دسترس پییدا نددید  .ایین
مکانیسم از معد امدیت رایج مداست  .فایل باید به همراه نلید عموم ناربر  FEK ،رم گذاری شده را نی داشته باشد
 .تدها ناربران نه با استفاده از نلید ااتیای اود توا رم گذاری  FEKرا داشته باشدد م تواندد به فایل دست یابدد
 .نتیجه این است نه ناربر نه به فایل دسترس پیدا م ندد م تواند آ را رم گذاری ندد و بدابراین مانع از دسترسی
یاحب آ م شود  .در ابتدا برای ناربری نه فایل را رم گذاری نرده  ،تدها یک  DDFایجاد م شود اما بعداً م تواند
به حلقۀ نلیدها ناربرا دیگر را هم اضافه ندد  .در این مورد  EFSم توانید بیه آسیان  FEKرا بیا اسیتفاده از نلیید
ااتیای ناربری نه م اواهد به فایل ناربر دیگر دسترس پیدا ندد  ،رم گشای ندید  .فرایدید رم گشیای بیراالف
رم گذاری است ... :
تیویر
در ابتدا این مورد را ندترل م ندد نه آیا ناربر نلید ااتیای دارد نه با  EFSاستفاده شود یا نه  .اگر دارد  ،آ نلید
ویژگ های  EFSرا م اواند و در میا حلقه  DDEبه دنبال  DDEم گردد برای ناربر رایج  .اگر  DDEپیدا شد
 ،نلید ااتیای ناربر برای رم گشای  FEKاستخراج شده از  DDEاستفاده م شود  .با استفاده از  FEKرم گشای
شده  EFS ،داده فایل را رم گشای م ندد  .باید به این مورد تومه شود نه هرگ تمام فایل رم گشای نم شیود امیا
نسبتاً توسط بخش های از آ است نه مدل باالتر بخش اای را دراواست م ندد .
فرایدد بازیافت شبیه رم گشای است به م این مورد نه برای رم گشای  FEKاز نلیید ااتیایی عامیل بازیافیت در
 DREاستفاده م ندد نه در . DDF
قوانین  DRAبرای ویددوز  2000و ویددوز  XPمتفاوت عمل م ندد  .به طور پیش فرض در ویدیدوز  2000بیر روی
نامپیوتر ها ندترل نددده سیستم به قوانین نلید عموم به عدوا عامل بازیافت داده های رم گشای شیده اضیافه می

15

شود  .بدابراین زمان نه ناربر فایل را رم گذاری م ندد  ،هر دو زمیده  DRFو  DDFایجاد م شود  .اگر  DRAآار
نی حذف شود  ،تمام عملکرد  EFSپایا م یابد و دیگر امکا رم گذاری فایل ومود ندارد .
EFS - Encrypting File System. Encrypted Files and
)Folders (NTFS5 only

ویژگی EFS
زمان نه  NTFSفایل را رم گذاری م ندد  ،ندها را نی رم گذاری نرده برای فایل و ویژگ  EFSرا بیرای فاییل در
مای نه  DDFSو  DDRSرا ذایره م ندد  ،ایجاد م ندد  .این ویژگی در  NTFSایویییت  IO=0×100را
دارد و م تواند بر اساس تعداد  DDESو  DRFSهدگام نپ نرد از  0.5Kتا چددین نیلیو باییت  ،بسییار طیوالن
شود .
ایدجا نمونه ای از ویژگ  EFSبا م ئیات بیشتر شرح داده شده :

ـ اندازه ویژگی EFS
ی  SIDنامپیوتر و شماره ناربر نه پرونده را نه در آ  EFSتأییدیه را ذایره م ندد مشخص م ندد  .برای گرفتن
نام پرونده  EFS ،بعض مشابهت را به ومود م آورد :
……… 5A56

داده در  EFSذایره شده
ذایره شده
به دهده تبدیل م شود
پیشوند  SIDاضافه م شود
بدابراین پوشه اواهد بود :

%User Profile % \ Applicatin Data\ Microsoft \Crypto\RSA\S-1-5-21-2025018970693384732-167712168-12321
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ـ اثر شست کلید عمومی
ی راهدمای نلید ااتیای

همچدین به عدوا نام محافظ استفاده م شود )  .اگر در ویژگ  EFSفقط ییک DDF

ومود داشته باشد  ،نام محافظ م تواند  EFSنشا داده شود  ،اما به محض ایدکه ناربرا بیشتری به فایل اضافه شوند
 ،راهدمای  PKبرای تمام آنها ذایره نشده و باید بر اساس اثر نلید عموم از انبار تأییدیه دوباره بازیافت شود .
ی نام مهیا نددده رم ساز = مهیا نددده رم ساز مایکروسافت V.I.O
ی  FEKرم گذاری شده  .معموالً  FEKدر  128بایت طول م نشد اما از زمان نیه بیا  1024باییت نلیید RSA
رم گذاری شده  ،طول رم گذاری نی  1024بایت است .
EFS - Encrypting File System. Encrypted Files and
)Folders (NTFS5 only

نتایج همراه با EFS
فایل موقت پا

نشده است  .زمان نه  EFSفایل را رم گذاری م ندد  ،محتویاتش را به فایل مخفی موقیت بیه نیام

 EFSO.tmpدر هما پرونده  ،به عدوا فایل رم گذاری شده ،نپ م تواند  .پس  EFSمیتن سیاده را بیا بیال

هیا

رم گذاری نرده و داده ها رابه فایل ایل م نویسد  .پس ازایدکه فرایدد انجام شد  ،فایل موقت حذف م شود  .مشکل
ایدجاست نه  EFSبه آسان آ را بدو پا

نرد محتویاتش پا

م ندد  .نه دستیاب به داده حفاظیت نشیده را از

طریق
Low-Level data recovery software like Active @ Undelete
آسا م ندد  .راه حل آ نی ی پا

نرد فضای اای دیسک است  .حت اگر متن سیاده دوبیاره نوشیته شیده و اثیر

مغداطیس نوچک قابل آشکار سازی باق بماند  ،بدابراین شانس اواند داده های پا

شده را با تجهیی ات درسیت بیه

آ م دهد  .برای به حداقل رساند این امکا  ،از نرم اف ار در دسترس تجاری بیرای تهییه  ZDelete.netییا data
 erasing algorithm like active@eraerپیشرفته استفاده ندید .
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در پرونده رم گذاری شده اسام فایل حفاظت نشده است  .در واقع رم گذاری محتویات پوشه بیه معدیای بیه نیارگیری
اودنار رم گذاری برای تمام فایل ها در پرونده است نه رم گذاری فهرست داده ها به تدهای .

از زمان نه فایل م

تواند اطالعات حساس رادربرم گیرد  ،م تواند در امدیت یک قانو شکد به حساب آید .
یک از راه حل ها استفاده از آرشیو  Zipرم گذاری شده به مای پرونده هاست نه با ویددور  XPتقریباً هماندید پرونیده
ها رفتار م ندد  .بدابراین  ،فقط یک از فایل ها برای رم گذاری الزم است و اود داده های آرشییو شیده بیرای شیکاف
برداشتن سخت ترند  .ویددوز از تمام نلیدهای ااتیای محافظت م ندد با رم گذاری آنها از طرییق سیرویس مخی
حفاظت شده  .مخ

افاظت شده تمام نلیدهای ااتیای را رم گذاری نرده  ،از نلید ایل  512بایت استدتاج نرده

و آنها را در
%User profile % \Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\UserSID
ذایره م ندد  .نلید ایل توسط نلید رم گذاری نلید ایل نه از رم ناربر توسط استفاده از رمی وابسیته بیه نقیش
استخراج نلید استدتاج شده  ،رم گذاری م شود و در
%User profile % \Application Data\Microsoft\Protect\UserSID
ذایره م شود  .براالف تالشها ویددوز از نلیدها محافظت م ندد  .این واقعیت نه تمام اطالعات در نامپیوتر محلی
ذایره شده  ،به مهامم نه قید دستیاب به درایو را دارد  ،شانس نمایش نلیدها و استفاده از آنها در رم گشیای داده
های حفاظت شده را م دهد  .امدیت نل م تواند توسط رم گذاری نلیدهای ااتیای به همراه نلید سیستم عمدتاً
اف ایش یابد .
برنامه سودمدد  Syskey.exeم تواند برای ذایره نلید سیستم بیر روی فالپی و پیا

نیرد آ از نیامپیوتر میورد

استفاده واقع شود  .در این مورد ناربر باید از زمان نه سیستم باال م آید  ،یک دیسکت را با نلید سیسیتم وارد ندید .
اگر چه نه این روش باید با احتیاط انجام شود زیرا اگر دیسکت گم شود  ،راه برای دستیاب به نامپیوتر ومود ندارد .
فایل های یدکی NTFS
یک فایل یدن ویژگ دارد نه باعث م شود زیر سیستم  I/Oتدها به داده های معد دار ااتیاص یابد  .دادۀ غیر یفر
بر روی دیسک ااتیاص دارد وی دادۀ ب معد این طور نیست  .زمان نه فایل یدن اوانده م شود  ،دادۀ ااتیاص
یافته همانطور نه ذایره شده بود باز م گردد  .دادۀ ااتیاص نیافته باز م گردد  ،به طور پیش فرض به عدوا . 0
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 NTFSمریا دا دۀ یدن را باز م ستاند و فقط دیگر داده ها را به عدوا ااتیاص یافته نگه م دارد  .زمان نه یک
برنامه به یک فایل یدن دست م یابد  ،سیستم پرونده ها  ،دادۀ ااتیاص یافته را به عدوا داده واقع ماری م ندد
و داده ها به عدوا یفر باز م ستاند .
 NTFSشامل حمایت نامل فایل یدن برای هر دو فایل فشرده و غیر فشرده م باشد  NTFS .اعمال روی فایل های
یدن را از طریق برگرداند دادۀ ااتیاص یافته و دادۀ یدن  ،م اواند  .اگر چه نه  NTFSنل مجموعه داده هیا را
به طور پیش فرض بر م گرداند اما این امکا ومود دارد نه یک فایل یدن را به عدوا دادۀ ااتیاص یافته و گروهی
از داده ها اواند  ،بدو بازیافت نل مجموعۀ داده ها .
با مجموعه ویژگ های فایل های یدن  ،سیستم پرونده ها م تواند داده از هر مای در فایل بازستاند و زمان نه ییک
برنامه ناربردی در حال امراست  ،دادۀ یفر را به مای ذایره نرد و بازگرداند آ به دادۀ واقع  ،واگذار می ندید .
ومه مشتر

برنامه ناربردی سیستم پرونده ها به فایل این امکا را م دهد نه به عدوا بایت واقع نپ یا برگردانیده

شود  .نتیجه ویژه دستیاب مؤثر مخ

سیستم پرونده هاست  .شکل بعد نشا م دهد نه چطور داده یا بدو مجموعه

ویژگ فایل یدن ذایره م شود .
تصویر
مهم
اگر شما یک فایل یدن را به سیستم  FATو یا یک حجم  NTFSبدو ویددوز  2000نپ یا انقال دهید  ،فاییل بیه
سای مشخص ایل اود سااته م شود  .اگر فضای مورد نیاز در دسترس نباشد  ،برنامه ناربردی آ را نامل نم ندد
.
قابلیت بازیافت و تمامیت داده با NTFS
 NTFSیک سیستم پرونده قابل بازیافت است نه پایداری یک نسخه را با اسیتفاده از فین آوری بازیافیت و ورودی داده
استاندارد تضمین م ندد  .در زما توقف یک دیسک  NTFS ،ثبات را با استفاده از امرای یک روش بازیافیت نیه بیه
اطالعات ذایره شده در یک فایل ثبت دست پیدا م ندد  ،ذایره م ندد .
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روش باز یافت  NTFSدرست است  .در حای نه این موضوع را نه نسخه به یک مکا پایدار ذایره شده را تضمین م
ندد  .ورودی داده نیازمدد حجم نوچک از مدابع است .
 NTFSهمچدین برای به حداقل رساند تأثیرات یک بخش بد بر روی نسخه  ، NTFSاز تکدیک به نیام مسییر دهی
دوباره گروه استفاده م ندد .
مهم
اگر ثبت راه انداز ایل

 ) MBRیا بخش راه انداز اراب شد  ،شما ممکن است قیادر بیه دسیتیاب بیه اطالعیات روی

نسخه نباشید .

بازیافت داده با استفاده از NTFS
 NTFSهر عمل ناربردی  I/Oرا یک فایل را روی نسخه  NTFSایالح م ندد  ،به عدوا یک تبیادل اطالعیات می
بیدید و با هر یک از آنها به عدوا یک واحد درست رفتار م ندد .
 NTFSبرای اطمیدا از ایدکه یک تبادل اطالعات م تواند نامل شیود ییا بیه وضیعیت قبلی برگیردد  ،برنامیه هیای
ناربردی یک تبادل اطالعات را قبل از ایدکه به دیسک نوشته شوند در یک فایل ثبت  ،ضبط م ندد  .زمیان نیه ییک
تبادل نامل در فایل ثبت ضبط شد  NTFS ،برنامه های ناربردی تبادل را بر روی مخ
ایدکه  NTFSمخ

نسخه انجام م دهد  .پس از

را به روز نرد  ،تبادل را از طریق ضبط آ در یک فایل ثبت انجام م دهد .

زمان نه تبادل انجام شد  NTFS ،مطمئن م شود نه تمام تبادل بر روی نسخه ظاهر م شیود  .حتی اگیر دیسیک
متوقف شود  .در طول عمل بازیافت  NTFS ،هر یک از تبادالت انجام شده ای را نه در فایل ثبت یافت م شود دوباره
انجام م شود دوباره انجام م دهد  .پس  NTFSتبادی را در فایل ثبت تعیین محیل می ندید نیه در زمیا توقیف
سیستم انجام نشده است  .ایطالحات تکمیل نشده از ورود به نسخه مدع شده اند .
 NTFSبرای ورود تمام اطالعات انجام نشده یا دوباره انجام شده برای یک تبادل از سرویس فایل ثبت استفاده م ندد .
 NTFSاز اطالعات دوباره انجام شده برای تکرار تبادل استفاده م ندد  .اطالعات انجام نشده  NTFSرا قادر م سازند
نه تبادی را نه ناتمام است و یا اطا دارد را انجام ندهد .
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مهم
 NTFSبرای تضمین این موضوع نه سااتار نسخه ایرادی ندارد  ،از بازیافت و ورودی داده های تبلوی استفاده م ندد
م ماندد  .با این ومود به ااطر

 .به همین ااطر پس از توقف سیستم  ،تمام فایل های سیستم در دسترس باق
توقف سیستم و یا یک ند بخش بد  ،داده های ناربر م تواند از دست بروند .
مسیر دهی دوباره گروه

در هدگام اطای یک بخش بد  NTFS ،فن آوری بازیافت به نام مسیر ده دوباره گروه را به نیارم بیرد .زمیان نیه
ویددوز  2000یک بخش بد را تشخیص م دهد  NTFS ،به طور دیدامیک گروه را نه شامل بخش ایراب هسیتدد
مسیر ده دوباره نرده و گروه مدیدی را برای داده ها تعیین م ندد  .اگر در هدگام اواند اطای رخ داد NTFS ،
اطای را به برنامه در حال امرا بر م گرداند و داده از بین م رود  .اگر اطا در حین نوشتن روی دهد  NTFS ،داده
را در یک گروه مدید م نویسد و داده از بین نم رود .
 NTFSآدرس گروه را نه حاوی بخش معیوب است در فایل گروه معیوب قرار داده و بدابراین بخش معییوب دوبیاره
استفاده نم شود .
مهم
مسیر ده دوباره به گروه یک پشتیبان متفاوت نیست  .زمان نه اطیا تشیخیص داده شید  ،دیسیک بایید از ن دییک
بازبید شود و اگر فهرست تشخیص رشد ندد باید دوباره مایگ ین شود  .این نوع اطا در ثبت رویداد نشیا داده شیده
است .

65536

4194304

فقط توسط)2GB
اندازه نسخه محدود
م شود

تقریباً نا محدود

4GB minus

فقط توسط اندازه نسخه

2 Byte

محدود م شود
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تقریباً نا محدود
فقط توسط اندازه
نسخه محدود
شود

م

بیشترین فایلها بر
روی نسخه
بیشترین اندازه
فایل

65520

تقریباً نا محدود

4177918

استاندارد 3ی 8توسعه
یافته  ،بیشتر از 255

بیشتر از 255

بیشتر از 255

تقریباً نا محدود

بیشتر از 255

بیشترین تعداد
گروه ها
بیشترین اندازه نام
فایل

ویژگ های سیستم پرونده

مجموعه حروف

مجموعه حروف

مجموعه حرف

سیستم

سیستم

سیستم

مجموعه حروف

مجموعه حروف

اسام فایل های

ایدکد

ایدکد
بازتاب مدار

دومین نپ از

دومین نپ از

دومین نپ از

فایل بازیافت

فایل بازیافت

FAT

FAT

FAT

FAT

FAT

سیستم

اویین بخش

اویین بخش

اویین بخش و

اویین و آارین

اویین و آارین

محل بخش راه

نپ در بخش b

بخش

بخش

انداز

مجموعه

مجموعه

مجموعه

استاندارد

استاندارد

استاندارد

استاندارد ورایج

استاندارد و رایج

ویژگ های فایل

ایر

ایر

ایر

بل

بل

مریانات متفاوت

ایر

ایر

ایر

بل

بل

فشار

ایر

ایر

ایر

ایر

بل

رم گذاری

ایر

ایر

ایر

بل

بل

مجوز متغییر

ایر

ایر

ایر

ایر

بل

سهمیه دیسک

ایر

ایر

ایر

ایر

بل

فایلهای یدن

ایر

ایر

ایر

ایر

بل

مراحل تج یه
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مجدد
ایر

ایر
ایر

باال

زیاد
متوسط

ایر

مراحل تدظیم

ایر

ایر

بل

ایر

بل

بل

ساات در امدیت

ایر

ایر

بل

بل

قابلیت باز یافت

بر روی نسخه

بر روی نسخه

بر روی نسخه

های نوچک باال

های نوچک باال

های نوچک

و بر روی نسخه

و بر روی نسخه

پایین و بر روی

های ب رگ

های ب رگ

نسخه های

پایین

پایین

ب رگ باال

امرای نل
ایر

بر روی نسخه
های ب رگ نم
متوسط

بر روی نسخه های
نوچک پایین و بر
روی نسخه های

نارای

ب رگ باال

متوسط

زیاد

زیاد

نم

زیاد

زیاد
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نسخه

یرفه موی در
فضای دیسک
مقاوت عیب

