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  پي گران از ويژگيهاي ويندوز اكس گيري رخنه بهره
تورج صارمي راد□

توان براي پيشگيري از  يكي از كارهايي كه مي  گرداني  نظام پرونده-2
آلودگي رايانه به برخي از ويروسها و همچنين 

گران انجام داد رسيدگي به وضع   رخنهرخنة
براي انجام دادن اين كار، الزم . عامل است سيستم

  :كرداست به موردهاي زير توجه 

  

1پوزيكس -1

نوشت گزارة زير، به  واژة پوزيكس كوته
» عامل به يونيكس پذير سيستم رابط انتقال«معناي 
  :است

Portable Operating System Interface for Unix 

شود پوزيكس  گونه، دانسته مي بدين
شناساند كه  عامل مي استانداردي را به سيستم

ها  ساير رايانهپذير به  هاي تحت آن انتقال برنامه
اين استاندارد بر پاية يونيكس بنا نهاده . شوند مي

است

                                                

براي همين، در انتهاي گزاره، واژة . شده 
اي  يونيكس آمده است؛ ولي اين استاندارد به گونه

گيري از آن در  طراحي شده است كه امكان بهره
براي همين، . عامل نيز وجود دارد ساير سيستمهاي
هاي زير نيز درنظر  ارهنوشت گز آن را كوته

 :گيرند مي

Portable Operating System Interface 

Portable Operating System Interface for 

Computer Environments 

 
1 POSIX 

اي از  توان پوزيكس را مجموعه گونه، مي بدين
عامل ويندوز دانست كه  استانداردهاي سيستم

گيري از فرمانهاي يونيكس را ميسر  امكان بهره
گران نتوانند از  بنابراين، براي اين كه رخنه. كند يم

ها بهره گيرند،  ويژگي پوزيكس براي رخنه به رايانه
براي . توان اين ويژگي را از كار انداخت مي

توان كارهاي زير را به ترتيب  انجاميدن اين كار، مي
 :در ويرايشگر رجيستري انجام داد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SYSTEM/CurrentControlSet/ 

Control/Session Manager/ Sub Systems 

آنگاه در پنجرة سوي راست، كليد چپ 
  :ماوس را روي گزينة زير بفشريد

Optional 

بينيد اين كليد داراي شمار  در اين صورت، مي
توان آن را پاك  مي. گزيدة پوزيكس است پيش

در ضمن . كرد، ولي نبايد خود كليد را پاك كرد
ت اين كليد به پروندة زير در پوشة بايد توجه داش

 اشاره دارد؛ بنابراين، بايد آن را نيز پاك 32سيستم 
  :كرد

Psxss.exe 

توان به ويرايشگر رجيستري  اكنون، مي
 .برگشت و كليد مربوطه را نيز پاك كرد

اي شخصي از نظام ه بيشتر كاربران رايانه
گيرند؛ ولي نظام  مي بهره 2»32تف«گرداني  پرونده
 داراي ايمني 3»اس اف تي ان «گرداني پرونده

توان از نظام  افزون بر اين، با آن مي. بيشتري است
ها بهره  ها، براي رمز كردن پرونده رمزنگاري پرونده

توان در  براي انجاميدن اين دگرگوني، مي. گرفت
گرفت

                                                

  :خط فرمان ويندوز از فرمان زير بهره 

Convert 

ه اين فرمان، بايد نام ديسك منطقي و به همرا
  :گزينة زير را به كار برد

/FS:NTFS 

  :توان نوشت براي نمونه، مي

 Convert C: /FS:NTFS 

گرداني  هگيري از اين فرمان، نظام پروند با بهره
» NTFS«به » 32فت«نخستين ديسك منطقي از 

ولي بايد توجه داشت براي . شود دگرگون مي
افزارهاي  ن، بايد از نرمبرگشت به وضع پيشي

بنابراين، پيشگيري كنيد و . اي بهره گرفت ويژه
 تهيه كنيد و  نسخة پشتيبانپيش از اين دگرگوني،

، توسط »32تف«به » NTFS«نيد برگشت از بدا
هاي  در ضمن گزينه. پذير نيست ويندوز امكان

توان به همراه اين فرمان به  اختياري زير را نيز مي
  :كار برد

 
2FAT32  
3 
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توان  گيري از گزينة زير، مي  بهرهبا -1
هاي  ها و پرونده تنظيمهاي ايمني پوشه

شده را از كار انداخت و آنها را براي همة  دگرگون
  :كرد پذير كاربران دسترس

/No Security 

توان  گيري از گزينة زير، مي با بهره -2
اي را در پوشة ريشه براي نگهداري  پرونده
، به »اس اف تي ان«ي گردان هاي نظام پرونده داده

  :فرمان شناساند

  :Cvt Area/ نام پرونده  

    

گيري از گزينة زير، ديسك منطقي  با بهره -3
 در صورت نياز  كهيابد اين توانايي را مي

گونه، همة دسترسيها به  بدين. ناپذير شود دسترس
  :شود آن نامعتبر مي

/X 

 توان فرمان را گيري از گزينة زير، مي با بهره -4
  :در حالتي به كار برد كه دانستنيهاي بيشتري بنماياند

/V 

  :در ضمن، بايد توجه داشت

توان براي ديسك جاري  اين فرمان را نمي -1
  .به كار برد

توان به  گيري از اين فرمان، مي با بهره -2
  .عامل ويندوز افزود هاي ايمني سيستم توانايي

گرداني  گيري از نظام پرونده با بهره -3
توان به  ، فرمانهاي ديگري را نيز مي»اس اف تي ان«

توان در  رمان زير را ميفبراي نمونه، . كار گرفت

سازي  پي، براي فشرده  و اكس2000ويندوز 
  :ها به كار برد ها و پوشه پرونده

Compact  

 

  ها اشتراك پرونده -3

ها در  گيري اشتراكي از پرونده براي بهره
رنامة اشتراك سادة پي داراي ب شبكه، ويندوز اكس

وجود اين برنامه، باعث دسترسي . هاست پرونده
بنابراين، بهتر . شود هاي رايانه مي گران به داده رخنه

ها را در ويندوز از كار  است اشتراك سادة پرونده
توان كارهاي  براي انجاميدن اين كار، مي. ديبينداز

  :زير را به ترتيب انجام داد

My Computer, Tools, Folder Options…, View 

نماياند  اي كه اجراي فرمان پاياني مي در پنجره
گيري از آن را از كار  سراغ گزينة زير برويد و بهره

  :بيندازيد

Use Simple File Sharing 

 

4نويسانهاي ويندوز  مجري-4

 از اسكرپيتيهاي  ويندوز براي اجراي پرونده
    ويندوز، مشهور بهنويسانهاي  مجريويژگي 

نويسان  ويروس. گيرد  بهره مي5»اچ دبليواس«
گيري از اين ويژگي ويندوز،  توانند با بهره مي

  .هاي داراي ويندوز را بيااليند رايانه

توان مانند  نويسانهاي ويندوز را مي مجري
براي همين، .  داس دانست6اي هاي دسته پرونده

                                                 
4 Windows Script host 
5WSH  
6Batch files 

تواند كار  گيري از اين ويژگي مي ويندوز با بهره
اين پردازشگر . اي را انجام دهد دستهپردازش 

نويسي  تواند از هرگونه زبان اسكريپت اي مي دسته
براي انجاميدن اين كار، . پشتيباني كند

نويسانهاي ويندوز داراي سه بخش اصلي  مجري
  :زير است

خش، بخشهاي ديگر را  اين ب:هستة مجري -1
  نداند؛پيو به هم مي

ند هر زبان توا  اين بخش، مي:نويسايي زبان -2
اسكريپت  بيسيك نويسي مانند ويژوال اسكريپت

نويس، زبانهايي  زبانهاي اسكريپت. باشد
توان  براي همين، با آنها مي. پذير هستند گسترش

  .كارهاي گوناگوني انجام داد

اين بخش، اجراي : نويسان مجري -3
براي اجراي اسكريپتها، . اسكريپتها را به عهده دارد

  :گيرد نامة زير بهره ميويندوز از دو بر

1) wscript.exe 

2) cscript.exe 

براي از كاراندازي اين ويژگي در ويندوز 
پي، ويندوز اكسپلورر را باز كنيد و   و اكس2000

  :كارهاي زير را انجام دهيد

Tools, Folder Options… 

  :بينيد گزينة زير را برگزينيد اي كه مي در پنجره

File Types 

  :بخش زير برويدپس از آن، به 

Registered file types 

  :و گزينة زير را از كار بيندازيد
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VBS  
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  كاربر مهمان-5

هاي  تواند به رايانه يكي از كاربراني كه مي
 كاربر مهمانپي دست يابد  تحت ويندوز اكس

توانند از اين دسترسي بهره  گران نيز مي رخنه. است
ن، اگر به آن بنابراي. ها دست يابند گيرند و به رايانه

  :نياز نداريد، آن را به شيوة زير از كار بيندازيد

Control Panel, Administrative Tools, 

Computer Management 

آنگاه، در فهرست درختي قاب سوي چپ 
پنجرة مدير رايانه، كارهاي زير را به ترتيب انجام 

  :دهيد

System Tools, Local Users and Groups, 

Users 

در قاب سوي راست، روي گزينة اكنون، 
مهمان، كليد چپ ماوس را بفشريد و گزينة زير را 

  :برگزينيد

Account is disabled 

 

  )8جايي جابه (7پروندة فراخواني-6

عاملهايي چون ويندوز از پروندة پنهاني  سيستم
در ديسك سخت، براي نگهداري بخشهايي از 

ه جاي اي كه در حافظ هاي داده ها و پرونده برنامه
ها هنگام  گونه، داده بدين. گيرند شوند بهره مي نمي

نياز از اين پرونده به حافظه و براي آزادسازي 
هاي تازه، از حافظه به اين پرونده  حافظه براي داده

                                                 
                                                7 Page File 

8 Swap file 

در نتيجه، اين پرونده و حافظة فيزيكي، . روند مي
  .آورند  را پديد ميحافظة مجازي

يم كرد كه اي تنظ توان ويندوز را به گونه مي
هنگام پايان كار، محتواي پروندة فراخواني را پاك 

براي انجاميدن اين كار، ويرايشگر رجيستري . كند
  :را اجرا كنيد و كارهاي زير را به ترتيب انجام دهيد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SYSTEM/ CurrentControlSet/ Control/ 

Session Manager/ Memory Management 

  :د زير را بيابيددر پايان، كلي

ClearPageFileAtShutdom 

را » 1«اگر اين كليد را ديديد به آن شمار 
بدهيد، ولي اگر آن را نيافتيد آن را بسازيد و سپس 

  .بدهيد» 1«به آن شمار 

  

9پروندة محتوابرداري-7

ويندوز هنگام از كار افتادن رايانه، براي بازيابي 
ام پروندة اي به ن آنچه در حافظه است از پرونده

تواند  اين پرونده مي. گيرد محتوابرداري بهره مي
براي . گران قرار گيرد برداري رخنه مورد بهره

گران به اين پرونده،  پيشگيري از دسترسي رخنه
هاي سامانش زير را  پي گزينه ويندوز اكس

  :كند پذير مي دسترس

1)None  

2)Small memory dump (64 KB) 

3)Kernel memory dump 

4)Complete memory dump 
 

9 Dump file 

توان  ها، مي براي دسترسي به اين گزينه
  :كارهاي زير را به ترتيب انجام داد

Control Panel, System, Advanced 

  :بينيد، به بخش زير برويد اي كه مي در پنجره

Startup and Recovery 

  :و كليد چپ ماوس را روي گزينة زير بفشريد

Settings 

بينيد، به بخش زير  كه مياي  اكنون در پنجره
  :برويد

Write debugging information 

  :و گزينة زير را برگزينيد

(none) 

بايد توجه داشت رايانه به هر دليلي كه قفل 
اندازي شود، ويندوز محتواي بخشهاي  كند و بازراه

نويسد تا كاربراني  اصلي حافظه را در اين پرونده مي
 بتوانند علت به كه با زبان ماشين آشنايي دارند

بنابراين، . وجود آمدن اين دشواري را پي گيرند
توانند  كاربراني كه با زبان ماشين آشنايي ندارند، مي

  .آن را از كار بيندازند

  

  دكتر واتسون-8
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هاي ويندوز  برنامة دكتر واتسون يكي از برنامه
است كه گزارشهايي از كژكاري و دشواريهاي 

گونه، برنامة دكتر  دينب. كند ها تهيه مي برنامه
هاي آن  واتسون هنگام از كار افتادن رايانه و برنامه

تواند  ها مي اين داده. كند هايي را ذخيره مي داده
براي از . گران قرار گيرد برداري رخنه مورد بهره
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توان در ويرايشگر  كار انداختن اين برنامه، مي
  :رجيستري كارهاي زير را به ترتيب انجام داد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SOFTWARE/ Microsoft/ Windows 

NT/CurrentVersion/ AeDebug 

  :در اين جا، به كليد زير، شمار صفر را بدهيد

Auto  

  

  اينترنت اكسپلورر-9

اكسپلورر از ايمني  گزيده، اينترنت به شيوة پيش
گيرد، ولي شايد برخي از پليدافزارها   مي ميانه بهره

بتوانند آن را به كمترين ميزان ايمني دگرگون 
براي افزايش درجة ايمني و سنجش . كنند

توان در  دگرگوني آن به وسيلة پليدافزارها، مي
اكسپلورر، كارهاي زير را انجام  پنجرة برنامة اينترنت

  :داد

Tools, Internet Options…, Security   

  

  ماكروها-10

گزيده، هنگام اجراي سندهاي  به شيوة پيش
. آيد داراي ماكرو پيام هشداري به نمايش درمي

توانند نمايش اين هشدار را  ها مي برخي از ويروس
بنابراين، الزم است گاهي وضع آن . از كار بيندازند
يعني، نخستين سازوكار پدافندي . سنجيده شود

فيس در برابر ويروسهاي ماكرو، پيام هشداري آ
پاسداري «است كه در صورت فعال بودن گزينة 

در اين . نماياند مي» در برابر ويروسهاي ماكرو
تواند دربارة بازكردن يا  صورت، كاربر مي

توان  اين ويژگي را مي .بازنكردن ماكروها بينديشد
  :به صورتهاي زير به كار گرفت

كارهاي زير را به ترتيب ، 97 در آفيس -الف
  :انجام دهيد

Tools, Options, General 

  :در اين جا، گزينة زير را برگزينيد

Macro Virus Protection 

، كارهاي زير را 2003 و 2000 در آفيس -ب
  :به ترتيب انجام دهيد

Tools, Macro, Security…   

 1در اينجا انتخابهاي مندرج در جدول شماره 
  .پذيرند دسترسي

  »1«جدول شمارة 

روية ايمني 

 افزار نرم

خيلي 

  باال

  پايين  ميانه باال

  +  +  +  -  2000آفيس 

  +  + +  +  2003آفيس 

هاي ايمني گوناگون ويروسهاي  رويه: 1جدول 

 ماكرو درآفيس

براي نمونه، با برگزيدن روية ايمني خيلي باال، 
 تنها ماكروهايي كه از مكانهاي 2003در آفيس 

.  برپا شده باشند، پروانة اجرا دارندامن دريافت و
امضا اجراناپذير  ساير ماكروهاي داراي امضا يا بي

در آفيس  يا با برگزيدن روية ايمني باال. شوند مي
ها و  ، تنها ماكروهايي كه توسط فرستنده2003

منبعهاي مورد اطمينان امضا شده باشند، پروانة اجرا 

خودكار ماكروهاي بدون امضا، به شيوة . دارند
  .شوند اجراناپذير مي

  

  ويراستاريه-11

اي كه در ويندوز يافت  براي كاستهاي ايمني
. شود الحي ارايه ميهاي اص شوند برنامه مي
شود  ها باعث مي هنگام اين گونه برنامهكارگيري ب به

. گران نتوانند از اين كاستيها بهره بگيرند رخنه
ها آگاه  امهبنابراين، بايد از خبر عرضة اين گونه برن

با . شد و در زمان مناسب از آنها بهره گرفت
توان از بسياري از  انجامش اين گونه كارها، مي

  .آلودگيها پيشگيري كرد

  

  هاي  كاري برنامه-12

هاي كاري در ويندوز وجود  بسياري از برنامه
توان  آنها را مي. دارند كه اغلب نيازي به آنها نيست

ن نتوانند از آنها بهره گرا از كار انداخت تا رخنه
توان يكي از  براي انجاميدن اين كار، مي. بگيرند
  :هاي زير را به كار برد شيوه

  :انجامش كارهاي زير به ترتيب-1

Control Panel, Administartive Tools, 

Computer Management, Services and 

Applications, Services 

هاي  نامهتوان بر بينيد، مي اي كه مي در پنجره
  .كاري را از كار انداخت يا به كار گرفت
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اگر بخواهيد بدانيد كدام برنامة كاري -2
ام برنامة كاري مايكروسافتي است و كد
  msconfig توان از فرمان مايكروسافتي نيست، مي

  .بهره گرفت
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اي با گزارة آغازين زير  در اين صورت، پنجره
  :آيد به نمايش درمي

System Configuration Utility 

در اين پنجره، گزينة زير را برگزينيد تا پنجرة 
  :آن را ببينيد

Services 

هاي كاري مايكروسافتي  توان برنامه اكنون، مي
  :گيري از گزينة زير پنهان كرد را با بهره

Hide All Microsoft Services 

بايد توجه داشت، اگر از رايانه در شبكه بهره 
هاي كاري،  از برنامهتوان برخي  گيريد، مي نمي

  :هاي كاري زير را از كار انداخت مانند برنامه

Alerter – Clip Book – Computer 

Browser - … 

 

  دسترسي محدود-13

بهره » NTFS«گرداني   نظام پروندهاگر از
ها  ها و پوشه توان دسترسي به پرونده گيريد، مي مي

براي انجامش اين كار، روي . را محدود كرد
خواهيد دسترسي ديگران  اي كه مي يا پوشهپرونده 

پذير نباشد كليد راست ماوس را  به آن امكان
  :بفشريد و كارهاي زير را به ترتيب انجام دهيد

Properties, Advanced 

اي با گزارة آغازين زير به نمايش  اكنون پنجره
  :آيد درمي

Advanced Attributes 

  :در اين پنجره، گزينة زير را برگزينيد

Encrypt Centents for secure data 

پس از آن، شايد . ييد كنيدو پايان كار را تأ
  :اي با گزارة آغازين زير ببينيد پنجره

Confirm Attribute Change 

  :در اين پنجره، دو گزينة زير وجود دارند

Apply changes to this folder only 

Apply changes to this folder,              

subfolders and files 

با . گزيده است گزينة دوم، گزينة پيش
ها و  توان دسترسي به پوشه برگزيدن آن، مي

ناپذير  ها را براي ديگران امكان هاي پوشه پرونده
اكنون، اگر با نام كاربري ديگري بخواهيد به . كرد

هاي آن دسترسي يابيد، پيامي  اين پوشه و پرونده
توان به آن دسترسي  نمي: گويد بينيد كه مي مي

  .يافت

  

  گيري خودكار شماره-14

 نگار هرزههاي  ها از جمله برنامه برخي از برنامه
براي رهايي از . كوشند به اينترنت وصل شوند مي

توان  ها، مي گيري خودكار اين گونه برنامه شماره
  :كارهاي زير را به ترتيب انجام داد

Control Panel, Administrative Tools, 

Services 

در پنجرة سوي راست روي گزينة زير، كليد 
  :چپ ماوس را دوبار بفشريد

Remote Access Auto Connection 

Manager 

  :به بخش زير برويد

Startup type 

  :و گزينة زير را برگزينيد

Disabled 

 

10 واكشي پيش-15

ها، كارهاي  ويندوز براي بازاجراي سريع برنامه
  :دهد زير را انجام مي

دانستنيهاي الزم براي :  شيوة بازاجرا-الف
          اي با پسوند ها را در پرونده بازاجراي برنامه

 از پوشة ويندوز 11»فچ پري«، در پوشة »پي اف«
  .مي نويسد

دانستنيهاي الزم براي : اندازي  شيوة بازراه-ب
اندازي ويندوز را  ها، هنگام راه اندازي برنامه بازراه

از پوشة » فچ پري«م زير، در پوشة اي با نا در پرونده
 :نويسد ويندوز مي

NTOSBOOT-B00DFAAD.pf  

 دانستنيهاي الزم براي :ها چيدمان برنامه
ها را  اندازي برنامه فراخواني شيوة  اجرا و شيوة بازراه

از » فچ پري«ي نوشتاري زير، در پوشة  در پرونده
  :نويسد پوشة ويندوز مي

Layout.ini 

ز بر پاية الگوريتم لوفو، ويندو: 12 لوفو-ت
نام .كند داري مي را نگه» فچ پري«هاي پوشة  پرونده

اين الگوريتم، سرواژة گزارة زير، به معناي 
  :است» كمترين كاربرد، نخستين خروج«

                                                 
10prefetch  
11prefetch  
12 
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^                                                                   

Least Used First Out 

كاربردترين برنامه از  نماياند كم اين گزاره مي
 شود تا جا براي نوشتن پاك مي» فچ پري«فهرست 

هاي پركاربرد و تازه باز شود؛ زيرا  پيشينة برنامه
از چند مگابايت بيشتر » فچ پري«گنجايش پوشة 

  .نيست

كاري  كاري يا بي  ويندوز هنگام كم-ث
هاي پروندة  محتواي اين پوشه را بر پاية داده

گونه، كاري  بدين. كند جا مي ها جابه چيدمان برنامه
 .دهد انجام ميها  برنامه13سازي پارچه يك   مانند

چه گذشت، شماري معتقدند بايد  بر پاية آن
هاي زماني پاك كرد،   را در بازهمحتواي اين پوشه

كارايي ويندوز افزايش يابد و بتوان برنامه را  ات
مناسبتر سامان داد؛ ولي برخي ديگر معتقدند تا 
زماني رويداد ناگواري روي نداده است نبايد 

به هر حال، اگر . دمحتواي اين پوشه را پاك كر
هاي اين فهرست را پاك كنيد،  بخواهيد پرونده

  :بايد كارهاي زير را انجام دهيد

در ويرايشگر رجيستري كارهاي زير را به -1
  :ترتيب انجام دهيد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SYSTEM/ Current Control Set/ Control/ 

Session Management/ Prefetch Parameters 

واژة «توان شمار  ن جا، ميدر اي-2   
  .نوشت» 2« را بر پاية جدول شمارة 14»دوگانه

  :شود گونه، دانسته مي بدين

توان  با دادن شمار صفر به واژة دوگانه، مي-1 
  از كار انداخت؛اين ويژگي ويندوز را 

                                                 
13 defragmentation  
14 DWORD 

توان  به واژة دوگانه، مي» 1«با دادن شمار -2
ها از كار  اين ويژگي را براي بازاجراي برنامه

  انداخت؛

توان  به واژة دوگانه، مي» 2«با دادن شمار -3
ها از كار  اندازي برنامه اين ويژگي را براي بازراه

  انداخت؛

توان  به واژة دوگانه، مي» 3« با دادن شمار -4
ها  اندازي برنامه ن ويژگي را براي بازاجرا و بازراهاي

  .به كار گرفت

  

  پاكسازي گذرا-16

هاي گذراي اينترنت اكسپلورر  توان پرونده مي
براي انجاميدن . را پاك كرد و به ايمني رايانه افزود

توان كارهاي زير را به ترتيب انجام  اين كار، مي
  :داد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SOFTWARE/ Microsoft/ Windows/ 

CurrentVersion/ Internet Settings/ Cache 

در پنجرة سوي راست، دنبال واژة زير بگرديد 
  :و به آن شمار صفر بدهيد

Persistent 

ي دودويي  ولي اگر آن را نيافتيد آن را از گونه
  . بدهيدبه آن شمار صفر بسازيد و 

  

  رسان  برنامة كاري پيام-17

 ويندوز سان ر ة كاري پيامگران از برنام رخنه
براي فرستادن پيامهاي ناخواسته، مشهور به هرزنامه 

براي رويارويي با اين شيوة كاري . گيرند ميبهره 
توان كارهاي زير را به ترتيب در  گران، مي رخنه

  :ويرايشگر رجيستري ويندوز انجام داد

HKEY_LOCAL_MACHINE/ 

SYSTEM/ CurrentControlSet/ Services/ 

Messenger 

 سوي راست دادة زير را در اين جا، از پنجرة
  :بدهيد» 4«بيابيد و به آن شمار 

Start 

 

15 كاربر سرپرست-18

گيري از توانايي  توانند با بهره گران مي رخنه
برند

                                                

براي پيشگيري . كاربر سرپرست به آن يورش 
توان از نام ديگري براي  از انجاميدن اين كار، مي

هاي  رفت، بدون اين كه از توانايياين كاربر بهره گ
 يعني، به جاي نام. اين كاربر كاسته شود

Administratorتوان از نام ديگري بهره  ، مي
   □.گرفت

 
15 administrator 
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  شمار  بازاجرا  اندازي بازراه

-  -  0 

-  +  1  

+  -  2  

+  +  3  

سازي ويژگي  فعال و نافعال: 2جدول 
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