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نرم افزارهای  شبکه ی   server عامل  سیستم  به عنوان   Linux مزایای  بررسی 
تخصصی نفتی  ـ  قسمت اول

  پرستو امامی 

واضح اســت که در مورد کار با داده های نفتی 
به خطر افتــادن جریان اطالعــات منجر به 
بروز خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد. 
به همین دلیل دغدغه ی اصلی مدیران سیستم 
 Platform ایجاد یک   )administrators(
قدرتمند بــرای اجرای نرم افزارهای تخصصی، 

برنامه های کاربردی و سرویس دهنده ها است.
مشــخصات مهمی همچون پایداری، قابلیت 
حفــظ امنیت اطالعــات، قابلیــت اطمینان، 
انعطاف پذیــری، ســرعت باال و مــواردی از 
این قبیل، دالیلی هســتند که باعث انتخاب 
سیســتم عامل linux از جانب اغلب مدیران 

سیستم می شوند.
در این گزارش به شــرح مختصری از اجزای 
سیستم عامل linux و بررسی فنی چند مورد 
از مهم ترین مزایای انتخاب این سیستم عامل 
به عنــوان سیســتم عامل ســرور شــبکه ی 

نرم افزارهای تخصصی نفتی می پردازیم.
سیستم عامل لینوکس از قسمت های مختلفی 

تشکیل شده است:

 Bootloader .1
بخشــی نرم افزاری است که مسئولیت فرآیند 
بــوت )Boot Process( کامپیوتــر را بــر 
عهده دارد. در واقع اولین مرحله ی بوت شدن 
 BIOS سیستم عامل لینوکس است که بعد از

اجرا می شود.

 Kernel .2
بخش اصلــی و مرکزی و پایین ترین ســطح 
سیستم عاملی(  )هر  لینوکس  سیســتم عامل 
اســت که CPU، RAM   و دســتگاه های 

جانبی را مدیریت می کند.

kernel لینوکس مفهوم بســیار قدرتمندی 
را  قابل توجهــی  انعطاف  پذیــری  و  اســت 
فراهم می کنــد که باعث افزایــش بهره وری 
و راحتی کاربران می شود.  توســعه دهندگان 
در این گزارش به بررســی فنی این بخش نیز 

می پردازیم.

 Init .3
 bootloader اولین سرویسی است که بعد از
آغاز می شود و تا خاموش شدن سیستم، فعال 

است.
در واقع init شروع دیگر سرویس های در حال 
اجرا اســت و به همین دلیل Process ID یا 
PID آن برابر یک است. تمام اسکریپت های 
etc// سرویس های سیستم عامل لینوکس در

init.d/ قرار دارند. 
از init به عنــوان مــادر بقیــه فرآیندهــا و 

سرویس ها یاد می شود.

 Daemons .4
برنامه هایی که به عنوان یک ســرویس پشت 
صحنه اجرا می شــوند و در ارتباط مستقیم با 
  dhcpd، lpd، sshd کاربر نمی باشــد. مانند

.  inetdو یا
بعضــیdaemon ها در هنگام بوت شــدن 
سیســتم عامل لینوکس و بعضی بعد از ورود 
کاربــر به محیط گرافیکــی )در صورت وجود 
محیط گرافیکی یاGUI ( اجرا می شوند. برای 
آن که بخواهید یک سرویس یا برنامه ای خاص 
در اســتارت آپ )روشن شــدن سیستم( اجرا 
شوند، باید اســکریپی بنویسید که تبدیل به

daemon  شود. 

Graphical Server .5
زیرسیستمی که موارد گرافیکی را روی مانیتور 
یا تحت ریموت نمایش می دهد. معموال به آن 
Xserver یا X می گوینــد. نحوه ی کار این 
زیرسیستم به طور شماتیک، در شکل1 نمایش 

داده شده است.

 DesktopEnvironment .6
بخشــی از سیستم عامل لینوکس است که در 

واقع کاربر با آن تعامل دارد.
 desktop environment هــای زیــادی 
 GNOME،Mate،LXDE،مثــل
دارد  وجــود  غیــره  و   KDE ، Xfce

XServer 1     نحوه ی ارتباطات

4. Daemons  

باشد. مانند شوند و در ارتباط مستقیم با کاربر نمیعنوان یک سرویس پشت صحنه اجرا میهایی که بهبرنامه
dhcpd ،lpd ،sshd  و یاinetd  . 

عامل لینوکس و بعضی بعد از ورود کاربر به محیط گرافیکی )در ها در هنگام بوت شدن سیستم daemonبعضی
ای خاص در که بخواهید یک سرویس یا برنامهشوند. برای آن( اجرا میGUIصورت وجود محیط گرافیکی یا

 شود.   daemonهآپ )روشن شدن سیستم( اجرا شوند، باید اسکریپی بنویسید که تبدیل باستارت

5. Graphical Server 

X یاXserver دهد. معمولا به آننمایش می یا تحت ریموت سیستمی که موارد گرافیکی را روی مانیتورزیر

 نمایش داده شده است. 1طور شماتیک، در شکلهکار این زیرسیستم ب ینحوه .گویندمی
 

 
 XServerارتباطات  ینحوه-1شکل

6. Desktop Environment  

 .عامل لینوکس است که در واقع کاربر با آن تعامل داردبخشی از سیستم

 desktop environment های زیادی مثلGNOME ،Mate ،LXDE ،KDE ، Xfce و غیره وجود
و از پیش نصب شده خودشان هستند. )Built-In Applications( های داخلی دارد که هر کدام شامل برنامه

 .مدیریت فایل و غیره مثل مرورگرها، 

عامل قدرتمند استفاده از این سیستممزیت  تواند به روشن شدنیمدر شبکه  linuxعامل معماری سیستمنگاه کلی به 
 افزاری تخصصی نفت، کمک کند:های نرمدر شبکه
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 که هــر کــدام شــامل برنامه هــای داخلی  
پیــش  از  و   )Built-In Applications(
نصب شــده خودشان هستند. مثل مرورگرها،  

مدیریت فایل و غیره.
نگاه کلی به معماری سیستم عامل linux در 
شبکه می تواند به روشن شدن مزیت استفاده 
از این سیســتم عامل قدرتمند در شبکه های 

نرم افزاری تخصصی نفت، کمک کند:
 همان گونه که در شــکل2 مشــخص است، 
سیســتم عامل لینوکــس دارای یک مولفه ی 
اصلی به نام Linux kernel اســت که رابط 
اصلی بین ســخت افزار کامپیوتر و فرآیندهای 

آن است. 
 ،linux یکــی از خصوصیــات جالب توجــه
عملکرد جداگانــه linux kernel از محیط 
گرافیکی و نرم افزارها اســت که باعث می شود 
توقــف )hang/crash( یــک برنامــه باعث 
هنگ کردن کل سیستم نشــود در حالی که 
در ویندوز به دلیل برخوردار بودن از سیســتم 
یکپارچگــی، توقف یک عامــل، حتی عاملی 
ماننــد Internet Explorer ممکن اســت 
ما را وادار بــه Restart کند. اما در لینوکس 
فقط کافی اســت همان برنامه ای که مشکل 
دارد،Restart  شــود و سیستم به کار خود 
ادامه می دهد. این خصوصیت، در شــبکه های 

کاربردی نرم افزارهای تخصصی بســیار مفید 
است.

در ایــن بخش به بررســی برخــی از وظایف  
Linux kernelدر مراحــل انجام کارها در 

شبکه های کامپیوتری نرم افزاری می پردازیم:

 مدیریت سخت افزار
کرنل، در درجه ی نخست، وظیفه ی مدیریت 
قســمت های سخت افزاری، شناســایی آنها و 
فعال سازی، هنگامی که رایانه روشن می شود، 
را بــر عهــده دارد. همچنین باعث می شــود 
نرم افزاری که در الیه ی باالتر قرار دارد بتواند 
از طریق یک رابط برنامه نویســی ساده با آن 
ارتبــاط برقرار کنــد تا برنامه هــای کاربردی 
بتوانند از مزایای آن استفاده کرده بدون آنکه 
درگیــر جزئیات الیه ی پایین تر خود شــوند. 
این رابط برنامه نویســی همچنین یک الیه ی 
انتزاعــی به وجود می آورد. کرنل بســیاری از 
جزئیات مربوط به سخت افزار را از طریق فایل 
سیســتم های مجــازی /proc/ و/sys/  ارائه 
می دهد. برنامه های کاربردی اغلب به وسیله ی 
فایل های مخصوصی کــه درون/dev/  ایجاد 
می شود به دستگاه های مختلف دسترسی پیدا 

می کنند. 

 فایل سیستم ها
سیســتم عامل لینوکس یک سیستم عامل بر 
مبنای فایــل )File Based( اســت یعنی 
همه چیز از نظر سیستم عامل یک فایل است. 
مواردی همچون برنامه ی اجرایی و پوشــه و 
فایل های تصویــری و صوتی و عکس و حتی 
راه هــای ارتباطی بــا ســخت افزار و هر چیز 
دیگری به عنوان یک فایل در سیســتم عامل 

تعریف می شوند.
فایل سیستم ها یکی از برجسته ترین جنبه های 
کرنل هستند. سیســتم عامل، تمام فایل های 
موجــود را داخل یک ســاختار درختی قرار 
می دهد و به کاربــران و برنامه های کاربردی 
به راحتی این امکان را می دهند تا با دانســتن 
مکان فایل هــا در این ســاختار، از منابع آن 

استفاده کنند.
نقطه ی آغازین این ســاختار درختی، ریشــه 
نــام دارد. ایــن دایرکتوری می تواند شــامل 
دایرکتوری هــای فرزند دیگری باشــد. برای 
 /home/ از/  با نام  homeنمونه، دایرکتوری
شناخته می شــود. این دایرکتوری فرزند نیز 
می تواند زیر مجموعه های خود را داشته باشد و 
به همین ترتیب. هر دایرکتوری می تواند شامل 
فایل های گوناگونی باشــد، جایی که داده های 
واقعــی ذخیره می شــوند. کرنــل وظیفه ی 
ترجمه ی این مســیرها و آدرس حقیقی روی 

دیسک را بر عهده دارد.
بر خالف سایر سیســتم ها، تنها یک ساختار 
درختــی وجــود دارد، که توانایــی همگرایی 
داده ها از دیسک های فیزیکی گوناگون را دارا 
است. یکی از این دیسک ها به عنوان دایرکتوری 
ریشه اســتفاده شده است و دیسک های دیگر 
بر روی ســایر دایرکتوری های فرزند آن سوار 
شده اند. شکل3، شــمای کلی این ساختار را 

نشان می دهد.
همچنین فایل سیستم های شبکه ای نیز وجود 
دارند، مانندNFS  که داده به صورت مستقیم 

2     معماری کلی سیستم عامل لینوکس

 
 عامل لینوکسمعماری کلی سیستم -2شکل

که  است Linux kernelنام اصلی به یلفهوعامل لینوکس دارای یک م، سیستماستمشخص  2گونه که در شکلهمان
  افزار کامپیوتر و فرآیندهای آن است.رابط اصلی بین سخت

که باعث  استافزارها از محیط گرافیکی و نرم linux kernel عملکرد جداگانه، linux خصوصیات جالب توجهیکی از 
دلیل برخوردار که در ویندوز بهدر حالی دشونباعث هنگ کردن کل سیستم  ( یک برنامهhang/crashتوقف )شود می

 را وادار به ماممکن است InternetExplorer مانند ، حتی عاملییک عامل توقفبودن از سیستم یکپارچگی، 

Restart د،مشکل دارای که ست همان برنامها کند. اما در لینوکس فقط کافیRestart   شود و سیستم به کار خود
 است.مفید افزارهای تخصصی بسیار های کاربردی نرمدر شبکه خصوصیت،دهد. این ادامه می

افزاری های کامپیوتری نرمدر مراحل انجام کارها در شبکهLinux kernel  در این بخش به بررسی برخی از وظایف
 :پردازیممی

 افزارمدیریت سخت 

که هنگامی ،سازیافزاری، شناسایی آنها و فعالهای سختمدیریت قسمت ینخست، وظیفه یدرجهکرنل، در 
بالاتر قرار دارد بتواند از  یافزاری که در لایهنرم شودمیرا بر عهده دارد. همچنین باعث  ،شودرایانه روشن می

های کاربردی بتوانند از مزایای آن استفاده نویسی ساده با آن ارتباط برقرار کند تا برنامهطریق یک رابط برنامه
انتزاعی  ییک لایه نویسی همچنیناین رابط برنامه. تر خود شوندپایین یکرده بدون آنکه درگیر جزئیات لایه

 /proc/ های مجازیافزار را از طریق فایل سیستمکرنل بسیاری از جزئیات مربوط به سختآورد. وجود میهب

شود ایجاد می  /dev/های مخصوصی که درونفایل یوسیلهههای کاربردی اغلب ببرنامهدهد. ارائه می  /sys/و
 کنند. های مختلف دسترسی پیدا میبه دستگاه
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از روی دیســک نصب شده روی رایانه خوانده 
نمی شــود. در عوض، داده توســط شبکه به 
سروری که وظیفه ی نگهداری و بازنشانی داده 
را بــه عهده دارد، منتقل می شــود. این فایل 
سیســتم الیه ای انتزاعی برای کاربر به وجود 
مــی آورد و تمامی فایل ها با همان ســاختار 

درختی سابق قابل دسترسی خواهند بود.

 توابع اشتراکی
از آنجایی کــه تعدادی از عملکردهای پایه در 
تمام نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرند، 
معقول به نظر می رســد که یک مکان مرکزی 
برای آنها در کرنل در نظر بگیریم. برای نمونه، 
فایل سیستم اشــتراکی به هر برنامه کاربری 
ایــن امکان را می دهد کــه تمامی فایل ها را 
با استفاده از نامشــان باز کند، بدون نگرانی 
از اینکه این فایل در کجای دیســک ذخیره 
شده اســت. فایل ممکن است در قطاع های 
گوناگونی از دیســک ذخیره شــده باشد، یا 
حتی بین چند دیسک گوناگون تقسیم شده 
باشــد، یا در یک فایل سرور روی شبکه قرار 
داشته باشــد. توابع ارتباطی اشتراکی توسط 
برنامه هــای کاربردی به منظــور تبادل داده 
مورد اســتفاده قرار می گیرند مستقل از راه و 

روش انتقال آن.

 مدیریت فرآیندها
یک فرآینــد، نمونه ی اجرایی یــک برنامه به 
حســاب می آید. این عمل شــامل حافظه ای 
است که هم برنامه را شامل شود هم عملیات 
کنترلی روی آن. کرنل وظیفه ی ایجاد و ردیابی 
آنها را بــر عهده دارد. زمانی کــه یک برنامه 
اجرا می شــود، کرنل در ابتدا مقداری حافظه 
کنار می گذارد، ســپس کد اجرایی برنامه را از 
فایل سیستم خوانده و درون حافظه، بارگذاری 
می کند و در نهایت بــه اجرای کد می پردازد. 
اطالعــات مربوط بــه این فرآینــد را ذخیره 
می کند، که مهم ترین این اطالعات یک شناسه 
عددی به نامpid  است. )شنـاسه ی فـرآینـد( 
کرنل های شــبه یونیکس )از جمله لینوکس(، 
مانند سایر سیستم عامل های پیشرفته، قابلیت 
آنها  دیگر،  به عبــارت  دارند.  "چندوظیفگی" 
اجازه ی اجرای بسیاری از فرآیندها را "در یک 
زمان مشخص" می دهند. در حقیقت تنها یک 
فرآیند در هر واحد زمانی وجود دارد، اما کرنل 
زمان را به بازه های کوچک تری تبدیل می کند 
و به اجرای هر فرآیند می پردازد. از آنجایی که 
این بازه های زمانی بســیار کوتاه هستند )در 
محــدوده ی هزارم ثانیه(، ایــن تصور به وجود 
می آید که گویی همــه ی فرآیندها به صورت 
موازی اجرا می شــوند، با اینکه در حقیقت هر 

یک از آنها طی یــک بازه ی زمانی، فعال و در 
زمــان دیگر بیکار هســتند. وظیفه کرنل این 
اســت که مکانیزم این جدول زمانی را طوری 
تنظیم کند که تصور همزمانی به وجود بیاید، 
همزمان با اینکه عملکرد عمومی سیســتم را 
افزایــش دهد. اگر این بازه های زمانی بســیار 
طوالنی باشند، برنامه ی کاربردی ممکن است 
پاسخی از خود نمایش ندهد و اگر بسیار کوتاه 
باشد سیســتم توانایی تعویض این بازه ها را از 
دســت خواهد داد. این تصمیمات می تواند با 
اســتفاده از اولویت بندی برای فرآیندها تغییر 
یایند. فرآیندهــای با اولویت باال نســبت به 
فرآیندهای بــا اولویت پایین تــر، برای مدت 
طوالنی و با بازه های زمانی مکرر اجرا خواهند 

شد.

 مدیریت مجوز
سیستم های شبه یونیکس همچنین چندکاربره 
نیز هســتند. آنها سیستم مدیریت مجوزی را 
فراهم می کننــد که از کاربــران و گروه های 
کاربری جداگانــه، حمایت می کند، همچنین 
اجازه ی کنترل بر اســاس نوع فعالیت و مجوز 
آن را هــم می دهد. کرنل داده ی مربوط به هر 
فرآینــد را مدیریت می کنــد و به آن اجازه ی 
کنترل مجوزهایش را می دهد. در اکثر اوقات، 

3     شمای کلی فایل سیستم لینوکس

 هافایل سیستم 

یعنی همه چیز از نظر  است )File Based( فایل یعامل بر مبنایک سیستم لینوکسعامل سیستم
 تصویری و صوتی و عکس وهای فایلاجرایی و پوشه و  یعامل یک فایل است. مواردی همچون برنامهسیستم

 .شوندعامل تعریف میعنوان یک فایل در سیستمچیز دیگری به افزار و هرهای ارتباطی با سختراه حتی

اخل یک های موجود را دتمام فایلعامل، های کرنل هستند. سیستمرین جنبهتبرجستهها یکی از سیستم فایل
دهند تا با دانستن به راحتی این امکان را می های کاربردیبرنامه وکاربران به  د ودهساختار درختی قرار می

 .ها در این ساختار، از منابع آن استفاده کنندمکان فایل

های فرزند دیگری تواند شامل دایرکتوریاین دایرکتوری می .آغازین این ساختار درختی، ریشه نام دارد ینقطه
تواند زیر شود. این دایرکتوری فرزند نیز میشناخته می /home/ با نام  /از  homeباشد. برای نمونه، دایرکتوری

های گوناگونی باشد، جایی تواند شامل فایلی میهمین ترتیب. هر دایرکتورهای خود را داشته باشد و بهمجموعه
دیسک را بر  یاین مسیرها و آدرس حقیقی رو یترجمه یشوند. کرنل وظیفههای واقعی ذخیره میکه داده

 .عهده دارد

های فیزیکی ها از دیسکی دادهیها، تنها یک ساختار درختی وجود دارد، که توانایی همگرابر خلاف سایر سیستم
های دیگر بر عنوان دایرکتوری ریشه استفاده شده است و دیسکها بهست. یکی از این دیسکا گوناگون را دارا

 دهد.، شمای کلی این ساختار را نشان می3شکل .اندشده های فرزند آن سوارسایر دایرکتوریروی 
 

 
 شمای کلی فایل سیستم لینوکس – 3شکل 

 
صورت مستقیم از روی دیسک نصب که داده به  NFSنیز وجود دارند، مانندای های شبکهسیستمهمچنین فایل

نگهداری و بازنشانی داده را  یدر عوض، داده توسط شبکه به سروری که وظیفه. شودشده روی رایانه خوانده نمی
ها با امی فایلتم و آوردوجود میهای انتزاعی برای کاربر بسیستم لایه شود. این فایلبه عهده دارد، منتقل می

 .همان ساختار درختی سابق قابل دسترسی خواهند بود
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یک فرآیند توسط کاربری که آن را آغاز کرده 
است شناخته می شــود. آن فرآیند تنها مجاز 
به اجرای عملیاتی اســت که بــرای آن کاربر 
مشخص شده اســت. برای نمونه، تالش برای 
باز کردن یک فایل، نیازمند بررســی کرنل از 
شناســه ی فرآیند در مقابله با مجوزهای مورد 

نیازش می باشد.

اینک به بررسی برخی از مهم ترین خصوصیات 
شبکه های کاربردی تحت لینوکس می پردازیم:
 Stability and(  1- پایداری و قابلیت اطمینان

    )Reliability

پایــداری به معنی اجرایی بودن سیســتم به 
مدت بســیار طوالنی بدون وقفه و شکســت، 
یکی از مهم ترین ویژگی هــا و دالیل انتخاب 
سیســتم عامل Linux برای سرور شبکه های 

نرم افزاری کاربردی و تخصصی است.
مورد دیگری که پایداری سیســتم را بیشــتر 
 )restart( می کند عدم نیاز به راه اندازی مجدد
است. در سرورهای تحت windows، پس از 
هر یک از تغییرات سیســتمی، به طور معمول 
نیاز به راه اندازی مجدد بوده که باعث وقفه در 
کار سیستم های اجرایی می شود. در سرورهای 
Linux تقریبــا مي تــوان تمــام تغییــرات 
پیکربندی سیســتمی را در حالی که سیستم 

در حال اجرا و کار می باشد، انجام داد.

در سرورهای windows در اغلب اوقات الزم 
است که عمل یکپارچه ســازی انجام شود در 
و  قابل اعتماد   Linux Serverصورتيكــه

قابل سرویس دهی در همه ی زمان ها است.

)Security( 2- امنیت
سیســتم عامل لینوکــس نســبت به ســایر 
سیستم عامل ها ایمن تر اســت چراکه در این 
سیستم عامل هر Process از  سایر فرآیندها 
مجزا اســت. به عبارت دیگر، در لینوکس یک 
فرآینــد نمی توانــد به منابع ســایر فرآیندها 
دسترســی پیدا کند. از همین رو اســت که 
ویروس هــا و مخرب های امنیتی به ســختی 
خواهند توانست در ســرورهای لینوکسی به 
منابع سیستم دسترسی پیدا کنند. شکل4 این 

موضوع را نشان می دهد.
مکانیســم های  لینوکس،  ایمن ســازی  برای 
امنیتی متنوعی به کار گرفته شــده است که 

عبارتند از:
admin این قابلیت به : Control Groups

های سیستم این امکان را می دهد تا فرآیندها 
 cgroupو منابع مختص به آنهــا را در قالب

های مختلف گروه بندی کنند.
Linux Containers: کانتینرهای لینوکس 
)LXC( این امــکان را فراهم می ســازند تا 
چندین سیستم لینوکسی مجزا از یکدیگر را 

بر اساس cgroup ها روی یک سیستم اجرا 
کنند.

Virtualization: در لینوکس با سخت افزار 
سیســتم به گونه ای رفتار می شود که نه تنها 
فرآیندهــا مجــزا از یکدیگر می شــوند، بلکه 
چندیــن سیســتم را نیز می تــوان از طریق 
"مجازی سازی" به صورت همزمان اما مجزا از 
یکدیگر از طریق ماشین های مجازی روی یک 

سیستم اجرا کرد.
لینوکس مکانیزم متفاوتی در ارتباط با سطح 
دسترسی دارد، لینوکس با فرمت فایل کاری 
ندارد، از این رو برای تعریف دسترسی ها از سه 
حالت خواندن، نوشتن و اجرا استفاده می کند 
 DAC )Discretionary که این سه مورد با
Access Control( مدیریــت می شــود و 
 Permission و Class شــامل دو بخــش
اســت. Class ها بــرای مدیریــت کاربران و 
Permission هــا نوع و ســطح دسترســی 

کاربران را نشان می دهد.
 Discretionary Access Control
به معنی کنترل دسترســی احتیاطی است و 
همان طور که گفته شد مکانیزم آن با کالس ها 
و دسترســی ها پیاده شده است. لینوکس یک 
سیســتم عامل چنــد کاربره اســت و همه ی 
دایرکتوری ها و فایل هایی که در داخل آن وجود 
دارند ممکن اســت برای همه قابل دسترس 

4     مجزا بودن فرآیندها در لینوکس

 ،مجاز به اجرای عملیاتی است که برای آن کاربر مشخص شده است. برای نمونه، تلاش برای باز کردن یک فایل
 باشد.فرآیند در مقابله با مجوزهای مورد نیازش می یهنیازمند بررسی کرنل از شناس

 

 پردازیم:های کاربردی تحت لینوکس میشبکه خصوصیات ترینمهم اینک به بررسی برخی از

 

 (    Stability and Reliabilityقابلیت اطمینان  )پایداری و  -1

ها و ترین ویژگیشکست، یکی از مهم وقفه ومعنی اجرایی بودن سیستم به مدت بسیار طولانی بدونپایداری به
 .استافزاری کاربردی و تخصصی های نرمبرای سرور شبکه Linuxعامل دلایل انتخاب سیستم

. در سرورهای است( restart) اندازی مجددکند عدم نیاز به راهمورد دیگری که پایداری سیستم را بیشتر می
اندازی مجدد بوده که باعث طور معمول نیاز به راههب ، پس از هر یک از تغییرات سیستمی،windowsتحت 

سیستمی توان تمام تغییرات پیکربندی تقریبا می Linuxد. در سرورهای شوهای اجرایی میوقفه در کار سیستم
 ، انجام داد.باشددر حالی که سیستم در حال اجرا و کار می را
 Linuxکهسازی انجام شود در صورتیعمل یکپارچه لازم است که در اغلب اوقات windowsسرورهای  در

Server است. هازمان یدر همه دهیقابل سرویساعتماد و قابل 

 (Security) امنیت -2

 از  Process عامل هرتر است چراکه در این سیستمها ایمنعاملعامل لینوکس نسبت به سایر سیستمسیستم
یندها دسترسی پیدا آتواند به منابع سایر فریند نمیآدر لینوکس یک فرعبارت دیگر، به. یندها مجزا استآسایر فر

به  سرورهای لینوکسیهای امنیتی به سختی خواهند توانست در مخربها و کند. از همین رو است که ویروس
 دهد.این موضوع را نشان می 4شکل .منابع سیستم دسترسی پیدا کنند

 

 لینوکسیندها در آمجزا بودن فر – 4شکل
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فنی

باشد، به همین منظور برای محافظت از آنها در 
 Permissionبرابر دسترسی های غیرمجاز از
ها استفاده می کنیم. هر دایرکتوری یا فایل در 
سیستم عامل لینوکس دارای یک سری سطوح 
دسترســی اســت که نمایانگر کارهایی است 
کــه کاربر موردنظر ما می توانــد بر روی فایل 
یا دایرکتوری موردنظر انجام بدهد، ســطوح 
لینوکس  یــا Permission در  دسترســی 
به صورت کلی به ســه نوعAccount  اعمال 

می شود:

1. مالک یــا Owner:Account هایی که 
مالک فایل اســت. )ایجادکننــده ی یک فایل 

همیشه مالک آن است (
2. گــروه یــاGroup : اعضــای گروهی که 

مالکیت فایل موردنظر را بر عهده دارند.
world  .3 یــا تمامی کاربــران دیگری که 
در سیســتم عامل لینوکس قرار دارند، چیزی 

معادل everyone در ویندوز
کاربران در سیســتم عامل لینوکس می توانند 

دسترسی های زیر را داشته باشند:

read.1: مجــوز خواندن محتویات یک فایل 
است.

write.2: مجوز ذخیره کــردن اطالعات بر 
روی فایــل موردنظر و قــرار دادن آن بر روی 

دیسک است.
Execute.3: مجوز اجرا کردن یک فایل یا 

وارد شدن به یک دایرکتوری است.
Permission ها می توانند به صورت ترکیبی 
 owner به هر روشــی اعمال شوند، مالک یا
می تواند فایل را باز کند، آن را بخواند، بر روی 
آن اطالعاتی اضافه یــا حذف کند و اگر فایل 
اجرایی باشد، می تواند آن را اجرا کند. اعضای 
گروه ها می توانند فقط فایل موردنظر را بخوانند 
و آن را اجرا کننــد و در نهایت باقی کاربرانی 
کــه در لینوکس وجود دارنــد تنها می توانند 

محتویات فایل موردنظر را با توجه به دسترسی 
read مطالعه کنند. سطوح دسترسی فایل ها 
و folder ها در سیستم عامل لینوکس توسط 

دستور ls –l قابل مشاهده است.
هر کالس می تواند به صورت جداگانه دسترسی 
متفاوتی داشــته باشــند و با عدد سه رقمی 
تعیین می شوند که یکان آن مربوط به کاربران 
نامرتبط، دهگان آن مربوط به گروه و صدگان 
آن مربوط به مالک می باشد که می تواند از یک 
تا هفت را شــامل باشد، فرمت کلی آن به این 

صورت است:
read/write/ به معنــی   rwx-rwx-rwx

execute می باشد، به عنوان مثال فرمت عدد 
755 به صورت زیر است:

rwx r-x r-x ،یعنی مالک دسترســی کامل 
دارد ولی دو کالس بعدی دسترســی نوشتن 

ندارند.
 

557

worldgroupowner

r+xr+xr+w+x

1+0+41+0+41+2+4

 
  در سیســتم عامل لینوکس سطوح دسترسی 
به صورت مخفف شــده و حــرف نمایش داده 
می شــوند، در مثــال بــاال حــرف r به معنی 
دسترسیread ، حرف w به معنی دسترسی 
 execute به معنی دسترسی x و حرف write
است. ســطوح دسترسی در نتیجه دستور باال 
در انتهای سمت چپ خروجی دستور نمایش 
داده شــده اند. اولین کاراکتر در این خروجی 
نمایانگر این اســت که محتوا یک فایل است 
یا یــک دایرکتوری، اگر حــرف d در ابتدای 
خط، نمایش داده شــود، نمایانگر دایرکتوری 
است. باقی مانده ی قســمت ها به سه قسمت 
سه تایی، یعنی نُه قسمت تعریف می شوند که 
هر ســه قسمت از آنها به ترتیب از سمت چپ 

 ، ownerبه راســت متعلق به دسترسی های
 all و دسترسی های group دسترســی های
users اســت. دسترسی ها در نهایت می تواند 
به صورت سه عدد نمایش داده شود، اگر ما هر 
قسمت را سه قسمت کنیم، یعنی نُه قسمت را 
به سه گروه سه قسمتی تقسیم کنیم، هر کدام 
از این قسمت ها می تواند یک عدد را به ترتیب 
در خودش جای بدهد، بــرای مثال عدد اول 
از ســمت چپ به راســت هر کدام از این سه 
قســمت عدد 4 عدد دوم عدد 2 و عدد سوم 
عدد 1 خواهد بود، یعنی اگر کسی دسترسی 
به فایل با عدد 4 داشته باشد به فایل موردنظر 
دسترســی Read دارد، اگر دسترســی عدد 
2 باشد دسترســی خواندن یاWrite  دارد و 
اگر عدد 1 را به عنوان دسترســی داشته باشد 
دسترسی اجرا کردن یا execute  دارد، برای 
مثال اگر کسی دسترسی 5 داشته باشند یعنی 
کاربر هم دسترسی read دارد و هم دسترسی 
execute . مــا می توانیم اعداد را با هم جمع 
کنیم، یعنی عدد 5 ترکیب شدن دسترسی های 
4 و 1 خواهد بود. ماکزیمم دسترســی به یک 
فایل یا دایرکتوری عدد 7 است، یعنی همه ی 
دسترسی ها را دارد و این عدد از ترکیب کردن 
4 به عالوه 2 به عالوه 1 به دســت آمده اســت. 
یعنی سه قسمت دسترســی به فایل با توجه 
به مفاهیم گفته شــده دارا می باشد، بنابراین 
ماکزیمم دسترســی به یــک فایل عدد 777 
خواهد بود یعنی هم مالک دسترســی کامل 
دارد، هم گروه و هم other دسترســی کامل 
دارد. عدد 777 می تواند در بحث امنیت بسیار 

خطرناک باشد.
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کنترل تولید نفت توسط اعضاي اوپک پالس و تقویت بازار در ماه های مه و ژوئن

باالخره در روز 10 ژوئــن، بازارهای جهانی 
نفت شــاهد تالش پیگیر اوپک و متحدانش 
برای تولید میزان مشخص نفت مورد توافق 
در ماه اول توافقنامه )ماه مه( بوده و بازار نیز 
تقریبا تا 20درصد کاهش تولید اوپک پالس 
را تجربه کرد. در این روز، ائتالف 23کشــور 
موسوم به "اتحاد اوپک پالس" به دلیل شیوع 
ویــروس کرونا و تضعيف بــازار نفت، در پي 
توافقــي براي كاهــش روزانــه 9/7ميليون 
بشــكه اي در ميزان توليد خــود، مجددا به 
اجماع رســيدند. بررسی ها نشان می دهد که 
در توافق اخیر، 13کشــور عضو اوپك میزان 
تولید خــود را در مجموع به 24/32میلیون 
بشکه در روز رساندند، كه نشان از پايبندي 
82درصدي اعضاي ايــن گروه به اين توافق 
است. اما طبق محاســبات موسسات نفتی، 
روســیه و 9شــریک دیگــر نیز بــا تولید و 
ارســال روزانه 13/89میلیون بشکه در این 
رابطــه، عملکــرد بهتری داشــته اند. اتحاد 
اوپك پــالس در جلســه ی روز 6 ژوئن خود 
اعالم كــرد، برنامه کاهش تولید تا پايان ماه 
ژوئیه اجرا می شــود، زیرا این گروه درصدد 
تســریع در بهبــود بازار هســتند. بنابراین، 
عملكــرد و ميــزان هماهنگی اعضــا با اين 
توافق به صورت پیوســته و بــا جزئيات الزم 
مورد بررســي قرار خواهد گرفت و هرگونه 

عدم پايبندي به ميزان ســهميه ی اختصاص 
داده شده در ماه هاي مه و ژوئن، بايستي در 
تابستان جبران شود. البته، برخی از اعضای 
اوپک ماننــد عراق، نیجریه و آنگوال به همراه 
اعضــای غیراوپک از جمله قزاقســتان، قبال 
توســط همتایان خود به خاطــر تولید مازاد 
بر ســهميه مورد بازخواســت قرار گرفتند. 
بررسی ها نشان می دهد که در میان اعضاي 
اين ائتالف، عــراق به مدت طوالنی از میزان 
ســهمیه ی تولید خود فراتر رفته و تولید آن 
در ماه مه 4/19میلیون بشــکه در روز بوده  
که این رقم تقریبا 600هزار بشــکه در روز 
بیشــتر از سهمیه آن اســت، اگرچه در ماه 
ژوئن تولید خود را کاهش داه است که البته 
می تواند ناشــی از عدم تقاضا برای نفت وی 
در بازار نیز باشــد. همچنین، بر اساس آمار 
و اطالعات اعالم شــده، کشورهای نیجریه، 
 ،300.000 به ترتیــب  قزاقســتان  و  آنگوال 
90.000 و 161.000بشکه در روز بیشتر از 
میزان ســهمیه ی خود نفت تولید کرده اند. 
البتــه، وزرای هــر چهــار کشــور، مجددا 
پایبنــدی خود را به توافق اوپک پالس اعالم 
کرده و متعهد شــدند کــه عملکرد خود را 
بهبود بخشند. همچنین روسیه، عضو اصلی 
غیراوپک، 110هزار بشــکه در روز بیشتر از 
ســهمیه ی خود یعنی 8/6میلیون بشکه در 

روز نفت توليد کرده است.
ائتالف در  مجموعــه ی کشــورهای عضــو 
 Declaration of(همــکاری توافقنامه ی 
ماه  Cooperation(  خــود در نشســت 
آوریل بر ســر کاهش تولید در ســه مرحله 
به ترتیب، 9 میلیون و 700هزار بشــکه برای 
مــدت دو ماه، 7میلیون و 700هزار بشــکه 
برای 6ماه و 5میلیون و 800هزار بشــکه در 

روز برای 16ماه به توافق رسیده بودند.
به همین دلیل بود که با اقدام فوق، بازارهای 
جهانی نفــت در ماه های مه و ژوئن افزایش 
قیمت را تجربه کردند به طوری که قیمت هر 
بشکه نفت خام شاخص برنت)Brent( دریای 
شمال در بازار بورس لندن از 26/44دالر در 
روز اول مــاه مه بــه 41/15دالر در روز در 
آخــر ماه ژوئن و قیمت هر بشــکه نفت خام 
 West Texas( دبلیو.تــی.آی  شــاخص 
بشــکه ای  از  آمریــکا   )Intermediate
19/78دالر در اول مــاه مــه به 39/27دالر 
در آخریــن روز ماه ژوئــن افزایش یافتند و 
به عبارتــی، با تالش بیشــتر اوپک پالس در 
مدیریت تولیــد و عرضه ی نفت به بازارهای 
جهانی، بــار دیگر تقویــت قیمت ها حاصل 
شــد، اگرچه واردکنندگان نفت نیز همواره 
به دنبال نفت ارزان تر در بازار در مقایســه با 

اوپک پالس خواهند بود.

توسعه ی انرژي های پاک و تاثیر آن در پیش بینی آینده ی قیمت نفت  

 به دنبال افزایش روند اســتفاده از انرژی هاي 
پاك )و با کربن كمتر( به جای ســوخت های 
آالینده و فسیلی و به ویژه  در پي همه گيري 
 ،)BP( ويروس كرونا، شــركت نفــت بريتانيا
بــرآورد روند بلندمدت كاهــش قیمت نفت 

و گاز و متعاقبــا ارزش دارایی هــای بخــش 
باالدســتی خود را مجددا مورد بازبینی قرار 
داد. این شــرکت میانگیــن قیمت نفت خام 
شاخص برنت )Brent( دریای شمال را حدود 
55دالر در هر بشــکه و قیمــت گاز طبیعی 

در بــازار گاز Henry Hub )آمریکا( را حدود 
2/90دالر برای هــر MMBtu در نظر گرفته 
اســت، كه در مقایســه با پیش بینی های ماه 
نوامبر گذشــته برای دوره ی زمانی سال های 
50-2021 به ترتيــب 27 و 31درصد كاهش 
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