فنی

بررسی مزایای  Linuxبهعنوان سیستم عامل  serverشبکهی نرمافزارهای
تخصصی نفتی ـ قسمت اول
پرستو امامی

واضح اســت که در مورد کار با دادههای نفتی
به خطر افتــادن جریان اطالعــات منجر به
بروز خسارتهای جبرانناپذیری خواهد شد.
بههمین دلیل دغدغهی اصلی مدیران سیستم
( )administratorsایجاد یک Platform
قدرتمند بــرای اجرای نرمافزارهای تخصصی،
برنامههای کاربردی و سرویسدهندهها است.
مشــخصات مهمی همچون پایداری ،قابلیت
حفــظ امنیت اطالعــات ،قابلیــت اطمینان،
انعطافپذیــری ،ســرعت باال و مــواردی از
این قبیل ،دالیلی هســتند که باعث انتخاب
سیســتمعامل  linuxاز جانب اغلب مدیران
سیستم میشوند.
در این گزارش به شــرح مختصری از اجزای
سیستمعامل  linuxو بررسی فنی چند مورد
از مهمترین مزایای انتخاب این سیستمعامل
ب هعنــوان سیســتمعامل ســرور شــبکهی
نرمافزارهای تخصصی نفتی میپردازیم.
سیستمعامل لینوکس از قسمتهای مختلفی
تشکیل شده است:

 kernelلینوکس مفهوم بســیار قدرتمندی
اســت و انعطافپذیــری قابلتوجهــی را
فراهم میکنــد که باعث افزایــش بهرهوری
توســعهدهندگان و راحتی کاربران میشود.
در این گزارش به بررســی فنی این بخش نیز
یپردازیم.
م 

و یا. inetd
بعضــی daemonها در هنگام بوت شــدن
سیســتمعامل لینوکس و بعضی بعد از ورود
کاربــر به محیط گرافیکــی (در صورت وجود
محیط گرافیکی یا ) GUIاجرا میشوند .برای
آنکه بخواهید یک سرویس یا برنامهای خاص
در اســتارتآپ (روشن شــدن سیستم) اجرا
شوند ،باید اســکریپی بنویسید که تبدیل به
 daemonشود.

Init .3
اولین سرویسی است که بعد از bootloader
آغاز میشود و تا خاموش شدن سیستم ،فعال
Graphical Server .5
است.
در واقع  initشروع دیگر سرویسهای در حال زیرسیستمی که موارد گرافیکی را روی مانیتور
اجرا اســت و بههمین دلیل  Process IDیا یا تحت ریموت نمایش میدهد .معموال به آن
 PIDآن برابر یک است .تمام اسکریپتهای  Xserverیا  Xمیگوینــد .نحوهی کار این
 Daemonsسیستمعامل لینوکس در  etc//زیرسیستم بهطور شماتیک ،در شکل 1نمایش
.4سرویسهای
ارتباط مستقیم با کاربر نمیباشد .مانند
شوند و
قرارکه به
/init.dهایی
برنامه
شدهدر است.
عنوان یک سرویس پشت صحنه اجرا میداده
دارند.
مــادر.inetd
 sshdو یا
،dhcpdه ،lpd
بقیــه فرآیندهــا و
عنــوان
از  initب
بعضی daemonها در هنگام بوت شدن سیستمعامل لینوکس و بعضی بعد از ورود کاربر به محیط گرافیکی (در
Desktop Environment .6
سرویسها یاد میشود.
صورت وجود محیط گرافیکی یا  )GUIاجرا میشوند .برای آنکه بخواهید یک سرویس یا برنامهای خاص در
بخشــی از سیستمعامل لینوکس است که در
استارتآپ (روشن شدن سیستم) اجرا شوند ،باید اسکریپی بنویسید که تبدیل به  daemonشود.
واقع کاربر با آن تعامل دارد.
Daemons .4
Graphical
Server
هایی که بهعنوان یک ســرویس پشت  desktop environmentهــای زیــادی
.5برنامه
 Xserverیا X
معمولا به آن
تحت ریموت نمایش میدهد.
ارتباطمانیتور یا
در را روی
گرافیکی
ی موارد
سیستمیمکه
زیر
GNOME
، Mate
مثــل، LXDE،
مستقیم با
شــوند و
صحنه اجرا
Bootloader .1
نمایش داده شده
 dhcpd،در شکل1
طور شماتیک،
زیرسیستم به
باشــد.کار این
ی .نحوهی
گویند
می
است .غیــره وجــود دارد
 KDEو
، Xfce
lpd،
مانند sshd
کاربر نم
بخشــی نرمافزاری است که مسئولیت فرآیند
بــوت ( )Boot Processکامپیوتــر را بــر
عهده دارد .در واقع اولین مرحلهی بوت شدن
سیستمعامل لینوکس است که بعد از BIOS
یشود.
اجرا م 
Kernel .2
بخش اصلــی و مرکزی و پایینترین ســطح
سیســتمعامل لینوکس (هر سیستمعاملی)
اســت که  CPU، RAMو دســتگاههای
جانبی را مدیریت میکند.

شکل-1نحوهی ارتباطات XServer

 1نحوهی ارتباطات X Server

Desktop Environment .6

بخشی از سیستمعامل لینوکس است که در واقع کاربر با آن تعامل دارد.
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desktop environmentهای زیادی مثل  Xfce ،KDE ،LXDE ،Mate ،GNOMEو غیره وجود
دارد که هر کدام شامل برنامههای داخلی ( )Built-In Applicationsو از پیش نصب شده خودشان هستند.
مثل مرورگرها ،مدیریت فایل و غیره.
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فایل سیستمها

شکل -2معماری کلی سیستمعامل لینوکس

 2معماری کلی سیستمعامل لینوکس
همانگونه که در شکل 2مشخص است ،سیستمعامل لینوکس دارای یک مولفهی اصلی بهنام  Linux kernelاست که
آن است.
فرآیندهای
بین سخت
کهاصلی
رابط
هــای
کامپیوتر وبرنامه
کــدامافزارشــامل
هــر
داخلی کاربردی نرمافزارهای تخصصی بســیار مفید
پیــش
 )Built-Inو
kernelاست.
 linuxاز محیط گرافیکی و نرمافزارها است که باعث
عملکردازجداگانه
( Applicationsتوجه ،linux
یکی از خصوصیات جالب
مرورگرها،
برنامهمثل
هستند.
شــده
برخوردار
ویندوز بهدلیل
حالیکه در
ایــنشود در
سیستم ن
باعث هنگ
خودشان) یک
crash/hang
نصبتوقف (
میشود
وظایف
برخــی از
بررســی
بخش به
کردن کلدر
انجاموادار به
است ما را
Linuxدر ممکن
Internet Explorer
یکپارچگی،
سیستم
بودن از
فایل و
مدیریت
کارها در
مراحــل
غیره .توقف یک عامل ،حتی عاملی مانندkernel
خود
کار
به
سیستم
و
شود
Restart
د،
دار
مشکل
که
ای
برنامه
همان
ست
ا
کافی
فقط
لینوکس
در
اما
کند.
Restart
نگاه کلی به معماری سیستمعامل  linuxدر شبکههای کامپیوتری نرمافزاری میپردازیم:
ادامه میدهد .این خصوصیت ،در شبکههای کاربردی نرمافزارهای تخصصی بسیار مفید است.
شبکه میتواند به روشن شدن مزیت استفاده
شبکههای کامپیوتری نرمافزاری
تدر
کارها
های در مراحل
Linux
kernel
برخی از وظایف
بخش به
شبکه
قدرتمند در
بررسیعامل
سیســتم
درازایناین
افزار
انجام سخ
مدیریت
پردازیم:
افزاری تخصصی نفت ،کمک کند:
مینرم
کرنل ،در درجهی نخست ،وظیفهی مدیریت
مدیریتکه
همانگونه
شــکل 2مشــخص است ،قســمتهای سختافزاری ،شناســایی آنها و
درافزار
سخت

هنگامیکه
رایانهسازی،
که و فعال
شناسایییآنها
سخت
مدیریت
لینوکــس وظیفه
درجهی نخست،
م در
کرنل،
مولفهی
دارایی یک
عامل
سیســت
شود،
روشن می
افزاری ،هنگام
سازی،
قسمتهایفعال
بتواند از
دارد.لایهی بالاتر
عهــدهکه در
بــرنرمافزاری
راشود
باعث می
عهده دارد.
شود ،را بر
نامروشن می
رایانه
همچنینرابط
اســت که
Linux
kernel
اصلی به
شــود
دارد می
همچنینقرارباعث
استفاده
آن
مزایای
از
بتوانند
کاربردی
های
برنامه
تا
کند
برقرار
ارتباط
آن
با
ساده
نویسی
برنامه
رابط
یک
طریق
اصلی بین ســختافزار کامپیوتر و فرآیندهای نرمافزاری که در الیهی باالتر قرار دارد بتواند
کرده بدون آنکه درگیر جزئیات لایهی پایینتر خود شوند .این رابط برنامهنویسی همچنین یک
آن است.
انتزاعیآن
لایهیساده با
نویســی
از طریق یک رابط برنامه
بهوجود میآورد .کرنل بسیاری از جزئیات مربوط به سختافزار را از طریق فایل سیستمهای مجازی /proc/
یکــی از خصوصیــات جالب توجــه  ،linuxارتبــاط برقرار کنــد تا برنامههــای کاربردی
و  /sys/ارائه میدهد .برنامههای کاربردی اغلب بهوسیلهی فایلهای مخصوصی که درون  /dev/ایجاد میشود
عملکرد جداگانــه  linux kernelاز
محیط بتوانند از مزایای آن استفاده کرده بدون آنکه
به دستگاههای مختلف دسترسی پیدا میکنند.
گرافیکی و نرمافزارها اســت که باعث میشود درگیــر جزئیات الیهی پایینتر خود شــوند.
توقــف ( )hang/crashیــک برنامــه باعث این رابط برنامهنویســی همچنین یک الیهی
هنگ کردن کل سیستم نشــود در حالیکه انتزاعــی بهوجود میآورد .کرنل بســیاری از
در ویندوز بهدلیل برخوردار بودن از سیســتم جزئیات مربوط به سختافزار را از طریق فایل
یکپارچگــی ،توقف یک عامــل ،حتی عاملی سیســتمهای مجــازی  /proc/و /sys/ارائه
ماننــد  Internet Explorerممکن اســت میدهد .برنامههای کاربردی اغلب بهوسیلهی
ما را وادار بــه  Restartکند .اما در لینوکس فایلهای مخصوصی کــه درون /dev/ایجاد
فقط کافی اســت همان برنامهای که مشکل میشود به دستگاههای مختلف دسترسی پیدا
یکنند.
دارد Restart،شــود و سیستم به کار خود م 
ادامه میدهد .این خصوصیت ،در شــبکههای

سیســتمعامل لینوکس یک سیستمعامل بر
مبنای فایــل ( )File Basedاســت یعنی
همه چیز از نظر سیستمعامل یک فایل است.
مواردی همچون برنامهی اجرایی و پوشــه و
فایلهای تصویــری و صوتی و عکس و حتی
راههــای ارتباطی بــا ســختافزار و هر چیز
دیگری بهعنوان یک فایل در سیســتمعامل
تعریف میشوند.
فایل سیستمها یکی از برجستهترین جنبههای
کرنل هستند .سیســتمعامل ،تمام فایلهای
موجــود را داخل یک ســاختار درختی قرار
میدهد و به کاربــران و برنامههای کاربردی
به راحتی این امکان را میدهند تا با دانســتن
مکان فایلهــا در این ســاختار ،از منابع آن
استفاده کنند.
نقطهی آغازین این ســاختار درختی ،ریشــه
نــام دارد .ایــن دایرکتوری میتواند شــامل
دایرکتوریهــای فرزند دیگری باشــد .برای
نمونه ،دایرکتوری homeاز /با نام /home/
شناخته میشــود .این دایرکتوری فرزند نیز
میتواند زیر مجموعههای خود را داشته باشد و
بههمین ترتیب .هر دایرکتوری میتواند شامل
فایلهای گوناگونی باشــد ،جایی که دادههای
واقعــی ذخیره میشــوند .کرنــل وظیفهی
ترجمهی این مســیرها و آدرس حقیقی روی
دیسک را بر عهده دارد.
بر خالف سایر سیســتمها ،تنها یک ساختار
درختــی وجــود دارد ،که توانایــی همگرایی
دادهها از دیسکهای فیزیکی گوناگون را دارا
است .یکی از این دیسکها بهعنوان دایرکتوری
ریشه اســتفاده شده است و دیسکهای دیگر
بر روی ســایر دایرکتوریهای فرزند آن سوار
شدهاند .شکل ،3شــمای کلی این ساختار را
نشان میدهد.
همچنین فایلسیستمهای شبکهای نیز وجود
دارند ،مانند NFSکه داده بهصورت مستقیم
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مجموعههای خود را داشته باشد و بههمین ترتیب .هر دایرکتوری میتواند شامل فایلهای گوناگونی باشد ،جایی
که دادههای واقعی ذخیره میشوند .کرنل وظیفهی ترجمهی این مسیرها و آدرس حقیقی روی دیسک را بر
عهده دارد.
فنی

بر خلاف سایر سیستمها ،تنها یک ساختار درختی وجود دارد ،که توانایی همگرایی دادهها از دیسکهای فیزیکی
گوناگون را دارا است .یکی از این دیسکها بهعنوان دایرکتوری ریشه استفاده شده است و دیسکهای دیگر بر
روی سایر دایرکتوریهای فرزند آن سوار شدهاند .شکل ،3شمای کلی این ساختار را نشان میدهد.

 3شمای کلی فایل سیستم لینوکس

شکل  – 3شمای کلی فایل سیستم لینوکس

نصبدر
دیسکفعال و
ی زمانی،
یــکاز بازه
آنها طی
دارند ،مانند  NFSکه داده بهیک از
فرآیندها
خوانده
فایلروی
نصب شده
از روی دیســک
روی
مستقیم
صورت
مدیریتوجود
شبکهای نیز
رایانههای
سیستم
همچنین
کرنلرااین
هســتند.
دیگر بیکار
سروری کهزمــان
یــک برنامه به
اجرایی
نمونهی
شود.یک
نمیبه
خواندهشبکه
رایانهتوســط
رویداده
شدهعوض،
نمیشــود .در
وظیفه داده
بازنشانی
نگهداری و
وظیفهی
شبکه به
توسط
فرآینــد،داده
در عوض،
سروری که وظیفهی نگهداری و بازنشانی داده حســاب میآید .این عمل شــامل حافظهای اســت که مکانیزم این جدول زمانی را طوری
به عهده دارد ،منتقل میشود .این فایل سیستم لایهای انتزاعی برای کاربر بهوجود میآورد و تمامی فایلها با
را بــه عهده دارد ،منتقل میشــود .این فایل است که هم برنامه را شامل شود هم عملیات تنظیم کند که تصور همزمانی بهوجود بیاید،
همان ساختار درختی سابق قابل دسترسی خواهند بود.
سیســتم الیهای انتزاعی برای کاربر بهوجود کنترلی روی آن .کرنل وظیفهی ایجاد و ردیابی همزمان با اینکه عملکرد عمومی سیســتم را
مــیآورد و تمامی فایلها با همان ســاختار آنها را بــر عهده دارد .زمانی کــه یک برنامه افزایــش دهد .اگر این بازههای زمانی بســیار
اجرا میشــود ،کرنل در ابتدا مقداری حافظه طوالنی باشند ،برنامهی کاربردی ممکن است
درختی سابق قابل دسترسی خواهند بود.
کنار میگذارد ،ســپس کد اجرایی برنامه را از پاسخی از خود نمایش ندهد و اگر بسیار کوتاه
فایلسیستم خوانده و درون حافظه ،بارگذاری باشد سیســتم توانایی تعویض این بازهها را از
توابع اشتراکی
از آنجاییکــه تعدادی از عملکردهای پایه در میکند و در نهایت بــه اجرای کد میپردازد .دســت خواهد داد .این تصمیمات میتواند با
تمام نرمافزارها مورد استفاده قرار میگیرند ،اطالعــات مربوط بــه این فرآینــد را ذخیره اســتفاده از اولویتبندی برای فرآیندها تغییر
معقول بهنظر میرســد که یک مکان مرکزی میکند ،که مهمترین این اطالعات یک شناسه یایند .فرآیندهــای با اولویت باال نســبت به
برای آنها در کرنل در نظر بگیریم .برای نمونه ،عددی به نام pidاست( .شنـاسهی فـرآینـد) فرآیندهای بــا اولویت پایینتــر ،برای مدت
فایلسیستم اشــتراکی به هر برنامه کاربری کرنلهای شــبهیونیکس (از جمله لینوکس) ،طوالنی و با بازههای زمانی مکرر اجرا خواهند
ایــن امکان را میدهد کــه تمامی فایلها را مانند سایر سیستمعاملهای پیشرفته ،قابلیت شد.
با استفاده از نامشــان باز کند ،بدون نگرانی "چندوظیفگی" دارند .بهعبــارت دیگر ،آنها
مدیریت مجوز
از اینکه این فایل در کجای دیســک ذخیره اجازهی اجرای بسیاری از فرآیندها را "در یک
شده اســت .فایل ممکن است در قطاعهای زمان مشخص" میدهند .در حقیقت تنها یک سیستمهای شبهیونیکس همچنین چندکاربره
گوناگونی از دیســک ذخیره شــده باشد ،یا فرآیند در هر واحد زمانی وجود دارد ،اما کرنل نیز هســتند .آنها سیستم مدیریت مجوزی را
حتی بین چند دیسک گوناگون تقسیم شده زمان را به بازههای کوچکتری تبدیل میکند فراهم میکننــد که از کاربــران و گروههای
باشــد ،یا در یک فایل سرور روی شبکه قرار و به اجرای هر فرآیند میپردازد .از آنجاییکه کاربری جداگانــه ،حمایت میکند ،همچنین
داشته باشــد .توابع ارتباطی اشتراکی توسط این بازههای زمانی بســیار کوتاه هستند (در اجازهی کنترل بر اســاس نوع فعالیت و مجوز
برنامههــای کاربردی بهمنظــور تبادل داده محــدودهی هزارم ثانیه) ،ایــن تصور بهوجود آن را هــم میدهد .کرنل دادهی مربوط به هر
مورد اســتفاده قرار میگیرند مستقل از راه و میآید که گویی همــهی فرآیندها بهصورت فرآینــد را مدیریت میکنــد و به آن اجازهی
موازی اجرا میشــوند ،با اینکه در حقیقت هر کنترل مجوزهایش را میدهد .در اکثر اوقات،
روش انتقال آن.
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 Serverقابلاعتماد و قابل سرویسدهی در همهی زمانها است.
 -2امنیت ()Security
سیستمعامل لینوکس نسبت به سایر سیستمعاملها ایمنتر است چراکه در این سیستمعامل هر  Processاز
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دسترسی پیدا
تواند به منابع سایر فرآیندها
سایر فرآیندها مجزا است .بهعبارت دیگر ،در لینوکس یک فرآیند نمی

کند .از همین رو است که ویروسها و مخربهای امنیتی به سختی خواهند توانست در سرورهای لینوکسی به
منابع سیستم دسترسی پیدا کنند .شکل 4این موضوع را نشان میدهد.

 4مجزا بودن فرآیندها در لینوکس

شکل – 4مجزا بودن فرآیندها در لینوکس

در سرورهای  windowsدر اغلب اوقات الزم
است که عمل یکپارچهســازی انجام شود در
صورتيكــه Linux Serverقابلاعتماد و
قابل سرویسدهی در همهی زمانها است.

یک فرآیند توسط کاربری که آن را آغاز کرده
است شناخته میشــود .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
شناســهی فرآیند در مقابله با مجوزهای مورد  -2امنيت ()Security
سیســتمعامل لینوکــس نســبت به ســایر
نیازش میباشد.
سیستمعاملها ایمنتر اســت چراکه در این
اینک به بررسی برخی از مهمترین خصوصیات سیستمعامل هر  Processاز سایر فرآیندها
شبکههای کاربردی تحت لینوکس میپردازیم :مجزا اســت .بهعبارت دیگر ،در لینوکس یک
 -1پایداری و قابلیت اطمینان  ( Stability andفرآینــد نمیتوانــد به منابع ســایر فرآیندها
دسترســی پیدا کند .از همین رو اســت که
)Reliability
پایــداری بهمعنی اجرایی بودن سیســتم به ویروسهــا و مخربهای امنیتی به ســختی
مدت بســیار طوالنی بدونوقفه و شکســت ،خواهند توانست در ســرورهای لینوکسی به
یکی از مهمترین ویژگیهــا و دالیل انتخاب منابع سیستم دسترسی پیدا کنند .شکل 4این
سیســتمعامل  Linuxبرای سرور شبکههای موضوع را نشان میدهد.
برای ایمنســازی لینوکس ،مکانیســمهای
نرمافزاری کاربردی و تخصصی است.
مورد دیگری که پایداری سیســتم را بیشــتر امنیتی متنوعی به کار گرفته شــده است که
میکند عدم نیاز به راهاندازی مجدد ( )restartعبارتند از:
است .در سرورهای تحت  ،windowsپس از  : Control Groupsاین قابلیت به admin
هر یک از تغییرات سیســتمی ،بهطور معمول های سیستم این امکان را میدهد تا فرآیندها
نیاز به راهاندازی مجدد بوده که باعث وقفه در و منابع مختص به آنهــا را در قالبcgroup
کار سیستمهای اجرایی میشود .در سرورهای های مختلف گروهبندی کنند.
 Linuxتقریبــا ميتــوان تمــام تغییــرات  :Linux Containersکانتینرهای لینوکس
پیکربندی سیســتمی را در حالی که سیستم ( )LXCاین امــکان را فراهم میســازند تا
چندین سیستم لینوکسی مجزا از یکدیگر را
در حال اجرا و کار میباشد ،انجام داد.

بر اساس  cgroupها روی یک سیستم اجرا
کنند.
 :Virtualizationدر لینوکس با سختافزار
سیســتم به گونهای رفتار میشود که نه تنها
فرآیندهــا مجــزا از یکدیگر میشــوند ،بلکه
چندیــن سیســتم را نیز میتــوان از طریق
یسازی" بهصورت همزمان اما مجزا از
"مجاز 
یکدیگر از طریق ماشینهای 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 دسترسیها از سه
حالت خواندن ،نوشتن و اجرا استفاده میکند
که این سه مورد با DAC (Discretionary
 )Access Controlمدیریــت میشــود و
شــامل دو بخــش  Classو Permission
اســتClass .ها بــرای مدیریــت کاربران و
Permissionهــا نوع و ســطح دسترســی
کاربران را نشان میدهد.
Discretionary Access Control
بهمعنی کنترل دسترســی احتیاطی است و
همانطور که گفته شد مکانیزم آن با کالسها
و دسترســیها پیاده شده است .لینوکس یک
سیســتمعامل چنــد کاربره اســت و همهی
دایرکتوریها و فایلهایی که در داخل آن وجود
دارند ممکن اســت برای همه قابل دسترس
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فنی

باشد ،بههمین منظور برای محافظت از آنها در
برابر دسترسیهای غیرمجاز ازPermission
ها استفاده میکنیم .هر دایرکتوری یا فایل در
سیستمعامل لینوکس دارای یک سری سطوح
دسترســی اســت که نمایانگر کارهایی است
کــه کاربر موردنظر ما میتوانــد بر روی فایل
یا دایرکتوری موردنظر انجام بدهد ،ســطوح
دسترســی یــا  Permissionدر لینوکس
بهصورت کلی به ســه نوع Accountاعمال
میشود:
 .1مالک یــا  Owner: Accountهایی که
مالک فایل اســت( .ایجادکننــدهی یک فایل
همیشه مالک آن است )
 .2گــروه یــا : Groupاعضــای گروهی که
مالکیت فایل موردنظر را بر عهده دارند.
 world .3یــا تمامی کاربــران دیگری که
در سیســتمعامل لینوکس قرار دارند ،چیزی
معادل  everyoneدر ویندوز
کاربران در سیســتمعامل لینوکس میتوانند
دسترسیهای زیر را داشته باشند:
 :read.1مجــوز خواندن محتویات یک فایل
است.
 :write.2مجوز ذخیره کــردن اطالعات بر
روی فایــل موردنظر و قــرار دادن آن بر روی
دیسک است.
 :Execute.3مجوز اجرا کردن یک فایل یا
وارد شدن به یک دایرکتوری است.
 Permissionها میتوانند بهصورت ترکیبی
به هر روشــی اعمال شوند ،مالک یا owner
میتواند فایل را باز کند ،آن را بخواند ،بر روی
آن اطالعاتی اضافه یــا حذف کند و اگر فایل
اجرایی باشد ،میتواند آن را اجرا کند .اعضای
گروهها میتوانند فقط فایل موردنظر را بخوانند
و آن را اجرا کننــد و در نهایت باقی کاربرانی
کــه در لینوکس وجود دارنــد تنها میتوانند
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محتویات فایل موردنظر را با توجه به دسترسی
 readمطالعه کنند .سطوح دسترسی فایلها
و  folderها در سیستمعامل لینوکس توسط
دستور  ls –lقابل مشاهده است.
هر کالس میتواند بهصورت جداگانه دسترسی
متفاوتی داشــته باشــند و با عدد سه رقمی
تعیین میشوند که یکان آن مربوط به کاربران
نامرتبط ،دهگان آن مربوط به گروه و صدگان
آن مربوط به مالک میباشد که میتواند از یک
تا هفت را شــامل باشد ،فرمت کلی آن به این
صورت است:
 rwx-rwx-rwxب همعنــی read/write/
 executeمیباشد ،بهعنوان مثال فرمت عدد
 ۷۵۵بهصورت زیر است:
، rwx r-x r-xیعنی مالک دسترســی کامل
دارد ولی دو کالس بعدی دسترســی نوشتن
ندارند.
5

5

7

world

group

owner

r+x

r+x

r+w+x

1+0+4

1+0+4

1+2+4

در سیســتمعامل لینوکس سطوح دسترسی
بهصورت مخفف شــده و حــرف نمایش داده
میشــوند ،در مثــال بــاال حــرف  rب همعنی
دسترسی ، readحرف  wب همعنی دسترسی
 writeو حرف  xبهمعنی دسترسی execute
است .ســطوح دسترسی در نتیجه دستور باال
در انتهای سمت چپ خروجی دستور نمایش
داده شــدهاند .اولین کاراکتر در این خروجی
نمایانگر این اســت که محتوا یک فایل است
یا یــک دایرکتوری ،اگر حــرف  dدر ابتدای
خط ،نمایش داده شــود ،نمایانگر دایرکتوری
است .باقیماندهی قســمتها به سه قسمت
سهتایی ،یعنی ن ُه قسمت تعریف میشوند که
هر ســه قسمت از آنها بهترتیب از سمت چپ

به راســت متعلق به دسترسیهای، owner
دسترســیهای  groupو دسترسیهای all
 usersاســت .دسترسیها در نهایت میتواند
بهصورت سه عدد نمایش داده شود ،اگر ما هر
قسمت را سه قسمت کنیم ،یعنی ن ُه قسمت را
به سه گروه سه قسمتی تقسیم کنیم ،هر کدام
از این قسمتها میتواند یک عدد را بهترتیب
در خودش جای بدهد ،بــرای مثال عدد اول
از ســمت چپ به راســت هر کدام از این سه
قســمت عدد  4عدد دوم عدد  2و عدد سوم
عدد  1خواهد بود ،یعنی اگر کسی دسترسی
به فایل با عدد  4داشته باشد به فایل موردنظر
دسترســی  Readدارد ،اگر دسترســی عدد
 2باشد دسترســی خواندن یا Writeدارد و
اگر عدد  1را بهعنوان دسترســی داشته باشد
دسترسی اجرا کردن یا  executeدارد ،برای
مثال اگر کسی دسترسی  5داشته باشند یعنی
کاربر هم دسترسی  readدارد و هم دسترسی
 . executeمــا میتوانیم اعداد را با هم جمع
کنیم ،یعنی عدد  5ترکیب شدن دسترسیهای
 4و  1خواهد بود .ماکزیمم دسترســی به یک
فایل یا دایرکتوری عدد  7است ،یعنی همهی
دسترسیها را دارد و این عدد از ترکیب کردن
 4بهعالوه  2بهعالوه  1بهدســت آمده اســت.
یعنی سه قسمت دسترســی به فایل با توجه
به مفاهیم گفته شــده دارا میباشد ،بنابراین
ماکزیمم دسترســی به یــک فایل عدد 777
خواهد بود یعنی هم مالک دسترســی کامل
دارد ،هم گروه و هم  otherدسترســی کامل
دارد .عدد  777میتواند در بحث امنیت بسیار
خطرناک باشد.
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کنترل تولید نفت توسط اعضاي اوپكپالس و تقویت بازار در ماههای مه و ژوئن
باالخره در روز  ۱۰ژوئــن ،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 ۲۰درصد کاهش تولید اوپکپالس
را تجربه کرد .در این روز ،ائتالف ۲۳کشــور
موسوم به "اتحاد اوپکپالس" بهدلیل شیوع
ویــروس کرونا و تضعيف بــازار نفت ،در پي
توافقــي براي كاهــش روزانــه ۹/۷ميليون
بشــكهاي در ميزان توليد خــود ،مجددا به
اجماع رســيدند .بررسیها نشان میدهد که
در توافق اخیر۱۳ ،کشــور عضو اوپك میزان
تولید خــود را در مجموع به ۲۴/۳۲میلیون
بشکه در روز رساندند ،كه نشان از پايبندي
۸۲درصدي اعضاي ايــن گروه به اين توافق
است .اما طبق محاســبات موسسات نفتی،
روســیه و ۹شــریک دیگــر نیز بــا تولید و
ارســال روزانه ۱۳/۸۹میلیون بشکه در این
رابطــه ،عملکــرد بهتری داشــتهاند .اتحاد
اوپكپــاس در جلســهی روز  ۶ژوئن خود
اعالم كــرد ،برنامه کاهش تولید تا پايان ماه
ژوئیه اجرا میشــود ،زیرا این گروه درصدد
تســریع در بهبــود بازار هســتند .بنابراین،
عملكــرد و ميــزان هماهنگی اعضــا با اين
توافق بهصورت پیوســته و بــا جزئيات الزم
مورد بررســي قرار خواهد گرفت و هرگونه

عدم پايبندي بهميزان ســهميهی اختصاص
داده شده در ماههاي مه و ژوئن ،بايستي در
تابستان جبران شود .البته ،برخی از اعضای
اوپک ماننــد عراق ،نیجریه و آنگوال بههمراه
اعضــای غیراوپک از جمله قزاقســتان ،قبال
توســط همتایان خود بهخاطــر تولید مازاد
بر ســهميه مورد بازخواســت قرار گرفتند.
بررسیها نشان میدهد که در میان اعضاي
اين ائتالف ،عــراق بهمدت طوالنی از میزان
ســهمیهی تولید خود فراتر رفته و تولید آن
در ماه مه ۴/۱۹میلیون بشــکه در روز بوده
که این رقم تقریبا ۶۰۰هزار بشــکه در روز
بیشــتر از سهمیه آن اســت ،اگرچه در ماه
ژوئن تولید خود را کاهش داه است که البته
میتواند ناشــی از عدم تقاضا برای نفت وی
در بازار نیز باشــد .همچنین ،بر اساس آمار
و اطالعات اعالم شــده ،کشورهای نیجریه،
آنگوال و قزاقســتان بهترتیــب ،۳۰۰.۰۰۰
 ۹۰.۰۰۰و ۱۶۱.۰۰۰بشکه در روز بیشتر از
میزان ســهمیهی خود نفت تولید کردهاند.
البتــه ،وزرای هــر چهــار کشــور ،مجددا
پایبنــدی خود را به توافق اوپکپالس اعالم
کرده و متعهد شــدند کــه عملکرد خود را
بهبود بخشند .همچنین روسیه ،عضو اصلی
غیراوپک۱۱۰ ،هزار بشــکه در روز بیشتر از
ســهمیهی خود یعنی ۸/۶میلیون بشکه در

روز نفت توليد کرده است.
مجموعــهی کشــورهای عضــو ائتالف در
توافقنامهی همــکاری(Declaration of
 )Cooperationخــود در نشســت ماه
آوریل بر ســر کاهش تولید در ســه مرحله
بهترتیب ۹ ،میلیون و ۷۰۰هزار بشــکه برای
مــدت دو ماه۷ ،میلیون و ۷۰۰هزار بشــکه
برای ۶ماه و ۵میلیون و ۸۰۰هزار بشــکه در
روز برای ۱۶ماه به توافق رسیده بودند.
بههمین دلیل بود که با اقدام فوق ،بازارهای
جهانی نفــت در ماههای مه و ژوئن افزایش
قیمت را تجربه کردند بهطوریکه قیمت هر
بشکه نفتخام شاخص برنت( )Brentدریای
شمال در بازار بورس لندن از ۲۶/۴۴دالر در
روز اول مــاه مه بــه ۴۱/۱۵دالر در روز در
آخــر ماه ژوئن و قیمت هر بشــکه نفتخام
شــاخص دبلیو.تــی.آی (West Texas
 )Intermediateآمریــکا از بشــکهای
۱۹/۷۸دالر در اول مــاه مــه به ۳۹/۲۷دالر
در آخریــن روز ماه ژوئــن افزایش یافتند و
بهعبارتــی ،با تالش بیشــتر اوپکپالس در
مدیریت تولیــد و عرضهی نفت به بازارهای
جهانی ،بــار دیگر تقویــت قیمتها حاصل
شــد ،اگرچه واردکنندگان نفت نیز همواره
بهدنبال نفت ارزانتر در بازار در مقایســه با
اوپکپالس خواهند بود.

توسعهی انرژيهای پاك و تاثیر آن در پیشبینی آیندهی قیمت نفت  
بهدنبال افزایش روند اســتفاده از انرژیهاي
پاك (و با کربن كمتر) بهجای ســوختهای
آالینده و فسیلی و بهویژه در پي همهگيري
ويروس كرونا ،شــركت نفــت بريتانيا (،)BP
بــرآورد روند بلندمدت كاهــش قیمت نفت

و گاز و متعاقبــا ارزش داراییهــای بخــش
باالدســتی خود را مجددا مورد بازبینی قرار
داد .این شــرکت میانگیــن قیمت نفتخام
شاخص برنت ( )Brentدریای شمال را حدود
۵۵دالر در هر بشــکه و قیمــت گاز طبیعی

در بــازار گاز ( Henry Hubآمریکا) را حدود
۲/۹۰دالر برای هــر  MMBtuدر نظر گرفته
اســت ،كه در مقایســه با پیشبینیهای ماه
نوامبر گذشــته برای دورهی زمانی سالهای
 ۲۰۲۱-۵۰بهترتيــب  ۲۷و ۳۱درصد كاهش

71

