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Administrative Shareها در واقع  Shareهای پیشفرض سیستم عامل ویندوز هستند که توسط بیشتر ویندوزهای مبتنی بر پایه  NTمانند
) (NT, 2000,XP,2003, Vista, Windows 7 Windows 8به وجود می آیند .این  Shareهای پیشفرض هر پارتیشن موجود در سیستم را
به اشتراک می گذارند .این  Shareها به هر کسی که به عنوان عضو گروه Administratorاحراز هویت کرده باشد ،اجازه دسترسی به دایرکتوری
اصلی هر هارد درایو موجود روی سیستم را می دهند .این  Shareها عموما در خارج از محیط  Enterpriseاستفاده نمی شوند و به صورت پیشفرض
روی نسخه های خانگیWindows 7 ،Vista ، XPو  Windows 8قابل دسترسی نمی باشند .در اصل وجود این Shareها برای اهداف
مدیریتی می باشد .این  Shareها به منظور پشتیبانی از راه دور توسط مدیرهای شبکه به وجود آمده اند .

نام های  Shareها
 Administrative Sharesعبارتی است که توسط  Microsoftبرای مجموعه ای از منابع به صورت پیش فرض به اشتراک گذاشته شده تعیین
شد که به شرح زیر هستند :



هر  Drive Letterبه اضافه عالمت ( $فقط پارتیشن های مربوط به همان کامپیوتر ،نه هر دستگاه جداشدنی از سیستم مانند
 ،CD/DVDدرایو های ذخیره USB
 : $adminبرای به اشتراک گذاری دسترسی به  %SYSTEMROOT%که معموال  C:\WINDOWSیا  C:\WINNTمی باشد

عالمت  $اضافه شده به انتهای این اسم ها به معنی مخفی بودن این  Shareها می باشد .ویندوز این چنین  Shareهایی را در میان  Shareهایی
که در طی پرس و جو های عادی ) (Typical Queriesتوسط کاربران انجام می شود را لیست نمی کند .این بدان معنا است که برای دسترسی به
 ،Administrative Shareباید نام آن  Shareرا بدانیم.عموما بر این عقیده هستند که هر  Shareکه اسم آن به  $خاتمه یابد ،یک
Administrative Shareمی باشد .به موجب تعریف مایکروسافت از عبارت ، Administrative Shareاین برداشت اشتباه می باشد .با وجود این
که هر  Shareحتی ) (Non-Administrative Sharesمی توانند  $در انتهای اسم خود داشته باشند ،اما فقط آن  Shareهای پیش فرض که
توسط ویندوز به وجود آمده و دارای  $در انتهای اسم خود هستند ،به عنوان  Administrative Shareدر نظر گرفته می شوند.آدرس  UNCکلی
برای یک  Administrative Shareبه صورت زیر است :
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1\\NetworkComputerName\(Drive letter)$
برای مثال :
1\\ComputerName\C$
این نمایانگر  Administrative Shareمربوط به پارتیشن " "Cروی کامپیوتر ""MyComputerمی باشد .این ساختار برای هر درایو متعلق به
کامپیوتر درست می باشد .مانند ( \\MyComputer\e ، \\MyComputer\dبا درنظر گرفتن اینکه  Dو  ،Eدرایو متعلق به کامپیوتر بوده و
دستگاه جداشدنی نیستند)
1\\MyComputer\ADMIN$
این نمایانگر  Administrative Shareمربوط به  %SYSTEMROOT%در کامپیوتر " "MyComputerمی باشد .

طریقه  Hideکردن  Administrative Shareها
این  Administrative Shareها می توانند توسط فردی با سطح دسترسی Administratorحذف شوند .ولی پس از  Restartکردن کامپیوتر
مجددا به صورت خودکار ایجاد خواهند شد .با اعمال تغییراتی در  Registryکه در زیر آمده اند ،می توانید تمامی  Administrative Shareها را
مخفی (حذف) نمایید .اگر این تنظیمات موجود نیستند ،آنها را باید ایجاد کنید :

برای  Serverها
.1
.2
.3
.4
.5

ابتدا  Runرا بازکردهRegedit ،را تایپ کرده و  Enterرا فشار دهید.
به شاخه  HKEY__LOCAL__MACHINEبروید.
به زیرشاخه  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parametersبروید.
یک کلید از نوع  REG__DWORDبا نام  AutoShareServerایجاد کنید.
برای مخفی کردن  Administrative Shareها ،مقدار کلید ایجاد شده را به  0و برای نمایان شدن آنها ،مقدار کلید را به  1تغییر دهید.

برای  Clientها
ابتدا  Runرا بازکردهRegedit ،را تایپ کرده و  Enterرا فشار دهید.
.1
.2
.3
.4

به شاخه  HKEY__LOCAL__MACHINEبروید.
به زیرشاخه  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parametersبروید.
یک کلید از نوع  REG__DWORDبا نام  AutoShareWksایجاد کنید.
برای مخفی کردن  Administrative Shareها ،مقدار کلید ایجاد شده را به  0و برای نمایان شدن آنها ،مقدار کلید را به  1تغییر دهید.
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طریقه  Disableکردن  Administrative Shareها
مایکروسافت جزییات زیادی را در مورد شیوه  Disableکردن  Administrative Shareها بیان نکرده است .دستور :
1NET SHARE C$ /delete
را می توان برای  Disableکردن  Root Shareدر یک کامپیوتر تحت شبکه اجرا کرد .مشکل اینجاست که پس از  Restartکردن کامپیوتر ،این
Shareبه صورت خوذکار ایجاد خواهد شد.یک راه حل معمول ،ایجاد یک  Batch Fileاست که حاوی دستورهایی برای غیر فعال کردن
Administrative Shareها میباشد( .این  Shareها توسط دستور " "NET SHAREقابل مشاهده می باشند) و سپس می بایست این فایل
Batchرا توسط  Windows Task Schedulerدر بخش  Startupقرارداد که با هر بار روشن شدن سیستم ،اجرا شود .معموال دستورات زیر در
قالب یه فایل  Batchمی توانند  Administrative Shareهای  Windows XPیا  Windows Vistaرا غیرفعال نمایند :
1
NET SHARE C$ /delete
NET SHARE D$ /delete
2
NET
SHARE admin$ /delete
3
همچنین از طریق بخش  Shared Foldersدر  Computer Managementنیز می توان نسبت به غیر فعال کردن این  shareها اقدام کرد.
بدین گونه که
.1
.2
.3
.4

روی  Iconمربوط به  My Computerراست کلیک کرده و گزینه  Manageرا انتخاب کنید( .و یا در ،Runعبارت compmgmt.msc
را تایپ کرده و  Enterرا فشار دهید)
در سمت چپ به قسمت  Shared Foldersو سپس به قسمت  Sharesبروید.
همان گونه که مشاهده میکنید ،تمامی  Shareها (چه آنهایی که توسط کاربر ایجاد شده اند و چه  Administrative Shareها) قابل
مشاهده هستند .روی Administrative Shareمورد نظر راست کلیک کرده و گزینه  Stop Sharingرا انتخاب کنید.
پنجره هشداری با مضمون اینکه "این  Shareبرای اهداف مدیریتی ایجاد شده است و پس از  Restartشدن سرویس ، Serverمجددا
ایجاد خواهد شد" ظاهر میگردد .روی  Yesکلیک کنید.

طریقه فعال کردن  Administrative Shareدر  Windows VistaوWindows 7
به صورت پیش فرضWindows Vista ،و نسخه های جدیدتر ویندوز مانع از دسترسی حساب های کاربری  Localبه Administrative
Shareها تحت شبکه می شوند .
برای فعال کردن  Administrative Shareها ،می بایست تغییری در  Registryاعمال کنید .برای این منظور ،وارد  Registryشوید :
.1
.2
.3
.4

به شاخه  HKEY__LOCAL__MACHINEبروید.
به زیرشاخه  Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Systemبروید.
یک کلید از نوع  REG__DWORDبا نام  LocalAccountTokenFilterPolicyایجاد نمایید.
مقدار آن را به  1تغییر دهید.

پس از Hidden Share ، Restartاز کامپیوترهای دیگر قابل دسترسی می باشد .توجه کنید که این تغییر در ، Registryمحدودیت های ویندوز
روی  User Account Controlاز راه دور را حذف می کند  ،به جای  Restartکردن  ،شما احتماال قادر به اجرای ' 'net stop serverو 'net
'start serverاز یک  Command Promptبا دسترسی مدیر هستید .
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طریقه فعال کردن  Administrative Shareدر Windows XP Service Pack
1,2,3
به صورت پیش فرضWindows XP SP3 ،مانع از دسترسی به  Administrative Shareتحت شبکه می شود.برای فعال کردن
 Administrative Shareشما می بایست :




Explorerرا باز کرده و به منوی  Toolsرفته و  Folder Optionsرا انتخاب کنید.
به تب  Viewرفته و تا پایین صفحه تا آخر قسمت  Advanced Settingsبروید.
اطمینان حاصل کنید که ") "User simple file sharing (Recommendedانتخاب نشده است.

این راه می بایست بدون نیاز به ، Restartکار کند .توجه نمایید که نسخه Windows XP Homeاین گزینه را نداشته و بنابراین نمی تواند
Administrative Shareرا نشان دهد .

امنیت و ممانعت از دسترسی
غیر فعال کردن  Administrative Shareها خیلی از خطرهای امنیتی شناخته شده را خنثی می کند .برای مثال ،ویروسی مانند کرم
 ،Confickerحمله هایی موسوم به  Dictionary Attackرا روی  Administrative Shareانجام می دهد.روش های گوناگون برای ممانعت از
دسترسی از راه دور روی محتویات کامپیوترعبارتند از :







""Administratorsرا از تب  Securityمربوط به پارتیشن مذکور حذف نمایید .این باعث ممانعت از دسترسی  Administratorهای
خارج از کامپیوتر به پارتیشن مذکور می شود ،در عین حال  Administratorهای داخلی کامپیوتر کماکان میتوانند به پارتیشن دسترسی
داشته باشند.
سرویس  File and Printer Sharingرا متوقف کنید( و یا پروتوکل  NetBTرا غیر فعال کنید.سرویس  Workstationرا متوقف و یا
غیر فعال کنید.
قوانینی روی  IPSecبرای ممانعت از ارتباطات داخلی ) (Inbound Connectionsروی tcp 445و udp 445وضع نمایید.
آن دسته از افرادی که نمی خواهید دسترسی داشته باشند را از گروه  Administratorsحذف نمایید.
فایل های محرمانه خود از از طریق فناوری هایی مانند  EFSو ، RMSکد گذاری ) (Encryptکنید.
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امن کردن  Shareها
 DACLهای موجود روی  Administrative Shareها حتی توسط مدیر داخلی کامپیوتر نیز قابل ویرایش نیست .با شروع Windows XP
Home Editionو نسخه های ویندوزی کالینتی پس از آن ،ویندوز ویژگی " "ForceGuestرا وقتی که مدیر داخلی بدون گذرواژه باشد ،استفاده
می کند .وقتی یک کاربر از راه دور به کامپیوتر)  Windows XPو ویندوزهای پس از آن) که دارای حساب کاربری مدیر بدون  Passwordمیباشد،
احراز هویت )(Authenticateمی کند مثل  Mapکردن به یکی از  Administrative Shareها) ویندوز به  Sessionآنها یک ژتون دسترسی
مهمان ) (Guest Access Tokenاعمال می کند (و نه ژتون دسترسی مدیر) .این کار به طور قابل بحث دارای امنیت بیشتری در مقابل حمله های
از راه دور میباشد (در مقایسه با  Passwordهای ضعیف یا  Passwordهایی که حدس زدنشان راحت میباشد).









 : $Printاین  Shareبرای مدیریت  Printerها به صورت  Remoteاستفاده میشود .
 : $Faxاین  Shareتوسط کالینت ها برای ارسال  Faxاستفاده میشود .
 : $IPCاین هم یکی از  Hidden Shareها یا همون  Administrative Shareها می باشد که توسط سرویس  Serverکنترل
میشود .با متوقف کردن این سرویس IPC$هم پاک میشود  IPC$که مخفف  Inter-Process Communicationاست ،با استفاده از
سرویس  RPCیا همون ، Remote Procedure Callبه  Clientاجازه میدهد که دستورها را به  Serverبفرستد .دستورهایی مانند:
لیست کردن همه  Shareها
لیست کردن همه کاربران
لیست کردن فایل های داخل یکShare
Stopو  Startکردن سرویس ها
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