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 اینترنالز   ویندوز 
 « مفاهیم پایه و ابزارها   : 1  خش ب » 

 ۱۳۹۹ وریشهر ۲۴ -دوشنبه  :  فیتالتاریخ 

 پاد تیم فنی آزمایشگاه امنیت کیتهیه شده توسط  

 مفاهیم و ابزارها 
 عاملپایه سامانه  اصطالحات  و  کلیدی مفاهیم  ما  ،ویندوز اینترنالز  سلسله مقاالتاول    قسمت  در

 نویسیبرنامه   هایرابط  قبیل  از  کرد،  خواهیم  استفاده  سلسله مقاالت  این  طول  در  که  ویندوز

مفهوم   ،کرنل  مُد  و  کاربر  مُد  ،NET.فریمورک    ،WinRTفناوری    ،COMوری  فنا  ،1ویندوز

OneCore ،    های  در قسمت  .ددا  خواهیم  مورد بررسی قرار   راو دیگر مفاهیم مهم ویندوزی

اینترنابعدی   ویندوز  مقاالت  مفاهیم  سری  به  پروسه لز،  مانند  جابدیگر  تردها،  حهاها،  ظه اف، 

 آشنا شویم.  خت تا مرحله به مرحله با معماری ویندوز و ... خواهیم پردا MMUجازی، نقش  م

 

 : لیدواژهک 

 عماری ویندوز، مفاهیم ویندوز، ویندوز اینترنالزم
 

 ندوز یعامل و سامانه   یها سخه ن
  یندوزو  یل از قب  یکروسافتما  ینترور و کالسعامل  امانهنسخه س  یدترین جد  سلسله مقاالت  ینا

( یتیب  64)نسخه    2012سرور    یندوزو  ،بیتی(  64بیتی، نسخه آرم و نسخه    32)نسخه    10ویندوز  

 یهانسخه  یتمام  یبراسلسله مقاالت  این  خاص که متن    ید. مگر در مواردندهی را پوشش م

 
1 Windows API 

ا  یندوزو  عاملسامانه با  دارد.  پا  ینکاربرد  به عنوان اطالعات  ها، شماره نام  1جدول    یه،حال، 

 کرده است.  یسترا ل یندوزانتشار محصوالت و یخو تارداخلی نسخه 

 عامل ویندوز های مختلف منتشر شده سامانهنسخه : ۱  دولج

 اریخ انتشار ت ماره داخلی ش ام محصول ن
 NT 3.1 3.1 July 1993یندوز و

 NT 3.5 3.5 September 1994یندوز و

 NT 3.5.1 3.5.1 May 1995یندوز و

 NT 4.0 4.0 July 1996یندوز و

 December 1999 5.0 2000یندوز و

 XP 5.1 August 2001یندوز و

 March 2003 5.2 2003یندوز سرور و

 January 2007 (Build 6000) 6.0 یندوز ویستا و

 March 2008 (Build 6001) 6.0 2008یندوز سرور و

 October 2009 (Build 7600) 6.1 یندوز هفت و

 R2 6.1 (Build 7600) October 2009 2008یندوز سرور و

 October 2012 6.2 8یندوز و

 October 2012 6.2  2012یندوز سرور و

 October 2013 6.3 8.1یندوز و

 R2 6.3 October 2013 2012یندوز سرور و

 July 2015 (Build 10240) 10.0 10یندوز و

 November 2015 (Build 10586) 10.0 1511نسخه  10یندوز و

 July 2016 (Build 14393) 10.0 1607نسخه  10یندوز و

 October 2016 (Build 14393) 10.0 2016ور یندوز سرو

 عاملسامانه   ینا  یبه شماره نسخه داخل  Windows 7در نام محصول    7شماره    ید،وجه کنت

محصول است. در واقع، به    ین ا  یدیتول  یندکسشماره ا  یانگر عدد فقط نما  ینکند، ای اشاره نم
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 7 یندوزو عاملسامانه یخه داخلشماره نس ی،کاربردهایبرنامه  1ی منظور کاهش مسائل سازگار

 داده شده است.   یشنما 1است که در جدول  6.1در اصل 

برنامه   یژگیو  ینا مویندوز    یکاربرد  یهابه  برایاجازه  اصل  یبررس  یدهد  نسخه   ی شماره 

موضوع   ینا یگرکنند، به عبارت دیم رفتار یستاو یندوزرفتار کنند که در و 7 یندوزهمانطور در و

م پوشی باعث  از  برنامه   یچیدگید  عملکرد  و  پلتفرم    یکاربردیهاتوسعه    ی هاعاملسامانه در 

 کاسته شود.   یکروسافتما

 یابهاشماره ساخت و شماره نسخه مش   R2 2008سرور    یندوزو و  7  یندوز، وایان ذکر استش

با این حال، با    د.انشده  یجادا  یندوزو  عاملسامانهاز پلتفرم    ایمشابه  2یهبا کد پا   هاآن   یرادارند، ز

 به روزرسانی شد.  10، نسخه داخلی هم به 10شروع ویندوز 

ویندوز    کته:ن شروع  برنامه 8با  رابط  به GetVersionExنویسی  ،  صورت   ، 

سامانه فرض  پیش نسخه  را  شماره  می   6.2عامل  اکنون  ادبازگشت  تابع  )این  د 

ن مسئله به منظور منسوخ اعالم شده است(. همانطور که پیش از این ذکر شد، ای

با این حال، در بسیاری از حفظ سازگاری و مسائل مرتبط با آن رخ داده است.  

عامل ویندوز یک رویکرد  شرایط این رویکرد برای شناسایی نسخه و مدل سامانه 

عامل نیاز دارید، وجود، اگر به نسخه اصلی سامانه   رود. با اینخوب به شمار نمی 

دیگر های جدید  یا رابط  VerifyVersionInfoمانند  توانید از توابع جدید  می 

قبیل    Helper APIیا    ویندوز کمکی    ،IsWindows8OrGreaterاز 

IsWindows10OrGreater  ،IsWindowsServer   .و ... استفاده کنید 

 verهده نسخه سامانه عامل ویندوز، می توانید از ابزار تحت کنسول  ایان ذکر است، برای مشاش

کن ابزاستفاده  این  دستور  ید.  با  را  آن  توانید  می  که  است  گرافیکی  نسخه  دارای  همچنین  ار 

winver    نمایش می دهند.   10، خروجی این ابزار را در سامانه عامل ویندوز  1اجرا کنید. تصویر 

 
1 Comptebility 

 
 10در ویندوز   winverو  ver فرمانخروجی :  1صویر ت

 های آینده ویندوز و نسخه   10یندوز  و
عامل ویندوز را فت اعالم کرد با سرعت بیشتری از این پس سامانه، مایکروسا10ز ا ارائه ویندوب

رسمی وجود نخواهد داشت به جای آن، نسخه    11روزرسانی خواهد کرد. همچنین ویندوز  به 

روزرسانی خواهد کرد. در زمان نگاشت  به یک نسخه جدید به را    10عامل ویندوز  جاری سامانه

 روزرسانی از این جنس توسط مایکروسافت صورت گرفته است.  به این سلسله مقاالت، دو 

  Novemberو ماه    2015گر به سال  صورت گرفت که اشاره  1511روزرسانی با شماره  ولین بها

  Julyو ماه    2016گر به سال  که اشارهت  صورت گرف  1607روزرسانی با شماره  است. دومین به 

 شود. شناخته می  Anniversary Updateروزرسانی همچنین با عنوان است. این به 

2 Code Base 
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عامل ویندوز را مبتنی بر از نظر معماری داخلی، مایکروسافت هنوز سامانه   کته:ن

دارای نام   10کند. به عنوان مثال، نسخه اول ویندوز  یک قاعده مواج ایجاد می 

به Threshold 1ز  رم نام   November  2015روزرسانی  ، در حالیکه  دارای 

به   Threshold 2رمز   بعدی  فاز  سه  همچنین  با بود.  مایکروسافت  روزرسانی 

 Redstone 3و همچنین   Redstone 2، (1607)نسخه  Redstone 1عنوان 

 شود.  شناخته می 

 1و مفهوم یک هسته   10یندوز  و
سالیان،  د طول  سامانه ر  از  متفاوت  نسخه  برای  چندین  مایکروسافت  توسط  ویندوز  عامل 

عامل اصلی ویندوز اگون توسعه داده شد. به عنوان مثال، در کنار سامانهافزارها و شرایط گونسخت 

عامل ویندوز شود، یک انشعاب از سامانه روی کامپیوترهای دسکتاپ اجرا می مایکروسافت که بر  

 شود. اجرا   XBOX 360ایجاد شد که بر روی کنسول بازی   توسط مایکروسافت 2000

شود که بر  شناخته می  2موبایلیرد که با عنوان ویندوز  مچنین یک نسخه از ویندوز وجود داه

در حقیقت یک انشعاب از    موبایلیعامل ویندوز  . سامانه استاجرا    ی موبایل قابلهاروی گوشی 

Windows CE   نگهداری و توسعه  به هر صورت،  .  عامل بالدرنگ مایکروسافت( است)سامانه

. آیدحساب میاست که یک کار دشوار به    ضحواتوسط مایکروسافت  های عامل  تمامی این سامانه

را ی  اصلی  هاها و باینریاز همین روی، مایکروسافت بعدها تصمیم گرفت، پشتیبانی از کرنل

 یکی کند.  

شروع شد که دارای یک کرنل مشترک با   8  یلیموباو ویندوز    8دوز  ین تغییرات با انتشار وینا

سرعت گرفت، چون    8.1  یلیموباو ویندوز    8.1  دوزوینسپس این حرکت با انتشار  یکدیگر بودند.  

 همگرا بودند.   3نویسی زمان اجرایدارای یک رابط برنامه 

های  حد در سامانه ، این همگرایی تکمیل شد. به هر صورت، این پلتفرم وا10ا انتشار ویندوز  ب

مایکروسافت   عنوان  اکنون  عامل  می   OneCoreبا  می شناخته  که  روی  شود  بر  تواند 

 
1 OneCore 
2 Windows Phone 

خانگیمپکا موبایل،یوترهای  تلویزیون هوشمند،تبلت  ،  بازی    ،   کنسول،  XboxOneکنسول 

HoloLens  و تجهیزات اشیاء اینترنتی از قبیلRaspberry Pi 2   .اجرا شود 

 
 از تجهیزات گوناگون  OneCoreپوشش ویندوز   : 2صویر ت

برخی از آن را مشاهده   2  ین مسئله البته کامال واضح است، بسیاری از این تجهیزات )در تصویرا

افزاری بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. از همین  افزاری و نرم کنید( از نظر فاکتورهای سختمی

تجهیزات یک مورد کامال  از این  روی برخی  های ویندوز بر  روی، عدم وجود برخی از ویژگی 

 طبیعی است.  

وجود ندارد،    10در ویندوز    کیبورد  پشتیبانی از موس و   HoloLensه عنوان مثال، در تجهیزات  ب

ها برای تجهیزات  این ویژگی  10توان انتظار داشت بر روی ویندوز  و نمی  ها نیاز نیستچون به آن 

HoloLens  باشد باینری  . وجود داشته  این حال، کرنل، درایورها و  در   4پلتفرم   اصلیهای  با 

م سلسله  این  در  یکدیگر هستند.  مشابه  تجهیزات  این  تحلیل  تمامی  و  ورود  ما  قاالت، هدف 

 است.  مایکروسافت OneCoreساختار کرنل 

3 Windows Runtime API 
4 Base platform binaries 
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 1ی ادی بن   می صطالحات و مفاه ا 
کرد که ممکن است    یمجوع خواهر  یمو مفاه  2رهاچتراکاز اس  ی ، ما به برخسلسله مقاالت  ینر اد

  اریمعم سلسله مقاالت  قسمت از    یندر ا  یلدل  یناز خوانندگان ناشناخته باشند. به هم  یبعض  یبرا

 یماستفاده خواه  هاآناز  سلسله مقاالت  که در طول    یمکنی م  یفاصطالحات را تعر  ین، اویندوز

اصطالحات و    ین، با اسلسله مقاالتاین  در مطالعه    یشرویبهتر است قبل از پ  ینکرد. همچن

 .یدکامال آشنا شو یممفاه

 ندوز ی و   ی کاربرد   ی س ی نو برنامه   ی ها ابط ر
واقع  3( Windows API)   ندوزیو  یکاربرد  یسینوبرنامه  ابط ر در  برنامه  کی،    ی سینورابط 

برا  یستمیس مُد کاربر  از معرف  انیاست. شا  کروسافتیما  عاملسامانه   یدر  است، قبل    ی ذکر 

وسامانه   یتیب  64نسخه   نسخه   ندوز، یعامل  وسامانه   یتیب  32  یهادر    ی هارابط   ندوز،یعامل 

برنامهیز  شدند،ی م  خوانده  Win32 API  ،یتیب  32  یسینوبرنامه  م  هاسینو را    ان یبتوانند 

سلسله مقاالت ما فقط از    نیحال، در ا  نیتفاوت قائل شوند. با ا  یتیب  16و    یتیب  32  یهارابط 

رابط  رابط Windows API)  ندوز یو  یسینوبرنامه  یهاواژه  به  اشاره  منظور  به    یها( 

 کرد.  میاستفاده خواه ویندوز یتیب  64و  32 یسینوبرنامه 

 ندوزیافزار وتوسعه نرم  تیدر مستندات ک  ندوزیو  ی سینوبرنامه   یهارابط  :ه کتن

(Windows SDKتشر )در   نیآنال دیمستندات به منظور بازد نیاند. اشده حی

هستند.   www.msdn.microsoft.comآدرس   دسترس  قابل  و  موجود 

ا  انیشا  نیهمچن تمام   نیذکر است،   Microsoft  اتیجزئ  ی مستندات شامل 

Developer Network   پشت  کیکه    شوند ی م منظور  به  از   ی بانیبرنامه 

وتوسعه  ما  ندوزیدهندگان  همچن  کروسافتیتوسط شرکت  سلسله    نیاست.  در 

 Christopheو    Jeffrey Richterنوشته    Windows via C/CPPمقاالت   

 
1 Foundation concepts and terms 
2 Structures 

Nasarre    از انتشاراتMicrosoft  یسینوبرنامه   ی از چگونگ  ی ق یاطالعات دق  

م  ندوزیو  ه یپا  ی سینوبرنامه   یهاطابر  اب را  آن  که  است  به    دیتوانی آورده شده 

همچنین برای مشاهده ویدیوهای   .دیمورد مطالعه قرار بده  شتر یمنظور اطالعات ب

 ( رجوع کنید. لینکبه آدرس )  C++/WinAPIآموزشی در ارتباط با 

 ندوز ی وینویس های برنامهنواع رابط ا
  اند. نوشته شده  Cنویسی ویندوز در حقیقت توابعی هستند که با زبان و قواعد زبان  های برنامه ابط ر

سازی  شوند، از نظر ماهیت پیادهنوشته می توسط شما  Cدر حقیقت تفاوتی ما بین توابعی که در 

نین توابعی  هزار از چ  اکنون صدهاشایان ذکر است،    نویسی ویندوز وجود ندارد.های برنامهبا رابط 

درایور   ،افزارتوانند برای توسعه نرم می هار از آن اافزدهندگان نرمد دارند که توسعهوجودر ویندوز 

 خانه و ... استفاده کنند.بو سرویس و کتا

است،  ق زبان  ابل ذکر  مایکروسافت،  از دالیلی که مهندسان  و    Cیکی  ویندوز  توسعه  برای  را 

العاده و قابل حمل و سرعت فوق   سطح پایین بودن   آن انتخاب کردند،سی  نویهای برنامه رابط 

در این باره  پاد  کیر  تحلیل بدافزاجزیه و  تمقاالت  پنجم سری  قسمت  )در    بودن این زبان است

. همچنین عالوه بر سطح پایین (. برای اطالعات بیشتر به آن مقاالت رجوع کنیدصحبت کردیم

 وجود دارد.  Cها به کدهای نوشته شده توسط زبان  بودن، امکان دسترسی از دیگر

داشت، این زبان دارای معایبی از قبیل عدم   Cهایی که انتخاب زبان  ا این حال، عالوه بر مزئیتب

( و عدم قواعد نامگذاری یکپارچه است. برخی از نتایج  namespaces)م  پشتیبانی از فضای نا

رابط در  معایب،  برنامه این  مانند  نویسی جدهای  متفاوتی  مکانیزم  از  استفاده  در حال  که  یدی 
4COM شوند. هستند، ظاهر می 

  Officeهای کاربردی مجموعه  برای این شکل گرفت که برنامه   COMر حقیقت مکانیزم  د

کنند  یا تبادل  و مابین یکدیگر داده معاوضه    مایکروسافت بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند

3 Windows application programming interface (API) 
4 Component Object Model (COM) 

http://aiooo.ir/
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ی دادن  قرار  قبیل  چارت  )از  مستند    Excelک  یک  حقیقت    .(Wordدرون  در  توانایی  این 

   شود.شناخته می در ویندوز  1(OLEآبجکت ) پیوندسازی و نهفته 

نهفته م و  کانیزم  ویندوز  OLE)آبجکت    وندیپسازی  در  بر  (  مکانیزم  مبتنی  یک  از  استفاده 

  سازی شد شود، پیادهمی خوانده    2(DDE)  داده  دینامیک  تبادلویندوز که  در  رسانی قدیمی  پیام

که ماهیتاً دارای محدودیت بسیار بود. از همین روی مایکروسافت تصمیم گرفت یک مکانیزم  

داخلی ارتباط  برای  ویندوزه مولف  جدید  عنوان    های  با  که  دهد  شناخته    COMتوسعه  اکنون 

 شد. خوانده می OLE 2ابداع شد، و در ابتدا  1993در سال  COMشود. مکانیزم می

اساس  COMانیزم  کم کالینت   بر  اول،  است.  مفهوم  میدو  آبجکت ها  با  طریق  توانند  از  ها 

آبجکترابط  اوقات،  )گاهی  م  COM Serverهای  هایی  ارتباط  ی شناخته  یکدیگر  با  شوند( 

ها، یک مجموعه از قراردادها به همراه متدهای منطقی  برقرار کنند. شایان ذکر است، این رابط

ی  زمجا ع سازی توابکه یک رویکرد برای پیاده 4جدول مجازی  3انیزم ارسالهستند که تحت مک

ها و این موجب سازگاری باینری  است، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  CPPتوسط کامپایلرهای  

، فراخوانی چنین  در نتیجه  شود.کامپایلرها می  Name Manglingحذف مسائل مرتبط با  

و ... ممکن خواهد    C  ،C++  ،Visual Basic  ،C# ،Delphiل  ها از قبیتوابعی از دیگر زبان 

 شد. 

(  EXEیا یک فایل اجرایی )  DLLاز نوع  ک کتابخانه  ، معموال به یCOM Serverصطالح  ا

  COM. شایان ذکر است، مکانیزم  نداسازی شدهدر آن پیاده  COMاشاره دارد که کالس های  

، مدل ترد، و 5های مهم دیگر مرتبط با امنیت، هدایت مستقل پروسه در ویندوز دارای ویژگی

در دسترس    COMکه از طریق    زنویسی ویندوبرنامههای  به عنوان مثال، برخی از رابط .  ...است 

،  DirectShow  ،Windows Media Foundation  ،DirectXگیرند، شامل  قرار می 

 
1 Object Linking and Embedding 
2 Dynamic Data Exchange (DDE) 
3 Dispatch Mechanism 
4 Virtual Table 
5 Cross-Process Marshalling 

DirectComposition ،Windows Imaging Comonent  وBackground 

Intelligent Transfer Service شوند.  می 

همین روی پرداختن به آن در    بسیار پیچیده و گسترده است، از  COMه هر صورت، مبحث  ب

نویسی سیستمی ویندوز  وقتی ما وارد بحث برنامه با این حال، این سلسله مقاالت ممکن نیست.  

 یهاکه در گروهرو به رو خواهیم شد  ی قابل فراخواننویسی برنامه هایبط راهزاران با  شویم،می

 . شوندیم میتقس ریز یاصل

  هیپا  یهاس رویس ‒

  یکامپوننت یهاس رویس ‒

  یرابط کاربر یهاس رویس ‒

   یکیو گراف یاچندرسانه یهاس رویس ‒

  یرسانامیو پ یهمکار یهاس رویس ‒

   یاشبکه یهاس رویس ‒

 وب  یهاس رویس ‒

  ل یاز قب  یدیو کل  هیپا  یهاس یسرو  ی بر رو  ویندوز اینترنالز  سلسله مقاالت  نیکر است، اذ  انیاش

 متمرکز است. یتی، و امن9یو خروج ی، ورود8حافظه  تیری، مد7، تِرَدها6ها پروسه 

 Windows Runtimeیژگی وِ
با عنوان  معرفی کرد که    10نویسی و پشتیبانی از زمان اجرایک رابط برنامه   8عامل ویندوز  امانهس

Windows Runtime  می استشناخته  ذکر  شایان  اوقات  شود.  گاهی   ،Windows 

Runtime  به صورت  WinRT   مبحث  شود که از  نوشته میWindows RT    مجزا است و

 ارتباطی بین این دو وجود ندارد.  

6 Process 
7 Threads 
8 Memory Mangement 
9 I/O 
10 Supporting Runtime 
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های معرفی شد، در حقیقت شامل سرویس   8که در ویندوز    Windows Runtimeیژگی  و

دهندگان کند. توسعه دهندگان نرم افزار ویندوزی کمک شایانی میشود که به توسعه پلتفرمی می

،  Metro Appsکه در گذشته با عنوان  Windows Appsعنوان  ویندوزی باهای برنامه 

Modern Apps  ،Immersive Apps    وWindows Store Apps   ارجاع مورد 

   برند.نهایت بهره را می  WinRT، از قرار می گرفتند

سخت رنامه ب تجهیزات  است  ممکن  ویندوز  کاربردی  تجهیزات  های  قبیل  از  گوناگونی  افزاری 

موبایل، دستگاه   دسکتاپ،  حتی  بازی  و  کنسول  قبیل  از   Microsoftیا    XBOXهایی 

HoloLens .را هدف قرار بدهند   

و    ایجاد شده است   COMبر روی مکانیزم    WinRTنویسی، ویژگی  های برنامه ز منظر رابط ا

در ویندوز اضافه کرده است. به عنوان مثال، متادیتا کاملی   COMچندین افزونه به زیرساخت  

فایلو  WinRTدر   )در  دارد  می   WINMDهای  جود  متادیتا ذخیره  فرمت  بر  مبتنی  و  شود 

.Net    است( که یک مفهوم مشابه درCOM   دهد.را توسعه می   1های نوع دادهبا عنوان کتابخانه 

برنامه حان رابط ز منظر طراا از رابطبسیار منسجم  WinRTنویسی،  های  برنامهتر  نویسی  های 

فضای مراتب  سلسله  از  استفاده  دلیل  به  ویندوز،  ثابت2نامکالسیک  نامگذاری  پترن3،  های  ، 

 است.  4نویسیبرنامه 

( سوژه قوانین جدید هستند، برخالف  Windows Appsویندوزی )  هایاپ ابل ذکر است،  ق

اکنون  برنامه  که  ویندوز  کاربردی  یا    Windows Desktop Applicationهای 

Classic Windows Application   شوند. به این نکته هم دقت داشت باشید،  شناخته می

هر    به تفاوت وجود دارد.    (Applicationکاربردی )هایی  با برنامه  (Appها )اپ در ویندوز بین  

های کاربردی ویندوز بدون چالش و  سی مختلف و برنامه نویهای برنامه رتباط بین رابط صورت، ا

را مورد استفاده   WinRTهای  قسمتی از رابط توانند  های دسکتاپ می سرراست نیست. برنامه 

 را استفاده  COMو    Win32های  توانند بخشی از رابط های ویندوزی میقرار بدهند. متعاقباً، اپ 

 
1Type Libraries 
2 Namespace Hierarchies 

رجوع    MSDNپلتفرم در دسترس هستند، باید به  هایی که برای هر  کنند. برای مشاهده رابط 

 کنید. 

کتابخانه ت در سطح  کنید،  رابطوجه  کتابخانه   WinRTهای  ها،  باالی  بر  رابط هنوز  و  های ها 

ممکن نویسی  های برنامه اند، اگرچه موجودیت برخی رابط نویسی سنتی ویندوز تعریف شدهبرنامه 

هنوز از بخش    Net.همانند    WinRTر هر حال،  د  است، مستندسازی یا پشتیبانی نشده باشد.

 کند.های برنامه نویسی سنتی ویندوز استفاده میای از رابط قابل توجه 

با  ن ارتباط  در  دیگر  مهم  عنوان    WinRTکته  با  منحصربفردی  ویژگی  زبان    پروژکتوروجود 

(Language Projector  که است  در  (  مکانیزم  می  WinRTاین  در  اجازه  آن  از  دهد، 

استفاده کرد. به عنوان   JavaScriptو حتی  Net.های مبتنی بر ، زبان ++Cهایی مانند زبان 

  C++/CX، مایکروسافت یک افزونه غیراستانداردی ایجاد کرده است که با عنوان  ++Cمثال، در  

سطح قابلیت همکاری  کند.  سازی میا سادهر  WinRTشود که استفاده از انواع داده  شناخته می

COM به عبارت دیگر  یاCOM interop ای محیط بر.Net مراه پشتیبانی از برخی  )به ه

بتواند از    Net.ارچوب  چنویسی تحت  زبان برنامه هر    ،های زمان اجرا( اجازه خواهد دادافزونه 

برنامهرابط  کند  WinRTنویسی  های  استفاده  طبیعی  صورت  تو.  به  دهندگان سعه برای 

JavaScript    ده بود که  داده شیک افزونه توسعهWinJS  توانست  ی م  ین افزونه . ااشتعنوان د

برای    HTMLباید هنوز از  JavaScriptندگان دهچه توسعه دسترسی بگیرد اگر WinRTه ب

 های خود استفاده کنند. ایجاد رابط کاربری برنامه 

های ویندوزی استفاده  اپسازی  توسعه و پیادهتواند در  می   HTMLه  اگرچ  کته:ن

ا اپما  شود،  یک    هااین  سیستم  ساده  ی کالینتبرنامه  هنوز  و هستند  لوکال    در 

د طریق یک سرور مور از  وب  تحت  یک برنامه  جود ندارد که مانند  امکان این و 

 .  قرار بگیرندخوانی و فرا دسترسی 

3 Consistent Naming 
4 Programmatic Patterns 
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 ست؟ ی ( چ Netنت ). لتفرم دات پ 
  ی قابل فراخوان   یهااز کالس کتابخانه  سلسله    یکشامل    یکروسافت( ماNet.نت )لتفرم داتپ

  یک شامل  ینپلتفرم همچن ینشوند. ای خوانده م Framework Class Libraryاست که 

اجرا زمان  )  یزبان  که    CLR )1مشترک  برا  یریتمد  یطمح  یکاست  با   یاجرا  یشده  کد 

به    ی دسترس  یتو امن  4روب، زباله 3نوع  ییآزما  ی، راست2(JITدرجا )  یلکامپا  یلاز قب  ییهایژگیو

 کند. ی ارائه مرا  5کد

توسعه    یطمح  یک  CLRمولفه    یگربه عبارت د  یا  کمشتر  ی مان اجراززبان    ،اهیژگیو  یناا ارائه  ب

برنامه ی ارائه م بهبود م  یساننوکند که محصوالت  را    یجرا  یسینوبرنامه  یبخشد و خطاهای را 

  فرم در مورد پلت  یقبه منظور بدست آوردن اطالعات دق  یدتوانی حال، شما م  ینبا ادهد.  یکاهش م

)دات درونNet.نت  ساختار  و  مقاالت  آن    ی(   Jeffreyنوشته    #CLR via C  سلسله 

Richter یدرا مورد مطالعه قرار بده یکروسافتاز انتشارات ما . 

شده   یسازیادهپ  یککالس   COMسرور    یکبه عنوان    CLRمولفه    یامشترک    ی بان زمان اجراز

پلتفرم   یهاکامپوننت  یقرار دارد. در واقع، تمام    6یاپو  دییونخانه پکتاب  یکدر    یشاست که کدها

 یمُد کاربر بر رودر    استاندارد   یاپو  یوندیپ  یهاانهکتابخبه عنوان    یکروسافت( ماNet.نت )دات

به  نت  پلتفرم دات از    چیزی  هیچاند )شده  یسازیادهپ  یندوزنشده و  یریتمدنویسی  برنامه   هایرابط 

مستقیم   مُد کصورت  ویندوز  سامانهرنل  در  نمعامل  تصوشوی اجرا  م    3  یرد(.    ین ا  یانارتباط 

 دهد.ی ها را نشان ممولفه

 
1 Common Language Runtime 
2 Just-in-time compilation 
3 Type verification 
4 Garbage Collection 
5 Code Access Security 
6 Dynamic-link Library 

 
 (Net.نت ) های پلتفرم داتارتباط میان کامپوننت: 3 صویرت

 7ها س ی توابع و سرو   ها، ن ی وتر
  ی اهکستوجود دارند که در کانتَ  یندوزو  عاملسامانه  یسینواصطالح در مستندات برنامه  ینندچ

 ین روت  یکتواند به  یم  یسهستند. به عنوان مثال، کلمه سرو  یمتفاوت  یمعان  یدارا    8تلف خم

اشاره داشته   11پروسه سرور یک  یا 10یوردرا یوایس د یک یندوز، و عاملسامانه در  9ی قابل فراخوان 

شده    یحتشر  سلسله مقاالت    یناز اصطالحات استفاده شده در ا  یبرخ  یمعان  یرز  یستباشد. در ل

 ست. ا

7 Services, Functions and Routines 
8 Different Context 
9 Callable Routine 
10 Device Driver 
11 Server Process 
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ا:  کته ن به منظور تسه  یناز  بعد،  به   سلسله مقاالتاین  خواندن متن    یلقسمت 

 یندوز و  عاملسامانه   یکاربرد  یسی نوبرنامه   یهاواژه رابط  ی، به جاویندوز اینترنالز

 کرد.  یماستفاده خواه یندوزو یسی نوبرنامه  یهااز رابط

 1ویندوز  نویسیبرنامه هایرابط  وابعت
 یسینوبرنامه   یهاابع رابطورا ت  یندوزو  یسینوبرنامه  یهادر رابط   یل فراخوانقاب  یهاین ابروتس

از    GetMessageو    CreateProcess  ،CreateFile. به عنوان مثال  یندگویم  یندوزو

ا  ینا توابع هستند.  از  شده  یکامال مستندساز  یکروسافت توابع توسط شرکت ما  ینجمله  اند و 

و    یساننودر دسترس برنامه   http://msdn.microsoft.com/libraryآدرس    یقطر

 هستند. یندوزیو یافزارهادهندگان نرمتوسعه 

 2( سیستمی هایفراخوانی) سیستم  نِیتیو هایرویس س
 نِیتیو  هایسرویس ،  دارند  فراخوانی  قابلیت  کاربر  مُد  از  که  ویندوز  عاملسامانه  اصلی  هایرویس س

  که   است  سیستمی  سرویس  یک  NtCreateUserProcess  مثال،  عنوان  به.  گویند  سیستم

 ذکر  شایان. کندمی  فراخوانی  را آن جدید پروسه یک ایجاد منظور به   CreateProcess تابع

 .اندنشده مستندسازی مایکروسافت شرکت توسط  ویندوز عاملسامانه  نِیتیو هایسرویس   است،

 3( هاروتین) کرنل  پشتیبانی وابعت
  توابع  را  شوند   فراخوانی  کرنل   مُد  از   فقط  توانندمی   که  ویندوز  املعسامانه   درون  هایابروتین س

 سلسله مقاالت  این  ادامه   در)  نامندمی   ویندوز  عاملسامانه  کرنل  هایروتین   یا  کرنل  پشتیبانی

  که   است  روتینی  ExAllocatePoolWithTag  مثال،  عنوان  به(.  شد  خواهند  تشریخ

 .کنندمی   فراخوانی  را  آن  ویندوز  عاملسامانه   هیپ  از  حافظه  تخصیص  منظور  به   درایورها  دیوایس

 
1 Windows API Functions 
2 Native System Services (or System Calls) 
3 Kernel support functions (or Routines) 

 4ویندوز  هایرویس س
 ویندوز  هایسرویس  را   5ویندوز   هایسرویس  کنترل  مدیر   توسط  شده  شروع  هایروسه پ

  شود می  اجرا  کاربر  مُد  پروسه  یک  در  Task Scheduler  سرویس  مثال،  عنوان  به.  خوانندمی

 (.است  لینوکس  عاملسامانه   cron  فرمان   به  شبیه  فرمان  نای)  کندمی  پشتیبان  at  فرمان  از  که

 عنوان   به   همچنین  را   درایورها  دیوایس   ویندوز  عاملسامانه   رجیستری  اگرچه   :کته ن

 ویندوز  درایورهای  دیوایس  به    مقاالت  سلسله   این  در  اما  کند،می   تعریف  سرویس

 . شود نمی  داده  ارجاع مفهوم این با

 اپوی پیوندی هایخانهتابک
  یوندپ  یکدیگربه    ینریبا  یلفا  یک که به عنوان    یفراخوان  قابل  یهاین مجموعه از سابروت  یک  ه ب

  ی بارگزار  یندوزامل وعامانه س  یکاربرد  یهاتوسط برنامه  یاوپتوانند به صورت  ی اند و مداده شده

گ قرار  استفاده  مورد  و  مقاالت  یرند،  شوند  اختصار  یا  یاپو  یوندیپ  یهاخانه سلسله    DLL  به 

  .گویندمی

مثال،  ب عنوان  اجرا  خانهکتاب)  Msvcrt.dllه  و  C  یزمان   )Kernel32.dll  (از    یکی

 هستند.ها خانهکتابنوع  ین( از ایندوزو یسینوبرنامه یهارابط یستمیس یهاخانهکتاب

ه صورت  ( بDLL)  یاپو  یوندیپ  یهاخانهکتاباز    یکاربرد  هایو برنامه   یندوزمُد کاربر و  یهاولفهم

 یهاخانهکتاب  یبه جا  یاوپ  یوندیپ  یهاخانهکتاباستفاده از    یتکنند. مزئیه استفاده متِرَدگس

خودشان به اشتراک    ینرا ب  هاخانهکتاب  ینتوانند ایم  یکاربرد  یهااست که برنامه   ینا  6یستا ا

نمونه از کد    یکحاصل کند که فقط    یناناطم  ینتواند همچنیم  یندوزعامل وامانه و س  گذارندب

 وجود دارد.  یکاربرد یهابرنامه  یان در حافظه م یاپو یوندیپ خانهکتاب

4 Windows Services 
5 Windows service control manager 
6 Static  
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 یها خانه کتاببه عنوان  1نت پلتفرم دات ی اجرا یرقابل غ یها ی اسمبل ید: وجه کنت

 یشوند. به جا ی م یلکامپا 2اکسپورت شده ینسابروت یچن هواما بد ،یاپو یوندیپ

 4پارسبه اطالعات مربوط    ی ا به منظور دسترس شده ر  یلاپکام  3متاداده   CLRآن،  

 کند. ی م

 ایان پ 
مقاالت ویندد اول سلسله  مفر قسمت  از  برخی  اینترنالز  و معماری  برنامهاهیم مهم  وز  نویسی 

چیست و   OneCoreدیم معماری ، متوجه شویندوز را مورد بررسی قرار دادیم. به عنوان مثال

 NET.فریمورک  و    WinRTو    COMبا فناوری    ای توسعه آن شروع شد.مبتنی بر چه ایده

مانند   مفاهیم مهم دیگر  از  برخی  برنامه بط را آشنا شدیم و همچنین  را مورد  های   ... و  نویسی 

ها و ... خواهیم ها و تردها و جابت بعدی به مفاهیم دیگر مانند پروسهبررسی قرار دادیم. در قسم

 پرداخت. 

 
1 Nonexecutable .Net Assemblies 
2 Exported Subroutines 
3 Metadata 

هم به جای این کلمه توان از واژه تجزیه  مین روی می. از هاست  معنی تجزیه  ، دارای Parseواژه التین  پارسی،    زباندر    4
، به دلیل تخصصی بودن بسیاری از مفاهیم، از ترجمه عموم کلمات التین ممانعت شده  مقاالتاما در این  .  التین استفاده کرد

رهنگ لغت معتبر  خواهند معنی و مفهوم دقیق این واژگان را متوجه شوند، بهتر است به یک ف است. با این حال، افرادی که می
  مقاالت ، به منظور یکپارچگی متن  مقاالتورد مطالعه قرار بدهند. در این  مانند آکسفورد رجوع کنند و مفهوم این نوع واژگان را م

 . با مفاهیم اصلی و تخصصی، این واژگان تخصصی التین عیناً با حروف پارسی مورد استفاده قرار گرفته است


