شبکه و امنیت

برگردان  :رامین علیخانی

راهاندازی یک سرور تمام عیار OwnCloud
ملزومات

حافظهی متصل به شبک هی( )NASسازگار با سرو ِر OwnCloud

مانند Western Digital Live، Synology :یا QNAP

سرو ِر مبتنی بر LINUX

به عالوهی رایانهی  OwnCloudو گیرندههای( )clientsهم راه.

پشتیبانگیریِ ابری و همگامسازی( )syncراهی
فوقالعاده ب رای اطمینان از ایمن ماندن دادهها،
و همینطور در دسترس بودنشان از طریق
دستگاههای مختلف م یباشد .اما شما حق
ِ
شرکت ثالث
دارید که دوست نداشته باشید یک
وظیفهی م راقبت از دادههای شما را به عهده بگیرد
شاید هزینهی آن زیاد است ،شاید به متودهای
رمزنگاریِ آنها اعتماد ندارید ،و یا شاید ترجیح
م یدهید که قلمر ِو همگامسازی فقط به شبکهی
خودتان محدود شود.
چارهی داشتن یک فضای اب رِیِ شخصی و سود
بردن از آن OwnCloud ،م یباشد .طرز کا ِر
 OwnCloudدقیقا شبیه اغلبِ عرضهکنندگا ِن
همگامسازیِ ابری( )cloud syncم یباشد ،با این
تفاوت که دادههای شما به صورت محلی()local
ِ
محدودیت ِ
پیش روی
ذخیره م یشود ،بناب راین تنها
دیسک ِ
ِ
س رورتان م یباشد.
شما ،اندازهی هارد
 OwnCloudهمچنین به صورت پیش فرض
ی شما محدود شده است
بر روی شبکهی محل ِ
همانگونه که بعدا توضیح خ واهیم داد شما
م یت وانید آن را آزاد کنید ،اما اگر تمایلی به این
کار نداشته باشید ،م یت وانید آن را به همین
صورت پیشفرض ،یا محدود شده نگهدارید.
ِ
قسمت  OwnCloudنصب آن است،
دش وارتری ِن
که اصال دلیل نوشتن این مقاله هم این موضوع
بوده است! اگر شما از یک درایو ذخیرهسازیِ

متصل به شبکه ،که برنام هی OwnCloud

بر روی آن نصب شده باشد برخوردار هستید،
م یت وانید از قسمت دش وار نصب کردن عبور
کرده(به تفصیل در شمارهی  130توضیح داده
شده است) و به یادگیریِ پیکربندی و استفاده
از  OwnCloudبپردازید ،تا مطمئن شوید که
دادههای شما از ایمنی ،همگامسازی و پشتیبانی
برخوردار هستند .به خ واندن ادامه دهید تا هر
آنچه که الزم است بدانید را ،بدانید.

-1نصب کردن OwnCloud
بدیهی است که اولین گام ،نصب OwnCloud
م یباشد .اگر شما از یک سرو ِر مبتنی بر

 Linuxاستفاده م یکنید owncloud ،را
از  www.owncloud.orgدانلود کنید؛ اگر
قصد دارید آن را بر روی حافظهی متصل به
شبک ه( )NASنصب کنید ،به سایت NAS
مورد نظر م راجعه کنید ،یا مدل آن را به هم راه
 OwnCloudجست و جو کرده ،تا از وجود
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یا عدم وجود برنامهی نوشته شده توسط
جامعهی استفاده کنندگان  NASخود ،آگاه
شوید ،سپس با پیروی از راهنمای نصب ،آن
را نصب نمایید ،معموال ،ب رای انجام این کار
تنها الزم است بر روی آیکون  OwnCloudیا
بستهی دانلود شده کلیک کرده ،و سپس آن را
به  NASانتقال دهید ،بعد از این کارNAS ،
خودش جور زحمت نصب را ب رای شما م یکشد.
اگر شما صاحب یک  QNAPهستید ،مجبورید
که با  OwnCloud 8.0.4به کار خود ادامه
دهید ،مگر اینکه حوصلهی انجام یکسری کارهای
نه چندان آسان را داشته باشید ،یا باید به پایگاه
دادهای ابتدایی قناعت کنید(که همانگونه که
خ واهید دید ،عملی نخ واهد بود).

کرده ،و بر روی “ ”Configureیا “ ”Openکلیک
کرده ،تا آن را در صفحهی مرورگ ِر جداگانهای باز
کنید .سپس شما بایستی به عن وان کاربر root
به  phpAdminوارد شوید ،اگر بار اول است
که م یخ واهید وارد شوید ،از “ ”rootبه عن وان
نام کاربری استفاده کنید ،و قسمت رمز عبور
را خالی بگذارید .زمانی که وارد شدید ،بر روی
“ ”Change passwordکه در زیر “General
 ”settingsق رار دارد کلیک کرده ،تا حساب خود
را با اختصاص یک رمز عبور مطمئن ،ایمن سازید
از دکمهی “ ”Generate passwordاستفاده
کنید ،سپاس رمزعبو ِر ایجاد شده را کپی کرده در
برنامهی مدیریت رمزِعبو ِر خود ذخیره کنید(مثال
برنامهای چون .)LastPass

 -2پیکربندیِ MYSQL
قبل از اج رای  OwnCloudب رای نخستین
بار ،شما بایستی پایگاهِ دادهی  MySQLرا

 -3ایجاد و وصل شدن به پایگاه ِداده

نصب کنید ،زی را که  OwnCloudبه آن نیاز
دارد OwnCloud .به صورت درون-ساخت،
قابلیت پشتیبانی از  SQLiteرا دارد ،اما طبق
گفتهی سازندگانش ،این موضوع خیلی کاربردی
نبوده ،و با هیچ گیرندهی دسکتاپی نیز کار
نم یکند ،بناب راین شما بایستی دست به ارتقاء
بزنید .هر  OwnCloudسروری که از NAS
پشتیبانی م یکند ،اگر واقعا به درد بخور باشد،
بایستی به شما اجازهی دسترسی به برنامهی
(phpMyAdminیا چیزی مشابه) را بدهد ،تا
شما بت وانید پایگاه دادهی تازهی خود را پیکربندی
کنید.
در صورت لزوم phpMyAdmin ،را از طریق
اینترنت نصب کنید ،سپس برنامه را انتخاب

تبِ “ ”User accontsرا باالی صفحه انتخاب
کنید .بر روی “ ”Add User Accountکلیک
کرده ،تا یک کاربر جدید ایجاد شود ،مثال،
“”owncloud
“ ”Host nameرا به “ ”Localتغییر دهید ،و بعد
با کلیک روی “ ”Generateیک رمزِعبور مطمئن
ایجاد کنید{تصویر ( }Aاین رمز عبور را یادداشت
کنید ،یا آن را در برنامهی مدیریت رمزهای عبور
خود ،ذخیره نمایید).
“Create database with the same name
”and grant all privileges

را چک کنید ،سپس به پایین صفحه آمده ،بر روی
“ ”Goکلیک نمایید.
هنگامی که این کارها تمام شد ،به تبِ
“ ”Databaseبروید تا از ساخته شد ِن پایگاهِ
دادهی  OwnCloudاطمینان حاصل کنید .بر

روی “ ”Check privilegesکه کنار آن ق رار
دارد کلیک کرده ،تا ببینید آیا ورودی ب رای نام
کاربری شما وجود دارد ،چیزی که بایستی ببینید
“ ”localhostب رای
”“Host name”، “database-specific

ی اختیارات
ب رای “”Typeمی باشد و اینکه تمام ِ
بایستی به شما محول گردیده باشد(اما
پذیرفتن اختیارات جدید مقدور نباشد) .زمانی
که از صحت این مسائل مطمعن شدید ،پنجرهی
 phpMyAdminرا ببندید.
 -4آخرین مرحل هی پیکربندیِ owncloud
به مرکز برنامهی  NASخود بازگردید،

 OwnCloudرا پیدا کنید ،و بر روی
“ ”openکلیک نمایید .ابتدا یک حساب مدیر
( )administratorب رای پیکربندیِ OwnCloud
درست کنید ،نام کاربری و رمزعبوری که
م یسازید ،حتما بایستی با نام عبور و رمزعبور
 MySQLکه قبال ساختهاید یکسان باشد.
هنگامی که وارد شدید ،بر روی منوی “Storage
 ”& databaseکلیک کنید ،و از طوماری که باز
م یشود ”MySQL/MariaDB“ ،را انتخاب کنید.
نام کاربری و رمزعبو ِر  MySQLخود را دوباره
وارد کنید ،سپس نام کاربریِ  MySQLرا در
ی “ ”Database nameنیز بنویسید
جای خال ِ
 ،و “ ”localhostرا به “”127.0.0.1:12345
تغییر دهید ،البته شما بایستی به جای ،12345
ِ
آدرس
شمارهی  portکه در ن وار آدرس و در کنار
 IPمربوط به  NASم یباشد را وارد کنید .بر روی
“ ”Finish setupکلیک نمایید{.تصویر}B

حساب کاربری
 -5ایجاد
ِ

ی
بعد از وقفهای کوتاه ،صفحهی اصل ِ
 OwnCloudظاهر م یشود ،که پیوندهای()links
الزم ب رای به دست آورد ِن گیرندههای()clients
دسکتاپ و موبایل را در بر دارد .عالوه بر این
پیوندها ،راهنمای یهایی ب رای همگامسازیِ تقویم
و لیست تماس های گوشی شما نیز وجود دارد.
بر روی دکمه  closeکلیک کنید .خ واهید دید
که لیست کوچکی از فایلها و پوشهها ب رای
کارب ِر فعلی ایجاد شده است ،این کارب ر ،کارب ِر
مدیر( )Administratorمحسوب م یگردد .اجازه
دهید یک حساب اختصاصی ب رای خودتان درست
کنیم :بر روی پیکانی که به سمت پایین اشاره
دارد ،و در کنار نام کاربری شما در گوشهی
باالیی سمت راست م یباشد ،کلیک کرده ،سپس
“ ”Usersرا انتخاب کنید.
اکنون یک نامکاربریِ و رم ِزعبو ِر به یاد ماندن یتر
را در جاهای خالی بنویسید ،شما م یت وانید در
صورت تمایل با کلیک کردن برروی “”Groups
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در ذخیرهی چندین نسخه از یک فایل م یباشد،
که شما را قادر م یسازد در صورت لزوم به
نسخهای قدیمی تر از فایل رجوع کنید.

 -9تنظیمات گیرنده نصب شده روی رایانه

و تیک زدن گزینهی “ ،”Adminعضوی از
اعضای گروهِ مدی ران شوید {تصویر  ،}Cبا این
حال ،ب رای بهرهمندی از حداکثر امنیت ممکن،
بهتر است مدیریت  OwnCloudرا به کارب ِر
“ ”masterبسپارید .از همه اینها گذشته ،استفاده
از یک رمزِعبور مطمئن ،مهمترین چیزی است که
بایستی در نظر داشته باشید .بر روی “”Create
کلیک کنید.

 -6افزود ِن کارب ران بیشتر -در صورت لزوم

اگر چنانچه در نظر دارید فضایِ ابری خصوصی
خود را با سایر اعضای خان واده به اشت راک
بگذارید ،حسابهای کاربریِ آنها را بسازید ،اما
هیچ کدام را کارب ِر مدیر نکنید .اگر قصد دارید
اختیارات متفاوتی را به اعضای مختلف بدهید ،بر
روی “ ”Add Groupsکلیک کرده ،تا گروههایی
را ب رای گنجاندن اف راد مختلف ایجاد نمایید.
توجه ویژهای به منوی “ ”Quotaداشته باشید،
این منو شما را قادر م یسازد تا سهم کارب ران
را ب رای ذخیرهسازیِ اطالعات روی ،OwnCloud
به دلخ واه خودتان محدود سازید ،که چنانچه
حافظهی  NASخیلی بزرگی ندارید ،مسئلهی
حائز اهمیتی است .گزینههای پیشِروی شما
ب رای محدود کرد ِن کارب ران ،شامل :نامحدود1 ،
گیگ 5 ،گیگ و  10گیگ م یشود ،و عالوه بر
اینها دست شما ب رای ایجاد محدودیتی دلخ واه بر
مبنای گیگابایت نیز ،باز م یباشد .درباره فضای
ذخیرهسازیِ خود ،و اینکه چقدر م یخ واهید به هر
کاربر فضا اختصاص دهید ،فکر کنید ،اختصاص
 50گیگابایت فضا ب رای اغلب کارب ران کافی ،و
حتی بیشتر از کافی به نظر م یرسد.

 -7انجام کمی تغیی رات اولیه

قبل از آنکه به ایجاد حسابِ کابریِ شما بپردازیم،
اجازه دهید در تنظیمات دست به کمی تغییر
بزنیم .بر روی نام ِ کاربریِ حساب ،در گوشهی

اگر تا به االن  OwnCloudرا بر روی رایانهی
رومیزیِ یا لپ تاپ خود نصب نکردهاید ،همین
االن این کار را انجام دهید .نصب OwnCloud
بر روی سیستم عاملهای مختلف فرآیندی
مشابه دارد ،اما ما در اینجا تمرکز خود را
روی نسخهی ویندوز م یگذاریم .هنگامی که
 OwnCloudرا ب رای بار نخست اج را کنید ،از
شما درخ واست م یشود که به سرو ِر خودتان
متصل شوید{تصویر  }Fاز خط زیر ب رای این
منظور استفاده کنید:

سمت راست کلیک کنید ،و  Adminرا انتخاب
کنید .در میان گزینههای ظاهر شده به دلخ واه
خود دست به تغیی رات بزنید ،شما م یت وانید
کارب ران را در به اشت راک گذاری ،به همین سرو ِر
 OwnCloudمحدود کنید ،و عالوه بر این ،این
اختیار را نیز دارید که کارب ران را مجبور سازید،
که فقط با گروه خودشان به رد و بدل کرد ِن داده
بپردازند.
ما به شدت توصیه م یکنیم که گزینههای
“ ”EnforceHTTPSرا حتما تیک بزنید ،تا
از امن بودن اتصالها اطمینان حاصل شود.
{تصویر  .}Dدر جریان باشید که  NASیا سرو ِر
ی الیهی سوکتهای
شما باستی واج دِ یک گ واه ِ
امن( )SSLباشد ،توجه داشته باشید که امنیت
ِ
درون-ساخت  OwnCloudآنچنان بی نقص

 -11زمان همگامسازی است

بر روی منوی نا ِم کاربری در گوشه سمت راست
کلیک کرده ،و “ ”Log outرا انتخاب کنید .با
حساب کاربری جدیدی که تازه ساختهاید وارد
شوید تا به پوشهی ابریِ شخصی خودتان دست
یابید  -هر زمان که بخ واهید م یت وانید به طور
مستقیم به اینجا فایلهای جدید آپلود کنید ،یا
فایلها یا پوشههای حاضر را حذف نمایید،
اگرچه در اغلبِ موارد شما از گیرندهی نصب
شده روی رایانهی خود دست به چنین اقداماتی
خ واهید زد .گزینههایی به منظور ترجیح بندیِ
فایلها و پوشهها ،و همین به اشت راک گذاری آنها
با دیگ ران ،در سمت چپ قابل رویت م یباشند .یک
فایل را در لیست انتخاب نمایید ،به دنبال این کار
انتخابهایی ب رای دانلود و اشت راک گذاری فایل در
ب رابر شما ظاهر خ واهد شد{تصویر  .}Eدیگر
اختیاری که  OwnCloudبه شما م یدهد ،آزادی

-11رصد کرد ِن پیشرفت

نم یباشد ،مخصوصا در نسخههای قدیمی ت ر،
اما تا ابد اینگونه نخ واهد ماند ،و این موضوع
بهبود پیدا خ واهد کرد.

 -8سوئیچ کردن به کارب ِر جدید

https://192.168.0.2:8081/owncloud

آدرس  IPمربوط به  NASو شمارهی پورتی که
به  OwnCloudخودتان الحاق شده است را با
آنچه که در باال م یبینید جایگزین کنید .و حتما
از  https//بود اتصال مطمئن شوید .بر روی
“ ”Nextکلیک کنید .پیامی در ب رابرتان ظاهر
ی غیرقابل اعتماد
م یگردد که دربارهی یک گ واه ِ
م یباشد ،پس از صحت آن اطمینان حاصل کنید،
گزینهی “”Trust this certificate anyway
را تیک بزنید ،و بر روی “ ”OKکلیک کنید.
نامکاربری و رمزِعبور خودتان را وارد کرده ،و بر
روی “ ”Nextکلیک کنید.

تنظیمات همگامسازی خود را انتخاب کنید  -بر
روی پوشهی دادهی کاربر کلیک کرده ،تا مکان
دیگری را انتخاب کنید .اگر پوشهی مذبور از
قبل حاوی اطالعات باشد ،حتما “Keep local
 ”dataرا انتخاب کنید ،تا با سرور شما همگام
شود .شما م یت وانید همهی محتویات سرور را
همگامسازی کنید ،و یا فقط بخشی از آنها را
ب رای همگامسازی انتخاب نمایید{تصویر }G؛
شما همچنین م یت وانید انتخاب کنید که اگر
فایلی بیش از  500مگابایت(حجم پیش فرض)
حجم داشته باشد ،قبل از همگامسازی به شما
اطالع داده شود .هنگامی که از تنظیمات خود
راضی بودید ،بر روی “ ”Connectکلیک کنید،
تا  OwnCloudهمگام سازی را آغاز نماید .دو
دکمه هستند که به شما امکان دسترسی به
 OwnCloudرا از طریق مرورگرتان یا پوشهی
محلی که در حال همگامسازی آن هستید را
م یدهد ،اما شما م یت وانید آنها را نادیده بگیرید؛
بر روی “ ”Finishکلیک کنید.

شبکه و امنیت

بر روی دکمهی “ ^” که کنار محوطهی
هشدارهای نوارابزار ق رار دارد کلیک کنید،
اکنون م یبینید که آیکون  OwnCloudکه
به شکل یک ابر م یباشد در آنجا حاضر
است .بر روی آن کلیک کنید تا پنجرهی
ِ
وضعیت  OwnCloudباز شود ،جایی که

شما م یتوانید با استفاده از دکمهها ،وضعیت
پیشرفت همگامسازی فایلهای خود را نظاره
کنید .بر روی نامکاربریِ خود کلیک کرده ،تا
یک دید کلی از پوشههای آپلود شده داشته
باشید و بتوانید آنها را مرور کنید( شما حتی
م یتوانید از همین جا پوشههای دلخواه خود را
جهت همگام شدن انتخاب نمایید) .لینکی نیز
جهت دسترسی به صفحهی پیکربندیِ مرورگر
ب رای  OwnCloudموجود م یباشد.
دکمهی “ ”Activityشما را قادر م یسازد تا
یک دیدِ کلی از فعالیت داشته باشید ،از “Sync
 ”Protocolب رای بررسی آخرین تغیی رات استفاده
کنید ،و در کنار آن م یت وانید از “”Not Synched
ب رای دید ِن لیستی از فایلهای حاضر در صف
انتظار ب رای آپلود ،یا دانلود شدن استفاده کنید.
ِ
تنظیمات گیرنده را
دکمهی “،”General
در دسترس شما ق رار م یدهد ،مانند فعال
کردن هشدار به رایانه ،یا اج را شدن خودکا ِر
 OwnCloudهنگام باال آمد ِن ویندوز .از تب
ِ
محدودیت پهنای
“ ”Networkب رای اعمال
باند ب رای سرعت دانلود و آپلود استفاده کنید.
توصیهی ما این است که هیچ محدودیت سرعتی
را ب رای نخستین همگامسازی اعمال نکنید،
مخصوصا اگر حجیم زیادی از داده را م یخ واهید
به سرو ِر  OwnCloudآپلود کنید.
ف راموش نکنید که م یت وانید گیرندهی
 OwnCloudرا بر روی لپ تاپ یا دسکتاپ
خود نصب کنید .م راحل  9تا  11را تک رار کرده،
ی
و به سرعت امکان همگام کردن میان تمام ِ

کامپیوترهای شما برق رار م یشود ،که پشتیبانی
گیری از این دادهها بر روی سرور یا  NASشما
انجام خ واهد گرفت.
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ِ
در
وضعیت کنونی ،یک سرو ِر OwnCloud

محلی ،تنها از طریق شبکهی خانگی شما در
دسترس م یباشد .این از نقطه نظر امنیتی
چی ِز خوبی است ،اما ممکن است شما بخ واهید
در مواقعی که خارج از منزل هستید نیز به
دادههای خود دسترسی داشته یا آنها را همگام
کنید .ب رای نیل به این مقصود ،شما باید در یک
ِ
سرویس سامانهی نا ِم دامنهی پویا( )DDNSنیاز
دارید .سازندهی  NASشما ممکن است اینچنین
سرویسی را به شما پیشنهاد دهد(کارب را ِن
 QNAPم یت وانند از  myQNAPب رای مثال
استفاده کنند ،یا اینکه م یت وانید در یک خدمات
دهندهی ثالث عضو شوید که از رهیابِ ()router
شما پشتیبانی م یکند .مثال www.no-ip.com
م یت واند یکی از انتخابهای شما باشد .اگر شما
از سرویس ثالث استفاده نمایید ،نیاز است که
رهیاب خود را به منظور دسترسی از راه دور
پیکربندی کنید ،در صورت امکان ،سیستم را ملزم
کنید که تنها از اتصاالت امن استفاده کرده ،و
رم ِزعبور رهیاب را به رمزی مطمئنتر تغییر دهید.
ِ
ِ
حفاظت  NASخود نیز
تقویت
همچنین به فکر
ی دوسویه را فعال
باشید ،ب رای مثال ،اصل آزمای ِ
کنید تا از دخول هکرهای گذری جلوگیری نمایید.
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هنگامی که در حال تنظیم رهیاب خود هستید،
مرورگ ِر وب خود را باز کرده و
https://yourname.ddns.net:8081/
owncloud/

ِ
را تایپ کنید .البته شما باید
آدرس DDNS

خود را با “ ،”yourname.ddns.netو “”8081
را با پورتی که از طریق آن به صورت محلی به
سرو ِر  OwnCloudمتصل شدهاید جایگزین
کنید .پیامی به شما نشان داده خواهد شد،
که م یگوید :شما سعی کردهاید از طریق یک
دامنهی ناآشنا به  OwnCloudدسترسی پیدا
کنید ،کلیک بر روی
“Add ‘yourname.ddns.net’ as a trusted
”domain.

را امتحان کنید .اگر این کار ج واب داد ،اکنون
م یت وانید به سرو ِر  OwnCloudخود از طریق
وب دسترسی داشته باشید ،یا اینکه یک اتصال
ِ
آدرس
جداگانه در  OwnCloudخود ب رای
 DDNSدرست کنید.
اگر شیوهی مذکور عملی نبود ،شما مجبورید که
فایل  config.phpاز  OwnCloudرا به صورت
دستی دستکاری کنید.
اگر شما م یت وانید به این فایل از از طریق مدیریت
فای ِل  NASدست پیدا کنید(به عن وان مثال در
درای وهای  ،QNAPشما م یت وانید فایل مذکور
را در زیر  Web\owncloud\configپیدا کنید).
ِ
دیسک خودتان
فایل  config.phpرا در هارد
ذخیره کنید ،سپس یک کپی از فایل اصلی تهیه
کرده ،و آن را  config-old.phpنام نهانید.
 config.phpرا با وی رایشگ ِر متن خود باز کرده،
و قسمت “ ”trusted domainsرا بیابید ،و ِ
خط
زیر را به  )(arrayاضافه کنید:
’1 => ‘yourname.ddns.net

فایل را ذخیره کرده ،سپس آن را به دایرکتوریِ
 configبازگردانید NAS .خود را ریبوت کنید
و یا  OwnCloudرا متوقف کرده ،و آن را
مجددا اجرا کنید تا دسترسی از راه برای
شما میسر گردد.

