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 سپاسگزاری

 کتاب حاضکر حاصکل تل ش اشکخاص بسکیاری اسکت ککه
اه شاهکککای اههاند. در ابتکککدا از تل  نگارنکککده را یکککاری رسکککاند

اهیدریککغ پککدر و مککادر عزیککز و بزرگککوارم سپاسککگزارم کککه  ب
اهیام بوده است. اههی زندگ وجود سراسر مهرشان پشتوان

اهیاهای دوسککت  اهمچنیککن در ویرایککش ایککن اثککر از اهمککدل
اههام؛ امیکد  گرانقدرم، خانم زاهرا میرزایی، بسکیار بهکره بکرد
اهساهای فکراوان نگارنکده را پکذیرا باشکند.  است ایشان سکپا
ک ِگ ککرج ککه دوسکتانی خکوب و  نیکز از اعضکای محکترم ل
اهیکنم. در مشورت با اههاند سپاسگزاری م  اهمفکرانی شایست

 ایشککان بککود کککه موضککوع و محتککوای ایککن ککککتاب شکککل
گرفت و به مرور زمان آنچه پیش رو دارید حاصل شد.
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اه شاهکا مسکئولیت خطااهکای احتمکالی اههرغکم تمکام ایکن تل  ب
اههی نگارنده اسککت. پیشککاپیش از اههیافته به این اثر برعهد  را

 خوانندگان این کتاب سپاسگزارم و امیککدوارم نویسککنده را
اهصاهککای موجککود آگککاه سککازند. چککرا کککه تیزبینککی  از نق

اهپاهکای بعکدی  خوانندگان باعث بهبکود ایکن کتکاب در چا
خوااهد شد.

مصطفی مرادیان
۱۳۹۰مرداد 

iiemanager@gmail.com سپاسگزاری
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گشفگفتار  پی

هعاهههای ههی لینههوکس و توزی هثاهههایی کههه در حههوز  در بح
هیکنند که چههه س ًال سؤال م هییآید، معمو  گنو/لینوکس پیش م
هینشناسههم و بهها مکههث  منبههع یآموزنشههی بههرای لینههوکس م
هیتههوانم معرفههی هیگویم: «برای نشههروع منبههع خاصههی نم  م
 کنم که به زبان فارسی بانشد و بههرای عمههوم نونشههته نشههده
هشرو افتههادم و  بانشد». تا اینکه به فکر نونشههتن کتههاب پی
ههاهای ال گ  با مطههرح کههردن پیشههنهادم در یکههی از جلسهه
ههی دوسههتان مههواجه نشههدم. ابتههدا  کههرج، بهها اسههتقبال اهم

 تصمیم بر ایهن بهود کهه کتهاب جهامعی نونشهته نشهود و در
 مورد مباحث فنی در یآن سخن به میان یآیههد، امهها پههس از
 توافق روی فهرست مطالب و نظرخوااهی از دوسههتان در
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 مورد یآن، در اهنگام نونشتن متهوجه نشهدم کهه بیهان برخهی
ههسههازی یآنههها، مشههکل اسههت. بنههابراین  مطههالب و ساد

ههی نونشهتن را تغییهر داههم. پهس از  تصمیم گرفتم کهه روی
 یآن مطالب را با دقت بیشتری انتخاب کردم و دسههت بههه
 نونشهتن زدم. ابتهدای کهار کمهی مشهکل بهود امها پهس از
 گذنشههت زمههان روش کههار را یآمههوختم و از یآن در تمههام

هشرو پههس از هتاهای کتاب استفاده کردم. کتههاب پی  قسم
ههخوانی در اختیار نشههما قههرار گرفتههه  گذنشت زمان و نسخ

است.
هیاندیشهم کهه ایهن کتهاب  در این عصر تابستان، به ایهن م
هز کار اهموطنانم باز خوااهههد کههرد و اهههدف از  روزی گره ا

نونشتن این کتاب، غیر از این نبوده است.
 ممکههن اسههت ایههن سههؤال پیههش یآیههد کههه ال گ چیسههت.

  یا گهروه کهاربران لینهوکس بهه گهروه یها اجتمهاعی1ال گ
ههی مشهترکی را دنبهال هینشود کهه اعضهای یآن علق  گفته م
هیکننههد کههه اهمههان لینههوکس اسههت. در اینجهها مصههداق،  م
همعامل گنو/لینوکس است. چون لینههوکس فقههط بههه  سیست

1 Linux User Group (LUG)
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ههی هینشههود، بنههابراین از نههام2اهسههت همعامل گفتههه م   سیسههت
هینشهود. ایهن  گهروه کهاربران گنهو/لینهوکس نیهز اسهتفاده م
س ًال غیرانتفهاعی اسهت و بها اههدف پشهتیبانی و  گروه معمو

ههخصههوص کههاربران  یآمههوزش کههاربران گنههو/لینههوکس ب
ههکار تشکیل نشهده اسهت. البتههه ااههداف ال گ بنها بهه  تاز
هیکنهد. ایهن گهروه  نیازاهای اعضها و محهل ال گ تغییهر م
س ًال محلههی اسههت و قراراهههای ملقههات، حضههوری  معمههو

ه گاههها مههدیریت مرکههزی وجههود هینشههود. در ال  برگههزار م
هیکنند. ندارد و اعضای ال گ، یآنرا مدیریت م

هیترین ه گاهای بسیاری وجود دارد کههه قههدیم  در جهان ال
هناها ال گ سیلیکون ولی ه گاهای3یآ   است. در ایران نیز ال

هناها و نشهههراهای مختلههف وجههود دارد کههه  زیادی در استا
 از یآن جملههه بههه ال گ کههرج، تهههران، اصههفهان، مشهههد،
هیتوان  گیلن، گلستان، خوزستان، یزد، زنجان و تبریز م
هناههها در پیوسههت  هبسههایت یآ  2انشههاره کههرد کههه یآدرس و

س ًال اههر ه گاهها معمهو  اهمین کتاب یآمهده اسهت. جلسهات ال
هینشهود و در یآن در  اهفته یها اههر دو اهفتهه یکبهار برگهزار م

2 Kernel
3 Silicon Valley
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همافزاراهههای  مورد مسائل فنی مرتبط با گنههو/لینههوکس و نر
ه گاها اهیچ اهدف سیاسی را هییآید. ال  یآزاد بحث به میان م
هیکنند و صرف ًا نهادی اجتماعی اهستند که برای  دنبال نم
ههی فنههاوری  پیشههرفت نشهههر یهها کشههور خههود در حههوز
هیکننههد. البتههه بههه دلیههل  اطلعات و ارتباطات فعههالیت م

همافزاراهای یآزاد، کاراهههایی کههه در ایههن  فراهنگ فراگیر نر
هینشوند برای تمام مردم جهان کاریآمههد و ههی انجام م  حوز
ههاهههای  قابههل اسههتفاده اهسههتند کههه از یآن جملههه بههه پروژ

هیتوان انشاره کرد. همافزاری مختلف م نر
 13۸۷ روز نششههم اردیبهشههت مههاه سههال ال گ کههرج در

 خورنشیدی یآغاز بهه کهار کهرد. در اولیهن جلسهه در مهورد
 روند کار ال گ و جلسات یآن بحث به میههان یآمههد و قههرار
ههای برگهزار نشهود. پهس از  نشد که اهر دو اهفته یکبار جلس
ههی  گذنشههت مههدتی کوتههاه و جههذب کههاربران جدیههد، روی
 جلسههات تغییههر کههرد و از یآن زمههان تهها کنههون تقریبهه ًا اهههر
ههاها اعضا در محیطههی صههمیمی و دوسههتانه بههه  اهفته جمع
هیاهای جدید همافزاراهای یآزاد و فناور  بحث در رابطه با نر
هیپردازنههد. اهههر سههاله جشههنی بههرای گرامیدانشههت روز  م
همافزار) در تمههام جهههان همافزاراهای یآزاد (روز یآزادی نر  نر

ج
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ه گاههها بههرای برگههزاری ایههن س ًال ال هینشههود. معمههو  برگههزار م
هیکننههههد و منههههابع مختلههههف دولههههتی و  جشههههن تلش م
هیکننهد. ال گ هناهها را در ایهن امهر حمهایت م  خصوصی یآ

  خورنشیدی جشنی13۸۹کرج اهم در سوم مهر ماه سال
 در تهاالر نشههیدان نهژاد فلح (کهرج) برگهزار کهرد و در
 یآن اعضههای ال گ کههرج مطههالبی بههرای یآنشههنایی بیشههتر
هتکنندگان ارائه دادند. اهمچنین نهاداهههای دولههتی و  نشرک

خصوصی این گروه مستقل را حمایت کردند.
 در تاریخ ال گ کرج تا کنون دو کتههاب بهه زبههان فارسهی
هشرو یکههی از  و انگلیسی نونشته نشده اسهت کههه کتههاب پی
هناها است و نیز یک کتاب از زبان انگلیسی بهه فارسههی  یآ
 ترجمه نشده است. اعضای ایهن گهروه اهمچنیهن بیهش از
ههاههای ههانهد و در پروژ همافزاری را انجهام داد ههی نر  ده پروژ
ههی لینهههوکس و همافزاراههههای یآزاد ماننهههد اهسهههت  مطهههرح نر
ههانهههد. همعامل دبیهان گنو/لینوکس نشهههرکت کرد سیسهههت

و ایهن روند ادامه دارد.
همعامل دبیهان  در این کتاب که اهمراه دیسه ِک اول سیسهت
همعامل دبیهههان هینشهههود از سیسهههت  گنهههو/لینهههوکس ارائه م

ههی    بهههرای توضهههیح مفهههااهیم و۶گنهههو/لینهههوکس نسهههخ
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 دستوراهای مختلهف اسهتفاده نشهده اسهت. ایهن انتخهاب
هلاهای بسیاری دارد: دلی

همعامل دبیههان گنههو/لینههوکس، یآنههرا1  - کههاربران سیسههت
هیکنند. ههروز م نگهداری و ب

همعامل را کههاربران یآن برعهههده2  - پشههتیبانی ایههن سیسههت
دارند.

هناهای بسههیاری از جملههه اعضههای3  - کههاربران و سههازما
هیکنند. همعامل استفاده م ال گ کرج از این سیست

همافههزاری را در۴ ههاهای نر  - بهترین سیستم مههدیریت بسههت
جهان دارد.

هشاهههای مختلههف و۵  - نصههب یآن یآسههان اسههت و از رو
هیتوان برای نصب استفاده کرد. بسیاری م

ههاهمراه بیههش از ۶ همعامل ب ههی2۹۰۰۰- این سیست   بسههت
هینشود. همافزاری برای انواع کاربرداها ارائه م نر

همعامل۷ همافههزاری موجههود در ایههن سیسههت ههاهای نر  - بسههت
ههخوبی با یآن سازگاری دارند. ب

د ًل در دسترس است.۸ همعامل کام - کد منبع این سیست
همافزاراهههای یآن بسههیار۹ همعامل و نر ههروز رسانی سیست  - ب

ساده است.
ح
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هتافزاری مختلههف را پشههتیبانی1۰ هیاهای سههخ  - معمار
هیکند. همعامل استفاده م ههی سیست هیکند و از سه اهست م

همافهههزاری ایهههن11  - سیسهههتم پیگیهههری مشهههکلت نر
همعامل قوی و در دسترس عموم است. سیست

هلاها کههه بههرای اهههر12 همعام  - در مقایسه با برخههی سیسههت
همافههزار بایههد    نشههوند،rebootمنظههوری حههتی نصههب نر

س ًال پههس از همعامل دبیان بسیار پایدار است و معمههو  سیست
هتافزاری بههه ههروز رسههانی سههخ  قطههع جریههان بههرق یهها ب

reboot.نیاز دارد 
ههی گنههو/لینههوکس13 همعامل بههر پههای  - چههون ایههن سیسههت

هتاهههای یآنههها را ماننههد مههدیریت  اسههت، بسههیاری از قابلی
قوی حافظه به ارث برده است.

 - کههههاربران گنههههو/لینههههوکس بیشههههتر درایوراهههههای1۴
هیکننهههد و نهههه نشهههرکت ههنویسهههی م هتافزاراها را برنام  سهههخ

سازنده.
همافزاراهههای یآزاد از1۵ همعامل مانند دیگههر نر  - این سیست

امنیت خوبی برخوردار است.
همافزاراهای امنیتی زیادی برای رمزنگههاری و …1۶  - نر

همعامل وجود دارد. در این سیست
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هناهههای مختلههف دنیهها از1۷ همعامل از زبا  - ایههن سیسههت
هیکند. جمله زبان فارسی پشتیبانی م

همعامل1۸ ههی ایههن سیسههت هعاهههای بسههیاری بههر پههای  - توزی
 ارائه نشده است که نشان از پایههداری، امنیههت و کههاربری
هیتههوان بههه همعامل دارد و از یآن جملههه م  یآسههان ایههن سیسههت

همعامل اوبونتو انشاره کرد. سیست
 امیدوارم پس از خواندن این مطالب نشههما نیههز بههه جمههع

همعامل بپیوندیههد. ههکنندگان و کههاربران ایههن سیسههت  استفاد
 البتهههه نویسهههنده، خواننهههدگان را بهههه اسهههتفاده از ایهههن
هیکند. ایههن کتههاب طههوری طراحههی همعامل توصیه م  سیست
هیتوانیههد در محیههط واقعههی بهههره  نشههده اسههت کههه از یآن م
هیتوانید  ببرید یعنی از دستوراها و مفااهیم موجود در یآن م

هلاهای روزمره استفاده کنیههد. ایههن کتههاب  برای حل مشک
هینشهود. بخههش اول بهرای یآنشههنایی  به دو بخهش تقسههیم م
همعامل دبیههان گنههو/لینههوکس، نصههب  کههاربران بهها سیسههت
همعامل دبیان، کار با محیط گرافیکههی یآن و معرفههی  سیست
هینشود اگر یآنشههنایی همافزاراهای کاربردی است. توصیه م  نر
هلاهای گنو/لینههوکس نداریههد، از فصههل همعام  قبلی با سیست
 اول نشههروع بههه خوانههدن کنیههد. بخههش دوم بههه مفههااهیم

د

هشگفتار
پی



ههخصههوص هلاهای گنههو/لینههوکس و ب همعام  بنیههادی سیسههت
همعامل دبیان انشاره دارد. در این بخش بهها مفههااهیم  سیست
ههاهای  و دسهههتوراهای اولیهههه، نصهههب و مهههدیریت بسهههت
هتافزاراها یآنشنا خوااهیههد نشههد. همافزاری و تنظیمات سخ  نر

هلاهای گنو/لینوکس یآنشنا اهستید از ایههن همعام  اگر با سیست
 بخش و فصل پنجم نشروع به خواندن کنیههد. در انتهههای
 بخش دوم در مورد مهاجرت بههه دنیههای گنههو/لینههوکس و
همافزاراهههای یآزاد بحههث نشههده اسههت. ایههن فصههل بههرای  نر
 کههاربران خههانگی و نشخصههی نونشههته نشههده اسههت. اگههر
ههمنههد بههه مهههاجرت اهسههتید، ایههن فصههل را مطههالعه  علق
 کنیهههد. در پیوسهههت اول ایهههن کتهههاب در مهههورد رفهههع
هلاهای احتمهههالی توضهههیح داده نشهههده اسهههت. در  مشهههک
ههی بیشههتر هتاهای مرجع برای مطالع هبسای  پیوست دوم و
 خواننههدگان ارائه نشههده  و در پیوسههت سههوم منههابع مههورد

 ایهن کتهاباستفاده برای نونشتن این کتاب یآمهده اسهت. 
همعامل نونشههته نشههده  و از  برای نشروع کههار بهها ایههن سیسههت
 مطرح کردن اهرگونه بحههث فنههی پیچیههده در یآن اجتنههاب
ههاها پیههروز و سههربلند  نشده است. امیدوارم در تمههام عرصهه

بانشید.
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بخش اول
عماعامل دبیان گنو/لینوکس آشنایی با سیست



  مقدمه-۱

امافزارهای آزاد در تمام ابعاد زندگی ما و آنجمما کممه ممما  نر
انانمممد. شمممناخت  بمممه فنممماوری نیممماز داریمممم، در جریا
انهمما بممه ممما کمممک امافزارهممای آزاد و دلیممل وجممود آ  نر
اتهای موجود در این ایکند تا با خیالی آسوده از ظرفی  م
امافزارها بهره بریم. هدف این فصممل آشممنایی خواننممده  نر
اههمممای کممماربران و امافمممزار آزاد و انگیز  بممما مفممماهیم نر
اههای اهدهندگان آن و آشممنایی مختصممری بمما نسممخ  توسممع

اماعامل گنو/لینوکس است. مختلف سیست

دمه
مق ۱
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امافزار آزاد۱-۱ - مفاهیم نر
امافمزار آزاد امافممزار آزاد چیسمت و1نر   چیسممت؟ مجمموز نر

امافمزار آزاد چگمونه ایتموان از آن بهمره بمرد؟ نر  چگمونه م
امافزارهممای آزاد از کجمما اهی نر ایکند؟ بودج  توسعه پیدا م
انهمما الهای تجمماری وابسممته بممه آ ایشممود و مممد  تممأمین م

امافزارهممای آزاد کممه اهدهندگان نر اهی توسع  چیست؟ انگیز
 اغلمب داوطلمب انجمام ایمن کمار هسمتند، چیسمت؟ ایمن
انهمما اههممای آ ایهایی دارند؟ پروژ اهدهندگان چه ویژگ  توسع
انهما امافزارهمای آ ایرسمد و ویژگمی نر  چگمونه بمه انجمام م
امافزارهای آزاد چگمونه امرفته سازوکار نر ایه  چیست؟ رو
الهایی است کمه در طمول ایمن کتماب بمه  است؟ این سوا
امافزارهممای ایدهیم. چرا که بحممث در مممورد نر  آن پاسخ م
 آزاد در رسمممانه و نیمممز در بیمممن متخصصمممان فنممماوری
 اطلاعات در حال گسترش است و هدف ممما نیممز روشممن
اثهمما اسممت. حممتی بیشممتر  کممردن نقمماط تاریممک ایممن بح
امافزارهای آزاد آشنا هستند، تنهمما  کسانی که با مفاهیم نر
ب ًال بمه ایهمای آن آگماه هسمتند و معممو  بمه بخشمی از ویژگ

1 Free Software

مفاهیم نرامافزار آزاد
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اهی ایمن اشهای دیگر توجهی ندارند. آشنایی خواننمد  بخ
ایکنممد تمما دلیممل  کتمماب بمما ایممن مفمماهیم بممه او کمممک م
امافزارهممای اههممای مختلممف کاربرهمما از نر اهگیممری گرو  بهر
احهای  آزاد را درک کند. در اینجما بما مفماهیم و اصمطل

پرکاربرد این حوزه آشنا خواهید شد.
ایشود کممه چهمار آزادی امافزاری گفته م امافزار آزاد به نر  نر
 اولیه را بمه همر انسمانی بدهمد تما بمه راحمتی بتوانمد از آن
اهای اسممتفاده کنممد. امافزار بدون نقض قانون یمما معاهممد  نر

ایها شامل: این آزاد
: آزادی اجرای برنامه برای هر منظوری.آزادی صفر
 : آزادی مطالعه و بررسی چگونگی اعملکمردآزادی یک

 2برنامه و تغییر آن برای نیاز خود. دسترسممی بممه کممد منبع
اششرط  این آزادی است.پی
اهها.آزادی دو : آزادی توزیع مجدد رونوشت برنام
 : آزادی بهبود برنممامه و انتشممار ایممن تغییممراتآزادی سه

ایبرنمد.  برای اعمموم؛ بنمابراین تممام جمامعه از آن بهمره م
اششرطدسترسی به کد منبع   Free این آزادی اسممت (پی

Software Foundation, Inc. 2010.(

2 Source Code
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ایتموان  تنهما بما دارا بمودن تممام ایمن شمرایط اسمت کمه م
امافممزار آزاد خطمماب کممرد. الزم بممه ذکممر امافممزاری را نر  نر
امافمزاری، آن  اسمت کمه در اختیمار بمودن کمد منبمع همر نر

ایدهد. امافزارهای آزاد قرار نم اهی نر امافزار را در شاخ نر
امافزارهمممممای غیمممممر امافزارهمممممای آزاد، نر  در مقابمممممل نر

  وجممود دارد کممه از3آزاد/خصوصممی/اختصاصممی/تجمماری
اهاند و ایسازی شد اهی هفتاد میلدی تا به امروز تجار  ده

اهانمد ایهمای کاربرهما تلش کرد  برای محمدود کمردن آزاد
 تا به اهداف تجاری خود دسمت یابنمد. اسمتفاده از ایمن
امافزارها کاربممر را مجبممور به قبممول شممممرایط مجممممموز  نر
ایکنمممممد ( اهی آن م امافمممممزاری شمممممرکت تولیدکننمممممد نر

González  Barahona,  et  al.  ). بممرای2008 
ارواقممع امافزارها ممنوع اسممت. د انگونه نر اهی ای  مثال اجار
اهی امافممزار اختصاصممی تنهمما اجمماز  کمماربر بمما خریممد نر
انهممای امافمزار در شممرایط و مکا اهی محممدود از نر  اسممتفاد
 خمماص را دارد و غیممر از ایممن هرگممونه مطممالعه، انتشممار،

ایتممموان بممما  فمممروش، اجممماره و هرگمممونه کممماری کمممه م
اهای انجممام داد، ممنمموع اسممت و در امافزارهممای رایممان  نر

3 Non-free/Commercial/Proprietary/Private Software

مفاهیم نرامافزار آزاد

4



ایشمممود  صورت تخطی از مقررات ایمن مجموز، بمااعث م
امافمزار تحمت  که کاربممر یما شممرکت اسمتفاده کننمده از نر
امافزارهممای  پیگممرد قممانونی قممرار گیممرد. و همچنیممن نر
اهروز رسمانی نیسمتند و پشمتیبانی ب ًال قابمل ب ایشده معمو  کپ
امافزارهمما بممه ایشوند. البته در کشمور ممما، اسممتفاده از نر  نم

این صورت معمول نیست.
ایشممممود کممممه از  اممممما پیشممممرفت هنگممممامی حاصممممل م
افکنندگی دست برداریم و بممه تولیممد دسممت بزنیممم.  مصر
امافزارهممای اختصاصممی در  در بیشممتر اوقممات کممدهای نر
ایتمموانیم اهایم و نم افکنند  اختیار ما نیست و ما تنها مصر

امافزار را بررسمی کنیمم و یما آن را گسمترش دهیمم و  آن نر
امافزارهممما را بممما زبمممان فارسمممی ایتممموانیم ایمممن نر  نیمممز نم

امافمزار بما اهی نر  هماهنگ کنیم، مگر آنکه شرکت سمازند
امافمزار، ایمن نیماز را  توجه بمه شمرایط بمازار و کماربران نر
امافمزار خمود اتهای ممورد نیماز را بمه نر  حس کند و قابلی
 اضمممافه کنمممد. تنهممما راه حمممل پیشمممرفت، اسمممتفاده از
اهی آن است تا بتموان بمه سموی امافزارهای آزاد و توسع  نر

پیشرفت اعلمی و تخصصی گام برداشت.
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اهها۲-۱ - انگیز
اههممای اخلقممی کممه ✔ Freeانگیز  Software 

Foundation4ایکنممممد از   از آن پشممممتیبانی م
 فرهنممگ هکممر بممه ارث بممرده شممده اسممت و بممر
اهی آزاد تأکیمممد دارد. از ایمممن  اسمممتفاده از واژ
ایشود و بایممد امافزار، دانش شناخته م  دیممدگاه نر
ایسازی به اشتراک گذاشممته شممود و  بممدون مخف
ایسممازی آن کمماری ضممداجتمااعی اسممت و  مخف
ایشمود کمه توانمایی تغییمر  افزون بر این، اداعما م

امافزار شکلی از آزادی بیان است. در نر
الگمممرایانه) کمه✔ اههای اعممممملی (یا اعممم  انگیمممز

Open  Source  Initiative5از آن  
اهی ایکنمممد و بمممر اسمممتفاده از واژ  پشمممتیبانی م

انبمماز   تأکید دارد. از این دیدگاه، بیشممتر در6مت
اهوری اقتصمادی بحمث  ممورد مسائل فنی و بهمر

ایآید. به میان م

4 Http://www.fsf.org
5 Http://www.opensource.org
6 Open Source

انگیزاهها
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اههمممای اصممملی، کسمممانی کمممه روی  جمممدا از ایمممن انگیز
ایکننمممد، ایمممن کمممار را بمممرای امافزارهمممای آزاد کمممار م  نر
ایدهنممد کممه از آن الهای دیگر نیز انجام م  بسیاری از  دلی

ایتوان به سرگرمی، تجارت و … اشاره کرد. جمله م

اعهای آن۳-۱ اماعامل گنو/لینوکس و توزی - سیست
امافمزار ایشود کمه بیمن نر امافزاری گفته م اماعامل به نر  سیست
انهما را ممدیریت ایکنمد و آ اتافزار ارتباط برقمرار م  و سخ

ب ًال از دو بخممش هسممته الها معمممو اماعام ایکنممد. سیسممت   و7م
اهاند. هسممته شممامل9 یا رابط کاربری8پوسته   تشممکیل شممد

اتافزارها از قیبممل امافزارهممایی بممرای مممدیریت سممخ  نر
اههای جانبی و … اسممت. از اهها، پردازنده، دستگا  حافظ
امافزارهممای ایتمموان نر  طریممق پوسممته یمما رابممط کمماربری م
 مختلف را اجرا کمرد و بما هسمته ارتبماط برقمرار کمرد تما

اتافزار استفاده کرد. اتهای سخ بتوان از قابلی
  بمممرای مقمممابله بممما1984ریچمممارد اسمممتالمن در سمممال 

اهی هفتماد بمه بعمد، کمد منبمع اتهای بزرگ که از ده  شرک

7 Kernel
8 Shell
9 User Interface
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ایدادنمد، امافزارهمای خمود را در اختیمار کسمی قمرار نم  نر
اهی گنمممو را بمممرای سممماخت  تصممممیم گرفمممت کمممه پمممروژ
اماعاملی کامل و جامع آغاز کند و قوااعمد کمار خمود  سیست
امافممزاری ایهممای نر  را در همممان سممال بممه صممورت آزاد

ایهایی که در در همین فصل به آن اشماره کردیمم)  (آزاد
 وضع کمرد. بلفاصمله افمرادی از سراسمر جهمان بمه او در
امافزارهممای اماعامل کمممک کردنممد. نر  سمماخت ایممن سیسممت
اماعامل اهی ایمن سیسمت  کاملی توسعه پیدا کردنمد امما هسمت
 که به اعنوان آخریمن پمروژه در دسمتور کمار قمرار گرفمت،

 نام دارد که هنوز در حال توسعه است.10ِهرد
اماعامل است کممه لینمموس اهی سیست  لینوکس نیز همان هست

اهی اول آن را در سممال 11تروالدز    نوشممت و1991 نسخ
امافمزار آزاد  آنرا توسعه داد. او لینمموکس را بممه صمورت نر
اتها و مجممامع  در دنیمما منتشمممر کممرد. در پممی آن شممرک
 دیگممری نیممز بممرای توسممعه و پیشممرفت لینمموکس تلش

ایکنند. م
اههای مختلمف آمماده شمده12توزیع گنو/لینوکس   به نسمخ

10Hurd
11 Linus Torvalds
12 GNU/Linux Distribution

س و توزیاعهای آن
نوک سیستاماعامل گنو/لی
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اهی لینمموکس گفتممه امافزارهممای گنممو و هسممت اهی نر  بممر پممای
امهای مختلممف ماننممد ایشممود کممه بممرای اجممرا در سیسممت  م
اهاند انهای همراه و … آماده شمد اههای شخصی، تلف  رایان

ارواقمع ایمن ایدهمد. د  که شرکت یا مجمعی آنرا گسترش م
ق ًل قممانونی امافزارهممای آزاد کممام  امممر توسممط مجوزهممای نر
 است و البته نواعی مشارکت و تقسیم کممار نیممز محسمموب
اعهای گنو/لینوکس، بممه اختصممار ب ًال به توزی ایشود. معمو  م
انطور کممه در ایممن بخممش بممه ایشود و هما اه م  لینوکس گفت
اماعامل و اهی سیسممت  آن اشمماره شممد، لینمموکس فقممط هسممت
امافزارهممممای کمممماربردی اهی گنممممو پوسممممته و نر  پممممروژ
اعهمای گنمو/لینموکس ایشود. توزی اماعامل را شامل م  سیسمت

ایشوند: به چند صورت منتشر م
 : توزیع سورس همممان کممدهای منبممع13سـورس✔

اههای امافزارهممما اسمممت کمممه در قمممالب بسمممت  نر
امافمزاری در اختیمار اهی نر ابشمد  جمداگانه و مرت
امافممزار اهدهندگان نر  کمماربران مخصوصمم ًا توسممع

ایگیرد. قرار م

13 Source Distribution

دمه
مق
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الترین توزیممع14بــاینری✔  : توزیممع بمماینری معمممو
 رویاسمممت کمممه کمممدهای منبمممع همممر توزیمممع 

اتافزاری امهممای سممخ اتفر   مختلممف ماننممد15پل
امهای  ایشممود و64 و 32سیست   بیتی کامپایممل م

اهی اسممتفاده در امافممزار آممماد  سپس به صورت نر
ایگیرد. اختیار کاربران قرار م

ب ًال16لیو✔ ایشود کمه معممو اعهایی گفته م  : به توزی
ایدی یا … بدون نصب ایو ایدی، د  از طریق س
ب ًال با محیممط ایشوند و معمو  روی سیستم اجرا م
اعهمما بممدون  گرافیکممی همممراه اسممت. ایممن توزی
 درخواسممت کمماربر هیممچ تغییممری در سیسممتم او

ایکنند. ااعمال نم
اعهای گنو/لینوکس به شرح زیر است: امترین توزی مه

�رِور✔ اک اعهمایی اسمت17اسل  : یکمی از اولیمن توزی
 کممه پاتریممک فولکردینممگ آنممرا گسممترش داده
الهای اول انتشممارش  اسممت. ایممن توزیممع در سمما

موفق بود.بسیار 
14 Binary Distribution
15 Hardware Platfrom
16 Live Distribution
17 Slackware

س و توزیاعهای آن
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 : یکمممی از اولیمممن18دبیـــان گنـــو/لینوکــــس
اعهممایی اسممت کممه هنمموز در حممال رشممد و  توزی
اههای  توسمممعه اسمممت. سیسمممتم ممممدیریت بسمممت
ایتوان بمما امافزاری آن بسیار معروف است و م  نر
امافزارهمممای آزاد و غیمممر آزاد تممممایز  آن بیمممن نر
اماعاملی منحصممر ًا شممامل  ایجمماد کممرد و سیسممت
اهای از افممراد امافزارهممای آزاد داشممت. جممامع  نر
 متخصمممص در تممممام جهمممان ایمممن توزیمممع را
ایدهند و این پروژه در انحصار هیچ  گسترش م
انتریمن  شرکتی نیسمت. اگرچمه پایمدارترین و ام
 توزیع حال حاضر گنو/لینوکس است امما بمرای
 نصممب نیمماز بممه دانممش قبلممی دارد کممه در ایممن
اهی نصممب و اسممتفاده از آن شممرح  کتمماب شممیو
 داده شممممده اسممممت. همچنیممممن روی بیشممممتر
اتافزاری موجمود قابمل اجمرا امهای سمخ اتفر  پل

است.
اعهمای19ردهت لینوکـس✔  : یکی دیگمر از توزی

18 Debian GNU/Linux
19 RedHat Linux

دمه
مق
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 آنممرامشممهور اسممت کممه شممرکت ردهممت آمریکمما 
ایدهد. نصب و استفاده از ایممن توزیممع  توسعه م

نسبت ًا ساده است.
اعهای مبتنمی بمر دبیمان20اوبونتو✔  : یکی از توزی

 گنمو/لینموکس اسمت کمه تمرکمز اصملی آن روی
ارهای منظمم (همر  کاربری آسمان، آزادی، انتشما

 ماه یکبار) و نصب آسان است.6
اعهمای بسمیاری دارد کمه معرفمی  البتمه گنمو/لینموکس توزی

ایگنجد. انها در این خلصه نم آ

20 Ubuntu

س و توزیاعهای آن
نوک سیستاماعامل گنو/لی
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عماعامل-2   نصب سیست
 دبیان گنو/لینوکس

عماعامل دبیان گنببو/لینببوکس را کببه بببه  در این فصل سیست
عیدی عییو عیگبببوییم، از ریوی د  اختصبببار ببببه آن دبیبببان م

عیکنیم. تببوجه داشببته باشببید کببه  (همراه کتاب) نصب م
عشهببای متعببدد بببرای  این ریوش نصببب تنهببا یکببی از ریو
عماعامل اسببت. بببرای ایببن منظببور از  نصببب ایببن سیسببت
عهگویی یو پرداختببن بببه جزئیبباتی کببه خواننببده را از  زیبباد
عهایم. به خاطر داشببته عیکند، پرهیز کرد  مسیر هدف دیور م
 باشید که قبل از نصب، فضای خالی ریوی هارددیسببک
عهراحببتی عماعامل اختصبباص دهیببد تببا ب  خود به این سیسببت

س
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عنبندی اسببتفاده  بتوانید از آن فضای خالی بببرای پارتیشبب
 کنید. همچنین پیش از خواندن کامل این فصببل، بببرای

نصب اقدام نکنید.

 - حداقل مشخصات سیستم مورد نیاز برای۱-۲

نصب
عماعامل نیباز بببه عمافزاری از جمله سیسببت  برای نصب هر نر
عمافبزار  دانستن مشخصات مبورد نیباز ببرای نصبب آن نر
عشنیازهبای نصبب آن  داریم تبا از ایبن طریبق بتبوانیم پی
عمافزار را فراهم کنیم. دبیان هم برای نصب به حببداقل  نر
عیشببود، نیبباز  مشخصببات سیسببتمی کببه ریوی آن نصببب م

دارد. این مشخصات به شرح زیر است:
عهی پنببتیوم    بببا۴حببداقل پردازنببده مببورد نیبباز، پردازنببد

 سراعت پردازش یک گیگاهرتز است. ببه دلیبل اسبتفاده
عیدی، نیببباز ببببه یبببک عییو  از ریوش نصبببب از طریبببق د
عکهای عهی دیسببببب عیدی رام (خواننبببببد عییو  دسبببببتگاه د

عیدی) دارید. عییو د

ب
ص

ت سیستم مورد نیاز برای ن
صا

قل مشخ حدا

1۴



یهی نصب شیو
 حداقل
 حافظه
RAM

 RAMحافظه 

پیشنهادی
هارد دیسک

 بدیون محیط
گرافیکی

 گیگابایت1 مگابایت۲۵۶ مگابایت۶۴

 با محیط
گرافیکی

1۲۸ 
مگابایت

 گیگابایت۵ مگابایت۵1۲

یههای مختلف نصب۲-۲ - شیو
عیتوان به چند ریوش نصب کرد: عماعامل دبیان را م سیست

ییدی✔ یییو ییدی ییا د  : ببراینصیب از ریوی سی
 این منظور، باید سیستم خود را بببرای بببوت از

عیدی آماده کنیبد کبه ایبن عییو عیدی یا د  طریق س
ا ًال از طریبببق تنظیمبببات   BIOSپریوسبببه معمبببو

عیافتد کببه در ایببن صببورت بایببد   Firstاتفاق م

Boot  Device را به CD-ROMتغییببر داد  
 تبا بتببوان از ایببن طریببق، سیسببتم نصببب دبیببان

ع/لینوکس را بوت کرد. گنو
یماعامل مایکریوسییافت✔  نصب از داخل سیسییت
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عیتوانیببد بببا قببراردادنیویندیوز  : در ایببن ریوش م
عیدی در داخبببل دسبببتگاه یو عییو عیدی یبببا د  سببب

  (به صببورت دسببتیsetup.exeاجرای فایل 
 یببا اجببرای خودکببار)، پببس از پاسببخ بببه چنببد
ع/لینببوکس را آغبباز  سببؤال، نصببب دبیببان گنببو

کنید.
یهی ✔  : ببرای نصببUSBنصب از ریوی حیافظ

عهی   USBدبیان به این شیوه، ابتدا بایببد حببافظ

عمافزارهای فراهببم شببده  خود را با استفاده از نر
 در دیسک دبیان، آماده کنید یو سپس از طریببق

USB.سیستم را بوت کنید 
 : در ایببن ریوش نصببب،نصییب از ریوی شییبکه✔

عیتوانید تنها بببا داشببتن کببارت شبببکه (بببدیون  م
 دیسببک) یو تنظیببم سببریوری بببرای نصببب در

شبکه، دبیان را از طریق شبکه نصب کنید.
عیدی عییو  در ایببن کتبباب تنهببا بببه ریوش نصببب از ریوی د
 (کببه همببراه کتبباب اسببت) اشبباره خببواهیم کببرد، چببون

عیدی است. عییو عهترین راه نصب، نصب از ریوی د ساد

ب
ص

ف ن
یوعههای مختل ش
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- مراحل نصب دبیان گنو/لینوکس۳-۲
عماعامل دبیبببان  در ایبببن قسبببمت مراحبببل نصبببب سیسبببت
عیشبببود. شبببایان ذکبببر اسبببت کبببه عتیوار بیبببان م  فهرسببب

عماعامل دبیبان ببرای نصبب مجبدد   طراحبی نشبده1سیسبت
ا ًال نیازی به این کار نیست. به این معنی کببه  است یو اصو
عهیوجود آمدن مشکل در کببارایی  به نصب مجدد پس از ب

عیتوان ببا تعمیبر کبردن   سیسبتم یو۲سیستم نیاز نیست یو م
عهریوز شببده از داخببل عمافزارهببای جدیببد یببا ب  نصببب نر
عهریوز کببرد عماعامل، آنرا بدیون نیاز به نصب مجدد، ب  سیست

یا مشکل به یوجود آمده را برطرف کرد.
عهی1  - از تمام اطلاعات موجود در سیسببتم خبود نسبخ

 تهیه کنید.3پشتیبان
 - در مبببورد سیسبببتم خبببود اطلاعبببات الزم را ماننبببد۲

 فضببببای خببببالی هارددیسببببک، حجببببم حببببافظه یو ...
ععآیوری کنید. جم

 - فضای خالی برای نصببب دبیببان ریوی هارددیسببک3

1 Re-installation
2 Repair
3 Backup
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خود اختصاص دهید.
عیدی نصب را تهیه کنید.۴ عییو عیدی یا د - س
عیدی بببوت۵ عییو عیدی یببا د  - سیسببتم را از طریببق سبب

کنید.
 - زبببان مببورد نظرتببان را بببرای طببی مراحببل نصببب۶

انتخاب کنید.
 - شبکه یو اتصال اینترنت خببود را در صببورت یوجببود7

تنظیم کنید.
عنهای مورد نیاز دبیان را بسازید.۸ - پارتیش
 نصب شود.۴- منتظر بمانید تا بست ِر سیستم۹

عماعامل۵- بببوت لببو ِدر1۰   را بببرای بببوت کببردن سیسببت
علهای دیگر نصب کنید. عماعام دبیان یو یا سیست

عماعامل را برای بار ایول بوت کنید.11 - سیست

- نصب دبیان گنو/لینوکس۴-۲
عیدی (همببراه کتبباب)1 عییو  - ابتدا سیستم را از ریوی د

بوت کنید. 

4 Base System
5 Boot Loader

ب دبیان گنو
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عهی ۲  Graphical- از منبوی نمبایش داده شبده، گبزین

Install(نصبببب در محیبببط گرافیکبببی) را انتخببباب  
 کنید. سیسببتم بببرای نصببب بببه صببورت گرافیکببی بببوت

عیشود. م

 - زبببان سیسببتم را بببرای نصببب انتخبباب کنیببد. ایببن3
عماعامل نصب شده نیببز عشفرض برای سیست  زبان، زبان پی
 انتخبباب خواهببد شببد یعنببی اگببر زبببان فارسببی را بببرای
عماعامل شببما نیببز بببه  نصببب انتخبباب کنیببد، زبببان سیسببت
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عیشود. عهها فارسی م همراه تمام گزین

Other- محببل خببود را انتخبباب کنیببد (مثببال: ۴  > 

Asia > Iran.(
- نوع کیبورد خود را انتخاب کنید.۵
عمافزاری مورد نظر برای۶ عههای نر  - منتظر بمانید تا بست

نصب، اجرا شود.
 خود را انتخاب کنید.۶- نام سیستم7

6 Hostname

       
ب دبیان گنو
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عهی۸   خود را نیز یوارد کنیببد،7- در صورت نیاز نام دامن
عهی ادامه  را بزنید.۸در غیر این صورت دکم

 را انتخاب کنید.۹- رمز اعبور کاربر ریشه۹
عیتوانیببد یببک1۰ عیشود که م عهای نمایش داده م  - صفح

عیهای محدیود بببرای خببود ایجبباد کنیببد.  کاربر با دسترس
 در این مرحله نام کامل (نام یو نام خببانوادگی) کبباربر را

یوارد کنید.
- نام کاربری برای کاربر جدید انتخاب کنید.11
- رمز اعبور کاربر جدید را یوارد کنید.1۲
 خود را انتخاب کنید.1۰- سپس منطقه زمانی13
عیشببود.1۴ عنبندی نمایش داده م  - سپس مراحل پارتیش

 ایببن مراحببل را بببه ترتیببب انجببام دهیببد. بببرای نصببب
عماعامل دبیان، نیاز ببه حبداقل دیو پارتیشبن داریبد.  سیست
 ایولیببن پارتیشببن، پارتیشببن ریوت (/) یو پارتیشببن بعببدی

swapاسببببت. پارتیشببببن ریوت تمببببام اطلاعببببات یو  
عیگیرد یو پارتیشن  علهای شما را در بر م   برایswapفای

7 Domain Name
8 Continue
9 Root
10 Time Zone
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عهی    است یو در صورتی که حجببمRAMکمک به حافظ
ع     ببببه حبببداکثر رسبببید، بخشبببی ازRAMاطلاعبببات در

عههببایی را کببه در حببال حاضببر مببورد نیبباز نیسببت بببه  داد
 swap انتقببال دهببد. حجببم swapداخببل پارتیشببن 

عهی  ا ًال برابر یا دیو برابر حافظ   در نظببر گرفتببهRAMمعمو
عیشود. مراحل را به صورت زیر انجام دهید: م

عهی 1  را انتخاب کنید.Manual- گزین

       
ب دبیان گنو

ص
ن

س
/لینوک

۲۲



عنها۲   نباشببد،11- اگر سیستم شما دارای جدیول پارتیش
 ابتدا با دیو بار کلیک کردن ریوی نبام هارددیسبک خبود

آنرا ایجاد کنید.
  (فضایFREE SPACE- سپس ریوی فضایی که با 3

خالی) مشخص شده است، دیو بار کلیک کنید.
عهی ۴ Create a- گزین  new partitionسباخت)  

یک پارتیشن جدید) را انتخاب کنید.
 - حجببم پارتیشببن مببورد نظببر (در اینجببا ریوت) را۵

مشخص کنید.
 - نببوع پارتیشببن را انتخبباب کنیببد. در صببورتی کببه۶

عماعامل دیگببری عماعامل دبیببان را بببه همببراه سیسببت  سیسببت
عیکنیبد، ببه خباطر  ماننبد مایکریوسبافت یوینبدیوز نصبب م
 داشته باشید که بهتر است پارتیشن ریوت (/) را از نببوع

Primary یو پارتیشببببن swap را از نببببوع Logical 

انتخاب کنید.
عیخواهیببد ایببن پارتیشببن در۸  - انتخاب کنیببد کببه آیببا م

ابتدا یا انتهای هارددیسک ساخته شود.
عهی نمبببایش داده شبببده۹ عنطور کبببه در صبببفح  - همبببا

11 Partition Table
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عیبینید، ایولین پارتیشن به صببورت (/) سبباخته خواهببد  م
علسیستم آن نیز  عهی ext3شد که فای  Done است. گببزین

setting  up  the  partitionاتمبببام سببباخت)  
 پارتیشن) را برای ایجبباد پارتیشببن انتخبباب کنیببد. اگببر
 اطلاعات را اشتباه یوارد کرده بودید یببا نیبباز بببه تغییببری

عهی  عیتوانیببد از طریببق گببزین Deleteداشببتید، م  the 

partition(حببذف پارتیشببن)، پارتیشببن را حببذف  
کنید یو آنرا از نو ایجاد کنید.

  را۸ تببا 3، مراحل swap- برای ساخت پارتیشن 1۰
مجدد ًا دنبال کنید.

عهی 11   (به اعنوانUse as- در این مرحله، ریوی گزین
عهی   swap… استفاده شود) دیو بار کلیک کنید یو گببزین

area.را انتخاب کنید 
عهی 1۲ Done- سبببپس گبببزین  setting  up  the 

partition.را برای ایجاد پارتیشن انتخاب کنید 
عهی 13 انتها گزین  Finish partitioning and- در 

write  changes to  diskعنبندی یو   (اتمام پارتیشب
عهی تغییبببرات در هارددیسبببک) را ببببرای پایبببان  ذخیبببر
 مراحببل نصببب یو ااعمببال تغییببرات ریوی هارددیسببک

       
ب دبیان گنو

ص
ن
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انتخاب کنید.
عیشببود کببه آیببا مایببل بببه1۴  - سببؤالی از شببما پرسببیده م

عهی  انجببام ایببن کببار هسببتید، در صبورت اطمینببان، گببزین
Yes.را انتخاب کنید 
عیشبود. سیسبتم پبایه،1۲- نصب سیستم پبایه1۵   آغباز م

عمافببزاری ایولیببه را عههای نر عهی لینوکس به همراه بسببت  هست
عیشود. شامل م

عکهای دیگبر1۶  - پس از نصب سیستم پایه، اگر دیس
عیتوانببد آنببرا بببه سیسببتم  دبیببان در اختیببار شببما بببود م
عمافزاری معرفبی کنیبد. در غیبر ایبن عههای نر  مدیریت بست

عهی    را انتخاب کنید تا مراحببل نصبببNoصورت، گزین
ادامه پیدا کند.

عیخواهیببد17 عیشببود کببه آیببا م  - سببپس از شببما سببؤال م
عمافببزاری را از طریببق شبببکه (یببا اینببترنت) عههای نر  بسببت

عهی    را انتخابNoدریافت کنید. در این مرحله نیز گزین
عهراحببتی عیتببوان ب عماعامل نیببز م  کنید، چون از داخل سیست

این تنظیمات را انجام داد.
عههای1۸  - سبببپس مراحبببل نصبببب یو انتخببباب بسبببت

12 Base System
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عیکند. عمافزاری ادامه پیدا م نر
عیخواهیببد1۹ عیشود که آیا م  - پس از آن از شما سؤال م

عمافبببزاری عههای نر عهی دبیبببان از بسبببت  در بررسبببی پبببریوژ
عهی     راYesپرکبباربرد شببرکت کنیببد. اگببر مایلیببد گببزین

انتخاب کنید.
عهی ۲۰   (انتخابSoftware Selection- در مرحل

عههای مورد نیبباز خببود را بببرای نصببب عمافزارها)، گزین  نر
عپتبباپ بببرای  انتخبباب کنیببد. بببه فببرض مثببال اگببر از ل
عهی عیکنیببد، گببزین عماعامل دبیببان اسببتفاده م  نصببب سیسببت

laptopعیخواهیببد کببه   را انتخبباب کنیببد یببا اگببر نم
 محیط گرافیکی (به اعنوان رابط کاربری) نصببب شببود،

عهی  Graphicalگببزین  desktop  environment 

 (محیط گرافیکی ریومیزی) را از حالت انتخاب خببارج
عههببا را عهی گزین  کنیببد. در ضببمن، لزیومببی نببدارد کببه هم
عهراحبتی از عیتوانیبد ب  انتخباب کنیبد چبون هبر کبدام را م

عماعامل نصب کنید. داخل سیست
عمافزارهببا ریوی سیسببتم پببایه کببه پیببش از۲1  - نصببب نر

عیشود. این نصب شد، آغاز م
عیخواهیببد۲۲ عیشببود کببه آیببا م  - سببپس از شببما سببؤال م

۲۶
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عتلببودر را در ایولیببن سببکتور هارددیسببک (  )MBRبو
عهی     را انتخاب کنیببد.Yesنصب کنید. برای ادامه گزین

عماعامل  نکته مهم اینکببه، در طببی ایببن پریوسببه اگببر سیسببت
 دیگببری (ماننببد: مایکریوسببافت یوینببدیوز) ریوی سیسببتم
عیشبببود یو در لیسبببت  خبببود داشبببته باشبببید، شناسبببایی م
علها در هنگام ببوت سیسببتم ببه شبما نمببایش عماعام  سیست

داده خواهد شد.

 - پس از آن، مراحل نصب ببه پایبان رسبیده اسبت.۲3
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عهی ادامببه را عیدی را از دستگاه خارج کنید یو گببزین عییو  د
 شود.rebootکلیک کنید تا سیستم 

- به دبیان گنو/لینوکس خوش آمدید۵-۲
  شببدن سیسببتم،rebootپس از انجام مراحل نصببب یو 

رِگراب عتلودر  عهی بو عیشود. 13پنجر  نمایش داده م

عهی عهای را انتخباب نکنیبد، گبزین  اگر تبا پنبج ثبانیه گبزین

13 GRUB (Grand Unified Boot Loader)

ش آمدید
س خو

/لینوک به دبیان گنو
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عیشببود کببه در ایببن حببالت دبیببان عشفببرض انتخبباب م  پی
عیشود. عماعامل دبیان بوت م است یو سیست

عهی یوریود بببه سیسببتم  پببس از بببوت شببدن کامببل، صببفح
عیشود. نمایش داده م

عیتوانید ببا انتخباب نبام کباربری کبه در  در این صفحه م
عهاید یو یوارد کببردن رمببز اعبببور آن  مراحل نصب آنرا ساخت

کاربر، یوارد سیستم شوید.
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ش آمدید
س خو

/لینوک به دبیان گنو

3۰



  آشنایی با میزکار-۳
 گنوم

گهیگینننننری از امکاننننننات گهرترین روش بنننننرای بهر  سننننناد
گهصخصنننوص دبینننان گلاهای یگننننو/لیننننوکس ب گماعام  سیسنننت
 اسننتفاده از محیننط یگرافیکننی اسننت. محیننط یگرافیکننی

گشفرض دبیان، میزکار یگنوم   است که رتقریب ًا شننبیه بننه1پی
گماعامل مایکروسننافت ویننندوز  محیننط یگرافیکننی سیسننت
گشاهای مختلفننی رتشننکیل شننده  است. میزکار یگنوم از بخ
گناهننا آشنننا گشاها و سننازوکار آ  است که در ادامه با این بخ

1 GNOME Desktop Environment
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گهاهننای دسننکتاپ  صخوااهیم شد. رتوجه داشته باشید کننه واژ
 و میزکار از نظر معنا برابرند، اما برای رتمایز کننناربرد، از
گهی دسکتاپ بننرای اشنناره بننه صننفحه اصننلی پننس از  واژ

گهی میزکار برای اشاره بننه کلیننت  ورود به سیستم و از واژ
محیط یگرافیکی یگنوم استفاده شده است.

 از آن۳به سیستم و خروج 2- ورود۱-۳
گهی اول برای استفاده از امکانننات فرااهننم شننده در  مرحل
گشفننرض  محیننط یگرافیکننی، ورود بننه سیسننتم اسننت. پی

گمافزار مدیریت ورود به سیسنننتم   4GDMمیزکار یگنوم، نر

 است. پس از بوت شنندن کامننل سیسننتم، اولیننن محیننط
گیکنینند،   GDM اسننت. GDMیگرافیکننی کننه مشننااهده م

  و کنناربران5شننامل محیطننی بننرای نمننایش نننام سیسننتم
 موجننود در سیسننتم اسننت. اهمچنیننن منننویی در پننایین

 در صننورت کلیننک روی نننامصننفحه وجننود دارد کننه  
گیرتوانینند مکننان را بننرایکنناربری موجننود در صننفحه   م

2 Log in
3 Log out
4 GNOME Desktop Manager
5 Hostname

ورود به سیستم و صخروج از آن
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Unitedنمنننونه از   States بنننه Iranکیبنننورد را از ، 
گشفنرض را بنهانگلیسی به فارسی و   محینط یگرافیکنی پی

  رتغییر داهینند.KDE6محیط یگرافیکی دلخواه صخود مانند 
گهی سمت راسننت منننوی  در اهر صورت سه یگزینه در یگوش
گهاهنای مربنوط بنه افنراد  پایین اهمیشنه وجنود دارنند: یگزین

گمرتوان  ، روز و سااعت رتنظیم شننده در سیسننتم7نارتوان یا ک
 (ایگننر بننا منناوس روی آن بروینند رتاریننخ را بننه میلدی

گهاهایی بنرای صخناموش ینا گهی یگزین گیداهد) و دکم  نمایش م
reboot8 کردن سیستم.

6 K Desktop Environment
7 Universal Access Preferences (Accessibility 

Preferences)
8 Shutdown Options
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برای ورود به سیستم مراحل زیر را انجام داهید:
 - روی نننام کنناربر دلخننواه کلیننک کنینند. کننادر ورود1

گیشود. رمز اعبور نمایش داده م
- رمز اعبور صخود را در این قسمت وارد کنید.2
گهی Enter- کلیند ۳  Log را فشنار داهیند ینا روی دکم

in.کلیک کنید 
 - ایگر نام کاربری و رمز اعبور وارد شده درسننت بننود،۴

گیشوید. وارد محی ِط میزکار یگنوم م

برای صخروج از سیستم مراحل زیر را انجام داهید:
گمافزاراهنننای در حنننال اجنننرا را ببندیننند و1  - رتمنننام نر

گلاهای در حال ویرایش را ذصخیره کنید. فای
گهی 2   در پننل بنال، سنمت چنپSystem- روی یگنزین

کلیک کنید.
گهی … ۳  را انتخاب کنید.Log out- سپس یگزین
گهی۴ گیشنود و صنفح  - کاربر جناری از سیسنتم صخنارج م

گیشود. ورود به سیستم دوباره نمایش داده م

گیصخوااهیند گیشنود، امنا ایگنر م  ایگر چه اینن کنار رتوصنیه نم

ورود به سیستم و صخروج از آن

۳۴



 پس از بوت شدن سیستم، از شما نام کاربر و رمز اعبننور
پرسیده نشود، مراحل زیر را انجام داهید:

 - پس از ورود به محیط میزکنار یگننوم، از مننوی بنال1
Systemسننمت چننپ وارد    Administration→ 

شوید.
گهی 2  را انتخاب کنید.Login Screen- سپس یگزین
 - روی آیکنون سنپر کلینک کنیند. از شنما رمنز اعبنور۳

گیشنود. رمنز اعبنور کناربر ریشنه را  کاربر ریشه پرسنیده م
گهی    کلینننکAuthenticateوارد کنیننند و روی یگنننزین

گهاهننای  کنینند. ایگننر رمننز اعبننور درسننت وارد شننود، یگزین
گهی  گیشوند.Login Screenپنجر  فعال م

گهی ۴ Log- یگننزین  in  asرا انتخنناب کنینند. کنناربر  
 دلخواه صخود را برای ورود صخودکنار بننه سیسننتم انتخناب

کنید.
گهی رتغییرات پنجره را ببندید. بننرای ایننن5  - برای ذصخیر

گهی   استفاده کنید.Closeکار از دکم

وم
یگن

ار 
زک

 می
 با

یی
شنا

آ

۳5



- ساختار میزکار گنوم و عناصر آن۲-۳
 میزکننار یگنننوم از سننه بخننش کلننی رتشننکیل شننده اسننت:

  بال و پنننل9دسکتاپ (محیط اصلی میزکار یگنوم)، پنل
پایین.

- دسکتاپ (محیط اصلی میزکار گنوم):۱-۲-۳
گناهنننایی بنننرای دسترسنننی بنننه  دسنننکتاپ شنننامل آیکو
گهاهای بنه اشنتراک یگذاشنته گکاها و پوشن گناها، دیس  پاررتیش

گهی  گهی اصننلیHomeشده در سیستم است. پوشنن  ، پوشنن
گلاهنای صخنود را در  مختص اهر کناربر اسنت رتنا کناربر فای

  اهمننان سننطل زبنناله اسننت کننهTrashآن ذصخیننره کننند. 
گهشنننده) در گکشنننده (دور ریخت گهاهای پا گلاهنننا و پوشننن  فای
گیکنند. بنا دوبنار کلینک روی اهنر  سیستم را نگهنداری م
گیرتوانید محتوینات آننرا مشنااهده گناها م  کدام از این آیکو

کنید.

9 Panel

صر آن
زکار یگنوم و اعنا ساصختار می
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:- پنل بال۲-۲-۳
گهاهننای  به نواراهای رنگی در بال و پایین صننفحه کننه یگزین
گیشننود. پنننل گناها وجود دارد، پنل یگفتننه م  مختلفی روی آ

گهاها گتاهننای10بال شامل منواهای اصلی، اجراکنند  11 و اپل
مختلف برای نمایش سااعت، رتاریخ و … است.

- منوهای اصلی:۱-۲-۲-۳
گمافزاراهننای نصننبApplications- منوی1  : رتمننام نر

10 Launcher
11 Applet

وم
یگن

ار 
زک

 می
 با

یی
شنا

آ

۳7



گهبندی شنننننده، گهصنننننورت دسنننننت  شنننننده در سیسنننننتم ب
گیاهننا، گییگیننرد مانننند باز گهی ایننن منننو قننرار م  زیرمجمننواع
گهای (صندا گمافزاراهای چندرسان گمافزاراهای یگرافیک، نر  نر

گمافزاراهننای    و … . بننا کلیننکOfficeو رتصننویر) ، نر
گیشنود و بنا گیاها نمنایش داده م گهبند  روی اینن مننو، دسنت
گهی آن گمافزاراهننای زیرمجمننواع  مکننث روی اهننر دسننته، نر

گیشود. دسته نمایش داده م
گهاهاPlaces- منوی 2 گناها12: دسترسی به نشان  ، پاررتیشنن

گهشننده در گهاهای بننه اشننتراک یگذاشت  و کامپیورتراهننا و پوشنن
گهاهننایی بننرای گیداهنند. اهمچنیننن یگزین  شننبکه را نمننایش م
گهاها در سیسننتم و ارتصننال بننه گلاهننا و پوشنن  جسننتجوی فای

 است.SSH و FTPسروراهای شبکه مانند 
 ،1۳: در این منننو رتنظیمننات سیسننتمSystem- منوی ۳

گمافزاراهننای منندیریت سیسننتم  ،15، رااهنمننای اسننتفاده1۴نر
گهی یگنننوم  ، صخننروج از سیسننتم و17، قفننل صننفحه16دربننار

12 Bookmark
13 Preferences
14 Administration
15 Help
16 About GNOME
17 Lock Screen

صر آن
زکار یگنوم و اعنا ساصختار می
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گهاهننای صخنناموش کننردن وجننود دارد. بننا اسننتفاده از  یگزین
گهی مننننوی رتنظیمنننات سیسنننتم گهاهنننای زیرمجمنننواع  یگزین
گهی گیرتوانینند رتنظیمننارتی از قبیننل منناوس، کیبننورد، انننداز  م
گسزمینننننه و … را رتغیینننر داهیننند.  صنننفحه، رتصنننویر پ
گهاهننای رتنظیننم گمافزاراهننای منندیریت سیسننتم شننامل یگزین  نر
گمافزاراهننای گهی ورود به سیستم، شبکه، چنناپگر، نر  صفح
گهروزرسنانی و گبشنده در سیسنتم، سنااعت و رتارینخ، ب  نص

گهی گهاها و کاربراها است. بنا اسنتفاده از یگنزین  مدیریت یگرو
گهوطنوریکه گیرتوانید دسکتاپ را قفنل کنیند ب  قفل صفحه م
گیرتوانیند دوبناره وارد سیسنتم  فقنط بنا ورود رمنز اعبنور م
 شنوید. اسنتفاده از اینن یگزیننه بنرای امنینت بالسنت رتنا
 کسننی نتواننند اهنگننامی کننه بننا کنناربر صخننود وارد سیسننتم
گهاید و پشننت سیسننتم نیسننتید، بننه اوطلاعننات شننما  شنند

دسترسی پیدا کند.

امافزارها)۲-۲-۲-۳ انهای میانبر نر اهها (آیکو :- اجراکنند
گناهننا گهاها وجود دارند که رتوسط آ  پس از منواها، اجراکنند
گناهننا گمافزاراها سریع دسترسی پیدا کنینند و آ گیرتوانید به نر  م
گشفننرض گهاهای پی  را با یک کلیک اجرا کنید. اجراکنننند
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گهصخوانEpiphanyدر پننننل بنننال، مروریگنننر وب    و ننننام
گیرتوانینننندEvolutionالکترونیننننک    اسننننت. شننننما م

گهاهای صخود را به این پنل اضافه کنید. اجراکنند

اتها۳-۲-۲-۳ :- اپل
گناهایی وجود دارد که بننه  در سمت راست پنل بال، آیکو

گناهنننا اپلت گتاهنننا نمنننایش18آ گهی اپل گییگوینننند. وظیف   م
 وضنعیت حنال حاضنر سیسنتم، ماننند سنااعت و رتارینخ،
گهی رتغیینر زبنان  رتقویم، وضعیت و رتنظیمات شبکه، یگنزین
 و … است. برای نمونه بنا کلینک روی سنااعت، رتقنویم
گتکلیک گیرتوانید با راس گیشود. اهمچنین م  نمایش داده م

روی اهر آیکون، رتنظیمات آنرا رتغییر داهید.

:- پنل پایین۳-۲-۳
گااهای کناری19، ننوار وظیفهنمننایش دسنکتاپ  ،20 و فضن

گهاهای مختلف پنل پایین اهستند. یگزین

18 Applet
19 Taskbar
20 Workspaces

صر آن
زکار یگنوم و اعنا ساصختار می
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-  نمایش دسکتاپ:۱-۳-۲-۳
گیشود گهاها مخفی م  با کلیک روی این آیکون، رتمام پنجر
گیشننود و بننا کلیننک مجنندد،  و دسننکتاپ نمننایش داده م

گیافتد. اعکس این اعمل ارتفاق م

:- نوار وظیفه۲-۳-۲-۳
گهاهننای در حننال اجننرا در ایننن قسننمت نمننایش داده  برنام

گیشوند. م

ااهای کاری:۳-۳-۲-۳ - فض
 دسکتاپ لیننوکس بنه فضنااهای کناری مختلنف رتقسنیم
گشفرض آن چهار فضای کناری اسنت و رتنا گیشود که پی  م

  فضای کاری قابل افزایش است. اهنر فضنای کناری۳6
گیرتوانینند دسننکتاپی جدینند فننرض کنینند کننه در اهننر  را م
گهاهای مختلفی در حنال اجنرا اسنت. در ینک  کدام برنام
گلاهنای صخنود گککنردن ایمی  فضنا در حنال وبگنردی و چ
گمافننزار  اهستید، در فضای دیگر در حننال کننار بننا یننک نر
گهی  یگرافیننک اهسننتید و … . بننا کلیننک روی اهننر پنجننر
گیرتوانیند بنه اهنر  کوچک در سمت راسنت پننل پنایین، م

فضای کاری دسترسی پیدا کنید.
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21- مدیر فایل ناتیلوس۳-۳

گهاهای موجود در سیستم، گلاها و پوش  برای دسترسی به فای
گمافنزاری بنه ننام گناها و جستجو در بینن آنهنا نر  مدیریت آ

گهی یگننوم اسنت.  نارتیلوس وجنود دارد کنه جنزئی از پنروژ
گمافزار نارتیلوس و اسنتفاده از آن کنافی گهی نر  برای مشااهد
گناهنننای روی دسنننکتاپ  اسنننت کنننه روی یکنننی از آیکو
گمافزار نننارتیلوس گهی باز شده، اهمان نر  کلیک کنید. پنجر
گهاهای گلاهننا و پوشنن گیرتوانینند فای  اسننت کننه بننه کمننک آن م

صخود را بیابید.

21 Nautilus

س
مدیر فایل نارتیلو
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- سفارشی کردن میزکار گنوم۴-۳
گهاهای مختلننف سفارشننی  در اینجننا بننه دو نمننونه از شننیو

گیکنیننم: رتغییننر رتصننویر  کننردن میزکننار یگنننوم اشنناره م
گسزمینه و اضافه کردن زبان فارسی به کیبورد. پ

گسزمینه مراحل زیر را دنبال کنید: برای رتغییر رتصویر پ
گتکلیک کنیند و1  - روی فضای صخنالی دسنکتاپ راسن

گهی  Changeیگننننزین  Desktop  Background 

گهی دسکتاپ) را انتخاب کنید. گسزمین (رتغییر رتصویر پ
- اعکس دلخواه صخود را انتخاب کنید.2
گهی ۳   کلیننک کنینند ینناClose- برای صخننروج روی دکم

گهی ضننربدر از سننمت چننپ در نننوار اعنننوان  روی دکم
پنجره کلیک کنید.

 برای اضافه کردن زبان فارسی به کیبنورد مراحنل زینر را
دنبال کنید:

  کلیننک کنینند و از زیرمنننویSystem- روی منننوی 1
Preferences گهی   را انتخننننابKeyboard یگننننزین

کنید.
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گهی 2  بروید.Layouts- به بریگ
گهی ۳  (اضافه کردن) کلیک کنید.Add- روی دکم
,Iran (کشنور)، Country- از قسنمت ۴  Islamic 

Republic of.را انتخاب کنید 
گهی 5  کلیک کنید.Add- روی دکم
گهی 6  را کلیک کنید.Options- سپس دکم
گهی 7 Key(s)- روی یگننزین  to  change  layout 

 کلینک کنینند و کلیننداهای میننانبر دلخننواه صخنود را بنرای
).Alt+Shiftرتغییر زبان انتخاب کنید (برای مثال: 

گهاهای  8 گهاهننا راClose- با کلیک روی دکم   رتمام پنجر
ببندید.

گهی 9 گتاها، یگننزین گیبینید که در قسمت اپل  USA- حال م

 آمنده اسنت کنه اهمنان کیبنورد انگلیسنی اسنت. بنا بکنار
گهایند  یگیری کلیداهایی که بنرای رتغیینر زبنان انتخناب کرد

گهی Alt+Shift(بننرای مثننال:    کننه اهمننانIrn)، یگننزین
گیرتوانینند گیشننود و شنما م  کیبورد فارسی است، انتخاب م

گمافزاراهای مختلف فارسی رتایپ کنید. در نر

شی کردن میزکار یگنوم سفار
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  آشنایی با-4
امافزارهای کاربردی  نر

عماعامل عیدشسد کسسه سیسست  تا پیش از این، اینگسسونه تصسور م
 گنسسو/لینسسوکس صسسرف ًا محیطسسی متنسسی اسسست و فقسسط بسسا
عیتسسوان از آن  اسسستفاده از دسسستورهای پیچیسسده و گنسسگ م
 بهسسره بسسرد، حسسال آنکسسه در فصسسل قبسسل دیسسدیم کسسه چنیسسن
علهای زیسسادی از ایسسن موضسسوع  نیسسست یسسا حسسداقل سسسا

ععهسسای عماعامل گنو/لینوکس و توزی عیگذرد و دیگر سیست  م
عهصسسورت متنسسی بسسرای کاربرهسسای خسسانگی و  آن صسسرف ًا ب
عههسسای مختلسسف از جملسسه عیدشسسود و بسسه جنب  اداری ارائه نم
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عمافزارهسسای موجسسود در آن عفپسسذیری نر  کارآمدی و انعطا
عمافزارهسای  توجه بسیار دشسده اسست. در ایسن فصسل بسه نر

عماعامل دبیسسان گنسسو/لینسسوکس  کسساربردی موجسسود در سیسسست
عماعامل دبیسان عیپردازیسم. لزم بسه ذکسر اسست کسه سیسست  م

عهی    ۲۹۰۰۰ دشسسامل بیسسش از ۶گنسسو/لینسسوکس در نسسسخ
عهی نصسب و مسدیریت ایسن عمافزاری است. دشسیو عهی نر  بست
عمافزاری در فصل هشتم - نصب و مدیریت عههای نر  بست

عمافزاری - آمده است. عههای نر بست
علهای دیگسسر ماننسسد عماعام عمافسسزار در سیسسست  بسسرای هسسر نر
ععهسسسای  مایکروسسسسافت وینسسسدوز چنسسسدین مشسسسابه در توزی
عمافسزار عهوطسور نمسونه، بسرای نر  گنو/لینوکس وجسود دارد. ب
عنحسسساب مایکروسسسافت وینسسدوز بیسسش از ده نمسسونه  مادشی
عهای و مهندسسسسسسسی در دبیسسسسسسان عنحسسسسسسساب حسسسسسسرف  مادشی
عهی  گنسسو/لینسسوکس وجسسود دارد. همچنیسسن بسسرای مجمسسواع
عهی آفیسسس  مایکروسسسافت آفیسسس بیسسش از پنسسج مجمسسواع
عهوجسسود آمسدن عمافزارهای اداری) وجود دارد. دلیسل ب  (نر
عهدهندگان و عمافزاری، توسسسع عههای نر  و پایستگی این پروژ
عمافزارها است و وطبیعی است که سسسلیقه  کاربرهای این نر
 و نیازهای هر فرد یا سازمان متفاوت خواهد بسسود. البتسسه

آدشنایی با نرعمافزارهای کاربردی
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علهای مهم دیگری نیز در ایسسن زمینسسه نقسسش دارد کسسه  دلی
عیگنجد. به دلیل حجم کم کتسساب، در  در این خلصه نم

  تنها به چنسسد نمسسونهApplicationsهر بخش از منوی 
عهایم. عمافزار مهم و پرکاربرد ادشاره کرد نر

امافزارهای جانبی۱-۴ - نر
Archive  Managerعلهسسای عمافسسزار مسسدیریت فای  : نر

عتهسسسای معمسسسول  فشسسسرده و آردشسسسیو اسسسست کسسسه از فرم
عهسازی و تولید آردشیو مانند    وzip ،tar ،gz ،bzفشرد

عیکنسسد. بسسه خسساوطر دادشسسته بادشسسید کسسه ایسسن  … پشسستیبانی م
عمافسسسزار صسسسرف ًا محیطسسسی گرافیکسسسی بسسسرای کسسسار بسسسا  نر

عمافزارهای محیط متنی مانند    وtar ،gzip ،bzip2نر
عماعامل گنو/لینسسوکس، وابسسسته  … است. از آنجا که سیست
 به پسوند فایل بسسرای تشسسخیص نسسوع فایسسل نیسسست، اگسسر
عیتوانید با عهای در سیستم خود دادشته بادشید، م  فایل فشرد

دوبار کلیک روی آن محتوای آن را مشاهده کنید.
عهسسازی هسر پودشسه یسا فسایلی  مثسال کساربردی: بسرای فشرد

عهی عتکلیک کنیسسد و گسسزین  کسسافی اسسست کسسه روی آن راسسس
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Compress.عهسازی) را از منسسو انتخسساب کنیسسد   (فشرد
عیدشسود کسه از دشسما نسام عهای نمسایش داده م  بلفاصله پنجر
عهسسسازی عهی خروجسسی، نسسوع الگسسوریتم فشرد  فایسسل فشسسرد

عیپرسد و با پاسسخzip(مانند  عهسازی را م  ) و مسیر ذخیر
عههای خسود را علهسا یسا پودشس عیتوانیسد فای علها م  به این سسؤا

فشرده کنید.

Calculatorعمافزارهسسسسسای علترین نر  : یکسسسسسی از کسسسسسام
عمافسسزار قسسابلیت محاسسسبات عنحسسساب اسسست. ایسسن نر  مادشی

عهنویسی را دارد. عهای، مالی، اعلمی و برنام ساده، حرف

Character  Mapجسسدول کاراکترهسسای موجسود در : 
عمافزار بسسرای ورود عیدهد. از این نر  هر فونت را نمایش م
 کاراکترهسسسای خسساص ماننسسسد آوانویسسسسی و … در تمسسام

عیتوان استفاده کرد. عمافزارها م نر

gedit  Text  Editorعمافسسزار عیادیت، نر عمافزار ج  : نر
علهسسای متنسسی (  ) بسسا قسسابلیت ویرایسسشTextویرایسسش فای

عهنویسسسی مختلسسف عنهسسای برنام عهدشسسده بسسه زبا  کسسدهای نودشت

نرعمافزارهای جانبی
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است.

Terminal و Root  Terminal،عمافزارهسسا  : ایسسن نر
 محیط متنی برای ورود دستورهای موجود در سیستم را

عیکنند.  عهسازی م   با نام کسساربر وارد دشسسدهTerminalدشبی
علهسای امنیستی بسه ب ًل به دلی عیدشود و معمو  به سیستم اجرا م

عتهای سیسستم دسترسسی نسدارد، امسا   Rootبرخسی قسسم

Terminalعتهای سیستم دسترسی دارد و   به تمام قسم
عیدشود. تحت کاربر ریشه اجرا م

ایها۲-۴ - باز
عماعامل عیهای دو بعدی و سه بعدی زیسسادی در سیسسست  باز

عشفسرض  دبیان گنو/لینوکس وجود دارد کسه در حسالت پی
 فقط چند نمونه بازی دو بعسسدی در سیسسستم نصسسب دشسسده

عیهسا دشسامل دشسطرنج ( لِتلسو (Chessاست. این باز )، او
Iagno) ماجونسسسسسگ ،(Mahjongg) سسسسسسودوکو ،(

Sudoku.و ... است (
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امافزارهای گرافیک۳-۴ - نر
GIMP  -  GNU  Image  Manipulation 

Programعمافسسسسزار ویرایسسسسش عمافسسسسزار گیمسسسسپ، نر  : نر
سَرسستر علهای گرافیکی  عمافسزار بسرای1فای   اسست. از ایسن نر

عیتسسسوان  ُرتسسسوش اعکسسسس و ترکیسسسب و تولیسسسد تصسسساویر م
عتهسای زیسادی ماننسد عمافسزار از فرم  استفاده کسرد. ایسن نر
bmp  ،gif  ،jpeg  ،pdf  ،png  ،ps  ،psd  ،svg 

،tiff.عیکند  و … پشتیبانی م

1 Raster

  
ک

نرعمافزارهای گرافی

5۰



Inkscape  Vector  Graphics  Editor: 
علهسسای عمافسسزار ویرایسسش فای عکاسسسکیپ، نر عمافسسزار این  نر

عتهسسای۲گرافیکسسی بسسرداری عمافسسزار از فرم   اسسست. ایسسن نر
مانند  svgزیادی   ،svgz  ،png  ،ps  ،pdf  ،epsو   

عیکند. … پشتیبانی م

اهی اینترنت۴-۴ امافزارهای دست - نر
IceWeasel  Web  Browserعمافسسسسسسزار  : نر

2 Vector
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عمافسسسسزار  عسویسسسسسل، همسسسسان نر Mozillaآی  Firefox 

 IceWeasel(موزیل فایرفاکس) است که نسسام آن بسسه 

عسویسسسل عمافسسزار مرورگسسر وب آی  تغییسسر یسسافته اسسست. نر
 همانند موزیل فایرفسساکس از امنیسست بسسالیی برخسسوردار
عیتوانیسسد بسسا خیسسال آسسسوده در عهی آن م  اسسست و بسسه وسسسیل
عتهای مورد نظرتان را مشاهده کنید. عبسای اینترنت، و

Evolution  Mailعمافسسزار لِدشن میل، نر عمافزار ایولو  : نر
عیتوانیسسد عهراحسستی م  خوانسسدن و ارسسسال ایمیسسل اسسست. ب
علهای خسسود را بسسه آن اضسسافه کنیسسد و همزمسسان تمسسام  ایمی

علهای خود را دریافت و ارسال کنید. ایمی

امافزارهای اداری۵-۴ 3- نر

OpenOffice.orgعنآفیس پُاپ عمافزاری  عهی نر  : مجمواع
عمافسسزاری مایکروسسسافت عهی نر پُارگ، مشابه مجمواع  دات 
ا ًل از زبسسان عمافسسزاری کسسام عهی نر  آفیس است. این مجمسسواع
عیکند و قسسابلیت عنهای دنیا پشتیبانی م  فارسی و دیگر زبا
علهسسای تولیسسد دشسسده عهسازی فای  بازکردن، ویرایش و ذخیر

3 Office

ت
ارهای دستعهی اینترن نرعمافز
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عمافزارهسسسای مایکروسسسسافت آفیسسسس را دارد.  توسسسسط نر
عیدهند: عمافزارهای زیر، این مجمواعه را تشکیل م نر

OpenOffice.org  Writerعنآفیسسس پُاپ عمافسسزار   : نر
عهپسسرداز و مشسسابه مایکروسسسافت ورد عمافسسزار واژ  رایسستر، نر
عمافسسزار قابسسل  اسسست و امکانسسات و ابزارهسسایش بسسا آن نر
عمافسزار عمافزار بسدون نیساز بسه هیسچ نر  مقایسه است. این نر

عهای قابلیت تولید خروجی    را دارد. همچنینPDFاضاف
عهی آن صفحات وب ساخت و ویرایسسش عیتوان به وسیل  م
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عمافسسزار علهسسای خروجسسی ایسسن نر  کسسرد. پسسسوند معمسسول فای
odt.است 

OpenOffice.org  Calcعنآفیسسسسس پُاپ عمافسسسسزار   : نر
عتهسسای عهای است کسسه قابلی عهگسترد عمافزار صفح  َکلک، نر
عیکنسسد.  آن بسسسا مایکروسسسسافت اکسسسسل تقریبسسس ًا برابسسری م
َکلسسسسک را عنآفیسسسسس  پُاپ عتهسسسسای   همچنیسسسسن برخسسسسی قابلی
عهای از  مایکروسسسافت اکسسسل نسسدارد ماننسسد سسساخت آرای

عههای کاربر. این  عهوطور خودکار از داد عمافزارنمودارها ب  نر

نرعمافزارهای اداری
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عهای قسسابلیت تولیسسد عمافسسزار اضسساف  بسسدون نیسساز بسسه هیسسچ نر
علهسسسسایPDFخروجسسسسی    را دارد. پسسسسسوند معمسسسسول فای

عمافزار   است.odsخروجی این نر

OpenOffice.org  Impressعنآفیسسس پُاپ عمافزار   : نر
عمافسسزاری بسسرای سسساخت اسسسلید و مشسسابه  ایمپسسرس، نر
عمافزار مایکروسافت پاورپوینت است. تولیسسد خروجسسی  نر

SWF (فلسسش) و PDFعمافسسزار عتهسسای ایسسن نر   از قابلی
عمافسزار علهسای خروجسی ایسن نر  اسست. پسسوند معمسول فای
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odp.است 

OpenOffice.org  Baseعنآفیسسسس پُاپ عمافسسسزار   : نر
عمافسسزار سسساخت و مسسدیریت پایگسساه داده ماننسسد  بیسسس، نر
عیتسسوان عهی آن م  مایکروسسسافت اکسسسس اسسست. بسسه وسسسیل
عنهسا علها فسرم ورود اوطلاعسات سساخت و از آ  بسرای جسدو

عهی  عههسسای داد JETگزارش تهیه کرد. اتصال بسسه پایگا  ،
ODBC  ،PostgreSQL و MySQLعتهسسای   از قابلی

عمافزار قسسابلیت تولیسسد خروجسسی عمافزار است. این نر  این نر
5۶
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PDFعلهسسای عشهسسا را دارد. پسسسوند معمسسول فای   از گزار
عمافزار   است.odbخروجی این نر

OpenOffice.org  Drawعنآفیسسسس پُاپ عمافسسسزار   : نر
عیتوانیسسد عهی آن م عمافسسزاری اسسست کسسه بسسه وسسسیل  دراو، نر
عتهسای آن،  تصاویر بسرداری بسسازید و همچنیسن از قابلی
عمافسزار قسابلیت تولیسد عهآرایی کتساب اسست. ایسن نر  صسفح

علهسسسسایPDFخروجسسسسی    را دارد. پسسسسسوند معمسسسسول فای
عمافزار   است.odgخروجی این نر
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OpenOffice.org  Mathعنآفیسسسس پُاپ عمافسسسزار   : نر
علهای ریاضی استفاده  مث، برای نودشتن و ویرایش فرمو

عیدشود و دشبیه بسسه  Equationم  Editorمایکروسسسافت  
عمافزارهای عیتوان در نر علهای نودشته دشده م  است. از فرمو
عنآفیس استفاده کسسرد. همچنیسسن ایسسن پُاپ عهی   دیگر مجمواع

عمافزار قسسابلیت تولیسسد خروجسسی    را دارد. پسسسوندPDFنر
عمافزار  علهای خروجی این نر  است.odfمعمول فای

58
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امافزارهای صدا و تصویر۶-۴ - نر
Brasero  Disc  Burner،لِسسسسسرو عمافسسسسزار برا  : نر

عکهای صسسوتی، عمافسسزاری بسسرای رایسست و کپسسی دیسسس  نر
عمافزار قسسابلیت رایسست  تصویری، داده و … است. این نر

عیدی را دارد. عیو عیدی و د س
Chesse Webcam Boothعبکم عمافزار چیز و  : نر

عهی تصسسویر خسسود در عمافسسزاری بسسرای مشسساهد  بسسوث، نر
عنهای متصسسل دشسسده بسسه کسسامپیوتر اسسست. عبکم و دوربی  و
عمافسسزار قسسابلیت ضسسبط صسسداو تصسسویر و گرفتسسن  ایسسن نر
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عهی زیسسادی عههسسای ویسسژ  اعکسسس را دارد. همچنیسسن از جلو
عیکند. پشتیبانی م

Movie  Playerلِتم)، بسسرای عمافزار مووی پلیر (تو  : نر
عمافسسزار علهای صوتی و تصویری است. ایسسن نر  پخش فای

عهای    پشسسسستیبانیGstreamerاز فنسسسساوری چندرسسسسسان
عیکند. م

عمافزارهسسای دیگسسری نیسسز ماننسسد    بسسرای پخسسشExaileنر
علهسسسسای صسسسسوتی و  VLC و SMPlayerفای  media 

playerعلهسسای صسسوتی و تصسسویری در   برای پخسسش فای
عماعامل دبیسسان گنسسو/لینسسوکس وجسسود دارد امسسا بایسسد  سیست
عنها را خودتان نصب کنید. مهارت نصسسب و مسسدیریت  آ
عمافسسزاری را در فصسسل هشسستم - نصسسب و عههای نر  بسسست

عمافزاری - فرا خواهید گرفت. عههای نر مدیریت بست

- ابزارهای سیستمی۷-۴
Configuration  Editorعمافزار کسسه مشسسابه  : این نر

 رجیسسستری در مایکروسسسافت وینسسدوز اسسست، بسسه دشسسما
عمافزارهسسای مختلسسف را  قسسابلیت ویرایسسش تنظیمسسات نر

صویر
صدا و ت

فزارهای  نرعما

۶۰



عیدهد. م
Disk  Usage  Analyzerعمافسسزار فضسسای  : ایسسن نر

عههای مختلسسف را بسسه صسسورت  استفاده دشده توسسسط پودشسس
عیدهد. عهبندی دشده و نیز نموداری به دشما نشان م دست

Disk  Utilityعهی عمافسسسزار قسسسابلیت مشسسساهد  : ایسسسن نر
عکهای مختلف متصسسل دشسسده بسسه سیسسستم  تنظیمات دیس
عیدی و … عیو عیدی یسسا د  دشما را مانند هارددیسسسک، سسس
عیدهد و قابلیت فرمسست، پسساک و چسسک کسسردن  نمایش م

عیکند. عکها را فراهم م این دیس
File  Browserعمافسسسزار عمافسسسزار، همسسسان نر  : ایسسسن نر

 ناتیلوس است کسسه در فصسسل سسسوم در مسسورد آن صسسحبت
کردیم.

Log  File  Viewerعشهسسای عمافسسزار، گزار  : ایسسن نر
علهسسسای عمافزارهسسسای مختلسسسف را کسسسه در فای  سیسسسستم و نر

عیدهد. عکجا نمایش م عیدشود، ی مختلفی ذخیره م
Network  Toolsعهای عمافزار دشسسامل مجمسسواع  : این نر

عشگیسسری از عمافزارهای مخصوص دشبکه بسسرای گزار  از نر
وضعیت حال حاضر دشبکه است.

New Login عمافزار مشابه   درSwitch User: این نر
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 مایکروسسسافت وینسسدوز اسسست و بسسدون خسسروج از کسساربر
عیتوانیسسد بسسا کسساربر دیگسسری عمافسسزاری، م  فعلسسی و بسسستن نر

عهصورت گرافیکی وارد سیستم دشوید. ب
New Login in a Windowعمافزار دشبیه به  : این نر

عمافزار    است با این تفاوت که به جایNew Loginنر
عهصسسورت یسسک  خروج از کاربر فعلی، محیط جدیسسد را ب
عیتوانیسسد بسسا چنسسد عیدهد و دشما همزمان م  پنجره نمایش م

کاربر در محیط گرافیکی کار کنید.

ابزارهای سیستمی
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Reportbugعماعامل  : اگر ادشکالی در روند کار سیسسست
عیتوانیسسد بسسرای بهبسسود کسسار عمافزارهسسای آن یافتیسسد، م  و نر
عمافزار ادشکال  سیستم و رفع ادشکال، با استفاده از این نر
عماعامل دبیسسسان عبسسسسایت سیسسسست عهوجسسسود آمسسسده را بسسسه و  ب

گنو/لینوکس گزارش دهید.
System Monitorعمافزار سیستم مانیتور، مشابه  : نر

عمافسسزار  Taskنر  Managerدر مایکروسسسافت وینسسدوز  
عهای از عشهسسای لحظ عیتوانیسسد گزار  است و با اجسسرای آن م

عشهای در حال اجرا، حجسم    اسستفاده دشسدهRAMپرداز
عمافزارهسا، میسزان    در حسال اسستفاده و …CPUتوسط نر

دادشته بادشید.
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بخش دوم
مفاهیم و تنظیمات



  مفاهیم و-5
 دستورهای اولیه

 مفصصاهیم، اسصصتانداردها و دسصصتورهایی کصصه در ایصصن فصصصل
عماعامل ععهصصای سیسصصت عیمآموزیصصد کمصصابیش در تمصصام توزی  م
 گنصصو/لینصصوکس مشصصترک و قابصصل اسصصتفاده اسصصت. در ایصصن
عههصصایی از محیصصط  فصل از مآغاز بخش دوم کمتر بصصه نمون
عهی عیکنیم و تأکید بر اسصصتفاد  گرافیکی و میزکار اشاره م
 کصاربر از محیصط متنصی اسصت. هصدف، مآشصنایی کصاربر بصا

علهای گنصو/لینصوکس اسصت کصه عماعام  ابعاد مختلصف سیسصت
 در قالب مفصاهیم اصصلی، اسصتانداردها و دسصتورهایی بصه

عیشود. کاربر مآموزش داده م
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ههاها و مدیریت آنها۱-۵ - کاربراها، گرو
علهای موجصصصصود عماعام  در حصصصصال حاضصصصصر بیشصصصصتر سیسصصصصت

عدکاربره و چندکاره هستند. به ایصصن معنصصی کصصه چنصصدین  چن
عیتوانند همزمان از منابع سیسصصتم اسصصتفاده کننصصد1کاربر   م

 و در هر لحظه یک یصا چنصد کصار مختلصف را بصا سیسصتم
عشهصصایی بصرای  انجصصام دهنصد. بصه همیصصن دلیصصل داشصصتن رو

 مصصدیریت و کنصصترل کاربرهصصایی کصصه از سیسصصتم اسصصتفاده
عیکنند، امری حیاتی است. مصصدیریت ورود بصصه سیسصصتم،  م
عمافزارهصصایی قابصصل دسترسصصی و اجصصرا بصصرای کصصاربر و  نر
عشهای مصصدیریت و عههایی از رو  سازوکارهای امنیتی نمون

کنترل کاربرها است.
عیوخواهصصد از منصصابع عیشصصود کصصه م  کصصاربر بصصه کسصصی گفتصصه م
 سیستم استفاده کند. هنگامی کصه یصک کصاربر در سیسصتم
 وجصود داشصصته باشصصد، معصصادله سصصاده اسصصت و بصصه مصدیریت

 چندانی نیاز نیست ولی مآن هنگام کصه کاربرهصای سیسصتم
عشهای دیگری برای مدیریت  افزایش یافتند، باید از رو

1 User

ت مآنها
گروعهها و مدیری کاربرها، 
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عشهصا، تعریصف گصروه عنها استفاده کرد. یکی از این رو  2مآ
عیشصصود. بصصا عهای از کاربرهصصا گفتصصه م  اسصصت کصصه بصصه مجمصصواع
عیتصصوان دسترسصصی  مدیریت و ااعمصصال تغییصصرات بصصر گصصروه م
ب ًال به دلیل مسصصائل  کاربرهای مآن گروه را تغییر داد. معمو
 امنیصصتی، اسصصتفاده از رمصصز اعبصصور بصصرای کاربرهصصا توصصصیه

عیشود. م
ب ًال سصصه نصصوع علهای گنصصو/لینصصوکس، معمصصو عماعام  در سیسصصت

کاربر وجود دارد: 
 ): کاربرهصصای ایصصن۹۹-۰ (3- کاربراها و گروه ریشه۱

 گروه به تمام منابع سیستم دسترسی دارند و مدیر سیستم
 هستند. اعدد اوختصاص داده شده بصصه ایصصن کصصاربر(هصصا) و

گروه(ها) از صفر تا نود و نه است.
ههاهسسای سیسسستمی۲  ):۹۹۹-1۰۰ (4- کاربراها و گرو

عمافزارهصصای وخصاص  کاربرهای این گصروه بصرای اجصرای نر
عسها) در سیستم وجود دارد و غیر از اجصصرای مآن  (سروی
عمافزا ِر وخاص به هیچ منبع دیگصصری دسترسصصی ندارنصصد و  نر

2 Group
3 Root
4 System Users
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عیتصصوان از نصصام ایصصن کاربرهصصا بصصرای ورود بصصه سیسصصتم  نم
 استفاده کرد. اعدد اوختصاص داده شده بصصه ایصصن کاربرهصصا

عهها از صد تا نهصد و نود و نه است. و گرو
ههاهای معمولی۳   به بصاال):1۰۰۰ (۵- کاربراها و گرو

ععههصصصایی کصصصه جصصصزء دو گصصصروه بصصصاال  تمصصصام کاربرهصصصا و گرو
عهی ورود به سیسصصتم را  نیستند. این گروه از کاربرها اجاز
عیتوانند در حد کارهای معمصصولی ماننصصد پخصصش  دارند و م
 موسصصیقی، مصصرور وب و … از سیسصصتم اسصصتفاده کننصصد.
عههصصای معمصصولی توانصصایی تغییصصر تنظیمصصات  کاربرها و گرو
 اصصلی سیسصتم را کصه فقصط کصاربر ریشصه بصه مآن دسترسصی
عیتوانصصد بصه هصر کصاربر و  دارد، ندارند. امصا کصاربر ریشصصه م
عهی دسترسصصی بصصه سصصطوح دسترسصصی  گصصروه معمصصولی اجصصاز
 کاربر ریشه را بدهد. اعدد اوختصاص داده شصصده بصصه ایصصن

عهها از هزار به باال است. کاربرها و گرو
 / حصصاوی فهرسصصت کاربرهصصا، اعصصددetc/passwdفایصصل 

عشفصصرض و … عهی پی عنهصصا، توضصصیح، پوسصصت عهی مآ  شناسصص
 / در صصصورت اسصصتفاده ازetc/shadowاسصصت. فایصصل 

عهی رمز اعبور کاربرها، حاوی رمصصز  رمزنگاری برای ذوخیر

5 Normal Users

ت مآنها
گروعهها و مدیری کاربرها، 
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 / حصصصاویetc/groupاعبصصصور کاربرهصصصا اسصصصت. فایصصصل 
ععههای موجود در سیستم و کاربرهصصای اعضصصو  فهرست گرو
عنها است. در ادامه با دستورهایی مآشنا وخواهید شد کصصه  مآ
عنهصصصا عیتصصصوان از مآ ععههصصصا م  بصصصرای مصصصدیریت کاربرهصصصا و گرو
علهصصایی را کصصه در بصصاال بصصه  استفاده کرد. این دستورها فای

عیکنند. عنها اشاره شد، ویرایش م مآ

عیتوانید به سیستم وارد کنید: دستورها را با دو روش م
Root- اسصصصصصتفاده از 1  Terminalدر منصصصصصوی  

Applications  Accessories→.
 Alt- رفتن به محیط متنی با اسصصتفاده از کلیصصدهای 2

  روی کیبصصورد و وارد شصصدن بصصه سیسصصتم بصصاF6 تصصا F1و 
 ) و رمز اعبور کاربر ریشصصه. (بصصرایrootکاربر ریشه (

 Alt+F7بازگشصصت بصصه محیصصط گرافیکصصی از کلیصصدهای 

استفاده کنید.)
 در هر دو حالت به وخاطر داشته باشید که انتهصصای وخصصط

  باید کاراکتر # وجود داشصته باشصد. کصاراکتر $۶فرمان
برای کاربرهای معمولی است.

6 Command line
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adduserاضصصصافه کصصصردن کصصاربر و گصصصروه جدیصصصد بصصه : 
عهی زیر کصصاربر معمصصولی جدیصصدی بصصا نصصام  سیستم. در نمون

user1 و گصروه معمصولی جدیصد بصا نصام user1سصاوخته  
عهی مهصصم ایصصن دسصصتور اسصصتفاده از پصصارامت ِر عیشصصود. نکت  م

  پصصارامتری بصصرایuser1 اسصصت. در ایصصن نمصصونه ۷دسصصتور
 است.adduserدستور 

root@debian:~# adduser user1

useraddاضصصصافه کصصصردن کصصاربر و گصصصروه جدیصصصد بصصه : 
عیکند. سیستم. مانند دستور قبل اعمل م

usermod.تغییر تنظیمات کاربر موجود در سیسصصتم : 
عهی زیر، کصصاربر    قفصصل شصصده و غیصصر فعصصالuser1در نمون

عیتوان از این کاربر بصصرای ورود بصصه عیشود یعنی دیگر نم  م
سیستم استفاده کرد.

root@debian:~#  usermod  --lock 
--expiredate 1 user1

chfnعحهای مربوط بصصه کصصاربر ماننصصد نصصام و  : تغییر توضی
  بصصهuser1نصصام وخصصانوادگی. در مثصصال زیصصر، نصصام کصصاربر 

Frans Pop:عیکند  تغییر م

7 Command Parameter

ت مآنها
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root@debian:~# chfn -f “Frans Pop” 
user1

chshعهی کصاربر. (توضصیح عهی مورد استفاد  : تغییر پوست
 در مورد پوسصته در انتهصای ایصن فصصل مآمصده اسصت.) در

عهی کصصاربر  عهی زیصصر پوسصصت عهی user1نمصصون  C بصصه پوسصصت

Shell:عیکند  تغییر م
root@debian:~#  chsh  -s  /bin/csh 
user1

deluser عهی زیر کاربر   راuser1: حذف کاربر. نمون
عیشود: عیکند اما اطلاعات کاربر پاک نم حذف م

root@debian:~# deluser user1

userdel.حذف کاربر مانند دستور باال :
passwdعهی زیصر رمصز  : تغییر رمز اعبور کاربر. در نمصون

عییابد. در هنگام تایپ، رمصصز اعبصصور و  اعبور کاربر تغییر م
عیشود. تعداد کاراکترهای مآن نمایش داده نم

root@debian:~# passwd user1
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:

addgroup.اضصصافه کصصردن گصصروه جدیصصد بصصه سیسصصتم : 
عیشود و سپس کصصاربرgroup1گروه    در نمونه ساوخته م

user1:عیشود  به مآن اضافه م
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root@debian:~# addgroup group1
root@debian:~# adduser user1 group1

groupaddاضصصافه کصصردن گصصروه جدیصصد بصصه سیسصصتم : 
مانند دستور باال اما با پارامترهای متفاوت.

groupmod.تغییر اطلاعات گروه مانند نام گروه :
delgroupحصصذف گصصروه موجصصود در سیسصصتم. اگصصر : 

عیشود. کاربری اعضو این گروه باشد، حذف نم
groupdelحصصذف گصصروه موجصصود در سیسصصتم ماننصصد : 

دستور باال.
gpasswdمصصدیریت کاربرهصصای اعضصصو گصصروه، مصصدیر : 

گروه و رمز اعبور او.
groupsعههصصای موجصصود در سیسصصتم کصصه  : نمصصایش گرو

عنها است. کاربر جاری اعضو مآ
idنمایش اعدد اوختصاص داده شده به کاربر جصصاری و : 

عنها است. عههایی که این کاربر اعضو مآ گرو
usersنمایش کاربرهای وارد شده به سیستم در حال : 
حاضر.

 برای مصصدیریت کاربرهصصا و گروهصصا در محیصصصط گرافیکصصی
Systemبه منوی    Administration→برویصصد و  

ت مآنها
گروعهها و مدیری کاربرها، 
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عهی   کلیک کنید.Users and Groupsروی گزین

هلسیستم و ۲-۵ FHS- فای

علهصصای زیصصادی نیصصاز عهسصصازی فای عماعاملی به ذوخیر  هر سیست
عمافزارهصصای علهایی ماننصصد تنظیمصصات سیسصصتم، نر  دارد، فای

علهصصای کاربرهصصا و … . عشهای سیستم، فای  اجرایی، گزار
عهها، عنها در پوش عهبندی مآ علها و دست  برای مدیریت این فای
عمافصصزاری در علسیسصصتم نر علسیسصصتم نیصصاز اسصصت. فای  بصصه فای
علهصا و عهها و فای عماعامل است که پوشص عهی سیست  درون هست

عهسازی عههای ذوخیر عیکنصد.۸نیز دستگا عنها را مصدیریت م   مآ
عهی برقصصصراری امنیصصصت و مشصصصخص کصصصردن سصصصطوح  وظیف
علسیسصصتم عهی فای عهها براعهصصد علهصصا و پوشصص  دسترسصصی بصصه فای

عماعامل گنصصصصصو/لینصصصصصوکس از تمصصصصصام  اسصصصصصت. سیسصصصصصت
عیکنصصصصصصد. عمهای موجصصصصصصود پشصصصصصصتیبانی م علسیسصصصصصصت  فای

عماعامل گنو/لینوکس،  عمهای اصلی سیست علسیست ext3فای

،  ext2 و ReiserFSهسصصتند کصصه در هنگصصام نصصصب  
عمها فرمت علسیست عنها را با این فای عیتوان پارتیش   کصصرد.۹م

8 Storage Devices
9 Format
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علسیسصصصصتم  عماعامل گنصصصصو/لینصصصصوکس از فای  NTFSسیسصصصصت

علسیسصصصتم مایکروسصصصافت وینصصصدوز) نیصصصز پشصصصتیبانی  (فای
عیتوانیصصد از داوخصصل محیصصط عیکنصصد بصصدین معنصصی کصصه م  م
عههای موجصصود علهصصا و پوشصص عماعامل گنصصو/لینصصوکس فای  سیست

علسیستم  عتشده با فای عنهای فرم   را بصازNTFSدر پارتیش
کنید و حتی فایل و پوشه در مآن ایجاد یا ذوخیره کنید.

عماعامل علهصصصا در سیسصصصت عهها و فای  شصصصیوه مسصصصیردهی پوشصصص
عماعامل مایکروسافت وینصصدوز فصصرق  گنو/لینوکس با سیست
عماعامل مایکروسصصافت وینصصدوز مسصصیرهای  دارد. در سیسصصت

عیشوند مانند درایو :1۰اصلی با نام درایو   یاC مشخص م
:Aعماعامل گنصصو/لینصصوکس از عهها در سیسصصت عهی پوش  . اما هم

عیشصصوند. بصصرای عیشود، مآغصصاز م  ریشه که با «/» مشخص م
علهصصای تنظیمصصات سیسصصتم در مسصصیر   / وetcنمصصونه، فای

علهای اجرایی ضروری در مسیر   / قصصرار دارد. بصصهbinفای
عهها در لینصصوکس دایرکتصصوری عیشصصود. تمصصام11پوشصص   گفتصصه م

علهصصصا از مسصصصیر دایرکتصصصوری ریشصصصه عیهصصصا و فای  دایرکتور
عههای سیسصصتم عیگیرند. همچنین تمام دسصصتگا  سرچشمه م

10 Drive
11 Directory
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عهسصصازی و … عههای ذوخیر  ماننصد مصصاوس، کیبصورد، دسصصتگا
عیشوند. همه با فایل مشخص م

عشفصرض و پرکصاربرد  برای استانداردسصازی مسصیرهای پی
عماعامل ععهصصصصصای متعصصصصصدد و مختلصصصصصف سیسصصصصصت  در توزی

  سصاوخته شصدهFHS12گنو/لینصوکس، اسصتانداردی بصا نصام 
 2۰۰4 ژانصصویه 2۹ مآن در تاریصصخ 2.3اسصصت کصصه نسصصخه 

عهی عتهای منتشصصرکنند  منتشر شصصده اسصصت. مجصصامع و شصصرک
عماعامل گنو/لینصصوکس بصصا راعصصایت نکصصات ععهای سیست  توزی
عیشصصوند تصصا  مطصصرح شصصده در ایصصن اسصصتاندارد، بصصااعث م
علهصصای مهصصم و تنظیمصصات عتتصصر مسصصیر فای عمافزارهصصا راح  نر
 سیسصصتم را پیصصدا کننصصد و کاربرهصصا نیصصز مسصصیرهای مهصصم
 موجصود در سیسصتم و وظصایف هصر کصدام را بداننصد. تنهصا
عماعاملی کصه از همصه نظصر بصا ایصن اسصتاندارد تطصابق  سیسصت
عماعامل دبیصان گنصو/لینصوکس اسصت. در  کامصل دارد سیسصت
عنهصا مآمصصده  ادامصصه مسصصیرهای مهصصم در سیسصصتم و وظصایف مآ

است.
عیها از این مسصیر مآغصاز علها و دایرکتور  /: ریشه. تمام فای

عیشوند. م

12 Filesystem Hierarchy Standard
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binعهی کاربرهصصصای  /: دسصصصتورهای ضصصصروری بصصصرای هم
سیستم.
boot.عتلودر علهای بو /: فای

dev.علهای وخاص عهها و فای علهای دستگا /: فای
etcتنظیمصصات اصصصلی سیسصصتم کصصه در تمصصام سیسصصتم :/ 

عیشود. ااعمال م
libعهای علهصصای کتابخصصان علهصصای13/: فای عهی14 و ماژو   هسصصت

لینوکس.
mediaعهی اتصصصصصصال عههای1۵/: نقط   بصصصصصرای دسصصصصصصتگا

عهسازی وخارجی .1۶ذوخیر
mntعههای عهی اتصال برای اتصال موقت دسصصتگا  /: نقط

عهسازی. ذوخیر
optعمافزاری که توسصط شصرکت وخاصصی و عههای نر  /: بست

عیشود. عههای اصلی سیستم ارائه م جدا از بست
proc.عماعامل عهی سیست عشهای هست /: متغیرها و پرداز
sbin.دستورهای ضروری برای کاربر ریشه :/

13 Shared Libraries
14 Module
15 Mount Point
16 External
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srv.عسهای ارائه شده در سیستم عههای سروی /: داد
tmp.عههای موقت علها و پوش /: فای
usrعهبندی درجصصه دو بعصصد از «/» بصصرای نصصصب  /: دسصصت

عمافزارهای کاربردی برای کاربرهای سیستم. نر
var. … عشهای سیستم و عههای متغیر مانند گزار /: داد

homeعلهصصصای کاربرهصصصای علهصصصا و فای  /: مسصصصیر پروفای
سیستم، غیر از کاربر ریشه.

root.علهای کاربر ریشه عل و فای /: مسیر پروفای
  کصصه بصصا دسصصتورهایuser1برای نمصصونه، پروفایصصل کصاربر 

 / قصرارhome/user1باال مآنرا ایجاد کردیصم، در مسصیر 
عیدی در دسصتگاه قصرار دهیصد، عیو عیدی یا د  دارد. اگر س

 / متصصلmedia/cdromبه صورت وخودکار بصه مسصیر 
عیتوانیصد محتصوای عیشود یعنی بصا رفتصن بصه ایصن مسصیر م  م
عیدی وخود را مشاهده کنیصصد. دسصصتورهای عیو عیدی یا د  س
 قابصصل اجصصرا بصصرای تمصصام کاربرهصصای سیسصصتم از جملصصه

/ قرار دارد.usr/binکاربرهای معمولی در مسیر 
عیهصصا و علهصصا، دایرکتور  دسصصتورهای زیصصر بصرای کصصار بصصا فای

علسیستم است: فای
cdعهی زیصر، بصا هصر  : تغییر مسیر (دایرکتوری). در نمصون
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عیشوید:Desktopدو دستور وارد دایرکتوری   م
user1@debian:~$ cd Desktop
user1@debian:~/Desktop$  cd 
/home/user1/Desktop
user1@debian:~/Desktop$ cd ..
user1@debian:~$

 تفصصاوت بیصصن دو دسصصتور کصصه هصصر دو یصصک کصصار را انجصصام
عنهصا اسصت: دسصتور اول بصا عیدهنصد بصه نصوع مسصیردهی مآ  م

عیشصصودDesktop وارد دایرکتصصوری 1۷مسیردهی نسبی   م
 / را فصصرض گرفتصصه اسصصت. ایصصنhome/user1یعنصصی /

 فرض بر مبنای کاراکتر «~» است. این کاراکتر، مسصصیر
 )user1پروفایصصصل کصصصاربر جصصصاری را (در ایصصصن مصصصورد 

عیکند. دستور دوم بصا مسصیردهی مطلق   وارد1۸مشخص م
 / شصده اسصت.home/user1/Desktopدایرکتصصوری 

 کاراکترهصصصصصصصای وخصصصصصصصاص «..» بصصصصصصصه دایرکتصصصصصصصوری
home/user1(دایرکتوری سطح بصصاالتر) و «.» بصصه / 

home/user1/Desktop(دایرکتصصصوری جصصصاری) / 
عیبینیصصد بصصا وارد عنطور کصصه در نمصصونه م  اشصصاره دارد. همصصا
 کصصصصصصصصصصصردن دسصصصصصصصصصصصتور سصصصصصصصصصصصوم، مسصصصصصصصصصصصیر از

17 Relative directory name
18 Absolute pathname
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home/user1/Desktop(دایرکتوری جصاری) بصه / 
 / (دایرکتصصصصوری سصصصصطحhome/user1دایرکتصصصصوری 

باالتر) تغییر پیدا کرد.
pwdنمصصایش مسصصیر مطلصصق دایرکتصصوری جصصاری. در : 

عهی زیر، مسیر «~» نمصایش داده شصده اسصت. وخصط  نمون
عیدهد. دوم، وخروجی این دستور را نمایش م

user1@debian:~$ pwd
/home/user1

ls.علهای دایرکتوری جاری : نمایش فهرست فای
user1@debian:~$ ls
root@debian:~# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root  2818 Jan 20 
23:58 ca.crt 
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Jul 16 
18:25 Desktop 

علهصصصا را بصصصه همصصصراه سصصصطح  دسصصصتور دوم فهرسصصصت فای
کِلک، حجم، تاریصصخ و زمصصان عیها، کاربر و گروه ما  دسترس

عیدهد. و نام فایل یا پوشه نمایش م
 سطوح دسترسی که اولین ستون از وخروجی وخصصط دوم از
 دسصصتورهای بصصاال اسصصت، شصصامل ده کصصاراکتر اسصصت و بصصه

عیشود: چهار بخش اصلی تقسیم م
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  (کصصاراکتر اول): ایصصن بخصصش نصصوع فایصصل یصصابخش اول
عهی عیکنصصصد. در نمصصصونه، هم  دایرکتصصصوری را مشصصصخص م
علها از نوع فایل معمصولی هسصتند و بصا کصاراکتر «-»  فای

  بصصصاDesktopمشصصصخص شصصصده اسصصصت و دایرکتصصصوری 
» مشخص شده است.dکاراکتر «

  (سصصه کصصاراکتر اول): سصصطح دسترسصصی گصصروهبخش دوم
عیکنصصد (بصصا  مالصصک فایصصل یصصا دایرکتصصوری را مشصصخص م

عیشود):gکاراکتر « » مشخص م
 کاراکتر «-»: نداشتن سطح دسترسصی کصه معصادل اعصدد

صفر است.
 »: قابلیت وخوانصدن فایصل یصا دایرکتصوری کصهrکاراکتر «

معادل اعدد چهار است.
 »: قصابلیت نوشصتن در فایصل یصا دایرکتصوریwکاراکتر «

که معادل اعدد دو است.
 »: قابلیت اجرای فایل یا نمصصایش محتصصوایxکاراکتر «

دایرکتوری که معادل اعدد یک است.
  (سه کصاراکتر دوم): سصطح دسترسصی کصاربربخش سوم

عیکنصصد (بصصا  مالصصک فایصصل یصصا دایرکتصصوری را مشصصخص م
عیشود).uکاراکتر « » مشخص م
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  (سصصه کصصاراکتر سصصوم): سصصطح دسترسصصیبخسسش چهسسارم
عیکنصد (بصا  دیگران به فایل یصا دایرکتصوری را مشصخص م

عیشود).oکاراکتر « » مشخص م
عههصصا، کاربرهصصا و عهی گرو  بصصرای تغییصصر سصصطح دسترسصصی هم

عیشود.aدیگران با هم از کاراکتر « » استفاده م
  بصصرای گصصروه مالصصکDesktopبرای نمونه، دایرکتوری 

 ) قابصصل وخوانصصدن، نوشصصتن و نمصصایش محتصصواrootمآن (
 ) و دیگصران قابصلrootاست. بصرای کصاربر مالصک مآن (

 وخواندن و نمایش محتصوا اسصت. ااعصداد اوختصصاص داده
عهی کصار اصصلی  شده بصه کاراکترهصا بصرای مآشصنایی بصا شصیو

سطوح دسترسی است.
chmodتغییصصصصر سصصصصطح دسترسصصصصی فایصصصصل(هصصصصا) و : 

دایرکتوری(ها).
root@debian:~# chmod a+rwx Desktop
root@debian:~# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root  2818 Jan 20 
23:58 ca.crt 
drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jul 16 
15:25 Desktop 

عهی بصاال، دایرکتصوری    بصرای همصه بصاDesktopدر نمون
تمام سطوح دسترسی ااعمال شد.
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chown.(ها)تغییر مالک فایل(ها) و دایرکتوری :
root@debian:~# chown -R user1.user1 
Desktop
root@debian:~# ls -l
-rw-r--r-- 1 root   root   2818 Jan 
20 23:58 ca.crt 
drwxrwxrwx 2 user1  user1  4096 Jul 
16 15:35 Desktop 

عهی باال، مالک دایرکتوری    به گصصروهDesktopدر نمون
 تغییر کرد.user1و کاربر 
mkdir.ساوخت دایرکتوری در صورت اعدم وجود :

user1@debian:~$ mkdir directory1

rmdir.حذف دایرکتوری در صورت وخالی بودن :
touch.ساوخت فایل متنی در دایرکتوری جاری :

file.مشخص کردن نوع فایل یا دایرکتوری :
user1@debian:~/Desktop$  file 
sfd_ph_20111.mp3
sfd_ph_20111.mp3:  Audio  file  with 
ID3 version 2.4.0, contains: MPEG 
ADTS, layer III, v1, 128 kbps, 44.1 
kHz, Stereo

cp.کپی کردن فایل یا دایرکتوری :
user1@debian:~$  cp  -R  directory1 
directory2
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mv.منتقل کردن فایل یا دایرکتصصوری یصصا تغییصصر نصصام مآن : 
عیکند: عهی زیر نام دایرکتوری تغییر م در نمون

user1@debian:~$ mv directory1 mydir

rm.حذف کردن فایل یا دایرکتوری :
user1@debian:~$ rm -rf mydir

find.جستجو برای فایل یا دایرکتوری :
root@debian:~# find / -name “html”

lnعهی1۹: ساوخت میانبر   به فایل یصا دایرکتصوری. در نمصون
  بصصصصه فایصصصصلSFD.mp3زیصصصر یصصصصک میصصصصانبر از فایصصصصل 

sfd_ph_20111.mp3/ در مسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصیر 
home/user1/Desktop.عیشود / ساوخته م

user1@debian:~$  ln  -s 
Desktop/sfd_ph_20111.mp3 SFD.mp3

duعیهصصای جصصاری را نمصصایش علها و دایرکتور  : حجم فای
عیدهد. م

root@debian:~# du -h
16K ./Desktop
1M    .

dfعنها را نمصصصایش  : حجصصصم اسصصصتفاده شصصصده از پارتیشصصص

19 Link

لیه
 او

ای
ره

ستو
و د

یم 
ه فا

م

۸3



عیدهد. م
root@debian:~# df -h
Filesystem            Size  Used 
Avail Use% Mounted on 
/dev/sda1              71G   50G 
21G  70% / 
udev                  497M  224K 
496M   1% /dev 

هشاها۳-۵ 2۰- پرداز

عیگوینصصصد. عمافزارهصصصای در حصصصال اجصصرا پصصردازش م  بصصصه نر
عماعامل عهی سیسصصت عماعامل به توانایی هسصصت  چندکارگی سیست
عهی عیگردد یعنصصی هسصصت عشهصصا بصصازم  بصصرای مصصدیریت پرداز
عمافزارهصای در حصصال اجصرا و عماعامل بصصا مصدیریت نر  سیسصصت
عنهصا، طصوری کصار را  اوختصصاص دادن منصابع سیسصتم بصه مآ
عمافزارهصصا عیکنیصصم تمصصام نر عیدهصصد کصصه مصصا تصصصور م  انجصصام م
 همزمصصصصان در حصصصصال اجصصصصرا هسصصصصتند در صصصصصورتی کصصصصه
عهای، ایصصن اوختصصصاص منصصابع و بصصه عمهصصای پیچیصصد  الگوریت
عیکند. هر پردازش بصا عنها را مدیریت م عکگذاری مآ  اشترا

20 Processes
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عهی پصصردازش (  ) مشصصخصPID21اعصصددی بصصه نصصام شناسصص
عماعامل بصصه عیشوند که به صصصورت وخودکصصار توسصصط سیسصصت  م
عیشود. در این قسمت دستورهای عنها اوختصاص داده م  مآ

عیمآموزید. عشها را م مربوط به مشاهده و مدیریت پرداز
psعشهصصای در حصصال اجصصرا را نمصصایش  : فهرسصصت پرداز

عشهصای در عهی زیر تنهصا بخشصی از پرداز عیدهد. در نمون  م
  نمصایش داده شصده اسصت وuser1حصال اجصرای کصاربر 

عیدهد: عشها را نشان م عهی پرداز ستون دوم شناس
user1@debian:~$ ps ux
USER     PID %CPU %MEM    VSZ   RSS 
TTY      STAT START   TIME COMMAND
user1   1501  0.0  0.2  25844  2444 
?         Sl    16:15    0:00 
/usr/bin/gn...
user1   1576  0.0  0.6  27012  6356 
?        Ssl  16:15   0:00 x-
session...
user1   1618  0.0  0.0   3236   348 
?         Ss    16:15    0:00 
/usr/bin/ss...
user1   1621  0.0  0.0   3288   748 
?         S     16:15    0:00 
/usr/bin/db...
user1   1632  0.0  0.5  20196  5684 

21 Process Identifier
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?         Ss    16:15    0:00 
/usr/bin/se...
...

topعشهای در حال اجرا را بصه صصورت  : فهرست پرداز
عیدهصد یعنصی بصا اسصتفاده از هصر کلیصد22تعاملی   نمصایش م

عیتوانیصصصصصصد کصصصصصصاری روی  میصصصصصصانبر از روی کیبصصصصصصورد م
 ،hپصصردازش(هصصا) انجصصام دهیصصد. بصصرای نمصصونه، کلیصصد 

عیدهصصد عدهای میانبر مآنرا نمایش م عمافزار و کلی  راهنمای نر
عیشود.xو کلید  عمافزار م  بااعث وخروج از این نر

pstreeعشهصصای در حصصال اجصصرا را بصصه  : فهرسصصت پرداز
عیدهد. صورت دروختی نمایش م

killبصصرای از بیصصن بصصردن پصصردازش در حصصال اجصصرا بصصا : 
عهی پردازش مآنها: استفاده از شناس

root@debian:~# kill 1501

halt.عیشود : بااعث وخاموش شدن سیستم م
shutdownمانند دستور باال، بصااعث وخصاموش شصدن : 

عیشود. سیستم م
reboot بااعث :reboot.عیشود  شدن سیستم م

22 Interactive
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- دستوراهای مهم۴-۵
manعمافزارهصصا عهی راهنمای دستورها و نر  : برای مشاهد

عهی زیصر راهنمصای  از این دسصتور اسصتفاده کنیصد. در نمصون
عیشود.mkdirاستفاده از دستور   نمایش داده م

user1@debian:~$ man mkdir

infoعهی راهنمصصای  : ماننصصد دسصصتور بصصاال، بصصرای مشصصاهد
عیشود. عمافزارها استفاده م دستورها و نر

aproposدر نام و توضیح دستورهایی کصصه راهنمصصای : 
عیکند. عنها در سیستم موجود است جستجو م مآ

whatisعهی کصصاری را کصصه دسصصتور مصصورد نظصصر  : وخلصصص
عیدهد: عیدهد، در یک وخط نشان م انجام م

user1@debian:~$ whatis whatis
whatis (1)           - display 
manual page descriptions

headعلهصصای متنصصی را نمصصایش  : ده وخصصط ابتصصدای فای
عیدهد: م

root@debian:~# head /var/log/dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup 
subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup 
subsys cpu 
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[     0.000000]  Linux  version 
2.6.32-5-686  (Debian  2.6.32-35) 
(dannf@debian.org)  (gcc  version 
4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon 
Jun 13 04:13:06 UTC 2011
...

tail:عیدهد علهای متنی را نمایش م : ده وخط انتهای فای
root@debian:~# tail /var/log/dmesg
[   23.546050] 0000:02:00.0: eth0: 
10/100 speed: disabling TSO 
[    23.549994] 
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link 
becomes ready
...

cat:عیدهد علهای متنی را نمایش م : محتوای فای
root@debian:~# cat /var/log/dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup 
subsys cpuset 
[    0.000000] Initializing cgroup 
subsys cpu 
[     0.000000]  Linux  version 
2.6.32-5-686  (Debian  2.6.32-35) 
(dannf@debian.org)  (gcc  version 
4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon 
Jun 13 04:13:06 UTC 2011
...

echo:عیدهد : پارامتر ورودی را در وخروجی نمایش م
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root@debian:~# echo testing...
testing...

nanoعمافزار ویرایش متن در محیط متنی است. بصصا  : نر
علهصای متنصی و تنظیمصات عیتوانید تمام فای عمافزار م  این نر

 / قصرارetcمختلصف سیسصتم را کصه بصرای مثصال در مسصیر 
 دارند، ویرایصش کنیصد. بصرای ایصن کصار بایصد مسصیر و نصام
 فایل را در جلوی دستور نانو وارد کنیصد تصا وارد محیصط
عدهای عمافزار شوید. برای ذوخیره کردن فایل از کلیصص  این نر

  استفاده کنید. همچنین بصرای وخصروج ازCtrl+Oمیانبر 
عدهای میانبر  عمافزار باید از کلی  استفاده کنید.Ctrl+Xنر

root@debian:~# nano /etc/hostname

date:عیدهد : زمان و تاریخ را نمایش م
root@debian:~# date
Wed Jul 20 18:03:24 IRDT 2011

whoami.عیدهد : نام کاربر جاری را نمایش م
dmesg عماعامل گنو/لینصصوکس عیهای سیست  را در: وخروج

عیدهصصد. مسصصیر فصصایلی کصصه ایصصن  هنگصصام بصصوت نمصصایش م
عیشصصود،  عیها در مآن ذوخیصصره م  /var/log/dmesgوخروج

است.
unameعهی عهی هسصت  : اطلاعات سیسصتم را ماننصد نسصخ
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عیدهد: لینوکس، پردازشگر سیستم و … نمایش م
root@debian:~# uname -a
Linux  debian  2.6.32-5-686  #1  SMP 
Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 i686 
GNU/Linux

hostnameنصصام سیسصصتمی را کصصه در هنگصصام نصصصب : 
عیدهصصد. نصصام سیسصصتم از مسصصیر عهایصصم، نمصصایش م  تنظیصصم کرد

etc/hostname.قابل دسترسی است /
sudoعیتوانید دسصصتورهای دیگصصر را بصصا  : با این دستور م

 سطح دسترسی کاربر ریشصصه اجصرا کنیصد، بصدون اینکصه بصا
 کصصاربر ریشصصه وارد سیسصصتم شصصوید. فصصایلی کصصه در مآن نصصام

  وجصصصود دارد (کاربرهصصصایی کصصصهsudoerکاربرهصصصای 
  بصصرای اجصصرای دسصصتورها بصصاsudoدسترسصصی بصصه دسصصتور 

 سصصصطح دسترسصصصی کصصصاربر ریشصصصه را دارنصصصد)، از مسصصصیر
etc/sudoersقابصل دسترسصی اسصت. ابتصدا بصا کصاربر / 

 ریشه در محیط متنصی وارد شصوید و دسصتور زیصر را اجصرا
کنید:

root@debian:~# nano /etc/sudoers

 سپس وخط زیر را در انتهای فایصل وارد کنیصد، بصه وخصاطر
 ، نصام کصاربری را واردuser1داشته باشید کصه بصه جصای 
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عیوخواهید   شود.sudoerکنید که م
user1 ALL=(ALL) ALL

عمافصزار، ابتصدا کلیصد  برای ذوخیره تغییصرات و وخصروج از نر
عیشصود کصهCtrl+xترکیبی    را وارد کنید، از شما سؤال م

عیوخواهید فایل را ذوخیره کنید، با کلید    به ایصصن سصصؤالyم
عمافزار وخارج شوید. اکنون بصصا  پاسخ مثبت بدهید تا از نر
 وارد شدن به سیستم با نام کاربر مورد نظصر و بصا استفاده

عیتوانید دستورها را با دسترسی کاربرsudoاز دستور    م
 ریشه و وارد کردن رمز اعبور همان کاربر معمصولی، اجصرا

عهی زیر، کصصاربر معمصصولی    بصصه فایصصلuser1کنید. در نمون
etc/sudoersدسترسی نوشتن ندارد، اما با اسصصتفاده / 

عیتوانصدsudoاز دستور    و وارد کردن رمصز اعبصور وخصود م
فایل را ویرایش و ذوخیره کند.

user1@debian:~$  sudo  nano 
/etc/sudoers

23suتغییر از وخط فرمان کاربر فعلی به کاربر ریشصصه بصصا : 
 وارد کردن رمز اعبور و بصدون وخصروج از سیسصتم. بصا ایصن
عیتوانید وارد محیط متنی با دسترسی کاربر ریشه  روش م

23 Superuser
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شوید و هر دستوری را بدون محدودیت اجرا کنید.
logoutعیتوانید از کاربر وارد شده بصصه  : با این دستور م

 محیط متنصی وخصارج شصوید. پصس از اجصرای ایصن دسصتور
 دوباره وخط فرمان ورود به سیستم بصصرای وارد کصصردن نصصام

عیشود. کاربر و رمز اعبور نمایش داده م

24- پوسته۵-۵

عمافزاری کصه محیطصی را (متنصی یصا گرافیکصی) بصرای  به نر
عیکنصصد، پوسصصته عمافزارهصصا) فراهصصم م  اجصصرای دسصصتورها (نر
عمافزاری اسصصت کصصه ب ًال منظور از پوسته، نر عیگویند. معمو  م
 محیط متنی را برای اجصرای دسصتورهای کاربرهصا فراهصم
عماعامل عمافزارهصصصای مختلفصصصی بصصصرای سیسصصصت عیکنصصصد. نر  م

zshگنو/لینوکس بصه اعنصوان پوسصته وجصود دارد ماننصد   

،sh  ،bash  ،csh  ،ksh عهی  ،25bash و … . پوسصصت
عماعامل دبیصصان گنصصو/لینصصوکس عشفصصرض سیسصصت عهی پی  پوسصصت
عمافصصصزار پوسصصصته دسصصصتورهایی را بصصصه اعنصصصوان  اسصصصت. نر
 دسصصتورهای داوخلصصی دارد کصصه ماننصصد دسصصتورهای اعصصادی
عنهصصصا عنهصصصا را در وخصصصط فرمصصصان وارد  و از مآ عیتوانیصصصد مآ  م

24 Shell
25 Bourne-Again Shell
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 اسصصتفاده کنیصصد. در ایصصن فصصصل بصصا چنصصد نمصصونه از ایصصن
عهاید.cd و pwdدسصصتورهای داوخلصصی ماننصصد    مآشصصنا شصصد

عهی سیسصصصصصصتم در مسصصصصصصیر عیشصصصصصصد عههای پشتیبان  پوسصصصصصصت
etc/shellsقابصصصل مشصصصاهده اسصصصت. بصصصا اسصصصتفاده از / 

عهی  عمافزارهصصصایbashدسصصصتورهای داوخلصصصی پوسصصصت   و نر
عههصصایی بنویسصصید کصصه عیتوانیصصد برنام  موجصصود در سیسصصتم م
 کارهای معمول سیستم را وخودکار انجام دهنصد. بصه ایصن

عهها اسصکریپت عیگوینصد. در ایصن کتصاب تنهصا بصه2۶برنام   م
عهی نوشصتن عیشصود امصا جزئیصات شصیو  یک نمونه اشصاره م
عیگنجصد و بصرای یصادگیری  اسکریپت در ایصن وخلصصه نم
عیشده در پیوست دوم عتهای معرف عبسای  این مبحث به و
عهی بیشصصتر – مراجعصصه  همین کتصصاب – منصابع بصرای مطصصالع

کنید.
عینویسیم تا توسط مآن بتصصوانیم بصصا  برای نمونه اسکریپتی م
 گرفتصصن نصصام یصصک دایرکتصصوری، محتویصصات مآنصصرا در یصصک

 کپی کنیم:Backupدایرکتوری جدید با نام 
 برای نوشتن این اسکریپت ابتصصدا بایصصد یصصک فایصصل متنصصی
 بسصصازیم و بصصا اسصصتفاده از ویرایشصصگر متصصن نصصانو مآنصصرا بصصاز

26 Script
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عیکنیم: م
user1@debian:~$ touch script.sh
user1@debian:~$ nano script.sh

عیکنیصم.  در این مرحله دستورهای زیر را در فایصل وارد م
عنهصا را در فایصل عهی وخطصوط بصرای ارجصاع اسصت، مآ  شمار

وارد نکنید.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

#!/bin/bash

# This script makes a backup of 
our chosen directory

#  syntax:  ./script.sh  [source-
directory-path]  [destination-
directory-name]

echo  “Backing  up  files  into 
$2...”
cp -R $1 $2-`date +%F-%R`
echo  “Backup  process  completed 
successfully.”
exit 0

عیکنیصم کصه ایصن فایصل1وخط   : با ایصن دسصتور مشصخص م
عهی   اجرا شود.bashفقط باید با پوست

عیشود.2وخط  : وخط وخالی نادیده گرفته م
 : وخطصصوطی کصصه بصصا # مشصصخص شصصده باشصصند4 و 3وخصصط 

پوسته
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 بصصرای توضصصیح اسصصت و در رونصصد اجصصرای برنصصامه تصصأثیری
ندارند. البته وخط اول استثناء است.

عیشود.۵وخط  : وخط وخالی نادیده گرفته م
عیدهد تا به کصصاربر۶وخط   : وخطی را در وخروجی نمایش م

عهای در حصال اجصرا اسصت. ایصن  اطلع دهد که چصه مصرحل
ععرسصصانی بصصه کصصاربر اسصصت. متغیصصر  وخصصط فقصصط بصصرای اطل

 $همان پارامتر دومی است که توسط کصصاربر بصه دسصصتور2
عیشود. داده م

 : این دستور محتوای دایرکتصصوری مشصصخص شصصده۷وخط 
عههای زیصر1با متغیر  علهصا و پوشص  $ را به همصراه تمصام فای

عهی مآن در دایرکتصصصصوری  عیکنصصصصد.2مجمصصصصواع  $ کپصصصصی م
  بصصا فرمصتdate +%F-%Tهمچنین وخروجصی دسصصتور 

 سال، ماه، روز-سااعت:دقیقه به انتهای نصصام دایرکتصصوری
عیشود. وخروجی اضافه م

عیدهد تا به کصصاربر۸وخط   : وخطی را در وخروجی نمایش م
 اطلع دهصصد کصصه تمصصام مراحصصل بصصا مصصوفقیت انجصصام شصصده

است.
عیشود.۹وخط  : اسکریپت از حالت اجرا وخارج م

 برای اینکه بتوان این دستور را اجرا کصرد بایصد دسترسصی
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اجرا را به سطوح دسترسی مآن اضافه کرد:
user1@debian:~$ chmod +x script.sh

عیتوانید دستور را اجرا کنید: عهصورت زیر م حال ب
user1@debian:~$  ./script.sh  files/ 
backup

عیوخصواهیمfilesدر دستور باال، /   دایرکتوری اسصت کصه م
عهی پشصصتیبان تهیصصه کنیصصم. همچنیصصن  از محتصصوای مآن نسصصخ

backupنصصصصام دایرکتصصصصوری وخروجصصصصی اسصصصصت. نصصصصام  
عهی زیر وخواهد بود: دایرکتوری وخروجی مانند نمون

backup-2011-07-26-13:32

پوسته
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  نصب و مدیریت-6
امافزاری اهاهای نر  بست

امافزارهههای  در ایههن فصههل بهها یکههی از قدرتمنههدترین نر
اهی انبههاز آشههنا خواهیههد شههد کههه بهها شههروع پههروژ  آزاد/مت

اماعامل دبیههان گنههو/لینههوکس، آغههاز بههه کههار کههرده  سیسههت
اماعامل بههه دلیههل وجههود  است و قدرت و نفوذ این سیسههت

امافزار  امافزار است. نر امافههزاری بههرایAPT1همین نر  ، نر
اماعامل امافههزاری موجههود در سیسههت اههای نر  مههدیریت بسههت

اهی نصههب، امافههزار وظیف  دبیان گنو/لینوکس است. این نر

1 Advanced Packaging Tool
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امافزارهای موجههود در اهروز رسانی و مدیریت نر  حذف، ب
اماعامل دبیههان گنههو/لینههوکس را بههر اعهههده دارد و  سیسههت
اهای اماعامل از نسههخ اهروز رسهانی سیسههت  همچنین قابلیت ب
امافهزار و اهی جدیههدتر را دارد. آشههنایی بهها ایههن نر  به نسخ

اهراحههههتی ایکنههههد ب  سههههازوکار آن بههههه شههههما کمههههک م
امافزارهههای مههورد نیههاز خههود را از طریههق اینههترنت،  نر
ایدی) و … ایو ایدی یهها د اکهای مختلههف (سهه  دیسهه
امافزارهها در  نصب کنید و با اطمینان خاطر از صهحت نر
اماعامل انها با سیسهت  هنگام نصب و اجرا و تطابق کامل آ

انها اسهتفاده کنیهد. همچنیهن بها  دبیان گنو/لینوکس، از آ
ایتوانیههد از  امافههزار م اهی۲۹۰۰۰اسههتفاده از ایههن نر   بسههت

اماعامل دبیهان گنههو/لینهوکس امافزاری موجهود در سیسههت  نر
انههها در فصههل چهههارم  استفاده کنید که به چند نمونه از آ

امافزارهای کاربردی - اشاره شد. - آشنایی با نر

- مفاهیم۱-۶
امافزار آشههنا شههوید  پیش از هر چیز باید با مفاهیم این نر

امافهزار و سههازوکار آن  تهها بتوانیههد درک بهههتری از ایههن نر
امافزارهههای  داشههته باشههید. بههرای راحههتی اسههتفاده از نر

مفاهیم 
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اماعامل دبیههان گنههو/لینههوکس و هههر انبههاز در سیسههت  آزاد/مت
اماعامل گنهههو/لینهههوکس، بایهههد  توزیهههع دیگهههری از سیسهههت

امافزارها از حهالت کهد منبع   بهه حهالت بهاینری تبهدیل۲نر
اتههای آن انهها را اجهرا کهرد و از قابلی  شهوند تها بتهوان آ

اهی دبیههان   ایههن کههار توسههط3اسههتفاده کههرد. در جههامع
اهدهندگان دبیان اههای دبیهان4توسع   انجهام5 و نگاهدارنهد

اههای دبیههان بهها اهدهندگان و نگاهدارنههد ایشههود. توسههع  م
اهی دبیهههان،  همکهههاری یکهههدیگر و بهههه کمهههک جهههامع
اماعامل دبیههان گنههو/لینههوکس را کههه شههامل بیش از  سیسههت

ایدهنههد. در۲۹۰۰۰ امافههزاری اسههت، توسههعه م اهی نر   بست
 روند تبدیل کدهای منبع به حالت باینری و قابهل نصهب

الهای امافزارههها نمههود پیههدا6و اجرا، اشههکا   موجههود در نر
الها را رفههع و اهدهندگان ایههن اشههکا ایکننههد کههه توسههع  م
اهی اعمهوم امافزار را بهرای اسهتفاد امافزاری آن نر اهی نر  بست
امافهههزاری کهههه بهههه راحهههتی در ایکننهههد. ههههر نر  آمهههاده م

2 Source Code
3 Debian Community
4 Debian Developers (DD)
5 Debian Maintainers (DM)
6 Bug
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اههای ایشههود شههامل بسههت اماعامل نصههب و اجههرا م  سیسههت
امافههزاری زیههادی اسههت کههه هرکههدام بخشههی از کههار آن  نر
امافهزار ایدههد. بهرای نمهونه، خهود نر امافزار را انجهام م  نر

APTاهنویسی اههای برنام l مختلف مانند ++۷ به کتابخان

ibstdcامافزارههههای دیگهههر ماننهههد   بهههرایgnupg و نر
امافههزاری بههرای  نصههب و اجههرا نیههاز دارد. در نههتیجه نر
امافزاری نیاز اههای نر ایهای بین بست  مدیریت این وابستگ
امافهزار مهورد ایهای نر اهی وابسهتگ  است تا بهه درسهتی هم
انها را نصب و پیکربندی  نیاز شما را تشخیص دهد و آ

امافزار   به همین منظور ساخته شده است.APTکند. نر
اهای بها الههای فشهرد امافهزاری بهه صهورت فای اههای نر  بست

ایشهوندdebساختاری خاص و با پسهوند «  .» سهاخته م
 و در ساختار دایرکتوری خاصی که بر مبنای حههرف اول
ایشهوند. در اهبندی م  نام بسته مشهخص شهده اسهت، دسهت
اهای وجههود دارد کههه اهبندی فایههل فشههرد  رأس ایههن دسههت

Packages.tar.gzنهههههام دارد و حهههههاوی لیسهههههت  
انههها امافههزاری موجههود بههه همههراه جزئیههات آ اههای نر  بسههت
انههها و … در ایهای آ اهها، وابسههتگ  ماننههد اطلاعههات بسههت

7 Development Library
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 دایرکتهههوری حاضهههر اسهههت. بهههه ایهههن سهههاختار مخهههزن
اههای دبیههان ایتوانههد در۸بسههت ایگوینههد. ایههن مخههزن م   م

اکهای اههای محلی، روی دیس  آدرسی در اینترنت، شبک
یِری و … در ایدی یا بلههو ایو ایدی، د  مختلف از جمله س

امافههزار   APTدسترس باشد که بهها معرفههی آن آدرس بههه نر

اههای موجههود در آن مخههزن اسههتفاده ایتوانیههد از بسههت  م
کنید.

انها درست استفاده کنیههد  برای اینکه بتوانید از این مخز
اماعامل اههای مختلهف سیسهت  باید با ساختار انتشهار نسهخ

اماعامل دبیههان  دبیههان گنههو/لینههوکس آشههنا شههوید. سیسههت
اهی پایدار  1۰، آزمایشهی۹گنو/لینوکس حداقل در سه نسخ

ایشود:11و ناپایدار  منتشر م
یه ی پایدار ه ًال ههر یهکنسخ اهی پایدار دبیان معمو  : نسخ

اهی اهصهورت رسهمی از طهرف پهروژ  تا دو سال یک بهار ب
ایشههود کههه از ایههن نسههخه ایشود و توصیه م  دبیان منتشر م
امافزارهههای موجههود در آن  استفاده شود. اگر چه تمههام نر

8 Debian Repository
9 Stable
10 Testing
11 Unstable
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اهروز نیسههت امهها از پایههداری بیشههتری نسههبت بههه دیگههر  ب
اهی پایهدار حهال حاضهر اهها برخهوردار اسهت. نسهخ  نسخ

اهی    نهههام دارد.1۲ اسهههت کهههه اسهههکوییز6دبیهههان، نسهههخ
اهی    میلدی و۲۰11 آن در ششههم فههوریه 6.۰.۰نسههخ

اهی  اهروز رسههانی آن بههه نسههخ   در تاریههخ6.۰.۲آخریههن ب
 منتشر شد.۲۰11بیست و پنجم ژوئن 
یه ی آزمایشششی اهی آزمایشههی دبیههان شههاملنسششخ  : نسههخ

امافههزاری اسههت کههه هنههوز بههرای ورود بههه اههای نر  بسههت
اهی پایههدار در حههال آزمههایش و در صههف هسههتند.  نسههخ
امافزارهای موجههود در آن اهروز بودن نر  مزیت این نسخه ب

اهی حال حاضر آزمایشی دبیان، ویهزی   نهام13است. نسخ
دارد.

یه ی ناپایشششدار اهی ناپایهههدار دبیهههان بهههراینسشششخ  : نسهههخ
اماعامل و همیشهه امافزارهای ایهن سیسهت اهدهندگان نر  توسع
ایشود کههه از ایههن نسههخه  در حال توسعه است. توصیه نم
اهی اهدهنده یها نگاهدارنهد  استفاده کنید مگر اینکهه توسهع

12 Squeeze
13 Wheezy
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اهی ناپایدار دبیان، سید  نام دارد.14دبیان باشید. نسخ
اهی دبیان، نام مخازن آن را هههم اههای منتشر شد  نام نسخ
اهطههوری کههه بهها اسههتفاده از نههام ایههن ایدهههد ب  تشههکیل م
اههای موجهود در مخهازن ایهن ایتوانیهد بهه بسهت اهها م  نسخ
ایتوانید اهها م اهها دست یابید. البته به جای نام نسخ  نسخ
 از نههام پایههدار، آزمایشههی و ناپایههدار (البتههه بههه زبههان
 انگلیسههی) اسههتفاده کنیههد. در اینجهها بهها انههواع انتشههار
اههای مختلههف دبیههان آشههنا شههدیم. در ادامههه بههه  نسههخ
ایهای داخلههی مخههازن دبیههان کههه بههر اسههاس اهبند  دسههت
اهبندی امافههزاری دسههت اههای نر امافههزاری بسههت  مجوزهههای نر
ایپردازیههم. مخههازن دبیههان از نظهر مجوزهههای اهاند، م  شههد

ایشوند: امافزاری به سه قسمت تقسیم م نر
امافههزاری15مخزن اصلی اههای نر  : این مخزن شامل بسههت

انبهاز اسهت. یعنهی ا/مت انهها آزاد  اسهت کهه مجهوز انتشهار آ
اهها به هر منظههوری اسههتفاده کنیههد و ایتوانید از این بست  م
انههها را آزادانههه بههه همههراه کههدهای منبههع توزیههع کنیههد.  آ
اماعامل دبیهههان اهی سیسهههت اهی رسهههمی منتشهههر شهههد  نسهههخ

14 Sid
15 Main
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امافزارهای این مخزن را شههامل اههای نر  گنو/لینوکس بست
ایشود. م

اههای16مخششزن همکششار ی  : ایهههن مخهههزن شهههامل بسهههت
امافههزاری اههای نر انباز است که بههه بسههت امافزاری آزاد/مت  نر

غیر آزاد برای نصب و اجرا وابسته هستند.
اههای1۷مخشششزن غیشششر آزاد  : ایهههن مخهههزن شهههامل بسهههت

اتهایی برای اجههرا امافزاری غیر آزاد است که محدودی  نر
و توزیع دارند.

امافههزاری ممکههن اهی نر  به خاطر داشته باشید که یک بست
اهی اهی نسههخ اهی دبیههان امهها بهها شههمار  اسههت در هههر نسههخ

انطور کههه گفتههه شهد،  مختلهف وجهود داشههته باشههد. همها
امافزاری بهرای اجهرا بایهد بههه حهالت بههاینری اههای نر  بست
امافههزاری موجههود در اههای نر  تبههدیل شههوند. تمههام بسههت
انههها بههه اعنههوان  مخههازن دبیههان بههه همههراه کههدهای منبههع آ
ایتوانیهد بها اسهتفاده از ایشهود و م یِن کد منبع توزیع م  مخز
انها بههه امافزاری، خود برای تبدیل آ اههای نر  کد منبع بست

باینری، نصب و اجرا اقدام کنید.

16 Contrib
17 Non-Free
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اماعامل نصههب  فهرسههت مخههازن معرفههی شههده بههه سیسههت
اهی شههما در فایههل   / قابههلetc/apt/sources.listشد

ایتوانیهد در ایههن فایهل آدرس  مشاهده اسهت. همچنیههن م
امافههزار    ازAPTمخزن مورد نظر خود را وارد کنید تهها نر

امافزاری جدید استفاده کنههد. اههای نر  آن برای نصب بست
ساختار این فایل به شکل زیر است:

root@debian:~#  cat 
/etc/apt/sources.list
#  deb  cdrom:[Debian  GNU/Linux 
6.0.2.1  _Squeeze_  -  Official  i386 
DVD  Binary-1  20110626-15:45]/ 
squeeze contrib main

deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.2.1 
_Squeeze_  -  Official  i386  DVD 
Binary-1  20110626-15:45]/  squeeze 
contrib main

deb  http://security.debian.org/ 
squeeze/updates main contrib

deb 
http://http.us.debian.org/debian 
squeeze main contrib non-free

deb-src 
http://http.us.debian.org/debian 
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squeeze main contrib non-free

امافههزار  اهاند را نر  APTخطههوطی کههه بهها # مشههخص شههد

ایشوند. اما چههار  نادیده گرفته و برای توضیح استفاده م
-deb و خط آخهر بها debخط دیگر که سه خط آن با 

srcاهاند آدرس مخههازن موجههود در سیسههتم را   شروع شد
اسها از چهار قسمت تشههکیل ایکنند. این آدر  مشخص م

اهاند: شد
اسهای مشخصdeb-src یا debقسمت اول (  ): آدر

امافههزاری بههاینری را شههاملdebشههده بهها  اههای نر  ، بسههت
اسهای مشخص شده با  ایشوند و آدر   شههاملdeb-srcم
امافزاری کد منبع هستند.  اههای نر بست

 قسمت دوم: این قسمت شامل آدرس اصلی مخزن است
 و … در دسترس است.cdrom ،httpکه از طریق 

اهی دبیهان مشهخص  قسمت سوم: در ایهن قسهمت، نسهخ
ایتوان از نام نسخه (ماننههد  ایشود که م  ) یههاsqueezeم

) استفاده کرد.stableاز نوع نسخه (مانند 
 قسههمت چهههارم: در ایههن قسههمت، نههام مخههازن از نظههر
اههای آن بهها فاصههله (ماننههد امافههزاری بسههت  مجوزهههای نر

contrib main.ایآیند ) م

مفاهیم 
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 پس از اضافه کردن مخهزن مهورد نظرتهان بها اسهتفاده از
 ویرایشگر نانو، آنرا ذخیره کنید. بهه خهاطر داشهته باشهید
 کههه فقههط کههاربر ریشههه بههه ایههن فایههل بههرای ویرایههش و
اهسهههازی دسترسهههی دارد. بهههرای اینکهههه فهرسهههت  ذخیر
امافزاری موجود در مخزن اضافه شده به این اههای نر  بست
 فایهل در فهرسهت سیسهتم شهما اضهافه شهود، بایهد کلیهد

  ایههن مخههزن را بههه لیسههت کلیههدهای اعمههومی1۸اعمههومی
 معتبر در سیسهتم خهود اضهافه و بها اسهتفاده از دسهتوری
اهروز کنیههد. ایههن فرآینههد در  فهرسههت سیسههتم خههود را ب
اشهههای همیههن فصههل توضههیح داده خواهههد اهی بخ  ادام

شد.

یهها در محیط گرافیکی۲-۶ - نصب و مدیریت بست
امافزارهای گرافیکهی بسهیاری بهرای نصهب و مهدیریت  نر
اماعامل دبیان گنههو/لینههوکس امافزاری در سیست اههای نر  بست
امافههزار گرافیکههی  وجههود دارد و از آن جملههه بههه چهههار نر
اشفههرض در سیسههتم نصههب اهصههورت پی ایپردازیههم کههه ب  م

اهاند: شد

18 Public Key
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یمافزار  امافزار بهرایSoftware Sourcesنر  : این نر
اهروز رسهانی فهرسهتsources.listویرایهش فایهل    و ب

ایرود. امافهزاری موجهود در سیسهتم بهه کهار م اههای نر  بست
امافههزار، وارد منههوی  Systemبههرای اجههرای ایههن نر  → 

Administrationاهی   شهههههههههههوید و روی گهههههههههههزین
Software Sources .کلیک کنید 

اهی  Debianدر بههرگ  Softwareاهی   کههه همههان پنجههر

ها در محیط گرافیکی ت بستاه
ب و مدیری

ص
ن

1۰۸



ایتوانیهد بها اعلمهت امافزار است م  اولیه پس از اجرای نر
اهههههههای  contribزدن گزین  ،main و non-free، 

اههای موجههود در ایههن مخههازن را از طریههق  فهرسههت بسههت
 اینترنت به فهرست سیستم خود اضافه کنید. در قسههمت

Download fromایتوانید سرور مورد نظر خود را   م
ایشههود، انتخههاب کنیههد. بههه1۹کههه میههرور   نیههز خوانههده م

 سههرورهای جههایگزین سههرور اصههلی دبیههان، میههرور گفتههه
ایشود که این اصهطل ح بهه معنهای یهک کپهی کامهل از  م
امافههزاری موجههود روی سههرور اصههلی دبیههان اههای نر  بسههت

اشفهرض بهر روی   Mainاست. ایهن گزینهه در حهالت پی

Server.تنظیم شده که سرور اصلی دبیان است 
اهی  Third-Partyدر بههههرگ  Softwareایتوانیههههد   م

 مخازن مورد نظر خود را با استفاده از تنظیمههات دسههتی
 به فهرست مخازن در دسترس سیستم اضافه کنید. بههرای

اهی فایههل    کههه در ایههنsources.listاین کار مانند نمون
 بخش در مورد آن توضیح داده شههد، اعمههل کنیههد. بههرای

اهی    استفاده کنیههد. همچنیههن بههرایAddاین کار از دکم
ایدی یها ایو ایدی، د  اضافه کردن مخازن روی دیسک س

19 Mirror
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 ...، ابتهدا دیسهک را داخهل دسهتگاه بگذاریهد و سهپس
اهی   کلیک کنید.Add CD-ROMروی گزین

اهی  ایتوانیهههد مشهههخص کنیهههد کههههUpdatesدر بهههرگ   م
اهروز رسههانی سیسههتم، اهی زمانی بههرای ب  دبیان با چه فاصل
اههای جدیهد را دانلههود و نصهب  از طریهق اینههترنت، بسههت

کند.
اهی  ایتوانیههد فایههل کلیههدAuthenticationدر بههرگ   م

 اعمومی سرور مورد نظر خود را وارد کنیهد تها در هنگهام
اهروز رسانی، آن مخزن به اعنوان مخهازن معتهبر شهناخته  ب

شود.
اهی  ایتوانیههد بهها اعلمههت زدنStatisticsدر بههرگ   نیههز م

اهی موجود در برگه،  اطلاعات آماری ناشههناس  تنها گزین
اهی دبیهان از  را بهرای سهرور دبیهان ارسهال کنیهد تها پهروژ
امافهزاری توسهط کاربرهها اههای خهاص نر  محبهوبیت بسهت

آگاه شود.
 بههه خههاطر داشههته باشههید کههه تمههام تنظیمههاتی کههه انجههام

اهی   ایدهیههد پههس از کلیههک روی گههزین   ااعمههالCloseم
ایشوند. م
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یمافزار  Updateنر  Managerبهها اسههتفاده از ایههن : 
امافهههزاری موجهههود در اههای نر ایتوانیهههد بسهههت امافهههزار م  نر

اهروز کنیههد. بههرای ایههن کههار از منههوی  سیسههتم خههود را ب
System  Administration→ اهی گزین  Update 

Managerاهی   را انتخهاب کنیهد. بها کلیهک روی گهزین
Checkاههای قابههل اهصههورت خودکههار بسههت امافههزار ب   نر

انههها ایکنههد و بههرای نصههب آ اهروز رسههانی را مشههخص م  ب
اهی  اهها، گهزین اتدار کردن بسههت  Installباید پس از اعلم

Updates.را انتخاب کنید 
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یمافزار  Softwareنر  Centerبهها اسههتفاده از ایههن : 
امافهزار مهورد اهراحتی پس از یهافتن نر ایتوانید ب امافزار م  نر

اهی    کلیهههک کنیهههد تهههاInstallنیهههاز خهههود، روی گهههزین
اهها را بهه امافهزار نصهب بسهت امافزار نصب شهود. ایهن نر  نر
اهصهههورت امافزارهههها را ب ایکنهههد و نر  مراتهههب آسهههانتر م
ایدههد. بهرای اسهتفاده از ایهن اهبندی شهده نمهایش م  دست

از منوی   امافزار،   →System  Administrationنر

اهی   را انتخاب کنید.Software Centerگزین

ها در محیط گرافیکی ت بستاه
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یمافشششزار  Synapticنر  Package  Manager: 
امافههزار گرافیکههی بههرای الترین نر ایتههوان گفههت کههه کههام  م

اماعامل دبیهههان امافهههزاری سیسهههت اههای نر  مهههدیریت بسهههت
امافهزار اسهت. بهرای کهار بها ایهن  گنهو/لینهوکس همیهن نر

امافزار، از منوی    →System  Administrationنر

اهی  Synapticگههههزین  Package  Managerرا  
 انتخههاب کنیههد. بههه خههاطر داشههته باشههید کههه همزمههان
امافهزار بهرای نصهب اسهتفاده کنیهد ایتوانیهد از چنهد نر  نم

  نبایههههد دیگههههرSynapticیعنههههی بههههرای اسههههتفاده از 
امافزارهای موجود در حال اجرا باشند. نر
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اههای مهورد نظهر امافهزار کافیسهت بسهت  برای کار با این نر
  (جستجوی سریع)Quick Searchخود را با قابلیت 

اهی  انها کلیهک کنیهد و گهزین  Markبیابید، سپس روی آ

for  Installationرا انتخاب کنید. پس از انتخههاب  
اهی ایتوانیهد بها کلیهک روی گهزین اههای مهورد نظهر م  بسهت

Applyایتوانیههد امافزارها را نصههب کنیههد. همچنیههن م   نر
امافههزاری کههه بهها مربههع سههبزرنگ اههای نر  بههر روی بسههت

اهی  اتکلیک کنیهد و گهزین اهاند، راسه  Markمشخص شد

for  Removalرا انتخهههاب کنیهههد. سهههپس بههها زدن  
اهی  امافههزاری مشههخص شههدهApplyگههزین اههای نر   بسههت

اهصورت خودکههار پههس از امافزار ب ایشوند. این نر  حذف م
اههای وابسهته امافزاری مورد نظهر، بسههت اهی نر  انتخاب بست
اهروز رسهانی روی ایکند. برای ب  را نیز انتخاب و نصب م

اهی    کلیک کنید و منتظر بمانیهد تها اعمهلReloadگزین
اههای اهروز رسانی مخازن انجام شود. بهرای نصهب بسهت  ب

اهی  اهروز رسهههههانی شهههههده، روی گهههههزین Markب  All 

Upgrades اهی   راApply کلیک کنیهد و سهپس گهزین
کلیک کنید.

انطور کههه پیههش از ایههن نیههز اشههاره شههد بههرای هههر  همهها
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امهای دیگهههر ماننهههد مایکروسهههافت امافهههزار در سیسهههت  نر
امافزارهههای مشهابه و حهتی  وینهدوز یها اپههل مکینتههاش، نر

اماعامل دبیهان گنهو/لینهوکس  قدرتمندتر بسیاری در سیسهت
امافههزار مایکروسههافت  وجود دارد. برای مثههال، معههادل نر

امافزارهههای  Amarokمههدیا پلیههر، نر  ،VLC  ،Exaile 

،SMPlayerامافزارههههای متنهههوع دیگهههری   و بسهههیار نر
انههها را نصههب کنیهد. اهراحهتی آ ایتوانید ب  وجود دارد که م
امافزارههههای گرافیکهههی ایتوانیهههد از نر  بهههرای ایهههن کهههار م
امافههزاری اسههتفاده کنیههد. اههای نر  مخصههوص نصههب بسههت
امافههزاری را در فهرسههت  تههوجه داشههته باشههید کههه اگههر نر
ایبینید، به این دلیل است امافزارهای موجود سیستم نم  نر
امافزار مهورد نظهر در آن وجهود دارد، بهه  که مخزنی که نر

فهرست مخازن سیستم اضافه نشده است.

یهها در محیط متنی۲-۶ - نصب و مدیریت بست
امافزارهای متنی برای نصهب و مهدیریت  در این بخش نر
امافهزار مههم در محیهط ایکنیهم. سهه نر اهها را مهرور م  بسهت
اشفههرض در سیسههتم اهصههورت پی  متنههی وجههود دارد کههه ب
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اهاند: نصب شد
یمافششزار ی  یه ی نر امافههزاریAPTبسششت اهی نر  : ایههن بسههت

ایشهوند.aptشامل دستورهایی اسههت کههه بهها -   شهروع م
امافههزار    بههرای نصههب، حههذف،apt-getبههرای مثههال نر

اهای بهه اماعامل از نسهخ اهها و کهل سیسهت اهروز رسانی بسهت  ب
ایرود. بهرای اسههتفاده از ایهن اهی جدیهدتر بههه کهار م  نسخ
امافزار باید از دسترسی کهاربر ریشهه اسهتفاده کنیهد، در  نر
 غیهر ایهن صهورت پیغهام  خطهایی بهه شهما نمهایش داده

ایشود: م
user1@debian:~$ apt-get install vlc
E:  Could  not  open  lock  file 
/var/lib/dpkg/lock  -  open  (13: 
Permission denied) 
E:  Unable  to  lock  the 
administration  directory 
(/var/lib/dpkg/), are you root?

 apt-get: پارامترهای اصلی دسههتور apt-getالف) 

 در ادامه آمده است. برخی از پارامترها که نیاز به دانهش
 بیشههتری بههرای درک کههارکرد آنهاسههت، در ایههن بخههش

اهاند. نیامد
install امافزارها از پارامتر   بهههinstall: برای نصب نر
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همراه نام بسته استفاده کنید:
root@debian:~#  apt-get  install 
amarok
Reading package lists... Done 
Building dependency tree       
Reading state information... Done 
The  following  extra  packages  will 
be installed: 
  amarok-common  amarok-utils 
kdemultimedia-kio-plugins 
liblastfm0 
  libloudmouth1-0 libqtscript4-core 
libqtscript4-gui  libqtscript4-
network 
  libqtscript4-sql  libqtscript4-
uitools  libqtscript4-xml  libtag-
extras1 
Suggested packages: 
  libxine1-ffmpeg moodbar lame 
The following NEW packages will be 
installed: 
  amarok amarok-common amarok-utils 
kdemultimedia-kio-plugins 
liblastfm0 
  libloudmouth1-0 libqtscript4-core 
libqtscript4-gui  libqtscript4-
network 
  libqtscript4-sql  libqtscript4-
uitools  libqtscript4-xml  libtag-
extras1 
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0 upgraded, 13 newly installed, 0 to 
remove and 0 not upgraded. 
Need to get 19.0 MB of archives. 
After  this  operation,  55.9  MB  of 
additional disk space will be used. 
Do you want to continue [Y/n]? 

امافههزار    کههه بههرای پخههشAmarokدر ایههن نمههونه نر
انطور کهه ایشهود. همها الههای صهوتی اسهت، نصهب م  فای
اههای وابسهته، پیشهنهادی و جدیهد ایکنید. بست  مشاهده م

اهاند. حجههم دانلههود نیههز   1۹برای نصب نمایش داده شد
 مگابایت نمایش داده شده است. همچنیههن حجمههی کههه

ایکنهد  امافزار پهس از نصهب اشهغال م   مگابهایت55.۹نر
ایشود  نمایش داده شده است. پس از آن از شما سؤال م

زدن با  دهید.  ادامه  را  نصب  مراحل  ایخواهید  م آیا   که 
اهی  امافههزار راYes (به معنههای Yدکم ایتوانیههد ایههن نر  ) م

اهی     را ازNنصههب کنیههد و در صههورت انصههراف، دکم
روی کیبورد فشار دهید.

updateایتوانیههد فهرسههت مخههازن و  : با این پههارامتر م
ه ًال اهروز کنید. ایهن کههار معمهو اههای موجود در آن را ب  بست

ایشههود. ایههنsources.listپس از تغییر فایل    انجههام م
دستور نیاز به پارامتر خاصی مانند نام بسته ندارد.
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upgradeایتوانیهههد  : بههها اسهههتفاده از ایهههن پهههارامتر م
اهروز کنید. ایهن دسهتور نیهاز بهه اههای نصب شده را ب  بست

پارامتر خاصی مانند نام بسته ندارد.
removeامافهزاری را پهاک کنیهد امها  : اگر خواستید نر

اهایهد امافهزار انجهام داد ایتان کهه بهرای نر  تنظیمات شخص
 حذف نشود از این پارامتر بهه همهراه نهام بسهته اسهتفاده
اههای وابسههته حهذف  کنید. تهوجه داشههته باشهید کهه بسههت
انههههها از دسههههتور ایشههههوند و بایههههد بههههرای حههههذف آ  نم

autoremove.استفاده کنید 
autoremoveاهای در سیستم موجود اسههت  : اگر بست

اهی ایشهود و بسهت اههای وابسهته محسهوب م  کهه جهزء بسهت
 اصهلی حهذف شهده اسهت، در نهتیجه نیهاز بهه ایهن بسهته
اهها را اهی ایههن بسههت ایتوانید با ایههن پههارامتر هم  نیست و م
 حذف کنید. این دستور نیاز به پارامتر خاصی مانند نههام

بسته ندارد.
purge همانند دستور :removeاهی مهورد نظهر  ، بسهت

الهههای ایکنههد امهها بهها ایههن تفههاوت کههه فای  را حههذف م
ایشوند. تنظیمات آن بسته نیز حذف م

sourceبا استفاده از این پارامتر به همههراه نههام بسههته : 
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اهی مهورد نظهر را دانلهود اهی کد منبع از بست ایتوانید بست  م
 کنیههههد کههههه ایههههن بسههههته پههههس از دانلههههود در مسههههیر

var/cache/apt.قرار خواهد گرفت /
dist-upgradeاین پارامتر بهه شهما ایهن قهابلیت را : 

اهای اهطور کامههل از نسههخ اماعامل خود را ب ایدهد تا سیست  م
اهروز کنیهههد. بهههرای مثهههال اگهههر اهی دیگهههر ب  بهههه نسهههخ

اهی  اماعامل دبیان گنو/لینوکس نسخ   روی سیسههتم6سیست
اهی  اهاید، پس از انتشار نسخ اهصورت۷خود نصب کرد   ب

ایتوانیههد بهها معرفههی مخههازن ابسایت دبیان، م  رسمی از و
اهی  اهروز رسانی (۷نسخ  )، سیستم خود راupdate و ب

اماعامل را نصههب کنیههد. اهی جدیههد سیسههت اهروز و نسههخ  ب
  چه فرقی بههاupgradeممکن است بگویید که پارامتر 

 ایههن پههارامتر دارد. پاسههخ ایههن اسههت کههه بهها اسههتفاده از
اماعامل و برخهههیupgradeدسهههتور  اهی سیسهههت  ، هسهههت

اهی جدیهد نصهب نخواهنهد شهد و در امافزارههای نسهخ  نر
اهی اماعامل شههههما مخلههههوطی از هسههههت  نههههتیجه سیسههههت
امافزارههای جدیههد خواهههد اماعامل قبلی به همهراه نر  سیست

ایشهود. ایهن دسهتور نیهاز بهه  بهود کهه ایهن کهار توصهیه نم
پارامتر خاصی مانند نام بسته ندارد.
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cleanامافههزاری دانلههود شههده در مسههیر اههای نر  : بسههت
var/cache/apt.ایکند / را حذف م

autocleanامافزارههههای دانلهههود شهههده در مسهههیر  : نر
var/cache/apt با پسوند /debایشوند که  . ذخیره م

انههها را پههاک کنیههد. ایتوانید آ  با استفاده از این دستور م
امافزارهههای نصههب شههده حههذف  توجه داشته باشید کههه نر
ایشود. این دستور نیههاز بههه پههارامتر خاصههی ماننههد نههام  نم

  ایههن اسههت کهههcleanبسته ندارد. تفاوت آن با پارامتر 
اههایی که دیگر قابل دانلود نیسههتند  این پارامتر فقط بست

ایکند. و کاربردی ندارند، حذف م
ایتوانیههدapt-cdromب)   : با استفاده از این دستور م

 مخازن روی دیسهک را بههه فهرسهت مخهازن موجهود در
 سیستم خود اضافه کنید. بههرای ایههن کههار دسههتور زیههر را

اجرا کنید:
root@debian:~# apt-cdrom add

اهی مههدیریت، حههذف،apt-keyج)   : این دستور وظیف
 اضافه و اسههتخراج کههردن کلیههدهای اعمههومی موجههود در

سیستم برای مخازن مختلف را بر اعهده دارد.
امافزاری دستورهای دیگری نیههز وجههود اهی نر  در این بست
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اهی ایههن دسههتورها در ایههن خلصههه  دارد کههه توضههیح هم
ایگنجد. نم

یمافزار ی  یه ی نر امافههزاری ازdpkgبست اهی نر  : ایههن بسههت
ایتر اسهههت و ماننهههد APTنظهههر قههدمت از   APT قهههدیم

اههای وابسههته را نههدارد. اگههر  قدرت نصب و اصل ح بست
امافههزاری خههارج از مخههازن دبیههان داشههتید و اهی نر  بسههت
 خواستید آنرا نصب کنید، با استفاده از دستور زیههر ایههن

کار را انجام دهید:
root@debian:~#  dpkg  -i 
custom_package-1.0-i386.deb

یمافششزار ی  یه ی نر  : بهها اسههتفاده از ایههنaptitudeبسششت
امافههزار  امافههزار کههه مشههابه نر Synapticنر  Package 

Manager،در محیههط متنههی اسههت، اقههدام بههه نصههب  
امافههزاری کنیههد. پههس از اههای نر  حههذف و مههدیریت بسههت
ایتوانیهههد بههها اسهههتفاده از کلیهههدهای امافهههزار م  اجهههرای نر
امافههزار کههار کنیههد. بهها  کیبههورد، بهها رابههط کههاربری ایههن نر

ایتوانیههد بسههته راgانتخههاب هههر بسههته و فشههار کلیههد    م
اهروز کنیههد. همچنیههن از کلیههد   qنصههب، حههذف یهها ب

امافزار استفاده کنید. ایتوانید برای خروج از نر م
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ب و مدیری

ص
ن

1۲۲



  تنظیمات-7
اتافزارها  سخ

عماعامل گننو/لیننوکس  برای آشنایی با سناختار کلنی سیسنت
 و توزیع دبینان گننو/لیننوکس در اینن فصنل در رابطنه بنا
عهها و همچنینن عنها و دسنتگا عهی دسترسی به پارتیشن  نحو
عهی نصب درایورهنا بحنث شنده اسنت. مطنالب اینن  شیو
علهای دیگر پیچیده  فصل ممکن است در مقایسه با فص
عهی بیشننتر بنا سنازوکار اینن  بنه نظنر برسند امنا بنا مطنالع
عهی عماعامل بیشنتر آشننا خواهیند شند. بنرای مطنالع  سیسنت

 همین کتاب مراجعه کنید.۳ و ۲بیشتر به پیوست 
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هماها۱-۷ هلیسیست هناها و فای - پارتیش
عکها و عنهای مختلف روی هارددیس  دسترسی به پارتیش
عماعامل عههننا در سیسننت عهسنازی داد عههای ذخیر  دیگر دستگا

عنها و۱گنو/لینوکس بنا رونند متصنل کنردن   اینن پارتیشن
عیهننای موجننود در سیسننتم انجننام عهها به دایرکتور  دستگا

عیشنننود. بنننا اجنننرای دسنننتور  عیتوانیننند ازmountم   م
عههای متصننل شنده بننه سیسنتم خنود عنها و دستگا  پارتیش

مطلع شوید:
root@debian:~# mount
/dev/sda1  on  /  type  ext3 
(rw,errors=remount-ro)
...

 برای نمنونه، ینک خنط از خروجنی اینن دسنتور نمنایش
عیکنیننند، عنوطور کنننه مشننناهده م  داده شنننده اسنننت. همنننا

 / بننننا نننننامdev/sdaپارتیشننننن اول از هاردیسننننک 
dev/sda1بنه دایرکتنوری «/» کنه همنان دایرکتنوری / 

علسیسنتم اینن  معروف ریشه است، متصل شده است. فای
علسیسننتم اصننلیext3پارتیشننن از نننوع    اسننت کننه فای

1 mount

یشعنها و فایعلسیستعمها پارت
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علهای گننو/لیننوکس اسنت. اینن پارتیشنن بنا عماعام  سیسنت
 ) بننننننهrw,errors=remount-roپارامترهننننننای (

عهصننورت خواننندنی-نوشننتنی متصننل  دایرکتننوری ریشننه ب
عهصنورت  شده است و در صورت بروز هرگونه اشننکال، ب
 فقط-خواندنی دوباره به همان دایرکتوری ریشه متصننل

عیشود. م
عههنا و عهسنازی داد عههای ذخیر عمگنذاری دسنتگا عهی نا  نحنو
عکهای عنهنا اینگنونه اسنت کنه هارددیسن عنهای آ  پارتیشن

SATA عمهنننای عکهای sd بنننا نا   بننناIDE و هارددیسننن
عمهننای  عیشننوند. اولیننن هارددیسننکhdنا عمگننذاری م   نا

 b، دومین بننا پسننوند aشناخته شده در سیستم با پسوند 

عکها به ترتیب با دیگر حروف الفبنای عهی هاردیس  و بقی
عنهای روی هنننر عیشنننوند. پارتیشننن  انگلیسنننی شنننناخته م
عیشننود،  هارددیسک با ااعداد ترتیبی که از یک شننروع م
عهصنورت عهها ب عیشنوند. تمنام اینن دسنتگا عهگذاری م  شمار

علهایی در مسیر  عیگیرند تا با استفاده ازdevفای  / قرار م
عنهننا را بننه دایرکتننوری مننوردmountدسننتور    بتننوانیم آ

 نظر خود برای دسترسی بننه محتننوای آنهننا متصننل کنیننم.
عهی هارددیسننک اصننلی سیسننتم کننه از نننوع  بننرای نمننون
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SATA:است به شکل زیر است 
root@debian:~# ls -la /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Jul 26 
20:29 /dev/sda 
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Jul 26 
20:29 /dev/sda1 
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Jul 26 
20:29 /dev/sda2 
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Jul 26 
20:29 /dev/sda5

علهنای زینر از ننوع عیکنیند، فای عنوطور کنه مشناهده م  همنا
block-device  هستند که با کاراکتر اول bمشخص  

علهنای  عهاند. فای   در هنگنام اتصنالblock-deviceشند
عهسننازی جدینند بننه سیسننتم سنناخته عههای ذخیر  دسننتگا

عیشنننوند و قنننابلیت    را دارنننند. دلینننل ایننننmountم
عههای عههنننا از دسنننتگا عهی خوانننندن داد عمگنننذاری شنننیو  نا
عهی عماعامل اسنت کنه بنه شنیو عهسنازی در اینن سیسنت  ذخیر
عههای عکهننایی بننا انننداز عهصننورت بلو عههننا ب  خواننندن داد

 ) اشناره دارد. ننوع دیگنری ازblock sizeمشنخص (
عهها هم با نام    وجننود داردcharacter-deviceدستگا

عهصنننورت عنهنننا ب عهی خوانننندن اوطلاعنننات از آ  کنننه شنننیو
 cکناراکتری (ماننند کیبنورد) اسنت و بنا کناراکتر اول  

یشعنها و فایعلسیستعمها پارت

۱۲۶



عیشننوند. بننه خنناوطر داشننته باشننید کننه فایننل  مشننخص م
dev/sdaبننه کننل هارددیسننک اشنناره دارد و قابننل / 

علهننای  اتصال به هیچ دایرکتوری نیست، حننال آنکننه فای
sda1 تا sda2عنهای این هارددیسننک هسننتند   پارتیش

عنها را به دایرکتوری مورد نظنر متصنل کنرد. عیتوان آ  و م
برای نمونه به دستورهای زیر توجه کنید:

root@debian:~# cd /media
root@debian:/media# mkdir mydisk
root@debian:/media# mount /dev/sda2 
mydisk
root@debian:/media# ls mydisk
directory1  file1.txt  lost+found 
test

 / تغییننرmediaدسننتور اول، دایرکتننوری جنناری را بننه 
عیدهد. دستور دوم، یک دایرکتوری بنا ننام   ،mydiskم

عیسنازد و دسنتور سنوم   / را بنه دایرکتنوریdev/sda2م
عیکننند. دسننتور چهننارم فهرسننت عهشننده متصننل م  ساخت
عیهننای موجننود در ایننن پارتیشننن را پننس از  دایرکتور

عیدهند. اگنرmydiskاتصنال بنه دایرکتنوری    نمنایش م
عیخواهید از این پارتیشن اسنتفاده کنیند، بسنیار  دیگر نم

عیشنود کنه آننرا بنا دسنتور    از حنالتumountتوصنیه م
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اتصال به این دایرکتوری خارج کنید:
root@debian:/media# umount mydisk
root@debian:/media# ls mydisk

عیکند و  دستور اول پارتیشن را از حالت اتصال خارج م
  کننه اکنننونmydiskدسننتور دوم فهرسننت دایرکتننوری 

عیدهد. خالی است، نمایش م
  پننس از اتصننالmountدر محیط میزکار گنوم، اعمننل 

عکها بنه سیسننتم از وطریننق    یننا هنر درگناهUSBهارددیس
عنهنای عیشنود و آیکو عهصورت خودکار انجام م  دیگری، ب
عهی  هننننر پارتیشننننن بننننر روی دسننننکتاپ و در گننننزین

Computer در منوی Places.عیشنود   نمنایش داده م
عیتوانینند محتننوای آن  بننا کلیننک بننر روی هننر آیکننون، م

پارتیشن را ببینید.

- نصب چاپگراها۲-۷
عماعامل گننننو/لیننننوکس بنننرای عمافنننزاری کنننه در سیسنننت  نر
عنهنا در شنبکه عکگذاری  آ  مدیریت چاپگرها و به اشنترا

 ) نننام دارد. سننرویسCUPS۲موجننود اسننت، کنناپس (

2 Common Unix Printing System
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عهصننورت عماعامل دبیننان گنننو/لینننوکس ب  کنناپس در سیسننت
عشفرض نصب شده و در حال اجرا اسنت. بنا اتصنال  پی
 هننر چنناپگر بننه سیسننتم خننود، در صننورت وجننود فایننل
عیتوانیند آننرا بنه سنرویس کناپس  درایور منورد نظنر آن م
علهنای عیتوانیند فای عهراحنتی م  اضنافه کنیند و از آن پنس ب

خود را چاپ کنید.
 در این کتاب برای آموزش نصنب چاپگرهنای جدیند از

عیکنیم. محیط گرافیکی استفاده م
System- از منننننوی ۱   Administration→ 

عهی   را انتخاب کنید.Printingگزین
عهی بنناز شننده، بننر روی منننوی ۲  Server- در پنجننر

عهی    →New  Printerکلیک کنید و پس از آن گنزین

عهای  را بنرای نصنب چناپگر جدیند انتخناب کنیند. پنجنر
عیشنود.  برای شناسنایی و نصنب چناپگر جدیند نماینان م
 بنرای تغیینر تنظیمنات کناپس نیناز بنه رمنز اعبنور کناربر
عهی شناسننایی و  ریشننه دارینند کننه پننس از نمننایش پنجننر
عیشنود. رمنز اعبنور کناربر ریشنه را  نصب، از شما سؤال م

عهی     کلینننکAuthenticateوارد کنیننند و روی دکم
 کنید. به خاوطر داشنته باشنید کنه بایند چناپگر بنه سیسنتم
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 متصنل، روشنن و آمناده بنه کنار باشند. در اینن صنورت،
 اگننر چنناپگر شننما توسننط کنناپس شناسننایی شننود، نننام

عیشود. چاپگر در کادر سمت چپ نمایش داده م
 - پس از انتخاب نام چاپگر، کاپس به دنبنال دراینور۳

عیگننردد. اگننر درایننور چنناپگر  چنناپگر شننما در سیسننتم م
 انتخاب شده در سیستم موجود باشد، کناپس آن دراینور
عیکنند. عیکند و مراحنل نصنب ادامنه پیندا م  را انتخاب م
عهای بننا سننه گزینننه بننه شننما  در غیننر ایننن صننورت، پنجننر

عیشود: نمایش داده م
عهی  Selectالننننننف) گننننننزین  printer  from 

databaseعتهای  : اینننننن گزیننننننه فهرسنننننت شنننننرک
عهی چاپگرهننایی را کننه درایننور چاپگرهننای  تولیدکنننند
عنها در بانک اوطلاعات کناپس موجنود اسنت، نمنایش  آ

عهی عیدهنند. بننا انتخنناب ایننن گزینننه و کلیننک روی دکم  م
Forwardلیسننت درایننور چاپگرهننای آن تولیدکننننده  

عیتوانیند چناپگر خنود را از عیشود و شما م  نمایش داده م
بین این چاپگرها انتخاب کنید.

عهی   : اگر اینن گزیننه راProvide PPD fileب) گزین
 انتخناب کنیند بنه اینن معننا اسنت کنه دراینور منورد نظنر

ب چاپگرها
ص

ن
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 ppd.gz ینا ppdچناپگر خنود را کنه فنایلی بنا پسنوند 

عیتوانینند بننا  اسنت، در اختیننار داریند. در اینن صنورت م
عهی نمایش داده شده در پنایین صنفحه  کلیک روی دکم

  مشخص شده است، مسیر فایل دراینور راNoneکه با 
 به کاپس معرفی کنید تنا کناپس دراینور را بنرای چناپگر

شما نصب کند.
عهی   Search for a printer driver toج) گنزین

downloadعیتوانید با وارد کننردن  : توسط این گزینه م
  وMake and modelننام چناپگر خنود در قسنمت 

عهی    فهرسنتی از درایورهنایSearchکلینک روی گنزین
Printerیافت شده را در قسمت   modelببینینند. بننا  

 انتخنننناب درایننننور، فایننننل آن از اینننننترنت (قسننننمت
OpenPrinting عبسنننننننایت The از و  Linux 

Foundation.عیشود ) دانلود و نصب م
عهی انتخننناب دراینننور و نصنننب آن،۴  - پنننس از منننرحل

عهای بنننرای انتخننناب ننننام چننناپگر و توضنننیحات  پنجنننر
عنهنا را عیتوانیند آ عیشنود. اگنر ماینل بودیند، م  مشنخص م
 تغییننر دهینند. بننه خنناوطر داشننته باشننید کننه نننام چنناپگر
 انتخاب شده باید با نام چاپگرهای نصب شننده تفنناوت
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عهی    را کلیننک کنینند.Applyداشننته باشنند. سننپس گننزین
عیشنود و شنما  چناپگر منورد نظرتنان بنه سیسنتم اضنافه م

عهی  عیتوانید آنرا در پنجر  مشاهده کنید.Printingم
  برای اوطمیننان ازTest Page- از شما برای گرفتن ۵

عیشننود. بننا کلیننک روی  صننحت نصننب چنناپگر سننؤال م
Print Test Pageعیتوانید از صحت نصب چاپگر   م

 خود با ارسال یک صفحه نمنونه بنه چناپگر و چناپ آن
عهی  اوطمینننان حاصننل کنینند. در غیننر ایننن صننورت گننزین

Cancel.را کلیک کنید 

ب چاپگرها
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عهی چناپ ( عیتوانیند بنا انتخناب گنزین  ) درPrintحال م
عمافزاری و انتخاب چاپگر نصب شده، فاینل منورد  هر نر

نظر خود را چاپ کنید.

X Window System- یساختار ۳-۷

عهی  آ ًال آنننرا Xسیسننتم پنجننر X کننه معمننو  Window 

System یا X11عیگویند، به سیستم و پروتکلی  ۳ نیز م
عهی فراهننم آوردن پننایه و اسنناس عیشننود کننه وظیف  گفتننه م

عطهای گرافیکی کناربر    را بنر اعهنده دارد. اینن۴برای راب
عهی  سیستم وطوری وطراحی شنده اسنت کنه سناختار پیچیند
عمافزارهنای عتافزارها را با سنازوکاری از نر  ارتباط با سخ
عیکند، این مهنم بنااعث اعندم وابسنتگی  گرافیکی، جدا م
عتافزاری عمافزارهننای گرافیکننی موجننود بننه نننوع سننخ  نر

عیشننود عمافزارهننا روی آن اجننرا م  X. ۵اسننت کننه ایننن نر

 ارتباط بینن کنارت گرافیکنی، منانیتور، مناوس و کیبنورد

3 Protocol
4 Graphical User Interfaces
5 Device Independance
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عیکننند و از منندل عمافزارهننای گرافیکننی برقننرار م  را بننا نر
عیتواند در شبکه نیز۶کلینت-سرور عیکند و م   استفاده م

عمافنزار سنرو ِر    کنارت گرافیکنی، منانیتور وXکار کند. نر
عمافزارهننای عیکند و نر عهها مدیریت م  … را به همراه پنجر

عیشنوند و ازXگرافیکنی نینز بنه اعننوان کلیننت    اجنرا م
عتهای سرو ِر  عیکنند.Xقابلی ، استفاده م
 / قننرار دارد.etc/X11 در مسننیر /Xتنظیمننات سننرور 

عمترینن فاینل در اینن دایرکتنوری، فاینل   xorg.confمه

عیشود. اینن فاینل در  است که تنظیمات اصلی را شامل م
عماعامل دبیننان گنننو/لینننوکس بننا  هنگننام نصننب سیسننت
 شناسنایی مشخصنات سیسنتم، خودکنار تولیند و در اینن
عشفرض عیشود. اگر خواستید تنظیمات پی  مسیر ذخیره م
 را تغییننر دهینند نینناز بننه تغییننر ایننن فایننل دارینند مانننند

 هنگننامی کننه درایننور کننارت گرافیکننی خننود را نصننب
عیتنننوان کنننارت گرافیکنننی، عیکنیننند. در اینننن فاینننل م  م
 منننننانیتور، مننننناوس، کیبنننننورد و برخنننننی دیگنننننر از
عتافزارهایی را کننه بننرای رابننط گرافیکننی اسننتفاده  سننخ

عیشوند، تعریف کرد تا سرور  عنهنا اسنتفاده کنند.Xم   از آ

6 Client-Server

ساختار 
X
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عهی محیننط میزکارهننایی  محیننط میزکننار گنننوم از جمل
  راX Window Systemاسننت کننه قننابلیت اجننرای 

 دارد. دیگننر محیننط میزکارهنایی کنه قننابلیت اجنننرای
X Window System را دارند شامل Xfce ،KDE 

عیشننود. سنناختار داخلننی کلینننت و سننرور    راXو … م
عیتوانید در تصویر ببینید م
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هتاهای گرافیکی  ۴-۷   وATi- نصب درایور کار

AMD
عتهنای گرافینک    AMD و ATiبرای نصب درایور کار

 باینند درایننور مننورد نظننر کننارت گرافیننک خننود را از
عبسایت شنرکت    دانلنود کنیند. سنپس از مننویAMDو

Applications   Accessories→ عهی  Root گننزین

Terminal را انتخاب کنید. بنا اسنتفاده از دسنتور cd 

 وارد دایرکتوری فای ِل درایور شوید. سپس با اسننتفاده از
  دسترسی اجرایی به فایل مورد نظرchmod +xدستور 

آ ًال پسوند «  .» دارد، بدهید. پس از آن، بنناrunکه معمو
 اسننتفاده از دسننتور زیننر، فایننل درایننور را اجننرا کنینند تننا

مراحل نصب آغاز شود:
root@debian:/home/user1/Downloads#  
./ati-driver-installer-8.42.3-
x86.x86_32.run

 البته نام فایل ممکن است متفاوت باشد. مراحل نصننب
عهوطنور  از وطریق محیط گرافیکی را دنبال کنید تا دراینور ب

 rebootکامل نصب شود. پس از آن، سیستم خنود را 

کنید.

عتهای گرافیکی  
کار ب درایور 

ص
 ن
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هتاهای گرافیکی  ۵-۷ Nvidia- نصب درایور کار

عتهنای گرافینک    نینزNvidiaبنرای نصنب دراینور کار
 باینند درایننور مننورد نظننر کننارت گرافیننک خننود را از

عبسننایت شننرکت    دانلننود کنینند. سننپس بنناNvidiaو
  وارد محیننطCtrl+Alt+F1اسننتفاده از کلینند میننانبر 

 متننی شوید. پس از ورود به سیسنتم بنا کناربر ریشنه، بنا
  وارد دایرکتننوری فاینن ِل درایننورcdاسننتفاده از دسننتور 

chmodشنننوید. سنننپس بنننا اسنننتفاده از دسنننتور   +x 

آ ًال پسننوند « دسترسننی اجرایی به فایل مورد نظر که معمو
runدارد، بدهینند. پیش از اینکه بتوانید درایور ایننن «. 

 نننوع کارت گرافیکی را نصب کنید، باید دسننتور زیننر را
 ) محینط گرافیکنی گننوم اجنراkillبنرای از بین بنردن (

 کنینند، در غیننر ایننن صننورت درایننور مننورد نظننر نصننب
نخواهد شد:

root@debian:/home/user1/Downloads#  
/etc/init.d/gdm stop

 پنس از آن، بنا اسنتفاده از دسنتور زینر، فاینل دراینور را
اجرا کنید تا مراحل نصب آغاز شود:

root@debian:/home/user1/Downloads#  
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./NVIDIA-Linux-x86_32-195.36.15-
pkg2.run

 البته نام فایل ممکن است متفاوت باشد. مراحل نصننب
عهوطنور  از وطرینق محینط متننی را دنبنال کنیند تنا دراینور ب

 rebootکامل نصب شود. پس از آن، سیستم خنود را 

کنید.

- تنظیمات شبکه۶-۷
ععهننای عمهننای مختلفننی در توزی عتهننای شننبکه بننا نا  کار

عیشوند. برای نمننونه، عماعامل گنو/لینوکس شناخته م  سیست
عهی اترنت عیشننود و پننس ازeth با ۷کارت شبک   شروع م

عهی عیآید. برای مثال، کارت شننبک  آن اعدد کارت شبکه م
عهی دوم شننما eth0اول شننما    وeth1 و کننارت شننبک

عتهای شبکه هم به همین ترتیننب نامگننذاری عهی کار  بقی
عهی  عیشود. کارت شبک   نامگننذاریlo، بننا loopbackم

علهای شبکه  عمهای PPPشده است و اتصا  ،ppp0 با نا
ppp1عههای عیشنننود. کنننارت شنننبک   و … نامگنننذاری م

7 Ethernet

ت شبکه
 تنظیما
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عیسننیم wlan1 نیننز بننا ۸ب  ،wlan0و … نامگننذاری  
عیشوند. م

 بنرای تنظیمنات شنبکه در محینط متنننی بایند از دسننتور
ifconfigعههای   اسننتفاده کنینند. بننرای اتصننال بننه شننبک

عیسننننیم نیننننز باینننند از دسننننتور   iwlist و iwconfigب

 استفاده کنید. به خاوطر داشته باشید که تنهنا کناربر ریشنه
عهی تغییر تنظیمات شبکه راsudoerو کاربرهای    اجاز

عهی IPدارند. برای نمونه، تنظینم    بنهeth0 کنارت شنبک
شکل زیر است:

root@debian:~#  ifconfig  eth0 
192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

عتهنای شنبکه و تنظیمنات عهی کار  همچنین برای مشاهد
عنها از دستور    بدون هیچ پنارامتری اسنتفادهifconfigآ

 کنید. برای تغییر تنظیمات شبکه از محیط گرافیکنی از
Systemمنننننوی    Preferences→عهی   گننننزین

Network Connections .را انتخاب کنید 

عهی  عههای بنا سنیمWiredدر این پنجره، برگ   برای شنبک

8 Wireless
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عهی  عههایWirelessماننننند اترننننت، بنننرگ   بنننرای شنننبک
عهی  عیسننننیم، بننننرگ Mobileب  Broadbandبننننرای  

عهی  عههای موبایل، برگ عهیVPNشبک   بننرای اتصننال شننبک
VPN عهی عهی DSL و بننرگ   وPPP بننرای اتصننال شننبک

عنها وجود دارد. با کلیک بنر روی هنر برگنه،  تنظیمات آ
 مشخصات مرتبط با آن و اتصال موجود در سیستم شما
عیشننود. بننرای نمننونه، تنظیمننات کننارت  نمننایش داده م

عهی  عیدهیم. بنرای اینن منظنور، بنرeth0شبک   را تغییر م
  کلیک کنینند و پننس از فعننال شنندنAuto eth0روی 

عهی  عههای سمت راست، روی گزین   (ویرایش)Editگزین

ت شبکه
 تنظیما
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عیشود: عهی تنظیمات نمایش داده م کلیک کنید. پنجر

عهی خود را تغییننر عیتوانید تنظیمات شبک  در این پنجره م
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عهی  IPv4دهید. بننرای ایننن کننار، روی بننرگ  Settings 

  (روش تنظیننم)،Methodکلیننک کنینند. از قسننمت 
عهی    (دسننتی) را انتخنناب کنینند. در اینننManualگزین

عههایی که تا قبل از این غیننر فعننال بودننند،  صورت، گزین
عنهننا را تغییننر دهینند. عیتوانینند آ عیشننوند و شننما م  فعننال م

عهی IPبننرای اضننافه کننردن تنظیمننات   Add روی گننزین

عتهای منورد نظنر را بنا اوطلاعننات  کلینک کنینند.  قسننم
 DNSمنننورد نظرتنننان پنننر کنیننند. سنننپس در قسنننمت 

Servers آدرس ،IPرا وارد۹ سنننننرورهای ننننننام دامنه  
عهی   Applyکنینند. بننرای تأیینند تنظیمننات روی گننزین

 کلیک کنید. در ایننن مرحلننه رمننز اعبننور کنناربر ریشننه از
عیشود زیننرا اگننر بننه خنناوطر داشننته باشننید،  شما خواسته م
 تنها کاربر ریشه به تنظیمات شبکه دسترسننی دارد. پننس
عهی  از وارد کنننننننردن رمنننننننز اعبنننننننور، روی گنننننننزین

Authenticateکلینک کنیند. در اینن حنالت کنارت  
عهی عیتوانینند بننه شننبک عهی شما تنظیم شننده اسننت و م  شبک

مورد نظرتان متصل شوید.

9 Domain Name Server

ت شبکه
 تنظیما

۱۴۲



  مهاجرت به-۸
 گنو/لینوکس

هلاهای مختلفی به فکککر هناها به دلی  از دیرباز تا کنون، انسا
ههانکککد و در برخکککی مکککوارد بکککا پکککذیرش  مهکککاجرت افتاد
ههانکد. برخکی هیاهای پیکش رو، تکن بکه مهکاجرت داد  سکخت
هتاها اختیکاری و برخکی اجبکاری بکوده اسکت. امکا  مهاجر
ههی آن، چککه خوشککایند و چککه ناخوشککایند، تغییککر  نککتیج
هناها است. در این فصل راجع بککه یکککی از  سرنوشت انسا
ههی فنکاوری اطلاعکات همترین مباحث موجود در حکوز  مه

س
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هیپردازیککم: بککه دلیککل  و ارتباطککات در اعصککر حاضککر م
هعاهککای مختلککف  مختلفی، برخی راغب اهستند که از توزی
ههوری از امکانککات هماعامل گنککو/لینککوکس بککرای بهککر  سیست
 موجود در کامپیوتر خود استفاده کنند. در این فصل بککه
 مباحث کلی مرتبط با مهککاجرت بککه گنککو/لینککوکس ماننککد
ههریزی و آمککوزش و  انواع مهاجرت و زمان مناسب، برنام
هیپردازیککم. اهمچنیککن روشککی بککرای  مزایککا و معککایب آن م
هماعامل ارائه خککوااهیم  مهککاجرت تککدریجی بککه ایککن سیسککت
هحاهای ایکن فصکل صکرف ًا  داد. شایان ذکر است که توضککی
 برای کاربراهای خانگی و شخصککی کککاربرد دارد و بککرای
 مسککائل سککازمانی نیککاز بککه کتککابی جککدا اسککت کککه تمککام
ههی نزدیککک توسککط  مبککاحث را پوشککش داهککد و در آینککد

اهمین نویسنده نوشته خوااهد شد.

- مفاهیم۱-۸
ههریزی و فکر، محکوم بککه انحطککاط  اهر کاری بدون برنام
هماعامل گنو/لینوکس نیککز از ایککن  است. مهاجرت به سیست
 قااعده جدا نیست. پس باید برای مهاجرت بککه آن طککرح

مفااهیم
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ههای داشککت کککه البتککه بککرای کاربراهککای خککانگی و  و برنام
 شخصی نیازی به مدون بککودن طککرح نیسککت و تحقیککق و
هبگککو خوااهککد بککود امککا در  جسککتجوی معمککولی اهککم جوا
هنپذیر نیسککت و بایککد طککرح هناها این کار امکا  مورد سازما
ههاعنککوان سکند  جامع و کاملی تهیککه گککردد تکا بتککوان از آن ب
هیاهککای ههی فناور هیاهای حککوز همگیر  رااهککبردی در تصککمی
 پیشرفته ماننککد فنککاوری اطلاعککات و ارتباطککات اسککتفاده
 کککرد. در ایککن بککاره بایککد بککه نکککاتی اهمچککون انککواع
ههریزی و ههاهککا و زمککان مهککاجرت، برنککام  مهککاجرت، اهزین
 اجرا، آموزش و مزایا و معایب آن توجه داشت. در ایککن

قسمت در مورد اهر کدام بحث خوااهد شد.

- انواع مهاجرت۱-۱-۸
هماعامل گنکککو/لینکککوکس یکککا اهکککر  مهکککاجرت بکککه سیسکککت
هماعامل دیگری بر دو نوع است: مهاجرت آزمایشی  سیست
 و مهککککاجرت کامککککل. اهککککدف از مهککککاجرت آزمایشککککی
هنسنجی و آموزش است یعنککی امکککان مهککاجرت بککه  امکا
هماعامل جدیککد از بعککداهای مختلفککی ماننککد اهزینککه،  سیسککت
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همافزاراهکککای موجکککود، قکککابلی ِت مهکککاجرت  ککککاربرد، نر
ی ًل هیشود. آموزش معمککو همافزاراهای قبلی و ... بررسی م  نر
هفاها در این نککوع مهککاجرت اسککت. همترین اهد  یکی از مه

همافزاراهکککا و سکککازوکاراهای  آمکککوزش بکککرای یکککادگیری نر
هماعامل قبلککی هماعامل جدیککد و تطککبیق آن بککا سیسککت  سیسککت
هنسکنجی و آمکوزش اسکت هیگیرد. پکس از امکا  صورت م
ههای دقیق برای مهککاجرت کامککل هیتوان طرح و برنام  که م
هماعامل جدید تهیه کرد. مهاجرت آزمایشککی پلککی  به سیست
هماعامل قبلککی  برای ارتبککاط بیککن مهککاجرت کامککل و سیسککت
ههاهککای زیککادی صککرف ایککن  خوااهد بود، بدون اینکه اهزین
 کار شود. پس بهتر است اگر توانککایی فنککی کامککل بککرای
هماعامل جدید را نداریم و آمککوزش اهککم  مهاجرت به سیست
ههایم، قدم به قکدم و بکا اجکرای مهکاجرت آزمایشکی،  ندید

راه را برای مهاجرت کامل اهموار کنیم.

- زمان مناسب برای مهاجرت۲-۱-۸
 مهاجرت آزمایشی برای کاربراهککای خککانگی و شخصککی،
 نیاز به مطالعه دارد چرا که بککدون مطککالعه و بککا آزمکون و
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 خطا، به جز صرف زمان و از بیککن رفتککن و پککاک شککدن
 اطلاعات مهم ما، چیزی بککه دسککت نخککوااهیم آورد و در
هماعامل جدیکد متنفکر خکوااهیم شکد و  این مواقکع از سیسکت
 اشتباه را به گردن آن خوااهیم انداخت. پککس بهککتر اسککت
 پیش از اهر چیز مطککالعه و بررسککی کنیککم. اهمیککن کتککاب،
 شروع خوبی برای این کار خوااهد بود چرا کککه خواننککده
ههی موجککود در ایککن  را بککا سککاده کککردن مسککائل پیچیککد
هماعامل آشنا خوااهد کککرد. امککا نبایککد فقککط بککه یککک  سیست
 کتاب یا یک مقاله اکتفا کرد و این کار نیاز به مطککالعه
هیتوانیککد بککا مراجعککه بککه  و بررسککی بیشککتر دارد. شککما م

هتاها و مراجککع معرفککی شککده در پیوسککت  هبسککای  ۳ و ۲و
هماعامل گنککو/لینککوکس بیشککتر آشککنا  اهمین کتاب، با سیسککت

شوید.
 پککس از مهککاجرت آزمایشککی نککوبت بککه مهککاجرت کامککل
هیرسد که خواننده بککا درک و درایککت خککود بایککد بککرای  م
 این کار تصکمیم بگیکرد. تصکمیم بکرای مهکاجرت کامکل
هماعامل قبلککی و همپوشی از مزایا و معککایب سیسککت  یعنی چش
ههی وجکود هماعامل جدیکد و فلسکف  آشنایی و ککار بکا سیسککت
ههی هیتککوان گفککت کککه بککدون پککذیرش فلسککف هیشک م  آن. ب
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هماعامل گنککو/لینککوکس کمککتر کسککی بککه  وجککودی سیسککت
هلاهکای وجکود ایکن  مهاجرت کامل دست خوااهکد زد. دلی
ههی آن در فصل اول اهمین کتککاب – هماعامل و فلسف  سیست
 مقدمه – آمده است. بهتر است پس از آشککنایی اولیککه بککا
هماعامل وارد دنیککای آن شککوید تککا ببینیککد کککه  ایککن سیسککت
هناهای مختلف چگونه و به چه منظککور  اشخاص و سازما
هیکنند و همافزاراهای آن استفاده م هماعامل و نر  از این سیست
هتاهای هناهکا خوااهکد داشکت. در قسکم  چه سکودی بکرای آ
هعاهککای ههی توزی  بعککدی اهمیککن فصککل آمککاری از اسککتفاد

هماعامل گنو/لینوکس ارائه خوااهد شد. سیست

رهیریزی و اجرا۳-۱-۸ - برنام
هماعامل گنککو/لینککوکس  برای مهککاجرت سککازمانی بککه سیسککت
 نیاز به طرحی مدون خوااهد بود که پککس از طککی مراحککل
هماها و  مختلف، ابتدا آزمایشی و سپس کامل، تمام سیست
هماعامل جدید مهککاجرت داده شککوند و همافزاراها به سیست  نر

هشاهای لزم را بککرای ایککن کککار  کارکنان سازمان نیز آموز
هشبینککی مسککائلی اهمچککون  ببیننککد. ایککن برنککامه نیککاز بککه پی
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هنبندی، تخصککیص ههاها، زما  مباحث فنی و مدیریتی، اهزین
 منابع، آموزش و … خوااهککد داشککت کککه بحککث در مککورد

ههی این کتاب خارج است. این مسائل از حوصل

- آموزش۴-۱-۸
هلاهای اخیکککر بککا گسکککترش فراهنککگ اسکککتفاده از  در سککا
ههی مککا، تلش بککرای تهیککه همافزاراهککای آزاد در جککامع  نر
ههسازی و پیشرفت جامعه، رو  محتوای آموزشی برای آگا
هماعامل ملکی نیکز ههاهایی مانند سیست  به افزایش است. پروژ
هصاهای دانشککگاه صککنعتی  کککه توسککط جمعککی از متخصکک
ههنواعی نقش مهمی در پیشرفت  شریف اجرا شده است، ب
ههاهای مجازی نیککز ههاند. اهمچنین فروشگا  جامعه ایفا کرد
هعاهککای مختلککف، هکاهای توزی  تأسیس شده است که دیس
ههای نسککبت ًا کککم هباها و موارد آموزشی دیگر را با اهزین  کتا
همافزاراهککای غیککرآزاد موجکود در بککازار در  در مقایسه با نر

هیداهند. اختیار مشتریان قرار م
هگاهککای ههاهای مختلککف ل  در ایککن میککان برگککزاری جلسکک
 کرج، تهران، اصککفهان، گیلن، زنجککان، مشککهد و دیگککر
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 شهراهای ایران بککه پیشککرفت اهککر چککه بیشککتر سککطح سککواد
هماعامل کمککک شککایانی  جککامعه نسککبت بککه ایککن سیسککت
ههانککد. چککه بسککا حضککور افککراد متخصککص در ایککن  کرد
ههی ههاهکایی جدیکد در حکوز هگاها منجکر بکه شکروع پروژ  ل
همافزاراها در سطح همافزاراهای آزاد و مطرح شدن این نر  نر
همبرده در طککی ایککن هگاهای نا هیشود. اهمچنین ل  جهانی م
هناها و … بککرای هشاهککا، جشکک هلاها بککا برگککزاری اهمای  سککا
همافزاراهککا تلش  معرفی بیشککتر ایککن فلسککفه، فراهنککگ و نر

ههاند. کرد
ههاهککای خککوبی از  در بککازار کتککاب کشککور مککا نیککز نمون
هباهککای تککألیف و ترجمککه شککده وجککود دارد کککه بککا  کتا
هیتوانید دانش خود را افزایککش داهیککد. هناها م  مراجعه به آ
هکرسککانی بککه هتاهای زیککادی بککرای کم هبسککای  اهمچنین و
هناهکای مختلکف همافزاراها به زبا ههکنندگان از این نر  استفاد
ههانککد کککه بککا یککک جسککتجوی سککاده در  دنیا به وجککود آمد

هیتوانید پیدا کنید. هناها را م اینترنت آ
هشاهای سازمانی اهم مطککرح اسککت کککه از  البته بحث آموز

ههی مباحث این کتاب خارج است. حوز
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- آمایرها۵-۱-۸
هبسککایت  آماراهای ارائه شککده در ایککن بخککش صککرف ًا از و
هیپدیا استخراج شده است. صککحت ایککن ههی ویک  دانشنام
ههی موجککود در هعاهککای زیککاد مقککال  آماراها با توجه بککه ارجا
ههی ایککن  این دانشنامه، تقریب ًا مورد تأیید است. برای ارائ

هیاهای ههبند ههای انتخاب شده است کککه دسککت  آماراها، گزید
 آن بککه قککرار زیککر اسککت. اگککر اعلقککه بککه خوانککدن آماراهککا

دارید، این بخش را مطالعه کنید.

- آموزش۱-۵-۱-۸
ههاها و مراکککز ههاهای فنکی دانشککگا  لینکوکس اغلکب در رشککت
هیشود. دلیل آن، رایگان در دسترس  پژواهشی استفاده م
ههی همافزاراهککککای بسککککیار موجککککود در حککککوز  بککککودن و نر
همافزاراهکککای هنبکککاز اسکککت. البتکککه نر ه/مت همافزاراهکککای آزاد  نر
هنباز اهمیشه رایگان نیستند. برای مثال پشککتیبانی  آزاد/مت
 فنی توسط نیککروی متخصککص در ایککن زمینککه کککه توسککط
هیشککود، رایگککان نیسکت. تکا هتاهای مختلفی فرااهم م  شرک
ههاهای اعلککوم کککامپیوتر و مهندسککی  حدی توانایی فنی رشت
همافزار برای فعالیت در ایککن حککوزه نقککش چشککمگیری  نر
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ههاهای زیر توجه کنید: داشته است. به نمون
هماعامل اوبونتو برای•  جمهوری مقدونیه از سیست

ههی۴۸۶ کککامپیوتر رومیککزی در ۵۰۰۰   مدرسکک
  آزمایشککگاه کککامپیوتر اسککتفاده۱۸۲اعمککومی و 

هیکند (دسامبر    نیککز۲۰۰۸). در سال ۲۰۰۵م
ههی۱۸۰۰۰۰ هنکلینککت بککر پککای   کککامپیوتر تی

ههسازی شد. هماعامل اوبونتو پیاد سیست
ههاهای شهر بولزانو در ایتالیککا بککا •  ۱۶۰۰۰مدرس

هشآموز به یک توزیکع سفارشکی از لینکوکس  دان
ههاند (سپتامبر  ).۲۰۰۵مهاجرت کرد

  ککککامپیوتر در۲۰۰۰۰کشکککور برزیکککل حکککدود •
هناها دارد ککه از ههاهای ابتکدایی و دبیرسکتا  مدرسک

هیکنند. لینوکس استفاده م
 ۵۶۰۰۰۰کشور آلمان گزارش داده اسککت کککه •

  دانشگاه به لینکوکس مهکاجرت۳۳دانشجو در 
خوااهند کرد.

 دولت چین در حال خریکد یکک و نیکم میلیکون•
 ککککامپیوتر شخصکککی حکککاوی لینکککوکس بکککرای

حمایت از صنایع بومی خود است.

ت
انواع مهاجر

۱۵۲



- کایربر خانگی۲-۵-۱-۸
ههی آمار در این حوزه کمی مشکل است چون به جز  ارائ

ههی هتاهایی کککه بککر روی کامپیوتراهککای تولیککد شککد  شککرک
هیداهد، روش دیگری بککرای  خود، گنو/لینوکس را ارائه م
هماعامل در حککال  اطلع از کاربراهککای خککانگی ایککن سیسککت
هماعامل اوبونتککو در  حاضر وجود ندارد. اما گسترش سیست

هلاهای    بککککااعث شککککد کککککه۲۰۰۸ و ۲۰۰۷طککککول سککککا
هدکننککککده ماننککککد  هتاهای تولی   بککککه فککککروشDellشککککرک

هماعامل اوبونتککو دسککت بزننککد. هپاهککایی بککا سیسککت هپتا  ل
هکاهکککای۲۰۰۸اهمچنیکککن از سکککال  هتبو تِن  ۱ تکککا کنکککون 

هتاهای تولیدکننده کامپیوتراهکای شخصکی و اهمکراه،  شرک
ههاها بککه اهمککراه ههی این دستگا همشد  برای کااهش قیمت تما

لینوکس ارائه شده است.

رههای تجایری۳-۵-۱-۸ رتها و مؤسس - شرک
ههاهای تجککاری هتاها و مؤسسکک  لینککوکس اهمچنیککن در شککرک
ههسککازی شککده اسککت کککه از آن جملککه بککرای  بسککیاری پیاد
هتاها و حککتی اتککاق سککروراها ههی کارمنککدان شککرک  اسککتفاد
ی ًل از هیتکککوان نکککام بکککرد. البتکککه در ایکککن حکککوزه معمکککو  م

1 Netbook
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هتاهای هیشککود کککه شککرک ههاهایی تجککاری اسککتفاده م  نسککخ
هیکنند. هیداهند و پشتیبانی م خاصی آنرا توسعه م

 شککرکت فرانسککوی پککژو ااعلم کککرد کککه حککدود•
  نسخه لینوکس رومیزی شرکت نککاول۲۲۰۰۰

 SUSE نسخه لینوکس سرور شککرکت ۲۵۰۰و 

 را بکککر روی کامپیوتراهکککا و سکککروراهای خکککود
ههسازی خوااهد کرد. پیاد

ههی سفارشککی•  شککرکت گوگککل از یککک نسککخ
هماعامل اوبونتککو در  شککده بککر مبنککای سیسککت

  اسککتفاده۲شرکت خککود بککه نککام «گوبونتککو»
هیکند. م

هیام (• هیب ههایIBMشکککرکت آ ههطکککور گسکککترد  ) ب
هیکنکککد و ههی لینکککوکس تلش م  بکککرای توسکککع
 اهمچنیکککن از لینکککوکس بکککرای کامپیوتراهکککای
 رومیککزی و سککروراهای خککود در داخککل شککرکت

هیکند. استفاده م
هیپدیا از سککال • هماعامل۲۰۰۸ویک   بککه سیسککت

2 Goobuntu

ت
انواع مهاجر
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 اوبونتو مهاجرت ککرده اسککت. ایککن مؤسسکه
هلاهای رداهککت و هماعام  پیش از ایککن از سیسککت

هیکرد.۳فدورا  استفاده م
همورکککس انیمیشککن•  ۴استدیوی انیمیشککن دری

  به بعد از لینککوکس اسککتفاده۲۰۰۱از سال 
هو بیککش از    کککامپیوتر۱۰۰۰کککرده اسککت 

ههی لینککوکس۳۰۰۰رومیزی و    سرور بر پای
دارد.

ههاهای خککود•  بورس سهام لندن برای کااهش اهزین
ههجویی    میلیون پوندی قرار اسککت از۱۰و صرف

  بککه بعککد بککه لینککوکس۲۰۱۲ و ۲۰۱۱سککال 
مهاجرت کند.

 بکککورس سکککهام نیویکککورک از لینکککوکس بکککرای•
هیکند. هماهای معاملتی خود استفاده م سیست

هکدونالد• هماعامل اوبونتککو۵شرکت م   از سیست
هیکند. استفاده م

3 Fedora
4 DreamWorks Animation
5 McDonalds
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رههای علمی۴-۵-۱-۸ - مؤسس
تِسککرن• ههی   ، در تمککام کاراهککای خککود از۶مؤسسکک

ههی «لینوکس اعلمی هیکند ککه۷نسخ  » استفاده م
ههی ذرات  هبداهند  ۲۰۰۰۰ و LHC۸شامل شتا

هیشود. سرور داخلی م
  درiDataPlexابرککککامپیوتر کانکککادا بکککا نکککام •

ههاعنکککککوان  دانشکککککگاه تورنتکککککو از لینکککککوکس ب
هیکند. هماعامل خود استفاده م سیست

ههاهای دیگککری هتاها و مؤسسکک هناها، شککرک هتاهککا، سککازما  دول
ههی خککود اسککتفاده  اهم از لینککوکس بککرای کاراهککای روزمککر
ههی آماراها بککه هیکنند که با جستجو در اینترنت و مطالع  م

این موضوع پی خوااهید برد.

رلهای- ۲-۸  فنیدلی
هماعامل هلاهکای فنکی زیکادی بکرای مهککاجرت بکه سیسککت  دلی

6 CERN
7 Scientific Linux
8 Large Hadron Collider

دلیهلاهای فنی
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 گنککو/لینککوکس وجککود دارد کککه از آن جملککه بککه پایککداری
  ماننککد۹سیسککتم، حفککاظت بیشککتر در مقابککل بککدافزاراها

هماهزینککه بککودن، هماها و ...، بدون اهزینه یککا ک هساها، کر  ویرو
همافزاراهککای جککانبی و هعاهککا بککا نر  اهمککراه بککودن بیشککتر توزی
هتافزاراها، در دسککترس بککودن مخککازن  درایوراهککای سککخ

هیتککوان اشککاره هناهککا م همافزاراهای کککاربردی و کککد منبککع آ  نر
 ککککرد. بکککرای درک بهکککتر مسکککائل فنکککی مرتبکککط بکککا

ههی زیکر کککه بککا هلاهای گنکو/لینکوکس بکه مقایسک هماعام  سیست
هماعامل مایکروسککافت وینککدوز انجککام شککده اسککت،  سیسککت
 توجه کنیکد. اطلاعکات ارائه شکده در ایکن بخکش نیکز از
هیپدیا استخراج شده اسککت کککه آدرس آن ههی ویک  دانشنام

 اهمین کتاب – منابع کتاب – آمده است.۳در پیوست 
 : سهم بکازار کامپیوتراهکای شخصکی در۱0- سهم بازایر۱

  درصککد اسککت کککه ایککن۸۰ارتبککاط بککا وینککدوز بیککش از 
ههی کامپیوتراهای شخصی بککه اهمککراه  موضوع به دلیل ارائ
 ویندوز نصب شده است. درواقع کاربراهککا در ایککن مککورد
 حق انتخاب ندارند چون در این صورت سککود بیشککتری

9 Malware
10 Market share
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هیرسککد. در بککازار سککروراها، بیککش از   ۷۳به تولیدکننککده م
هبسکایت هماعامل سروراهای ثبت شککده (در و  درصد سیست
 شککرکت مایکروسککافت) از محصککولت مایکروسککافت
ههی لینککوکس هیکننککد امککا سککروراهای ثبککت شککد  اسککتفاده م

هبسککروراهای موجککود در۲۱بیککش از    درصککد اسککت. و
هیداهنکککد. بیشکککتر از   ۷۱اینکککترنت آمکککار متفکککاوتی ارائه م

هیکننککد در هبسککروراها از لینککوکس اسککتفاده م  درصککد و
ههی۱۶صککورتی کککه تنهککا  هبسککروراها بککر پککای   درصککد و

 ۵۰۰ درصککد از ۹۱.۸محصولت مایکروسافت است. 
هیکننککد  ابرکامپیوتراهای برتر جهان از لینوکس اسککتفاده م

  ابرکامپیوتر که سریعترین اهسککتند، از۱۴و از آن تعداد، 
هیکننکککد. تنهکککا یکککک درصکککد از  لینکککوکس اسکککتفاده م

هیکنند. ابرکامپیوتراهای جهان از ویندوز استفاده م
 : صکککرف ًا یکککک رابکککط ککککاربری۱۱- یرابکککط ککککایربری۲

تِشل   وجککود دارد،۱۲گرافیکی برای ویندوز به نام ویندوز 
  و بسکککیارKDEدر حکککالی ککککه بکککرای لینکککوکس گنکککوم، 

هطاهای گرافیکککی دیگککری وجککود دارد. بیککش از  ده  محی

11 User Interface
12 Windows Shell
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ههی متنککی بککرای لینککوکس وجککود دارد، امککا  مککورد پوسککت
 است.۱۳ویندوز صرف ًا شامل ویندوز پاورشل

ههاهای قبلککی وینککدوز، نصککب بککه دو- نصکب۳  : در نسککخ
ههی متنککی و گرافیکککی تقسککیم شککده بککود امککا در  مککرحل
ههی جدیکککد آن، نصکککب صکککرف ًا گرافیککککی اسکککت.  نسکککخ

ههی خککاص خککود هعاهای گنو/لینوکس اهرکدام به شککیو  توزی
هیشوند. برخی گرافیکی و سککاده، برخککی متنککی و  نصب م
ههای در حککالی کککه برخککی نیککز از کککد  برای کاربراهای حرف
 منبع باید تولید شده و سپس نصب شککوند. برخککی دیگککر

هعاهای گنو/لینوکس اهکم لیکو   (زنکده) اهسکتند و۱۴از توزی
هتاهکککای ههی قابلی هیشکککوند و اهم  بکککدون نصکککب اجکککرا م

هماعامل نصب شده را دارند. سیست
ههاهای  ههی۶۴ و ۳۲ویندوز تنها پردازند   بیککت از خککانواد

x86 و IA هتفکککککککککورم۷ را و در مجمکککککککککوع از  ۱۵ پل
هیکند در حککالی کککه لینککوکس از هتافزاری پشتیبانی م  سخ

هیکند.۱۳بیش از  هتافزاری پشتیبانی م هتفورم سخ  پل

13 Windows PowerShell
14 Live
15 Platform
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هتافزار کککافی بککرای  وینککدوز بککه اهمککراه درایوراهککای سککخ
ههاهمککراه هیشککود امککا لینککوکس ب  کارآمککدی حککداقلی ارائه م
ههدلیککل بسککته بککدون هیشککود. البتککه ب  بیشتر درایوراها ارائه م
هتافزاراهای تولید شده، امکککان  کد منبع درایوراهای سخ
هناها در لینوکس وجود ندارد امککا بیشککتر  نصب برخی از آ
هیشککوند درایککور هتافزاراهایی کککه امککروزه اسککتفاده م  سککخ

لینوکس اهم دارند.
همافککزار بککرای پخککش موسککیقی،  ویندوز به اهمککراه چنککد نر
هتاهای اینترنککتی و … ارائه هبسککای  تماشای فیلم، مرور و
هیشود و برای اکککثر کاراهککای اداری ماننککد تککایپ و …  م
ههی محصول آفیس مایکروسککافت را خریککداری  باید بست
هتاهای دیگککر تهیککه همافزاراهای دیگر را از شککرک  کرد یا نر
هعاهای گنو/لینوکس به اهمککراه اهککزاران  کرد اما بیشتر توزی
ههی هیشککود ماننککد آخریککن نسککخ همافککزاری ارائه م ههی نر  بست

ههی  هماعامل دبیککان گنککو/لینککوکس (نسککخ  ) کککه بککا۶سیسککت
همافزاری ارائه شده است.۲۹۰۰۰بیش از  ههی نر  بست

هشفرض از  ههصورت پی هلسیسککتم پشککتیبانی۴ویندوز ب   فای
هیکند اما لینوکس از بیش از  هلسیستم پشتیبانی۱۳م   فای

هیکند. م

دلیهلاهای فنی
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 : در ایککککن زمینککککه اهککککر دو- ککککایرایی و دسترسکککی۳
ههاهای مختلککف هماعامل از نظر سککازگاری بیککن نسککخ  سیست
همافزاراها و هماعامل نر هیکنند و اهر دو سیست  تقریب ًا برابری م
هیکردن و در دسککترس بککودن هتاهایی را برای سفارش  قابلی

همتوان دارند. برای افراد ناتوان یا ک
ههاهای- پایککدایری۴ هلاهای وینککدوز از نسککخ هماعام  : سیسککت

  بککه بعککد نسککبت ًا پایککدار اهسککتند.NTمبتنککی بککر فنککاوری 
 لینککوکس بککه دلیککل جداسککازی فضککای کککاری کککاربر و
ههاعنکوان  فضای کاری اهسته و نیکز اسکتفاده از درایوراهکا ب
هیافتکد و هیناپذیر اهسته تقریبک ًا اهرگکز از ککار نم  جزء جدای
همافزاراها و محیط گرافیکککی از کککار بیافتککد، بککدون  اگر نر

reboot.همافزاراها را مجدد اجرا کرد هیتوان نر  کردن م
ههروز رسکانی سیسکتم و هماعامل وینکدوز پکس از ب  در سیسکت

  اسککت امککا در لینککوکس درrebootدرایوراهککا نیککاز بککه 
ههروز ههروز رسانی خود اهسته، بککرای ب  بیشتر مواقع به جز ب

همافزاراها و … نیاز بککه    کککردن سیسککتمrebootرسانی نر
نیست.

هماهکککای- ککککایرایی۵ هماعامل از الگوریت  : اهکککر دو سیسکککت
هیکننککد هشاها و حککافظه مناسککبی اسککتفاده م  مدیریت پرداز
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 اما تجربککه نشککان داده اسککت کککه لینککوکس در مقایسککه بککا
 ویندوز از کارایی بسیار بالتری برخوردار اسککت. بککرای
 نمکککونه، توانکککایی مکککدیریت اهمزمکککان بیکککش از اهکککزاران
هتاهای ایککن ههای از کوچکترین قابلی ههی چند اهست  پردازند

هماعامل اسککت و شککااهد آن،   ۵۰۰ درصککد از ۹۱.۸سیسککت
 ابرکامپیوتراهکککای برتکککر جهکککان اسکککت ککککه از لینکککوکس

هیکنند. استفاده م
ههی- پشتیبانی۶  : از لحاظ جامعه، گنککو/لینککوکس جککامع

هیتری بککرای پشککتیبانی دارد کککه یکککی از هگتککر و قککو  بزر
هتاهای رداهککت، هماعامل است. شککرک  نقاط قوت این سیست

هعاهکککای لینکککوکس۱۷، نکککا ِول۱۶کانونیککککال   و بیشکککتر توزی
هیکننککد. ههصککورت تجککاری از گنککو/لینککوکس پشککتیبانی م  ب
ههی محصککولت  مایکروسافت تنها شرکت پشتیبانی کنند

خود است. 
 رااهنمااهککای خککوبی بککرای مطککالعه و افزایککش دانککش و
ههاهکککای مکککدون بسکککیاری بکککرای اهکککر دو  اهمچنیکککن دور

هماعامل وجود دارد. سیست

16 Canonical
17 Novell
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رمافزایرهای جانبی۷ هماعامل- نر  : اگر چکه بکرای سیسککت
همافزاراهای جانبی بسیاری در مقایسککه بککا  گنو/لینوکس نر
هتاهای تجککاری هماعامل ویندوز وجود دارد اما شککرک  سیست
ههصککورت تجککاری بککه فککروش  کککه محصککولت خککود را ب
همافزاراهککای خککود را بککرای کککار بککا ی ًل نر هیرسککانند معمککو  م
هیکننککد. البتککه اهیککچ جککای هماعامل وینککدوز تهیککه م  سیسککت
همافزاراها مشابه قدرتمندتری  نگرانی نیست چون بیشتر نر

در لینوکس دارند.
ههی بکازی از لینکوکس جلکوتر- بازی۸  : وینکدوز در زمین

هیاهککای جدیککد و مهیجککی هلاهای اخیککر باز  است اما در سا
هماعامل طراحکی و سکاخته شکده اسکت ککه  برای این سیسکت
هنبکاز ارائه همافزاراهککای آزاد/مت ههصکورت نر هناها ب  برخی از آ

هیشوند. م
  تا کنون بیش از دو میلیککون۲۰۰۹: از سال - امنیت۹

 بدافزار برای ویندوز ارائه شده است، حال آنکه از سککال
  بککدافزار بککرای لینککوکس۸۰۰ تککا کنککون فقککط ۲۰۰۶

 کشککف شککده اسککت. اگرچککه لینککوکس در حککالت اعککادی
همافکزار ضکد ویروسک همافکزار۱۸نیکازی بکه نر   نکدارد، امکا نر

18 Antivirus
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ClamAVهنبککاز بککر روی ههاعنککوان ضککد ویککروس آزاد/مت   ب
هماعامل قابل نصب است. این سیست

هنبکاز، در همافزاراهکای آزاد/مت  ککداهای منبکع لینکوکس و نر
 دسترس اهستند و بکه اهمیکن دلیکل توسکط افکراد بسکیاری
هیگیرند که بکه آن سیسکتم امنیکت بکاز  مورد مطالعه قرار م
هیگویند. در مقابل سیستم امنیت ویندوز بسککته اسککت و  م

هداهای  به اهمین دلیل فقط شرکت مایکروسککافت و کارمنکک
همافزاری و امنیتی آنرا برطرف هلاهای نر هیتوانند اشکا  آن م

کنند. 
همافزاراهککا ههروز رسککانی نر هنباز سراعت ب همافزاراهای مت  در نر
ی ًل یککککک روز اسککککت امککککا در  و رفککککع اشکککککال معمککککو
همافزاراهای با کد منبع بسته مانند ویندوز ایککن رونککد بککه  نر

هیرسد. یک ماه م
هیاهای همافزاراهکککا بکککا دسترسککک هماعامل نر  در اهکککر دو سیسکککت

هیشوند مگکر ککاربر ریشکه در لینکوکس ککه  محدود اجرا م
هتاها دسترسی بدون محککدودیت دارد. اهککر ههی قسم  به اهم
هنسککازی  دو سیسککتم از سککازوکاراهای خاصککی بککرای ایم
هناهککا در ایککن کتککاب ههی آ هیکننککد کککه مقایسکک  اسککتفاده م

هیگنجد. نم
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ههاها در وینککدوز یککا هلاهککا و پوشکک  از نظککر دسترسککی بککه فای
هماعامل هیاهککککا در لینککککوکس، اهککککر دو سیسککککت  دایرکتور
هنسازی ماننککد سککطوح دسترسککی،  سازوکاراهایی برای ایم
هیداهند. البته تجربه نشان داده اسککت  مالک و … ارائه م
هلاها هماعام ههی امنیکت از دیگکر سیسککت  که لینکوکس در زمین

بسیار پیشی گرفته است.
ریسازی۱0 هماعامل ویندوز- بوم  : برای تغییر زبان سیست

ههی جدید به آن زبان خاص است امککا  نیاز به نصب نسخ
هناهککای هماعامل گنو/لینوکس با پشتیبانی از بیشتر زبا  سیست
هماعامل از اسککتاندارد هیشککود. اهککر دو سیسککت  دنیککا ارائه م

هیکننکد امکا بکه تجربکه ثکابت شکده۵یونیککد    پشکتیبانی م
 اسککت کککه در برخککی مککوارد، وینککدوز از گنککو/لینککوکس

هتاهای هیکند. برای نمونه فون هفتر اعمل م   (قلککم)۱۹ضعی
 موجود در لینوکس شککامل بیشککتر کاراکتراهککا اهسککتند امککا
هتاهککککای موجککککود در وینککککدوز بعضککککی  در برخککککی فون
ههی دیگکککر اینککککه  کاراکتراهکککا موجکککود نیسکککت. نمکککون
ی ًل از نظر سکازگاری بکا همافزاراهای به زبان فارسی معمو  نر

هیشوند. ههاهای مختلف ویندوز دچار مشکل م نسخ
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- مراحل اجرایی۳-۸
هیشود  در این بخش به کاربر شخصی و خانگی توصیه م
 ککککککه از رونکککککد ارائه شکککککده بکککککرای مهکککککاجرت بکککککه

هلاهای گنو/لینوکس استفاده کند: هماعام سیست

هماعامل مایکروسککافت وینککدوز یککا اپککل۱  - اگککر از سیسککت
هیکنید بهتر اسکت قبکل از نصکب اهکر  مکینتاش استفاده م

هماعامل گنککو/لینککوکس، ابتککدا از هعاهککای سیسککت  یک از توزی
  یکاVMware Workstation ماننکد ۲۰اهمانندسکازی

Oracle  VirtualBoxاسککتفاده کنیککد. بککا نصککب و  
هیتوانیکککد محیکککط یکککک همافزاراهکککا م  اسکککتفاده از ایکککن نر

ههطکوری ککه ککل  ککامپیوتر کامکل را اهمانندسکازی کنیکد ب
همافزاراهککای آن در ایککن هماعامل بککه اهمککراه تمککام نر  سیسککت
هماعامل ههشککده از سیسککت ههصککورت کامککل و قرنطین همافزار ب  نر
هیشکود ککه بکدون هیشکود. ایکن ککار بکااعث م  شما نصکب م
هماعامل ههاهای خککود، سیسککت هلاهککا و پوشکک  لطمککه زدن بککه فای

ههی  گنو/لینوکس را آزمایش کنید. این مرحله جزء مککرحل

20 Emulator
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مهاجرت آزمایشی است.

هیتوانید توزیع دلخواه خکود را بکه۲  - پس از یادگیری م
هماعامل موجککود خککود در کنککار اهککم داشککته  اهمککراه سیسککت

هیگوینکد ککه پکس از۲۱باشید. به این ککار بکوت دوگکانه   م
هیشککود و شکما  روشن شدن سیستم منکویی نمککایش داده م
هماعامل دلخککواه خککود را انتخککاب هیتوانیککد از آن سیسککت  م
ههی  کنید و آنکرا بکوت کنیکد. ایکن مرحلکه اهکم جکزء مکرحل

هیآید. مهاجرت آزمایشی به حساب م

 - پککس از تسککلط کککافی بککر توزیککع مککورد نظککر، دیگککر۳
هماعامل گنککو/لینککوکس اسککتفاده هیتوانیککد فقککط از سیسککت  م
هیگویند. ههی مهاجرت کامل م کنید. به این مرحله، مرحل
 البتککه بحککث فنککی و مککدیریتی در مککورد مهککاجرت بککه

هماعامل گنو/لینوکس فراتر از آن است کککه بتککوان در  سیست
 ایککن کتککاب بککه آن اشککاره کککرد. بککرای مبککاحث فنککی و
هشاهکای دیگکری انجکام  مدیریتی در این زمینه بایکد پژواه
هشاهککا منتشککر  شککود و کتککاب دیگککری بککر مبنککای آن پژواه

21 Dual Boot
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هیداهکد و  شود. نویسنده خود به این مهم ااهمیت فراوان م
 پژواهکش و نوشکتن کتکابی را در ایکن بکاره جکزء وظکایف

هیداند. خود برای خدمت به جامعه م

مراحل اجرایی

۱۶۸



هتاها پیوس





 ۱پیوست 
 رفع مشکل

هلهای احتمالی در هنگام نصصصب  در این پیوست به مشک
هماعامل دبیصصان گنصصو/لینصصوکس در کنصصار ههانصصدازی سیسصصت  و را
هلهصصای ههح هیگصصردد و را هلهای دیگصصر اشصصاره م هماعام  سیسصصت

هیشود. هنها نیز ارائه م آ

 - عپپدم شناسپپایی مایکروسپپافت وینپپدوز پپپس از۱

عمعامل دبیان گنو/لینوکسنصب : سیست
هماعامل هلهای پصس از نصصب سیسصت هلرترین مشصک  از معمصو

هتلصودر گصراب در سیسصتم  دبیان گنو/لینصوکس، نصصب بو
هماعامل ویندوز است. ایصصن مشصصکل  و اعدم شناسایی سیست

دو حالت دارد:
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  لینوکس روی پاررتیشن ویندوز نصب شصصده اسصصتالف)
هیرتوان اطلاعات را بصصه حصصالت  که در این حالت دیگر نم
ههها همافزارهای بازیابی داد  ۱اول برگرداند مگر اینکه از نر

استفاده شود.
  لینوکس روی پاررتیشصن دیگصری نصصب شصده اسصتب)

هلهای موجصصود در هماعام  امصصا وینصصدوز در فهرسصصت سیسصصت
هتلصصصودر گصصصراب نیسصصصت. در ایصصصن حصصصالت، ابتصصصصدا  بو
هماعامل دبیصان را بصوت کنیصد و بصا کصاربر خصود وارد  سیست

ههی    را ازRoot Terminalسیستم شوید. سصپس گصزین
Applicationsمنصصوی    Accessories→انتخصصاب  

کنید و دستور زیر را وارد کنید:
root@debian:~# update-grub2

هتلصودر گصراب بصازخوانی و بازسصازی  سپس رتنظیمات بو
هماعامل مایکروسافت ویندوز بصصه فهرسصصت هیشود و سیست  م

هیشود. هلها اضافه م هماعام سیست

1 Data Recovery Tools

ت 
پیوس

۱
- رفع مشکل

۱۷۲



عمعامل دبیپپپپپپان۲  - عپپپپپپدم شناسپپپپپپایی سیسپپپپپپت

:گنو/لینوکس
هماعامل دبیان ابتصصدا نصصصب هلهای مهم این که سیست  از دلی
هماعامل وینصدوز روی سیسصتم نصصب  شصده و سصپس سیسصت
 شصصصده اسصصصت. چصصصون وینصصصدوز بصصصرای همزیسصصصتی بصصصا
هتلودر هلهای دیگر طراحی نشده است، در بو هماعام  سیست

هیدهد. نم نمایش  را  گنو/لینوکس  هماعامل  سیست نام   خود 
دو را حل برای این کار وجود دارد:

هماعامل دبیصصان بهصصتر اسصصت پصصس از نصصصبالپپف)   سیسصصت
هتلصصودر گصصراب هماعامل وینصصدوز نصصصب شصصود رتصصا بو  سیسصصت
هلهای موجصصود در سیسصصتم را بشناسصصد و در هماعام  سیسصصت

فهرست خود اضافه کند.
  راه حصصل دوم اسصصتفاده از دیسصصک اول دبیصصانب)

هتلصصودر گصصراب اسصصت. بصصه  برای بازیصصابی و نصصصب بو
 این منظور ابتدا رتوسصصط دیسصصک اول دبیصصان سیسصصتم

 Advancedخود را بصصوت کنیصصد. سصصپس از منصصوی 

Options ههی   را انتخصصابRescue mode گزین
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کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:
 زبان محیصط بازیصابی را انتخصاب کنیصد (ماننصد.۱

English یا Persian.(
سپس کشور را انتخاب کنید..۲
 نوع کیبورد خود را انتخاب کنیصد و صصبر کنیصد.۳

هههای مورد نظر فراخوانی شود. رتا بست
 در این مرحله در مورد اطلاعات شبکه از شما.4

هنها پاسخ دهیصد هیشود. اگر مایلید، به آ  سؤال م
 و در غیر است صورت، مراحل بعدی را بدون
 رتصوجه بصه رتنظیمصات آن ادامصه دهیصد و در انتهصا

ههی  Doگصصصصزین  not  configure  the 

network at this time.را انتخاب کنید 
نصصصصام سیسصصصصتم خصصصصود را انتخصصصصاب کنیصصصصد (.5

hostname.(
ههی زمانی خود را انتخصاب کنیصد کصه البتصه.6  منطق

اهمیتی در این مرحله ندارد.
هنهای موجصصود.۷  در این مرحله فهرستی از پاررتیش

هیشصصود.  در هارددیسصصک شصصما نمصصایش داده م
 پاررتیشصصن ریشصصه را انتخصصاب کنیصصد. پاررتیشصصن
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پیوس
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هماعامل دبیصصان را  ریشه، پاررتیشنی است که سیست
ههاید. در آن نصب کرد

ههی.8 ههی نمصصصصایش داده شصصصصده، گصصصصزین  در پنجصصصصر
Execute  a  shell  in  /dev/sda1را  

 / نام پاررتیشن ریشهdev/sda1انتخاب کنید. 
 است که ممکن است در سیستم شصصما متفصصاوت
ههی ادامصصه را ( ههی بعصصدی گصصزین باشصصد. در پنجصصر

Continue.انتخاب کنید (
 محیط پوسته با دسترسصی کصاربر ریشصه بصه شصما.9

هیشود. در این حالت دستور زیصر  نمایش داده م
را اجرا کنید.

# grub-install /dev/sda
# update-grub2
# exit

 / بصصصصه معنصصصصای کصصصصلdev/sdaدر ایصصصصن دسصصصصتورها، 
هتلصصودر گصصراب را  هارددیسصصک اسصصت. دسصصتور اول، بو
هتلصودر گصراب هیکند و دسصتور دوم رتنظیمصات بو  نصب م
هیکند. دستور آخصصر، شصصما را از  را بازخوانی و بازسازی م
ههای هیکند. در این صورت، پنجر  محیط حاضر خارج  م

Rebootنمایش داده خواهد شد که با انتخصصاب   the 
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system هیرتوانید سیستم خود را  کنید.reboot م
هماعامل دبیصصصان و  پصصصس از طصصصی ایصصصن مراحصصصل، سیسصصصت
هتلصصودر گصصراب هلهای دیگصصر در فهرسصصت بو هماعام  سیسصصت

هیشود. نمایش داده م

- فراموش کردن رمز عبور کاربر:3
 اگصر رمصز اعبصور کصاربر خصود یصا کصاربر ریشصه را فرامصوش
ههاید، از روش زیصر بصرای رتنظیصم رمصز اعبصور جدیصد و  کرد

ورود به سیستم استفاده کنید:
 ابتصصدا رتوسصصط دیسصصک اول دبیصصان سیسصصتم خصصود را بصصوت

Advancedکنیصصصصد. سصصصصپس از منصصصصوی   Options 

ههی  Rescueگزین  modeرا انتخصاب کنیصد و مراحصل  
زیر را دنبال کنید:

 زبان محیصط بازیصابی را انتخصاب کنیصد (ماننصد.۱
English یا Persian.(

سپس کشور را انتخاب کنید..۲
 نوع کیبورد خود را انتخاب کنیصد و صصبر کنیصد.۳

هههای مورد نظر فراخوانی شود. رتا بست
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 در این مرحله در مورد اطلاعات شبکه از شما.4
هنها پاسخ دهیصد هیشود. اگر مایلید، به آ  سؤال م
 و در غیر است صورت، مراحل بعدی را بدون
 رتصوجه بصه رتنظیمصات آن ادامصه دهیصد و در انتهصا

ههی  Doگصصصصزین  not  configure  the 

network at this time.را انتخاب کنید 
نصصصصام سیسصصصصتم خصصصصود را انتخصصصصاب کنیصصصصد (.5

hostname.(
ههی زمانی خود را انتخصاب کنیصد کصه البتصه.6  منطق

اهمیتی در این مرحله ندارد.
هنهای موجصصود.۷  در این مرحله فهرستی از پاررتیش

هیشصصود.  در هارددیسصصک شصصما نمصصایش داده م
 پاررتیشصصن ریشصصه را انتخصصاب کنیصصد. پاررتیشصصن
هماعامل دبیصصان را  ریشه، پاررتیشنی است که سیست

ههاید. در آن نصب کرد
ههی.8 ههی نمصصصصایش داده شصصصصده، گصصصصزین  در پنجصصصصر

Execute  a  shell  in  /dev/sda1را  
 / نام پاررتیشن ریشهdev/sda1انتخاب کنید. 

 است که ممکن است در سیستم شصصما متفصصاوت
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ههی ادامصصه را ( ههی بعصصدی گصصزین باشصصد. در پنجصصر
Continue.انتخاب کنید (

 محیط پوسته با دسترسصی کصاربر ریشصه بصه شصما.9
هیشود. در این حالت دستور زیصر  نمایش داده م

را اجرا کنید.
# passwd root
# passwd user1
# exit

 دستور اول، رمز اعبور جدیدی برای کصصاربر ریشصصه رتنظیصصم
هیکند، دستور دوم، رمصز اعبصور کصاربر    را رتغییصرuser1م

هیدهد و دستور آخصر، شصما را از محیصط حاضصر خصارج  م
ههای نمصایش داده خواهصد هیکند. در این صورت، پنجصر  م

هیرتوانیصدReboot the systemشد که با انتخاب    م
  کنید. پس از طی این مراحصل،rebootسیستم خود را 

هیرتوانید با رمز اعبور جدید وارد سیستم شوید. م
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 2پیوست 
یه ی بیشتر  منابع برا ی مطالع

یه ی یتاها و منطابعی بطرا ی مططالع یباسطای  در ایطن پیواسطت و
 بیشتر ارائه شده ااست. بدیهی ااست مسئولیت اطلاعططات
یه ی یتاها ی معرفططی شططده بططه اعهططد یباسططای  موجططود در و

نویسنده نیست.

ههاهای کاربران گنو/لینوکس (ل)گ) :گرو
http://www.karajlug.org/
http://www.mashhadlug.org/
http://www.zanjanlug.org/
http://www.isfahanlug.org/
http://www.tehlug.org/
http://www.gullug.org/
http://www.khuzestanlug.ir/
http://www.tabrizlug.org/
http://www.g-lug.org/
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http://linuxlug.anjomanco.com/
همافزاراهای آزاد :حامیان نر

http://www.gnu.org/
http://www.fsf.org/

هعاهای گنو/لینوکس :توزی
http://www.debian.org/
http://www.redhat.com/
http://www.ubuntu.org/
http://www.parsix.org/

هنباز همافزاراهای آزاد/مت :نر
http://directory.fsf.org/
http://www.sourceforge.net/
http://www.freshmeat.net/
http://www.xfardic.org/
http://www.vandaproject.com/

:آموزشی
http://www.tldp.org/
http://www.linux.com/
http://www.debian.org/doc
http://www.ftacademy.org/materials/
http://www.debianadmin.com/
http://www.pathname.com/fhs/
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http://www.gimp.ir/
هناها :اخبار، مقال ت و انجم

http://www.slashdot.org/
http://www.linuxtoday.com/
http://www.linuxjournal.org/
http://www.linux-mag.com/
http://www.linuxgazette.com/
http://www.technotux.org/
http://www.linuxfm.com/
http://www.debian-ir.com/
http://www.foss.ir/
http://www.gnuiran.org/
http://www.irantux.org/
http://www.linuxblog.ir/

:مهاجر ت به گنو/لینوکس
http://www.linux-migration.org/
http://librenix.com/?inode=3643
http://www.redbooks.ibm.com/abstrac
ts/sg246380.html

:امنیت
http://www.linuxsecurity.com/
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GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. 

<http://fsf.org/> 

Everyone  is  permitted  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this 

license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The  purpose  of  this  License  is  to  make  a  manual,  textbook,  or  other 

functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure 

everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without 

modifying it,  either commercially or noncommercially.  Secondarily,  this 

License preserves for the author and publisher a way to get credit for their 

work, while not being considered responsible for modifications made by 

others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of 

the document must themselves be free in the same sense. It complements 

the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for 

free software.

We  have designed  this  License  in  order  to  use  it  for  manuals  for  free 

software, because free software needs free documentation: a free program 

should come with manuals providing the same freedoms that the software 

does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for 

any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as 

a printed book. We recommend this License principally for works whose 



purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that 

contains  a  notice  placed  by  the  copyright  holder  saying  it  can  be 

distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-

wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the 

conditions  stated  herein.  The  "Document",  below,  refers  to  any  such 

manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed 

as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work 

in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the 

Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications 

and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of 

the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers 

or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related 

matters) and contains nothing that could fall  directly within that overall 

subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a  

Secondary Section may not  explain  any mathematics.)  The relationship 

could be a matter of historical connection with the subject or with related 

matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position 

regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are 

designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that 

the Document is released under this License. If a section does not fit the  



above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as 

Invariant.  The  Document  may  contain  zero  Invariant  Sections.  If  the 

Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover  Texts"  are  certain  short  passages of  text  that  are  listed,  as 

Front-Cover Texts or Back-Cover Texts,  in the notice that says that the 

Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at 

most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, 

represented  in  a  format  whose  specification  is  available  to  the  general 

public,  that is suitable for revising the document straightforwardly with 

generic  text  editors  or  (for  images  composed  of  pixels)  generic  paint 

programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that 

is  suitable  for input  to text  formatters  or  for  automatic translation to a 

variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an 

otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, 

has  been  arranged  to  thwart  or  discourage  subsequent  modification  by 

readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for 

any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called 

"Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII 

without  markup,  Texinfo  input  format,  LaTeX  input  format,  SGML or 

XML using a  publicly available  DTD, and standard-conforming simple 

HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of 

transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats 

include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary 

word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing 



tools  are  not  generally  available,  and  the  machine-generated  HTML, 

PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes 

only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such 

following pages as are needed to hold, legibly, the material this License 

requires to appear in the title page. For works in formats which do not 

have any title  page as such, "Title  Page" means the text near the most 

prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the 

body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the 

Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose 

title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text 

that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific 

section  name  mentioned  below,  such  as  "Acknowledgements", 

"Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of 

such a section when you modify the Document means that it  remains a 

section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which 

states  that  this  License  applies  to  the  Document.  These  Warranty 

Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but 

only as regards disclaiming warranties:  any other implication that these 

Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning 

of this License.



2. VERBATIM COPYING

You  may  copy  and  distribute  the  Document  in  any  medium,  either 

commercially  or  noncommercially,  provided  that  this  License,  the 

copyright notices, and the license notice saying this License applies to the 

Document  are  reproduced  in  all  copies,  and  that  you  add  no  other 

conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical 

measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies 

you  make  or  distribute.  However,  you  may  accept  compensation  in 

exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you 

must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and 

you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If  you  publish printed copies  (or  copies  in  media  that  commonly have 

printed  covers)  of  the  Document,  numbering  more  than  100,  and  the 

Document's  license  notice  requires  Cover  Texts,  you  must  enclose  the 

copies  in  covers  that  carry,  clearly  and  legibly,  all  these  Cover  Texts: 

Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back 

cover.  Both  covers  must  also  clearly  and  legibly  identify  you  as  the 

publisher of these copies. The front cover must present the full title with 

all words of the title equally prominent and visible. You may add other 

material on the covers in addition. Copying with changes limited to the 

covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these 

conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.



If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you 

should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual 

cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If  you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering 

more than 100, you must either include a machine-readable Transparent 

copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a 

computer-network location from which the general network-using public 

has  access  to  download  using  public-standard  network  protocols  a 

complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you 

use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you 

begin  distribution  of  Opaque  copies  in  quantity,  to  ensure  that  this 

Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at 

least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or  

through your agents or retailers) of that edition to the public.

It  is  requested,  but  not  required,  that  you  contact  the  authors  of  the 

Document well before redistributing any large number of copies, to give 

them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under 

the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the 

Modified Version under precisely this License, with the Modified Version 

filling  the  role  of  the  Document,  thus  licensing  distribution  and 

modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In 

addition, you must do these things in the Modified Version:

• A.  Use  in  the  Title  Page  (and on  the  covers,  if  any)  a  title 



distinct from that of the Document, and from those of previous 

versions  (which  should,  if  there  were  any,  be  listed  in  the 

History section of the Document). You may use the same title as 

a previous version if the original publisher of that version gives 

permission. 

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or 

entities responsible for authorship of the modifications in the 

Modified Version, together with at least five of the principal 

authors of the Document (all of its principal authors, if it has 

fewer than five), unless they release you from this requirement. 

• C.  State  on  the  Title  page  the  name  of  the  publisher  of  the 

Modified Version, as the publisher. 

• D. Preserve all the copyright notices of the Document. 

• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications 

adjacent to the other copyright notices. 

• F. Include, immediately after  the  copyright  notices,  a  license 

notice giving the public permission to use the Modified Version 

under  the  terms  of  this  License,  in  the  form  shown  in  the 

Addendum below. 

• G.  Preserve  in  that  license  notice  the  full  lists  of  Invariant 

Sections  and  required  Cover  Texts  given  in  the  Document's 

license notice. 

• H. Include an unaltered copy of this License. 

• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and 

add to it an item stating at least the title, year, new authors, and 

publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If 



there is no section Entitled "History" in the Document, create 

one  stating  the  title,  year,  authors,  and  publisher  of  the 

Document  as  given  on  its  Title  Page,  then  add  an  item 

describing  the  Modified  Version  as  stated  in  the  previous 

sentence. 

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document 

for public access to a Transparent copy of the Document, and 

likewise  the  network  locations  given  in  the  Document  for 

previous versions it was based on. These may be placed in the 

"History" section. You may omit a network location for a work 

that  was  published  at  least  four  years  before  the  Document 

itself, or if the original publisher of the version it refers to gives 

permission. 

• K.  For  any  section  Entitled  "Acknowledgements"  or 

"Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in 

the section all the substance and tone of each of the contributor 

acknowledgements and/or dedications given therein. 

• L.  Preserve  all  the  Invariant  Sections  of  the  Document, 

unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the 

equivalent are not considered part of the section titles. 

• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section 

may not be included in the Modified Version. 

• N.  Do  not  retitle  any  existing  section  to  be  Entitled 

"Endorsements"  or  to  conflict  in  title  with  any  Invariant 

Section. 

• O. Preserve any Warranty Disclaimers. 



If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices 

that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the 

Document, you may at your option designate some or all of these sections 

as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in  

the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from 

any other section titles.

You  may  add  a  section  Entitled  "Endorsements",  provided  it  contains 

nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—

for example, statements of peer review or that the text has been approved 

by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a 

passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of 

Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover 

Text  and  one  of  Back-Cover  Text  may  be  added  by  (or  through 

arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a 

cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement  

made by the same entity you are acting on behalf of,  you may not add 

another; but you may replace the old one, on explicit permission from the 

previous publisher that added the old one.

The author(s)  and publisher(s)  of the Document do not by this License 

give permission to use their names for publicity for or to assert or imply 

endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this 

License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, 



provided that you include in the combination all of the Invariant Sections 

of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant 

Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve 

all their Warranty Disclaimers.

The  combined  work  need  only  contain  one  copy  of  this  License,  and 

multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If 

there  are  multiple  Invariant  Sections  with  the  same  name  but  different 

contents, make the title of each such section unique by adding at the end of 

it,  in  parentheses,  the  name  of  the  original  author  or  publisher  of  that 

section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to 

the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the 

combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in 

the  various original  documents,  forming one section Entitled "History"; 

likewise  combine  any  sections  Entitled  "Acknowledgements",  and  any 

sections  Entitled  "Dedications".  You  must  delete  all  sections  Entitled 

"Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You  may  make  a  collection  consisting  of  the  Document  and  other 

documents released under this License, and replace the individual copies 

of this License in the various documents with a single copy that is included 

in the collection, provided that you follow the rules of this License for 

verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it 

individually under this License, provided you insert a copy of this License 



into the extracted document, and follow this License in all other respects 

regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and 

independent  documents  or  works,  in  or  on  a  volume  of  a  storage  or 

distribution medium, is  called an "aggregate"  if  the  copyright  resulting 

from  the  compilation  is  not  used  to  limit  the  legal  rights  of  the 

compilation's users beyond what the individual works permit. When the 

Document is included in an aggregate, this License does not apply to the 

other works in the aggregate which are not themselves derivative works of 

the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of  

the Document,  then if  the Document is less than one half  of  the entire 

aggregate,  the  Document's  Cover  Texts  may  be  placed  on  covers  that 

bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of 

covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear 

on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute 

translations  of  the  Document  under  the  terms  of  section  4.  Replacing 

Invariant Sections with translations requires special permission from their 

copyright  holders,  but  you  may  include  translations  of  some  or  all 

Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant 

Sections. You may include a translation of this License, and all the license 



notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you 

also include the original English version of this License and the original 

versions  of  those  notices  and  disclaimers.  In  case  of  a  disagreement 

between the translation and the original version of this License or a notice 

or disclaimer, the original version will prevail.

If  a  section  in  the  Document  is  Entitled  "Acknowledgements", 

"Dedications",  or  "History",  the  requirement  (section 4)  to  Preserve  its 

Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except 

as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, 

modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate 

your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from 

a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until 

the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) 

permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by 

some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover,  your  license  from a  particular  copyright  holder  is  reinstated 

permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some 

reasonable  means,  this  is  the  first  time  you  have  received  notice  of 

violation of this License (for any work) from that copyright holder, and 

you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination  of  your  rights  under  this  section  does  not  terminate  the 

licenses of parties who have received copies or rights from you under this 



License.  If  your  rights  have  been  terminated  and  not  permanently 

reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not 

give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the 

GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions 

will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 

address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If 

the Document specifies that a particular numbered version of this License 

"or any later version" applies to it, you have the option of following the 

terms and conditions either of that specified version or of any later version 

that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If  

the Document does not specify a version number of this License, you may 

choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software 

Foundation.  If  the  Document  specifies  that  a  proxy  can  decide  which 

future versions of this License can be used, that proxy's public statement of 

acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version 

for the Document.

11. RELICENSING

"Massive  Multiauthor  Collaboration  Site"  (or  "MMC Site")  means  any 

World  Wide  Web  server  that  publishes  copyrightable  works  and  also 

provides prominent facilities for anybody to edit  those works. A public 

wiki that anybody can edit is an example of such a server.  A "Massive 



Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any 

set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative  Commons Attribution-Share Alike  3.0 

license  published  by  Creative  Commons  Corporation,  a  not-for-profit 

corporation with a principal place of business in San Francisco, California, 

as well as future copyleft versions of that license published by that same 

organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in 

part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, 

and if all works that were first published under this License somewhere 

other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part 

into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were 

thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site 

under  CC-BY-SA on the same site  at any time before  August  1,  2009, 

provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the 

License  in  the  document  and  put  the  following  copyright  and  license 

notices just after the title page:

Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or 

modify this document under the terms of the GNU 

Free Documentation License, Version 1.3 or any 



later  version  published  by  the  Free  Software 

Foundation;  with  no  Invariant  Sections,  no 

Front-Cover  Texts,  and  no  Back-Cover  Texts.  A 

copy of the license is included in the section 

entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, 

replace the "with … Texts." line with this:

with  the  Invariant  Sections  being  LIST  THEIR 

TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, 

and with the Back-Cover Texts being LIST.

If  you  have  Invariant  Sections  without  Cover  Texts,  or  some  other 

combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If  your  document  contains  nontrivial  examples  of  program  code,  we 

recommend releasing these examples in parallel under your choice of free 

software license, such as the GNU General Public License, to permit their  

use in free software.


