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 موفقيتي براي من ، آنها شبانه روزيکه بدون زحماتعزيزم  تقديم به پدر و مادر

...شد حاصل نمي
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 مروري بر لينوكس ردهت: فصل اول 

 يك مرور كلي بر سيستم عامل لينوكس 
 آشنايي با لينوكس ردهت 
 لينوكس چيست؟ 
 سيستم عامل چيست؟ 
 هاي لينوكس در سيستم عامل يونيكس ريشه 
 هاي عمومي لينوكس قابليت 
 لينوكس چه مزايايي دارد؟  
 لينوكس ردهت چيست؟ 
 چرا لينوكس ردهت را انتخاب كنيم؟ 
 ۹هاي جديد در لينوكس ردهت نسخه  قابليت 
  هسته لينوكس۲,۴بهبودهاي صورت گرفته در نسخه  
 آزاد در باره فرهنگ نرم افزار كمي 
 صه فصلخال 

 نصب لينوكس ردهت: فصل دوم 

 راهنماي سريع نصب لينوكس ردهت 
 راهنماي پيشرفته نصب لينوكس ردهت 
 انتخاب يك روش نصب 
 انتخاب سخت افزار مورد نياز 
 شروع نصب  
 هاي نصب ويژه  پروسه 
 نصب با استفاده از منابع ديگر 
 )Install Server(دهنده نصب  برپايي سرويس 
 نكات مخصوص براي فرايند نصبمسائل و  
  براي پارتيشن بندي هنگام نصبDisk Druidاستفاده از  
 ها پاك كردن، اضافه كردن و ويرايش پارتيشن 
 ها نكاتي براي ايجاد پارتيشن 
 هاي موجود ايجاد فضاي خالي از پارتيشن 
 هاي نصب لينوكس ردهت ايجاد ديسكت 
  Lilo و Grubراهنماي استفاده از  
 ت كردن كامپيوتر با استفاده از گراببو 
 بوت كردن با ليلو 
  تغيير مدير بوت كامپيوتر  
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 پيكربندي مجدد هسته لينوكس 
 اشكال زدايي از نصب لينوكس ردهت 
 تواند هنگام نصب به شما كمك كند نكات ديگري كه مي 
 خالصه فصل 

 آشنايي با لينوكس ردهت: فصل سوم 

 )login(ورود به لينوكس ردهت  
 چرا به يك حساب كاربري نياز داريم؟ 
 )Login Session(نشست ورود به سيستم  
 ظاهر پوسته فرمان 
 بررسي نشست ورود به سيستم  
 ها ها و مجوزهاي فايل بررسي دايركتوري 
 بررسي فعاليت سيستم 
 خروج از پوسته فرمان 
 تر پوسته فرمان لينوكس ردهت  درك دقيق 
 رمان در لينوكس ردهتاستفاده از پوسته ف 
 هاي لينوكس ردهت يافتن فرمان 
 اجراي مجدد يك فرمان 
 ويرايش خط فرمان 
 كامل كردن خودكار فرمان 
 فراخواني مجدد يك فرمان 
  فرامينتوسعهاتصال و  
 استفاده از متغييرهاي محيطي 
 هاي پس زمينه و پيش زمينه  مديريت پروسه 
 پيكربندي پوسته فرمان 
  با سيستم فايل لينوکسکار کردن 
 استفاده از کاراکترهاي ويژه و عملگرهاي خط فرمان 
 )File Permissions(درک مجوزهاي فايلها  
 انتقال، کپي و پاک کردن فايلها 
 VIراهنماي استفاده از ويرايشگر متن  

 خاموش کردن سيستم در حالت متني 
 خالصه فصل 

 کار کردن با محيط گرافيكي: فصل چهارم 

 XF86Configآشنايي بيشتر با فايل پيكربندي   
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 اجراي محيط گرافيکي 
  GNOMEاستفاده از محيط گرافيکي  
 ابزارهاي پيکربندي سيستمي 
 GNOMEخروج از محيط  

 KDEاستفاده از محيط گرافيکي  

 Konquerorها با استفاده از برنامه  مديريت فايل 

 KDEپيکربندي محيط گرافيکي  

 ۹ان فارسي در لينوكس ردهت نسخه فعال سازي زب 
 نتيجه گيري کلي 
 خالصه فصل 

 نصب و کارکردن با برنامه هاي کاربردي : فصل پنجم 

 هاي کاربردي استفاده از لينوکس ردهت به عنوان پالتفورم برنامه 
 تهيه نرم افزارهاي مخصوص لينوكس 
 هاي نرم افزاري  درك نامگذاري و فرمت بسته 
 rpmد منبع در مقابل ك 
 استفاده از انواع گوناگون آرشيوها و فرمت مستندات  
 هاي كاربردي در لينوكس ردهت  نصب برنامه 
 rpmنصب و مديريت بسته هاي  

 rpmهاي  ابزارهاي گرافيكي مديريت فايل 

 ايجاد و نصب نرم افزارها با استفاده از كدهاي منبع 
 ها هاي نصب برنامه ساير حالت 
 اي كاربردي لينوكسه اجراي برنامه 
 هاي داس و ويندوز در محيط لينوكس اجراي برنامه 
 خالصه فصل 

 آشنايي با برخي برنامه هاي كاربردي: فصل ششم 

 افزارهاي اداري لينوكس ردهت نرم 
 هاي گرافيكي لينوكس ردهت برنامه 
 هاي چند رسانه اي لينوكس ردهت برنامه 
 اي در لينوكس ردهتاي و چند رسانه  هاي داده ايجاد ديسك 
 هاي لينوكس ردهت  بازي 
 ها  هاي گرافيكي بازي رابط 
 Gnomeهاي محيط گرافيكي  برخي از بازي 

 KDE  محيط گرافيكيهاي برخي بازي  
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 معرفي دو بازي قابل دانلود از اينترنت 
 هاي تجاري لينوكس بازي 
 خالصه فصل 

 اتصال به اينترنت: فصل هفتم 

 اينترنتمروركلي ابزارهاي  
 اتصال به اينترنت 
 ساير ابزارهاي اتصال به اينترنت  
 مرور وب 
 استفاده از پست الكترونيك 
 هاي انتقال و دريافت فايل  برنامه 
 )Messenger(هاي پيام رسان  هاي سرويس برنامه 
 خالصه فصل 

 مديريت سيستم در لينوكس ردهت: فصل هشتم 

 کاربر ريشه 
 اربر ريشهورود به سيستم بصورت ک 
 هاي ثبت رخدادها هاي پيكربندي و فايل مطالبي در مورد دستورات مديريتي، فايل 
 شناسايي سيستم 
 هسته لينوكس 
 كار كردن با سيستم فايل لينوكس 
 هاي مورد پشتيباني در لينوكس ردهت فايل سيستم 
  براي تعريف سيستم فايلهاي قابل اتصالfstabاستفاده از  
 ها  براي اتصال سيستم فايلmountتور استفاده از دس 
  براي بستن اتصال يك فايل سيستمumountاستفاده از دستور  
  براي ايجاد يك سيستم فايلmkfsاستفاده از دستور  
 كسب اطالعات از وضعيت فضاي ديسك 
 ابزارهاي مديريت گرافيكي 
 Service Configurationابزار  
 Authentication Configurationابزار  
 Network Configurationابزار  
  Root Passwordابزار  
 Security Level Configurationابزار  
 Users and Groups Configurationابزار  
 Disk Managementابزار  
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 Hardware Browserابزار  

 System Logsابزار  

 System Monitorابزار  

 خالصه فصل 

 ديسک ضميمه کتاب : ۱پيوست 

 OpenOfficeنصب مجموعه اداري راهنماي : ۲وست پي
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 اين کتاب براي چه کسي مناسب است؟

عامل لينوکس آشنايي  اين کتاب براي کاربراني نوشته شده که يا تاکنون به هيچ عنوان با سيستم
وده و  کاربراني که با لينوکس آشنا ب يااند و مايلند اين سيستم عامل را شناخته، با آن کارکنند و نداشته

 .مايلند اطالعات خود را از حد مقدماتي به سطوح متوسط و پيشرفته افزايش دهند
دهنده   مباحث سرويس و بهباشد  مي۹  لينوکس ردهتDesktopاين کتاب مخصوص کاربردهاي 

م ردهت خود به خواهيد گرفت چه چگونه از سيست در اين کتاب فرا. لينوکس پرداخته نشده است
 کارهاي روزمره و همچنين ورود به ،هاي کاربردي عنوان يک ميزکار قدرتمند براي اجراي برنامه

 .اينترنت استفاده نماييد
افزارهاي موجود لينوکس تشريح شوند تا کاربر بتواند با  در اين کتاب سعي شده تا تعدادي از نرم

تر  يبيشتر مطالب به جاي تئوري بودن، به سمت کاربردکاربرد هر يک از آنها آشنا شود و سعي شده تا 
 .شدن سوق داده شوند

تواند شما را از حد يک کاربر مقدماتي لينوکس  در ميان مباحث کتاب به موضوعاتي اشاره شده که مي
 .به سطوح باالتر منتقل نمايد و شما را در استفاده بهينه از سيستمتان ياري کند

هاي برنامه هاي کاربردي مختلف در استفاده از آن نيز در  ن فارسي و قابليتسازي زبا ضمنا نحوه فعال
 .اين کتاب توضيح داده شده اند

 :با مطالعه اين کتاب شما خواهيد توانست
 . را بدون مشکل در سيستمتان نصب نماييد۹عامل لينوکس ردهت  ِسيستم •
 . خود استفاده نماييدعامل لينوکس بدون مشکل در کنار سيستم عامل ويندوز از سيستم •
 . نماييدي خودتان تنِظيم و پيکربنديعامل را مطابق با نيازها اين سيستم •
 . با خط فرمان لينوکس کار کِنيديا بصورت حرفه •
 . کار کنيدKDE و Gnome ي گرافيکيها  با محيطيا  و بصورت حرفهيبه راحت •
 . امور روزمره خود بکار گيريد مختلف لينوکس آشنا شده و آنها را دري کاربرديها با برنامه •
 . يا اينترنت دريافت و روي سيستمتان نصب نماييدCD ي لينوکس را از روي کاربرديها برنامه •
 . آن فعال نماييدي کاربرديها  را در لينوکس و برنامهيزبان فارس •
 . ورود به اينترنت تنِظيم نموده و وارد اينترنت شويديسيستمتان را برا •
 .با تجربه سيستم خود را  مديرِيت نماييدبصورت يک کاربر  •
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 مقدمه مولف

 توسط ريچارد استالمن آغاز گشت، باعث خلق بستري مناسب براي رشد ۱۹۸۴حرکتي که در سال 
لينوکس متعلق به . عاملي است به نام لينوکس افزارها سيستم دار اين نرم افزارهاي آزاد شد که سردم نرم

 ۴۰۰عامل حاصل دسترنج بيش از  اين سيستم. لق به همه استهيچ کس نيست و در عين حال متع
توانند از  تمام مردم و متخصصين مي. هزار نفر برنامه نويس است که در سرتاسر جهان پخش هستند

اين سيستم عامل استفاده کرده، آنرا به هر تعداد کپي کنند و در صورت نياز آنرا تغيير داده و مطابق نياز 
 . خود در آورند

هاي  نوکس اين امکان را براي بسياري از کشورها فراهم نموده است تا بجاي از ميان بردن سرمايهلي
. افزارهاي اختصاصي، آنرا مطابق با نيازهاي خود تغيير داده و استفاده نمايند ملي خود براي خريد نرم

برزيل، ژاپن، استراليا آلمان، اسپانيا، . تر شاهد هستيم اين حرکت را هر روز و هر روز به طور گسترده
 .شود آوري به اين سيستم عامل در آنها مشاهده مي کشورهايي هستند که بيشترين روي... و

هايي که هر روز و  مزاياي استفاده از سيستم عامل لينوکس براي ما چيست؟ لينوکس ما را از محدوديت
به ما امنيت و قابليت اطمينان . سازد شود، آزاد مي هر روز توسط شرکت مايکروسافت برايمان ايجاد مي

 . دهد هايي که هر روز و هر روز گسترش ميابند نجات مي باالتري بخشيده و ما را از خطر ويروس
هاي دنيا براي بدست آوردن امنيت باالتر، در حال روي آوردن به سيستم عامل  اکنون بيشتر دولت

اند  هاي دولتي برخي کشورها وارد کرده ها به سيستم هايي که برخي ويروس خسارت. لينوکس هستند
از طرفي با افزايش خرابکارن و نفوذگران، احتمال فاش شدن . باشد واقعا از حد تحمل آنها خارج مي

بنابراين اکنون آنها . اطالعات محرمانه و از ميان رفتن آنها در اثر حمالت خرابکارانه افزايش يافته است
عاملی به نام  اين راه حل چيزي نيست جز سيستم. منيت خود هستندبه دنبال راه حلي براي باالبردن ا

داند،   خود مي۲جالب است بدانيد شرکت مايکروسافت که لينوکس را تهديد تجاری شماره . لينوکس
دهنده لينوکس در ورودي ترافيک  ، از يک سرويسDDOSبراي مقاوم کردن سايت خود از حمالت 

دانم که متاسفانه چرا برخي از ما چون بتي به  ن وضعيت من نميبا اي! کند سايت خود استفاده مي
 مايکروسافت اعتقاد داريم؟

 به ۲۰۰۸مزيت استفاده از سيستم عامل لينوکس در ايران چيست؟ شايد بدانيد که ايران تا سال 
يکي از شرايط اين عضويت پذيرش قانون کپي رايت . عضويت سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد

ها و موسسات دولتي که اکنون کامال به  افزارهاي شرکت صورت، حداقل تمام نرم در آن. شدبا مي
مايکروسافت متکي هستند، بايد به صورت قانوني خريداري شوند و اين به معني خارج شدن مقادير 

 راه حل جلوگيري. تواند به توسعه ملي کشور اختصاص يابد ارزي که مي. باشد عظيمي ارز از کشور مي
ها را با لينوکس و نرم افزارهاي  از اين امر چيست؟ در صورتي که ما بتوانيم کاربران و مديران سيستم

افزارهاي اختصاصي موجود آشنا کنيم و با اقدامات مختلف  براي نرم) Open Source(جايگزين بازمتن 
ترش دهيم، خواهيم ها، فرهنگ استفاده از آنرا گس ها و نشست مانند انتشار کتب و مقاالت، همايش

هاي ملي کشور را گرفته و عالوه بر آن امنيت و  توانست با بکارگيري آن جلوي از ميان رفتن سرمايه
 .تا حد زيادی افزايش دهيم هاي خود را نيز قابليت اطمينان سيستم

تم من به عنوان کسي که با اين سيس. يکي از اهداف اساسي انتشار اين کتاب نيز همين امر بوده است



 ۹ براي کاربران لينوکس ردهت Desktopراهنماي               

 
۱۰

هاي خود را به سايرين منتقل نمايم تا سهم کوچکي در  دانم تا دانسته کند، وظيفه خود مي عامل کار مي
عاملي که قطعا پيام آور آزادي  سيستم. عامل لينوکس ايفا کرده باشم سازي استفاده از سيستم امر فرهنگ

 .خواهد بودهاي اجتماعي بشر در تاريخ بوده و  و نمايانگر يکي از بزرگترين حرکت
 .تر از اين سيستم عامل باشيم با اميد به روزي که ما نيز در کشورمان شاهد استفاده گسترده

 http://www.technotux.comضمنا جهت فراهم نمودن يک پشتيبانی مناسب برای کاربران، من در سايت 
 .آماده پاسخ گِويي به مشکالت و سواالت کاربران عزيز هستم

 آلن باغوميان

 ۱۳۸۲نماه آبا
 

 
  

 
 
 

  
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

  س ردهتکمروري بر لينو ۱

 
 

امپيوترهاي جهان با ک درصد از ۷نون تنها که اکناي با. س جنبشي در حال فراگير شدن استکلينو
 ۱۴ به ۲۰۰۴ سال درن تعداد اي بيني موسسات آماري ش، ولي به پيکنند ميار کس ک لينوعامل سيستم

 !  خود استهاي قابليت ردن قدرت وکپنگوئن در حال نمايان . درصد خواهد رسيد
ه کس بوده است ک لينوعامل سيستم آن چنان همراه با رخدادهاي مختلف مربوط به ۲۰۰۴سال 

 . اند ارشناسان به آن لقب سال پنگوئن دادهک
روسافت کعاملهاي ارزان و بازار پسند ماي اربران مجبور بودند يا سيستمک ۱۹۹۰ و۱۹۸۰در دهه 

)Microsoft ( س کنولوژي روز يعني يونيک گران و مبتني بر تعامل سيستمو  يا تن به نند کرا انتخاب
)Unix (آزاد  افزار نرمدر همين زمان جنبش  .دهند)Free Software(ل گيري ک در سرتاسر دنيا در حال ش

تبديل ) Linux(س کلينو. ندکمستقل وجود نداشت تا از آن پشتيباني ) Platform( پلتفورم ک ولي يد،بو
 .لتفورم شدبه آن پ

 تجاري هاي  ردهت و ساير بسته. س استکعمومي ترين بسته تجاري لينو) Redhat(س ردهت کلينو
 . اند  قدم جلوتر بردهکس را يکمفهوم لينو...  وSuSE Linux، Linux Mandrakeس مانند کلينو

س و جمع کلينودهاي منبع کامپايل و بررسي همه کاربران مجبور به دانلود، کس ردهت  ديگر کبا لينو
 حتي -رده تا همه مردم کان را فراهم کن اماي ردهت.  نيستندعامل سيستمازي اند ردن آنها براي راهک

 .نندکس استفاده ک از لينو-امپيوتر نيستند که متخصص کافرادي 
.  تجاري فراهم آورده استهاي شرکته در کاربران شبکس ردهت همچنين جانشين مناسبي براي کلينو
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 قرار رِايگاني عامل سيستمه اطالعات حياتي و با ارزش خود را روي کناي  ازها شرکتياري از قبال بس
يه کت) http://www.redhat.com(ي ردهت افزار نرمت ک بر شرتوانند مينون کدهند واهمه داشتند ولي ا

ي فني آن  را دريافت نموده و از پشتيبانافزار نرم آزمايش شده و مطمئن هاي  نند و آخرين نسخهک
 .برخوردار شوند

 س ردهتکآشنايي با لينو

ه تابحال عرضه کس است ک لينوعامل سيستم اجتماع گان بهترين نمايندِ يِکي از۹س ردهت نسخه کلينو
اربردهاي معمولي و کم و تميز براي ک محعامل سيستم ک ردهت تبديل به ين نسخه،اي با. شده است

 .سرويس دهنده شد
ن بسته ها شامل اي .شود ميس ردهت ارائه کي مختلف همراه لينوافزار منرتعداد زيادي بسته 

ن است ک مم،نيدک تجاري آنها را خريداري هاي  ه بخواهيد بستهکه در صورتي کهايي است افزار نرم
ان کن قابليت ها به شما اماي مجموع. تهيه آنها براي شما صدها يا هزاران دالر هزينه در بر داشته باشد

 :تا دهند مي
 .نيدکنترنت متصل اي يا) LAN(ه محلي کامپيوترهاي خود را به شبک •
 .نيدکاغذ يا در وب منتشر کار خود را روي کبه توليد مستندات بپردازيد و  •
نيد، به نمايش ويدئو بپردازيد ک را پخش MPEG ک موزيهاي فايلجاد تصاوير بپردازيد، اي به طراحي و •

 .نيدک تکِثير خود را هاي  CDو 
 .ه يا انفرادي بپردازيدک بازيهاي تحت شببه •
ت کردن، انتقال فايل، شرکبا ساير مردم از طريق ابزارهاي متعدد فراهم شده جهت مرور وب، چت  •

 .نيدکي، ارتباط برقرار کترونيک الهاي  در گروههاي خبري و ارسال و دريافت نامه
يس دهنده چاپ، وب، فايل، پست  سرويس دهنده مانند سروکه به عنوان يکامپيوتر را در شبک کي •

 .ربندي نماييدک اطالعاتي پيکي، اخبار و بانکترونيکال

تاب کن اي با استفاده از. س ردهت انجام دهيدک با لينوتوانيد ميه شما کاين فقط قسمتي از اموري است 
 .ريدس ردهت پي ببکديگر لينو هاي قابليت شما قادر خواهيد بود به بسياري از ،به عنوان راهنما

ي افزار سختويدئويي جديد، چاپگرها، ابزارهاي ذخيره سازي و ساير قطعات  های کارتپشتيباني از 
ه براي کس نيستند ک لينوعامل سيستمنون فقط برنامه نويسان کا. شود ميهر روز و هر روز بيشتر 

  نيز دائما،افزار سختسازندگان . پردازند مي) Device Driver(از اند ي به توليد راهافزار سختقطعات 
نها قادر خواهند بود آن صورت اي به. دهند ميس خود را گسترش کازهاي مخصوص لينواند راه

س دائما در کابردي لينوک هاي  برنامه. س بفروشندکمحصوالت خود را در بازار در حال گسترش لينو
هاي بزرگ افزار نرم  شخصي گرفته تاکوچکهاي افزار نرم از ، تا تمام نيازهاباشند ميحال گسترش 

 . اطالعاتي پوشش داده شودکبان
 جديدتري براي افزار سخته شما به کن معني نيست اي س ردهت بهک جديد لينوهاي  توليد نسخه

 بعدي هاي   نسخه به نسخهکامپيوترهاي قديمي از يکپشتيباني از قطعات . اجراي آن نياز داريد
 با اضافه - س ردهتکه با اجراي لينوکيمي وجود دارند امپيوترهاي قدکامروزه . همچنان وجود دارد
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جهت تبادل (ه ک بصورت مسيرياب شب-  سختکه و يا مقداري فضاي ديسکارت شبک کردن يک
 ما از خطرات دنيايـه شـکـبـجهت حفاظت ش(، ديوار آتش )نترنتاي ه محلي وکاطالعات بين شب

 .شوند مياستفاده ) ه محليکر شب فايلها دکجهت ذخيره و اشترا( فايل سرور يا) خارج
 ولي نسخه ،س قرار بود باشد را نشان دادندک لينوعامل سيستمه ک قبلي به درستي آنچه هاي  نسخه

ه ک يدآ ن است پيشکن سوال مماي نونکن تفاضيل ااي با! ه بايد باشدکجديد واقعا همان چيزي است 
 س چيست؟کحقيقتا لينو

 س چيست؟کلينو

) Linus Torvalds(ه توسط شخصي بنام لينوس توروالدز ک رِايگان و آزادي است عامل سيستمس کلينو
 عامل سيستمتوروالدز نوشتن . ي بود ساخته شدک دانشجوي دانشگاه هلسين۱۹۹۱ه در سال کزماني 

قسمتي از آن را خودش نوشت و . ردک آن شروع -عامل سيستمقلب -) kernel(س را با هسته کلينو
 .ردکه وجود داشت اقتباس کدهايي ک قسمتي از آنرا از
رد و از آنها کنترنت توزيع اي ري درکي از اجتماعات هکن سيستم را بين دوستانش و ياي سپس توروالدز

 .س بودکن آغاز راه لينواي .نند تا بهتر شودکار کخواست تا روي آن 
به . کنند مي توليد فزارا نرمس که براي لينوک هستند افزار نرمننده کامروزه در جهان صدها توليد 

روي س ميتواند ک هر شود مي ارائه آزاد بصورت  آنس به همراهکهاي لينوافزار نرمد منبع که کناي علت
س مقدار کنندگان لينوکجاد اي س،کغير از هسته لينو.  بهينه سازي نمايد وادهند، آنرا تغيير دکار کآن 

ها توسط افزار نرمن اي ه امروزه تمامک اند ردهکوليد اربردي تک هاي   سيستمي و برنامهافزار نرمزيادي 
 GNU is not مخفف GNU. شوند ميپارچه ارائه کس به صورت يک با لينو)تلفظ کِنيد گنو (GNUجنبش 

Unix آزاد افزار نرمه توسط موسسه ک است و جنبشي است) Free Software Foundation ( شود مياداره .
 با انواع مشابه توانند ميه ک باشند ميس قابل استفاده که براي لينوکد هاي زيادي وجود دارنافزار نرم

 .نندک دنيا رقابت هاي  عامل سيستمخود در ساير 
ن مسئله وجود اي دليل خوبي براي. س استک يونيرِايگانس نسخه که لينوکن است شنيده باشيد کمم

  کهدهاي موجودي اقتباس شدهکس استفاده شده است از که براي لينوکدهايي کقسمت اعظم . دارد
 Protable Operating System Interface for يا POSIX. ريزي شده بودند  پيPOSIXجهت استاندارد 

UNIXس ک عمده يونيهاي  ه تمام نسخهکامپيوتر است کها در دنياي عامل سيستمدارد براي ـانـتـ اسک ي
 باشد، POSIX سازگار با عامل سيستم کا ي شمعامل سيستمبه عبارت ديگر اگر . با آن سازگار هستند

 . س استک يونيکي

  چيست؟عامل سيستم

ها، حافظه، کامپيوتر مانند ديسکي افزار سخته بين قطعات کي است افزار نرم ساختار ک يعامل سيستم
 صفحه گسترده هاي  اربردي مانند واژه پردازها، مرورگرهاي وب، برنامهک هاي  و برنامه... درگاهها و 

امپيوتري را ک هاي پردازشه عمليات اوليه و اصلي کن ساختار هسته قرار دارد اي زکدر مر. قرار دارد... و
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در ... . ها و  ردن و بستن درگاهکها، باز   پردازنده بين برنامهک مانند مديريت حافظه، اشترا.کند مياجرا 
ه ک کند ميامپيوتر را نيز ارائه کن با ردکار ک خدمات اوليه ديگر مورد نياز جهت عامل سيستم ،نار هستهک

 :شامل موارد زير است
امپيوتر ذخيره که از طريق آن اطالعات روي ک کند ميساختاري را فراهم ): File System(سيستم فايل  •

. شود ميامپيوتر قرار دارند ذخيره کهاي سخت داخل که روي ديسکاطالعات روي فايلها . شوند مي
س کسيستم فايل لينو. شوند ميتوري ها يا پوشه ها سازماندهي کي از دايرفايلها در ساختاري درخت

 را عامل سيستمربندي ک پيهاي فايلاربردي و ک هاي  ، برنامهکنيد ميه شما تهيه ک اطالعاتي هاي فايل
 .کند مينگهداري 

 عامل سيستمتا  دهند ميه اجازه کي هستند افزار نرمساختارهاي ): Device Drivers(ازهاي ابزار اند راه •
سازد تا  اربردي را قادر ميک هاي  ند و برنامهکي خاص ارتباط برقرار افزار سخت قطعه کبتواند با ي

رد که نياز داشته باشند جزئيات چگونگي عملک خاص بفرستند بدون آنافزار سخت کاطالعات را به ي
 .بندد  و سپس آنرا ميکند مي دريافت ، اطالعات را ارسال وکند مي ابزار را باز کبرنامه ي.  را بدانندآن

جاد نمايد تا بتوانند برنامه ها را اي اربرانک بايد راهي براي عامل سيستم): User Interface(اربر کرابط  •
ي کاربر متني و گرافيکس هر دو نوع رابط کلينو. رده و به سيستم فايل دسترسي داشته باشندکاجرا 

 متني هاي  ه پوستهکس هستند کي براي لينوکربري گرافياک دو رابط KDE و GNOME. را داراست
)Command Shell Interpreters ( دهند ميبراي اجراي برنامه ها از طريق تايپ فرامين را نيز ارائه. 

ه ک کند ميي سيستمي را ارائه ها سرويس عامل سيستم کي): System Services(ي سيستمي ها سرويس •
ي سيستمي شامل ها سرويسس کدر لينو. شوند مييوتر اجرا امپکبسيار از آنها هنگام بوت 

 و کند ميازي اند ه را راهک، شبکند مي) Mount(ه سيستم فايل را متصل کي هستند هاي پروسه
 .کند مي زمانبندي شده را اجرا هاي  برنامه

ه فقط کناي ي سيستم را بداند بجايافزار سختاربردي بايد تمام جزيات ک هر برنامه عامل سيستمبدون 
 ". ن فايل را آنجا بنويساي ن وکآن ابزار را باز "بگويد 

 سک يونيعامل سيستمس در ک لينوهاي  ريشه

 -س کمانند يوني. رده استکها رشد افزار نرمها و  هايد  رِايگانس در فرهنگ مبادله آزاد و کلينو
 برقراري ارتباطات بين  در آن توجه زيادي به-س از آن نشات گرفته است که لينوکي عامل سيستم

ه مهم کناي  ار است، بدونکد برنامه براي ک بدست آوردن ،هدف.  شده استافزار نرمتوسعه دهندگان 
اما چه چيزي . ن ارتباط بوده استاي  نترنت عامل برقرارياي  سي است وکد متعلق به چه کن اي  هکباشد 

 ؟يدآ  س بوجودکومپيوتري مانند ليناک سيستم کچنيني براي ي ناي   همت جهانيکسبب شده تا ي
هاي  عامل سيستمامپيوترهاي داراي کروسافت جهان را با که مايک زماني ۱۹۹۰ و  ۱۹۸۰ هاي  در دهه
DOS و Windows آنها به .  داشتندعامل سيستم ک انتظارات بيشتري از يای هاربران حرفکرده بود،ک پر

اربره ک چند -ند کاربران زيادي را همزمان قبول ک، ه اجرا شودکه روي شبکهايي بودند  دنبال سيستم
)Multiuser (چند وظيفه -ند کزيادي را همزمان اجرا هاي   برنامه بتواندباشد و )Multitask ( ه کباشد

DOS و Windowsنندکن نيازها را تامين اي  توانستند دام نميک هيچ. 
ه نخستين بار در سال کي بود عامل سيستمرد، آن کن نيازها توسعه پيدا اي  ه برايکي بود عامل سيستماگر 
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 هاه در آنک  راهايي فرهنگ. نام داشتس ک يوني وجاد شده بوداي Bell و AT&T در آزمايشگاههاي ۱۹۶۹
 .نيدک مقايسه ،ردندکس و ويندوز رشد کيوني
ن اي  هکرد کاري کرد و کت ديگر خريداري ک شرک را از يDOS عامل سيستمروسافت حقوق کماي

روسافت در اختيار کهدف ماي. امپيوترهاي شخصي باشدک موجود براي عامل سيستم تنها عامل سيستم
 .هاي خودش بودافزار نرمامپيوترهاي شخصي با کگرفتن بازار 

رد و افراد بازاري در ک ومت ميکنولوژي حکه در آن تکرد کس در فرهنگي رشد کدر  سمت مقابل يوني
ه در کنيوجرسي جايي بود ) MurraHill(هيل ا هاي بل در مور آزمايشگاه. شدند آن به دشواري پيدا مي

ه دنيس ريچي کبه مطلبي . الت سايرين به واقعيت تبديل شدندکها براي حل مش آنجا خالقيت
)DennisRitchie (زبان برنامه نويسي پدرس و کي از خالقين يونيکي C الب  در باره انق۱۹۸۰ در سال

  :نيدکرده توجه کبيان انش س در بين دانشجويکيوني
ه که سيستمي است ک محيط خوب براي برنامه نويسي نيست، بلکنيم فقط يکخواهيم خلق  ه ما ميکچيزي "

امپيوتري چيزي که حس اجتماع کرده است کتجربه به ما ثابت . ل گيردکحول آن دوستي و مصاحبت ش
 -ها در ترمينال  ي با تايپ برنامهکاهاي اشتر هاي دسترسي راه دور و سيستم ه توسط سيستمکنيست 

 ".ندکجاد اي   و صميمي بين ماکه ارتباط نزديکه چيزي است کبجاي پانچ آن، فراهم شده، بل

ها توزيع  س بصورت رايگان بين دانشگاهکيوني) Source Code(د منبع ک نخستين ،مکن روح حااي و در
رد تا جمع زيادي از کان را فراهم کن اماي   نيزسک يوني منبعدک موجود بودن ،سکهمانند لينو. شد

 کرده و آنرا با ديگران به اشتراکخود را در آن اعمال  هاي  بهينه سازيافزار نرمتوسعه دهندگان 
 .بگذارند

تر واقع در ساميت   آزمايشگاه تجاريکس از موري هيل به يک توسعه يوني۱۹۸۰در اوايل دهه 
)Summit (ردن موفقيت کس شانس پيدا کن حين يونياي در. داشت، منتقل شدتر قرار  ه چند مايل پايينک

، AT&Tهاي سوئيچينگ تلفن افزار نرمننده کامپيوتري اجرا کهاي  تجاري در بازار به صورت سيستم
 هاي  پروژه نترلک هاي  امپيوترها براي شبيه سازي وضعيت آب و هوايي و برنامهک ابرهاي  برنامه

 . را بدست آوردNASAفضايي 
 هاي توليديشانافزار سختس را براي اجرا روي ک از يونييهاي  نسخهافزار سختنندگان بزرگ کتوليد 

رد تا ک شروع به تهيه استانداردهايي AT&Tت کها شر تکن حراي  ردنکبراي هماهنگ . جاد نمودنداي 
 . س خوانده شوندک متفرقه همچنان يونيهاي  ن نسخهاي  تمام

 نام گرفتند، شرايط و Unix System V Interface Definition يعني SVID و POSIXه کها  اين استاندارد
هاي  ردند تا سيستمک س بايد آنرا رعايت ميکنندگان مختلف يونيکه توليد کردند کمشخصاتي را تعيين 
جاد اي  همين استانداردها و مستندات براي تعيين خط مشي. س خوانده شودکآنها سازگار با يوني

 .ورد استفاده قرار گرفتندس مکلينو

 سک عمومي لينوهاي قابليت

 است ک مشتر آنهاه بين همهکاي  ، قطعهکنيد ميس را استفاده کاي از لينو ه چه نسخهکناي  بدون توجه به
اري ک هسته را براي پشتيباني از نيازهاي خود دستتوانيد ميالبته شما . س استک لينوعامل سيستمهسته 
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 : زير است هاي قابليتس داراي ک لينوعامل سيستمته هر هس. نيدکو اصالح 
 ماشين کاربري زيادي روي يکهاي   حسابتوانيد مينه تنها شما ): Multiuser(اربره بودن کچند  •

) logon( بصورت همزمان روي سيستم وارد توانند مياربران زيادي که کس داشته باشيد، بلکلينو
) Home Directory(توري خانگي کداير. خود را داشته باشند خاص هاي محيط توانند مياربران ک. شوند

 .هاي مربوط به خودشان ونکاي جزئيات و، اربر با تمام تنظيماتکخاص و همچنين رابط 
 زيادي بصورت هاي  ه برنامهکان وجود دارد کن اماي سکدر لينو): Multitasking(اي  چند وظيفه •

 هم زمان تعداد زيادي برنامه توانيد ميه نه تنها شما کن معني است اي ن بهاي همزمان اجرا شوند و
 زيادي را بصورت پشت صحنه هاي  س هم ميتواند برنامهک لينوعامل سيستمه خود کنيد بلکاجرا 

)Background (ان کن اماي سک سيستمي براي لينوهاي  ن پروسهاي بسياري از. در حال اجرا داشته باشد
 هاي  ن پروسهاي با استفاده از. ندکعمل ) Server(رويس دهنده  سکرا فراهم ميسازند تا بصورت ي

 ک صفحه وب، چاپ يکه را جهت تقاضاهاي ورود به سيستم، نمايش يکس شبکپشت صحنه لينو
 را اصطالحا ديمن  يا پس زمينه پشت صحنههاي  ن پروسهاي . فايل زير نظر داردکپي يکمستند يا 

)Deamon (نامند مي. 
ه ساختار قدرتمندي ک X-Windowيا همان سيستم ): Graphical User Interface(ربر اکي کرابط گرافي •

 توابع مورد نياز X. شود مي ناميده X و اختصارا کند ميجاد اي سکي لينوک گرافياي ار با برنامهکبراي 
 پروسه کاربر را فراهم نموده و آنها را روي يکي ک مبتني بر رابط گرافيهاي جهت اجراي برنامه

. دهد مي، نمايش کند ميليد شما را مديريت که صفحه نمايش و ماوس و صفحه ک Xسرويس دهنده 
ل و ک تا به آن شکنيد ميي روي ميزي و مدير پنجره استفاده کگرافي هاي محيط شما از Xبر روي 

 هاي محيط. ها را بدهيد ها، منوها و رنگ ها، پنجره ونکي آي مانندکشمايل خاص هر رابط گرافي
ي را ارائه کردهت هم چندين محيط گرافي. ي روي ميزي زيادي براي انتخاب وجود داردکرافيگ

 .يد داردک تاKDE و GNOMEنمايد ولي روي دو محيط  مي
س را براي شناسايي بيشتر انواع ک لينوتوانيد ميشما ): Hardware Support (افزار سختپشتيباني از  •

 از فالپي اي از انواع گسترده. نيدکربندي ک، پيشود يمه به سيستمتان متصل کهايي افزار سخت
صوتي، های کارت، )هاي زيپ کمانند ديس(هاي قابل جابجايي  کها، ديس CD-ROMها،  کيسد

 .دنشو مينيد پشتيباني کر که فک و ويدئو و هرچه کگرافيهای کارتها،  ن نوارخوا
 

انداز بيشتر  ، ولي راه. کنند ميتصاصي توليد نانداز اخ افزارها براي لينوکس راه تمام سازندگان سخت

 .شود ميافزارهاي رايج پس از طي مدتي از عرضه توسط برنامه نويسان لينوکس ارائه  سخت

 

س از که لينوکس خود به شبکبراي اتصال سيستم لينو): Network Connectivity(ه کاتصال به شب •
 هاي  لکعالوه بر پروت.کند مي سريال پشتيباني ه، مودمها و ابزارهايکشبهای کارتتعداد زيادي از 

معروف ترين . شوند مي سطح باال پشتيباني هاي  لک محلي تمام انواع رايج پروتهاي  هکرايج براي شب
 هاي  لکپروت. روند هستند ار ميکنترنت باي ه براي اتصال بهک TCP/IP هاي لکن دسته پروتاي ل ازکپروت

 . نيز موجود هستندX.25و )  ناولهاي  هکمخصوص شب (IPXديگر مانند 
 هاي  امپيوترکه براي کي شبها سرويسفراهم نمودن ): Network Servers(ه کشب هاي سرويس دهنده •

س به بهترين نحو انجام که لينوکنترنت چيزي است اي  ه محلي يا روي تمامکروي شب) Client(مشتري 
سازند تا بعنوان سرويس  س را قادر ميکه لينوکي زيادي وجود دارند افزار نرم هاي  بسته. دهد مي

 .اري عمل نمايدک،اخبار و گروه FTP، Email ، WEBدهنده چاپ، فايل، 
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 و POSIXبعلت سازگاري با استاندارد ): Application Support(اربردي ک هاي  پشتيباني از برنامه •
 و آزاداربردي ک هاي  برنامه، مقدار وسيعي از ) API (افزار نرمچندين نوع واسط برنامه نويسي 

ه توسط موسسه ک GNUهاي افزار نرمبيشتر . س موجود استکبراي لينو) Shareware(ي کاشترا
 .س قابل اجرا هستندک، روي لينوشوند ميارائه ) FSF (آزاد افزار نرم

 

 

هاي   افزارها، بيشتر بسته  براي بسته بندي نرمRPMيا " مدير بسته ردهت"بعلت عموميت فرمت 

 که موجود است با اي RPMاگر بسته . ن فرمت قابل دسترسي هستنداي نترنت بااي افزاري لينوکس روي نرم

فصل . افزار را بدون نياز به کامپايل نصب نماييد توانيد آن نرم مدل پردازنده شما مطابقت دارد شما مي

 .پنجم را جهت کسب اطالعات بيشتر ببينيد

  س چه مزايايي دارد؟کلينو

، بهترين کنيم مي تجاري موجود در بازار مقايسه هاي  عامل سيستمس را با ساير که لينوکهنگامي 
ه قيمت آن مجاني ک دانند ميبيشتر مردم .  و قابليت اطمينان آن استس قيمتک لينوهاي  مشخصه

).  دارد دالر قيمت۱۰۰تاب ارائه شود زير ک بسته بندي و همراه کو يا حداقل وقتي بصورت ي. (است
 ها هزينهاهش مجموعه ک، معموال فقط در مورد کنند ميس صحبت کمعموال وقتي مردم درباره سود لينو

در . کنند مير ک، فشود مياربردي رايگان کهاي افزار نرم ارزان و افزار سخته شامل قابليت استفاده از ک
س، ک يونيهاي  س در عين سازگاري با سيستمکه لينوکن عقيده هستند اي مورد قابليت اطمينان، عموم بر

ن موضوع وقتي بيشتر اهميت پيدا اي  . روي ميزي موجود استهاي  عامل سيستمبسيار پايدارتر از 
 و انتظار نداريد هنگام رفتن به کنيد ميدهنده استفاده  امپيوترتان به عنوان سرويسکه شما از ک کند مي

 !همه چيز خرابخانه همه چيز درست باشد و فردا صبح 
 هميشه ، و مستندات آن به فراواني و رايگانکمکه هر گونه کست  اناي  سکويژگي ديگر لينو

ل شما را که مشک شوند ميس پيدا کهاي خبري لينو ساني در گروهکهميشه . نترنت موجود استاي در
ياز به تصحيح داشته ها را در اختيار داريد اگر چيزي ن دهاي منبع برنامهکه شما تمام کچون. نندکحل 

هاي تجاري را  عامل سيستم سازندگان ،در مقابل! ار شويدک دست به توانيد ميباشد، خودتان هم 
 فرهنگ  کهبه ياد داشته باشيد! اند االت نشستهکها در مقابل گزارشات اش ها و ماه ه ماهکبينيم  مي
 . استبه ديگران کمک فرهنگ ،سکلينو

 
توانيد از گروه خبري  راجع به لينوکس ردهت داشته باشيد، مياگر شما سواالتي عمومي 

linux.redhat.miscتوانيد از  افزار مي براي سواالت اختصاصي در باره شبکه سازي و سخت.  استفاده کنيد

 . استفاده کنيدcomp.os.linux.networking و comp.os.linux.hardwareگروههاي خبري 

 س ردهت چيست؟کلينو

رها کنترنت وجود دارند، براي هاي  نده درکه بصورت پرکي افزار نرم هاي از بسته يهاي توريکرداشتن داي
ه کامپيوتر کاربران معمولي کس براي که لينوکناي  هرچند، براي.  نيستافزار نرم کراه بدي براي اشترا

.  باشدندیپيکربن زمينه متخصص نيستند قابل استفاده باشد، بايد به سادگي قابل نصب و اي  در
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يشند مايلند آنها را به اند حياتي خود ميهاي  اربران تجاري وقتي به اطالعات و برنامهکهمچنين 
ها اقدام به   و گروهها شرکت به همين منظور، برخي  .امال آزمايش شده باشدکه کسيستمي بسپارند 

اند و آنرا  براي آن نمودههاي نصب و پيکربندي  افزاری مختلف و تهيه برنامه های نرم آوری بسته جمع
های  ، توزيع که اکنون موجود هستندهای مختلف لينوکس ن گونهاي به. اند به نام خود منتشر ساخته

 ...مانند ردهت، زوزه، دبيان و. گويند مي) Linux Distribution(لينوکس 
شما . ت توليد شده اسRedhat Software Incت که توسط شر، کس ردهت محصولي است تجاريکلينو
 آنرا بصورت توانيد مي يا  فروشگاه خريداري نماييدکها و راهنماي آن را از ي CD بسته توانيد مي

ها ارائه  تابکه همراه ک يهاي CDنيد و يا آن را از روي ک ريافتنترنت داي مجاني از سايت آن در
 نصب هاي  CDني فني و نيد بهمراه آن پشتيباک ه بسته آن را خريداري ميکهنگامي. نيدک، نصب شود مي

هاي  کس مانند انواع واژه پردازها و بانک نمايشي قابل خريداري لينوهاي   برنامههاي  CDبهمراه 
براي اطالعات بيشتر در مورد محتويات محصوالت ردهت مي توانيد از سايت . شود مياطالعاتي ارائه 

 .ديدن نماييد) http://www.redhat.com(آن 

 نيم؟کرا انتخاب س ردهت کچرا لينو

هاي  س با قابليتک ديگر قابل تشخيص باشد، هر نوع لينوتوزيعس از ک از لينوتوزيعه هر کناي  براي
 هستند، هر کس مشترک اصلي در تمام انواع لينوهاي قابليتثر که اکناي  به علت. شود ميتري ارائه  اضافه

س کربندي و استفاده آسانتر از لينوک بهبودهايي در جهت نصب، پيکند ميس سعي کننده لينوکتوزيع 
اي انجام مي دهند وجود  ارهاي مشابهکه کي مختلفي افزار نرم هاي ه بستهکناي  همچنين بخاطر. ندکارائه 

تواند با انتخاب  س ميک نوع لينوکي) ها مثال انواع مديران پنجره و انواع مشابه سرويس دهنده(دارند 
س ردهت خود را از ساير کلينو. ندکس متمايز کاز ساير انواع لينوها خود را  انواع خاصي از آن بسته

 :رده استکس به صورت زير متمايز کانواع لينو
 را جهت بسته بندي RPMي ردهت فرمت افزار نرمت کشر ): Software packaging (افزار نرمبسته بندي  •

ان کمتر آشنا هستند امکت فني ه به جزئياکاربراني ک به RPM هاي  بسته.  ابداع نموده استافزار نرم
ها افزار نرم توانيد مي شما RPMبه همراه ابزارهاي . دهد س را ارائه ميکهاي لينوافزار نرمنصب آسان 

 توانيد ميبه آساني . نيدکنترنت نصب اي  ه محلي و ياک سخت، شبک ، ديسCDرا به سادگي از روي 
س ک به اجتماع لينوRPMه کچون. ته را ببينيد و محتويات بساند  نصب شدهيهاي ه چه بستهکببينيد 

 .س تبديل شده استک در لينوافزار نرم بسته بندي هاي  ي از استانداردکنون به يکارائه شده است، ا
 

 . مطالبي خواهيد خواندRPMهاي   در فصل پنجم در مورد چگونگي نصب بسته

 

س را فراهم ک قابليت نصب آسان لينوس ردهتکبرنامه نصب لينو): Easy Installation(نصب آسان  •
ردن کامل ک از راهنماهاي موجود در برنامه نصب براي توانيد ميهنگام نصب نيز . آورده است

ه کنيد ک انتخاب توانيد ميهنگام نصب . نيدکه مهمتر و دشوارتر هستند استفاده کقدمهاي اوليه نصب 
. ي نصب شوندافزار نرم هاي  ه بسته سخت شما نصب شود و چکس در چه پارتيشني از ديسکلينو

ارت کي خود را نتخاب نموده و تنظيمات مربوط به کاربر گرافيک رابط توانيد ميهمچنين شما 
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 . انجام دهيد به آسانيه راکاربران و شبکهاي  ي، حسابکگرافي
 

 
 .پردازد فصل دوم به فرايند نصب لينوکس ردهت مي

 

): UNIX System V-style run-level scripts(س ک يونيVسيستم  سطح اجرايي مشابه با هاي اسکريپت •
س ک يونيVانيسم سيستم کس ردهت از مک، لينو)ها ديمن( سيستمي ي ها سرويس قفبراي اجرا و تو

ه به سادگي ک) Shell Scripts( پوسته هاي اسکريپت. کند مي استفاده ها سرويسبراي اجرا و توقف 
، کند ميه سطح اجرايي تغيير کهنگامي .  قرار دارندetc زير شاخه قابل خواندن و تغيير هستند در

، پيامهاي ايد اربر را انتخاب نمودهک که سيستم در حال بوت است و يا شما حالت تکمانند وقتي 
 و چه اند يي به درستي اجرا شدهها سرويسه چه ک دهند ميروي صفحه نمايش به شما نشان 

 .ن قابليت، قابليت بسيار خوبي استاي .ل هستندکيي داراي مشها سرويس
س ردهت دو کس، لينوکبراي استفاده آسانتر از لينو): Desktop Environments( روي ميزي هاي  محيط •

 نصب گزيده  بصورت پيشGNOMEمحيط .  را ارائه نموده استKDE و GNOMEمحيط روي ميزي 
. دهد مياي را ارائه  ردهاي پنجرهکملو ع) Drag and Drop(ي چون درگ و دراپ هاي قابليت و شود مي
KDEنترل کز ک مانند مر.ه شامل ابزارهاي مختلفي استک رايج است هاي محيطي ديگر از ک يKDE 

 روي هاي محيطن اي هر دوي...  براي مديريت زمانهاي مالقات و KOrganizerار و کبراي تنظيم ميز
 .کنند ميرا ارائه ...  و Utility هاي  ، برنامههاي مختلف ميزي ابزارهاي بسيار متنوعي از جمله بازي

 به تنظيمات فني در کمکابزارهاي مديريتي براي ): Administration Tools(ابزارهاي مديريت سيستم  •
اربران، سيستم فايل و که، کربندي شبکان پيکي امکابزارهاي متنوع گرافي. اند س ارائه شدهکلينو

نگونه تنظيمات اي بجاي استفاده از خط فرمان جهت انجام. ندا  را فراهم آوردهها سرويسمديريت 
 .ربندي سود ببريدک پيهاي فايلار کن ابزارها جهت تنظيم خوداي  ازتوانيد مي

کنيد، بدقت   که شما در يک نسخه از لينوکس ردهت دريافت مييهاي تمام ويژگي): Testing(آزمايش  •
به عبارت ديگر وقتي شما لينوکس را . ده است در سرتاسر دنيا آزمايش شاي توسط افراد حرفه
کنيد نمي توانيد تضمين کنيد که تمام ضمائمي که دريافت  نترنت دريافت مياي بصورت متفرقه از

با ) هاي  لينوکس ردهت مانند نسخه(شود   ارائه ميCDنموديد همانند يک سيستم لينوکس که روي 
 .هم انطباق دارند

 

 پيکربندي که عمدتا بصورت متني هستند، داراي هاي فايلافيکي براي پيکربندي استفاده از ابزارهاي گر

به صورت مرحله به مرحله را را ابزارهاي گرافيکي امکان انجام عمل مورد نظر . مزايا و معايبي است

يک هاي  پيکربندي  تمام قابليت. کنند فراهم آورده و اطالعاتي که شما وارد مينماييد را ابتدا بررسي مي

سيستم يا سرويس ممکن است از طريق برنامه گرافيکي در اختيار نباشد و اگر اشکالي رخ دهد، رفع 

هاي استاندارد  هاي  اختصاصي به قابليت همچنين با اضافه کردن رابط. اشکال ممکن است دشوار باشد

 .لينوکس، انواع مختلف لينوکس در حال فاصله گرفتن از هم هستند

 ۹س ردهت نسخه کد در لينو جدي هاي قابليت

  نصب هاي قابليت
ستگاه اي ،)Personal Desktop( نصب  بصورت  کامپيوتر روميزي  شخصي توانيد ميهنگام نصب   •

را نتخاب نماييد و يا در ) Custom(و يا نصب سفارشي ) Server(، سرويس دهنده )Workstation(اري ک
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 . آنرا به نسخه جديد ارتقا دهيدس روي سيستم شما نصب است،که قبال لينوکصورتي 
ه مايليد در سيستمتان ک تمام آنچه را دهد ميي به شما اجازه افزار نرم هاي  قسمت انتخاب بسته •

 .نصب شود انتخاب نموده و اقالم اضافي را حذف نماييد
، برنامه نصب راهنماي قدم به قدمي به شود ميه سيستم پس از نصب براي اولين بار بوت کهنگامي  •

هاي افزار نرمه ردهت و نصب کارت صوتي، ثبت نام در شبکشما براي تنظيم زمان و تاريخ، آزمايش 
 .دهد مياضافي، ارائه 

 بهبود وضعيت ظاهري

 . ارائه شده استباشد مي... هاي جديد و  ونکي آه شاملک) Bluecurve(رو کطرح ردهت بلو •
 .سان شده استکاري روزانه يکوضعيت ظاهري در همه جا از مرحله نصب تا تمام مراحل  •
، شوند ميه بيشتر استفاده ک يهاي ساختار منوها طوري سازمان داده شده است تا استفاده از برنامه •

 .راحت تر باشد

  گنجانده شدههاي  ابزارها و برنامه

 جهت ساختن باشد مي بازمتناي با  ه مجموعهک OpenOffice.Org اداري هاي مجموعه برنامه •
. ارائه شده است... ها و  ال و طرحکشيدن اشک، ) Presentation(ها و معارفه  ه گستردهمستندات، صفح

 خوانده و ايد  ساختهMS-Office مشابه هاي  ه با برنامهکي را هاي فايل توانيد مين مجموعه برنامه اي با
 .نيدکبا همان فرمت ذخيره 

و  htmlتاب آدرس و ويرايشگر ک ،کترونيکبه همراه پست ال) Mozilla( موزيال بازمتنمرورگر  •
 . مشابههاي  همچنين تعداد زيادي برنامه

ه مشابه ک) Ximain Evolution( و مدير اطالعات شخصي زيمين اوولوشن کترونيکبرنامه پست ال •
MS-Outlook پست الکترونيکهاي   از برنامه و تعداد ديگريباشد مي . 

 :ربندي شاملکابزارهاي جديد پي •
o يوار آتش شخصيبرنامه تنظيم د 
o  برنامه تنظيمات ابزارهاي جانبي 
o ابزار -ربندي صفحه نمايش و وضوح آنکبرنامه تنظيمات صفحه نمايش براي پي

 ربندي صوت کپي

 ۹اجزاي ارتقا يافته در نسخه 

 ۳,۲,۲ نسخه gccامپايلر ک •

 ۲,۳,۲ نسخه glibcتابخانه ک •

 ۲,۴,۲۰هسته نسخه  •

 ۲ نسخه Apacheسرويس دهنده وب  •
 ۲۱,۲ نسخه GNU Emacsگر ويرايش •

 ۱,۲,۳ نسخه GIMPي کبرنامه گرافي •

 ۲,۲ نسخه GNOMEي کمحيط گرافي •
 ۰,۹۳,۱ نسخه Gnome Meetingبرنامه  •

 ۲,۱,۰ نسخه gphotoبرنامه  •
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 ۳,۱ نسخه KDEي کمحيط گرافي •
 ۰,۶ نسخه MrProjectبرنامه مديريت پروژه  •
 ۱,۲,۱نسخه ) Mozilla(مرورگر موزيال  •

 ۵,۸,۰نسخه ) Perl( پرل زبان برنامه نوسي •

 ۴,۳,۰ نسخه XFree86مدير پنجره  •

 ۱,۰,۱  نسخهOpenOfficeمجموعه  •

 ...و

 عامل سيستم هسته ۲,۴بهبودهاي صورت گرفته در نسخه 

س از سازندگان که لينوکناي  بعلت): Symetric Multiprocessing(اي متقارن  بهبود در قابليت چندپردازنده •
 ۲,۴، هسته نسخه کند مينتل پشتيباني اي  وIBM، DELL، HP، Silicon Graphics مانند افزار سختبزرگ 

 ۲,۲هسته نسخه .  بيشتر و قدرتمندتر بهبود يافته استهاي  براي پشتيباني از تعداد پردازنده
 رشته ۱۰۲۴ثر ميتوانست از  کن نسخه حدااي در حقيقت. ندک پردازنده پشتيباني ۸توانست از  مي

)thread ( تري   ميتواند از چندپردازنده بصورت موثرتر و مفيد۲,۴هسته نسخه . ندکپشتيباني همزمان
 طراحي شده است تا بتواند مقدار بسيار بيشتري رشته همزمان را ۲,۴هسته نسخه . گيري نمايد بهره

 .مديريت نمايد
 ۲,۴ نسخه نار توانايي مديريت تعداد زيادي پروسه، هستهکدر ): Grater Capacity(ظرفيت باالتر  •

ه اترنت کرت شب کا۱۶ثر ک و حداIDE کننده ديسکنترل ک ۱۰ گيگابايت حافظه رم، ۴ميتواند از 
 .پشتيباني نمايد

ه سازي، جهت توانايي در کليدي شبکبخشهاي ): Networking Enhancements(ه سازي کبهبودهاي شب •
همچنين . اند ه طراحي شده، دوباراي  حرفههاي محيط باالي تبادل داده ها در هاي  اداره حجم

پشتيباني از . اند نون در داخل هسته گنجانده شدهک امنيتي مانند ديوار آتش اهاي قابليت
 .، نيز به هسته اضافه شده استATMسرعت باالي  های کارته مانند کهاي جديد شبافزار سخت

 پشتيباني USBليد ک در حد ماوس و صفحه USB از درگاه ۲,۲هسته نسخه : USBبهبود پشتيباني از  •
 .کند مي نيز پشتيباني USBمبتني بر ... نون هسته از دوربينهاي ويدئويي،چاپگرها وکرد ولي اکمي

 مانند سيستم فايل -شدند  ه قبال پشتيباني ميکي هاي فايلنار سيستم کدر : بهبود رابط سيستم فايل •
، سيستم )DVDهاي کفايل ديسسيستم  (UDF ديگري مانند هاي فايلنون سيستم ک ا-ويندوز و داس 

 .شوند مي نيز پشتيباني IRIX XFS و Unix NFSفايل 

 کمکس کس ردهت و ساير انواع لينوک به لينو۲,۴جاد شده در هسته نسخه  اي  لي بهبودهايکبطور 
 با حجم سنگين هاي محيطرده است تا با سرعت باالتر، توانايي بيشتر و قابليت اطمينان باالتر در ک

جاد انواع گوناگون هسته براي اي همچنين هسته جديد از. امپيوتري، عمل نمايندک  هاي پردازش
 هسته بتواند روي هر که يکاربردهاي گوناگون خودداري بعمل آورده و طوري طراحي شده است ک

 قدرتمند هاي  اري و سرويس دهندهکهاي  ستگاهاي  امپيوترهاي شخصي گرفته تاکامپيوتري از کنوع 
 .يدعمل نما

 )GRUB(مدير بوت گراب 

جايگزين مدير بوت ) GRand Unified Bootloader( به بعد، مدير بوت جديدي بنام گراب ۷,۲از نسخه 
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ه اجرا ک، نخستين چيزي شود ميامپيوتر شما بوت که کهنگامي . شده استLILOس يعني کقديمي لينو
 .، مدير بوت استشود مي

امپيوترتان با آن بوت شود را کخواهيد  ه ميکي عامل يستمسان انتخاب نوع کمدير بوت به شما ام
و سپس ادامه فرايند ) امپيوتر خود داشته باشيدک روي عامل سيستم که بيش از يکدر صورتي  (دهد مي

 .کند مي واگذار ايد ه انتخاب نمودهکي عامل سيستمبوت را به 
-Non(چند بوت -و غير) Multiboot(چند بوت هاي  عامل سيستمان بوت از هر دو نوع کگراب ام

Multiboot (عامل سيستمان ارسال آرگومان به کبوت به شما ام-هاي چند عامل سيستم. وردآ را فراهم مي 
ان استفاده از قابليت کچند بوت به سادگي به شما ام-هاي غير عامل سيستم. دهند ميدر حين بوت را 
 تا آن مدير بوت دهند مي مدير بوت ثانويه را ک يرا جهت اجراي) chain loading (اي بارگذاري زنجيره

 کردن آنها در يکه گراب قادر به بوت کهايي  عامل سيستمدر زير انواع .  را اجرا نمايدعامل سيستم
 :اند  نام برده شدهباشد ميامپيوتر ک

 .OpenLinux و FreeBSD، NetBSD، OpenBSDس ردهت، کلينو: انواع چند بوت  •
  .XP و ويندوز NT، ME، 2000، 98، 95، ويندوز OS/2داس، : چند بوت-انواع غير •

 به هسته  يهاي  تا هنگام بوت، گزينهدهد ميچند بوت، گراب به شما اجازه  هاي براي سيستم
از اند  راهکنيد تا از يکي را وادار افزار سخت قطعه ک يتوانيد مي شما مثال.  ارسال نماييدعامل سيستم

همچنين شما . س شناسايي نشودکار توسط لينوک بصورت خودافزار ختسند و يا کخاص استفاده 
 .جاد نماييداي  امپيوترک بوت روي هاي  تصاوير  ربندي براي مشخص نمودن محلک فايل پيک يتوانيد مي

 )ext3 (اي سيستم فايل روزنامه

 اي  به سيستم فايل روزنامهext3.  استext3س ردهت ک لينوگزيده پيشنون سيستم فايل کا
)journalingfile system (احتمالي هاي  ن سيستم فايل جهت بازيابي سريع در خرابياي  .موسوم است 

ه نياز است هميشه فعال باشند مانند سرويس کامپيوترهايي کبازيابي سريع براي . طراحي شده است
 .دهنده ها، قابليتي بسيار ارزشمند است

  آزاد افزار نرمفرهنگ 

س از آن بوجود آمد و با آن در که لينوک آزاد هايافزار نرمي در باره فرهنگ توسعه مکنون بهتر است کا
ه کن مجوز اي . قرار داردGNUس ردهت تحت مجوز کپي رايت لينوک. نيمکحال رشد است صحبت 

 :، موارد زير را در بر داردشود مي را نيز شامل آزادهاي افزار نرمبيشتر 
 .شود مي حفط افزار نرمحقوق نويسنده اصلي ): Author rights(حقوق نويسنده  •
گيري  هاي خود بهرهافزار نرم در GNUهاي افزار نرم از توانيد مي): Free Distribution (آزادتوزيع  •

د منبع آنرا ارائه ک افزار نرمبه هر حال بايد همراه با . نماييد و يا آنها را تغيير داده و توزيع نماييد
 . سهل و آسان به آن را فراهم آوريدان دسترسيکنماييد و يا ام

 را دوباره بسته بندي نماييد و افزار نرمحتي اگر شما ): Copyright maintained(پي رايت کحفظ  •
ه کساني که کن معني است اي ن بهاي .  ارائه شودافزار نرم بايد همراه با GNUبفروشيد، مجوز اصلي 

 . دارا باشند- ايد ه شما داشتهک همانطور -در آن را ان تغيير ک، اماند  را دريافت نمودهافزار نرم
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ال کاگر چيزي اش.  وجود نداردGNUهاي افزار نرمه بدانيد هيچگونه ضمانتي براي کاين مهم است 
هرچند فرهنگ . ال نداردک هيچگونه اجباري در اصالح اشافزار نرمداشته باشد، توسعه دهنده اصلي 

 شما را توانند مينترنت اي   حاضر درهاي  حرفه. يه نموده استس منابعي جهت چنين مواقعي تهکلينو
س مراجعه نموده و چگونگي کهاي خبري لينو  به گروهتوانيد ميرده و يا شما کلتان ياري کدر حل مش

الت خودتان را جهت ارائه راه حل پست کالت مشابه توسط ديگران را خوانده و مشکرفع مش
 و افزار نرمه شما چه بايد انجام دهيد و شايد حتي کسي بداند که کن شانس وجود دارد اي .نماييد

 .ه نياز داريد در اختيار داشته باشدکربندي ک پيهاي فايل
 

 

.  باشدGNUافزاري نام برده که تحت پوشش مجوز  به عنوان نرم" آزادافزار  نرم" از واژه GNUپروژه 

هر چند . خوريد بر مي) Open Source Software" (بازمتنافزار  نرم"در برخي موارد شما به واژه 

 تصريح کرده است که GNU است، ولي پروژه GNUوجود کد منبع بخشي از شرايط مجوز 

 يا حتي آزاد-افزاري نيمه  نيست، زيرا ممکن است نرمآزادافزار  کامال همان نرمزمتن افزار با نرم

يد به سايت توان  مين بارهاي   درجهت اطالعات بيشتر. اختصاصي باشد

http://www.opensource.orgمراجعه کنيد . 

 خالصه فصل

جاد شده و اي   توسط لينوس توروالدز۱۹۹۱ه در سال ک است  و آزاد رايگانعامل سيستم کس يکلينو
ي از انوع کس ردهت يکلينو.  در سرتاسر دنيا گسترش يافته استافزار نرمتوسط توسعه دهندگان 

 .ي نصب و استفاده آسان تر تهيه شده استه براکس است کموجود لينو
 و افزار نرم براي مديريت RPMس ردهت شامل پروسه ساده شده نصب، ابزار ک لينوهاي قابليت
 س ردهت را ازک لينوتوانيد ميشما . شود مي KDE و GNOMEي سهل االستفاده ک گرافيهاي محيط

ه بصورت تجارتي توسط ردهت ک يهاي  بسته و يا بصورتباشند ميتاب که داراي ک يهاي نترنت، بستهاي 
 .، تهيه نماييدشوند ميارائه 

 Unix عامل سيستمس در ک لينوهاي  ريشه. ل گرفته استک شافزار نرم  آزادس بر پايه فرهنگ تبادلکلينو
ن اي  .س را فراهم نموده استکجاد لينواي  ثر ساختارهاي مورد نياز جهتکس اکيوني. قرار دارند
س بايد داشته ک سيستم يونيکه يک نام دارند، شامل شرايطي هستند POSIX استاندارد هکساختارها 

 .س ناميده شودکباشد تا يوني
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هاي رسمي لينوکس مانند لينوکس  يکي از داليل بسيار مهم جهت توصيه براي استفاده از يکي از توزيع
در بيشتر موارد براي کامپيوتري که کامال به لينوکس . ردهت، ساده بودن فرايند نصب آن است

هايي که  تم قرار دهيد و  پيکربنديهاي نصب را داخل سيس  CDاختصاص داده شده است، کافي است 
لينوکس در کمتر از يکساعت بصورت کامل نصب و . شود را انتخاب کنيد بصورت خودکار انجام مي

 .آماده به کار خواهد بود
هاي  در صورتي که بخواهيد در کامپيوترتان از لينوکس و ويندوز همزمان استفاده نماييد،  ردهت راه

 ندارد، نصب از روي شبکه و يا CD-ROMاگر کامپيوتر شما درايو . هدد گوناگوني را پيشنهاد مي
 . ديسک سخت ممکن خواهد بود

 راهنماي سريع نصب لينوکس ردهت

ست که اگر  اولي حقيقت اين! شايد ديدن يک فصل طوالني براي نصب لينوکس کمي ترسناک باشد
توانيد لينوکس ردهت را  آسانتر از  ، ميهاي معمول آشنا باشيد افزار کمي تجربه داشته باشيد و به سخت

 :جهت نصب لينوکس اقالم زير را بايد داشته باشيد. کنيد، نصب نماييد آنچه فکر مي
 

· CD   ٥ و ٤هاي  هاي نصب و ديسک  ديسک٣ و ١،٢هاي  ديسک (٩هاي نصب لينوکس ردهت نسخه 
 )هاي منبع هستند هاي کد ديسک
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 مگابايت رم ٦٤ مگاهرتز، حداقل ٣٣٣، پردازنده پنتيوم حداقل  درايو قابل بوتCD-ROMکامپيوتري با  ·
 مگابايت فضاي خالي براي نصب سفارشي ۵۰۰ مگابايت براي حالت گرافيکي و حداقل ١٢٨براي حالت متني و 

 مگابايت براي نصب بصورت ١٥٠٠ مگابايت براي نصب بصورت ايستگاه کاري و حداقل ٢١٠٠حداقل، حداقل 
 گيگابايت فضا ٥هاي نصب به   هاي موجود روي ديسک افزارها و ابزار ي نصب تمام نرمبرا. سرويس دهنده

 .نياز خواهيد داشت

جهت استفاده از اين راهنماي سريع شما بايد يا تمام ديسک سخت خود را به لينوکس اختصاص داده 
بندي نشده روي  ارتيشنهاي از قبل آماده لينوکس را داشته باشيد و يا فضاي خالي پ باشيد و يا پارتيشن

 .ديسک سخت خود داشته باشيد
 

 

در صورتي که شما کل ديسک سخت خود را به لينوکس اختصاص نداده ايد و نمي دانيد عمل 

هاي پيشرفته نصب  آموزش"بندي را چگونه انجام دهيد، اين بخش را رها کرده و به بخش  پارتيشن

 شما با چگونگي نصب لينوکس در کنار ويندوز آشنا در آن بخش. در اين فصل مراجعه کنيد" لينوکس

 .شويد مي

 

 :توانيد شروع کنيد اکنون مي
 . درايو کامپيوترتان قرار دهيدCD نصب لينوکس ردهت را در ١ديسک شماره  ·
 .کامپيوتر خود را بوت کنيد ·
 . را جهت ادامه فشار دهيدEnterهنگامي که صفحه خوش آمد گويي ظاهر شد، کليد  ·

هنگامي . افزار کامپيوترتان و اتصاالت شبکه خواهد شد صب از شما سواالتي در مورد سختهنگام ن
ليست زير .  کليک کنيد تا وارد مرحله بعدي شويدNextهاي   که هر سوال را پاسخ داديد، روي دگمه

د بيشتر نگران نباشيد بعدا در اين موار(کند  اطالعاتي که نياز به وارد کردن آنها داريد را تشريح مي
  ) :توضيح داده خواهد شد

 .اين زبان در هنگام نصب استفاده خواهد شد. زبان مورد نظر خود را انتخاب کنيد): Language(زبان  ·
 .نوع صفحه کليد خود را انتخاب کنيد: صفحه کليد ·
 .نوع ماوسي که در حال استفاده از آن هستيد را تعيين کنيد: ماوس ·
صورتي که قبال لينوکس ردهت بر روي سيستمتان نصب بوده است و   در ): Install type(نوع نصب  ·

در غير اين . را انتخاب نماييد) Upgrade Existing Installation(مايليد آنرا به نسخه جديد ارتقا دهيد نصب ارتقا 
در اين . کنيد کليک Nextسپس روي کليد .  را انتخاب کنيدPerform a new Redhat Linux Installationصورت،گزينه 

لينوکس را نصب کرده و به ) (Workstation(قسمت بايد نوع پيکر بندي مورد نظر خود مانند ايستگاه کاري
افزاري سرويس دهنده را  هاي نرم بسته ) (Server(، سرويس دهنده )کند هاي ويندوز تغييري اعمال نمي پارتيشن

افزاري  هاي نرم بسته ) (Personal Desktop( شخصي ، کامپيوتر)کند نصب کرده و تمام ديسک سخت را پاک مي
هاي کيفي مانند  هاي مخصوص کامپيوتر هاي روي ميزي براي مصارف خانگي و بسته  مربوط به کامپيوتر

PCMCIA(و يا سفارشي ) کند  و مديريت نيرو را نصب ميCustom) ( افزاري انتخاب شده نصب  هاي نرم بسته
 .١-٢تصوير). شود بندي داده مي تخاب پارتيشنشوند و به شما امکان ان مي

با استفاده (و يا سفارشي ) Automatic(بندي خودکار  توانيد نوع پارتيشن مي): Partitions(ها  پارتيشن ·
) root(در هر صورت شما حداقل بايد يک پارتيشن لينوکس که به ريشه . را انتخاب نماييد) Disk Druidاز 

از شما ممکن است در مورد فرمت کردن پارتيشن .  داشته باشيدswapپارتيشن شود و يک  اختصاص داده مي
بندي مجدد ممکن است باعث از ميان رفتن تمام اطالعات شما شود، توصيه  بدليل اينکه پارتيشن. سوال شود
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 .کند، مراجعه نماييد بندي ديسک سخت بحث مي مي کنم تا به بخشي که در مورد پارتيشن
در مورد . را براي کنترل پروسه بوت انتخاب نماييد) Grub(مدير بوت گراب ): Boot loader(مدير بوت  ·

 .مدير بوت گراب بصورت پيش گزيده انتخاب شده است. آن بعدا بيشتر صحبت خواهيم کرد
اطالعاتي که بايد . کند اتصال شبکه محلي شما را نصب مي): Network Configuration(پيکربندي شبکه  ·

، نام ميزبان )Network Number(، شماره شبکه ) Netmask( کامپيوترتان، زير شبکه IPمل آدرس وارد شود شا
)Host name( هاي  ، سرويس دهندهDNSتوانيد انتخاب نماييد که شبکه شما هنگام بوت  همچنين مي. است...  و

وتر شما نصب شده شود که کارت شبکه در کامپي اين قسمت در صورتي نمايش داده مي. فعال شود يا خير
 .باشد

را ) High" (امنيت باال"گزينه . هاي پيش گزيده ديوار آتش را انتخاب کنيد گزينه ): Firewall(ديوار آتش  ·
در صورتي انتخاب نماييد که قصد داريد با اين کامپيوتر به اينترنت وصل شويد و نمي خواهيد از آن بصورت 

را هنگامي انتخاب نماييد که قصد داريد برخي ) Custom" (ارشيسف"گزينه . سرويس دهنده بهره گيري نماييد
را فقط در صورتي انتخاب ) No Firewall" (بدون ديوار آتش"گزينه . سرويس ها را در سطح شبکه ارائه نماييد

متصل ) مانند اينترنت(کنيد که به يک شبکه مورد اطمينان وصل شده ايد که به هيچ وجه به يک شبکه عمومي 
 .هايي که مجاز خواهند بود، پيکربندي نماييد توانيد ديوار آتش را براي نوع سرويس همچنين شما مي.نيست

 

  انتخاب نوع نصب     ١-٢تصوير
 

هايي که مايليد پس از نصب لينوکس از آنها  زبان يا زبان): Language Support(پشتيباني از زبان  ·
 .استفاده نماييد، انتخاب کنيد

 موجود توانيد با کليک روي نقشه يا از ليست موقعيت زماني خود را مي): Time Zone(موقعيت زماني  ·
 . زير آن انتخاب نماييددر
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 . را تايپ کنيد) root(در اين قسمت بايد کلمه عبور کاربر ريشه ): Set root password(کلمه عبور ريشه  ·
و استفاده از کلمات عبور سايه اي را توانيد رمزنگاري کلمات عبور  مي): Authentication(احراز هويت  ·

را ) Kerberos( و يا کربروس NIS، LDAPهاي احراز هويت مبتني بر شبکه مانند  انتخاب نماييد و يا مکانيسم 
 )اين مکانيسمها نياز به پيکر بندي خاصي دارند. (انتخاب نماييد

توانيد انتخاب  خود را ميهاي مورد نياز  براي نصب سفارشي انواع بسته ): Packages(بسته ها  ·
پس از انتخاب برنامه نصب بسته ها . هاي انفرادي را نيز انتخاب نماييد توانيد انتخاب بسته  همچنين مي. نماييد

طول خواهد کشيد و از شما )  دقيقه٤٠-٢٠(اين مرحله چند دقيقه اي . کند را روي کامپيوترتان نصب مي
 .٢-٢وير تص. شود  درخواست مي٣ و يا ٢هاي  ديسک

 .توانيد يک ديسک بوت براي مواقع ضروري ايجاد نماييد مي): Boot Disk(ديسک بوت  ·
 .نوع کارت گرافيکي خود و ميزان حافظه آنرا انتخاب نماييد): Video(ويدئو  ·
گزيده را  فقط کافي است اقالم پيش. هاي آنرا انتخاب نماييد نوع مانيتور و فرکانس): Monitor(مانيتور  ·

 . قبول کنيدNextک روي با کلي
به (توانيد درجه وضوح، تعداد رنگ و نوع ورود به سيستم  در اين مرحله مي): Screen(صفحه نمايش  ·

 .را انتخاب نماييد) صورت متني و يا گرافيکي
.  کليک کنيدExitبايد روي . در آخرين مرحله پنجره پايان نصب ظاهر خواهد شد: پايان نصب  ·

) login(شد و لينوکس براي اولين بار بارگزاري شده و صفحه ورود به سيستم سيستم شما بوت خواهد 

 . بصورت متني يا گرافيکي ظاهر خواهد شد

 افزاري هنگام نصب لينوکس ردهت هاي نرم انتخاب بسته      ٢-٢تصوير 
.  شويدکافي است با وارد کردن نام کاربري و کلمه عبوري که هنگام نصب ايجاد کرده ايد وارد سيستم

شويد، يک برنامه پيکر بندي اجرا شده و شما را  هنگامي که براي اولين بار وارد لينوکس ردهت مي
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 .کند هاي اضافه راهنمايي مي  تاريخ و نصب برنامه ،براي پيکربندي کارت صوتي، تنظيم زمان
 
 

 

هاي  افزار ي نرمها شود، بايد در مورد نصب بسته  در صورتي که سيستم شما به اينترنت متصل مي

سرويس دهنده دقت بيشتري نماييد زيرا ممکن است از نظر امنيتي سيستم شما را دچار اشکاالتي 

يک برنامه سرويس دهنده که به درستي پيکربندي نشده باشد براي سايرين مانند پنجره اي باز . نمايند

 .بسوي کامپيوتر شما خواهد بود

 

 

اين کار ممکن است عواقب جبران ناپذيري براي شما داشته . تم نشويدهيچگاه با کاربر ريشه وارد سيس

معموال کاربران تازه کار عادت دارند با کاربر ريشه به سيستم وارد شوند ! باشد مخصوصا اگر ناشي باشيد

هميشه اين نکته را به ياد داشته باشيد که وقتي . و اين ميتواند از نظر امنيتي بسيار خطرناک باشد

 .شويد، يک شکاف امنيتي در سيستم خود ايجاد کرده ايد کاربر ريشه وارد سيستم ميبصورت 

 راهنماي پيشرفته نصب لينوکس ردهت

در کنار توضيحات بيشتر فرايند . پردازد اين بخش به جزئيات پيشرفته در نصب لينوکس ردهت مي
 .کند ارائه مي، ر کامپيوترافزا نصب، اين بخش اطالعاتي در مورد انواع مختلف نصب و انتخاب سخت

 

 

اشکال زدايي "شود و کاري از شما بر نمي آيد، به بخش  اگر چيزي در هنگام نصب دچار اشکال مي

اين بخش جهت رفع اشکاالت عمومي به شما پيشنهاداتي . در اين فصل مراجعه نماييد" فرايند نصب

 .کند ارائه مي

 

 

يد و مايليد هنگام نصب لينوکس ردهت از صفحات نصب آن هاي تحقيقي عالقه مند هست اگر به کار

.  را فشار دهيدShift+PrintScreenهاي مورد نظر کليد  توانيد هنگام نصب در محل  عکس بگيريد، مي

 . ذخيره خواهند شدrootاين تصاوير در مسير 

 

 

ستم استفاده کنيد، عامل ويندوز و لينوکس بصورت در کنار هم در يک سي اگر شما مايليد از سيستم

هاي  برخي از نسخه . سعي کنيد ابتدا ويندوز را نصب نموده و سپس لينوکس ردهت را نصب نماييد

اگر ويندوز يا .  ديسک سخت باعث ميشوند تا لينوکس ردهت از کار بيافتدMBRويندوز با دستکاري 

املها کار نمي کند، هول ع لينوکس ردهت را نصب کرديد و پس از نصب متوجه شديد که يکي از سيستم

توانيد اين اشکال را با بوت توسط ديسک بوت  شما مي. نشده و عمليات نصب را مجددا انجام ندهيد

عامل مورد نظر را فعال نموده و اين  لينوکس ردهت و با استفاده از فرامين نصب گراب يا ليلو سيستم

 .ستيد از يک حرفه اي کمک بگيريددر صورتي که قادر به اين کار ني. اشکال را برطرف نماييد

 انتخاب يک روش نصب

البته . عامل ارائه نموده است هاي بسيار متنوع و قابل انعطافي براي نصب سيستم لينوکس ردهت روش
هاي لينوکس ردهت را   CDولي اگر شما .  نصب نماييدCDشود که لينوکس را از روي  توصيه مي

هاي ديگر، اقدام به  توانيد با استفاده از روش  است، ميCD-ROMيو نداريد و يا کامپيوتر شما فاقد درا
 .همچنين امکان چندين نوع نصب وجود دارد. عامل کنيد نصب سيستم
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خواهيد  اگر مي.  هستيدءابتدا بايد مشخص نماييد که در حال نصب بصورت نصب جديد يا ارتقا
هاي پيکربندي و اطالعات  امه نصب فايل دهيد، برنءتر موجود روي سيستمتان را ارتقا نسخه قديمي

يک . اين نوع نصب از نصب جديد طوالني تر خواهد بود. شما را دست نخورده باقي خواهد گذاشت
توانيد  شما مي. دهد نصب جديد ابتدا تمام اطالعات موجود را پاک کرده و عمل نصب را انجام مي

 نياز به CD نصب غير از نصب از روي هر نوع. هاي زير نصب نماييد لينوکس ردهت را از محل 
 ):دهم چگونگي ايجاد آنرا بعدا شرح مي(ديسکت بوت نصب لينوکس ردهت خواهد داشت 

 .به شما امکان نصب از يک آدرس وب را خواهد داد : HTTPسرويس دهنده  ·
 . را خواهد دادFTPبه شما امکان نصب از يک سايت  : FTPسرويس دهنده  ·
هاي  هاي به اشتراک گذاشته شده روي کامپيوتر توانيد از روي دايرکتوري  مي : NFSسرويس دهنده  ·

 .براي نصب استفاده نماييد) Network File System(ديگر موجود در روي شبکه با استفاده از سيستم فايل شبکه 
هاي نصب لينوکس ردهت را روي ديسک سخت خود داشته  اگر يک کپي از فايل: ديسک سخت  ·

البته بايد روي پارتيشني غير از پارتيشني که براي نص انتخاب . نيد براي نصب از آن استفاده کنيدتوا باشيد مي
  .نموده ايد قرار داشته باشند

 افزار مورد نياز انتخاب سخت

ممکن است يک کامپيوتر قديمي در کنار خود داشته باشيد . ممکن است اين واقعا يک انتخاب نباشد
و يا ممکن است يک ايستگاه کاري وحشتناک . دهت را روي آن نصب نماييدکه مايل باشيد لينوکس ر

براي نصب . هاي آن نصب نماييد داشته باشيد که بخواهيد لينوکس ردهت را روي يکي از پارتيشن 
 : لينوکس ردهت کامپيوتر شما بايد چند چيز را داشته باشدPCنسخه 

مانند برخي . ردازنده سازگار با اينتل نياز داردکامپيوتر شما به يک پ : x٨٦پردازنده سازگار با  ·
البته (هاي موجود براي نصب لينوکس ردهت نياز نداريد  هاي تجاري، شما به جديدترين پردازنده  عامل  سيستم

من حتي پردازنده . هاي قديمي هم اجرا نماييد توانيد لينوکس ردهت را روي پردازنده شما مي!). اشکالي ندارد
هاي آن ديده ام ولي هرگز سعي نکرده ام لينوکس ردهت را روي  افزار  را در ليست سازگاري سخت اينتل٨٠٣٨٦

حداقل پردازنده اي که من براي نصب لينوکس ردهت توصيه ميکنم، ! کامپيوتري با آن مشخصات نصب نمايم
 . مگاهرتزي است٣٣٣يک پردازنده 

گام فرايند نصب کامپيوتر خود را با يک فالپي شما بايد قادر باشيد هن : CD-ROMدرايو فالپي و يا  ·
هاي  هاي شبکه و يا کامپيوتر در محيط( نداريد CD-ROMاگر درايو .  بوت نماييدCD-ROMديسک و يا درايو 

هاي نصب بر روي ديسک سخت   CDبه يک ارتباط شبکه براي نصب از روي شبکه و يا کپي محتويات ) قديمي
 .سيستم خود داريد

شما به يک ديسک سخت و يا يک پارتيشن از ديسک سخت که حداقل ) : Hard Disk(ديسک سخت  ·
ميزان حقيقي . البته اين فضا فقط براي حداقل نصب کافي خواهد بود.  مگابايت فضا داشته باشد نياز داريد٥٠٠

گابايت  م٢١٠٠نصب به صورت ايستگاه کاري به . فضايي که نياز خواهيد داشت بستگي به نوع نصب شما دارد
 . گيگابايت فضا نياز دارد٥به ) هاي منبع افزاري موجود و کد هاي نرم تمام بسته (و نصب بصورت کامل 

اگر .  مگابايت رم براي نصب لينوکس ردهت نياز خواهيد داشت٦٤شما حداقل به ) : RAM(حافظه  ·
 . مگابايت الزم خواهد بود١٢٨هاي گرافيکي هستيد   مايل به استفاده از محيط

. شما به يک مانيتور و صفحه کليد براي نصب نياز داريد! خوب معلوم است: صفحه کليد و مانيتور  ·
 به خوبي Xتوانيد لينوکس ردهت را از روي شبکه و با استفاده از ترمينال پوسته و يا ترمينال  شما بعدا مي
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 .اداره نماييد

) Alpha(هاي آلفا   مبتني بر پردازنده هاي کاري هايي از لينوکس ردهت براي نصب روي ايستگاه نسخه 
 .وجود دارند) Sparc(و اسپارک 

 

 

توانيد در آدرس  هاي سازگار با لينوکس ردهت را مي افزار  ليست سخت

http://www.redhat.com/hardwareببينيد . 

 

هاي موجود روي  در گاه( متصل است PCMCIA کامپيوتر شما به يک درگاه CD-ROMاگر درايو 
پشتيباني از .  را در هنگام نصب فعال نماييدPCMCIAشما بايد پشتيباني از ) هاي کيفي مپيوتر کا

PCMCIAهاي سازگار با اينتل موجود است هاي مبتني بر پردازنده   فقط براي کامپيوتر . 
توانيد بدون نياز به انجام کار   است، شما ميCD-ROMاگر کامپيوتر کيفي شما مجهز به يک درايو 

 است، شما بايد CD-ROMدر صورتي که فاقد درايو . اصي لينوکس ردهت را روي آن نصب نماييدخ
 . آن متصل است نصب نماييدPCMCIAلينوکس ردهت را از روي درايوي که به درگاه 

هاي مختلف به کامپيوتر کيفي با استفاده از   به شما امکان اتصال دستگاهPCMCIAهاي  درگاه
 پشتيباني PCMCIAلينوکس از صدها دستگاه مختلف . دهند ه کارت اعتباري ميهايي به انداز کارت

 کامپيوتر کيفي خود براي نصب لينوکس ردهت از انواع PCMCIAتوانيد از درگاه  شما مي. کند مي
 :مختلفي از دستگاهها شامل

 CD-ROMدرايو  ·

 کارت شبکه  ·

 در لينوکس پشتيباني PCMCIAهاي  ستگاهدر صورتي که مايليد بدانيد کداميک از د. استفاده نماييد
در هر .  را ببينيدusr/share/doc/kernel-pcmcia-cs/ واقع در مسير SUPPORTED.CARDSشوند، فايل  مي

چگونگي . صورت جهت استفاده از اين درگاه براي نصب لينوکس به ديسکت پشتيباني آن نياز داريد
 .ها بعدا شرح داده خواهد شد ايجاد اين ديسکت

 شروع نصب 
در . توانيد نصب را شروع کنيد اگر فکر مي کنيد نوع نصب مورد نياز خود را انتخاب کرده ايد، مي

. هاي قبلي خود را تغيير دهيد انتخاب) Back(توانيد با کليک روي دگمه بازگشت  بيشتر بخشها شما مي
وع شد، ديگر امکان افزاري روي ديسک سخت شر هاي نرم البته پس از اينکه مرحله کپي بسته 

در صورتي که نياز به تغييري داشته باشيد، بايد آنرا پس از اتمام نصب لينوکس . بازگشت وجود ندارد
 .عامل انجام دهيد و از داخل خود سيستم

  نصب را داخل درايو قرار دهيدCD-ROMديسک 

 از ديسکت بوت توانيد بجاي آن دهيد، مي اگر عمل نصب را از ديسک سخت و يا شبکه انجام مي
هايي که نياز داريد، به بخش ايجاد  براي کسب اطالعات بيشتر در مورد ايجاد ديسک. استفاده نماييد

 .هاي نصب مراجعه نماييد ديسک
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هاي ويندوز اختصاص داده باشيد و  اين امکان وجود دارد که شما تمام ديسک سخت خود را به پارتيش

نصب بصورت ايستگاه کاري و سفارشي، . پس از نصب لينوکس باقي بماندمايل باشيد تا تمام اطالعاتتان 

دهند ولي فاقد امکان کسب فضاي خالي از پارتيشن  هاي موجود را به شما مي امکان حفظ پارتيشن 

براي کسب اطالعات بيشتر در مورد اختصاص فضاي اضافي . هاي موجود بدون از ميان بردن آنها هستند 

 .مراجعه کنيد" FIPSاستفاده از ابزار "س قبل از آغاز نصب، به بخش ديسک سخت به لينوک

 کامپيوتر خود را بوت کنيد

 .هنگامي که صفحه خوشامد گويي لينوکس ردهت را مشاهده کرديد به مرحله بعدي وارد شويد
صورتي در . هاي بايوس را به حالت اول برگردانيد توانيد گزينه  اگر نصب با موفقيت انجام شد شما مي

هاي نصب   وجود نداشت، بايد ديسکتCD-ROMکه حتي با تنظيم اين گزينه ها امکان بوت از روي 
هاي از روي  براي نصب (bootnet.img، )هاي معمولي براي کامپيوتر (boot.imgهاي  را از روي فايل

چگونگي . نماييد نصب قرار دارند، ايجاد CDکه روي ) هاي کيفي براي کامپيوتر (pcmcia.imgيا ) شبکه
ها، آنها را در درايو قرار داده و  پس از ايجاد ديسکت. ها شرح داده خواهد شد ايجاد اين ديسکت

 .کامپيوتر خود را بوت کرده و نصب را ادامه دهيد
 

 

فعال .  شما قابل بوت نباشدCD-ROMبينيد، ممکن است درايو  مد گويي را نميآ اگر شما صفحه خوش

تواند به شما براي ادامه نصب  هاي بوت مي   و يا ايجاد ديسکتCD-ROMاز روي درايو کردن گزينه بوت 

کامپيوتر خود :  به صورت مقابل عمل کنيد CD-ROMبراي فعال کردن گزينه بوت از روي . کمک کند

 براي ورود. خواهيد ديد) setup(اندازي کرده و در صفحه نخستين پيامي براي ورود به صفحه نصب  را راه

هاي موجود به  در گزينه .  را فشار دهيدDEL ويا F٢ يا F١هاي  به برنامه نصب بايوس کافي است کليد

پس از آنکه آنرا پيدا کرديد، اولويت .  و يا چيزي مشابه آن بگرديدBoot Optionsدنبال موردي با عنوان 

 . شويدتغييرات را ذخيره کرده و خارج.  تنظيم کنيدCD-ROMنخست آنرا روي درايو 

 اعالن بوت

در صورتي که کامپيوتر .  را براي ورود به نصب گرافيکي، فشار دهيدEnterدر جلوي اعالن بوت کليد 
دهد، به قسمت  را نمي)  پيکسل٦٠٠ در ٨٠٠ بيتي و وضوح ١٦رنگ (شما اجازه نصب بصورت گرافيکي 

 . زبان انتخاب کنيدشود يک از شما خواسته مي. مراجعه نماييد" انتخاب انواع ديگر نصب"

 انتخاب انواع ديگر نصب

برخي مواقع . توانيد به راحتي نصب را بصورت گرافيکي انجام دهيد در بيشتر کامپيوتر ها شما مي
افزار  همچنين با اينکه هنگام نصب سخت. کارت گرافيکي شما ممکن است اين حالت را قبول نکند

 مواقع ديسک سخت، کارت شبکه و يا يکي از ممکن است برخي شود، کامپيوتر شما شناسايي مي
 .هاي حياتي ديگر شناسايي نشده و به اطالعات مخصوصي هنگام بوت نياز داشته باشد افزار سخت

 ،توانيد نصب لينوکس ردهت را بوسيله آن شروع کنيد هايي که شما مي  در اينجا ليستي از انواع گزينه
ين گزينه ها استفاده کنيد که گزينه گرافيکي دچار اشکال شود در صورتي از ا پيشنهاد مي. وجود دارد

 ). افزار شناسايي نمي شود مانند هنگامي که صفحه از گاربيج پر شده و يا سخت(شود 
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· text : توانيد با تايپ  شما ميtextاز اين گزينه .  جلوي اعالن نصب بصورت متني را آغاز نماييد
با اين .  برنامه نصب نتوانسته کارت گرافيک شما را شناسايي نمايدهنگامي استفاده نماييد که به نظر ميرسد

 .کند نيست ولي بخوبي کار مي! نوع نصب برنامه نصب چندان خوشگل
· lowres :  اين گزينه براي .  پيکسل اجرا خواهد شد٤٨٠ در ٦٤٠با اين گزينه، برنامه نصب در وضوح

 .کند وضوح را پشتيباني ميهايي است که کارت گرافيک آنها فقط اين  کامپيوتر
· expert : هاي شما را به خوبي  افزار کنيد برنامه نصب نمي تواند سخت در صورتي که حس مي

افزار نمي پردازد و شما  با اين گزينه برنامه نصب به شناسايي سخت. شناسايي کند از اين گزينه استفاده نماييد
 .را شخصا انتخاب کنيد... توانيد نوع ماوس، مقدار حافظه کارت گرافيکي و مي

· nofb : اين گزينه حالت  تايپبا frame buffer نمايش صفحه  براي جلوگيري از برخي اشکاالت در
 .شود فعال مي غير

· linuxdd : در صورتي که يک ديسک درايور لينوکس براي نصب داريد، از اين گزينه استفاده نماييد. 

هاي ديگري به اعالن بوت لينوکس، آنرا وادار به شناسايي  نهتوانيد با اضافه نمودن گزي همچنين شما مي
مثال در صورتي که برنامه نصب اندازه ديسک سخت شما را تشخيص . افزار خود نماييد صحيح سخت

شما به . توانيد با مشخص کردن تعداد سيلندر، هد و سکتورها سايز آنرا تعيين کنيد دهد، مي نمي
 ٧٢٠،٣٢،٦٤=linux hd: ي خود را به هسته لينوکس ارجاع دهيد ها توانيد گزينه  صورت زير مي

.  سکتور است٦٤ هد و ٣٢ سيلندر، ٧٢٠در اين مثال شما به هسته ميگوييد که ديسک سخت من داراي 
توانيد از روي مستندات موجود با ديسک سخت خود و يا از روي برچسب  اين مشخصات را مي

 .چسبانده شده روي آن بدست آوريد

 ها سي فايلبرر

هاي نصب براي  شود که فايل  قبل از شروع برنامه نصب، از شما پرسيده مي٩ در لينوکس ردهت
هاي شما صحيح  در صورتي که مطمئن نيستيد ديسک. صحت و درستي آنها بررسي شوند يا خير

در صورتي که . د بودالبته اين کار زمانبر خواه. توانيد با اين گزينه آنها را بررسي نماييد هستند يا نه، مي
 . را انتخاب کنيد تا برنامه نصب آغاز شودSkipبه صحت آنها اطمينان داريد به سادگي گزينه 

 صفحه خوشامد گويي 

 . کليک نماييدNextفقط کافي است روي کليد . کند اين صفحه آغاز فرايند نصب را به شما اعالم مي

 انتخاب زبان 

زبان مورد . شود، انتخاب زبان برنامه نصب است لي که پرسيده ميپس از آغاز برنامه نصب، اولين سوا
 . کليک نماييدNextنظر خود را انتخاب نموده و روي گزينه 

 انتخاب صفحه کليد 

 .هاي انگليسي  کليد و با کليد١٠٥مثال صفحه کليد . نوع صفحه کليد خود را انتخاب نماييد
 ماوس 

 و ٢/PSهاي درگاه سريال و  انواع ماوس.  انتخاب نماييدنوع ماوسي که سيستمتان نصب شده است را
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USBتوانيد با انتخاب گزينه  در صورتي که ماوس شما دو کليد دارد، مي. شوند  پشتيباني ميEmulate ٣ 

buttons هنگام استفاده با نگه داشتن کليد ،Shiftکليد سوم . ، کليد سوم ماوس را شبيه سازي نماييد
 .باشد هاي کاربردي لينوکس مورد نياز مي  توسط برخي از برنامه

 )Install Type(انتخاب نوع نصب 

در صورتي که لينوکس اکنون .  در اين مرحله نوع نصب مورد نياز براي خود را بايد انتخاب نماييد
روي سيستم شما نصب شده و مايليد آنرا به نسخه جديد ارتقا دهيد، کافي است نصب نوع ارتقا 

)Upgrade ( انتخاب نماييدرا. 
 

 

با نصب به .  را داشته باشد٢,٠براي نصب به صورت ارتقا، لينوکس موجود شما حداقل بايد هسته نسخه 

محل اين .  ذخيره خواهد شدfilename.rpmsaveهاي پيکريندي شما بصورت  صورت ارتقاع تمامي فايل

هاي  هسته جديد را نصب کرده و برنامه برنامه ارتقا . شود  نوشته ميtmp/upgrade.logها در مسير  فايل

اين . هاي اطالعات شما بدون تغيير باقي خواهند ماند فايل. کند افزاري تغيير يافته را نيز نصب مي نرم

 .نصب زمان بيشتري نياز دارد

 

 

 Disk  بندي ديسک سخت خود و استفاده از ابزار بندي را براي ياديري چگونگي پارتيشن قسمت پارتيشن

Druidمطالعه نماييد . 

 

اين گزينه ها به . هاي زير را انتخاب نماييد توانيد يکي از گزينه براي نصب بصورت جديد مي
 :نيز موسوم هستند) Installation Classes" (هاي نصب کالس"

هاي  بندي نموده و بسته  کامپيوتر شما را بصورت خودکار پارتيشن): Workstation(ايستگاه کاري  ·
 نصب KDE و يا GNOMEهاي گرافيکي  يکي از محيط. کند زاري الزم براي يک ايستگاه کاري را نصب مياف نرم

 محيط GNOMEمحيط . کند هاي الزم براي اجراي آنها را فراهم مي  ساختارX Windowخواهند شد و برنامه 
 .ب نماييد را نيز نصKDEتوانيد پس نصب محيط  شما مي. گرافيکي پيش گزيده لينوکس ردهت است

 

 

هر گونه پارتيشن لينوکس موجود روي ديسک سخت و فضاي خالي ديسک سختتان به نصب 

Workstation و يا Personal Desktopدر صورتي که روي کامپيوترتان پارتيشن .  اختصاص خواهند يافت

قادر خواهيد هاي ويندوز موجود باشند، برنامه نصب آسيبي به آنها نخواهد رساند و پس از نصب شما  

بندي نشده روي  در صورتي که هيچگونه فضاي پارتيشن. بود از لينوکس در کنار ويندوز استفاده نماييد

هاي ويندوز اختصاص داده شده، شما بايد از ابزار  ديسک سخت شما وجود ندارد و تمام فضا به پارتيشن 

FIPSهاي ويندوز  رت شما تمام پارتيشن در غير اينصو.  که بعدا شرح داده خواهد شد استفاده نماييد

 .خود را از دست خواهيد داد

 

هاي مورد نياز جهت يک کامپيوتر سرويس دهنده را نصب  اين نصب بسته ) : Server(سرويس دهنده  ·
 را نصب X Windowاين نصب برنامه ...). هاي سرويس دهنده وب، پست الکترونيک، فايل و مانند برنامه . (کند مي
در صورتي که نياز به محيط گرافيکي داريد بايد آنرا بعدا نصب نماييد و يا کار کردن با خط فرمان را . کند نمي

ها را به لينوکس  اين نصب تمام اطالعات موجود در ديسک سخت را پاک کرده و تمام ديسک! ياد بگيريد
 .دهد اختصاص مي
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نده تمام اطالعات موجود روي ديسک نصب بصورت سرويس ده: حواستان بود؟ اگر متوجه نشده ايد 

هاي موجود ويندوز را حفظ نماييد، هنگام  در صورتي که نياز داريد پارتيشن ! سخت را پاک خواهد کرد

را انتخاب نکنيد و خودتان بصورت دستي ) Automatic Partitioning(بندي خودکار  نصب پارتيشن

 .هاي خالي را به لينوکس اختصاص دهيد فضا

 

اين نصب همانند نصب نوع ايستگاه کاري است با اين تفاوت ) : Personal Desktop(تر شخصي کامپيو ·
کند و در صورتي که لينوکس را  هاي شخصي الزم نيستند را نصب نمي که برخي ابزارها که براي کامپيوتر

 . خواهد شدنيز فعال) IrDa( و مادون قرمز PCMCIAکنيد، پشتيباني از  روي يک کامپيوتر کيفي نصب مي
هاي  با انتخاب اين نوع نصب شما امکان انتخاب تک تک بسته ) : Custom(نصب بصورت سفارشي  ·

 .بندي دستي را خواهيد داشت افزاري مورد نياز و پارتيشن نرم
 

 

با اين گزينه دست شما . در صورتي که کاربري حرفه اي هستيد، نصب نوع سفارشي را انتخاب نماييد

 !ود و از اينکه بهتر ميفهميد هنگام نصب چه ميگذرد حال بهتري خواهيد داشتبازتر خواهد ب

 ) Partitioning(بندي  انتخاب استراتژي پارتيشن

 :بندي ديسک سخت خود پيش رو داريد شما دو راه براي انتخاب نوع پارتيشن
ا انجام خواهد بندي را براي شم برنامه نصب بصورت خودکار عمل پارتيشن: بندي خودکار  پارتيشن ·

هاي لينوکس موجود روي ديسک سخت پاک شده و فضاي خالي ايجاد شده  با اين انتخاب تمام پارتيشن . داد
 .بندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت براي پارتيشن

 براي انجام عمل Disk Druidبا انتخاب اين گزينه ابزار  : Disk Druidبندي دستي توسط ابزار  پارتيشن ·
 . استfdiskکار کردن با اين ابزار ساده تر از . بندي اجرا خواهد شد پارتيشن

 . کليک کنيدNextپس از انتخاب گزينه مناسب، جهت ادامه روي کليد  
هاي زير  بندي خودکار را انتخاب نموده ايد، امکان انتخاب گزينه  اگر پارتيشن :بندي  انجام پارتيشن ·

 :موجود است
o  اي لينوکس موجود ه پاک کردن تمام پارتيشن)Remove all Linux partitions on this 

system :( هاي غير لينوکسي روي سيستم باقي خواهند  هاي ويندوز و پارتيشن  با انتخاب اين گزينه پارتيشن
 .ماند

o  تمام پارتيشن ها و اطالعات موجود از ميان : هاي موجود پاک کردن تمام پارتيشن
 .خواهند رفت

o يشن ها و استفاده از فضاي خالي موجود حفظ تمام پارت)Keep all partitions and use 

existing free space :(بندي نشده روي  اين گزينه به شرطي کار خواهد کرد که شما فضاي خالي کافي پارتيشن
 .ديسک سخت خود داشته باشيد

سکي را که مايل به توانيد دي در صورتي که شما داراي چند ديسک سخت روي سيستمتان هستيد، مي
 را براي بررسي نتيجه Reviewگزينه . نصب لينوکس ردهت روي آن هستيد، انتخاب نماييد

 .٣-٢تصوير . بندي خودکار و تغيير آن در صورت لزوم فعال باقي بگذاريد پارتيشن
. دهيد غييرکنيد، ت هايي را که انتخاب مي توانيد پارتيشن بندي انجام شده، شما مي پس از بررسي پارتيشن

ها را در برخواهد گرفت و يک  که تمام برنامه(/) بندي خودکار حداقل يک پارتيشن ريشه  پارتيشن
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پارتيشن معموال دو برابر ميزان حافظه فيزيکي دستگاه اين اندازه .  ايجاد خواهد کردswapپارتيشن 
جهت  . مگابايت خواهد بود٢٥٦ داريد، اندازه اين پارتيشن RAM مگابايت ١٢٨مثال اگر شما . باشد مي

 . کليک کنيدNextادامه روي کليد 
 

 

 را انتخاب نموده ايد، براي اطالعات Disk Druidبندي با استفاده از ابزار  در صورتي که انجام پارتيشن

 .بندي ديسک سخت مراجعه نماييد بيشتر به بخش پارتيشن

 

 

با ايجاد اين پارتيشن، تمام اطالعات کاربران . اييدايجاد نم/ homeشود يک پارتيشن به نام  توصيه مي

روي آن قرار خواهد گرفت و در صورتي که در آينده نياز به فرمت و نصب مجدد سيستم باشد، اطالعات 

 .کاربران و تنظيمات محيط کاربري آنها باقي خواهند ماند

 

 بندي هنگام نصب لينوکس ردهت پارتيشن    ٣-٢تصوير 

 )Boot Loader( بوت کننده انتخاب برنامه

در صورتي که برنامه .  را انتخاب نماييدLILO و يا GRUBهاي  توانيد يکي از برنامه  در اين مرحله مي
توانيد از  بوت کننده قبال نصب شده و يا مايليد لينوکس ردهت را از روي ديسکت بوت نماييد، مي

 : محل استقرار برنامه بوت کننده را معين کنيدتوانيد همچنين مي. نصب برنامه بوت کننده پرهيز کنيد
اين . شود نصب برنامه بوت کننده در اين مکان توصيه مي) : Master Boot Record(بوت رکورد اصلي  ·

 .هاي نصب شده را بدست گيرند عامل  شود تا گراب و ليلو فرايند بوت تمام سيستم کار باعث مي
در صورتي که برنامه بوت ديگري روي ) : First Sector of Boot Partition(سکتور اول پارتيشن بوت  ·
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هاي  توانيد برنامه نصب را وادار به نصب شدن در سکتور نخست پارتيشن  سيستم شما فعال است، مي
 .با اين کار برنامه بوت کننده براي بوت لينوکس ردهت به گراب يا ليلو مراجعه خواهد کرد. لينوکس خود نماييد

 

 

 را انتخاب نموده ايد، براي اطالعات Disk Druidبندي با استفاده از ابزار  که انجام پارتيشندر صورتي 

 .بندي ديسک سخت مراجعه نماييد بيشتر به بخش پارتيشن

 

 

توانيد کلمه  باشد، مي درصورتي که برنامه بوت کننده گراب را انتخاب کرديد که پيش گزيده نيز مي

هاي  توانيد از آسيب رسيدن به سيستم با ارسال گزينه  با اين کار مي. عبوري به آن اضافه نماييد

هاي بوت کننده  برنامه . عامل بدون درخواست کلمه عبور جلوگيري کنيد خطرناک به هسته سيستم

 .گراب و ليلو در اين فصل شرح داده خواهند شد

 

اين در صورتي نياز خواهد بود که . (دعامل اضافه نمايي هايي را به هسته سيستم توانيد پارامتر شما مي
 نوع CD-Writerبراي مثال در صورتي که يک دستگاه ). افزار شما به طور صحيح شناسايي نشود سخت
IDEهايي درايو را  توانيد با ارسال پارامتر  داريد و مايليد در حالت شبيه سازي اسکازي کار کند، مي

شود را  اي که سيستم از روي آن بوت مي گزيده ارتيشن پيشتوانيد پ شما مي. مجبور به اين کار نماييد
 . آن نيز وجود دارد) label(هچنين امکان تغيير برچسب . انتخاب نماييد

 )Network Configuration(پيکربندي شبکه  

اين تنظيمات فقط براي . شود تا شبکه خود را پيکربندي نماييد در اين قسمت از شما درخواست مي
توانيد با کليک  کنيد، مي استفاده مي) Dialup(بندي تلفني  در صورتي که از شبکه. باشد يشبکه محلي م

هچنين در صورتي که کامپيوتر شما به شبکه متصل .  بسادگي از اين مرحله عبور نماييدNextروي 
 .نيست، از اين مرحله عبور نماييد

که شما ) Static(بصورت ثابت : شود هاي شبکه به دو روش به سيستم شما اختصاص داده مي آدرس
 که هنگام بوت آدرس کامپيوتر شما را تعيين DHCPکنيد و يا با استفاده از سرويس دهنده  آنرا تايپ مي

 اختصاصي و ثابت کامپيوتر خود و IP و يا آدرس DHCPبراي کسب اطالعات سرويس دهنده . کند مي
توانيد انتخاب نماييد که  همچنين مي. جعه نماييدساير اطالعات مورد نياز شبکه به مدير شبکه خود مرا

کنيد، معموال مايليد اين کار  اگر از شبکه محلي استفاده مي(شبکه شما در هنگام بوت فعال شود يا نه 
 را فعال manuallyدر صورتي که ورود آدرس ثابت را انتخاب نموده ايد، بايد گزينه  ).صورت گيرد

 .٤-٢تصوير. نماييدنموده و اطالعات زير را وارد 
اين . اين آدرس از چهار بخش عددي که توسط نقطه از هم جدا شده اند تشکيل شده است : IPآدرس  ·

 . است١٠,٠,٠,١٢ خصوصي IP يک آدرس مثاال. شماره در حقيقت نشاني کامپيوتر شما در شبکه است
· Netmask :  براي تعيين اينکه کدام قسمت آدرسIPآن آدرس کامپيوتر  شماره شبکه و کدام قسمت 

لينوکس ردهت اين شماره را براي شما .  است٢٥٥,٠,٠,٠ شماره Aيک مثال براي يک شبکه کالس . ميزبان است
 .حدس خواهد زد

· Network : براي مثال اگر شما آدرس . کند شماره شبکه را مشخص ميIP را روي ١٠,٠,٠,١٢ شماره 
 ).١٠,٠,٠,٠همچنين ( خواهد بود ١٠ره شبکه داشته باشيد، شما) ٢٥٥,٠,٠,٠(يک شبکه کالس آ 

· Broadcast :  يک شمارهIPبراي يک شبکه .  است که براي انتشار اطالعات روي شبکه بکار ميرود
 . خواهد بود١٠,٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥ شماره انتشار ١٠کالس آ با شماره شبکه 
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· Hostname :  اين نامي است که کامپيوتر شما در يک حوزه)Domain ( شود شناخته ميتوسط آن .
 قرار داشته باشد، نام ميزبان truedata.com ناميده شود و در حوزه memphisبراي مثال اگر کامپيوتر شما 

)Hostname ( کامل شماmemphis.truedata.comخواهد بود . 
· Gateway :  يک آدرسIP کند هاي خارج از شبکه محلي شما عمل مي  که به عنوان دروازه اي به شبکه .

باشد که بسته ها را بين شبکه محلي شما و اينترنت مسيريابي  مي) Router(موال يک ميزبان يا مسيرياب مع
 .کند مي

· Primary DNS :  آدرسIP هاي  هاي کامپيوتر به آدرس  کامپيوتري است که عمل ترجمه نامIP را 
هاي دوم و  اي سرويس دهنده شما ممکن است دار.  نام داردDNSاين کامپيوتر سرويس دهنده . دهد انجام مي

 . باشيد که در صورت موجود نبودن هريک ديگري عهده دار کار ترجمه باشدDNSسوم 

 پيکربندي شبکه هنگام نصب لينوکس ردهت     ٤-٢تصوير 

 )Firewall(انتخاب پيکربندي ديوار آتش 

اده از يک ديوار آتش استف. در اين مرحله از نصب بايد ديوار آتش سيستم خود را پيکربندي نماييد
در صورتي که شما به اينترنت و يا يک شبکه . براي حفظ امنيت کامپيوترتان الزامي و بسيار مهم است

هاي نفوذ به سيستم  لينوکس شما را محدود  تواند راه شويد، ديوار آتش مي عمومي ديگر متصل مي
 :ار داريدهاي زير را در اختي براي پيکر بندي ديوار آتش، انتخاب. نمايد

 اين گزينه را در صورتي انتخاب کنيد که از سيستم لينوکس خود براي اتصال به :)High(ال امنيت با ·
خواهيد از سيستمتان به عنوان سرويس دهنده  در صورتي که مي. کنيد استفاده مي... اينترنت براي مرور وب و

. اب اين گزينه، تنها برخي اتصاالت پذيرفته ميشوندبا انتخ. در شبکه استفاده نماييد از اين گزينه استفاده نکنيد
 پذيرفته ميشوند و بقيه DHCPهاي   و پاسخ DNSبراي اتصال به اينترنت و يک شبکه بندي ساده فقط اتصاالت 
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 .اتصاالت در ديوار آتش حذف خواهند شد
تيابي به  اين سطح امنيت را در صورتي انتخاب نماييد که مايليد دس ):Medium( امنيت متوسط ·

اين انتخاب ). ١٠٢٣هاي زير  بطور استاندارد شماره پورت. ( را ببنديدTCP/IPهاي  برخي از شماره پورت 
 را خواهد X و سرويس دهنده قلم Xهاي راه دور  ، سرويس گيرنده NFSهاي سرويس دهنده  دستيابي به پورت

 .بست
نتخاب نماييد که به يک شبکه عمومي  اين گزينه را در صورتي ا):No Firewall (شبدون ديوار آت ·

. هاي ورودي به سيستمتان را حذف نماييد متصل نيستيد و قصد نداريد در شبکه محلي، هيچ يک از درخواست
خواهيد در سطح شبکه ارائه نماييد و  هايي را راه اندازي نماييد که مي توانيد فقط سرويس البته شما همچنان مي

 .بياندازيدهاي ديگر را از کار  سرويس 

توانيد روي دگمه  هاي خاص را فراهم نماييد، مي در صورتي که مايليد دسترسي به برخي سرويس
 ،DHCPهاي  هاي ورودي براي سرويس کليک کنيد و پذيرش درخواست) Customize(سفارشي کردن 

SSH، Telnet، WWW، Mail و FTPهايي که  رتتوانيد ليستي از شماره پو همچنين مي.  را فراهم نماييد
 به شما etc/servicesفايل .. با کاما از هم جدا شده اند را براي باز کردن دسترسي به آنها، وارد نماييد

 .٥-٢تصوير . هايي مرتبط هستند هايي به چه پورت دهد که چه سرويس نشان مي
 

 

.  نوشته ميشوندetc/sysconfig/ipchainsبا تنظيم قواعد ديوار آتش در اين مرحله، اين تنظيمات در فايل 

 در هنگام بوت سيستم اعمال etc/init.d/ipchains در مسير ipchainsاين قواعد بوسيله اسکريپت آغازگر 

اين به شما . من توصيه ميکنم براي تغيير قواعد ديوار آتش خود اين فايل را اصالح نماييد. ميشوند

 .ن قواعد در آن اعمال خواهند شدشود، اي دهد که هر گاه سيستم شما بوت مي اطمينان مي

 

 ) Language Support(هاي قابل پشتيباني  انتخاب زبان

در صورتي که به . در اين مرحله از نصب زباني که در ابتداي نصب انتخاب کرديد، انتخاب شده است
 . کنيدتوانيد با کليک کردن روي گزينه کنار آنها، آنها را انتخاب هاي ديگري نياز داريد، مي زبان

 ) Time Zone(انتخاب موقعيت زماني 

 ٣:٣٠موقعيت زمانی ايران . توانيد از ليست پايين صفحه انتخاب نماييد موقعيت زماني کشور خود را مي
توانيد موقعيت  همچنين با کليک کردن روي نقاط موجود روي صفحه مي. از وقت گرينويچ است

توانيد موقعيت زماني خود را به توجه به   شما ميUTC Offsetاز صفحه . زماني خود را انتخاب نماييد
 .تنظيم نماييد) GMT(فاصله زماني آن از گرينويچ 

 )Set root password(تنظيم کلمه عبور ريشه 

رمز عبور ريشه امکان  .تعيين نماييد) root(در اين مرحله شما بايد يک رمز عبور جهت کاربر ريشه 
بدون آن و قبل از اضافه نمودن کاربران ديگر . دهد را به شما ميکنترل کامل سيستم لينوکس ردهت 

رمز عبور ريشه را تايپ کنيد و در باکس زيرين آن، . شما هيچ گونه دسترسي به سيستم خودتان نداريد
 !دقت داشته باشيد کلمه عبور ريشه را بخاطر داشته و آنرا محرمانه نگهداريد. تکرار آنرا تايپ کنيد
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 انتخاب سطح امنيتي هنگام نصب لينوکس ردهت     ٥-٢تصوير 

 )Enable Authentication(فعال سازي احراز هويت 

 را که بصورت پيش گزيده فعال هستند، MD٥و ) shadow(در بيشتر شرايط، شما کلمات عبور سايه 
جلوگيري گزينه کلمات عبور سايه از امکان دسترسي به کلمات عبور رمز نگاري شده . کنيد انتخاب مي
 .وردآ بعمل مي

 

 

اين الگوريتم . باشد هاي مبتني بر يونيکس مي الگوريتم رمزنگاري کلمات عبور در لينوکس و سيستم 

هاي نخستين مبتني بر يونيکس استفاده ميشد، شده  که در سيستم) crypt(جانشين الگوريتم کريپت 

مات عبور بلندتر توسط کاربران ايجاد شود، امکان انتخاب کل  فعال ميMD٥هنگامي که گزينه . است

 .شود که عمل شکستن آنها دشوارتر است مي

 

در صورتي که شما داراي شبکه محلي با پشتيباني از انواع مختلف احراز هويت در سطح شبکه 
)Network-Wide Authentication (هاي زير را دارا هستيد هستيد، امکان استفاده از قابليت: 

· NIS ورتي که شبکه شما براي استفاده از سيستم اطالعات شبکه در ص:  فعال)Network Information 

System ( پيکربندي شده است، اين دگمه را انتخاب نموده و نام حوزهNISدهنده را وارد نماييد  و محل سرويس . 
· LDAP روي توانيد  در صورتي که سازمان شما اطالعات کاربران خود را اخذ کرده است، مي:  فعال

توانيد نام  شما مي.  کليک نماييدLDAPدگمه آن براي جستجوي اطالعات احراز هويت روي يک سرويس دهنده 
 . را براي پيدا کردن اطالعات مورد نياز سيستمتان وارد کنيدLDAPسرويس دهنده 

· Kerberos هاي احراز هويت در سطح شبکه ارائه  با کليک کردن روي اين دگمه، سرويس :  فعال ٥
توانيد اطالعات مورد نياز درباره يک  پس از فعال سازي کربروس، مي. شده توسط کربروس فعال ميشوند
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يک کامپيوتر  (KDC، )هاي کربروس گروهي از سرويس دهنده ها و سرويس گيرنده (کربروس ) Realm(رئالم 
اين کامپيوتر .  وارد نماييدرا) Admin Server(و سرويس دهنده مديريت ) کند هاي کربروس را صادر مي که بليط

 .کند  را اجرا ميkadmindديمن 
· SMB :  روي اين گزينه کليک کنيد تا از سرويس دهندهSamba براي اشتراک فايل و چاپگر با سيستم 

توانيد نام سرويس دهنده   استفاده نماييد، ميSMBدر صورتي که از احراز هويت . هاي ويندوز استفاده نماييد 
Samba در شبکه محلي و نام گروه کاري که مايليد کامپيوترتان به آن تعلق داشته باشد را وارد نماييد موجود. 

 )Select Packages(انتخاب بسته ها 

اين . شود افزاري که نصب خواهند شد به شما نشان داده مي هاي نرم در اين مرحله خالصه اي از بسته 
گزيده  توانيد ليست پيش مي. خاب نموده ايد، تفاوت دارندافزارها با توجه به نوع نصبي که شما انت نرم

. افزارها به شما نشان داده شود  کليک کنيد تا ليست کامل نرمCustomizeرا قبول کرده و يا روي گزينه 
ها نصب نمي شوند،  هاي خاصي داريد که در هيچيک از حالت افزار در صورتي که نياز به نصب نرم

 .٢-٢تصوير . اييداين گزينه را انتخاب نم
 

 

خواهيد تمام ابزارها و نقاط لينوکس را  در صورتي که فضاي کافي ديسک سخت در اختيار داريد و مي

را ) Everything(و انتخاب گزينه همه چيز ) Customize(امتحان کنيد، با انتخاب نصب بصورت سفارشي 

کنيد نياز به نصب تمام اين   را دنبال ميدر صورتي که مطالب اين کتاب. در پايين صفحه انتخاب نماييد

 .افزارها وجود ندارد نرم

  
هاي   زيرا برخي از برنامه. هاي کاري و اصلي خودداري کنيد همچنين از انتخاب اين گزينه در کامپيوتر

هاي امنيتي هستند و شما بدون اينکه واقعا به آنها نيازي داشته باشيد،  دهنده داراي ضعف  سرويس
 . گيگابايت فضا مصرف خواهد کرد٣نصب تمام اجزا حدود . ايد سيستم خود را به خطر انداختهامنيت 
 

 

اين . دهد  به شما امکان انتخاب بسته ها بصورت تک تک را ميSelect Individual packagesگزينه 

دين بسته افزاري از چن زيرا ممکن است يک بسته نرم. شود گزينه فقط براي افراد حرفه اي توصيه مي

 .تکي ايجاد شده باشد و عدم نصب هر يک در اجراي آن اختالل ايجاد خواهد کرد

 شروع کپي و نصب 

روي . باشد در اين مرحله برنامه نصب به شما اعالم خواهد کرد که آماده نصب اجزاي انتخاب شده مي
Next در . کنند ز به کپي شدن ميافزاري آغا هاي نرم  کليک کنيد سيستم فايل فرمت و آماده شده و بسته

اين . هاي ديگر نصب لينوکس را در درايو قرار دهيد اين قسمت از شما خواسته خواهد شد ديسک
 . دقيقه طول خواهد کشيد ٤٠-٢٠،بين CD-ROMقسمت بسته به سرعت پردازنده و درايو 

 )Boot Disk(ايجاد ديسک بوت 

کافي است يک . طراري سيستم خود را بوت کنيدتوانيد در موارد اض با استفاده از اين ديسکت مي
در صورتي که به اين ديسک نياز نداريد، گزينه .  کليک کنيدNextديسک داخل درايو قرار داده و روي 

No را انتخاب کرده و روي Nextکليک نماييد . 
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 انتخاب کارت گرافيکي

که اينار به درستي صورت در صورتي . احتماال لينوکس کارت گرافيک شما را شناسايي نموده است
  .توانيد از ليست نوع کارت گرافيکي و ميزان حافظه آنرا انتخاب نماييد نگرفته، مي

 تنظيم مانيتور

لينوکس بطور خودار مدل و فرکانس مانيتور شما را . در اين مرحله کار خاصي الزم نيست انجام دهيد
  . کليک نماييدNext کافي است بدون دستکاري هيچ چيز، روي. تشخيص خواهد داد

 )Color & Resolution(انتخاب رنگ و وضوح صفحه نمايش 

توانيد تعداد رنگها و وضوح صفحه نمايش خود را در  افزاري که داريد، مي با توجه به نوع سخت
توجه داشته باشيد تعداد . هاي ارائه شده مشاهده نموده و مقادير دلخواه خود را انتخاب کنيد ليست 

 اينچ، ١٥ يا ١٤با يک مانيتور . تر و وضوح باالتر باعث کم شدن سرعت کامپيوتر خواهد شدرنگ باال
هاي  وضوح مناسب براي مانيتور.  بيت خواهد بود١٦ پيکسل و رنگ ٦٠٠ در٨٠٠بهترين انتخاب وضوح 

 .  پيکسل است٧٦٨ در ١٠٢٤ اينچ، ١٧
در صورتي .  کليک نماييدTest Settingه در صورتي که مايليد نتيجه انتخاب خود را ببينيد، روي دگم

توانيد از ميان آنها، يکي را   را نصب کرده ايد، در اين مرحله ميKDE و GNOMEکه هر دو محيط 
و ) ٣سطح اجرايي (هم بصورت متني ) login(گزيده انتخاب کنيد و نحوه ورود به سيستم  بعنوان پيش

 . کليک کنيدNextجهت ادامه روي . قابل تنظيم خواهد بود) ٥سطح اجرايي (گرافيکي 

 پايان نصب

کافي است . گويد در اين مرحله برنامه نصب پايان يافتن نصب لينوکس ردهت را به شما تبريک مي
ديسک نصب لينوکس از درايو خارج شده و سيستم راه اندازي خواهد .  کليک کنيدExitروي دگمه 

صب کرده باشيد، يک صفحه گرافيکي ظاهر شده و از هاي ليلو يا گراب را ن اگر يکي از برنامه . شد
هاي باال و پايين  بـوسيـله کـليد. عامل مورد نظر خود را انتخاب نـمـاييد خواهد سيستم شما مي

 .٦-٢ را فشار دهيد، تصوير Enterپس از انتخاب کليد . توانيد اين کار را انجام دهيد مي
 باشيد، نحوه بوت شدن آن ممکن است برايتان کميدر صورتي که تا کنون با لينوکس کار نکرده 

مثال . گذرد کامال آگاه ميسازد لينوکس در هنگام بوت شدن، کاربر را از آنچه مي. عجيب به نظر برسد
. کند ها متصل شده و يا يک سرويس خاص شروع به کار مي دانيد در چه مرحله اي پارتيشن شما مي

در صورتي که در لينوکس کامپيوتر در مرحله اي از کار . ستيددر ويندوز شما از اين امکان محروم ه
در صورتي که هنگام بوت . توانيد بفهميد که اشکال کار در کجا بوده است متوقف شود، کامال مي

پس از چند ثانيه فرايند بوت به . ويندوز کامپيوتر قفل کند، فهميدن اشکال بسيار مشکل خواهد بود
 . رسد ود به سيستم مياتمام رسيده و نوبت به ور

با توجه به اينکه نحوه ورود به سيستم را بصورت متني يا گرافيکي انتخاب کرده باشيد، يا صفحه 
جهت . گرافيکي ورود به سيستم ردهت را خواهيد ديد و يا يک اعالن ساده متني ورود به سيستم
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 .صل سوم مراجعه نماييديادگيري در مورد چگونگي ورود به لينوکس ردهت و استفاده از آن به ف
در صورتي که ورود به سيستم را در حالت گرافيکي انتخاب کرده باشيد، پس از اولين بوت، ويزاردي 

خواهد تا تنظيمات مربوط به زمان و تاريخ و عضويت در شبکه ردهت  آغاز به کار کرده و از شما مي
براي آنکه بتوانيد از سيستم لينوکس . و همچنين اضافه کردن يک کاربر عادي به سيستم را انجام دهيد

. حتما بايد يک حساب کاربري عادي براي آن ايجاد کنيد ردهت خود بصورت روزمره استفاده کنيد،
 . توانيد اين کار را انجام دهيد اکنون مي

 

 

 صفحه ابتدايي بوت لينوکس ردهت     ٦-٢تصوير 
 

م کاربري و کلمه عبور را تايپ کنيد تا از اين پس هاي مربوطه نام واقعي کاربر، نا کافي است در باکس
کنند، براي  در صورتي که چند نفر از کامپيوتر شما استفاده مي. بتوانيد با اين کاربر وارد سيستم شويد

 ).٧-٢تصوير . (توانيد يک حساب کاربري ايجاد کنيد هر يک مي
 براي اين Users and Groupsنيد از ابزار توا براي اضافه کردن کاربران بيشتر، پس از ورود به سيستم مي

 . کار استفاده کنيد
افزاري گرفتيد، ابزاري به نام  اگر پس از نصب لينوکس ردهت تصميم به حذف يا اضافه کردن سخت

افزار جديد را  وجود دارد که هنگام بوت سيستم به شما اجازه پيکربندي سخت) kudzu(کودزو 
 . اضافه يا حذف شده را تشخيص خواهد دادافزار ت سخ کودزو بصورت خودکار.دهد مي

هنگام بوت شدن سيستم شما : افزار با استفاده از کودزو  پيکربندي مجدد سخت ·
افزاري را حذف يا اضافه کرده  ممکن است سخت. توانيد در سيستم خود تغييراتي اعمال نماييد مي

. آن هنگام بوت خاموش نماييدباشيد، و يا بخواهيد يک سرويس سيستمي را بعلت متوقف شدن 
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هاي  افزار خود را تغيير دهيد و سرويس توانيد هنگام بوت سيستم، سخت بوسيله کودزو، شما مي
 Press 'I' to"جهت ورود به کودزو کافي است هنگام بوت به پيغام  .سيستم خود را پيکر بندي نماييد

enter interactive startup "ليد توجه کرده و با فشار دادن کIابتدا ابزار شناسايي .  وارد آن شويد
افزار جديد و يا حذف شدن يک  افزار کودزو شروع به جستجو و بررسي وجود سخت سخت
 .دهد در صورت پيدا کردن چنين مواردي، به شما امکان پيکربندي آن را مي. افزار مينمايد سخت
 

 

  ايجاد کاربر عادي هنگام اولين بوت    ٧-٢تصوير 
 

براي . شود ها آغاز مي افزارها به پايان رسيد، بخش پيکربندي سرويس ي که پيکربندي سختهنگام
اين بهترين روش براي توقف موقت يک سرويس . شود ها از شما سوال مي تک سرويس اجراي تک

 . کند است که هنگام بوت کامپيوتر را متوقف مي
 

 

 .وکس ردهت آنرا مجددا پيکريندي نماييدبراي رفع اشکال يک سرويس، بايد پس از ورود به لين

 

 

افزاري را حذف يا اضافه کنيد، هنگام بوت، کودزور بطور  در صورتي که سختهمانطور که گفته شد، 

 .کند دهد و ابزار پيکربندي را اجرا مي خودکار آنرا تشخيص مي

 )Special Installation Procedures(هاي نصب ويژه  پروسه
هاي نصب لينوکس ردهت براي نصب آن استفاده   CDتوانيد از  خواهيد و يا نمي يدر صورتي که نم

 . شود هاي ديگري براي نصب به شما نشان داده مي حل نماييد، در اين بخش راه
 نصب با استفاده از منابع ديگر
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 نداشته باشيد و يا CD-ROM شما خراب شده باشد و يا اصال درايو CD-ROMممکن است درايو 
هاي شبکه وجود دارد، نصب  خواهيد نسخه جديد لينوکس ردهت را که روي يکي از کامپيوتر مي

، )HTTP(توانيد لينوکس ردهت را از روي يک سرويس دهنده وب  در هريک از اين موارد، مي. نماييد
 ! و يا ديسک سخت نصب کنيدNFS، يک دايرکتوري به اشتراک گذاشته شده FTPسرويس دهنده 

 آغاز نصب

. هت آغاز هريک از اين انواع نصب، نياز داريد تا سيستم خود را با ستفاده از ديسکت بوت نماييدج
. هاي بوت به بخش مربوط به آن در اين فصل مراجعه نماييد جهت دانستن چگونگي ايجاد ديسکت

 boot.img براي نصب از روي شبکه و Bootnet.img(با توجه به نوع ديسک بوتي که در دست داريد 
 :، فرايند نصب را بصورت زير آغاز نماييد)براي نصب از روي ديسک سخت

 .ديسک فالپي را در سيستم قرار دهيد ·

 .بايد صفحه خوشامد گويي ردهت را مشاهده نماييد. سيستم را بوت نماييد ·

 .از شما خواسته خواهد شد تا زبان نصب را انتخاب نماييد.  را فشار دهيدEnterکليد  ·
 

 

 بايد کامپيوتر شما به شبکه محلي متصل شده باشد تا بتوانيد NFS و يا HTTP، FTPاده از جهت استف

انتظار نداشته باشيد . هاي نصب لينوکس است، دسترسي داشته باشيد به کامپيوتري که حاوي فايل

هاي  جهت نصب از روي ديسک سخت، فايل! بتوانيد با يک اتصال تلفني لينوکس ردهت را نصب نماييد

. کنيد صب بايد روي ديسک يا پارتيشني کپي شده باشند که لينوکس ردهت را روي آن نصب نمين

هاي نصب و قابل دستيابي کردن آنها به بخش  جهت اطالعات و جزئيات بيشتر در مورد کپي فايل

 .مراجعه نماييد" دهنده نصب برپايي سرويس"

 

 .تا نوع صفحه کليد را انتخاب نماييداز شما خواسته خواهد شد . زبان نصب را انتخاب کنيد ·

 .از شما خواسته خواهد شد تا نوع نصب را انتخاب نماييد. نوع صفحه کليد را نتخاب نماييد ·

 . و يا ديسک سخت خواهد بودNFS Image، FTP، HTTPگزينه شما . نوع نصب را انتخاب نماييد ·

 را TCP/IPبايد پروتکل ) FTP و NFS،HTTP(براي هريک از انواع نصب شبکه اي  : TCP/IPپيکر بندي  ·

جهت کسب اطالعات در مورد چگونگي پر کردن اطالعات مربوطه به بخش تنظيم . (پيکربندي و تنظيم نماييد

 .)شبکه هنگام نصب که قبل تر بررسي شد مراجعه نماييد

هاي  ل و يا سايت وبي که فايFTP، سايت NFSبايد نام سرويس دهنده : هاي نصب  تعيين محل فايل ·

در صورتي که از روي ديسک سخت در حال نصب هستيد، بايد . نصب روي آن قرار دارند را تعيين نماييد

 .هاي نصب بر روي آن قرار دارند را تعيين نماييد پارتيشن و دايرکتوري که فايل

هاي نصب پيدا شوند، نصب طبق روال عادي که در بخش پيش  در صورتي که فايل: ادامه نصب  ·

 .داده شد، ادامه پيدا خواهد کردتوضيح 

 .دهنده نصب لينوکس ردهت را فرا خواهيد گرفت در بخش بعدي چگونگي برپا کردن سرويس

 )Install Server(برپايي سرويس دهنده نصب 

 دارد، داريد و آن CD-ROMدر صورتي که شما يک اتصال شبکه محلي به کامپيوتري که درايو 
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 و يا وب را ارائه NFS، FTPهاي  فضاي خالي دارد و يکي از سرويس گيگابايت ١,٣کامپيوتر حدود 
توانيد از  به همين صورت نصب را مي. توانيد لينوکس ردهت را از روي آن نصب کنيد کند، مي مي

مراحل زير به شما امکان برپا کردن يک سرويس . روي يک پارتيشن جداي ديسک سخت انجام دهيد
 .دهد دهنده نصب لينوکس را مي

هاي  باشد، همانند نسخه   نصب ميCDبعلت اينکه اين نسخه از لينوکس ردهت داراي سه ديسک 
 را در سرويس دهنده قرار داده و عمليات نصب را انجام دهيد، بلکه ابتدا CDتوانيد يک  قديميتر نمي

ال براي مث. هاي نصب را در يک دايرکتوري در ديسک سخت کپي نماييد بايد تمام محتويات ديسک
 :توانيد بصورت زير عمل نماييد مي

$ mkdir /tmp/rh 

$ mount /mnt/cdrom 

$ cp -r /mnt/cdrom/* /tmp/rh 

$ umount /mnt/cdrom; eject /mnt/cdrom 

$ mount /mnt/cdrom 

$ cp -r /mnt/cdrom/* /tmp/rh  

$ umount /mnt/cdrom; eject /mnt/cdrom 

$ mount /mnt/cdrom 

$ cp -r /mnt/cdrom/* /tmp/rh  

هر گاه از شما در مورد بازنويسي .  عمليات کپي را انجام دهيدCDو بهمين ترتيب براي هر سه 
)Overwrite ( يک فايل سوال شد،پاسخYشود بايد  ها در آن کپي مي دايرکتوري که فايل.  را وارد نماييد

ها کپي  ر مثال باال تمام فايلد. هاي اصلي باشد  و برخي ديگر دايرکتوري RPMSداراي دايرکتوري 
هاي بعدي که بر  قدم. ميشوند که اين عمل مناسبي است تا از اشکاالت احتمالي خودداري گردد

 .خواهيد داشت، بسته به نوع سرويس دهنده نصبي است که از آن استفاده خواهيد کرد

 NFSسرويس دهنده 

اين . هاي نصب را به اشتراک بگذاريد ري فايل اضافه نماييد تا دايرکتوetc/exportsيک ورودي به فايل 
: هاي ديگر قابل دسترسي نمايد  خواندني براي کامپيوتر-ورودي بايد دايرکتوري نصب را بصورت فقط

tmp/rh    ro سپس سرويس NFS را با دستور etc/init.d/nfs restart در حالت کاربر ريشه )root ( مجددا
 باشد، دايرکتوري به اشتراک گذاشته memphisي که نام کامپيوتر شما حال، در صورت .راه اندازي نماييد

 . قابل دستيابي خواهد بودmemphis:/tmp/rhشده بصورت 

 سرويس دهنده وب

هاي  توانيد دايرکتوري فايل اگر کامپيوتر مورد نظر يک سرويس دهنده وب است، شما به سادگي مي
زير ز ايجاد دايرکتوري که در باال شرح داده شد، دستور براي مثال پس ا. نصب را قابل دسترسي نماييد

 :را تايپ نماييد
$ ln –s /tmp/rh   /var/www/html/rh 

دهنده نصب بصورت  سرويس  است،memphis.truedata.comدر صورتي که نام کامپيوتر 
http://memphis.truedata.com/rh  قابل دسترسي خواهد بودبرای سايرين. 

 FTPسرويس دهنده 

 است، عملياتي که بايد انجام دهيد مشابه FTPدر صورتي که کامپيوتر مورد نظر يک سرويس دهنده 
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 در خط راِزير هاي نصب، دستور  براي مثال پس از ايجاد دايرکتوري فايل. سرويس دهنده وب است
 : تايپ نماييدفرمان

$ ln -s /tmp/rh   /var/ftp/pub/rh 

 باشد، سرويس دهنده نصب بصورت memphis.truedata.comا  در صورتي که نام کامپيوتر شم
ftp://memphis.truedada.com/pub/rhقابل دسترسي خواهد بود . 

 نصب از روي ديسک سخت

براي . ( را کپي نماييدCD هر ISOبراي نصب از روي ديسک سخت شما نياز داريد که حتما تصاوير 
 tmp/rh/ در دايرکتوري ISOدر صورتي که تصاوير ). iso.cp /dev/cdrom /tmp/rh/cd١مثال تايپ کنيد 

 tmp/rh/ براي ابزار و dev/hda١/پارتيشن اول ديسک سخت شما موجود هستند، شما بايد آنرا بصورت 
 .براي تصاوير، به برنامه نصب معرفي نماييد

 مسائل و نکات مخصوص براي فرايند نصب

ارند، ولي از آنجايي که ممکن است برخي افراد به برخي مسائل در هنگام نصب ارزش بحث فراواني د
اين مسائل عبارتند از . اين بحثها و جزئيات نيازي نداشته باشند، آنها را به اين بخش منتقل کرده ام

بندي و ساير مسائل  هاي موجود روي ديسک سخت، پارتيشن  چگونگي ايجاد فضاي خالي از پارتيشن
 .همچون پيکربندي هسته لينوکس

هاي سخت کامپيوتر شما محلي دائمي براي ذخيره  ديسک يا ديسک: بندي ديسک سخت تيشنپار ·
بندي عمل تقسيم بندي ديسک به  پارتيشن. عامل فراهم مياورند هاي کاربردي و سيستم  اطالعات، نصب برنامه

ي براي علت داليل زياد. هايي است که هر يک بتوانند به جدايي قابل استفاده و بهره برداري باشند بخش
 :بندي ديسک سخت وجود دارند پارتيشن

o در صورتي که لينوکس ردهت را در کامپيوتري نصب :عامل  استفاده از چند سيستم
عامل را بطور  باشد، ممکن است مايل باشيد هر دو سيستم عامل ويندوز مي کنيد که هم اکنون داراي سيستم مي

عامل بايد در دو پارتيشن جدا از هم   اشکال اين دو سيستمبراي اجراي موثر و بدون. همزمان داشته باشيد
ي نصب شده روي ها عامل توانيد انتخاب کنيد که سيستمتان با کداميک از سيستم هنگام بوت مي. نصب شوند

 . بوت شودسيستم
o براي جلوگيري از اتمام فضاي ديسک براي تمام : عامل  چند پارتيشن در يک سيستم

براي . دهند هاي جداگانه قرار مي هاي خاصي از لينوکس ردهت را در پارتيشن اد بخشعامل، برخي افر سيستم
در يک پارتيشن جدا قرار گيرد، پر شدن آن جلوي ادامه ثبت ) home(مثال در صورتي که دايرکتوري کاربران 

يجاد کپي پشتيبان از هاي متعدد، فرايند ا همچنين استفاده از پارتيشن . را نخواهد گرفتvar/log/وقايع در مسير 
هاي اضافي جهت حفظ اطالعات  همچنين برخي مواقع اينکار از انجام کار. ديسک سخت را آسانتر خواهد کرد

مثال در صورتي که مجبور به فرمت و نصب مجدد لينوکس باشيد، اگر اطالعات کاربران در . کند خودداري مي
 نيست و پس از اتمام فرايند نصب اطالعات کاربران بدون يک پارتيشن جدا قرار گرفته باشد، نياز به فرمت آن

 .تغيير در دسترس خواهد بود
هر . هاي متفاوتي هستند هاي مختلف داراي ساختار سيستم فايل: انواع مختلف سيستم فايل ·

براي لينوکس ردهت شما به حداقل به يک . سيستم فايل بايد در پارتيشن جداگانه اي قرار گيرد
باشد و يک سيستم   ميext٣نياز داريد که معموال فايل سيستم (/) اي دايرکتوري ريشه سيستم فايل بر
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 iso٩٦٦٠ نوع CD-ROMهاي  سيستم فايل ديسک.  که ساختار خاص خود را داراستswapفايل جهت 
 .باشد مي

ايد، ممکن است تمام ديسک سخت  عامل ويندوز استفاده کرده در صورتي که تاکنون فقط از سيستم
 اختصاص داده باشيد و در مورد پارتيشن ها اصال فکر نکرده باشيد و يا ممکن Cد را به درايو خو

توانيد با نصب  با لينوکس ردهت مي. وري بيشتر به چند پارتيشن تقسيم کرده باشيد است آنرا براي بهره
ي نماييد و بند ل پارتيشنوتمام ديسک سخت خود را پاک کرده و از ا) Server(کالس سرويس دهنده 

هاي  از جمله پارتيشن(هاي موجود روي ديسک سخت  کاري پارتيشن يا با نصب کالس ايستگاه
با نسخه جديد لينوکس ردهت، شما امکان تغيير . را بدون تغيير حفظ نماييد) موجود ويندوز

 .گزيده را براي هر يک از انواع نصب دارا هستيد بندي پيش پارتيشن
. دهد بندي مي جهت پارتيشنرا  Disk Druidت به شما امکان استفاده از ابزار هنگام نصب، لينوکس رده

نکاتي براي پارتيشن "بخش . پردازد هاي مربوط مي هاي بعدي به بررسي اين ابزار و ساير ابزار قسمت
 .بندي ديسک سخت مطالعه نماييد را براي کسب اطالعات بيشتر در مورد پارتيشن" بندي

 بندي هنگام نصب  براي پارتيشنDisk Druidاستفاده از 

ردهت استفاده از . شود بندي دستي ديسک سخت داده مي هنگام نصب سفارشي، به شما اجازه پارتيشن
  . دهد  اين ابزار را نشان مي٨-٢تصوير . کند  را توصيه ميDisk Druidابزار 

ت عمومي در رابطه به هر قسمت باال اطالعا.  به دو بخش تقسيم شده استDisk Druidپنجره ابزار 
قسمت پايين، جزئيات هر پارتيشن . دهد آن مي) Primary(هاي اوليه  ديسک سخت موجود و پارتيشن 

 :کنيد هاي زير را مشاهده مي براي هر پارتيشن ديسک سخت شما ستون. کند را مشخص مي
· Device :  اين ستون نام پارتيشن در دايرکتوريdevبه اين صورت است شيوه نامگذاري. باشد  مي 

هاي   براي ديسکsd، از IDEهاي سخت   براي ديسکhdکه هر پارتيشن ديسک از دوحرف تشکيل شده و از 
حرف . شود  استفاده ميXTهاي سخت   براي ديسکxd و از ESDIهاي سخت   براي ديسکedسخت اسکازي، از 

 aک سخت باشيد، ديسک سخت اولي مثال اگر شما داراي دو ديس. سوم نشان دهنده شماره ديسک سخت است
 .بخش عددي شماره پارتيشن ديسک مورد نظر است.  نام خواهد گرفتbو دومي 

· Start/End :  باشد هاي آغازين و پاياني پارتيشن روي ديسک سخت مي نشان دهنده سيلندر. 
· Size : باشد نشان دهنده ميزان ظرفيت پارتيشن به مگابايت مي. 
· Type : موارد عمومي عبارتند از لينوکس . کند  هر پارتيشن را مشخص مينوع سيستم فايل)extو يا ٣ 

ext(٩٥، ويندوز ) ٢ FAT ( سيستم ،VFAT)  سيستمFATو سيستم فايل ) ٣٢swapلينوکس . 
· Mount Point : شما بايد . شود دايرکتوري است که پارتيشن به سيستم فايل لينوکس متصل مي

 .فايل لينوکسي اختصاص دهيد تا امکان ادامه فرايند فراهم شودپارتيشن ريشه را به يک سيستم 
· Format : نشانگر اين امر است که پروسه نصب پارتيشن مربوطه را فرمت خواهد کرد يا خير. 

ابتدا نام درايو نمايش داده . هاي سخت متصل شده را خواهيد ديد در بخش باالي صفحه، ديسک 
 .هاي ديسک سخت است ب نشانگر تعداد سيلندر،هد و سکتوربترتي) Geom(بخش ژئومتري . شود مي
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 بصورت NTFSممکن است برخي انواع مانند . تمام اين انواع توسط لينوکس پشتيباني ميشوند

هايي در  براي مشاهده اينکه چه سيستم فايل . عامل ايجاد نشده باشند گزيده در هسته سيستم پيش

جهت پشتيباني از برخي انواع .  را تايپ نماييدcat /proc/filesystemsهسته تعريف شده اند دستور 

هاي آنها در هسته داريد و برخي نيز با پيکربندي هسته قابل  سيستم فايل نياز به بارگزاري ماژول

 .شوند  برطرف ميiso٩٦٦٠ و vfat، swap ،ext٣اکثر نيازها توسط . پشتيباني هستند

 

يادي ممکن است وجود داشته باشد تا زدر باال گفته شد، داليل همانطور که : داليل پارتيشن بندي ·
 :برخي از آنها عبارتند از . هاي جداگانه تقسيم نماييد شما ديسک سخت خود را به بخش

o در صورتي که نياز داريد تا ويندوز را هاي ديگري هستيد؟ عامل  مايل به نصب سيستم 
 و يک swap، يک پارتيشن ) vfat(داقل به يک پارتيشن ويندوز همراه با لينوکس روي سيستمتان داشته باشيد، ح

 . نياز خواهيد داشتext٣پارتيشن 
o اگر فقط خودتان از سيستمتان استفاده سيستم شما سيستمي چند کاربره است؟ 

ه يکي از داليل پارتيشن بندي، جلوگيري از اتمام يکبار. کنيد، ممکن است به چند پارتيشن نياز نداشته باشيد مي
همچنين امکان استفاده هر کاربر از دايرکتوري اختصاصي . عامل است هاي سيستم فضا براي تمام بخش

 .خودش فراهم ميايد
o حداقل به يک پارتيشن به ازاي هر ديسک سخت سيستم شما چند ديسک سخت دارد؟ 

(/) به دايرکتوري ريشه  و يکي را homeتوانيد يکي را به  اگر سيستم شما دو ديسک سخت دارد، مي. نياز داريد
 .اختصاص دهيد

 

 

 بندي هنگام نصب لينوکس ردهت  براي پارتيشنDisk Druid ابزار     ٨-٢تصوير 
 ها پاک کردن، اضافه کردن و ويرايش پارتيشن

قبل از اينکه بتوانيد پارتيشني اضافه نماييد، بايد مقداري فضاي خالي روي ديسک سخت خود داشته 
) مانند داس يا ويندوز(هاي ديگري  ه تمام فضاي ديسک سخت شما به پارتيشندر صورتي ک. باشيد
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ها را پاک کنيد و يا با تغيير اندازه آنها مقداري فضاي  اختصاص داده شده است، شما بايد آن پارتيشن
به بحث در مورد چگونگي ” هاي موجود ايجاد فضاي خالي از پارتيشن"بخش . خالي ايجاد نماييد

 .پردازد بندي شده، بدون از دست دادن اطالعات مي هاي پارتيشن  پارتيشن به سيستماضافه کردن
 

 

اطمينان حاصل کنيد از تمام اطالعات خود قبل از عمل پاک کردن پارتيشن، نسخه پشتيباني تهيه 

 !کنيد کنيد، با تمام اطالعات آن خداحافظي مي هنگامي که يک پارتيشن را پاک مي. کرده باشيد

 

ها را  کردن و ويرايش پارتيشن  به شما امکان پاکDisk Druid. است ساده Disk Druidر کردن با کا
 .  کليک کنيدOKجهت اعمال تغييرات روي . دهد مي
 

 

کنيد، اطمينان حاصل کنيد که در هر پارتيشن، فضاي کافي  در صورتي که چندين پارتيشن ايجاد مي

 .اشدجهت اتمام فرايند نصب وجود داشته ب

 : به صورت زير عمل کنيدDisk Druidجهت پاک کردن يک پارتيشن در 

 ).هاي مکان نما با کليک يا با کليد. (هاي کنوني انتخاب نماييد يک پارتيشن را از ليست پارتيشن  .١
 . کليک کنيدDeleteبراي پاک کردن پارتيشن روي  .٢
 .به حال اول قبل از تغييرات بازگردد کليک کنيد تا همه چيز Resetاگر اشتباهي مرتکب شديد، روي  .٣

 :براي اضافه نمودن يک پارتيشن، عمليات زير را انجام دهيد

 .کنيدتوانيد مشخصات پارتيشن را وارد  پنجره اي باز خواهد شد که در آن مي.  کليک کنيدNewروي  .١
 متصل که دايرکتوري است که پارتيشن به سيستم فايل لينوکس) Mount Point(نام نقطه اتصال  .٢

 .داشته باشيد(/) شما حداقل بايد يک پارتيشن ريشه . شود، را تايپ نماييد مي
امکان انتخاب پارتيشن . نوع سيستم فايلي که پارتيشن از آن استفاده خواهد کرد را انتخاب نماييد .٣

 .ردهاي ويندوز وجود دا  و پارتيشن swap ، پارتيشنRAIDهاي  ، پارتيشن ) ext٣ و ext٢(هاي لينوکس 
خواهيد اين پارتيشن تمام فضاي  در صورتي که مي.  اندازه پارتيشن را وارد نماييدSizeدر قسمت  .٤

 . را وارد نماييد١موجود را پر کند، عدد 
بندي نماييد، از  خواهيد آنرا پارتيشن در صورتي که بيش از يک ديسک سخت داريد، ديسکي را که مي .٥

 . انتخاب کنيدAllowable Drivesقسمت 
 :هاي زير را انتخاب نماييد توانيد گزينه يم .٦
خواهيد فقط از اندازه اي که  اين گزينه را در صورتي انتخاب نماييد که مي) : Fixed Size(اندازه ثابت  ·

 . وارد نموده ايد استفاده شودSizeدر قسمت 
· Fill All Space up to : ايت خاص خواهيد از تمام فضاي باقيمانده تا يک مگاب در صورتي که مي

مگابايت ايجاد  ٢٠٤٨  با اندازهvfatخواهيد يک پارتيشن  مثال هنگامي که مي. (استفاده نماييد اين قسمت را پر کنيد
 .)توانيد از اين گزينه استفاده نماييد  است، ميDisk Druidنماييد که حداکثر مقدار قابل قبول براي ابزار 

· Fill maximum allowable size : خواهيد اين پارتيشن تمام فضاي باقيمانده موجود  ميدر صورتي که
 .را اشغال نمايد، از اين گزينه استفاده کنيد

 Force to Be a Primaryتوانيد از گزينه  خواهيد سيستم خود را با اين پارتيشن بوت کنيد، مي در صورتي که  مي     .٧

Partitionديسک گزينه هاي خراب روي  براي چک کردن سکتور.  استفاده کنيدCheck for bad blocksتوانيد   را مي
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 .انتخاب کنيد
البته تغييرات تا هنگام شروع نصب و کپي .  کليک کنيدOKدر صورتي که همه چيز کامل و درست است، روي    .٨

 .افزار اعمال نخواهند شد هاي نرم بسته 

 :ا انجام دهيدجهت اعمال تغيير در يک پارتيشن از پنجره اصلي برنامه مراحل زير ر
 .پارتيشن مورد نظر را با کليک کردن روي آن انتخاب کنيد .١
 . کليک کنيدEditروي دگمه  .٢
 .را تغيير دهيد) مانند نقطه اتصال(هاي مورد نظر خود  توانيد گزينه  مي .٣
 . کليک کنيدOKپس از اتمام کار روي  .٤

 

 

سپس . ايجاد کنيدRAIDدا دو پارتيشن  ايجاد نماييد، بايد ابتRAIDخواهيد يک ابزار  در صورتي که مي

 . ادغام کنيدRAID کليک کنيد تا دو پارتيشن را در يک ابزار Make RAIDروي دگمه 

 ها نکاتي براي ايجاد پارتيشن
. عامل کاري بسيار فني است سخت براي پشتيباني از چندين سيستم بندي ديسک تغيير دادن پارتيشن

در اينجا نکاتي ذکر . کند هاي خاص خود را طلب مي پارتيشنعامل  هر سيستم: علت هم مشخص است
 : راهنماي خوبي براي شما باشد،تواند در اين راه شود که مي مي

اين تعداد .  عدد است٦٣توانيد داشته باشيد،   ميIDEهايي که در يک ديسک سخت  حداکثر پارتيشن  ·
يقتا شما در هيچ موردي به اين تعداد پارتيشن البته الزم به ذکر است حق.  عدد است١٥هاي اسکازي  در ديسک

 !نياز پيدا نخواهيد کرد
را به همراه لينوکس ) XP يا MEمثال ويندوز (عامل ويندوز  خواهيد هر دو سيستم در صورتي که مي ·

نصب ويندوز پس از نصب لينوکس . داشته باشيد، ابتدا ويندوز را نصب کرده و سپس لينوکس را نصب کنيد
فراموش کرده ايد مايکروسافت دشمن خوني . (هاي لينوکس شود اعث از ميان رفتن پارتيشنممکن است ب

 !)لينوکس است؟

کنيد، معموال به تعدد  در صورتي که از لينوکس ردهت به عنوان يک سيستم خانگي استفاده مي
عداد کاربران اي و عمومي با ت هاي شبکه هنگامي که از لينوکس ردهت براي محيط. پارتيشن نياز نداريد

 :هاي مختلف وجود دارد کنيد داليل خوبي براي استفاده از پارتيشن زياد استفاده مي
برخي اوقات بصورت پر ) Denial Of Service(حمالت اختالل در سرويس دهي : حفاظت از حمالت  ·

هاي  تيشن در پارvar /در صورتي که نقاط عمومي مانند . کنند کردن فضاي ديسک سخت، سيستم را مختل مي
جداگانه قرار داده شوند، يک حمله موفق فقط خواهد توانست آن پارتيشن را پر کند و از اختالل در کل سيستم 

 .جلوگيري خواهد کرد
 داشته باشيد، خرابي سيستم (/)در صورتي که فقط يک پارتيشن : حفاظت از خرابي سيستم فايل  ·

هاي کوچکتر زودتر  خرابي در پارتيشن .  خواهد شدعامل لينوکس ردهت فايل آن موجب خرابي کل سيستم
شود تا کامپيوتر در صورت خرابي سيستم فايل و در مدت ترميم آن از سرويس  ترميم خواهد شد و باعث مي

 .دهي خارج نشود

 :عبارتند ازهاي جدا قرار دهيد  توانيد آنها را در پارتيشن هايي که مي تعدادي از دايرکتوري
· boot : سيلندر اول ديسک سخت ١٠٢٤هاي قديمي تر فقط قادر است به  قع، بايوس سيستم برخي موا 

 براي بايوس قابل bootبراي حصول اطمينان از اينکه اطالعات موجود در پارتيشن . دسترسي داشته باشد
سپس يک پارتيشن .  سيلندر ايجاد نماييد١٠٢٤زير )  مگابايت٨٠حدود (درسترسي است، يک پارتيشن کوچک  
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هاي سخت جديد با  براي ديسک. توانيد ايجاد کنيد  سيلندر مي١٠٢٤عامل در باالي  ديگر براي باقيمانده سيستم
توانيد از اين مشکل جلوگيري کنيد و پارتيشن بوت در هر کجاي ديسک سخت   ميlinear modeانتخاب گزينه 

 .تواند قرار داشته باشد مي
· usr :  هايي است که براي کاربران قابل  نصب برنامه ها و ابزاراين دايرکتوري محل ذخيره شدن و

توانيد هنگام بوت آنرا بصورت  با قرار دادن اين دايرکتوري در پارتيشني جداگانه مي. دسترسي خواهند بود
هاي مهم  اين کار از عمليات هکرها براي جابجايي برنامه . کنيد) mount(فقط خواندني به سيستم فايل متصل 

 بر روي پارتيشن usrهمچنين داشتن دايرکتوري . ايجاد اشکاالت امنيتي جلوگيري بعمل خواهد آوردسيستمي و 
توانيد   شما ميNFSبا سرويس . کند هاي کاري بدون ديسک در شبکه را فراهم مي جداگانه امکان ايجاد ايستگاه

 .هاي کاري بدون ديسک به اشتراک بگذاريد  را با ايستگاهusrپارتيشن 
· var:  هاي وب و   سرويس دهندهFTP شما در اين دايرکتوري قرار دارند )var/ftp و var/www .( داشتن

يک پارتيشن جداگانه براي اين دايرکتوري از حمالتي که منجر به خراب شدن تمام سيستم فايل خواهند شد 
 .جلوگيري به عمل خواهد آورد

· home : در اين دايرکتوري ذخيره ميشوند، قرار دادن آن ها و اطالعات کاربران  بعلت اينکه دايرکتوري
 .در يک پارتيشن جداگانه از اتمام فضاي ديسک سخت توسط کاربران جلوگيري بعمل خواهد آورد

· tmp :  جدا کردن دايرکتوريtmp از بقيه قسمتها باعث خواهد شد در صورت اتمام تمام فضاي 
 بنويسند و در عملکرد آنها اختاللي tmp را در دايرکتوري هاي خود ديسک سخت برنامه ها همچنان بتوانند داده 

 .حاصل نشود

دانند، ولي در صورت بروز  هاي متعدد را الزم نمي با اين حال بيشتر کاربران همچنين داشتن پارتيشن
هاي بزرگ بسيار به نفع آنان خواهد  هاي متعدد براي سيستم اشکال خواهند فهميد که داشتن پارتيشن

تواند اشکاالت ايجاد شده را به  هاي متعدد مي طور که در باال گفته شد، داشتن پارتيشنهمان. بود
 .پارتيشن مربوطه محدود کرده و از گسترش آن به تمام سيستم جلوگيري بعمل آورد

 هاي موجود ايجاد فضاي خالي از پارتيشن 

ويندوز که تمام فضاي ديسک عامل  همانند بيشتر کامپيوترها، احتماال سيستم شما هم بهمراه سيستم
نصب لينوکس در پارتيشني که ويندوز در آن . سخت با آن اختصاص داده شده، عرضه شده است
. هاي جداگانه نصب شوند عامل بايد در پارتيشن نصب شده است امکان پذير نيست و اين دو سيستم

و يا (توانيد   نميبندي نشده روي ديسک وجود ندارد و در صورتي که هيچ فضاي خالي پارتيشن
 پارتيشني را پاک کنيد و يا فقط و فقط يک پارتيشن داريد چه بايد بکنيد؟) خواهيد نمي

توانيد از آن براي ايجاد  در اين شرايط اگر مقداري فضاي خالي روي ديسک سختتان موجود باشد، مي
 . پارتيشن جديد استفاده کنيد

 بندي شنگرفتن نسخه پشتيبان از اطالعات و سپس پارتي

اين راه گرفتن . يک راه براي تقسيم پارتيشني که اکنون تماما براي ويندوز استفاده شده وجود دارد
بندي مجدد ديسک سخت و نصب  نسخه پشتيبان از اطالعات و پاک کردن تمام پارتيشن ها و پارتيشن

چه کار !!  هوه !!مجدد و بازگرداندن اطالعات و سپس نصب لينوکس در فضاي خالي ايجاد شده است
هاي پشتيبان را در  تصور کنيد که نسخه . مشکل اصلي در فرايند تهيه نسخه پشتيبان است!! سختي
 !! کنيد و ده گيگابايت هم اطالعات داريد  مگابايتي تهيه مي١,٤٤هاي  ديسک
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اي داس  وجود دارد که برFIPSبندي مجدد ابزاري بنام  براي جلوگيري از نياز به اين کار و پارتيشن
 .تهيه شده است

  FIPSاستفاده از ابزار 

هاي ويندوز و داس  هاي جديد از فضاي خالي موجود در پارتيشن   به منظور ايجاد پارتيشنFIPSابزار 
هاي داس و ويندوز خود را بدون پاک  با اين ابزار شما امکان تغيير اندازه پارتيشن . تهيه شده است

 فرايند احتمال خطر وجود دارد، ولي بسياري از افراد از آن براي هرچند در اين. کردن آنها داريد
 .کنند جلوگيري از اتالف زمان خود استفاده مي

FIPSايجاد فضاي خالي با . کند  بوسيله تغيير مقادير موجود در جدول پارتيشن و سکتور بوت کار مي
ويندوز که /جديد داس) Primary(ويندوز براي ايجاد يک پارتيشن اوليه /تغيير جدول پارتيشن داس

 .شود بعدا به پارتيشن لينوکس تبديل خواهد شد، انجام مي
 

 

هاي   براي کاربران ارائه شده است، بيشتر مربوط به ديسکFIPSهايي که به همراه مستندات  هشدار

 و تدامحل اين مستن. کنم من مطالعه آنها را به شما توصيه مي. باشد سخت قديمي و غير استاندارد مي

 fips.docمخصوصا فايل . باشد  ميdosutils در مسير  ردهت لينوکس١ در ديسک شماره FIPSخود ابزار 

 .را مطالعه نماييد

 

 :ويندوز خود پارتيشن لينوکس ايجاد کنيد/توانيد از پارتيشن داس با اجراي مراحل زير مي
جره داس، برنامه براي اين منظور در يک پن. ويندوز خود را چک کنيد/ارتيشن داسپ .١

chkdskسپس برنامه . هاي احتمالي موجود در آن برطرف شوند  را اجرا نماييد تا خطاScandiskرا اجرا نماييد  .
هدف از اين کار تصحيح هر گونه خطاي . کند اين برنامه اشکاالت ايجاد شده در سيستم فايل را تصحيح مي

 .احتمالي موجود در ديسک سخت است
ابتدا بايد يک فالپي ديسک قابل بوت ايجاد .  را ايجاد نماييدFIPSبرنامه ديسک قابل بوت  .٢

 . را وارد کنيدformat a: /sبراي اين منظور يک ديسک فالپي در درايو قرار داده و در يک پنجره داس فرمان . کنيد
 نصب ١ روي ديسک  را ازerrors.txt و restorrb.exe ، fips.exeهاي  پس از ايجاد شدن ديسک مورد نظر، فايل

کند، يکبار کامپيوتر  جهت حصول اطمينان از اينکه اين ديسک درست کار مي. لينوکس ردهت روي آن کپي کنيد
 .خود را با آن بوت کنيد و ببينيد ديسک سخت با آن قابل دستيابي است يا خير

 Myجهت انجام يکپارچه سازي در . کنيد) Defrag(ديسک سخت خود را يکپارچه سازي  .٣

Computer روي درايوها کليک راست کرده و از قسمت Properties بخش Tools را انتخاب نموده و روي 
Defragment nowعلت اين کار قرار . سازي ديسک سخت ممکن از مدت زماني طول بکشد يکپارچه . کليک کنيد

 خالي يکپارچه و اين کار فضاي. دادن تمام اطالعات بصورت پشت سرهم و بدون فضاي خالي بين آن است
 :در اين به نکات زير توجه کنيد. کند بدون اطالعات در آخر پارتيشن ايجاد مي

ايند يکپارچه سازي از جاي خود تکان ر ويندوز هنگام فswapدر صورتي که فايل  ·
 در  را باز کرده وSystemبراي اين کار درکنترل پنل ويندوز بخش . نخورد بايد آنرا غيرفعال کنيد تا حذف شود

 . کليک کنيدDisable Virtual Memory را انتخاب کرده و روي گزينه Virtual Memory بخش Performanceقسمت 
خواهيد خالي از اطالعات  ويندوز که مي/در صورتي که در قسمتي از پارتيشن داس ·

ازه پاک کردن آنها به در برخي موارد اج. هاي مخفي وجود دارند، بايد آنها را پيدا کرده و پاک کنيد شوند، فايل
هاي  ها مانند فايل برخي فايل. توانيد به راحتي پاک کنيد ها را مي شود ولي برخي از اين فايل شما داده نمي
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 . کمک بگيريدattrib -s -hبراي اين کار بايد از فرمان . توانيد پاک کنيد سيستمي داس را نمي
قبل از اينکار بايد اطمينان . وت کنيدکامپيوتر خود را با استفاده از ديسکت ايجاد شده ب .٤

براي اين کار بد نيست نگاهي به . حاصل کنيد که هنگام کار هيچ برنامه اي هيچ اطالعاتي روي ديسک ننويسد
 روي ديسکت بياندازيد و در صورت نياز اينگونه برنامه ها را از درون آن autoexec.bat و config.sysهاي  فايل

 . همه چيز درست بود، ديسکت را درون درايو قرار داده و سيستمتان را بوت کنيدهنگامي که. حذف نماييد
پس از تکميل فرايند بوت و ظاهر شدن اعالن فرمان، جلوي آن .  را اجرا کنيدfipsبرنامه  .٥

در . توانيد از اين برنامه خارج شويد  هر وقت که نياز باشد، ميCtrl+Cهاي  با فشردن کليد. fipsتايپ کنيد 
خواهيد استفاده   کداميک را ميد کهکن  از شما سوال ميfipsرتي که بيش از يک ديسک سخت داشته باشيد، صو
خواهيد تقسيم  خواهد تا شماره پارتيشني که مي سپس جدول پارتيشن را به شما نشان داده و از شما مي. کنيد

 :کنيد را وارد نماييد
ارتيشن را براي وجود فضاي خالي بررسي کرده و  پFips. شماره پارتيشن مورد نظر را وارد کنيد ·

ذخيره اين کپي (هاي ريشه و بوت هستيد يا خير؟  کند که آيا مايل به ذخيره يک کپي از سکتور به شما اعالم مي
 ).شود توصيه مي

کند آيا ديسک بوت درون   از شما سوال ميFips.  را فشار دهيدYجهت تهيه يک کپي از اين سکتورها  ·
 ار دارد يا خير؟سيستم قر

 روي ٠٠٠.rootboot فايلي به نام Fips.  را فشار دهيدYدگمه . حتما فالپي درون درايو قرار داشته باشد ·
در . کند سپس مقدار فضاي خالي روي ديسک سخت شما را محاسبه مي. کند فالپي ديسک شما ذخيره مي

هاي بيشتري را  مجبور خواهيد بود تا فايلصورتي که به ميزان حداقل يک سيلندر فضاي خالي پيدا نکند شما 
در صورتي که همه چيز خوب پيش برود شما . پاک کرده و مجددا ديسک سخت را يکپارچه سازي کنيد

 . خواهيد کرد مشاهده١-٢ ي مشابه جدولـروجـخ
هاي مکان نماي راست و چپ براي انتخاب سيلندري که پارتيشن جديد از آن شروع خواهد  از کليد ·

هاي جديد و قديم تغيير  دهيد، اندازه پارتيشن همچنان که اين کليدها را فشار مي. ستفاده نماييدشد، ا
 . را فشار دهيدEnterهنگامي که به اندازه مورد نظر شما رسيد، کليد .کند مي

توانيد آنرا بپذيريد و يا مجددا آنرا ويرايش  هنگامي که جدول پارتيشن جديد نمايش داده شد، مي ·
 .کنيد

از شما در مورد .  را جهت ادامه فشار دهيدCدر صورتي که همه چيز بر وفق مراد است، دگمه  ·
 .شود ذخيره تغييرات سوال مي

 به پايان رسيد از آن خداحافظي کنيد fipsهنگامي که کار .  را جهت ذخيره تغييرات فشار دهيدYکليد  ·
 .و خارج شويد

 

Old Partition Cylinder New Partition 

٢٧٥٣,٣ MB ٣٥٣٩٣,٢ ٣٥١ MB 

 FIPSخروجي      ٢-١جدول 
 

اينکار .  را اجرا کنيدfips سيستمتان را بوت کرده و مجددا fipsبا استفاده از ديسک بوت  .٦
 :براي انجام آزمايش اقدامات زير را انجام دهيد. باشد جهت آزمايش مي

 مشکلي نداشت، در صورتي که جدول پارتيشن.  اجرا کنيدfips -tبرنامه را بصورت  ·
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 . از برنامه خارج شويدCtrl+Cبا فشردن 
براي بررسي صحت جدول پارتيشن  scandiskيا  chkdskاي مانند  توانيد از برنامه مي ·

 .استفاده کنيد
 

 

توانيد تغييرات ايجاد شده را توسط اجراي دستور  در صورتي که جدول پارتيشن خراب شده بود، مي

restorrbت به حالت اول برگردانيد از روي ديسکت بو. 

 

در اين . کامپيوتر خود را مجددا راه اندازي کنيد و ديسکت بوت را از درايو خارج نماييد .٧
همه چيز را امتحان کنيد تا مطمئن . حالت کامپيوتر شما بايد بصورت عادي بوت شده و وارد ويندوز شود

 .شويد همه چيز درست است

توانيد با استفاده از فضاي خالي ايجاد شده به  ه اتمام رسيد، ميبندي ب هنگامي که عمليات پارتيشن
فقط . الزم نيست در ويندوز فضاي خالي را به چيزي اختصاص دهيد. نصب لينوکس ردهت بپردازيد

 .هاي لينوکس را هنگام نصب انجام خواهيد داد عمليات ايجاد پارتيشن . نصب لينوکس را آغاز کنيد
اي از عمليات انجام شده را با سوئيچ  توانيد نسخه د، ميـکل داريـ مشfipsار افز در صورتي که با نرم

fips -d در فايل fipsinfo.dbgسازنده آن  پست الکترونيک ذخيره کرده و به آدرس 
schaefer@rbg.informatik.th-darmstadt.deارسال کنيد  . 

 هاي نصب لينوکس ردهت ايجاد ديسکت

هاي نصب لينوکس ردهت را در اختيار   در آن شما نياز داريد ديسکتموارد زيادي وجود دارند که
.  استCD-ROMترين اين موارد هنگامي است که کامپيوتر شما فاقد درايو  معمولي. داشته باشيد

 . نصب کنيدPCMCIAهاي  همچنين هنگامي که قصد داريد لينوکس ردهت را از روي شبکه و يا درايو
هاي نصب   روي ديسکimageهاي  ارد مورد نياز است بصورت فايلهر ديسکتي که براي اين مو
 مربوطه را از روي imageها کافي است که فايل  براي ايجاد اين ديسکت. لينوکس ردهت موجود است

 .  مگابايتي کپي کنيد١,٤٤ روي يک ديسکت خالي CD-ROMدرايو 
ها  در زير ليستي از اين فايل.  دارند نصب لينوکس ردهت قرار١ در ديسک imagesها در مسير  اين فايل

 :کنيد و موارد کاربرد آنها را مشاهده مي
· Boot :  فايلboot.imgاز اين فايل براي ايجاد يک ديسک بوت براي نصب لينوکس از . باشد  مي

 .توانيد استفاده کنيد  و يا ديسک سخت، ميCD-ROMروي درايو 
· Network Boot :  فايلbootnet.imgاز اين فايل براي ايجاد ديسک بوت براي انجام . باشد  مي

 . استفاده کنيدHTTP و NFS ، FTPهاي مبتني بر شبکه مانند  نصب
· PCMCIA SUPPORT :  فايلpcmcia.imgاز اين فايل براي ايجاد ديسک بوت براي . باشد  مي

براي نصب ) اي شبکهه  و يا کارتCD-ROMهاي  مانند درايو (PCMCIAهاي مبتني برا  استفاده از  دستگاه
 .لينوکس ردهت استفاده کنيد

اگر از داس يا ويندوز براي ايجاد . توانيد در لينوکس يا ويندوز ايجاد کنيد هاي نصب را مي ديسکت
 قرار دارد استفاده ١ که روي ديسک نصب شماره rawriteکنيد بايد از دستور  ها استفاده مي ديسکت

 ديگري براي استفاده براي imageهاي  همچنين فايل.  استفاده کنيدddدر لينوکس بايد از دستور . کنيد
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 :ها عبارتند از اين فايل. افزارها وجود دارند انواع سخت
· Block Devices :  فايلdrvblock.imgاز اين . باشد  ميimage براي پشتيباني از انواع 

 .د استفاده کنيblockهاي مبتني بر  هاي سخت و ساير ابراز مخصوص ديسک
· Network Devices :  فايلdrvnet.imgاز اين . باشد  ميimage براي پشتيباني از انواع 

 .هاي شبکه استفاده کنيد هاي شبکه و ساير ابزار مختلف کارت
· PCMCIA Devices :  فايلpcmciadd.imgاز اين . باشد  ميimage هنگامي استفاده 

 .پشتيباني نمي شود pcmcia.img شما توسط فايل PCMCIAکنيد که ابزار 

 هاي فالپي نصب در لينوکس ايجاد ديسک

و يا هر سيستم (توانيد اطالعات را از يک ابزار به ابزار ديگري در لينوکس   ميddبا استفاده از دستور 
 نصب به CD-ROM هاي  از روي ديسکimageهاي   کپي فايل انجامجهت. کپي کنيد) مبتني بر يونيکس

 :موارد زير نياز داريد
 . مگابايتي١,٤٤يک ديسک فرمت شده و خالي  ·
معموال در لينوکس همه کاربران اجازه نوشتن روي ديسک فالپي را . اجازه نوشتن روي درايو فالپي ·

 . و از اين نظر مشکلي نخواهيد داشت دارا هستند
 CD-ROM را درون درايو ١براي اينکار کافي است ديسک شماره .  براي کپيimageيک نسخه از فايل  ·

 . را تايپ کنيدcd /mnt/cdrom/imagesقرار دهيد و دستور 

 : کافي است دستور زير را تايپ کنيدCD-ROM از درايو boot.imgجهت کپي فايل 
# dd if=boot.img of=/dev/fd٠ bs=١٤٤٠k 

 . نام فايل مربوطه را وارد نماييدboot.imgهاي ديگر کافي است بجاي  براي ايجاد ديسک

 ويندوز/هاي فالپي نصب در داس ايجاد ديسک

هاي نصب در داس يا ويندوز  هاي الزم جهت ايجاد ديسک هاي نصب لينوکس ردهت ابزار در ديسک
 :کافي از يک پنجره اعالن داس باز کرده و اقدامات زير را انجام دهيد. وجود دارد

ي را به درايو  قرار داده و مسير جارCD-ROM لينوکس ردهت را در درايو ١ديسک نصب شماره  .١
CD-ROM)  مثالE (تغيير دهيد. 

 . مگابايتي درون درايو فالپي قرار دهيد١,٤٤يک ديسکت فرمت شده خالي  .٢
 ).cd dosutils( تغيير دهيد dosutils مسير جاري را به پوشه CD-ROMدر درايو  .٣
 : را بصورت زير اجرا کنيدrawriteدستور  .٤

E:\dosutils\rawrite 

Enter disk image source file name: E:\images\boot.img 

Enter target diskette drive : a: 

Please insert a formatted diskette into drive A: and 

press -Enter- : 

 .پس از پايان ديسکت را از درايو خارج کنيد.  را براي آغاز فرايند کپي فشار دهيدEnterکليد  .٥

  Lilo و Grubراهنماي استفاده از 

. گزيده از ليلو به گراب تغيير کرده است  به بعد برنامه مدير بوت پيش٧,٢از لينوکس ردهت نسخه 
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عامل نصب شده، يکي را  دهد هنگام بوت از بين دو يا چند سيستم برنامه مدير بوت به شما اجازه مي
 .کند ح مياين بخش هر دو مدير بوت ليلو و گراب را براي شما تشري. براي بوت شدن انتخاب کنيد

 بوت کردن کامپيوتر با استفاده از گراب

هاي گوناگون، کامپيوتر شما از کجا بايد بداند که با  عامل نصب شده در پارتيشن  با چند سيستم
کداميک بوت شود؟ براي اينکه انتخاب کنيد سيستم از کدام پارتيشن و چگونه بوت شود، به يک 

شود،   که بصورت پيش گزيده همراه لينوکس ردهت نصب ميمدير بوتي. برنامه مدير بوت نياز داريد
 .نام دارد) Grand Unified Boot loader(گراب 

 لينوکس ردهت جانشين برنامه مدير ٧,٢ است که از نسخه GNUافزاري متعلق به  گراب يک بسته نرم
 :دهد هاي زير را ارائه مي گراب ويژگي. بوت ليلو شده است

 هاي اجرايي پشتيباني از انواع فايل ·
 و ساير FreeBSD، NetBSD، OpenBSDهاي چند بوته مانند لينوکس ردهت،  عامل پشتيباني از سيستم ·

 .هاي لينوکس  توزيع
 ٢/OSعامل   و سيستمNT ، ME، XP، ٩٥،٩٨،٢٠٠٠هاي غير چند بوت مانند ويندوز  عامل پشتيباني از سيستم ·

عامل  ت عبارت است از اجراي مدير بوت مخصوص همان سيستماين قابلي. اي از طريق قابليت بارگزاري زنجيره
کند تا آن مدير بوت   ويندوز را اجرا ميمثال با انتخاب ويندوز، گراب مدير بوت. جهت شروع بارگزاري آن

 .عامل ويندوز را بارگزاري کند سيستم
 .پشتيباني از انواع سيستم فايل ·
 . خصوص بوت مimageهاي  پشتيباني از بازکردن خودکار فايل ·
 . بوت از طريق شبکهimageهاي  پشتيباني از دريافت فايل ·

 info grub ويا man grubبراي اطالعات بيشتر در مورد گراب و نحوه عملکرد آن، در خط فرمان دستور 
 .دهد دستور دوم جزئيات بيشتري را ارائه مي. را تايپ کنيد

با يک يا (ورد نياز براي بوت شدن کامپيوتر کنيد، اطالعات م هنگامي که لينوکس ردهت را نصب مي
هنگامي که صفحه بوت . سيستم خود را بوت کنيد. شود بصورت خودکار ذخيره مي) عامل چند سيستم

هاي زير را  توانيد يکي ازکار مي) لينوکس ردهت در باالترين نقطه ليست قرار دارد(گراب را ديديد، 
 :انجام دهيد

عامل  چند ثانيه با سيستمطی شدن  سيستم شما پس از ،صورت يندر ا. به هيچ چيز دست نزنيد ·
 .گزيده بوت خواهد شد پيش

عامل مورد نظرتان  هاي باال و پايين جهت انتخاب سيستم توانيد از کليد مي. عامل انتخاب کنيد يک سيستم ·
 .د شدعامل انتخاب شده بوت خواه  کامپيوتر با سيستمEnterسپس با فشردن کليد . استفاده کنيد

هاي مورد استفاده هنگام بوت را تغيير دهيد، از  در صورتي که مايليد گزينه . ويرايش پروسه بوت ·
 . اين کار را استفاده کنيد انجامعامل و فشردن يک کليد براي هاي مکان نما براي انتخاب سيستم کليد

ها  نـند، بـايد ايـن گـزينههاي بـوت شــما بـصورت دائـمي تـغـيـير کـ در صورتي که مايـليـد گـزينه
 . ويرايش کنيدboot/grub/grub.confرا در فايل 
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در لينوکس هرگاه نياز به استفاده از کمک داشتيد، کافي است در خط فرمان و يا يک پنجره ترمينال 

زم در هاي ال  بعالوه فرمان يا موضوع مورد نظر را تايپ کنيد تا اطالعات و راهنمايي info يا manفرمان 

 . گرفته شده استmanual از کلمه man. اختيار شما قرار گيرد

 هاي بوت تغيير موقت گزينه 

هايي را براي بوت تغيير داده يا  هاي بوت را انتخاب کرده و گزينه توانيد گزينه از صفحه گراب مي
متني مشابه .  دهيد را فشارeسپس کليد . عامل مورد نظر خود را انتخاب کنيد ابتدا سيستم. اضافه کنيد

 :زير مشاهده خواهيد کرد
GRUB version ٠�٩٠ (٦٣٩K lower / ١٢٩٧٩٢K upper memory) 

 

root (hd٠،١) 

kernel /boot/vmlinuz-٨-٢�٤�٢٠ ro root=/dev/hda٣ hdc=ide-scsi 

initrd /boot/initrd-٨-٢�٤�٢٠.img 

 

Use the up and down keys to select which entry is highlighted. 

Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command int the 

boot sequence, 'c' for a command line, 'o' to open a new line 

after ('٠' for before) the selected line, 'd' to remove the 

selected line, or escape to go back to the main menu. 

عاملي  اال سه خط در صفحه ويرايش گراب وجود دارند که نشانگر پروسه بوت هر سيستمدر مثال ب
دهد که اين ورودي  نشان مي) شود  شروع ميrootکه با (خط اول . کنيد هستند که شما انتخاب مي

 يا IDEگراب ديسک سخت را بدون توجه به نوع . گراب در پارتيشن دوم ديسک سخت اول قرار دارد
 .شماره درايوها و پارتيشن ها نيز از صفر شروع ميشوند. دهد  نشان ميhdورت اسکازي بص

اين گزينه .  بوت و چند گزينه ديگر استimageنشانگر )  شروع شده استkernelکه با (خط دوم مثال 
بارگزاري شده و  محل سيستم فايل ريشه در ) ro(دهند که پارتيشن بصورت فقط خواندني  ها نشان مي

 . باشد مي) root=/dev/sda٣( سوم ديسک اسکازي اول پارتيشن
اين ديسک مجازي . باشد  ميRAMشود نشانگر محل ديسک  آغاز مي) initrdکه با (خط سوم مثال 

 .محتوي چند فايل و دايرکتوري است که در هنگام بوت مورد نياز ميباشند
. فقط بايد خط دوم را ويرايش کنيددر صورتي که مايليد خطوط مربوط به پروسه بوت را تغيير دهيد،  

 :براي انجام اين کار
 . را فشار دهيدe قرار داده و دگمه kernelاشاره گر را روي خط  .١
توانيد از قسمتي از  هنگام ويرايش مي.  بوت قرار دهيدimageحذفيات يا اضافات خود را بعد از نام  .٢

با تايپ قسمتي از نام (مانند قابليت تکميل دستور . دهايي که در خط فرمان در اختيار داريد استفاده کني قابليت
 :توانيد حذف يا اضافه نماييد عبارتند از  هايي که مي گزينه). شود  نام فايل کامل ميtabفايل و فشردن کليد 

در صورتي که کلمه عبور ريشه را فراموش کرده ايد و يا پروسه بوت  : بوت در پوسته ·
توجه . توانيد سيستم را به يک پوسته بوت کنيد  ميinit=/bin/shضافه کردن گزينه شود، با ا به داليلي متوقف مي

ها را  داشته باشيد چون در اين حالت سيستم فايل بصورت فقط خواندني متصل شده است، فقط امکان کپي فايل
يستم فايل را ها را نيز داشته باشيد بايد س خواهيد امکان تغيير و حذف فايل در صورتي که مي. دارا هستيد

 .نوشتن مجددا متصل نماييد/بصورت خواندن
در صورتي که نياز داريد سيستم را در سطح اجرايي ): runlevel (انتخاب سطح اجرايي ·
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 و به دنبال آن شماره سطح اجرايي مورد نظر، به اين linuxتوانيد با اضافه کردن کلمه  خاصي بوت کنيد، مي
حالت چند ( اجرا کنيد ٣خواهيد لينوکس را در سطح اجرايي   صورتي که ميبراي مثال در. هدف دست پيدا کنيد

همچنين امکان بوت در حالت تک .  را اضافه کنيد٣ linux، به آخر خط بوت فرمان )کاربره با پشتيباني شبکه
 .وجود دارد) ٥سطح اجرايي (و حالت گرافيکي ) ٢سطح اجرايي (، چند کاربره )١سطح اجرايي (کاربره 

 . را جهت بازگشت به صفحه ويرايش فشار دهيدEnterد کلي .٣
اين تغييرات فقط براي اين بوت معتبر .  را فشار دهيدbهاي جديد، کليد  جهت بوت کامپيوتر با انتخاب  .٤

براي اعمال تغييرات دائمي، قسمت بعد را . هاي آينده، تنظيمات به حالت اول باز خواهد گشت هستند و در بوت
 .مطالعه کنيد

 هاي بوت يير دائمي گزينه تغ

هاي شما بصورت دائمي اعمال شوند، کافي است مستقيما فايل پيکربندي  در صورتي که مايليد گزينه 
 . قرار داردboot/grub/grub.confدر لينوکس ردهت اين فايل در مسير . گراب را ويرايش کنيد

مثالي از اين فايل را در زير . شود ي ايجاد م،اين فايل هنگامي که شما لينوکس ردهت را نصب مي کنيد
 :کنيد مشاهده مي

# grub.conf generated by anaconda# 

# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file 

# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that 

#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. 

#          root (hd٠،١) 

#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda٣ 

#          initrd /initrd-version.img 

#boot=/dev/hda 

default=٠ 

timeout=٥ 

splashimage=(hd٠،١)/grub/splash.xpm.gz 

title Red Hat Linux ٩�٠ (Kernel ٨-٢�٤�٢٠) 

        root (hd٠،١) 

        kernel /vmlinuz-٨-٢�٤�٢٠ ro root=/dev/hda٣ hdc=ide-scsi linux ٣ 

        initrd /initrd-٨-٢�٤�٢٠.img 

title Windows XP 

        rootnoverify (hd٠،٠) 

        chainloader +١ 

در اينجا لينوکس ( موجود در ليست عامل  نشانگر اين موضوع است که نخستين سيستم٠=Defaultخط 
باشد و در صورتي که شما هنگام بوت کليدي را فشار ندهيد، سيستم بصورت  ، پيشگزيده مي)ردهت

 نشان دهنده زمان انتظار سيستم براي ٥=timeoutخط . عامل بوت خواهد شد خودکار در اين سيستم
صويري است که در پشت صفحه گراب   معرف مسير فايل تsplashimageخط . آغاز فرايند بوت است

 )صفحه آبي رنگ به همراه لوگوي ردهت. (قرار دارد
 

 

در . کند  مشخص ميhdهمانطوري که قبال متذکر شدم، گراب ديسک سخت را بدون توجه به نوع آن با 

 . نشان دهنده پارتيشن اول از ديسک سخت اول استhd٠،٠مثال باال 

 

.  وجود دارندXPعامل لينوکس ردهت و ويندوز  ر مثال باال دو سيستمکنيد د همانطور که مشاهده مي
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  .دهد هاي عامل نشانگر نامي است که گراب در صفحه بوت از آن نشان مي ر يک از سيستمه titleخط 
باشد که در اينجا پارتيشن دوم   نشانگر محل پارتيشن بوت ميrootبراي سيستم لينوکس ردهت، خط 

 گراب initrd يعني RAMو ديسک ) vmlinuz(براي پيداکردن هسته قابل بوت . ديسک سخت اول است
 به boot نام داشته و در دايرکتوري hda٢در لينوکس اين پارتيشن . کند اين پارتيشن را جستجو مي

، تنظيم سيستم فايل ) ro(هاي خط هسته گزينه فقط خواندني  ساير گزينه . شود سيستم فايل متصل مي
 بصورت اسکازي و گزينه IDE از نوع CD-ROM ، گزينه تنظيم عملکرد يک درايو dev/hda٣ريشه به 

 .باشد مي) ٣ linux(تعيين سطح اجرايي لينوکس 
دهد که گراب سعي نخواهد کرد اين پارتيشن   نشان ميrootnoverify ، خط XPبراي پارتيشن ويندوز 
. قرار دارد) hd٠،٠(تيشن اول ديسک سخت اول  در پارXPدر مثال باال ويندوز . را به جايي متصل کند

دهد   نشان مي١+ chainloaderعامل، خط  پارتيشن و ارسال گزينه به هسته سيستم) mount(بجاي اتصال 
در حقيقت محل مدير بوت ويندوز را . (باشد مينصب سکتور اول اين پارتيشن يک مدير بوت در که 

 .)دهد نشان مي
 

 

هرگاه .  استفاده کنيدchainloaderهاي شرکت مايکروسافت بايد از گزينه  عامل براي بوت کردن سيستم

کنيد، اين تغييرات در بوت بعدي بطور خودکار اعمال  تغييراتي را در فايل پيکربندي گراب اعمال مي

شيد در صورتي که قبال از مدير بوت ليلو استفاده کرده با. ميشوند و شما نياز به انجام کار ديگري نداريد

 ، تغييرات را اعمال کنيد و اين ممکن liloميدانيد که در ليلو پس از انجام تغييرات، بايد با اجراي فرمان 

 .است سبب اشتباه شما شود

  بوت جديد در گرابimageاضافه کردن يک 

هاي مختلف نصب شده در  هاي بوت مختلفي براي هسته   imageاين امکان وجود دارد که شما 
لينوکس اين امکان را داراست که شما در يک زمان بتوانيد چند نسخه از هسته . داشته باشيدسيستمتان 

اين امکان ! عامل را نصب کنيد و در مواقع الزم سيستمتان را با هرکدام که مايليد بوت کنيد سيستم
 کنيد ويا هاي متفاوتي هستند استفاده هايي که داراي قابليت هنگامي مفيد است که بخواهيد از هسته 

هاي خود ايجاد کرده و آنرا  هاي موجود هسته اي مطابق با نياز شما عالقه داريد با تغيير در هسته 
هاي   imageبراي اضافه کردن . آزمايش کنيد در حالي که هسته اصلي سيستم سرجاي خود باقي است

 :بوت در فايل پيکربندي گراب بايد مراحل زير را انجام دهيد
 به )boot/arch/i٣٨٦/٢,٤-usr/src/linux مثال(ديد را از دايرکتوري که ايجاد شده  جimageفايل  .١

 :نام آنرا طوري تعيين کنيد که متوجه محتويات آن بشويد مثال.  کپي کنيدbootدايرکتوري 
 

# cp /usr/src/linux-٢�٤/arch/i٣٨٦/boot/bzImage /boot/bz-٤-٢�٥�٣ 

کنند را در فايل پيکربندي گراب   جديد را فراهم ميimageخطوطي را که امکان بوت کردن فايل  .٢
 :براي مثال .  اضافه کنيدboot/grub/grub.confيعني 

title Red Hat Linux ٩ (Kernel ٤-٢�٥�٣) 

        root (hd٠،١) 

        kernel /vmlinuz-٤-٢�٥�٣ ro root=LABEL=/ linux ٥ 

        initrd /initrd-٤-٢�٥�٣.img 

 .يوتر خود را بوت کنيدکامپ .٣
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توانيد گزينه جديد اضافه شده را انتخاب نموده  هنگامي که صفحه آغازين گراب ظاهر شد، مي .٤

 . را فشار دهيدEnterو کليد 

کند، اين است که اگر در  مزيت اينکه براي هر هسته جديد گراب گزينه جديدي براي بوت اضافه مي
تر که روي  هاي قديمي توانيد از هسته  واجه شود، ميهر صورت هسته جديد هنگام بوت با مشکل م

هنگامي که مشخص شد هسته جديد به اندازه . سيستم موجود است، براي بوت کردن استفاده کنيد
توانيد آنرا جايگزين هسته قديمي کنيد و يا فقط در گراب آنرا تبديل به  کافي پايدار و مناسب است مي

 .گزيده نماييد گزينه پيش

  ليلو استفاده ازدن بابوت کر
عامل نصب شده و  ليلو برنامه اي است که خارج از سيستم.  استLinux Loader مخفف LILOواژه 

همچنين اين برنامه . عامل بوت شود توانيد تعيين کنيد که کامپيوترتان با کدام سيستم توسط آن مي
 .نيد تغيير دهيددهد تا نحوه بوت سيستم را بتوا امکاناتي در اختيار شما قرار مي

 

 
در صورتي که شما . همانطور که قبال گفتيم، اکنون مدير بوت پيش گزيده لينوکس گراب است

هنگام نصب ، مدير بوت ليلو را انتخاب نکرده باشيد، جهت کسب اطالعات در مورد مدير بوت 
 .ر کنيدتوانيد از اين بخش عبو فقط قسمت مربوط به گراب براي شما کافي خواهد بود و مي

 

و يا در ) Master Boot Recor(در صورتي که مدير بوت سيستمتان ليلو است، يا در رکورد اصلي بوت 
رکورد اصلي بوت مستقيما توسط بايوس سيستم خوانده . سکتور اول پارتيشن ريشه نصب شده است

ت نصب کنيد و در صورتي که ليلو تنها مدير بوت سيستمتان است، آنرا در رکورد اصلي بو. شود مي
در صورتي که يک مدير بوت ثالث مديريت بوت کامپيوتر شما را به عهده دارد، آنرا در سکتور اول 

 .پارتيشن ريشه يا بوت نصب کنيد

 استفاده از ليلو

شود، ابتدا صفحه اي گرافيکي ظاهر  هنگامي که کامپيوتر شما با استفاده از مدير بوت ليلو بوت مي
کافي است . شود سيستمتان نشان داده مي) هاي عامل سيستم(هاي قابل بوت  يشن شود و در آن پارت مي

 را فشار Enterعامل مورد نظر استفاده کرده و سپس کليد  هاي باال و پايين براي انتخاب سيستم از کليد
 .گزيده بوت خواهد شد عامل پيش در غير اينصورت پس از چند ثانيه، سيستم با سيستم. دهيد

هاي  عامل ارسال نماييد، هنگام بوت کليد هايي را به سيستم  که مايليد هنگام بوت گزينه در صورتي
Ctrl+Xاعالن بوت متني مشابه زير مشاهده خواهيد کرد.  را فشار دهيد: 

boot: 

در صورتي که . کند  بوت را براي بوت شدن انتخاب ميimageليلو چند ثانيه صبر کرده و سپس اولين 
در .  را فشار دهيدTabهاي قابل بوت را مشاهده کنيد، سريعا کليد   ليست پارتيشنمايليد دوباره

 :اي مشابه زير مشاهده خواهيد کرد اينصورت صفحه
LILO boot: 

linux linux-up windowsxp 

boot: 

 و linux ، linux-upاين مثال نشانگر وجود سه پارتيشن قابل بوت روي سيستم است که به ترتيب 
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windowxpدو گزينه اول نشانگر دو .  نام دارندimageتوانيد پارتيشن   بوت متفاوت هستند که با آنها مي
در صورتي که هيچ . باشد  ميXPگزينه سوم نشاندهنده پارتيشن ويندوز . لينوکس خود را بوت کنيد

راي اينکه ب. کليدي را فشار ندهيد، پس از چند ثانيه سيستم با استفاده از گزينه اول بوت خواهد شد
 .سيستم را وادار به بوت با پارتيشن ديگر کنيد بايد نام آنرا جلوي اعالن بوت تايپ کنيد

 ليلو از شما سوال Shift بوت نصب شده است، با فشردن کليد imageدر صورتي که در سيستمتان چند 
 در فايل هاي ليلو هاي موجود و ساير گزينه   Image.  بوت شودimageخواهد کرد که با کدام 

etc/lilo.confذخيره شده اند . 

 آماده سازي فايل پيکربندي ليلو

هاي قابل بوت را از فايل  ليلو اطالعات مورد نياز جهت پيدا کردن و بوت شدن از پارتيشن 
etc/lilo.confتوانيد چگونگي بوت شدن  هايي به اين فايل، مي بوسيله اضافه کردن گزينه .  بدست مياورد
 :دهد مثال زير برخي محتويات اين فايل را نشان مي. ا تغيير دهيدسيستمتان ر

prompt 

timeout=٥٠ 

default=linux 

boot=/dev/hda 

map=/boot/map 

install=/boot/boot.b 

message=/boot/message 

linear 

 

image=/boot/vmlinuz-٨-٢�٤�٢٠ 

 label=linux 

 initrd=/boot/initrd-٨-٢�٤�٢٠.img 

 read-only 

 root=/dev/hda٦ 

 append=”hdc=ide-scsi” 

other=/dev/hda١ 

 label=windowsxp 

 اعالن بوت هميشه هنگام بوت سيستم نشان داده خواهد شد و نيازي نيست براي prompt onبا گزينه 
تم سيس.  ثانيه است٥ دهم ثانيه يا ٥٠زمان انتظار بوت در مثال باال . ظاهر شدن آن کليدي را فشار دهيد

قبل از شروع بوت اين مدت را براي فشار داده شدن کليد منتظر مانده و در صورتي که هيچ کليدي 
خط بوت نشاندهنده اين است که . عامل پيش گزيده بوت خواهد شد فشار داده نشود، با سيستم

 ).اولين ديسک سخت( قرار دارد dev/hdaپارتيشن قابل بوت در 
 بوت است، imageهاي  هاي فايل فايل نقشه که حاوي موقعيت نشاندهنده محل ) map(خط نقشه 

 به عنوان سکتور بوت جديد مورد استفاده قرار boot/boot.bدهد که فايل   نشان ميinstallخط . باشد مي
 را نشان boot/messagesکند که هنگام بوت محتويات فايل   به ليلو اعالم ميmessageخط . گرفته است

. شود سيلندر مي/هد/عث فعال شدن آدرس دهي خطي بجاي آدرس دهي سکتور باlinearخط . دهد
 .هاي سخت اسکازي کاربرد دارد اين قابليت در ديسک

) ٨-٢,٤,٢٠-image=/boot/vmlinuz(نخستين آنها . در فايل مثال باال دو پارتيشن قابل بوت وجود دارند
سيستم فايل ريشه براي آن . ده است نامگذاري شlinux بوت است که به نام imageنشاندهنده يک 
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image در آدرس dev/hdaخواندني -واژه فقط.  قرار دارد٦)Read-Only (دهد که سيستم فايل  نشان مي
نوشتن روي آن فعال /ابتدا بصورت فقط خواندني متصل شده و پس از بررسي شدن امکان خواندن

 که براي بوت سيستم استفاده RAMيسک  مربوط به دimage نشاندهنده محل فايل initrdخط . شود مي
 .شود، است مي

 قرار دارد و dev/hda١ مشخص شده است، در otherپارتيشن دوم قابل بوت که در اين مثال با واژه 
 .باشد  ميXPهمانطور که از نام آن پيداست پارتيشن مربوط به ويندوز 

 جديد imageتوانيد يک  شما مي. وندهاي قابل بوت نيز ميتوانند به اين فايل اضافه ش  imageساير 
 .نصب کرده و با تغيير فايل پيکربندي ليلو آنرا فعال کنيد

 را اجرا کنيد تا liloپس از اينکه تغييرات مورد نظر خود را در اين فايل اعمال کرديد، بايد دستور 
زم است که  هنگامي الimageهمانطور که قبال گفته شد، داشتن چند فايل . تغييرات اعمال شوند

. هاي متفاوتي هستند بطور همزمان استفاده نماييد خواهيد از چند هسته مختلف که داراي قابليت مي
 :مراحل تغييرات در فايل پيکربندي ليلو بصورت زير است

) boot/usr/src/linux/arch/i٣٨٦مثال ( جديد را از دايرکتوري که ايجاد شده است imageفايل  .١
. دهنده محتويات آن باشد سـپـس اين فـايل را طـوري نـامگذاري کنيد که نشان. ي کنيد کپbootبه دايرکتوري 

 .٤-٢,٥,٣-zImageمثال 
خطوط مربوط به اين فايل را در فايل پيکربندي ليلو به نحوي اضافه کنيد تا امکان  .٢

 :انتخاب و بوت از طريق آن فراهم شود 
image=/boot/zImage-٤-٢�٥�٣ 

label=newlinux 

 را اجرا کنيد تا lilo -t حالي که با کاربر ريشه به سيستم وارد شده ايد دستور در .٣
 .تغييرات داده شده آزمايش شده و صحت آنها تاييد شود

 . را بدون هيچ سوئيچ و گزينه اي اجرا کنيد تا تغييرات اعمال شوندliloدستور  .٤

 را انتخاب نماييد newlinuxازين ليلو،  جديد بوت شود، در صفحه آغimageبراي اينکه کامپيوتر با فايل 
 ثانيه مدت ٥کنيد که زمان انتظار  اگر احساس مي.  را تايپ کنيدnewlinuxو يا جلوي اعالن بوت نام 

 . ثانيه افزايش دهيد١٠ مدت زمان انتظار را به ١٠٠توانيد با افزايش عدد انتظار به  کمي است، مي
هاي سراسري  پيکربندي ليلو استفاده کنيد، به سه دسته گزينه توانيد در فايل  هايي که شما مي گزينه

)Global(هاي  ،  گزينهPer-image هاي هسته   و گزينه)Kernel (مستندات زيادي براي . تقسيم شده اند
هايـي کــه ايـنـجا شـرح داده  براي کسب اطالعات بيـشـتر در مورد گـزيـنه. ليلو تهيه شده است
و يا مستندات ) man lilo.confدستور (توانيد از راهنـمـاي لـيـلـو  هـا مي زيـنـهشـده اند و ساير گـ

 . استفاده کنيدusr/share/doc/lilo/docموجود در 
هاي سراسري اين ويژگي را دارند که  گزينه. هاي سراسري ارائه شده است در زير چند مثال براي گزينه

 . خاص تاثير ندارندimage فقط بر يک کنند و تاثير خود را بر تمام ليلو اعمال مي
 پيش گزيده براي بوت شدن استفاده imageتوانيد براي مشخص کردن پارتيشن يا   ميdefaultاز گزينه 

 :براي مثال. کنيد
default = newlinux 

د شده توجه داشته باشيد که زمان وار. توانيد براي تعيين زمان انتظار ليلو استفاده کنيد  ميdelayاز گزينه 
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 : ثانيه است٥ نشانگر ٥٠يعني عدد . باشد به دهم ثانيه مي
delay = ٥٠ 

توانيد پيامي را در فايلي ذخيره کرده و با افزودن  براي تغيير پيامي که قبل از اعالن ليلو قرار دارد، مي
 : به فايل پيکربندي ليلو، آنرا فعال نماييدmessageگزينه 

message=/boot/boot.message 

 که other که نشان دهنده يک هسته لينوکس است، يا image بوسيله يک خط Per-imageهاي  م گزينهتما
ها تنها بر روي  اين گزينه.  است، شروع ميشوندXP مانند ويندوز –عامل ديگر  نشاندهنده يک سيستم
 : عبارتند از Per-imageهاي  برخي گزينه. عامل تاثير دارند همان هسته يا سيستم

· Label : کنيد اين گزينه نشان دهنده نامي است که شما در ليست ليلو مشاهده مي. 
· lock :  کند هاي بوت فعال مي ضبط خودکار خط فرمان بوت را براي دريافت ساير گزينه. 
· alias=name :  با جايگزين کردنnameتوانيد از آن به عنوان جايگزين نامي که در   بجاي هر نامي مي

labelايد استفاده کنيد  تايپ کرده. 
· password=password : توانيد  ميimageبراي . عامل مورد نظر را با کلمه عبور محافظت کنيد  يا سيستم

 . کلمه عبور مورد نظر خود را تايپ کنيدpasswordاين کار جلوي گزينه 
· restricted :  اين گزينه به همراه گزينهPasswordتنها  ببريد،در صورتي که آنرا بکار.  بکار ميرود 

 .هنگام ارسال گزينه به هسته از شما کلمه عبور درخواست خواهد شد

هايي  اين گزينه ها به شما امکان انجام کار. هاي خاصي وجود دارند همچنين براي هسته لينوکس گزينه 
 برخي. دهند را مي... افزارها، کنترل چگونگي اتصال سيستم فايل ريشه و مانند شناساندن برخي سخت

 :هاي مخصوص هسته لينوکس عبارتند از از گزينه
· append :اين اطالعات . خواهيد به هسته ارسال شوند را بنويسيد پس از اين گزينه، اطالعاتي را که مي

 .روند عامل بکار مي افزار خاص به سيستم اشد که براي شناساندن يک سختبطالعاتي اتواند  مي
· ramdisk : شود را تعيين نماييد تا  ايز ديسک رمي که هنگام بوت ايجاد ميتوانيد س با اين گزينه مي

 .گزيده هسته بکار رود بجاي مقدار پيش
· read-only : در حالت عادي، سيستم فايل . کند سيستم فايل ريشه را بصورت فقط خواندني متصل مي

 . شود نوشتن متصل مي-خواندنريشه پس از چک شدن، بصورت 
· read-write : کند نوشتن متصل مي- ريشه را بصورت خواندنسيستم فايل. 

 تغيير مدير بوت کامپيوتر 

خواهيد دوباره  ايد و اکنون مي در صورتي که مايل به استفاده از گراب نيستيد و يا ليلو را آزمايش کرده
به براي تغيير مدير بوت خود از گراب . توانيد به آساني اين کار را انجام دهيد گراب را فعال کنيد، مي

 :ليلو مراحل زير را انجام دهيد
 .فايل پيکربندي ليلو را با توجه به مطالبي که گفته شد، تنظيم کنيد .١
 :بصورت کاربر ريشه به سيستم وارد شده و در پنجره ترمينال دستور زير را تايپ کنيد .٢

# lilo 

 .با تايپ اين دستور رکورد بوت اصلي مجددا نوشته شده و ليلو فعال خواهد شد 
 .اکنون بايد صفحه آغازين ليلو را مشاهده کنيد. مپيوتر خود را راه اندازي کنيدکا .٣

خواهيد برعکس اين کار را انجام دهيد، يعني گراب را به جاي ليلو فعال کنيد،  در صورتي که مي
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 :مراحل زير را انجام دهيد
 .فايل پيکربندي گراب را مطابق آنچه در باال گفته شد تنظيم کنيد .١
مثال اگر . خواهيد گراب را در آن نصب کنيد، بدانيد  ديسکي که ميبايد نام .٢

خواهيد گراب را در رکورد بوت اصلي ديسک سخت اول نصب کنيد، بايد بصورت کاربر ريشه وارد سيستم  مي
 :شده و دستور زير را تايپ کنيد

# grub -install /dev/hda 

 . از گراب استفاده کنيدتوانيد رکورد اصلي بوت مجددا نوشته شده و اکنون مي
اکنون بايد صفحه آغازين گراب را مشاهده . کامپيوتر خود را راه اندازي کنيد .٣

 .کنيد

 پيکربندي مجدد هسته لينوکس

بصورت خودکار ) عامل است که قلب سيستم(کنيد، هسته  هنگامي که لينوکس ردهت را نصب مي
افزار و  هاي سخت دي مانند انواع راه اندازهاي زيا قابليت. شود پيکربندي شده و آماده به کار مي

ها  گاهي اوقات نياز به تغيير اين قابليت. کند، در آن  گنجانده شده است هايي که هسته ارائه مي سرويس
در اين مواقع نياز به . هاي جديدي به آن اضافه کنيد خواهيد قابليت مانند هنگامي که مي. داريد

 .پيکربندي مجدد هسته خواهيد داشت
 

 

هاي  انداز مثال بسياري از راه. افه کردن تمام قابليت ها نياز به پيکربندي مجدد هسته ندارنداض

ها  از اين ماژول.  هستند)Loadable modules(هاي قابل بارگزاري در هسته  افزاري بصورت ماژول سخت

 از PCMCIAل قابليت براي مثا. هاي جديد به هسته استفاده کرد توان براي اضافه کردن قابليت مي

 و insmodبراي بارگزاري اين ماژولها بايد از دستورات . کند هاي قابل بارگزاري استفاده مي ماژول

modprobeاستفاده کنيد . 

 

مثال طي آن بايد به سواالت بسياري پاسخ دهيد که . پيکربندي مجدد هسته کاري خسته کننده است
هاي  در بيشتر موارد پروسه پيکربندي مجدد هسته داراي پاسخ. دداني پاسخ برخي از آنها را واقعا نمي

 را Enterدانيد، کافي است کليد  در صورتي که به سوالي بر خورديد که پاسخ آنرا نمي. گزيده است پيش
افزار   سخت قدرت و سرعت دقيقه، بسته به٩٠ تا ٢٠همچنين اين کار زماني را  در حدود . فشار دهيد

 .کند  ميکامپيوترتان طلب
 براي پيکربندي در حالت xconfigتوانيد از گزينه  براي ساده کردن فرايند پيکربندي مجدد هسته، مي

هاي مورد نياز سيستمتان  انداز  ميتوايد دقيقا راهmake xconfigبا استفاده از دستور . گرافيکي استفاده کنيد
 .اندازها نيستيد را انتخاب کنيد و مجبور به نصب همه راه

 تصميم گيري براي پيکربندي مجدد هسته لينوکس

بسياري از .هاي کاري مجبور هستيد هسته لينوکس را مجددا پيکربندي نماييد برخي اوقات بعلت نياز
علت اين امر اين است که برخي . گزيده غير فعال هستند هاي هسته لينوکس بصورت پيش قابليت
 :براي مثال. روند زدايي بکار مي هاي عيب و يا براي کاربردها هنوز در مرحله آزمايش قرار دارند  قابليت

زيرا . حتي اگر به شبکه وصل نباشيد.  شبکه بصورت پيش گزيده فعال است:هاي شبکه گزينه  ·
در صورتي که بخواهيد از لينوکس خود بعنوان يک مسيرياب . کند  از آن استفاده ميXwindowمحيط گرافيکي 
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 و ٢٥.Xهاي شبکه مانند  همچنين برخي از گزينه . آن نياز به پيکربندي مجدد داردشبکه استفاده کنيد، هسته 
SPXبصورت پيش گزيده غير فعال هستند . 

هاي  هاي سخت قديمي، شما نياز داريد تا راه انداز  براي برخي از ديسک :Blockهاي مبتني بر  ابزار ·
 .قديمي را فعال کنيد

ايد، ممکن است نياز داشته باشيد برخي  ندات مطالعه کردههمانطور که در اين کتاب و ساير مست
توانيد تعيين کنيد که کدام  ، مي X Kernel Configurationهايي مانند  بوسيله ابزار. ها را فعال کنيد قابليت
 .هاي شما باشد ايجاد کنيد که مطابق با نيازها فعال يا غير فعال هستند و هسته اي  قابليت
 

 

افزاري را بطور موقت در سيستمتان نصب کنيد، براي شناساندن آن از  خواهيد سخت ميدر صورتي که 

توانيد اين  زيرا با استفاده از اين قابليت هرگاه بخواهيد مي. هاي قابل بارگزاري استفاده کنيد ماژول

 آن ابزار تحت ماژولها را نصب کنيد يا آنها را برداريد، بدون اينکه هسته را مجبور کنيد هنگام عدم وجود

 .فشار کار کند

 نصب کد منبع هسته

هاي لينوکس   CDتوانيد آنرا از روي  شما مي. براي پيکربندي مجدد هسته به کد منبع آن نياز داريد
 و سپس System Settingsبراي اين کار در منوي اصلي ردهت به بخش . ردهت نصب کنيد

Add/Remove Applications مراجعه کنيد و قسمت Kernel Development را تيک زده و روي Update 
-CDهاي نصب لينوکس را در درايو  شود تا ديسک در ادامه از شما خواسته مي .٩-٢تصوير . کليک کنيد

ROMهاي منبع هسته قبال نصب شده باشند، بايد در مسير  در صورتي که کد.  قرار دهيدusr/src/linux 
 .٢,٤-usr/src/linuxمثال . قرار داشته باشند

 

 

. توانيد از اينترنت دريافت نماييد هميشه کد منبع آخرين نسخه پايدار يا در حال توسعه هسته را مي

منبع در حدود هاي  کد البته حجم بسته.  مراجعه کنيدhttp://www.kernel.orgکافي است به آدرس 

 .باشد  مگابايت مي٣٥-٣٠

 ندي مجدد هستهبشروع پيکر

هاي  افزار ها، بررسي نرم نجام پيکربندي مجدد بايد انجام دهيد شامل انتخاب گزينهمراحلي که براي ا
تمام اين مراحل . هاي کامپايل شده قبلي و کامپايل کردن هسته جديد است مورد نياز، پاک کردن فايل

 .به ترتيب شرح داده خواهند شد

 از سيستم خود حفاظت کنيد

اين ديسکت به شما . ديت بوت را ايجاد کرده باشهنگام نصب لينوکس ردهت ممکن است ديسک
. دهد امکان بوت کردن در صورت عدم کارکردن هسته جديد يا اشکال در کار مدير بوت گراب را مي

در صورتي که اين ديسکت را ايجاد نکرده ايد، يک فالپي ديسک خالي در درايو قرار داده و دستور 
 :زير را تايپ کنيد

# mkbootdisk –device /dev/fd٨-٢�٤�٢٠ ٠ 

 .توانيد بجاي شماره مثال باال آنرا وارد نماييد در صورتي که شماره نسخه هسته شما متفاوت است مي
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 افزاري هاي نرم برنامه مديريت بسته      ٩-٢تصوير 
  

 
در صورتي که در حالت عادي اجرا نشد، به اين .  قرار داردsbin در مسير mkbootdiskفرمان 
 .توري وارد شده و از آنجا آنرا اجرا نماييددايرک

 آماده سازي براي پيکربندي

ها منبع هسته قرار دارند  براي شروع کار يک پنجره ترمينال باز کرده و به مسيري که فايل
)usr/src/linux-رفته و دستور زير را تايپ کنيد) ٢,٤: 

# make mrproper 

هاي پيکربندي را از وجود  همچنين تمام دايرکتوري . کند مياين دستور هسته را براي پيکربندي آماده 
 .کند تر پاک مي هاي قديمي فايل

 اعمال پيکربندي

 و يا config ، menuconfigهاي   را با سوئيچ makeهاي مورد نياز خود، بايد دستور  براي انتخاب گزينه 
xconfigآسان ترين گزينه، سوئيچ .  اجرا نماييدxconfigته بايد در حال اجراي يک محيط الب.  است

 :دستور زير را تايپ کنيد.  باشبدKDE يا GNOMEگرافيکي مانند 
# make xconfig 

سوئيچ . توانيد از دو سوئيچ ديگر استفاده نماييد در صورتي که محيط گرافيگي در حال اجرا نيست، مي
configسوئيچ . دهد  قرار ميها  شما را در يک محيط متني خالص با انبوهي از سوال و جواب

menuconfigکند  يک محيط مبتني بر منو را براي پيکربندي مجدد هسته براي شما فراهم مي. 
هايي را که مايل به  سازد تا فقط قسمت  شما را قادر ميmenuconfig و xconfigهاي  استفاده از گزينه
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که بسيار . مام اجزا را پيکربندي کنيد بايد تconfigتغيير هستيد را انتخاب کنيد، در حالي که با سوئيچ 
 .دهد  را نشان ميmenuconfig گزينه ١٠-٢تصوير ! آور خواهد بود سرگيجه

 افزاري هاي نرم بررسي وابستگي 

 :هنگامي که پيکربندي هسته را به پايان رسانديد، تغييرات را ذخيره کرده و دستور زير را تايپ کنيد
# make dep 

پس از اين کار بايد . کند تا چيزي کم نباشد افزاري هسته را بررسي مي اي نرمه اين دستور، وابستگي
 .هاي کد منبع را براي کامپايل هسته جديد آماده کنيد دايرکتوري 

 

 

 دهد  نشان ميmenuconfig پيکربندي هسته جديد را با گزينه     ١٠-٢تصوير

 آماده سازي دايرکتوري ها

 : بايد دستور زير را اجرا نماييد،ي کد منبع براي کامپايل کردن هستهها براي آماده سازي دايرکتوري
# make clean 

 کامپايل کردن هسته جديد

 بوت هسته جديد imageتوانيد  مي. هاي گوناگوني براي کامپايل کردن هسته جديد داريد شما انتخاب 
روي فالپي براي داشتن آن . را روي ديسک سخت خود و يا روي يک فالپي ديسک داشته باشيد

توانيد قبل از نصب هسته جديد آنرا از روي فالپي ديسک بوت نموده و  مي. آزمايش آن خوب است
 .در صورتي که اشکالي در کار آن وجود داشته باشد، آنرا نصب نکنيد

براي کامپايل کردن هسته جديد و ذخيره آن در فالپي، يک ديسکت فالپي در درايو قرار داده و دستور 
make zdiskبراي کامپايل کردن و ذخيره هسته جديد در ديسک سخت، از دستور .  را تايپ کنيدmake 
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zImageدر صورتي که حجم .  استفاده نماييدimageتوانيد از دستور   ايجاد شده خيلي زياد شد، مي
make bzImageاستفاده کنيد که هسته جمع و جورتري را تحويل شما خواهد داد ! 
در صورتي که پردازنده شما پردازنده اي قديمي و کند . ار مدتي طول خواهد کشيداين بخش از ک

 فشرده imageنتيجه نهايي کار يک ! توانيد تا آماده شدن هسته جديد يک چرت کوچک بزنيد است، مي
 . قرار داردboot/arch/i٣٨٦است که در مسير 

 ايجاد و نصب ماژولها

. شوند، بايد جداگانه کامپايل و نصب نماييد ه هسته کامپايل نميهاي قابل بارگزاري را که همرا ماژول
 :براي اين کار دستورات زير را تايپ کنيد

# make modules 

# make modules_install 

براي اضافه کردن ماژولها به سيستم، هنگامي که  .شوند  نصب ميlib/modulesماژولها در مسير 
 .  استفاده کنيدmodprobe و insmodستورات عامل در حال اجراست بايد از د سيستم

 )initrd( ديسک رم imageايجاد 

در صورتي که شما يک . در صورتي که کامپيوتر شما کارت اسکازي ندارد، از اين مرحله عبور کنيد
ابتدا .  ديسک رم ايجاد کنيدimageکارت اسکازي داريد که هنگام بوت بايد بارگزاري شود، بايد يک 

 :براي مثال .  وجود دارد يا خيرetc/modules.conf کارت اسکازي شما در فايل بررسي کنيد
alias scsi_hostadapter aic٧xxx 

اين دستور دو آرگومان دريافت .  جديد استفاده کنيدimage براي ايجاد mkinitrdسپس از دستور 
ه هسته اي است که ماژولها  جديد و آرگومان دوم نشاندهندimageآرگومان اول نشاندهنده نام . کند مي

 :براي مثال. از آن دريافت ميشوند
# mkinitrd /boot/newinitrd-image ٨-٢�٤�٢٠ 

 نصب هسته جديد

 :هاي مربوطه خود بايد دستور زير را تايپ کنيد  هاي هسته جديد در محل براي نصب فايل
# make install 

شود تا بتوانيد با هسته  ر بوت گراب اضافه ميبا اين دستور هسته جديد نصب شده و يگ گزينه به مدي
 .جديد سيستم خود را بوت کنيد

 اشکال زدايي از نصب لينوکس ردهت

توانيد چگونگي انجام شدن آنرا با مشاهده  پس از اينکه نصب لينوکس ردهت به پايان رسيد، مي
 :بايد مشاهده کنيدسه محل وجود دارد که پس از بوت شدن سيستم . هاي ثبت خود بررسي کنيد فايل

هنگامي که سيستم خود را بصورت ارتقاء نصب کرده ايد، خروجي هر يک  : tmp/upgrade.logفايل  ·
هايي نصب شده  دهد که چه بسته اين فايل به شما نشان مي. شود هاي نصب شده به اين فايل ارسال مي از بسته

 .هايي با اشکال مواجه شده است اند و نصب چه بسته
هايي است که هنگام بوت روي صفحه نمايش داده  اين فايل حاوي پيغام : var/log/dmesgفايل  ·
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توايد با  افزاري کار نکند، مي اگر سخت. افزارها هاي شروع به کار هسته و شناسايي سخت مانند پيغام. شوند مي
 .بررسي اين فايل پي ببريد که آيا هسته آنرا شناخته و پيکربندي کرده است يا خير

هايي است که هنگام بوت آغاز به  اين فايل حاوي اطالعاتي در مورد سرويس : var/log/boot.logل فاي ·
در اين . توانيد بررسي کنيد که هر سرويس به طور صحيح آغاز به کار کرده است يا خير مي. اند کار کرده

 .ع نماييدتوانيد با اطالعاتي که در اين فايل وجود دارد، مشکل ايجاد شده را رف صورت مي

مانند کارت (و يا درست کار نمي کند ) مانند ماوس(در صورتي که چيزي درست نصب نشده است 
در . توانيد پس از پايان نصب لينوکس ردهت اشکال ايجاد شده را برطرف نماييد ، هميشه مي)گرافيک
 :بينيد هايي را که ميتوانبد براي اين کار از آنها استفاده کنيد را مي زير ابزار

 Mouse روي آيکون System Settings در منوي اصلي قسمت :تغييردادن يا اضافه کردن ماوس ·
 . کليک کنيد

 روي آيکون System Settings در منوي اصلي قسمت :افزاري هاي نرم حذف يا اضافه بسته ·
Add/Remove Applicationsکليک کنيد . 

 . استفاده کنيدcfdisk يا fdiskهاي  توانيد از ابزار  مي:بندي پارتيشن ·
هاي پيکربندي ليلو و گراب را که قبال توضيح داده شد ويرايش نموده و  توانيد فايل  مي:مدير بوت ·

 . براي فعال نمودن آن استفاده کنيدliloيا از دستور 
 . استفاده کنيدneat از دستور :TCP/IPشبکه بندي اترنت و  ·
 System Settingsوارد در منوي اصلي در بخش  براي اصالح اين م:ساعت، تاريخ و موقعيت زماني ·

 . کليک کنيدDate & Timeروي 
 براي حذف، اضافه کردن يا تغيير مشخصات کاربران در منوي :حذف و اضافه کردن کاربران ·

 . کليک کنيدUsers & Groups بر روي آيکون System Settingsاصلي در بخش 
مايش، تعداد رنگ آن و تنظيمات مانيتور و  براي تغيير وضوح صفحه ن:تنظيمات صفحه نمايش ·

 ِاين ١١-٢تصوير .  کليک کنيدDisplay روي آيکون System Settingsکارت گرافيکي در منوي اصلي در بخش 
 .دهد تنظيمات را نشان مي

 :تواند هنگام نصب به شما کمک کند نکات ديگري که مي

رايند نصب متوقف شد، نصب را در حالت در صورتي که بـعـلت عـدم شـنـاسـايي کارت گرافيکي، ف ·
توانيد کارت گرافيکي و   ميXconfiguratorپس از انجام شدن نصب، با دستور . انجام دهيد) Text Mode(متني 

 .مانيتور خود را تنظيم کنيد
هاي مکان نما و کليد  توانيد بجاي آن از کليد در صورتي که هنگام نصب ماوس شما کار نکرد، مي ·

tabده کنيد استفا. 
باشد که در  بهترين منبع براي اشکالزدايي از فرايند نصب لينوکس ردهت، سايت پشتيباني ردهت مي ·

توانيد به مستندات گوناگون،  از طريق اين صفحه مي.  قرار داردhttp://www.redhat.com/apps/supportآدرس 
در صورتي . گزارش خطا دست پيدا کنيدهاي پشتيباني و  هاي به روز شده و اطالعاتي در مورد برنامه نسخه

افزار را در بخش جستجو وارد نماييد، شايد کسي  افزاري داراي مشکل هستيد، نام سخت که با يک قطعه سخت
 .قبال به اين مشکل برخورده و آنرا به نحوي حل کرده باشد

 براي. شود در برخي موارد پس از اتمام نصب لينوکس ردهت کارت صوتي شناسايي نمي ·
با اين کار . شناساندن دستي آن کافي است که در حالت ريشه وارد سيستم شده و دستور زير را اجرا نماييد



 نصب لينوکس ردهت: فصل دوم   

 
٦١

همچنين اگر شانس . کند برنامه متني پيکربندي کارت صوتي آغاز به کار کرده و کارت صوتي شما را نصب مي
 !داشته باشيد، صداي لينوس توروالدز را هم خواهيد شنيد

$ /sbin/sndconfig 

  تنظيمات صفحه نمايش    ١١-٢تصوير 

 خالصه فصل

هاي از پيش  برنامه . شود امروزه نصب لينوکس مانند قبل يک ماجراجويي پر دردسر محسوب نمي
. کامپايل و بسته بندي شده و برنامه نصب کارآمد، نصب لينوکس ردهت را بسيار آسان کرده است

 .دهد رنامه نويس نيستند، اجازه ورود به عصر لينوکس را مينصب آسان لينوکس به کاربران عادي که ب
تر نصب لينوکس نيز  در کنار فرايند قدم به قدم نصب، اين فصل به بررسي برخي مسائل پيشرفته

هاي بوت نصب  بندي ديسک سخت، ايجاد ديسکت هاي پارتيشن اين مسائل شامل راه. پرداختخواهد 
صل همچنين در مورد پيکربندي مجدد هسته لينوکس و نصب آن در اين ف. و تغيير فرايند بوت است

 .شدخواهد بحث 



 

 

 

 

 

 

  س ردهتک لينو آشنايي با۳

 
 

 پوسته فرمان در حقيقت .خواهيد ديد) Shell (س ردهت را از ديدگاه پوسته فرمانکدر اين فصل لينو
 توانيد مي و از طريق آن کند مياربر را به سيستم منتقل که فرامين صادر شده از طرف کمفسري است 

پوسته فرمان ابزاري است قدرتمند، . نيدکيدا س ردهت دسترسي پکبه برخي ابزارهاي حياتي لينو
 .پيچيده و تا حد بسيار زيادي غير بصري

مي کبا . ارگيري پوسته فرمان ترس داشته باشيدکخوب الزم نيست از همين ابتدا از چگونگي ب
اين . ليدي پوسته فرمان را فرا بگيريدکي ها وتاهي بسياري از قابليتک ظرف مدت توانيد ميراهنمايي 

 و سيستم ها ردن با فرامين، پروسهکارکس ردهت و کل راهنـمـاي شما براي ورود به سيستم لينوفص
پس از تشريح پروسه ساده ورود به سيستم عامل . س از طريق پوسته فرمان خواهد بودکفايل لينو

 تا آنرا مطابق کند مي کمک و به شما پردازد ميس ردهت، اين فصل به بررسي محيط پوسته کلينو
همچنين در اين فصل چگونگي استفاده و سير و سياحت در سيستم فايل . يازهاي خود درآوريدن

 .س را نيز خواهيد آموختکلينو

 )login(س ردهت کورود به لينو

امپيوتر ک کاربر يکاربره است، حتي اگر شما تنها ک سيستم عامل چند کس ردهت يکه لينوکبعلت اين
اربر به سيستم ک کفرايند ورود به سيستم، شما را به عنوان ي.  شويدباشيد، بايد ابتدا در سيستم وارد

ي مربوط به شما را بارگزاري ها ربنديکس، سيستم عامل پيکبا شناسايي شما توسط لينو. کند ميمعرفي 
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 .دهد ميي مربوط به خودتان را ها  و برنامهها فايلرده و به شما اجازه استفاده از ک
ه هنگام نصب کرديد و سيستم عامل بارگزاري شد، بسته به اينکد را روشن امپيوتر خوکه کپس از اين

 صفحه ورود به سيستم کرده باشيد، يا يکس ردهت، نحوه ورود به سيستم را چگونه انتخاب کلينو
.  استگزيده پيشه حالت نخست ک صفحه ورود به سيستم مبتني بر متن کي خواهيد ديد و يا يکگرافي

 :سيستم مشابه زير استصفحه متني ورود به 
Red Hat Linux Release 9 

Kernel 2.4.20-8 on an i686 

 

localhost login: 

ه محيط ک باشد مي X Window در حقيقت ورودي شما به سيستم پنجره اي ي،کصفحه ورود گرافي
. دده ميي را نشان ک صفحه ورود به سيستم گرافيکي ۱-۳ تصوير. دهد مييل کس را تشکي لينوکگرافي

ار کالبته هنگام ورود به سيستم در حالت عادي نيازي به . کنيد ميدر پايين صفحه چند منو مشاهده 
 :باشد مياربرد اين منوها به ترتيب زير کردن با اين منوها نداريد ولي ک

• Session :  محيط ، شويد ميي به سيستم وارد که از طريق صفحه ورود گرافيکبه طور معمول هنگامي

.  باشدKDE يا Gnomeن است کاين محيط بسته به انتخاب شما مم. شود ميس بارگزاري کلينوي کگرافي

ه هر دو سيستم را روي کمثال هنگامي . شود ميي استفاده ک براي تغيير محيط گرافيSessionمنوي 

آخرين  در اين منو، last گزينه .Gnome و گاهي از کنيد مي استفاده KDEامپيوتر خود داريد و گاهي از ک

 .کند مي محيط مبتني بر پوسته فرمان را بارگزاري ک يfail safeي استفاده شده و گزينه کمحيط گرافي
 

 
 يک صفحه ورود به سيستم گرافيکي     ۱-۳تصوير 

 
• Language : البته اين . ايد را انتخاب کنيد توانيد زباني غير از زباني که قبال استفاده کرده با اين گزينه مي

 .هاي ديگر را نصب کرده باشيد افزاري زبان هاي نرم به شرطي کار خواهد کرد که شما بستهگزينه 

• Reboot ، Shut down :  در صورتي که بجاي ورود به سيستم، مايل به خاموش کردن يا راه اندازي

 .ها را انتخاب کنيد مجدد کامپيوتر خود هستيد، يکي از اين گزينه
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معموال هنگامي که محيط . شود  برخي عمليات اشکال زدايي بکار برده مي فقط برايfail safeگزينه 

 ....مانند اشکاالتي در پيکربندي کارت گرافيکي و. گرافيکي به داليلي هنگام بارگزاري دچار اشکال شود

پس از . توانيد فرامين خود را در آن تايپ کنيد اين گزينه يک پنجره پوسته فرمان باز کرده و شما مي

 . را صادر کنيد تا دوباره به صفحه ورود به سيستم باز گرديدexitام کار دستور اتم

 
 را فشار Enterليد کنيد و کاربري خود را وارد ک نام Usernameس کبراي ورود به صورت عادي، در با

و ) root(اربر ريشه ک کس داراي يکهر سيستم لينو. شود ميلمه عبور از شما درخواست کسپس . دهيد
اربر ريشه داراي اختيارات و ک. س ايجاد شده استکه هنگام نصب لينوکاربر عادي است ک کاقل يحد

 در .شود ميربندي سيستم از آن استفاده که فقط براي تنظيمات ويژه و پيکقدرت ويژه اي است 
 ن است ضررهاي جبران ناپذيري بهکاربر وارد سيستم شويد ممکار هستيد و با اين که تازه کصورتي 

ه کاربر ريشه وارد سيستم شوند که با ک دهند ميار ترجيح کاربران تازه کثر کا. نيدکسيستم خود وارد 
ه براي همگان کيي ها فايلتوري خانگي خود و کاربران عادي فقط به دايرک.  نيستيار صحيحکاصال 

اربري و رمز ک نام ک داريد چرا اصال به يکه شکدر صورتي . باز گذاشته شده است، دسترسي دارند
 .نيدکمراجعه " اربري نياز داريم؟ک حساب کچرا به ي"عبور نياز است، به بخش 

 اربري نياز داريم؟ک حساب کچرا به ي

ه باز چرا به کنيد ک، شايد تعجب کنيد ميامپيوترتان استفاده که از کسي هستيد که شما تنها کدر صورتي 
س، کس مانند جدش يونيکبرخالف ويندوز، لينو. اربري براي ورود به سيستم نياز داريدک حساب کي

داليل خوبي وجود دارد . اربره طراحي و پياده سازي شده استک سيستم چند کاز ابتدا به صورت ي
 :اربري جداگانه داشته باشيد ک حساب که چرا شما بايد يک

بري معمولي ارک حساب کاربر ريشه به يکنار کس باشيد، در ک سيستم لينوکاربر يکحتي اگر تنها  •

ارهاي عادي روزمره پرداخته و از آسيب رساني احتمالي به سيستم در اثر اشتباه کنياز داريد تا به 

 .جلوگيري به عمل آوريد

اربري جداگانه به شما ک، حسابهاي کنند ميس استفاده ک سيستم لينوکه چندين نفر از يکدر صورتي  •

 .کند مير آن توسط ديگران را فراهم يتان و جلوگيري از تغييها فايلان حفاظت از کام

ه کامپيوتر شما در شبکه کدر صورتي . س استکي از داليل استفاده از سيستم لينوکه بندي يکشب •

اربري شما کحساب  . زيادي براي شما خواهد داشتاربري فوايدک حساب کقرار دارد، داشتن ي

 ..هاي پستي و ، صندوقها فايل، ها برنامهمانند  .امپيوترها باشدک متصل به منابعي روي ساير تواند مي

ن است کبراي مثال مم. دهيد ربندي شخصي خود انجام ميکبه مرور زمان شما تغييراتي در پي •

تمام اين اطالعات در . نيدکاربردي را مطابق نياز خود تنظيم کي ها ي برنامهها تنظيمات و گزينه

امپيوتر ک ک روزي نياز داشته باشيد از يهک و در صورتي شوند ميتوري خانگي شما ذخيره کداير

نيد، تمام اين تنظيمات حفظ کس خود را مجددا نصب کامپيوتر ديگر منتقل شويد و يا سيستم لينوکبه 

 .خواهند شد

 )Login Session(نشست ورود به سيستم 

. کند مياربري مختص شما، ايجاد کمحيط يک س ردهت ک، لينوشويد ميه وارد سيستم کهنگامي 
 :اربري شما هستند، عبارتند از کيل دهنده محيط که تشکرخي قسمتهايي ب
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ي خود را ها فايل در آن توانيد ميه کامپيوتر است ک سخت ک محلي روي ديس:دايرکتوري خانگي •

ه سايرين کنيد کي خود را طوري تنظيم ها فايل خصوصيات توانيد مي. نيدکذخيره و نگهداري 

 قرار  root/ اربر ريشه در مسيرکتوري خانگي کداير. ترسي داشته باشندبتوانند يا نتوانند به آن دس

براي مثال .  قرار داردhome/ـاربران مـعـمـوال در مسـيـر کتوري خانگي سـاير کدايـر. دارد

 .گيرد مي قرار home/alan در مسير alanاربري به نام کتوري خانگي کداير

 که هر يکس وجود دارند کي استفاده همراه با لينوي فرمان مختلفي براها  پوسته:پوسته فرمان •

ه در اين فصل شرح ک نام دارد bash ها ترين اين پوسته عمومي. داراي ويژگيهاي خاص خود است

ه مربوط به کربندي وجود دارند کتوري خانگي شما تعدادي فايل پيکدر داير. داده خواهد شد

 .)Environment variables(حيطي مانند متغييرهاي م. تنظيمات پوسته فرمان هستند
  

 
بنابراين هنگامي که بصورت عادي به محتويات . شوند هاي پيکربندي معموال با يک نقطه آغاز مي فايل

 a با سوئيچ lsبراي مشاهده آنها بايد از فرمان . شوند نميکنيد، مشاهده  دايرکتوري خانگي خود نگاه مي

 .ها شرح داده خواهد شد ايلچگونگي تنظيم اين ف. استفاده نماييد

 
 

هاي زيادي براي  رده باشيد، راهکس را نصب کي لينوکه محيط گرافيک در صورتي :محيط گرافيکي •

 پايه X Windowس برپايه سيستم کي لينوکثر محيطهاي گرافيکا. تنظيم اعمال مختلف آن وجود دارد

. سازد ميي شما را فراهم کافي زيرساختارهاي الزم براي اجرا شدن محيط گرX. اند گذاري شده

ها  همراه با اين محيط.شوند مي ارائه KDE و Gnomeي کس ردهت دو محيط گرافيکهمراه با لينو

.. .، منوها وزمينه پس، ماوس، تصوير ها ل پنجرهکيي مانند رنگها، شها ابزارهايي براي تنظيم گزينه

 .اربران داشته باشدکانه خود را از ساير  تنظيمات جداگتواند مياربر که هر کبه طوري . وجود دارد

ه البته ک شود ميار اجرا کي به طور خودکه فرايند ورود به سيستم خاتمه يافت، محيط گرافيکهنگامي 
 .در اين فصل به آن نخواهيم پرداخت

 ظاهر پوسته فرمان

 در حال ي آنکنون محيط گرافيکي است و يا اکس ردهت شما فاقد محيط گرافيکه لينوکدر صورتي 
نخستين . نيدکاجرا نيست، شما بايد دستورات خود را از طريق پوسته فرمان به سيستم عامل ارسال 

اعالن . باشد مي $ه بصورت عالمت ک، اعالن فرمان است کنيد ميه در پوسته فرمان مشاهده کچيزي 
اعالن فرمان نام س ردهت قبل از کهاي لينو در بيشتر سيستم.  است#اربر ريشه بصورت کفرمان براي 

 :شود ميه بصورت زير نشان داده ک گيرد ميامپيوترتان قرار کاربري شما و نام ک
[alan@memphis home]$ 

ار بعدا شرح کچگونگي اين . ترهاي فوق وجود داردکاراکاي مورد نيازتان بجاي هترکاراکان نمايش کام
 .انات زيادي داردکمحيط پوسته فرمان ام. داده خواهد شد

   

 
اندازي سيستم، بجاي پوسته فرمان محيط گرافيکي لينوکس اجرا  در صورتي که هنگام راه

براي اين کار در منوي .  استفاده کنيدTerminalشود، براي تايپ فرامين پوسته بايد از  مي
 . کليک کنيدTerminal روي System Toolsاصلي بخش 

 
ه با محيط پوسته فرمان آشنا کبراي اين. باشد ميتايپ دستورات در محيط پوسته فرمان بسيار آسان 

 .نيدک، تمرين شوند ميه در زير بررسي کنيد با دستوراتي کشويد، سعي 
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 تايپ هر فرمان بايد کليد از پس.  نشان دهنده اعالن فرمان ميباشند# و $در مثالهاي زير عالمتهاي 
Enterايش داده خواهد شد را فشار دهيد و خروجي آن فرمان در خطوط پس از آن نم. 

 بررسي نشست ورود به سيستم 

اين .  هويت خاص هستيدک، براي سيستم داراي يشويد ميس ردهت که وارد سيستم لينوکهنگامي 
همچنين . اربري شما و شماره گروه شماستکاربري شما، نام گروه شما، شماره کهويت شامل نام 

اري و محل ورود شما به سيستم را کمدت بيس اطالعات زمان ورود به سيستم، مدت حضور، کلينو
 !)نيدکحواستان را جمع . (کند مينگهداري 

اربري خودتان در جلوي اعالن فرمان دستور زير را کبراي بدست آوردن اطالعات در مورد هويت 
 :خروجي آن در زير نشان داده شده است. نيدکتايپ 

$ id 

uid=500(Alan) gid=500(Alan) groups=500(Alan) 

اربري و کي ها  است و شمارهAlanه عضو گروه ک بوده Alanاربر که نام ک دهد ميخروجي فرمان نشان 
 .باشد مي ۵۰۰گروه آن 

در زير اين فرمان به .  اطالعاتي در مورد نشست جاري بدست آوريدتوانيد مي whoبا استفاده از فرمان 
 :همراه خروجي آن نشان داده شده است

$ who 

Alan     :0           Apr 23 08:46 

 .اربر جاري، زمان و تاريخ ورود به سيستم نمايش داده شده استک نام بينيد، ه ميکهمچنان 
  

 
 دهد مي را نشان Gnomeترمينال      ۲-۳تصوير 

 ها فايل و مجوزهاي ها توريکبررسي داير

ه کهنگامي . ن قرار دارداربر در آن لحظه در آکه ک شود مي مسير جاري به مسيري گفته ،سکدر لينو
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ه دستور باز کهنگامي . دهد ميتوري خانگي تان قرار کس شما را در دايرک، لينوشويد ميوارد سيستم 
رده کس مسير جاري را بعنوان محل آن فايل فرض ک، لينوکنيد ميردن فايلي را صادر کردن يا ذخيره ک

س بعدا شرح داده خواهد شد و کتم فايل لينوساختار سيس. کند ميرده و يا ذخيره کو از آنجا آنرا باز 
. نيدکتوري جاري فرمان زير را جلوي خط فرمان تايپ کبراي نمايش داير. الزم نيست نگران آن باشيد

 :خروجي آن در زير نمايش داده شده است
$ pwd 

/usr/bin 

 فرمان زير ازتوري خانگي خود، ک مسير دايرنمايشبراي .  استusr/binدر مثال باال مسير جاري 
 :نيدک استفاده

$ echo $HOME 

/home/Alan 

براي . توري خانگي شما نمايش داده شده استک، مسير دايرکنيد ميه در خروجي مالحضه کهمچنان 
 :نيدکافي است به سادگي فرمان زير را تايپ کتوري خانگي خود باز گرديد، که به دايرکاين

$ cd 

ه چه چيزهايي در کخوب بد نيست ببينيم . ي تان باز مي گرداندتوري خانگکاين فرمان، شما را به داير
.  استفاده نماييدlsتوري، بايد از فرمان ک دايرکبراي نمايش محتويات ي. توري خانگي وجود داردکداير

در صورتي . نيدکامل آنرا تايپ ک مسير توانيد ميتوري خانگي خود قرار نداريد که در دايرکدر صورتي 
. نيد، محتويات مسير جاري نمايش داده خواهد شدکتوري تايپ ک بدون هرگونه داير راlsه فرمان ک

ار ک بها فايل املک براي نمايش جزئيات l و گزينه دهد ميي مخفي را نمايش ها فايل تمام aگزينه 
به در زير اين دستور .نيدکنار هم تايپ کي متعدد آنرا ها  گزينهتوانيد مي فرمان کهنگام تايپ ي. رود مي

 : خروجي مثال نشان داده شده استکهمراه ي
$ ls -la /home/Alan 

total 46740 

drwx------  47 Alan Alan 4096   Apr 23 11:09. 

drwxr-xr-x  8  root root 4096   Mar 12 17:51.. 

-rw-------  1  Alan Alan 616581 Apr 18 23:29 779-red_hat_linux_9.tar.gz 

drwxr-xr-x  2  Alan Alan 4096   Mar 20 11:15.acrobat 

drwx------  2  Alan Alan 4096   Mar 20 11:15.adobe 

drwx------  2  Alan Alan 4096   Mar 12 17:04.adonthell 

drwxr-xr-x  2  Alan Alan 4096   Feb 14 13:19.anjuta 

-rw-------  1  Alan Alan 18325  Apr 23 00:36.bash_history 

-rw-r--r--  1  Alan Alan 24     Aug 24  2002.bash_logout 

-rw-r--r--  1  Alan Alan 191    Aug 24  2002.bash_profile 

 و ها فايل، چيزي بيش از سايز کنيد مي براي نمايش جزئيات بيشتر استفاده lه از سوئيچ کهنگامي 
در باالي ليست قرار مي (..) توري والد کو داير(.) توري جاري کداير. شود مي نمايش داده ها توريکداير

توري کنده داير و دونقطه نشاندهhome/Alanتوري کيعني در حقيقت نقطه نشان دهنده داير. گيرند
home /ساير اطالعات نمايش داده شده . بخش ابتدايي ليست نشاندهنده مجوزهاي هر فايل است. است

 .رده استکه فايل براي آخرين بار تغيير کعبارتند از اندازه فايل به بايت و تاريخ و ساعتي 

 بررسي فعاليت سيستم

 چند وظيفه بودن .)multitasking(د وظيفه اربره بودن، سيستم عاملي است چنکس عالوه بر چندکلينو
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 کهر برنامه در حال اجرا ي.  زمان اجرا شوندک در يتوانند ميي زيادي ها ه برنامهکبه اين معني است 
ي در حال اجرا، نمايش استفاده از منابع ها س فراميني براي نمايش پروسهکلينو .شود ميپروسه ناميده 

 .زم دارد مواقع ال درها ردن پروسهکسيستمي و متوقف 
 توانيد ميبا اين دستور، .  استpsي در حال اجرا، دستور ها ترين ابزار براي بررسي پروسه مرسوم
سي در حال ک و چه کنند مييي در حال اجرا هستند ، از چه منابعي استفاده ها ه چه برنامهکنيد کبررسي 

 :ده شده است  خروجي مثال از اين فرمان نشان داکدر زير ي. اجراي آنهاست
$ ps au 

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND 

Alan    1152 0.0  0.5  4476 1348 pts/0 S   17:39  0:00   bash 

Alan    1831 0.0  0.2  2580 664  pts/0 R   18:14  0:00   ps au 

 uه به ترمينال  فعلي شما مربوط است و گزينه کيي ها ، براي نمايش تمام پروسهaدر مثال باال، گزينه 
مفهوم ترمينال . رود ميار کرده است، بکار که برنامه آغاز به ک و زماني  اجراکنندهاربرکبراي نمايش نام 

ردند و هر کار ميکاربران روي ترمينالهاي مبتني بر متن کدر آن زمان . به زمانهاي قديم باز ميگردد
 روي صفحه مانيتور خود تعداد زيادي ترمينال توانيد مينون شما کا.  نفر بودکيترمينال نشان دهنده 

 .ان پذير استکردن تعدادي پنجره ترمينال امکار بوسيله باز کاين . داشته باشيد
 ، از Alanاربري به نام که ک دهد ميخروجي نشان . در مثال باال، چيز خاصي اتفاق نيافتاده است

ه کي است ل يا ترمينال، نشان دهنده ترميناTTYستون .  در حال استفاده است ps و bashي ها برنامه
 نشاندهنده R.  نشاندهنده وضعيت پروسه استSTATاربر با آن به سيستم وارد شده است و ستون ک

 .باشد مي نشاندهنده پروسه در حال خواب Sپروسه در حال اجرا و 
تا به ک عدد يکهر پروسه توسط ي. دهد مي نمايش ردهکه پروسـه را شروع کاربري ک نام USERستون 

 killاز اين شماره هنگام از ميان بردن يا اصطالحا . شود ميمشخص ) Process ID(نام شماره پروسه 
 نشاندهنده مقدار پردازنده و حافظه اي MEM% و CPU%ستونهاي . شود ميردن پروسه استفاده ک

 به image نشاندهنده سايز پروسه Virtual Set Size يا VSZون ست. رده اندک استفاده ها ه  پروسهکهستند 
 STARTستون .  نشاندهنده سايز پروسه در حافظه استResident Set Size يا RSSيلوبايت و ک

 . نشاندهنده زمان سيستم استفاده شده براي پروسه استTIMEنشاندهنده زمان آغاز پروسه و ستون 
 کي.  ترمينال خاص مربوط نيستندکپيوتر در حال اجرا هستند، به يامکه در کيي ها بسياري از پروسه

. شوند مي اجرا زمينه پسه در کي فراواني است ها س ردهت، داراي پروسهکسيستم عادي مبتني بر لينو
ردن به که اعمالي مانند ثبت فعاليتهاي سيستم يا گوش کيي هستند ها  پروسهزمينه پسي ها پروسه

 هنگام بوت شدن سيستم آغاز به ها اين پروسه. دهند ميه را انجام ک واصله  از شبپورتها براي اطالعات
ي در ها براي نمايش تمام پروسه. دهند ميار خود پايان کردن سيستم، به کرده و هنگام خاموش کار ک

 :نيدکامپيوترتان بايد از فرمان زير استفاده کحال اجرا بر روي 
$ ps aux | less 

 صفحه ک از يها ه تعداد پروسهکه در صورتي کاين دليل به فرمان اضافه شده است به  | lessقسمت 
) piping(به اين فرايند لوله بندي . ان نمايش صفحه به صفحه آن وجود داشته باشدکبيشتر شد، ام
 . فرمان براي ورودي فرمان ديگر استکه به معني هدايت خروجي يکفرمان گويند 
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 خروج از پوسته فرمان
ه کافي است کارهاي خود را انجام داديد و مايل بوديد از پوسته فرمان خارج شويد، که کمي هنگا
افي است کرده ايد، کس را بوت که در حالت متني لينوکدر صورتي .  را فشار دهيدCtrl+Dليدهاي ک

 .نيدک را تايپ exit يا logoutفرمان 
از سيستمتان اطالعات الزم را به دست آوريد،  تا کند مي کمکه به شما کخوب، تا اينجا با چند فرمان 

اين فرامين در . نيدک آنها را آزمايش توانيد ميه کصدها فرمان ديگر نيز وجود دارند .  يده اآشنا شد
 قرار sbin و usr/sbinتم در مسيرهاي سهمچنين فرامين مديريت سي.  قرار دارندbin و usr/binمسيرهاي 

 .ادامه اين فصل توضيح داده خواهند شدبيشتر اين فرامين در . دارند

 س ردهت ک دقيق تر پوسته فرمان لينوکدر

ردن با کار کاربران براي کپديدار شوند، امپيوترها ک روي صفحه ها ها و پنجره ونکه آيکقبل از اين
س ردهت هم که لينوکس کدر سيستمهاي مبتني بر يوني. ردندک امپيوترها بايد فرمانهايي را تايپ ميک
ه براي تفسير و مديريت فرمانها ايجاد شده است، پوسته فرمان  کي از آنهاست، برنامه اي کي
)Command Shell (امپايل ک، ها فايلردن با کارک، ها ردن برنامهکپوسته فرمان راهي براي اجرا .نام دارد
 .کند ميامپيوتر ايجاد ک و مديريت ها ردن برنامهک

اربران کردن با پوسته فرمان است، ولي بيشتر کار کي آسان تر از کافيردن با ابزارهاي گرکارکه کبا اين
زيرا براي . نندکي از پوسته فرمان استفاده ک تا بجاي ابزارهاي گرافيدهند ميس ترجيح کحرفه اي لينو

ي کتر از ابزارهاي گرافي ي سيستم، پوسته فرمان بسيار قدرتمندها ربنديکارها مانند پيکانجام بسياري از 
ي براي انجام کس به ندرت از محيطهاي گرافيکس و لينوکاربران قديمي يونيکحتي برخي . تاس
 .کنند ميارهايشان استفاده ک

 Bourne Againنام آن برگرفته از .  نام داردbashه در اين فصل توضيح داده خواهد شد، کپوسته فرماني 

Shellپوسته .  استbashه کس ک از نخستين پوسته سيستمهاي يونيsh يا Bourne Shell نام داشت، ايجاد 
ي ديگري نيز ها البته پوسته. رود ميي فرمان به شمار ها اربرد ترين پوستهکي از پر کشده است و ي
س که در سيستمهاي يونيک C Shell يا csh از آنها تواند ميه ک شود ميه از آنها استفاده کوجود دارند 

BSD و شود مي استفاده ksh يا Korn Shell ه بيشتر در کUnix System V نام بردشود مي استفاده ، .
 .باشد مي نيز ash و tcshي ها س همچنين داراي پوستهکلينو

ي ديگر ها  پوستهتوانيد ميس فرا بگيريد، به آساني ک پوسته فرمان را در لينوکه استفاده از يکهنگامي 
 آن manual به صفحه  توانيد ميداشتيد، ل يا سوالي که هرگونه مشکدر صورتي . را نيز ياد بگيريد
 .نيدکپوسته مراجعه 

 

 
 : هر فرمان کافي است در خط فرمان لينوکس دستور زير را تايپ کنيدmanualبراي نمايش صفحه 

 $ man <command>

 

 .باشد مي shامال سازگار با پوسته فرمان ک bashس ردهت، پوسته کدر لينو
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 س ردهتک لينواستفاده از پوسته فرمان در
نيد کترهاي ديگري اضافه کاراک به آن توانيد مي، کنيد مي فرمان را در پوسته فرمان تايپ که يکهنگامي 

 توانيد ميه کعالوه بر خود دستور، موارد ديگري . رد دستور مورد نظر را تغيير دهيدکارکتا چگونگي 
 :نيد عبارتند از کدر خط فرمان تايپ 

ار بردين اين کردن و بکه با اضافه ک يا چند گزينه هستند کثر فرامين داراي يکا ) :Options( ها گزينه •

ه قبال هم ديديد، در فرمان کبراي مثال همانطور .  نحوه رفتار فرمان را تغيير دهيدتوانيد مي ها گزينه

ls -la گزينه l و گزينه ها توريک و دايرها فايل براي نمايش ليست مشروح a ي ها فايل براي نمايش

 - کلمه هستند با يک که مخفف يکيي ها ضمنا گزينه.ار رفتکه با نقطه شروع ميشدند، بکمخفي 

براي . شوند مي شروع --امل هستند با کلمه ک که يکيي ها ه گزينهک در صورتي شوند ميشروع 

 .ls --helpمثال 

. کنند ميهايي را نيز  قبول  ، آرگومانها  بسياري از فرامين، عالوه بر گزينه):Arguments (ها آرگومان •

براي مثال در فرمان . باشد مي بخش شامل نوعي اطالعات مانند مسير يا نام فايل ک آرگومان يکي

ls -la /home بخش home آرگومان فرمان ls رود مي به شمار. 

بر ارکه براي ک خود پوسته اطالعاتي را در بر دارد ) :Environment Variables(ي محيطي ها متغيير •

 نمايانگر نوع SHELLبراي مثال متغيير . به اين اطالعات متغييرهاي محيطي مي گويند. مفيد است

 : است  نشاندهنده محل صندوق پستيMAIL نشاندهنده اعالن فرمان و SP1پوسته مورد استفاده، 
$ echo $SHELL 

/bin/bash 

$ echo $MAIL 

/var/spool/mail/Alan 

 .شود مي اضافه $ به ابتداي آنها عالمت ها  فراخواني متغييره برايکتوجه داشته باشيد 
  

 
براي نمايش يک .  استفاده کنيدdeclareتوانيد از دستور  براي نمايش تمام متغييرهاي محيطي مي

 . استفاده کنيدechoتوانيد همانند باال از دستور  متغيير خاص مي

 

ه داراي معناي خاصي براي کي وجود دارند ترهايکاراک ):Metacharacters (ترهاي ويژهکاراک •

 فايل، لوله بندي ک فرمان به يک براي هدايت خروجي يتوانند ميترها کاراکاين . پوسته فرمان هستند

ترهاي ويژه در اين فصل کاراک. زمينه استفاده شوند  فرمان و يا اجراي فرمان در پسکخروجي ي

 . توضيح داده خواهند شد

ه کهايي است  ار، پوسته فرمان داراي ويژگيکقدار تايپ و آسانتر شدن براي صرفه جويي در م
هاي   براي آسانتر شدن، نامتوانيد ميهمچنين شما . کند ميدستورات تايپ شده قبلي را نگهداري 

 و کند ميرده ايد ذخيره که قبال وارد کرا پوسته فرمان دستوراتي . نيدکمستعاري براي دستورات ايجاد 
اين موضوع نيز جلوتر . جاي تايپ مجدد دستورات، دستورات قبلي را فراخواني نماييد بتوانيد مي

 .بررسي خواهد شد
س که همراه با لينوک پوسته اي است bashه پوسته فرمان را تغيير داده نباشيد، پوسته کدر صورتي 

ي فرمان ها يگر پوستهانات و قابليتها قويتر از انواع دک از نظر امbashپوسته . کنيد ميردهت استفاده 
ه نياز به کولي در صورتي .  بررسي خواهند شدbashهاي پوسته فرمان  در اين فصل بيشتر قابليت. است

 .نيدک استفاده bash براي نمايش راهنماي پوسته man bash از دستور توانيد مياطالعات بيشتري داشتيد، 
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 س ردهتکيافتن فرمانهاي لينو
 آنرا با تايپ توانيد ميس قرار دارد، کجاي سيستم فايل لينوک دستور در که يکه بدانيد کدر صورتي 

  :dateبراي مثال براي اجراي دستور . امل اجرا نماييدکمسير 
$ /bin/date 

ار دشوار خواهد که دستوري در مسيرهاي سخت و طوالني قرار داشته باشد، اين کالبته در صورتي 
 اين توانيد ميسپس . توري خاص استک دايرکاري فرامين در يل، نگهدکبهترين راه حل اين مش. بود
 فرمان، خود پوسته کنيد تا  هنگام تايپ يکتوري را به مسير جستجوي پوسته فرمان خود اضافه کداير

 :ند کاوش کتوري فوق را براي وجود فرمان کار دايرکبطور خود
$ echo $PATH 

/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/Alan/bin 

. دهد مياربر خاص نشان ک کخروجي فرمان فوق مسيرهاي تعريف شده براي پوسته فرمان را براي ي
ه همراه با کبيشتر دستوراتي . لون از هم جدا شده اندک ک توسط يها توريکه مي بينيد دايرکهمانطور 

دستورات .  قرار دارندusr/local/bin يا bin ، usr/binي ها توريک، در دايرشوند ميس ردهت ارائه کلينو
 قرار usr/X11R6/bin و usr/bin/X11 در مسيرهاي شوند ميي استفاده که با محيطهاي گرافيکي کگرافي
 .اربر قرار داردکتوري خانگي کتوري نشان داده شده در خروجي فرمان، در دايرکآخرين داير. دارند
  

 
توانيد يک  کنيد مستقيما در خط فرمان اجرا شوند، مي  ميدر صورتي که مايليد دستوراتي که خود ايجاد

.  در دايرکتوري خانگي خود ايجاد کنيد و اين دستورات را در آنجا ذخيره کنيدbinدايرکتوري به نام 

 .کند لينوکس ردهت اين دايرکتوري را بطور خودکار به مسيرهاي تعريف شده اضافه مي

 
 و sbinي ها توريک دستورات مربوط به مديريت سيستم در دايراربر ريشه هستيد،که شما کدر صورتي 
usr/sbinقرار دارند . 

 از چپ به ها توريکاين داير. ي موجود در مسيرهاي تعريف شده نيز مهم استها توريکترتيب داير
توري ک و هم در دايرusr/binتوري ک هم در دايرfooبنابراين اگر دستوري به نام . شوند ميراست بررسي 

binبراي اجراي دستور دوم .  قرار داشته باشد، اولي اجرا خواهد شدfoo نيد کامل آنرا تايپ ک بايد مسير
 . ار جلوتر توضيح داده خواهد شدکچگونگي اين . و يا مسيرهاي تعريف شده را تغيير دهيد

برخي . ي مسيرهاي تعريف شده شما قرار ندارندها توريک، در دايرکنيد ميه تايپ کتمام فراميني 
 ک فرمان خاص يکه براي يکدر صورتي . فرامين بصورت دروني در پوسته فرمان گنجانده شده اند

هايي  همچنين راه. شود مينيد، ابتدا آن اجرا ک و آرگومانهاي خاص ايجاد ها نام مستعار همراه با گزينه
ه کي محلهاي مختلفي ترتيب بررس.  فرمان هستند نيز وجود داردنه شامل چنديکبراي ايجاد توابعي 

 : به شرح زير است دهد مي دستور انجام کردن يکپوسته فرمان براي پيدا
 و ها  دستور به همراه گزينهک ايجاد شده اند و نشانگر يaliasه با دستور ک نامهايي :نامهاي مستعار •

 .هاي احتمالي ميباشند آرگومان

. اند ي مخصوص رزرو شدهها ستفادهه براي اکلماتي هستند ک :کلمات رزرو شده پوسته فرمان •

 do مانند شوند ميه معموال در زبانهاي برنامه نويسي استفاده کلمات دستوراتي هستند کبيشتر اين 

، while ، caseو غيره  . 

 .شوند ميه همراه هم در پوسته فرمان اجرا ک دسته اي از دستورات :توابع •
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 .مان گنجانده شده انده درون خود پوسته فرک دستوراتي :دستورات دروني •

س قرار کيي در سيستم فايل لينوها فايله بصورت ک دستورات معمولي :دستورات سيستم فايل •

 . گنجانده شده استPATHمسيرهاي اين دستورات در متغيير محيطي . دارند
  

 
براي .  کنيد استفادهhelpتوانيد از دستور  هاي آن مي  و گزينهbashبراي نمايش ليستي از  فرامين دروني 

 . نام دستور مورد نظر استفاده کنيدو infoنمايش اطالعات بيشتر در مورد دستور مورد نظر از دستور 

 
 براي اين منظور استفاده type از دستور  توانيد ميجا قرار دارد، ک دستور در که يکه بفهميد کبراي اين

 :براي مثال . نيدک
$type bash 

bash is /bin/bash 

ه کدر صورتي . نيدکاستفاده .. . وwhich، case ديگري مانند نر باال براي يافتن محل فرامياز دستو
، تمام type به دستور aردن گزينه ک با اضافه توانيد ميتوري قرار دارد، کدستوري در چندين داير

 .نيدکهاي وجود آنرا چاپ  محل
  

 
شما مجوز استفاده از "و يا " اين فرمان پيدا نشد"گاهي اوقات هنگام اجراي يک فرمان با خطاهايي مانند 

براي مورد اول بررسي کنيد که دستور را صحيح تايپ کرده ايد و . شويد مواجه مي" اين فرمان را نداريد

در بخش . ممکن است فرمان مورد نظر اجرايي نباشد.  شما قرار داشته باشدPATHمسير آن در مسير 

 .رايي کردن يک فايل تشريح خواهد شدها، چگونگي اج کارکردن با فايل

  فرمانکاجراي مجدد ي

ب که مرتک شويد ميايد و پس از اجراي آن متوجه  ردهک فرمان بسيار طوالني را تايپ کنيد يکتصور 
ه کهايي است  پوسته فرمان داراي قابليت! مطمئنا چيزي دردآور تر از اين وجود ندارد. ايد اشتباه شده

رده و در صورت لزوم پس از ک فراخواني  رارده ايدکه قبال اجرا کن دستوراتي  بوسيله آتوانيد مي
 .نيدکاصالح يا تغيير وحتي بدون تغيير آنها را مجددا اجرا 

رده ايد را که قبال وارد که فراميني کاست ) History(پوسته فرمان داراي قسمتي به نام تاريخچه 
 .نيدکرده و استفاده ک را از تاريخچه فراخواني  اين فرامينتوانيد ميشما . کند مينگهداري 

 ويرايش خط فرمان

رده و ک به آساني آنرا فراخواني توانيد ميب اشتباه شده ايد،  ک دستور مرتکه در تايپ يکدر صورتي 
ار کردن اين کليدهاي ميانبر براي راحت تر ک از برخي توانيد مي. نيدکمجددا پس از ويرايش ، آنرا اجرا 

ت ک به انتهاي فرمان حرCtrl+Eر را به ابتداي فرمان و ـاره گـ اشCtrl+aليدهاي ــکمثال . نيدک استفاده
ويرايش کردن فرمان مانندکار کردن . دهند مي نيز انجام  End و Homeليدهاي کار را کهمين . مي دهد

 را Enterد ليکافي است کپس اتمام ويرايش دستور، .در ويرايشگرهاي متني است و بسيار ساده است
 .براي اجراي آن فشار دهيد

 ار فرمانکردن خودکامل ک

امل که مقدار تايپ شما به حداقل برسد،  پوسته فرمان فرمان ناقص شما را به روشهايي کبراي اين
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رده و که ابتدا چند حرف اول فرمان مورد نظر را تايپ کافي است کارگيري اين قابليت کبراي ب .کند مي
 :نيد مي بينيدک ناقص تايپ توانيد ميه ک را يدر زير برخي موارد.  دهيد را فشارtabليد ک

 ، پوسته tabليد ک عالمت دالر شروع شود،  با فشردن که متن با يک در صورتي :متغييرهاي محيطي •
 .ردکامل خواهد ک متغيير محيطي کفرمان آنرا با ي

 ک، پوسته فرمان آن را بوسيله يشروع شود~ تر کاراک که متن بوسيله يک در صورتي :نام کاربري •

 .ردکامل خواهد کاربري کنام 

تر عادي شروع شود، پوسته کاراک که متن با يک در صورتي :دستورات، نامهاي مستعار يا توابع •

 .ردکامل خواهد ک دستور، نام مستعار يا تابع کفرمان آنرا بوسيله ي

 نام کپوسته فرمان آنرا بوسيله يشروع شود، @  عالمت که متن با يک در صورتي :نام ميزبان •

 .کند ميامل ک مي خواند، etc/hostsه از فايل کميزبان 

 مثال چندين متغيير . فرمان چندين گزينه وجود داردکردن يکامل که براي کمواقعي وجود دارد 
 را Tabليد که شما دوبار کدر اين موارد در صورتي . شود مي شروع Pه با حرف کمحيطي وجود دارد 

  :شود مين به شما نشان داده ک را فشار دهيد، تمام حالتهاي مم?+Escليدهاي کشار دهيد و يا ف
$ echo $P<tab><tab> or <Esc+?> 

$PATH            $PPID            $PS1             $PS4 

$PIPESTATUS      $PROMPT_COMMAND  $PS2             $PWD 

  فرمانکفراخواني مجدد ي

امل در تاريخچه که قبال گفتم اين دستور بطور کرديد، همانطوري ک دستور را تايپ که يکز اينپس ا
 history از دستور توانيد ميبراي نمايش محتويات تاريخچه پوسته فرمان . شود ميپوسته فرمان ذخيره 

ايپ شده نيد، به تعداد آن عدد دستورات تک عدد اضافه که پس از آن يکدر صورتي . نيدکاستفاده 
 :را نشان خواهد داد قبلي 

$ history 5 
1023  ls 
1024  cd Fonts/ 
1025  man more 
1026  date 
1027  history 5 

 :نيدک از روشهاي زير  استفاده توانيد ميبراي فراخواني دستورات تايپ شده 
ن در ليست تاريخچه ردکت ک براي حرتوانيد ميان نما کليدهاي باال و پايين مک از :کليدهاي مکان نما •

 .نيدک استفاده توانيد مي نيز Ctrl+p و Ctrl+nليدهاي کبجاي آن از . نيدکاستفاده 

براي مثال با . شود مي رشته در تاريخچه استفاده کبراي جستجوي آخر به اول ي  :  Ctrl+rکليدهاي •

 .شود ميه داراي آن حروف است نمايش داده ک يا چند حرف، دستوري کتايپ ي

 .گيرد  مشابه باال ولي جستجو بصورت اول به آخر صورت مي :Ctrl+s ايليدهک •

با استفاده از .  استfcنيد، دستور کردن با فرامين استفاده کار ک از آن براي توانيد ميه کروش ديگري 
ر ک را ذها  شماره دستور مورد نظر در تاريخچه يا بازه اي از شمارهتوانيد ميه پس از آن کاين دستور،  

رده و خارج ک آنها را ويرايش توانيد ميه ک شوند مي ويرايشگر متني باز کنيد،  اين دستورات  در يک
 :رد ک ام تاريخچه را در ويرايشگر باز خواهد ۱۵۰ ام تا ۱۰۰براي مثال دستور زير دستورات . شويد

$ fc 100 150 

 و شود ميي شما قرار دارد، ذخيره توري خانگکه در دايرک bash_history.ليست تاريخچه در فايلي به نام
 .کند مي نگهداري را  دستور۱۰۰۰تا  
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  فرامينتوسعهاتصال و 
 فرمان به فرامين کي از قابليتهاي واقعا قدرتمند پوسته فرمان، قابليت هدايت خروجي يا ورودي يکي

 .شود مي ترهاي ويژه استفادهکاراکه قبال اشاره شد، از کبراي اين منظور، همانطور . ديگر است

 )Piping Commands(لوله بندي فرامين 

 فرمان را به ورودي فرمان ديگر کتر، خروجي يکاراکاين . است) |(تر کاراکتر ويژه لوله بندي کاراک
 :براي مثال . کند ميهدايت 

$ cat /etc/passwd | sort | more 

adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin 

Alan:x:500:500:Alan Bachumian,7852020:/home/Alan:/bin/bash 

apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin 

bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin 

Linet:x:501:501:Linet Minasian:/home/Linet:/bin/bash 

mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin 

--More-- 

اين فرمان، . کند مي هدايت sort خوانده و خروجي را به فرمان  راetc/passwdاين فرمان محتويات فايل 
رده و خروجي را به دستور کتر ابتداي هر سطر را گرفته و خروجي را بصورت الفبايي مرتب کاراک

more دهد مي ميفرستد و اين دستور نيز خروجي را بصورت صفحه به صفحه نمايش. 
س بر اساس قطعات مختلف کس، پدر لينوکچگونه يونيه کقابليت لوله بندي نمايش خوبي است از اين

ه ک دردنکس ابزارهاي مختلف را طوري به هم وصل ميکمثال در يوني. ل گرفته استکي شافزار نرم
ه واژه کسالها پيش : وجود داردمثال خوبي در اين مورد . ارهاي مختلفي بتوان با آنها انجام دادک

اربران بايد ابتدا سند خود را بصورت متني کوجود نداشتند، نون کي و راحت مانند اکپردازهاي گرافي
ه کردند کردند و بعد بايد بررسي ميکروهاي خاصي فرمت بندي ميکرده و سپس آنرا بوسيله ماکايجاد 

 :ار از فرماني مانند زير استفاده ميشدک براي اين .چطور از آب در آمده است
$ nroff -man grep.1 | lpr 

 استفاده شده و حاصل manروي ک با استفاده از ماgrep.1ردن فايل ک براي فرمت nroffز در دستور باال ا
 . است فرستاده شده استlprه کار با استفاده از لوله بندي به خروجي چاپگر ک

 دستورات متوالي 

ر اکاين .  فرمان اجرا شوندکه چند فرمان  بصورت همزمان با استفاده از يکبرخي اوقات نياز داريد  
تر کاراک کافي است پس از اتمام هر فرمان آنرا از فرمان بعدي بوسيله يک. ان پذير استکبه سادگي ام

 :براي مثال . نيدکجدا ) ;(الن  ک يسم
$ date; troff -me mytext | lpr; ls /home 

  زمينه پسفرامين 

ه پوسته فرمانتان را کد برخي اوقات مايل نيستي. برخي دستورات براي تمام شدن نياز به زمان دارند
 دستور مورد نظر را با استفاده از توانيد ميبراي اين منظور . معطل باقي بگذاريد تا دستور به اتمام برسد

 :براي مثال . نيدک اجرا زمينه پسدر ) &(تر آمپرسند کاراک
$ troff -me mytext & 
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ه جلوتر درباره آنها صحبت کرد زمينه وجود دا زمينه و پس ي پيشها راههايي براي مديريت پروسه
 .ردکخواهيم 

 توسعه فرامين

 فرمان را خودش کنيد تا خروجي يک پوسته فرمان را وادار توانيد ميبه وسيله قابليت جانشيني فرامين 
 خروجي توانيد ميدر اين مورد شما . ار به خود فرمان واگذار شودکه اين کند، بجاي اينکتفسير 

ل قابليت جانشيني کدو ش. نيدک دستور ديگر تعيين کبصورت آرگومان ي فرمان را کاستاندارد ي
 :فرامين بصورت زير است 

$(command) or 'command' 

 :نيدکبراي فهميدن اين قابليت به مثال زير توجه 
$ vi $(find / -print | grep xyzzy) 

توري ريشه ک از دايرfindستور ابتدا د. گيرد مي جانشيني فرامين صورت viدر اين دستور، قبل از اجراي 
 grepخروجي اين دستور به . کند مي را چاپ ها توريک و دايرها فايلرده و نام تمام کار کشروع به 
 تمام viسپس . کند مي هستند را فيلتر xyzzyه فاقد رشته ک و اين دستور تمام آنها را شود ميارسال 
 .کند مي هستند را باز xyzzyه داراي رشته کيي را ها فايل

 توسعه عبارات حسابي

 دو .نيدک فرمان ارسال ک جمله محاسباتي را به يکه نتايج يکه شما مايليد کموارد زيادي وجود دارد 
 :راه براي انجام آن وجود دارد

$[expression] or $((expression)) 

 :نيدکبراي روشن شدن مطلب به مثال زير توجه 
$ echo “Iam $[2003-1978] years old.” 

Iam 25 years old. 

 .کند مي ارسال echo نتيجه را به فرمان  عبارت حسابي را انجام داده ودر مثال باال، پوسته فرمان ابتدا

 توسعه متغييرهاي محيطي

ه کهنگامي . ه قبال گفتيم، متغييرهاي محيطي اطالعاتي را در مورد پوسته فرمان در بر دارندکهمانطور 
ه نام آن چاپ شود، محتويات آن چاپ ک دستور قرار ميدهيد، بجاي اينک ي متغيير محيطي را درکي

 :خواهد شد
$ ls -l $BASH 

-rwxr-xr-x    1 root     root       626188 Aug 24  2002 /bin/bash 

در اين مورد بيشتر . کند مي محل آنرا چاپ BASH با استفاده از متغيير محيطي lsدر مثال باال، دستور 
 .واهم دادتوضيح خ

 ي محيطيها استفاده از متغيير

ربندي ، صندوقهاي پستي و مسير کي پيها فايلمتغييرهاي محيطي براي ذخيره اطالعاتي مانند محل 
ل اعالن فرمان، اندازه کهمچنين اين متغييرها داراي مقاديري براي ش. روند ار ميک بها توريکداير

 .تاريخچه و نوع سيستم عامل نيز هستند
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 declareنون به پوسته فرمان شما اختصاص داده شده اند، بايد از دستور که اکنمايش متغييرهايي براي 
 عالمت  دالر جلوي آن قرار داده و  آن کافي است يک، کبراي نمايش  محتويات هر ي .نيدکاستفاده 

 :نيدکرا در دستورات خط فرمان استفاده 
$ echo $USER 

Alan 

 .دهد مياربر فعلي سيستم را نمايش کان باال نام ه مي بينيد، فرمکهمانطور 

 متغييرهاي محيطي عمومي

ه مقادير آنها قبال تخصيص داده ک، متغييرهايي وجود دارند کنيد مي پوسته فرمان باز که يکهنگامي 
 :اند ده شدهدر زير برخي از اين متغييرها نشان دا. شده است

• BASH :  به طور معمول .  استامل برنامه پوسته فرمانکمحتوي مسيرbin/bash. 

• BASH_VERSION :  دهد ميشماره نسخه برنامه پوسته فرمان را نشان. 

• EUID :  ه پوسته شروع کاين مقدار هنگامي . دهد مياربر فعلي را نمايش کشماره شناسايي موثر

 .شود مي، تخصيص داده شود مي

• HISTFILE :  دهد ميمحل فايل تاريخچه فرامين را نمايش. 

• HISTFILESIZE :  است۱۰۰۰معموال . کند ميه تاريخچه در خود نگهداري کتعداد فراميني . 

• HISTCMD :  دهد ميشماره فرمان جاري را در تاريخچه نشان. 

• HOME : دهد مياربر جاري را نشان کتوري خانگي کداير. 

• HOSTTYPE :  دهد ميامپيوتر را نشان کنوع معماري پردازنده . 

• MAIL : مـعـمـوال بـه نـام شـمـا در . دهد مياربر جـاري را نـشـان ک پستي مسير صندوق

/var/spool/mailقرار دارد . 

• OLDPWD : دهد ميتوري جاري فعلي را نشان کمسير قبل از داير. 

• OSTYPE :  در مورد ما خروجي به صورت . دهد مينوع سيستم عامل را نشانlinux-gnuخواهد بود . 

• PATH : فرمان در اين کبراي اجراي ي. دهد ميي معرفي شده را نشان ها توريکليست داير 

 .گيرد مي جستجو صورت ها توريکداير

• PPID :  دهد ميرده است، نمايش که پوسته فرمان را شروع کشماره پروسه اي. 

• PROMPT_COMMAND :  شود ميه هربار پيش از نمايش اعالن فرمان اجرا کدستوري را. 

• PS1 : در توانيد ميه آنها را کمقادير زيادي وجود دارند .  دهد مي را تخصيص مقدار اعالن فرمان 

 فرمان به کبرخي اوقات ي.. .امپيوتر وکاربر، نام کاعالن فرمان خود بگنجانيد مانند تاريخ، زمان، نام 

در . نيدکار استفاده ک براي اين PS3 يا PS2 از متغييرهاي توانيد ميه کي بيشتري نياز دارد ها اعالن

 .اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد

• PWD : دهد ميتوري جاري را نشان کداير . 

• RANDOM : شود مي توليد ۹۹۹۹ و ۰ شماره تصادفي بين کبا مراجعه به اين متغيير ي. 

• SECONDS :  رده استکار که پوسته فرمان آغاز به کتعداد ثانيه اي. 

• UID :  اين شماره در فايل . دهد ميمايش اربر فعلي را نکشماره شناسايي اصليetc/passwd ذخيره 

 .شده است

 ايجاد متغييرهاي محيطي خاص

، کنيد ميه معموال در پوسته فرمان استفاده ک براي ذخيره اطالعاتي توانيد مياز متغييرهاي محيطي 
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ي ايجاد موقت برا. نيدک هر گونه متغيير محيطي به دلخواه خود ايجاد توانيد ميشما . نيدکبرداري  بهره
 :نيد ک نام متغيير و مقدار آن را جلوي اعالن فرمان تايپ توانيد مي متغيير محيطي کي

$ AB=/usr/local/documents; export AB 

 اين متغيير exportدستور . دهد مي اختصاص AB متغيير به نام کتوري را به يک دايرکمثال باال مسير ي
ي فرمان ديگري نيز اجرا شوند، اين ها ه پوستهکابراين در صورتي بن. کند ميرا به پوسته فرمان صادر 

 . متغيير در آنها موجود خواهد بود
  

 
اين کار يک . ممکن است توجه کرده باشيد که تمام متغييرهاي محيطي با حروف بزرگ تعريف شده اند

ن کنيد ، باز هم کار يعني در صورتي که نام متغييري را با حروف کوچک تعيي. رسم است نه يک الزام

 . يکي نيستXYZ با xyzالبته توجه داشته باشيد که متغيير . خواهد کرد

 
ه  موقت بوده و با خروج از  که در ايجاد اين گونه متغييرهاي محيطي وجود دارد اين است کلي کمش

راي ب.  خواهد شدکه اين متغيير در آن تخصيص داده شده است، اين متغير پاکپنجره پوسته اي 
اين موضوع . نيدکربندي پوسته فرمان اضافه کي پيها فايلاختصاص دائمي اين متغييرها، بايد آنها را به 

 .جلوتر توضيح داده خواهد شد
ه متغيير را کافي است ک متغيير محيطي قرار گيرد، که مايليد متني درست جلوي مقدار يکدر صورتي 

 : براي مثال .جلوي آن قرار دهيددر دو پرانتز قرار داده و متن مورد نظر را 
$ echo ${HOME}/Documents 

/home/Alan/Documents 

ربندي کنيد و يا به فايل پيک exportه  براي استفاده از متغييرها يا بايد آنها را  کبه خاطر داشته باشيد 
ردن ک هنگام صادر  درتوانيد ميمثال .  بسيار قابل انعطاف استexportدستور .  اضافه نماييدنپوسته فرما

 :متغيير، مقدار آنرا هم تخصيص دهيد
$ export XYZ=/home/Alan/Documents 

 : متغيير اضافه نماييد ک با حفظ مقادير قبلي، مقداري را به يتوانيد ميويا 
$ export PATH=$PATH:/home/Alan/Documents 

 . اضافه شده استPATH متغيير  به طور موقت بهhome/Alan/Documentsتوري کدر مثال باال، داير
 unset با استفاده از دستور توانيد مي متغيير نيازي نداريد، کرديد ديگر به يکه احساس کدر صورتي 

 :نيدک کآنرا پا
$ unset XYZ 

 .ردن متغيير نيازي به عالمت دالر نيستک که ديديد، براي پاکهمانطور 

 زمينه  زمينه و پيش ي پسها مديريت پروسه

، پوسته کنيد مي ترمينال متني استفاده که اي و با استفاده از يکس در محيط شبکه از لينوکرتي در صو
در . ي خبري نخواهد بودکنيد و از محيطهاي گرافيک از آن استفاده توانيد ميه کفرمان تنها چيزي است 

ننده کيار محدود نيد، اين مسئله بسکار که نياز داشته باشيد در آن واحد با چندين برنامه کصورتي 
 . خواهد بود

ه با استفاده از آن ک ندارد، ولي قابليتي دارد ها ي براي اجراي برنامهکه پوسته فرمان محيطي گرافيکبا اين
 تعداد توانيد ميبا اين وسيله .  جابجا نماييدزمينه پيش و زمينه پسي فعال را بين ها  برنامهتوانيد مي
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 .نيدکت کل اجرا داشته باشيد و بين آنها حر زمان درحاکزيادي برنامه را در ي
ه با اجراي کرديم کقبال اشاره . زمينه وجود دارد  برنامه در پسکهاي گوناگوني براي قرار دادن ي راه

روش . گيرد ميزمينه قرار  اضافه شده است،  در پس) &(تر آمپرسند کاراک که به آخر آن يکبرنامه اي 
 .ه به پوسته متصل نباشند، استک بصورتي ها  اجراي برنامه برايatديگر استفاده از دستور 
پس از . نيدک استفاده Ctrl+zليدهاي ک، از زمينه پس فرمان و قرار دادن آن در کبراي توقف اجراي ي

نيد ک آورده، استفاده زمينه پيش آنرا به توانيد مي fgه اجراي دستور متوقف شد، با استفاده از دستور کاين
 .ار بگيريدک بزمينه پس آنرا در bgر و يا با دستو

  زمينه پسي ها شروع پروسه

 اجرا شوند، پس از زمينه پسردن شما در کار که مايليد در هنگام کيي داريد ها ه برنامهکدر صورتي 
 :براي مثال . نيدکدر پايان آن اضافه ) &( عالمت آمپرسند کدستور ، ي

$ find /usr -print > /home/Alan/usrfiles & 

 usrfilesس ردهت شما را در فايلي به نام ک لينوusrتوري کي موجود در دايرها فايلاين دستور تمام 
ه کبراي ديدن اين.  اجرا شودزمينه پسه اين فرمان در ک شود ميعالمت آمپرساند باعث . کند ميذخيره 

 :يدنک استفاده jobs در حال اجرا هستند، از دستور زمينه پسيي در ها چه برنامه
$ jobs 

[1]-  Stopped      mc 

[2]+  Stopped      vi 

[3]   Running      find /usr -print >usrfiles & 

 در حال اجرا در find و دستور mc ، vi، سه برنامه  کنيد ميه در خروجي فرمان باال مشاهده کهمانطور 
ه که اين آخرين پروسه اي است ک دهد مينار برنامه دوم نشان کعالمت مثبت در .  هستندزمينه پس

ه قبل از آخرين پروسه، ک اجرا شده است و عالمت منفي نشاندهنده پروسه اي است زمينه پسدرحالت 
رد به خروجي ترمينال کارکي اول و دوم براي ها ه برنامهکبعلت اين.  قرار داده شده استزمينه پسدر 

ه ک findولي برنامه . وند، متوقف باقي خواهند ماند اجرا شزمينه پيشه در  حالت کنياز دارند تا زماني 
 . باشد ميبه خروجي ترمينال نيازي ندارد، در حال اجرا 

   

 
در .  اضافه نماييدjobs را به فرمان lتوانيد گزينه  زمينه ، مي هاي پس براي نمايش شماره پروسه برنامه

توانيد ببينيد که کداميک از آنها  ه کنيد، ميهاي فعال استفاد  براي نمايش پروسهpsصورتي که از دستور 

 .زمينه در حال اجراست دستوري است که در پس

  زمينه پيش و زمينه پساستفاده از فرامين 

 از دستور زير توانيد مي زمينه پيش به viر شد،  براي برگرداندن برنامه  که در باال ذکدر ادامه مثالي 
 :نيدکاستفاده 

$ fg %2 

 Ctrl+zليدهاي کبا فشردن .  مجددا روي پوسته فرمان نمايش داده خواهد شدvi، برنامه با اين دستور
 . بفرستيدزمينه پس مجددا آنرا به توانيد مي

 jobs از عالمت درصد و شماره آن که در دستور زمينه پسهمانطوري که ديديد براي نمايش يک برنامه 
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وانيد بجاي آن نام برنامه و يا قسمتي از نام برنامه ت عالوه بر شماره، مي. مشخص شده بود استفاده شد
اين کار هنگامي که دو برنامه مشابه به همراه . که ابتداي آن عالمت سوال قرار داده شده استفاده کنيد

 :نيدبه مثال زير توجه ک. رددو فايل متفاوت باز هستند، به شما کمک خواهد ک
$ jobs 
[2]   Stopped       vi 
[3]-  Stopped       mc 
[4]+  Stopped       vi./mytext 
 

$ fg %?my 

 است، در پوسته فرمان نمايش داده mytext که در حال ويرايش فايل vi برنامه fg %?myبا تايپ دستور 
 .خواهد شد

  

 
ال  زمينه ارس قبل از اينکه يک برنامه واژه پرداز و يا برنامه اي که اطالعات ذخيره نشده دارد را به پس

شوند و ممکن است  زمينه به سادگي فراموش مي هاي پس برنامه. کنيد، اطالعات آنرا ذخيره نماييد

 .اطالعات خود را از دست بدهيد

 ربندي پوسته فرمانکپي

 آنرا بنا به خواسته خود توانيد مينيد، که بتوانيد بطور موثرتري از پوسته فرمان خود استفاده کبراي اين
 .نيدکربندي پوسته فرمان خود را ويرايش کي پيها فايلي اين منظور بايد برا. نيدکتنظيم 

برخي از اين . کند ميه نحوه رفتار پوسته فرمان شما را تعيين کربندي وجود دارد کتعدادي فايل پي
. اربر خاص هستندک ک بوده و برخي مخصوص يک مشترها اربران و پوستهک براي تمام ها فايل
 :کند ميس از آنها استفاده کاربر پوسته فرمان در لينوکه هر کيي هستند ها فايلزير ربندي کي پيها فايل

• etc/profile :  شود مياين فايل هنگامي اجرا . کند مياين فايل اطالعات محيط کاربري هر کاربر را ذخيره 

 مسير، شکل يدهگز پيشاين فايل مقادير . کند ميکه شما به سيستم وارد شده و پوسته فرمان آغاز به کار 

يي که ها فايل براي گزيده پيشي ها  ايجاد کنيد و مجوزتوانيد مياعالن فرمان، حداکثر تعداد فايلي که شما 

ي محيطي مانند محل صندوق پستي و اندازه ها همچنين اين فايل  متغيير. کند مي را تعيين کنيد ميايجاد 

 .کند مي تنظيم  نيزي تاريخچه راها فايل

• etc/bashrc :  اين فايل براي هر کاربري که پوستهbashاين فايل حالت اعالن . شود مي، اجرا کند مي را اجرا

 که در دايرکتوري خانگي هر کاربر bashrc توسط فايل تواند ميمقادير اين فايل . کند ميفرمان را تنظيم 

 .وجود دارد، تحت تاثير قرار گيرد

• ~/.bashrc : به اين فايل حاوي اطالعات مربوط bash شود مياين فايل هنگامي خوانده . باشد مي هر کاربر 

اينجا بهترين مکان براي ذخيره . کنيد مي و هر گاه که يک پوسته جديد باز شويد ميکه به سيستم وارد 

 .متغييرهاي محيطي و فرمانهاي مستعار خاص خودتان است

• ~/.bash_profile : ه هر کاربر در استفاده از پوسته بکار ميبرد اين فايل براي وارد کردن اطالعات خاصي ک

اين فايل تعدادي از . شود ميهنگامي که کاربر به سيستم وارد . شود مياين فايل تنها يکبار اجرا . باشد مي

 .کند مي مربوط به کاربر را اجرا bashrcمتغييرهاي محيطي را مقدار دهي کرده و فايل 

• ~/.bash_logout :  اين فايل فقط صفحه . شود مي اجرا شويد ميشما از سيستم خارج اين فايل هر گاه که

 .کند مينمايش را پاک 

هر کاربر .  بايد با کاربر ريشه وارد سيستم شده باشيدetc/bashrc و etc/profileي ها فايلبراي تغيير 
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ي ها کتوري موجود در دايرbash_logout و bash_profile، bashrcي ها فايل اطالعات موجود در تواند مي
 .خود را تغيير دهد

در بيشتر موارد، . شويد ميي پيکربندي پوسته فرمان آشنا ها فايلدر قسمت زير با برخي تنظيمات 
هرچند در صورتي که شما . گيرد مي موجود در دايرکتوري خانگي صورت bashrcتغييرات در فايل 

 .بران خود اعمال کنيديک مدير سيستم باشيد، ممکن است اين تنظيمات را براي کل کار

 تنظيم اعالن فرمان

آيد، معني آن اين  اعالن فرمان شما از تعدادي کاراکتر تشکيل شده است که هر گاه که به نمايش در مي
 PS1محتويات اعالن فرمان در متغيير محيطي .  استياست که پوسته فرمان آماده دريافت فرمان جديد

 و PS2، PS3شما به ورودي بيشتري نياز داشته باشد، از مقادير در صورتي که پوسته فرمان . قرار دارد
PS4نيز استفاده خواهد شد . 

 که حاوي شود مي، اعالن فرمان طوري تنظيم شود ميهنگامي که سيستم لينوکس ردهت شما نصب 
اين . يدنام کاربري شما، نام کامپيوتر شما و نام دايرکتوري که اکنون در آن قرار دار: اطالعات زير باشد

و ) $(اطالعات در ميان دو براکت قرار گرفته و در انتهاي آن براي کاربران عادي يک عالمت دالر 
 :بينيد در زير مثالي از يک اعالن فرمان را مي. قرار دارد) #(براي کاربر ريشه عالمت پوند 

[alan@Memphis home]$ 

 تواند مياين اطالعات . مانتان اضافه کنيداين امکان وجود دارد تا اطالعات مختلفي را به اعالن فر
 :براي مثال . شامل شماره ترمينال، تاريخ، زمان و اطالعات ديگر باشد

 .دهد ميشماره فعلي تاريخچه فرمان را نشان  : \! •

 .دهد ميشماره دستور آخرين دستور را نشان  : \# •

 .دهد مياعالن فرمان استاندارد را نشان  : \$ •

• W\ : دهد ميي کاري جاري را نشان فقط دايرکتور. 

 .شود ميفقط يک بک اسلش نشان داده  : \\ •

• d\ :  مثال . دهد ميروز، ماه و شماره روز را نمايش :Sat Jan 23 

• h\ :  دهد مينام کامپيوتر ميزبان را نشان. 

• n\ :  کند مييک خط جديد باز. 

• s\ :  مثال . دهد مينام پوسته فرمان را نشانbash 

• t\ :  10:14:40: براي مثال . دهد ميبصورت ساعت، دقيقه و ثانيه نمايش زمان را 

• u\ :  دهد مينام کاربر را نمايش. 

• w\ :  دهد ميمسير کامل دايرکتوري جاري را نمايش. 
  

 
در صورتي که اعالن فرمان خود را به صورت موقت با تايپ مقادير مربوطه در پوسته فرمان تغيير 

 :مثال دستور. را بين دو گيومه قرار دهيد PS1ميدهيد، بايد مقادير 
$ export PS1=”[\t\w]\$]” 

 :دهد اعالن فرمان را به صورت زير نشان مي
 
[20:25:40 /var/spool/mail]$ 

 
 موجود در دايرکتوري bashrc  را به فايلPS1براي ايجاد تغييرات دائمي در اعالن فرمان، بايد مقدار 
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 . اين مقدار قبال وجود دارد و کافي است آنرا تغيير دهيدمعموال. خانگي خود اضافه کنيد

 تنظيم اسامي مستعار

در لينوکس اين امکان وجود دارد تا براي آساني بيشتر، اسامي مستعاري را بجاي فرمان اصلي تعيين 
 :دهاي زير توجه کني به مثال.  استفاده کنيدaliasبراي اضافه کردن اسامي مستعار بايد از دستور . کنيد

$ alias p='pwd; ls -CF' 

$ alias rm='rm -i' 

 اجرا خواهد شد که ls -CF را اجرا کرده و پس از آن دستور pwd دستور pدر مثال نخست حرف 
 طوري تنظيم شده است تا rmدر مثال دوم، دستور . محتويات دايرکتوري جاري را چاپ خواهد کرد

 . اجرا شودiفقط با گزينه 
ايد نمايش   را به تنهايي تايپ کنيد، ليستي از اسامي مستعاري که تنظيم کردهalias در صورتي که دستور

توجه داشته باشيد که اسامي مستعار در يک فايل پيکربندي ذخيره شده و با بستن پوسته . شود ميداده 
 .روند فرمان از بين نمي

 کار کردن با سيستم فايل لينوکس

 در ها فايل. کند ميت که اطالعات شما را در کامپيوتر ذخيره سيستم فايل لينوکس ردهت ساختاري اس
 و ها فايل حاوي تواند ميهر دايرکتوري . شوند مي ذخيره ها يک ساختار درختي از دايرکتوري

تر توصيف  در صورتي که بخواهيد ساختار سيستم فايل لينوکس را دقيق. ي ديگري باشدها دايرکتوري
در باالترين نقطه، دايرکتوري ريشه قرار دارد که بوسيله يک . رونه است بيشتر شبيه يک درخت واکنيد،

ي عمومي و سيستمي سيستم عامل لينوکس قرار ها در زير آن دايرکتوري. شود مياسلش تنها نشان داده 
ي ديگري ها  محتوي دايرکتوريها  هر کدام از اين دايرکتوري.tmp و bin، dev، homeمانند . ميگيرند
 .دهد مي ساختار درختي سيستم فايل لينوکس را نشان ۳-۳وير تص. هستند

 .اند هاي مهم سيستم فايل لينوکس در زير توضيح داده شده برخي از دايرکتوري
 

 

 ساختار سيستم فايل لينوکس     ۳-۳تصوير 
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• bin : مانند . فرامين عمومي سيستم عامل لينوکس در اين دايرکتوري قرار دارندls، sort و chmod. 

• dev :  مانند ترمينالها . ي کامپيوتر شما استافزار سختحاوي نقاط دسترسي به ابزارهاي)tty( ،

کاربران بطور معمول براي دستيابي به اين دستگاهها .. .و) hd(، ديسکهاي سخت )fd(ديسکهاي فالپي 

 .کنند مياز نامهاي آنها استفاده 

• etc :  ي پيکربندي سيستم استها فايلحاوي برخي. 

• home : گيرد ميي کاربران يک سيستم لينوکس در اين دايرکتوري قرار ها دايرکتوري. 

• mnt :  ،محلي را براي متصل کردن ابزارها و ديسکها مانند فالپيCD-ROM و درايوهاي شبکه ايجاد 

 .کند مي

• root : دايرکتوري خانگي کاربر ريشه است. 

• sbin : قرار ميگيرنددستورات مديريتي سيستم در اين دايرکتوري . 

• tmp :  ي موقتها فايلمحل قرارگيري. 

• usr : چيزهاي ديگر وها ي گرافيکي، کتابخانهها فايل، ها محل قرارگيري مستندات سيستم، بازي . 

با وجودي که . ساختار سيستم فايل در داس و ويندوز با ساختار آن در لينوکس متفاوت هستند
 :ي عمده به شرح زير هستندها  ولي تفاوتودش مييي نيز در اين ميان ديده ها شباهت

ي مختلف ديسک ها در داس و ويندوز براي دسترسي به ابزارهاي ذخيره سازي مختلف و پارتيشن •

 براي C براي فالپي، Aمانند . کرديد سخت از حروفي که به نام درايو موسوم بودند استفاده مي

.  در دل سيستم فايل باهم ادغام شده انددر لينوکس تمام ابزارهاي ذخيره سازي.. .ديسک سخت و

ممکن است در ابتداي کار ...  وگيرد مي قرار mnt/floppyمثال محتويات يک فالپي ديسک در  مسير 

محلي که شما . اصال به اين سيستم عادت نداشته باشيد ولي پس از مدتي به آن عادت خواهيد کرد

 . هيد کرد، همان دايرکتوري خانگي شماست و اطالعات خود استفاده خواها فايلبراي ذخيره 

 در شود مي و مسيرها از بک اسلش استفاده ها در سيستم فايل داس و ويندوز براي جداکردن پوشه •

 .شود ميحالي که در لينوکس از اسلش استفاده 

.. .ي متني وها فايل براي txtمانند .  در داس و ويندوز هميشه داراي يک پسوند بوده اندها فايلنام  •

سيستم فايل لينوکس بدون توجه به پسوند، نوع .  براي لينوکس و يونيکس الزم نيستندها فايلپسوند 

 .دهد ميفايل را تشخيص 

هر فايل و دايرکتوري در لينوکس داراي مجوزها و خصوصياتي است که از دسترسي کاربران غير  •

ر بيشتر سيستمهاي داس و د. کند ميمجاز به آن جلوگيري کرده و يا اين دسترسي را محدود 

ويندوز از اين مجوزها خبري نيست زيرا اين سيستمها در ابتدا بصورت سيستمهاي تک کاربره 

 که NTسيستمهاي مبتني بر ويندوز فقط در در سيستمهاي ويندوز، . طراحي و پياده سازي شده اند

 .ندبصورت چند کاربره هستند اين مجوزها پياده سازي شده ا

 ها  و دايرکتوريها فايلايجاد 

ي ها  و دايرکتوريها فايلبه عنوان يک کاربر لينوکس ردهت، همانطور که در باال اشاره کردم، بيشتر 
در اينجا با چند دستور که در اين . خود را در دايرکتوري خانگي خود ايجاد و ذخيره خواهيد کرد

 :شويد ميزمينه مفيد هستند آشنا 
• cd : دهد مي تغيير کنيد مي به مسير ديگري که تعيين اين دستور مسير جاري را. 

• pwd :  کند مياين دستور مسير دايرکتوري فعلي را چاپ. 

• mkdir :  کند مياين دستور يک دايرکتوري ايجاد. 
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• chmod :  رود مياين دستور براي تغيير مجوزهاي فايل و دايرکتوري بکار. 

• ls :  مشابه دستور . کند ميچاپ اين دستور محتويات يک دايرکتوري يا مسير راdirدر داس . 

در صورتي که در حالت . خوب اکنون به کمي تمرين براي بکارگيري اين دستورات مي پردازيم
 .گرافيکي هستيد، همانطور که قبال گفته شد، يک پنجره ترمينال باز کنيد

 .د را تايپ کنيcdبراي حرکت به دايرکتوري خانگي خود از هرجا ، کافي است دستور  .١

 : را تايپ کنيدpwdبراي حصول اطمينان از قرارگيري در دايرکتوري خانگي خود، دستور  .٢
$ pwd 

/home/alan 

 : ايجاد کنيدtest يک دايرکتوري به نام mkdirبا استفاده از دستور  .٣
$ mkdir test 

 : بررسي کنيدlsمجوزهاي دايرکتوري ايجاد شده را با استفاده از دستور  .٤
$ ls -ld test 

drwxrwxr-x    3 alan  alan   4096 May 17 20:14 test 

 است که به alan يک دايرکتوري بوده و مالک آن کاربري به نام test که دهد ميخروجي فرمان نشان 

تصور کنيد .  دقيقه تغيير کرده است۲۰:۱۴ مي در ساعت ۱۷ تعلق داشته و آخرين بار در alanگروه 

ري را طوري تنظيم کنيد که افراد ديگري که از اين کامپيوتر استفاده  مجوزهاي اين دايرکتوخواهيد مي

 بيشتر توضيح ، جلوتردر اين مورد.  نتوانند محتويات دايرکتوري شما را ديده و استفاده کنندکنند مي

 .خواهم داد

 :اکنون دستور زير را تايپ کنيد .٥
$ chmod 700 test 

 در حالي که  به ديگران اجازه دهد ميغيير دايرکتوري را اين دستور به شما تمام مجوزهاي استفاده و ت

 که را بکار ببريد، اين lsاگر مجددا دستور . حتي مشاهده محتويات اين دايرکتوري نيز داده نخواهد شد

 . نمايش داده خواهد شد------drwxبار مجوزها بصورت  

 :شويد وارد test به دايرکتوري cdدر اين مرحله با استفاده از دستور  .٦
$ cd test 

 از يکي از توانيد ميهنگامي که نياز داشتيد تا بدانيد دايرکتوري خانگي شما در چه مسيري قرار دارد 

 :دو راه زير استفاده کنيد 

 HOMEمتغيير محيطي  •

 ~ عالمت  •

 :شود مياعالن فرمان ، مسير دايرکتوري خانگي شما نمايش داده در با تايپ يکي از موارد باال 
$ ~ 

/home/alan  

 :براي نمايش دايرکتوري خانگي يک کاربر ديگر کافي است به صورت زير عمل کنيد
$ ~chris 

/home/chris 

 : و کارکردن در آنها فرامين ديگري نيز وجود دارند که بسيار مفيد هستندها در حرکت بين دايرکتوري

 :مثال . نشاندهنده مسير جاري است: يک نقطه  •
$ cp /usr/local/mygame . 

 .کند ميکپي ) که دايرکتوري خانگي تان بود( را به مسير جاري mygameدستور باال فايل 

 :مثال . نشاندهنده مسير ماقبل است: دو نقطه  •
$ mv mygame .. 

 .کند ميمنتقل  تان   به مسير باالتر دايرکتوري خانگي راmygameدستور باال فايل 



  لينوکس ردهتآشنايي با : سومفصل   

 
۸۵

 .کتوري جاري قبل از دايرکتوري فعلي استنشاندهنده داير : OLDPWDمتغيير محيطي  •

 استفاده از کاراکترهاي ويژه و عملگرهاي خط فرمان

براي استفاده کارآمد تر از پوسته فرمان، کاراکترهاي مخصوصي وجود دارند که به کاراکترهاي ويژه و 
ايل صرفه  در تايپ کامل نام يک يا چند فتوانيد ميبا کاراکترهاي مخصوص . عملگرها موسوم هستند

جويي کرده و با استفاده از عملگرها اطالعاتي را از يک فايل يا دستور به يک دستور يا فايل ديگر 
 .هدايت کنيد

 ها فايلاستفاده از کاراکترهاي ويژه مخصوص نام 

 ، پوسته فرمان به شما امکان استفاده از ها فايلبراي کم کردن مقدار تايپ و انتخاب آسانتر دسته اي از 
 استفاده کنيد ها فايل بين نام توانيد ميکاراکترهاي ويژه اي که از آنها . دهد ميراکترهاي ويژه را کا

 :عبارتند از
 . بجاي هر تعدادي از کاراکترها قرار گيردتواند مي) : *(عالمت ستاره  •

 . بجاي يک کاراکتر قرار گيردتواند مي) : ?(عالمت سوال  •

 .گذارند  اثر ميها فايلي ذکر شده در براکت در انتخاب ها اراکترتمام ک([...]) : عالمت دو براکت  •

 که قبال ايجاد testمانند دايرکتوري (براي تمرين بکارگيري اين کاراکترها به يک دايرکتوري خالي 
 :ي خالي را ايجاد کنيد ها فايلرفته و با استفاده از دستور زير دسته اي از ) کرديد

$ touch apple banana grape grapefruit watermelon 

به خروجي هر .  استفاده ميکنيمlsحال براي درک بهتر چگونگي عملکرد کاراکترهاي ويژه از دستور 
 :فرمان توجه کنيد 

$ ls a* 

apple 

 

$ ls g* 

grape 

grapefruit 

 

$ ls g*t 

grapefruit 

 

$ ls *e* 

apple grape grapefruit watermelon 

 

$ ls *n* 

banana watermelon 

يي را ها فايلمثال بعدي تمام . دهد مي را نمايش شود مي شروع aمثال نخست هر فايلي را که با کاراکتر 
 ختم t شروع شده و به gيي که با ها فايلدر مثال بعدي . دهد مي نمايش شوند مي شروع gکه با 
 هستند نمايش داده n و eيي که حاوي ها فايل و در دو مثال بعدي شوند مي نمايش داده شوند مي
 :به چند مثال هم در مورد کاراکتر عالمت سوال توجه کنيد .شوند مي

$ ls ????e 

apple grape 

 

$ ls g???e* 

grape grapefruit 
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در مثال . شوند مي است نمايش داده e حرف بوده و حرف آخر آنها ۵يي که داراي ها فايلدر مثال اول 
 .دهد مي است را نمايش e کاراکتر پنجم آنها  شروع شده وgيي که با ها فايلدوم 

 :ها  هايي در مورد براکت حال مثال
$ ls [abw]* 

apple banana watermelon 

 

$ ls [agw]*[ne] 

apple grape watermelon 

در مثال دوم تمام .شود مي نمايش داده شوند مي شروع w و a، bيي که با ها فايلدر مثال نخست تمام 
 .شوند مي، نمايش داده شوند مي ختم e يا n شروع شده و به w و a، gا يي که بها فايل

 ها فايلاستفاده از کاراکترهاي ويژه مخصوص هدايت 

 ورودي خود را از ورودي استاندارد دريافت کرده و روي خروجي استاندارد نمايش ،دستورات
م خروجي يک  دستور را به ورودي با استفاده از لوله بندي که قبال شرح داده شد، ميتوانستي. دهند مي

براي ) <(و بزرگتر از ) >( از کاراکترهاي کوچکتر از توانيد مي ها فايلبا . دستور ديگر متصل کنيم
 :اين کاراکترها عبارتند از.  استفاده کنيدها فايلبه / ازها هدايت داده

 .کند ميمحتويات يک فايل را به يک دستور هدايت : > کاراکتر  •

خروجي يک فرمان را به يک فايل هدايت کرده و در صورتي که فايلي به همان نام وجود  : <کاراکتر  •

 .کند ميداشته باشد، آنرا پاک 

خروجي يک دستور را به يک فايل هدايت کرده و در صورتي که فايلي به همان نام : << کاراکتر  •

 .وجود داشته باشد، اطالعات به آخر آن اضافه خواهد شد

 :تر به مثالهاي زير توجه کنيدبراي درک به
$ mail root < ~/.bashrc 

$ nroff -man /usr/share/man/man1/chmod.1* > /tmp/chmod 

$ echo “I finished the project on $(date)” >> ~/projects 

 در دايرکتوري خانگي، در يک پيام پست الکترونيک به کاربر .bashrcدر مثال نخست محتويات فايل 
root در مثال دوم، صفحه کمک دستور . شود مي کامپيوتر ارسالchmod با استفاده از دستور nroff فرمت 

مثال آخر نيز باعث خواهد شد تا خط زير به . شود مي ارسال tmp/chmodبندي شده و خروجي به فايل 
 : که در دايرکتوري خانگي کاربر وجود دارد، اضافه شودprojectsفايل 

I finished the project on Sun May 25 14:25:36 IRST 2003 

 )File Permissions (ها فايلدرک مجوزهاي 

 برخورد خواهيد Permission Deniedهايي مانند  پس از اينکه مدتي با لينوکس کار کرديد، مطمئنا به پيام
سترسي کاربران  در لينوکس به اين علت ايجاد شده اند که از دها  و دايرکتوريها فايلمجوزهاي . کرد
ي سيستمي در ها فايل و اطالعات خصوصي کاربران ديگر جلوگيري به عمل آورده و از ها فايلبه 

 که معرف چگونگي شود مي بيت اضافه ۹به اين علت به هر فايل . مقابل آسيب ديدگي حفاظت کنند
. شوند مييش داده  نماrwxrwxrwxها بصورت  اين بيت. دسترسي شما و ديگران به آن فايل خواهد بود

سه بيت بعدي براي گروه مالک و سه بيت . نخستين سه بيت تعيين کننده دسترسي مالک فايل است
 نشانگر اجازه x نشانگر نوشتن و w نشانگر خواندن، r. بعدي براي تعيين نحوه دسترسي ديگران است
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ده شود، به اين معني نمايش دا) -(در صورتي که بجاي يکي از اين حروف عالمت دش . اجرا هستند
 از دستور  توانيد ميبراي نمايش مجوزهاي هر فايل يا دايرکتوري .  غير فعال است مجوزاست که اين

ls -ldبه مثال زير توجه کنيد .  استفاده کنيد: 
$ ls -ld ch3 test 

-rw-rw-r--    3 alan     alan         4096 May 22 15:11 ch3 

drwxr-xr-x    3 alan     alan         4096 May 17 20:14 test 

ساير .   که داراي مجوز خواندن و نوشتن براي مالک و گروه استدهد ميخط نخست  فايلي را نشان 
 ينند فايل را ببتوانند مياين به اين معني است که آنها . کاربران فقط اجازه خواندن فايل را دارا هستند

دقت کنيد که مجوزها . خط دوم يک دايرکتوري است. عمال کنندولي هيچ تغييري نمي توانند در آن ا
مالک دايرکتوري داراي اجازه خواندن، نوشتن .  که به معني دايرکتوري است آغاز شده استdبا حرف 

 را در اين دايرکتوري اضافه کرده، تغيير داده و پاک ها فايل تواند ميدر نتيجه تنها مالک . و اجرا است
 به اين دايرکتوري وارد شده و محتويات آنرا توانند مييعني . ان تنها اجازه خواندن دارندبقيه کاربر. کند
 مجوزهاي آنرا مطابق نياز خودتان تنظيم توانيد ميدر صورتي که شما مالک يک فايل باشيد، . ببينند
تن و براي هريک از مجوزهاي خواندن، نوش.  امکان پذير استchmodاين کار بوسيله دستور . کنيد

بنابراين براي اينکه تمام مجوزها . ۱ و اجرا ۲، نوشتن ۴خواندن . اجرا عددي در نظر گرفته شده است
براي گروه و سايرين نيز ). ۱+۲+۴. ( تعيين شود۷را به خودتان بدهيد، مقدار سه بيت نخست بايد 

متغيير !) هيچ مجوزي( ۰و ) مجوز کامل (۷مجوزها بين .  بنا به نيازشان مجوز تعيين کنيدتوانيد مي
 :براي روشن شدن بهتر مطلب به مثالهاي زير توجه کنيد . هستند

$ chmod 777 files = rwxrwxrwx 

$ chmod 755 files = rwxr-xr-x 

$ chmod 644 files = rw-r--r-- 

$ chmod 000 files = -------- 

در مورد دايرکتوري اين . د بود خواه۶۴۴ آن گزيده پيش، مجوز کنيد ميهنگامي که يک فايل ايجاد 
 umaskبراي نمايش مقدار .شود مي تعيين umask توسط دستور گزيده پيشاين مقادير .  است۷۵۵مجوز 

 :دستور زير را تايپ کنيد
$ umask 

022 

 را گزيده پيشبا اين کار مقادير .  کم کنيد۷، از کنيد مي مشاهده umaskکافي است اعدادي که در دستور 
زيرا در مورد .  کم کنيد۶ بايد اين اعداد را از ها فايلدر مورد . رکتوري مشاهده خواهيد کردبراي داي

 .غير فعال است) ۱با مقدار ( مجوز اجرا  گزيده پيش به طور ها فايل
  

 
اين امکان .  استفاده کنيدchmod دستور Rها در يک زمان بايد از گزينه   تغيير تعداد زيادي از فايليبرا

هاي  درون يک  ساختار دايرکتوري را  ها و دايرکتور  دارد که با يک فرمان مجوزهاي تمام فايلوجود

 tmp/testهاي موجود در مسير  ها و دايرکتور براي مثال براي تغيير مجوزهاي تمام فايل. تغيير دهد

 :توانيد دستور زير را تايپ کند مي
$ chmod -R 777 /tmp/test 

  

 
ولي در صورتي .  هنگام اعطا مجوزهاي کامل و اعطا مجوز اجرا بسيار خوب استchmod دستور Rگزينه 

توانيد به هيچ يک از   اجرا کنيد ديگر نمي۶۴۴ با مقدار ۷۷۷که دستور باال را بجاي مقدار 

 .هاي موجود در آن مسير وارد شويد يدايرکتور
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 ها فايلانتقال، کپي و پاک کردن 
.  استفاده کنيدmvبراي انتقال يک فايل بايد از دستور .  بسيار آسان استها فايلکپي، انتقال و پاک کردن 

 قابل استفاده rm نيز دستور ها فايل وجود دارد و براي پاک کردن cp دستور ها فايلبراي کپي کردن 
 :به مثالهاي زير توجه کنيد. است

$ mv abc def 

$ mv abc ~ 

$ cp abc def 

$ cp abc ~ 

$ rm abc 

$ rm * 

دستور دوم اين فايل را به دايرکتوري خانگي کاربر . دهد مي تغيير def را به abcدستور نخست نام فايل 
 کپي کرده و دستور چهارم آنرا در دايرکتوري def را به فايل abcدستور سوم، فايل . کند ميمنتقل ) ~(

الي که دستور ششم تمام  در حکند مي را پاک abcدستور پنجم فايل . کند ميخانگي کاربر کپي 
 .محتويات دايرکتوري جاري را پاک خواهد کرد

  

 
ها  کردن فايل طوري تنظيم شده است که براي پاک  alias به کمک دستورrmبراي کاربر ريشه، دستور 

ها در اثر اشتباه  اين اقدام از پاک شدن تصادفي تعداد زيادي از فايل. حتما از کاربر ريشه سوال شود

 .وردآ ري به عمل ميجلوگي

 VIراهنماي استفاده از ويرايشگر متن 

در لينوکس ردهت غير ممکن است که هر چند وقت يکبار به استفاده از يک ويرايشگر متني نياز پيدا 
بيشتر کاربران پوسته .  استفاده کنيدgedit از توانيد ميدر صورتي که در محيط گرافيکي هستيد . نکنيد

 يا viمزيت استفاده از . کنند مي استفاده vi و emacsهت از هر دو ويرايشگر متني فرمان در لينوکس رد
emacs از آنها در پنجره ترمينال، ترمينال متني و يا يک اتصال متني روي توانيد مي در اين است که 
 .هيچ رابط گرافيکي مورد نياز نيست. استفاده کنيد) telnetمانند (شبکه 

.  در اختيار شما قرار دهمvi کرد تا راهنماي مفيدي در مورد  ويرايشگر در اين قسمت سعي خواهم
 براي تغيير آنها استفاده vi از توانيد ميي پيکربندي اشاره شد، ها فايلپس از اين هرجا به تغيير دستي 

 کارهاي توانيد ميولي پس از مدتي .  در ابتدا دشوار به نظر برسدviممکن است استفاده از . نماييد
دستان شما هرگز نياز ندارند تا از روي . يرايشي خود را با استفاده از آن با سرعتي بسيار انجام دهيدو

   . را لمس کنندF جدا شده ماوس يا کليدهاي صفحه کليد

 
هاي پيکربندي که خارج از دايرکتوري خانگي شما قرار دارند، نياز  براي انجام تغيير در بسياري از فايل

براي بدست آوردن مجوز سطح ريشه حتما الزم . ورت کاربر ريشه وارد سيستم شده باشيدداريد تا بص

توانيد يک پنجره ترمينال باز کرده و با تايپ  مي. نيست تا از سيستم خارج شده و مجددا وارد شويد

هاي کاربر ريشه را بدست آورده و فايل مورد نظر خود را   و سپس کلمه عبور ريشه، مجوزsuدستور 

 . را تايپ کنيدexit دستور ،کاربر ريشه در ترمينال مورد نظربراي خروج از حالت . ويرايش نماييد

 viشروع کار با 

 tmp/testبراي بازکردن فايلي به نام . کنيد مي را با باز کردن يک فايل شروع viبه طور معمول کار با 
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 :دستور زير را تايپ کنيد
$ vi /tmp/test 

 :يک فايل جديد باشد، چيزي مانند زير را خواهيد ديددر صورتي که اين 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

"/tmp/test" [New File]    

ترين خط صفحه  پايين. عالمت چشمک زن در باالي صفحه نشاندهنده محل اعالن شما است
الم کرده در اينجا به شما اع. دهد مياطالعاتي در مورد آنچه در حال رخداد است، در اختيار شما قرار 

 فعال کنيد ميکه در بين خط باال و پايين مشاهده ~ کاراکترهاي . است که فايل جديدي را باز کرده ايد
هيچ منو يا راهنما يا آيکوني .  زيرا هنوز متني وجود نداردکنند ميبه عنوان يک پر کننده موقت عمل 

در اين . وانيد تايپ را شروع کنيدفعال حتي نمي ت! وجود ندارد تا بفهميد چه کاري بايد انجام دهيد
 .صورت کامپيوتر بوق زده، چيزي تايپ نخواهد شد

 در viويرايشگر . نخستين چيزي که بايد ياد بگيريد، تفاوت بين حالتهاي مختلف عملکرد برنامه است
تغيير قبل از اينکه بتوانيد به فايل متني اضافه کرده يا چيزي را . کند ميدو حالت فرمان و ورودي عمل 
يک فرمان معموال .  انجام دهيدخواهيد مي بداند که شما چه کاري viدهيد، بايد دستوري تايپ کنيد تا 

براي وارد شدن در حالت ورودي، بايد يک دستور . حاوي يک يا دو حرف و يک عدد اختياري است
 :براي شروع يکي از دستورات زير را تايپ کنيد. ورودي را تايپ کنيد

• a : به معني Addمتن را در طرف راست اعالن وارد نماييدتوانيد مي.  است . 

• i :  به معنيInsertمتن را در طرف چپ اعالن فرمان هم وارد کنيدتوانيد مي.  است .   

 
 . را براي ورود به حالت ورودي فشار دهيدInsertتوانيد کليد   ميi يا aبجاي استفاده از فرامين 

 
پس از اينکه چند خطي را .  را هم فشار دهيدEnterدر بين تايپ خود کليد . شروع به تايپ کردن کنيد

با استفاده از کليدها . اين کار شما را به حالت فرمان باز ميگرداند.  را فشار دهيدEscتايپ کرديد، کليد 
 : در متن جابجا شويدتوانيد ميو حروف زير 

 از کليدهاي مکان نما و توانيد مي پايين براي حرکت به چپ و راست و باال و: کليدهاي مکان نما  •

 .استفاده کنيد) باال (kو ) پايين (j، )راست (l، ) چپ (hهمچنين از کليدهاي 

 .کند مياعالن را به ابتداي کلمه بعدي هدايت  : wکليد  •

 .اعالن را به ابتداي کلمه قبلي باز ميگرداند : bکليد  •

 .کند مييت اعالن را به ابتداي خط جاري هدا: کليد صفر  •

 . کند مياعالن را به انتهاي خط جاري هدايت  : $کليد  •

 .دهد مياعالن را به اول نخستين خط صفحه حرکت  : Hکليد  •

 .دهد مياعالن را به اول خط مياني صفحه حرکت  : Mکليد  •
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 .دهد مياعالن را به اول خط پاياني صفحه حرکت  : Lکليد  •

 : چگونگي پاک کردن متن استماند، خوب اکنون تنها چيزي که باقي مي
 .کند ميکاراکتر زير اعالن را پاک  : xکليد  •

 .کند ميکاراکتر قبل از اعالن را پاک  : Xکليد  •

 .کند مياز کاراکتر جاري تا پايان کلمه را پاک  : dwفرمان  •

 .کند مياز کاراکتر جاري تا پايان خط را پاک  : $dفرمان  •

 .کند ميتداي خط را پاک از کاراکتر ماقبل تا اب : d0فرمان  •

 : از کليدهاي زير استفاده کنيدتوانيد ميبراي ذخيره تغييرات و خروج از برنامه هم 
 .شود ميتغييرات را ذخيره کرده و از برنامه خارج  : ZZفرمان •

 . به ويرايش ادامه دهيدتوانيد ميتغييرات را ذخيره کرده ولي  : wکليد  •

 . استZZهمانند فرمان  : wqفرمان  •

 . که تمام تغييرات ذخيره شده باشندشود مياز برنامه در صورتي خارج  : qکليد  •

 .کند مياز برنامه خارج شده و تغييرات را ناديده فرض  : !q فرمان •
  

 
 براي PgDWN و Home، End، PgUPتوانيد از کليدهاي   هم ميviهمانند تمام ويرايشگرهاي متني، در 

 . براي پاک کردن متن استفاده کنيدDelليد حرکت در فايل و خطوط و از ک

  

 
 بهترين روش براي خروج و ذخيره نکردن q!در صورتي که اشتباها به فايلي آسيب رسانديد، فرمان 

 . استفاده کنيدu کردن تغييرات کافي است از دستور undoبراي . تغييرات است

 
 بيشتر صحبت خواهم viه باز در مورد دستورات البت.  ياد گرفته ايدviتا اينجا مطالب زيادي در مورد 

 : آسانتر کندviاکنون اجازه دهيد به چند نکته اشاره کنم که مراحل اوليه کار کردن شما را با . کرد
اين کليد به همراه . گرداند فراموش نکنيد که فشردن اين کليد شما را به حالت فرمان باز مي : Escکليد  •

 .شود مي کرده و از فايل خارج  تغييرات را ذخيرهZZدستور 
 ).undo. (گردد فشردن اين کليد، تغييرات انجام شده را از ميان برده و به حالت قبلي باز مي : uکليد  •
 .دهد مي را انجام redoعمل تکرار يا .  استuاين کليد برعکس کليد  : Ctrl+rکليدهاي  •
ه و باعث خواهد شد تا برخي فرامين فرامين و متن شما با حروف بزرگ تايپ شد : Capslockکليد  •

 .دقت کنيد. کار نکنند
 با استفاده از تايپ عالمت تعجب و سپس دستور توانيد مي هستيد، viدر صورتي که در ! : دستور  •

 را Enterپس از اتمام تايپ دستورات کليد . اجرا کنيدviمورد نظر، دستورات لينوکس را از درون 
 باز vi يک پوسته فرمان از درون bach! با تايپ توانيد ميحتي . گرديدفشار دهيد تا به برنامه باز 

قابليت بسيار . به برنامه باز گرديدexitپس از اتمام کار کافي است که با تايپ . کرده و با آن کارکنيد
 !جالبي است

• INSERT :  ساير .شود ميهنگامي که در حالت ورودي هستيد، اين کلمه در پايين صفحه نوشته
 .شوند ميها هم در همين مکان نمايش داده  امپيغ

در صورتي که فراموش کرديد در حال ويرايش کدام فايل هستيد، با فشار دادن اين  : Ctrl+gکليدهاي  •
 .شود مينمايش داده .. .کليدها نام فايل و شماره خطي که در آن هستيد، تعداد خطوط فايل و

 حرکت در ميان فايل

 خطوطي که در باال شرح داده شدند، راههاي ديگري نيز براي حرکت در بجز چند دستور حرکت بين
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 فايل توانيد ميبراي اين کار . براي تمرين اين کار نياز به يک فايل تقريبا بزرگ داريد. فايل وجود دارد
var/log/messages را در دايرکتوري tmpدر فايل حرکتتوانيد ميبا کليدهاي زير .  کپي کرده و باز کنيد  

 :کنيد
• Ctrl+f : رويد يک صفحه به جلو مي. 

• Ctrl+b : گرديد يک صفحه به عقب باز مي. 

• Ctrl+d : نيم صفحه به جلو ميرويد. 

• Ctrl+u : گرديد نيم صفحه به عقب باز مي. 

• G :  کنيد ميبه آخرين خط فايل حرکت. 

• 1G :  استفاده کنيد و وانيدت مي از هر عددي ١البته به جاي عدد . کنيد ميبه نخستين خط فايل حرکت 

 .به همان خط حرکت خواهيد کرد

 جستجوي متن

همچنين امکان . و عالمت سوال استفاده کنيد(/)  از کليدهاي اسلش توانيد ميبراي جستجوي متن 
اسلش عمل جستجوي فايل بعد از اعالن  و عالمت سوال . استفاده از کاراکترهاي ويژه نيز وجود دارد

 عمل جستجو رو به جلو و hello? و hello/مثال . دهد مياز اعالن را انجام عمل جستجوي فايل قبل 
 .دهند مي انجام helloعقب را براي لغت 
  در کنار فرمانهاها استفاده از شماره

. در صورتي که قبل از يک دستور يک عدد قيد نماييد آن دستور به تعداد آن عدد تکرار خواهد شد
 :براي مثال 

• 3dw : کند ميعدي را پاک سه کلمه ب. 

• 5cl :  دهد ميپنج حرف بعدي را تغيير. 

• 12j :  کند ميدوازده خط به پايين حرکت. 
 . را ياد گرفته باشيدviاکنون بايد تا حدود زيادي کار کردن با 

 خاموش کردن سيستم در حالت متني

راي اين کار ب. خوب جالب است که بدانيد چگونه بايد سيستم خود را در حالت متني خاموش کنيد
 :کافي است دستور زير را جلوي اعالن فرمان تايپ کنيد

$ halt 

در صورتي که . شود ميهاي مختلف خاموش  سيستم پس از چند لحظه با خاموش کردن سرويس
. روي صفحه نمايش داده شودPower Down سيستم بطور خودکار خاموش نشد، بايد صبر کنيد تا پيغام 

 .خاموش نماييد Powerبا دگمه تم خود را  سيستوانيد ميپس از آن 
 :برای اينکه سيستم خود را در حالت متني مجددا بوت نماييد، بايد از فرمان زير استفاده نماييد

$ reboot 

 
 

 
اين کار ممکن است سبب .  کنيد، خاموش نکنيدShut Downهرگز سيستم خود را بدون اينکه آنرا 

 .ز بين رفتن اطالعات شما شودآسيب ديدن سيستم فايل لينوکس و ا
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 خالصه فصل
هاي گرافيکي نيست،   کردن با محيطربا اينکه کار کردن با پوسته فرمان در لينوکس ردهت به آساني کا

اين فصل چگونگي ورود به لينوکس ردهت و . کند ميولي امکانات قدرتمند و قابل انعطافي را ارائه 
هاي اجراي دستورات شامل امکان فراخواني مجدد  ابليتق. دهد ميکار با دستورات متني را شرح 

 .دستورات تايپ شده، کامل کردن دستورات بصورت خودکار و اتصال دستورات به يکديگر  است
همچنين در اين فصل . شود ميهمچنين در اين فصل چگونگي استفاده از متغييرهاي محيطي شرح داده 

ته فرمان براي تطبيق تنظيمات آن با نيازهاي شما بررسي هاي پيکربندي پوس ايلفچگونگي تغيير دادن 
 و ها فايلدر اين فصل چگونگي کار کردن با سيستم فايل لينوکس مانند ايجاد . خواهد شد
 .  شرح داده خواهد شدنيز  و مفاهيم مجوزهاي فايلها فايل، کپي کردن، انتقال و حذف ها دايرکتوري

و نحوه کار کردن با آن آشنا خواهيد شد و در آينده از آن برای تغيير  VIدر پايان نيز با ويرايشگر متنی 
 .هاي پيکربندي سيستم استفاده خواهيد نمود و ويرايش فايل

 



 

 

 

 

 

 

  کار کردن با محيط گرافيکی ۴

 
 

به يک سيستم عامل مشکل يک رابط کاربر اضافه کن، به سرعت تبديل به چيزي خواهد شد که هر 
با کليک روي .  باشندها فايل و ها  نمايانگر برنامهتوانند مي ها آيکون.  از آن استفاده کندتواند ميکسي 
لينوکس نيز همانند ساير سيستمهاي مبتني بر يونيکس از . ا کرد را اجرها ي ماوس ميتوان برنامهها دگمه

X Window System)  که بهX11، XFree86 يا Xي الزم براي ها براي ايجاد زيرساختار)  هم مشهور است
در باالي اين زير ساختار، لينوکس ردهت به شما اجازه استفاده از . کند ميمحيط گرافيکي خود استفاده 

اين فصل به چگونگي استفاده از . دهد مي را KDE و GNOMEحيط گرافيکي قدرتمند يکي يا هر دو م
 .پردازد اين محيطهاي گرافيکي مي

 XF86Configربندي  کآشنايي بيشتر با فايل پي

ربندي اين برنامه در فايلي به نام کتنظيمات پي. رديمک صحبت Xfree86ي در مورد محيط کاند
XF86Config ر مسيره دک شود مي ذخيرهetc/X11و اصالح اين فايل بايد سیبراي دستر.  قرار دارد 
ي و مانيتور کارت گرافيکليد، ماوس، کتنظيمات صفحه . اربر ريشه وارد سيستم شده باشيدکبصورت 

ه اين فايل را کنم کار به هيچ وجه توصيه نمي کاربران تازه کبه . امپيوتر شما در اين فايل قرار داردک
 .س تان اجرا نخواهد شدکي لينوکه اين فايل آسيب ببيند، محيط گرافيکدر صورتي . نندکاري کدست

ي مختلفي مربوط به هر ها ه به بخشکه اين فايل را بررسي نماييد، خواهيد ديد کدر صورتي 
  .تقسيم شده است.. .ي وکارت گرافيکليد، ک مانند ماوس، صفحه افزار سخت

ي و يا برخي اعمال ديگر اين فايل را بطور افزار سختقطعه  کگاهي اوقات الزم است براي تنظيم ي
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 بايد nVidiaي کارتهاي گرافيکمي قبل، براي فعال سازي راه اندازهاي کمثال تا . دستي ويرايش نمود
ار فعال سازي زبان فارسي در کنمونه ديگر اين . رديدکاين فايل را پس از نصب راه اندازها ويرايش مي

 .ردک بعدا در اين فصل در مورد آن صحبت خواهم هکس ردهت است کلينو

 اجراي محيط گرافيکي

در حالت عادي پس از اتمام .  ي لينوکس ردهت وجود داردکراههاي مختلفي براي اجراي محيط گرافي
 توسط توانيد مي که شود ميفرايند بوت، يک صفحه ورود به سيستم به صورت گرافيکي نمايش داده 

 .دهد مي اين صفحه را نشان ۱-۴تصوير. دآن به سيستم وارد شوي
 بصورت توانيد ميدر صورتي که هنگام نصب ورود به سيستم را در حالت متني انتخاب کرده ايد، 

 : براي اين کار فرمان زير را تايپ کنيد.دستي محيط گرافيکي را اجرا نماييد
$ startx 

براي اينکه پس از هربار . کار خواهد کرد شما شروع به گزيده پيشي کبا تايپ اين دستور، محيط گرافي
 را که در دايرکتوري bash_profile فايل توانيد ميورود به سيستم مجبور به اجراي اين دستور نباشيد، 

 .  را به آخر آن اضافه نماييدexec startxخانگي تان قرار دارد، ويرايش کرده و دستور 
  

 
 مصفحه گرافيکي ورود به سيست     ۱-۴تصوير 

  

 
توانيد دستور زير را   براي اين کار مي.توانيد از آن استفاده کنيد مي!  را به خاطر داريدviحتما ويرايشگر 

 :تايپ کنيد
$ vi $HOME/.bash_profile 

 در صورتي که .در اينجا الزم است توضيح مختصري در مورد سطوح اجرايي در لينوکس ارائه کنم
 سيستم گزيده پيش، اين به اين معني است که سطح اجرايي شود ميسيستم شما در حالت متني بوت 
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در صورتي که ) هنگام نصب، بوت شدن در حالت متني را انتخاب کرده ايد. (باشد مي ۳شما در حالت 
 .  قرار دهيد۵مايليد سيستم در حالت گرافيکي بوت شود، بايد آنرا در حالت 

 را etc/inittab با کاربر ريشه وارد سيستم شده ايد، فايل  در حالتي کهتوانيد ميبراي انجام اين کار 
 :در صورتي که خط زير را مشاهده کرديد. بررسي نماييد

id:3:initdefault: 

 :آنرا بصورت زير تغيير دهيد
id:5:initdefault: 

 .با اين کار از اين پس سيستم شما در حالت گرافيکي بوت خواهد شد
  

 
کي شروع به کار کرد ولي بصورت بهم ريخته و غير قابل خواندن بود و شما در صورتي که محيط گرافي

در اين صورت يک .  را فشار دهيدAlt+Ctrl+F2راه خروج از آنرا نمي دانستيد، کافي است که کليدهاي 

کافي است که با کاربر ريشه به سيستم وارد شده . صفحه متني ورود به سيستم را مشاهده خواهيد کرد

 :براي اين کار دستورات زير را به ترتيب اجرا نماييد .  را از بين ببريدXمربوط به و پروسه 
$ ps ax | less 

... 

2233 tty6  S      0:00 /sbin/mingetty tty6 

2234 ?     SW     0:00 [gdm-binary] 

2277 ?     SW     0:00 [gdm-binary] 

2278 ?     SL     6:56 /usr/X11R6/bin/X :0 -auth /var/gdm/:0 vt7 

2290 ?     S      0:01 gnome-session 

... 

 Xهمانطور که مي بينيد، شماره پروسه برنامه . هاي فعال را نمايش خواهد داد اين کار ليستي از پروسه

 :توانيد به اجراي آن خاتمه دهيد  با اجراي دستور زير مي. باشد مي ۲۲۷۸عدد 
$ kill 2278 

توانيد  مي. کنيد  در حقيقت شما يک صفحه ترمينال مجازي باز ميAlt+Ctrl+F2يدهاي با فشار دادن کل

براي بازگشت به .  چند صفحه ترمينال مجازي باز کنيدF7 تا Alt+Ctrl+F2با فشار دادن کليدهاي 

 . را فشار دهيدAlt+Ctrl+F7محيط گرافيکي کافي است 

  GNOMEاستفاده از محيط گرافيکي 

ي فراهم شده توسط سيستم ها ي هستند که باالي زير ساختارافزار نرميکي در حقيقت ي گرافها محيط
X Window شوند مي اجرا .GNOME )هاي گرافيکي است که داراي  يکي از اين محيط) تلفظ کنيد گنوم

 لينوکس گزيده پيشي، محيط کاين محيط گرافي. باشد ميپايداري خوب و امکانات متعدد و قدرتمندي 
پس . شويد مي و راههاي استفاده از آن آشنا GNOMEدر اين بخش با محيط گرافيکي . باشد يمردهت 

 که شبيه تصوير GNOME، ميز کار شود ميحيط گرافيکي اجرا ـ و مشويد مياز اينکه به سيستم وارد 
 . شود مي، ظاهر باشد مي ۴-۲

پنل . ل تشکيل شده استي ميز کار،  سطح ميز کار و پنها آيکون از بخشهاي GNOMEميز کار 
 . مهمترين قسمتي است که در کار کردن با ميز کار به آن نيازمند هستيد

ي اجرا ها آيکونپنل شامل . پنل نواري است که در پايين ترين قسمت پنجره ميزکار قرار گرفته است
ت قرار دارد و که در کنار ساع) Notification Area(، قسمت منطقه اخطار )launchers (ها کننده برنامه

 کارهايي مانند توانيد مي ها اپلتبا استفاده از . نام دارند) Applet(ي کوچکي است که اپلت ها برنامه
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ي ها اپلت. حرکت بين محيطهاي کاري، تنظيم صوت و نمايش وضعيت سيستم خود را انجام دهيد
 توانيد ميدارند و شما  روي پنل قرار نگزيده پيشر لينوکس ردهت وجود دارند که بصورت د یبسيار

 .آنها را بنا به نياز خود اضافه نماييد
ي کاربردي و يا  درايوهاي فالپي و ها ، برنامهها  ميانبرهايي به پوشهتوانند ميي روي ميز کار ها آيکون

CD-ROM براي اجرا کردن ميانبرهاي روي ميز کار، . شوند مي باشند، که هنگام متصل بودن نمايش داده
 .  آنها دوبار کليک کنيدبايد روي

اين منوها همچنين با کليک کردن . براي دسترسي به منوهاي ميزکار بايد روي آيکون کاله کليک کنيد
 . که روي ميز کار قرار دارد، قابل دسترسي خواهند بودStart Hereروي آيکون 

 با استفاده از توانيد مي به آساني.  استها ميز کار در لينوکس ردهت مانند ميزکار در ساير سيستم عامل
ي جديدي براي دستيابي به ها آيکون را جابجا نموده، ها فايل) Drag and Drop(کشيدن و انداختن 

 . و مستندات خود ايجاد کنيدها ي مختلف، پوشهها برنامه
 

 
 GNOMEمحيط گرافيکي      ۲-۴تصوير 

 استفاده از پنل

يي را در ها  و برنامهها آيکونمت ميزکار قرار گرفته است و ترين قس پنل ميزکار نواري است که در پايين
پنل همچنين منوي اصلي را دربر . سازد مي که استفاده از سيستم را براي شما آسانتر دارد ميخود نگه 

يي که در پنل سيستم ها اپلت. ي کاربردي سيستم استها اين منو حاوي ميانبرهايي به برنامه. دارد
هاي شما به کار  براي اجراي وظايفي خاص و يا مانيتور کردن سيستم و سرويساند،   گنجانده شده

ي اعالم وضعيت مانند وضعيت ها آيکونقسمت منطقه اخطار که در کنار ساعت قرار دارد، . ميروند
 .دهد مي پنل ميزکار را نشان ۳-۴تصوير . دهد ميرا نمايش .. .شبکه ردهت، چاپگر، احراز هويت و
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 پنل ميزکار     ۳-۴تصوير

 استفاده از منوي اصلي

با کليک کردن روي منوي اصلي . براي باز شدن منوي اصلي کافي است روي آيکون کاله کليک کنيد
ي مختلفي که در سيستم ها با سطح گسترده اي از منوها روبرو خواهيد شد که براي دستيابي به برنامه

 از توانيد مي، با استفاده از منوي اصلي ها رنامهعالوه بر اجراي ب. روند شما نصب شده اند، بکار مي
 را از خط فرمان اجرا کرده و يا ها ي خاصي را جستجو نموده ، برنامهها فايلسيستم خارج شده، 

قفل کردن صفحه هنگامي مفيد است که مثال در محيط کار خود نياز . صفحه ميزکار خود را قفل نماييد
ر خود دور شويد و مايل نيستيد در اين فرصت کسي به اطالعات داريد تا چند دقيقه اي از کامپيوت

براي خارج شدن از حالت قفل، نياز به تايپ کلمه عبور . موجود در کامپيوترتان دسترسي پيدا کند
 کليک کرده و logoutبراي خاموش کردن سيستم کافي است در منوي اصلي روي گزينه . باشد مي

کامپيوترتان پس از خاموش .  را انتخاب نماييدShut Down گزينه ،شود ميسپس در پنجره اي که باز 
 Power Downدر صورتي که اين گونه نشد، پيغام . کردن و بستن تمام سرويسها خاموش خواهد شد

 . کامپيوتر خود را خاموش کنيدتوانيد ميروي صفحه نمايش داده خواهد شد که بمعني اين است که 
  

 
اين کار ممکن است سبب .  کنيد، خاموش نکنيدShut Downن اينکه آنرا هرگز سيستم خود را بدو

 .آسيب ديدن سيستم فايل لينوکس و از بين رفتن اطالعات شما شود

 ها اپلتاستفاده از 

ي مختلفي براي انجام کارهاي ها اپلت. شوند ميي کوچکي هستند که روي پنل اجرا ها  برنامهها اپلت
 به صورت ها اپلتبسياري از . شوند ميه ئراه لينوکس ردهت ارامختلف طراحي شده اند و هم

 :ي زير هستندها اپلت شامل گزيده پيشي ها اپلت.  روي پنل قرار ندارندگزيده پيش
 در آن واحد توانيد مي GNOMEدر محيط گرافيکي ) : Workspace Switcher(اپلت سوئيچ کننده ميزکار  •

. از شلوغ شدن بيش از حد يک ميزکار جلوگيري بعمل مياورداين امر . داراي چندين ميزکار باشيد
اپلت سوئيچ کننده ميزکار براي جابجايي بين اين .  ميزکار فعال هستند۴ تعداد گزيده پيشبه طور 

 مربع کوچک تشکيل شده است که با کليک روي ۴اين اپلت از . رود ميميزکارها ايجاد شده و بکار 
 Ctrl+Atlهمچنين با استفاده از کليدهاي . در محيط کار جابجا شويد توانيد مي ها هر يک از مربع

.  بين ميزکارها جابجا شويدتوانيد مي) باال، پايين، چپ و راست(بعالوه يکي از کليدهاي مکان نما 
 . دهد مي اين اپلت را نشان ۴-۴تصوير

 
 
  ۴-۴تصوير

 اپلت سوئيچ کننده ميزکار

  
 

اين اپلت .  در کنار اپلت سوئيچ کننده ميزکار، اپلت نوار وظيفه قرار دارد) :Taskbar(اپلت نوار وظيفه  •
اين اپلت براي سوئيچ کردن . دهد مييي را که روي ميزکار در حال اجرا هستند را نشان ها برنامه

کافي است روي . شود مياستفاده ...  وها  کردن برنامهMinimize و يا بستن يا ها بين برنامه
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 .دهد مي اين اپلت را نشان ۵-۴تصوير . نماينده هر برنامه هستند، کليک کنيديي که ها دگمه
  

 
  اپلت نوار وظيفه    ۵-۴تصوير

 استفاده از منطقه  اخطار

. رود ميي خاصي به کاربر بکار ها همانطور که در باال اشاره شد، اين قسمت براي اعالم وضعيت
، آيکون وضعيت شبکه ردهت، آيکون احراز شوند مي يي که معموال در اين بخش نمايش دادهها آيکون

 .هويت و آيکون چاپگر هستند
در صورتي که روي . دهد ميآيکون وضعيت شبکه ردهت وضعيت به روز بودن سيستم شما را نشان 

ه اينترنت متصل باشيد و آن کليک کنيد، برنامه به روز کننده ردهت اجرا شده و در صورتي که ب
 براي بروزکردن سيستمتان ارائه شده باشد، آنها را دريافت کرده و روي سيستمتان افزاهاي جديدي نرم

 . البته براي اين کار هنگام نصب بايد سيستم ردهت خود را ثبت کرده باشيد. کند مينصب 
 که شما مجوزهاي شود ميآيکون احراز هويت که به شکل دو کليد کوچک است، هنگامي نمايش داده 

افتد که يکي  له معموال هنگامي اتفاق ميئاين مس. م خود دريافت کرده باشيدي سيستسطح ريشه را برا
 باشد مي timeoutاين آيکون داراي يک زمان . از ابزارهاي گرافيکي پيکربندي سيستم را بکار برده باشيد

ل در زماني که اين آيکون در حا. شود ميو پس از اتمام آن ديگر روي منطقه اخطار نمايش داده ن
ي ديگر پيکربندي سيستم را اجرا کنيد از شما درخواست کلمه ها نمايش است، در صورتي که برنامه

 . عبور نخواهد شد
با کليک روي اين آيکون، . رود ميآيکون اخطار چاپگر جهت مديريت فرايندهاي چاپ به کار 

د، روي  سناز چاپ يکبراي انصراف .  شوند ميمستنداتي که براي چاپ فرستاده شده اند نشان داده 
   .دهد مي را نشان ها آيکون اين ۶-۴تصوير .   را انتخاب نماييدCancelآن کليک راست کرده و گزينه 

  ۶-۴تصوير

    هاي منطقه اخطار آيکون

 
شوند، کافي است روي پنل  هاي باال در سيتم شما نمايش داده نمي در صورتي که هيچ يک از آيکون

 را Notification Area و در نهايت Utility سپس قسمت Add to Panelقسمت کليک راست کرده و 

 .انتخاب نماييد

  به پنل ها اپلت و ها آيکوناضافه کردن 

ي مختلفي را به آن اضافه ها اپلت و ها آيکون توانيد ميبراي اينکه پنل را مطابق نياز خود تنظيم کنيد، 
، کافي است در يک منطقه خالي از پنل راست کليک کرده و براي اضافه کردن يک اپلت به پنل. نماييد
. ي موجود اپلت مورد نياز را انتخاب نماييدها اپلت را انتخاب کرده و سپس از Add to Panelگزينه 

به پنل کافي است در يک فضاي خالي از ) launcher(براي اضافه کردن يک آيکون اجرا کننده برنامه 
با اين کار پنجره .  را انتخاب کنيدlauncher و سپس Add to Panelنه پنل کليک راست کرده و گزي

 .براي آن انتخاب نماييد  آيکونيتوانيد مي. آن مسير برنامه را وارد نماييد که بايد درشود ميکوچکي باز 



 کار کردن با محيط گرافيکی : چهارمفصل   

 
۹۹

 
 launcherدر صورتي که برنامه مورد نظر شما قبال در منوهاي اصلي موجود است، کافي است براي ايجاد 

 گزينه Add to Panelبراي آن در يک فضاي خالي از پنل کليک راست کرده و سپس پس از انتخاب 

Launcher from menuراه ديگري . هاي موجود مورد دلخواه را انتخاب کنيد  را نتخاب کرده و از برنامه

انداختن آن روي که براي اين کار وجود دارد، کليک روي منوي اصلي و گرفتن آيکون برنامه مورد نظر و 

 .هاي پنل است قسمت آيکون

 پيکربندي پنل

اين امکان وجود دارد که پنل را بصورت دستي يا خودکار مخفي کنيد و يا آنرا در هر قسمتي از ميزکار 
براي دستيابي به تنظيمات پنل کافي . که مايليد قرار دهيد، اندازه، رنگ و نحوه رفتار آنرا تغيير دهيد

در پنجره .  را انتخاب کنيدProperties خالي از پنل کليک راست نموده و گزينه است در يک فضاي
 . ، به اين تنظيمات دسترسي داريدشود ميکوچکي که باز 

 استفاده از مدير فايل ناتيلوس 

 ۲۰۰۰۰البته که ناتيلوس زيردريايي کاپيتان نمو در ! فکر ميکنم اسم ناتيلوس براي شما کمي آشنا باشد
 . استGNOME گزيده پيشاين ناتيلوس برنامه مدير فايل ! ر دريا نيستفرسنگ زي

ناتيلوس طوري . کند مي و سيستم فايل کامپيوترتان به شما ارائه ها فايلناتيلوس شمايي گرافيکي از 
 ميزکار خود را توانيد ميبا ناتيلوس . طراحي شده است که چيزي بيش از يک مدير فايل گرافيکي باشد

، سيستم لينوکس ردهت خود را پيکريندي نماييد، کلکسيون تصاوير خود را مرور کنيد، به تنظيم کنيد
 .ها در يک رابط گنجانده شده اند و تمام اين... منابع شبکه دسترسي پيدا کنيد، و

ي خاص و بطور کلي آنچه از ميزکار ها فايل، جستجو براي ها فايلناتيلوس کارايي شما را در مديريت 
که روي ) Home(براي شروع به کار با ناتيلوس، کافي است روي آيکون خانه  .برد ريد، باال ميانتظار دا

 . را انتخاب نماييدHome Folderميزکار قرار دارد، دو بار کليک کنيد و يا در منوي اصلي سيستم 
 بازگشت به براي.  سرتاسر سيستم فايل  سيستم خود را بررسي نماييدتوانيد ميبا استفاده از ناتيلوس 

.  که در باالي پنجره آن قرار دارد، کليک کنيدHomeدايرکتوري خانگي خود کافي است روي آيکون 
 به آنجا منتقل Enter تايپ کرده و با فشار دادن کليد location آدرس مورد نظر خود را در نوار توانيد مي

 يک توانيد مي Ctrl+Nکليدهاي  و يا فشار دادن New Window بخش Fileبا استفاده از منوي . شويد
 را بين ها فايل توانيد مي) Drag and Drop(با است با استفاده از کشيدن وانداختن . پنجره جديد بازکنيد
. کند مي آنرا منتقل گزيده پيشدرگ کردن يک فايل درون يک پوشه ديگر به طور . دو پنجره کپي کنيد
 . را پايين نگه داريدCtrlليد  هنگام درگ کردن، کتوانيد ميبراي کپي کردن 

ي متني به صورت ها فايلي تصاوير بصورت نمونه تصاوير کوچک و ها فايل گزيده پيشبصورت 
 و Edit اين قابليت را با کليک روي منوي توانيد مي. شوند ميگوشه اي از متن فايل نمايش داده 

اين .  غير فعال کنيدNeverي ها ينه و انتخاب گزPreview و سپس انتخاب لبه Preferencesانتخاب بخش 
 .کند ميکار سرعت ناتيلوس را بيشتر 

براي دسترسي به ساير فرامين ناتيلوس کافي است  در پنجره آن، روي يک فايل و يا در يک فضاي 
 . خالي کليک راست کنيد
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دهاي براي مشاهده کلي. کار کردن با ناتيلوس بسيار آسان است و بزودي به آن عادت خواهيد کرد
استفاده از کليدهاي ميانبر به جاي کليکهاي ماوس، .  منوهاي آنرا بررسي کنيدتوانيد ميميانبر ناتيلوس، 

 .سرعت کار شما را افزايش خواهد داد
  

 
در صورتي که با يک دايرکتوري خاص سر و کار زيادي داريد و مجبوريد در طول روز بارها به آن 

 و يا کليک روي منوي Ctrl+Dن به آن دايرکتوري و فشار دادن کليدهاي توانيد با رفت مراجعه کنيد، مي

Bookmarks و انتخاب Add bookmark آنرا به آن منو اضافه کنيد و پس از اين براي رجوع به آن فقط 

 .يک کليک کافي است

 سفارشي کردن ميزکار

 Preferences اصلي قسمت ي موجود در منويها  از گزينهتوانيد ميبراي سفارشي کردن ميزکار خود 
 .شود ميي اين بخش اشاره ها در اينجا فقط به برخي گزينه. استفاده کنيد

 تغيير تصوير پس زمينه ميز کار •

 را انتخاب Background بخش Preferences از قسمت توانيد ميبراي تغيير تصوير پس زمينه ميزکار 
 را انتخاب Change Desktop Backgroundنهکنيد و يا به سادگي روي ميزکار کليک راست کرده وگزي

 که در مسير گزيده پيشلينوکس ردهت به همراه تعدادي تصوير پس زمينه  .۷-۴تصوبر . نماييد
usr/share/backgrounds يکي از آنها را انتخاب کرده و يا از توانيد مي. شود مي قرار دارند، ارائه 

 Select Picture، روي دگمه شود ميپنجره اي که باز کافي است در . تصاوير خودتان استفاده نماييد
 Picture Optionsي ها با استفاده از گزينه. کليک کرده و تصوير مورد نظرتان را انتخاب نماييد

 . تصوير را به خوبي و مطابق ميلتان تنظيم کنيدتوانيد مي
 

  ۷-۴تصوير

  پس زمينه ميزکار تصويرتنظيم
 

 
تصوير مورد عالقه خود را مستقيما از دايرکتوري آن به پنجره تنظيم پس اين امکان وجود دارد که 

 در Centeredبا گزينه . دهد مي تصوير را در حالت عادي نشان Wallpaperگزينه . زمينه درگ نماييد
 Scaledي ها با گزينه. صورتي که تصوير کوچکتر از سايز صفحه نمايش باشد، در وسط قرار ميگيرد

ر صورتي که تصاوير شما کوچکتر يا بزرکتر از صفحه نمايش باشند، طوري تنظيم  دStretchedو 
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در صورتي که مايليد از هيچ تصويري  . که اندازه آنها با اندازه صفحه نمايش يکسان گرددشوند مي
 کليک کرده و از No Pictureاستفاده نکنيد و تنها ترکيبي از رنگها داشته باشيد، کافي است روي گزينه 

 .  را انتخاب کنيدBackground Styleنگهايي پايين پنجره انتخاب نموده و يکي از حالتهاي ر
 هاي بخشهاي مختلف تنظيم قلم •

. ي کاربردي را مطابق ميل خود تغيير دهيدها  قلمهاي بخشهاي مختلف  و همچنين برنامهتوانيد مي
 .خاب کنيد را انتFonts بخش Preferencesبراي اين کار کافي است از قسمت 

 تنظيمات صفحه کليد •

 از توانيد ميبراي انجان تنظيماتي مانند سرعت تايپ، بوق صفحه کليد و زمان چشمک زدن اعالن، 
 . را انتخاب کنيدKeyboard بخش Preferencesقسمت 

 تنظيمات ماوس •

براي انجام تنظيماتي مانند سرعت حرکت ماوس، چپ دست يا راست دست بودن کاربر، سرعت 
 . را انتخاب کنيدMouse بخش Preferencesاز قسمت ... ها و کليک

 تغيير کلمه عبور •

 .  را انتخاب کنيدPassword بخش Preferencesکلمه عبور خود، کافي است از قسمت جهت تغيير 
  

 
 . استفاده کنيدpasswdتوانيد از دستور  براي تغيير کلمه عبور در حالت متني مي

 

 يشتغيير محافظ صفحه نما •

برخي از . همراه با لينوکس ردهت تعداد بسيار زيادي از محافظهاي صفحه نمايش ارائه شده است
براي تغيير تنظيمات محافظ صفحه نمايش، از قسمت  . آنها بسيار جالب و بي نظير هستند

Preferences بخش Screensaverرا انتخاب کنيد . 
 ي صوتيها تغيير جلوه •

. وجود دارد.. .ردن پنجره وک براي برخي رخدادها مانند کليک، باز تعدادي جلوه صوتيGNOMEدر 
 . مراجعه کنيدSound قسمت Preferences به بخش توانيد ميبراي فعال يا غير فعال کردن آنها 

 ي نمايشيها تغيير جلوه •

ي ها اي از جلوه ي جالب لينوکس، توانايي کاربر براي استفاده از سطح گستردهها يکي از ويژگي
 ظاهر سيستم توانيد ميي نمايشي ها با استفاده از جلوه. به همراه سيستم خود است) Theme(ايشي نم

براي . شود مي ارائه گزيده پيشلينوکس ردهت به همراه تعدادي جلوه . خود را بسيار تغيير دهيد
 .  را انتخاب کنيدTheme قسمت Preferences از بخش توانيد ميتغيير آنها 

  

 
از . کنند هاي نمايشي متنوعي را براي لينوکس ارائه مي ها در اينترنت وجود دارند که جلوه تبرخي ساي

 . را نام بردhttp://themedepot.orgو  http://art.gnome.org ها ميتوان سايت  اين سايت

 ابزارهاي پيکربندي سيستمي

 تا از سيستم خود کنند مي شما کمک اين ابزارها به.  قرار دارندSystem Settingsاين ابزارها در منوي 
در اينجا من سعي ندارم شما را با .  بهتر استفاده کنيد و براي موارد خاص آنرا پيکربندي نماييد

تنها توضيحاتي مختصر براي آشنايي با اين ابزارهاي گرافيکي . چگونگي پيکربندي سيستم آشنا کنم
 :برخي از اين ابزارها عبارتند از .ي ارائه خواهم کردبعدا در اين مورد توضيحات بيشتر. ارائه شده است
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 )Add/Remove Applications(ها افزار نرمابزار حذف و اضافه کردن  •

ي نصب شده و قابل نصب روي سيستم را بسادگي نشان داده و افزار نرمي ها اين ابزار بسته
هاي ناخواسته را افزار نرموده و هاي الزم را در سيستم نصب نمافزار نرم با استفاده از آن توانيد مي

ي نصب ردهت ارائه شده اند ها هايي که به همراه ديسکافزار نرمالبته اين ابزار فقط براي . حذف کنيد
، بايد کنيد ميهايي که از اينترنت دريافت افزار نرمها، مانند افزار نرمکاربرد دارد و براي نصب ساير 

 اين ابزار را ۸-۴تصوير .  مورد آنها نيز توضيح خواهم دادروشهاي ديگري به کار ببريد که بعدا در
 .دهد مينشان 

 ابزار تنظيم تاريخ و ساعت  •

استفاده از اين ابزار .  را تنظيم نماييد خود تاريخ و ساعت سيستمتوانيد ميبا استفاده از اين ابزار 
   . بسيار آسان است

 
ستفاده از اکثر ابزارهاي پيکربندي سيستم نياز به همانطور که ممکن است تابحال متوجه شده باشيد، ا

 .داشتن کلمه عبور ريشه دارد

 

 )Display (ابزار تنظيم صفحه نمايش •

قبال در فصل اول در . رود مياين ابزار براي تنظيم تعداد رنگ و درجه وضوح صفحه نمايش به کار 
 و Resolutionخود را از باکسهاي کافي است مقادير مورد نياز . مورد اين ابزار کمي صحبت کرده ام

Color Depthدر صورتي که سيستم کارت گرافيکي شما را به درستي شناسايي نکرده .  انتخاب نماييد
.  آنرا به سيستم معرفي کنيدتوانيد مي Configure و کليک روي کليد Advancedاست، با انتخاب لبه  

 .دهد مي اين ابزار را نشان ۹-۴تصوير 
 

 

  هاافزار نرم ابزار حذف و اضافه کردن     ۸-۴صوير ت
 )Keyboard(ابزار تنظيم صفحه کليد  •

 . صفحه کليد خود را تعيين کنيدگزيده پيش زبان توانيد ميبا استفاده از اين ابزار 
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 )Language(ابزار تنظيم زبان  •

 اين ابزار ليستي از . سيستم خود استفاده نماييدگزيده پيش براي تعيين زبان توانيد مياز اين ابزار 
با انتخاب يک زبان، زبان بخشهاي . دهد ميزبانهايي را که هنگام نصب انتخاب کرديد را نمايش 

 .کند ميتغيير .... مختلف سيستم مانند منوها و
 )Mouse(ابزار تنظيم نوع ماوس  •

 .  نوع ماوس نصب شده در سيستم را تنظيم نماييدتوانيد ميبوسيله اين ابزار 
  

 

 ابزار تنظيم صفحه نمايش     ۹-۴وير تص
 

 )Network(ابزار تنظيمات شبکه  •

 کارتهاي شبکه، توانيد ميبا استفاده از اين ابزار . اين ابزار يکي از ابزارهاي مهم پيکربندي است
پنجره اين ابزار داراي .  و تنظيمات نام کامپيوتر خود را انجام دهيدDNS، تنظيمات pppاتصاالت 
 نشان داده ppp انواع اتصاالت تعريف شده مانند اتصاالت اترنت و Devicesدر لبه . ستچهار لبه ا

هاي شبکه نصب شده در سيستم را مشاهده ويا افزار سخت توانيد مي Hardwareدر لبه . شود مي
 موجود در شبکه DNS اطالعات مربوط به آدرسهاي DNS در لبه .. جديدي را نصب کنيدافزار سخت
 Hostsدر لبه . براي بدست آوردن اين اطالعات بايد با مدير شبکه خود تماس بگيريد. شود ميقيد 

 کامپيوترتان خواهيد مياطالعات مربوط به کامپيوتر خودتان و کامپيوترهاي موجود در شبکه را که 
 اي که گزيده پيشمورد . کنيد ميوارد ) DNSدر صورت عدم وجود سرويس دهنده (آنها را بشناسد 

 localhost.localdomain گزيده پيش است که به نام ۱۲۷,۰,۰,۱ينجا وجود دارد، شماره آدرس در ا
 اين رکورد را ويرايش نموده و بجاي توانيد ميبراي تغيير نام کامپيوتر خود . متصل شده است

localhost.localdomainبه توجه داشته باشيد که همين نام را بايد در ل.  نام جديد را وارد نماييدDNS و 
 .دهد مي اين ابزار را نشان ۱۰-۴تصوير .  وارد نماييدHostnameباکس 

 )Printing(ابزار مديريت چاپگرها  •

با .  چاپگرهاي جديدي به سيستم خود اضافه کرده و يا حذف نماييدتوانيد ميبا استفاده از اين ابزار 
العات مربوط به چاپگر خود  ويزاردي شروع به کار کرده و در آن بايد اطNewکليک روي دگمه 

، نوع سازنده و مدل چاپگر را وارد ....)ي مختلف، اتصال محلي وها شبکه(مانند نام، محل اتصال 
براي آزمايش صحيح بودن آن بصورت . شود ميدر پايان اين چاپگر به سيستم شما اضافه . نماييد

 . شود ميخودکار پس از نصب يک صفحه آزمايشي براي چاپگر ارسال 
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  ۱۰-۴تصوير

 ابزار تنظيمات شبکه
 

  

 )Root Password(ابزار تغيير کلمه عبور ريشه  •

همانطور که قبال نيز .  کلمه عبور ريشه را در صورت نياز تغيير دهيدتوانيد ميبا استفاده از اين ابزار 
 .کنيد استفاده passwd از دستور توانيد ميام، براي تغيير کلمه عبور هر کاربر  اشاره کرده

 )Security Level(ابزار تعيين سطح امنيت سيستم  •

در صورتي که کامپيوتر شما در . دهد مياين ابزار تنظيمات مربوط به ديوار آتش سيستم را انجام 
در صورتي که .  تنظيم کنيدHigh اين سطح را روي توانيد ميدهنده عمل نمي کند،  نقش يک سرويس

 را انتخاب Customize و يا Mediumي شبکه هستيد، گزينه بنحوي ارائه کننده سرويس خاصي رو
ي ها  تا تعيين کنيد بستهدهد مي سيستم به شما اين امکان را Customizeبا انتخاب گزينه . نماييد

ها  ي کداميک از سرويسها ها از ديوار آتش عبور نمايند و بسته ارسالي براي کداميک از سرويس
انتخاب اين گزينه، امنيت . شود مي توصيه نNo Firewallخاب گزينه به هيچ عنوان انت. فيلتر شوند

ي عمومي و اينترنت ها مخصوصا اگر از شبکه. سيستم شما را شديدا به مخاطره خواهد انداخت
 .استفاده کنيد

 )Soundcard Detection(ابزار شناسايي کارت صوتي  •

در صورتي .  سيستم خود استفاده نماييد براي پيدا کردن و نصب کارت صوتيتوانيد مياز اين ابزار 
 sndconfig از دستور توانيد ميکه اين ابزار موفق نبود، همانطور که قبال در فصل دوم اشاره کردم، 

 . براي اين منظور استفاده کنيد
 )Users & Groups(ابزار مديريت کاربران و گروهها  •

 توانيد ميبا اين ابزار . شود مياده اين ابزار براي مديريت کاربران و گروههاي کاربري استف
براي اضافه کردن .  گروههاي جديد و کاربران جديد به سيستم اضافه نموده و يا آنها را حذف کنيد

تي مانند عا، اطالشود مياي که باز   کليک کرده و در پنجرهAdd Userيک کاربر جديد بايد روي دگمه 
ور، نوع پوسته فرمان و دايرکتوري خانگي کاربر جديد را نام، نام کاربري، کلمه عبور، تکرار کلمه عب

 .دهد مي اين پنجره را نشان ۱۱-۴تصوير . وارد نماييد
. اي از کاربران را عضو اين گروه نماييد  دستهتوانيد مي، کنيد ميهنگامي که يک گروه جديد اضافه 
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 به سادگي يک توانيد مي، کنيد ميهنگامي که سطوح دسترسي به منابع اشتراکي در شبکه را تعيين 
گروه را براي استفاده از يک منبع تعيين کنيد و با اين کار تمام کاربراني که عضو اين گروه هستند، 

   .  از آن منبع اشتراکي استفاده کنندتوانند مي
  ۱۱-۴تصوير

 پنجره اضافه کردن کاربر جديد
 

 

 GNOMEخروج از محيط 

 و يا سيستم را )Log out( از سيستم خارج شده توانيد ميتمام رسيد، تان به ا پس از اينکه کار روزانه
 : کافي است مراحل زير را انجام دهيدGNOMEبراي خروج از . خاموش نماييد

 . را باز کنيدGNOMEمنوي اصلي  .۱
پرسد مايل به انجام کداميک از اعمال  يک پنجره باز شده و از شما مي.  را انتخاب نماييدLogoutگزينه  .٢

   .موش کردن، بوت کردن و يا خارج شدن از سيستم هستيدخا

 
با اين کار اکثر .  نشست خود را ذخيره نماييدSave Sessionتوانيد با انتخاب گزينه  در اين مرحله مي

هايي که در سيستم باز هستند، در ورود بعدي شما به سيستم، به صورت خودکار اجرا خواهند  برنامه

 .ما قبل از خروج اطالعات آنها را ذخيره نماييدفراموش نکنيد حت .شد

 

با اين کار .  کليک کنيدYesاي را که مايل به انجام آن هستيد را انتخاب کرده و روي دگمه  گزينه .٣
 .فرمان مورد نظر شما اجرا خواهد شد

 KDEاستفاده از محيط گرافيکي 

 را انتخاب کرده KDE گزينه Session  بايد هنگام ورود به سيستم از بخشKDEبراي آغاز کار با محيط 
برنامه گرافيکي ورود به سيستم از شما سوال خواهد . و کلمه عبور و نام کاربري خود را وارد نماييد
 شما باشد؟ به آن پاسخ دهيد تا گزيده پيش محيط KDEکرد که آيا مايل هستيد از اين پس محيط 

 .  خواهد بود۱۲-۴ابتدا خواهيد ديد مشابه تصوير محيطي که .  انجام شودKDEفرايند بارگذاري محيط 
KDEبراي سيستم عاملهاي لينوکس و  مناسب به اين منظور طراحي شده است که يک محيط گرافيکي 
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 KDEهمراه .  رقابت نمايدMS-Windows و MacOSيونيکس ايجاد کند تا بتواند با سيستم عاملهاي 
اگر کار کردن با ماوس  . وجود دارندها  ميزهاي کار و برنامه،ها ، پنجرهها فايلابزارهايي براي مديريت 

 . به سادگي کار کنيدتوانيد مي هم KDEرا بلد هستيد، با 
هاي لينوکس و يونيکس  عامل ، در گذشته سبب شده بود تا سيستمفقدان يک محيط گرافيکي مجتمع

 KDE و GNOMEرافيکي مانند هاي گ اکنون با وجود محيط. هاي خانگي راه پيدا کنند کمتر به محيط
، در ابتدا ظاهر آن بسيار شبيه شويد مي KDEهنگامي که وارد محيط  .اين مشکل برطرف شده است

GNOMEي نمايشي مخصوص ردهت که به ها جلوه.  استBluecurve موسوم است، باعث شده تا اين 
 . دو محيط کامال شبيه هم به نظر برسند

  

 

 KDEيکي محيط گراف     ۱۲-۴تصوير 
  

 
 سوئيچ کنيد، ابزاري به نام KDEکنيد و مايليد تا به   استفاده ميGNOMEدر صورتي که اکنون از 

switchdeskگزيده نماييد توانيد با تايپ آن در خط فرمان، محيط دلخواه خود را پيش  وجود دارد که مي .

 .شود  ذخيره ميXclients-defaultتنظيمات اين برنامه در فايل 

  

 
 gnome-session و يا startkdeتوانيد با اجراي دستور  در صورتي که در حالت متني بوت شده ايد، مي

 .هاي مورد نياز خود را اجرا نماييد يکي از محيط

  

 
.  استفاده نماييدKDE از GNOMEتوانيد کامال به جاي  در صورتي که کامپيوتر شما قديمي است، مي

KDE منابع سيستمي کمتري نياز دارد سريعتر بوده و به. 

 

 
 تهيه شده است که KDEشايد برايتان جالب باشد که بدانيد نسخه اي کامال فارسي از محيط گرافيکي 

 . دريافت نماييدhttp://www.farsikde.orgتوانيد آنرا از سايت  مي
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 KDEآشنايي با بخشهاي مختلف 

ي قرار دارند تا دسترسي شما را به بخشهاي مختلف يها آيکونبر روي ميزکار : ي ميزکار ها آيکون •
 روي ميزکار قرار دارند عبارتند از آيکون گزيده پيشيي که به طور ها آيکون. سيستم راحت تر کنند

 .دايرکتوري خانگي، آيکون فالپي ديسک و آيکون سطل زباله
 پنل را طبق نياز توانيد مي. زدسا مي و مديريت ميزکار فراهم ها ابزارهايي را براي اجراي برنامه: پنل  •

براي اين کار کافي است روي قسمتي خالي از آن کليک راست کرده و . خودتان پيکربندي کنيد
 تنظيمات پنل مانند توانيد مي، شود ميدر پنجره اي که باز .  را انتخاب نماييدConfigure Panelگزينه 

 .را تعيين کنيد... .ا وي نمايشي، منوهها اندازه، رنگ، محل قرار گيري، جلوه
کافي است روي آيکون کاله کليک کنيد تا اين منو .  استKDEاين قسمت منوي اصلي : منوي اصلي  •

 .  و ابزارهاي الزم براي سيستم در اين منو گنجانده شده اندها تمام برنامه. باز شود
 دارد در حقيقت مرکز اين قسمت که در منوي اصلي قرار : KDE Control Center يا KDEمرکز کنترل  •

در مورد اين قسمت بعدا .   بوده و تمام تنظيمات آن در اين برنامه مجتمع شده اندKDEکنترل 
 .توضيح خواهم داد

 اجرا شده و دايرکتوري خانگي KDEبا کليک روي اين آيکون، برنامه مدير فايل : دايرکتوري خانگي •
 ناتيلوس نام داشت، GNOMEرنامه مديريت فايل اگر به خاطر داشته باشيد، ب. دهد ميشما را نشان 

در مورد اين برنامه بعدا بيشتر توضيح . نام دارد) Konqueror(ر رنکا ، کKDEبرنامه مديريت فايل 
 .خواهم داد

 از ميزکارهاي متعدد توانيد مي هم KDE، در GNOMEهمانند ): Virtual Desktops(ميزکارهاي مجازي  •
برنامه سوئچ بين . شوند مي نشان داده � تا ١ي ها مختلف به وسيله شمارهميزکارهاي . استفاده کنيد
 . روي پنل قرار داردGNOME مانند ها اين ميزکار

با . دهد مييي که اکنون روي ميزکار در حال اجرا هستند را نشان ها برنامه) : Taskbar(نوار وظيفه  •
 .رده و يا ببنديد پنجره مربوط به آنرا باز کتوانيد ميکليک روي هر دگمه 

اين آيکون در منوي اصلي قرار دارد و کار آن قفل کردن کامپيوتر در مواقعي  : Lock Screenآيکون  •
 .کند مياين کار از دسترسي اطالعات شما توسط ديگران جلوگيري . است که کنار آن نيستيد

 KDE از محيط توانيد مي با استفاده از آن. اين آيکون هم در منوي اصلي قرار دارد : Logoutآيکون  •
 . خارج شده و کامپيوتر خود را خاموش کرده و يا بوت کنيد

اين ابزار در . حک شده استKاين ابزار مانند يک کليپ بورد است که روي آن حرف  : Klipperابزار  •
با کليک روي آن . اين ابزار در نزديکي ساعت قرار دارد.  استKDEحقيقت مدير کليپ بورد در 

   .  ليستي از اقالم موجود در کليپ بورد را مشاهده نماييدنيدتوا مي

 
متاسفانه يکي از نقطه .  وجود دارد، کليپ بورد قوي آن استKDEهاي خوبي که در  يکي از قابليت

 . استKlipper فقدان يک مدير کليپ بورد مانند GNOMEهاي محيط  ضعف

 

ليک روي آن يک تقويم کوچک نمايش داده با ک. دهد ميساعت جاري سيستم را نشان : ساعت  •
 . دهد مي اين تقويم را نشان ۱۳-۴تصوير . شود مي

 گردشي دور ميزکار

 در اين مورد Ctrl و Altکليدهاي .   با ميزکار خود کار کنيدتوانيد ميبا استفاده از ماوس و صفحه کليد 
 .کاربرد زيادي دارند
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  ۱۳-۴تصوير

 KDEتقويم محيط گرافيکی 

 

 

 استفاده از ماوس

 ۱-۴جدول . ، بستگي به محل کليک و دگمه ماوس دارددهد ميهايي که ميزکار به ماوس شما  پاسخ
هاي مختلف قرار دارد  نتايج کليک کردن بر روي هر دگمه ماوس در حالي که اشاره گر ماوس در محل

براي . تک کليک هستندهاي قيد شده در جدول بصورت  توجه داشته باشيد که کليک. دهد ميرا نشان 
دوبار کليک روي نوار . ي روي ميزکار کافي است که روي آنها دوبار کليک کنيدها آيکونبازکردن 

در اين حالت تنها نوار عنوان . قرار گيرد) Shade( تا پنجره در حالت سايه شود ميعنوان پنجره باعث 
 .گردد حالت نخست باز ميبا دوبار کليک مجدد، پنجره به . پنجره قابل ديدن خواهد بود

 استفاده از صفحه کليد

 :هاي زير توجه کنيد در صورتي که مايليد از صفحه کليد استفاده نماييد، کافي است که به مثال
 Ctrlبراي سوئيچ کردن بين ميزکارهاي مختلف، کافي است کليد ): Ctrl+Tab(حرکت بين ميزهاي کار  •

 ميزکار مورد نظرتان انتخاب Ctrlبا رها کردن .  دهيد را فشارTabرا پايين نگه داشته و کليد 
 .شود مي

يي که اکنون روي ميز کار باز هستند، ها براي حرکت بين پنجره) : Alt+Tab (ها حرکت بين پنجره •
 وري Altسپس با رها کردن کليد .  را فشار دهيدTab را نگه داشته و کليد Altکافي است که کليد 

 .ه فعال خواهد شدپنجره مورد نظر، آن پنجر
کان تايپ  که در آن امشود ميبا فشردن اين کليدها، پنجره اي باز ) : Alt+F2(ردن پنجره فرمان کباز •

در .  را فشار دهيدEnterپس از تايپ دستور کافي است که کليد .  وجود دارديک دستور براي اجرا
 . دهد مي اين پنجره را نشان ۱۴-۴تصوير .  يک آدرس اينترنتي نيز وارد کنيدتوانيد مياين پنجره 

 . را فشار دهيدAlt+F4براي بستن پنجره فعال، کافي است که کليدهاي ) : Alt+F4(بستن پنجره فعال  •
با اين کار، شکل اشاره گر ماوس به يک اسکلت تغيير کرده ) : Ctrl+Alt+Esc(بستن يک پنجره ديگر  •

 . ک کردن روي آن، پنجره مورد نظر را ببنديد با بردن آن روي پنجره مورد نظر و کليتوانيد ميو 
براي اينکه مستقيما به ميزکار مورد نظر خود ) : Ctrl+F1,F2,F3 or F4(حرکت به ميز کار مورد نظر  •

 .  فشار دهيدF4 تا F1 را به همراه يکي ار کليدهاي Ctrlحرکت کنيد، کافي است که کليد 
 منوي عمليلت پنجره باز Alt+F3ار دادن کليدهاي با فش) : Alt+F3(ردن منوي عمليات پنجره کباز •

 پنجره مورد نظر را حرکت داده، تغيير اندازه دهيد، کوچک توانيد ميبا استفاده از اين منو، . شود مي
کافي است که .. .کنيد، بزرگ کنيد، آنرا به حالت سايه در آوريد، اندازه و محل آنرا ذخيره کنيد و

 .رده و روي آن کليک کنيدگزينه مورد نظر را انتخاب ک

 Konquerorها با استفاده از برنامه  مديريت فايل

 بتواند با محيطهاي گرافيکي ارائه شده KDE باعث شده است تا محيط گرافيکي Konquerorبرنامه 
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، بسيار کند مي ارائه Konquerorامکاناتي که برنامه مدير فايل . توسط اپل و مايکروسافت رقابت کند
 .دهد مي اين برنامه را نشان ۱۵-۴تصوير .  جالب استگسترده و

  
 نتايج کليد ماوس محل اشاره گر ماوس

 پنجره در سطح قرار خواهد گرفت چپ نوار عنوان پنجره فعال

 پنجره به زير خواهد رفت وسط نوار عنوان پنجره فعال

 شود ميمنوي عمليات پنجره باز راست نوار عنوان پنجره فعال

 .پنجره فعال شده در سطح قرار ميگيرد چپ ن پنجره غير فعالنوار عنوا

 پنجره فعال شده و پايين قرار ميگيرد وسط نوار عنوان پنجره غير فعال

 شود ميپنجره بدون تغيير سطح فعال  راست نوار عنوان پنجره غير فعال

 پنجره فعال شده در سطح قرار ميگيرد چپ وسط پنجره غير فعال

 شود ميپنجره فعال  وسط ر فعالوسط پنجره غي

 شود ميپنجره فعال  راست وسط پنجره غير فعال

 انتقال پنجره به محل جديد Alt+ چپ  تمام قسمتهاي پنجره

 پايين بردن يا باال آوردن پنجره به سطح Alt + وسط تمام قسمتهاي پنجره

 تغيير اندازه پنجره Alt+ راست  تمام قسمتهاي پنجره

 ها آيکونانتخاب گروهي از  )يدرنگهدا( چپ ميزکار

  سيستمPopupردن منوي کباز راست ميزکار

 نتايج حاصل از کليکهاي ماوس     ۱-۴جدول 

 
  ۱۴-۴تصوير

 KDE محيط گرافيکی پنجره فرمان

 

  
 :کند، عبارتست از ميي مديريت فايل ديگر متماير ها  که آنرا از برنامهKonquerorي ها برخي از قابليت

در صورتي که کامپيوتر شما به شبکه محلي و يا اينترنت متصل ): Network Desktop(يزکار شبکه م •
 ، FTPهاي  هايي به سايت دهد تا لينک  به شما اجازه ميKonquerorهاي گنجانده شده در  است، قابليت
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يا برنامه هايي  روي ميزکار و  اين لينکها بصورت آيکون. وب و يا به منابع شبکه ايجاد نماييد
Konquerorنمايش داده خواهند شد . 

اسکيپ،   مانند مرورگرهايي مثل نتKonquerorرابط ) : Web Browser Interface(رابط مرورگر وب  •
توانيد محل مورد نظر خود را در پنجره باالي صفحه  مي. کند موزيال و اينترنت اکسپلورر کار مي
   .تايپ کنيد تا به آن محل حرکت کنيد

 

 Konquerorمدير فايل     ۱۵-۴صوير ت
  

 
.  فعال نيستندKonquerorگزيده در  صفحات محتوي جاوا و جاوااسکريپت به صورت پيش

 را انتخاب Configure Konqueror گزينه Settingsبراي فعال سازي آن کافي است که از منوي 
 را Enable Javascript Globally و Enable Java Globallyهاي  ، گزينهJavaکرده و سپس در لبه 

 .انتخاب نماييد
 

در صورتي که مايليد تا يک نوع فايل هميشه با يک نوع برنامه اجرا شود،  : ها MIME و ها فايلانواع  •
 را ها فايل به صورت پيشگزيده تعداد زيادي از انواع KDE.  آن فايل را شخصا تنظيم نماييدتوانيد مي

 در توانيد مي ها فايلبراي تنظيم احتمالي .   مربوطه متصل نموده استيها تعريف کرده و به برنامه
 را انتخاب کرده و در پنجره باز Configure Konqueror بخش Settings از منوي Konquerorبرنامه 

 . اين تنظيمات را انجام دهيدFile Associationsشده، در لبه 

، ها فايلدهيد، مانند کارکردن با   مدير فايل انجام ميصد البته امکان انجام اعمال استانداردي که با هر
 را به ها  دايرکتوريتوانيد ميشما . ، انتقال، بريدن، چسباندن و پاک کردن وجود داردها فايلانتخاب 
 و ها فايلايجاد نماييد، تاريخچه ... . جستجو کنيد، اقالم جديدي مانند پوشه، فايل، لينک وها فايلدنبال 

ي مورد نياز خود را ذخيره کنيد تا رجوع بعدي به آن ها هده شده را مشاهده کنيد و محلسايتهاي مشا
 .آسانتر گردد

 ها فايلکارکردن با 

 و نياز به توضيح خاصي ندارد، باشد مي بسيار آسان Konquerorبعلت اينکه انجام بسياري از کارها در 
 :نيمک در اينجا تنها توضيحات مختصري در اين مورد ارائه مي



 کار کردن با محيط گرافيکی : چهارمفصل   

 
۱۱۱

اين فايل با برنامه . ردن يک فايل خاص، روي آيکون آن دوبار کليک کنيدکبراي باز: ها فايلردن کباز •
مثال يک فايل متني با استفاده از برنامه .  اي که به آن متصل شده است، باز خواهد شدگزيده پيش

 ويا  يک لينک نيز براي بازکردن يک برنامه، يک دايرکتوري.  باز خواهد شدKwriteويرايشگر متن 
 .بايد همينگونه عمل کنيد

براي اينکه يک فايل را با يک برنامه کاربردي خاص باز کنيد، کافي : انتخاب يک برنامه کاربردي  •
اين گزينه به شما .  را انتخاب نماييدOpen With است روي فايل کليک راست کرده و سپس گزينه

 .ردن اين فايل تنظيم شده انديي براي باز کها  که چه برنامهدهد مينشان 
براي اين کار کافي است روي فايل کليک راست نموده و از منوي باز شده گزينه  : ها فايلپاک کردن  •

Deleteاز توانيد ميبراي اين کار . اين کار فايل را بصورت دائم پاک خواهد کرد.  را انتخاب نماييد 
نتقال يک فايل به سطل آشغال، کافي است که تنها براي ا.  نيز استفاده کنيدShift+Deleteکليدهاي 

 . را انتخاب کنيدMove To Trash را فشار دهيد و يا از منو، گزينه Deleteکليد 
براي کپي کردن يک فايل در حافظه، روي آن کليک راست نموده و سپس گزينه  : ها فايلکپي کردن  •

Copyه ديگر  آنرا در يک پوشتوانيد ميسپس .  را انتخاب نماييدPasteروش ديگر کليک راست .  نماييد
 . استCopy Toروي فايل مورد نظر و انتخاب 

 Pasteکافي است در يک فضاي خالي از پوشه کليک راست کرده و گزينه ): Paste(چسباندن يک فايل  •
 .يک کپي از فايل مورد نظر شما در آنجا ايجاد کيشود. را انتخاب نماييد

 فايل را با کليک چپ ماوس گرفته و روي پوشه هدف توانيد ميانتقال فايل براي  : ها فايلانتقال  •
يک منوي سه گزينه اي باز شده، از شما خواسته خواهد . حرکت داده و سپس دگمه چپ را رها کنيد

 روي فايل مورد نظر کليک راست توانيد ميهمچنين .  شد بين کپي، انتقال و لينک يکي را انتخاب کنيد
 . را انتخاب نماييدMove Toنه نموده و گزي

براي ايجاد آن همانطور که در . لينکها همان ميانبرها در سيستم عامل ويندوز هستند: ايجاد لينک  •
 . را انتخاب کنيدLink Hereمورد انتقال يک فايل عمل کرديد عمل نموده و از منو گزينه 

 : وجود دارندها  و پوشهها فايلهمچنين امکانات متعددي براي نمايش اطالعات در مورد 
اين کار . ماوس را روي فايل مورد نظر نگه داريد) :Quick information(نمايش اطالعات سريع فايل  •

اين تولتيپ شامل .  نمايش داده شودtooltip تا اطالعات سريع  فايل بصورت يک شود ميسبب 
 .اطالعاتي مانند سايز، نوع، مالک و مجوزهاي فايل است

يي هستند که ها فايلي مخفي ها فايلهمانطور که قبال گفته ام، در لينوکس : ي مخفي ها فايلنمايش  •
 گزينه View کافي است که از منوي ها فايلبراي نمايش اين . شود مينام آنها با يک نقطه شروع 

Show Hidden Filesريد معموال فقط هنگامي که نياز به انجام يک عمل پيکربندي دا.  را انتخاب نماييد
 .کنيد مي نياز پيدا ها فايلبه اين 

 بخش Viewبراي نمايش آن کافي است که از منوي ): Filesystem Tree(نمايش درخت سيستم فايل  •
View Mode را انتخاب کرده و روي Tree Viewي موجود ها اين کار ليستي از دايرکتوري. کليک کنيد

 .باشد مي فعال گزيده پيشين گزينه به صوررت ا. دهد ميدر سيستم فايل را در کنار پنجره نمايش 
 را Icon Size گزينه View ، از منوي ها آيکونبراي تغيير اندازه نمايش   : ها آيکونتغيير اندازه نمايش  •

 .انتخاب کرده و سپس اندازه مورد نظر خود را انتخاب نماييد

 Editاز منوي .  متعددي وجود دارد، امکان انجام کارهايها فايلبراي انجام عمليات روي دسته اي از 
 در آن با استفاده از کاراکترهاي توانيد مييک پنجره کوچک باز شده که .  را انتخاب کنيدSelectقسمت 

 را انتخاب خواهد txtي با پسوند ها فايل txt*.مثال تايپ .  را انتخاب نماييدها فايلاي از  ويژه، دسته
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ي مورد ها فايل کليد چپ ماوس را پايين نگه داشته و آنرا روي دتواني ميبراي استفاده از ماوس .کرد
 عمليات ديگر توانيد مي، ها فايلپس از انتخاب .  اين کار آنها را انتخاب خواهد کرد.نظر حرکت دهيد

 . را روي آنها انجام دهيد.. .مانند کپي، انتقال، حذف و
 پنجره ++Ctrlبا فشردن کليدهاي . شده است ايجاد ها فايلکليدهاي ميانبري براي تسهيل در انتخاب 

 در ميان خواهيد مي را انتخاب کرده ايد و ها فايلدر صورتي که دسته اي از . شود مي باز ها فايلانتخاب 
 قابل -+Ctrl که با فشردن کليدهاي Unselectآنها تعدادي را از انتخاب خارج کنيد، با استفاده از ابزار 

 را انتخاب کرده و فشردن ها فايل تمام Ctrl+Aفشردن کليدهاي . يپ کنيددسترسي است، نام آنرا تا
ي انتخاب شده ها فايلبراي بر عکس کردن . کند مي تمام آنها را از انتخاب خارج Ctrl+Uکليدهاي 

)Invert ( کافي است کليدهايCtrl+*را فشار دهيد . 

 ها فايلجستجو به دنبال 

 Konqueror از امکان جستجوي توانيد ميپوشه خاص هستيد، در صورتي که به دنبال يک فايل يا 
براي اجراي جداگانه ابزار  . را انتخاب کنيدFind File گزينه Toolsبراي اين کار از منوي . استفاده نماييد

 . را تايپ کنيدkfind در پنجره ترمينال يا پنجره اجراي فرمان، دستور توانيد ميجستجو 
 توانيد ميدر زير آن هم .  تايپ کنيدNamedم فايل مورد نظر را در باکس کافي است که به سادگي نا

 از کاراکترهاي توانيد مي.  کليک کنيدFindمسير مورد نظر براي جستجو را انتخاب کرده و روي دگمه 
 براي توجه به Case Sensitiveامکان انتخاب يکي از دو گزينه . ويژه براي تسهيل کار استفاده نماييد

ي داخل يک پوشه نيز ها  براي جستجو در پوشهInclude Subdirectories و بزرگي حروف و کوچکي
 و Contentsي ها ي موجود در لبهها  از گزينهتوانيد ميبراي محدود کردن نتايج جستجو . وجود دارد
Propertiesتن خاص در  جستجو را براي وجود يک متوانيد مي ها با استفاده از اين گزينه.  استفاده نماييد

 . دهد مي را نشان KDE ابزار جستجوي ۱۶-۴تصوير . انجام دهيد.. .ي با تاريخ خاص وها فايلفايل، 

 ي جديدها  و پوشهها فايلايجاد 

براي اين کار .  را ايجاد نماييدها فايل انواع مختلفي از توانيد مي Konquerorبا استفاده از مدير فايل 
 . استفاده کنيدCreate New بخش Edit از منوي توانيد مي

 استفاده از ساير قابليتهاي مرورگر

 هم بصورت يک مرورگر وب عمل مينمايد و هم بصورت يک مدير فايل، Konquerorبعلت اينکه 
 محل سايتها يا دايرکتوريهايي توانيد ميمثال .  را نيز داراستکنند ميامکاناتي که مرورگرهاي وب ارائه 

 :خيره نماييد را ذکنيد ميکه مشاهده 
براي اين منظور در حالي که در محل مورد نظر ): Add Bookmark(ذخيره کردن محل مشاهده شده  •

محل آن در اين .  کليک کنيدAdd Bookmark را انتخاب کرده و روي Bookmarksقرار داريد، منوي 
 .شود ميمنو اضافه 

 محلهاي ذخيره توانيد مياز اين گزينه با استفاده ) : Edit Bookmarks(ي ذخيره شده ها ويرايش محل •
 . شده را ويرايش نماييد
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اين کار يک پوشه جديد براي ذخيره محلهاي مشاهده شده ) : New Bookmark Folder(پوشه جديد  •
 . کند ميايجاد 

  

 

 KDEابزار جستجوي      ۱۶-۴تصوير 

 Konquerorي ها تغيير گزينه

 براي دستيابي .ي زيادي وجود داردها ازهاي شخصي شما، گزينه مطابق نيKonquerorبراي تنظيم برنامه 
برخي از اين .  را انتخاب نماييدConfigure Konqueror بخش Settings از منوي  توانيد مي ها به اين گزينه

 .ي مديريت فايل و برخي مربوط به مرور وب ميباشندها  مربوط به قابليتها گزينه

 KDEپيکربندي محيط گرافيکي 

 را تغيير دهيد، بايد از ابزاري به نام KDEي ها  صورتي که مايليد تا ظاهر، نحوه رفتار  ساير گزينهدر
 .دهد مي اين برنامه را نشان ۱۷-۴تصوير.  استفاده کنيدKDE Control Center يا KDEمرکز کنترل 
وير پس زمينه،  به شما امکان انجام تنظيمات بسياري در مورد رنگها، قلمها، تصاKDEمرکز کنترل 

در حقيقت مرکز کنترل تنظيمات پراکنده اي را . دهد مي را ها فايل و ها محافظهاي صفحه نمايش، پنجره
که هر برنامه يا بخش داراست، بصورت مجتمع در يک محل جمع آوري نموده است که دسترسي  به 

 روي KDEت در منوي اصلي براي باز کردن مرکز کنترل کافي اس. آنها را ساده تر و کارآمدتر نمايد
Control Centerکليک کنيد .   

 
 بارگذاري KDEگزيده  ، تنظيمات پيشDefaultsدر صفحات مربوط به مرکز کنترل، با کليک روي دگمه 

 کليک کنيد و براي انصراف از اعمال تغييرات از Applyتوانيد روي  براي اعمال تغييرات مي. شوند مي

 .يد  استفاده کنResetکليد 

 
کافي است روي مورد .  باز خواهند شدها  کنار هر گزينه، اين گزينهتبا کليک کردن روي عالمت مثب

ي ها در ادامه به معرفي بخش. تنظيمات آن در سمت راست ظاهر خواهند شد. دلخواهتان کليک کنيد
 .مهم اين ابزار مي پردازيم
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 KDEمرکز کنترل      ۱۷-۴تصوير 

 )Appearance & Themes(ي نمايشي ها تغيير ظاهر و جلوه

 براي اين کار کافي است روي .راههاي متعددي براي تغيير وضعيت ظاهري ميزکارتان وجود دارد
با اين گزينه شما امکان تغيير تصوير پس .  کليک کنيدAppearance & Themesعالمت مثبت کنار گزينه 

 .را خواهيد داشت.. .ي نمايشي وها ، جلوه، محافظ صفحه نمايشها آيکونزمينه، رنگها، قلمها ، 
 از اين گزينه توانيد ميبراي تغيير تصوير پس زمينه،  ) :Background (تغيير تصوير پس زمينه •

ي مختلف براي تصوير ها امکان استفاده از رنگهاي مختلف، تصاوير و همچنين جلوه. استفاده کنيد
 .پس زمينه وجود دارد

 از اين گزينه توانيد مي KDE در محيط ها براي تغيير رنگ پنجره) : Colors( ها تغيير رنگهاي پنجره •
 . از آنها استفاده کنيدتوانيد ميرنگهاي زيادي پيش بيني شده است که . استفاده نماييد

 مانند عناوين KDE قلمهاي بخشهاي مختلف توانيد ميدر اين قسمت ) : Fonts(تغيير قلمها  •
 که قلمها Anti Aliasingهمچنين امکان فعال کردن گزينه . را تعيين نماييد. ..، نوار ابزارها وها پنجره

 .  نيز در اينجا وجود دارددهد ميرا بصورت نرم روي صفحه نمايش نشان 
 KDEي بکار رفته در قسمتهاي مختلف ها آيکون توانيد ميدر اين قسمت ) : Icons( ها آيکونتغيير  •

بيني شده   براي اين کار پيشها آيکوني مختلفي از ها دسته. هيدرا بنا به سليقه شخصي خود تغيير د
 .های جديدی نيز از اينترنت دريافت و نصب نماييد توانِيد ِآيکون  ضمنا می.است

در اين قسمت امکان تغيير محافظ صفحه نمايش و ) : Screen Saver(تغيير محافظ صفحه نمايش  •
تعداد .  عبور و همچنين زمان انتظار آن وجود داردتنظيمات مربوط به آن مانند فعال کردن کلمه

 آنها توانيد ميي صفحه نمايش همراه لينوکس ردهت ارائه شده است کخ ها بسيار زيادي از محافظ
اگر در لينوکس دلتان براي خطاهاي مختلف مانند . برخي از آنها بسيار جالب هستند. را انتخاب کنيد

 را انتخاب کنيد تا کمي برايتان BSOD محافظ صفحه نمايش دتواني ميصفحه آبي ويندوز تنگ شد، 
Errorي صفحه نمايش نياز به يک کارت ها براي نمايش صحيح برخي از اين محافظ!  نمايش دهد

 . گرافيکي با شتابدهنده سه بعدي داريد
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  حالتهايتوانيد ميدر اين قسمت ) : Style( و عناصر گرافيکي محيط کار ها تغيير حالت دگمه •
يي براي ها جلوهخاب تهمچنين امکان ان. را تغيير دهيد... .، نوارها وها عناصر گرافيکي مانند دگمه
 . دعناصر گرافيکي وجود دار

 توانيد ميهمانطور که از اسم آن پيداست، در اينجا ) : Theme Manager(ي نمايشي ها تغيير جلوه •
همانطور که . ه نمايشي از قبل آماده شده اندتعدادي جلو.  را تغيير دهيدKDEي نمايشي کلي ها جلوه

ي جديد را از اينترنت دريافت کرده و با ها  جلوهتوانيد مي اشاره کردم، GNOMEقبال نيز در مورد 
 . اضافه نماييدAddاستفاده از دگمه 

 حالت نوار عنوان توانيد ميدر اين قسمت ) : Window Decorations( ها تغيير دکوراسيون پنجره •
. ي نوار عنوان و تنظيمات خاص هر نوع نوار عنوان را انجام دهيدها ، نحوه قرار گيري دگمهها هپنجر

 يکي توانيد ميتعداد زيادي نوار عنوان براي شما در نظر گرفته شده است که با توجه به سليقه خود 
 . از آنها را انتخاب نماييد

 )Desktop(تنظيمات مربوط به ميزکار 

، نوار وظيفه و رفتار ها مات مربوط به ميزکار مانند ظاهر ميزکار، رفتار آن، پنلدر اين قسمت تنظي
 . دارد  وجودها پنجره

در اين قسمت امکان تغيير قلم استفاده شده روي ميزکار و ): Appearance(تغيير ظاهر ميزکار  •
 . رنگهاي آن وجود دارد

ي مختلف، نمايش ها فايل نحوه پيش نمايش توانيد ميدر اين قسمت ): Behavior(تغيير رفتار ميزکار  •
ي روي ميزکار، ها آيکون، نمايش يا عدم نمايش )Desktop Menu(يا عدم نمايش يک منوي ميزکار 

در . تعريف رخدادهاي کليک روي ميزکار و نمايش ابزارهاي مختلف روي ميزکار را تعيين نماييد
. ي ماوس، چه اتفاقي رخ دهدها هر يک از دگمه تعيين کنيد که با کليک روي توانيد ميبخش رخدادها 

 ...مانند باز شدن منو
همانطور که قبال هم اشاره کردم، در محيطهاي ): Multiple Desktops(تغيير تعداد ميزهاي کار  •

در اين قسمت .  از چندين ميزکار استفاده کنيدتوانيد مي KDE و GNOMEگرافيکي لينوکس مانند 
 داشته توانيد مي ميزکار ۱۶حداکثر تا .  را تعيين نماييدKDE کار فعال در  تعداد ميزهايتوانيد مي

 .کند  تعدد ميزکار، از شلوغی بيش از حد يکي از آنها جلوگيری مي.باشيد
 تنظيمات مربوط به توانيد ميي اين بخش ها با استفاده از گزينه): Panels(تنظيمات مربوط به پنل  •

، طول پنل، اندازه آن، )Position(ظيمات عبارتند از محل قرار گيري پنل اين تن.  را انجام دهيدKDEپنل 
 در بخش مخفي کردن .و تنظيمات مربوط به منوها) Hiding(تنظيمات مربوط به مخفي کردن پنل 

 نوار وظيفه ويندوز ولي با امکانات بسيار گسترده تر وجود Autohideپنل، تنظيماتي مشابه حالت 
 را مطابق KDE منوهاي توانيد مي Edit K Menuات منوها با کليک روي دگمه در بخش تنظيم. دارد

 . وجود نداردGNOMEاين امکان يکي از امکانات جالبي است که در . نياز خود تغيير دهيد
يي مانند  چگونگي ها  به گزينهتوانيد ميدر اين قسمت ): Taskbar (تنظيمات مربوط به نوار وظيفه •

 و تنظيمات مربوط به رخدادهاي ها نوار وظيفه، چگونگي گروه بندي پنجره روي ها نمايش پنجره
 . ماوس روي نوار وظيفه دسترسي داشته باشيد

در اين قسمت طيف وسيعي از تنظيمات ): Window Behavoir( ها تنظيمات مربوط به رفتار پنجره •
 . ود داردوج.. .، حرکت دادن آنها وها مربوط به عمل رخدادهاي ماوس، فکوس پنجره

 )Information(ي سيستم افزار سختنمايش اطالعات 

در صورتي که مايليد . دهد ميهاي سيستم را به شما ارائه افزار سختاين بخش اطالعات گسترده اي از 
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الزم . هاي نصب شده در سيستم بدست آوريد به اين بخش مراجعه کنيدافزار سختاطالعات دقيقي از 
 .  فاقد بخشي به اين کاملي استGNOMEيکي به ذکر است که محيط گراف

 )KDE Components(تنظيمات اجزا 

 ، مديرفايل، مدير ها فايل، ارتباطات گزيده پيشي ها در اين بخش تنظيماتي مانند کتاب آدرس، برنامه
 .وجود دارند.. .نشست و

ي تعريف شده ها فايلدر اين قسمت کليه ): File Associations( ها فايلتنظيمات مربوط به ارتباطات  •
در صورتي که مايل هستيد نوع جديدي از . شود ميي مرتبط با آنها نمايش داده ها  و برنامهKDEدر 

فايل را تعريف نموده و يا فايل موجودي را به يک برنامه خاص مرتبط کنيد، بايد از اين بخش 
افي است نوع فايل مورد نظر براي مرتبط کردن يک نوع فايل موجود با يک برنامه، ک. استفاده کنيد

 نام توانيد ميسپس در پنجره باز شده، .  کليک کنيدAddخود را با کليک انتخاب کرده و روي دگمه 
براي اضافه کردن نوع جديدي از .  برنامه مورد نظر را تايپ کرده و يا آنرا از ليست انتخاب کنيد

پنجره کوچکي باز .  کليک کنيدAdd روي دگمه Known Typesفايل، کافي است در پايين ليست 
صفحه مربوط .  کليک کنيدOKسپس روي.  که بايد در آن  نوع کلي فايل و نام آنرا تايپ کنيدشود مي

 نوع پسوند فايل، آيکون و برنامه مرتبط با آن را تعيين توانيد مي که شود ميبه تنظيمات فايل باز 
، آن بوطهاز اين پس با کليک روي فايل مر. ک کنيد کليApplyپس از اتمام تنظيمات روي دگمه .  کنيد

 . دهد مي صفحه تنظيمات فايل را نشان ۱۸-۴تصوير  .فايل با برنامه مورد نظر شما باز خواهد شد
يي مانند قلم استفاده شده در ها در اين بخش گزينه): File Manager(تنظيمات مربوط به مدير فايل  •

 . قرار دارند.. . وها فايلنمايش  خي اطالعات، رفتار مدير فايل، پيشمدير فايل، نمايش يا عدم نمايش بر
  

 
 صفحه تنظيم ارتباط فايل با يک برنامه خاص    ۱۸-۴تصوير 
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هايي براي تنظيم  در اين بخش گزينه): Session Manager(تنظيمات مربوط به مدير نشست  •
مانند گرفتن . افتد قرار داده شده استرخدادهايي که هنگام ورود يا خروج شما به سيستم اتفاق مي 

هاي در حال اجرا و نمايش مجدد آنها پس از ورود آينده  تاييد هنگام خروج، ذخيره کردن برنامه
 که کامپيوتر شما پس از خروج بوت شده، KDEشما به سيستم و رخداد پس از خروج شما از 

 .ودنمايش داده ش) Login(خاموش شود و يا صفحه ورود به سيستم 

 )Peripherals(تنظيمات مربوط به ابزارهاي جانبي 

همانطور که از نام اين بخش پيداست، در آن تنظيمات مربوط به ابزارهاي جانبي کامپيوتر مانند دوربين 
 . ديجيتال، صفحه کليد، ماوس و چاپگر قرار دارد

 به حذف و توانيد يمدر اين قسمت ): Digital Camera(ي ديجيتال ها تنظيمات مربوط به دوربين •
براي اضافه کردن يک دوربين ديجيتال .  بپردازيدUSBي ديجيتال سريال و ها اضافه کردن دوربين
 . که به شکل يک دوربين است، کليک کنيدAddکافي است روي دگمه 

در اين قسمت نيز تنظيماتي مانند سرعت تکرار ): Keyboard(تنظيمات مربوط به صفحه کليد  •
 .را در اختيار داريد.. . وKDE هنگام شروع به کار Num Lockحروف، وضعيت 

 به تعداد زيادي از تنظيمات براي توانيد ميدر اين قسمت ): Mouse(تنظيمات مربوط به ماوس  •
 بصورت تک کليک ها اين تنظيمات عبارتست از تعيين وضعيت کليک. ماوس دسترسي داشته باشيد

نگه داشتن ماوس روي آن و مدت زمان تاخير آن، چپ دست يا دبل کليک،انتخاب خودکار آيکون با 
 Drag(يا راست دست بودن، وضعيت اشاره گر ماوس، سرعت حرکت، کليکها و کشيدن و انداختن 

& Drop( سرعت چرخ ماوس ،)Mouse Wheel (و تنظيم ماوس صفحه کليد. 
 مجازي نصب شده روي در اين بخش چاپگرهاي واقعي و): Printers(تنظيمات مربوط به چاپگرها  •

 به اطالعات و تنظيمات آنها دسترسي توانيد مينمايش داده شده و ) مانند چاپگر فاکس(سيستم 
براي استفاده از تمامي امکانات اين بخش بايد  کلمه عبور ريشه را وارد نماييد براي . داشته باشيد

، اطالعات کلي از Informationلبه . کليک کنيدAdministrator Modeاين کار کافي است روي دگمه 
اين لبه نشان . دهد ميي فعلي چاپگر را نشان ها ، فعاليتJobsلبه . دهد ميچاپگر در اختيار شما قرار 

لبه .  که چه مستنداتي در انتظار شروع فرايند چاپ هستند و کداميک در حال چاپ ميباشنددهد مي
Properties را کند ميکه چاپگر براي چاپ استفاده ، مشخصات چاپگر را نمايش داده و سيستمي 
 براي يک چاپگر، در آن واحد چندين نوع تنظيم براي سايز توانيد مي Instansesدر لبه . کند ميتعيين 

اندازه مستند را (کاغذ، رنگي يا سياه و سفيد چاپ کردن، جهت صفحه، تعداد صفحه در يک کاغذ 
تعريف نماييد و .. .، فواصل صفحه و)اهد کردکوچک کرده و در يک صفحه يک تعداد خاص چاپ خو

 را Instanses بخش Settings صفحه ۱۹-۴شکل .  نموده و استفاده کنيدگزيده پيشدر موارد الزم آنرا 
 .دهد مينشان 

 )Power Control(تنظيمات مربوط به مديريت توان 

يکي از اين . ار دارند دراين بخش تنظيمات مربوط به مديريت توان و صرفه جويي در مصرف برق قر
 .تنظيمات مربوط به صفحه نمايش و ديگري مربوط به باطري در مورد کامپيوترهاي کيفي است

در اين بخش ): Display Power Control(تنظيمات مربوط به مديريت توان صفحه نمايش  •
 مدت  تنظيمات صرفه جويي در مصرف برق نمايشگر خود را فعال نماييد تا پس از طيتوانيد مي

زمان معيني به صورت نيمه خاموش و يا خاموش در آمده، در طول عمر و ميزان مصرف برق آن 
 . اثر مثبت باقي گذارد
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در اين بخش اطالعاتي در مورد ): Laptop Battery(تنظيمات مربوط به باطي کامپيوترهاي کيفي  •
ارهاي سطح پايين باطري ي کنترل توان کامپيوترهاي کيفي، هشدها مقدار و وضعيت باطري، گزينه

 .وجود دارد.. .و
  

  ۱۹-۴تصوير

 Instanses بخش Settingsصفحه 

 

 

 )Regional & Accessibility(تنظيمات مربوط به موقعيت محلي و قابليت دسترسي 

 وضعيت دسترسي کامپيوتر براي افراد معلول، تنظيمات کشوري و توانيد ميي اين بخش ها در گزينه
 .، زبانهاي صفحه کليد و ميانبرهاي صفحه کليد را انجام دهيد.. .عت وعالئم ارزي، سا

در اين قسمت تنظيماتي جهت رفاه حال ): Accessibility(تنظيمات مربوط به قابليت دسترسي  •
اين تنظيمات شامل . افرادي که به نحوي داراي معلوليتهاي جسمي هستند، قرار داده شده است

 .وتر و ويژگيهايي براي استفاده آسانتر از صفحه کليد استتنظيمات مربوط به زنگ کامپي
در اين قسمت ): Country/Region & Language(تنظيمات مربوط به کشور، موقعيت محلي و زبان  •

 با تنظيم کشور، ساير اطالعات مانند اعداد، نشان ارزي، زمان و تاريخ و مواردي مانند توانيد مي
با انتخاب کشور، اين تنظيمات با توجه .  ندازه گيري را تنظيم کنيدسايز استاندارد کاغذ و سيستم ا

 .  در صورت نياز آنها را ويرايش کنيدتوانيد مي و شوند ميبه مقادير موجود در سيستم، تنظيم 
 نوع صفحه توانيد ميدر اين قسمت ): Keyboard Layout(تنظيمات مربوط به زبانهاي صفحه کليد  •

براي فعال کردن يک زبان اضافه، کافي است جلوي آنرا . وي آنرا انتخاب کنيدکليد و زبانهاي فعال ر
 .امکان فعال کردن زبان فارسي نيز در اينجا وجود دارد. تيک بزنيد

در اين بخش تمام ): Keyboard Shortcuts(تنظيمات مربوط به کليدهاي ميانبر روي صفحه کليد  •
بررسي اين بخش از نظر بدست آورد . شوند ميميانبرهاي تعريف شده سيستم نمايش داده 
 توانيد ميضمن پيدا کردن ميانبرهاي مورد نياز، . اطالعات در مورد اين ميانبرها امري الزم است

ميانبرها .  ، سفارشي نماييد)Alternate( و تعيين کليد ميانبر جايگزين Customآنها را با انتخاب گزينه 
. ي کاربردي دسته بندي شده اندها  سيستمي و برنامهبه صورت سه دسته ميانبرهاي سراسري،

 .دهد مي صفحه سفارشي کردن يک ميانبر را نشان ۲۰-۴تصوير 

 )Sound & Multimedia(تنظيمات مربوط به صوت و چند رسانه اي 

هاي  صوتي،  يي براي تنظيم زنگ سيستم، ميکسر صوتي، ديسکها د به گزينهيتوان در اين قسمت مي
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 . دسترسي داشته باشيدKDEي صوتي ها و جلوهسيستم صوتي 
توانيد براي هر   در اين بخش مي) :System notifications(هاي صوتي  تنظيمات مربوط به جلوه •

يک رخداد صوتي ... رخداد سيستمي، مانند بازکردن پنجره، بستن پنجره، کوچک کردن پنجره و
توانيد آنها را فعال يا  ه هستند و شما تنها ميالبته رخدادها و اصوات مربوطه تعيين شد. تعيين کنيد

 .غير فعال نماييد
  
  ۱۹-۴تصوير

 سفارشي کردن يک کليد ميانبر
 

 

 )System Administration(تنظيمات مديريت سيستم 

در اين قسمت، تنظيماتي کلي در رابطه با سيستم وجود دارند که براي استفاده از آنها نياز به ورود 
ي مربوط به مدير بوت سيستم، هسته لينوکس، ها  عبارتند از گزينهها اين گزينه. ه داريدکلمه عبور ريش
 ...و) Login Manager(مدير ورود 

 ظاهر سيستم هنگام توانيد ميدر اين قسمت ): Login Manager(تنظيمات مربوط به مدير ورود  •
، قلم تعيين مجوزهاي خاموش ورود، مانند جلوه نمايشي مورد استفاده، نمايش يا عدم نمايش لوگو

   .را تنظيم نماييد... کردن سيستم، فعال کردن ورود خودکار و

 
 قرار دارد، توصيه Convenienceکه در لبه ) Automatic Login(از نظر امنيتي، فعال کردن ورود خودکار 

ده و خساراتي تواند به سادگي به اطالعات شما دسترسي پيدا کر در اين حالت، هر کس مي. شود نمي

البته به دليل اينکه در لينوکس ردهت کنترل ورود به محيط گرافيکی با  .احتمالي به آنها وارد نمايد

KDEنيست، تنظيمات اين بخش تاثيری بر سيستم شما نخواهند داشت . 

 ۹س ردهت نسخه  کفعال سازي زبان فارسي در لينو
، توانايي آن در سازد مياربر ايراني ارزشمند ک ک سيستم عامل را براي يکه يکي از مسائل مهمي کي

 . س ردهت اين خصيصه را به خوبي داراستکخوشبختانه لينو. پشتيباني از زبان فارسي است

 به چه چيزهايي نياز داريم؟

 قلم که مورد نياز است، يکتنها چيزي . براي فعال سازي زبان فارسي تقريبا به هيچ چيزي نياز نيست
ه من کقلمي .  آنرا از سيستم عامل ويندوز قرض بگيريدتوانيد ميه ک است Unicode با پشتيباني از

 . استTTFه شامل دو فايل ک است Tahomaرده ام، قلم آشناي کاستفاده 

 نيم ؟کچگونه شروع 

. اربر ريشه وارد سيستم شويدک بصورت suرده، سپس با تايپ دستور ک پنجره ترمينال باز کي •
 اجرا شده و فايل viنيد تا برنامه ويرايشگر ک را تايپ vi /etc/X11/XF86Configسپس دستور 

 . ندکرديم، برايتان باز که در ابتداي فصل در مورد آن صحبت ک را Xfree86ربندي کپي
ردن آن، در ک گشته و پس از پيدا Section InputDevice در متن فايل بازشده، به دنبال viدر برنامه  •

 :نيدکهاي زير را تايپ   را فشار داده و فرمانinsertليد ک فضاي خالي کي
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Option     "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle" 

Option     "XkbLayout" "us,ir"  

ليد عوض شود و خط ک زبان صفحه Ctrl+Shiftه با فشرده شدن، ک مي گويد Xfree86خط نخست به 
پس از فعال شدن . کند ميت به آن معرفي ه فارسي اسکو دوم را ) انگليسي(دوم، زبان نخست 

 . بين زبان فارسي و انگليسي سوئيچ نماييدتوانيد مي Ctrl+Shiftليدهاي کتغييرات، با فشار دادن 
 . خارج شويدviرده و از که انجام داديد، ذخيره کتغييراتي را 

ار، کبراي اين . نيدکفي  معرXfree86 را به TrueTypeهاي  قلمتوري مربوط به کدر اين مرحله بايد داير •
ها را  ربندي قلمکار فايل پيکاين . نيدک را تايپ vi /etc/fonts/fonts.confمجددا در خط فرمان دستور 

 :ه در ابتداي صفحه است بگرديدکبه دنبال خط زير . کند ميباز 
<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1</dir> 

 :نيدکر را زير آن اضافه  خط زيinsertليد کو مجددا با فشار دادن 
<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF</dir> 

 . خارج شويدviرده و از کتغييرات را ذخيره 
ها را در مسيرهاي  در مرحله بعدي بايد فايل قلم. ار را به اتمام رسانديدکل کتا اينجا بخشهاي مش •

قرار دارند شده و فرامين زير را ها در آن  ه قلمکار، وارد پوشه اي کبراي اين . نيدکپي کمربوطه 
 :نيدکتايپ 

$ cp *.ttf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 

اندازي شود و   مجددا راهXfree86 را فشار دهيد تا Alt+Ctrl+Backspaceليدهاي کار، کپس از اتمام 
 اصلي مجددا وارد سيستم شده و اين بار در منوي. رديد در سيستم اعمال شودکه ايجاد کتغييراتي 
بينيد، قلم   مي۲۱-۴ل که در شکهايي  رده و براي قسمتک را انتخاب Font بخش Preferencesقسمت 
Tahoma نيدک را انتخاب. 

 

 

 Gnomeتنظيم قلمهاي محيط      ۲۱-۴تصوير 

اند،   طراحي شدهGTK 2.0ه با استفاده از کيي ها هاي مختلف و برنامه  در بخشتوانيد مينون کا •
 .نيدک در مرورگر اينترنت موزيال نيز از زبان فارسي استفاده توانيد مي. نيدکفارسي تايپ 
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 نتيجه گيري کلي
 امکانات قدرتمندي را براي استفاده از سيستم عامل لينوکس KDE و GNOMEهر دو محيط گرافيکي 

ت به  داراي مزاياي بيشتري نسبKDEالبته محيط گرافيکي . ردهت در حالت گرافيکي فراهم مينمايند
GNOME سرعت باالتر ها  و گزينهها اين مزابا عبارتند از امکانات بيشتر، مجتمع بودن برنامه. باشد مي  ،

ضمنا از نظر يک کاربر فارسی زبان، پشتيبانی از زبان فارسی در محيط . و راحتي استفاده بيشتر است
KDEبهتر صورت پذيرفته است . 

 .  برسدKDEاهي طوالني طي کند تا به پيشرفتگي محيط  هنوز بايد رGNOMEدر کل محيط گرافيکي 
، همانطور که متوجه باشد مي GNOME لينوکس ردهت محيط گزيده پيشبا توجه به اينکه محيط 

 آنها را بدون توانيد مياند که البته  ي مديريت سيستمي، براي آن محيط تهيه شدهها ايد، تمام برنامه شده
 . گيريد نيز بکار بKDEاشکال در محيط 

 خالصه فصل

هاي گرافيکي در لينوکس ردهت و   زيرساختارهاي ابتدايي براي استفاده از محيطX Windowسيستم 
هاي گرافيکي در  در اين فصل با چگونگي استفاده از محيط. کند ميساير سيستمهاي لينوکس را فراهم 

ضمنا نحوه فعال سازی زبان . يدشو ميلينوکس ردهت و چگونگي  تنظيم کردن آنها بنابر نيازتان آشنا 
 .فارسی نيز در اين فصل تشريح شده است

 



 

 

 

 

 

 

  کاربردی های نصب برنامه ۵

 
 

ان کاربردي امکي ها برنامه. اربردي استکي ها امپيوتر، استفاده از برنامهکاربران از کدليل اصلي استفاده 
. ايجاد مستندات را براي شما فراهم آورده، اطالعات را ذخيره نماييد و با ديگران ارتباط برقرار نماييد

در گذشته نه . س ردهت روز به روز قدرتمندتر ميگرددک، لينوها برنامهبعنوان موتوري براي اجراي 
ه کنون اين تعداد به صدها بلکا. اربردي بدرد بخور موجود بودندکي ها اي برنامه چندان دور، تنها دسته

 .شوند ميهزارها رسيده است و هر روز قويتر و بهتر 
 .شويد مي لينوکس ردهت و اجراي آنها آشنا ي کاربردي برايها در اين فصل با چگونگي تهيه برنامه
س ردهت را به شما ک از اينترنت و نصب آنها را روي سيستم لينوها اين فصل چگونگي دريافت برنامه

 . دهد ميآموزش 

 اربرديکي ها س ردهت به عنوان پالتفورم برنامهکاستفاده از لينو

ه کس خود هر چيزي را کامپيوتر لينوک با توانيد مينون کا. س روز به روز در حال پيشرفت استکلينو
س ردهت کامپيوترها با لينوکردن تمام کن است در ابتدا جايگزين کمم. ، انجام دهيدکنيد مياراده 

اربردي کي ها  سيستم عامل عالي براي اجراي برنامهکس ردهت يکدشوار به نظر برسد، ولي لينو
 :ازيمپرد در اينجا به برخي از داليل اين امر مي. است

بر . ه انجام خواهد شدکهاي مبتني بر شبافزار نرمه پردازش آينده توسط کثر مردم بر اين باور هستند ک ا •

 ک فقط يتوانستند ميه در هر زمان فقط ک، MS-DOSي اوليه ويندوز و سلف آنها يعني ها خالف سيستم

س کسيستمهاي مبتني بر يوني. دس قرار دارکي يونيها س ردهت برپايه سيستمکنند، لينوکبرنامه را اجرا 
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ار که شده سر و ک شبافزار نرماربران و تعداد زيادي کطوري طراحي شده اند تا بتوانند با تعداد زيادي از 

 .کند ميه ارائه کي تحت شبها س ردهت، زير ساختار قدرتمندي براي اجراي برنامهکلينو. داشته باشند

اربران ک هستند تا نيازهاي متنهاي بازافزار نرمار بر روي ک اجتماع عظيمي از برنامه نويسان در حال  •

 .اند  شدهتهيهس کهاي تجاري زيادي براي لينوافزار نرم در سالهاي گذشته،  ونندکس را فراهم کلينو

اربردي مجاني و يا کي ها  است، بيشتر برنامهGNU is Not UNIXه مخفف ک GNUس و ک در روح لينو •

اربردي به رايگان و يا با هزينه کي ها  از برنامهتوانيد ميه شما کمعني است اين به اين . ارزان هستند

تاب هم توسط آن تهيه شده که اين ک OpenOfficeبراي مثال مجموعه اداري . بسيار پايين استفاده نماييد

 MS-Officeه شما براي استفاده از مجموعه اداري کاست، از اينترنت به رايگان قابل دريافت است در حالي 

 تومان ۲۵۰۰ با توانيد مي را MS-Office مجموعه که يکجداي از ايران . بايد صدها دالر پول بپردازيد

 . شورهاي جهان بايد مبالغ سنگيني براي آن بپردازيدکثر کنيد، در اکخريداري 

ييد، س ردهت استفاده نماکال سيستم عامل ويندوز خود را برداشته و از لينوکه بخواهيد کدر صورتي 
ي ها ثر فرمتکالبته ا. نيدکار کس کي لينوها ي  مختلف خود به فرمتها فايلمدتي بايد براي تبديل 

ي ها برنامه. ي به راحتي قابل تبديل هستندکي گرافيها فايلي مستندات اداري و ها فايلاصلي مانند 
 .س اجرا نماييدکر لينوي ويندوز را دها  برنامهتوانيد ميه توسط آنها کشبيه سازي نيز وجود دارند 

 بطور همزمان هم از توانيد ميه قبال روي سيستم خود سيستم عامل ويندوز داشته ايد، کدر صورتي 
ي تحت ويندوز خود را ها  برنامهتوانيد ميار کبا اين . س ردهت و هم از ويندوز استفاده نماييدکلينو

 . افي براي تبديل آنها داشته باشيدکرده و فرصت کحفظ 
اربردي خواهيم پرداخت کي ها ردن با برنامهکار کردن و ک قسمتهاي بعدي به تشريح چگونگي پيدا در
 .س طراحي شده اندکه مخصوص لينوک

 سکهاي مخصوص لينوافزار نرمتهيه 

ن است نياز کولي مم. هاي مورد نياز شما ارائه شده استافزار نرمثر کس ردهت اکالبته همراه با لينو
 .مورد نيازتان باشدهاي ديگري افزار نرمال کرده و يا کي جديدتر آنها را تهيه ها نسخهداشته باشيد تا 
 رفته و در آنجا تعداد زيادي از افزار نرم فروشگاه که به يکان وجود ندارد کمتاسفانه اين ام

 اينترنت س دريافت آنها ازکهاي لينورافزا بهترين راه تهيه نرم. هده نماييدس را مشاکهاي لينوافزار نرم
هاي مورد نيازتان را افزار نرماند تا  ان را فراهم آوردهکس اين امکهاي لينو همچنين برخي سايت. است

 سايت مجموعه کمثال چندي پيش در ي.  و با قيمت بسيار نازل دريافت نماييدCDبر روي 
OpenOffice توانستيد آنرا سفارش دهيد  دالر مي۴ه به قيمت کردم ک را مشاهده . 

 اربردي در اينترنتکي ها ردن برنامهکيدا پ

برخي از آنها . کنند ميس ارائه کهاي مختلف براي لينوافزار نرمه کهاي زيادي وجود دارند  سايت
 :عبارتند از

هاي افزار نرمي ها توريکي از بزرگترين دايرک ي:http://www.freshmeat.net با آدرس Freshmeat سايت  •

موتور جستجوي اين . نيدک مورد نياز خود را تايپ افزار نرمافي است نام ک. رود ميس به شمار کلينو

هاي افزار نرمه به دنبال کي از اولين جاهايي است کاين سايت ي. کند ميسايت به سرعت آنرا براي شما پيدا 

 .نيدکس بايد به آنجا مراجعه کلينو
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ي افزار نرمسايت ميزباني هزاران پروژه  اين :http://www.sourceforge.net با آدرس SourceForge سايت  •

 .هاي مورد نيازتان را به همراه مستندات آن دريافت نماييدافزار نرم توانيد ميشما . را بعهده دارد

دانيد بايد  ه نميک در صورتي :http://www.linuxapps.comس با آدرس کاربردي لينوکي ها  سايت برنامه •

هاي افزار نرماين سايت تعداد زيادي از . ايت نقطه شروع خوبي استي بگرديد، اين سافزار نرمدنبال چه 

هايي به سايت خانگي  ک به همراه لينافزار نرمعالوه بر اين ليست، شرحي از . دهد مياربردي را ارائه ک

 . نيز در آنجا قرار داده شده استافزار نرم

حاوي شرح، : http://www.redhat.com/apps/marketplaceاربردي ردهت با آدرس کي ها  فهرست برنامه •

 .س ردهت استکبراي لينو) غير رايگان(اربردي تجاري کي ها هاي برنامه اطالعات و قيمت

س را کهاي مخصوص لينوافزار نرمليست بزرگي از : com.linuxmall.http://wwwس با آدرس ک بازار لينو •

 . فراهم نموده است

اين : http://www.xnet.com/~blatura/linapps.shtmlبا آدرس س کاربردي و ابزارهاي لينوکي ها  برنامه •

 .س فراهم نموده استکهاي رايگان و تجاري لينوافزار نرمهايي را به انواع  کسايت لين

نصب اين  .کنيد مي دريافت CD، معموال آنرا روي کنيد مي را خريداري افزار نرم که يکهنگامي 
ي را دانلود افزار نرمه کالبته هنگامي . شود ميي همراه آن ارائه املکها ساده شده و مستندات افزار نرم
 .ي خريدني، بايد منتظر پست باشيدهاافزار نرم، سريعا آنرا بدست مي آوريد ولي براي کنيد مي

 FTPي از صدها سايت ک مستقيما به يتوانيد ميدانيد به دنبال چه هستيد،  ه قبال ميکدر صورتي 
ها  برخي از اين سايت.  خود را بدست آوريدافزار نرمرده و کر اينترنت مراجعه س دکهاي لينوافزار نرم

 :عبارتند از
در  . موجود استhttp://www.redhat.com/mirrors.html نشاني آنها در آدرس : ردهتFTPهاي   سايت •

هاي افزار منرس ردهت را دانلود نماييد البته بجز آن ک آخرين نسخه لينوتوانيد ميها هميشه  اين سايت

 .گوناگون بسياري براي دريافت وجود دارند

اين سايت حاوي .  استftp://metalab.unc.edu/pub/linux/appsآدرس آن : سايت  سانFTP سايت  •

 .شود مياليفرنياي شمالي نگهداري کاين سايت توسط دانشگاه . س استکهاي زيادي براي لينوافزار نرم

 رايگان افزار نرمموسسه : ftp://ftp.gnu.org/pub/gnuن با آدرس  رايگاافزار نرم موسسه FTP سايت  •

ي کترونيکي الها  و نسخهافزار نرمدر اين سايت تعداد زيادي . کند مي را پشتيباني GNUه کاي است  موسسه

 .راهنماهاي چاپ شده وجود دارند

براي گرفتن .  رديدگ ه شما بدانيد دنبال چه چيزي ميک به اين منظور مناسب هستند FTPهاي  سايت
افي کپس از اتمام گشتن، .  را مشاهده نماييدINDEX و READMEي ها فايلافي است کنتيجه سريعتر، 
 .امپيوترتان دانلود شودک به افزار نرمنيد تا ک کليک مربوطه کاست روي لين

 سکهاي لينوافزار نرمدريافت 

و يا ) Konquerorمانند موزيال يا (وب خود  از  مرورگر توانيد ميس کهاي لينوافزار نرمبراي دريافت 
 .نيدک استفاده gFTP و يا FTP مانند دستور FTPهاي افزار نرم

 مرورگر خود را اجرا نموده افزار نرمه کافي است کار ک براي اين :ها توسط مرورگر وبافزار نرم دانلود  •

هاي  کردن روي لينک کليکبا .  را فشار دهيدEnterليد کو سپس آدرس سايت مربوطه را وارد نماييد و 

 مورد نظرتان رسيديد، افزار نرمه به بسته کهنگامي .  به محل مورد نظر خود منتقل شويدتوانيد ميموجود 

يا  ه آيا دانلود صورت گيردکرد کپنجره اي باز خواهد شد و از شما سوال خواهد . نيدک کليکروي آن 
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 پنجره ۱-۵تصوير .نيدک کليک Saveتخاب نموده و روي گزينه  را انافزار نرم مسير ذخيره توانيد ميخير؟ 

 .دهد مي را در مرورگر موزيال نشان افزار نرمذخيره 
  

 
اين کار . . کنيد، بهتر است که آنها را در يک پوشه خاص ذخيره کنيد افزاري را دانلود مي هنگامي که نرم

هاي ديگر گرداوري شوند و  ي از فايلافزارها در جايي مشخص و جدا سبب خواهد شد تا تمام نرم

کنيد تغيير  افزاري را که دانلود مي هاي نرم وقت نام بسته ضمنا هيچ. تر شود دسترسي بعدي به آنها ساده

 .افزار و نوع معماري آنرا از ميان خواهيد برد با اين کار اطالعات سودمندي مانند نسخه نرم. ندهيد

  
  ۱-۵تصوير

 ر در موزيالافزا صفحه ذخيره نرم
 

 
 

ي خود را بصورت متني دانلود ها فايله مايليد ک در صورتي :FTP توسط فرمان افزار نرم دانلود  •

 کار در يکبراي اين .  استFTP از آن استفاده نماييد، دستور توانيد ميه کي از ابزارهايي کنماييد، ي

 :صفحه ترمينال بايد دستوري مشابه زير را وارد نماييد
$ ftp ftp.redhat.com  

افي است کلمه عبور کبراي . نيدک را تايپ anonymousلمه کاربري کدر مرحله بعدي بايد به جاي نام  •

 وارد شديد از دستورات زير FTPه به سايت کهنگامي .  خود را وارد نماييدکترونيکآدرس پست ال

 : استفاده نماييدافزار نرمبراي جابجا شدن و دريافت 

 .توريک دايرکردن محتويات يکراي ليست  بls -CF دستور  •

 يا دو نقطه ک بعالوه يcdاز دستورات . توري ديگرک دايرکتوري به يک براي تغيير دايرcd dir دستور  •

 .نيدکتوري مورد نظر خودتان را وارد ک بايد نام دايرdirبجاي . نيدک استفاده توانيد مينيز 

ي برنامه بايد از اين حالت ها فايل براي دريافت .ري براي قرار گرفتن در حالت باينbinary دستور  •

 .شوند مي دريافت asciiي متني در حالت ها فايل. نيدکاستفاده 

 بايد نام فايل مورد نظر خودتان را وارد fileبه جاي .  براي دريافت فايل مورد نظرget file دستور  •

 :براي مثال. نيدک
ftp> get whichman-3.2.tar.gz 

 .نيدک را تايپ Exit دستور FTPدريافت فايل به پايان رسيد، براي خروج از برنامه ه کهنگامي 
 

 
، اطمينان حاصل کنيد که در دايرکتوري مورد نظرتان که براي دانلود شدن ftpقبل از شروع دستور 

اده از دستور توانيد با استف  قرار داريد، ميftpدر صورتي که در برنامه . فايل انتخاب کرده ايد قرار داريد

lcdبراي مثال.  ، دايرکتوري محلي خود را به مسير مورد نظرتغيير دهيد: 
ftp> lcd /home/alan/download 

 ي افزار نرمي ها  نامگذاري و فرمت بستهکدر
 tar و gz نام، تعدادي شماره، نقطه، که از يکبينيد  ، ميکنيد مياي را از اينترنت دانلود  وقتي بسته

رسند در  ها پيچيده به نظر مي ها چه معني دارند؟  ابتدا اين اعداد و حرف خوب اين. استيل شده کتش
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پس از مدتي به اين شيوه نامگذاري عادت . ه اگر برايتان شرح داده شوند، بسيار ساده هستندکصورتي 
 . ردکخواهيد 

هاي زير فرمتهاي  مثال. کنند مي استفاده GNUس از قاعده نامگذاري کي لينوافزار نرمي ها بيشتر بسته
 :دهد ميي را نشان افزار نرمي ها گوناگون بسته

mycoolapp-4.2.3.i386.rpm 

mycoolapp-4.2.3.tar.gz 

mycoolapp-4.2.3.src.tar.gz 

mycoolapp-4.2.3.bin.SPARC.tar.gz 

mycoolapp-4.2.3.bin.ELF.static.tar.gz 

، پس از نام.  استmycoolappي افزار نرم نام اين بسته .ند هستافزار نرم کي مختلف يها ها بسته اين مثال
، دومين شماره شماره majorاولين شماره شماره اصلي يا .  است قرار دارد4.2.3ه کشماره نسخه آن 

پس از شماره نسخه، نقطه اي قرار دارد .  استpatch و آخرين شماره شماره وصله يا minorفرعي يا 
 . سازي آن هستند  فشردهروشه نشانگر محتواي بسته و کخابي قرار دارند ي انتها ه بعد از آن بخشک

.  استRedhat Package Manager مخفف rpm. دهد مي را نشان rpmي افزار نرم بسته کخط نخست ي
i386 ه قبل از کrpm امپيوترهاي ک اجرايي براي افزار نرمه بسته حاوي ک قرار دارد، نشان دهنده اين است
PC فرمت . است معموليrpm ه ابتدا توسط کRedhatاستاندارد براي کنون تبديل به يک ارائه شد، ا 

 . س شده استکي لينوافزار نرمي ها پخش بسته

rpm د منبعک در مقابل 

 به سادگي قابل نصب بوده و برداشتن آنها نيز به شوند مي ارائه rpmه بصورت فرمت کيي ها بسته
ي و هم ابزارهاي متني ک هم ابزارهاي گرافيrpmي ها يريت بستهبراي مد. ان پذير استکسادگي ام

نيد از اين فرمت براي کار هستيد، هميشه سعي کس تازه که در دنياي لينوکدر صورتي . وجود دارند
 .ها استفاده نماييدافزار نرمدريافت 

• RPM: ي ها ها با استفاده از بستهافزار نرم نصبrpmبسته  کبراي نصب ي.  بسيار آسان استrpm 

ه در باال نيز کهمانطور . امپايلرها نداريدک و ها makefileشما نيازي به دانستن اطالعاتي در مورد 

 را rpm بسته که يکهنگامي .  فراهم آمده استها ردم، ابزارهايي نيز براي مديريت اين بستهکاشاره 

رده و کين بسته را نيز بررسي هاي احتمالي مورد نياز اافزار نرم ساير rpm، ابزارهاي کنيد مينصب 

 . کنند ميدر صورت نياز به نصب بسته ديگري به شما اعالم 

در اين . شدک، مدتي طول ميافزار نرم ک يrpmي ها  برخي اوقات تا ايجاد بسته:)Source Code(د منبع ک  •

، آنرا افزار نرممنبع د ک با ايجاد تغييراتي در توانيد ميهمچنين . نيدکد منبع آن استفاده کمواقع بايد از 

 .دهند د منبع را ترجيح ميکردن با کار کس کاربران حرفه اي لينوکثر کا. نيدکبراي خود مناسبتر 

 افزار نرمد منبع که حاوي کيي قرار دارند ها در دوخط بعدي بسته. گرديم خوب به مثال باال برمي
 gzipو توسط دستور ) tar( آرشيو شده tar توسط دستور ها بـينيد، اين بسته ه مـيکهـمـانطور . هستند

ي ها ردن از حالت فشردگي بستهکردن و خارج کشما از اين دو فرمان براي باز ). gz(فشرده شده اند 
 .ردکي استفاده خواهيد افزار نرم

 توسط ها اين بخش.  قرار گيرندتوانند ميي اختياري ها  بخشtar.gzي ها ي نسخه و پسوندها بين شماره
دهاي اجرايي بر روي آنها که ک و اطالعات خاصي مانند نوع پردازنده اي شوند مي هم جدا نقطه از
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ه ک دهد مي نشان bin.SPARCبراي مثال . کنند ميرا فراهم ... دهاي اجرايي و کاجرا خواهد شد، نوع 
ا  اجرSPARCي ها اري مبتني بر پردازندهکه بر روي ايستگاههاي کدهاي اجرايي است کبسته حاوي 
 .خواهد شد

 استفاده از انواع گوناگون آرشيوها و فرمت مستندات 

وابسته ...)  وSuSE ،Debianمانند ردهت، ( توزيع خاص که به يکي افزار نرمي ها بسياري از بسته
ن است در کالبته مم. کنند مي استفاده ها فايلردن ک براي فشرده سازي و آرشيو tar/gzipستند از روش ني

 ها فايله برخي از اين کر است کالزم به ذ. س به فرمتهاي ديگري نيز بر بخوريدکلينو FTPسايتهاي 
 .د منبع يا اجرايي نيستندک بوده و افزار نرممستندات همراه 

س مشاهده ک لينوFTPه شما هنگام چرخش در سايتهاي کي مختلف فايلي ها  فرمت۱-۵جدول 
س ارائه کهاي لينوافزار نرمه همراه با کنداتي هاي رايج مست  برخي فرمت۲-۵ رد و جدولکخواهيد 

 .دهد مي را نشان شوند مي
  

 
کنيم با   که نصب مي راهاي کاربردي کنيم، بيشتر برنامه بدليل اينکه ما از لينوکس ردهت استفاده مي

 rpmافزار خود را کامپايل کنيد، فرمت  خواهيد شخصا نرم غير از حاالتي که مي.  هستندrpmفرمت 

 .متي است که بايد به دنبال آن باشيدفر

 

به مثال زير . نيدک استفاده file از دستور توانيد مي فايل داراي چه فرمتي است، که بدانيد يکبراي اين
 :نيدکتوجه 

$  file telnet.htm 

telnet.htm: HTML document text 

 هاي کاربردي در لينوکس ردهت  نصب برنامه

ه هيچ کدر صورتي .  موجود هستندrpmاز به نصب آنها داريد، به صورت فرمت ه نيکيي ها بيشتر برنامه
نيد و ک استفاده افزار نرمد منبع ک از توانيد ميرديد، ک مورد نظرتان پيدا نافزار نرم اي براي rpmبسته 

 . نيدکامپايل و نصب ک مورد نياز را افزار نرمخودتان 
 آشنا rpmي ها اربردي با استفاده از بستهکي ها رنامهاين بخش شما را با چگونگي نصب و مديريت ب

د منبع نيز آشنا کها با استفاده از افزار نرمارگيري کدر بخشهاي بعدي با چگونگي نصب و ب. ردکخواهد 
 .خواهيد شد

 rpmهاي  نصب و مديريت بسته

عموال فقط شامل رسد، اين بسته م  است به دستتان ميrpmه با فرمت کاربردي ک برنامه که يکهنگامي 
، کنيد مي استفاده rpmي افزار نرمي ها ه شما براي مديريت و استفاده از بستهکدستوري .  فايل استکي

ي ها ردن بستهکيي را براي ليست ها  گزينهrpm ، دستور rpmي ها براي مديريت بسته . استrpmدستور 
ارائه ....  بسته و کويات يي نصب شده، بدست آوردن اطالعات از محتها نصب شده، ارتقا بسته

 کي يها فايلليه که ک بررسي نماييد توانيد ميه توسط آنها کيي وجود دارند ها همچنين گزينه. کند مي
 :کند ميار کهاي زير   در حالتrpmدستور . رده باشندکبسته نصب شده  وجود داشته و تغيير ن
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 iبا گزينه ) install(افزار   نصب نرم •

 Uبا گزينه ) Upgrade(افزار   ارتقا نرم •

 qبا گزينه ) Query( کسب اطالعات از بسته  •

 Vبا گزينه ) Verify( چک کردن بسته  •

 checksigبا گزينه ) Signature check( بررسي امضا بسته  •

 eبا گزينه ) Uninstall( برداشتن بسته  •

 bبا گزينه ) Build( ساخت بسته  •

 rebuilddbبا گزينه ) Rebuild Database( ساخت مجدد بانک اطالعاتي  •

 setpermsبا گزينه ) Fix Permissions( تصحيح مجوزها  •

 setugidsبا گزينه ) Owners/GroupSet (گروه / تعيين مالک •

نيد و ک را بررسي ها رده، صحت نصب بستهک را نصب rpmي ها  بستهتوانيد مي ها با استفاده از اين گزينه
 .االت احتمالي را برطرف نماييدکاش

 
 

 شرح پسوند فرمت 

Gzip file gz or z  اين فايل با استفاده از ابزارgzipاين فايل .  فشرده شده است

 . باز خواهد شدgunzip يا gzipتوسط ابزارهاي 

Tar File tar   اين فايل با استفاده از دستورtarاين فرمان .  آرشيو شده است

ردن اين کي باز برا. رود ميار ک بسته از چند فايل بکبراي ايجاد ي

 .شود مي استفاده tarآرشيو از خود دستور 

Bzip2 bz2  اين فايل با استفاده از برنامهbzip2ميزان .  فشرده شده است

 . بيشتر استgzipفشرده سازي اين برنامه از 

Tar/compressed  tz or taz  اين فايل توسط دستورcompressس فشرده شده استک يوني. 

Linux Software Map  lsm  آرشيو را نشان که محتويات يکاين فايل حاوي متني است 

 .دهد مي

Debian binary package deb س که توسط ابزارهاي لينوکي است افزار نرم بسته کاين فايل ي

debianايجاد شده است . 

Redhat Package 

Manager 

rpm  ه با استفاده از ابزارهاي کي است افزار نرماين فايل بستهrpm 

نندگان ديگر کايجاد شده است و غير از ردهت، توسط توزيع 

 .شود ميس هم استفاده کلينو

   سکي لينوافزار نرمي ها انواع فرمت بسته     ۱-۵جدول

 
هاي  نمايش بسته.  بايد با کاربر ريشه وارد سيستم شده باشيدrpmهاي  براي نصب يا برداشتن بسته

 .و نمايش محتويات بسته نياز به داشتن مجوز ريشه نداردنصب شده، کسب اطالعات از بسته 

 rpmهاي  نصب بسته

 :نيدک، بايد از روش زير استفاده rpm با استفاده از دستور rpmي ها براي نصب بسته
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$ rpm -i [option] package 

package نام بسته rpmروي ن است در مسير جاري شما قرار داشته باشد، يا درکاين بسته مم.  است 
 .FTP و يا روي سايت CD-ROMدرايو 

 
 

 شرح پسوند فرمت 

Hypertext Markup 

Language 

htm or html  در هر مرورگر وبي بخوانيدتوانيد مياين فرمت شناخته شده را . 

PostScript ps چاپگر پست کريپت براي ارسال به يک فايل پست اسکي 

 .ريپتکاس

SGML sgml ي ها فايلSGMLه آنها را کروند  ار ميکجاد مستنداتي ب براي اي

 .ردکهاي گوناگون تبديل  توان به فرمت مي

DVI dvi  اين فرمت خروجي برنامهLaTeXبا استفاده از فرمان .  استdvilj 

 .نيدک تبديل HP PCL يا PostScript آنرا به توانيد مي

Plain Text  هاي ساده با فرمت  ي بدون پسوند معموال متنها فايلASCII 

 .هستند

   يافزار نرمي ها انواع فرمت مستندات همراه بسته     ۲-۵جدول 

 
 قرار دارد، اين بسته ابتدا از سايت FTPاي را صادر کنيد که روي سايت  در صورتي که دستور نصب بسته

 .گردد دانلود شده و سپس نصب مي

 
 :استفاده نماييدي زير ها  از گزينهتوانيد مي هنگام نصب iهمراه با گزينه 

•  vv-  اين گزينه اطالعاتDebugging با اين گزينه تمام آنچه را هنگام . کند مي را هنگام نصب چاپ

 . خواهيد ديددهد مينصب رخ 

•  h-  يل کنار هم تشکترها در کاراکاين . دهد مينشان  #تر کاراکفرايند نصب بسته را بصورت تعدادي

 .سب اطالعات از وضعيت نصب بسته مفيد استکه براي کدهند   نوار پيشروي را ميکي

•  percent-  کند ميدرصد پيشرفت نصب بسته را حين فرايند نصب چاپ. 

يي مبني بر نصب بودن نسخه جديدتر بسته و ها  بررسيrpmه نصب بسته شروع شود، ابزار کقبل از اين
ي ها ه بستهکدر صورتي . وردبه عمل مي آ) Dependencies(باشد  ه به آن نياز ميکي ديگري ها يا بسته

ي ها  از گزينهتوانيد ميبراي عبور از اين شرايط . جديدتر وجود داشته باشد، بسته نصب نخواهد شد
 :نيدکزير استفاده 

•  force--  با استفاده حتي اگر بسته در حال نصب قديمي تر از بسته نصب شده باشد، نصب خواهد

اين گزينه مشابه استفاده . ردکي قديمي تر جايگزين خواهد ها لفايي جديدتر را با ها فايلار کاين . شد

 . استreplacepkgs و oldpackage ،rplacefilesي ها از گزينه

•  nodeps-- ه ک اي بستهن است کالبته مم. کند ميي مورد نياز برا ناديده گرفته و بسته را نصب ها بسته

 . ندکار نکاينگونه نصب شود، 

•  ignorearch-- فاده از اين گزينه اگر بسته با معماري پردازنده شما سازگاري نداشته باشد نيز با است

 .نصب خواهد شد
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•  ignoreos--  امپيوترتان سازگاري نداشته باشد، نصب خواهد که بسته با سيستم عامل کدر صورتي

 ! ولی بعيد است کار کند.شد

 :دهد مي بسته را نشان کمثال زير چگونگي نصب ي
$ rpm -i audiofile-devel-0.6-1.i386.rpm 

ار کبراي اين . دهد ميه چه چيزي رخ ک هنگام نصب بسته مطلع باشم مده ميمن شخصا ترجيح 
 :نمک  را هم اضافه ميvvمعموال گزينه 

$ rpm -ivv audiofile-devel-0.6-1.i386.rpm 

D: counting packages to install 

D: found 1 packages 

D: looking for packages to download 

D: retrieved 0 packages 

D: New Header signature 

D: Signature size: 160 

... 

ه هنگام نصب بسته انجام ک به تمام جزئيات عملياتي توانيد مي خروجي اينچنيني کبا استفاده از ي
 نصب شده است يا خير ه آيا بسته به درستيکنيد ک بررسي توانيد ميه کراه ديگري . ببريد  ، پيشود مي

 :نيدکبه مثال زير توجه .  استhاستفاده از گزينه 
$ rpm -ivh audiofile-devel-0.6-1.i386.rpm 

audiofile-devel            [###################################]100% 

ه بيانگر ک شود ميروي صفحه ترمينال چاپ  #تر کاراکبينيد تعدادي  ه ميکبوسيله اين گزينه، همانطور 
الي وجود نداشته باشد، نصب که اشکه ديديد در صورتي کهمانطور . صحت نصب بسته است

ه کاالتي ايجاد شود ک اشها ن است در نصب بستهکبرخي اوقات مم.  بسيار آسان استrpmي ها بسته
 .يي از آنها در زير شرح داده شده اندها نمونه

ه نصب کيي ها ه بستهکدر صورتي ): Package dependencies errors(ي مورد نياز ها  خطاي بسته •

ي ديگري نياز داشته باشند،  اين خطا را دريافت خواهيد ها رد صحيح به بستهکارک، براي کنيد مي

رده و قبل از نصب بسته کي مورد نياز را نيز تهيه ها ه بستهکافي است کل کبراي حل اين مش. ردک

نيد تا ک را مجبور rpm توانيد ميه در باال شرح داده شد، کمانطور البته ه. نيدکاصلي آنها را نصب 

 زيرا بسته نصب شود ميار به هيچ وجه توصيه نکند، ولي اين کي مورد نياز را بررسي نها بسته

 .ردکار نخواهد کشده 

 i را با گزينه rpmاربر ريشه نباشيد و دستور که در حالت ک در صورتي :اربر غير ريشهک خطاهاي  •

 suافي است با استفاده از دستور کل کبراي رفع اين مش. ردکنيد، اين خطاها را دريافت خواهيد کجرا ا

 .اربر ريشه وارد شويدکبصورت 

 rpmي ها ارتقا بسته

ه ابتدا بسته قديمي را از کبا اين تفاوت .  بسيار شبيه به گزينه نصب بسته جديد ميباشدUگزينه ارتقا يا 
 :نيدکبه روش زير توجه .  کند مي سپس بسته جديد را نصب روي سيستم برداشته و

$ rpm -U [options] package 

براي بازگشت به حالت . ندکار نک مربوطه افزار نرمن است پس از نصب بسته جديد، به داليلي کمم
ثال براي روشن شدن مطلب به م.  استفاده نماييدoldpackageقبلي و نصب بسته قديمي تر بايد از گزينه 

 :نيدکزير توجه 
$ rpm -U --oldpackage  audiofile-devel-0.5-3.i386.rpm 
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 .دوش ميتر نصب  ه بسته جديدتر نصب باشد، از روي سيستم برداشته شده و بسته قديميکدر صورتي 
  

 
 Uگزينه .  و چه براي ارتقا استفاده نماييدiتوانيد چه براي نصب جديد بجاي گزينه   ميUاز گزينه 

 . در صورتي که بسته قبال نصب شده باشد، کار نخواهد کردiولي گزينه . هميشه کار خواهد کرد

 rpmي ها حذف بسته

 سخت خود کخواهيد براي آزاد شدن فضاي ديس  بسته نيازي نداريد و ميکه ديگر به يکدر صورتي 
 :يد استفاده نمايeآنرا از روي سيستم برداشته و حذف نماييد، بايد از گزينه 

$ rpm -e package 

 به بسته مورد نظر نيازي نداشته باشد، بسته از روي سيستم حذف خواهد اي بستهه هيچ کدر صورتي 
 qار بايد از گزينه کبراي اين . ن است قبل از حذف بسته بخواهيد اين امر را بررسي نماييدکمم. شد

ي مختلفي انجام داده و اطالعات با ارزشي ها  بررسيتوانيد ميبا استفاده از اين گزينه . نيدکاستفاده 
باشد يا خير، از روش زير   مي ديگری بستهه بسته مورد نظر، مورد نياز کبراي بررسي اين. بدست آوريد

 :نيدکاستفاده 
$ rpm -q --whatrequires package 

 به همراه vv نم تا از گزينهک  را حذف نماييد، من توصيه مياي بستهه تصميم گرفتيد تا کدر صورتي 
 .. ي بسته حذف شده اند يا خيرها فايله آيا واقعا ک دهد ميار به شما نشان کاين . نيدک استفاده eگزينه 

ه معموال در اين موارد خروجي طوالني خواهد بود و از صفحه ترمينال فراتر خواهد رفت، کبدليل اين
به مثال زير .  فايل هدايت نماييدکو يا ي برنامه ديگر ک خروجي را از طريق لوله بندي به يتوانيد مي

 :نيدکتوجه 
$ rpm -evv  xpilot | more 

 خروجي را بصورت توانيد مي و از طريق آن شود مي هدايت more به برنامه rpmدر مثال باال خروجي 
 .نيدک استفاده Spaceليد ک از توانيد ميار کبراي اين . صفحه به صفحه مطالعه نماييد

 که مانع حذف شدن يک براي ناديده گرفتن شرايطي e همراه با گزينه توانيد ميه کيي اه ساير گزينه
 :نيد به شرح زير هستندک، استفاده شوند ميبسته 

•  nodeps--  کند ميه به آن نياز دارند حذف کيي ها بسته را بدون توجه به ساير بسته. 

•  nodcripts-- کند يمريپتي حذف کبسته را بدون اجراي هر گونه اس. 

 test با استفاده از گزينه توانيد مي، دهد ميه مطمئن شويد هنگام برداشتن بسته چه اتفاقاتي رخ کبراي اين
رد و بهتر کالت احتمالي را مشاهده خواهيد کار مشکبا اين . فقط برداشتن بسته را شبيه سازي نماييد

 :نيدکبه مثال زير توجه . نيد ک استفاده vv از يدتوان مي هم testهمراه با گزينه . نيدک آنها را رفع توانيد مي
$ rpm -evv –test xpilot | more 

 اجرا نماييد تا test دستور خود را بدون گزينه توانيد ميه همه چيز به خوبي پيش رفت، کدر صورتي 
 .بسته از روي سيستم برداشته شود

 rpmي ها بدست آوردن اطالعات از بسته

اين اطالعات .  دريافت نماييدrpmي ها  اطالعات با ارزشي را از بستهتوانيد مي qبا استفاده از گزينه 
روش استفاده از اين . ي نصب شده تا اطالعات جزئي هر بسته متغيير باشدها  از ليست بستهتواند مي



 ۹ لينوکس ردهت کتاب آموزشی              

 
۱۳۲

 :گزينه به صورت زير است
$ rpm -q [options] 

 : بدست آوريد به شرح زير هستند با استفاده از اين گزينهتوانيد ميه کاطالعات مفيدي 
•  qa- دهد ميي نصب شده را نمايش ها ليستي از بسته. 

• qf file- بجاي . کند مي فايل خاص به آن تعلق دارد را چاپ که يک اي بستهfile امل فايل ک بايد مسير

ه نام کافي است کتوري جاري قرار دارد، تنها که فايل در دايرکنيد و در صورتي کمورد نظر را تايپ 

 .نيدکفايل را تايپ 

•  qi- کند مي بسته را چاپ کاطالعات جزئي ي. 

•  qR-  کند مياجزاي مورد نياز بسته را چاپ. 

•  ql-  کند ميه در بسته قرار دارند را چاپ کيي ها فايلليست. 

•  qd-  کند ميه در بسته وجود دارند را چاپ کمستنداتي. 

•  qc- کند ميرند را چاپ ه در بسته قرار داکربندي کي پيها فايل. 

 از توانيد ميامپيوترتان کي موجود روي ها ردن تمام بستهکه در باال گفته شد براي ليست کهمانطوري 
 ک خروجي آنرا به يتوانيد ميه اين ليست بسيار طوالني خواهد بود، کبدليل اين. نيدک استفاده qaگزينه 

براي روشن شدن . نيدکي مورد تيازتان را پيدا ها ه بستgrepفايل هدايت نموده و يا با استفاده از دستور 
 :نيدکهاي زير توجه  مطلب به مثال

$ rpm -qa > myPackages 

$ rpm -qa | grep -i php 

phpdoc-4.0.6-133 

mod_php4-4.1.0-104 

mod_php4-core-4.1.0-104 

 فايل متني کايل ياين ف. شود مي هدايت myPackagesدر مثال اول خروجي دستور به فايلي به نام 
در مثال دوم، خروجي . نيدک مشاهده vi يا gedit ويرايشگر متني مانند ک آنرا در يتوانيد ميه کاست 

نتيجه .  نمايش داده شوندphpهاي حاوي   تا نامشود مي هدايت شده و خواسته grepدستور به فيلتر 
 .وجود سه بسته نصب شده است

 استفاده qi از گزينه توانيد مي بسته خاص نياز داشتيد، کورد يه به اطالعات جزئي در مکدر صورتي 
 :نيدکبه مثال زير توجه . نيدک

$ rpm -qi  phpdoc 

Name        : phpdoc          Relocations: (not relocateable) 

Version     : 4.3.2           Vendor: Red Hat, Inc. 

Release     : 133             Build Date: Sat 23 Mar 2002 11:30:27 AM PST 

Install date: Thu 12 Jun 2003 11:55:13 AM PDT Build Host: devel.redhat.com 

Size        : 8592660            License: the PHP Group 

Description : Documentation to PHP as HTML, PDF and RTF. 

مثال زير محتويات بسته .نيدک استفاده qlبسته، بايد از گزينه  کسب اطالعات از محتواي يکبراي 
phpdoc دهد مي را نمايش: 

$ rpm -ql  phpdoc 

/usr/share/doc/packages/phpdoc/manual/x61684.html 

/usr/share/doc/packages/phpdoc/manual/x61688.html 

/usr/share/doc/packages/phpdoc/manual/x61694.html 

/usr/share/doc/packages/phpdoc/manual/x61720.html 

... 
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افي است از گزينه ک بسته خاص چه مستنداتي ارائه شده است؟ که همراه يکآيا دوست داريد بدانيد 
qd ببريد  برنامه به راحتي پيک به محل مستندات يتوانيد ميار کبا اين . نيدک استفاده: 

$ rpm -qd  ppp 

/usr/share/doc/packages/ppp/FAQ 

/usr/share/doc/packages/ppp/README 

/usr/share/doc/packages/ppp/README.cbcp 

/usr/share/doc/packages/ppp/README.linux 

... 

ردن آنها بايد از کبراي پيدا . ربندي دارند کي به همراه خود چندين فايل پيافزار نرمي ها بيشتر بسته
 :نيدکير توجه به مثال ز. نيدک استفاده qcگزينه 

$ rpm -qc  ppp 

/etc/pam.d/ppp 

/etc/ppp/chap-secrets 

/etc/ppp/options 

/etc/ppp/pap-secrets 

... 

 از گزينه توانيد ميدام بسته تعلق دارد، ک فايل يا برنامه خاص به که يکه نياز داريد بدانيد کدر صورتي 
qfنيدکبه مثال زير توجه .  استفاده نماييد: 

$ rpm -qf   /usr/bin/wvdial 

wvdial-1.52-136 

 rpmي ها بررسي صحت نصب بسته

ار ک مربوطه بطور صحيح افزار نرمه کرسد   بسته به نظر ميکگاهي اوقات مدتي پس از نصب ي
 V بسته بدون تغيير باقي مانده اند يا خير، بايد از گزينه که تمام محتويات يکبراي بررسي اين. ندک نمي

. شود ميامپيوترتان ذخيره ک rpm اطالعات کاطالعات هر بسته نصب شده در بان. استفاده نماييد
 .ي مربوط به بسته دچار تغيير نشده باشندها فايله کنيد ک بررسي توانيد مي Vبوسيله گزينه 

 و مجوزهاي آنها صورت ها فايل تعداد زيادي آزمايش سايز کنيد ميه از اين گزينه استفاده کهنگامي 
ل باشند، شما هيچ خروجي از دستور مشاهده نخواهيد ک بدون مشها فايله تمام کدر صورتي . ميگيرد

ه پس از نصب بسته دچار تغيير شده باشند، همراه با چگونگي تغيير آنها چاپ کتمام بخشهايي . ردک
 :نيدکبه مثال زير توجه . خواهند  شد

$ rpm -V  ppp 

S.5......T c /etc/ppp/chap-secrets 

S.5......T c /etc/ppp/pap-secrets 

 با اينترنت به dialupه براي ايجاد تماس کي افزار نرم (pppه از بسته ک دهد ميخروجي مثال باال نشان 
 نشاندهنده تغيير در اندازه Sحرف . يش داشته استها فايل تغيير در ، دوپس از نصب) رود ميار ک

 نشاندهنده تغيير در زمان تغيير فايل و Tفايل، حرف  MD5 يبک نشان دهنده تغيير در تر۵فايل، عدد 
ه ک متوجه ميشويم ها فايلبا بررسي . ربندي هستندکي پيها فايل ها فايله اين ک دهد مي نشان cحرف 

 pppپس بسته .  انجام داده امpppه خود من براي تنظيم برنامه کتغييرات اعالم شده، تغييراتي است 
 :رد عبارتند ازکه با اين گزينه با آنها برخورد خواهيد کاي  ندهعالئم نشانده. لي نداردکمش

 .باشد  فايل ميکنشاندهنده ايجاد تغييراتي در محتواي ي. است checksum MD5 نشانگر تغيير در :5  •

•  S:باشد  نشانگر تغيير در اندازه فايل  مي. 
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•  L: ظاهري ک لينکه فايل تبديل به يک نشانگر اين است )Symbolic (فايل ديگري شده استبه  . 

•  T: دهد مي زمان تغيير فايل را نشان. 

•  D:فايل مخصوص ابزار ک فايل مورد نظر تبديل به ي )Device Special File (شده است. 

•  U: رده استک فايل تغيير کاربر مالک. 

•  G: رده استکاربري فايل تغيير ک گروه. 

•  M:استردهکيت يا مجوزهاي دسترسي به فايل تغيير ک مال . 

 rpmي ها فايلي مديريت کابزارهاي گرافي

س کعالوه بر ابزارهاي متني، در لينو.  آشنا شديدrpmردن با ابزارهاي متني کار کخوب تا اينجا با نحوه 
 .  وجود داردrpmي ها ي براي نصب بستهکردهت ابزاري گرافي
 مرورگر که در يکاست افي ک KDE يا Gnomeي در محيط  ک بصورت گرافيrpmي ها براي نصب بسته

ي مديريت کبرنامه گرافي. نيدک کليکون مربوط به آن دوبار ک روي آيKonquerorفايل مانند ناتيلوس يا  
ي احتمالي مورد نياز بسته وجود داشته ها ه تمام بستهک کند مي اجرا شده و ابتدا بررسي rpmي ها بسته

ه همه چيز صحيح باشد، برنامه کدر صورتي  .باشند و بسته جديدتر يا همان بسته نصب نشده باشند
 روي آن بسته را نصب کليک با توانيد مي نمايش داده و شما Continue دگمه ک پنجره حاوي يکي

 .دهد مي اين ابزار را نشان ۲-۵تصوير . نماييد
  

  ۲-۵تصوير

 rpmهاي  ابزار گرافيکي نصب بسته

 

  
رح داده شده در قسمتهاي باال هنگام نصب بسته به همراه ي شها اني براي درج گزينهکمتاسفانه هيچ ام
 استفاده rpmي ها ثر قدرت مديريتي بستهکه مايليد از حداکدر صورتي . ي وجود نداردکابزارهاي گرافي

 .  نيدکنماييد، بايد از خط فرمان و ابزار متني استفاده 

 دهاي منبعکها با استفاده از افزار نرمايجاد و نصب 
 مورد نياز شما وجود نداشته باشد، و يا نياز داشته باشيد افزار نرمد اجرايي براي که هيچ کدر صورتي 

ن کدهاي منبع ممک. د منبع استفاده نماييدک مربوطه را مطابق نياز خود تغيير دهيد، بايد از افزار نرمتا 
ه کدهاي منبعي ک.  وجود داشته باشندtar/gzي ها  و هم بصورت بستهrpmي ها است هم بصورت بسته

 .  هستندrpmي ها  به صورت بستهشوند ميتوسط ردهت ارائه 

 tar/gzهاي  استفاده از بسته

براي استفاده و . شوند ميه در اينترنت موجود هستند، با اين فرمت ارائه کد منبع کي ها تقريبا تمام بسته
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 : را انجام دهيد بايد مراحل زيرشوند مي ارائه ها ه با اين بستهکهايي افزار نرمنصب 
 . در يک دايرکتوري خالي کپي نماييدCD بسته مربوطه را از اينترنت و يا  •

نتيجه اين کار يک بسته با .  از حالت فشردگي خارج نماييدgunzip يا gzip بسته را با استفاده دستور  •

 :به مثال زير توجه کنيد.  استtarفرمت 
$ gzip -d mycoolapp.tar.gz 

هاي  اين دستور تمام فايل.  از دستور ذکر شده در مثال زير استفاده نماييد tar بسته  براي باز کردن •

 .کند موجود در بسته را در يک دايرکتوري درون دايرکتوري جاري باز مي
$ tar xvf mycoolapp.tar 

 . وارد دايرکتوري مربوطه شويدcd با استفاده از دستور  •

 ارائه شده است، ابتدا حتما README و يا INSTALLي به نام هاي  در صورتي که همراه با بسته فايل •

 .آنها را مطالعه نماييد

براي اين منظور بايد از دستور .  در مرحله بعدي بايد بسته را براي کامپايل شدن پيکربندي نماييد •

configure به مثال زير توجه نماييد.  استفاده نماييد: 
$ ./configure 
 
 

 
ممکن است که براي .  همراه با بسته را مطالعه نماييدREADME و INSTALLهاي  حتما و حتما فايل

 . اضافه نماييدconfigureپيکربندي بسته الزم باشد تا آرگومانهاي ديگري  به دستور 

 

 در صورتي که همه چيز به خوبي پيش رفت و هيچ پيام خطايي مشاهده نکرديد، اکنون بايد برنامه  •

 :به مثال زير توجه کنيد.  استفاده کنيدmakeبراي اين منظور بايد از دستور  .را کامپايل نماييد
$ make 

 

 
ها و  ها استفاده کنيد، به ابزارهايي مانند کامپايلر براي اينکه بتوانيد از کدهاي منبع براي توليد برنامه

 در لينوکس Development Toolsها تحت عنوان  مجموعه اين ابزار. ها نياز داريد لينکرها و کتابخانه

در صورتي که قبال اين ابزارها را روي سيستم خود نصب نکرده ايد، براي نصب . ردهت موجود هستند

 را Add/Remove Applications بخش System Settingsآنها کافي است که در منوي اصلي از قسمت  

 Development Tools ،X Software Development ،GNOME Softwareانتخاب نموده و روي بخشهاي 

Development و KDE Software Development را تيک زده و روي دگمه Update کليک نماييد تا اين 

 .ابزارها روي سيستم شما نصب شوند

 

ه برنامه کدر صورتي . کند ميردن برنامه کامپايل کامپيوترتان شروع به کخوب در اين مرحله  •
مي طول کن است اين بخش کامپيوترتان قديمي باشد، ممکدازنده نيد و يا پرکامپايل کبزرگي را 

رديد معني آن کار هيچگونه پيغام خطايي روي صفحه مشاهده نکه پس از اتمام کدر صورتي . شدکب
براي نصب . نون آماده نصب ميباشدکامپايل شده است و اکلي که برنامه بدون هيچ مشکاين است 

 براي ورود به حالت suار از دستور کبراي اين . را داشته باشيدبرنامه بايد مجوزهاي ماربر ريشه 
 . نيدکاربر ريشه استفاده ک

ار برنامه در محل کبا اين .نيدک استفاده make intallامپايل شده بايد از دستور ک براي نصب برنامه  •
 :نيدکجه به مثال زير تو.  آنرا از خط فرمان اجرا نماييدتوانيد ميخود نصب شده و از اين پس 

$ make install 
 

 
هنگامي که يک برنامه را از طريق کد منبع نصب مي کنيد،  هيچ آيکون و يا ميانبر گرافيکي براي 

براي اينکه بتوانيد آنرا به راحتي اجرا کنيد، خودتان بايد با استفاده از . شود اجراي آن ايجاد نمي

 . آيکون و ميانبر ايجاد کنيدهاي ارائه شده در فصل گذشته، براي آنها راهنمايي



 ۹ لينوکس ردهت کتاب آموزشی              

 
۱۳۶

 

کند، در صورتي که مايل   ايجاد ميtar بسته اصلي را حذف نموده و يک بسته gzipبدليل اينکه دستور 

. به نگهداري يک نسخه از کد منبع هستيد، يک کپي از آنرا در يک مسير جداگانه نگهداري نماييد

هايي که از اينترنت دريافت  نه براي نگهداري برنامههمانطور که قبال گفتم، ايجاد يک دايرکتوري جداگا

 .کنيد، بسيار مفيد است مي

 

 و گزينه rm با استفاده از دستور توانيد ميه نصب برنامه نيز به موفقيت به پايان رسيد، ک پس از اين •

R ه کدر صورتي .   شما بي جهت اشغال نشودکنيد تا فضاي ديسک کد منبع را پاکي ها فايل تمام

نيد، کدهاي منبع را نگهداري کرده و ک کدهاي منبع پاکامپايل شده را از داخل کقط بخواهيد برنامه ف

 :به مثال زير توجه نماييد. نيدک استفاده make cleanاز دستور 
$ make clean 

 ها هاي نصب برنامه ساير حالت
ننده ک برنامه نصب ک ي همراهها ن است برخي برنامهکدهاي منبع، ممک و rpmي ها عالوه بر بسته

)Installer (مثال مروگر موزيال و مجموعه .ارائه شوندOpenOfficeها اين برنامه.  هستندها  از اين برنامه 
 آنها را مطابق روشهاي توضيح داده شده در توانيد مي. شوند مي ارائه tar/gzي ها معموال بصورت بسته

نصب اين . نيدک آنها، آنها را نصب INSTALL يا  وREADMEرده و  پس از مطالعه فايل کباال باز 
 . بوده و بسيار آسان ميباشدWizardي ويندوز بصورت ها  مانند برنامهها برنامه

 سکاربردي لينوکي ها اجراي برنامه

 و KDE يا GNOMEي کي محيطهاي گرافيک از منوهاي گرافيتوانيد مياربردي کي ها براي اجراي برنامه
افي است ک. اربردي از منوها بسيار آسان استکي ها اجراي برنامه. نيدکل استفاده يا از پنجره ترمينا

 . نيدک کليکاربردي مورد نظر کون برنامه کرده و روي آيکمنوي مربوطه را باز 
ي ها  برنامهتوانيد مي نيز KDE و GNOMEهاي   يا پنجره فرمان موجود در محيطrunبا استفاده از ابزار 

افي است نام ک.  در دسترس ميباشدAlt+F2ليدهاي کاين پنجره با استفاده از .  نماييداربردي را اجراک
 پنجره ۳-۵تصوير .  را فشار دهيدEnterليد کنيد يا ک کليک RUNرده و روي کاربردي را تايپ کبرنامه 

 .دهد مي نشان KDEفرمان را در محيط 
  

  ۳-۵تصوير

 KDEپنجره فرمان در محيط گرافيِکی 

 

  
رده و نام برنامه ک پنجره ترمينال باز که يکافي است کاربردي از محيط متني، کي ها اي اجراي برنامهبر
، پنجره ترمينال را شوند ميه از ترمينال اجار کاربردي کي ها برخي برنامه. اربردي را در آن وارد نماييدک

براي جلوگيري از اين . ه نماييده نمي توانيد از آن براي اجراي دستورات ديگر استفادک کنند ميمشغول 
 اضافه نماييد تا به صورت مجزا از ترمينال & عالمت کاربردي يکه پس نام برنامه کافي است کار ک

 :نيدکبه مثال زير توجه . اجرا شود
$ xmms & 
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اربردي در حالت ک تا برنامه شود ميتر باعث کاراکه در فصلهاي قبلي توضيح دادم، اين کهمانطور 
background يا پس زمينه اجرا شده و از اشغال شدن ترمينال جلوگيري به عمل آيد. 

 سکي داس و ويندوز در محيط لينوها اجراي برنامه

 کن است ترکس آمده باشيد، ممکه به تازگي از محيط داس يا ويندوز به محيط لينوکدر صورتي 
نويسان و  برخي برنامه.  ل باشدکه به آنها عادت داشته ايد، بسيار مشکاربردي کي ها برخي برنامه

 . اند ها راه حلي براي اين منظور ايجاد نموده تکشر
س ک ويندوز را در محيط لينوAPIتر  ه محيط ويندوز ويا به اصطالح فنيکيي وجود دارند ها برنامه
س کمحيط لينواربردي ويندوز را در کي ها  برنامهتوانيد مي ها با استفاده از اين برنامه. کنند ميسازي  شبيه

 .گردد  اطالق ميEmulatorي شبيه ساز يا ها  برنامهها به ان برنامه. اجرا نماييد
توان    ميها از اين برنامه.  رايگان بوده و برخي از آنها را بايد خريداري نماييدها برخي از اين برنامه

 برنامه تجاري است نام که يک  را CrossOver Office  2.0اي رايگان است و برنامه ه برنامهک wineبرنامه 
روسافت و کت مايک شرOffice مجموعه توانيد مي CrossOver Office  2.0با استفاده از برنامه. برد

س اجرا ک را در لينو Photoshop 7.0 و Lotus Notes ،Internet Explorer ، 2002Quickenيي مانند ها برنامه
سب اطالعات کبراي .  دادم را توضيح نخواهيها افزار نرم ربندي اينکتاب نصب و پيکما در اين . نماييد
 .  مراجعه نماييد.comcodeweavershttp://www. و http://www.winehq.org به سايتهاي  توانيد ميبيشتر 

 خالصه فصل

 از آنها براي رفع توانيد ميه کاربردي ارائه شده است ک افزار نرم صدها ۹س ردهت کبه همراه لينو
اربردي را در اينترنت براي ک افزار نرم هزاران توانيد ميهمچنين . ي خود استفاده نماييدافزار نرمنيازهاي 

 . نيدکس پيدا و دريافت کلينو
ه ک ابداع نموده rpmس راحت تر صورت گيرد، ردهت ابزاري به نام ک در لينوها ه نصب برنامهکبراي اين

 به توانيد ميبا استفاده از اين ابزار . س بدل گشته استکنوهاي ليافزار نرمنون به استانداردي در توزيع کا
در اين فصل با چگونگی بکارگيری . ي روي سيستم خود را مديريت نماييدافزار نرمي ها سادگي بسته

 .افزاری در محيط لينوکس ردهت آشنا خواهيد شد های نرم ابزارهای مديريت بسته
هاي  داس و ويندوز را  ي موجود روي سيستم عاملها  برنامهانيدتو ميساز،  ي شبيهها با استفاده از برنامه

 .س اجرا نماييدکدر لينو
 



 

 

 

 

 

 

  کاربردی های  برنامهآشنايي با برخی ۶

 
 

 در اين بخش با .س آشنا شديدکاربردي در محيط لينوک هاي برنامهدر فصل گذشته با نصب و اجراي 
 .شويد مي آشنا شوند ميس ردهت ارائه که همراه با لينوکي پر استفاده افزار نرم هاي برخي بسته

اربردي را ندارم، زيرا آموزش کهاي افزار نرمصد آموزش اين ه من در اين فصل قکتوجه داشته باشيد 
ه الزم باشد، توضيحات الزم را ک البته در مواردي .تاب جداگانه نياز داردک ک از آنها خود به يکهر ي

هاي چند افزار نرمي، بازي ها و کهاي اداري، گرافيافزار نرمدر اين فصل به معرفي  .ردکارائه خواهم 
  . پرداخترسانه اي خواهم

 س ردهتکهاي اداري لينوافزار نرم

، )Spreadsheets(ها  ، صفحه گسترده)Word Processors(پردازها  هاي اداري شامل انواع واژهافزار نرم
، )Drawing(ال برداري ک، رسم دياگرام، فرمول نويسي، رسم اش) Presentations(ننده ک  معرفيهاي برنامه

 . مديريت مالي هستندهاي برنامه مديريت پروژه و هاي برنامه، )Text Editors(ويرايشگرهاي متني 

  OpenOfficeهاي اداري  افزار نرممجموعه 

 اين مجموعه هم براي .باشد مي اداري ارائه شده در جهان هاي ترين مجموعه ي از قدرتمندکي
ي رايگان بوده و افزار منر  اين بسته .شود ميس ارائه ک لينوعامل سيستم ويندوز و هم براي عامل سيستم

 .افت و نصب نماييدي درhttp://www.openoffice.org  آنرا از سايت هاي  جديدترين نسخهيدتوان مي
 . است۱,۰,۲، نسخه شود مي ارائه ۹س ردهت نسخه که همراه با لينوکنسخه اي 
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تفاده از زبان و با اس) Sun Microsystems(روسيستمز کت سان مايکي توسط شرافزار نرماين مجموعه 
اند  ي ارائه شدهافزار نرمه توسط اين بسته کي هاي برنامه . تهيه شده است++C و برنامه نويسي جاوا

اي به نام  ، برنامه صفحه گستردهImpress، برنامه معرفي به نام Writer واژه پردازي به نام :عبارتند از
Calcال برداري به نام ک، برنامه رسم اشDrawمول نويسي به نام  و برنامه فرMath باشد مي.    

 
 بصورت تجاري و با قيمتي اندک همراه با يک جعبه و کتاب آموزشي و OpenOfficeمجموعه اداري 

 .باشد مي ۷ جديدترين نسخه اين مجموعه نسخه. شود  ارائه ميStarOfficeپشتيباني، به نام 

 
ه کاي  تهک ن.افي استکاربر اداري ک کزهاي ياين مجموعه اداري خود به تنهايي براي رفع تمامي نيا

 Officeي ها فرمتهاي آن در خواندن انواع  سازد قابليت  پيش قدرتمندتر ميز را بيش اافزار نرماين 
، XML، HTML، PDF، Flash، XHTML،Textي ها فرمت، ذخيره به ها فرمتروسافت و ذخيره به آن کماي

هاي  اداري، فرمت افزار نرمگزيده ذخيره اين مجموعه  رمت پيش ف.باشد مي ... و StarOfficeي ها فرمت
XML باشد مي. 

س کاربران لينوکروسافت براي ک مايOffice اين مجموعه اداري مناسب ترين جايگزين مجموعه اداري 
هاي افزار نرماربران کي از مستندات خود را در اختيار هاي ه بخواهيد تا نسخهک در صورتي .باشد مي

Office ي را براي آنها ذخيره نماييدهاي  به راحتي نسخهيدتوان ميروسافت قرار دهيد، کماي. 
 و باالتر، زبان فارسي را ۱,۱ در نسخه افزار نرمه اين کنيد اين است که بايد به آن توجه کته ديگري کن

ن نسخه به همراه از آنجايي که اي . در آن از زبان فارسي استفاده نماييديدتوان مي و کند ميهم پشتيباني 
 . دريافت نماييدhttp://www.openoffice.orgئه نشده است، بايد آنرا از سايت را ا۹لينوکس ردهت 

 حروفچيني و صفحه بندي شده افزار نرمتاب حاضر نيز، تماما با استفاده از اين که کجالب است بدانيد 
 پس اجازه .تاب جداگانه نياز دارد ک ک اين مجموعه اداري خود به يهاي تامل قابليک شرح .است

 .هاي موجود در اين مجموعه بپردازيمافزار نرمدهيد به معرفي اجمالي 

 OpenOffice Writer افزار نرم

 براي شما بسيار افزار نرمردن با اين کار کرده باشيد، کار ک MS-Word افزار نرمه قبال با کدر صورتي 
ردن کامل ک و بسيار مفيد است، شود مي مشاهده افزار نرمه در اين ک قابليت جالبي .ان خواهد بودآس

رده باشيد، هنگام کاي را در سند خود تايپ  ه قبال واژهک در صورتي . تايپ شده استهاي ار واژهکخود
 آنرا قبول Enterليد کدن  با فشار دايدتوان ميرده و کتايپ آن براي بار دوم، برنامه آنرا براي شما تايپ 

 .دهد مي را نشان افزار نرم اين ۱-۶ تصوير .نيدک
ايد، به  ردهکروسافت ايجاد ک مايWordه توسط واژه پرداز ک مستنداتي را يدتوان مي افزار نرم اين کمکبا 

 .س منتقل نماييدکمحيط لينو
ارآمد نيز به شمار ک HTMLر  ويرايشگک واژه پرداز قابل است، يکه يک عالوه بر اينافزار نرماين 
ه ک مستنداتي . نيز ايجاد و ويرايش نماييدHTML هاي فايل يدتوان مي افزار نرم با استفاده از اين .رود مي

، )Writerفرمت اصلي برنامه  (sxwي ها فرمت با يدتوان مي را کنيد مي ايجاد افزار نرمبوسيله اين 
 ،StarWriter، RTF، PDF، HTML هاي فرمت، XP و۲۰۰۰، ۹۷، ۹۵، ۶ هاي  نسخهWordروسافت کماي

XTML، XMLو متن ذخيره نماييد . 
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   OpenOffice Writer واژه پرداز افزار نرم     ۱-۶تصوير 

 
 بايد يک نسخه از محيط اجرايي جاوا يا OpenOffice.orgهاي مجموعه  براي استفاده کامل از قابليت

Java Runtime Environmentتصارا  را که اخJREشود، روي سيستم خود، قبل از نصب   ناميده مي

OpenOfficeيد از سايت شرکت سان در  آدرس توان ميافزار را  اين نرم. نصب کنيدhttp://www.sun.com 

 .به رايگان دريافت کنيد

 OpenOffice Calc افزار نرم

ار ک Excelه قبال با کدر صورتي  .باشد مي MS-Excel صفحه گسترده مانند افزار نرم ک يافزار نرماين 
 را افزار نرم اين ۲-۶ تصوير. نيز برايتان بسيار ساده خواهد بودافزار نرمردن با اين کار کرده باشيد، ک

 را بخوانيد، Excel افزار نرم مربوط به هاي فايل يدتوان مي افزار نرمه در اين کعالوه بر اين .دهد مينشان 
 هاي سل نسخهکروسافت اک، ماي)Calcفرمت اصلي برنامه  (sxcي ها فرمت  مستندات خود را بايدتوان مي
 . نيز ذخيره نماييدdif و XP، HTML، PDF، XHTML، CVS، StarCalc، dBase، SLK و ۲۰۰۰، ۹۵،۹۷، ۵
  

 

 OpenOffice Calc صفحه گسترده افزار نرم     ۲-۶تصوير 
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 OpenOffice Impress افزار نرم

-MSه بسيار شبيه به ک است Presentation ايجاد مستندات معرفي يا افزار نرم کي نيز افزار نرماين 

PowerPoint ردن با کار ک آشنايي داشته باشيد، افزار نرمه قبال با اين ک در صورتي .باشد ميImpress براي 
 PowerPoint مربوط به هاي فايل يدتوان مي افزار نرم بوسيله اين .شما بسيار آسان خواهد بود

 PowerPointروسافت ک، ماي)Impressفرمت اصلي برنامه  (sxiي ها فرمتروسافت را خوانده و به کماي
 نيز ذخيره Flash وsxd، HTML، PDF، StarDraw، StarImpress، همچنين XP و ۲۰۰۰، ۹۷  هاي نسخه
 . وجود داردافزار نرمي بسيار متنوع نيز در اين ها فرمتان تهيه خروجي تصويري با ک همچنين ام.نماييد

   .دهد مي را نشان افزار نرم اين ۳-۶تصوير 

 

 OpenOffice Impress افزار نرم     ۳-۶تصوير 

 OpenOffice Draw افزار نرم

رده باشيد، مفاهيم اين کار ک Corel Drawال برداري مانند ک رسم اشهاي افزار نرمه با کدر صورتي 
ال و ک انواع نمودارها، اشيدتوان مي افزار نرم با استفاده از اين .ردک خواهيد ک را به آساني درافزار نرم

 ،PDF، همچنين )Drawفرمت اصلي برنامه  (sxdي ها فرمترده و با کدياگرامها را رسم 

HTML،StarDraw، Flash را افزار نرم اين ۴-۶ تصوير .ي بسيار متنوع تصويري ذخيره نماييدها فرمت و 
   .دهد مينشان 

 
هاي گوناگون تصويري، بايد از منوي   و فرمتPDF، XHTMLهاي خاصي مانند  دسترسي به فرمتبراي 

Fileهاي مجموعه   در برنامهOpenOffice بخش ،Exportتوجه داشته باشيد که برخي .  را انتخاب نماييد

 . که قبال ذکر شد، دارندJREهاي اين بخش نياز به محيط  از گزينه

 OpenOffice Mathافزار  نرم

ه کي را هاي فايل .باشد مي در تهيه انواع فرمولها  و درج آنها در مستندات مختلف افزار نرماربرد اين ک
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فرمت ( sxm ، StarMath، MathML يي مانند ها فرمت با يدتوان مي را کنيد مي ايجاد افزار نرمتوسط اين 
 .دهد مي فرمول نشان کر حال تهيه ي را دافزار نرم اين ۵-۶ ذخيره نماييد تصويرPDFو  )اصلی برنامه

 
 

 

 Drawال برداري ک رسم اشافزار نرم     ۴-۶تصوير 

ه ک داراي قابليتهاي فراواني هستند OpenOfficeهاي افزار نرمر شد، مجموعه که در باال ذکهمانطور 
 سيستم کي يافزار نرم همراه با اين مجموعه .امل استکتاب ک کآشنايي با تمام آنها نيازمند مطالعه ي

 براي باز شدن صفحه .نيدک در مواقع لزوم از آن استفاده يدتوان ميه کامل ارائه شده است کراهنماي 
   . را فشار دهيدF1ليد که کافي است کراهنما 

 
باشد که   وجود دارد، کند بودن در اجراي اوليه آن ميOpenOfficeنقطه ضعفي که در مجموعه اداري 

 . سرعت آن کامال مناسب خواهد بود، پس از اجرا شدن ولی. خاص زبان جاوا استهاي اين بدليل خصلت

 س ردهتک اداري موجود بر روي لينوهاي ساير مجموعه

 اداري ديگري نيز همراه با هاي ، واژه پردازها و مجموعهOpenOfficeعالوه بر مجموعه قدرتمند 
، مجموعه اداري AbiWord آنها به واژه پرداز  از بينتوان ميه کاند   ارائه شده۹س ردهت نسخه کلينو

Koffice برنامه رسم دياگرام و فلوچارت ،Dia برنامه صفحه گسترده ، Gnumeric مجموعه مديريت ،
 در زير به معرفي اجمالي برخي .ردک اشاره MrProject و برنامه مديريت پروژه GnuCashمالي شخصي 

 .مپردازي ي ميافزار نرم هاي از اين مجموعه
 اداری و دفتری هاي برنامهي از هاي ، نسخه۹س ردهت ک اداري ارائه شده همراه لينوهاي برنامهعالوه بر 

 به توان ميها   از اين مجموعه.ه بصورت تجاري ارائه شده و بايد خريداري شوندکوجود دارند 
StarOffice 6.0 ه برنامه خواهري کرد ک اشارهOpenOffice طور که قبال نيز اشاره  همان.رود مي به شمار

 .رسد شد، اين مجموعه به همراه کتاب راهنما و پشتيبانی، به قيمت نازلی به فروش مي

 KOfficeمجموعه اداري 

 اين . طراحي شده استKDEي که از نام اين مجموعه پيداست، مخصوص محيط گرافيکهمانطور 
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 هاي برنامهحه گسترده، واژه پرداز،  صفهاي برنامههاي اداري  شامل افزار نرممجموعه شامل انواع 
 رسم انواع نمودار و گراف و برنامه فرمول نويسي هاي برنامهال برداري، ک ترسيم اشهاي برنامهمعرفي، 

 نيست، ولي وجود آن OpenOfficeانات اين مجموعه اداري به اندازه مجموعه ک البته قدرت و ام.است
 نام برد، OpenOffice از آن در مقابل مجموعه توان ميه ک مزيتي .در برخي موارد خالي از لطف نيست

 به طوری که امکان باشد مي KDEو همچنين يکپارچگي کامل با محيط گرافيکی سرعت اجراي بهتر 
 تصوير . وجود داردKDEهايي مانند کتاب آدرس  استفاده بسيار ساده از اطالعات ذخيره شده در برنامه

 از زبان يدتوان مي در اين مجموعه .دهد مي را نشان Kofficeداز مجموعه ، واژه پرKword افزار نرم ۶-۶
   .فارسي نيز استفاده نماييد

 

 OpenOffice Math فرمول نويسي افزار نرم     ۵-۶تصوير 

 Gnumeric صفحه گسترده افزار نرم

ده  برنامه صفحه گسترک طراحي شده است، يGNOMEي که مخصوص محيط گرافيک افزار نرماين 
 توان مي ها فرمت از اين .ي گوناگوني از صفحه گسترده را بخواندها فرمته قادر است ک باشد ميقابل 

 آن را هاي فايل يدتوان مي همچنين .ردک اشاره HTML، dBase، متن، ۱۲۳روسافت، لوتوس کسل مايکبه ا
 ...، متن وXML، HTML، LaTeX، MS-Excel 95 مانند . ذخيره نماييدها فرمتبه طيف وسيعي از 

 Diaبرنامه رسم دياگرام و فلوچارت 

هاي مهندسي از قبيل   برنامه قوي و در عين حال ساده براي رسم انواع دياگرامکاين برنامه ي
، SDL، EML، UMLها،  هاي منطقي، فلوچارت ي، ساختماني، دياگرامکترونيکهاي مدارات ال دياگرام

 اين برنامه قادر است .تري و انواع ديگري از نمودارهاستامپيوک هاي هکي، نقشه شبکتريکمدارات ال
 ذخيره ... و PNG، CGM، EPS، FIG متنوعي مانند هاي نمودارهاي ايجاد شده را بصورت خروجي

  . طراحي شده استGNOMEي ک اين برنامه مخصوص محيط گرافي.نمايد

 GnuCashبرنامه مديريت مالي 

 تمام . استMS-Money و Quickenز مديريت مالي شخصي مانند  برنامه بسيار مجهکاين برنامه نيز ي
 .ردک نيز پيدا خواهيد GnuCashه در اين دو برنامه در اختيار شما قرار داده شده است، در کاناتي کام
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 هاي د دادهتوان مي همچنين . را خوانده و وارد نمايدQuicken افزار نرم هاي فايلاين برنامه قادر است تا 
انات گسترده گزارش گيري مالي، اين برنامه را بسيار ک ام. ذخيره نمايدQuicken فرمت برنامه خود را با

د به صورت جداول ساده تا انواع توان ميه ک(ه گزارشها را کان وجود دارد ک اين ام.ارآمد ميسازدک
حيط  اين برنامه نيز مخصوص م. ذخيره نمودHTML هاي فايل به صورت )ي باشدکنمودارهاي گرافي

   . طراحي شده استGnomeي کگرافي

 

  Koffice از مجموعه اداري Kword افزار نرم     ۶-۶تصوير 
 

 
کنيم که يک برنامه خاص براي يک محيط خاص طراحي شده است، اين به اين  هنگامي که ذکر مي

. اييد اجرا نمKDE است، در GNOMEمعني نيست که مثال نتوانيد يک برنامه را که مخصوص محيط 

به شرطي که هر دو محيط .  اجرا کرد و هم بلعکسGNOMEتوان در محيط   را ميKDEهاي  هم برنامه

 .هاي مربوط به آنها را داشته باشيد گرافيکي را روي سيستم خود نصب کرده باشيد و يا حداقل کتابخانه

 MrProjectبرنامه مديريت پروژه 

د به شما توان ميار داريد، اين برنامه کترل پروژه سر و نکت خود با فعاليتهاي که در شرکدر صورتي 
 اين برنامه هم .کند ميانات مفيدي را ارائه کامل نشده، ولي امکه هنوز ک اين برنامه با اين.ندک کمک

 .دهد مي اين برنامه را نشان ۷-۶ تصوير . ايجاد شده استGNOMEي کمخصوص محيط گرافي

 Geditبرنامه ويرايشگر متن 

 . ويرايشگر متن استفاده نماييدهاي برنامهنيد، بايد از کار ک متني هاي فايله بخواهيد با کتي در صور
، کند مي متني فراهيم هاي فايلانات مناسبي براي ويرايش که در عين ساده بودن، امکي هاي برنامهي از کي

س ردهت ک بوده و ويرايشگر متن پيش گزيده لينوGNOMEه مخصوص محيط ک است Geditبرنامه 
 بر توانيد مي زمان ک بوده و در يMDIاربر اين برنامه بصورت ک رابط .رود مي نيز به شمار ۹نسخه 

 .نيدکار کروي چندين فايل 
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 MrProjectبرنامه مديريت پروژه      ۷-۶تصوير 

 Keditبرنامه ويرايشگر متن 

ردن با اين برنامه نيز بسيار آسان کار ک . برنامه ويرايشگر متني استک يGeditاين برنامه نيز همانند 
 يعني . استSDIه اين برنامه داراي رابط ک دارد در اين است Geditه اين برنامه با برنامه ک تفاوتي .است

 اين برنامه مخصوص محيط .شود مي زمان، چند نسخه از برنامه اجرا کردن چند فايل در يکبراي باز 
   .دهد مي اين برنامه را نشان ۸-۶ تصوير . طراحي شده استKDEي کگرافي

 

 Keditبرنامه ويرايشگر متن      ۸-۶تصوير 

 س ردهتکي لينوک گرافيهاي برنامه

 هاي برنامه نمايش دهنده تصاوير، هاي برنامه تصاوير، هاي ي شامل انواع پردازشگرک گرافيهاي برنامه
 .باشد مي PDF هاي فايل هاي  دوربين ديجيتال و نمايش دهندههاي برنامهن، کتصوير برداري و اس
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 GIMPي کبرنامه گرافي

 به Adobe Photoshopرديد، حتما نام برنامه ک ار ميک ويندوز عامل سيستمه تابحال با کخوب در صورتي 
 با .دهد ميس انجام ک را در محيط لينوAdobe Photoshopار ک GIMP برنامه .گوشتان رسيده است
 ويژه به هاي  جلوه. مختلفي روي انواع تصاوير انجام دهيدهاي  پردازشيدتوان مياستفاده از اين برنامه 

ارشناسان اين برنامه ک برخي .ي ذخيره نماييدکي گرافيها فرمتآنها اضافه نموده و با طيف وسيعي از 
 از Adobe Photoshop اين برنامه نيز مانند .اند  دانستهAdobe Photoshopرا در برخي موارد قويتر از 

 ذخيره XCFرده و تصاوير خود را با فرمت پيش گزيده ک اليه اي براي توليد تصاوير استفاده سيستم
ه کي تعبيه شده است ک گرافيهاي Filter همانند برنامه فتوشاپ، در اين برنامه نيز تعداد زيادي .کند مي
 هاي ات و پيچيدگيانک ام. گوناگون روي تصاوير استفاده نماييدهاي  از آن براي ايجاد جلوهيدتوان مي

  .باشد ميامل کتاب ک کامل آن نياز به يکه براي يادگيري کاين برنامه آنچنان گسترده است 
 .اري آن عادت نداشته باشيدکن است به محيط و سيستم کردن با اين برنامه ممکار کدر ابتداي 

 کليکه با کاز طريق  منويي  اين برنامه بصورت جدا از هم قرار دارند و تمام فرامين را بايد هاي پنجره
رديد به آن عادت کار که مدتي با اين برنامه  ک پس از اين.، صادر نماييدشود ميراست روي تصوير باز 

نيد، به طور ک اگر به تصوير توجه .دهد مي پنجره اصلي اين برنامه را نشان ۹-۶ تصوير .ردکخواهيد 
نيد، ک فايل را در برنامه بارگذاري که يک براي اين. بودحتم تعدادي از ابزارها برايتان بسيار آشنا خواهد

 پس از بارگذاري فايل، عمليات روي آنرا . را انتخاب نماييدOpen بخش Fileه از منوي کافي  است ک
 جالب است بدانيد . راست روي پنجره فايل باز شده انجام دهيدکليک با استفاده از ابزارها و يدتوان مي

ه در ک براي اولين بار جهت استفاده در اين برنامه طراحي و ايجاد شد GTKي کتابخانه گرافيکه ک
ه برنامه ک نتيجه گيري نماييد يدتوان مياز همين خط . شدGNOMEي کنهايت منجر به تولد محيط گرافي

GIMPبرنامه مخصوص محيط ک ي GNOMEتاب با استفاده از کار رفته در اين کتمام تصاوير ب. است
   . پردازش و تنظيم شده اندرافزا نرماين 

  ۹-۶تصوير

 GIMPپنجره اصلي برنامه گرافيکي 

 

 

 GQViewبرنامه نمايش تصوير 

 . نمايش تصاوير استهاي برنامهامپيوترها بايد وجود داشته باشد، که در تمام کي هاي برنامهي از کي
 يدتوان ميه از اين برنامه  با استفاد.رود ميها به شمار   نيز از اين دسته برنامهGQViewبرنامه 

 اين برنامه . مشاهده نماييد...هاي مختلف مانند تمام صفحه و  هاي تصاوير خود را در حالت سيونکلک
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ار نام کردن خودکامل کهاي جالب اين برنامه  ي از قابليتک ي.باشد ميبسيار سريع و خوش دست 
ه در محيط خط فرمان هستيد، کي  همانند وقت.باشد ميتوري کتوري در قسمت تعيين دايرکداير
 از طريق يدتوان مي همچنين .توري ها استفاده نماييدکردن نام دايرکامل ک براي Tabليد ک از يدتوان مي

 جهت ايجاد تغيير و اصالح، GIMPي ديگر مانند ک گرافيهاي برنامهي را به کاين برنامه تصاوير گرافي
اين  ۱۰-۶ تصوير. طراحي شده استGNOMEي کرافي اين برنامه هم مخصوص محيط گ.ارسال نماييد

   .دهد ميبرنامه را نشان 

 

 GQView برنامه نمايش تصوير     ۱۰-۶تصوير 

 KViewبرنامه نمايش تصوير  

ه مخصوص محيط کي است ک برنامه نمايش تصاوير گرافيک يGQViewاين برنامه نيز مانند برنامه 
 GQViewانات و خوش دستي اين برنامه به اندازه برنامه ک البته ام. طراحي شده استKDEي کگرافي

 در اين برنامه .سازد ن تصاوير اين برنامه را ارزشمند ميکاناتي مانند  قابليت اسک ولي ام.نيست
 . تعريف نماييدimage list براي نمايش تعداد زيادي فايل، يدتوان مي

 KSnapshotبرنامه تصوير برداري  

 با استفاده . باز روي آن طراحي شده استهاي برنامه و KDEار کن تصوير از ميز اين برنامه براي گرفت
ارهاي ک اين برنامه براي انجام .س بگيريدکار عک از هر پنجره روي ميز يدتوان مياز اين برنامه 

يز  مستقيما آنرا به چاپگر نيدتوان مي غير از ذخيره تصوير، .باشد ميتحقيقاتي و نويسندگان بسيار مفيد 
 من مجبور شدم .س بگيريدک به سادگي از خود اين برنامه عيدتوان ميه نکته جالب اينک ن.نيدکارسال 

 همانطور .دهد مي اين برنامه را نشان ۱۱-۶ تصوير .نمکار، دو نسخه از اين برنامه را اجرا کبراي اين 
 . طراحي شده استKDEي که متوجه شده ايد، اين برنامه براي محيط گرافيک

 KiconEditرنامه ويرايش آيکون ب

ه مخصوص کون است ک برنامه ويرايش و ايجاد آيکه از اسم آن پيداست، يکاين برنامه همانطور 
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هاي ايجاد شده را با  ونک آيتوانيد مي با استفاده از اين برنامه . طراحي شده استKDEي کمحيط گرافي
اربر اين برنامه بسيار ساده ک رابط .ماييد ذخيره نJPEG و PNG، XPM، ICOي مختلفي مانند ها فرمت

   .دهد مي اين برنامه را نشان ۱۲-۶ تصوير .باشد ميردن با آن آسان کار کبوده و 

 
 هر دو Konquerorهاي ناتيلوس و  اکنون که نوبت به نمايش تصاوير رسيده است ، بايد بدانيد که برنامه

توانند شما را از نياز به هر گونه برنامه ديگري بي نياز  ميقابليتهاي فراواني در نمايش تصاوير دارند که 

توانيد با استفاده از آن   که ميQuickShow با قابليت ارزشمند Konquerorمخصوصا برنامه . نمايند

 .تصاوير موجود در يک دايرکتوري را يکي پس از ديگري مرور نماييد

  
  ۱۱-۶تصوير

 Ksnapshotبرنامه تصوير برداري 

 

 

 PDF هاي فايل، نمايش دهنده Xpdfبرنامه 

 هاي فايلگزيده   اين برنامه نمايش دهنده پيش.باشد مي PDF هاي فايل نمايش دهنده کاين برنامه ي
PDFه با استفاده از کاربر ساده است ک رابط ک اين برنامه داراي ي. است۹س ردهت نسخه ک در لينو
 با تايپ شماره صفحه، يدتوان مي همچنين .نيدکت ک حرPDF در فايل يدتوان مي محيا شده، هاي دگمه

 که بسيار سريع و سبک اين برنامه اين است هاي  از ويژگي. صفحه خاص جابجا شويدکمستقيما به ي
    .شود مياجرا 
  ۱۲-۶تصوير

 KiconEditبرنامه ويرايشگر آيکون 
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براي گرفتن عکس از کل ميز . د ندارد برنامه اي جداگانه براي گرفتن تصاوير وجوGNOMEدر محيط 

براي گرفتن عکس از يک پنجره خاص، از ترکيب کليدهاي .  را فشار دهيدPrint Screenکار بايد کليد 

Alt+Print Screenشود که توسط آن  پس از فشردن اين کليدها، پنجره کوچکي باز مي.  استفاده نماييد

 .توانيد تصوير خود را ذخيره نماييد مي

  

 
همانطور .  پي برده باشيدKDE و GNOMEهاي کاربردي  ممکن است تا بحال به شيوه نامگذاري برنامه

هاي مخصوص محيط   و برنامهG معموال با حرف GNOMEهاي مخصوص  که توجه داشته ايد، برنامه

KDE با حرف Kلينوکس هاي کاربردي را براي  خواهيد از اينترنت برنامه هنگامي که مي.شوند  آغاز مي

 .تواند به شما کمک کند جستجو کنيد، اطالع از اين نکته مي

 PDF هاي فايل، نمايش دهنده KGhostViewبرنامه 

 در اين برنامه . استPDF هاي فايلردن با کار ک برنامه بسيار عالي و خوش دست براي کاين برنامه ي
رده و به راحتي در فايل باز ک مشاهده نار پنجره برنامهک تمام صفحات موجود در فايل را در يدتوان مي

ه اين کاناتي ک ام. طراحي شده استKDEي ک اين برنامه مخصوص محيط گرافي.ت نماييدکشده حر
 .دهد مي اين برنامه را نشان ۱۳-۶تصوير . استXpdf، بيشتر از برنامه کند ميبرنامه ارائه 

 PDF هاي فايل، نمايش دهنده GNOME GhostViewبرنامه 

 . استKGhostViewاناتي مشابه که داراي امک باشد مي PDF هاي فايل نمايش دهنده کرنامه نيز ياين ب
 . ايجاد شده استGNOMEي کاين برنامه مخصوص محيط گرافي

 GTKamبرنامه دوربين ديجيتال 

 گرفته رده و تصاويرکامپيوترتان تعريف ک دوربين ديجيتال خود را در يدتوان ميبا استفاده از اين برنامه 
 طراحي GNOMEي ک اين برنامه مخصوص محيط گرافي.امپيوتر منتقل نماييدکشده روي آنرا به روي 

   .دنک اين برنامه قادر است طيف وسيعي از انواع دوربينهاي ديجيتال را شناسايي .شده است
  ۱۳-۶تصوير

نمِايش برنامه 
KGhostView 
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 س ردهتک چند رسانه اي لينوهاي برنامه
هاي صوتي قدرتمند،  ارتک  انواع .اند امال در هم آميختهکرسانه اي  آوري چند امپيوترها و فنکزه امرو

 ايستگاه کامپيوتر را تبديل به يک، بلندگوهاي قوي و مانيتورهاي بزرگ، DVD و CDدرايوهاي 
تن در هايي براي گف ي نيز براي موفقيت بايد حرفعامل سيستم هر مسلما .رده استکسرگرمي خانگي 

س کاي همراه با لينو   چند رسانههاي برنامه در اين بخش به معرفي برخي .اين بخش نيز داشته باشد
 مورد توضيح، به صورت استاندارد همراه لينوکس هاي برنامهالبته برخي از  .پردازيم  مي۹ردهت  نسخه 

 . ارائه نشده اند و بايد آنها را از اينترنت دريافت نماييد۹ردهت 

 GNOME CDي صوتي ها ديسکمه پخش برنا

 ک ديسکه يک هنگامي . است عهده دار۹س ردهت ک صوتي را در لينوهاي CDاين برنامه وظيفه پخش 
CDتصوير .کند ميار شروع به اجرا کامه بصورت خودـرنـدهيد، اين ب  صوتي را در دستگاه قرار مي  

   .دهد مي اين برنامه را نمايش ۶-۱۴
  ۱۴-۶تصوير

 Gnome CD برنامه

 

 

 Gmixerبرنامه تنظيم صوت 

ارت صوتي و همچنين ک مختلف هاي ننده سطح و ميزان صدا براي خروجيک تنظيم کاين برنامه ي
 يدتوان مي . موجود در ويندوز استVolume Controlامال مشابه ک اين برنامه .روفون استکصداي مي

 اين ۱۵-۶  تصوير .حذف يا اضافه نماييد مختلف را مطابق نياز خود هاي انواع تنظيمات خروجي
   .دهد ميبرنامه را نشان 

  ۱۵-۶تصوير

 Gmixerبرنامه تنظيم صداي 

 

 

 Kmixبرنامه تنظيم صورت 

  .باشد مي KDEي ک ولي براي محيط گرافيGmixerاين برنامه مشابه برنامه تنظيم صوت 

 MP3ننده ک پخش ک ، يXMMSبرنامه 

 است، گزاف mp3مروزه پر طرفدارترين فرمت موسيقي ديجيتال فرمت ه اکه بگوييم کدر صورتي 
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 سخت خود نگهداري ک روي ديسmp3س حداقل چند صد مگابايت موسيقي ک امروزه هر .ايم نگفته
 اين برنامه محبوب .ايد  آشنايي داشتهwinampننده ک در محيط ويندوز شما حتما با برنامه پخش .کند مي
  . بسيار مختلف، طرافداران زيادي داردهاي نندهکجود پخش  امروزه نيز با وکوچکو 

 جاي . طراحي شده استwinampه عينا شبيه برنامه ک وجود دارد XMMSس برنامه اي به نام کدر لينو
 واقعا با کنيد مير که فکسان بوده و بقدري شبيه آن است ک يwinampليدهاي ميانبر آن با برنامه کتمام 

winamp همانند برنامه .کنيد ميار ک winamp برنامه ،XMMS نيز داراي Plugin ها و Skin متنوعي هاي 
 هاي س ردهت نسخهک است، ولي متاسفانه در لينوmp3ننده ک پخش ک يXMMSه برنامه ک با اين.است

 فايل Decder ک دليل آن عدم ارائه ي. استفاده نماييدmp3 هاي فايلتوانيد از آن براي پخش   نمي۹ و ۸
mp3 ي از که يکل ک براي حل اين مش.باشد ميپي رايت آن کت ردهت بدليل تغيير حق کتوسط شر

افي است به سايت کس ردهت است، کاربران لينوکبيشترين سواالت پرسيده شده توسط 
http://xmms.org هاي رده و بستهک مراجعه rpm اين Decder دهاي منبع کل ک و ياXMMS را دريافت 

 اين ۱۶-۴ تصوير . خود لذت ببريدmp3 هاي فايل از يدتوان ميار کپس از اين  .نيدکرده و نصب ک
    .دهد ميبرنامه را نشان 

  ۱۶-۶تصوير

 XMMSبرنامه پخش کننده  

 

 

 Gripبرنامه 

 . است... و mp3 صوتي به فرمت هاي CDاربران زياد انجام ميدهند، تبديل که امروزه کارهايي کي از کي
 تبديل wave و mp3ي مانند  يها فرمتي صوتي خود را به ها ديسک يدتوان مي برنامه با استفاده از اين

ي از ک ي. مربوطه روي سيستم نصب شده باشدEncoder افزار نرمار بايد ک البته براي اين .نماييد
Encoder ار ک مناسب براي اين هايLameبا استفاده از برنامه . نام داردLame هم  در خط فرمانيدتوان مي 

 .نيدکامپايل و نصب کرده، ک آنرا از اينترنت دريافت يدتوان مي  . نماييدmp3 خود را تبديل به هاي فايل

 KsCDي صوتي ها ديسکبرنامه پخش 

ي صوتي در اين محيط ها ديسک طراحي شده است، وظيفه پخش KDEه مخصوص محيط کاين برنامه 
هاي اطالعاتي کهمچون دريافت ليست آلبومها از بان جالبي هاي  اين برنامه قابليت.را بر عهده دارد

 .موجود در اينترنت را داراست

 Xineبرنامه پخش ويدئوي 

 .ننده بدرد بخور ويدئو ارائه نشده استک، هيچ پخش ۹نسخه  س ردهتکمتاسفانه همراه با بسته لينو
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 ويدئوي زيادي ايه نندهک پخش .س در اين زمينه داراي ضعف استکه لينوکاين به اين معني نيست 
 اين . استXineننده پيشرفته و حرفه اي کي از بهترين آنها پخش که يکاند  س ارائه شدهکبراي لينو

 هاي نندهکمند به پخش  ه افراد عالقهکانات و تنظيمات گسترده اي است کننده داراي چنان امکپخش 
 ،mp3، VCDي صوتي، ها ديسکواع  اين برنامه قادر است تا ان.ويدئويي از آن بسياز لذت خواهند برد

DVD و حتي Digital TVرا نيز پخش نمايد .  
ارهايي مانند کليد کليدهاي ميانبر صفحع ک با استفاده از يدتوان ميهنگامي پخش فيلم با اين برنامه 

 . را انجام دهيد...س از  فيلم، تنطيم رنگ و روشنايي وکپخش سريع، آهسته، بزرگنمايي تصوير، تهيه ع
 براي اين .رسد  به اطالع شما ميOSD کدهيد، توسط ي ه هنگام پخش انجام ميکليه عملياتي را ک

  . متنوعي تهيه نماييدهاي Skin يدتوان مي XMMSبرنامه مانند برنامه 
ه ک جالب است بدانيد .يل شده استکار بر تشکاي و رابط  تابخانهک هاي فايلاين برنامه از دو بخش 

 مختلف هاي ي براي محيطهاي  اقدام به نوشتن رابطXine هاي تابخانهکبا استفاده از هاي مختلفي  گروه
 رابط استاندارد برنامه را دريافت و يدتوان مي البته شما اجباري به استفاده از آنها نداريد و .نموده اند

 در .دهاي منبع موجود استک و هم بصورت rpm هاي ننده هم بصورت بستهک اين پخش .نصب نماييد
 اين برنامه .آنرا نصب نماييد) gui(اربر کنيد و سپس رابط ک آنرا نصب libهر صورت ابتدا بايد بسته 

 و يا http://xinehq.de براي دريافت آن بايد به سايت .متر از پنج مگابايت حجم داردکمجموعا 
http://xine.sf.netدهد ميگزيده نشان   اين برنامه را با پوسته پيش۱۷-۶ تصوير . مراجعه نماييد.   

 

 Xineبرنامه پخش ويدئوي      ۱۷-۶تصوير 

 س ردهتکي داده اي و چند رسانه اي در لينوها ديسکايجاد 

 توليد هاي ها و داده  نويس و همچنين افزايش حجم برنامهCDهاي دستگاهاي  اهش قيمتکامروزه با 
ه ک مخصوصا اين.رسد به نظر ميامپيوتر ضروري ک نويس بر روي هر CD دستگاه کشده، وجود ي
  .امپيوترهاي دور از هم دائما جابجا نماييدکها را بين  بخواهيد داده

 بدليل . وجود داردکاي براي ايجاد ديس انات گستردهکها، ام عامل سيستمس هم مانند ساير کدر لينو
 و کنيم ميي س ردهت به تفضيل بررسکي ليزري را در لينوها ديسکاهميت موضوع، چگونگي ايجاد 

 .های گرافيکي مخصوص ايجاد ديسک آشنا خواهيد شد در پِايان نيز با تعدادي از برنامه

 CDاستفاده از خط فرمان براي نوشتن و ايجاد 

س هم در ک لينو.ي پر رمز و راز و دردسر ساز استعامل سيستم از خط فرمان در هر CDردن ک ايجاد
 .شوند مي توزيع iso هاي فايلس با استفاده از کهاي لينوافزار نرم  تعداد زيادي از.اين ميان استثنا نيست
ي خود را با ها ديسک به سادگي يدتوان مي را ياد بگيريد، CDه نحوه نوشتن کبنابراين در صورتي 

 .نيدک ايزو ايجاد هاي فايلاستفاده از اين 
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 اين دو فرمان .ردکخواهيم  استفاده CD براي ايجاد cdrecord و mkisofsدر اين بخش از دو فرمان 
ه قرار ک CD تصوير از ک يmkisofs فرمان .س عهده دار هستندک ها را در لينوCDمسئوليت اصلي ايجاد 

 .کند مي ايجاد ISO9660/JOLIET/HFSپي شود با فرمت فايل کاست 
 :مار هستند چند اصطالح را توضيح دهيک تازه CDه در دنياي ايجاد  کساني کاجازه دهيد براي 

•  CD-R : ان نوشتن روي آنها وجود داردکبار امک ي.ي قابل نوشتنها ديسک. 

•  CD-RW : بيشتر درايوهاي . وجود داردها ديسکردن و نوشتن دوباره روي اين ک کان نوشتن و پاکام 

 . را ندارندها ديسکان خواندن اين نوع کقديمي ام

•  CD نه بوسيله نور ليزرندشو ميبه صورت پرس شده توليد ) نقره اي( تجاري هاي . 

•  Yellow Book : ي کفرمت فيزيCD حاوي دادههاي . 

•  Orange Book : يها ديسکي کفرمت فيزي CD-R. 

•  ISO9660 : 8.3 هاي فايلان ايجاد ک با ام.استاندارد قديمي فرمت فايل . 

•  Rock Ridge :  اضافاتي براي استانداردISO9660 وجود ها لينک ان داشتنکس امکه در سيستمهاي يونيک 

ه کس هنگامي ک خصوصيات فايل يوني.شوند مييت و خصوصيات فايل حفظ کداشته و تمام اطالعات مال

 .، نمايش داده نمي شودشوند مي در ويندوز خوانده ها ديسکاين 

•  Joliet : روسافت براي استاندارد کاضافات مايISO9660 .ترهاي کاراکارگيري کان بک با اين اضافات ام

 . وجود داردها ديسکد و نام بلند فايل در کيوني

•  El Torito : ي قابل بوتها ديسکرمت ف. 

•  HFS : ينتاشکسيستم فايل اصلي م. 

•  Multisession :  امل در چندين نوبت که هنوز پر نشده است، تا پر شدن کي ک در ديستوان ميبا اين قابليت

 .قبلي بسته نشده باشد در دفعات که ديسک به شرطي .ردکاقدام به نوشتن داده 

 سکازي لينوکشبيه ساز اس

 درايوهاي مبتني بر پورت .نيدک استفاده IDE/ATAPI و يا SCSI از درايوهاي يدتوان ميس کدر لينو
 اين دو .ند هستندک هم USB درايوهاي مبتني بر . برايتان جز دردسر واذيت چيزي نخواهند بودموازی

 USB 2.0 البته شانس شما با درايوهاي جديد .يباني نمي شوندس پشتکدام به خوبي در لينوکنوع هيچ
 .بيشتر خواهد بود

 هستند، مقداري تنظيم  نويسCDدرايوهای ه عمومي ترين ک IDE/ATAPIارگيري درايوهاي کبراي ب
 تان اين تنظيمات قبال انجام شده است يا نه، دستور زير را سکه ببينيد در لينوک براي اين.بايد انجام دهيد

 :نيدکتايپ در ترمينال 
$ cdrecord -scanbus 

ار ديگري که درايو رايتر شما نمايش داده شد، همه چيز آماده است و نياز به انجام کدر صورتي 
ه نام درايوهاي نصب شده ک ابتدا بايد ببينيد .ي انجام دهيدکوچک در غير اينصورت بايد تنظيم .نداريد

 :نيدکر دستور زير را تايپ اک براي اين .امپيوترتان چيستکدر 
$ dmesg | grep '^hd.:' 

 :ردکخروجي مشابه زير دريافت خواهيد 
hda: WDC WD400EB-00CPF0, ATA DISK drive 

hdb: CD-W58E, ATAPI CD/DVD-ROM drive 

hdc: GCR-8521B, ATAPI CD/DVD-ROM drive 
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ارگيري اين دو ک براي ب. استhdc  معموليCD و درايو hdb نويس ما CDخوب در اينجا نام دستگاه 
 براي .ازي قرار دهيدکس بايد آنها را در حالت شبيه سازي اسک در لينوCDارهاي نوشتن کدرايو براي 

 :ار کاين 
ربندي آن يعني ک دو خط زير را به آخرفايل پي،کنيد مي ليلو استفاده  مدير بوته ازکدر صورتي 
etc/lilo.conf نيدک اضافه: 

append="hdb=ide-scsi" 

append="hdc=ide-scsi" 

 در . انجام دهيدvi ويرايشگر متني مانند  يک هستيد و با استفاده ازريشهاربر که کار را در حالتي کاين 
 ) است۹گزيده لينوکس ردهت  که مِدير بوت پيش (کنيد مي گراب استفاده  مدير بوته ازکصورتي 

 :نيدک خط زير را اضافه kernel در پايان خط etc/grub.confبايد در فايل 
hdb=ide-scsi hdc=ide-scsi 

ه فقط نام ک بلکند ميرد آنها ايجاد نکازي تغييري در عملکقرار دادن درايوها در حالت شبيه سازي اس
 :نيدکرده و مجددا فرمان زير را تايپ کامپيوترتان را بوت ک حال .ردکآنها تغيير خواهد 

$ cdrecord -scanbus 

 :رديد همه چيز درست استکه خروجي مانند زير دريافت کدر صورتي 
Cdrecord 2.0 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 Jurg Schilling 

Linux sg driver version: 3.1.24 

Using libscg version 'schily-0.7' 

cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (schily – 

Red Hat-scsi-linux-sg.c-1.75-RH '@(#)scsi-linux-sg.c  1.75 02/10/21 

Copyright 1997 J. Schilling'). 

scsibus0: 

        0,0,0     0) 'TEAC    ' 'CD-W58E         ' '1.0A' Removable CD-ROM 

        0,1,0     1) 'HL-DT-ST' 'CD-ROM GCR-8521B' '1.00' Removable CD-ROM   

 
مثال در خواندن و . کنند  در حالت شبيه ساز اسکازي درست عمل نميCD-ROMبرخي از درايوهاي 

در صورتي که با چنين مشکلي برخورد کرديد، فقط . شوند  دچار مشکل ميCDهاي  بازکردن ديسک

 . را از اين حالت خارج نماييدCD-ROMدرايو 

 ISO هاي فايلايجاد 

 را بايد در دو مرحله CDرديد، نوشتن کر براي نوشته شدن را انتخاب  مورد نظهاي فايله کپس از اين
 مثال زير . cdrecord و سپس رايت آن توسط دستورmkisofs ايجاد فايل ايزو توسط دستور .انجام دهيد

 :دهد مي فايل ايزو را نشان کنحوه ايجاد ي
$ mkisofs -o test.iso -Jrv -V test_disk /home/alan/ 

 :در مثال باال
 .کند مي نام فايل ايزو را مشخص o گزينه  •

 .کند مي براي سازگاري با ويندوز استفاده Joliet از استاندارد نامگذاري J گزينه  •

 .کند ميس استفاده کس و يونيک براي سازگاري با لينوRock Ridge از استاندارد نامگذاري r گزينه  •

 .  استverbose حالت v گزينه  •

 .شود مي نمايش داده Windows Explorerه در ک کند مي ايجاد ک نام براي ديسک يV گزينه  •

 .شود ميه از آنها فايل ايزو تهيه کي است هاي فايل گزينه آخر مسير  •
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رده و ک) mount( فايل سيستم متصلک آنرا مانند ييدتوان مي به اتمام رسيد، isoه ايجاد فايل کپس از اين
 :نيد کصحت محتويات آنرا بررسي 

$ mkdir /test_iso 

$ mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 test.iso /test_iso 

 CDنوشتن 

 .نيمک نويس خود را پيدا CD ابتدا بايد آدرس درايو . شيريني استک به آساني خوردن يکنوشتن ديس
 براي شروع نوشتن .ست ا0,0,0رديد، آدرس درايو ما که در باال مشاهده ک cdrecord -scanbusدر دستور 

 :نيدک دستور زير را تايپ کديس
$ cdrecord -v -eject speed=8 dev=0,0,0 test.iso 

 :در دستور باال
 . استVerbose حالت v گزينه  •

 .کند مي را از درايو خارج ک پس از اتمام رايت، ديسeject گزينه  •

 .کند مي سرعت رايت را مشخص speed گزينه  •

 .کند ميايتر را مشخص  آدرس رdev گزينه  •

 . گزينه پاياني هم نام فايل ايزو است •

هاي   عموما در دستگاه.ها قابل خواندن خواهد بود ه در تمام پالتفورمکي کخوب اين هم راه ايجاد ديس
 CDشود ولي با اين حال بهتر است هنگام نوشتن   ار چندان از منابع سيستم استفاده نميکسريع، هنگام 

 در کهاي پايين تر از سرريز بافر و سوختن ديس  استفاده از سرعت.اي ديگر نپردازيدارهکبه انجام 
ه از ک هستند Burn-Proofنولوژي به نام ک درايوهاي جديد داراي ت.کند ميدرايوهاي قديمي جلوگيري 

 .شود  باعث جلوگيری از سريز بافر میBurn-Proof .وردآ اين امر جلوگيري به عمل مي

 کپي ديسک

 :نيدک از دستور زير استفاده يدتوان مي نويس CD به CD-ROM از درايو CD کپي مستقيم يکي برا
$ cdrecord -v dev=0,0,0 speed=4 -isosize /dev/scd0 

ن است ايجاد کاين راه سريع است ولي مم! ند انجام ندهيدک دستگاه قديمي و کار را در يکالبته اين 
 : سخت و سپس رايت آن استک در ديسکي محتويات ديسپک راه بهتر و امن تر .ندکال کاش

$ mount /cdrom 

$ dd if=/dev/scd0 of=/tmp/diskfile.iso 

$ cdrecord dev=0,0,0 speed=8 fs=8m -v -eject -dummy /tmp/diskfile.iso 

 :در مثال باال
 . هرچه بيشتر بهتر.کند مي سايز بافر را تعيين fs=8m گزينه  •

 .شود مي انجام شتنال، نوکرده و در صورت نبود اشکتدا حالت نوشتن را شبيه سازي  ابdummy گزينه  •

 Multisessionي ها ديسک

 با استفاده از ها ديسک ايجاد اين نوع .نيدک را تا پر شدن، در چندين نوبت رايت ها ديسک يدتوان مي
 : خط فرمان هم وجود داردان انجام آن باک آسانتر خواهد بود ولي امCDي نوشتن ک گرافيهاي برنامه

$ cdrecord -v -eject speed=8 dev=0,0,0 -multi test.iso 

 در آينده نيز به آن اطالعات اضافه يدتوان مي در پايان نوشتن باز گذاشته شده و ک ديسmultiبا گزينه 
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 بايد ISOل نيد، ابتدا قبل از ايجاد فايک اطالعات اضافه ک مجددا با ديسخواهيد ميه ک هنگامي .نيدک
ار از دستور زير ک براي اين .شود مي شروع که فضاي خالي از چه قسمتي از ديسکنيد کمشخص 

 :نيدکاستفاده 
$ cdrecord dev=0,0,0 -msinfo  

0,27139 

 سپس فرمان زير را .نيد در درايو قرار داشته باشدک اطالعات به آن اضافه خواهيد ميه کي کحتما ديس
 :نيدکو تايپ براي ايجاد فايل ايز

$ mkisofs -o test2.iso -Jr -V Session2 -C 0,27139 -M 0,0,0 /files/path/ 

 :ار آسانتر شودکنيد تا کيب ک دو دستور باال را با هم تريدتوان ميو يا 
$ mkisofs -o test2.iso -Jr -V Session2 -C `cdrecord dev=0,0,0 -msinfo` -M 

0,0,0 /files/path/ 

 mkisofs از دو دستور .س بسيار قوي و انعطاف پذير استک با استفاده از خط فرمان لينوکنوشتن ديس
 هاي برنامهه ک توجه داشته باشيد .نيدک نيز استفاده DVDي ها ديسک براي رايت يدتوان مي cdrecordو 

ان  ولي شما در خط فرم.س وجود دارندک همراه با و خارج از لينوCDي زيادي براي نوشتن کگرافي
ار کي راحتي ک گرافيهاي برنامهه در کنيد در حالي ک بسيار قدرتمندتر و انعطاف پذيرتر عمل يدتوان مي

  . مي پردازيمCD براي نوشتن ۹س ردهت کدارد لينواندر ادامه به معرفي ابزارهاي است .بيشتر است

 CD Creatorابزار 

 يدتوان مي با استفاده از اين ابزار .رود مياين ابزار در حقيقت بخشي از مدير فايل ناتيلوس به شمار 
 خام درون درايو ک ديسکافي است يک براي استفاده از آن .نيدکاي خود را ايجاد  ي دادهها ديسک

 burnلمه  ک را انتخاب نماييد و يا در بخش آدرس ناتيلوس CD Creator بخش Goگذاشته يا از منوي 
شيدن و ک با استفاده از يدتوان مي فعال شده و CD Creatorا، ابزار ارهکي از اين ک با انجام ي.نيدکرا تايپ 

ها، روي دگمه   پس اتمام قرار دادن فايل. مورد نظرتان را در پنجره آن قرار دهيدهاي فايلانداختن، 
Write To CD نيد تا پنجره مربوط به نوشتن ک کليکCDبرخي يدتوان مي در اين پنجره . باز شود 

 پس از اتمام روي دگمه .نيدک را تعيين ک نويس و سرعت نوشتن و نام ديسCDدستگاه تنظيمات مانند 
Write Files To CD نيد تا عمليات نوشتن ک کليکCDبا يدتوان ميه کاري است ک اين تمام . شروع شود 

    .دهد مي اين ابزار را نشان ۱۸-۶ تصوير . ساده و مختصر.اين ابزار انجام دهيد
  ۱۸-۶تصوير

 CD Creatorار ابز

 

 



 ۹ لينوکس ردهت کتاب آموزشی              

 
۱۵۸

 X-CD Roast کبرنامه نوشتن ديس

افي ک براي اجراي آن .باشد مي ها ديسکپي انواع کي قوي براي ايجاد و ک برنامه گرافيکاين برنامه ي
 اين برنامه به همراه . را انتخاب نماييدCD Writer و سپس System Toolsاست از منوي اصلي، قسمت 

 آن را از سايت هاي  جديدترين نسخهيدتوان ميد ولي  وجود دار۹س ردهت نسخه کلينو
http://www.xcdroast.orgبايد کنيد ميه اين برنامه را براي اولين بار اجرا ک هنگامي . تهيه نماييد ،

 کليک Setup براي ورود به بخش تنظيمات برنامه، بايد روي دگمه .مقداري تنظيمات در آن انجام دهيد
ه برنامه قبل از آغاز نوشتن ايجاد ک است iso هاي فايلنظيمات آن محل ذخيره ي از مهمترين تک ي.نيدک

 HD اين قسمت در بخش . مگابايت است۷۰۰، حداقل باشد ميار الزم که براي اين ک فضايي .کند مي

Settingsقرار دارد . 
ه مربوط  پنجر.نيدک کليک Duplicate CD در منوي اصلي برنامه روي دگمه ک ديسکردن يکپي کبراي 

 در مورد .نيدک کليک Read CD، روي دگمه ک براي خواندن محتويات ديس. باز خواهد شدCDپي کبه 
ها داشته باشيد و  ک، پيش نمايشي از تراPlay Audio Tracks روي کليک با يدتوان مي صوتي يها ديسک

 پس از اتمام روي .نماييده الزم نداريد، حذف کهايي را  ک ترايدتوان مي Delete Tracksبا استفاده از 
Write CD ار پنجره تنظيمات نوشتن ک با اين .نيدک کليکCD سرعت يدتوان ميه در آن ک باز خواهد شد 

  .نيدک کليک Write CD پس از اتمام روي . را تنظيم نماييد...نوشتن، وضعيت نوشتن و 
پي ک عهده گرفن فرايند تهيه ، برشوند مي نويس بسيار مفيد واقع CDه دستگاههاي کي از مواردي کي

 جديد، CD کال تهيه يکار و يا ک براي انجام اين . سخت استکپشتيبان از اطالعات موجود در ديس
نيد تا ک کليک Msster CDسپس بر روي دگمه .نيدک کليک Create CDدر منوي اصلي برنامه روي 

 يدتوان ميي درختي موجود،  با استفاده از نما. جديد باز شودکتنظيمات مربوط به ايجاد ديس
توري کافي است فايل يا دايرک . اضافه نماييدک مورد نظر خود را به ديسهاي فايلتوري ها و کداير

 مورد نظر خود را هاي فايله تمام ک پس از اين.نيدک کليک Addمورد نظر خود را انتخاب نموده و روي 
رده و سپس ک کليک Calculate Sizeابتدا روي  .نيدک کليک Create Session/imageاضافه نموديد، روي 

  . ايجاد شودک مربوط به اطالعات ديسisoنيد تا فايل ک کليک Master to Image Fileروي 
 .نيدک کليک Layout Tracksار روي ک پس از اين .نيدک کليک Write Tracks، روي کبراي نوشتن ديس

 آنرا انتخاب .شود مي نمايش داده Image Informationه در بخش قبل ايجاد شد، در قسمت ک isoفايل 
 Accept Track سپس روي دگمه .نيد تا براي نوشته شدن انتخاب گردد ک کليک Addرده و روي ک

Layout در پايان روي .نيدک کليک Write Tracks برنامه ۱۹-۶ تصوير . نوشته شود کنيد تا ديسک کليک 
X-CD Roast دهد مي را نشان.  

 براي مثال، .هاي آن تبديل شده اندافزار نرمس و ک استاندارد براي توزيع لينوکنون به يک اiso هاي فايل
ه ک در صورتي . مربوطه دانلود نماييدftp از سايت iso هاي فايل به صورت يدتوان ميس ردهت را کلينو

ه در کيري افي است آنرا به مسک، CD از قبل تهيه شده داريد، براي نوشتن آن روي iso فايل کي
رده ک کليک Create CDرده و در منوي اصلي برنامه روي کرديد، منتقل ک تعيين X-CD Roastتنظيمات 

 ، در iso فايل .نيدک کليک Layout Tracksار روي کپس از اين  . کليک کنيد Write Tracksو سپس روي 
 سپس روي .نيدک کليک Addرده و روي ک آنرا انتخاب .شود مي نمايش داده Image Informationقسمت 
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    . نوشته شودک ديسنيد تاک کليک Write Tracks در پايان روي .نيدک کليک Accept Track Layoutدگمه 

 

  X-CD Roastبرنامه      ۱۹-۶تصوير 
 

 
 نويس خود CD استفاده نماييد، بايد قبل از آن درايو CDاز هر برنامه گرافيکي يا متني که براي نوشتن 

توانيد از  ها نمي در غير اين صورت، در هيچکدام از اين برنامه. ر حالت شبيه ساز اسکازي قرار دهيدرا د

چگونگي قرار دادن درايو در حالت شبيه ساز اسکازي در قسمت چگونگي نوشتن . آن استفاده نماييد

CDبا استفاده از ابزارهاي متني، شرح داده شد . 

 س ردهت کي لينوها بازي
ي ها بازي، ۱۹۷۰ در دهه .امپيوترهاستک افزار سختاي از پيشرفت  امپيوتري آيينهکي ها ازيبپيشرفت 

هاي مبتني بر  ند ترمينالکان اجراي آنها روي اتصاالت کس ساده بودند و امکاوليه سيستمهاي يوني
 هک هستند کامل شامل انيميشن، صوت و گرافيک مجموعه اي ها بازيامروزه  .تر وجود داشتکاراک

 .دهند امپيوتر را نشان ميکلي پيشرفت صنعت کبطور 
 امروزه هنوز .ها باشد س به خانهکد دروازه ورود لينوتوان ميامپيوتري کي ها بازيبه عقيده برخي، 

   .شوند مي جديدي براي آن ايجاد يها بازي هستند ولي هر روز کس اندکي عمومي براي لينوها بازي

 سکي لينوها ازيببدست آوردن اطالعات در مورد 

يي براي ها لينکس و همچنين دسترسي به کي لينوها بازيبراي بدست آوردن اخبار در مورد آخرين 
 : برخي از آنها عبارتند از. متعددي موجود هستندهاي سايتدانلود آنها، 

اين سايت حاوي اخبار در مورد  : http://happypenguin.org با آدرس The Linux Game Tome سايت  •

 به اخبار ساير ها لينک معموال . بازي استهاي سايتيي به ساير ها لينکس و داراي کي لينوها بازي

 .اند نيز ارائه شده است  بررسي شدهه جديدا ارتقا يافته وکيي ها بازي از ي ليست. بازي استهاي سايت
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رد تا آخرين ک خواهد کمکاين سايت به شما  : http://linuxgames.orgس با آدرس کي لينوها بازي سايت  •

يي به راهنماهاي مختلف و سواالت ها لينک .ي مورد نظرتان بدست آوريدها بازياطالعات را در مورد 

 .س وجود داردکي لينوها بازي انجمن براي بحث و تبادل نظر در مورد کپرسيده شده و همچنين ي

 .س نيز فراهم شده استکي لينوها بازي هاي سايتيي به ساير ها لينک

يي براي ها لينکدر اين سايت اطالعات و  : http://idsoftware.com/archives با آدرس id Software سايت  •

 . خواهيد يافتDoom و Quakeي ها بازي نمايشي هاي دانلود نسخه

 بازي هستيد، اين که اماده خريد يکدر صورتي  : http://www.tuxgames.com با آدرس Tux Games سايت  •

ي ها بازي عالوه بر اخبار و .س استکي تجاري لينوها بازيسايت مخصوص فروش  کسايت ي

 . ارائه خواهند شدهکيي است ها بازي و ها بازيگوناگون، اين سايت ارائه دهنده ليست پرفروش ترين 

نيد، اين که قصد داريد خودتان بازي توليد کدر صورتي  : http://lgdc.sunsite.dk با آدرس LGDC سايت  •

 .د باشدتوان مييت منبع خوبي براي شما سا

  ها بازيي کهاي گرافي رابط
ها براي اجرا   بيشتر اين بازي.ي براي اجرا شدن نياز دارندک رابط گرافيکي جديد به يها بازيبيشتر 

ه براي بازي ها وجود کهايي   ساير رابط.شوند مي ارائه X Windowشدن به همراه سيستم پنجره اي 
 . هستندOpenGL و SVGALIBدارند، رابط 

 X Windowرابط 

س کاي در لينو ننده زيرساختارهاي پنجرهکه از قبل با اين رابط آشنايي داريد، اين رابط ارائه کهمانطور 
امل روي صفحه نمايش به بازي اختصاص دهد، ک فضاي ک قادر نيست يXه ک بدليل اين.ردهت است

  .شود ميارايي بيشتر بازي ها کاهش کباعث 

 Linux Super VGA Libraryرابط 

ند در توان ميتابخانه کيي مبتني بر اين ها بازي .امل به بازي ها استک صفحه کاين رابط قادر به ارائه ي
 هنگام اجراي بازي X بر خالف SVGALIBه ک بدليل اين.اجرا شوند) Full Screen(حالت تمام صفحه 

  .شوند مي تحت اين رابط بهتر و سريعتر اجرا ها زيباار نيست، کها و ميز مجبور به مديريت پنجره
نترل صفحه ک، اين بازي، کنيد مي را اجرا کند مي استفاده SVGALIBه از رابط ک بازي که يکهنگامي 

  .گيرد نمايش و ماوس را بر عهده مي

 OpenGLرابط 

 Render محيطي براي   اين رابط.کنند ميس از اين رابط استفاده کي پيشرفته لينوها بازيبسياري از 
ه از رابط کي هاي برنامهها و ساير   براي ديدن ليستي از بازي.آورد  فراهم ميکردن پرسرعت گرافيک

OpenGL ه در سايت کس ک لينوهاي برنامه از صفحه ابزارها و يدتوان مي، کنند مي استفادهOpenGL 
 http://www.opengl.org/users/apps_hardware/applications/linux_apps.htmlموجود هستند، در آدرس 

  .ديدن نماييد

 X Windowي مبتني بر ها بازي

س نقش مهمي را ک يونيهاي س ردهت و ساير سيستمک در سيستمهاي مبتني بر لينوXسيستم پنجره اي 
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هاي   به همراه محيط.ي، ايفا نموده استکي گرافيها بازيتر به کاراکي مبتني بر ها بازيبراي انتقال 
  .شود ميه همگي هم رايگان هستند، ارائه ک تعداد بسيار زيادي از اين بازي ها KDE و Gnomeي کافيگر

 Gnomeي کي محيط گرافيها بازيبرخي از 

 ويندوز عامل سيستمه در کيي مشابه آنچه را ها بازيارتي و کي ها بازي انواع Gnomeي کدر محيط گرافي
 . مورد عالقه خود نباشيديها بازين از دست دادن  بنابراين نگرا.داشتيد را خواهيد يافت

 AisleRiotبازي 

ارتي را ک نوع بازي ۲۸ي از ک ييدتوان مي در اين بازي . استSolitaire يها بازياين بازي از انواع 
 .ها سرگرم شويد انتخاب و مدت

 Chromiumبازي 

 براي بازي .نيدکن را دفع  مهاجم دشمهاي  شما بايد حمالت سفينه.شن استک بازي اکاين بازي ي
 در مراحل باال اين بازي . نياز داريدبا شتابدهنده سه بعدیي کارت گرافيک کردن با اين بازي به يک

 تصوير .ای بازی کنيد توانيد در حالت تمام صفحه و حالت پنجره  اين بازی را می.شود ميبسيار دشوار 
    .دهد مي اين بازي را نشان ۶-۲۰

 

 Chromium بازي     ۲۰-۶تصوير 

 FreeCellبازي 

 .ايد ه حتما قبال آنرا در ويندوز هم ديدهکارتي آشنا ک بازي کي

 Gataxxبازي 

متر و ک دشمن هاي ت دهيد تا مهرهک خود را طوري حرهاي ه در آن بايد مهرهک بازي تخته اي کي
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 هاي د، تعداد مهرهه صفحه بازي پر شکه در پايان بازي، هنگامي کسي است ک برنده .متر شوندک
 . داشته باشد در اختياربيشتري

 Malestormبازي 

 خود کوچک  در اين بازي بايد سفينه .س استک لينويها بازيي از اعتياد آور ترين کقطعا اين بازي ي
 . را دريافت نماييدشود ميه برايتان ارسال کهايي  کمکهاي فضايي نجات دهيد و  را از خطر سنگ

بار با اين بازي بازي که حتي يکدر صورتي . ر اين بازی نکته موفقيت در آن استعکس العمل سريع د
   .دهد مي اين بازي را نشان ۲۱-۶  تصوير .نيد، عاشق آن خواهيد شدک

 

 Malestormبازي       ۲۱-۶تصوير 

 Gnibblesبازي 

 سمي هاي ز خوردن ميوه ا.ندکنيد تا به ديوارها برخورد نکدر اين بازي بايد مار خود را طوري هدايت 
 .شود مينترل آن دشوارتر ک خوب، طول مارتان بيشتر و بيشتر شده و هاي  با خوردن ميوه.نيدکپرهيز 

شود، بايد دقت کنيد که عالوه بر ديوارها، به خودتان هم برخورد نکنيد،  هنگامی گه طول مار زياد می
 .زيرا موجب بازنده شدنتان خواهد شد

 Mahjonggبازي 

ه دقت نظر خوبي در ک در صورتي .ننده استکري سرگرم ک بازي فک بازي قديمي شرقي ياين
 هاي اشيک  در اين بازي بايد .نيدک اين بازي را بازي يدتوان ميال داشته باشيد، به راحتي ک اشکيکتف

 .اشي روي صفحه باقي نماندکنيد تا حذف شوند و در پايان بازي هيچ کمشابه را دو به دو انتخاب 
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 Same Gnomeبازي 

 در اين بازي . وجود دارد گرفته شده استKDEه در محيط کايده اصلي اين بازي از بازي مشابه اي 
 .نيدکسب کره مشابه هم به هم متصل شوند و با حذف آنها امتياز کنيد تا تعداد زيادي کاري کبايد 

 . بيشتر خواهد بودکنيد ميسب که ک انتخاب شده بيشتر باشند، امتيازي هاي رهکهرچه تعداد 

 Tux Racerبازي 

 تا بحال هميشه با ، اگرخوب. های توليد شده برای لينوکس است ترين بازی اين بازی يکي از معروف
 مسير که يکداديد، اين بار با پنگوئنتان بايد مسير مسابقه را  اي مسابقه مي  مسابقههاي استفاده از ماشين

 از زير دستتان ها ماهيکدام از ه هيچ ک توجه داشته باشيد .نيدک طي امال يخ زده و پر پيچ و خم استک
 اين بازي به صورت تجاري . داريد3Dدهنده  ارت شتابک ک ضمنا براي اين بازي نياز به ي!در نرود

 يها بازيي از ک ي اين بازي. استhttp://www.tuxracer.com سايت مربوط به آن .شود مينيز عرضه 
ای که به همراه   نسخه.دهد مياي از اين بازي را نشان   صحنه۲۲-۶ تصوير .س استکننده لينوکسرگرم 

توانيد  با خريداری نسخه تجاری آن می.  ارئه شده است، فقط دارای چند مرحله است۹لينوکس ردهت 
   .تر و حيوانات ديگری برای مسابقه دادن، دست پيدا کنيد به مسيرهای بسيار گسترده و متنوع

 

 Tux Racer بازي     ۲۲-۶ تصوير

 Gnome Minesبازي 

 مشابه اين بازي در ويندوز نيز وجود دارد و حتما آنرا ديده و . بازي آشناي مين روبGnomeنسخه 
 .يابی و خنثی کنيد های موجود در زمين را مکان  در اين بازی بايد مين.رده ايدکبازي 

 KDEي ک محيط گرافييها بازي

ي نيز تعداد زيادي که همراه اين محيط گرافيکرده باشيد، خواهيد ديد کنصب  را KDEه کدر صورتي 
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 و از آنجا شوند مي نيز نشان داده Gnome اين بازي ها همچنين در منوي .بازي جالب ارائه شده است
 .توانيد آنها را بازی کنيد نيز می

 KAsteroidsبازي 

 طراحي شده KDEي که براي محيط گرافيکاست  Malestorm بازي با سفينه مشابه با کاين بازي هم ي
 !کنم نياز به توِضيح بيشتری باشد  فکر نمی.است

 KAtomicبازي 

نار کدر اين بازي بايد عناصر را طوري !  بازي براي عالقه مندان به شيمي آنهم از نوع آليکاين هم ي
زی، ابتدا بايد بررسی  در اين با.يل شودک تش در سمت راست صفحههم بچينيد تا ماده خواسته شده

توانيد ماده مورد نظر را  ای که در اختيارتان قرار داده شده است، می نماييد که در کدام قسمت از صفحه
رسد،  ه به نظر ميک اين بازي چندان هم .بطور صحيح تشکيل دهيد و سپس شروع به چيدن مواد کنيد

ه ک توجه داشته باشيد .رسد واد پيچيده تر ميمراحل بازي از مواد آسانتر شروع شده و به م .آسان نيست
 اين بازي را نشان ۲۳-۶ تصوير .ت پايين تري داشته باشيدکان تعداد حرکدر اين بازي بايد تا حد ام

   !تان را برای انجام اين بازی دعوت کنيد  بد نيست يکبار معلم يا استاد شيمی.دهد مي

 

 KAtomicبازي      ۲۳-۶تصوير 

 KfoulEggsبازي 

ه ک است با اين تفاوت Tetris اين بازي مشابه بازي . داريده ياد را بTetris  خاطره انگيزحتما بازي
د مدت زمان زيادي  شما را به توان مي اين بازي .عبي، بايد تخم مرغهايي را بچينيدکال مکبجاي اش

 .راحتي سرگرم نمايد
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 KBackgammonبازي 

 بازي که فهميديد، اين بازي يک همانطور .تخته نرد باشيدخوب، شايد شما هم از طرفداران بازي 
 ! من که باالخره نتوانستم آنرا ياد بگيرم.تخته نرد است

 KBattleshipبازي 

 هاي شتيک در اين بازي بايد .رده باشيدک بازي ،ي اين بازيک نمونه پالستي باشايد در زمان بچگي،
 اين .ه ببينيد با توپخانه خود هدف قرار دهيدکن آن دشمن را بدوهاي جنگي، هواپيمابر و زيردريايي

 .ان اين بازي از طريق اينترنت هم وجود داردک همچنين ام. انجام دهيديدتوان ميبازي را دو نفره هم 
 خود را طوري قرار دهيد تا هاي شتيکنيد ک دقت .نيدک هنگام بازي، با حريف خود چت يدتوان مي

 اين ۲۴-۶تصوير .رده و آنها را هدف قرار دهد کمحل آنها را پيدا  به راحتي نتواند  يا حريفدشمن
    .دهد ميبازي را نشان 

 

 KBattleshipبازي       ۲۴-۶تصوير

 KWin4بازي 

ه اين بازي را ببينيد، حتما آنرا به خاطر ک در صورتي .ي اين بازي هم وجود داردک پالستيهاي نمونه
 رديف قرار که در يکه چهار سک خود را طوري بچينيد هاي هکس در اين بازي شما بايد .خواهيد آورد

ار ننشسته که حريف شما هم بيک البته توجه داشته باشيد . در اين صورت شما برنده هستيد.گيرند
 .نيدک بازي يدتوان ميه هم ک  اين بازي را در شب.است

 Klinesبازي 

 خط پنج کنيد تا يکنها را به جايي هدايت ها و انتخاب آنها، آ  روي توپکليکدر اين بازي بايد با 
هاي جديدي در صفحه  ت هر توپ، توپکه با حرک توجه داشته باشيد .يل شودکها تش تايي از توپ

 .ن است سدي در مقابل هدف شما باشندکه ممک شوند ميسبز 
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 Skatبازي ستوان 

 البته راه .انين آن سر در بياوريدلنجار برويد تا از قوک بايد مدتي با آن .ارت استک بازي با کاين هم ي
  . بازي درج شده استکمکه در بخش کار مطالعه قوانين آن است کبهتر براي اين 

 KMahjonggبازي 

 . استKDEي ک مشابه آن براي محيط گرافي اين.در مورد اين بازي قديمي شرقي در باال توضيح دادم

 KMinesبازي 

  .شده است طراحي KDEه براي محيط کبازي مين روب 

 KPokerبازي 

 از يدتوان ميه ک شود ميارت نمايش داده ک در اين بازي هر بار تعدادي .ارتي استک بازي کاين هم ي
ارت که به کارتي که در دور بعدي ک در صورتي .بين آنها تعدادي را نگه داشته و تعدادي را رها نماييد

 .ر اينصورت بازندهشما مربوط باشد نمايش داده شود برنده هستيد و در غي

 Patienceبازي 

 در اين بازي .ي آن در ويندوز هم وجود داردها بازيه مشابه برخي کارتي است ک بازي کاين بازي ي
  . تعداد متنوعي روش بازي داشته باشيديدتوان مي

 Shisen-Shoبازي 

، در Mahjonggزي  مانند با. بازي قديمي شرقي استکه از نام آن پيداست، يکاين بازي هم همانطور 
 در نحوه چيده شدن Mahjongg  تفاوت آن با . مشابه هم را انتخاب نماييدهاي اشيکاين بازي هم بايد 

 هاي اشيکاشي مشابه انتخاب شوند، از روي صفحه حذف شده و که دو ک در صورتي .اشي هاستک
 باال شروع به خالي  در حقيقت صفحه بازي از سمت.کنند ميت کباقيمانده به سمت پايين صفحه حر

 .دهد ميننده را نشان ک اين بازي سرگرم ۲۵-۶ تصوير .کند مياشي ها کشدن از 

 Ktetrisبازي 

يل کامل تشک خط کعبي را طوري بچينيد تا يک بايد آجرهاي م. واقعي استTetrisاين بازي هم بازي 
شما از آجرها پر ه اجازه دهيد صفحه بازي ک در صورتي .شده و از روي صفحه بازي حذف شود

 .شود، بازنده هستيد

 KsmileTrisبازي 

ه اين بازي را ک چيزي . بازي مبتني بر تتريس استکه از اسم آن پيداست، يکاين بازي همانطور 
 اگر بخواهيم . صوتي آن استهاي ال ساده و جلوهکش خندان بجاي اهاي ، وجود چهرهکند ميمتمايز 

 . همين بازي استKDEمانند نيم، جالبترين بازي تتريس کقضاوت 

 KSnakeRaceبازي 

 .نيدکهاي موجود بر روي صفحه نمايش هدايت   سيبندراين بازي شما بايد مار خود را براي خورد
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ه مشغول فعاليت رقابتي با کهر گونه ديوار و همچنين مار حريف برخورد با البته در اين بين بايد از 
   .شماست، اجتناب نماييد

 
 Shisen-Sho بازي      ۲۵-۶تصوير 

 KSokobanبازي 

ه در آن شما بايد کري است ک فيها بازي اين بازي از انواع . بازي ژاپني االصل استکاين بازي ي
ها هم  ار به اين آسانيک البته اين . ببريدمربوطه هاي ت به محلکهاي خود را با تعدادي حر الماس

 به همين دليل هم در اين بازي تعداد زيادي .نجام دهيدر اکهاي خود را بايد با تف تکنيست و تمام حر
 .دهد مي اين بازي را نشان ۲۶-۶ تصوير .تهاي قبلي در نظر گرفته شده استکفضا براي ذخيره حر

 KSpaceDuelبازي 

 به ک شما بايد با شلي. سياره در حال گردش هستيدکدر اين بازي، شما و سفينه فضايي حريف دور ي
ه قوه جاذبه سياره، ک توجه داشته باشيد .نيد کارگذاشتن مين، سفينه دشمن را نابود کموقع و همچنين 

 اين بازي از . همچنين نيروي برق شما هم محدود است.ردکالت فراواني ايجاد خواهد کبراي شما مش
 .رود مي دشوار به شمار هاي بازي

 KTronبازي 

 گير کند ميه خود ايجاد کي هاي  تان در حلقهه حريفکنيد کاري کدر اين بازي ماري پر هيجان بايد 
 . توجه داشته باشيد بهترين راه برنده شدن در اين بازي، محاصره سريع حريف است.افتاده و نابود شود

 .کند، برنده استسب ک امتياز ۹  کهسک هر .س العمل سريعي داشته باشيدکهمچنين بايد سرعت ع
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  KSokobanبازي      ۲۶-۶تصوير 
 يها بازي شامل انواع Gnome و KDEي ک گرافيهاي  استاندارد محيطيها بازيه ديديد، کن همچنا

 .نيدک براي سرگرمي و يا رفع خستگي از آنها استفاده يدتوان مي که ري و جنگي استکارتي، فک

 معرفي دو بازي قابل دانلود از اينترنت

  .ننده هستندک و بسيار سرگرم شوند مياين دو بازي به صورت تمام صفحه بر روي سيستم شما اجرا 
 .ه من شخصا عالقه زيادي به آنها دارمکي هستند يها بازياين دو بازي 

 Simutransه حمل و نقل  کبازي شبيه ساز شب

ا وجود داشت به خاطر داشته ه۴۸۶ه در زمان ک را Transport Tycoonه بازي قديمي کدر صورتي 
 تاجر ک در اين بازي شما ي.مي بيشتر استکانات کزي ولي با امامال مشابه آن باک اين بازي .باشيد

ه ک توجه داشته باشيد .ه بايد خطوط حمل و نقل مربوط به خودتان را راه اندازي نماييدکهستيد 
 در توانايي .کنند مياند و با راه اندازي خطوط خود، با شما رقابت  ار ننشستهکهاي رقيب هم بي تکشر

 .ست خواهيد شد و بازي را خواهيد باختکنيد و اگر نه ورشک توجه کان به بانتهاي بازگرداندن وام
ته را ک اين ن.هاي صحيح، درآمد خود را بيشتر و بيشتر نماييد نيد با سرمايه گذاري  در محلکبايد سعي 

 . سود آورتر از حمل مسافر استکاالهاي صنعتي مانند نفت و پالستيکه حمل کبه خاطر داشته باشيد 
 .دهد مي اين بازي را نشان ۲۷-۶وير تص

ه ساعت از سه بعد از نيمه کن است متوجه نشويد که ممکننده است کاين بازي زيبا چنان سرگرم 
س و ويندوز ارائه ک لينوعامل سيستمدهاي منبع براي هر دو ک اين بازي به صورت .شب گذشته است

 حجم .امپايل و نصب نماييدک دريافت، http://www.simutrans.de آنرا از سايت توانيد ميه کشده است 
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 کشيد تا يکه مدت زيادي طول خواهد ک همچنين بدليل اين. مگابايت است۱/۱اين بازي مجموعا 
   .ان ذخيره بازي هم فراهم شده استکامل ايجاد نماييد، امکحمل و نقل سيستم 

 

 Simutransه حمل و نقل  کبازي شبيه ساز شب     ۲۷-۶تصوير 

 BillardGLي بيليارد باز

 در . دو بازي ايت بال و ناين بال را انجام دهيديدتوان مين آه در کساز بازي بيليارد است  اين بازي شبيه
 اين بازي به . بگيريدکمک از راهنماي بازي يدتوان ميه با بازي بيليارد آشنايي نداريد، کصورتي 

 بازي سه بعدي ک اين بازي ي.رائه شده است اhttp://www.billardgl.de در سايت rpmصورت بسته 
ه ک شايد باورتان نشود .ارت شتابدهنده سه بعدي داريدک کردن با آن نياز به يکاست و براي بازي 

 يا ک به صورت تيدتوان مي در اين بازي . زيبايي داشته باشدکيلوبايتي اينچنين گرافيک ۶۰۰ بازي کي
 مثال در حال حاضر فاقد .امل نشده استکامال ک اين بازي هنوز  البته.دو نفره نيز به بازي بپردازيد 

 در .ر نيز همين طورک در نسخه بعدي اين بازي صوت نيز اضافه خواهد شد و بازي اسنو.صوت است
 .امل آن، به سايت آن سر بزنيدک هاي مند شديد، براي دريافت نسخه ه به اين بازي عالقهکصورتي 
 .دهد ميان  اين بازي را نش۲۸-۶تصوير 

 هاي تجاري لينوکس بازي

 پالتفورم با ارزش بازي کس به يکه لينوکهاي تجاري بر اين عقيده هستند افزار نرمنندگان کتوليد 
 را Civilization: Call to Power و Quake، Myth II بسياري مانند هاي بازينون ک ا.تبديل خواهد شد
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 تجاري بيشتر و بيشتري هاي بازي هر روز .نيدکس تهيه کوي براي لينافزار نرم هاي  در بستهتوانيد مي
ي مانند ک گرافيهاي ، سازندگان تراشهها بازي براي پشتيباني از اين .شود ميس توليد و عرضه کبراي لينو

nVidia، ATI و Matroxس خود را ارائه نموده اندک درايورهاي سه بعدي مخصوص لينو.    

 

 BillardGL  بازي بيليارد    ۲۸-۶تصوير 
 

 و ها بازي نمايشي هاي س، بهترين روش استفاده از نسخهک در لينوها بازيبراي بررسي وضعيت 
 نمايشي هاي  نسخه.امل آنهاستک هاي آزمايش آن روي سيستم و سپس اقدام به خريداري نسخه

 قابليت بازي در  آزمايشي خود را به همراههاي  نسخهCivilization: Call to power و Myth IIي ها بازي
  .اينترنت ارائه نموده اند

 .پردازيم س ميک تجاري موجود براي لينويها بازيدر اين بخش به معرفي برخي از معروفترين 
   .س دائما در حال گسترش هستند ک تجاري لينويها بازيردم، که در باال اشاره کهمانطور 

 
هاي مربوط به  آخرين اخبار و اطالعات در مورد بازيهمانطور که قبال نيز عنوان شد، براي بدست آوردن 

 . استفاده نماييدhttp://linuxgames.com و http://happypenguin.orgهاي   توانيد از سايت لينوکس مي

 Civilization: Call to Powerبازي 

 تا دهد ميا اجازه  اين بازي به شم.هاي آن الين نماييد  اقدام به ايجاد تمدنيدتوان ميبوسيله اين بازي 
 جديد اين هاي   نسخه.رده و امپراطوري خود را مديريت نماييدکنيد، شهرهايي بنا کشف کدنياي آنرا 

   .دهد ميه و ايجاد شهرها در فضا و حتي زير درياها را نيز کان بازي در شبکبازي به شما ام
 . تهيه شده استLokiت کس آن توسط شرکه نسخه لينوک است Activisionت کاين بازي محصول شر

ها قرار دارد و فروش باالي آن تهيه  ه اين بازي در صدر پر فروشترين بازيکمدت زيادي است 
 .س آنرا هم ارائه نمايندکه نسخه لينوکر انداخت کنندگان اين بازي را به اين فک
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سه، آلماني، هاي انگليسي، فران ، انيميشن و صوت مناسبي بوده و به زبانکاين بازي داراي گرافي
ه براي ک در صورتي . دالر است۴۹ قيمت اين بازي حدود .شود ميايتاليايي و اسپانيايي توليد و ارائه 

  . ابتدا نسخه نمايشي آنرا دريافت و نصب نماييديدتوان ميخريد آن مطمئن نيستيد، 
نرا در محيط شبکه  فقط در صورتي که بخواهيد آ. چندان قدرتمندي نياز نداردافزار سختاين بازي به 

 مودم و اتصال اينترنت نياز خواهيد کبراي بازي در اينترنت، حداقل به يبازي کنيد، به کارت شبکه و 
 در صورتي . راهنماي عالي براي شروع ارائه شده استکنسخه نمايشي اين بازي، به همراه ي .داشت

د براي شما عالي توان مي نسخه آزمايشي ايد، اين راهنما در ردهکها بازي ن نون از اين دسته بازيکه تاک
  .دهد مي صحنه اي از اين بازي را نشان ۲۹-۶ تصوير .باشد

  

 

 Civilization: Call to Powerبازي      ۲۹-۶تصوير 

 Myth II: Soulblighterبازي 

شما اي و طوفاني را دوست داريد، اين بازي به درد   افسانههاي ها و قلعه وتولهکها،  اگر شواليه
 .شود ميهاي مختلف داده   ماموريت به همراه تعدادي افراد با قابليتک در اين بازي به شما ي.خورد مي

 در .نيدکارگيري استراتژي صحيح و نبردهاي خونين به اهداف خود دست پيدا کسپس شما بايد با ب
  .نبرد خواهيد پرداخت به ...وتوله ها و کاين بازي با استفاده از سربازان زره پوش، تير اندازها، 

 .س آماده شده استک براي لينوLokiت ک ارائه شده است و بوسيله شرBungieت کاين بازي توسط شر
 . بهينه شده و سناريوهاي جديدي استک داراي گرافيMyth IIاين نسخه معروف از بازي 

س ردهت اجرا ک لينو آنرا همراه بايدتوان ميه ک نسخه نمايشي آماده شده است کبراي اين بازي هم ي
 در .ردن نياز نداردک اين بازي نيز مانند بازي قبلي به قدرت پردازش چندان زيادي براي بازي .نماييد
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ه و براي بازي در اينترنت، به کارت شبک کنيد به يکه بازي ک آنرا در محيط شبخواهيد ميه کصورتي 
   . دهد مياي از اين بازي را نشان  حنه ص۳۰-۶ تصوير . مودم و اتصال اينترنت نياز خواهيد داشتکي

 

 Myth II: Soulblighterبازي      ۳۰-۶تصوير 

 Quake III Arenaبازي 

 استاندارد براي آزمايش قدرت که امروزه به صورت يکبه طور حتم اين بازي معروف سه بعدي را 
 براي Quake يها بازي جديدترين نسخه سري .شناسيد ي تبديل شده است را ميکهاي گرافي ارتک

 id Softwareت ک توسط شرDoom در ادامه بازي موفق Quake يها بازي .س هم ارائه شده استکلينو
امال مجهز به تجهيزات هستيد، بايد از ميان راهروهاي پيچ در که ک در اين بازي شما .ارائه شده است

شتن هيوالهاي ک بازي با  در اينDoom مانند . حادثه باشيدکپيچ به جلو برويد و منتظر وقوع ي
  .دام نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارا هستند، امتياز خواهيد گرفتکه هر کمختلف 

 نسخه  نمايشي آن را از سايت يدتوان ميه مايل هستيد تا اين بازي را آزمايش نماييد، کدر صورتي 
ر که الزم به تذکنم ک ر نميک ف. دانلود نماييدhttp://www.quake3arena.comمربوط به اين بازي يعني 

  تصوير .ي با شتابدهنده سه بعدي نياز خواهيد داشتکارت گرافيک کردن به يکه براي بازي کباشد 
    .دهد مياي از اين بازي را نشان   صحنه۶-۳۱

 
ر حتي اگ.هاي گرافيکي سه بعدي داريد ها نياز به استفاده از کارت همانطور که ديديد براي برخي از بازي

آن نياز داريد تا آخرين نسخه ها را داشته باشيد، براي فعال نمودن قابليت سه بعدي  اين نوع کارت

 مثال يکی از سازندگانی که .اندازهاي کارت خود را از سايت سازنده کارت دانلود و نصب نماييد راه

های  انواع تراشه بزرگترين سازنده nVidiaکند، شرکت  سيستم عامل لينوکس را بخوبی پشتيبانی مي

 قرار دارد، آخرين http://www.nvidia.comتوانيد از سايت آن که در آدرس  می. گرافيکی است

 آماده شده rpm را که بصورت بسته های nVidiaهای  های راه اندازهای گرافيکی مخصوص کارت نسخه

 .و به راحتی نصب نماييد است، دريافت
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 Quake III Arenaبازي      ۳۱-۶تصوير 

 خالصه فصل

 هاي برنامه .اربردي متنوع براي آن استک هاي برنامه، وجود عامل سيستم کدليل عمده براي موفقيت ي
 . ارائه شده استسکاربردي فراواني براي لينوک

 از اينترنت يدتوان ميه کي هاي برنامهس ردهت و کاربردي همراه با لينوک هاي برنامهدر اين فصل با انواع 
 چند هاي برنامهي و ک اداري، گرافيهاي برنامه اين برنامه ها شامل .شويد مينصب نماييد آشنا دريافت و 

س ک موجود بر روي لينو رايگان و تجارييها بازيهمچنين در اين فصل به بررسي  .اي است رسانه
 .خواهيم پرداخت ردهت
 

 



 

 

 

 

 

 

  اتصال به اينترنت ۷

 
 

 لي ابزارهاي اينترنتکمرور
.  ، مرورگرهاي وب هستندشوند ميار برده که براي استفاده از اينترنت بکيي ها امروزه مهمترين برنامه

س کترين مرورگر وب لينو عمده .س ردهت هم به همراه تعدادي از اين مرورگرها ارائه شده استکلينو
هاي ديگري مانند برنامه  ه عالوه بر قابليت مرور وب، داراي قابليتک است ردهت، مرورگر موزيال

 همراه .باشد ميتاب آدرس ک و خبرخوان، برنامه چت، برنامه ايجاد صفحات وب و کترونيکپست ال
 و Konqueror به مرورگر توان ميه در ميان آنها کي ديگري نيز ارائه شده اند ها س ردهت، مرورگرکلينو

 . ردک اشاره Lynxني مررگر مت
 قرار کترونيکي پست الها اربردترين برنامه مورد استفاده در اينترنت، برنامهکپس از مرورگر وب، پر 

از بين  . خواهيد يافتکترونيکي فراواني براي استفاده از پست الها س ردهت برنامهکدر لينو. گيرند مي
همچنين چند برنامه متني براي ارسال و . ردکره  اشاKmail و Mozilla Mail به توان مي ها اين برنامه

 .ردکه در مورد آنها صحبت خواهيم کي نيز وجود دارند کترونيکدريافت نامه ال
ه در ک باشند ميي ارسال و دريافت فايل ها ، برنامهشوند ميه در اينترنت استفاده کيي ها ساير برنامه

 .  اشاره نمودwget و gftp به توان ميس ردهت کلينو
ي ها عالوه بر برنامه .کنند ميردن کاربران اينترنت مدتي از وقت خود را صرف چت کامروزه بيشتر 

 و مسنجر ياهو AIM ،ICQي ها س ردهت به برنامهکيد در لينوتوان مي، Mozilla Chatچت معمولي مانند 
  .شوند ميدهت ارائه نس رک بصورت استاندارد همراه لينوها البته تمام اين برنامه. دسترسي داشته باشيد
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 اتصال به اينترنت
قدم نخست براي استفاده . امپيوترهاي شخصي به اينترنت دسترسي دارندکثر کامروزه تقريبا ا

 :د شامل انواعتوان مياين اتصال .  اتصال به اينترنت استکازسرويسهاي موجود در اينترنت، داشتن ي
 ISDN اتصاالت  •

  اتصاالت مودم •

  اتصاالت بي سيم •

 xDSL اتصاالت  •

  Ethernet اتصاالت  •

اربران اينترنت از اتصاالت مودم  براي استفاده از خدمات کثريت قريب به اتفاق کشورمان اکدر  .باشد
 .کنند مياينترنت استفاده 

يد از آن براي توان ميه ک وجود دارد Internet Configuration Wizardس ردهت ابزاري به نام کدر لينو
يد با استفاده از ابزار توان مي اتصال، کپس از ايجاد ي.  اينترنت بهره برداري نماييدايجاد اتصال 

،  به اينترنت متصل شود مي ناميده neatه اختصارا ک Network Administration Toolه يا کربندي شبکپي
 .شده و يا اتصاالت خود را ويرايش نماييد

لمه عبور ريشه از شما درخواست  کنماييد،  مياجرا  را Internet Configuration Wizardه کگامي نه
نيد و ک کليک System Tools در منوي اصلي، روي KDE يا Gnomeبراي اجراي آن در محيط . شود مي

نسول ک کبراي اجراي آن از ي. نيدک کليک Internet Configuration Wizardون مربوط به کروي آيسپس 
ليه اطالعات که قبال کتوجه داشته باشيد . نيدک را تايپ Internet-druidيد فرمان توان ميخط فرمان، 

. رده باشيدکاربري را تهيه کلمه عبور و نام کي تلفن و ها مربوط به اتصال خود به اينترنت مانند شماره
 :ي زير وجود داردها ان انتخاب گزينهکام .نيدکعيين تبايد نوع اتصال خود را نخست  مرحله در

يفيت که به خطوط ارتباطي با ک مودم آنالوگ کدر اين نوع اتصاالت، ارتباط توسط ي : ISDN اتصال  •

براي تعريف .يلوبيت در ثانيه استک ۱۲۸ و ۶۴سرعت اين اتصال  .گردد ميباال متصل است، فراهم 

 . را انتخاب نماييدISDN Connectionاين نوع اتصال، گزينه 

 در دانيد ميه کهمانطور   .کنيد ميوع اتصال استفاده به احتمال قوي شما از اين ن:  اتصال مودم  •

ي ديجيتال بصورت سيگنالهاي آنالوگ در آمده و در آنسوي خط مجددا ها اتصال مودم، داده

 Modem Connectionبراي تعريف اين نوع اتصال، گزينه  .شوند ميي ديجيتال ترجمه ها بصورت داده

ي ها مودمدر مورد  .ودمتان نصب شده و آماده باشده مکتوجه داشته باشيد . را انتخاب نماييد

 .خارجي، مودم را روشن نماييد

سرعت اين نوع . اين اتصال نوعي اتصال سرعت باال با استفاده از خطوط تلفن است : xDSL اتصال  •

مانند  .انواع مختلفي از اين نوع اتصال وجود دارد .شود مييلوبيت در ثانيه شروع ک ۳۸۴اتصاالت از 

ADSL ،IDSL و SDSL . درInternet Configuration Wizard گزينه xDSL براي تعريف اين نوع اتصاالت 

 نياز دارند تا شما سيستم خود را براي دريافت DSLبرخي از ارائه دهندگان خدمات  .رود ميار کب

براي تنظيم اين نوع  .ه تنظيم نماييدکارت شبک ک توسط يDHCP از طريق سرويس IPآدرس 

گزينه  Configure Network Settingsرا انتخاب نموده و در پنجره  Ethernet Connectionاالت، گزينه اتص

DHCPبرخي ديگر از ارائه دهندگان خدمات  . را انتخاب نماييدDSL امپيوترتان را ک نياز دارند تا شما

 xDSL Connectionه براي اين منظور، گزين .ه تنظيم نماييدکارت شبک ک بوسيله يPPPoEبراي اتصال 
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در صورتي  .اربري خود را وارد نماييدکلمه عبور و نام کنيد و کرا انتخاب نماييد و مراحل آن را طي 

 .ه از نوع اتصال خود مطمئن نيستيد، بايد از ارائه دهنده خدمات خود سوال نماييدک

ابلي براي کتلويزيون  )موازی(سيال کواکابلهاي کابلي از کاتصاالت مودم : ابلي ک اتصاالت مودم  •

در بيشتر موارد براي استفاده از اين نوع اتصال بايد ابتدا  .کنند ميبرقراري اتصال اينترنت استفاده 

براي تنظيم اين نوع  .ابلي متصل شودکنيد تا به مودم کامپيوترتان نصب که در کارت شبک کي

، Configure Network Settingsفحه  را انتخاب نموده و در صEthernet Connectionاتصاالت، گزينه 

  . را انتخاب نماييدDHCPگزينه 

 نقطه دسترسي بي سيم يا کس ردهت خود را به يکامپيوتر لينوکه کدر صورتي :  اتصاالت بي سيم  •

WAPه نظير به نظير ک شبک متصل نموده ايد و يا از ي)Peer-to-Peer (سيم بيارت ک کبه همراه ي 

سپس در ليست نمايش داده شده  . ار انتخاب نماييدWireless Connection گزينه ، بايدکنيد مياستفاده 

 را DHCP ثابت يا IPيد نوع آدرس توان مينوع دستگاه خود را انتخاب نموده و در مراحل بعدي 

 .انتخاب نماييد

فاده  روش قدم به قدم براي تنظيم اتصاالت شما استک از يInternet Configuration Wizardبرنامه  •

  .دهد مي اين برنامه را نشان ۱-۷تصوير . کند مي
  

 

 Internet Configuration Wizardبرنامه      ۱-۷تصوير 
 

شور ما از اتصاالت مودم معمولي کاربران اينترنت در کردم، بيشتر که در باال نيز اشاره کهمانطوري 
  .کنند ميبراي ارتباط با اينترنت استفاده 

ه از منوي کافي است کبراي اين منظور  . تنظيمات، بايد  به اينترنت متصل شويدخوب، پس از اتمام
 Network Device Controlرده و روي ک را انتخاب System Tools، بخش KDE و يا Gnomeاصلي در 

ه و مودم در اينجا نمايش داده کامپيوتر از قبيل اتصاالت شبکليه اتصاالت ايجاد شده در ک.  نماييدکليک
 .شوند مي نمايش داده pppون تلفن و با نام ابزاري کاتصاالت مودم با آي .شوند مي

 انتخاب نموده و سپس روي دگمه کليکافي است اتصال مورد نظر خود را با کبراي شروع اتصال، 
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Activate رده و پس از که همه چيز صحيح باشد، مودم شروع به شماره گيري کدر صورتي  .نيدک کليک
 غير فعال Activateه اتصال با موفقيت برقرار شود، دگمه کهنگامي . شود مي، اتصال برقرار چند ثانيه 

 .يد براي قطع اتصال از آن استفاده نماييدتوان ميه ک شود مي فعال DeActivateشده و به جاي آن دگمه 
ه ک شود ميده  نمايش داInActiveلمه ک، Statusقبل از برقراري اتصال، جلوي اتصال مربوطه در ستون 

 Network Device  برنامه ۲-۷ر تصوي .کند مي تغيير Activeپس از برقراري موفقيت آميز اتصال، به 

Control دهد مي را نشان.   

 
توان در  کند، نوع مودمي است که مي يکي از مسائل مهمي که هر کاربر را در لينوکس درگير مي

م عامل ويندوز کار کند، حتما با لينوکس هم کار نخواهد هر مودمي که با سيست .لينوکس استفاده کرد

يي که با ها مودماکثر  . مشهور هستندWinModemي داخلي وجود دارند که به ها مودماي از  دسته .کرد

 بدليل کاهش هزينه، فاقد برخي از ها مودماين  . هستندها مودملينوکس مشکل دارند، از اين دسته 

 عالوه بر اينکه ها مودماين  .شود ي شبيه سازي ميافزار نرماين اجزا به صورت ي بوده و افزار سختاجزاي 

 .کنند، ممکن است در لينوکس هم نتوانيد از آنها استفاده نماييد  تحميل ميCPUيک بار اضافي بر روي 

 ردهت افزار سختتوانيد به سايت  براي دانستن اينکه چه مودمي براي لينوکس ردهت مناسب است، مي

 . مراجعه نماييدhttp://redhat.com/hardware آدرس در

  

 
 هستند، تعدادي از برنامه WinModemهاي از نوع  با توجه به اينکه تعداد زيادي از کاربران داراي مودم

البته باز ممکن است مودم  .ها تهيه کرده اند  نويسان از سرتاسر دنيا، راه اندازهايي براي اين نوع مودم

 . سري بزنيدhttp://linmodems.orgست آنها نباشد، ولي بد نيست به سايت  شما در لي

 
 

 
هايي است که به درگاه سريال  توان با لينوکس استفاده نمود، مودم هايي که مي بي دردسرترين مودم

هاي  از مودم .هر نوع مودمي که به اين درگاه متصل شود، با لينوکس کار خواهد کرد .شوند متصل مي

USBالبته .ولي براي فعال کردن آنها نياز به يک سري عمليات داريد .توانيد استفاده نماييد  هم مي 

براي اطالعات بيشتر در مورد نصب و  .کنند ها وجود دارند که با لينوکس کار نمی برخی از اين نوع مودم

 .ييد مراجعه نماhttp://linux-USB.orgتوانيد به سايت   ميUSBهاي  پيکربندي مودم

  
  ۲-۷تصوير

 Network Device Controlبرنامه  
 

  

با اين  . نماييدکليک Configureبايد روي دگمه .. .ربندي هر اتصال، مانند شماره تلفن وکبراي تغيير پي
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ردن ک کليکيد با توان ميه در آن ک باز خواهد شد Network Configurationار پنجره جديدي به نام ک
 .، مشخصات آنرا ويرايش نماييدEdit روي کليکظر و سپس روي اتصال مورد ن

 ساير ابزارهاي اتصال به اينترنت 

س ردهت براي اتصال به که ابزار پيش گزيده لينوک Network Device Controlه استفاده از کدر صورتي 
استفاده يد توان مياينترنت است، برايتان زياد دلچسب نيست، از ابزارهاي بهتر و قويتر ديگري هم 

 . هستندNetwork Device Controlبرخي از اين ابزارها بسيار خوش دست تر و قويتر از  .نماييد

 Kpppبرنامه 

 در ويندوز Dialup Networkingه تقريبا شبيه ک است Dialup برنامه ايجاد اتصاالت کاين برنامه ي
س کيجاد اتصاالت تلفني در لينو قرار داشته و قويترين برنامه اKDEاين برنامه در محيط . باشد مي

يد به توان مي بوده و در آن Network Device Controlاين برنامه بسيار انعطاف پذيرتر از  .باشد ميردهت 
 Internetو در بخش  KDEاين برنامه در منوي اصلي  . تعريف نماييدDialupتعداد مورد نياز حساب 

پنجره اصلي اين  ۳-۷يرتصو .نيدک کليک Setup روي افي استکبراي انجام تنظيمات آن، . قرار دارد
 .دهد ميبرنامه را نشان 

  
  ۳-۷تصوير

 Kppp ايجاد اتصاالت تلفنی برنامه 
 

  

 :باشد مياربرد آنها به صورت زير که کيل شده است کصفحه تنظيمات اين برنامه از چندين لبه تش
ي قبلي خود ها حساب ايجاد نموده و Dialupي جديد ها حسابيد توان ميدر اين بخش  : Accountsلبه  •

ه قبال ايجاد نموده ايد، کيي ها حسابان وجود دارد تا از کهمچنين اين ام .را ويرايش يا حذف نماييد
 نماييد تا اطالعات الزمه را وارد کليک New حساب جديد روي کبراي ايجاد ي. پي نيز تهيه نماييدک

 .نماييد
نام  .ي مربوط به مودم خود را انجام دهيدافزار سختيد تنظيمات توان ميدر اين لبه  : Deviceلبه  •

 .نترل جريان داده، قطع ارتباط و سرعت ايجاد ارتباط از تنظيمات اين لبه استکدستگاه، 

ي مودم خود مانند مدت زمان انتظار براي بوق آزاد، افزار نرميد برخي تنظيمات توان مي در اين لبه  •

 .رد صحيح را انجام دهيدکارکزمايش تنظيم صداي مودم و آ

 را کند مي براي نمايش تبادل داده استفاده Kpppه برنامه کيد رنگهايي توان ميدر اين لبه  : Graphلبه  •
 . تنظيم نماييد

س العمل برنامه پس از ايجاد اتصال مانند قرار گرفتن کدر اين لبه تنظيمات متفرقه مانند ع : Miscلبه  •
ار در صورت قطع اتصال، قطع تماس هنگام ک شدن روي پنل، تماس مجدد خودMinimizeروي پنل يا 
 زمان اتصال Kpppبرنامه  .يد انجام دهيدتوان ميرا .. .، نمايش زمان اتصال در برنامه وKDEخروج از 
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ه چه مدت زماني کيد متوجه شويد توان ميبا اين قابليت  .دهد ميرا بر روي نوار عنوان خود نمايش 
 .ل بوده ايدرا متص

ي تلفن و محاسبه هزينه اينترنت براي سيستم ها اناتي براي محاسبه هزينهک امKpppهمچنين برنامه  •

لي، کبه طور  .کند ميرخدادهاي صورت گرفته را ثبت ) log( سيستم ثبت کضمنا ي. حجمي دارد

و بي دردسر تر  بسيار راحت تر بوده Network Device Control نسبت به Kpppاستفاده از برنامه 

ه ک داراي قابليت ايجاد ساير انواع اتصاالتي است Network Device Controlالبته برنامه اتصال . است

.  استDialup فقط مخصوص اتصاالت Kpppه کدر صورتي . قبال در مورد آن توضيح داده شد

 .دهد مي را نشان Kppp پنجره تنظيمات برنامه ۴-۷تصوير 
 
 
  ۴-۷تصوير

 Kppp نظيمات برنامهپنجره ت
 

 

 ي ايجاد اتصالها ساير برنامه

اين .  استDialup برنامه ايجاد تماسهاي که از اسم اين برنامه پيداست، يکهمانطور  : Wvdial برنامه  •

  .نسول استفاده نماييدک پنجره ک برنامه متني بوده و بايد آنرا از طريق يکبرنامه ي

ه در کيي ها حسابيد با استفاده از توان مياده از اين دستورها نيز با استف : ifdown و ifupدستورهاي  •

 . پنجره ترمينال به اينترنت متصل شويدکايد، از طريق ي ردهک تعريف Network Device Controlبرنامه 

 ک ولي با استفاده از ي،اربر ريشه هستندک قرارداشته و مخصوص sbinاين دستورها در شاخه 

رده و کدستور نخست اتصال را برقرار . يد از آنها استفاده نماييدتوان ميز اربر عادي نيکحساب 

 و قطع آن دستورهاي ppp2مثال براي اتصال با استفاده از حساب  .کند ميدستور دوم اتصال را قطع 

 :زير را تايپ نماييد
$ ifup ppp2 

$ ifdown ppp2 
 
 

 
ابل دستيابي نماييد، کافي است با استفاده از دستور براي اينکه دستورهاي فوق را به راحتي براي خود ق

lnبه مثال زير توجه کنيد .، يک ميانبر به آنها براي خود ايجاد کنيد: 
$ ln /sbin/ifup /bin/ifup 

$ ln /sbin/ifdown /bin/ifdown 
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 )The Web Browsing(مرور وب 
اربردهاي ک اطالعاتي خود و ساير ز تجاري براي برطرف نمودن نيازهايکتها و مراکثر شرکامروزه ا

 .تجاري نيازمند دسترسي به وب هستند
 .رود مينولوژي جديد به شمار ک تک، وب يگردد مي باز ۱۹۶۰ه سابقه اينترنت به دهه کبا توجه به اين

دشوار ردن منابع روي اينترنت کقبل از ايجاد وب، پيدا .  ايجاد شد۱۹۸۵وب براي نخستين بار در سال 
از اين منابع  .هايي، دسترسي به منابع مختلف روي اينترنت را آسان نموده است  با ارائه قابليتوب .بود
 : به موارد زير اشاره نمودتوان مي

 منبع روي کاين قابليت نشانگر محل قرار گيري ي: Uniform Resource Locators و يا URL آدرسهاي  •

و ميزبان، اين آدرسها نوع محتويات و محل عالوه بر مشخص نمودن نام حوزه .باشد مياينترنت 

 .کنند ميه اينترنت مشخص کاختصاصي آنها را روي شب

ه مردم درباره صفحات وب کهنگامي  : Hyper Text Markup Language يا HTML صفحات وب  •

 HTML. شود مي نمايش داده HTMLه بصورت صفحات ک، منظور آنها اطالعاتي است کنند ميصحبت 

 و قلمهاي مختلف ک محيط مبتني بر متن خالص به محيطي سرشار از گرافيکنت را از يظاهر اينتر

ه محلهاي مختلف کيي هستند ها ها رشتهکلين .ها هستندک داراي لينHTMLصفحات .تبديل نموده است

 . منبع به منابع ديگر منتقل شويدکيد از يتوان مي ک لينک روي يکليکبا  .کنند ميوب را به هم متصل 

موزيال و  .امپيوتر، مرورگرهاي وب هستندک روي HTMLزارهاي ابتدايي نمايش صفحات اب
Konquerorند توان ميعالوه بر نمايش صفحات وب، آنها  .س به شمار ميروندک، دو مرورگر عمده لينو

 .ساير انواع محتويات اينترنت را نمايش دهند

 URLآدرسهاي 

س آدرس مرورگر وب ک، بايد آدرس آن محل را در باحل مورد نظر خود روي وبمبراي انتقال به 
 کليک موجود در صفحات وب و يا منوهاي برنامه مرورگر خود ک لينکخود تايپ نماييد و يا روي ي

 : باشد مي به صورت زير URL آدرس کساختار ي .نماييد
Protocol://host-domain/path 

ه به طور معمول بيشتر اوقات کلي کروتپ .باشد مي صفحه کننده نوع محتويات يکل مشخص کپروت
عالوه  .ل مورد استفاده در صفحات وب استکل، پروتکاين پروت.  استhttpل ک، پروتشود مياستفاده 
 ها لکاين پروت.شوند مي قيد URLه در ابتداي آدرسهاي کي ديگري نيز وجود دارند ها لک، پروتhttpبر 

، ۱-۷ل جدو .ري از اطالعات را نمايش ميدهندبجاي نمايش صفحات وب روي مرورگر، انواع ديگ
 .دهد مي را نشان URLي مورد استفاده در آدرسهاي ها لکانواع مختلف پروت
ر تمام موقع اين بخش را تايپ البته د .باشد ميل آن ک، نام پروتURL آدرس کنخستين بخش ي

 بعدي شما را به بخش .دهد ميل قابل استفاده را تشخيص کنيد و خود مرورگر نوع پروتک نمي
در صفحات وب، اين بخش  .کند مي، منتقل کند ميه محتويات آدرس مربوطه را ميزباني کامپيوتري ک
نام حوزه .پس از اين بخش، بخش حاوي نام ميزبان.  باشدhome و يا wwwن است به صورت کمم
)host.domain ( براي مثال . گيرد ميقرارredhat.com .ي شماره درگاه در پايان هم بخش انتخاب)port (

 : براي مثال. گيرد مي قرار URLالن در پايان آدرس ک کاين شماره پس از ي .گيرد ميقرار 
http://www.redhat.com:80 



 ۹ لينوکس ردهت کتاب آموزشی              

 
۱۸۲

 
 .توانيد شماره درگاههايي که اکنون در کامپيوتر لينوکس ردهت شما فعال هستند مشاهده نماييد مي

يک شماره پورت مانند تلفن داخلي در سيستم تلفن يک . ر دارندقراetc/services اين تنظيمات در فايل 

 شما را به بخش مرکز تلفن شرکت متصل نموده و شماره URLبخش اصلي آدرس .کند شرکت عمل مي

در اينجا هر شماره پورت به يک سرويس  .کند داخلي، شما را به شخصي که با او کار داريد متصل مي

 .باشد ميخاص متصل 

 

. امپيوتر ميزبان استک، نشان دهنده محل دقيق محتويات مورد  نياز روي URLش آدرس آخرين بخ
 .باشد مي ردهت  نشاندهنده صفحه پشتيبانيhttp://www.redhat.com/support.htmبراي مثال آدرس 

 
 

 شرح لکنوع پروت

http ل مورد استفاده در صفحات کپروتHTML. 

file  تا شود ميامپيوتر محلي استفاده کمعموال براي .  ميزبان فايل رويکننده محل يکمشخص 

 .روي اينترنت

ftp اند ردهکي را براي دريافت آرشيو يها فايله ک دهد ميمحلي را نشان  .ل انتقال فايلکپروت. 

gopher ل کپروتgopher .اند ت پخش شدهه در سرتاسر اينترنک اطالعاتي از مستندات متني ک بانکي. 

mailto ي کترونيک نامه الکبا تايپ اين آدرس در مرورگر خود، ي .کترونيک آدرس پست الکنگر ينشا

 .شود ميجديد براي ارسال باز 

news گروه خبري کي USENET.  

nntp  گروه خبريUSENETل ک، با استفاده از پروتnntp. 

telnet امپيوترک کل تلنت براي ورود از راه دور به يکپروت.  

wais ل کپروتWide Area Information Server. اطالعاتي کل دسترسي به بانکاين پروت wais را 

 .سازد فراهم مي

 URLي مورد استفاده در آدرسهاي ها لکانواع پروت     ۱-۷جدول 

 )Web Pages(صفحات وب 

يبي از کسازد، نگاهي انداخته باشيد، تر ه صفحات وب را ميک HTMLد منبع که به کدر صورتي 
 و در هر ويرايشگر بودهکدها بصورت متن ساده تمام اين .  را خواهيد ديدHTMLات و تگهاي اطالع

 اان استفاده از آنهکان صفحات وب را بسيار قابل انعطاف ساخته و امکاين ام .متني قابل مشاهده هستند
ويرايشگر متني  کيد صفحات وب را با استفاده از يتوان ميشما  .کند مي فراهم ها را در تمام پالتفورم

ي ويژه طراحي ها ه از برنامهکان وجود دارد کهمچنين اين ام .ساده در هر سيستم عاملي ايجاد نماييد
ردن در کار که ک استفاده نماييد  WYSIWYGي طراحي ها ي صفحات وب يا اصطالحا برنامهکگرافي

 .آنها بسيار ساده است
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 تگ شامل کقسمت پاياني ي .شوند ميا هاي چپ و راست از هم جد تک توسط براHTMLهاي  تگ
 :دهد مي را نشان کوچک صفحه وب کمثال زير ي. باشد مينيز (/) تر اسلش کاراک کي

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Sample Page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

This is sample body text. 

</BODY> 

</HTML> 

 کي) Header(سرايند  .ع و ختم شده است شروHTML ک، اين صفحه با تکنيد ميه مشاهده کهمانطور 
 قرار BODY و بدنه صفحه نيز بين تگهاي شود مي شروع و ختم HEAD با تگهاي HTMLصفحه 
 . شود مي نوشته TITLEعنوان صفحه وب نيز بين تگهاي . گيرد مي

ه با کساني بود کاين چند خط تنها براي .  را به شما آموزش دهيمHTMLما در اينجا قصد نداريم تا 
 . آشنايي ندارندHTMLساختارهاي صفحات 

 Mozillaمرورگر وب 

روسافت با ارائه کولي ماي . مرورگر اصلي موجود در اينترنت بودNetscapeسالها پيش، مرورگر وب 
م از دور کم ک را Netscapeخود به همراه سيستم عامل ويندوز، مرورگر  Internet Explorerمرورگر وب 

  .ن رسيده استکنون به حداقل ممکن در مرورگرهاي سيستم عامل ويندوز، ارد و سهم آکخارج 
، Mozilla دارد؟ در حقيقت مروگر Netscape چه ربطي به Mozillaه مرورگر کنيد کخوب شايد سوال 

ه ک کند ميسي براي اولين بار مرورگر موزيال را ببيند، تصور کاگر .  استNetscape بازمتنپسر عموي 
 ۵-۷تصوير .افي باشدک ميزان شباهت آندو کنم همين براي درک ر ميکف.  استNetscapeاين مرورگر 

 .دهد ميپنجره اصلي اين مرورگر وب را نشان 
در حقيقت بهترين و  .رود ميس ردهت به شمار کنون مرورگر وب استاندارد لينوکمرورگر موزيال ا

اين  .س، همين مرورگر استک يونيس وکاملترين مرورگر موجود براي سيستمهاي مبتني بر لينوک
همراه ه به کاي  نسخه .شود مي ارائه Mac OS Xس و کس، يونيکمرورگر براي سيستم عامل ويندوز، لينو

 بوده و جديدترين نسخه ارائه شده آن در زمان نوشته ۱.۲، نسخه شود مي ارائه ۹ س ردهت نسخهکلينو
 که يکردم، اين برنامه عالوه بر اينک اشاره زه قبال نيکهمانطور .  است۱.۵تاب نسخه کشدن اين 

ننده کتاب آدرس، چت و ايجاد ک، خبر خوان، کترونيک برنامه پست الک، يباشد ميمرورگر وب 
 .ه در بخشهاي مربوطه در مورد آن توضيح خواهم دادک باشد مي نيز HTMLصفحات 
ي اين مرورگر را ها خرين نسخهآ .شود ميي جديدتر و اصالح شده اين مرورگر ارائه ها دائما نسخه

ي اين مرورگر، معموال به فرمت ها بسته.  دريافت نماييدhttp://www.Mozilla.orgيد از آدرس توان مي
tar.gz ۱۴معموال حدود حجم آنها  . برنامه نصب به همراه خود هستندک و داراي يشوند مي ارائه 

 .مگابايت است
 کليک دوبار Web Browserون کار خود روي آيکروي ميزافي است کردن اين مرورگر، کبراي اجرا 

  .نيدک را تايپ Mozilla و يا در خط فرمان، دستور Runنيد و يا در پنجره ک
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امپيوترتان و يا در اينترنت استفاده ک بر روي HTMLيد براي مطالعه صفحات توان مياز مرورگر موزيال 
در صورتي . باشد ميي وب همانند همديگر ها رورگرلي مک، اصول کنيد ميه مشاهده کهمانطور  .نماييد
رده باشيد، به سرعت اين موضوع را کار کروسافت کت مايک شرIEه قبال با مرورگر ديگري مانند ک

 .متوجه خواهيد شد
  

 

 Mozillaپنجره اصلي مرورگر وب     ۵-۷تصوير 
 

بنابراين، عالوه . ن فارسي استي از ويژگيهاي خوب مرورگر وب موزيال، پشتيباني صحيح آن از زباکي
به ان تايپ فارسي نيز در آن کل مرور نماييد، امکيد صفحات وب فارسي را بدون مشتوان ميه کبر اين
 .وجود داردخوبي 

 تنظيم موزيال

 قسمت Editيد از منوي توان ميه مرورگر وب موزيال را طبق نياز خود تنظيم نماييد، کبراي اين
Preferences لي برنامه در بخش کتنظيمات  .نماييد را انتخابAppearance قرار دارند و تنظيمات 

، تنظيمات Navigatorدر بخش اصلي .   قابل دستيابي هستندNavigatorمخصوص مرورگر در بخش 
ي نمايش داده شده در پنجره اصلي مروگر قرار ها و دگمه) Home Page(مربوط به صفحه خانگي  

در بخش . باشد مي مختلف هاي سايت به نگهداري سوابق بازديد از  مربوطHistoryبخش . دارند
Languages يد زبان توان ميدر اين بخش  .يد زبانهاي تعريف شده در مرورگر را فعال نماييدتوان مي
 ۶-۷تصوير  .گزيده صفحات وب را تعيين نماييد تر پيشکاراکرا اضافه نموده و همچنين ) fa(فارسي 

 .دهد ميگر موزيال را نشان پنجره تنظيمات مرور
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 .شوند ميرد تعيين که مرورگر از آنها استفاده خواهد کي کمکي ها  برنامهHelper Applicationsدر بخش 
 به com و wwwار کردن خودک برخي تنظيمات مربوط به مرور مانند اضافه Smart Browsingدر بخش 

ه نام آن پيداست، مربوط ک همانطور Internet Searchبخش . را خواهيد يافت.. .لمه وک کآغاز و پايان ي
  .باشد ميبه تنظيمات جستجو در اينترنت 

 پنجره کان مرور چندين صفحه در يکه در موزيال موجود است، امکهاي جالبي  ي از قابليتکي
 Tabbed Browsingبه اين قابليت  .شوند مي لبه ظاهر کدام در يک هر ها در اين حالت، پنجره .باشد مي
 .يد در بخشي به همين نام انجام دهيدتوان ميه تنظيمات مربوط به آن را کگويند  مي

 کد به صورت يتوان ميمدير دانلود  .باشد مي نيز مربوط به تنظيمات مدير دانلود Downloadsبخش 
 مرورگر وب عالي کلي، مرورگر موزيال يکبه طور  . نوار پيش رونده باشدکپنجره و يا بصورت ي

ه در ويندوز از آن استفاده کسپلورر شود کد جايگزين مرورگر وب اينترنت اتوان ميه ک شدبا مي
.  معرفي نموده است۲۰۰۳ مرورگر موزيال را بعنوان بهترين مرورگر سال PC Worldسايت  .رديدک مي
در مختلف ) Theme(ي نمايشي ها ان استفاده از جلوهکهاي ديگر اين مرورگر، ام ي ديگر از قابليتکي

  .يد از اينترنت دريافت و نصب نماييدتوان ميي زيادي را ها جلوه. پنجره آن است
براي رفع اين  .باشد ميندي سرعت اجراي آن که به اين مروگر گرفته شده است، کي از ايراداتي کي
ه مرورگري با کل گيري است ک در حال شFirebird ال، مرورگر جديدي بر پايه موزيال به نامکاش

يد به سايت توان ميي آزمايشي آن ها سب اطالعات بيشتر و دانلود نسخهکبراي . باال استسرعت 
 .موزيال مراجعه نماييد

  

 
 پنجره تنظيمات مرورگر موزيال     ۶-۷تصوير 
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با اين حجم نبايد انتظار داشته باشيد  . مگابايت است۱۴اگر دقت کرده باشيد، حجم اين مرورگر تنها  

 جاوا و Pluginمثال موزيال به طور استاندارد، فاقد  . همراه با آن ارائه شده باشدPluginدي که تعداد زيا

اين امکان  .در صورتي که صفحات شما داراي جاوا و فلش باشد، آنها را نشان نخواهد داد. باشد ميفلش 

ها نه توسط خود  Pluginاين  .هاي آنرا دريافت و نصب نماييد Pluginوجود دارد تا پس از نصب موزيال، 

 .موزيال، بلکه توسط شرکتهاي ارائه کننده جاوا و فلش يعني سان و ماکرومديا ارائه شده اند

Plugin مگابايت و ۱۳ جاوا که در حقيقت ماشين مجازي جاواست، حدود Plugin ۷۰۰ فلش حدود 

 روي مرورگر شما نصب هايي در حال حاضر بر  Pluginبراي اينکه بدانيد که چه  .کيلوبايت حجم دارند

 .را انتخاب نماييد About Plugins بخش Helpشده اند، کافي است از منوي 

 Konquerorمرورگر وب 

اين مرورگر، مدير فايل استاندارد  .ام ردهک و قابليتهاي آن قبال صحبت Konqueror افزار نرمقبال در مورد 
 .دهد مين  اين مرورگر را نشا۷-۷تصوير  .است KDEي کمحيط گرافي
ضمنا با زبان فارسي نيز سازگار بوده و . رود مي مرورگر وب خوب نيز به شمار کاين برنامه ي

اين مرورگر، برنامه جداگانه اي براي ارسال  . فارسي استفاده نماييدهاي سايتيد از آن در مرور توان مي
 .ي نداردکترونيکي الها و دريافت نامه

 و از نظر کند ميار کگر موزيال سريعتر است و خوب و روان سرعت اجراي اين مرورگر از مرور
براي دسترسي به تنظيمات  .کند  برابری میInternet Explorerسرعت مرور صفحات وب تقريبا با 

 .  نماييدکليک Configure Konqueror روي Settingsافي است در منوي ک، Konquerorمرورگر وب 
   

 
 Konquerorمرورگر وب       ۷-۷تصوير 

 Operaمرورگر وب 

اين مرورگر در چند سال اخير سر و صداي زيادي راه انداخته و تا حدودي نيز توانسته است بخشي از 
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 The Fastest Browser On The Earthشعار اين مرورگر . بازار مرورگرهاي وب را به خود اختصاص دهد
  .هان ارائه شده استي موجود در جها  تقريبا براي تمام سيستم عاملو باشد مي

س ردهت ارائه نمي شود و بايد آنرا از اينترنت دريافت کگزيده همراه لينو اين مرورگر به صورت پيش
انواع  . مراجعه نماييدhttp://www.opera.comيد به سايت توان ميبراي دريافت آن  .و نصب نماييد
 اين مرورگر را ۸-۷تصوير  . شده است براي اين مرورگر ارائهrpmي نصب از جمله ها مختلفي از بسته

 .دهد مينشان 
  

 

 Opera 7.11مرورگر       ۸-۷تصوير 
 

تابخانه اي ک يها فايل مگابايت و نسخه بدون ۵تابخانه اي حدود ک يها فايلامل آن به همراه کنسخه 
 اين جديدترين نسخه ارائه شده اين مرورگر در زمان نوشته شدن.  مگابايت حجم دارد۳,۵حدود  

 . باشد مي ۷,۱۱تاب نسخه  ک
 توان ميهمچنين به جرات  .کند ميار کسرعت اجراي اين مرورگر در حد عالي بوده و بسيار روان 

 برنامه دروني ارسال ک و ضمنا داراي يکند ميه صفحات وب را نيز با سرعت خوبي بارگذاري کگفت 
ه باعث شده است تا اين مرورگر نتواند در کي از داليلي کي .ي نيز هستکترونيکي الها و دريافت نامه

انات آن استفاده کليه امکيد از توان ميشما  .ند، غير رايگان بودن آن استکحد زيادي توسعه پيدا 
قسمت باالي مرورگر بنرهاي تبليغاتي نمايش داده ه آنرا خريداري ننماييد، در کولي تا زماني . نماييد
برای ي اصلي اين برنامه ها ي از نقطه ضعفکي. دالر است ۳۹قيمت اين مرورگر حدود  .شود مي

اين مرورگر به طور  . عدم پشتيباني صحيح از زبان فارسي و عربي استکاربران ايرانی و فارسی زبان،
نندگان اين کالبته ظاهرا ارائه .  فارسي و عربي را بطور صحيح نشان دهدهاي سايتلي قادر نيست ک

 .جديد خود اين نقيصه را برطرف نمايندمرورگر قصد دارند در نسخه 
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 Lynxمرورگر وب 

ه اينترنت براي اولين بار وارد ايران شد، با اين مرورگر ک سال پيش ۷-۶ه کشايد شما از افرادي باشيد 
ي مبتني ها ه براي محيطکي وب است ها ي از نخستين مرورگرک يLynx .رده باشيدکار کدر دانشگاهها 

امال در ک Lynx . و تصوير نيستکدر اين مرورگر خبري از گرافي .ستس طراحي شده اکبر يوني
 ! کند ميار کمحيط متني 

ردن کشايد تجربه . نيدک را تايپ Lynx پنجره ترمينال دستور کافي است در يکبراي اجرا شدن آن 
ه کليدهايي کبه شرح .  بسيار آسان استLynxاستفاده از  .حس و حال آن زمان براي شما جالب باشد

 :نيد کيد در اين برنامه استفاده نماييد توجه توان مي
 برنامه را براي شما باز Helpليد، ک نياز داشتيد، فشار دادن اين کمکه به کدر صورتي :  ?ليد ک  •

 .يد استفاده نماييدتوان مي هم Hليد کليد، از کبجاي اين . کند مي

 .نيدکت ک سند حرکن صفحات ييد بيتوان ميليد، کبا استفاده از اين  : Spaceليد ک  •

 .ليد به صفحه قبلي باز ميگرديدکبا فشار دادن اين  : Left Arrowليد ک  •

يد توان مي هم Enterليد کبجاي آن از  .کند مي انتخاب شده را باز ک لينکليد، يکاين  : Right Arrowليد ک  •

 .استفاده نماييد

هاي موجود در صفحه  کيد بين لينتوان مياي ليدهکبا استفاده از اين  : Up-Down Arrowليدهاي ک  •

 . ت نماييدکحر

 .کند مي شما را به آن آدرس منتقل Lynxليد و تايپ آدرس مورد نظر، کبا فشار دادن اين  : Gليد ک  •

 . شود مياز برنامه خارج  : Qليد ک  •

  .از خود تنظيم نماييديد آنها را مطابق نيتوان ميه ک دهد مي را نمايش Lynxي برنامه ها گزينه : Oليد ک  •

اين امر در محيط !  بتواند حروف و صفحات وب فارسي را نمايش دهدLynxه کحتما انتظار نداريد 
ال شد و نتوانستيد ک دچار اشX Windowه مواقعي به داليلي کدر صورتي .  امر عادي استکترمينال ي

يد از اين مرورگر توان مي را دانلود نماييد، رده و يا فايليکوارد آن شويد و نياز داشتيد تا مطلبي را پيدا 
 .استفاده نماييد

 )E-Mail (کترونيکاستفاده از پست ال

  سال۲۰ه حدود  کامپيوتري بوده است کي ها هکي شبها ترين استفاده ي از قديميک يکترونيکپست ال
راي انتقال اطالعات ه بکيي بود ها  از اولين برنامهکترونيکدر حقيقت پست ال. بيشتر از وب قدمت دارد

ه اينترنت فقط از چند که شبک گردد ميار گرفته شد و سابقه آن به وقتي باز که اينترنت بکدر شب
 .يل شده بودکامپيوتر تشک

 شخصي بوده و از آن استفاده کترونيکاربر در سرتاسر جهان داراي آدرس پست الکها  امروزه ميليون
 .ي اينترنتي استها  حوزه، سيستم مبتني بر نامکترونيکت الترين سيستم آدرسهاي پس عمومي. کنند مي

 :براي مثال . شود مياز نام حوزه جدا  @تر کاراک کاربري بوسيله يکدر اين سيستم، نام 
alan@technotux.com 

به   به چند صورت خدمات خود راکترونيکننده خدمات پست الک ارائه هاي سايت و ها سيستم
 :نندک مي ارائه کاربرانشان
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 يا مبتني بر وب نام دارد، ارائه دهنده خدمات، خدمات Web Basedه سيستم ک در سيستم نخست  •

شما براي استفاده از خدمات آن بايد به سايت آن  .کند مي سايت اينترنتي ارائه کخود را بر روي ي

 .يافت نماييدي خود را نوشته، ارسال و درها ه به اينترنت متصل هستيد، نامهکمتصل شده و درحالي 

از اين روش استفاده .. . وHotmail ،Yahoo ،Lycos رايگان مانند کترونيکثر ارائه دهندگان پست الکا

ي اينترنت و تلفن به دليل نياز به اتصال دائم هنگام ها ال اين روش، باال رفتن هزينهکاش .کنند مي

 .ي استکترونيکي الها نوشتن و ارسال و دريافت نامه

ه عموما رايگان نيستند، شما قادر هستيد تا ک ها در اين سيستم: IMAP و POPمبتني بر ي ها  سيستم •

 دريافت نموده، کترونيکاربردي پست الکي ها ي خود را با استفاده از برنامهکترونيکي الها نامه

 ار مجددا به اينترنت متصلکرده و پاسخ دهيد و پس از اتمام کاتصال خود را قطع و آنها را بررسي 

امپيوترتان در دسترس خواهيد کي خود را هميشه در ها ار نامهکبا اين  .شده و آنها را ارسال نماييد

ثر ارائه دهندگان کا .دهيد اهش ميکي خود را نيز ها رده و هزينهکار کداشت و با راحتي بيشتري 

 .کنند مي ارائه  ن خدمات را بصورت غير رايگان، ايکترونيکخدمات رايگان پست ال

البته حتي  .کنند مي استفاده Plain textي از فرمت متن ساده يا کترونيکي الها صورت ابتدايي، نامهب
 .نمايند ي ميکترونيکي الها امروزه نيز بيشتر افراد با همين فرمت اقدام به ارسال و دريافت نامه

ار ک بصورت زيباتر و ي زير،ها ي خود را با استفاده از قابليتکترونيکي الها يد نامهتوان ميامروزه 
 :آمد تري ارسال نماييد

ان وجود دارد تا فايل و ساير انواع اطالعات را کاين ام) : Attachements(ي کترونيکي الها  ضمائم نامه •

ه بصورت کيي باشد ها د شامل دادهتوان مياين اطالعات  .ي خود ضميمه نماييدکترونيکي الها به نامه

ي اجرايي ، مستندات واژه ها دهاي برنامهک متن نامه خود بگنجانيد، مانند توانيد آنها را در عمومي نمي

 .امپيوتر خود ذخيره نمايدکد اين ضمائم را در توان ميي کترونيکگيرنده نامه ال. پردازها و تصاوير

•  HTML :  مانند کنيد ميه در صفحات وب استفاده کيد از اقالمي توان ميبا استفاده از اين فرمت ،

 .ي خود نيز استفاده نماييدکترونيکي الها در نامه.. .هاي گوناگون و رنگي و ا، تصاوير، قلمه کلين
  

 
در صورتي که اين  . نيستندHTMLهاي الکترونيکي با فرمت  هنوز بسياري از افراد قادر به دريافت نامه

معموال سعي  .هند کرد مشاهده خواHTMLها را براي آنها بفرستيد، آنها نامه را به صورت کدهاي  نامه
کنيد، از فرمت  هاي پستي، ارسال مي کنيد هنگامي که نامه اي را به تعداد زيادي گيرنده مانند ليست

HTMLاجتناب کنيد . 

 

نيد، بايد آنرا براي کار ک خود کترونيکي پست الها ه بتوانيد با برنامهکدر قدم نخست، پيش از آن
ي پست ها قسمت اصلي تنظيم برنامه .تنظيم نماييد خود کترونيکردن با حساب پست الکارک
لمه عبور کاربري و کهمچنين بايد نام . باشد مي کترونيک، تعيين نوع سرويس دهنده پست الکترونيکال

ه اين اطالعات را نداريد، آنها را بايد از مدير کدر صورتي  .مربوط به حساب خود را نيز وارد نماييد
در ادامه با چند برنامه پست  .ي خود بدست آوريدکترونيکت پست الننده خدماکه و يا ارائه کشب
 .س ردهت آشنا خواهيد شدک در لينوکترونيکال

 Mozilla Mail کترونيکبرنامه پست ال

 کترونيک برنامه پست الکردم، مرورگر وب موزيال داراي يکه در صفحات قبل نيز اشاره کهمانطور 
 Mail and Newsgroupsونکه روي آيکافي است کار اين برنامه، کبراي شروع به  .باشد ميامل کمجهز و 

 Mail بخش Windowنيد و يا از منوي ک کليکه روي نوار وضعيت در پايين پنجره موزيال قرار دارد ک
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and Newsgroups ي ها ه تابحال برنامه را براي ارسال و دريافت نامهکدر صورتي  .نيدک را انتخاب
در .کند ميار کشروع به ) New Account(ه باشيد، ويزارد ايجاد حساب جديد ردکي تنظيم نکترونيکال

 را Account و سپس New بخش Fileيد از منوي توان ميرد، کار نکه اين ويزارد شروع به کصورتي 
 :براي انجام تنظيمات اين برنامه مراحل زير را بترتيب انجام دهيد. انتخاب نماييد تا اجرا شود

 .نيدک را انتخاب Email Accountت، نوع حساب، يعني  در مرحله نخس •

 اين مرحله ۷-۹تصوير  . خود را وارد نماييدکترونيک در مرحله دوم، بايد نام خود و آدرس پست ال •

 .دهد ميرا نشان 

 IMAP يا POPد نوع توان ميه ک کترونيکدرمرحله سوم، بايد نشاني و نوع سرويس دهنده پست ال •

 . يدباشد را انتخاب نماي

 تان است را کترونيکه همان بخش اول آدرس پست الکاربري خود را ک در مرحله چهارم بايد نام  •

 )@بخش قبل از عالمت  (.وارد نماييد

 نام اختياري است و هر چيزي کاين نام ي .نيدک در مرحله پنجم فقط بايد نام حساب خود را وارد  •

 . را وارد نماييدmy accountيد نام توان ميمثال . د باشدتوان مي

براي تاييد و . شود ميليه اطالعات گرداوري شده از شما نمايش داده ک در مرحله ششم و پاياني،  •

افي است روي که موردي نياز به اصالح دارد، کدر صورتي . نيدک کليک Finishايجاد حساب، روي 

Back رده و به مرحله مربوطه برويدک کليک. 
 
 
  ۹-۷تصوير

برنامه  رد تنظيم مرحله دوم ويزا
Mozilla Mail 

 

  

 Mozilla پنجره اصلي ۱۰-۷ تصوير .باشد ميار ک موزيال آماده به کترونيکنون برنامه پست الکخوب ا

Mail دهد مي را نشان. 

 )Incoming Mail(ي دريافتي ها مديريت نامه

يوتر شما، دريافت امپکي جديد از طريق انتقال آنها از سرويس دهنده به ها به طور معمول، نامه
ه در ادامه شرح مختصري ک وجود دارند، ها هاي مختلفي براي ذخيره و مديريت اين نامه راه .شوند مي

 :بينيد از آنها را مي
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 Mozilla Mailبرنامه پست الکترونيک      ۱۰-۷تصوير 
 

تان کونيترکي هنگام رسيدن در صندوق پستي شما در سرويس دهنده پست الکترونيکي الها  نامه •

نيد و ک را انتخاب Get New Messages بخش Fileيد از منوي توان ميبراي دريافت آنها . شوند ميذخيره 

 .نيدک کليک روي نوار ابزار برنامه Get Msgsيا بر روي دگمه 

  .شوند ميي موجود در سمت چپ و باالي پنجره اصلي برنامه ذخيره ها ي شما در پوشهها  نامه •

، ها حساب از اين کهر ي . تعريف نماييدکترونيکيد چندين حساب پست التوان مي Mozilla Mailشما در 

، در شوند ميه دريافت کيي ها در هر مورد، تمام نامه .ي مربوط به خودشان هستندها داراي پوشه

يد با ايجاد توان ميي داريد، کترونيکه تعداد زيادي نامه الکدر صورتي . شوند مي ذخيره inboxپوشه 

افي است در باالترين کار کبراي اين  .ي جديد و مورد نيازتان، آنها را بهتر مديريت نماييدها پوشه

 حاوي ها ساير پوشه. نيدک را انتخاب New Folderرده و گزينه ک راست کليکقسمت هر حساب 

، )Draftsپوشه (اره کي نيمه ها ، نامه)Unsent Messagesپوشه (ي در حال انتظار براي ارسال ها نامه

 کي پاها و نامه) Sentپوشه (ي ارسال شده ها ، نامه)Templatesپوشه (هاي جديد  الگوهاي ايجاد پيام

 .باشند مي) Trashپوشه (شده 

براي مرتب سازي با استفاده از ساير . شوند مي با تاريخ مرتب ها گزيده، نامه  به طور پيش •

 ها ر باالي ليست نامهد روي دگمه مربوط به آن بايد بر.. .مشخصات مانند نام فرستنده، موضوع و

 .نيدک کليک

ي در پايين ليست نامه هل نمايش کوچک، متن آن در پنجره کنيد ميه نامه اي را انتخاب ک هنگامي  •

 .نيدک کليک پنجره مستقل، روي آن دوبار کامل آن در يکبراي باز شدن . شود ميداده 

 )Composing and Sending Email(نوشتن و ارسال نامه 

 نامه موجود پاسخ دهيد، و يا نامه کيد به يتوان ميي جديد، يا کترونيک نامه الکبراي ايجاد ي
ي جديد کترونيک نامه الکدر زير شرح مختصري از مراحل ايجاد ي. ي جديدي بنويسيدکترونيکال

 :بينيد را مي
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. نيدک را انتخاب Message سپس  وNew گزينه Fileي جديد، از منوي کترونيک نامه الکبراي ايجاد ي •

 .نيدک کليکه در نوار ابزار اصلي برنامه قرار دارد، ک Composeيد به جاي آن روي دگمه توان مي

 .نيدکار استفاده ک براي اين Ctrl+Mليدهاي کيد از توان ميهمچنين 

سپس از منوي نيد و ک کليک نامه، در پنجره اصلي برنامه، ابتدا روي نامه ک براي پاسخ گويي به ي •

Message بخش ،Reply ه نامه داراي چندين گيرنده است، از کدر صورتي . نيدک را انتخابReply To 

All ي ها ار روي دگمهکيد به جاي اين توان ميهمچنين . نيدک استفادهReply و Reply All روي نوار 

 .ار در نظر گرفته شده اندک  نيز براي اينCtrl+Shift+R و Ctrl+Rليدهاي ميانبر ک. نيدک کليکابزار 

 شخص ثالث، ابتدا نامه مورد نظر را ک نامه به همراه تمام ضمائم و محتوياتش به يکبراي ارسال ي •

 نامه کار، نامه اصلي به يکبا اين . نيدک را انتخاب Forward، بخش Messageانتخاب نموده و از منوي 

 بخش Messageنامه جديد قرار گيرد، از منوي ه نامه اصلي در متن کبراي اين. شود ميجديد ضميمه 

Forward As و سپس Inline براي . نيدک را انتخابForward يد از دگمه توان ميردن در حالت عادي ک

 .ار در نظر گرفته شده استکبراي اين  Ctrl+Lليد ميانبر کضمنا . نيدکروي نوار ابزار نيز استفاده 

يد، به نامه اي پاسخ دهيد و يا نامه اي را به شخص نکدر هر صورت، چه نامه جديدي ايجاد 
در اين . دهد مي را نشان  اين پنجره۱۱-۷ر تصوي. شود مي باز Composeنيد، پنجره کثالثي ارسال 
 :يدتوان ميپنجره شما 

، Optionsار از منوي کبراي اين  .تاب آدرس خود اضافه نماييدک را از کترونيک آدرسهاي پست ال •

ي مورد نظر ها يد آدرستوان مي، شود ميه باز کدر پنجره اي . نيدک را انتخاب Select Addressesقسمت 

، Toرده و روي کافي است از ليست آدرس مورد نظر خود را انتخاب ک. نيدکخود را به نامه اضافه 

CC ,  وياBCC ردن آدرس جديد، روي کبراي اضافه . نيدک کليکNew براي نمايش . نيدک کليک

 را Collected Addresses ، گزينه Look inي دريافتي، در منوي ها  جمع آوري شده از نامهآدرسهاي

 .نيدکانتخاب 

 مستندات اداري يها فايلند انواع تصوير، توان مياين ضمائم  .نيدکي خود اضافه ها  ضمائمي به نامه •

سپس . نيدکرا انتخاب  Attach File، گزينه Fileار، از منوي کبراي اين . ي اجرايي باشندها يا برنامه

 Attach Web Pageبا انتخاب گزينه . نيدکامپيوتر خود، انتخاب و ضميمه کفايل مورد نظر را از داخل 

ردن کهمچنين براي ضميمه  . را به نامه خود ضميمه نماييدURL آدرس کيد يتوان مي، Fileاز منوي 

 . نيدک کليک Compose در پنجره Attachementsس کيد در باتوان مي فايل، کي

يد از توان مي .نيدک را انتخاب Format، گزينه Optionsبراي انتخاب نوع فرمت نامه خود،  از منوي  •

 :نيدکي خود استفاده ها فرمتهاي زير براي نامه

o  Auto-Detect :  کند مياين گزينه، از پيام جديد را با استفاده از فرمت پيش گزيده ايجاد. 
o  Plain Text Only:   در اين فرمت، تنها از متن ساده استفاده خواهد شد و هيچ گونه تگ

HTMLار نخواهد رفتک در آن ب. 
o  HTML (Only Rich Text) :ين فرمت، نامه با استفاده از در اHTMLساخته خواهد شد . 
o  HTML (Plain and Rich text) : دهاي کيب متن ساده و کدر اين فرمت، از ترHTML استفاده 

 .دخواهد ش

 Show/Hide بخش Viewيد با استفاده از منوي توان مي، کنيد مي استفاده HTMLه از فرمت کدر صورتي 
هاي گوناگون و فرمتهاي مختلف  رده و از قلمک، منوي فرمت متن را باز Formatting Toolbarگزينه 

ير، خطوط و جداولي هايي قرار داده و تصاو کيد در نامه خود لينتوان ميهمچنين  .نيدکمتني استفاده 
 . هاي متنوع در نامه نيز وجود دارد کاني براي درج صورتکحتي ام .درج نماييد
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  ۱۱-۷تصوير

 Mozilla Mail در  Composeپنجره   
 

 

  

نيد ک کليک موجود روي نوار ابزار Sendه نوشتن و آماده سازي نامه پايان يافت، روي دگمه کهنگامي 
 براي ذخيره موقت نامه براي Send Later گزينه Fileيد از منوي توان مي همچنين. تا نامه ارسال شود
اين گزينه . نيدکيد استفاده توان مي هم Ctrl+Enter+Shiftليد ميانبر کار از کبراي اين .ارسال استفاده نماييد

با .  به اينترنت متصل هستيد و اتصال دائمي نداريدDialupه از طريق اتصال کدر صورتي مفيد است 
 .شوند مي، ارسال شود ميه اتصال برقرار ک هنگامي ها استفاده از اين گزينه، نامه

  

 
در صورتي که در ميان نوشتن يک نامه مجبور شديد تا کار خود را تعطيل کرده و ادامه نامه را بعدا 

 را انتخاب Save  گزينهFile روي نوار ابزار کليک کنيد و يا از منوي Saveتوانيد روي دگمه  بنويسيد، مي
 . نيز براي اين کار در نظر گرفته شده استCtrl+Sکليد ميانبر . کنيد

 

 در نوار ابزار پنجره اصلي برنامه، Get Msgs روي دگمه کليکه به اينترنت متصل هستيد، با کهنگامي 
 .ي خود را ارسال و دريافت نماييدها يد نامهتوان مي

 Kmail کترونيکبرنامه پست ال

.  طراحي شده استKDEي که مخصوص محيط گرافيک است کترونيک برنامه پست الکنامه ياين بر
ردن با آن لذت کار که از کامل کانات کاي است سريع، روان و خوش دست با ام ه برنام،اين برنامه
  .خواهيد برد

  . تنظيم نماييدکترونيک، ابتدا بايد آنرا براي اتصال به سرويس دهنده پست الKmailبراي استفاده از  •

، شود ميه باز کدر پنجره اي . نيدک کليک Configure Kmail روي Settingsبراي اين منظور، در منوي 

 .دهد مي اين پنجره را نشان ۱۲-۷تصوير  . را بصورت زير انجام دهيدKmailبايد تنظيمات 

براي ايجاد . نيدکعيين  تKmailاربر براي برنامه کيد چندين توان ميدر اين بخش  : Identity بخش  •

اربر پيش گزيده، کبراي تنظيم . نيدک کليک Newاربر پيش گزيده، روي دگمه کاربر جديد، عالوه بر ک

 کترونيک بايد نام و نام خانوادگي، سازمان و آدرس پست الGeneralدر لبه . سه لبه وجود دارد

ي ها ي نامهها  و ضمنا پوشهReply-Toيد آدرس توان مي Advancedدر لبه . نيدکخودتان را وارد 

 بايد تنظيمات امضاي خود را Signatureدر لبه . نيدک را تعيين کنيد ميه ذخيره کيي ها ارسالي و نامه

براي فعال .  ي ارسالي شما الصاق خواهد شدها  نامهیار به انتهاکامضا، به طور خود. انجام دهيد
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يد و سپس نوع امضاي مورد نظر خود را انتخاب و  بزنک را تيEnable Signatureردن آن بايد قسمت ک

 .نيدکتنظيم 

 را انجام کترونيکدر اين قسمت بايد تنظيمات مربوط به سرويس دهنده پست ال : Network بخش  •

براي شروع براي تنظيم . ار در نظر گرفته شده استک براي اين Receiving و Sendingدو لبه . دهيد

ه کنوع سرويس دهنده خود را . نيدک کليک Add، روي Sendingمت ، در قسها چگونگي ارسال نامه

SMTP در لبه شود ميه باز کنون در پنجره اي کا. نيدک است، انتخاب ،General نام سرويس دهنده و ،

لمه عبور و که سرويس دهنده شما براي ارسال نامه نياز به کدر صورتي . نيدکآدرس آن را وارد 

يد توان مي نيز Securityدر لبه .  بزنيدک را تيServer requires authenticationاربري دارد، قسمت کنام 

 کليکبهترين راه، . نيدکلمه عبور با سرويس دهنده را تعيين کنوع رمزنگاري و همچنين نوع تبادل 

 OKدر پايان روي  .ار تعيين شودک است تا نوع آن بطور خودCheck What Server Supportsروي 

 را انجام Receivingدر مرحله دوم، بايد تنظيمات مربوط به دريافت نامه يا .  تا اضافه شودنيدک کليک

، نام شود ميه باز کدر پنجره اي . نيدک کليک Add، روي Receivingار در لبه کبراي اين . دهيد

.  نيدکاربري خود را به همراه آدرس سرويس دهنده وارد کلمه عبور و نام کسرويس دهنده و 

 شوند يا کي اين حساب از روي سرويس دهنده پاها نيد تا نامهکيد تعيين توان ميچنين در اين لبه هم

 کي بزرگتر از يها ي با سايزيها فايل از دريافت Kmailنيد تا برنامه کيد تعيين توان ميهمچنين  .خير

يس دهنده و ار به سروک مدت زمان براي اتصال خودکان تعيين يکام. ندکاندازه خاص، خودداري 

لمه کيد نوع رمز نگاري و نوع تبادل توان مي هم Extrasدر لبه . ي جديد نيز وجود داردها دريافت نامه

 Check What Serverار استفاده از دگمه کدر اينجا هم بهترين . نيدکعبور با سرويس دهنده را تعيين 

Supportsپس از پايان، روي .  استOK نيد تا اضافه شودک کليک . 

مثال  .يد تنظيمات مربوط به ظاهر برنامه را انجام دهيدتوان ميدر اين قسمت  : Appearanceبخش  •

فلمهاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف برنامه و همچنين رنگهاي مختلف براي قلمهاي قسمتهاي 

  . يا خير نمايش داده شوندHTMLي با فرمت ها ه نامهکنيد کيد تعيين توان مي Profileدر لبه . مختلف

در لبه .   در اين قسمت تنظيمات مربوط به پنجره نوشتن نامه جديد قرار دارند : Composer بخش  •

General ار کار امضا در پايان نامه و عالمتگذاري خودکيد تنظيماتي نظير درج خودتوان مي اين بخش

ه هنگام پاسخ کيد عباراتي توان مي Phrasesدر لبه . را انجام دهيد.. . وForward و Reply هنگام ها نامه

ردن زبانهاي کان اضافه کهمچنين ام .ر نماييدک، ذشوند مي شدن نامه در نامه درج Forwardگويي يا 

 Forwardه هنگام پاسخ گويي و کيد عباراتي توان مي نيز Subjectدر لبه . ديگر به برنامه نيز وجود دارد

ه توسط برنامه کيي ها ترستکاراک، Charsetلبه در . نيدک، تعيين شوند مي نامه درج کردن يک

ي مورد نياز خود را بطور دستي ها ترستکاراکيد توان مي. شوند مي، تعريف شوند ميپشتيباني 

 .نيدکي اضافه کترونيکيد فيلدهاي سفارشي به سرايند نامه التوان مي، Headersدر لبه  .نيدکاضافه 

هاي الکترونيکي خود را انجام  ظيمات امنيتي مربوط به نامهتوانيد تن در اين بخش مي : Securityبخش  •

هاي   و پاسخ گويي خودکار به تاييديهHTMLهاي با فرمت   تنظيم مربوط به نامهGeneralدر لبه . دهيد

فعال کردن اين سه گزينه باعث کاهش امنيت سيستم شما  .ها، قرار دارد خوانده شدن و دريافت نامه

 براي دريافت اقالم خارجي از HTMLهاي  ه مربوط به اجازه دادن به نامهگزينه دوم ک. گردد مي

در لبه .  هاي نفوذ نفوذگران به سيستم شما باشد تواند باعث فراهم کردن زمينه اينترنت است، مي

OpenPGPهاي الکترونيکي با استفاده از تکنولوژي  ، تنظيمات مربوط به نحوه رمزنگاري نامهPGP 

  . روي سيستم شما نصب شده باشدPGP افزار نرمد البته باي. است

اي از تنظيمات متفرقه مانند گرفتن تاييد هنگام خالي  در اين قسمت نيز دسته : Miscellaneous بخش  •
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هاي الکترونيکي در ديسک سخت، فشرده  هاي نامه ها، تعيين فرمت ذخيره شدن پوشه کردن پوشه

 .قرار دارند.. . وروج هنگام خTrashالي کردن پوشه ها هنگام خروج از برنامه، خ سازي پوشه
  

 

 Kmailپنجره تنظيمات      ۱۲-۷تصوير 

 )Incoming Mail(ي دريافتي ها مديريت نامه

 .شوند مي inbox، وارد پوشه کنيد مي تان دريافت کترونيکه شما از سرويس دهنده پست الکيي ها نامه
 ليست در وسط پنجره اصلي برنامه نمايش داده کبصورت ي Mozilla Mail مانند برنامه ها اين نامه
تان، از منوي فايل بخش  کترونيکي جديد از سرويس دهنده پست الها براي دريافت نامه. شوند مي

Check Mail ليدهاي ميانبر کهمچنين . نيدک را انتخابCtrl+L ار در نظر گرفته شده ک نيز براي اين
ي ها يد براي دريافت نامهتوان مي هستيد، Kmailساب روي برنامه ه داراي چندين حکدر صورتي . است

ضمنا . نيدک را انتخاب Check Mail In، گزينه File سرويس دهنده خاص، از منوي کجديد روي ي
يد با نگه داشتن ماوس روي آن، حساب توان ميه کدگمه آن روي نوار ابزار برنامه قرار داده شده است 

 . دهد مي را نشان Kmail اصلي برنامه ، پنجره۱۳-۷ تصوير.  نيدکب مورد نظر خود را انتخا
 نمايش داده ها ي در زير ليست نامهکوچک در پنجره ها ، پيش نمايش نامهMozilla Mailهمانند برنامه 

 Mozillaبرخالف  .نيدک کليکتقل، بايد روي آن دوبار س پنجره مکبراي باز شدن نامه در ي. شود مي

Mail در شود ميي جديد مخصوص به آن ايجاد ها  همراه با هر حساب جديد، پوشهه در آنک ،Kmail ،
گزيده،   هم بطور پيشKmailدر  . سري پوشه خواهيد داشتک، تنها يها حسابحتي در صورت تعدد 

، ها  روي قسمت باالي پنجره ليست نامهکليکيد با توان ميه ک شوند مي با تاريخ دريافت مرتب ها نامه
 .نيدکمرتب .. .را به صورت دلخواه، به تاريخ، فرستنده، موضوع وآنها 
 و شوند مي براي ارسال بعدي ذخيره Outboxدهيد، در پوشه  نويسيد و يا پاسخ مي ه ميکيي را ها نامه

 وجود دارند Kmailه در برنامه کيي ها ساير پوشه .شوند ميه به اينترنت متصل شديد، ارسال کهنگامي 
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 و پوشه ذخيره Trash شده يا کي پاها ، پوشه نامهSent mailي ارسال شده يا ها وشه نامهعبارتند از پ
 کليکيد با توان ميي ديگري نيز نياز داشتيد، ها ه پوشهکضمنا در صورتي . Draftsامل نشده يا کي ها نامه

، Kmailن در همچني.  نيدکي مورد نياز خودتان را ايجاد ها ، پوشهها راست روي باالترين بخش پوشه
   .  وجود داردmaildir و mboxان انتخاب فرمت پوشه به دو صورت فايل کام

 

  Kmail پنجره اصلي برنامه     ۱۳-۷تصوير 
 راست کليکنيد، بايد روي آن ک کامل پاک پوشه را بطور که نياز داريد تا محتويات يکدر صورتي 

 .نيدک را انتخاب Empty Folderرده و گزينه ک
 )Composing and Sending Email( و ارسال نامه نوشتن

. نيدک را انتخاب New Message، بخش Messageي جديد از منوي کترونيک نامه الکبراي ايجاد ي
ليدهاي ميانبر ک .نيدک کليکون موجود بر روي نوار ابزار برنامه کيد بر روي اولين آيتوان ميهمچنين 
Ctrl+N ه شده اندار در نظر گرفتک نيز براي اين. 

رده و سپس، ک انتخاب ها ه نامه مورد نظر را در ليست نامهکافي است ک نامه، کبراي پاسخ گويي به ي
 بخش Messageان استفاده از منوي کام. نيدک کليک موجود بر روي نوار ابزار برنامه Replyون کروي آي
Reply و دگمه ميانبر R نامه داراي چندين گيرنده است و ه کدر صورتي . ار وجود داردک نيز براي اين
 و يا منوي Reply Allيد از دگمه توان مينيد، کخواهيد پاسخ خود را به تمام گيرندگان ارسال  مي

Message بخش Reply All ليد ميانبر ک. نيدک استفادهA ار در نظر گرفته شده استک نيز براي اين. 
، نامه قبلي در پنجره درج نشود، از منوي  نامهکخواهيد هنگام پاسخ گويي به ي ه ميکدر صورتي 

Message بخش ،Reply Without Quote ليدهاي کرده و يا از ک را انتخابAlt+R نيدک استفاده. 
 موجود بر Forward نامه به همراه تمام ضمائم آن به شخص ثالث، بر روي دگمه کجهت ارسال ي

نيد و يا ک کليک را Forward بخش Message منوي يد ازتوان ميضمنا  .نيدک کليکروي نوار ابزار برنامه 
 و يا از منوي Shift+Fليد ک ضميمه، از کردن نامه به صورت يک Forwardبراي . نيدک استفاده F از دگمه
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Message بخش ،Forward As Attachement ايجاد يا پاسخ گويي به  پنجره۱۴-۷تصوير . نيدک استفاده 
 :يدتوان مين پنجره شما در اي .دهد مي نامه را نشان کي

ردن آدرس با استفاده کبراي وارد  .نيدک آدرس مربوط به گيرنده نامه را وارد CC و Toسهاي کدر با •

تاب آدرس باز شده و کار پنجره کبا اين  .نيدک کليکس کتاب آدرس، بر روي دگمه مقابل هر باکاز 

ه به آنها نامه که آدرسهايي کاي اينبر .ه در آن ذخيره شده است نمايش داده خواهد شدکآدرسهايي 

ار جمع آوري شده و نمايش داده شوند، در اين پنجره، گزينه کاي ارسال شده است به طور خود

Show Recent Addresses رده و روي کسپس آدرس مورد نظر را انتخاب . بزنيدکرا تيOK نيد ک کليک

 .س مربوطه درج شودکتا آدرس در با

 Address Book گزينه File، از منوي Kmailتاب آدرس برنامه کهاي جديد به ردن آدرسکبراي اضافه  •

تاب کدر پنجره . نيدک کليک Address Bookون کرده و يا در نوار ابزار برنامه روي آيکرا انتخاب 

 .نيدک، آدرسهاي جديد را به آن اضافه New Contactون ک بر روي آيکليکيد با توان ميآدرس 

 را Attach File بخش Attachامپيوترتان به نامه خود، از منوي ک فايل از روي کيردن کبراي ضميمه  •

يد در توان ميسپس .نيدک کليک موجود روي نوار ابزار Attach Fileرده و يا بر روي دگمه کانتخاب 

، در زير شوند ميه به نامه ضميمه کي يها فايل .نيدکپنجره باز شده، فايل مورد نظرتان را انتخاب 

 . شوند ميجره نامه جديد نمايش داده پن
  
  ۱۴-۷تصوير

 Kmailپنجره نامه جديد در 
 

 

  
 کليک موجود روي نوار ابزار Send Nowه نوشتن و آماده سازي نامه پايان يافت، روي دگمه کهنگامي 

مه  براي ذخيره موقت ناQueue گزينه Messageيد از منوي توان ميهمچنين . نيد تا نامه ارسال شودک
 بخش Message و منوي Ctrl+Enterليد ميانبر کار از کبراي اين .براي ارسال بعدي استفاده نماييد

Queue ه در مورد کهمانطور . نيدکيد استفاده توان مي همMozilla Mail توضيح دادم، اين گزينه در 
با . ي نداريد به اينترنت متصل هستيد و اتصال دائمDial Upه از طريق اتصال کصورتي مفيد است 

 .شوند مي، ارسال شود ميه اتصال برقرار ک هنگامي ها استفاده از اين گزينه، نامه
ي جديد موجود در صندوق پستي تان و همچنين ها ه در ابتدا گفتم، براي دريافت نامهکهمانطور 
يا ماوس را نيد و ک را انتخاب Check Mail گزينه Fileافي است از منوي کي نوشته شده، ها ارسال نامه
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. نيدک موجود روي نوار ابزار نگه داشته و حساب مورد نظر خود را انتخاب Check Mail Inروي دگمه 
 در صورتي مفيد Check Mail Inگزينه . نيدک هم استفاده Ctrl+Lي ها يد از دگمهتوان ميار کبراي اين 
ي از کي جديد يها ت نامه بوده و مايل به دريافکترونيکه شما داراي چندين حساب پست الکاست 
   .ي خود باشيدها حساب

 
در صورتي که در ميان نوشتن يک نامه مجبور شديد تا کار خود را تعطيل کرده و ادامه نامه را بعدا 

 . را انتخاب کنيدSave in Drafts Folder، بخش Messageتوانيد از منوي  بنويسيد، مي

 Ximian Evolutionبرنامه 

با استفاده از اين برنامه   .ي استکترونيکي الها  برنامه ارسال و دريافت نامهکتر از ياين برنامه فرا
ارهاي خود را با تقويم آن تنظيم کيد اوقات روزانه خود را مديريت نموده و زمانهاي قرار و توان مي

به آن خواهيد رده باشيد، اين برنامه را بسيار شبيه کار ک Microsoft Outlookه با کدر صورتي  .نماييد
ي ها تابخانهک هنوز از Evolutionه که دليل اينکر شود، اين است که در اينجا بايد ذکمسئله اي  .يافت
GTKه کدر صورتي .  ان استفاده از زبان فارسي در اين برنامه وجود نداردک، امکند مي  استفاده۱ه  نسخ

ار فراهم خواهد کان به صورت خودکين ام منتقل شود، ا و باالتر۲  نسخهGTKدر آينده اين برنامه به 
رده و کار کربندي آن آغاز به ک، ويزارد پيکنيد ميه اين برنامه را براي نخستين با اجرا کهنگامي  .شد

 :بايد آنرا به صورت زير تنظيم نماييد
 نيد تاک کليک Nextافي است روي ک. شود مي نمايش داده افزار نرمدر قدم نخست، صفحه خوش آمدگويي  •

 .وارد مرحله بعدي شويد

به صورت انتخابي  .نيدکتان را وارد  يکترونيکامل خود به همراه آدرس پست الک در مرحله دوم، بايد نام  •

نيد ک کليک Nextپس از اتمام روي  .يد نام سازمان خود و تنظيمات امضاي خود را نيز انجام دهيدتوان مي

 .تا وارد مرحله بعدي شويد

پس از تعيين نوع آن، در  . خود را تعيين نماييدکترونيک نوع سرويس دهنده پست الدر مرحله سوم بايد •

در اين بخش بايد نام يا آدرس سرويس  .شود ميزير بخش مربوط به وارد نمودن تنظيمات آن باز 

ه کدر صورتي . نيدکاربري خود را وارد نماييد و نوع احراز هويت سيستم را نيز انتخاب کدهنده و نام 

ار انجام کار بصورت خودکن ينيد تا اک کليک Check for Supported Types داريد، روي کمورد آن شدر 

 .دهد مي اين مرحله را نشان ۱۵-۷تصوير. شود

ار کاين تنظيمات شامل بررسي خود .ي دريافتي را انجام دهيدها در مرحله چهارم بايد تنظيمات نامه •

 کي دريافت شده، از روي سرويس دهنده پاها ه نامهکن اينصندوق پستي در هر چند دقيقه و نيز تعيي

 .نيد تا وارد مرحله بعدي شويدک کليک Nextپس از اتمام روي . شوند يا خير

اين تنظيمات شامل تعيين نوع . .ي ارسالي را انجام دهيدها در مرحله پنجم بايد تنظيمات مربوط به نامه •

لمه عبور و نام ک نياز به ها هنده براي ارسال نامهه سرويس دکسرويس دهنده و همچنين تعيين اين

 .نيدک کليک Nextپس از پايان روي . شود مياربري دارد يا خير، ک

ه آيا اين حساب، پيش کنيد کرده و تعيين که تعريف نموده ايد وارد کدر مرحله ششم بايد نام حسابي را  •

 .نيدک کليک Nextپس از اتمام روي . گزيده است يا خير

ار، روي نقشه، در محل مورد نظر کبراي اين  .نيدکرحله هفتم بايد موقعيت زماني خود را تنظيم در م •

 .نيدک کليک Nextپس از اتمام روي . نيدک کليکخود 
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پس از .  به خود وارد نمايدها رد تا اطالعاتي را از ساير برنامهک سعي خواهد Evolutionدر مرحله هشتم  •

 .نيدک کليک Nextانجام انتخاب خود، روي 

ار، کپس از اين .نيدک کليک Finishافي است روي ک به پايان ميرسد و Evolutionدر مرحله نهم، تنظيمات  •

ه تا چه حد به کيد ببينيد توان مي .شود مي اجرا شده و پنجره اصلي آن نمايش داده Evolutionبرنامه 

 پنجره ۱۶-۷تصوير . کند مي با آنرا آسان ردنکار ک شبيه بوده و همين امر Microsoft Outlook افزار نرم

  .دهد مياصلي اين برنامه را نشان 

 Evolutionي دريافتي در ها مديريت نامه

 Mail ک يا لينInbox کافي است در پنجره اصلي، روي لينکي دريافت شده، ها براي نمايش ليست نامه

Summary يد روي توان ميي برنامه ي جديد، در پنجره اصلها براي دريافت نامه. نيدک کليکSend and 

Receive ار از منوي کهمچنين اين . نيدک کليکAction بخش Send and Receive ليد ميانبر ک ياF9 نيز 
 روي آن نامه در کليکبراي خواندن هر نامه، با . شوند مي Inboxي جديد وارد ها نامه. ان پذير استکام

 .خواهد شداي جديد باز   روي آن در پنجرهکليکا دوبار  و بشود ميپنجره پايين ليست نمايش داده 
  

 

 Evolutionمرحله سوم تنظيم      ۷-۱۵تصوير 
 

 و براي نمايش آنها بايد شوند ميگزيده نمايش داده ن  بطور پيشEvolutionي موجود در برنامه ها پوشه
 کليک، روي پوشه مربوطه ها ت بين پوشهکبراي حر. نيدک را انتخاب Folder Bar قسمت Viewاز منوي 

، Inbox ،Outboxي ها رديم، پوشهکه تا اينجا بررسي کي کترونيکي پست الها مانند تمام برنامه .نيدک

Drafts ،Trash و Sentه کبا توجه به اين.  وجود دارندEvolutionبرنامه مديريت برنامه زماني نيز ک ي 
 .  هم وجود دارندTasks و Calendar، Contactsي ها ر شده، پوشهکي ذها هست، عالوه بر پوشه
رده و ک راست کليکنيد، کپوشه جديد را ايجاد  ه مايل هستيدکي جديد، در محلي ها براي ايجاد پوشه
 .نيدک را انتخاب Create New Folderسپس گزينه 

 Evolutionنوشتن و ارسال نامه در 

ي قرار داريد، بايد روي کترونيکي الها ه نامهي مربوط بها  پوشهدر هکبراي ايجاد نامه جديد، در حالتي 
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 بخش Fileيد از منوي توان ميهمچنين . نيدک کليک موجود روي نوار ابزار برنامه New Messageدگمه 
New قسمت Mail Message ليد ک. نيدک را انتخابCtrl+N ار در نظر گرفته شده استک نيز براي اين. 

رده و سپس، ک انتخاب ها ه نامه مورد نظر را در ليست نامهکت افي اسک نامه، کبراي پاسخ گويي به ي
 بخش Actionsان استفاده از منوي کام. نيدک کليک موجود بر روي نوار ابزار برنامه Replyون کروي آي

Reply To Sender و دگمه ميانبر Ctrl+R ه نامه داراي چندين کدر صورتي . ار وجود داردک نيز براي اين
 Reply To Allيد از دگمه توان مينيد، کخواهيد پاسخ خود را به تمام گيرندگان ارسال  ميگيرنده است و 
ار در نظر کنيز براي اين  Shift+Ctrl+Rليد ميانبرک. نيدک استفاده Reply to All بخش Actionsو يا منوي 

 .گرفته شده است
  

 

 Evolutionپنجره اصلي برنامه      ۱۶-۷تصوير 

 موجود بر Forwardمه به همراه تمام ضمائم آن به شخص ثالث، بر روي دگمه  ناکجهت ارسال ي
 کليک را Forward Message بخش Actionsيد از منوي توان ميضمنا  .نيدک کليکروي نوار ابزار برنامه 

ليد ک ضميمه، از کردن نامه به صورت يک Forwardبراي . نيدک استفاده Ctrl+Fنيد و يا از دگمه ک
Ctrl+Jمنوي  يا و Action بخش ،Forward As و سپس از Forward Attached ۱۷-۷تصوير . نيدک استفاده 

 :يدتوان ميدر اين پنجره شما  .دهد مي نشان Evolutionپنجره ايجاد نامه جديد را در 
 براي وارد کردن آدرس با استفاده از . آدرس مربوط به گيرنده نامه را وارد کنيدCC و Toهاي   در باکس •

با اين کار پنجره کتاب آدرس باز شده  . مقابل هر باکس کليک کنيدCC و Toکتاب آدرس، بر روي دگمه 

 . و آدرسهايي که در آن ذخيره شده است نمايش داده خواهد شد

 که در نوار Contacts،  بايد روي Evolutionهاي جديد به کتاب آدرس برنامه    براي اضافه کردن آدرس •

 Newر پنجره اصلي برنامه قرار دارد، کليک کرده و سپس با کليک بر روي آيکون خاکستري رنگ کنا

Contactهاي جديد را به آن اضافه کنيد ، آدرس. 
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 را Attachement بخش Insert براي ضميمه کردن يک فايل از روي کامپيوترتان به نامه خود، از منوي  •

توانيد در پنجره باز  سپس مي.ر ابزار کليک کنيد موجود روي نواAttachانتخاب کرده و يا بر روي دگمه 

شوند، در زير پنجره نامه جديد  يي که به نامه ضميمه ميها فايل .شده، فايل مورد نظرتان را انتخاب کنيد

 . شوند نمايش داده مي
  

  ۱۷-۷تصوير

 Evolutionپنجره نامه جديد در 
 

 

  
نيد ک کليک موجود روي نوار ابزار Send روي دگمه ه نوشتن و آماده سازي نامه پايان يافت،کهنگامي 

همچنين . نيدک نيز استفاده Ctrl+Enterليدهاي ميانبر کيد از توان ميار کبراي اين . تا نامه ارسال شود
 . براي ذخيره موقت نامه براي ارسال بعدي استفاده نماييدSend Later گزينه Fileيد از منوي توان مي

ه از ک توضيح دادم، اين گزينه در صورتي مفيد است Kmailو  Mozilla Mail ه در مورد  وکهمانطور 
 ها با استفاده از اين گزينه، نامه.  به اينترنت متصل هستيد و اتصال دائمي نداريدDial Upطريق اتصال 

 .شوند مي، ارسال شود ميه اتصال برقرار کهنگامي 
  

 
ديد تا کار خود را تعطيل کرده و ادامه نامه را بعدا در صورتي که در ميان نوشتن يک نامه مجبور ش

 . را انتخاب کنيدSave Draft، بخش Fileتوانيد از منوي  بنويسيد، مي

 
ي جديد موجود در صندوق پستي تان و همچنين ها ه در ابتدا گفتم، براي دريافت نامهکهمانطور 
نيد و يا کرا انتخاب  Send and Receiveه  گزينActionsافي است از منوي کي نوشته شده، ها ارسال نامه

 . نيدک کليک موجود بر روي نوار ابزار برنامه Send and Receiveبا ماوس روي دگمه 

 ي انتقال و دريافت فايل ها برنامه
مخصوصا  .رود مياربرد ترين مسائل به شمار کي از پرکامروزه ارسال و دريافت فايل از اينترنت،  ي

ي مختلف را از اينترنت دريافت ها ، دائما بايد برنامهکنيد ميس استفاده کم عامل لينوه از سيستکهنگامي 
گيرند، با استفاده  ه براي دانلود از طريق اينترنت در دسترس قرار ميکي يها فايلمعموال . و نصب نماييد

 . شوند مي ارائه HTTP و FTPل کي از دو پروتکاز  ي
 را دارا ها فايل براي دانلود ها لکابليت استفاده از هردوي اين پروتنون تمام مرورگرهاي وب قکالبته ا
ي پياپي ها اربران است، بدي خطوط تلفن و احتمال قطع شدنکه در ايران گريبانگير کاي  مسئله. هستند
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ند بودن سرعت دانلود با استفاده از خطوط تلفن و طوالني شدن کي مناسب و ها مودمحتي با داشتن 
ه بتوانند حتي کافزارهايي است  در چنين وضعيتي نياز به نرم. باشد ميافزارهاي بزرگ  د نرمساعات دانلو

 و همچنين FTPي ها برنامه .در صورت قطع شدن ارتباط، ادامه فايل را به طور صحيح دريافت نمايند
ه شما کتي همچنين در صور .نندک بسياري کمکند در اين زمينه به شما توان ميي فايل ها نندهکدانلود 

 به سرويس دهنده FTP خود را بايد با استفاده از سرويس يها فايلسايتي در اينترنت داشته باشيد، 
 .  نيدکخود ارسال 

 ftpدستور خط فرمان 

.  س ردهت نيز موجود استکس، در لينوکس و يونيکي لينوها  همانند ساير توزيعftpدستور خط فرمان 
 کبراي ايجاد ي .نيدک پنجره ترمينال اجرا کرامين متني ديگر، در ياين دستور را بايد مانند تمام ف

 مورد نظر را وارد ftp و سپس نام سرويس دهنده ftpافي است در خط ترمينال، دستور ک، FTPنشست 
 :نيد کبراي روشن شدن مطلب به مثال زير توجه . نيدک

$ ftp Memphis 

Connected to memphis.truedata. 

220 ready, dude (vsFTPd 1.0.1: beat me, break me) 

Name (memphis:alan): anonymous 

331 Please specify the password. 

Password: ******** 

230 Login successful. Have fun. 

Remote system type is LINUX. 

Using binary mode to transfer files. 

ftp> 

. شود مياربري مربوطه از شما درخواست کدهنده مورد نظر، نام  و نام سرويس ftpپس از تايپ دستور 
 .کنند ميلمه عبور خالي يا دلخواه استفاده ک و anonymousاربري ک عمومي از نام ftp هاي سايتمعموال 
  .نيدکار کيد شروع به توان مينون کا. شود مي نمايش داده ftpود اطالعات الزم، اعالن رپس از و

 ftp توريکفرامين داير

، شوند ميه در زير معرفي ک از دستورهايي ftpت و جابجايي در سيستم فايل سرويس دهنده کبراي حر
ي محلي ها توريکت بين دايرک اجرا شده و هم براي حرftpاين دستورها از اعالن . ردکاستفاده خواهيد 

 :دنشو ميت در سيستم فايل سرويس دهنده استفاده کامپيوتر خودتان و هم براي حرکروي 
 .دهد ميه در آن قرار داريد، به شما نشان کتوري جاري را کاين دستور مسير داير : pwdدستور  •

روش استفاده  . را ليست نماييدها توريکيد محتويات دايرتوان ميبا استفاده از اين دستور  : lsدستور  •

 .نيدک يد استفادهتوان ميي آنرا هم ها  معمولي است و گزينهlsاز آن مشابه دستور 

 .باشد مي lsمشابه دستور  : dirدستور  •

 .توري خواهيد شدکتوري، وارد آن دايرک دايرکبا تايپ اين دستور و سپس نام ي : cdدستور  •

 . توري به باال هدايت خواهيد شدک دايرکبا استفاده از اين دستور، ي : cdupدستور  •

 .توري محلي جاري خود را چاپ نماييدکيد محل دايرتوان ميبا استفاده از اين دستور  : lcdدستور  •

نيد، از دستورات کي مقصد تغييراتي ايجاد ها توريک و دايرها فايله مايل هستيد تا در کدر صورتي 
 :نيدکزير استفاده 
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 .کند ميتوري جديد در سرويس دهنده ايجاد ک دايرکاين دستور، ي : mkdirدستور  •

 .دهد ميا در سرويس دهنده، تغيير توري رک فايل يا دايرکنام ي : renameدستور  •

 .کند مي کتوري روي سرويس دهنده را پاکداير : rmdirدستور  •

 .کند مي کفايل موجود روي سرويس دهنده را پا : deleteدستور  •

 . نيدک ک زمان پاکيد چندين فايل موجود روي سرويس دهنده را در يتوان مي : mdeleteدستور  •
 
 

 
بايد نام دايرکتوري يا فايل مورد نظر خود را جهت ايجاد، تغيير نام يا حذف پس از تمام اين فرامين، 

 .شدن، وارد نماييد

 ftpپي فايل کفرامين 

  .نيدکامپيوتر سرويس دهنده، بايد نوع حالت انقال فايل خود را تعيين کقبل از انتقال فايل بين خود و 
 :دو نوع حالت انتقال فايل عبارتند از 

• binary : ها فايلاز اين  .شود مي باينري استفاده يها فايلين حالت انتقال براي ارسال و دريافت از ا 

 .ي مختلف را نام بردها  تصاوير با فرمتيها فايلي اجرايي و ها  برنامهيها فايل توان مي

• Ascii:  شود مي متني ساده استفاده يها فايلاين حالت انتقال فقط براي نقل و انتقال. 

از اين حالت انتقال . دهد مي قرار binary را روي ها فايلدر حالت پيش گزيده، حالت انتقال ، ftpدستور  •

البته توجه داشته  .نيدک باينري و هم متني استفاده يها فايليد هم براي ارسال و دريافت توان ميفايل 

 متني را در يها ايلفاجازه انتقال ) مانند ويندوز(س نيستند، که مبتني بر يونيکيي ها ه سيستمکباشيد 

نيد، ک دريافت ascii فايل باينري را در حالت که يکهمچنين در صورتي  .حالت باينري نخواهند داد

 .فايل خراب خواهد شد

يد از توان ميهمچنين . شود مي انجام put و get، با استفاده از دو دستور ftpپي در کبيشترين عمليات  •

حال به  .نيدک زمان استفاده کريافت چندين فايل در ي براي ارسال و دmput و mgetدستورات 

 :نيدکتوضيحات اين فرامين توجه 

توري جاري روي سرويس دهنده به ک فايل تعيين شده را از دايرکاين دستور ي : getدستور  •

 را نيز قيد ها فايلامل کيد مسيرهاي توان ميهمچنين  .کند ميپي کامپيوترتان کتوري جاري کداير

همچنين در  .پي نماييدکه در مسير جاري قرار ندارند کي را يها فايليد توان مير اين صورت د .نماييد

امل فايل کپي شوند نيز بايد مسير ک به مسيري غير از مسير جاري ها فايلخواهيد  ه ميکصورتي 

 :نيدکهاي زير توجه  به مثال .نيدکمقصد را وارد 
ftp> get docs 
ftp> get /tmp/docs /home/alan/my_docs 
ftp> get /tmp/docs 

امپيوترتان ک از مسير جاري روي سرويس دهنده به مسير جاري روي docsدر مثال نخست، فايل 

 home/alan در مسير my_docs به نام tmp موجود در مسير docsدر مثال دوم فايل . پي خواهد شدک

امپيوتر کتوري جاري روي ک داير بهtmp موجود در مسير docsدر مثال سوم، فايل .پي خواهد شدک

 .پي خواهد شدکشما 

توري موجود ک دايرک فايل را از يک يعني ي. استgetس دستور کار اين دستور برعک : putدستور  •

امال مشابه دستور کنحوه استفاده از اين دستور .کند ميپي کامپيوترتان به سرويس دهنده کروي 

get ه در باال توضيح داده شدک است . 

براي استفاده از  .دهد اين دستور به شما اجازه دريافت چندين فايل را در يک زمان مي : mgetور دست •
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هنگامي که از اين دستور استفاده . استفاده کنيد.. .اين فرمان بايد از کاراکترهاي ويژه مانند ستاره و

 . کپي آن داريد يا خيرکنيد، برنامه براي هر فايل از شما سوال خواهد کرد تا مطمئن شود نياز به مي

توانيد به طور همزمان چندين فايل را به سرويس  با استفاده از اين دستور نيز مي : mputدستور  •

 . براي هر فايل از شما تاييد خواهد گرفتftpدر اين مورد هم، برنامه  .دهنده ارسال کنيد
  

 
پردازند، معموال فقط به شما  افزار مي مدام به ارائه نرق اftpهاي  هايي که از طريق سرويس دهنده سايت

 . استفاده کنيدputها از دستور  بنابراين شما نمي توانيد در اين سايت .دهند ها را مي اجازه دريافت فايل

 ftpفرامين خروج از 

يد با استفاده از چندين فرمان، توان مي برقرار است، ftpه اتصال شما به سرويس دهنده کهنگامي 
 :اين فرامين عبارتند از.  خود خارج شويدftpيا دائمي، از نشست بصورت موقت 

 .گرداند رده و به خط فرمان باز ميک خارج ftpاين دستور شما را به طور موقت از برنامه ! : دستور  •
يد از اين توان ميهمچنين . نيدک را تايپ exitافي است دستور ک خود، ftpبراي بازگشت به نشست 

، pwdجلوي دستور ! يد با تايپ عالمت توان ميمثال  .نيدکدستورات محلي استفاده دستور براي اجراي 
يد ليست توان مي ls -l در جلوي دستور! نيد و يا با تايپ عالمت کمسير جاري محلي خود را چاپ 

  .پي شده است يا خيرکه فايل مربوطه کرده و مطمئن شويد کتوري جاري خود را مشاهده کداير
 .کند مي را قطع ftpاين دستور اتصال به سرويس دهنده :  closeدستور  •

، از برنامه و کند مي را قطع ftpه اتصال به سرويس دهنده کاين دستور عالوه بر اين : byeدستور  •

 .شود مي نيز خارج ftpاعالن 

 gftpبرنامه 

ي براي ارسال ک برنامه گرافيکله زدن با محيط متني، از يکدهيد بجاي سر و  ه ترجيح ميکدر صورتي 
 ۱۸-۷تصوير . د باشدتوان ميي از بهترين انتخابها ک يgftpتان استفاده نماييد، برنامه يها فايلو دريافت 

 .دهد ميپنجره اصلي اين برنامه را نشان 
ي محلي ها توريکان ديدن محتويات دايرک به شما امgftp، پنجره برنامه ftpبرخالف دستور خط فرمان 

افي است ک سمت به سمت ديگر ک فايل از يکبراي ارسال ي .دهد مينار هم ک در و سرويس دهنده را
توري مورد نظر را کيد با استفاده از ماوس، فايل يا دايرتوان ميهمچنين . نيدک کليکفقط روي آن دوبار 

ز اند ني های فلشی که در وسط پنجره برنامه قرار گرفته از دگمه. نيدکگرفته و در سمت مورد نظر رها 
مراحل زير  ftp  سرويس دهندهکبراي اتصال به ي. توانيد برای ارسال و دريافت فايل استفاده نماييد می

  :را انجام دهيد
 . باشدftp.redhat.comتواند   اين آدرس ميالمث.  وارد نماييدhost را در قسمت ftpنام سرويس دهنده  •

ر دارد، شماره پورت آن را وارد در صورتي که سرويس دهنده شما روي شماره پورت خاصي قرا •

 .هاي عادي، بايد اين فيلد را خالي رها کنيد در حالت. نماييد

براي ورود به .  وارد نماييدuserدهنده را در فيلد  نام کاربري الزم براي ورود به سرويس •

 . را وارد کنيدanonymousهاي عمومي، بايد نام کاربري  دهنده سرويس

در صورتي که از يک سرويس دهنده .  وارد نماييدpass را در فيلد ftpب کلمه عبور مربوط به حسا •

 .کنيد، آدرس پست الکترونيک خود را به عنوان کلمه عبور وارد نماييد  استفاده ميftpرايگان 

اي که روي آن آيکون دو مانيتور کوچک قرار  براي برقراري اتصال به سرويس دهنده، روي دگمه •

 . دارد، کليک کنيد
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 gftpپنجره اصلي برنامه      ۱۸-۷صوير ت
 

ه اطالعات مورد نياز را بطور صحيح وارد نموده باشيد، در قسمت پايين پنجره برنامه، کدر صورتي 
رد و در قسمت باال سمت راست نيز ليست کپيامهاي اتصال به سرويس دهنده را مشاهده خواهيد 

ه کارهايي کبرخي از .  ردکرا مشاهده خواهيد ي موجود روي سرويس دهنده ها توريک و دايرها فايل
 :يد انجام دهيد عبارتند ازتوان مي

براي بازگشت به . نيدک کليکتوري، روي آن دوبار ک دايرکبراي ورود به ي: ت در سيستم فايلکحر •

ي محلي ها توريکار را هم براي دايرکاين . نيدک کليک(..) توري باالتر، روي عالمت دو نقطه ک دايرکي

 .يد انجام دهيدتوان مي ftpي موجود روي سرويس دهنده ها توريکهم براي دايرو 

يد آنها را با توان مي از روي سرويس دهنده، ها فايلردن کبراي دريافت : ها فايلردن کشيدن و رها ک •

 .ي محلي شماست، رها نماييدها توريک و دايرها فايله نمايانگر کشيده و در قسمت چپ کماوس 

يد از عالمتهاي فلش چپ و راست موجود در وسط توان مي، ها فايلي ارسال و يا دريافت همچنين برا

 .نيدکپنجره برنامه استفاده 

 را براي مراجعات بعدي به آن ftp سايت که ميخواهيد آدرس يکدر صورتي : ذخيره آدرس سايت •

رده و در پنجره ک را انتخاب Add Bookmark قسمت Bookmarksافي است از منوي کذخيره نماييد، 

ان وجود کاين ام .، نام سرويس دهنده را براي مراجعات بعدي ذخيره نماييدشود ميه باز کي کوچک

ار سرعت اتصال شما را در کاين  .نيدکلمه عبور خود را نيز براي راحتي اتصال ذخيره که کدارد 

 .ظر خود متصل شويديد به سايت مورد نتوان مي کليک کرد و با يکمراجعات بعدي بيشتر خواهد 

براي نمايش اين  .کند ميه عمليات انجام شده را ثبت ک در اين است gftpي جالب ها ي از ويژگيکي
را  View Log قسمت Loging مختلف،  از منوي  هاي سايتاطالعات و بررسي تبادالت انجام شده با 
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 انجام داده ايد را به ftp سايت ک در يهکيد عملياتي را توان ميبا استفاده از اين اطالعات، . نيدکانتخاب 
 . تا از دوباره انجام دادن برخی کارها خودداری شودخاطر آوريد

 Kbearبرنامه 

 برنامه استفاده از ک، يgftpاست، همانند برنامه  KDEي که مخصوص محيط گرافيکاين برنامه 
، ويزاردي اجرا شده و در آن يدکن ميه اين برنامه را اجرا کنخستين باري .  استFTPي ها دهنده سرويس

، ها ها، چگونگي قرار گيري پنجره ونکيد برخي تنظيمات اوليه برنامه، مانند نحوه نمايش آيتوان مي
ي مورد نظر خود را تنظيم ها ه گزينهکپس از اين. را انجام دهيد.. .سي و ديوار آتش وکتنظيمات پرا

 .دهد مي برنامه را نشان  پنجره اصلي اين۱۹-۷ صويرت. شود ميرديد، پنجره اصلي برنامه نمايش داده ک
  

 

 Kbearپنجره اصلي برنامه     ۱۹-۷تصوير 
 

ي محلي و راه دور خود را بصورت ها توريکيد محتويات دايرتوان مي، در اينجا نيز gftpهمانند برنامه 
  :ام دهيد مراحل زير را انجftp سرويس دهنده کبراي اتصال به ي .ي مشاهده نماييدکگرافي

 Quick Connectيد روي دگمه توان ميهمچنين . نيدک را انتخاب Quick Connect گزينه FTPاز منوي  •

 . نيدک استفاده Ctrl+Nي ميانبر ها نيد و يا از دگمهک کليکموجود روي نوار ابزار برنامه 

بخش در  . مورد نظرتان را وارد نماييدFTP، مشخصات سايت شود ميه باز کدر پنجره اي  •

Hostname بايد نام سرويس دهنده FTP در بخش ،Username اربري و در بخش ک، نامPassword نيز 

 . لمه عبور خود را وارد نماييدک

ي ها ردن بخشک عمومي هستيد، بجاي پرFTP هاي سايته در حال استفاده از کدر صورتي  •

Username و Password گزينه ،Anonymous Loginبزنيدک را تي . 

توري خاص هدايت شويد، ک دايرکه مايل هستيد، هنگام ورود به سرويس دهنده به يکصورتي در  •
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 . نيدک، مسير آنرا وارد Default Directoryدر فيلد 

 . نيدک کليک Connectپس از اتمام ورود اطالعات، براي برقراري اتصال، روي دگمه  •

 Quickبعدي ذخيره شوند، در پنجره ي ها ه مايليد اطالعات وارد شده براي استفادهکدر صورتي  •

Connect گزينه ،Save to Sitemanagerار، اطالعات وارد شده در منوي کبا اين .  بزنيدک را تي

Sitemanager پنجره ۲۰-۷تصوير . شود مي ذخيره Quick Connect دهد مي را نشان . 
 
 
  ۲۰-۷تصوير

 Kbear برنامه Quick Connectپنجره 
 

 

 
طالعات مورد نياز را بطور صحيح وارد نموده باشيد، در قسمت پايين پنجره برنامه، ه اکدر صورتي 

 يها فايلرد و در قسمت مربوط به کهاي اتصال به سرويس دهنده را مشاهده خواهيد  پيام
 .  نمايش داده خواهند شدftp سايت يها فايل و ها توريکدهنده نيز داير سرويس

شيده و درروي ک مورد نظرتان را با ماوس يها فايليد توان ميدگي براي ارسال دريافت فايل، به سا
 .نيدک استفاده Paste و Copyيد از توان ميهمچنين . توري مورد نظرتان بياندازيدکداير

امال مشابه با برنامه کي محلي و راه دور ها توريک و دايرها فايلي مربوط به نمايش ها ه پنجرهکبدليل اين
Konquerorنيد و با محيط غريبي مواجه نيستيدکيد از آن استفاده توان ميده است، به سادگي ، طراحي ش. 

 موجود روي Close Connectionنون به آن متصل هستيد، بر روي دگمه که اکبراي قطع اتصال از سايتي 
 Ctrl+Wليد ميانبر ک. نيدکرا انتخاب  Close Connection، گزينه FTPنيد و يا از منوي ک کليکنوار ابزار 

 .ار در نظر گرفته شده استکنيز براي اين 
املي جهت مديريت کانات که امک آن است Sitemanager، بخش Kbearهاي جالب برنامه  ي از قابليتکي

ها را از ساير  ردن سايتک Import مورد استفاده و همچنين FTPهاي   و ذخيره آدرسFTP هاي سايت
 مورد استفاده را هاي سايتيد توان ميدر اين بخش . سازد مي را فراهم gftp مانند FTPي ها برنامه
يد تنظيمات توان ميهمچنين در اين بخش . ي مختلفي قرار دهيدها رده و در پوشهکبندي  دسته

تصوير  . به آنها دسترسي نداريد، انجام دهيدQuick Connectه در حالت عادي در پنجره کاي را  پيشرفته
 .دهد ميا نشان  رSitemanagerپنجره  ۷-۲۱

 GNU Wgetبرنامه دريافت فايل 

اين برنامه از  .باشد مي ابزار رايگان براي دريافت فايل از اينترنت در محيط متني کاين برنامه ي
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سي کي پراها دهنده  و همچنين سازگار با سرويسکند مي پشتيباني FTP و HTTP ،HTTPSي ها لکپروت
اربر در سيستم وارد نشده است، به که کزمينه، در حالي  پسه در ک اين قابليت را دارد Wget .است

 تا Wget. رده و از سيستم خارج شويدکيد دريافت فايل را شروع توان ميبه اين ترتيب . فعاليت بپردازد
ه ک بزرگ هاي فايلردن کاين قابليت براي دانلود . ار، به فعاليت خود ادامه خواهد دادکاتمام 
 . مفيد استبسيار شند،ک هاي زيادي طول مي ساعت
 
 

  ۲۱-۷تصوير
 Kbear برنامه Sitemanagerپنجره 

 

  

Wget هاي وب  ي محلي سايتها رده و نسخهک وب را دنبال هاي سايتهاي موجود در  کد لينتوان مي
به اين عمليات اصطالحا دانلود  .دبسازامپيوترتان کدر عينا توري آنها را کرا ايجاد نمايد و ساختار داير

هاي موجود در  کد لينتوان مي Wgetهمچنين . شود مي اطالق Recursive downloadingبازگشتي يا 
 .امپيوتر مشاهده نمودک در Offlineه سايت را بتوان بصورت کسايت وب را طوري تغيير دهد 

Wgetدر صورتي   .رد روي خطوط آهسته و ناپايدار اتصال به اينترنت طراحي شده استک براي عمل
، ويا بدليل بزرگ بودن فايل مجبور به قطع مداوم اتصال هستيد، شود مياتصال شما دائما قطع ه ک

Wget د پس از اتصال مجدد ادامه فايل را براي شما دريافت نمايدتوان مي  .Wget برنامه بسيار قابل 
 حتي اگر ند،ک فايل را بصورت خراب دانلود که يکان ندارد کدر بدترين شرايط، ام. اطميناني است

 . اتصال شما صدها بار قطع شده باشد
اين  .  مطالعه نماييدman wgetامل اين برنامه نياز داريد تا مستندات آنرا به تايپ دستور کبراي يادگيري 

در اينجا براي  .ي اين برنامه را توضيح داده استها ليه گزينهک صفحه بوده و ۲۰مستندات حدود 
 .دهم ي مهم را به همراه مثال شرح ميها نامه، برخي گزينهاربرد اين برکآشنايي شما با 

 استفاده ساده

 فايل مربوطه را وارد URL، آدرس wget فايل، بايد پس از دستور کدر حالت عادي براي دريافت ي
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رده و در پنجره کپي کامل فايل مربوطه را ک URLار، با استفاده از مرورگر خود، کبراي اين . نماييد
ه قبال در حال دريافت فايلي بوده ايد و دريافت آن کدر صورتي .  نماييدPasteوي دستور ترمينال، جل

ار ک براي اين cيد از سوئيچ توان مياره مانده و مايل به دريافت ادامه فايل هستيد، کبه داليلي نيمه 
 :نيدکبه دو مثال زير توجه . نيدکاستفاده 

$ wget http://www.redhat.com/download/kernel-2.4-20.K7.rpm 

$ wget -c http://www.redhat.com/download/kernel-2.4-20.K7.rpm 

در مثال . ردکه در جلوي آن تعيين شده است، خواهد کشروع به دريافت فايلي را  wgetدر مثال اول، 
. ردکه اين فايل قبال به صورت ناقص دريافت شده است، ادامه آنرا دريافت خواهد کدوم، در صورتي 

 بار عمليات ۲۰ار، در صورت قطع اتصال به هر دليل، کگزيده و خود  به صورت پيشwgetبرنامه 
ند و کن است براي اتصال ک اين تعداد ممکنيد ميه احساس کدر صورتي . ردکرار خواهد کدريافت را ت
 :نيدک مثال زير توجه به. نيدکيد تعداد آنرا تعيين توان مي tم باشد، با استفاده از سوئيچ کناپايدار شما 

$ wget -t 45 http://www.redhat.com/download/kernel-2.4-20.K7.rpm  

 مجددا به سرويس دهنده متصل شده و  بار۴۵اتصال، ، در صورت قطع wgetدر مثال باال، برنامه 
 را هم c تا حتما سوئيچ شود ميه چنين اتصالي داريد، توصيه کدر صورتي  .ردکدريافت را تمام خواهد 

 .ار ببريد تا فايل از ادامه دريافت شودکب
براي اجراي . ، قابليت اجراي آن در پس زمينه استwgetي برنامه ها ي از قابليتکه گفتم، يکهمانطور 

 :نيدکافي است از دستور زير استفاده کآن در پس زمينه، 
$ wget -t 45 -o log http://www.redhat.com/download/kernel-2.4-20.K7.rpm & 

در مسير  log در حالت پس زمينه اجرا شده و عمليات آن در فايل ثبتي به نام wgetدر مثال باال، برنامه 
 .شود ميثبت جاری، 

 استفاده پيشرفته

يد با توان ميه نياز داريد دانلود شوند داريد، کي يها فايلامل ک URL فايل حاوي که يکدر صورتي 
خورد که چند فايل داشته باشيد و  اين قابليت هنگامی به درد می. نيدکاستفاده از آن   iاستفاده از گزينه 

 VIکافی است توسط يک ويرايشگر متنی مانند . نخواهيد دستور دانلود آنها را تک به تک صادر نماييد
ن  برايتاwgetبقيه کار را . ها را در آن قرار دهيد  کامل فايلURLيک فايل متنی ايجاد نموده و مسير 

 !انجام خواهد داد
$ wget -i | myFile 

 wgetه کقبال گفتم .  خواهد خواندmyFile، آدرسهاي مورد نياز خود را از فايل wgetدر مثال باال، برنامه 
براي دريافت . ندکامپيوترتان ذخيره کرده و در کامل را براي شما دانلود ک سايت وب کد يتوان مي
 : را وارد نماييد سايت وب، بايد دستور زيرکامل يک

$ wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog 

 و همان ساختار توريک داير۵عمق  را با gnu.org، نسخه اي از سايت وب wgetدر اين مثال، برنامه 
در . ردک ذخيره خواهد gnulogرده و عمليات را در فايل کتوري استفاده شده در سايت، دريافت کداير

امپيوتر خودتان و در ک طوري تبديل شود تا در HTML يها فايلهاي  ک لينه مايل هستيد،کصورتي 
 :نيدکنيد، از گزينه زير استفاده ک بتوانيد آنها را مرور Offlineحالت 

$ wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog 
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نيد نيز، کريافت  خاص را ديها فايلتوري حاوي ک دايرکه بخواهيد فقط محتويات يکدر صورتي 
wgetنيدکبه مثال زير توجه  .کند ميان را به شما اعطا ک اين ام: 

$ wget -r -l1 -A.png http://www.gnu.org/images/ 

توري مربوطه را دريافت ک موجود در دايرpng يها فايلتوري، تمام ک دايرک با عمق يwgetدر اين مثال، 
 سايت، اتصال قطع شود، براي ادامه بايد از گزينه کختار يه هنگام دانلود ساکدر صورتي . ردکخواهد 

nc نيدک استفاده: 
$ wget -nc -r http://www.gnu.org  

ليه نيازهاي دريافت فايل کاي بسيار قدرتمند و انعطاف پذير بوده و   برنامهwgetلي، برنامه کبصورت 
 .شما را پوشش خواهد داد

 )Messenger(ي پيام رسان ها ي سرويسها برنامه

اربري وجود کاربران اينترنت بسيار گسترش يافته و تقريبا ک بين Messagerي ها امروزه استفاده از برنامه
، Yahoo مانند ها نندگان عمده اين سرويسکبرخي از ارائه  .ندک استفاده نها ه از اين برنامهکندارد 
بايد آنها را از اينترنت دريافت و نصب ه کرده اند کس ارائه ک خود را براي لينوMessengerي ها برنامه
رده کيي تهيه ها براي پشتيباني از ساير ارائه دهندگان نيز برخي برنامه نويسان خوش ذوق، برنامه .نماييد
روسافت ک مايmsn براي سرويس amsn و AOL براي سرويس Gaim به توان مي ها ه از اين برنامهکاند 

 ICQ بخوبی در لينوکس پشتيبانی می شود، سرويس پيام رسان يي کهها ِيکی از سرويس .اشاره نمود
 برای لينوکس وجود دارد که برخی از آنها ICQبه طوری که تعداد زيادی برنامه سرويس گيرنده . است

 . موجود هستند۹بصورت استاندارد در ردهت 

 خالصه فصل

. و موسسات تبديل شده استنشدني در زندگي برخي از افراد  اينترنت امروزه به صورت ابزاري جدا
يد توان ميو  در اين فصل چگونگي تنظيم سيستم خود را براي اتصال به اينترنت فرا خواهيد گرفت

 .اتصال خود را به اينترنت برقرار نماييد
ي وب ها با استفاده از مرورگر .يابد ز ميکبيشتر استفاده از وب جهاني در مرورگر وب شما تمر

در اين فصل به . نيدکرده و از آن استفاده ک موجود در وب جهاني دسترسي پيدا يد به اطالعاتتوان مي
 .س ردهت خواهيم پرداختکبررسي چند مرورگر وب موجود براي لينو

در اين فصل همچنين . باشد مي کترونيکپس از وب، بيشترين سرويس مورد استفاده، سرويس پست ال
س ردهت آشنا خواهيد شد و چگونگي تنظيم و آماده ک در لينوکترونيکبا چند برنامه مرسوم پست ال
 .در انتها نيز با چند برنامه ارسال و دريافت فايل  آشنا خواهيد شد. سازي آنها را فرا خواهيد گرفت
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س ديگري، طوري طراحي شده است تا در آن واحد کس ردهت مانند هر سيستم مبتني بر يونيکلينو
س ردهت باعث کاربري در لينوک قابليت چند .اربر مورد استفاده قرار گيردکبتواند توسط چندين 

عات خود را از ديد سايرين اربري مخصوص به خود، اطالکاربر با داشتن حساب که هر ک شود مي
 .محفوظ نگه دارد

 تا بتوان در آن واحد چندين برنامه را توسط شود ميس ردهت باعث ک لينواي قابليت چند وظيفه
 .اربران مختلف اجرا نمودک

 و براي ايجادس ردهت باعث شده است تا در سرتاسر دنيا از آن کسازي عالي لينو هکهاي شب قابليت

امپيوترهاي مبتني بر کها و  هک امور را روي شبتمام اينه ک شخصي . استفاده شودها هکارگيري شبکب

 . نام داردSystem Administrator، مدير سيستم يا کند ميس مديريت کلينو

ي ها امپيوترتان باشيد، باز هم مديريت سيستم جداي از استفادهکنند از کحتي اگر شما تنها استفاده 

ثر موارد براي کرديد، در اکي قبل نيز با آن برخورد ها ه در فصلکمانطور  ه.امپيوتر استکعادي از 

 نيز موسوم super userه به ک rootاربر ريشه يا کانجام امور مديريتي بر روي سيستم، مجبور بوديد تا با 

اربران عادي ک. ن امور به شما اعطا شوداي ي الزم براي انجامها است، وارد سيستم شويد تا مجوز

در  .نندکن امور را انجام داده و در برخي موارد حتي تنظيمات موجود را مشاهده اي تم، قادر نيستندسيس

  .شويد ميس ردهت آشنا ک فصل با مباحث عمومي مديريت سيستم لينواين
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 اربر ريشهک

اربر ک اين. س ردهت شما را داراستکامل سيستم لينوکنترل کاربر ريشه، مجوزهاي الزم براي ک

 هاي حسابه کاربر ريشه است ک اين.  را اجرا نمايداي مهرده و هر برناک هر فايلي را باز ندتوا مي

 ،ي مورد نياز آنها را بر روي سيستم نصبها رده و برنامهکاربران ديگر را در سيستم تعريف کاربري ک

 .کند مياندازی  و راهپيکربندی 

اربر ريشه را در سيستم کلمه عبور کردهت، س که به ياد داشته باشيد، هنگام نصب لينوکدر صورتي 

 .لمه عبور استفاده نماييدک از ايناربر ريشه، بايد کبراي ورود به صورت . تعريف نموديد

 اطالعات و ساير اطالعات اين.  ميباشدrootتوري کاربر ريشه، دايرکتوري خانگي مربوط به کداير

 اين فايل راه در خط پايين بخشي از ک شود مي ذخيره etc/passwdاربر ريشه، در فايل کمربوط به 

 :نماييد ميمشاهده 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 

اربري و شماره گروه آن صفر ک بوده، شماره rootاربر مربوطه که نام کهد د مي خط نشان اطالعات اين

ن اي راي تغييرب.  استbin/bash و پوسته فرمان مورد استفاده آن rootتوري خانگي آن کبوده، داير

 . ويرايش نماييدvi ويرايشگر متني مانند کن فايل را توسط ياي  به سادگيتوانيد مياطالعات، 

س ردهت کامل سيستم لينوکنترل کاربر ريشه مجوزهاي الزم براي کردم، که در باال اشاره کهمانطور 

 از اين استفاده نادرست جاد خساراتي در صورتاي  باعثتواند مي همين امر .شما را در اختيار دارد

 با استفاده از cp و rm، mv چنين خساراتي، دستوراتي مانند احتمال ايجاداستن از ک براي .حساب شود

 تا براي انجام عمل روي شود مي گزينه باعث اين. شوند ميار گرفته ک بiقابليت اسامي مستعار، با گزينه 

 ها فايل شدن تصادفي ک شد تا از خراب شدن و پاهر فايلي، از شما تاييد گرفته شود و باعث خواهد

 .ديآ  جلوگيري به عمل

 اربر ريشهکورود به سيستم بصورت 

ار به ک اين.  استrootاربر ريشه، استفاده از حساب کعادي ترين روش براي ورود به سيستم بصورت 

سيستم خود را نيد تا از سيستم خارج شويد و کن است فراموش ک مم.داليل زيادي صحيح نمي باشد

 به راحتي به سيستم شما آسيب جدي تواند ميسي ک صورت هر در اين. نيدکبه همين صورت رها 

ه خروج از حساب فعلي و ورود با ک امر مديريتي ساده باشد کن است نياز به انجام يک مم.ندکوارد 

 .مي دشوار بنظر برسدکاربر ريشه کحساب 

سب نموده و پس کاربر ريشه را کتوانيد به سرعت مجوزهاي  محيط پوسته فرمان بکه در يکبراي اين

 دستور بايد در از اين براي استفاده .نيدک استفاده suار خود از آن خارج شويد، بايد از دستور کاز انجام 

 :نيد ک را تايپ suلمه ک ترمينال يا پوسته فرمان، کي
$ su 

Password: ******** 

# 
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ل کد، شاي ردهکه دقت ک  همانطور .کنيد مياربر ريشه را تايپ کر لمه عبوکسپس جلوي اعالن فرمان 
دارا  اري روي سيستمکرا براي انجام هر نون شما مجوزهاي الزم کا.کند مي تغيير # به $اعالن فرمان از 

اربر ريشه ک، متغييرهاي محيطي شويد مياربر ريشه ک صورت تبديل به به اينه ک هنگامي .هستيد
ن است ک صورت ممدر اين .کنيد مي از همان متغييرهاي محيطي خودتان استفاده  وشود نميخوانده 

 رفع اين براي .اربر ريشه قرار دارند اجرا نماييدکه در مسيرهاي خاص کوانيد برخي فرامين را تن
 :ار ببريد کب) -( عالمت دش ک را مانند مثال زير همراه با يsuل، بايد دستور کمش

$ su –  

Password: ******** 

# 

ه شما از ابتدا با حساب کن است اي اربر ربشه خوانده شده و مانندکي محيطي ها ار تمام متغييرک با اين
 .اربر ريشه وارد سيستم شده باشيدک
 

 

 يا ها فايلن است کاربر ريشه مشغول فعاليت هستيد، ممکه بصورت کنيد هنگامي کدقت 

، ها فايل و ها توريک دايرمالک اينار سبب خواهد شد تا ک اين. ي ديگران را ويرايش نماييدها توريکداير

ه پس از اتمام کنيد ک فراموش ن.ين اصلي نتوانند به آنها دسترسي داشته باشندکاربر ريشه شده و مالک

ه قبال توضيح داده شدند، وضعيت را به حالت اوليه باز ک chmod و chownار، با استفاده از دستورات ک

 .گردانيد

 
اربر ريشه را بدست کاربر ديگري غير از ک مجوزهاي suان وجود دارد تا با استفاده از دستور کن اماي

 : را بصورت زير وارد نماييد suافي است دستور کار ک براي اين .آوريد

$ su – alan 

ه قبل از کحتي در صورتي .  را بدست خواهيد آوردalanاربري به نام ک حالت شما مجوزهاي در اين
اربر کاربر ريشه را داشته باشيد، پس از وارد نمودن آن، فقط مجوزهاي ک دستور، مجوزهاي يپ اينتا

اربر ريشه باشيد، ک دستور تايپ اينه قبل از کتوجه داشته باشيد در صورتي  .فوق را دارا خواهيد بود
  .لمه عبور نداريدکاربر ديگر، نيازي به تايپ ک کبراي تبديل شدن به ي

 با بستن پنجره ترمينال و يا توانيد مياربر ريشه به پايان رسانديد، کارهاي خود را با که کاز اينپس 
  . حالت خارج شويداز اين exitتايپ دستور 

 ثبت رخدادربندي و ک پييها فايلمطالبي در مورد دستورات مديريتي، 

ي مديريت نماييد، کس خود را از طريق خط فرمان و چه از طريق محيط گرافيکچه شما سيستم لينو
.  ار خواهيد داشتک ثبت رخداد سر و يها فايلربندي و ک پييها فايلبا تعداد زيادي دستور مديريتي، 

  به شما در امرکنند، ميار کجا قرار داشته و چگونه ک و دستورات در ها فايل که اين مسئله درک اين

اربر ريشه است کديريتي، در اختيار ثر مجوزهاي مک حدا.ردک شاياني خواهد کمکمديريت سيستمتان، 
 .متري دارا هستندکاربران مدير، اختيارات مديريتي کو ساير 

 دستورات مديريتي 

اربر ريشه وارد که بصورت ک هنگامي .اربر ريشه قرار دارندک دستورات، فقط در اختيار از اينبسياري 
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ه ک باشد هايي توريکدايرحاوي ه کشود   شما طوري تنظيم ميPATH، متغيير محيطي شويد ميسيستم 

 :ها شامل موارد زير هستند  توريک دايراين. دستورات مديريت سيستم در آنها قرار دارند
، تغيير مدير بوت )fdisk( سخت کتوري حاوي دستوراتي براي ويرايش ديسکن دايراي  :sbinتوري کداير •

)grub ( و تغيير وضعيت سيستم)init (است. 

و ) adduserمانند (اربري ک هاي حسابتوري حاوي دستوراتي براي مديريت کن دايراي  :usr/sbinتوري ک داير •

 ديمنهاي  ه بصورت پروسهکبسياري از دستوراتي . ليد سيستم استکربندي ماوس و صفحه کپي

)daemon (توري قرار دارندک دايردر اينشوند نيز،  اجرا مي.  
 

ه فقط ک، توجه داشته باشيد کنيد مياربر ريشه استفاده کي سب مجوزهاک براي suه از دستور کهنگامي 

ي کربندي گرافيکه نياز به استفاده از ابزارهاي پيک در صورتي .ن مجوزها را داريداي در محيط ترمينال

 .لمه عبور ريشه را مجددا براي آنها وارد نماييدکداشته باشيد، بايد 

 

 

ه در کهايي هستند  آنها برنامه.  هستند۲۰۰۰يي مانند ويندوز ها مشابه سرويسها در سيستم عاملها ديمن

هاي سرويس دهنده مانند سرويس  ليه برنامهک مثال .نندکپس زمينه اجرا شده و خدماتي را ارائه مي

 دستورات، در پايان خود داراي تمام اين. شوند مي اجرا ديمنبه صورت .. .هاي اطالعاتي، وب وکدهنده بان

 .... وcrond، httpd، mysqldمانند .  هستندd حرف کي

 

 اين.  قرار دارندusr/bin و binتوري دستورات عادي، يعني کبرخي از دستورات مديريت سيستم در داير

 از اين مثال ک ي.اربر ريشه هستندکي خاصي براي ها ه داراي گزينهکدستورات شامل دستوراتي است 

ار کردن سيستم فايل از حالت اتصال به کدن و خارج رکه براي متصل ک است mountدستورات، دستور 

 متصل شده هاي پارتيشن و ها ديسک دستور براي نمايش ليست از اين توانند مياربران کتمام . رود مي

رده و از حالت اتصال خارج ک را متصل ها  پارتيشنتواند ميه کاربر ريشه است ک تنهانند، ولي کاستفاده 

  .هندد مي قرار ها توريک دايردر اينيتي خود را راربردي نيز، دستورات مديکي اه برخي از برنامه .نمايد

 ربندي ک پييها فايل

در سيستم . شود ميربندي مربوط ک پييها فايلس ردهت به کبخش ديگري از مديريت سيستم لينو

يمات ه و تنظکاربري، آدرسهاي شبک هاي حسابس، تقريبا تمام تنظيمات سيستمي مانند کعامل لينو

  .ن قابليت داراي مزايا و معايبي استاي  .شوند مي متني ساده ذخيره يها فايلي، در کي گرافيها محيط

ار را بوسيله هر برنامه کن اي توانيد مي شما . متني، آساني نمايش و ويرايش آنها استيها فايلمزيت 

ه هنگام ک است در اينار ک ناشکال اي!) د؟اي ردهکه فراموش نک را vi. (ويرايشگر متني انجام دهيد

.  ، وجود نداردکنيد ميه ويرايش کبي نترلي بر روي صحيح بودن مطالکربندي، هيچ کويرايش فايل پي

 برخي موارد . يا خير، بايد آنرا اجرا نماييدکند ميار که برنامه ويرايش شده که مطمئن شويد کبراي اين

 .افتادن برنامه خواهد شدار کالن اشتباه باعث از کاما يا ک کقرار دادن ي

 هاي  برخي از محل.س ردهت قرار دارندکي مختلفي از سيستم لينوها ربندي در محلک پييها فايل

 : عبارتند ازها فايل گيري اينراصلي قرا
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اري خود را در کاربران اطالعات و تنظيمات مربوط به محيط کتمام : اربران کتوري خانگي ک داير •

.  شوند مي نقطه شروع کربندي با يک پييها فايلن نوع اي ثرکا. نندک ميان ذخيره ي خانگي شها توريکداير

، آنها را کنيد ميتوري استفاده ک دايرکردن محتويات يک براي ليست lsه شما از دستور ک هنگامي نبنابراي

 حاوي ها لفاي از اينبرخي ). نيدک استفاده ls -aبراي نمايش آنها بايد از دستور (نيد  ک  ميمشاهده ن

حتي . اربردي هستندکي ها ي تنظيم شده برنامهها ار و گزينهکاربران، تنظيمات ميزکتنظيمات پوسته فرمان 

 ).rhostsمانند (ه هستند که حاوي تنظيمات مجوزهاي دسترسي به منابع شبک وجود دارند ييها فايل

 از اينبرخي . س  استکتمي لينوربندي سيسک پييها فايلثر کتوري حاوي اکن دايراي  :etcتوري ک داير •

 : عبارتند از ها فايل

س ک لينوکترونيکي سرويس پست الکترونيکي الها ي پخش نامهها ن فايل حاوي ليستاي  :aliases فايل  •

 .است

بطور . گيرند مي فايل قرار در ايناربران کتنظيمات فراگير سيستمي براي پوسته فرمان  : bashrc فايل  •

امپيوتر و کاربر جاري، نام که حاوي نام ک کند مييل اعالن فرمان را طوري تنظيم ن فااي ،گزيده پيش

  .توري جاري باشدکداير

 گذاشته که به اشتراکه براي استفاده در محيط شبک است هايي توريکدايرن فايل حاوي اي  :exports فايل  •

 . شود مي استفاده NFS فايل توسط سرويس اين. شده اند

 .کند مي فالپي را تنظيم کپارامترهاي فرمتهاي عمومي ديس : fdprm فايل  •

س تعيين ک و فالپي را در سيستم فايل لينوCD-ROM و درايوهاي ها محلهاي اتصال پارتيشن : fstab فايل  •

 . شود مي استفاده mount فايل توسط دستور اين. کند مي

تعريف شده روي سيستم را نگهداري اربري کن فايل نام و شماره شناسايي گروههاي اي  :group فايل  •

س بخش دوم از بخشهاي سه تايي کوريد، مجوزهاي گروه در سيستم فايل لينوآ مياگر به خاطر . کند مي

 . استها توريک و دايرها فايلمجوزهاي 

امپيوترتان که از ک در محيط شبتوانيد ميه کامپيوترهايي است ک و نامهاي IPحاوي آدرسهاي  : hosts فايل  •

 . آنها دسترسي داشته باشيدبه

امپيوتر شما مجاز است از سرويسهاي آنها که ک است هايي ميزبانحاوي ليست  : hosts.allow فايل  •

 .ندکاستفاده 

امپيوتر شما مجاز نيست از سرويسهاي آنها که ک است هايي ميزبانحاوي ليست  :  hosts.deny فايل  •

 .ندکاستفاده 

 .  استxinetd ديمنربندي کظيمات و پيحاوي تن : xinetd.conf فايل  •

 هنگام ها ننده وضعيت اجرا شدن و متوقف شدن برنامهکه تعيين کحاوي اطالعاتي است  : inittab فايل  •

 .س ردهت استکبوت شدن، خاموش شدن  و تغيير حالت اجرايي لينو

مات برنامه مدير بوت ليلو  فايل حاوي تنظياين. رده امک صحبت ن فايلاي  در مورد قبال :lilo.conf فايل  •

 .اري نخواهيد داشتک فايل با اين، کنيد ميه از مدير بوت گراب استفاده ک در صورتي .است

ه کي مربوط به ماژولهاي قابل بارگزاري روي هسته است ها حاوي اطالعات و گزينه : modules.conf فايل  •

 .امپيوترتان در حال استفاده هستندکتوسط 

 . نون متصل هستندکه اک است هايي سيستمي ليست و اطالعات مربوط به فايل حاو : mtab فايل  •

. اربران تعريف شده روي سيستم استکاربري  تمام ک هاي حسابن فايل حاوي اطالعات اي  :passwd فايل  •

 .اربر نيز هستک گزيده پيشتوري خانگي و پوسته فرمان کن فايل حاوي اطالعاتي مانند دايراي  همچنين
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 .شوند مي فايل نگهداري در اينربندي چاپگرهاي سيستم کاطالعات پي : printcapل  فاي •

اربران را نگهداري کي آغازين تمام ها  سيستم و برنامه مياطالعات مربوط به محيط عمو : profile فايل  •

 .شود مي ، خوانده شود مياربر وارد سيستم که ک فايل هنگامي اين. کند مي

نترتي را نگهداري اي لها و نامهاي سرويسهاي مختلفکي پروتها طالعات مربوط به شمارها : protocols فايل  •

 .کند مي

حوزه /ي ميزبانها ه براي ترجمه آدرسک DNSي ها اطالعات مربوط به سرويس دهنده : resolv.conf فايل  •

 .  فايل قرار دارددر اينار ميروند، ک بIPبه آدرسهاي

 و تخصيص پورتهاي مربوط به آنها TCP/IPل کي مبتني بر پروتها  سرويسنندهکتعريف  : services فايل  •

 .است

اين . تعريف شده اندpasswdه در فايل کاربراني است کلمات عبور رمز شده کن فايل حاوي اي :shadow فايل  •

ام ن فايل براي تماي زيرا.  استpasswdمن تر از ذخيره آنها در فايل اي لمات عبور،کگونه ذخيره سازي 

 .اربر ريشه قرار داردک تنها در دسترس shadowه فايل کاربران قابل ديدن است  در حالي ک

همچنين مسير .  فايل قرار دارددر اين...)  وbash، sh، cshمانند (ليست مفسرهاي خط فرمان  : shells فايل  •

 . فايل استخراج نماييداز اين توانيد ميقرارگيري آنها را نيز 

 چه نام داشته باشند ها فايلن اي  ثبت ذخيره شده ويها فايلهايي در  ه چه پيغامکناي تعيين : syslog.conf فايل  •

 ثبت رخدادهاي سيستمي در يها فايلبه طور معمول، . کند ميو در چه مسيري قرار داشته باشند را تعيين 

 . قرار دارندvar/logمسير 

•  etc/X11 : ربندي سيستمي مربوط به ک پييها فايلحاوي  خود که هريکيي است ها حاوي زيرشاخهX و 

 يها فايلتوريهاي مربوط به ک و دايرXF86Configربندي کفايل پي. س ردهت استک لينوXمديران پنجره 

 .جا موجود هستنددر اين و نيز xdm، xinitربندي کپي

•  etc/cron :رد ابزار کننده چگونگي عملکه تعريف ک هايي توريکدايرcrondار روزانه، کاي خود براي اجر

 .اربردي استکي ها برنامه... ماهانه، هفتگي و

•  etc/httpd:  ربندي سرويس دهنده وب آپاچي استکن فايل، قسمت اصلي پياي. 

•  etc/init.d :  اين. ه قبال به آن اشاره شدکس است کي سطوح اجرايي لينوها اسکريپتي دائمي ها پيکحاوي 

بجاي . ريپت متصل استک اسکهر سرويس به ي.  شده اندک لينetc/rc?.d  در شاخهييها فايل به ها اسکريپت

 .گيرد مي قرار ۶ تا ۰عالمت سوال، عدد سطح اجرايي مربوطه از 

•  etc/pcmcia :  مبتني بر استاندارد يها کارتربندي مربوط به ابزارها و ک پييها فايلحاوي PCMCIAاست  .

 .شوند مييفي استفاده ک و امپيوترهاي همراهک معموال در ها کارت اين

•  etc/ppp :  ل نقطه به نقطه کربندي و تنظيمات پروتک پييها فايلحاوي)Point to Point ( ه براي کميباشد

 .شود ميار گرفته کترنت ببه ايناتصال تلفني 

•  etc/sysconfig : جاداي  س ردهتکاربردي لينوکي ها ه توسط برنامهکربندي مهمي است ک پييها فايلحاوي 

 .شوند ميو نگهداري 

•  etc/xinet.d :  ديمنه ک است اي هک سرويس شبک نمايانگر يکه هريک است ييها فايلحاوي xinetd براي آن 

ن اي ،شود مي درخواست سرويس خاصي xinetdه از ديمن کهنگامي . هدد مي شماره پورت گوش کبه ي

 .کند مي را براي تعيين موجود بودن سرويس بررسي ها فايلن اي ديمن

  ثبت رخدادهاي مديريتي يها فايل

 اين. هدد ميه خودش انجام کارهايي است کهد، ثبت د ميس به خوبي انجام که لينوکي از اموري کي
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 ک تنظيماتي يبا ايجادگاهي اوقات در پي آن هستيد تا . قابليت بسيار خوب و بدرد بخوري است
ار کن سرويس بدون پيغامهاي خاصي از اي يول. امپيوترتان راه اندازي نماييدکسرويس جديد در 

ا افرادي سعي نموده اند تا بصورت غير قانوني و غير اي فتد و يا برخي اوقات نياز داريد تا بدانيدآ مي
 . نندک کمک به شما توانند مي ثبت رخداد، يها فايلمعمول وارد سيستمتان شوند؟ در موارد فوق، 

ثبت .  هستندklogd و syslogdي ها س ديمنک سيستمي در لينوابزارهاي اصلي ثبت خطاها و پيغامهاي
ثبت رخدادهاي خاص هسته سيستم توسط . گيرد مي صورت syslogdرخداد عمومي سيستم توسط 

klogd ثبتهاي انجام شده طبق تنظيمات موجود در فايل . گيرد مي صورتetc/syslog.conf شود مي انجام .
اربرد ک ثبت عمومي و يها فايلبرخي از . گيرند مي قرار var/logير  ثبت رخداد معموال در مسيها فايل

 :آنها عبارتند از
•  boot.log :  کند ميار و توقف سرويسهاي مختلف در زمان بوت سيستم را ثبت کرخدادهاي شروع به. 

•  cron :  حاوي پيامهاي دستورcron شود ميي خاصي استفاده ها ه براي اجراي دستورات در زمانبنديک ،

 .مي باشد

•  dmesg :  رادهاي اي  فايل هنگام برطرف نمودناين. کند ميه سيستم هنگام بوت توليد کحاوي پيامهايي است

 . را اجرا نماييدdmesgافي است دستور کن فايل اي همچنين براي ديدن. ي مفيد استافزار سخت

•  maillog : ي ديمن ها فعاليتsendmail در اين، کند ميامپيوترها ارسال کساير ي را به کترونيکي الها ه نامهک 

 .شود ميفايل ذخيره 

•  messages : شود مي فايل هدايت به اين ها پيامهاي تعداد زيادي از ديمن. 

•  secure :  ميباشد... امپيوترهاي راه دور وکحاوي پيغامهاي مربوط به مساپل امنيتي از قبيل اتصال. 

 شناسايي سيستم

س خود ک به اطالعات اوليه در مورد سيستم لينوتوانيد مي unameات مانند با استفاده از برخي دستور

 : شامل موارد زير باشدتواند مي اطالعات اين. نيدکدست پيدا 
 )سکلينو( سيستم عامل  •

 امپيوترک نام  •

 سک شماره نسخه لينو •

  معماري پردازنده •

 :ج شده است ن اطالعات استخرااي  uname –aدر مثال زير، با استفاده از دستور 
$ uname -a 

Linux memphis 2.4.20 #1 Tue Mar 18 16:13:35 PST 2003 i686  
ي مانند کامپيوتر در محيطهاي اشتراک نام براي شناسايي از اين.  استmemphisامپيوتر در مثال باال کنام 

 .س استک نشاندهنده شماره نسخه هسته لينو2.4.20شماره . شود ميه استفاده کشب

 :نيدکبه مثال زير توجه . امپيوتر خود را تغيير دهيدک نام تواند مي hostnameتفاده از دستور با اس

$ hostname travis 

 دستور را به تنهايي که ايندر صورتي . هدد مي تغيير travis به memphisامپيوتر را از کاين دستور نام 

 : دادامپيوترتان را به شما نشان خواهدکتايپ نماييد، نام فعلي 
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$ hostname 

memphis 

 سکهسته لينو

اربردي سيستم را کي ها هسته اليه بين شما و برنامه.  نام داردkernelس هسته يا کقلب سيستم عامل لينو
 اطالعات توانيد مي proc موجود در مسير يها فايلبا استفاده از . هدد مييل کامپيوتر تشک افزار سختبا 

 . بدست آوريدفراواني را از هسته سيستم خود
جاد اي procتوري در مسير ک دايرکامپيوتر شما در حال اجراست، يکنون در که اک اي براي هر پروسه

 .ه نام آن شماره پروسه مربوطه استک شود مي
.  استفاده نماييدcat از دستور توانيد مي، procتوري ک موجود در دايريها فايلبراي نمايش محتويات 

 :براي مثال دستور
$ cat /proc/version 

ه ک ديگري نيز وجود دارند يها فايل، versionبجز فايل . شماره نسخه هسته را به شما نشان خواهد داد
 : اطالعات جالبي از آنها بدست آوريدتوانيد مي
•  cpuinfo :  امپيوترتان بعالوه سرعت، خانواده و اطالعات ديگري مربوط به کنوع پردازنده نصب شده در

 .هدد مي آن را نشان

•  devices : هدد ميي آنها نمايش ها امپيوترتان را بعالوه شمارهکتري موجود در کاراکي و کابزارهاي بال. 

•  ioports :  آدرسهاي درگاههايI/O هدد ميامپيوترتان را نمايش ک روي. 

•  meminfo :  حاوي اطالعاتي در مورد مصرف حافظه و فضايswapچه ال که ک ببينيد توانيد مي.  است

 .ميزان حافظه وجود دارد و چه ميزان از آن مصرف شده است

•  modules :  هدد ميامپيوترتان نصب شده اند را نشان که در حال حاضر در کليست ماژولهايي. 

•  mounts :  هدد ميه در حال حاضر متصل هستند را نشان ک هايي سيستمليست فايل. 

•  partitions :  موجود روي هر پارتيشن استهاي بالک شما و تعداد  سختک ديسهاي پارتيشنحاوي نام  .

 .شود مي آن نيز نمايش داده minor و majorهمچنين شماره ابزار 

•  pci :  ليست ابزارهايpci اطالعاتي مانند توانيد ميهمچنين . هدد ميامپيوترتان را نشان ک موجود در 

 . آوريدرا نيز بدست.. .ي وقفه وها ، نام ابزارها، شمارهbusشماره 

•  swaps : هاي پارتيشناطالعات swap اطالعات شامل اين. هدد مي متصل شده به سيستم فايل را نمايش 

 .اندازه و مقدار فضاي مصرف شده آنها نيز ميباشد

•  net/dev : هدد ميامپيوتر را نشان کفعال روي ) هک شبيها کارتمانند (ه کاطالعات مربوط به رابطهاي شب. 

 سکتم فايل لينوردن با سيسکار ک

 ساختار درختي وارونه قرار کس در يکردم، سيستم فايل لينوکه در فصول آغازين اشاره کهمانطوري 
ي ها توريک و زير دايرها توريکه درون آن دايرک شود ميآغاز (/)  ساختار از ريشه اين. گرفته است

 در ايني شما ها ديسکتمام ه کنيد ک مدير سيستم بايد بررسي کبعنوان ي. مختلفي قرار گرفته اند
افي کي مورد نياز فضاي خالي ها ه در محلکهمچنين بايد بدانيد . اربرانتان موجود باشندکساختار براي 

 .االت را برطرف نماييدکن اشاي  ال،ک وجود دارد يا خير و در صورت اشها براي ذخيره داده
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استفاده در سيستم عامل ويندوز  مورد يها فايلامال متفاوت از سيستم کس کسيستم فايل لينو

 از دستگاهها مانند کبراي هر ي...)  وA، Cمانند ( نام درايو کبجاي تخصيص ي. روسافت استکماي

) mount( متصل اي ي ويژهها توريک دستگاهها در دايرتمام اين، ... وCD-ROM سخت، درايو کديس

پس به .  نماييدرا ايجاداط اتصال ن نقاي  مدير سيستم بايد بتوانيدکشما به عنوان ي. شوند مي

 CD-ROMي فالپي و ها  سخت يا درايوک ديسک مختلف يهاي پارتيشنه در آنها ک هايي توريکداير

 . گويندmount point، نقاط اتصال يا شوند ميمتصل 

 سختتان به سيستم فايل متصل شد است، کي از ديسهاي پارتيشنه در حال حاضر چه کناي براي نمايش

 : استفاده نماييدmountز دستور بايد ا
$ mount 

/dev/hda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro) 

proc on /proc type proc (rw) 

devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) 

/dev/hda2 on /boot type ext3 (rw,errors=remount-ro) 

/dev/hda5 on /home type ext3 (rw,errors=remount-ro) 

/dev/hda8 on /Data type ext3 (rw,errors=remount-ro) 

/dev/hda7 on /mnt/D type vfat (rw,gid=105,umask=002) 

 

ها  ناي در حقيقت.  نيز به عنوان سيستم فايل نشان داده شده اندdevpts و procه ميبينيد، کهمانطوري 

پارتيشني در سيستم مربوط نمي باشند ولي در دستور ه به هيچ کنوع خاصي از سيستم فايل هستند 

mount شوند مي نمايش داده. 

 

ه ک dev/hda7 و dev/hda2، dev/hda3، dev/hda5، dev/hda8 متصل عبارتند از هاي پارتيشندر مثال باال، 

نقطه الم ديگر، کبه . نندک را فراهم ميmnt/D و boot، /، home،Dataي ها توريکفضاي موجود در داير

 اطالعات الزم bootتوري کدر داير.  و به همين ترتيب استbootتوري ک دايرdev/hda2اتصال پارتيشن 

ربندي آن ک پييها فايل و boot loader اطالعات شامل برنامه اين. گيرد ميبراي بوت شدن سيستم قرار 

 کاربر داراي يک هر. اربران تعريف شده روي سيستم استکي ها  حاوي دادهhomeتوري کداير. است

نيز بخش اصلي سيستم . /  استhomeتوري کاربري خود در دايرکتوري معموال همنام نام کداير

 سيستمي سيستم عامل در آن قرار مي يها فايلي سيستمي و ها توريکثر دايرکه اکس است کلينو

قرار دادن . ببينيد نوع فرمت پارتيشن مورد نظر را توانيد مي typeلمه کدر مثال باال پس از . گيرند

 محاسن زيادي داشته تواند مي مختلف هاي پارتيشنس روي کي مختلف سيستم فايل لينوها بخش

 پارتيشن جداگانه قرار ک را در يhomeاربران يعني کتوري مربوط به که دايرکمثال در صورتي . باشد

 توريک دايرکه اينصورتي ولي در . دهيد و آن پارتيشن پر شود، اختاللي در سيستم بوجو نخواهد آمد

 کل فضاي ديسک پارتيشن قرار گيرند، پر شدن آن منجر به پرشدن کتوري ريشه در يکنار دايرکدر 

ن اتفاق اي ي خانگي معموالها البته در سيستم. کند ميجاد اي ل سيستم اختاللکار کسيستم شده و در 

 رد وليکجاد نخواهد اي ليکمال زياد مشل سيستم در پارتيشن ريشه به احتکفتد و قرار دارد آ ميمتر ک

 .هند، بسيار حياتي استد ميه به نحوي عمليات سرويس دادن را انجام ک هايي سيستمن مسئله در اي 
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 اتصال سيستم فايل

س به طور ک مربوط به لينوهاي پارتيشن، بيشتر شود ميس ردهت شما بوت که سيستم لينوکهنگامي 

رد بيشتر در مورد ک بخش ما سعي خواهم در اينبنابراين . شوند ميار به سيستم فايل متصل کخود

 .نمک ديگر صحبت هاي پارتيشنچگونگي اتصال ابزارها و 

س که ساير سيستم عاملها مانند ويندوز اختصاص داده شده اند، در لينوکي را هاي پارتيشن توانيد ميشما 

 به سادگي توانيد ميهمچنين . آنها بخوانيدمتصل نموده و اطالعات خود را در آنها ذخيره نموده يا از 

 . را به سيستم فايل خود متصل نماييدCD-ROMدستگاههاي فالپي درايو و 

 س ردهتکي مورد پشتيباني در لينوها فايل سيستم

امپيوترتان در حال استفاده ميباشند، از دستور ک در يها فايلنون چه نوع سيستم که اکناي براي مشاهده

catل زير استفاده نماييد  مطابق مثا: 
$ cat /proc/filesystems 

 ext3 

       ext2 

       cramfs 

nodev  ramfs 

 msdos 

 vfat 

       iso9660 

       romfs 

 :س ردهت قابل پشتيباني هستندک زير در لينويها فايلسيستم 
•  ext3:  س استفاده که با لينوه همراک است ييها فايلي از عمومي ترين سيستم کن سيستم فايل ياي

. شود مي استفاده گزيده پيشس ردهت، به عنوان سيستم فايل ک لينو7.2اين سيستم فايل از نسخه .شود مي

 Third Extended همچنين به عنوان ext3سيستم فايل .  باشدminix و يا ext3، ext2سيستم فايل ريشه بايد 

File System اي مهانات روزناک سيستم فايل داراي اماين. شود مي نيز خوانده) journaling ( ه کاست

 بهبود ex2ال در سيستم، نسبت به سيستم فايل کبازسازي سيستم فايل را پس از وقوع هر گونه اش

 .بخشيده است

•  ext2 :  ي آن مشابه ها ويژگي. س ردهت استکي قديمي تر لينوها  نسخهگزيده پيشسيستم فايلext3 بوده 

 . استاي مهه فاقد قابليتهاي روزناکناي بجز

•  ext :  نسخه اوليهext3 شود مي استفاده ها نون به ندرت در سيستمکه اک. 

•  Iso9660:  ي ها ديسکه در حقيقت سيستم فايل مورد استفاده روي کن سيستم فايل ايCD است، با اضافه 

ت استفاده از نام فايل طوالني و  مشهور هستند، قابليRock Ridge extensionsه به ضمائم کشدن ضمائمي 

 .يت آنها را دارا شده استک و مالها فايلس يعني مجوزهاي کاطالعات سيستم فايل يوني

•  minix:  ه در سيستم عامل کن سيستم فايل ايminix حرف را ٣٠ثر تا ک، نام فايل حداشود مي استفاده 

 .کند ميپشتيباني 

•  msdos:  ي فالپي و سخت ها ديسکردن که از آن براي متصل ک ميباشد روسافتکن سيستم فايل داس ماياي

 .شود مي استفاده FAT32 يا FATبا فرمت 

•  proc:  شما . س استک واسط سيستم فايلي به هسته لينوکدر حقيقت ي.  سيستم فايل واقعي نيستکن ياي

 قرار دارد و proc مسير  سيستم فايل دراين.  سيستم فايل نمي توانيد انجام دهيدبا اينچيز چنداني همراه 



 مديريت لينوکس ردهت: فصل هشتم   

 
۲۲۱

 .نندکبرخي ابزارها براي دسترسي به اطالعات هسته از آن استفاده مي

•  swap:  هاي پارتيشنن سيستم فايل براي استفاده در اي swap براي ها  پارتيشناين. شود مي پشتيباني 

ه و در مواقع اطالعات بطور موقت در آن ذخيره شد. اربرد دارندک مجازي RAMاستفاده بعنوان حافظه 

 .شوند ميلزوم به حافظه بازگردانده 

•  nfs:  ه به فايل سيستم کامپيوتر ديگري از روي شبکه از ک هايي سيستمفايل . ه استکن سيستم فايل شباي

 .ن فرمت هستنداي ، دارايشوند ميامپيوتر شما متصل ک

  قابل اتصاليها فايل براي تعريف سيستم fstabاستفاده از 

، به طور معمول طوري کنيد ميه هر روز استفاده ک اي هک شبيها فايلت و سيستم ي سخها ديسک

 تعريفها در فايل اين. کند مي شما را متصل يها فايله در هر بار بوت سيستم کتعريف شده اند 

etc/fstab فايل نشان داده شده استاز اين اي ه در زير نمونهک شوند مي ذخيره : 
 

LABEL=/   /       ext3     defaults,errors=remount-ro    1      1 

LABEL=/boot   /boot   ext3     defaults,errors=remount-ro    1      2 

/dev/hda5   /home   ext3     defaults,errors=remount-ro    0      2 

/dev/hda8   /Data   ext3     defaults,errors=remount-ro    0      2 

/dev/hda6   none    swap     sw                      0      0 

proc        /proc   proc     defaults                0      0 

/dev/fd0    /floppy vfat,auto defaults,user,noauto         0      0 

/dev/hdc   /cdrom  udf,iso9660  defaults,user,noauto,ro   0      0 

 

بجز . شوند ميار متصل ک فايل وجود دارند هنگام بوت به طور خوددر اينه ک ييها فايلم سيستم تما
 home و boot،  / يها فايلدر مثال باال، سيستم . قيد شده استnoautoه جلوي آنها عبارت کآنهايي 

 متصل ارک، هنگام بوت به طور خودCD-ROM و درايو floppyه ک در حالي شوند ميهنگام بوت متصل 
 فايل وارد نمود تا در اين ويندوز را نيز در هاي پارتيشنان وجود دارد تا کن اماي همچنين. نخواهند شد
 :رد کس دسترسي پيدا کي آنها از داخل لينوها بتوان به داده

/dev/hda1  /windows  vfat defaults,noauto,umask=002  0   0 

 :پردازيم مير نماييد ک ذfstabايل  خط فک در يتوانيد ميه کنون به مواردي کا
ي ها فايلبراي سيستم . توانيد نام ابزار مربوط به سيستم فايل را وارد نماييد  قسمت ميدر اين:  فيلد اول •

ها  UUIDان استفاده از ک بخش امدر اينهمچنين . شود  وارد ميnoneلمه ک قسمت در اين procمجازي مانند 

ي، نام افزار سخته شما بجاي وارد نمودن نام ابزار ک معني است به اين UUIDاستفاده از . نيز وجود دارد

.  صورت تعريف شده اندبه اين rootو / در مثال باال، دو پارتيشن . کنيد ميپارتيشن مربوطه را وارد 

 ابزار ديگر با آدرس متفاوت کها را به ي  پارتيشناز ايني که يکه در صورتي کن است اي ارکن اي مزيت

 .زيرا نام آنها همچنان ثابت مانده است.  وجود نداردfstabنيد، نيازي به ويرايش فايل کقل منت

در اطالعات موجود . شود  پارتيشن در سيستم فايل مشخص ميک قسمت نقطه اتصال يدر اين: فيلد دوم •

 . پارتيشن از طريق نقطه اتصال آن قابل دسترسي خواهد بوداين

يي ها فايلي از سيستم کتواند ي ه ميکد نوع سيست فايل را مشخص نماييد  قسمت بايدر اين:  فيلد سوم •

 .ه در بخش قبلي توضيح داده شدکباشد 

 از noautoه توزيح داده شد، گزينه کمثال در مثال باال، همانطور . mountهاي دستور  گزينه:  فيلد چهارم •
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 سيستم فايل را بصورت فقط roه  و يا گزينکند ميار سيستم فايل هنگام بوت جلوگيري کاتصال خود

 .شوند اما از هم جدا ميکها با استفاده از   گزينهاين. کند ميخواندني متصل 
 

 

به . ار متصل نمايدک را هنگام بوت به صورت خودFat32 و Fatس ردهت نمي تواند درايوهاي کلينو

 خط را که اين صورتي در. ر شده استک در خط مربوط به مثال باال ذnoautoلمه کهمين علت هم 

امپيوترتان کننويسيد، ردهت در هنگام بوت از ادامه فرايند بوت جلوگيري نموده و اجازه نخواهد داد تا 

 هنگام بوت و ورود i با فشردن دگمه توانيد مين خط اي براي عبور از چنين شرايطي و اصالح. بوت شود

 را با fstab پس از ورود به سيستم، فايل رده وکن خط را متوقف اي به حالت سوال و جواب، اجراي

 . ويرايش و اصالح نماييدvi ويرايشگر متني مانند کاستفاده از ي

 

ن اي براي دادن.  را داراستها فايلاربر ريشه مجوز اتصال و برداشتن اتصال سيستم کبه طور معمول، فقط 

 .يلد چهارم وارد نماييدها يا ف اربران، بايد آنها را در بخش گزينهکاختيار به ساير 

 

 شدن دارد يا dumpا سيستم فايل نياز به اي هک کند مي فيلد مشخص در اينعدد نوشته شده :  فيلد پنجم •
 .ار استک به اين نشانگر عدم نياز ۲ن نياز و اي  نشانگر وجود۱شماره . خير

ستم فايل نياز دارد تا بوسيله ن سياي ااي هکن است اي  فيلد نشاندهندهدر اينعدد نوشته شده :  فيلد ششم •
 نشانگر ۲ن نياز و عدد اي  نشاندهنده وجود۱عدد . بررسي شود يا خير) fsck(برنامه تصحيح فايل سيستم 

 .ار استک به اينعدم نياز

 ها فايل براي اتصال سيستم mountاستفاده از دستور 

را در هربار بوت اجرا ) ستمهااتصال تمام فايل سي (mount -aار دستور کس ردهت به صورت خودکلينو
اربر رده ک کبنابراين ي.  دستور فقط در شرايط خاصي نياز ميباشداز اينبنابراين استفاده . کند مي

  : دستور استفاده نماينداز اين به منظورهاي زير توانند مي مدير سيستم کمتوسط و ي
 .ه در حال حاضر متصل هستندک) هکشب(ي راه دور ها  و فايل سيستمها ، پارتيشنها ديسک نمايش  •
  سيستم فايلک اتصال موقت ي •

ه قبال نشان کهمانطوري .  بدون هيچ گزينه و پارامتري استفاده نمايدmount از دستور تواند مياربر کهر 
 هايي سيستم، فايل کنيد مي دستور بدون هرگونه گزينه و پارامتري استفاده از اينه کداده شد، هنگامي 

 .شوند ميصل هستند، نمايش داده ه در حاضر متک
ي فالپي و درايوهاي ها ديسک، عبارتند از شوند ميه بصورت دستي متصل کايلي ـرين وسـمي تـموع

CD-ROM .ن است هنگام ک ممها ديسکن اي ،کنيد ميه استفاده کي کالبته با توجه به نوع محيط گرافي
 .ار متصل شوندکو به طور خودون آنها و يا وارد نمودن آنها به درايکاي  بر رويکليک

 سيستم فايل را بطور دستي متصل نماييد، اطالعات موجود در فايل ک يخواهيد ميه کدر صورتي 
fstab از  گزينه را مشخص مي نماييد و باقيمانده اطالعات الزم کشما ي. ندک کمک به شما تواند مي
 تا فايل کند مي کمک به شما fstabبنابراين اطالعات موجود در فايل . شود مي فايل دريافت اين

 آنها را بصورت سريع متصل نماييد توانيد ميه کدو موردي . سيستمها را خيلي سريع متصل نماييد
 :عبارتند از

در درايو قرار دارد، ) ISO9660( با فرمت استاندارد CD-ROM ک ديسکه يکدر صورتي : CD-ROM درايو  •

 :زير متصل نماييد آنرا با استفاده از دستور توانيد مي
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$ mount /mnt/cdrom 

 از ايناطالعات مورد ني. شود مي متصل mnt/cdromتوري ک در دايرCD-ROM، درايو گزيده پيشبه طور 

افي کنون متصل شده است، که اکي کبراي نمايش محتويات ديس.شوند ميار دريافت کدستور به طور خود

 : را تايپ نماييدls و سپس دستور  وارد مسير آن شدهcdاست با استفاده از دستور 
$ cd /mt/cdrom 

$ ls 

دستور زير باعت اتصال .  همانند باال رفتار نماييدتوانيد ميي فالپي نيز ها ديسکبراي :  ي فالپيها ديسک  •

 :ي فالپي خواهد شدها ديسک

$ mount /mnt/floppy 

 و فالپي نيز CD-ROMايوهاي ي درافزار سخت از آدرس دستگاههاي توانيد ميدر هر دو مورد فوق، 

 آنها را به همراه دستور توانيد ميه کيي وجود دارد ها گزينه) dev/fd0 و dev/cdrom. (استفاده نماييد

mount عبارتند ازها اين گزينه.ار ببريدک به : 
آن ه سيستم فايل کن نيستيد ئ يا فالپي، مطمک ديسکتصل نمودن يه هنگام مکدر صورتي  : -t auto گزينه  •

 .ار نوع سيستم فايل استفاده نماييدک تعيين خود براي گزينهاز اين توانيد ميچيست، 

 سيستم فايل داريد و نمي خواهيد آنرا تغيير دهيد، که فقط نياز به خواندن يکدر صورتي  : -r گزينه  •

 .خواندني متصل نماييد-ن گزينه بصورت فقطاي  آنرا بوسيلهتوانيد مي

 .کند مينوشتن متصل /س گزينه باال بوده و فايل سيستم را بصورت خواندنکنه برعن گزياي  :-w گزينه  •

براي .  سيستم فايل مشخص هستندکه فقط مخصوص يک وجود دارند mountي دستور ها برخي گزينه
 . استفاده نماييدman mountافي است از دستور ک ها ن گزينهاي سب اطالعات در موردک

  فايل سيستمکبراي بستن اتصال ي umountاستفاده از دستور 

ردن کد تمام شد، و يا براي خارج اي ه موقتا آنرا متصل نمودهکار شما با سيستم فايلي که کهنگامي 
 براي خارج نمودن آن از umount از دستور توانيد مي سيستم فايل در حال اتصال دائمي، کموقت ي

از براي استفاده .  را از نقطه اتصال آن جدا مينمايد دستور، سيستم فايلاين. حالت اتصال استفاده نماييد
 :براي مثال.  نام نقطه اتصال و يا نام ابزار را وارد نماييدتوانيد مي دستور، اين

$ umount /mnt/floppy 

ار را ک اين. کند مياز نقطه اتصال آن جدا )  استfd0ه به طور معمول ک(اين دستور، دستگاه فالپي را 

 : انجام دهيدتوانيد ميز به صورت زير ني

$ umount /dev/fd0 

 

  

 مواجه شديد، درخواست Device is busy فايل سيستم با پيغام کردن يک umountه هنگام کدر صورتي 

 آن سيستم فايل و يها فايل پروسه فعال بر روي ک يتواند ميعلت آن . ست مواجه شده استکشما با ش

ی که برنامه مديريت فايل روي سيستم فايل فعال باشد، نخواهيد  مثال هنگام. فايل باز باشدکيا ي

ن پروسه اي   با بستن.توانست آنرا از حالت اتصال خارج نماييد و با اين پيغام خطا مواجه خواهيد شد

 اين اشکال بيشتر در . نماييدumountال ک سيستم را بدون اشها فايل توانيد مي) مثال برنامه مدير فايل(

 .دهد ميرخ ...  و CD-ROMوهاي قابل جابجايي مانند مورد دراي
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  سيستم فايلک يبراي ايجاد mkfsاستفاده از دستور 
جاد اي  سيستم فايلک، يکنيد ميه انتخاب ک يا پارتيشني که روي هر ديسکان وجود دارد کاين ام
 براي ايجادور بيشتر  دستاز اينه کبا اين. گيرد مي صورت mkfsار با استفاده از دستور ک اين. نماييد

 سيستم فايل روي براي ايجاد توانيد مي، از آن شود ميي سخت استفاده ها ديسکسيستم فايل روي 
 سيستم عامل داس را به يدا داشته formatه دستور کدر صورتي .  نيز استفاده نماييدها ديسکفالپي 

 :تور نشان داده شده است دساز اين در زير مثالي. کند مين دستور مشابه آن عمل اي باشيد،
 

$ mkfs -t ext2 /dev/fd0 

mke2fs 1.35-WIP (01-Aug-2003) 

Filesystem label= 

OS type: Linux 

Block size=1024 (log=0) 

Fragment size=1024 (log=0) 

184 inodes, 1440 blocks 

72 blocks (5.00%) reserved for the super user 

First data block=1 

1 block group 

8192 blocks per group, 8192 fragments per group 

184 inodes per group 

 

Writing inode tables: done 

Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

 

This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or180 days, 

whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override. 

 

 س ردهت راک مورد پشتيباني در لينويها فايل دستور بتوانيد تمام انواع سيستم از اينبايد با استفاده 

 .جاد نماييداي 

 
ر توري خود را دک و دايرها فايل نموده، وارد آن شده و mount آنرا توانيد مي فايل سيستم از ايجادپس 

 .جاد نماييداي  آن
 خود را براي يها فايل سيستم توانيد مياربر ريشه قابل اجراست، که توسط ک tune2fsبا استفاده از ابزار 

انات سيستم فايل ک تبديل نماييد تا از امext3 به ext2خطا بررسي نموده و يا آنها را از فرمت 
 . برخوردار گردنداي مهروزنا

 کي ديسسب اطالعات از وضعيت فضاک

با استفاده از ابزارهاي ! امپيوتر رخداد چندان خوشايندي نيستک روي کبه اتمام رسيدن فضاي ديس
 . از پر شدن آن جلوگيري نماييدتوانيد مي سخت، کنترل ميزان مصرف ديسکارائه شده براي 

 dfنمايش فضاي خالي سيستم با استفاده از 

براي .  باقيمانده روي سيستمتان را نمايش دهيدکاي ديس ميزان فضتوانيد مي dfبا استفاده از دستور 
در  اي ن دستور را بدون هيچ گزينهاي  ي متصل شده،ها  بر روي تمام فايل سيستمکنمايش فضاي ديس

 :تايپ نماييدخط فرمان 
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$ df 

Filesystem  1K-blocks   Used    Available  Use%    Mounted on 

/dev/hda3    3068312   2387788    680524    78%    / 

/dev/hda2    31109     2871       26632     10%    /boot 

/dev/hda5    1020060   414636     605424    41%    /home 

/dev/hda8    10079540  6543248    3126636   68%    /Data 

/dev/hda7    14323968  9146824    5177144   64%    /mnt/D 

يلوبايتي نمايش ک ۱ هاي بالکن فرمان مقدار فضاي آزاد موجود روي سيستم را بصورت اي  وجيخر

 دستور به اين را hافي است گزينه که راحت تر بتوان آنرا خواند، ک خروجي ک يبراي ايجاد. هدد مي

 :اضافه نماييد
$ df -h 

Filesystem            Size    Used   Avail   Use%  Mounted on 

/dev/hda3             3.0G    2.3G   660M   79%    / 

/dev/hda2              31M    2.9M   27M    10%    /boot 

/dev/hda5             997M    405M   592M   41%    /home 

/dev/hda8             9.7G    6.3G   3.0G   68%    /Data 

/dev/hda7              14G    8.8G   5.0G   64%    /mnt/D 

 :ار ببريد عبارتند ازکن فرمان باي  به همراهتوانيد ميه کيي ها ساير گزينه
 .شوند مي فرمت نمايش داده  اينيها فايلسيستم ،  گزينهاز اينبا تايپ فرمت سيستم فايل پس  : -t گزينه  •

 فرمت، نمايش داده با اين يها يلفا گزينه، سيستم از اينتايپ فرمت سيستم فايل پس با  : -x گزينه  •

 .نخواهند شد

ه توضيح ک procمانند (ه داراي فضاي حقيقي نيستند ک ييها فايل گزينه، سيستم تايپ اينبا  : -a گزينه  •

 .شوند مينيز نمايش داده ) داده شد

 duبررسي مقدار فضاي مصرف شده با استفاده از 

 از توانيد ميتوري خاص مصرف شده است، کداير که چه ميزان فضا توسط يکناي ردنکبراي پيدا 
ار ميبريد، تمام ک باي  دستور را بدون هيچ آرگومان و گزينهکه اينهنگامي .  استفاده نماييدduدستور 
در پايان نيز . شود مي نيز نمايش داده کي زير شاخه جاري ليست شده و فضاي مصرفي هر يها شاخه
duکند مي اندازه مجموع روي صفحه چاپ ک ي. 

 پوشه خاص، چه ميزان از فضاي کاربر يا يک ک يد ميه بفهکبراي ايناين دستور راه خوبي است 
 :ن فرمان نمايش داده شده استاي در زير مثالي از خروجي.  شما را اشغال نموده استکديس

 
$ du -h /usr/lib/j2se/1.4/bin/ 

512     /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386/green_threads 

512     /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386/native_threads 

1.5K    /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386 

314K    /usr/lib/j2se/1.4/bin 

 .، در آخرين خط، مجموع فضاي اشغال شده نمايش داده شده استکنيد ميه مشاهده کهمانطور 

 ابزارهاي پيکربندي گرافيکي 

با . سازند ميدي آسانتر سيستم را براي تمام کاربران فراهم ابزارهاي مديريت گرافيکي، امکان پيکربن
 لينوکس همچنان محيط متني را براي انجام عمليات پيکربندي سيستم ترجيح اي که کاربران حرفهاين
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 .روند ن ابزارها براي کاربران تازه کار و متوسط، انتخاب مناسبي به شمار مياي  هند، وليد مي

 System در منوي اصلي قسمتهاي GNOME و KDEبزارها در محيطهاي ن ااي  ،۹در لينوکس ردهت 

Tools و System Settingsپردازيم مين ابزارها اي  اکنون به بررسي.  قرار دارند. 

 Service Configurationابزار 

همچنان که قبال هم اشاره کردم، برخي .  قرار داردSystem Settings> Server Settingsاين ابزار در 
 وجود دارند که بصورت پس زمينه هنگام بوت کامپيوتر اجرا شده و خدمات خاصي را براي ها نامهبر

براي مثال سرويس . ي سرويس دهنده مي باشندها ، برنامهها ن برنامهاي اکثر. ورندآ ميسيستم شما فراهم 
ي در حال ها  سرويسنيدتوا مي ابزار از اينبا استفاده .  ميباشدها  دسته برنامهاز ايندهنده وب آپاچي 

ن ابزار را نشان اي  ۱-۸ تصوير. اجرا بر روي کامپيوترتان را مشاهده نموده و آنها را مديريت نماييد
 . ها براي کارکرد صحيح سيستم شما حياتي هستند  سرويساز اينتوجه داشته باشيد که برخي  .هدد مي

مت مربع کنار آنرا کليک کنيد تا يک براي فعال نمودن يک سرويس خاص، کافي است که عالمت عال
يا کليدهاي .  را کليک کنيدSave Changes قسمت Fileسپس از منوي . تيک در داخل آن قرار داده شود

Ctrl+Sرا فشار دهيد . 
که سرويس مورد نظرتان را از ليست کنار صفحه انتخاب از اينبراي توقف موقت يک سرويس، پس 

براي راه اندازي آن، روي عالمت . نجره اصلي برنامه کليک کنيد روي پStopنموديد، روي عالمت 
Start و براي توقف و راه اندازي مجدد روي عالمت Restartکليک کنيد . 

جا بصورت در اين نيز شوند مي اجرا ۵ و ۴، ۳هايي که در حالتهاي اجرايي  امکان ويرايش سرويس
 .جداگانه وجود دارد

 شرح مختصري از توانيد ميهد، د مييس خاص چه کاري انجام در صورتي که نمي دانيد يک سرو
 .وظايف آنرا در سمت راست و باالي صفحه مشاهده نماييد

 Authentication Configurationابزار 

. ن ابزار پيکربندي سياستهاي احراز هويت سيستم استاي وظيفه.  قرار داردSystem Settingsاين ابزار در 
 اي ار مربوط به زماني است که سيستم لينوکس ردهت خود را در محيط شبکهن ابزاي بيشتر تنظيمات
به عنوان يک کاربر ميزکار، تمظيماتي که براي شما الزم هستند، در باالي لبه . بکار ميگيريد
Authenticationهاي   تنظيمات عبارتند از گزينهاين.  قرار دارندShadow Passwords و MD5 Passwords .
ن اي ۲-۸تصوير . ها را هنگام نصب سيستم نيز تنظيم کرده بوديد ن گزينهاي ه به ياد داريد،در صورتي ک

 .هدد ميابزار را نمايش 
 که etc/passwdشود تا کلمات عبور کاربران، خارج از فايل   باعث ميShadow Passwordsاستفاده از 

د تا کاربران ديگر نتوانند به شو  کار باعث مياين. براي همگان قابل مشاهده است، نگهداري شود
دسترسي پيدا کرده و با ابزارهاي رمز گشايي براي ) که رمز شده هستندبا اين(اطالعات کلمات عبور 

 .شکستن آنها تالش نمايند
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 MD5شود تا کلمات عبور با استفاده از الگوريتم امن   باعث ميMD5 Passwordsاستفاده از گزينه 
 .هدد ميمات عبور را افزايش رمزنگاري شوند که امنيت کل

 
    ۱ -۸تصوير 

 Service Configuration ابزار 

 

 

 Network Configurationابزار 

 قرار دارد و در صورتي که به خاطر داشته باشيد، قبال در مورد آن صحبت System Settingsاين ابزار در 
ن ابزار همانطور که از نام اي  وظيفه اصلي.شوند مي ابزار تعريف در ايننترنتي شما اي اتصاالت. ماي کرده

 . شبکه استيها کارتآن پيداست، تعريف و پيکربندي ابزارهاي شبکه مانند 
 

 ۲-۸تصوير

 Authentication Configurationابزار 

 

 

  Root Passwordابزار 

 بکار هنگام نياز ه و تغيير آن قرار دارد، براي تنظيم کلمه عبور ريشSystem Settingsاين ابزار که در 
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 .هدد مين ابزار را نمايش اي  ۳-۸ تصوير. رود مي
 

 .توانيد کلمات عبور کاربر ريشه و تمام کاربران ديگر را تغيير دهيد  ميpasswdبا استفاده از دستور 

 
 ۳-۸تصوير

 root passwordابزار 

 

 

 Security Level Configurationابزار 

 قرار دارد، براي تنظيم سطح امنيتي سيستم و در حقيقت ديوار آتش System Settingsاين ابزار که در 

 .هدد مين ابزار را نمايش اي  ۴-۸تصوير . رود مينصب شده روي سيستم بکار 
که در (هايي که به اهداف غير مجاز  هاي ورودي به سيستم را کنترل نموده و بسته ديوار آتش بسته

 .کند ميارسال شده اند را حذف ) تنظيمات ديوار آتش تعيين شده اند
 را به راحتي انتخاب نماييد تا هيچ کس نتواند از High گزينه توانيد ميبه عنوان يک کاربر ميزکار، 

 .هاي موجود در کامپيوترتان متصل گردد خارج به سرويس
ن کامپيوترها يا زيرا.  ميباشدMediumشود، گزينه   که در کامپيوترهاي سرويس دهنده استفاده مياي گزينه

 در آنها، باعث خواهد شد که هيچ Highبايد به نوعي يک سرويس را ارائه دهند و انتخاب گزينه 
، زيرا شود نمي نيز به هيچ وجه توصيه No Firewallانتخاب گزينه  .کاربري نتواند به آنها متصل شود

 .ديوار آتش سيستمتان را غير فعال خواهد نمود

 Users and Groups Configurationابزار 

 کاربران و گروههاي جديدي به توانيد مي قرار دارد، System Settings ابزار که در از اينبا استفاده 
سيستم خود اضافه نماييد و همچنين ليست کاربران موجود روي سيستمتان را مشاهده و در صورت 

 .هدد مين ابزار را نمايش اي  ۵-۸تصوير . نياز مشخصات آنها را ويرايش نموده يا آنها را حذف نماييد
 که روي پنجره اصلي برنامه قرار دارد، Add Userبراي اضافه کردن يک کاربر جديد، کافي است روي 

، نام )Username( مشخصات کاربر شامل نام کاربريتوانيد ميشود،   که باز مياي پنجرهدر. کليک کنيد
، دايرکتوري خانگي )Shell(وسته فرمان ، نوع پ)Password(، کلمه عبور )Full Name(کامل

)HomeDirectory ( و شماره شناسايي)ID (هدد مين پنجره را نمايش اي  ۶-۸تصوير . آنرا وارد نماييد. 
 روي پنجره اصلي کليک Add Groupبراي اضافه نمودن يک گروه کاربري، کافي است روي دگمه 

 .کرده و نام گروه جديد را وارد نماييد
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 ۴-۸تصوير 

 Security Level Configuration ابزار

 

  
براي نمايش مشخصات يک گروه يا يک کاربر خاص، کافي است از ليست موجود در پايين صفحه، 

 که در پنجره اصلي Propertiesکاربر يا گروه مورد نظر را با کليک انتخاب نموده و سپس روي دگمه 
 تمام مشخصات کاربر يا گروه مورد توانيد ميشود،  از مي که باي پنجرهدر. برنامه قرار دارد، کليک کنيد

 .نظر را تغيير دهيد
 

 

 User and Group Configurationابزار      ۵-۸تصوير 
 

 Delete پس از انتخاب آن از ليست پايين صفحه، روي توانيد ميبراي حذف يک کاربر يا گروه نيز 
 .کليک کنيد

براي نمايش آنها . دهد ن و گروههاي سيستمي را نمايش نمي، کاربراگزيده پيشاين ابزار به طور 
البته هنگام .  را غير فعال نماييدFilter System Users and Groups گزينه Preferences از منوي توانيد مي
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جاد اي جاد تغيير يا حذف آنها ممکن است سبباي . گروهها و کاربران کامال دقت نماييدبا اينکار کردن 
 .هاي خاصي گردد ارکرد سيستم يا برنامهاشکال در ک

 
 ۶-۸تصوير 

 اضافه کردن کاربر جديد

 

 

 Disk Management ابزار

يا قطع اتصال ) mount(ي فالپي و يا اتصال ها ديسک براي فرمت کردن توانيد مي ابزار کوچک از اين
)umount ( فالپي وCD-ROMابزار در بخش اين.  استفاده نماييد System Tools نام . قرار داده شده است

 .هدد مين ابزار را نمايش اي  ۷-۸تصوير .  استUser Mount Toolديگر آن 
 

 ۷-۸تصوير 

 Disk Management  ابزار  

 

 

 Hardware Browserابزار 

هاي نصب شده روي افزار سخت قرار دارد، براي نمايش و مرور انواع System Toolsاين ابزار که در 
 ابزار تنها امکان نمايش آنها را دارد و امکان حذف يا اضافه کردن چيزي اين. رود ميکار کامپيوترتان، ب
  .هدد مين ابزار را نمايش اي  ۸-۸تصوير . وجود ندارد

 System Logsابزار 

 خاصي ثبت هاي فايلهمانطور که قبال هم اشاره کردم، در لينوکس ردهت، کليه عمليات سيستم در 
 ابزار نيز در بخش اين.  را مشاهده نماييدها فايلن اي توانيد مي System Logsه از ابزار با استفاد. شوند مي

System Toolsعبارتند از شوند مي ابزار نمايش داده در اين ثبتي که هاي فايل.  قرار دارد boot، cron، 
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kernel، mail، news، rpm، security، system و xfree86. هدد مي نمايش ن ابزار رااي  ۹-۸ تصوير. 

در . کنيد هايي است که شما هنگام بوت سيستم مشاهده مي  شامل تمام خروجيBoot logقسمت 

 قسمت مجددا بررسي از اين آنرا توانيد ميخورديد، که هنگام بوت به پيغام مشکوکي برصورتي 

هد را د ميهايي را که هسته سيستم هنگام بوت نمايش   پيغامKernel Startup Logقسمت  .نماييد

 که در سيستمتان نصب rpmهاي   براي بررسي بستهتوانيد مي RPM Packagesاز بخش  .کند مينگهداري 

 را عامل سيستم  نيز رخدادهاي سيستمي و امنيتيSystem و Securityهاي  قسمت .اند استفاده نماييد شده

 .کنند نگهداري مي
  

      ۸-۸تصوير
 Hardware Browser ابزار 
 

 

 System Monitorزار اب

 ابزار که در اين. ام ن ابزار صحبت کردهاي  در صورتي که به خاطر داشته باشيد، قبال کمي در مورد
System Tools قرار داده شده است، براي نمايش وضعيت پردازشي سيستم از قبيل مقدار حافظه و 

CPUهمچنين . رود مين بکار هاي در حال اجرا بر روي سيستمتا  مورد استفاده و نمايش پروسه
 . که در حال حاضر متصل هستند نيز ببينيدهايي سيستم در آن فايل توانيد مي

 End Process ابزار و دگمه از اين روي سيستمتان متوقف شده است، با استفاده اي در صورتي که پروسه
 . آنرا از حافظه خارج نماييدتوانيد مي

 خالصه فصل

شما . تر سازد  در از استفاده از آن بسيار موفق شما راتواند ميستم عامل، توانايي در پيکربندي هر سي
 .  تنظيمات مورد نيازتان را در آن اعمال نموده و عملکرد سيستم را طبق نياز خود بهينه نماييدتوانيد مي

ه در  فصل، عالوه بر آشنايي با ابزارهاي متني موجود براي پيکربندي، با ابزارهايي گرافيکي کدر اين
 ابزارها بسيار ساده بوده و حتي يک از ايناستفاده .  ارائه شده اند آشنا خواهيد شد۹لينوکس ردهت 
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 در حقيقت يکی از داليل فراگير شدن و موفقيت . از آنها براحتي استفاده نمايددتوان ميکاربر ساده نيز 
 . قلمداد نمودهای مناسب و کاربر پسند مديريتی آن توان برنامه لينوکس ردهت را می

 

 

 System Logs ارابز    ۹-۸تصوير 

 



 

 

 

 

 

 

 ديسک ضميمه کتاب الف

 
 

ازتان قرار ي در اختيگري ديجهت اينکه بتوانيم عالوه بر اطالعات ارئه شده در کتاب منابع و ابزارها
 االمکان يسک حتين ديم در ايا  کردهيسع. ميمه گرفتيسک ضمي يک ديم به آماده سازيم، تصميده
عالوه بر آن اين ديسک . مياند را فراهم آور ده شيازتان را که در کتاب معرفي مورد نيشتر ابزارهايب

سازي،  هاي مربوط به مديريت، امنيت، کاربرد، شبکه يک کتابخانه بسيار ارزشمند از انواع کتاب
سک ين ديات ايح محتوين بخش به توضيدر ا. دهد در اختيارتان قرار مي... دهنده و  هاي سرويس برنامه
 .م پرداختيخواه

 Driverدايرکتوري 

مانند انواع ( هستند nVidia يها  با تراشهي گرافيکيها  کارتي از کاربران دارايظر به اينکه تعداد زيادن
 اين يهاانداز بهتر ديدم راه) Geforce4 و TNT ،TNT2 ،Vanta ،Geforce ،Geforce2 ،Geforce3 يها کارت
کند،  ها را پشتيباني مي ين کارت با اينکه لينوکس ردهت ا. ضِميمه ارائه نمايمCDها را به همراه  کارت

ن بعدي آنها فعال نيست و بايد با نصب اي ولي همانطور که قبال نيز گفتم، قابليت شتابدهنده سه
در اين دايرکتوري يک فايل مشاهده خواهيد نمود که آنرا بايد در حالي که . اندازها آنرا فعال نماييد راه

 :، در محيط ترمينال اجرا نماييدبصورت کاربر ريشه در سيستم وارد شده ِايد
# mount /mnt/cdrom 

# cd /mnt/cdrom/Driver 

# sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-4349.run 

اندازها   پس از اينکه راه.اندازها به راحتي نصب خواهند شد سپس يک محيط متني اجرا شده و راه
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هِايي مانند  توانيد بازی کنون می ا.نصب شدند، کامپيوتر خود را يکبار بوت نماييد تا فعال شوند
TuxRacerرا بدون مشکل اجرا نماييد . 
های جديدتر آنرا  برای اينکه نسخه. شوند  ارائه میnVidiaاندازها بطور رسمی توسط شرکت  اين راه

 . مراجعه نماييدLinux و Drivers بخش http://www.nvidia.comتوانيد به سايت  دريافت نماييد، می

 E-Book دايرکتوری

ن دايرکتوری های الکترونيکی در اي ای از کتاب کتابخانه. همانطور که از نام اين دايرکتوری پيداست
 :ها عبارتند از اين کتاب. باشد است که شامل هزاران صفحه می  گرداوی شده

• Dictionary : اين شاخه حاوي يک فرهنگ لغت کامل انگليسی لينوکس و مرجع کامل خط فرمان
 .باشد ردهت میلينوکس 

• Hack Proofing Linux:های مبتنی بر  دهنده ها و سروِِيس ِ يک کتاب راهنما برای تقويت امنيت سيستم
 .عامل لينوکس سيستم

• Linux Administration :های مبتنی بر لينوکس حاوی چند کتاب در باره امور مديريتی سيستم. 
• Linux HowTo : مجموعهHow-Toت پروژه مستندسازی لينوکس يعنی  های لينوکس که از ساي

http://tldp.orgبرخی از آنها بصورت فايل های . اند  گردآوری شدهPDF بوده و بخش اصلی در يک 
 راهنما بوده و بايد آنرا پس از کپی کردن در HTML قرار دارد که حاوی فايل های tar.gzفايل 

 .دايرکتوری خانگی تان  از حالت فشرده خارج نماييد
• Networking :باشد حاوی دو کتاب درباره شبکه سازی تحت لينوکس می. 
• Programming : حاوی مراجع برنامه نويسیC ،C++ کامپايلر ،GCC کتابخانه ،glibc، ،جاواPHP ،Kylix ،

Bash ،Emacsباشد می...  و. 
• Server : دهنده بانک اطالعاتی  اين شاخه حاوی دو کتاب ارزشمند درباره سرويسMySQL و 

 .باشد  می۲ نسخه Apacheدهنده وب  رويسس
• linux-complete-command-reference : نسخهHTMLراهنمای کامل خط فرمان لينوکس ردهت . 
• linux-in-plain-english :کتاب آموزشی لينوکس به زبان انگليسی ساده. 
• linux-unleashed :يک کتاب راهنما در مورد لينوکس. 
• redhat-unleashed :اهنما در مورد لينوکس ردهتيک کتاب ر. 
• slackware-linux-unleashed :ور يک کتاب آموزشی در مورد لينوکس اسالک. 
• teach-yourself-linux-in-24-hours : ساعت۲۴خودآموز لينوکس در . 

 Gamesدايرکتوری 

  اين دو بازی شامل بازی .اين دايرکتوری حاوی دو بازی است که در فصول پيشين شرح داده شدند
ها به سادگی  هر دوی اين بازی. باشند  ميBillardGLو بازی بيليارد  )Simutrans(شبيه ساز حمل و نقل 
 .قابل نصب و اجرا هستند

 Multimediaدايرکتوری 

 يک برنامه پخش کننده ويدئوی خوب ندارد و برنامه ۹همانطور که قبال نيز گفتم، لينوکس ردهت 
XMMSهای  افزاری قادر به پخش فايل  آن نيز به داليل حقوق نرمMP3به همين منظور الزم .  نيست
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، هم کدهای منبع و هم Xineدر مورد برنامه .  ضميمه قرار دهمCD ها را در  ديدم تا اين برنامه
آنرا نصب کنيد و سپس رابط کاربر ) library(شما بايد ابتدا کتابخانه .  آن موجود استrpmهای  بسته

 آن rpmتوانيد آنرا کامپايل و نصب کنيد، ولی نصب بسته   که راحت هستيد، میدر صورتی. برنامه را
 به صورت کاربر ريشه وارد شده وِ يک پنجره ترمينال باز rpmبرای نصب بسته . بسيار ساده تر است

 :کنيد و سپس به صورت زير عمل کنيد
# mount /mnt/cdrom 

# cd /mnt/cdrom/Multimedia 

# rpm –ivh libxine1-1_cvs-030209.k7.rpm 

# rpm –ivh xine-ui-0.9.18cvs-030209.i586.rpm 

 را در ناتيلوس يا کانکرر باز کرده و به ترتيب روی CDتوانيد  البته به جای استفاده از خط فرمان می
يا خط  runتوانيد آنرا از منوی   نصب شده و ميxineاکنون برنامه .ها کليک نماييد تا نصب شوند بسته
اين . کننده شگفت زده خواهيد شد های اين برنامه پخش  مطمئن هستم که از قابليت.رمان اجرا نماييدف

برای دانلود . باشد های پخش ويدئو در نوع خود می ترين برنامه ترين و با امکانات برنامه يکی از قوی
   . نماييد مراجعهhttp://xine.sf.netتوانيد به سايت  های جديدتر اين برنامه، می نسخه

 
در صورتی که . باشد  اتلون می خانوادههای  مخصوص پردازنده،CD کتابخانه ارائه شده در rpmبسته 

توانيد بسته کتابخانه مخصوص پردازنده خود را از   نيست، میAMDپردازنده شما از نوع اتلون يا دوران 

 .رنامه را کامپايل و نصب کنيد دانلود نماييد و يا بجای آن، کدهای بhttp://xine.sf.netسايت 

 OpenOfficeدايرکتوری 

باشد که نظر به اهميت نصب و کاربرد آن،   میOpenOffice 1.1اين دايرکتوری حاوی مجموعه اداری 
سازی زبان فارسی را در اين  چگونگی نصب و فعال. ضميمه ب به آن اختصاص داده شده است

 .مجموعه در آن ضميمه مطالعه نماييد

 Themeکتوری داير

 و همچنين برخی از KDE و Gnomeهمانطور که در کتاب هم اشاره کردم، برای محيط های گرافيکی 
در اين . های متنوعی را از اينترنت دريافت و نصب نماييد توانيد جلوه های کاربردی می برنامه

های ماوس، گر ، اشارهGnomeهای مخصوص  ها، جلوه دايرکتوری تعداد بسيار متنوعی از آيکون
های بسيار زيبای  يکی از جالبترين آنها مجموعه آيکون. گرداوری شده است... صفحات پس زمينه و

برای نصب آن کافی است .  قرار داردcrystal09.tar.gz است که در فايل KDEکريستال مخصوص محيط 
ن آيکون را به آن  را انتخاب کرده و ايIcons بخش appearanceدر بخش  شده و KDEوارد پنل کنترل 

شوند،   شروع میGTK2هايي که با   اين توضيح را اضافه کنم که جلوه.معرفی نماييد تا نصب شود
 .توانيد آنها را نصب نماييد  میTheme بوده و از بخش Gnomeمخصوص محيط 

 WEBدايرکتوری 

ن ابزارها شامل  اي.اين دايرکتوری حاوی برخی ابزارهای بدرد بخور برای امر وب و اينترنت است
 و برنامه Mozilla 1.3 و Opera 6.12 و مرورگرهای وب amsn و Yahoo! Messengerرسان  های ِپيام برنامه
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نصب برای . موزيال است که در کتاب به آن اشاره شدمرورگر های فلش برای  کننده فايل پخش
رگر موزيال و برنامه پخش مرو. هايي که قبال توضيح داده شد عمل نماييد  طبق روالrpmهای  بسته
Flashهای  کافی است در محيط متنی آنها را باز کرده و اسکريپت. باشند  خودشان دارای روال نصب می

 tar –xf و سپس نام بسته و سپس gunzipها از دستورات  برای باز کردن فايل. نصب آنها را اجرا نماييد
 :برای مثال. استفاده نماييد

# gunzip install_flash_player_6_linux.tar.gz 

# tar –xf install_flash_player_6_linux.tar 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  OpenOffice راهنمای نصبب  

 
هاي کاربردي که هر کاربر اداري  ترين برنامه همانطور که در فصول قبل مطالعه نموديد، يکي از اصلي

هاي اداري زيادي براي محيط  مجموعه. ها هستند کند، واژه پردازها و صفحه گسترده از آن استفاده مي
ها که بسيار قدرتمند بوده و داراي تعداد  از اين مجموعهيکي . اند سيستم عامل لينوکس نوشته شده
 توسعه Sun Microsystems است که تحت حمايت شرکت OpenOfficeزيادي کاربر است، مجموعه 

 OpenOffice. کند  از اين مجموعه بعنوان پايه بهره گيري ميStarOfficeمجموعه اداري تجاري . يابد مي
يکي از محاسن عمده اين برنامه .  و جاوا نوشته شده استC++نويسي با استفاده از زبانهاي برنامه 

 و 1.1هاي  البته ناگفته نماند که اين قابليت فقط در نسخه. قابليت استفاده از زبان فارسي در آن است
ای که  نسخه. توانيد فارسي تايپ کنيد تر نمي هاي قديمي باالتر اين نرم افزار موجود است و در نسخه

توانيد در آن از زبان فارسی   بوده و نمی1.0.2شود، نسخه   ارائه می۹تاندارد همراه ردهت بطور اس
 را که در روی ديسک ضميمه کتاب موجود است را نصب 1.1بنابراين بايد نسخه . استفاده نماييد

وانيد از ت های اين مجموعه را می عالوه بر اين، همانطور که قبال نيز گفته شد، جديدترين نسخه. نماييد
هاي اين مجموعه، توانايي  يکي ديگر از قابليت.  دريافت نماييدhttp://www.openoffice.orgسايت 

بنابراين کاربراني که . هاست هاي مجموعه اداري آفيس مايکروسافت و ذخيره به آن فرمت خواندن فايل
ه کاربران سيستم عامل مايلند به سيستم لينوکس منتقل شوند و يا مجبور هستند اطالعات خود را ب

افزارهای موجود  قبال درباره نرم. توانند از اين قابليت به خوبي استفاده نمايند ويندوز ارائه نمايند، مي
 .پرداِزيم بنابراين به نصب آن می. ام در اين مجموعه صحبت کرده

ر دايرکتوري  کتاب دCD-ROM را از روی OpenOfficeبرای شروع، شما بايد فايل مربوط به برنامه 
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 يا ترمينال متنی Konquerorتوانيد از برنامه ناتيلوس يا  برای اين کار می. خانگی خود ذخيره نماييد
 :استفاده نماييد

$ cp /mnt/cdrom/OpenOffice/ Ooo_1.1.0_LinuxIntel_install.tar.gz /home/alan 

 :الت فشردگی خارج نماييدرا از حتان شده و فايل مورد نظر  در مرحله بعد، وارد دايرکتوری خانگی
$ cd 
$ gunzip Ooo_1.1.0_LinuxIntel_install.tar.gz 
$ tar -xf Ooo_1.1.0_LinuxIntel_install.tar 

   .  باز خواهد شدOoo_1.1.0_LinuxIntel_installبا اين کار، محتويات بسته در يک دايرکتوري به نام 

 
 در حال حاضر بر روی سيستم شما نصب ۹دارد ردهت  استانOpenOfficeدر صورتی که مجموعه 

شود قبل از شروع نصب مجموعه جديد، برای صرفه جويي در فضای ديسک، آنرا از  باشد، توصيه می می

 . حذف نماييدAdd/Remove Softwareقسمت 

 
ز چند لحظه پس ا.  را اجرا نماييدSetupبراي اجراي برنامه نصب، کافي از داخل اين دايرکتوري، برنامه 

   )۱تصوير (. شود صفحه خوش آمدگويي نرم افزار نمايش داده مي
  ۱تصوير

 OpenOfficeآمد نصب  صفحه خوش

 

 
در مرحله بعدي يک فايل متني در مورد اين نسخه از مجموعه .  کليک کنيدNextبراي عبور از آن روي 

در اين مرحله بايد . افزار موافقت کنيد در مرحله بعدي نيز بايد با مجوز نرم. به نمايش در خواهد آمد
در مرحله بعدي . را تيک بزنيد... I acceptترين نقطه آورده و سپس گزينه  ابتدا نوار پيمايش را به پايين

ز بخش اصلي نصب ا. را وارد نماييد... نيز بايد اطالعات شخصي خود مانند نام، نام خانوادگي و 
   )۲تصوير . (کنيد شود که نوع نصب را انتخاب مي مرحله بعدي شروع مي

 ۲تصوير

 OpenOfficeانتخاب نوع نصب در 
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در صورتي که .  مگابايت فضا نياز خواهيد داشت۲۵۰ تا ۱۹۰کنيد، به  بسته به نوع نصبي که انتخاب مي
هايي از  نتخاب نماييد که چه بخشتوانيد ا  را انتخاب کرده باشيد، در مرحله بعد ميCustomنصب 
توانيد آنرا در  مي. پس از اين مرحله بايد مسير نصب نرم افزار را تعيين نماييد. افزار نصب شوند نرم

   )۳تصوير (. يک پوشه در دايرکتوري خانگي خودتان نصب کنيد
 ۳تصوير

 OpenOfficeتعيين مِسير نصب 

 

  
.  کليک کنيد تا کپي و نصب آغاز شودInstallي روي دگمه پس از انتخاب مسير نصب، در مرحله بعد

توجه داشته باشيد .  به برنامه نصب از شما سوال خواهد شدJavaدر اين مرحله براي نصب يا معرفي 
هاي  تنها برخي از ويژگي. که حتما الزم نيست تا جاوا را روي سيستم خود نصب شده داشته باشيد

ممکن است بسته جاوا روي .  به جاوا نياز داردFlashه با فرمت  مانند ذخيرOpenOfficeمجموعه 
مسير نصب بسته به نوع توزيع متفاوت است، ولي معموال در يک دايرکتوري . سيستم شما نصب باشد

   ) ۴تصوير . (کافي است آنرا انتخاب نماييد.  قرار داردusr/libدر مسير 
 ۴تصوير

 Javaانتخاب محيط اجرايي 

 

  
 و يا روی سيستمتان نصب نشده است، بدون هيچ ل نيستيد از جاوا استفاده نماييدي که مايدر صورت

 را انتخاب نماييد و در پيغام هشدار Do Not Install Java Runtime Environment گزينه گونه نگرانی،
ان به پاي پس از چند ثانيه  کليک کنيد تا نصبOKروي سپس در پنجره اصلی  . کليک کنيدOKروي 
 .کند برنامه نصب به صورت خودکار منوهاي برنامه را ايجاد مي. برسد

 خارج شويد و KDE يا Gnomeبرای اينکه بتوانيد منوهای جِديد را مشاهده نماييد، کافی است يکبار از 



 ۹ لينوکس ردهت کتاب آموزشی              

 
۲۴۰

 .هايي را که نياز داريد اجرا نماييد توانيد برنامه اکنون مي. با ورود مجدد منوها نمايش داده خواهند شد
همانطور هاي يونيکد  براي فعال کردن زبان فارسي، ابتدا بايد توجه داشته باشيد که زبان فارسي و قلم

براي فعال کردن نوشتن راست به چپ يا . بايد در سيستمتان نصب شده باشدکه قبال شرح داده شد، 
RTL روي گزينه Tools کليک کرده و Optionsسپس در بخش .  را انتخاب نماييدLanguage Settings > 

Languages قسمت Complex Text Layout Support  و روي زدهرا تيک OK۵تصوير . ( کليک کنيد(   
 ۵تصوير

فعال کردن زبان فارسی در 
OpenOffice 

 

  
با اين کار در روی نوار ابزار، ابزارهای نوشتن راست به چپ و چپ به راست ظاهر خواهند شد که 

 .های خود را فارسی نماييد  از آنها مسير پاراگرافتوانيد با استفاده می
 



Copyright information 

Copyright 2003 Alan Baghumian <alan@technotux.org>

License

   This package is free software; you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   (at your option) any later version.

   This package is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   GNU General Public License for more details.

   You should have received a copy of the GNU General Public License
   along with this package; if not, write to the Free Software
   Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA


