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امروزه نقش فناوری اطلعات در جوامع بر کسی پوشیده نیست ، به گونه ای که یکی از 
شاخص های اصلی جوامع پیشرفته ؛

تولید ، گسترش و به کارگیری فناوری اطلعات برای ارتقاء رفاه زندگی مردم می باشد .
یکی از حوزه هایی که در رشد فناوری اطلعات در دنیا تاثیر بسزایی داشته ،

نرم افزارهای آزاد / متن باز و سیستم عامل گنو / لینوکس بوده ،
در این گردآوری سعی شده سؤالت رایج بررسی و پاسخ داده شوند .

مافزار های آزاد / متن باز تاریخچه گنو / لینوکس و نر



  

گنو / لینوکس چیست ؟

ینوشتند با دیگران به اشتراک می گذاشتند ،۷۰در دهه   برنامه نویسان آنچه را م
یداد تا دیگران نیز Sourceیعنی هر شخصی متن یا   برنامه خود را در اختیار دیگران قرار م

از آن بهره مند شوند .
 شرایط دگرگون شد ، شرکت های نرم افزاری دیگر متن برنامه هایشان را در ۸۰در دهه 

اختیار دیگران قرار نمی دادند و بر اساس قوانین وضع شده برنامه نویسان اجازه نداشتند 
مافزار ، تغییرات دلخواه را در برنامه دیگران اعمال کنند و به اشتراک گذاری نر

یشد . جرم محسوب م



  

در همین سالها فردی به نام ریچارد استالمن 
در آزمایشگاه هوش مصنوعی مؤسسه 

 مشغول MITتکنولوژی ماساچوست آمریکا 
به کار بود .

مافزار  استالمن همچنان معتقد بود که نر
همواره باید آزاد باشد و همه اجازه ویرایش 
آنرا داشته باشند و با توجه به مشکلتی که 

هها  قوانین وضع شده برای دسترسی به برنام
 ۱۹۸۴برایش ایجاد کرده بودند ، در سال 

. را آغاز نمود .GNUپروژه گنو 

–ریچارد استالمن  بنیانگذار پروژه گنو و بنیاد نرم افزار آزاد 

گنو / لینوکس چیست ؟



  

هدف از این پروژه ، فراهم نمودن نرم افزارهای 
رایگان و در عین حال با کیفیت اعلم شد و  

 دو برنامه بسیار مهم تحت ۱۹۸۵تا سال 
نظارت پروژه گنو نوشت شد :

 که برای Emacs و  ویرایشگر GCCکامپایلر 
یشوند و  دنیای متن باز بسیار مهم محسوب م

ههای اصلی سیستم عامل گنو /  رواقع پای د
یدهند . لینوکس را نیز تشکیل م

گنو - نماد پروژه گنو

تنامه به معنی نوعی گاومیش است  گنو در لغ
یکند . که در آمریکای شمالی زندگی م

GNU : Gnu Not Unix

گنو یونیکس نیست

گنو / لینوکس چیست ؟



  

گنو / لینوکس چیست ؟
 به منظور رعایت حقوق کاربران ، ۱۹۸۵بعد از مدتی کوتاه بنیاد نرم افزار آزاد در سال 

تاسیس شد .
مافزار آزاد به  یهای نر مافزار آزاد ، مهمترین ویژگ پس از آغاز پروژه گنو و تاسیس بنیاد نر

این شرح اعلم شدند :

هها با هر هدفی● آزادی در اجرای برنام
آزادی در مطالعه ساختار و متن برنامه و سفارشی کردن آن برای مقاصد خاص●
آزادی عمل برای تهیه و نشر کپی از برنامه ، تا شما بتوانید به دیگران هم کمک کنید●
آزادی برای بهبود برنامه و ارائه این دستاوردها به دیگران که در نتیجه آن تمام جامعه ●

کاربران از آن بهره ببرند



  

این بنیاد برای اجرایی نمودن و همچنین قانونمند کردن این اصول و اهداف ، مجوزی با نام 
GPL ارائه کرد و در مقابل قانون محدود کننده Copy Right  قانون عکس آن یعنی ، 

Copy Left. را تهیه و ارائه نمود 
 آزادی دیگران را در سهیم بودن و تغییر دادن یک نرم افزار متن باز تضمین    GPLمجوز

می نماید تا اطمینان پیدا کند کاربران می توانند به صورت مستقل از نرم افزار آزاد       
کپی برداری کرده و آن را به طور مجدد توزیع کنند .

گنو / لینوکس چیست ؟



  

مافزار آزاد و پروژه گنو ، همه چیز برای تحول در عرصه رایانه ، برنامه  بعد از تاسیس بنیاد نر
نویسی و داشتن یک سیستم عامل آزاد / متن باز  آماده بود ، تنها چیزی که وجود نداشت 

 مستقل  متن باز برای این کار بود ،  البته باید توجه داشته باشیم با Kernelیک هسته یا 
 که دسترسی به متنش آزاد بود ، کسی اجازه تغییر Minixوجود سیستم عامل مینیکس 

هسته و توزیع مجدد آنرا نداشت .

گنو / لینوکس چیست ؟



  

در همین حین فردی به نام لینوس تروالدز ، 
 اوت ۲۵دانشجوی دانشگاه هلسینکی فنلند در تاریخ 

های به گروه خبری ۱۹۹۱  ارسال نمود :minix نام
سلم به هر کس که آن بیرون از مینیکس استفاده 

یکند ...  . م

لینوس تروالدز - نویسنده هسته لینوکس

گنو / لینوکس چیست ؟



  

نگونه بود که لینوکس یا همان هسته سیستم عامل   ای
گنو / لینوکس طراحی شد .

مافزار های آزاد یا گنو  در نهایت ادغام هسته یا لینوکس با نر
 منجر به تولید سیستم عامل گنو / لینوکس ۱۹۹۲در سال 

شد .
یشود و  م افزار های آزاد اطلق م در نتیجه گنو به نر

لینوکس هسته سیستم عامل می باشد .

گنو / لینوکس چیست ؟

تاکس - نماد هسته لینوکس



  

ههای آزاد / متن باز به همراه هسته سیستم عامل  ه ای از برنام ع های لینوکس ، مجموع توزی
هها نیز شیوه خاصی دارند . و نصابی هستند که بعضا برای نصب برنام

عهای لینوکسی بسیار زیاد است  هها ، تعداد توزی بدلیل متن باز بودن و اجازه تغییر در برنام
یشود و همواره در ابتدا  که همین مسأله بعضا باعث بروز مشکلتی برای کاربران تازه کار م

این سؤال برایشان مطرح است که کدام توزیع برایشان مناسب است .
یشود بلکه باعث آزادی  البته توجه داشته باشیم که این تعدد توزیع ضعف محسوب نم

یتوانند بر اساس نیازشان بدون محدودیت از توزیع مورد  یشود و کاربران م انتخاب و تنوع م
علقه استفاده نمایند .

عهای لینوکس انواع توزی



  

عهای لینوکس بصورت رایگان از سایت هایشان قابل دریافت هستند و در صورت  اکثر توزی
یتوانند آنرا نیز دریافت کنند . نیاز کاربران به متن توزیع ، م

عهای موجود استفاده کنیم بلکه میتوانیم  نکته مهم این است که ، لزم نیست حتمًا از توزی
ههای آزاد/متن باز مورد نیاز www.kernel.orgهسته را از سایت   دریافت کنیم و سپس برنام

را نیز به آن اضافه نموده و توزیع مخصوص خود را مورد استفاده قرار دهیم . البته این کار 
یباشد . یهای فنی زیادی م مستلزم توانای

عهای لینوکس عهای لینوکسانواع توزی انواع توزی

http://www.kernel.org/


  

یتوان لینوکس ها را به چهار بخش عمده تقسیم کرد : در یک دسته بندی کلی م
●Debian Based
●Gentoo Based
●RPM Based
●Slackware

البته هرکدام از این چهار بخش خود حاوی زیر مجموعه هایی نیز هستند که در کل حدود 
یشوند .۵۰۰  توزیع لینوکسی مختلف فعال در دنیا را شامل م

این دسته بندی از لحاظ مدیریت بسته های نرم افزاری نیز مورد توجه قرار می گیرد

عهای لینوکس انواع توزی



  

ع های لینوکس برای کاربران ، سایت   www.distrowatch.comیکی از بهترین مراجع توزی
ع ها بر اساس دسته بندی این سایت و بر مبنای  یباشد ، آمار مربوط به محبوبیت توزی م

مجموع دریافت مطرح شده است .
یکنیم . در این بخش چند توزیع محبوب و اصلی را بررسی م

عهای لینوکس انواع توزی

http://www.distrowatch.com/


  

Ubuntu : بترین۲۰۰۴ اوبونتو در سال   برای اولین بار عرضه شد و در حال حاضر محبو
یشود . بدلیل گرافیک جذاب و ابزار های مناسب برای استفاده  توزیع دنیا محسوب م

 شخصی و رومیزی بسیار مناسب است . اوبونتو به معنی انسانیت نسبت به دیگران است و از
یباشد و هر شش ماه یکبار  یک واژه آفریقایی گرفته شده . اوبونتو توزیعی مبتنی بر دبیان م

یکند . مهمترین ویژگی اوبونتو ارسال نسخه اوبونتو بصورت  نسخه جدید خود را عرضه م
یهای اوبونتو کار بصورت دیسک زنده یباشد . از دیگر ویژگ  رایگان به هر جای دنیا م

یباشد یعنی نیازی نیست حتمًا اوبونتو را نصب کنید بلکه میتوانید آنرا از روی سی دی  م
بوت کنید

عهای لینوکس انواع توزی



  

Fedora : از توزیع معروف و محبوب۲۰۰۴ فدورا در سال  Red Hat جدا شد و رسما آغاز به 
 Red Hat است که با توجه به شباهتش به RPM کار نمود . فدورا یک توزیع مبتنی بر

م اکنون فدورا در رتبه دوم جای دارد مخاطبان بسیاری دارد . ه

عهای لینوکس انواع توزی

Mint : لینوکس مینت یک توزیع تازه تاسیس است که بر پایه اوبونتو و Debian Based بنا 
در حال حاضر مینت در رده سوم جای دارد .  عرضه شد۲۰۰۶ مینت در سال . نهاده شده



  

Open Suse : از خانواده۱۹۹۲ سوزه در سال  Slackware جدا شد و به عنوان نسخه آلمانی 
Slackeare عرضه گردید . این توزیع به مرور زمان و بعد از ادغام با شرکت ناول محبوب و 

 پر استفاده شد . همکاری مایکروسافت و ناول باعث شده این توزیع برای کاربرانی که
بتر باشد . اکنون اوپن سوزه در رتبه چهارم قرار دارد وابستگی زیادی به ویندوز دارند مناس

عهای لینوکس انواع توزی



  

Mandriva مندریوا لینوکسی است که از Mandrake مشتق شده و در واقع۱۹۹۸ در سال  
یباشد .مندریوا در رده پنجم قرار دارد و با توجه به گرافیک RPM Based یک توزیع  م

عهای محبوب است ههای کاربردی از توزی مناسب و برنام

عهای لینوکس انواع توزی

PclinuxOS : از توزیع مندریوا مشتق شده است و توزیعی۲۰۰۳ این توزیع در سال  RPM Based 
یشود . این توزیع در رده هشتم جای دارد محسوب م



  

Debian عهای لینوکس است که در  دبیان یکی از خاص ترین توزی
  آغاز به کار نمود . مهمترین ویژگی دبیان توسعه۱۹۹۳ سال

 دهندگان آن هستند ، در حال حاضر بیش از یک هزار داوطلب برنامه
مافزار یکنند و تعداد بسته های نر  نویس بر روی این توزیع فعالیت م
 آزاد/متن باز آن بیش از بیست هزار بسته نرم افزاری است . علوه بر

  معماری۱۱ این بر روی تقریبًا انواع معماری های پردازشگرها یعنی
 مختلف قابل نصب است . اکنون دبیان در رده ششم قرار دارد و باید
 توجه کنیم بدلیل دیر ارائه نمودن نسخه های جدید توسط دبیان ،

. شاید برای کارهای شخصی و رومیزی معمول مناسب نباشد

عهای لینوکس انواع توزی



  

CentOS بر اساس سورس توزیع۲۰۰۳ این توزیع در سال Red Hat Enterprise . آغاز به کار نمود 
یباشد که تفاوتشان در Red Hat Enterprise یک نسخه برداری از توزیع CentOS در اصل  م

 پشتیبانی عمومی است
CentOS یکند و  ها را در اختیار Update ها و Patch بصورت رایگان کاربران خود را پشتیبانی م

یدهد ، این در حالی است که نها قرار م  در قبال دریافت هزینه این کار را Red Hat Enterprise آ
یدهد . البته سرعت بروز رسانی  بیشتر است چرا که CentOS از Red Hat Enterprise انجام م

CentOS تمام مطالب خود را ازRed Hat Enterprise یکند . این توزیع بیشتر جهت  دریافت م
یشود و در رده یازدهم جای دارد . سرویس دهی استفاده م

نها  یتوانند به عنوان سرور فعالیت کنند ، اما معموًل بصورت تخصصی از آ البته همه لینوکس ها م
یشود . استفاده م

عهای لینوکس انواع توزی



  

Slackware آغاز به کار نمود و قدیمی ترین توزیع در حال فعالیت۱۹۹۲ این توزیع در سال  
یباشد . اهمیت یشود و Slackware م  از آن جهت است که خود یک توزیع اصلی محسوب م

عهای متعددی بر مبنای آن رائه شده است . این توزیع در رده دوازدهم قرار دارد توزی

عهای لینوکس انواع توزی



  

Gentoo آغاز به کار نموده است و بدلیل شرایطی که دارد ، کاربران۲۰۰۰ جنتو در سال  
یکنند . جنتو بر اساس این ایده طراحی شده است که همه چیز از  خاصی از آن استفاده م
های باید متن آنرا کامپایل کرد که این یشود و برای نصب هر برنام  متن یا سورس نصب م

یدهد . البته این ویژگی موارد مصرف بسیاری  مسأله تاحدودی شرایط خاصی به این توزیع م
عهای متعدی بر پایه جنتو عرضه شده است . با توجه به مسائل مطرح شده  دارد و توزی

یتوان دریافت که چرا جنتو در رده  قرار گرفته است۲۱ م

عهای لینوکس انواع توزی



  

عهای متعددی در حال  جکننده باشد چرا که توزی همانطور که قبًل اشاره شد شاید کمی گی
حاضر وجود دارند و همواره این سؤال مطرح است که از کدام توزیع باید استفاده کرد ؟

پاسخ این سؤال بسیار ساده است : شما از توزیعی استفاده خواهید کرد که نیازهایتان را 
ت افزار شما سازگار باشد و در صورت بروز مشکل بتوانید مشکل خود را  برطرف کند ، با سخ

مطرح و پاسخ آن را دریافت کنید .
یتوانند نیازهای شما را در ابتدای راه برطرف کنند : یکی از سه توزیع زیر م

●Ubuntu
●Fedora
●Open Suse

عهای لینوکس انواع توزی



  

یتوانند برای شما مناسب باشند چرا که به لحاظ محیط گرافیکی  ع ها م هر کدام از این توزی
ههای مورد نیاز خود را در  یتوانید برنام بسیار کاربر پسند هستند ، در ضمن به راحتی م

یبرند . نها نصب کنید و در نهایت از پشتیبانی بسیار فعال و رایگانی بهره م آ
حال اینکه کدام یک از این سه توزیع را استفاده کنید ، بیشتر به سلیقه و علقه شخصی 

یشود . شما مربوط م

عهای لینوکس انواع توزی



  

پایان

پایان
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