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 كنند؟ هاي زنده چه هستند و چگونه كار مي هاي زنده ديسك جادوي ديسك

افزار از پيش  يك ديسك قابل بوت شدن است كه حاوي نرم Live CDيك ديسك زنده يا 
كنند تا بدون نياز به  فراهم ميها اين امكان را براي كاربر  اين ديسك. باشد پيكربندي شده مي
در صورتي كه نخواهد اطالعاتي (هاي سخت، بتواند امور خود را انجام دهد  دسترسي به ديسك

 ). را ذخيره كند

شايد از خود بپرسيم كه چه دليلي دارد كه كسي بخواهد از يك ديسك بجاي يك كامپيوتر 
 استفاده كند؟افزارهاي نصب شده و آماده،  دسكتاپ يا لپ تاپ با نرم

 
مخصوصا كساني . هاي زنده، در ابتداي امر براي بسياري از كاربران روشن نيست ارزش ديسك

براي درك بهتر ارزش . افزارهاي از پيش نصب شده دارند كه عادت به نصب و يا استفاده از نرم
و بودجه  افزار تصور كنيد كامپيوتري را با توجه به نوع سخت. زنيم هاي زنده مثالي مي ديسك

هنگامي كه آنرا دريافت كرديد، ديسك زنده خود را در آن قرار داده و . كنيد خود خريداري مي
شما از ديسك سخت آن تنها . باشد ثانيه، كامپيوتر جديدتان آماده كار مي 45تا  30در عرض 

وقتي كارتان تمام شد، ديسك زنده را خارج و . كنيد ها استفاده مي براي ذخيره داده
حتي اگر كامپيوتر شما دزديده شود، اطالعات موجود بر روي . كنيد مپيوترتان را خاموش ميكا

. ايد خود رمزنگاري كرده Private keyآن به درد كسي نخواهد خورد، زيرا شما آنها را توسط 
ذخيره  USBهاي  توانيد اطالعات خود را بر روي ديسك همچنين بجاي ديسك سخت مي

 !تواند دستكاري يا آلوده شود، زيرا فقط خواندني است شما نمي CDيتي، از نظر امن. نماييد

 هاي زنده تاريخچه مختصر ديسك

 The Linuxهاي زنده، ديسكي بود در قطع يك كارت اعتباري به نام  يكي از نخستين ديسك
Bootable Business Card .يكي ديگر از . مگابايت است 50دود حجم كلي اين ديسك ح

ايجاد شده  Klaus Knopperاست كه توسط  Knoppixهاي زنده ديگر،  مهمترين ديسك
ديسك كالوس براي ايجاد . شود حمايت مي Linux Tagتوسط  Knoppixپروژه . است



 

 

راي اهداف مختلفي مانند و ب Knoppixهاي مشابه  تمامي اكوسيستم ديسك
Bioinformaticامروزه به . ، آموزش، جرايم كامپيوتري، بازي و ميزكار استفاده شده است

اند كه تقريبا براي تمامي  گسترده شده Knoppixهاي مبتني بر  حدي انواع مختلف ديسك
 .حلي به صورت ديسك زنده وجود دارد نيازها، راه

كه مبتني بر  FreeSBIEپايه لينوكس هستند،بجز ديسك هاي زنده امروزي بر  بيشتر ديسك
FreeBSD افزارهاي آزاد تحت مجوزهاي  هاي زنده حاوي نرم بطور عمده، ديسك. استGPL 

توان آنها را بدون محدوديت تكثير و استفاده كرد، بجز تعداد خاصي كه  هستند و مي BSDيا 
آزاد نيز هستند و تكثير و توزيع مجدد آنها ممكن است داراي -افزارهاي غير رمحاوي ن

 .هايي باشد محدوديت

بنا نهاده شده است، امكان  Knoppixكه بر پايه   )Morphix)پروژه مورفيكس امروزه، 
در وب سايت اين پروژه . هاي زنده را به آساني تمام فراهم ساخته است يسكساخت د

هايتان را در آن نصب كنيد و به  برنامه. عامل كامل است مورفيكس يك سيستم«: خوانيم مي
عامل كامل به  تان يك سيستم هاي نصب ايجاد كنيد؟ به كاربران چرا بايد ديسك. ديگران بدهيد

 ».ارائه كنيدهاي خودتان  همراه فايل

اي مبتني بر  توانيد ديسك زنده در يك سازمان هستيد، مي ITدر صورتي كه شما يك مدير 
RPM افزارهاي الزم را بر روي آن قرار داده، آنرا رمزنگاري و به  يا دبيان ايجاد كرده، نرم

ها و  ويروستوانيد كل سازمان خود را در برابر  به اين صورت مي. سازمان خود ارائه كنيد
Spyware ها ايمن سازيد. 

هايي  مثال فايل. كنيد، نياز به ذخيره سازي داده داريد هنگامي كه بر روي سيستم خود كار مي
هنگامي كه از يك ديسك زنده استفاده . كنيد كه بايد ذخيره و نگهداري شوند را ايجاد مي

كه امروزه با  USBكليدهاي توانيد از  شما مي. كنيد، چندين گزينه در اختيار داريد مي
هاي  توانيد فايل گيگابايت و حتي باالتر نيز موجود هستند، استفاده كنيد و يا مي 1هاي  ظرفيت

هاي راه دور كه بر روي اينترنت قرار دارند و شما با استفاده از  دهنده خود را بر روي سرويس



 

 

VPN وجود دارد تا اطالعات خود را  هايي راههمچنين . شويد، ذخيره نماييد به آنها متصل مي
 .تان ذخيره نماييد Gmailدر پوشه 

 هاي زنده گردشي در دنياي ديسك

روز افزوني از افزارهاي آزاد بر آن بنا نهاده شده، امكان ايجاد گستره  آزادي كه جامعه نرم
 .هاي زنده خواهيم داشت اكنون مروري بر اين ديسك. هاي زنده را فراهم ساخته است ديسك

 ADIOSديسك 

هنگامي كه بوت شده و وارد . است Fedoraاي مبتني بر  ديسك زنده ADIOSديسك زنده 
افزارهاي اداري كاملي  است و داراي مجموعه نرم RHELشود، به ظاهر شبيه  سيستم مي

در حقيقت به  ADIOSهدف از ايجاد . Evolution، موزيال و OpenOfficeمانند . است
نكته قابل توجه در . باشد هاي توزيع شده مي عنوان ابزاري آموزشي براي مباني شبكه و پردازش

 .آن اين است كه مبتني بر فدورا است

 Dyne:bolicديسك 

با . اي است و توليدات چند رسانه اي هدف از تهيه اين ديسك پوشش نيازهاي چند رسانه
توانيد صوت و ويدئو توليد كرده و آنها را در اينترنت پخش  استفاده از اين ديسك، شما مي

)Broadcast (شما قادر خواهيد بود تا با استفاده از ابزارهاي نصب شده در يك . كنيد
در  streamرت كرده و بصو endodeكامپيوتر معمولي، صوت و تصوير را ضبط، ويرايش و 

ثانيه، يك ايستگاه راديو و تلويزيوني  60اين امكان وجود دارد تا در عرض . اينترنت پخش كنيد
 .اينترنتي را با استفاده از اين ديسك برپا كنيد

 Knoppixديسك 

هاي زنده به شمار  همانطور كه در باال نيز اشاره شد، اين ديسك استاندارد طاليي ديسك
هاي مختلف  اي براي نيازها و محيط داراي انواع منشعب شده بسيار گستردهاين ديسك . رود مي

 .است



 

 

 SLAXديسك 

هاي بسيار قديمي لينوكس  كه يكي از توزيع Slackwareاين ديسك زنده مبتني بر توزيع 
بوده و به همين دليل نيز مورد  Slackwareاين ديسك ادامه دهنده سنت . باشد است، مي

 .تتوجه قرار گرفته اس

  GeexBoxديسك 

تواند كامپيوتر شما را  است كه مي Knoppixهاي منشعب شده از  اين ديسك يكي از ديسك
، DivX ،DVD ،VCD تواند اين ديسك مي. به يك پخش كننده ديجيتالي تبديل كند

SVCD و Audio CD كافي است تا تلويزيون خود را به خروجي . ها را به راحتي پخش كند
TV  مجهز به كامپيوترGeexBox متصل كرده و يك پخش كننده تمام عيار داشته باشيد. 

 هاي زنده آموزشي ديسك

آموزش جايي است كه در آن . تعداد زيادي ديسك زنده براي مقاصد آموزشي ايجاد شده است
هاي  هايي كه به ايجاد ديسك برخي از پروژه. شوند موج آينده نوآوران يك جامعه تربيت مي

 :ي اشتغال دارند، عبارتند اززنده آموزش

 SkoleLinux ،The Open Source Education Foundation ،Organization 
for Free Software in Education and Teaching ، The K12 Project و The 
School Forge. 

 نتيجه گيري

 CDهاي  اين حقيقت كه ديسك. يابند روز به روز گسترش مي CDهاي مبتني بر  سيستم
كم اهميت انگاشتن ارزش واالي هاي سخت هستند، نبايد باعث ناديده يا  كندتر از ديسك

ها  هايي كه براي از ميان بردن اين محدوديت برخي از پروژه. ها شود هاي زنده در سازمان ديسك
. FreeNX projectو Stateless Linux Project at Red Hatفعال هستند، عبارتند از 

هاي كاري بدون ديسك سخت در شبكه  توانيد ايستگاه ها مي با استفاده از محصوالت اين پروژه
 .ندازي نماييدا خود راه


