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سپس خود به خود گسترش . جنبشی کوچک در آگاهی تو کافی است تا این روند را آغاز کند 
ییابد  .نخستین گام،مشکل ترین گام است. م

با برداشته . این گامی مشکل است . بذری که در خاک قرا  گرفته در آستانه در هم شکفتن است 
شدن این گام و از هم شکفته شدن بذر در خاک ،جوانه شروع به رشد میکند در آغاز ،تنها دو برگ 

نها شکوفه .  کوچک سر باز میکنند و به زودی شاخ و برگی فراوان ، درختی تنومند با میلیو
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 توزیع های گنو/لینوکس
gnu/linux Distributions
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 توزیع

هطور خلصه توزیع لینوکس یا توزیع هم  یک توزیع گنو/لینوکس که ب
هیونیکس است  مافزاری شب عهای نر یشود، عضوی از خانوادٔه توزی گفته م
عهای لینوکس شامل  که بر پایٔه هسته لینوکس ساخته شده باشد. توزی

شگرهای متنی،  مافزارهای کاربردی مانند پرداز مجموعٔه بزرگی از نر
ههای پایگاه داده  های و برنام ههای چند رسان هها، پخش کنند صفحه گسترد

هها و  بخان کسری کتا معامل، شامل هستٔه لینوکس و ی هستند. سیست
ههای سودمند دیگر از پروژه گنو، همراه با قابلیت پشتیبانی  برنام

یباشد. هوسیلٔه سیستم پنجرٔه ایکس مهیا شده است، م ازگرافیک که ب
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مافزارهای آزاد و متن  های از نر ههای مورد پشتیبانی، از مجموع چون اکثرا هسته و بست
هاند، از یک  لهای زیادی گرفت عهای گنو/لینوکس شک هاند، توزی باز تشکیل شد

هطور معمول  طهای کوچک (ب معامل سرور، تا محی سیستم کاربر خانگی کامل و سیست
هاندازی از دیسک فلپی). جدا از  مهای توکار، یا برای را برای استفاده در سیست

هطور  بها و ابزارهای تنظیمات) یک توزیع ب لخواه معین (همانند نصا مافزارهای د نر
ههای کاربردی دارد که بر روی یک سری  ساده اشاره به یک مجموعٔه مشخصی از برنام
ههای هسته هماهنگ شده، نصب شده است، طوری که  بخانه، که با یکی از نسخ کتا

هاش، اکثر نیازهای مجموعه کاربران  تهای خارج از جعب قابلی

یکند. نهایی اش را تامین م
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عهای تهیه شدٔه تجاری، همانند فدورا  شاید بتوان بین توزی
(ردهت)، اپن سوزه (ناول)،اوبونتو (کنونیکال) و مندریوا و 

های همانند دبیان و جنتو  تمایز قائل شد، اما با  عهای جامع توزی
عهای دیگری هم داریم که نه از  این وجود باید دانست که توزی
فترینشان،  هاند نه از جامعه؛ شاید معرو تها مشتق شد شرک

اسلکور باشد
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مدیریت بسته ها
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مدیریت بسته ها
هاند.هر بسته حاوی یک سرویس یا برنامه خاص  هها تشکیل شد عها از بست هطور معمول توزی ب

سهای  های برای مدیریت عک هطور مثال بست ،بستٔه شامل فونت و یا یک مرورگر PNGاست.ب
هها بیشتر توسط  یگیرد،بست هها قرار م هطور معمول کدهای کامپایل شده و آماده در بست وب. ب

مها مدیریت بسته ( هصورت یک فایل آرشیوی PMSسیست یشوند و کمتر ب ) نصب و حذف م
یشود و حاوی  یگردند.هر بسته برای یک سیستم مدیریت بستٔه خاص آماده م منتشر م

یباشد.سیستم مدیریت  ههای وابسته،توضیحات بسته،و نسخه م اطلعاتی مانند دیگر بست
بسته از این اطلعات برای انجام بروزرسانی خودکار به نسخٔه جدیدتر،کنترل و نصب خودکار 

مافزارهای موجود برای  یکند. تعداد نر ههای وابسته به یک بستٔه خاص استفاده م بست
عها  هصورت پیش فرض در توزی عهای گنو/لینوکس بسیاز بیش از تعدادیست که ب توزی
عها نیاز به زمان زیادی برای تنظیم و پیکربندی  یشود . در برخی از توزی پشتیبانی م

مافزارهای موجود در همان توزیع دارید ولی در برخی دیگر ابزارهایی برای این کار به شما  نر
هتر انجام شود.   یکنند تا بسیار ساد کمک م
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عهای لینوکس انواع توزی
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عهای لینوکس انواع توزی

یک توریع گنو/لینوکس ممکن است در یکی یا چند دستٔه زیر قرار بگیرد:

    * تجاری یا غیر تجاری

های یا خانگی     * طراحی شده برای استفاده حرف

مهای موبایل     * طراحی شده برای سرویس دهندها،میزکار(خانگی) یا سیست

هکار یا حرفه ای     * طراحی شده برای کاربران تاز

هطور مثال دیوارآتش،مسیریاب  هعنوان یک دستگاه خاص،ب     * استفاده عمومی یا استفاده ب
شبکه
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تافزار خاص     * طراحی شده برای یک سخ

    * هدفمند برای گروهی خاص از کاربران بزور مثال برای زبانی خاص یا همراه با بسیاری از 
ههای کربرای برای کارهای موسیقی و یا محاسبات علمی بست

    * پیکربندی شده برای امنیت،قابلیت استفاده بیشتر،قابل حمل بودن و یا جامعیت داشتن

تافزارهای متفاوت     * پشتیبانی شده برروی سخ

عهای لینوکس به نیازهای فنی،سازمانی و اخلقی تولید کنندگان و  تنوع موجود در توزی
مافزار آزاد هر کاربر علقه مندی که به مقدار کافی اطلعات  یگردد،در مجوز نر کاربران آن برم

عهای موجود توریع مورد علقٔه خود  داشته باشد قادر است با انجام تغییرات دلخواه در توزی
که همسو با نیازهایش است تولید کنید.
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معرفی چند توزیع لینوکس
یکند، مشتق شده است، توسط یک گروه داوطلبی که به آن اختصاص داده  تاواس، یک توزیع که از همان سورسی که ردهت استفاده م # سن

یشود همراه با سازگاری  هطور ۱۰۰شدند، نگهداری م ٪ سازگار و همراه نیست.۱۰۰٪ با ورژن ردهت و یک ورژن به روز رسیده شده که همیشه ب

مافزارهای آزاد • یشود که تعهد قوی ای به قواعد نر ههای داوطلب نگهداری م های از توسعه دهند # دبیان، یک توزیع غیر تجاری که توسط جامع
دارند.

یشود.• # فدورا یک توزیع بر پایٔه جامعه است که توسط ردهت سرپرستی م

هها از • # ِجنتو، یک توزیع که هدفش کاربران قویتر هست، شناخته شده است بخاطر سیستم خودکار شبه بی اس دی اش برای کامپایل برنام
سورس.

یشود بدون نصب در دیسک سخت. از دیبان مشتق شده است.• # ناپیکس،اولین توزیع سی دی زنده، که کامل از یک رسانٔه قابل حمل اجرا م

یای از اوبونتو• ید # کوبونتو، نسخٔه ک

اوبونتو : یک تو زیع بر مبنای میز کار گنوم •

# لینوکس مینت، یک توزیع محبوب بر پایٔه و سازگار با اوبونتو•

یشود.• هوسیلٔه یک شرکت فرانسوی اداره م # مندریوا، یک توزیع مشتق شده از ردهت که در فرانسه و برزیل محبوب است، امروزه با همان نام و ب

)distrowatch.com و سومین توزیع محبوب لینوکس (به نقل از KDE، حامی پروژٔه آزاد KDE# اپن سوزه، بهترین توزیع ارائه شده با میزکار •

و …
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Ubuntu 10.04 LTS
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Mandriva
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Gentoo
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Fedora 13 GNOME
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Debian
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Lucid Puppy
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Pclos
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Linux-Mint
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و ....
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سیستم فایل 
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ندهی File systemسیستم پرونده (به انگلیسی:  ) روشی برای ذخیره و سازما
نها را آسان کند. ههایشان است تا یافتن و دسترسی به آ های و داد ههای رایان پروند

یک سیستم فایل را می توان پایگاه داده اي با منظور خاص در نظر گرفت، براي

ي

  ذخیره، سازماندهی، دستکاري و بازیابی اطلعات.
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 انواع فایل سیستم

: دیسک•
•FAT

•NTFS

•EXT

•+HFS

•UFS

•UDF

•Btrfs
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های  پایگاه داد

 تراکنشی

 شبکه ای

NFS

AFS

SMB

 اشتراکی

GFS)رد هت)
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بیشتر سیستم هاي عامل یک سیستم فایل براي خود دارند

د

 لینوکس از سیستم هاي فایل بسیاري پشتیبانی می کند ولی موارد استفاده رایج عبارتند از:

extخانواده *  

e

  

 

XFS

X

 

 

JFS

J

 

 

ReiserFS

R

 

 

btrfs

b
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w

ext - EXTeded File System

R    توسط  my Cardé  تهای سیستم فایل مینیکس ارائه شد.برای غلبه بر محدودی

.

      

 

 

  فایل ویژه لینوکس عرضه شد. به عنوان اولین سیستم۱۹۹۲برای اولین بار در آوریل 

.

  

 

برگرفته شده است.UFS( ساختار فراداده ای دارد که از سیستم فایل یونیکس (

.
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w

Ext2 - Second Extended FS

 جایگزینی براي

 

ext

e

 تا پیش از عرضه 

ه

ext3لینوکس ، مانند  سیستم فایل پیش فرض بسیاري از توزیع هاي 
ردهت و دبیان

ن

                                

 

 

که چرخه نوشتاري   SSD  و SDبراي برخی از حافظه هاي فلش مانند کارت هاي حافظه   
آنها محدود است، به کار می رود.

.
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  در چند ساله اخیر یکی از مباحث داغ پیرامون مقایسات بین سیستمهای عامل لینوکس و  ویندوز، 
بحث امنیت بوده است کارشناسان از  دیدگاههای مختلف به این موضوع پرداخته اند و هریک در مورد 

این مبحث نظریاتی داده اند. کاربران عادی نیز صرف نظر از دیدگاه کارشناسی، مباحثی را   پذیرفته 
اند که با تصورات آنها - که اغلب غیر کارشناسانه نیز هست - بیشتر سازگاری  داشته است . 

  دسته بندی کلی•

الف( امنیت سیستم های خانگی یا همان کلینت ها

                           ب( امنیت سرویس دهنده ها یا همان سرورها•
•
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راه های نفوذ

  الف( اجرا شدن بدافزارها و کدهای مخرب در روی سیستم )

          ب( آسیب ها و باگهای امنیتی نرم افزارهای کاربردی )
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 ویروس کامپیوتری چیست؟

 الف- بطور خودکار و بدون اجازه و خواست کاربر اجرا می شود

              ب- بطور خودکار و بدون اجازه و خواست کاربر تکثیر می شود•

   یک ویروس کامپیوتری برای انجام دو مأموریت فوق احتیاج به یک بستر دارد. این

بستر غالبا در پرونده های اجرائی سیستمهای عامل برای ویروسها فراهم می شود، که

 ممکن است از طریق پرونده های آلوده، رایانامه آلوده یا طرق دیگر وارد سیستم شود
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   این کار در سه مرحله کلی صورت می گیرد

: سیستم عامل در ابتدا نوع پرونده ی مورد نظر را از نظر اجرائی بودن ۱مرحله       
بررسی می کند.

.

: مجوزهای اجرای پرونده توسط کاربر، بوسیله سیستم بررسی می شود.۲مرحله  

.

: در صورت اجرائی بودن پرونده و داشتن مجوز اجرا توسط کاربر، فرآیند  ٣مرحله 
به انجام می رسانداجرای آنرا  

د

  حال ببینیم هر یک از سیستمهای عامل لینوکس و ویندوز چگونه مراحل فوق را •
انجام می دهند

•



 www.royaflash.com-yashar esmaildokht

                                                                             ویندوز

         مرحله اول - نحوه شناسایی پرونده های اجرایی در ویندوز،پسوند آنهاست•

      مرحله دوم - در حالت پیشفرض، همه پرونده ها برای همه کاربران در ویندوز مجوز

اجرا دارند، البته در صورتی که شما از سیستم پرونده امن ویندوز استفاده نکنید هیچ نوع

                                                 مجوزی وجود ندارد که بررسی شود•

 مرحله سوم - اگر یک پرونده دو مرحله فوق را بگذراند، حال تمام سیستم اعم از سخت  افزار،  

          نرم افزار،سرویس ها و ... در اختیار او خواهند بود تا اجرا شده و خدمات مورد

                                                           نیاز کاربر را ارائه نماید•
•
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       لینوکس     

 مرحله اول - لینوکس پرونده های اجرائی را از روی سرنام داخل پرونده ها شناسایی میکند که قابل 
تغییر توسط کاربر نیستند

مرحله دوم - یک پرونده اگر هم از نظر سرنام هایش اجرائی باشد، مجوز اجرا توسط آن

کاربر خاص باید وجود داشته باشد تا پرونده اجرا شود. در حالت پیش فرض مجوز اجرا

 فقط برای پرونده های خاص و فقط برای مالک آن پرونده - که آنرا ایجاد نموده - وجود

     دارد. همچنین در هنگام نسخه برداری از پرونده ها مجوزهای اجرا حذف می گردند

    مرحله سوم - حال نوبت اجرای پرونده است. در صورتی که پرونده قابل اجرا باشد و

   مجوز کافی برای اجرای آن توسط کاربر وجود داشته باشد، سیستم عامل تمام امکانات

 سیستم مانند سخت افزار، نرم افزار و سرویسها و ... را که آن کاربر مجوز دسترسی به

    آنها را دارد در اختیار پرونده می گذارد که خدمات مورد نیاز را به کاربر ارائه نماید
•
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 نتیجه: شما میتوانید هر پرونده ای را در

سیستم عامل ویندوز بعنوان اجرائی به آن  

 معرفی کنید!!! بنابراین حتی در بعضی

موارد لزم نیست در آن پرونده ویروسی

وجود داشته باشد، اجرای کدهای نامفهوم

   برای سیستم در بسیاری موارد موجب

  مضرات فراوان می شود که ساده ترین

 آنها توقف عملکرد سیستم یا همان هنگ  
کردن معروف است

نتیجه : یک برنامه اجرائی امکان اجرا و

و

همچنین تکثیر خودکار در سیستم عامل  

ل

لینوکس را نخواهد داشت              

ت
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آسیب ها و باگ های امنیتی نرم افزارهای کاربردی

ی

  غیر متن باز

سطح دسترسی 

 

admin

a

بروزرسانی با تاخیر فراوان و عدم 
  بروزرسانی برای بسیاری از امکان

کاربران

ن

عدم انتشار عمومی باگ های مهم

وجود تیم کوچک در حد شرکت 

متن باز
عدم وجود دسترسی روت 
بروزرسانی مداوم و سریع

ع

تکامل و بروزرسانی مداوم 
هسته

گزارش نویسی وسیع 
مدیریت فرایند ها 

وجود تیم فعال و علقه مند 
در حد جهان 



 www.royaflash.com-yashar esmaildokht

نکته :  امنیت هیچ وقت مطلق نیست 

و نیازمند تحقیق ، بررسی ، توسعه و آموزش میباشد 
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سوال ؟
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