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 معرفی سیستم عامل گنو/لینوکس
توزیع سوزه

 گرداوری و تهیه : یاشار اسمعیل دخت
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من این مقاله هر چند کوچک را تقدیم میکنم به جامعه اپن 
سورس امیدوارم این کار هرچند کوچک من گامی باشه برای 

 پیشرفت مملکتمون
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معرفی سیستم عامل گنو/لینوکس
مافزارهای آزاد بود پروژه گنو  (۱۹۸۴در سال  ) را GNU میلدی ریچارد استالمن که رئیس بنیاد نر

هنویسان با یکدیگر همکاری  یشد برنام مافزاری محسوب م آغاز کرد. در این پروژه که یک جنبش نر
یکردند که این همکاری تا به حال نیز ادامه دارد. م

هنویسی سی و اسمبلی نوشته شده بود آماده کار بود  آن زمان بیشتر ابزارهای پروژه گنو که با زبان برنام
معامل مینیکس نیز با وجود در دسترس بودن کد  و تنها یک هستٔه مناسب و آزاد کم بود. حتی سیست
منبع آن، آزاد نبود و حق نشر مخصوص داشت. کار در پروژه گنو به سمت طراحی یک هسته مناسب 

یرسید که برای ایجاد این هسته حداقل چند سال دیگر زمان نیاز است. یشد اما به نظر م متمرکز م

این تأخیر برای لینوس توروالدز قابل تحمل نبود. بنابراین خودش دست به کار شد و با الهام از کد 
 (به وقت گرینویچ) پیامی ۲۰:۵۷ در ساعت ۱۹۹۱ اوت سال ۲۵مینیکس کار را آغاز کرد. سرانجام در 

 از طرف لینوس توروالدز ارسال شد. او یک دانشجوی comp.os.minixتاریخی به گروه خبری 
یخواند. فنلندی بود که آن زمان در دانشگاه هلسینکی درس م

متن پیام او چنین بود:
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معاملی  ماکنون روی سیست یکند. من ه درود به هر کس که آن بیرون از مینیکس استفاده م
ههای  آزاد برای رایان

ق

 AT   ۳۸۶(۴۸۶) یکنم (فقط برای سرگرمی؛ مانند پروژٔه گنو  کار م
معامل  ماکنون این سیست هام و ه های نیست). از ماه آوریل کار را آغاز کرد بزرگ و حرف

معاملم با خبر شوم.  یکند. دوست دارم از دیدگاه دیگران در مورد سیست هاست و کار م آماد
معامل من  چه آنان که مینیکس را دوست دارند و چه آنان که دوست ندارند. چرا که سیست

تا حدی شبیه به مینیکس است.

 را بر روی آن دارم و چیزهای دیگری که به gcc) ۱٫۴۰ و(bash)۱٫۰۸در حال حاضر (
یکنند. این بدان معناست که طی چند ماه آینده چیز  یرسد همه درست کار م نظر م

هدردبخوری فراهم خواهم کرد و دوست دارم بدانم مردم بیشتر چه امکاناتی لزم دارند. به  ب
یدهم که آن را انجام دهم!    یگویم اما قول نم شآمد م هر پیشنهاد و نظری خو
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معامل ساده نوشته شده توسط  لینوکس برخلف مینیکس (یک سیست
کار  به  معامل  سسیست طراحسی  آموزش  برای  کسه  تننبام  اندرو  پروفسسور 
ههای  هست ایده  بسا  یکرد،  م اسستفاده  ریزهسسته  معماری  از  کسه  یرفست)  م

 در ۱۹۹۱یکپارچه طراحی شده بود. اولین نسخٔه لینوکس در سپتامبر 
ٔه آن به فاصلٔه کمی در اکتبر همان سال  اینترنت منتشر شد. دومین نسخ
هنویس و هکر در سراسر دنیا در این  منتشر شد. از آن پس هزاران برنام
پروژه شرکت کردند. مقالٔه «کلیسای جامع و بازار» اثر اریک ریموند مدل 

یکند. مافزارهای مشابه را تشریح م گسترش هسته لینوکس و نر
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مجوز

تحت  گنسو  شهای  بخ بیشتسر  و  لینوکسس  هسستٔه 
منتشر  یِال)  یپ (ج گنسو  ی  همگان عمومی  هنامسه  اجاز
کد  تغییرات  کسه  یدانسد  م لزم  یال  یپ ج یشوند.  م
مجوز  تحت  نیسز  شده  مشتسق  کارهای  و  منبسع 

یال منتشر شوند. یپ ج
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 مزایا
از مزایای سیستم عامل گنو/لینوکس میتوان به موارد زیر اشاره کرد : 

روی طیف عظیمی از سخت افزار ها کار میکند . ●

به راحتی با بقیه سیستم عامل ها تعامل و ارتباط دارد . ●

کد منبع آن در دسترس است . ( آزاد )●

سیستم عامل چند کاربره و چند کاره است . ●

ساز گار با سرور های شبکه و پشتیبانی کامل آن ●

انعطاف پذیر بودن ●

پایداری بال ●
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POSIXساز گار با استاندارد ●

        Portable Operating System Interface  

هنویسی  عبارت است از مجموعه استانداردهایی که برای نامگذاری و تعریف شمایل رابط برنام
هاند. لایی تعریف شد یتریپ طهای شبه-یونیکس در آ کاربردی در محی

تنویسی، ۱۷این استاندارد شامل   سند جداگانه است که استانداردهای خط فرمان، رابط اسکریپ
سهای و ابزارهایی مثل  ههای سطح کاربر، سروی  را به همراه ورودی ed و echo و awkبرنام

یهای استاندارد (فایل، ترمینال، شبکه) و  ها و غیره را تعریف کرده است.threadخروج

و .....
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عها و در آخر شرح  معرفی توزی
open suseتوزیع 
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 توزیع های گنو/لینوکس 
چیست ؟

gnu/linux Distributions
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 توزیع
هطور خلصه توزیع لینوکس یا توزیع هم گفته  یک توزیع گنو/لینوکس که ب
هیونیکس است که بر پایٔه  مافزاری شب عهای نر یشود، عضوی از خانوادٔه توزی م

عهای لینوکس شامل مجموعٔه بزرگی از  هسته لینوکس ساخته شده باشد. توزی
هها، پخش  شگرهای متنی، صفحه گسترد مافزارهای کاربردی مانند پرداز نر

معامل، شامل  ههای پایگاه داده هستند. سیست های و برنام ههای چند رسان کنند
ههای سودمند دیگر از پروژه گنو،  هها و برنام بخان کسری کتا هستٔه لینوکس و ی
هوسیلٔه سیستم پنجرٔه ایکس مهیا شده  همراه با قابلیت پشتیبانی ازگرافیک که ب

یباشد. است، م
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مافزارهای آزاد و متن باز  های از نر ههای مورد پشتیبانی، از مجموع چون اکثرا هسته و بست
هاند، از یک سیستم کاربر خانگی  لهای زیادی گرفت عهای گنو/لینوکس شک هاند، توزی تشکیل شد
مهای  هطور معمول برای استفاده در سیست طهای کوچک (ب معامل سرور، تا محی کامل و سیست
بها و  لخواه معین (همانند نصا مافزارهای د هاندازی از دیسک فلپی). جدا از نر توکار، یا برای را

ههای  هطور ساده اشاره به یک مجموعٔه مشخصی از برنام ابزارهای تنظیمات) یک توزیع ب
ههای هسته هماهنگ شده،  بخانه، که با یکی از نسخ کاربردی دارد که بر روی یک سری کتا

هاش، اکثر نیازهای مجموعه کاربران  تهای خارج از جعب نصب شده است، طوری که قابلی

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

عهای  تمایز قائل شد، اما با این وجود باید دانست که توزی
هاند نه از  تها مشتق شد دیگری هم داریم که نه از شرک

فترینشان، اسلکور باشد جامعه؛ شاید معرو
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Open suse 
بود.  ا لینوکس سافتلند  ترکیب شده  ب بود که  آلمانی لینوکس اسلکور  ابتدا ترجمه  لینوکس سوزه 

S.u.S.E" مخفف عبارت آلمانی Software- und System-Entwicklung است "
تهایی به نام کنراد تسوزه ( مافزار و پایانه)؛ البته این نام شباه ) Konrad Zuse(به معنی: توسعه نر

از پیشگامان کامپیوتر آلمان دارد.
در دنیای تعاون و همکاری ، سوزه احتماًل شناخته شده ترین نسخه گنو/لینوکس پس از ردهت باشد .

  عرضه شد . این شرکت در suseاین نسخه از لینوکس برای اولین بار توسط شرکت آلمانی به نام 
 ناول اعلم کرد که ۲۰۰۵ توسط شرکت آمریکایی ناول خریداری شد . و در سال ۲۰۰۴اوایل سال 

) باز  سوزه  ه  پروژ بسا  سوزه  د  نسخه openSUSEسری جدی و  ر خواهد شسد  بازت رسمًا ۱۰٫۲)   را 
نسوزه ( مگذاری کرد. نسخه ی جدید آن هر openSUSEاپ  ماه انتشار می یابد.۹) نا

بال بردن  ه مشتریان و رشد آینده در مورد  تا چه حدی ب ناول  انتقال نشان میدهد که  و  این نقل   
آن  اصسسلی  سسسایت  وب   . اسسست  قایسسل  ارزش  لینوکسسس  عامسسل  سسسیستم  فناوری  محبوبیسست 

http://www.novell.com/linux/suse و  http://www.opensuse.org . یباشد م
 

http://www.novell.com/linux/suse
file:///home/royaflash/Desktop/suse/http://www.opensuse.org 
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تهای چند رسانه ای سوزه خیلی بهتر از فدورا نیست باید برای  در کل قابلی
لهای مورد نیاز را ایجاد و نصب کنید .  فرمت های چند رسانه ای خودتان فای

  انجام میگیرد . سوزه با برنامه نصب قوی (مدیریت بسته Yastاین امر توسط 
  همراه است . یاست هنوز یکی از ابزار های انتخابی برای Yastها ) 

پیکربندی سیستم سوزه است . باید گفت که شبیه مرکز کنترل مندراک یاست 
یک پنل پیکربندی مرکزی برای ابزار هایی است که برای تنظیم سیستم خود 

نها نیاز دارید .  به آ



 

yashar esmaildokt -www.royaflash.com

راهنمای نصب سیستم عامل 
۱۰.۲ 

 

Open SuSE

O

یشود که  YaST با نرم افزاری به نام Linux از SuSE نصب توزیع  به معنی «یک ابزار lانجام م
    . باشسد  مسی  دیگسر»  سساز   DVD را در DVD در اختیارتان است DVD اگر برای نصب برپسا 

Rom قرار دهید چنانچه با CDنصب دارید ابتدا   تصمیم به            CD شماره یک در CD 

Rom قرار داده و سپس کامپیوتر خود را Restartنمائید

د

 مشاهده مینماییید پیس از راه اندازی۱راه اندازی شود . همانطور کیه در شکیل CD تا سییستم با  

ی

توسط کلید های جهت دار  Installation   چندین  گزینه دیده میی شود ، گزینهCd  توسیط 
)۱را فشار دهید . (شکل Enter کلید انتخاب کرده و کلید      صفحه

(
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است که به شرح Preparation) مرحله اول، مرحله آماده سازی (    
یباشد ذیل م

د

– : Languageدر این قسمت زبان مورد نظر را جهت نصب، گزینه 
پیش فرض انگلیسی است .

.

)۲را فشار دهید .( شکل Accept دکمه    

(
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-  : License   

Agreementدر این قسمت 
 پیس از مطالعه ، گزینه

 I agreeرا انتخاب و روی کلید
                                      

                             
Next۳ کلیک کنید .(شکل(

(
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-  : System Analysisیتوانیم نوع نصب، بروز رسانی یا  در این قسمت م
 نموده که ما گزینه نصب جدید را انتخاب

 New Installationرا انتخاب کنید .((
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-  : Time Zoneدر واقیع انتخاب منطقیه 
 زمانیی در اینجیا صیورت میی گیرد کیه در

 قسیمت

ت

Region

R

گزینهTime zone و در قسمت Etc گزینه 
 ۰ GMTرا انتخاب کنید روی کلید  

Nextکلیک کنید 
)۵(شکل      

(
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-  : Desktop Selectionدر این قسمت 
 نوع محیط گرافیکی مورد نظر خود را انتخاب

می نماییم

م

 یا ... استGNOM یا KDE که         
را بفشارید .Next پس از انتخاب کلید 

)۶(شکل 
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 است که شامل دو بخش Installation ) مرحله دوم ، مرحله نصب (
Installation Summaryو

و

     Perform Installationاست

ت

 : Installation Summaryدر این مرحله پارتیشن بندی سیستم ،انتخاب 
 افزاری مورد نیاز و تنظیمات محلی سیستم به شرح ذیل صورت  بسته  های نرم

یگیرد . (شکل )۷ م

(
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 : Partitioningیشود که  در این قسمت پارتیشن بندی هارد سیستم انجام م
می توان یا پیش فرض

�

را انتخاب نمود یا مطابق شکل زیر با کلیک بر گزینه
  changeو انتخاب گزینه  Partitioningطی

یکنیم یا پارتیشن  مراحل زیر تمام هارد را فرمت و از ابتدا پارتیشن بندی م
ینماییم . (شکل   منتخب خود را فرمت )۸کرده و نصب م

(



 

yashar esmaildokt -www.royaflash.com

y

باشد علوه بر آن ییک۱۰GB نکتیه : دقیت داشتیه باشیید کیه پارتیشنیی کیه میسازید باید حداقل 

ک

سیستم شماRam سیستم خود نیز باید بسازید مثل اگر Ram دو برابر Swap پارتیشن با فرمت 

ا

 ً                   
بسازید .MB  ۵۱۲با حجم Swap است شما باید یک پارتیشن ۲۵۶                           

.
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سپس پنجره زیر ظاهر شده که برای پارتیشن بندی دلخواه گزینه 

 

create

 custom partition

c

   setupرا انتخاب کرده و دکمه  Next۹ را بفشارید (شکل(

(
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را انتخاب کرده سپس custom partitioning سپس مطابق شکل گزینه 
را بفشارید .Next دکمه 

.

)10                  (شکل                 

(
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کرده - پس ازپاک کردن کل Delete در این قسمت پس از انتخاب پارتیشن میتوانید آنرا 
پارتیشن های دلخواه خود را بسازید . و یا با انتخاب دکمه create – با کلیک بر دکمه  پارتیشن

�

Edit  ۱۱تغییرات دلخواه خودرا در پارتیشن موجود انجام دهید . (شکل(

(

را فشار دهید .Accept پس از انجام پارتیشن بندی دکمه 

>
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 : Software. در این مرحله بسته های نرم افزاری مورد نظر خود را جهت نصب انتخاب کنید

�

میتوانید بسته نرم افزاری مورد نظر Search با انتخاب گزینه Filter دقت کنید که در قسمت 
)۲۱خود جستجو کرده و انتخاب نمایید . (شکل 

(
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 : Local settingدر این مرحله تنظیمات محلی صورت میپذیرد که ما فعل برای 

ی

keyboard 

loayoutسپس دکمه  و همان گزینه پیش فرض انگلیسی را انتخاب نموده  Next. را بفشارید 
)۱۳ (شکل

(
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 : Perform Installationدر این مرحله سیستم پس از گرفتن تائید شروع به فرمت و 
)۱۴  های نرم افزاری می نماید . (شکلنصب پکیج
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بنابر CD -1پس از نصب پکیج های 

 

Packageهای انتخاب شده در مرحله دوم 
 را می نماید چنانچه نصب با CD-5و CD-4 ،CD-3  ،CD  2درخواست سیستم از شما 

DVD  تمام باشد در این مرحله

 

Package ینماید . (شکل )۱۵های انتخابی را نصب م

(
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یباشد که این مرحله بطور کل شامل Configuration)مرحله سوم ، مرحله پیکربندی ( م
ها و ... می باشد و جزئیات آن User تنظیم شبکه ، تعریف root،  رمز عبور برای  انتخاب

به شرح زیر است:
  

 

Root Password

R

است . سعی کنید root ها نوبت به انتخاب رمز عبور برای Package پس از اتمام نصب 
را کلمه ای مرکب از حروف بزرگ و کوچک و حداقل شش حرفی انتخاب کنید .  رمز عبور

فشار دهید. راNext دکمه 

.

  

 

Host Name

H

یتوان این  در این قسمت نام سیستم و دامنه آنرا مشخص کنید .البته پس از نصب نیز م
تنظیمات را   انجام داد.
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Network

N

اکنون نوبت انجام تنظیمات شبکیه از قبیل کارت شبکیه و مودم است . پیکربندی پیش 
 فرض اختیارتان قرارداده شده است چنانچه تمایل به تغییر این پیکربندی دارید کلید 

Changeدهید . ممکن است جهت پیکربندی برخی از پارامترها لزم داشته  را فشار
مورد نظر را به شما اعلم CD صورت سیستم شماره  را عوض کنید در اینCD باشید که 

را می زنید .Next صورت نیاز ) دکمه  خواهد کرد که پس از انجام تغییرات ( در

.
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Online Update

O

و همچنین بروز رسانی بسته بر اساس Modem سیستم جهت کنترل صحت پیکربندی 
در Online را توسط قابلیت بروزرسانی Modem تغییرات ، امکان تست  آخرین

به Back درست  نصب نشده باشد  با کلید Modem اگر  اختیارتان قرار می دهد .
  کنید و یا چنانچه تمایل به تست و بروزرسانی عقب بر گردید و مودم را مجددا نصب

Online ندارید عبارت   No, Skip this test را  انتخاب کرده و با انتخاب دکمه 
Next نصب سیستم عامل نیز وارد مرحله بعد شویید. البته لزم به ذکر است که پس از

را نصب کنید .Modem می توانید 

.
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Users

U

این مرحله نحوه تعریف 

 

User ها را به شما نشان می دهد . اگر گزینه Local را انتخاب
 کنید تنها

 

Userهایی که در  سیستم خودتان معرفی کرده اید و نامشان در فایل 
/ etc/passwd  و  etc/shadowمی آید ، معتبر خوا هد بود . در صورتی که 

  توانید گزینه های مربوطه را انتخاب وداریید میNIS   و یاLDAP   سرورهای
 های خانگی مناسب می  برای سیستمLocal  پیکربندی را ادامه دهید بنابراین گزینه

  مرحله یک کلیک کنید تا وارد مرحله بعد شویید .در اینNext  باشد. بر روی کلید
Password, User nameایجاد کنید . اگر گزینه  Auto loginرا غیر فعال کنید 

 را از شما میPassword  وUser name  کردن سیستمReboot  مرتبه در هر
 های چندکاربره باعث افزایش امنیت سیستم می شود . پس از پرسد این عمل در سیستم
کلیک کنید .  Next، تعریف کاربر بر روی کلید

.
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Clean up

C

اکنون سیستم مشغول حذف فایلهای غیر ضروری ایجاد شده در زمان نصب می شود این 
ممکن است بر اساس توان سخت افزاری سیستم شما و حجم  مرحله

 

Package های
طول بکشد .  نصب شده مدتی

.

    

 

Release Notes

R

نمایش داده می شود . پس از مطالعه Linux در این مرحله یادداشت های نسخه 
را فشار دهید .Next گذشتن از این مرحله می توانید کلید   یادداشتها  برای

.
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Hardware Configuration

�

است . بر اساس نام Bluetooth اکنون نوبت به تنظیم کارت گرافیکی ، کارت صدا ، چاپگر و 
افزار به سادگی می توانید این تنظیمات را تکمیل کنید .  سخت

�

بطور مثال پیشنهاد می شود برای تغییر وضوح تصویر ( تعداد نقاط در صفحه ) روی 

�

Graphic 

cardکلیک کنید در پنجره بعد روی قسمت 
  ، Color and Resolutionظاهر شده قسمت   کلیک کنید و از پنجره  Propertiesرا 

16.7M 24bit) تعداد رنگها را (Colors  انتخاب کنید در قسمت

(

انتخابی که تیک Resolution سعی کنید بالترین  Resolution انتخاب کنید . در قسمت 
 را فشار دهید . در پنچره اولیه Finish و سپس Ok باشد کلید    ۷۶۸*۱۰۲۴اسیت خورده

Finalizeکلیک کنید .   را

.

،  برای آزمایش کردن تنظیمات انتخاب شده بر روی کلید  Test کلیک کنید . پنجره 
Testشود . چنانچه تست مورد تائید شما بود کلید ظاهر می  Save را انتخاب کنید . در نهایت

کلیک کنید . و در Next،  بر روی کلید YaST در پنجره اصلی تنظیمات و Ok بر روی گزینه 
 دهید و منتظر شوید تا صفحه اصلی ورود را ببینید .را فشارFinish پایان کلید 
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پایان- شما اکنون نصب سیستم عامل را به اتمام 
رساندید .

.
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