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که لینوکس و فلسفۀ آزادی را دوست دارند تقدیم به همه کسانی  
گذارند.تر برای یاد دادن وقت میو برای یادگیری و از آن مهم  
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ت که عالقه زیادی به دنیای لینوکس و های دختری اسنوشتهصرفا دست pdfاین 
کند با انتشار این نوشته، افراد بیشتری را با این دنیای تون دارد و تالش میپای

 انگیز آشنا کند. هیجان

کنید به روند پیشرفت این اگر نکات، کتاب، فیلم، مقاله و یا هرچیزی که فکر می
 کند را دیدید برایمان ارسال کنید. بحث کمک می

 

نیز آپدیت خواهد  pdfشته باشد، این تا زمانی که این عالقه و یادگیری تداوم دا
  کلیک کنید.  اینجا ،تانایمیل ریافت آخرین آپدیت در دشد. برای 

 اگر برایتان مفید بوده، با دیگران به اشتراگ بگذارید.
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اطالع! صرفا جهت    

اف به صورت رایگان ارائه شده اگر جایی دیدین که دیاین پی 
فروشنش خبر کنن یا یجورایی میدارن ازش سوء استفاده می

 بدین بیل بیارم با هم بکشیمشون. خیلی مرسی!

 

اف به صورت رایگان ارائه شده دیصرفا جهت اطالع! این پی
کنن یا یجورایی اگر جایی دیدین که دارن ازش سوء استفاده می

فروشنش خبر بدین بیل بیارم با هم بکشیمشون. خیلی می
 مرسی!



 

 

 

کند و تماما سعی شده مباحث بله، این کتاب قدم به قدم، لینوکس را معرفی می  
بیان شود. با این حال اگر سوالی داشتید، در سطح اینترنت بسیاری از  به سادگی

 اند. ها برای پاسخ به این سواالت شکل گرفتهها و سایتانجمن

 

 

کند و تماما سعی شده مباحث بله، این کتاب قدم به قدم، لینوکس را معرفی می
رنت بسیاری از به سادگی بیان شود. با این حال اگر سوالی داشتید، در سطح اینت

 اند. ها برای پاسخ به این سواالت شکل گرفتهها و سایتانجمن

 

از همین االن سواالش شروع شد. آخه اگه کسی قبال 

افته. فقط عاملی کار نکرده باشه که به فکر لینوکس نمیسیستم

. مرسی اه.خواهشا با این سواالت جایی نگو فامیل منی  

 

 

شد. آخه اگه کسی قبال از همین االن سواالش شروع 

افته. فقط عاملی کار نکرده باشه که به فکر لینوکس نمیسیستم

. مرسی اه.خواهشا با این سواالت جایی نگو فامیل منی  

 

 این کتاب تمرینم داره؟

 

از اینکه فقط بگوییم چیکار باید بکنید شاید چندان مفید نباشد. از این رو تصمیم   این کتاب تمرینم داره؟
های ابتدایی تمرینی نیست!(. والبته تیم تا تمریناتی هم قرار دهیم. )در فصلگرف

توانید پیدا کنید. با صرفا جداگانه در صفحۀ کتاب می pdfجواب این تمارین در 
 لینوکس یاد نخواهید گرفت! باید خودتان هم تمرین کنید. pdfخواندن این 

 

 

چندان مفید نباشد. از این رو تصمیم  از اینکه فقط بگوییم چیکار باید بکنید شاید 
های ابتدایی تمرینی نیست!(. والبته گرفتیم تا تمریناتی هم قرار دهیم. )در فصل

توانید پیدا کنید. با صرفا جداگانه در صفحۀ کتاب می pdfجواب این تمارین در 
 لینوکس یاد نخواهید گرفت! باید خودتان هم تمرین کنید. pdfخواندن این 

 

ذاریییییییید من سوالمو بپرسم؟؟؟؟ مسئولین میچرا ن

کنن؟؟؟چرا پیگیری نمی  

 

ذاریییییییید من سوالمو بپرسم؟؟؟؟ مسئولین چرا نمی

کنن؟؟؟چرا پیگیری نمی  

یه کالم از مادر عروس، خودش این شکلیه عروس چه شکلیه آخه. 

مسئولین اگه رسیدگی بخوان بکنن اول دختر تو رو فیلتر 

زنی همش. بگو یا دشم کی جلوتو گرفته؟؟؟ داد میکنن. بعمی

ده دیگهده یا نمیجواب می  

 

 

 من فقط بلدم از موس و کیبورد و خود کامپیوتر استفاده کنم.

 خوره؟این کتاب بدردم می

 

 این کتاب تمرینم داره؟



 

  

 چرا اصال لینوکس؟

 

 

 چرا اصال لینوکس؟

 

است. عالوه بر اینکه به رشد  21های تکنولوژی در قرن ترین پیشرفتلینوکس یکی از مهم
ها اینترنت کمک بسیار شایانی کرده است، یک الگوی جا افتاده است برای اینکه شرکت

 سازی کنند.های خودشان را پیادهو حتی افراد به تنهایی بتوانند ایده

و همان طور که شاهدیم روزانه هزاران گوشی اندروید به  اندروید بر پایه لینوکس است
کند. با رسد. خود شرکت گوگل از هزاران هزار سرور لینوکسی استفاده میفروش می

شود به طوری که روزانه فراگیرشدن اینترنت اشیاء، استفاده از لینوکس بیشتر و بیشتر می
های معروف و . بسیاری از شرکتشودهزار دستگاه تلویزیون ارائه می700چیزی بیش از 

کنند، گذاری میکنند و برای پیشرفت و توسعه آن سرمایهمطرح از لینوکس استفاده می
 .Oracleیا  IBMمثل 

های ها نظامی هم حرف برای گفتن دارد. مثال از آن در تفنگحتی لینوکس در بخش
شخص، روی یک های هوشمند بر اساس یک فاصله مشود. تفنگهوشمند استفاده می

 کنند. را تعقیب کرده و در زمان مورد نظر به آن شلیک میکنند و آنهدف تمرکز می

شود؛ مثال در قطارهای فوق سریع یا ونقل هم از لینوکس استفاده میدر صنایع حمل
 جاهایی که بحث رانندگی خودکار مطرح است.

ید، مثل صنایع توانید پیدا کنو یک دنیا استفاده دیگر دارد که به راحتی در اینترنت می
 غذایی، سیاست و...

است. عالوه بر اینکه به رشد  21های تکنولوژی در قرن ترین پیشرفتلینوکس یکی از مهم
ها اینترنت کمک بسیار شایانی کرده است، یک الگوی جا افتاده است برای اینکه شرکت

 سازی کنند.دههای خودشان را پیاو حتی افراد به تنهایی بتوانند ایده

اندروید بر پایه لینوکس است و همان طور که شاهدیم روزانه هزاران گوشی اندروید به 
کند. با رسد. خود شرکت گوگل از هزاران هزار سرور لینوکسی استفاده میفروش می

شود به طوری که روزانه فراگیرشدن اینترنت اشیاء، استفاده از لینوکس بیشتر و بیشتر می
های معروف و شود. بسیاری از شرکتهزار دستگاه تلویزیون ارائه می700از  چیزی بیش

کنند، گذاری میکنند و برای پیشرفت و توسعه آن سرمایهمطرح از لینوکس استفاده می
 .Oracleیا  IBMمثل 

های ها نظامی هم حرف برای گفتن دارد. مثال از آن در تفنگحتی لینوکس در بخش
های هوشمند بر اساس یک فاصله مشخص، روی یک شود. تفنگهوشمند استفاده می

 کنند. را تعقیب کرده و در زمان مورد نظر به آن شلیک میکنند و آنهدف تمرکز می

شود؛ مثال در قطارهای فوق سریع یا ونقل هم از لینوکس استفاده میدر صنایع حمل
 جاهایی که بحث رانندگی خودکار مطرح است.



 

 

 

  

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون ش جان میدر ضمن نظراتتون رو با گو

 دلگرمیه.

 

 

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون در ضمن نظراتتون رو با گوش جان می

 دلگرمیه.

 

Hey guys, it’s john 

 

Hey guys, it’s john 
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 فصل اول  
 تولد لینوکس از کجا آغاز شد؟

 نصب لینوکس

 

 



 

  

ت اطالع!صرفا جه  

یا سوء   ، اگر جایی دیدین دارن میفروشنشرایگانه pdfاین

لی ، بگید بیل بیاریم باهم به حسابشون برسیم. خیکنناستفاده می

 مرسی!

 حال ندارم بخونم االن

 حال نداری؟! 

ستان بگم برات، خوندن این داستان واجب نیست اصال، ولی بیا یه دا
گیریش سر شکل تونه کمکت کنه بیشتر عاشق لینوکس بشی و از فلسفهمی

 شه.کم فنی میشه و کمهم از آسون شروع می pdfدربیاری. تازه این 

 لینوکس هیوال نیست که ! 

 

است، شاید کلی سوال و اگر کاربری باشید که تازه پا به دنیای لینوکس گذاشته 
ها و افراد مختلف گردد یا از سایتتان باشد که دنبال جواب میهای مبهم در ذهنایده

سورس و کند دنیای اپنچیزهایی را شنیده است. این فصل جایی است که کمک می
 اش بیشتر آشنا شویم. گیریلینوکس را از زبان خالقان آن بشنویم و با فلسفۀ شکل
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 ی اصلیهاشخصیت
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 1گیری لینوکس داستان شکل

 لینوکس چیه؟                

 

 لینوس توروالدز:            

ستم عامل چیه. و قضیه سیستم عامل برای توضیح این که لینوکس چیه باید توضیح داد سی

کس در واقع از سیستم عامل وقت قرار نیست اون رو ببینه  چون هیچاینه که  آدم هیچ

کنند. و تنها هدف زندگی های اکمپیوترشون استفاده میها از برنامهکنه. آدماستفاده نمی

خودش  وقتعامل هیچهاست. پس سیستمسیستم عامل کمک به اجرای این برنامه

از  fileها درخواست منبع خاصی رو بکنن. یا یه شه برنامهده. فقط منتظر میاکری انجام نمی

هایی بخوان که  اونهارو به دنیای بیرون متصل کنه. اون یا برنامه  روی دیسک بخوان

کنه برنامه نوشتن رو برای مردم شه و سعی میآد وارد عمل میوقته که سیستم عامل می

 کنه. ترآسون

 سورس چیه؟اپن

 

 بروس پرنز:           

                                   
 است. Revolution Osهای فیلم از دیالوگاین داستان برگرفته  1

http://saharshaker.com/
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افزارها باهم هماکری کنن بدون این سورس راهیه که مردم بتونن روی نرماپن

خواد یه که درگیر اون همه مشالکت حقوق معنوی بشن. طوری که هر وقت کسی می

ونه بزنه . به طور لکی افزار بخره مجبوره لکی قرارداد باال و پایین کنه و با لکی وکیل چک و چنرم

های دیگران برای کمکخواهیم که بتونیم از افزار اکر کنه. و میخواهیم نرمما فقط می

جورهایی . بنابراین بعضی از حقوق و اموال معنوی رو یکتصحیح و ... برخوردار باشیم

 افزار استفاده کنن. دیم تمام دنیا از نرمکنیم. و اجازه میقربانی می

یکم برگردیم عقب؛ قبل از اینکه حرف از لینوکس باشه، یه ریچارد  بیاید 
 .افزار آزاد لقب داشتاستالمن بود که بابای جنبش نرم

 

 ریچارد استالمن: 

شدم. وارد اجتماع شکوفایی از هکرها  MITمصنوعی وارد آزمایشاگه هوش 1971من سال 

با نستن توکه می رهایی بودننویسی  و عاشق کشف اکشدم. کسایی که عاشق برنامه

ها یه سیستم عامل درست کرده بودن که همش همونجا نوشته شده اکمپیوترها بکنن. اون

به  های جدیدیداد و قابلیتعضو تیمی شدم که به ارتقای سیستم عامل ادامه می !بود

بود و من عاشقش بودم. ما همه عاشقش بودیم. به  کرد. این شغلماون اضافه می

 the»کردیم. و اسم سیستممون رو گذاشته بودیم: ن خاطر این اکر رو میهمی

incompatible time sharing system .»سیستم اشتراک »: شهفارسیش می

شخصۀ هکرهاست. هکرها کسانی دهنده روحیۀ بازیگوشیه. که مکه نشون« زمانی ناسازاگر

مشلکی که برامون پیش . خب اولین برنز هوشمندی بازیگوشانه لذت میکه اهستن 

اومد وقتی بود که دنیای خارج بهمون فشار آورد که لکمۀ عبور داشته باشیم. ما روی 

http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com 

14 Dance with linux 

ن اول، سیستم رو اکمپیوترهامون لکمۀ عبور نداشتیم. و دلیلش این بود که هکرهایی که او

هاست که بتونن که لکمۀ عبور راهی برای رئیس طراحی کرده بودن متوجه شده بودن

ها بسازن که اکربرها رو کنترل کنن. و نخواسته بودن قفل و لکیدی برای رئیستمام 

ها رو کنترل کنن. بنابراین این اکر رو نکردن و این مورد رو از قلم بتونن اون

انداختن. فسلفۀ ما این بود که هرکس که پشت اکمپیوتر نشسته باید بتونه هراکری که 

دیروز اونجا بوده نباید بتونه اکری رو که آدم امروز ای که خواد بکنه. و کس دیگهدلش می

لکمه عبور گذاشتند، من  MITهای ها روی یکی از دستاگهکنه رو کنترل کنه. وقتی اونمی

تصمیم گرفتم یه جور هک شورشی انجام خوشمون نیومد. و یک مشت از هکرهای دیگه 

کردن به پایاگه ینجوری با ناگههای عبور رو رمزگشایی کنم. ابدم. کشف کردم چطور لکمه

تونستم بفهمم هر کسی برای ورود به سیستم داده که لکمات عبور در اون قرار داشت، می

 گفتم: فرستادم و میغام میکنه. بعد به همون آدم پیچی تایپ می

 

 

 

 

گفتم که امنیت سیستمشون عمال در حد و البته با این پیغام من داشتم تلویحا بهشون می

کردم. هارو دعوت هم می(در هر صورت با این هک داشتم اونهشوخیه ! )جاست فور فان

پنجم اکربران اون اکمپیوتر به من ملحق شدن. و به عنوان لکمۀ عبور فقط آخرشم یک

 زدند. اینتر رو می

 

 

اید! چطور همون اکری رو بینم که لکمۀ عبور فالن رو انتخاب کردهسالم، می

تره و ؟خیلی کوتاهبکنید که من کردم؟یعنی به جای لکمۀ عبور فقط اینتر رو بزنید

ترهکردنشم خیلی آسونتازه تایپ  
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گیم، از کجا سورس میافاکری که االن به چیزی که دنیای اپن                          

 اومدن؟ این اکر چطور شروع شد؟ چه کسی شروعش کرد؟ 

                   

                   بروس پرنز:                 

افزار بین مردم این اکر در واقع با پیدایش اکمپیوتر شروع شد. چون در اون زمان نرم 

بود که مردم شروع  80یل دهۀ یا اوا 70کنم تازه در اواخر دهۀ شد. و فکر میرد و بدل می

کد رو ناگه کنید. نمی شه سورسنه اصال نمی»افزارهاشون. و گفتن: کردن به بستن نرم

در واقع .افزار رو تغییر بدید حتی اگه الزم باشه برای اکمپیوتر خودتون درستش کنید شه نرم

پیشاگمان واقعی ها یکی از شه مایکروسافت رو مقصر قسمتی از این قضیه دونست. اونمی

 افزار خصوصی هستن. مدل نرم

 

 

 

گروهی از هکرها و کامپیوترکارانی سیلیکون ولی که تفننی کار   70اواسط دهۀ                      
 Homebrew computer clubساز رو تشکیل دادن. )انگلیسیش: کردند، باشگاه کامپیوترهای خانهمی

تاسیس مایکروسافت، یه نامه داد به این گروه. تا قبل از این  گیتس از شرکت تازهبیل 76(.  سال 
کردن. رو رد و بدل میافزارها باشن آزادانه اونکاربران کامپیوتر  بدون اینکه خیلی تو فکر مالکیت نرم

 بیل گیتس توی این نامه نوشته بود:
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 ریچارد استالمن:              

کردم و بعد به عامل دیگه درست میعامل نویس هستم. اگر یک سیستمممن یه سیست

کنن( نه  shareکردم که اون رو به دیگران بدن )عنوان مولف همه رو تشویق می

تونستم برای خودم راهی فراهم کنم که بدون خیانت به بقیۀ مردم از اکمپیوتر تنها می

تیار بقیه هم بذارم. همه راهی برای فرار از تونستم این راه رو در اخاستفاده کنم بلکه می

شروع کردم.   84کردن. پس این پروژه رو توی ژانویۀ اون تناقض اخالقی پیدا می

عامل گنو رو شروع استعفا دادم و اکر ساخت سیستم MITاین وقتیه که از شغلم توی 

و یونیکس گن»اینجا باید توضیح بدم که لکمۀ گنو، خودش یه هکه ! چون مخفف . کردم

  است.« نیست

 

 

 

 

 

عامل یونیکس بود ولی خود کردم که شبیه سیستمعاملی رو درست میمن داشتم سیستم

عامل یونیکس نبود. این سیستم فرق داشت مجبور بودیم تمامش رو از صفر سیستم

بنویسیم. چون یونیکس خصوصی بود. ما اجازه نداشتیم یونیکس رو به اشتراک بذاریم. 

 ور بودیم جایگزینی براش بنویسیم. پس مجب

        

دانشمندان کامپیوتر توی دانشگاه . ساختکه ریچارد استالمن داشت پروژه گنو رو می  80طی دهۀ           
عامل آزاد خودشون بودن. این سیستم عامل که به عنوان یونیکس کالیفرنیا در برکلی در حال ساخت سیستم

شد. به هر جهت، به دلیل ساخته می AT&Tبرپایۀ هستۀ یونیکس و با اجازه  شدشناخته می BSDبرکلی یا 

GNU = Gnu’s Not Unix 
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 BSDکد ، هکرها و دیگر کاربران غیرسازمانی به کندی و به دلیل چند پارچگی سورس AT&Tمشکالت قانونی با 
 .پذیرفتنمیرا 

 ریچارد استالمن:          

با همدیگه ارتباط برقرار د که خب یونیکس از تعداد زیادی برنامۀ مجزا تشکیل شده بو

یکی جایگزین کنیم. پس شروع هارو یکی. بنابراین فقط الزم بود این برنامهکردنمی

ای ای بهم ملحق شدن چون من اطالعیهکردم به نوشتن. بعد کم کم افراد دیگه

کرد به من ملحق بشن و توی نوشتن این منشتر کرده بودم که از مردم دعوت می

 هارو جایگزین کرده بودیم. عمال همه برنامه 91کمک کنن. تا حدود سال ها برنامه

  

 هایی بودند؟هایی که جایگزین کرده بودید چه برنامهاین برنامه             

ای که منابع رو به داشتیم. یک کرنل الزمه، که برنامهخب ما باید یه سیستم عامل اکمل می

کدی که ه، یه اکمپایلر الزمه تا برنامه هارو از سورسدهای دیگه تخصیص میهمۀ برنامه

های فهمن به یک سری عدد ترجمه کنه . برای این اکر برنامهها مینویسبرنامه

اند. یه دیباگر، یه تکست ادیتور،تکست فورم، ایمیل و... دیگری هم در کنار مترجم الزم

ونیکس صدها برنامه مثل های شبیه یچیزهای خیلی خیلی زیادی الزمه. سیستم عامل

 این دارند.

  

 مایلک تیمن:            

خودشو مالقات کردم. اون برای یه دوره  87اطالعیه ریچارد استالمن رو دیدم و فوریه 

به شرکت ما اومد. در طول روز اون درباره  Emacsآموزشی پنج روزه برای برنامه 

های گسترش دادن و شداد. و روتوضیح می Emacsهای جدید ناگه به روش
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ها سرش حسابی گرم یه زد. ولی شبحرف میEmacsکدهای بهترکردن سورس

موقع هنوز اون رو برای عموم منتشر نکرده بود. برای همین یکم مراقب اکمپایلر بود و اون

بینه. ولی من خیلی مشتاق بودم و تا ماه ژوئن کدش رو میبود که چه کسی داره سورس

مش کرد و بالفاصله از اینترنت دانلودش کردم با برنامه ور رفتم و چندتا اون سال که اعال

سوال ازش پرسیدم وقتی سورس کد رو براش پس فرستادم، اون با ناباوری دید که 

 رو ارتقا بدم.چقدر سریع تونسته بودم تکنولوژی اون

 زنیم؟!زنیم دقیقا از چی حرف میوقتی از آزادی حرف می
 

  استالمن: ریچارد     

افزار نه به قیمتش که به افزار آزاده. و آزاد بودن نرممهم ترین خاصیت گنو اینه که نرم

آزادی ربط داره. پس به آزادی بیان فکر کنید. آزادی ای که دارم صحبتش رو 

افزار بدین یا کسی رو استخدام کنید که براتون کنم اینه که اگر خواستین تغییراتی در نرممی

کنید  که بتونین ات رو انجام بده. اگر برای کسب واکرتون از یه نرم افزار استفاده میتغییر

کنید. تا برنامه رو بهتر کنید و نسخۀ بهتر  shareهای اون رو کپی کنید و با مردم مجددا نسخه

مند بشن. و این آزادی شده رو منتشر کنید که بقیه مردم هم از مزایای اون بهره

هاست که کنه. این آزادیافزارهای غیرآزاد متمایز میفزار آزاد رو از نرماهاست که نرم

ها کنه یه اجتماع )یه اکمیونیتی( تشکیل بدن. شما اگر تمام این آزادیمردم رو قادر می

 .شه افته و یکی بهتون مسلط میرو نداشته باشید بینتون تفرقه می

 

 چیش ولنگه و بازه؟!!هیچ الیسنس یا مجوزی نداره؟گین همه نرم افزار آزاد که می           
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تونه بیاد و یک خرده تغییر توی اون بده و افزارهارو در مالکیت عمومی بگذاریم یکی میاگه نرم

افزار ما افزاری خصوصی و معنیش اینه که اکربرانی که از نرمتبدیلش کنه به یک بستۀ نرم

یگران دادن اون رو نخواهند داشت. برای کنند آزادی هماکری یا به داستفاده می

کنیم. مفهوم کپی استفاده می "کپی لفت"جلوگیری از این وضعیت ما از تکنیکی به اسم 

افزار کپی رایت گیم این نرمکنیم اینه که میسر و تهه. اکری که ما می "کپی رایت"لفت یه 

توزیع کنید، تغییر بدید یا ن رو دیم که دوباره اوداره و ما نویسنداگن اون به شما اجازه می

کنید باید دوباره تحت همین ولی وقتی که دوباره اون رو توزیع میچیزی بهش اضافه کنید. 

 شرایط باشه. نه بیشتر نه کمتر. 

 

 

گیره آزادی هماکری با بقیۀ مردم رو، اگه بخواد، داشته تا هرکسی که اون رو از شما می

ره. و هماکری با هر جایی که بره آزادی همراهش می افزارباشه. و به این روش، نرم

  شه.بقیۀ مردم. و تشکیل اجتماعات به یک حق الینفک تبدیل می

 

 این چی بود؟ این چه الیسنسی بود؟             

 

خب کپی لفت ایده لکی بود. برای استفاده از اون باید یک نمونۀ مشخص داشت. نمونۀ 

 بریم این است:افزاری گنو به اکر میهای نرممشخصی که ما برای اکثر بسته

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) 

 )مجوز عمومی هماگنی گنو(
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ده. خیلی ها همین مجوز رو به اکر بردند، یک سند به زبان حقوقی که این اکر رو انجام می

  مثال : لینوس توروالدز هم از این مجوز برای لینوکس استفاده کرد.

 بروس پرنز:           

بود همونی که ریچارد استالمن نوشت و به نظر من  GPLخب مجوزی که من باکر بردم، 

افزاریه که از جایاگه این مجوز اکر بسیار حیرت انگیزیه. این یکی از معدود مجوزهای نرم

 MITاجتماع نوشته شده. نه از جایاگه محافظت از یک شرکت یا در مواردی مثل مجوزهای 

نظیره. از این نظر واقعا بی GPL. از جایاگه اجرای یک برنامۀ تحت حمایت دولتی . BSDو 

سورس شد. من کنم انگیزه تعریف اپناون فقط مجوز نیست یک فلسفۀ اکمله  که فکر می

 کنم که خیلی از اکرهای من از اکرهای استالمن ناشی شده.کتمان نمی

 

عامل گنو و لینوکس افزارها و سیستمع به استفاده از این نرمهای تجاری شروخیلی از شرکت            
ها، آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک در دانشگاه استنفورد بود. و منبع الهام که نقطه شروع آن  کردند

 های گنویی و لینوکسی شد. اولین شرکت

 

 چجوری از گنو پول درمیارین؟                           

 

 ی آگوستین:لر          

افزاری سیگنوس. با این ایده که مایلک تیمن شرکتی تاسیس کرده بود به اسم نرم

افزارهای آزاد گنو مشاوره و خدمات بفروشه. و خب اکر مایلک با سیگنوس خیلی حول نرم

 گرفت.
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 مایلک تیمن:         

لی گنو که بخش لکی وقت صرف کردم که بفهمم چجوری قراره پول دربیاریم. در بیانیۀ اص

گنو بود. استالمن چند راه مختلف برای پول درآوردن  Emacsآخر کتاب راهنمای 

 پیشنهاد کرده بود. 

 ریچارد استالمن:        

افزارهای آزاد  تصور من این بود که جا برای تجارت هم در آن از آغاز جنبش نرم

ار آزادی برای هر نوع خدمات و افزارهای آزاد اینه که بازوجود داره. یکی از مزایای نرم

کنه و پشتیبانی افزار استفاده میپشتیبانی وجود داره. این جوری وقتی آدم در اکرش از نرم

هایی رو پیدا کنه که این اکر رو براش انجام بدن. تونه آدمخواد، می)ساپورت( خوب می

ن ها عموما مجبورند پشتیبانی هایی رو پیدا کنه که اکر تامین پشتیبانی هستند. اومی تونه شرکت

افزارهای کنید. در مورد نرمای رو پیدا میخوبی به شما ارائه بدن وگرنه شما کس دیگه

ها کد رو داره و فقط اونخصوصی ، پشتیبانی انحصاریه، عموما یک شرکت هست که سورس

سته است! یعنی عموما آدم به لطف این طرف وابتونن پشتیبانی ارائه بدن. هستند که می

شون در مورد مایکروسافت وضع به همین منواله. به این ترتیب تعجبی نداره که پشتیبانیمثال 

دونم! عموما ما ایرانیا که اصل )البته این صحبت ریچارد استالمن مال قدیم بود االنو نمیاینقدر بده 

  تحریمیم!!( کنیم که پشتیبانی بخوایم یا از طرفی هم مدامافزار رو استفاده نمینرم

 

 مایلک تیمن:      

العاده بودند، مگر هزینۀ پشتیبانی داخلی و این مدیران افزارهای آزاد فوقمزایای نرم

کرد. بنابراین ایده اساسی که من داشتم این بود که بتونیم مدلی رو خیلی خیلی نگران می

یک مهندس داخل که رو  رسانیبرابر قابلیت پشتیبانی و کمک 4تا  2درست کنیم که بتونه 
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چهارم همون هزینه انجام سازمان داره در اختیار بذاره. و بتونیم این اکر رو با نصف تا یک

تونه جمع باشه که مردم واقعا اون رو میخرن. و تا پاییز اون سال ما همه بدیم. خیالمون می

چی باید باشه  و  چیز رو درباره این که توی گروه فنی چه کسانی باید باشند، شرایط فروش

بود که  89های لکیدی قیمت چی هستند رو درآورده بودیم. در واقع در نوامبر شاخص

 اونم به اسم سیگنوس.شرکت رو ثبت کردیم. 

 بروس پرنز:         

افزارهای آزاد بود. تونم بگم که سیگنوس اولین شرکتی بود که مختص نرمخیلی دقیق می

افزارهای افزارهای آزاد شاکف بسیار مهمی رو پر کرد چون نرمپشتیبانی سیگنوس از نرم

شد براشون پشتیبانی پیدا کرد. شد مفتی به دستشون آورد ولی نمیبسیار خوبی داشتیم که می

 آوردند. اون ها پولشون رو با ارائۀ پشتیبانی در می

  ریچارد استالمن:        

ردیم و هنوز خیلی از شروعش نگذشته بود که کرنل آخرین چیزی بود که نوشتنش رو شروع ک

 سر و لکۀ لینوس توروالدز پیدا شد.

اون یک کرنل ساخت و قبل از اینکه ما مال خودمون رو راه بندازیم راهش انداخت و 

  گذاشت. Linuxخیلی هم خوب و حسابی راهش انداخت. اسم کرنلش 

 

 لینوس توروالدز:        

ای بود. این که بتونم روی اکمپیوتر خودم محیطی صیهدف اولیۀ من هدف خیلی شخ

شبیه به محیطی که روی اکمپیوترهای دانشاگه بهش عادت کرده بودم ایجاد کنم و 

تونستم چیزی پیدا کنم که از این جهت به دردم بخوره. این طور شد که من اصوال نمی
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باید خودم دست به اکر  رسیدم که مپیوتر نشسته بودم. به این نتیجهتمام عمرم رو پشت اک

( که چیزی SunOsها رو اون اوایل از سیستم عامل سان گرفتم )بشم. بیشتر ایده

حاال چی شد که من انقدر سریع  کردیم.بود که اون موقع توی دانشاگه ازش استفاده می

ابش رو پس داده نویسی قدیمی که جوتونستم راهش بندازم، این بود که از روش برنامه

 فاده کردم و مفهوم یکپارچه بودن رو شکستم.بود است

عامل یک نهاده و تقسیم ناپذیر. در حالی که در یکپارچه بودن اصوال به این معنیه که سیستم

microkernel عامل در حقیقت چیزی نیست جز )زیرهسته، زیرکرنل( سیستم

 مشترکی دن و پروتلکهایی که اکرهای مختلفی انجام میدهندهای از سرویسمجموعه

 برای ارتباط با همدیگه دارن.

                

کرد خب چطور شد که پروژه گنو که این همه جلوتر بود و از قبل داشت این اکر رو می           

 چطور شد که اون اینجوری آخر اکر وارد شد؟

 ریچارد استالمن:         

نکه اون لینوکس رو شروع کنه شروع گنو رو خیلی قبل از ای Hurdخب در واقع ما اکر روی 

ایه. از نظر قدرتی که به ای رو انتخاب کردیم که طراحی بسیار پیشرفتهنکردیم.و اتفاقا ما طراحی

کردنش هم خیلی سخته. ما تصمیم گرفتیم ده ولی از اون طرف معلوم شد که دیباگآدم می

کوچکتر تقسیمش کنیم که برای ارتباط کرنل رو که یک برنامه بود چند تکه کنیم و به لکی برنامۀ 

فرستادن. مسئله اینه که این روش های ناهمزمان به هم میبرقرار کردن پیام

ها داشتن. باگ هایی که پیداکردنشون اغلب خیلی نویسی زمینۀ زیادی برای باگبرنامه

فرسته سخته چون به این بستگی داره که آیا فالن برنامه، فالن پیغام رو قبل از این می
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ها یا بعدش؟!! و نتیجه این شد که سال فرستهمیکه اون یکی برنامه بهمون پیغام رو 

 .طول کشید که تونستیم برنامه رو به اکر بندازیم

 رابطه لینوکس با پروژه گنو چیه؟         

 

 لینوس توروالدز:                            

ه داره. یکیش سطح فلسفیه که آدم فکر کنه شه گفت در چندین سطح با گنو رابطخب می

  بازکردن سورس ایده خوبیه.

 ریچارد استالمن:          

کرد. این اکر رو مستقال اش رو نوشت این اکر رو برای پروژه گنو نمیوقتی لینوس کرنل

داد و مستقال هم منتشرش کرد. ما هم خبر نداشتیم. ولی بعضیا که خبر داشتن انجام می

شون بذارن و یه یم گرفتن بگردن ببینن دیگه چی میتونن پیدا کنن تا کنار کرنلتصم

عامل اکمل داشته باشن. اونا گشتن و دیدن که عجب! تمام چیزایی که الزم سیستم

دارن از قبل وجود داشته . فکر کردن چه شانسی آوردیم! ولی در واقع شانسی در اکر نبود. 

رو کم داشت. به این  کرنلو رو پیداکرده بودن که فقط های سیستم گناون ها تمام تکه

ترتیب وقتی همه چیز رو سر هم کردن در واقع داشتن لینوکس رو توی شاکف سیستم گنو 

 دونستن!دادن. ولی اونا اینو نمیجا می

 :توروالدز لینوس      

نوکس رو دوست هایی که لیافزارهای آزاد و اکر آدمها اکر بنیاد نرمخیلی از این برنامه

ها ها وجود داره.که این برنامهداشتن بود. و یک همزیستی بین لینوکس و این برنامه
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شن و در عین حال از لینوکس به عنوان پلتفرم استفاده می روی لینوکس اجرا می

 بره!ها فایده میها از اونرنامهکنن. در حالی که لینوکس به خاطر اماکن استفاده از این ب

 هایی؟چه برنامه                  

در واقع مهمترینشون اکمپایلر سی گنو است. بدون وجود اکمپایلر سی ، تولد لینوکس و اکثر 

ای که پشت کنه و من با فلسفهاستفاده می GPLها شدنی نبود. لینوکس از این پیشرفت

GPL  هست موافقم. این رو هم بگم کهGPL لش خودش اصال متن قشنگی نیست. دلی

 تونه هم باشه.ای اون قدرها خوشایند نیست و نمیهم احتماال اینه که هیچ متن حقوقی

 لری آگوستین:         

کم کم متوجه شدم که تو خونه به یه دستاگه یونیکس احتیاج دارم. رفتم دنبالش و دیدم 

ه سیستم دالر ی 2000تونم از لینوکس روی یه اکمپیوتر شخصی استفاده کنم. با حدود می

بود. فوق العاده بود. من  sunهای تر از سیستمبرابر سریع2تا  5/1سرهم کردم که 

قیمت داشتم! یه چیزی تو مغزم جرقه زد! فهمیدم  4/1تا  3/1برابر سرعت رو با 2تا  5/1

انجام بدیم  sunاینجا فرصتی نهفته است. این شانس ما بود که اکری رو واقعا بهتر از 

 سورس و لینوکس.فاده از اپناون هم با است

 

 ایده اسم لینوکس چی بود؟        

 لینوس توروالدز:                    

هم که حتما  xلینوکس اسمی بود که پیش خودم روش گذاشتم فقط به خاطر اسمم لینوس و 

تونم اسمش رو رسما بذارم لینوکس چون باید باشه بخاطر یونیکس. اولش فکر کردم نمی

 شه. خودخواهانه می خیلی
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 : استالمن ریچارد     

ذارن اون ها فکر کردن یه عالمه برنامه پیداکردن و دارن اون رو دور لینوکس می

اینجوری شد که اسم قضیه رو گذاشتن سیستم عامل لینوکس. و این اصطالح جا افتاد و 

عامل به اسم سیستمها نفر حاال دارن از این گونۀ سیستم گنو نتیجه این شد که میلیون

 دونن. کنن و اکثرشون این رو نمیگنو/لینوکس استفاده می

 کنن این سیستم گنو/لینوکس نامیده بشه. نظر شما چیه؟ ها پیشنهاد میبعضی            

 

 توروالدز: لینوس            

نتشر کنند. کنم موجهه، ولی در صورتی موجهه که یه توزیع گنویی از لینوکس مخب من فکر می

 SuSe Linuxمشلکی نداره یا لینوکس سوزه  Red Hat Linuxهمونطور که لینوکس رد هت 

. چون در واقع اگر آدم بخواد توزیع خودشو از لینوکس Debian Linuxیا لینوکس دبین 

ذاره. ولی اینکه الک اسمش رو بذاریم گنو لینوکس به درست کنه اسمش رو هم خودش می

 نظرم مسخرست. 

 

 نویسا برهچیزی که باعث شد لینوکس فراتر از دنیای برنامه

 

 

استفاده و کاربردی نیاز بود که اون  نویسان کامپیوتر ،دنیای برنامه برای رشد لینوکس به ماورای      
رو به یه فناوری غیرقابل اغماض بدل کنه چیزی که باعث عبور از این آستانه شد به وجود آمدن 

سرور این برنامه آپاچی وب .کردهای پیچیده رو امکان پذیر میسایته ساختن وبای بود کبرنامه
 Apache web serverبود. 
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 اریک ریموند:          

های لینوکس بدون شک آپاچی وب سرور بود. اگر به تاریخچۀ لینوکس لگ سرسبد برنامه

ده از اینترنت دقیقا همدیگه رو بینید که منحنی استفاده از لینوکس و منحنی استفادقت کنید می

که پروژه آپاچی وب سرور شروع شد همون سالی بود که انفجار پر  93کنن. سال دنبال می

فروشی عمده شد. و ایده تجارت  وقتی که اینترنت یک اکالهم شروع شد.  ISPطرفدار 

 الکترونیکی مبتنی بر وب و ارتباطات عمومی به حقیقت پیوست. 
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BRIAN BEHLENDORF   

هایی بود که باعث شد مردم بگن : خب اگر لینوکس کنم آپاچی یکی از اولین برنامهفکر می

نصب کنم یه فایده مشخصی برام داره. البته اون موقع لکی برنامۀ جالب روی لینوکس وجود 

اشت که ای وجود نداشت. می شه گفت فایده تجاری نددونید واقعا انگیزهداشت.ولی می

از لینوکس استفاده کنه. تا وقتی که آپاچی اومد و لکی چیزهای دیگه که به  NTکسی بجای 

خواست بره و یسری سرور راه بندازه شدن. می خوام بگم وقتی آدم میآپاچی وصل می

تر از نظر پول واقعی که اون رو با لینوکس و تر بود. مقرون به صرفهخیلی مقرون به صرفه

. حتی اگر به این معنی باشه که آدم یه خرده پول خرج کنه. که  NTو  IISه تا با آپاچی بساز

هایی رو پیدا کنه که بهش به افرادش آموزش بده که چطور ازش استفاده کنن یا آدم

واردن ولی خوبیش این بود که این دانش خیلی گرون نبود.چون لکی دانشجو وجود 

 کردن و خیلی باهاش آشنا بودن.یها از لینوکس استفاده مداشتن که مدت

 اریک ریموند:         

اگه به منحنی استفاده وب سرورها ناگه کنید، آپاچی همش داشته سهم بیشتری از بازار رو 

زده و علتش اش ضرر میclose sourceهای آورده. یکسره داشته به رقیببدست می

مسترها واقعا نیاز دارن . اکرهایی رو که وبپذیرترهپذیرتره، گستردهتره و انعطافاینه که مطمئن

های کنه. و ترکیب آپاچی و لینوکس راهش رو به تعداد بسیار زیادی از شرکترو می

 تجاری باز کرده. 
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  جایی که لینوکس ترکوند!!!!
 

BRIAN BEHLENDORF             

ن دلیله که شه. و به همیبهتر اجرا می FreeBSDآپاچی احتماال روی لینوکس و 

ها هنوز بیشترین مشارکت رو در تولید آپاچی عاملهای مربوط به این سیستماکمیونیتی

هایی بودن که تامین کننداگن خدمات اینترنت عاملها سیستمداشتن. و این که این

کننداگن خدمات اینترنت خیلی از آپاچی و تامینا شروع به استفاده از اون کردن. شدید

داد لکی اکرهای متفاوت بکنن که بعضی از چون بهشون اجازه میخوششون اومد 

سایت کردن. مثل این قابلیت که هاست بیش از یک وبسرورهای تجاری وب نمی

هزار اکربر داشته باشه و 40باشه و  ISPروی یک دستاگه باشن که به وضوح  اگر آدم یه 

برای آدم مهم سایت داشته باشن یه مقدار همشون بخوان برای خودشون وب

 شه. می

 

هایی بود که تخصصشان یکی از عوامل کلیدی در رشد لینوکس، به وجود آمدن شرکت                
از همه  Red Hatافزاری های نرمتوزیع و پشتیبانی خود سیستم عامل بود. از میان این شرکت

 تر است. معروف

 

                     Red Hatره، داستان اون چی لینوکس بشمار میهای یکی از توزیع

 بوده؟
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DONNIE BRNES      :    

Red Hat های مارک یوونیگ شروع شد. به عنوان یکی از محصولMarc Ewing  وقتی

خواست که کمی بهتر باشه پس شروع کرد و توزیع لینوکسی میاکر می IBMکه داشت توی 

شتری صرف نگهداری توزیع لینوکسش کرد با لینوکس ور رفتن. بعد دید داره وقت بی

. اینجوری شد که یجورایی خودش یه توزیع رو IBMکنه تا صرف پروژه جدیدش توی می

فروشی  آشنا شد که اون موقع شرکتی به اسم کتاب Bob Youngشروع کرد. بعد با باب یانگ 

ACC ه تا خواست چیزی رو بفروشه که بیشتر مال خودش باشکرد. باب میرو اداره می

دونست که توی محصوالی آدمای دیگه رو. اکر بازاریابیش خوب بود. مارک هم می

بازاریابی به کمک احتیاج داره چون توی بحثای فنی خیلی وارد بود این شد که باهم 

متحد شدن. ما در واقع توی آپارتمانی شروع به اکر کردیم که  مارک یووینگ توش زندگی 

یی خونه ترکید و خونه همسایه پایینی رو آب برداشت. اونجا بود که کرد. بعد یه روز دستشومی

ساکنان آپارتمان فهمیدن ما اونجا یه شرکت راه انداختیم و تصمیم گرفتن بندازنمون 

  بیرون. یه هفته وقت داشتیم اولین دفترمون رو پیدا کنیم و کردیم.

 نقش نت اسکیپ در مهم کردن لینوکس
 

 یموند:اریک ر              

و به این پرداخته  The Cathedral & the Bazaarیه مقاله نوشتم به اسم لکیسا و بازار 

رو  "سورساپن"کنه. حتی اونموقع هنوز اسم سورس چجوری اکر میبودم که اپن

افزارهایی با افزار های آزاد. و گفته بودم که چرا ما تونسته بودیم نرمگفتیم نرمنداشتیم و می

افزار رو زیر پا نهایت باال رو تولید کنیم با اینکه مدام داشتیم قواعد مهندسی نرمبی کیفیت

کردن برنامه رو توضیح developeسازی یا ذاشتیم. فرق بین دو روش متفاوت برنامهمی
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که من  closed development styleدادم. یکی روش سنتی بود یا همون می

تک اهداف رو . توی این روش آدم باید تکاسمش رو گذاشته بودم روش لکیسایی

های پروژه کوچکی داشته باشه که با داشتن اختیارات سلسله مراتبی باهم توضیح بده و گروه

کنن و باید دوره انتشار محصولش هم طوالنی باشه. از طرف دیگه اتفاقی که دیدم اکر می

امتمرکز و شبیه یه بازار واقعی افته، روش خیلی فرد به فرد و نداره برای دنیای لینوکس می

بود، که فواصل انتشار خیلی کوتاه بود و دائما از نظرات آدمایی که خارج از پروژه بودن بهره 

 برد. می

 بروس پرنز:               

ها اولین شرکت بزرگی بودن که به اینه که اون Netscape’sدلیل اهیمت نت اسکیپ 

ا سیگنوس رو برای ارائه پشتیبانی داشتیم ولی واقعا دنیای اپن سورس اومدن. البته م

سورس شد که یجوری با نت اسکیپ اصال برای این اپنچندان تجارتی در اکر نبود. 

داد دیگران داد. ولی اجازه نمیکه داشت اینترنت اکسپلورر رو بیرون می مایکروسافت بجنگه.

 ه هماکری کنن. های دیگداد شرکتمتن اون رو داشته باشن. اجازه نمی
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FRANK HECKER           

 )مهندس سابق نت اسکیپ(

افزارهای مارو کردم. تصور خوبی داشتم که چرا مردم نرممن در بخش فروش اکر می

افزارهای ما در برابر محصوالت رقیب در بازار موفق خرن و چه چیزهایی الزمه که نرممی

افزارهای ما با دیدیم که با گذشت زمان نرمباشن. در هر حال مسئله این بود ما می

افزارهای دیگه به خصوص مایکروسافت در رقابت بود. با گذشت زمان قیمت محصوالت نرم

شد چون بقیه داشتن محصوالتشون رو رایاگن یا با بهای کم بیرون ما باید کمتر می

 دادن. می

 اریک ریموند:             

کردن زار مرورگر رو به دست بگیره و از اون برای منحرفاونا میترسیدن مایکروسافت با

هاست استفاده کنه و به محض اینکه که وب وابسته به اون HTMLو  HTTPاستانداردهای 

تونستن از اون داشتن اکربر تبدیل کردن بعدش میاون استانداردها رو به ابزار نگه

ها هم جایی بود ررون کنن. بازار سروتسلط استفاده کنن تا نت اسکیپ رو از بازار سرورها بی

 که نت اسکیپ ازش پول اصلیش رو در میاورد. 

 

FRANK HECKER            

افزارهامون رو توی بازار زنده نگه داریم رو آدم های اکفی برای اینکه بتونیم نرم

کد برنامه نقش بزرگی برای انتشار سورس نداشتیم. مقاله لکیسا و بازار بریک ریموند

کردم. یه مقاله کدها فکر میاسکیپ داشت. البته از قبلش داشتم به منتشر کردن سورسنت

نوشتم و توش ارجاع دادم به مقاله لکیسا و بازار. قصدمم این بود که یه بحث جنجالی بندازم 
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کد رو منتشر کنیم. اسم مقاله رو هم گذاشتم: توی نت اسکیپ که چرا باید سورس

خواست اینو جا عنوان می« اسکیپاسکیپ به عنوان محصولی از نتکد برنامۀ نتسورس»

تونیم در تهیۀ محصول استفاده کنیم بلکه خودش هم کد نه تنها ازش میسورسبندازه که 

ها و مردم دیگه بتونن ازش استفاده کنن. چیزی که مشتریشه ! یه محصول حساب می

اید محصوالتمون رو توی این فضا بعد فکر کردم خب الیسنسش رو چی بذاریم؟ چطور ب

کد رو منتشر کنیم اونا چه اکرایی بفروشیم؟ به رقبا ناگه کردم، مخصوصا مایکروسافت، اگر سورس

 کدها علیه خودمون استفاده کنن؟ ممکن بود بکنن؟ آیا راهی بود که از همین سورس

 اریک ریموند:          

 گذاران رو به ما داداعتماد سرمایهاز اینجا به بعد دیگه جریان اصلی توجه و 

 

FRANK HECKER            

گذاران یکی از بنیان Mark Andreessenیه نسخه از مقاله رو دادم به مارک اندریسن 

 Jimنت اسکیپ اون زمان بود. اونم پخشش کرد و رسید به دست جیم بارکس دیل 

Barksdale کد نت اسکیپ رو دارن سورس . بعد از مدتی هم اونا اعالم کردن که قصد

افزارهای آزاد که بعدا گفتن منتشر کنن! و اینجوری نت اسکیپ توجه عمومی رو به نرم

 سورس رو جلب کرد. و سیستم عامل لینوکس در اکنون توجه قرار گرفت. اپن

 لری آگوستین:         

ن ازش پول تونکردن نمیکردن مجانیه. فکر میمردم فکر می freeگفتیم وقتی می

افزار نرمدربیان یا اونو بفروشن که تصور اشتباهیه. می خواستیم این مفهوم رو برسونیم که 

سورس رسیدیم. . یه جلسه گذاشتیم و به مفهوم اپنآزاد یعنی اینکه کدش در دسترسه و بازه

 زنگ زدیم به لینوس گفتیم خوشت میاد ازش یا نه؟ براش جالب بود و خوشش اومد. 
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سورس به از طرفی هم ریچارد استالمن به طور رسمی اعالم کرد که با خونده شدن اپن                   
افزارهای آزاد کامال موافقه. چون هدفش از آزادی این بود که مردم برای همکاری باهم و جای نرم

سورس ه اپنها آزاد باشن و این برای کیفیت زندگی همه مهمه. و اومدن گفتن کتشکیل کامیونیتی
 ده:تا حق مشخص رو به شما می9

 

 بروس پرنز:                  

 توزیع مجدد و آزاد-1

افزارش رو ربطی به قیمت نداره. به معنی آزادیه. آدم باید آزاد باشه که بتونه نرم freeآزاد یا 

ی شه بابت های دیگه توزیع کنه. در واقع رایاگن بودن یه تاثیر جانبیه. مدوباره بین آدم

 توزیع مجدد پول گرفت یا نگرفت. 

 کددر دسترس بودن سورس -2

 PCکد همراهش باشه که بشه برنامه رو نگهداری کرد. مثال اگر بخوان از باید سورس

 افزار رو تبدیل کنن.استفاده کنن باید بتونن نرم Macبجای 

 اکر اشتقاقی هم باید مجاز باشه-3

Derived Works have to be possible 

افزار شما رو کسی گسترش بده باید قادر باشه که نتیجۀ اکر رو توزیع کنه. یه اگر قرار باشه نرم

 کد مولف هستشرطی هم درباره یکپارچگی سورس

 کد مولف یکپارچگی سورس-4
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تونه یه جورایی نام خودش رو حفظ کنه. و اگر شما تغییری ایجاد کردید ممکنه می گه مولف می

باشید اسم برنامه رو تغییر بدید یا تغییراتتون رو خیلی واضح مشخص کنید که تغییراتتون به  مجبور

 حساب مولف گذاشته نشه

 ها باشهها و گروهنباید تبعیضی بین آدم -5

 های اکری باشهنباید تبعیضی بین زمینه -6

 ده کرد. افزار باید بشه چه در تجارت چه در مدارس استفااش اینه که از نرممعنی

 الیسنس باید قابل توزیع باشه -7

ای بدم و در این صورت من باید قادر باشم که این الیسنس رو به شخص دیگه

 الیسنس باید باز هم، اگه اون شخص اون رو به شخص سومی بده، اکر کنه

 به یک محصول مشخص باشه نمی شه الیسنس مخصوص-8

تونه بگه که ع کرده باشم الیسنس نمیافزارم رو روی سیستم ردهت توزیاگر من نرم

 توزیع کرد.  Debianیا  SuSEهای شه این رو روی سیستمنمی

 افزارهای دیگه رو محدود کنهتونه نرمالیسنس نمی -9

تونه بگه ای منتشر کنم، الیسنس نمیافزار دیگهبا نرم CDاگر من این رو روی یک 

 شه برنامۀ من رو توزیع کنیننمی اون برنامۀ دیگه هم باید آزاد باشه وگرنه

 اریک ریموند:           

های داده به این جمع اضافه شدن! اواخر ژوئیه و اوایل یه اتفاق دیگه این بود که پایاگه

و دیگر  Sybaseکنه . و همینطور هاشو به لینوکس حمل میاوت بود که اورالک اعالم کرد برنامه

  رو اعالم کردن. سازنداگن مهم پایاگه داده این
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 لری آگوستین:                   

سورس زیاد شدو کسایی مثل سیسکو ، شرکت ها و مشتریان اپنرفته رفته لیست مخاطب

گذارها جلب شد. عکس شدن. باالخره توجه سرمایهدات اکم داشتن وارد این لیست می

 ورس داشت اتفاقاییسلینوس روی مجله فورچون چاپ شد و این یعنی توی اپن

تونستن نادیده بگیرن و از دست من که مدام بهشون سر گذارا نمیافتاد. دیگه سرمایهمی

 زده بودم خسته شده بودن. آخرش به این نتیجه رسیدن که سرمایه گذاری کنن.

 

 اریک ریموند:           

ون ها از لینوکس کنه. امایکروسافت داره از لینوکس برای دفاع از خودش استفاده می

ها انحصار رو در دست ندارن چون اصوال برای اثبات این ادعا استفاده کردند که اون

ها رو از موضع برتری که دارن پایین بکشه. بحث خیلی تونه هر لحظه اونلینوکس می

جالبی بود. یه ادعای اکمال غلط انداز، چون به هیچ وجه پاسخی به این اتهامات نداد که 

ها زرنگی قبال مشغول قلدر بازی و دیگر اکرهای غیررقابتی بودن. ولی اون هااون

  کردن و البته در این مورد، قاضی زیر بار نرفت.

 

درباره میلیاردها دالر ثروتی که از ساختۀ تو دراومده و چیزیش مستقیما به تو نرسیده چه              

 احساسی داری؟

 :لینوس توروالدز               
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رسید. یعنی دادم اونجوری هم هیچ پولی بهم نمیاگه من لینوکس رو به همه نمی

های تجاری وجود خوام بگم این یه موقعیت بدون باخته. این مسئله که لکی شرکتمی

شون رو روی دارن به این معنیه که لکی آدم مرتبط با لینوکس هست که قبال وقت اضافی

گیرن. ی اکری که دوست داشتن بکنن پول میکردن و حاال برالینوکس اکر می

ها خواستم اونکنه که من به هرحال میاین مسئله از این جهت به من کمک می

 روی لینوکس اکر کنن.

 

 ریچارد استالمن:             

لک پروژه گنو در واقع یک هک بزرگه. اکری بزرگ از سر هوشمندی شورشی و 

عه. من فقط به دنبال بهتر کردن هستم. ولی به گوشانه برای بهترکردن جامبازی

 روش هوشمندانه 

 

 

  

 شما لینوکسی؟

 

 حاال هر چی، امرتون؟؟!!

 

ها شدین نماد لینوکس؟ مثال این چی شد که شما پنگوئن

شاه که کارتونشم دارین. ها چشون بود؟ یا فیلمینیون

تر، چرا هر چی جک و جونوره شده نماد اصال یه سوال کلی

ذارن؟ ما به این نویسی؟ چرا یه هیوالرو نمیبرنامهزبان

مگولی!!!!گوگولی  
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اییییییییییش. نخیرم. یه روز لینوس مارو توی 

وحش دید و عاشقمون شد و یه نوع پنگوئن به اسم باغ

tux رو که چاق و خوشحاله رو گذاشت روی لینوکسش 

 
Oh my GOD 

 چه خفن، خیلی تعجب کردم تو قیافمم معلومه؟

 چقد پنگوئن خوشگلی شما!!! لینوس حق داشته ها!

 پسر امروز چند شنبه اس؟

 

شنبه است دیگه. چطور؟هشت  

 
ها مخ شنبهتوی هشتعارضم خدمتتون که ما 

 زنیمنمی

 
 اونوقت بر چه اساس؟

 
 بر اساس اصل خودم. اصل خرها.

 دلیل از این باالتر؟
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 عاملتر به سیستمنگاه کمی فنی
عامل  توروالدز در ابتدای داستان اشاره کرد، لینوکس یک سیستمطور که لینوسهمان

شما را مدیریت افزارهایی است که کامپیوتر عامل شامل نرمکامپیوتری است. یک سیستم
جرا کنید. و  چندین ویژگی دارد که اهای خود را روی آن دهد برنامهکند و اجازه میمی

 شود:به آن اشاره می

یعنی وقتی کامپیوترتون شود )افزارها: وقتی که لینوکس بوت میشناسایی و تنظیم سخت

و...( و  کارت شبکه،  CPUاندازد )مثل ، به اجزاء سیستم شما نگاهی میکنین(رو روشن می
افزارهای ها( و مواردی که نیاز به دسترسی به این سختافزارها ) درایورها و ماژولبعد نرم

 کند.خاص را دارند لود می

افزار در واقع هر چیز فیزیکی است که بتوانیم به آن دست بزنیم، مثل رم، هارد سخت
 دیسک و...

ار را اجرا کند و از باید همزمان چندین ک عاملها یا فرآیندها: سیستممدیریت پروسه
دسترسی پیدا کند و چه زمانی باید این  CPUطرفی تصمیم بگیرد که کدام باید به 

کردن، و های برای شروع، متوقفعامل باید راهچنین سیستمدسترسی صورت بگیرد. هم
 ها را ارائه دهد.تغییر وضعیت فرآیندها و پروسه

هایی که نیاز به ( باید به برنامهگیم چیهجلوتر می) swapش مدیریت حافظه: رم و بخ
گیرد که چگونه به حافظه یا عامل این تصمیم را میحافظه دارند، داده شود. سیستم

 را مدیریت کند.همان مموری درخواست بدهد و آن

 عامل باید راهی برای دسترسی به سیستم را برایدادن یک رابط کاربری: یک سیستمارائه
 shellکنند، چیزی دارند به اسم هایی که از لینوکس استفاده مییوزر ایجاد کند. سیستم

نویسم و برنامه یا دستورات را می shell. در واقع برای کار با سیستم لینوکس، ما درون 
کنیم. اشتباه نکنید! برای اینکه از لینوکس استفاده کنید لزوما به این معنی نیست اجرا می
، رابط ubuntuهای مختلفی، مثل استفاده کنید. این روزها با آمدن توزیع shellاز  که باید

و دستورات یا به  shellتوان بدون داشتن دانش استفاده از های گرافیکی دارند که می
ها، از لینوکس استفاده کرد. درست مثل چیزی که در ویندوز شاهد اصطالح کامندالین
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شوید و کارهایتان را کنید و وارد یک محیط گرافیکی میمیآنیم! یعنی ویندوز را نصب 
و  shellدهید. ولی قدرت استفاده از لینوکس، همین داشتن دانش استفاده از انجام می
کنند و به لینوکس پشت ها از این بخش فرار میهاست. البته بیشتر مبتدیکامندالین

شوید، استفاده از آن قدرت شیرینی  کنند. اما مطمئن باشید اگر مفهومی آن را متوجهمی
 دهد.به شما می

ها و دایرکتورها عامل، مالکیت و دسترسی به فایلها: در واقع سیستمکنترل فایل سیستم
 کند.)فولدرها(ی موجود را کنترل می

ها ها(: ایجاد یوزر اکانت)شناسایی آن هاایجاد دسترسی برای کاربران و احراز هویت آن
کند تا بتوانند های کاربری را از هم جدا میوده برای کاربران. کاربران و گروهو تعیین محد

های مربوط به خودش دسترسی داشته باشد و یا فرآیندها و پروسۀ هرکس به فایل
 خودشان را انجام دهند و کنترل کنند.

یکی های گرافارائه امکانات مدیریتی: در لینوکس شاید صدها یا هزاران دستور و پنجره
ها، مدیریت شبکه، کردن یوزرها، مدیریت دیسکچون اضافهوجود دارد تا کارهایی هم

 ر کلی ایجاد امنیت و مدیریت کامپیتورتان را فراهم کنند.افزار، و به طونصب نرم

ه انواع های ورودی، و ارائها: برای استفاده از چاپگرها، رسیدگی به پیاماندازی سرویسراه
های زیادی در عامل انجام شود. سرویسشبکه و... باید در سیستم خدمات مربوط به
 شود.لینوکس اجرا می

 گذارد. ها را در اختیار میکردن این سرویسهای زیادی برای اجرا و متوقفلینوکس راه

های مختلف نویسی و الیبررینویسی: طیف وسیعی از ابزارهای برنامهابزارهای برنامه
 ها موجود است. فزارها و اپلیکیشنابرای ساختن نرم

های لینوکسی را مدیریت کند، باید بدانید که هر خواهد سیستمبه عنوان کسی که می
شود با استفاده از رابط گرافیکی کند. با اینکه بسیاری از کارها را میبخش چگونه کار می

برای کسی که  shellها در انجام داد ولی فهم و دانستن دستورات یا همان کامندالین
 رود.ه شمار میهای لینوکسی را دارد یک "باید" بمدیریت سیستم
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شود، به شکل زیر یهای بزرگ استفاده مهای پیشرفته لینوکس که اغلب در شرکتویژگی
 است:

 virtualizationبندی(، )خوشه clusteringچون کارهای پیشرفته لینوکس، هم
 Real-time computingپردازش یا رایانش ابری(، ) cloud computingسازی(، )مجازی

کردن اصطالحاتی که مال ما درنگ! برای همینه که توی صفحه اصلی، گفتم از ترجمهیا رایانش بی)

سازی تخصصی( بیشتر در )ذخیره specialized storage(، آید!نیستند خوشم نمی
 شود. ها استفاده میشرکت

 

 

 

وکس گذاشتید، حتما گذرتون به ویندوز مایکروسافت یا مک افتاده اگر تازه پا به دنیای لین
 ها اشاره شده است:است. اما فرق اساسی که با لینوکس دارند در زیر به آن

 ،عامل استفاده شده است را ببینیدتوانید کدهایی که برای ایجاد سیستمنمی

اتی که از آن دارید تغییر توانید سیستم را مطابق نیازهای خودتان و انتظار بنابراین نمی
 دهید. 

ها چک کنید. راحت بفهمید که ایراد کار از کجاست توانید کدها را برای پیداکردن باگنمی
توانید یاد بگیرید که تر نمیخورد. و از همه مهمیا اگر مشکل امنیتی دارد از کجا آب می

 کند. یک کد چگونه کار می

عامل وصل کنید تنها به زارهای خودتان را به سیستمافممکن است به راحتی نتوانید نرم
 خواهد این انحصار را حفظ کند!عامل شما میاین دلیل که سازندگان سیستم

خوامم افزار بشم. نمیخوام دولوپر نرممن که نمیشاید پیش خودتان بگویید چه اهمیتی داره؟ 

 عاملم رو تغییر بدم.شه سیستمببینم که چطوری می

 یا؟های دیگه هست عاعاملچه فرقی بین لینوکس و سیستم
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های دیگر که با شما باشد. اما حقیقیت این است که بسیاری از افراد و شرکت شاید حق
سورس و بعضا افزارهای اپنپیشگام خالقیت و نوآوری هستند از این امکانات و نرم

 کنند، مثال گوگل، فیسبوک و...رایگان استفاده می

حال استفاده از آن  از طرفی الیسنس ویندوز رایگان نیست و اکثر ما به طور غیرقانونی در 
 Licenseهستیم. مثال هنگام نصب ویندوز کافی است قبل از زدن تیک گزینه 

Agreement کند را بخوانید! به طور وحشتناکی اشاره میحوصله به خرج دهید و متن آن
 کنیم. به کلی از کارهایی که نباید بکنیم و می

افزار به شما فروخته شده است نه در بخشی از بندهای آن اشاره شده: الیسنس این نرم
توانید خودتان از این افزار. یا مثال در جایی دیگر اشاره شده است که فقط میخود نرم

 ک کامپیوتر، نباید به کسی آن را بدهید و...هم تنها بر روی یافزار استفاده کنید آننرم

ر این دنیا و هم در اگر جزء اقیلیتی هستید که الیسنس را پرداخت کردید، مطمئنا هم د
 ( فقط دست مارم سر پل بگیرید!آن دنیا رستگارید! )

 

 

 

 

خواهم بگویم استفاده از مایکروسافت بد است و اخ! هنوز هم که هنوز است در کل نمی
دی و اتوکد و... در محیط لینوکس تریچون فتوشاپ، یا سیویلافزارها همبسیاری از نرم

ن وجود دارد. مثال بجای وردآفیس، چیزی هست به اسم وجود ندارد. البته مشابه آ 
LibreOffice ،؛ یا بجای فتوشاپGimp  وجود دارد ولی به هیچ عنوان به کاملی فتوشاپ

گوی بخشی از نیازهای کاربران افزارهای اصلی در ویندوز نیست و تنها پاسخو یا نرم
گرا نی که هست مصرفاست. شاید ورود به دنیای لینوکس کمک کند تا بیشتر از ای

 نباشیم. و چیزهای جدید را تجربه کنیم.  

مثال کیلی  واالن الیسنس شو داری؟ خوای بگی تو خب که چی؟ می

 کیلی فارسی بلد نیستی؟
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کنند، پس به افراد های بزرگی از لینوکس استفاده میها و کمپانیاز طرفی چون شرکت
های لینوکسی کار کنند و بیشتری نیاز دارند که این مهارت را داشته باشند که با سیستم

 را مدیریت کنند.  هاآن

 

 

 

 

را خوانده باشید، فهمیدید که لینوکس مستقیما اشاره به کرنلی دارد که لینوس  اگر داستان
 گنو/لینوکستوروالدز ساخت و هر سیستمی که از این کرنل استفاده کند، اصطالحا به آن  

 گویند. می

ها را هم گنو تولید افزارها و یا بهتر بگوییم پکیجتوروالدز ساخت و نرمحاال کرنل را لینوس
ها را کنار هم بگذاریم و کامپایل کنیم، یک بود. پس به زبان ساده اگر اینکرده 

عامل خواهیم داشت. یعنی اینجوری هر کسی توانایی این را دارد که یک لینوکس سیستم
هایی که هر کسی برای خودش مطابق نیازش برای خودش بسازد. به این لینوکس

 ( distroگن ولی عامیانه بهش میمند. )نا" میdistributionسازد، "توزیع" یا "می

، یک شرکت سفت distroها ساختند. یعنی پشت یک ها را شرکتdistroبعضی از این 
است.  distroها و سایر موارد آن کردن پیکیجو سخت نشسته و مدام در حال آپدیت

چسبد. به آن می Enterpriseآید، یک کلمه می distroوقتی بحث شرکتی پشت یک 
زنیم، اونجا هم همین ساخت حرف می Red Hatای که شرکت رد هت یا distroثال جلوتر در مورد م)

 کلمه به لینوکسش چسبیده!(

و... به این ترتیب لینوکس خودشان  Debianو  Red Hatچون های مطرحی همشرکت
 داریم. distroرا از پایه ساختند. در حال حاضر کلی 

 توزیع لینوکس چیه؟
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مل کار چندان آسانی نیست، چون جدا از اینکه باید عادر واقعیت ساختن یک سیستم
ها تالش کنیم، بحث پشتیبانی آن هم کردن و کنار هم قراردادن پکیجبرای کامپایل

ای آپدیت شد باید تست کنیم و بعد ارائه کنیم و کلی کارهای هست. یعنی اگر برنامه
 دیگر.

 

 

 

 

)دبیان(، کمی  Debianد داشت، مثل هایی که وجوdistroها همین چرا، بسیاری از شرکت
های دنیای اپن سورسه که اینم یکی از مزیتخودشان را ارائه کردند. ) distroتغییر دادند و 

های distro( در واقع با اینکار بعضی از تونی هر چیزی رو مطابق نیازت تغییرش بدیمی
بر  ubuntuمحبوب distroهای دیگر شدند. مثال distroگیری و تولد محبوب، پایۀ شکل

 است.ساخته شده  Debianپایۀ 

ها به کل تولدشان برای مصارف خاص و مشخصی بود. مثل: distroدر این بین برخی 
KNOPPIX ،Gentoo ،Mandrake   که بعدها به اسمMandriva .تغییر کرد 

ود عامل نبگیری لینوکس تنها یک سیستمخواهم پیاز داغ ماجرا را زیاد کنم، اما شکلنمی
ای وجود و نیست. اگر داستان را دنبال کرده باشید، متوجه شدید که پشت آن فلسفه

 دارد. آن هم فلسفه آزادی. 

 

 

 

 

میریییییم ما حاال ینی چی؟ راهی نداره؟ ما می

میرممی  

لینوکس اگر رایگانه پس ملت پول و درآمدشون رو از کجا در 

 میارن؟!
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ه در طور ک. همانمطرح شود freedomبا  freeجاست که باید تفاوت بین دو واژه این
ا باشد امسورس می، درست است که لینوکس اپنسورس گفته شدهبندهای تعریف اپن

کدها در دسترس هست اما لزوما به معنای رایگان بودن نیست. و این یعنی سورس
کد ممکن است خود آن "پولی" باشد. یعنی در این بین ممکن است خود فروش سورس

عالوه بر این  کرد.  Red Hatهم یک محصول به حساب بیاید. مثل کاری که شرکت 
 گیرند.می ینهدهند هم هزها بابت خدماتی که ارائه میشرکت

 Debianتا   Red Hatاز 
 

 

 

 

 

 

 

Red Hat  به چند دلیل محبوب شد: 1990در اواخر سال 

 بود.  RPMهای package managmentیکی استفاده از 

اش بود. یکسری سواالت ساده را پاسخ ، آسانی نصبdistroشدن این دلیل دیگر محبوب
 دیفالت دارد. هایدهید که در بیشتر اوقات هم گزینهمی

دلیل دیگرش استفاده از محیط گرافیکی بود. با این کار یوزرها دیگر نیازی نداشتند که 
کامند یا دستوری را یاد بگیرند تا بتوانند از لینوکس استفاده کنند. در محیط گرافیکی 

توانست تاریخ و زمان، و کارهای پایه و اولیه خودش ابزارهایی گذاشته شد که یوزر می
 انجام دهد. را

 خب این اسمای کج و کوله چیه؟

سورس و ره جاییه که از اپنالخدونم! اسم دوتا شرکت یا بامن می

 دنیای لینوکس شروع کردن پول دراوردن و خدمات دادن
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که انیمحبوبی برای هر دو قشر شد. هم برای کسRed Hat ،distroهای زیادی بود که سال
کردند و هم برای کسانی که عالقمند به دنیای لینوکس بودند. به تدریج  ای کار میحرفه

رز این شدند باعث شد مشد و افراد بیشتری وارد آن میکه دنیای لینوکس گسترده می
هم کار قبلی را رها کرد و بجای Red Hatبروند.  Red Hatا به جایی فراتر از جنبش و فض

 . Fedoraو  Red Hat Enterpriseعامل را توسعه داد: آن شروع کرد و دو سیستم

میلیارد 1سورسی بود که به درآمد ساالنه بیش از این شرکت اولین شرکت اپن 2012سال 
 Red Hat Enterprise Linuxش محصوالتی در حوزه دالر رسید. این درآمد را از طریق فرو

 بدست آورد. RHELیا به اختصار 

ها )کامپیوترهای شخصی( های دیگر تمرکز خودشان را روی دسکتاپdistroبا این حال، 
هایی کار ها و برنامهبیشتر روی ویژگی Red Hatیا مشاغل کوچک گذاشته بودند. اما 

 لت نیاز بود. وکارها و دوکرد که برای کسبمی

Fedora 
را ارائه کرد  Fedoraای به نام distroرا عرضه کرده بود، اما  Red Hat ،RHELبا اینکه 

خواستند از لینوکس برای مصارف شخصی و رایگان استفاده کنند و از برای کسانی که می
 داران لینوکس نگه دارد. طرفی بتواند این شرکت را در کامیونیتی دوست

Fedora  ها با آخرین تکنولوژی افزاری را دارد. بسیاری از اینهزار پکیج نرم 16بیش از
سورس در دسترس هستند. به عنوان یک کاربر یا یوزر، شما قادرید از آخرین نسخه اپن

 )سرور( یا دسکتاپ و کارهای دیگر به رایگان استفاده کنید.  serverآن برای 

ست با آخرین تکنولوژی پیش برود، پس خیلی با تمرکزش بیشتر بر این ا Fedoraچون 
افزارها یا انجام یکسری کارها، باید کارهای ثبات نیست! بنابراین برای اجرای بعضی از نرم

 افتادن کارتون انجام بدید.تری هم برای به راهاضافی

ید های جدبسیاری از اپلیکیشن Red Hatحال نباید به آسانی از این توزیع گذشت، با این
هایی که برای کار توانید مهارتمی disrtoکند. با کارکردن با این تست می Fedoraرا در 

 هست را بدست آورید.  Red Hat Enterprise Linuxهای با بعضی ویژگی
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توانسته  ubuntuای به نام distroهای اخیر محبوب است اما در سال Fedoraبا اینکه 
 محبوب شود.  Fedoraبیش از 

Ubuntu  بر پایۀdistro  محبوبDebian  ساخته شده است. و نسبت بهFedora  از ثبات
ساخته شده، که  Debianهای دیگر بر پایۀ distroبیشتری برخوردار است. بسیاری از 

د توزیع فعال وجو 130پیدایشان کنید. بیش از  distrowatch.comتوانید در سایت می
ها این Debianهای محبوب برپایۀ distroاز  هستند. بعضی Debianدارند که برپایۀ 

من برای اولین بار که وارد دنیای لینوکس شدم از ) Linux Mint ،elementary OSهستند: 

( و رهبیشتر برای امنیت بکار می) Zorin Os  ،LXLE ،Kali Linux(، این توزیع استفاده کردم!
 Ubuntuش بخاطر پیدای Debianهای دیگر. ولی محبوبیت بیشتر بسیاری از توزیع

(ubuntu .بود ) 

کند و برای بسیار ساده است. از محیط گرافیکی خوبی استفاده می distroنصب این 
 play storeازار برای اندورید یا یه چیزی مثل بدهد. )افزارها را پیشنهاد مینصب، برخی نرم

 ( افزارهایی رو برای دانلود گذاشتهداره که نرم

کنید و از آن استفاده   load به صورت الیو یا فلش CDرا روی ubuntuید توانحتی می
تواند بوت دی میشود که کال از روی سیهایی گفته میلینوکس الیو به لینوکس کنید.

کنید   saveتوانید انجام دهید. و اگر هم بخواهید چیزی را شود و همه کارهایتان را می
افزاری خورد که اگر یک سختتر به این درد میدیگه نیاز دارید. بیشstorageبه یک 

خواهید به هر دلیلی دارید که دچار مشکل شده است اینطوری تست کنید، یا می
 جا کنید. عامل خودتان را جابهسیستم

 

 

 

 

 برای شروع چی بزنیم؟ 

ره دیگه کنه میها! االن قهر مییعنی چی؟ خانواده اینجا نشسته

گه. شما به دل نگیر. منظور اینه از چه توزیعی شو نمیادامه

 استفاده کنیم؟ اونم برای شروع؟
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آید این است که با چه گذارید، اولین سوالی که پیش میوقتی پا به دنیای لینوکس می
distro  ا شروع کنم؟یا توزیعی کار ر 

و...( را انتخاب  7یا  10ها )مثال خواهید از ویندوز استفاده کنید، یکی از ورژنوقتی می
کنید. ویندوز مشخصا توسط یک کمپانی )مایکروسافت( تولید کنید و نصب میمی
عامل  های مختلف این سیستمنیست. و مردم روی بخش شود اما لینوکس اینگونهمی

 کنند.کار می

ها را داریم، اما چیزی که مطرح است این است که باید بدانیم که  distroیایی از ما دن
( استفاده کنیم و  ترای شخصیکامپیوخواهیم از لینوکس روی دسکتاپ کامپیوتر )گاهی می

هایی که برای سرور هستند رابط گرافیکی نداشته گاهی روی سرور. مثال ممکن است آن
 باشند.

ها مثل مدیریت بسته یا ها مشابه یکدیگرند و در بعضی بخشدرصد توزیع 70در واقع 
های عاملطور که ریچارد استالمن اشاره کرده، سیستمپیکیج منیجمت فرق دارند. همان

ها در distroاز  ها نیستند. حاال فرق بعضییونیکسی )مثل گنو/لینوکس( چیز جز بسته
که   هاییdistroکند ولی اده میاستف RPMاز  Red Hatهاست. مثال مدیریت این بسته

کنند. برای استفاده می dpkg، از مدیریت بسته از ubuntu)دبیان( مثل debianمبتنی بر 
نشید، برای شروع یکی را انتخاب کنید و بعدها  distroهمین خیلی درگیر انتخاب 

 توانید عوض کنید. می

اش از این هم به دالیل کنیم. پیششروع می ubuntuبرای همین ما در این کتاب از  
ها کنید مشکلی با بحثهای دیگر استفاده میdistroاشاره شده. با این حال اگر از 

 نخواهید داشت.

 

 

 

 

ای تونن جوجهشم؟ مصال زن و بچم میکاره مییبا لینوکس چ

خورین رو بخورن؟که شما آدما می  
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بسیاری از مشاغل مهندسی، شاید لینوکس را در کنار کارهای دیگرشان و برای اجرای 
لینوکس در دنیای امروزی با شدت کنند. با این حال، استفاده از هایشان استفاده میایده

آید. با این های کاری زیاد هم به طبع به وجود میزیادی رو به افزونی است. پس زمینه
 حال، مشاغلی که به طور مستقیم به لینوکس اشاره دارند: 

نویسی روی لینوکس، آموزش، مهندس شبکه، افزار، پشتیبانی سیستم، برنامهمهندس نرم
 و... LAMPبا متخصص سرور، کار 

را شرکت کنید، بسیاری از  Lpicهای خواهید آزمونراست! میاگر مشخصا و یکنکته: 
 . عزیزافراد در سطح اینترنت به رایگان در حال آموزش این آزمون هستند. مثال جادی

کردن با لینوکس! و همینطور استفاده روند پیشرفت این کتاب به سمت دست و پنجه نرم
ها گفته خواهد ا و ... خواهد رفت. با این حال برخی مطالب مربوط به آزموناز آن در دنی

 شد. 

 cook bookرو بدن که این کتاب یه  lpicاینو گفتم برای کسایی که صاف میخوان برن فقط آزمون )

 نیست که بتونید اون آزمون رو بدید، منابع زیادی توی نت هست که بیشتر به کمکتون میاد.(

 

 

 

د بیا فک و فامیلتو جمع کن ببر آبرومون رو بردن ای بابا. بل

 نیست سوالشم درست بنویسه. مصال آخه یا مثال؟

 شما به گُندگی خودت ببخش. هیوالن. ندیدن دیگه. 

ه؟نیا  گی اصل کاری روحوصلم سر رفت. می  
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 نوکسنصب لی
اند، پس مراحل نصب های مختلف ساخته شدههای مختلف توسط شرکتdistroچون 

ای که distro. )مسئله شاید خیلی جدی نباشه! هر هم ممکن است تفاوت داشته باشد
دستتون بیاد و دوست داشته باشید نصب کنید، کافیه یه سرچ کنید که چجوری نصبش 

 کنم.(

مشترک است و البته مهم، یکی نحوه  هاdistroولی چیزهایی که بین نصب 
خواهید انتخاب کنید. والبته بندی و دیگری انتخاب فایل سیستمی است که میپارتیشن
 (هانصب پکیج یا همون)خواهید داشته باشید. افزارهایی که میبحث نرم

 )گفتیم لینوکس در واقع اشاره مستقیم داره به کرنلی که لینوس ساخت و هر کی این کرنل 
رو استفاده کنه اصطالحا بهش میگن لینوکس داره! پس تا االن فهمیدیم که لینوکس با 

distro گه لینوکس، یعنی هر سیستمی که از این کرنل استفاده فرق داره! پس وقتی می
 مشخص(  distroکنه نه لزوما یک می

ید دو موتوره ویندوز به لینوکس مهاجرت کنید و قصد دار خواهید به طور کامل از اگر نمی
 تون لذت ببرید، سه راه وجود دارد: از سیستم

صب کنید و لینوکس ن virtual boxسازی مثل ای برای مجازیدرون ویندوز برنامه -1
 را درون آن بریزید

کردن توانید از دو سیستم عامل روی یک کامپیوتر بهره ببرید: کال بعد از بوتمی -2
ر راه (  دتون نصب کنیدخود سیستمیعنی روی اش کنید)سیستم شروع به نصب

اید با پرسد که آمادهحل دوم هر بار وقتی که سیستم را روشن کنید از شما می
در   dual bootت توان لینوکس را به صور ویندوز پرواز کنید یا لینوکس! در واقع می

 داشته boot loaderتوانید تنها یک فقط اینکه شما می کنار ویندوز نصب کرد.
تواند بوت چون بوت لودر ویندوز نمی )روی سکتور صفر فقط یکی میره(. باشید

است اول ویندوز را نصب کرده و بعد اقدام   لودر لینوکس را باال بیاورد پس بهتر
 به نصب لینوکس کنید.
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ویندوز دریافت   storeهای لینوکس را از کنید، آپاستفاده می 10اگر از ویندوز  -3
 را بررسی کنید.آنکنید و محیط کامندالین 

 

 

 

 

یا هر ماشین مجازی دیگری نصب کنید، اول آن را دانلود  virtal boxخواهید روی اگر می
 کنید. 

اگر نشد دستی سرچ کن: توانید پیدا کنید. )می اینجارا هم  ubuntuنسخه آخر 

ubuntu.com  اون باال بگرد یه گزینهdownload کنیا میپید) 

 

 

 

 

 

 

 حدود هفت الی هشت گیگابایت هم دست کم نیاز دارید.

 

 virtual boxنصب لینوکس روی 
Vitrual box  را باز کنید، رویnew  کلیک کنید 

اش. انگار کنی پیش غذا رو بگی؟ موارد الزم جهت طرز تهیهلطف می

 کالس آموزش لینوکس با مانع هستیم

 اومد برای دانلود isoاها من پیدا کردم یه فایله 

 باشه تو خوبی عزیزم
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 اسم انتخاب کنید. Nameدر قسمت 

 

 
 من دوست دارم اسمشو بذارم دلبر دلبرم، تاج سرم، 

 ره از سرم....فکرت نمی

 

ردی. نخون بسه کَرِمون ک  
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هم مطابق چیزی که داریدversionدر قسمت  را انتخاب کنید. type ،linuxدر قسمت 

 
 

یست، آخرین کرنل را انتخاب  های ابتدایی لها نبود، در گزینهشما در گزینهdistroهم  اگر 
 کنید. 

 خواهید را انتخاب کنید.ای که میRAMمیزان  Memory sizeدر قسمت 

 

http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com 

55 Dance with linux 

 

 createقرار بدید و گزینه  create a virtual hard disk nowروی  Hard diskدر قسمت 
  .را بزنید

 
هایی که ماشین توانید این از آن در دیگر سیستمبگذارید، می VMDKاگر روی گزینه 

 مجازی دارند نیز استفاده کنید.
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 بگذارید.  dynamicallyروی گزینۀ  storage on physical hard diskدر قسمت 

 .(بگذاریدبگذارید. )یا همان اسم قبلی را  hard diskدر قسمت بعدی یک اسم برای 

 
 ubuntuینه آماده شد. یعنی ماشین مجازی شما آماده است. حاال باید تا االن پیش زم

 را نصب کنید.

 کلیک کنید. )باال دومین آیکن(   settingروی 

بینید، کلیک  می CDبزنید و در سمت راست یک آیکن  Emptyروی  storageدر بخش 
 دانلود شده است انتخاب کنید. ubuntuکه مربوط به فایل   isoکنید و فایل 

 
 بزنید. startو در آخر روی  continueبعد روی 
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کلیک کنید.   install ubuntuروی گزینه 

 
تون را به ها را موقع نصب دانلود کنید، سیستمدر قدم بعدی اگر تمایل دارید آپدیت

 را بزنید.  download updates while installingاینترنت وصل کنید و تیک گزینه 
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خواهیم استفاده کنیم ای میبندیکنیم از چه پارتیشنکه انتخاب می  اینجا بخشی است

 و چه فایل سیستمی مد نظر ماست.

کند در گزینه اول، که دیفالت نصب هم است، به طور کامل هارد دیسک شما را پاک می
خورد که ه بیشتر به درد کسانی میکند. این گزینهای مورد نیاز را نصب میو پارتیشن

کننده انجام نصب ر را خوداند. با زدن این گزینه همه کارد فضای لینوکس شدهتازه وا
 را زدیم. sth elseا گزینه ممنتهی برای توضیح برخی نکات  دهد.می

لینوکس را نصب کنید، با زدن گزینه اول، همه هارد  dual bootهشدار: اگر بصورت 
 کند.دیسک شما را پاک می
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های شماست. همه چیز در لینوکس به ت هارد دیسکقسمت بعدی مربوط به لیس
افزارها را به در حقیقت فولدری است که سخت dev. شودصورت فایل به شما ارائه می

 هم مربوط به اسم هارد دیسک شماست. sda/دهد و صورت فایل نشان می

 
 ینیو. بزنید و بعد روی کانت new partitionاین هارد دیسک االن پارتیشن ندارد. روی 
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برای ساخت پارتیشن روی + پایین سمت چپ بزنید. اندازه پارتیشن را انتخاب کنید. 
 beginning of thisو جای آن را روی اول دیسک یعنی  primaryنوع دیسک را روی 

space  بزنید. گزینه بعدی اشاره دارد که وقتی پارتیشن شما ساخته شد با چه فایل
 بماند.(  Ext4 jornaling file systemهمان دیفالت یعنی سیستمی فرمت شود. )بگذارید 

خواهید فهمانید که مییک اسلش یعنی / بذارید با این کار می Mount pointدر قسمت 
لینوکس شما در این پارتیشن نصب شود. اگر نگذارید، صرفا یک پارتیشن ایجاد شده 

 بعد بروید. لۀتوانید به مرحشود و نمیاست که لینوکس روی آن نصب نمی
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توانید یک پارتیشن دیگر نیز بسازید. بهتر است یک اگر فضای خالی داشته باشید می
 بسازید.  swapپارتیشن برای 

 

 

 

های جدید شود، سیستم دیگر قادر به اجرای پردازشعامل وقتی َرم پر میدر یک سیستم
ر، اگر ما یک پارتیشن را به نیست. بنابراین نیاز به یک مموری خالی داریم. برای راهکا

swap  اختصاص بدهیم، لینوکس قادر خواهد بود که بخش اشغال شده مموری را به
swap  بفرستد تا جا برای اجرای پردازش جدید باز شود. توجه داشته باشید که ازswap 

توان به آن فرستاد و توان به عنوان مموری اصلی استفاده کرد فقط بخشی را مینمی
بیافتد بسیار کند  swapباید آن را برگردانیم به سرجایش. اگر سیستمی کارش به بعدا 

خواهد شد و این هشداری است برای اینکه بدانید باید فکری به حال حافظه یا افزایشش 
 بکنید.

 swapگزینۀ   use asبزنید، و در قسمت  logicalبرای ساختن این پارتیشن، این بار روی 
area  .را بزنید 

 
روی کدام پارتیشن نصب شود. در  boot loaderر قسمت بعدی باید انتخاب کنیم که د

. )دلیل  .کند. گزینه را روی هارد دیسک بگذاریدمی loadلینوکس را  boot loaderواقع 
 روی سکتور صفر قرار بگیرد.(  boot loaderفنی: نیاز دارید 

Swap گیااااا. اگه چیه؟ این دومین باره داره می

 ها( باال بیانااااافحشه بگو صدا بزنم هیوالهای )بچه
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 د.بزنی continueو بعد   installدر آخر روی گزینه 

 کشور را انتخاب کنید.

 توانید کیبور فارسی را اضافه کنید.توصیه: کیبور را روی انگلیسی بگذارید. بعدا می

 حاال باید یک یوزر بسازید. 

 یک پسورد انتخاب کنید.

افتد که موقع اجرای کامندی، ای انتخاب کنید چون بارها اتفاق میتوصیه: پسورد ساده
موقع ورود به  log in automaticallyید. با انتخاب گزینۀ باید پسورد خود را وارد کن
خواهد اما با انتخاب گزینۀ بعدی، از شما واردکردن پسورد را سیستم از شما پسورد نمی

 خواهد.می

 

 بینید. سیستم را می  restartدر انتها هم پس از نصب پیغام 
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 نصب لینوکس روی سیستم
ای را DVDاز هر چیز، نیاز دارید یک فلش یا  برای نصب لینوکس روی سیستم، بیش

استفاده   rufus. مثال ما از افزارها وجود دارندبوتیبل کنید. برای این کار بسیاری از نرم
 ایم.کرده

 افزار آن را باز کنید. بعد از دانلود نرم

 
 د را انتخاب کنید! کردن انتخاب کردیفلشی که برای بوتیبل Deviceدر قسمت 

 

 

 

. در FAT32را انتخاب کنید و برای فایل سیستم هم  MBRبندی هم، رای نحوه پارتیشنب
. startانتخاب کنید و در انتها  iso Imageرا از آیکن جلویی  ubuntuدانلود  isoانتها فایل 

دوتا اوکی بدین و ها فلش شما پاک خواهد شد. دهد که تمام فایلدر ادامه هشدار می

 تموم.

کنن دیگه. زنی! انتخاب رو انتخاب میعین خیابانی حرف می  

 

کنن دیگه. زنی! انتخاب رو انتخاب میعین خیابانی حرف می  
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یعنی موقعی که صفحه مشکی اومد جلوتون ا ریستارت کنید و فلش را بوت کنید. )بعد سیستم ر 

کنه. اگر نشد، یعنی در قسمت تنظیمات بوت شما، ره و فلشتون رو بوت مییکی از کلیدارو بزنید می

 ( گزینه این که اول فلش را بوت کنه فعال نیست، اونو فعالش کنین.

 installترتیبی است که در تصاویر باال، از قسمت  بعد از بوت کردن فلش، مراحل نصب به
 آمده است. 
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: قلب لینوکسفصل دوم   

 معرفی کرنل

 shellکار با 
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 شروع کار با دسکتاپ
رود! نحوه چینش های زندگی یک آدم به شمار میترین بخشدسکتاپ یکی از شخصی

هایی روی صفحه باشند یا حتی اینکه از چه ها و برنامهها و اینکه چه فایلآیکون
 هاست بیشتر. ستفاده کنیم، همگی تابع سلیقه آدمدسکتاپی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلبندم مسواک

 

ترین شنیدی که چی گفت؟ گفت دسکتاپ شخصی

 بخش کامپیوتره.

 مثل مسواچ

 

جان و لینوکسپس من عکسای شخصی آینده خودم و 

های این شکلی ذارم روی دسکتاپ. ژستهامون رو میبچه

گیرمهم می  

 

 خری دیگه خر

 

هر کی  کنم به خر بودنم. اصالپس چی. من افتخار می

بجز من بگه خرم، باهاش قانونی مطابق قانون خودم 

شه.برخورد می  
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آید برای ورود به به حساب می multiuserچون لینوکس یک سیستم چندکاربره یا  
 کنید الگین کردن است. سیستم اولین کاری که می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

شه؟کنم دقیقا چی میوقتی الگین می  
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رسی دقیقا به چی دسترسی سوالو نگاه. وقتی به خونتون می

کنی؟پیدا می  

 

 من بگم؟ بستگی داره.

 

 به چی؟

 

 به اینکه خونه باشم و به خونه الگین کنم یا از

 بیرون بیام خونه

 

شه خونه باشی و به خونه الگین کنی؟ مگه می

ای الگینی دیگه. مارم لنگه خودت خر کردی؟خونه  
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 هر چی با من بحث نکن. فرق داره.

 

 چه فرقی؟

 

کنم اولین وقتی از بیرون میام خونه یا همین الگین می

 چیزی که بهش دسترسی دارم سرویس بهداشتیه.

گین کنم به خونه، اولین چیز ولی وقتی خونه باشم و ال

میتونه خیلی چیزا باشه. بحث فلسفیه. از درک تو خارجه. 

باید توی موقعیتش باشی تا بفهمی. اصال بیا بریم 

 خونمون بهت بگم.

 

جا بینم فلسفت خیلی سنگینه. همینکنم میاالن که فکر می

مونم ولی همین که جای دستشویی گفتی سرویس می

ش باقیه. این فلسفتم نگه دار به لینوکس بهداشتی جای شکر

خواد که از تو کال خارجه. بگو و ببرتش خونت نه من. شعور می  
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آید برای ورود به به حساب می multiuserون لینوکس یک سیستم چندکاربره یا  چ
کنید الگین کردن است. شاید به طور خالصه بتوان گفت که سیستم اولین کاری که می

 دهد:کردن سه کار اصلی را انجام میloginعمل 

 شما را به عنوان یک کاربر خاص شناسایی کرده -1
2- Shell دهدختص به خودتان را ارائه مییا پوسته و دسکتاپ م 
دهد. چون هر ها را ارائه میها و یا تغییر آنمجوزهایی را برای دسترسی به فایل -3

 کاربری متناسب با اینکه چه نوع کاربری است، سطح دسترسی متفاوتی دارند. 

 

 

 

 

 

 

 جواب بچه رو بده

 

کنی تقریبا همین چشم تو فقط عصبی نباش. وقتی الگین می

تونی به کنی میوضعیته که خره گفت. یعنی وقتی الگین می

shell های دیگه جازهو دسکتاپ مختص به خودت و کلی ا

 دسترسی داشته باشی. 

 

خوام دستشویی رو از سطح می

 دسترسیت خارج کنم تا فلسفمو بفهمی

 

ها، کی اصال همچین دسترسی رو به عجب خریه

 تو میده؟
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چندین سطح دسترسی توان چرا کال بحث الگین را مطرح کردیم؟ چون در لینوکس می
را  regular userتعریف کرد اما قصد اصلی این بوده که بتوانیم تفاوت بین یوزر عادی یا 

 شود.(را بیان کنیم. )به کاربر روت، کاربر ریشه هم گفته می root userبا کاربر روت یا 

د کند. یک نام کاربری منحصر به فر کاربر عادی: شخصی است که از سیستم استفاده می
تواند چندین کاربر عادی داشته و کلمۀ عبور مختص به خودش را دارد. یک سیستم می

 باشد. به طور کلی، کاربر عادی تنها اجازه استفاده از سیستم را دارد.

های دارد. این کاربر اجازۀ دسترسی root: هر سیستم لینوکس، فقط یک کاربر rootکاربر 
الگین کنید باید خیلی مواظب باشید چون  rootخاص را دارد و اگر به عنوان کاربر 

نیز گفته  super userاصطالحا  rootاشتباهات در این ناحیه صدمات جدی دارد. به کاربر 
عامل در اختیارش است. توانایی اینکه هر شود. این کاربر کنترل کامل یک سیستممی

 را نیز دارد. کردن یوزرهای دیگر ای را باز کند یا اجرا کند یا پاکبرنامه

 

 هرچی! اختیار خونه خودمو که دارم

 

 خونت نمیام

 

پس عروسیمم نیا. چون اونجا دیگه خیلی چیزارو از سطح 

کنم. مثال اون دختره... آره همون، با شِرک ج میدسترسیت خار

کنم که کنم... یجوری از سطح دسترسی خارجت میآشناش می

 همش بوق اشغال بزنی
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های حیاتی کند اشتباها فایلبرای اینکه کاربر عادی که هر روز از لینوکس استفاده می
سیستم را تغییر ندهد. در واقع این کار بیشتر برای آسایش است! در غیر این صورت یک 

دی یک تواند به طور کلی سیستم را به باد فنا دهد. به همین دلیل بجز کاربرعااشتباه می
 هم دارید. rootکاربر 

کند که اگر چندین نفر از یک سیستم جدا از این این بحث کاربرها این امکان را فراهم می
هایشان را از دسترس کنند، بتوانند کاربرها در صورت تمایل، فایللینوکس استفاده می

 شدن توسط کاربرهای دیگر محافظت کنند.قرار گرفتن یا تغییر داده

باشد. این دی احتماال بهترین دلیل برای بکارگیری یک سیستم لینوکسی میشبکه بن
تواند داشته باشد. داشتن نام کاربری یا اکانت مجزا و منحصر به فرد چندین فایده می

تواند با سایر منابع کامپیوترها در ارتباط باشد، مثل ارتباط داشتن با مثال اکانت شما می
 ها و... mailboxا، افزارهها، نرمسیستم فایل

کنید. سازی میآید که شما اکانت خودتان را به اصطالح شخصیدر اکثر مواقع، پیش می
هایی های استعاری به کار ببرید. یا برنامهها، نامبرای مثال ممکن است برای اسامی فایل

کردن فهدادن اکانتتان یا اضاآوری این اطالعات در یک نقطه، انتقالتنظیم کنید. با جمع
 شود و سردرگم نخواهید شد. یک اکانت جدید به یک کامپیوتر دیگر در آینده آسان می

 

 

 

چرا باید بینمون فرق وجود داشته باشه؟ این فاصله طبقاتی توی 

تون گل لینوکس چیه که راه انداختین؟ البد فردا حس نژاد پرستی

کنید. اصال اینو جواب بده: از یه کامپیوتر که رون میکنه و ما رو هم بیمی

 ها متفاوت باید وجود داشته باشه؟کنه چرا اکانتفقط یه نفر استفاده می

 

خوای ما رو بگردونی توی فضای دسکتاپ و یه نمی

 گشتی بزنیم؟
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 زدن در فضای دسکتاپقدم
بینید. آید میباال میDesktopدر واقع همان چیزی است که وقتی  GUIمحیط گرافیکی یا 

گرافیکی واحد   شود، برخالف ویندوز که یک محیطوقتی بحث محیط های گرافیکی می
های گرافیکی های مختلف، این محیطدارد، لینوکس این چنین نیست. در لینوکس

کنید استفاده می 10متفاوت است اما در ویندوز این چنین نیست. مثال اگر از ویندوز 
کنند یکی است. اما استفاده می 10محیط گرافیکی شما با تمام کسانی که از ویندوز 

اند و این حق انتخاب برای تمامی کاربران لینوکس بسیار متنوع ها در دنیایدسکتاپ
 وجود دارد.

 desktopبرای بیان بهتر این موضوع، چندین تصویر از محیط های دسکتاپی لینوکس یا 
enviroment  در ادامه آورده شده است. اینکه کدام بهتر است بسته به سالیق افراد تغییر

 ش بیاید و همان محیط برای فرد دیگر مزخرف باشد.کند. شاید کسی از محیطی خوشمی

GNOME 3 

 

شد. من باشم، لینوکس بارونم میاد؟ چه فضا عاشقانه می

ریم...پارک هم بود... البته باشه. توی حیاط دسکتاپ راه ب

 گشت ارشاد مال ما نیست مال آدماس.
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Ubuntu unity 

 
KDE 
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Cinnamon 

 
Enlightenment 
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Xfce 

 
Deepin 
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Pantheon 

 
 

 

 

ارائه شده است،  Unityبا محیط  ubuntu desktop، به جز اینکه 17در نسخه اوبونتو 
 unityکه به جای محیط گرافیکی   Kubuntuاند. مثل: های مختلفی هم ارائه شدهنسخه

، ubuntu GNOME ،Lubuntuهای دیگری مثل: کند و نسخهاستفاده می KDEاز 
Ubuntu Kylin، ubuntu studio ،ubuntu Budgie ،Xubuntu. 
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توانید شروع به استفاده از لینوکس کنید و  با کمی کارکردن با این محیط به راحتی می

. هید. استفاده از این محیط گرافیکی نیاز به توضیح خاصی نداردای انجام دکارهای ساده
تواند به تنهایی تمامی کارهای ما را انجام دهد و اما این محیط گرافیکی نمی

 از یک محیط قدرتمند دیگری استفاده کنیم. هایی را دارد. پس بایدمحدودیت
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 (kernel)کرنل 

افزاری است که به ، کرنل حضور دارد. کرنل در واقع نرمعاملدانیم که در قلب سیستممی
applicationافزار یا دهد تا با سختها اجازه میHardware   کامپیوتر در ارتباط باشند و

 عامل همکاری کنند.های درحال اجرا روی همان سیستمبا سایر برنامه

 ...افزار در واقع هر چیزی است که قابل لمس باشد مثل: مموری وسخت

نیاز را افزار کامپیوتر در ارتباط باشد باید چندین پیشبرای اینکه کرنل بتواند با سخت
 داشته باشد:

افزاری واقع بر کامپیوتر را بداند: در لینوکس، مطالبی را دربارۀ درایورهای سخت -1
افزار در ارتباط دهد تا با هر قطعه سختها اجازه میapplicationکدی که به 

در داخل کرنل بصورت درایور ساخته شده است یا بعد از اجرای کرنل با باشند، یا 
 شوند. استفاده از چیزی به نام ماژوال قابل بارگذاری، به کرنل اضافه می

ها بربیاد: کرنل باید تصمیم بگیرد که چه applicationباید از عهده مدیریت  -2
کدام پردازندۀ کامپیوتر   ها بههایی االن در حال اجرا هستند و این پردازشپردازش

 توانند دسترسی داشته باشند و این دسترسی چقدر طول بکشد.می
های ها و اجازۀ دسترسی را تشخیص دهد: کرنل مسئولیتباید سیستم فایل -3

ها اجازه خواندن سنگینی را به عهده دارد و چون مسئول این است که به پردازش
(reading) نوشتن ،(writing) ،runهایی که در انواع مختلف لشدن فای

ها را بداند. اند را بدهد، پس باید ساختار این سیستم فایلفایل ذخیره شدهسیستم
جدا از این باید اجازۀ هر کاربر را بررسی کند تا بداند هر کاربر اجازه دسترسی به 

 ها را دارد. کدام فایل

 

 

 

  

حواستو جمع کن از این به بعد خانوم آیندم اجازتو تعیین 

دم شیفت دیلیتت کنه.کنه. دست از پا خطا کنی میمی  
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  گ را به تنهایی نداریم )!( پس کرنل یک حاال که توانایی الزم برای این مسئولیت بزر 
interface افزار دهد که با استفاده از آن توانایی این را داریم که با سختارائه می ای

  صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم ولی غیرمستقیم.

 نام دارد که رابط بین ما و کرنل است. shellکند، کسی که این لطف را در حق ما می

  

 

 

 

  

 

Shell  یک مفسر کامند الینی(command line)  است که به شما اجازه دسترسی به
 دهد. ترین ابزارهای لینوکس را میبرخی از حیاتی

 

 

 

Shell ها، کار با سیستم فایل، کامپایل کد کامپیوتر و مدیریت روشی برای اجرای برنامه
اما مرسوم محبوبیت کمتری داردهای GUIاز  shellنماید. اگرچه کامپیوتر ارائه می

ها ای بودن یک فرد در لینوکس بستگی به استفاده او از کامندالینبخش زیادی از حرفه
شاید در ابتدا قضیه کمی سخت جلوه کند اما اگر به درستی یاد بگیرید  دارد. shellدر 

گیری کردیما.آرزو بر جوانان عیب نیست. چه حساب کردی 

 روی خانوم آیندت! 

 

 

 

؛ shellگن بالد کفر بهش می ها، تویبه قول بعضی

 شه؟ ترکی بیلیر سن؟فارسیش چی می

گنشِل یا پوسته هم بهش می  

 I loveخوام توش بنویسم شه؟ میآخ جون کی شروع می
u و بفرستم برای عیال شاید ببینه 
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ه انگیز است کتبدیل به بزرگترین سرگرمی شما خواهد شد. شروع یک دنیای هیجان
 پایان ندارد. 

Shell ،ها انواع مختلفی دارند. گرافیکیCLI  ها که به آنtext  یاcommand line  هم
 تکست.  shellد هم گرافیکی دارنshellها هم شود. بسیاری از لینوکسگفته می

که اغلب بعد است  همان دسکتاپی  ،گرافیکیshellقبال هم اشاره شد که منظور از 
تواند ای میگفتیم که این محیط، در هر سیستم لینوکسی  بینید والگین کردن می

خواهیم اضافه کنیم این است که اصال ممکن است متفاوت باشد. اما چیزی که می
سیستم لینوکسی شما محیط گرافیکی نداشته باشد مثل برخی از لینوکس سرورها. در 

ز خود را روی یادگیری تمرکاستفاده کنید. بنابراین  text shellاین صورت باید حتما از 
 دهند.. چون اصوال قدرت خاصی به شما نمیهای گرافیکی نگذاریدمحیط

 دسترسی داشته باشیم؟ shellچگونه به یک 
 دارد یا ندارد: GUIاین بستگی دارد به اینکه سیستم شما محیط گرافیکی یا اصطالحا 

No desktopبه طور مستقیم  کردن: )مثل برخی از لینوکس سرورها( بعد از الگین ،
 شود و نیازی به زحمت خاصی نیست.شروع می shellکارتان با 

With desktop مثل( :ubuntu  باید که داریم استفاده می )کنیمterminal د. را باز کنی
پیدا   هاapplicationدر بین یا  open terminal)راست کلیک روی دسکتاپ و گزینه 

 تفاده کنید.(اس ctrl+alt+tت یا از شورت کا کنید
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Shell گوییم مرورگر یا در واقع یک کلمۀ کلی است؛ درست مثل زمانی که میbrowser .
 یعنی یک مرورگر انواع مختلفی دارد مثل: کروم، فایرفاکس، اپرا و...

Shell  نیز داستانی این چنینی دارد. یعنیshell  یا پوسته، انواع مختلفی دارند اما
shellها حضور دارد، الت روی همۀ لینوکسای که به طور دیفbash  .استBash  

است. این نام از این حقیقت سرچشمه گرفته است که  Bourne Again Shellمخفف 
bash  با اولینshell  یونیکس سازگاری دارد. )یعنی پوستۀBourne که به وسیلۀ دستور

Sh شد.( نمایش داده می 

 

 

 

شود و در افزاری است که در محیط گرافیکی اجرا میم، نر (terminal)افزار ترمینال نرم
در حال اجراست. پس هر چیزی را که در ترمینال  bashپشت این پنجرۀ ترمینال، 

کرده و نتیجه را در پنجرۀ   (run)هم آن را اجرا Bashرساند. می bashتایپ کنید به 
 دهد. ترمینال به شما نشان می

شود توانایی این را های گرافیکی اجرا میر محیطخوبی ترمینال این است که چون د
داریم که اسکرول کنیم یا فونت و رنگ را عوض کنیم یا حتی چندین پنجرۀ ترمینال 

 باز کنیم. 

 

 

 

 

 
 با خره گشتی؟ 

 

 

 

به خونه تا که قناری عشق رو بیار  عشقپنجره ها رو باز کن 

بخونه عاشقونه غمارو رها کن به فردا نگاه کن عشقو صدا 

 کن... عشقو صدا کن

 

گفتی حاال این حقیقت رو به ما نمی

ترکیدی؟ گیجمون کردیمی  
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 به طور دیفالت در اوبونتو، سه تا ترمینال نصب است:

1- Xterm 
2- Uxterm 
3- GNOME terminal 

ت )مثل اوبونتو( ترمینال دیفال است GNOMEها آن baseهای گرافیکی که محیط
 است.  GNOME terminalها آن

ها، کنسول نام ت آناست، ترمینال دیفال KDEها هایی که محیط گرافیکی آنلینوکس
 های خاص خود را دارند.دارد و هر کدام ویژگی

ید، بینرا باال آوردید )مثال ترمینال در اوبونتو(، اولین چیزی که می shellبعد از اینکه 
 نام دارد.  promptخط اعالن یا 

 
است. قبال هم گفته  $برای یک کاربر عادی، فقط یک عالمت دالر یا   promptعالمت 

تواند از سیستم بودیم که کاربر عادی قابلیت مدیریت سیستم را ندارد و تنها می
 استفاده کند.

تواند به و می است #، عالمت super userیا  rootبرای یک کاربر  promptعالمت 
 طرناک است)!( (خهای حیاتی دسترسی داشته باشد) کمی فایل

  توانید تغییر دهید.ها را خودتان هم میاین کاراکترها و عالمت

 

 

 

خوام عکس سه در چهار لینوکس رو بذارم. من می

که نداریم توی کیف پولمون بذاریم حداقل پول 

  اینجا بذاریم
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Bash کند؟چگونه کار می 
گذرانید عامل میشما به عنوان لینوکس کار که بیشتر وقت خود را پشت این سیستم

 افتد.ی درک کنید که پشت پردۀ چه اتفاقاتی میبهتر است تا حدودی به خوب 

تایپ  (terminal)یا اصطالحا دستوری را در ترمینال  command lineوقتی یک 
کند و خروجی را به می (run)را اجرا آن return ،bashیا  enterکنید، بعد از زدن می

 دهد. شما نشان می

Bash  تنها نخستین کلمه درcommand line نوان کامند یا دستور در نظر را به ع
را فشار دهید.  spaceنی تا وقتی که شما کلید گیرد. منظور از نخستین کلمه، یعمی

 گیرد. یا دستور را به عنوان آرگمان در نظر می commandباقی 

اجرا کرد، در پایان کار خود دوباره این خط  bashوقتی یک دستور را وارد کردید و 
prompt دهد. اگر نشان نداد یعنی هنوز مشغول اجرای کامند ان میرا به شما نش

  قبلی است. 

 کنیم.برخی از این کامندها را بررسی می shellبرای شروع و آشنایی با 

 بررسی الگین خود
کنید، لینوکس شما را به عنوان یک موجودیت می loginوقتی به یک سیستم لینوکس 

گیرد. این تعلق می identityه شما یک دهد یا به عبارتی دیگر بخاص نمایش می
identity شامل نام کاربری(user id) نام گروه شما ،(group id) باشد. برای نمایش می
identity  خودتان دستورid .را تایپ کنید 

 
 1000بوده که به وسیلۀ عددی کاربر  saharدهد که نام کاربر این خطوط نشان می

(uid) جا گروه اصلی که نشان داده است. در اینsahar  به آن تعلق دارد درgroups 
ها که و بقیه گروه adm(gid 4)های دیگری مثل به گروه saharنوشته شده. همچنین 

 آمده، تعلق دارد. 
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برای  saharهایی است که ها یا اجازهpermissionدهندۀ این اسامی و اعداد نشان
 دسترسی به منابع کامپیوتر دارد. 

 دیفالت  shellفهمیدن 
ها با هم تفاوت دارد. برای اینکه بدانید دیفالت لینوکس shellقبال اشاره کرده بودیم که 

shell  شما چیست از این دستور استفاده کنید: یوزر دیفالت 

 

 
تعریف اکانت شما را در  grepدهد و دستور الگین فعلی شما را نمایش می whoدستور 

جایگزین   را خودتان userباید  saharد. در اینجا بجای دهنشان می etc/passwd/فایل 
دهد  ، نشان میbin/bash/را تایپ کنید. در فیلد آخر،  etc/passwd/کنید و در ادامه 

 باشد. می bashدیفالت شما  shellکه 

به شکل  promptبینید، بعد از اجرای کامند، دوباره خط اعالن یا )همان طور که می
داده شده است. یعنی کامند قبلی اجرا شده و حاال منتظر گرفتن چشمک زنان نشان 
 دستور جدید است. (

 

 

های دیگری نیز کار کنید) با فرض اینکه shellبا این حال، این امکان وجود دارد که با 
های زیادی وجود دارد Shellتوانید نصب کنید.( اند میاند یا اگر نصب نشدهنصب شده

 و...  ksh ،tcsh ،csh، sh ،dashمثل 

 به منم چشمک زد
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ها را وارد کنید و وقتی هم که کارتان با آن افی است اسم آنها کshellبرای کار با این 
shell ،با تایپ دستور  توانیدمی تمام شدexit  برگردید بهshell  دیفالت. )در اینجاbash 

 دیفالت است.(

گیرید. ا یاد میر ای دیگر هshellکند، به راحتی کار با چگونه کار می shellوقتی بفهمید یک 
 man bashتایپ  استفاده کنید برای مثال با shellتوانید از صفحۀ راهنمای آن یا می

 توانید پیدا کنید. مورد نظر را می shellلیستی از کامندها و مشخصات آن 

 ها بررسی دایرکتوری
یا  current directoryمکانی در سیستم فایل لینوکس وجود دارد که به  shellبرای هر 

working directory شود مثال وقتی برای اولین بار به یا دایرکتوری کنونی شناخته می
 کنید.را آغاز می homeکنید، کار با دایرکتوری داخل لینوکس الگین می

 

 

  

شما از دایرکتوری shellکنید، سازی یک فایل را میوقتی درخواست بازکردن یا ذخیره
کند. مثال برای به عنوان نقطۀ رجوع استفاده می current directoryکنونی یا همان 

save کردن یک فایل، کافی است نام فایل را بدهید و آن فایل در دایرکتوری کنونی شما
 ذخیره خواهد شد. 

را تایپ کنید: pwdبرای اینکه بفهمید دایرکتوری کنونی شما چیست، 

 
دهد. دایرکتوری فعلی در اینجا ان میدایرکتوری کنونی شما را نش pwdدستور 

/home/sahar توانید با دستور چنین اگر دایرکتوری کنونی را تغییر دادید میباشد. هممی
cd   که مخففchange directory  است به دایرکتوریhome  باز گردید. اگر به دنبال این

دایرکتوری انتخابی  دستور، نام یک دایرکتوری آورده شود، دایرکتوری کنونی شما به آن
 برد. می homeای شما را به دایرکتوری بدون هیچ دنباله cdکند ولی دستوری تغییر می

خوره؟میاین دایرکتوری به چه دردی   
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.دهدموجود در دایرکتوری فعلی شما را نشان می محتویاتلیست  lsدستور 

 

 خارج شویم؟ shellچجوری از یک 
توانید خارج می ctrl+dیا  exitبه پایان رسید، با تایپ دستور  shellبعد از اینکه کارتان با 

هایی  مثل رمی بود وگرنه صدها دستور دیگر در دایرکتوریها برای دست گشوید. این
/bin  یا/usr/bin  وجود دارد. همچنین دستوراتی برای مدیریت سیستم در داخل

قرار دارند. در ادامه کتاب بیشتر در مورد دستورات  usr/sbin/و یا  sbin/های دایرکتوری
 کنیم.صحبت می

 command syntaxنحوه نوشتن کامندها یا 

یا  lsها، هیچ آرگمان و یا آپشنی در دنبالۀ خودشان ندارند. مثل: commandبرخی از 
pwd  

ی کارکرد آن . با این کار چگونگ به این دستورها اضافه کنیم هاتوانیم یکسری آیتممی
 :ها عبارت است ازکند. این آیتمدستور تغییر می

 

 

 

 

 (options)ها آپشن -1
 (arguments)ها آرگمان -2
 (enviroment variables)متغیرهای محیطی  -3
 (metacharacters)متاکاراکترها  -4

 

ها، کامندهامون شاسی بلند گه با این آیتمیه حسی بهم می

خورد البته شه یا یه چیزی مثل اسفناجی که ملوان زبل میمی

خورده. هر امروزه علم اثبات کرده اون اسفناج نبوده که اون می

خوره چیه همون چیزی بوده که این خره هم می  
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 (options)ها آپشن
اند که ها تک حرفیاکثر کامندها دارای یک یا چندین آپشن هستند. معموال این آپشن 

برای مثال در باال اشاره کردیم که . دارد قرار  " یا خط تیره-یا " dashها یک قبل از آن
 l–نبال این دستور آپشن دهد، اگر به دمحتویات دایرکتوری فعلی را نشان می lsدستور 

و همچنین  کند)خط تیره ِال( تایپ کنیم، لیست کاملی از اطالعات با جزئیات را ارائه می
 هد. دهای نقطه( را نشان میهای مخفی )فایلفایل a–آپشن  تایپ

توانید چندین آپشن تک حرفی را در کنار یکدیگر بعد از یک خط تیره تایپ کنید. می
 -laبرای مثال : 

 

 

 

 

 
 

 هیشکی ازت جزوه با این کتاب نوشتنت. فکر کنم تا حاال

 نگرفته. آخه خط تیره ال؟؟؟؟ تمام باورهامو ریختی بهم
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یا  هستند home/sahar/دهندۀ دایرکتوری هایی که یک نقطه ).( دارند نشاندایرکتوری
، دارند (..)هایی که دو نقطه یعنی دایرکتوری فعلی است. و آن home/user/همان 

است که تنها  home/شود. این دایرکتوری والد، همان اصطالحا دایرکتوری والد گفته می
 نیز هست.  saharهای دیگر در اختیار باشد.تمامی فایلمی rootدر اختیار کاربر 

ها یک نقطه ).( قرار دارد، هایی که در سمت راست آنها یا دایرکتوریاسامی فایل(
های یا خاصیت GUIهای سازی خاصیتند که برای ذخیرهدههایی را نشان میفایل
shell شوند.به کار برده می( 

شوند. آوردن آپشن )مخفی( هستند با یک نقطه شروع می hiddenهایی که در کل، فایل
–a های گوید فایلمیhidden  .را هم نشان بده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقیه اطالعات لیست مربوط به اندازه هر فایل بر حسب بایت، تاریخ 

 ده.و زمان آخرین باری که دستتون به فایل خورده رو نشون می

 باتریش  نکشید اینارم بگه
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شه داستان عاشقی این خره رو با  گم خوب مینویسی. میسحر شنیدم می

بنویسی!!لینوکس   

 

شه داستان عاشقی این خره رو با  گم خوب مینویسی. میسحر شنیدم می

 لینوکس بنویسی!!
 امر دیگه؟

 

ترسم. ولش ژدهائه( میشوخی کردم بابا، فقط خواستم بگم از زنش )ا امر دیگه؟

تونم هاتو دید؟ سایتت که خبرنامه نداره! کجا میشه نوشتهکن. کجا می

 با خبر شم از آپدیت بعدی؟

 

ترسم. ولش شوخی کردم بابا، فقط خواستم بگم از زنش )اژدهائه( می

تونم هاتو دید؟ سایتت که خبرنامه نداره! کجا میشه نوشتهکن. کجا می

یت بعدی؟با خبر شم از آپد  

د نیست خودتم یکم این حرفت برای آپدیتای قبلی بود. االن خبرنامه رو اضافه کردیم. ب

شه. جدا از این، هر بار هم ها برات ایمیل میآپدیت شی. اسمت تو خبرنامه باشه، آپدیت

 گم که آپدیت شده. های اجتماعی میو شبکه saharshaker.comاز طریق 

ذاری. آدرسشون رو بده و خالص دیگهاِی خِدااااااااا. چقدر کالس می  

 

ذاری. آدرسشون رو بده و خالص دیگهاِی خِدااااااااا. چقدر کالس می  

 

 

 

@saharshaker 

 

@saharshaker 
shrshaker 

 

shrshaker 
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