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 : Red Hat Linux براي ميزباني Hard diskآماده سازي 

 الزم است تا درايو هارد ديسك را براي پذيرفتن آماده windows  در آنارLinuxقبل از نصب و راه اندازي 
 :آنيد

 Norton Ghost 2002 نرم افزار براي اين آار مي توانيد از( يك نسخه پشتيبان از آامپيوتر تهيه آنيد . ١  
 .)استفاده آنيد

 . )defragmenter(فضاهاي ذخيره سازي قطعه قطعه شده ديسك خود را پيوسته سازيد . ٢  
هارد ديسك خود را ) يا هرسيستم عامل ديگر (windows در آنار Linuxبراي باز آردن جا جهت . ٣  

 :دوباره پارتيشن بندي آنيد

 : Partition Magic در ويندوز توسط NTFS و FATشن ها تغييير اندازه پارتي

 نمايي از پارتيشن هاي هارد خود را ١ واجراي آن مطابق شكل Partition Magicپس از نصب برنامه 
 :خواهيد ديد
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 :پيشنهاد ما براي نصب لينوآس
 از هارد يي مي باشد ما نياز به فضاWorkstationبراي نصب لينوآس با توجه به اينكه نصب ما از نوع 

ر مي د partition Magic توسط Unallocated را به صورت GB ۵  و براي نصبGB ٢٫٢حداقل . داريم 
 .آوريم 

 . جدا مي آنيم F را از درايو GB ۵  ما زيربه عنوان مثال با توجه به تصوير

 

 .يم را انتخاب مي آنResize/Move براي اين آار روي درايو مورد نظر آليك سمت راست آرده و
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 :مطابق تصوير سايز درايو را تغيير مي دهيم سپس

 

 ) :بخش خاآستري رنگ( فضاي ايجاد شده

Before:  

 

 

After:  

 

 

 

Written by Kaveh for Persian Forums 

http://www.psforums.org 

 

 



 

 .  نصب را داخل درايو قرار دهيدCD-ROMديسك .١
 .آامپيوتر خود را بوت آنيد. ٢

 
 . را براي ورود به نصب گرافيكي، فشار دهيدEnterپس از اعالن بوت ، در جلوي اعالن بوت آليد ● 
 :وش آمد گويي صفحه خ● 
 . آليك نماييدNextفقط آافي است روي آليد .  اين صفحه آغاز فرايند نصب را به شما اعالم ميكند  

 :انتخاب زبان ● 
زبان مورد .  پس از آغاز برنامه نصب، اولين سوالي آه پرسيده ميشود، انتخاب زبان برنامه نصب است  

 .ليك نماييد آNextنظر خود را انتخاب نموده و روي گزينه 
 :انتخاب صفحه آليد ● 
  آليد و با آليدهاي انگليسي١٠٥مثال صفحه آليد .  نوع صفحه آليد خود را انتخاب نماييد  

 :ماوس ● 
انواع ماوسهاي درگاه سريال و .  نوع ماوسي آه روي سيستمتان نصب شده است را انتخاب نماييد  

PS/2 و USBس شمادودر صورتي آه ماو.  پشتيباني ميشوند 
 ، Shift ، هنگام استفاده با نگه داشتن آليد Emulate 3 buttons آليد دارد ، ميتوانيد با انتخاب گزينه   

 آليد سوم توسط . آليد سوم ماوس را شبيه سازي نماييد 
 . برخي از برنامه هاي آاربردي لينوآس مورد نياز ميباشد  

 ) : Install Type(انتخاب نوع نصب ● 
آامپيوتر شما را بصورت خودآار پارتيشن بندي نموده و بسته هاي نرم ): Workstation( ايستگاه آاري   

 يكي از . افزاري الزم براي يك ايستگاه آاري را نصب مي آند
 ساختارهاي الزم براي X Window نصب خواهند شد و برنامه KDE و يا GNOME محيطهاي گرافيكي   

  محيط گرافيكي GNOMEمحيط . راهم مي آند اجراي آنها را ف
 . را نيز نصب نماييدKDEشما ميتوانيد پس از نصب محيط .  است"لينوآس ردهت" پيش گزيده   

 ) :Partitioning(انتخاب استراتژي پارتيشن بندي ● 
 : شما دو راه براي انتخاب نوع پارتيشن بندي ديسك سخت خود پيش رو داريد  
برنامه نصب به صورت خودآار عمل پارتيشن بندي را براي شما انجام : دي خودآار  پارتيشن بن-    

 با اين انتخاب تمام پارتيشن هاي لينوآس موجود روي. خواهد داد 
 ديسك سخت پاك شده و فضاي خالي ايجاد شده براي پارتيشن بندي مورد استفاده قرار خواهد      

 .گرفت
 براي انجام Disk Druidبا انتخاب اين گزينه ابزار  : Disk Druidبزار  پارتيشن بندي دستي توسط ا-    

 . عمل پارتيشن بندي اجرا خواهد شد
 :پارتيشن بندي خودآار ● 

 

 ) :Remove all Linux partitions on this system ( پاك آردن تمام پارتيشن هاي لينوآس موجود-١
 با انتخاب اين گزينه پارتيشن هاي ويندوز و پارتيشن هاي غير لينوآسي روي سيستم باقي      

 . خواهند ماند
 

 ):Remove all partition on this system( پاك آردن تمام پارتيشن هاي موجود -٢   
 .ت موجود از ميان خواهند رفت تمام پارتيشن ها و اطالعا     

 
 Keep all partitions and use existing( حفظ تمام پارتيشن ها و استفاده از فضاي خالي موجود -٣   

free space: ( 
 اين گزينه به شرطي آار خواهد آرد آه شما فضاي خالي آافي پارتيشن بندي نشده روي ديسك      

 .سخت خود داشته باشيد
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 ) :Boot Loader(انتخاب برنامه بوت آننده ● 
 . را انتخاب نماييد LILO و يا GRUB در اين مرحله ميتوانيد يكي از برنامه هاي   
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 : را فعال آنيدConfigure Advanced boot loader optionبه خاطر داشته باشيد حتمًا گزينه 

 

 ) : Network Configuration(پيكربندي شبكه ● 
 . را آليك آنيد Next در صورت داشتن شبكه ، آن را پيكربندي آنيد در غير اينصورت   

 )Language Support(انتخاب زبانهاي قابل پشتيباني ● 
 ) Time Zone(انتخاب موقعيت زماني ● 
 ) :Set root password(تنظيم آلمه عبور ريشه ● 
 . حرف باشد٦آلمه رمز بايد حداقل داراي    

  )Select Packages(انتخاب بسته ها ● 
 شروع و آپي نصب● 
 تنظيم مانيتور● 

  >>پايان نصب<< 
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