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 نام خداب

 آشنايي با لينوکس

 پيشينه و زمينه: قسمت اول

پس از پايان جنگ سرد، مشکالت زيادي در زمينه             ۱۹۹۱در سال   

با وجود قدرت سخت افزارهاي جديد          . کامپيوتر وجود داشت   

 کم رو به پايان ميرفت     وقدرتمند، محدوديت هاي كامپيوترها کم     

ي فراگير نشده بود و     اولي هنوز استفاده از کامپيوتر بطور گسترده      

يکي از بزرگترين   . مشکالت بسيار زيادي در اين زمينه وجود داشت        

اين مشکالت، وجود يک سيستم عامل قدرتمند و کارا و البته با هزينه             

 .پايين بود

در اين زمان داس، سيستم عاملي بود که در كامپيوترهاي شخصي             

 و تک   Real Modeداس يک سيستم عامل     . بيشترين کاربرد را داشت   

دالر از يك هكر سياتلي توسط بيل         ۵۰۰۰۰کاربره بود كه با قيمت       

خريداري شده بود و با يك استراتژي تجاري            ) Bill Gates(گيتز  

نيز  PCكاربران  . هاي جهان رخنه كرده بود    هوشمند، به تمام گوشه   

البته كامپيوترهاي اپل     . بداليل مختلف انتخاب ديگري نداشتند        
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ولي قيمتهاي نجومي، آنها را از دسترس افراد        . بودندمكينتاش بهتر   

 .عامه مردم خارج مي ساخت

يونيکس در يک گروه    . هاي عامل، يونيكس بود   يکي ديگر از سيستم   

 و  AT&T Bell  ،General Electricهاي  تحقيقاتي که از آزمايشگاه     

 تشکيل شده بود و در      Massachusettهمچنين موسسه تکنولوژيکي    

  MULTICS (Multiplexed Information Computing Systemپروژة  

 به  AT&T Bellهاي  دو محقق آزمايشگاه  .  بوجود آمد  ۱۹۶۸در سال   

 يونيکس را با استفاده از         Dennis Ritchie و    Ken Thompsonنام  

.  را توسعه دادند      MULTICSهاي انجام شده در پروژه           توسعه

 کاربره و      يونيکس از ابتدا بعنوان يک سيستم عامل چند                  

MultiTasking          توسط زبان برنامه    ۱۹۷۳ توسعه يافت و در سال -

اين باعث شد تا يونيکس به سيستم عاملي         .  بازنويسي شد  Cنويسي  

افزار هاي جديد در آن     تبديل شود که الزم نيست با توجه به سخت        

افزار نياز به اعمال    تغييري بوجود بيايد زيرا در ابتدا براي هر سخت        

امروزه ورژنهايي از يونيکس وجود دارند       . درون آن بود  تغييراتي  

 Super گرفته تا      PCکه روي تمامي ماشينهاي محاسباتي، از            
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Computer   همانطور که يونيکس پيشرفت کرد،     . ها قابل اجرا هستند

بل نيز ليسانس آنرا به چندين کاربر واگذار کرد که يکي از آنها                  

 Berkeleyيا بود که خالق       گروه کامپيوتر دانشگاه برکلي کاليفرن      

Software Distribution (BSD)  توسعه يونيکس در طي     .  بوده است

هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي       سالها با پشتيباني آژانس پروژه        

(DARPA)        اي   با در بر داشتن مباني شبکهTCP/IP      انجام شد که از 

از . جهاتي باعث گسترش امروزي اينترنت در دنيا نيز شده است            

ي ديگر اين طيف وسيع از ورژنهاي مختلف يونيکس باعث بروز            سوي

 IEEEبراي حل اين مشکل     .  گرديد Compatibilityمشکالتي در زمينة    

 Portable Operating System جديدي با نام      (ANSI)يک استاندارد   

for Computer Environment (POSIX)   اين استاندارد  .  ايجاد کرد

اين . ستم شبه يونيکس بايد کارکند    مشخص ميکند که چگونه يک سي      

 ها را نيز با جزئيات        System Call و   Interfaceاستاندارد همجنين   

اين استاندارد بسياري از مشکالت همخواني          . کاملي بيان ميکند   

سيستمها با يکديگر را حل کرده و حتي باعث پيشرفت هرچه بيشتر              

ولي . ديديونيکس و همچنين رشد بيشتر و فراگيري باالتر آن گر            
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آنقدر گرانقيمت كه   . يونيكس به خودي خود بسيار گرانقيمت بود        

. كاربران كامپيوترهاي شخصي جرات نزديك شدن به آنرا نداشتند         

كد منبع يونيكس كه توسط آزمايشگاههاي بل بين دانشگاهها توزيع            

براي . شده بود، محتاطانه محافظت ميشد تا براي عموم فاش نشود         

، هيچيك از توليد كنندگان نرم افزار راه حلي           حل شدن اين مسئله   

 .ارائه ندادند

تر تر و مشخص   با پيشرفت يونيکس يک امر براي همه واضح           

هاي کاري و نيز       يونيکس در حال توسعه براي ايستگاه          : ميشد

اين بدان معني بود که دانشجويان           . کامپيوترهاي کوچک بود    

از آن روي     کامپيوتر نميتوانستند آنطور که دوست دارند               

 . کامپيوترهاي خود استفاده کنند

 MINIXبنظر ميرسيد راه حل اين مشکل به صورت سيستم عامل               

(تاننباوم  . اين سيستم عامل، كه از ابتدا توسط اندرو اس          . ارائه شد 

Andrew S. Tanenbaum (         پروفسور هلندي، نوشته شده بود به

اين . ودمنظور تدريس عمليات داخلي يك سيستم عامل واقعي ب             
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اينتل طراحي   ۸۰۸۶سيستم عامل براي اجرا روي پردازنده هاي            

 .شده بود و بزودي بازار را اشباع كرد

-سيستم عامل خوبي محسوب نمي     MINIXبعنوان يك سيستم عامل،     

. ولي مزيت اصلي آن، در دسترس بودن كد منبع آن بود               . شد

خط  ۱۲۰۰۰هركس كه كتاب سيستم عامل تاننباوم را تهيه ميكرد، به           

براي . و اسمبلي نيز دسترسي پيدا ميكرد      Cكد نوشته شده به زبان      

نخستين بار، يك برنامه نويس يا هكر مشتاق ميتوانست كد منبع يک             

چيزي كه سازندگان    سيستم عامل واقعي قابل اجرا را مطالعه كند،         

يك نويسنده بسيار خوب،     . افزارها آنرا محدود كرده بودند      نرم

وم، باعث فعاليت مغزهاي متفكر علوم كامپيوتري در             يعني تاننبا 

دانشجويان . زمينه بحث و گفتگو براي ايجاد سيستم عامل شد              

كامپيوتر در سرتاسر دنيا با خواندن كتاب و كدهاي منبع، سيستمي             

  .را كه در كامپيوترشان در حال اجرا بود، درك كردند

) GNU(وژه گنو   در اين زمان برنامه نويسان سرتاسر دنيا توسط پر         

آغاز شده بود،    ) Richard Stallman(كه توسط ريچارد استالمن       

هدف اين پروزه ايجاد حركتي براي فراهم          . تحريك شده بودند   
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استالمن . نمودن نرم افزارهاي رايگان و در عين حال با كيفيت بود            

 MITخط مشي خود را از آزمايشگاه معروف هوش مصنوعي دانشگاه  

آغاز  ۷۰در اواسط و اواخر دهه        Emacs ويرايشگر   با ايجاد برنامه  

، بيشتر برنامه نويسان نخبه آزمايشگاههاي        ۸۰تا اوايل دهه     . نمود

جذب شركتهاي نرم افزاري تجاري شده           MITهوش مصنوعي    

ولي استالمن  . هاي حفظ اسرار امضا شده بود     بودند و با آنها قرارداد    

الف ساير توليدات،   وي عقيده داشت برخ    . ديدگاه متفاوتي داشت   

نرم افزار بايد از محدوديت هاي كپي و ايجاد تغييرات در آن آزاد              

باشد تا بتوان روز به روز نرم افزارهاي بهتر و كارآمد تري توليد               

 .نمود

 GNU، پروژه   ۱۹۸۳ريچارد استالمن با اعالميه معروف خود در سال         

 به توليد و    وي حركتي را آغاز كرد تا با فلسفه خودش        . را آغاز كرد  

. است GNU is Not Unixمخفف   GNUنام  . ارائه نرم افزار بپردازد   

ولي براي رسيدن به روياي خود براي ايجاد يك سيستم عامل                  

رايگان، وي ابتدا نياز داشت تا ابزارهاي الزم براي اين كار را ايجاد                

وي شروع به نوشتن و ايجاد كامپايلر        ۱۹۸۴بنابراين در سال    . نمايد
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ابزاري مبهوت كننده براي      . نمود GCCگنو موسوم به       C زبان

اي خود به تنهايي     وي با جادوگري افسانه    . برنامه نويسان مستقل   

ابزاري را ايجاد نمود كه برتر از تمام ابزارهايي كه تمام گروههاي              

يكي از   GCC. نويسان تجاري ايجاد كرده بودند قرار گرفت       برنامه

پايلرهايي است كه تا كنون ايجاد شده       ترين و قويترين كام   كارآمد

 .اند

Linus Benedict Torvalds(، لينوس بنديكت توروالدز     ۱۹۹۱در سال   

دانشجوي سال دوم علوم كامپيوتر دانشگاه هلسينكي فنالند و يك           ) 

ساله، عاشق وصله پينه كردن      ۲۱اين فنالندي   . هكر خود آموخته بود   

ولي .  قرار ميدادند   محدوديتهايي بود كه سيستم را تحت فشار          

مهمترين چيزي كه وجود نداشت يك سيستم عامل بود كه بتواند              

خوب بود ولي فقط     MINIX. اي ها را برآورده نمايد     نيازهاي حرفه 

يك سيستم عامل مخصوص دانش آموزان بود و بيشتر به عنوان يك 

ابزار آموزشي مطرح بود تا ابزاري قدرتمند براي بكار گيري در              

 .امور جدي
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تعداد زيادي ابزار ايجاد كرده بود كار بر         GNUپروزه   ۱۹۹۱تا سال   

. ادامه داشت  HURDموسوم به     GNUروي هسته سيستم عامل       

MINIX    هم دارايLicense   ولي به نظر نمي رسيد كه           شده بود 

HURD                   تا چند سال آينده قابل استفاده باشد و  در نتيجه هنوز

اين زمان براي توروالدز بيش      . سيستم عامل رايگاني وجود نداشت     

 ...از حد طوالني بود

از  MINIX، اين نامه تاريخي به گروه خبري          ۱۹۹۱آگوست   ۲۵در  

 :طرف توروالدز ارسال شد

 لينوس بنديكت توروالدز: از 

 MINIXگروه خبري : به

 ببينيد؟ MINIXبيشتر چه چيزي را ميخواهيد در : موضوع

م عامل جديد    نظرخواهي كوچك در مورد سيست      : خالصه

 من

 MINIXبا سالم به تمام استفاده كنندگان از 

من در حال تهيه يك سيستم عامل رايگان فقط به عنوان               

براي  GNUسرگرمي و نه به بزرگي و حرفه اي                   
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اين كار از آوريل شروع       . هستم ۴۸۶و   ۳۸۶دستگاههاي  

من مايلم تا نظرات      . شده و درحال آماده شدن است        

دوست دارند   MINIX چيزهايي كه در     كاربران را در مورد   

زيرا سيستم عامل من حدودا      . يا ندارند، جمع آوري كنم     

مانند ساختار سيستم فايل مشابه و چيزهاي       . شبيه آن است  

را  ۱,۴۰نسخه   GCCو   ۱,۰۸نسخه   bashمن اكنون   ... ديگر

من . به آن منتقل كرده ام و به نظر ميرسد كه كار ميكند             

 آزمايشي درست كرده ام و مايلم       در عرض چند ماه چيزي    

بدانم كه كاربران بيشتر به چه قابليتهايي نياز دارند؟ من از            

ولي قول نمي دهم همه آنها       . هر پيشنهادي استقبال ميكنم   

 لينوس. را اجرا كنم

همانطور كه در اين نامه پيداست، خود توروالدز هم باور نمي كرد             

. ي در دنيا ايجاد كند    كه مخلوقش آنقدر بزرگ شود كه چنين تحول       

منتشر شد و روي      ۱۹۹۱در اواسط سپتامبر      ۰,۰۱لينوكس نسخه   

شور و اشتياقي فراوان حول مخلوق توروالدز        . اينترنت قرار گرفت  

كدها دانلود شده، آزمايش شدند و پس از بهينه              . شكل گرفت 
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در پنجم   ۰,۰۲لينوكس نسخه   . سازي به توروالدز بازگردانده شدند    

 :مراه اعالميه معروف توروالدز آماده شداكتبر به ه

 لينوس بنديكت توروالدز: از 

 MINIXگروه خبري : به

 MINIXكدهاي منبع رايگان هسته مشابه : موضوع

محروم شده ايد؟     MINIX 1.1آيا شما از روزهاي زيباي        

هنگامي كه مردها مرد بودند و راه اندازهاي دستگاه خود           

فاقد يك پروزه زيبا هستيد     را خودشان مينوشتند؟ آيا شما      

و مي ميريد تا سيستم عاملي داشته باشيد تا بتوانيد آنرا              

مطابق با نيازهاي خود در آوريد؟ اگر اينگونه است، اين              

 .نامه براي شما نوشته شده است

همانطور كه ماه پيش گفتم من در حال كار بر بروي يك               

 ۳۸۶براي كامپيوترهاي    MINIXسيستم عامل رايگان مشابه     

اين سيستم عامل اكنون بجايي رسيده است كه قابل         . هستم

استفاده است و مايل هستم كه كدهاي منبع را در سطح               

است ولي من     ۰,۰۲اين نسخه    . گسترده تر پخش نمايم    
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، Bash  ،GCC  ،GNU-Makeموفق شده ام كه نرم افزارهاي       

GNU-sed   ،Compress             و غيره را تحت آن اجرا كنم .

با  nic.funet.fiن پروژه را ميتوانيد از آدرس       كدهاي منبع اي  

 pub/OS/Linuxدر دايركتوري      ۱۲۸,۲۱۴,۶,۱۰۰آدرس   

اين دايركتوري همچنين داراي چند فايل            . پيدا كنيد  

README         و تعدادي باينري قابل اجرا تحت لينوكس است .

تمام كدهاي منبع ارائه شده است زيرا هيچ يك از كدهاي            

MINIX       سيستم را ميتوانيد    . نشده است در آن استفاده

كدهاي منبع  . همانطور كه هست كامپايل و استفاده كنيد        

 .پيدا كنيد pub/GNUباينري ها را هم ميتوانيد در مسير 

پس از چند هفته آماده شد و تا دسامبر،               ۰,۰۳لينوكس نسخه    

هنوز لينوكس فقط چيزي كمي بيشتر      . رسيد ۰,۱۰لينوكس به نسخه    

را  ATاين سيستم عامل فقط ديسكهاي سخت       .  بود از يك فرم اسكلت   

پشتيباني ميكرد و ورود به سيستم نداشت و مستقيما به خط فرمان             

اين نسخه از صفحه كليدهاي . خيلي بهتر شد ۰,۱۱نسخه . بوت ميشد

، VGAچند زبانه پشتيباني ميكرد، ديسكهاي فالپي و كارتهاي گرافيكي           
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EGA  ۰,۱۲شماره نسخه ها از     . شدندنيز پشتيباني مي  ... ، هركولس و 

بزودي كد آن    . افزايش پيدا كرد و ادامه يافت        ۰,۹۶و   ۰,۹۵به  

در فنالند و مناطق ديگر، در          FTPبوسيله سرويس دهنده هاي       

 .سرتاسر جهان منتشر شد

GPL و GNU 

در دسترس بودن کرنل لينوکس با کرنل يونيکس و حتي کرنل                

 GNU عمومي همگاني      ويندوز متفاوت است زيرا تحت ليسانس        

اين ليسانس به اين معني است که منبع آزادانه              . منتشر مي شود 

پخش شده و براي عامه همگاني قابل دستيابي است که البته معموالً             

 براي اين است که همه      GPLاين ليسانس   . با اينترنت پخش مي شود   

مطمئن باشند که اين اجازه را دارند که تحت ليسانس مذکور                  

 از آن را منتشر کنند، از بخش هايي از آن استفاده کنند،               کپي هايي

. تغييراتي در آن بدهند يا بسته هايي را به نرم افزار اضافه کنند                

 به اين معني است که هر کسي که نرم افزاري            GNU GPLهمچنين  

تحت ) حتي اگر روي آن تغيراتي داده باشند        (را دريافت مي کنند     

توانايي هاي مشابهي براي تغييرات     محافظت مي شود و     GPLليسانس  
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 اذعان مي دارد که هيچ فرد يا         GNU GPL. و بخش نرم افزار دارد    

 اعمال نمايد بدون اينکه     Kernelموسسه اي نمي تواند تغييراتي را در      

البته هيچ ضمانتي    .  آن تغييرات را در دسترس عموم قرار دهد          

 براي صحت برنامه وجود ندارد

GNU GPL  لينوکس    باعث مي شود open source    باشد زير ليسانس 

 Open Source Softwareمذکور بعنوان يک ليسانس قابل قبول براي        

 طي  GNU GPL راهي همانند      Open source. مطرح بوده است   

 Openهرچند که    . مي کند اما همچنين چند تفاوت اساسي دارد         

Source      وابستگي شديدي به GNUGPL      دارد،  لکن Open Source 

اي از ليسانسها را تحت     ليسانس خاص نيست بلکه طيف گسترده      يک  

 Open اين است که        Open Sourceايده  . پوشش قرار ميدهد   

Source          شرکتهايي که  .   از پشتيباني شرکتهاي فني برخوردار شود

 شرکت کنند ميتوانند ليسانس مورد        Open Sourceميخواهند در   

 . د به ثبت برساننOpen Sourceنظر خود را در 

 به ثبت ميرسد بايد خواص زير را          Open Sourceليسانسي که در     

 : دارا باشد
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اين ليسانس هيچ فرد يا شرکت را از فروش يا توزيع کل يا بخشي از               

-افزارهاي ديگر محدود نمي   افزار بصورت مستقل يا بهمراه نرم     نرم

ند برنامه بايد همراه با کد منبا ارائه شود و کد منبا بايد همان              . کند

در صورت عدم   . نسخه اجرايي برنامه و همراه با آن توزيع شود           

ارائه کد منبا براي چند نسخه از يک برنامه، بايد نسخه کد منبا نهايي             

توزيع کد منبا بايد به طريقي باشد که يک              . برنامه توزيع شود   

اي بتواند در آن تغييراتي ايجاد کند و نتيجه را             نويس حرفه برنامه

ين ليسانس بايد اجازه انتشار تغييرات و مشتقات يرنامه          همچن. ببيند

 .با شرايطي مشابه برنامه اصلي بدهد

 مقايسه و توسعه

بزودي توروالدز با مقايسه هايي از طرف اندرو تاننباوم، معلم                 

تاننباوم براي توروالدز   . را نوشته بود، مواجه شد     MINIXبزرگي كه   

 :مينويسد

 كه ايجاد يك هسته يكپارچه در       من بر اين نكته تاكيد دارم     “

خدا را شكر كه شما       . يك اشتباه پايه اي بود     ۱۹۹۱سال  
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شاگرد من نيستيد، واگر نه براي چنين طرحي نمره بااليي           

 ”.نمي گرفتيد

توروالدز بعدا پذيرفت كه اين بدترين نكته در توسعه لينوكس بوده           

اقعيت تاننباوم يك استاد مشهور بود و هرچه كه مي گفت و             . است

توروالدز كسي  . ولي وي در مورد لينوكس اشتباه ميكرد         . داشت

 .نبود كه به اين سادگي ها پذيراي شكست باشد

 .”لينوكس منسوخ شده است“: تاننباوم همچنين گفته بود 

با پشتيباني قوي از     . اكنون نوبت حركت نسل جديد لينوكس بود        

 تاننباوم  طرف اجتماع لينوكس، توروالدز يك پاسخ مناسب براي            

 :فرستاد 

شغل شما استاد دانشگاه و محقق بودن است و اين بهانه خوبي براي             “

 ”.است MINIXبرخي مغز خرابكني هاي 

. بزودي صدها نفر به اردوگاه لينوكس پيوستند       . و كار ادامه يافت   

لينوكس ديگر اسباب   . سپس هزاران نفر و سپس صدها هزار نفر          

، لينوكس  GNUنرم افزارهاي پروزه     با پشتيباني   . بازي هكرها نبود  

قرار داده   GPLلينوكس تحت مجوز    . آماده يك نمايش واقعي بود     
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با اين مجوز همه ميتوانستند كدهاي منبع لينوكس را به رايگان            . شد

پس . داشته باشند، بر روي آنها مطالعه كرده و آنها را تغيير دهند             

 .ندبالفاصله دانشجويان و برنامه نويسان آنرا قاپيد

لينوكس به  . توليدكنندگان تجاري نيز خيلي زود وارد کارزار شدند        

كاري كه اين توليدكنندگان انجام      . خودي خود رايگان بود و هست      

دادند، كامپايل كردن بخش ها و نرم افزارهاي مختلف و ارائه آن              

بصورت يك فرمت قابل توزيع همانند ساير سيستم عاملها بود، تا              

اكنون توزيع هايي مانند   . انند از آن استفاده كنند    مردم عادي نيز بتو   

RedHat    ، Debian    و SUSE          داراي بيشترين سهم كاربران در 

و  KDEبا رابطهاي گرافيكي كاربر جديد مانند   . سرتاسر جهان هستند  

GNOMEتوزيع هاي لينوكس در بين مردم بسيار گسترش يافتند ،. 

، لينوكس  PCدر كنار   . همچنين اتفاقات جالبي با لينوكس رخ ميدهد      

لينوكس تغيير داده شد تا     . به روي اكثر پالتفورمها منتقل شده است      

. را اجرا نمايد    Palm Pilotيعني   3COMكامپيوتر دستي شركت      

تكنولوژي كالستر كردن اين امكان را بوجود آورد تا بتوان تعداد               

زيادي از ماشينهاي لينوكس را به يك مجموعه واحد پردازشي                



 

 17 

محققين  ۱۹۹۶در آوريل     . يك كامپيوتر موازي    . ل نمود  تبدي

كامپيوتر مبتني بر لينوكس     ۶۸آزمايشگاههاي ملي لوس آالموس از      

براي پردازش موازي و شبيه سازي موج انفجار اتمي استفاده                 

ولي بر خالف ابر كامپيوترهاي ديگر، هزينه آنها بسيار ارزان          . كردند

آنها با تمام تجهيزات و سخت        ابركامپيوتر خود ساخته     . تمام شد 

دالر هزينه در بر داشت و اين يك دهم هزينه يك            ۱۵۲۰۰۰افزارها  

بيليون  ۱۶اين ابركامپيوتر به سرعت        . ابركامپيوتر تجاري است   

ام اين ابركامپيوتر جهان     ۳۱۵محاسبه در ثانيه دست يافت و به رتبه         

پس از سه   . دست پيدا كرد و صد البته يكي از پايدارترين آنها بود            

 .ماه از آغاز فعاليت، هنوز بوت نشده بود

 لينوكس امروز: پس از يك دهه 

امروزه لينوكس بيش از يك دهه توسعه را پشت سر گذاشته است             

از . و يكي از سريع التوسعه ترين سيستم هاي عامل به شما ميرود              

، امروزه ميليونها   ۱۹۹۲و   ۱۹۹۱چند كاربر انگشت شمار در سالهاي       

كه زماني بزرگترين دشمن     IBM. ر از لينوكس استفاده ميكنند     كارب

به شمار مي رفت، اكنون سرمايه گذاري           Open Sourceجماعت  
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تحت لينوكس   Open Sourceعظيمي در زمينه توسعه راه حل هاي         

در حال حاضر تعداد توسعه دهندگاني كه براي افزايش         . نموده است 

 . به روز افزايش مي يابدقابليتهاي لينوكس تالش ميكنند، روز 

امروزه تعداد زيادي از شركتها و موسسات حرفه اي تجاري،                  

. پشتيباني از محصوالت مبتني بر لينوكس را بر عهده گرفته اند                

اكنون ديگر استفاده از لينوكس در محيطها اداري، پذيرفتن ريسك            

از نظر قابليت اطمينان و پايداري و همچنين حفاظت در              . نيست

با تالش  . انواع ويروسها چيزي بهتر از لينوكس وجود ندارد          برابر  

شركتهاي بزرگي مانند ردهت استفاده از لينوكس در محيطهاي             

تجاري توسعه فراوان يافته و اكنون تعداد زيادي از شركتهاي كوچك           

و بزرگ در حال استفاده از سرويس دهنده ها و ايستگاههاي كاري             

 .مبتني بر لينوكس هستند

  در جهان سوملينوكس

. ورود لينوكس به كشورهاي جهان سوم تحولي ايجاد نموده است            

قبل از وجود لينوكس كشورهاي جهان سومي در زمينه كامپيوتر در           

هزينه سخت افزارها بسيار     . سطح بسيار پايين تري قرار داشتند        
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پايين آمده بود ولي هزينه نرم افزار براي اين گونه كشورها                  

اين امر باعث شد تا در بسياري از اين             . دهمچنان كمر شكن بو    

كشورها كپي غير مجاز نرم افزارها گسترش پيدا كند كه باعث                

ترين داليل اين   يكي از عمده  . ميلياردها دالر خسارت ساليانه ميشود    

هنگامي كه  . كار پايين بودن درآمد سرانه در اين كشورهاست            

الر نيست،  د ۳۰۰تا   ۲۰۰مجموع درآمد سرانه ساليانه بيش از           

دالري وجود نخواهد     ۱۰۰هيچگاه امكان خريد يك سيستم عامل          

 .داشت

طلوع لينوكس و ساير توليدات باز متن، اين وضعيت را تغيير داده               

اين امكان وجود دارد تا بتوان لينوكس را در كامپيوترهاي              . است

و پنتيوم كه اكنون در كشورهاي توسعه يافته به تاريخ            ۴۸۶قديمي  

اند ولي هنوز در كشورهاي درحال توسعه از آنها استفاده              پيوسته

 Openهمچنين استفاده از نرم افزارهاي رايگان        . ميشود، اجرا نمود  

Source       افزاري آور نرم هاي سرسام  گسترش يافته تا جلوي هزينه

امروزه در كشورهاي آسيايي، آفريقايي و        . اين كشورها را بگيرد    

 Open Sourceنوكس و نرم افزارهاي      آمريكاي التين استفاده از لي     
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گسترش فراواني يافته و با استفاده از خصلت ذاتي تغيير پذيري                

لينوكس، براي استفاده از زبانهاي ملي اين كشورها سفارشي شده             

امروزه مستندات لينوكس به اكثر زبانهاي زنده جهان ترجمه          . است

 .شده اند

 از ميزكار تا ابركامپيوترها

والدز لينوكس را ايجاد نمود، اين مخلوق جديد، فقط         هنگامي كه تور  

 ۳۸۶ولي از زمان دستگاههاي     . يك اسباب بازي تازه براي هكرها بود      

كه نخستين هسته لينوكس بر روي آنها اجرا ميشد، لينوكس راه                

يكي از مهمترين استفاده هاي امروزي       . درازي را طي نموده است     

سنگين موازي در      لينوكس استفاده از آن در پردازشهاي                

امروزه اكثر ابركامپيوترهايي كه در جهان ساخته       . ابركامپيوترهاست

 .ميشوند، از لينوكس به عنوان سيستم عامل خود استفاده ميكنند

حركت لينوكس از يك پروزه هكري تا جهاني شدن يك انقالب                  

توسط  ۱۹۸۰كه در اوايل دهه        GNUپروزه  . شگفت انگيز است   

وع شد، توسعه نرم افزارهاي بازمتن را رهبري        ريچارد استالمن شر  

او مطالعه   MINIXپروفسور اندرو تاننباوم و سيستم عامل          . نمود
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سيستم عامل ها را از حالت تئوري به عملي تبديل نمود و در نهايت              

امروزه لينوكس  . همت و تالش توروالدز منجر به تولد لينوكس شد        

ه يك حركت جهاني است     ديگر يك پروزه هكري به شما نمي رود بلك        

كه توسط ميليونها نفر برنامه نويس بازمتن و شركتهاي بزرگي               

لينوكس در تاريخ كامپيوتر به عنوان يكي       . حمايت ميشود  IBMمانند  

 .از شگفت انگيز ترين محصوالت تالش بشري باقي خواهد ماند

 نشان لينوكس : توكس پنگوئن 

 سيستم عاملهاي    برخالف ساير . نشان لينوكس يك پنگوئن است       

توكس نشانگر وضعيت بدون     ! تجاري، اين نشان زياد جدي نيست       

. اين نشان تاريخچه بسيار جالبي دارد      . نگراني حركت لينوكس است   

هنگامي كه توروالدز   . لينوكس در ابتدا فاقد هر گونه نشاني بود          

براي تعطيالت به استراليا رفته بود، در ديداري كه از يك باغ وحش              

نگامي كه مي خواست با يك پنگوئن بازي كند، پنگوئن               داشت، ه 

اي شد تا از پنگوئن به عنوان        دست وي را گاز گرفت و همين ايده        

 .نشان لينوكس استفاده شود
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اي از تروالدز هنگاميكه ميخواست پنگوئن را بعنوان           در اينجا جمله  

 :آرم لينوكس انتخاب كند را نقل ميكنيم

ر ميكنيد، بايد پنگوئني را در      هنگاميكه درباره پنگوئن فك   

نظر بگيريد كه كمي چاق باشد و پس از كلي پرخوري            

و همچنين آروغ خودش را هم زده و آرام نشسته              

دنيا جاي خوبي براي زيستن يك پنگوئن است اگر   ! است

به تازگي مقدار زيادي ماهي خام خورده باشد و در             

 !حال استراحت پس از آن باشد

 :اي ديگري نيز گته استالبته تروالدز در ج

كنند يك  اند كه تصور نمي     برخي افراد به من گفته      

اين به . هاي لينوكس را نشان دهد    پنگوئن بتواند توانايي  

من نشان ميدهد كه آنها هيچگاه يك پنگوئن عصباني را     

 مايل بر ساعت     ۱۰۰اند كه آنها را با سرعت          نديده

 گرفته  اگر آنها در چنين موقعيتي قرار        ! تعقيب كند 

-گويند بيشتر دقت مي    بودند درباره چيزي كه مي      

 !كردند


