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 بوت کردن کامپيوتر با استفاده از گراب

با چند سيستم عامل نصب شده در پارتيشن هاي گوناگون، کامپيوتر              

شما از کجا بايد بداند که با کداميک بوت شود؟ براي اينکه انتخاب کنيد              

سيستم از کدام پارتيشن و چگونه بوت شود، به يک برنامه مدير بوت               

بصورت پيش گزيده همراه با اکثر       مدير بوتي که امروزه      . نياز داريد 

 Grand Unified Boot(توزيع هاي لينوکس نصب مي شود، گراب        

loader)  گراب يک بسته نرم افزاري متعلق به        .  نام داردGNU   است و 

 :ويژگيهاي زير را ارائه ميدهد

  پشتيباني از انواع فايل هاي اجرايي-

، FreeBSDنوکس،   پشتيباني از سيستم عامل هاي چند بوته مانند لي           -

NetBSD ،OpenBSD و ... 
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، ۹۸،  ۹۵ پشتيباني از سيستم عامل هاي غير چند بوت مانند ويندوز              -

NT    ، ME  ،XP    ، ۲۰۰۰        و سيستم عامل OS/2      از طريق قابليت 

اين قابليت عبارت است از اجراي مدير بوت             . بارگزاري زنجيره اي 

ال با انتخاب   مث. مخصوص همان سيستم عامل جهت شروع بارگزاري آن       

ويندوز، گراب مدير بوت ويندوز را اجرا مي کند تا آن مدير بوت                 

 .سيستم عامل ويندوز را بارگزاري کند

 . پشتيباني از انواع سيستم فايل-

 .  مخصوص بوتimage پشتيباني از بازکردن خودکار فايل هاي -

 . بوت از طريق شبکهimage پشتيباني از دريافت فايل هاي -

العات بيشتر در مورد گراب و نحوه عملکرد آن، در خط                 براي اط 

دستور دوم  .  را تايپ کنيد   info grub ويا   man grubفرمان دستور   

 .جزئيات بيشتري را ارائه مي دهد
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در لينوکس هرگاه نياز به استفاده از کمک داشتيد، کافي: نکته  

 ياmanاست در خط فرمان و يا يک پنجره ترمينال فرمان               

info بعالوه فرمان يا موضوع مورد نظر را تايپ کنيد تا

man. اطالعات و راهنمايي هاي الزم در اختيار شما قرار گيرد         

 . گرفته شده استmanualاز کلمه 

 بوت کردن با گراب

هنگامي که لينوکس تان را نصب مي کنيد، اطالعات مورد نياز براي بوت            

صورت خودکار ذخيره   ب) با يک يا چند سيستم عامل       (شدن کامپيوتر   

هنگامي که صفحه بوت گراب را        . سيستم خود را بوت کنيد     . مي شود

 :ديديد، مي توانيد يکي ازکارهاي زير را انجام دهيد
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در اينصورت سيستم شما پس از چند ثانيه با         .  به هيچ چيز دست نزنيد     -

 .بوت خواهد شد) که احتماال لينوکس است(سيستم عامل پيش گزيده 

مي توانيد از کليدهاي باال و پايين جهت       . تم عامل انتخاب کنيد    يک سيس  -

سپس با فشردن کليد    . انتخاب سيستم عامل مورد نظرتان استفاده کنيد      

Enter           هنگام .  کامپيوتر با سيستم عامل انتخاب شده بوت خواهد شد

نصب لينوكس، ساير سيستم عامل هاي نصب شده در کامپيوترتان را             

 .ست گراب اضافه مي شوندبطور خودکار به لي

در صورتي که مايليد گزينه هاي مورد استفاده        . ويرايش پروسه بوت  -

هنگام بوت را تغيير دهيد، از کليدهاي مکان نما براي انتخاب سيستم                

 .عامل و فشردن يک کليد براي اين کار را استفاده کنيد

در صورتي که مايـليـد گـزينه هـاي بـوت شــما بـصورت دائـمي               

تـغـيـير کـنـند، بـايد ايـن گـزينه ها را در فايل                                  
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boot/grub/grub.conf  البته براي ويرايش اين فايل      .  ويرايش کنيد

 (suبا استفاده از دستور . (بايد بصورت کاربر ريشه وارد سيستم شويد

 تغيير موقت گزينه هاي بوت

ه هايي از صفحه گراب مي توانيد گزينه هاي بوت را انتخاب کرده و گزين          

ابتدا سيستم عامل مورد نظر     . را براي بوت تغيير داده يا اضافه کنيد          

متني مشابه زير    .  را فشار دهيد    eسپس کليد    . خود را انتخاب کنيد    

 :مشاهده خواهيد کرد

GRUB version 0.93 (639K lower / 129792K upper 

memory) 

root (hd0,1) 

kernel /boot/vmlinuz-2.4.23 ro root=/dev/hda3 

hdb=ide-scsi 

initrd /boot/initrd-2.4.23.img 
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Use the up and down keys to select which entry is 

highlighted. 

Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command int 

the 

boot sequence, 'c' for a command line, 'o' to open a 

new line 

after ('0' for before) the selected line, 'd' to remove 

the 

selected line, or escape to go back to the main menu. 

در مثال باال سه خط در صفحه ويرايش گراب وجود دارند که نشانگر                

خط اول  . پروسه بوت هر سيستم عاملي هستند که شما انتخاب مي کنيد         

نشان مي دهد که اين ورودي گراب در         )  شروع ميشود  rootکه با   (

گراب ديسک سخت را     . پارتيشن دوم ديسک سخت اول قرار دارد         
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شماره .  نشان مي دهد  hdسکازي بصورت    يا ا  IDEبدون توجه به نوع     

 .درايوها و پارتيشن ها نيز از صفر شروع مي شوند

 بوت و   imageنشانگر  )  شروع شده است   kernelکه با   (خط دوم مثال    

اين گزينه ها نشان مي دهند که پارتيشن بصورت       . چند گزينه ديگر است   

  بارگزاري شده و محل سيستم فايل ريشه در             (ro(فقط خواندني    

 .  مي باشد(root=/dev/hda3(پارتيشن سوم ديسک سخت اول 

 RAM آغاز مي شود نشانگر محل ديسک       (initrdکه با   (خط سوم مثال    

اين ديسک مجازي محتوي چند فايل و دايرکتوري است که            . مي باشد

 .در هنگام بوت مورد نياز مي باشند

هيد، در صورتي که مايليد خطوط مربوط به پروسه بوت را تغيير د               

 :براي انجام اين کار. فقط بايد خط دوم را ويرايش کنيد

 . را فشار دهيدe قرار داده و دگمه kernelاشاره گر را روي خط . ۱
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هنگام .  بوت قرار دهيد   imageحذفيات يا اضافات خود را بعد از نام          .۲

ويرايش مي توانيد از قسمتي از قابليت هايي که در خط فرمان در اختيار            

با تايپ قسمتي از نام     (مانند قابليت تکميل دستور     . ستفاده کنيد داريد ا 

گزينه هايي که  ).  نام فايل کامل مي شود      tabفايل و فشردن کليد       

 :مي توانيد حذف يا اضافه نماييد عبارتند از

در صورتي که کلمه عبور ريشه را فراموش کرده          :  بوت در پوسته     -

يشود، با اضافه کردن گزينه      ايد و يا پروسه بوت به داليلي متوقف م          

init=/bin/sh        توجه داشته  .  ميتوانيد سيستم را به يک پوسته بوت کنيد

باشيد چون در اين حالت سيستم فايل بصورت فقط خواندني متصل               

در صورتي که    . شده است، فقط امکان کپي فايلها را دارا هستيد              

بايد سيستم  ميخواهيد امکان تغيير و حذف فايلها را نيز داشته باشيد               

 .نوشتن مجددا متصل نماييد/فايل را بصورت خواندن
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 در صورتي که نياز داريد سيستم       : (runlevel( انتخاب سطح اجرايي     -

را در سطح اجرايي خاصي بوت کنيد، مي توانيد با اضافه کردن کلمه                

linux                  و به دنبال آن شماره سطح اجرايي مورد نظر، به اين هدف 

 .دست پيدا کنيد

 

 . را جهت بازگشت به صفحه ويرايش فشار دهيدEnter کليد .۳

اين .  را فشار دهيد   bجهت بوت کامپيوتر با انتخاب هاي جديد، کليد         . ۴

تغييرات فقط براي اين بوت معتبر هستند و در بوتهاي آينده، تنظيمات            

براي اعمال تغييرات دائمي، قسمت بعد      . به حالت اول باز خواهد گشت     

 .درا مطالعه کني

 تغيير دائمي گزينه هاي بوت
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در صورتي که مايليد گزينه هاي شما بصورت دائمي اعمال شوند،                

در لينوکس  . کافي است مستقيما فايل پيکربندي گراب را ويرايش کنيد         

اين .  قرار دارد  boot/grub/grub.confردهت اين فايل در مسير        

مثالي از  . ودفايل هنگامي که شما لينوکس را نصب مي کنيد ايجاد مي ش          

 :اين فايل را در زير مشاهده مي کنيد

# Note that you do not have to rerun grub after 

making changes to this file 

# NOTICE: You have a /boot partition. This means 

that 

# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. 

# root (hd0,1) 

# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3 

# initrd /initrd-version.img 
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#boot=/dev/hda 

default=0 

timeout=5 

splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz 

title Red Hat Linux 9.0 (Kernel 2.4.23) 

root (hd0,1) 

kernel /vmlinuz-2.4.23 ro root=/dev/hda3 hdb=ide-

scsi linux 3 

initrd /initrd-2.4.23.img 

title Windows XP 

rootnoverify (hd0,0) 

chainloader +1 
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 نشانگر اين موضوع است که نخستين سيستم عامل           Default=0خط  

، پيش گزيده مي باشد و    )۹در اينجا لينوکس ردهت     (موجود در ليست    

در صورتي که شما هنگام بوت کليدي را فشار ندهيد، سيستم بصورت             

 نشان  timeout=5خط  . خودکار در اين سيستم عامل بوت خواهد شد       

خط . راي آغاز فرايند بوت است         دهنده زمان انتظار سيستم ب         

splashimage            معرف مسير فايل تصويري است که در پشت صفحه 

اين تصوير معموال حاوي يک طرح و لوگوي توزيع            . گراب قرار دارد  

 .لينوكسي است که اکنون روي سيستم شما نصب است

 

همانطوري که قبال متذکر شدم، گراب ديسک سخت را: نکته  

در مثال باال.  مشخص مي کند  hdن با   بدون توجه به نوع آ     

hd0,0نشان دهنده پارتيشن اول از ديسک سخت اول است . 
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همانطور که مشاهده مي کنيد در مثال باال دو سيستم عامل لينوکس              

 براي هر يک از        titleخط  .  وجود دارند   XP و ويندوز      ۹ردهت  

ا سيستم هاي عامل نشانگر نامي است که گراب در صفحه بوت از آنه              

 نشانگر محل    rootبراي سيستم لينوکس ردهت، خط        .نشان مي دهد 

پارتيشن بوت مي باشد که در اينجا پارتيشن دوم ديسک سخت اول                

 RAM و ديسک     (vmlinuz(براي پيداکردن هسته قابل بوت        . است

در لينوکس اين    .  گراب اين پارتيشن را جستجو مي کند         initrdيعني  

 به سيستم فايل      bootدايرکتوري   نام داشته و در         hda2پارتيشن  

 ،  (ro(ساير گزينه هاي خط هسته گزينه فقط خواندني         . متصل مي شود 

 ، گزينه تنظيم عملکرد يک        dev/hda3تنظيم سيستم فايل ريشه به        

 بصورت شبيه ساز اسکازي و گزينه تعيين           IDE از نوع     CD-Rدرايو  

 . مي باشد(linux 3(سطح اجرايي لينوکس 
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 نشان مي دهد که      rootnoverify ، خط      XPويندوز  براي پارتيشن    

در مثال  . گراب سعي نخواهد کرد اين پارتيشن را به جايي متصل کند            

.  قرار دارد  (hd0,0( در پارتيشن اول ديسک سخت اول        XPباال ويندوز   

 پارتيشن و ارسال گزينه به هسته سيستم عامل،          (mount(بجاي اتصال   

 که سکتور اول اين پارتيشن يک        نشان مي دهد  chainloader +1خط  

در حقيقت محل مدير بوت ويندوز را نشان            . (مدير بوت مي باشد   

 )مي دهد
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براي بوت کردن سيستم عامل هاي شرکت مايکروسافت: نکته  

هرگاه تغييراتي را.  استفاده کنيد  chainloaderبايد از گزينه    

 بوتدر فايل پيکربندي گراب اعمال مي کنيد، اين تغييرات در         

بعدي بطور خودکار اعمال مي شوند و شما نياز به انجام کار

در صورتي که قبال از مدير بوت ليلو استفاده. ديگري نداريد 

کرده باشيد مي دانيد که در ليلو پس از انجام تغييرات، بايد با

 ، تغييرات را اعمال کنيد و اين ممکن استliloاجراي فرمان   

 .سبب اشتباه شما شود

  بوت جديد در گرابimageفه کردن يک اضا

 هاي بوت مختلفي براي هسته       imageاين امکان وجود دارد که شما        

لينوکس اين امکان   . هاي مختلف نصب شده در سيستمتان داشته باشيد       
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را داراست که شما در يک زمان بتوانيد چند نسخه از هسته سيستم                 

با هرکدام که مايليد    عامل را نصب کنيد و در مواقع الزم سيستمتان را           

اين امکان هنگامي مفيد است که بخواهيد از هسته هايي که            ! بوت کنيد 

داراي قابليتهاي متفاوتي هستند استفاده کنيد ويا شما عالقه داريد با               

تغيير در هسته هاي موجود هسته اي مطابق با نيازهاي خود ايجاد                  

تم سرجاي  کرده و آنرا آزمايش کنيد در حالي که هسته اصلي سيس              

 هاي بوت در فايل         imageبراي اضافه کردن       . خود باقي است    

 :پيکربندي گراب بايد مراحل زير را انجام دهيد

مثال ( جديد را از دايرکتوري که ايجاد شده                   imageفايل   . ۱

usr/src/linux-2.6/arch/i386/boot)      به دايرکتوري boot  کپي 

 :حتويات آن بشويد مثالنام آنرا طوري تعيين کنيد که متوجه م. کنيد

# cp /usr/src/linux-2.6/arch/i386/boot/bzImage 

/boot/bz-2.6test11 
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 جديد را فراهم     imageخطوطي را که امکان بوت کردن فايل            . ۲

 boot/grub/grub.confمي کنند را در فايل پيکربندي گراب يعني           

 :براي مثال . اضافه کنيد

title Red Hat Linux 9 (Kernel 2.6test11) 

root (hd0,1) 

kernel /vmlinuz-2.6test11 ro root=LABEL=/ linux 5 

initrd /initrd-2.6test11.img 

 .کامپيوتر خود را بوت کنيد. ۳

هنگامي که صفحه آغازين گراب ظاهر شد، مي توانيد گزينه جديد            . ۴

 . را فشار دهيدEnterاضافه شده را انتخاب نموده و کليد 

راي هر هسته جديد گراب گزينه جديدي براي بوت             مزيت اينکه ب   

اضافه ميکند، اين است که اگر در هر صورت هسته جديد هنگام بوت               
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با مشکل مواجه شود، مي توانيد از هسته هاي قديمي تر که روي سيستم            

هنگامي که مشخص شد    . موجود است، براي بوت کردن استفاده کنيد       

مناسب است مي توانيد آنرا      هسته جديد به اندازه کافي پايدار و             

جايگزين هسته قديمي کنيد و يا فقط در گراب آنرا تبديل به گزينه                 

 .پيش گزيده نماييد


