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 ٩ SuSEروش نصب زوزه لينوکس 

   

 يکی از توزيع های آسان و کاربر پسند لينوکس است که با SuSE  لينوکس

 موجود در آن، می توان بسياری Yastمديريت گرافيكی  استفاده از سيستم

از امور سيستم را بسهولت و بدون نياز به دانستن فرامين پيشرفته لينوكس 

 مانند نسخه های پيشين، يکی از SuSE9  نصب لينوکس. انجام داد

 .آسان ترين نصب ها در ميان انواع توزيع های لينوکس است

بعنوان نمونه يك سيستم که اين توزيع در آن با موفقيت نصب شده دارای 

 :مشخصات زير است

 CPU : AMD Athlon 1.33GHz 

RAM : 256MB SD-RAM 

G/C : Geforce2 MX440 64MB DDR 

M/B : Gigabyte 7ZXE 

Sound: Creative Live! 
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Modem : D-Link 560E +External Serial 

CD-ROM: LG 52x  

CD-RW : ASUS 52x24x52x 

Monitor : LG E700B 17” 

Mouse : PS/2 Wheel Mouse 

 شروع نصب 

 اول آنرا در درايو قرار  ، ديسک٩  برای شروع فرايند نصب لينوکس زوزه

در ابتدای امر و پس از صفحه . داده و سپس سيستم را بوت می کنيم

  خوش  آمد گويی صفحه ای برای انتخاب اموری مانند نصب، نصب بدون

ACPI بوت از ديسک سخت، حالت نجات ،Rescue  نمايش داده ... و

 را برای ادامه Installation  در اين مرحله گزينه نصب يا. می شود

س از پردازش های الزم همانند نسخه های پيشين، پ. فرايند انتخاب می کنيم

در نخستين مرحله نصب مانند تمامی .  آغاز بکار می کندYast  برنامه

 Accept  بر روی. توزيع های ديگر لينوکس، زبان نصب را انتخاب می کنيم

. کليک کرده و برنامه نصب شروع به فعالبت و شناسايی سخت افزار می کند



 

 3 

امکان . ب سوال می شودپس از طی اين مرحله از شما در مورد نوع نص

در صورت وجود نسخه قديمی تر بر روی ديسک (انتخاب نصب ارتقاء 

 New  برای نصب گزينه نصب جديد يا. و يا نصب جديد وجود دارد) سخت

Installationسپس.  را انتخاب می کنيم  Yast يک خالصه وضعيت نصب 

جام خواهد شد را ايجاد می کند و کليه فرايند هايی را که طی عمليات نصب ان

برای تغيير و يا سفارشی کردن هر بخش کافی است تا . نمايش می دهند

مثال من مايل هستم تا زوزه را بر روی . روی لينک آن کليک کنيد

به همين منظور، . پارتيش هايی که قبال بر روی ديسک سخت دارم نصب کنم

است در قدم بعدی در خو.  کليک می کنمPartitioning  روی گزينه

 را انتخاب کرده و ليست Custom  گزينه. انتخاب ديسک سخت می شود

. پارتيشن های موجود بر روی ديسک سخت سيستم نمايش داده می شود

برای انتخاب پارتيشن های مورد نظر برای نصب بر روی پارتيشن مورد نظر 

 را انتخاب کرده و محل اتصال و ساير تنظيمات را Edit  کليک کرده و سپس

 را hda9  ، پارتيشن/boot   را برایhda2  من پارتيشن. انجام می دهم
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  و پارتيشن/ home   را برایhda10  ، پارتيشن /   rootبرای ريشه يا 

hda6را برای   swapهمانطور که قبال هم بارها .  در نظر می گيرم

 گفته ام، فرقی نمی کند که چه توزيعی از لينوکس را می خواهيد نصب کنيد،

 روش پارتيشن بندی   بهترين روش پارتيشن بندی در لينوکس استفاده از

در صورتی که مايل هستيد ) اداری/البته برای کاربردهای ميزکار. (فوق است

تا سيستم عامل ويندوزتان را روی سيستم نگه داريد، راحت ترين روش باقی 

و سپس ) C  عموما(گذاشتن پارتيشنی است که ويندوز روی آن نصب شده 

پاک کردن يكی از پارتيشن های موجود و ايجاد فضای كافی پارتيشن بندی 

 گيگا بايت، ايجاد پارتيشن های لينوکس و نصب آن روی ٣نشده در حد 

پس از اتمام تعريف . فضای خالی پارتيشن بندی نشده هارد ديسك می باشد

صه  کليک کنيد تا به صفحه خالNext  پارتيشن های مورد نظر، بر روی

 .وضعيت بازگرديد

جهت سفارشی کردن بسته های نرم افزاری که نصب خواهند شد، در صفحه 

 کليک کرده و در پنجره ای که Software  خالصه وضعيت، بر روی لينک
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پس از . باز می شود، نرم افزارهای مورد نيازتان را فعال کنيد تا نصب شوند

خالصه وضعيت نصب  کليک کنيد تا به صفحه Accept  پايان بر روی

  با کليک روی. اکنون می توانيد فرايند نصب سيستم را آغاز کنيد. بازگرديد

Acceptبه ترتيب از شما   نصب سيستم آغاز شده و ديسک های زوزه

. درخواست می گردد و در حين نصب اساليد هايی نيز نمايش داده می شوند

 انتخابی است که شما مدت زمان کپی و نصب بسته های نرم افزاری بستگی به

 . انجام داده بوديدSoftware  در بخش

پس از اينکه مراحل نصب بسته های نرم افزارهای کاربردی به اتمام رسيد، از 

دقت کنيد . شما درخواست خواهد شد تا کلمه عبور ريشه را تعريف نماييد

ا که اين کلمه عبور بسيار مهم بوده و کنترل کامل سيستم را در اختيار شم

بنابراين کلمه عبوری ايمن برای آن تعريف کرده و آنرا . قرار می دهد

 .فراموش نکنيد

اين تنظيمات شامل . پس از طی اين مرحله، نوبت به پيکربندی شبکه می رسد

 .می باشد...  وDSL ،ISDNکارت های شبکه، مودم ها، 
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ه ب. جهت تنظيم هريک از گزينه های فوق روی لينک مربوطه کليک کنيد 

در صفحه بعدی ليستی از . عنوان يک کاربر پيکربندی مودم را انتخاب می کنم

به اين نکته اشاره کنم . مودم های شناسايی شده سيستم نمايش داده می شود

 ها را  Winmodem خيلی از مودم های نرم افزاری يا  SuSE9که 

ر اين د!) دارندگان اين مودم ها خوشحال باشند. (شناسايی و نصب می کند

 کليک  Configureصفحه مودم مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی 

با اين کار تنظيمات مودم انجام شده و اکنون قادر خواهيد بود تا . کنيد

 . خود را نيز در سيستم تعريف نماييد) ISP(سرويس دهنده اينترنت 

هد پس از اين مرحله سيستم تنظيمات را ذخيره کرده و از شما پرسيده خوا

شد که آيا مايل به اتصال آزمايشی به اينترنت و همچنين دريافت آخرين 

اين بستگی به انتخاب شما .  هستيد يا خير نسخه های بروزرسانی شده زوزه

 . از اين گزينه عبور کنيد Noمی توانيد با انتخاب گزينه . دارد

رای امور در مرحله بعدی شما بايد کاربر جديدی به سيستم اضافه نماييد تا ب

توجه داشته باشيد هيچ گاه . روزمره استفاده از سيستم از آن استفاده کنيد
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اين کار . امور روزانه و عادی خود را با استفاده از کاربر ريشه انجام ندهيد

می تواند بسيار خطرناک باشد و ممکن است سهوا به سيستم خود آسيب 

 عمليات  suاده از دستور هميشه در صورت نياز می توانيد با استف. برسانيد

برای ايجاد کاربر عادی، نام و . الزم را با مجوزهای کاربر ريشه انجام دهيد

 .نام خانوادگی، نام کاربری و کلمه عبور خودرا وارد نماييد 

پس از اتمام كار ايجاد کاربر عادی سيستم، برنامه نصب شروع به ذخيره  

پس از اتمام . امل می کنداطالعات جمع آوری شده و تنظيمات سيستم ع

ذخيره سازی تنظيمات، برنامه نصب اقدام به شناسايی برخی از 

مانند کارت های گرافيکی، . سخت افزارهای نصب شده روی سيستم می کند

 ...  و TVکارت های صوتی، چاپگر، کارت 

در صورتی که مايل هستيد تنظيمات خودکار سخت افزارهای شناسايی شده  

پس از اتمام شناسايی و . د، کافی است روی لينک آنها کليک کنيدرا تغيير دهي

عبور از اين مرحله، برنامه نصب تنظيمات نهايی را ذخيره کرده و برنامه 



 

 8 

پس از چند ثانيه صفحه ورود به سيستم نمايش داده ! نصب به پايان می رسد

  ! شما در اختيارتان است SuSE9شده و پس از ورود، ميزکار 

الزم .  توانيد از كار كردن با سيستم و مزايای بيشمار آن لذت ببريداکنون می

به ذکر است که لينوکس زوزه مانند نسخه های پيشين به سيستم مديريت 

 مجهز است که کليه تنظيمات سيستم خود را می توانيد با  Yastکامل 

 . انجام دهيد KDE Control Centerاستفاده از آن و 

اين به اين معنی .  مجهز استOpenOffice 1.1.0   به زوزه لينوکس

. است که شما برای استفاده از زبان فارسی در آن مشکلی نخواهيد داشت

   بخشSysadmin  تنها کافی است تا قلمهای فارسی را از قسمت

FontInstallerکنترل پنل   KDEنصب کرده و زبان فارسی را از بخش   

Keyboard Layoutsفعال نماييد  

 

 

 

 


