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   نكات مهم و كاربردي براي كاربران جديد لينوكس 

  

   

چون اصوال مبانی سيستمهای عامل يونيكس و لينوكس و سيستم 

فايل اين سيتمهای عامل قدرتمند كامال با ويندوز متفاوت است در 

اين مجال سعی دارم تا با ذكر چند نكته كاربردی و آموزنده برای 

سيستم عامل لينوكس و آزمايش كاربرانی كه اولين بار قصد نصب 

آن را در كنار ويندوز دارند باب تازه ای را باز نموده و از واهمه 

ای كه در اولين گام حركت بسوی لينوكس برای اينگونه كاربران 

 .وجود دارد پيشگيری نمايم

الزم به ذكر است كه دراين مقاله به نكات كلی و كاربردی پرداخته 

تر در زمينه نصب انواع توزيع لينوكس يا ميشود و برای مطالعه بيش
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كار با سيستم عامل ميتوان به مقاالت تخصصی تر اين وبالگ يا 

 .ساير سايتهای آموزشی لينوكس مراجعه كرد 

 اگر درنظر داريد سيستم عامل لينوكس را در كنار ويندوز  :۱نكته 

نصب نموده و از هردوسيستم عامل در كنارهم و بصورت دوره 

اده كنيد الزم است حتما نكاتی را درنظر بگيريد تا از پاك ای استف

شدن تصادفی ويندوز يا از دست دادن اطالعات باارزش شما 

جلوگيری شود و يكی از مهمترين اين نكات نحوه صحيح ايجاد 

برای ..... )   و  ex2  ويا  ex3(پارتيشن با فرمت مناسب لينوكس 

 پارتيشن بندی نشده نصب لينوكس در محلی از فضای خالی يا

 .هارد ديسك است 

در اغلب موارد كاربرانی كه برای نخستين بار اقدام به نصب 

لينوكس مينمايند بدون مطالعه قبلی و صرفا به تكيه بر تجربيات 



 

 3 

قبلی كار باسيستم عامل ويندوز اقداماتی انجام ميدهند كه به 

د و اين ازبين رفتن فايلهای مهم يا پاك شدن ويندوز منجر ميشو

در حالی است كه تنها دانستن چند نكته كوچك ميتوانست آنها را از 

 .اين دردسر بزرگ رهائی بخشد 

توجه داشته باشيد كه بهترين گزينه برای كاربران مبتدی لينوكس 

اين است كه يك فضای پارتيشن بندی نشده هارد ديسك خود را 

اشته و در  گيگابايت در هنگام نصب لينوكس د۳با حداقل فضای 

هنگام نصب لينوكس در مرحله پارتيشن بندی و ايجاد فايل سيستم 

  و HOME  و SWAP  و BOOT  و ROOTهای لينوكسی مثل 

USR از آن قسمت استفاده نمايند تا حداكثر امنيت برای اطالعات  

 .قبلی موجود برروی سيستم تامين گردد 
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مل خانواده  سيستم عامل لينوكس برخالف سيستمهای عا:۲نكته 

redmond)  خود را تنها سيستم عامل ) مثل ويندوز مايكروسافت

موجود در جهان ندانسته و بجهت احترام و ارج نهادن به تصميم 

كاربران امكان نصب مجزا يا در كنار هرنوع سيستم عامل ديگر را 

بدون آسيب رساندن به سيستم عامل قبلی يا اختالل در كار آن 

ويندوز پس از نصب بر روی سيستم هرنوع ولی . فراهم ميكند

 .سيستم عامل ديگر غير هم خانواده خود را از كار خواهد انداخت 

برای نصب لينوكس در كنار ويندوز ابتدا ويندوز و سپس : ۳نكته

لينوكس را نصب كنيد چون همانطوريكه گفته شد ويندوز در 

امه صورتی كه بعد از نصب هر سيستم عامل ديگر نصب گردد برن

 master boot record -MBRبوت لودر خود را در قسمت 

 هارد ديسك رونويسی كرده و جريان طبيعی بوت لينوكس شمارا 
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البته جلب است كه بدانيد ، اگر شما در آينده . متوقف خواهد كرد 

يك كاربر نيمه حرفه ای لينوكس شويد خواهيد توانست به سهولت 

 GRUB لينوكس خود را چه برنامه آغازگر سيستم يا بوت لودر

  از نو نصب و تنظيم كرده و بدون نياز به نصب LILOباشد چه 

مجدد لينوكس و ظرف كمتر از چند ثانيه آنرا پس از نصب 

 . ويندوز به روز اول بازگردانيد 

 قبل از نصب لينوكس در كنارويندوز حتما هارد ديسك  :۴نكته 

 قرار دهيد تا احيانا   مورد بازبينیscandiskخود را بابرنامه 

خطاهای موجود برروی هارد ديسك در خالل نصب لينوكس و 

پارتيشن بندی قسمتی از آن برای اين سيستم عامل جديد موجب 

البته بايد دانست كه اين . بروز خطا يا از دست داده داده ها نگردد 

عمل در خالل نصب لينوكس توسط همين سيستم عامل انجام 
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آن قبل از شروع مراحل نصب لينوكس اكيدا در ميشود ولی انجام 

 .محيط ويندوز توصيه شده است 

  درصورتی كه بخواهيد حداكثر امنيت اطالعات را در نظر  :۵نكته 

  به منظور نظم بخشيدن اطالعات Defragبگيريد اجرای برنامه 

برروی پارتيشنهای ويندوزی كمك شايانی به شما خواهد كرد و 

 .ندوز شما را هم بهبود خواهد بخشيد سرعت و كارائی وي

 بعنوان يك توصيه كليدی و كارشناسانه حتما قبل از نصب  :۶نكته 

هرنوع سيستم عامل ار اطالعات خود شامل اسناد و نامه ها ی 

برروی سی دی يا .... الكترونيكی و بانكهای اطالعاتی و برنامه ها و 

نسخه ...  سازی ديگر فالپی يا درايو شبكه و يا انواع وسائل ذخيره

پشتيبان تهيه كنيد تا از دست دادن اتفاقی يك فايل يا برنامه مهم 

 .شما را اندوهگين نسازد 
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  توجه داشته باشيد كه باعنايت به توسعه خارق العاده  :۷نكته 

لينوكس در سالهای اخير اكنون حتی خواندن و نوشتن و يا تغيير 

  FAT   و   FAT32  و NTFSاندازه پارتيشنهای ويندوز از نوع  

در لينوكس پشتيبانی ميشود ليكن در صورتی كه بخواهيد ....  و  

يك پارتيشن ويندوزی را درمحيط لينوكس تغيير اندازه دهيد بايد 

برای اطمينان كامل قبال از اطالعات مهم خود نسخه پشتيبان تهيه 

 .كنيد 

 

 

 


