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توضيحاتي کوتاه در مورد چند توزيع مشهور 

 لينوکس

اگر تاحاال تصميم نگرفته ايد که از کدام نسخه لينوکس استفاده کنيد توجه 

کنيد که همه نسخه هاي لينوکس با هم شباهت دارند ولي تفاوتهاي اساسي 

و در برخي . در بعضي از توزيعها نسبت به بعضي ديگر مشاهده ميشود 

 .ت ها خيلي بزرگ و قابل مالحظه ميباشند موارد اين تفاو

در اين مجال در مورد اکثر نسخه هاي مهم لينوکس توضيح مختصري داده 

ميشود تا راهنماي کوچکي براي کاربران تازه کار لينوکس باشد  که مثال چه 

 چه تفاوتي با SuSEفرقي بين نسخه هاي مختلف لينوکس وجود دارد يا  

Redhat دارد و غيره . 

ايد فکر کنيد لينوکس لينوکسه اما بايد گفت درست است که همه نسخه ش

هاي لينوکس برمبناي هسته کرنلي تقريبا مشابه بنا شده ويا همه آنها از 

دستورات مشابه در خط فرمان براي انجام عمليات مختلف استفاده ميکنند 
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فقط در واقع . اما اين توزيعها در بسياري موارد هم با هم فرق ميکنند 

نيازهاي مختلف به انواع نرم افزارها و يا تجربه شخصي افراد است که باعث 

 .ميشود از يکي از نسخه هاي لينوکس استفاده کنند

Linux Mandrake:  

 Redhatاز خيلي جهات کامال شبيه ،  ساخته شده Redhatبر اساس 

بدون  شده که يک کاربر عادي بتواند سادههمه کارها انقدر . ينوکس است ل

 مشاهده ويزارد مربوطه  وهيچ مشکلي هر کاري که الزم باشد با چند کليک 

ينوکس بسيار خوب بوده و در همين ل  Mandrakeرشد ،  دهد انجام

اين نسخه از ،  عالقه مندان خودش را پيدا کند استمدت کم توانسته 

 Mandrake.  يا حرفه اي نيست متوسطلينوکس انتخاب خوبي براي کاربر 

ي از خيل هاي بازار بوده  لينوکس يکي از پرفروشترين ۲۰۰۰ سال رد

Mandrake ها رو پارتيشن هاي Fat نصب ميشوند و حتي از طريق 

 ويندوز اجرا شده و به نظر من اين از 

 . بوده  است Mandrakeعوامل مهم پيشرفت 
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Linux-mandrake.com 

 

 

SuSE:  

SuSE براي Alpha , Power PC , Intel و Sparc ساخته شده  ،

SuSE از طريق نرم افزار YaST يک روش ساده و User Friendly 

همچنين با مقدار زيادي برنامه هاي جانبي منتشر ، براي نصب شدن دارد 

 که االن در بازار ايران وجود دارد SuSE۹  Proffesional مثال ، ميشود 

بران حرفه اي  تا حدودي مخصوص کارSuSE،  تا سيدي است ۷ تا  ۳داراي 

 Journaling اين است که SuSEلينوکس است و  مهم ترين خاصيت 

FS آنرا روي يک پارتيشن ميتوانيديعني ،  پشتيباني ميکند را ReiserFS 

 . بودن بي همتاست Stableنصب کنيد که در 

SuSE.com 
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Redhat:   

Redhat  بسيار انعطاف پذير بوده،  پر فروش ترين نسخه لينوکس است  

ردهت ميتواند هم بعنوان  ، و با سري برنامه هاي خوبي ارائه ميشود 

WorkStation يا Server با ست Package  هاي الزم نصب شده و 

 در اينترنت موجود روي بسياري از سرور هاي بر Redhatامروزه 

،  را ساپرت ميکند Raid،  راحت نصب ميشود  Redhat.  استفاده ميشود 

auto-paritioning را ساپرت ميکند  ،Server قدرتمند و امني ميتوان 

با اين حال اگر شما قبال با لينوکس شروع به کار نکرده ايد ، ... از آن ساخت و 

 !! شروع خوبي نخواهد بود 

Redhat.com 

 

 

Stampede Linux:  

عمال به درد مهندسين ،  ساخته شده Intel و Alphaبراي پردازنده هاي 

انتخاب  ، Unix هاي System Administratorورد يا سخت افزار ميخ
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 . خوبي براي کاربر تازه کار نيست 

Spampete.org 

 

Phat Linux:  

Phat Linux بهترين نسخه لينوکس براي شروع کار با لينوکس است  ،

 زياد کار کرده اند مناسب است Windowsمخصوصا براي کاربراني که با 

 Phat.صورت پذيرد ...   ها و Wizardچون سعي شده همه کارها با 

Linux بجز  ( ويندوز ميتوان بر روي يک پارتيشن راNtfs (  نصب کرد و

 روند نصب خود سيستم 

 . عامل بسيار سريع و راحت است 

PhatLinux.org 

 

Yellow Dog :  

براي کسايي که ميخواهند يک سرور ،  ساخته شده PowerPCفقط براي 

همچنين بر روي ، ته باشند مناسب است انعطاف پذير و امن داش
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 . کامپيوترهاي مکينتاش هم نصب ميشود 

Yellowdoglinux.com 

 

Debian:   

Debian پرطرفدار ترين نسخه لينوکس براي حرفه هاي Linux/Unix 

 مثل بقيه Debian،  هاست System Administratorو 

Distributionم وقت  هاي لينوکس سريع نصب نمي شود ولي خيلي ه

و در واقع ،  خودش را يک نسخه لينوکس نميداند Debian. نميگيرد 

Debian يک سري از Utility دست نخورده  حاصل کار کسي که آن را 

 . بوجود آورده و هسته  کرنلي که براي آن طراحي شده بهره ميگيرد 

Debian.org 

 

Slackware:   

Slackware بوب ترين نسخه  مح۱۹۹۰ زمان ساخت يعني حدود سال در

 و Redhatولي بعد از چند سال در پشت آوازه و شهرت ، لينوکس بوده 
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SuSE االن هم ،  محو شده استSlackware ساخته ميشود ولي معموال 

 User ها Distrubutionبه اندازه بقيه ، بر روي سرور ها به کار ميرود 

Friendly نيست ولي طرفدارهاي خودش را دارد   ! 

Slackware.com 

 

Lindows:   

 Debianيکي از جديد ترين نسخه هاي لينوکس ميباشد که بر اسا س 

 سعي ميکند محيطي Linux Windows يا Lindows، ساخته شده 

شبيه محيط ويندوز را بر روي لينوکس اجرا کند که به نظر من موفق نبوده 

 !  شود و به هر صورت يکي از نسخه هايي است که در ايران راحت پيدا مي، 

Lindows.org 

 

همانطوريکه مي بينيد واقعا نميتوان با قاطعيت گفت که شما بايد از چه 

من تقريبا با همه اين نسخه ها کار کردم و شخصا ، لينوکسي استفاده کنيد 
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Mandrake  و SuSE و redhat بايد تجربه کنيد تا .  را ترجيح ميدهم

   !ببينيد از کدام بيشتر خوشتان خواهد آمد 

 

 


