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 انتخاب یک روش نصب

 CDالبته توصيه ميشود که لينوکس را از روی . لينوکس ردهت روشهای بسيار متنوع و قابل انعطافی برای نصب سيستم عامل ارائه نموده است
 است، ميتوانيد با استفاده از روشهای دیگر، CD-ROMکامپيوتر شما فاقد درایو  های لينوکس ردهت را ندارید و یا CDولی اگر شما . نصب نمایيد

 .همچنين امکان چندین نوع نصب وجود دارد. اقدام به نصب سيستم عامل کنيد

 ارتقا دهيد، اگر ميخواهيد نسخه قدیمی تر موجود روی سيستمتان را. ابتدا باید مشخص نمایيد که در حال نصب بصورت نصب جدید یا ارتقا هستيد
یک نصب . این نوع نصب از نصب جدید طوالنی تر خواهد بود. برنامه نصب فایلهای پيکربندی و اطالعات شما را دست نخورده باقی خواهد گذاشت

هر نوع نصب . ایيدشما ميتوانيد لينوکس ردهت را از محل های زیر نصب نم. جدید ابتدا تمام اطالعات موجود را پاک کرده و عمل نصب را انجام ميدهد
 . نياز به دیسکت بوت نصب لينوکس ردهت خواهد داشتCDغير از نصب از روی 

 .به شما امکان نصب از یک آدرس وب را خواهد داد : HTTPسرویس دهنده -

 . را خواهد دادFTPبه شما امکان نصب از یک سایت  : FTPسرویس دهنده -

ری های به اشتراک گذاشته شده روی کامپيوترهای دیگر موجود در روی شبکه با استفاده از ميتوانيد از روی دایرکتو : NFSسرویس دهنده -
 .برای نصب استفاده نمایيد) Network File System(سيستم فایل شبکه 

البته . ه کنيداگر یک کپی از فایلهای نصب لينوکس ردهت را روی دیسک سخت خود داشته باشيد ميتوانيد برای نصب از آن استفاد: دیسک سخت -
 .شنی که برای نص انتخاب نموده اید قرار داشته باشندباید روی پارتيشنی غير از پارتي

 انتخاب سخت افزار مورد نياز

ممکن است یک کامپيوتر قدیمی در کنار خود داشته باشيد که مایل باشيد لينوکس ردهت را روی آن نصب . نباشدممکن است این واقعا یک انتخاب 
برای . و یا ممکن است یک ایستگاه کاری وحشتناک داشته باشيد که بخواهيد لينوکس ردهت را روی یکی از پارتيشن های آن نصب نمایيد. نمایيد

 : لينوکس ردهت کامپيوتر شما باید چند چيز را داشته باشدPCنصب نسخه 

مانند برخی سيستم عامل های تجاری، شما به جدیدترین پردازنده . از داردکامپيوتر شما به یک پردازنده سازگار با اینتل ني : x86پردازنده سازگار با -
. های قدیمی هم اجرا نمایيد شما ميتوانيد لينوکس ردهت را روی پردازنده!). البته اشکالی ندارد(های موجود برای نصب لينوکس ردهت نياز ندارید 

های آن دیده ام ولی هرگز سعی نکرده ام لينوکس ردهت را روی کامپيوتری با آن  اینتل را در ليست سازگاری سخت افزار٨٠٣٨۶من حتی پردازنده 
 . مگاهرتزی است٣٣٣حداقل پردازنده ای که من برای نصب لينوکس ردهت توصيه ميکنم، یک پردازنده ! مشخصات نصب نمایم

اگر درایو .  بوت نمایيدCD-ROMا با یک فالپی دیسک و یا درایو شما باید قادر باشيد هنگام فرایند نصب کامپيوتر خود ر : CD-ROMدرایو فالپی و یا -
CD-ROM به یک ارتباط شبکه برای نصب از روی شبکه و یا کپی محتویات ) در محيطهای شبکه و یا کامپيوترهای قدیمی( نداریدCD های نصب بر 

 .روی دیسک سخت سيستم خود دارید

.  مگابایت فضا داشته باشد نياز دارید۵٠٠ و یا یک پارتيشن از دیسک سخت که حداقل شما به یک دیسک سخت) : Hard Disk(دیسک سخت -
نصب به صورت . ميزان حقيقی فضایی که نياز خواهيد داشت بستگی به نوع نصب شما دارد. البته این فضا فقط برای حداقل نصب کافی خواهد بود

 . گيگابایت فضا نياز دارد۵به ) سته های نرم افزاری موجود و کدهای منبعتمام ب( مگابایت و نصب بصورت کامل ٢١٠٠ایستگاه کاری به 

اگر مایل به استفاده از محيطهای گرافيکی هستيد .  مگابایت رم برای نصب لينوکس ردهت نياز خواهيد داشت۶۴شما حداقل به ) : RAM(حافظه -
 . مگابایت الزم خواهد بود١٢٨
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شما بعدا ميتوانيد لينوکس ردهت را از روی شبکه . شما به یک مانيتور و صفحه کليد برای نصب نياز دارید! ستخوب معلوم ا: صفحه کليد و مانيتور -

 . به خوبی اداره نمایيدXو با استفاده از ترمينال پوسته و یا ترمينال 

 .وجود دارند) Sparc(و اسپارک ) Alpha(نسخه هایی از لينوکس ردهت برای نصب روی ایستگاههای کاری مبتنی بر پردازنده های آلفا 

 
 http://www.redhat.com/hardware ليست سخت افزار های سازگار با لينوکس ردهت را ميتوانيد در آدرس :نکته 
 .ببينيد

 

 را PCMCIAز شما باید پشتيبانی ا) در گاههای موجود روی کامپيوتر های کيفی( متصل است PCMCIA کامپيوتر شما به یک درگاه CD-ROMاگر درایو 
 .  فقط برای کامپيوترهای مبتنی بر پردازنده های سازگار با اینتل موجود استPCMCIAپشتيبانی از . در هنگام نصب فعال نمایيد

 

ر د.  است، شما ميتوانيد بدون نياز به انجام کار خاصی لينوکس ردهت را روی آن نصب نمایيدCD-ROMاگر کامپيوتر کيفی شما مجهز به یک درایو 
 آن متصل است نصب PCMCIA است، شما باید لينوکس ردهت را از روی درایوی که به درگاه CD-ROMصورتی که کامپيوتر کيفی شما فاقد درایو 

 .نمایيد

ينوکس از ل.  به شما امکان اتصال دستگاههای مختلف به کامپيوتر کيفی با استفاده از کارتهایی به اندازه کارت اعتباری ميدهندPCMCIAدرگاههای 
 کامپيوتر کيفی خود برای نصب لينوکس ردهت از انواع مختلفی از PCMCIAشما ميتوانيد از درگاه .  پشتيبانی ميکندPCMCIAصدها دستگاه مختلف 

 :دستگاهها شامل 

 CD-ROMدرایو -

 کارت شبکه -

 واقع در SUPPORTED.CARDSس پشتيبانی ميشوند، فایل  در لينوکPCMCIAدر صورتی که مایليد بدانيد کداميک از دستگاههای . استفاده نمایيد
 .در هر صورت جهت استفاده از این درگاه برای نصب لينوکس به دیسکت پشتيبانی آن نياز دارید.  را ببينيدusr/share/doc/kernel-pcmcia-cs/مسير 

 فراهم کردن پارتيشنها

ميتوانيد از برنامه هایی . ت را در پارتيشنهای موجود دیسک سخت خود ایجاد نمایيدقبل از شروع به نصب، باید فضای الزم برای نصب لينوکس رده
و )  گيگابایت١٠مثال (راحت ترین و بی دردسر ترین روش، ایجاد یک پارتيشن در ابتدای دیسک .  برای این کار استفاده نمایيدPartition Magicمانند 

پس از نصب لينوکس ميتوانيد فضای باقيمانده را تبدیل به درایوهای ویندوز . دی نشده استرها کردن بقيه فضای خالی دیسک بصورت پارتيشن بن
 )Partition Magicبا استفاده از برنامه . (نمایيد

 

 شروع نصب 

کليک روی دگمه در بيشتر بخشها شما ميتوانيد با . اگر فکر می کنيد نوع نصب مورد نياز خود را انتخاب کرده اید، ميتوانيد نصب را شروع کنيد
البته پس از اینکه مرحله کپی بسته های نرم افزاری روی دیسک سخت شروع شد، دیگر . انتخابهای قبلی خود را تغيير دهيد) Back(بازگشت 

امل انجام در صورتی که نياز به تغييری داشته باشيد، باید آنرا پس از اتمام نصب لينوکس و از داخل خود سيستم ع. امکان بازگشت وجود ندارد
 .دهيد

 
 این امکان وجود دارد که شما تمام دیسک سخت خود را به پارتيشهای ویندوز اختصاص داده باشيد و مایل :هشدار   

نصب بصورت ایستگاه کاری و سفارشی، امکان حفظ پارتيشن. باشيد تا تمام اطالعاتتان پس از نصب لينوکس باقی بماند
اقد امکان کسب فضای خالی از پارتيشن های موجود بدون از ميان بردن آنها های موجود را به شما ميدهند ولی ف

 . هستند

  نصب را داخل درایو قرار دهيدCD-ROMدیسک 

 .اگر عمل نصب را از دیسک سخت و یا شبکه انجام ميدهيد، ميتوانيد بجای آن از دیسکت بوت استفاده نمایيد

 کامپيوتر خود را بوت کنيد

 .شامد گویی لينوکس ردهت را مشاهده کردید به مرحله بعدی وارد شویدهنگامی که صفحه خو

 
فعال کردن .  شما قابل بوت نباشدCD-ROM اگر شما صفحه خوشامد گویی را نمی بينيد، ممکن است درایو :نکته   

برای فعال کردن.  و یا ایجاد دیسکت های بوت ميتواند به شما برای ادامه نصب کمک کندCD-ROMگزینه بوت از روی درایو 
کامپيوتر خود را راه اندازی کرده و در صفحه نخستين پيامی برای :  به صورت مقابل عمل کنيد CD-ROMگزینه بوت از روی 

 را DEL ویا F2 یا F1برای ورود به برنامه نصب بایوس کافی است کليدهای . خواهيد دید) setup(ورود به صفحه نصب 
.  و یا چيزی مشابه آن بگردیدBoot From و یا Boot Optionsد به دنبال موردی با عنوان در گزینه های موجو. فشار دهيد

 . تغييرات را ذخيره کرده و خارج شوید.  تنظيم کنيدCD-ROMپس از آنکه آنرا پيدا کردید، اولویت نخست آنرا روی درایو 
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 . الت اول برگردانيداگر نصب با موفقيت انجام شد شما ميتوانيد گزینه های بایوس را به ح

 اعالن بوت

 .  را برای ورود به نصب گرافيکی، فشار دهيدEnterدر جلوی اعالن بوت کليد 

 انتخاب انواع دیگر نصب

برخی مواقع کارت گرافيکی شما ممکن است این حالت را قبول . در بيشتر کامپيوتر ها شما ميتوانيد به راحتی نصب را بصورت گرافيکی انجام دهيد
همچنين با اینکه هنگام نصب سخت افزار کامپيوتر شما شناسایی ميشود،ممکن است برخی مواقع دیسک سخت، کارت شبکه و یا یکی از . نکند

 .سخت افزارهای حياتی دیگر شناسایی نشده و به اطالعات مخصوصی هنگام بوت نياز داشته باشد

پيشنهاد ميشود در صورتی از این . لينوکس ردهت را بوسيله آن شروع کنيد وجود دارددر اینجا ليستی از انواع گزینه هایی که شما ميتوانيد نصب 
 ). مانند هنگامی که صفحه از گاربيج پر شده و یا سخت افزار شناسایی نمی شود(گزینه ها استفاده کنيد که گزینه گرافيکی دچار اشکال شود 

-text :  شما ميتوانيد با تایپtextاز این گزینه هنگامی استفاده نمایيد که به نظر ميرسد برنامه نصب . ت متنی را آغاز نمایيد جلوی اعالن نصب بصور
 .نيست ولی بخوبی کار ميکند! با این نوع نصب برنامه نصب چندان خوشگل. نتوانسته کارت گرافيک شما را شناسایی نماید

-lowres :  این گزینه برای کامپيوترهایی است که کارت گرافيک آنها فقط . ا خواهد شد پيکسل اجر۴٨٠ در ۶۴٠با این گزینه، برنامه نصب در وضوح
 .این وضوح را پشتيبانی ميکند

-expert : با این . در صورتی که حس ميکنيد برنامه نصب نمی تواند سخت افزارهای شما را به خوبی شناسایی کند از این گزینه استفاده نمایيد
 .را شخصا انتخاب کنيد...  افزار نمی پردازد و شما ميتوانيد نوع ماوس، مقدار حافظه کارت گرافيکی و گزینه برنامه نصب به شناسایی سخت

-nofb :  با این گزینه حالتframe bufferبرای جلوگيری از برخی اشکاالت در نمایش غير فعال ميشود . 

-linuxdd :  گزینه استفاده نمایيددر صورتی که یک دیسک درایور لينوکس برای نصب دارید، از این. 

 

مثال در . همچنين شما ميتوانيد با اضافه نمودن گزینه های دیگری به اعالن بوت لينوکس، آنرا وادار به شناسایی صحيح سخت افزار خود نمایيد
ها سایز آنرا تعيين صورتی که برنامه نصب اندازه دیسک سخت شما را تشخيص نمی دهد، ميتوانيد با مشخص کردن تعداد سيلندر، هد و سکتور

 linux hd=720,32,64: شما به صورت زیر ميتوانيد گزینه های خود را به هسته لينوکس ارجاع دهيد . کنيد

این مشخصات را ميتوانيد از روی .  سکتور است۶۴ هد و ٣٢ سيلندر، ٧٢٠در این مثال شما به هسته ميگویيد که دیسک سخت من دارای 
 . خود و یا از روی برچسب چسبانده شده روی آن بدست آوریدمستندات موجود با دیسک سخت

 : بررسی فایلها 

در صورتی .  قبل از شروع برنامه نصب، از شما پرسيده ميشود که فایلهای نصب برای صحت و درستی آنها بررسی شوند یا خير٩در لينوکس ردهت 
در صورتی که به . البته این کار زمانبر خواهد بود. ن گزینه آنها را بررسی نمایيدکه مطمئن نيستيد دیسکهای شما صحيح هستند یا نه، ميتوانيد با ای

 . را انتخاب کنيد تا برنامه نصب آغاز شودSkipصحت آنها اطمينان دارید به سادگی گزینه 

 : صفحه خوشامد گویی 

 .يک نمایيد کلNextفقط کافی است روی کليد . این صفحه آغاز فرایند نصب را به شما اعالم ميکند

 : انتخاب زبان 

 Nextزبان مورد نظر خود را انتخاب نموده و روی گزینه . پس از آغاز برنامه نصب، اولين سوالی که پرسيده ميشود، انتخاب زبان برنامه نصب است
 .کليک نمایيد

 : انتخاب صفحه کليد 

 ليدهای انگليسی کليد و با ک١٠۵مثال صفحه کليد . نوع صفحه کليد خود را انتخاب نمایيد

 : ماوس 

در صورتی که ماوس .  پشتيبانی ميشوندUSB و PS/2انواع ماوسهای درگاه سریال و . نوع ماوسی که سيستمتان نصب شده است را انتخاب نمایيد
. م ماوس را شبيه سازی نمایيد، کليد سوShift، هنگام استفاده با نگه داشتن کليد Emulate 3 buttonsشما دو کليد دارد، ميتوانيد با انتخاب گزینه 

 .کليد سوم توسط برخی از برنامه های کاربردی لينوکس مورد نياز ميباشد
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 ) :Install Type(انتخاب نوع نصب 

خه در صورتی که لينوکس اکنون روی سيستم شما نصب شده و مایليد آنرا به نس. در این مرحله نوع نصب مورد نياز برای خود را باید انتخاب نمایيد
 .را انتخاب نمایيد) Upgrade(جدید ارتقا دهيد، کافی است نصب نوع ارتقا 

 
با نصب به صورت .  را داشته باشد٢٫٠ برای نصب به صورت ارتقا، لينوکس موجود شما حداقل باید هسته نسخه :نکته  

 فایلها در مسير محل این.  ذخيره خواهد شدfilename.rpmsaveارتقاع تمامی فایلهای پيکریندی شما بصورت 
tmp/upgrade.logبرنامه ارتقا هسته جدید را نصب کرده و برنامه های نرم افزاری تغيير یافته را نيز نصب .  نوشته ميشود

 .این نصب زمان بيشتری نياز دارد. فایلهای اطالعات شما بدون تغيير باقی خواهند ماند. ميکند

 

نيز موسوم ) Installation Classes" (کالس های نصب"این گزینه ها به . ه های زیر را انتخاب نمایيد برای نصب بصورت جدید ميتوانيد یکی از گزین
 :هستند

 کامپيوتر شما را بصورت خودکار پارتيشن بندی نموده و بسته های نرم افزاری الزم برای یک ایستگاه کاری را ):Workstation(ایستگاه کاری -
.  ساختارهای الزم برای اجرای آنها را فراهم ميکندX Window نصب خواهند شد و برنامه KDE و یا GNOMEافيکی یکی از محيطهای گر. نصب ميکند

 . را نيز نصب نمایيدKDEشما ميتوانيد پس نصب محيط .  محيط گرافيکی پيش گزیده لينوکس ردهت استGNOMEمحيط 

 
 و Workstation خالی دیسک سختتان به نصب هر گونه پارتيشن لينوکس موجود روی دیسک سخت و فضای:هشدار  

در صورتی که روی کامپيوترتان پارتيشن های ویندوز موجود باشند، برنامه .  اختصاص خواهند یافتPersonal Desktopیا 
 .نصب آسيبی به آنها نخواهد رساند و پس از نصب شما قادر خواهيد بود از لينوکس در کنار ویندوز استفاده نمایيد

 

مانند برنامه های سرویس دهنده . ( این نصب بسته های مورد نياز جهت یک کامپيوتر سرویس دهنده را نصب ميکند):Server(یس دهنده سرو-
در صورتی که نياز به محيط گرافيکی دارید باید آنرا بعدا نصب نمایيد و .  را نصب نميکندX Windowاین نصب برنامه ...). وب، پست الکترونيک، فایل و

 .این نصب تمام اطالعات موجود در دیسک سخت را پاک کرده و تمام دیسکها را به لينوکس اختصاص ميدهد! ا کار کردن با خط فرمان را یاد بگيریدی
نصب بصورت سرویس دهنده تمام اطالعات موجود روی دیسک سخت :  حواستان بود؟ اگر متوجه نشده اید :هشدار   

ه نياز دارید پارتيشن های موجود ویندوز را حفظ نمایيد، هنگام نصب پارتيشن بندی خودکار در صورتی ک! را پاک خواهد کرد
)Automatic Partitioning (را انتخاب نکنيد و خودتان بصورت دستی فضاهای خالی را به لينوکس اختصاص دهيد. 

 

ست با این تفاوت که برخی ابزارها که برای کامپيوترهای  این نصب همانند نصب نوع ایستگاه کاری ا):Personal Desktop(کامپيوتر شخصی -
) IrDa( و مادون قرمز PCMCIAشخصی الزم نيستند را نصب نميکند و در صورتی که لينوکس را روی یک کامپيوتر کيفی نصب ميکنيد، پشتيبانی از 

 .نيز فعال خواهد شد

ن انتخاب تک تک بسته های نرم افزاری مورد نياز و پارتيشن بندی  با انتخاب این نوع نصب شما امکا):Custom(نصب بصورت سفارشی -
 .دستی را خواهيد داشت

 
با این گزینه دست شما بازتر .  در صورتی که کاربری حرفه ای هستيد، نصب نوع سفارشی را انتخاب نمایيد:نکته   

 !داشتخواهد بود و از اینکه بهتر ميفهميد هنگام نصب چه ميگذرد حال بهتری خواهيد 

 ) : Partitioning(انتخاب استراتژی پارتيشن بندی 

 :شما دو راه برای انتخاب نوع پارتيشن بندی دیسک سخت خود پيش رو دارید

با این انتخاب تمام پارتيشن های لينوکس . برنامه نصب بصورت خودکار عمل پارتيشن بندی را برای شما انجام خواهد داد: پارتيشن بندی خودکار -
 .د روی دیسک سخت پاک شده و فضای خالی ایجاد شده برای پارتيشن بندی مورد استفاده قرار خواهد گرفتموجو

 .  برای انجام عمل پارتيشن بندی اجرا خواهد شدDisk Druidبا انتخاب این گزینه ابزار  : Disk Druidپارتيشن بندی دستی توسط ابزار -

 . کليک کنيدNext کليد پس از انتخاب گزینه مناسب، جهت ادامه روی

 :انجام پارتيشن بندی -

 :اگر پارتيشن بندی خودکار را انتخاب نموده اید، امکان انتخاب گزینه های زیر موجود است

 

با انتخاب این گزینه پارتيشن های ویندوز و ) : Remove all Linux partitions on this system(پاک کردن تمام پارتيشن های لينوکس موجود -
 .پارتيشن های غير لينوکسی روی سيستم باقی خواهند ماند
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 .تمام پارتيشن ها و اطالعات موجود از ميان خواهند رفت: پاک کردن تمام پارتيشن های موجود -

طی کار خواهد کرد این گزینه به شر) : Keep all partitions and use existing free space(حفظ تمام پارتيشن ها و استفاده از فضای خالی موجود -
 .که شما فضای خالی کافی پارتيشن بندی نشده روی دیسک سخت خود داشته باشيد

در صورتی که شما دارای چند دیسک سخت روی سيستمتان هستيد، ميتوانيد دیسکی را که مایل به نصب لينوکس ردهت روی آن هستيد، 
 ١تصویر .  بندی خودکار و تغيير آن در صورت لزوم فعال باقی بگذارید را برای بررسی نتيجه پارتيشنReviewگزینه . انتخاب نمایيد

 
  پارتيشن بندی هنگام نصب لينوکس ردهت١تصویر 

 

پارتيشن بندی خودکار حداقل یک پارتيشن . وانيد پارتيشنهایی را که انتخاب ميکنيد، تغيير دهيدپس از بررسی پارتيشن بندی انجام شده، شما ميت
 معموال دو برابر ميزان حافظه فيزیکی swapاندازه پارتيشن .  ایجاد خواهد کردswapکه تمام برنامه ها را در برخواهد گرفت و یک پارتيشن (/) ریشه 

 . مگابایت خواهد بود٢۵۶ دارید، اندازه این پارتيشن RAMمگابایت  ١٢٨مثال اگر شما . دستگاه ميباشد

 به home مگابایت و یک پارتيشن ٨٠ به حجم حدود bootشود یک پارتيشن ریشه، یک پارتيشن  ها، توصيه می برای اضافه نمودن دستی پارتيشن
 .حجم دلخواه ایجاد نمایيد

 
با ایجاد این پارتيشن، تمام اطالعات کاربران روی آن. ایجاد نمایيد/ home  اکيدا توصيه ميشود یک پارتيشن به نام:نکته    

قرار خواهد گرفت و در صورتی که در آینده نياز به فرمت و نصب مجدد سيستم باشد، اطالعات کاربران و تنظيمات محيط 
 .کاربری آنها باقی خواهند ماند

 . کليک کنيدNextجهت ادامه روی کليد 

 ) :Boot Loader( بوت کننده انتخاب برنامه

در صورتی که برنامه بوت کننده قبال نصب شده و یا مایليد لينوکس .  را انتخاب نمایيدLILO و یا GRUBدر این مرحله ميتوانيد یکی از برنامه های 
 :حل استقرار برنامه بوت کننده را معين کنيد همچنين ميتوانيد م. ردهت را از روی دیسکت بوت نمایيد، ميتوانيد از نصب برنامه بوت کننده پرهيز کنيد

این کار باعث ميشود تا گراب و ليلو فرایند بوت تمام . نصب برنامه بوت کننده در این مکان توصيه ميشود) : Master Boot Record(بوت رکورد اصلی -
 .سيستم عامل های نصب شده را بدست گيرند

در صورتی که برنامه بوت دیگری روی سيستم شما فعال است، ميتوانيد برنامه نصب ) : First Sector of Boot Partition(سکتور اول پارتيشن بوت -
با این کار برنامه بوت کننده برای بوت لينوکس ردهت به گراب یا ليلو . را وادار به نصب شدن در سکتور نخست پارتيشن های لينوکس خود نمایيد

 .مراجعه خواهد کرد

 
 که برنامه بوت کننده گراب را انتخاب کردید که پيش گزیده نيز ميباشد، ميتوانيد کلمه عبوری به آن  درصورتی:نکته   

با این کار ميتوانيد از آسيب رسيدن به سيستم با ارسال گزینه های خطرناک به هسته سيستم عامل . اضافه نمایيد
 .ب و ليلو در این فصل شرح داده خواهند شدبرنامه های بوت کننده گرا. بدون درخواست کلمه عبور جلوگيری کنيد
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این در صورتی نياز خواهد بود که سخت افزار شما به طور صحيح شناسایی . (شما ميتوانيد پارامترهایی را به هسته سيستم عامل اضافه نمایيد
زی اسکازی کار کند، ميتوانيد با ارسال  دارید و مایليد در حالت شبيه ساIDE نوع CD-Writerبرای مثال در صورتی که یک دستگاه ). نشود

هچنين . شما ميتوانيد پارتيشن پيش گزیده ای که سيستم از روی آن بوت ميشود را انتخاب نمایيد. پارامترهایی درایو را مجبور به این کار نمایيد
 . آن نيز وجود دارد) label(امکان تغيير برچسب 

 ) :Network Configuration(پيکربندی شبکه 

در صورتی که از شبکه . این تنظيمات فقط برای شبکه محلی ميباشد. ر این قسمت از شما درخواست ميشود تا شبکه خود را پيکربندی نمایيدد
 هچنين در صورتی که کامپيوتر شما به شبکه.  بسادگی از این مرحله عبور نمایيدNextاستفاده ميکنيد، ميتوانيد با کليک روی ) Dialup(بندی تلفنی 

 .متصل نيست، از این مرحله عبور نمایيد

که شما آنرا تایپ ميکنيد و یا با استفاده از سرویس ) Static(بصورت ثابت : آدرسهای شبکه به دو روش به سيستم شما اختصاص داده ميشود 
 اختصاصی و ثابت IP یا آدرس  وDHCPبرای کسب اطالعات سرویس دهنده .  که هنگام بوت آدرس کامپيوتر شما را تعيين ميکندDHCPدهنده 

همچنين ميتوانيد انتخاب نمایيد که شبکه شما در هنگام بوت فعال . کامپيوتر خود و سایر اطالعات مورد نياز شبکه به مدیر شبکه خود مراجعه نمایيد
 ).اگر از شبکه محلی استفاده ميکنيد، معموال مایليد این کار صورت گيرد(شود یا نه 

 .٢تصویر .  را فعال نموده و اطالعات زیر را وارد نمایيدmanually آدرس ثابت را انتخاب نموده اید، باید گزینه در صورتی که ورود

 

 
  پيکربندی شبکه هنگام نصب لينوکس ردهت٢تصویر 

 

این شماره در حقيقت نشانی کامپيوتر شما در . این آدرس از چهار بخش عددی که توسط نقطه از هم جدا شده اند تشکيل شده است : IPآدرس -
 . است١٠٫٠٫٠٫١٢ خصوصی IPمثالی از یک آدرس .  مراجعه نمایيد١۵ ميتوانيد به فصل IPبرای اطالعات بيشتر در مورد آدرسهای . شبکه است

-Netmask :  برای تعيين اینکه کدام قسمت آدرسIPیک مثال برای یک شبکه کالس .  شماره شبکه و کدام قسمت آن آدرس کامپيوتر ميزبان است
A لينوکس ردهت این شماره را برای شما حدس خواهد زد.  است٢۵۵٫٠٫٠٫٠ شماره. 

-Network : برای مثال اگر شما آدرس . شماره شبکه را مشخص ميکندIP داشته ) ٢۵۵٫٠٫٠٫٠( را روی یک شبکه کالس آ ١٠٫٠٫٠٫١٢ شماره
 ).١٠٫٠٫٠٫٠همچنين ( خواهد بود ١٠باشيد، شماره شبکه 

-Broadcast :  یک شمارهIPشماره انتشار ١٠برای یک شبکه کالس آ با شماره شبکه .  است که برای انتشار اطالعات روی شبکه بکار ميرود 
 . خواهد بود١٠٫٢۵۵٫٢۵۵٫٢۵۵

-Hostname :  این نامی است که کامپيوتر شما در یک حوزه)Domain (برای مثال اگر کامپيوتر شما . توسط آن شناخته ميشودmemphis ناميده 
 . خواهد بودmemphis.truedata.comکامل شما ) Hostname( قرار داشته باشد، نام ميزبان truedata.comشود و در حوزه 
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-Gateway :  یک آدرسIPمعموال یک ميزبان یا مسيریاب . ان دروازه ای به شبکه های خارج از شبکه محلی شما عمل ميکند که به عنو)Router (

 .ميباشد که بسته ها را بين شبکه محلی شما و اینترنت مسيریابی ميکند

-Primary DNS :  آدرسIP کامپيوتری است که عمل ترجمه نام های کامپيوتر به آدرسهای IPاین کامپيوتر سرویس دهنده . را انجام ميدهد DNS نام 
 . باشيد که در صورت موجود نبودن هریک دیگری عهده دار کار ترجمه باشدDNSشما ممکن است دارای سرویس دهنده های دوم و سوم . دارد

 )Firewall(انتخاب پيکربندی دیوار آتش 

استفاده از یک دیوار آتش برای حفظ امنيت کامپيوترتان الزامی و بسيار مهم . در این مرحله از نصب باید دیوار آتش سيستم خود را پيکربندی نمایيد
در صورتی که شما به اینترنت و یا یک شبکه عمومی دیگر متصل ميشوید، دیوار آتش ميتواند راههای نفوذ به سيستم لينوکس شما را . است

 :ر داریدبرای پيکر بندی دیوار آتش، انتخابهای زیر را در اختيا. محدود نماید

در . استفاده ميکنيد...  این گزینه را در صورتی انتخاب کنيد که از سيستم لينوکس خود برای اتصال به اینترنت برای مرور وب و) :High(امنيت باال -
ب این گزینه، تنها برخی با انتخا. صورتی که ميخواهيد از سيستمتان به عنوان سرویس دهنده در شبکه استفاده نمایيد از این گزینه استفاده نکنيد

 پذیرفته ميشوند و بقيه اتصاالت در DHCP و پاسخ های DNSبرای اتصال به اینترنت و یک شبکه بندی ساده فقط اتصاالت . اتصاالت پذیرفته ميشوند
 .دیوار آتش حذف خواهند شد

.  را ببندیدTCP/IPيابی به برخی از شماره پورت های  این سطح امنيت را در صورتی انتخاب نمایيد که مایليد دست) :Medium(امنيت متوسط -
 و سرویس دهنده X، سرویس گيرنده های راه دور NFSاین انتخاب دستيابی به پورتهای سرویس دهنده ). ١٠٢٣بطور استاندارد شماره پورتهای زیر (

 . را خواهد بستXقلم 

اب نمایيد که به یک شبکه عمومی متصل نيستيد و قصد ندارید در شبکه محلی،  این گزینه را در صورتی انتخ) :No Firewall(بدون دیوار آتش -
البته شما همچنان ميتوانيد فقط سرویسهایی را راه اندازی نمایيد که ميخواهيد در . هيچ یک از درخواستهای ورودی به سيستمتان را حذف نمایيد
 .دسطح شبکه ارائه نمایيد و سرویس های دیگر را از کار بياندازی

کليک کنيد و پذیرش ) Customize(در صورتی که مایليد دسترسی به برخی سرویسهای خاص را فراهم نمایيد، ميتوانيد روی دگمه سفارشی کردن 
همچنين ميتوانيد ليستی از شماره پورتهایی که .  را فراهم نمایيدFTP و DHCP ،SSH ،Telnet ،WWW ،Mailدرخواستهای ورودی برای سرویسهای 

 به شما نشان ميدهد که چه سرویسهایی به چه etc/servicesفایل .. کاما از هم جدا شده اند را برای باز کردن دسترسی به آنها، وارد نمایيدبا 
 .٣تصویر . پورتهایی مرتبط هستند

 

 
  انتخاب سطح امنيتی هنگام نصب لينوکس ردهت٣تصویر 

 

 ) Language Support(انتخاب زبانهای قابل پشتيبانی 

در صورتی که به زبانهای دیگری نياز دارید، ميتوانيد با کليک کردن . در این مرحله از نصب زبانی که در ابتدای نصب انتخاب کردید، انتخاب شده است
 .ار آنها، آنها را انتخاب کنيدروی گزینه کن

 ) Time Zone(انتخاب موقعيت زمانی 
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همچنين با کليک کردن روی نقاط موجود روی صفحه ميتوانيد موقعيت . موقعيت زمانی کشور خود را ميتوانيد از ليست پایين صفحه انتخاب نمایيد

 .تنظيم نمایيد) GMT(ت زمانی خود را به توجه به فاصله زمانی آن از گرینویچ  شما ميتوانيد موقعيUTC Offsetاز صفحه . زمانی خود را انتخاب نمایيد

 )Set root password(تنظيم کلمه عبور ریشه 

رمز عبور ریشه امکان کنترل کامل سيستم لينوکس ردهت را به شما .تعيين نمایيد ) root(در این مرحله شما باید یک رمز عبور جهت کاربر ریشه 
رمز عبور ریشه را تایپ کنيد و در باکس .  و قبل از اضافه نمودن کاربران دیگر شما هيچ گونه دسترسی به سيستم خودتان نداریدبدون آن. ميدهد

 !دقت داشته باشيد کلمه عبور ریشه را بخاطر داشته و آنرا محرمانه نگهدارید. زیرین آن، تکرار آنرا تایپ کنيد

 )Enable Authentication(فعال سازی احراز هویت 

گزینه کلمات عبور سایه از امکان .  را که بصورت پيش گزیده فعال هستند، انتخاب ميکنيدMD5و ) shadow(در بيشتر شرایط، شما کلمات عبور سایه 
 .دسترسی به کلمات عبور رمز نگاری شده جلوگيری بعمل مياورد

 
این الگوریتم . تم های مبتنی بر یونيکس ميباشد الگوریتم رمزنگاری کلمات عبور در لينوکس و سيسMD5 :نکته      

هنگامی . که در سيستمهای نخستين مبتنی بر یونيکس استفاده ميشد، شده است) crypt(جانشين الگوریتم کریپت 
 فعال ميشود، امکان انتخاب کلمات عبور بلندتر توسط کاربران ایجاد ميشود که عمل شکستن آنها دشوارتر MD5که گزینه 

 .است

 

هستيد، امکان ) Network-Wide Authentication(در صورتی که شما دارای شبکه محلی با پشتيبانی از انواع مختلف احراز هویت در سطح شبکه 
 :استفاده از قابليت های زیر را دارا هستيد

-NIS در صورتی که شبکه شما برای استفاده از سيستم اطالعات شبکه :  فعال)Network Information System ( پيکربندی شده است، این دگمه
 شما ميتوانيد روی کليد برای پيدا کردن NISبجای انتخاب سرویس دهنده .  و محل سرویس دهنده را وارد نمایيدNISرا انتخاب نموده و نام حوزه 

 .خودکار آن در سطح شبکه کليک نمایيد

-LDAP ا اخذ کرده است، ميتوانيد روی دگمه آن برای جستجوی اطالعات احراز هویت روی در صورتی که سازمان شما اطالعات کاربران خود ر:  فعال
 . را برای پيدا کردن اطالعات مورد نياز سيستمتان وارد کنيدLDAPشما ميتوانيد نام سرویس دهنده .  کليک نمایيدLDAPیک سرویس دهنده 

-Kerberos 5 پس از فعال .  هویت در سطح شبکه ارائه شده توسط کربروس فعال ميشوندبا کليک کردن روی این دگمه، سرویس های احراز:  فعال
 KDC، )گروهی از سرویس دهنده ها و سرویس گيرنده های کربروس(کربروس ) Realm(سازی کربروس، ميتوانيد اطالعات مورد نياز درباره یک رئالم 

 را اجرا kadmindاین کامپيوتر دیمن . را وارد نمایيد) Admin Server(یت و سرویس دهنده مدیر) یک کامپيوتر که بليطهای کربروس را صادر ميکند(
 .ميکند

-SMB :  روی این گزینه کليک کنيد تا از سرویس دهندهSambaدر صورتی که از .  برای اشتراک فایل و چاپگر با سيستم های ویندوز استفاده نمایيد
 موجود در شبکه محلی و نام گروه کاری که مایليد کامپيوترتان به آن تعلق Sambaدهنده  استفاده نمایيد، ميتوانيد نام سرویس SMBاحراز هویت 

 .داشته باشد را وارد نمایيد

 )Select Packages(انتخاب بسته ها 

 نصبی که شما این نرم افزارها با توجه به نوع. در این مرحله خالصه ای از بسته های نرم افزاری که نصب خواهند شد به شما نشان داده ميشود
 کليک کنيد تا ليست کامل نرم افزارها به شما Customizeميتوانيد ليست پيش گزیده را قبول کرده و یا روی گزینه . انتخاب نموده اید، تفاوت دارند

تصویر .  را انتخاب نمایيددر صورتی که نياز به نصب نرم افزارهای خاصی دارید که در هيچيک از حالتها نصب نمی شوند، این گزینه. نشان داده شود
۴. 

 
 در صورتی که فضای کافی دیسک سخت در اختيار دارید و ميخواهيد تمام ابزارها و نقاط لينوکس را امتحان :نکته       

را در پایين صفحه انتخاب ) Everything(و انتخاب گزینه همه چيز ) Customize(کنيد، با انتخاب نصب بصورت سفارشی 
 .تی که مطالب این کتاب را دنبال ميکنيد نياز به نصب تمام این نرم افزارها وجود ندارددر صور. نمایيد

 

زیرا برخی از برنامه های سرویس دهنده دارای ضعف های امنيتی . همچنين از انتخاب این گزینه در کامپيوترهای کاری و اصلی خودداری کنيد
 گيگابایت فضا مصرف ٣نصب تمام اجزا حدود . ه باشيد، امنيت سيستم خود را به خطر انداخته ایدهستند و شما بدون اینکه واقعا به آنها نيازی داشت

 .خواهد کرد

 
این گزینه فقط .  به شما امکان انتخاب بسته ها بصورت تک تک را ميدهدSelect Individual packages گزینه :نکته      

 بسته نرم افزاری از چندین بسته تکی ایجاد شده باشد و عدم زیرا ممکن است یک. برای افراد حرفه ای توصيه ميشود
 .نصب هر یک در اجرای آن اختالل ایجاد خواهد کرد

 شروع کپی و نصب 
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در این مرحله سيستم فایل .  کليک کنيدNextروی . در این مرحله برنامه نصب به شما اعالم خواهد کرد که آماده نصب اجزای انتخاب شده ميباشد

در این قسمت از شما خواسته خواهد شد دیسکهای دیگر نصب لينوکس را . ماده شده و بسته های نرم افزاری آغاز به کپی شدن ميکنندفرمت و آ
 .  دقيقه طول خواهد کشيد۴٠-٢٠،بين CD-ROMاین قسمت بسته به سرعت پردازنده و درایو . در درایو قرار دهيد

 )Boot Disk(ایجاد دیسک بوت 

 کليک Nextکافی است یک دیسک داخل درایو قرار داده و روی .  این دیسکت ميتوانيد در موارد اضطراری سيستم خود را بوت کنيدبا استفاده از
 . کليک نمایيدNext را انتخاب کرده و روی Noدر صورتی که به این دیسک نياز ندارید، گزینه . کنيد

 انتخاب کارت گرافيکی

در صورتی که اینار به درستی صورت نگرفته، ميتوانيد از ليست نوع کارت گرافيکی و . را شناسایی نموده استاحتماال لينوکس کارت گرافيک شما 
 . ميزان حافظه آنرا انتخاب نمایيد

 تنظيم مانيتور

 است بدون کافی. لينوکس بطور خودار مدل و فرکانس مانيتور شما را تشخيص خواهد داد. در این مرحله کار خاصی الزم نيست انجام دهيد
 .  کليک نمایيدNextدستکاری هيچ چيز، روی 

 )Color & Resolution(انتخاب رنگ و وضوح صفحه نمایش 

با توجه به نوع سخت افزاری که دارید، ميتوانيد تعداد رنگها و وضوح صفحه نمایش خود را در ليست های ارائه شده مشاهده نموده و مقادیر دلخواه 
 اینچ، ١۵ یا ١۴با یک مانيتور . ه داشته باشيد تعداد رنگ باالتر و وضوح باالتر باعث کم شدن سرعت کامپيوتر خواهد شدتوج. خود را انتخاب کنيد

 .  پيکسل است٧۶٨ در ١٠٢۴ اینچ، ١٧وضوح مناسب برای مانيتورهای .  بيت خواهد بود١۶ پيکسل و رنگ ۶٠٠ در٨٠٠بهترین انتخاب وضوح 

 .  کليک نمایيدTest Settingتخاب خود را ببينيد، روی دگمه در صورتی که مایليد نتيجه ان

 را نصب کرده اید، در این مرحله ميتوانيد از ميان آنها، یکی را بعنوان پيش گزیده انتخاب کنيد و نحوه ورود KDE و GNOMEدر صورتی که هر دو محيط 
 . کليک کنيدNextجهت ادامه روی . قابل تنظيم خواهد بود) ۵ایی سطح اجر(و گرافيکی ) ٣سطح اجرایی (هم بصورت متنی ) login(به سيستم 

 پایان نصب

دیسک نصب لينوکس .  کليک کنيدExitکافی است روی دگمه . در این مرحله برنامه نصب پایان یافتن نصب لينوکس ردهت را به شما تبریک ميگوید
امه های ليلو یا گراب را نصب کرده باشيد، یک صفحه گرافيکی ظاهر شده و از اگر یکی از برن. از درایو خارج شده و سيستم راه اندازی خواهد شد

پس از انتخاب کليد . بـوسيـله کـليدهای باال و پایين ميتوانيد این کار را انجام دهيد. شما ميخواهد سيستم عامل مورد نظر خود را انتخاب نـمـایيد
Enter ۵ را فشار دهيد، تصویر. 

 
  صفحه ابتدایی بوت لينوکس ردهت۵تصویر 

 

لينوکس در هنگام بوت شدن، . در صورتی که تا کنون با لينوکس کار نکرده باشيد، نحوه بوت شدن آن ممکن است برایتان کمی عجيب به نظر برسد
در . مثال شما ميدانيد در چه مرحله ای پارتيشنها متصل شده و یا یک سرویس خاص شروع به کار ميکند.  را از آنچه ميگذرد کامال آگاه ميسازدکاربر
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ل کار در در صورتی که در لينوکس کامپيوتر در مرحله ای از کار متوقف شود، کامال ميتوانيد بفهميد که اشکا. ویندوز شما از این امکان محروم هستيد

پس از چند ثانيه فرایند بوت به اتمام . در صورتی که هنگام بوت ویندوز کامپيوتر قفل کند، فهميدن اشکال بسيار مشکل خواهد بود. کجا بوده است
 . رسيده و نوبت به ورود به سيستم ميرسد

د، یا صفحه گرافيکی ورود به سيستم ردهت را خواهيد دید و با توجه به اینکه نحوه ورود به سيستم را بصورت متنی یا گرافيکی انتخاب کرده باشي
 .یا یک اعالن ساده متنی ورود به سيستم

در صورتی که ورود به سيستم را در حالت گرافيکی انتخاب کرده باشيد، پس از اولين بوت، ویزاردی آغاز به کار کرده و از شما ميخواهد تا تنظيمات 
برای آنکه بتوانيد از سيستم . ر شبکه ردهت و همچنين اضافه کردن یک کاربر عادی به سيستم را انجام دهيدمربوط به زمان و تاریخ و عضویت د

کافی . اکنون ميتوانيد این کار را انجام دهيد. لينوکس ردهت خود بصورت روزمره استفاده کنيد،حتما باید یک حساب کاربری عادی برای آن ایجاد کنيد
در صورتی که . م واقعی کاربر، نام کاربری و کلمه عبور را تایپ کنيد تا از این پس بتوانيد با این کاربر وارد سيستم شویداست در باکسهای مربوطه نا

 . چند نفر از کامپيوتر شما استفاده ميکنند، برای هر یک ميتوانيد یک حساب کاربری ایجاد کنيد

 .  برای این کار استفاده کنيدUsers and Groupsوانيد از ابزار برای اضافه کردن کاربران بيشتر، پس از ورود به سيستم ميت

وجود دارد که هنگام بوت سيستم ) kudzu(اگر پس از نصب لينوکس ردهت تصميم به حذف یا اضافه کردن سخت افزاری گرفتيد، ابزاری به نام کودزو 
 .به شما اجازه پيکربندی سخت افزار جدید را ميدهد

 
 که سخت افزاری را حذف یا اضافه کنيد، هنگام بوت، کودزور بطور خودکار آنرا تشخيص ميدهد و ابزار  در صورتی:نکته     

 .پيکربندی را اجرا ميکند

  برای پارتيشن بندی هنگام نصبDisk Druidاستفاده از 

تصویر .  را توصيه ميکندDisk Druidار ردهت استفاده از ابز. هنگام نصب سفارشی، به شما اجازه پارتيشن بندی دستی دیسک سخت داده ميشود
 .  این ابزار را نشان ميدهد۶

قسمت باال اطالعات عمومی در رابطه به هر دیسک سخت موجود و پارتيشن های اوليه .  به دو بخش تقسيم شده استDisk Druidپنجره ابزار 
)Primary (هر پارتيشن دیسک سخت شما ستونهای زیر را مشاهده ميکنيدبرای . قسمت پایين، جزئيات هر پارتيشن را مشخص ميکند. آن ميدهد: 

-Device :  این ستون نام پارتيشن در دایرکتوریdevشيوه نامگذاری به این صورت است که هر پارتيشن دیسک از دوحرف تشکيل شده و .  ميباشد
 XT برای دیسکهای سخت xd و از ESDIی سخت  برای دیسکهاed برای دیسکهای سخت اسکازی، از sd، از IDE برای دیسکهای سخت hdاز 

 و aمثال اگر شما دارای دو دیسک سخت باشيد، دیسک سخت اولی . حرف سوم نشان دهنده شماره دیسک سخت است. استفاده ميشود
 .بخش عددی شماره پارتيشن دیسک مورد نظر است.  نام خواهد گرفتbدومی 

-Start/End :  و پایانی پارتيشن روی دیسک سخت ميباشدنشان دهنده سيلندر های آغازین. 

-Size : نشان دهنده ميزان ظرفيت پارتيشن به مگابایت ميباشد. 

-Type : موارد عمومی عبارتند از لينوکس . نوع سيستم فایل هر پارتيشن را مشخص ميکند)ext3 و یا ext2 ( ٩۵، ویندوز) FAT ( سيستم ،VFAT 
 .ينوکس لswapو سيستم فایل ) FAT32سيستم (
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  برای پارتيشن بندی هنگام نصب لينوکس ردهتDisk Druid ابزار ۶تصویر 

 
 بصورت پيش گزیده در NTFSنند ممکن است برخی انواع ما.  تمام این انواع توسط لينوکس پشتيبانی ميشوند:نکته    

برای مشاهده اینکه چه سيستم فایل هایی در هسته تعریف شده اند دستور . هسته سيستم عامل ایجاد نشده باشند
cat /proc/filesystemsجهت پشتيبانی از برخی انواع سيستم فایل نياز به بارگزاری ماژولهای آنها در .  را تایپ نمایيد
 iso9660 و ext3 ،vfat ،swapاکثر نيازها توسط . يز با پيکربندی هسته قابل پشتيبانی هستندهسته دارید و برخی ن

 .برطرف ميشوند

 

-Mount Point : شما باید پارتيشن ریشه را به یک سيستم فایل لينوکسی . دایرکتوری است که پارتيشن به سيستم فایل لينوکس متصل ميشود
 .اختصاص دهيد تا امکان ادامه فرایند فراهم شود

-Format : نشانگر این امر است که پروسه نصب پارتيشن مربوطه را فرمت خواهد کرد یا خير. 

. ابتدا نام درایو نمایش داده ميشود. د در بخش باالی صفحه، دیسک های سخت متصل شده به کامپيوترتان را خواهيد دیدهمانطور که گفته ش
 . بترتيب نشانگر تعداد سيلندر،هد و سکتورهای دیسک سخت است) Geom(بخش ژئومتری 

 داشته باشد تا شما دیسک سخت خود را به بخشهای جداگانه همانطور که در باال گفته شد، دالیل ریادی ممکن است وجود: دالیل پارتيشن بندی-
 :برخی از آنها عبارتند از . تقسيم نمایيد

مایل به نصب سيستم عامل های دیگری هستيد؟ در صورتی که نياز دارید تا ویندوز را همراه با لينوکس روی سيستمتان داشته باشيد، حداقل به -
 . نياز خواهيد داشتext3 و یک پارتيشن swapشن ، یک پارتي) vfat(یک پارتيشن ویندوز 

. سيستم شما سيستمی چند کاربره است؟ اگر فقط خودتان از سيستمتان استفاده ميکنيد، ممکن است به چند پارتيشن نياز نداشته باشيد-
ين امکان استفاده هر کاربر از دایرکتوری همچن. یکی از دالیل پارتيشن بندی، جلوگيری از اتمام یکباره فضا برای تمام بخشهای سيستم عامل است

 .اختصاصی خودش فراهم مياید

اگر سيستم شما دو دیسک سخت دارد، . سيستم شما چند دیسک سخت دارد؟ حداقل به یک پارتيشن به ازای هر دیسک سخت نياز دارید-
 .اختصاص دهيد(/)  و یکی را به دایرکتوری ریشه homeميتوانيد یکی را به 

  اضافه کردن و ویرایش پارتيشن هاپاک کردن،

در صورتی که تمام فضای دیسک . قبل از اینکه بتوانيد پارتيشنی اضافه نمایيد، باید مقداری فضای خالی روی دیسک سخت خود داشته باشيد
کنيد و یا با تغيير اندازه آنها اختصاص داده شده است، شما باید آن پارتيشن ها را پاک ) مانند داس یا ویندوز(سخت شما به پارتيشنهای دیگری 
 . مقداری فضای خالی ایجاد نمایيد

 
 اطمينان حاصل کنيد از تمام اطالعات خود قبل از عمل پاک کردن پارتيشن، نسخه پشتيبانی تهيه کرده :هشدار     

 !هنگامی که یک پارتيشن را پاک ميکنيد، با تمام اطالعات آن خداحافظی ميکنيد. باشيد
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در صورتی که چندین پارتيشن ایجاد می کنيد، اطمينان حاصل کنيد در هر پارتيشن فضای کافی جهت اتمام  :هنکت     
 . فرایند نصب وجود داشته باشد

 : به صورت زیر عمل کنيدDisk Druidجهت پاک کردن یک پارتيشن در 

 ).با استفاده از کليدهای مکان نمابا کليک یا . (یک پارتيشن را از ليست پارتيشن های کنونی انتخاب نمایيد. ١

 . کليک کنيدDeleteبرای پاک کردن پارتيشن روی .٢

 . کليک کنيد تا همه چيز به حال اول قبل از تغييرات بازگرددResetاگر اشتباهی مرتکب شدید، روی .٣

 :برای اضافه نمودن یک پارتيشن، عمليات زیر را انجام دهيد

 .باز خواهد شد که در آن ميتوانيد مشخصات پارتيشن جدید را وارد نمایيدپنجره ای .  کليک کنيدNewروی .١

شما حداقل باید یک . که دایرکتوری است که پارتيشن به سيستم فایل لينوکس متصل ميشود، را تایپ نمایيد) Mount Point(نام نقطه اتصال .٢
 .داشته باشيد(/) پارتيشن ریشه 

، پارتيشن های ) ext3 و ext2(امکان انتخاب پارتيشن های لينوکس. آن استفاده خواهد کرد را انتخاب نمایيدنوع سيستم فایلی که پارتيشن از . ٣
RAIDپارتيشن ، swapو پارتيشن های ویندوز وجود دارد . 

 . را وارد نمایيد١عدد در صورتی که ميخواهيد این پارتيشن تمام فضای موجود را پر کند، .  اندازه پارتيشن را وارد نمایيدSizeدر قسمت . ۴

 . انتخاب کنيدAllowable Drivesدر صورتی که بيش از یک دیسک سخت دارید، دیسکی را که ميخواهيد آنرا پارتيشن بندی نمایيد، از قسمت . ۵

 :ميتوانيد گزینه های زیر را انتخاب نمایيد. ۶

 . وارد نموده اید استفاده شودSizeکه ميخواهيد فقط از اندازه ای که در قسمت این گزینه را در صورتی انتخاب نمایيد ) : Fixed Size(اندازه ثابت -

-Fill All Space up to : مثال هنگامی . (در صورتی که ميخواهيد از تمام فضای باقيمانده تا یک مگابایت خاص استفاده نمایيد این قسمت را پر کنيد
 است، ميتوانيد از این گزینه Disk Druidت ایجاد نمایيد که حداکثر مقدار قابل قبول برای ابزار  مگابای٢.۴٨ با اندازهvfatکه ميخواهيد یک پارتيشن 

 .)استفاده نمایيد

-Fill maximum allowable size :در صورتی که ميخواهيد این پارتيشن تمام فضای باقيمانده موجود را اشغال نماید، از این گزینه استفاده کنيد. 

برای چک .  استفاده کنيدForce to Be a Primary Partitionخواهيد سيستم خود را با این پارتيشن بوت کنيد، ميتوانيد از گزینه در صورتی که مي. ٨
 . را ميتوانيد انتخاب کنيدCheck for bad blocksکردن سکتورهای خراب روی دیسک گزینه 

لبته تغييرات تا هنگام شروع نصب و کپی بسته های نرم افزار اعمال نخواهند ا.  کليک کنيدOKدر صورتی که همه چيز کامل و درست است، روی . ٩
 .شد

 : از پنجره اصلی برنامه مراحل زیر را انجام دهيدDisk Druidجهت اعمال تغيير در یک پارتيشن در ابزار 

 .پارتيشن مورد نظر را با کليک کردن روی آن انتخاب کنيد. ١

 . کليک کنيدEditروی دگمه . ٢

 .را تغيير دهيد) مانند نقطه اتصال( ميتوانيد گزینه های مورد نظر خود .٣

 . کليک کنيدOKپس از اتمام کار روی . ۴

 

 
 چگونه؟:  و فارسی ٩لينوکس ردهت 

این مسئله از واضحات است که برای یک کاربر فارسی زبان سيستم عاملی ارزش دارد که در آن بتوان از امکانات فارسی مانند تایپ فارسی و 
کم کم جای خود را در خانه ها باز ميکند، از این قاعده لينوکس هم به عنوان سيستم عاملی که . فارسی نویسی در بخش های مختلف بهره برد

 .پردازد  می٩این مقاله به بررسی چگونگی فارسی نویسی در لينوکس ردهت . مستثنی نيست

 

 به چه چيزهایی نياز داریم؟

سپس روی دگمه . ایجاد کنيدRAID ایجاد نمایيد، باید ابتدا دو پارتيشنRAIDدر صورتی که ميخواهيد یک ابزار :نکته    
Make RAID یک ابزار  کليک کنيد تا دو پارتيشن را درRAIDادغام کنيد . 
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 . دانلود کنيدlinuxiran.orgتعدادی قلم یونيکد که ميتوانيد آنها را از ویندوز قرض بگيرید و یا از سایت 

 

 چگونه شروع کنيم ؟

 :مراحل بعدی به صورت زیر است

 viسپس دستور زیر را تایپ کنيد تا برنامه ویرایشگر .  بصورت کاربر ریشه وارد سيستم شویدsu یک پنجره ترمينال باز کرده، سپس با تایپ دستور -
 :را برایتان باز کند Xfree86اجرا شده و فایل پيکربندی 

$ vi /etc/X11/XF86Config 

 را فشار داده و insert گشته و پس از پيدا کردن آن، در یک فضای خالی کليد Section InputDevice در متن فایل بازشده، به دنبال vi در برنامه -
 :فرمانهای زیر را تایپ کنيد

 

Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle" 

Option "XkbLayout" "us,ir"  

 

 زبان صفحه کليد عوض Ctrl+Shift می گوید که با فشرده شدن، Xfree86خط نخست به .  مشابه ویرایشگرهای متنی دیگر استviکار کردن با 
 .شود و خط دوم، زبان دوم را که فارسی است به آن معرفی ميکند

این کار تغييرات انجام .  را فشار دهيدEnter و کليد wqرا فشار داده و تایپ کنيد : پس کليد  را فشار دهيد، سEscپس از اتمام تایپ خطوط باال، کليد 
 .شده را ذخيره کرده و به خط فرمان باز ميگردد

 viبرای این کار، مجددا در خط فرمان دستور .  معرفی کنيدXfree86 را به TrueType در این مرحله باید دایرکتوری مربوط به فونتهای -
/etc/fonts/fonts.confبه دنبال خط زیر که در ابتدای صفحه است بگردید. این کار فایل پيکربندی قلمها را باز ميکند.  را تایپ کنيد: 

 

<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1</dir> 

 : خط زیر را زیر آن اضافه کنيدinsertو مجددا با فشار دادن کليد 

<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF</dir> 

 

 . خارج شویدvi تا تغييرات ذخيره شده و از برنامه wqرا فشار داده و تایپ کنيد :  و سپس Escپس از اتمام کليد 

برای این کار فرامين زیر را . در مرحله بعدی باید فایل های قلمها را به مسيرهای مربوطه کپی کنيد.  خوب بخشهای مشکل کار را به اتمام رساندید-
 :کنيدتایپ 

 

$ cp *.ttf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/ 

 

 مجددا راه اندازی شود و تغييراتی که ایجاد کردید در سيستم اعمال Xserver را فشار دهيد تا Alt+Ctrl+Backspaceپس از اتمام کار، کليدهای 
 را انتخاب کرده و برای قسمتهایی که در شکل زیر Font بخش Preferences کرده و این بار در منوی اصلی قسمت loginمجددا در سيستم . شود
 :  را انتخاب کنيد Tahomaاید مثال فونت  بينيد، یکی از قلمهایی را که نصب کرده می
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.  طراحی شده اند، فارسی تایپ کنيدGTK 2.0ون ميتوانيد در بخشهای مختلف و برنامه هایی که با استفاده از اکن.  خوب تبریکات مرا بپذیرید-
 .ميتوانيد در مرورگر اینترنت خود نيز از زبان فارسی استفاده کنيد

 

  امکان تایپ فارسی وجود دارد؟OpenOfficeآیا در مجموعه برنامه های اداری 

ی در محيطهای متفرقه امکان خوبی است، ولی این هنگامی تکميل ميشود که بتوان در محيطهای اداری نيز از امکانات استفاده از امکانات فارس
البته این بستگی به نسخه ای دارد که شما .  فارسی تایپ کنيدOpenOfficeبله شما ميتوانيد در مجموعه برنامه های اداری . فارسی استفاده کرد

برای استفاده از امکانات فارسی . باشد  فعال نمیCTL وجود ندارد، زیرا در آن پشتيبانی از ١٫٠٠این امکان در نسخه . ستيددر حال استفاده از آن ه
البته .  مراجعه کنيدhttp://www.openoffice.orgکافی است به آدرس .  را دانلود کنيد١٫١ مانند نسخه CTLباید نسخه های دارای پشتيبانی از 

 به شمار MS-Office جانشين خوبی برای OpenOfficeواقعا مجموعه . خواهد که البته به آن می ارزد دانلود کردن این مجموعه کمی جرات می
 مگابایت ٧۴حجم آن حدود !) فتحتی بهتر از خود مایکروسا. ( ميکندSave را ميخواند و هم به فرمت آن MS-Officeاین مجموعه هم فایلهای . ميرود
این مجموعه .  یک شاهکار به شمار ميرودMS-Office مگابایت ٨٠٠- ٧٠٠البته برای دانلود با مودم عدد بزرگی است ولی در مقایسه با . است

 .  نوشته شده استC++ و Java است و بصورت بازمتن ارائه ميشود و تماما با Sun Microsystemsمحصول یکی از دشمنان مایکروسافت یعنی 

 را انتخاب کرده و سپس در بخش Options بخش Toolsدر این مجموعه کافی است در منوی ) RTLدر حقيقت حالت (برای فعال کردن زبان فارسی 
Language Settings قسمت Languages گزینه CTL Supportرا تيک بزنيد . 

 
 

 پيکربندی مجدد هسته لينوکس

. بصورت خودکار پيکربندی شده و آماده به کار ميشود) که قلب سيستم عامل است(ها هسته  صب ميکنيد، در اکثر توزیعهنگامی که لينوکس را ن
گاهی اوقات نياز به تغيير . های زیادی مانند انواع راه اندازهای سخت افزار و سرویسهایی که هسته ارائه ميکند، در آن گنجانده شده است قابليت

 .در این مواقع نياز به پيکربندی مجدد هسته خواهيد داشت. های جدیدی به آن اضافه کنيد خواهيد قابليت مانند هنگامی که می. داین قابليت ها داری
 

مثال بسياری از راه اندازهای سخت افزاری . ها نياز به پيکربندی مجدد هسته ندارند ضافه کردن تمام قابليتا :نکته         
توان برای اضافه کردن  از این ماژولها می. هستند) Loadable modules(گزاری در هسته بصورت ماژولهای قابل بار

برای .  از ماژولهای قابل بارگزاری استفاده ميکندPCMCIAبرای مثال قابليت . های جدید به هسته استفاده کرد قابليت
 . استفاده کنيدmodprobe و insmodبارگزاری این ماژولها باید از دستورات 

در . دانيد مثال طی آن باید به سواالت بسياری پاسخ دهيد که پاسخ برخی از آنها را واقعا نمی. پيکربندی مجدد هسته کاری خسته کننده است
دانيد، کافی  در صورتی که به سوالی بر خوردید که پاسخ آنرا نمی. گزیده است بيشتر موارد پروسه پيکربندی مجدد هسته دارای پاسخهای پيش

 . دقيقه، بسته به سخت افزار کامپيوترتان طلب ميکند٩٠ تا ٢٠همچنين این کار زمانی را در حدود .  را فشار دهيدEnter کليد است
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با استفاده از دستور .  برای پيکربندی در حالت گرافيکی استفاده کنيدxconfigبرای ساده کردن فرایند پيکربندی مجدد هسته، ميتوانيد از گزینه 

make xconfigميتواید دقيقا راه اندازهای مورد نياز سيستمتان را انتخاب کنيد و مجبور به نصب همه راه اندازها نيستيد . 

 تصميم گيری برای پيکربندی مجدد هسته لينوکس

گزیده   بصورت پيشبسياری از قابليت های هسته لينوکس.برخی اوقات بعلت نيازهای کاری مجبور هستيد هسته لينوکس را مجددا پيکربندی نمایيد
برای . علت این امر این است که برخی قابليت ها هنوز در مرحله آزمایش قرار دارند و یا برای کاربردهای عيب زدایی بکار ميروند. غير فعال هستند

 :مثال 

فاده ميکنيد، باید قابليت  بدون کمک پردازنده ریاضی است۴٨۶ یا ٣٨۶در صورتی که از یک پردازنده :  نوع پردازنده و قابليت های آن -
، ٣٨۶همچنين ميتوانيد با انتخاب دقيق نوع پردازنده خود، مانند . شبيه ساز عمليات ریاضی را در هسته خاموش کنيد

۴٨۶/Cx486/586/K5/5x86/6x86/Pentium/TSC/K6/K7/PPro/6x86MX عملکرد آنرا بهينه کنيد...  و. 

 از آن Xwindowزیرا محيط گرافيکی . حتی اگر به شبکه وصل نباشيد. فعال استگزیده  شبکه بصورت پيش: گزینه های شبکه -
در صورتی که بخواهيد از لينوکس خود بعنوان یک مسيریاب شبکه استفاده کنيد، هسته آن نياز به پيکربندی مجدد . کند استفاده می

 .غير فعال هستندگزیده   بصورت پيشSPX و X.25همچنين برخی از گزینه های شبکه مانند . دارد

 .های سخت قدیمی، شما نياز دارید تا راه اندازهای قدیمی را فعال کنيد برای برخی از دیسک : Blockابزارهای مبتنی بر -

 که  ، ميتوانيد تعيين کنيد که کدام قابليت ها فعال یا غير فعال هستند و هسته ای ایجاد کنيدX Kernel Configurationبوسيله ابزارهایی مانند 
 .مطابق با نيازهای شما باشد

 
در صورتی که ميخواهيد سخت افزاری را بطور موقت در سيستمتان نصب کنيد، برای شناساندن آن از  :نکته       

زیرا با استفاده از این قابليت هرگاه بخواهيد ميتوانيد این ماژولها را نصب کنيد یا . ماژولهای قابل بارگزاری استفاده کنيد
 . بردارید، بدون اینکه هسته را مجبور کنيد هنگام عدم وجود آن ابزار تحت فشار کار کندآنها را

 نصب کد منبع هسته

در صورتی که کدهای منبع هسته . های لينوکس خود نصب کنيدCDتوانيد آنرا از روی  شما می. برای پيکربندی مجدد هسته به کد منبع آن نياز دارید
کنيد، باید آنها  در صورتی که کدهای منبع را پيدا نمی. usr/src/linux-2.4مثال .  قرار داشته باشندusr/src/linuxدر مسير قبال نصب شده باشند، باید 

توانيد از بخش  مثال در لينوکس ردهت می. کنيد، نحوه نصب متفاوت خواهد بود بسته به اینکه از چه توزیعی استفاده می. را نصب نمایيد
Add/Remove Software این کار را انجام دهيد و یا بسته tar.gzکنيد مهم نيست آنرا در کجا باز می.  هسته را از اینترنت گرفته و باز کنيد. 

 
کافی است .  هميشه کد منبع آخرین نسخه پایدار یا در حال توسعه هسته را ميتوانيد از اینترنت دریافت نمایيد:نکته      

 . مگابایت ميباشد٣۵-٣٠البته حجم بسته های کدمنبع در حدود . راجعه کنيد مhttp://www.kernel.orgبه آدرس 

 شروع پيکریندی مجدد هسته

های کامپایل شده  ها، بررسی نرم افزارهای مورد نياز، پاک کردن فایل مراحلی که برای انجام پيکربندی مجدد باید انجام دهيد شامل انتخاب گزینه
 .تمام این مراحل به ترتيب شرح داده خواهند شد. استقبلی و کامپایل کردن هسته جدید 

 از سيستم خود حفاظت کنيد

این دیسکت به شما امکان بوت کردن در صورت عدم کارکردن هسته جدید یا . هنگام نصب لينوکس ممکن است دیسکت بوت را ایجاد کرده باشيد
 ایجاد نکرده اید، یک فالپی دیسک خالی در درایو قرار داده و دستور زیر را تایپ در صورتی که این دیسکت را. اشکال در کار مدیر بوت گراب را ميدهد

 :کنيد

# mkbootdisk –device /dev/fd0 2.4.21 

 .در صورتی که شماره نسخه هسته شما متفاوت است ميتوانيد بجای شماره مثال باال آنرا وارد نمایيد
 

در صورتی که در حالت عادی اجرا نشد، به این دایرکتوری وارد . ر دارد قراsbin در مسير mkbootdisk فرمان :نکته      
 .شده و از آنجا آنرا اجرا نمایيد

 آماده سازی برای پيکربندی

 :رفته و دستور زیر را تایپ کنيد) usr/src/linux-2.4(ها منبع هسته قرار دارند  برای شروع کار یک پنجره ترمينال باز کرده و به مسيری که فایل

# make mrproper 

 .تر پاک ميکند های پيکربندی را از وجود فایلهای قدیمی همچنين تمام دایرکتوری. این دستور هسته را برای پيکربندی آماده ميکند

 اعمال پيکربندی

آسان ترین گزینه، سوئيچ . ا نمایيد اجرxconfig و یا config ، menuconfigهای   را با سوئيچmakeبرای انتخاب گزینه های مورد نياز خود، باید دستور 
xconfigالبته باید در حال اجرای یک محيط گرافيکی مانند .  استGNOME یا KDE١تصویر (دستور زیر را تایپ کنيد .  باشبد:( 
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# make xconfig 

 
  نشان ميدهدxconfigندی هسته جدید را با گزینه  پيکرب١تصویر 

 شما را در یک محيط متنی خالص با configسوئيچ . در صورتی که محيط گرافيگی در حال اجرا نيست، ميتوانيد از دو سوئيچ دیگر استفاده نمایيد
 .پيکربندی مجدد هسته برای شما فراهم ميکند یک محيط مبتنی بر منو را برای menuconfigسوئيچ . انبوهی از سوال و جوابها قرار ميدهد

 شما را قادر ميسازد تا فقط قسمتهایی را که مایل به تغيير هستيد را انتخاب کنيد، در حالی که با menuconfig و xconfigاستفاده از گزینه های 
 )٢تصویر. ( باید تمام اجزا را پيکربندی کنيدconfigسوئيچ 

 یبررسی وابستگی های نرم افزار

 :هنگامی که پيکربندی هسته را به پایان رساندید، تغييرات را ذخيره کرده و دستور زیر را تایپ کنيد

# make dep 

پس از این کار باید دایرکتوری های کد منبع را برای کامپایل . این دستور، وابستگی های نرم افزاری هسته را بررسی ميکند تا چيزی کم نباشد
 .هسته جدید آماده کنيد

 

 
  نشان ميدهدmenuconfig پيکربندی هسته جدید را با گزینه ٢تصویر 

 آماده سازی دایرکتوری ها

 : را اجرا نمایيدبرای آماده سازی دایرکتوری های کد منبع برای کامپایل کردن هسته جدید باید دستور زیر
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# make clean 

 کامپایل کردن هسته جدید

 بوت هسته جدید را روی دیسک سخت خود و یا روی یک فالپی imageميتوانيد . شما انتخاب های گوناگونی برای کامپایل کردن هسته جدید دارید
نصب هسته جدید آنرا از روی فالپی دیسک بوت نموده و ميتوانيد قبل از . داشتن آن روی فالپی برای آزمایش آن خوب است. دیسک داشته باشيد

 .در صورتی که اشکالی در کار آن وجود داشته باشد، آنرا نصب نکنيد

برای کامپایل کردن و .  را تایپ کنيدmake zdiskبرای کامپایل کردن هسته جدید و ذخيره آن در فالپی، یک دیسکت فالپی در درایو قرار داده و دستور 
 ایجاد شده خيلی زیاد شد، ميتوانيد از imageدر صورتی که حجم .  استفاده نمایيدmake zImageه جدید در دیسک سخت، از دستور ذخيره هست

 ! استفاده کنيد که هسته جمع و جورتری را تحویل شما خواهد داد make bzImageدستور 

دازنده ای قدیمی و کند است، ميتوانيد تا آماده شدن هسته جدید یک در صورتی که پردازنده شما پر. این بخش از کار مدتی طول خواهد کشيد
های  ممکن است حين کامپایل شدن به پيغام.  قرار داردarch/i386/boot فشرده است که در مسير imageنتيجه نهایی کار یک ! چرت کوچک بزنيد

ای را که در آن خطا رخ داده است را تغيير دهيد   گزینهmenuconfig یا xconfigدر این صورت باید مجددا با استفاده از . خطایی برخورده و متوقف شوید
 .تا خطا رفع شود

 ایجاد و نصب ماژولها

 :برای این کار دستورات زیر را تایپ کنيد. ماژولهای قابل بارگزاری را که همراه هسته کامپایل نميشوند، باید جداگانه کامپایل و نصب نمایيد

# make modules 

# make modules_install 

برای اضافه کردن ماژولها به سيستم، هنگامی که سيستم عامل در حال اجراست باید از دستورات . نصب ميشوندlib/modulesماژولها در مسير 
insmod و modprobeاستفاده کنيد  . 

 )initrd( دیسک رم imageایجاد 

در صورتی که شما یک کارت اسکازی دارید که هنگام بوت باید بارگزاری . مرحله عبور کنيددر صورتی که کامپيوتر شما کارت اسکازی ندارد، از این 
 :برای مثال .  وجود دارد یا خيرetc/modules.confابتدا بررسی کنيد کارت اسکازی شما در فایل .  دیسک رم ایجاد کنيدimageشود، باید یک 

alias scsi_hostadapter aic7xxx 

 جدید و imageآرگومان اول نشاندهنده نام . این دستور دو آرگومان دریافت ميکند.  جدید استفاده کنيدimage برای ایجاد mkinitrdسپس از دستور 
 :برای مثال. آرگومان دوم نشاندهنده هسته ای است که ماژولها از آن دریافت ميشوند

# mkinitrd /boot/newinitrd-image 2.4.22 

 نصب هسته جدید

 :ایلهای هسته جدید در محلهای مربوطه خود باید دستور زیر را تایپ کنيد برای نصب ف

# make install 

در صورتی که . با این دستور هسته جدید نصب شده و یگ گزینه به مدیر بوت گراب اضافه ميشود تا بتوانيد با هسته جدید سيستم خود را بوت کنيد
 قرار دارد، هسته جدید را در boot/grub/menu.lst که در مسير grubبوسيله ویرایش فایل پيکربندی بصورت خودکار گزینه به گراب اضافه نشد، باید 

 . یا چند هسته را در کنار هم استفاده نمایيد٢اید، در لينوکس ميتوانيد  همانطور که متوجه شده. آن تعریف نمایيد

 مهارت پيدا کنيد، ممکن است مدت زمانی طول بکشد و ممکن است گاهی بطور کلی پيکربندی مجدد هسته کار دشواری است که تا در انجام آن
 مجبور شوید یک هسته را چندین و چندین بار نصب و کامپایل نمایيد تا بطور صحيح کار کند

 
 
 

 ٩٫٢راهنمای نصب لينوکس مندریک 

مند هستم تا آنرا  بسيار عالقه. ام ای با آن نداشته تجربهاست که تا کنون  پس از مدت زمان تقریبا زیادی، یک توزیع جدید لينوکس به دستم رسيده
 :ابتدا الزم به ذکر است که بگویم سيستمی که این توزیع در آن نصب خواهد شد دارای مشخصات زیر است. نصب کنم

CPU : AMD Athlon 1.33GHz 
RAM : 256MB SD-RAM 
G/C : Geforce2 MX440 64MB DDR 
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M/B : Gigabyte 7ZXE 
Sound: Creative Live! 
Modem : D-Link 560E+ External Serial 
CD-ROM: LG 52x  
CD-RW : ASUS 52x24x52x 
Monitor : LG E700B 17” 
Mouse : PS/2 Wheel Mouse 

-CDدارای درایو هایی که  لينوکس مندریک را به هيچ وجه به همراه یا در سيستم. کنم ای بسيار مهم جلب می در ابتدای کار توجه شما را به نکته
ROM یا CD-RW از نوع LGدرایوهای خانواده .  هستند نصب نکنيدLG حتی اگر ٩٫٢ دارای یک اشکال ساختاری هستند که برنامه نصب مندریک 

ستم که مندریک دان من می!)  بيچاره من آمدLG 52xهمان بالیی که بر سر درایو . (نصب را از روی درایو دیگری انجام دهيد، آنرا تخریب خواهد کرد
شما این اشتباه را مرتکب نشده و حتما درایو را با . دانستم که باید درایو را کال از مدار خارج نمایم  سازگار نيست، ولی نمیLGهای   با درایو٩٫٢

 .  از مدار سيستم خارج نمایيدIDEهای  خروج کابل

 شروع نصب
. شود صفحه گرافيکی زیبای بوت شروع می. شود  و بوت آغاز میCD-ROM آن در ١دادن دیسک  با قرار ٩٫٢های دیگر، نصب مندریک  مانند تمام توزیع

 برنامه نصب شروع Enterبا فشردن کليد .  را فشار دهيدF1 را فشار دهيد و یا برای کمک کليد Enterشود تا برای ادامه کليد  از شما درخواست می
 .شود  شروع شده و برنامه گرافيکی نصب آغاز میXهای سریال سيستم،  به بارگزاری در حافظه شده و پس از بررسی پورت

در قدم . کنيد) Accept( کليک کرده و با مجوز مندریک موافقت Nextسپس روی ). ١تصویر (در نخستين قدم، باید زبان برنامه نصب را انتخاب کنيد 
 . این بخش جالب است.  آنرا برای صحت عملکرد آزمایش نمایيدخواهد تا نوع ماوس خود را تعيين کرده و بعدی برنامه نصب از شما می

 
 

امنيتی به طور سطح . اندازی ماوس، باید سطح امنيتی سيستم را انتخاب نموده و آدرس پست الکترونيک مدیر سيستم را وارد کنيد پس از راه
در این بخش برنامه نصب از . شوید پس از پيمودن این مرحله، به بخش پارتيشن بندی دیسک سخت وارد می.  قرار داردMediumگزیده روی  پيش

 :های زیر یکی را انتخاب کنيد خواهد بين گزینه شما می
 های موجود  استفاده از پارتيشن-
 !)حواستان باشد( پاک کردن کل دیسک -
 های ویندوز  استفاده از فضای خالی پارتيشن-
 )Custom( حالت سفارشی -

ام، گزینه  های جدید اختصاص داده در پایان دیسک سخت خود دارم که آنها را به نصب توزیع) hda10 و hda9(به دليل اینکه من دو پارتيشن 
 hda9من ابتدا روی پارتيشن . شود های مختلف نمایش داده می رنگهای موجود به  در صفحه بعدی، ساختار پارتيشن. کنم سفارشی را انتخاب می

 انجام داده و آنرا hda10سپس این کار را با پارتيشن . کنم تعيين می/  نقطه اتصال آنرا ریشه یا mount pointکليک کرده و سپس با کليک روی دگمه 
برنامه . کنم تا عکس العمل برنامه نصب را ببينم ارم که آنرا انتخاب نمی دhda6 در swapمن در حال حاضر یک پارتيشن . کنم متصل می/ homeدر 

 آیا آنرا شناخته است؟. کند نصب هيچ سوالی نمی
پس از اتمام امور .  را شناسایی کرده و بکار گرفته استswapپس از بررسی که بعد از نصب کامل انجام شد، دیدم که بطور خودکار پارتيشن 

کافی است جلوی موارد . کند ها سوال می  درباره فرمت پارتيشMandrakeپس از این مرحله، برنامه نصب . کنم  کليک میdoneپارتيشن بندی، روی 
با توجه به . شود افزاری باز می های نرم کشد، پنجره انتخاب انواع بسته پس از اتمام فرمت گه چند ثانيه بيشتر طول نمی. مورد نياز کليک کنيد
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توانيد انتخاب کنيد تا  در این مرحله نيز می. افزاری کليک کنيد های نرم های بسته تان، جلوی هرکدام از گروه ید و کاربرد سيستمنيازهایی که دار
در این بخش، . ها به پایان رسيد، وارد مرحله بعدی شوید پس از اینکه انتخاب بسته. های گرافيکی بر روی کامپيوترتان نصب شوند کداميک از محيط

 . دهنده به شما هشدار خواهد داد های سرویس مه نصب ممکن است در مورد برخی از برنامهبرنا
های مختلف لينوکس  ، به ترتيب دیسک)٢تصویر (افزاری شروع شده و ضمن نمایش اسالیدهای مختلف  های نرم سپس فرایند کپی و نصب بسته

 .هایی دارد که انجام شده است له طول خواهد کشيد بستگی به انتخابمدت زمانی که این مرح.  از شما درخواست خواهد شد٩٫٢مندریک 

 
 

 نيز Advancedکليک روی دگمه با . در قدم اول، باید کلمه عبور ریشه تنظيم شود. شود پس از اتمام این مرحله، برنامه نصب وارد مراحل نهایی می
نيز وجود دارد ) No Passحالت (ای برای عدم فعال سازی کلمه عبور برای کاربر ریشه  ضمنا گزینه. توانيد نوع سيستم احراز هویت را تعيين کنيد می

 .شود که به هيچ وجه استفاده از آن توصيه نمی
 مورد Shellدر این قسمت امکان انتخاب آیکون کاربر و حتی . عادی به سيستم اضافه نمایيدپس از ایجاد و تنظيم کاربر ریشه، اکنون باید یک کاربر 

کند که از نظر مسایل امنيتی  پس از انجام این قسمت، برنامه نصب در مورد ورود خودکار کاربر به سيستم سوال می. استفاده وی نيز وجود دارد
 .فعال کردن آن صحيح نيست

البته پس از طی . باشد  ليلو می٩٫٢گزیده مندریک  مدیر بوت پيش. رسد می) Boot Loader(عال سازی مدیر بوت سيستم اکنون نوبت به نصب و ف
کدام باشد، در پنجره خالصه وضعيت نصب  ، سکتور اول پارتيشن ریشه، فالپی و هيچMBRتواند  این مرحله و انتخاب محل نصب مدیر بوت که می

عامل دیگر نصب شده، باید نصب در  توجه داشته باشيد که در اکثر حاالت و حتی در صورت داشتن یک سيستم. ير دهيد تغيGrubتوانيد آنرا به  می
MBRدر صورتی که کامپيوتر شما جدید بوده و دارای منبع تغذیه .  را انتخاب نمایيدATXباشد، فراموش نکنيد در بخش انتخاب مدیر یوت سيستم،   می

در صورتی که مایل هستيد وضوح صفحه نمایش را در هنگام بوت تغيير . د تا خاموش شدن خودکار سيستم نيز فعال گردد ا تيک بزنيACPIگزینه 
 . انجام دهيدAdvancedدهيد، کافی است این تنظيمات را با کليک روی دگمه 

های انجام  توانيد هر یک از بخش از این صفحه می) ٣تصویر . (آید از امور انجام شده به نمایش در می) Summary(در قدم پایانی، یک صفحه خالصه 
مودم خارجی . کنم من در این صفحه روی پيکربندی شبکه کليک می. شده را مجددا تغيير داده و انجام دهيد که امکان بسيار جالب و خوبی است

)External ( من شناسایی شده و حتی امکان شناساییWinmodemهای   ها و کارتISDN و ADSLبا کليک روی . يز گنجانده شده است نNext 
 . خود را وارد نمایيدISPتوانيد مشخصات  محل اتصال مودم را انتخاب کرده و می
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در صورتی که مایل باشيد، برنامه نصب قادر است آخرین . پنجره بروز سازی. شود پس از اتمام این بخش، برنامه نصب وارد آخرین پنجره خود می

شود تا سيستم را بوت  پر از این مرحله از شما درخواست می. های امنيتی و جدیدترین تغييرات را برای شما از اینترنت دریافت و نصب نماید وصله
شود، یک ویزارد از شما نوع محيط   اجرا میXکنيد و هنگامی که برای اولين بار  ا انتخاب میعامل خود ر هنگام بوت ابتدا در گراب نوع سيستم. نمایيد

پس از اتمام این تغييرات، شما برای نخستين بار ميزکار . پرسد گرافيکی، تم مورد استفاده، برنامه پست الکترونيک و تعدادی سوال از شما می
 )۴تصویر ! (کنيد  خود را مشاهده می٩٫٢مندریک 
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 نتيجه گيری
های تنظيمات متنی  کار و کاربرانی است که مایل نيستند با فایل  یک لينوکس کامال مناسب برای کاربران تازه٩٫٢به طور کلی لينوکس مندریک 

سازد و ابزاری است ارزشمند برای همه کاربران  جتمع و عالی آن واقعا کار مدیریت سيستم را بسيار آسان میکنترل پنل م. لينوکس سرو کله بزنند
کنند و محيط ميزکار نيز به دقت و ظرافت آراسته شده تا بدون ایجاد شلوغی،  های کاربردی ارائه شده بخوبی کار می برنامه. ای کار تا حرفه از تازه

باشد که کار کاربران فارسی زبان را   میOpenOffice 1.1یکی دیگر از مزایای آن، وجود مجموعه اداری . ز در دسترس باشدتمامی امکانات مورد نيا
 .کند راحت می

 
 
 

 SuSE9راهنمای نصب لينوکس 
ن بسياری از امور مدیریتی توا  موجود در آن، میYastهای آسان و کاربر پسند لينوکس است که با استفاده از سيستم   یکی از توزیعSuSEلينوکس 

 .های لينوکس است ها در ميان انواع توزیع ترین نصب های پيشين، یکی از آسان  مانند نسخهSuSE9نصب لينوکس . سيستم را بسهولت انجام داد
 :ابتدا الزم به ذکر است که بگویم سيستمی که این توزیع در آن نصب خواهد شد دارای مشخصات زیر است

CPU : AMD Athlon 1.33GHz 
RAM : 256MB SD-RAM 
G/C : Geforce2 MX440 64MB DDR 
M/B : Gigabyte 7ZXE 
Sound: Creative Live! 
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
آمد   در ابتدای امر و پس از صفحه خوش. کنيم  آنرا در درایو قرار داده و سپس سيستم را بوت می١، دیسک ٩ لينوکس زوزه برای شروع فرایند نصب

در این مرحله گزینه . شود نمایش داده می... ، بوت از دیسک سخت، حالت نجات وACPIای برای انتخاب اموری مانند نصب، نصب بدون  گویی صفحه
در . کند  آغاز بکار میYastهای الزم برنامه  های پيشين، پس از پردازش همانند نسخه. کنيم  را برای ادامه فرایند انتخاب میInstallationنصب یا 

 کليک کرده و برنامه نصب شروع به Acceptبر روی . کنيم های دیگر لينوکس، زبان نصب را انتخاب می نخستين مرحله نصب مانند تمامی توزیع
در صورت وجود نسخه (امکان انتخاب نصب ارتقاء . شود پس از طی این مرحله از شما نوع نصب سوال می. کند افزار می یی سختفعالبت و شناسا
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 یک Yastسپس . کنيم  را انتخاب میNew Installationبرای نصب گزینه نصب جدید یا . و یا نصب جدید وجود دارد) تر بر روی دیسک سخت قدیمی

برای تغيير و یا سفارشی کردن . دهند هایی را که طی عمليات نصب انجام خواهد شد را نمایش می کند و کليه فرایند اد میخالصه وضعيت نصب ایج
. هایی که قبال بر روی دیسک سخت دارم نصب کنم مثال من مایل هستم تا زوزه را بر روی پارتيش. هر بخش کافی است تا روی لينک آن کليک کنيد

 را انتخاب کرده و Customگزینه . شود در قدم بعدی در خواست انتخاب دیسک سخت می. کنم  کليک میPartitioning گزینه به همين منظور، روی
های مورد نظر برای نصب بر روی پارتيشن  برای انتخاب پارتيشن. شود های موجود بر روی دیسک سخت سيستم نمایش داده می ليست پارتيشن

 hda9، پارتيشن /boot را برای hda2من پارتيشن . دهم  را انتخاب کرده و محل اتصال و سایر تنظيمات را انجام میEditمورد نظر کليک کرده و سپس 
کند که چه  ام، فرقی نمی همانطور که قبال هم بارها گفته. گيرم  در نظر میswap را برای hda6و پارتيشن / home را برای hda10، پارتيشن /را برای 

البته برای کاربردهای . ( پارتيشن فوق است۴خواهيد نصب کنيد، بهترین روش پارتيشن بندی در لينوکس استفاده از  کس را میتوزیعی از لينو
ترین روش باقی گذاشتن پارتيشنی است که  دارید، راحت عامل ویندوزتان را روی سيستم نگه در صورتی که مایل هستيد تا سيستم) اداری/ميزکار

های  بندی نشده، ایجاد پارتيشن های موجود و ایجاد فضای پارتيشن و سپس پاک کردن تمامی پارتيشن) Cعموما ( شده ویندوز روی آن نصب
های مورد نظر، بر روی  پس از اتمام تعریف پارتيشن. باشد لينوکس و نصب آن و سپس پارتيشن بندی مجدد فضای خالی جهت درایوهای ویندوز می

Next خالصه وضعيت بازگردید کليک کنيد تا به صفحه. 
ای که باز   کليک کرده و در پنجرهSoftwareافزاری که نصب خواهند شد، در صفحه خالصه وضعيت، بر روی لينک  های نرم جهت سفارشی کردن بسته

. خالصه وضعيت نصب بازگردید کليک کنيد تا به صفحه Acceptپس از پایان بر روی . افزارهای مورد نيازتان را فعال کنيد تا نصب شوند شود، نرم می
 با به ترتيب از شما درخواست ٩های زوز  نصب سيستم آغاز شده و دیسکAcceptبا کليک روی . توانيد فرایند نصب سيستم را آغاز کنيد اکنون می

به انتخابی است که شما در افزاری بستگی  های نرم مدت زمان کپی و نصب بسته. شوند هایی نيز نمایش داده می گردد و در حين نصب اسالید می
 . انجام داده بودیدSoftwareبخش 

دقت . افزارهای کاربردی به اتمام رسيد، از شما درخواست خواهد شد تا کلمه عبور ریشه را تعریف نمایيد های نرم پس از اینکه مراحل نصب بسته
بنابراین کلمه عبوری ایمن برای آن تعریف کرده و آنرا . دهد ما قرار میکنيد که این کلمه عبور بسيار مهم بوده و کنترل کامل سيستم را در اختيار ش

 .نکنيد(!) فراموش 
 )١تصویر. (باشد می...  وDSL ،ISDNها،  های شبکه، مودم این تنظيمات شامل کارت. رسد پس از طی این مرحله، نوبت به پيکربندی شبکه می

 
 

در صفحه بعدی ليستی از . کنم به عنوان یک کاربر پيکربندی مودم را انتخاب می. های فوق روی لينک مربوطه کليک کنيد جهت تنظيم هریک از گزینه
 ها را Winmodemافزاری یا  های نرم م خيلی از مودSuSE9به این نکته اشاره کنم که . شود های شناسایی شده سيستم نمایش داده می مودم

 Configureمودم مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی ) ٢تصویر(در این صفحه !) ها خوشحال باشند دارندگان این مودم. (کند شناسایی و نصب می
خود را نيز در سيستم تعریف نمایيد ) ISP(دهنده اینترنت  با این کار تنظيمات مودم انجام شده و اکنون قادر خواهيد بود تا سرویس. کليک کنيد

 ). ٣تصویر(
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ت آخرین پس از این مرحله سيستم تنظيمات را ذخيره کرده و از شما پرسيده خواهد شد که آیا مایل به اتصال آزمایشی به اینترنت و همچنين دریاف
 . از این گزینه عبور کنيدNoتوانيد با انتخاب گزینه  می. این بنا به انتخاب شما دارد.  هستيد یا خير٩های بروزرسانی شده زوز نسخه
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توجه داشته باشيد . تم اضافه نمایيد تا برای امور روزمره استفاده از سيستم از آن استفاده کنيددر مرحله بعدی شما باید کاربر جدیدی به سيس
تواند بسيار خطرناک باشد و ممکن است سهوا به سيستم  این کار می. هيچ گاه امور روزانه و عادی خود را با استفاده از کاربر ریشه انجام ندهيد

برای ایجاد کاربر .  عمليات الزم را با مجوزهای کاربر ریشه انجام دهيدsuتوانيد با استفاده از دستور  از میهميشه در صورت ني. خود آسيب برسانيد
 ).۴تصویر (عادی، نام و نام خانوادگی، نام کاربری و کلمه عبور آنرا وارد نمایيد 
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پس از اتمام ذخيره . کند آوری شده و تنظيمات سيستم عامل می پس از اتمام ایجاد کاربر عادی سيستم، برنامه نصب شروع به ذخيره اطالعات جمع
ی ها های گرافيکی، کارت مانند کارت. کند افزارهای نصب شده روی سيستم می سازی تنظيمات، برنامه نصب اقدام به شناسایی برخی از سخت

 ) ۵تصویر... ( وTVصوتی، چاپگر، کارت 
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پس از اتمام . افزارهای شناسایی شده را تغيير دهيد، کافی است روی لينک آنها کليک کنيد در صورتی که مایل هستيد تنظيمات خودکار سخت
پس از چند ثانيه صفحه ورود به سيستم ! رسد عبور از این مرحله، برنامه نصب تنظيمات نهایی را ذخيره کرده و برنامه نصب به پایان میشناسایی و 

 )۶تصویر! ( شما در اختيارتان استSuSE9نمایش داده شده و پس از ورود، ميزکار 
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 مجهز است Yastهای پيشين به سيستم مدیریت کامل   مانند نسخه٩الزم به ذکر است که لينوکس زوز. توانيد از سيستم خود لذت ببرید اکنون می
 . انجام دهيدKDE Control Centerتوانيد با استفاده از آن و  که کليه تنظيمات سيستم خود را می

تنها . این به این معنی است که شما برای استفاده از زبان فارسی در آن مشکلی نخواهيد داشت.  مجهز استOpenOffice 1.1.0 به ٩لينوکس زوز
 Keyboard نصب کرده و زبان فارسی را از بخش KDE کنترل پنل FontInstaller بخش Sysadminکافی است تا قلمهای فارسی را از قسمت 

Layoutsفعال نمایيد . 

 


