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  پيش آگاهي

البته در حـدي كـه شـما را قـادر سـازد،      . هدف از گردآوري اين بخش، آشنا ساختن شما با چگونگي كار با ايت سيستم عامل است            

  .آزمايشهاي مربوط به سيستم عامل لينوكس را انجام دهيد

  :د توانستپس از مطالعه اين بخش، خواهي

  .با سيستم ارتباط برقرار كنيد •

  .با پرونده ها كار كنيد و برنامه هاي قابل اجرا را اجرا كنيد •

  .از راهنماي سيستم استفاده كرده، اطالعات مورد نياز خود را از آن بيابيد •

  .پرونده هاي خود را با ويرايشگرها، ويرايش كنيد •

 .و اجرا كنيد) Debug(، اشكال زدايي)Compile(، ترجمهبرنامه هاي خود را با ابزارهاي برنامه نويسي •

  

   تاريخچه لينوكس3-1
  

 آغاز داستان 3-1-1

در حالي كه جنگ سرد رو به پايان ميرفت و صلح در افقها هويدا ميشد، در دنياي كامپيوتر، آينده بـسيار روشـني    1991در سال 

 ...ولي هنوز چيزي كم بود.  كامپيوترها رو به پايان ميرفتبا وجود قدرت سخت افزارهاي جديد، محدوديت هاي. ديده ميشد

 .و اين چيزي نبود جز فقداني عميق در حيطه سيستم هاي عامل

 دالر از يـك هكـر   50000سيستم عامل بـي اسـتخواني كـه بـا قيمـت             . داس، امپراطوري كامپيوترهاي شخصي را در دست داشت       

ده بود و با يك استراتژي تجاري هوشمند، به تمام گوشه هاي جهان رخنـه  خريداري ش (Bill Gates) سياتلي توسط بيل گيتز

ولي قيمتهاي نجومي، آنها را از دسـترس   .كامپيوترهاي اپل مكينتاش بهتر بودند. انتخاب ديگري نداشتند PC كاربران .كرده بود

 .اكثر افراد خارج مي ساخت

آنقـدر گرانقيمـت كـه      . لي يونيكس به خودي خود بـسيار گرانقيمـت بـود          و. خيمه گاه ديگر دنياي كامپيوترها، دنياي يونيكس بود       

كد منبع يونيكس كه توسط آزمايشگاههاي بل بـين دانـشگاهها           . كاربران كامپيوترهاي شخصي جرات نزديك شدن به آنرا نداشتند        

ك از توليـد كننـدگان نـرم    براي حل شدن اين مـسئله، هيچيـ     . توزيع شده بود، محتاطانه محافظت ميشد تا براي عموم فاش نشود          

 .افزار راه حلي ارائه ندادند

 تاننبـاوم . اين سيستم عامل، كه از ابتـدا توسـط انـدرو اس   . ارائه شد MINIX بنظر ميرسيد اين راه حل به صورت سيستم عامل

(Andrew S. Tanenbaum) قعي پروفسور هلندي، نوشته شده بود به منظور تدريس عمليات داخلي يك سيستم عامل وا

 . اينتل طراحي شده بود و بزودي بازار را اشباع كرد8086اين سيستم عامل براي اجرا روي پردازنده هاي . بود

هركس كـه كتـاب     . ولي مزيت اصلي آن، در دسترس بودن كد منبع آن بود          . خيلي خوب نبود   MINIXبعنوان يك سيستم عامل،     

بـراي  . و اسـمبلي نيـز دسترسـي پيـدا ميكـرد      C د نوشته شـده بـه زبـان    خط ك12000سيستم عامل تاننباوم را تهيه ميكرد، به 

چيزي كه سازندگان نرم افزارها آنـرا  . نخستين بار، يك برنامه نويس يا هكر مشتاق ميتوانست كد منبع سيستم عامل را مطالعه كند 

علوم كامپيوتري در زمينه بحث و گفتگو       يك نويسنده بسيار خوب، يعني تاننباوم، باعث فعاليت مغزهاي متفكر           . محدود كرده بودند  

دانـشجويان كـامپيوتر در سرتاسـر دنيـا بـا خوانـدن كتـاب و كـدهاي منبـع، سيـستمي را كـه در                          . براي ايجاد سيستم عامل شـد     

   .نام داشت (Linus Torvalds) و يكي از آنها لينوس توروالدز.كامپيوترشان در حال اجرا بود، درك كردند

 



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

                                             

39

 در افق كودك جديد  3-1-2

دانشجوي سـال   (Linus Benedict Torvalds) ، لينوس بنديكت توروالدز1991در سال 

 سـاله،  21اين فنالنـدي  . دوم علوم كامپيوتر دانشگاه هلسينكي فنالند و يك هكر خود آموخته بود          

ولي مهمتـرين  . عاشق وصله پينه كردن محدوديت هايي بود كه سيستم را تحت فشار قرار ميدادند     

 . كه وجود نداشت يك سيستم عامل بود كه بتواند نيازهاي حرفه اي هـا را بـراورده نمايـد   چيزي

MINIX      خوب بود ولي فقط يك سيستم عامل مخصوص دانش آموزان بـود و بيـشتر بـه عنـوان

 .يك ابزار آموزشي بود تا ابزاري قدرتمند براي بكار گيري در امور جدي

 كه توسط ريچـارد اسـتالمن   (GNU) يا توسط پروژه گنودر اين زمان برنامه نويسان سرتاسر دن

(Richard Stallman) هدف اين پروزه ايجاد حركتي براي فـراهم نمـودن نـرم افزارهـاي     . آغاز شده بود، تحريك شده بودند

جاد برنامـه  با اي MIT استالمن خط مشي خود را از آزمايشگاه معروف هوش مصنوعي دانشگاه. رايگان و در عين حال با كيفيت بود

، بيـشتر برنامـه نويـسان نخبـه آزمايـشگاههاي هـوش       80تا اوايل دهـه  .  آغاز نمود70در اواسط و اواخر دهه  emacs ويرايشگر

ولـي اسـتالمن   . جذب شركتهاي نرم افزاري تجاري شده بودند و با آنها قرارداد هاي حفـظ اسـرار امـضا شـده بـود      MIT مصنوعي

ه داشت برخالف ساير توليدات، نرم افزار بايد از محدوديت هاي كپي و ايجـاد تغييـرات در آن آزاد       وي عقيد . ديدگاه متفاوتي داشت  

 .باشد تا بتوان روز به روز نرم افزارهاي بهتر و كارآمد تري توليد نمود

وليـد و ارائـه نـرم    وي حركتي را آغاز كرد تا با فلسفه خودش به ت. را آغاز كرد GNU ، پروژه1983با اعالميه معروف خود در سال 

ولي براي رسيدن به روياي خود براي ايجـاد يـك سيـستم عامـل     . است GNU is Not Unixمخفف  GNU نام. افزار بپردازد

 وي شـروع بـه نوشـتن و ايجـاد           1984بنـابراين در سـال      . رايگان، وي ابتدا نياز داشت تا ابزارهاي الزم براي اين كار را ايجاد نمايد             

وي با جادوگري افسانه اي خود بـه  . ابزاري مبهوت كننده براي برنامه نويسان مستقل. نمود GCC و موسوم بهگن C كامپايلر زبان

 .تنهايي ابزاري را ايجاد نمود كه برتر از تمام ابزارهايي كه تمام گروههاي برنامه نويسان تجـاري ايجـاد كـرده بودنـد قـرار گرفـت      

GCC هايي است كه تا كنون ايجاد شده انديكي از كارآمد ترين و قويترين كامپايلر. 

هم  MINIX حتي. تعداد زيادي ابزار ايجاد كرده بود ولي هنوز سيستم عامل رايگاني وجود نداشت GNU پروزه 1991تا سال 

ادامه داشت ولي به نظر نمي رسيد كه تـا چنـد سـال     HURD كار بر روي هسته سيستم عامل گنو موسوم به. اليسنس شده بود

  .ابل استفاده باشدآينده ق

  ...بود اين زمان براي توروالدز بيش از حد طوالني 

از طـرف   MINIX ، اين نامه تـاريخي بـه گـروه خبـري    1991 آگوست 25در 

  :توروالدز ارسال شد

  لينوس بنديكت توروالدز: از 

  MINIX گروه خبري: به

  ببينيد؟ MINIX بيشتر چه چيزي را ميخواهيد در: موضوع

  هي كوچك در مورد سيستم عامل جديد مننظرخوا: خالصه

         MINIX با سالم به تمام استفاده كنندگان از

من در حال تهيه يك سيستم عامل رايگان فقط بـه عنـوان سـرگرمي و نـه بـه                    

ايـن كـار از   .  هـستم 486 و 386بـراي دسـتگاههاي    GNU بزرگي و حرفه اي

نظـرات كـاربران را در   من مايلم تا . آوريل شروع شده و درحال آماده شدن است       

  org.osdl@torvalds      . دوست دارند يا ندارند، جمع آوري كنم MINIXمورد چيزهايي كه در 

  و1,08نسخه  bash من اكنون... مانند ساختار سيستم فايل مشابه و چيزهاي ديگر. زيرا سيستم عامل من حدودا شبيه آن است

GCC   من در عرض چند ماه چيزي آزمايشي درست كـرده ام  .  را به آن منتقل كرده ام و به نظر ميرسد كه كار ميكند        1,40نسخه
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ولي قول نمي دهم همـه آنهـا را         . و مايلم بدانم كه كاربران بيشتر به چه قابليتهايي نياز دارند؟ من از هر پيشنهادي استقبال ميكنم                

 لينوس. اجرا كنم

در اين نامه پيداست، خود توروالدز هم باور نمي كرد كه مخلوقش آنقدر بزرگ شود كه چنـين تحـولي در دنيـا ايجـاد                همانطور كه   

شور و اشـتياقي فـراوان حـول مخلـوق     .  منتشر شد و روي اينترنت قرار گرفت 1991 در اواسط سپتامبر     0,01لينوكس نسخه   . كند

 در 0,02لينوكس نـسخه  . ند و پس از بهينه سازي به توروالدز بازگردانده شدند كدها دانلود شده، آزمايش شد    . توروالدز شكل گرفت  

 :پنجم اكتبر به همراه اعالميه معروف توروالدز آماده شد

  لينوس بنديكت توروالدز: از 

  MINIX گروه خبري: به

 MINIX كدهاي منبع رايگان هسته مشابه: موضوع

 ايد؟ هنگامي كه مردها مرد بودند و راه اندازهاي دستگاه خـود را خودشـان   محروم شده MINIX 1.1 آيا شما از روزهاي زيباي

مينوشتند؟ آيا شما فاقد يك پروزه زيبا هستيد و مي ميريد تا سيستم عاملي داشته باشيد تا بتوانيد آنرا مطابق با نيازهاي خـود در                         

  .آوريد؟ اگر اينگونه است، اين نامه براي شما نوشته شده است

.  هـستم 386بـراي كامپيوترهـاي    MINIX  ماه پيش گفتم من در حال كار بر بروي يك سيستم عامل رايگان مشابههمانطور كه

اين سيستم عامل اكنون بجايي رسيده است كه قابل استفاده است و مايل هستم كه كدهاي منبع را در سطح گـسترده تـر پخـش                          

، Bash ،GCC ،GNU-Make ،GNU-sed زارهـاي  اسـت ولـي مـن موفـق شـده ام كـه نـرم اف       0,02ايـن نـسخه    .نمـايم 

Compress  ــنم ــرا ك ــت آن اج ــره را تح ــد از آدرس   . و غي ــروژه را ميتواني ــن پ ــع اي ــدهاي منب ــا آدرس  nic.funet.fiك ب

و  READMEايـن دايركتـوري همچنـين داراي چنـد فايـل      . پيدا كنيـد  pub/OS/Linux  در دايركتوري128,214,6,100

در آن استفاده  MINIX تمام كدهاي منبع ارائه شده است زيرا هيچ يك از كدهاي. حت لينوكس استتعدادي باينري قابل اجرا ت

 كدهاي منبـع بـاينري هـا را هـم ميتوانيـد در مـسير      . سيستم را ميتوانيد همانطور كه هست كامپايل و استفاده كنيد. نشده است

pub/GNU پيدا كنيد. 

هنوز لينوكس فقط چيز كمي بيشتر      .  رسيد 0,10 و تا دسامبر، لينوكس به نسخه         پس از چند هفته آماده شد      0,03لينوكس نسخه   

را پشتيباني ميكرد و ورود به سيستم نداشـت و مـستقيما بـه     AT اين سيستم عامل فقط ديسكهاي سخت. از يك فرم اسكلت بود

پشتيباني ميكرد، ديـسكهاي فالپـي و       اين نسخه از صفحه كليدهاي چند زبانه        .  خيلي بهتر شد   0,11نسخه  . خط فرمان بوت ميشد   

افـزايش پيـدا     0.96 و 0,95 به 0,12شماره نسخه ها از . نيز پشتيباني ميشدند... ، هركولس وVGA ،EGA  كارتهاي گرافيكي

  .در فنالند و مناطق ديگر، در سرتاسر جهان منتشر شد FTPبزودي كد آن بوسيله سرويس دهنده هاي . كرد و ادامه يافت

  

 قايسه و توسعهم 3-1-3

تاننبـاوم بـراي   . را نوشته بود، مواجـه شـد   MINIX بزودي توروالدز با مقايسه هايي از طرف اندرو تاننباوم، معلم بزرگي كه

 :توروالدز مينويسد

ن خدا را شكر كه شما شـاگرد مـ        .  يك اشتباه پايه اي بود     1991من بر اين نكته تاكيد دارم كه ايجاد يك هسته يكپارچه در سال              “

 ”.نيستيد، واگر نه براي چنين طرحي نمره بااليي نمي گرفتيد

تاننباوم يك اسـتاد مـشهور بـود و هرچـه كـه مـي گفـت        . توروالدز بعدا پذيرفت كه اين بدترين نكته در توسعه لينوكس بوده است 

 .ذيراي شكست باشدتوروالدز كسي نبود كه به اين سادگي ها پ. ولي وي در مورد لينوكس اشتباه ميكرد. واقعيت داشت

 .”لينوكس منسوخ شده است“: تاننباوم همچنين گفته بود 

با پشتيباني قوي از طرف اجتماع لينوكس، توروالدز يك پاسخ مناسب بـراي تاننبـاوم               . اكنون نوبت حركت نسل جديد لينوكس بود      

 : فرستاد

  ”.است MINIX غز خرابكني هايشغل شما استاد دانشگاه و محقق بودن است و اين بهانه خوبي براي برخي م“
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لينـوكس ديگـر اسـباب    . سپس هزاران نفر و سپس صدها هزار نفر. بزودي صدها نفر به اردوگاه لينوكس پيوستند    . و كار ادامه يافت   

قـرار   GPLلينوكس تحت مجـوز  . ، لينوكس آماده يك نمايش واقعي بودGNU  هژبا پشتيباني نرم افزارهاي پرو. بازي هكرها نبود

با اين مجوز همه ميتوانستند كدهاي منبع لينوكس را به رايگان داشته باشند، بر روي آنها مطالعه كـرده و آنهـا را تغييـر                         . ه شد داد

 .دانشجويان و برنامه نويسان آنرا قاپيدند .دهند

ليدكننـدگان انجـام   كـاري كـه ايـن تو    .لينوكس به خودي خود رايگان بود و هست. و خيلي زود توليد كنندگان تجاري وارد شدند

دادند، كامپايل كردن بخش ها و نرم افزارهاي مختلف و ارائه آن بصورت يك فرمت قابل توزيع همانند ساير سيستم عاملها بـود، تـا         

 داراي بيـشترين سـهم كـاربران در         سـوزي اكنون توزيع هايي ماننـد ردهـت، دبيـان و           . مردم عادي نيز بتوانند از آن استفاده كنند       

، توزيـع هـاي لينـوكس در بـين مـردم بـسيار       GNOME و KDE با رابطهاي گرافيكي كاربر جديد مانند. ان هستندسرتاسر جه

 .گسترش يافتند

لينـوكس تغييـر   . ، لينوكس به روي اكثر پالتفورمها منتقل شـده اسـت  PC در كنار. همچنين اتفاقات جالبي با لينوكس رخ ميدهد

تكنولوژي كالستر كردن اين امكان را بوجـود آورد  . را اجرا نمايد PalmPilot نييع 3Comداده شد تا كامپيوتر دستي شركت 

 1996در آوريـل    . يك كـامپيوتر مـوازي    . تا بتوان تعداد زيادي از ماشينهاي لينوكس را به يك مجموعه واحد پردازشي تبديل نمود              

ي پردازش موازي و شبيه سازي موج انفجار اتمـي           كامپيوتر مبتني بر لينوكس برا     68محققين آزمايشگاههاي ملي لوس آالموس از       

ابركامپيوتر خود ساخته آنها با تمام تجهيـزات  . ولي بر خالف ابر كامپيوترهاي ديگر، هزينه آنها بسيار ارزان تمام شد . استفاده كردند 

ين ابركـامپيوتر بـه سـرعت       ا.  دالر هزينه در بر داشت و اين يك دهم هزينه يك ابركامپيوتر تجاري است              152000و سخت افزارها    

 ام اين ابركامپيوتر جهان دست پيدا كرد و صد البته يكي از پايدارترين آنهـا     315 بيليون محاسبه در ثانيه دست يافت و به رتبه           16

 .پس از سه ماه از آغاز فعاليت، هنوز بوت نشده بود. بود

هنگامي كه يك قطعه سخت افزاري جديد ارائـه  .  آن هستند  بهترين موردي كه امروزه براي لينوكس وجود دارد، طرفداران متعصب         

هـسته بـه    AMD  بيتي شـركت 64براي مثال هنگام ارائه پردازنده . ميشود، هسته لينوكس براي استفاده از آن تغيير داده ميشود

، PC موجـود اعـم از  اكنون لينوكس بر روي تمام انواع خـانواده هـاي سـخت افـزاري     . سرعت چند هفته براي كار با آن آماده شد

MAC  ،Alpha                       و انواع سخت افزارهاي درونه اي قابل اجراست كه آنرا براي استفاده در ماشين آالت صنعتي و آالت و ادواتي كـه

 ايجـاد شـد، وارد   1991لينوكس با همان فلسفه و هدفي كـه در سـال   . نياز به پردازش كامپيوتري دارند، بسيار مناسب نموده است 

 .ه استهزاره جديد شد

پس از اتمام مطالعاتش وي به آمريكـا رفـت تـا بـا              .  او يك ميلياردر نيست    ربر خالف بيل گيت   . توروالدز، هنوز يك انسان ساده است     

پس از انجام يك پروژه فوق سري كه توروالـدز يكـي از اعـضاي فعـال آن بـود، ترانـسمتا       . همكاري نمايد Transmeta شركت

در حـال حاضـر   . توروالدز هنوز پرطرفدار ترين و مشهورترين برنامـه نـويس جهـان اسـت    . ارائه كردرا با بازار  Cruose پردازنده

 .توروالدز ترانسمتا را ترك نموده و با حمايت شركتهاي بزرگ به طور تمام وقت بر روي لينوكس كار ميكند

 لينوكس امروز: پس از يك دهه 

. شته است و يكي از سريع التوسعه ترين سيستم هاي عامل به شما ميـرود              امروزه لينوكس بيش از يك دهه توسعه را پشت سر گذا          

كـه زمـاني    IBM .، امـروزه ميليونهـا كـاربر از لينـوكس اسـتفاده ميكننـد      1992و  1991از چند كاربر انگشت شمار در سالهاي 

 سـعه راه حـل هـاي   به شمار مي رفت، اكنون سرمايه گذاري عظيمي در زمينـه تو  Open Source بزرگترين دشمن جماعت

Open Source در حال حاضر تعداد توسعه دهندگاني كه براي افزايش قابليتهاي لينوكس تـالش   .تحت لينوكس نموده است

  .ميكنند، روز به روز افزايش مي يابد

اكنـون  . رفته اندامروزه تعداد زيادي از شركتها و موسسات حرفه اي تجاري، پشتيباني از محصوالت مبتني بر لينوكس را بر عهده گ                

از نظر قابليت اطمينـان و پايـداري و همچنـين حفاظـت در              .  اداري، پذيرفتن ريسك نيست    يديگر استفاده از لينوكس در محيطها     

با تالش شركتهاي بزرگي مانند ردهـت اسـتفاده از لينـوكس در محيطهـاي     . برابر انواع ويروسها چيزي بهتر از لينوكس وجود ندارد   

ان يافته و اكنون تعداد زيادي از شركتهاي كوچك و بزرگ در حال استفاده از سرويس دهنده ها و ايـستگاههاي                     تجاري توسعه فراو  

  .كاري مبتني بر لينوكس هستند
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  (Desktop Linux) طلوع لينوكس روي ميزي 3-1-4

 از كـاربران را از  بزرگترين ايرادي كه از لينوكس گرفته ميشد چه بود؟ قبال محيط تمام متني لينوكس، بـسياري            

با اينكه در استفاده از محيط متني كنترل كامل سيستم در اختيار شماست، ولي اين محـيط               . استفاده كردن از آن بر حذر ميداشت      

وجود داشتند نيز  X-Window محيط هاي گرافيكي كه بر پايه. اصال براي كاربران عادي سيستمهاي كامپيوتري مناسب نيست

ولي از چند سـال گذشـته       .  كه سيستم عاملهاي گرافيكي مانند ويندوز براي كاربران خود ارائه ميكردند، نبودند            پاسخ گوي امكاناتي  

 و KDE(K Desktop Environment) اكنـون محيطهـاي گرافيكـي حرفـه اي ماننـد     . اين وضـعيت در حـال تغييـر بـوده اسـت     

GNOME(GNU Network Object Model Environment) اين محيطهاي گرافيكـي اكنـون   . ا كامل كرده اندتصوير لينوكس ر

  .بسيار كاربر پسند و قدرتمند شده اند و وجود اين سيستمهاست كه امروزه كاربران عادي نيز ميتوانند از لينوكس استفاده كنند

 

 لينوكس در جهان سوم 3-1-5

كس كشورهاي جهان سومي در زمينه كـامپيوتر  قبل از وجود لينو. ورود لينوكس به كشورهاي جهان سوم تحولي ايجاد نموده است       

هزينه سخت افزارها بسيار پايين آمده بود ولي هزينه نرم افـزار بـراي ايـن گونـه كـشورها       .در سطح بسيار پايين تري قرار داشتند

د كـه باعـث   اين امر باعث شد تا در بسياري از اين كشورها كپي غير مجاز نرم افزارهـا گـسترش پيـدا كنـ                   . همچنان كمر شكن بود   

هنگامي كـه   . يكي از عمده ترين داليل اين كار پايين بودن درآمد سرانه در اين كشورهاست             . ميلياردها دالر خسارت ساليانه ميشود    

 دالري وجـود نخواهـد   100 دالر نيست، هيچگاه امكان خريد يك سيستم عامـل      300 تا   200مجموع درآمد سرانه ساليانه بيش از       

 .داشت

اين امكان وجود دارد تا بتوان لينوكس را در كامپيوترهـاي   . ساير توليدات باز متن، اين وضعيت را تغيير داده است         طلوع لينوكس و    

 و پنتيوم كه اكنون در كشورهاي توسعه يافته به تاريخ پيوسته انـد ولـي هنـوز در كـشورهاي درحـال توسـعه از آنهـا                   486قديمي  

 از نرم افزارهاي رايگان بازمتن گسترش يافته تا جلـوي هزينـه هـاي سرسـام آور نـرم       همچنين استفاده . استفاده ميشود، اجرا نمود   

امروزه در كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي التين استفاده از لينـوكس و نـرم افزارهـاي بـازمتن       . افزاري اين كشورها را بگيرد    

كس، براي استفاده از زبانهاي ملي اين كشورها سفارشـي شـده   گسترش فراواني يافته و با استفاده از خصلت ذاتي تغيير پذيري لينو     

  .امروزه مستندات لينوكس به اكثر زبانهاي زنده جهان ترجمه شده اند. است

 

 از ميزكار تا ابركامپيوترها 3-1-6

 كـه   386از زمان دستگاههاي    ولي  . هنگامي كه توروالدز لينوكس را ايجاد نمود، اين مخلوق جديد، فقط يك اسباب بازي تازه براي هكرها بود                 

يكـي از مهمتـرين اسـتفاده هـاي امـروزي لينـوكس       . نخستين هسته لينوكس بر روي آنها اجرا ميشد، لينوكس راه درازي را طي نموده است         

 لينـوكس بـه   امروزه اكثر ابركامپيوترهايي كه در جهان سـاخته ميـشوند، از      . استفاده از آن در پردازشهاي سنگين موازي در ابركامپيوترهاست        

  .عنوان سيستم عامل خود استفاده ميكنند

 

 داستان ادامه دارد  3-1-7

 توسـط ريچـارد   1980كـه در اوايـل دهـه     GNUپـروزه  . حركت لينوكس از يك پروزه هكري تا جهاني شدن يك انقالب شگفت انگيز است    

او مطالعه سيستم عامل هـا   MINIX تاننباوم و سيستم عامل پروفسور اندرو. استالمن شروع شد، توسعه نرم افزارهاي بازمتن را رهبري نمود      

امروزه لينوكس ديگر يك پروزه هكـري  . را از حالت تئوري به عملي تبديل نمود و در نهايت همت و تالش توروالدز منجر به تولد لينوكس شد         

. حمايـت ميـشود   IBM  شركتهاي بزرگي ماننـد به شما نمي رود بلكه يك حركت جهاني است كه توسط ميليونها نفر برنامه نويس بازمتن و

  .لينوكس در تاريخ كامپيوتر به عنوان يكي از شگفت انگيز ترين محصوالت تالش بشري باقي خواهد ماند
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  نشان لينوكس 3-1-8
  

ـ    ! برخالف ساير سيستم عاملهاي تجاري، اين نشان زياد جدي نيست   . نشان لينوكس يك پنگوئن است     دون نگرانـي  تـوكس نـشانگر وضـعيت ب

هنگامي كه توروالدز بـراي تعطـيالت    .شاني بودنلينوكس در ابتدا فاقد هر گونه . اين نشان تاريخچه بسيار جالبي دارد. حركت لينوكس است

ت به استراليا رفته بود، در ديداري كه از يك باغ وحش داشت، هنگامي كه مي خواست با يك پنگوئن بازي كند، پنگوئن دست وي را گاز گرفـ  

  .و همين ايده اي شد تا از پنگوئن به عنوان نشان لينوكس استفاده شود

 

3-2 Free Wareچه؟ يعني آزاد برنامه  يا  
  :باشد زير شرايط داراي كه گويند مي آزاد را افزاري نرم

  .كند اجرا هر هدفي براي را برنامه تواند مي برنامه نوع كاربراين .1

 داشته اختيار در را برنامه بايد كد كاربر كار اين براي دهد تغيير خود به نيازهاي بنا را هبرنام تواند مي برنامه نوع اين كاربر .2

  . باشد

هر  در اما دهد قرار اختيار ديگران در پول مقابل در ويا رايگان را آن و تكثير كند را برنامه تواند مي برنامه نوع اين كاربر .3

  .شود منتشر نيز كد برنامه بايد صورت

 .كند منتشر را شده برنامه تصحيح هاي نسخه كه است دآزا كاربر .4

در مقابل  دقيقا كه است شده تهيه Copy Left بايد داشته باشد قانوني به نام Free Wareيك  كه شرايطي كردن تضمين براي

Copr Right نرم افزارها را نمي دهد شدن تمليكي ي اجازه و دارد قرار.  

.  كردند(Open Source)"باز متن"باشد، شروع به استفاده از واژه  افزار آزاد مناسب نمي شتند واژه نرماي كه عقيده دا ، عده1998در سال 

افزار متن باز  افزار انحصاري اشكالي ندارد، اما نرم  اين گروه نرم افزار آزاد در اين است كه به عقيده تفاوت اين گروه با طرفداران پروژه گنو و نرم

گروهي نيز به . گردد افزار انحصاري غلط است و باعث عقب ماندن جامعه مي افزار آزاد، نرم  طرفداران نرم نكه به عقيدهصرفا بهتر است، حال آ

 يا Free/Libre Open Source Software از عبارت  ها نسبت ندهند، تازگي براي آنكه خود را به هيچ يك از اين كمپ

FLOSSباشد افزار آزاد مي  نرم هاي توصيف كننده  واژه اي از همه كنند كه مجموعه  استفاده مي.  

  

  لينوكس را انتخاب كنيم؟/كدام توزيع گنو 3-3

  

  

            

               

  

چرا انواع . شود، انتخاب توزيع است لينوكس هستند مطرح مي/عامل گنو يكي از سواالتي كه توسط كاربراني كه مايل به انتقال به سيستم

لينوكس و معرفي برخي از /هاي گنو  به معرفي اصول و مفاهيم توزيعادامه تر است؟ در  نوكس وجود دارد؟ كداميك مناسبلي/مختلفي از گنو

  . هاي مختلف نخواهيم پرداخت پردازيم و به مقايسه توزيع آنها مي
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  توزيع چيست؟ 3-3-1

يابد كه هر يك در يك  اي خاص توسعه مي سط عدههاي بسيار زيادي تشكيل شده كه هر بخش آن تو لينوكس از بخش/عامل گنو سيستم

البته اين . اند لينوكس مانند هواپيمايي است كه هر قسمت آن را در يك كشور ساخته/گويند گنو معروف است كه مي. سمت جهان قرار دارند

اشته باشيد، بايد تمام اين قطعات را لينوكس د/در صورتي كه شما به عنوان يك كاربر بخواهيد يك گنو. رود نكته نقطه قوت آن به شمار مي

هايي اقدام  بنابراين افراد و شركت. درصد كمي از مردم اين امكان و توانايي را دارند. آوري كرده و پس از كامپايل استفاده نماييد جداگانه جمع

اند تا كار  هاي نصب و مديريت نوشته وعه برنامهاند و عالوه بر آن براي اين مجم آوري اين قطعات مجزا و قرار دادن آنها كنار هم كرده به جمع

ها گرداوري شده است، توزيع يا  ها كه توسط افراد و شركت به اين مجموعه. نصب و مديريت سيستم را براي كاربران آسان كنند

Distributionگويند لينوكس مي/ گنو.  

  ها چيست؟ علت تنوع توزيع 3-3-2

هاي نصب آنها  مثال ممكن است برنامه. كند هاي خاصي است كه آنرا از توزيع ديگر متمايز مي ي ويژگيلينوكس دارا/هاي گنو هر يك از توزيع

و يا ابزارهاي مديريتي گرافيكي تهيه شده با هم متفاوت ) ها يكسان است لينوكس/البته اصول نصب همه گنو(با هم تفاوت داشته باشند 

هاي پيكربندي آنها متفاوت باشد، و يا  تر باشند، محل فايل شوند جديدتر يا قديمي خاص ارائه ميهايي كه با يك توزيع  باشند و يا نسخه برنامه

ها، مخصوص ايستگاههاي كاري، مخصوص  دهنده مثال مخصوص سرويس. هايي مخصوص امور خاص طراحي شده باشند ممكن است توزيع

ها به دو صورت تجاري و  توزيع.خصوص بازي و به همين ترتيباي، م كامپيوترهاي قديمي، مخصوص مديريت شبكه، مخصوص چند رسانه

  . شوند رايگان ارائه مي

  

   توزيع؟انتخاب  3-3-3

مثال برنامه نصب يك توزيع بسيار راحت است و يك . هاي خاص خود هستند ها داراي ويژگي همانطوري كه در باال اشاره شد، هر يك از توزيع

  :انتخاب توزيع بستگي به شرايط زير دارد.ي و امنيت مطرح باشدتوزيع ديگر ممكن است از نظر پايدار

  سطح علمي كاربر .1

  لينوكس/مورد استفاده از گنو .2

  هاي توزيع ويژگي .3

  بازار .4

  .پردازيم اكنون به بررسي يكايك اين شرايط مي

شوند كه داراي ابزارهاي پيكربندي  هايي مي لينوكس هستند، جذب توزيع/كاربراني كه داراي آشنايي كمتري با گنو: سطح علمي كاربر :الف

افزارهاي جديدي باشد كه به آنها  همچنين داراي نرم. شان را اداره و نصب نمايند تر سيستم سازد راحت گرافيكي است كه آنها را قادر مي

، )SuSE(، سوزي )Ubuntu(ونتو توان اوب تر هستند، مي هايي كه براي كاربران تازه كار مناسب از توزيع. ها را ارائه نمايد حداكثر قابليت

 را XandarOSو ) Mepis(، مپيس )Lycoris(، ليكوريس )Lindows(، ليندوز )Mandriva(، مندريوا )Fedora(فدورا 

تر است  تر هستند و ابزارهاي پيكربندي گرافيكي برايشان مهم نبوده، كيفيت و سرعت سيستم برايشان مهم كاربراني كه پيشرفته. نام برد

ممكن است نصب و . شوند مي) Slackware(و اسلكور ) Gentoo(، جنتو )Debian(تر مانند دبيان  اي هاي حرفه وزيعجذب ت

  .كار دشوار باشد، ولي در عوض هر سه آنها بسيار باكيفيت و پايدار هستند ها براي كاربران تازه اندازي اين توزيع راه

توان به  ترين نيازها مي مثال امروزه از اصلي. اند ها مخصوص نيازهاي خاصي طراحي شده برخي از توزيع: لينوكس/مورد استفاده از گنو :ب

دهند كه هنگام نصب، نوع مصرف آنها را  ها اين امكان را به شما مي البته برخي از توزيع. هاي كاري اشاره نمود ها و ايستگاه دهنده سرويس
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مثال اوبونتو، فدورا و دبيان اين امكان را دارا .  مربوط به آن مصرف خاص نصب خواهند شدافزارهاي تعيين كنيد و با توجه به انتخاب شما، نرم

لينوكس ناپيكس /مثال گنو. باشند اند و داراي ابزارهاي مربوط به آن نياز مي ها تنها مخصوص يك نياز طراحي شده برخي از توزيع. هستند

)Knoppix (زارهايي است كه براي كاربران روي ميزي كاربرد داردكه يك توزيع روي ميزي است، تنها داراي اب.  

لينوكس /مثال گنو. سازد هاي خاصي است كه آنرا براي استفاده قابل انتخاب مي برخي اوقات يك توزيع داراي ويژگي: هاي توزيع ويژگي :ج

اي بريل و يا مرور صوتي وب و پست ه مانند شناسايي صفحه نمايش. باشد داراي امكانات مخصوص نابينايان مي) Oralux(اورالوكس 

و يا ممكن است سرعت و كيفيت يك توزيع . افزارهاي خاصي را به خوبي پشتيباني نمايد لينوكس ممكن است سخت/و يا يك گنو. الكترونيك

  . يا آساني استفاده از آن مالك انتخاب قرار گيرد

لينوكس، توزيع /ترين توزيع گنو مثال در ايران فراوان.  آن مالك انتخاب باشدممكن است موجود بودن يك توزيع در بازار و يا نبود: بازار: د

  .شناسند لينوكس را به نام ردهت مي/اصال برخي افراد و موسسات گنو. فدورا و ردهت است

  :يونبكس آشنا شويم است، پس يهتر است ابتدا با ويژگيها و ساختار UNIX قرن كار روي عو تجربه يك رب بر گرفته Linuxبه دليل اينكه 

  

  )UNIX(   يونيكسويژگيهاي سيستم عامل 3-4

1-Multi programming : چند برنامه در آن واحد روي حافظه اصليresident شده اند و پردازنده ها بين آنها سوئيچ مي 

  .كنند كه باعث افزايش بازدهي سيستم مي شود

2-  Time Sharing :به اين ترتيب . ست كه توسط تمام كاربران و پردازه ها استفاده مي شوددر اين روش پردازنده مركزي جسمي ا

  . تعلق مي گيردCPU بين پردازه هاي مختلف سيستم و كاربران تقسيم مي شود و به هر يك كسري از زمان CPUكه زمان 

3- Multi User :چند كاربره بودن.  

4- Multi Tasking :  امكان اجراي برنامه بصورتBackground  وForeground  

5- File System : دارا بودنFile systemبصورت سلسله مراتبي و تأمين امنيت براي داده اي سيستم .  

6 - Generality :بدين معني كه يك روش واحد بتواند اهداف چندگانه اي را برآورده سازد.  

7- Transportability)سيستم عامل :) قابليت حمل UNIXبا دستكاري , براي يك سيستم جديد.  به آساني قابل حمل است

 از يك نوع كامپيوتر UNIXتوانايي حمل سيستم عامل .  مي توان آنرا جهت نصب آماده نمودUNIXاندك بر روي كدهاي سيستم عامل 

  .به نوع ديگر دليل اصلي موفقيت آن مي باشد
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  (ARCHITECTURE OF LINUX SYSTEM) لينوكسسيستم عامل معماري  3-5

 

KERNEL  

. ا و وسايل جانبي را مديريت ميكنـد   فايل ه , قسمتي از سيستم كه حافظه       kernel. مي باشد  kernelهسته اصلي سيستم عامل لينوكس      

 مستقيما با سخت افـزار در  Kernel هاي كاربردي را آغاز ميكند و منابع سيستمي را تخصيص مي دهد     زمان و تاريخ را حفظ ميكند برنامه      

  ارتباط است 

SHELL  

shell       نقش رابط بين كاربر و kernelرا بر عهده دارد . shell        يك برنامه مفيد مـي باشـد كـه دسـتورات و فرمانهـا را از كـاربر دريافـت 

   تحويل ميدهد kenrelت اجرا به ميكند و بعد از ترجمه آن را جه

LINUX UTILITES  

 درخواسـت  shellايـن برنامهـا از طريـق    . برنامه كه فرآيند الزم را برعهده دارنـد      200 يا فرمانها يك مجموعه در حدود        utilitesلينوكس  

  ميشوند 

APPLICATION SOFTWARE  

  مي باشند data baseّبرنامه هايي نظير نرم افزار حسابداري و سيستمهاي مديريتي و 

  )UNIX( يونيكس ساختار سيستم عامل 3-6
  : شامل چهار بخش اصلي زير استUNIXسيستم عامل 

  

1- Kernel  2-File System  3-Shell  4- Commands 

  

  

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

                                             

47

  )UNIX(  يونيكسدر )  File System(فايل  سيستمساختار   3-7
هر فايل سيستم ديسك را به چهار منطقه تقسيم مي كند كه عبارتند . ئه مي دهدفايل سيستم ساختماني براي ذخيره و بازيابي اطالعات ارا

  :از

1- Boot Block :اولين بالك حافظه جانبي كه براي سيستم رزرو مي شود و حاوي اطالعات الزم جهت راه اندازي سيستم مي باشد.  

2- Super Block : جموعه اطالعاتي است كه وضعيت فايل سيستم را اين بالك شامل م.  را سوپر بالك مي نامند1بالك شماره

  :اين اطالعات عبارتند از. مشخص مي كند

 سايز فايل سيستم 

  هاي موجودInodeتعداد  

 آدرس اولين بالك حاوي اطالعات 

 تعداد كل بالكهاي موجود 

 تعداد بالكهاي آزاد 

  هاي آزادInodeتعداد  

 زمان آخرين بروزرساني فايل سيستم 

  شده است يا نهCloseيل سيستم درست اينكه آيا يك فا 

 ويرايش و نوع فايل سيستم 

 سايز هر بالك 

3- ilist : يك ناحيه شامل يك ليست پيوندي ازinodeها مي باشد  .Inode آغاز 1 بايت مي باشد و شماره آن از 64 ساختاري بطول 

  :مي شود و حاوي اطالعات زير مي باشد

 )UID(شماره كاربر فايل  

 (GID)فايل شماره گروه  

 آدرس فيزيكي محتواي فايل روي ديسك 

 سايز فايل 

 زمان ايجاد فايل 

 نوع فايل 

 زمان آخرين دستيابي به فايل 

 زمان آخرين تغيير روي فايل 

 مجوزهاي فايل 

 تعداد لينك هاي فايل 

  . مربوط به فهرست ريشه مي باشد2 شماره Inode براي سيستم رزرو شده است و 1 شماره inode: نكته

4- Data : فضاي آزاد باقي مانده روي ديسك بصورت يك ليست پيوندي از بالكهاي در دسترس ديسك نگهداري مي شود كه براي ذخيره

  .داده ها مورداستفاده قرار مي گيرد

  

 /  نام دارد و با عالمتrootاين فايل سيستم .  حداقل يك فايل سيستم روي ديسك سخت اوليه اش داردUNIXسيستم عامل : نكته

  . شامل برنامه ها و دايركتوري هايي است كه توسط سيستم عامل ايجاد مي شودrootفايل سيستم . مشخص مي شود

  

از دست دادن اطالعات اتفاق نادري است زيرا فايل سيستم در برابر . نگهداري اطالعات در فايل سيستم از وظايف سيستم عامل است:  نكته

.  براي تعمير فايل سيستم خراب شده استفاده مي كندFSCK  از برنامه UNIX عامل تمسيس. يب اطالعات بسيار مقاوم استتخر

FSCKبطور خودكار فايل سيستم ,  در هنگام بوتrootهنگامي كه سيستم بطور غيرمعمول .  را چك مي كندterminate شده 

  .فايل سيستم تميز مي گردد,  او براي تميز كردن فايل سيستم از مدير سؤال مي كند و در صورت تأييدFSCK, باشد




