
مفاهیم اولیه در گنو/لینوکس
منابع:

irantuxدر تارنمای قدیمی -پستی از آلن باغومیان 
wiki.ubuntu.ir- ویکی اوبونتو: 

با دخل و تصرف

در ایـن مقاله کوتاه سـعی داریـم تا مفاهیم اولیه ای را که هر کاربر تازه کار گنو/لینوکس در ابتدای کار با آن ها برخورد و
تعامل خواهد داشت، به طور اجمالی شرح دهیم. آشنایی با این مفاهیم می تواند تا حد زیادی راهنمای کاربرانی باشد

که از سیستم عامل های دیگر مانند ویندوز به گنو/لینوکس مهاجرت می کنند.

نرم افزار آزاد
، برنامه نویسان رایانه تمامی کدهایی را که می نوشتند با دیگران به اشتراک۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰در دهه 

می گذاشتند. هر شخصی کد برنامه خود را در اختیار دیگر برنامه نویسان می گذاشت و به اشتراک گذاری نرم افزار عادی
 همه چیز به آرامی شروع به تغییر کرد. شرکت های نرم افزاری دیگر متن برنامه های خود را۱۹۸۰بود. اما از اوایل دهه 

در اختیار دیگران قرار نمی دادند. برنامه نویسان نمی توانستند برنامه های دیگران را تغییر داده و آن را بهبود بخشند. از
یی نرم افزار جرم محسوب می شد. این پس به اشتراک گذار

یی ماساچوست ( سسسه تکنولوژ یی مؤ ) مشغول بهMITدر همین سال ها «ریچارد استالمن» در آزمایشگاه هوش مصنوع
 بود، اعتقاد داشت که نرم افزار باید همواره آزاد بوده و۷۰کار بود. او که متأثر از فضای دوران دانشجویی خود در دهه 

 جنبش نرم افزارهای آزاد را به راه انداخت و۸۰همگان اجازه ویرایش و اشتراک گذاری آن را داشته باشند. وی در دهه 
 بنیاد نرم افزارهای آزاد پایه گذاری۱۹۸۵راهبری پروژه «گنو» را به منظور ساخت سیتم عاملی آزاد راهبری کرد. در سال 

) برای حمایت از نرم افزارهای آزاد و تضمینGPLشد، مفهوم کپی لفت به وجود آمد و پروانه فراگیر همگانی گنو (
آزادی کابران نوشته شد.

گنو
نخستین گام برای داشتن یک رایانه ی آزاد، وجود یک سیستم عامل آزاد و نرم افزارهای آزاد بر روی آن بود. در طی

 را برای آنEmacs را نوشت و ویرایشگر متنی به نام GCC ریچارد استالمن کامپایلری به نام ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۳سال های 
بازنویسی کرد. اکنون ابزارهای نخستین مورد نیاز برای طراحی و ساخت یک سیستم عامل فراهم شده بود. به

 با هدف ایجاد سیستم عاملی کامل و آزاد شبیه به۱۹۸۳) در سال GNUاین ترتیب سیستم عامل گنو (به انگلیسی 
 پروژه ای با نام پروژه گنو با هدف پشتیبانی و تولید۱۹۸۴یونیکس به وسیله ریچارد استالمن پایه گذاری شد. در سال 

 با هدف حمایت از جنبش نرم افزار۱۹۸۵نرم افزار آزاد برای این سیستم عامل تأسیس شد. بنیاد نرم افزار آزاد در سال 
آزاد و به ویژه پروژه گنو شروع به کار کرد. از آن زمان تا کنون افراد بسیاری به صورت داوطلبانه برای توسعه بخش های

مختلف این سیستم عامل همکاری کرده و بخش های مختلف آن را توسعه دادند.
 

هسته
تیم گنو برای هسته سیستم عامل خود مدل برتر «میکروکرنل یا ریزهسته» را انتخاب کرد و کار توسعه آن را با انشعاب

 عمده بخش های۹۰» نام گذاری شد. در آغاز دهه Hurdاز کرنلی به نام «ماخ» آغاز کرد. این کرنل جدید «هرد 
سیستم عامل گنو به جز هسته به بار نشسته بود و کار بر روی توسعه هرد ادامه داشت که خبری پروژه گنو رو -با اینکه

هرد آماده نبود-در مرحله کاربردی قرار داد. دانشجویی فنلندی به نام لینوس توروالدز در مدتی کوتاه به تنهایی



هسته ای نوشته بود که با ابزارهای پروژه گنو کار می کرد. لینوس بعدها این هسته را لینوکس نام  گذاری کرد. به این
ترتیب سیستم عامل گنو/لینوکس متولد شد.

هسته لینوکس بخــش مــرکـزی تشکـیل دهنده سیستم عامل گنو/لینوکس اسـت. بخشــی کـه بـه طــور مستقیم با
سخت افزار سیستـم شما در ارتباط بوده و امکان استفاده از قابلیت های سخت افزار را برای کــاربر فــراهــم می کنــد.

ککند و در مقاطعی متوقف شد. پس از خوابی   ساله، در۲۰اما از هرد چه خبر؟ با تولد لینوکس توسعه هرد کم کم 
اا سرعت بخشیده است و در حال حاضر توزیع هایی مانند سال های اخیر بنیاد نرم افزارهای آزاد توسعه هرد را مجدد

دبیان سیستم عاملی با هسته هرد منتشر می کنند که البته هنوز برای کاربری عمومی آماده نیست. هسته هرد بر خلف
للگویی دارد و همین تفاوت، توسعه هرد را با اینکه لینوکس وجود دارد و لینوکس که یک مونوکرنل است، ساختاری 

خوب هم کار می کند، ارزشمند نگه می دارد.

ابزارهای پروژه گنو
ابزارهای ایجاد شده توسط پروژه گنو هستند که با ترکیب هسته لینوکس تشکیل یک سیستـم عامل کامل موسوم به

، ویرایشگرGCC، مجموعه کامپایلر های Cگنو/لینوکس را می دهند. برخــی از ایــن ابــزارها عبــارتند از کتابخانه زبان 
 که از سوی ریچــارد استـالمن۱۹۸۴متن، پوسته فرمان یا مفسر خط فرمان و... . این ابزارها در پروژه گنو که در سال 

آغـــاز شد، توسعه پیدا می کنند.

پوسته فرمان
) مهم تــرین ویــژگـی مشترک بین سیستم عــامل های سازگار با یونیکسShellپوسته فرمان یا خط فرمان (به انگلیسی 

است. پوسته فرمان توسط ابزارهایی موسوم به مفسر خط فرمان کنترل می شوند. در توزیع های گنو/لینوکس مفـسر
 است که از ابزارهای توسعه یافته توسط پروژه گنو می باشد. بسیاری از کارهایی راBashپیش گزیده خط فرمان مفسر 

که با استفاده از ابزارهای گرافیکی می توانید انجام دهید، از طریق پوسته فرمان نیز قابل انجام هستند. بسیاری از
کاربران حرفه ای گنو/لینوکس ترجیح می دهند بسیاری از کارهای خود را از طریق پوسته فرمان انجام دهند. امکانات

پوسته فرمان آن ها را قادر می سازد تا این کارها را سریع تر و راحت تر انجام دهند.

محیط گرافیکی
Xالف)  

 ایجاد کننده زیـرسـاختار های لزم بـرای بـرنامه های با رابط کاربری گرافیکی و میــزکار هایX Window یا Xمحیط 
 است کــه نحــوه کشیدن پنجره ها بر روی صفـحه نمــایش و یــا عملیات ماوس وXمختـلف اسـت. مثـل این 

صفحه کلید را بر روی پنجره ها در سطوح پایین کنترل می کند. با استـفاده از ایـن امکانات است که میــزکـارهای
MIT در دانشــگاه ۱۹۸۴ برای نخستـین بــار در ســال X می توانند کار کنند. KDE و GNOMEمخـتلف مـاننـد 

 اولیه است، استفاده می کنند.X که نواده سیستم X.Orgایجـاد شد. توزیع های جــدید گــنو/لینوکس از سیستم 
Waylandب)  

 مهاجرت کنند که سامانه ای مدرن تر است.Wayland به Xبیش تر توزیع های گنو/لینوکسی در تلش هستند که از 

میزکارهای گرافیکی
همانطور که در بال اشاره شد، میزکارهای گرافیکی رابــط کاربری هستند کــه از آن بـرای تعامــل بــا سیـستم اسـتفـاده

می شود. تعداد زیادی میــزکار گــرافیکی بــرای گنــو/لینوکس و سیــستم عامل های ســازگــار با یونیکس وجــود دارد
.Plasma و Unity ،GNOMEکــه معروف ترین  هایشان عبارتند از 



ساختار سیستم  فایل
سیستم فایل هر کامپیوتر، امکان ذخیره سازی فایل ها و اطلعات را روی آن فراهم می سازد. هنگامی که از داخل برنامه

واژه پرداز خود سندی را ذخیره می کنید، این سیستم فایل است که تعیین می کند سند چگونه و کجا ذخیره شود.
 و... تا قبلZip، درایوهای CD-ROMابزارهای ذخیره سازی مانند فلپی دیسک ها، دیسک های سخت، درایوهای 

از اینکه سیستم عامل سیستم فایل را روی آن ها تشکیل دهد، قابل استفاده نیستند.
سیستم فایل های گوناگونی برای سیستم عامل های مبتــنی بــر یــونیکس و گنو/لینوکس ارائـه شده اند که برخی از آن ها

 و غیــره. ایــن سـیستم فایــل ها در جزئیات فنی دارای تفــاوت هایی بــا هـمext4 ،ext3 ،xfs ،reiserfsعبارتند از 
هستند ولی از نظر ساختاری کـه ایـجـاد می کنند مشـابه بوده و تفاوت چندانی باهم ندارند.

در دنیای یونیکس و گنو/لینوکس، سیستم فایل همانند یک درخت دارای شاخه های گوناگون است. مفهوم درایوهایی
 و ویندوز با آن ها برخــورد داشتــه اید، اینجا بی معنی هستند.DOS و... که در سیستم عامل هایی مانند C ،Dمانند 

تمامی پارتیشن ها و دیسک ران ها در محل هایی در زیر شاخه هایی در این درخت متصل می شوند. در بالترین بخش این
 محل قرار گیری فایل های اجراییbinدرخت ریشه یا / قرار دارد و شاخه های بعدی در زیر / ایجاد شده اند. مثل 

 پوشه خانگی کاربرroot محل قرار گیری فایل های پیکربندی است، شاخه etcدستورات و برنامه های کاربردی، شاخه 
ریشه و به همین ترتیب.

پارتیشن ها
دیســک های سخــت مـی تـوانـنـد پـارتیــشـن های متعددی داشته باشند. در این صورت هر پارتیشن دارای یک نقطه

 می باشــد کــه در آن نقـطـه بـه درخت سیستم فایل متصل می شود. مثل می توانید اطلعاتmount pointاتصال یا 
 تعیین کنید که محل قرارگیریhomeکاربران سیستم را در یک پارتیشن جداگانه ذخیــره نموده و نقطه اتصال آن را 

اطلعات کاربران است و به همین ترتیب.

swapپارتیشن 
 می سازید. کاربرد این پارتیشن چیست؟ این پارتیشن که تحتswapهنگام نصب گنو/لینوکس، پارتیشنی به نام 

ساختار سیستم فایل جایی متصل نمی شـود، مـحل قرارگیری حافظه مجــازی روی دیسک سخت است، می باشد. بهتر
 گیگابایت فضای۸ سیستم خود تعیین کنید [در هر حال به بیش از RAMتا دو برابر حافظه ۱/۵است حجم آن را برابر 

swapنیاز نخواهید داشت]. هنگامی که گنو/لینوکس بــا کمبود حافظه مواجه شود و نیاز به تخصیص حافظه بیش تر 
 می تواند به عنــوان حافظه مجازی استفاده کند.swapبرای برنامه های کاربردی وجود داشته باشد، از فضای 

مجوزهای دسترسی و سیستم چند کاربره
یکی از پارامترهای امنیتی گنو/لینوکس مجــوزهای دسـترسی است کــه بــر روی فایل ها و پوشه ها اعمال می شوند. بر

اساس این مجوزها، فایل ها و پوشه ها هرکدام دارای مالکی هستند که این مالکیت در قالب «کاربر»، «گروه کاربری» و
«سایر کاربران» مصداق پیدا می کند. مجوزهـا نـیـز بـه سـه دستـه خـوانـدن، نـوشتن و اجرا تقسیم می شوند که برای هر

فایل یا پوشه امکان تخصیص هرکدام از این سه حالت به گروه های سه گانه کاربر، گروه کاربری و سایر کاربران وجود
دارد.

برخلف ویندوز، گنو/ لینوکس مـانند جدش یونیکس، از ابتدا به صورت یـک سیـستم چنـد کاربره طــراحــی و پـیاده
سازی شده است و هر کاربر دارای حساب کاربری مجزایی برای استفاده از سیستم می باشد.

فایل های پیکربندی چه هستند؟
یکی از مزیت های سیستم عامل گنو/لینوکس و سیستم عامل های خانواده یونیکس در این است که تنظیمات

برنامه های کاربردی و سرویس دهنده های مختلف در فایل های متنی ساده ذخیره می شوند. به این فایل های متنی ساده



) گفته می شود. بنابراین در هر شرایطی بدون نیاز به ابزارهای مدیریتیConfiguration Filesفایل های پیکربندی (
گرافیکی و تنها بــا یـک ویــرایشـگر متـنی ســاده نـیـز می توان اشکالت ایجاد شده در تنظیمات را برطرف کرد و یا

تنظیمات جدید را به سرعت و سادگی اضافه نمود. برای کاربران ماهر انجام برخی از تنظیمات بر روی فایل های
پیکربندی ساده تر و سریع تر از استفاده از ابزارهای مدیریتی گرافیکی است.

)Libraryکتابخانه (
بسیــاری از بـرنامه های کاربردی وجود دارند که برای پیاده سازی بخشی از عملکردهای خود از تــوابعــی استــفاده

می کنند که در بــرنــامــه های دیگری گنجانده شده اند. به برنامه هایی که برنامه های کــاربردی دیگر از آن ها برای ایجــاد
) گفته می شود. در لینوکس یکLibraryو پیــاده سازی بـخــشی از امکـانـات خــود استــفاده می کنند، کتـابخـانه (

کتابخانه ممکن است بین چندین برنامه به اشتراک گذاشته شود. در هنگام نصب یک برنامه، وابسته های آن اگر از
قبل روی سیستم نصب باشند، دیگر دانلود نمی شوند که باعث کاهش حجم برنامه های گنو/لینوکس می شود.


