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تاریخچه لینوکس
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GNU تاریخچه گنو

 freeیک سیستمعامل کامل  GNUسیستمعامل ➲
.است  که با سیستمعامل یونیکس سازگار میباشد

 ریچارد استالمناین سیستمعامل در سال ۱۹۸۳ توسط ➲
.بنیانگزاری شد

➲GNU  مخفف GNU's Not Unixمیباشد.
➲free  است، نه مجانیآزادیدر اینجا به معنی .
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تاریخچه لینوکس

لینوزدر سال ۱۹۹۱ هسته سیستمعاملی مشابه یونیکس توسط ➲
. ابداع گشتتوروالدز

 minixپیادهسازی این هسته بر اساس سیستم آزمایشگاهی ➲

.صورت گرفت
ترکیب هسته لینوکس با ابزارهای گوناگون گنو باعث به وجود➲

.شدلینوکس /سیستمعامل گنوآمدن 
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چرا لینوکس



7

چرا لینوکس؟
➲free است.
.متنباز است➲

قابلیت تغییر●
قابلیت گسترش●
قابلیت اجرا بر روی بسترهای مختلف➲
قابلیت اطمینان بال➲
برای آن freeبال بودن تعداد برنامههای کاربردی ➲
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مشخصات عمومی لینوکس

(GNOMEو  KDE)محیطهای کاری متنوع ➲
پشتیبانی همزمان از چندین کاربر➲
سرویسگرهای قابل اطمینان➲
rebootامکان بهروز رسانی بدون نیاز به ➲

ابزارهای متنوع تولید برنامه➲
ابزارهای متنوع برای کارهای دفتری➲
➲...
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) ادامه)مشخصات عمومی لینوکس 

ابزاهای متنوع به عنوان دیواره آتش➲
iptablesمانند ●

ابزاهای متنوع به عنوان سیستم تشخیص نفوذ➲
tripwireو  snortمانند ●

Secure 
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مشخصات فنی لینوکس

monolithicهسته ➲

چند کاربردی➲
چند کاربره➲
استقلل از معماری سختافزار➲
POSIXپشتیبانی از استاندارد ➲

پشتیبانی از انواع فایلسیستمها➲
پشتیبانی از انواع پروتکلهای شبکه➲
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لینوکس چه خدماتی ارائه میدهد؟
.لینوکس هسته اصلی خود را به حداقل امکانات محدود کرده است➲

.برنامههای دیگر به صورت خدمات مستقل ارائه میشوند●

.در صورت بروز اشکال یا خرابی، تنها کارکرد مربوطه مختل میشود: مزیت●

.میتوان از لینوکس برای تواناسازی سیستمهای قدیمی استفاده کرد➲

برای مثال میتوان از یک دستگاه ۴۸۶ بدون نیاز به ارتقاء به عنوان مسیریاب استفاده●
.کرد

Thin Client.استفاده از سیستمهای قدیمی به صورت ●

.لینوکس بر روی بسترهای مختلف و با قابلیتهای مختلف قابل ارائه است➲

...(.و ARM اینتل، آلفا، )قابلیت اجرایی بر روی معماریهای مختلف ●

IBM 1390(.و یا ابر رایانه PDA یک دستگاه )قابلیت اجرا در کاربردهای بسیار متنوع ●
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تجربیات موفق لینوکس

آلمان➲
شهرداری مونیخ با ۱۴۰۰۰ کاربر●
پلیس آلمان با ۱۱۰۰۰ کاربر●
وزارت دارایی با ۱۵۰۰۰●
فرانسه➲

سازمان گمرکها و مالیاتهای غیرمستقیم●
آژانس دولت الکترونیک●
پلیس فرانسه●
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( ادامه)تجربیات موفق لینوکس 

ایالت متحده➲
بورس اصلی آمریکا●
شهر هوستون در تگزاس●
برزیل➲

مهاجرت ۸۰ درصد رایانههای سازمانها و موسسات دولتی●
صد هزار مدرسه●
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( ادامه)تجربیات موفق لینوکس 
قاره اروپا➲

بریتانیا●
اسپانیا●
فنلند و نروژ●
اتریش●

قاره آمریکا➲
پرو●
ونزوئل●

قاره آسیا➲
چین●
هند●
تایوان●
تایلند●
مالزی●
ژاپن●
افغانستان●
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توزیعهای مختلف لینوکس
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توزیعهای مختلف لینوکس
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مقایسه توزیعهای لینوکس

Distribution Rank from Google (2004)

Debian 1

Red Hat 2

Mandrake 3

Caldera 4

Slackware 5

SuSE 6
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Debian

.یکی از محبوبترین محصولت جامعه متنباز میباشد Debianتوزیع ➲
.این توزیع برای افراد و شرکتهایی مفید است که نیاز به امنیت و پایداری بال دارند➲
.برای ایجاد این توزیع از لینوکس افراد زیادی در سرتاسر جهان همکاری میکنند➲
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Red Hat

این توزیع به علت آنکه دارای انعطاف بسیار بوده جزء مشهورترین نسخههای➲
.لینوکس بوده و طرفداران بسیار زیادی دارد

میتواند هم به عنوان ایستگاه کاری و هم به عنوانRed Hat توزیع ➲
.سرویسگر مورد استفاده قرار گیرد
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Mandrake

.ساخته شدRed Hat این توزیع در سال ۱۹۹۸ بر اساس توزیع ➲
کار با این توزیع بسیار آسان است و استفاده از آن برای کاربردهای رومیزی مناسب➲

.میباشد
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Caldera

.به وجود آمد Novellاین توزیع در سال ۱۹۹۴ توسط دو نفر از کارکنان شرکت ➲
.پیادهسازی شده استKDE این توزیع بر اساس محیط کاربری ➲
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Slackware

این توزیع یکی از پایدارترین توزیعهای لینوکس میباشد که دارای کارایی بالیی➲
.است

.این توزیع دارای نصب آسان و برنامههای کاربردی متنوعی میباشد➲
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SuSE

این نسخه به آسانی نصب میشود و سختافزارهای بسیاری را به صورت خودکار➲
.میشناسد

.برای مدیریت سیستم در این نسخه قرار دارد Yastابزار قدرتمندی به نام ➲
.خریداری شد Novellاین توزیع در سال ۲۰۰۳ توسط شرکت ➲
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کدام توزیع؟

.میباشد SuSEبهترین انتخاب برای کاربردهای رومیزی توزیع ➲
 Red Hat Advancedبهترین انتخاب برای کاربردهای سرویسگر، توزیع ➲

Server میباشد.
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کاربردهای مختلف لینوکس
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کاربردهای مختلف لینوکس

(desktop)کاربردهای رومیزی ➲
(server)کاربردهای سرویسگر ➲
(embedded)کاربردهای جاسازی شده ➲
)Live CD(دیسک زنده ➲
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کاربردهای رومیزی

دارای محیطهای متنوع گرافیکی➲
ابزارهای کارا به عنوان امکانات کارهای دفتری➲
ابزارهای قدرتمند برای برنامهنویسی➲
امکانات متنوع برای کار با شبکه و اینترنت➲
ابزارهای مدیریت سیستم➲
امکان سفارشی کردن بسیار بال➲
➲ ...
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کاربردهای سرویسگر

فراهم کردن سرویسگرهای بسیار قدرتمند➲
...( وweb ،mail ،DNSمانند )شبکه 

فراهم ساختن سرویسگرهای ویندوز و➲
(Sambaمانند )برقراری ارتباط با آنها 

داشتن پایداری و امنیت بال➲
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کاربردهای جاسازی شده
(چند کیلو بایت)استفاده از لینوکس در فضاهای بسیار کوچک ➲

تغییر در ساختار هسته لینوکس و سازگار کردن آن با سیستم➲
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دیسک زنده

راهاندازی سیستم بدون نیاز به نصب بر روی دیسک➲
recoveryاستفاده به عنوان ابزاری برای ➲
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محیطهای رومیزی مختلف در
لینوکس
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سیستم رومیزی

(GUI)واسطههای گرافیکی کاربر ➲
...(نظیر برنامههای دفتری و )برنامههای کاربردی مختلف ➲
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واسطههای گرافیکی 
➲KDE
➲GNOME
➲Fluxbox
➲Window Maker
➲FVWM
➲ICE WM
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KDE
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GNOME
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Fluxbox
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Window Maker
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FVMW
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ICE WM
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برنامههای دفتری
➲Open Office
➲KOffice
➲Gnome Office
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Open Office

➲Calc
➲Draw
➲Impress
➲Math
➲Writer
➲Writer/Web
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KOffice

➲Kword
➲Kspread
➲Kpresenter
➲Kchart
➲Kivio
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Gnome Office

➲AbiWord
➲Gnumeric
➲GIMP
➲Dia
➲Gnome-DB
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امنیت در لینوکس
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امنیت سیستمعامل

. امنیت داشته باشد وجود ندارد۱۰۰٪هیچ سیستمعاملی که ➲
عواملی چون توسعه، معماری و بازار هدف میتواند تاثیر به سزایی بر امنیت➲

.سیستمعامل بگذارد
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(FOSS( متنباز / دلیل امنیت نرمافزارهای آزاد

در دسترس بودن کد منبع➲
برنامهنویسان و کاربران نقاط آسیبپذیر را آسانتر کشف میکنند و میتوانند●

.قبل از آنکه مورد سوءاستفاده قرار گیرد، آنها را رفع کنند

تمرکز بر امنیت به جای کاربر پسند بودن➲
اضافه شود، امنیت آن مورد بررسی قرارFOSS قبل از آنکه قابلیتی به ●

.میگیرد

ریشههای تاریخی➲
اغلب بر اساس چندکاربره بودن، شبکه و الگویFOSS سیستمهای مبتنی بر ●

.یونیکس بنا شدهاند
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امنیت در لینوکس

امنیت هسته لینوکس➲
امنیت سرویسهای شبکه➲
امنیت فایلسیستم➲
امنیت کاربران و گروهها➲
امنیت برنامههای کاربردی➲

KERNEL – LINUX 

User Applications
)GNU(

OS Services
)Apache, Sendmail, etc.(

Hardware Controllers

HW
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لینوکس و ویندوز
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تفاوتهای پایهای لینوکس و ویندوز

متنباز بودن هسته لینوکس در مقایسه با ویندوز➲
.میتوان هسته لینوکس را با توجه به نیاز تغییر داد●

معماری هسته➲
تفاوت در برنامههای کاربردی➲
تفاوت در ساختار واسطه گرافیکی➲
تفاوت در هزینه➲
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وظایف هسته سیستمعامل 

مدیریت فرایندها➲
مدیریت سختافزار➲
مدیریت دیسک➲
مدیریت حافظه➲
مدیریت شبکه➲
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معماری هسته لینوکس و ویندوز

معماری ویندوز

معماری لینوکس
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ساختار فایلسیستم در لینوکس

FHSمطابق با استاندارد ➲
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تفاوت برنامههای کاربردی در لینوکس و ویندوز

.بیشتر برنامههای کاربردی در سیستمعامل ویندوز ارائه شده است➲
استفاده از برنامههای ویندوز در مقایسه با برنامههای لینوکس برای کاربر راحتتر➲

.است

.لینوکس این تفاوت کم و کمتر شده است/با گسترش روزافزون سیستمعامل گنو    

.هزینه برنامههای لینوکس در مقایسه با برنامههای ویندوز بسیار کمتر است➲
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تفاوت ساختار واسط گرافیکی در لینوکس و ویندوز
.در سیستمعامل ویندوز واسطه گرافیکی در هسته سیستمعامل پیادهسازی شده است➲

.سرعت اجرای واسطه گرافیکی در مقایسه با لینوکس بالتر خواهد بود :مزیت●

.حجم زیادی از منبع سیستم توسط واسطه گرافیکی مصرف میشود: عیب●

.در صورت مشکل برای واسطه گرافیکی، عملکرد کل سیستم مختل خواهد شد: عیب●

.قابلیت سفارشیسازی به حداقل میرسد: عیب●

.لینوکس واسطه گرافیکی جدا از هسته  سیستمعامل پیادهسازی شده است/در سیستمعامل گنو➲

.استفاده از منبع سیستم بهینه میشود:  مزیت●

.در صورت مشکل برای واسطه گرافیکی، عملکرد کل سیستم مختل نخواهد شد: مزیت●

.قابلیت سفارشیسازی بسیار بال است: مزیت●

.واسطههای گرافیکی متنوعی میتوان بر روی سیستم سوار کرد: مزیت●

.سرعت اجرای واسطه گرافیکی در مقایسه با ویندوز کمتر خواهد بود: عیب●
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تفاوت هزینه در لینوکس و ویندوز
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( ادامه)تفاوت هزینه در لینوکس و ویندوز 
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بومیسازی و بینالمللیسازی



58

بومیسازی و بینالمللیسازی

 به فرایند ساخت و یا ایجاد سازگاری یک محصول بر اساس ویژگیهایبومیسازی➲
.یک منطقه مانند زبان، فرهنگ و نیاز بازار عام اطلق میشود

  به طراحی و تولید محصولتی اطلق میشود که بتوان آنها را بهبینالمللیسازی➲
.راحتی با مشخصات مناطق مختلف سازگار کرد

موزیل بهترین مثال برای بومیسازی و بینالمللیسازی➲
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روشهای بومیسازی
در حال حاضر موثرتین روش بومیسازی استفاده از الگوی➲

Linux-Unicode-OpenType میباشد.

یونیکد➲
.استانداردی برای کدگذاری کاراکترها و نشانهها میباشد●

هدف جمعآوری یکجای کاراکترها و اختصاص یک کد●
.منحصربفرد به هر یک از آنها میباشد

➲Open Type
● Open Typeیکی از قالبهای قلم قابل استفاده در

.سیستمعاملهای مختلف است
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( ادامه)روشهای بومیسازی 

فرایند بومیسازی Linux-Unicode-OpenTypeدر صورت استفاده از الگوی ➲
: مرحله استشششامل 

اصلح و بهبود استاندارد یونیکد●
طراحی قلم●
روشهای ورود اطلعات●
اصلح برنامهها در راستای سازگاری با ویژگیهای زبان محلی●
ترجمه پیامهای برنامهها●
مورد قبول FOSSاطمینان از اینکه تغییرات انجام شده توسط جامعه جهانی ●

.واقع شود
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مهاجرت



62

مهاجرت

.مهاجرت به معنای انتقال از یک سیستم به سیستم دیگر است➲
مهاجرت میتواند انتقال یک سرویسگر، یک رایانه رومیزی، یا حتی یک نرمافزار➲

.منفرد باشد
شرط یک مهاجرت موفق، داشتن اطلعات ساختاری درباره سیستم قدیمی و جدید،➲

.وظایف هر دو و یک برنامه مدون میباشد
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روند مهاجرت

. سیستم تحلیل شودوضعیت فعلیدر قدم اول باید ➲
. صورت گیردوضعیت بایددر قدم بعد باید تحلیلی از ➲
آیا میتوان با نرمافزارهای موجود از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب دست➲

یافت؟
نیازمندیهای مهاجرت➲

تغییر دادهها●
آموزش●
تاثیرات مهاجرت➲

از کار افتادن سیستم در حین روند عمل مهاجرت●
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جمعبندی
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جمعبندی

امنیت●
اطمینان و پایداری●
کاهش وابستگی به واردات●
افزایش ظرفیت توسعه نرمافزار در داخل کشور●
امکان بومیسازی●

کمبود برنامههای کاربردی در برخی زمینهها●
کمبود نیروی متخصص●

مزایا

معایب
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با تشکر


