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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

لینوکس چیست؟ همه چیز  
 Linuxدر مورد سیستم عامل  

مندان به تکنولوژی در ارتباط باشید، حتما  اگه با عالقه
از رقیب ویندوز هم چیزهایی  های اونهابین حرف
کنیم به سوال » در این مقاله تالش میشنیدید. 

« جواب بدیم تا با این رقیب ؟لینوکس چیست  
البته شاید باورتون نشه پرقدرت بیشتر آشنا بشید. 
سر و کار  Linuxروز با  ولی تقریبا غیرممکنه که هر

در ادامه در مورد کاربردهای این   نداشته باشید!
ریکی  های الکتسیستم عامل در ساخت انواع دستگاه 

 و هوشمند بیشتر توضیح میدیم.

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/what-is-linux/
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ها از رقیب ویندوز هم  های اونمندان به تکنولوژی در ارتباط باشید، حتما بین حرفاگه با عالقه
« جواب بدیم تا با این ؟کنیم به سوال » لینوکس چیست چیزهایی شنیدید. در این مقاله تالش می

 Linuxوز با ر رقیب پرقدرت بیشتر آشنا بشید. البته شاید باورتون نشه ولی تقریبا غیرممکنه که هر
های سر و کار نداشته باشید! در ادامه در مورد کاربردهای این سیستم عامل در ساخت انواع دستگاه 

 الکتریکی و هوشمند بیشتر توضیح میدیم.

 Linuxتاریخچه مختصر  

 
توسط دانشجو و برنامه نویس فنالندی لینوس توروالدس خلق  1991سیستم عامل لینوکس در سال 

ساخت هسته سیستم عاملی رایگان برای کامپیوترهای شخصی بود. با  زبزرگ توروالددستاورد شد. 
ها رشد کرد، اصالح شد و توسط ( طی سال Kernelموفقیت این برنامه نویس پیشرو، این هسته ) 

( شکل گرفته و   Unixی یونیکس ) لینوکس برپایهبرنامه نویس مورد استفاده قرار گرفت. هزاران 
 Open Source)  یادی به اون داره، اما با کدهای متفاوتی نوشته شده. ویژگی متن بازهای ز شباهت

 بودن کمک زیادی کرد که لینوکس جایگاه و محبوبیت یونیکس رو به چنگ بیاره.  (
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 لینوکس چیست؟ 

 
و رایگانی توصیف کرد که کد منبع )  (   Open Source) سیستم عامل متن باز  رو میشه لینوکس

Source Code ها قرار گرفته تا تغییرات دلخواه خودشون رو روی اون نویس( اون در اختیار برنامه
 جدید ( Distribution شکل بهینه سازی و گاهی در قالب توزیع )این تغییرات گاهی بهاعمال کنن. 
عنوان سیستم طور که در ابتدای مطلب گفته شد، لینوکس نرم افزاریه که بههمون.  نعرضه میش

درست مثل ویندوز، یا سیستم عامل های گیره؛ ( مورد استفاده قرار می  Operating Systemعامل ) 
این اجازه رو به کاربرها میده که از اون استفاده کنن،  Linuxاما برخالف این پلتفرم ها،  اپل.

 ی خودشون رو بفروشن.شده کنن، توزیع خودشون رو بسازن و حتی کپی نسخه ی اصالح اصالحش
برنامه نویس های میشه و  محسوب دنیااوپن سورس ترین نرم افزار لینوکس بزرگ در حال حاضر
 شکاف های امنیتی اون رو برطرف کنن،و کنن تا باگ هاش رو پیدا روی اون کار می سراسر جهان 

تا درنهایت توزیع خاص خودشون رو امکاناتی بهش اضافه کنن  ایده های جدیدشون رو امتحان و
 منتشر کنن.

ها رو یعنی این ویژگیوقتی میگیم یک نرم افزار مثل لینوکس متن باز یا اوپن سورس هست، 
اعمال زار و اف  ی عملکرد نرمی نحوه مطالعه در استقالل اجرای برنامه با هر هدفی؛  در داره: آزادی

دوباره پخش کردن کپی های نرم افزار برای کمک به دیگران   آزاد بودنتغییرات دلخواه در اون؛ 
 ش کردین. ا کپی های ورژنی که خودتون آماده و آزادی انتشار 
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 چیست ؟   Linux  توزیع 

 
صورت که به Distributionباشید، احتماال اصطالح توزیع یا  خونده اگه قبال در مورد لینوکس 

، سوال  چیست Linuxواقع بعد از سوال  در براتون آشناست.هم نوشته میشه،  Distroی شده کوتاه 
ورژن  Linuxسیستم عامل  کنه، به توزیع لینوکس مربوط میشه.بعدی که ذهن کاربرها رو درگیر می

ای از کاربرها مناسب هستن. از کاربرهای مبتدی گرفته تا هرکدوم برای دستههای مخلتفی داره که  
دسترسی  به نسخه یا توزیع مناسبیتونن ی این سیستم عامل، همگی می طرفدارهای دوآتیشه

ی توزیع های لینوکس امکان تقریبا همهداشته باشن که با نیازهاشون هماهنگی داشته باشه. 
پارتیشن   بعد ازرو نصب و  لینوکس  برنامه فقط کافیه کاربر  رو دارن. رایگاندانلود، نصب و کپی 

 کنه.بشروع به استفاده از این سیستم عامل  بندی هارد دیسک

 

 

https://netran.net/mag/how-to-make-harddisk-partition/
https://netran.net/mag/how-to-make-harddisk-partition/
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 محبوب ترین توزیع های لینوکس 

 
های اساسی با هم دارن.  عرضه شده که تفاوت Linuxتوزیع مختلف از سیستم عامل  حاال صدهاتا 
( مدرن دارن و بعضی دیگه محیط کامپیوترهای  User Interfaceها رابط کاربری ) ضی از اون بع

از جمله معروف ترین و پرطرفدارترین توزیع های لینوکس میشه به  کنن.خیلی قدیمی رو تداعی می
Linux Mint  ،Debian  ،Ubuntu  ،Opensuse   وManjaro .اشاره کرد 
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 تفاوت لینوکس و یونیکس 

 
جا از سرورها و کامپیوترها گرفته تا گوشی های هوشمند و حتی لوازم همه در این روزها لینوکس رو

این سیستم عامل  یدرباره اما هنوز هم خیلی از کاربرها اطالعات زیادی   خانگی میشه مشاهده کرد.
لینوکس یکی از چندین کپی )  .یهتصور اشتباه  قطعا که دوننندارن و اون رو با یونیکس یکی می 

Clone  .واقع پیش از لینوکس و   در( یونیکس هست که تونسته به محبوبیت زیادی دست پیدا کنه
کرد هیچ پلتفرمی و کسی فکرش رو نمی ی یونیکس قرار داشتویندوز، جهان کامپیوتر تحت سلطه

حال لینوکس و یونیکس تفاوت هایی با هم دارن که در  هر  به .رو کنهجایگاه اون رو با تهدید روبه
 کنیم.ها اشاره میادامه به بعضی از اون 

 لینوکس اوپن سورس هست؛ اما استفاده از یونیکس نیازمند داشتن کپی رایته. •
ورک   ،برای سرور  فقط لینوکس در هرجایی رایجه؛ اما در حال حاضر یونیکس رواستفاده از  •

 .کننمیاستفاده  و کامپیوترهای بزرگ استیشن
توسعه ی لینوکس توسط برنامه نویس های سراسر جهان انجام میشه؛ اما یونیکس توسط   •

AT&T Labs  شده.، شرکت های تجاری مختلف و سازمان های غیرانتفاعی برنامه نویسی 
هسته ی لینوکس توسط انجمن های مختلف برنامه نویسی توسعه داده میشه؛ اما یونیکس  •

 . Sun Solarisو  IBM AIX  ،HP-UXسه توزیع داره: 
 کنه.لینوکس نسبت به یونیکس از فایل سیستم های بیشتری پشتیبانی می •
 هسته است. در مقایسه با یونیکس که یک سیستم عامل کامله، لینوکس فقط یک  •
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ویروس برای لینوکس شناخته شده که این   100لینوکس امنیت بیشتری داره. تا حاال حدود  •
 رو نشون میده.  100عدد در مورد یونیکس کمی باالتر از 

تر از یونیکس انجام میشه؛ چون تشخیص ارور و حل شدن اون در لینوکس بسیار سریع •
 کنن.موارد کار میبرنامه نویس ها از سراسر جهان روی این 

 

 تفاوت لینوکس و ویندوز 

 
ترین سیستم عامل کامپیوترهای شخصی به حساب میاد و بیشتر کاربرها  ویندوز هنوز هم محبوب

تمایل دارن دستگاه خودشون تولیدکننده های لپ تاپ هم  اکثرحتی ترجیح میدن با اون کار کنن. 
تا حاال  1985( در سال  DOSویندوز از انتشار اولین نسخه ) کنن.  جهزاین سیستم عامل م هرو ب

معنی برتری ؛ اما این بهپیشرفت های زیادی رو تجربه کرده و از نظر گرافیکی کامال دگرگون شده 
در ادامه به بعضی از تفاوت های مهم ویندوز و   مطلق سیستم عامل مایکروسافت بر لینوکس نیست.

 کنیم.لینوکس اشاره می

تونن تغییرات دلخواه  ی دارن و میسرهای لینوکس به سورس کد این سیستم عامل دسترکارب •
ساز  هاش میتونه زمینهی خوبیاین مسئله در کنار همهخودشون رو روی اون اعمال کنن؛ 

ی بعضی از کاربرها بشه. اما در مقابل ویندوز فقط به بعضی افراد مطمئن  سوءاستفاده 
 د رو میده. ی دسترسی به سورس کاجازه 
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سازی هم دارن. اما ها قابلیت شخصیلینوکس توزیع های مختلفی داره که هرکدوم از اون •
 ویندوز گزینه های شخصی سازی زیادی رو در اختیار کاربر نمیذاره. 

لینوکس امکان اصالح رایگان نرم افزار و استفاده ی دوباره از اون و حتی فروختن نسخه   •
دسترسی به کد منبع رو نداره  ی ویندوز اجازه کاربر که های سفارشی رو به کاربر میده؛ درحالی

 و باید به تعداد کامپیوترهایی که قصد داره ازشون استفاده کنه، الیسنس بخره. 
( در لینوکس بسیار پرکاربرده؛ اما از این گزینه در ویندوز   Command Line)  فرمانخط  •

 نمیشه زیاد استفاده کرد. 
تره؛ در مقابل، ویندوز سیستم  تر و استفاده از اون آسونپیچیده   لینوکس  نرم افزار   نصب •

 تری داره.تری رو برای کار در اختیار کاربر میذاره اما فرآیند نصب طوالنیساده 
موقع  ا ویندوز هرکاربرهای لینوکس کنترل کاملی روی آپدیت های سیستم عامل دارن؛ ام  •

 کنه! اراده کنه آپدیت جدید رو دانلود و نصب می 
نفوذ به اون کار بسیار   گیره ودر بحث امنیت ، لینوکس در سطح باالتری از ویندوز قرار می •

 ویندوز اما هدف اصلی هکرهاست و بدون آنتی ویروس امنیت زیادی نداره.  سختیه.

 اجزای اصلی سیستم عامل لینوکس 

 
میشه. برای تبدیل کمک اجزای دیگه به سیستم عامل لینوکس خودش هسته به حساب میاد و به

گنو لینوکس   » سوال پرتکرار ی این اجزا ضروریه.درست کار کردن این سیستم عامل، همکاری همه
ترکیب به واقع  در(  GNU/Linux)  گنو لینوکس رو هم در همین بخش میشه پاسخ داد.؟«  چیست
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لینوکس تنها هسته ی سیستم عامل لینوکس به حساب میاد و دو پروژه گنو و لینوکس اشاره داره. 
ها اشاره  هستن که در ادامه به اونباقی اجزای این سیستم عامل تحت لیسانس یا تابع قوانین گنو 

 کنیم.می

 (   Kernelهسته ) 

 
طور مستقیم با سخت افزار در ارتباطه، اصلی ترین جزء سیستم عامل لینوکس محسوب هسته که به

میشه. وظیفه ی هسته اختصاص دادن منابع سیستم، مدیریت پردازنده و حافظه موقت و هر  
ای منتشر  صورت دوره میشن. نسخه های جدید هسته ها بهایه که روی سیستم اجرا قطعه دیگه

 میشن تا عملکرد سیستم بهبود پیدا کنه.

 (   Daemonsدیمون ها ) 

ها ارتباط شبکه،  زمینه اجرا میشن. اون دیمون ها سرویس ها یا فرآیندهایی هستن که در پس 
خیلی  و فایل سیستم ها، ورودهای کاربر، وب سرورها ،  USBهای متصل شده از طریق دستگاه 
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بسیار رایجه؛ چون  Linuxاصطالح دیمون در دنیای  استفاده از کنن.چیزهای دیگه رو مدیریت می
 کنن و در بیشتر مواقع از دید کاربر پنهان هستن.ها در سکوت کار میکه اون

 (   Shellپوسته )  

 
برنامه ها رو با وارد کردن فرمان   با استفاده از اون،بره تا کاربر به کار میپوسته ، واسط متنی رو  

به کاربر اجازه میده هر تغییری رو که دوست داره  Shellوجود  های سیستم عامل لینوکس اجرا کنه.
  Bashبیشتر سیستم های لینوکسی از  داشته باشه. اونو نظارت کاملی روی  روی سیستم اعمال کنه

 Ionو  C Shell  ،KornShell  ،Z Shell  ،Fish Shellای مثل  کنن؛ اما پوسته های دیگهمی استفاده 
Shell  .هم وجود داره 

 (  X Window Server)   ایکس ویندو سرور 

امکان استفاده  ، اما ایکس ویندو سروراز لینوکس استفاده کرد،  هم میشه اگرچه فقط با خط فرمان
این بخش از سیستم عامل لینوکس   میده. به کاربر محیطی گرافیکی دررو  از این سیستم عامل
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از  Linux. خیلی از توزیع های استمسئول پردازش ورودی های کیبورد، موس و دستگاه های دیگه 
Xorg ؛ اما کننبرای این منظور استفاده میWayland محبوبیت باالیی دست به تونسته  اخیرا هم

 پیدا کنه. 

 (   Window Manager)    مدیر پنجره 

ست. ی مدیر پنجره در سیستم عامل لینوکس کنترل فرآیندهای مربوط به پنجره هاوظیفه
تغییر اندازه، کوچیک شدن و باال اومدن، حرکت روی صفحه و ، شدنمثل باز و بسته  هاییعملیات

از محبوب ترین مدیر  Metacityو  Kwin کنترل میشه. Window Managerپنهان شدن توسط 
 پنجره های لینوکس محسوب میشن.

 (  Desktop Environment)   محیط دسکتاپ

 
محیط های دسکتاپ مجموعه ای از برنامه ها هستن که واسط کاربری رو برای استفاده ی کاربر 

از چند محیط دسکتاپ متفاوت روی سیستم   میتونهدر سیستم عامل لینوکس کاربر سازن. می
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  Gnome  ،Mate  ،KDE  ،XFCEمعروف ترین محیط های دسکتاپ لینوکس ، خودش استفاده کنه. 
 ،Cinnamon  وLXDE  .هستن  

 

 کاربردهای سیستم عامل لینوکس 

 
کنن که اون هم  کنن فقط شرکت های کوچیک از لینوکس استفاده میخیلی از کاربرها فکر می

کمپانی های ی زیادی با واقعیت داره. البته این تصور فاصله خاطر رایگان بودن این سیستم عامله.به
خاطر امنیت باالیی  رو به Linuxدونالد، ، آمازون، فیسبوک، توییتر، ناسا و مکIBMبزرگی مثل گوگل، 

 که داره انتخاب کردن و به استفاده از اون ادامه میدن.

طور خیلی از گجت ها و دستگاه هایی که بهدونن اینه که نمی  درباره لینوکسچیزی که اکثر کاربرها 
محبوب ترین سیستم عامل  تاریخچه اندرویدکنن، لینوکسی هستن. مثال روزانه ازشون استفاده می

خیلی از لوازم و  انواع دوربین ها، حافظه های ذخیره سازی .وابسته است  Linuxبه  کامال جهان،
هایی از ابزارها، لوازم و  در ادامه نمونه کنن.الکتریکی از این سیستم عامل برای کار کردن استفاده می

 زنیم که از لینوکس قدرت گرفتن. ها رو مثال میسازمان

میلیار دالری برخورددهنده هادرونی بزرگ  10، پروژه  Steamروبات های فضایی ناسا، کنسول بازی 
(LHC ،)Roku TV ، ،تلویزیون های هوشمند )سامسونگ، ال جی، پاناسونیک، شارپ، فیلیپس

https://netran.net/mag/history-of-android/
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، خودروهای خودران، یخچال  Amazon Kindleهایسنس و...(، ساعت های هوشمند، کتابخوان 
السیر ژاپن، بورس نیویورک، وزارت دفاع آمریکا،  های هوشمند، ماشین لباسشویی، قطارهای سریع

 ای و ... های هستهزیردریایی

 

 کاربرهای مبتدی لینوکس برای مناسب   خه نس

 

نیست و حتی کاربرهای مبتدی هم  نیازی  مدارک لینوکسبه دریافت   Linuxبرای شروع کار با 
ینوکس نصب کردن ترین راه برای امتحان کردن لآسون .تونن از این سیستم عامل استفاده کننمی

نظر بیاد؛ اما توزیع های مختلفی از اونه. شاید در نگاه اکثر کاربرها، محیط لینوکس جای ترسناکی به
بیشتر توزیع های قدیمی ها خیلی راحته. این سیستم عامل موجوده که کار کردن با بعضی از اون 

ای زیادی برای پشتیبانی از لینوکس برای استفاده ی کاربرهای آماتور مناسب هستن؛ چون انجمن ه 
 کنن.واردها رو راهنمایی میها وجود داره که تازه اون

معروفه که میگن بهترین توزیع لینوکس اونیه که بهتر از بقیه روی کامپیوتر شما کار کنه؛ پس 
شون ها و بررسی سازگارینصب چند مورد از اون  Linuxروش درست پیدا کردن بهترین توزیع 

 با سخت افزار و روش کار خود کاربره.

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3/
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امتحان   Ubuntuو  Elementary OS  ،Fedora  ،Mintهرصورت توزیع های محبوبی مثل به
افراد زیادی رو به انجمن های پس دادن و  Linuxخودشون رو در ارتباط گرفتن با کاربرهای جدید 

ها نصب شده، میشه از هایی که لینوکس از قبل روی اون جز دستگاه بهلینوکسی اضافه کردن. 
لینوکس کامپیوترها و لپ تاپ های قدیمی هم برای امتحان کردن این سیستم عامل استفاده کرد. 

ن برای مدیریت انواع خصوص در بحث سرور اهمیت زیادی داره و خیلی از شرکت ها از اوبه
 رویمیتونه فرصت های شغلی زیادی رو پیش  Linuxکنن؛ بنابراین یادگیری سرورها استفاده می

 کاربر بذاره. 

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 z-CPUچگونگی فهمیدن مشخصات کامپیوتر در ویندوز، مک و لینوکس + آموزش نرم افزار 

 2021های سال   kChromebooکروم بوک چیست ؟ معرفی بهترین 

 

 حرف آخر 

از ؟« پاسخ بدیم و در این مسیر  لینوکس چیستمقاله تالش کردیم به سوال پرتکرار » در این 
ویژگی های این سیستم عامل گفتیم و اون رو با رقیب های اصلیش یعنی یونیکس و ویندوز  

همیشه این احتمال وجود داره که پلتفرم های بزرگی   Linuxباتوجه به متن باز بودن مقایسه کردیم. 
کاربرهای خانگی که بیشتر   جایی از طرفی، از اون  مثل اندروید و کروم از هسته ی اون شکل بگیرن.

عالوه بر تامین امنیت  یادگیری کار با سیستم عامل لینوکس ترجیح میدن از ویندوز استفاده کنن،
 ایجاد کنه.برای او میتونه فرصت شغلی هم  کاربر،

 

 سواالت متداول 

 لینوکس در چه سالی ساخته شده؟ 

 و توسط لینوس توروالدس.  1991

 ؟ ه چی   Linuxمنظور از متن باز بودن  

https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
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 صورت دلخواه تغییر داد و منتشر کرد. یعنی میشه اون رو به

 چرا به لینوکس ، گنو لینوکس هم میگن؟ 

خاطر اینکه پروژه ی لینوکس به ساخت هسته این سیستم عامل ختم شده؛ اما اجرای سیستم  به
 طراحی و ساخته شدن. GNUعامل نیازمند همکاری با نرم افزارهاییه که در پروژه ی 

 لینوکس بهتره یا ویندوز؟ 

کاربرها مبتدی   های خاص خودشون رو دارن.ها و بدیهرکدوم از این دو سیستم عامل خوبی
تر ایکنن؛ اما کاربرهای حرفهای که داره انتخاب میخاطر محیط گرافیکی ساده معموال ویندوز رو به

 که به امنیت توجه بیشتری دارن، لینوکس رو ترجیح میدن.


