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پیشگفتار مؤلف
قرن  هستیم.  بشري  جوامع  در  رایانه ها  عمیق  فرهنگي  و  علمي  اجتماعي،  شگرف  آثار  شاهد  امروزه 
انفورماتیک و اطالعات باعث تحوالت فراوانی در زندگي روزمره شده است. همچنین اثرات به کارگیري 
رایانه ها در همة علوم را مي توان به سهولت مشاهده کرد. نقش فناوري اطالعات به گونه اي بوده است که 

دولت ها را بر آن داشته است تا با برنامه ریزي صحیح، جایگاه خود را در این زمینه تثبیت نمایند.
در کشور عزیزمان نیز شاهد تحوالت ارزنده اي به خصوص در عرصة آموزش فني و کاربردي 
بوده ایم. مي توان مدعي بود که رشتة کامپیوتر جزو معدود رشته هایي است که سرفصل درس های آن 
تدوین  موجب  متداول،  نرم افزارهاي  آخرین  با  هنرجویان  آشنایي  لزوم  لذا  مي کنند.  تغییر  سریع  بسیار 
مجدد بسیاري از کتب آموزشي در مقطع متوسطه مي شود. در بین درس های رشتة کامپیوتر، سیستم عامل 
تفكیک  پیشرفته  و  مقدماتي  به دو کتاب  مطالب سیستم عامل  اصلی محسوب مي شود.  جزو درس های 
شده است که هریک در یک نیمسال آموزش داده مي شود. در جلد دوم به مباحث پیشرفته تر و تكمیلی 

پرداخته شده است.

سخنی با هنرآموز
کتاب سیستم عامل)جلد دوم( در هفت فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان مدیریت حساب های 
دارد.  کاربری  مدیریت حساب های  مباحث  بر  مروری  ویندوز7،  سیستم عامل  امنیتی  محیط  و  کاربری 
فصل دوم با عنوان نگهداری از سیستم عامل ویندوز 7 هنرجویان را با اصول تهیة پشتیبان و نگهداری از 
سیستم عامل ویندوز 7 آشنا مي کند. فصل سوم چگونگي کار با برنامه های نظارتی برای بهبود عملكرد 
رایانه را توضیح مي دهد. فصل چهارم سیستم عامل لینوکس و نصب آن را به هنرجویان معرفی مي کند. 
و  پیكربندی  فصل ششم   در  مي کند.  تشریح  را  دبیان  لینوکس  برنامه های  و  محیط  با  کار  پنجم  فصل 
تنظیمات لینوکس دبیان توضیح داده شده است . فصل هفتم هنرجو را با مفاهیم پایة سیستم عامل آشنا 

می کند. 



ـ  نظری برگزار خواهد  در پایان نیم سال، از کتاب سیستم عامل )جلد دوم( آزمونی به صورت عملي 
شد و الزم است این موضوع در ابتداي سال تحصیلی به اطالع هنرجویان رسانده شود تا از همان فصل های 

آغازین، به کار عملي در کارگاه بیشتر توجه کنند. 
به منظور آشنایی هنرجویان با پژوهش و چگونگی استفاده از منابع مرتبط، در فصل های کتاب، 
پژوهش هایی ارایه شده است که توصیه می شود هنرجویان این پژوهش ها را به صورت انفرادی یا گروهی 
میزان تالش صورت  هنرآموزان محترم می توانند مطابق  نمایند.  ارایه  را در کالس  نتیجه  و  انجام دهند 

گرفته برای انجام پژوهش، نمره ای را به پژوهش هنرجویان اختصاص دهند.

سخنی با هنرجو
تكرار آن است. در همین  انجام کار در کارگاه و  فني و حرفه اي، مستلزم  کسب مهارت در درس های 
راستا، در طي فصل هاي کتاب، مباحثي به صورت تمرین و کار عملی وجود دارد که الزم است آنها را 
در کارگاه انجام دهید. در انتهاي هر فصل، در قسمت خودآزمایي پرسش های نظري و عملی آورده شده 
است که براي تثبیت یادگیري، پیشنهاد مي شود به آنها پاسخ دهید و در صورت نیاز به صورت عملی آنها 

را انجام دهید.
در اینجا بر خود الزم می دانم از همكاری صمیمانه ی آقای مهدی ملک زاده و فرید مصلحی در 
انتشارات فاطمی و آقای محمدرضا شكرریز در دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش و 

کلیة عزیزانی که در تألیف این اثر با اینجانب همكاری صمیمانه داشته اند، تقدیر و تشكر نمایم.
بیان مباحث پیشرفتة سیستم عامل به زبانی ساده و قابل فهم کاری دشوار است. با تمام تالشی که 
برای رعایت این اصل شده است، خوشحال خواهم شد نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود روزافزون 
این کتاب آموزشی براي اعمال در چاپ هاي بعدي به نشاني دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 

و کار دانش اعالم نمایید.

با آرزوی توفیق روزافزون

برای همة دانش پژوهان
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فصل اّول 

مدیریت حساب های کاربری و محیط امنیتی 
سیستم عامل ویندوز ٧

پس از آموزش این فصل، هنرجو می تواند:
 مفهوم  حساب کاربری و انواع گروه های کاربران را بیان کند.

 حساب های کاربران در  سیستم عامل ویندوز 7 را به طور کامل مدیریت کند.
 تنظیمات محیط امنیتی )Action Center( را انجام دهد.

 حساب کاربران را در سیستم عامل ویندوز7 کنترل کند.

١ـ١ـ حساب کاربری و گروه بندی کاربران
سیستم عامل ویندوز7 برای حفظ امنیت در هنگام کار با سیستم، حساب های کاربری1 را تعریف 

کرده است. حساب های کاربری در حالت کلی به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:
١ـ حساب های کاربری تعریف شده روی یک رایانه ی مستقل
2ـ حساب های کاربری تعریف شده روی رایانه ی عضو شبکه

و  ارتباط  برقراری  قصد  که  دارند  کاربرد  هنگامی  کاربری،  حساب های  دوم  نوع 
استفاده از منابع اشتراکی رایانه ی دیگر یا یک سرویس دهنده را داشته باشید. بدین ترتیب در 
صورتی که رایانه ی شما عضوی از گروه کاری )Work Group( باشد یا در یک دامنه ی کاری 
)Domain( قرار داشته باشد، داشتن یک حساب کاربری برای پیوستن به شبکه ضروری است. 
 Windows 2000 Professional ایجاد گروه های کاربری در سیستم عامل های مدیریت شبکه مانند

کاربرد دارد. در این قسمت، این نوع حساب های کاربری بررسی نمی شوند.

User Account ـ١



2

اعضای  استفاده ی  )مانند  می شود  استفاده  اشتراکی  به صورت  رایانه  از یک  گاهی 
یک خانواده(. در چنین مواردی ممکن است تنظیمات و عالیق یک کاربر با کاربر دیگر 
میزکار  پس زمینه ی  در  دانش آموز  یک  عالقه ی  طرح مورد  مثال  عنوان  به  متفاوت باشد. 
سیستم عامل ویندوز، احتماالً با تصویر مورد عالقه ی پدرش یکسان نیست. به همین دلیل در 
سیستم عامل ویندوز هر حساب کاربری می تواند تنظیمات خود را بر روی سیستم اعمال کند. 
به محض ورود به سیستم با یک حساب کاربری، ویندوز مشخصات سفارشی هر حساب را 
بر روی سیستم نمایان می سازد. به فرایند ورود با مشخصات کاربری log on گویند. در واقع 
پرونده های  استفاده می شود.  با مشخصات کاربری  به سیستم  برای ورود   log on از گزینه ی 
و  پرونده ها  به  کاربران  دسترسی  سوابق  ویندوز،  سیستم عامل  تنظیمات  کاربران،  شخصی 
سایت های اینترنتی، همگی جزء اطالعات محرمانه ای تلقی می شوند که هر کاربر می تواند 
با ورود به سیستم عامل ویندوز7، به آنها دسترسی داشته باشد. هر حساب کاربری دارای دو 

مشخصه است:
)User Name)  ١ـ نام کاربری
)User Password)  2ـ گذرواژه

در صورتی که برای استفاده از سیستم، داشتن حساب کاربری اجباری باشد، قباًل باید از 
نام کاربری و گذرواژه ی خود آگاهی داشته باشید تا بتوانید هنگام ورود به سیستم عامل، خود 

را معرفی کنید. 
در یک رایانه ی مستقل، کاربران به سه گروه تقسیم می شوند:

١ـ کاربران مدیر سیستم1
2ـ کاربران استاندارد2

3ـ کاربران میهمان3
مدیر سیستم، اولین کسی است که سیستم عامل را برپا می کند و به نوعی مالک سیستم 
قرار  مدیران  کاری  گروه  جزء  شبکه،  عضو  رایانه های  در  سیستم  مدیر  می شود.  تلقی  نیز 
می گیرد. در صورتی که با حساب کاربری عضو گروه مدیران، وارد سیستم عامل شوید، از 
سوی سیستم عامل ویندوز7 به عنوان مالک سیستم شناخته می شوید و از اختیارات مدیر سیستم 

بهره مند خواهید شد.

Guest ـStandard Users  3 ـAdministrator Users   2 ـ١
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به عنوان مثال، می توانید برنامه ی جدیدی را نصب کنید و تنظیمات سخت افزار را تغییر 
دهید. به خاطر داشته باشید که عضو گروه کاری مدیران از اختیارات کامل برای مدیریت سایر 
کاربران برخوردار است. حساب کاربری مدیر، هیچ گاه نباید حذف، غیرفعال یا قفل شود. یک 

رایانه می تواند چندین حساب کاربری در زیرگروه مدیران داشته باشد.
گروه کاربران استاندارد شامل کاربرانی است که می توانند وظایف عمومی زیر را انجام دهند:

١ـ اجرای برنامه ها
2ـ بازکردن اسناد
3ـ ایجاد پوشه

4ـ تغییر گذرواژه و تصویر کاربر خویش )در صورتی که مجوز آن توسط مدیر سیستم 
حذف نشده باشد(.

نکته
١ـ به طور کلي کاربر استاندارد نمي تواند وظایفي که روي کاربران دیگر 

یا مسائل امنیتي سیستم تأثیر داشته باشد، انجام دهد.
کاربری  با حساب  ویندوز  سیستم عامل  به  ورود  با  برنامه ها  از  بعضی  2ـ 
استاندارد ممکن است به درستی کار نکنند. در این صورت برای کارکرد صحیح 
مدیران  گروه  به  دایم  یا  موقت  به صورت  را  کاربری  حساب  گروه  باید  برنامه، 

سیستم تغییر دهید.
3ـ سیستم عامل ویندوز توصیه می کند که برای حفظ امنیت سیستم، حساب 

کاری استاندارد ایجاد و با آن کار کنید.

حساب میهمان1 به وسیله ی کاربرانی استفاده می شود که دارای هیچ یک از حساب های 
نمی توان  و  است   Guest حساب  این  کاربری  نام  نیستند.  سیستم  مدیر  یا  استاندارد  کاربری 
نیازی  سیستم  به  ورود  برای  میهمان  حساب  کرد.  ایجاد  میهمان  متعدد  کاربری  حساب های 
مناسب  اینترنت  به  دسترسی  و  سیستم  به  سریع  ورود  برای  دلیل،  به همین  ندارد،  به  گذرواژه 

Guest Account ـ١
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است. کاربری که با حساب میهمان وارد سیستم عامل ویندوز شده است نمی تواند برای ورود، 
منظور حفظ  به  ویندوز 7  سیستم عامل  دهد.  تخصیص  کاربری خود  به حساب  را  گذرواژه ای 
امنیت، حساب میهمان را به صورت پیش فرض غیرفعال1 می کند ولی در صورت لزوم می توان 

آن را فعال2 کرد.
هنگام نصب سیستم عامل ویندوز7 حداقل یک حساب کاری عضو گروه مدیر سیستم 
میهمان  بودن حساب  فعال  و  استاندارد  کاربری  حساب  وجود  می شود.  ایجاد  دلخواه  نام  با 
در یک سیستم اختیاری است. حساب های کاربری استاندارد باید به وسیله ی مدیر سیستم 

به وجود آیند.

کنجکاوی
چگونه می توانید از فعال یا غیر فعال بودن حساب کاربری میهمان اطالع پیدا 

کنید یا حساب کاربری میهمان در سیستم عامل ویندوز را فعال کنید.

مشخصات اختیارات حساب های کاربری در جدول ١ـ١ خالصه شده است.
جدول ١ـ١ـ مجوزهای حساب های کاربران

حساب کاری 

مدیر

حساب کاری 

استاندارد

نصب برنامه و سخت افزار جدید

اعمال تغییرات اساسی در سیستم

دسترسی به پرونده های غیرمحرمانه و خواندن آن ها

ایجاد و حذف حساب های کاربری

تغییر حساب های کاربری سایر کاربران

تغییر نام و نوع حساب کاربری خود

تغییر تصویر نمایشی خود هنگام ورود

ایجاد، تغییر یا حذف گذرواژه

Turn on ـTurn off  2 ـ١
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٢ـ١ ـ مدیریت حساب های کاربران
برای مشاهده ی حساب های کاربری، با حساب عضو گروه مدیران سیستم وارد سیستم عامل 

ویندوز7 شوید. سپس یکی از دو روش زیر را اجرا کنید:
١ـ در منوی Start، عبارت User Account را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید 

Enter را فشار دهید.

2ـ پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icon مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی User Accounts دوبار کلیک کنید تا پنجره ای 

مانند شکل ١ـ١ ظاهر شود. 

شکل ١ـ١ـ پنجره ی مدیریت کاربران

همان طور که مشاهده می کنید این پنجره امکاناتی برای مدیریت حساب های کاربری و 
 User مجوزهای آنها در اختیار ما قرار می دهد. در شکل فوق، یک حساب مدیر سیستم به نام
وجود دارد. عبارت Administrator در زیر نام کاربری نشان دهنده ی آن است که حساب کاربری 
به گروه مدیر سیستم تعلق دارد. عبارت Password Protected بیان کننده ی وجود گذرواژه برای 
ورود به سیستم عامل ویندوز 7 با این حساب کاربری می باشد. گزینه های قابل تنظیم این پنجره 

به ترتیب شماره ی مقابل آنها به شرح زیر است:
١ـ با کلیک روی این عبارت مي توانید گذرواژه ی در نظر  گرفته شده را تغییر دهید. در 
از  جلوگیری  برای  می شود.  پرسیده  جدید  گذرواژه ی  و  فعلی  مربوطه، گذرواژه ی  پنجره ی 
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ورود اشتباه گذرواژه ی جدید، باید آن را دوبار تایپ کنید. بدین ترتیب در واقع آن را تأیید 
نیز کرده اید. هم اکنون کافی است روی  Change Password کلیک کنید تا گذرواژه ی جدید، 

جایگزین گذرواژه ی قبلی شود.
2ـ با کلیک روی این عبارت مي توانید گذرواژه ی در نظر گرفته ی شده را حذف کنید. 
در صورت حذف گذرواژه، کاربر برای ورود به سیستم نیازی به وارد کردن گذرواژه نخواهد 

داشت.
3ـ با کلیک روی این عبارت مي توانید تصویري را که براي حساب کاربري در   نظر گرفته 
   Brows for more picture شده تغییر دهید. در پنجره ی مربوطه مي توانید با کلیک روی گزینه ی

تصویر دلخواه را به مجموعه تصاویر اضافه و آن را براي حساب کاربري استفاده کنید.
انتخاب  کاربري   حساب  براي  جدید  نام  یک  این عبارت مي توانید  با کلیک روی  4ـ 

کنید.
٥ ـ با کلیک روی این عبارت می توانید نوع حساب کاربري  خود را تغییر دهید. به عنوان 

مثال می توانید حساب کاربري فعلي را که از نوع مدیر است به استاندارد تغییر دهید.
گزینه های 6 و 7 در ادامه ی همین فصل توضیح داده شده است.

پژوهش
آیا امکان تبدیل حساب کاربری نوع استاندارد به نوع مدیر وجود دارد؟ 

پژوهش
 در کنار چهار گزینه ی آخر به چه مفهوم است؟ وجود عالمت

مشاهده، ایجاد و حذف حساب کاربری
برای مشاهده ی حساب های کاربری فعال در سیستم عامل ویندوز، در پنجره ی شکل ١ـ١ روی 

گزینه ی Manage another account کلیک کنید. پنجره ای مانند شکل 2ـ١ نمایان می شود.



7

نوع  از   MReza مدیر سیستم،  نوع  از   User به نام های  پنجره، سه حساب کاربری  این  در 
استاندارد و حساب کاربری میهمان به نام Guest مشاهده می کنید. 

کلیک   Create a new account گزینه ی  کاربری جدید، روی  حساب  ایجاد  برای 
کنید.  هم اکنون پنجره ای مانند شکل 3ـ١ ظاهر می شود. نام حساب کاربری را درون کادر 
حساب  کنید.  انتخاب  کاربری را  حساب  نوع  باید  ادامه  تایپ کنید. در   New account name

کاربری جدید می تواند استاندارد(Standard( یا عضو گروه مدیر (Administrator( باشد. در پایان 
روی دکمه ی Create Account کلیک کنید تا حساب کاربری جدید ساخته شود.

شکل٢ـ١ـ پنجره ی تغییر حساب کاربری

شکل 3ـ١ـ ایجاد حساب کاربری جدید
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تمرین
گذرواژه ی  و   Admin نام حساب کاربری  با  جدید  کاربری  حساب  یک 
New user متعلق به گروه مدیران سیستم به وجود آورید. تصویر نمایشی آن را 

هم به دلخواه انتخاب کنید.
 

پژوهش
آیا می توان دو حساب کاربری با نام کاربری یکسان به وجود آورد؟

روی  2ـ١،  شکل  در  شده  داده  نمایش  پنجره ی  در  کاربری،  حساب  یک  برای حذف 
حساب کاربری مورد نظر کلیک کنید. پنجره ای مانند شکل 4ـ١ ظاهر می شود. همان گونه که 
در شکل4ـ١ نشان داده شده است، می توانید با کلیک روی گزینه یDelete the account ، حساب 
می تواند  ویندوز  سیستم عامل  کاربری،  حساب  حذف  با  کنید.  حذف  را  انتخاب شده  کاربری 

پرونده ها و تنظیمات حساب کاربری را نیز حذف نماید.

شکل 4ـ١ـ حذف حساب کاربر انتخاب شده

نکته
حذف حساب کاربری مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که حداقل یک 

حساب کاربری دیگر از گروه مدیران سیستم، وجود داشته باشد.
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)Action Center( 3ـ١ ـ محیط امنیتی
شده  گنجانده  ویندوز7  سیستم عامل  در  که  است  جدیدی  امنیتی  محیط  نام   Action Center

ویندوز،  سیستم عامل  بهنگام سازی  مانند  اطالع رسانی هایی   Action Center محیط  در  است. 
بهنگام سازی ضدویروس، یادآوری پشتیبان گیری و نظایر آن قابل تنظیم است. این بخش برای 
نمایش هشدارهای سیستم عامل ویندوز است که با در اختیار گذاشتن امکاناتی برای رفع ایرادها 
این،  بر  می شود. عالوه  سیستم عامل  عملکرد  شدن  بهتر  باعث  آنها،  وقوع  از  جلوگیری  نیز  و 
بخشAction Center پیغام های مربوط به امنیت سیستم عامل و همچنین نکات ضروری مربوط 

به نگهداری آن  را فهرست می کند.
برای دسترسی به Action Center یکی از دو روش زیر را به کار ببرید:

١ـ در منوی Start، عبارت Action Center را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید 
Enter را فشار دهید.

نمایه ی  با  را  آن  و گزینه های  باز  را  ویندوز  سیستم عامل   Control Panel پنجره ی  2ـ 
Small Icon مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی Action Center کلیک کنید.

هم اکنون محیط Action Center مانند پنجره ی شکل٥ـ١ ظاهر می شود.

 Action Center شکل 5ـ١ـ پنجره ی
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مثال،  عنوان  به  می شوند.  داده  نشان  مختلف  رنگ های  به   Action Center پیغام های 
به سرعت  باید  که  هستند  مهمی  موارد  می شوند،  داده  نمایش  قرمز  رنگ  به  که  پیغام هایی 
بررسی شوند و بی توجهی به آنها ممکن است باعث ایجاد مشکالتی برای سیستم عامل شود. 
ضدویروس نصب شده  این که  یا  باشد  نداشته  برنامه ی ضدویروس  رایانه  اگر  مثال  به عنوان 
بهنگام نباشد، در Action Center و قسمت Security پیغامی با رنگ قرمز نمایش داده خواهد 
شد. در کنار پیغام های قرمزرنگ، پیغام های زردرنگی هم ممکن است وجود داشته باشند. 
بررسی این پیام ها سبب جلوگیری از بروز برخی مشکالت و نیز بهبود عملکرد سیستم عامل  
این  جمله  نسخه ی پشتیبان از  تهیه ی  و  سیستم عامل ویندوز  بهنگام سازی  پیغام های  می شود. 

موارد هستند.
پیام های Action Center به طور مستقیم به وسیله ی نشانه ای در ناحیه ی اعالن نوار وظیفه 
اطالع رسانی می شود. این نشانه به طور پیش فرض به شکل یک پرچم سفید است که با قرار دادن 
با کلیک روی پرچم  نمایش داده می شود. همچنین  پیغام ها  تعداد  بر روی آن  اشاره گر ماوس 
سفید  ایِست پیغام های مربوط به امنیت و تنظیمات نگهداری به وسیله ی آن نمایش داده می شود 

)شکل 6ـ١(.

Action Center شکل 6ـ١ـ دریافت خالصه ی وضعیت از

 در ناحیه ی اعالن نوار وظیفه، می توانید پیامی را  با مکث اشاره گر ماوس روی نشانه ی 
مشاهده کنید که Action Center از وضعیت سیستم اطالع می دهد. اگر روی پرچم سفید، یک 
دایره ی قرمز رنگ با ضربدر سفید مشاهده می کنید، حتماً یک پیغام مهم1 دارید که باید آن را 

بررسی کنید.
 ،Action Center از سمت چپ پنجره ی  Change Action Center settings  با انتخاب  گزینه ی

پنجره ی مربوط به تنظیمات آن باز می شود و قادر به تغییر تنظیمات خواهید بود )شکل 7ـ١(.

Important Message ـ١
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می توانید هر یک از گزینه ها را از حالت انتخاب خارج کنید تا پیغام های مربوط به آن 
در Action Center ظاهر نشود. 

تمرین
کارکرد هرکدام از  گزینه های مربوط به پنجره ی   شکل 7ـ١  را بررسی کنید.

پژوهش
در  دیگری  تنظیمات  و  امکانات  چه   Action Center بخش  به وسیله ی 

دسترسی قرار دارند. مهم ترین آنهـا را بررسی کنید و در کالس شرح دهید.

Action Center شکل 7ـ١ـ پنجره ی تنظیمات
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)User Account Control( 4ـ١ـ کنترل حساب کاربری
کنترل حساب کاربری که به اختصار UAC ١ نامیده می شود، رایانه را در مقابل نرم افزارهای مخرب 
و نفوذ دیگران محافظت می کند. هر زمان که برنامه ای قصد انجام یک تغییر مهم در سیستم عامل 
را داشته باشد، این بخش تغییرات را به شما اطالع می دهد و از شما تأیید می گیرد. به این ترتیب 
می توانید جلوی تغییرات ناخواسته در سیستم عامل ویندوز7 را بگیرید. تغییر سطح اطالع رسانی 
امنیتی در بخش کنترل حساب کاربری صورت می گیرد. برای ورود به این بخش باید با حساب 

کاربری عضو گروه مدیر، وارد سیستم عامل ویندوز7 شوید.

 )User Account Control Settings( روش های دسترسی به پنجره ی کنترل حساب کاربری 
١ـ در منوی Start، عبارت User Control یا UAC را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید 

و کلید Enter را فشار دهید.
2ـ پنجره ی Control Panel را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی Small Icon مشاهده 
 Change User Account کلیک کنید. سپس روی عبارت User Account کنید. سپس روی گزینه ی

Control Settings کلیک کنید.

هم اکنون محیط Action Center مانند پنجره ی شکل8ـ١ ظاهر می شود.

شکل 8ـ١ـ تنظیمات مرکز کنترل حساب کاری

 User Account Control ١ـ از سرنام کلمه های عبارت
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نوار لغزان نشان داده شده در شکل 8ـ١ را می توانید به یکی از موقعیت های ١ تا 4 جا به جا 
کنید. با جابه جایی دکمه ی لغزان عبارت درون کادر نیز تغییر می کند. هر چه این دکمه ی لغزان 
باالتر باشد، حساسیت سیستم عامل ویندوز نسبت به تغییرات سیستم بیشتر خواهد بود. چهار سطح 

قابل انتخاب در این پنجره به ترتیب شماره به شرح زیر است:
ایجاد  باعث  و  است  لغزنده  دکمه ی  وضعیت  باالترین  گزینه  این   :Always notify ١ـ 
در  تغییری  بخواهد  که  کاربری  یا  برنامه  هر  حالت  این  در  می شود.  سیستم  وضعیت  امن ترین 
سیستم عامل ویندوز به وجود آورد، یک کادر تأیید ظاهر می شود.1 در صورت تأیید کاربر مدیر، 
مدیر  و حساب کاربری  باشید  استاندارد  انجام خواهد شد. در صورتی که شما کاربر  تغییرات 
با کاربر مدیر  اگر  را وارد کنید. ولی  باید آن  تغییرات،  تأیید  برای  باشد،  دارای گذرواژه  شما 
وارد ویندوز شده باشید نیازی به وارد کردن گذرواژه نخواهید داشت. نمونه ای از کادر تأیید در 

شکل9ـ١ نشان داده شده است. برای تأیید تغییرات باید روی دکمه ی Yes کلیک کنید.

شکل 9ـ١ـ کادر محاوره ای تأیید تغییرات

١ـ نصب برنامه ی جدید نیز نیازمند تأیید است.

  : Defaultـ Notify me only when programs try to make changes to my computer٢ـ
این سطح حالت پیش فرض سیستم عامل ویندوز7 است. در این حالت هنگامی که برنامه ای غیر 
از سیستم عامل ویندوز بخواهد تغییراتی در سیستم عامل انجام دهد و یا برنامه ای نصب کند، باید 
کادر تأیید را با کلیک روی دکمه ی Yes بپذیرد. در هنگام نمایش کادر پرسش تمام میزکار کم 

نور )قفل( می شود و تا کاربر به سؤال جواب ندهد، کار ادامه پیدا نمی کند.
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 Notify me only when programs try to make changes to my computer 3ـ 
)do not dim my desktop): این حالت امنیتی مانند وضعیت قبل است. با این تفاوت که با فعال 

کردن آن، در هنگام نمایش کادر، میزکار قفل نمی شود.  در نتیجه هنگام ظاهر شدن این پیغام، 
قادر خواهید بود کارهای دیگری هم انجام دهید. این انتخاب منجر به  ایجاد مشکل امنیتی در 

سیستم می شود. زیرا ما به یک برنامه اجازه داده ایم تا به UAC دسترسی پیدا کند.
فعال شدن مرکز کنترل حساب کاری  باعث غیر  این گزینه  انتخاب   :Never notify 4ـ 
که  تغییری  هر  استاندارد  کاربر  برای  و  نمی گردد  ظاهر  مدیر  برای  پیامی  هیچ گاه  و  می شود 
نیاز به کاربر مدیر دارد به خودکار غیر قابل دسترس خواهد بود. زمانی که شما این گزینه را 
انتخاب می کنید باید سیستم را مجدداً راه اندازی (Restart( کنید تا تغییرات اعمال گردد. ضمناً 
کاربرانی که به عنوان مدیر بعد از غیر فعال کردن UAC وارد ویندوز می شوند برای همیشه 

دارای مجوز مدیریتی خواهند بود.

نکته
برای فعال یا غیرفعال کردن UAC باید سیستم را راه اندازی مجدد کنید. تغییر 

سطح اطالع رسانی امنیتی نیازی به راه اندازی مجدد سیستم عامل ویندوز ندارد.

تمرین
روی  را  آن  و  مشاهده  را  خود  کاربری  حساب  امنیتی  اطالع رسانی  سطح 

امن ترین وضعیت ممکن تنظیم کنید.

پژوهش
١ـ تفاوت گزینه ی دوم و سوم را با دقت بررسی کنید و نتیجه را برای هم 

کالسی های خود شرح دهید.

ممکن  نشانه  این  می کنید.  مشاهده  را    نشانه ی  کادر شکل9ـ١  در  2ـ 

 نیز ظاهر شود. تفاوت این نشانه ها  ، یا   ،  است به یکی از شکل های 
را بررسی کنید.
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خالصه ی فصل
سیستم عامل ویندوز 7، کاربران را به سه گروه مدیران، استاندارد و میهمان تقسیم بندی کرده 
است. دو گروه اول می توانند تعدادی کاربر عضو داشته باشند. حساب کاربری میهمان می تواند 
فعال یا غیر فعال شود. کاربر عضو گروه مدیران، بسیاری از مجوزهای انجام تنظیمات سیستم، 
برای  دارد.  را  و مدیریت حساب های کاربری  ویندوز  Control Panel سیستم عامل  به  دسترسی 
دسترسی به بخش مدیریت حساب های کاربری، باید با حساب عضو گروه مدیران سیستم وارد 
ویندوز7 شوید. سپس در منوی Start، عبارت User Account را در کادر جستجو و اجرا تایپ 
نموده و کلید Enter را فشار دهید. روش دیگر استفاده از Control Panel ویندوز دوبار کلیک 
و حذف  افزودن  کاربری،  مشاهده ی حساب های  امکان  است.   User Accounts روی گزینه ی 

حساب های کاربری در این بخش وجود دارد.
سیستم عامل ویندوز7 دارای یک محیط امنیتی جدید به نام Action Center است. این محیط 
مسئول اطالع رسانی هایی است که توجه به آنها باعث بهبود عملکرد رایانه می شود. این بخش را 
رفع  برای  را  امکاناتی  دانست  که  ویندوز  سیستم عامل  هشدارهای  نمایش  نقطه مرکزی  می توان 
ایرادها و نیز جلوگیری از وقوع آنها، در اختیار کاربران قرار می دهد. برای دسترسی به پنجره ی 
Action Center ،در منوی Start، عبارت Action Center را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و 

کلید Enter را فشار دهید. در Control Panel سیستم عامل ویندوز نیز می توانید با دوبار کلیک روی 
گزینه ی Action Center  پنجره ی مربوطه را مشاهده کنید و تنظیمات آن را انجام دهید.

کنترل حساب کاربری که به اختصار UAC نامیده می شود، بخشی از امکانات سیستم عامل 
ویندوز7 است که رایانه را در مقابل نرم افزارهای مخرب و نفوذ دیگران محافظت می کند. این 
بخش در صورت تشخیص تنظیم یا نصب برنامه مشکوک، تغییرات را به شما اطالع می دهد و 
از شما تأیید می گیرد. در UAC امکان تغییر سطح اطالع رسانی امنیتی وجود دارد. برای ورود به 
این بخش باید با حساب کاربری عضو گروه مدیر، وارد سیستم عامل ویندوز7 شوید و در منوی 
Start، عبارت User Control یا UAC را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Enter را 

فشار دهید. روش دیگر دسترسی به این پنجره، دوبار کلیک روی گزینه ی User Account در 
Control Panel سیستم عامل ویندوز7 است.
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خودآزمایی
١ـ کاربران در سیستم عامل ویندوز7 به چند گروه تقسیم شده اند و هر گروه چه مجوزهایی 

دارند؟
٢ـ تفاوت حساب کاربری از نوع مدیر سیستم با حساب کاربری استاندارد چیست؟

3ـ با نصب سیستم عامل ویندوز7، چند حساب کاربری به صورت خودکار به وجود می آید؟ 
آیا همگی فعال هستند؟

4ـ با ایجاد هر حساب کاربری جدید، چه اتفاقاتی در سیستم رخ می دهد؟ با ایجاد یک حساب 
کاربری جدید، این موضوع را تحقیق کنید.

5ـ یک حساب کاربری جدید هم نام خود عضو گروه استاندارد ایجاد کنید و گذرواژه ی آن را 
برابر کد ملی خود انتخاب نمایید.

6ـ با کلیک روی عبارت Problem reporting settings در پنجره ی شکل 7ـ١، چه گزینه هایی 
قابل انتخاب است؟ هر یک از انتخاب ها، چه تأثیری در عملکرد سیستم عامل ویندوز دارد؟ 
 Control Panel در ناحیه ی اعالن نوار وظیفه، با چه بخشی از تنظیمات  7ـ نشانه ی پرچم سفید 

سیستم عامل ویندوز در ارتباط است؟
8ـ کدام یک از جمالت زیر صحیح و کدام یک اشتباه است. دلیل جمالت اشتباه را بیان و آنها 

را اصالح کنید.
الف( کاربری که با حساب کاربری استاندارد وارد سیستم عامل ویندوز7 شده است، می تواند   

یک حساب کاربری جدید ایجاد کند.
اطالع رسانی  بخش  توسط  پیش فرض  به صورت  ویندوز  سیستم عامل  نبودن  بهنگام  ب(   

(Action Center( به اطالع کاربر می رسد.

ج( کنترل حساب کاربری در سیستم عامل ویندوز7 به اختصار UCA نامیده می شود.  
د( مرکز کنترل حساب کاری در سیستم عامل ویندوز7 را نمی توان غیر فعال کرد.  

 Control در User Control هـ( برای ورود به پنجره ی کنترل حساب کاربری باید روی گزینه ی  
Panel سیستم عامل ویندوز7 کلیک کنید.
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فصل دوم 

نگهداری از سیستم عامل ویندوز ٧

پس از آموزش این فصل، هنرجو می تواند: 
نحوه ی  و  دهد  شرح  را  اطالعات  از  پشتیبان  نسخه ی  تهیه ی  چگونگی   

بازیابی آنها را بیان کند.
 مفهوم بازیابی سیستم را بیان و با آن کار کند.

 با   امکان انتقال سریع سیستم عامل ویندوز )Windows Easy Transfer( کار کند.
 تنظیمات مربوط به بهنگام سازی خودکار سیستم عامل ویندوز7 را انجام 

دهد.
 افزودن افزونه های جدید به سیستم عامل ویندوز7 را انجام دهد.

 نقش رجیستری و ساختار آن را در سیستم عامل ویندوز7 شرح دهد و با 
ویرایشگر آن کار کند.

1ـ٢ـ تهیه ی نسخه ی پشتیبان و بازیابي اطالعات
معرض  در  همیشه  سخت  دیسك  درایوهاي  روي  شما  داده هاي  و  سیستم عامل  مهم  فایل هاي 
آسیب هاي پیش بیني نشده و خطر حذف ناگهاني هستند. به منظور جلوگیري ازحذف  اطالعات 
مهم در رایانه ی خود، سیستم عامل ویندوز7 برنامه هاي سودمندRestore 1 و Backup را در اختیار 

کاربران خود قرار داده است. 

كنجكاوي
چند مورد از دالیلي را که سبب حذف یا خرابي اطالعات روي درایوهاي 

دیسك سخت رایانه مي شوند، نام ببرید.

Utility ـ1
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الف( تهیه ی نسخه ی پشتیبان )Backup( از اطالعات
با استفاده از برنامه ي Backup مي توانید از پرونده ها و پوشه هاي خود، نسخه ی پشتیبان تهیه کنید. 
عالوه بر این مي توانید از تنظیمات سیستم عامل و محتویات رجیستري1 هم پشتیبان تهیه نمایید تا 

در صورت بروز مشکل در عملکرد سیستم عامل، این تنظیمات را به حالت اول برگردانید.
برای شروع فرایند تهیه ی نسخه ی پشتیبان یکی از سه روش زیر را به کار بگیرید:

 Enter را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Backup عبارت ،Start 1ـ  در منوی
را فشار دهید.

2ـ پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icon  مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی Backup and Restore کلیك کنید.

منوی  از  و  راست  کلیك   C: درایو  نشانه ی  روی  ویندوز،  سیستم عامل  کاوشگر  در  3ـ 
 Backup now… دکمه ی  روی   Tools زبانه ی  در  کنید.  انتخاب  را   Properties گزینه ی  میانبر، 

کلیك کنید.
 اکنون برنامه ی تهیه ی پشتیبان مانند پنجره ی شکل1ـ2 ظاهر می شود.

1ـ با مفهوم رجیستري در همین فصل آشنا خواهید شد.

2ـ در صورت لزوم باید رمز عبور مدیر سیستم را برای تأیید وارد نمایید.

Backup and Restore شكل 1ـ٢ـ پنجره ی

در صورتی که تاکنون از این برنامه استفاده نکرده اید، روی عبارت Set up backup که 
در شکل 1ـ2 با شماره ی یك مشخص شده است، کلیك کنید. برنامه ی ویزارد تهیه ی نسخه ی 
این کادر  2ـ2 ظاهر می شود. در  مانند شکل  بعد کادری  پشتیبان شروع می شود.٢ در مرحله ی 
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Backup شكل ٢ـ٢ـ مرحله ی انتخاب مقصد در برنامه ی ویزارد

باید مقصد نگهداری نسخه ی پشتیبان را تعیین کنید. توصیه می شود که پرونده ی پشتیبان را روی 
با این حال مقصد را  حافظه ی جانبی غیر از دیسك سخت )مانند حافظه ی فلش( ذخیره کنید. 
می توانید از لیست نشان داده شده، از درایوهای دیسك سخت سیستم نیز انتخاب کنید. در صورت 

اتصال به شبکه، می توانید نسخه ی پشتیبان را در رایانه ی دیگر عضو شبکه ذخیره نمایید. 
 what do you Next کلیك کنید تا کادر  انتخاب درایو مورد نظر، روی دکمه ی  از  بعد 

?want to back up ظاهر گردد.

به  اول،  گزینه ی  انتخاب  با  می شود.  ظاهر  3ـ2  شکل  محتوای  با  کادری  مرحله  این  در 
سیستم عامل ویندوز اجازه می دهید که از پرونده ها و پوشه های پیش فرض، مانند موارد موجود در 
میزکار، پشتیبان تهیه کند و یك دیسك تصویر)Image( به وجود آورد. این موارد برای پشتیبان 
دوره ای، زمان بندی خواهد شد. در صورتی که مایل هستید موارد پشتیبان را خود انتخاب کنید، 

گزینه ی دوم با عنوان Let me choose را انتخاب و روی دکمه ی Next کلیك کنید.
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در این مرحله کادری مانند شکل 4ـ2 ظاهر می شود و شما می توانید پوشه ها و پرونده های 
مورد نظر برای تهیه ی پشتیبان را انتخاب کنید. بعد از انتخاب روی دکمه ی Next کلیك کنید. در 

مرحله ی بعد قبل از تهیه ی پشتیبان، باید موارد انتخابی را تأیید کنید.

شكل ٣ـ٢

شكل ٤ـ٢
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این کادر می توانید دوره های  5ـ2 ظاهر می شود. در  مانند شکل  این مرحله کادری  در 
زمانی تهیه ی پشتیبان را زمان بندی کنید. با انتخاب روز، ماه و سال  روی دکمه ی OK کلیك 

کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

مشاهده ی  برای  می شود.  شروع  پشتیبان  تهیه ی  فرایند  کادری  نمایش  با  مرحله  این  در 
جزئیات کپی شدن اطالعات، روی دکمه ی View Details کلیك کنید تا پیشرفت کار را مشاهده 

کنید)شکل 6ـ2(.

شكل ٥ـ٢ـ زمان بندی تهیه ی پشتیبان

شكل ٦ـ٢ـ كادر پیشرفت فرایند پشتیبان گیری
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شكل ٧ـ٢ـ پنجره ی Backup and Restore بعد از تهیه ی پشتیبان

پرونده ی پشتیبان مانند شکل 8ـ2 ذخیره می شود. برای برگرداندن کافی است روی آن 
دوبار کلیك کنید.

در پایان، پنجره ی Backup and Restore به صورت شکل 7ـ2 تغییر می کند. آن را با شکل 
1ـ2 مقایسه و تغییرات حاصل را مشاهده کنید.

شكل ٨ ـ٢
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نكته
در  را  حمل  قابل  جانبی  حافظه ی  روی  پشتیبان  اطالعات  می شود  توصیه 
مکانی مستقل از رایانه ی به دور از نور، میدان مغناطیسی و آتش حفظ کنید تا در 

صورت نیاز، به آن دسترسی داشته باشید.

توجه
حساب  با  باید   Backup برنامه ي  از  استفاده  با  پشتیبان  نسخه ی  ایجاد  براي 

کاربري مدیر یا عضو گروه مدیران وارد سیستم شوید.

در صورتی که قباًل از سیستم نسخه ی پشتیبان تهیه کرده اید، می توانید منتظر بمانید تا این 
برنامه به صورت زمان بندی شده، تهیه ی پشتیبان دوره ای را به شما یادآوری کند و آن را انجام 

دهد.

تمرین
یکی از پوشه های ایجاد شده روی میز کار را انتخاب و با استفاده از برنامه ی 
Backup، از آن پوشه و پرونده های سیستمی، روی یکی از درایوهای دیسك سخت 

یا حافظه ی فلش، نسخه ی پشتیبان تهیه کنید.

ب( بازیابی)Restore( اطالعات از نسخه ی پشتیبان
در  پشتیبان که  فایل  است روي  تنها کافي  پشتیبان،  فایل  در  داده هاي ذخیره شده  بازیابي  براي 

مرحله ي قبل ساخته شده است، دوبار کلیك و مراحل انجام کار را دنبال کنید.
روش دیگر انتخاب گزینه ي Restore my files از پنجره ی شکل 1ـ2 است. توجه داشته 
باشید تنها هنگامی این گزینه ظاهر خواهد شد، که قباًل از اطالعات خود پشتیبان تهیه کرده باشید. 
با کلیك روی این دکمه، کادری به صورت شکل 9ـ2 نمایان می شود و از شما می خواهد، موارد 

بازیابی را انتخاب کنید.
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برای انتخاب پرونده های مورد نظر برای بازیابی، روی دکمه ی Browse for files کلیك 
با  انتخاب کنید.  را   Browse for folders بازیابی، دکمه ی  انتخاب پوشه ی مورد  به منظور  کنید. 

انتخاب بازیابی پرونده، کادری مانند شکل 10ـ2 ظاهر می شود.

شكل ٩ـ٢ـ انتخاب اقالم بازیابی

شكل 10ـ٢ـ انتخاب محل بازیابی
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اصلی  محل  در  پرونده ها  بازیابی   In the original location انتخاب  با  کادر  این  در 
In the following location می توانید  انتخاب گزینه ی  پشتیبان گیری انجام می شود. در صورت 
دکمه ی  روی  کلیك  با  می توانید  همچنین  کنید.  بازیابی  مشخص شده  مسیر  در  را  پرونده ها 
 Restore the files to their مسیر دلخواهی را انتخاب نمایید. عالمت دار بودن گزینه ی  Browse…

اولیه ی خود  مسیر  پرونده های موجود در زیرفهرست ها در  original subfolders سبب می شود 

بازیابی شوند.
نمایش  را  بازیابی  پیشرفت  11ـ2،  مانند شکل  کادری   Restore کلیك روی دکمه ی  با 

خواهد داد.

شكل 11ـ٢ـ پیشرفت فرایند بازیابی

تمرین
اطالعاتی را که قباًل با Backup پشتیبان گرفته اید به روش توضیح داده شده، 

بازیابی کنید.

كنجكاوی
 Change settings و Manage space در شکل 7ـ2  کلیك روی عبارت های

چه قابلیت هایی را در اختیار ما قرار می دهد؟

كنجكاوی
 Create a system پانل سمت چپ، کلیك روی عبارت  7ـ2 در  در شکل 

image چه امکانی را در اختیار شما قرار می دهد؟
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٢ـ٢ـ  بازیابی سیستم در سیستم عامل ویندوز٧
در  مي شود.  سیستم عامل  عملکرد  در  اختالل  باعث  غیرمنتظره  رویداد  یك  بروز  اوقات  گاهی 
دستگاه هاي  راه انداز  نرم افزارهاي  مانند  سیستم  کلیدي  اطالعات  است  ممکن  شرایطي  چنین 
جانبي، تنظیمات محیط سیستم عامل ویندوز و تنظیمات سفارشي کاربران از بین برود. براي رفع 
این مشکل، سیستم عامل ویندوزSystem Restore،7 را معرفی کرده است. این ابزار پرونده های 
ضمن  ابزار  این  برمی گرداند.  گذشته  مطلوب  وضعیت  به  را  ویندوز7  سیستمی سیستم عامل 
اسناد،  ایمیل ها،  )مانند،  کاربر  پرونده های  قبلی،  شده ی  ذخیره  وضعیت  به  سیستم  برگرداندن 

تصاویر و ...( را تغییر نمی دهد. 
سیستم  بازگرداندن  برای  بازیابی  برنامه ی   :)Restore Point( بازگشت  نقطه ی  تعریف 
به  وضعیت مطلوب از نقطه ی بازگشت استفاده می کند. این نقطه های بازگشت، حاوی اطالعاتی 
درباره ی تنظیمات رجیستری و دیگر اطالعات سیستمی مورد نیاز سیستم عامل می باشند. نقطه ی 
بازگشت این امکان را می دهد که بالفاصله پس از نصب سیستم عامل ویندوز و قبل از آسیب دیدن 
پرونده های آن، یك نقطه ی بازگشت ساخته شود و در زمان بروز مشکل، وضعیت سیستم عامل را 

به تاریخ نقطه ی بازگشت برگرداند.
نقطه های بازگشت به صورت خودکار توسط سیستم عامل ویندوز ایجاد می شوند. شما هم 

می توانید به صورت دستی نقطه ی بازگشت ایجاد کنید.
دو   System Restore با  ویندوز  سیستم عامل  عملکرد  و  راه اندازی  اشکال های  رفع  برای 

روش زیر وجود دارد.

System Protection :الف( روش اول
 System Protection در این روش برای ایجاد و ذخیره ی نقطه های بازگشت در رایانه، از ویژگی

استفاده می شود. 

نكته
نقطه ی  تاریخ  از  پس  که  را  راه اندازهایی  و  برنامه ها   System Restore  

بازگشت مورد نظر، نصب شده باشند نادیده می گیرد.

 برای بازکردن Recovery یکی از سه روش زیر را به کار گیرید.
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1ـ مراحل زیر را دنبال کنید:
 Start > All Programs > Accessories > System Tools > System Restore 

2ـ پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icon  مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی Recovery کلیك کنید. در پنجره ی باز شده روی 

دکمه ی Open System Restore کلیك کنید )شکل12ـ2(.

شكل 1٢ـ٢
گزینه ی  سپس  کنید.  راست  کلیك   Computer گزینه ی  روی  و  باز  را   Start منوی  3ـ 
مانند شکل  کادری  تا  کنید  کلیك   System Protection عبارت  روی  و  انتخاب  را   Properties

13ـ2 نمایان شود. هم اکنون روی دکمه ی …System Restore کلیك نمایید.

شكل 1٣ـ٢
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 برنامه ی بازیابی سیستم با نمایش کادری مانند شکل 14ـ2 شروع می شود. برای ادامه 
روی دکمه ی Next کلیك کنید.

شكل 1٤ـ٢

)شکل  می شود  داده  نشان  شما  به  شده  ایجاد  بازیابی  نقاط  از  فهرستی  مرحله  این  در   

15ـ2(. این نقاط بازیابی ممکن است به صورت خودکار توسط سیستم عامل ویندوز یا به وسیله ی 
کاربر ایجاد شده باشند.

شكل 1٥ـ٢
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 برای مشاهده ی موارد قدیمی تر در فهرست، کادر عبارت Show more restore points را 
عالمت دار کنید. کلیك روی دکمه ی Show affected programs and drivers برنامه ها و راه اندازهایی 
را که پس از عملیات بازیابی تحت تأثیر قرار می گیرند نمایش می دهد. باید نوار انتخاب را روی 

یکی از موارد ببرید و روی دکمه ی Next کلیك کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.
 در پایان، کادر تأیید مانند شکل 16ـ2 نشان داده می شود. در صورت اطمینان از انتخاب 

نقطه ی بازگشت، روی دکمه ی Finish کلیك کنید. در این مرحله، سیستم عامل دوباره راه اندازی 
خواهد شد.

پژوهش
چه  روی  13ـ2،  شکل  در  کاربر،  توسط  بازگشت  نقطه ی  ایجاد  برای  1ـ 

کلیدی باید کلیك کنید؟
2ـ دو کادر نشان داده شده در شکل 16ـ2، چه اطالعاتی در اختیار ما قرار 

می دهند؟
سیستم عامل   Control Panel پنجره ی  در   Action Center پنجره ی  از  3ـ 

ویندوز، چگونه می توان بازیابی سیستم را آغاز نمود؟

شكل 1٦ـ٢
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تمرین
تعداد نقاط بازیابی سیستم خود را که توسط سیستم عامل ویندوز7 به صورت 

خودکار ایجاد شده است، مشاهده کنید.

 System Recovery Options :ب( روش دوم
راه انداز  بخش  تعمیر  مانند  متعددی  ابزارهای  دارای   System Recovery Options برنامه ی 
را  جدی  مشکالت  وقوع  از  بعد  ویندوز  سیستم عامل  بازیابی  که  است  ویندوز  سیستم عامل 

امکان پذیر می کند. 

توجه
سیستم عامل  روي  از  سیستم  بازیافت  براي  پشتیبان  تهیه ی  مي شود  توصیه 
بدون  و  به صورت کامل  تمام قطعات سخت افزاري آن  راه انداز  ویندوز سالم که 

مشکل نصب شده است انجام شود. 

به صورت کامل نصب کنید.  نیز  را  نیاز خود  افزارهاي مورد  نرم  بهتر است  این  عالوه بر 
هم چنین در صورت نیاز به نرم افزاري خاص، مي توان آن را نیز نصب کرد تا بعد از جایگزیني 

مجبور به نصب مجدد آن نباشیم.
)System Recovery Options( گزینه های بازیابی سیستم 

برای مشاهده گزینه های بازیابی سیستم، مراحل زیر را دنبال کنید:
 Advanced را فشار دهید تا صفحه ی F8 1ـ در هنگام راه اندازی رایانه، چندین بار کلید

Boot Options باز شود. 

توجه
 اگر با وجود فشارهای متوالی کلید F8، باز لوگوی سیستم عامل ویندوز را 
این  و  راه اندازي مجدد  دوباره  را  نکردید، سیستم  مشاهده  عادی  راه اندازی  برای 

مرحله را تکرار کنید.
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سپس گزینه های پیشرفته ی راه اندازی را مانند شکل17ـ2 مشاهده می کنید. مانند شکل، 
گزینه ی Repair your computer را انتخاب کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

شكل 1٧ـ٢ـ گزینه های پیشرفته ی راه اندازی

منو  این  دید.  خواهید  شکل18ـ2  همانند  را    System Recovery Options صفحه ی  2ـ 
حاوي گزینه هاي زیر است:1

 Startup Repair. این گزینه، مشکالتی مانند خرابي یا حذف پرونده هاي سیستمي را که 

مانع راه اندازي صحیح سیستم عامل ویندوز7 می شوند برطرف مي کند.
 System Restore. این گزینه، پرونده هاي سیستمي سیستم عامل ویندوز را به یك نقطه ی 

بازگشت سالم باز مي گرداند. اگر این گزینه را انتخاب کنید، عمل بازیابي را نمي توانید خنثي٢ 

1ـ ممکن است شرکت سازنده ی رایانه System Recovery Options را سفارشي یا ابزار دیگري را در لوح فشرده جایگزین 

آن کرده باشد. اطالعاتي را که به همراه رایانه دریافت کرده اید بررسي یا به وب گاه شرکت سازنده مراجعه کنید.

undo ـ2
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شكل 1٨ـ٢ـ گزینه های بازیابی سیستم

و  می دهد  نشان  را  آنها   System Restore برنامه  متعدد،  بازیابی  نقاط  وجود  صورت  در  کنید. 
می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.

 Windows Complete PC Restore. پیش از آن که بتوانید از این گزینه بهره بگیرید باید 

Image سیستم یك نسخه ی پشتیبان از پارتیشن حاوي  Image از سیستم تهیه کرده باشید.  یك 
سیستم عامل ویندوز است و برنامه ها و داده هاي کاربر، مانند سندها، عکس ها، و موسیقي را نیز 

در   بر    مي گیرد.
لحاظ وجود  به  را  رایانه  حافظه ی  گزینه،  این   .Windows Memory Diagnostic Tool  

مشکل یا وجود مانع در راه اندازی صحیح، بررسي مي کند.
 Command Prompt. کاربرانی که با دستورات فرمان آشنایی دارند مي توانند با انتخاب 

این گزینه، اشکاالت راه اندازی سیستم را رفع نمایند.
3ـ بعد از انتخاب  Startup Repair ، این ابزار با نمایش کادری مانند شکل19ـ2، رایانه را 
براي کشف و تعمیر اشکاالت راه اندازي سیستم عامل ویندوز7 بررسي مي کند. در پایان بررسی 
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شكل 1٩ـ٢ـ كادر گزینه های پیشرفته ی راه اندازی

روی دکمه ی Next کلیك کنید.
4ـ هنگامی که Startup Repair  سعي می کند اشکاالت راه اندازی را برطرف کند، ممکن 
است بسته به نوع خطا، پیام های متفاوتی را نشان دهد و در صورت لزوم ممکن است رایانه را براي 
انجام تعمیرات، راه اندازي مجدد کند. در پایان کادری مانند شکل20ـ2 نمایش داده می شود. 
مي توانید روي لینكClick here for diagnostic and repair details کلیك کنید تا خالصه اي از 

جزئیات تعمیرات را مشاهده کنید. در پایان روي دکمه ی Finish کلیك کنید.

شكل ٢0ـ٢ـ پایان تعمیر اشكاالت راه اندازی
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5ـ رایانه را راه اندازی مجدد کنید تا به صفحه ی ورودي سیستم عامل ویندوز 7  برگردید.

نكته
 System Recovery Options می توانید یك دیسك تعمیر سیستم حاوي منوي
 Create a system repair بسازید. برای این منظور از پنجره ی شکل 7ـ2، گزینه ی

disc را انتخاب کنید.

)Windows Easy Transfer( ٣ـ٢ـ انتقال ساده سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل ویندوز7 دارای امکانی برای انتقال سریع و آسان پرونده ها و تنظیمات از یك رایانه 
مانند حساب های  مواردی  انتقال  امکان  گام به گام  به صورت  برنامه  این  است.  دیگر  رایانه ی  به 

کاربری، مستندات، فهرست عالقه مندی های وب و ... را به رایانه ی جدید فراهم می آورد. 
برای دسترسی به  پنجره ی Windows Easy Transfer می توانید از دو   روش زیر  استفاده نمایید:

1ـ در منوی Start، عبارت Easy Transfer را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید 
Enter را فشار دهید.

2ـ پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icon  مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی Backup and Restore کلیك کنید )شکل 7ـ2(. 

سپس از پانل سمت چپ گزینه ی )Windows Easy Transfer( را انتخاب کنید.
به مرحله ی بعد  21ـ2 نمایان می شود. برای رفتن  برنامه مانند شکل  هم اکنون کادر اول 

روی دکمه ی Next کلیك کنید. 

شكل ٢1ـ٢
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درخواست  شما  از  و  می شود  داده  نمایش  22ـ2  شکل  مانند  کادری  مرحله،  این  در   

اطالعات  انتقال  به  مربوط  یك  شماره ی  روش  کنید.  تعیین  را  اطالعات  انتقال  روش  می شود، 
به وسیله ی کابل است. در صورتی که می خواهید اطالعات را به وسیله ی اتصال شبکه به رایانه ی 
دیگر انتقال دهید، روش شماره ی دو را انتخاب کنید. روش شماره ی سه به شما امکان می دهد 
انتقال دهید. روی  یا دیسك سخت خارجی1  به وسیله ی حافظه ی فلش  را  نظر  اطالعات مورد 

گزینه ی شماره ی 3 دوبار کلیك کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

External Hard Disk ـ1

3ـ مقصد 2ـ مبدأ   

شكل ٢٢ـ٢

یا   )old computer( قدیمی٢  رایانه ی  فعلی  رایانه ی  که  کنید  تعیین  باید  مرحله  این  در   

وارد  تا  کنید  کلیك   2 شماره ي  گزینه ی  روی  )شکل23ـ2(.  است   )new computer( جدید٣ 
مرحله ی بعد شوید.

بررسی  انتقال  موارد  و  می شود  داده  نمایش  24ـ2  مانند شکل  کادری  مرحله  این  در   

می شود. 
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شكل ٢٣ـ٢

شكل ٢٤ـ٢
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شكل ٢٥ـ٢

برای نمایش موارد انتقالی باید چند لحظه صبر کنید تا کادری مانند شکل25ـ2 نمایان شود.
نمایید  انتخاب  دلخواه  به  را  انتقالی  موارد  Customize می توانید  با کلیك روی گزینه ی 

)شکل 26ـ2(.

شكل ٢٦ـ٢
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 بعد از تعیین موارد انتقالی و کلیك روی دکمه Next، کادر دریافت گذرواژه مانند شکل 
27ـ2 نمایش داده می شود. در صورتی که تمایلی به رمزدار کردن پرونده ی انتقال ندارید، آن را 

خالی رها و روی دکمه ی Save کلیك کنید.

شكل ٢٧ـ٢

 در این مرحله، کادر ذخیره ی پرونده ی انتقال مانند شکل 28ـ2 ظاهر می شود. در این 

کادر می توانید نام پرونده ی  انتقال )با پسوند MIG( و مکان ذخیره آن را تعیین کنید.

شكل ٢٨ـ٢
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شكل ٢٩ـ٢

در پایان کادری مانند شکل 29ـ2 نمایش داده می شود.
انتقالی روی حافظه ی فلش، کافی است  پرونده ی حاوی اطالعات  از ذخیره کردن  بعد 
همین مراحل را روی رایانه ی مقصد نیز تکرار کنید با این تفاوت که در مرحله ی نشان داده شده 

در شکل 23ـ2، گزینه ی اول را انتخاب نمایید.

تمرین
با روش توضیح داده شده و با راهنمایی هنرآموز، اطالعات رایانه ی خود را 
به رایانه ی دیگر منتقل کنید. رمز عبور دلخواهی را برای پرونده ی انتقال انتخاب 

کنید.

كنجكاوی
بر  حسب  قبل  تمرین  در  شده  ایجاد  انتقال  پرونده ی  اندازه ی  کنید  بررسی 

بایت چقدر است؟
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٤ـ٢ـ بهنگام سازي خودكار سیستم عامل ویندوز٧
بخش  است.  بهبود  و  اصالح  در حال  دائماً  مایکروسافت  توسط شرکت  ویندوز7  سیستم عامل 
با این حال نوع دیگري از  عمده ي این اصالحات به صورت بسته هاي خدماتي ارائه مي شوند.1 
بهنگام سازي نیز وجود دارد که به صورت اینترنتي انجام مي شود. بهنگام سازي اینترنتي فقط براي 
نسخه هاي معتبر و به ثبت رسیده ی )Registered( سیستم عامل ویندوز امکان پذیر است. در زمان 
بررسي  را  مایکروسافت  سایت  در  موجود  تغییرات  آخرین  سیستم عامل  اینترنتي،  بهنگام سازي 

مي کند و در صورت لزوم، اصالحات ضروري را در سیستم عامل به وجود مي آورد.
استفاده   Windows Update به نام  برنامه اي  از  ویندوز7،  سیستم عامل  بهنگام سازي  براي 
می کنیم. این برنامه جدیدترین تغییرات را در سیستم عامل اعمال مي کند. مي توان عمل بهنگام سازي 
را به صورت خودکار نیز انجام داد تا در صورت فراموش شدن، با  اتصال به اینترنت، این کار 
توسط برنامه ی فوق به صورت زمان بندي شده انجام شود. براي تنظیم اجراي خودکار عملیات 

بهنگام سازي، مراحل زیر را دنبال کنید:
1ـ پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز را باز کنید و گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icon  مشاهده کنید. سپس روی گزینه ی System کلیك کنید. سپس از پانل سمت چپ 

گزینه ی Windows Update را انتخاب کنید. روش دیگر تایپ دستور Windows Update در کادر 
جستجو و اجرا از منوی Start و فشار کلید Enter است.

2ـ در این مرحله کادری مانند شکل 30ـ2 ظاهر خواهد شد. به خاطر داشته باشید، نسبت به 
وضعیت بهنگام بودن سیستم عامل ویندوز رایانه، وضعیت نمایش این پنجره متفاوت خواهد بود.

1ـ توضیح کامل بسته های خدماتی )Service Pack( و استفاده از آن را در کتاب سیستم عامل جلد اول مشاهده کردید.
Windows Update شكل ٣0ـ٢ـ پنجره ی
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گزینه های قابل انتخاب در پانل سمت چپ به شرح زیر است:
قرار  بررسی  به روز  رسانی مورد  برای   Check for updates: وضعیت سیستم عامل ویندوز7 

می گیرد. در صورتی که به روز رسانی نیاز داشته باشد در کادر سمت راست موارد به  روز  رسانی نمایش 
داده می شود. الزم به ذکر است قبل از اجرای این گزینه باید از اتصال به اینترنت مطمئن باشید.

 Change settings: با کلیك روی این عبارت، پنجره ای مانند شکل 31ـ2 ظاهر می شود 

که در آن می توان چگونگی نصب موارد بهنگام سازی را انتخاب کرد.

شكل ٣1ـ٢

در این پنجره مي توان زمان بندي نصب موارد بهنگام شده ی جدید را انجام داد. به عنوان 
مثال، در شکل 31ـ2 زمان نصب بهنگام سازي سیستم به صورت روزانه و در ساعت 3 بعدازظهر 

تنظیم شده است.

كنجكاوی
با کلیك روی فلش نشان داده شده در شکل، عملکرد سایر گزینه های قابل 

انتخاب از لیست را توضیح دهید.

 View update history: لیست موارد به روزرسانی شده در سیستم عامل ویندوز7 را نشان 

می دهد.
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تمرین
آیا تنظیمات بهنگام سازی سیستم عامل ویندوز در رایانه ی شما فعال است؟ 

چگونه می توان آن را غیر فعال نمود.

پژوهش
با مراجعه به راهنماي سیستم عامل و مطالعه ی سایر منابع، عملکرد گزینه های 

View update history را توضیح دهید.

٥ـ٢ـ افزودن افزونه های جدید به سیستم عامل ویندوز٧
افزونه1 قطعه برنامه ای است که برای افزایش یا بهبود یك قابلیت و امکان سیستم عامل به آن اضافه 
می شود. افزونه های سیستم عامل ویندوز7 را می توان از وب گاه شرکت مایکروسافت دریافت و 

به سیستم عامل اضافه کرد. در ادامه کاربرد یکی از افزونه ها توضیح داده شده است.
 ISO Recorder افزونه ی 

 DVD یا   CD فشرده ی  لوح  ٢ISO روی  پرونده های  نوشتن  برای  می توانید  افزونه  این  از 
استفاده کنید. این پرونده ها را می توانید از اینترنت دریافت یا با استفاده از نرم افزارهای نوشتن 
مانند  و  راست  کلیك   ISO پرونده ی  روی  افزونه،  این  نصب  از  بعد  کنید.  ایجاد   ٣ CD روی 

شکل32ـ2 روی گزینه ی Copy image to CD  کلیك کنید. 

onsـAdd ـ1

2ـ پرونده ی ISO حاوی اطالعات فشرده ای است که می تواند بدون تغییر روی لوح فشرده نوشته شود.

Nero - Clone CD,... 3ـ مانند

ISO شكل٣٢ـ٢ـ منوی میانبر كلیک راست روی پرونده ی
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سپس یك لوح فشرده را در درایو مربوطه قرار دهید و مراحل نوشتن روی لوح فشرده را 
که با شکل 33ـ2 شروع می شود، دنبال کنید.

شكل٣٣ـ٢ـ شروع برنامه ی نوشتن پرونده ی ISO در لوح فشرده

٦ـ٢ـ رجیستری )Registry( سیستم عامل ویندوز٧
اگر کارت گرافیك رایانه را عوض کنید، سیستم عامل ویندوز در شروع به کار بعدی خود، از 
کجا تشخیص خواهد داد که به جای راه انداز قبلی، باید از راه انداز جدید استفاده کند؟ به عبارت 
دیگر، چگونه سیستم عامل، پارامترها و تنظیم های مختلفی را که انجام داده اید یا برای سیستم شما 

مناسب است، به خاطر می سپارد؟
اطالعات  ویندوز7،  سیستم عامل  دارد.  قرار  سیستم  رجیستری  در  توانمندی،  این 
بانك  این  در  می کند.  نگهداری  رجیستری  به نام  اطالعاتی  بانك  درون  را  خود  پیکربندی 
آنها صورت گرفته  تنظیماتی که روی  و  اجزای سخت افزاری سیستم  اطالعاتی، مشخصات 
آن  از  رجیستری  برنامه ی  ایجاد  انگیزه ی  که  گفت  می توان  می شود.  نگهداری  است،  شده 
جایی شروع شد که کاربران سیستم عامل Ms-Dos عماًل هیچ گونه اختیاری در انجام تنظیمات 
منظورسه  این  به  بود.  رجیستری  دارای  هم    Ms-Dosسیستم عامل البته  نداشتند.  سیستم عامل 
و   Ms-Dosوجود داشتند که سیستم عامل  MsDos.sysو Autoexec.bat Config.sys پرونده ی 
برنامه های کاربردی، تنظیماتی مانند اختصاص دادن Buffer یا تعریف CD Rom و غیره را در 

این پرونده ها ثبت می کردند. در واقع این سه پرونده نقش رجیستری را ایفا می کردند.
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این  در  شد.  عرضه  مایکروسافت  شرکت  به وسیله ی   Win3X کاری  محیط   Dos از  بعد 
محیط پرونده هایی با پسوند  ini که مهم ترین آنها Control.ini و System.ini و Win.ini بودند، 

وظیفه ی رجیستری را برعهده داشتند.
نسل سوم رجیستری با روی کار آمدن سیستم عامل Windows 9X ارایه شد. سیستم عامل  های 
9X، عالوه بر داشتن پرونده هایWin3X از دو پرونده ی دیگر به نام های User.dat و System.dat نیز 

استفاده می کردند.   البته اگر رایانه ی   شما   عضو  یك  شبکه  است،  پرونده ی دیگری به نام Config.pol نیز 
 )Hidden( و مخفی )System(سیستمی ،)Read Only(وجود دارد. این پرونده ها، از نوع فقط خواندنی

هستند و در شاخه ی اصلی سیستم عامل ویندوز قرار دارند. 
رجیستری در سیستم عامل ویندوز7 دارای پرونده1 هایی است که مشخصات محیطی هر 
کاربر )مانند تنظیمات شخصی و برنامه های نصب شده ی آن ها( را در خود نگهداری می کند. در 
این بانك اطالعاتی، مجموعه ای از فیلدها به همراه مقادیرشان به صورت طبقه بندی شده و سلسله 

مراتبی نگهداری می شود. این ساختار همانند ساختار سلسله مراتب درختی پوشه ها است.

تعریف رجیستری
برخالف پرونده های ini و پرونده هایی نظیر Autoexec.bat و Config.sys که از نوع متنی بودند 
و می توانستید به راحتی آن ها را باز کنید و بخوانید، پرونده های رجیستری به صورت دودویی 
تایپ  افزار  نرم  یك  با  را  پرونده ها  این  نمی توان  دیگر  دلیل  همین  به  هستند.  یك(  و  )صفر 
معمولی مانند Notepad خواند یا محتویات آنها را تغییر داد. خوشبختانه، برای حل این مشکل، 
شرکت مایکروسافت یك نرم افزار جانبی تحت عنوان Registry Editor در سیستم عامل ویندوز 
این  به  می کند.  آسان  بسیار  را  رجیستری  پرونده های  ویرایش  و  مشاهده  که  است  داده  قرار 
ترتیب کاربران این امکان را خواهند داشت که در صورت نیاز یا آسیب دیدن سیستم، مقادیر 
تنظیم شده ی فیلدها را تغییر دهند. البته در اغلب مواقع نیازی به انجام این کار نیست و دستکاری 
برای  می باشد.  آنها  محتویات  از  کامل  آگاهی  داشتن  نیازمند  ویندوز  سیستم عامل  رجیستری 
مشاهده و ویرایش محتویات رجیستری از برنامه ای به نام Regedit استفاده می شود. برای اجرای 
 Start را در کادر جستجو و اجرا از منوی Regedit برنامه ی ویرایشگر رجیستری ویندوز عبارت
34ـ2 را مشاهده  Enter را فشار دهید. بدین ترتیب محیطی شبیه به شکل  تایپ کنید و کلید 

خواهید کرد.

Profile ـ1
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توجه
اگر اطالعات کافی در مورد قسمتی از رجیستری ندارید، هیچ گاه آن را تغییر 
 Regedit.exe ندهید، زیرا هر تغییری در رجیستری سریعاً اعمال خواهد شد و برنامه ی

هیچ گونه تأییدی از کاربر نخواهد گرفت.

 همان طور که در شکل 34ـ2 مشاهده می کنید، پنجره ی ویرایشگر رجیستری از دو قسمت، 
که آنها را پانل چپ و راست می نامیم، تشکیل شده است. در پانل چپ، پوشه ها نمایانگر کلیدها 
زیرکلید  وجود  نشان دهنده ی  کلیدها،  کنار  در  کوچك  فلش  عالمت  وجود  هستند.   )Keys(
انتخاب می کنید، مقدار  با کلیك بر روی آن  )SubKey( برای آن کلید است. وقتی کلیدی را 
نسبت داده شده به آن در پانل سمت راست نمایش می یابد. در پانل چپ تعدادی سرشاخه وجود 
دارند که به آنها کلیدهای از پیش تعریف شده1 گویند. هریك از کلیدهای از پیش تعریف شده 
در واقع دربرگیرنده ی بخشی از تنظیمات سیستم هستند. در پنجره ی سمت چپ یك ریشه به نام 
در  شده  ذخیره  اطالعات  از  بخشی  هرکدام  که  دارند  وجود  اصلی  شاخه ی  پنج  و   Computer

رجیستری را نگهداری می کنند. در جدول 1ـ2 به هریك اشاره ای کوتاه شده است.

Predefined Key ـ1

)Regedit شكل٣٤ـ٢ـ پنجره ی ویرایشگر رجیستری )محیط
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جدول 1ـ٢ـ گروه بندی پوشه ها در رجیستری سیستم عامل ویندوز٧

پوشه )كلید از پیش 
تعریف شده(

محتویات

HKEYـCLASSESـROOT

این بخش حاوی اطالعات تناظر پسوند پرونده ها و سایر تنظیمات سیستم عامل 
ویندوز است که سبب می شود وقتی پرونده ای را با استفاده از کاوشگر ویندوز 

باز می کنید، برنامه ی مرتبط به درستی اجرا شود.

HKEYـCURRENTـUSER

در برگیرنده ی اطالعات پیکربندی کاربری است که در حال حاضر به سیستم 

وارد شده است )Log on(. این اطالعات شامل پوشه ی کاربر، تنظیمات رنگ 

محیط و تنظیمات Control Panel است. این اطالعات مانند پرونده ی کاربر 
قابل مراجعه است.

HKEYـLOCALـMACHINE
سیستم  در  کاربر  هر  که  است  ویژه ای  پیکربندی  اطالعات  برگیرنده ی  در 

اعمال کرده است.

HKEYـUSERS
 HKEYـCURRENT .شامل ریشه ی پرونده ی همه ی کاربران روی رایانه است

- USER یکی از زیرکلیدهای این کلید از پیش تعریف شده است.

HKEYـCURRENTـCONFIG
به وسیله ی  شناخته شده  پیکربندی سخت افزار  در خصوص  اطالعاتی  شامل 

سیستم عامل ویندوز7 در هنگام راه اندازی است.

در رجیستری سه نوع متغیر وجود دارد که عبارت اند از: String, Dword و Binary که هر یك 
از آنها در شرایط خاصی استفاده می شوند. این متغیرها درگروه های زیر طبقه بندی می شوند:

اغلب  می کند.  ذخیره  را  خام  دودویی  داده های  متغیر،  نوع  این   :REG–BINARY  

اطالعات سخت افزاری در این نوع متغیر ذخیره می شود. در ویرایشگر رجیستری نمایش این نوع 
متغیر به صورت اعداد در مبنای هگزا دسیمال نیز وجود دارد.

برای  هم چنین  و  چهاربایتی  داده های  نمایش  برای  متغیر  نوع  این   :REG–DWORD  

ذخیره کردن مقادیر منطقی درست یا غلط)FALSE OR TRUE( به کار می رود، بدین ترتیب که 
این،  عالوه بر  می شود.  استفاده  یك  از  درست  نمایش  برای  و  صفر  عدد  از  غلط  نمایش  برای 
برای نگهداری پارامترهای گرداننده ی دستگاه ها و سرویس دهنده ها از این نوع پارامتر استفاده 
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می کنند. این نوع داده ها در REGEDIT32 به صورت باینری، هگزا و دسیمال قابل نمایش است.

پرونده های Hive چه پرونده هایی هستند؟
به بخشی از رجیستری که بر روی دیسك سخت ذخیره می شود و به صورت یك پرونده است، 
پرونده ی Hive می گویند. در واقع می توان ساختار درختی رجیستری را به تعدادی کندو )همانند 
زیرکلیدها  کلیدها،  از  بدنه ای گسسته  واقع  در  کندو  کرد. یك  تقسیم  عسل(  زنبور  کندوهای 
یك  می شوند.  دسته بندی  یکدیگر  درکنار  رجیستری  سطح  باالترین  در  که  است  اطالعاتی  و 
 Hive پشتیبانی می شود. به طور پیش فرض، اکثر پرونده های .log به وسیله ی یك پرونده ی Hive

)نظیر Defualt ،Sam ،Security و System( در مسیر SystemRoot%\System32/Config% ذخیره 
می شوند. برای مشاهده ی کلیه ی پرونده های Hive می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

HIKEY–LOCAL–MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist

نحوه ی ساختن یک كلید در زیركلیدهای دیگر
برای ساختن یك زیرکلید می توانید بر روی پوشه ی موردنظر کلیك راست کنید و وارد منوی 
 NewValueرا انتخاب کنید و سپس نام موردنظر را به جای Key شوید. هم اکنون گزینه ی New

تایپ و با فشار کلید Enter، آن را تأیید کنید.

چند تغییر آزمایشی
از  نمونه  تنظیمات در رجیستری، قصد داریم چند  تغییر  بهتری از چگونگی  برای داشتن درک 
تغییرات آزمایشی را بررسی کنیم. برای انجام صحیح این تنظیمات، به بزرگ یا کوچك بودن 

اسم ها توجه کنید. در صورت نبودن پرونده یا پوشه، آن را خودتان درست کنید.
Aero Peek نمونه ی 1 : افزایش سرعت نمایش میزكار در

Aero Peek یکی از پیشرفت های نمایشی سیستم عامل ویندوز 7 است. وقتی ماوس را روی 

دکمه ی Show Desktop  از نوار ابزار نگه می دارید1، به طور موقت تمام پنجره ها شفاف می شود. 
با تنظیمات پیش فرض ، تقریباً یك ثانیه تمام طول می کشد تا این افکت عمل کند. با تغییر زیر 

می توان این شفافیت را بالدرنگ کنید. برای انجام این کار کلید زیر را بیابید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\

Explorer\Advanced
1ـ سمت راست نوار ابزار )هم جوار با تاریخ و ساعت(
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 New سپس روی یك ناحیه ی خالی در ستون سمت راست کلیك کنید و از منوی میانبر
 Desktop 32( را اضافه کنید. در این فیلد، نامbit-Value( DWORD  یك کلید جدید از نوع
Live Preview Hover Time را وارد کنید. به طور پیش فرض، سیستم عامل ویندوز مقدار )0( 

را به آن اختصاص می دهد که میزان مکث مورد نظر است. رایانه را راه اندازی مجدد کنید. 
اکنون اگر ماوس روی دکمه ی Show Desktop مکث کند، شفافیت با سرعت بیشتری انجام 

می شود.
سیستم عامل   Shut down در  رایانه  خاموش كردن  سرعت  افزایش   :٢ نمونه ی 

ویندوز٧
هنگامي که رایانه با Shut down سیستم عامل ویندوز7 خاموش می شود، پیامي به همه ي 
برنامه ها و سرویس های در حال اجرا ارسال مي کند و خاموش شدن رایانه را به آنها اطالع مي دهد 
ثانیه طول مي کشد.   20 تأیید گاهي  براي دریافت  انتظار  این زمان  و منتظر پاسخ آنها مي ماند. 
می توان با اعمال تغییراتی در رجیستري، مدت زمان خاتمه ی برنامه ها را کوتاه تر کرد. برای این 

منظور کلید زیر را بیابید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Wait To Kill App Time دو  بار کلیك کنید.  متغییر  پانل سمت راست، روی  سپس در 
برنامه هاي در حال اجرا، در هنگام خاموش شدن  از  پاسخ  براي دریافت  انتظار  متغیر زمان  این 
سیستم عامل ویندوز را تعیین مي کند. مقدار پیش فرض این متغیر، 12000 میلي ثانیه )12 ثانیه( 
است. مقدار آن را به دلخواه تغییر دهید )به عنوان مثال5000( . در پایان روی OK کلیك کنید 

تا تغییرات اعمال شود و رایانه ي خود را از نو راه اندازي کنید.
نمونه ی ٣: غیرفعال )مخفي(كردن درایوها در كاوشگر سیستم عامل ویندوز

وقتي کاوشگر سیستم عامل ویندوز را با دوبار کلیك روي نشانه ی Computer باز می کنید 
مي توانید تمام درایوهاي موجود در رایانه ی خود را مشاهده کنید. براي مخفي کردن این درایوها، 

کلید زیر را بیابید:
KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

سپس  کنید.  ایجاد   Explorer به نام  جدیدی  کلید  و  راست  کلیك   Policies کلید  روی 
متغیر  این  مقدار  کنید.  ایجاد   NoDrives به نام   DWORD (32 bit) Value نوع  از  کلید جدیدی 
رایانه ي  و  شود  اعمال  تغییرات  تا  کنید  کلیك   OK روی  پایان  در  دهید.  تغییر   3FFFFFFبه را 
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خود را از نو راه اندازي کنید. مشاهده خواهید کرد که هیچ یك از درایوهاي رایانه در کاوشگر 
سیستم عامل ویندوز نشان داده نمي شوند.

توجه
با حذف متغیر NoDrive از مسیر ذکر شده، تغییرات را به حالت اول برگردانید.

تمرین
با مطالعه ی سایر منابع و با کمك هنرآموز خود سعی کنید تغییرات دیگری 

را در رجیستری رایانه اعمال کنید. به عنوان مثال:
الف( پیام نمایشي در کادر ورود)Log on( سیستم عامل ویندوز را از حالت 

پیش فرض به مقدار جدید دیگری تغییر دهید.
 Internet مرورگر  اینترنتی  خانگی  )Home page(   برنامه ی  صفحه ی  ب( 

Explorer را به نشانی دلخواه دیگری تغییر دهید.

مشاهده ی تغییرات ایجاد شده در رجیستری
در سیستم عامل ویندوز7، برای این که بتوان تغییرات ایجاد شده را سریعاً مشاهده کرد، سه کلید

پنجره ی  از  کنید.  انتخاب  را   Task Manager گزینه ی  و  دهید  فشار  هم زمان  را   Alt+Ctrl+Del

ظاهر شده، زبانه ی Process را انتخاب و از پردازه های در حال اجرا، Explorer را انتخاب و روی 
بسته خواهد شد.  ویندوز  اکنون کاوشگر سیستم عامل  End Process کلیك کنید. هم  دکمه ی 
 Explorer کلیك کنید. عبارت New Task را انتخاب و روی دکمه ی Application سپس زبانه ی
را در کادر مربوطه تایپ و روی دکمه ی OK کلیك کنید تا برنامه ی کاوشگر دوباره راه اندازی 
تغییرات،  از  بعضی  در  که  باشید  داشته  توجه  کنید.  مشاهده  را  تغییرات  می توانید  اکنون  شود. 
تنها راه اعمال تغییرات، راه اندازی مجدد سیستم یا  راه اندازی دوباره ی کاوشگر مؤثر نیست و 

Log off است.

بازگرداندن رجیستری به حالت قبل
بازگرداندن رجیستری به حالت قبل را بازیابی رجیستری گویند. بازیابی رجیستری بستگی به این 
دارد که براساس کدام یك از سه روش از پیش گفته، از آن نسخه ی پشتیبان تهیه کرده باشید. 
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اگر هیچ نسخه ی پشتیبانی در اختیار ندارید، باز هم می توانید رجیستری را به حالت قبل درآورید. 
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1ـ سیستم را از نو راه اندازی )Restart(کنید.
گزینه های   F8 کلید  مکرر  فشار  با  ویندوز،  سیستم عامل  لوگو  شدن  نمایان  از  قبل  2ـ 
 Last Known Good پیش از راه اندازی سیستم عامل نمایان خواهد شد )شکل 17ـ2(. گزینه ی 
Enter را  انتخاب کنید و کلید  از کلید های جهت نما  استفاده  با  Configuration (Advanced) را 

فشار دهید.
بعد  انتخاب کنید.  را  نظر  از کلیدهای جهت نما، سیستم عامل مورد  استفاده  با  3ـ مجدداً 
شما،  تغییرات  از  قبل  صحیح،  پیکربندی  آخرین  با  ویندوز7  سیستم عامل  مجدد،  راه اندازی  از 

راه اندازی خواهد شد.

پاک سازی رجیستری
حتماً تا به حال پس از نصب یا حذف برنامه های مختلف بر روی سیستم خود، با مشکل سرعت 
پایین بارگذاری سیستم عامل ویندوز7 مواجه شده اید. در واقع علت اصلی آن، باقی ماندن برخی 
از پرونده ها و تنظیمات مربوط به برنامه های حذف شده در سیستم است که با Uninstall به طور 
کامل از بین نمی روند. این امر سبب افزایش بی دلیل حجم رجیستری می شود. برنامه های متعددی 
برای پاک سازی رجیستری سیستم عامل ویندوز7 وجود دارد که با جستجو در اینترنت می توانید 

آنها را پیدا و بعد از دریافت، استفاده کنید.1 

پژوهش
برنامه های  از  تعدادی  منابع دیگر،  به  یا دسترسی  اینترنت  با جست وجو در 

پاک سازی رجیستری را پیدا و آنها را در کالس بررسی کنید.

)Export و Import( انتقال تنظیمات رجیستری
ویرایشگر رجیستری ویندوز دارای امکاناتی برای ذخیره و بازگردانی محتویات رجیستری به یك 
پرونده ی متنی با پسوند REG است. این قابلیت امکان تهیه ی نسخه ی پشتیبان از رجیستری قبل از 

انجام تغییرات را در اختیار شما قرار می دهد. 

1ـ از آن جمله می توان به Registry Mechanic و Registry Booster اشاره کرد.



51

برای انتقال رجیستری به یك پرونده )Export(، از منوی File در برنامه ی Regedit، گزینه ی 
…Export را انتخاب کنید. هم اکنون کادر محاوره ای Export Registry File مانند شکل 35ـ2 

نمایان می شود. در این کادر می توانید پوشه و نام ذخیره ی رجیستری را مشخص کنید. در محل 
مشخص شده با عدد یك، نام پرونده ی مورد نظر برای ذخیره ی رجیستری را وارد کنید. سپس 

روی دکمه ی Save کلیك کنید تا پرونده ی مورد نظر ایجاد شود.

شكل ٣٥ـ٢ـ كادر محاوره ای انتخاب پرونده برای Export رجیستری

كنجكاوی
امکان  با  ویندوز،  رجیستری  از  خاصی  کلیدهای  از  تنها  می توان  چگونه 

Export نسخه ی پشتیبان تهیه کرد.

تمرین
با قابلیت Export در برنامه ی Regedit سیستم عامل ویندوز7، یك نسخه ی 

پشتیبان از کل رجیستری تهیه کنید. اندازه ی این پرونده چند مگابایت است؟
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انتقال رجیستری از یك پرونده )Import(، سبب جایگزین شدن محتویات کلیدهای موجود 
در پرونده در رجیستری ویندوز می شود. برای انجام این کار، در برنامه ی Regedit، روی منوی 
File کلیك و گزینه ی Import را انتخاب کنید. کادر محاوره ای Import Registry File نمایان 

می شود. در این کادر، نام پرونده ی مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ی Open کلیك کنید تا 
محتویات جدید رجیستری موجود در پرونده ی انتخابی، جایگزین محتویات جاری گردد.
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خالصه ی فصل
قرار دارند؛ سیستم عامل  رایانه، همیشه در معرض آسیب و خرابی  اینکه، داده ها در  به  با توجه 
ویندوز7 ابزارهایی به نام Backup و Restore  را برای تهیه ی نسخه ی پشتیبان از اطالعات و بازیابی 
آنها ارائه نموده است. برای شروع فرایند تهیه ی پشتیبان،  در منوی Start، عبارت Backup را در 
کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. ابزار تهیه ی نسخه ی پشتیبان برنامه ی 
ویزارد را با پرسیدن تعدادی سؤال هدایت می کند. بازیابی اطالعات از پرونده می تواند به سادگی 

با دوبار کلیك روی پرونده ی پشتیبان انجام شود.
به وضعیت  را  سیستم عامل  می تواند  است که  امکانی   )System Restore( سیستم  بازیابی 
مطلوب گذشته برگرداند. برای انجام این کار سیستم عامل ویندوز7 از نقطه ی بازگشت استفاده 
می کند. دو روش بازیابی سیستم در این فصل تشریح شد. یکی از این روش ها استفاده از گزینه های 

بازیابی سیستم )System Recovery Options( است. 
سیستم عامل ویندوز7 دارای امکانی به نام )Windows Easy Transfer( برای انتقال سریع و 
آسان پرونده ها و تنظیمات از یك رایانه به رایانه ی دیگر است. این برنامه به صورت گام به گام، 
رایانه ی  به  را  و...  لیست عالقه مندی های وب  مانند حساب های کاربری،  انتقال مواردی  امکان 
جدید فراهم می آورد.  برای شروع این برنامه در منوی Start، عبارت Easy Transfer را در کادر 
جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. سپس باید مراحل را مرحله به مرحله دنبال 

کنید.
شرکت مایکروسافت دائماً در حال بهبود و اطالح سیستم عامل ویندوز است. برای بهنگام 
براي  کرد.  استفاده  خودکار  بهنگام سازي  ویژگی  از  می توان  ویندوز،  سیستم عامل  داشتن  نگه 
تنظیم اجراي خودکار عملیات بهنگام سازي دستور Windows Update در کادر جستجو و اجرای 
بهنگام سازی  برای  برنامه دارای گزینه هایی  این  را فشار دهید.   Enter تایپ و کلید   Start منوی 

خودکار سیستم عامل ویندوز با اتصال به اینترنت می باشد.
اضافه  به آن  امکانات سیستم عامل  بهبود  یا  افزایش  برای  است که  برنامه ای  قطعه  افزونه 
می شود. افزونه های سیستم عامل ویندوز7 را می توان از وب گاه شرکت مایکروسافت دانلود و به 
سیستم عامل اضافه کرد. به عنوان مثال با افزونه ی ISO Recorder  می توانید پرونده های ISO را 

روی لوح فشرده CD یا DVD بنویسید.
رجیستری سیستم عامل ویندوز را می توان یك بانك اطالعاتی سیستمی در   نظر گرفت که 
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اطالعات پیکربندی سیستم عامل ویندوز به صورت طبقه بندی شده درون آن نگهداری می شود. 
Regedit.exe به محتویات رجیستری دست یابند و  به نام  کاربران می توانند به وسیله ی برنامه ای 
در صورت لزوم آن را دستکاری کنند. ساختار کلیدها در رجیستری به همراه چند تغییر نمونه در 

این فصل ارایه شد.
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خودآزمایی 
1ـ استفاده از امکان پشتیبان گیری و بازیابی سیستم عامل ویندوز7 (Backup and Restore) چه 

مزیتی نسبت به نسخه برداری معمولی از پرونده ها دارد؟
٢ـ چگونه می توان پشتیبان گیری از سیستم عامل ویندوز را زمان بندی کرد؟

٣ـ هدف از بازیابی سیستم چیست؟ نقطه ی بازگشت چه نقشی در بازیابی سیستم عامل دارد؟
٤ـ  چگونه می توان لیست نقاط بازگشت را برای بازیابی سیستم مشاهده کرد؟

ـ  انتقال ساده سیستم عامل ویندوز(Windows Easy Transfer) چه مواردی را می تواند از یك  ٥
رایانه به رایانه ی دیگر انتقال دهد؟

مطلع  ویندوز  سیستم عامل  در  بهنگام سازی خودکار  قابلیت  بودن  فعال  از  می توان  چگونه  ـ   ٦
شد؟

ـ  چرا  وجود رجیستری در سیستم عامل ویندوز نیاز است؟ برای مشاهده و ویرایش محتویات  ٧
رجیستری در سیستم عامل ویندوز 7 از چه برنامه ای می توان استفاده کرد؟

AllReg.txt در میز کار  به نام  ـ  اطالعات رجیستری رایانه ی خود را درون یك پرونده متنی  ٨
سیستم عامل ویندوز ذخیره کنید و محتویات آن را بررسی نمایید. اندازه ی این پرونده چند 

کیلوبایت است؟
کدام یك از جمالت زیر صحیح و کدام یك اشتباه است؟ جمالت اشتباه اصالح کنید. ـ  ٩

 )Registered( فقط در نسخه هاي معتبر و به ثبت رسیده ی System Recovery استفاده از فقط )الف  
سیستم عامل ویندوز امکان پذیر است.

ب( برای بهنگام کردن سیستم عامل ویندوز، کافی است پوشه های جدید را از اینترنت دانلود   
و در رایانه ی خود کپی کنیم.

 Backup and Restore از  مطلوب  به وضعیت  سیستم  بازگرداندن  برای  بازیابی  برنامه ی  ج(   
استفاده می کند.

د( می توان اطالعات رجیستری را از یك رایانه به رایانه ی دیگر منتقل و استفاده کرد.  
باید رجیستری سیستم عامل ویندوز را پاک سازی  برنامه،  از حذف )Uninstall( هر  بعد  هـ(   

کرد.
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فصل سوم 

نظارت بر عملکرد رایانه

پس از آموزش این فصل، هنرجو مي تواند: 
بیان کند و  برنامه ی ناظر کارایی)Performance Monitor( را  قابلیت های   

آن را به کار ببرد.
 امکانات ناظر منابع )Resource Monitor( را شرح دهد و از آنها استفاده 

کند.
 Event Viewer برنامه ی  با  و  دهد  توضیح  را  سیستم  رویدادهای  مفهوم   

کارکند.
 قابلیت های مدیر وظایف را شرح دهد و با آن کار کند.

 پیکربندی راه اندازی سیستم در سیستم عامل ویندوز7 را شرح دهد.

1ـ٣ـ نظارت بر کارایی رایانه و منابع آن
نظارت بر کارایی را مي توان یکی از مهم ترین وظایف مدیریتی و نگهداری سیستم عامل دانست. 

سیستم عامل ویندوز7 برای نظارت بر سیستم، ابزارهای  زیر را ارایه کرده است:
)Performance Monitor(1ـ برنامه ی ناظر کارایی

)Resource Monitor(2ـ برنامه ی ناظر منابع
)Event Viewer(3ـ برنامه ی مشاهده ی رویدادهای سیستم

 )Task Manager(4ـ مدیر وظایف سیستم عامل ویندوز
با استفاده از اطالعاتی که برنامه های نظارتی ارایه مي دهند، مي توانید:

1ـ حجم کار و تراکم منابع سیستم را مشاهده و تأثیر آن را بر عملکرد رایانه بررسی کنید.
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2ـ گلوگاه های استفاده از منابع سیستم را شناسایی کنید و برای ارتقای اجزای سخت افزاری 
رایانه تصمیم بگیرید.

3ـ با انجام تغییرات در پیکربندی رایانه، میزان بهبود عملکرد آن را مشاهده کنید.
4ـ مشکالت عملکرد سیستم عامل ویندوز را شناسایی کنید و فرایندهایی را که موجب 

بهینه سازی عملکرد آن مي شوند تشخیص دهید.
5ـ مشکالت مربوط به راه اندازی )Boot( رایانه را تشخیص دهید.

از منابع  با در اختیار داشتن امکانات الزم، جزئیات چگونگی استفاده  برنامه های نظارتی 
قرار  شما  اختیار  در  بعدی،  تحلیل های  برای  و  مي کنند  ثبت  را  سیستم عامل  عملکرد  و  سیستم 
از  استفاده  بر  برنامه ها  اجرای  تأثیر  میزان  نمودارهای کارایی،  ترسیم  با  مثال،  به عنوان  مي دهند. 
منابع سخت افزاری را نشان مي دهد. ثبت رویدادها از توانایی های دیگر این برنامه است. اطالعات 
ثبت شده هنگام روشن بودن رایانه، مي تواند از طریق خدمات پیام رسان1 به سایر کاربران شبکه 
ارسال شود. بخش پشتیبانی فنی شرکت مایکروسافت، اغلب برای تشخیص مشکالت از اطالعات 
نظارت بر کارایی استفاده مي کند. به همین دلیل، این شرکت توصیه کرده است که از برنامه های 
نظارتی همیشه به عنوان بخشی از امور مدیریتی خود استفاده کنید. در مورد بخش مدیر وظایف 

در همین فصل بحث خواهیم کرد.

)Performance Monitor( 2ـ٣ـ برنامه ی ناظر کارایی
این برنامه بیشتر با هدف استفاده ی مدیران سیستم در سیستم عامل ویندوز 7 گنجانده شده است. 
برنامه ی ناظر کارایی برای ردیابی استفاده از منابع رایانه )مانند پردازنده و شبکه( از تعداد زیادی 
شمارنده ی داخلی استفاده مي کند. این شمارنده ها در هنگام مراجعه به منابع سیستم عامل دائماً 
افزایش مي یابند. این برنامه امکان مشاهده ی لحظه ای داده هایی را که حاصل از فعالیت شمارنده های 
سیستم است فراهم مي کند. کاربر هم مي تواند برای نظارت بر کارایی، شمارنده هایی را اضافه 

نماید. همچنین امکان ذخیره کردن مقدار شمارنده های عملکرد سیستم نیز وجود دارد.
برای اجرای برنامه ی Performance Monitor، باید به عنوان مدیر سیستم یا حساب کاربری 
عضو گروه مدیران وارد سیستم عامل ویندوز7 شوید)log on(. سپس یکی از روش های زیر را 

به دلخواه دنبال کنید:

Messenger ـ1
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با  را  Control Panel سیستم عامل ویندوز شوید. سپس گزینه های آن  پنجره ی  1ـ  وارد 
 Performance و سپس Administrator Tools مشاهده کنید. روی گزینه ی Small Icons نمایه ی

Monitor کلیک کنید.

2ـ دستور perfmon.exe را در نوار جستجو از منوی Start تایپ کنید و کلید Enter را فشار 
دهید.

برنامه ی ناظر کارایی مانند شکل 1ـ3 اجرا مي شود.

شکل 1ـ٣ـ برنامه ی ناظر کارایی 

همان طور که مشاهده مي کنید، این پنجره از دو پانل چپ و راست تشکیل شده است. در 
پانل سمت چپ بخش های زیر وجود دارد:

1ـ ابزار نظارتی )Monitoring Tools( که خود شامل Performance Monitor است.
)Data Collection Sets( 2ـ مجموعه های جمع آوری داده

)Reports( 3ـ گزارش ها
سمت  پانل  در  شده  انتخاب  گزینه ی  به  مي شود،  مشاهده  راست  سمت  پانل  در  آن چه 
چپ بستگی دارد. برای تغییر گزینه ها، کافی است نوار انتخاب را روی عناوین مورد نظر جا به جا 
کنید.  نوار انتخاب را روی  Performance Monitor منتقل کنید. در پانل سمت راست، مختصات 

دوبعدی را به همراه یک منحنی مشاهده خواهید کرد  )شکل 2ـ3(.
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محور افقی، برای نمایش زمان و محور عمودی برای نمایش مقدار شمارنده ها استفاده شده 
است. شمارنده ی فعلی میزان استفاده از پردازنده را در گذر زمان بهنگام مي کند. به همین دلیل 
زمانی که پردازنده بیشتر استفاده مي شود، منحنی مقدار باالتری را نشان مي دهد. در پایین پانل 
سمت راست، جدول راهنمای منحنی ها را مشاهده مي کنید. به عنوان مثال بیشترین، کمترین  و 

مقدار متوسط استفاده از حافظه در مدت زمان نظارت نشان داده شده است.

)Resource Monitor( ٣ـ٣ـ  ناظر منابع
بر کارایی منابع اصلی رایانه شامل پردازنده ی اصلی، حافظه ی  برنامه مي توان  این  از  با استفاده 
RAM، دیسک سخت و ارتباط شبکه نظارت داشت. برای اجرای این برنامه یکی از روش های 

زیر را دنبال کنید:
و کلید  تایپ کنید  را در کادر جستجو   Resource Monitor عبارت   ،Start منوی  در  1ـ 

Enter را فشار دهید.

2ـ مراحل زیر را دنبال کنید:
Start → All Programs → Accessories → System Tools → Resource Monitor

با  را  آن  گزینه های  سپس  شوید.  ویندوز  سیستم عامل   Control Panel پنجره ی  وارد  3ـ 
نمایه ی Small Icons مشاهده کنید. روی گزینه ی Performance Information and Tools و سپس 

شکل 2ـ٣ـ نمایش منحنی ناظر کارایی
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Advanced Tools و در انتها View Resource Monitor کلیک کنید.

هم اکنون برنامه ی ناظر منابع مانند شکل 3ـ3 ظاهر مي شود. 
مشاهده  منحنی هایی  همراه  به  را  دوبعدی  مختصات  محورهای  راست،  سمت  پانل  در 
خواهید کرد. محور افقی، برای نمایش زمان و محور عمودی برای نمایش مقدار شمارنده های 
پردازنده)CPU(، دیسک سخت )Disk( ، شبکه  )Network( و حافظه ی اصلی )Memory( استفاده 

شده است. این چهار مورد، مهمترین منابعی هستند که توسط این برنامه نظارت مي شوند. 
در پانل وسط جدولی را مشاهده مي کنید که با انتخاب زبانه های منابع، جدول مربوط به 
آنها نمایان مي شود. ستون های این جدول، با توجه به ماهیت منابع تغییر مي کند. به عنوان مثال؛ 
با انتخاب پردازنده، برنامه ها و سرویس های1 در حال اجرا توسط پردازنده، شماره ی پردازه ها2، 

1ـ در مورد سرویس ها در همین فصل و فصل هفتم مطالبی را خواهید آموخت.

2ـ پردازه به طور کامل در فصل هفتم کتاب تشریح شده است.

Resource Monitor شکل ٣ـ٣ـ برنامه ی ناظر منابع
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شرح پردازه و میزان استفاده ی پردازه از پردازنده آورده شده است.

تمرین
در برنامه ی ناظر منابع شکل 3ـ3 ، میزان استفاده از پردازنده چقدر نشان داده 

شده است. میزان استفاده از پردازنده را در رایانه ی خود مشاهده کنید.

تشخیص وابستگی اجرای برنامه ها
اجرای بعضی از برنامه ها ممکن است به اجرای سایر برنامه ها وابسته باشد. در بسیاری موارد، به دلیل 
وجود وابستگی اجرای برنامه ها، منابع مورد نیاز سیستم به هدر مي رود. براي عیب یابي برنامه هایي 
اجرا  وابستگی  تشخیص  هستند،  دیگر  برنامه های  پایان  انتظار  در  یا  نمي دهند  نشان  واکنش  که 
مي تواند مهم باشد. به همین دلیل وجود زنجیره ی انتظار باید تشخیص داده و برطرف شود تا منابع 

برای ادامه ی اجرای سایر برنامه ها فراهم شود.
در جدول CPU  از زبانه ی Overview در زیر ستون Image، فهرست برنامه های اجرایی 
به همراه مشخصات آنها نشان داده شده است. برای مشاهده ی وجود وابستگی و تحلیل آن، روی 
برنامه ی مورد نظر کلیک راست و گزینه ی Analyze Wait Chain را انتخاب کنید. در  صورت 

وجود وابستگی ، کادر تحلیل وابستگی مانند شکل 4ـ3  نمایان مي شود. 

شکل 4ـ٣ـ کادر تحلیل وابستگی

برنامه ی وابسته
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اگر برنامه ی انتخاب شده به طور عادي در حال اجرا باشد و در انتظار پایان هیچ برنامه ي 
دیگري نباشد، هیچ اطالعات زنجیره ی انتظاري نمایش داده نخواهد شد. همان طور که در شکل 

مي بینید، برنامه ی perfmon.exe به صورت معمولی و بدون وابستگی در حال اجراست.
باشد، فهرست وابستگي هر  برنامه ی دیگري  انتظار اجرای  انتخاب شده در  برنامه ی  اگر 

برنامه به برنامه ي دیگر، نمایش داده خواهد شد.
در  موجود  برنامه ی  چند  یا  یک  مي توانید  برنامه ها،  وابستگی  زنجیروار  فهرست  در 
روي  و  را عالمت دار  نظر  مورد  برنامه ی  کنار  کادر  این کار  براي  برسانید.  پایان  به  فهرست 

دکمه ی End Process کلیک کنید.

تمرین
جدول  ستون های   Network و   Disk  ،Memory زبانه های  روی  کلیک  با 

نظارت را مشاهده و ماهیت آنها را با راهنمایی هنرآموز بیان کنید.

)Event Viewer( 4ـ٣ـ مشاهده ی رویدادهای سیستم
به واسطه ی  را  برنامه های کاربردی  و  امنیتی  رویدادهای سیستمی،  ویندوز7 سوابق  سیستم عامل 
برنامه ای به نام Event Viewer نگهداری مي کند. رویدادها دارای سطوح1 مختلف هستند. برخی 
برای  باید  از رویدادها در سطح بحرانی )Critical(، خطا )Error( و هشدار)Warning( هستند و 
رفع آنها اقدام کرد. نوع دیگری از رویدادها صرفاً از نوع اطالع رسانی )Information( هستند. با 
استفاده از این برنامه، مي توان سوابق رویدادهای اتفاق افتاده در سیستم را نیز مشاهده کرد. برای 

اجرای این برنامه یکی از روش های زیر را دنبال کنید:
1ـ وارد پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز شوید. سپس گزینه های آن را با نمایه ی 
Small Icons  مشاهده  کنید.  روی  گزینه ی Administrative Tools و  سپس Event Viewer کلیک کنید.

 Enter را در کادر جستجو تایپ کنید و کلید Eventvwr.msc عبارت ،Start 2ـ در منوی
را فشار دهید.

هم اکنون پنجره ی برنامه مطابق شکل 5ـ3  ظاهر مي شود.
سمت  پانل  در  است.  شده  تشکیل  پانل  سه  از  پنجره  این  مي کنید  مشاهده  همان طور که 
چپ، رویدادهایی که در رایانه اتفاق مي افتد، گروه بندی شده است. این گروه ها به ترتیب شماره 

عبارت اند از:
Level ـ1



63

Event Viewer شکل ٥ ـ٣ـ پنجره ی برنامه ی

 Administrative( این گروه به صورت پیش فرض، رویدادهای مدیریتی :Custom Views 1ـ
تعریف  امکان  ویندوز،  از سیستم عامل  نسخه  این  در  مي کند.  ثبت  و  می دهد  نشان  را   )Events

سفارشی رویدادها وجود دارد. برای این منظور روی گروه Custom Views کلیک راست کنید 
 Create Custom View را انتخاب کنید.1 کادر Create Custom View…و از منوی میانبر، گزینه ی

ظاهر مي شود )شکل ٦ ـ3(. 

1ـ  این کادر را از پانل  سمت راست و همچنین از منوی Action و انتخاب گزینه ی Create Custom View نیز مي توانید فعال کنید.

شکل ٦ ـ٣ـ ایجاد رویدادهای سفارشی
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 Logged عبارت  مقابل  فهرست  روی  وقوع،  زمان  براساس  رویدادها  فیلتر کردن  برای   
کلیک کنید. 

 با عالمت دار کردن گزینه های مقابل Event level مي توانید سطح رویدادها را برای ثبت 
انتخاب کنید. 

 رویدادها را مي توان براساس نوع By log و بر اساس منابع By source ثبت کرد.

کنجکاوی
 By log  چگونگی انتخاب و دسته بندی رویداد از فهرست مقابل گزینه های

و By source را مشاهده کنید و توضیح دهید.

زیر  گروه  پنج  به  را  ثبت  قابل  رویدادهای  ویندوز  سیستم عامل   :  Windows Logs 2ـ 
طبقه بندی کرده است:

 Application Events : رویدادهایی که ناشی از اجرای برنامه های کاربردی در سیستم عامل 

است.
 Security Events: رویدادهایی که مربوط به وقایع منجر به موفقیت یا شکست در رایانه 

.)log on است )مانند تالش برای ورود به سیستم
باشد،1  شبکه  در  سرویس دهنده  از  خاصی  نوع  رایانه  که  صورتی  در   :Setup Events  

رویدادهای اتفاق افتاده در هنگام عملکرد آن در این گروه قرار مي گیرند.
 System Events: رویدادهایی که توسط ویندوز و سرویس های آن ثبت مي شوند و به 

سه گروه خطا )Error(، هشدار )Warning( و اطالع رسانی )Information( تقسیم مي شوند.
 Forwarded Events: این رویدادها از رایانه های شبکه )در صورت وجود( به دست آمده 

و ثبت شده اند.
وقتی با ماوس روی هریک از این اسامی کلیک مي کنید، آخرین رویدادهای اتفاق افتاده 
در رایانه را که به نوعی مرتبط با گروه انتخابی است، مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال، در شکل 
5 ـ3، گروه System انتخاب شده است و در پانل وسط، رویدادهای مربوط به این گروه فهرست 
شده اند. برای نمونه در این فهرست 12887 رویداد ثبت شده به چشم مي خورد. اطالعاتی که 

Domain Controller ـ1
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درباره ی هر رویداد نگهداری مي شود، ستون مشخصات شامل:
1ـ سطح رویداد

2ـ تاریخ و ساعت ثبت رویداد
3ـ منشأ ایجاد رویداد

4ـ شماره ی مشخصه ی رویداد
5ـ نوع وظیفه ی مسئول ایجاد رویداد

است. با کلیک روی هر رویداد، جزئیات آن در بخش پایین پانل وسط نمایان مي شود.
٣ـ Applications and Services Logs: این گروه نوع جدیدی از رویدادها هستند که 
به واسطه ی اجزای برنامه های کاربردی و سرویس های سیستم عامل ویندوز رخ مي دهند. بررسی 
نوع  این  شرح  باشد.  مفید  شبکه  مسئولین  و  پیشرفته  کاربران  برای  مي تواند  رویدادها  نوع  این 

رویدادها از حوصله ی این کتاب خارج است.
4ـ Subscriptions: برنامه ی Event Viewer امکان مشاهده ی رویدادهای اتفاق افتاده در 
رایانه های دیگر شبکه را فراهم مي آورد. به این ترتیب یک نسخه از رویدادهای ثبت شده در 
این  مطالعه ی  با  مدیر شبکه مي تواند  ارسال مي شود.   Event Viewer برنامه ی  با  رایانه ی شبکه، 
رویدادها، دلیل وقوع مشکل را بررسی کند. مطالعه ی این نوع رویدادها نیز برای مسئولین شبکه 

مفید است.

پژوهش
برنامه ی Event Viewer امکان ارسال)Export( و دریافت)Import( رویدادهای 
ثبت شده بین رایانه ها را فراهم آورده است. با بررسی این برنامه، کاربرد ارسال و 

دریافت رویدادها و هم چنین چگونگی انجام این کار را بیان کنید.

 )Task Manager( ٥ـ٣ـ مدیریت وظایف
در موارد بسیاری اتفاق مي افتد که برنامه ای هنگام اجرا، بنا به دالیل سخت افزاری یا نرم افزاری 
متوقف )قفل( مي شود.1 برنامه های متوقف شده، اغلب منابع باارزش سیستم مانند فضای حافظه و 
زمان پردازنده را به هدر مي دهند. در شکل 7ـ3 کادر نمایشی را که توسط سیستم عامل ویندوز7 

1ـ این مطلب را در اصطالح عامیانه، قفل شدن برنامه یا سیستم عامل ویندوز گویند.
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شکل ٧ـ٣ـ قفل شدن یک برنامه

برای برنامه ی کاوشگر ویندوز متوقف شده است مشاهده مي کنید.

پژوهش
عملکرد کلیک روی سه گزینه ی نشان داده شده در کادر شکل 7ـ3 را با 

راهنمایی هنرآموز بررسی کنید.

سیستم عامل ویندوز7 دارای یک برنامه ی مدیریت وظایف به نام Task Manager است که 
امکان مشاهده ی  برنامه های درحال اجرا و چگونگی تخصیص منابع را به کاربر ارایه مي دهد. 
را  زیر  از روش های  برنامه ی مدیریت وظایف در سیستم عامل ویندوز7، یکی  برای مشاهده ی 

دنبال کنید:
1ـ کلیدهای Alt+Ctrl+Delete را به طور هم زمان فشار دهید و گزینه ی Task Manager را 

انتخاب کنید.
2ـ کلیدهای Ctrl+Shift+Esc را به طور هم زمان فشار دهید.

3ـ دستور Task Manager را در کادر جستجو در منوی Start تایپ کنید و کلید Enter را 
فشار دهید.

ببرید و کلیک راست کنید.  نوار وظیفه  به فضایی خالی در سطر  اشاره گر ماوس را  4ـ 
سپس گزینه ی Task Manager را انتخاب کنید.

پنجره ی مدیر وظایف مانند شکل 8 ـ3 نمایان مي شود.
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این پنجره دارای زبانه هایی به شرح زیر است:
 Application: در این زبانه فهرست برنامه های در حال اجرا به همراه وضعیت آنها نشان 

را   Running عبارت   Status ستون  زیر  در  و  اجرا  درحال  برنامه ی  هر  مقابل  در  مي شود.  داده 
مشاهده مي کنید که نشان دهنده ی درحال اجرا بودن برنامه است. در صورتی که بنا به هر دلیلی 
از جمله قفل شدن یک برنامه، تصمیم به حذف برنامه از فهرست برنامه های در حال اجرا گرفتید، 

کافی است آن را با ماوس انتخاب و روی دکمه ی End Task کلیک کنید.
 Processes : این زبانه همه ی فرایندهای در   حال اجرا را نشان مي دهد )شکل ٩ـ3(. در 

این زبانه برخالف قبل، فرایندهای اجرا شده ی سیستم عامل ازجمله فرایندهای پس زمینه1 و اداره 
کننده ی سیستم نیز نشان داده مي شود. در مقابل هر فرایند و در زیر ستونUser Name مي توان 
منبع آغازکننده ی فرایند را نیز مشاهده کرد. در ستون های بعدی اطالعات دیگری مانند میزان 
منابع استفاده شده توسط فرایند را نیز مي توان دید. برای پایان بخشیدن به اجرای یک فرایند، ابتدا 
آن را انتخاب و سپس روی دکمه ی End Process کلیک کنید. به خاطر داشته باشید که به غیر از 
مواقع حساس و مواردی که اطالعات فنی کامل در اختیار دارید، هیچ فرایندی را حین اجرا لغو 

1ـ توضیحات کاملی راجع به فرایند در فصل هفتم مشاهده خواهید کرد.

شکل ٨  ـ٣ـ مدیریت وظایف در سیستم عامل ویندوز٧
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شکل ٩ـ٣ـ فهرست فرایندهای در حال اجرا در نوار وظایف 

نکنید، زیرا منجر به بروز اختالل در عملکرد سیستم عامل مي شود.
 Services: در این زبانه مي توانید فرایندهای از نوع سرویس را به همراه اطالعاتی راجع 

به آنها ببینید.
از  استفاده  وضعیت  و  است  سیستم  کارایی  به  مربوط  نیز  زبانه  این   :Performance  

پردازنده)CPU( و حافظه ی اصلی )Memory( را نشان مي دهد )شکل 1٠ـ3(.

شکل 1٠ـ٣ـ زبانه ی Performance در پنجره ی مدیر وظایف
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جزئیات عملکرد پردازنده مانند میزان استفاده از آن در مقابل بخش CPU ذکر شده است. 
با توجه به این که پردازنده ی رایانه های امروزی بسیار سریع هستند، درصد استفاده از آن معموالً 
پایین است و زمان اتالف سیستم، معموالً به گلوگاه های دیگری مربوط مي شود. عموماً هنگام 
انجام هم زمان چندین برنامه ی سنگین گرافیکی یا اجرای عملیات محاسباتی و آماری، این درصد 
افزایش مي یابد. کادر سمت راست با عنوان CPU Usage History به جای تعیین درصد استفاده ی 
پردازنده به صورت آنی، این درصد را به صورت تابعی از زمان نمایش مي دهد. پردازنده ی شکل 
در حال  آن  دو  و  پردازنده های شماره ی یک  که  است  پردازنده ی چهارهسته ای1  1٠ـ3، یک 

استفاده و پردازنده های شماره ی سه و چهار آن تقریباً به صورت بدون استفاده هستند.
آماری  و  است  ویندوز  در  حافظه  مدیریت  به  مربوط  پنجره  این  اطالعات  دیگر  بخش 
درکادرهای  و...  دسترس  در  حافظه ی  شده،  استفاده  حافظه ی  کل،  حافظه ی  میزان  درباره ی 

وضعیت حافظه، در اختیار ما قرار مي دهد. 
 Networking: این زبانه، میزان استفاده از منابع شبکه برای ارسال یا دریافت را نشان مي دهد.

 Users: این زبانه کاربرانی را که در سیستم فعال بوده اند و log on نموده اند نشان مي دهد.

تمرین
برنامه ی مدیر وظایف را اجرا کنید. سپس  1ـ تعداد فرایندهای در حال اجرا     

2ـ درصد استفاده از پردازنده   3ـ درصد اشغال حافظه را مشاهده کنید.

کنجکاوی
کلیک روی دکمه ی …Resource Monitor در شکل 1٠ـ3، چه پنجره ای 

را نمایان خواهد کرد.

پژوهش
با استفاده از مدیروظایف 1ـ چگونه مي توان برنامه ی جدیدی را اجرا کرد؟   
ـ  چگونه مي توان برنامه ای که بیشترین میزان استفاده از حافظه را دارد ، مشاهده  2

کرد؟

1ـ راجع به پردازنده های چندهسته ای در فصل هفتم مطالبی را خواهید آموخت.
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)System Configuration( ٦ـ٣ـ پیکربندی راه اندازی سیستم
پیکربندی  برای  که  است   System Configuration به نام  برنامه ای  دارای  ویندوز  سیستم عامل 
راه اندازی سیستم استفاده مي شود. با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت سیستم عامل ویندوز در 
هنگام راه اندازی آن بروز مي کند1، آگاهی از تنظیمات و انجام آن، مي تواند جلوی بسیاری از 

اشکاالت بعدی را بگیرد. 
ویندوز  سیستم عامل  وارد  مدیر  گروه  عضو  کاربری  حساب  با  برنامه،  این  اجرای  برای 

شوید. سپس یکی از مراحل زیر را دنبال کنید:
1ـ وارد پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز شوید. سپس گزینه های آن را با نمایه ی 
  System Configuration و سپس Administrator Tools مشاهده کنید. روی گزینه ی Small Icons

کلیک کنید.
2ـ در منوی Start، عبارت msconfig یا System Configuration را در کادر جستجو تایپ 

کنید و کلید Enter را فشار دهید. 
محیط این برنامه مانند شکل 11ـ3 نمایان مي شود.

1ـ به عنوان مثال، بسیاری از ویروس ها و کرم ها در ابتدای راه اندازی سیستم عامل ویندوز، با بارگذاری خود به حافظه، سیستم را 

آلوده مي کنند.

System Configuration شکل 11ـ٣ـ محیط برنامه ی
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نکته
تغییر  را  آنها  نیستید،  برنامه آشنا  این  با عملکرد گزینه های  در صورتی که 
ندهید. توصیه مي شود قبل از تغییر، از پرونده های مهم خود در درایو :C پشتیبان 

بگیرید.

این برنامه حاوی پنج زبانه برای تنظیم های سیستمی است. گزینه های داخل هریک از این 
زبانه ها را بی آنکه پیکربندی سیستم به طور دائم تغییر کند مي توانید فعال یا غیرفعال کنید.

General زبانه ی
قابل  گزینه های  مي کند.  فراهم  را  سیستم   )Boot( راه اندازی  چگونگی  کنترل  امکان  زبانه  این 

انتخاب در این زبانه عبارت اند از:
 Normal Startup: این گزینه ی پیش فرض است و عالمت داربودن آن سبب مي شود که 

سیستم عامل ویندوز تمام راه اندازها و سرویس ها را بارگذاری نماید. همچنین تمام نرم افزارهای 
نصب شده نیز اجرا خواهند شد.

 Diagnostic Startup: که اصطالحاً به آن راه اندازی تشخیصی گفته مي شود. با این نوع 

راه اندازی فقط سرویس ها و دستگاه های پایه )اصلی( بارگذاری مي شود.
 Selective Startup: با انتخاب این گزینه، کاربر در هنگام راه اندازی، بارگذاری راه اندازها 

و سرویس ها را تعیین مي کند. با عالمت دار کردن این عبارت، مي توانید عالمت هر یک از سه 
گزینه ی زیر آن را بردارید. 

Boot زبانه ی
این زبانه تنظیم های بیشتری برای راه اندازی سیستم عامل ویندوز و اشکال یابی پیشرفته پیش روی 
شما قرار مي دهد )شکل 12ـ3(. نوار موجود در این زبانه، تعیین مي کند که سیستم عامل ویندوز 
گزینه های  حاوی   Advanced Options… دکمه ی  روی  کلیک  با  کند.  پیدا  مسیری  چه  از  را 
 Number of پیشرفته تر برای تشخیص مشکالت پیچیده ی راه اندازی است. به عنوان مثال گزینه ی

processors به شما امکان مي دهد که پردازش را به یکی از پردازنده ها محدود کنید. 
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عالمت دار کردن عبارت Safe boot باعث مي شود که سیستم عامل ویندوز حداقل پرونده ها 
سیستم عامل  شدن  بوت  روند  مي توانید  همچنین  کند.  بارگذاری  حافظه  به  راه اندازی  برای  را 

ویندوز را تغییر دهید.
را   راه اندازی  فرایند  1ـ3،  جدول  مطابق  گزینه ها  سایر  کردن  عالمت دار  یا  برداشتن  با 

سفارشی مي کند.
جدول 1ـ٣ـ گزینه های پنجره ی System Configuration زبانه ی Boot )شکل12ـ٣(

شرحگزینه

Minimal عالمت دار کردن این گزینه سبب راه اندازی سیستم عامل ویندوز7 با رابط گرافیکی کاربر
و با بارگذاری سرویس های حیاتی1، خواهد شد. شبکه نیز غیرفعال مي گردد.

Alternate shell
عالمت دار کردن این گزینه سبب راه اندازی سیستم عامل ویندوز در محیط اعالن دستور 
مي شود. بنابراین برای رفع مشکالت سیستم عامل ویندوز مي توان در محیط اعالن دستور 

شبیه Dos  کار کرد. شبکه و واسط گرافیکی ویندوز نیز غیرفعال مي گردد.

 Active Directory

repair
عالمت دار کردن این گزینه سبب راه اندازی سیستم عامل ویندوز با واسط کاربر گرافیکی 

مي شود. همچنین سرویس های اصلی و فهرست های ضروری راه اندازی مي شوند.

Network
عالمت دار کردن این گزینه سبب راه اندازی سیستم عامل ویندوز با واسط کاربر گرافیکی 
مي شود. همچنین سرویس های اصلی و فهرست های ضروری راه اندازی مي شوند. شبکه 

نیز فعال خواهد شد.

 System Configuration از برنامه ی Boot شکل 12ـ٣ـ زبانه ی

Critical System Services ـ1
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مطالعه ی آزاد
شرح سایر گزینه های زبانه ی Boot عبارت اند از:

No GUI boot خوش آمدگویی صفحه ی  که  مي شود  باعث  گزینه  این  کردن  عالمت دار 
ویندوز در هنگام راه اندازی، نمایش پیدا نکند.

Boot log با عالمت دار کردن این گزینه، اطالعات روند راه اندازی سیستم عامل ویندوز
در پرونده ای متنی با نام SystemRoot%Ntbtlog.txt % ذخیره شود.

Base video
کاربر  واسط  با کمترین  ویندوز  سیستم عامل  گزینه  این  با عالمت دار کردن 

گرافیکی در مود VGA راه اندازی شود .

 OS boot

information

با عالمت دار کردن این گزینه، نام راه اندازهای دستگاه های جانبی در هنگام 
راه اندازی سیستم عامل ویندوز، نمایش داده مي شود.

Make all boot

 settings 

permanent

پیکربندی  در  تغییری  هیچ  مي شود  سبب  گزینه  این  کردن  عالمت دار 
راه اندازی اجرایی نشود. برای انجام تغییرات باید آن را به صورت دستی در 
 Normal startup این برنامه تغییر دهید. در نتیجه نمي توان با انتخاب گزینه ی

از زبانه ی General راه اندازی را به صورت معمول درآورد.

Timeout کادر
با وارد کردن یک عدد در این کادر )برحسب ثانیه( مي توانید مدت زمانی 
انتخاب سیستم عامل در منوی راه اندازی در اختیار دارید تعیین  را که برای 

 کنید.

پژوهش
این گزینه ها در راه اندازی  از  تغییری را که هر یک  با راهنمایی هنرآموز، 

سیستم به وجود مي آورند بررسی کنید.

Services زبانه ی
با کلیک روی این زبانه، فهرست کاملی از سرویس هایی را که در هنگام راه اندازی رایانه شروع 

مي شوند مي توانید مشاهده و مدیریت کنید1 )شکل 13ـ3(.
انتخابی  سرویس   ،Apply دکمه ی  روی  کلیک  و  سرویس  هر  کنار  عالمت  برداشتن  با 

1ـ مبحث سرویس ها و مدیریت آنها به طور کامل در فصل هفتم شرح داده شده است.
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در هنگام راه اندازی رایانه، شروع نخواهد شد. کلیک روی دکمه ی Disable all سبب غیرفعال 
Enable all سبب  شدن همه ی سرویس های موجود در فهرست مي شود. کلیک روی دکمه ی 
ویندوز  سیستم عامل  راه اندازی  هنگام  در  فهرست  در  موجود  سرویس های  همه ی  فعال شدن 
مي شود. با عالمت دار کردن گزینه ی Hide all Microsoft services مي توان متوجه شد که کدام 

سرویس ها به سیستم عامل ویندوز تعلق ندارند و توسط نرم افزارهای دیگر ارائه شده اند.

Startup زبانه ی
با راه اندازی سیستم عامل ویندوز به طور خودکار  در این زبانه، همه ی  برنامه هایی که بالفاصله 
اجرا می شوند، به همراه مشخصات آنها فهرست شده اند. از آن جمله مي توان به برنامه هایی که در 
ناحیه ی اعالن قرار می گیرند و برنامه های مقیم در حافظه اشاره کرد. با بررسی این فهرست ممکن 

است بتوان وجود برنامه های جاسوسی و مخرب را تشخیص داد.

کنجکاوی
تعدادی از برنامه های فهرست شده در Startup رایانه ی خود را با یک رایانه ی 

دیگر مقایسه کنید. فهرست تفاوت آنها را تهیه کنید.

System Configuration از برنامه ی Services شکل 1٣ـ٣ـ زبانه ی
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Tools زبانه ی
برای  که  است  شده  آورده  ابزارهایی  و  برنامه ها  از  فهرستی  14ـ3،  شکل  مانند  زبانه،  این  در 

عیب یابی سیستم عامل ویندوز مي تواند استفاده شود.

System Configuration از برنامه ی Tools شکل 14ـ٣ـ زبانه ی

 Selected با انتخاب هر برنامه، مسیر پرونده ی اجرایی مربوط به آن نیز در کادری با عنوان
 Task شده  انتخاب  برنامه ی  14ـ3،  شکل  در  مثال،  به عنوان  مي شود.  داده  نشان   command:
  C:\Windows\System32\Taskmgr.exe است. پرونده ی اجرایی و  مسیر ذخیره ی آن Manager

است. بعد از انتخاب، با کلیک روی دکمه ی Launch مي توان ابزار مربوطه را اجرا نمود.
روی  باید  شده،  داده  توضیح  زبانه های  گزینه های  از  هر یک  در  تغییرات  انجام  از  بعد 
با   System Configuration برنامه ی  این کار  انجام  با  OK کلیک کنید.  Apply و سپس  دکمه ی 
نمایش کادری مانند شکل 15ـ3 از شما مي خواهد که برای کلیک روی دکمه ی Restart برای 
اعمال تغییرات، رایانه را از نو راه اندازی کنید. با کلیک روی Exit without restart بدون راه اندازی 

مجدد، از برنامه خارج مي شوید و اعمال تغییرات تا اولین راه اندازی رایانه به تأخیر مي افتد.



76

نکته
به خاطر داشته باشید که برنامه ی System Configuration اساساً یک وسیله ی 
تشخیص عیب است و به کاربر کمک مي کند که منشاء مشکل را پیدا کند و ابزاری 

برای تعمیر ندارد.

شکل 1٥ـ٣
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خالصه ی فصل
نظارت بر کارایی یکی از مهم ترین وظایف مدیریتی و نگهداری سیستم عامل است. سیستم عامل 
ویندوز7 برای نظارت بر سیستم، ابزارهای  متعددی را ارایه کرده است. این برنامه ها مي توانند 
حجم پردازش سیستم، پردازه ها و استفاده از منابع رایانه را نمایش مي دهند. در نتیجه به وسیله ی 
آنها مي توان گلوگاه های رایانه را شناسایی کرد و در صورت نیاز، پیکربندی های الزم را انجام 

داد.
برنامه ی ناظر کارایی)Performance Monitor( اولین برنامه ی نظارتی بررسی شده در این 
فصل است. برای اجرای این برنامه، باید وارد پنجره ی Control Panel سیستم عامل ویندوز شوید. 
 Administrator Tools مشاهده کنید. روی گزینه ی Small Icons سپس گزینه های آن را با نمایه ی
 ،)Monitoring Tools( کلیک کنید. این برنامه دارای ابزار نظارتی Performance Monitor و سپس

مجموعه های جمع آوری داده و بخش گزارش هاست.
با استفاده از برنامه ی ناظر منابع )Resource Monitor( مي توان بر کارایی منابع اصلی رایانه 
شامل پردازنده ی اصلی، حافظه، دیسک سخت و ارتباط شبکه نظارت داشت. برای اجرای ساده ی 
Resource Monitor را در کادر جستجو تایپ کنید و کلید  Start، عبارت  این برنامه، در منوی 
 Network و  Disk ،Memory ،CPU ،Overview را فشار دهید. این برنامه دارای زبانه های Enter

است. با انتخاب هر زبانه، در پانل سمت راست، نمودارهای استفاده از منابع در گذر زمان نشان 
داده مي شود.

سیستم عامل ویندوز7 فهرستی از رویدادهای اتفاق افتاده در سیستم را توسط برنامه ای به نام 
بحرانی، خطا، هشدار و  ثبت شامل  قابل  نگهداری مي کند. چهار سطح رویداد   Event Viewer

اطالع رسانی مي باشند. عالوه بر این،  برنامه ی مشاهده ی رویدادها، وقایع سیستم عامل ویندوز را 
طبقه بندی مي کند. رویدادهای ثبت شده مي تواند توسط کاربران پیشرفته مطالعه و دالیل وقوع 

آنها بررسی شود.
که  دارد  وجود   )Task Manager( وظایف  مدیر  به نام  برنامه ای  ویندوز  سیستم عامل  در 
امکان مشاهده ی برنامه های در  حال اجرا و چگونگی تخصیص منابع به آنها را ارایه مي دهد. برای 
مشاهده ی این برنامه، دستور Task manager را در کادر جستجو در منوی Start تایپ کنید و کلید 
Enter را فشار دهید. این برنامه دارای زبانه های متعدد است که گزینه ها و محتویات درون آن 

به صورت کامل در این فصل شرح داده شد.
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 System به نام  برنامه ای  دارای  سیستم،  راه اندازی  پیکربندی  برای  ویندوز7  سیستم عامل 
این  اجرای  برای  مي شود.  استفاده  سیستم  راه اندازی  پیکربندی  برای  که  است   Configuration

برنامه، در منوی Start، عبارت msconfig یا System Configuration  را در کادر جستجو تایپ 
کنید و کلید Enter را فشار دهید. این برنامه در پنج زبانه، امکان سفارشی کردن فرایند راه اندازی 

سیستم عامل ویندوز را فراهم مي کند.
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خودآزمایی
1ـ مهم ترین منابعی که برنامه ی ناظر منابع بر تخصیص آنها نظارت دارد کدام اند؟

2ـ چهار سطح رویداد قابل ثبت در برنامه ی Event Viewer را نام ببرید.
٣ـ چگونه مي توان ثبت رویدادها در سیستم عامل ویندوز را فیلتر کرد؟
4ـ چگونه مي توان وجود وابستگی در اجرای برنامه ها را تشخیص داد؟

چگونه وجود زنجیره ی وابستگی در اجرای برنامه ها ممکن است باعث توقف یک برنامه  ٥ ـ 
شود؟

٦ ـ چگونه مي توان تعدادی از سرویس های سیستم عامل ویندوز را در هنگام راه اندازی سیستم عامل 
ویندوز، غیرفعال کرد؟

٧ـ چگونه مي توان میزان استفاده از منبع کارت شبکه را در  سیستم عامل ویندوز مشاهده کرد؟
کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟ جمله ی نادرست را اصالح  ٨ ـ 

کنید.
الف( با استفاده از برنامه ی Performance Monitor مي توان پیکربندی راه اندازی سیستم عامل   

ویندوز را انجام داد.
ب( برنامه ی ناظر کارایی از شمارنده ها برای بررسی کارایی سیستم استفاده مي کند.  

ج( برنامه ی Task Manager رویدادهای سیستم را ثبت مي کند.  
د( برنامه ی Event Viewer مي تواند میزان استفاده از رایانه را در٦٠ ثانیه قبل در سیستم نمایش   

دهد.
  msconfiguration عبارت ،Start در منوی ،System Configuration هـ( برای اجرای برنامه ی  

را در کادر جستجو تایپ می کنیم و کلید Enter را فشار مي دهیم.
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فصل چهارم 

معرفی سیستم عامل لینوکس و نصب آن

پس از آموزش این فصل، هنرجو مي تواند: 
این  ویژگی های  و  کند  بیان  را  لینوکس  سیستم عامل  پیدایش  مراحل   

سیستم عامل را شرح دهد.
توزیع های  و  لینوکس  سیستم عامل  مورد  در  را  )نسخه(  توزیع  مفهوم   

پرکاربرد آن شرح دهد. 
 روش های استفاده از سیستم عامل لینوکس را شرح دهد.

 نصب دوگانه ی لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز را انجام دهد.
 لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند.
 سیستم عامل لینوکس دبیان را نصب کند.

4ـ١ـ تاریخچه ی سیستم عامل لینوکس
در بدو پیدایش رایانه های شخصی، انتخاب سیستم عامل مناسب به یکی از دغدغه های کاربران 
تبدیل شده بود. رایانه های ساخته شده به وسیله ی شرکت Apple با سیستم عامل اختصاصی خود، 
گزینه ی مناسبی بودند. اما قیمت باال، آنها را از دسترس بیشتر کاربران دور مي ساخت. یونیکس 
برای  تهیه ی آن  بود که  اصلی محافظت شده، آن قدر گران قیمت  با کد  انتخاب موجود  دیگر 
همگان میسر نبود. در این هنگام سیستم عاملDosـMs  به دلیل مسائل تجاری به تمام نقاط دنیا راه 
یافته است و یکی از بهترین انتخاب باقی مانده برای کاربران به شمار مي رفت. در کشور خودمان 

هم شاهد استفاده ی گسترده از این سیستم عامل بوده ایم.
سیستم عامل لینوکس در سال 1992 تحت مجوزGNU/GPL اجازه ی انتشار یافت. امروزه 
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انواع مختلفی از لینوکس موجود مي باشد.
به تدریج تالش برای ارایه ی کدهای سیستم عامل آغاز شد. به عنوان مثال کد سیستم عامل 
آموزشی MINIX توسط پروفسور تاننباوم برای پردازنده های سری 8086 در کتاب ایشان عرضه 
شد و دنیای سیستم عامل را وارد فصل جدیدی کرد. به این ترتیب برای نخستین   بار یک کاربر 
مي توانست ضمن مطالعه ی کدهای سیستم عامل، در آنها تغییر ایجاد کند. این سیستم عامل پس 

از مدتی مجوز انتشار گرفت.
در سال 1983 ریچارد استالمن، بنیان گذار پروژه ی گنو )GNU( کار روی یک سیستم عامل 
با کد هسته ی باز را شروع کرد. گنو یک نرم افزار رایگان بود که هر کسی مي توانست آن را کپی 
یا آن را گسترش دهد. استالمن برای رشد و توسعه ی این پروژه، بزرگ ترین مجموعه ی  کند 
شده  نوشته  برنامه های  ترجمه ی  نرم افزارها،  سری  این  کار  کرد.  تألیف  را  کامپایلرهای  گنو 
به وسیله ی زبان های برنامه نویسی برای استفاده در گنو بود. عالوه بر این، ابزارهای برنامه نویسی 

دیگری نظیر GDBH و Emacs نیز به وسیله ی او نوشته شد. 
در سال 1991، لینوس توروالدز کد لینوکس را با مجوز گنو عرضه کرد و آن را به صورت 
همگانی در آورد. در نتیجه، هسته ی سیستم عامِل کارآمدی به نام لینوکس شکل گرفت. در همین 

سال این هسته در سراسر دنیا انتشار یافت.

4ـ٢ـ ویژگی های سیستم عامل لینوکس
امروزه   سیستم عامل لینوکس در  گستره ی بزرگی از رایانه ها،  شامل ابررایانه ها، ایستگاه های کاری، 
رایانه های رومیزی استفاده مي شود. هم چنین ریزپردازنده های مورد استفاده در تجهیزات پزشکی 
امنیت  دارای  لینوکس  از آن جایی که  به کار مي گیرند.  را  نیز آن  تلفن همراه  نظامي و حتی  و 
امنیتی  فعالیت محرمانه، ترجیح مي دهند در سیستم های  با  باالیی است، شرکت های  پایداری  و 
لینوکس را  بهره گیرند. مهم ترین ویژگی های سیستم عامل  این سیستم عامل  از  و حفاظتی خود 

مي توان به صورت زیر برشمرد: 
١ـ پایین بودن هزینه ها: گنو/ لینوکس یک سیستم عامل رایگان است و بیش تر توزیع های 
آن به راحتی از طریق وب گاه های اینترنتی قابل دانلود است. همواره هزاران صفحه اطالعات رایگان 
برای نصب و نگهداری آن در اینترنت موجود است. البته بعضی از انواع تجاری لینوکس نیز وجود 

دارند که قیمت آن ها به مراتب پایین تر از سیستم عامل های یونیکس یا ویندوز است.
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٢ـ  امنیت و پایداری: لینوکس، امنیت یونیکس را به همراه دارد. باز بودن کد اصلی 
لینوکس سبب شده است متخصصان با همکاری یکدیگر، به رفع نقایص امنیتی آن بپردازند و 
یکی از امن ترین سیستم های عامل را به وجود آورند. پایداری و امنیت لینوکس سبب شده است 
استفاده  سیستم عامل  این  خانواده ی  از  دنیا،  از سرورهای    30 ٪ تا سال1994میالدی حدود  که 

کنند. 
لینوکس در سراسر  از آن جا که سیستم عامل  با آخرین سخت افزارها:  3ـ تطبیق 
دنیا عالقه مندان زیادی دارد، با ساخته شدن قطعات سخت افزاری جدید، راه انداز های آنها نیز در 
اینترنت انتشار مي یابند. به عالوه برخی از توزیع های لینوکس با حداقل امکانات سخت افزاری قابل 
اجرا هستند، به طوری که مي توانند از لوح فشرده یا فالپی دیسک به اجرا درآیند و به کارگرفته 

شوند. لینوکس در محیط متنی خود حتی به سخت افزار گرافیکی پرقدرت نیاز ندارد.
لینوکس دارای رابط های کاربر گرافیکی و متنی  4ـ محیط های کاربری مختلف: 
است. تنوع این رابط های کاربر سبب راحت تر شدن استفاده از این سیستم عامل چندکاربره شده 
سیستم عامل  مشابه  تقریباً  که  سیستم عامل اند،  این  گرافیکی  محیط  دو   Gnome و   KDE است. 

ویندوز هستند. به همین دلیل برای آموزش و استفاده ی کاربران مبتدی مناسب اند.
و   C زبان  به  آشنا  برنامه نویسان  به  باز  اصلی  نیازها: وجود کد  با  تطبیق  قابلیت  5ـ 
اسمبلی اجازه مي دهد که سیستم عامل را مطابق نیاز خود بنویسند. البته برای این کار، برنامه نویس 
با  باید اصول طراحی سیستم عامل را بداند. این قابلیت سبب شده است که لینوکس در مقایسه 

سیستم های عامل دیگر بیشتر رشد کند و از جایگاه خوبی برخوردار باشد.

پژوهش
سعی کنید با مطالعه ی سایر منابع، ویژگی های دیگر این سیستم عامل را که 

باعث به کارگیری این سیستم عامل مي شود، بیابید.

4ـ3ـ توزیع های مختلف لینوکس
اجزای تشکیل دهنده ی لینوکس را هر کس مي تواند پس از جمع آوری، به نام خودش عرضه 
است،  شده  گردآوری  مختلف  شرکت های  و  افراد  به وسیله ی  که  مجموعه ها  این  به  کند. 
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مشترک  هسته ی  یک  دارای  توزیع ها  این  همه ی  گویند.  »نسخه«  مواقع  بعضی  در  و  »توزیع1« 
به نام گنو/   لینوکس هستند. شرکت ها یا دانشگاه ها یا هر گروه دیگری با اضافه کردن یک سری 

امکانات به این هسته مانند محیط گرافیکی و… یک توزیع جدید عرضه کرده اند.
است  ممکن  مثاًل  هستند.  ویژگی های خاص خود  دارای  لینوکس  توزیع های  از  هر یک 
نصب آنها با هم تفاوت داشته باشد )البته اصول نصب همه ی لینوکس ها یکسان است(، یا ابزارهای 
مدیریت گرافیکی آن ها با هم متفاوت باشند یا نسخه ی برنامه هایی که با یک توضیح خاص ارایه 
یا ممکن  باشد  پیکربندی آن ها متفاوت  باشند، محل پرونده های  یا قدیمي تر  مي شوند جدیدتر 
است در آن ها توزیع هایی برای امور خاصی مانند سرویس دهنده، ایستگاه های کاری، رایانه های 

قدیمی و مدیریت شبکه طراحی شده باشند.
مثاًل برخی از توزیع ها برای نصب و پیکربندی آسان بهینه سازی شده اند. توزیع ها به دو 
صورت تجاری و رایگان ارایه مي شوند. برخی از توزیع های لینوکس دارای وب گاه پشتیبان بوده 

است و به صورت رایگان از وب های مربوط قابل دانلود هستند.
اینکه از چه توزیع لینوکس استفاده کنید، اهمیت چندانی ندارد، زیرا اصول همه ی آن ها 
مشابه است و تمام اموری که در یک توزیع انجام مي دهید، در توزیع دیگر نیز قابل انجام خواهد 
بود )شاید به روشی دیگر(. برخی از توزیع ها به دلیل تغییرات و بهینه سازی در توزیع های دیگر 
ایجاد شده اند. انتخاب توزیع مورد استفاده به عواملی مانند: سطح علمی کاربر، انتظارات کاربران 

از لینوکس، ویژگی های توزیع و حتی بازار نرم افزار بستگی دارد.
تعداد توزیع های لینوکس به قدری زیاد است که نمي توان همه ی آن ها را توضیح داد، ولی 

رایج ترین آن ها به شرح زیر است:
١ـ RedHat: این توزیع در سال 1994 بنیان گذاشته شد و تا سال 2004 توسط شرکت 
RedHat پشتیبانی می شد. پس از نسخه ی 9، این شرکت اقدام به ارایه ی نسخه های دیگر نمود. 

Fedora core که توسط شرکت پشتیبانی می شد2 و نسخه ی RedHat Enterprise Linux )به اختصار 

RHEL(. استفاده از RedHat نسخه ی 9 معمولی به بعد با پرداخت هزینه میسر شد. این توزیع بیشتر 

برای رایانه های سرویس دهنده ی شبکه استفاده مي شود. این توزیع را مي توانید به صورت رایگان 
از وب گاه رسمی آن به نشانی www.RedHat.com دانلود کنید.

Distribution ـ1

2ـ هم اکنون فدورا پروژه ای جداگانه است.
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٢ـ SuSE: یک توزیع گنو/  لینوکس آلمانی است که برای محاسبات بحرانی و صنعتی 
توسط  میالدی   2003 سال  در  توزیع  این  شد.  منتشر   1994 سال  در  اولین بار  برای  و  طراحی 
رایانه های  بهترین سیستم عامل های  از  به عنوان یکی  Novell خریداری شد و هم اکنون  شرکت 
سرویس دهنده ی شبکه محسوب مي شود. نسخه ی رومیزی این توزیع لینوکس طرفداران زیادی 

دارد. وب گاه www.SuSE.com از این توزیع  پشتیبانی مي کند.
 Mandriva یک توزیع گنو/    لینوکس فرانسوی است و به وسیله ی شرکت :Mandriva 3ـ
1998 میالدی  نام مندریک )Mandrake( در سال  با  توسعه پیدا  کرد. این توزیع برای اولین بار 
 RedHat تغییر نام پیدا کرد. مندریک در ابتدا نسخه ای از Mandriva منتشر شد و در سال 2005 به
به شمار مي آمد که انعطاف پذیری باالیی داشت که به تدریج با بیشتر شدن محبوبیت این توزیع در 

بین کاربران لینوکس، مستقل شد.
4ـ Ubuntu: این توزیع بر مبنای توزیع Debian پایه گذاری شده است و اولین نسخه ی آن 
در سال 2004 میالدی عرضه شد. این توزیع به دلیل کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت 
و عدم نیاز به سخت افزار پیچیده، جزء توزیع های پرطرفدار لینوکس محسوب مي شود. این توزیع 

از زبان های مختلف از جمله فارسی نیز به خوبی پشتیبانی مي کند.
5ـ Slackware Linux: این توزیع اولین توزیع لینوکس بود و نصب آن نسبتاً مشکل 
این توزیع  در مقایسه  استفاده مي کنند.  این توزیع  از  از کاربران حرفه ای  تنها برخی  است. 
اما  است،  مشکل  بیش  و  کم  نیز  آن  یادگیری  و  دارد  را  طرفدار  کم ترین  توزیع ها  سایر  با 
قابلیت های خاص خودش را دارد. از آن جمله مي توان به پایداری و کیفیت باالی آن اشاره 

کرد.
از  یکی   Fedora است،  گرفته  صورت  تاکنون  که  نظرسنجی های  مطابق   :Fedora 6ـ 
 RedHat Enterprise هسته ی  براساس   Fedora مي شود.  لینوکس محسوب  پرطرفدار  توزیع های 
 RedHat و گروه  باز  متن  برنامه نویسان، جامعه ی  Fedora کار گروهی  است.  پیدا کرده  توسعه 

است. توزیع های متعددی از لینوکس Fedora عرضه شده است. 

نکته
در این کتاب توزیع لینوکس دبیان آموزش داده مي شود.
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)Debian( 4ـ4ـ لینوکس دبیان
لینوکس توزیع دبیان محصول پروژه دبیان است که عرضه ی آن از سال 1993 شروع شد. این 
توزیع لینوکس براساس هسته های مبتنی بر لینوکس و FreeBSD طراحی شده و توسعه یافته است. 
این توزیع در حال حاظر جزء توزیع  های پرطرفدار است و توسط برنامه نویسان در سطح جهانی 
 www.Debian.org نشانی  به  رسمی آن  وب گاه  در  دبیان  لینوکس  مستندات  مي شود.  پشتیبانی 
ارایه مي شود. برنامه نویسان مي توانند با عضویت در این وب گاه، به جمع حامیان لینوکس دبیان 
بپردازند. آخرین نسخه ی پایدار لینوکس دبیان در حال حاضر 6 مي باشد که برای دو معماری 
64 و 32 بیتی عرضه شده است.1 در این فصل نصب نسخه ی 6 برای معماری 32 بیتی توضیح 
داده مي شود. لینوکس دبیان منشأ پیدایش توزیع های دیگری از لینوکس بوده است. به عنوان مثال 

توزیع لیبرانت2 و اوبنتو٣ توزیع های مبتنی بر لینوکس دبیان مي باشند.

مطالعه ی آزاد

توزیع های فارسی لینوکس 
اکنون در اغلب کشورها توزیع هاي مختلفي از لینوکس وجود دارد. در کشورمان 
مشغول  جدید  امکانات  افزودن  یا  آن  فارسي سازي  برای  متعددي  گروه هاي  هم 

فعالیت هستند. مهمترین توزیع های فارسی لینوکس به شرح زیر است:
الف( لینوکس شریف

لینوکس شریف سیستم عاملی ایرانی است که مطابق با نیازهای زبان فارسی 
و شرایط محلی ایران ساخته شده است. لینوکس شریف در دو ویرایش رومیزی 
و  است  گنوم4  توزیع  این  کاربر  گرافیکی  رابط  می شود.  ارایه  سرویس دهنده  و 
دارای  لینوکس  توزیع  این  شود.  استفاده  انگلیسی  و  فارسی  به صورت  مي تواند 
امکاناتی برای پردازش متن ها و نوشته های فارسی، قلم های استاندارد فارسی، تقویم 
ایرانی، قابلیت باز کردن، ویرایش و ذخیره کردن پرونده های آفیس مایکروسافت، 
مرورگر صفحات وب فارسی و دو زبانه، باز کردن و چاپ پرونده های PDF و غیره 

است. شکل 1ـ4 میزکار لینوکس شریف را نشان مي دهد.

1ـ در مورد بستر سخت افزاری و معماری 32 و 64 بیتی در فصل هفتم مطالبی را خواهید آموخت. 
Ubuntu ـLibranet   3 ـ2

4ـ Gnome ـ در رابطه با این واسط کاربر بعداً مطالبی را خواهید آموخت.
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ب( پارسیکس
پارسیکس توزیع دیگر گنو/ لینوکس مبتني بر دبیان است که در آن رابط 
بسته هاي  پارسیکس  در  است.  شده  استفاده  پیش فرض  میزکار  به عنوان  گنوم 
نرم افزاري غیرضروري حذف شده و یک میزکار سبک با امکانات الزم در اختیار 
کاربران قرار داده شده است. پارسیکس از صفحه کلید فارسي پشتیباني مي کند و 
مي توانید به راحتي در آن فارسي تایپ کنید. پارسیکس هم چنین حاوي واژه نامه ی 
آزاد و باز متني xFarDic است و از قلم هاي رایگان و آزاد فارسي استفاده مي کند. 

شکل2ـ4 میزکار لینوکس پارسیکس را نشان مي دهد.

شکل١ـ4ـ میزکار لینوکس شریف 

شکل٢ـ4ـ میزکار لینوکس پارسیکس
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5ـ4ـ ایجاد لوح فشرده ی لینوکس دبیان
برای نصب لینوکس دبیان باید لوح فشرده ی نصب آن را داشته باشید. با توجه به اینکه لینوکس 
دبیان رایگان است، مي توانید پرونده ی ISO آن را از اینترنت دانلود کنید. به نوع 32 یا 64 بیتی 
آن توجه کنید تا نسخه ی متناسب با رایانه ی خود را دانلود و نصب کنید. بعد از دانلود، باید آن را 
 Windows Disc Image Burner با برنامه های نوشتن روی لوح فشرده در سیستم عامل ویندوز7 که
نامیده مي شود، روی DVD یا CD نوشت.1 چگونگی نوشتن پرونده های ISO روی لوح فشرده با 

افزونه ی ISO Recorder در فصل دوم شرح داده شده است.
ممکن است این لوح فشرده قباًل توسط دوستان یا هنرآموز تهیه شده باشد. در این صورت 

به راحتی مي توانید یک نسخه از آن را برای خود کپی و فرایند نصب لینوکس را تجربه کنید. 

6ـ4ـ روش های کار با لینوکس
براي استفاده از سیستم عامل لینوکس، باید یکي از دو روش زیر را به کار بگیرید:

الف( اجرای لینوکس بدون نیاز به نصب
این نوع اجرای لینوکس، هیچ تغییري در دیسک سخت ایجاد نمي کند. بنابراین مي توانید 
سیستم عامل را بعد از ارزیابي، نصب کنید. به لینوکس بدون نیاز به نصب، لوح فشرده ی زنده2 
گفته مي شود. لوح فشرده ی زنده توضیعي از لینوکس است که بدون نیاز به نصب، از روي لوح 
فشرده قابل اجراست. به عبارت دیگر نسخه اي از سیستم عامل از قبل روي لوح فشرده نصب شده 
است و هنگام راه اندازي رایانه اجرا مي شود. کاربر مي تواند بدون تغییر در تنظیمات سیستم عامل 
فعلي، با یک لوح فشرده ی زنده ی لینوکس از همه ي امکانات، قابلیت ها و برنامه هاي کاربردي 
منبع باز و سیستم عامل لینوکس استفاده کند. به همین دلیل سیستم عامل موجود روي رایانه ي شما 
دچار اخالل نخواهد شد. لوح فشرده ی زنده لینوکس راه انداز مي باشد و به صورت خودکار پس 
این کار  با   . به اجرا در مي آید  از قرارگرفتن در راه انداز لوح فشرده و راه اندازي مجدد رایانه 
در واقع نسخه اي از سیستم عامل در حافظه ي اصلي )RAM( رایانه بارگذاري می شود و کنترل 
عملکرد آن را برعهده مي گیرد. سپس انواع سخت افزار و اجزای جانبي رایانه شناسایي مي شود. 
مي توانیم  داشت.  خواهیم  اختیار  در  کامل  سیستم عامل  رایانه یک  موفقیت آمیز  راه اندازي  با 

1ـ از برنامه های دیگر مانند CD DVD Burning Software ـ Nero نیز مي توانید استفاده کنید.
Live CD ـ2
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برنامه هاي کاربردي خود را در سیستم عامل جدید اجرا نماییم.
حجم کم و اجراي موقت در حافظه بودن مهم ترین ویژگي هاي لوح هاي زنده لینوکس 
عموماً  است.  مناسب  بسیار  آموزشي،  محیط هاي  در  آن ها  از  استفاده  دالیل،  همین  به  هستند. 
همه ي توزیع هاي متداول از یک  یا چند لوح فشرده بهره مي برند. هر لوح فشرده مبتني بر یک 
لوح هاي  قابلیت مهم  استفاده مي کند. یک  توزیع  پرونده هاي آن  و  برنامه ها  از  و  توزیع است 
فشرده ي زنده، امکان سفارشي کردن آن هاست. یعني مي توان با استفاده از یک هسته ی مشترک 
براساس  زنده  فشرده ی  لوح  جدید  توزیع  یک  انتشار  به  اقدام  خاص،  توزیع  یک  مبناي  بر  و 

امکانات مورد نظر نمود.
لینوکس زنده را مي توانید از وب گاه های رسمی توزیع های آن دانلود کنید و روی لوح 
فروش  فروشگاه های  از  را  لینوکس  نوع  این  فشرده ی  لوح  مي توانید  همچنین  بنویسید.1  فشرده 

نرم افزار خریداری کنید.
DVD( راه اندازی کنید.  یا   CD( با لوح فشرده باید رایانه را  لینوکس زنده،  برای اجرای 
برای انجام این کار لوح فشرده ی لینوکس زنده را درون درایور مربوطه قرار دهید و رایانه را از 
نو راه اندازی کنید. قبل از بارگذاری سیستم عامل ویندوز، منوی تعیین اولویت درایو راه اندازی را 
فعال کنید. این منو معموالً با فشار کلید F12 یا F11 فعال می شود2 ) شکل3ـ4(. اولویت راه اندازی 

را لوح فشرده انتخاب کنید تا راه اندازی از روی DVD لینوکس انجام شود.

Write ـ1

2ـ در بعضی رایانه ها کلیدهای دیگری برای این منظور وجود دارد که به محض روشن شدن رایانه نشان داده مي شود.

شکل3ـ4ـ تعیین اولویت درایو راه اندازی
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نکته
کار با لینوکس زنده از بسیاری جنبه ها شبیه لینوکس نصب شده است. البته 
در مواردی هم تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، نمي توان اطالعات را به صورت 
دائمی در دیسک سخت و درایوهای رایانه ذخیره کرد. به همین دلیل در این کتاب 

فرض بر این است که شما از توزیع نصب شده ی لینوکس استفاده مي کنید. 

ب( اجرای لینوکس بعد از نصب
روش معمول براي کار با سیستم عامل لینوکس، نصب آن است. بعد از نصب قادر خواهید 
بود که از تمامی امکانات لینوکس بهره ببرید. مراحل نصب لینوکس دبیان در بخش همین فصل 

توضیح داده شده است.

7ـ4ـ نصب لینوکس با سیستم عامل ویندوز
در بسیاری موارد، به هر دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس نیاز داریم. در چنین مواردی توصیه 
مي شود که سیستم عامل لینوکس را در کنار سیستم عامل ویندوز نصب کنید. برای نصب لینوکس 

در کنار سیستم عامل ویندوز دو روش زیر پیشنهاد مي شود.
الف( نصب لینوکس روی رایانه با سیستم عامل ویندوز7

لینوکس  برای  جداگانه  پارتیشنی  نیازمند  ویندوز7  سیستم عامل  کنار  در  لینوکس  نصب 
است. با این روش، رایانه ی شما قابلیت راه اندازی دوگانه1 را خواهد داشت و کاربر مي تواند یکی 

از سیستم های عامل را انتخاب کند. 
برای انجام این کار،  مراحل زیر را دنبال کنید:

تا دیسک  لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز الزم است  برای نصب و راه اندازي  1ـ 
سخت رایانه را براي پذیرفتن آن آماده کنید. توصیه مي شود یک نسخه ی پشتیبان از اطالعات 

مهم رایانه، به ویژه در درایو :C تهیه کنید.2 

Dual Boot ـ1

2ـ مي توانید از برنامه ی Backup and Restore که قباًل توضیح داده شده است، استفاده کنید.
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برنامه ی  با  شده اند  قطعه قطعه  که  را  رایانه  سخت  دیسک  ذخیره سازي  فضاهاي  2ـ 
یک پارچه ساز defragmenter پیوسته سازید.1 

3ـ برای تخصیص پارتیشن به لینوکس، روش های مختلفی وجود دارد. ساده ترین روش 
برای  )Disk Management( در سیستم عامل ویندوز است.  برنامه ی مدیریت دیسک  از  استفاده 
را   diskmgmt.msc یا   Disk Management عبارت  شروع  منوی  در  می توانید  برنامه  این  اجرای 
در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. برنامه ی مدیریت پارتیشن های 

دیسک سخت مانند شکل4ـ4 اجرا مي شود.

شکل4ـ4ـ برنامه ی مدیریت دیسک سخت و پارتیشن ها در سیستم عامل ویندوز7

4ـ هم اکنون باید پارتیشنی با فضای آزاد حدود 10 گیگابایت  ایجاد و آن را به لینوکس 
و  راست  کلیک  دارد  کافی  آزاد  فضای  که  پارتیشنی  روی  منظور  این  برای  دهید.  اختصاص 

گزینه ی Shrink Volume را انتخاب کنید )شکل5ـ4(.
هم اکنون باید اندازه ی این پارتیشن را تعیین کنید. مقدار 10240 مگابایت که معادل 10 

گیگابایت است وارد و مانند شکل 6 ـ4 روی دکمه ی Shrink کلیک کنید.
5ـ هم اکنون باید لینوکس دبیان نصب شود. 

1ـ چگونگی استفاده از این برنامه در کتاب سیستم عامل جلد اول توضیح داده شده است.
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شکل5 ـ4 

شکل 6ـ4
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ب( نصب لینوکس در سیستم عامل ویندوز با ماشین مجازی
و  نصب  نیز  ویندوز7  سیستم عامل  در  مجازی  ماشین  برنامه ی  روی  مي توان  را  لینوکس 
اجرا نمود. برای مطالعه ی مفهوم ماشین مجازی و چگونگی نصب لینوکس در آن به پیوست الف 

کتاب مراجعه کنید.

٨ ـ4ـ نصب لینوکس دبیان
توضیح  مي شود  نامیده  اسکوئیز1  که  را   6 نسخه ی  دبیان  لینوکس  نصب  مراحل  بخش  این  در 
مي دهیم. لینوکس دبیان روش های بسیار متنوع و قابل انعطافی را برای نصب سیستم عامل ارایه 
پارتیشن جداگانه  ایجاد  با  فشرده  لوح  از روی  را  لینوکس  مثال مي توانید  به عنوان  است.  کرده 
vmware workstation نصب کنید. لوح  با  به صورت مجازی  یا  در کنار سیستم عامل ویندوز7 
فشرده ی راه انداز لینوکس دبیان را در درایو مربوطه قرار دهید و رایانه یا ماشین مجازی را از نو 

راه اندازی کنید. 
هم اکنون باید مراحل نصب را به صورت زیر دنبال کنید:

1ـ صفحه ی شروع مانند شکل نمایان مي شود. لینوکس دبیان دارای دو نوع رابط کاربر2 
برای نصب و استفاده است:

با سیستم عامل  در این رابط، برقراری ارتباط کاربر   :  )Text( الف( رابط کاربر متنی 
سرور  در  فرمان  خط  )مانند  مي گیرد  صورت   Enter کلید  فشار  و  دستورات  تایپ  به واسطه ی 
ویندوز 2008 یا ویندوز7(. بسیاری از مدیران سرورهای لینوکس ترجیح مي دهند که با این نوع 

واسط کاربر کار کنند.
ب( رابط کاربر گرافیکی )GUI(٣: این این نوع رابط کاربر زیباتر به نظر مي رسد و 
ترجیح  از کاربران سیستم های خانگی  بسیاری  دلیل،  به همین  است.  از آن هم ساده تر  استفاده 
مي دهند با این نوع واسط کاربر کار کنند. البته این واسط کاربر، برخی از امکانات سیستم عامل 
لینوکس را از دسترس شما دور مي کند. واسط گرافیکی کاربر لینوکس در حالت کلی X نامیده 
مي شود )به آن X Windows نیز گفته مي گویند(. گنوم و کی ـ دی ـ ایی  دو واسط گرافیکی 

متداول برای ارتباط با کاربر هستند.
برای نصب گرافیکی، مانند شکل 7ـ4 گزینه ی Graphical install را انتخاب کنید و کلید 

Enter را فشار دهید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

Graphic User Interface ـUser Interface  3 ـSqueeze  2 ـ1
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شکل 7ـ4ـ انتخاب نوع نصب

زبان  پیام ها  درک  سهولت  برای  کنید.  انتخاب  را  نصب  زبان  باید  بعد  مرحله ی  در  2ـ 
English را انتخاب و روی دکمه ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

3ـ در این مرحله باید کشوری را که در آن زندگی می کنید مشخص کنید )شکل8 ـ4(. 
نوار لغزان را به سمت پایین جا به جا کنید و روی Other کلیک کنید و از لیست سایر کشورها، نام 

کشورمان را انتخاب کنید. روی دکمه ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

شکل٨ ـ4ـ پیکربندی موقعیت ـ تعیین کشور

4ـ در این مرحله باید نام قاره را انتخاب کنید. به تطبیق نام کشور انتخاب شده در مرحله ی 
قبل و نام قاره توجه داشته باشید. روی دکمه ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.
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5 ـ در این مرحله باید نوع زبان صفحه کلید خود را انتخاب کنید)شکل9ـ4(. برای سهولت 
 Continue دکمه ی  روی  و  انتخاب  را   United State – en_US.UTFگزینه ی 8ـ پیام ها،  درک 

کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

شکل٩ـ4ـ پیکربندی موقعیت 

6 ـ در این مرحله، نوع صفحه کلید خود را انتخاب و روی دکمه ی Continue کلیک کنید 
تا وارد مرحله ی بعد شوید)شکل 10ـ4(.

شکل١٠ـ4ـ پیکربندی صفحه کلید 
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7ـ در این مرحله باید صبر کنید تا برنامه ی نصب کننده، پیکربندی سخت افزار و شبکه را 
بررسی کند و نرم افزار مورد نیاز را بارگذاری کند )شکل 11ـ4(.

شکل ١١ـ4ـ نصب اجزای نرم افزاری و پیکربندی شبکه

 )Domain( برای شناسایی آن در شبکه و دامنه )Host name( 8 ـ در این مرحله باید نام رایانه
 Continue را تعیین کنید )شکل12ـ4(. مي توانید نام پیش فرض را نیز بپذیرید و روی دکمه ی

کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

شکل ١٢ـ4

سطح  کاربران  معادل  که  را   )root( ریشه  کاربر  رمز  کلمه ی  باید  مرحله  این  در  9ـ 
ادامه ی کار  Administrator  در سیستم های ویندوز است دوبار وارد کنید )شکل13ـ4(. برای 

روی دکمه ی Continue کلیک کنید.
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شکل ١3ـ4

شکل ١4ـ4

10ـ در این مرحله باید یک نام کاربری برای ورود کاربران معمول )غیر از مدیر سیستم( 
وارد کنید. برای ادامه ی کار روی دکمه ی Continue کلیک کنید )شکل 14ـ4(.

به  پارتیشن  کل  تخصیص  برای  کنیم.  تعیین  را  نصب  پارتیشن  باید  مرحله  این  در  11 ـ 
لینوکس، روی یکی از سه گزینه ی اول که با Guided شروع مي شود کلیک کنید)شکل15ـ4(. 
اگر دبیان را با استفاده از VM VirtualBox نصب مي کنید، برای سهولت گزینه ی اول را انتخاب 
کنید تا تمام پارتیشن ها پاک شود و برنامه ی نصب به صورت خودکار پارتیشن بندی را برعهده 
بگیرد. برای پارتیشن بندی سفارشی گزینه ی آخر )Manual( را انتخاب کنید. برای رفتن به  مرحله ی 

بعد روی دکمه ی Continue کلیک کنید.
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شکل ١5ـ4

 All files in one partition )recommended for 12ـ در این مرحله با انتخاب گزینه ی اول
(new users اجازه دهید همه ی پرونده های لینوکس روی یک پارتیشن نصب شود. برای رفتن به 

مرحله ی بعد روی دکمه ی Continue کلیک کنید )شکل 16ـ4(.

شکل ١6ـ4
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نشان  سخت  دیسک  پارتیشن هاي  ساختار  17ـ4  شکل  مانند  مرحله،  این  در  13ـ 
ویندوز  مانند  عامل  سیستم هاي  سایر  نصب  براي  قباًل  کامپیوتر  که  در صورتي  مي شود.  داده 
پارتیشن بندي شده باشد، فضاي آن پارتیشن به همراه فضاي آزاد دیسک سخت نیز قابل مشاهده 

خواهد بود.

شکل ١7ـ4

نکته
طبیعی است ساختاري که شما در حین پارتیشن بندي دیسک سخت رایانه ی 

خود مشاهده خواهید کرد، با آن چه در شکل مي بینید متفاوت است.

14ـ در این مرحله با نمایش مجدد ساختار پارتیشن ها، مي توانید پیکربندی پیشنهادی را 
که  در صورتی  باشید  داشته  توجه  18ـ4(.  کنید)شکل  تأیید   Yes با عالمت دار کردن گزینه ی 
لینوکس را روی ماشین مجازی نصب مي کنید، انجام این کار مشکلی ندارد. ولی اگر لینوکس 
را در کنار ویندوز نصب مي کنید، این کار باعث از بین بردن داده های روی پارتیشن ها مي شود. 

با کلیک روی دکمه ی Continue به مرحله ی بعد بروید.
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15ـ این قسمت مربوط به تنظیمات مدیر بسته های نرم افزاری است. لینوکس دبیان در کنار 
خود دارای مجموعه ای بسیار کاملی از بسته های نرم افزاری )Package( است. در این مرحله باید 
منبع نصب بسته ها انتخاب شود )شکل19ـ4(. به صورت پیش فرض این برنامه ها از اینترنت دانلود 
مي شوند. در صورتی که با اینترنت دسترسی ندارید، گزینه ی No را انتخاب کنید. در صورت 
انتخاب گزینه ی Yes، در هنگام نصب بسته های درخواستی،  دبیان ابتدا آنها را از اینترنت دانلود 

و سپس شروع به نصب مي کند.

شکل ١٨ـ4

شکل ١٩ـ4
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16ـ در صورتی که در مرحله ی قبل گزینه ی Yes را انتخاب کرده باشید، در این مرحله 
انتخاب کنید)شکل20ـ4(.  را  بسته ها  اینترنتی حاوی  از سرویس دهنده های  استفاده  باید کشور 

برای رفتن به مرحله ی بعد روی دکمه ی Continue کلیک کنید.

شکل ٢٠ـ4

17ـ در این مرحله از پیکربندی نصب بسته ها، باید نام وب گاه سرویس دهنده ی اینترنتی 
رفتن  برای  تغییر دهید.  هم مي توانید  بعداً  را  اینترنتی  نشانی  این  21ـ4(.  انتخاب کنید )شکل  را 

به   مرحله ی بعد روی دکمه ی Continue کلیک کنید.

شکل ٢١ـ4
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یک  که  مي دهد  اجازه  شما  به  و  بسته هاست  نصب  پیکربندی  ادامه ی  مرحله  این  18ـ 
HTTP Proxy را برای دانلود بسته ها وارد کنید )شکل22ـ4(. اگر به اندازه ی کافی با این مبحث 

Continue وارد  با کلیک روی دکمه ی  آشنایی ندارید، این کادر را بدون پرکردن رها کنید. 
مرحله ی بعد شوید.

شکل ٢٢ـ4
19ـ  این مرحله به نوعی مشارکت در تعیین محبوبیت بسته های نرم افزاری است )شکل 
که  کرد  خواهید  کمک  دبیان  لینوکس  توسعه دهندگان  به   Yes گزینه ی  انتخاب  با  23ـ4(. 
بیشترین کاربرد را در بین کاربران دارند، تهیه کنند. در صورتی که عالقه ای  آمار بسته هایی  که 
به   مشارکت در این طرح ندارید، گزینه ی No را انتخاب کنید. روی گزینه ی Continue کلیک 

کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

شکل ٢3ـ4
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برای  24ـ4(.  از بسته ها پیشنهاد مي شود )شکل  این مرحله یک دسته بندی کلی  در  20ـ 
 desktop envaironment انتخاب هر گروه بسته ها کافی است آن را عالمت دار کنید. به عنوان مثال
محیط گرافیکی را نصب مي کند. در صورتی که به سایر بسته ها نیازی ندارید، آنها را انتخاب 
 Continue نکنید. توصیه مي کنیم مانند شکل گزینه ی اول و آخر را عالمت دار و روی دکمه ی

کلیک کنید تا وارد مرحله ی بعد شوید.

21ـ لینوکس دبیان برای راه اندازی باید برنامه ی راه انداز GRUB را روی بخش راه انداز 
دیسک سخت کپی کند )شکل 25ـ4(. برای راه اندازی معمولی Yes را انتخاب کنید. هم اکنون 

نصب GRUB روی رایانه ی شما شروع مي شود.

شکل ٢4ـ4

شکل ٢5ـ4
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با  برنامه ی نصب  باشید،  انجام داده  با موفقیت  در صورتی که همه ی مراحل قبل را  22ـ 
نمایش صفحه ی پایانی مانند شکل26ـ4، از شما مي خواهد که لوح فشرده ی نصب را از درایو 

مربوطه خارج و رایانه ) یا ماشین مجازی ( را از نو راه اندازی کنید. 

شکل ٢6ـ4
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خالصه ی فصل
سیستم های عامل با کد منبع باز و به ویژه لینوکس به جهت  قابلیت هایی که دارند، روز به روز بیشتر 
به سایر سیستم های عامل، سیستمی نوپا  نسبت  لینوکس  قرار مي گیرند. سیستم عامل  مورد توجه 
از  مي توان  را  لینوکس  دبیان  و  فدورا  توزیع  است.  مختلفی  توزیع های  دارای  و  مي شود  تلقی 
توزیع های پرطرفدار این سیستم عامل دانست. اخیراً توزیع های شبدیکس و پارسیکس لینوکس 

به   منظور حمایت از زبان فارسی عرضه شده اند.
این سیستم عامل به جهت امنیت و آزاد بودن دسترسی به کد آن، مانند یونیکس است. در 
ایجاد این دو سیستم عامل، ساختار الیه ای هسته و پوسته رعایت شده است. دو روش متداول برای 

کار با لینوکس وجود دارد:
الف( اجرای لینوکس از روی لوح فشرده ی زنده

ب( اجرای لینوکس بعد از نصب
اجرای لینوکس از روی لوح فشرده ی زنده نیازی به نصب ندارد. با این لوح مي توان رایانه 
بارگذاری مي شود.  اصلی  به حافظه ی  لینوکس  از  نسخه ای  این صورت  راه اندازی کرد. در  را 
توجه به اینکه بسیاری از کاربران مایل هستند لینوکس را در کنار سیستم عامل ویندوز استفاده 
کنند، در این فصل نصب سیستم عامل لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز و همچنین با استفاده 

از ماشین مجازی شرح داده شد. 
نرم افزارهای ماشین مجازی ، نرم افزارهایی هستند که به ما این امکان را مي دهند که     یک 
کنیم.  نصب  )میزبان(  اصلی  سیستم عامل  در  مي شود،  نامیده  میهمان  که  را  کامل  سیستم عامل 
 Vmware نرم افزارهای مختلفی برای اجرای ماشین مجازی وجود دارد که از آن جمله مي توان به
محصول شرکت Vmware اشاره کرد. نصب لینوکس دبیان ساده است و مراحل نصب آن در این 

فصل بررسی شد.
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خودآزمایی
١ـ چه ویژگی هایی در سیستم عامل لینوکس موجب محبوبیت آن در بین کاربران شده است؟

٢ـ منظور از توزیع در سیستم عامل لینوکس چیست؟ به چند مورد از توزیع های لینوکس اشاره 
کنید.

3ـ سیستم عامل لینوکس چند نوع واسط کاربر دارد؟
سیستم عامل  از  استفاده  بین  تفاوتی  چه  چیست؟  لینوکس  زنده ی  فشرده ی  لوح  از  منظور  4ـ 

ویندوز با لوح فشرده ی زنده و استفاده از نسخه ی نصب شده وجود دارد؟
5 ـ منظور از راه اندازي دوگانه چیست؟ مزیت راه اندازي دوگانه چیست؟

6 ـ منظور از ماشین مجازی چیست؟ چند نمونه از نرم افزارهای ماشین مجازی را نام ببرید.
7ـ به نظر شما نصب لینوکس روی ماشین مجازی چه مزایایی به همراه دارد؟

را  نادرست  جمالت  است؟  نادرست  یک  کدام یک  و  درست  زیر  جمالت  از  کدام یک  ٨ ـ 
اصالح کنید.

الف( برای نصب دوگانه ی لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز، حتماً باید از ماشین مجازی   
کمک گرفت.

ب( برای نصب لینوکس دبیان حداقل به 20 گیگا بایت فضای دیسک سخت نیاز داریم.  
ج( در هنگام نصب لینوکس دبیان، باید یک کلمه ی رمز برای کاربر ریشه تعیین کنیم.   

د( لوح فشرده ی زنده یکی از توزیع های لینوکس است.   
هـ( آخرین نسخه ی لینوکس دبیان در حال حاضر 5 است.  
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فصل پنجم

کار با محیط و برنامه های لینوکس دبیان

پس از آموزش این فصل، هنرجو می تواند: 
 انواع سیستم پرونده در لینوکس را بیان کند.

 بخش های مختلف میزکار گرافیکی گنوم را شرح دهد و با آن کار کند.
 با مدیر پرونده ی گنوم کار کند.
 با مجموعه ی اداری باز کار کند.

 با مرورگرهای اینترنتی در محیط لینوکس دبیان کار کند.

1ـ5  ـ سیستم پرونده در لینوکس
سیستم پرونده ی سیستم عامل لینوکس مشابه سیستم پرونده ی    یونیکس است. سیستم پرونده ی هر 
رایانه، امکان ذخیره سازی پرونده ها و اطالعات را در پارتیشن ها فراهم می سازد. هنگامی که از 
داخل برنامه ی واژه پرداز سندی را ذخیره می کنید، این سیستم پرونده است که تعیین می کند سند 

چگونه و در کجا ذخیره شود. 
ابزارهای ذخیره سازی مانند دیسک های نرم، دیسک های سخت، درایوهای لوح فشرده، 

درایوهای Zip و ... تا قبل از تشکیل سیستم پرونده بر روی آن ها، قابل استفاده نیستند.
 ،xfs ،reiserfs :سیستم پرونده های گوناگونی برای لینوکس ارایه شده اند که عبارت اند از
نظر  از  با هم دارند، ولی  تفاوت هایی  فنی  پرونده ها در جزئیات  این سیستم   .  ... و   ،ext2  ،ext3

ساختاری که ایجاد می کنند مشابه اند و تفاوت چندانی با هم ندارند.1 در این کتاب، وارد جزئیات 
فنی هر یک از انواع فوق نمی شویم و تنها ساختار آنها را بررسی خواهیم کرد.

1ـ در فصل ششم اطالعات بیشتری را راجع به سیستم پرونده مطالعه خواهید کرد.
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 ساختار درختی سیستم پرونده 
سیستم پرونده ی سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس به صورت یک درخت وارونه، پیاده سازی 
شده است. در لینوکس چیزی به نام درایوهایC ، A، و… نداریم. تمام ابزارها و سیستم های 
درخت،  این  سطح  باالترین  )جدول1ـ5(.  هستند  وارونه  درخت  این  از  شاخه هایی  پرونده، 
نام دارد. در زیر ریشه، پوشه هایی قرار دارند که سایر قسمت های سیستم پرونده   root ریشه یا 
را تشکیل می دهند. سیستم پرونده از تعداد زیادی پوشه تشکیل شده است. این پوشه ها تقریباً 
در تمامی سیستم های عامل مبتنی بر لینوکس مشترک اند. این ساختار درختی را در شکل 1ـ5 

مشاهده می کنید.

جدول 1ـ5 ـ عمومی ترین فهرست های ایجاد شونده با نصب لینوکس

توضیحفهرست

bin
در این شاخه، دستورات سیستم عامل که برای تمام کاربران قابل دست یابی هستند و نیز برخی از 

دستورات مدیریتی سیستم قرار می گیرند.

boot.است Lilo و Grub این شاخه حاوی برنامه ی راه انداز سیستم عامل مانند

dev

در لینوکس همه چیز پرونده است. تمام درگاه ها، پارتیشن ها، و … پرونده هستند. همه ی این موارد 
نقطه ی دسترسی  قرارگیری  محل   dev/fd0 پرونده  مثال  برای  پرونده هستند.  این شاخه دارای  در 
را  آنها  به  مربوط  پرونده ی  باید  ابزارها،  روی  داده ها  نوشتن  و  خواندن  برای  است.  درایو  فالپی 
در آن  و  باز می کند  را   dev/fd0 پرونده ی  برنامه ی کاربردی،  وقتی یک  نمونه  به عنوان  باز کرد. 

می نویسد، در حقیقت اطالعات روی دیسک درایو فالپی نوشته خواهد شد.

etc
در این شاخه پرونده های پیکربندی برنامه های سرویس دهنده و برخی پرونده های سیستمی دیگر 
قرار می گیرند. مثاًل پرونده ی پیکربندی سرویس دهنده ی وب آپاچی در سیستم های دبیان در 

etc/apache/http.conf قرار دارد.

home
پوشه ی  )مانند  می گیرد  قرار  آنها  اطالعات  و  سیستم  کاربران  خانگی  فهرست های  شاخه  این  در 

users در سیستم عامل ویندوز7(.

lib
کتابخانه ی  پرونده های  قرارگیری  محل  شاخه  این  پیداست،  آن  نام  از  همان طور که  شاخه  این 
گرفته  به کار  برنامه نویسی  ابزارهای  و  کاربردی  برنامه های  توسط  کتابخانه ها  این  برنامه هاست. 

می شوند )مانند پوشه ی system32 در سیستم عامل ویندوز7(.
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proc

این شاخه یک سیستم پرونده ی مجازی است که برخی اطالعات مربوط به سیستم و هسته از آن 
هسته ی  اطالعات  حاوی  شاخه،  این  در   version پرونده ی  مثال  به عنوان  است.  دست یابی  قابل 

سیستم عامل است.

tmp.محل قرار گیری برخی پرونده های موقتی برنامه های کاربردی است

usr

بسیاری از برنامه های کاربردی در این شاخه نصب می شوند. به عنوان مثال، X Windows در این 
قرار   usr/sbin و   usr/bin مسیرهای  در  نیز  مدیریتی  دستورات  برخی  هم چنین  دارد.  قرار  شاخه 

می گیرند.

var

می گیرد،  قرار  جداگانه  پارتیشن  در  یک  سرویس دهنده  رایانه های  در  معموالً  که  شاخه  این 
مثاًل  است.  اطالعاتی  بانک های  و   FTP و  وب  مانند  سرویس دهنده ای  برنامه های  مخصوص 
پرونده های مربوط به یک وب گاه اینترنتی می توانند در var/www قرار گیرند. به دلیل این که در 
برخی از مواقع دیسک سخت سیستم با پرونده های غیرضروری پر می شود، این شاخه را در یک 
پارتیشن جداگانه قرار می دهند تا در صورت پرشدن احتمالی،کل سیستم عامل دچار وقفه نشود و 

فقط همان قسمت آسیب ببیند.

sbin.دستورات و برنامه های مدیریتی سیستم در این شاخه قرار می گیرند

mnt

این شاخه معموالً زیر شاخه هایی مانند floppy و cdrom دارد و محل اتصال سنتی درایوهای دیسک 
نرم و لوح فشرده است. هم چنین پارتیشن های دیگر دیسک سخت را نیز می توانید در این شاخه 
متصل کنید. البته اجباری به این کار وجود ندارد. اتصال و برداشتن اتصال پارتیشن ها و درایوها با 

استفاده از دستور mount صورت می گیرد. 

نکته
1ـ توجه داشته باشید که دسترسی به اکثر این شاخه ها فقط به وسیله ی کاربر 

ریشه امکان پذیر است. 
2ـ تمامی  شاخه هایی که در باال توضیح داده شد، می توانند در پارتیشن های 

جداگانه قرار داده شوند، ولی این کار ضرورتی ندارد.
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شکل1ـ5  ـ ساختار درختی فهرست ها در لینوکس/گنو دبیان
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 پارتیشن ها
در سیستم پرونده ی سیستم های عامل مبتنی بر لینوکس، دیسک های سخت می توانند پارتیشن های 
آن  در  که  است  اتصال1  نقطه ی  دارای یک  پارتیشن  هر  این صورت  در  باشند.  داشته  متعددی 
نقطه به درخت سیستم پرونده متصل می شود. مثاًل می توان اطالعات کاربران سیستم را در  یک 
پارتیشن جداگانه ذخیره و نقطه ی اتصال آن را home تعیین کرد که محل قرارگیری اطالعات 

کاربران است.

ـ  5  ـ واسط گرافیکی گنوم 2
واسط پیش فرض لینوکس متنی است که برای بسیاری از کاربران جذاب نیست. به همین دلیل 
با کاربر ایجاد شد. واسط های گرافیکی، در  X Window برای سهولت ارتباط  واسط گرافیکی 
 X Window حقیقت نرم افزارهایی هستند که باالی زیر ساختارهای فراهم شده به وسیله ی سیستم

اجرا می شوند )شکل2ـ  5(.

شکل2ـ5  ـ ساختار سلسله مراتبی لینوکس

گنوم2 یکی از این محیط های گرافیکی لینوکس است که دارای پایداری خوب و امکانات 
متعدد و قدرتمندی است. به همین دلیل، گنوم واسط گرافیکی کاربر به صورت پیش فرض در 
لینوکس دبیان است. میز کار گنوم شامل مجموعه ای شامل نشانه ها، میز کار و نوار منو است. 

میز کار گنوم در لینوکس دبیان را در شکل3ـ5 مشاهده می کنید.

Gnome ـmount point  2 ـ1
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بخش های اصلی تشکیل دهنده ی میزکار گنوم عبارت اند از:
1ـ نوار پانل

نوار پانل، نواری است که در باالترین قسمت میز کار قرار گرفته است و شامل منوها  و 
ابزارهایی برای سهولت استفاده از سیستم می باشد. نوار پانل میزکار به صورت پیش فرض شامل 
پست  ارسال  برنامه ی  و  اینترنت  مرورگر  به  سریع  دسترسی  برای  پیش فرض  ابزارهای  و  منوها 
الکترونیکی است. منوهای این نوار حاوی گزینه هایی به اجرای برنامه های کاربردی و برنامه های 

سیستمی است. 
به این نوار می توانید ابزارهایی مانند ناحیه ی اعالن، تاریخ، ساعت، نشانه های اعالم وضعیت 

)مانند وضعیت شبکه، چاپگر(، تنظیم بلندی صدای بلندگو و… را نیز اضافه کنید.
2ـ نشانه های میزکار

نشانه های روی میز کار می توانند میانبرهایی برای دسترسی به پوشه ها، برنامه های کاربردی، 
درایوهای دیسک نرم و لوح فشرده باشند که هنگام اتصال، نمایش داده می شوند. برای اجرا کردن 
میانبرهای روی میز کار، باید روی آن ها دوبار کلیک کنید. میزکار در گنوم مانند میز کار در سایر 
سیستم های عامل است. به آسانی می توانید در آن فایل یا پوشه ایجاد کنید و با استفاده از کشیدن 
و رها کردن1 پرونده ها را جابه جا کنید. همچنین می توانید برای دست یابی به برنامه ها، پوشه و 

مستندات خود، نشانه های میانبر جدیدی به وجود آورید. به این نشانه ها Launcher گویند. 

Drag and Drop ـ1

شکل3ـ5ـ میز کار گنوم در لینوکس دبیان
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همه ی آنچه حذف می شود، به داخل سطل بازیافت که در گنوم Trash نامیده می شود، 
فرستاده می شود. این سطل نقشی مشابه سطل بازیافت Recycle Bin سیستم عامل ویندوز دارد. در 

صورت لزوم، می توانید اقالم حذف شده در سطل بازیافت را برگردانید.
 پیکربندی نوار پانل

به همراه  ابزارها  این  باشد.  متعددی  ابزارهای  شامل  می تواند  پانل  نوار  بیان شد،  قباًل  همان گونه 
لینوکس ارایه می شوند ولی همه ی آنها به صورت پیش فرض روی پانل قرار ندارند. با این حال 

می توانید آنها را بسته به نیاز خود اضافه  یا حذف کنید. 
الف( اضافه کردن ابزارها به نوار پانل: در صورت نیاز می توانید ابزارهای پرکاربرد را به 
نوار پانل اضافه کنید. برای اضافه کردن یک ابزار به نوار پانل، کافی است با کلیک راست در    یک 
منطقه ی خالی روی نوار پانل، گزینه ی Add to Panel را انتخاب کنید. سپس مانند شکل 4ـ5، از 
ابزارهای موجود، گزینه ی مورد نظر خود را برگزینید. برای افزودن برنامه های واقع در منوها به   نوار 

پانل، کافی است گزینه ی مورد نظر را بگیرید و آن را روی قسمت کلید های پانل بیاندازید.

شکل4ـ5  ـ ابزارهای نوار پانل

ب( حذف نشانه ها از نوار پانل: برای حذف ابزارها از نوار پانل، کافی است روی آن کلیک 
ـ  5(. راست و از منوی میانبر، گزینه ی Remove From Panel را انتخاب کنید )شکل 5  
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ابزارهای پرکاربرد نوار پانل
تعدادی از ابزارهای پرکاربرد نوار پانل عبارت اند از:

در  گنوم  محیط گرافیکی  در   :(Workspace  Switcher) میز کار  ابزار سوئیچ کننده ی   
هر لحظه می توانید چندین میز کار داشته باشید. این ابزار از شلوغ شدن بیش از حد یک میزکار 
میزکار  سوییچ کننده ی  ابزار  هستند.  فعال  میز کار  چهار  پیش فرض،  به طور  می کند.  جلوگیری 
برای جابه جایی بین میزهای کار استفاده می شود. این ابزار از چهار مربع کوچک تشکیل شده 
است که با کلیک روی هر یک از مربع ها، می توانید بین میزهای کار جابه جا شوید )شکل6 ـ5(. 
هم چنین با استفاده از کلیدهای Ctrl+Alt به عالوه ی یکی از کلیدهای مکان نما )باال، پایین، چپ، 

و راست( می توانید بین میزهای کار سوئیچ کنید.

ـ  5  ـ حذف ابزار از نوار پانل شکل5

ـ  5  ـ ابزار سوئیچ میزکار شکل٦ 

ابزار وضعیت شبکه (Network Monitor): با اضافه شدن این ابزار به نوار پانل، نشانه ای   
به نوار پانل اضافه می شود که شما را از وضعیت اتصال رایانه به شبکه آگاه می کند.

 ابزار جستجو (…Search for Files): با افزودن این ابزار به نوار پانل و کلیک روی آن، 
کادری برای تایپ گشوده می شود. کافی است در این کادر، نام پرونده یا پوشه ی مورد نظر را 

تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.
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 ابزار سوئیچ بین حساب های کاربری (User Switcher): این ابزار نام حساب کاربری در 
 Guest ـ  5(. در این شکل کاربر با حساب کاربری حال استفاده از سیستم را نشان می دهد )شکل7   
وارد سیستم شده است. با کلیک روی این ابزار در نوار پانل، منویی ظاهر می شود. در این شکل، 
به ترتیب از سمت راست، سه ابزار جستجو، وضعیت شبکه و سوئیچ بین حساب های کاربری را 
باز  زبانه  سه  پنجره ای حاوی   Account Information با کلیک روی گزینه ی  می کنید.  مشاهده 
می شود که در آن می توانید اطالعات شخصی دارنده ی حساب کاربری را وارد کنید. با کلیک 
روی گزینه ی System Preference پنجره ی Control Center باز می شود.1 کلیک روی گزینه ی 
Lock Screen سبب قفل شدن صفحه نمایش می شود. برای باز کردن قفل، کاربر باید کلمه ی رمز 

خود را وارد کند. کلیک روی گزینه ی Switch User سبب نمایان شدن پنجره ی ورود به سیستم 
همراه با دریافت نام کاربری و کلمه ی رمز می شود. کلیک روی گزینه ی …Quit سبب خروج  

(log out) از سیستم عامل می شود. 

1ـ این پنجره نقشی مانند Control Panel سیستم عامل ویندوز دارد که در فصل بعد به صورت مشروح آن را مطالعه خواهید کرد.

ـ  5  ـ منوی حاصل از کلیک روی ابزار شکل ٧

ابزار واژه نامه (Dictionary Look up): این ابزار یک واژه نامه ی کامل را در اختیار شما   
قرار می دهد.

 ابزار نمایش میزکار (Show Desktop): با افزودن این ابزار به نوار پانل و کلیک روی 
آن، همه ی پنجره های فعال کمینه شده و میزکار نمایش می یابد.

برای دسترسی  پانل  نوار  به  ابزار  این  بر سیستم(System Monitor): افزودن  نظارت  ابزار   
سریع به پنجره ی System Monitor صورت می گیرد. این ابزار در فصل بعد توضیح داده شده است.

 ابزار خاموش کردن سیستم (Shut Down): با کلیک روی این ابزار در نوار پانل، سیستم 
خاموش می شود.
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تمرین
با اضافه کردن ابزارهای زیر به نوار پانل، وظیفه ی آنها را بررسی کنید.

Tomboy Notes, Lock Screen, Brightness Applet, Application Launcher

 تنظیم خصوصیات نوار پانل
برای تنظیم خصوصیات پانل، کافی است در یک فضای خالی از پانل کلیک راست کنید 
باز  زبانه  دو  شامل  8 ـ5  شکل  مانند  کوچکی  کادر  نمایید.  انتخاب  را   Properties گزینه ی  و 

می شود.

ـ  5  ـ کادر تنظیم نوار پانل شکل ٨ 

گزینه های قابل تنظیم در زبانه ی General عبارت اند از:
 Orientation: با کلیک روی دکمه ی مقابل این عبارت، می توانید موقعیت قرارگیری 

نوار پانل را به باال، پایین، چپ، و راست میز کار تغییر دهید.
Size می توانید ضخامت نمایش نوار پانل را تنظیم کنید. در  با تغییر عدد مقابل   :Size  

شکل8 ـ5 مقدار مقابل آن بر حسب پیکسل 24 است.
گسترده  نمایش  صفحه  کل  در  پانل  نوار  گزینه،  این  کردن  عالمت دار  با   :Expand  

می شود.
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می شود.  پانل  نوار  پنهان شدن خودکار  کادر سبب  این  عالمت دار کردن   :Autohide  
برای نمایان کردن مجدد آن، کافی است موس را روی محدوده ی قرارگیری نوار پانل ببرید.

 Show hide buttons: عالمت دارکردن این گزینه، سبب اضافه کردن دو دکمه در دو انتهای 
پانل می شود که کلیک روی آنها باعث پنهان شدن نوار پانل در دو طرف نوار پانل می شود.

 Arrows on hide buttons: با عالمت دار کردن این گزینه، روی دکمه های مخفی سازی 
ظاهر شده با گزینه ی قبل، فلش های راهنما پدیدار می شود.

با گزینه های موجود در زبانه ی Background، می توانید ترکیب رنگ نمایش نوار پانل را 
تغییر دهید.

تمرین
پانل به صورت عمودی به سمت چپ و راست میزکار گنوم  نوار  یک  1ـ 

اضافه کنید.
2ـ نوارهای پانل ایجاد شده در مرحله ی قبل را به رنگ آبی روشن در آورید.

نوار  به  و  بلندگوی سیستم  تنظیم صدای  ابزار  پانل سمت چپ،  نوار  به  3ـ 
سمت راست ابزار سطل بازیافت را اضافه کنید.

4ـ یکی از نوارهای پانل ایجاد شده در مرحله ی قبل را به همراه تمامی  امکانات 
روی آن به صورت کامل حذف کنید.

 خروج از محیط گنوم
برای خروج از محیط گنوم، از منوی System واقع در نوار پانل، گزینه ی Shut Down را 

انتخاب کنید. کادری مانند شکل9ـ  5 ظاهر می شود. 

ـ  5  ـ کادر خروج از سیستم شکل٩
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عملکرد دکمه های واقع در این کادر به شرح زیر است:
 Suspend: با کلیک روی این دکمه، وضعیت جاری سیستم حفظ می شود و در صورت 

نیاز می توان کار را مجدداً ادامه داد.
با  و  مي شود  حفظ  رایانه  کاري  وضعیت  دکمه،  این  روی  کلیک  با   :Hibernate  
روشن کردن مجدد رایانه، وضعیت خاتمه یافته ادامه پیدا مي کند )مشابه عملیات Hibernate در 

سیستم عامل ویندوز(.
 Restart: کلیک روی این دکمه سبب راه اندازی مجدد سیستم عامل لینوکس و ورود به 

محیط گنوم می شود )مشابه عملیات Restart در سیستم عامل ویندوز(.
 Cancel: کلیک روی این دکمه به منزله ی انصراف از خروج می باشد و کادر شکل 9ـ5 

را می بندد.
رایانه  و  می شویم  خارج  گنوم  محیط  از  دکمه،  این  روی  کلیک  با   :Shut Down…  

خاموش می شود )مشابه عملیات Shut down در سیستم عامل ویندوز(.

نکته
به تفاوت وضعیت های Hibernate و Suspend توجه داشته باشید. در وضعیت 
می شود.  ذخیره  سخت  دیسک  روی  سیستم  وضعیت  از  نسخه  Hibernate یک 

به همین دلیل این فرایند کمی وقت گیر است ولی می توانید رایانه را خاموش هم 
بکنید. در    حالت Suspend وضعیت سیستم در حافظه ی اصلی RAM حفظ می شود. 
قابل  به همین دلیل با مصرف برق همراه است و با فشار  یک کلید، سیستم مجدداً 

استفاده خواهد بود.

(File Browser) ـ  5  ـ کاوشگرگنوم 3
دوبار  کار  میز  روی   Computer نشانه ی  روی  کافی  گنوم  پرونده ی  کاوشگر  از  استفاده  برای 

کلیک کنید )یا در منوی Places گزینه ی Computer را انتخاب کنید(. 
 File گنوم  پرونده ی  کاوشگر  می شود.  نمایان  10ـ5  شکل  شبیه  پنجره ای  هم اکنون 

Browser نامیده می شود و امکاناتی کم و بیش شبیه کاوشگر سیستم عامل ویندوز دارد.
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بررسی کنید.  را  رایانه ی خود  پرونده ی  تمام سیستم  File Browser می توانید  با کاوشگر 
برای بازگشت به فهرست خانگی خود کافی است روی نشانه ی   یا دکمه ی  در نوار 

ابزار کلیک کنید.
 سایر امکانات کاوشگر File Browser به شرح زیر است:

1ـ نسخه برداری و انتقال: با کشیدن و رها کردن پرونده ها و پوشه ها، می توانید آنها را 
بین دو پنجره یا دو زبانه نسخه برداری کنید. روش دیگر نسخه برداری آن است که موارد دلخواه 
را انتخاب و روی آنها کلیک راست کنید. سپس گزینه ی < Copy to را انتخاب کنید. برای انتقال 
 Move to > پرونده ها و پوشه ها، آنها را انتخاب و روی آنها کلیک راست کنید. سپس گزینه ی

را انتخاب کنید.
2ـ تنظیم نمایش محتویات پنجره: محتویات پنجره به صورت پیش فرض با نمایه ی 
روی  ابزار  نوار  در  محتویات،  نمایش  تغییر  برای  می شود.  داده  نشانه ی )Icon View(نمایش 
فلش های کنار نشانه ی Icon View  کلیک کنید. و از لیست، یکی از گزینه های 
List View و Compact View را انتخاب کنید. روش دیگر آن است که از منوی View، یکی از سه 

میانبر  کلیدهای  با  به ترتیب  گزینه  سه  این  کنید.  انتخاب  را   Compact و   ،List  ،Icons گزینه ی 
Ctrl+2 ،Ctrl+1 و Ctrl+3 نیز قابل انتخاب است.

با  یک فهرست  لیست عالقه مندی ها: در   صورتی که  به  افزودن یک فهرست  3ـ 

File Browserـ  5  ـ کاوشگر شکل 1٠
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خاص سروکار زیادی دارید و مجبورید بارها به آن مراجعه کنید، می توانید با رفتن به آن فهرست 
دیگر  روش  کنید.  اضافه   Bookmarks منوی  به  را  مورد نظر  فهرست   Ctrl+D کلیدهای  فشار  و 
انتخاب گزینه ی Add Bookmark از منوی Bookmark است. از آن پس، فهرست انتخابی به لیست 

عالقه مندی های منوی Bookmark اضافه می شود.
4ـ تغییر اندازه ی نمایش محتویات: برای تنظیم اندازه ی نمایش محتویات، می توانید 
. با این کار، درصد بزرگ نمایی  در نوار ابزار روی دکمه ی + و – کلیک کنید 

نشانه ها و شیء های درون آن تغییر می کند. به این کار Zoom in و Zoom out گویند.

کنجکاوی
کلید های میانبر تغییر اندازه ی نمایش محتویات )Zoom in و Zoom out( و 

نمایش با اندازه ی معمولی را بیابید.

5ـ جستجو: منوی Go را باز  و گزینه ی …Search for files را عالمت دار کنید. هم اکنون 
نوار جستجو در کاوشگر File Browser ظاهر می شود. نام فایل مورد نظر را در این کادر تایپ کنید 

و کلید Enter را فشار دهید تا در پوشه های سیستم مورد جستجو قرار گیرد.
٦  ـ سفارشی کردن محیط کاوشگر: روی منوی View کلیک کنید. با عالمت دار کردن 

گزینه های زیر، می توانید نوارهای مورد نظر را پدیدار کنید:
 Main Toolbar: عالمت دار بودن این گزینه، باعث پدیدار شدن نوار ابزار اصلی می شود.

 Side Pane: عالمت دار بودن این گزینه سبب پدیدار شدن پانل سمت چپ می شود. این 
پانل پوشه های اصلی سیستم را به شما نشان می دهد.

 Location Bar: عالمت دار بودن این گزینه سبب پدیدار شدن مسیر پوشه های بازدید 
از  بازدید  مشخص کننده ی  نوار   مثال  به عنوان  می شود.  ابزار  نوار  در  شده 

پوشه ی etx/apm می باشد.
 Statusbar: عالمت دار بودن این گزینه سبب پدیدار شدن نوار وضعیت در پایین پانل 

می شود. این نوار وضعیت کلی فایل و پوشه های انتخابی را نشان می دهد.
مانند  اضافی  پانل  یک  پدیدار شدن  سبب  گزینه  این  بودن  Extra Pane: عالمت دار   
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شکل11ـ5 می شود. وجود این پانل اضافی عملیات نسخه برداری و انتقال پرونده ها و پوشه ها را 
بین فهرست ها آسان می کند.

با اجرای هر برنامه و باز  شدن هر پنجره، نماد اجرایی آن در نوار پانل پایین ظاهر می شود. 
پوشه های Videos ،Pictures ،Music ،Documents، و Downloads پوشه های پرکاربردی 

هستند که به دلیل مراجعات زیاد، در کاوشگر گنوم زیاد به   چشم می خورند.

4ـ5  ـ مجموعه ی اداری باز 
در دبیان 6، مجموعه ی اداری باز که Open Office نامیده می شود، به صورت پیش فرض همراه 
با سیستم عامل نصب می شود. این مجموعه بسیار شبیه به Microsoft Office است و از پرونده های 
دبیان  به همراه  مجموعه  این   3.0 گونه ی  می کند.  پشتیبانی  نیز   Ms-Office توسط  ایجاد شده 
ابزارهای  در دسترس است.   Application از منوی   Office با گزینه ی  نصب شده و مانند شکل 
مجموعه ی اداری باز در شکل12ـ  5 قابل مشاهده است. هریک از این ابزارها، به تنهایی برنامه ی 
کاملی است. به همین دلیل، شرح کامل آنها در حوصله ی این کتاب نیست و هنرجویان به دلیل 
آشنایی با این نرم افزارها در مجموعه ی Ms-Office با کمی  تمرین خواهند توانست این نرم افزارها 

را به کار ببرند. در این فصل تنها به شرح مختصر هر  یک بسنده می کنیم.

ـ   5  ـ مرورگر Browser File با پانل اضافی شکل11
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1ـ Dictionary: با انتخاب این گزینه، واژه نامه ای مانند شکل13ـ  5 نمایان می شود که با 
تایپ هر عبارت در کادر نشان داده شده، شرح آن در پانل سمت چپ نمایان می شود. واژگان 

مشابه نیز در پانل سمت راست به نمایش درمی آید.

شکل12ـ5  ـ دسترسی به ابزارهای مجموعه ی اداری باز در دبیان

Open Office ـ  5  ـ واژه نامه ی شکل13

2ـ Evolution Mail and Calendar: این گزینه، ابزاری برای مدیریت پست الکترونیکی، 
نشانی پست الکترونیک مخاطبین و زمان بندی کارها را در اختیار شما قرار می دهد. بار نخست 

اجرای این برنامه، ویزاردی برای پیکربندی را آغاز خواهد کرد.
3ـ OpenOffice.org: با کلیک روی این گزینه، پنجره ای مانند  شکل 14ـ5 نمایان می شود. 
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OpenOffice ـ  5  ـ مجموعه ابزارها در شکل14

گزینه های این پنجره عبارت است از:
امکاناتی  و  )شکل15ـ5(  می باشد  کامل  واژه پرداز  برنامه یک  این   :Text Document  
کم و بیش شبیه محیط WordـMs را در اختیار کاربر قرار می دهد. روش دیگر اجرای این برنامه، 

انتخاب گزینه ی OpenOffice.Org Writer از منوی نشان داده شده در شکل12ـ5 می باشد.

Open Office Text Documentشکل15ـ5  ـ پنجره ی محیط

 Spredsheet: این ابزار در واقع صفحه گسترده ی مجموعه ی اداری باز است. امکانات 
و  آماری  داده های  می توانید  ابزار  این  از  استفاده  با  است.   MsـExcel شبیه  ابزار  این  در  موجود 
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ریاضی و هم چنین لیست های کاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و از امکانات فراوان آن 
مانند ترسیم نمودار بهره مند شوید. در شکل16ـ5 محیط این نرم افزار را مشاهده می کنید.

Open Office Text Spreadsheet ـ  5  ـ پنجره ی محیط شکل1٦

روش دیگر اجرای این برنامه، انتخاب گزینه ی OpenOffice.Org Calc  از منوی نشان داده 
در شکل12ـ5 می باشد.

برای  ارایه ی مطلب است.  اسالیدهای  تهیه ی  برای  ابزار وسیله ای  این   :Presentation  
کاربرانی که تجربه ی کار با PowerpointـMs را دارند، این محیط آشنا به نظر می رسد. این ابزار 
بر  ارتباط میان اسالیدها، جلوه ی ویژه  برقراری  تهیه ی اسالید و مدیریت آن ها،  نظیر  امکاناتی 
17ـ5 محیط این نرم افزار را  را در اختیار کاربران قرار می دهد. در شکل  روی اسالیدها و… 

مشاهده می کنید.

Open Office Text Presentation ـ  5  ـ پنجره ی محیط شکل1٧
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روش دیگر اجرای این برنامه، انتخاب گزینه ی OpenOffice.Org Impress  از منوی نشان 
داده شده در شکل12ـ5 می باشد.

 Drawing: این ابزار شبیه برنامه ی Paint در سیستم عامل ویندوز است و وسیله ای برای 
انجام ترسیمات ساده و کار با پرونده های گرافیکی است. روش دیگر اجرای این برنامه، انتخاب 

گزینه ی OpenOffice.Org Draw از منوی نشان داده شده در شکل12ـ5 می باشد.
 Database: این برنامه مشابه AccessـMS در محیط Microsoft Office است. با استفاده 
از این برنامه می توان جداول بانک های اطالعاتی را ایجاد و مدیریت کرد. سپس می توانید درون 
انتخاب  برنامه،  این  اجرای  دیگر  روش  نمایید.  ذخیره  و  وارد  را  دلخواه  رکوردهای  جداول، 

گزینه ی OpenOffice.Org Base از منوی نشان داده شده در شکل12ـ5 می باشد.
می آورد.  پدید  آماری  و  ریاضی  روابط  ایجاد  برای  امکاناتی  محیط  این   :Formula  
فرمول ها و روابط ایجاد شده در این ابزار را می توانید ذخیره کنید و در ابزارهای دیگر هم خانواده ی 

مجموعه ی اداری باز، استفاده کنید. در شکل 18ـ5 محیط این ابزار را مشاهده می کنید.

OpenOffice.org Math ـ  5  ـ پنجره ی محیط شکل1٨

روش دیگر اجرای این برنامه، انتخاب گزینه یOpenOffice.Org Math  از منوی نشان داده 
شده در شکل12ـ5 می باشد.
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 …Templates: با انتخاب این گزینه، ابزاری برای ایجاد و ویرایش الگوهای قابل استفاده 
در کل مجموعه ی اداری باز را پیش روی شما قرار می دهد.

ـ  5  ـ اتصال به اینترنت و کار با کاوشگر اینترنتی  5
در صورتی که لینوکس را به صورت جداگانه روی پارتیشن مستقل در کنار سیستم عامل ویندوز 
تنظیمات  انجام  و  مودم  یا  راه اندازی کارت شبکه  مستلزم  اینترنت  به  اتصال  باشید،  نصب کرده 

مربوطه است. شرح این فرایند به دلیل طوالنی بودن در این مبحث بررسی نمی شود.
با  باشید،  کرده  نصب  مجازی  ماشین  نرم افزار  در  را  دبیان  لینوکس  صورتی که  در 
)سیستم عامل  میزبان  سیستم عامل  شبکه ی  امکانات  از  لینوکس  نصب،  پیش فرض  گزینه های 
به همین دلیل در  صورتی که در  این منابع، شبکه است.  از  ویندوز7( استفاده خواهد کرد. یکی 
سیستم عامل ویندوز به اینترنت متصل شوید، به صورت خودکار در محیط گنوم نیز می توانید به 

اینترنت دسترسی داشته باشید. 
 Preferences روی گزینه ی Systems برای مشاهده ی اتصال شبکه در لینوکس، از منوی
و سپسNetwork Connections کلیک کنید تا کادر محاوره ای اتصاالت شبکه مانند شکل19ـ5 

نمایان شود. تعداد زبانه های این کادر به تعداد و نوع کارت های شبکه ی رایانه بستگی دارد.

شکل1٩ـ5
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برای کار با اینترنت، کافی است یکی از کاوشگرهای گنوم را اجرا کنید.
Application واقع در  از منوی  اینترنت در گنوم دبیان،  به گزینه های  برای دسترسی 
نوار پانل، روی عبارت Internet کلیک کنید تا گزینه های آن را مانند شکل20ـ5 مشاهده 

کنید.

Application از منوی Internet ـ  5  ـ گزینه های انتخاب شکل2٠

اتصال  برای  ضروری  برنامه های  از  مجموعه ای  می بینید،  شکل20ـ5  در  که  همان گونه 
 ، شکل20ـ5  در  عالمت گذاری شده  گزینه ی  دو  دارد.  قرار  شما  اختیار  در  اینترنت  با  کار  و 

برنامه های مرورگر اینترنتی هستند که در ادامه به اختصار بررسی می شوند.
Epiphany Web Browser 

با واسط گنوم نصب  لینوکس  اینترنتی رایگان است و در اغلب توزیع های  این مرورگر 
می شود. این مرورگر بسیار کم حجم و ساده است و از سرعت خوبی برخوردار می باشد. با اجرای 

این مرورگر اینترنتی، محیط برنامه ی آن مانند شکل21ـ5 نمایان می شود.
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در صورتی که به اندازه ی کافی تجربه ی کار با مرورگرMozilla Firefox  را داشته باشید، 
برای کار با این مرورگر مشکل چندانی نخواهید داشت. به عنوان مثال منوی Bookmark در این 
مرورگر دارای گزینه هایی برای ثبت و مدیریت نشانی وب گاه های مورد عالقه است. عملکرد و 
امکانات این منو مشابه Bookmark در Firefox است. زیرمجموعه های منوی View نیز برای انجام 

تنظیمات نمایشی محیط مرورگر اینترنتی Epiphany استفاده می شود. 
کنید.  کلیک   Preference گزینه ی  روی   Edit منوی  از  مرورگر،  این  پیکربندی  برای 
پنجره ای مانند شکل22ـ5 ظاهر می شود که دارای چهار زبانه است. هر یک از این زبانه ها دارای 

گزینه هایی برای پیکربندی مرورگر می باشد.

Epiphany ـ 5  ـ محیط مرورگر اینترنتی شکل21

Epiphany در مرورگر اینترنتی Preference شکل22ـ5  ـ پنجره ی
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تمرین
احتماالً با دیدن عنوان زبانه های پنجره ی Preference می توانید تنظیمات قابل 
انجام در هریک را حدس بزنید. با راهنمایی هنرآموز، بخش های اصلی تنظیمات هر 

زبانه را به همراه عملکرد آنها بررسی کنید.

 Iceweasel Web Browser 
این مرورگر اینترنتی نیز مانند فایرفاکس محصول شرکت موزیال است و محیط کار با آن 
)مانند منوها، گزینه ها، و...( کاماًل شبیه فایرفاکس است. با انتخاب این مرورگر اینترنتی، محیط 

برنامه مانند شکل23ـ  5 نمایان می شود.

Iceweasel شکل23ـ5  ـ محیط مرورگر اینترنتی

برای مشاهده و انجام تنظیمات این مرورگر، از منوی Edit گزینه ی Preferences را انتخاب کنید 
تا پنجره ی Preferences مانند شکل24ـ5 نمایان شود. با تنظیمات مربوط به این پنجره در سیستم عامل 
 Iceweasel و   Epiphany مرورگر  دو  در    Preferences پنجره ی  مقایسه ی  با  شدید.  آشنا  اول  جلد 

متوجه می شویم که این مرورگر تنظیمات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

تمرین
تنظیمات زیر را در مرورگرهای اینترنتی Iceweasel و Epiphany انجام دهید.

1ـ مسیر ذخیره ی دانلودها را روی Desktop تنظیم کنید.
2ـ کاری کنید که هنگام بستن چندین زبانه، پیام هشدار ظاهر شود.



129

Iceweasel در مرورگر اینترنتی Preference ـ  5  ـ پنجره ی شکل24
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خالصه ی فصل
سیستم عامل لینوکس می تواند با دو نوع واسط کاربر متنی و گرافیکی استفاده شود. رابط گرافیکی 
لینوکسX Windows نامیده می شود. در سیستم عامل لینوکس، دو واسط کاربر گرافیکی گنوم و 

کی ـ دی ـ ایی بیش از بقیه مورد توجه و استفاده ی کاربران قرار داشته است. 
لینوکس، مشابه بقیه ی سیستم های عامل، برای مدیریت پرونده ها و فهرست ها، از ساختار 
سلسله مراتبی استفاده می کند. صفحه ی رومیزی گنوم محیطی زیبا و نسبتاً ساده را برای اجرای 

دستورات و مدیریت پرونده ها و فهرست ها، برای کاربران پدید آورده است. 
واسط گرافیکی گنوم دارای یک کاوشگر پرونده به نام File Browser است و امکاناتی 
کم و بیش مشابه کاوشگر سیستم عامل ویندوز دارد. در این فصل چگونگی مدیریت پرونده ها و 

پوشه ها با این کاوشگر توضیح داده شده است. 
می توانید  از آن  استفاده  با  است که  باز  اداری  نرم افزاری  بسته های  دارای یک  لینوکس 
و  کنید  استفاده  به راحتی  و…  ترسیمی،   ابزار  فرمول نویس،  گسترده،  صفحه  متن،  ویراستار  از 

پرونده های متنوعی را به وجود آورید.
 Epiphany در بخش آخر این فصل اتصال به شبکه توضیح داده شد و مرورگرهای اینترنتی 

و Iceweasel معرفی شدند.
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خودآزمایی
1ـ چگونه می توان کاوشگر فایل گنوم دبیان را اجرا کرد؟

2ـ هر یک از واژه های زیر را در ارتباط با سیستم عامل لینوکس توضیح دهید:
Trash         OpenOffice.org         Workspace Switcher         Launcher  

3ـ بخش های اصلی تشکیل دهنده ی میزکار گنوم را نام ببرید و شرح دهید.
4ـ چه مرورگرهای اینترنتی در گنوم دبیان وجود دارد؟ کدام یک مانند فایرفاکس است؟

5  ـ با استفاده از برنامه ی واژه پرداز مجموعه ی اداری باز )OpenOffice.org(، پرونده ای به نام 
خود در مسیر usr/ ایجاد و مشخصات شخصی خود ) نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، و...( 

را در آن تایپ و ذخیره کنید.
٦ـ نقطه ی اتصال )mount point( در سیستم عامل لینوکس به چه مفهوم است؟ آیا با قرار دادن 

یک لوح فشرده در درایو مربوطه، نقطه ی اتصال به صورت خودکار ایجاد می شود؟
٧ـ تفاوت وضعیت های Hibernate و Suspend را توضیح دهید.

٨  ـ کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟ جمالت نادرست را اصالح 
کنید.

الف( نوار پانل در گنوم را می توان به صورت سفارشی تغییر داد.   
دبیان،  لینوکس  با نصب  پیش فرض  به صورت   OpenOffice.Org باز  اداری  ب( مجموعه ی   

نصب می شود.
ج( کاوشگر پرونده ی گنوم دبیان  Epiphany نامیده می شود.  

منوی  به  را  جاری  فهرست  می توان   Ctrl+D کلیدهای  فشار  با  پرونده،  کاوشگر  در  د(   
عالقه مندی ها اضافه کرد.

قرار  ما  اختیار  در  را   MsـExcel شبیه  امکاناتی   OpenOffice.Org در   Formula برنامه ی  هـ(   
می دهد.
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فصل ششم

پیکربندی و تنظیمات لینوکس دبیان

پس از آموزش این فصل، هنرجو می تواند: 
 مفهوم و انواع پارتیشن در لینوکس را توضیح دهد.

 با انواع ابزارهای سیستمی لینوکس کار کند.
 تنظیمات محیط گنوم را انجام دهد.

 دستورات را در پنجره ی ترمینال لینوکس اجرا نماید.
 با مفهوم مجوزهای دسترسی در سیستم پرونده ی لینوکس آشنا شود و آنها 

را اجرا نماید.

1ـ6  ـ پارتیشن در لینوکس
همان گونه که قباًل توضیح داده شد، فضای دیسک سخت برای مدیریت بهتر پارتیشن بندی می شود. 
می باشند.   NTFS یا   FAT32 نوع  از  معموالً  دیسک سخت  پارتیشن های  ویندوز  سیستم عامل  در 
در لینوکس نیز هر پارتیشن می تواند دارای قالب های مختلفی برای سیستم پرونده باشد. البته در 

لینوکس این تقسیم بندی قدری متنوع تر است و هر کدام برای منظور خاصی به کار می رود.
اگر نصب لینوکس دبیان را به خاطر داشته باشید، به شما توصیه می شود که حداقل سه 
پارتیشن ایجاد کنید. یکی برای حافظه ی مجازی از نوع Swap و دو پارتیشن دیگر برای ریشه و 

 .ext3و ext2انجام راه اندازی با سیستم پرونده ی
Swap پارتیشن 

کنید  فرض  می شود.  استفاده  مجازی  حافظه ی  ایجاد  برای  لینوکس  در  پارتیشن  نوع  این 
می خواهید از برنامه ای استفاده کنید که احتیاج به مقدار زیادی حافظه ی اصلی RAM دارد. لینوکس 
از پارتیشن Swap  برای شبیه سازی حافظه ی اصلی روی دیسک سخت استفاده می کند. البته حافظه ی 
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مجازی نمی تواند به عنوان جایگزینی برای حافظه ی اصلی در نظر گرفته شود، زیرا سرعت دسترسی 
به آن بسیار پایین تر از حافظه ی اصلی است. ولی تا وقتی که حافظه ی اصلی رایانه را افزایش نداده اید، 
حافظه ی مجازی روی این نوع پارتیشن توسط سیستم عامل استفاده می شود. اندازه ی این پارتیشن 

معموالً به اندازه ی حافظه ی اصلی یا حدود دو برابر آن در نظر گرفته می شود.

نکته
می شود  پیشنهاد  دارید،  اختیار  در  سخت  دیسک  روی  کافی  فضای  اگر 
صرف  دهید.  اختصاص  پارتیشن  این  به  اصلی  حافظه ی  برابر  دو  معادل  ظرفیتی 
 2 تا  مگابایت   32 بین  پارتیشن  این  اندازه ی  رایانه،  اصلی  حافظه ی  مقدار  از  نظر 
گیگا بایت است. به همین دلیل به عنوان مثال اگر مقدار حافظه ی اصلی رایانه ی شما 

2 گیگابایت باشد، نمی توانید 4 گیگابایت به این پارتیشن اختصاص دهید.

ext2 پارتیشن 
در  معموالً  و  می شود  استفاده  معمول  اطالعات  ذخیره ی  برای  پرونده  سیستم  نوع  این 

قالب بندی دیسک های نرم کاربرد دارد.
ext3 پارتیشن 

این نوع قالب بندی نسخه ی ارتقا یافته ی ext2 است که نسبت به نسخه ی قبل خود دارای 
چندین مزیت است. به عنوان مثال همان طور که می دانید برای خاموش کردن رایانه باید آن را 
Shut Down کنید. اگر به هر دلیلی این کار انجام نشود، در راه اندازی بعدی، محتویات درایو باید 

از نظر انسجام اطالعات تست شود که این کار وقت گیر است. در قالب بندی ext3 از روشی به نام 
ژورنالینگ1 استفاده می شود که این کار در مدت زمان بسیار اندکی صورت می گیرد. پارتیشن 

نوع ext3 از نظر انسجام داده ها و سرعت دسترسی نیز از نوع ext2 بهتر عمل می کند.

نکته
تبدیل نوع پارتیشن ext2 به ext3 و بالعکس به آسانی و بدون از دست دادن 

اطالعات امکان پذیر است. 

Journaling ـ1
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Vfat پارتیشن 
  FAT32این نوع پارتیشن برای اشاره به درایوهایی است که در سیستم عامل ویندوز به نام
شناخته می شوند. پارتیشن های اصلی لینوکس نمی توانند از این نوع باشند، ولی امکان خواندن و 

نوشتن در این پارتیشن ها وجود دارد.١

2ـ6  ـ ابزارهای سیستمی  در گنوم دبیان
و  نظارت  برای  را  مدیریتی  و  ابزارهای سیستمی   از  دبیان مجموعه ای  لینوکس  در  محیط گنوم 
کنترل عملکرد رایانه ارایه کرده است. برای مشاهده ی لیست این برنامه ها، مانند شکل1ـ6، از 

منوی Applications در نوار پانل، روی گزینه ی System Tools کلیک کنید. 

1ـ پارتیشن های دیگری نیز وجود دارد که به دلیل گستردگی در این مقوله نمی گنجند. به عنوان مثال iso 9660 در قالب بندی 
لوح فشرده استفاده می شود.

شکل1ـ6  ـ منوی دسترسی به ابزارهای سیستمی در گنوم دبیان
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در ادامه تعدادی از این ابزارها بررسی می شوند.
1ـ برنامه ی ویرایشگر پیکربندی گنوم

لینوکس  در  برنامه ها  و  راه اندازهای سخت افزاری  اطالعات  رایانه،  پیکربندی  مشخصات 
توسط برنامه ای به نام Configuration Editor قابل مشاهده و ویرایش است. برای اجرای این برنامه، 
  Configuration Editor و سپس System Tools در نوار پانل، روی گزینه ی Applications از منوی

کلیک کنید تا پنجره ی برنامه مانند شکل 2ـ6 ظاهر شود.

ـ  6  ـ ابزار ویرایشگر پیکربندی گنوم شکل2

Regedit سیستم عامل ویندوز برای ویرایش رجیستری  برنامه ی  برنامه مشابه  عملکرد این 
است. نام برنامه ها و دستگاه های قابل تنظیم در پانل سمت چپ نشان داده شده است. با انتخاب 
هر نمونه )دستگاه mouse در شکل2ـ6( می توانید کلیدها و تنظیمات آن را در پانل سمت راست 
مشاهده کنید و در صورت لزوم تغییر دهید. در پانل سمت راست و پایین، توضیحات مربوط به نام 

دستگاه انتخاب شده نمایش داده می شود. مسیر کلید نیز در نوار وضعیت نشان داده می شود.
نکته ی قابل توجه این که برخالف سیستم عامل ویندوز که در آن برای اعمال تغییرات باید 
رایانه را از نو راه اندازی کنید، در لینوکس بسیاری از تغییرات بالفاصله انجام می شود و نیازی به 

راه اندازی مجدد نیست.
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مثال
برای نمونه قصد داریم یک تغییر آزمایشی را انجام دهیم. برای کپی کردن 
 Ctrl + C یک عبارت در حافظه ی موقت، کافی است آن را انتخاب کنید و کلید
 )Paste( را فشار دهید. به صورت پیش فرض در پنجره ی ترمینال1 برای برگرداندن
محتویات حافظه ی موقت، از ترکیب کلیدهای Ctrl + Shift + V استفاده می شود که 
برای بسیاری از کاربران سیستم عامل ویندوز مطلوب نیست. برای تغییر این ترکیب 
کلیدها، از پانل سمت چپ، مسیر aps/gnome-terminal/ و سپس keybindings را 
انتخاب کنید. سپس در پانل سمت راست روی عبارت Paste دو بار کلیک کنید تا 
امکان ویرایش آن فراهم شود. هم اکنون ترکیب کلیدهای Ctrl + V را جایگزین 

مقدار قبلی کنید و ویرایشگر را ببندید.

نکته
در صورتی که از عملکرد تغییری که می دهید اطالع کافی ندارید، آن را 

انجام ندهید.

تمرین
پیکربندی گنوم، مجموعه های  برنامه ی ویرایشگر  از  پانل سمت راست  در 
چهار گروه اصلی schemas apps ،desktop و system را مشاهده می کنید. تعدادی 

از زیر مجموعه های آنها را نام ببرید.

کنجکاوی
چگونه می توانید با استفاده از برنامه ی ویرایشگر پیکربندی گنوم، تأخیر فعال 

شدن محافظ صفحه نمایش را روی 3 دقیقه تنظیم کنید. 

1ـ پنجره ی ترمینال در انتهای این فصل توضیح داده شده است.
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2ـ برنامه ی تحلیلگر استفاده از دیسک
گنوم دبیان دارای یک ابزار گرافیکی برای تحلیل استفاده از دیسک سخت است. برای 
 Disk و سپس System Tools در نوار پانل، روی گزینه ی Applications اجرای این برنامه، از منوی

 Usage Analyzerکلیک کنید تا پنجره ی برنامه مانند شکل3ـ6 ظاهر شود.

ـ  6  ـ ابزار تحلیلگر دیسک شکل3

بخش های تشکیل دهنده ی این برنامه که در شکل3ـ6 شماره گذاری شده است، به شرح 
زیر است:

بخش 1: این بخش نوار منو نامیده می شود. برای پویش1 بخش هایی مانند پوشه ی خانگی 
)Home Folder(، سیستم پرونده )File system(، و پوشه ها )Folder( و حتی پوشه های راه دور، از 

گزینه های منوی Analyzer استفاده کنید.
بخش 2: این بخش نوار ابزار نامیده می شود و امکان دسترسی به گزینه های نوار منو را 

به     شیوه ای ساده تر فراهم می کند.
نشان می دهد.  به تفکیک  را  استفاده  میزان  از پویش بخش ها،  بعد  این بخش   :3 بخش 

شکل3ـ6 حاصل اجرای پویش سیستم پرونده است که به صورت آماری ارایه شده است.
بخش 4: این بخش نتایج حاصل از پویش را به صورت نمودار نشان می دهد.

Scan ـ1
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تمرین
در   usr پوشه ی  که  کنید  مشخص  دیسک،  تحلیلگر  برنامه ی  از  استفاده  با 

رایانه ی شما: 
الف( حاوی چند پوشه و پرونده است؟ 

ب( اندازه ی آن چقدر است؟ 
ج( چند درصد پارتیشن را به خود اختصاص داده است؟

کنجکاوی
پانل  تغییری در نمودار  View as Rings Chart چه  با کلیک روی دکمه ی 

راست )شماره ی 4( اتفاق می افتد؟

پژوهش
چگونه می توانید با استفاده از برنامه ی تحلیلگر استفاده از دیسک، مشخص 

کنید که کدام یک از پوشه های سیستمی  لینوکس بیشترین تعداد پرونده را دارد؟

3ـ برنامه ی سودمند دیسک
و  برای مشاهده  داده شد.  آنها در همین فصل توضیح  پرونده ی  پارتیشن و سیستم  انواع 
پیکربندی دیسک سخت در گنوم دبیان، برنامه ای به نام Disk Utility وجود دارد. برای اجرای 

Disk Utility ـ  6  ـ برنامه ی شکل4
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این برنامه، از منوی Applications گزینه ی System Tools و سپس Disk Utility را انتخاب کنید. 
با اجرای این برنامه، پنجره ای مانند شکل 4ـ6 نمایان می شود.

این برنامه دارای بخش های مختلفی است. بخش های تشکیل دهنده ی این پنجره به ترتیب 
شماره گذاری شده به شرح زیر است:

ارایه  را  پانل سمت چپ، مشخصات دیسک سخت نصب شده  در  بخش  این   :1 بخش 
 8.6 GB Hard Disk ATA VBOX HARDDISK می کند.  همان طور که در شکل4ـ6   می بینید،  عبارت
ظرفیت دیسک سختی که در اختیار لینوکس است همراه با تکنولوژی سخت افزاری آن را مشخص 
می کند. VBOX به این مفهوم است که این دیسک به واسطه ی Virtual Box در اختیار سیستم عامل 

قرار گرفته است.
بخش 2: این بخش اطالعاتی پیرامون پارتیشن انتخاب شده در بخش 3 را در اختیار شما 
قرار می دهد. با کلیک روی عبارت Format Drive، پارتیشن انتخاب شده در بخش 3 قالب بندی 
خواهد شد. با کلیک روی عبارت Benchmark، پارامترهای کارایی درایو انتخاب شده همراه با 

تعدادی نمودار نشان داده خواهد شد.
3: در این بخش، تعداد پارتیشن های دیسک سخت که در اختیار لینوکس قرار  بخش 
دارد نشان داده می شود. کافی است روی درایو مورد نظر کلیک کنید تا با تغییر رنگ به صورت 

انتخاب شده در آید. بخش های 2، 4، و 5 وابسته به درایو انتخاب شده در این بخش است.
بخش 4: این بخش جزئیات بیشتری راجع به درایو انتخاب شده در بخش3 )مانند سیستم 

پرونده، وضعیت راه انداز بودن، و…( را ارایه می دهد.
نشان  را  بخش3  در  انتخاب شده  درایو  جزئیات  این که  عالوه بر  بخش  این   :5 بخش 
برچسب  تغییر  و  ویرایش  پرونده،  اصالح سیستم  و  بررسی  قالب بندی، حذف،  امکان  می دهد، 

درایو انتخاب شده را ارایه می دهد.

تمرین
با استفاده از برنامه ی سودمند دیسک، تعداد و ظرفیت پارتیشن ها، نوع سیستم 

پرونده و وضعیت راه انداز بودن پارتیشن های رایانه ی خود را مشاهده کنید.

پژوهش
پارامترهای کارایی Benchmark، چه اطالعاتی را در اختیار ما قرار می دهند؟
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4ـ برنامه ی نظارت بر سیستم
برنامه ی نظارت بر کارایی سیستم عامل لینوکس، امکاناتی کم و بیش مشابه برنامه ی متناظر 
 System Applications گزینه ی  از منوی  برنامه،  این  برای اجرای  در سیستم عامل ویندوز دارد. 
Tools و سپس System Monitor را انتخاب کنید. با اجرای این برنامه، پنجره ای مانند شکل5ـ6 

نمایان می شود. 

ـ  6  ـ ابزار نظارت بر سیستم شکل5  

همان گونه که مشاهده می کنید، این پنجره دارای زبانه های مختلف به شرح زیر است:
نام و نسخه ی سیستم عامل و گنوم،  نام رایانه،   System : در این زبانه، اطالعاتی مانند 

حافظه ی اصلی، پردازنده، و حافظه ی آزاد دیسک نشان داده می شود.
 Processes : در این زبانه، لیستی از پردازه )فرایند( های در حال اجرا به همراه مشخصاتی 

مانند نام، وضعیت، میزان استفاده از پردازنده و حافظه، و شماره ی شناسایی پردازه ارایه می شود.
و  پردازنده، حافظه،  شامل  سیستم  اصلی  منابع  از  استفاده  میزان  زبانه  این   :Resources  

شبکه را به همراه نمودارهای ثبت شده در دقایق قبل نشان می دهد.
 File Systems: در این زبانه، نام و نوع سیستم پرونده، میزان استفاده شده و آزاد پارتیشن 

نمایش داده می شود.
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تمرین
1ـ با استفاده از برنامه ی نظارت بر سیستم، نام رایانه، نام و نسخه ی سیستم عامل 
و گنوم،   حافظه ی   اصلی،   پردازنده، و حافظه ی آزاد دیسک رایانه ی خود را مشخص 

کنید.
2ـ با استفاده از برنامه ی نظارت بر سیستم، مشخص کنید که چه پردازه ای 
بیشترین میزان استفاده از پردازنده و چه پردازه ای بیشترین میزان استفاده از حافظه 

را در رایانه ی شما دارد؟ 

 سایر ابزارهای سیستمی
در  سیستمی  ابزارهای  تعداد  می کنید،  مشاهده  منوی شکل1ـ6  لیست  در  همان گونه که 
گنوم دبیان نسبتاً زیاد است و شرح همه ی آنها به صورت کامل در این مقوله نمی گنجد. به همین 

دلیل در ادامه تنها به ذکر کاربرد تعدادی از آنها اشاره شده است. 
Network Tools 5ـ

 این برنامه دارای چندین زبانه است و امکاناتی را برای مشاهده ی پیکربندی شبکه ارایه 
می دهد )مواردی مانند مشاهده ی راه انداز دستگاه شبکه، آدرس IP، و...(.

Reportbug 6ـ
 هدف از این برنامه گزارش خطا ها و خرابی های سیستم عامل دبیان است. با اجرای این 

برنامه، ویزاردی برای انجام تنظیمات گزارش خطا اجرا خواهد شد.

تمرین
با راهنمایی هنرآموز، ویزارد برنامه ی Reportbug را تکمیل کنید.

Log File Viewer 7ـ
این ابزار برای مدیران سیستم بسیار مفید است. زیرا این برنامه همه ی رویدادهای سیستم عامل 
دبیان را برای بررسی های بعدی ثبت و نگهداری می کند. ثبت پیام ها و رویدادها اغلب مربوط 

به   خرابی ها و هشدارهای هنگام کار با سیستم عامل است.

تمرین
را  برنامه  این  پانل های سمت چپ و راست  با راهنمایی هنرآموز، عملکرد 

توضیح دهید.
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New Login 8  ـ
 با انتخاب این گزینه، کاربر جاری می تواند به کار با سیستم پایان دهد تا کاربر جدید وارد 
شود و کار خود را شروع کند. پنجره ی تأیید هویت برای دریافت کلمه ی کاربری و کلمه ی رمز 

ظاهر می شود. 

ـ  6  ـ تنظیمات محیط گنوم دبیان 3
تعداد تنظیمات محیط گنوم زیاد است و شرح همه ی آنها در این کتاب نمی گنجد. به همین دلیل 
در ادامه فقط موارد پرکاربرد بررسی شده است. توجه داشته باشید که برای حفظ امنیت، انجام 
بسیاری از تنظیمات یا تغییرات و همچنین دسترسی به گزینه های مهم، نیازمند ورود کلمه ی رمز 

کاربر ریشه )Root( است.
)Appearance( 1ـ تنظیمات نمایشی

سپس  و   System منوی  روی  پانل  نوار  در  نمایشی،  تنظیمات  پنجره ی  مشاهده ی  برای 
Preferences کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، گزینه ی Appearance را انتخاب کنید. کادری 

مانند شکل6  ـ6 ظاهر می شود.

Appearance Preferences ـ  6  ـ پنجره ی شکل6  

این کادر دارای سه زبانه است.
خود  سلیقه ی  به  را  پنجره ها  نمایش  الگوی  یا  تم  می توانید  زبانه  این  Them: در   
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انتخاب کنید. با انتخاب هر گزینه، پس از یک مکث نسبتاً کوتاه، تغییرات انجام می شود. برای 
سفارشی سازی هر الگو باید روی دکمه ی …Customize کلیک کنید. در صورت لزوم می توانید 
الگوهای جدید نیز نصب کنید. برای انجام این کار باید روی دکمه ی …Install کلیک کنید. 
برای دریافت الگو های بیشتر از اینترنت، روی عبارت Get more themes online کلیک کنید تا 

آنها را از وب گاه پشتیبانی گنوم دریافت کنید.
 Background : در این زبانه می توانید تصویر پس زمینه ی محیط گنوم را تغییر دهید.
 Fonts : در این زبانه می توانید تنظیمات مربوط به نوع و اندازه ی قلم را انجام دهید.

کنجکاوی
می توانید  تنظیماتی  چه  شکل6ـ6،  در   Customize دکمه ی  روی  کلیک  با 

انجام دهید.

تمرین
گنوم  محیط  پیش فرض  پس زمینه ی  تصویر  جایگزین  را  تصویر  دلخواهی 

کنید.

2ـ تنظیمات کاوشگر گنوم
نوار  این کاوشگر، در  برای سفارشی کردن  با کاوشگر گنوم در فصل پنجم آشنا شدید. 
 File کلیک کنید و از منوی ظاهر شده، گزینه ی Preferences و سپس System پانل روی منوی
Management را انتخاب کنید. کادری مانند شکل7ـ6 ظاهر می شود. تنظیماتی که در این کادر 

انجام می دهید، عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
این کادر دارای زبانه هایی به شرح زیر است:

نشانه،  بر اساس  نمایش  مانند  نمایش عناصر کاوشگر،  زبانه چگونگی  این  Views: در   
بزرگنمایی، نمایش درختی، و ... قابل تنظیم است.

کاوشگر، چگونگی  باز شدن شیء های  می توانید چگونگی  زبانه  این  در   :Behavior  
اجرای پرونده های متنی و سطل بازیافت را تنظیم کنید.
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تنظیم  قابل  تاریخ  نمایش  و  نشانه ها1  عنوان  نمایش  زبانه چگونگی  این  در   :  Display  
است.

 List Columns : در این زبانه امکان انتخاب ستون هایی که می توانید در لیست شیء های 
کاوشگر ظاهر کنید وجود دارد.

 Preview : در این زبانه تنظیمات بخش پیش نمایش کاوشگر قابل انجام است.
با رسانه ها و  ارتباط  این زبانه دارای گزینه هایی است که رفتار کاوشگر در   :  Media  

پرونده های چندرسانه ای را تنظیم می کند.

تمرین
گزینه های پنجره ی شکل7ـ6 را به گونه ای تغییر دهید که:

الف( یک بار کلیک روی هر شیء، آن را باز کند.
خودکار  به صورت  مربوطه،  درایو  درون  فشرده  لوح  هر  دادن  قرار  با  ب( 

محتویات آن نشان داده شود.
ج( پرونده های مخفی و پشتیبان نشان داده نشوند.

Icon Captions ـ1

File Management Preference ـ  6  ـ شکل 7
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3ـ تنظیمات منوی اصلی
به نام های  منو  سه  محیط   گنوم   دارای  اصلی  همان طورکه    مشاهده    کرده اید،  پانل 
دارای  پیش فرض  به صورت  منوها  این  از  یک  هر  می باشد.   System و   ،Places  ،Applications

را  آن  انتخاب های  یعنی  نمایید،  سفارشی  می توانید  را  منوها  این  گزینه های  است.  گزینه هایی 
 Main Menu و سپس Preferences گزینه ی System اضافه یا کم کنید. برای این منظور، از منوی

را انتخاب کنید. پنجره ی Main Menu مانند شکل8   ـ6 ظاهر می شود.

Main Menu ـ  6  ـ پنجره ی شکل8   

همان طور که می بینید این پنجره دارای دو پانل چپ و راست است. در پانل سمت راست 
می توانید گروه های منو به همراه زیرمجموعه های آنها را مشاهده کنید. برای انتخاب هر منو در 
این پانل، روی آن کلیک کنید. هم اکنون گزینه های زیرمجموعه ی آن منو در پانل سمت راست 
ظاهر می شود. با برداشتن عالمت کنار هر عبارت یا عالمت دار کردن آن، می توانید ظاهر یا ناپدید 

شدن آن گزینه را در منوی انتخاب شده، تعیین کنید.
برای ایجاد منوی جدید، کافی است روی دکمه ی New Menu کلیک کنید. سپس باید نام 

منو و فایل اجرایی مربوط به آن را انتخاب کنید.
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تمرین
برنامه ی Image Viewer را به لیست گزینه های منوی Graphics اضافه کنید.

کنجکاوی
اضافه   System منوی  از   Preference لیست  به  می توانید  را  گزینه هایی  چه 

کنید؟
4ـ مرکز کنترل نرم افزار

این  با  همچنین  است.  نصب شده  برنامه های  مدیریت  برای  برنامه ای  دارای  دبیان  گنوم 
برنامه می توانید لیست برنامه های قابل نصب1 را نیز مشاهده کنید. برای اجرای این برنامه از منوی 
System روی گزینه ی Administration و سپس Software Center کلیک کنید. پنجره ای مانند 

شکل9  ـ6 نمایان خواهد شد. 

1ـ لیست برنامه های قابل نصب بر اساس کتابخانه ای از برنامه های سودمند و کاربردی نشان داده می شود که در هنگام نصب دبیان 

ایجاد می شوند.

ـ  6  ـ مرکز کنترل نرم افزار شکل9

 ،Education ،Accessories( برنامه ها در پنجره ی اصلی این برنامه به صورت گروه بندی شده
Fonts، و...( نشان داده شده اند. برای مشاهده ی برنامه های زیرمجموعه ی هر گروه، روی آن دوبار 

کلیک کنید. در هر لیست دو نوع برنامه وجود دارند:
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الف( برنامه هایی که در هنگام نصب دبیان به همراه سیستم عامل نصب شده اند. کنار این 
نوع برنامه ها عالمت قرار دارد)شکل10ـ6 الف(. برای حذف برنامه ی نصب شده، کافی است 

روی دکمه ی Remove کلیک کنید.
برای  ب(.  شوند)شکل10ـ6  نصب  و  انتخاب  شما  توسط  می توانند  که  برنامه هایی  ب( 
از  بعد  کنید.  کلیک   More Info دکمه ی  روی  برنامه،  هر  نصب  از  قبل  بیشتر  اطالعات  کسب 
اطمینان از کاربردی بودن برنامه، روی دکمه ی Install کلیک کنید. برنامه ی مورد نظر از منبع 

برنامه بارگذاری و نصب می شود. 

تمرین
از گروه برنامه های Game لیست بازی های موجود را مشاهده و یک مورد 

را به دلخواه نصب کنید.

نکته
انتخاب منبع برنامه ها برای نصب، یکی از مراحل نصب لینوکس دبیان است 

که در فصل 4 در مورد آن توضیحاتی را مطالعه کردید.

شما  سیستم عامل  نسخه ی  برای  برنامه ها  از  تعدادی  است  ممکن  که  باشید  داشته  توجه 
بیتی،   64 نباشند. به عنوان مثال برنامه های تهیه شده برای سیستم عامل های  مناسب و قابل نصب 
ممکن است روی سیستم عامل های 32 بیتی به درستی کار نکرده و نصب نشوند. به همین دلیل 

دکمه ی نصب در بعضی از برنامه ها وجود ندارد.

پژوهش
زیرمجموعه ی  برنامه ی  ده  نرم افزار،    مرکز  کنترل  برنامه ی  اجرای  با 

آموزش )Education( را به همراه کاربرد آنها ارایه دهید.

5ـ اضافه نمودن زبان فارسی به صفحه کلید
برای اضافه کردن زبان فارسی به صفحه کلید، از منوی System گزینه ی Preferences و 
سپس Keyboard را انتخاب کنید تا پنجره ی پیکربندی صفحه کلید مانند شکل 11ـ6  باز شود. 

شکل10ـ6
)ب( )الف( 
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ـ  6  ـ کادر تنظیمات صفحه کلید شکل 11

11ـ6، روی  مانند شکل  Layouts کلیک کنید و  زبانه ی  فارسی روی  زبان  نمودن  اضافه  برای 
دکمه ی Add کلیک کنید. سپس از زبانه ی By countries کشور Iran را انتخاب کنید و روی 

دکمه ی Add کلیک کنید. هم اکنون نام Iran به لیست زبان صفحه کلید اضافه می شود.
کلید تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی و برعکس، فشار دو کلید Alt به صورت 
هم زمان است. در صورتی که بخواهید از ترکیب کلیدهای دیگری استفاده کنید، در کادر شکل 
 Key)s( to change layout عبارت  کنید. سپس روی  کلیک   Options… 11ـ6 روی دکمه ی 

کلیک کنید و ترکیب دلخواه را انتخاب نمایید.

ـ  6  ـ پنجره ی ترمینال 4
از  استفاده  دبیان،  لینوکس  سیستم عامل  با  ارتباط  برقراری  دیگر  روش  شد،  بیان  که  همان طور 
لینوکس  در  اعالن دستور  به  برای دسترسی  است. روش های مختلفی  اعالن دستور1  دستورات 
سیستم عامل  با  رایانه  راه اندازی  با  که  است  این  روش ها  این  ساده ترین  از  یکی  دارد.  وجود 

Command Prompt ـ1
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گنوم  محیط  وارد  مستقیماً  دبیان  راه اندازی  با  اگر  ولی  دستور شوید.  اعالن  مد  وارد  لینوکس، 
می شوید، باز هم می توانید به ترمینال مجازی دست بیابید و با دستورات اعالن دستور کار کنید. 
به این ترتیب به پوسته ی1 سیستم عامل لینوکس دسترسی پیدا خواهید کرد. پوسته ی سیستم عامل، 
دستورات کاربر را دریافت می کند و آن ها را برای اجرا در اختیار هسته2  قرار می دهد. پوسته های 

مختلفی برای سیستم عامل لینوکس ارایه شده است که رایج ترین آن ها bash 3 است.
برای باز کردن پنجره ی ترمینال، مانند شکل12ـ6 از منوی Application واقع در نوار پانل، 

گزینه ی Accessories و سپس Terminal را انتخاب کنید.

Bourn Again SHell ـKernel  3 ـShell  2 ـ1

ـ  6  ـ منوهای دسترسی به پنجره ی ترمینال شکل 12

حال پنجره ای مانند شکل13ـ6 نمایان خواهد شد.

ـ  6  ـ پنجره ی ترمینال شکل13
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است.   guest@MyDebian:~$ اعالن سیستم به صورت  همان طور که مشاهده می کنید، 
عبارت guest@MyDebian  به این مفهوم است که به عنوان کاربر اصلی با نام کاربری guest به 
رایانه ی با نام سیستم عامل MyDebian وارد سیستم شده اید. این نام را در هنگام نصب دبیان برای 
شناسایی رایانه ی خود انتخاب کرده اید. دستورات کاربر در مقابل عالمت اعالن سیستم ~ تایپ 

می شوند. این اعالن مشابه <\:C در اعالن دستور سیستم عامل ویندوز است.
فضای  نمایش  برای  که  می کنید  مشاهده  را   df –h دستور  اجرای  نتیجه ی  پنجره  این  در 

استفاده شده و آزاد دیسک سخت استفاده شده است. 
 معرفی دستورهای ترمینال

در  که  است  دستورات  از  مجموعه ای  دارای  نیز  لینوکس  عامل،  سیستم های  سایر  مانند 
نیاز  به زمان زیادی  مقابل اعالن سیستم تایپ و اجرا می شوند. توضیح لیست کامل دستورات، 
دارد و در این مقوله نمی گنجد. به همین دلیل در جدول1ـ6 فقط تعدادی از دستورات پرکاربرد 

پوسته ی لینوکس آورده شده است.

جدول 1ـ6  ـ تعدادی از دستورات پرکاربرد در پوسته ی لینوکس

نحوه ی استفاده و مثالدستور

idبه دست آوردن اطالعات در مورد هویت کاربردی

whoکسب اطالعات در مورد نشست جاری

ps)process status( کسب اطالعات درباره ی فرآیندهای جاری در حال اجرا

pwd
نمایش مسیر )فهرست( جاری )print working directory( ـ مثال:

# pwd

/home/username خروجی

ls

نمایش محتویات یک مسیر )فهرست( ـ مثال:
# ls | more نمایش صفحه بندی شده ی محتویات فهرست جاری 

نمایش محتویات فهرست جاری با جزئیات کامل )مانند تاریخ، اندازه، مجوزهای دسترسی، 
# ls ـ la  )مالک و گروه

cdmod
)change mode( تغییر محدودیت به دسترسی پرونده ها

مثال:   فایل  myfile را به صورت اجرایی درمی آورد و آن   را برای همه ی کاربران قابل خواندن می کند.
# chmod a+x myfile
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cd

# cd directory name تغییر فهرست جاری )change directory( ـ مثال: 
# cd .. مسیر جاری را به یک مسیر باالتر در ساختار درختی پوشه ها تغییر می دهد 
# cd /home/video مسیر جاری را به home/video تغییر می دهد 

  # cd ~/Desktop  home در فهرست Desktop تغییر مسیر به زیر فهرست
# cd مسیر جاری را به home$ تغییر می دهد 
# cd / مسیر جاری را به فهرست ریشه )root( تغییر می دهد 

mkdir
 )make directory( ایجاد یک فهرست جدید

# mkdir mydoc مثال: پوشه ی جدیدی به نام mydoc در فهرست جاری ایجاد می کند 

cp

# cp source destination کپی کردن پرونده ها  
# cp /home/examples/tutorial/science.txt مثال: 

فایل science.txt موجود در فهرست /home/examples/tutorial/ را به مسیر جاری کپی می کند. 
)ذکر کاراکتر نقطه ).( نباید فراموش شود. کاراکتر ).( در لینوکس به مفهوم مسیر جاری است.(

rm

)remove( حذف پرونده ها یا یک فهرست به همراه همه ی محتویات آن
  # rm /home/you/yourfile.txt    /home/you/ موجود در  مسیر yourfile.txt مثال: دستور حذف فایل
# rm *

این دستور همه ی فهرست ها و پرونده های موجود در مسیر جاری را حذف می کند.
# rm - r  /home/you/myfolder

این دستور فهرست myfolder به همراه همه ی زیر فهرست ها و پرونده های موجود در آن را حذف 
می کند.

mv

انتقال پرونده ها به محل جدید و تغییر نام پرونده ها ـ مثال:
# mv myfile.txt   ̴/Desktop/mymoved.txt

تغییر   mymoved.txt به  را  آن  نام  و  انتقال   /Desktop مسیر  به  جاری  مسیر  از  را   myfile.txt فایل 
می دهد.

# mv file1 file2 file3 dir1

فایل های file2 ،file1، و file3 به فهرست dir1 منتقل می شوند. در صورتی که فهرست dir1 وجود 
نداشته باشد، این دستور پیام خطا خواهد داد.

cat

نمایش محتویات یک پرونده )concatenate( ـ مثال:
/home/alireza موجود در فهرست mydoc.txt نمایش محتویات فایل

#cat  /home/alireza/mydoc.txt   
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df

   #df - h   مشاهده ی فضای استفاده شده و آزاد دیسک سخت ـ مثال: به همراه خروجی
Filesystem size  Used Avail Use %  Mounted on

/dev/hda3 73G 67G 2.2G 97% /

tmpfs 2.0M 24k 2/0M 2% /mnt/.init.d

tmps 252M 0 252M  0% /dec/ shm

man
# man  command name مشاهده ی راهنمای دستورات )manual( ـ مثال: 
#man  mkdir     .را نمایش می دهد mkdir این دستور راهنمای استفاده از دستور

passwd

تغییر کلمه ی عبور ورود به سیستم عامل کاربر جاری. در صورتی که به عنوان کاربر ریشه )root( وارد 
شوید می توانید کلمه ی عبور سایر کاربران را نیز تغییر دهید. - مثال: 

#passwd  alireza  توسط کاربر ریشه alireza تغییر کلمه ی عبور کاربر

نکته
  )home directory(در ذکر مسیر به مفهوم فهرست خانگي )~( سمبل تیلدا
 home/باشد، ذکر تیلدا به مفهوم مسیر user است. به عنوان مثال اگر نام کاربری شما

user/ است.

تمرین
با استفاده از دستور man، راهنمای کامل دستورات ذکر شده در جدول 1ـ6 

را بیابید.

ـ  6  ـ مجوزهای دسترسی در سیستم پرونده ی لینوکس   5
سیستم های عامل ویندوز و DOS از ابتدا به صورت تک کاربره طراحی و پیاده سازی شده اند. ولی 
سیستم عامل لینوکس و یونیکس چندکاربره هستند و می توانند بین چندکاربر به اشتراک گذاشته 
شوند. به همین دلیل کاربران لینوکس گاهی مایل هستند که دسترسی به پرونده ها را برای سایر 
کاربران محدود و از دسترس سایر کاربران خارج کنند. از این رو مجوزهای دسترسی به  پرونده ها 
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و فهرست ها در لینوکس تعریف شده است.1 این مجوزها در واقع خصوصیاتی است که سطح 
دسترسی را تعیین می کند و مانع دستکاری توسط کاربران غیرمجاز می شود.

پایه و اساس سطح دسترسی ها در لینوکس شامل دو قسمت است:
)Ownership( 1ـ  مالکیت

 )Permissions( 2ـ  مجوزها
دسترسی ها نیز می توانند برای موارد زیر تعریف شوند: 

  )User( 1ـ  دسترسی کاربری
  )Group( 2ـ  دسترسی اعضای گروه
 )Others( 3ـ  دسترسی سایر کاربران

مجوزهای دسترسی می تواند شامل خواندن، نوشتن، و اجرای پرونده باشد. لینوکس امکان 
قرار دادن برچسب های مجوز2 را در کنار پرونده ها و پوشه ها فراهم آورده است؛ این برچسب ها 

عبارت اند از:
r : وجود این نویسه به مفهوم مجوز خواندن )Read( است.

w : وجود این نویسه به مفهوم مجوز نوشتن در پرونده یا پوشه )Write( است.
x : وجود این نویسه به مفهوم مجوز اجرای پرونده )Execute( است.

مالک پرونده می تواند با تغییر برچسب های مجوز، سطح دسترسی اعضای گروه و سایر 
کاربران را تعیین کند.

 مشاهده ی مجوزهای دسترسی
کاوشگر  و  ترمینال  پنجره ی  در  می توانید  را  پرونده ها  و  پوشه ها  به  دسترسی  مجوزهای 

گنوم مشاهده کنید.
الف( مشاهده ی مجوزهای دسترسی در پنجره ی ترمینال 

پنجره ی ترمینال را باز کنید و دستور lـ ls را اجرا کنید )شکل14ـ6(. در کنار هر پوشه و 
در ستون سمت چپ، مجوز ها نشان داده شده است. به عنوان مثال برای پوشه ی Desktop، مقدار 
xـxrـdrwxr نشان داده می شود. اولین نویسه یعنی d تنها کنار نام پوشه ها قرار می گیرد تا آنها را از 

نام پرونده تشخیص دهید. 

ویندوز7(  سیستم عامل  )مانند  است   NT ویندوز  سیستم عامل  بر  مبتنی  آنها  پرونده ی  سیستم  که  سیستم عامل هایی  هرچند  1ـ 

به صورت چند کاربره هستند و این مجوزها در آنها پیاده سازی شده است.

Permission flag ـ2
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پرونده،  مالک  دسترسی  به ترتیب  سه تایی،  ترکیب  با  چپ  سمت  از  بعدی  نویسه های 
اعضای گروه و سایر کاربران را مشخص می کنند. به عنوان مثال، مجوز نشان داده در شکل15ـ6 
مشخص کننده ی وجود مجوز خواندن، نوشتن و اجرا برای مالک پرونده، فقط خواندن و اجرا 
تغییر  و  نوشتن  امکان  کاربران  سایر  گروه  اعضای  است.  کاربران  سایر  و  گروه  اعضای  برای 

محتویات این پرونده را ندارند.

ـ  6  ـ اجرای دستور l– ls در پنجره ی ترمینال شکل14

ـ  6  ـ مجوزها و مفهوم آنها شکل15

پژوهش
ترمینال  پنجره ی  در   Chmod دستور  از  استفاده  با  چگونه  که  کنید  بررسی 

می توان برچسب های مجوز مالکیت را تغییر داد.
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ب( مشاهده ی مجوزهای دسترسی در پنجره ی کاوشگر گنوم
برای نمایش  کاوشگر گنوم به صورت پیش فرض مجوزهای دسترسی را نشان نمی دهد. 

این مجوزها در کنار هر پرونده، مراحل زیر را دنبال کنید:
1ـ از منوی System روی عبارت Preferences و سپس File Management کلیک کنید تا 
 List columns نمایان شود. هم اکنون روی زبانه ی File management Preferences کادر محاوره ای
از این کادر کلیک کنید تا بتوانید آنچه را که در ستون های کاوشگر گنوم نمایش می یابد سفارشی 

کنید )شکل16ـ6(.

File management Preferences از پنجره ی List Columns ـ  6  ـ زبانه ی شکل16

کادر کنار عبارت های Owner ،Group، و Permissions را عالمت دار کنید و با کلیک روی 
دکمه ی Close این کادر را ببندید. به این ترتیب ستون های نمایش گروه، مالک، و مجوزهای 

دسترسی به کاوشگر اضافه می شود. 
Computer روی میزکار گنوم، کاوشگر پرونده  با دو بار کلیک روی نشانه ی  2ـ اکنون 
را باز کنید. در  صورتی که شیوه ی نمایش محتویات کاوشگر را به صورت لیست انتخاب کنید، 

ستون هایی را که در مرحله ی قبل اضافه کرده اید مانند شکل17ـ6 خواهید دید.
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نکته
پرونده ها در سیستم عامل ویندوز دارای یک پسوند می باشند. مانند txt برای 
پرونده های متنی و...     . وجود پسوند برای پرونده ها برای لینوکس ضروری نیست و 

سیستم پرونده ی لینوکس بدون توجه به پسوند، نوع آن را تشخیص می دهد.

پژوهش
در  پرونده  هر  روی  راست  کلیک  از  استفاده  با  چگونه  که  کنید  بررسی 

کاوشگرگنوم، می توانید برچسب های مجوز را تغییر دهید.

تمرین
محتویات پوشه ی boot را در کاوشگر گنوم مشاهده و مجوزهای پوشه ها و 

پرونده های درون آن را مشاهده کنید.

ـ  6  ـ کاوشگر گنوم دبیان با نمایش محتویات به صورت لیست شکل17
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خالصه ی فصل
به منظور مدیریت بهتر فضای دیسک سخت، آن را پارتیشن بندی می کنند. تنوع پارتیشن ها در 
لینوکس بیشتر از سیستم عامل ویندوز است. معموالً هنگام نصب لینوکس یک پارتیشن با سیستم 
  ext3 و ext2 برای ایجاد حافظه ی مجازی و تعدادی پارتیشن با سیستم پرونده ی Swap پرونده ی

برای ذخیره سازی داده ها استفاده می شوند.
در ادامه ی فصل به ابزارهای پیکربندی و سیستمی لینوکس دبیان پرداخته شد. برخی از 
به عنوان  منوی Applications می باشند.  گزینه ی System Tools از  زیرمجموعه ی  برنامه ها  این 
  Regedit مانند  برنامه ای   )Configuration Editor( گنوم پیکربندی  ویرایشگر   برنامه ی  مثال، 
راه اندازهای  اطالعات  رایانه،  پیکربندی  مشخصات  مشاهده ی  برای  ویندوز  سیستم عامل  در 
سخت افزاری و برنامه ها در گنوم دبیان است. برنامه ی دیگر برنامه ی تحلیلگر استفاده از دیسک 
با  ارتباط  از دیسک سخت است. در  برای مشاهده و تحلیل استفاده   )Disk Usage  Analyzer(
دیسک سخت، یک برنامه ی سودمند دیگر به نام Disk Utility وجود دارد که با استفاده از آن 
  System Monitorمی توانید پارتیشن ها و مشخصات آنها را مشاهده کنید. برنامه ی دیگری به نام
نیز وجود دارد که با استفاده از آن می توانید بر کارایی سیستم عامل لینوکس نظارت داشته باشید. 
و Log File Viewer نیز وجود   ، Reportbug ،Network Tools مانند  برنامه های سیستمی دیگری 

دارند که در این فصل به اجمال معرفی شدند.
این  اغلب  شد.  پرداخته  گنوم  محیط  تنظیمات  شرح  به  فصل  این  از  دیگری  بخش  در 
برنامه ها زیرمجموعه ی گزینه ی Preferences  از منوی System می باشند. به عنوان مثال برای انجام 
 ، File Managementتنظیمات کاوشگر  لینوکس گزینه ی ،Appearance تنظیمات نمایشی گزینه ی

تنظیمات منوی اصلی گزینه ی Main Menu را انتخاب کنید.
  Software Center لینوکس دبیان دارای برنامه ای به عنوان مرکز کنترل نرم افزار است که
نامیده می شود. در این برنامه می توان برنامه های نصب شده را مدیریت کرد و نیز لیست برنامه های 

قابل نصب را نیز مشاهده کرد.
با سیستم عامل به واسطه ی  پنجره ی ترمینال در گنوم دبیان، روشی برای برقراری ارتباط 
از  لیستی  مانند سایر سیستم های عامل،  است.  اعالن دستور  مقابل  اجرای دستورات در  و  تایپ 

دستورات قابل اجرا در ترمینال وجود دارد که به تعدادی از آنها در این فصل اشاره شد.
در سیستم عامل لینوکس، مانند یونیکس دسترسی به پرونده ها و پوشه ها می تواند کنترل 
شود. برای این منظور برچسب های مجوز دسترسی تعریف شده است. مجوزهای دسترسی توسط 

مالک فایل تعیین می شود و شامل خواندن، نوشتن، و اجرا کردن است.
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خودآزمایی
1ـ مهم ترین انواع پارتیشن در لینوکس را نام ببرید و کاربرد آنها را توضیح دهید.

چگونه  چیست؟  لینوکس  سیستم عامل  در  ویندوز  سیستم عامل   Regedit با  متناظر  برنامه ی  2ـ 
می توان این برنامه را اجرا کرد؟

3ـ جدولی شامل ابزارهای سیستمی گنوم لینوکس دبیان تهیه کنید و در مقابل هر برنامه، وظیفه ی 
آن را در یک جمله شرح دهید.

4ـ مهم ترین اطالعاتی که برنامه ی تحلیلگر استفاده از دیسک در اختیار ما قرار می دهد چیست؟
5ـ کاربرد برنامه ی Disk Utility را بیان کنید.

6  ـ زبانه های برنامه ی نظارت بر سیستم )System Monitor( شامل چه اطالعاتی است؟
7ـ تنظیمات زیر را در گنوم دبیان انجام دهید:
  الگوهای نمایشی پنجره ها را تغییر دهید.

  لیست نام پرونده ها را در کاوشگر گنوم بر حسب نام مرتب نمایید.
  برنامه ی Image Viewer را از لیست گزینه های منوی Graphics حذف کنید.

  لیستی از برنامه های نصب شده هنگام نصب لینوکس را تهیه کنید.
8  ـ مفهوم مجوزهای دسترسی را شرح دهید و انواع آن را نام ببرید.

نادرست را اصالح  نادرست است؟ جمله ی  از جمالت زیر درست و کدام یک  کدام یک  9ـ 
کنید.

یا پارتیشن  Disk Usage Analyzer می توان یک پارتیشن ایجاد  برنامه ی  از  با استفاده  الف(   
موجود را حذف کرد.

ب( با استفاده از دستورات ترمینال می توانید وضوح صفحه نمایش را در محیط گنوم تغییر   
دهید.

استفاده  پارتیشن  یک  به  دسترسی  کردن  محدود  برای  می توان  را  دسترسی  مجوزهای  ج(   
کرد.

د( برنامه ی نظارت بر سیستم، امکان مشاهده ی منابع سیستم و میزان استفاده از آن را فراهم   
می کند.

هـ( برای ورود به برنامه ی Configuration Editor کافی است از منوی  System روی گزینه ی   
Preferences کلیک کنید.
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در  لینوکس  ترمینال  پنجره ي  در  دستور  اعالن  دستورات  از  استفاده  با  را  زیر  تمرین هاي  10ـ 
کارگاه به صورت عملي اجرا کنید:

  فهرست جدیدي به نام NewDoc در مسیر usr/ ایجاد کنید.
  لیست پرونده های موجود در مسیر usr/bin/ را مشاهده کنید.

  کوچک ترین پرونده ی موجود در مسیر usr/bin/ را به فهرست ایجاد شده ی NewDoc کپی 
کنید.

  با استفاده از دستورات ls ،cd، و pwd ساختار درختی فهرست های سیستم پرونده ی لینوکس 
را به دست آورید و ترسیم کنید.

11ـ دستورات زیر را در پوسته ي لینوکس اجرا کنید و عملکرد آنها را توضیح دهید:
1)   # cat test

2)   # Passwd newuser10

3)   # cp /home/examples/tutorial/science.txt/home/sample

4)   # rm file1 sile2

5)   # ls > file - list.txt

6)   # mv myfile.txt/tmp
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فصل هفتم

مفاهیم پایه ی سیستم عامل

پس از آموزش این فصل، هنرجو می تواند:
 مفهوم فرایند را توضیح دهد و انواع آن را بیان کند.

 مفهوم وظیفه و سیستم های چند وظیفه ای را شرح دهد.
 مفهوم چند برنامه ای و اشتراک زمانی را شرح دهد.

 سیستم های توزیع شده را توضیح دهد.
 فرایند راه اندازی سیستم عامل ویندوز 7 را به اختصار بیان کند.
 تفاوت سیستم عامل ویندوز 7 نوع 32 و 64 بیتی را شرح دهد.

1ـ7ـ برنامه و فرایند
اجرای  از  بعد  رایانه ها،  این  در  بودند.  ابتدایی  و  ساده  بسیار  اولیه،  رایانه های  سیستم عامل های 
سیستم عامل، تنها یک برنامه می توانست به حافظه ی اصلی بارگذاری شود. با اجرای این برنامه، 
همه ی منابع فیزیکی و منطقی رایانه، به برنامه ی در حال اجرا اختصاص پیدا می کردند. به این 

روش اجرای برنامه ها، تک برنامه ای1 گفته می شود )شکل1ـ7(. 

Single Programming ـ1

منابع سیستم که 

در اختیار برنامه ی 

درحال اجرا قرار 

می گیرد.

شکل 1ـ7ـ اجرای برنامه ها در سیستم عامل تک برنامه ای

حافظه ی 
جانبی

پردازنده 
)CPU(

دستگاه های
 ورودی 
و خروجی

یک برنامه ی 

درحال اجرا

حافظه ی اصلی

سیستم عامل

سایر منابع 
سیستم
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 مفهوم فرایند، پردازش یا پردازه
فرایند، پردازش یا پردازه معادل های عبارت Process می باشد که در این کتاب هر سه واژه 
استفاده شده است. هر فرایند را مي توان برنامه اي در  حال اجرا در    نظر گرفت و یکي از مفاهیم 
از  یکي پس  دستورالعمل هاست که  از  فرایند شامل مجموعه اي  هر  است.  سیستم عامل  کلیدي 
در  مختلفي  فرایندهاي  است  ممکن  لحظه  هر  در  مي آیند.  در  اجرا  به  پردازنده  توسط  دیگري 

سیستم عامل فعال باشد که سیستم عامل مسئول هماهنگي و مدیریت آنهاست. 
در حالت کلي، فرایندهاي در حال اجرا در سیستم عامل را مي توان به دو  گروه طبقه بندي کرد:
1ـ فرایندهاي سیستمي: این فرایندها معموالً به وسیله ي سیستم عامل شروع مي شوند. 
هدف اصلي اجراي فرایندهاي سیستمي ارایه ي خدمات1 به سایر برنامه ها یا کاربر است که به آنها 
سرویس گویند. بسیاري از این فرایندها همزمان با راه اندازي رایانه، با سیستم عامل و بدون اطالع 
کاربر شروع مي شوند و تا پایان کار سیستم عامل، فعال باقي مي مانند. به همین دلیل به این نوع 
فرایندها، پردازش هاي پس زمینه2 هم گفته مي شود. این فرایندها جنبه ي خروجي یا چاپي خاصي 
ندارند و معموالً با کاربر تعاملي ندارند. به عبارت دیگر غیر دیداري3 هستند. بسیاري از خدمات 
خود سیستم عامل نیز توسط سرویس ها انجام مي شوند. سیستم عامل هایي مانند لینوکس و ویندوز، 
بالفاصله بعد از راه اندازي رایانه، سرویس های زیادي را آغاز مي کنند. برنامه هاي مدیریت چاپگر 

و مدیریت ورودي ـ خروجي سیستم، نمونه هایي از فرایندهاي سیستمي هستند. 
در سیستم عامل ویندوز7 برای مشاهده و مدیریت سرویس ها، پنجره ی مدیر وظایف را باز 
 Services کلیک کنید. مانند شکل2ـ7 پنجره ی Services… روی دکمه ی Services و از زبانه ی

برای مشاهده و مدیریت سرویس ها نمایان می شود.
آنها  وضعیت  و  مشخصات  همراه  به  سرویس ها  لیست  می بینید،  در شکل  همان گونه که 
و ستون  میانی  پانل  در  انتخاب روی هر سرویس، شرح آن  نوار  با جابه جایی  است.  ارایه شده 

Description نشان داده می شود. 

وضعیت سرویس در ستون Status آورده شده است. وضعیت سرویس های در حال اجرا، 
با Started مشخص می شود. برخی از سرویس ها را می توان متوقف )Stop( کرد. برای انجام این 

کار، روی سرویس فعال کلیک راست و گزینه ی Stop را انتخاب کنید.
ستون Startup Type نوع فعال شدن سرویس را مشخص می کند. نوع Automatic در جلوی 
به صورت  راه اندازی،  هنگام  در  ویندوز  سیستم عامل  توسط  که  می شود  نوشته  سرویس هایی 

Invisible ـBackground  3 ـService  2 ـ1
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خودکار شروع می شوند. نوع Manual جلوی سرویس هایی نوشته می شود که باید توسط کاربر 
می شود.  نوشته   Disabled نیز کلمه ی  فعال  غیر  مقابل سرویس های  در  فعال شوند.  غیر  یا  فعال 
بدیهي است که این نوع سرویس ها براي شروع خدمات باید توسط کاربر تغییر وضعیت دهند و 

مجدداً به حافظه بارگذاري شوند تا ارایه ی خدمات را آغاز کنند.
ستون Log On As مشخص می کند که سرویس به رایانه یا شبکه خدمات می دهد.

کنجکاوی
سه روش دیگر فعال و متوقف کردن سرویس ها را بیان کنید.

پژوهش
1ـ چگونه می توان همه ی سرویس های فعال را به یک باره فعال یا متوقف 

کرد؟
به صورت  الفبا  حروف  برحسب  را  سرویس ها  لیست  می توان  چگونه  2ـ 

صعودی یا نزولی مرتب کرد؟

تعداد و نوع سرویس هایي که در رایانه مشاهده می شود به عواملي مانند برنامه هاي نصب 
شده در سیستم عامل و نوع راه انداز دستگاه هاي جانبي مرتبط است. به همین دلیل ممکن است 

شکل2ـ7ـ پنجره یServices برای مدیریت سرویس ها
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لیست سرویس ها از یک رایانه به رایانه ي دیگر متفاوت باشد.
نوار انتخاب را روي یک سرویس ببرید و از نوار ابزار، روي دکمه ي Properties کلیک 
کنید.1 کادر محاوره ای خصوصیات مانند شکل 3ـ7 نمایان می شود. در این کادر ویژگی های 
نام پرونده ی اجرایي مربوطه و وضعیت سرویس  نام اصلی، مسیر،  انتخاب شده شامل  سرویس 

قابل مشاهده است. 

1ـ با دوبار کلیک روی سرویس مورد نظر و نیز کلیک راست و انتخاب گزینه ی Properties نیز می توان این کادر را ظاهر 

کرد.
Foreground ـ2

شکل 3ـ7ـ خصوصیات سرویس انتخاب شده

در این کادر نیز می توان نوع فعال شدن سرویس و وضعیت آن را تغییر داد.
به وسیله ي کاربران شروع مي شوند.  معموالً  فرایندها  این  فرایندهاي کاربردي:  2ـ 
نام دیگر این فرایندها، پردازش هاي پیش زمینه2 است. فرایندهاي کاربردي معموالً قابل نمایش 
و به وضوح قابل تشخیص هستند. با اجراي هر برنامه ي کاربردي، یک یا چند فرایند شروع شده 
ببینید(. بعد از بستن  و از سوي سیستم عامل به آن منابع، اختصاص داده مي شود )شکل 2ـ7 را 
هر برنامه، فرایندهاي مربوط به آن نیز پایان مي پذیرد و منابعي که سیستم عامل براي اجرا به آن 
دستمزد حاوي  و  سیستم هاي حقوق  و  واژه پرداز  برنامه هاي  مي شود.  آزاد  بود،  داده  تخصیص 

فرایندهاي کاربردي هستند.
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2ـ7ـ وظیفه1 و سیستم هاي چند وظیفه اي2
در حال  قطعه کد  به  است.  تشکیل شده  قطعه کد  تعدادي  یا  از یک  اجرا،  در حال  فرایند  هر 
اجرا در هر فرایند، وظیفه گویند. در لحظه ي اجراي یک فرایند، فقط دستورات وظیفه ي فعال 
در  زیر  مثال  به  فرایند،  و  وظیفه  بین  تفاوت  بهتر  درک   براي  مي شود.  اجرا  حافظه  در  موجود 
رایانه نصب شده است،  OfficeـMs در  برنامه ي  توجه کنید. در صورتي که  سیستم عامل ویندوز 
یکي از برنامه هاي آن مانند واژه پرداز WordـMs را اجرا کنید. پس از اجراي برنامه ی واژه پرداز، 
Open دو یا چند پرونده ی متني را مطابق شکل 4ـ7 به صورت جداگانه با استفاده از گزینه هاي
یا New باز کنید. ممکن است متن هاي مختلفي در هر پرونده وجود داشته باشد. اگر برنامه ي در 
حال اجراي WordـMs را یک فرایند در نظر بگیریم، پرونده هاي متني بازشده توسط این فرایند 
مانند وظیفه هاي آن هستند که در نواحي جداگانه اي از حافظه ي اصلي رایانه مقیم و توسط فرایند 

اصلي کنترل مي شوند.

شکل4ـ7ـ مدیریت سه وظیفه ی جداگانه به وسیله ی یک برنامه

Multitasking ـTask  2 ـ1

در حالت کلي مي توان گفت برنامه هایي که چند وظیفه ي جدا از هم را اجرا مي کنند، 
مي توانند به صورت چند وظیفه اي پیاده سازی شوند. سیستم هایي که امکان اجراي چندین وظیفه 

را به صورت همزمان فراهم مي کنند، سیستم هاي چندوظیفه اي نامیده مي شوند.
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براي درک بهتر چگونگي اجراي چند وظیفه به وسیله ی سیستم عامل، به شکل 5  ـ7 توجه 
کنید. همان گونه که در شکل نیز می بینید، بخشي از حافظه ی اصلي رایانه در اختیار سیستم عامل و 
بخشي دیگر به فرایندهاي در حال اجرا تخصیص یافته است. فرایند نشان داده شده در شکل5  ـ7 

خود از سه وظیفه ي جداگانه تشکیل شده است.

 در سیستم عامل ویندوز، با فشار هم زمان و متوالي کلیدهاي Alt+Tab، لیست فرایندهاي در 
حال اجرا مانند شکل6  ـ7 نمایش داده می شود و امکان جابه جایي بین فرایندها فراهم مي آید.

شکل5ـ7ـ سیستم عامل در کنار فرایند در حال اجرا

Alt+Tab شکل 6  ـ7ـ فشار متوالی دکمه های

فرایند در حال اجرا
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3ـ7ـ چند برنامه اي1 
در رایانه هاي نسل اول و دوم، سرعت پردازنده چندان باال نبود. به همین دلیل انجام برنامه ها به  نوبت 
صورت مي گرفت. یعني پس از پایان یافتن یک برنامه، اجراي برنامه ي بعدي شروع مي شد. ولي به 
تدریج با افزایش سرعت پردازنده ها، اجرای نوبتي برنامه ها، در بسیاري موارد باعث اتالف وقت 
پردازنده مي شد. وضعیتي را تصور کنید که در آن برنامه ي در حال اجرا مشغول خواندن از دیسک 
است و در همان حال پردازنده بیکار مانده و سایر برنامه ها در صف انتظار قرار دارند. این مشکل 
عماًل سبب اتالف وقت پردازنده و کاهش کارایي رایانه مي شود. ایده ي اصلي چند برنامه اي در 
واقع براساس اجراي موازي برنامه هاست. به این مفهوم که براي افزایش سرعت اجراي برنامه هاي 
موجود در صف انتظار، به جاي بارگذاري فقط یک برنامه، مي توان چندین برنامه را به حافظه ی 

اصلی بارگذاري کرد و به صورت هم زمان آنها را اجرا نمود.
عنوان  به  هستند.  برنامه اي  چند  عامل  سیستم های  لینوکس،  و  ویندوز  سیستم عامل هاي 
به چاپگر  متني، پرونده ي دیگري را  تایپ یک پرونده ي  مثال، یک کاربر مي تواند در حال 
برنامه اي را در سیستم عامل  7ـ7 اجراي چند  نیز گوش دهد. شکل  به موسیقي  ارسال کند و 

ویندوز 7 نشان مي دهد.

Multi Programming ـ1

شکل7ـ7ـ چند برنامه ای در سیستم عامل ویندوز7
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تمرین
 7 ویندوز  سیستم عامل  در  را  برنامه  چند  هم زمان  اجرای  شکل7ـ7،  مانند 

به صورت عملی مشاهده کنید.

ایده ي چند برنامه اي در ابتدا روي رایانه هاي با چند پردازنده اجرا شد. به این ترتیب که 
هر پردازنده مسئول اجراي یک برنامه باشد. به تدریج با افزایش سرعت پردازنده ها در رایانه هاي 
نسل سوم، ایده ی اجراي هم زمان چند برنامه، روي رایانه اي با یک پردازنده نیز مطرح گردید. 
براي انجام این کار، زمان پردازنده بین برنامه هاي در حال اجرا تقسیم مي شود. به عبارت دیگر، 
داده  اختصاص  اجرا  حال  در  برنامه هاي  به  کوتاه  زماني  بازه هاي  در  نوبتي  به صورت  پردازنده 
مي شود و به آنها سرویس می دهد. به این کار اشتراک زمانی1 گویند. اشتراک زمانی در واقع 
نوعی زمان بندی پردازنده برای تقسیم عادالنه ی وقت پردازنده است. به عنوان مثال شکل8  ـ7، 

اجراي سه برنامه به صورت هم زمان را نشان مي دهد.

Time Sharing ـ1

شکل 8  ـ7ـ چند برنامه اي با اشتراك زماني

سیستم هاي اشتراک زماني براي زماني مناسب است که نیازمند اجراي سریع چندین برنامه 
به صورت هم زمان هستیم. ایده ي زمان بندي پردازنده براي اجراي هم زمان چند برنامه، هم اکنون 

روي سیستم عامل هاي چندبرنامه اي استفاده مي شود.

برنامه ی 1برنامه ی 2برنامه ی 3
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تمرین
سپس  کنید.  اجرا  را   Task Manager برنامه ی  مربی،  کمک  با  در  کارگاه 

برنامه های در حال اجرای هم زمان را در آن پیدا کنید.

4ـ7ـ سیستم هاي توزیع شده1
وضعیتي را در نظر بگیرید که در آن قصد داریم یک برنامه ي بزرگ را روي یک رایانه اجرا 

کنیم. در این صورت، بروز مشکل در حین انجام کار باعث شکست اجراي برنامه مي شود.
براي حل این مشکل، ایده ي سیستم هاي توزیع شده مطرح شد. سیستم هاي توزیع شده در 
محیط هاي شبکه اي و روي سخت افزارهاي جداگانه اجرا مي شوند. در سیستم هاي توزیع شده، 
بخش هاي مختلف برنامه روي رایانه هاي مستقل اجرا و نتیجه ي نهایي به رایانه ي اصلي برگردانده 
می شود تا در نهایت، پاسخ در اختیار کاربر قرار گیرد. این تقسیم کار اغلب بدون اطالع کاربر 
انجام مي شود. به این ترتیب، در واقع نوعي تقسیم کار بین رایانه هاي کارگزار صورت مي گیرد 
توزیع  از سیستم هاي  استفاده  افزایش سرعت،  افزایش مي یابد. عالوه بر  برنامه  اجراي  و سرعت 
شده مزایاي دیگري نیز دارد. به عنوان مثال پایداري آنها در مقابل خرابي هاي سیستم باالست، 
اختالل در عملکرد کل سیستم  به  منجر  رایانه ی کارگزار،  بروز مشکل در یک  به گونه اي که 

نمي شود.
کاربرد  از  خوبي  نمونه ي  اطالعاتي  بانک هاي  برنامه هاي  کاربردي:  نمونه ی  یک 
رایانه هاي  روي  مي تواند  اطالعاتي،  بانک  برنامه ي حجیم  یک  هستند.  شده  توزیع  سیستم هاي 
جداگانه قرار گیرد و نیازي به ارسال همه ي این اطالعات به رایانه ي مرکزي نمي باشد. در نتیجه 

در زمان جابه جایي این اطالعات صرفه جویي مي شود.

پژوهش
با جستجو در اینترنت و با کمک مربي خود، سعي کنید عملکرد سیستم هاي 

توزیع شده را با ترسیم یک شکل توضیح دهید.

Distributed Systems ـ1
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5  ـ7ـ چگونگی راه اندازی سیستم عامل ویندوز7
بعد از روشن شدن رایانه، بالفاصله برنامه های موجود در حافظه ی ROM شروع به بررسی درستی 
عملکرد اجزای سخت افزاری و اتصال صحیح آنها می کنند. در صورتی که اجزای سخت افزاری 
به  و  خوانده  راه انداز1  درایو  از  سیستم عامل  راه انداز  پرونده های  باشند،  نداشته  مشکلی  رایانه 
حافظه ی اصلی بارگذاری می شود. درایو راه انداز معموالً یکی از درایوهای دیسک سخت رایانه 
… نیز می توانند برای راه اندازی رایانه استفاده شوند. در  است. حافظه ی فلش، لوح فشرده، و 
صورتی که فرایند بارگذاری پرونده های راه انداز به حافظه ی اصلی با موفقیت انجام شود، رایانه 
به طور کامل راه اندازی می شود. سیستم عامل ویندوز برای راه اندازی رایانه از پرونده های متعددی 
با صفت سیستمی استفاده می کند. فرایند راه اندازی سیستم عامل ویندوز7، ویندوز ویستا و ویندوز 
2008 با گونه های قدیمی تر ویندوز فرق می کند. در هنگام راه اندازی، سیستم عامل ویندوز7 
مدیر راه اندازی ویندوز2 را که در پرونده ای به نام BOOTMGR در سکتور راه انداز قرار دارد، 
برای راه اندازی  فعال  پارتیشن  به جستجوی  ابتدا  بارگذاری می کند. مدیر راه اندازی،  به حافظه 
می پردازد. بعد از یافتن، از اطالعات پیکربندی راه اندازی3 برای بارگذاری سیستم عامل به حافظه 

استفاده می کند.

نکته
اطالعات پیکربندی راه اندازی جایگزین پرونده ی Boot.ini شده است. این 
پرونده در گونه های قبلی ویندوز برای راه اندازی استفاده می شد. در صورتی که 
بخواهید رایانه را به گونه ای پیکربندی کنید که به صورت دوگانه با نسخه های قبلی 

سیستم عامل ویندوز راه اندازی شود، به این پرونده نیاز خواهید داشت. 

کنجکاوی
چگونه می توان یک حافظه ی فلش را در سیستم عامل ویندوز7 راه انداز کرد؟

درون  پرونده ها  این  دارند.  دخالت  رایانه  کامل  راه اندازی  در  نیز  دیگری  پرونده های 
در  ویندوز7  دارند. سیستم عامل  قرار  است،  ویندوز در آن کپی شده  پوشه ای که سیستم عامل 

Boot Configuration Data ـWindows Boot Manager                3 ـBootable Drive        2 ـ1
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هنگام نصب، پرونده های مهم سیستمی خود را در پوشه ای به نام windows کپی می کند. در این 
پوشه های  هستند،   .ini و   .sys پسوند  دارای  عموماً  سیستمی که  مهم  پرونده های  بر  پوشه عالوه 
دیگری مانند system و system32 نیز قرار دارند که حاوی پرونده های ضروری برای عملکرد 

صحیح سیستم عامل است. به همین دلیل این پرونده ها و پوشه ها را نیز نباید دستکاری کنید.1 

6ـ7ـ سیستم عامل ویندوز7 از نوع 64 و 32 بیتی
سیستم عامل ویندوز7 در دو نوع 32 و 64 بیتی عرضه شده است. برای بیان تفاوت بین سیستم عامل 
ویندوز 64 و 32 بیتی، باید ابتدا راجع به تفاوت معماری سخت افزاری 64 و 32 بیتی توضیح 

دهیم.
فرض کنید قصد داریم مقدار بسیار زیادی آب را از یک منبع به منبع دیگر منتقل کنیم. 
این انتقال را هم می توانیم با لوله های قطر معمولی 32 یا با قطر دو برابر 64 انجام دهیم. بدیهی 
مثال مشابه  این  انتقال داد.  را  منبع   می توان در زمان کوتاه تری آب   64 لوله های قطر  با  است 
انتقال بیت های داده بین پردازنده و حافظه ی اصلی است. در معماری 32 بیتی نسبت به 64 بیت 
می توان حجم کمتری را آدرس دهی کرد. این امر در نهایت منجر به کاهش ظرفیت پردازش 

اطالعات می شود.
 RAM در یک سیستم آدرس دهی 32 بیتی فقط می توان تقریباً 4 گیگابایت حافظه ی اصلی
برای  چندانی  محدودیت  کنید،  کار  بیتی   64 رایانه ی  یک  با  اگر  که  در  حالی  کرد.  استفاده  را 
اینکه اغلب رایانه های سرویس دهنده و حتی رایانه های  به  با توجه  ندارید.  میزان حافظه ی اصلی 
قابل حمل)لپ تاپ( معمولی از حافظه ی اصلی باال استفاده می کنند، توصیه می شود حتی االمکان 
به همراه سیستم عامل ویندوز64  این معماری  بیتی نصب کنید.   64 سیستم عامل ویندوز7 نسخه ی 
 Autodesk 3D Max و AutoCAD بیتی در انجام کارهای مدل سازی و استفاده از نرم افزارهایی مانند

و حتی گرافیک، می تواند در بهبود سرعت و کارایی بسیار مؤثر باشد. 
برای تشخیص نوع سیستم عامل ویندوز 64 بیتی یا 32 بیتی در سیستم عامل ویندوز7، وارد 
 Small Icons نمایه ی  با  را  آن  نشانه های  و  شوید  ویندوز  سیستم عامل   Control Panel پنجره ی 
مشاهده کنید. سپس گزینه  ی System را انتخاب کنید تا پنجره ای مانند شکل9ـ7 نمایان شود. در 

مقابل عبارتSystem type نوع 32 یا 64 بیتی بودن سیستم عامل ویندوز7 مشخص شده است.

1ـ به عنوان مثال، درایورهای اجزای سخت افزارهای جانبی )مانند کارت گرافیکی و کارت صدا(



171

تمرین
با روش توضیح داده شده، 32 یا 64 بیتی بودن سیستم عامل ویندوز رایانه ی 

خود را مشخص کنید.

کنجکاوی
پنجره ی شکل 9ـ7 چه اطالعات مفید دیگری را در اختیار شما قرار می دهد؟

اجرای برنامه ها در نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز7
با توجه به اینکه سیستم عامل های قدیمی بر  اساس معماری 16 بیتی ساخته شده اند، اغلب برنامه های 
DOS، دیگر در سیستم عامل ویندوز64 بیتی قابل استفاده نیستند.  تهیه شده برای ویندوز 3.1 یا 
ولی بیشتر برنامه های 32 بیتی را می توان در سیستم عامل ویندوز7 از نوع 64 بیتی هم اجرا نمود. 
امروزه اغلب نرم افزارهای متداول دارای نسخه ی 64 بیتی هم هستند. به تدریج نسخه های جدید 

بسیاری از نرم افزارها، بر اساس معماری ویندوز64 بیتی عرضه می شوند. 
عالوه بر این بسیاری از راه اندازهای قطعات سخت افزاری، به تدریج براساس سیستم عامل 

شکل9ـ7ـ معرفی مشخصات سیستم عامل
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ویندوز64 بیتی عرضه می شوند. این امر استفاده از دستگاه های جانبی جدید را در ویندوزهای 
قدیمی دشوار می کند. همچنین همه ی پردازنده های جدید شرکت های AMD و Intel از پردازش 

64 بیتی پشتیبانی می کنند.

نکته 
اگر رایانه ی شما کمتر از 2 گیگابایت حافظه ی اصلی RAM دارد، با ارتقاي 

سیستم عامل به نوع 64 بیتی، تغییر محسوسی مشاهده نمی شود.

 Windows 7 Upgrade Advisor شرکت مایکروسافت یک برنامه ی بسیار کوچک و مفید به نام
برای سیستم عامل ویندوز 7 معرفی کرده است که دو گزارش به شما می دهد: 

1ـ آیا رایانه ی شما برای نصب سیستم عامل ویندوز7 نوع32 بیتی مناسب است یا خیر؟
2ـ آیا رایانه ی شما می تواند به خوبی نسخه ی 64 بیتی سیستم عامل ویندوز7 را اجرا کند 

یا خیر؟

پژوهش
و  مراجعه  مایکروسافت  شرکت  رسمی  وب گاه  به  هنرآموز،  راهنمایی  با 

چگونگی دانلود و استفاده از این برنامه را مطالعه کنید.
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خالصه ی فصل
برنامه ها به وسیله ی سیستم عامل به اجرا درمی آیند. هر برنامه ی در حال اجرا را می توان یک فرایند 
در نظر گرفت. بعضی از فرایندها می توانند به وسیله ی سیستم عامل و به منظور ارایه ی خدمات 
به وسیله ی  که  فرایندهایی  می شود.  گفته  پس زمینه  فرایندهای  فرایندها،  این  به  درآیند.  به اجرا 
کاربر اجرا می شوند، فرایندهای کاربردی نامیده می شوند. هر فرایند در حال اجرا می تواند دارای 
یک یا چند وظیفه باشد. به عنوان مثال، باز کردن چند سند به وسیله ی یک برنامه، سبب ایجاد چند 
وظیفه ی مستقل می شود. سیستم عامل ویندوز نمونه ای از سیستم عامل چند وظیفه ای است که با 
فشار کلیدهای Alt+Tab و نگه داشتن آن ها، می توانید وظیفه های در حال اجرا را مشاهده کنید. 
این  در  شد.  چند برنامه ای  ایده ی  شدن  مطرح  سبب  پردازنده ها،  سرعت  افزایش 
سیستم عامل ها، پردازنده و سایر منابع سیستم به صورت زمان بندی شده در اختیار برنامه های در 
حال اجرا قرار می گیرند. بعضی از سیستم های چند برنامه ای با استفاده از امکانات شبکه، امکان 
ارتباط چندین کاربر با سیستم عامل را فراهم می آورند که به آن ها سیستم های چند برنامه ای چند 
اجرا  به  پردازنده است  دارای یک  تنها  رایانه ای که  برنامه، روی  کاربری گویند. وقتی چندین 
درمی آید، وقت پردازنده به برش های زمانی بسیار کوتاهی تقسیم و در هر برش زمانی، بخشی از 
یک برنامه تکمیل می شود. عمل سوئیچ پردازنده ی بین برنامه ها، به قدری سریع انجام می شود که 
به نظر می رسد چندین پردازنده ی فیزیکی در حال اجرای برنامه ها هستند. به این روش، اشتراک 

زمانی گویند.
اجرا  شبکه  محیط  در  که  هستند  سیستم عامل ها  از  دیگری  نوع  شده،  توزیع  سیستم های 
می شوند. در این سیستم ها، قسمت های مختلف برنامه، روی چندین رایانه ی مستقل اجرا می شود 

و نتیجه ی نهایی به رایانه ی اصلی برگردانده می شود تا در اختیار کاربر قرار گیرد.
راه اندازی رایانه، چند مرحله دارد. در مرحله ی اول، عملکرد صحیح اجزای سخت افزاری 
کنترل می شود. مدیر راه اندازی ویندوز را که در پرونده ای به نام BOOTMGR در سکتور راه انداز 
ابتدا به جستجوی پارتیشن فعال برای  بارگذاری می کند. مدیر راه اندازی،  به حافظه  قرار دارد، 
راه اندازی می پردازد. بعد از یافتن، از اطالعات پیکربندی راه اندازی برای بارگذاری سیستم عامل 

به حافظه استفاده می کند.
سیستم عامل ویندوز7 در دو نوع 32 و 64 بیتی عرضه شده است. سیستم عامل ویندوز 64 

بیتی از سرعت بیشتری نسبت به نسخه ی 32 بیتی برخوردار است.
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خودآزمایی
1ـ منظور از فرایندهای سیستمی  و کاربردی چیست؟ نمونه هایی برای هر یک بیان کنید.

2ـ هر یک از واژه های زیر را تعریف کنید:
 Process )ب      Multi Tasking )الف  

Time Sharing )د        Task )ج  
Distributed System )هـ  

3ـ جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید.
سایر  یا  به کاربر  ارایه ی خدمات  برای  ……… به وسیله ی سیستم عامل  فرایندهای  الف(   

برنامه ها، آغاز می شود.
ب( سیستم عامل ……… نمونه ای از سیستم عامل چند برنامه ای چندکاربری است.  

ج( ……… به مکانیزمی گفته می شود که در آن، وقت پردازنده به نوبت در اختیار چندین   
برنامه ی در حال اجرا قرار می گیرد.

د( برای مشاهده و جابه جایی بین وظیفه های مختلف در حال اجرا در سیستم عامل ویندوز، از   
کلیدهای........ استفاده می شود.

انجام می شود،....... نامتمرکز  به صورت  برنامه  اجرای  در آن ها،  به سیستم عامل هایی که  هـ(   
گویند.

و( ..... بخش مستقل از یک برنامه ی در حال اجراست که به وسیله ی سیستم عامل مدیریت   
می شود.

ز( سیستم عامل DosـMs نمونه ای از سیستم عامل ……… می باشد.  
4ـ درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید.

به صورت  می توانند  می دهند،  انجام  هم  از  مستقل  وظیفه ی  چند  که  برنامه هایی  الف(   
چند  وظیفه ای نوشته شوند.

با استفاده از فشار متوالی کلیدهای Alt+Tab می توان وظیفه ی در حال اجرا را انتخاب  ب(   
کرد.

ج( به سیستم های شبکه ای، سیستم های توزیع شده نیز گفته می شود.  
د( هر وظیفه می تواند شامل چندین فرایند باشد.  

روش  به  می توانند  می شوند،  اجرا  رایانه  یک  روی  هم زمان  به صورت  که  فرایندهایی  هـ(   
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اشتراک زمانی از پردازنده استفاده کنند.
و( اشتراک زمانی، زمان بندی پردازنده برای پردازش چندین فرایند است.  

ز( فرایندهای دسته ای، مجموعه ای از فرایندها هستند که به صورت زمان بندی و متوالی در   
وقت مناسب اجرا می شوند.

ح( همه ی برنامه هایی که در سیستم عامل ویندوز7 از نوع 32 بیتی اجرا می شوند، می توانند   
در نوع 64 بیتی نیز اجرا شوند.

5  ـ تعدادی از منابع سیستم را که توسط سیستم عامل در اختیار برنامه های درحال اجرا قرار می گیرند 
نام ببرید.

6ـ چرا به فرایندهای سیستمی، فرایندهای پس زمینه )Background( گفته می شود؟
7ـ تفاوت فرایندهای با اجرای دسته ای و اجرای محاوره ای چیست؟

8  ـ تفاوت سیستم عامل ویندوز 7 نوع 32 بیتی را با نوع 64 بیتی با ذکر یک مثال توضیح دهید.
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پیوست الف 

)Virtual Machine( ماشین مجازی
مستقل،  کاماًل  به صورت  که  می دهد  اجازه  سیستم عامل  به  که  است  نرم افزاری  مجازی  ماشین 
ویندوز  سیستم عامل  مجازی،  ماشین  با  لینوکس  نصب  در  باشد.  دیگر  سیستم عامل  میزبان یک 
این  با  باشد.  داشته  را  میهمان  سیستم عامل  نقش  لینوکس  و  میزبان  سیستم عامل  نقش  می تواند 
داده می شود.  اختصاص  نیز  لینوکس  به  به صورت مجازی  رایانه  امکانات سخت افزاری  روش، 
برای  و...  پردازنده، دیسک سخت،  مانند حافظه،  مورد نیاز  امکانات  همه ی  میزبان  سیستم عامل 
اجرای سیستم عامل میهمان را در اختیار آن قرار می دهد. به این ترتیب، می توان روی یک رایانه، 

چند سیستم عامل را به صورت هم زمان نصب و کار با آنها را تجربه کرد. 
آنها  متداول ترین  دارند.  وجود  مجازی  ماشین  پیاده سازی  برای  متعددی  نرم افزارهای 

نرم افزارهای Mware ،Microsoft Virtual PC  ،Oracle VM و VirtualBox  مي باشد.

پژوهش
عالوه بر نرم افزارهایی که در این فصل شرح داده شد، نرم افزارهای دیگری 

برای ماشین مجازی نام ببرید.

  VMware ماشین مجازی
نشانی   به  آن  رسمی  وب گاه  از  و  می باشد   VMware شرکت  محصول  مجازی  ماشین  این 
www. vmware.com قابل دانلود است. نسخه ی رومیزی این نرم افزار برای ویندوز در سه گونه ی 

برای  نرم افزار  این   Workstation گونه ی  است.  شده  عرضه   Player و   Server ،Workstation

کاربردهای تجاری و دائمی باید خریداری شود ولی برای استفاده ی آزمایشی رایگان می باشد. 
این نرم افزار همه ی امکانات یک رایانه را به صورت مجازی در اختیار سیستم عامل میهمان قرار 
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برخوردار  مجازی  نرم افزارهای  سایر  با  مقایسه  در  اجرای خوبی  از سرعت  برنامه  این  می دهد. 
است. با این نرم افزار می توانید اغلب سیستم عامل های متداول را نصب کنید.

VMware Workstation نصب ماشین مجازی
 توصیه می شود این برنامه را روی رایانه ای با حداقل یک گیگابایت حافظه ی اصلی RAM و 10 
گیگا بایت حافظه ی آزاد دیسک و یک پردازنده ی پرسرعت نصب و اجرا نمایید. توصیه شده 
است قبل از نصب و اجرا، سایر برنامه های فعال را ببندید. بعد از دانلود پرونده ی اجرایی، با دو بار 

کلیک، آن را اجرا کنید.
مراحل نصب به صورت زیر است :

1ـ بارگذاری برنامه ی نصب با نمایش کادری مانند شکل 1 شروع می شود. 

VMware Workstation شکل1ـ بارگذاری نصب ماشین مجازی

2ـ پنجره ی شروع نصب مانند شکل2 ظاهر می شود. در این کادر پیام خوش آمدگویی 
و مختصر راهنمایی درباره ی نصب آن بیان شده است. روی دکمه ی Next کلیک کنید تا وارد 

مرحله ی بعد شوید.
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برای نصب سفارشی می توانید روی  باید نوع نصب را مشخص کنید.  این مرحله  ٣ـ در 
Custom کلیک کنید. برای سهولت نصب، پیش فرض Typical را انتخاب و مانند شکل3، روی 

دکمه ی Next کلیک کنید.

VMware Workstation شکل2ـ پنجره خوش آمدگویی نصب

 VMware Workstation شکل3ـ انتخاب های نصب سفارشی برنامه ی
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باید مسیر پوشه ی مقصد برای نصب برنامه را مشخص   ،4 4ـ در این مرحله مانند شکل 
کنید. در صورتی که مسیر پیشنهادی را تأیید می کنید روی دکمه ی Next کلیک کنید.

شکل4ـ انتخاب های مسیر نصب برنامه

٥ ـ در صورتی که مایل هستید برنامه ی VMware Workstation در شروع هر اجرا، وجود 
نسخه های جدیدتر را بررسی کند، کادر نشان داده شده در شکل 5 را عالمت دار کنید. با کلیک 

روی دکمه ی Next وارد مرحله ی بعد شوید.

شکل 5ـ بررسی وجود نسخه ی جدیدتر
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٦ ـ در این مرحله کادری مانند شکل 6 نمایش داده می شود. در صورتی که تمایل دارید  با 
ارسال اطالعات و آمار، با سازندگان VMware Workstation برای بهبود نرم افزار همکاری کنید، 
کادر نشان داده شده در شکل 6 را عالمت دار کنید و با کلیک روی دکمه ی Next وارد مرحله ی 

بعد شوید.

شکل 6ـ همکاری با شرکت برای بهبود نرم افزار

کنید.  ایجاد  میانبر  کلید  برنامه،  اجرای  برای  می توانید   ،7 مانند شکل  مرحله  این  در  ٧ـ 
با  می شود.  ایجاد  کار  میز  روی  میانبر  کلید   ،Desktop عبارت  کنار  کادر  کردن  عالمت دار  با 
عالمت دار کردن کادر کنار عبارت Start Menu Programs folder یک پوشه ی جدید در منوی 

شروع برای اجرای برنامه ایجاد می شود.
با  تأیید ظاهر می شود.  ٨  ـ در صورتی که مراحل توضیح داده شده را کامل کنید، کادر 
کلیک روی دکمه ی Continue  کادری مانند شکل 8 نمایش داده شده و کپی شدن پرونده ها 

شروع می شود.
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شکل 7ـ ایجاد میانبر برای اجرای برنامه 

شکل8ـ کپی شدن پرونده ها در هنگام نصب
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٩ـ بعد از پایان نصب، کادری مشابه شکل 9 نمایان می شود. روی دکمه ی Finish کلیک 
کنید تا نصب برنامه به پایان برسد.

 VMware Workstation شکل9ـ  اعالم پایان نصب

Workstation  VMware اجرای ماشین مجازی
)لینوکس  جدید  سیستم عامل  نصب  برای   ،VMware Workstation برنامه ی  نصب  پایان  از  بعد 
دبیان( باید برنامه را اجرا کنید.  بعد از اجرا، محیط این برنامه مانند شکل10 نمایان می شود. برای 
تأیید گواهی توافق نامه، عبارت نشان داده شده در شکل10 را عالمت دار و سپس روی دکمه ی 

OK کلیک کنید تا محیط برنامه نمایان شود.

شکل10 
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محیط برنامه ی VMware Workstation مانند شکل 11 می باشد.

VMware Workstation نصب لینوکس با ماشین مجازی
و   File گزینه ی  روی  ابزار،  نوار  در  مانند شکل11،  سیستم عامل جدید،  نصب  برای  1ـ 
مانند شکل11، روی  Create a New Virtual Machine کلیک کنید.1 همچنین می توانید  سپس 

عبارت Create a New Virtual Machine مشخص شده در شکل11 نیز کلیک کنید. 
2ـ هم اکنون کادری مانند شکل12 ظاهر می شود و شروع ویزارد ایجاد سیستم عامل جدید 
را به شما اطالع می دهد. برای سهولت، گزینه ی پیش فرض Typical را عالمت دار و روی دکمه ی 

Next کلیک کنید. 

مبدأ نصب  از شما می خواهد  و  13 ظاهر می شود  مانند شکل  این مرحله کادری  ٣ـ در 
روی  دبیان(  )لینوکس  میهمان  سیستم عامل  صورتی که  در  کنید.  تعیین  را  جدید  سیستم عامل 
روی   iso فایل  یک  به صورت  صورتی که  در  و   Installer disc گزینه ی  دارد  قرار  فشرده  لوح 
دیسک سخت است، گزینه ی Installer disc image file (iso) را عالمت دار کنید. در صورتی که 

1ــ کلید میانبر Ctrl+N نیز قابل استفاده است.

 VMware Workstation 8 شکل 11ـ محیط برنامه ی
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شکل 12ـ ویزارد ایجاد سیستم عامل جدید

شکل13
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13 گزینه ی آخر را عالمت دار و  می خواهید نوع سیستم عامل را خود تعیین کنید، مانند شکل 
روی دکمه ی Next کلیک کنید.

4ـ در این مرحله مانند شکل 14 باید نوع و گونه ی سیستم عامل میزبان را انتخاب کنید. 
 Next انتخاب و روی دکمه ی   Debian6 Linux و گونه ی )Version( آن را  نوع سیستم عامل را 

کلیک کنید.

شکل14ـ تعیین نوع سیستم عامل میزبان

در  کنید.  تعیین  را  سیستم عامل جدید  باید مشخصات  مانند شکل15،  مرحله  این  در  ٥ ـ 
مقابل کادر Virtual machine name  نام سیستم عامل مورد نظر را وارد کنید. در شکل15 عبارت 
MyDebian وارد شده است. در بخش Location باید مسیر ذخیره ی فایل سیستم عامل را مشخص 

کنید. در صورتی که مسیر پیش فرض را نمی پذیرید، روی دکمه ی Browse کلیک و مسیر دلخواه 
را تعیین کنید. با کلیک روی دکمه ی Next وارد مرحله ی بعد شوید.



186

میزان  باید حداکثر  آن  در  که  می شود  ظاهر   16 مانند شکل  کادری  مرحله،  این  در  ٦ ـ 
حافظه ی تخصیص یافته دیسک سخت توسط سیستم عامل ویندوز به سیستم عامل میهمان )لینوکس 
دبیان( مشخص شود. مقدار پیشنهادی در این شکل، 8 گیگا بایت است که می توانید آن را تغییر 
دهید. در بخش پایین این کادر می توانید پرونده ی حاصل از ایجاد سیستم عامل جدید را کنترل 
یک  تنها  ایجاد  باعث  که  است   Store virtual disk as a single file پیش فرض  انتخاب  کنید. 
پرونده می شود. این پرونده شامل همه ی محتویات سیستم عامل میهمان است. بنابراین حتی اگر 
برنامه ی ماشین مجازی را حذف کنید، مي توانید پرونده ی سیستم عامل میهمان را نگه دارید و آن 
Split virtual disk into multiple files را در یک ماشین مجازی دیگر استفاده کنید. گزینه ی دوم

است که به شما اجازه می دهد سیستم عامل را در قالب چند پرونده نگهداری کنید. با کلیک روی 
دکمه ی Next وارد مرحله ی بعد می شوید.

شکل 15
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٧ـ در پایان،  خالصه ای از وضعیت ماشین مجازی مانند شکل 17به اطالع شما رسانیده 
می شود. در صورت تأیید، روی دکمه ی Finish کلیک کنید تا ماشین مجازی ایجاد شود.

شکل 16ـ تخصیص حافظه به ماشین مجازی

شکل 17
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شکل 18

٨ ـ بعد از پایان ساخت، باید لینوکس دبیان را روی ماشین مجازی ایجاد شده، نصب کنید. 
برای این منظور مانند شکل 18 روی نام ماشین مجازی ایجاد شده )MyDebian( کلیک کنید تا 
به  حالت انتخاب شده درآید. سپس روی عبارت Power on this virtual machine کلیک کنید 

تا روشن شود.
در طول فرایند شروع، باید درایو محل قرارگیری سیستم عامل لینوکس دبیان که معموالً 

لوح فشرده یا حافظه ی فلش است، مشخص شود. این درایو باید راه انداز )Bootable( باشد.
پیدا می کند.  را  VMware Workstation آن  برنامه ی  از آماده سازی درایو مورد نظر،  بعد 
در پنجره ی باز شده می توانید فرایند نصب را مشاهده کنید. این پنجره دقیقاً شبیه همان چیزهایی 
 Full Screen با کلیک روی دکمه ی  است که در یک رایانه ی واقعی دیده می شود. مي توانید 
در این پنجره، صفحه ی ماشین مجازی را به صورت تمام صفحه مشاهده کنید تا دقیقاً حس کار 
با سیستم عامل مستقل را داشته باشد. اگر قصد دارید از سیستم مهمان )لینوکس(  با یک رایانه 
به سیستم میزبان )سیستم عامل ویندوز 7( باز گردید، از کلید میزبان )Host Key( که به صورت 
پیش فرض کلید Ctrl سمت راست صفحه کلید است، استفاده نمایید. با فشار متوالی کلید میزبان 

می توانید از ماشین مجازی به سیستم عامل میزبان و بالعکس جا به جا  شوید. 
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نکته
ماشین  سراسری  تنظیمات  قسمت  به  مي توانید  میزبان  کلید  تغییر  برای  1ـ 

مجازی مراجعه کنید.
2ـ کلید میزبان در پایین )سمت راست( پنجره ی ماشین مجازی نشان داده 

مي شود.

لینوکس، بقیه ی مراحل نصب را مطابق توضیحات فصل   بعد از بارگذاری سیستم عامل 
چهارم دنبال کنید.
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پیوست ب

کلیدهای میانبر ویندوز ٧
اغلب کارها در ویندوز ٧ با استفاده از ماوس انجام می شوند. با این حال دانستن کلیدهای میانبر 
صفحه کلید برای انجام برخی کارها و در مواقعی که ماوس از کار می افتد، می تواند مفید باشد. 
در جدول زیر تعدادی از کلیدهای میانبر متداول در ویندوز ٧ به همراه عملکرد آن ها را مشاهده 

می کنید.

تعدادی از کلیدهای میانبر متداول در ویندوز

عملکردکلید

F1مشاهده ی راهنمای محیط

F2تغییر نام شیِء انتخابی

F3باز شدن کاوشگر ویندوز برای جستجوی پرونده ها و یا پوشه ها

F4My computer نمایش نوار آدرس در کاوشگر ویندوز و یا

F5محتویات پنجره یا صفحه ی میز کار )Referesh( نوسازی

F10فعال کردن نوار منو در برنامه ی فعال

Alt + F4بستن پنجره یا برنامه ی جاری

Alt + Tabمشاهده ی نشانه ی برنامه های درحال اجرا و سوییچ کردن بین  آن ها

Shift + F10معادل کلیک راست روی شیِء انتخابی

Backspace)رجوع به یک سطح باالتر )در ساختار سلسله مراتبی پوشه ها

Ctrl + EscStart ظاهر شدن منوی
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Ctrl + Alt + Delبرای مدیریت کارها یا خروج از ویندوز Task Manager نمایش کادر

Ctrl + Aانتخاب تمام شیء های پنجره ی فعال

Ctrl + C)Clipboard( کپی کردن شیءهای انتخاب شده به حافظه ی موقت

Ctrl + Vفراخوانی شیءهای موجود در حافظه ی موقت

Ctrl + Xانتقال شیءهای انتخابی به حافظه ی موقت

Ctrl + Oباز کردن پرونده در اغلب برنامه ها

Ctrl + Nایجاد سند جدید در اغلب برنامه ها

Shift + Deleteحذف شیء انتخاب شده به صورت دائمی و بدون انتقال به سطل بازیافت

Ctrl + Dragدر حین کشیدن موجب کپی شیءهای انتخاب شده می شود Ctrl فشار کلید

Alt + Enterشیِء انتخاب شده )property( نمایش خصوصیات

Alt + F4بستن موضوع فعال و یا خروج از برنامه ی جاری

Escانصراف از ادامه ی انجام کار جاری

Shift
بعد از قرار دادن لوح فشرده و بستن در راه انداز مربوطه، نگه داشتن این کلید 

مانع اجرای خودکار لوح فشرده می شود.

Ctrl + Sذخیره کردن محتوای سند تحت نام یک پرونده در حافظه ی جانبی

Ctrl + Z)برگشت به حالت قبلی )نادیده گرفتن عملیات

Print Screenانتقال تصویر صفحه نمایش به حافظه ی موقت

Alt + Print Screenانتقال تصویر پنجره ی فعال به حافظه ی موقت

Alt + Enter)Properties( خصوصیات یک شیء

Alt + Spacebarمنوی سیستم برای برنامه ی باز

Shift + F10)کلیک راست )به صورت باال تغییر یابد

باز شدن منوی Esc + CtrlStart یا

+ Dکمینه کردن همه ی پنجره های باز و نمایش صفحه ی میز کار

+ Tabحرکت بین برنامه های باز در نوار ابزار
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+ Fجستجوی پرونده و پوشه

Ctrl +        + Fجستجو به دنبال رایانه در شبکه

+ F1راهنمای ویندوز

+ Lقفل کردن سیستم

+ R)Run( کادر محاوره ای اجرا

+ Pause/Break)System Properties( کادر محاوره ای مشخصات سیستم

+ UUtility Manager کادر محاوره ای

+ E)Windows Explorer( کاوشگر ویندوز

Ctrl + Fباز کردن نوار نشانی

+ Breakنمایش مشخصات سیستم

Ctrl + Wبستن پنجره ی جاری

نکته: وجود عالمت + بین کلیدها، به مفهوم فشار هم زمان آن هاست.
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واژه نامه ی تشریحی

Account یک حساب کاربری، شامل کلمه ی کاربری و گذرواژه  برای ورود به محیط  
سیستم عامل

Address Book کتابچه ی نگه داری آدرس که معموالً در شبکه ی اینترنت برای نگه داری 
مشخصات دوستان، از جمله نشانی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

Administrative Tools مجموعه ی امکانات مدیریتی موجود در ویندوز برای نظارت بر عملکرد 
 سیستم عامل

Administrator شخصی که مسئول مدیریت یک رایانه یا یک شبکه ی رایانه ای است. کاربر  
مدیر با حساب کاربری اختصاصی خود وارد سیستم عامل می شود.

Automatic update به هنگام سازی خودکار ویندوز از طریق سایت اینترنتی. این قابلیت در  
ویندوز اکس پی سبب می شود که سیستم عامل همیشه مطابق آخرین 

تغییرات، قابل استفاده باشد.
Backup recovery restore point یک نقطه ی کنترل بازگشت به وضعیت پایدار قبلی در  

برنامه ی System restore که می تواند به وسیله ی کاربر ایجاد شود. 
Band width پهنای باند 

)bps( حجم داده های قابل تبادل از طریق رسانه ی ارتباطی با واحد بیت در ثانیه
Booting فرایند راه اندازی یا راه اندازی مجدد رایانه را می گویند که می تواند بر دو نوع باشد:  

راه اندازی با قطع و وصل مجدد برق )cold boot( و راه اندازی مجدد به صورت 
نرم افزاری )warm boot(. هنگام راه اندازی، سیستم عامل از دیسک به حافظه ی اصلی 

بارگذاری می شود و رایانه را برای استفاده آماده می کند.
Browser به web browser نگاه کنید. 
Cache حافظه ی پنهان 

حافظه ای سریع برای در دسترس قراردادن داده های مورد نیاز پردازنده
   CD -Key ترکیبی خاص از حروف و اعداد که معموالً به صورت برچسب روی لوح فشرده ی   

نصب محصوالت، از جمله ویندوز، وجود دارد و نوعی مجوز استفاده از آن نیز 
تلقی می شود.
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Chat برقراری ارتباط بین کاربران با استفاده از برنامه های پیام رسانی بالد رنگ، مانند  
NetMeeting

Classic روشی نمادین برای نمایش ظاهر ویندوز 
Client / server شبکه های رایانه ای مبتنی بر سرویس دهنده و سرویس گیرنده 
Command shell پوسته ی سیستم عامل که مهم ترین وظیفه ی آن، برقراری ارتباط بین هسته ی  

سیستم عامل و کاربر است و اساس کار آن، دریافت دستورات تایپ شده ی کاربر است. 
Compression روش هایی برای کدگذاری اطالعات که موجب فشرده شدن مندرجات پرونده  

می شود. برای استفاده از پرونده ها، باید آن ها را از حالت فشرده خارج کرد. 
Convert یکی از دستورات سیستم عامل ویندوز اکس پی برای تبدیل سیستم پرونده FAT به  

NTFS

Counter logs شمارنده هایی که برنامه ی نظارت بر کارایی )performance(، برای تشخیص  
میزان درصد به کارگیری منابع رایانه، از آن ها استفاده می کند و به وسیله ی سیستم 

ثبت می شود.
Defragmentation حذف و اضافه کردن پرونده ها بر روی دیسک، به تدریج موجب پراکنده  

شدن اطالعات روی دیسک سخت می شود. به فرایند بازنویسی اطالعات 
بر روی دیسک برای متراکم سازی آن ها، گفته می شود.

Device driver نرم افزاری برای شناساندن اجزای سخت افزاری جانبی نظیر مودم، کارت شبکه  
یا چاپگر. سیستم عامل ویندوز تا هنگامی که نرم افزار راه انداز این اجزاء را در 

اختیار نداشته باشد، نمی تواند از آن ها استفاده کند. هنگام بارگذاری ویندوز در 
شروع کار، به طور خودکار راه انداز ابزار به حافظه آورده می شود.

Dialog box کادر محاوره ای 
پنجره ای شامل دکمه ها و انواع گزینه ها که برای انجام یک فرمان یا وظیفه ی خاص 

به کار می رود.
Dial up Connection روشی برای ایجاد ارتباط بین رایانه ها و ایجاد شبکه با استفاده از خط 

تلفن و مودم. به Dial up Networking نگاه کنید.
Dial up Networking ارتباط یک رایانه با رایانه دیگر با استفاده از خط تلفن و شماره گیری. 

روشی که معموالً برای اتصال به سرویس دهنده ی اینترنت راه دور مورد 
استفاده قرار می گیرد.
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  Digital Subscriber Line (DSL( نوعی اتصال پرسرعت اینترنتی با استفاده از خطوط تلفن  
استاندارد که به آن، اتصال با پهنای باند باال نیز گفته می شود. 

Direct Cable Connection اتصال مستقیم رایانه ها با استفاده از کابل رابط مخصوص )مانند  
کابل مودم پوچ(

Domain گروهی از رایانه ها که بخشی از یک شبکه هستند و فهرست کاری مشترکی دارند.  
هر domain دارای یک نام منحصر به فرد است و به عنوان یک واحد، با قوانین و 

روش های مشترک مدیریت می شود.
Download دریافت اطالعات از اینترنت یا رایانه سرویس دهنده ی راه دور و ذخیره ی آن بر  

روی رایانه محلی
Encryption رمزگذاری 

کد گذاری داده های محرمانه برای جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز
 Ethernet شیوه ای برای اتصال یک رایانه در شبکه، که برای انتقال اطالعات بین رایانه ها 

از کابل زوج تابیده استفاده می کند و سرعت انتقال اطالعات در آن معموالً 10 
مگابیت در ثانیه است.

Explorer.برنامه هایی که برای مرور محتویات رایانه یا سایت های وب مورد استفاده قرار می گیرند
FAT (File Allocation Table( جدول تخصیص پرونده 

FAT 16 ساختاری برای مدیریت محتویات پارتیشن ها در دیسک سخت که بر دو نوع
 و FAT32 است. به NTFS نگاه کنید. 

Fedora .عرضه شده است Red Hat یکی از جدیدترین توزیع های لینوکس که به وسیله ی شر کت
Firewall دیوار آتش 

نرم افزاری برای حفظ امنیت در اتصال رایانه به شبکه، به ویژه شبکه ی اینترنت که 
مانع از دسترسی های غیرمجاز به اطالعات رایانه می شود و رد و بدل کردن 

اطالعات را محدود می کند. 
Gnome یک واسط کاربر گرافیکی لینوکس است که محیطی دوستانه و ساده را برای مدیریت  

رایانه فراهم می آورد.
GNU  پروژه ای برای پیاده سازی یک سیستم عامل همگانی با کد باز و مبتنی بر یونیکس است که

ریچارد استالمن بنیان گذار آن بود.
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Guest رایانه میهمان 
رایانه ای که با ارتباط با رایانه دیگر، از اطالعات آن استفاده می کند.

Guest User کاربر میهمان 
کاربری با حساب کاری محدود. بسیاری از مجوزها از حساب کاربری میهمان سلب 

شده و برای استفاده ی موقت از سیستم  عامل مناسب است.
GUI (Graphical User Interface( واسط کاربر گرافیکی سیستم عامل 
Hibernation حالتی شبیه خواب زمستانی رایانه و یکی از شیوه های خاموش کردن آن است.  

در این شیوه، اطالعات موجود در حافظه بر روی دیسک سخت نوشته و رایانه 
خاموش می شود. بعد از راه اندازی مجدد، برنامه های قبلی در همان وضعیت 

از دیسک سخت خوانده می شوند و قابل استفاده خواهند بود.
Host رایانه میزبان 

رایانه ای که معموالً حاوی اطالعات مورد استفاده به وسیله ی سایر رایانه های موجود 
در شبکه است.

Hyper Terminal ابرپایانه 
یکی از امکانات ویندوز برای برقراری ارتباط با رایانه دیگر در شبکه، کانال ارتباطی 

می تواند کابل شبکه ی معمولی یا خطوط تلفن و مودم باشد. 
Incomming Connection  اتصال ورودی

یکی از روش های اتصال در شبکه، که به سایر رایانه های موجود در شبکه اجازه می دهد 
به سیستم فعلی متصل شوند و با آن ارتباط برقرار کنند.

KDE یکی از محیط های گرافیکی واسط کاربر در سیستم عامل لینوکس 
Linux سیستم عامل مبتنی بر یونیکس با کد باز که برای استفاده در رایانه های شخصی به وجود  

آمد. امنیت باال، در دسترس بودن کد منبع آن و رایگان بودن، از جمله ویژگی های مهم 
این سیستم عامل تلقی می شود.

Local Computer رایانه محلی که در حال حاضر، کاربر در حال استفاده از آن است. رایانه ای  
که به صورت مستقیم و بدون استفاده از خطوط ارتباطی، در اختیار کاربر قرار دارد.

Log in ورود به محیط سیستم عامل با داشتن یک حساب کاربری. احراز هویت کاربر در  
شروع کار با سیستم عامل
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Log off خروج از یک سیستم عامل با یک حساب کاربری 
Mandrak یکی از توزیع های لینوکس که محیطی ساده و مناسب برای کاربران مبتدی دارد. 
 Master Boot Record (MBR(  رکورد راه اندازی اصلی

اولین سکتور دیسک سخت که فرایند راه اندازی از روی آن آغاز می شود و 
اطالعات پیکربندی دیسک سخت در آن نگه داری می گردد.

Microsoft Speech Recognition   محرک داخلی ویندوز که کلمات بیان شده به وسیله ی کاربر
از طریق میکروفن را شناسایی و آن ها را به متن تایپ شده تبدیل می کند.

NetMeeting   نرم افزاری که به وسیله ی شرکت مایکروسافت برای ایجاد جلسه ی گروهی بین
کاربران رایانه های متصل به شبکه ارایه شده است. از قابلیت های این نرم افزار 

می توان به گفت و شنود صوتی و خدمات ارسال و دریافت پرونده اشاره کرد.
Network Adapter    کارت سخت افزاری واسط    که امکان اتصال    رایانه به شبکه را فراهم

 می کند. نام دیگر آن Network Interface Card است.
 NTFS (New Technology File System(   یکی از انواع سیستم پرونده که می تواند در

پارتیشن های دیسک سخت برای مدیریت محتویات درایو مورد استفاده قرار گیرد. 
این سیستم پرونده از قابلیت های بیش تری نسبت به FAT برخوردار است و شرکت 
مایکروسافت توصیه می کند که در فرمت دیسک سخت، این نوع انتخاب شود. به 

FAT نگاه کنید. 

Null modem cable  کابل مودم پوچ
کابلی که با استفاده از درگاه سری com امکان اتصال دو رایانه یا سیستم های دیگر 

را فراهم می کند. 
Open Office   مجموعه ی اداری باز که متشکل از چندین برنامه مانند ویراستار و صفحه

گسترده است و روی سیستم عامل لینوکس Red Hat به اجرا درمی آید. 
Password  گذرواژه

هر حساب کاری از دو جزء نام کاربری و گذرواژه تشکیل شده است. تعیین 
گذرواژه برای وارد شدن به سیستم عامل، یک شیوه ی امنیتی برای محدود کردن 

دسترسی افراد به اطالعات رایانه است. ویندوز اکس پی نسبت به بزرگ و 
کوچک بودن حروف گذرواژه حساس است و اندازه ی آن می تواند تا 14 کاراکتر باشد.
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Peer - to - Peer   شبکه های نظیر به نظیر که در آن ها سرویس دهنده ی خاصی وجود ندارد و هر
رایانه، منابع اشتراکی قابل استفاده در شبکه را تعیین می کند. 

Performance Console  کنسول کارایی
برنامه ای در ویندوز اکس پی که با نمایش میزان استفاده از منابع در حال استفاده ی 

سیستم، امکان نظارت بر کارایی را فراهم می آورد.
Primary Partition  پارتیشن اولیه

پارتیشنی که حاوی پرونده های راه انداز سیستم عامل است و از آن برای راه اندازی 
رایانه استفاده می کند.

Process  .به کلیه ی فرایندهای درحال اجرا در سیستم عامل گفته می شود
Prompt   اعالم سیستم در واسط متنی سیستم عامل را گویند. به عنوان مثال، اعالم سیستم در

MS-DOS به صورت  > \:C و  در لینوکس به صورت # یا $ است.

Red Hat  .تکوین یافت Red Hat یکی از توزیع های پرطرفدار لینوکس که به وسیله ی شرکت
Registry    ،بانک اطالعاتی که برای نگه داری مشخصات اجزای سخت افزاری، پیکربندی

تنظیمات سیستم و … در ویندوز استفاده می شود.
Remote Access Server   رایانه ای که خدمات دسترسی به سرویس دهنده ی راه دور را ارایه

می دهد.
Remote Desktop   یکی از قابلیت های ویندوز که به کاربر اجازه می دهد از طریق شبکه به

صفحه ی دسک تاپ رایانه دیگر دسترسی داشته باشد.
Restore Point  نقطه ی بازیافت

وضعیتی که برنامه  System Restore برای بازگشت به شرایط پایدار ایجاد می کند. 
در ایجاد نقطه ی بازیافت، اطالعات وضعیت جاری سیستم ثبت می شود.

Root Directory   باالترین نقطه ی درخت فهرست در یک طبقه بندی سلسله مراتبی که در
سیستم های عامل ویندوز و لینوکس وجود دارد.

Server  رایانه سرویس دهنده ی شبکه برای ارایه ی خدمات به سایر رایانه های موجود در شبکه
Service Pack   بسته های نرم افزاری مایکروسافت که برای ارتقای محصوالت این شرکت، مانند

ویندوز اکس پی و MS-Office مورد استفاده قرار می گیرد.
Sharing استفاده ی اشتراکی از منابع نرم افزاری )نظیر پرونده ها( و سخت افزاری )مانند چاپگر(  

در شبکه 
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Shutdown   فرایند پایان کار در سیستم عامل که با ایمنی کامل صورت گرفته است و موجب
بسته شدن کلیه  برنامه ها و پرونده ها می شود. این فرایند پایان یک جلسه ی کاری نیز 

تلقی می شود. 
Speech Recognition  یکی از امکانات ویندوزاکس پی برای تشخیص گفتار و تبدیل آن به متن
Standby   وضعیتی در رایانه که با خاموش شدن دیسک سخت و صفحه نمایش همراه است و

 Standby می توان آن را وضعیت معلق سیستم در نظر گرفت. خروج از حالت
بسیار سریع تر از روشن شدن مجدد سیستم است.

SUSE  یکی از توزیع های خانگی سیستم عامل لینوکس
Task Manager   مدیر وظایف در ویندوز که برای نمایش برنامه های درحال اجرا مورد استفاده

قرار می گیرد و با فشار کلیدهای ALt+Ctrl+Del نمایان می شود.
TCP/IP  .یکی از پروتکل های شبکه که اینترنت براساس آن کار می کند

  Telnet  امکانی در شبکه برای اتصال به رایانه دیگر و کار با آن
Text - Speech  توانایی سیستم عامل برای پخش متن تایپ شده ی کاربر به صورت گفتاری
Text - Speech software   که متن تایپ شده را با یک TTS یک راه انداز داخلی به نام

محرک از پیش تولید شده به گفتار تبدیل می کند.
Troubleshooting Problems  شناسایی و رفع مشکالت

یکی از امکانات ویندوز اکس پی که جزیی از راهنمای آن نیز محسوب می شود و به شما 
کمک می کند که خطاهای احتمالی هنگام کار با سیستم عامل را پیدا کرده و برطرف کنید. 

Unix   سیستم عاملی با قابلیت های زیاد که ابتدا بر روی رایانه های بزرگ مورد استفاده قرار
می گرفت و کم کم نسخه های PC آن نیز عرضه شد.

UPS   برگرفته شده از واژه ی منبع تغذیه ی بدون وقفه است. دستگاهی سخت افزاری که برق
اضطراری مورد نیاز برای روشن نگه داشتن سیستم را تأمین می کند. قطع ناگهانی جریان 

برق می تواند مشکالت فراوانی را برای رایانه های سرویس دهنده به وجود آورد.
User Account  .نگاه کنید Account به
User Group   به منظور مدیریت ساده تر کاربران در سیستم عامل لینوکس و ویندوز، آن ها را به

گروه هایی تقسیم بندی می کنند. عضو هر گروه، در مجوزهای دسترسی به منابع، تابع 
محدودیت های گروه کاربری است. 
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User Name  .نام کاربری که به همراه گذرواژه، یک حساب کاربری را تشکیل می دهد
Virtual Memory  حافظه ی مجازی

بخشی از دیسک سخت که سیستم عامل برای بهبود کارایی، از آن به عنوان کمک 
حافظه ی اصلی استفاده می کند.

Virtual Private Network (VPN(  شبکه ی خصوصی
شبکه ای درون سازمانی که امکان دسترسی از راه دور و مسیریابی به شبکه های 

خصوصی در اینترنت را فراهم می کند.
Volume   یک ناحیه ی ذخیره سازی بر روی دیسک سخت است که می توان آن را یک درایو

مستقل در نظر گرفت و با یک سیستم پرونده دلخواه نظیر NTFS یا FAT فرمت کرد. 
برخی آن را معادل پارتیشن می دانند.

 Web browser   Netscape Navigator و Internet Explorer یک نرم افزار کاربردی نظیر
که برای مشاهده ی صفحات وب به کار می رود و امکان گشت و گذار در اینترنت 

را فراهم می آورد.
 Wizard    برنامه ای که کاربر را به صورت گام به گام در انجام یک کار خاص راهنمایی و

گزینه های مناسب را پیشنهاد می کند.
 Work Group  گروه کاری

User Group را ببینید.

 Workstation  ایستگاه کاری
رایانه های سرویس گیرنده در یک شبکه
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