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 گنو/لینوکس را دوست دارم؟چرا 

 قبل از جواب دادن به این سوال بهتر است کمی سوال را تغییر دهیم...

 گنو/لینوکس را دوست داشته باشم؟ نبایدبه عنوان مثال اگر سوال چرا 

 برای درک ویژگی های لینوکس کافیست که جهانی بدون لینوکس تصور کنیم.

 پیوترمان؟! یا لپ تابمان؟! حتی موبایلمان؟! یا در سرورها؟!ولی لینوکس کجاست؟؟؟... فقط در هارد کام

بله، درست است که موارد باال همگی لینوکس می باشند، ولی جاهای از سیستم عامل لینوکس استفاده شده که باورش واقعا سخت 

 است...

 درصد وسایل از لینوکس استفاده شده است. CES 63به عنوان مثال فقط در نمایشگاه 

کبار یک مقاله درباره یک پله برقی هوشمند میخواندم که میتوانست با یک سنسور و ترازو در قسمت ورودی میتوانست حتی ی

پله برقی میشود کیلوگرم وارد  47تشخیص دهد که چند نفر با چه وزنی سوار پله برقی می شوند، به طور مثال اگر یک فرد با وزن 

کیلو است کار خواهد کرد،  067نفر سوار پله برقی شده اند و مجموع وزن آنها  4ه همزمان پله برقی با قدرت کمتری نسبت به این ک

% کمتر انرژی مصرف کند، ولی جالبی کار در سیستم عامل 47و این باعث میشود این پله برقی در مقایسه با پله های برقی دیگر 

 سخت نیست...این پله برقی است... دانستن جواب این که سیستم عاملش چیه زیاد 

 

 .لینوکس برای هر کسی الزم است، کافیست از دیدگاه های مختلف و سنین و حتی مشاغل مختلف به این قضیه نگاه کنید

 در بخش اول مایل ام این سوال را از دانشجویان کامپیوتر به پرسم.

 حاال به صورت تخصصی به این سوال جواب دهید!

 ؟آیا می دانید کد زیر چه کاری انجام میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البته این کد کامل نیست!!!...

 فقط جنبه آموزشی داردو 
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 (آن را ارتقا داد و تبدیل به سیستم عامل لینوکس کرد توروالدز لینوس)همان سیستم عاملی که آقای  MINIXاین کد سیستم عامل 

 دارد؟ Linuxچه ربطی به  MINIXاما این یعنی چه؟؟؟ 

ساخته شد. در واقع برای درک بهتر  Linuxو بعد  MINIXجواب کوتاه این سوال این است که کمتر کسی میداند که اول یویکس بعد 

ولی به دلیل موفقیت  ،دانشجویان رشته سیستم عامل از این که سیستم عامل چگونه کار میکند سیستم عامل ساخته شد به اسم یونیکس

ولی برای دانشجویان سیستم عاملی طراحی شد به اسم مینیکس که هیچ شباهتی  .بسته و وارد اقتصاد شداین سیستم عامل کد های آن 

 به یونیکس ندارد و کامال رایگان و ساده و قابل درک برای دانشجویان بود ولی با گسترش آن تبدیل به لینوکس شد.

 داند...و اما جواب بلد و کامل همراه با تاریخچه ای که کمترکسی آن را می

 (****این بخش برای اطالعات عمومی می باشد – ****)عالقه مندان این بخش را حتما مطالعه کنند

 MINIX 3تاریخچه 

( در اختیار همگان قرار داشت و مطالعات زیادی روی آن صورت AT&Tوقتی یونیکس هنوز جوان بود، کد منبع آن )تحت لیسانس 

از دانشگاه نیوساوث ولز، استرالیا جزوه ای نوشته بود که طرز کار کد  (John Lions)می گرفت. حتی محققی بنام جان الیتز 

( در بسیاری از مراکز دانشگاهی بصورت یک واحد درسی AT&Tیونیکس را خط به خط توضیح می داد. این جزوه )تحت لیسانس 

 تدریس می شد.

بنابراین )برای  ،نظر تجاری یک محصول با ارزش است ویرایش هفت را متشر می کرد، متوجه شد که یونیکس از AT&Tوقتی 

جلوگیری از به خطر افتادن اسرار آن( دیگر اجاره نداد تا کد این ویرایش بصورت آزادانه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. دانشگا 

 ر عملی روی کد منبع ان نبود.ها مجبور شدندتا هنگام تدریس یونیکس فقط به جنبه های نظری ان بسنده کنند، و دیگر خبری از کا

متاسفانه دانشجویانی که سیستم عامل را فقط به صورت نظری مطالعه می کنند، نمیتوانند درک درستی از این که یک سیستم عامل 

واقعا شبیهچیست و چگونه کار می کند، بدست آورند. برای مثال برخی از سرفصلهایی که دروس دانشکاهی و کتاب های سیستم 

به تفصیل مورد بررسی وتحلیل قرار می گیرند، مانند الگریتمهای نوبت بندی، در عمل اهمیت چندانی ندارد. از طرف دیگر عامل 

 و سیستم فایل، سرسری برگزار می شوند چون نظریه های چندانی درباره ان ها وجود ندارد. I/Oموضوعات واقعا مهمی مانند 

ت سیستم عامل جدیدی را از ابتدا خلق کند، بطوریکه این سیستم عامل از نظر کاربر با معضل، تانن باوم تصمیم گرفبرای حل این 

نیست،  AT&Tبکلی متفاوت باسد. این سیستم عامل که حتی یک خط از کذ آن شبیه  یونیکس سازگار بودهف ولی مکانیزم داخلی آن

مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، می تواند بدون نگرانی از دردسرهای قانونی این شرکت در دانشگاه ها و 

دانشجو می تواند یک سیستم عامل را بطور کامل تشریح کند، و دریابد که زیر پوسته ظاهری آن چه خبر است. این سیستم عامل که 

گرفته  mini-UNIXاز  MINIXنام گرفت و کد آن بطور کامل در دسترس همگان قرار داد. نام  MINIXمنتشر شد،  7654در سال 

 شده، چون این سیستم عامل آنقدر کوچیک و جمع و جور است که برای مطالعه و درک آن نیازی به بلوغ نیست.

مزیت دیگری نیز نسبت به یونیکس دارد: این سیستم عامل یک دهه بعد از یونیکس نوشته  MINIX  عالوه بر خذف مشکالت قانونی،

 MINIXشده، و اصول برنامه نویسی ساخت یافته )ماژوالر( در آن بهتر رعایت شده است. برای مثال، حتی در اولین ویرایش 

)ویرایش  MINIX اجرا می شدند. در آخرین ویرایش  شده و در حالت کاربر مدیریت حافظه و سیستم فایل از هسته سیستم عامل جدا

 I/Oنیز مشمول همین وضعیت شده و از هسته سیستم عامل منفک شده اند. اکنون تمامی درایورای  I/O( حتی درایورهای وسیله 6

 )به استثنای درایور ساعت( در حالت کاربر اجرا می شوند.

طوری نوشته شده تا خوانا باشد. به  MINIXبه آن توجه شده است: MINIXتن کارایی یکی دیگر از نکات مهمی که همواره در نوش

 نوشته شده، و هدف و طرز کار هر ماژول بطور کامل تشریح شده است. MINIXهمین دلیل هزاران خط توضیح برای کد های 

 MINIXبعنوان مدل طراحی  4ش یونیکس سازگگر باشد. علت انتخاب ویرای 4به گونه ای بود تا با ویرایش  MINIXطراحی اولیه 

 همبه این جهت گرایش پیدا کرد. MINIX، سمت و سوی POSIXسادگی و زیبایی این سیستم عامل بود. با معرفی 
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طراحی شد اما هدف آن بوده که  IBM PCنوشته شده، و با این که در ابتدا برای کامپیوتر های  Cهم ا زبان  MINIXماننده یونیکس، 

کامپیوترهای مختلف نصب کرد. با نگاهی را روی انواع  MINIX، امروزه میتوان روی هر سخت افزاری اجرا شود بتواند به آسانی

 باشد.در ابتدا بگونه ای طراحی شد تا برای اجرا حتی به هارددیسک نیاز نداشته  MINIXبه فلسفه "کوچک زیباست"، 

و پوسته  cat, grep, ls, makeمام برنامه ههی اصلی یونیکس ماننده تفاوتی با یونیکس ندارد. ت MINIXاز نظر کاربر، یک ماشین 

سیستم عامل در اینجا هم حاضر هستند، و دقیقا شبیه همانها کار می کنند. این برنامه ها هم توسط مولف، دانشجویان وی و تعدادی 

 افراد عالقمند نوشته شده اند.

ه یافت. در این زمان تانن باوم دریافت که این سیستم عامل بیش از بزرگ و ادام 4770تا سال  MINIX توسعه تدریجی اما پیوسته 

، که در MINIX را به فلسفه اصلی آن باز گرداند. ساختار ویرایش  سوم  MINIX غیر قابل اعتماد شده است، و تصمیم گرفت 

آن که برخی از اعضای شدت کوچک شد.با دانشگاه ورژه توسط وی و دانشجویانش نوشته شد، بطور کامل بازنگری شده و هسته آن ب

برای ان برگزیده شد. به یاد دارید که  MINIX 3گروه نام کامال جدیدی را برای سیسم عامل جدید پیشنهاد می کردند، اما در نهایت نام 

 MAC OS X ، را بازنشست کرده و به سمت یونیکس رفت، نام نسخه جدید MAC OS 9وقتی شرکت اپل سیستم عامل قدیمی خوذ، 

تغییرات بنیادی در ویندوز نیز باعث نشد تا ماکروسافت نام سیستم عامل معروف خود را  یا چیزی شبیه آن. APPLIXنه   گذاشت

 عوض کند.

یک  MINIX نیز چیز هایی بدانند. کمی بعد از انتشار  MINIXشاید برخی از خوانندگان کنجکاو مایل باشند درباره ارتباط لینوکس و 

تعداد اعضای این گروه برای بحث درباره آن تشکیل شد. در عرض چند هفته  COMP.OS.MINIXبنام  (USNET)خبرییوزنتگروه 

اضافه کرده و آن را بزرکترو  MINIXنفر رسید، واغلب آنها افرادی بودند که میل داشتند امکانات جدیدی به   070777خبری به 

سالها با موفقیت در  MINIXها و حتی کد های خود را به گروه پست میکردند. مولف  بهترکنند.هر روز صدها نفر پیشنهادات، ایده

متنفر بودند، وجود  MS-DOSمقابل این سیل مقاومت کرد، تا همچنام آن را کوچک و جمع و جور نگه دارد. برای آنهایی که از 

MINIX  به همراه کد آن( دلیلی شد تا یک(PC  داشته باشند.خریده و تجربه متفاوتی با آن 

را روی کامپیوتری که به تازگی خریده بود نصب   MINIXیکی از این افراد دانشجویی فنالدی بنام لینوس توروالدز بود. توروالدز 

خود  minix( را روی کامپیوتر comp.os.minix)از جمله کرده، و کد آن را به دقت مطالعه کرد. وی که مایل بود گروههای خبری

فاقد چنین امکانی است. اینوس تصمیم گرفت برنامه موردنیاز خودش را بنویسد، اما  MINIX مطالعه کند نه در دانشکاه، دریافت که 

. کمی بعد به وسیله ای برای ذحیره کردن خیلی زود متوجه شد که این کار به یک درایو ترمینال احتیاج دارد، پس آن را هم نوشت

لینوس موفق به خلق  7667یاز پیدا کرد، پس یک درایو دیسک) و کمی بعد سیستم فایل( هم نوشت. تا آگوست مباحث گروهیخبری ن

اعالم کرد. افراد  comp.os.minixآن را وی گروه خبری  7667آگوست  42یک هسته سیستم عامل ابتدایی شده بود، و در تاریخ 

-Linusمنتشر شد، لینوکس ) 7660مارس  76ویرایش این سیستم عامل در  زیادی برای کمک به لینوس گرد آمدند، و باالخره اولین

MINIx.متولد شده بود ) 

در شروع آن نقش مهمی داشت محصوب می شود.لینوکس سیستم  minixلینوکس یکی از موفقیت های مهم در نهضت منبع باز که 

عاملهای یونیکس و ویندوز را به مبارزه طلبید، چون روی سیستمهای سادهای اجرا می شد که رقبایش آنها را از رده خارج تلقی می 

، به کمک لینوکس شتافتند و به MySQLکردند. بزودی چند نرم افزار منبع باز دیگر، ازجمله سرویس دهنده وب آپاچی، و پایگاه داده 

که ) PHP و  prelو زبانهای برنامه نویسی منبع باز  MySQLموفقیت آن در بازار کمک رساندند. اکنون لینوکس به همراه آپاچی،

   شهرت دارند( پخش شد،بخش عمده ای از بازار سرویس دهنده های وب را در اختیار دارند. LAMPروی هم رفته به 
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 کمسنسن 

 و عالقه مندان به بازی...

 خوشبختانه لینوکس فقط در ضینه سرور از ویندوز جلو نیست...

سیستم عاملش لینوکسی است و برای هک کردن و کرک کردن  PS3در صنعت بازی سازی نیز جلو تر است!!!.... برای این که 

 نشان از قدرت و امنیت این سیستم عامل است! سال طول کشید تا تقطه ضعف را پیدا کنند!!!... و این 6بازی ها تقریبا 

 محصول ماکروسافت به راحتی قفل آنها شکسته میشود... Xboxدر حالی که 

هستید... این نکته را به یاد داشته باشید.. شما کاربر   PS3پس هنگامی که شما در حال بازی کردن با

 لینوکس هستییییدددد...

 

 

 

 شیمی*** سایر ضمینه ها:

 

 خب... رشته شما کامپیوتر نیست؟؟؟ در ظاهر هیچ ربطی به کامپیوتر ندارد؟؟؟بسیار 

 به عنوان مثال رشته شما شیمی و یا فیزیک و یا ریاضی است؟؟؟

 و می گویید من فقط با وسایل آزمایشگاهی سر و کار دارم؟؟؟

 می دانید؟؟؟ هیگز بوزونو حاال می خواهم از شما بپرسم چیزی به اسم 

زیراتمی سرشناس که چند ماه قبل سر از جلد مجله های و تیتر یک اخبار در آورد و خبر پیدا شدنش مهم ترین خبر   این یک ذره

( مشاهده کرده بودند. و حاال جالب است بدانید که محققان از LHCروز بود. در حقیقت آنچه فیزیکدانان شتاب دهنده بزرگ هادرونی )

 د کمک گرفته بودند...سیستم عامل لینوکس برای کار های خو

 باور نمیکنید؟؟؟

 این مطلب را بخوانید...
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 http://linuxreview.irهٌثع:                                         

 !ایفب کغص« ثْػِّى ُیگؼ»لیٌْکؾ ًمق ثـیبع هِوی صع کلف 

صع ژًْ، سجغ اکتلبف ثْػِّى ُیگؼ عا کَ ثَ ػٌْاى یکی اػ هِوتغیي كبُکبع ُبی ػلوی صع فِن آفغیٌق جِبى للوضاص  CERN صاًلوٌضاى هغکؼ

 .كْص ثَ گْف جِبًیبى عؿبًضًضهی

ًیؼ « طعٍ سضا»تغیي ثلْک ؿبػًضٍ جِبى. ثَ آى ْجْص صع اتن جغم هی ثشلض، یؼٌی اهلیثْػِّى ُیگؼ یک طعٍ جضیض ػیغ اتوی اؿت کَ ثَ طعات ه

هی گْیٌض؛ ػیغا ّجْص آى، صع آفغیٌق جِبى اؿبؿی ّ الػم اؿت. صع عّػُبی اسیغ سجغُب ّ همبالت ثـیبعی صع ؿطخ ّة صع هْعص ایي اکتلبف 

 .تْاًیض ثَ ایي همبالت چَ ثَ فبعؿی ّ چَ اًگلیـی صؿتغؿی صاكتَ ثبكیضل هیهِن هٌتلغ كضٍ اؿت کَ ثب کوی جـتجْ صع هْتْعُبیی ًظیغ گْگ

 .گغفتَ كضٍ اؿت Sanyendta Neth Bose ّ یک صاًلوٌض ٌُضی ثَ ًبم Petter Higgs اػ ًبم یک صاًلوٌض اًگلیـی ثَ ًبم« ثْػِّى ُیگؼ»ًبم 

 :گفتَ اؿت کَ لیٌْکؾ ًمق ّیژٍ ای صع کلف ثْػّى ُیگؼ ایفب کغص :Redditصع ّثـبیت   CERNیکی اػ صؿت اًضعکبعاى

 (Scientific Linux ّ Ubuntu کٌن کَ چگًَْ لیٌْکؾ )سوْهبثبكض صع ایٌجب ًضیضم، ثٌبثغایي فمظ طکغ هی CERN هي چیؼی کَ هغثْط ثَ

صع  ROOT افؼاعُبی ثبػ، هبًٌضُبی ًغمایفب کغص. هب ُغ عّػ اػ لیٌْکؾ ثَ ُوغاٍ ُبؿت CERN ًملی دیبتی عا صع کلف ثْػّى جضیض صع

 .کٌضُبی کبهپیْتغی هب ثغای کبعُبی ثَ كضت هذبؿجبتی ثبػی هیای عا صع اجغای كجکَکٌین کَ ًمق ّیژٍُبیوبى اؿتفبصٍ هیآًبلیؼُب ّ آػهبیق

کٌض ّ ایٌکَ اکتلبف ثـیبع هِن صیغّػ ثَ هب اطالػبت جضیضی صعثبعٍ ایي هْضْع صاصٍ اؿت کَ چگًَْ ُـتی صع ؿطذی ثـیبع ثٌیبصی ػول هی

 .کٌضچگًَْ یک فیؼیکضاى ثَ لیٌْکؾ ػاللَ پیضا هی

ًْػی صؿتگبٍ کَ ًوبصُب عا طجك جضّلی ؿبصٍ اػ لْاػض تْاًـتین اػ تْاًـت اؿتفبصٍ كْص. هب ُوچٌیي هیصع هْعص آًبلیؼ صاصٍ، صع اهل ّیٌضّػ ُن هی

 .تغیي ثْصکلض اؿتفبصٍ کٌین؛ )ّلی( لیٌْکؾ ثغای ایي کبع هٌبؿتصع ًْاع ثبعیکی ثَ توْیغ هی

 ْکؾ صعکٌین. ثٌبثغایي صالیل اؿتفبصٍ اػ لیٌاؿتفبصٍ هی LHC اؿت ّ هب اػ لضعت کبهپیْتغی ػیبصی صع فیؼیک’ ُوَ جب دبضغ‘ HPC لیٌْکؾ صع

HPC ُب ّ آًبلیؼُبی فیؼیکثـیبع كجیَ صالیل اؿتفبصٍ اػ لیٌْکؾ صع آػهبیق LHC ػبهلی آػاص، هتي ثبػ ّ هطوئيثبكض. ثبلطجغ صاكتي ؿیـتنهی 

(Scientific Linux صع اهل ُوبى Red Hat  هِن اؿت، اهب ایي جولَ اػ ّثـبیت )اؿتScientific Linux َصالیل اؿتفبصٍ ّ ًیبػ ث 

Scientific Linux عا ثیبى هی کٌض: 

ثبكض ّ تٌِب تغییغاتی جؼئی هْعت پظیغص. اػ جولَ  Enterprise ُضف اهلی هب ثغای یک ؿیـتن پبیَ، ایي اؿت کَ ُوَ چیؼ ؿبػگبع ثب ًـشَ«

 .ُـتٌض Alpine ّ OpenAFSآیتن ُبی اضبفَ كضٍ، 

اؿت. ُغ  Scientific Linux base کبهپیْتغُب یب ایٌتغاًت(، ثضّى اؿتفبصٍ اػ ُضف ثؼضی هب، لبثلیت ؿفبعكی ؿبػی آؿبى یک هذل )كجکَ کبعی

، ُغ هذل  anaconda ُبی هشوْم، ّ ًوبةی اؿکغیپتتْاًض تٌظیوبت هشوْم ثَ سْصف عا صع هذل سْص پیبصٍ کٌض. ثَ ّؿیلَالثغاتْاع هی

 ».عا ًوت کٌض SL base ل کبعثغ، ًْعتْاًض تْػیغ هشتن سْص عا ثب کوتغیي کبع ثـبػص. یب صع هْعت توبیهی

 .همبیـَ کٌن BSD کٌن، ًَ کبهپیْتغ، ثٌبثغایي هطوئي ًیـتن ثتْاًن لیٌْکؾ عا آًطْع کَ ثبیض ّ كبیض ثبهي صع صعجَ اّل صع ػهیٌَ فیؼیک کبع هی
کٌن کَ لیٌْکؾ ثْص، ثٌبثغایي هي توضیك هیُبی هٌجغ ثَ اکتلبف ػبهل هْعص اؿتفبصٍ صع اکثغیت آػهبیقدمیمت اهغ ایي اؿت کَ لیٌْکؾ، ؿیـتن

 .ًملی دیبتی عا صع ایي اکتلبف ایفب کغص

 

 حیاتی لینوکس در اکتشاف بوزون هیگز نقش

http://linuxreview.ir/
http://www.reddit.com/r/linux/comments/w2ly6/new_boson_found_by_linux/
http://linuxreview.ir/1391/04/linux-crucial-role-in-discovery-of-higges/
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سیستم پردازش حتی خود من در شهرستان چالوس، به چند نفر دانشجو دکترای شیمی کمک کردم تا 

موازی برای شبیه سازی ملوکول ها با استفاده از لینوکس و قرض گرفتن چند تا از کامپیوتر های 

 دانشگاه ام برای انجام این تست توانستیم این کار را انجام دهیم.

 عاشقش باشیم...بیایید بیشتر بدانیم... بدانیم که چرا باید لینوکس را هم بشناسیم و هم دوستش داشته باشیم و حتی 

 شما تا حاال فقط از ویندوز استفاده کرده اید؟؟؟ و یا فقط از محصوالت اپل استفاده کرده اید؟؟؟

 جالب است کمی از حقایق را برایتان بازگو کنم:

 با این تیتر شروع می کنم:

 لینوکس...تالش استیو جابز برای نابودی  

 تنش...(% مردم بعد از مرگش شناخ67)استیو جابز را که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  / linux-kill-torvalds-linus-hire-to-tried-jobs-http://azadrah.net/2012/03/steveمنبع: 

 

 

 

 

 

اطالعات جدیدی از آخرین مصاحبه لینوس تروالدز منتشر شده و خبر از 

 :از طرف اپل میده ۲۰۰۰پیشنهادی کاری در سال 

 استیوجابز مدیرعامل وقت اپل، لینوس جوان رو به شهر ۲۰۰۰سال 

Cupertino کنه. جابز به لینوس کاری در ایالت کالیفورنیا و مقر اپل دعوت می

خواد که توسعه لینوکس رو رها کنه. اد میده ولی در عوض از او میاپل پیشنه

 .موضوعی که مخالفت لینوس رو در پی داره

ها توانید یک روز را بدون لینوکس تصور کنید؟ کرنلی که به میلیونیا می

دستگاه موبایل اندروید، هزاران خادم و توزیع مختلف گنو / لینوکس از جمله 

کل اکوسیستم فناوری که امروزه شاهد اون هستیم اوبونتو قدرت داده. 

 .توانست با یک پیشنهاد شغلی عوض بشهمی

 

http://azadrah.net/2012/03/steve-jobs-tried-to-hire-linus-torvalds-kill-linux/
http://azadrah.net/2012/03/steve-jobs-tried-to-hire-linus-torvalds-kill-linux/
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 یادآّرُا

آكٌب  Remindersثبكیض ثب  iOS 5اگغ کبعثغ »

ُـتیض. یک اپلیکیلي ثغای هضیغیت کبعُب کَ دبال ثَ 

 «ؿیـتن ػبهل هک اّ اؽ اکؾ ُن اضبفَ هی كْص

، ۱۹۹۹اػ اثتضای طغادی هیؼکبع گٌْم صع ؿبل 

evolution افؼاع چٌضکبعٍ ثغای ثَ ػٌْاى یک ًغم

ثٌضی اًجبم کبعُب ّ یبصآّعی ُب، ػهبىهیلسْاًضى ای

عفتَ جؼئی اػ ایي هیؼکبع ثَ كوبع هی… ُب ّآى

افؼاع ثغای ؿبیغ هیؼکبعُبی اؿت. هلبثَ ایي ًغم

 گٌْ/لیٌْکؾ ُن ّجْص صاعص.

 

 

 روی همان اپل است...همچنان موضوع  در حال حاضر 

 نجام شد...ا از لینوکس /شیر کوهی چند مورد کپی برداریMacintoshاین مطلب هم جالب است بدانید که حتی در سیستم عامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . آی کلْد

 ۱۰۰اپل هی گْیض ُن اکٌْى ثیق اػ »

صاعص. ایي اهکبى  iCloudهیلیْى اکبًت 

ّجْص صاعص اهب اعتجبط صع  Lionصع ًـشَ 

ًـشَ كیغ کُْی ثـیبع ػویك تغ هی 

صع ایٌجب  iOS 5كْص. هبًٌض ؿیـتن ػبهل 

ثَ  iWorkفبیل ُبی كوب صع هجوْػَ 

هْعت سْصکبع صع آی کلْص طسیغٍ هی 

 «كًْض ّ آًِب عا صع فبیٌضع هی ثیٌیض

ثبع صع اکتجغ ؿیـتن کالّص اپل کَ ًشـتیي

هؼغفی كض صع دبلی لغاع اؿت صع  ۲۰۱۱

ػبهل جضیض اپل لغاع ثگیغص کَ ؿیـتن

ؿغّیؾ کالّص سْص  ۲۰۰۹اّثًْتْ اػ هی 

 عا صع صاسل ؿیـتن Ubuntu oneثَ ًبم 

 ubuntu oneؿبػی کغصٍ ثْص. ىسْص صعّ

ػالٍّ ثغ اهکبى اؿتغین ػکؾ کَ صع 

icloud  ّجْص صاعص، ثَ كوب اهکبى اؿتغین

ی ػیغؿبست آٌُگ عا ًیؼ ثَ ّؿیلَ

Ubuntu one Music Store  عّی

ُبی گٌْ/لیٌْکؾ، ّیٌضّػی ّ دتب ؿیـتن

صُض. ُبی تلفي ُوغاٍ كوب هیگْكی

ی چْى تغچٌیي ایي ؿیـتن اهکبًبت ثیقُن

عا ُن ثغای … ؿیٌک اطالػبت توبؽ ّ

کٌض. فضبی اثغی ُبی ُوغاٍ اعائَ هیتلفي

Ubuntu one  گیگبثبیت ثغای  ۵تب ؿمف

ُوَ عایگبى ثْصٍ ّ ایي همضاع لبثل افؼایق 

 اؿت.

 ُاپیام

ضبفَ كضٍ ّ ایي ًغم افؼاعی اؿت کَ ثَ ؿیـتن ػبهل جضیض ا»
عا گغفتَ اؿت. ایٌجب لغاع اؿت هغکؼ صعیبفت توبم  iChatجبی 

ّ صیگغ پیبم ُبی  iMessagesپیبم ُبی كوب ثبكض. یؼٌی كبهل 

 «فْعی كوب

عؿض کَ چغا ثغای ایي کبع اػ ثب ایي کَ ثـیبع ػجیت ثَ ًظغ هی

ُبی كْص، اکثغ تْػیغعؿبًی اؿتفبصٍ ًوییک هغکؼ اطالع

ُبیی چْى ُبؿت کَ اػ ثغًبهَؿبل… اّثًْتْ ّ گٌْ/لیٌْکؾ هثل
empathy  ٍکَ صعّى هیؼکبعكبى جبؿبػی كضٍ اؿت ثِغ

 .ثغًضهی

 

 ُایادداضت

ایي لـوت ُن هبًٌض یبصآّعُب اػ آی اّ اؽ ثَ هک اّ اؽ آهضٍ اؿت. صع ًـشَ جضیض هی »

تْاًیض توبّیغ عا ُن ثَ یبصصاكت ُب اضبفَ کٌیض آًِب عا ثَ صؿکتبپ ثچـجبًیض. ّ ایٌجب ُن 

 «یبصصاكت ُبی كوب ثب آی کلْص ثَ عّػ هی كًْض ّ ُوَ جب ثَ ُوغاُتبى ُـتٌض

ُبی ًیؼ ثغای یبصصاكت ثغصاعی اػ ًشـتیي لـوت Tomboyافؼاع ُوبًٌض هْعص ثبال ًغم

ُبی كوب عا تْاًٌض یبصصاكتتٌِب فمظ هیافؼاع ًَی هیؼکبع گٌْم ثْصٍ اؿت. ایي ًغمپغّژٍ

تبین صع سْص طسیغٍ کٌض، ثلکَ اهکبى اؿتفبصٍ اػ ؿبستبع اثغهتي ًیؼ ثغای ثَ هْعت عیل

 کٌض.صیگغ عا ًیؼ فغاُن هیُب ثَ یک اتوبل یبصصاكت

 

 رساًیهرکس اطالع

تمام نرم افزارهای »

مک می توانند با 

 API استفاده از

سیستم عامل، از این 

امکان جدید برای 

نمایش پیام ها و 

هشدارها استفاده 

 «کنند

http://azadrah.net/2012/02/eight-features-mac-os-mountain-lion-borrowed-from-linux/
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 isoسکْ ـایل ُای 

یکی دیگر از ویژگی هایی که 

قابل مشاهده است  ۸در ویندوز 

 iso امکان سکو برای فایل های

است به این معنی که شما دیگر 

نیازی به برنامه های جانبی مانند 

Daemon Tools یا Clone 

Virtual Drive ندارید 

  

 است....  Microsoftاال نوبت حخـــــــــــوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دیالْگ کپی ـایل

مایکروسافت در تالش است تا از چند 

پنجره بودن کپی فایل جلوگیری کند و 

تمام پردازش ها را در یک پنجره 

دهد ویژگی که شاید مدت هاست نشان 

در برنامه های مدیریت پرونده ای 

قابل  Dolphin and Nautilus  مانند

 .مشاهده است

Windows To Go 

قابلیتی است که به شما امکان بوت کردن و اجرای زنده 

 .می دهد USB را از روی ۸ویندوز 

ReFS 

ReFS یا (Resilient 

File System)   فایل

سیستم جدیدی که 

مایکروسافت برای 

در نظر  ۸ویندوز 

گرفته است . این فایل 

 سیستم به شدت شبیه به

ZFS و Btrfs  طراحی

 .شده

 هرکس ًرم اـساری

 

یکی دیگر  ۸فروشگاه نرم افزاری ویندوز 

هاست در لینوکس ست که سالهاییاز ایده

 شاهد آن هستیم. ویژگی که در اوبونتو با

Software Centre بسیار مطرح شد 

 

 /http://azadrah.net/2012/02/eight-features-windows-8-borrowed-from-linuxمنبع: 
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ّ ثغای آى صؿتَ اػ کبعثغاًی کَ کبهال ؿغؿشت ؿغ دغف سْص ّایـتبصى ّ هیگي لیٌْکؾ چیَ 

 ثبثب... ؿشتَ... کویبثَ!.. ثغًبهَ ُبف پیضا ًویلَ ّ ّ ّ ...

ثَ هغاتت عادت تغ اػ ّیٌضّػ هی ثبكض کبفیَ ثَ  Ubuntuّلی سضایی ًوت کغصى ًغم افؼاع تْ 

 next next netx, Iایٌتغًت ّهل ثبكیض ّ ثغًبهَ هْعص ًظغتبى عا اًتشبة کٌیض!... صیگَ سجغی اػ 
accept ...!ًیـت ... ّ 

 

 

 ثَ كوب تضویي هیضم کَ اػ لیٌْکؾ سییییللییییی ثیلتغ اػ اّکَ فکغكْ کٌیض اؿتفبصٍ هیکٌیض.

ي هْضْع عا ثب كوب ثبثت کٌن ثبییض کبع ُبی عّػهغٍ ای کَ اًجبم هیضُیض ّ ثب ُن ثغای ایٌکَ ای

 هغّع کٌین:

 تٌطین کغصٍ ایض ثیضاع هیلْیض. 7كوب هجخ ثب هْثبیلتبى کَ عّی ؿبػت  .1
 android   =linuxثبكض ایي یؼٌی  androidست دبال اگغ هْثبیلتبى 

ثبكض، سْصف لیٌْکؾ اؿت اهب  smart TVهیغیض ؿغاؽ تلْیؼیْى، اگغ تلْیؼیًْتبى  .2

ّ یب عیـْع اؿتفبعٍ هیکٌیض ثبػ ُن ثَ سْاًْاصٍ لیٌْکؾ ّاعص  setup boxاگَ ًَ اػ 
كضیض ّ یب دتی یک تلْیؼیْى ؿبصٍ ؿیبٍ ؿفیض عّ عّكي کٌیض ثبػ ُن ثَ صًیبی لیٌْکؾ 

 سْف آهضیض، چْى ثیلتغٍ ؿغّع ُبی هضا ّ ؿیوب لیٌْکـی اؿت

ع دبلی کَ ؿْاع هبكیي تبى ُـتیض ثب ؿغػت اػ کٌبع صّعثیي اػ سبًَ سبعج كضیض ّ ص .3
 ضجظ ؿغػت عص كضیض، ّ اّى صؿتگبُی کَ اػ كوب ػکؾ گغفت لیٌْکؾ ٍ....

% ؿیـتن ُبی کبهپیْتغی اػ لیٌْکؾ اؿتفبصٍ 100اؿتفبصٍ هیکٌیض  BRTاگَ اػ هتغّ  .4

هیلْص، اػ صؿتگبُی کَ کبعت سْص عا ثَ آى ًلبى هیضُیض تب کٌتغل ّ ػهبى ثٌضی تغصص 
 لطبع ُب.

ّلتی عؿیضیض هذل کبع اػ آؿبًـْع یب پلَ ثغلی اؿتفبصٍ هیکٌیض... سْة ثبػم ثیلتغ  .5

 هیکٌٌض. آؿبًـْعُبی پیلغفتَ اع لیٌْکؾ اؿفبصٍ
صاعیض دغف ُبی هِن عییؾ عا صعثبعٍ ًغر ؿْص ؿِبم ضجظ هیکٌیض، ؿیـتن ػبهل  .6

 ضجظ هْت ثبػم لیٌْکؾ...

 ُوق لیٌْکـیَ yahooتبى عا چک کٌیض، ؿغّع  emailثَ ایٌتغًت ّهل هیلیض تب  .7
 صع گْگل ثَ صًجبل یک کتبة هیگغصیض... صیگَ االػم ًـیت ثگن کَ ل.... .8

 تْ كجکَ ُبی اجتوبػی  .9

 سـتَ كضم،   ثبػم ثگن؟؟؟ .10
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 ســــــــــــْة یَ ػًگ تفغیخ!!!...

 
استفاده کنه سوادش خیلی بیشتر از کسی که که  lsز دستور قبل از هر چیزی هرکسی که در دنیای لینوکس بلده فقط و فقط ا

بلده با ویندوز یه بازی مثل کانتر رو بازی کنه... خوب حاال این جمله در ظاهر بی معناست... ولی اگر کمی فکر کنید که 

 ... به چه نتیجه ای میرسید؟؟؟دهم لینوکس و هم کانتر جفتشون بازی ان

چند ثانیه وقت می  lsروز تمومش کرد... ولی یاد گیری دستور  4میشه تو بله درست است... کانتر یه بازی است که 

گیرد... و بعد از یاد گیری این دستور دستور دیگری و دوباره یه دستور دیگه ... محاله که کسی بتونه لینوکس و تو حتی 

 کلی دستورات و ترفند های جدید!!!.. ماه دیگه یه نسخه جدید میاد و با 3ماه کامل تموم کنه... حتی اگه هم بتونه دوباره  7

 

پس اگر جزو افرادی هستید که لینوکس و فقط نصب کردید بایــــــد به خودتان افتخار کنید و بس!... ولی هیچ وقت مغرور 

بلد  Cنشوید... لینوکس تازه اول راه است... ادامه دهید تا بتوانید یک کرنل را کاستم کنید!... یه زبان برنامه نویسی مثل 

 باشید که به دنیای بهشتی خوش آمدید، در غیر این صورت بازم خوش آمدید، چون قراره یاد بگیرید...

 زنگ تفریح دوم:

 اعتراؾ هایکرّساـت: لیٌْکس یک رقیة خطرًاک است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هذوضعؿْلی-ُولِغی آًالیي -عًّضُب < فضبی ؿبیجغ

 ُب ّ کبهپیْتغُبی سبًگی اؿت ثْکػبهل ایي كغکت صع ثبػاع ًتغًبکی ثغای ؿیـتنهبیکغّؿبفت ثغای اّلیي ثبع اػتغاف کغص لیٌْکؾ علیت سط

ایي ایي اػتغاف صع جغیبى ثبػصیض ؿبالًَ اصاعٍ اهٌیت ّ صاعایی آهغیکب اػ هبیکغّؿبفت صع جِت ثـتَ كضى ؿبل هبلی گظكتَ اًجبم گغفتَ اؿت ّ 

 .صاعًض ثب ایي تغفٌض، ثبع هبلی ثیلتغی عا ثَ علیت سْص ّاعص آّعًضلوض  هبیکغّؿبفتكجَِ عا ثْجْص آّعصٍ اؿت کَ هـئْالى 

 ] .ثْصٍ اؿت Red Hat ُبی لیٌْکؾ هبًٌضثَ اؿتفبصٍ اػ ًـشَ ثْکًتصع ّالغ پؾ اػ اثغاػ ػاللَ ثـیبعی اػ کبعثغاى ّ فغّكٌضگبى  ایي اػتغاف

ُب ّ کبهپیْتغُبی سبًگی عّی صاصٍ ّ ثبػاع ثؼعگی عا اػ صؿت ثْکًت تغ هبًٌضتغ ّ کبهلتْاًض صع هْعص تجِیؼات پیلغفتَایي عّیکغص هی

 .هبیکغّؿبفت سبعج ؿبػص

 Cash Server ُبیؾ ؿغّعی سْص هبًٌضپیق اػ ایي ًیؼ هبیکغّؿبفت، تٌِب ًـشَ ؿغّع لیٌْکؾ عا ثَ ػٌْاى علیجی ثغای ثغسی اػ ؿغّیؾ

،Gateway ػبهل عا ی پیق گغفتي اػ آى هلغْل ثْصٍ اؿت ّلی اکٌْى اّلیي ثبعی اؿت کَ ؿیـتنّ ... هؼغفی کغصٍ ثْص ّ ُوْاعٍ ثَ علبثت ثغا

  .سْص هؼغفی کغصٍ اؿت (Standalone ثَ ػٌْاى علیت ثغای اًْاع ّیٌضّػ ثغ پبیَ کالیٌت )کبهپیْتغُبی

کٌٌض ثـیبع ػیبص ثْصٍ ّ تغییغ آًِب ثَ بصٍ هیثْک اػ ّیٌضّػ اؿتفثْک یب ًتثضیِی اؿت کَ تؼضاص کبعثغاًی کَ ثغ عّی کبهپیْتغ عّهیؼی ، ًْت

 .تْاًض ضغعُبی هبلی ػیبصی ثغای هبیکغّؿبفت صع ثغ صاكتَ ثبكضػبهلی هیلیٌْکؾ یب ُغ ؿیـتن

ثْصٍ ّ پؾ اػ آى اپل  Red Hat ثغسی کبعكٌبؿبى ّ ثالگغُبی آهغیکبیی هؼتمضًض کَ تٌِب علیت جضی هبیکغّؿبفت صع ایي ػهیٌَ لیٌْکؾ ًـشَ

ُب ثغای ضغثَ ػصى ثَ علیجبى صع ًوبیی هبیکغّؿبفتیتْاًض علیت کْچکتغی ثغای آًِب ثبكض ّلی ثـیبعی ًیؼ ایي اػتغاف عا هظلْمیٌتبف هیهک

 .صاًٌضهمبثل هبهْعاى هبلیبتی هی

 

 http://hamshahrionline.ir/details/87218منبع: 
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که ماکروسافت بخواهد پس از خواندن خبر باال حتی در صورتی 

بار مالیاتی لینوکس را زیاد کند یا واقعا یک رقیب باشد )که هست( 

 در هر صورت ماکروسافت خودش واقعیت را قبول کرده!!!...

 

 

 

 خٌذٍ لیٌْکس تَ اعالم پیرّزی هایکرّساـت

عاهق صع دبل گـتغف اؿت ّ هیؼ صع ؿبیغ هْاعص لیٌْکؾ ثب آ صُض؟ ثَ جؼ صًیبی عّی کیـت کَ هبیکغّؿبفت عا فغیت هی

 ػیي دیبلق ُن ًیـت

 اهب کیَ کَ ثبّع کٌَ؟ .آّعص صیگغ هبیکغّؿبفت، لیٌْکؾ عا ثَ ػٌْاى تِضیض ثَ دـبة ًویای آهبصٍ اؿت کَ  صع همبلَ 

 ُبی اسیغ لیٌْکؾ الجتَ اگغ پیلغفت-، ّیٌضّػ هبیکغّؿبفت تمغیجب یکَ تبػ ایي ػغهَ اؿت (Desktop) هیؼ صع صًیبی عّی

. اهب ست کیَ کَ صیگَ ثَ سْاص صع ایي -ُبی صیغیٌَ ّ صع ثغسی هْاعص تلز هبیکغّؿبفت عّ فغاهْف کٌین ّ ؿبثمَ ّ تجغثَ

 .گبٍ، هبیکغّؿبفت عّ ُوغاُی کٌَ ُبی گبٍ ّ ثی صًیبی عّیبیی ّ كبیض ُوغاٍ ثب کبثْؽ

 کغصی ثب صؿکتبپ هیکغصی تْ آفتبة، دبل  صیگَ گظكت اّى ػهْى،کَ تْ دیبط یب عّ ثْم، پِي هی

هیؼ. ست صع  ثبیل، ؿغّع، ّة ّ آؿوبى اثغی آهضٍ ّ سْاٌُض آهض ًَ صًیبی عّیْجًّْبی لغى ثیـت ّ یکی ُوَ اػ صًیبی ه

 .ُب ُن کـی جؼ لیٌْکؾ هطغح ًیـت ایي دْػٍ

 تغ ثَ ًمبطی کَ هبیکغّؿبفت، لیٌْکؾ عّ كکـت صاصٍ ثٌضاػین اجبػٍ ثضیض تب یَ ًگبُی ػویك

 تایلْه

صیگَ تْی ثبػی  ۷اپل ّ گْگل آًضعّیض هجتٌی ثغ لیٌْکؾ ّ ّیٌضّػ فْى  iOS غصاػف صًیبی ُوغاٍ جٌگ ؿشتی اؿت ثیيپ

گن، تمغیجب( كجیَ ًمق لیٌْکؾ اؿت صع دْػٍ تشووی  ًیـت ّ ًمق هبیکغّؿبفت صع ایي هیضاى ػعم تمغثیب )هی

کبالی هي ثیلتغ ُضفق جب اًضاستي ًبهق ثَ ػٌْاى یک پلْؽ. اپل ُن کَ ثَ ًظغ  هیؼ كلْؽ هبیکغّؿبفت یؼٌی ُوْى عّی

 .عٍ جلْ کٌَ ّ هی ُـت تب کبعثغصی ّ آًضّعیض صاعٍ اػ صم صّع هی لْکؾ

صعهضی آًضّعیض صع ثبػاع  ۲۰ُب اپل ثْص اهب آهبعُبی جضیض دبکی اػ دضْع  گغصاى تجلت تب ُویي اّاسغ تٌِب ثبػی

 .ُبؿت تجلت

 webOS ػبهل جضیض ّجْص صاعص، هبًٌض ُب ّ پیضایق یک ؿیـتن ػبهل غ یک اػ ؿیـتنثَ ُغ دبل ُغ ػهبى ادتوبل ثغص ُ

ػبهل ُن  ایٌتل کَ ایي ؿیـتن (MeeGo) كغکت اچ.پی کَ الػم ثَ طکغ اؿت کَ اّى ُن ثغ پبیَ لیٌْکؾ اؿت ّ یب هی.گْ

آى لیٌْکؾ ُـت ّ لطؼب ثب ایي گغایق  هجبیل اػ  ػبهل هجتٌی ثغ لیٌْکؾ اؿت. ست صیگَ فکغ کٌن دمیمت ًوبیبًَ، آیٌضٍ ؿیـتن

 .ػبهل سْاُض كض ُب ُن جظة تْؿؼَ ّ اًـجبم ثیق اػ پیق ایي ؿیـتن گظاعی جِبًی، ؿغهبیَ



Page 14 of 20 
 

 ّب ّ سرّرُا

ُب صع دبل اؿتفبصٍ ُـتٌض )الجتَ صع جِبى ّ ًَ صع ایغاى(، اهب ست  كبیض ثتْاى گفت کَ چَ تؼضاص ؿغّع ّیٌضّػی صع كغکت

كوغصى تؼضاص ؿغّعُبی لیٌْکـی کبع ثـیبع صكْاع ّ طبلت فغؿبیی اؿت چْى عایگبى ُـت، فمظ کبفیَ کَ صاًلْص ّ ًوت 

ُـت صع هـیغ ُوْاعی جِت تجضیل  Red Hat Enterprise Linuxایَ کٌیض. عصُت کَ اّلیي هٌجغ صعآهضف اػ طغیك اع

ّ  CentOS  ّopenSUSE ثبػ لغاع صاعص ّ كبیض صع آیٌضٍ کوی صّعتغ ثَ صًجبل آى، كضى ثَ اّلیي كغکت هیلیبعصی هتي

Debian یبثٌض ثَ ایي جبیگبٍ صؿت. 

 .ض ّ تٌِب هیلَ ّة ؿغّعُب عّ كوغصؿغ ّ هضا ّ هذفیبًَ صع دبل اجغا ُـتٌ صع ّالغ ؿغّعُبی لیٌْکـی ثی

لغاع صاعٍ ّ صع همبثل آپبچی  صعهض اػ ثبػاع ّة ؿغّعُب صع صؿت هبیکغّؿبفت ۱۵تٌِب کغافت  ثَ گؼاعف اسیغ ًت

صع عتجَ آسغ، ُوگی ثغپبیَ  ۺ۳۸ۻ۴ّ گْگل ثب  ۺ۵۴ۻ۶ثب  ngnix ّ ۺ۱۸ۻ۶۵ًیبفتٌی جضّل ّة ؿغّعُب ثب  هضعًلیي صؿت

 .ػبهل لیٌْکؾ ُـتٌض ؿیـتن

 

ُب ُن صاعای ثغچـت لیٌْکؾ  تغیي ؿغیغ ثغًض ثلکَ اثغکبهپیْتغُب ّ ؿغیغ تٌِب ّة ؿغّعُب ًیـتٌض کَ اػ لیٌْکؾ ثِغٍ هی

. ًَ ُـت ًیؼ، هفتشغ ثَ اجغای ایٌْکؾ اؿت IBM كغکت Jeopardy ُـتٌض. دتی آسغیت صًیبی پغصاػف ُن کَ صع صؿت

هیؼ سْص  ُبی هؼتجغ ّ هِن ًیؼ غغق لظت اؿتفبصٍ اػ لیٌْکؾ ُـتٌض. ثٌبثغایي اگغ اػ عّی تٌِب پغصاػف هٌِضؿیي ثلکَ ثْعؽ

 .تغ صًیب، صًیبی ػیجبی لیٌْکؾ اؿت طغف جضا كْیض صع کوی اّى

 (The Cloud) اتر

اًض تب ثب کوک  کَ ثـیبع اػ تجبعتِبی جضیض آهبصٍ ، صّ ًکتَ ثـیبع ًوبیبى اؿت. اّل آىپغصاػف اثغیصع ُوبیلی اسیغ صعثبعٍ 

 .ُبی فضبی اثغی، هضل جضیضی اػ کـت ّ کبع عا اعایَ کٌٌض ّ صّم ًذٍْ ثَ کبعگیغی لیٌْکؾ صع ایي هضل جضیض اؿت لبثلیت

 Genericثغای  ۺ۴ۻ۳۱عا ثغای اّثًْتْ ّ ثَ صًجبل آى  ۵ۻ۳۸، اػضاص ّ اعلبم، صعهض ثغاؿبؽ آهبعُبی ثبػاع اثغی تجبعت

Linux  ُبی لیٌْکـی  طکغ اؿت کَ ؿبیغ آهبع ًیؼ هتؼلك ثَ ؿبیغ تْػیغ  صٌُض ّ الػم ثَ ّیٌضّػ عا ًلبى هی ۺ۵ۻ۱۳صع همبثل

 .کٌض عا ثغای لیٌْکؾ هٌظْع هی ۱ۻ۸۶اؿت کَ آهبع تجوؼی صعهض 

 

 ؼلثَ ّیٌذّز تر لیٌْکس؟! ًویذًّن چی تگن

ثغین صع ایي دْػٍ ُن صع  ُب عا ثب اًْاع هغّعگغُب پیق هی غیجب توبهی فؼبلیتُب ًیؼ تم صع آسغ ُن، دتی صع صًیبی عّهیؼی

صع اصاهَ ایي صَُ كبُض عًّض عّ ثَ  (Chrome OS) ػبهل اثغی گْگل صعاػهضت هْفمیت ثب لیٌْکؾ اؿت. ثب گـتغف ؿیـتن

 .ُبی عّهیؼی سْاُین ثْص ػبهل کبُق اؿتفبصٍ اػ ؿیـتن

 http://www.damavandi.ws/هٌثع: 

 

 

 

http://www.damavandi.ws/
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 سخي آخر...

 )ترای کساًی کَ از لیٌْکس خْضطاى ًوی آیذ(

در دّراى کْدکی اکثر ها از دارّ ُای تلخ ّ آهپْل هی ترسیذین... ّلی ایي رّش ُای 

درهاًی خیلی تِتر ّ هْثر تر از تحول کردى درد تیواری تْدًذ... ّ ترای ها ُن هفیذ 

 تْدًذ...

 

 پس لج تازی را کٌار تگساریذ ّ لیٌْکس را ًصة کٌیذ...

 خیالتاى راحت تاضذ کَ ُیچ چیسی از ضوا کن ًویطْد!!! ـقط ًصة کٌیذ!!! ُویي!!!...

 D:ُرچَ تاضذ تِتر از ًسخَ ُای دزدی ّ کرک ضذٍ ّیٌذّز است!!! کاهال حالل است 

ـرٌُگ کپی رایت یک تثلیػ درست کردٍ در یکی از هحصْالت رساًَ ای ترای جا اًذاختي 

 تْدًٌذ هثٌی تر ایي کَ:

 ضوا یک هاضیي ًویذزدیذ...

 ضوا یک کیؿ را ًوی دزدیذ...

ذزدیذ!!! را ت CD – DVDضوا .... ًوی دزریذ ّ در ًِایت ضوا ًثایذ یک هحصْل یا یک 

 پس اگر پْل خریذ ًسخَ اصلی یک ّیٌذّز را ًذاریذ، تریذ سراغ لیٌْکس!!!...
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 سخي آخر...

 )ترای کساًی کَ از هاکرّساـت خْضطاى ًوی آیذ(

در دّراى کْدکی اکثر ها از دارّ ُای تلخ ّ آهپْل هی ترسیذین... ّلی ایي رّش ُای 

درهاًی خیلی تِتر ّ هْثر تر از تحول کردى درد تیواری تْدًذ... ّ ترای ها ُن هفیذ 

 تْدًذ...

 

ّلیي ًسخَ از سیستن عاهل خْد تْد ایي ٌُگاهی کَ هاکرّساـت در حال ارضَ ا

 ضعار را تَ کار ترد:

 ایي ضعار را دّتارٍ تخْاًیذ...

 اگر الزم تْد یک تار دیگر تخْاًیذ...

 تیل گیتستلَ درست است کَ ضایذ از ّیٌذّز خْضتاى ًوی آیذ ّلی ایي ایذٍ آقای 

ی ضوا کرد، در ؼیر ایي صْرت ضوا تایذ تا تْد کَ کاهپیْتر را ّارد خاًَ ُا

را اًتخاب هی  Appleُسیٌَ ُا خیلی زیاد یکی از سیستن ُای سخت اـساری 

کردیذ، درّاقع هاکرّساـت تَ ضوا حق اًتخاب سخت اـسار را داد، در هعٌی دیگر 

کرد ، اگر هاکرّساـت ًثْد تَ جای جٌگ تیي ًرم  open sourceسخت اـسار را 

ّ ًرم اـسار ُای پْلی تیي سخت اـسار ُا جٌگ  open sourceاـراز ُای 

تْد!!!... الثتَ اگَ کاهپیْتر ّارد خاًَ ُایتاى ضذٍ تْد ّ هیذاًستیذ کاهپیْتر چی 

 تْد!!!....
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 سخي آخر...

 )ترای کساًی کَ از اپل تذضاى هیاد(

رّش ُای  در دّراى کْدکی اکثر ها از دارّ ُای تلخ ّ آهپْل هی ترسیذین... ّلی ایي

درهاًی خیلی تِتر ّ هْثر تر از تحول کردى درد تیواری تْدًذ... ّ ترای ها ُن هفیذ 

 تْدًذ...

 

 ایي یعٌی ّجْد ًذاضتي ُیچ تثلت ّ هْتایل ُْضوٌذ...

 IPSتَ دلیل استفادٍ از تکٌْلْژی  Appleّلی خْب تایذ قثْل کٌین کراـیک 

عث جلْگیری از لؽْ ضذى کلی ایي ترای صفحَ ًوایص  عالی است ّ تا ایي کار تا

اى را در اختیار داضت اپل تا سفارش  LGـقظ  ASUSتکٌْلْژی کَ تا قثل از 

 دّتارٍ ًفسَ تازٍ ای تَ ایي کوپاًی داد!... IPSُای LCDدادى 
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 سخي آخر

 )ترای کساًی کَ پیطرـت را دّست دارًذ(

خْضطاى هی آیذ ّ ُن ایي تخص ترای کساًی هی تاضذ کَ از ّیٌذّز ّ اپل ُن 

عاضـــــــق لیٌْکس اًذ، ّ ُن ّاقع تیي!هي خْدم ُویطَ سایر سیستن عاهل ُا را 

تست هیکٌن تا تذًّن ّاقعا چرا لیٌْکس تِتر است... درّاقع عالقَ هي تَ لیٌْکس 

تجرتَ کار تا سایر سیستن عاهل ُا را ًطاى هی دُذ!... خیلی از سیستن عاهل ُا 

خر از لیٌْکس خْضن آهذ ّ سیستن عاهل پیص ـرض کاهپیْتر راچک کردم ّ در آ

ام ضذ!... ضوا ُن تِتر است چٌذ تا سیستن عاهل دیگر را اًتخاب کٌیذ، آى ُا را 

 چک کٌیذ، ّ دلیل ّاقعی عالقَ تَ لیٌْکس را تذاًیذ!...
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 ُذؾ هي از ضرکت در هساتقَ:

دارم! ّ اًگیسٍ از ضرکت در خْب قثل از ُر چیسی ّاقعا لیٌْکس را دّست 

 هساتقَ ترًذٍ ضذى جایسٍ ّ ضرّع یک ایذٍ ًْع ترای خْدم است...

 تیطتریي عالقَ هي ترای لیٌْکس ارتقا سیستن عاهل خْدم هی تاضذ.

 

 کاری کَ  تعذ از ترًذٍ ضذى اًجام خْاُن داد

ى کن قذرت است، ّلی تا دیذالثتَ سیستن عاهلن ترای ًت تْک ُا ّ سیستن ُای 

( ـکر تِتری تَ رٌُن Raspberry Pi Model B 512 MBایي سخت اـسار)

رسیذ!!!... در صْرتی کَ هي ترًذٍ ایي هساتقَ ضن از ایي سخت اـسار ترای 

ایجاد یک سیستن عاهل هخصْظ تلْیسیْى ُای ُْضوٌذ است استفادٍ خْاُن 

.. سیستن عاهلی کَ تا ارتقا ّ کاستن کردى لیٌْکس تَ یک تلْیسیْى کرد!.

 Raspberryتَ  42تَ   HDMIّ تا استفادٍ از پْرت  ُْضوٌذ تثذیل هی ضْد!

هتصل هیطْد ّ از طریق ایٌترًت ّ گیرًذٍ دیجیتال اطالعات را تَ تلْیسیْى 

 هٌتقل هی کٌذ. 

 

 

 

 

 

Edwin Baboomian  تاتْهیاى ادّیي   

09354979717 

Armarmars@yahoo.com 

http://www.raspberrypi.org/
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