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مقدمن ٔهون نویسنده
هر راوز نرومافزارهنای آزاد جنای خودشننان را در زنندگی مننا وبیشننتر وبنناز او منا را وبنه اسنتفاده از خنود داعننوت

نهننا
یکنند .مهومتر از قدرت وبرناموهها او اوبزارهننای آزاد ،فلسننفه زیبننا او احننترام آن وبننه کنناروبر ،مننا را وبننه اسننتفاده از آ و
م و
یترین توزیوعهننای گنننو/یلینننوکس یعنننی
یکننند .در ایننن راهنمننا سننعی شننده کننه نحننوه نصننب یکننی از قننو و
ترغیننب م و

چیلینوکس وبه زوبان ساده توضیح داده شود تا شما خواننده اعزیز وبه راحتی تجروبه شیرینی را از گنننو/یلینننوکس کسننب
آر و
یکنم که قسمت وبننه قسننمت ایننن راهنمننا را وبننا
یدردسر اکید ًا توصیه م و
کنید .فقط او فقط وبرای داشتن یک تجروبه وب و
چیلینننوکس تمننامی
دقت هرچه تماومتر مطایلعه نمائید او قبل از طرح سؤال او مشکل موارد را وبررسننی کنینند .سننادگی آر و
یکنند او شنما وبعند از نصنب آن ینک کناروبر چشنم او گنوش وبسنته
تهای این سیستم را وبرای شما قاوبل یلمس م و
قسم و

لکرد سیستم خود وبه کلی آ گناه خواهید وبود .این راهنمننا وبننه صننورت آزاد او تحننت
نخواهید وبود چرا که از نحوه اعم و
یتوانید آن را وبه صننورت آزاد دریننافت کنینند،
یشود وبناوبراین شما وبا توجه وبه مفاد این گواهی م و
مجوز  GFDLمنتشر م و

وبه دیگران وبدهید او وبر اساس نیاوزهای راوز او خودتان محتویاتش را تغییر دهید او منتشر کنید .وبننرای دریننافت نسننخه

یتوانینند ایننن راهنمننا را
قاوبل اویرایش کافیست وبه اووبلگ نویسنده مراجعه کنید .این شننمائید کننه وبننا کمننک خنود م و
وبوهراوز او زنده نگه دارید؛ این کتاب وبر راوی اویکی سایت  LinuxReview.irجمنع آاوری شنده او نسنخوههای آیننده

یتوانینند مسننتقیم ًا وبننا اویرایننش او وبننه
یشود وبناوبراین شننما م و
نیز وبا توجه وبه محتویات آن کامل ،وبه راوز رسانی او منتشر م و

راوز رسانی صفحه اویکی این کتاب از این پیوند او ارسال نام کاروبری )اویکننی( خننود وبننه ایمیننل نویسنننده در وبننه راوز
رسانی او تکمیل این کتاب سهیم وباشید.

وبا تشکر از همه داوستانی که در حین مننواجه وبننا مشننکلت مختلننف در طننول نوشننتن ایننن راهنمننا وبنننده را راهنمننایی

کردند ،امیداوارم این راهنما وبرای شما خوانندگ ٔوه گرامی مفید اواقع شود.
۶

(۱ون مقدمه
 ۱-۱معرفی
چیلینننوکس
یکند .آر و
چیلینوکس راهنمایی م و
خوش آمدید .این سند شما را وبرای نصب او راوهاندازی سیستم آر و
یوباشنند .ایننن راهنمننا وبننرای
یک توزیع گنو/یلینوکس ساده او سبک است کننه مناسننب کنناروبران منناهر گنننو/یلینننوکس م و
کاروبران جدید آرچ تهیه شده اما حااوی اطلاعات پایوهای وبسیار زیادی وبرای تمام کاروبران است.
خهای متدااول را از اینجا مشاهده نمائید.
قبل از نصب وبهتر است قسمت سوالت او پاس و

۷

چیلینوکس
۱-۱-۱ون نقاطون برجستهون آر 
•

طراحی او فلسفه ساده

•

کامپایل کردن تمام وبستوهها وبرای داو معماری  i686او .x86_64

•

استفاده از اسکریپت  BSDوبا اویژگی مرکزیت دادن وبه فایل پیکروبندی.

•

 mkinitcpioیک سازنده ساده او پویای .initramfs

•

کمن وبا خصوصیت اشغال فضای وبسیار کم حافظه.
مدیروبسته سبک او چاوبک پ و

•

سیستم ساخت آرچ ) :(ABSیک سیسننتم سنناخت وبسننته  ports-likeکننه یننک چهننارچوب سنناده وبننرای
یکند.
ساخت وبستوههای قاوبل نصب وبر راوی آرچ را از راوی کد منبع فراهم م و

•

مخزن کاروبران آرچ ) :( AURشننامل هنزاران اسننکریپت اهندایی از سنوی کناروبران وبننرای نصنب وبرناموههنای
مختلف که وبه دلیلی در مخازن رسمی جایی ندارند.

چیلینوکس اینجا را مشاهده نمائید.
وبرای آشنایی وبیشتر وبا نقاط وبرجسته آر و

 ۱-۲گواهی
یرایننت©  ۲۰۰۷-۲۰۰۲توسننط  Judd Vinetاو
تها تحننت کپ و
کمننن ،مسننتندات او اسننکریپ و
چیلینننوکس ،پ و
آر و
یرایننننننت©  ۲۰۱۱-۲۰۰۷توسننننننط Griffi
کپ و

 Aaronاو همچنیننننننن گننننننواهی شننننننده وبننننننر اسنننننناس

یوباشند.
 GNU General Public License Version 2م و

 ۱-۳راه آرچ
اصل آرچ او سر منشاء آن وبه سمت سادگی نشانه رفته شده است .سادگی وبه معنای وبداون هر افزاونه ضراوری ،تغییننر یننا
یمورد است .وبه اعبارت دیگر یک زیبای مینیمال شده.
ی وب و
پیچیدگ و
چیلینوکس اعبارت واست از:
منظور از سادگی در آر و
•

ساده از نظر تکنیکی نه از ساده وبه معنای اعمومی آن .وبهتر اسننت از نظننر تکنیکننی زیبننا او از نظننر آموزشننی
وبسیار آموزنده وبود تا اینکه از نظر تکنیکی فقط ساده وبرای استفاده وبودAaron Griffin .

•

تها نباید وبداون نیاز آمیخته شوند .Occam's razor .قانون  razorوبه این اصل که وبایستی وبننرای
ماهی و
یکند.
یهای غیر لزم را داور ریخت رجوع م و
رسیدن وبه سادوهترین تفسیر ،راوش او یا تئوری ،پیچیدگ و
۸

•

یستBruce Lee .
نهاست .فضل او کمال همیشه وبا سادگ و
ی آ و
غها اعدم سادگ آ ِو
قسمت وبرجسته )تاوبلو( دراو و

چیلینوکس او اصل  ،KISSاینجا را وبه پارسی مشاهده نمائید.
وبرای آشنایی وبیشتر وبا راه آر و

 ۱-۴درباره این راهنما
چیلینننوکس وبنه اعلاوه تجروبینات شخصنی نویسنننده در
این کتاب تنرجموهای از صنفحه راهنمننای تازوهکنناران اویکنی آر و
ینهننایت جننامع وبننرای
چیلینوکس یک منبننع وبسننیار اعننایلی او وب و
یست .اویکی آر و
تها وبه همراه نکات اضاف و
پاروهای از قسم و
یشود .کانننال )(irc://irc.freenode.net/#archlinux
نصب او رفع مشکلت ااویلیه در آرچ محسوب م و
نها همچنین وبرای پاسخ وبه سؤالت او مشکلت حل نشده شما اوجود دارد .قبل از طرح سوال مطمئن شوید
او انجم و
که صفحه  manمروبوط وبه هر دستور را وبرای راهنمایی وبیشتر مطایلعه نمودوهاید .اگر شما وبا صفحه  manونواآشنا هستید
یتوانید توسط صادر کردن دستور  man commandوبا آن وبیشتر آشنا شوید.
م و
اما وبرای شمایی که وبه زوبان انگلیسی تسلط دارید آیا خواندن این راهنما مفید است؟ وبه صننورت کلننی تننوجه داشننته
نهننا
یست که در ادامه وبه تعنندادی از آ و
وباشید این راهنما نسبت وبه صفحه راهنمای تازوهاواردان آرچ دارای خصوصیات و
اشاره خواهیم کرد:
•

وبزرگترین خصوصیت این راهنما زوبان آن است که وبه پارسی نوشته شده است.

•

چیلینوکس وبننوده او در پنناروهای از مواقننع کننه توضننیحات اویکننی را ناکامننل او یننا
نویسنده این کتاب کاروبر آر و
نارس دیده اقدام وبه اضافه کردن توضیحات اضافی او لزم نموده است.

•

نصب او راوهاندازی  ۴دسکتاپ او  ۲مدیرپنجره محبوب وبه صورت خلصه توضیح داده شننده او شننما وبننرای
نها نیازی وبه مطایلعه اویکی مروبوط وبه دسکتاپ یا مدیر پنجره مورد نظر نخواهید داشت.
نصب آ و

•

تهای پارسی وبه اعلاوه معرفی یک سری از وبرناموههای پرکن اروبرد در آن گنجانننده
آموزش نصب گلچین فون و
شده است.

•

نحوه نصب وبرنامه از  AURدر این راهنما آموزش داده شده است.

•

نحوه دانگرید وبرنامه او  Chrootزدن را فرا خواهید گرفت.

در نهایت شما وبا ترجمه صفحه تازوهاواردان اویکی آرچ مواجه نیسننتید وبلکننه وبننا گلچینننی از آموزشننات اویکننی آرچ وبننا
اسکلت راهنمای تازوهاواردان طرفید.
تذکر :وبرای تجروبه یک نصب موفق این راهنما را مرحله وبه مرحله او وبا دقت مطایلعه نمائینند .یلطفننا تمننام راهنمننا را
یشود قبل از آنکه کاری انجام دهید هر وبخش را کامل وبخوانید.
وبخوانید .قویا توصیه م و
۹

(۲ون آمادهون سازی
تذکر :اگر شما قصد نصب آرچ یلینوکس را از یک توزیع دیگر گنو/یلینوکس او یا یننک دیسننک زنننده دارینند یلطفننا

یتواند شما را در نصب آرچ از طریق  VNCیا  SSHیاری کند.
این راهنما را مطایلعه نمائید .این راهنما همچنین م و

 ۲-۱گرفتن آخرین رسانه (media )mنصب
یتوانید رسانه نصب رسمی آرچ را از اینجا دریافت کنید .آخرین نسخه موجود در این زمان 2011.08.19
شما م و
یوباشد.
م و
•

چیلینننوکس
هر داو ایمیج  Coreاو  Netinstallتنها شننامل وبسننتوههای لزم جهننت سنناختن پننایه سیسننتم آر و
یشنود وبلکنه تنهنا
یشوند .توجه داشته وباشید که پایوه )آ ِوبینس( سیسننتم شنامل راوبنط گرافیکنی )= (GUIنم و
م و
شننامل اوبننزار زنجیننری گنننو ) (GNU toolchainوبراوبننر وبننا )compiler, assembler, linker,
چیلینننوکس( او تعننداد
کمننن )منندیر وبسننته آر و
 libraries, shellاو  ،(utilitiesهسته یلینننوکس ،پ و
یوباشد.
لها او کتاوبخانوههای اضافی م و
کمی از ماژاو و

•

یدهد.
ایمیج  Coreهر داو حایلت نصب از  CDاو نصب از طریق شبکه را پوشش م و

•

لهننای مننورد
یشننود .کننل فای و
ایمیج  Netinstallکوچکتر است او وبه خودی خود شامل هیچ وبسننتوهای نم و
یشود.
نیاز جهت نصب سیستم از طریق اینترنت دریافت م و

•

خهای متدااول قسمت آرچ ۶۴وبه شما در انتخاب نسخه مناسننب  ۳۲او یننا  ۶۴وبیننت کمننک
سوالت او پاس و
خواهد کرد .یلوح فشرده معماری داوگانه ) (Dual Architecture CDوبستوههای مورد نیاز وبرای نصب
یتوانید از یک یلوح فشرده جهت نصب هر داو معمنناری وبهننره
هر داو این سیستومها را در خود دارد او شما م و
وببرید.

•

وبه خاطر وبسپارید که فایل متنی  checksumرا در کنار ایمیج مورد نظر دریافت کنید.

یوباشند .این انتشاورها رسمی نیستند او طبیعتا وبننه صننورت
نسخوههای قبلی منتشر شده ایمیج نیز از اینجا قاوبل دانلود م و
تافزار سیستم شما
ی نصب وبا سخ و
یگیرند که ایمیج رسم  ِ
یشوند او تنها زمانی مورد استفاده قرار م و
رسمی پشتیبانی نم و
بتر اسننت اسننتفاده
جهای دیگننر کننه حننااوی راوهانننداوزهای مناسن و
یدهید از ایمی و
یخورد او شما ترجیح م و
وبه مشکل وبر م و
کنید.
۱۰

۲-۱-۱ون بررسیون صحتون فایلون دانلودون شده
وبا فرمان  cdوبه مسیری که فایل دانلود شده را ذخیره کردوهاید وبراوید او  sha1sumرا وبا راوش زیر دریافت کنید.
$ sha1sum --check name_of_checksum_file.txt
وبایستی شما " " OKرا وبه معنی سایلم وبودن فایل دریافتی مشاهده کنید) .وبقیه خطننوط را نادیننده وبگیرینند (.اگننر پاسننخ
منفی وبود وبایستی فایل دانلود شده را داووباره دریافت کنید md5sum .هم اعمل مشاوبه را جهت وبررسننی سننلمت فایننل
یدهد.
انجام م و

۲-۱-۲ون نصابون CD
تافزار)رایتر( او نرومافزاری)وبرنامه رایت ایمیج مانند  (K3Bکه ترجیح
ایمیج  .isoرا وبر راوی  CDیا  ،DVDوبا سخ و
یدهید رایت کنید او وبه قسمت راوهاندازی نصاب آرچ ) (۲-۲وبراوید.
م و
تذکر :وبهتر است از یلوح فشرده او درایو نوری خوب وبا سنراعت پنایین وبنرای راینت ایمینج اسنتفاده کنیند .وبرخنی از
یکنند .اگر شما از  CDرایت شننده رفتننار غیراعننادی
کاروبران حتی از سراعت  2xیا  4xوبرای رایت ایمیج استفاده م و

)اعدم راوهاندازی نصاب او مشکل در خواندن( مشاهده نمودید سعی وبر رایت آن وبا حننداقل سننراعت پشننتیبانی شننده

توسط سیستم خود نمائید.

۲-۱-۳ون دیوایسون حافظهون فلشون یاون stickون USB
وبرای راهنمایی وبیشتر نصب از طریق درایو  USBرا مطایلعه نمائید .این راوش وبا تمام نمونوههای فلش که وبایوس شما
تخوان وباشد او چه پورت  .USBتننوجه داشننته وباشنید
یکند ،چه یک کار و
یدهد کار م و
اجازه راوهاندازی توسط آن را م و
که کلیه اطلاعات موجود وبر راوی مدیای شما وبه طور قطع از وبین خواهد رفت.
 ۲-۱-۳-۱روش nix

اخطار :در هنگام استفاده از فرمننان  ddوبنرای انتقننال ایمیننج وبسننیار مراقننب وباشننید زیننرا مقصنند  ddهرکجننا وباشننید
یشود حتی اگر هارد دیسک شما وباشد )ممکن است اطلاعننات شننما از وبیننن وبننراود او یننا حننتی
اطلاعات آن ناوبود م و

لسیستم شود(.
وبااعث خراوبی فای و

یارزش را وبنه سیسنتم خنود متصنل کنیند ،مسننیر آن را وبیاوبیند او در نهنایت .iso
یک فلش خام یا حااوی اطلاعات وب و
دریافت شده را وبا استفاده از وبرنامه  ddوبر راوی آن وبنویسید.
''# dd if=archlinux-2011.08.19-''{core|netinstall}''-''{i686|x86_64|dual}''.iso of=/dev/sd''x

مسیر = ifوبراوبر است وبا جایی که فایل  .isoقرار دارد او = ofوبراوبر است وبا مسیر فلنش شننما .مطمئن شننوید کنه از
۱۱

یکنید .شما وبه حافظه کافی وبرای جا گرفتننن
 /dev/sdxوبه جای  /dev/sdx1یا مسیورهای اشتباه دیگر استفاده م و
ایمیج وبر راوی فلش خود نیاز خواهید داشت.
وبرای وبررسی صحت ایمیج نوشته شده وبر راوی فلش وبه اعدد ثبت شننده ) ) (records (blocksاوراودی ) (inاو
خراوجی ) (outدقت کنید .سپس وبوسیله دستور زیر وبررسی را انجام دهید.
# dd if=/dev/sd''x'' count=''number_of_records'' status=noxfer | md5sum
 md5sumوبرگشتی وبایستی وبا  md5sumفایل دانلود شده کامل مطاوبقت داشته وباشند .یننک اجنرای معمنویلی وبننه ایننن
صورت است.
$ [sudo] dd if=archlinux-2011.08.19-core-i686.iso of=/dev/sdc
744973+0 records in
744973+0 records out
381426176 bytes (381 MB) copied, 106.611 s, 3.6 MB/s

وبرای وبازوبینی او اطمینان از صحت اعمل انجام شده توسط انطباق  md5sumوبا فایل اصلی وبننه صننورت زیننر md5sum
یآاوریم:
فایل نوشته شده وبر راوی فلش را وبه دست م و
$ [sudo] dd if=/dev/sdc count=744973 status=noxfer | md5sum
 4850d533ddd343b80507543536258229744973+0 records in
744973+0 records out

وبه قسمت راوهاندازی نصاب آرچ ) (۲-۲وبراوید.
 ۲-۱-۳-۲روش مایکروسافت ویندوز

لهنای وبنا پسنوند  imgرا
ایمیج نویس را از اینجا دانلود سپس اجرا او ایمیج را انتخاب کنید).اینن وبرننامه تنهنا فای و
یپذیرد وبناوبراین وبرای معرفی ایمیج آرچ وبایستی اعبننارت  *isoرا در جعبننه  Openاوارد کنینند( .سننپس نننام درایننو
م و
) (drive letterمروبوط وبه فلش را انتخاب کرده او وبر راوی " "Writeکلیک کنید.
یتوانینند از
لهای دیگری وبرای نوشتن ایمیج وبر راوی  USB sticksوبا قاوبلیت وبوت اوجود دارد کننه م و
همچنین راوهح و
اینجا مشاهده نمائید .اگر شما وبا  USB stickمشکلی دارید وبهتر است آن را از سیستم خارج کرده او از پورت یننا
کاوبل  USBمتفااوتی اقدام وبه انجام مجدد مراحل وبال نمائید.
وبه قسمت راوهاندازی نصاب آرچ ) (۲-۲وبراوید.

۲-۱-۴ون نصبون ازون طریقون شبکه
یتوانید از راوش دیگری وبننرای راوهاننندازی سیسننتم خننود
وبه جای رایت کردن مدیا وبر راوی یلوح یا درایو  USBشما م و
یکنینند .ایننن مقننایله را وبننرای اطلاعننات وبیشننتر
استفاده کنید .در این راوش ایمیج  .isoرا از طریق شبکه راوهاندازی م و
۱۲

مورد مطایلعه قرار دهید.
وبه قسمت راوهاندازی نصاب آرچ ) (۲-۲وبراوید.

۲-۱-۵ون نصبون برون رویون ماشینون مجازی
چیلینننوکس او نحننوه نصننب وبننداون
نصب آرچ وبر راوی یک ماشین مجازی گزینه وبسیار مناسبی وبننرای آشنننا شنندن وبننا آر و
یتوانید در حین نصب این راهنما را در کنننار
نوبندی هارد است .وبا این کار م و
خراوج از سیستوماعامل جاری او پارتیش و
چیلینننوکس وبننر راوی ماشننین
خود داشته وباشید او هر مرحله را وبا دقت وبننه پایننان وبرسننانید .یننک سیسننتم نصننب شنده آر و
شهننای مختلننف وبننر راوی یننک
نها را قادر وبننه اجننرای آزمای و
یتواند مفید وباشد چرا که آ و
مجازی وبرای کاروبران آرچ م و
ینماید.
سیستم مستقل م و
نمونوههایی از وبرناموههای شبیوهساز اعبارتند از  VirtualBox, VMware, QEMU, Xen, Varchاو .Parallels
یشوند:
شیوه آمادوهسازی هر ماشین مجازی وبه نرومافزار آن وبستگی دارد اما وبه صورت کلی شامل مراحل زیر م و
یشود.
ل میهمان م و
ن سیستوماعام  ِ
 .۱ساخت دیسک مجازی که میزوبا آ ِ
 .۲پیکروبندی مناسب پارامتورهای ماشین مجازی.
 .۳سوار کردن ایمیج  .isoوبر راوی درایو  CDماشین مجازی.
. ۴وبه قسمت راوهاندازی نصاب آرچ ) (۲-۲وبراوید.
یتواند مفید وباشد:
نهای مجازی م و
خواندن مقالت زیر وبرای شما در جهت استفاده وبهینه از ماشی و
Guest
from VirtualBox
Guest On Physical Drive
in VMware

VirtualBox
Arch Linux
Arch Linux
Arch Linux

Arch Linux
Installing
VirtualBox
Installing

•
•
•
•

 ۲-۲راه اندازی نصاب آرچ
نکته :حداقل حافظه لزم جهت نصب پایوهای  ۶۴مگاوبایت است.
یتوانینند وبننا فشننار دادن دکمننه  Altوبننه
ل سیاه شود ،اگر چنین شنند ،م و
نکته :در طول نصب ممکن است صفحه کام س ً

صفحه معمویلی دسترسی پیدا کنید.

۱۳

۲-۲-۱ون راهاندازیون ازون طریقون مدیا
ل وبنندین منظننور
 CDیا فلشی که آماده کردوهاید را در دستگاه قرار داده او سیستم را توسط آن راوهاندازی کنید .احتمننا ب ً
شما نیاز وبه تغییر مقادیر مروبوط وبه راوهانداز سیستم در وبننایوس کننامپیوتر خنود دارینند .وبننرای ایننن کننار کلینند اوراود وبننه

ل یکی از کلیودهای  DEL, F1, F2, F11یا  ( F12را در ) BIOS POSTتست سیستم در زمان
تآپ )معمو ب ً
س و
ِ
راوشن شدن کامپیوتر( فشار دهید.

ی اصلی را مشاهده نمائید .وبا فشار کلیودهای وبال او پایین گزینننه مننورد نظننر
منویون اصلی  :در اینجا شما وبایستی منو و
نهننا شننوید )مرحلننه تعییننن ایلننویت راوهانننداز سیسننتم ) (bootدر سیسننتومهای
را انتخنناب کنینند او وبننا  Enterاوارد آ و

مختلف ،متفااوت است(.

ماعامل
۲-۲-۲ون شروعون بهون کارون سیست 
وبعد از راوهاندازی سیستم از طریق مدیای آرچ گزینه " "Boot Arch Linuxرا از منننوی اصننلی انتخنناب او دکمننه
 Enterرا وبزنید )تصویر شماروه  ( ۱تا وبه مرحلنه نصنب اوارد شنوید .سیسننتم وبنارگزاری شنده او پوسنتوه )شنل( ظناهر
یشود .شما وبه صورت خودکار وبه کاروبر ریشه اوارد خواهید شد )تصویر شماروه .(۲
م و

تصویر شماره ۱

۱۴

تصویر شماره ۲

چیلینوکس از راه داور وبوسیله اتصال  sshرا دارند در ایننن مرحلننه
تذکر :کاروبرانی که وبه هر دیلیل احتیاج وبه نصب آر و
یتوانند وبا چند ترفند اتصال مستقیم  sshوبه محیط دیسننک زنننده را وبرقننرار کنننند .وبنندین منظننور ایننن راهنمننا را
م و

دنبال کنید.

یکنید ممکن است در زمان راوهاندازی آرچ وبا صنفحه سنیاه خنایلی منواجه
اگر شما از تراشه اویدیویی اینتل استفاده م و
شوید .وبه احتمال زیاد این مشکل وبه اعلت تنظیمات مد هسته وبوجننود آمننده اسننت .یننک راه حننال وبننرای ایننن مسننأیله

راوهاندازی مجدد سیستم ) (rebootاو فشار دکمه  Tabدر هنگام مشاهده منوی اصلی )تصویر شماره  (۱او اضننافه

کردن اعبارت زیر وبه آخر خط گراب است .وبدین منظور اوبتدا اسپیس را وبرای ایجنناد یننک فضننای خننایلی در انتهننای

خط فشار داده او اعبارت زیر را اضافه کنید:

i915.modeset=0
یا این اعبارت را:
video=SVIDEO-1:d
نکار )اگر جواب وبدهد( اجازه غیرفعال شدن تنظیمات منند
سپس  Enterرا وبرای راوهاندازی سیستم فشار دهید .ای و
یدهد.
هسته را نم و
تهای اینتل را مطایلعه نمائید.
وبرای اطلاعات وبیشتر این راهنما مروبوط وبه چیپس و

۲-۲-۳ون تعویضون keymap
یتوانید وبا دستور زیر طرح/فونت  keymap/consoleرا انتخنناب
اگر شما صفحوهکلید وبا طرح غیر از  USدارید ،م و
۱۵

کنید:
# km
یا از دستور  loadkeysاستفاده کنید:
# loadkeys layout
وبه جای  layoutدر دستور فوق وبایستی طرح صفحوهکلید خود را وبنویسید مانند  frیا  be-latin1یا …

۲-۲-۴ون اسناد
راهنمای نصب رسمی وبنه راحننتی در سیسننتم زنننده در دسننترس شماسنت .وبنرای اسنتفاده از آن وبنه  tty2یننا کنسنول
مجنننازی شنننماره داو وبنننا اسنننتفاده از  ALT+F2وبراویننند ،وبنننه اعننننوان کننناروبر ریشنننه ) (rootاوارد سیسنننتم شنننوید او

 /usr/bin/lessرا وبا استفاده از دستور زیر وبه کار گیرید.

# less /usr/share/aif/docs/official_installation_guide_en
یدهد که در طول صفحات راهنما جاوبجا شوید.
 lessوبه شما اجازوه م و
وبرای وبرگشتن وبنه کنسننول مجننازی ااول یننا  tty1او ادامننه نصنب از کلینودهای ترکیننبی  ALT+F1اسننتفاده کنینند) .وبنا

کلیودهای ترکیبی  ALT+F2وبه راحتی وبه  tty2وبازگردید او راهنمای رسمی را در هنر زمنان کنه احتیناج وبنه آن پیندا
کردید وبه صورت موازی وبا اعمل نصب )در طول اعملیات نصب( مشاهده کنید(.
یدهنند .وبعنند از نصنب
نکته :یلطف ًا توجه داشته وباشید راهنمای رسمی ،نصب او پیکروبندی آ ِوبیس سیسننتم را پوشنش م و

یتر را مطایلعه نمائید.
یشود وبه این کتاب وبازگردید او نکات اضاف و
توصیه م و

چوبوک را از اینجا دریافت او وبا پرینت گرفتن از صفحات محننداود آن
ب آر و
ب کتا آ ِ
یتوانید وبرگه تقل آ ِ
نکته :همچنین م و

نصب را وبه راحتی وبداون نیاز وبه راهنمای دیگر انجام دهید .ایلبته این نکته ضراوریست کننه قبننل از هننر کنناری لزم

است این کتاب را وبه صورت کامل فرا وبگیرید.

(۳ون نصب
تذکر :اگر شما از طریق پراوکسی  HTTPاو/یا  FTPوبه اینننترنت دسترسننی او قصنند پیکروبننندی شننبکه را وبننا اسننتفاده از
 DHCPداریننند وبایسنننتی متغینننر محیطنننی  http_proxyاو/ینننا  ftp_proxyرا قبنننل از اجنننرای /arch/setup
یشود تنظیم کنید:
همانگونه که در ادامه اشاره م و
>export http_proxy=http://<http_proxy_address>:<proxy_port
>export ftp_proxy=ftp://<ftp_proxy_address>:<proxy_port

۱۶

وبه اعنوان کاروبر ریشه اسکریپت نصاب را از  tty1اجرا کنید:
# /arch/setup
ک نصاب آرچ را مشاهده نمائید)تصویر شماره .(۳
در ادامه وباید فریوماور آ ِ

تصویر شماره ۳

 ۳-۱انتخاب منبع نصب
شآمنند گننویی شننما وبایسننتی منبننع نصننب را مشننخص کنینند )تصننویر شننماره  .(۴قسننمت
وبعنند از صننفحه خو و
یخواهد مخازن مورد نظر خود را فعال کنید )تصویر شماره .(۵
 Select Sourceاز شما م و
Netinstall
یوباشید.
یکنید تنها قادر وبه انتخاب مخازن  remoteم و
اگر شما از ایمیج  Netinstallاستفاده م و
Core
اگر شنما نصناب  Coreرا انتخناب نمودوهایند او قصند اسنتفاده از وبسنتوههای موجنود وبنر راوی  CDرا دارینند
 core-localرا انتخاب کنید.

یتوانید چندین مخزن  remoteرا انتخاب کنید اما وبه پیام نصنناب تننوجه داشننته
اخطار :شما همچنین م و
یخواهینند انجننام دهینند مخننزن محلننی
یدانینند چننه کنناری م و
وباشننید .پیننام نصنناب” :تننا اوقننتی کننه نم و

) (local repositoryرا وبا remote mirrorها مخلوط نکنیند زیننرا ممکنن اسنت وبنااعث ایجناد
وبستوههای شکسته شود”.

۱۷

تصویر شماره ۴

تصویر شماره ۵

یدانید کدام را انتخاب کنید وبهتر است  extraاو  communityوبه اعلاوه  coreرا وبرگزینینند .چنننانچه
اگر شما نم و

چیلینوکس  ۶۴هستید شاید وبخواهید  multilibرا هم اضافه کنید .وبه هر حال این تنظیمات
شما در حال نصب آر و
وبر راوی سیستم هدف در مرحله نصب تأثیر خواهد گذاشت.
اخطار :تنها در صورتی که کنناروبر وبننا تجننروبوهای هسننتید مخننازن ) testingتسننتینگ( را فعننال کنینند .شننما وباینند

شهای دانگرید کردن وبستوهها )) (downgrade packagesآمننوزش در اضننافات( او همچنیننن  chrootزدن
راو و
۱۸

)آموزش در پیوست  (۱وبه آرچ از دیسک زنده را وبلد وباشید.

۳-۱-۱ون تنظیمون شبکه
تذکر :سراعت  ftp.archlinux.orgوبه  ۵۰کیلوووبایت وبر ثانیه محداود شده است.
شما وبایستی یلیستی از آیینوههای  FTPیا  HTTPرا دریافت کنید.
کتننر
نکته :وبرای وبدست آاوردن وبالترین سراعت دانلود وبهتر است آیینوههایی ) (mirrorsکننه وبننه کشننور شننما نزدی و

یشننوند را انتخنناب کنینند )مثل.(universities :
یشناسننید میزوبننانی م و
اسننت او توسننط کننارگزارانی کننه شننما م و

یتوانید از اینجا وبازوبینی کنید.
اوضعیت سراعت او وبوهراوز رسانی آیینوهها را م و
اگر شننما مخننازن  remoteاو همچنیننن  core-localرا انتخنناب کردوهاینند در مرحلنه وبعنند وبننا داو انتخنناب راووبنراو

یشوید )تصویر شماره  .(۶انتخاب ااول استفاده از وبستوههای موجود در  remoteدر صورتی که وبسننته وبنه صنورت
م و
محلی در دسترس نباشد .انتخاب داوم وبراعکس انتخاب ااول است.

تصویر شماره ۶

در صفحه وبعدی گزینه  Yesرا وبرای تنظیم شدن شبکه وبزنید .در این مرحله وبه شما اجازه تنظیم دسننتی ethernet
یکننند،
لهننای لزم را وبننارگزاری م و
چنانچه مایل وباشید داده خواهد شد .ایلبته  UDevوبسیار تننأثیر گننذار او خننوب ماژاو و
نکار را انجام شده در نظر وبگیرید .وبرای وبررسی وبا فشار دادن کلیودهای ترکیننبی  <Alt>+F3وبننه کنسننول
پس شما ای و

مجازی  ۳وبراوید او وبا استفاده از  ip addrاز صنحت اعمننل انجننام شننده اطمینننان حاصننل کنینند .در ادامننه وبننا زدن
 <Alt>+F1وبه  tty1وبازگردید.

طهای موجود نشان داده خواهند شنند .اگننر یننک راوبننط او ) HWaddr (HardWare addressیلیسننت شنند در
راوب و
لهای شما وبه خووبی وبارگزاری شده است .اگر راوبطی یلیست نشد شما وباید مورد را از طریق نصاب او یا وبه
نتیجه ماژاو و
صورت دستی وبررسی کنید که وبدین منظور وبایستی از طریق یک کنسول مجازی دیگر راوبط مورد نظر وبرای ادامه را

مشخص کنید.
در پله وبعد ،نصاب از شما در مورد استفاده از  DHCPسؤال خواهد کرد .در صورت انتخاب وبله dhcpcd ،شراوع وبه
یکند .در غیر ایننن صنورت او انتخنناب گزینننه نننه
یافتن  gatewayهای موجود کرده او یک آدرس  IPدرخواست م و
۱۹

شما وباید مقادیر زیر را تعیین کنید:
), gateway, DNS server, HTTPاختیاری( static IP address, netmask, broadcast
).اختیاری( FTP proxy

),اختیاری( proxy

یشوید.
وبعد از انجام مراحل فوق وبه منوی اصلی )تصویر شماره  (۴وباز گردانده م و

 ۳-۱-۱-۱تنظیم  ADSL bridgingدر محیط زنده )mاختیاری(

یوبریم.
یست که هوماکنون در آن وبه سر م و
تذکر :منظور از محیط زنده ،محیط و
اگر شما یک مودم یا راوتر در حایلت پل ) (bridgeوبرای اتصال وبه سراویس دهنده خود دارید وبه کنسننول مجننازی
داوم وبا استفاده از کلیودهای ترکیبی  <Alt> + F2رفته او وبا کاروبر ریشه اوارد سیستم شننوید .سننپس دسننتور زیننر را

اجرا کنید:
# pppoe-setup
یتوانید وبه سراویس دهنده خود متصل شوید:
اگر هموه چیز را وبه خووبی پیکروبندی کنید وبا دستور زیر م و
# pppoe-start
وبا کلیودهای ترکیبی  <ALT>+F1وبه کنسول مجازی ااول او نصاب وبازگردید.
وبه قسمت انتخاب اویرایشگر وبراوید.

 ۳-۱-۱-۲تنظیم وایرلس در محیط زنده )mاختیاری(

یسیم دارید وبایستی راوهانداوزها او اوبزار مروبوط وبه آن کننه در محیننط
اگر شما در طول نصب نیاز وبه اتصال اوایریلس یا وب و
تافزار اوایریلنس کلیند مهمنی وبنرای
زنده رسانه نصب موجود است را نصب کنیند .داشنتن اطلاعنات کنافی از سنخ و

تافزار اوایریلس شننما وبننرای اسننتفاده در ایننن محیننط
یآید .توجه داشته وباشید در اینجا سخ و
پیکروبندی آن وبه حساب م و
یشود .این مراحل وبایستی وبعد از نصب سیستم او اوراود وبه سیستم نصب شده آرچ مجننددا ً تکننرار شننود.
زنده نصب م و
همچنین توجه داشته وباشید این مراحل اختیاری هستند او چنانچه اتصال اوایریلس در ایننن مرحلننه وبننرای شننما حینناتی

یتوانید اتصال را وبرقرار کنید.
نیست وبعد ًا م و
لهایی که در ادامه آماده است از  wlan0وبرای راوبط ) ( interfaceاو "  "linksysوبننرای ESSID
تذکر :در مثا و
استفاده شده است ،وبه خاطر داشته وباشید این مقادیر وبایستی وبا توجه وبه سیستم شما تغییر پیدا کند.

طرز کار وبیسیک یا پایوهای اینگونه است
•

وبه یک کنسول مجازی آزاد وبراوید )وبه اعنوان مثال .(<ALT>+F3

•

وبه اعنوان کاروبر ریشه اوارد شوید.
۲۰

•

)اختیاری( راوبط اوایریلس خود را شناسایی کنید:
# lspci
س قاوبننل اسننتفاده را
ط هسته اوایریل  ِ
مطمئن شوید  udevراوهانداز را وبارگزاری نموده است او راوهانداز یک راوب ِ

•

وبا  /usr/sbin/iwconfigایجاد کرده است:
# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0
""unassociated ESSID:
Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s
Tx-Power=20 dBm
Sensitivity=8/0
Retry limit:7
RTS thr:off
Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0
Missed beacon:0
یوباشد.
در مثال فوق وباتوجه وبه خراوجی  ،iwconfigراوبط اوایریلس  wlan0م و
تذکر :اگر شما خراوجی مشاوبه وبا خراوجی وبال را دریافت نکردید درنننتیجه راوهانننداز اوایریلننس شننما وبننارگزاری نشننده
است .در این صورت شما وبایستی راوهانداز را شخص ًا وبارگزاری کنید .یلطف ًا اینجا را وبرای اطلاعات وبیشننتر مشنناهده

نمائید.
•

راوبط را وبال وبیااورید:
# ip link set wlan0 up

سهنا حینناتی
تافزار ) ( firmwareدر کنار راوهانننداز تنهننا وبننرای درصند وبسننیار کمننی از تراشنوههای اوایریل و
داشتن سف و

تافزار احتیاج داشته وباشد شما وبا خطایی مشنناوبه خطننای زیننر در هنگننام وبننال آاوردن
است .اگر تراشه اوایریلس وبه سف و

راوبط مواجه خواهید شد:
# ip link set wlan0 up
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
تافزاری که تراشننه اوایریلننس وبننه آن نیناز
یتوایند از  /usr/bin/dmesوبرای وبدست آاوردن سف و
اگر مطمئن نیستید م و
تافزار را از هسته در زمان راوهاندازی درخواست
دارد استفاده کنید .وبه اعنوان مثال خراوجی یک تراشه اینتل که سف و

یکند اینگونه است:
م و

$ dmesg | grep firmware
firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode
تافزار ندارد.
س سیست ِم شما نیازی وبه سف و
ل وبدین معنیست که تراشه اوایریل  ِ
اگر دستور فوق خراوجی نداشت احتما ب ً
شفننرض در
تهایی که وبننه آن نینناز دارننند( وبننه صننورت پی و
تافزاآ ِر تراشوههای اوایریلس )وبرای کار و
تذکر :وبستوههای سف و

مسیر  /lib/firmwareدیسننک زنننده نصننب شنندوهاند )وبننر راوی  (CD/USB stickامننا وباینند وبنر راوی سیسننتم

نها استفاده کرد! نحننوه
حقیقی شما نصب شوند تا وبعد از راوهاندازی مجدد او اوراود وبه سیستم نصب شده وبتوان از آ و
ل او
انتخناب او نصننب وبسنتوهها در ادامننه اینن راهنمننا آمننده اسنت .مطمئن شنوید در مرحلننه انتخناب وبسننتوهها ،مناژاو و
۲۱

تافزار لزم وبنرای تراشنه خنود آ گنناهی ندارینند
یکنید .اگر شما از نصب سننف و
تافزار اوایریلس خود را انتخاب م و
سف و

وبهتر است این راهنما را مطایلعه نمائید .ایلبته این یک خطای خیلی معمول است.

اگر  ESSIDرا فراموش کردید یننا از آن اطلاعننی ندارینند از /sbin/iwlist <interface> scan

•

وبرای وبدست آاوردن آن استفاده کنید .وبه اعنوان مثال وبرای راوبط :wlan0

# iwlist wlan0 scan
Cell 01 - Address: 04:25:10:6B:7F:9D
Channel:2
)Frequency:2.417 GHz (Channel 2
Quality=31/70 Signal level=-79 dBm
Encryption key:off
"ESSID:"dlink
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s

•

یکنید:
اگر از رمزنگاری  WPAاستفاده م و

رمزشننندن کلیننند او نگوهداشنننتن آن در ینننک فاینننل همنننراه وبنننا  ESSIDوبنننرای اسنننتفاده جهنننت اتصنننال از طرینننق

 wpa_supplicantوبرای استفاده از رمزنگاری  WPAلزم او ضراوری است .وبناوبراین این چند گننام اضننافی در ایننن
مرحله لزم است:

شفننرض  wpa_supplicant.confرا تغییننر نننام
ل پی و
وبننرای راحننتی کننار او همچنیننن داشننتن یننک پشننتیبان ،فاین  ِ

یدهیم:
م و
# mv /etc/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf.original

اسننتفاده از  wpa_passphraseوبننه شننما نننام شننبکه اوایوریلننس او کلینند  WPAوبننرای رمننز نگنناری او نوشننته شنندن در
یدهد.
 /etc/wpa_supplicant.confرا م و

مثننال پینش راو کلینند "  "my_secret_passkeyاز شنبکه اوایریلنس "  "linksysرا رمنز ،ینک فاینل پیکروبنندی

یدهد:
جدید ) (/etc/wpa_supplicant.confایجاد او متعاقب ًا وبه کلید رمز شده آن را ارجاع م و

# wpa_passphrase linksys "my_secret_passkey" > /etc/wpa_supplicant.conf

این راهنما را وبرای اطلاعات وبیشتر در مورد  WPA Supplicantوببینید.
یشنود کننه خطنری در زمنان نصننب وبنه
تذکر /etc/wpa_supplicant.conf :در فرمت سنناده متننی نگننه داری م و
همراه ندارد اما وبه یاد داشته وباشید زمانی که وبه سیستم نصب شده اوارد شدید سطح دسترسی وبننه آن را تغییننر دهینند
)وبه اعنوان مثال دستور زیر را اجرا کنید تا این فایل فقط توسط کاروبر ریشه قاوبل مشاهده او خواندن وباشد(:

# chmod 0600 /etc/wpa_supplicant.conf
•

دیوایس اوایریلس خود را وبه اکسنس پنوینت ) (access pointمنورد نظنر متصنل کنیند .وبسننته وبنه ننوع
رمزنگاری )وبداون رمزنگاری WEP ،یا  (WPAاعملیات متفااوت اسنت .وبنرای ادامنه شنما وبایسنتی ننام شنبکه
اوایریلس انتخاب شده را وبدانید ).(ESSID

۲۲

Encryption

Command
"iwconfig wlan0 essid "linksys

No Encryption

"iwconfig wlan0 essid "linksys" key "0241baf34c

WEP w/ Hex Key

"iwconfig wlan0 essid "linksys" key "s:pass1

WEP w/ ASCII passphrase

wpa_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

WPA

تذکر :وبا استفاده از  Arch network daemon، netcfg، wicdیا هر مدیر شننبکوهای کننه انتخنناب کنینند
ل راوند اتصال وبه شبکه در آینده وبه صورت خودکار خواهد وبود.
احتما ب ً
وبعد از وبه کار وبردن راوش مورد نظر که در وبال گفته شد قبل از ادامه کار او وبعد از چند یلحظه تأخیر اتصال

•

موفقیت آمیز وبه اکسس پوینت وبه شما اطلع داده خواهد شد .وبه اعنوان مثال:
# iwconfig wlan0
خراوجی وبایستی مشخص کند که شبکه اوایریلس وبا راوبط ارتباط وبرقرار کرده است.
•

درخواست یک  IP addressوبا استفاده از > ./sbin/dhcpcd <interfaceوبه اعنوان مثال:
# dhcpcd wlan0

•

در آخر وبا استفاده از  /bin/pingاز اتصال خود مطمئن شوید:
# ping -c 3 www.google.com
PING www.l.google.com (74.125.224.146) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 74.125.224.146: icmp_req=1 ttl=49 time=87.7 ms
64 bytes from 74.125.224.146: icmp_req=2 ttl=49 time=87.0 ms
64 bytes from 74.125.224.146: icmp_req=3 ttl=49 time=94.6 ms
--- www.l.google.com ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 87.052/89.812/94.634/3.430 ms

شما وباید در این یلحظه یک شبکه متصل را داشته وباشید .وبرای راهنمایی وبیشتر این صفحه را مطایلعه نمائید.

وبا استفاده از  <ALT>+F1وبه  tty1وبازگردید.
وبه قسمت تعیین اویرایشگر وبراوید.

 ۳-۲تعیین ویرایشگر
یشننوید.
وبعد از انجام ااعمال فوق شما وبه منوی اصلی )تصویر  (۴او گزینه داوم یعنی تعیین اویرایشگر وباز گردانننده م و
یشود؛ از وبین  nanoاو  viیکی را انتخاب کنید nano .از وبین این داو
از شما در مورد انتخاب اویرایشگر سؤال م و
یتر است .یلطف ًا صفحه اویکی یلینک شده وبه نام هر اویرایشگر را وبرای آموزش وبیشتر کار وبننا
اویرایشگر سادوهتر او اعموم و

آن مراور کنید.

۲۳

تصویر شماره ۷

 ۳-۳تنظیم ساعت
نوبار نووبت تنظیم سااعت است.
یشوید ،ای و
وبعد از انتخاب اویرایشگر شما وبه منوی اصلی وبازگردانده م و

۳-۳-۱ون تنظیمون منطقهون زمانی
وبا دکموههای وبال او پایین منطقه زمانی خود را تعیین کنید ،وبا فشار هر حرف از راوی کیبورد وبه ااویلین منطقننه زمننانی

ل وبننرای انتخنناب تهننران دکمننه  Tرا فشننار دهینند تننا وبننه ااویلیننن
یشوید .مث س ً
یشود انتقال داده م و
که وبا آن حرف شراوع م و

منطقه زمانی که وبا این حرف آغاز شدوه پرش نمائید ).یک شهر مهم معمول پنایتخت راو انتخناب کنیند( همچنینن

وبعد از نصب می تونید یلیست منطقه های زمانی راو در  /usr/share/zoneinfo/پیدا کنید.

تذکر :پس از نصب :وبهتر است فایل منطقه زمانی خود را وبننرای احتینناط وبننه صننورت زیننر در /etc/localtime
کپی کنید:
# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

۳-۳-۲ون تنظیمون سااعتون وون تاریخ
تافزار مقادیر سال ،ماه ،راوز ،سااعت ،دقیقه او ثانیه را در خنود نگنه منی داره او کناری وبنه ارزش زمنانی
ت سخ و
سااع آ ِ
یکننند.
ندارد ،همچنین این سااعت استفاده یننا اعنندم اسننتفاده ) Daylight Saving Time (DSTرا وبررسننی م و
یتواند وبداون مقدار او یا وبا یکی از مقادیر زیر وباشد:
تافزار م و
سااعت سخ و
•

تجهانی(کنننه وبنننه)Greenwich Mean
) – (UTC) Universal Time Coordinatedسنننااع و
 Time(GMTنیز موسوم است اویلی وبا کارکردی متفااوت.

•

) Localtimeاوقت محلی(

ی(.
یساز و
تافزار نخواهد گذاشت )کاروبردی وبرای مجاز و
ت سخ و
تذکر :هر مقدار دیگر تأثیری وبر راوی سااع آ ِو

۲۴

یکنننند اویلننی تنظیننم آن وبایسننتی توسننط کنناروبر انجننام
در حال حاضر اکثر سیستم اعامل ها از هر داو مقدار پشتیبانی م و
شود.

لهای معننراوف وبننه طننور پیننش فننرض از  UTCیننا ) (Localtimeاسننتفاده
مننی تننوان گفننت وبیشننتر سیسننتوماعام و

تافزار را،وبر راوی  UTCتنظیم
لهای شبه یونیکس )مثل (Mac OS ,Linuxاعموما سااعت سخ و
یکنند.سیستوماعام و
م و
یشود.
لهایی مانند اوینداوز از سااعت محلی استفاده م و
می کنند،در حایلی که در سیستوماعام و

در سیستم اعامل های شبه یونیکس،سااعت سخت افزار توسط کاروبر تعیین او وبا نرومافزاری مثل  hwclockتنظیننم او

یشود.
ذخیره م و

یوبنرد کنه مسنتقل از سنااعت
ناگفته نماند یلینوکس از یه سنااعت ننرم افنزاری )سنااعت سیسنتم(هنم اسننتفاده وبهنره م و

یست.سااعت سیستم مقادیری نظیر منطقه زمننانی او ارزش زمننانی راو وبننا اسننتفاده از  DSTدر خننود نگنناه
سخت افزار و
یدارد.
م و

یکند)در حین راوهاننندزی ،سننااعت
تافزار تنظیم م و
در آرچ یلینوکس  hwclockسااعت سیستم را از راوی سااعت سخ و
تافزار تنظیم او موقع خاموش شدن سننااعت سننخت افننزار از راوی سننااعت سیسننتم تنظیننم
سیستم از راوی سااعت سخ و

یشود(.
م و

وبرای انجام خودکار این کار وباید  hwclockرا )قسمت پیکروبندی سیستم( وبه یلیست آرایوههای  DAEMONSدر

/e

 tc/rc.confاضافه کرد.

نکته :وبه اعنوان جانشین وبرای  hwclockمی توان از  NTPاستفاده کرد تا تنظیمات سااعت وبه طور صحیح ذخیننره
شود.
یشود ،وبداون اینکه حتی نزدیک وبه منطقه زمانی
در کل استفاده کردن از  UTCوبااعث اشتباه در سااعت سخت افزار م و
شما او  DSTوباشد )سااعت یلندن ) (GMTوبنداون  ( DSTدر اینن حنایلت کناروبر وبایند سنااعت سیسننتم را وبنا اسنتفاده از
منطقه زمانی خودش تنظیم کند.

تافزار وبه طننور
تافزار ،سااعت سخ و
در حایلت وبعدی یعنی استفاده از سااعت محلی) (Localtimeوبرای سااعت سخ و
یکند او کاروبر وبایستی  DSTراو تنظیم نماید.
خودکار تغییر نم و

نکته :سااعت سخت افزار او سااعت سیستم وباید وبعد از موارد گفته شده وبراوز شوند وبرای این منظور تنظیننم زمننان را
وبخوانید.

۳-۳-۲-۱تنظیم زمان)mپس از نصب(

یتوانند وبنه صنورت مسننتقیم او ینا از طرینق سنااعت سیسننتم تنظینم شنود .وبنرای وبررسنی سنااعت
تافزار م و
سااعت سنخ و

تافزار او سااعت سیستم وبه ترتیب از دستورات زیر استفاده کنید) :نکته در نظر داشننته وباشننید  hwclockاوقننت
سخ و
یدهد(
محلی شما را نشان م و
# hwclock –show
# date
تافزار وباینند وبننه اوقننت
ت سننخ و
تافزار وبه طور مستقیم وبه راوش زیننر اعمننل کنینند )مقنندار سننااع آ ِ
ت سخ و
وبرای تنظیم سااع آ ِ

تافزار راو وبه صورت  UTCذخیره کرده وباشید(.
محلی وباشد،حتی اگر شما سااعت سخ و
۲۵

"# hwclock --set --date="2011-11-27 21:20:00
وبرای تنظیم سااعت سیستم:
# date MMDDhhmmYYYY
تافزار توسط سااعت سیستم یا وبراعکس:
وبرای تنظیم سااعت سخ و
# hwclock –systohc
# hwclock –hctosys

 ۳-۳-۲-۲انحراف زمان

هیچ سااعتی درست نیست!! هر سااعتی یک مقدار وبا زمان اواقعی اختلف دارد ،اویلی وبهترین سننااعت ،سننااعت اتمننی

نایللمی است(.
وبی و

یکند ،اویلی اشتباهات مشخصننی دارد.ایننن مشننکلت اساسننی وبننه اعنننوان
سااعت ایلکتریکی کوارتز زمان راو ناقص نم و

یشود .هر وبننار کننه سننااعت سننخت افننزار وبننا  hwclockتنظیننم شننود )وبننه اعنننوان مثننال موقننع
انحراف زمان شناحته م و

یکننند"مقنندار قبلننی
خاموش شدن( hwclock ،وبرای محاسبه انحراف زمان در هر راوز از مقدار جدینندی اسننتفاده م و
انحراف زمان وبا آخرین مقدار زمانی سااعت سخت افزار".

تافزار در  ۲۴سااعت گذشته تنظیم نشننده وباشنند  hwclockاز انحننراف قبلننی ثبننت شننده وبننه اعنننوان
اگر سااعت سخ و
یشوند(.
فها در فایل  /var/lib/hwclock/adjtimeثبت م و
یکند )انحرا و
انحراف جدید استفاده م و

فهننای تنظیننم
تافزار را هر سااعت یک وبار وبا توجه وبه انحرا و
چیلینوکس این است که سااعت سخ و
اوظیفه اسکریپت آر و
تافزار انحننراف زیننادی دارد احتمننا ب ً
ل
شده اندازوهگیری او در صورت یلزاوم ذخیره کند .اگر دیدینند کننه سننااعت سننخ و

انحراف وبوهخصوصی در  /var/lib/hwclock/adjtimeثبت شده است .این اتفاق وبیشتر در زمانی که سننااعت

یدهد .وبرای حل این مشکل وباید فایل /etc/lib/hwclock/adjt
تافزار وبه درستی تنظیم نشده وباشد رخ م و
سخ و

تافزار او نرومافزار را وبه صورت درستی تنظیم کنید .وبعد از آن صننحت تنظیمننات
 imeرا حذف او سپس سااعت سخ و

تتننر رسننیدگی
فها راح و
یتوانید وبا نصب وبنرامه  adjtimexاز  AURوبه تنظیم انحرا و
زمان را وبررسی کنید .همچنین م و

کنید.
فهننای زمننان چننند وبننار
یکنید وبایستی وبدانید که انحرا و
تذکر :اگر وبیش از یک وبار در راوز سیستم خود را خاموش م و

یشوند او تنها وبرای وبار ااول این اتفاق رخ خواهد داد .وبه همین اعلت وبهتر این وبرای وبررسننی
در  adjtimeنوشته نم و
نسننازی
یاستارت نکنید تننا مطمئن شننوید همسا و
کارکرد دست  hwclockسیستم را وبرای  ۲۴سااعت خاموش یا ر و
یافتد.
سااعت قبل از خاموشی اتفاق م و

یکننند .در هنگننام راوشننن
سااعت سیستم وبه کمک هسته یلینوکس ثانیوهها را از ااول ژانننویه  ۱۹۷۰وبننه  UTCحسنناب م و
تافزار وبعد از محاسبه مقدار انحراف او تبدیل وبننه UTC
شدن سیستم ااویلین خراوجی سااعت سیستم توسط سااعت سخ و
تافزار جدا شده او وبه طور مسننتقل وبننه
ل از سااعت سخ و
یشود سپس پس از ااویلین محاسبه سااعت سیستم ک س ً
محاسبه م و

یکند.
یدهد .یلینوکس سااعت سیستم را وبا شمردن اوقفوههای کوتاه توسط تایمر داخلی تنظیم م و
کار خود ادامه م و

ی خیلنی دقینق نباشند او شنامل انحنراف زمنان
تها شناید خیل و
سااعت سیستم وبسیار دقیق است اما وباز مانند وبقیه سااع و
۲۶

یشود .این اتفاق زمننانی رخ میدهنند کننه یلینننوکس از اوقفوههننا رد
شود .سااعت سیستم وبه ندرت دچار چنین مشکلی م و
شود.

کهنا در هنر ثنانیه را
قتنر اعمنل کنند NTP .اوقفوههنا او مقندار تی و
یتواند وبا استفاده از  NTPخیلی دقی و
سااعت سیستم م و
فهای سااعت سیستم جلوگیری وبه اعمننل آاورد .اطلاعننات وبیشننتر را از اینجننا مطننایلعه
یکند تا از انحرا و
وبارها تنظیم م و

نمائید.

قتر است در نتیجه
تافزار شما از سااعت سیستومتان دقی و
یکنید او سااعت سخ و
پس از نصب :اگر از  NTPاستفاده نم و
یشود .وبرای حل این مشکل وبننه
تافزار توسط سااعت سیستم وبااعث اوجود مشکل در این ناحیه م و
تنظیم سااعت سخ و

فایل  /etc/rc.d/hwclockرفته او در قسمت  stopاین مقادیر را اوارد کنید:

# nano /etc/rc.d/hwclock
)stop
case $HARDWARECLOCK in
hwclock –systohc
;;UTC) hwclock --adjust --utc
;;localtime) hwclock --adjust --localtime
;;"") hwclock –adjust
# hwclock --systohc
یافتند! این وبه خاطر محداودیت ذخیروهسازی
لهای  ۳۲وبیت یلینوکس در سال  ۲۰۳۸از کار م و
اخطار :سیستوماعام و
یشود.
لها وبرای شمارش ثانیوهها از  ۱۹۷۰-۱-۱م و
این سیستوماعام و

 ۳-۳-۲-۳رااهاندازی دوگانه Dual boot

لهای موجود هماهنگ نباشد در نتیجه زمان سیستم شما وبازنویسی خواهد
نکته :اگر تنظیمات وبا وبقیه سیستوماعام و

شد او متعاقب ًا سااعت تغییر خواهد کرد.

اگر شما وبر راوی سیستم خود اوینداوز وبه صورت  Dual bootدارید داو گزینه در پیش راوی خود دارید:
•

آرچ را وبننه صننورت  localtimeتنظیننم کنینند او در ادامننه )قسننمت پیکروبننندی سیسننتم(  hwclockرا از
تافزار را وبننه
ت سننخ و
آرایوههای  DAEMONSدر  /etc/rc.confحذف کنید )اوینداوز اوظیفه تصحیح سننااع آ ِو
یشود.
اعهده خواهد گرفت( .این راوش پیشنهاد نم و

•

آرچ ویلینوکس را وبه صورت  UTCتنظیم کنینند او اوینننداوز را مجبننور وبننه اسننتفاده از  UTCکنینند ) وبننه  UTCدر
یتواننند زمننان شننما را از طریننق اینننترنت
اوینننداوز مراجعننه کنینند( .همچنیننن مطمئن شننوید کننه اوینننداوز نم و

تافزار را مجبور وبه اسننتفاده مجنندد از
ت سخ و
نسازی) ( synchronizingکند زیرا وبا این کار سااع آ ِ
یکسا و
یشود.
یکند .این راوش پیشنهاد م و
 localtimeم و

۲۷

 UTC ۳-۳-۲-۴در ویندوز

یکنند )ایلبته در وبوهراوز
تافزار وبه  UTCپشتیبانی نم و
اوینداووزهای  ،XPاویستا او اوینداوز سراور  ۲۰۰۸از تغییر سااعت سخ و
سپک  ،۲اوینداوز
یها این مشکل مرتفع شده است( وبا این ااوصاف قاوبلیت مذکور در اوینداوز اویستا سراوی و
رسان و

سپک  ۲وبا راوش زیر قاوبل انجام است:
سپک  ۳او اوینداوز سراور  ۲۰۰۸سراوی و
هفت ،اوینداوز  XPسراوی و
 (۱اوارد ریجیستری شده )تایپ  regeditدر  runیا کادر (search
 (۲وبه مسیر زیر وبراوید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

 (۳اضافه کردن یه کلید از نوع  DWORDوبه نام  RealTimeIsUniversalوبا مقدار  1او وبر مبنای ) 16
.(hexadecimal

 ۳-۴آماداهسازی هاراد دیسک

تصویر شماره ۸

نوبندی هارد دیسک وبرای نصب هر سیستوماعاملی ممکن است وبااعث از دست رفتن اطلاعات شننود.
اخطار :پارتیش و

یشود از اطلاعات حیاتی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
وبه شدت توصیه م و

تتر هستید مانند  GPartedاو یا وبقیه اوبننزار موجننود
نوبندی را وبا وبرناموهای که وبا آن راح و
یتوانید پارتیش و
تذکر :شما م و

نوبندی شنده وباشننند وبننه مرحلننه
وبرای این کار قبنل از نصننب آرچ انجننام دهیند .اگنر درایوهننای شننما از قبننل پارتیشن و

» «Option 3: Manually configure block devices, filesystems and mountpoints

وبراوید.

اطلاعات مروبوط وبه هارد دیسک خود را وبا استفاده از  /sbin/fdiskوبا سوئیچ  -lاستخراج کنید .یک کنسننول
مجازی دیگر ) (<ALT>+F3وباز کنید او دستور زیر را صادر کنید:
۲۸

# fdisk -l
چیلینننوکس دقننت کنینند .وبننا کلی نودهای ترکیننبی
کها ،وبننرای آمنناده کردنشننان جهننت نصننب آر و
نها او دیس ن و
وبننه پارتیش ن و

 <ALT>+F1وبننننننه اسننننننکریپت نصنننننناب وبازگردینننننند  .از منننننننوی اصننننننلی )تصننننننویر شننننننماره  (۴گزینننننننه
" "Prepare Hard Driveرا انتخاب کنید.
یکنیم:
اوبتدا مراوری مختصر وبر گزینوهها م و

تصویر شماره ۹

Option 1: Auto-Prepare (Erases an ENTIRE hard drive and sets up
)partitions

•

یدهد.
چیلینوکس اختصاص م و
یکند او تمام آن را وبه آر و
این گزینه کل هارد دیسک شما را پاک م و
Option 2: Manually Partition Hard Drives (with cfdisk) - Recommended.

•

نها را وبنرای شنما فراهنم
بهنای فرااوانننی وبنرای ایجناد ،تغیینر او کاورهنای مختلنف وبننر راوی پارتیشن و
این گزینوه انتخا و
چیلینننوکس راوبسننازید وبنداون آنکننه وبننه اطلاعننات
نهای لزم جهت نصنب آر و
یتوانید پارتیش و
یکند .وبا استفاده از آن م و
م و

خود صدموهای اوارد کنید.
and

filesystems

devices,

block

configure

Manually

Option 3:
mountpoints

•

یکننند.
لسیستومها او نقاط اتصال پینندا شننده را وبنرای شننما یلیسننت م و
اگر این گزینوه را انتخاب کنید سیستم یلیست فای و
نهننا را داشننته وباشننید وبننا انتخنناب گزینننه " "Yesوبننه مرحلننه انتخنناب راوش شناسننایی اوارد
اگر شما قصد استفاده از آ و

یشوید .شناسایی توسط  dev، labelاو یا .uuid
م و

Option 4: Rollback last filesystem changes (this will revert your
)last changes

•

نوبندی او یا اتصال وبا
یگرداند .چنانچه در مرحله پارتیش و
این مرحله تغییراتی را که ایجاد کردوهاید وبه حایلت قبل وباز م و
یتوانید از این گزینه استفاده کنید.
مشکلی مواجه شدید او قصد انجام کارها را از نو دارید م و
ن راهنما را مطایلعه نمائید.
تذکر :اگر شما در حال نصب آرچ وبر راوی یک فلش هستید ای و

۲۹

۳-۴-۱ون گزینهون :۱ون آمادهون سازیون خودکارون Option 1: Auto-Prepare
یسازد:
نهای زیر را م و
ک شما را وبه صورت زیر پیکروبندی او پارتیش و
آمادوهسازی خودکار ،دیس آ ِ
•

شفننرض )ایننن اننندازه
یک پارتیشن  ext2وبا نقطه اتصال  /bootوبا اندازه  ۱۰۰مگاوباوبیت وبه صننورت پی و
یتواند وبنا وبه نیاز شما تغییر کند(.
م و

تصویر شماره ۱۰

•

یتواند وبنا وبه نیاز شما تغییر کند(.
پارتیشن  swapوبا اندازه  ۲۵۶مگاوبایت )این اندازه م و

تصویر شماره ۱۱

•

لسیستومهای در دسترس اعبارتند از:
نهای جدا وبرای ریشه او خانه وبا اندازوههای دیلخواه .فای و
پارتیش و

)آزمایشی( ), btrfsآزمایشی( ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, vfat, nilfs2

یکنند.
لسیستم مشاوبه استفاده م و
نهای مروبوط وبه خانه او ریشه از فای و
توجه داشته وباشید هر داوی پارتیش و
یکند.
اوبتدا نصاب از شما در مورد اندازه پارتیشن ریشه سؤال م و

۳۰

تصویر شماره ۱۲

یدهد.
یمانده را وبه پارتیشن مروبوط وبه خانه اختصاص م و
یدهد وبقیه فضای وباق و
سپس وبه شما اطلع م و

تصویر شماره ۱۳

لسیستم جهت استفاده وبرای این داو پارتیشن سؤال خواهد کرد.
در ادامه از شما در مورد نوع فای و

تصویر شماره ۱۴

مستحضر وباشید که انتخاب این گزینه هارد دیسک مورد نظر را وبه صننورت کلننی پنناک خواهنند کننرد .اخطننار داده

شده توسط نصاب را وبا دقت وبررسی نمائید سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

تصویر شماره ۱۵

۳۱

نبندیون هاردون دیسکون )اطلاعاتون اعمومی(
۳-۴-۲ون پارتیش 

نها
 ۳-۴-۲-۱انواع پارتیش ا

یکند کننه وبسننته
نها( را در داخل دیسک شما ایجاد م و
تهای وبوهخصوصی )پارتیش و
نوبندی هارد دیسک ،قسم و
پارتیش و
یشوند او رفتاری مشاوبه دارند.
لسیستومشان وبه صورت یک دیسک وبوهخصوص دیده م و
وبه فای و

سه نوع پارتیشن اوجود دارد:
•

Primary

•

Extended
◦ Logical

یتواند  bootableوباشد .ایننن دسننته
یتواند قاوبلیت راوهاندازی داشته وباشد ،وبه اعبارت دیگر م و
نون  Primaryم و
پارتیش 

نها وبه  ۴اعدد وبر راوی هر دیسک یا حجم  raidمحداود شدوهاند .اگر نیاز وبه وبیش از  ۴پارتیشننن وبننر راوی
از پارتیش و
یتواند وبه شما کمک کند.
یشود م و
نهای  logicalم و
یک دیسک دارید نوع  extendedکه در وبر گیرنده پارتیش و

یشننود.
نهای  logicalم و
نون  Extendedوبه خودی خود قاوبل استفاده نیسننت او فقننط در وبنر گیرنننده پارتیشن و
پارتیش 
یتوانند داشننته وباشنند .تنوجه داشننته وباشننید ایننن
یک هار دیسک تنها یک پارتیشن از نوع گسترده ینا  Extendedم و

یشنود .وبنه اعبنارت دیگنر اگنر شنما قصند سناخت وبینش از ۴
پارتیشن وبه اعنوان یک پارتیشن  Primaryشنناخته م و
یتوانید حداکثر  ۳پارتیشن از نوع  Primaryاو یک پارتیشن از نوع  Extendedحننااوی
پارتیشن را داشته وباشید م و

یخواهید ،داشته وباشید.
هر تعداد پارتیشن  logicalکه م و

نهای  Primaryاز  sda1تننا  sda3سنناخته
نوبندی هنارد دیسننک خننود هسننتید ،پارتیشن و
زمانی که در حننال پارتیشن و

نهای ساخته شده
یکند او وبقیه پارتیش و
یشود .پارتیشن  Extendedیا گسترده هم  sda4را وبرای خود انتخاب م و
م و
یدهند.
در پارتیشن گسترده که از نوع  logicalهستند  sda5او  sda6او  ...را وبه خود اختصاص م و

Swap partition ۳-۴-۲-۲

یشود او وبه هسته اجننازه اسننتفاده آسننان از فضننای دیسننک
پارتیشن  ، Swapوبخشی از حافظه مجازی شما محسوب م و
یتوانند وبر راوی رم قرار گیرند را می دهد.
سخت وبرای اطلاعاتی که نم و

یاش
کهایی از حافظه وبا اندازه یکسان وبه اسم صفحه )(pageاو حافظه فیننزیک و
یاش را وبه وبلو و
یلینوکس حافظه منطق و

یکند.اعملیات  swapفرآیندی اسننت کننه طننی
کهایی وبا اندازه ثاوبت وبه اسم قاب ) (Frameتقسیم وبندی م و
راو وبه وبلو و
یکننند تننا آن قنناب طننی اعملیننات
آن یک قاب از حافظه وبننه فضننای از پیننش تنظیننم شننده هاردیسننک انتقننال پینندا م و

وبازگشتی وبا صفحه جدیدی در حافظه جایگزین شود.مقدار فضای مجازی قاوبل اسننتفاده ،ترکیننبی از اننندازه حننافظه
فیزیکی ) (RAMاو فضای  swapاست.

۳۲

یپردازیم:
مترینون دلیلون swappingون م 
درون زیرون بهون مه 
•

چهننای کمننتر
یتواننند پ و
بهننای آشننغال شنندوهاند هسننته م و
زمانی که سیستم وبه حننافظه احتینناج دارد او تمننام قا و
استفاده شده را وبه فضای  swapانتقال وبدهد تا سیستم وبرناموههایی وبا ایلویت وبالتر را وبرای پردازش

)آ ِن

سریوعتر( وبه حافظه اصلی منتقننل کننند .وبنندین تریننتیب هننر وبرنننامه حننافظه فیزیکننی کمننتری گرفتننه او تعننداد
یتوانند وبه صورت همزمننان اجننرا شننوند او تننوان اعملینناتی او وبهنروهاوری  CPUافزایننش پینندا
نها م و
وبیشتری از آ و

یکند.
م و
•

یشود اغلننب وبسننیار زینناد
چهایی که توسط یک وبرنامه در مرحله راوهاندازی وبه حافظه اصلی منتقل م و
تعداد پ و
نهننا
یگیرننند او در ادامننه اسننتفادوهای از آ و
نهننا فقننط وبننرای راوهاننندازی مننورد اسننتفاده قننرار م و
اسننت او اکننثر آ و

یهننای
چها را وبعد از اجنرا وبننه فضننای  swapوبننرده تننا کننش او رم وبننرای اوراود و
یتواند این پ و
یشود .هسته م و
نم و
جدید استفاده شود.
•

یشود او وبدین ترتیب وبرناموهها سریوعتر
اعملیات  I/Oکمتری جهت وبارگذاری او یا مبادیله هر وبرنامه استفاده م و

اجراء می شوند.

کها خیلننی کننند اعمنل
وبه هر حال  swappingنقاط ضعف خود را هننم دارد .در مقننام مقایسننه وبننا حافظوههننا ،دیسن و

یثانیه .وبه همین اعلت دسترسننی
کها وبا میل و
یشود اویلی سراعت دیس و
یکنند .سراعت حافظه وبا نانو ثانیه اندازوهگیری م و
م و

یتواند دوهها هزاروبار کندتر از دسترسی وبه حافظه اصلی انجام وبپذیرد.
وبه دیسک م و

یشننود .در
گاهی ااوقات  swappingزیاد وبااعث وبه اوجود آمدن یک خطای صننفحه ) (Page Faultدر سیسننتم م و
بها قنرار وبگینرد وبعند از مسننتقر
یراود تا در قا و
چنین شرایطی وبرناموهای که از  swapوبه سمت حافظه اصلی ) (RAMم و
یراود اویلی وبه محننض رسننیدن وبننا پننر
شدن از حافظه فیزیکی خارج شده او وبه سمت حافظه منطقی وبرای تقسیوموبندی م و
بها توسط وبرناموههننای جدینند
یگردد که وبا پر وبودن قا و
یشود او وبه سمت حافظه فیزیکی وباز م و
وبودن صفحات مواجه م و

یشننود .در چنیننن شننرایطی سیسننتم تقل
یراود او این اعمل وبه کننرات تکننرار م و
یشود ،سوس وبه سمت  swapم و
مواجه م و

یها او وبرناموههننای فعننال
یکند که یک فضای خایلی وبرای وبرناموههای اجرا نشده در  swapپیدا کند او همزمان اوراود و
م و
یتواننند چنناره
را در حال اجرا نگه دارد .وبرای رفع این مشکل او پایین آاوردن  PFفقط اضافه کننردن رم وبننه سیسننتم م و

ساز وباشد.
یکننند
کننند م و
نکته :سراعت خوندن دیسننک هننای مکننانیکی اصنل کننند نیسننت!!! اعنناملی کننه ایننن دیسننک هننا راو نُ

یشود.
نهاست که وبرای حرکت هد وبین پلتورها)صفحوههای دیسک( استفاده م و
اهرومهای مکانیکی آ و

یتوانیند وبخشنی از اینن حنافظه را وبنرای اعملینات swapping
اگر شما وبنودجه خریند ینک هنارد  SSDرا دارینند م و
اختصاص داده تا وبا مشکل فوق راو در راو نشوید.

اخطار :همه سیستومها وبهتر است حافظه  swapرا داشته وباشند ،این تکنیک هسته وبرای کومکردن اعملیات  I/Oدر
ی در سیستم را وبا خود وبه همراه می آاورد.
سیستم اعامل است او نبود این حافظه ناپایدار و

یکنننند! دیلیننل ایننن امننر ضننراوری وبننودن
نکته :سیستومهای وبلدرنگ تقریبا هیچگنناه از حننافظه مجننازی اسننتفاده نم و
یتواننند
پردازش وبا حداقل تأخیر در یک زمان از پیش تعیین شده در این سیستومها است) .اوجننود حننافظه  swapم و
۳۳

شها شود(.
وبااعث تاخیرهای طولنی او داور از انتظار در پرداز و
یکنید وبایستی فضننای
تذکر :اگر از قاوبلیت خواب زمستانی )) (suspend-to-disk (hibernateاستفاده م و

یتان وبیشتر وباشد.
پارتیشن  Swapشما  ۱۰تا  ۱۵درصد از حافظه اصل و

 ۳-۴-۲-۳طرح پارتیش ا
ن

یتواننند
ن یک دیسک دارای ترجیحات زیادیست .انتخاب هر کاروبر وبسته وبننه احتیاجننات او اعنناداتش م و
ح پارتیش  ِ
طر  ِ
چیلینوکس در کنار اوینداوز وبه صورت راوهاندازی داوگانه را دارید این راهنما را
متفااوت وباشد .اگر شما قصد نصب آر و

مطایلعه وبفرمائید.

یوباشند:
نهای جدا وبه ترتیب )آ ِن اهمیت( وبه شرح ذیل م و
لسیستم وبرای داشتن پارتیش و
کاندیودهای فای و
•

لسیستومها از ایلویت وبالتری وبرخننوردار اسننت او لزمننه یننک
لسیستم ریشه نسبت وبه وبقیه فای و
) /ریشه( :فای و
سهننای فیزیکننی
لها او مسیورها حتی اگر در دیوای و
لسیستم است .تمام فای و
توزیع گنو/یلینوکس اوجود این فای و

یشننوند .وبننا ایننن ااوصنناف اوجننود هیننچ یننک از مسننیورهای
دیگر هم وباشند در زیر مسیر ریشه ) ( /نمایننان م و
زیرین ریشه وبه خودی خود نسبت وبه خود ریشه ،دارای ارجحیت وبرای داشتن پارتیشن جدا نخواهند وبود.
•

تیلننودر او
جهننای هسننته ، ramdisk ،فایننل پیکروبننندی راوهانننداز یننا وبو و
 :/bootایننن مسننیر شننامل ایمی و
یشود /boot .همچنین اطلاعاتی که قبل از اجرای هسته وباینند اجننرا شننود را
 bootloader stagesم و
یشود.
یدارد .همچنین شامل  master boot sectorsاو  sector map filesنیز م و
در خود نگه م و

یتواند پارتیشن جدایی وبرای خود نداشته وباشنند او وبننه
ل وبرای راوهاندازی سیستم لزم است اما م و
 /bootکام س ً
صورت زیر مجمواعوهای از ریشه اوجود داشته وباشد.
•

ت گوننناگو آ ِ
ن
یهای مروبوط وبه هر کاروبآ ِر سیسننتم ،وبننرای نگوهداری اطلاعننا آ ِ
 : /homeدر وبردارنده زیر دایرکتور و

•

ن کننار از
لهننای مننوقت مانننند  .lckدارننند ایلزامیسننت .ای و
 :/tmpاوجود این مسیر وبرای وبرناموههایی کننه فای و

ی مروبوط وبه کاروبران وبرای وبرناموهها او اوبزارهای مختلف است.
لهای پیکروبند و
شخصی مانند فای و

یکننند او
ایجاد نمونوههای متعدد از فایل مروبوط وبه وبرناموهها تا زمانی که کار وبرنامه تکمیل شود جلننوگیری م و
لهننایی کننه در
ینماید .وبرناموهها هم نباید انتظار داشته وباشننند فای و
در زمان تکمیل کار وبرنامه ،آن را حذف م و

یگیرند وبرای اسننتفادوههای وبعنند نگننه داری شننوند چننرا کننه وبننه صننورت معمننول وبعنند از هننر
این مسیر قرار م و
یهننای آن
لهننای موجننود در ایننن دایرکتننوری او همچنیننن زیننر دایرکتور و
راوهاندازی مجدد سیسننتم ،کلیننه فای و

حذف خواهند شد.
•

 : /varاین مسیر شامل اطلاعات متغییری است؛ جایی وبننرای دایرکتننوری او فایلهننای منندیریتی ،اطلاعننات

یوباشنند /var .وبننه اوجننود آمننده وبننرای اینکننه /usr
کمن ،درخننت  ABSاو ...م و
ش پ و
ک  ِ
مروبوط وبه گزارشات ،شَ
وبتواند وبه صورت فقط خواندنی سوار شود .هننر چیننزی کننه در حننال انجننام اعملیننات سیسننتمی )وبننر خلف

یشود وبایستی در مسیر  /varساکن وباشد.
نصب او نگوهداری نرومافزاری( وبه  /usrاوارد م و

یهننننننای ضننننننراوری وبننننننرای راوهاننننننندازی سیسننننننتم اعبارتننننننند از:
اخطننننننار :در کنننننننار  /bootدایرکتور و
'  '/bin', '/etc', '/libاو ' '/sbinکننه نباینند در پارتیشنننی غیننر از پارتیشننن ریشننه سنناکن شننوند .وبننه
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اعبارت دیگر مسیورهای نام وبرده نبایستی نقطه اتصال جداگانه داشته وباشند.
نها وبا هم اوجننود دارد کننه وبننه قننرار
لسیستومهای جداگانه نسبت وبه مخلوط کردن آ و
چندین مزیت وبرای استفاده از فای و

زیر است:
•

تهای nosuid , nodev
یتوانند در  /etc/fstabوبنه صنور و
لسیسنتم م و
امنیت در دسترسنی :هنر فای و
 noexec , readonlyاو غیره پیکروبندی شود.

•

لسیستم را وبا
یتواند کل فای و
لدار در صورت داشتن مجووزهای لزم م و
پایداری :یک کاروبر او یا وبرنامه مشک و

یتواننند
یشوند م و
لسیستومهای جداگانه نگوهداری م و
لهای حیاتی که در فای و
مشکل مواجه کند .وبرناموهها او فای و
از این خطر مصون وباشند.
•

تهای
لسیستم که درگیر تمام کاورهای سیسنتم اسنت او وبننه صنورت متننااوب توسنط قسنم و
سراعت :یک فای و

لهای تکوهتکه او از هم جدا وباشد کننه در
ل مناسبی وبرای فای و
یتواند مح  ِ
یشود ،م و
مختلف وبر راوی آن نوشته م و
یشنود .یکنی از راوههنای جلنوگیری از وبوجنود آمندن
لکنرد سیسنتم م و
نهنایت وبنااعث کنند شندن سنراعت اعم و

لهای تکوهتکه اوجود فضای لزم در فایل سیستم وبه صننورتی کننه مطمئن شننویم پارتیشننن مننورد نظننر وبننه
فای و

لسیستومهای جدا وباز هم از این خطننر در امننان هسننتند او
یرسد ،است .فای و
مرحله خطر وبرای کمبود فضا نم و

کپارچوهسازی شوند.
یتوانند ی و
هر کدام وبه خووبی م و
•

لسیسننتومهای جنندا در امنیننت کامننل وبننه سننر
لسیستم خننراب شننود وبقیننه فای و
لسیستم :اگر یک فای و
امنیت فای و
خواهند وبرد.

•

لسیستومهای مجزا استفاده شننود
یکه از فای و
لهای وبین سیستومهای مختلف زمان و
تطبیق پذیری :اشتراک فای و

یشود او مننورد
لهایی که در آن نگوهداری م و
یتواند وبا توجه وبه فای و
لسیستوم م و
بتر خواهد وبود .نوع هر فای و
مناس و
استفاده از آن متفااوت وباشد.

نهای مجزا وبرای ریشه ،/var ،خانه او  swapرا داریم:
در این مثال ما قصد ساخت پارتیش و
لسیسننتم
یشود .این موضوع وبایستی در زمننان انتخنناب نننوع فای و
یشماری م و
لهای کوچک وب و
تذکر /var :حااوی فای و
ن جدایی وبرای آن در نظر گرفته شود(.
وبرای آن یلحاظ شود)اگر پارتیش و

 ۳-۴-۲-۴هر پارتیشن چقدر بزرگ باشد؟

وبهترین پاسخ وبه این سؤال وبه احتیاجات فردی هر کس مرتبط است .شاید شما وبخواهید وبه صورت وبسیار ساده یک

پارتیشن وبرای ریشه وبه اعلاوه یک پارتشن وبرای  swapداشننته وباشننید او یننا حتیون فقشطون یشکون پارتیششنون بششرایون ریشششهون 
بدونون swapون داشتهون باشید او یا وبه مانند مثال ما چندین پارتیشن مجزا وبرای نقطوههای اتصال جدا داشته وباشید.
•

لسیستم ریشه در مثال ما حااوی دایرکتوری  /usrکه وبسته وبه نرومافزاورهایی کننه وبننر راوی سیسننتم نصننب
فای و

یشود است .وبا این تفاسیر فضای  ۱۵تا  ۲۰گیگواوبایت وبرای وبیشتر کاروبران وبه اعنوان فضننای
شده حجیم م و
یکند.
ریشه کفایت م و
•

یشود .نگوهداری وبستوههای گرفته
کمن م و
ش پ و
ک  ِ
فایل سیستم  /varشامل دیگر اطلاعات ،درخت  ،ABSاو شَ

یکند .فضای
یتواند مفید وباشد؛ او وبرای ما امکان دانگرید راحت وبستوهها را در صورت یلزاوم فراهم م و
شده م و

کمننن وبواگذشننت زمننان زینناد او
یکند ،وبستوههای داخل مخزن پ و
اشغال شده در  /varوبه مراور افزایش پیدا م و
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نهارا زمانی که وبه وبستوههای اضافی نیازی نداریم پاک کنیم.اگر شننما از یننک
یتوانیم آ و
یشوند او م و
زیادتر م و
یکنید شاید وبهتر وباشد که  /varرا وبر راوی  HDDخود قرار دهید او ریشه ) (/او خانه )/ho
 SSDاستفاده م و
یمنورد وبنر راوی  SSDپیشننگیری کنرده وباشنید.
نهای وب و
 (meرا وبر راوی  SSDسوار کنید تا از خوانندن/نوشننت و

وبرای سیستومهای دسکتاپ اندازه  ۸تا  ۱۲گیگاوبایت وبایستی کافی وباشد .همچنینن وبسننته وبنه نرومافزاورهننایی
گتنر
لسیسننتم نسننبت ًا وبزر و
گتننر وباشند .وبننرای سننراور وبایسننتی اینن فای و
یتواننند وبزر و
یخواهید نصب کنیند م و
که م و

انتخاب شود.
•

یهای کنناروبر در آن قننرار
لهای دانلننود شننده او چننند رسننانوها و
ی است که اطلاعات ،فای و
لسیستم خانه جای و
فای و

لسیسننتم اسننت .وبننه ینناد
گترین فای و
لسیستم وبه طور معمول وبزر و
یگیرد .وبرای یک سیستم دسکتاپ این فای و
م و
داشته وباشید که چنانچه وبخواهید مجدد ًا آرچ نصب کنید تمامی اطلاعات داخل این پارتیشننن در صننورت
فرمت نشدن دست نخورده وباقی خواهد ماند ،ایلبته این امر مستلزم استفاده از خانه وبننر راوی یننک پارتیشننن

مجزاست.
•

شوبیننی نشنده
لسیستومها وبرای مواجه نشدن وبا کمبود فضا او رخنداودهای پی و
 ۲۵درصد فضای اضافوهتر وبه فای و
لها اختصاص دهید.
او همچنین جلوگیری از تکوهتکه شدن فای و

وبا توجه وبه راهنمای فوق وبهتر است که پارتیشن ریشه  ۱۵گیگاوبننایت ،پارتیشننن  /varده گیگواوبننایت swap ،یننک

گیگواوبایت او پارتیشن خانه وبقیه فضای دیسک را وبه خود اختصاص دهد.
فضایون swapون منون چقدرون بایدون بزرگون باشد؟

لهای گنو/یلینوکس وبه فضای  swapوبا وبزرگن ی  ۲تننا
سؤال کلیدی این است که چقدر؟ نسخوههای قدیمی سیستوماعام و

کهننای مبننادیله او ارزان شنندن رم نیننازی وبننه ایننن
 ۳وبراوبر حافظه اصلی احتیاج داشتند اما امراوزه وبا اعوض شدن تکنی و
یشود .وبه جداول زیر وبرای یک حایلت نسبت ًا اعمومی دقت کنید:
مقدار  swapاحساس نم و
Desktop
مقدارون فضایون RAM

مقدارون فضایون SWAP

 ۵۱۲مگاوبایت

 ۱گیگاوبایت

 ۱گیگاوبایت

 ۳گیگاوبایت

 ۲گیگاوبایت

 ۲گیگاوبایت

 ۴گیگاوبایت

 ۴گیگاوبایت

 ۸گیگاوبایت

 ۴گیگاوبایت

 ۱۶گیگاوبایت

 ۸گیگاوبایت

ل فضننایی معننادل نصننف
وبرای سراور هرچقدر فضای  swapکمتر وباشد )او از  SSDاستفاده شود( وبهتر اسننت .معمننو ب ً
یگیرند اویلی توجه داشته وباشید همیشه فضای  swapرا وبررسی کنینند تننا
اندازه حافظه اصلی را وبرای  swapدر نظر م و
در صورت یلزاوم آن را افزایش دهید.
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ایجادون فضایون swap
یشود فضای  swapرا در دیسک ایجاد کرد:
وبه  ۳صورت م و
•

 Swapپارتیشن

•

 Swapفایل

•

 Swapدر USB

ل قصند اینن کنار را ندارینند )وبنه هنر دیلیلنی(
وبهتر است ساخت پارتیشنن در همینن مرحلنه انجنام شنود .امنا گنر فع س ً
یتوانید این پارتیشن را وبه راوش زیر در سیستم وبسازید:
م و
# mkswap /dev/hxz
# swapon /dev/sdXX
وبرای فعال کردن پارتیشن موقع راوهاندازی سیستم طبق راهنمای  fstabاعمل کنید.
Swapون فایل

یتوانیند از ایننن راوش وبننه اعنننوان
اگر هارد دیسک شما پر شننده او جنا وبننرای سنناخت پارتیشنن  swapاوجنود ننندارد م و

یتواند وبعد از ایجاد وبه راحتی حذف یا تغییر اندازه داده شود.
جایگزین استفاده کنید .فایل  swapم و
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512
دستور  ifمحل فایل اوراودی راو مشخص می کنه او دستور  ofمحل فایل خراوجی پس اگه می خننواین فایننل swap
لسیسننتمی اعننوض کنینند)وبننه اعنننوان مثننال وبننرای ذخیننره در  Homeوبننه
جای دیگه وباشه مسیر را وبننه صننورت آدرس فای و

صورت زیر اعمل کنید:

# dd if=/dev/zero of=~/swapfile bs=1M count=512
وبعد از ساخت فایل وبایستی حق دسترسی را وبا دستور  chmodاعوض کنید:
# chmod 600 /swapfile
یکنیم:
وبعد از ساخت فایل وباید فایل راو وبرای استفاده ،قایلبندی کنیم؛ وبرای این کار از دستور  mkswapاستفاده م و
) /PATH/TO/FILEوبراوبر است وبا مسیر فایل (swap
# mkswap /PATH/TO/FILE
یخواهینند در حیننن راوهاننندازی فایننل وبننه صننورت خودکن ار در سیسننتم فعننال شننود خطننوط زیننر را وبننه فایننل
اگننر م و
 /etc/fstabاضافه کنید:
/PATH/TO/FILE swap swap defaults 0 0
یتوانید از دستور  freeاستفاده کنید:
لکرد  swapاو اندازه آن م و
وبرای اطمینان از صحت اعم و
$ free –m
حذفون پارتیشنون swap
دستور زیر را اجراء کنید تا پارتیشن  swapغیرفعال شود:
# swapoff /dev/...

۳۷

ن را از  fstabحذف کنید.
سپس اوراودی آ و
توسط نرومافزارهای پارتیشن وبندی )مثل (…,fdisk,parted,gpartedپارتیشن مروبوطه را حذف کنید.
حذفون فایلون swap

دستور زیر را وبرای غیرفعال کردن پارتیشن  swapتایپ کنید:
# swapoff –a
یتوانید فایل را وبا خیال راحت حذف نمائید:
سپس م و
# rm -rf /swapfile

Swapون درون USB

یتوانیم چندین پارتیشن  swapدر اوسایل مختلف ایجاد کنیم .وبرای اینکار وبه مثال زیر دقت کنید:
ما م و

یتوانینند از هننر اوبننزار
یکنیننم )شننما م و
نوبندی م و
اول فلش را وبا یلیبل  swapتوسننط  fdiskوبننه صننورت  swapپارتیشن و
نوبندی دیگری نظیر  …,gparted ,partedاستفاده کنید(.
پارتیش و

یکنیم او مشخصات پارتیشن  swapجدید را در زیر مشخصات پارتیشن  swapقبلننی وبننه
دوم فایل  fstabراو وباز م و
یتوانیند
شهای ساخت او فعال کنردن  swapکنه قبل پیرامنونش صنحبت شند هنم م و
ینویسیم) :از راو و
صورت زیر م و

استفاده کنید(
UUID=... swap swap defaults,pri=10 0 0
یتوانید از دستور زیر استفاده کنید:
وبرای وبدست آاوردن  UUIDدیوایس م و
# blkid
ن( امکان وبهروهاوری از یننک آدرس منحصننر وبننه فننرد از پارتیشننن را فراهننم
استفاده از  UUIDیا )اعدد یکتای پارتیش و
یکنند).وبیشننترین کنناروبرد  UUIDدر
یکند.توجه داشته وباشید وبا تغییر اندازه یننا تغییننر فرمننت اینن اعنندد نینز تغییننر م و
م و

 raidاست(.

یست.
دیلیل استفاده ما از  UUIDدر اینجا پیشگیری از وبه اوجود آمدن مشکل وبرای پارتیشن  swapاصل و
در انتها وبرای وبررسی صحت تنظیمات دستور زیر را صادر کنید:
# swapon –s

مزایا
•

یتواند مفید
زمانی که حافظه  swapپر شده او حافظه خایلی وبر راوی دیسک سخت اوجود ندارد این راوش م و
وباشد.

•

نتر است.
لها نسبت وبه هارددیسک پایی و
زمان او تأخیر در دسترسی وبه فای و

•

خرید درایوهای  USBوبرای مواقعی که نیاز وبه یک هنارد چنند صند گیگاوبنایتی ندارینند مقنراون وبننه صنرفوهتر

است.
معایب
•

نها تأثیر خواهد گذاشت.
کها چرخه رایت محداودی دارند او اوجود  swapوبر اعمر آ و
فلش دیس و

•

سراعت درگاوههای خارجی کمتر از درگاوههای داخلی است.
۳۸

یکند.
نکته :این راهنما وبرای انواع حافظه مثل درایووهای  SSDنیز وبه خووبی اعمل م و

 ۳-۴-۲-۵بال بردن کارایی Swap

از هسته  ۲.۶وبه وبعد پارامتر جدیدی وبه اسم  swappinessوبه هسته اضافه شده که وبننه منندیر اجننازه وبهبننود وبخشننیدن
یدهد .وبه صورت خلصننه اعنددی وبیننن  ۰تننا  ۱۰۰در فایننل  sysctlوبننااعث وبهبننود
نحوه  swapکردن یلینوکس را م و
یشود.
 swapکردن م و

یشود او مقدار کم وبااعث نگهداری وبیشتر وبرناموهها در حافظه.
اعدد وبالتر منجر وبه  swapشدن صفحوههای وبیشتری م و
یتر
یشود تا از حافظه وبرای کارهننای حیننات و
پها اعدد وبالتر پیشنهاد م و
ل وبرای دسکتا و
)انتخاب وبا شماست اویلی معمو ب ً
استفاده شود(.
چاوقت اعدد  ۱۰۰را انتخاب نکنید ،در این حننایلت حننافظه خیلننی زاود وبننه swap
اخطار بهون کاربرانون دسکتاپ :هی و
یتوانند خراوجیشان را وبه صورت خیلی سریع وبه خراوجی وبفرستند ،در ایننن حننایلت سیسننتم
سرازیر شده او وبرناموهها نم و

کند از وبیننن
یکند پس  cpuزمان وبا ارزشش راو وبه خاطر یه حافظه خیلی نُ
وبرای وبازگشت وبرناموهها وبه حافظه تلش م و
یکند(.
خواهد وبرد )او در نهایت وبهروهاوری کاهش پیدا م و

یتوانید آن را وبه طور موقت وبا دستور زیر تنظیم کنید:
شفرض  swappinessوبر راوی  ۶۰است .شما م و
مقدار پی و
 > /proc/sysctl/swappinessاعدد # echo
وبرای خلص شدن از تنظیم ،خطوط زیر را وبا مقدار دیلخواه در فایل  /etc/sysctl.confقرار دهید:
•

خط یک وبرای فعال یا غیر فعال کردن اعملیات  swapاست ) 0غیر فعال 1-فعال(.

•

یکند.
خط داو مقدار  swappinessرا مشخص م و
#nano /etc/sysctl.conf
vm.swappiness=1
vm.vfs_cache_pressure=50

یتوانید وبه حداکثر وبهروهاوری پردازنده وبرسید.
نکته :وبا تنظیم درست او وبهینه  swapم و

نبندیون دستی
۳-۴-۳ون ون گزینهون :۲ون پارتیش 
ما وبرای این قسمت داو مثال متفااوت را ذکر خواهیم کرد .در مثال ااول وبا یک هارد دیسک خام مواجه هسنتیم کننه
چیلینوکس را وبر راوی سیستمی که دارای
چیلینوکس اختصاص خواهیم داد او در مثال داوم آر و
تمامی فضای آن را وبه آر و

یشننود نصننب خننواهیم کننرد او یکننی از
سننه پارتیشننن  NTFSشننامل سیسننتم اعامننل اوینننداوز در پارتیشننن ااول خننود م و
نهای  NTFSرا پس از حذف وبه آرچ یلینوکس اختصاص خواهیم داد.
پارتیش و
۳۹

 ۳-۴-۳-۱مثال اول :نصب آرچ بر روی دیسک خام

نوبندی
چیلینوکس وبر راوی آن نصب شود(  cfdiskوبرای پارتیش و
وبا انتخاب دیسک مقصد )دیسکی که قرار است آر و

یشود.
دستی وباز م و

تصویر شماره ۱۶

وبا کلیودهای چپ او راست وبیننن گزینوههننای پننایین ) (… , Help, New, Printاو وبننا کلینندهای وبننال او پننایین وبیننن

نهای مختلف جاوبجا شوید.
پارتیش و

ل خایلیست در نتیجه وبرای ساخت ااویلین پارتیشن  Newرا انتخنناب او  Enterرا وبزنینند .در ایننن
فضای دیسک کام س ً

نها گفته شد .در این مثال ما قصد ساخت
ش انواع پارتیش و
نها در وبخ و
یشوید که در وباره آ و
مرحله وبا  ۳گزینه راووبراو م و

چهار پارتیشن از نوع  Primaryاو اختصاص تمام فضای دیسک وبه آرچ یلینوکس را داریم .وبعد از انتخنناب گزینننه
 Primaryوبرنامه در مورد اندازه اینن پارتیشنن از منا سنؤال خواهند کنرد .منا اینن پارتیشنن را وبنرای ریشنه در نظنر

گرفتوهایم پننس پننانزدوههزار مگاوبننایت را وبننرای آن انتخنناب کردیننم .تننوجه داشننته وباشننید کننه اننندازه اوارد کننرده را وبننه
مگاوبایت وبنویسید .در قدم وبعدی وبرنننامه از مننا در مننورد مکننان ایننن پارتیشننن سننؤال خواهنند پرسننید کننه وبننا انتخنناب

یکنیم .وبا کلیودهای چپ او راست گزینننه  Typeرا انتخنناب
 Beginningآن را از ااول دیسک سخت خود ایجاد م و
یدهیم .وبا توجه وبه اینکننه پارتیشننن سنناخته
لسیستم یلینوکس )اعدد  (۸۳تغییر م و
لسیستم ساخته شده وبه فای و
او نوع فای و

یشننود پرچنم  Bootableرا وبنا انتخناب آن او زدن کلینند  Enterوبنر راوی آن
شده در وبردارنننده مسننیر  /bootنیننز م و

یزنیم.
م و

اکنون نووبت وبه ساخت پارتیشن وبرای  /varرسیده است .اوبتدا وبا زدن کلید پایین از راوی پارتیشن مروبوط وبه ریشننه،

یکنیننم او نننوع
یشویم سپس مراحل ساخت را مانند پارتیشن مروبوط وبه ریشه دنبال م و
وبه فضای خایلی دیسک منتقل م و

یکنیم .اننندازه ایننن پارتیشننن
یکنیم اما پرچم  Bootableرا وبرای این پارتیشن انتخاب نم و
آن را نیز  ۸۳انتخاب م و
در مثال ما ده هزار مگاوبایت است.

۴۰

یسازیم .نوع این پارتیشننن وبننا نننوع داو پارتیشننن
در قدم وبعدی پارتیشن مروبوط وبه  swapرا وبا اندازه هزار مگاوبایت م و
قبلی فرق دارد او وبایستی  (Linux swap / Solaris) ۸۲را وبرای آن انتخاب کنیم.

ک سخت است .نننوع ایننن پارتیشننن هننم مانننند ریشننه او
یمانده دیس آ ِ
در انتها نووبت ساخت پارتیشن خانه وبا اندازه وباق و

یوباشد.
 /varاز نوع  ۸۳م و

اکنون  ۴پارتیشن  Primaryساختوهایم او طبیعت ًا جایی وبرای پارتیشن پنجم وبر راوی این دیسک اوجود ندارد او وبننرای
مثال ما هم نیازی وبه اوجود پارتیشن پنجم نخواهد وبود.

 sda1را وبرای ریشه sda2 ،را وبرای ، /varهمچنین  sda3را وبرای  swapاو  sda4را وبرای خانه ایجاد کردوهایم.

تصویر شماره ۱۷

یکنیم.
نها را وبرای اتصال در مرحله وبعدی در گوشوهای یاد داشت م و
نهای ایجاد شده او مقصد آ و
نام پارتیش و
یکنیننم او  Enterرا
یکنیم او وبرای تأیید  yesرا تننایپ م و
وبا زدن کلیودهای چپ او راست گزینه  Writeرا انتخاب م و
یزنیم .متوجه وباشید که انجام این اعمل اطلاعات موجود وبنر راوی دیسننک شننما را وبننا اطلاعنات جدیند وبازنویسننی
م و

یکنیننم .وبننه
یکند .گزینه  Quitرا وبرای خراوج از وبرنامه انتخاب کنید .در ادامه  Doneرا وبننرای تأیینند انتخنناب م و
م و

نها وبراوید.
ل آ و
لسیستومها او نقاط اتصا و
مرحله پیکروبندی دستی فای و

یشنود تمنامی درایوهننای
لهنای  libataاو  PATAم و
تذکر :وبعد از آخرین تغیینرات هسنته یلینننوکس کنه شنامل ماژاو و
نها طبیعی است او جای نگرانی نیست.
یشوند او نمایش اینگونه آ و
 IDE، SATAاو  SCSIوبه اعنوان  sdxشناخته م و

 ۳-۴-۳-۲مثال دوم :نصب آرچ در کنار درایوهای ویندوزی

نوبندی
چیلینوکس وبر راوی آن نصب شود(  cfdiskوبرای پارتیش و
وبا انتخاب دیسک مقصد )دیسکی که قرار است آر و

یشود.
دستی وباز م و

وبا کلیودهای چپ او راست وبیننن گزینوههننای پننایین ) (… , Help, New, Printاو وبننا کلینندهای وبننال او پننایین وبیننن
۴۱

نهای مختلف جاوبجا شوید.
پارتیش و

تصویر شماره ۱۸

نوبار هارد دیسک خیلی نامرتبی داریم .وبر راوی  sda1او  sda2اوینداوز هفت سوار شننده او  sda5او  sda6مروبننوط
ای و
لهایی است که وبر راوی سیستم ذخیره کردوهایم .در این مرحله مننا  sda7را وبننرای نصننب آرچ خننایلی کردوهایننم،
وبه فای و

یکنیم .اوبتدا وبا کلینند پننایین آن را انتخنناب
نهای یلینوکسی کار خود را آغاز م و
پس وبا حذف آن او تبدیل آن وبه پارتیش و

یکنیم تا وبه  Free Spaceیا همان فضنایی
یکنیم او سپس وبا  Deleteظاهر شده آن را از راوی هارد خود پاک م و
م و
خایلی تبدیل شود.

تصویر شماره ۱۹

۴۲

یکنیننم او از  New>Logical>Beginningوبنرای سناخت پارتیشننن
اکنون فضای خایلی وبوجننود آمنده را انتخنناب م و
یکنینم .وبنا انتخنناب  Typeنننوع
یکنیم .اندازه این پارتیشن را پانزدوههزار مگاوبایت انتخاب م و
مروبوط وبه ریشه اقدام م و

یدهیم او پرچم راوهاندازی را وبننا انتخنناب گزینننه  Bootableوبننر راوی آن قننرار
این پارتیشن را ) ۸۳یلینوکس( قرار م و
یدهیم چرا که  /bootدر زیر مجمواعه این پارتیشن قرار خواهد گرفت.
م و

یراویم .مانند پارتیشن مروبوط وبه ریشه از  New>Logical>Beginningیک پارتیشن وبننا
وبه سراغ ساخت  /varم و
یکنیم.
حجم ده هزار مگاوبایت از نوع ) ۸۳یلینوکس( ایجاد م و

در قدم وبعدی  swapرا وبا انتخاب فضای خایلی او از طریق  New>Logical>Beginningوبه اندازه هزار مگاوبایت
یسازیم.
از نوع  (Linux swap / Solaris) ۸۲م و

یمانننده او از نننوع ۸۳
او در نهایت پارتیشن مروبوط وبه خانه را از  New>Logical>Beginningوبه اندازه فضای وباق و

یکنیم.
)یلینوکس( ایجاد م و

 sda7را وبننرای ریشننه sda8 ،را وبننرای ، /varهمچنیننن  sda9را وبننرای  swapاو  sda10را وبننرای خننانه ایجنناد
کردوهایم.

تصویر شماره ۲۰

یکنیم.
نها را وبرای اتصال در مرحله وبعدی در گوشوهای یاد داشت م و
نهای ایجاد شده او مقصد آ و
نام پارتیش و
یکنیننم او  Enterرا
یکنیم او وبرای تأیید  yesرا تننایپ م و
وبا زدن کلیودهای چپ او راست گزینه  Writeرا انتخاب م و
یزنیم .متوجه وباشید که انجام این اعمل اطلاعات موجود وبنر راوی دیسننک شننما را وبننا اطلاعنات جدیند وبازنویسننی
م و

یکنیننم .وبننه
یکند .گزینه  Quitرا وبرای خراوج از وبرنامه انتخاب کنید .در ادامه  Doneرا وبننرای تأیینند انتخنناب م و
م و

نها وبراوید.
ل آ و
لسیستومها او نقاط اتصا و
مرحله پیکروبندی دستی فای و

یشنود تمنامی درایوهننای
لهنای  libataاو  PATAم و
تذکر :وبعد از آخرین تغیینرات هسنته یلینننوکس کنه شنامل ماژاو و
نها طبیعی است او جای نگرانی نیست.
یشوند او نمایش اینگونه آ و
 IDE، SATAاو  SCSIوبه اعنوان  sdxشناخته م و

۴۳

مها)اطلاعاتون اعمومی(
لسیست 
۳-۴-۴ون ساختون فای 
مها
لسیست ا
 ۳-۴-۴-۱انواع فای ا

تهننا،
لسیستم وبه ترجیحات او استفادوههای شخصی هر فرد وبستگی دارد او متغییر اسننت .هننر کنندام مزی و
نوع یک فای و
لسیسننتومهای پشننتیبانی شننده
یهایی مختننص وبننه خننود را دارننند .در اینجننا یننک نگنناه مختصننر وبننر فای و
معایب او اویژگ و

یاندازیم:
م و
•

Second Extended Filesystem

یسیستم قدیمی گنو/یلینوکس .وبسیار پایدار است اما
 :ext2فایل و

یکند .مشکل اعدم پشتیبانی از  journalingزمننانی نمننود
از  journalingاو  barriersپشتیبانی نم و
یکند که سیستم شما دچار سانحه )کرش( شود یا وبه صورت غیر معمول خاموش شود )رفتن وبرق(
پیدا م و

لسیسننتم وبننرای ریشننه او خنانه مناسننب
او ممکن است وبا از دست دادن اطلاعات شما همنراه وباشند .ایننن فای و

نیست اویلی وبه راحتی قاوبل تبدیل وبه  ext3است.
•

لسیسننتم  ext2وبننا قنناوبلیت پشننتیبانی از
 :ext 3 Third Extended Filesystemهمننان فای و
 journalingاو  .write barriersهمانند  ext2وبسیار پایدار او کامل است.

•

 :ext4 Fourth Extended Filesystemسازگار وبا  ext2او  ext3وبننا قنناوبلیت پشننتیبانی از یننک

اگزاوبننایت وبننرای درایووهننا او  ۱۶تراوبننایت وبننرای هننر فایننل .افزایننش محننداودیت  ۳۲۰۰۰زینننر مسننیر

کپارچوهسازی آنلین.
) (subdirectoryدر  ext3وبه  ۶۴۰۰۰زیر مسیر .قاوبلیت ی و
•

 : ReiserFS (V3) Hans Reiser's high-performance journaling FSاز متد وبسیار

یکننند ReiserFS .وبسننیار
جذاوبی وبرای کار وبر راوی دادوهها وبر مبنای ایلگوریتم خلق او نا منظم اسننتفاده م و
لهای کوچک سر کار داشته وباشننید ReiserFS .در
یکه وبا تعداد زیادی از فای و
سریوع است مخصوص ًا زمان و

بوبندی ) (formattingهم وبسیار سریع است اما نسبت ًا وبرای اتصال ) (mountingکند است .کام س ً
ل
قایل و
یشود .وبه طور کلی گزینه مناسبی
یوباشد ReiserFS (V3) .در حال حاضر توسعه داده نم و
وبایلغ او پایدار م و

یوباشد.
وبرای  /varم و
•

یکرد.
لسیستم که از  journalingپشتیبانی م و
 :JFS IBM's Journaled FileSystemااویلین فای و
یگرفننت JFS.در
لها در  IBM AIX® OSمورد استفاده قرار م و
 JFSقبل از اینکه وبه گنو/یلینوکس وبیاید سا و
یکننند .همچنیننن در زمینننه
لسیستومهای گنو/یلینوکس استفاده م و
حال حاضر از حداقل مناوبع  CPUدر وبین فای و

لسیسننتم( وبسننیار سنریع
بوبننندی ) ،(formattingاتصنال ) (mountingاو ) fsckچننک کننردن فای و
قایل و
نوبننآ ِد اوراودی او
لکننرد وبسننیار خننووبی دارد وبوهخصننوص در اتصننال وبننا زما و
لسیسننتم اعم و
است .در کننل ایننن فای و

یشود اویلی وبسیار وبایلغ او پایدار است .اطلاعات وبیشننتر
خراوجی JFS .مانند  extیا  ReiserFSپشتیبانی نم و
را در اینجا مشاهده نمائید.

•

 :XFSیک فایل سیستم دیگر وبا قنناوبلیت پشننتیبانی از  journalingکننه توسننط Silicon Graphics
لسیسننتومهای
لهننا او فای و
وبرای  IRIX OSتوسعه داده شده او وبه گنو/یلینوکس وبرده شده اسننت XFS.وبننرای فای و
شهننا انجننام شننده
بوبندی او اتصال سننراعت وبننالیی دارد .در آزمای و
وبزرگ وبسیار سریع است .همچنین در قایل و

لسیسننتم وبننایلغ
لهای کوچک کندتر اعمل کرده اسننت .ایننن فای و
لسیستومهای دیگر در مورد فای و
نسبت وبه فای و
۴۴

کپارچوهسازی آنلین را دارد.
قاوبلیت ی و
•

لها.
لسیستم  Fatوبا پشتیبانی از ناومهای وبزرگ وبرای فای و
 :vfatفای و

•

یهننای
یشننود کننه وبننا اصنول جدینند او اویژگ و
لسیستم وبنا نننام " "Better FSنینز شننناخته م و
 :Btrfsاین فای و
قدرتمنننند شنننبیه  ZFSارائه شنننده اسنننت کنننه شنننامل snapshotهنننا multi-disk striping ،او

یتواننند
نگیری اضننافیchecksum ،هننا ،فشردوهسننازی راوی هننوا )کننه م و
 ،mirroringهمچنیننن پشننتیبا و

یشود .در ژانننویه  ۲۰۱۱هنننوز ایننن
یهای دیگر م و
لکرد او صرفوهجویی در فضا را وبهبود وببخشد( او اویژگ و
اعم و
لسیستم ناپایدار معرفی شده اما وبه صورت آزمایشی اوارد خطوط اصلی هسننته
لسیستم وبه اعنوان یک فای و
فای و

لسیسننتم وبنه
سهنا خواهند وبنود .اکننون اینن فای و
لسیستم وبعنندی یلینوک و
یرسد  Btrfsفای و
شده است .وبه نظر م و
یشود.
لسیستم پارتیشن ریشه توسط نصاب توزیوعهای وبزرگ گنو/یلینوکس پیشنهاد م و
اعنوان فای و

•

لسیسننتم دیگننر وبنرای یلیننوکس کننه توسننط  NTTتوسننعه داده شننده او تحننت مجننوز GPL
 :Nilfs2یک فای و
یوباشد.
لسیستم  log-structuredم و
یوباشد NILFS .یک فای و
م و

لسیستم ایجنناد شننود قاوبننل
اخطار Btrfs :هنوز اوبزاری وبرای چک کردن ندارد وبناوبراین هر گونه خراوبی که در فای و
تعمیر نیست.

 JFSاو  XFSتوسط اوبزاورهای مروبوط وبه دیسک مانند  gpartedیا  parted magicقاوبل تغییر نیستند.

 ۳-۴-۴-۱یک نوشته در مورد journaling

یشنند سیسننتومفایل ext2
یآمد او وبااعث هنگ کردن آن م و
وبه اواسطه مشکلت غیر مترقبوهای که وبرای سیستم وبوجود م و

یداد .وبننا آمنندن  ext3او اضننافه شنندن
یکننرد او ایننن اوقننت زیننادی را هنندر م و
وباینند وبرنننامه  e2fckرا منندااوم کنننترل م و
)(journalingرکوردینگ)ذخیروهسازی( این مشکل وبالخره حل شد.
لسیستومهایی ) fault-resilientانعطاف پذیر(هستند که اوقایع را قبل از
لسیستومهای  journalingفای و
فای و
یکنننند تننا از خراوبننی اطلاعننات در هنگننام هنر حننادثوهای
لسیستم ااعمال شود در یننک فایننل درج م و
اینکه وبر راوی فای و

یکنند.
لسیستومها از نظر تکنیکی شبیه وبه هم اعمل نم و
جلوگیری کنند .تمام این فای و

تهای
وبه طور خاص تنها  ext3و  ext4شیوه  data orderedرا پیشنهاد می دهند )وبه طور پیش فرض )حایل و

کها در سننراعت وبنا هنم
دیگری نظیر  write back dataاو  journal dataنیز اوجود دارد )همه این تکنی و
رقاوبت دارند(.
یکنیم توضیح مختصری راجع وبه هر کدام از این  ۳راوش وبیان کنیم:
در زیر سعی م و
•

لسیسننتم اصنلی نوشنته
data=ordered modeون  در این تکنیک تمنامی اطلاعنات  journalداخنل فای و
یشوند .این کار
کهایی وبه طور منطقی تقسیم او گراووهوبندی م و
یشود او فرادادوهها قبل از ذخیره سازی وبه وبلو و
م و

وبااعث کاهش  I/Oدر دیسک خواهد شد .این راوش وبرای اکثر کاروبرها وبه صورت منطقی مناسب است.
•

نها وبا
نها خوانده شده او فرادادگ ٔوه تمام آ و
کها او پارتیش و
 data=journal modeدر این تکنیک همه دیس و
یشوند؛ این کننار وبننه
لسیستم اصلی سپرده م و
لها وبه فای و
یشود .سپس همه فای و
هم وبرای ذخیروهسازی فرستاده م و
لکننرد
یشننود اویلننی وبننا ایننن همننه اعم و
خاطر داو وبار نوشتن اطلاعننات وبننا حجننم وبننال وبننااعث کنناهش کننارایی م و

۴۵

نهای زیننادی دارنند
ل این راوش وبرای کناروبرانی کننه هنارد ینا پارتیشن و
یوبخشد).معمو ب ً
لسیستم را وبهبود م و
فای و
نتر است(
مناسب او ام و
•

یپذیرد ،در
 data=write back modeدر این راوش  journalکردن اطلاعات وبه طور کامل انجام نم و

لسیسنتومهای XFC, JFS, Reiser FS
حقیقت این راوش ماننند  journalکنردن اطلاعنات در فای و
یتواننند وبننااعث خننراب شنندن
یشننود( .ایننن راوش م و
یشود )فقط فرادادوه وبداون هیچ تغییری ذخیننره م و
انجام م و
نهای وبننزرگ شننود؛ ایننن راوش وبننرای
اطلاعننات جدینند در هنگننام اوقننوع اتفاقننات غیرمننترقبه در پارتیش ن و

یشود.
لکرد آن م و
نهایی وبا حجم کم وبسیار مناسب است او وبااعث وبهبود اعم و
پارتیش و

نحوهون فعالون کردنون journaling
تها داو راه مختلف اوجود دارد:
وبرای فعال کردن هر کدام از این حایل و
۱و( در حایلت ااول ،وبایستی فایل  fstabرا اویرایش کنید:
# nano /etc/fstab
><dump> <pass

…

<dir> <type> data=ordered or

><file system

نکته :اگر قصد فعال کردن  journalingوبرای پارتیشن ریشه را دارید وبایستی خطننوط مننورد نظننر را وبننه اعنننوان
یک پارامتر در تنظیمات راوهانداز ) (Bootloaderاوارد کنید.
لسیسننتم
شفننرض در وبلننوک اصننلی فای و
 (۲در راوش داوم شننما از  tune2fsوبننرای تعریننف کننردن تنظیننم اتصننال پی و
وبایستی استفاده کنید:

# tune2fs -O has_journal -o journal_data /dev/hdXY
وبه یاد داشته وباشید که راوش داوم ممکن است وبرای هستوههای قدیمی اعمل نکند .وبننه طننور خنناص کرنننل  ۲.۴.۲۰او

لتر از آن وبا این تنظیمات وبلوک اصلی مشکل خواهند داشت.
قب و

یتان گل کرده ممکن است وبخواهید اندازه  journalرا دستکاری کنید )این کار پیشنننها
اگر هم حس ماجراجوی و
لکنرد
گتنر ممکنن اسنت اعم و
یدهیند( ،چنون ینک  journalوبزر و
یشود مگر اینکه وبدانید که چه کاری انجنام م و
نم و

وبهتری را در وبرخی موارد داشته وباشد.
یشود قبل انجام این کار حتما  man tune2fsرا مطایلعه
اخطار :این کار وبااعث ناپایداری در وبرخی سیستومها م و

یشود.
یتر شدن وبازیاوبی م و
نمائید.همچنین وبه یاد داشته وباشید فضای وبیشتر وبااعث طولن و
یتوانید از فرمان زیر استفاده کنید ) SIZEمتغیر ماست(.
نکار م و
وبرای ای و

# tune2fs -J size=$SIZE /dev/hdXY

۴۶

نها
لون آ 
مهاون وون نقاطون اتصا 
لسیست 
۳-۴-۵ون پیکربندیون دستیون فای 
شتر در مثال یک  sda1را وبننرای ریشننه sda2 ،را
هر پارتیشن وبرای نقطه اتصال خایلی در نظر گرفته شده است .پی و
وبرای ، /varهمچنین  sda3را وبرای  swapاو  sda4را وبرای خانه ایجاد کردوهایم.

یراویم.
نها وبه نقاط مورد نظر م و
وبا انتخاب  Manually configure block devicesوبه سراغ اتصال پارتیش و

تصویر شماره ۲۱

در اینجا وبایستی یکی از سه راوش وبرای اتصال را انتخاب کنید dev.یا  labelاوینا  .uuidراوش ااول هنر پارتیشن و
ن

یکند او راوش داوم وبه  labelهر پارتیشننن او راوش سننوم وبننه
را توسط اسم آن در  /dev/وبه مسیر تعیین شده متصل م و

یشنوند راوش uuid
نام یکتای هنر پارتیشنن .وبنرای سیسننتومهایی کنه اوسنایل مختلنف ذخیروهسنازی وبنه آن متصنل م و
یآید چون در این حایلت دیگر نام یکتای پارتیشن مد نظر است او قرار گرفتن آن در هننارد
وبهترین راوش وبه حساب م و

یتواند در راونند راوهاننندازی سیسنتم خللنی اوارد کننند .وبننرای وبدسننت
سها نم و
ااول او یا داوم او جاوبجا شدن ایلویت دیوای و

کتای هر پارتیشن دستور  blkidرا وبا مجوز ریشه اجرا کنید.
آاوردن اعدد ی و
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یکنیم .حرف  Nجلننوی آدرس هننر پارتیشننن نشننان دهنننده اعنندم اتصننال آن
ما در این مثال از راوش  uuidاستفاده م و
پارتیشن وبه نقطه خاصی است)تصویر شماره .(۲۳

۴۷

تصویر شماره ۲۳

یگزینیم.
یکنیم .در ادامه  Yesرا وبرای داووباره سازی پارتیشن وبر م و
 /dev/sda1را وبرای اتصال وبه ریشه انتخاب م و
یکند او پارتیشننن را مجنندد
کسازی م و
اخطار :انتخاب  Yesدر این مرحله اطلاعات داخل پارتیشن مورد نظر را پا و
ن خنانه را دسننت نخنورده
یکننند یلننذا در نصننب مجنندد چنننانچه اطلاعننات داخننل پارتیشن  ِ
بوبندی ) ( Formatم و
قایل و

یخواهید وبایستی در این مرحله وبرای پارتیشن خانه ،گزینه  Noرا انتخاب کنید او در مرحله وبعد مطمئن شوید کننه
م و
یکنید.
ی خانه را انتخاب م و
ن جار آ ِ
لسیستم پارتیش  ِ
لسیستم مطاوبق وبا فای و
فای و
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لسیستم مورد نظر خود را انتخاب کنید .چننانچه در مرحلنه قبنل  Noرا انتخناب کردوهایند مطمئن
در مرحله وبعد فای و
یکنینند در غیننر ایننن صننورت وبننه مرحلننه قبننل وبنناز گردینند او  Yesرا وبننرای
لسیستم صحیح را انتخنناب م و
شوید که فای و

بوبندی مجدد انتخاب کنید.
قایل و

۴۸
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یکنیم.
در این مرحله وبایستی نقطه اتصال را مشخص کنید .در اینجا ما  sda1را وبه ریشه ) (/متصل م و
یکنیم ) sda2وبه /var
نهای دیگر را وبه مسیر های خود متصل م و
داو گام وبعدی اختیاریست .وبه همین شیوه پارتیش و

یکنیم Swap .وبه
ب وبستوهها انتخاب م و
او  sda4وبه خانه( او در نهایت  Doneرا وبرای رفتن وبه منوی اصلی او انجام نص آ ِ
نها
یکند اویلی اعملیننات را مانننند وبقیننه پارتیشن و
یشود او سیستوماعامل وبه خودی خود آن را شناسایی م و
مسیری متصل نم و

یدهیم.
انجام م و
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یکننند کننه
یدهنند او گوشننزد م و
چنانچه وبرای  /bootپارتیشن جدا در نظر نگرفته وباشید نصاب وبه شما یک اخطننار م و

وبرای مسیر فوق پارتیشن جدایی در نظر گرفته نشده است .وبنا انتخناب  ignoreاینن اخطنار را نادینده گرفتنه او وبنه

یراویم.
مرحله وبعد م و
۴۹
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یشویم.
وبا انتخاب  Return to main menuوبه منوی اصلی وبرای ادامه نصب وبازگردانده م و

 ۳-۵انتخاب بستاهها
یشننوند او وبننه  baseاو base-devel
تمام وبستوههایی که در نصب اوجود دارند وبسننتوههای مروبننوط وبننه مخننزن  coreم و
نها از اینجا قاوبل دسترسی است.
تقسیم شدوهاند .اطلاعات وبستوهها او توضیحات مختصر آ و

وبا انتخاب  Select Packagesاز منوی اصلی وبا پیغام نصاب مبنننی وبننر سننه مننرحلوهای شنندن ایننن قسننمت راووبننراو
خواهید شد.
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یکنیم.
یگوید که اوبتدا وبایستی راوهانداز را انتخاب کنید که ما  Grubرا انتخاب م و
نصاب وبه شما م و

۵۰
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در ادامه وباید گراوه وبستوههای مورد نظرمان را انتخاب کنیم که ما  baseاو  base-develرا انتخاب کردیم.
یتوانید وبا استفاده از دکمه  Spaceگراووههننا را
شفرض انتخاب شدوهاند .شما م و
تذکر :وبستوههای  baseوبه صورت پی و
انتخاب او یا از انتخاب خارج کنید.
•

 :Baseاین گراوه شامل تعدادی از وبستوههای موجود در مخزن  coreکه یک محینط پنایوهای او مینیمنال را

چکنندام از وبسننتوههای آن را از
یشود .همیشه این گننراوه را انتخنناب کنینند او هی و
نها فراهم کرد ،م و
یتوان وبا آ و
م و

حایلت انتخاب خارج نکنید.
•

یشننود .مانننند  makeاو
یتر موجننود در مخننزن  coreم و
 :Base-develایننن گننراوه شننامل اوبزاورهننای اضنناف و
 . automakeوبیشتر تازوهکارها وبایستی وبسننتوههای موجنود در ایننن گنراوه را انتخنناب او نصنب کننند زیننرا وبنه
نها احتیاج خواهند داشت.
احتمال فرااوان در آینده وبه آ و
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یشوید که وبننه شننما اجننازه
وبعد از انتخاب دستوهای وبستوهها شما وبا یلیست کاملی از وبستوههای در شرف نصب مواجه م و
یتوانید وبستوههای مورد نظرتان را انتخاب یا از حایلت انتخاب خننارج
یدهد .وبا دکمه  Spaceم و
انتخاب وبیشتری را م و

کنید.

۵۱
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یکنید وبه یاد داشته وباشید که وبستوههای wireless_tools
تذکر :اگر شما از قاوبلیت اتصال وبه اوایریلس استفاده م و

تافزار خاص احتینناج دارننند .اگننر شننما از
طهای اوایریلس وبه  ndiswrapperاو یا سف و
را نصب کنید .وبرخی از راوب و
یکنینند وبایسننتی وبسننته  wpa_supplicantرا نصننب کنینند .صننفحه تنظیمننات
حننایلت رمزنگنناری  WPAاسننتفاده م و

ستان کمک خواهد کرد .همچنیننن تننوجه داشننته وباشننید کننه
اوایریلس وبه شما در انتخاب درست وبستوهها وبرای اوایریل و
یکند.
یکنید ،این وبرنامه وبه شما در تنظیم یک اتصال شبکه کمک فراوانی م و
 netcfgرا نصب م و
نوبار نووبت نصب وبستوههای انتخاب شده است.
یشوید .ای و
وبعد از انتخاب وبستوهها وبه منوی اصلی وباز گرداننده م و

 ۳-۶نصب بستاهها
 Install Packagesوبستوههای انتخاب شده را وبر راوی سیستم شما نصب خواهد کرد  .اگر شما مناوبع محلی CD

یا  USBرا وبرای نصب وبستوهها انتخاب کرده وباشید ،نسخه موجود در همان مننناوبع وبننرای شننما نصننب خواهنند شنند در

غیر است صورت اگر مناوبع راه داور ) (remote sourcesرا انتخاب کرده وباشید آخرین نسخه وبستوههای انتخاوبی

یشود.
کمن نصب م و
از اینترنت دانلود او توسط پ و

۵۲

تصویر شماره ۳۲

کمن اواقع در مسننیر /va
یشود که تمایل وبه نگوهداری وبستوهها در مخزن پ و
بها از شما سؤال م و
تذکر :در وبرخی نصا و
یتوانینند
 rدارید که در صورت انتخاب  yesوبا داشتن وبستوهها وبه راحننتی در صننورت مننواجه وبننا مشننکل در آینننده م و
یشننود )شننما وبننا
وبستوهها را وبه نسخوههای قبلی )موجود در انبار( دانگرید کنید در نننتیجه انجننام ایننن کننار توصننیه م و

یتوانید وبستوهها را هر زمان که وبخواهید از انبار پاک کنید(.
کمن م و
استفاده از مدیر وبسته قدرتمنآ ِد پ و

 ۳-۷پیکربندی سیستم
نکته :این مرحله از نصب وبسیار مهم او تأثیر گذر است وبناوبراین وبا دقت تمامی مراحل آن را دنبال کنید.
چیلینوکس را
لهای اصلی پیکر وبندی سیستم آر و
در این گام از نصب ) (Configure the systemشما وباید فای و
پیکروبندی کنید.

یشوید.
لهای اصلی وبرای پیکروبندی سیستم مواجه م و
در اینجا شما وبا یلیستی ،شامل فای و

۵۳

تصویر شماره ۳۳

لهای پیکروبندی را وبنناز
لها اهمیت خاص او اویژوهای دارد .شما وبایستی حداقل تمام فای و
تذکر :در اینجا اویرایش فای و

یکند .یه خطای وبسیار معمول رد شدن
نها را ایجاد م و
لها توسط شما آ و
کنید .اسکریپت نصاب وبعد از وباز شدن فای و
از این مرحله است.

یتواندون کمیون کارهاون راون خودکارون انجامون دهد
۳-۷-۱ون آیاون نصابون م 
یگیرد .از آنجا که نسخوههای اخیر هسته او
مخفی کردن راوند پیکروبندی سیستم مستقیم ًا راو در راوی راهون آرچ قرار م و
لهای پیکروبندی مروبننوط را
یشوند ،آرچ تمام فای و
تافزاریاب پشتیبانی اعایلی او پیکروبندی خودکار را شامل م و
اوبزار سخ و

کتر وباشد .وبه هر حال شننما وبایسننتی
فسازی او کنترل مناوب ِع سیستم نزدی و
یدهد تا وبه هدف شفا و
در حین نصب ارائه م و
لها پشت سر وبگذارید .شما در این مرحله وبا راوش ساده پیکروبندی سیستم آرچ آشنا
ن فای و
این مرحله را وبا اویرایش ای و

یشود.
یشوید او وبا ساختار پایوهای آن وبیشتر آشنا م و
م و

ما وبرای اویرایش  nanoرا در مرحله قبل انتخاب کردیم .وبه یاد داشته وباشید خطوطی که کامنت شنندوهاند او اعلمننت

یشوند او تنهنا وبنرای آ گنناهی شننما او یننا غینر فعنال کننردن یننک اعمنل منورد
نها اوجود دارد خوانده نم و
 #در اوبتدای آ و
یگیرند.
استفاده قرار م و

۳-۷-۲ون /etc/rc.conf
یکند .همین یننک فایننل شننامل
چیلینوکس از  /etc/rc.confوبه اعنوان فایل اصلی پیکروبندی سیستم استفاده م و
آر و
یشود .اسم این فایل دلیلت وبر اوظیفه
طیف اوسیعی از اطلاعات پیکروبندی او اصلی سیستم در هنگام شراوع وبه کار م و

یشود.
این فایل دارد .همچنین شامل تنظیمات وبرای وبه کار گیری * /etc/rcم و
۵۴

یشود کننه وبننه ترتیننب وبننه
تهای زیر م و
یشود .این فایل شامل قسم و
وبعد از انتخاب این فایل  nanoوبرای اویرایش وباز م و
یپردازیم.
نها م و
آ و

 ۳-۷-۲-۱قسمت LOCALIZATION

LOCALE
یتوانید محل سیستم را که توسط تمامی اوبزاورها او وبرناموههای  i18n-awareمورد
در اینجا شما م و

یتوانید وبا اجرای دستور  locale -aدر یننک کنسننول
یگیرد تعیین کنید .شما م و
استفاده قرار م و
لهننای در دسننترس را وبدسننت وبیااورینند .ایننن تنظیمننات وبننه صننورت
مجننازی دیگننر یلیسننتی از مح و

شفرض وبر راوی زوبان انگلیسی آمریکایی تنظیم شده است .وبه هرحال اگر شما تجروبه مشننکلتی
پی و
نهنا وبنا مروبنع منواجه شندوهاید وبهنتر اسنت
مانند نمایش داده نشدن وبرخنی کارکترهنا او جنایگزینی آ و

" "en_US.utf8را جایگزین " "en_USکنید.
DAEMON_LOCALE

تنظیمات این مرحله اواضننح اسننت Yes .وبننرای اسننتفاده از  daemon localeاو  noوبننرای اعنندم

استفاده از آن است .در صورت انتخاب  yesمتغیر محیطی  $LOCALEوبه اعنوان مقنندار locale
یشود در غیر این صورت از  C localeاستفاده خواهد کرد.
در نظر گرفته م و
HARDWARECLOCK
زمانی که  HARDWARECLOCKدر حایلت  UTCوباشد ،زمان ،در راوهاندازی او خاموش کردن سیسننتم
یشود ،در مورد  local timeهم اوضع وبه همین مننوال اسننت .وبخنش تنظیننم سننااعت را
ذخیره م و

وببینید.
TIMEZONE

انواع منطقوههای زمانی در  /usr/share/zoneinfo/در دسترس قرار دارند.
KEYMAP
keymapهای موجود در  /usr/share/kbd/keymapsقرار دارند .توجه داشته وباشید که ایننن
تنظیمات فقط وبرای TTYهای شما معتبر است نه وبرای هر مدیر پنجره او یا .X
CONSOLEFONT
نهنننننننا در
تهنننننننای کنسنننننننول هسنننننننتید آ و
اگنننننننر شنننننننما مجبنننننننور وبنننننننه تعنننننننویض فون و
شفرض این گزینه)خایلی( امن اسننت پننس
 /usr/share/kbd/consolefonts/ساکنند .پی و
یکنید مطمئن شوید.
وبهتر است متغیر خاصی جلوی آن قرار ندهید مگر اینکه از کاری که م و

CONSOLEMAP
این قسمت نقشه کنسول را وبرای وبننارگزاری وبننا وبرنننامه  setfontدر راوهاننندازی سیسننتم مشننخص

یکند .نقشوههای در دسترس در مسیر  /usr/share/kbd/consoletransوبنرای زمننانی کننه
م و
شفرض این گزینه)خایلی( امن اسننت پننس وبهننتر اسننت متغیننر
نها نیاز دارید موجود است .پی و
وبه آ و
۵۵

یکنید مطمئن شوید.
خاصی جلوی آن قرار ندهید مگر اینکه از کاری که م و
USECOLOR
گهننای مختلنف را داشننته وباشنید
یخواهید در کنسنول رن و
اگر شما یک نمایشگر رنگی دارید او م و

 yesرا وبرای این قسمت انتخاب کنید.
مثایلی از قسمت :LOCALIZATION

"LOCALE="en_US.utf8
"DAEMON_LOCALE="no
"HARDWARECLOCK="UTC
"TIMEZONE="US/Eastern
"KEYMAP="us
=CONSOLEFONT
=CONSOLEMAP
"USECOLOR="yes

تافزار HARDWARE
 ۳-۷-۲-۲قسمت سخ ا

MODULES
یدانید ماژاول مهمی از قلم افتاده در این قسمت اضافه کنید .وبننرای مثننال
لهای لزم را اگر م و
ماژاو و
یکنیند وبایسنتی  loopرا اضنافه کنیند .تنوجه
لسیستم  loopbackاسنتفاده م و
اگر شما از یک فای و

یشوند وبننناوبراین وبننه ننندرت
لهای لزم توسط  udevوبارگزاری م و
داشته وباشید وبه صورت اعادی ماژاو و
یشود.
نیاز وبه اضافه کردن ماژاویلی در این قسمت پیدا م و

مثایلی از قسمت :HARDWARE
# Scan hardware and load required modules at boot
)(=MODULES

 ۳-۷-۲-۳قسمت شبکه NETWORKING

HOSTNAME
یکننند.
 hostnameرا وبه نام دیلخواه خود تغییر دهید .این قسننمت ننام کننامپیوتر شننما را تعیینن م و
یگیرد.
یدهید در  /etc/hostsقرار م و
هرچیزی که در اینجا قرار م و
مثایلی از قسمت :NETWORKING
"HOSTNAME="arch
Interface

۵۶

یخواهید وبنرای اتصنال وبنه شنبکه محلنی خنود اسنتفاده کنیند را در اینجنا
راوبط  ethernetکه م و
مشخص کنید.
address
یپی استاتیک ) (static IPوبرای کامپیوتر خود استفاده کنید ،آن را
یخواهید از یک آ و
اگر م و
در این قسمت قرار دهید .وبرای  DHCPاین قسمت را خایلی وبگذارید.
Netmask
یخواهینند از یننک netmask
یوباشد .اگر م و
شفرض  255.255.255.0م و
اختیاری .وبه صورت پی و
خاص استفاده کنید در اینجا آن را مشخص کنید .وبرای  DHCPاین قسمت را خایلی وبگذارید.
Broadcast
اختیاری .اگننر شنما قصند اسننتفاده از یننک آدرس خناص  broadcastرا دارینند در اینجننا آن را
مشخص کنید .وبرای  DHCPاین قسمت را خایلی وبگذارید.
Gateway
یپننی
یکنینند آدرس آ و
یپننی اسننتاتیک ) (static IPدر  addressاسننتفاده م و
اگننر شننما یننک آ و
شفننرض را در اینجننا اوارد کنینند )وبننه اعنننوان مثننال مننودم/راوتننر( .وبننرای  DHCPایننن
 gatewayپی و
قسمت را خایلی وبگذارید.

NETWORK_PERSIST
یکننند .ایننن گزینننه زمننانی احتینناج
تنظیم این گزینوه وبر راوی  yesاز خنناموش شنندن شننبکه پننرش م و
یشود که دیوایس ریشه شما وبر راوی  NFSاست.
م و

NETWORKS
یسننت او تنهننا زمننانی کننه از وبسننته  netcfgوبننا وبسننته اختینناری
 NETWORKSیننک تنظیننم اختیار و
یتواننند فعننال وباشنند NETWORKS .نمایوههننای  netcfgرا در زمننان
یکنینند م و
 dialogاسننتفاده م و
یهننای خنناص او حننرفوهای شننبکه احتینناج
یکند .این تنظیمات زمانی که وبننه اویژگ و
راوهاندازی فعال م و

دارید وبسیار مفید خواهد وبود ،مانند پیکروبندی شبکوههای چندگانه.
یپی استاتیک :Static IP
مثایلی وبا آ و

HOSTNAME=arch
interface=eth0
address=192.168.1.100
netmask=255.255.255.0
broadcast=192.168.1.255
gateway=192.168.1.1
)#NETWORKS=(main
یپی دینامیک)=پویا():(DHCP
مثایلی وبا آ و
HOSTNAME=arch
interface=eth0
=address
=netmask
۵۷

=broadcast
=gateway
)#NETWORKS=(main
یکنینند وبایسننتی تغییننرات لزم را در
یپی ایسننتا ) (static IPاسننتفاده م و
توجهون داشتهون باشیدون زمانی که از یک آ و

فایل  /etc/resolv.confوبرای مشخص کردن DNS Serverها ااعمال کنید .قسمت /etc/resolv.conf
ش راو مطایلعه نمائید.
را در راهنمای پی  ِ
یشود او همچنین نیازمند تنظیننم منندیر
تذکر :اتصال وبه شبکه اوایریلس وبه صورت مستقیم نیازمند چند مرحله دیگر م و

یوباشد .این صفحه را وبرای اطلاعات وبیشتر مطایلعه نمائید.
شبکه مانند  netcfgیا  wicdم و

یکنید ) (jumbo framesاین صفحه را مشاهده کنید.
نکته :اگر شما از یک  MTUغیر استاندارد استفاده م و

 ۳-۷-۲-۴قسمت DAEMONS

یتوانند در هنگنام راوهانندازی اجنرا شنوند را
تهایی که در  /etc/rc.d/قرار دارند او م و
این ردیف ،یلیست اسکریپ و

یکند وبه اعبارت دیگر وبا اجننرای وبرنننامه در پننس
یشود .این قسمت از مقدار دهی غیر همزمان نیز پشتیبانی م و
شامل م و

زمینه راوهاندازی سریوعتری را وبه همراه خواهد داشت:
)DAEMONS=(network @syslog-ng netfs @crond
•

یشود.
اگر نام یک اسکریپت وبا اعلمت وبنگ )!( شراوع شود اجرا نم و

•

سزمینننه اجننرا خواهنند شنند او در زمننان راوهاننندازی ،سیسننتم
اگر اسکریپت وبا یک شَات )@ ( آغنناز شننود در پ و
یکند او منتظر
یکند )فقط آن را اجرا م و
یشود او فرمان وبعدی را اجرا م و
منتظر اجرای موفق یا نا موفق آن نم و

یکند .مراقب وباشید که آرایوههننایی
یشود( .این راوش وبه سراعت راوهاندزای کمک شایانی م و
جواب وبرنامه نم و

کننه توسننط  daemonهننای دیگننر مننورد نینناز هسننتند را در ایننن حننایلت قننرار ندهینند .وبننرای مثننال  mpdوبننه

سزمینه قرار وبدهید ممکن اسننت  mpdوبننا
 networkاحتیاج دارد او چنانچه شما  networkرا در حایلت پ و

مشکل مواجه شود.
•

سهای جدیدی که نصب کردوهاید در زمان راوهاندازی وبه صورت خودکار اجننرا شننوند
یخواهید سراوی و
اگر م و
این آرایوهها را مورد اویرایش قرار دهید.

چیلینننوکس اسننت امننا در توزیوعهننای دیگننر ایننن کننار وبننا متغیورهننای
تذکر :این سیستم  BSD-styleجننزئی از راه آر و
یپذیرد.
 symlinksوبه یک مسیر  /etc/init.d/انجام م و

۳-۷-۲-۴-۱ون اطلاعاتون اعمومی

شما نیاز وبه تغییر خط  daemonsرا در این زمان ندارید امننا نینناز اسننت کننه اطلاعننات کننافی در مننورد آن را داشننته
نها احتیاج پیدا خواهید کرد.
وباشید چرا که در ادامه وبه آ و
یماننند.
سها م و
یشننود او منتظننر رخ داد او وبننازنمود سننراوی و
یننک  daemonوبرننناموهای اسننت کننه در پننس زمینننه اجننرا م و
۵۸

یماننند
 web serverیک مثال خوب در این زمینه است چرا که منتظر درخواسننت وبننرای نمننایش یننک صننفحه م و
یماند )مانند  .(sshdاین اوبزارهای مجهننز مانننند daemon
)مانند  (httpdیا یک سراوآ ِر  SSHمنتظر اوراود کاروبر م و
یکنننند)مانننند syslog,
شهننا ثبننت م و
لهننای گزار و
یآینند .یننا نمونوههننایی کننه پیغاومهننایی را در فای و
کارشان وبه چشم نم و

یکننند )مانننند  (gdm، kdmتمننام ایننن وبرناموههننا
 (metalogیا daemonی که اوراود وبه سیستم گرافیکی را فراهننم م و

یتوانند در خط مروبوط وبه  daemonاضافه شوند تا در راوهاندازی سیستم اجرا شوندDaemon .های وبننه درد وبخننور او
م و
مفید در طول این راهنما معرفی خواهند شد.
تهای  daemonآرچ در  /etc/rc.d/ساکن شدوهاند.
نکته :تمام اسکریپ و

۳-۷-۳ون /etc/fstab
لسیستومها( قسمتی از پیکروبندی سیستم شماست .در حننال حاضننر ایننن فایننل شننامل تمننام
) fstabوبرای جداول فای و
شتر در قسمت مروبنوط وبنه آمنناده سننازی هنارد دیسنک وبنه سیسننتم اصننلی
کهایی است که شما پی و
نها او دیس و
پارتیش و
نهای دیلخنواه خنود را وبنه نقناط دیلخنواه وبنرای
یتوانید وبا اویرایش این فاینل پارتیشن و
متصل کردوهاید ،شما همچنین م و

یگیرد.
دسترسی در سیستم متصل کنید .فایل  /etc/fstabدر اغلب مواقع وبا دستور  mountمورد استفاده قرار م و

یکند او شما
یگیرد او سپس وبه سلسله مراتب سیستم اضافه م و
لسیستم راوی یک دیوایس را م و
دستور  mountیک فای و
یتوانید آن را در هنگام کار وبا سیستم وببینینند mount -a .از طریننق  /etc/rc.sysinitدر پورسننه راوهاننندازی
م و

یشود ،سپس  /etc/fstabوبرای تعیین اینکه کدام گزینه وبایستی وبرای متصل شدن یک دیوایس
سیستم خوانده م و

لسیسننتمی در  /etc/fstabشننود
یشننود .اگننر  noautoضننمیمه فای و
خنناص مننورد اسننتفاده قننرار وبگیننرد خوانننده م و

یکند.
لسیستم را متصل نم و
 mount -aدر زمان راوهاندازی سیستم آن فای و
یک مثال از /etc/fstab
><options> <dump> <pass
nodev,nosuid
0
0
defaults
0
1
defaults
0
2
defaults
0
0
defaults
0
2

><type
tmpfs
ext4
ext4
swap
ext4

><dir
/tmp
/
/var
none
/home

># <file system
tmpfs
UUID=0ddfbb25-9b00-4143-b458-bc0c45de47a0
UUID=da6e64c6-f524-4978-971e-a3f5bd3c2c7b
UUID=440b5c2d-9926-49ae-80fd-8d4b129f330b
UUID=95783956-c4c6-4fe7-9de6-1883a92c2cc8

تذکر :وبرای اطلاعات وبیشتر او همچنین دیدن ترفنودهای وبهینه سازی مانند " "noatimeیا ""relatimeمروبوط وبننه

فایل  fstabاین راهنما را مطایلعه نمائید.

یک نمونه خط وبرای اتصال داو پارتیشن  NTFSوبا استفاده از  uuidاو :dev
UUID=7E983394983349C3 /media/VIDEO ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 0
/dev/sdb7
/media/FREE ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 0
نهای موجود در حایلت  devاز دستور  fdisk -lاو در حننایلت  uuidاز
تذکر :وبرای وبدست آاوردن یلیست پارتیش و
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دستور  blkidوبا مجوز ریشه استفاده کنید.
><file system
یدهد .وبرای یک اتصال معمننویلی ایننن قسننمت
لسیستم یا وبلوک مروبوطه وبرای اتصال را نشان م و
این فیلد فای و
یشننودmknod .
حااوی یلینک وبه گره وبلوک موردنظر)که توسط  mknodساخته شده است( وبرای اتصننال م و

یشود .وبرای نمونه  /dev/cdromیا /dev/sda1
در زمان راوهاندازی سیستم توسط  udevاجرا م و

شفننرض از راوش  UUIDوبننه
تذکر :اگر سیستم شما وبیش از یک هارد دیسک دارد نصنناب وبننه صننورت پی و
تهنای خنودش را دارد او چننانچه در
جای راوش  /dev/sdxاستفاده خواهد کرد.اسنتفاده از  UUIDمزی و
نها تغییر کند از وبرخورد شما وبا مشکلت
تهای آ و
آینده هارد دیسکی وبه سیستم شما اضافه شود او یا ایلوی و

یکنند .وبنا تنوجه وبنه توسنعه فعنال در هسنته او همچنینن  ،udevترتینب اینکنه کندام
احتمایلی جلنوگیری م و
راوهانداز وبرای کنترل کننده ذخیروهسازی وبارگزاری شود ممکن است تغییراتی را در وبر داشته وباشد او وبااعث

لهنای مختلنف
ایجاد یک سیسنتم/هسنته معینوب )غینر قاوبنل اجنرا( شنود .تقریبن ًا همنه مادروبرودهنا کنتر و

یها در
نها ممکن است وبا وبوهراوز رسان و
) ( onboard SATA, onboard IDEدارند او وبا توجه وبه توسعه آ و
راه اندازی مجدد سیستم  /dev/sdaوبه  /dev/sdbتبنندیل شننود .اطلاعننات وبیشننتر را از اینجننا مطننایلعه

نمائید.
><dir

یکند .وبرای پارتیشن  swapوبایستی آن وبنه اعننوان  noneمشنخص شننود
این فیلد نقطه اتصال را مشخص م و

یشوند(.
ل مانت نم و
نهای  swapاعم س ً
)پارتیش و
><type

لسیسننتومها پشننتیبانی
یدهنند .هسننته یلینننوکس از تعننداد زیننادی از فای و
این فیلد نننوع فایننل سیسننتم را شننرح م و

یشننوند
لسیسننتومهایی کننه اکنننون توسننط هسننته در حننال اجننرا پشننتیبانی م و
یکننند) .وبننرای دینندن فای و
م و
یکند که این فاینل ینا پارتیشنن وبنرای swapping
 /proc/filesystemsرا وببینید( swap .مشخص م و
یشود که این خط نادیده گرفته شود او وبرای مواقعی کننه
مورد استفاده قرار گرفته است ignore .وبااعث م و
یتواند مفید وباشد.
یخواهیم یک پارتیشن که وبلاستفاده است را مشخص کنیم م و
م و
><options
یتوان توسط کاما در کنار هم قرار
یدهد .گزینوهها را م و
لسیستم پیوند م و
این فیلد گزینوههای اتصال را وبه فای و

یشننود  .وبننرای دینندن گزینوههننای در دسننترس
داد )وبداون فاصننله( .ایننن فیلنند حننداقل حننااوی نننوع اتصننال م و
لسیستومهای  (non-nfsصفحه  manمروبوط وبه  mountرا مشاهده کنید.
)فای و
><dump
نگیری است .اگر فیلنند پنج نم
یدهد dumb .یک اوبزار پشتیبا و
این فیلد فرمان  dumbرا مورد استفاده قرار م و
یشنود او در ننتیجه  dumpاز گرفتنن پشنتیبان از پارتیشنن مروبنوطه را
خایلی وباشند مقندار صنفر وبازگرداننده م و

شفرض نصب نیست.
یشود .توجه کنید که  dumpوبه صورت پی و
نکار یلغو م و
یداند او ای و
ایلزامی نم و
><pass

لسیسننتم در هنگننام راوهاننندازی سیسننتم وبررسننی شننود را
این فیلد وبرنامه  fsckرا وبرای تعیین اینکه کدام فای و
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لسیستم ریشه وبایستی وبالترین ایلویت )یعنی اعدد  (۱را وبننرای وبررسننی شنندن
یدهد .فای و
مورد استفاده قرار م و
نها در حین راوهاندازی سیستم را دارینند
لسیستومها در صورتی که نیاز وبه چک کردن آ و
داشته وباشد .وبقیه فای و

لسیسنتومهایی کنه اعندد  ۰را وبنه خنود اختصناص دادوهانند وبررسنی
یتوانند مقدار  ۲را وبه خود وبگیرنند .فای و
م و
لسیسنتومهای موجنود در ینک دراینوو وبنه
یشوند .فای و
لسیستومهای داخل درایو متنااووب ًا وبررسی م و
یشوند .فای و
نم و
لسیسننتومهای موجننود در درایووهننای مختلننف وبننه صننورت
یگیرند امننا فای و
صورت ترتیبی مورد وبررسی قرار م و
یشوند .اگر این فیلد یعنی فیلد ششم خایلی رها شود او یا مقداری وبراوبر وبا صفر داشته
موازی وبا هم وبررسی م و

لسیستم نیازی وبه وبررسی ندارد.
یدهد که این فای و
وباشد  fsckفرض را وبر این قرار م و
وبرای اطلاعات وبیشتر اینجا را مطایلعه نمائید.

۳-۷-۴ون /etc/mkinitcpio.conf
تذکر :وبیشتر کاروبران نیازی وبه تغییر این فایل در این زمان ندارند اما یلطف ًا اطلاعات زیر را وبخوانید.
یدهنند Initramfs .یننک
لسیسننتم  initial ramم و
این فایل وبه شما اجازه انجام ریز تنظیمات را در مننورد فای و
یشود .هنندف  initramfsراوهاننندازی
ایمیج  gzippedاست که توسط هسته در زمان راوهاندازی سیستم خوانده م و
یسننت کننه
لسیسننتم ریشننه دسترسننی پینندا کننند اسننت .ایننن وبنندان معن و
خودکنار سیسننتم تننا نقطوهای کننه وبتواننند وبننه فای و

لهای لزم مانند درایووهننای  IDE, SCSIیننا ) SATAیننا  USB/FWاگننر
 initramfsمجبور وبه وبارگزاری تمام ماژاو و
لهننای لزم توسننط
یوباشنند .وبعنند از اینکننه ماژاو و
نینناز وباشنند کننه سیسننتم از یننک درایننو  USB/FWراوهاننندازی شننود( م و

یشنود او
) initramfsچه وبه صورت دسننتی او چنه توسنط  (udevوبنارگزاری شند کنننترل کننار وبننه هسننته اواگنزار م و

لهننای لزم وبننرای دسترسننی وبننه
نکار  initramfsتنها نیاز وبه محتویات ماژاو و
یکند .وبرای ای و
راوهاندازی ادامه پیدا م و
لهننای
یدهید استفاده کنید نیازی ندارد .اکننثر ماژاو و
لهایی که شما ترجیح م و
لسیستم ریشه را دارد او وبه تمام ماژاو و
فای و

رایج هسته در ادامه توسط  udevدر حین اعملیات  initوبارگزاری خواهند شد.

تهای
دددی  initramfs creationاسننت کننه نسننبت وبننه نمونوههننای قبلننی )اسننکریپ و
 Mkinitcpioنمننونه بع
 mkinitrdاو  (mkinitramfsمزایای فرااوانی دارد:
•

یکند.
کتر استفاده م و
از  glibcاو  busyboxوبرای تهیه یک آ ِوبیس سب و

•

تافزارها در زمننان اجننرا وبهننره وبگیننرد وبننناوبراین از وبننارگزاری
یتواند از  udevوبرای شناسایی خودکار سننخ و
م و
یکند.
لهای غیر لزم جلوگیری م و
یشماری از ماژاو و
تعداد وب و

•

یتواند hookهای مختلف را در اختیننار وبگیننرد) .توسننعه پننذیر
اسکریپت  initوبر پایه  hookوبه راحتی م و
کمننن وبننداون اینکننه تغییراتننی در خننود
یتواننند در وبسننتوههای پ و
توسننط  hookهننای دیگننر( کننه وبننه راحننتی م و
 mkinitcpioایجاد شود گنجانده شود.

•

از  lvm2او  dm-cryptوبنننرای هنننر داو ننننوع ویلوومهنننای قننندیمی او لکنننز ) legacyاو  (luksاو  raidاو
 swsuspand TuxOnIce resumingاو وبننوت از دسننتگاوههای  usbذخیروهسننازی اطلاعننات پشننتیبانی

یکند.
م و
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•

یتوانند از طریق خط فرمان هسته وبداون نیاز وبه داووباره سازی ایمیج پیکروبندی شوند.
یها م و
وبسیاری از اویژگ و

•

یکند که ایمیج در هسننته گنجانننده شنود وبننناوبراین سنناخت
اسکریپت  mkinitcpioاین امکان را فراهم م و

•

یکند.
ینیاز م و
انعطاف پذیری آن در خیلی مواقع ما را از کامپایل مجدد هسته وب و

یشود.
یک ایمج هسته کامل ) (self-containedممکن م و

یکنیدHOOK ،هننای انتخنناوبی وبایسننتی پیکروبننندی شننوند.
لسیستم ریشه استفاده م و
اگر از  RAIDیا  LVMوبر راوی فای و
صفحه اویکی  LVM/RAIDاو پیکروبندی  mkinitcpioرا وبرای اطلاعات وبیشننتر مطننایلعه نمائینند .اگننر شننما از یننک

یکنید  keymapرا در قسننمت  hookوبننرای وبننارگزاری در زمننان راوهاننندازی اضننافه کنینند.
کیبورد غیر  USاستفاده م و
همچنین  usbinputرا در صورت استفاده از صفحوهکلید متصل وبه پورت  USBاضافه کنید )در غیننر اینن صنورت
اگر راوند راوهاندازی وبه هر دیلیلی وبا مشکل مواجه شد از شما پسورد ریشه وبرای تعمیر او نگوهداری سیسننتم درخواسنت

خواهد شد که شما توانایی اوارد کردن آن را نخواهید داشت( .وبه یاد داشته وباشید  usbرا در صورتی کننه آرچ را وبنر

یکنید ،اضافه کنید.
راوی یک هارد اکسترنال Comfact Flash،یا  SD cardمتصل وبه  usbنصب م و
وبه اعنوان مثال:
"udev autodetect pata scsi sata usb filesystems keymap usbinput

HOOKS="baseون 

سهننای  ،USBدیننواورآتش PCMCIA ،یننا NFS shares,
اگننر شننما نینناز وبننه پشننتیبانی وبننرای راوهاننندازی از دیوای و

 ,software RAID arrays, LVM2 volumes, encrypted volumesیننا  DSDT supportدارینند
طبیعت ًا وبایستی HOOKها را اویرایش کنید.

۳-۷-۵ون /etc/modprobe.d/modprobe.conf
یگیننرد .در مثننال مننا
لهننای هسننته مننورد اسننتفاده قننرار م و
ی اویژه وبرای ماژاو و
این فایل جهت تنظیم گزینوههای پیکروبند و

لهای هسته اطلاعات وبیشتری را در اختیار شما قننرار
یشود .راهنمای ماژاو و
نیازی وبه پیکروبندی این فایل احساس نم و
یدهد.
م و

۳-۷-۶ون /etc/resolv.conf
شفننرض خننود رهننا کنینند
یکنید این فایل را نادیده وبگیرید او آن را وبه حننایلت پی و
تذکر :اگر شما از  DHCPاستفاده م و
شفرض
یتوانید این حایلت پی و
چرا که این فایل توسط  dhcpcd daemonساخته او خراب خواهد شد .ایلبته شما م و
را تغییر دهید .قسمت شبکه او  resolv.confرا وبرای اطلاعات وبیشتر مورد مطایلعه قرار دهید.
یوباشد که دسترسی وبه Internet Domain Name System
 Resolverیک ست از کتاوبخانوههای راوتین  Cم و
سهنای  IPاسنت وبنرای
یکند .یکی از کاروبردهای اصلی  DNSترجمه domain nameها وبنه آدر و
) (DNSرا مهیا م و
یتر.
تداشتن و
ساختن اوب وبه محیطی داوس و

یکنینند DNS serverهننا را در /etc/resolv.conf
یپی ایستا ) (static IPاستفاده م و
اگر شما از یک آ و
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نها را اضافه کنید.
یتوانید آ و
)> (nameserver <ip-addressتنظیم کنید .هر چقدر داوست داشته وباشید م و
یک مثال وبا استفاده از :OpenDNS
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
ل وبایستی DNS serverهایتان را در خود راوتر تعیین کنید.
یکنید احتما ب ً
اگر شما از یک راوتر استفادوه م و
nameserver 192.168.1.1
ل وبایستی DNS serverها را در راوتر مشخص کنید یا اجازه وبدهید
یکنید احتما ب ً
همچنین اگر از  DHCPاستفاده م و
سدهنده شما آن را تعیین کند ،ایلبته اگر سراویس دهنده شما مجهز وبرای انجام این کار وباشد.
سراوی و

۳-۷-۷ون /etc/hosts
یکند .یک خنط وبنرای هنر .IP address
این فایل IP addressها را وبا hostnameها او aliasها مرتبط م و
وبرای هر  hostیک خط تنها وبا اطلاعات زیر وبایستی ارائه شود:

]<IP-address> <hostname> [aliases...
همزمان  Hostnameخود را وبا نام دیگر در  /etc/rc.confاضافه کنی .وبه اعنوان مثال:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost yourhostname
اخطار :این قایلب شامل  localhostاو نام فعلی  hostشما وبرای همنناهنگی وبننا وبرنننامه لزم اسننت .وبننناوبراین اگننر
شما اسم کامپیوتر خود را وبه اعنوان مثال  archگذاشتوهاید وبایستی خط وبال چیزی شبیه وبه این شود.

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost arch
لکرد ضننعیف شننبکه او/ینا وبرناموههننای خاصننی شنوند )ممکننن اسننت
خطاهای در این راوبطه ممکن است وبااعث اعم و
ل کار نکنند( .این یک خطای وبسیار معمننول وبننرای تازوهاواردهننا وبننه حسنناب
وبرناموهها یا وبه کندی وباز شوند او یا اص س ً

یآید.
م و

چیلینکوس وبه صورت خودکنار  hostnameشننما را وبننه ایننن فایننل زمننانی کننه آن را
تذکر :نسخوههای اخیر نصاب آر و
یتوانید وبا راعایت موارد فوق وبه صورت دسننتی نیننز ایننن
یکند .وبه هر حال شما م و
یکنید اضافه م و
وبرای اویرایش وباز م و

کار را انجام دهید.

یکنید یک خط دیگر وبا ترکیب زیر اضافه کنید:
یپی ایستا )استاتیک( استفاده م و
اگر شما از یک آ و
><static-IP> <hostname.domainname.org> <hostname
وبه اعنوان مثال:
192.168.1.100 yourhostname.domain.org yourhostname
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نکته :وبرای راحتی ممکن است وبخواهید از aliasهننای  /etc/hostsوبننرای hostهننای وبننر راوی شننبکوهی شننما
او/یا وبر راوی اوب استفاده کنید .وبه اعنوان مثال:

192.168.1.90 media
192.168.1.88 data
مثال فوق وبه شما اجازه دسترسی وبه سراور  mediaاو  dataرا وبننر راوی شننبکه شنما وبنه اوسننیله اسنم او وبننداون نیناز وبننه
یدهد.
یپی مروبوطه را م و
سهای آ و
نوشتن آدور و

۳-۷-۸ون /etc/locale.gen
فرمان  /usr/sbin/locale-genوبا خواننندن  /etc/locale.genاقنندام وبننه سنناخت localeهننای مشننخص

یتوانننند توسننط  glibcاو وبقیننه وبرناموههننای  locale-awareیننا کتاوبخانوههننا وبننرای تفسننیر  textاو
نهننا م و
یکند .آ و
م و
نمایش صحیح مقادیر مایلی ،زمانی ،قایلب تاریخ او منطقوهای ایلفبای خاص او وبقیه خصیصوههای محلی مورد اسننتفاده

قرار وبگیرند.

شفرض  /etc/locale.genیک فایننل خننایلی وبننه صنورت کننامنت شننده اسننت )مقننادیر لزم در آن
وبه صورت پی و

یکنینند
یشننود( .زمننانی کننه آن را اویرایننش م و
اوجود دارد اویلی وبا توجه وبه اعلمت  #در اوبتدای تمام خطوط خوانده نم و

یشننود او تمننام خصیصنوههای
یماند Locale-gen .وبر راوی تمامی ارتقاهای  glibcااعمننال م و
دست نخورده وباقی م و

یسازد.
محلی را در  /etc/locale.genم و

نها انتخاب کنید .وبرای مثال:
لهای مورد نظر خود را توسط وبرداشتن اعلمت  #از اوبتدای خط آ و
مح و
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8
یسننازد .اگننر
لهایی که شننما فعننال کردوهاینند را م و
یکند او تمام مح و
اکنون نصاب اسکریپت  locale-genرا اجرا م و

یخواهید در آینده تغییراتی را در این زمینه ایجاد کنید کافیسننت وبننه سننراغ اویرایننش فایننل /etc/locale.gen
م و

وبراوید او وبعد وبا مجوز ریشه دستور  locale-genرا اجرا کنید.
تنننننننذکر :اگنننننننر شنننننننما در انتخننننننناب محنننننننل خنننننننود دچنننننننار مشنننننننکل شنننننننوید وبنننننننا خطنننننننای

یشوید که یک خطای وبسیار معمول وبرای کاروبران
" "The current locale is invalid...مواجه م و
یشود.
جدید آرچ محسوب م و

کمنون Pacman Mirror
۳-۷-۹ون آیینههایون پ 
کمنن انتخناب کنیند .وبنه یناد داشننته وباشنید کنه سنراعت آیینوههنای  archlinux.orgوبنر راوی
ینک آییننه وبنرای پ و
کمن مننورد وبررسننی قننرار
 50Kb/sمحداود شده است .آیینوهها را وبرای اطلاعات وبیشتر در زمینه انتخاب آیینوههای پ و
۶۴

یگیرند.
دهید .توجه داشته وباشید که تنها آیینوههای انتخاوبی در هنگام نصب مورد استفاده قرار م و

۳-۷-۱۰ون کلمهون اعبورون ریشهون Root password
یتوانید وبه یناد آاورینند .وبنه مننوی اصنلی
در نهایت کلمه اعبوآ ِر ریشه را مشخص کنید او مطمئن شوید آن را در آینده م و

وبازگردید او وبا نصب راوهانداز وبه ادامه کار وبپردازید.

 ۳-۸نصب راهانداز (Bootloader )m
وبه دیلیل اینکه ما در این مثال سیستوماعامل داوم نداریم یا وبه این دیلیل که سیستم اعامل داوم منا )اویننداوز( وبنه صنورت

چیلینوکس نیست وبایسننتی گننراب ) (GRand Unified Bootloaderرا نصننب
شفرض قادر وبه راوهاندازی آر و
پی و

نهننا را چنننانچه
یتوانید یلیلو Syslinux ،یا  GRUB2را نصب کنید .یلطفن ًا اسننناد مروبننوط وبننه آ و
کنید .همچنین شما م و
یخواهید مطایلعه نمائید.
راوهاندازی غیر از گراب م و

فایننل پیکروبننندی گننراب ) (/boot/grub/menu.lstوبایسننتی آمنناده وباشنند اویلننی وبننرای اطمینننان محتویننات آن را
وبازوبینی کنید )وبه خصوص مطمئن شوید که پارتیشن ریشننه توسننط  UUIDدر خننط  ۳مشننخص شننده اسننت( .شنناید

کپذیری کنسول وبا اضننافه کننردن > vga=<numberوبننه شناسننه هسننته وبدهینند )یننک
وبخواهید تغییراتی را در تفکی و
جداول در خصوص مقادیر مورد نیاز در این زمینه در خود فایل  menu.lstقرار داده شده است(.

توضیح:
title
یشود Arch Linux (Main) .این اعبارت را دقیق ًا در منو ظاهر
یک انتخاب که در یلیست منو ظاهر م و
یتوانیم آن را انتخاب کنیم.
یکند او م و
م و
root
حتر
ریشه گراب :وبراوبر است وبا دراینو او پارتیشننی کنه هسنته ) (/bootدر آن سناکن شنده .وبنه وبینان صنحی و
لسیسننتم
یتواننند فای و
لسیسننتم ریشننه؛ زیننرا م و
جایی که فایل مرحله داوم گراب ساکن شده است نننه یلزاومن ًا فای و

یشننود او
ریشه وبر راوی یک پارتیشن جدا قرار گرفته شده وباشد .طرح شماروهگذاری گراب از صفر شننراوع م و

ل زیننر
یدهنند .مثننا آ ِ
نهننا را در پرانننتز قننرار م و
یکند او آ و
فنظر از  IDEیا  SATAاستفاده م و
از قایلب  hdx,xصر و
ل درایآ ِو ااول در نظر گرفته اسنت) .دراینآ ِو ااول وبسننته وبنه تنظیمنات وبنایوس ممکنن
 /bootرا در پارتیشن ااو آ ِ

است متفااوت وباشد(.
kernel
این خط مشخص کننده:
•

مسیر او نام فایل هسته که وبه ریشه گراب مروبوط اسنت .در اینن مثننال  /bootدقیقن ًا در پارتیشنننی
یوباشنننند
ل هسننننته م و
کننننه ریشننننه سنننناکن اسننننت اقننننامت دارد او  vmlinuz-linuxنننننام فاینننن  ِ
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) .(/boot/vmlinuz-linuxاگر  /bootوبر راوی یک پارتیشن جدا قرار داشت مسننیر او نننام
فایل وبه صورت  /vmlinuz-linuxوبه ریشه گراب مروبوط وبود.
•

شناسه = rootدر خط کرنل ،پارتیشنی را که در وبردارنده ریشه سیسننت ِم راوهاننندازی شننده اسننت را
یکننند .راه
یشننود را مشننخص م و
یکند در اصننل پارتیشنننی کننه حننااوی  /sbin/initم و
مشخص م و

ساده وبرای تشخیص داو  rootموجود در  /boot/grub/menu.lstوبه این صننورت اسننت کننه

یراود ،یعنی جایی که هسته سکن شننده او  rootداوم
وبیاد داشته وباشید  rootااول گراب را نشانه م و
لسیستم ریشه ) (/کجاست.
یگوید که فای و
وبه هسته م و

•

طخواننندنی در حیننن شننراوع وبننه کننار
لسیستم را وبه صننورت فق و
گزینوههای هسته :در مثال ما  roفای و

ش امن است؛ شاید شننما وبخواهینند وبننه اعلننت مشننکل در
یکند که وبه صورت معمول این راو  ِ
سوار م و

حین راوهاندازی سیستم مقدار آن را تغییر دهید .اضافه کردن  quietدر خط کرنل تمام پیغاومهننا
تافزار ممکننن
یکند .وبسته وبه سخ و
وبه غیر از پیغاومهای حیاتی او مهم را در حین راوهاندازی مخفی م و

است شماوبه اضافه کردن  rootdelay=8وبرای راوهاننندازی سیسننتم از یننک هننارد درایننو خننارجی

متصل وبه پورت  usbاحتیاج داشته وباشید.
Initrd

خط  Initrdدر وبر دارنده مسننیر او نننام فایننل  initial RAM filesystemمروبننوط وبننه ریشننه گننراب
لسیسننننتم ریشننننه اقننننامت دارد قننننرار دارد او
اسننننت .در مثننننال مننننا  /bootدر پارتیشنننننی کننننه فای و

 initramfs-linux.imgهم نام فایل  initrdاست؛ در نتیجه خننط مننذکور وبنندین صننورت مشننخص

یشود  ./boot/initramfs-linux.imgاگر  /bootوبر راوی پارتیشن جدا سوار شننده وبنود ،مسننیر او
م و
یشد.
نام فایل وبه صورت  /initramfs-linux.imgاو مروبوط وبه ریشه گراب م و
مثال:
)title Arch Linux (Main
)root (hd0,0
kernel /boot/vmlinuz-linux root=/dev/sda1 ro quiet
initrd /boot/initramfs-linux.img
مثال وبرای مواقعی که  /bootوبر راوی پارتیشن مجزا سوار شده است:

)title Arch Linux (Main
)root (hd0,0
kernel /vmlinuz-linux root=/dev/sda3 ro quiet
initrd /initramfs-linux.img
راوهانداز گراب را وبر راوی  Master Boot Recordنصب کنید)در مثال ما (/dev/sda
یشنود .اینن ینک خطنای
اخطار :مطمئن شوید که گراب وبننر راوی  /dev/sdXوبننه جنای  /dev/sdX#نصنب م و

معمول است.
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۳-۸-۱ون گراب)(GRand Unified Bootloader
ن نصب ،گراب را نصب
شفرض وبر راوی سیستم شما نصب شده است .اگر شما در حی  ِ
وبسته گراب وبه صورت پی و
یتوانید آن را در سیستم نصب شده وبا دستور زیر نصب کنید:
نکردید م و
# pacman -S grub
تسکتور یک درایو یا پارتیشننن نصننب شنود تنا وبتواننند وبننه اعننوان راوهاننداز مننورد
وبه اعلاوه گراب وبایستی وبر راوی وبو و
استفاده قرار وبگیرد.

 ۳-۸-۱-۱پیکربندی گراب

فایل پیکروبندی گراب در مسیر  /boot/grub/menu.lstساکن شده است .این فایل را وبنننا وبننه نینناز خننود تغییننر

دهید.
•

شفرض را وبارگزاری کند.
یماند تا سیستوماعامل پی و
 : Timeoutزمانی که گراب منتظر م و

•

شفرض زمانی که گننراب
یگیرد .سیستوماعامل پی و
شفرض در این قسمت قرار م و
 :Defaultسیستوماعامل پی و
یشود انتخاب شده است او چنانچه تغییری در انتخاب صورت نپذیر وبعد از پایان یافتن Timeout
ظاهر م و

یشود.
وبارگزاری م و

یک مثال از فایل پیکروبندی زمانی که  /bootوبر راوی یک پارتیشن جدا تعریف شده است.
# nano /boot/grub/menu.lst
# general configuration:
timeout 5
default 0
color light-blue/black light-cyan/blue
# (0) Arch Linux
title Arch Linux
root
)(hd0,0
kernel /vmlinuz-linux root=/dev/sda3 ro
initrd /initramfs-linux.img
# (1) Windows
#title Windows
)#rootnoverify (hd0,0
#makeactive
#chainloader +1
در این مثال سیستوماعامل شماره  (# (0) Arch Linux) 0وبعد از  ۵ثانیه چنانچه گراب دست نخورده وبماننند
یتوانیننننننند از جنننننننداول
کپنننننننذیری تصنننننننویر گنننننننراب م و
یشنننننننود .وبنننننننرای تغیینننننننر تفکی و
وبنننننننارگزاری م و

 FRAMEBUFFER RESOLUTION SETTINGSکه در فایل پیکروبندی گراب وبه صورت کننامنت شننده قنرار گرفتننه

استفاده کنید .کافیست اعدد مورد نظر را وبه صننورت زیننر وبننه آخننر خننط کرنننل اضننافوه کنینند .وبننه اعنننوان مثننال وبننرای

یکند:
کپذیری  1024x768خط هسته وبه این صورت تغییر م و
تفکی و

kernel /vmlinuz-linux root=/dev/sda3 ro vga=773

۶۷

۳-۸-۱-۱-۱ون پیداون کردنون ریشهون گراب

لهننایش در کجننای سیسننتم شننما سنناکن شننده اسننت )وبننه اعنننوان مثننال وبننر راوی
گراب وبایستی وبه شما وبگوید کننه فای و
یتواند یک پارتیشن جدا از ریشه وباشد.
لهای گراب در  /bootاواقع شده که م و
طهای چند-راوهاندازه( .فای و
محی و
یکند.
سهای ذخیره اطلاعات را وبه راوشی غیر از راوش هسته شناسایی م و
تذکر :گراب دیوای و

سهای ذخیروهسننازی متصننل وبننه پننورت  USBنیننز وبننه
یشود .دیوای و
کها وبه صورت ) (hdXشناسایی م و
 -۱هارد دیس و
یشوند.
همین راوش شناسایی م و

یشود .وبرای مثال ااویلین هارد دیسک شما )وبا توجه وبننه ایلننویت
نها از صفر شراوع م و
سها او پارتیش و
 - ۲شماره دیوای و
نها هننم صننادق
یشود او داومین دیوایس وبا نام  .hd1این موضوع وبرای پارتیش و
آن در وبایوس( وبا نام  hd0شناسایی م و
است .وبناوبراین داومین پارتیشن اواقع در هارددیسنک ااول وبنه صنورت  hd0,1او پنجمینن پارتیشنن دیسننک داوم وبنه

یشود.
صورت  hd1,4شناسایی م و
لهننای گننراب
یتوانید وبه راحننتی فای و
ل گراب او دستور  findم و
اگر شما از مکان  /bootخبر ندارید وبا استفاده از ش  ِ
را مسیریاوبی کنید:
# grub
یشننوید .مثننال زیننر اسننتفاده از دسننتور  findوبننرای سیسننتمی کننه
ل گننراب م و
وبا صادر کردن دستور فوق شما اوارد شن  ِ
یشود:
 /bootآن در داخل ریشه قرار گرفته او شامل پارتیشن جدا نم و
grub> find /boot/grub/stage1
یشود:
یست که  /bootآن در داخل پارتیشن ریشه قرار نگرفته او شامل پارتیشن جدا م و
مثال زیر وبرای سیستم و
grub> find /grub/stage1
یکند .وبه اعنوان مثال:
ل مروبوطه را پیدا کرده او در خراوجی چاپ م و
گراب فای و
grub> find /grub/stage1
)(hd0,0
ل گننراب
این مقادیر وبایستی در خط  rootفایل پیکروبندی گراب قرار وبگیرد .وبننا صننادر کننردن دسننتور  quitاز شن  ِ
خارج شوید.

۳-۸-۱-۱-۲ون راهاندازیون دوگانهون باون ویندوز

خطوط زیر را وبه انتهای فایل  /boot/grub/menu.lstوبرای اضافه کردن اوینداوز وبه منوی گراب وبیافزایید.
# nano /boot/grub/menu.lst
title Windows
)rootnoverify (hdX,X
makeactive #if you use Windows7 this line should be commented out
chainloader +1

در خط  rootnoverifyوبه جای  hdX,Xاعدد مروبوط وبه دیسک او پارتیشن اوینداوز خود را قرار دهید .وبه اعنننوان

یشود.
مثال چنانچه اوینداوز شما وبر راوی درایو ) Cتنها( هارد شما قرار دارد این مقدار وبراوبر وبا  hd0,0م و
۶۸

تذکر :اوینداووزهای  ۲۰۰۰وبه وبعد وبرای راوهاندازی لزم نیست حتم ًا در پارتیشن ااول قرار وبگیرند )وبننرخلف اعقیننده
اعموم( .اگر وبعد از نصب آرچ پارتیشن اوینداوز تغییر کند )وبه اعنوان مثال شنما قبنل از پارتیشنن اویننداوز پارتیشننی

وبسازید( در نتیجه وبایستی فایل  boot.iniموجود در پارتیشن اوینداوز را وبا توجه وبه توضیحات این مقننایله اویرایننش

کنید.

اگر اوینداوز شما در پارتیشن دیگری نصب شده است شما وبایستی از فرمان  mapدر فایل پیکروبندی گننراب اسننتفاده
یشود اوینداوز شما فکر کند در درایو ااول نصب شده است .وبه اعنوان مثال اگننر اوینننداوز شننما
کنید .این کار وبااعث م و

در پارتیشن ااول درایو داوم شما قرار گرفته وباشد قسمت مروبوط وبه اوینداوز در فاینل پیکروبنندی گنراب وبندین صنورت

یکند:
تغییر م و

# nano /boot/grub/menu.lst
title Windows
)map (hd0) (hd1
)map (hd1) (hd0
)rootnoverify (hd1,0
makeactive #if you use Windows7 this line should be commented out
chainloader +1

۳-۸-۱-۱-۳ون راهاندازیون دوگانهون باون یلینوکسون دیگر

وبه راحتی همانگونه که آرچ را وبه گراب نشان دادوهاید وبا توجه وبه اطلاعاتی که در طننول ایننن مقننایله وبدسننت آاوردوهاینند

یتوانید یلینوکس داوم را نیز وبه گراب اضافه کنید:
م و

# nano /boot/grub/menu.lst
title Other Linux
)root (hdX,X
kernel /path/to/kernel root=/dev/sdXX ro
initrd /path/to/initrd
وبه اعنوان مثال وبا فرض اینکه یلینوکس شما وبر راوی پارتیشننن سننوم وبننا نننام  sda3نصننب شننده او  /bootآن وبننا ریشننه

یکند:
دارای پارتیشن مشترک او غیر-جدا است محتویات فوق وبدین صورت تغییر م و

# nano /boot/grub/menu.lst
title Other Linux
)root (hd0,2
kernel /path/to/kernel root=/dev/sda3 ro
initrd /path/to/initrd
یکند )وبه اعنوان مثال ااووبونتو  ۹.۱۰وبه وبعد( او شننما راوهاننندازش را وبننر راوی
اگر یلینوکس دیگر از گراب  ۲استفاده م و
یتوانید از خطوط زیر وبننرای وبننارگزاری آن اسننتفاده کنینند )مثننال زیننر مروبننوط وبننه
پارتیشن ریشوهاش نصب نمودوهاید م و

ااووبونتوی نصب شده وبر راوی پارتیشن سوم دیسک ااول است که در آن پارتیشن گراب او ریشه مشترکند(.
# nano /boot/grub/menu.lst
# other Linux using Grub2
title Ubuntu
)root (hd0,2
kernel /boot/grub/core.img
۶۹

نکته :وبرای اطلاعات وبیشتر صفحه اویکی گراب را مطایلعه نمائید.

 ۳-۹رااهاندازی مجدد Reboot
چیلینوکس را نصب او پیکروبندی کردید .از نصب خارج شوید او وبا فرمان  rebootکامپیتور را
تمام شد .شما پایه آر و

یاستارت کنید.
ر و

# reboot
نکته :مطمئن شننوید کننه منندیای نصننب را خنارج کردوهاینند او همچنیننن شنناید لزم وباشنند کننه تنظیمننات مروبننوط وبننه
راوهاندازی ) (bootسیستم را دست کاری کنید؛ وبه هر حال مراقب وباشید مجدد ًا وبه نصب وبازگردانده نشوید.

(۴ون پسون ازون نصب
س خودتان خوش آمدید.
چیلینوک  ِ
یگویم .وبه سیستم جدید آر و
تبریک م و
این قسمت کارهایی که وبعد از نصب وبیشتر مورد نیاز اسننت مانننند وبوهراوزرسننانی سیسننتم ،اضننافه کننردن یننک کنناروبر

غیر-ریشه اونصب کمی اضافات را تحت پوشش قرار خواهد داد.

 ۴-۱باهروزرسانی
یهای شماسننت .در
یسنناز و
یسننت او مهیننای شخص و
س شما اکنون یننک گنننو/یلینننوکس کاروبرد و
چیلینوک  ِ
سیستم جدید آر و
یتوانید وبرای خود وبه سیستم اضافه کنینند او از آن یلننذت وببرینند .وبننه اعنننوان
اینجا شما هر چیزی را که مد نظر دارید م و

کمن را پیکروبندی او سیستم را وبوهراوزرسانی خواهیم کرد.
کاروبر ریشه اوارد سیستم شوید .در ادامه پ و

نهننا توسننط کلینودهای
یتوانینند وبیننن آ و
لهای مجازی یک تا شش در دسترس شما قرار دارننند او شننما م و
تذکر :کنسو و
ترکیبی  <ALT>+F1...F6جاوبجا شوید.

۴-۱-۱ون پیکربندیون شبکه)درون صورتون یلزوم(
اگر شما وبه درستی سیستم خود را پیکروبنندی کنرده وباشنید وبایسنتی اکننون از نعمنت شنبکه وبرخنوردار وباشنید .وبنرای
وبررسی اوجود آن از پینگ استفاده کنید:
۷۰

$ ping -c 3 example.com
PING example.com (192.0.43.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 43-10.any.icann.org (192.0.43.10):
icmp_req=1 ttl=248 time=25.6 ms
64 bytes from 43-10.any.icann.org (192.0.43.10):
icmp_req=2 ttl=248 time=22.9 ms
64 bytes from 43-10.any.icann.org (192.0.43.10):
icmp_req=3 ttl=248 time=23.6 ms
--- example.com ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.912/24.062/25.632/1.156 ms

کمننن
اگر شما وبا موفقیت وبا شبکه ارتباط وبرقرار کردید وبه قسمت وبوهراوز رسانی ،سننینک او ارتق نواء سیسننتم توسننط پ و

یرسننیم کنه شنبکه
وبراوید .اگر وبعد از استفاده از پینگ وبا خطای  unknown hostوبرخورد کردید وبنه اینن ننتیجه م و
لهای زیر را مجدد ًا مورد وبررسی قرار دهید:
شما وبه درستی پیکروبندی نشده است .فای و
•

 /etc/rc.confوبوهخصننوص قسننمت  HOSTNAMEاو  NETWORKINGرا وبننرای چننک کننردن خطاهننای

•

 /etc/hostsرا وبرای اجتناب از اوجود خطاهای نوشتاری او …

•

یکنید این فایل را مورد وبننازوبینی قننرار دهینند در
یپی ایستا استفاده م و
 /etc/resolv.confاگر شما از آ و

نوشتاری او …

یشود.
شفرض ساخته او خراب م و
یکنید این فایل وبه صورت پی و
نصورت اگر از  DHCPاستفاده م و
غیر ای و
یتوانید از اینجا مشاهده کنید.
نکته :راهنمای حرفوهای وبرای پیکروبندی شبکه را م و

Wired LAN ۴-۱-۱-۱

 Ethernetخود را توسط دستور زیر وبررسی کنید:
$ ip addr
طها نمایش دادوه خواهند شد .شما وباید یک مدخل وبرای  eth0او یا شاید  eth1را مشاهده کنینند .در ایننن
تمام راوب و

یکنیم.
مثال ما از  eth0استفاده م و
یپیون ایستاون IPون Static
آ 

یپی ایستای جدید را توسط فرمان زیر تنظیم کنید:
یتوانید یک آ و
اگر نیاز وباشد شما م و
># ip addr add <ip>/<netmask> dev <interface
شفرض :
او  gatewayپی و
># ip route add default via <ip
فایل  /etc/resolv.confرا وبرای اطمینان از موجود وبودن  DNS serverاو اضنافه کنردن آن در صنورت یلنزاوم
وبررسی کنید سپس شبکه خود را مجدد ًا وبا  ping -c 3 www.google.comمورد وبررسی قرار دهید .اگر همننه

یکرد فایل  /etc/rc.confرا وبا توجه وبه توضیحات وبال تنظیم کنید.
چیز وبه خووبی کار م و
۷۱

DHCP
اگر شما یک سراور/راوتر  DHCPدارید دستور زیر را امتحان کنید:
# dhcpcd eth0
یپننی پویننا
یکننرد فایننل  /etc/rc.confرا وبننا تننوجه وبننه توضننیحات وبننال در منورد آ و
اگر همه چیز وبه خووبی کننار م و

)دینامیک( تنظیم کنید.

Wireless LAN ۴-۱-۱-۲

یسننیم مننورد مطننایلعه
یلطف ًا وبخش تنظیم اوایریلس در محیط زنده را وبرای جزئیات وبیشتر در مورد اتصال وبه شننبکه وب و
قرار دهید .وبا اوجود اینکه شما دیگر در مدیا نصب نیستید اما دستورات مشاوبه اگر شما وبستوههای مروبوط وبه اوایریلس

س شنما ممکنن اسنت وبنرای
را نصب کرده وباشنید همچننان در دسنترس اسنت .وبنه یناد داشننته وبشننید دینوایس اوایریلن  ِ
تافزار داشته وباشد .این صفحه را وبرای اطلاعات وبیشتر مورد مطایلعه قرار دهید.
لکرد نیاز وبه سف و
اعم و

Proxy Server ۴-۱-۱-۳

اگننر شننما از پشننت یننک پراوکسننی سننراور وبننه شننبکه دسترسننی دارینند فایننل  /etc/wgetrcرا اویرایننش کننرده او

 http_proxyاو  ftp_proxyرا در آن تظیم کنید.

Analog Modem, ISDN, and DSL (PPPoE) ۴-۱-۱-۴

دسترسی وبه اینترنت را وبرای راهنمایی مورد مطایلعه قرار دهید.

کمن
۴-۱-۲ون بهروزرسانی،ون سینکون وون ارتقاءون سیستمون توسطون پ 
چیلینننوکس اسننت کننه وبننه
کمن مدیروبسننته آر و
کمن رسیده است .پ و
اکنون نووبت وبه وبوهراوز رسانی سیستم وبا استفاده از پ و
شنیاوزهننا،
صورت کلی تمام سیستم وبستوهها ،نصب ،حذف ،دانگرید )وبننا اسننتفاده از کننش( ،تشننخیص خودکنار پی و

کمن وبننرای دریننافت
یدهد .اکنون ما از پ و
جستجوی مخازن محلی او راه داور او وبسیاری از کاورهای دیگر را انجام م و

یکنیم.
او نصب وبستوههای نرومافزاری از مخازن راوهداور وبر راوی سیستم استفاده م و
تاینستال سیستم خود را نصب نمننوده وباشننید اگننر تمنام وبسننتوهها وبوهراوز نباشند وبسننیاری از
تذکر :اگر شما از طریق ن و

نها که نصب شده وبوهراوز هستند وبا این حال وبهتر است اعملیات وبوهراوزرسانی را انجام دهید.
آ و

۷۲

/etc/pacman.conf ۴-۱-۲-۱

ل پیکروبنندی
یخواند .ایننن فاین  ِ
یشود اطلاعات داخل  /etc/pacman.confرا م و
کمن درگیر کاری م و
هر وبار که پ و
کمن وبنا تننوجه
نهای مختلف تقسیم شده است .هر وبخش مشخص کننده مخزن وبستوههاست او پ و
تها او مخز و
وبه قسم و
یکند .یک قسمت استثناء در این فایل قننرار دارد کننه
وبه این اطلاعات اقدام وبه جستجوی وبستوهها از داخل مخازن م و

یشود.
کمن م و
مشخص کننده گزینوههای مروبوط وبه پ و
شفرض وبه خووبی پیکروبنندی شنده او نیناز وبننه ایجنناد تغیینرات غیننر لزم در آن در اینن
تذکر :این فایل وبه صورت پی و

یشود .اطلاعات وبیشتر را از اینجا وبخوانید.
ی آن همیشه توصیه م و
یوباشد اما وبررس و
مرحله ضراوری نم و

# nano /etc/pacman.conf
یتوانینند وبننا وبرداشننتن اعلمننت  #از اوبتنندای خطننوط =  Includeاو
مخازن در انتهای فایل قرار گرفتوهاند او شننما م و

نها را فعال کنید.
] [repositoryآ و

یکنید مطمئن شوید داو خط =  Includeاو ] [repositoryاز حایلت
تذکر :زمانی که یک مخزن را اضافه م و
یشود که وبسیار متدااول است.
نکار وبااعث وبرخورد وبا خطاهایی م و
کامنت خارج شدوهاند .اعدم ای و

 ۴-۱-۲-۲مخازن بستاهها

یشننوند.
یننک مخننزن نرومافننزاری محلننی اسننت کننه وبسننتوههای نرومافننزاری از آن گرفتننه او وبننر راوی کننامپیوتر نصننب م و
چیلینوکس )توسعوهدهندگان او کاروبران قاوبل ااعتماد( یک سری از مخازن رسمی که شننامل
نگاوهدارندگان وبستوههای آر و
یکنننند.
کمننن قاوبننل نصننبند را نگوهداری م و
وبستوههای نرومافزاری ضراوری ،محبوب او اعمومی که وبه سهویلت از طریق پ و

وبرای اطلاعات وبیشتر از قبیل هدف هر مخزن مخازن رسمی را مورد مطایلعه قرار دهید.
یکنننند .اگننر شننما تمایننل وبننه اجننرای
نهننای ] [core] [extraاو ] [communityاسننتفاده م و
اغلننب مننردم از مخز و
یتوانید مخزن ] [multilibرا وبننا اضننافه کننردن خطننوط زیننر وبننه
اوبزارهای ۳۲وبیت وبر راوی آرچ  x86_64دارید م و

انتهای فایل  /etc/pacman.confفعال کنید.

][multilib
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

 ۴-۱-۲-۳مخزن کاربران آرچ AUR

کمننن قاوبنل نصننب نیسننتند
مخزن کنناروبران آرچ ) ( AURشنامل شناخوههای پشننتیبانی نشننده کننه مسننتقیم ًا از طرینق پ و
۷۳

یوباشنند .وبلکننه شننامل هننزاران
یشننود AUR [unsupported] .شننامل وبسننتوههای وبنناینری خنناص او آمنناده شننده نم و
م و
یسازد .این وبستوهها ممکننن اسننت از طریننق مخننازن دیگننر در
اسکریپت  PKGBUILDاست که وبستوهها را از کودمنبع م و

دسننترس نباشنند .چنننانچه وبسننتوههای ] [unsupportedوبننه مقنندار کننافی رأی مثبننت دریننافت کردننند وبننه AUR

یهننای
نها را پننذیرفته او نگوهداری کنننند .از اویژگ و
یتوانند آ و
یشوند او کاروبران قاوبل ااعتماد م و
] [communityمنتقل م و
یتوان وبه موارد زیر اشاره کرد:
نها م و
آ و
•

یشوند.
توسط کاروبران قاوبل ااعتماد نگوهداری م و

•

تهای .PKGBUILD
شاسکریپ و
تمام وب و

•

کمن قاوبل دسترسی نیستند.
شفرض توسط پ و
وبه صورت پی و

یتواننند وبننرای شننما امکننان دسترسننی
کمننن اوجننود دارد ) (AUR Helpersکننه م و
تذکر :یک سری پوشش وبرای پ و
مستقیم وبه  AURرا فراهم کند.

۴-۱-۳ون /etc/pacman.d/mirrorlist
کمن است.
تهایشان وبرای مخازن پ و
این فایل مشخص کننده آیینوهها او ااویلی و
تذکر :اگر مدیای نصب شما قدیمیست در نتیجه یلیست آیینوههای شما هم تاریخ گذشته خواهد وبود او ممکن اسنت
یکنید شود .وبننه هننر حننال وبهننتر اسننت همیشننه
کمن وبوهراوز م و
وبااعث ایجاد مشکلتی در زمانی که سیستم را توسط پ و

آخریننن یلیسننت آیینوههننا را از صننفحه مروبننوط وبننه آن دریننافت او جننایگزین کنینند .یلیسننت تننازه وبدسننت آمننده را در
 /etc/pacman.d/mirrorlistکپی کنید سپس وبه ادامه کار وبپردازید.
توسط یک اویرایشگر )مانند  (nanoفایل  /etc/pacman.d/mirrorlistرا وباز کرده او سراوورهای نزدیک وبننه
نهنا از حنایلت کننامنت خنارج کنینند .سننپس اقنندام وبنه یننک
محننل زننندگی خنود را وبننا وبرداشنتن اعلمنت  #اوبتندای آ و

وبوهراوزرسانی توسط دستور زیر نمائید:

# pacman -Syy
یکننند او مننا را از
ت وبستوهها فشننار اوارد م و
کمن وبرای وبوهراوزرسانی کلیه یلیس آ ِ
گذاشتن داو اعدد  --refreshیا  -yوبه پ و
یکند .زمانی که یک آیینوهای تغییر کرد  pacman -Syyرا اجرا کنید تا از هرگون مشکل
وبوهراوز وبودن آن مطمئن م و

احتمایلی در امان وباشید.

۴-۱-۴ون امتیازدهیون بهون آیینهها
شاسننکریپت اسننت کننه آیینوههننای
یتوانید از  rankmirrorsاستفاده کنینند Rankmirrors .یننک وب و
متنااووب ًا شما م و
یکننننند.
خنننناص را مشننننخص او در فایننننل  /etc/pacman.d/mirrorlistاز حننننایلت کننننامنت خننننارج م و

یدهنند او وبننا اسننتفاده از تننأخیر وبیننن ماشننین او آیینننه،
لکننرد آیینوههننا را مننورد وبررسننی قننرار نم و
 Rankmirrorsاعم و

یکننند .وبننه هننر
یکند او وبه همین دیلیل همیشه آیینوههای پر سننراعت را نصننیب شننما نم و
توبندی م و
 mirrorlistرا ایلوی و
چیلینوکس ایجاد
کمن او کل سیستم آر و
لکرد پ و
حال اوجود آیینوههای پرسراعت در یلیست آیینوهها تأثیر وبه سزایی در اعم و
۷۴

یتوانید این اسکریپت را وبه صورت داوروهای وبرای داشتن یلیست گلچین شدوهای از آیینوهها اجرا کنید.
یکنند .شما م و
م و
لکرد وبعد از آن که یلیست آیینوههننا سنناخته شننده مننورد
یتواند وبرای تأثیر وبیشتر اعم و
اوبزارهایی نظیر  wgetیا  rsyncم و
استفاده قرار وبگیرند.

دستور زیر را صادر کنید تا پایگاه اطلاعات وبستوهها وبوهراوز شود سپس سیسننتم ارتقننا پینندا کننرده او در نهننایت curl

نصب شود:

# pacman -Syyu curl
•

اگر در این مرحله وبا خطایی مواجه شدید از دسننتور  nano /etc/pacman.d/mirrorlistاسننتفاده
یرسند را از حایلت کامنت خارج کنید.
بتر وبه نظر م و
کرده او سراورهایی که مناس و

وبه مسیر  /etc/pacman.d/وبراوید:
# cd /etc/pacman.d
از یلیست آیینوههای موجود پشتیبان وبگیرید:
# cp mirrorlist mirrorlist.backup
نهننا
اکنون  mirrorlist.backupرا اویرایش کرده او تمام آیینوهها را از حایلت کامنت خارج کنید تا وبه وبررسننی آ و
توسط  rankmirrorsوبپردازیم.
# nano mirrorlist.backup
تآیینوهها اینن کنار
اکنون نووبت وبه اجرای اسکریپت رسیده است .وبا استفاده از سوئیچ  -nاو مسیر دادن وبه فایل یلیسن و
را انجام دهید:
# rankmirrors -n 6 mirrorlist.backup > mirrorlist
یکند.
کتر را پیدا م و
تذکر ،-n 6 :شش آیینه نزدی و
کمن جهت هماهنگ شدن وبا یلیست جدید آیینوهها دستور زیر را صادر کنید:
وبرای ااعمال فشار وبه پ و
# pacman -Syy
 Mirrorcheck ۴-۱-۳-۱برای داشتن بستاههای باهروز

 rankmirrorsقادر وبه تشخیص وبوهراوز وبودن یلیست آیینوهها نیست .وبیاد داشته وباشید وبیش از آنکه سراعت آیینوههننا

چیلینننوکس اطلاعننات گوننناگونی از اوضننعی و
ت
نها مهننم اسننت .اوضننعیت آیینوههننای آر و
حائز اهمیت وباشد وبوهراوز وبودن آ و

مختلننف آیینوههننا ااعننم از مشننکلت شننبکه وبننا آیینوههننا ،مشننکلت در اطلاعننات ،آخریننن وبنناری کننه آیینننه سننینک
یدهینند وبننه صننورت دسننتی فایننل
یدهنند .اگننر شننما ترجیننح م و
نسننازی( شننده او … را در اختیننار مننا قننرار م و
)همسا و

 /etc/pacman.d/mirrorlistرا وبررسننی کنینند مطمئن شننوید کننه ایننن فایننل تنهننا شننامل آیینوههننای وبوهراوز کننه
یشود.
آخرین نسخه وبستوهها را در خود دارند م و

یتواند آیینوههای وبوهراوز را وبرای شما وبا توجه وبه موقعیت مکانی گلچین کند.
تآیینوهساز م و
متنااووبا یلیس و
۷۵

یتواننند دریننافت او جننایگزینی
تآیینوهساز اوجننود دارد کننه م و
تآیینوهها از یلیس و
نکته :یک اسکریپت وبرای دریافت یلیس و

آیینوهها را وبه صورت خودکار انجام دهد .اینجا را وببینید.

کمنون بیشترون آشناون شوید
۴-۱-۵ون باون پ 
یشود که وبرای یادگیری وبیشتر کار وبا آن صننفحه
کمن است .شدید ًا توصیه م و
چیلینوکس وبداون شک پ و
وبهترین رفیق آر و

 manمروبوط وبه آن را مطایلعه کنید.

$ man pacman
کمن وبا وبقیه مدیورهای وبسته محبوب نگاهی وبیندازید.
وبه این صفحه وبرای مقایسه پ و

کمن
 ۴-۱-۵-۱موارد استفاده پ ا

کمن منندیریت آسننان وبستوههاسننت چننه
یشود .هدف پ و
چیلینوکس محسوب م و
کمن یکی از نقاط قوت آر و
مدیر وبسته پ و

در مخازن رسمی آرچ وباشند او چه وبستوههای ساختوه شده توسط خود کاروبر.

کمنننن در مسنننیر  /etc/pacman.confمسنننتقر شنننده اسنننت .وبنننرای اطلاعنننات وبیشنننتر
فاینننل پیکروبنننندی پ و

کمننن
یتوانید در این فایننل مشننخص کنینند کننه پ و
 man pacman.confرا فراخوانی کنید .وبه اعنوان مثال شما م و
ی او ینا نصنب وبسنتوهها از
وبرای دانلود وبستوهها از وبرنامه خاصنی اسنتفاده کنند ینا ننه او همچنینن در هنگنام وبوهراووزرسنان و

یتوانینند مخننازن را اضننافه یننا کننم
وبوهراوزرسانی یا نصب وبسته یا گراوهی از وبستوهها پرش کند .همچنین در این فایل م و
کنید.
نصبون بسته

نها را وبا یننک
وبرای نصب یک وبسته کافیست دستور زیر را صادر کنید .وبرای نصب داو یا چند وبسته کافیست وبین آ و

فاصله مشخص کنید:

… # pacman -S package_name1 package_name2
در وبرخی مواقع شما یک وبسته را وبا نسخوههای مختلنف در مخننازن مختلنف دارینند .در ایننن هنگننام وبنرای اینکننه وبننه

کمن وبفهمانید که کدام وبسته را نصب کند لزم است مخزن آن وبسته را نیز مشخص کنید:
پ و

# pacman -S extra/package_name
# pacman -S testing/package_name
وبرای نصب وبستوههای یک گراوه وبه اعنوان مثال :gnome
# pacman -S gnome
یکننند .وبننرای دینندن وبسننتوههای متعلننق وبننه یننک
این دستور تمام وبستوههایی که وبه گراوه گنوم متعلق هستند را نصننب م و
گراوه وبه اعنوان مثال گنوم:
۷۶

# pacman -Sg gnome
یتوانید از این یلینک استفاده کنید .چنانچه وبسننتوهای از قبننل وبننر راوی
تذکر :وبرای دیدن وبستوههای گراوهی موجود م و

سیستم شما نصب شده وباشد تا زمانی کنه گزیننه  –neededرا وبکنار نگیریند حنتی اگنر وبسنته وبوهراوز هنم وباشند وبناز
کمن مجدد ًا نصب خواهد شد.
توسط پ و
حذفون بسته
شنیازهایش از دستور زیر استفاده کنید:
وبرای حذف وبسته وبداون حذف پی و
# pacman -R package_name

شنیاوزهایی که توسط وبستوههای نصنب شننده دیگننر منورد نیناز نیسننتند از دسننتور زیننر اسنتفاده
وبرای حذف وبسته او پی و

کنید:

# pacman -Rs package_name
شنیاوزهایش وبه اعلاوه تمام وبستوههای که وبه وبسته مقصد محتاج هستند از دسننتور زیننر اسننتفاده
وبرای حذف وبسته او پی و
کنید.
یتواند وبه صورت وبایلقوه وبستوههای مورد نیاز را حذف کند.
اخطار :در وبکار گیری این دستور دقت کنید چون م و
# pacman -Rsc package_name
یکنید وبا نامی مشننخص او پسننوند .pacsave
لهای مهم پیکروبندی را زمانی که یک وبرنامه را حذف م و
کمن فای و
پ و

یتوانید از گزینه  -nاستفاده کنید:
کمن م و
یکند .وبرای جلوگیری از این کاآ ِر پ و
نگه داری م و

# pacman -Rn package_name
یکنند .وبنرای دیندن اینن
لهننای پیکروبنندی کننه توسنط خنود وبرناموههنا سنناخته شننده را حنذف نم و
کمننن فای و
تذکر :پ و
لهای پوشه خانگی خود را کااوش کنید.
فای و
ارتقاءون بستهها

یتواند تمام وبستوههای موجود وبر راوی سیستم را وبا یک دستور وبوهراوز کند .این دسننتور پایگنناه داده مخننازن
کمن م و
پ و

یکند:
یکند او سیستم را وبا وبستوههای وبوهراوز ،وبوهراوزرسانی م و
را همگان سازی م و
# pacman -Syu
یهای سریع او پی در پننی ممکننن اسننت
اخطار :وبا توجه وبه انتشار غلطان کاروبر وبایستی توجه داشته وباشد وبوهراوز رسان و

۷۷

پیامودهای غیر منتظروهای را وبه همراه داشننته وباشند .وبنه اعبنارت دیگنر وبوهراوز رسنانی سنریع وبعند از انتشنار هنر وبرننامه

انتخاب هوشمندانوهای نیست او وبهتر است شما در زمانی که اوقت آزاد وبرای مقنناوبله وبننا مشننکلتی کننه وبننه ننندرت در
یشود را در اختیار دارید اقدام وبه وبوهراوز رسانی کل سیستم نمائید .قبل از ارتقواء سیستم
حین وبوهراوز رسانی پدیدار م و

چیلینوکس را وباز کنید او آخرین اخبار را مطایلعه نمائید.
وبهتر است صفحه خانگی آر و

یشوند.
کمن در مسیر  /var/log/pacman.logنگه داری م و
لهای گزارش پ و
نکته :فای و
یدهد:
کمن وبا  -Qدیتا وبیس وبستوههای محلی را مورد کااوش قرار م و
پ و
$ pacman -Q --help
او دیتا وبیس وبستوههای موجود در مخازن را وبا:
$ pacman -S --help
یتواند وبستوههای موجود در دیتواوبیس را وبا توجه وبه نام او توضیحاتشان مورد جستجو قرار دهد:
کمن م و
پ و
$ pacman -Ss string1 string2 ...
او همچنین جستجوی وبستوههای نصب شده:
$ pacman -Qs string1 string2 ...
وبرای نمایش اطلاعات گسترده یک وبسته:
$ pacman -Si package_name
او وبستوههای نصب شده:
$ pacman -Qi package_name
یگذارد:
لهای پشتیبان را وبه نمایش م و
گذاشتن داو  -iیلیست فای و
$ pacman -Qii package_name
لهایی که توسط یک وبستوه نصب شده:
وبرای دریافت یلیست فای و
$ pacman -Ql package_name
یتوانید از دیتاوبیس وبرای تشخیص اینکه هر فایل توسط چه وبستوهای نصب شده استفاده کنید:
همچنین م و
$ pacman -Qo /path/to/a/file
یسرپرست(:
یگیرند )وب و
شنیاز مورد استفاده قرار نم و
وبرای دریافت یلیست از وبستوههایی که دیگر وبه اعنوان پی و
$ pacman -Qdt
وبوهراوز رسانی سیستم او نصب وبسته یا وبستوههای خاص وبعد از آن:
# pacman -Syu package_name1 package_name2 ...
نها:
دانلود وبستوهها وبداون نصب آ و
# pacman -Sw package_name
کش یننا
نصب وبسته محلی )نه از مخازن( )این گزینه همچنین وبرای دانگرید وبرناموهها از طریق وبستوههای موجود در شَ
۷۸

یگیرد(:
هر محل دیگری مورد استفاده قرار م و
# pacman -U /path/to/package/package_name-version.pkg.tar.xz
نصب وبسته از راه داور )نه از مخازن(:
# pacman -U http://www.example.com/repo/example.pkg.tar.xz
کمن که در حال حاضر وبر راوی سیستم نصب نشدوهاند:
ش پ و
ک  ِ
پاک کردن وبستوههای موجود در شَ
# pacman -Sc
کمن:
ش پ و
ک  ِ
پاک کردن کلیه وبستوههای موجود در شَ
# pacman -Scc
نهننا
کش دیگر قادر وبه دانگرینند نرومافزارهننا توسننط آ و
اخطار :توجه داشته وباشید وبا پاک کردن وبستوههای موجود در شَ
نخواهید وبود.
شنیارهننا او آمنناده کننردن اطلاعننات کننند
ن شما در زمان تشخیص پی و
کم  ِ
چنانچه پس از مدتی احساس کردید که پ و
لکرد آن در ترمینال صادر کنید:
یکند دستور زیر را وبرای وبهبود اعم و
اعمل م و
# pacman-optimize
یتوانید از گزینه  -fاستفاده کنید:
وبرای ااعمال فشار جهت نصب وبسته م و
# pacman -Sf package_name
ممکن است در وبرخی از مواقع در هنگننام نصننب وبرننناموهای وبننا ایننن خننط ""file exists in filesystem

مواجه شوید .در این هنگام وبا استفاده از  pacman -Qoمطمئن شننوید کننه فایننل وبننه وبرنننامه دیگننری متعلننق نباشنند

)چنانچه وبود گزارش وباگ وبدهید( سپس وبا استفاده از گزینه  -fوبرای ااعمال فشار جهت وبازنویسی فایل مننورد نظننر

یکننند )کننه از قبننل اوجنود دارد( را
کمننن وبننه آن اشنناره م و
یشود فایلی کننه پ و
اقدام وبه نصب وبسته کنید .ایلبته توصیه م و

تغییر نام دهید او وبداون استفاده از گزینه  -fمجدد ًا اقدام وبه نصب وبسته مورد نظر کنید.

کمن در حین حذف ،نصب یا وبوهراوز رسانی وبستوهای وبا خطای "  "database writeمواجه شد وبایستی
چنانچه پ و

وبسته شکسته را اینگونه تعمیر کنید:
•

چ وبراوید.
وبه دیسک زنده آر و

•

فایل سیستم ریشه را سوار کنید.

•

کمن را توسط  pacman -Syyوبوهراوز کنید.
دیتاوبیس پ و

•

وبسته شکسته را وبا استفاده از  pacman -r /path/to/root -S packageنصب کنید.

۴-۱-۶ون بهروزون کردنون سیستم
نهننای
اکنون شما آمادوهاید که کل سیستم را ارتقاء دهید .قبل از هر کاری وبهتر است اخبننار او شنناید وبند نباشنند ااعل و
یلیست پستی را وبخوانید .اغلب مواقع توسعوهدهندگان اطلاعات مهمی را در زمیننه پیکروبنندی او اصنلحات در منورد
یست.
یدهند .وبررسی این صفحات قبل از ارتقاء ایده وبسیار خووب و
مشکلت شناخته شده در اختیار شما قرار م و

سینک ،تازوهسازی او ارتقاء سیستم خود را وبا دستور زیر در پیش وبگیرید:
۷۹

# pacman -Syu
یا وبا این دستور:
# pacman --sync --refresh --sysupgrade
کمن یک راونوشت تازه وبستوهها را از سراور)هایننن(ی کننه در  /etc/pacman.confمشننخص شنندوه)اننند(
اکنون پ و
یکند .ممکن است شما در اینجنا وبنا پیغنامی مبننی وبنر ارتقناء
یهای مورد نیاز را ااعمال م و
دریافت او تمام وبوهراوز رسان و

یکننند او از ادامننه
کمن خنود را وبننه راوز م و
کمن مواجه شوید .اگر جواب شما وبه این درخواست مثبت وباشد پ و
خوآ ِد پ و
یماند او شما وبایستی مجدد ًا یکی از داو دستور وبال را وبرای وبوهراوز رسانی وبقیه اجزای سیستم وبوهکار گیرید.
کار وباز م و

یاستارت کنید.
اگر وبوهراوز رسانی در مورد هسته نیز ااعمال شد وبعد از آن سیستم را ر و

کمننن
یهننای پ و
خهای کاروبر در زمان وبوهراوز رسانی را دارد؛ خراوج و
یها نیاز وبه پاس و
تذکر :گاهی تغییرات در پیکروبند و
لهای  Pacnewاو  Pacsaveرا مننورد مطننایلعه قننرار
را وبرای اطلاعات مناسب وبخوانید .وبرای جزئیات وبیشتر فای و

دهید.

یشود.
کمن در  /var/log/pacman.logذخیره م و
یهای پ و
خراوج و

خهای متنااوب مدیریت وبسته را وبرای اطلاعات اضافی مطایلعه نمائید.
شها او پاس و
پرس و

 ۴-۱-۶-۱نادیداهگرفتن بستاهها

وبعد از اجرای دستور  pacman -Syuکل سیستم وبوهراوز خواهد شد .اما این امکان اوجود دارد که وبسننته خاصننی را
ل آخریننن
از وبوهراوز شدن منع کنیم .ممکن است وبوهراوز شدن یک وبسته وبننااعث ایجنناد مشننکلتی در سیسننتم شننود )مث س ً

یشنند( .در اینن هنگننام شننما داو گزینننه
نسخه  icuدر حال زمان نگارش این مقایله وبااعث مشکل در نوشتار فارسی م و
کمن از راوی وبسته خاص در اختیار دارید؛ ااول اسننتفاده از سننوئیچ ) --ignoreاطلاعننات وبیشننتر در
وبرای پرش پ و

نها وبا استفاده از  IgnorePkgدر
کمن از وبسته یا گراوهی از آ و
 ( pacman -S --helpاو راه داوم ،پرش دائمی پ و
کمن.
 /etc/pacman.confدر خط مروبوط وبه آن است .اطلاعات وبیشتر در صفحه اویکی پ و

یدهند سیستم را توسنط  pacman -Syuوبنه جنای حنایلت انتخناوبی وبوهراوز نگنه
توجه داشته وباشید کاروبران ترجیح م و
ب نوع وبوهراوز نگه داشتن سیستم وبه خود شما وبستگی دارد؛ فقط توجه داشته وباشید امکان مننواجه شنندن
دارند .انتخا آ ِ

شما وبا مشکل اوجود دارد .وبیشتر مشکلت وبه خاطر وبوهراوز کردن سیستم وبه صورت انتخاوبی ،کامپایل غیر معمول یننا

ن اسنت
یآینند .اسننتفاده از  IgnorePkgدر  /etc/pacman.confهننم ممک و
نصب نرومافزاورهای معیوب وبوهاوجود م و
یکند مفید اواقع شود.
یدانید چکار م و
مشکل ایجاد نمائد او تنها در موارد که م و

 ۴-۱-۶-۲مدل انتشار غلطان آرچ

یسنت هینچ دیلیلنی وبنرای نصنب مجندد
وبه یاد داشته وباشید که آرچ یک توزیع وبا انتشار غلطان است .اینن وبندان معن و
سیستم وبرای رسیدن وبه نسخه نهایی اوجود ندارد .وبه سادگی وبا اجرای دستور  pacman -Syuشنما وبنه نسنخه نهنایی
یمجنندد(
یاسننتارت )راوهانداز و
یشوید .وبه یاد داشته وباشید چنانچه هسته ارتقاء پیدا کننرد حتم ن ًا سیسننتم را ر و
منتقل م و
۸۰

کنید.

 ۴-۲اضافاه کردن کاربر
نتننر
تذکر :قبل از اضافه کردن یک کاروبر سیستم خود را وبا استفاده از تغییر پسورودها از مدل  md5وبننه  sha512ام و

کنید .اینجا را وببینید.

یلینوکس یک محیط چند کاروبره است .شما نباید کارهای راوزمره خود را وبا استفاده از حساب کاروبری ریشه انجام

یوباشنند .از ریشننه فقننط وبننرای اوظننایف مروبننوط وبننه
دهید؛ نه تنها اینکار یک اعادت وبد است وبلکه وبا خطر نیز همراه م و
مدیر سیستم استفاده کنید .یک حساب کاروبری اعادی وبرای وبقیه موارد وبا دستور زیر ایجاد کنید:
# adduser
یشود .در این مثال ما کاروبر  archieرا ایجاد
در اینجا از شما یک سری اطلاعات وبه صورت زنجیراوار خواسته م و
یکنیم:
م و
Login name for new user []: archie
User ID ('UID') [ defaults to next available ]:
Initial group [ users ]:
Additional groups (comma separated) []:
audio,lp,optical,storage,video,wheel,games,power,scanner
Home directory [ /home/archie ]:
Shell [ /bin/bash ]:
Expiry date (YYYY-MM-DD) []:
یکنید مقننادیر مننورد نظننر وبننرای  Login nameاو  Additional groupsقننرار
همانگونه که در مثال مشاهده م و

گرفته او وبقیه فیلدها وبه صورت خایلی رها شدوهاند.

یست که وبیشتر مورد استفاده یک کاروبر دسکتاپ
یلیست  Additional groupsدر این مثال ،یک یلیست اعموم و
یشود.
یگیرد از اینراو وبه تازوهاواردها همین مقادیر پیشنهاد م و
قرار م و
•

 :audioوبرای اوظایف مروبوط وبه کارت صوت او نرومافزارهای مروبوطه

•

 :lpوبرای مدیریت اوظایف مروبوط وبه چاپ

•

 :opticalوبرای مدیریت اوظایف مروبوط وبه درایو)های( نوری

•

سهای ذخیروهسازی
 :storageوبرای مدیریت دیوای و

•

تافزاری
بدهنده سخ و
 :videoوبرای اوظایف مروبوط وبه اویدیو او شتا و

•

 :wheelوبرای استفاده از sudo

•

یها در گراووههای وبازی
 :gamesمورد نیاز وبرای داشتن دسترسی نوشتن وبرای وباز و

•

 : powerمورد نیاز وبرای گزینوههای مروبوط وبه قدرت )مانند خاموش کردن سیستم وبا دکمه پااور(

•

 :scannerوبرای استفاده از اسکنر

شنمایش از کاروبری که ساختوهاید منواجه خواهیند شند او تواننایی ادامنه او یننا یلغنو اعملیننات را
اکنون شما وبا یک پی و

یشود اطلاعننات اضننافی او اختینناری دیگننر
دارید .وبا زدن  Enterاکانت شما ساخته خواهد شد او از شما خواسته م و
یشننود یننک کلمننه اعبنور وبنرای کناروبر
وبرای کاروبر جدید )مانند نام کامل( را اوارد کنید .در پایان از شما خواسننته م و
۸۱

انتخاب کنید.
نهایت ًا کاروبر جدید غیر-ریشه وبا یک مسیر خانگی وبوهخصوص او کلمه اعبور ساخته شد.

یخواهید ننام کناروبری خنود را تغیینر وبدهیند صنفحه
کاروبرها او گراووهها را وبرای اطلاعات وبیشتر مطایلعه کنید .اگر م و
 manمروبوط وبه فرمان  usermodاو  gpasswdرا مطایلعه کنید.

۴-۲-۱ون حذفون حسابون کاربری
در مواقع مواجه وبا خطواهای وبی مورد او یا وبه دلیل دیگر شاید شننما وبخواهینند کننه حسنناب کنناروبری خننود را حننذف

یتوانید از  /usr/sbin/userdelکمک وبگیرید:
کنید؛ وبرای اینکار م و

]# userdel -r [username
یکند.
گزینه  -rدر اینجا مسیر خانگی کاروبر مورد نظر وبه اعلاوه محتویاتش را پاک م و

(۵ون اضافات
نچیننزی کننه شننما نینناز دارینند
چ کامل او کاروبردی که وبه اعنوان یک پایه وبرای ساخت آ و
اکنون شما وبا یک سیستم آر  ِ
پها وبا صدا او گرافیک کامل اعلقننه دارننند .منا در
مهیا شده راووبراو هستید .وبه هر حال وبسیاری از کاروبران وبه دسکتا و

این وبخش یک خلصوهای از اضافاتی که ممکن است شما نیاز داشته وباشید را وبرای شما آماده کردوهایم.

 ۵-۱نصب Yaourt
شاید شما نیاز وبه نصب وبرناموههایی از مخننزن کنناروبران آرچ یننا همننان  AURداشننته وباشننید Yaourt .اوبزاریسننت کننه
یکند .وبرای نصب آن اوبتدا مخننزن فرانسننه را وبننه انتهننای
امکان نصب وبستوهها را از مخزن کاروبران آرچ وبسیار ساده م و

فایل  pacman.confاضافه کنید:
وبرای سیستم ۳۲وبیت

# nano /etc/pacman.conf
][archlinuxfr
Server = http://repo.archlinux.fr/i686
وبرای سیستم ۶۴وبیت
# nano /etc/pacman.conf
][archlinuxfr
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64
اکنون دستور زیر را وبرای نصب  Yaourtصادر کنید:
# pacman -Sy yaourt
وبرای نصب وبرنامه از مخزن کاروبران آرچ کافیست  yaourtرا احضننار کنینند ،وبننه اعنننوان مثننال وبننرای نصننب وبرنننامه
ساغر کافیست دستور زیر را وبا دسترسی کاروبر غیر-ریشه صادر کنید:
۸۲

$ yaourt saaghar
یگننذارد کننه شننما وبننا زدن
در ادامه  yaourtگزینوههای موجود در مخنزن کنناروبران آرچ را وبنرای شننما وبننه نمننایش م و
یتوانید آن را نصب کنید )وبرای چند وبسته وبین شننماروهها فاصننله وبگذارینند( .اطلاعننات
شماره سمت چپ هر وبسته م و

وبیشتر را از اینجا مشاهده نمائید.

یشننوند او وبننا
تذکر :وبا توجه وبه اینکه وبسیاری از وبستوهها از طریق کدمنبع اواقننع در سننایت  sourceforgeسنناخته م و
توجه وبه سیاست این سایت مبنی وبر تحریم ایران در پاروهای از مواقع لزم است که وبا استفاده از تنظیم پراوکسننی در

ترمینال خود اقدام وبه نصب از طریق مخزن کاروبران آرچ نمائید:

"export http_proxy=http://"proxy_ip":"port_number
وبه اعنوان مثال وبرای تنظیم پراوکسی وبرنامه  your-freedomدر ترمینال قبل از وبه کار گیری  yaourtایننن دسننتور
را صادر کنید او مطمئن شوید  your-freedomوبه خووبی وبه سراور مورد نظر متصل شده است:
"export http_proxy="http://localhost:8080
وبرای خارج شدن از این حایلت هم دستور زیر را صادر کنید:
unset http_proxy
تذکر :چنانچه تازوهاوارد هستید گاومهای مروبوط وبه اویرایننش ) (Editدر حینن نصنب وبرنننامه توسنط  yaourtرا وبنا
زدن دکمه  nپشت سر وبگذارید او مراحننل مروبننوط وبننه سنناخت ) (buildاو نصننب ) (installوبسننتوهها را وبننا زدن

کلید  yتأیید کنید.

 ۵-۲ساخت لینک به  DVDو CDROM
یگیرننند .چهننار
وبسیاری از اوبزارهای دسکتاپ اوجود symlinkهای  CDROMاو  DVDدر گننره  /dev/sr0در نظننر م و
یشوند:
symlinkی مفید او کارا وبه این صورت ساخته م و
# for i in cdrom cdrw dvd dvdrw; do ln -s /dev/sr0 /dev/$i; done

وبرای ساخت  symlinkوبعد از راوهاندازی دستور فوق را وبه  /etc/rc.localاضافه کنید.
یتوانید دستورات خوانای زیر را اضافه کنید:
یتوانید وبه اعنوان جایگزین فوق م و
همچنین م و
#!/bin/bash
#
# /etc/rc.local: Local multi-user startup script.
#
# create optical drive symlinks
ln -s /dev/sr0 /dev/cdrom
ln -s /dev/sr0 /dev/cdrw
ln -s /dev/sr0 /dev/dvd
ln -s /dev/sr0 /dev/dvdrw

۸۳

Sudo ۵-۳
 Sudoرا نصب کنید:
# pacman -S sudo
وبرای اضافه کردن کاروبر وبوه اعنوان کاروبر ) sudoیک  (sudoerدستور  visudoوباید وبه اعنوان ریشه اجرا شود.

یکند .اگر شما وبننا ایننن اویرایشننگر آشنننایی ندارینند
شفرض دستور  visudoاز اویرایشگر  viاستفاده م و
وبه صورت پی و
یتوانید از متغییر محیطی  EDITORوبرای تغییر اویرایشگر استفاده کنید .وبه اعنوان مثال وبا دسننتور زیننر  visudoاز
م و

 nanoوبه اعنوان اویرایشگر استفاده خواهد کرد:

# EDITOR=nano visudo
تذکر :یلطف ًا توجه کنید شما در حال تنظیم متغییر او اجرای  visudoوبننه صننورت همزمننان در یننک خننط هسننتید او

دستور فوق داو فرمان مجزا نیست.

یکنینند دیلیلننی وبننرای اسننتفاده از متغییننر EDITOR=nano
اگر شما وبا  viمشننکلی ندارینند او وبننا آن احسنناس راحننتی م و
ندارید:

# visudo
یکند visudo .یک راونوشت از فایل مذکور
این دستور فایل  /etc/sudoersرا در یک جلسه کاری اویژه وباز م و

یکنند سننپس وبنا اسننتفاده از اویرایشنگآ ِر مروبننوطه آن را اویراینش کننرده او در
را وبرای اویرایش وبه صورت موقننتی تهینه م و

یکند .اگر وبررسی وبننا مننوفقیت گذرانننده شنند فایننل مننوقت وبننر راوی فایننل اصننلی وبننا مجوزهننای
نهایت آن را وبررسی م و

یشود.
صحیح نوشته م و

اخطار :فایل  /etc/sudoersرا وبا اویرایشگر وبه صننورت مسننتقیم مننورد اویرایننش قننرار ندهینند؛ چننرا کننه در ایننن
یکشد )مانند وبل استفاده شدن حساب کاروبری ریشه( .شما وباینند او
صورت خطاهای آزاردهندوهای انتظار شما را م و

وباید از فرمان  visudoوبرای اویرایش  /etc/sudoerاستفاده کنید.

ن ایننن
یهای ریشه وبه کنناروبرا آ ِ
در قسمت قبلی کاروبر ساخته شده را وبه گراوه  wheelاضافه کردیم .وبرای دادن دسترس و

یکنند خط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
گراوه زمانی که از  sudoاستفاده م و

%wheel ALL=(ALL) ALL
یتوانید وبه هر کاروبری اجازه استفاده از  sudoرا وبا اضافه کننردن آن کنناروبر وبننه گننراوه  wheelوبدهینند.
اکنون شما م و

وبرای اطلاعات وبیشتر  Sudoرا ملحظه نمائید.

 ۵-۴صدا
یخواهید  ALSAدر خدمت شماست.
اگر شما صدا م و

۸۴

یدهد او شما تنها وبایستی آن را از حایلت خفه خننارج
ل وبه صورت خودکار همه کارها را انجام م و
تذکر ALSA :معمو ب ً

کنید.

یشنود اوبتندا از آن اسننتفاده کنیند او چننانچه وبنا آن مشنکل داشنتید وبنه سنراغ
 ALSAجزئی از هستوه اسنت او توصنیه م و
بهای وبعدی نظیر  OSSv4وبراوید.
انتخا و

۵-۴-۱ون ALSA
همانگونه که گفته شد  ALSAجزئی از هسته است او نیازی وبه نصب آن ندارید Udev .در هنگام راوهاننندازی سیسننتم
یکند .وبه هر حال کارت صدای
لهای لزم وبرای کارت صدای شما را وبارگزاری م و
تافزار شما را وبررسی او ماژاو و
سخ و

لهنا وبنه صنورت
شما وباید وبه خنووبی کنار کنند امنا نیناز اسنت آن را از حنایلت خفنه خنارج کنیند چنرا کننه همنه کانا و
شفرض خفه شدوهاند.
پی و

یخواهد از  ALSAاستفاده کند وبایستی جزء گراوه صدا وباشد ،چنانچه کاروبر مورد نظر شما جننزء ایننن
کاروبری که م و
گراوه نیست دستور زیر را صادر کنید:
# gpasswd -a yourusername audio
گوبک )یک مرتبه خراوج او اوراود( نکند تغییری مشاهده نخواهد شد.
تذکر :تا زمانی که کاروبر ل و

یشود که وبه شننما اجننازه پیکروبننندی دیننوایس صنندا را از طریننق ترمینننال
وبسته  alsa-utilsشامل  alsamixerم و
یدهد .وبا دستور زیر آن را نصب کنید:
م و

# pacman -S alsa-utils
یخواهید وبایستی وبسته  alsa-ossرا نصب کنید:
اگر شما اوبزار  OSSرا وبرای کار کردن وبا  dmixم و
# pacman -S alsa-oss
یشننوند )snd_seq_oss,
لهننای  OSSوبننه صننورت خوودکننار وبننارگزاری نم و
تننذکر :از نسننخه  udev>=171ماژاو و
.(snd_pcm_oss, snd_mixer_oss
یهای پیشرفته دیگر نظیننر  high quality resampling ، upmixing/downmixingاو
وبرای داشتن اویوژگ و
… وبسته زیر را نصب کنید:
# pacman -S alsa-plugins

لها
 ۵-۴-۱-۱باز کردن کانا ا

لها استفاده از  alsamixerاست .دستور زیر را در ترمینال وبننا حسنناب کنناروبری
نترین راه وبرای وباز کردن کانا و
آسا و
خود صادر کنید )وبرای رفتن وبه حساب کاروبری خود از دستور  su – usernameاستفاده کنید(:

۸۵

$ alsamixer
ی وباز وبودن آن کانال است .وبا کلیودهای چپ او راسننت
وبرچسب  MMدر زیر هر کانایلی وبه معنی خفه وبودن او  00وبه معن و
نها را از حایلت خفه خارج کنید سپس وبا کلینند وبننال وبننه حجننم صنندا اضننافه
لها جاوبجا شوید او وبا کلید  Mآ و
وبین کانا و

کنید.

وبرای وبررسی صدا از دستور زیر استفاده کنید:
$ speaker-test -c 2
اعدد جلوی  -cرا وبناوبر اسپیکر )وبلندگووی( خود تغییر دهید .وبه اعنوان مثننال وبننرای اسننپیکورهای  7.1دسننتور زیننر را
استفاده کنید:
$ speaker-test -c 8
نهنا را وبنه درسنتی
یکنید مراحل قبل راو داو مرتبنه منراور کنیند او مطمئن شنوید همنه آ و
اگر شما صدایی را دریافت نم و
انجام دادوهاید .همچنین مطمئن شوید  PCMاو  MASTERرا از حایلت خفه خارج کردوهاید .چنانچه مشکل مرتفع نشنند
دستور زیر را وبا مجوز ریشه صادر کنید )وبرای رفتن وبه حساب ریشه از  su -استفاده کنید(:

# alsaconf
تهننای  ISAاسننتفاده نکنینند نینناز وبننه
لهای لزم وبایستی وبه خووبی شناخته او یلود شننده وباشننند او اگننر از کار و
تمام ماژاو و

پیکروبندی خاصی نخواهید داشت.

اخطننار :چنننانچه شننما یننک کننارت  PCIیننا  ISAPNPدارینند وبننا تننوجه وبننه مقننادیری کننه  alsaconfوبننه فایننل
یکند ممکن است  udevدر تشخیص خودکار دچار مشکل شود.
 modprobe.confاضافه م و

۵-۴-۲ون OSS
وبرای نصب  ossدستور زیر را صادر کنید:
# pacman -S oss
لهننای  ALSAرا از
یکننند او وبننه صنورت مننوقت ماژاو و
لهای  OSSرا نصب او اسکریپت نصب را اجرا م و
این دستور فای و
یکند .تا زمانی که  ALSAفعال است اسکریپت راوهانننداز وبننه
لهای هسته  OSSرا نصب م و
یاندازد او سپس ماژاو و
کار م و
یدهد وبناوبراین لزم است وبرای اسننتفاده از  OSSآن را غیننر فعننال کنینند .وبننرای
شفرض آن را هدف قرار م و
صورت پی و

یتوانینننننننند وبننننننننا اسننننننننتفاده از یننننننننک اویرایشننننننننگر سنننننننناده نظیننننننننر  nanoفایننننننننل
نکننننننننار م و
ای و
 /etc/modprobe.d/alsa_blacklist.confرا وبازکنینند/وبسننازید او ) (blacklist soundcoreرا وبننه

آن اضافه کنید:

# nano /etc/modprobe.d/alsa_blacklist.conf
blacklist soundcore
 Daemonمروبننوط وبننه  ossرا اجننرا کنینند او وبننرای وبننارگزاری آن در هننر وبننار راوهاننندازی سیسننتم آن را وبننه آرایوههننای
 DAMEONSاواقع در فایل  rc.confاضافه کنید.

۸۶

اگر کاروبر شما هنوز جزاو گراوه صدا نیست دستور زیر را صادر کنید:
# gpasswd -a yourusername audio
در اینجا دستور زیر را وبرای شناسایی صادر کنید:
# ossdetect -v
او یک وبار آن را غیرفعال – فعال کنید:
# soundoff && soundon
وبرای وبررسی صدا از دستور زیر استفاده کنید:
$ osstest

 ۵-۵رابط گرافیکی کاربر

۵-۵-۱ون نصبون X
) X Window System (X11, Xیک پرتوکل نمننایش او شننبکوه سازیسننت کننه ایجنناد پنجننره وبننر راوی سیسننتم
یکننند
لکیت استاندار وبرای سنناخت راوبننط کنناروبری را نیننز فراهننم م و
یکند .همچنین پرتوکل او تو و
تمپ را ممکن م و
وبی و

).(GUIs

یوباکس نصب کردوهاید وبرای کامل کردن نصب  Xوبایستی وبه راه
نکته :اگر شما آرچ را وبه صورت مهمان وبر راوی او و
یوباکس را وببینید سپس وبه قسمت پیکروبندی در پایین وبراوید.
چیلینوکس مهمان او و
دیگری متوصل شوید .آر و
کمننن اسننت ،دسننتور زیننر را وبننه منظننور نصننب
اکنون ما وبایستی وبستوههای وبیس  Xorgرا نصب کنیم .حال ننووبت پ و
وبستوههای پایوهای صادر کنید:
# pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-utils xorg-server-utils
یراویم:
وبرای پشتیبانی از حایلت سه-وبعدی )(3Dوبه سراغ  mesaم و
# pacman -S mesa
نها نیاز دارید زمننان را از
یشود پس اگر وبه آ و
 mesa-demosشامل اوبزار سه-وبعدی  glxgearsاو  glxinfoنیز م و
دست ندهید او فرمان زیر را صادر کنید:

# pacman -S mesa-demos

۸۷

۵-۵-۲ون نصبون راهاندازون ویدیویی
اکنون شما وبه یک راوهانداز )درایور( وبرای کارت گرفیکی خود نیاز دارید ،همچنین شما نیاز وبه اطلاعات کافی از
یدانید نووبت وبه استفاده از فایل  /usr/sbin/lspciرسننیده
چیپست اویدیویی خود خواهید داشت .اگر چیزی نم و

است:

$ lspci
یکننند .اگننر
تهای اویدیویی مدرن کننار م و
تذکر :راوهانداز  vesaیک راوهانداز وبسیار اعمومی است که وبا اغلب چیپس و
شما یک درایور در خور وبرای چیپست اویدیویی خود پیدا نکردید  vesaگزینه مناسبی وبرای شما خواهنند وبننود امننا
یکند.
بدادوهنشده را اعرضه م و
لکرد داو-وبعدی شتا و
توجه داشته وباشید که اعم و
وبرای دیدن یک یلیست کامل از راوهانداوزهای اویدیویی منبوعوباز وبستوههای پایگاه داده راو وبا دستور زیر کااوش کنید:
# pacman -Ss xf86-video
کهنای  NVIDIAاو  ATIدر قسنمت وبعنندی
تذکر :نحوه نصنب درایوورهننای انحصنناری )اختصاصنی( وبنرای گرافی و
یها را وبر راوی سیستم خننود
توضیح داده شدوهاند .اگر شما قصد انجام پردازش سه-وبعدی سنگین مانند اجرای وباز و

دارید از راوهاندازهای اختصاصی استفاده کنید.

نوبورد اوینندیویی خننود اسننتفاده کنینند .وبننه اعنننوان مثننال
کمن وبرای نصب راوهانداز اویدیویی درخور وبرای کارت/آ و
از پ و

وبرای نصب راوهانداز :Savage

# pacman -S xf86-video-savage
لکرد داو-وبعدی او یا -سه-وبعنندی
تهای گرافیکی اینتل ممکن است لزم وباشد وبرای اعم و
نکته :وبرای وبرخی از کار و

پیکروبندی را انجام دهید .وبرای این منظور اینجا را مشاهده نمائید.

تهای گرافیکی انویدیا
 ۵-۵-۲-۱کار ا

تهای گرافیکی انویدیا سه گزینوه وبرای انتخاب پیش راو دارند )وبه اعلاوه راوهانداز :(vesa
دارندگان کار و
•

یکننند او وبننه
بدهنده داو-وبعدی او سننه-وبعنندی )آزمایشننی( را پشننتیبانی م و
راوهانداز منبوعوباز  nouveauکه شتا و

یکننند( .وبننرای
اندازه کافی خوب او کارا است) .اما هنوز ذخیره-قدرت را وبه صننورت کامننل پشننتیبانی نم و

یتواند انتخاب خووبی وباشد دستور زیر را صادر کنید:
نصب این راوهانداز که وبرای اغلب کاروبران م و
# pacman -S xf86-video-nouveau
او وبرای پشتیبانی سه-وبعدی )آزمایشی( هم وبسته زیر را نصب کنید:
۸۸

# pacman -S nouveau-dri
اطلاعات وبیشتر را از اینجا مطایلعه کنید.
•

یکند.
راوهانداز منبوعوباز  nvکه وبسیار کند است او تنها داو-وبعدی را پشتیبانی م و

•

راوهانداز اختصاصی انویدیا که اعملکرد وبسیار خنوب سننه-وبعنندی وبننه همننراه پشننتیبانی از ذخیننره-قنندرت را
یتوانید اوبتنندا nouveau
یکند .وبه هر حال اگر شما قصد استفاده از راوهانداز اختصاصی را دارید م و
فراهم م و

را نصب او از آن وبرای تنظیم او وبال آاوردن  Xاستفاده کنید او سپس وبه این راوهانداز نقل مکان کنید چرا کننه
یشننود
ل خودکار آماده اسننتفاده م و
 nouveauدر اغلب مواقع وبداون هیچ پیکروبندی خاصی او وبه صورت کام س ً

ن است  nvidiaنیاز وبه تنظیمات خاصی داشته وباشد .اطلاعات وبیشتر در .NVIDIA
اویلی ممک و

۵-۵-۲-۱-۱ون نصبون وون پیکربندیون درایورون اختصاصیون انویدیا

کمن انجام شود او نصننب وبسننتوهای کننه توسننط سننایت
نکته :نصب درایور اختصاصی انویدیا وبهتر است از طریق پ و
یدهد.
یشود ،این کار وبه راوهانداز اجازه وبوهراوز شدن را در هنگام ارتقاء سیستم م و
یشود توصیه نم و
انویدیا ارائه م و
یتوانید وبه سایت انویدیا وبرای دریافت راوهانداز در خور گرافیک خود مراجعه کنید.
 -۱شما م و
تهای جدینند )GPUهنا GeForce 6،او جدیندتر ] NV40او
کمن راوهاندازی که وبیشتر وبرای کار و
 -۲وبا استفاده از پ و

تهنای انوینندیا را
یشود را نصب کنینند)وبنه یناد داشننته وباشنید اینن راوهانننداز طینف اوسنیعی از کار و
جدیدتر[ ( ارائه م و
یدهد(:
پوشش م و
# pacman -S nvidia nvidia-utils

تهننای )سننری  GeForce2 MX, GeForce3 and GeForce4او ] NV11او NV17-
در صننورتی کننه از کار و
یتوانینند  nvidia-96xx-allاو  nvidia-96xx-utilsرا از طریننق  AURنصننب
یکنینند م و
 ([NV28اسننتفاده م و

نهننا
ب آ و
کنینند .وبسننتوههای  nvidia{,-173xx,-96xx}-utilsوبننا وبسننته  libglوبرخننورد دارد او در حیننن نص ن آ ِ
کمن از شما در مورد حذف آن سؤال خواهد کرد که وبایستی جواب مثبت وبدهید.
پ و
یکننند او شننما
تذکر :راوهانداوزهای  Nvidia-173xxاو  Nvidia-96xxاز  Xorg release 1.11پشتیبانی نم و
وبایستی از راوهانداز منبوعوباز ) nouveauیا  (nvاستفاده کنید.

یشننوند او شننما
تهای قدیمی ) NV03-NV10او  (NV15-NV16توسط راوهانننداز اختصاصننی پشننتیبانی نم و
تذکر :کار و

تهننای ] RIVA 128 [NV03او
وبایستی از راوهانداز منبوعوبنناز ) nouveauیننا  (nvاسننتفاده کنینند .همچنیننن کار و

یشوند.
] Vanta [NV06توسط  nouveauپشتیبانی نم و
تها شاید لزم وباشنند شننما  nvidia-betaاو  nvidia-utils-betaرا از AUR
تذکر :وبرای آخرین مدل کار و
یهای ارائه شده نصب کنید چرا که ممکن است آخرین نسخه پایدار موجننود در مخننازن
جهت داشتن آخرین اویژگ و

یهای تازه معرفی شده پشتیبانی نکند.
رسمی از اویژگ و

لهننای
وبرای داشتن محاسن  nvidia-utilsوبر راوی وبرناموههای  ۳۲وبیت در سیستومهای ۶۴وبیت وبایستی شننما فای و
۸۹

کتاوبخانوهای معادل وبستوهها ) (lib32را نصب کنید )وبرای مثال .(lib32-nvidia-utils
وبعد از نصب نووبت وبه شراوع مجدد سیسننتم اسننت .وبسننتوههای } nvidia{,-173xx,-96xxشننامل یننک فایننل کننه

یاستارت سیستم وبرای ااعمال تغییرات لزم است .وبعد
یشود او ر و
یکند م و
ماژاول  nouveauرا وبه یلیست سیاه منتقل م و

یرسد .ممکن است وبعد از نصب راوهانداز شنما نیناز وبنه پیکروبنندی نداشننته
از نصب راوهانداز نووبت وبه پیکروبندی آن م و

وباشید پس وبا اجرای ) Xorgمرحله تست  (Xاوبتدا مطمئن شوید که کارت شما نینناز وبننه پیکروبننندی ننندارد او از ایننن
مرحله پرش کنید ،اما چنانچه وبا مشکل مواجه شدید وبه راحتی وبا دستور زیر  xorg.confرا وبسازید:
# nvidia-xconfig
وبعد از انجام پیکروبندی فایل  /etc/X11/xorg.confرا از نظر مقادیر وبررسی کنید.
اخطار :این کار ممکن است وبا  Xorg-server 1.8وبه خووبی کار نکند.
تهای انویدیا وبخوانید.
اطلاعات وبیشتر را در پیکروبندی کار و

تهای گرافیکی ATI
 ۵-۵-۲-۲کار ا

تهای گرافیکی  ATIداو گزینوه وبرای انتخاب پیش راو دارند )وبه اعلاوه راوهانداز :(vesa
دارندگان کار و
•

یشود:
راوهانداز منبوعوباز  radeonکه وبا دستور زیر نصب م و
# pacman -S xf86-video-ati
اطلاعات وبیشتر را از اینجا مطایلعه کنید.

•

راوهانداز اختصاصی  fglrxتهیه شده توسط وبسته  catalystاواقع در مخننزن کنناروبران آرچ ) .(AURایننن
یکننند .همچنیننن یننک وبسننته در مخننزن
لهای جدید ) HD2xxxاو جدیدتر( را پشتیبانی م و
راوهانداز تنها مد و

یشود او توسعه رسمی آن وبننه خنناطر کیفیننت او سننراعت
 extraقرار دارد اما مروبوط وبه مارس سال  ۲۰۰۹م و
توسعه آن متوقف شده است.

اطلاعات وبیشتر در .ATI Catalyst
۵-۵-۲-۲-۱ون نصبون وون پیکربندیون درایورون اختصاصیون ATI

یشننوند در مخننزن کنناروبران آرچ ) (AURاو مخننزن غیننر رسننمی
تقریب ًا تمام وبستوههای کاتایلیست کننه در ادامننه آاورده م و
کاتایلیست موجود او قاوبل نصبند.

وبرای نصب راوهانداز  fglrxشما نیاز وبه نصننب  catalyst-utilsاو  catalystیننا وبسننته catalyst-total
داریننننننننند ) catalyst-totalخننننننننود شننننننننامل  catalyst-utilsاو  catalyst-hookوبننننننننه اعلاوه
یشننود( catalyst-total .وبننر راوی  AURموجننود اسننت او سننریعترین راه وبننرای
 lib32-catalyst-utilsم و

یکنید او پشتیبانی ۳۲وبیننت  OpenGLرا
یراود .اگر شما از سیستم  ۶۴وبیت استفادوه م و
راوهاندازی کاتایلیست وبه شمار م و

نینناز دارینند وبسننته  lib32-catalyst-utilsرا نیننز نصنب کنیند )مطمئن شننوید کنه مخنزن ] [multilibدر

 /etc/pacman.confاز حایلت کامنت خارج شده است( .توجه داشته وباشید اگر شننما از catalyst-total
یکنید وبه وبسته فوق احتیاجی نخواهید داشت.
استفاده م و

یکنیم وبه جای  catalystاز  catalyst-hookکه دارای قاوبلیت کامپایل خودکار وبعد از وبوهراوز رسانی
پیشنهاد م و
هسته است ،استفاده کنید .وبا استفاده از دستور زیر آن را از  AURنصب کنید:
۹۰

$ yaourt -S catalyst-hook
لهننای
یتوانینند از دسننتور زیننر وبننرای نصننب  catalyst-totalکننه شننامل یننک سننری از فای و
همچنیننن شننما م و
یشود نیز استفاده کنید:
کتاوبخانوهای اضافی م و
$ yaourt -S catalyst-total
دقنننت کنیننند کنننه در صنننورت نصنننب  catalyst-totalدیگنننر احتیننناجی وبنننه نصنننب  catalyst-utilsاو
 catalyst-hookنیست.

وبننرای نصننب راوهانننداز از طریننق مخننزن غیننر رسننمی کاتایلیسننت لزم اسننت اوبتنندا ایننن مخننزن را وبننه انتهننای فایننل

 pacman.confاضافه کنید:

وبرای ۳۲وبیت:

# nano /etc/pacman.conf
][catalyst
Server = http://catalyst.apocalypsus.net/repo/catalyst/i686
وبرای ۶۴وبیت:
# nano /etc/pacman.conf
][catalyst
Server = http://catalyst.apocalypsus.net/repo/catalyst/x86_64
سپس داو دستور زیر را صادر کنید:
# pacman -Sy
# pacman -S catalyst catalyst-utils
یکنید مراحل فوق وبه این صورت تغییر خواهد کرد:
اگر شما در حال حاضر از کاتلیست =>  10.8استفاده م و
# pacman -Sy
# pacman -Rdd catalyst
catalyst

# pacman -S catalyst-utils

در انتهننننننا فرامننننننوش نکنینننننند کننننننه  /etc/X11/xorg.confرا وبننننننرای کاتایلیسننننننت وبننننننا اسننننننتفاده از

 aticonfig --initialدر صورتی که آماده نیست مهیا کنید:

# aticonfig --initial
یتوانید وبه جای نصب کاتایلیست ،وبسته  catalyst-hookرا نصب کنید:
همچنین م و
catalyst-hook

# pacman -S catalyst-utils

یاستارت( است.
نووبت وبه شراوع مجدد سیستم )ر و
کمن درخواست حذف  libglرا داد وبا خیال راحت  Yرا وبرای تأیید انتخاب کنید.
تذکر :اگر پ و
یکند.
ت مادروبردهای  nForce4پشتیبانی نم و
یرسد  Catalyst 9.10-10.11از چیپس و
اخطار :وبه نظر م و

۹۱

یشنود
اخطار :اگر وبسته  catalystرا از مخزن کاروبران آرچ نصب نمائید هر وبار کنه هسنته سیسنتم شنما وبوهراوز م و

یشننود از  catalyst-hookاسننتفاده
وبایستی  fglrxمجدد نصنب/وبوهراوزرسننانی کنینند وبننه همینن دیلینل پیشنننهاد م و
کنید.

۵-۵-۳ون نصبون راهاندازهایون ورودی
چگننننننونه مشننننننکلی وباشنننننند.
تافزار شننننننما وبننننننداون هی و
 Udevوبایسننننننتی قننننننادر وبننننننه شناسننننننایی سننننننخ و
) evdev (xf86-input-evdevهم یک راوهانداز اوراودی جدید وبا قاوبلیت  hotpluggingوبننرای تقریبن ًا تمننام
شنیاوزهنای
سهاست .شما نیازی وبه نصننب راوهاننداوزهای اوراودی ندارینند چراکنه  evdevوبنه اعنننوان یکنی از پی و
دیوای و

 Xorgاکنون وبر راوی سیستم شما نصب شدوه است.

اگر  evdevاز دیوایس شما پشتیبانی نکرد ،راوهانداز مورد نیاز را از گراوه  xorg-input-driversنصب کنینند.
وبرای دریافت یک یلیست کامل از راوهانداوزهای اوراودی موجود دستور زیر را صادر کنید:

# pacman -Ss xf86-input
تذکر :اگر شننما قصنند غیرفعننال کننردن  hotpluggingرا دارینند نینناز وبننه نصننب  xf86-input-keyboardیننا

 xf86-input-mouseرا فقط خواهید داشت در غیر اینصورت  evdevاوظیفه راوهنداوزهای اوراودی را وبننر اعهننده
یگیرد.
م و
پهنننا )ینننا کننناروبران سیسنننتومهای صنننفحه یلمسنننی( وبنننه وبسنننته  synapticsوبنننرای پیکروبنننندی
پتا و
کننناروبران یل و
 touchpad/touchscreenتوسط  Xنیاز خواهند داشت:
# pacman -S xf86-input-synaptics
نکته :وبرای ریز تنظیمات یا اشکال یاوبی صفحوههای یلمسی اینجا را مطایلعه نمائید.

۵-۵-۴ون پیکربندیون Xون )اختیاری(
اخطار :درایوورهای اختصاصی وبرای پیکروبندی نیاز وبه شراوع مجدد سیستم دارند .وبرای اطلاعننات وبیشننتر NVIDIA
یا  ATI Catalystرا مطایلعه نمائید.
یشود او وبداون اوجود  xorg.confوبه خووبی کار خواهنند کننرد امننا اگننر
 X Serverوبه صورت خودکار پیکروبندی م و
نکار را انجام دهید.
شما همچنان مایل وبه پیکروبندی دستی آن هستید وبا مراجعه وبه صفحه اویکی  Xorgای و

۹۲

 ۵-۵-۴-۱صفحاهکلید Non-US

یکنینننند وبایسننننتی طننننرح صننننفحوهکلید خننننود را در
اگننننر شننننما از صننننفحوهکلید اسننننتاندارد  USاسننننتفاده نم و
 /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.confتنظیم کنید:
# nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
"Section "InputClass
"Identifier "evdev keyboard catchall
"MatchIsKeyboard "on
"*MatchDevicePath "/dev/input/event
"Driver "evdev
"Option "XkbLayout" "be
EndSection
اگر وبه اعنوان مثال شما قصد اسننتفاده از صنفحوهکلید  variant USرا دارینند فایننل فنوق را وبندین صنورت تنظینم

کنید:

# nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
"Section "InputClass
"Identifier "evdev keyboard catchall
"MatchIsKeyboard "on
"*MatchDevicePath "/dev/input/event
"Driver "evdev
"Option "XkbLayout" "us
"Option "XkbVariant" "dvorak
EndSection
یکرد تفااوت دارد .یک یلیست مروبننوط وبننه
تذکر XkbLayout:وبا  keymapکه وبا دستور  kmیا  loadkeysتغییر م و
یتوانید از /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
حهای صفحوهکلید او variantها را م و
وبسیاری از طر و

پیدا کنید )خطوطی که وبعد از  ! layoutقرار دارند را ملحظه وبفرمائید( .وبه اعنوان مثال  layout: gbنشان
دهنده ") "English (UKاست.

۵-۵-۵ون امتحانون X
یگیرید چگونه یک محیط گرافیکی خیلی پایوهای را اجرا کنید .در اینجا از یک منندیر پنجننره
در این قسمت یاد م و
 Xوبسیار ساده وبه اسم  twmاستفاده خواهیم کرد.
محیط آزمایش را وبا دستور زیر نصب کنید:

# pacman -S xorg-twm xorg-xclock xterm
شفرض  Xوبسیار یلخت است او ما در اینجا فقط قصد امتحان آن را داریم وبناوبراین وبرای نصب یک محیط
محیط پی و
دسکتاپ یا مدیر پنجره مناسب وبه وبخش انتخاب او نصب یک راوبط گرافیکی مراجعه کنید.

اگر شما  Xorgرا قبل از ساخت کاروبر معمویلی )غیر-ریشه( نصب کرده وباشید وبایستی فایننل خننایلی  .xinitrcرا
یتوانید وبه سادگی محیط را اجرا کنید:
در مسیر خانگی خود داشته وباشید که وبا پاک کردن آن م و
۹۳

$ rm ~/.xinitrc

Message bus ۵-۵-۵-۱

یرسد  dbusوبرای کار کردن درست وبسیاری از اوبزارها مورد نیاز است .اگر شما مطمئن هستید که
تذکر :وبه نظر م و
یتوانید آن را نصب نکنید.
یکنید آ گناهی کامل دارید م و
وبه آن احتیاج ندارید او نسبت وبه کاری که م و

 Dbusرا وبا دستور زیر نصب کنید:
# pacman -S dbus
 Daemonمروبوط وبه  dbusرا وبا دستور زیر اجرا کنید:
# rc.d start dbus
 dbusرا وبه آرایوههای  DAEMONSاواقع در فایل  rc.confوبرای شراوع خودکار در هر وبننار راوهاننندازی سیسننتم اضننافه

کنید:

# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(... dbus ...

Start X ۵-۵-۵-۲

یکننند او وبننرای خننارج
یشد اما دیگر کار نم و
لتر  Ctrl-Alt-Backspaceوبرای کشتن  Xوبه کار گرفته م و
تذکر :قب و

یتوانیند آن را وبنا اسنتفاده از اویراینش  xorg.confاو
کردن شما از این آزمایش راه مناسنبی نخواهند وبنود .شنما م و

توضیحاتی که در اینجا داده شده مجدد ًا فعال کنید.
در نهایت  Xorgرا استارت کنید:
$ startx
یا
$ xinit -- /usr/bin/X -nolisten tcp
چند پنجره وبا قاوبلیت جاوبجا شدن وبایستی نمایان شود ،مااوس وباید کار کند .زمننانیکه مطمئن شنندید همننه چیننز کننار
یکند کافیست از  Xوبا دستور  exitدر خارج شوید.
م و

ل (CTRL-Alt-F2 :وبننه کنسننول مجننازی
اگر صفحه سیاه شنند شنناید وبتوانینند وبننا اسننتفاده از کلینندهای ترکیننبی )مث س ً
)داوم( نقل مکان کنید .اگر همچنان صفحه سیاه وبود وبه صورت کورکورانه نام  rootرا وبنویسید سننپس  Enterرا

وبزنید او کلمه اعبور ریشه را وبا دقت هرچه تمام تر اوارد کنید او مجنندد  Enterرا وبزنینند .اگننر شننما وبننا مننوفقیت اوارد
یتوانید  Xرا وبکشننید او وبننه حننایلت اعننادی وبازگردینند )اواضننح اسننت کننه ایننن
سیستم شده وباشید وبا اجرای فرمان زیر م و
دستور را نیز وبایستی وبه صورت کورکورانه اوارد کنید(:

۹۴

# pkill X
یاستارت کنید پس اینبنار دسننتور زیننر را وبنه صنورت کورک ورانه
اگر ااوضاع فرقی نکرد وبهتر است سیستم خود را ر و
اوارد کنید:
# reboot

 ۵-۵-۵-۳در باب خطاها

اگر شما وبا مشکل مواجه شدید وبه دنبننال خطننا در فایننل  /var/log/Xorg.0.logوبگردینند .خطنوطی کننه وبننا EE
شراوع شدوهاند خطاها را وبه شما نشان خواهند داد .همچنین خطوطی که وبننا  WWشننراوع شنندوهاند هننم شننامل اخطاورهننا

یتواند مشکلتی را وبااعث شود.
یشوند که م و
م و

$ grep EE /var/log/Xorg.0.log
یهای وبیشننتر او مشننکل
یتوانند در کنسویلی که  Xرا اجرا کنید ظاهر شوند Xorg .را وبرای راهنمای و
همچنین خطاها م و

یاوبی مطایلعه کنید.

 ۵-۵-۵-۴احتیاج به کمک دارید؟

یهای مروبوط وبه  Xorgموفننق وبننه حننل مشننکل نشنندوهایده وبهننتر اسننت از طریننق
اگر هنوز او وبعد از جستجو در راهنمای و
نهای آرچ اقدام وبه رفع مشکل نمائید .اوبتدا  wgetpasteرا نصب کنید:
انجم و
# pacman -S wgetpaste
یکنید استفاده
نها طرح سؤال م و
لهای زیر زمانی که در انجم و
کهای مورد نیاز از فای و
از  wgetpasteوبرای تهیه یلین و
کنید:
~/.xinitrc
/etc/X11/xorg.conf
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/Xorg.0.log.old

•
•
•
•

از  wgetpasteوبه این صورت استفاده کنید:
لهای/وبال$ wgetpaste /
مسیر/فای و
وبه اعنوان مثال وبرای دریافت یلینک مروبوط وبه فایل  /var/log/Xorg.0.log.oldاز این دستور استفاده کنید:
$ wgetpaste /var/log/Xorg.0.log.old
Your paste can be seen here: http://paste.pocoo.org/show/501575

از این وبه وبعد فایل مورد نظر از طریق یلینک  http://paste.pocoo.org/show/501575در دسترس است.

تافزار او راوهاننداز منورد اسنتفاده خنود
نها قرار دهید او مطمئن شوید مشخصات سخ و
یلینک وبدست آمده را در انجم و

یکنید.
را در پست مورد نظر ذکر م و

۹۵

ن قننرار دهینند .یلطف ن ًا تمننام اطلاعننات مروبننوطه را
لیاوبی  Xدر انجم و
تذکر :وبسیار مهم است که جزیئات را وبرای اشکا و
نهای آرچ ارسال کنید.
تاندرکاران در انجم و
همانگونه که در وبال اشاره شد وبرای دس و

۵-۵-۶ون نصبون فونت
تهای  true typeرا قبل از نصب یک محیط دسننکتاپ/منندیر پنجننره وبننر راوی
در اینجا شاید شما وبخواهید فون و

تهای اعمومی او وباکیفیت است که وبا دسننتور زیننر نصننب
سیستم خود نصب کنید DejaVu .یک ست کامل از فون و
یشود:
م و
# pacman -S ttf-dejavu
بسننایت
تهننای پارسننی ،توسننط او و
ست فونت زیر کننه گلچینننی از وبهننترین فون و
یتوانید ِ
همچنین شما پارسی زوبانان م و
تهای وبیت نیمسوز” ارائه شده را استفاده کنید.
”یادداش و

دسننتورات زیننر را وبننرای نصننب  ،axelدریننافت او اجننرای اسننکریپت مروبننوطه صننادر کنینند) .تاریننخ انقضننای ایننن
یوباشد .یلطف ًا وبرای اجتناب از هر گونه مشکلی ایننن اسننکریپت را وبعنند
اسکریپت پایان شهریور ماه سال نود او یک م و

چوبوک را دریافت کرده او اسکریپت موجود در آن را اجرا کنید(
از این تاریخ اجرا نکنید او نسخه جدیدتر آر و
pacman -S axel
axel http://emanlog.com/archbook/fonts/farsifonts.sh
chmod a+x ./farsifonts.sh
./farsifonts.sh axel

#
#
#
#

تهای مورد نظنر خنود را انتخناب کنیند .شنما وبنا نوشنتن اعندد جلنوی
یخواهد که فون و
در ادامه اسکریپت از شما م و
نها را نصب کنید .لزم است چند دقیقوهای صبر کنینند تنا اسننکریپت کنار خنود را وبننه
یتوانید تمام آ و
گزینه  All..م و
پایان وبرساند.
•

یتوانید اینجا را وببینید.
تها در صورت یلزاوم م و
وبرای پیکروبندی فون و

•

تهننای مایکراوسننافت )ttf-win7-fonts ttf-office-2007-fonts ttf-ms-fonts
فون و
 (ttf-tahoma ttf-vista-fontsاز طریننق مخننزن کنناوبران آرچ در دسننترس اسننت وبننرای نصننب
یشوند(:
جها نیز وبه همین شیوه نصب م و
تهای اوینداوز  7همانند راهنمای زیر اعمل کنید )دیگر پکی و
فون و

ج  ttf-win7-fontsقاوبلیت دانلود خودکار از منبع را
اخطار :وبه دیلیل نقض قوانین PKGBUILD ،پکی و
ندارد.
دستور زیر را وبرای نصب تایپ کنید:
ttf-win7-fonts

$ yaourt -S

یک وبار مراحل را تا آخر دنبال کنید سپس وبه راهنمای زیر اعمل کرده او داووباره امتحان کنید:
مرحلهون ۱

تهای این سیستم اعامل از یه سیستم نصب شده یا از  DVDاوینداوز ۷
تهای اوینداوز  ۷وبا کپی کردن فون و
نصب فون و

انجام میشه:

۹۶

تها در اوینداوز C:\Windows\Fonts :
مسیر فون و
مسننننیر فایننننل )Format
sources/install.wim
نها کپی کنید او وبه مرحلنه  ۲وبنرای
تها را در یکی از پارتیش و
یکنید کافی است پوشه فون و
اگر از راوش ااول استفاده م و
Imaging

(Windows

تهننننا در  DVDاوینننننداوز:
 wimوبننننرای اسننننتخراج فون و

نصب وبرید.

یکنید وبعد از کپی فایل در مسیر دیلخننواه وباینند آن را وبننا  7-zipاز حننایلت فشننرده خننارج
اگر از راوش داوم استفاده م و

کنید) .وبرای این کار پکیج  p7zipرا نصب کنید؛ او از یک آرشیو منیجر وبرای استخراج استفاده کنید(
مرحلهون ۲
لهای  extractشده وبراوید:
وبه مسیر فای و
لهای استخراج شده $ cd
مسیر فای و
;\  -name *.tt[fc] -exec cp '{}' ./ms-fonts/اسم فویلدر $ find
یشننوند .اکنننون تمننام
تها در یک پوشه وبه اسننم  ms-fontsکپننی م و
وبعد از وبه پایان رسیدن دستور  findتمامی فون و
تهننننننا را وبننننننه پوشننننننه مروبننننننوطه کننننننه وبننننننرای سنننننناختن وبسننننننتوهها در  yaourtوبوجننننننود آمننننننده
فون و

) (/tmp/username/ttf-win7-fonts/کپی کنید.

۵-۵-۷ون انتخابون وون نصبون یکون رابطون گرافیکی
یکند.
سیستم  X Windowیک چارچوب پایوهای وبرای ساخت راوبط گرافیکی کاروبر ) (GUIفراهم م و
ل شخصی است .وبهترین را نسبت وبه نیاز خود نصب کنینند .مننا در
تذکر :انتخاب یک  DEیا  WMیک انتخاب کام س ً
یدهیم.
بتر را پوشش م و
این کتاب طریقه نصب چند  DEاو  WMمحبو و
مدیرپنجره )(WM

مدیر پنجره اوظیفه کنترل کردن موقعیت او ظاهر پنجره اوبزارها وبا اتصال وبه سیستم  X Windowرا وبر اعهده

دارد .قسمت مدیورهای پنجره را وبرای اطلاعات وبیشتر مطایلعه نمائید.

محیط دسکتاپ )(DE

یدهننند.
محیط دسکتاپ یک راوبط کارا او پویاست که اکثر کنناروبران آن را وبننه منندیرهای پنجننره ترجیننح م و

سزمینوههننا،
تها ،پنجروهها ،نوار اوبزارهننا ،پوش نوهها ،پ و
نها ،اپل و
یک  DEوبه طور معمول یک مدیآ ِر پنجره ،آیک و
طهننای
یکننند .وبننرای اطلاعننات وبیشننتر محی و
یک دست از اوبزارها او قاوبلیت کشیدن او رها کردن را فراهننم م و

دسکتاپ راو وببینید.

پهای  KDE، Gnome، LXDEاو  Xfceوبننه همننراه منندیرپنجره  OpenBoxاو  WMFSرا
در ادامه طریقه نصب دسننکتا و

کهای مروبوطه وبه راحتی
پها یا مدیورهای پنجره را وبا مراجعه وبه یلین و
یتوانید دیگر دسکتا و
آموزش خواهیم داد؛ شما م و

نصب کنید.

۹۷

 ۵-۵-۷-۱نصب و رااهاندازی KDE

نکات مهم قبل از نصب:
•

یکنید وبوهراوزند.
مطمئن شوید آیینوههایی که استفاده م و

•

کمن در صورتی که وبستوهها وبرخننورد داشننتند اسننتفاده
وبرای وبوهراوزرسانی از سويچ  fجهت فشار آاوردن وبه پ و
نکنید او وبه اعنوان وباگ آن را گزارش دهید.

ون نصبون KDE
نصب کامل
ل وبوهراوز است:
وبرای نصب  KDEاوبتدا مطمئن شوید که سیستم شما کام س ً
# pacman -Syu
اکنون نووبت وبه نصب خود  KDEاست:
# pacman -S kde
او یا :kde-meta
# pacman -S kde-meta
تهای  KDEوبا  KDE-metaرا از اینجا وبخوانید؛ پیشنهاد ما نصب  KDEاست.
تفااو و
لهای زوبانی نیاز دارید این وبسته را نیز نصب کنید:
اگر شما وبه فای و
# pacman -S kde-l10n-yourlanguagehere
نهننای موجننود را
یتوانید وبا دستور زیننر تمننام زوبا و
وبه اعنوان مثال  kde-l10n-faوبرای زوبان پارسی است .همچنین م و
ملحظه کنید:
$ pacman -Ss kde-l10n
یتوانید فقط اوبزارهای مورد نظر خود را وبنداون نیناز وبنه نصنب سنت کامنل
تذکر KDE 4.x :ماژاولر است؛ شما م و
وبستوههای  KDEنصب کنید.

لهننا او مسننیرهای محلننی را
تذکر KDE 4.x :نیازی وبه وبستوههای  Gaminیا  Famوبرای وبررسی تغییرات وبننر راوی فای و

ندارد .اطلاعات وبیشتر.
نصب کمینه

یکنیم:
یخواهید ما نمونه زیر را پیشنهاد م و
اگر شما یک نصب کمینه از  KDE SCرا م و
# pacman -S kdebase phonon-vlc

یتوانید از  phonon-gstreamerوبه جای  phonon-vlcاستفاده کنید.
شما م و
تذکر :وبه یاد داشته وباشید که شما نیاز وبه نصب یک وبستوه * ttf-دارید phonon-vlc .وبه صورت وبایلقوه احتینناج
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یکنید وبایستی  ttf-dejavuیا
وبه  ttf-freefontsرا دارد اویلی چنانچه از  phonon-gstreamerاستفاده م و
یک وبستوه * ttf-دیگر را خودتان نصب کنید.

راهاندازیون KDE
 Dbusرا اگر نصب نکردوهاید نصب کنید او آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید.

نکننار اوجننود دارد .اسننتفاده از KDM
اجرای  KDEوبستگی وبه نظر شخصی شما دارد .وبه صورت پایوهای داو راه وبرای ای و
یا .xinitrc
استفاده از KDM

یتوانید استفاده کنینند .در
 KDMیک  Display Managerاست .شما از Display Managerهای دیگر نیز م و

اینجا وبرای اجرا  kdmوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... kdm
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و
# nano /etc/inittab
#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
یکند.
در هر داو حایلت  kdmوبه صورت خودکار  Xorgرا وبارگزاری م و
استفاده از xinitrc

فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایش کنید او خط زیر را در صورت اوجنود از حنایلت کنامنت
طهننای موجننود دیگننر در ایننن فایننل
نصورت آن را اضافه کنید .توجه داشته وباشننید تمننام خ و
خارج کنید او در غیر ای و

وبایستی در حایلت کامنت وباشد:

nano ~/.xinitrc
exec ck-launch-session startkde
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$

یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنینند تننا KDE
وبعد از ر و
وبه صورت خودکار اجرا شود.

یتواند شما را وبه خووبی یاری کند.
ی  KDEاین نوشته وبه زوبان پارسی م و
یساز و
وبرای شخص و

 ۵-۵-۷-۲نصب و رااهاندازی Gnome

گننننوم  ۳داو راوبنننط دارد :گننننوم شنننل ینننک طنننرح اسنننتاندارد او mode

 fallbackوبنننه اعننننوان راوبنننط داوم.

یکند او در صورتی که شننرایط را وبننرای گنننوم شننل
 Gnome-sessionوبه صورت خودکار کامپیوتر شما را وبررسی م و
یکننند fallback mode .چیننزی شننبیه وبننه گنننوم  ۲اسننت کننه از
مسننااعد نبیننند  fallback modeرا اجننرا م و

یکند.
 gnome-panel/Metacityوبه جای  gnome-shell/Mutterاستفاده م و

ون نصبون گنوم
ل وبوهراوزرسانی کنید:
اوبتدا سیستم خود را کام س ً
# pacman -Syu
سپس وبا دستور زیر نصب گنوم وبه اعلاوه اضافات را آغاز کنید:
# pacman -S gnome gnome-extra

ون راهاندازیون گنوم
دسکتاپ گنوم وبرای اجرا نیاز وبه  DBusدارد .اگننر  DBusرا نصننب نکردوهاینند اوبتنندا آن را نصننب کنینند او سننپس وبننه
آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید.

یتوانید از Display Managerهای دیگر نظیننر  SLiMنیننز
وبهترین مدیر اوراودی وبرای گنوم  GDMاست .اما شما م و

استفاده کنید.
استفاده از gdm

اوبتدا  gdmرا وبا دستور زیر نصب کنید:
# pacman -S gdm
در اینجا وبرای اجرا  gdmوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... gdm
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و
# nano /etc/inittab
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#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/gdm -nodaemon
یکند.
در هر داو حایلت  gdmوبه صورت خودکار  Xorgرا وبارگزاری م و
استفاده از xinitrc

فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایش کنید او خط زیر را در صورت اوجنود از حنایلت کنامنت
طهننای موجننود دیگننر در ایننن فایننل
نصورت آن را اضافه کنید .توجه داشته وباشننید تمننام خ و
خارج کنید او در غیر ای و

وبایستی در حایلت کامنت وباشد:

nano ~/.xinitrc
exec ck-launch-session gnome-session

$

یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنید تننا گنننوم
وبعد از ر و
وبه صورت خودکار اجرا شود.

یتواند وبسیار مفید وباشد.
وبرگه تقلب گنوم شل وبرای آشنایی وبیشتر وبا این  DEم و
در پاروهای از مواقع ممکن است از شما خواسته شود او یا شما نیاز داشته وباشید که گنننوم شننل را مجنندد ًا راوهاننندازی

نکار کافیست کلیودهای  Alt+F2را فشننار داده سننپس وبننه ترتیننب کلینودهای  rاو  Enterرا وبننر راوی
کنید ،وبرای ای و
صفحوهکلید فشار دهید.

یتوانید از اینجا مشاهده کنید.
اطلاعات وبیشتر در زمینه شخصی سازی گنوم شل را م و

 ۵-۵-۷-۳نصب و رااهاندازی LXDE

ون نصبون LXDE
 LXDEوبسیار ماژاولر است وبناوبر این وبستوههایی که نیاز دارید را فقننط نصننب خواهینند کننرد .وبسننتوههای پننایوهای وبننرای

نصب  LXDEاعبارتند از  lxde-common, lxsession, desktop-file-utilsاو یک مدیر پنجره.
یتوانید گراوه  LXDEرا وبا دستور زیر نصب کنید:
شما م و

# pacman -Syu lxde
یکند.
این کار وبستوههای زیر را وبرای شما نصب م و
Pcmanfm، openbox، menu-cache، lxterminal، lxtask، lxsession-lite، lxrandr،
lxpanel، lxmenu-data، lxlauncher، lxde-icon-theme، lxde-common، gpicview.
۱۰۱

rc.xml

لهنننا در مسنننیر
 menu.xml,او  autostartرا در  ~/.config/openboxقنننرار دهیننند اینننن فای و

 /etc/xdg/openboxدر دسترسند.
$ mkdir -p ~/.config/openbox
$ cp /etc/xdg/openbox/{rc.xml,menu.xml,autostart} ~/.config/openbox
شما همچنین وبه نصب  Gaminوبه اعنوان یک اوبزار مانیتورینگ فایل او مسیر نیاز دارید .این اوبزار زمانیکه وبرننناموهای

یشود او مانند  FAMنیاز وبه  daemonندارد .اگر شما  FAMرا نصب کردوهاید اوبتنندا آن را
وبه آن نیاز داشته وباشد اجرا م و

از آرایوههای  DAEMONSاواقع در فایل  /etc/rc.confخارج کنید سپس  daemonرا وبا دستور زیر متوقف کنید:
# rc.d stop fam
سپس اقدام وبه نصب  gaminکنید:
# pacman -S gamin
شما همچنین شاید نیاز وبه یک سری از اوبزارهای سبک وبرای این  DEدارید .فرمان زیر را وبرای نصب یک سری از

اوبزارهای خیلی اوبتدایی صادر کنید:

# pacman -S leafpad xarchiver obconf epdfview
نها کنید.
یتوانید از مخزن کاروبران آرچ اقدام وبه نصب آ و
وبرخی از وبستوههای  LXDEآزمایشی هستند او شما م و
راهاندازیون LXDE
استفاده از SLiM

راوههننای فرااوانننی از جملننه اسننتفاده از  kdmیننا  gdmاو یننا  SLiMوبننرای اجننرای  LXDEاوجننود دارد .وبننه اعنننوان مثننال

یتوانید اوبتدا  SLiMرا وبا دستور زیر نصب کنید:
م و
# pacman -S slim
در اینجا وبرای اجرا  SLiMوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... slim
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و

# nano /etc/inittab
#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
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id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/slim >/dev/null 2>&1
یخواهد او وبه دسکتاپ یا مدیر پنجروهای که در فایننل
 SliMدر حین اجرا تنها از شما نام کاروبری او کلمه اعبور را م و

یشود .وبناوبراین فایل مذکور را اویرایش کنید او خط
 /home/your-username/.xinitrcمشخص شده اوارد م و
طهای موجود دیگر در این فایل وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
زیر را وبه آن اضافه کنید .توجه داشته وباشید تمام خ و
$ nano ~/.xinitrc
exec startlxde

استفاده از xinitrc

فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایش کنید او خط زیر را در صورت اوجنود از حنایلت کنامنت
طهننای موجننود دیگننر در ایننن فایننل
نصورت آن را اضافه کنید .توجه داشته وباشننید تمننام خ و
خارج کنید او در غیر ای و

وبایستی در حایلت کامنت وباشد:

$ nano ~/.xinitrc
exec startlxde
یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنید تا LXDE
وبعد از ر و
وبه صورت خودکار اجرا شود.

 ۵-۵-۷-۴نصب و رااهاندازی Xfce

یکند .اکننثر تنظیمننات
 Xfceیک محیط دسکتاپ دیگر است که مناوبع کمتری را نسبت وبه  KDEاو گنوم مصرف م و
یپذیرد Xfce4 .یک نرومافزار وبایلغ او پایدار است Xfce.تا حداودی منناژاولر اسننت.
از طریق راوبط گرافیکی انجام م و

نهننا
یتوانینند از وبیننن آ و
تها را در آن اواحد نخواهید داشت او شننما م و
وبه این معنی که شما احتیاج وبه اجرای تمام قسم و

بهای خاص خود را داشته وباشید وبه همین دیلیل  Xfceچند وبسته جدا وبرای آرچ دارد.
انتخا و
نصبون Xfce
وبرای نصب دستور زیر را اجرا کنید:

# pacman -S xfce4
کمن از شما در مورد انتخاب وبستوههایی که قرار است نصب شود سؤال خواهد کرد؛ چنانچه شما تمننامی وبسننتوهها
پ و
یخواهید وبه راحتی  Enterرا فشار دهیند .در غیننر اینن صنورت وبنا زدن شنماره وبسننته آن را نصنب کنیند )وبینن
را م و
شماره وبستوهها را وبا فاصله مشخص کنید(.

نها نصب کنید:
یتوانید فقط چند وبسته پایوهای را وبه جای نصب تمام آ و
وبه هر حال شما م و
# pacman -S xfwm4 xfce4-panel xfdesktop thunar xfce4-session
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# pacman -S xfce4-settings xfce4-appfinder xfce-utils xfconf

یخواهید:
اگر اضافت را م و
# pacman -S xfce4-goodies
یخواهید وبسته زیر را نصب کنید:
اگر شما ' 'Tips and Tricksرا در حین اوراود وبه سیستم م و
# pacman -S fortune-mod
وبسته زیر را هم وبرای کارکردن  xfce4-mixerوبا  ALSAنصب کنید:
# pacman -S gstreamer0.10-base-plugins
دسکتاپ  Xfceوبرای اجرا نیاز وبه  DBusدارد .اگر  DBusرا نصب نکردوهاینند اوبتنندا آن را نصننب کنینند او سننپس وبننه
آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید.

وبسته  Gaminرا نصب کنید:
# pacman -S gamin
راهاندازیون Xfce
استفاده از SLiM

راوههننای فرااوانننی از جملننه اسننتفاده از  kdmیننا  gdmاو یننا  SLiMوبننرای اجننرای  Xfceاوجننود دارد .وبننه اعنننوان مثننال

یتوانید اوبتدا  SLiMرا وبا دستور زیر نصب کنید:
م و
# pacman -S slim
در اینجا وبرای اجرا  SLiMوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... slim
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و
# nano /etc/inittab
#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/slim >/dev/null 2>&1
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یخواهد او وبه دسکتاپ یا مدیر پنجروهای که در فایننل
 SliMدر حین اجرا تنها از شما نام کاروبری او کلمه اعبور را م و
یشود .وبناوبراین فایل مذکور را اویرایش کنید او خط
 /home/your-username/.xinitrcمشخص شده اوارد م و

طهای موجود دیگر در این فایل وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
زیر را وبه آن اضافه کنید .توجه داشته وباشید تمام خ و
$ nano ~/.xinitrc
exec ck-launch-session startxfce4

استفاده از xinitrc

فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایش کنید او خط زیر را در صورت اوجنود از حنایلت کنامنت
طهننای موجننود دیگننر در ایننن فایننل
نصورت آن را اضافه کنید .توجه داشته وباشننید تمننام خ و
خارج کنید او در غیر ای و

وبایستی در حایلت کامنت وباشد:

$ nano ~/.xinitrc
exec ck-launch-session startxfce4
یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنید تا Xfce
وبعد از ر و
وبه صورت خودکار اجرا شود.

 ۵-۵-۷-۵نصب و رااهاندازی OpenBox

 OpenBoxیک مدیر پنجره  floatingوبسیار سبک که از طریق مخزن  communityدر دسترس قرار دارد.
نصبون OpenBox

وبرای نصب کافیست دستور زیر را صادر کنید:
# pacman -S openbox
وبعد از نصب اوارد حساب کاروبری خود شوید او دستورات زیر را صادر کنید:
$ mkdir -p ~/.config/openbox
}$ cp /etc/xdg/openbox/{rc.xml,menu.xml,autostart,environment
~/.config/openbox

راهاندازیون OpenBox
استفاده از SLiM
راوههای فرااوانی از جمله استفاده از  kdmیا  gdmاو ینا  SLiMوبنرای اجنرای  OpenBoxاوجنود دارد .وبنه اعننوان مثنال

یتوانید اوبتدا  SLiMرا وبا دستور زیر نصب کنید:
م و

# pacman -S slim
در اینجا وبرای اجرا  SLiMوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
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# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... slim
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و

# nano /etc/inittab
#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/slim >/dev/null 2>&1
یخواهد او وبه دسکتاپ یا مدیر پنجروهای که در فایننل
 SliMدر حین اجرا تنها از شما نام کاروبری او کلمه اعبور را م و
یشود .وبناوبراین فایل مذکور را اویرایش کنید او خط
 /home/your-username/.xinitrcمشخص شده اوارد م و

طهای موجود دیگر در این فایل وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
زیر را وبه آن اضافه کنید .توجه داشته وباشید تمام خ و
nano ~/.xinitrc
exec openbox-session

$

استفاده از xinitrc
فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایش کنید او خط زیر را در صورت اوجنود از حنایلت کنامنت
طهننای موجننود دیگننر در ایننن فایننل
نصورت آن را اضافه کنید .توجه داشته وباشننید تمننام خ و
خارج کنید او در غیر ای و

وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
nano ~/.xinitrc
exec openbox-session

$

یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنید تا Open
وبعد از ر و

 Boxوبه صورت خودکار اجرا شود.

یک نوشتار کامل وبه زوبان پارسی وبرای نصب او راوهاندازی او پیکروبندی  OpenBoxاز اینجا در دسترس است.

 ۵-۵-۷-۶نصب و رااهاندازی WMFS

یتوانینند از آن وبنر راوی سیسننتومهای مختلنف از رده
ینهایت سریع او سبک  Dynamicاسننت کننه م و
یک مدیر پنجره وب و
وبسیار ضعیف تا مدرن استفاده کنید.
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نصبون WMFS

وبرای نصب کافیست دستور زیر را صادر کنید WMFS ،از طریق مخزن کاروبران آرچ در دسترس است:
$ yaourt -S wmfs-git
لهای زیر را وبه مسیر مورد نظر کپی کنید:
وبعد از نصب اوارد حساب کاروبری خود شوید او فای و
$ mkdir -p ~/.config/wmfs
$ cp /etc/xdg/wmfs/wmfsrc ~/.config/wmfs

راهاندازیون WMFS
استفاده از SLiM
اوبتدا  SLiMرا وبا دستور زیر نصب کنید:
# pacman -S slim
در اینجا وبرای اجرا  SLiMوبعد از راوهاندازی سیستم کافیست آن را وبه آرایوههای  DAEMONSاضافه کنید:
# nano /etc/rc.conf
)DAEMONS=(syslog-ng dbus network crond ... slim
یتوانید از طرینق  /etc/inittabآن را اجنرا کنینند .کافیسننت فایننل مننذکور را اویرایننش کننرده او اوبتنندا
همچنین م و
نها در حایلت کامنت قرار دهید:
خطوط زیر را وبا قرار دادن اعلمت  #در اوبتدای آ و

# nano /etc/inittab
#id:3:initdefault:
][...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
سپس خطوط زیر را از حایلت کامنت خارج کنید:
# nano /etc/inittab
id:5:initdefault:
][...
x:5:respawn:/usr/bin/slim >/dev/null 2>&1
یخواهد او وبه دسکتاپ یا مدیر پنجروهای که در فایننل
 SliMدر حین اجرا تنها از شما نام کاروبری او کلمه اعبور را م و
یشود .وبناوبراین فایل مذکور را اویرایش کنید او خط
 /home/your-username/.xinitrcمشخص شده اوارد م و

طهای موجود دیگر در این فایل وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
زیر را وبه آن اضافه کنید .توجه داشته وباشید تمام خ و
$ nano ~/.xinitrc
exec wmfs
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استفاده از xinitrc
فایل  /home/your-username/.xinitrcرا اویرایننش کنینند او خنط زیننر را وبنه آن اضنافه کنیند .تنوجه داشنته
طهای موجود دیگر در این فایل وبایستی در حایلت کامنت وباشد:
وباشید تمام خ و

$ nano ~/.xinitrc
exec wmfs
یاستارت او اوارد شدن وبه حساب کاروبری کافیست  Xorgرا )وبا  startxیا  (xinitاجرا کنید تا WMFS
وبعد از ر و
وبه صورت خودکار اجرا شود.

وبننرای پیکننر وبننندی وبایسننتی فایننل  ~/.config/wmfs/wmfsrcرا مننورد اویرایننش قننرار دهینند او وبننرای مشنناهده

یاستارت کنید.
تغییرات کافیست وبا استفاده از  ۳کلید  Alt+Ctrl+rآن را ر و
اطلاعات وبیشتر وبرای پیکروبندی این مدیر پنجره را از اینجا ملحظه نمائید.

 ۵-۶دانگرید برنامه )mاسکریپت دانگرید(
یکنید ممکن است وبا مشکلتی نیز مواجه شوید کننه در وبرخننی از مواقننع حننتی
زمانی که یک وبرنامه را وبوهراوزرسانی م و
راوهاندازی سیستم را وبا اختلل همراه کند .در چنین مواقعی وبایستی وبرنامه مورد نظر را وبننه نسننخه قبلننی وبننه اصننطلح

یکننرد را وبنه جنای آن
دانگرید کنید وبه اعبارت دیگر نسخه جدید وبرنامه را حذف او نسخه قدیمی که وبه خووبی کننار م و
ن کننار امکننان
یدارد او ای و
ش خننود نگننه م و
ک  ِ
شفرض وبستوههای دانلود شده را در شَ
کمن وبه صورت پی و
یکنید .پ و
نصب م و

کمننن
یآاورد .وبرای دانگرید چنانچه وبه سیستم آرچ دسترسی دارید وبا پ و
دانگرید آسان وبرناموهها را وبرای ما وبه ارمغان م و

اوارد اعمل شوید اویلی اگر سیستم شما وبا مشکل جدی راووبراو شده وبایستی از یک دیسنک زنننده وبنه سیسننتم آرچ خنود

یتوانینند وبسننتوههای آمنناده
کمن وبا استفاده از سوئیچ  -Uم و
 chrootزده او سپس وبرنامه مورد نظر دانگرید را کنید .پ و
کمن وبراوید او وبسته قبلی وبرنامه را نصب کنید:
ش پ و
ک  ِ
شده وبرای خودش را نصب کند .پس کافیست وبه مسیر شَ
# cd /var/cache/pacman/pkg/
# pacman -U PKGNAME-VERSION.pkg.tar.xz
وبه اعنوان مثال وبرای دانگرینند وبرنننامه  icuوبننه نسننخه  icu-4.8-1-i686.pkg.tar.xzکافیسننت وبعنند از اوراود وبننه
کش دستور زیر را صادر کنید:
پوشه شَ

# pacman -U icu-4.8-1-i686.pkg.tar.xz
یتوانید از اسکریپت دانگرید که وبه این منظور تهیننه شننده اسنتفاده کنینند .وبنرای نصننب آن دسننتور زیننر را
همچنین م و

صادر کنید:

$ yaourt -S downgrade
وبعد از نصب آن کافیست وبرنامه مورد نظر را توسط این اسکریپت وبه نسننخه مننورد نظرتننان ارتقننا دهینند یننا دانگرینند

یخواهد در صورت نیاز وبا اوارد کننردن
یکند او از شما م و
کمن شما را جستجوی م و
ش پ و
ک  ِ
کنید .این اسکریپت اوبتدا شَ
کننش پینندا نکردینند
اعدد مروبوط وبه وبسته دانگرید را انجام دهید در غیر این صورت او چنانچه نسخه مورد نظر را در شَ

یکند که وبا اوارد کردن کلمه  sاو زدن  Enterاین کار را وبرای شما
از شما وبرای جستجوی مخزن  A.R.M.سؤال م و

یشننود.
یدهد در ادامه وبا اوارد کردن اعدد مروبوط وبه وبسته مورد نظر شما اعملیات دانلود او نصب وبسته آغنناز م و
انجام م و
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:(وبه اعنوان مثال وبرای دانگرید یا ارتقا فایرفاکس کافیست دستور زیر را اوارد کنید )وبه خراوجی دقت کنید
# downgrade firefox
The following packages are available in your cache:
1
local
firefox-7.0.1-1-i686.pkg.tar.xz
please choose a version, [s]earch A.R.M., or [q]uit: s
The following packages are available from the A.R.M.:
1
extra
firefox-8.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig [installed]
2
extra
firefox-8.0-1-i686.pkg.tar.xz [installed]
3
extra
firefox-7.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
4
extra
firefox-7.0-1-i686.pkg.tar.xz
5
extra
firefox-7.0.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
6
extra
firefox-7.0.1-1-i686.pkg.tar.xz
7
extra
firefox-6.0.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig
8
extra
firefox-6.0.2-1-i686.pkg.tar.xz
9
extra
firefox-6.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
10
extra
firefox-6.0-1-i686.pkg.tar.xz
11
extra
firefox-6.0.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
12
extra
firefox-6.0.1-1-i686.pkg.tar.xz
13
extra
firefox-5.0-1-i686.pkg.tar.xz
14
extra
firefox-4.0-1-i686.pkg.tar.xz
15
extra
firefox-4.0.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
16
extra
firefox-4.0.1-1-i686.pkg.tar.xz
17
extra
firefox-3.6.9-1-i686.pkg.tar.xz
18
extra
firefox-3.6.8-1-i686.pkg.tar.xz
19
extra
firefox-3.6.7-1-i686.pkg.tar.xz
20
extra
firefox-3.6.6-1-i686.pkg.tar.xz
21
extra
firefox-3.6.4-1-i686.pkg.tar.xz
22
extra
firefox-3.6.3-1-i686.pkg.tar.xz
23
extra
firefox-3.6-2-i686.pkg.tar.gz
24
extra
firefox-3.6.2-1-i686.pkg.tar.xz
25
extra
firefox-3.6.15-1-i686.pkg.tar.xz
26
extra
firefox-3.6.14-1-i686.pkg.tar.xz
27
extra
firefox-3.6.13-1-i686.pkg.tar.xz
28
extra
firefox-3.6.12-1-i686.pkg.tar.xz
29
extra
firefox-3.6.11-1-i686.pkg.tar.xz
30
extra
firefox-3.6.10-1-i686.pkg.tar.xz
31
extra
firefox-3.5.7-1-i686.pkg.tar.gz
32
extra
firefox-3.5.6-1-i686.pkg.tar.gz
33
extra
firefox-3.5.5-1-i686.pkg.tar.gz
34
extra
firefox-3.5.4-1-i686.pkg.tar.gz
please choose a version or [q]uit: 2
.یشود
 نصب م وfirefox-8.0-1-i686.pkg.tar.xz  وبسته2 در مثال فوق وبا اوارد کردن
یتوانینند از دسننتور زیننر اسننتفاده
کمن از وبستوههایی که وبر راوی سیستم شما نصب نیسننتند م و
کش پ و
َوبرای پاک کردن ش

:کنید
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# pacman -Sc
کمن از دستور زیر استفاده کنید:
کش پ و
وبرای پاک کردن کلیه وبستوههای موجود در شَ
# pacman -Scc

 ۵-۷معرفی تعدادی برنامه کاربردی و محبوب
وبعد از نصب محیط مورد نظر دیگر تقریب ًا کار شما تمام شده او سیستم شما آماده استفاده است .وبهننتر اسننت جننااوا،

کهای صوتی او تصویری را وبننرای مشنناهده منندیاهای مختلننف او  ...نصننب
پلگین فلش وبه همراه یک سری از کد و
یدهیم:
کنید .در اینجا وبه پک من دستور نصب تعدادی از این وبرناموهها او اوبزارها را م و
# pacman -S mplayer openjdk6 dvd+rw-tools libdvdread libdvdcss
# pacman -S ntfs-3g dosfstools gstreamer0.10-bad-plugins dvd+rw-tools
# pacman -S gstreamer0.10-base gstreamer0.10-base-plugins
# pacman -S gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-good
# pacman -S gstreamer0.10-good-plugins gstreamer0.10-ugly
# pacman -S gecko-mediaplayer xine-lib xine-ui flashplugin
چیلینوکس نصب او استفاده کنینند را نننام وبردوهایننم وبننرای دینندن یلیسننت
یتوانید در آر و
در ادامه تعدادی از وبرناموهها که م و

کاملی از وبرناموههای اعمومی اینجا را مشاهده کنید.
نگیری
 :Rsyncوبرناموهای وبرای پشتیبا و

تتورنت
 :Delugeوبرناموهای وبرای کار وبا کلینت وبی و
 :Empathyوبرناموهای وبرای چت )گنوم(.
 :Kpoeteوبرناموهای وبرای چت ).(KDE

 :Pidginوبرنامه وبسیار محبوب پیجین وبرای چت.
 :Evolutionکلینت ایمیل.

 :Thunderbirdکلیت ایمیل شرکت موزیل.

 :Firefoxمراورگر اوب محبوب او معراوف فایرفاکس.
ب گوگل.
 :Chromiumمراورگر محبو آ ِ
 :Operaمراورگر پر قدرت اوب.

 :Hototکلینت میکراووبلگینگ.

 :Choqokکلینت میکراووبلگینگ ).(KDE
 :Filezillaوبرناموهای وبرای کار وبا کلینت .FTP

نهای مختلف.
نوبندی ،تغییر او ساخت پارتیش و
 :GPartedوبرناموهای قدرتمند وبرای پارتيش و
تهای مختلف )(KDE
 :Okularوبرناموهای وبرای مشاهده اسناد وبا فرم و
Readerون  :Foxitوبرناموهای وبسیار سبک وبرای خواندن PDF
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تناموههای وباوبیلون.
 :goldendictدیکشنری قدرتمند وبرای گنو/یلینوکس وبا قاوبلیت خواندن یلغ و
 :Amarokوبرنامه پخش مویلتی مدیا ).(KDE

 :Rhythmboxوبرنامه پخش مویلتی مدیا )گنوم(.
 :Bansheeوبرنامه پخش مویلتی مدیا.

 :Clementineوبرنامه وبسیار قوی وبرای پخش مویلتی مدیا.
 :Belenderوبرناموهکارهای گرافیکی.

 :Gimpوبرنامه وبسیار محبوب او قدرتمند گیمپ وبرای کار وبر راوی تصااویر.
 :Inkscapeوبرنامه طراحی او کار وبر راوی تصااویر.
 :Kritaوبرنامه کار وبر راوی تصااویر.

 :GalaPixوبرناموهای وبرای مراور تصااویر.

 :XnViewیک وبرنامه مراور او کانورت تصویر.
لهای اویدیویی.
 :Mplayerوبرنامه قدرتمند پخش فای و
 :SMPlayerیک ظاهر  QTوبرای .Mplayer

تهای مختلف مویلتی مدیا.
 :VLCوبرنامه پرقدرت او محبوب وبرای پخش فرم و
 :PiTiViوبرنامه اویرایش اویدیو.

لهای صوتی.
 :Audacityوبرنامه قدرتمند اویرایش فای و

 :Pulseaudioوبرناموهای وبرای مدیریت سیستم صوت سیستوماعامل.
تهای راوزانه او یاد آاوری کارهای راوزمره )listون .(todo
 :Taskwarriorوبرنامه وبرای یادداش و
 :LibreOfficeمجمواعه قدرتمند اداری )این کتاب وبا همین وبرنامه نوشته شده است(.
 :Abiwordیک وبرنامه پردازش کلمه پر اویژگی.

Writerون  :LibreOfficeوبرنامه پردازش کلمه حرفوهای.
Calcون  :LibreOfficeوبرنامه صفحه گسترده.
 :Iptablesیک فایوراوال قدرتمند.

 :Braseroوبرنامه رایت ) CD/DVDگنوم(.

یهای فرااوان ).(KDE
 :K3Bوبرنامه حرفوهای رایت  CD/DVDوبا اویژگ و
پوبورد )گنوم(.
 :Glipperوبرناموهای وبرای مدیریت کلی و

یهای فرااوان ).(KDE
پوبورد وبا اویژگ و
 :Klipperوبرناموهای وبرای مدیریت کلی و
 :Peazipوبرنامه فشردوهساز قدرتمند.

لهای فشرده.
 :Arkوبرنامه فشرده ساز او کار وبا فای و
 :P7zipوبرنامه ساخت آرشیووهای .7-Zip

 :Dolphinیک مدیر فایل قدرتمند ).(KDE
 :Nautilusیک مدیر فایل قدرتمند )گنوم(.
 :PCManFMیک وبرنامه مدیر فایل سبک.

یهای فرااوان.
 :Cario-Dockیک داک زیبا او قدرتمند وبا اویژگ و

Navigatorون Windowsون  :Avantیک داک وبا قاوبلیت پیکروبندی فرااوان.
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قایلعاده.
 :Dockyیک داک فو و
 :Conkyوبرنامه مانیتورینگ سیستم.

ینظیر ).(KDE
 :Yakuakeیک ترمینال وب و
باند.
کمن یا از مخزن کاروبران آرچ او توسط  Yaourtقاوبل نص و
وبرناموههای فوق از طریق پ و

پیوستون -۱ون کارون باون chroot
تغییر ریشه )(change root
 Chrootدر سیستم اعامل یونیکس ،اعملیاتی است که دایرکتوری ریشه را وبرای فرآیند در حال اجرا وبه همننراه تمننام
یها(.
یکند )تمام فرآیندها او اواوبستگ و
زیر مجمواعوههای دایرکتوری وبه دایرکتوری دیگر منتقل م و

لهننای خننارج از آن دایرکتننوری
یدهید دیگر وبه دسننتورات او فای و
نکته :اوقتی مکان ریشه را وبه شاخه دیگری تغییر م و
دسترسی ندارید .چنین دایرکتوری  chroot jailیا زندان  chrootخوانده می شود.
 Chrootقایلب ًا وبرای مراقبت از سیستم در مواقعی مثل نصب مجندد گننراب)وبنوت یلنودر( یننا ریسنت کنردن پسننورد
فراموش شده استفاده می شود.

این اعملیات معمول از طریق دیسک زنده) (Live CDاو یا توسط فلش) (Live USBوبه یک پارتیشن mount

شده حااوی سیستم اعامل انجام می شود.
پیش نیاز ها:
•

اوارد شدن وبه یک گنو/یلینوکس )نصب شده یا دیسک زنده( دیگر.

•

دسترسی وبه کاروبر ریشه وبرای انجام اعملیات .chroot

•

مطمئن شدن از یکی وبودن معماری یلینوکس نصب شده وبا معماری یلینوکس وبوت شده وبرای . chrootاگر
یدانید می توانید وبا زدن دستور زیر در ترمینال از آن آ گناه شوید:
معماری یلینوکس خود را نم و
# uname –m

•

نهننا را
اگننر وبننه وبننارگزاری منناژاول خاصننی در محیننط  chrootنینناز دارینند ،قبننل از اعملیننات  chrootآ و
وبارگزاری کنید.

همچنین خایلی کردن  swapقبل از اعملیات  chrootمی تواند مفید وباشد .وبرای خننایلی کننردن  swapوبننه شننیوه زیننر
اعمل کنید:
>اسم دستگاه یا پارتیشن<# swapon /dev/
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سوار/پیاده کردن سیستم پرونده
شوبینننی شننده در سلسننله مراتننب
در سیستم اعامل های شبه  unixهمه چیزی وبه صورت یک فایننل در یننک محننل پی و
یشود) ،حتی پوشه ها نوع خاصی از فایل ها هستند(.
سیستم ذخیره م و

کلیه فضای قاوبل دسترس وبرای کاروبر در یک درخت دایرکتوری خلصه می شود ،پننایه ایننن سیسننتم وبننر دایرکتننوری

ریشه استوار است.نصب/سوار کردن) (Mountingیک سیستم پراونده وبننااعث مننی شننود تننا  Linuxوبداننند دسننتگاه
یوباشد.این پراوسه شبیه سوار اسب شدن است وبا ایننن تفننااوت کننه ایلبتننه
یهایی م و
اوراودی حااوی چه پراونده او دایرکتور و

در اینجا اسبی اوجود ندارد!

یتوانند وبه درخننت دایرکتننوری اوصننل
یتوان سوار/پیاده نمود .وبه این معنا که سیستومهای پراونده م و
سیستم پراونده را م و
یتنوان
نها وبه درخت دایرکتوری را قطع کننرد.سیسننتومهای پراونننده دیگنر را نیننز در صنورت نیناز م و
شده او یا اتصال آ و

یوباشند.
سوار نمود مانند سیستم پراوندوههایی که دراون یک دیوایس م و

تهای وبارز وبین یونیکس او اوینداوز است .وبرای اسنتفاده از یننک دیسننک در اویننداوز
پراوسه سوار کردن یکی از تفااو و

شما وباید دیسک را داخل درایو مروبوطه قرار دهید ،سپس وبلفاصله وبه محتویات آن دسترسی پیدا می کنید .اویلننی در
یونیکس وبعد از قرار دادن دیسک در درایو وباید آن را وبننه طننور صننحیح سننوار نمایینند .شنناید ایننن کننار تننا اننندازوهای

یگیرد.
پیچیده وبه نظر وبرسد اویلی در اعمل وبه سهویلت انجام م و

وبرای سوار کردن اوبتدا وباید مکان ریشه را فهمید ،اگر آدرس ریشه را فراموش کردوهاید دستور زیننر را وبننرای فهمینندن

آن تایپ کنید) :اعلمت ستاره در خراوجی نشانگر پارتیشن ریشه است(.

# fdisk –l
وبعد از فهمیدن مسیر پارتیشن وباید یک دایرکتوری وبرای سوار کردن پارتیشن راوت ایجاد کرد:
# mkdir /mnt/arch
> /mnt/archاسم دستگاه یا پارتیشن<# mount /dev/

تغییر ریشه
مرحله ااول mount :موقت فایل سیستم:
# cd /mnt/arch
# mount -t proc proc proc/
# mount -t sysfs sys sys/
# mount -o bind /dev dev/
اگر شما وبه سوار کردن یک شاخه که وبه صورت خارجی وبه راوت اوصل شده )مثل /boot ,/var,/usr:او(...
نیاز دارید وبه صورت زیر اعمل کنید )وبه اعنوان مثال وبرای دایرکتوری وبوت(:
> boot/اسم دستگاه یا پارتیشن<# mount /dev/
یشننود .دیلیننل آن ایننن
امکان سوار کردن پارتیشن وبعد از  chrootنیز اوجود دارد ،اویلی در کل ایننن کننار پیشنننهاد نم و
ج شدن از  chrootشما وباید فایل سیستومهای  mountشده را از سیستم وبننه طننور امننن جندا کنینند
است که وبعد خار و

یتوانینند وبننا دسننتور
نها را  mountکنینند ،وبعنند از خنراوج م و
) (umountپس اگننر قبننل از اوراود وبننه  chrootپارتیشن و

نها را
نها را از سیستم وبه طور امن جدا کنید )چون محیط اصلی سیستم همه پارتیش و
) ( umount allهمه پارتیش و
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یشناسد( اویلی اگر وبعد از اوراود وبه  chrootپارتیشنی را  mountکنید امکان  umountاوجود نخواهد داشت .ایننن
م و
یکند.
کار وبه ایمنی سیستم موقع خاموش کردن کمک م و

یخواهید از اینترنت در  chrootاستفاده کنید وباید فایل کانفیگ سراویس دهنده  DNSخود را کپی کنید:
اگر م و
# cp -L /etc/resolv.conf etc/resolv.confون 
# cp -L /etc/hosts etc/hosts
وبرای شناسایی تنظیمات شل خودتان وبه  chrootوبه صورت زیر اعمل کنید:
# chroot . /bin/bash
اگه وبه خطای ‘ ’chroot: cannot run command '/bin/bash': Exec format errorوبرخورید
این احتمال اوجود دارد که سیستم مهمان او میزوبان وبا هم از نظر معماری مطاوبقت نداشتوه وباشند.

دسترسی به گراب
وبرای دسترسی وبه گراب در کنار محیط  chrootوباید فایل  /etc/mtabسیستم را وبه راوز کنید:
# grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab
ل فایل پیکروبندی پراوفایل
یتوانید پراوفایل  bashرا در  chrootتغییر دهید ،معمو ب ً
یکنید م و
اگر از  bashاستفاده م و
لهنای پیکرینندی
یتوانیند وبنا وبناز کنردن فاینل زیننر از مسنیر فای و
 bashدر یکی از داو مسیر زیر است وبنا اینن حنال م و
لها مطلع شوید:
پراوفای و

~/.bash_profile
~/.bashrc
source /etc/profile

# nano

خروج از chroot
اوقتی کارتان وبا  chrootتمام شد از محیط  chrootخارج شوید:
# exit
لسیستومهای  mountشده را  umountکنید:
سپس فای و
)…# umount (proc,sys,dev,boot,
در نهایت هم سعی کنید دیواستان را  umountکنید:
# cd ..
# umount arch/
یتواند وباشد:
یکی از داو مورد زیر دیلیل مشاهده خطایی مبنی وبر مشغول وبودن  /mntم و
 (۱وبرنامه دیگری در کنار  chrootدر حال استفاده از درایو مورد نظر است.
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یمانننده اسننت .وبننرای مثننال شنناخه  /mnt/arch/usrدر
 (۲یک دایرکتوری فراعی هنوز  mountشننده وباق و
داخل شاخه . /mnt/arch

در مورد مثال ذکر شده اوبتدا وبایستی نقطه فراعی را  umountکنید؛ وبرای ینادآاوری تمنام نقناط  mountشنده دسننتور
 mountرا وبداون پارامتر صادر کنید:
# mount
اگر در این مرحله وبه مشکل وبرخوردید از تنظیمات اجباری استفاده کنید:
# umount -f /mnt
یستارت کنید.
یتوانید وبا خیال راحت سیستم را ر و
وبعد از این م و

پایان...
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