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آموزش نصب سیستم عامل لینوکس

 RedHat آموزش نصب لینوکس

انتخاب یک متد نصب 

RedHat از نظر روشھای نصب , سیستم عامل کامال انعطاف پذیری می باشد.و چندین نوع نصب موجود می باشد 

 CD نصب از طریق

نصب از طریق دیسکت 

نصب از طریق HTTP - عمل نصب از طریق آدرس صفحھ وب ://http انجام می گیرد 

ّ◌FTP- عمل نصب از طریق://ftp انجام می گیرد 

NFS- عمل نصب از طریق ھر دایرکتوری اشتراکی بر روی سایر کامپیوترھای موجود بر روی شبکھ انجام می گیرد 

  

بوت شدن لینوکس 

بعد از تنظیمات سیستم برای بوت شدن از طریق CD و قرار دادن CD و بوت شدن سیستم صفحھ بوت لینوکس ظاھر میشود. با توجھ بھ اینکھ میخواھیم از طریق CD و

بصورت گرافیکی لینوکس را نصب کنیم دکمھ Enter را فشار میدھیم

 

 Red Hat خوش آمدگویی

 را جھت رفتن بھ مرحلھ بعد فشار میدھیم Next ظاھر میشود و RED HAT صفحھ خوشامدگویی

انتخاب زبان سیستم عامل لینوکس

در این قسمت صفحھ نمایش زبانھا موجود در RED HAT ظاھر میشود و بعد از انتخاب English بھ قسمت بعد می رویم
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پیکربندی کیبورد 

بھترین جور شدن کیبورد با سیستم شما با سیستم میباشد کھ معموال انتخاب پیشفرض بھترین گزینھ می باشد سپس next را فشار میدھیم

پیکربندی موس 

پیکربندی موس انتخاب بعدی می باشد و مجددا بھترین جور شدن با سیستم شما را انتخاب کنید و next را بزنید

نوع نصب لینوکس 

انتخاب نوع استاندارد نصب 

پنج نوع نصب 

 personal Desktop نصب بصورت

در این روش فقط بستھ ھای اولیھ و مھم نصب میشود 

حداقل فضا جھت نصب 2GB می باشد 

 Workstation نصب بصورت

در این روش بستھ ھای بیشتری نسبت بھ حالت Desktop نصب می شود 

حداقل فضا جھت نصب 2GB می باشد 
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 Server نصب بصورت

در این روش سیستم تبدیل بھ یک سرور لینوکس می شود 

حداقل فضا جھت نصب 4.7GB می باشد 

 Costum نصب بصورت

در این روش تقسیم بندی ھاردیسک ,بستھ ھای نرم افزاری و بقیھ تنظیمات بوسیلھ کاربر صورت می گیرد 

حداقل فضا 800MB و حداکثر 4.7GB می باشد 

 UPdate نصب بصورت

در این روش سیستم لینوکس کھ از قبال نصب شده است Update می شود

برای این نصب حالت Personal Desktop را انتخاب میکنیم و next را میزنیم

پارتیشن بندی سیستم شما 

در این قسمت باید یکی از گزینھ ھای زیر را انتخاب کنیم 

 Automatically partition

Manually Partitioning with Disk Druid

گزینھ maually را انتخاب میکنیم

درست کردن پارتیشن 

در این قسمت با توجھ بھ فضای خالی ھاردمان باید سھ پارتیشن درست کنیم 

اولین پارتیشن روت می باشد / کھ مقدار فضای اختصاص یافتھ جھت نصب  لینوکس بھ آن تعلق میگیرد 

دومین پارتیشن بوت /boot کھ بھ منظور بوت شدن سیستم عامل می باشد را باید درست کنیم 

سومین پارتیشن swap است کھ برای حافظھ مجازی استفاده میشود لینوکس از فضای swap ھنگامی کھ فرآیند ھای فعال حافظھ RAM سیستمان پر شده است استفاده میکند

طریقھ درست کردن این سھ پارتیشن بھ قرار زیر می باشد 

mount point را کھ  در سمت چپ قرار دارد  را میزنیم و سپس از پنجره جدید باز شده در قسمت new کلیک کرده و سپس free space بوسیلھ موس بر روی گزینھ

عالمت / را بھ منظور ساختن root انتخاب میکنیم و در قسمت size 5000 را انتخاب میکنیم و ok را فشار میدھیم 

مجددا در قسمت free space کلیک میکنیم و new را انتخاب و سپس از mount point , /boot انتخاب میکنیم و size 100 را انتخاب میکنیم 

برای swap بعد از فشار دادن قسمت new از file system types , swap را انتخاب میکنیم و مقداردھی swap بدین صورت می باشد کھ باید مقدار RAM سیستم در

دو ضرب شود مثال اگر RAM سیستم 512 بود مقدار Swap را باید 1024 انتخاب کنیم و بعد از وارد کردن مقدار ok و next را فشار میدھیم
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 Boot Loader گزینھ

تمامی پارتیشنھای bootable و گزینھ ھای boot loader پیشفرض نمایش داده خواھد شد.بصورت پیشفرض از GRUB Loader استفاده می نماید و بصورت پیشفرض

Use a boot loader را بھ عنوان سیستم عامل راه انداز پیشفرض انتخاب میکند .در قسمتھای بعد درباره این گزینھ توضیح خواھم داد در این قسمت گزینھ RED HAT

password را فعال کرده و یک پسورد برای آن قرار میدھیم و next را کلیک میکنیم

پیکربندی شبکھ 

در این قسمت میتوانید احتیاجات سیستم از قبیل IP Address و Gateway و دیگر تنظیمات را انجام دھید و یا میتوانیم گزینھ automatically via DHCP را انتخاب کنیم

کھ سیستم از طریق این پروتکل بصورت خودکار IP و دیگر ملزومات شبکھ را قرار دھد.توجھ داشتھ باشید این بخش فقط برای یک شبکھ محلی LAN بکار میرود و اگر

شما از شبکھ بندی Dial UP استفاده مینماید این بخش را رد کنید

 

 

 FireWall پیکربندی

اگر سیستم شما بھ اینترتت متصل میشود گزینھ high را انتخاب کنید واگر قبل از سیستم شما یک Firewall سخت افزاری یا روتر وجود دارد medium میتواند یک انتخاب

خوب باشد
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انتخاب زبان 

در این قسمت گزینھای زبان اضافی موجود می باشد کھ در صورت تمایل میتوانید انتخاب کنید و یا بصورت پیشفرض English را انتخاب کنید

 root درست کردن پسورد برای

بعد از انتخاب زمان بھ این قسمت مھم از پروسھ نصب وارد میشویم.یک پسورد مطمئین برای root انتخاب میکنیم و ادامھ میدھیم

درست کردن حساب کاربری 

بعد از قبول شدت پسوردroot بوسیلھ گزینھ add میتوانیم بک حساب کاربری جدید اضافھ کنیم البتھ بعد از اتمام نصب نیز بھ راحتی امیتوانیم این عمل را انجام دھیم
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پیکربندی بستھ ھای پیشفرض 

در این قسمت میتوانیم گزینھ پیکربندی package بصورت پیشفرض را قبول میکنیم و یا خودمان برنامھ ھای مورد استفاده و عالقھ مان را انتخاب میکنیم

 

و در ادامھ  مراحل بعد را ادامھ میدھیم و سیستم عامل لینوکس نصب میشود
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