
 در برخی توزیع های لینوکس متفاوت است؟IOSچرا حجم فایلهای 

 رو نی'از دارم و دانل'ود کنم، ام'ا قب'ل ازIOSاین س'ؤال بس'یار مهمی اس'ت ک'ه من ک'دام 

پاسخ دادن به این سؤال یک نکته مهم وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. در برخی

از توزیع های لینوکسی شما با دو مورد کلی استفاده آش'نا می ش''وید، س''روری و دس''کتاپی

IOS در این نوع ب'رای ه'ر گ'روه از ک'اربران خ'اص ی'ک Ubuntu و یا Fedora Linuxمثل 

خاص ایجاد شده و افرادی که در محیط سرور فعال هستند و قصد ک''ار ب''ا لین''وکس ب''دون

محیط گرافیکی را دارند از سروری استفاده می کنند و کسانی که از سیستم عامل لینوکس

برای انجام کارهای روزمره و سایر موارد اس'تفاده می کنن'د ب'ه برنامه ه''ایی نی'از دارن'د در

بخش محیط گرافیکی مثل ورود و .. 

به این نکته هم توجه کنید که تم'ام برنامه ه'ا و محی'ط گ'رافیکی مثالً در س'روری از توزی'ع

Ubunutقابل نصب و استفاده است اما روشهای نصب کردن این دو متف''اوت اس''ت بخش 

دس'کتاپی از برنام'ه ه'ار گ'رافیکی ب'رای نص'ب اس'تفاده می کن'د و بخش س'روری از روش

بدون گرافیک و با قابلیته'ای تنظیم'ات ح'رفه ای ش'بکه و ه'ارد دیس'ک ارای'ه می ش'ود ک'ه

بیشتر در دنیای سروری مناسب است.

در شکل زیر این بخش نمایش داده شده است:



در برخی از توزیع های لینوکسی هم این دو بخش در هم ادقام شده اند، برای مث''ال زم''ان

 شما با گزینه های مختلف نصبی مواجه هس'تید مث'ل نص'ب در ح'التCentOSنصب کردن 

… و minimal و نصب های GUIسروری با محیط 

 و غیره ایجاد می شوند کهcentOS alamLinux ها در دسته دوم مثل IOSتفاوت در حجم 

 ها را بررسی خواهیم کرد.IOSدر ادامه هر کدام از این 

 را داری'د و وارد س'ایت آن می ش'وید وALMALinuxبرای مثال شما قصد دانلود ک''ردن 

در بخش دانلود به صورت نمایش داده شده در شکل زیر است:

 خ'ود را و بع'د ورژن م'ورد نظ'ر را انتخ'ابCPUدر این بخش ش'ما در ابت'دا بای'د س'اختار 

کنید تا وارد بخش بعدی شوید، حال نوبت به انتخاب محل سرور برای دانلود است ک''ه در

شکل زیر نمایش داده شده است)من سرور ایران را انتخاب می کنم:



همانطوری که مشاهده می کنید چندین فایل برای دانلود وجود دارد که به س''ه دس''ته کلی

Boot,minimal و DVDبا حجم های مختل'ف ارای'ه می ش'ود ک'ه در ادام'ه ه'ر بخش م'ورد 

بررسی قرار می گیرد:

:Boot از نوع ISOانتخاب 

در بسیاری از موارد برای شما اتفاق می افت'د ک'ه ش'ما بع'د از دانل'ود ک'ردن و راه ان'دازی

IOS  و غیره. این CPUکردن سیستم با مشکالت سخت افزاری مثل عدم شناخت درست 

برای این مورد طراحی شده است که شما بتوانید سازگاری ب''ا س'خت افزار خ'ود را بررس'ی

IOSنمایید و در مواردی هم می توانید از طریق شبکه نصب را انجام دهید. در نتیجه این 

برای نصب کامل و یا حداقلی اصالً  مفید نیست.

:minimal از نوع IOSانتخاب 

خب شما در مواردی نیاز داری'د ک'ه لینوکس'ی داش'ته باش'ید ب'ا ح'داقل برنامه ه'ای نص'ب

 ب'رایIOSشده و بعد به تناسب نیاز خودت'ون برنامه ه'ای م'ورد نی'از رو نص'ب کنی'د، این 

شما مناسب است. این روش برای محیط های س'روری بس'یار مفی'د اس'ت و س'رعت نص'ب

هم به دلیل حجم پایین بسته های که نصب می شوید باالست.



DVD در حالت IOSانتخاب 

 شامل برنامه ه'ای مفی'د و ک'اربردی اس'ت و در ب'رخی از م'وارد ک'ه ش'ما س'روریISOاین 

دارید که به شبکه این'ترنت متص'ل نیس'ت و ش'ما قص'د نص'ب برنام'ه ب'ه ص'ورت محلی و

 اس'تفاده نمایی'د. در زم'ان نص'ب ک'ردن ازIOSبدون اینترنت را دارید می توانی'د از این 

 شما حق انتخ'اب در حالت ه'ای دس'کتاپی، س'روری و دول'دوپری) ابزاره'ایISOطریق این 

مختلف برای کامپایل کردن برنامه ها و هسته لینوکس( را می توانید انتخاب کنید تا برنام''ه

نصبی به صورت گروهی بسته ها و برنامه ها را نصب کند.


