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 آموزش لینوکس ، راهی به سوی آینده روشن 

 



 
 

  کنندی ظهور م  دیجد  یها و ابزارها ی که هر روز فناور  میکنی م  ی زندگ  ی ما در عصر
بنابراین یادگیری و    .ها استترین آن محبوبو لینوکس یکی از پرکاربردترین و  

لینوکس   فناوری  آموزش  متخصص  یک  مهم  فهرست کارهای  باالی  در  باید 
 اطالعات قراربگیرد. 

چرا  لینوکس چیست و  کرد که    میموضوع تمرکز خواه  نیمقاله، ما بر ا  نیدر ا
... از این سیستم عامل   توییتر، فیسبوک و گوگل،  :های بزرگ دنیا مانندشرکت 

میکاربردی   انواع گواهینامه درباره   ن،یهمچن  کنند.استفاده  دوره   های  های  و 
ی شغلی خود را  لینوکس بحث خواهیم کرد تا شما بتوانید مسیر آینده   آموزش

 با آگاهی کامل انتخاب کنید.

 لینوکس چیست؟ 
هوشمند گرفته تا خودروها، لوازم   ی های جا وجود دارد: از گوشدر همه  نوکسیل

عامل    ستمی س  نیو ... توسط ا   یسازمان  یسرورها  ،یزی روم  یها انه یرا  ،یخانگ
 .شوندی م  یبانیپرطرفدار پشت

  ا ی سراسر دن  یهاو بورس   ، اینترنتبرتر جهان  وتری ابرکامپ  500  یتمام  نیهمچن
  برای شناخت اما    شوندی عامل امن و مطمئن اجرا م  ستمی س  نیبستر ا   یبررو 

 ابتدا مفهوم سیستم عامل را درک کنیم.باید   لینوکس  و آموزش

مرتبط با دسکتاپ    یافزاراست که تمام منابع سخت   یافزارعامل نرم   ستمیس
مد  ای را  شما  بی م  تیر یلپتاپ  به  س  انیکند.  ب  ستم ی ساده،  ارتباط    ن ی عامل 

افزار کار  (، نرم OSعامل )  ستمی بدون س  و  کندفراهم می افزار را  افزار و سخت نرم 
  کند.ینم

جالب است    .یک سیستم عامل است  iOSمک و  لینوکس نیز مانند ویندوز،  
توسط    ،است  های روی کره زمینم ترین پلتفریکی از محبوب اندروید که    بدانید:



 
 

می  پشتیبانی  لینوکس  عامل  آموزش  بنابراین،    .شودسیستم  و  یادگیری  با 
 .در حوزه پلتفرم اندروید نیز فعالیت کنیدتوانید لینوکس شما می 

 سیستم عامل لینوکس   مختلف هایبخش معرفی 
 

 

 

های مختلف این اگر قصد دارید که آموزش لینوکس را دنبال کنید باید با بخش
سیستم عامل لینوکس  های مختلف  مل آشنا شوید. در ادامه قسمت اسیستم ع

 کنیم:را معرفی می 

Bootloader: 
 کند. افزاری که فرآیند بوت کامپیوتر شما را مدیریت می نرم  •



 
 

   (:Kernel)   هسته

 کند. های جانبی را مدیریت می ، حافظه و دستگاه CPUهسته   •
 .ترین سطح سیستم عامل استهسته پایین  •

   :Init  سیستم

کند و وظیفه  که فضای کاربر را بوت استرپ می یک سیستم فرعی است   •
 دارد.  برعهده ها را کنترل دیمون 

• systemd  های سیستم انواع    نیزتر یبحث برانگ  و یکی از پرکاربردترین   
init   .است 

از بوت    هیبوت اول  نکهیپس از ارا    است که فرآیند بوت init این سیستم •
تحو  (  Grand Unified Bootloader  ای   GRUB  یعنی)  شدداده   ل یلودر 

 .کندمدیریت می 

   (:Daemons) هادیمون 

( هستند که در  ...زمینه )چاپ، صدا، زمانبندی و  خدمات پس  هادیمون  •
 .شوندهنگام بوت یا پس از ورود به دسکتاپ راه اندازی می 

 (: Graphical server) سرور گرافیکی

روی    یسیستمزیر مجموعه   • را  نشان   صفحه است که گرافیک    نمایش 
 دهد. می 

 .شودشناخته می  X یا فقط X معموالً به عنوان سرور •

 (:Desktop environment) محیط دسکتاپ

 . در ارتباط هستندکاربران با آن  در واقع، است که   بخشیاین  •
دارحیط م • وجود  انتخاب  برای  زیادی  دسکتاپ  شامل:دنهای  که   ،   

GNOME ،Cinnamon  ،Mate  ،Pantheon  ،Enlightenment  ،KDE  ،Xfce    و ...
 شود.می 



 
 

برنامه  • شامل  دسکتاپ  مانندهرمحیط  داخلی  فایل،    :های  مدیریت 
 .ها استابزارهای پیکربندی، مرورگرهای وب و بازی

 (:Applications) هابرنامه

دهند. درست  ها را ارائه نمی های دسکتاپ مجموعه کاملی از برنامه محیط  •
با کیفیت باال متنوع را  افزار  ، لینوکس هزاران هزار نرممک ویندوز و  مانند

 ها را پیدا و نصب کرد.  راحتی می توان آن دهد که بهمی پیشنهاد
هستند     App Storeهای  ه برنامه شبیه ب،  لینوکس  جدید  هایاکثر توزیع  •

را متمرکز و ساده می  برنامه  برای مثال،  که نصب  توانید  شما می کنند. 
 ارزافنام تجاری جدید نرم ) افزار اوبونتولینوکس اوبونتو دارای مرکز نرم 

GNOME    جستجو کنید   دیگر  به سرعت در میان هزاران برنامه را  (است
 .نصب کنید متمرکزو آن را از یک مکان 

مختلف    یها بخشجزئیات    شناخت بیشتری از   نوکسیآموزش ل  یها در دوره
 پیدا خواهید کرد. نوکسیعامل ل ستمیس

 توزیع" چیست؟ "

است. از کاربران جدید    انواع کاربرهالینوکس دارای چندین نسخه مختلف برای  
تا کاربران عامل  توانندمی ،  سرسخت  گرفته  با    سیستم  متناسب  را  لینوکس 

  جست و جو و نصب کنند.نیازهای خود 

ک  روی دیس ،  توان به صورت رایگان بارگیری کردتقریبًا هر توزیع لینوکس را می 
 .نصب کرد ،هر تعداد ماشینبرروی کرد و  کپی  USBیا 

 :از   های محبوب لینوکس عبارتندتوزیع 

• LINUX MINT 

• MANJARO 



 
 

• DEBIAN 

• UBUNTU 

• ANTERGOS 

• SOLUS 

• FEDORA 

• ELEMENTARY OS 

• OPENSUSE 

 برخی.  کندفردی با توجه به نیاز و برداشت خود توزیع متفاوتی را انتخاب می هر
افراد بسیاررابط   از  انتخاب می   های کاربری  را  و   GNOME :مانند،  کنندمدرن 

از محیط دسکتاپ    ،در حالی که برخی دیگر  Pantheon   سیستم عامل ابتدایی
 . KDE از   openSUSE  ، مانند:کنندتر استفاده می سنتی 

می  دوره شما  در  و کاربردهای  توانید  جزئیات  تمام  با  لینوکس  آموزش  های 
 های لینوکس آشنا شوید.  توزیع 

 کننداز سیستم عامل لینوکس استفاده می  دنیا که   شرکت بزرگ   10
 



 
 

 

 

 کنیمنمیکه فکرش را هم    ییها در مکان   یجا وجود دارد، حتدر همه  نوکسیل
دارد. اهمیت  لینوکس بسیار  آموزش  یادگیری و  دلیل  به همین  ،  ادامهدر    و 

 کنند را معرفی خواهیم کرد. از لینوکس استفاده میکه  یی هااز شرکت  یبرخ

 گوگل .1
چندمل  ک ی   گوگل، آمر   ی تیشرکت  در  شامل   که   است  کایمستقر  آن    : خدمات 

اجرا    نوکس یل  بستر   یبررو  باشد ومی   ن ی آنال  غاتیو تبل  یابر   انشی جستجو، را
 .شودی م

 تر ییتو .2

اجتماعیک    تر،یی تو محسوب    نگیکروبالگ ی م  ت یسا یک  و    نیآنال   یشبکه 
 .استشده ساخته   nix که توسط شودمی 



 
 

 بوک  سیف .3

معروف   ی کیبوک،    سیف پرکاربردتر  ن یتراز    ی ها شبکه   یها سی سرو  ن یو 
و    یریادگیبا    ن،یبنابرا   .شودی اجرا م  لینوکس بستر    یاست که بررو   یاجتماع

 های اجتماعی نیز فعالیت کنید. حوزه شبکهدر   دیتوانی شما م نوکس یآموزش ل

 آمازون .4

  ن یآنال  ی فروش  که با خرده  است   کا یمستقر در آمر   یالمللنیشرکت ب   کی آمازون،  
 گیرد.می قرار   نوکسیبر ل یمبتن  یهاشرکت  ستی در ل و  سروکار دارد

   IBM   .شرکت 5
فناوری،  چندملیت  شرکت یک    امیبی آ دری  از   کا یآمر   مستقر  که   nix است 

 .کندی م یبانیپشت

 مک دونالد  .6

استفاده    زی)اوبونتو( ن  نوکسیاز گنو/ل  است که  جهان  یا ره یرستوران زنج  نیبزرگتر 
 .کندی م

   ییایردریز .7

کنترل   لینوکس  سیستم عاملمتحده توسط    االتی ا  ییای در  یرو ی ن  یهایی ا یردر یز 
 .شوندی م

 ناسا .8

به طور گسترده    شود(نامیده می   به اختصار ناسا)  و فضا  یهوانورد  یادارٔه کل مل
 .کندی خود استفاده م یها از برنامه یار ی در بس نوکسیاز ل

 ساعت .9

در بازار   نوکسیمجهز به ل  یهاکه در حال حاضر ساعت   دیدانی شما نم  احتماال
دارد.   تولید  وجود  شرکت  ساعت برای  ل  ستمیس  از   IBMهای    نوکسیعامل 

 .شوده می استفاد



 
 

 یزیروم کامپیوترهای .10

در بازار   یری حضور چشمگ  نوکسیل  رسد اما امروزهبه نظر می   ری د  یکم  اگرچه
 ن یها و همچندانشگاه  ،در مدارس نوکسیروزها ل نی. ا دارد های رومیزیه انیرا

 شود.ی به طور گسترده استفاده م یدر ادارات دولت

 اهمیت دارد؟  نوکسیل و آموزش  نامهی گواه  چرا دریافت
عامل    ستم ی سرور برتر جهان از س  ون یلی م  1درصد از    96  باً یتقر   نکه یبا توجه به ا

 نوکس یل  بری مبتن  ،یابر  یهارساخت یدرصد از ز   90کنند و  یاستفاده م   نوکسیل
 . مهم است  اریبس نوکسیکه چرا آموزش ل دیتوان فهمیم   یهستند، به راحت

تا   نوکسیل عامل ستمیس یکه بازار جهان شودیم ینیبشیپ نیز  یجنبه تجار از 
بدین معنا است که نسبت به  رسد و این میدالر    اردیلیم  15.6به    2027سال  
 رشد خواهد داشت. دالر  اردیلیم   3.89 تا 2019سال 

گرفته    میعظ  یتیچندمل  یها مختلف از شرکت   یوکارها کسبامروزه  همچنین  
از این سیستم   استفاده  در آینده  یو حت  کنندی م  استفاده  نوکسیلاز  ها  SMB   تا

   عامل افزایش خواهد یافت.

فن  یشتریب  نیاز   ان ی کارفرمااز طرفی،   متخصصان  از  استفاده   ای  و حرفه  یبه 
 . انجام دهند  منی و ا  شکل مطمئنخود را به    اتی تا عمل  خواهند داشت  نوکسیل

  ان ی به کارفرما  دیده و دارای گواهینامه معتبرحضور نیروهای آموزش   ،این بین  در
به بهترین شکل ممکن و  کار را    دنتوانی م  هادهد که آنمی  نانیاحساس اطم

و به همین دلیل یادگیری و آموزش لینوکس   د نبدون اتفاقات ناگوار انجام ده
 اهمیت و ارزش بسیاری دارد. 



 
 

 2022در سال   نوکسیارائه دهنده آموزش ل  یهاشرکت   نیبهتر 

  ستم یحاصل از تسلط بر س  یشغل  ینفس و ارتقا، اعتمادبهمهارت  قصد داریداگر  
  های آموزش و دوره   هانامه یگواه  در ادامه بهترین  د،یباشرا داشته  نوکسیعامل ل

کنند تا مسیر موفقیت را طی  ی کنیم که به شما کمک مرا معرفی می  نوکسیل
 کنید. 

        +CompTIA Linuxگواهینامه

را    نوکسیاز مهارت در استفاده از ل  ییسطح باال +CompTIA Linux ینامهگواه
   یهانامه ی، مانند همه گواهمعتبر  اریبسو    یاحرفه   نامهیگواه  نی کند. ای م  دیی تا

CompTIA    ن  ایمحصول    کیبه وابسته  خاص  ویژگی    ،ستیشرکت  این  که 
 .باشدرا به همراه داشته  یادی ز  یای مزا  نوکسیل ز با متن   یایدر دنتواند می 

  نوکس یل  یهاع ی توز   اصول  نیتر ج یرا   یشما را رو  ییتوانا    +CompTIA Linuxدوره  
این سیستم    با تمام مفاهیم  آموزش لینوکس   در این دورهشما  و    سنجدمی 

 آشنا خواهیدشد.  عامل

کنید و یا در مورد کدام  کدام شرکت کار می در    ستیبدان معناست که مهم ن  نیا
دارید،    نوکس یل  عی توز  م  +CompTIA Linuxمه  نایگواهتخصص  که   کندی ثابت 

آن را    تی ر یمد لینوکس آشنا هستید و توانایی    سیستم عامل  با مفاهیم  شما
 دارید. 

 Red Hat (RHCSA)گواهینامه مدیریت سیستم  
 



 
 

 

 

  ی محصوالت منبع باز و مبتن  جادیا  یاصل   گرانی از باز   یکی  که  Red Hatشرکت  
 .استرا ایجاد نموده   RHCSA  نامهیگواه  باشد،ها می سازمان   یبرا   نوکسیبر ل

Red Hat Enterprise Linux    که   باشدمی   نوکسیل  غیررایگاننسخه    ن یترمحبوب
 شود. میساخته  یاستفاده در سطح سازمان  یبه طور خاص برا

  غیررایگان   یها عامل   ستم ی درصد از س  34  باً یمحصول تقر   ن ی، ا2018در سال  
سازمان سطح  در  استفاده  تشک  یمورد  از    داد  لیرا  پس  دوم  رتبه  در  و 

 قرارگرفت. کروسافتیما 

عامل    ستمی. فدورا سدیرا بشناس(  Fedora)  ممکن است نام فدورا  نیهمچن
 شود.می ساخته Red Hat نوکسی ل  یاست که بر رو  Red Hat ییکاربر نها



 
 

شما    ییتوانا های آموزش لینوکس  و شرکت در دوره   RHCSA  نامهیداشتن گواه
 .کندی م  دیی تا  Red Hatسیستم عامل لینوکس    تی ری مد  یرا برا 

 :است گری د شرفتهیپ نامهیدو گواه یدارا  نیهمچن  Red Hatشرکت  

 

• Red Hat Certified Engineer (RHCE)  : نامهیگواه RHCE مدرک    کی
ل باال  برا  نوکس یسطح  خاص  طور  به    ی ها ط ی مح  تی ری مد  یاست که 

 شود.می  یطراح  ونیو اتوماس  (DevOps) دواپس
• Red Hat Certified Architect (RHCA)     :نامهیگواه RHCA سطح    ن یباالتر

 . دارد  Red Hat های نامه یگواهرا در بین 

 ( Oracle) اوراکل  یهانامهیگواه

ساخته  Red Hat نوکسیل  سیستم عامل  یبررو   Oracle شرکت نوکسینسخه ل
کوچک و متوسط    ی وکارها در دسترس است. کسب   گانی و به صورت را  می شود

 نیهمچن  .کنندی خود اجرا م  یسرورها   یاوراکل را بررو   رایگان  نوکسلی  اغلب
 دارد.  را خودهای آموزش لینوکس  و دوره  نامهیاوراکل برنامه صدور گواه

 Linux 8 Certified System  ا ی   Oracle Certified Professional (OCP)گواهینامه  
Administrator credential    مهارت تمام  الزم،  دانش  نسخه    تی ر یمد   ی برا  و 

از جمله پاوراکلشرکت    نوکسیل تأ  از یمورد ن  یهامهارت   نیتر شرفتهی،    د یی را 
  شود.میداده آموزش  ،لینوکس نیز در این دوره  عیتوز  ن یخرآکند و ی م

 نوکسی ل اد یبن  یهانامهیگواه

را    نوکسیاست که استفاده از ل  یمیقد  یرانتفاعیسازمان غ  کی   نوکسیل  ادیبن
  های آموزش لینوکس و دوره   هانامه یگواه  بنیاد  نیکند. ای م ج یو ترو  یبانیپشت

  شود:که شامل موارد زیر می خاص خود را دارد



 
 

• Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)     این  :
 مناسب است.   نوکسیلآغاز راه یادگیری یک متخصص  یبرا  نامهیگواه

• Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)    این   ی برا   نامهیگواه: 
 کار مناسب است.  با سه تا پنج سال تجربه نوکس یمتخصصان ل

 (LPI)س نوکیل یاموسسه حرفه یهانامهیگواه

LPI  است.    نوکسیمتمرکز بر ل  هاینامه یصدور گواه  برای  یرانتفاعیسازمان غ  کی
  نوکس یل  در حوزه  انی به مبتد  ،این موسسه LPIC-2 و LPIC-1 یهانامه یگواه

نشان دهند و سپس به سطوح  حوزه  این  در  خود را    ی ستگی دهد تا شای اجازه م
 .باالتر بروند

 :شودی م می تقسزیر به سه دسته  LPIC-3 یگواه

• Mixed Environment 
• Security 
• Virtualization and high availability 

در حوزه لینوکس فعالیت کنند و یا    قصد دارنداطالعات که    ی متخصصان فناور 
بهبود و    یبرا  LPI   یهانامه یاز گواه  توانندی م،  آموزش لینوکس را دنبال کنند

 کنند.  خود استفاده  یارشد حرفه 

 GIAC (GCUX) کسیونی  تیامنریمد گواهینامه 

برا   نامهیگواه  ک ی   GCUXمدرک   باال  ا  یبریسا  تی امن  یسطح    ن یاست. 
استفاده از    ،کسیونی  هایسیستم   یساز من یا   شما را برای  ییتوانا   گواهینامه

  ت یحفظ امن  و  یبریسا   خطرات امنیتو اصالح    ییشناسا   ی برا   ج یرا   ی ابزارها
 .کندی م دیی را تا  نوکسیو ل کسی ونی  یها ستم یدر س



 
 

 ! لینوکس را شروع کنیدآموزش 
ل  یوقت از  م  نوکسی صحبت  شغلیفرصت   د،یآیم   انی به  وجود   یادیز   های 

 های آن و کد  باشدمیمنبع باز    سیستم عامل  لینوکس یک  رای، ز خواهد داشت
  .در دسترس است یبه صورت جهان

بازار کار   به  ورود  مسیرهای  از  یکی  دوره بنابراین  در  شرکت  رشته  های این 
قطعا به  این حوزه است که  های معتبر  دریافت گواهینامه آموزش لینوکس و  

 باشید.داشته  ایرزومه حرفه  کی  خوبی رشد کنید و  د تا بهنکنی شما کمک م

فهمیدن به    از ین  ای  د یشروع کندانید که آموزش لینوکس را از کجا  نمی اگر هنوز   
می   د،یدار  ی شتریب  اتیجزئ آموزش ) سماتک با که  کنیم  پیشنهاد    ی ها مرکز 

 تماس بگیرید. ( IT یتخصص

  ای حرفه توسعه دهنده  کی شدن به ل ی و تبد نوکس یل یریادگ یمند به عالقه  اگر
ها تحت  دوره   نیا  .دیکن  یرا بررس  سماتک  نوکسیل  آموزش  یها. دوره دیهست

تجربه با  اساتید  پروژه   ،نظر  و  برگزار می   به شکل کاربردی  برنامه  شود.  محور 
را    سماتک   یآموزش کند و به شما  ی م  لینوکس تبدیل   متخصص  به یک شما 

 .دیخود برس ییا یکند تا به شغل رو یکمک م
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