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پروژه دبيان، نتيجه تشريك مساعى گروهى از افراد است كه هدف اصلى آن ها ايجاد يك سيستم عامل آزاد است. اين سيستم عامل آزاد، دبيان گنو/ لينوكس 
يا به اختصار دبيان نام دارد.. دبيان سازمانى با اعضاي داوطلب است كه زمان و تخصص شان را در راه توسعه نرم افزارهاى آزاد و ترويج ايده هاى جامعه نرم افزار 
آزاد صرف مى كنند. آغاز اين پروژه به سال 1993 باز مى گردد، يعنى زمانى كه ايان موردوك (Ian    Murdock) در دعوتى سرگشاده، از تمام توسعه دهندگان 
نرم افزار خواســت در ايجاد سيســتم عاملى يكپارچه و كامل بر اســاس هســته لينوكس (كه در آن زمان به نسبت تازه بود) مشاركت كنند. اين گروه كوچك كه 
تحت تاثير فلسفه گنو قرارگرفته بودند و در ابتدا توسط بنياد نرم افزارهاى آزاد حمايت مالى مى شدند، به تدريج و در طول سال ها رشد كرده و تبديل به سازمانى 

با «1010 توسعه دهنده دبيان» شده است. در حال حاضر دبيان برترين توزيع كامًال آزاد و غيرتجارى لينوكس است. 

بررسى دبيان نسخه 6

دبيان
دبيان كه نام نســخه هاى رســمى خود را از نام شــخصيت هاى كارتون 
محبوب «داســتان اســباب بازى ها» انتخاب مى كند (شكل 1)، به واسطه مستقل 
بــودن، پايدارى فوق العاده و حجم بســيار عظيم مخــازن نرم افزارى، در ميان 
كاربران لينوكس نامى آشنا و بسيار مورد احترام است. اين خصوصيات باعث 
شــده تا توزيع هاى بســيارى از جمله Parsix ،Knoppix ،Mepis و توزيع بسيار 
محبوب اوبونتو، بر مبناى دبيان و با تكيه بر آن شكل گرفته و رشد كنند. دبيان 
به صورت همزمان در ســه بخش يا ســه رده توسعه داده مى شود. نسخه هاى 
رسمى شــاخه پايدار يا «Stable» دبيان را به وجود مى آورند. شاخه آزمايشى 
Tes» دبيان، فناورى ها و بســته هايى را در خــود دارد كه به زودي در  ng» يــا
نســخه آينده شاخه پايدار منتشر مي شوند، اما هنوز مجموعه توسعه دهندگان 
از پايدارى كامل و امن بودن آن ها اطمينان حاصل نكرده اند. هرچند نسخه هاي 
همين شــاخه دبيان هم با وجود نام آزمايشى، از نسخه هاى رسمى بسيارى از 

توزيع هاى ديگر پايدارتر است و در نهايت شاخه «ناپايدار»يا «Unstable» به كار 
روى آخرين فناورى ها و برنامه هايى مى پردازد كه هنوز مراحل اوليه توسعه را 
طى مى كنند و تازه پس از اثبات كارايى به نسخه آزمايشى منتقل خواهند شد. 

Squeeze اسكوييز
به هرحال پس از دو ســال انتظار (از زمان انتشــار دبيان نســخه 5 با نام 
lenny) نســخه 6 اين توزيع با نام Squeeze در ششــم فوريه منتشــر شــد. از 

تازه هاى اين نســخه مى توان به ميزهاى كار XFCE نســخه LXDE ،4/6 نســخه 
KDE ،0/5/0 نســخه 4/4/5 و بســته به روز شــده GNOME نسخه 2/30 اشاره 
كرد. هرچند برخى از اين نســخه ها ممكن اســت قديمى به نظر برســند، اما بايد 
توجه داشت كه پايدار بودن از مهم ترين خصوصيت هاى دبيان است و بنابراين، 
نســخه هاى جديد بســته ها و نرم افزارها، به طور معمول با تأخير و پس از طى 
مراحل آزمايشــى فراوان به نسخه اصلى منتقل خواهند شد. از ديگر بسته هاى 

   احمد شريف پور

اپن سورس
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به روز شده (نسبت به Lenny) مى توان به مجموعه ادارى OpenOffice نسخه 
3/2/1، هســته لينوكس نسخه 2/6/32 و X.Org نسخه 7/5 اشاره كرد. عالوه بر 
اين نرم افزارها، حدود بيســت و نه هزار بسته ديگر نيز در مخازن دبيان آماده 

استفاده هستند.
يكــى از نقــاط قوت اين نســخه دبيان، آزاد بودن هســته آن اســت. تمام 
فرم ور هاى غيرآزاد هســته لينوكس در اين نسخه حذف شده اند؛ هرچند هنوز 
از طريق مخازن دبيان قابل دريافت و استفاده هستند. اين امر Squeeze را براى 
طرفداران خالص لينوكس كه نمى  خواهند سيستم هايشــان به كدهاى غيرآزاد 
آلوده شــود، به گزينه بســيار مناســبى تبديل كرده اســت. همچنين به واسطه 
تغييراتى كه در اســكريپت هايى مربوط به بوت و ردگيرى وابســتگى ها وجود 
دارد، اين نسخه نويد زمان راه اندازى كوتاه ترى را نيز با خود به ارمغان آورده 

است.

سخت افزار مورد نياز و رسانه نصب
از آنجــا كه دبيان از پلتفرم هاى ســخت افزارى فراوانــى از معماري هاي 
 ،alpha ،MIPS گرفته تا موارد كمتر شناخته شده اى نظير amd64 و x86 معمول
SPARC ،PowerPC و... پشــتيبانى مى كند، براى تعيين حداقل سخت افزار مورد 

نياز براى پلتفرم خاص خودتان، بهتر است به مستندات موجود در سايت دبيان 
مراجعه كنيد. اما به احتمال زياد اگر سيســتم شــما روشن مى شود و سيستم 
عاملــى روى آن داريد، دبيان هم مى تواند روى آن اجرا شــود. مجموعه كامل 
دبيان روى cd 52 يا DVD 8 عرضه مى شود كه البته تمام آن ها براى نصب يك 
سيستم الزم نخواهند بود. براى نصب و راه اندازى دبيان تنها ديسك اول توزيع 
الزامى اســت. حتى يك نسخه بسيار كم حجم و خالصه به اسم Net Install نيز 
وجود دارد كه مى توانيد به كمك آن فرآيند نصب را شروع كنيد و با پيكربندى 

اتصال به اينترنت، تمام بسته هاى مورد نياز را از اينترنت دريافت كنيد. 
ما در اين بررســى از دي وي دي نســخه 32 بيتى x86 با محيط دســكتاپ 

GNOME استفاده كرده ايم. فايل ISO اين ديسك 4/36 گيگابايت حجم دارد.

نصب دبيان
متأسفانه دبيان هيچ نمونه سي دي يا دي وي دي زنده اى ندارد. براى كسب 
تجربــه كار بــا دبيان مجبور بــه نصب آن خواهيد بود. با راه اندازى سيســتم 
توســط رســانه حاوي دبيان با صفحه اى مانند شــكل 2 مواجه خواهيد شــد. 
اگرچه عده بســيارى بر اين باورند كه نصب دبيان فرآيندى مشــكل و زمان بر 
است و به صورت پيش فرض هم عمليات نصب در حالت متنى صورت مى گيرد، 
اما در عمل نصاب گرافيكى دبيان اين فرآيند را بســيار ســاده و سريع به انجام 
مى رســاند. تنها نبايد از تعداد مراحلى كه پيش رو داريد هراس داشــته باشيد، 
زيــرا مجموعه اطالعاتى كه هنگام نصب توزيعــى نظير اوبونتو در يك پنجره 
وارد مى كنيد، در دبيان در چهار يا پنج مرحله مختلف پرســيده مى شــوند. در 
مجموع، نصب اين نســخه با پذيرفتن گزينه هاى پيش فرض نصب بســته ها، به 
كمتر از نيم ســاعت زمان نياز دارد. در شــكل هاى 3 و 4 تصاويرى از مراحل 
آماده سازى پارتيشن ها و انتخاب گروه بسته هاى مورد نياز را در هنگام نصب 

دبيان مشاهده مى كنيد.

بوت و ورود به سيستم
 (GRand Unified Bootloader سرنام) GRUB در شكل 5 صفحه گراب
را مشاهده مى كنيد. هرچند ظاهر گرافيكى اين صفحه، از همتاى اوبونتويى 
آن بهتر است، اما اين تم فضايى (كامًال مطابق با نام انتخاب شده براى اين 
نسخه) و برترى گرافيكى در همين جا به پايان مى رسد. فرآيند بوت شدن 
دبيان اگرچه به ســرعت اتفاق مى افتد، امــا به صورت كامًال متنى و بدون 

نام نسخه جديد دبيان (Squeeze) از اين  موجود گرفته شده است. شكل1

صفحه  اول بوت از رسانه دبيان شكل2

آماده سازي پارتيشن ها براي نصب دبيان شكل3

انتخاب گروه بسته هاي مورد نظر براي نصب شكل4
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پوســته گرافيكى اســت و زيبايى كارهاى هنرى اوبونتو يا مينت را ندارد. 
صفحه ورود به سيستم هم كامًال ساده است. در شكل 6 مى توانيد صفحه 
ورود به سيستم دبيان را در حالت پيش فرض (با ميز كار Gnome) ببينيد.

دسكتاپ
تصويــر پس زمينه اين نســخه همانند صفحه بوت، از تــم كميك فضايى 
(شكل 7) استفاده مى كند. به نظر مى رسد، توسعه دهندگان اين توزيع فراموش 
نكرده اند كه لينوكس عالوه بر مفيد بودن، بايد سرگرم كننده نيز باشد. دسكتاپ 
در حالت عادى خلوت اســت و تنها ســه آيكون Home ،Computer و Trash را 
در خود جاى داده اســت. كار با اين دســكتاپ همانند هر توزيع ديگر مبتنى بر 
 GNOME است و از اين جهت هيچ تغيير يا دست كارى در بسته اصلى GNOME

اعمال نشده است. به صورت پيش فرض 21 تم مختلف و 20 تصوير پس زمينه 
به همراه دبيان نصب خواهد شــد كه به كمك آن ها مى توانيد دســكتاپ خود را 

به شكل دلخواه درآوريد.
مديريت نرم افزار

با اتمام نصب دبيان، شما سيستمى در اختيار خواهيد داشت كه تقريبًا تمام 
نرم افزارهاى مورد نياز را براى كاربردهاى معمول يك سيســتم دســكتاپ از 
مرور وب و چت گرفته تا توليد اسناد و ويرايش تصاوير و... به همراه دارد. در 
عيــن حال، اگر به عنوان كاربرى حرفه اى به ابزار يا برنامه خاصى نياز داريد، 
با توجه به حدود 29هزار بسته موجود در مخازن دبيان، بعيد است كه با مشكل 
مواجه شويد. براى نصب يا حذف نرم افزارها مى توانيد از چندين روش مختلف 
استفاده كنيد. اگر از كاربران قديمى دبيان يا توزيع هاى مبتنى بر آن باشيد، به 
ap براى شــما بهترين گزينه  tude يا apt-get احتمال كار با رابط خط فرمان
 Synap c خواهد بود. اگر نه، مى توانيد همانند نسخه هاى قبلى از رابط گرافيكى
استفاده كنيد. اما اين ها تنها گزينه هاى ممكن نيستند. در Squeeze شما مى توانيد 
 So ware Center همانند اوبونتو از رابط تازه و خوش دست مركز نرم افزار يا
نيز استفاد كنيد (شكل 8). در اين رابط، نرم افزارها به دسته ها و زيردسته هاى 
گوناگون تقسيم شده اند. با استفاده از هريك از اين سه روش، شما به مخازنى 
عظيــم از نرم افزار دسترســى داريد كه به احتمال بيــش از نيازهاى هر كاربر 

مبتدى يا پيشرفته خواهد بود.

مالتى مديا
همانند بســيارى از توزيع هاى ديگر، دبيــان از نصب كدك هاى موردنياز 
براى پخش فرمت هاى اختصاصى صوت و تصوير نظير mp3 و wmv اجتناب 
So يا هر روش ديگرى،  ware Center مى كند. اما شما مى توانيد با استفاده از
ايــن كدك ها را نصب كنيد. هرچند در منــوى Sound & Video ابزارهاى رايت 
cd، پخــش موســيقى و... از پيش آماده شــده اند، اما بــراى راحتى كار با تمام 

فايل هاى چندرسانه اى پيشنهاد مى كنيم بسته VLC را نصب كنيد. اين پخش كننده 
مالتى مديا تمام كدك هاى موجود را به همراه خود نصب خواهد كرد. در بخش 
So مى توانيد حدود 250 بسته نرم افزارى بيابيد.  ware Center مالتى مدياى

همچنين بســته Gnash  معادل آزاد Flash ادوبى به صورت پيش فرض به 
همراه دبيان نصب خواهد شــد و به احتمال در هنگام مشــاهده و كار با غالب 

سايت هاى داراى محتواى مبتنى بر فلش با مشكلى مواجه نخواهيد شد. 

سخن آخر
برخالف گذشته، دبيان اكنون به توزيعى تبديل شده كه به سادگى مى توان 
آن را نــه تنهــا به كاربران حرفه اى، بلكه حتى به تازه واردان دنياى لينوكس نيز 
پيشــنهاد كرد. دبيان تا رســيدن به اين نقطه، راه پر فراز و نشــيبى را طى كرده 
اســت و نسخه جديد آن براى سيستم هاى دســكتاپ واقعًا گزينه اى درخشان 

محسوب مى شود.

صفحه GRUB دبيان شكل5

 Gnome صفحه ورود به سيستم با ميزكار شكل6

دسكتاپ پيش فرض دبيان شكل7

مركز افزار دبيان شكل8


