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Մաս 1 – GNU/Linux ներածություն 
Թեմա 1.1 - Ի՞նչ է օպերացիոն համակարգը

 

       Օպերացիոն համակարգը գլխավոր ծրագրային ապահովումն  է,  որը 

կառավարում է համակարգչի աշխատանքը։ Օպերացիոն համակարգը ստանձնում է 
ծրագրային մասով համակարգչի ղեկավարումը և  կառավարում է համակարգչին 

հանձնարարված առաջադրանքները։ Օպերացիոն համակարգի բացակայության 

կամ վնասված լինելու դեպքում համակարգիչը չի միանա կամ կաշխատի 

թերություններով։  
 Տարածվածությամբ ՝  Microsoft Windows-ը համարվում է առաջատար օպերացիոն 

համակարգը։ Վերջինիս օգտագործողների քանակը հասնում է 83 %։ Apple Inc -ի 

արտադրության macOS֊ օպերացիոն համակարգը երկրորդ տեղում է (13.23%), 

իսկ Linux - ի բոլոր տարբերակները միասին օգտագործում են  3.7%-ը։* 
 

       Հեռախոսային սարքերի շրջանակում Android են օգտագործում մարդկանց մոտ 

87.5 տոկոսը, որոնց քանակը տարեկան 10.3 տոկոսով աճում է։  Երկրորդ տեղում է 
Apple-ի iOS-ն իր 12.1 տոկոս օգտագործելիությամբ և տարեկան 5.2 տոկոս 

նվազումով։ Մյուս բոլոր ՕՀ-ների օգտագործելիությունն ընդամենը 0.3 տոկոս է։  

     Linux-ն առավել տարածված է սերվերներում և գերհաշվարկային 

մեխանիզմներում։ ՕՀ-ի օրինակներ են ՝  Android, iOS, Linux, Windows, Mac Os և 
այլն։ 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

Ամբողջ աշխարհի սերվերների 50%-ից ավելին օգտագործում են Linux օպերացիոն 

համակարգեր։ Android ՕՀ-ն հիմնված է Linux Kernel-ի մոդիֆիկացիայի վրա։ 

* Աղբյուրներ - gs.statcounter.com/os-market-share, wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems  
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Թեմա 1.2 -  Ի՞նչ է Unix-ը 

 

       «Յունիքս»-ը բազմաֆունկցիոնալ և բազմապրոֆիլ օպերացիոն համակարգ է։ 

Այն ստեղծվել է 1960 թվականին Bell Labs ընկերության աշխատակիցների` Կեն 

Թոմսոնի, Դենիս Ռիչիի և Դուգլաս Մակիլռոեմի կողմից։      

     Մինչ օրս ստեղծվել են շատ Unix-ի տեսակներ, սակայն դրանցից մի փոքր մասը 

կարելի է իրավաբանորեն համարել Unix, իսկ մյուսները չնայած, որ օգտագործել են 

նույն հասկացությունները և տեխնոլոգիաները, համարվում 

են «յունիքսանման»  համակարգեր։ 

Unix like- համակարգեր են համարվում այն օպերացիոն համակարգերը որոնց 

աշխատանքը համընկնում է Unix-ի հետ, կամ կարող  են իրենց մեջ պարունակել 

Unix-ի բաց համակարգի հիմնական կոդի բաղկացուցիչ մասերը։    

Unix like  օպերացիոն համակարգերի օրինակներից  են` Linux, Mac Os, Solaris, Redox-

ը և այլն։ Չկա կոնկրետ ընդունված ստանդարտ, որը հնարավորություն կտա 

տարբերակելու Unix-like  համակարգ լինել կամ չլինելը, կան ուղղակի կարծիքներ։ 
Unix-like համակարգերի օրինակներից է GNU Project-ը, որը ստեղծվել է Richard 

Stalman-ի կողմից այն ժամանակ, երբ Unix-ի կոդերը ( sources ) ալյևս անվճար չէին։  

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

     Առաջին Unix օպերացիոն համակարգի կոդը գրվել է «ասեմբլերով»(Assembly 

language), հետագայում C ծրագրավորման  լեզուն ստեղծվելուց հետո, օպերացիոն 

համակարգը գրվել է C –ով։ Այսպիսով Unix-ը խթան հանդիսացավ նոր օպերացիոն 

համակարգերի,  ծրագրային ապահովումների և C ծրագրավորման լեզվի ստեղծման 

ու տարածման մեջ։ 

Թեմա 1.3 - Ի՞նչ է GNU-ն  ( GNU is Not  UNIX )
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    GNU-ն Unix-like օպերացիոն համակարգ է։ Այն ստեղծվել է Ռիչարդ Սթոլմըն-ի 

կողմից 1983թ-ին։ 1984թ-ին Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանից դուրս 

գալուց հետո Սթոլմըն-ը որոշում կայացրեց իր ամբողջ ժամանակը նվիրել ազատ 

օգտագործման և տարածման ծրագրային ապահովում ստեղծելու գաղափարին։  

   Նպատակը հանդիսանում էր ստեղծել ծրագրային ապահովում, որպեսզի մարդիկ 

ազատ ընտրության հնարավորություն ունենան վճարովի և անվճար ծրագրային 
ապահովումների մեջ։  

   Երկարատև 20 տարիների աշխատանքի ընթացքում ազատ տարածման, անվճար և 

բաց կոդով (free operation system, open source code) օպերացիոն համակարգ 

ստեղծելու գաղափարը մեծ տարածում գտավ։ GNU օպերացիոն համակարգի 

առաջին ծրագիրը Emacs անունով տեքստային խմբագրիչն էր։ 

     Այսպիսով բաց կոդի, անվճար տարածման և օգտագործման ծրագրային 

ապահովում ստեղծելու գաղափարի շուրջ միավորվում էին մասնագետներ, որոնց 

շնորհիվ ավելանում էր ծրագրերի քանակը, և զարգանում էր Open Source-ի 

գաղափարը։  

 

 

 

 

 

Հետաքրքիր է իմանալ.         
  

GNU- ի պատվին աստերոիդ 9965-ը վերանվանվել է GNU։ 

Թեմա 1.4 - Ի՞նչպես է ստեղծվել GNU/Linux-ը 

 

     Սթոլմըն-ի  կողմից անվճար open source  օպերացիոն համակարգ ստեղծելու 
գաղափարը լիովին չհասավ իր նպատակին, քանի որ GNU նախագծին պակասում էր 
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միջուկը (kernel-ը՝ տես էջ 11)։ Սթոլմըն-ը օգտագործում էր Unix- ի կողմից ստեղծված 

միջուկը (kernel-ը), որը open source չէր: Հետևաբար ամբողջական՝ առանց 

սահմանափակումների օպերացիոն համակարգ ստեղծելու գաղափարը դառնում էր 
անհնար։                 

     Այդ ամենը գիտակցելով 1991-ին Linus Torvalds-ի կողմից ստեղծվեց անվճար Unix-

անման (Unix-like) kernel-ը։ Առանց kernel-ի օպերացիոն համակարգն ուղղակի 

անիմաստ բնույթ է կրում, առանց GNU-ի ծրագրային ապահովման նույնպես։ Այդ 

իսկ պատճառով ամբողջ համակարգն անվանեցին  “GNU / Linux”։  

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

 
   GNU նախագծի հիմնադիր Ռիչարդ Սթոլմըն-ի և Linux միջուկի հիմնադիր Լինուս 

Տորվալդսի միջև մինչ օրս չի լուծվել օպերացիոն համակարգի անվանման հետ 

կապված վեճը։  
    Սթոլմըն-ը պաշտպանում է այն տեսակետը, որ կերնելը հանդիսանում է շատ 

կարևոր և բաղկացուցիչ մաս օպերացիոն համակարգում, բայց նա ուղղակի մաս է 

կազմում արդեն երկար ժամանակ ստեղծված և գործող GNU Project-ի համար, այդ 

իսկ պատճառով նա պահանջում է անվանել օպերացիոն համակարգը ոչ թե Linux, 

այլ GNU/Linux։  
    Իսկ Լինուս Տորվալդսը այդ թեմայով մեկնաբանություններում ասել է, որ նա 

զբաղված է օպերացիոն համակարգ ստեղծելու գործընթացով, այլ ոչ թե դրա 

քաղաքականությամբ։ 

Թեմա 1.5 – GNU/Linux-ի առավելությունները և 

թերությունները 

 

      

     Լինուքսն ամբողջությամբ Open Source է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ 

հնարավորություն ունի Linux-ում օգտագործվող բոլոր ծրագրերի մեջ կատարել  
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անհրաժեշտ փոփոխություններ, տեսնել հետաքրքրող ծրագրերի կոդերը և ունի 

ազատ տարածման իրավունք։                  

  

      Առավելություն է համարվում  նաև տարբերակների (linux distributions) լայն 

տեսականին, որը հնարավորություն է տալիս գտնել մեզ համար ամենահարմար 
միջերեսը (graphic user interface) և ֆունկցիոնալությունը։    

  

   

       Ի տարբերություն Windows-ի այն զբաղեցնում է ավելի քիչ օպերատիվ 

հիշողություն, աշխատում է ավելի թեթև և արագ, շատ հարմար է օգտագործել հին ու 

դանդաղ աշխատող համակարգիչների վրա։ Linux-ում գրեթե չկան վիրուսներ, շատ    

հազվադեպ կարելի է հանդիպել վտանգավոր ծրագրերի։ 

         

Թերություններից են՝ խաղերի և որոշ Windows/OSx - ական ծրագրերի( e.g. Adobe 

Creative Suite, Autodesk Products, CorelDRAW) բացակայությունը և որոշ մարդկանց 
համար վախեցնող`«տերմինալով» հրամանների օգտագործումը։ Մյուս կողմից 

terminal/shell-ի օգտագործումը ունի մի շարք առավելություններ և 

հնարավորություններ, քան GUI գրաֆիկական միջերեսով ծրագրերի օգտագործման 

դեպքում։ 

    

 

 

      Վերոնշյալ ծրագրերի համար արդեն կան մի շարք այլընտրանքներ, որոնցից են ՝ 

Krita, Kdenlive, GIMP, Pinta, Inkscape, FreeCAD, OpenSCAD և այլն։ Այսօր մի շարք 

ընկերություններ միանում են GNU/Linux-ի նախաձեռնությանը և որոշ ծրագրեր 

դառնում են հասանելի (օրինակ Autodesk Maya-ն): Ubuntu/Debian-ի 

ամենատարածված անհատական Linux ՕՀ- համար ստեղծվել և հասանելի են մի 

շարք ճարտարագիտական և ծրագրավորման (softwares for development) համար 

նախատեսված ծրագրային ապահովումներ ՝ Android studio, Atom, Brackets, Sublime 

Text:        
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Սրանք հիմնական առավելություններն ու թերություններն էին, որոնց շարքն 

այսքանով չի ավարտվում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետաքրքիր է իմանալ.         

   

     Մինչև Լինուքս օպերացիոն համակարգի ստեղծվելը գազանանոցում մի պինգվին 

պատահաբար կծում է Լինուսի ձեռքը, որն  էլ պատճառ է  հանդիսանում, որ նա 

որպես իր օպերացիոն համակարգի լոգո, ընտրի պինգվին Tax-ին։   

Tax -  (T)orvalds (U)ni(X)  
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Թեմա 1.6 – GNU/Linux ՕՀ-ի տեսակների մասին 
(Distributions) 

 

     Linux ՕՀ-ի տարբերակները բազմազան են: Ներկա պահին գոյություն ունի 

մոտավորապես 300 տեսակի linux օպերացիոն համակարգեր ։ Հիմնականում երկու 

Distribution-ներն են ՝ Red Hat- ը ( RPM file extension )  և  Debian-ը ( Deb file extension). 

Մեծամասամբ հենց նրանցից են առաջացել մյուս բոլոր Linux- ի վերսիաները։ 

     Distribution-ները տարբերվում են իրարից դիզայնով, ծրագրային փաթեթներով, և 

օգտագործելով մի Distribution-ը՝  շատ հեշտ կարելի է հարմարվել մեկ ուրիշին։   

     Distribution-ների այդքան մեծ ծավալը պայմանավորված է նրա Open source 

լինելու հետ, այսինքն մարդիկ օգտագործում են եղած Distribution-ների կոդը և 

ստեղծում իրենց սեփական օպերացիոն համակարգը։ Այս պահին Հայաստանում 

օգտագործվում են հիմնականում Ubuntu և Debian/Raspbian տեսակի օպերացիոն 

համակարգերը (դպրոցներ, IT կազմակերպություններ, ծրագրավորողներ)։  
  

    Ամենատարածված Distribution-ը Ubuntu-ն է, որն ունի շատ հարմար գրաֆիկական 

միջավայր, և շատ հաճախ է թարմացվում օպերացիոն համակարգը, քանի որ ունի 

մեծ սպասարկող մասնագետներ ` Ubuntu community.     

    

Բացի Ubuntu-ից նաև մեծ տարածում ունեն Fedora, Linux Mint, Centos, Opensuse, 

Gentoo, Manjaro տեսակները։  

 

Օգտակար է իմանալ. 

   Ի տարբերություն Windows-ի Linux- ը չունի ներկառուցված գրաֆիկական 

ինտերֆեյս ( GUI)։ Այսինքն Linux-ը հնարավորություն է տալիս ընտրել մեզ ամենա 

հարմար գրաֆիկական միջավայրը ( արտաքին տեսքը և դիզայնը )  օպերացիոն 

համակարգում։ 
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Թեմա 1.7 -  Ի՞նչ է GPL-ը LGPL-ը 

 

General Public License (GPL)  

     Հնարավորություն է տալիս օգտվել բաց կոդից միայն այն պայմանով, որ 

փոփոխված կոդը նույնպես պետք է լինի open source բոլորի համար։ Յուրաքանչյուր 

ծրագիր, որը օգտագործում է GPL-ին պատկանող կոդ ՝ համարվում է այդ կոդի 
շարունակությունը։ 

 

GNU Lesser General Public License        

 

LGPL-ն ավելի քիչ սահմանափակումներով լիցենզիա է, քան GPL-ը։    

 

    LGPL-ը թույլ է տալիս ծրագրավորողներին և ընկերություններին օգտագործել և 
ներառել LGPL ծրագրեր իրենց սեփական ծրագրերի մեջ՝ առանց իրենց սեփական 

ծրագրային հատվածի source code-ի տրամադրման անհրաժեշտության։ 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

     Սթոլմըն-ը այս լիցենզիայի տեսակները ստեղծելուց ունեցել է մի նպատակ՝ 

ստեղծել մի համակարգ, որը թույլ կտա ունենալ ընտրություն անվճար և վճարովի 
ծրագրերի միջև։ Նա ցանկանում էր, որ մարդիկ հնարավորություն ունենան փոխել 

յուրաքանչյուր ծրագրի կոդ և հարմարեցնեն այն իրենց սեփական կարիքների 
համար։ 
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Թեմա 1.8 -  GNU/Linux-ի կառուցվածքը 
 

      Linux-ը կազմված է 4 հիմնական մասից` Kernel,   Shell,   Graphical subsystem, X 
Network subsystem։ 

 

                                       Աղբյուրը                                                                                                 Աղբյուրը 

    Kernel-ը համակարգչի Hardware-ը կապում է Software-ի հետ, այսինքն՝ 

տեխնիկական մասը կապում է ծրագրայինին։ Պատասխանատու է պրոցեսների 
ղեկավարման և օգտագործվող դրայվերների աշխատանքի համար։ 
   Shell- տեքստային ինտերֆեյս է՝ միջավայր, որը հնարավորություն է տալիս  

հրամաններ տալ համակարգչին։ Այն միջոց է օպերացիոն համակարգի հետ կապ 

հաստատելու և նրան հրամաններ տալու համար։ 
 

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

    Լինուսը 21 տարեկան էր, երբ ստեղծեց իր օպերացիոն համակարգի Kernel-ը։ Նա 

այդ գործընթացը հոբբի էր համարում։ Նրա կոդը պարունակում էր 176250 տող, իսկ 
վերջին տարիներում այն հասել է մոտավորապես 10 միլիոն տողի: 
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Մաս 2 – GNU/Linux Permissions 

Թեմա 2.1 - File System 

 

    Linux-ում ամեն ինչ ֆայլ է, եթե որևէ բան ֆայլ չէ ուրեմն այն պրոցես է։Linux-ում 

չկա տարբերություն ֆայլի և «դիրեկտորիա»-ի միջև, այսինքն ծրագրերը, նկարները, 

վիդեոները դրանք բոլորը ֆայլեր են։      

      Root օգտագործողը (ադմինիստրատորը, superuser-ը) ունի բոլոր ֆայլերի 

նկատմամբ գործողությունների իրավունքը (ջնջել, փոփոխել, կարդալ) ։   

Տվյալ պահին օգտագործողի անունը (username)կարելի է իմանալ “who” հրամանով։

 Յուրաքանչուր ֆայլ Linux-ում ունի հետևյալ պարամետրերը` 
 

 

r – read (կարդալ) 

w – write (գրել) 

x – execute (կատարել) 

    Այսինքն ֆայլը կարդալու համար մեզ անհրաժեշտ է r պարամետրի 

առկայությունը, գրելու համար w, իսկ ֆայլի գործարկման համար x պարամետրի 

առկայությունը։ 

Օգտակար է իմանալ. 

Նոր user ավելացնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել useradd  և user-ի անունը։ 
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Թեմա 2.2 -  Permissions 

(թույլատվություններ) 

 

     Linux-ում ֆայլերի հետ գործ անելու համար անհրաժեշտ է permission 

(թույլատրություն)։           

Permission-ները ( թույլատրության տեսակները )  լինում են երեք տիպի` 

• User – օգտագործողի անունը, որին պատկանում է ֆայլը, այսինքն 

ֆայլը ստեղծողը, 

• group – բոլոր օգտագործողները, որոնք գտնվում են այդ խմբում և ունեն 

թույլատվություն այդ ֆայլին։ 
• other – այն օգտագործողները, որոնք այդ ֆայլի սեփականատերը չեն և 

չեն գտնվում այն խմբում, որին պատկանում է այդ ֆայլը։ 

 

     Այսինքն այս ամենից հետևություն, որ User-ն ունի ֆայլը գրելու կարդալու և 

գործարկելու հնարավորություն։ Group-ը՝ կարդալու և գործարկելու, իսկ other-ը 

չունի ոչ մի հնարավորություն ( no permission ):  Ֆայլին գրելու, կարդալու և 

գործարկելու հնարավորություն կարելի է տալ chmod հրամանի միջոցով։  

 

Օգտակար է իմանալ. 

   Հավաքելով sudo su հրամանը, այնուհետև ձեր գաղտնաբառը դուք կդառնաք 

sudoer (այսինքն root user): 
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Թեմա 2.3 -  GNU/Linux file system tree 

 

Linux-ի ֆայլային համակարգը նման է ծառի` 

 

 

 

 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

     Բոլոր ֆայլերը, դիրեկտորիաները, ամեն ինչ գտնվում են / (root-ի ) մեջ. Root-ը 

հանդիսանում է արմատ և կարելի է ասել, որ բոլոր մյուս դիրեկտորիաները 

առաջանում են հենց իրենից։ 
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Թեմա 2.3 – GNU/ Linux  file system tree ( շար.) 

 

/ -մեկնարկային կետը դիրեկտորիաների կառուցվածքում։ Յուրաքանչյուր ֆայլը և 

դիրեկտորիա գտնվում է այս դիրեկտորիայի տակ։ 

/boot – վայր, որտեղ Linux-ը պահպանում է ինֆորմացիա, որը պետք է համակարգչի 

սկզբնական բեռնման ժամանակ։ Դրանց թվում է kernel-ը, boot loader-ը և այլն: 

/etc – կոնֆիգուրացիոն ֆայլեր Linux համակարգի համար։ Մեծամասամբ այս 

նիշքերը տեքստային նիշքեր են և կարող են խմբագրվել ձեռքով։ 

/bin – պարունակում է ամենակարևոր ծրագրերը, որոնք անհրաժեշտ են համակարգի 

գործունեության համար, օրինակ՝ shell, ls, grep և այլն։ 

/usr – դիրեկտորիան պարունակում է օգտագործողների ծրագրեր և զանազան 

ֆայլեր իրենց օգտագործմանհամար, ինչպիսիք են իրենց source code-երը, 

նկարները, փաստաթղթերը, որոնք իրենք օգտագործում են։ 

/lib – ընդհանուր գրադարաններ ծրագրերի համար, որոնք դինամիկ կապվում են 

(նման է DLL-ներին Windows ՕՀ-ում)։ 

/home – այստեղ օգտագործողները պահում են անձնական ֆայլերը։ Յուրաքանչյուր 

օգտագործող ունի իր դիրեկտորիան /home –ում։ 

/root – root օգտագործողի home «դիրեկտորիան»։ 

/var – պարունակում է փոփոխական տվյալներ, որոնք փոխվում են անընդհատ, երբ 
համակարգն աշխատում է։ 

/dev – սարքավորումներ, որոնք հասանելի են համակարգում։ 

/proc – վիրտուալ դիրեկտորիա, որտեղ պահվում է տվյալ պահին կատարվող 

գործընթացների մասին ինֆորմացիա։ 
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Մաս 3 - GNU/Linux  Disk Partitioning 

Թեմա 3.1 -  Hard Disk Drive 

 

     Hard disk-ը պահեստավորման սարք է, որը նախատեսված է թվային տվյալները և 

ինֆորմացիան պահպանելու համար։ Հանդիսանում է գրեթե 
բոլոր համակարգիչների հիշողության հիմնական սարքը։  Hard Disk-ի ինֆորմացիան 

պահվում է ալյումինե կամ ապակե սալիկների վրա, որոնք ծածկված են 

մագնիսական շերտով: Բացի Hard Disk-ից կան նաև այլ հիշողության սարքեր, 

որոնցից են USB կրիչները, SSD-ները և այլն։ 

 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ.         

    Խորհուրդ չի տրվում կոշտ սկավառակին մոտեցնել մագնիս, քանի որ շատ 

հավանական է, որ ձեր ամբողջ ինֆորմացիան անվերադարձ կանհետանա։ 
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Թեմա 3.2 -  Disk partitioning  

Սկավառակի մասնատում 

 

     Կարելի է անվանել նաև սկավառակի բաժանում (սեգմենտավորում). Disk 

partitioning-ը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր կոշտ սկավառակը բաժանել մի 

քանի մասի, ինֆորմացիան պահել disk-ի մեզ համար նախընտրելի մասում և 

առանձնացնել օպերացիոն համակարգի և ծրագրերի ֆայլերը օգտագործողի 
ֆայլերից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ. 

    Խորհուրդ է տրվում օպերացիոն համակարգի partition-ը( տիրույթը, հատվածը, 

մասը) առանձնացնել կարևոր ֆայլերի  partition-ից, այդ դեպքում օպերացիոն 

համակարգի վնասվելուց հետո դուք կարագացնեք ու կհեշտացնեք նրա 

վերականգնման գործընթացը ։ 
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Թեմա 3.3 - Partition-ների տիպեր   

 

    Համակարգչի Hard drive-ը կարող է բաժանվել մի քանի հատվածների՝ partition-

ների, որոնցից յուրաքանչյուրը օպերացիոն համակարգի կողմից  դիտարկվում է 

որպես առանձին Hard Drive ։          

    Partition-ները լինում են երեք տեսակի` Primary, Logical, Extended:    

      Primary partition-ները օգտագործվում են օպերացիոն համակարգի ֆայլերը և boot 

loader-ը ( համակարգչի միանալու համար նախատեսված պարտադիր ինֆորմացիան 

)  պահելու համար։ Կարելի է ունենալ ընդամենը չորս Primary partition (առաջնային 

մաս)։ Ավելի շատ բաժանման հնարավորություն ստանալու համար պետք է 4 

partition-ներից մեկը լինի Extended, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս 

բաժանել սկավառակը 4-ից ավելի մասերի։ Extended partition-ները կարող են 

վերաբաժանվել մի քանի partition-ների՝ հանդիսանալով կոնտեյներ logical drive-երի 

համար։ Այսինքն logical partition սարքելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մեկ 

Extended partition։ 

 

 

Հետաքրքիր է իմանալ.         

    Partition-ների քանակը կախված է ձեր Hard Disk-ի ծավալից, այսինքն` եթե ունեք 

բավականին մեծ ծավալի կոշտ սկավառակ, ցանկության դեպքում կարելի է ստեղծել 

անգամ 30 logical partition։ 
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Թեմա 3.4 -  Master Boot Record 

 

    MBR-ը Hard Disk-ի բաժանման առաջին սեկտորն է։ Այսինքն MBR-֊ը գտնվում է  

primary partition-ի ամենա առաջին սեկտորում ( մասում, վայրում )։  

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

     MBR-ը իր մեջ պարունակում է ինֆորմացիա` օպերացիոն համակարգի մասին։ 

Նրա միջոցով նախապատրաստվում է օպերացիոն համակարգի աշխատանքը։ Այս 
ամենից հետևություն անելով կարելի է ասել, որ MBR-ը զբաղեցնում է Hard Disk-ի 

առաջին սեկտորը և իր մեջ պարունակում է օպերացիոն համակարգի աշխատանքի 
համար նախատեսված հասցեները։ 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ.           

MBR-ն ունի  ընդամենը 512 բայթ հիշողություն. 
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Թեմա 3.5 -  Նիշքային համակարգերի տեսակները 

 

     Ֆայլային/Նիշքային համակարգի միջոցով պահվում են համակարգչային 

բոլոր տեսակի ֆայլերը։ Հենց ֆայլային համակարգն է մեզ հնարավորություն տալիս 

ստեղծել կամ պահպանել ֆայլեր Hard Disk-ի վրա։ Տվյալը պահպանելու համար 

ֆայլային համակարգին անհրածեշտ է իմանալ ընդամենը պահպանվող ֆայլի 
անունն ու նրա չափը։ Կան ֆայլային համակարգեր, որոնք ստեղծված են կոնկրետ 

օպերացիոն համակարգի համար։ Օրինակ` ext ֆայլային համակարգով ստեղծված 

ֆայլերը ( Linux-ի համար նախատեսված ֆայլային համակարգ) հասանելի չեն լինի 

Windows  օպերացիոն համակարգում։ Linux օպերացիոն համակարգում 
հիմնականում օգտագործում են ext4 ֆայլային համակարգը։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետաքրքիր է իմանալ.          

  

     Fat32 ֆայլային համակարգը հասանելի է և՛ Windows-ի, և՛  Linux-ի համար։ 
Այսինքն    Fat32-ով ստեղծված բոլոր ֆայլերը կարելի է տեսնել այդ երկու 

օպերացիոն համակարգերով։ 
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Մաս 4-GNU/Linux-ի տեղադրումը 

Թեմա 4.1 -  Live USB 
 

     Օպերացիոն համակարգ տեղադրելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է 
ունենալ USB կրիչ: Այնուհետև պետք է կողմնորոշվել, թե  Linux-ի ո՞ր  Distribution-ն է 
( օպերացիոն համակարգի տարբերակը)  հարկավոր։  

     Օրինակ` ընտրում ենք Ubuntu-ն, նրա պաշտոնոկան կայքից բեռնում  օպերացիոն 

համակարգի ISO ֆայլը և բեռնելուց հետո USB կրիչը դարձնում ենք Live USB                  

(загрузочная флешка)։ Այսինքն ISO ֆայլը ինչպես երևում է նկարում դառնում է Live 

USB ։ Ստուգելու համար ուղղակի կարելի է նայել  USB կրիչի ֆայլերին։ Եթե ֆայլերը 

պարունակում են Autorun.exe, Setup.exe կամ նմանատիպ (  նկար 2 ) բազմազան 

ֆայլեր, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է արված։ 

    

Օգտակար է իմանալ.         

     Live USB- ի սարքելու համար կարելի է օգտագործել Rufus, UltraISO, Daemon Tools 

ծրագրերը։ Մինչև USB կրիչը Live USB սարքելը, անհրաժեշտ է ջնջել նրա մեջ 

պարունակող բոլոր ֆայլերը։ 
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Թեմա 4.2 -  Boot Menu 

 

      USB կրիչը Live USB սարքելուց հետո անհրաժեշտ է վերագործարկել ( restart )  
համակարգիչը և մտնել Boot Menu (մինչև համակարգչի միանալը սեղմել F2, F12, 
Delete, Insert՝ կախված համակարգչի մոդելից)։  

   Boot Menu-ն  անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեր համակարգիչը հասկանա, թե որ 
հիշողության սարքից  (USB կրիչից կամ համակարգչի Hard Disk-ից) պետք է կարդա 
ինֆորմացիան։ Այն  ունի մոտավորապես այս տեսքը ` ( հին համակարգիչներում 
հիմնականում BIOS  ձախից , նոր համակարգիչներում՝ UEFI  աջից)։ 

 

    Այս ամենն անելուց հետո մնում է վերջին քայլը՝ ընտրել Boot Menu-ից USB կրիչը և 
Save անել ընտրությունը կատարելուց հետո։ Այնուհետև համակարգիչը 
կվերագործարկվի և կհայտնվի սև պատուհան։ Անհրաժեշտ է սեղմել Enter և սպասել։ 

 

 

 

 

 

 



Linux - Նախագծերի ձեռնարկ	 	 													Էջ	24																																				
 

Թեմա 4.3 -  Live CD and Updates 

 

     Բացի  ՕՀ-ի տեղադրումից Linux-ը մեզ հնարավորություն է տալիս մինչև 

տեղադրումը փորձել այն։ Live CD-ի լինելուց հետո կարող եք օգտվել ինտերնետից, 

համոզվել ճիշտ օպերացիոն համակարգի ընտրության մեջ և նոր տեղադրել այն։ 
Բարեհաջող կերպով Linux- ը գործարկելուց հետո անհրաժեշտ է տերմինալում 

հավաքել sudo apt-get update հրամանը, այնուհետև sudo apt-dist-upgrade հրամանով 

թարմացումները տեղադրել։         

     Terminal-ը միջավայր է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս հրամաններ տալ 

օպերացիոն համակարգին, որպեսզի նա կատարի մեզ անհրաժեշտ բոլոր  

գործողությունները։ Հիմնականում հենց նրա միջոցով է կատարվում 

թարմացումները, նոր ծրագրերի տեղադրումը, ջնջումը։ 

 

Օգտակար է իմանալ.           

    Կոշտ սկավառակի բաժանման ժամանակ  ( Disk Partitioning ) դիրեկտորիաներից 
մեկը ( դիսկի բաժանված մասերից մեկը )  անպայման պետք է լինի” / ” ( / դա root-ն է, 

հիմնական directory-ն է, որն իր մեջ պարունակում է մյուս «դիրեկտորիա»-ները, 

Windows-ում դա C-ն է ), որտեղ պահվելու է օպերացիոն համակարգի ֆայլերը։ 
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Թեմա 4.4 -  Dual Boot, Multi Boot, Boot loader 

 

     Dual Boot-ը մեկ կոշտ սկավառակի վրա 2 տարբեր օպերացիոն համակարգեր 

ունենալն է ։ Անհրաժեշտ օպերացիոն համակարգը գործարկելու համար մեզ պետք է 
ունենալ  Boot Loader։  Linux-ի Boot Loader-ն անվանում են GRUB:     

     Multi Boot-ը նույն օպերացիոն համակարգի տարբեր version-ի ունենալն է, 

օրինակ` Windows 8 և Windows 10 կամ Linux Mint և Ubuntu։     

     Windows և Linux միաժամանակ նույն կոշտ սկավառակի վրա ունենալու համար 

անհրաժեշտ է Hard Disk-ը բաժանել մասերի (partition-ների) մի partition-ում կամ 

partition-ներում  տեղադրել լինուքսը, իսկ մյուս partition-ներում Windows-ը ( 

ստեղծելով C, D, E partition-ներ կախված է ձեր ցանկությունից )։  

 

    Կարևոր է, որ կոշտ սկավառակը մասերի բաժանելուց հետո, մյուս օպերացիոն 

համակարգի համար նախատեսված partition-ին ձեռք չտալ և պահել free space, 

այսինքն դատարկ տարածք։  Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Windows-ը օգտագործում է 

NTFS ֆայլային համակարգը, իսկ Linux-ը՝ ext4 ֆայլային համակարգը, դրանից 
հետևություն, որ Windows-ի համար պետք է ստեղծել NTFS partition, իսկ  Linux-ի 

համար ext4 partition: Եթե սկզբում տեղադրում եք Linux-ը և հետո Windows, ապա 
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Windows-ի Boot Loader-ը միանգամից գործարկելու է Windows-ը, այսինքն` նա չի 

ճանաչելու Linux-ի Boot Loader-ը (Grub-ը) և ձեզ հնարավորություն չի տրվելու 

ընտրություն կատարել Windows-ի և Linux-ի միջև։ Այդ դեպքում դուք կարող եք 

օգտագործել boot-repair-disk ՕՀ-ն տեղադրելով այլ USB կրիչի վրա և 

վերամեկնարկելով այդ կրիչը տվյալ համակարգչից։ Նման է Linux Live CD-ին թույլ է 

տալիս վերականգնել և փոփոխել GRUB-ը կամ վերականգնել վնասված նիշքերը։  

Grub-ը կարելի է վերականգնել նաև հետևյալ հրամանները հավաքելով  Live CD 

տերմինալում ` sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt-get 

update, այնուհետև sudo apt-get install –y boot-repair && boot-repair և 

վերագործարկվելուց հետո Grub-ը կաշխատի։ 

 Դրա համար խորհուրդ է տրվում Dual Boot օպերացիոն համակարգ ստեղծելու 
ժամանակ առաջինը տեղադրել Linux-ը, հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ 

Եթե արդեն ունեք Windows, բայց չեք ցանկանում այն ֆորմատավորել, դուք 

հնարավորություն ունեք  Windows-ի D լոկալ disk-ից առանձնացնել որոշակի մի մաս 

( 30գբ կբավականացնի ) և այնուհետև այդ դատարկ տիրույթում տեղադրել Linux-ը։ 

 

 

 

 

 

 

Օգտակար է իմանալ.         

     Ubuntu-ն տեղադրելու ժամանակ, հարցնում է որ այն կարող է տեղադրվել 

Windows 10-ի հետ միասին և այս տարբերակի դեպքում GRUB-ի խնդիր չի 

առաջանում։ Բացի դրանից կա GRUB customizer ծրագիրը, որի միջոցով կարող եք 

կարգավորել, թե որ ՕՀ-ն լինի առաջնային boot ռեժիմը միանալուց։ 

Թեմա 4.5 -  GNU/Linux-ի տեղադրումը 
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     Նախորդ հրամանները գործարկելուց հետո կբացվի այսպիսի պատուհան։ 
Անհրաժեշտ է սեղմել Install Ubuntu, ընտրել լեզուն, ընտրել ստեղնաշարի համար 
անհրաժեշտ լեզուները, այնուհետև սեղմել այլընտրանքային տարբերակը   ( 
Something Else ) :  

 

 

 

 

 

 

 

    Հետո կատարում ենք Disk Partitioning (բաժանում ենք մասերի) ընտրում ենք 

ժամային գոտին։ Ընտրում ենք համակարգչում և տերմինալում երևացող անունն ու 
գաղտնաբառը և սեղմում շարունակել։  
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Մաս 5- GNU/Linux shell commands 

Թեմա 5.1 -  Հաճախ օգտագործվող հրամանները 

 

ls  - Ցույց է տալիս ընթացիկ թղթապանակի պարունակությունը 

cd /home – գնում է /home թղթապանակ, հնարավորություն է տալիս տեղափոխվել 

մեր նախընտրելի պանակը 

useradd  – ստեղծել  նոր  օգտատեր  

userdel – ջնջում է օգտատիրոջը 

passwd – փոխում է գաղտնաբառը 

cp file1 file2 - պատճենում է file1-ը file2 –ի մեջ 

rm -rf dir1 – ջնջում է dir1 պանակը 

mkdir dir1 – Ստեղծում է dir1 անունով պանակ 

ls -l - Ցուցակի ձևով ցույց է տալիս պանակի պարունակությունը, և դրա 

թույլատվությունները 

pwd - Ցույց է տալիս ընթացիկ պանակի ճանապարհը ( path-ը ) 

date  - Ցույց է տալիս համակարգչի ժամային գոտին 

cat /proc/version - Ցույց է տալիս միջուկի (kernel) տարբերակը 

mkdir dir1 -  Ստեղծել dir1 անունով նոր պանակ 

mkdir dir1 dir2 -  Ստեղծել 2  պանակներ dir1 և dir2 անուններով 

mv - տեղափոխում է ֆայլը ձեր նշված պանակ 

rm – ջնջում է ֆայլ կամ պանակը (պանակի դեպքում պեքտէ կիրառել rm –r ) 
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Թեմա 5.1 -  Հաճախ օգտագործվող հրամանները ( 

շար. ) 

 

chmod – փոխում է նիշքի թույլատվությունները 

find – փնտրում է նիշք 

sudo su  - հանդես գալ, որպես root օգտատեր 

whoami – ցույց է տալիս ներկա պահին  մուտք (logged user) եղած օգտատիրոջ 

անունը 

ifconfig – իմանալ համակարգչի ip հասցեն 

ssh username@ip– հնարավորություն է տալիս հեռավար միանալ այլ ցանկացած 

linux համակարգչի, որը ունի համապատասխան ssh (secure shell) կարգավորումներ 

clear կամ history -c – մաքրում է տերմինալը բոլոր հրամաններից 

sudo apt install (apt-get)  – տեղադրում է ձեր նախընտրած ծրագիրը 

useradd user1 - Ստեղծել user1 անունով համակարգչի օգտատեր, 

userdel -r user1 - Ջնջել user1 անունով օգտատիրոջը, 

passwd - Փոխել ծածկագիրը (եթե root ով չենք մտած, ապա գրում ենք sudo passwd) 

 

Թեմա 5.2 -  Այլ հրամաններ 

 

sudo apt update(apt-get)-կատարում է օպերացիոն համակարգի թարմացում 

sudo apt dist-upgrade-տեղադրում է բոլոր ծրագրերի թարմացումները 

xkill –սեղմելով նախընտրած պատուհանի վրա միանգամից փակում է այն 

mv dir1 /home/ubuntu/ -տեղափոխել dir1 –ը /home/ubuntu/  
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cp file1 file2-պատճենում է file1-ը file2 –ի մեջ 

touch file1 -ստեղծում է նոր ֆայլ ընթացիկ պանակում 

find / -name file1 - Փնտրում է  file1  անունով նիշքը սկսած root (/) –ից 

find /home/user -name “*.bin” - Գտնել այն բոլոր նիշքերը, որոնք վերջանում են .bin- 

ով, որոնումը սկսում է  /home/user պանակից 

find /usr/bin -type f -mtime -15 - Գտնել բոլոր այն ֆայլերը՝ սկսած /usr/bin պանակից, 

որոնք ստեղծվել կամ փոփոխվել են վերջին  15 օրվա ընթացքում (-type նշանի 
միջոցով նշում ենք, թե ինչ օբյեկտ ենք փնտրում, տվյալ դեպքում f-ը նշանակում է, 

որ փնտրում ենք միայն նիշքեր) 

find / -name *.c -exec chmod 755 ‘{}’ \;- Գտնել բոլոր այն ֆայլերը, որոնք վերջանում 

են c -ով և փոխել դրանց թույլատվությունները, 

df –h - Ցույց է տալիս mount (տեղակայված) արված բաժինները 

passwd user1 - Փոխել  user1 –ի ծածկագիրը (եթե root-ով չենք մտած, ապա գրում 

ենք sudo passwd) 

arch - ցույց է տալիս համակարգչի ճարտարապետությունը (կառուցվածքը) 

uname –r ցույց է տալիս ՕՀ-ի միջուկի տարբերակը 

cat /proc/cpuinfo -  ցույց է տալիս ինֆորմացիա պրոցեսորի վերաբերյալ 

Թեմա 5.2 -  Այլ հրամաններ ( շար. ) 

cat /proc/meminfo -  ցույց է տալիս օգտագործված հիշողության մասին ինֆորմացիա 

cat /proc/swaps -  ցույց է տալիս ինֆորմացիա swap –ի վերաբերյալ 

cat /proc/version -  ցույց է տալիս միջուկի տարբերակը 

init 0, shutdown -  անջատում է օպերացիոն համակարգը 

reboot - օհ-ի վերբեռնում (restart, reset, reboot, перезагрузка) 

cd ..- Գնում է մեկ պանակ դեպի հետ 
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cd ../..- Գնում է երկու մակարդակ ավելի վեր գտնվող պանակ 

cd-Գնում է  /home պանակ 

pwd -Ցույց է տալիս ընթացիկ պանակի ճանապարհը 

ls -Ցույց է տալիս ընթացիկ պանակի պարունակությունը 

ls –a – ցույցտ է տալիս նաև թաքնված նիշքերն ու պանակները 

rm -f file1- Ջնջում է file1 անունով ֆայլը («-f »,  force նշանակում է ջնջել անկախ 

ամեն ինչից) 
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Մաս 6- GNU/Linux օգտակար նյութեր 

Թեմա 6.1 -  Ինչպես սովորել 

 

      Ձեռնարկն ամբողջովին նախատեսված է սկսնակների համար, այն 
հնարավորություն  է տալիս փոքր ինչ պատկերացում կազմել Linux օպերացիոն 

համակարգի վերաբերյալ, տիրապետել որոշ bash- ական հրամանների։ Ավելի բարձր 

մակարդակի հասնելու համար հարկավոր է հնարավորինս հաճախ օգտագործել 
օպերացիոն համակարգը, փորձարկել հրամանները և տարբեր distributtion-ներ։ 

Թեորիան շատ կարևոր մաս է կազմում, բայց գիտելիքն ամրապնդելու նպատակով 

անհրաժեշտ է կատարել պրակտիկ փորձեր։ 

Հուսով եմ ձեռնարկը ինչ - որ չափով օգտակար եղավ ձեզ համար։ 
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Թեմա 6.2 -  Օգտակար նյութեր 

 

Ուսուցողական նյութեր լինուքսի վերաբերյալ ռուսերեն լեզվով 

https://www.youtube.com/watch?v=XvQVEVV46p4&list=PL874KddjzYd8d_A1mmUwxZ63

MtJaSBXE1 

Ուսուցողական նյութեր լինուքսի վերաբերյալ անգլերեն լեզվով 

https://www.youtube.com/watch?v=bju_FdCo42w&list=PLtK75qxsQaMLZSo7KL-

PmiRarU7hrpnwK 

 GNU/Linux bash- հրամաններ անգլերեն բացատրությամբ 

http://cc.iiti.ac.in/docs/linuxcommands.pdf 

GNU/Linux bash- հրամաններ ռուսերեն  բացատրությամբ 

https://hpc.icc.ru/documentation/cmnds.pdf 

 

 




