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مـقـدمـه :
با سل م و عرض ادب

نکه سیستم عامل گنو/ لینوکس تنها برای حرفه ای ها نیست بلکه برای تما م کاربران کامپیوتر است و با هر سطح از مهارت و دانشهت ایبه ج
کامپیوتری می توان از آن بهره برد ؛ بنده این آموزش مختصر را آماده کرده ا م . در این آموزش سعی کرده ا م برای تازه واردهایی که قصد مهاجرت از

 که به نظر بنده مناسب ترین توزیع برای کاربرانFedoraویندوز به گنو/ لینوکس را دارند آموزشی بگذار م به قصد آشنایی کاربران کامپیوتر با توزیع 
دسکتاپ است . 

در این آموزش سعی شده است مطالبی آموزش داده شود که کاربر به آن ها نیاز پیدا خواهد کرد و از زیاده گویی و پرداختن به جزئیات غیرکاربردی و
تاریخچه امتناع شده است .

حال چرا بهتر است از سیستم عامل گنو/لینوکس استفاده کنیم ؟
- امنیت بال سیستم عامل و نر م افزارهای آن به جهت اپن سورس بودن .1
- پایداری بال ؛ یعنی مثل ویندوز هر یک ماه خراب نمی شود .2
- رایگان بودن 3
- دارای بودن توزیع های متنوع و متناسب با کاربردهای متفاوت4
- کمترین استفاده از منابع سخت افزاری ؛ یعنی به سخت افزار فشار نمی آورد .5
- نداشتن بدافزار 6
-  ناامن بودن ویندوز و نر م افزارهای آن به جهت سرقت اطلعات و جاسوسی7
- بعد از نصب لینوکس نیازی به نصب درایور سخت افزار نیست .8
- تما م نر م افزارها و سیستم عامل باهم و یک جا آپدیت می شود .9
...

حال چرا بهتر است از این سیستم عامل استفاده نــکنیم ؟
من چیزی به ذهنم نمیرسد اگر شما چیزی به ذهنتان میرسد بگویید .
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میزکارهای لینوکس :
میزکار لینوکس در واقع همان محیط گرافیکی سیستم عامل است که ما با آن سرو کار داریم .

چند میزکار معروف و پرطرفدار موجود عبارت اند از  :
Gnome-- میزکار 1 shell:  این میزکار دارای بیشترین کاربر در جامعه گنو / لینوکس است و به نظر بنده بی نقص ترین میزکار موجود

برای گنو / لینوکس می باشد .
آموزش پیش رو مربوط به این میزکار خواهد بود .
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Gnome-- میزکار 2 unity:   این میزکار ، میزکار پیش فرض توزیعUbuntu، ست . به جهت دارا بودن طراحی منحصر به فرد 

  است .Gnomeکاربران این میزکار به سرعت در حال افزایش هستند . این میزکار بر پایه 
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Gnome- این میزکار قدیمی ترین رقیب  :KDE- میزکار 3 shellاست . این میزکار زیباترین میزکار گنو / لینوکس است ولی به جهت دارا 

بودن جلوه های ویژه و محیط گرافیکی برای سیستم های ضعیف مناسب نیست . این میزکار دارای تنظیمات و امکانات شخصی سازی بسیار است به
همین جهت به مبتدیان توصیه نمی شود .
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4XFCE میزکاری بسیار سبک مناسب برای سیستم های ضعیف و قدیمی .  : - میزکار

5-LXDE میزکاری بسیار سبک مناسب برای سیستم های ضعیف و قدیمی . :  میزکار
www.SoftGozar.com
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Fedora-20 نصب
usb به این دلیل که سرعت  disk چندین برابر سرعت cd است توصیه می شود از طریق  usb disk. اقدا م به نصب کنید 

 است . Fedora-  2  0.  iso  و فایل rufusبرای این کار نیاز به نر م افزار 
 نیز به همین صورت است ...cdتوجه داشته باشید نصب از طریق 

 بال آید .usb را انتخاب کنید تا سیستم از طریق usb boot شوید و سپس boot menuحال کامپیوتر را ریستارت کنید و  وارد 
 خواهید شد )Boot menu( در هنگام روشن شدن کامپیوتر یک عکس رنگی مربوط به مادربورد ظاهر می شود در آن هنگام می نویسد که با زدن کدام دکمه وارد 
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خوب حال عکسها را دنبال کنید :

۱ ۲

۳
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 کرده سپس سه پارتیشن مطابقdelete به این صورت است که ابتدا تما م پارتیشن های موجود را Fedoraبهترین پارتیشن بندی برای 
 )/ ویندوز را پاک کنید و پارتیشن دو م ( cشکلهای ذیل درست می کنیم . اگر نمی خواستید اطلعات هارد دیسک پاک شوند فقط درایو 

را بسازید .

4G ) با فضای تقریب swapاولی پارتیشن(

با انتخاب پارتیشن و زدن این منفی 
پارتیشن حذف خواهد شد
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20Gدومی پارتیشن ( / ) با فضای تقریب 

 /  )homeمابقی فضای هارد دیسک برای پارتیشن سوم ( 
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 را خارج کنید .usb diskو ادامه می دهید و منتظر می مانید تا نصب تمام شود . بعد از ریستارت شدن 
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Dash:   اولین قسمتی را که باید بعد از نصبFedora با آن آشنا شوید dash است . با کلیک بروی activitiesکه در سمت چپ 

 خودنمایی خواهد کرد .dashو بال  قرار دارد ، 

با کلیک بروی قسمتهای مشخص شده ، نرم افزارهای موجود نمایش داده خواهد شد .

 :GNOMEتنظیمات میزکار 
 تنظیمات زیادی ندارد و تنظیمات بسیار ساده اند و شما در این قسمت مشکلی نخواهید داشت .GNOMEمیزکار 
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  :PPPOEساخت کانکشن
 NetworkConnection. را باز کنید و مطابق عکسها فیلدها را انتخاب کنید 

Username و password را وارد کنید و قسمت service. را خالی بگذارید 

  :Fedoraآشنایی با مهمترین نرم افزارهای 
Terminal: . این نر م افزار یک محیط غیرگرافیکی برای استفاده از سیستم عامل و مدیریت آن بوسیله کدها ست 

این نر م افزار دارای کاربردهای فراوان در سیستم عامل گنو/ لینوکس است به صورتی که هرگاه نر م افزاری گرافیکی نمی تواندکاری را به صورت کامل
انجا م دهد دست به دامان این نر م افزار می شوند .
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 انجا م دهیم که در ذیل خواهند آمد .Fedoraچند کار ضروری ست که بعد از نصب 

کد زیر را وارد کنید و اینتر کنید ...
su -

حال رمزی را که در هنگا م نصب وارد کردید را میخواهد ؛ آن را وارد کنید و اینتر بزنید .( تعجب نکنید ؛ ارقامی که وارد می کنید نمایش داده
نمی شوند. )

حال کد زیر را وارد کنید و اینتر کنید . 
cd /etc/yum.repos.d && sudo gedit fedora.repo fedora-updates-testing.repo fedora-updates.repo

سه فایل نوشتاری باز خواهند شد ؛ در هر سه فایل باز شده 
https به 

 تبدیل کنید .http را
سپس کد زیر را وارد کنید [

 و اینتر بزنید...تا تمام نرم افزارهای کاربردی یک جا نصب شوند]

yum update -y && su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download۱.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E 

%fedora).noarch.rpm http://download۱.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm' && 

yum groupinstall ‘Development Tools’ && yum install gstreamer gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-

free gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad 

ffmpeg libdvdcss libdvdread libdvdnav phonon-backend-gstreamer xine-lib-extras-freeworld gcc vlc p7zip p7zip-plugins unrar unace 

zip unzip gnome-mplayer gimp gnome-tweak-tool pidgin eog brasero wget hplip* humanity-icon-theme transmission bleachbit 

simple-scan ffmpegthumbnailer && usermod «نام یوزر خود را بنویسید »  -a -G wheel

 

 می توانید ترمینال را ببندید .complete را تایپ کنید و اینتر کنید و در نهایت هرگاه نوشته شد yهر زمان از شما تایید خواست حرف 

Software:  یکی مهمترین تفاوتهای لینوکس و ویندوز در همین نر م افزار است . شما با این نر م افزار هزاران نر م افزار دسته بندی شده و آزاد را
 دریافت خواهند شد ، به همینFedoraدر اختیار خواهید داشت ، البته اگر به اینترنت متصل باشید . این نر م افزارها از مخازن شرکت توسعه دهنده 

جهت نر م افزارهای نامطمئن به سیستم شما راه پیدا نخواهند کرد .
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Firefox:  کمتر کسی این نر م افزار را نمی شناسد این نر م افزار در  واقع بهترین مرورگر وب لینوکس است . این مرورگر وب دارای

 فراوان و متنوع است که از معروفترین آن هاaddon طراحی کاربرپسند و سرعت بال در باز کردن صفحات وب و دارای 
DownThemAll. است که یک دانلود منیجر ساده و کارآمد می باشد که در ادامه آن را کامل معرفی خواهیم کرد 

گگله دارند که فونتها به هم ریخته اند .Firefoxاکثر افرادی که از مرورگر   در لینوکس استفاده میکنند از این موضوع 
مطابق عکس تنظیمات مربوط به نمایش فونت را انجا م دهید :
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  :DownThemAllنصب و تنظیم 
 کلیک کنید و سپس آن را نصب کنید . DownThemAllبروی 

 را مرور می کنیم .addon بسیار خوب حال همراه با تصاویر ویژگیهای این 

http://www.downthemall.net/
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خوب حال تنظیمات :

لغزنده بال تعداد فایل هایی را که هم زمان دانلود می شوند را مشخص می کند .
لغزنده پایی حداکث دانلود از هر سور را مشخص میکند .

 تکه کردن فایل در هنگام دانلود است که موجب افزایش سعت دانلود می شود .DownThemAllیکی از ویژگیهای 
 با لغزنده بال میتوان تعداد تکه ها را مشخص کرد .
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  قرار داد .toolbar  را در DownThemAllدر ضمن میتوان آیکن

  مورد نیاز :addonمعرفی دو 
FlashGot. ارتباط دادن دانلود منیجرها با مرورگر و همچنین دانلود ویدئوهای آنلین : 
-X Notifer. برای چک کردن ایمیل ها به کار می آید : 

 Archivemanager: . این نر م افزار برای کار کردن با فایلهای فشرده می باشد 

Files:   برای مدیریت فولدرها و فایل ها تعبیه شده است . با کلیک بر روی آیکن برنامه وارد شاخهhome. خواهید شد 
برای مخفی کردن فایل یا فولدر کافی ست قبل از نا م آن ها نقطه قرار دهید .

 به صورت مخفی شده قرار می گیرند .Home در شاخه Fedoraفایلهای تنظیمات تما م برنامه نصب شده در 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/xnotifier/?src=ss
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/flashgot/?src=ss
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Disks:  . این برنامه برای مدیریت دیسکهای حافظه تعبیه شده است

لل   به این طریق اقدا م می کنیم ...USBDisk برای فرمت یک دیسک حافظه مث

  کلیک میکنیم . (تبدیل به آیکن مثلث می شود)Unmountابتدا با کلیک بر روی آیکن مربع آن را  

 را انتخاب کنید .Formatسپس بر روی آیکن چرخ دنده کلیک کنید و سپس گزینه 

نوع فرمت دیسک و نام دیسک را انتخاب کنید و سپس فرمت کنید .
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 Videoplayers:   از بهترین پلیرهای گنو/لینوکس میتوان  ,   ,   , Totem SMplayer VLC GnomeMPlayerرا نا م برد  که بهترین 
 های آن را از طریق اینترنت دریافت کنید .Codec  داراست و به صورت پیش فرض نصب است فقط نیاز است Totemکیفیت پخش را 
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LibreOfce:  معادل نر م افزار Microsoft Ofce. است که به صورت پیش فرض نصب است 

.برای اضافه کردن این دو آیکن ابتدا از زبانه وجود ندارندleft - to - right و right - to - left  این برنامه به صورت پیش فرض دو گزینه ی toolbar  البته در نوار 
tools گزینه Options. را انتخاب کنید و سپس با توجه به عکس تیک مشخص شده را بزنید 

  هر کدام از را که نیاز دارید تیک بزنید toolbars و سپس view مورد نیاز خود می توانید از منو toolbarsبرای اضافه کردن 
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Gimp:    معادل نر م افزار Adobe Photoshop. است 

   Blender:   ۳معادل نر م افزارهایDmax و mayaاست . این نر م افزار با حجمی بسیار کمتر از دو نر م افزار ذکر شده رقیب سر سختی برای 
آن ها محسوب می شود .
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 :gnome-shellتنظیمات ظاهری 
Tweak Tool. را باز کنید و تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید 

 کلیک کنید .installبرای نصب فونت کافی ست روی آن کلیک کنید سپس بروی  دکمه   :Fontsنصب 
 قابل نصب هستند .Fedora ) در ttfفونت های ویندوز ( 
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alimi.abbas@gmail.com                       ایمیل نگارنده :

                                             tumfa.com

                                                       

پایان

www.SoftGozar.com
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http://tumfa.com/

