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مقدمه 
ه همیکن دلیکل اسکت ککه یکی از کارهایی که همیشه برای من سخت بوده نوشکت مقکدمه و پیشکگفتار اسکت. شکاید ب

مقدمه ی خود را این گونه آغاز می کنم.
آشنایی من با گنو  لینوکس در یه روز برفی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه یزد توسط یکی از دوستان بکود. یککه روز ککه

آمدم به خوابگاه دیدم ویندوز رایانه ام پاک شده و اوبونتو روی او نصبه .
هنگامی که من پا به دنیای لینوکس گذاشتم بسیار سگردان بککودم و نی توانسککتم کار هککای بسککیار مبتککدیانه ای را کککه در
ویندوز به راحتی انجام می دادم در لینوکس هم اجرا کنم، تنها دلیلی که من رو از نصب مجدد وینککدوز بککاز می داشککت

اا متوجه شدم ویروس( ) داره ولی کارایی نداره!)bugاین بود که شنیده بودم لینوکس ویروس نداره!(که بعد
دو سؤالی که هرروز با خود تکرار می کنم و جواب های تازه ای برای یکی از آن ها پیدا می کنم!

چرا بهته از سیستم عامل گنو  لینوکس استفاده کنیم ؟- ۱

امنیت بال•

پایداری بال : یعنی مثل ویندوز، هر ماه خراب نیشه.•

رایگان بودن•

داشت توزیع های مختلف برای کاربرد های متفاوت•

نصب با یک کلیک•

نداشت بد افزار و......•

- چرا بهته از سیستم عامل گنو  لینوکس استفاده نکنیم ؟۲
من چیزی به ذهنم نی رسه، اگر شم چیزی به ذهنتان می رسد بگویید.

خلهصه بعد از اینکه نیاز هایم در حد یک تازه کار برطرف شد تصمیم گرفتم، مطالبی کککه آمککوختم را در اختیککار دیگککران
بگذارم تا کسی پس از نیافت منبع بروز بهانه ای برای استفاده نکردن از لینوکس نداشته باشد.

و سخن آخر در دنیای مجازی جستجوگر خوب باشید. این کتاب حاصل جستجو  های من در دنیای مجازی است.
ناص باقری محمود آبادی

۱۳۹۳تابستان 
naserbagheri.blog.ir
naser9878@gmail.com
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تاریخچه، فلسفه و مفهوم کلی سیستم عامل اوبونتو
قبل از اینکه شوع به نصب کنیم، بهت است در مورد فلسفه و مفهوم کلی سیستم عامل اوبونتو هصحبت کنیم. 

بهت است قبل از پرداخت به اوبونتو، در مورد برخی تعاریف، مثل سیستم عامل و هسته، توضیح داده شود. 
سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل برنامه ای است که با سخت افزار ارتباط مسککتقیم دارد و امکککان اجککرای برنامه هککای کککاربردی را روی بسککت
سخت افزاری ممکن می سازد. 

هسته چیست؟
هسته نقش قسمت مرکزی و سطح پایین یک سیستم عامککل را ایفککا می کنککد و وظککایفی ماننککد ارتبککاط بککا سککخت افزار و

بارگذاری درایورها را به دوش می کشد. 
لینوکس چیست؟

برخلف تصور خیلی از افراد، لینوکس تنها یک هسته با همن وظایف گفته شده است. بسیار کککم پیککش می آیککد کککه در
هه لینوکس ارتباط برقرار کنیم. با این حال، هسته نقککش اهصککلی را در سیسککتم کاربرد روزانه، به طور مستقیم با خود هست

عامل بر عهده دارد. 
FOSSچیست؟  
FOSS مخفف عبارت Free  Open  Source  Softwareو به معنی نرم افزار آزاد و مت بککاز اسککت. نرم افککزار FOSSبککه 

دلیل زیر با نرم افزارهای اختصاهصی تفاوت دارد: 

هه آزاد و رایگان • استفاد

اشتاک گذاری آزاد و رایگان •

هه آزاد و رایگان • توسع

ال این یعنی شم بدون پرداخت هیچ مبلغی می توانید اوبونتو را دانلودو استفاده کنیکد. شکم می توانیککد بکه هصکورت کککام
قانونی از سی دی/دی وی دی های اوبونتو به هر تعداد که می خواهید، کپی کککرده و بیککن دوسککتان و آشککنایان تان توزیککع
کنید.حتا کد منبع سیستم عامل اوبونتو آزادانه در دستس شمست و می توانید آن را با تککوجه بککه نیازهککای خککود تغییککر

دهید.
از آنجایی که اوبونتو نرم افزاری کدباز است، کاربران برای دستسی و تغییککر کککد منبککع آزاد هسککتند و ایککن بککه بهتشککدن

سیستم عامل برای همه کمک می کند.
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هه نرم افککزاری مشککتک. مککردم در ستاسکک جهککان می تواننککد زمککان و هه جهانی است و هم یککک پککروژ اوبونتو هم یک جامع
توانایی های خود را با هم به اشتاک بگذارند و در فعالیت هایی مانند زیر کمک کنند: 

تست اشکالت نرم افزار •

ارسال مستندات کاربری •

طراحی اثر هنی •

هه بازخورد • ارائ

هه اوبونتو•  نگارش جملتی زیبا دربار

 آن را شوع کرد و بعککد درجنبش نرم افزار آزاد با راه انداخت جنبشی به نام ۱۹۸۳فردی به نام ریچارد استالن که در  
، پایه های آن را مستحکم ساخت. ناد این بنیاد گککوزن آمریکککایبنیاد نرم افزار آزاد با تاسیس بنیادی به نام ۱۹۸۵سال 

Freeشملی است که گنو نام دارد. این مفهوم در انگلیسی به نام   Softwareشناخته می شککود و از آنجککایی کککه کلمککه 
Freeدر زبان انگلیسی هم به معنای «رایگان» استفاده می شود و هم به معنای «آزاد»، تذکر این نکتککه همیشککه مهککم 

است که آزادی در دنیای نرم افزار چیزی بیشت از رایگان بودن یک برنامه است.
از نظر بنیاد نرم افزار آزاد، هر برنامه برای اینکه آزاد شناخته شود باید چهار حق را برای دیگران قائل باشد. ایککن چهککار

آزادی، آزادی های هصفر تا سه نامیده می شوند:

آزادی اجرای برنامه برای هر کاری (آزادی هصفرم) •

آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی یکم) •

آزادی تکثیر و کپی برنامه (آزادی دوم) •

آزادی تقویت و بهت کردن برنامه و توزیع آن برای همگان (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی سوم) •

آزادی های یک تا سه کامل واضککح هسکتند: آزادی دیکدن متک برنکامه، آزادی تکککثیر و ککپی آن و آزادی تغییکر و توزیککع
ه توضککیح دوباره آن که منطقا نیازمند دستسی به مت برنامه هم دارند. اما آزادی هصفر کمی پیچیده تکر اسکت و نیکاز ب
بیشتی دارد. آزادی هصفر می گوید که شم باید آزاد باشید برای هر منظوری برنامه را اجرا کنید. اگر به شم یک برنککامه
بدهند که فقط اجازه داشته باشید آن را روی یک مدل کامپیوتر اجرا کنید، آزادی هصفر نقض شده. همچنین آزادی هصفر
نقض شده اگر برنامه شم محدودیت تعداد کاربر یا محدودیت جغرافیایی یا محدودیت استفاده تجککاری داشککته باشککد.
در عین حال شم باید بتوانید مثل با مرورگر خود به هر سایتی س بزنید و اگر نویسنده برنامه طککوری کککار کککرده باشککد

که برای مثال فایل های دینی قابل مرور نباشند، این نرم افزار هصلحیت یک نرم افزار آزاد بودن را ندارد.
دادن این سه آزادی با دادن سورس برنامه به دیگران قابل تامین است اما یک شط نهایی وجود دارد که باعث می شود

جنبش نرم افزار آزاد رشد کند: «اگر شم این آزادی ها را داشتید پس دیگران هم باید داشته باشند».
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به عبارت دیگر اگر شم یک برنککامه آزاد را دریککافت کنیککد، آن را تغییککر دهیککد و بخواهیککد تغییککرات خککود را در اختیککار
دیگران بگذارید، باید آن را دوباره به شکل آزاد منتش کنید. مثل اگر کسی سیستم عامل لینوکس را از اینتنت دریککافت

کند و برای مثال زبان کشور خودش را به آن اضافه کند، اجازه ندارد محصول نهایی را به شکل بسته عرضه کند.
اما این موضوع چطور ممکن است؟ در نرم افزارهای بسته (مثل ویندوز یا فتوشاپ) قانون از تولید کننده حمککیت مککی
کند ولی اگر قرار باشد قانون همین حمیت را از آزادی ها هم انجککام دهککد، نیازمنککد متنککی قککانونی هسککتیم. ایککن متکک

 یک مت قانونی است کککه اگککر نککرم افککزاری اشککاره کنککداجازه نامه عمومی همگانی نام دارد. جی پی ال یا GPLقانونی، 
«این برنامه براساس مجوز جی پی ال منتش شده»،  قانون موظف است حقوق مولف را در مورد آن تضمین کند. بککرای
مثال اگر شم برنامه ای را تحت جی پی ال منتش کنید ولی بعد کسی آن را تغییر دهد و بدون اشاره به اسم شم آن را
عرضه کند یا کسی آن را تغییر دهد و نسخه خودش را به شکل غیر آزاد منتش کند،  شم این اجازه را خواهید داشت تا

 (که در مواردی کپی لفت هم نامیده می شود) به دادگککاه شکککایتGPLبه خاطر نقض کپی رایت مبتنی بر جی پی ال 
کنید.

آزادی در مقابل بازمت بودن
) است. نرم افزار بازمت نرم افزاری است که متOpen Sourceمفهوم مرتبط با مفهوم نرم افزار آزاد، نرم افزار بازمت (

آن در اختیار مردم قرار دارد. ممکن است یک شکت اینکار را به خاطر جذب توسعه دهنده های جدید انجام دهککد یککا
برای امن تر کردن برنامه های خود از طریق تشویق مردم به کشف و گزارش حفره های امنیتی یا حتی بککه عنککوان یککک
حرکت تبلیغاتی. اما هر انگیزه ای که پشت «بازمت» شدن یک برنامه باشد نباید ما را از این نکتککه غافککل کنککد کککه نککرم
افزار آزاد چیزی بیشت از دستسی به سورس است. همنطور که در بال گفتم، تنها با داشت این چهار اهصل (اهصککل هصککفرم

 است که یک برنامه می تواند آزاد نامیده شود:GPLتا سوم) و حفظ آنها از طریق مجوزی مانند 

آزادی اجرای برنامه برای هر کاری (آزادی هصفرم) •

آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی یکم) •

آزادی تکثیر و کپی برنامه (آزادی دوم) •

آزادی تقویت و بهت کردن برنامه و توزیع آن برای همگان (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی سوم) •

پس حتی اگر کسی به مت یک برنامه هم دستسی داشته باشد اما اجازه تغییر، بازنش و کپی آن را نداشککته باشککد، ایککن
برنامه فقط و فقط بازمت است و نه آزاد. کامل مشخص است که مفهوم آزادی مفهومی بسیار وسیعت از مفهوم بککازمت

بودن است و در حالی که هر برنامه آزاد باید بازمت هم باشد، برعکس  آن هصحیح نیست.

4



آزادی در مقابل رایگان بودن
 در زبان انگلیسی هم به معنککی آزاد اسککت و هککم بککهFreeهمنطور که در ابتدای این درس هم به آن اشاره شد، کلمه 

معنی رایگان. این باعث شده تا بسیاری به اشتباه بین برنامه  مجانی و برنامه آزاد تفاوت قائککل نشککوند. مطمئکک هسککتم
که سه اهصل بال را به یاد دارید و می دانید که هر برنامه رایگانی نی تواند آزاد باشد. مثل برنامه پرنده هککای خشککمگین
روی اندروید یا مرورگر اپرا برنامه های رایگانی هستند که آزاد نیستند چون نه فقط شککم اجککازه نداریککد آنهککا را تغییککر
دهید که حتی اجازه ندارید به سورس آنها هم نگاه کنید (نقض آزادی یک و سه). اما آیا اینجا هککم مثککل مککورد بککازمت،
نر م افزار آزاد چیزی فراتر از نرم افزار رایگان است؟ اکثا به این سوال جواب مثبت مکی دهنککد و فککر می کننککد ککه نکرم

افزار آزاد حتم باید مجانی باشد اما این تصور اشتباه است.
به چهار قانون قبلی نگاه کنید! هیچ جا هصحبت از پول نیست. درست است کککه شککم حککق داریککد نککرم افککزار آزاد را بککه
رایگان از دوست خود کپی کنید یا از اینتنت دریافت کنید اما اگر کسی هم تصمیم بگیرد آن را بککه شککم بفروشککد کککار
خلفی نکرده و این تصمیم شم است که انتخاب می کنید آن را به رایگان دریافت کنید یا بخرید. ایککن حککرف در وهلککه

 که فروشنده یک سیستم عامل لینوکس اسککت یککا رفتککردهتاول عجیب است اما با نگاه به شکت های عظیمی مانند 
 می بینیم که مککوارد بسککیار وجککود دارد کککه یککک سیسککتم یککا شککخصوردپرس یا دروپالبه ساغ مدیر محتواهایی مانند 

تصمیم می گیرد به جای اینه خودش چیزی را دانلود کند، آن را از کس دیگککری بخککرد. در جلسککات آینککده در ایککن مککورد
بیشت خواهید خواهند.

حال که دیدید که مجانی بودن هیچ ربطی به آزاد بودن ندارد و یک برنامه آزاد می تواند بککه فککروش هککم برسککد (علککی
رغم اینکه طبق آزادی یک و دو همه باید بتوانند آن را به رایگان هم تهیه کنند) و یک برنککامه مجککانی هککم مککی توانککد
آزاد نباشد (مثل از طریق در دست نبودن سورسش)، این را هم اضافه کنیم که این روزها بعضی ها برای کم کردن ایککن

 استفاده می کنند کهLibre که می تواند به معنی مجانی هم بکار رود، از اهصطل ح Freeابهام، به جای اهصطل ح انگلیسی 
Openبه روشنی معنی «آزادی» می دهد. به عنوان مثال مجموعه آفیس آزادی کککه در ابتککدا   Office،نامیککده می شککد 

 در حال توسعه است.libreoffice  .حال با تاکید بیشت بر روی آزادی به نام 
جمع بندی

نرم افزاری آزاد است که چهار شط اهصلی آزادی را داشته باشد:

آزادی اجرای برنامه برای هر هدفی (آزادی هصفرم) •

آزادی مطالعه چگونگی کار برنامه و تغییر آن (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی یکم) •

آزادی تکثیر و کپی برنامه (آزادی دوم) •

آزادی تقویت و بهت کردن برنامه و توزیع آن برای همگان (پیش نیاز: مت برنامه) (آزادی سوم) •

نرم افزار آزاد تحت مجوزهای آزاد منتش می شود تا قانون موظف باشد آزادی های آن را تضمین کند. نرم افککزار آزاد بککا
نرم افزار بازمت و نرم افزار مجانی تفاوت دارد.
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چرا گنو/لینوکس آری، لینوکس نه؟
به دلیل این اهمیت بالی سیستم عامل در کاربری کامپیوتر، استالن تصککمیم گرفککت یککک سیسککتم عامککل آزاد بنویسککد.
سیستم عاملی که هر کس بتواند برای هر کاری که می خواهد از آن استفاده کند، آن را بهبود بخشککد و بککا دیگککران بککه
اشتاک بگذارد. مشخص است که این پروژه  ای است بسیار بزرگ که سال های سال طول می کشد اما یک هکر واقعی،

هیچ وقت نگران وقت نیست و البته هکرهای واقعی، تنها هم نیستند.
گگنککو تلفککظ کنیککم. آنهککا بهککتینGNUاستالن و دیگران اسم پروژه خودشان را   گذاشتند که به فارسی می تککوانیم آن را 

 که در آن زمان بر روی کامیپوترهای بزرگ به شکل تجاری و بسککتهUNIXمعمری سیستم عامل موجود یعنی معمری 
موجود بود را انتخاب کردند و شوع کردند به نوشت یک سیستم عامل کامل آزاد براساس آن معمری پیشفته. براساس

این معمری لزم بود تا این چهار جزء تکمیل شوند:

ا شکناخت سکختKernelکرنل (• ) که هسته اهصلی سیستم عامل را تشکیل می داد و از آن انتظکار مکی رفککت ب
افزارها بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. 

محیط توسعه نرم افزار؛ مانند کمپایلرها و کتابخانه های مختلفی که بقیه باید از آنها بککرای سککاخت برنککامه در•
این سیستم عامل جدید استفاده کنند. 

دستورات عمومی زندگی روزمره مانند کپی فایل، برنامه هایی بککرای کارهککای گرافیکککی، پوسککته ای متنککی بککرای•
هصادر کردن این دستورات، ابزارهایی برای فرمت کردن دیسک و... . 

مستندات؛ راهنمهای سیستم عامل و توضیحات متنی پیرامون آن •
پروژه گنو به سعت پیش رفت و سه جزء آخر را با کیفیتی باور نکردنی تکمیل کککرد. کیفیککت نککرم افزارهککای آزاد تولیککد
وع بککه شده برای سه بخش آخر در حدی بودند که بسیاری از سیستم عامل هککای دیگککر (بخصککوص یونیکسککی هککا) ش
استفاده از آنها کردند. شاید برایتکان جککالب باشککد ککه در حکال حاضکک نیککز سیسککتم عامکل مکک نسکخه ده ککه بکر روی
کامپیوترهای اپل جدید اجرا می شوند در لیه پایینی دارای یونیکسی اسککت کککه از ترکیککب محصککول پککروژه گنککو و یککک

 ساخته شده است.BSDهسته آزاد به نام 
تکمیل کککرد. لینککوس کککهلینوس توروالدز آخرین قطعه پازل برای ساخت یک سیستم عامل آزاد را فردی فنلندی به نام 

دانشجوی دانشگاه و یک برنامه نویس فوق العاده بود به عنوان تفریح شوع به نوشت یک کرنل کرد که بعدها به نکام
 شناخته شد.لینوکس

 و به گفته خودش برای تفریح شوع کرده بود و مطمئ بود که هیککچ وقککت۱۹۹۱لینوس توروالدز این پروژه را در سال 
 منتش کرد، تقاضا برای ادامه راه آنقکدر زیککاد شککد ککه نکه فقککطGPLجدی نخواهد شد اما بعد از اینکه آن را با مجوز 

سال های بعدی زندگی لینوس و هزاران نفر دیگر صف تکمیل این هسته شده، که تا امروز هم شککغل اهصککلی او کنککتل
این پروژه و همهنگ کردن هزاران نفری است که این هسته را توسعه می دهند.

همراه شدن این هسته قوی و سه جزء دیگر یک سیسکتم عامکل یکونیکس ککه در پککروژه گنکو در حکال پیگیککری هسکتند
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(محیط برنامه نویسی، ابزارهای عمومی و مستندات)، تشکیل چیزی را دادند که به شکل هصکحیح بایککد بکه آن «سیسکتم
گنو/لینوکس» بگوییم اما بعضی ها در محاوره روزمره آن را به «سیستم عامل لینوکس» یا حککتی «لینککوکس» کوتککاه مککی
کنند هر چند که در نهایت باید بدانیم که «لینوکس» تنها هسته و در نتیجه یکی از چهار جزء اساسککی «سیسککتم عامککل

گنو/لینوکس» است.
در نهایت باید به این توجه کنید که ایجاد یک سیستم عامل بککرای اسککتفاده روزمککره بککا داشککت کککد منبککع چیزهککایی بککه
پیچیدگی ابزارهای گنو و محیط های گرافیکی و درایورهای سخت افزاری و هسته لینوکس، کار ساده ای نیست و حککتی
برای یک فرد کامل حرفه ای، کمپایل کردن (تبدیل کردن سورس برنامه به برنامه اجرایی) تک تک اینها و چیدن مناسکب

آنها در کنار هم برای راه اندازی یک کامپیوتر رومیزی، زمان بسیار زیادی وقت خواهد برد.
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توزیع ها
حال که پروژه گنو و هسته لینوکس دست به دست هم داده اند و یک سیستم عامل آزاد خوب ساخته اند، چگونه باید

آن را به دست مصف کننده نهایی رساند؟
می دانیم که نرم افزار آزاد قابل تکثیر است اما دستسی به سورس یک برنامه یک چیککز اسککت و اسککتفاده روزمککره از آن

 باید کرنککل را بککا یکککی از ابزارهککای گنککو بککه۱۹۹۲یک چیز دیگر. شم برای بوت کردن یک کامپیوتر با گنو/لینوکس سال 
فایل اجرایی تبدیل می کردید. بعد آن را از یک جای بخصوص هارد به بعد روی آن می نوشتید. فلگ هایی را تنظیم می
کردید تا این برنامه بتواند کامپیوتر را بوت کند و خط فرمان را اجرا کند و بعد تک تک برنامه های کاربردی و کتابخانه
های نرم افزاری مورد نیاز آنها را جدا جدا باید کمپایل می کردید (تبدیل به فایل اجرایی می کردیککد) و براسککاس نظککم و
استانداردی که یونیکس استفاده می کند روی دیسک می نوشککتید و اگککر همککه چیککز درسککت و دقیککق پیککش رفتککه بککود،
سیستم با گنو/لینوکس بوت می شد. اینکار حتی حککال هککم بککرای یککک حرفککه ای، یککک پککروژه جککذاب پککر از درگیککری در

تعطیلت عید به حساب می آيد!
برای حل این مشکل، افرادی شوع کردند به انجام تام این مراحل پیچیده و وقت گیر و عرضه محصول نهایی به شکککل
یک مجموعه دیسک یا سی دی قابل نصب. بعضی از این افراد این دیسک ها را می فروختنککد (حتمکک از درس قبککل بککه
یاد دارید که فروخت یک نرم افزار آزاد تا وقتی که سورس آن هم در دستس باشد هیچ مشکلی ندارد) و بعضی ها آنها

Linuxرا به رایگان بین دیگران توزیع می کردند. این مجموعه ها، توزیع هککای لینککوکس یککا همککن   Distroهککا نامیککده
شدند. قدیمی ترین دیستو (یا همن توزیع لینوکس) که هنوز هم زنده  است، اسلکور نام دارد.

وع کردنککد با آمدن سی دی به بازار، فضای ذخیره سازی به ناگهان بسیار زیاد شده بود پس دیستوهای لینوکس هم ش
به استفاده از این فضای عظیم که تازه در اختیارشان قرار گرفته بود. آنها نه فقط هسککته لینککوکس و ابزارهککای گنککو کککه
بسیاری برنامه های آزاد دیگر را هم روی توزیع های خود عرضه می کردند. مثل ممکن بود یک نفر تصمیم بگیککرد کککه
یک محیط کار گرافیکی، برنامه های آفیس آزاد (لیبه آفیس)، برنامه چت و فایرفککاکس را در توزیککع خککود بگنجانککد. در
هصورتی که شم این سی دی را در کامپیوتر می گذاشتید و آن را بوت می کردید با لینوکسی روبککرو مککی شککدید کککه ایککن
برنامه ها در آن نصب بود. یا ممکن بود یک توزیع دیگر تصمیم بگیرد بککا حککذف آفیککس از نصککب پیککش فککرض، برنککامه
ادیت تصویر قوی تری به سی دی اضافه کند و به جای فایرفاکس هم، گوگل کروم را نصب ناید و تم و بککک گراونککد را

هم از آبی به قهوه ای تغییر دهد.
علوه بر انتخاب بسته ها و تنظیمت عمومی، توزیع ها گاهی برنامه های مخصوص به خودشان را هم به کککل سیسککتم
عامل گنو/لینوکس اضافه می کنند. این برنامه ها معمول برای تنظیمت راحت تر سیستم یا حذف و اضافه برنامه ها یا

آپدیت برنامه های نصب شده بکار می روند.
 اشاره کرد که بسیاری از توزیع های مشهور)Debian  دبیان ( و )RedHat  ردهت (از مشهورترین توزیع ها می شود به 

یا بببهدیگر از آنها منشعب شده اند. برای مثال اوبونتو که این روزها یکی از پرطرفدارترین لینوکس های موجود است (
) هککمFedora) از دبیان انشعاب یافته و فککدورا (عبارت صحیح تر یکی از مشهورترین توزیع های گنو/لینوکس  موجود

به نوبه خود شاخه ای از ردهت به شمر می رود.
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 که مرجعی برای بررسی همه توزیع های لینوکس است بیش از سیصد توزیع فعال لینوکس را زیر نظر دارد. هککر کککدامدیستوواچسایت 
 کلیک کنید.اینجااز این توزیع ها با هدف متفاوتی ساخته  شده اند . برای دیدن کامل توزیع های لینوکس 
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اوبونتو چیست؟
گل گنو/لینوکسی برای استفاده رومیزی است. اوبونتو (مثککلoo'boontooاوبونتو (تلفظ به هصورت   یک سیستم عامل کام

هه ککاربری و پشکتیبانی حککرفه ای از طککرف سایر توزیع های گنو/لینوکس ها) آزاد اسککت و دارای پشکتیبانی از طککرف جککامع
هه آن،   است.Canonicalشکت سازند

چطور اوبونتو و لینوکس به هم مربوط اند؟
اوبونتو یک سیستم عامل است که از لینوکس به عنوان هسته استفاده می کند. بککه طککور سککاده، لینککوکس یککک بخککش از

هه مرکزی را به عهده دارد. اوبونتو  است که وظیف
هه اوبونتو فلسف

اوبونتو یک لغت قدیمی در زبان آفریقایی به معنای «یک نفر برای همه» یا «انسانیت با دیگران» است.
هه اوبونتو با سیستم عامل های دیگر متفاوت است، به دلیل اینکه رو ح انسانیت و جامعه را به دنیای رایککانه مککی مجموع
هه انسان ها، بککا هککر زبککان و آورد. کاربران اوبونتو در یک باور عمیق هم عقیده اند که نرم افزار باید قابل دستس برای هم

رنگ پوست، توانایی جسمنی و درآمدی باشد. 
چرا باید از اوبونتو استفاده کرد؟

کار با اوبونتو ساده است. 
 نصب نرم افزار، به روزرسانی سیستم عامل و پیدا کردن ابزارهای جدید با چند کلیک انجام پذیر است. 

 محیط اهصلی اوبونتو که یونیتی نام دارد، بسیار زیباست. 
 آزاد است و برای همیشه رایگان باقی می ماند. 

 اوبونتو با مشارکت کاربران اش ساخته شده و هرکسی می تواند برای بهت شدن اش قدمی بردارد. 
هه لینوکس استفاده می کند که طراحی بسیار منطقی و امنی دارد.   اوبونتو از هست

 اوبونتو به طور معمول ویروس نی گیرد. 
اوبونتو با اکث رایانه ها و لپتاپ ها کار می کند و در بیش تر مواقع حتی نیاز به نصب یک درایور هم ندارید. 

 با برنامه و فایل های فعلی تان سککازگار اسککت. اکککث محتککوای چندرسککانه ای در اوبونتککو قابککل پخککش اسککت و بسککیاری از
برنامه ها، مثل فایرفاکس، کروم و اسکایپ، نسخه ای مناسب اوبونتو دارند. 

از بسیاری از زبان ها، از جمله زبان فارسی، به خوبی پشتیبانی می کند. 
ه چنکدین  پایدار و سعت آن بالست. اوبونتکو کنکد نی شکود و لزم نیسکت هکر چنکد وقکت دوبکاره نصکب اش کنیکد. ب

ررم هم برای اجرا نیاز ندارد. گیگابایت 
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نصب اوبونتو 
با روش زیر می توانید اوبونتو را در کنار ویندوز و سیستم عامل های دیگر , بدون ترس از دست دادن اطلعات نصککب

و استفاده کنید .
  بریزید .DVD و اون رو روی دانلود کنید (جدیدترین نسخه) رو از سایت زیر LTS ۱۴.۰۴. اوبونتو 1

 بیت ؟۶۴ بیت یا ۳۲
 بیککت انتخککاب۶۴ بیت استفاده کنیککد در غیککر ایککن هصککورت ۳۲ گیگ بود بهته از نسخه ی ۲ یا کمت از ۲اگر رم سیستم 

بهتی می تونه باشه.
) اجرا کنید .live , سیستم را با اوبونتو لیو(DVDبعد از ریخت اوبونتو بر روی 

 کلیک کنیدTry ubuntu برای تست اوبونتو بر روی سیستم قبل از نصب بر روی گزینه ی Welcome- در هصفحه ی 2
.

Tryنکته : اگر گزینه ی   ubuntuرو جهت تست انتخاب کنید تغییری در مراحل نصب ایجاد نخواهد شککد پککس بهککته 
قبل از نصب از این گزینه جهت تست سازکاری اوبونتو با سخت افزار سیستم استفاده کنید.
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 بر روی دسکتاپ کلیک کنید.Install ubuntuو بعد از تست و برای نصب اوبونتو بر روی گزینه ی 

 را بزنید.Next . زبان نصب سیستم را به هصورت پیش فرض رها کنید و گزینه ی 3
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 . اتصال به اینتنت کامپیوتر خود را قطع کنید.4

Preoaring .در هصفحه ی 5  to  install  ubuntu ا زدن تیکک گزینکه اول Download ب  updateهمکراه بکا نصکب .…
اوبونتو آپدیت ها نیز دریافت می شوند که تیک زدن این گزینه را به دلیل نداشت سعت بککالی اینککتنت ایککران توهصککیه

installنی کنم و بعد از نصب هم می توانید این کار را انجام دهید . اگر تیککک گزینککه دوم رو بزنیککد   this  third.…
همراه با نصب اوبونتو کدک های پخش موزیک و ویدیو نیز دانلود و نصب می شوند .

عت داریککد با این که کدک ها حجم بالیی ندارند ولی باز این کار سعت نصب رو کم می کند ولی اگر اینککتنت پککر س
این گزینه رو تیک کنین , ولی بعدا به هصورت دستی نیز می توانید کدک ها رو نصب کنید.
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. این مرحله بسیار بسیار اهمیت دارد و برای کسانی که برای اولین بار قصککد نصککب اوبونتککو را دارنککد کمککی بککا خطککر6
همراه است ! 

install  ubuntu  13.04  alongside  ubuntu  بدون ایجککاد مشکککل در کنککار۱۳.۰۴ : با زدن این گزینه اوبونتو 12.10 
اوبونتوی قبلی شم نصب می شود ولی حتم باید درایو روت فضای کافی برای نصب دو سیستم عامل در یک پارتیشککن

 گیگ نیاز داره.۸را داشته باشد که برای هر سیستم 
install  ubuntu  13.04  alongside  windows بککدون ایجککاد مشکککل در کنککار۱۳.۰۴ : بککا زدن ایککن گزینککه اوبونتککو 

Windows شم نصب می شود ولی حتم باید درایو Cفضای کافی برای نصب دو سیستم عامل رو داشته باشد , بهککته 
خودتون دستی فضای مورد نیاز رو ایجادا کنید و به این نوع پارتیشن بندی اعتمد نکنید !

Upgrade  ubuntu  12.10  to  : اگر می خواهید سیستم خودتون رو آپککدیت کنیککد مککی توانیککد از ایککن گزینککه13.04 
استفاده کنید , ولی این کارنیاز به حجم اینتنت بالیی دارد و زمان زیادی رو نسبت به سعت اینتنت شم نیاز دارد .

Erase disk and install ubuntuتامی اطلعات سیستم رو پاک می کند و اوبونتو رو نصب می کنه ! ( هارد رو به : 
هصورت خودکار فرمت و پارتیشن بندی می کند پس بهته به هیچ وجه این گزینه رو انتخاب نکنید ! )

 بیشت برای سیستم هایی استفاده می شود کهErase disk and install ubuntuنکته : دقت داشته باشین که گزینه ی 
کاربرد سور دارند.

بهتین و قابل اعتمدترین روش برای نصب اوبونتو : 
Something elseاگر درایو برای نصب اوبونتو از قبل ساخته نشده و یا این که قبل اوبونتو رو نصب داشتید و می : 

خواهید نسخه ی قبل رو پاک و نسخه ی جدید رو نصب کنید از این گزینه استفاد کنید .
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 :۷روش ایجاد فضای خالی توسط ویندوز 
 کلیککManage راسکت کلیکک کنیکد و بکر روی Computer ) وارد ویندوز شوید و به منوی استارت بروید و بر روی ۱

کنید .
 بروید و بر روی درایوی که می خواهید فضایی رو برای نصبDisk management ) در پنجره ی باز شده به منوی ۲

 رو بزنید .Shrinkاوبونتو بردارید راست کلیک کنید و گزینه ی 
۸٫۵ مگابککایت ۸۵۰۰ ) در پنجره ی باز شده مقدار فضایی که برای نصب اوبونتو نیاز دارید رو جدا کنید ( حککده اقککل ۳

Gig و بر روی گزینه ی( Shrink. کلیک کنید 

بعد از جدا کردن فضای خالی از هارد ( با استفاده از ویندوز یا لینوکس ) می توانید مراحل نصب را دنبال کنید …
 اوبونتو سیستم رو بوت کنید , و نصب اوبونتو رو ادامه دهید .DVD ) سیستم رو ری استارت کنین و با ۴

 :Something else روش ساخت پارتیشن اوبونتو از طریق 
 نیاز داریم .Swapبرای نصب اوبونتو به دو پارتیشن یکی روت / و دیگری 

۱ هم اندازه رم یککا دو برابککر آن. ( مککن همیشککه نصککف رم یعنککی Swap باید باشد و Gb ۱۰روت حده اقل  GB  Swap
میسازم )

فا از لینککوکس اسککتفاده مککی کنککن بهککته یککک نکته : کسانی که ویندوز و یا از درایو ویندوزی اسککتفاده نککی کننککد و ص
 هم بسازند .Homeپارتیشن دیگه به نام 

Home و بقیه فضای خود رو به Swap 2GB روت , GB ۲۰اگر می خواهید اوبونتو رو با این روش نصب کنید حدود 
 اجباری نیست .Homeبدهید ولی ساخت درایو 
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 کلیک کنید .Add کلیک کنین و بر روی گزینه Free space برروی فضای خالی Rootبرای ابجاد درایو 
 :Create Partitionدر پنجره ی 

 )MB ۲۰۰۰۰ بنویسید( برای مثال MB. مقدار فضای موردنظر را به •

• Type این نوع پارتیشن رو انتخاب کنید 

•Location for the new partition! مشخص کنید که پارتیشن در کدام طرف فضای خالی هارد ساخته شود : 

Beginning of this sapaceاز شوع فضای خالی = 
End of this sapceاز آخر فضای خالی = 

Ext4 تعیین کنید . use asفرمت پارتیشن را در قسمت •

• Mount pointمشخص کنید که این پارتیشن برای چه منظوری استفاده خواهد شد. / یعنی ریشه یا روت : 
و پارتیشن اهصلی اوبونتو است .

 کلیک کنید تا این پارتیشن ساخته شود .okو در آخر بر روی گزینه ی 

 رو بزنید تا تنظیمت به حالت اول برگردند .Revertنکته : در هصورت اشتباهات پارتیشن بندی می توانید گزینه ی 
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 رو بزنید .Add بر روی فضای خالی کلیک کنید و گزینه ی Swapبرای ایجاد پارتیشن 
همنند قبل :

۲۰۰۰ رو مشخص کنید . Swap. حجم درایو ۱ MB= 2GB
۲ . Type پارتیشن Swap رومشخص کنید و چون پارتیشن مهمی نیست من گزینه ی Logical . رو انتخاب می کنم 
۳. Location for the new partition. مشخص کنید که این پارتیشن در کدام قسمت فضای خالی ساخته شود : 
۴ . use as این پارتیشن باید Swap areaباشد. ( در برخی از نرم افزارهای پارتیشن بندی اون رو با نام های دیگه مثل 

linux swap( نشان می دهند 
 کلیک کنید.OKبر روی گزینه ی 

 رو بزنین تا تنظیمککت بککهRevertتکرار می کنم اگر در پارتیشن بندی اوبونتو اشتباه کردین کافیه گزینه ی توجه مهم :  
حالت اول برگرده.

من در مقابل اشتباهات شم در پارتیشن بندی بی تقصیرم ولی اگککر مراحککل بککال رو بککه درسککتی ادامککه بدهیککد مشکککلی
نخواهید داشت .
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 کلیک کنید تا نصب اوبونتو شوع شود .Install Nowو در اتام کار بر روی گزینه ی 
در این قسمت موقعیت جغرافیایی خودتون را مشخص کنید که اگر دستسی اینتنت داشته باشید خود سیستم این کار

را انجام می دهد .
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در این مرحله زبان کیبورد رو مشخص کنید .
( این مرحله را می توان به هصورت پیش فرض رها کرد و بعد از نصب انجام داد )

در مرحله ی آخر نام کاربری و پسورد سیستم را مشخص کنید .
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 سیستم نایش داده نی شود و دیگر به نامLog in هصفحه ی Log in automaticalyبا زدن تیک گزینه ی •
کاربری و رمز عبور در هنگام ورود نیککاز نیسککت کککه ایککن گزینککه را بعککد از نصککب هککم مککی شککود در قسککمت

System Setting > User Account. فعال کرد 

 روشن باشد در هنگام ورود رمز عبور پرسیده می شود .Require my password to log in. اگر تیک •

Encryptبا روشن کردن تیک گزینکه ی •  my  home  folder ه ی  رمککزHome بکر روی تکامی اطلعکات پوش
گذاری هصورت میگیرد و فقط همین کاربر قادر به دیدن محتویات این دایرکتوری است .

در این مرحله کافی است مدتی هصب کنید تا نصب به اتام رسد و در هصورتی کککه اتصککال اینککتنت را قطککع کککرده باشککید
 دقیقه خواهد بود ۱۵ چیزی حدود DVDزمان نصب از روی 

.
 را انتخاب کنید.Restart nowو در آخر گزینه ی 
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محیط یونیتی
هه ورود اوبونتککو قککرار حال شم مراحل نصب را پشت س گذاشته اید و اگر پا به پای این کتاب پیش رفته باشید، در هصفح

دارید.

هه زیر می شوید. این همن یونیتی است، محیطی که به طور پیش فککرض در اوبونتککو بعد از واردکردن گذرواژه، وارد هصفح
با آن کار خواهید کرد. 
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یونیتی چیست؟
یونیتی محیطی است که سادگی، زیبایی، قدرت و یکپارچگی را هم برای کاربران و هککم بککرای توسککعه دهندگان نرم افککزار

فراهم می کند.
ال در ویندوز یا سیستم عامل اپل اا ویژگی های محیط های قبلی را که با آن ها احتم هیچ جای نگرانی نیست؛ یونیتی تام
کار کرده اید دارد. ویژگی هایی مانند کشیدن و رهاکردن، کلیک کردن روی آیکون ها، قابلیت کپی کردن و بسیاری دیگر. 

در ادامه بیش تر با یونیتی آشنا خواهید شد. 

هه یونیتی تاریخچ
شاید برای تان جالب باشد که یونیتی از کجا آمده است، چه گروهی آن را توسعه می دهند و از ابتدا روی اوبونتو بککوده

است یا نه.
یونیتی محیط کاری است که در حال حاض تنها روی توزیع اوبونتککو در دسککتس اسککت و توسککط تیککم اوبونتککو در حککال

 روی اوبونتو قرار گرفت۱۱/۰۴توسعه است. یونیتی یکی از جوان ترین محیط های کاری است. در واقع، یونیتی از توزیع 
 سال دارد؛ اما توانسته در همین مدت کوتاه محیطی بسیار ساده، زیبککا و کارآمککد را بککه کککاربران خککود۳و عمری حدود 

هه اوبونتو روی دسککتگاه های دیگککر (تبلت هککا و گوشککی ها و تلویزیون هککای هوشککمند) و گف عرض ارائه دهد. یونیتی با هد
ظاهری یکپارچه برای تامی دستگاه ها طراحی شده است و در هر نسخه به ویژگی هککا و پایککداری آن افککزوده می شککود.

هه ۱۴/۰۴اوبونتوی   یونیتی استفاده می کند. ۷/۲ از نسخ

واسط کاربری یونیتی
ظاهر یونیتی شامل بخش های زیر است:

میزکار •

) Launcherاجراگر (•

 پنل •

 داشبورد •

هود •
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میزکار
محیط اهصلی شمست. در این محیط شم می توانید برنامه ها و پنجره های مختلف را باز یا بسته کنید. 

)Launcherاجراگر (
اجراگر همن سکویی است که در سمت چپ به هصورت عمودی قابل مشاهده است. در لنچر، تام برنامه های باز شم
نایش داده می شود. همچنین شم می توانید برنامه هایی را که بیش تر به آن ها نیککاز داریککد، در آن جکا نگکه داریککد تککا بکا

سعت بیش تری به آن ها دستسی داشته باشید. 
راهنمی اجراگر

هه برای اضافه و حذف کردن آیکن یک برنامه به اجراگر، کافی است روی لوگوی اوبونتو کلیک کنید و نام یا ویژگی برنککام
مورد نظر خود را تایپ کنید و بعد آیکن آن برنامه را با موس گرفتککه و بککه روی اجراگککر بکشککید و رهککایش کنیککد. بککرای

Unlockحذف کردن نیز تنها کافی است روی آن آیکن کلیککک راسککت مککوس را بزنیککد و روی  from  Launcherکلیککک 
کنید؛ یا این که آیکن را گرفته و آن را بر روی آیکن سطل زباله برده و رها کنید تا آیکن برنامه از اجراگر حذف شود. 

 
هود

فرایند گشت در منوهای تودرتو و پیچیده و به خاطر سپردن موقعیت زیرمنوهککا همیشککه کککاری بیهککوده و زمککانب بککوده
ههAlt به شم امکان جست و جوی سیع و بی دردس را در منوهککا می دهککد. بککا زدن کلیککدHudاست. یونیتی با   در پنجککر

هه در حال اجرا، هود را فعال کرده و در منوهای آن پنجره جست وجو کنید. برنام
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پنل
پنل همن نواری است که در بالترین قسمت از محیط خود آن را می بینید. در پنل، اطلعککاتی ماننککد منککوی تنظیمککت،
ساعت و تاریخ ، هصدا، شبکه و منوی من (که برای اطلع از آخریککن وضککیعت پیام هککای پسککت الکککتونیکی و شککبکه های
اجتمعی و چت با دوستان تان است) قابل مشاهده اند. اما شاید مهم ترین چیزی کککه در پنککل بکه آن نیکاز داریککد، منککوی

پنجره ای است که در آن مشغول به کار هستید. 
ویژگی های پنل

پنل از دو بخش تشکیل شده است: بخش سمت راسککت کککه در آن منککوی تنظیمککت، سککاعت و تاریککخ، تنظیمککت هصککدا،
تنظیمت شبکه، منوی من، نایش باتری (در هصورت استفاده از لپ تکاپ) و تغییککر زبکان قکرار گرفتکه و در سکمت چکپ،
هه فعال در آن نایان است، اما با بردن موس بر روی سمت چپ پنککل ایککن منککو منوی برنامه وجود دارد که ابتدا نام پنجر

نایان می شود. این قابلیت یونیتی باعث می شود که وقتی به منو احتیاجی ندارید، از دید پنهان باشد. 

 
منوی من

در منوی من که به شکل یک پاکت نامه در بال نایان است، به موارد زیر دستسی خواهید داشت: 
 نوع وضعیت در برنامه های گفت وگو (چت) 

 دستسی و مدیریت حساب های شبکه های اجتمعی 
دستسی و مدیریت پست الکتونیکی 

هه مرتبط   دستسی به برنامه های تحت وب نصب شد
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این پاکت نامه، در هصورتی که پیغامی خوانده نشده داشته باشید، به رنگ آبی در می آیککد. همچنیککن شککم می توانیککد بککا
کلیک وسط موس روی این پاکت نامه، به نشانه اطلع تان از پیغام، رنگ اش را به رنگ اولیه تغییر دهید. 

 نشانگر شبکه
هه بی سیم استفاده کنیککد. هه بی سیم خود را انتخاب کنید و با واردکردن گذرواژه از این شبک شم در این منو می توانید شبک

 فراهم می کند. VPNهمچنین، این منو دستسی سیع شم را به تنظیمت شبکه و 

نشانگر صدا
گگ در حال پخش نیز وجود دارد.  در این نشانگر قادر خواهید بود هصدا را کم یا زیاد کنید. همچنین امکان پخش یا تغییر آهن
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نشانگر تنظیمت
در این بخش به تنظیمت سیستم، خاموش کردن یا شوع مجدد سیستم و سوییچ کردن از یک حساب کاربری به حساب

کاربری دیگر دستسی دارید. 

داشبورد
داشبورد واسطی است که سیع ترین و راحت ترین راه دستسی به فایل ها و برنامه هککا را بککرای کککاربران فراهککم می کنککد.
هه کلیدی آن را جست وجو کنید. همچنین می توانید برای جسککت وجوی شم به کمک داشبورد می توانید نام برنامه یا کلم
خود محدودیت هایی را اعمل کنید تا فقط در آن دسته به دنبال نتیجه باشید. همچنین با بازشدن داشبورد بککه فایل هککا

و برنامه هایی که به تازگی استفاده کرده اید، دستسی خواهید داشت. 
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هه دستسی به داشبورد نحو
 راه اسککتفاده کنیککد؛ راه اول این کککه می توانیککد بککا اسککتفاده از مککوس روی۲شم برای دستسی به داشککبورد، می توانیککد از 

هه بالترین آیکون در لنچر (آیکون اوبونتو) کلیک کنید و داشبورد نایان خواهد شد. همچنین می توانید در کیبورد دکمکک
هه ویندوز هم نامیده می شود) را فشار دهید تا داشبورد نایان شود.  ویژه (که دکم

ظاهر داشبورد
داشبورد از بخش های زیر تشکیل شده است: 

جست وجو 
نایشگر 

فیلت 

 لنزها
 لنککز۷ لنز دارد که هر لنز، برای دستسی سیع تر شم به هککدف تان طراحککی شککده اسککت. ایککن ۷دش به طور پیش فرض 

عبارت اند از: لنز خانه که امکان دستسی به آخرین فایل ها و برنامه ها را دارد، لنز برنامه ها که تنها برای نرم افزارهاست،
لنز فایل ها که تنها بین فایل های شم جست وجو می کند، لنز فیلم که بین فیلم هایی که روی دستگاه شککم قککرار دارد و
فیلم هایی که با آن موضککوع در فضککای اینککتنت قککرار دارد، جسککت وجو را انجککام می دهککد، لنککز موسککیقی کککه فایل هککای
موسیقی موردنظر شم را روی کامپیوترتان و اینتنت پیدا می کند، لنز عکس بین عکس های شم می گککردد و همین طککور

هه دوستان که به دنبال عبارات موردنظر شم در اکانت های شبکه های اجتمعی شم می گردد.  اا اضافه شد لنز اخیر
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پیش نایش
هه پیش نایشی از محتواهای مختلف با کلیک راست روی آن در داشبورد وجود دارد. مثل با کلیککک راسککت امکان مشاهد

  در داشبورد، توضیحاتی از آن به همراه اسکرین شککات و امتیککاز کسب شککده از کککاربران نشککان دادهFirefoxروی آیکن 
می شود. 

 پیش نایش از برنامه ها، تصاویر، ویدیو، موزیک و تعدادی دیگر از قالب ها پشتیبانی می کند. 
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ترمینال
ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است. اگر اکنون در محیککط گرافیکککی هسککتید سککاده ترین روش بککرای آوردن ترمینککال

 است که در تامی توزیع ها پشتیبانی می شود. راه های دیگری نیز وجود دارد مثلCtr + Alt + Tاستفاده از کلیدهای
 استفاده کنید) که محیط اهصلی خطCtrl + Alt + F7 (برای خروج از کلیدهای Ctr + Alt + F6استفاده از کلیدهای 

فرمان را برای شم می آورد. 

اطلعات سیستم
•date .تاریخ و ساعت جاری را نایش می دهد –
•cal .تقویم ماه ها را نایش می دهد –
•uptime .زمان روشن بودن سیستم و کاربران فعال را نشان می دهد –
•w.کاربران جاری که از سیستم استفاده می کنند را همراه با توضیحاتی درباره استفاده آن هککا نشککان می دهککد –

 نیز هست. uptimeدستور شامل اطلعات خروجی دستور
•whoami .کاربر جاری که شم اکنون از طریق آن با سیستم کار می کنید را نایش می دهد –
•fingeruser اطلعاتی درباره کاربری –user(به جککای آن نام کککاربری مککورد نظککر را بنویسککید) در اختیککار شککم 

می گذارد. 
•uname .نام سیستم یونیکس شم که همن لینوکس است را نایش می دهد –
•uname  -a دستور –uname همراه با سککویچ aاطلعککات تکمیلککی از سیسککتم عامل شککم شککامل نسککخه کرنککل 

لینوکس را نایش می دهد. 
•cat /proc/cpuinfo ) نایش اطلعات پردازنده –CPU .(
•cat /proc/meminfo) نایش اطلعات حافظه اهصلی –RAM .(
•df  .مقدار استفاده از دیسک های حافظه را نایش می دهد –
•du مقدار فضای استفاده شده تامی دایرکتوری ها –
•free) نایش فضاهای خالی و استفاده شده حافظه رم و سواپ –swap (
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دستورات فایل
•ls .گرفت لیست محتویات مسیر جاری شامل پوشه و فایل ها –
•ls -lدستور –ls همراه با سویچ l .لیست محتویات مسیر جاری را با اطلعات کامل نایش می دهد 
•ls -laC مانند دستور –ls -l .است اما اطلعات را به هصورت ستونی نشان می دهد 
•ls -F سویچ –f در دستور ls .لیست محتویات را همراه با فرمت فایل ها نایش می دهد 
•ls  -al سویچ –a در دستور lsلیست فایل ها را همراه با فایل های مخفی نشان می دهد. (فایل و پوشه مخفککی 

در لینوکس یک نقطه قبل نام خود دارند) 
•cd dir تغییر مسیر جاری به شاخه مورد نظر (بجای –dir (پوشه مورد نظر را وارد کنید 
•cd) مسیر جاری را به مسیر اهصلی –homeبر می گرداند. (مسککیر اهصککلی بککرای هککر کککاربر متفککاوت اسککت کککه (

پوشه های شخصی و تنظیمت در آن جا قرار می گیرند). 
•mkdir dir ساخت یک شاخه (به جای –dir .(نام پوشه که می خواهید بسازید را بنویسید 
•pwd .مسیر جاری را نشان می دهد –
•rm  name  حذف (پاک کردن) فایل یا دایرکتوری مککورد نظککر (بککه جککای –nameنککام فایککل یککا پوشکه نوشککته 

می شود). 
•rm -r dir-  حذف یک دایرکتوری با محتویات درون آن (به جای dir .(نام پوشه را بنویسید 

rm  -f  fileاجبار کردن به حذف یک فایل برای مواقعی که فایل به دلیلی حذف نی شود (نام فایککل بجککای –
file .(نوشته می شود 

•rm -rf  dirاجبار کردن به حذف یک دایرکتوری برای مواقعی که آن به دلیلی حککذف نی شککود (نککام پوشکه–
 نوشته می شود). dirبجای 

cp file1 file2 ) کپی کردن فایل در مسیر دیگر –file1 نام و مسیر فایل مبدا و file2نام و مسیر فایل مقصد 
است). 

•cp  -r  dir1  dir2) کپی کردن پوشه در مسیر دیگر–dir1 نام و مسیر پوشه مبدا و dir2نککام و مسککیر پوشککه 
مقصد است). 

•cp  file  dir) کپی کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همن نام –file نام فایل و dirمسککیر پوشککه مقصککد 
است). 

•mv  file  dir جابجایی (مانند –cut) کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همککن  نککام(file نککام فایککل و dir
مسیر پوشه مقصد است). 
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•mv  file1  file2) جابجایی کردن فایل به مسیر دیگر –file1 نام و مسککیر فایککل و file2نککام و مسککیر فایککل در 
مقصد است). 

•ln -s file link) ساخت لینک سیمبولیک از فایل در مسیر مورد نظر –file نام و مسیر فایل یا پوشه و link
نام و مسیر لینک است). 

•Touch file .ساخت یک فایل –
•cat > file .نوشت مت در فایل –
•cat file .نایش محتویات یک فایل یا فراخوانی آن –
•more file .(برای فایل با محتویات زیاد) نایش محتویات فایل به هصورت کم کم –
•command | more.نایش خروجی دستور به هصورت کم کم –
• less file .(برای فایل با محتویات زیاد) نایش محتویات فایل به هصورت هصفحه به هصفحه –
•command | less .نایش خروجی دستور به هصورت هصفحه به هصفحه –
•head file خط اول محتویات یک فایل ۱۰– نایش 
•head -20 file خط اول محتویات یک فایل ۲۰– نایش 
•tail file  خط آخر محتویات یک فایل ۱۰– نایش 
•tail -20 file خط آخر محتویات یک فایل ۲۰– نایش 

پروانه فایل
•chmod octal file  تغییر مجوز یک فایل با استفاده از کد دستسی –

)،۴مجوز یک فایل سطح دستسککی یککک فایککل را مشککخص می کنککد. سککطح دستسککی می توانککد خوانککدنی (عککدد •
) باشد که سطح دستسی یک فایل با جمع کککردن ایککن اعککداد بدسککت می آیککد.۱) و اجرا (عدد ۲نوشتنی (عدد 

 تامی مواد را شامل می شود. ۷یعنی سطح دستسی 

ال• هر فایل دستسی آن برای سه دسته ککاربری روت، گکروه و عمکومی تعریکف می شکود ککه از روش عکددی ب
استفاده می کند و این سه عدد کنار هم سطح دستسی یک فایل را مشخص می کنند. مثال های زیر را مشککاهده

کنید. 
•chmod 777 file  .مجوز خواندن، نوشت و اجرا فایل را به سه دسته روت، گروه و عمومی می دهد –
•chmod 755 file مجوز خواندن، نوشت و اجرا برای کاربری روت و مجوزهای خواندن و اجرا برای کاربران –

گروه و عمومی.

31



فشده سازی  

 اسککتفاده می کنککد کککه دسککتورات کککار بککا آن را نیککزtarبه هصورت پیش فرض لینککوکس از فشده سککازی بککا فرمککت •
ده بککا فرمککت Gzipپشتیبانی می کند. لینوکس از فشده ساز   فشده سککازgz و tar.gz برای کار با فایل هککای فش

Bzip2 برای کار با فایل های فشده با فرمت tar.bz2 .استفاده می کند 
•tar xf file.tar  .استخراج محتویات فایل فشده –
•tar czf file.tar.gz files  ساخت فایل فشده با فرمت – tar.gz از فایل ها توسط فشده ساز Gzip .
•tar xzf file.tar.gz  استخراج محتویات فایل فشده با فرمت –tar.gz توسط فشده ساز Gzip .
•tar czf file.gz files  ساخت فایل فشده با فرمت – gz از فایل ها توسط فشده ساز Gzip .
•tar xzf file.gz  استخراج محتویات فایل فشده با فرمت –gz توسط فشده ساز Gzip .
•tar cjf file.tar.bz2  ساخت فایل فشده با فرمت – tar.bz2 .از فایل ها توسط فشده ساز 
•tar xjf file.tar.bz2  استخراج محتویات فایل فشده با فرمت –tar.bz2 توسط فشده ساز Bzip2 .

جست وجو
•grep pattern files  .جستجوی عبارت در فایل مورد نظر –
•grep pattern dir  .جستجوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر –
•grep -r pattern dir  .جستجوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر به هصورت بازگشتی –
•command | grep pattern  .جستجوی عبارت در خروجی دستور –
•locate file  .یافت فایل مورد نظر ما در مسیر جاری –
•find  dir -name filename  .یافت فایل مورد نظر ما در شاخه مورد نظر –
•find  ”*filename”* جستجوی تامی فایل هایی که نام آن ها شامل نام فایل مورد نظر ما اسککت (در مسککیر –

جاری). 
•updatedb  .ساخت یا به روز رسانی دیتابیس فایل های سیستمی شاخه روت لینوکس –
•locate filename جسککتجوی فایککل بککا –locate فککرض شککده اسککت کککه قبل از دسککتور .updatedbاسککتفاده 

کرده اید. 
•which filename  .(پوشه ای که فایل ما در آن قرار دارد) نایش شاخه بالیی فایل مورد نظر –
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شبکه
•ifconfig  و …).  – نایش لیست آی پی تامی دستگاه های متصل (وایرلس، کارت شبکه، شبکه های وی پی ان
•ping host  .گرفت پینگ از هاست مورن نظر –
•whois domain  .(… مالک دامنه، آی پی، دی ان اس سور و) گرفت اطلعات دامنه –
•dig domain  دریافت اطلعات –DNS .دامنه 
•dig -x host  .مشاهده میزبان به هصورت معکوس –
•wget file  .دانلود یک فایل از اینتنت –
•wget -c file  .ادامه دانلود کردن یک دانلود متوقف شده –

SSH
21 بککا شککمره SSH برای ارتباط و کنتل بککا سیسککتم از راه دور اسککتفاده می شککود کککه پیش فککرض از پککورت SSHپروتکل 

استفاده می کند. بیشت برای کنتل سور توسط کاربری از راه دور استفاده می شود.
•ssh user@host اتصال به میزبان مورد نظر با نام کاربری مورد نظککر (بعککد از آن پسککورد آن نککام کککاربری از –

شم پرسیده می شود). 
•ssh -p port user@host  اتصال به میزبان با نام کاربری توسط شمره پورت مشخص –
•ssh-copy-id user@host اضافه کردن کلید برای اتصال کاربر از ایککن سیسککتم راه دور. (بککرای مککواقعی کککه –

نی خواهیم پسورد را در هر اتصال وارد کنیم. ارسال پسورد اهصلی امنیت میزبان را به خطر می اندازد اما کلیککد
ساخته شده فقط برای سیستم جاری و نام کاربری مورد نظر اعتبار دارد). 

مدیریت کاربران
•adduser accountname  .ساخت یک کاربر جدید در سیستم لینوکس خود –
•passwd accountname ) تغییر گذرواژه –password .کاربر مورد نظر (
•su ورود به خط فرمان با کاربری روت (کاربر روت مجوز دستسی به تامی فایل هککا و تنظیمککت سیسککتم را –

دارد). 
•exit  .خروج از خط فرمان با کاربر جاری –
•shutdown -h now  .خاموش کردن سیستم –
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•halt  .(مانند خاموش کردن سیستم است) توقف تام پردازش ها –
•shutdown -r 5  دقیقه بعد. ۵– راه اندازی مجدد (ریست کردن) سیستم در مدت 
•shutdown -r now  .ریست کردن سیستم لینوکس –
•reboot  .(مانند دستور بال است) راه اندازی مجدد سیستم لینوکس –

نصب برنامه ها

به هصورت عادی اگر سورس برنامه در اختیار ما باشد به شاخه سورس رفته و دستورات زیر را برای نصب اعمل•
می کنیم. 

•/.configure 
•make 
•make install 

اگر از توزیع های خاص لینوکس استفاده می کنید از دستورات زیر (یا دستورات خککاص آن توزیککع) بککرای نصککب•
بسته نرم افزاری تهیه شده برای آن توزیع استفاده کنید. 

•dpkg -i pkg.deb  . … نصب بسته نرم افزاری دبیان – برای توزیع های دبیان، ابونتو، مینت و –
•rpm -Uvh pkg.rpm  نصب بسته نرم افزاری –RPM . … برای توزیع های ردهت، فدورا و – 
چاپ
•/etc/rc.d/init.d/lpd start  .شوع به کار سیستم چاپ –
•/etc/rc.d/init.d/lpd stop  .پایان دادن به سیستم چاپ –
•/etc/rc.d/init.d/lpd status  .نایش وضعیت سیستم چاپ –
•lpq  .نایش کارهای موجود در هصف چاپ –
•lprm  .حذف کارهای موجود در هصف چاپ –
•lpr  .چاپ یک فایل –
•lpc  .تنظیمت کنتلی چاپ –
•man subject | lpr  .چاپ کتاب راهنمی یک دستور به هصورت متنی –
•man -t subject | lpr  .چاپ کتاب راهنمی یک دستور به هصورت اسکریپتی –
•printtool  .شوع رابط نصب پرینت مورد نظر –

34



مدیرت پردازش ها
•ps  .نایش پردازش های فعال جاری –
•top  .نایش تام پردازش های در حال اجرا –
•kill pid  از بین بردن پردازش مورد نظر با شناسه –pid .
•killall proc از بین بردن تام پردازش هایی با نام –  proc .در اجرای آن احتیاط کنید .
•bg ) نایش پردازش های متوقف شده –stop) یا مکث کرده (puseدر بخش کارهای پس زمینه و ادامککه اجککرا (

پردارش های مکث کرده. 
•fg  .آوردن کارهای به تازگی انجام شده در بخش کارهای پیش زمینه –
•>strong”>fg n  آوردن کار –n .در بخش کارهای پیش زمینه 

آموزش نحوه عملکرد دستورات
•apropos subject  .لیست هصفحات کتابچه راهنم برای موضوع مورد نظر –
•man -k keyword  .نایش هصفحات شامل کلمه کلیدی مورد نظر –
•man command  .نایش کتابچه راهنم برای دستور مورد نظر –
•man -t man | ps2pdf – > man.pdf  ساخت فایل – pdf .از هصفحه کتابچه راهنم 
•which command  .نایش مسیر کامل دستور مورد نظر –
•time command  .نایش زمان طول کشیدن دستور مورد نظر –
•whereis app  .نایش مسیر بالقوه برنامه مورد نظر –
•which app  نایش میس برنامه –app .که به هصورت پیش فرض اجرا می شود 
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برای اموزش های بیشت در خصوص ترمینال می توانید به سایت های زیر مراجعه کنید.
http://bash.blogsky.com/
http://bashguide.blogsky.com/
http://lcorg.blogsky.com/
http://www.linuxguide.it/

36

http://www.linuxguide.it/
http://lcorg.blogsky.com/
http://bashguide.blogsky.com/
http://bash.blogsky.com/


کارهای بعد از نصب اوبونتو
ADSL-  ساخت کانکشن 1

) رو توضیح میدیم که تقریبا در نسخه های دیگر همubuntu در لینوکس ابونتو (Adslخوب ما روش ساخت کانکشن 
شبیه این اموزش هست .

خوب پس از ورود به محیط لینوکس مسیر زیر را از منوی موجود در دسکتاپ لینوکس دنبال کنید .
System - > Preference - > Network Connection
بعد از این که این مسیر را طی کردید پنجره ای شبیه زیر نایش داده می شککود کککه مککی توانیککد نککوع کانکشککن خککود را

 و . ..vpn , Adsl , wirelessبسازید مثل 

 انتخاب کنید . پنجره جدیدی شبیه به تصویر زیر نایش می یابدAdsl را برای ساخت کانکشن DSLتب 

Connectionدر قسمت   name نام کانکشن Adsl رو وارد کنیککد . در قسککمت Username و Passwordهککم یککوزر و 
 رو وارد کنید . کانکشن ساخته شد حال می توانید از اینتنت استفاده کنید .Adslپسورد 
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- نصب درایورهای موردنظر2
 در سیستم خود بهره می برید، لزمbroadcom و همچنین کارت وایرلس های Nvidia یا ATIاگر از کارت گرافیک های 

Additionalاست که درایور مناسکب آن را از طریکق ابکزار   Driversفعکال و نصکب ناییکد. بکرای ایککن منظکور عبکارت 
Additional Drivers) را در داشبورد Dash جستجو نوده و یا بروی آیکن (Install Driversدر بالی هصفحه ی نایش 

، درایککورActivateکلیک نایید. این برنامه درایورهای موجود را جستجو و به نککایش در خواهککد آورد. بککا کلیککک بککروی 
مورد نظر به طور خودکار دانلود و نصب خواهد شد.
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- به روزرسانی لیست نرم افزارهای مخازن 3
هه نرم افزارهای موردنیاز را می توان از مخازن رسککمی اوبونتککو دانلککود کککرد. بککرای این کککه در اوبونتو، برخلف ویندوز، هم
هه نرم افزارها مطلع شود، لزم است لیست نرم افزارهای مخککازن را به روز کنیککد. بککرای ایککن گنو/لینوکس تان از آخرین نسخ

هه   را در آن تایپ کنید و کلیدsudo apt-get update را باز کنید و عبارتTerminalکار، به اینتنت وهصل شوید و برنام
Enter .(گذرواژه برای امنیت بیش تر، نشان داده نی شود) را بزنید. گذرواژهه  تان را وارد کنید 

 
 و فونت های مناسب فارسیFlash Adobe- نصب کدک های چند رسانه ای، 4

، فلش را به همراه ندارد. برای نصکب آن هککا، در مرکککزMP3اوبونتو بسیاری از کدک های هصوتی و تصویری معروف مثل 
 بگردید و این بسته را نصب کنید. ubuntu-restricted-extras) دنبال Software Centerنرم افزار (
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معرفی و نصب میزکار های لینوکسی 
Cinnamon مورد پسند شککم نیسککت؟ می توانیککد میزکارهککای Unityآیا محیط   ،GNOME3 یککا classic  GNOMEرا 

نصب نایید.
 است، دستورات زیککرGNOME3 که یکی از انشعابات میزکار Cinnamon: برای نصب  Cinnamonمیزکار •

را در ترمینال اجرا کنید اجرا نایید:
sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable

sudo apt-get update

sudo apt-get install cinnamon

GNOMEمیزکببار •  classic بککرای اسککتفاده از حککالت کلسککیک میزکککار :GNOMEکککه مشککابه رابککط قککدیمی 
GNOME 2 است، بایستی بسته ی gnome-panel:را نصب نایید 

sudo apt-get install gnome-panel

 اسککتفاده شککدهUnity با پوسککته ی 3 به طور پیش فرض از میزکار گنوم 12.04: در اوبونتو  GNOME3میزکار •
 دستور زیر را اجرا نایید:gnome shell با نام 3است. حال برای استفاده از رابط اهصلی میزکار گنوم 

sudo apt-get install gnome-shell

  و  افزونه های این محیطTheme همچون تغییر GNOME Shellهمچنین برای انجام برخی تغییرات و تنظیمت در
)extensions به ابزاری با نام ، ( GNOME Tweak Tool:نیاز دارید که از طریق دستورات زیر قابل نصب است 

sudo apt-get install gnome-tweak-tool
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همچنین با اجرای دستورات زیر می توانید مجموعه ای از افزونه های رسمی محیط گنوم شل را نصب نایید:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gnome3
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-shell-extensions

علوه بر افزونه های رسمی گنوم شل، تعداد دیگری از افزونه های مفید و کاربردی برای این محیط همچککون افزونه هککای
Weather ،(نککایش اطلعککات آب و هککوایی) System  Monitor ،(نککایش لحظه ای اطلعککات سیسککتمی) Mediaplayer

 ازMessage Notifier و Classic Systray(شناسایی خودکار برنامه های پخش کننده ی فایل های هصوتی در حال اجرا)، 
طریق دستور زیر قابل نصب هستند:

sudo apt-get install gnome-shell-extensions-weather gnome-shell-system-monitor
gnome-shell-extensions-mediaplayer  gnome-shell-classic-systray  gnome-shell-
message-notifier

KDEمیزکار •
 را به جز محیط هایKDE هم یکی از بزرگتین رقبای حاظر در دنیای میزکارهای لینوکسی است. KDEدر مقابل گنوم 

 از تکنولوژی پلسم استفاده می کنککد کککه بککه آن امکککانKDEلینوکسی بر روی ویندوز و مک هم می توان استفاده کرد. 
 شککامل امکانککات و تنظیمککت قابککل شخصککی سککازی بسککیاری اسککت وKDE) را می دهد. Widgetاستفاده از ویجت ها (

برعکس گنوم که راه سادگی را در پیش گرفته است بسیار پیچیده است. البته پیچیککدگی در طراحککی و نککه پیچیککدگی در
 اسککتفاده می کنککد.Kwin از مککدیر پنجککره ی KDE نوشککته شککده اسککت.Qt و فریمککورک C بککا زبککان ++KDEاسککتفاده. 

 به عنوان میزکار خود استفاده می کنند.KDE از Mageia و Open Suse, Mandrivaتوزیع های مشهور زیادی مانند 
Fullاین میز کار در واقع دو نوع داره یکی نسخه   Version و یکی هم نسخه Standard  Versionهسککتش کککه تنهککا 

KDE یککک بسککته کامککل از میککز کککار Fullتفاوت این دو نسخه در نرم افزار های و ابزار های اضافی اونهاست . نسککخه 
شامل چند نرم افزار کاربردی و فایل های اضافی همینطور بک گراند ها و والپیپر های جذاب هستش که مککن پیشککنهاد

 مگابایت میشه کککه۲۰۰ حجمش تقریبا fullمیکنم از نسخه استاندارد استفاده کنید چون حجم مناسبی داره اما نسخه 
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 رو مککی خواهیککد پیشککنهاد مککنKdeاهصل نیازی بهش نیست پس اگر شم فقط میز کار گرافیکی به همراه ویجت هککای 
نسخه استاندارد هستش .

sudo apt-get install kde-standard
sudo apt-get install kde-full

XFCEمیزکار •
عتxfceمیشه گفت   جزو سبک ترین میزکار های اوبونتو  است که بسیار شبیه به سیسککتم عامککل مککک هسککتش و س

 زیاد دارای جلوه های گرافیکی انیمیشنی نیست اما به شخصه من توهصیه می کنم اگککرxfceبسیار بالیی هم داره البته 
 بهتین گزینه برای شمست برتری های دیگه این میز کککار قککابلیتxfceبه دنبال یک میزکار بسیار سبک و زیبا هستید 

شخصی سازی بسیار بال در ویجت ها و ابزار های کاربردی هست و میشه گفت انعطاف پذیری بسیار بالیی داره!
xfce با استفاده از زبان C+ و فریمورک GTK .نوشککته شککده اسککت Xfce از مککدیر پنجککره ی xfwmاسککتفاده می کنککد و 

,GPLتحت مجوزهای   LGPL و BSD .منتشکک می شککود Xfceدر اکککث توزیع هککای معککروف در دسککتس و آمککاده بککرای 
استفاده است. 

sudo apt-get install xfce4
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میزکارهای بسیار زیادی برای لینوکس شم آماده شده اند. لیست زیر تعدادی از آن ها را پوشش می دهد.
•Ambient
•CDE
•Cinnamon
•EDE
•Enlightenment
•Étoilé
•KDE SC
•LXDE
•Mac OS X Mountain Lion
•MATE
•Mezzo
•Project Looking Glass
•Razor-qt
•Trinity
•UDE

 را ببینید. اینجا برای دیدن مقایسه ای کامل از میزکار های موجود 

 نکته:
)، میزکار موردنظر خود را انتخکاب و سکپسLoginبرای استفاده از میزکارهای فوق بایستی در هصفحه ورود به سیستم (

وارد سیستم شوید.
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روش های نصب نرم افزار در اوبونتو
1  -Center Software Ubuntu

 به هصورت پیش فرض در اجراگرCenter Software Ubuntuنصب و حذف نرم افزار در اوبونتو بسیار ساده است. آیکن 
هه اهصلی مرکز نرم افزاری اوبونتو باز می شود.  قرار دارد. اگر هم آن را حذف کرده اید، آن را جست وجو و اجرا کنید. پنجر

All این پنجره از بخش های مختلفی تشکیل شده است. در نوار بککالیی، دکمه هککای جلککورفت و عقب رفتکک،   Software
هه نرم افزارها،  هه هم  بککرای دیککدن سککوابق حککذف وHistory برای دیککدن نرم افزارهککای نصب شککده، Installedبرای مشاهد

 برای آگاهی از وضعیت دانلود و نصب نرم افزارهایی که دستور نصب شان را داده ایککد و کککادرProgressنصب نرم افزار، 
 دارای منوی بازشونده هستند که می توانید با انتخاب گزینه های آنInstalled و All Softwareجست وجو وجود دارد. 

هه Center Software Ubuntuنرم افزارهای یک مخزن مشخص را ببینید.  All Software به هصورت پیش فرض روی گزین
قرار دارد.

Centerنصب نرم افزار در   Software  Ubuntuبسیار ساده است. تنها کافی است که نرم افزار مورد نظر خککود را پیککدا 
هه آن نرم افزار روی  هه سیستم از شکم پرسککیده می شکود و بعکد از دانلودشکدنInstallکنید و در هصفح  کلیک کنید. گذرواژ

فایل های مورد نیاز، برنامه نصب خواهد شد.
apt-get- با دستور 2

apt-get یک رابط خوب برای کار با APT.(پککایین ترین لیه ی مککدیریت بسککته ها کککه اوبونتککو اسککتفاده می کنککد) اسککت ،
 سیع تر و قدرت مندتر از ابزارهای گرافیکی اسککت، ترجیککح می دهنککد ازapt-getکاربران حرفه ای تر به دلیل اینکه کار با 

این ابزار استفاده کنند. 
 می تواند برای بهنگام سازی سیع لیست بسته هایی که در مخازن پیشفرض اوبونتو وجود دارد،apt-get updateدستور 

همچنین برای هر مخزن اضافه ای که توسط کاربر اضافه می شود استفاده شود .ترمینال را باز کنید ودستور زیر را بزنید
 sudo apt-get update
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apt-getشم می توانید از   upgradeبرای دانلود و نصب هر روزآوری از بسته های نرم افککزاری نصککب شککده جکاری شکم 
 برتری دارد، همنطور که این به شم از دریافتapt-get upgrade بر اجرای apt-get updateاستفاده شود. استفاده از 

آخرین به روز رسانی نرم افزارهای شم اطمینان می دهد.
sudo apt-get upgrade

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following packages will be upgraded:

tzdata

1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 683kB of archives.

After this operation, 24.6kB disk space will be freed.

Do you want to continue [Y/n]?

ترمینال یک ش ح مختصی از بسته هایی که باید ارتقککا داده شککود، حجککم دانلککود و مقککدار فضککای اضککافی کککه اسککتفاده
yمی شود (یا آزاد شده است) را می دهد و سپس از شم می خواهد که قبل از ادامه عملیات را تثبیت کنید. بکه سکادگی 

و سپس اینت را فشار دهید و ارتقاها برای شم دانلود و نصب می شود.

نصب و حذف•
 استفاده می کند:apt-get از vlcدستور زیر برای نصب پخش کننده مدیای 

 sudo apt-get install vlc

[sudo] password for username

 باید تایپ کنید:vlcبرای حذف 
 sudo apt-get remove vlc

تیز کردن سیستمتان•
غلب نرم افزارها در اوبونتو به بسته های دیگر که روی سیستم نصب شده است به منظککور اجککرای هصککحیح بسککتگی دارد. اگککر شککم تلشا

کنید که یک بسته جدید نصب کنید و وابستگیهای آن هم اکنون نصب نشده باشد، اوبونتو به هصورت خودکار آنها را در همن زمان برای
شم دانلود و نصب می کند (بسته های هصحیح آماده می تواند در مخازن شم یافت شود). وقتی که یک بسته را در اوبونتو حذف می کنید
بسته های وابسته به بسته اهصلی که نصب شده اند به هصورت خودکار حذف نی شود. این بسککته ها در سیسککتم شککم جککای می گیرنککد و در

apt-getطول زمان فضای بیشتی از حافظه را می گیرند. یک راه ساده برای تیککز کککردن سیسککتم شککم اسککتفاده از دسکتور   autoremove
است. این دستور تام بسته هایی که بصورت خودکار نصب شده اند و دیگر نیاز نیستند را انتخاب و حذف می کند.

 sudo apt-get autoremove
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اضافه کردن مخازن نرم افزاری اضافه•
گاهی اوقات شم ممکن است بخواهید برخی از نرم افزارهایی را که در مخازن رسمی نیستند نصب کنید امککا ممکککن در

هککا، یککا آرشککیو بسککته های شخصککی، شککامل نرم افزارهککاییPPA نامیده می شود قابل دستسی باشککند. PPAچیزی که یک 
 بککهPPA به سیستمتان نصب کنید. . در اوبونتککوی اضککافه کککردن یککک PPAهستند که شم می توانید با اضافه کردن آن 

اندازه تایپ کردن یک دستور کوتاه در ترمینال ساده است.
sudo add-apt-repository ppa:example/ppa

 را اضافه کردید ممکن است شم نرم افزاری از آن را نصب کنید که معمولتین روش استفادهPPAاولین بار که شم یک 
 است.apt-get installاز دستور 

- نصب آفلین3
 می باشند.debدر توسعه هایی از لینوکس مثل اوبونتو اکث فایل های نصبی با پسوند 

برای این کار ابتدا می بایست آدرس فولدری که بسته های دبین در آن است را مشخص کنیککد. ایککن کککار بککه سککادگی بککا
 امکان  پذیر است:cdدستور 

cd "package address"

سپس با وارد کردن دستور زیر به کامپیوتر فرمان می دهید تا تام فایل های دبین موجود در فایککل جککاری را بککرای شککم
نصب کند:

sudo dpkg -i *

با وارد کردن این دستور ابتدا پسورد شم را می پرسد و سپس تام بسته های موجود در فولدر جاری را نصب می کنککد.
بنابراین هصبور باشید!!!

یکی از کاربرد های این دستور زمانی است که می خواهید برنامه های لینوکس را در حالت آفلین نصککب کنیککد. یعنککی
قصد دارید فایل های نصب را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری انتقال دهید. 

اکث افراد بعد از نصب لینوکس برای نصب برنامه های خود از اینتنت استفاده کرده و مستقیم برنامه ها را دانلود می
کنند. حال فرض کنید قبل از شم دوستتان نیز آن برنامه ها را دانلود کرده است. آیا حتم بایستی شم نیز آن را دانلککود
کنید؟ آیا راه حلی برای انتقال فایل های نصب بین دو کامپیوتر وجود ندارد؟ جواب این سوال به دلیلی همچون صفه

جویی در پهنای باند و وقت و افزایش سعت مفید خواهد بود.
اولین کاری که می بایست انجام دهید کپی کردن فایل های نصبی از کامپیوتر دوستتان می باشد. برای انجککام ایککن کککار

محتویات پوشه زیر را کپی کنید:
/var/cache/apt/archives/

) موجود در این پوشه ها را در کامپیوتر خود نصب کنید. debianسپس کافی است بسته های دبین (
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نرم افزارهای اوبونتو
در این بخش، به معرفی برترین و کاربردی ترین نرم افزارهای اوبونتو می پردازیم و توضیح مختصی راجع به هر یککک از
نرم افزارها ارائه می کنیم. لزم به ذکر است که تامی نرم افزارهای زیر، آزاد، مت باز و رایگان بوده و شککم می توانیککد ایککن

 نصب کنید. Center Software Ubuntuنرم افزارها را به راحتی و با جست و جو در 

LibreOffice
هه نرم افککزاری جککایگزین مناسککبی بککرای نرم افککزار لیبه آفیس یکی از اولین نیازمندی های یک کاربر متوسط است. این بسککت

آفیس مایکروسافت است. 

لیبه آفیس از بخش های زیر تشکیل می شود: 
Writerال پشککتیبانی می کنکد. خروجکی . ایککن نرم افکزار زبکان فارسکی را ککام ت و ویرایکش مت : برنامه ای است بکرای نوش

 نیز داشته باشید. pdf و doc است، اما می توانید خروجی هایی مانند odtپیش فرض آن 
Impress نرم افزار ساخت فایل های ارائه که معادل : PowerPoint .هه آفیس مایکروسافت است  در مجموع

Calc .این نرم افزار برای ساخت و ویرایش فایل های هصفحه گستده است :
Draw .هه گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد : برای طراحی های ساد
Base نرم افزاری بککرای طراحککی مفهککومی پایگکاه داده و روابککط بیککن جکداول اسککت و عملکککردی ماننکد :MS  Accessو 

Power Designer .دارد 
Math .کار نوشت فرمول های ریاضی را انجام می دهد:

47

http://www.libreoffice.org/


فعال کردن راست به چپ در لیبه آفیس نکته: 
برای این کار به این مسیر بروید:

Tools→Options→Language Settings→Langauges

 را از لیستی که فعال می شود، برگزینید. Persian را بزنید و سپس Complex text layout (CTL)تیک گزینه 

 بپرسید. اینجا سوالت خود را در مورد لیبه افیس می توانید

Gimp
 است.Photoshopنرم افزاری است که برای طراحی های گرافیکی و ویرایش تصاویر استفاده می شود و تا حدودی شبیه 

 ابزارهککا و فیلتهککای متنککوعی بککرای ویرایککش تصککاویر دارد کککه بککه سکاختGimp نیز پشتیبانی می کند.psdاز فایل های 
تصاویری زیبا کمک می کند. 
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 به فتوشاپGimpنکته: تبدیل ظاهر  
ال اکث افراد برای طراحی تصاویر از فتوشاپ استفاده می کنند و.به ظاهر این نرم افزار عادت کرده اند.  معمو

بااین حال اکث کاربران گنو/لینوکس با نرم افزار قدرتند و مت باز دیگری بانام گیمپ به ویرایش تصاویر می پردازند کککه از
ظاهر و تنظیمت متفاوتی با فتوشاپ برخوردار است. برای این که ظاهر و کلیدهای میانب فتوشاپ را به همراه چینککش

اا مشابه فتوشاپ درآورید با این آموزش ساده همراه شوید! ابزار موجود در گیمپ را به حالتی تقریب
 ای که برای تنظیم گنوم در نظر گرفته شده است را از آدرس زیر دریافت کنید.zipابتدا فایل 

دانلود فایل از مدیافایر
 خواهیککد دیککد.gimp-2.8سپس فایل را اکستکت نایید. بعد از اکستکت کردن فال آرشککیو پوشککه ای مخفککی تحککت نککام 

CTRL(برای نایش پوشه های مخفی از کلید های   ->Hاستفاده کنیککد.) سککپس پوشککه ای بککا همیککن نککام را در پوشککه  ی 
) پاک کنید.Homeخانگی(

sudo rm -rf ~/.gimp-2.8

حال پوشه ای که بعد از اکستکت کردن ایجاد شد را در پوشه ی ~ ذخیره کنید.
sudo cp -r .gimp-2.8 ~/.gimp-2.8

بعد از انجام مراحل فوق یک بار دیگر گیمپ را اجرا کنید. بعد از اجرای گیمپ، ظاهر آن به شکل زیر در خواهد آمد.

همنطور که می بینید ظاهر نرم افزار مانند آیکون ها و چیدمان ابککزار کککامل تغییککر کرد انککد، کلیککد های میککانب هککم کککامل
فتوشاپی خواهند شد که کار را برای کاربران فتوشاپ بسیار راحت تر خواهد کرد.
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Inkscape 
ببرداری ( ) است. بسیاری از طر ح ها و آیکن های موجودvectorیکی از حرفه ای ترین نرم افزارها در زمینه طراحی تصاویر 

 به حساب می آید. illustrator جایگزین مناسبی برای نرم افزار Inkscapeدر اوبونتو با این نرم افزار طراحی شده اند. 

Blender 
 نرم افزاری اسککت کککه در بسککیاری ازBlenderاین نرم افزار برای تامی طراحان سه بعدی دنیای کامپیوتر توهصیه می شود. 

فیلم های هالیوودی و بازی های کامپیوتری معروف استفاده شده است و همچنین انیمیشن های زیادی با ایککن نرم افککزار
ساخته شده است. 
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Virtualbox 
به کمک این نرم افزار شم قادر خواهید بود ککه در اوبونتککو سیسککتم عامککل دیگککری ماننککد وینککدوز را نصککب کنیککد و بککا
ال از آن سیستم عامل و نرم افزارهایی که روی آن نصب کرده اید، اسککتفاده اختصاص منابع سیستمی به آن، می توانید کام

کنید. 

Wine
ال در اوایل دوران کوچ به سیستم عامل دیگر، زمان هایی پیش می آید که به نرم افزارهای سیستم عامل قبلککی خککود معمو
نیاز پیدا کنید و به دلیل آشنا نبودن با نرم افزارهای جایگزین موجود، شاید در ابتدا کککار بککا سیسککتم عامککل جدیککد کمککی

 نرم افزاری است که به شم امکان اجرای بسیاری از نرم افزارها و بازی های سیستم عامل وینککدوزWineآزار دهنده باشد. 
را روی اوبونتو می دهد. 

 wine  مراحل نصب  
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Goldendict 
 یکککGoldendictوجود یک واژه نامه در رایانه نیازی است که کاربران کم سن وسال تا استادان زبککان را شکامل می شکود. 

هه تام عیار برای این نیاز است. این برنامه از کتاب خانه لغات   نیز پشتیبانی می کند. bgl با قالب Babylonبرنام

VLC
هه پخککش فایل هککای موسککیقی و ویککدیوییVLC در سیستم عامل های دیگر نیز کار کککرده باشککید. VLCشاید با   در زمینکک

 ، پشتیانی می کند. Bluray گرفته تا MP3همه فن حریف است و از بیش تر فرمت ها، از 
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نکته:
 زیر نویس فیلم های فارسکی بکا مشککل مکواجه میشکه و نامشکخص وSmplayer یا VLCدر برنامه های ویدیویی مثل 

ناخوانا دیده می شود.
 و … نیز کاربرد داره و تنهاSMplayer , Umplayer است ولی در برنامه هایی مثل VLCاین آموزش در مورد برنامه 

مکان کلیدها ممکنه فرق داشته باشه ولی روش در همه یکسان است.
 رو باز کنید .VLC media playerبرنامه 

 بروید.Tools > Preferencesبه مسیر

 بروید .Subtitlesاز منوی سمت چپ به قسمت 
 رو انتخاب کنید .Arabic windows زبان Default encodingدر قسمت 

Save رو بزنید و برنامه VLC.رو ببندید و باز کنید و فیلم رو اجرا کنید 
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نرم افزارهای معادل
از تام مزایای لینوکس مثل آزادی که بگذریم، شم در گنو/لینوکس هم باید کارهای متککداول خککود را انجککام بدهیککد. در

 معرفی می شوند.Mac OS Xلیست زیر، نرم افزارهای گنو/لینوکسی معادل نرم افزارهای پرکاربرد در ویندوز و 
نرم افزار ویندوزی معادل یا مشابه در گنو/لینوکس توضیح

)Musicموسیقی، فیلم، صوت و ویدئو (

Windows Media Player
JetAudio
Winamp Media Player

Amarok
Rhythmbox
Songbird
Banshee
Exaile

پخش کننده موسیقی

Windows Media Player
SMPlayer
VLC
Dragon Player
MPlayer

پخش کننده فیلم و فایل های ویدئویی با فرمت های
مختلف

)Images, Photos and Graphicsگرافیک و تصویر (

ACDSee digiKam
F-Spot سازماندهنده عکس ها و تصاویر

Adobe Photoshop Krita
GIMP bitmapویرایشگر تصویر 

Corel Inkscape vectorویرایشگر تصویر 
3ds Max (Autodesk 3ds Max)
Maya (Autodesk Maya)

K-3D
Blender گرافیک سه بعدی

Matlab
autodesk

Octave - maxima
salome نرم افزار ریاضی

Microsoft Visio Kivio
Dia  و چارت های مختلفUMLکشیدن دیاگرام، 

)Email, Office and Personal Information Managerایمیل،نرم افزار های ادارای و مدیریت اطلعات شخصی (

Outlook
Thunderbird 

Kmail
Evolution
Thunderbird 

مدیریت ایمیل

Microsoft Office 
OpenOffice.org
KOffice 
libreoffice

بسته نرم افزار های اداری

WinZip
WinRAR

File Roller
KDE Utilities – Ark
7-zip

مدیریت فایل های فشده سازی شده

Windows Live Kontact
Evolution مدیریت اطلعات شخصی
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)Internet and Networkingاینتنت و شبکه (

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome

Firefox
Konqueror
Epiphany Browser
c  hromium

مرورگر وب

Internet Download Manager
Download Accelerator Plus 
(DAP)

KGet
Gwget
flareget

مدیریت دانلود

)Instant messaging, Chatپیام فوری یا چت (

Yahoo! messenger Kopete
Pidgin گپ و گفتگو بر اساس پروتکل یاهو

Windows Live Messenger
Kopete
Pidgin
aMSN

گپ و گفتگو بر اساس پروتکل مایکروسافت

, )Programming and Developing Toolsابزار های برنامه نویسی و توسعه (

IntelliJ IDEA eclipse
NetBeans )Javaمحیط هوشمند برنامه نویسی برای جاوا (

Microsoft Visual Studio

Geany
emacs
eclipse
NetBeans
Kdevelop

++C, Cمحیط هوشمند برنامه نویسی برای 

Zend Studio eclipse + pdt
qt PHPمحیط هوشمند برنامه نویسی برای 

)CD, DVD Toolsسی دی و دی وی دی (

Nero
Nero
K3b
Brasero

کپی، رایت و سایر ابزار ها برای کار بر روی سی دی و دی وی دی

(Hard Disk Tools) ابزار های هارد دیسک

Paragon Partition Manager GParted
Diskdrake مدیریت پارتیشن ها شامل حذف، ویرایش و اضافه کردن پارتیشن ها
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منابع و ماخذ

ubuntu Wikiانجمن فارسی اوبونتو
ubuntu Wiki iranاوبونتو  برای تازه وارد ها

Server is Downسی تو
وب نوشته های مرد مردهلینوکس سیزن
پالس آزادلینوکسی ها
مشتاقیرایت وب

xfceوبلگ محسن
askubuntuلینوکس و من
omg ubuntuاسک لینوکس
irantuxلینوکس ریویو
فصل نامه نرم افزار های آزادطرفداران فدورا

علی حسین زادههصفر ویک
یونیکس مناوبونتونیوز

newbieآزاد راه
ترفند های لینوکسدات امین

hhuuwebupd8
upubuntuنوشته های من
linuxscrewdesdelinux

linuxacademyسیاره لینوکس
سعید زبردستیادداشت های مهدی

oklinuxسی.ال.آی
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