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فصل اول :معرفی لینوک م

فصل اول
سمینت
معرفی لینوک م
سمینت ۱یک سیستمماعامل کامپیوتری است که برای جدیدترین سیسششتممهای موجششود شششامل  x86و  x64ایجششاد
لینوک م
یتوانید در همان نقشی تصور کنیششد کششه مایکروسششافت وینششدوز ،۲اپششل مشک امواسش ۳و فیششری
شده است .لینوکس مینت را م م

لهایی کشه در بشال لیسشت ششده بشه
یتوانشد در کنشار سشایر سیسششتمماعام م
سمینت م م
یبینید .همچنین لینوک م
سدی امواس ۴را م م
یا م
ب م

خوبی کار کند و به صورت خودکار محیط رامهاندازی دوگانه و یا چندگانه را برای شما فراهم سازد )این امکششان بششه کششاربر

یدهد که سیستمماعامل مورد نظ ِر خود را برای رامهاندازی انتخاب کند(.
اجازه م م

سمینت یک انتخاب ارزنده برای استفاده به صورت شخصی و یا شرکتی است.
لینوک م

تاریخچه
سمینت یششک سیسشتمماعامل بسششیار مشدرن اسشت کششه توسشعمهی آن در سشال  ۲۰۰۶آغشاز ششد .ایششن توزیششع بشر روی
لینوک م

ت ۵بنششا شششده اسششت .مینششت
لیمههای نرممافزاری بسیار بششالغ و پایششدار ،شششامل هسششته لینششوکس ،ابزارهششای گنششو و دسششکتاپ یِمْی ْ
۱

LinuxMint

۲

Microsoft's Windows

۳

Apple's Mac OS

۴

Free BSD OS

۵

Mate Desktop

سمینت
فصل اول :معرفی لینوک م

صفحه ۲

نهاست.
همچنین با پروژمههای دبیان و اوبونتو نسبت خویشاوندی داشته و به اعبارت بهتر بر پایآ ٔمه آ م

سمینت بر روی قابل استفادمهتر و مفیدتر کردن دسکتاپ برای هر وظیفمهای اسششت کششه توسششط یششک
تمرکز پروژه لینوک م

س دسکتاپ نیز سیستمماعامل یک کلکسیون اعظیم از نرممافزارهششای موجششود و دسششتمهای
کاربر معمولی مورد نیاز باشد .در پ  ِ

یکند.
سهای یکپارچه را فراهم م م
از سروی م

سمینت به سراعت در بین جامعه به محبوبیت قابل توجهی دست یافت و هر روزه تعداد بیشتری به استفاده از آن
لینوک م

یآورند.
روی م م

هدف
تها بتواننششد بششدون
سمینت فراهم نمودن یک سیستمماعامل دسکتاپ است کششه کاربرهششای خششانگی و شششرک م
هدف لینوک م
صرف هزینه ،به بهترین نحو از آن استفاده کنند؛ به صورتی که هم مفید و مؤثر باشد و هم تا حد ممکن راحت و زیبا.

نهشای
فراهم آوردن بهترین سیستمماعامل برای استفاده راحت کاربران از پیششرفتمهترین تکنولشوژی موجشود یکشی از آرما م

یخواهد که همه چیششز را سششاده کنششد بلکششه بیشششتر بششه
یکند .مینت نم م
یآید و در این راستا تل ش م م
سمینت به حساب م م
لینوک م

یدهد.
جنبه راحتی اهمیت م م

یکنیم بهششترین کششار ایششن اسششت کششه
هدف ما از توسعه ایدمههایمان ،ایجاد یک دسکتاپ ایدمهآل و آرمانیست .ما فکر م م

یهشای حشرفمهای بشرای
یهایی کششه در لینششوکس سشاخته شششده و موجشود اسشت را بششه همشراه بیشششترین ویژگ م
نترین تکنولوژ م
مدر م
کاربران بصورت ساده و راحت مهیا کنیم.

شماره نسخمهها و اسم رممزها
یکند:
شماره نسخمهها و اسممرمزها از یک منطق یکتا پیروی م م
•

یکنند.
یتر را نسبت به شماره نسخمهها فراهم م م
اسم رمزها یک نام آشنماتر و به قول دیگر خودمان م

•

یکند.
سمینت هر  ۶ماه یک بار )دوره انتشار( یک اعدد به شماره نسخه اضافه م م
از نسخه  ،۵لینوک م

•

سپک در وینششدوز( شششماره نسششخه یششک
اگر بر روی یک نسخه خاص بازنگری انجام شد )چیزی شبیه بششه سششروی م

•

یپششذیرد .بششرای انتخششاب ایششن اسشممها از
سمینت همیشه اسم مونث اسششت کششه بششا “ ”aخششاتمه م م
اسممرمزها در لینوک م

یشود.
یگیرد .برای مثال نسخه “ ”۳به “ ”۳.۱تبدیل م م
افزایش جزئی به خود م م

یکنند که اولین حرف از اسممرمز مطابق شماره حرفششی در الفبششا اسششت کششه بششا شششماره نسششخه
ترتیب الفبا استفاده م م

همخوان باشد.

سمینت از اسممرممزهای زیر استفاده نموده است:
تا کنون لینوک م

سمینت
فصل اول :معرفی لینوک م

نسخمهها

صفحه ۳
Codename

Version

Ada

1.0

Barbara

2.0

Bea

2.1

Bianca

2.2

Cassandra

3.0

Celena

3.1

Daryna

4.0

Elyssa

5

Felicia

6

Gloria

7

Helena

8

Isadora

9

Julia

10

Katya

11

Lisa

12

Maya

13

۶

سمینت است که برای دستمهای از نیامزهشای خشاص بهینشه ششده اسشت .در ایشن راهنمشا
یک نسخه ،یک انتشار از لینوک م
سمینت اعبارتند از:
ت پوشش داده شده است .چند نسخه محبوب لینوک م
دسکتاپ یِمْی ْ
•

یکند(.
ت استفاده م م
ت) ۷که از دسکتاپ یِمْی ْ
نسخه یِمْی ْ

•

یکند(.
نسخه سیننامون )که از دسکتاپ سینامون استفاده م م

۶

Editions

۷

Mate Edition

۸

۸

Cinnamon Edition

۹

Cinnamon desktop

۹

سمینت
فصل اول :معرفی لینوک م
•

صفحه ۴

یکند(.
یای ۱۱استفاده م م
ید م
یای) ۱۰که از دسکتاپ ک م
ید م
نسخه ک م

ت را انتخاب کنید .
یدانید کدام نسخه را استفاده کنید بهتر است یِمْی ْ
اگر شما نم م
۱۲

سمینت در ایششالت متحششده
نکته :اگر شما قصد بازتوزیع )سششاخت یششک توزیششع دیگششر( و یششا اسششتفاده تجششاری از لینششوک م

یتوانیششد از ایمیششج لششوح فشششرده
آمریکا یا ژاپن را دارید و در مورد قوانین مربوط به ثبت اختراع ۱۳اطمینان کافی ندارید م م
کها استفاده کنید.
بدون کد م

از کجا کمک بگیرم؟
سمینت دسششت و
سمینت بسیار فعال و پویا است .اگر شما سؤالی دارید یششا بششا مسششئلمهای مرتبششط بششا لینششوک م
جامعه لینوک م

یتوانید روی کمک کاربران برخط حساب ویژمهای باز کنید.
یکنید م م
پنجه نرم م م

نهشا اولیشن جشایی هسشتند کشه ششما
تنشام کردمهایشد .ایشن انجم م
سمینت ۱۴ثب م
نهای لینوک م
ابتدا مطمئن شوید که در انجم م

یتوانید روی کمک گرفتن از کاربران حساب کنید.
م م

یآمرسششی متصششل شششوید .اگششر در
قهششای گفتگششوی آ م
یتوانید بششه اتا م
اگر قصد گپ و گفتگو با سایر کاربران را دارید م م
۱۵

سچت ۱۶را از منششوی اصششلی اجششرا کنیششد .البتششه اگششر از سیسششتمماعامل یششا کلینششت
سمینت هستید به راحتی برنششامه ایک م
لینوک م

تچت  ۱۷و پیوسششتن بشه کانششال
یکنیشد مطمئششن ششوید کششه قششادر بششه اتصشال بششه سشرور اسششپا م
یآمرسششی اسشتفاده م م
دیگری برای آ م

سمینت ۱۸هستید.
لینوک م

ل با آن سازگار است بنابراین اکششثر منششابع ،مقالمههششا ،راهنمماهششا و
یکند و کام ب ً
سمینت از مخازن اوبونتو استفاده م م
لینوک م

سمینت نیز کاربرد دارد .اگر شما در مورد مسشاله خاصشی رامهحشل و کمکشی
نرممافزارهای ساخته شده برای اوبونتو در لینوک م
یکنید همان موضوع را برای اوبونتو مورد جستجو قرار دهید.
پیدا نم م
نکته :اوبونتو پر استفادمهترین سیستمماعامل تحت گنو/لینوکس است.

KDE Edition ۱۰
KDE (K Desktop Environment) ۱۱

 ۱۲لزم به ذکر است انتخاب دسکتاپ به سلیقه هر فرد بستگی دارد ،پس شاید بهتر باشد همه نسخمهها را ببینیشد و دسشکتاپی کشه بشا سشلیقه ششما
یدهد ،مورد استفاده قرار دهید .م.
گتر بوده و نیازهای شما را بهتر پوشش م م
هماهن م

Patent ۱۳

http://www.linuxmint.com/forum ۱۴
IRC chat room ۱۵
XChat ۱۶

irc.spotchat.org ۱۷
 #linuxmint-help ۱۸و #linuxmint-chat

سمینت
فصل اول :معرفی لینوک م

صفحه ۵

نکته :یک مخزن یک سرویس برخط است که نرممافزارها درون آن نگهداری و برای سیستمماعامل جهت دریافت ،نصب
یپی ۱۹و
یت م
چت م
یبرنششد و از طریششق ا م
لهای بر پایه گنو/لینوکس از مخازن بهششره م م
یشوند .اکثر سیستمماعام م
و بمهروزرسانی مهیا م م

یکنند.
یپی ۲۰برای نصب و ارتقا نرممافزارها اقدام م م
فت م
ا م

HTTP ۱۹
FTP ۲۰

صفحه ۶

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

فصل دمّوم
سمینت
نصب لینوک م
سمینت بششه صششورت یششک فایششل
سمینت را به صورت رایگان/آزاد دانلود کنید .لینششوک م
یتوانید سیستمماعامل لینوک م
شما م م
ایزو در دسترس شماست ،که شما بایستی آن را بر روی یک لوح فشرده خام رایت کنید .بعششد از رایششت ،ایششن لششوح فشششرده

قابلیت رامهاندازی ۱و اجرا در حالت زنده را با در اختیار قرار دادن تمشام کشارایی یشک سیسششتمماعامل بشرای ششما بشه ارمغشان
نکه بر روی سیستم خود تغییری ایجاد کنید از آن استفاده کرده و به آزمایش آن بپردازید.
یتوانید بدون آ م
یآورد و شما م م
م م
سهششای دیگششر بششا قششابلیت ذخیرمهسششازی
یتوانیششد ایمششج دریششافتی را بششر روی یششک حشافظه فلششش و یششا دیوای م
ترفند :شما م م

یتر مناسششب
نچنینی بیشتر برای کاربران حرفمها م
 شهایی ای م
اطلاعات بنویسید و سیستم را توسط آن رامهاندازی کنید؛ اما رو م
نهای آن مراجعه نمائید.
سمینت به انجم م
 شهای دیگر نصب و اجرای لینوک م
است .برای آ گشاهی از رو م
رامهاندازی سیستم از طریق دیسک زنده این مزیت را دارد که شششما قبششل از نصشب سیسشتمماعامل ،آن چیشزی کششه بعشد از
یتوانیشد تصشمیم قطعشی خشود
یکنیشد و م م
یبینید و با ابزارها و برناممههای مختلف آن کشار م م
نصب مشاهده خواهید کرد را م م

مبنی بر نصب یا اعدم نصب آن بر روی سیستم را بگیرید.

۲

۱

یتوانید کامپیوتر خود را توسط این لوح فشرده رامهاندازی کنید و به محیط مینت و نصاب آن دسترسی پیدا کنید.
به این معنی که شما م م

۲

البته به این نکته توجه داشته باشید که سراعت اجرای برناممهها و رامهاندازی در زمانی که شما در حالت زندمهاید بسششیار کنشمدتر از زمانیسششت کششه

آن را بر روی هارد دیسک خود نصب نمودمهاید.

صفحه ۷

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

دریافت ایزو
یتوانیششد
نباند ندارید و دسترسی شما به اینترنت محدود و با سراعت پششایین اسششت م م
توجه کنید اگر شما یک ارتباط په م
سدیسک]دات[کام ۳سفار ش دهید.۴
لوح فشرده را از اموا م

سمینت را برای دریافت ایزوی مربوطه مشاهده کنید.
یتوانید صفحه دانلود ۵لینوک م
در غیر این صورت م م
سپس نسخمهای که به آن اعلقه دارید را دانلود کنید.

در این صفحه شما بایستی قادر به دریافت آیتممهای زیر باشید.

یفایو
 .۱امضای اممد م
 .۲پیوند تورنت

۶

۷

 .۳لیست آیینمههای دانلود

۸

فایلی که شما بایستی دریافت کنید یک فایل ایزو است .دو راه برای دانلود این فایل وجود دارد؛ اسششتفاده از تششورنت

یتوانید بششا اسشتفاده از امضشای
یا استفاده از آیینه دریافت .بعد از اتمام دریافت فایل ،برای اطمینان از خراب نبودن ایزو م م

یفایو اقدام به بررسی صحت فایل دریافتی کنید.
اممد م

از طریق تورنت
تورنت ۹یک پرورتکل ۱۰پیر تو پیر ۱۱است .به جششای دریششافت فایششل از یششک مرکشز نگهششداری ،تششورنت بششه شششما اجششازه

تهای جدا شده از افراد مختلف دریافت کنید .هر چه تعداد افرادی که در حشال دریششافت
یدهد که فایل ایزو را در قسم م
م م
یتوانید فایل را دریافت کنیششد .ایششن راه بششرای
تورنت و یا به اصطلح سید دادن باشند بیشتر باشد شما با سراعت بالتری م م

یشود.
سمینت به شما توصیه م م
دریافت لینوک م

۳

http://www.osdisc.com

۴

یتشوان در ایشن
نباز وجشود دارد کشه م م
لهای آزاد و مت م
حهای فشرده انواع سیستمماعام م
برای کاربران داخل ایران نیز فروشگامههایی جهت خرید لو م

۵

http://www.linuxmint.com/download.php

۶
۷

۸
۹

بین به  http://sito.irو  http://linuxshop.irاشاره کرد.

یدهد که از سلمت فایل دانلود شده اطمینان حاصل نمائید .م.
یفایو به شما این امکان را م م
 MD5 signatureیا امضای اممد م
پیوند تورنت که با کلیک بر روی آن فایلی با پسوند  .torrentرا دریافت خواهید کششرد .ایشن فایششل قششابلیت دانلششود ایششزوی اصششلی را توسششط

برناممههایی نظیر ) transmissionلینوکس( و ) utorrentویندوز(دارد و همچنین ضششریب اطمینششان از سششالم دریششافت شششدن فایششل در ایششن
حالت بسیار بالست .م.

نها و بدون هیششچ کلینششت خاصششی
لهای خود را توسط آ م
یتوانید فای م
در کنار پیوند تورنت ،پیوندهایی به صورت مستقیم وجود دارد که شما م م

دریافت کنید .در این حالت امکان خراب دانلود شدن فایل دریافتی وجود دارد .م.
Torrent

Protocol ۱۰

Peer to Peer ۱۱

صفحه ۸

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

نصب نیک کلنینت تورنت

لها از طریق تورنت احتیاج دارید.
یگویند برای دریافت فای م
شما به یک نرممافزار که به آن کلینت تورنت م م

یکنیششد ایششن برنششامه
سمینت استفاده م م
یکنید ترنسمیشن را نصب کنید .اگر از لینوک م
اگر شما از گنو/لینوکس استفاده م م

نصب شده است.

یتوانید از ووز استفاده کنید.
یکنید م م
اگر شما از ویندوز استفاده م م
۱۲

دانلود فانیل تورنت

سمینت اسشت .ایشن فایشل بسششیار کوچشک
مرحله بعدی دریافت فایل دات-تورنت ۱۳از صفحه دانلود در سایت لینشوک م

است و بعد از دریافت ،بایستی آن را بوسیله کلیت تورنت خود باز کنید.

کلینت تورنت از شما در مورد محل ذخیرمهسازی فایل ایزویی که قرار است دریافت کند سؤال خواهد پرسششید؛ یششک

محل را برای این کار انتخاب کنید و منتظر شوید که کار دانلود به پایان برسد.

یپدیا۱۴ی آن را ببینید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد پورتکل تورنت مدخل ویک م

از طریق آیینه دانلود
یخواهید از پورتکل تورنت استفاده کنید پس بهتر است بششه لیسششت آیینمههششای دانلششود نگششاهی
یتوانید یا نم م
اگر شما نم م
یکند و بعد از
نها یک پیوند برای دریافت فایل ایزو را برای شما فراهم م م
نها را انتخاب کنید .تمام آ م
بیندازید و یکی از آ م

کلیک بر روی آن ،دریافت شما شروع خواهد شد.

نکته :به یاد داشته باشید در این حالت پهنای باند محششدود اسششت و چنششانچه افششراد بیشششتری از یششک آیینششه اسششتفاده کننششد
یکند .به اعلوه اگر به هر دلیلی دانلششود
سراعت دانلود برای تمام کسانی که در حال دانلود از آن آینه هستند کاهش پیدا م م
شما با شکست مواجه شد امکان اینکه فایل خراب شده و شما مجبور به دریافت دوباره فایشل ششوید نیششز وجشود دارد .بششه

همین دلیل استفاده از یک مدیر دانلود شاید به صرفمهتر باشد.

خواندن نکات انتشار
تتان چیزی در حدود یک سااعت به طول خواهد انجامید ۱۵و شاید ایششن زمششان مناسششبی باشششد
دانلود شما بسته به سراع م
http://azureus.sourceforge.net ۱۲
.Torrent ۱۳

http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent ۱۴

 ۱۵دانلود ایزو در ایران با توجه به سراعت بسیار محدود اینترنت به مراتب بیشتر از زمان ذکر شده به طول خواهد انجامید.

صفحه ۹

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م
یهای جدید که با انتشار جدید ارائه شده بیشتر آشنا شوید.
که شما با ویژگ م

سمینت به صورت ویژه نمایش داده خواهند شد و سؤالت زیر را پاسخ خواهند داد:
نکات انتشار در صفحه لینوک م

یهای جدیدی در این انتشار وجود دارد؟
 .۱چه ویژگ م
 .۲مشکلت شناخته شده در این انتشار کدامند؟

سمینت خود را از نسخه قبلی به این نسخه ارتقا بدهم؟
یتوانم لینوک م
 .۳من چگونه م م

یهششای بیشششتری را
یتوانید ویژگ م
یشود .البته شما م م
همچنین نکات انتشار شامل تصاویری از محیط آخرین انتشار نیز م م

در خود توزیع با استفاده از آن ببینید اما ممکن است چیمزهایی را نیز فرامو ش کنیششد؛ در نششتیجه خوانششدن نکششات انتشششار بششه

یشود.
شما توصیه م م

بسایت پروژه مشاهده نمائید.
یتوانید در و م
سمینت  ۱۳را نیز م م
نکات انتشار مربوط به لینوک م
۱۶

یفایو
مد م
بررسی ا م
یشمارید که نسخه جدید را آزمایش کنید و تازه دریافت فایل بششا
شما نکات انتشار را خواندید!؟ اکنون لحظمهها را م م

موفقیت پایان پذیرفته است .آمادمهاید که فایل را بر روی لوح فشرده رایت کنید....اما ...صبر کنید ،یک ثانیه صبر کنید.

گها و مشکلت اعجیبی را تجربه خواهید کرد و مششکل بشزرگ بشرای دریششافت
لدار باشد شما با م
حفشرده مشک م
اگر لو م

حفشششرده اعبششارت اسششت
لدار شدن لو م
کمک خواهید داشت؛ چرا که مشکلت شما اعادی نخواهد بود .دو دلیل برای مشک م
از:

 .۱مشکل در فایل ایزو به خاطر بد دانلود شدن آن.
حفشرده.
 .۲مشکل بخاطر بد رایت شدن فایل ایزو بر روی لو م

یآیشد .آیشا
یفایو که در صفحه دریافت قابل بارگیری بود رامهحل آسانی برای بررسی ایشن مشوارد بشه ششمار م م
امضای اممد م

یکردم؟ بهتر است قبل از رایت ایزو آن را چششک کششرده و خودمششان را از
این ایزو همان ایزویی هست که بایستی دریافت م م

یتواند برایمان رخ دهد ایمن کنیم.
مسايل بالقومهای که م م

ل برنامه لزم برای این بررسششی را در اختیششار داریششد .یششک ترمینششال
اگر شما در سیستمماعامل گنو/لینوکس هستید احتما ب ً

یدی
باز کنید و با دستور س م

۱۷

به پوشمهای که فایل ایزوی دانلود شده در آن قرار دارد وارد شوید .به اعنوان مثال اگر ایزو در

یفشایو ۱۸آن را بدسشت
دسکتاپ شما مستقر باشد با دستور زیر به محل آن نقشل مکشان کنیشد و سشپس بشا دسششتور بعشدی اممد م

آورید.

cd ~/Desktop
md5sum linuxmint.iso
یدهششد.
یفشایو یشا امضشای فایششل ایشزو را تشششکیل م م
خروجی این دستور یک سری شماره و حروف اسششت کششه جمششع اممد م
یفایوی متفاوت را در خروجی داشته باشید و اینکار به ما اجازه
یشود که شما اممد م
هرگونه تغییر در ایزوی دریافتی بااعث م م

یگرفتیم یا خیر!؟
یدهد تا بررسی کنیم که این فایل ایزو دقیق ًا همان فایلی است که بایستی م م
م م

این امضا را با امضایی که در صششفحه دریششافت موجششود اسششت مقایسششه کنیششد .اگششر هششر دو امضششا دقیقش ًا ماننششد هششم بششود

حفشرده است.
یتوانید اطمینان حاصل کنید که فایل شما به درستی دانلود شده است و آماده رایت بر روی لو م
م م

یفششایو نخواهیششد داشششت .برنششامه
ل برنششاممهای بششرای بررسششی اممد م
یکنیششد احتمششا ب ً
اگششر شششما اتفششاقی از وینششدوز اسششتفاده م م
http://www.linuxmint.com/rel_maya.php ۱۶
Cd command ۱۷

یتوانید با استفاده از کلید  Tabبه خط فرمان دستور دهید کشه در صشورتی
یفایو بایستی نام کامل ایزو را وارد کنید .همچنین م م
 ۱۸در دستور اممد م
که فایل با نام مشابه وجود ندارد برای شما نام ایزو را کامل کند.

صفحه ۱۰

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م
یفایوکام ۱۹را دانلود و نصب کنید.
اممد م

یاممدی
ل در درایو سششی (۲۱و برنششامه س ش م
یفایوسام]دات[اگزه ۲۰قرار دارد مستقر کنید )مث ب ً
فایل ایزو را در محلی که اممد م

را اجرا کنید .در محیط خط فرمان دستورات زیر را تایپ کنید.
C:
\ cd
md5sum linuxmint.iso
سپس اقدام به مقایسه کردن امضماها با هم نمایید.

حفشرده
رایت ایزو بر روی لو م
حفشرده رسیده است.
اکنون که شما صحت سلمت ایزو را مورد بررسی قرار دادید نوبت رایت آن بر روی یک لو م
یدهد نیشز آمششاده
حفشرده  ۷۰۰مگابایتی ۲۲را م م
سمینت همچنین ایمیجی که قابلیت جا شدن بر روی یک لو م
نکته :لینوک م
حفشرده بیش از  ۷۰۰مگابایتی ۲۳را ندارید از ایمیج مذکور استفاده کنید.
کرده است .پس اگر قابلیت رایت بر روی لو م
یپسندید تهیه کنید و در داخل درایو نوری قرار دهید.
یدی خام با مارکی که خودتان م م
یو م
یک د م
یکنیششد بشر روی ایششزو کلیششک راسششت کنیششد و گزینششه بششر روی دیسششک
ت اسششتفاده م م
اگر شما از لینوکس با دسکتاپ یِمْی ْ

بنویس ۲۴را انتخاب کنید.

یبی ۲۵را اجرا کرده و از منوی ابزارها ۲۶گزینه نوشششتن ایمیششج
یتر م
یکنید برنامه ک م
یای استفاده م م
ید م
اگر از دسکتاپ ک م

ایزو ۲۷را انتخاب کنید.

یدهید که از خط فرمان برای نوشتن دیسک بهره ببرید به مسیری که ایششزو
یکنید و ترجیح م م
اگر از لینوکس استفاده م م

در آن قرار دارد وارد شوید و دستور زیر را صادر کنید:

cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint.iso
یوی را با شماره درخور مربوط به درایو نوری خود جابجا کنید.
یا م
شماره بعد از د م

یتوانید دستور زیر را برای پیدا کردن شماره درخور درایو به کار ببرید:
شما م م

http://www.etree.org/md5com.html ۱۹
md5sum.exe ۲۰
C:\ ۲۱

 CD ۲۲یا  CD-Rیا CD-RW

 ۲۳در اینجا منظور DVDهاست.
Write to Disc ۲۴
K3B ۲۵

Tools ۲۶

Write ISO Image ۲۷

صفحه ۱۱

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

cdrecord -scanbus
البته به یاد داشته باشید برای اجرای این دستورات نیاز به مجومزهای ریشه دارید.۲۸

یتوانید از برناممهای نظیر اینفراریکوردر ۲۹استفاده کنید
یکنید م م
اگر شما از ویندوز استفاده م م

ینویسید؛ نه اینکششه فایششل ایششزو را بششر روی دیسششک بنویسششید .ایششن
نکته :مطمئن شوید که ایمیج ایزو را بر روی دیسک م م
یک اشتباه بسیار معمول است که کاربران به جای اینکه ایمیج را بر روی دیسک بنویسند خود فایل ایمیج را به صورت

یشود
یکنند .در حالت اول محتویات ایمیج توسط برنامه باز شده و بر روی دیسک ذخیره م م
دیتا بر روی دیسک رایت م م
یآیششد
و شما با یک دیسک با قابلیت رامهاندازی طرف خواهید بود ،ولی در حالت دوم که اشتباه متداولی هم به حساب م م

یتوانید سیستم را از طریق آن رامهاندازی کنید.
شما یک دیسک دارید که فایل ایمیج داخل آن قرار دارد و متعاقب ًا نم م

بعد از رایت کردن ایمیج اگر دیسک رایت شده را درون دستگاه قرار دهید نبایسششتی بششا یششک فایششل ایمیششج روبششرو شششوید

حفشرده مشاهده کنید.
بلکه بایستی محتویات ایمیج را بر روی دیسک/لو م

یتوانیششد از دسششتور  sudoکمششک بگیریششد .بششا ایششن
 ۲۸برای صادر کردن هر دستور با مجوز ریشه اگر در محیط  rootنیستید )حششالت اعششادی( م م
شفرض که کاربر شما اعضو گروه  sudoباشششد .بششه اعنششوان مثششال بششرای صششدور دسششتور  cdrecord -scanbusآن را بششه صششورت sudo
پی م
 cdrecord -scanbusدر ترمینال بنویسید.

http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5 ۲۹

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۲

رامهاندازی دیسک زنده
یاستارت کنید .اگر اولویت رامهانششدازی سیسششتم در
دیسک زنده را درون درایو نوری سیستم قرار داده و کامپیوتر را ر م
بایوس شما ،درایو نوری باشد ،باید تصویر زیر را مشاهده نمایید.

یبینید و سیستم شما به صورت معمشول رامهانشدازی ششد بایسشتی بشه بشایوس سیسششتم خشود
نکته :اگر شما این صفحه را نم م

یاسششتارت کششرده و یکششی از کلیشمدهای افش ،۱
بفهمانید که از طریق درایو نوری ،سیستم را رامهاندازی کند .کامپیوتر را ر م
اف  ،۲دیلیت ،اسکیپ) ۳۰یا هر کلیدی که سیستم شما را به تنظیمات بایوس ببرد (۳۱را فشششار دهیششد و تنظیمششات را بششه
نحوی تغییر دهید که کامپیوتر شما از طریق درایو نوری رامهاندازی شود.

F1, F2, Delete, Esc ۳۰

 ۳۱کلید ورود به تنظیمات بایوس در سیستممهای مختلف متفاوت است.

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

سمینت بر روی دیسک سخت
نصب لینوک م
سمینت «۳۲را انتخاب کنید و کلید ورود ۳۳را بزنید.
در اولین صفحه »اجرای لینوک م

Start Linux Mint ۳۲
 Enter ۳۳یا Return

صفحه ۱۳

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۴

بعد از کمی انتظار سیستم بایستی آماده شده باشد و شما دسکتاپ را در پیش روی خود ببینید:

حفشرده ،در حششال اجراسششت.
در این مرحله مینت هنوز بر روی کامپیوتر شما نصب نشده است و به سادگی از طریق لو م

یبینید تقریب ًا همان چیزیست که شما بعد از پایان نصب خواهید دید.
سیستمی که شما در مقابل خود م م

سمینت در این حالت به وضوح کنمدتر از زمانیست که بر روی هارد دیسک نصب شده باشششد؛ چشرا کششه سششراعت
لینوک م

نتر است.
خواندن اطلاعات در درایو نوری به مراتب از سراعت هارد دیسک پایی م

صفحه ۱۵

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

سمینت  «۳۴کلیک
یکنید آمادگی لزم را برای رفتن به مراحل نصب دارید ،بر روی »نصب لینوک م
زمانی که احساس م م

کنید.

یباشد؛
شتر نکات انتشار را نخواندمهاید و به اینترنت متصل هستید اکنون نیز زمان مناسبی برای این کار م م
اگر شما پی م

یشود کششه کششاربر نکششات انتشششار را قبشل از
به سادگی بر روی نوشتمههایی که زیر-خط دارند کلیک کنید .به شدت توصیه م م
یهششای جدیششد ،از مشششکلتی کششه ممکششن اسششت بششرای
شروع نصب بخواند چرا که در کنار کسششب اطلاعششات در مششورد ویژگ م

یگردد.
تافزارها بوجود آید مطلع م م
پیکربندی سخ م

زبان خود را انتخاب کنید و دکمه جلو ۳۵را بزنید .
۳۶

Install Linux Mint ۳۴
Forward ۳۵

 ۳۶در بررسی نسخه  ۱۳مینت که در وبسایت  LinuxReview.irنیششز موجششود اسششت مشششکلتی در مششورد محیششط فارسششی را شششاهد بششودیم لششذا بششه
یشود که در این مرحله زبان را بر روی انگلیسی قرار دهند .م.
کاربران توصیه م م

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۶

یکنید( متصششلید؛ وضششعیت اتصششال بششه
پتاپ استفاده م م
در صفحه بعدی مطمئن شوید که به منبع تغذیه نیرو )اگر از ل م

یشششود .سششپس
شبکه جهانی یا همان اینترنت و همچنین میزان فضای حداقلی برای نصب مینت نیز در این مرحله بررسی م م
بر روی دکمه ادامه کلیک کنید.

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۷

سمینت اختصاص دهیششد و یششا آن را در کنششار یششک سیسششتمماعامل
یتوانید هارد درایو را به لینوک م
در صفحه بعدی شما م م

سمینت اختصاص دهید .به موارد زیر با دقت تششوجه
یتوانید پارتیشن خاصی را به لینوک م
دیگر نصب کنید .همچنین شما م م
کنید.
•

سمینت انتخاب کنید ،کلیششه محتویششات هششارد
اگر شما گزینه اول را مبنی بر اختصاص کل هارد دیسک به لینوک م

سمینت به اعنوان تنها سیستمماعامل بر روی سیسششتم شششما نصششب خواهششد شششد
دیسک شما پاک خواهد شد و لینوک م
)خطر از دست دادن اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک(.
•

لهای دیگر نصب کنید نصاب از فضای خالی و هارد دیسک بششرای
سمینت را در کنار سیستمماعام م
اگر شما لینوک م
سمینت اسششتفاده خواهششد کششرد .در ایششن حششالت از شششما در مشورد
ایجاد یک پارتیشن مناسب جهت نصششب لینششوک م

سمینت اختصاص دهید سؤال خواهد شد .سپس نصاب این میششزان فضششا را
میزان فضایی که قصد دارید به لینوک م
یگیششرد.بعششد از نصششب ،کششامپیوتر شششما صششفحه
نهای دیگششر قششرض گرفتششه و بقیششه کارهششا را بششه اعهششده م م
از پارتیشش م

لهای نصشب ششده بشر روی
رامهاندازی را نشان خواهشد داد و ششما قشادر بشه وارد ششدن بشه هشر کشدام از سیسشتمماعام م

کامپیوتر خود خواهید بود.
•

اگر شما گزینه آخر مبنی بر تعیین پارتیشن به صورت دسششتی را انتخششاب کنیششد یششک برنششامه ویرایششش پارتیشششن در
نبندی هارد دیسک را خواهششد داد .ایششن قسششمت
مقابل شما نمایان خواهد شد و به شما کنترل کامل برای پارتیش م
یشششود .تششوجه داشششته باشششید کششه
نها و مباحث آن اشششراف کامششل دارنششد توصششیه م م
تنها برای کاربرانی که به پارتیش م

سمینت ،حداقل به یک پارتیشن  ۶گیگابایتی برای نصب نیاز دارد ۳۷و پارتیشن سواپ ۳۸هم بایسششتی ۱/۵
لینوک م
برابر مقدار حافظمهی اصلی یا رم محسوب شود.

یهای مورد نیاز را انجام دهید و به مرحله بعد قدم بگذارید.
بهای لزم به همراه پیکربند م
انتخا م

یشود .م.
ن حداقل  ۶گیگابایتی بایستی به اعنوان پارتیشن ریشه انتخاب شود .پارتیشن ریشه با اعلمت  /مشخص م م
 ۳۷این پارتیش  ِ
Swap ۳۸

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۸

یشششود .زمششانی کششه آمششادمه بودیششد بششر روی »اکنششون نصششب را شششروع کششن«
در صفحه بعدی از شما درخواست تأیید م م

۳۹

کلیک کنید.

یپرسد.
یشود و نصاب از شما سؤالت دیگر را م م
سزمینه آغاز م م
در این مرحله نصب در پ م

تتان انتخاب کنید .هششدف ایششن مرحلششه
کترین شهر به محل سکون م
مکان خود را از روی نقشه با کلیک بر روی نزدی م
یشود و با کلیک بر روی
ن حال حاضر به درستی نما ش داده م م
مشخص کردن منطقه زمانی شماست .مطمئن شوید که زما  ِ

ادامه به پله بعدی بروید.

یتواند کارکرد درستی نسبت به تنظیم زمان تابستان/زمسششتان داشششته باشششد بنششابراین ممکششن
نکته :برخی اوقات نصاب نم م
است با انتخاب شهر مورد نظر خود ،اختلف یک سااعتمهای را مشاهده کنید؛ همچنین ممکن است که به درسششتی زمششان
یاسششتارت ،زمششان در
را تنظیم کند .به راحتی این مشکل را در اینجا نادیده بگیریششد و بششه یششاد داشششته باشششید کششه بعششد از ر م

سیستم نصب شده به درستی نمایش داده خواهد شد.

Install now ۳۹

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۱۹

طرح صفحمهکلید را انتخاب کنید .اگر از نوع طرح صفحمهکلید خود اطلاعی ندارید از فیلد زیرین برای تست صحت

یشششود .برخششی از
یدهید همان کلیدیست که در فیلد چاپ م م
اعملکرد آن استفاده کنید .مطمئن شوید که کلیدی که فشار م م
یها متفاوتنششد ،بنششابراین مطمئششن شششوید کششه طششرح
تگششذار م
تهششای مربششوط بششه لهجششه ،ااعششداد و اعلم م
حهششا تنهششا در اعلم م
طر م

یکنید.
صفحمهکلید درستی را انتخاب م م

زمانی که مطمئن شدید ،به مرحله بعد بروید.

سمینت اسشتفاده کنیشد ششما
اسم حقیقی خود و نام کاربری و کلمه اعبور را وارد کنید .هر بشار کشه بخواهیشد از لینشوک م

یتوانید کاربران بیشتری را
سمینت نصب شد شما م م
بایستی از این نام کاربری و کلمه اعبور استفاده کنید .زمانی که لینوک م

به منظور استفاده از رایانه اضافه کنید.

همچنین به رایانه یک نام اختصاص دهید .این اسم به اعنوان نام رایانه شما در شبکه یا جاهای مختلف سیستم مششورد

یگیرد .اگر شما تاکنون اسمی برای کامپیوتر خود انتخاب نکردمهاید اکنون زمششان آن رسششیده کششه بششرای ایششن
استفاده قرار م م

یکننششد.
لهایا سیارمهها را برای رایانمههای خششود در شبکمههایشششان انتخششاب م م
ل نام گ م
طفل معصوم نامی برگزینید .مردم معمو ب ً

یپسششندید را
یگردد که چه نششامی انتخششاب کنیششد؛ امششا بششه یششاد داشششته باشششید کششه اسششمی کششه م م
این موضوع نهایت ًا به شما باز م م
یآورید.
انتخاب کنید و مطمئن شوید این اسم را به راحتی به خاطر م م
نکته :شما اجازه استفاده از حروف بزرگ ،فاصلمهها و کاراکترهای خاص در ناممکاربری یا نام کامپیوتر را ندارید.
یتوانید صششفحه ورود را بششا انتخششاب ورود خودکش ار
یکنید ،م م
اگر شما تنها کاربری هستید که از این رایانه استفاده م م
Log in automatically ۴۰

۴۰

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۲۰

دور بزنید.۴۱

وقتی کارتان تمام شد دکمه ورود به مرحله بعد را بزنید.

لهایی که بر روی رایانه شما نصب شششده اسششت را شناسششایی خواهششد کششرد و از شششما در
ل بقیه سیستمماعام م
نصاب احتما ب ً

یدهششد
ل این کار بششه شششما اجششازه م م
سمینت سؤال خواهد پرسید .معمو ب ً
مورد مهاجرت برخی اطلاعات شخصی شما به لینوک م
لهای نصششب شششده بششر روی
یها و بقیه اطلاعات شخصی موجود در سایر سیسششتمماعام م
سها ،اعلقمهمند م
کها ،تما م
کمار م
که بو م

سمینت انتقال دهید.
هارد دیسک را به لینوک م

زمانی که آماده شدید جلو را برای ادامه بزنید.

یشوید و نیازی به ورود نام کاربری و کلمه اعبور نخواهید داشششت.
یکنید ،مستقیم به دسکتاپ وارد م م
 ۴۱با این کار هر بار که سیستم را روشن م م
م.

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۲۱

نصب ،زمانی بین  ۱۰تا  ۱۵دقیقه به طول خواهد انجامید.
نکار لزم است که رایانه شما به اینترنت متصل
نکته :نصاب ،بستمههای زبانی را از اینترنت دانلود خواهد کرد .برای ای م

نتان را بعد از نصب و وارد شششدن بششه
یتوانید پشتیبانی از زبا م
باشد در غیر این صورت از این مرحله پر ش کنید زیرا شما م م
سیستم نصب شده نیز اضافه کنید.
یاسششتارت کن «۴۲کلیششک کنیششد ،در اینجششا از حششالت زنششده خششارج
زمانی که نصب به پایان رسششید بششر روی »اکنششون ر م
خواهید شد.

حفشرده درخواست شد ،اینکار را انجام داده و کلید اینتر را بزنید.
زمانی که از شما برای خارج شدن لو م

سمینت را رامهاندازی کند.
اکنون کامپیوتر شما آماده است که لینوک م

Restart Now ۴۲

سمینت
فصل دوم :نصب لینوک م

صفحه ۲۲

ترتیب رامهاندازی )بوت(
بعد از رامهاندازی مجدد ،اگر شما بیشتر از یک سیستمماعامل داشته باشید بایستی منوی بوت را ببینید.
یخواهششد ناممکششاربری و کلمششه اعبششور را وارد
سمینت بارگذاری شد ،بایستی یک صفحه که از شما م م
بعد از اینکه لینوک م

یشود .کلمه اعبششوری کششه
یام «۴۴خوانده م م
ل »اممد م
یام «۴۳نام دارد و معمو ب ً
کنید مشاهده کنید .این صفحه »مدیر ورود اممد م
در حین نصب انتخاب نمودمهاید را وارد کنید.

نکته :به صورت معمول پسورد کاربر ریشه با پسورد کاربری که در حین نصب اضافه کردید یکسان است .اگر شما در
نشان نباشید.
یدانید نگرا م
مورد این چیزها نم م

MDM Login Manager ۴۳
MDM ۴۴

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۲۳

فصل سمّوم
سمینت
معرفی دسکتاپ لینوک م
یباشند تمرک ز و همچنیشن اطلاعشاتی در
سمینت م م
یها و ابزارهایی که مخصوص لینوک م
در این قسمت بر روی تکنولوژ م
ت وجود دارند را ارائه خواهیم کرد.
شفرض در نسخه یِمْی ْ
یهایی که به صورت پی م
مورد برخی از ابزارها و تکنولوژ م

دسکتاپ یِمْی ْ
ت
یگیششرد :پنششل،
دسکتاپ ،یک جزمء از سیستمماعامل است که مسئولیت ظاهر کردن اعناصر را بر روی خششود ش براعهششده م م

سزمینه ،مرکز کنترل ،منوها و غیره.
تصویر پ م

یباشد.
یکند که در کنار شهودی بودن بسیار قدرتمند نیز م م
ت استفاده م م
ت از دسکتاپ یِمْی ْ
سمینت نسخه یِمْی ْ
لینوک م

صفحه ۲۴

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

تنظیمات دسکتاپ
یدهششد کششه بششه
یشششود و بششه شششما اجششازه م م
سمینت توسششعه داده م م
»تنظیمات دسکتاپ « ۱ابزاریست که مخصوص لینوک م
ت خود را پیکربندی کنید.
سراعت چهره دسکتاپ یِمْی ْ

توسط کلیک بر روی »منوی اصلی) «۲در گوشه سمت چپ-پایین صفحه( و »انتخششاب ترجیحششات «۳و کلیششک بششر

روی »تنظیمات دسکتاپ« آن را اجرا کنید.

ب « کششه توسششط سششوزه توسششعه پیششدا
سشْبَل ْ
یشود .این منششو در آغششاز از منششوی »سِا ْ
مینت با یک منوی منحصر به فرد ارائه م م
۴

یکرد الهام گرفته بود اما در بسیاری از جهات با آن متفاوت بود.
م م

ت را جششایگزین منششوی اصششلی
یتوانید منوی یِمْی ْ
یشود .شما م م
ت نیز ارائه م م
شفرض یِمْی ْ
سمینت همچنین با منوی پی م
لینوک م

سمینت بسششیار بششا چیزهششایی کشه
کنید که در ادامه در مورد نحوه انجام اینکار خواهیم گفت .با وجشود اینکششه منششوی لینششوک م
ل اعاشق این منو خواهید شد.
ل دیدمهاید متفاوت است اما احتما ب ً
شاید قب ب ً

شتششان کلیششک کنیششد یششا کلیششمدهای ترکیششبی
بششرای بششاز کششردن آن بششر روی منششو در گوشششه پششایین-چششپ صششفحآ ٔمه نمای م

کنترل+سوپرشال ۵را فشار دهید.

۱

Desktop Settings

۲

Menu

۳

Preferences

۴

Slab

۵

) Ctrl+SUPER_Lکلید سوپرشال همان کلید سمت چپ با لوگوی ویندوز بر روی کیبورد شماست(

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۲۵

درباره منو بدانید!
ناها«۶
منوی »مکا ه

نهشا« هسشتید کشه  ۵دکمشه در زیششر خشود دارد .ایشن دکممههشا
پ منو ،شما شاهد قسمتی بشه اسشم »مکا م
در گوشه بال-چ  ِ

یکند.
ت را برای شما فراهم م م
تهای مهم دسکتاپ یِمْی ْ
دسترسی سریع به قسم م

۶

Places

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۲۶

نهای موجششود
یکند که در آن دسترسی آسان به پارتیش م
نها« شما را به قسمتی هدایت م م
دکمه »کامپیوتر« در زیر »مکا م

نهای شششما در حششال حاضششر متصششل )سششوار( شششده باشششند و
و حجممهای ذخیرمهسازی سیستم فراهم شده است .اگششر پارتیشش م
تنظیمات دسکتاپ در حالت نمایش »حجممهای متصل « ۷قرار داشته باشد شششما نیششازی بششه رفتششن بششه ایششن مکششان نخواهیششد

نهای متصششل را بششر روی دسششکتاپ
داشت؛ چرا که با توجه به گزینمههای تنظیمات دسکتاپ ،بایسششتی قششادر باشششید پارتیشش م
پتان جا اشغال کنند و گزینه مربوط بششه آن
نهای متصل بر روی دسکتا م
یخواهید که پارتیش م
خود مشاهده کنید .اما اگر نم م

یخواهید پارتیشنی که هنوز متصل نشده را با کلیششک بششر روی آن متصششل
در تنظیمات دسکتاپ را غیرفعال کردمهاید و یا م م
کنید این مکان )کامپیوتر( بسیار مفید واقع خواهد شد.

۷

Mounted Volumes

صفحه ۲۷

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

نها )منوی اصلی( شما خانه ۸را مشاهده خواهید نمود کشه ششاید در بیشن سشایر اجشزای منشوی
در زیر کامپیوتر در مکا م

نهششای واقششع
یکردمهاید شاید به استفاده از آیک م
ت استفاده م م
ل از یِمْی ْ
ن دکممهها باشد .اگر شما قب ب ً
اصلی ،یکی از پر استفادمهتری  ِ
ل مششخص نیسشت )بششه اعلششت
بر روی دسکتاپ اعادت کردمه باشید .زمانی که پنجرمهها باز هستند و یا دسششکتاپ شششما کششام ب ً
یتواند برای رسشیدن بشه مسششیر خشانگی بسشیار
گها و پنجرمههای دیگر بر روی آن( این قسمت در منوی اصلی م م
وجود دیالو م

مفید واقع شود.
•

یشود.
فولدر خانگی مسیری است که تمامی اطلاعات شخصی شما در آنجا ذخیره م م

•

فولدر دسکتاپ پوشمهایست که هر آنچه بر روی دسکتاپ شما اعیان است را در خود جای داده .در نتیجه با قششرار
یتوانید بششا کشششیدن و رهششا
یشود .همین کار را م م
دادن یک فایل در این پوشه ،آن فایل بر روی دسکتاپ نمایان م م

کردن فایل بر روی دسکتاپ انجام دهید.
•

پهشای
کگرو م
نهشا و ور م
سهای اششتراک گذاششته ششده ،دامی م
مکان »شبکه « ۹بشه سشادگی بقیآ ٔمه کامپیوتمرهشا ،سشروی م

•

یگیرد.
لهای شما بعد از »انتقال به سطل زباله« در آن قرار م م
»سطل زباله « ۱۰جاییست که فای م

یدهد.
موجود در شبکه شما را نمایش م م

یتوانید گزینه »انتقال بششه سششطل زبششاله « یششا »حششذف « را انتخششاب
یکنید م م
زمانی که بر روی فایلی راست کلیک م م
۱۱

۸

Home

۹

Network

Trash ۱۰
Move to Trash ۱۱
Delete ۱۲

۱۲

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۲۸

کنید .اگر شما »حذف« را انتخاب کنیششد فایششل شششما بشه صشورت دائمششی پششاک خواهششد ششد و بشه صشورت اعشادی قشادر بشه

یشششوند کششه از
لها بششه سششطل زبششاله منتقششل م م
برگرداندن آن نخواهید بود .اما اگر »انتقال به سطل زباله« را انتخاب کنید فای م
نهای دیگر یشا مکشان قبلشی خشود
ل را به مکا م
یتوانید یک یا چند فای م
نجا شما م م
یباشد .از آ م
طریق منوی اصلی در دسترس م م

فشان کنید .همچنین گزینه »خششالی کششردن سششطل ذبششاله «۱۳همششه آیتممهششای
جابجا و یا به صورت کامل و برای همیشه حذ م
یکند.
داخل آن را برای همیشه حذف م م
منوی »سیستم«۱۴

در اینجا مکانی به اسم »سیستم« وجود دارد که در گوشه چپ-پایین منوی اصلی واقع شده اسششت .شششما  ۶دکمششه را
یدهد.
تهای سیستم را م م
در آن خواهید دید که به شما اجازه دسترسی سریع به قابلی م

یکنششد .نصششب نرممافزارهششای مختلششف در
سمینت را اجششرا م م
دکمششه »مششدیر نرممافششزار « ۱۵برنششامه مششدیر نرممافششزاری لینششوک م

یشود ،در ادامه در مورد آن بیشتر صحبت خشواهیم کششرد .اجششازه دهیششد بششه سششراغ
سمینت از طریق این برنامه توصیه م م
لینوک م
Empty Trash ۱۳
System ۱۴

Software Manager ۱۵

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۲۹

بقیه گزینمهها برویم.

یست کششه بششر روی
یکند .هدف این برنامه مدیریت بستمههای م
دکمه مدیر بسته ۱۶ابزاری به اسم »سیناپتیک «۱۷را اجرا م م

یباشد .اگر درست متوجه منظور ما نشدید نگران نباشید چرا که در
سیستم شما نصب شده و همچنین در مخازن موجود م م
یکنند با جزییات بیشتری بحث خواهیم کرد.
ادامه ،ما در مورد بستمهها و اینکه چگونه کار م م

Package Manager Bottom ۱۶
Synaptic ۱۷

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۳۰

یکند .این ابزار به شما اجازه پیکربندی تمامی مشخصات بصری و
ت را اجرا م م
دکمه »مرکز کنترل « ۱۸مرکز کنترل یِمْی ْ

یدهد .ما در ادامه بششه هشر آیتششم موجششود در مرکشز کنششترل
تهای اعمومی کامپیوتر را م م
ت ،به اعلوه قسم م
ظاهری دسکتاپ یِمْی ْ
سرک خواهیم کشید.

Control Center ۱۸

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۳۱

یکند که به شما اجازه وارد کردن دستورات ،به صورت مسششتقیم
دکمه »ترمینال « ۱۹برناممهای به اسم ترمینال را اجرا م م
یکردید شاید فکر کنید که ترمینال چیششز اعقششب
یدهد .اگر شما از مایکروسافت ویندوز استفاده م م
از طریق صفحمهکلید را م م

شتششر از »داس پشرومت «۲۰نیسششت و در
افتاده و از دور خارج شدمهای باید باشد؛ چرا که خشط فرمششان در وینشدوز چیشزی بی م
منوی ابزارها مخفی شده است .یکی از مواردی که در سیستممهای لینششوکس بششا سیسششتممهای وینششدوز متفششاوت اسششت همیششن

ترمینال است .ترمینال در لینوکس بسیار مهم است و اغلب برای کنترل مستقیم کامپیوتر یک شخص مششورد اسششتفاده قششرار
یگیرد .ما قبول داریم که ترمینال در لینوکس مینت ،یک ابزار گرافیکی و بصششری نیسششت امششا کسششب دانششش در مششورد آن
م م

ارز ش بالیی دارد؛ چرا که بسیار قدرتمند است و یادگیری آن هم زیاد سخت نیست.

یکنید ،از مجرای ترمینششال
در اصل باید بدانید که هر دستوری که شما با استفاده از محیط دسکتاپ گرافیکی اجرا م م

یکنیششد دمرواقششع یششک دسششتور متنششی را از
یش ود .زمانی که بر روی یک آیکن در منوی اصلی کلیک م م
یکند و اجرا م م
اعبور م م
یکنید .به اعنوان یک تمرین اعملششی ،منششوی اصششلی را بششاز کنیشد ،از قسششمت »ظششاهر و حسش «۲۱در مرکشز
ت وارد م م
طریق میِْی ْ

نها را برگزینید .بر روی دکمه جزئیات ۲۲آن ابزار
کنترل )بال را ببینید( بر روی هر برنامه دلخواه حرکت کنید و یکی از آ م
یکنید
یبینید که سیستم شما زمانی که آن ابزار را از منوی اصلی اجرا م م
کلیک کنید؛ شما در فیلد کامند ،دستور متنی را م م

یفهمیشد.
یکنید و در بسیاری از مواقع ایشن موضشوع را نم م
یگیرد .به اعبارت دیگر شما همیشه از ترمینال استفاده م م
به کار م م
یهشای
ت بشا اسشتفاده از ویژگ م
تمام تفاوت کار در این است که به جای اینکه ششما دسششتورات را تشایپ کنیشد دسشکتاپ یِمْیش ْ

یدهد )که این کار برای بسیاری خوشایند اسشت چشرا کشه ششاید تمایششل بششه از بشر
بصری خود این کار را برای شما انجام م م
کردن صدها دستور نداشته باشند(.
Terminal ۱۹

DOS prompt ۲۰
Look and Feel ۲۱

Right click > Properties ۲۲

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۳۲

یشود از ترمینال به صورت مستقیم استفاده کنید .ممکششن اسششت
یگیرید که بااعث م م
دیر یا زود شما در موقعیتی قرار م م

برناممهای رابط گرافیکی نداشته باشد و شما مجبور به استفاده از آن از طریق خط فرمان باشششید یششا انجششام کششاری را توسششط
خط فرمان بهتر بدانید .بله درست است؛ شاید انجام کاری از طریق یک تک فرمان به صششرفمهتر از اجششرای چنششدین پنجششره
متفاوت باشد .هر چقدر بیشتر از آن استفاده کنید بیشششتر دوسششتش خواهیشد داششت .بشه یشاد بیاوریششد زمششانیکه کششودک بشود

ینمایششد؟ ترمینششال نیششز
نها بششرای شششما نششاممکن م م
چطور بعضی از چیزهای خاص را دوست نداشتید و اکنون زندگی بدون آ م

ینظیششر کنششترل
یکی از این چیزهاست .در چند هفته ابتدایی ،شما به صورت کامل معتششاد آن خواهیششد شششد .شششما احسششاس ب م
نهایی هم خواهد بود که اصل به سراغش نروید ولی به هر حال
کامل کامپیوتر خود را با ترمینال خواهید داشت .البته زما م

طهشای گرافیکشی همسشان خشود اسشت .در ضشمن
ستر و سشادمهتر از راب م
قتشر ،سشلی م
ترمینال در برخی از زمینمههشا سشریمعتر ،دقی م
یکند که با یک حرفمهای طرف است!۲۳
هرکسی شما را در حال کار با ترمینال ببینید فکر م م

یدهد.
یکند که به شما اجازه خروج یا تعویض کاربر را م م
دکمه »خروج از سیستم « ۲۴یک دیالوگ را اجرا م م

یدهد:
یکند که به شما اجازه انجام یکی از کارهای زیر را م م
دکمه »ترک کردن « ۲۵دیالوگی را اجرا م م

سمینت قابل انجششام اسششت
طهای گرافیکی در لینوک م
 ۲۳لزم به ذکر است که تقریب ًا تمامی وظایفی که کاربر از سیستم خود انتظار دارد توسط راب م
یسششت کششه لینشوکس بشدون اسشتفاده
چگاه نیاز به اجرای ترمینال برای انجششام کششاری نداششته باشششید .ترمینششال یششک وسشیله جادوی م
و شاید شما هی م

نتر است .م.
مستقیم کاربر از آن هم جریان دارد ولی به یاد داشته باشید که با آن شیری م
Logout ۲۴
Quit ۲۵

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م
•

صفحه ۳۳

یکند و کامپیوتر شما تا زمانی که دکممهای را فشار دهیششد بششه
ت شما را در حافظه اصلی ذخیره م م
»تعلیق ،« ۲۶نشس  ِ
یرود.
خواب م م

•

یکنششد و کششامپیوتر را بششه صشورت کامششل خششامو ش
»خواب زمستانی « نشست شششما را در هششارد دیسششک ذخیششره م م

•

یکند.
یاستارت و یا دوباره رامهاندازی م م
»شروع مجدد « کامپیوتر شما را ر م

•

یکند.
»بستن«۲۹کامپیوتر شما را خامو ش م م

۲۷

یکند.
م م

۲۸

ت  +ال ۳۰صفحه را قفل کنید.
یتوانید با فشار دادن دکممههای کنترل  +آتْل ْ
نکته :همچنین شما م م

منوی ابزاراها

۳۱

شفششرض بششر روی
سمینت حششاوی  ۳گیگابششایت اطلاعششات اسششت .ابزارهششایی کششه بششه صششورت پی م
لششوح فشششرده لینششوک م

یباشند.
شفرض انتخابی م م
سمینت نصب شدمهاند قسمتی از نرممافزارهای پی م
لینوک م

سمینت راحششتی اسششتفاده و کششارکرد بششدون دغششدغه بششوده اسششت ،مجمششواعمهای از
نجششا کششه یکششی از اهششداف لینششوک م
از آ م
۳۲

شفرض در آن قرار دارند.
نرممافزارها برای انجام وظایف مهم و معمول سیستمی ،به صورت پی م

یتوانید همه ابزارهای نصششب شششده را ببینیششد .ایششن برناممههششا در دسششتمههایی مشششخص
در قسمت سمت راست منو شما م م

یشود.
یشود که همانگونه که حدس هم زدید شامل تمام ابزارهای نصب شده م م
چیده شدمهاند .اولین دسته »همه« نامیده م م

سمینت مششورد
دو دسته آخر »ترجیحات« و »مدیریت« ابزارها و برناممههایی را که بششرای پکیبرنششدی و مششدیریت لینششوک م

یگیرند را در بر دارنشد .در ادامشه ،مشا بشر روی ایشن برناممههشای کشاربردی )جشایی کشه در مرک ز کنشترل بشه آن
استفاده قرار م م
یرسیم( ریز خواهیم شد.
م م

یشود که شما به صششورت روزانششه و بیشششتر از سششایر برناممههششا
 ۵دسته دیگری که در میانه قرار دارد ،شامل برناممههایی م م

مورد استفاده قرار دادمهاید .اگر برنامه جدید که در این دستمهها نگنجد نصب کنید دسته جدید تشکیل خواهد شد.

Suspend ۲۶
Hibernate ۲۷
Restart ۲۸

Shut Down ۲۹

Ctrl + Alt + L ۳۰
Applications ۳۱

Work out of the box ۳۲

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۳۴

یکنید:
در »ابزارهای دم دستی «۳۳شما ابزارهای زیر را پیدا م م
نام

توضیح
یک ماشین حساب

Calculator

یچسباند
یکند و م م
ابزاری که کاراکترهای ویژه را به راحتی کپی م م
یدهد
ابزاری که به شما میزان فضای استفاده شده در هارد درایو را نشان م م

Character Map
Disk Usage Analyzer

یدهد
لها را م م
ابزاری که به شما اجازه جستجو در بین فای م

Search for files...

یتوانیششد بششا اسششتفاده از کلیششد »چششاپ
تها .شششما همچنیششن م م
نشا م
ابزاری برای گرفتن اسکری م

Take Screenshot

صفحه « ۳۴بششر روی صششفحمهکلید خششود از کششل صششفحه دسششکتاپ و بششا اسششتفاده از کلیشمدهای
ت «۳۵از پنجره جاری اعکس بگیرید
ترکیبی »چاپ صفحه  +آتْل ْ

ترمینال

Terminal

برای پیکربندی زمان و تاریخ

Time and Date

یک ویرایشگر متن

Pluma

برناممهای برای یادداشت برداری

Tomboy Notes

در دسته »گرافیک «۳۶نرممافزارهای زیر قرار دارند:
نام

توضیح
یدهششد.
یک برنامه که به شما اجازه دستکاری ،تبدیل کردن و یا حتی ساخت تصششاویر را م م

GIMP Image Editor

بهترین جاگزین فتوشاپ برای لینوکس.
قسمتی از مجمواعه لیبره آفیس

۳۷

ابزاری برای گرفتن تصاویر از اسکنر یا پویشگر
ابزاری برای مدیریت تصاویر شما

Accessories ۳۳
Print Scrn ۳۴

Print Scrn + Alt ۳۵
Graphics ۳۶

LibreOffice suite ۳۷

LibreOffice Draw
Simple Scan
GThumb

سمینت
فصل سوم :معرفی دسکتاپ لینوک م

صفحه ۳۵

یتوانید برناممههای زیر را پیدا کنید:
در دسته »اینترنت« شما م م
توضیح
یک مرورگر وب
یک ابزار دم دستی برای اشتراک گذاری فایل
یک کلینت ایمیل
سها(۳۸
یک پیغاممرسان اینترنتی )سازگار با بسیاری از سروی م
کلینت تورنت
یآمرسی .این برنامه بششه صششورت خودکشار بششرای اتصششال بششه اتششاق
یک برنامه برای گفتگوی آ م

نام
Firefox
Giver
Thunderbird
Pidgin
Transmission
Xchat

یخواهیششد بششا سششایر کششاربران صششحبت
سمینت پیکربندی شده اسششت )اگششر م م
گفتگوی لینوک م

شفرضش بسیار کاربردیست(
کنید این برنامه و کانال پی م
در دسته »اداری «۳۹برناممههای زیر را خواهید یافت:
توضیح

یک فرهنگ لغت )اتصال اینترنت برای کار کردن این برنامه لزم است(
یک برنامه پایگاه داده )جایگزین مایکروسافت اکسس(

نام
Dictionary
LibreOffice Base

یک ابزار ارائه جهت ساخت اسلیمدها )جایگزین مایکروسافت پششاور پششوینت و سششازگار بششا LibreOffice Impress
یتی(۴۰
یپ م
فرمت پ م
یشششک برنشششامه صشششفحه گسشششترده )جشششایگزین مایکروسشششافت اکسشششل و سشششازگار بشششا فرمشششت

LibreOffice Calc

لاس(۴۱
سا م
ایک م

یاموسی(۴۲
یک پردازشگر کلمه )جایگزین مایکروسافت ورد و سازگار با فرمت داک یا د م

LibreOffice Writer

AIM, Bonjour,Gadu-Gadu, Google-Talk, GroupWise, ICQ, IRC, MSN,MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, ۳۸
 XMPP, Yahooو Zephyr

Office ۳۹
PPT ۴۰
XLS ۴۱

DOC ۴۲
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در »صدا و ویدیو «۴۳برناممههای زیر را مشاهده خواهید کرد:
توضیح
حهششای فشششرده صششوتی از
یتوانششد لو م
حفشششرده .براسششرو همچنیششن م م
یششک برنششاه بششرای رایششت لو م

نام
Brasero

لهای چند رسانمهای بسازد
فای م
لهششای صششوتی و تصششویری
لهششای چنششد رسششانمهای کششه بششا بیشششتر فای م
یششک برنششامه پخششش فای م

Movie Player

همخوانی دارد )جایگزین ویندوز مدیا پلیر در مایکروسافت ویندوز(

کهششای جششاری از اینششترنت و
یششک برنششامه مششدیریت موزیششک کششه رادیوهششای برخششط ،موزی م

Banshee

لهششای موزیششک
یکند .همچنیششن فای م
سهای مختلف را پخش م م
کهای برخط از سروی م
موزی م

تها،
یتونز( .همچنین بنشی توانایی مدیریت پادکسشش م
یکند )جایگزین آ م
شما را جممعبندی م م
یهای صوتی را داراست.
ید م
پکردن س م
کپلیمرهای همراه و ری م
موزی م
یک برنامه برای ضبط صدا
لهشای ویشدیویی
لهششای ویشدیویی کشه قشادر بشه پخشش بسششیاری از فای م
یک پخشش کننششده فای م

Sound Recorder
VLC

موجود بر روی وب نیز هست
فیلد »جستجو«۴۴

یخواهید که سریمعتر به برنامه مورد نظر برسید ،شاید بششد نباشششد از
یتوانید برنامه خاصی را پیدا کنید و یا م م
اگر شما نم م

فیلد جستجو استفاده کنید .بر روی منوی اصلی کلیک کرده و ششروع بششه تششایپ نششام برنششامه یششا توضششیحاتش کنیششد .برنششامه
خود ش را به شما نشان خواهد داد.

ینویسید همخششوانی دارنششد در منششو
نهایی که با آنچه م م
در حالی که شما مشغول تایپ نام یا توضیحات برناممه هستید ،آ م

یشوند.
ظاهر م م

یکنششد .بششه اعنششوان مثششال شششما اعبششارت
اگر نتایج جستجو چیزی نشان نداد ،منو به شما تعدادی پیشنهاد مرتبششط ارائششه م م

اوپرا

۴۵

یکنید در حالی که این مرورگر بر روی سیستم شما نصب نیست؛ در نتیجه منو یک دکمه برای نصب آن
را تایپ م م

به شما نشان خواهد داد.

برناممههای مورد علهقه خود را مشخص کنید
نها را سریمعتر از بقیششه
یدهید و دنبال راهی هستید که آ م
شما تعدادی از برناممهها را بیش از سایرین مورد استفاده قرار م م

اجرا کنید.

نها را در یک منوی ویژه جهت دسترسششی
یدهد تا آ م
منو به شما امکان مشخص کردن برناممههای »مورد اعلقه « ۴۶را م م

سریمعتر قرار دهید.

Sound & Video ۴۳
Search ۴۴
Opera ۴۵

Favorites ۴۶
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یها نشان بششده «۴۷را انتخششاب کنیششد .همچنیششن
بر روی برنامه انتخابی خود راست کلیک کنید و گزینه »در اعلقمهمند م

یها واقع در گوشه بال-راسششت اینکششار را
یتوانید با استفادمه از کشیدن و رها کردن برناممهها بر روی دکمه اعلقمهمند م
شما م م
انجام دهید.

ت منوی اصلی کلیک کنید ،اکنون شششما بایسششتی برناممههششای مششورد اعلقششه
یها« در بال-راس  ِ
بر روی دکمه »اعلقمهمند م

خود را ببینید ) باز بر روی همان دکمه کلیک کنید تا به لیست کامل برناممهها بازگردید(.

نهششا
یتوانید با کشیدن و رها کردن برناممهها جاهششای آ م
یهای منوی اصلی فعال است شما م م
یکه قسمت اعلقمهمند م
زمان م

نهششا فضشای خشالی و جداکننششده قششرار دهیششد و یششا آیتممهششای آن )شششامل فضشماها و
را مرتب کنیششد و بششا راسششت کلیششک بیششن آ م

جداکنندمهها( را از منو حذف کنید.

میانبمرهای شخصی خود را بسازید
یتوانید بر روی پنل یا دسکتاپ خود بششا اسششتفاده از میانبرهششا
 شتان نیامد م م
اگر شما از ایده برناممههای مورد اعلقه خو م

نتیجه مشابهی را بگیرید )به اعبارت دیگر دسترسی سریع به ابزارهای شما توسط میانبمرها( .بششه سششادگی ابزارهششای انتخششابی
خود را از منوی اصلی به طرف دسکتاپ یا پنل مورد نظر بکشید و رها کنید .میانبر شما ساخته شد.

اجرای خودکار برناممهها بعد از ورود
یتوانید با راست کلیک کردن بر روی هشر برنشاممهای در منشو ،و انتخشاب »اجشرا در زمشان ورود «۴۸آن را بشه صشورت
م م
یتوانید استفاده
یشوید اجرا کنید .برای غیرفعال کردن این حالت هم از همین رو ش م م
خودکار در هر بار که وارد سیستم م م

کنید.

Show in my favorites ۴۷
Launch when I log in ۴۸
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عوض کردن ظاهر منو
یتوانید به طرق مختلف ظاهر منو را اعوض کنید .بر روی خشود منششو راسشت کلیششک کنیشد و »ترجیحششات «۴۹را
شما م م

انتخاب کنید.

یتوانیششد هششر جلششومهای از منششوی مینششت را تغییششر دهیششد .بسششیاری از
ی ظاهر منششو اینجاسششت ،شششما تقریبش ًا م م
ابزار پیکربند م

یگذارند و به محض ااعمال تغییرات قابل مشاهدمهاند؛ اما برخی از تغییرات نیششاز بششه
تنظیمات همان وقت اثر خودشان را م م
نها  «۵۰انجام
یتواند با راست کلیک بر روی منو و انتخاب گزینه »بارگزاری مجدد پلگی م
یاستارت منو دارند )اینکار م م
ر م

شود(.

Preferences ۴۹

Reload Plugins ۵۰
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ن ا ِ اسناد اخیر
فعال کردن پلگی م
یکننششد(.
گتششر م م
شفرض فعال نیست )بیشتر به این دلیل که منششو را بزر م
منو دارای یک پلگین است که به صورت پی م

یدهد .برای فعال کردن این پلگین ترجیحششات منششو را بششاز کنیششد و
این پلگین ده سندی که اخیر ًا باز شدمهاند را نمایش م م
»نمایش اسناد اخیر «۵۱را انتخاب کنید.

شفرض
بازگرداندن تنظیمات پی م
شفرض بازگردید بر روی دکمه منو واقع در پنل راست کلیک کنیششد و »حششذف از
یخواهید به تنظیمات پی م
اگر شما م م
پنل « ۵۲را انتخاب کنید سپس ترمینال را بار کرده و دستور زیر را صادر کنید:
mintmenu clean
سپس بر روی قسمتی خالی روی پنل راسششت کلیششک کنیششد و »اضششافه کششردن بششه پنل «۵۳را انتخششاب کنیششد .در نهششایت
»منوی مینت «۵۴را از لیست برگزینید.

جایگزینی منو با منوی یِمْی ْ
ت
ت استفاده
شفرض یِمْی ْ
یتوانید از منوی پی م
یهای آن نظرتان را جلب نکرد ،م م
 شتان نیامد و ویژگ م
اگر شما از این منو خو م
کنید .بدین منظور مراحل زیر را انجام دهید:

بر روی منوی اصلی واقع در پنل راست کلیک کنید و »حذف از پنل« را انتخاب کنید.
بر روی قسمت خالی روی پنل راست کلیک کنید و گزینه »اضافه کردن به پنل« را انتخاب کنید

ت را
شفشرض یِمْیش ْ
یخواهیشد »منشوی اصشلی «۵۵را انتخشاب کنیشد و یشا اگشر منشوی پی م
ت را م م
سپس اگر منشوی سشاده یِمْیش ْ
یخواهید »منو بار ،«۵۶و اگر نظرتان اعوض شد و منوی مینت را برگزیدید »مینت منو« را انتخاب کنید.
م م

Show Recent Documents ۵۱
Remove from Panel ۵۲
Add to Panel ۵۳
mintMenu ۵۴

Main Menu ۵۵
Menu Bar ۵۶
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فصل چهارم
مافزاری
مدیریت نر م
سمینت
مدیریت بسته در لینوک م
ل با مفهوم سششازماندهی نرممافزارهششا در »بسششتمهها«۱
اگر برای بار اول است که لینوکس نصب کردمهاید ،پس شما احتما ب ً

نهششا
ناآشنایید .شما به زودی با مدیریت بسته و مزایای قابل تقدیر آن در خصشوص امنیشت و کنششترل و سشادگی اسششتفاده از آ م
آشنا خواهید شد.

تافزارهای
 شمششان را بششرای شناسششایی بهششتر و حششداکثری سششخ م
لزم است بدانید که ما )توسعمهدهندگان مینت( تمام تل م

یکنیم تا رایانه ششما بششدون نیشاز بششه کارهشای اضششافی آمشاده
نها م م
شما و نیز نصب رامهاندازهای لزم جهت استفاده بهتر از آ م

یکنیم تا مجمواعمهای غنی از نرممافزارهای مختلف را برای شما فراهم کنیم تشا ششما را از
استفاده شود .همچنین ما تل ش م م
تهای مختلشف رهشایی دهیشم .ششاید متشوجه ششده باششید کشه
بسشای م
شر جستجو در بیشن برناممههشای تشرد پشارتی ۲بشر روی و م

یآمرسششی،
یسِام ۳و آ م
تهششای آ م
سمینت با خود مجمواعه کامل اداری ،برنامه ویرایش حرفمهای و با کیفیت تصاویر ،کلین م
لینوک م
لهای چند رسانمهای را به همراه دارد که تا حد ممکششن شششما را از کمبششود
حفشرده و چندین پخش کننده فای م
برنامه رایت لو م

نهششا همششان
یدارد .نگششران نباشششید! راحششت باشششید! شییما چیییزی را ندزدیدمهاییید! ای م
برناممههششای مختلششف در امششان نگششاه م م
نها استفادمه کنید .البته اگر چیز دیگری نیز نیاز دارید باز هششم نیششاز بششه گشششتن
نرممافزارهای آزاد هستند .شما آزادید که از آ م

سمینت بششه شششما امکششان نصششب
تها و پیدا کردن برنامه مورد نظر نیست .مدیریت بسششته لینششوک م
بسای م
در میان خیل اعظیم و م
یکنید.
نهایی که فکر ش را نم م
یدهد تا تمامی نیامزهای شما را تحت پوشش قرار دهد؛ حتی آ م
دمهها هزار برنامه را م م

تهای مدیریت بسته آشنا کند .کمی طولنیست؛ امششا امیششدواریم
این قسمت مد نظر دارد که شما را با نحوه کار و مزی م

یتوانید به مرحله
که به شما درک خوبی از فلسفه پشت مدیریت بسته و اینکه چرا چیز خوبیست بدهد .اگر اعجله دارید م م
۱

Packages

۲

Third party

۳

IM
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یسازد.
بعدی پر ش کنید که شما را در مورد نحوه استفاده از مدیریت بسته آ گشاه م م

تهای نه چندان معتبر ،بسیار زیاد است:
بسای م
مشکلت در خصوص دانلود و نصب نرممافزارهای مربوط به و م

•

ل غیر ممکن یا بسیار سخت است که بفهمید آیا برنامه ،آزمایش شده و به درستی با سیسششتمماعامل شششما کششار
معمو ب ً
یکند یا خیر.
م م

•

ل سخت یا غیرممکن است که بفهمید این برنامه با برناممههای دیگری که بر روی سیستم شما نصششب اسششت
معمو ب ً

•

یشود به این برنامه اطمینان کرد و صدممهای به سیستم شششما
بسیار سخت و یا غیر ممکن است که مطمئن باشید م م

مشکل دارد یا خیر.

نزند ،حال این صدمه اعمدی یا سهوی باشد؛ حتی اگششر شششما دربششاره قسششمتی از نرممافششزار و توسششعمه آن بدانیششد شششما

ل مطمئن باشید که در حال دانلود یک بد افزار ۴چسبیده به آن نیستید.
یتوانید کام ب ً
نم م

اضافه بر آن ،مشکلی که در دانلود و نصب برناممههای مختلف از توسعه دهندگان مختلف وجود دارد این است که در

نیافتمهای بر روی برناممهها نخواهید داشت؛ در نظر داشته باشید که شششاید شششما بخواهیششد تمششام
این رو ش ،شما کنترل سازما م
یخواهیششد ایششن کششار را
نرممافزارها را بمهروز کنید .اگر شما از برناممهای خسته شدید و تصمیم به حششذف آن گرفتیششد چطششور م م

انجام دهید؟ برناممهای که ما در نظر داریم ممکن است گزینمهای برای حذف نداشته باشد و حتی اگشر داشششته باششد در ایشن
حالت حذف کامل و تر و تمیز آن با مشکل مواجه ششود .در حشالت خیلشی مرسشوم ،زمشانی کشه ششما یشک نصشاب را اجشرا

ل توسط یک غریبه نوشته
کردمهاید بخشی از کنترل کامپیوتر خود را از دست دادمهاید و آن را به برناممهای سپردمهاید که کام ب ً
یاطلاعید.
شده است و شما از محتویات آن ب م

بناپششذیر همراهنششد ،ایششن
یهای اجتنا م
یشششوند بششا مجمششواعمهای از وابسششتگ م
در آخر نرممافزارهایی که به این سبک توزیششع م م

برناممهها »ناپویا« هستند .این بدان معنیست که شما تنها نیاز به دانلود خود برنامه دارید ۵امششا تمششام دادمههششای کتابخششانمهای

که برای اجرای برنامه مورد نیازند را نیز بالجبار دانلود خواهید کرد .با توجه بششه اینکششه توسششعمهدهندگان نرممافزارهششای تششرد

یدانند که کدام دادمههای کتابخانمهای بر روی سیستم شما در دسترس است ،تنها راه برای تضمین کششردن اجششرای
پارتی ۶نم م
برناممهها تأمین کردن همه دادمههای کتابخانمهای مورد نیاز توسط نصاب بر روی سیستم شماسششت .ایششن بششدین معناسششت کششه

شما حجم بیشتری را باید دانلود کنید و باز این به حاوی ایشن معنشی اسشت کشه اگشر کتابخشانمهای بشه روز ششود ایشن بشه روز
یکننشد ااعمشال ششود .بشه طشور خلصشه توزیششع نرممافشزار ناپویششا )نظیششر
رسانی باید برای تمام برناممههایی کششه از آن اسشتفاده م م

یهای فراوان نخواهد داشت.
برناممههای ویندوز( نتیجمهای جز دوباره کار م

لهای گنو/لینوکس در کل ،شیوه ترجیحی و بسششیار بهششتری بششرای مششدیریت
سمینت و سیستمماعام م
»مدیر بسته« در لینوک م

یکند .ما با استفاده از این متد از اوایل دهششه ۱۹۹۰نرممافزارهایمشان
نچنینی جلوگیری م م
نرممافزاری است که از مشکلت ای م

یکردمهایم.
رابا امنیت بال و به صورت خودکار نصب م م

یشود و این پایششان زنجیششره
یرود توسط یک توسعمهدهنده نوشته م م
در گنو/لینوکس ،نرممافزار ابتدا همانگونه که انتظار م م

س ،شششما در مششرحلمهای موسششوم بششه
پاستریم « ۷معروف است .به اعنوان یک کششاربر توزیششع لینششوک م
تولید برنامه است که به »آ م
ناستریم « ۸قرار دارید )مگر این که شما مششدیر سیسششتم باشششیمد ،کششه در ایششن صششورت کششاربران شششما در دورتریششن مرحلششه
»دا م
ناستریم« قرار دارنمد( .زمانی که توسعمهدهندگان ،از برناممهای که ساختمهاند و یا بمهروزرسانی که برای آن ارائششه کردمهانششد
»دا م

۴
۵

Malware
بهایی کشه در وینشدوز
شنیامزها خالی از اشکال باششد و نصشا م
کجا با کلیه پی م
شاید شما در ابتدا تصور کنید که دانلود یک برنامه به صورت ی م
یکنند؛ ولششی بایششد بدانیششد اینکششار ضششمن اینکششه مزیششت
یگیرند کار کاربر را آسودمهتر م م
کار نصب برناممههای مختلف را بدین صورت بر اعهده م م

یدهد و در زمان حذف برنامه ممکن است برای سیستم مشکلتی را بوجششود آورد.
خاصی ندارد بلکه حجم دانلود برنامه را به شدت افزایش م م
م.

۶

نها نقشی نداشته .م.
یشوند و خود کاربر نیز در ساخت آ م
 Third partyاین نرممافزارها توسط توسعمهدهندگان سیستمماعامل تولید نم م

۷

Up Stream

۸

Down Stream
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یکننششد کششه از چششه دادمههششای
یکننششد .سششازندگان برنششامه در مسششتندات آن اعنششوان م م
راضی باشند ،کدهای منبششع آن را منتشششر م م

کتابخانمهای و یا برناممههای دیگری در زمان نوشتن برنامه بهره بردمهاند .به یاد داشته باشششید کششه بششا تعششداد انگشششت شششماری
یآی
یت م
یدهنششد ماننششد انویششدیا ۹و سِا م
تافزار که رامهاندازهای مخصوص برای لینوکس ارائه م م
ل یا سازنده سخ م
استثناء )معمو ب ً

۱۰

ینویسششند را
نها ااعتماد دارید( ،بقیه سازندگان ،کد-منبع حقیقی برناممههایی کششه م م
یهای بزرگی مثل ادوبی که به آ م
یا کمپان م
یخواهند برناممههایشان با دقت توسط هر شخصششی
نها م م
یکنند که همراه خود یک فایل راهنما برای کاربر دارد .آ م
منتشر م م

که به اینترنت دسترسی دارد بررسی شوند و خب تقریب ًا غیر ممکن است که شما یک برنامه جاسوسششی را در داخششل برنششامه
نها را نبیند!
خود کار بگذارید و به بقیه اجازه خواندن کدهای منبع را بدهید و کسی آ م

یشششوند یششا
ناستریم و نگمهداری ۱۱رسیده است .کسانی که برای نگمهداری برناممههششا گمششارده م م
اکنون برنامه به قسمت دا م

نها با مسششئولیت خودشششان برنششامه را از
یشوند و یا کارمندان حقوق بگیر یک توزیع لینوکس هستند .آ م
خودشان داوطلب م م

نها بایستی مطمئن شششوند کششه برنششامه بدرسششتی
یدهند .آ م
یکنند و بعد از آزمایش ،در مخازن توزیع قرار م م
کد منبع کامپایل م م
یآیند و در نهششایت بسششتمهای بششا فرمششت
کار میکند؛ در نتیجه با هرگونه مشکلی در آزمایش مواجه شوند در صدد حل آن بر م م

یکنند که برای ماشین قابل خواندن باشد .این بسته شامل برنامه قابل اجرا به
قابل قبول از کد-منب ِع کامپایل شده ،ایجاد م م

یششود .تشوجه
یکنشد م م
نهشا بسششته را نصشب م م
یهایی که نرممافزار مدیر بسته با توجه بشه آ م
لهای پیکربندی و راهنمای م
اعلوه فای م

ل ایششن بسششتمهها تششا زمششانی کششه ضششرورتی نباشششد ،شششامل هیششچ دادمهی کتابخششانمهای ناپویششایی نیسششتند؛ چششرا کششه
کنید که معمششو ب ً

یشششوند.
یشوند و به اعنششوان کتابخانمههششای مشششترک در سیسششتم شششناخته م م
کتابخانمهها توسط بستمههای دیگر فراهم و آماده م م

مدیر بسته شما اگر بستمهای نیاز به بسته دیگری قبل از نصب داشته باشششد بصششورت خودکشار آن را تشششخیص داده و نصششب
ط مششورد نیششاز
ل اشاره شد ،دادمههای کتابخششانمهای و بسششتمههای مرتب ش یِ
یکند )مانند کتابخانه مشترک( .زیرا همانگونه که قب ب ً
م م
پاستریم مشخص شده و این اطلاعات در بسته قرار دارد .راهنماها حاوی جزئیاتی بسیار دقیق هستند
برای نرممافزار ،در آ م

یشود .بسته پایششانی
و حتی شماره نسخه برنامه یا کتابخانه خاصی که برای کارکرد درست برنامه مورد نیاز است را شامل م م

یگویند.
یشود که به آن مخزن ۱۲نرممافزاری م م
بر روی یک میزبان فایل خاص آپلود م م

یگیششرد .ایششن
با استفاده از این رو ش ،نرممافزاری که شما نیاز دارید در جایی قابل دسترس برای دانلود و نصششب قششرار م م

مخزن ،اصیل و به قولی پدر و مادر دار است؛ چرا که با یک گواهی امضا شده که مدیر بسته شما آن را چک خواهد کرد
یکنیشد امشن اسشت چشرا کشه بشا کلیشد
یدانیشد کششه هشر بسشته منحصشر بشه فشرد کشه ششما نصشب م م
همراه است .شما همچنین م م

یجی ۱۳امضا شده که مدیر بسته شما هم آن را چک می کند تا مطمئن شود بسته درسششت را دانلششود کششرده اسششت .ایششن
یپ م
ج م
دقیق ًا مانند همان کاریست که ما برای بررسی صحت دریافت فایل ایزوی دانلود شده انجام دادیششم .تششوجه کنیششد کششه همششه
ینوشید؛ شششاید
یشود ...شما نشستمهاید و یک نوشابه ترجیح ًا الکلی )غیرالکلی! م (.م م
این کارها چگونه برای شما انجام م م

سچت ۱۴هم باشید؛ مدیر بسته ،نرممافزاری که شما انتخاب کردمهاید را دانلششود
در حال چت در کانال لینوکس مینت با ایک م
یکند ،توجه کنیششد کششه
ن را در جای خود نصب م م
یخواند و تمام پیش نیازهای آ م
یکند ،راهنمای داخل بسته نرممافزار را م م
م م
یکند( ،اگر بسته در کامپیوتر شششخص نگمهدارنششده کششار کنششد
جایی برای خطاهای انسانی وجود ندارد )مدیر بسته اشتباه نم م
یدهششد کششه در سیسششتم جنششاب
پس باید برای شما هم کار کند بششه خششاطر اینکششه مششدیر بسششته دقیقش ًا همششان کششاری را انجششام م م

نگمهدارنده انجام داده است.

یشود مدیر بسته به صورت خودکار نسخه نرممافزار شششما را بششا نسششخمهای کششه در
وقتی برای برناممهای بمهروزرسانی ارائه م م

۹
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Maintenance ۱۱
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تهشایی کشه بشرای بمهروزرسشانی برنشامه بشدون صشدمه زدن و
یکنشد و تمشام اعملیا م
حال حاضر در مخازن وجود دارد مقایسه م م

یدهد؛ بنابر این اگر برناممهای با نسخه  ۲/۴در مخزن ششما وجشود
ایجاد ناپایداری لزم است را به صورت خودکار انجام م م
یکند و
داشته باشد و شماره نسخه برنامه نصب شده بر روی سیستم شما  ۲/۳باشد ،مدیر بسته دو شماره را با هم مقایسه م م

شنیازها و تغییششرات
یدهد که آخرین نسخه را نصب کنید .لزم به ذکر است که مدیر بسته تمام پی م
سپس به شما پیشنهاد م م

یگیرد تا مشکلی برای سیستم پیش نیاید.
را در نظر م م
به نظر شما خوب نبود؟ بهتر هم خواهد شد!

تافزاری کششه
یکنند ولی کامپیوتمرها خیر .شاید شما بخواهید که یششک رامهانششداز بششرای سششخ م
نها گاهی سهو ًا خطا م م
انسا م

یشود؛ ولششی مششا
یکنید و سیستم با اختلل مواجه م م
خریداری نمودمهاید نصب کنید ولی به اشتباه رامهانداز دیگری را نصب م م
همه چیز را از پیش آماده و آزمایش کردمهایم؛ تنها ممکن است که شما با یک باگ مواجه شوید و یا ویژگی دلخششواه شششما
حدید توسعمهدهنده از بسته حذف شده باشد .اینکه شما بخواهید خود یک رامهانششداز را بششه صشورت دسششتی نصشب
بنا به صل م

یکنششد و بششه شششما قششابلیت
کنید با قدرت و امنیت در مدیریت بسته در تناقض اسششت .مششدیر بسششته شششما همششه چیششز را ثبششت م م

تهای
یدهد که حذف یک بسته بر سششایر قسششم م
یدهد .این کار این اطمینان را به ما م م
برگشت نصب به صورت پاکیزه را م م
یتوانید به مدیر بسته بفهمانید که بسته خاصششی را بنششا بششه دلیلششی )ماننششد
سیستم اثر مخرب نخواهد داشت .شما همچنین م م
یششود
یهای خاص یک نسخه( بمهروزرسانی نکند .تمام این مراحل با دقت بسشیار بشالیی بشازبینی م م
پایداری بال و یا ویژگ م
یکنیشد اگشر
چرا که شما یک اعضو از جامعه بزرگ لینوکس هستید و با توجه به اینکه همشه از مخشازن یکسشانی اسشتفاده م م

شما با مشکل مواجه شوید قطع ًا بقیه نیز با مشکلت مشابهی مواجه شده و جنجال بزرگی بر پا خواهد شد .به همین دلیششل
یکنشد
یششوند .از لحظمهای کششه توسششعمهدهنده کشد-منبششع برنششامه را منتشششر م م
است که مشکلت در لینوکس به سشراعت حشل م م

یگیرد تا از اعملکرد صحیح و امن آن اطمینان حاصل شود.
نهای لینوکسی شکل م م
ثهایی پیرامون آن در انجم م
بح م
بگذارید یک نگاه دیگر به لیست مشکلت بکنیم و ببینیم چه چیزهایی را حل کردیم:
•

سخت و شاید غیرممکن باشد که نرممافزاری تست شده با سیستم خودمان را پیششدا کنیششم و از صششحت اعملکششرد ش

اطمینان حاصل کنیم.

یدانیم که برناممههای موجششود در مخششازن توسششط نگمهدارنششده بسششته بششر روی سیسششتمماعامل مشششابهی
◦ اکنون م م
یکند که نرممافزار بعد از نصب به درستی بششرای شششما کششار خواهششد کششرد.
آزمایش شدمهاند و این تضمین م م

یکنند تا همه موارد و احتمالت را بررسششی کننششد؛ چششرا
 ششان را م م
همچنین نگمهدارهای بستمهها تمام تل م

لشان به سراعت رُپر خواهد شد!
که اگر موردی وجود داشته باشد صندوق ورودی ایمی م
•

یکنیششد بششا سششایر برناممههششای
شاید غیر ممکن یا حداقل بسیار سخت باشد که مطمئن شوید برنششاممهای کششه نصششب م م

یکند.
نصب شده بر روی سیستم تداخلی ندارد و کارکرد سیستم را با مشکل مواجه نم م

یبنشدد تشا اطمینشان حاصشل کنشد کشه بسشته مشورد نظشر ،بشا بقیشه
◦ نگهدار بسته بیشترین دقت خشود را بشه کشار م م
یشود ،تداخل نداشته باشد .البته آخرین نسخمه همششه بسششتمهها
بستمههایی که توسط توزیمعکنندگان دیگر ایجاد م م
یکند تششا بسششته را بششا اسششتانداردها
را بر روی سیستم خود ندارد )برای آزمایش از یک سیستم پاک استفاده م م

لکرد آن اطمینان حاصل کند( ولی اگر یک نفر از اجتماع مشکلی پیدا کند بلفاصله
مطابقت داده و از اعم م

یدهنششد تششا مشششکل حششل شششود .۱۵تششا زمششانی کششه شششما یششک
به تیم نگهدارنده بسته برای رفع مشششکل گششزار ش م م
چگاه اینچنین تداخلی در بستمهها مشاهده نکنید؛ چرا که این مشکلت در مخششازن
آزماینده ۱۶نباشید شاید هی م
چگاه با موارد اینچنینی کششه نیششاز بششه گششزار ش داشششته باشششد
یگیرند و شما تقریب ًا هی م
 ۱۵لزم به ذکر است که بستمهها ابتدا در مخازن آزمایشی قرار م م
یکنیشد .بشه افشرادی کششه مخشازن آزمایششی را مششورد اسشتفاده قشرار
روبرو نخواهید شد؛ چرا که شما از مخازن رسمی و آزمششایش ششده اسشتفاده م م

یگویند .م.
یدهند آزماینده ) (Beta testerم م
م م

Beta tester ۱۶

فصل چهارم :مدیریت نرممافزاری

صفحه ۴۴

یشود.
آزمایشی حل شده و سپس بسته به مخزن اصلی وارد م م
•

سخت و شاید غیر ممکن باشد که مطمئن باشید یک توسعمهدهنده نرممافزار به صورت اعمد یا غیر اعمد به سیسششتم

یزند .
شما صدمه نم م
۱۷

نهایی را که از اعملکششرد صحیحشششان مطمئششن اسششت
یکند و تنها آ م
◦ نگمهدارنده بسته به خوبی برنامه را بررسی م م
یکند.
وارد مخازن نرممافزاری م م
•

یکنششد و بششه
حتی شما اگر مطمئن باشید که برناممهای که در حال دریافت آن هستید مشششکلی بششرای شششما ایجششاد نم م

یتوانید مطمئن باشید که بششه آن یششک بششدافزار نچسششبیده و برنششامه،
توسعمهدهنده آن اطمینان کامل دارید ،باز هم نم م
آلوده به یک برنامه مخرب دیگر نشده باشد.

◦ به اعلوه موارد امنیتی معمول ،بستمهها در نهادهایی که صاحب خدمتگزار هستند )شامل نهادهششای مطمئششن و
یهششا و
یشوند ،همچنین مخازن و خششود بسششتمهها توسششط گواه م
تحقیقاتی و یا کمپانی های بزرگ( نگهداری م م

یجی امن شدمهاند و اگر موردی مشکوک دیده شود مششدیر بسششته در مششورد آن بششه شششما گششزار ش
کلیمدهای جی پ م

خواهد داد .نویسنده این کتاب در طول ده سال استفاده از لینوکس حتی یک مورد خطا هم مشششاهده نکششرده

است.
•

بسیار سخت است که تمام آثار یک برنامه نصب شده را حذف کنیم.
یکنششد بششه راحششتی قششادر اسششت
یکند ثبششت م م
◦ با توجه به اینکه برنامه مدیمربسته همه چیز را درباره کارهایی که م م

تمام مراحلی را که طی کرده ،بازگردد و شما را دقیق ًا به زمان قبل از نصب بسته بازگرداند؛ همچنین به شششما

یدهد که حذف یششک بسششته بششر روی اعملکششرد صششحیح هیششچ برنششاممهای اثششر مخششرب نخواهششد
این اطمینان را م م

داشت.
•

بستمههای ناپویا بزرگ و بدقواره هستند.
یکنیششد کششه
یکنیشد تنهشا زمشانی کتابخانمههشای ناپویششا را دانلشود م م
◦ به خشاطر اینکشه ششما از مدیربسششته اسششتفاده م م
جایگزین اشتراکی وجود نداشته باشد .اگر شما برای نصب یک برنششامه بششه دادمههششای کتابخششانمهای اشششتراکی

نها را برای شما به صورت خودکش ار نصششب
یداند و آ م
جدیدی نیاز داشته باشید ،مدیر بسته شما این مورد را م م

یکند .شما تنها لزم است یک کتابخانه اشتراکی را یک بار دانلود کنید؛ چرا که این کتابخانه برای همه
م م
یشود .در انتها اگر شما بخواهید بستمهای را حذف کنید
برناممههایی که به آن نیاز دارند به اشتراک گذاشته م م

یکند ،اما اگششر شششما تصششمیم
که نیاز به کتابخانه اشتراکی دارد مدیر بسته آن فایل کتابخانمهای را نیز حذف م م
یتوانید به مدیربسته
به نگهداری آن بگیرید )شاید به این خاطر که شما در آینده به آن نیاز خواهید داشت( م م

بگویید که آن را حذف نکند.۱۸
•

هنوز متقااعد نشدمهام!
نها مطرح کنید یا از افراد با
◦ خوب! اگر شما مشکل یا سوالی در مورد مدیریت بستمهها دارید در داخل انجم م

تجربه تر بپرسید .متد بستمهها در توزیمعهای گنو/لینوکس متکی بر اطمینان است در نتیجه اگر مشکلی هسششت

ما آماده شنیدنیم.

حرف آخر .شاید به شما اینگونه القا شود کششه لینششوکس هنششوز جشا بششرای کششار کششردن دارد و یششا اینکششه بششه شششما بگوینششد
برناممههای لینوکس ناپایدار است و این که مو ش آزمایشگاهی آن هستید .ولی لزم است بدانید که لینوکس جششا بششرای کششار

چگششاه تمششام
دارد ولی این به این معنا نیست که هنوز مناسب برای استفاده نیست بلکه این به این معناست کششه لینششوکس هی م
لهای دنیا برای لینوکس پایانی نیست .از کارهای هنری موجود بر روی دسکتاپ شما
یشود بر خلف دیگر سیستمماعام م
نم م
یگیرد .م.
 ۱۷بمهخصوص در نرممافزارهای کد بسته که قابلیت خواندن محتویات برنامه را از هر کسی م م
یکنششد و
 ۱۸لزم به ذکر است اگر کتابخانآ ٔمه اشتراکی مورد نیاز برنامه دیگری نیز باشششد مششدیر بسششته بششه صششورت خودکشار از حششذف آن جلششوگیری م م
یافتد.
برنامه دوم به خاطر اعدم وجود آن از کار نم م

صفحه ۴۵
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سهششا بششه سششختی بششر روی بمهروز بششودن و
یکنششد .برنششامه نوی م
تا خود هسته اصلی سیستمماعامل همیشه به نحششوی توسششعه پیششدا م م
یکننشد و بشاز ایشن بشه آن معنشا نیسشت کشه
تافزاری و نرممافزاری موجود کشار م م
یهای سخ م
هماهنگ بودن با آخرین تکنولوژ م

نها هستند پس کیفیت پایینی خواهد داشت .بلکه به اعنششوان مثششال سیسششتم پششایه
سها در حال کار بر روی آ م
چون برنامه نوی م

سمینت ،تحت توسعمهای به طول نزدیک به دو دهه بوده و بسیار بالغ و پایدار است .در لینششوکس زمششانی کششه
در هسته لینوک م
یشود ،در حالی که هنوز مشکلت ریز و درشت دارد ،شما به اعنوان یک آزماینده آن را مششورد اسششتفاده
یک برنامه تولید م م

یکنید که بارها توسط آزمایندمههای مختلف آزمایش شده و پایششدار و قابششل
یدهید؛ بلکه شما آن چیزی را استفاده م م
قرار نم م
یکنیششد مخششازن
نهششا اسششتفاده م م
نهششایی کششه شششما از آ م
یدانید یک آزماینده نیستید چشرا کششه مخز م
ااعتماد باشد .شما به خوبی م م

تستینگ نیستند .البته اگر این مخازن تستینگ را فعال کردمهاید بایستی به شما بابت پیوستن بششه گششروه آزماینششدمهها تبریششک
بگوییم.

ث ۲۱در لینوکس استفاده
لپلیر ۲۰یا گوگول سِاْر ْ
یرسانیم؛ زمانیکه شما از پُاپرا ۱۹یا ر ِی مْ
با یک مثال این بحث را به پایان م م

نها را بششه صششورت آمششاده در مخششازن در دسششترس شششما قششرار دادمهانششد.
یکنید بستمههایی را نصب کردمهاید که نگمهدارندمهها آ م
م م

یدهند بلکششه نگمهدارنششدمهها ایششن کششار را انجششام
سمینت قرار نم م
توسعمهدهندمههای اصلی ،این برناممهها را بر روی مخازن لینوک م

یشود ولی پس از اینکه به صورت بسته آماده نصب
پاستریم از طرف این توسعمهدهندمهها ارائه م م
یدهند .البته برناممههای آ م
م م

یگیششرد؛ بششه اعبششارت دیگششر شششما نیششازی بششه مششرور وب بششرای بششه دسششت آوردن
و تست شده در آمدند در دسترس شششما قششرار م م
سمینت و اوبونتو آماده شششده اسششت و
برناممههای مختلف جهت نصب ندارید بلکه همه چیز برای شما توسط تیممهای لینوک م

نهاست.
یدهید انتخاب آ م
تنها کاری که شما انجام م م

یکنششد .البتششه ایششن بششه روز
لینوکس مینت به صورت خودکار توسط ابزاری بششه اسششم مششدیر بمهروزرسششان خششود را بمهروز م م
۲۲

رسانی نه تنها شامل خو ِد پایه سیستمماعامل است بلکه تمام نرممافزارهای نصب شده بر روی ماشین ۲۳را نیز به خوبی بششه روز
میکند.

خیلی ساده است.
سمینت نصب نیستند اعبارتند از پُاپرا ،اسکایپ ،۲۴
شفرض بر روی لینوک م
بعضی از برناممههای محبوب که به صورت پی م

ادوبی ریدر ،۲۵گوگل ارث ،و ریل پلیر.

مافزارها
مدیر نر م

۲۶

نترین راه برای نصب نرممافزارها در لینوکس ،استفاده از مششدیر نرممافزارهاسششت کششه بششر پششایه تکنولششوژی بسششتمهها کششه
آسا م

یکند و از طرفی شما بششا
تتر م م
شتر در موردشان صحبت کردیم بنا شده است .این سیستم کار را برای درک چیزها راح م
پی م
سزمینششه خششود
نصب برناممهها طرف هستید نه نصب بستمهها )باید خاطرنشان کنیم که این برنامه نیز از سیستم بسششتمهها در پ م

تهایی که بستمهها دارند(.
یکند؛ با همان مزی م
استفاده م م

منوی اصلی را باز کنید و سافتور منیجر یا همان مدیر نرممافزارها را انتخاب کنید.

یتواند با
سمینت کاو ش کنید .این مرور م م
یدهد در بین نرممافزارهای در دسترس برای لینوک م
این برنامه به شما امکان م م

Opera ۱۹

Real Player ۲۰
Google Earth ۲۱

Update Manager ۲۲
 ، Machine ۲۳دستگاه .منظور رایانه و یا هر دستگاهی که بر روی آن گنو/لینوکس خود را نصب کردمهاید.
Skype ۲۴

Adobe Reader ۲۵

Software Manager ۲۶

صفحه ۴۶
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یهای موجود باشد و یا با جستجوی کلمات کلیدی نرممافزار ،ترتیب محبوبیت و امتیازی که کششاربران
استفاده از دستمهبند م

نها دادمهاند مورد استفاده قرار گیرد.
به آ م

منو
یگردید لزم نیست که چیزی را اجرا کنید بلکه کافیست اسششم برنششامه را در
یدانید که به دنبال چه چیزی م م
اگر شما م م

نجا نصبش کنید.
فیلد جستجوی منو بنویسید و مستقیم از هما م
یپی«۲۷
فت م
یا م
به اعنوان مثال برای نصب بسته »ج م
•

برای باز کردن منو کلیدهای ترکیبی کنترل و سششوپر_ال ۲۸را بزنیششد یششا بششر روی دکمششه منششو در گوشششه پششایین-چششپ

•

یپی« را به لتین تایپ کنید.
فت م
یا م
اعبارت »ج م

•

یپی « انتخاب شود.
فت م
یا م
کلید بال ▲ را بر روی کیبورد خود فشار دهید تا دکمه »نصب ج م

•

کلید بازگشت ⏎ را فشار دهید.

کلیک کنید.

۲۹

آیا در مورد اعظمت مدیریت بسته چیزی گفتمهایم!؟

سیناپتیک و پَاپت

۳۰

یگردید که در پرتال نرممافششزاری یششا در
یخواهید که بیش از یک برنامه را نصب کنید و یا به دنبال چیزی م م
اگر شما م م
سمینت دو راه دیگر را برای شما برای نصب نرممافزارها در نظر گرفته اسششت .یکششی بششا رابششط
مدیر نرممافزارها نیست ،لینوک م

گرافیکی به اسم سیناپتیک و دیگری یک ابزار خط فرمان به اسم ْبَاپت.
منو را باز و »مدیر بسته «۳۱را آتش کنید.

بر روی دکمه »جستجو« کلیک کنید و »پُاپرا« را در آن بنویسید .سپس در بین لیست بستمهها بگردید و چیزی مطابق

با »مرورگر وب پُاپرا «۳۲پیدا کنید .تیک جعبه را بزنید و گزینه »برای نصششب مششارک شششود «۳۳را انتخششاب کنیششد سششپس بششر

روی »انجام «۳۴کلیک کنید.

حال بیایید که با استفاده از ابزار خط فرمانی ْبَاپت پُاپرا را نصب کنیم.

منوی اصلی را باز کنید و ترمینال را اجرا کنید سپس دستور زیر را در آن صادر نمایید:
apt install opera

سزمینشه خشود اسشتفاده
نکته :مطمئن شوید که سشیناپتیک را قبشل از اسششتفاده از ْبَاپشت بسشتمهاید .سششیناپتیک از ْبَاپشت در پ م
یتوانند همزمان اجرا شوند .همین موضوع برای مدیر نرممافزارها هم صادق است.
یکند در نتیجه این دو نم م
م م
gftp ۲۷

Ctrl + Super_L ۲۸
Install gftp ۲۹

 Synaptic ۳۰و APT
Package Management ۳۱؛ برنامه سیناپتیک
Opera Web Browser ۳۲

Mark For Installation ۳۳
Apply ۳۴

صفحه ۴۷
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یکنید ْبَاپت بسیار ساده و راحت است ولی رابط گرافیکی ندارد .مشکلی نیست! اگر شما تشازه
همانگونه که مشاهده م م

به دنیای لینوکس آمدمهاید شاید ترجیح بدهید که از برناممهای با رابط گرافیکی استفاده کنید م)و دقیق ًا به همین دلیل اسششت
لهای گرافیکی )در اینجا سیناپتیک( وجود دارد( اما اندکی زمششان کششه بگششذرد شششما بششه تأثیرگشذار و سششریع بششودن
که معاد م

ل تایپ دسششتور نصششب پُاپششرا بششا ْبَاپششت بسششیار سششریمعتر اسششت و آن را ترجیششح
یدهید و درخواهید یافت که مث ب ً
ابزارها اهمیت م م

یتواند باشد.
خواهید داد .سادمهتر از این نم م

یک تفاوت دیگر هم بین مدیر نرممافزارها و سیناپتیکْ/بَاپت وجود دارد .با سیناپتیک و ْبَاپت شما با بستمهها سر و کششار

دارید .در مثال ما پُاپرا ابزار بسیار سادمهای بود و فقط از یک بسته تشکیل شششده بششود کششه اسششم آن هشم پُاپشرا بشود امششا همیشششه

یآیششد کششه شششما بششرای
اینگونه نیست و برخی اوقات شما بایستی اسم بسته را بدانیششد . ۳۵در حششالت پیچیششدمهتر گششاهی پیششش م م
نصب یک ابزار خاص بایستی بستمهای را نصب کنید که آن بسته شامل ابزار مورد نظر شماست.

سافتور منیجر در این مورد متفاوت است؛ چرا که به شما امکان نصشب »برناممههشا« را بشا انتخشاب خودک ار و درسشت

نهششا دسترسشی دارنششد ،بلکششه از
یدهد ۳۶؛ نه فقط از مخازن )پایگشاه داده بسششتمهها( کششه سششیناپتیک و ْبَاپششت هششم بششه آ م
بستمهها م م
جاهای دیگر اینترنت نیز این امکان فراهم است.

بنابراین شما ممکن است از مدیر نرممافزار )سافتور منیجر( به دو دلیل متفاوت استفاده کنید:
•

به خاطر اینکه به ْبَاپت و سیناپتیک اعادت ندارید.

•

نهششا دسترسششی نداریششد را نصششب
یتوانید برناممههایی که از طریق بقیه ابزارها به آ م
به این خاطر که شما در حقیقت م م

کنید.

حذف برناممهها
از طریق منو
سمینت بسیار ساده است .به راحتی برنامه مورد نظر را در منو انتخاب و بر روی آن راست
حذف یک برنامه در لینوک م
کلیک کنید؛ سپس گزینه »حذف برنامه «۳۷را بزنید.

شنیازهای آن را پیدا خواهد کرد .سپس بر روی »حذف «۳۸کلیک کنید تا برنامه حذف شود.
منو بسته مربوطه و پی م

با استفاده از پَاپت
یکنیششم ولششی
راه دیگر برای حذف یک برنامه استفاده از ْبَاپت است .دوباره ما درباره یک ابزار خط فرمانی صششحبت م م

خودتان ببینید که چقدر ساده است:

ترمینالی باز کنید و دستور زیر را در آن تایپ کنید:
apt remove opera
 ۳۵در پارمهای از مواقع نام بسته با نام نرممافزار یکی نیست و برای کار با سیناپتیک و ْبَاپت شما بایستی نام بسته را بدانید .م.

یکند.
یکنید و مدیر نرممافزارها برای شما بسته مربوط به آن را پیدا م م
 ۳۶در مدیر نرممافزارها یا  Software Managerشما اسم برنامه را پیدا م م
Uninstall ۳۷
Remove ۳۸
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صفحه ۴۸

سزمینشه خشود اسشتفاده
نکته :مطمئن شوید که سشیناپتیک را قبشل از اسششتفاده از ْبَاپشت بسشتمهاید .سششیناپتیک از ْبَاپشت در پ م
یتوانند همزمان اجرا شوند .همین موضوع برای مدیر نرممافزارها هم صادق است.
یکند در نتیجه این دو نم م
م م
و تمام شد .یک دستور کوچک همه کارها را برای حذف برنامه پُاپرا انجام داد.

توسط سیناپتیک
یدهششد آن
یتوانید از سیناپتیک برای حذف بستمهها استفاده کنید .لینوکس این است ،بششه شششما اجششازه م م
شما همچنین م م

یکند.
یپسندید انتخاب کنید و چیزی را به شما تحمیل نم م
چیزی را که م م
منو را باز کنید و »مدیر بسته« را انتخاب کنید.

بر روی دکمه جستجو کلیک کنید و به دنبال اپرا بگردیششد .سششپس در لیسششت بسششتمهها »مرورگشر وب پُاپششرا« را بیابیششد و

تیک جعبه »مارک برای حذف «۳۹را بزنید و سپس بر روی »انجام «۴۰کلیک کنید.

بمهروزرسانی سیستم و برناممهها
یتوانید آن بسششته را ارتقششاء
اگر نسخه جدیدی از هر بستمهای که بر روی سیستم شما نصب شده است ارائه شود ،شما م م

دهید .ممکن است این بمهروزرسانی ،یک ارتقاء امنیتی برای برخی از اجزای سیستمماعامل ،یششا یششک بهینمهسششازی مربششوط بششه
ل سیستم شما از بستمهها ساخته شششده و هششر
یک کتابخانه خاص و یا حتی شاید یک نسخه جدید از فایرفاکس باشد .اصو ب ً
یتواند توسط تعدادی از همششان بسششتمهها بششه روز شششود .ایششن بششدان معنیسششت کششه بسششتمههای فعلششی جششای خششود را بششا
جزء آن م م

یکنند.
بستمههای قدیمی تعویض م م

یشود.
نها پیشنهاد و توصیه م م
نکار وجود دارد ولی یکی از آ م
رامههای زیادی برای ای م

یتوانید با یک دستور ساده ۴۱از ْبَاپت بششرای بمهروزرسششانی همششه بسششتمهها اسششتفاده کنیششد؛ امششا مششا بششه شششدت توصششیه
شما م م

یها ااعمششال شششود
چگششونه انتخششابی در مشورد اینکششه کششدام بمهروزرسششان م
یکنیم این کار را نکنید .دلیلش این است که شما هی م
م م
ندارید و همه با هم بمهروزر خواهند شد.

تهای سیستم برای بمهروزرسانی امن است ولی بعضی نه .به اعنوان مثال اگر هسششته سیسششتم )قسششمتی کششه
برخی از قسم م

تافزارهای شماست( را به روز کنید ششاید پشششتیبانی از کشارت صشوت خشود را از دسشت
یکی از وظایفش بازشناسایی سخ م

یامم ِور (۴۳کششه
یباکس ۴۲یششا و م
بدهید و یا وایرلس شما از کار بیفتد و شاید برخی از برناممهها با مشکل مواجه شود )مانند و م
به سختی به هسته پیوند خوردمهاند.

Mark for Removal ۳۹
Apply ۴۰

apt upgrade ۴۱
Virtualbox ۴۲
VMWare ۴۳
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استفاده از مدیر بمهروزرسان

صفحه ۴۹
۴۴

یها بششه شششما داده
سمینت با ابزاری به اسم مدیر بمهروزرسان همراه است که اطلاعات بیشتری در مورد بمهروزرسان م
لینوک م

یتوانشد بشرای ششما امشن
یدهد قبل از ااعمال تغییرات و انجام بمهروزرسانی ،دریابید که یک بمهروزرسشانی چقشدر م م
و اجازه م م
باشد .آیکن این ابزار شبیه به یک سپر و در گوشه -پایین-راست صفحه شما نمایان است.

یگوید که سیسششتم شششما بمهروز اسششت یششا اینکششه چششه میششزان
اگر شما نشانگر ماوس خود را بالی آن قرار دهید به شما م م

یباشد.
بمهروزرسانی برای آن در دسترس م م

یدهششد.
یهای موجود را نشان م م
اگر شما بر روی آیکن قفل کلیک کنید ،مدیر بمهروزرسان باز شده و به شما بمهروزرسان م
یتوانیششد اطلاعششات ،تغییششرات
این برنامه رابط بسیار ساده و راحتی برای استفاده دارد .بششرای بمهروزرسششانی هششر بسششته شششما م م

)فایلی که توسعمهدهنده از تغییراتی که بر این نسخه ااعمال کرده در آن نوشششته اسششت( و در آخششر اگششر لزم باشششد اطلاعششات

یتوانید ببینید کششه کششدام نسششخه بششر
یکند را بخوانید .شما همچنین م م
سمینت به آن پیوست م م
اضافی و هشدارهایی که لینوک م
یتوانیششد سششطح پایششداری
روی کامپیوتر شما نصب شده و کدام نسخه برای بمهروزرسانی در دسترس است .در نهایت شششما م م

Update Manager ۴۴
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صفحه ۵۰

مربوط به بسته بمهروزرسان را ببینید .هر بسته بمهروزرسان بهبومدها و یا رفع مشکلت امنیششتی را همششراه خششود دارد و امششا ایششن

گهای جدیدی همشراه خشود نداششته باششد .سشطح پایشداری هشر بسشته توسشط
بدان معنی نیست که خالی از خطر است و با م
یدهد که این بمهروزرسانی چقدر برای شما امن است.
سمینت به بسته الصاق شده و به شما نشان م م
لینوک م

نها بستمههای بمهروزرسان را بر اساس سطح امنیت ،وضششعیت ،نششام بسششته و یششا
یتوانید با کلیک بر روی ستو م
البته شما م م

یها را
یتوانیششد بششا اسششتفاده از دکممههششای »پششاک کششردن «۴۵و »انتخششاب همه «۴۶همششه بمهروزرسششان م
نسخه مرتب کنید .شما م م

انتخاب کنید و همه را از انتخاب خارج کنید.

یهای
نها را ااعمال کنیششد .بمهروزرسششان م
ل بدون خطرند و شما باید همیشه آ م
یهای سطح  ۴۷۱و سطح  ۴۸۲کام ب ً
بمهروزرسان م

سطح ۳

۴۹

تهای
نها باشید .اگششر در آپششدی م
نها را بگیرید که در پی آ م
یکنیم که شما زمانی آ م
بایسی امن باشند اما ما توصیه م م

یگیرند که آن را به یششک سششطح ۴
نها تصمیم م م
سطح  ۳با مشکلی مواجه شدید ،به تیم توسعه مینت گزار ش دهید؛ بعد آ م

۵۰

یا سطح  ۵۱۵تنزیل درجه بدهند تا بقیه را از ااعمال این بمهروزرسانی منع کنند.

شفرض مدیر بمهروزرسان در مورد
اگر شما بر روی »ترجیحات« کلیک کنید ،باید صفحه بال را ببینید .به صورت پی م
یتوانید سطوح  ۴و  ۵را برای خود »نمایششان «۵۲کنیششد کششه
یدهد .همچنین شما م م
یهای سطح ۲،۱و  ۳گزار ش م م
بمهروزرسان م
یهای سشطوح
یتوانیششد بمهروزرسشان م
یهای بیشتری را در لیست ظاهر خواهد کرد .اگر شما بخواهید حتی م م
نکار بمهروزرسان م
ای م

یشود که تمام سطوح بششه
یشود( .این کار بااعث م م
ل توصیه نم م
ی کنید )هرچند اص ب ً
تگذار م
 ۴و  ۵را به صورت امن ۵۳اعلم م
صورت خودکار در برنامه بمهروزرسان برای بمهروزرسانی انتخاب شوند.

یگوید که سیسششتم ششما بشه
یآورد .بنابراین زمانی که به شما م م
یهای امن را به حساب م م
مدیر بمهروزرسان تنها بمهروزرسان م
Clear ۴۵
Select All ۴۶
Level 1 ۴۷
Level 2 ۴۸
Level 3 ۴۹
Level 4 ۵۰
Level 5 ۵۱
Visible ۵۲
safe ۵۳

صفحه ۵۱
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روز است به این معنیست که آپدیتی مربوط به سطوحی که شما به اعنوان امن تعیین کردمهاید وجود ندارد.

به اعنوان مثال اگششر شششما تمششام سششطوح را نمایششان کنیششد و تنهششا سششطوح  ۱و  ۲را بششه اعنششوان »امششن« تعییششن کنیششد شششما

یهای زیادی را در لیست خواهید دید ولی مدیر بمهروزرسان شاید به شما بگوید که سیستم شما بمهروز است؛ چرا
بمهروزرسان م

یهای سطح  ۱و سطح  ۲ااعمال شده است.
که تمام بمهروزرسان م

یدهد تا دریابید که مدیر بمهروزرسشان هشر چنشد وقشت یشک بشار اقشدام بشه
سربرگ »نوسازی خودکار « ۵۴به شما اجازه م م

یکند.
یها م م
بررسی بمهروزرسان م

یکند.
یها را بررسی م م
یدهد تا ببینید مدیر بمهروزرسان چگونه بمهروزرسان م
سربرگ »متد بمهروزرسانی « به شما اجازه م م
۵۵

یمانشد .ایششن
»تأخیر بال آمدن « ۵۶مقدار زمانیست که مدیر بمهروزرسشان قبششل از بررسششی بششرای اتصششال اینششترنت منتظشر م م
یدهد تا زمانی که سیستم شما روشن شد یک اتصال به اینترنت را فراهم کند.
تأخیر به مدیر شبکه این فرصت را م م

یتوانید مشخص کنید که کدام نام دامین توسط مدیر بمهروزرسان جهت بررسشی اتصشال اینشترنت مشورد
شما همچنین م م

یزند.
یها به این دامین پنیگ ۵۷م م
استفاده قرار بگیرد .مدیر بمهروزرسان قبل از جستجوی بمهروزرسان م

شنیازهششای جدیششد را
یدهد که تعییششن کنیششد مششدیر بمهروزرسششان پی م
گزینه »شامل ارتقاء-کلی بستمهها « ۵۸به شما اجازه م م

نصب کند یا خیر .به اعنوان مثال اگر بسته آ نسخه  ۱بر روی سیستم شما نصب شده باشششد و بسششته آ نسششخه  ۲در دسششترس

شنیاز جدید در بسته ب که بر روی سیستم شما نصب نیست داشته باشید ...چششه اتفششاقی خواهششد
باشد اما نسخه  ۲یک پی م
افتاد؟

یها نمایششان نخواهششد شششد .امششا اگششر شششما
کباکس را نزده باشید ،نسخه  ۲در لیست بمهروزرسان م
اگر شما تیک این چ م
۵۹

یشود.
شنیاز نصب م م
کباکس را زده باشید نسخه  ۲نمایان خواهد شد و بسته ب به اعنوان یک پی م
تیک این چ م

یتواند بستمهای را نصب یا بستمهای را حذف کند.
در مورد این گزینه مراقب باشید ،زیرا بدون اجازه از شما م م

یهای جدیشد را
یتوانیشد مششخص کنیشد کشه چشه بسشتمههایی بمهروزرسشان م
فنظر شده«۶۰ششما م م
در سربرگ »بستمههای صر م

یشود.۶۱
دریافت نکنند .کاراکتمرهای »?« و »*« نیز پشتیبانی م م

یدهد.
سربرگ »پروکسی «۶۲به شما امکان تنظیم پروکسی را م م

یدهد که آیکن مدیر بمهروزرسان در سینی سیستم ۶۳را تغییر دهید.
آخرین سربرگ به شما اجازه م م
یتوانیششد
یششود( م م
اگر شما در مدیر بمهروزرسان بشا خطشایی مشواجه شششدید )بشه اعنششوان مثشال لیسششت بسششتمهها نوسششازی نم م

 شها
گزار م

۶۴

را برای کسب اطلاعشات بیشششتر بررسشی کنیشد.بشر روی آیکشن برنشامه در سشینی سیسشتم راسشت کلیشک کنیشد و

»اطلاعات « را انتخاب کنید .صفحمهای شبیه به صفحه زیر نمایان خواهد شد.
۶۵

Auto Refresh ۵۴

Update Method ۵۵
Startup delay ۵۶

 Ping ۵۷تکنیکی برای اطمینان از اتصال به شبکه.
Include dist-upgrade packages ۵۸

یکنید اعلمت تیک یا یک
یکنید .زمانی که آن را انتخاب م م
 Checkbox ۵۹مربع کوچکیست که شما با انتخاب آن گزینه مورد نظر را فعال م م
یکند .م.
ضربدر یا هر چیز دیگری این مربع را به نشان انتخاب شدن پر م م

Ignored packages ۶۰

یدهد.به اعنوان مثال با انتخاب * abcتمششام بسششتمههایی کششه بششا ایشن
 ۶۱این کاراکترها برای انتخاب بستمههای مختلف به برنامه انعطاف بیشتری م م
یشوند .م.
سه حرف شروع شدمهاند نادیده گرفته م م

Proxy ۶۲

System tray ۶۳
logs ۶۴

Information ۶۵
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صفحه ۵۲

یتوانید آیدی در حال پرداز ش مربوط به مدیر بمهروزرسان را مشاهده کنید و همچنین ببینید که با
در این صفحه شما م م
 شهششا را مشششاهده
یتوانیششد فایششل گزار م
مجومزهای ریشه ۶۶یا کاربر ۶۷در حال اجراست یا خیر .همچنین از این صفحه شششما م م

کنید.

یها را زمانی که بر روی سیسششتم شششما ااعمششال شششدند از طریشق »نمششایش < تششاریخچه
یتوانید بمهروزرسان م
شما همچنین م م

نهایی که توسط مدیر بمهروزرسان ااعمال شدمهاند(.
یها «۶۸بررسی کنید )آ م
بمهروزرسان م

 . Root ۶۶کاربر ریشه که دسترسی اساسی به تمامی ااعمال حیاتی سیستم را داراست .برای انجششام برخششی اقششداممهای پششایمهای در ترمینششال نیششاز بشه
یشود.
دسترسی ریشه است که با قرار دادن اعبارت  sudoپیش از دستور مورد نظر ااعمال م م

user ۶۷

View > History ۶۸
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صفحه ۵۳

فصل پنجم :ترفنمدها

صفحه ۵۴

فصل پنجم
ترفندها
یکنید؟ آیا برای چسباندن ۱یک متن یا فایل بعششد از رونوشششت
آیا واقع ًا از حداکثر امکانات دسکتاپ خود استفاده م م

۲

یکنیششد؟ چگششونه
یکنید؟ آیا شما از یک ویرایشگر متن بششرای یاداشششت بششرداری سششریع اسششتفاده م م
از کنترل+سی ۳استفاده م م

یگذارید؟ رامههای زیادی برای انجام این کارهای ساده وجود دارد که برخی از
نتان به اشتراک م م
یتان را با دوستا م
لها م
فای م

سمینت را آمششوز ش
ت و دسکتاپ لینششوک م
س ،یِمْی ْ
یهای لینوک م
بعضی دیگر مفیمدترند .در این فصل به شما تعداد کمی از ویژگ م

یدهیم تا از حداکثر کارایی لزم در دسکتاپ خود بهره ببرید.
م م

رونوشت و چسباندن با ماوس
یکنند یششا از منششوی ویرایشش ۴اسششتفاده
اکثر افراد زمانی که بخواهند متن را رونوشت کنند بر روی آن راست کلیک م م
یتوانید از ماوس خود بهششره ببریششد .بششرای
سهای دیگر شما با رو ش سادمهتری م م
سمینت و اکثر گنو/لینوک م
یکنند .در لینوک م
م م
رونوشت گرفتن از متن ،قسششمت مشورد نظشر را بشا کلیشک چشپ بگیریشد و بشرای چسشباندن از کلیشد وسشط مشاوس اسشتفاده

کنید.بسیار ساده است!

بگذارید یک امتحانی بکنیم .برنامه لیبره آفیس رایتر یا یک ویرایشگر متن را باز کنید .چند جمله بنویسید .مقششداری

از متن را توسط کلید چپ ماوس انتخاب کنید .شاید فکر کنید بهتر است روی منوی »ویرایش« کلیششک و »رونوشششت«

یکنششم .ایششن کششار در لینششوکس خیلششی سششادمهتر از ایششن
یگویید خب از کنترل+سی استفاده م م
یبندم م م
را انتخاب کنید .شرط م م
فهاست .شما با انتخاب متن آن را رونوشت کردمهاید .بله در حافظه میانجی ماوس شما متن ذخیره شده اسششت و شششما
حر م

نیاز نیست کاری انجام دهید.
۱

Paste

۲

Copy

۳

Ctrl + C

۴

Edit
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اکنون در جای دیگری از متن با کلید وسط ماوس کلیک کنید )یا با کلید-چرخدار اگر ماوس شما چرخششدار اسششت

یا کلید راست و چپ به طور همزان اگر کلید وسط ندارد یا هشر چیشز دیگشری مگشر اینکشه مشاوس ششما یشک کلیشد داشششته
یکنید متنی که انتخاب کرده بودید در این قسمت جدید چسبید!
باشد( .همانگونه که مشاهده م م

یششود .ایشن
لهشا بیششتر م م
هرچقدر به اینکار اعادت کنید سراعت اعمل ششما در حیشن رونوششت گرفتشن و چسشباندن فای م

یکند.
سها کار م م
تکنیک در بسیاری از گنو/لینوک م
ت مششورد اسششتفاده قششرار
یگیرد با حششافظمهای کششه دسششکتاپ یِمْیش ْ
نکته :حافظه میانجی که توسط ماوس مورد استفاده قرار م م

یتوانید چیزی را با ماوس خود کپی کنید و در همان لحظه هم با کنششترل  +سششی یششا
یدهد متفاوت است .بنابراین شما م م
م م
یتوانیشد دو اعنصشر متفشاوت را در آن واحشد
از منوی ویرایش چیز دیگری را کپی کنید .با توجه به این خصوصیت شما م م

نها را بچسبانید.
کپی کنید و با استفاده از کلید وسط ماوس و کنترل  +وی ۵و یا از منوی ویرایش آ م

یادداشت برداری با تامبوی

۶

یگیریم ،یک نوت در مورد کارهایی کششه
یکنیم .یک آدرس که از کسی پشت تلفن م م
ما همه نوت/یادداشت برداری م م
یگیرید که نیاز است یششک یادداشششت کوچششک را
یآورید و در موقعیتی قرار م م
باید انجام دهیم ،چیزی را به یکباره به یاد م م
نها را به
تهای ریز و درشت بسیاری را کنار کامپیوتر خود داریم و شاید بعضی آ م
به سراعت بردارید .برخی از ماها یادداش م

مانیتور بچسبانیم .شاید پیش بیاید کششه خودکشار دم دسششت نباشششد و اسششتفاه از برناممههششایی ماننششد لیششبره آفیششس بششرای اینکششار

سمینت بششرای کششاربرانش یششک ابششزار
مناسب نباشد و تنها تعداد کمی از افراد از برناممههششای مناسششب اسششتفاده کننششد .لینششوک م
مخصوص برای این کار در خود جای داده است که اسم آن تامبوی است.

یشود .شما
تها برای شما نمایان م م
تامبوی یک ابزار بسیار ساده و کاربرپسند است .با کلیک بر روی آن لیستی از نو م

یتوانید با کلیک بر روی »ساخت یک نوت جدید «۷اقدام به ساخت یک یادداشت کنید.
به راحتی م م

۵

Ctrl + V

۶

Tomboy

۷

Create New Note
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یخواهیشد داخشل آن
یدهیشد و هشر چیشزی را کششه م م
یک نوت جدید بشاز خواهششد ششد .بششا تغییشر تیششتر ۸نشامش را تغییششر م م

یکنید توسط تامبوی در دسترس خواهششد بششود و شششما نیششازی
یبندید .تمام مواردی که یادداشت م م
ینویسید ،سپس آن را م م
م م
یکند( .به اعبارت دیگر متششن را
نها ایجاد نم م
ندارید که همه چیز را ذخیره کنید )خامو ش کردن سیستم هم مشکلی برای آ م

ینوسید ذخیره شده! به همین سادگی.
که در لحظه م م

یکنیشد و بشر روی گزینشه حشذف کشردن کلیشک
اگر اعاقبت تصمیم گرفتید که متن خاصی را حذف کنید آن را بشاز م م
۹

یکنید.
م م

یزند و شششما
اگر شما تیتر یک نوت دیگر را در نوت جدیدی بنویسید تامبوی یک پیوند به نوت ساخته شده از قبل م م

یتوانید با کلیک بر روی آن باز ش کنید.
م م

تهای
تهشای دیگشر موجشود در تشامبوی در یادداشش م
ببندی و بسشیاری از قابلی م
یتوانید از گزینمههای قال م
شما همچنین م م

یاممال ۱۳و غیره(.
چت م
یاف ۱۲و یا ا م
ید م
لهای پ م
نسازی ،۱۰جستجو ،برون ریزی ۱۱به فای م
خود استفاده کنید )همسا م

۸
۹

Title
Delete

Synchronization ۱۰
Export ۱۱
PDF ۱۲

HTML ۱۳
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فصل ششم
سخن آخر
سمینت و در کل لینوکس وجود دارد که شما یاد بگیرید .این راهنما فقط یک
چیزهای بسیار بیشتری در مورد لینوک م
تتری در استفاده از آن داشته باشششید چششرا
نگاه گذرا به برخی از مناظر دسکتاپ شما بود .اکنون شما بایستی احساس راح م
نها دارید .برای آینده چکششار کنیششم؟ آیششا تمایششل داریششد در مششورد
یشناسید و درک متقابلی از آ م
که اجزاء آن را بهتر از قبل م م

یای ۱و … را
فس ش م
سا م
یای یششا ایک م
ید م
پهای دیگششری نظیششر ک م
استفاده از ترمینال بیشتر یاد بگیرید؟ شاید بخواهید دسکتا م
نها به شما بستگی دارد .به یاد داشته باشید لینوکس هیجان و تفریح است و جامعه پشت شماست .زمان
بیازمایید .همه ای م

را به دست بگیرید و روزانه کمی بیشتر در مورد ش بدانید .همیشه چیز جدیدی برای یاد گرفتن وجود دارد.
از لینوکس لذت ببرید .به خاطر اینکه لینوکس مینت را انتخاب کردید از شما متشکریم!

۱

XFCE

