
 

 

 تِ ًام خذا

خاًَادُ ٍیٌذٍص هایکشٍسافت صهیٌِ تشای تْثَدی ٍ پیطشفت ایي  اصدس سال ّای اخیش تا سٍاج ٍ گستشش سیستن ػاهل ّای هجضا 

ای هحثَب ّکِ دس تؼاهل چَى تَصیغ  ِ استقشاس گشفت ػوَم  هَسد تَجِهْیا ضذُ ٍ تیطتش سشی اص سیستن ػاهل ّا تیص اص پیص 

دس اداهِ تا ها تاضیذ تا هطالثی  .تَ هی تَاى سقیة جذی تشای اػؿای ٍیٌذٍص سا هطاّذُ کشدسیستن ػاهل لیٌَکس چَى تَصیغ اتًَ

دس خػَظ ًحَُ ًػة ٍ تکاس گیشی اهکاًات کاستشدی ٍ جزاب سا تشایتاى ضشح دّین .تؼاهل تا ایي سیستن ػاهل تِ اًذاصُ ای آساى 

 ا ایي سیستن ػاهل سقاتت کٌذ.است کِ حتی سیستن ػاهل ٍیٌذٍص ًیض ًوی تَاًذ دس ایي صهیٌِ ت

 

سیستن ػاهل lts 12.04 ٍ یا ًسخِ  11.11.آى دستِ اص کاستشاى کِ سایاًِ ضاى اص اهکاًات پشداصضی تاالتْشُ هی تشًذ اص ًسخِ 1

اهکاى تْشُ گیشی اص  PAEتا تْشُ گیشی اص ّستِ تِ تؼذ ایٌکِ  11.11. ًکتِ جالة دس هَسد ًسخِ ّای اتًَتَ استفادُ کٌٌذ 

 هیسش ضذُ است.  32Bitگیگاتایت دس ًسخِ 5.3حافظِ ّایی تا حجن تیطتش اص 

 هشخصات فنی این گروه:

 نکته:حذاقل سخت افسار هورد نیاز 

System requirements: 

Processor : 1Gh 32-bit or 64 bit (x64) processor 

Memory : 512 mb or more of system memory 

GPU:128 MB of graphic memory (minimum). 

Harddisk : 4.8GB free space 

 

 

 دس ایي هقالِ سؼی ضذُ کِ دٍ طیف اص کاستشاى سا هَسد خطاب خَد قشاس دّین : نکته:

هثٌای اًتخاب سیستن ّای هٌاسة جْت ًػة ًسخِ ّای ایي سیستن ػاهل تیطتش هیضاى حافظِ هَقت  نکته *:

(Ram) .چَى پطتیثاًی اص پشٍفایل کوا ایٌکِ جذای اص ایي الواى ّا هسائلی ٍ قذست پشداصش گشافیکی لحاظ ضذُ است

ّای پشداصضی تَسط پشداصًذُ ٍ ّوچٌیي پشداصًذُ گشافیکی اص هسائل هْن دس هیضاى کاسایی کلی سیستن ّای هثتٌی تش 

 ایي سیستن ػاهل هی تاضٌذ .
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 استفادُ کٌٌذ.  lts 10.04کاستشاى سایاًِ ّایی تا قذست پشداصش تِ ًسثت پاییي هی تَاًٌذ اص ًسخِ  .3

 نکته:حذاقل سخت افسار هورد نیاز 

 

System requirements: 

Processor : 800Mh  32-bit or 64 bit (x64) processor 

Memory : 256 or more mb of system memory 

GPU:64-128 MB of graphic memory (minimum). 

Harddisk : 4.8GB free space 

 

 

 نحوه نصب سیستن عاهل

هل سا دس کٌاس سیستن ػاهل سٍش ًػة هَسد تشسسی ها سٍضی است کِ اص طشیق اى هی تَاى تِ سادگی ایي سیستن ػااٍلیي  

تَدُ سادُ تشیي ًػاب سیستن ػاهل   Wubiخَد تکاس گشفت .ًػاب گشافیکی ایي سیستن ػاهل کِ هؼشٍف تِ  ٍ یا  هک   ٍیٌذٍص

دس دًیا هی تاضذ .تٌْا اطالػات الصم هطخؽ کشدى هیضاى فؿای دس دستشس سیستن ػاهل جْت ًػة تذٍى ًیاص تِ اختػاظ 

تؼییي کشدى سهض دستشسی سیطِ هی تاضذ .دس کل ًػة اتًَتَ تیطتش تِ ًػة یک تشًاهِ ٍیٌذٍصی ضثاّت  پاستیطي اختػاغی ٍ

ٍیٌذٍص اتَتٌَ سا حزف  Add/Remove Programsداسد ٍ دس غَست ػذم سؾایت اص سیستن ػاهل ًیض هی تَاى اص طشیق تخص 

 ًسخِ رکش ضذُ دس ایي سٍش یکساى هی تاضذ. سخي دیگش ایٌکِ ًحَُ ًػة ّش دٍ.کشد )تذٍى ایجاد تغییشات سیستوی(

 

 

هی تاضذ کاستش هی تایستی یا اص طشیق خَد  iso.یستن ػاهل کِ تِ تش اساس فایلی تا فشهت ًکتِ : تؼذ اص داًلَد فایل س

سا داسد هحتَیات داخل فایل  imageکِ قثالیت ایجاد یک دسایَ تش اساس فایل  8ٍیٌذٍص   windows xplorerتخص 

هجاصی جْت تکاس گیشی ایي فایل سا هطاّذُ کٌذ ٍ  دس هحیط سیستن ػاهل ّای دیگش اص طشیق اتضاسّای ایجاد دسایَ 

کاستشاى تَجِ داضتِ تاضٌذ کِ ایجاد دسایَ هجاصی جْت ًػة سیستن ػاهل ,هجاصی استفادُ ًوایذ   ODDتػَست یک 

 اجشا ًوایذ. DVDسا تؼذ اص سایت دس یک دیسک  iso.اتًَتَ ؾشٍسی است. ٍ دٍهیي سٍش ّن ایي است کِ فایل 
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دیگش کاسی تشای اًجام ًیست ٍ تْتش   Installتؼذ اص تٌظین گضیٌِ ّای تػَیش تاال کِ تِ ًظش ًیاصی تِ تَؾیح ًذاسد ٍ اًتخاب گضیٌِ 

 ام هشاحل ًػة یک چای یا قَُْ هیل ًواییذ !واست تا ات
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 عاهل از طریق بوت هستقین دیسک حاوی سیستن عاهلروش دوم نصب سیستن 

ٍ یا ّش دکوِ ای کِ قاتلیت تَ ت  F12دس ایي سٍش تؼذ اص سٍش ضذى دستگاُ ٍ ًوایص اطالػات سخت افضاسی . تا فطشدى دکوِ 

 دسایَ ًَسی هیسش هی ساصد استفادُ کٌیذ.اص اتضاسّای هختلف چَى 

 Installتا اًتخاب گضیٌِ  41.40ٍ دس ًسخِ  40.01تن ػاهل دس ًسخِ تؼذ اص تَت دیسک سیستن ػاهل ٍاسد هحیط سیس

unbuntu .ٍاسد هحیط صیش هی ضَین 

 

 tryٍاسد هشحلِ ًػة سیستن ػاهل هی ضَین .کوا ایٌکِ هی تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ   install Ubuntuتا اًتخاب گضیٌِ 

Ubuntu .ٍاسد هحیط سیستن ػاهل ٍ استفادُ اص اى تػَست الیَ ٍ تی ًیاص تِ هشاحل ًػة ضَیذ 
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 Download updates whileدس هشحلِ تؼذ الضاهات ًػة سیستن ػاهل اص غَست ًػاب تشسسی هة ضَد.تا اًتخاب گضیٌِ 

installing  اًتخاب ضوا دسیافت ٍ ًػة هی گشدد .گضیٌِ دس طی هشاحل ًػة آخشیي تشٍص سساًی ّای اسائِ ضذُ تشای ًسخِ هَسد

Install this third-party software  ًیض افضًٍِ ّای کذک ٍ تشخی اص اتضاس ّای هَسد ًیاص دس صهیٌِ پشداصش هحتَای چٌذ

 سساًِ ای سا تاسگزاسی ٍ ًػة هی کٌذ.

 

کاًکطي هَسد ًظش خَد سا جْت دسیافت تشٍص  دس غَست تشخَسداسی اص ایٌتشًت پش سشػت چِ تػَست کاتلی ٍ تی سین هی تَاًیذ

 سساًی ّا ٍ تستِ ّای تکویلی جْت ًػة دس حیي هشاحل ًػة اًتخاب ًواییذ.
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ًػة دس کٌاس ٍیٌذٍص ٍ یا جایگضیٌی ایي سیستن ػاهل یا سیستن  ,دس ایي هشحلِ کاستش هی تَاًیذ یکی اص ًحَُ ّای ًػة چَى 

 ػاهل ٍیٌذٍص ٍ یا ًػة تِ غَست سفاسضی سا اًخاب کٌیذ.

 

 advancedدس هشحلِ تؼذ پاستیطي هَسد ًظش جْت ًػة اتًَتَ سا اًتخاب کٌیذ .ؾوٌا هی تَاًیذ اص طشیق اًتخاب گضیٌِ 

partitioning tools اػوال تغییشات تش سٍی پاستیطي ّای هَجَد داضتِ تاضیذ. گضیٌِ ّای تیطتشی جْت 
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 سا اًتخاب ًواییذ. Continueدس ایي هشحلِ هکاى سکًَت خَد سا اًتخاب ٍ گضیٌِ 

 

چَى دس غَست تؼییي تِ غَست پیطفشؼ دس دس ایي هشحلِ تْتش است تٌظیوات پیطفشؼ سا قثَل کشدُ ٍ تِ هشحلِ تؼذ تشٍیذ.

صتاى  ,تیطتش اٍغات هطکالت تغییش صتاى تیطتش کاستشاى سا هَسد آصاس هی دّذ تْتش است کِ صتاى پیطفشؼ اًگلیسی ٍ صتاى فاسسی 

 دٍم تؼییي ضَد.
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سا اًتخاب کٌیذ تا هشاحل  Continueِ گضیٌِ ّای هشتثط تا ًام کاستشی ٍ ّوچٌیي ًام سایاًِ ٍ سهض سیطِ خَد سا ٍاسد ًوایذ ٍ گضیٌ

 ًػة سا تِ اتوام سساًیذ ٍ ضاّذ تػَیش تؼذی ضَیذ.

    

 

 

 



 

 

 بروز رسانی و نصب درایورهای سخت افساری

جْت  Software updaterتؼذ اص ًػة سیستن ػاهل اٍلیي کاسی کِ هی تایست اًجام داد تشٍص سساًی سیستن ػاهل اص طشیق 

ٍ ّوچٌیي تشٍص سساًی ًشم افضاس ّای پیطفشؼ دس سیستن ػاهل هی تاضذ .دس هشحلِ تؼذ اص دسیافت آخشیي ٍغلِ ّای سیستوی 

ٍ اًتخاب گضیٌِ    ubunto software centerاص طشیق اتضاس  41.40تشٍص سساًی جْت ًػة دسایَس ّای تِ تشتیة دس ًسخِ 

software source   ٌِاًتخاب گضی ٍAdditional drivers  دس ایي تخص تشخی اص دسایَسّای سخت افضاسی تِ  ,هی تاضذ

خػَظ  دسایَس اتضاسّای استثاطی چَى تشاضِ ّای ضثکِ ّای  تی سین ٍ دسگاُ ّای ضثکِ ای هی تاضذ تشای ًػة دسایَس تؼذ اص 

  کلیک ًواییذ.  Apply changes اًتخاب گضیٌِ ّای هجَد دس کادس تش سٍی گضیٌِ 

 

 

 

 

 

 23.21راهنوا تصویری : نحوه نصب درایور های سخت افساری در نسخه 

 

 



 

 

 

 

 ّواًطَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ اتضاس ضثکِ تِ خَتی ضٌاسایی ٍ دسایَس هتٌاسة تا آى پیطٌْاد ضذُ است.

 

دس دستشس هی تاضذ   Ubuntu software centerتشخی اص دسایَسّا ّواًٌذ دسایَس  کاست ّای گشافیک ًیض اص طشیق خَد اتضاس 

کاستشاى جْت ًػة هی تایستی ًام کوپاًی ساصًذُ تشاضِ گشافیکی سا دس قسوت جستجَ ٍاسد کشدُ ٍ تؼذ اص هطاّذُ اقذام تِ ًػة 

 ًوایٌذ.

 

هی تاضٌذ. جْت ًػة اخشیي ًسخِ دسایَس  Nvidia  ٍATI/AMDًکتِ : دسغذ تاالیی اص تشاضِ ای گشافیکی ساخت دٍ ضشکت 

 سا اًتخاب ًواییذ.  Current driverکاست ّای هثتٌی تش تشاضِ ّای  اًَیذیا هی تایستی گضیٌِ 



 

 

 

 

 

 :LTS 10.04دس ًسخِ  Additional Driverٍ  هسیش ّای دستشسی تِ اتضاس تشٍص سساًی

System <Administration < update manager 

System > Administration > additional Drivers 

 

 

 

 



 

 

 نصب نرم افسار ها و افسونه های کاربردی

 دس هشحلِ تؼذ اص ًػة دسایَس ّا حاال ًَتت تِ ًػة ًشم افضاس ّا ٍ افضًٍِ ّای سسیذُ است. دس اداهِ لیستی سا تْیِ کشدُ این:

Farsi tools 

 صتاى فاسسی سا ًػة هی کٌین.تواهی افضًٍِ ّای هشتثط تا 

 

Adobe flash Player 

 

 

Ubuntu restricted extras 

 ّا ٍ افضًٍِ ّا جْت پخص ٍ سهض گطایی هحتَای چٌذ سساًِ ای  codecهجوَػِ اص 

    

 

Bluetooth manager 



 

 

 

 

Moonlight 

 

 

RAR 

RAR Compression / uncompression tools 

  rar  ٍzipافضًٍِ کاستشدی جْت هطاّذُ ٍ ٍیشایص فایل ّایی تا فشهت 

 

 

 

 ابسارهای پخص هحتوای چنذ رسانه ای 

VLC Player 

  

 



 

 

 VLC Playerًوایی اص هحیط 

 

 

KMPlayer 

KMPlayer  ًیض دس لیست پخص کٌٌذُ ّای ایي سیستن ػاهل ٍجَد داسد کِ خثش خَتی تشای تسیاسی اص ػالقِ هٌذاى تِ ایي

 پخص کٌٌذُ هیثاضذ.

 

Rhythmbox 

 

جْت پخص هحتَای غَتی ٍ دستشسی تِ سادیَ ّای   Rhythmboxدس هَسد پخص کٌٌذُ پیص فشؼ اتًَتَ هی تَاى تِ پخص کٌٌذُ 

 جْت پخص هحتَای غَتی ٍ تػَیشی اضاسُ کشد.     Movie Playerآًالیي ٍ     
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Movie Player 

 

 

 

 ابسارهای اینترنتی

Uget Downloader 

 یک داًلَدس تا اهکاًات هٌاسة

 

 

Weatehr indicator 

 اتضاسی هٌاسة تشای اطالع اص ٍؾؼیت َّای هکاى صًذگی ضوا

  

 

Google chromium Web Browser 

 غفحات ٍب ساخت ضشکت گَگلهشٍسگش 



 

 

 

 

Opera web browser 

  Operaهشٍسگش ضشکت 

 

 

 

 ابسارهای جانبی

Docky  

 یک داک هٌاسة تشای دسکتاج ضوا 

  

 

 Dockyًوایی اص هحیط صیثا 

   

 

ًکتِ : کاستشاى ػضیض تَجِ داضتِ تاضٌذ کِ ایي اتضاس دس هخضى سسوی ًشم افضاسی اتًَتَ هَجَد ًوی تاضذ ٍ تشای تْشُ اص ایي ًشم 

افضاس تِ سایت سسوی ضشکت اپشا هشاجؼِ ًوایٌذ .دس غَست هشاجؼِ سایت تِ غَست خَدکاس تَصیغ هَسد استفادُ ضوا سا تطخیع 

تا اى سا پیطٌْاد دادُ ٍ تؼذ اص داًلَد ٍ کلیک تش سٍی فایل داًلَد  ضذُ ًشم افضاس اص طشیق اتضاس دادُ ٍ ًسخِ هشٍسگش هتٌاسة 

Ubuntu Software Center  .ًػة ٍ آهادُ تکاس گیشی هی ضَد 



 

 

 تٌظیوات ایي اتضاسًوایی اص غفحِ 

 

 

Virtual Box 

 اتضاسی قذستوٌذ جْت ایجاد سیستن ّای هجاصی تِ هٌظَس هیضتاًی سیستن ػاهل ّای هختلف دس هحیط سیستن ػاهل اغلی
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 دس حال اجشا تش سٍی آى هی تاضذ. XPکِ سیستن ػاهل ٍیٌذٍص  Virtual boxًوایی اص هحیط ًشم افضاس 

 

 

 

 اعوال برخی از تنظیوات در هحیط سیستن عاهل 

 تشای اؾافِ کشدى صتاى فاسسی جْت ایجاد هطالة فاسسی اص طشیق هٌَی سوت ساست ٍ هَجَد دس قسوت تاالی پٌل سیستن ػاهل   

    

ل گَیای ٍاسد هحیط کٌتشل پٌل سیستن ػاهل ضَیذ. ّواًطَس کِ هیثیٌیذ هحیط ای پٌ …System Settingsٍ اًتخاب گضیٌِ 

 keyboardام دّیذ اها تشگشدین تِ هطلة ٍ دس اداهِ گضیٌِ ّوِ چیض است ٍ خَد ضوا تایذ تیي گضیٌِ ّا یک جستجَیی اًج

layout  .سا اًتخاب ًواییذ 
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تا کلیک تش سٍی ػالهت + صیاى فاسسی سا تِ لیست صتاى ّای پطتیثاًی ضذُ جْت ًَضتاس اؾافِ  keyboard layoutدس غفحِ 

 کٌیذ.

 

 44.01کِ تِ غَست پیطفشؼ اص ًسخِ ّای  unityدس اداهِ تػاٍیشی اص هحیط کاستشی ایي سیستن ػاهل دس هحیط ّای گٌَم ٍ 

 تِ تؼذ دس دستشس است سا تشایتاى اسائِ هی کٌین.
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Unity desktop 
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Gnome Desktop 

 

 

 

 

یثا ٍ کاستشدی تشایتاى ضشح دّین.ضوا ػضیضاى ّوچٌیي دس هقالِ ّای تؼذ تا ها تاضیذ تا هطالة تیطتش سا دس هَسد ایي سیستن ػاهل ص

 هی تَاًیذ اص طشیق سایت ّای صیش تا ها دس تواس تاضیذ.

 سایت سسوی تَصیغ اتًَتَ

http://www.ubuntu.com 

 اًجوي فاسسی اتًَتَ

http://www.ubuntu.ir 

 سایت ٍ اًجوي تخػػی جاهؼِ هتي تاص لیٌَکس سیَیَ

http://www.linuxreview.ir 
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 :Wubiتِ ّوشاُ اتضاس ًػة  LTS 10.04لیٌک داًلَد ًسخِ 

http://releases.ubuntu.com/releases/10.04/ubuntu-10.04.4-desktop-i386.iso 

 

http://releases.ubuntu.com/releases/10.04/wubi.exe 

 

 دس غفحِ اغلی ٍتسایت اتًَتَ اهذُ سیافت هی تاضٌذ. LTS 12.04  ٍ 23.21ًسخِ 

 
 

ایت ّای صیش تِ پاسخ سَال خَد دست ٍ اگش دس هَسد قاتلیت ّای سخت افضاسی سایاًِ خَد سَاالتی داسیذ هی تَاًیذ اص طشیق س 

 یاتیذ.

 
http://www.overclockingheroes.com 

http://lioncomputer.ir/ 

http://shahrsakhtafzar.com 

 
 

 دس سایت ّای هزکَس. Saeid.aZm: سؼیذ اػظوی تا ًام کاستشی ویسنذه و تهیه کننذهن

Email:Saeid.azm@live.com 

 

 

 

 

 ظهور حضرت ههذی )عج( صلوات. سالهتی و جهت

www.SoftGozar.Com
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