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پارتیشن بندی صحیح لینوکس

پارتیشن بندی معمولً در رsیانه های -انگی و شخصی به دو صورت sنجام می شود : 

روش sول :
.sowap  و یک پارتیشن برsی فضای Linux فضای -الی رs به یک پارتیشن برsی نصب 

روش دوم :
).یک پارتیشنRootفضای -الی پارتیشن رs به یک پارتیشن برsی بوت سیستم Aامل و فایل های آنا

.sowap)و یک پارتیشن برsی فضای Homeبرsی پوشه -انگی ا

روش دوم بیشتر توصیه می شود ، زیرs در صورت -رsب شدن بوت سیستم Aامل و فایل های پوشه
Root همچنان فایل های شما که در ، Home.هد ماندsرد ، سالم -وsر دsقر 

 هم یا هم sندsزe رم یا حدsقل نصف رم سیستم شما باشد.ssowapندsزe فضای 

 باشد.Ext4 یا Ext3 می توsند Home و Rootفرمp پارتیشن های 

.Logical به صورت Home و پارتیشن Primary به صورت Rootپارتیشن 

 رs هم پشتیبانی می کند.FAT32 و NTFS فرمp های ALinuxلوe برsین 

 نصب کنید.Linux رs برsی ntfs باید بسته NTFS نکردن درsیو Mountدر صورت 

) هم نصب کنید.برsین منظور باید درNTFS رs در یک پارتیشن ا8 یا 7 و ویندوز sUbuntuلبته می توsنید 
هنگام نصب ، گزینه نصب در کنار ویندوز رs sنتخاب کنید.توجه کنید که sین روش بهینه نیسp و زیاد

توصیه نمیشود.
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)تا آخر بخونید !یک تذکر مهم ** : (

  راErase Disk and Installدر هنگام نصب برای پارتیشن بندی کاملً مراقب باشید و گزینه 
 میشود Formatتنها در صورت نیاز انتخاب کنید زیرا در صورت انتخاب آن ، هارد شما به کل 

 را انتخاب کنیدSomething Elseپس همیشه سعی کنید گزینه 

 رs بزنید تا پارتیشن بندی به حالp قبلRevert در هنگام پارتیشن بندی برsی برگشp می توsنید گزینه 
بازگردد.

 به Mount Point با Home به صورت / و پارتیشن Mount Point با Rootپارتیشن 
 انتخاب شود Mount Point بدون Sowap/ و پارتی/ homeصورت 
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دسترسی به پارتیشن های لینوکس در ویندوز

 :Linux Reader رم افزارن
Ext2/Ext3/Ext4, HFS and ReiserFS file+ قابلیp دسترسی به 

+ sرتباطی sمن با پارتیشن های لینوکس
+سرpA بال

+رsیگان

http://www.diskinternals.com/linux-reader

Ext2Fsdنرم افزار 

  به صورت -وsندن و نوشتنext2/ext3نمایش + 
+نمایش فایل های حجیم 

 +ext4فقط به صورت -وندن 
+رsیگان

http://www.ext2fsd.com/ 

Explore2fsنرم افزار 

ext2 , ext3+پشتیبانی sز 
+فایل های حجیم

UTF8+پشتیبانی sز 
+رsیگان.

http://www.chrysocome.net/explore2fs 

EX2FS Driverنرم افزار 

 eمشاهد pقابلیext2,ext3
 بیتی32 و 64پشتیبانی ویندوز های 

utf-8پشتیبانی sز 
رsیگان

http://www.fs-driver.org/index.html 
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 !Lock و خGای Apt-Getحل مشکل 
 ! :Lock+ حل مشکل 

+ به روزرسانی مخازن :

+ به روز رسانی توزیع :

 امخزن نرم sفزsری) جدید :s +PPAفزودن 

> باید نام مخزن رs وsرد کنیدppa_name به جای <

مثلً :



Apt-Fastت تر ازpجاگیزینی پرسر Apt-get

  
 وsرد کنید :Terminalبرsی نصب کافی sسp که دستورsت زیر رs در 

  در صورت مشکل با کد بال ، به آدرس زیر مرsجعه کنید :

 sستفادe کنید :s apt-fastز apt-getبرsی sستفادe هم کافی sسp به جای 

 



Nvidiaآموزش نصب درایور کارت گرافیک 

 

) شوید و دستور زیر رs وsرد کنیدTerminal وsرد ترمینال اCtrl + Alt + Tبا زدن 
 سپس رمز Aبور -ود رs وsرد کنید

 دقp کنید که در هنگام زدن پسورد چیزی نشان دsدe نمی شود.

 مگابایت)60 پس از تأیید برنامه شروع به دریافت درایور جدید می کند  (حدود 

 کنید Remove میتواند ایجاد مشکل کنید پس اگر نصب است آنرا Nvidia-current نصب 
)Software Center(از 



)Optimus Modeغیر فعال کردن کارت گرافیک دوم (

در لپ هایی که دsرsی دو کارت گرsفیک هستند ، مشکل دsغ کردن لپ تاپ و Aدم کارsیی مناسب گرsفیک وجود
دsرد.

 :Biosروش sول ) غیر فعال کردن sز طریق تنظیمات 

 رs فشار دهید).سپس گزینه sی به نام F2 یا del شدe اBiosدر هنگام روشن کردن لپ تاپ وsرد تنظیمات 
Switchable Graphics بر روی sر Integrated یا Disable.ر دهیدsقر 

sلبته sگر قصد کارهای گرsفیکی دsرید sین گزینه sصلً مناسب نیسp.ولی برsی sمور معمولی به -وبی جوsب
میدهد.

 ���������روش دوم ) sستفادs eز 

 بیتی دستور زیر رs هم sجرs کنید :64در sوبونتو 
��������	
����������������	����	���������

 دستور زیر رs sجرs کنید :Recovery modeدر صورتی که بعد sز نصب گرsفیک sوبونتو دیگر بال نمی آید sز طریق 

 برsی فعال کردن و غیر فعال کردن گرsفیک :s +bbswitchستفادs eز 

که دستور sول برsی -اموش کردن گرsفیک دوم ، دستور دوم برsی روشن کردن گرsفیک دوم و دستور سوم هم
برsی آینه که ببینید که تغییر کردe یا نه .و دستور آ-ر هم sجرsی برنامه مورد نظر با گرsفیک دوم.

احتماً سر بزنید !)sطلAات بیشتر در : 
http://azadrah.net/2013/02/bumblebee-31-released-with-primus-support/ 
https://github.com/Bumblebee-Project/bbswitch
https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki/Power-Management
https://wiki.ubuntu.com/Bumblebee
http://azadrah.net/2012/04/install-and-use-bumblebee-nvidia-optimus-linux-equivalent/

http://azadrah.net/2012/04/install-and-use-bumblebee-nvidia-optimus-linux-equivalent/
https://wiki.ubuntu.com/Bumblebee
https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki/Power-Management
https://github.com/Bumblebee-Project/bbswitch
http://azadrah.net/2013/02/bumblebee-31-released-with-primus-support/


تنظیم روشنایی لپ تاپ در اوبونتو

 :Grubروش sول ) تنظیم فایل 

  حال به جای :

 ها توجه کنید)_کد زیر رs قرsر دهید : ابه 

یا کد زیر :

 رs به روز رسانی کنید :Grubحال 

 :setpciروش دوم ) دستور 

acpi_videoروش سوم ) 

 کد زیر رs وsرد کنید :exit 0حال قبل sز 

 مشکل شما حل می شود.نصب نبودن کارت گرsفیک ممکن sسp باAث شود روش های بال بهRestartپس sز یک 
درستی کار نکند یا sصلً جوب ندهد.



کاهش مصرف sنرژی و باتری در sوبونتو 
laptop-mode-tools یا tlp) نصب 1
 

 فقط یکی sز sین دو sبزsر رs نصب کنید ا-یلی با  هم تفاوتی ندsرد)

: Laptop-mode-tools- نصب 

فایل تنظیمات sین برنامه در آدرس زیر قرsر دsرد :

: sجرs و

 :TLP- نصب

دستورsت :

sدsمه ...



proc در laptop-mode) فعال کردن 2

 :cpufreq) نصب 3

 یا ترمینال sجرs کنید.ALT+F2 رs sز طریق indicator-cpufreqدستور حال 

 :Caffeine) نصب 4
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)Bluetoothغیر فعال کردن برنامه ها زمان بوت (از جمله 

 دستور زیر رs sجرs کنید

 کد های زیر رs قرsر دهید :exit 0 قبل sز 

 در زمان بوت :wifiغیر فعال کردن بلوتوث و 

 مدیریp دsشته باشیم  Start-up چگونه روی 

 

http://upstart.ubuntu.com/getting-started.html 

http://upstart.ubuntu.com/faq.html 

http://www.marzocca.net/linux/bum.html 

http://www.marzocca.net/linux/bumdocs.html 
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فعال کردن تغییر زبان (انگلیسی ا پارسی)

 در sبتدs sگر مشکلی با فونp های فارسی دsرید و یا حروف بزرگ تر sز sندsزe دیدe می شوند دو بسته زیر رs نصب
کنید :

 رs باز کنیدText Entry شوید و System Settingsحال وsرد 



 pدر قسم eباز شد eدر پنجرswitch to next source using و switch to previous source usingکلید هایی که 
می -وsهید با زدن آن ها زبان نوشتاری تغییر کند رs وsرد کنید.



Apache + (php + mysqlنصب وب سرور (

  کافی sسp دستور زیر رs در ترمینال وsرد کنید :

 به -وبی نصب شدApache.e رs مشاهدe کردید ، یعنی it Worksحال به آدرس زیر بروید ا sگر پیغام 

 
  ا در بین پوشه های سیستم Aامل) می توsنید فایل های -ود رs نگه دsری کنید و sز طریقvar/www در آدرس 

 و php – html – css – javascript(t-  آدرس بال sجرs کنید. اشامل صفحات 

)permission فقط قابلیp -وsندن دsرد و برsی نوشتن باید مجوز دسترسی اvar/www دقp کنید که پوشه 
نوشتن رs به آن بدهید.

 به sین پوشه می توsند -Gرناک باشد افقط برsی زمان توسعه توصیه میشود).s 777لبته دsدن دسترسی 

 با محتوsی زیر بسازید :test.phpحال توسط برنامه مدیریp فایل وsرد sین پوشه شدe و یک فایل با نام 

 و آدرس زیر رs در مرورگر -ود باز کنید :

 هم میتوsنید sز دستور زیر sستفادe کنید :phpmyadmin برsی نصب 



VirtualBox در Guest Add-on و نصب usbرفع مشکل متصل کردن 

s Software Centerز طریق VirtualBox) نصب 1

VirtualBox Extension Pack) نصب 2
 

 pز سایs Virtual Boxنلودsنی دsیرs های pز سایs ب میدهد) یاsی ویندوز هم باشد جوsکنید ابر pدریاف 
کنید.

پس sز دsنلود با دوبار کلیک کردن روی آن ، نصب کنید.

 sنید سیستم رsمی توRestart.کنید 

VboxGuestAdditions.iso) نصب 3

 نصب هسp به پوشه نصب آن رفته و sین فایل رs کپی کردe وVirtualBox در صورتی که در یک ویندوز 
 sنتقال دهید.سپس وقتی یک ماشین مجازی رs به لینوکسStart ز منوs می کنید Devicesو گزینه 

Choose Vritual Disk/Image.و نصب کنید eنتخاب کردs sآنر  

 sصلی قرsرuser رs در گروvirtualbox e شناسایی نشد ، در لیسp کاربرsن USB) در صورتی که باز هم 4
بدید.



مجوز های دسترسی در لینوکس

با دستور زیر می توsنید مجوز دسترسی فایل ها رs ببینید :

برsی دsدن مجوز به فایل sز دستور زیر sستفادe می شود :

 رs مجوز sین فایل می نامند. مجوز ها به صورت زیر هستند :A700دد 

مجوز حرف Aدد

sجرs قابل x 1

قابل -وsندن R 4

قابل نوشتن W 2

بدون مجوز ----- 0

700: 

   4+2+1,0,0         =======> ���������	���
���	��  

666: 
  4+2,4+2,4+2      =========> (read,write | read,write  | read,write)



 لیست سایت های مفید و منابع

 sنجمن sوبونتو sیرsن :
http://forum.ubuntu.ir 

کافه sوبونتو :
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,1.0.html 

برنامه سازی در sوبونتو
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,21.0.html 

پشتیبانی سخs pفزsر در sوبونتو انصب درsیورها)
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,7.0.html 

-...)Gnome-KDE-XFACEمیزکار ها ا
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,41.0.html 

سولت Aمومی
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,5.0.html 

نصب و بروزرسانی
http://forum.ubuntu.ir/index.php/board,16.0.html 

لینوکس سیزن
http://linuxseason.ir/

مرجع لینوکس sیرsن
http://linuxblog.ir/ 

وبلگ تخصصی لینوکس
http://linuxeman.mihanblog.com/ 

پرسش و پاسخ لینوکس اپارسی)
http://asklinux.ir/ 

پرسش و پاسخ لینوکس اsنگلیسی)
http://askubuntu.com/ 

esدرsآز
http://azadrah.net/ 

 مرکز گنو لینوکس و -رید سی دی و کتاب
http://sito.ir/ 
http://shop.sito.ir/ 

 :سایت من
http://gowebdev.ir/ 

 sز شما جهp مGالع sین کتاب تشکر می کنم.
 pدر سای sنتقاد و پیشنهادهای -ود رs http://gowebdev.ir یا به saeed.es91@gmail.comبفرستید 
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در پایان مقاله هم Aکس هایی sز بزرگترین هکر های دنیا برsتون قرsر دsدم. 
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