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 مقدمه

 

 شروع گونه این را خود ی مقدمه که است دلیل همین به شاید است، پیشگفتار و مقدمه نوشتن بوده دشوار و سخت بسیار من برای همیشه که کارهایی از یکی

 .کنم می

  

 در دادم می انجام راحتی به ویندوز در که را ای مبتدیانه بسیار کارهای توانستم نمی و بودم سرگردان بسیار گذاشتم لینوکس دنیای به پا تازه من که هنگامی

 wiki.ubuntu قدیمی این البته است قدیمی آن مطالب از بسیاری که مطالب ولی دارد وجود زیادی مطالب و مراجع اینترنت در البته کنم، اجرا هم لینوکس

 جدید های باقابلیت جدیدی ی نسخه ماه، هرچند که است لینوکس یها توزیع سریع پیشرفت خاطر به بودن سایت مانند است قدیمی ها سایت اکثر در موجود

 .شود می ارائه

 

 نبود، ساده چیزهایی چنین کردن پیدا اما .بیاموزد من به مبتدیانه حد در و ساده زبان با را مطالب که داشتم سایتی یا کتاب یا معلم یک به نیاز من زمان آن در

 و کنم پیدا Technotux انجمن و Ubuntu در من به بسیار که فارسی بود خودم حد در و شده بروز که را هایی وزشآم توانستم بود زحمتی هر با هرحال به

 (.کنم تشکر کردند کمک در دوستانم از دارد جا اینجا در) فراگیرم را ها آن

 

 Ubuntu پس تا کسی بگذارم دیگران اختیار در را آموختم که مطالبی که گرفتم تصمیم شد برطرف کار تازه یک حد در نیازهایم که بعدازاین خالصه یادگیری 

 .باشد نداشته لینوکس از نکردن استفاده برای ای بهانه مبتدیان مختص و بروز منبع نیافتن از
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 صفحه قدردانی

 

 

 

 تقدیر و تشکر:

دانم از کلیه سرورانی که مرا در نگارش این پژوهش رهن  می بر خود الزم "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق"به مصداق آیه 

 اند تشکر و قدردانی نمایم. منت خود نموده

 

 

 :از سپاسگزارم

که  مهندس داود رضائی اصلی مهدی رضائی اصلی و دکتر آقای جناب معاصر اندیشمند و ارجمند استادان فراوان مساعدت و راهنمایی

 .است حقیر شاگرد این حق در این بزرگواران داهیانه های راهنمایی و عنایت حسن و توجه بذل حاصل هست چه هر

 

 ...ام داشته را ها آن شاگردی افتخار که بزرگواری اساتید تمامی و
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 لینوکس عامل سیستم کارگاه

 چیست؟ عامل سیستم*

 ممکن افزاری سخت بستر روی را( Application) کاربردی های برنامه جرایا امکان و دارد مستقیم ارتباط افزار سخت با که است ای برنامه عامل سیستم

 .سازد می

 چیست؟ هسته*

 .کشد می دوش به را درایورها بارگذاری و افزار سخت با ارتباط مانند وظایفی و کند می ایفا را عامل سیستم یک پایین سطح و مرکزی قسمت نقش هسته

 چیست؟ لینوکس - 1-1 

. شود میساخته ( GNU) گنو مجوز تحت که( open source) باز متن صورت به که شود می گفته ای رایانه های عامل سیستم از گروهی به ولطورمعم به لینوکس

دیگران  به استفاده برای را آن همچنین و کند ایجاد تغییر آن در کند، استفاده آن از رایگان و آزادانه صورت به تواند می فردی هر که است معنی بدین این

 پروژه ی کتابخانه و افزارها نرم و لینوکس( Kernel) ی هسته ترکیب از ما موردنظر عامل سیستم. نامید لینوکس را لینوکس ی هسته باید حقیقت در. بدهد

GNU استاندارد اساس بر زیرا ؛نامید یونیکس عامل سیستم باز متن نمونه توان می را لینوکس فنى، ازنظر است شده ساخته POSIX با کامالً و شده سازی پیاده 

 اکنون. است برده ارث به نیز را آن خوب خواص البته که دانست یونیکس مستحکم و سابقه پر عامل سیستم نواده توان می را لینوکس بنابراین ؛سازگار است آن

 .دهم می( Kernel) لینوکس ی هسته با در رابطه مختصری توضیح

Kernel :و  شبکه مدیریت امنیتی، های مکانیزم مدیریت ،ها داده کنترل حافظه، مدیریت ،افزارها سخت ارتباط آن اصلی وظایف و تاس عامل سیستم ی هسته

 .درایورهاست بارگذاری

 فرد(، اره)شم است آزمایشی Kernel آیا که دهد می نشان Y. است فرعی تجدیدنظرهای های شماره Z. شوند می گذاری نام X.Y.Z صورت به Kernel های نگارش

 را عامل سیستم این ی تاریخچه و گردیم برمی گذشته به کمی حال. دهد می نشان را اصلی تجدیدنظرهای X و زوج( )شماره است رسیده تولید مرحله به یا

 .کنیم میبررسی 

 امپراتور DOS عامل سیستم زمان آن رد ،شد می احساس خوب عامل سیستم یک فقدان ،کرد می پیشرفت سرعت به کامپیوتر علم که زمانی 1991 سال در

 روزگار همین در البته. بود خریده سیاتلی هکر یک از دالر 51111 قیمت به را آن گیتس بیل شخص که بود شخصی کامپیوترهای در وچرا چون بی

 پیدا گسترش شخصی کامپیوترهای در DOS ندمان نتوانستند داشتند، که باالیی قیمت دلیل به اما داشتند، وجود هم یونیکس و مکینتاش های عامل سیستم

 برای تاننباوم اس آندرو نام به هلندی پروفسوری توسط( Minix) مینیکس عنوان تحت عاملی سیستم بود که زمان همین در. کنند

 مزیت ،داشت باالیی قیمت هم عامل سیستم این اما گرفت، خوبی بازار رونق در سرعت به و شد طراحی 8186intel های پردازنده

 بود شده نوشته خط 12111 در و اسمبلی C زبان دو به تاننباوم عامل سیستم کتاب در که بود آن منبع کد بودن دسترس در آن اصلی

 .باشند داشته اختیار در را خود عامل سیستم منبع کد توانستند می کاربران که بود بار اولین برای این و

 برای او. کند استفاده آن از و اندازی راه یونیکس ی پایه بر عاملی سیستم زیاد ی هزینه بدون توانست می وروالدزت لینوس نام به مینیکس کاربران از یکی

 توسط دنیا سرتاسر نویسان برنامه زمان این در. کرد نمی برطرف را او نیازهای عامل سیستم این اما رفت مینیکس سوی به 386 های پردازنده جزئیات یادگیری

 طی و بود کرده آغاز 1983 سال در ای اعالمیه با را گنو ی پروژه استالمن ریچارد. بودند شده تحریک بود آغازشده استالمن ریچارد ی وسیله به که GNU ی پروژه

 ها آن تعالی دلیل را هاافزار نرم بودن کدباز حقیقت در وی بپردازند مطلوب باکیفیت رایگان افزارهای نرم ی ارائه به که خواست نویسان از برنامه حرکت این

 کامپایلر ایجاد و نوشتن به مقاله انتشار از بعد سال چند از پس. داشت نیازها آوری جمع به نیاز ،کدباز عامل سیستم روی بر کار، شروع این برای او. دانست می

 آن کامپایلرهای تمامی از که آورد وجود به نویسان برنامه برای را انقالبی خود ی العاده خارق کار این با او. پرداخت GCC به موسوم GNUلیسانس  تحت C زبان

 HURD بانام عامل سیستم ی هسته. بسازند را زیادی های برنامه توانستند نویسان برنامه این 1991 سال تا همچنان ادامه دارد. برتری این و بود قدرتمندتر زمان

 توروالدز و بود الزم ها آن شدن آماده برای زیادی زمان اما بودند، گسترش حال در پروژه همین تحت مه آن که افزارها سخت اندازهای راه و بود گسترش حال در

 .کند صبر را زمان همه این توانست نمی

 برنامه اختیار در را لینوکس کدهای او. شد نامیده لینوکس بعدها که کرد Kernelیک  گسترش به شروع بنابراین

 آن تا گرداندند برمی توروالدز به را ها آن کدها کردن بهینه از بعد هم نویسان برنامه ،قرارداد دنیا سراسر نویسان

 .کند اعمال بعدی ی نسخه در را

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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 مختلف کارهای میز شدن پیاده از پس اما بود آن بودن متنی گرفتند می عامل سیستم این از خانگی کاربران که ایرادی مهمترین

 تجاری های عامل سیستم سایر برخالف است. پنگوئن یک نیز لینوکس نشان هم از بین رفت.این بهانه  GNOME و KDE ازجمله

. دارد جالبی بسیار ی تاریخچه نشان این نشانگر وضعیت بدون نگرانی حرکت لینوکس است. TUX .نیست جدی زیاد نشان این

 وحش باغ یک از در دیداری بود رفته استرالیا به تعطیالت برای توروالدز که هنگامی. بود نشانی هرگونه فاقد ابتدا لینوکس

 نشان عنوان به پنگوئن از تا شد ای ایده همین و گرفت گاز را وی دست پنگوئن کند، بازی پنگوئن یک با توانست می که هنگامی

 .بود TUX نیز پنگوئن این نام کنند استفاده لینوکس

 GNU پروژه -2-1

GNU مخفف GNU's Not Unix پروژه ،است GNU عامل سیستم و آزاد افزار نرم تولید برای است ای پروژه GNU سپتامبر سال  27 در استالمن ریچارد توسط

 از سر گرفته شد. 1984از ژانویه سال  هم آنشد و توسعه  آغاز 1983

GNU پروژهتوسط  تولیدشدهای دسترسی به کده اجازه نویسی برنامههر . افزار نرم تولیدکنندگان توسط نبودن محدود و بودن آزاد یعنی GNU .کلمه را دارد 

 وقتی ،درهرصورت. نپردازید یا بپردازید مبلغی است ممکن آزاد افزار نرم دست آوردن به برای شما قیمت. نه ،کند میآزاد به آزادی اشاره  افزار نرمآزاد در 

 .داشت اهیدخو آن از استفاده برای ویژه آزادی سه باشید، داشته اختیار در را افزار نرم

 همکاران؛ و دوستان به آن دادن هدیه و برنامه از برداری نسخه برای آزادی اول،

 منبع؛ کدهای به کامل دسترسی داشتن با دلخواه، طور به برنامه در تغییرات اعمال برای آزادی دوم،

 .جامعه ساخت به کمک درنهایت و بهبودیافته نسخه توزیع برای آزادی سوم،

 .کنید عرضه رایگان طور به را ها آن یا و کنید دریافت را مبلغی نسخه یک انتقال فیزیکی کار برای توانید می نمایید، توزیع را GNU افزار منر مجدداً اگر

 لینوکس هسته شدن اضافه با بود، شده آماده Kernel هسته جز به آن های قسمت تمام 1992 سال تا که بود آزاد عامل سیستم یک طراحی GNU هدف اولین

 میز ،GNU ی پروژه ای آورده دست ترین مهم از یکی. شد نامیده لینوکس/گنو که آمد وجود به آزادی عامل سیستم GNU به بود شده طراحی توروالدز توسط که

 .کارهاست میز ترین محبوب از یکی بسیار های پیشرفت از پس اکنون هم شد ارائه 1999 سال مارس 6 در آن ی نسخه اولین که است Gnome کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Free Software) آزاد افزارهای نرم -3-1

 بودن رایگان بودن، آزادی از منظور اینجا در اما باشد، آزاد که شود می گفته افزاری نرم به آزاد افزار نرم پیداست، افزارها نرم از دسته این نام از که طور همان

 یک تجاری توسعه. باشد دسترس در تجاری توزیع و توسعه استفاده، برای باید آزاد برنامه یک ،نیست رتجاریغی معنای به آزاد افزار نرم. آن نیست اجباری

 .هستند مهم بسیار تجاری آزاد افزارهای نرم گونه این بلکه نیست، غیرمعمولیدیگر  آزاد برنامه

 :کند می ارهاش افزار نرم یك کاربران برای( Freedom) آزادی نوع چهار به آزاد افزار نرم*

 منظوری هر به برنامه اجرای برای آزادی -1

 برنامه کپی مجدد توزیع برای آزادی -2

 همگان برای اصالحات این کردن منتشر و افزار نرم توسعه و کردن اصالح برای آزادی -3

  است( آخر بند دو شرط پیش منبع دک به )دسترسی شخصی نیازهای با آن کردن سازگار و افزار نرم عملکرد نحوه آموختن برای آزادی -4

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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آزادی  به نزدیک بسیار عبارت این مفهوم که بدانیم باید اما کنند می استفاده( Opensource) باز متن عبارت از آزاد افزار نرم جای به مردم از گروهی امروزه

 تکثیر محصول و الگوبرداری نشر، مانند حقوقی قانون این که دانید می و اید شنیده را( Copy Right) رایت کپی عبارت حال تابه حتماً. نیست آن دقیقاً اما است

 که وجود دارد( Copy Left) تلف کپی عبارت باز متن افزارهای نرم دنیای در اما ندارد را اعمال این حق دیگری فرد یا شرکت و دهد می محصول ناشر به را

 غیرآزادبه  آزاد افزار نرم تبدیل ی اجازه و کند می حمایت نویسان برنامه میان در آزاد افزارهای نرم از که است تعریفی لفت کپی ،درواقع. است رایت کپی عکس

 دهد می را

 کنیم؟ استفاده لینوکس و باز متن افزارهای نرم از است بهتر چرا -4-1

 فتوشاپ، ویندوز، تومان 1111 با توانستید نمی شما وقت آن شد می اجرا درستی به رایت کپی قانون ایران در که کنید فکر که بگویم باید سؤال این با رابطه در

 چرا شود نمی اجرا درستی به قانون این ایران در که حال اما ،کردید می خرید صرف را بسیاری پول باید و بخرید را دیگر چیزهای خیلی یا آفیس ،مایکروسافت

 :که است این جواب کنیم؟ استفاده از لینوکس باید

 کنیم عوض را خود ویندوز بار یک هفته هرچند مجبوریم دلیل همین به ،کنیم می استفاده شده کرك اصطالح به و شکسته قفل و اورجینال غیر ویندوزهای از ها ایرانی ما *اکثر

 وجود مسئله همین هم ویندوز تحت افزارهای نرمیا  ceClose sour افزارهای نرم مورد در. شود می کند و آورد نمی دوام ماه چهار یا سه از بیش هم عالی بسیار شرایط در حتی

 در اما اند گونه این ها آن اکثر ولی کند نمی صدق ویندوزی افزارهای نرمتمام  برای موضوع این البته کنند می کار روز 06 تا 06 بین حداکثرو  اند شده کرك ها آن اکثر و دارد

 .ندارند استفاده در محدودیتو  هستند رایگان اکثراً و ادآز افزارهایش نرم هم و عامل سیستم هم که لینوکس

 حتماً باید کاربران ویندوز که درحالی باشد، نداشته ویروس لینوکس که شده باعث این و است لینوکس منطقی و امن طراحی ویندوز بر لینوکس های برتری از دیگر یکی *

 تا که این بر عالوه ها ویروس آنتی این. ت کندمحافظ ها تروجان و ها ویروس برابر در آنان سیستم از بتواند ویروس نتیآ این شاید تا کنند نصب خود ویندوز روی بر ویروسی آنتی

 .است گران بسیار اورجینالشان ی نسخه ،کاهند می کامپیوتر سرعت از حدی

 بهتر بنابراین ؛شویم میشناخته  افزار نرم دزد عنوان به و ایم زده دزدی به دست اورجینال، غیر Close source افزارهای نرم و ویندوز از استفاده با ما که است این دیگر ی نکته *

 های برنامه از موارد از بسیاری در بلکه رادارند ویندوز های برنامه با رقابت قابلیت تنها نه دارد وجود باز متن صورت به که هایی برنامه ضمن در. کنیم استفاده لینوکس از است

 .است لینوکس از تر عقب خیلی ویندوز نویسی برنامه و سرور های بحثدر  اما مانده عقب ویندوز از کمی افزاری نرم ازلحاظ لینوکس که است این حقیقت البته جلوترند، ویندوز

 :لینوکس و ویندوز های عامل سیستم بین مقایسه*

 مانند متعددی های شرکت سوی از لینوکس متنوع توزیع اما ،کند می تولید وسافتمایکر را ویندوز انواع تمامی. دارند مختلفی انواع لینوکس و ویندوز 

Linspire، Red Hat، SuSE، Ubunta، Mandriva، Knoppix، Slackware و Lycoris گیرد می صورت. 

 را ها آن توان می که دارد اصلی خط دو ویندوز Win9x 98،95 ویندوزهای شامل که، Me کالس و NT یویندوزها که NT، 2111 و XP, win7 8, win11, 

win 3 نسخه با را خود کار درواقع ویندوز. کرد اشاره است، داده جایخود  در را.x کرد بازار روانه را 95 ویندوز سال چند از پس و کرد آغاز. 

 بخش ترین مهم) اصلی هسته یک از ،منتشرشده یکسان زمانی چارچوب در که لینوکس های توزیع تمامی. شود می یاد آن از توزیع عنوان به لینوکس انواع 

 فنی های پشتیبانی و سازی اسناد قیمت، نصب، فرایند کاربر، گرافیکی واسطه ،شده ارائه اضافی افزارهای نرم در ها آن تفاوت. کنند می تبعیت (عامل سیستم

 .شوند می ظاهر سروری های ویرایش و desktop در دو هر لینوکس و ویندوز. است

 مثال عنوان به. دارد وجود لینوکس از ویژه هدفمند های نسخه. تواند نمی ویندوز که برد باال را خود کارایی تواند می وکسلین NASLite از لینوکس ای نسخه 

 و ها فایلتقسیم  شبکه، به اتصال به قادر لینوکس از نسخه این. کند می سرور فایل یک به تبدیل را قدیمی رایانه دیسک، فالپی یک از استفاده با که است

 .است سرور وب یک عنوان به عملکرد

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در کاربر گرافیکی واسطه*

 ویندوز ،95 ویندوز به 1/3 ویندوز از ویندوز کاربر گرافیکی واسطه. بپردازند فرمان خط واسطه و کاربر گرافیکی واسطه ارائه به هستند قادر لینوکس و ویندوز

 .کند تغییر دوباره نیز بعدی نسخه در رود می انتظار و است تغییریافته 11 و 8 و 7 ویندوز نهایتاً و XP ویندوز و 2111

 به بیشتری کاربرشباهت واسطه شده موجب لیندوز لینوکس، عمده های توزیع در. پردازد می Gnone و KDE کاربر، گرافیکی واسطه دو ارائه به نمونه طور به

 اختیاری لینوکس های دستگاه در کاربر گرافیکی واسطه. دارد مؤثری نقش ویندوز به لینوکس شباهت در نیز XPde for Linux همچنین. باشد هداشت ویندوز

  .است ویندوز در OS ناپذیر جدایی جزء واسطه این آنکه حال و است
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 دیگر که است حالی در این و است یافته افزایش است، کاربر رافیکیگ واسطه فاقد که لینوکس جای به سرور یک اجرای در اطمینان و کارایی سرعت، 

 لینوکس رایانه یک برای را دور راه از کنترل و اجرا لینوکس، در کاربر گرافیکی واسطه درواقع. عملی نیستند چنین انجام به قادر ویندوز سرور های نسخه

 .دهد می جلوه ویندوز رایانه از تر طبیعی و تر آسان

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در متنی نمای واسطه*

 کاربران .کنند می یاد نیز DOS سوی از اعالن یک عنوان به آن از اوقات برخی ویندوز کاربران. است شده شناخته نیز دستوری مفسر یک عنوان به واسطه این 

 مختلفی مفسرهای از ویندوز مختلف انواع اما است، مجهز دستوری مفسر کی به ویندوز از نوع هر. کنند می معرفی واسطه برنامه یک عنوان به را آن لینوکس

 در را مشابهی دستوری مفسرهای نیز NT کالس های نسخه و دارند یکدیگر به زیادی شباهت x 9 سری ویندوز دستوری مفسرهای ،طورکلی به .برخوردارند نیز

 پشتیبانی چندگانه دستوری مفسرهای از یونیکس، های نسخه دیگر مانند لینوکس. دارد وجود یندوزو از دودسته این بین در هایی تفاوت اما ؛اند داده جای خود

 C shell و Korn shell، Bourne shell، ash از توان می مفسرها دیگر از. کند می استفاده ،شود می شناخته BASH عنوان به که نوع یک از معموالً اما ،کند می

 .یادکرد

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در ها هزینه*

 نیز لینوکس سرور کاربرد در. است گران ویندوز که است حالی در است رایگان یا و ارزان خیلی لینوکس گفت توان می خانگی، کاربرد یا و desktop یک برای

 ها آن ،XP در ویندوز بار اولین برای. شود استفاده یانهرا یک برای تنها ویندوز از کپی یک ،دهد می اجازه مایکروسافت. است ارزان بسیار ویندوز با مقایسه در

 لینوکس، خرید بار یکبا  تنها مقایسه، در. پردازند می Genuine ویندوز سپس و ویندوز تولید سازی فعال ابتدا قانوندر این اعمال به افزاری نرم از استفاده با

 تهیه رایگان به را است شامل کتاب که عامل سیستم و لینوکس کتاب توان می .کنید استفاده آن از اضافی هزینه گونه هیچ با رایانه هرچند در توانید می شما

 از یا و باشید مجهز CD burner و یک پرسرعت اینترنتی ارتباط یک به که این بر مشروط آن فروشندگان از رایگان صورت به را لینوکس توان می همچنین. کرد

 .ردک دانلود www.linuxiso.org سایت

 :عامل سیستم به دستیابی*

 ،شود می نامیده حاضرلینسپایر حال در که لیندوز. کرد خریداری شده نصب آن روی بر پیش از لینوکس که را جدید ای رایانه باید لینوکس به دستیابی برای

 خرید به توانید می هستید، لینوکس خواستار نصب شما راگ. دهد می ارائه ،رسانند می فروش به را لیندوز به مجهز هایی رایانه که فروشندگانی تمامی لیست

 .کنید اقدام است، کامل لینوکس انواع نصب برای که Wal Mart یا و Dell از عامل سیستم بدون ای رایانه

 های نسخه در تواند می رام این حتی که رادارند خود نصب های برنامه لینوکس مختلف های توزیع که است حالی در این و است یکسان همیشه ویندوز نصب

 .یابد تغییر یکسان، توزیع مختلف

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در فشرده لوح دی سی طریق از برنامه اجرای*

 نصب سخت دیسک روی بر ابتدا باید ویندوز اجرا، برای. است دی سی روی از اجراشدن ،تواند نمی ویندوز و دهد انجام تواند می لینوکس که کارهایی از یکی

 ویندوز های برنامهاز  برخی تواند می که دارد وجود BartPE بانام رایگان ای برنامه. کرد اندازی راه را رایانه توان نمی شود، قطع مقطعی در ویندوز نصب اگر. شود

 لینوکس های نسخه از کمی خیلی ادتعد اما ،شود می اجرا سخت دیسک یک طریق از نیز لینوکس عادی، طور به. کرد اجرا bootable دی سی طریق از را

 سخت دیسک از کاربرد دی، سی بر مبنی لینوکس های نسخه در. شوند می اجرا دی سی طریق از کامالً سخت، روی دیسک بر شدن نصب بدون که هستند

 امکان نحو ترین امن و ترین راحت به را لینوکس تجربه و کنند نمی حک سخت دیسک روی بر را چیزی هیچ لیندوز، مانند ها آن از برخی. است متفاوت

 .سازند می

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در کاربردی افزار نرم*

 اقدام CD ROM روی بر ویندوز از کپی یک خرید به اگر. است موجود ویندوز برای بیشتری کاربردی افزارهای نرم گفت، توان می ویندوز و لینوکس مقایسه در

 را آن کاربردی افزارهای نرم توانید می بپردازید، لینوکس از کپی چند یا خرید یک به اگر اما ؛کنید پیدا دسترسی آن کاربردی افزارهای نرم به توانید نمی کنید،

 با لینوکس وزیعت هر. دارد کاربردی افزارهای نرم به نیازمند شده نصب آن روی بر پیش از که همراه ویندوزی به جدید ای رایانه. کنید دریافت رایگان صورت به

  .داشت خواهد نیز بیشتری افزارهای نرم باشد، تر گران نسخه چه هر. شود می ارائه متعددی انواع
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 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم کاربردی افزارهای نرم نصب*

 و سادگی ،راحتی به و است متغایر توزیع هر رد لینوکس تحت افزار نرم نصب. است همسان معموالً ،اند نشده استاندارد که درحالی ویندوز تحت کاربردها نصب

 از پس لینوکس کاربردها در. بپردازند ویندوز کردن بهنگام به شبیه شرایطی در افزارها نرم نصب به دهد می اجازه کاربران به لیندوز. باشد نمی ویندوز آشکاری

 .پذیرد نمی صورت نرایگا صورت به دهی سرویس این که شوند می نصب خودکار طور به شدن، دانلود

 :ها جاسوس و ها ویروس*

 مشکلی به در ویندوز جاسوس. شوند می نامیده جاسوس و ویروس عنوان به ها آن ترین معمول که دارد وجود بداندیش افزاری نرم های برنامه از مختلفی انواع 

 مایکروسافت جاسوس ضد برنامه با عنوان را خود تولیدات و کرد اقدام جاسوس ضد افزاری نرم شرکت یک خرید به مایکروسافت که درحالی شد تبدیل بزرگ

 .کنند می عمل ویندوز در مخرب افزارهای نرم این از عظیمی بخش. کرد بازار روانه 2115 سال در

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم رمز اسم و کاربران*

 از مختلفی های طبقهیا  و متعدد های نمونه از لینوکس و 2111 و XP ویندوزهای. هستند ازیاند راه زمان و رمز اسم و کاربر نام نیازمند دو هر ویندوز و لینوکس 

 ارائه کاربر یک به نسبت گروه برای یک را مزایا و کنند بندی دسته مختلف های گروه به را کاربران توانند می ویندوز و لینوکس. کنند می حمایت کاربران

 .است شده معین گروه، یا و کاربر یک به متعلق هاتن لینوکس در ها فایل اما ؛دهند می

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم ای برنامه خطاهای* 

 در تفاوت. دارد شهرت ویندوز با مقایسه در کمتر افزاری نرم خطاهای داشتن در لینوکس. داشت خواهند و دارند های برنامه خطاهای افزارها نرم تمامی

 شود می طراحی نویسانی برنامه سوی از ویندوز. بپردازد است برخوردار بیشتری ربات از لینوکس چرا که این توضیح به تواند یم OS ای توسعه ما شناسی اسلوب

 هزاران سوی از لینوکس مقایسه در. ماند می مخفی ،پردازد نمیویندوز  برای خود اصلی کدهای انتشار به مایکروسافت که این دلیل به ها آن که اشتباهات

 اقدام ها آن بررسی به تواند می مند عالقه نویس برنامه هر و پردازند می عامل سیستم برای منبع کد انتشار به ها آن. شود می طراحی جهان در سراسر نویس مهبرنا

 .کند

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در افزاری نرم های محدودیت*

 وجود نیز استثنا چندین که گفت توان می اما است، قانون یک امر این. بالعکس و کند عمل ندوزوی تحت تواند نمی شده نوشته لینوکس سوی از که ای برنامه

 از کپی نصب به توان می شود می اجرا لینوکس با که ای رایانه در ،مثال عنوان به. سازد می فراهم دیگری روی بر را عامل سیستم یک نصب استثناها این .دارد

 دو با تواند متی رایانه یک واحد درآن. کرد اقدام ویندوز های برنامه تمامی نصب به توان می نیز شود می اجرا لینوکس تحت که OS ویندوز در. ویندوز پرداخت

 .شود اجرا عامل سیستم

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم توسط شده پشتیبانی افزاری سخت ابزارهای*

فروشندگان  که است این دلیل به این و کند می کار ویندوز از استفاده در بیشتری افزار سخت فت،گ توان می شده پشتیبانی افزاری سخت ابزارهای مقایسه در

 از بسیاری ،شود می ارائه بازار به ویندوز که هنگامی. کند نمی صدق لینوکس در امر این که نویسند می ویندوز برای بیشتری ای اندازه راه افزاری سخت

 برای انداز راه نوشتن برای کمی انگیزه فروشندگان و دارد نیاز جدید ای اندازه راه به جدید ویندوز زیرا کرد، نخواهد فعالیت موجود جانبی های دستگاه

 .دارند قدیمی افزارهای سخت

 :کند می عمل آن روی بر OS که افزاری سخت*

 به. شود می اجرا ها رایانه از وسیعی دامنه در لینوکس. نیست پذیر نامکا ویندوز در امر این که است اجرا قابل افزاری سخت های پایگاه از بسیاری در لینوکس

 بسیار شخصی های رایانه در تواند می لینوکس. دارد نیاز ویندوز با مقایسه در کمتری افزار سخت از کاربر، گرافیکی واسطه بدون اجراشدن در دلیل توانایش

 .شود نیز اجرا قدیمی

 

 

                                      ی شهرستان خویهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردتهیه و تنظیم:م
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 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در متعدد کاربران*

 .کند استفاده آن از تواند می کاربر یک زمان یک در که شده طراحی طوری ویندوز. نیست گونه این ویندوز که است کاربری چند سیستم *لینوکس

 با داشتن سروکار برای تنها عامل سیستم اما باشند، داشته دسترسی آن به همزمان کاربر چند شوند می موجب ،شوند می اجرا ویندوز تحت که هایی دیتابیس

 .است شده طراحی همزمان کاربر چندین با داشتن سروکار برای یونیکس های دیگرگونه مانند لینوکس. است شده ساخته نفر یک

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم بندی شبکه* 

 لینوکس که است معنی بدین این که دهد انجام را ویندوز دیبن شبکه تواند می لینوکس. کنند اجرا را پی آی یا و پی سی تی توانند می سیستم دو هر *

 برای مسئله این که کنند شرکت ویندوز بندی شبکه روی بر تواند می لینوکس. شود سهیم چاپگرها و ها فایل در و شود ظاهر ها رایانه ویندوز شبکه در تواند می

 .صادق است نیز ویندوز

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم سخت دیسك بندی تقسیم*

 قرارگرفته استداللی بندی تقسیم طریق از یا و اولیه بندی تقسیم یک طریق از یا تواند می لینوکس اما ؛شود بوت ابتدایی بندی تقسیم یک سوی از باید ویندوز

 این به رایانه در سخت دیسک نوع هر سوی از تواند می لینوکس و شود بوت افزار سخت اولین سوی از باید ویندوز. شود بوت یافته توسعه بندی تقسیم یک در

 .کند اقدام امر

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در ها فایل سیستم*

. هستند تر قدیمی FAT فایلی های سیستم .است انتخاب بهترین که کند می استفاده NTFS یا و 12FAT، FAT16، 32FAT از ها فایل سیستم در *ویندوز

 .است تغییریافته 3ext بته اکنون هم که است ext2 شود می استفاده لینوکس برای که دیفالت سیستم. دارد خود به مخصوص فایلی های سیستم نیز لینوکس

 :ها فایل بندی درجه*

لینوکس  ،کند می استفاده حجم مبنای بر ها فایل بندی درجه از ویندوز. کنند می استفاده خود های فایل بندی درجه در متفاوت کاری راه از لینوکس و ویندوز

 شما ویندوز تحت. کند می استفاده الفبا حروف از متفاوت افزاری سخت های بندی تقسیم و ابزارها دادن نشان برای ویندوز. بندد می کار به را یکپارچه طرحی

 که این در استانداردی لینوکس در. است دهش ضمیمه اصلی دایرکتوری به ها دایرکتوری تمامی لینوکس در. باشید مطلع آن انتخاب برای فایل یک حجم باید از

 دیسک و شود می استفاده درایو فالپی برای همیشه A دیسک که است حالی در این و ندارد وجود ،شود می استفاده ابزار کدام برای فرعی های دایرکتوریکدام 

 .است شده بوت بندی تقسیسم از بخشی سی

 :چاپگر انداز راه*

 از چاپگرهای که لینوکس با مقایسه در این اما ؛نکند عمل یا و کند عمل است ممکن ویندوز جدید نسخه یا و قدیمی خیلی ایانهر یک روی بر چاپگر اجرای 

 .است بهتر شرایطی ،کند نمی حمایت خود

 :کاربر های داده*

. سازد می غیرممکن کاربر های داده های فایل از پشتیبانی یبرا را هارد امر این. کنند ذخیره هرکجا در را کاربران اطالعات شود می موجب ویندوز های برنامه 

 .سازد می تر آسان جدید رایانه یک به قدیمی رایانه یک از جابجایی برای را شرایط که کند می ذخیره دایرکتوری در را کاربر های داده تمامی لینوکس

 :لینوکس و ویندوز عامل سیستم در کردن خاموش*

. گیرد می صورت داون شات انتخاب با و استارت بخش سوی از ویندوز کردن خاموش. گیرد انجام شدن خاموش عمل تا شود داده وردست باید سیستم دو هر در

 شده داده درزمانی را رایانه یا و باشد همراه سیستم فوری کردن خاموش با تواند می داون شات دستور. شود خاموش داون شات دستور با تواند می نیز لینوکس

 .کند خاموش آینده در

 

 

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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 :ویندوز جای به لینوکس انتخاب*

تولید  یک عنوان به Open Office از استفاده آن، کاربرد شدن بیشتر بودن، رایگان امر، این دلیل. دهند می خبر لینوکس روشن آینده از ها بینی پیش 

 .است شده برده نام ویندوز کرم و ویروس هزاران برابر در آن مقاومت و باال کیفیت کاربر، گرافیکی واسطه به آن زیاد شباهت ،آور شگفت

 لینوکس های توزیع -5-1

که  هستند مناسب کاربرانی برای فقط دیگر برخی. هستند سبک بسیار ها آن از بعضی. دارد مختلف کاربرهای برای مختلفی افزارهای نرم و ها توزیع لینوکس

 .نیست ها آن اصلی عامل سیستم لینوکس یعنی ؛کنند امتحان نیز را لینوکس خود، عامل سیستم کنار در خواهند می

 :دارند اشتراك جزء یک در همگی که است هایی عامل سیستم خانواده  distrosاختصار به یا  Linux distributionیا لینوکس های توزیع از منظور*

 .هاست پکیج مدیریت برای قابلیتی و کتابخانه و برنامه زیادی تعداد شامل ینوکسل توزیع هر معموالً ،لینوکس( Kernel) هسته بر عالوه لینوکس Kernel هسته

یک  لینوکس چون. کند می تر چسب دل و تر ساده شما برای را لینوکس با کردن کار و است توزیع یک دهنده تشکیل که است هایی هدف و ها دربسته ها توزیع

 .کند ارائه آن از جدیدی توزیع و دهد تغییر خود نیازهای با طابقم را آن تواند می هرکسی است باز متن عامل سیستم

 :از عبارتند محبوب و رایج های توزیع. دارد وجود فعال پشتیبانی با توزیع 051 حدود اکنون هم*

 

 

 

 

 من. کنند استفاده لینوکس از بتوانند ورود، بدو در تا است مناسب توزیع یک انتخاب کنند مهاجرت لینوکس به خواهند می که کسانی عمده مشکالت از یکی

نصب  بدون توانید می دیسک این از استفاده با. کنند تهیه را آن Live CD که کنم می توصیه کنند امتحان را مختلف های لینوکس دارند دوست که به کسانی

 پس. دارد آن به نسبت هم تری پایین آیی کار و است ردنظرتانمو لینوکس نصبی نسخه از تر پایین ها دیسک نوع این سرعت البته کارکنید آن با عامل سیستم

 من اما ؛ببرید لذت آن از نصب از پس و کنید خریداری اندکی ی هزینه با یا دانلود را آن نصبی ی نسخه توانید می بود میلتان باب اگر آن، کردن از امتحان

 به کتاب این در دلیل همین به .کنم می پیشنهاد را Ubuntu یعنی توزیع ترین محبوب ندبگذار لینوکس دنیای به پا تازه خواهند می کسانی برای شخصه به

 .ام آورده کتاب ادامه در هم را انتخاب این دالیل. پردازم میتوزیع  این آموزش

 لینوکس مناسب توزیع انتخاب*

 جالب شاید. هستند دنیا در لینوکس فعال توزیع صدها از بخشی فقط …و سوزه اوپن نوپیکس، فدورا، ایکسوبونتو، زاندرو، اوبونتو، شد، اشاره که گونه همان

 در قضاوت .است کرده منتشر را آن DistroWatch نام به سایتی وب که است آماری اساس بر تعداد این. دارد فعال توزیع 651 از بیش باشد بدانید لینوکس

 او شخصی سلیقه و کاربر فعالیت نوع با مناسب، توزیع انتخاب. رسد می نظر به مشکل کمی است، مناسب کاربر کدام برای لینوکس توزیع کدام که این مورد

 های گروه به کاربران بندی دسته و ها توزیع مختلف کارکردهای مختصر بررسی با ام کرده سعی بخش این در موارد، این تمام به توجه با .مستقیم دارد ارتباط

 .کنم مشخص حدی تا را ها آن مناسب افزار نرم متفاوت،

 نیست ها آن اصلی عامل سیستم لینوکس که افرادی*

 از دسته آن بنابراین، ؛کرد استفاده آن از توان می CD روی از اجراشدن با فقط و کامپیوتر روی نصب به نیاز بدون که است لینوکس Live CD های توزیع از یکی

. بگیرند کمک ناپیکس توزیع از توانند می ،اند نکرده انتخاب خود اصلی عامل سیستم عنوان به را آن و دکنن امتحان را لینوکس با کار خواهند می فقط که افرادی

نگهداری  و ذخیره فلش حافظه یا هارددیسک روی را ها آن با شده ساخته اسناد و ها فایل حتی و کند استفاده مختلفی افزاری نرم های برنامه از تواند میکاربر 

 کند.

 روی شده ذخیره اطالعات ویندوز، بار دو نصب از پیش خواهد می کاربر و است ازکارافتاده ویندوز که مواقعی برای همچنین لینوکس، Live CD های توزیع

 مشکلی تنها. هستند مناسب کند، ذخیره دیگری محل در را ویندوز

 های توزیع به نسبت ها آن کمتر سرعت دارند، افزارها نرم گونه این که

  .کامپیوتراست روی هشد نصب

                                      ی شهرستان خویرس دانشگاه جامع علمی کاربردتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مد
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 ویندوز عامل سیستم روی اوبونتو توزیع نصب برای Wubi از توانید می ندارند، مشکلی لینوکس Live CD های توزیع سرعت با که هستید کاربرانی جزو اگر

 .کند حذف یا نصب وزویند عامل سیستم روی افزار نرم یک همچون را اوبونتو تا دهد می را امکان این کاربر به Wubi. استفاده کنید

 در که دیگری مناسب گزینه. دارد کاربرانش برای فراوانی آنالین راهنماهای و مناسب پشتیبانی خوب، امنیت اوبونتو لینوکس، های توزیع دیگر با مقایسه در 

 از توان می منظور این برای. است مک یا ویندوز عامل سیستم روی آن اجرای و مجازی محیطی در نصب لینوکس امکان کرد، اشاره آن به توان می اینجا

 .گرفت کمک VMare یا( Sun) م Virtual Box ،(مایکروسافت) Virtual PC همچون مجازی افزارهای نرم

 :قدیمی کامپیوترهای روی لینوکس نصب*

Puppy Linux توزیع درواقع Live CD از  توان می را لینوکس پاپی است مناسب بایتمگا 64 از کمتر حافظه با کامپیوترهایی روی نصب برای و است لینوکس

 .شود می اجرا دستگاه رم از مستقیماً لینوکس پاپی. کرد اجرا شده زیپ درایوهای یا دی سی فلش، بی اس یو همچون گوناگون های دستگاه طریق

 :لینوکس از کاری استفاده*

 SUSE Linux Enterprise Desktop و Redhat Enterprise Linux 

 هستند تجاری و اداری کارهای انجام برای ها توزیع ترین مناسب ،شد می شناخته دسکتاپ لینوکس ناول بانام قبالً که

 :ها بوک نت برای لینوکس*

 ها بوك نت روی نصب برای که لینوکس های توزیع. است تر ضعیف افزار سخت و تر پایین قدرت ،تر کوچک نمایش صفحه با بوك نوت همان تقریباً بوك نت

 حتماً موردنظر دستگاه باید بوك نت اوبونتو توزیع نصب برای. هستند( Jolicloud) کالد جولی و( Moblin) موبلین بوك، نت اوبونتو شامل ناسب باشند،م

 باشد. داشته اینتل اتم پردازنده

 :اصطالحات -6-1

 .بیاموزید را لینوکس الحاتاصط از برخی مفهوم است بهتر ،فرابگیرید تر راحت را لینوکس بتوانید اینکه برای

 (root) ریشه کاربر یا سیستم مدیر

 این به نیازی اگر است بهتر. شود می شناخته Administrator بانام ویندوز در کاربر این. دارد سیستم در را کاری هر ی اجازه و است سیستم مدیر کاربر این

 .شوید وارد استاندارد کاربر با ندارید آن امکانات کاربر و

 SWAP پارتیشن

 RAM از بیشتر کمی ترجیحاً یا برابر پارتیشن این اندازه. گیرد قرار مورداستفاده مجازی حافظه عنوان به تا بسازیم SWAP پارتیشن یک باید نصب هنگام در

 .باشد

4 EXT یا EXT3 

 ویندوز در NTFS مثل. است 4EXT یا EXT3 معموالً لینوکس های پارتیشن بندی قالب

 / یا هریش شاخه

 از یکی home شاخه مثال برای. گیرند می قرار شاخه این زیرمجموعه در ها فایل و ها شاخه تمام و است لینوکس فایل سیستم در سطح باالترین ریشه شاخه

 .است ریشه شاخه های زیرشاخه پرکاربردترین

Failsafe 

 مانند ؛بیاوریم باال امکانات حداقل در را سیستم توانیم می گزینه این از استفاده با ندارد، شدن بوت توانایی معمول تنظیمات با عامل سیستم که مواقعی در

safemode ویندوز در. 

 

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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X Window 
 .هستند کاربری واسط ایجاد همچنین و گرافیکی افزار سخت با ارتباط مسئول X Window اجزای. است رفته بکار لینوکس در که ای شبکه گرافیکی واسط

Repository 

 .گویند می Repository داشت، نگه بروز را سیستم همواره توان می ها آن از استفاده با که افزاری نرم مخازن هب

Dependency 
 .نامند می Dependency را آن که دارد دیگری فایل یا بسته به نیاز برنامه این کنیم نصب را افزاری نرم خواهیم می که هنگامی مواقع بعضی در

Desktop Environment 

 .هستند گرافیکی های واسط این از هایی نمونه Unity و KDE و Gnome. سازد می تر راحت کاربر برای را سیستم با کار که است کاربر گرافیکی واسط

 

 

 

 

 

 

 

 :افزاری نرم بسته*

 ،ها برنامه اجرای برای الزم های فایل بر عالوه. شود می نگهداری فایل یک در کنترل و مدیریت سادگی برای که است برنامه یک موردنیاز های فایل از ای مجموعه

 .است صحیح مسیر در اجرایی های فایل این کردن کپی ها آن وظیفه که دارند وجود مخصوصی های فایل ها دربسته

Deb 

 .است رادار نصب برای بسته یک موردنیاز های فایل کلیه که است دبیان یا Ubuntu بسته یک deb فایل یک

Source Package 

 .باشد خاص افزاری سخت معماری یک روی استفاده قابل تا شود کامپایل باید و است برنامه یک اصلی متن دارای که ای بسته

 :افزاری نرم مخازن*

 است محلی افزاری نرم کانال یک. کند می نگهداری شود می گفته افزاری نرم های کانال یا مخازن ها آن به که هایی محل در را اش افزاری نرم های بسته همه اوبونتو

 .کند می نگهداری شوند، نصب و دانلود ها بسته مدیر وسیله به باید که را نوع یک از هایی بستهکه 

 Super کلید

 .شود می گفته( Super) سوپر کلید ویندوز، یا Start کلید به لینوکس در

 

Ubuntu  -1-7 چیست؟ 

 به رایانه با سرگرمی یا کار برای شما که سورس( )اُپن باز متن دنیای افزارهای نرم جدیدترین و بهترین شامل که است لینوکس/گنو اساس بر کامل سیستم یک

 هایی ارائه یا گسترده صفحه های متن یا مستندات بخوانید، ایمیل کنید، مرور را اینترنت بود، خواهید قادر شما Ubuntu با. باشد می داشت، خواهید نیاز ها آن

 یک Ubuntu. دهید انجام سادگی به را دهید می انجام رایانه کمک به روزمره طور به که دیگر کارهای بسیاری و نموده ویرایش را خود تصاویر یا نموده و تهیه

  .است آن اداری مجموعه و ویندوز برای باز متنجایگزین 

 استفاده دبیتان کد از که بود این آن هدف ،کارکرد به آغاز موقت طور به لینوکس/نوگ دبیان از شاخه یک عنوان به و 2114 سال اکتبر Ubuntu 21 نسخه اولین

. هستند دبیان پایدار غیر مجموعه از هایی بربسته مبتنی عموماً Ubuntu های بسته. نماید عرضه Ubuntu از جدید ی نسخه یک ماه شش هر تا کند
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Ubuntu و دبیان های بسته وجود بااین. کند می استفاده دبیان پیشرفته بندی بسته ابزار از شده نصب های بسته مدیریت برای Ubuntu ًسازگار باهم لزوما 

 شوند، اعالم عرضه زمان در فقط اینکه جای به Ubuntu تغییرات و هستند نیز دبیان خود اصلی های بسته مسئول Ubuntu دهندگان توسعهاز  برخی. نیستند

 به انجام محض به

 .شوند می ارسال نیز دبیان

معنی  بودن یکدیگر کنار در و باهم در را بشریت کلمه این. "رسد می آدمیت گوهر به دیگر های انسان کمک به آدمی" که است این Ubuntu واقعی معنای

رایگان  کامالً صورت هب آن های نسخه کلیه و است آزاد افزار نرم یک Ubuntu. شود می تلفظ oo-BOON-too و نوشته Ubuntu صورت به Ubuntu. کند می

 کند متی کسب درآمد چگونه شرکت این پرسید می حتماً. است Canonical Ltd نام به اروپایی شرکت یک Ubuntu تجاری پشتیبان و حامی. شود می عرضه

 تأمین مهندسی های سرویس و اریتج پشتیبانی قراردادهای طریق از Canonical اصلی منافع که است این جواب ؟شود می عرضه رایگان Ubuntu که درحالی

 دولتی مؤسسات مدارس، تا گرفته تجاری بزرگ شرکت 511 حدود پشتیبانی از. است هفته روز 7 در ساعته 24 پشتیبانی خدمات دارای Canonical. شود می

 .تحقیقاتی و انستیتوهای

Ubuntu عنوان تحت هایی نسخه البته. کند می پشتیبانی آن از ماه 18 و تبر(اک و آوریل های ماه معموالً) کند می عرضه جدید ی نسخه یک ماه شش هر LTS 

 نام این. دارند هم خاصی نام شماره، بر عالوه Ubuntu مختلف های نسخه. اند پشتیبانی سال 1 دارای که شوند می منتشر سال دو هر که وجود دارند

 .است دقیق پانگولین Ubuntu12.14 نام مثال برای. است صفت یک و حیوان یک اسم از شده تشکیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :است زیر موارد شامل Ubuntu ی خانواده*

Ubuntu Desktop -1 

Ubuntu Server Edition -2 

Kubuntu –3 

Edubuntu -4 

Xubuntu -5 

Gobuntu -6 

Ubuntu MID Edition- 7 

 به مجاز و است رایت قابل کامالً عامل سیستم این. کنید دانلود رایگان طور به Ubuntu سایت از را آن توانید می شما که است این عامل سیستم این مهم ی نکته

 .است شده تشویق دوستان میان آن کردن پخش و کردن رایت به CD جلد روی کل طور به و هستید هم این کار

 :گویم می را حرفم این دلیل حال ن(م نظر )به است Ubuntu لینوکس مبتدیان برای توزیع بهترین که بودم گفته قبل های قسمت در

 .است ساده بسیار Ubuntu با کار -1

                                      ی شهرستان خویاربردتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی ک
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2- Ubuntu بربخورید مشکلی به اگر و است دیگر های توزیع از بیشتر توزیع این مورد در مطالب و راهنماها اینترنت در بنابراین است دنیا توزیع ترین محبوب 

 از پس را خود جواب و سازید مطرح را خود مشکل forum.ubuntu.ir سایت در توانید می مثالً. برسید وابج به زودتر خیلی توانید می باشید داشته سؤالی یا

 .دریافت کنید مدتی

 .زیباست بسیار Ubuntu کار محیط -3

4- Ubuntu اریدند هم درایور یک حتی نصب به نیازی مواقع درصد 91 در انگیزی شگفت طور به و کند می کار افزارها سخت اکثر با. 

 .کند می پشتیبانی فارسی زبان از -5

 .دارد باالیی سرعت و بوده پایدار بسیار -6

 .است رایگان تر مهم همه از -7

 .برد می بهره فرض پیش کار میز عنوان به هم Unity زیبای بسیار پوسته از ،Gnome و KDE و XFAC کارهای محیط بر عالوه -8

 

 :Ubuntuتهیه -8-1

 رسمی سایت من .است CD یا DVD یک روی بر آن کردن رایت سپس و دیگر های سایت یا اوبونتو رسمی سایت از آن دانلود Ubuntu ی تهیه های راه از یکی

Ubuntu یعنی Ubuntu.com کنم می توصیه را. 

 

 

 

 

 

 

 از پس. کنیم می دانلود و انتخاب را bit 64 یا bit32 های نسخه از یکی کامپیوترمان معماری نوع به بسته و شده Ubuntu رسمی سایت وارد ما منظور بدین

 افزارهای نرم از است بهتر. کنید می استفاده ویندوز از رایت کنید. اگر CD یا DVD روی را iso های فایل دانلود اتمام

IsoBuster یا UltraISO Premium  (ترجیحاً.)دیگر استفاده کنید افزارهای نرمیا 

 UltraISO Premium: افزار نرم*

 این توانید می شما و نیست راه تنها نوری دیسک روی بر ها فایل کردن رایت .کنند استفاده Brasero یا k3bیا  افزار نرم از توانند می هم لینوکس کاربران

 این با کار. است دریافت قابل زیر نکلی از کنند که استفاده Pen Drive Linux افزار نرم از باید ویندوز کاربران .بریزید خود مموری فلش بر روی را ها فایل

 را Ubuntu 12.14 شود نصب است قرار که عاملی سیستم نوع انتخاب ی مرحله در که کنید دقت فقط .ندارد توضیح به نیازی و است ساده بسیار هم افزار نرم

 .کنید نصب را توزیع این خواهید میاگر  البته کنید انتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی   http://unetbootin.sourceforge.netاست دریافت قابل زیر سایت از کنند که استفاده  Unebootinافزار نرم از توانند می مه لینوکس کاربران

  .است ها سایت و ها فروشگاه از آن خرید Ubuntu ی تهیه های راه از دیگر

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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 :Ubuntu نصب -9-1

 .شود می باز زیر ی صفحه مانند ای صفحه شدن بوت از پس .کنیم می بوت را Ubuntu حاوی مموری فلش یا دیسک Ubuntu نصب یبرا

 

 

 

 

 

 

 

سپس  کنیم می انتخاب را Install Ubuntu ی گزینه هارد روی بر Ubuntu نصب برای سپس و شده انتخاب انگلیسی زبان که شویم می مطمئن قسمت این در

 .شود می باز زیر ی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید انتخاب را زیر گزینه سه از یکی باید شما بخش این در*

 خالی فضای گیگ 8 حداقل شما که درصورتی فقط گزینه این و شود می نصب شما فعلی عامل سیستم کنار در Ubuntu گزینه این انتخاب با :اول ی گزینه

 .شود می داده نشان باشید داشته

 .دهد اختصاص خود به را هارد خالی فضای از بخشی تواند می Ubuntu که این یعنی گزینه این بانتخا صورت در

 اطالعات تمام گزینه این انتخاب با که باشید داشته توجه. شود می آن جای به Ubuntu نصب و فعلی عامل سیستم حذف باعث گزینه این انتخاب :دوم ی گزینه

 .شد خواهد پاك شما

 نصب برای آن از و کرده پاك را خود های پارتیشن از یکی مثالً. کنید ایجاد را شماست میل باب که تنظیماتی توانید می شما قسمت این رد :سوم ی گزینه

Ubuntu کنید استفاده. 

 از ابزار استفاده با حال دکنی انتخاب را Try Ubuntu ی گزینه و برگشته اول ی مرحله به کنید حذف را خود های پارتیشن از کدام هیچ خواهید نمی اگر

Gparted دهید انجام تان فعلی عامل سیستم در را کار این یا و کنید جدا را دلخواهتان پارتیشن خالی فضای از بخشی. 

 :کنید دنبال را زیر مراحل خالی فضای ایجاد برای کنید می استفاده ویندوز عامل سیستم از اگر*

  .کنید انتخاب را Manage ی گزینه سپس و ردهک راست کلیک Computer آیکن روی ابتدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد

 



 WWW.Khoy.Uast.ir خوی انشگاه جامع علمی کاربردی شهرستاند لینوکسارگاه ک

13 
   

 .کنید انتخاب را Disk Management ی گزینه چپ سمت کادر از بازشده ی پنجره در سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی گزینه و کرده تراس کلیک کنید کم آن حجم از دارید دوست که پارتیشنی روی کادر این پایین در. کرد خواهد تغییر وسط کادر که دید خواهید سپس

Shrink Volume... کنید انتخاب را. 

 

 

 

 

 

 

 

 برحسب را موردنظرمان حجم باید حجم از مقداری کردن جدا برای. دارد وجود کادر چهار پنجره این در. شود می باز جدیدی ی پنجره فوق عملیات از پس

 .یمکن می انتخاب را Shrink ی گزینه و کرده وارد سوم کادر در مگابایت و

  

 

 

 

 

 

 

 

 something ی گزینه انتخاب از پس کنید اعمال ا ر خود شخصی تنظیمات نصب هنگام خواهید می اگر اما ؛برگردید Ubuntu نصب به دوباره کار اتمام از پس

else... سپس و Continue شود می باز زیر ی پنجره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا اصلی پارتیشن اولی. دارد نیاز پارتیشن دو به حداقل Ubuntu باشیم. داشته حالی فضای باید حتماً سلینوک های پارتیشن ایجاد برای که باشید داشته توجه

  .مجازی حافظه برای پارتیشنی دومی و ریشه
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 :کنیم ایجاد را است مجازی حافظه عنوان به که پارتیشنی اول است بهتر*

 New تمقس در و دهید قرار Logical را Type for the new partition پنجره این در ودش نمایان جدیدی ی پنجره تا .کنیم می کلیک Add روی ابتدا 

partition size in megabytes با برابر فضایی میزان RAM بخش در باالخره و دهید قرار را بیشتر کمی یا سیستم Use as ی گزینه swap area انتخاب  را

 .کنید OKکرده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Use بخش در .کنید انتخاب را Type for the new partition بخش در بزنید و را Add و کنید کلیک باقیمانده خالی فضای روی ریشه شنپارتی ایجاد برای

as بهتر است که Ext4 قسمت  در و برگزینید راMount point کنید انتخاب را/  ی گزینه OK .کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بزنید را Continue و باشد ما زمان مطابق سیستم زمان تا کنید کلیک ایران کشور روی نقشه در و بعدی بخش در و کنید کلیک Install Now روی سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید انتخاب را Persian زبان بعدی بخش در
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 .شود آغاز Ubuntu نصب عملیات تا کنید انتخاب را Continue ی گزینه و کنید وارد را خود کاربری مشخصات بعد قسمت در

 

 

 

 

 
 

 

Unity -1-11  

 ی نسخه اولین. شود می داده توسعه شرکت این عامل سیستم برایUbuntu تیم و Canonical شرکت توسط که است Gnome کار میز برای پوسته رابط یک

. تاس ها تبلت و ها تلویزیون مانند هایی اهدستگ روی بر Ubuntu ارائه آن اصلی هدف و شد ظاهر Ubuntu 10,04 نسخه در و 2111 سال در کار محیط این

 .است نمایش صفحه فضای از بهینه استفاده کار، محیط این مزیت ترین مهم و شود می استفادهUnity 5,10 ینسخهاز Ubuntu 12.04 در اکنون هم

 :است اصلی بخش چهار دارای کار محیط این

 desktopمیز کار -1

 Panelپنل -2

 launcher اجراکننده-3

 داشبورد-4

 

 :desktopمیز کار * 

 .کنیم بسته و باز را ها برنامه و ها جرهنپ آن در توانیم می که است محیطی کار میز

 :پنل*

 :است قسمت دو دارای پنل. شود می گفته پنل دارد، قرار نمایش صفحه قسمت باالترین در که نواری به

منوی  چپ متس قسمت در. کند می تغییر ایم بازکرده که ای پنجره به بسته راست سمت سمتق اما کند نمی تغییری و است ثابت همیشه چپ سمت قسمت

 آن روی نشانگر بردن محض به ولی شده نوشته فعال ی پنجره نام عادی حالت در پنل راست سمت قسمت در و دارند وجود...  و کاربر منوی ساعت، تنظیمات،

 .شود می داده نمایش منوی پنجره

 .داشت دسترسی...  و سیستم مجدد اندازی راه و کردن خاموش و نمایش صفحه و سیستم تنظیمات به توان می منو این به ورود با :تتنظیما منوی

 

 

 

 

 

 

 

  .شود می استفاده کاربر انتخاب برای منو این از :کاربر منوی

 

 

 

 

 

 

1 2 
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 .مداری دسترسی ساعت و زمان تنظیمات به منو این در :زمان و ساعت نشانگر

  

 

 

 

 

 

 .داشت دسترسی صدا تنظیمات به توان می همچنین و رفت قبلی یا بعدی آهنگ به و کرد وزیاد کم را صدا توان می نشانگر این استفاده با :صدا نشانگر

 

 

 

 

 

 

 .شد متصل سیم بی شبکه یا اینترنت به توان می منو این طریق از :شبکه منوی

 

 

 

 

 

 

 .رادارید چت های برنامه مدیریت و اجتماعی های شبکه در خود وضعیت بررسی خود، ایمیل مدیریت اییتوان شما منو این در :من منوی

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید انتخاب را خود مورداستفاده زبان توانید می و داشته دسترسی زبان تنظیمات به منو این در :زبان منوی

 

 

 

 

 :Launcher یا اجراگر*

 در Taskbar )مانند شوند می دیده اجراگر در باز های پنجره و افزارها نرم تمام. شود می نامیده اجراگر که دارد دوجو عمودی نواری نمایش صفحه چپ سمت

 ویندوز(

 افزار نرم ابتدا منظور بدین. دارید نگه اجراگر در را ها آن توانید می ،کنید می استفاده ها آن از بیشتر که هایی برنامه به تر سریع دسترسی برای توان می همچنین

 از پس اجراگر، از افزار نرم یک حذف برای و کنید انتخاب را Lock to launcher گزینه و کرده راست کلیک اجراگر در افزار نرم آیکن روی سپس بازکنید را

  .کنید انتخاب را Unlock from launcher ی گزینه موردنظر افزار نرم آیکن روی راستکلیک 

 

                                      ی شهرستان خویتنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردتهیه و 
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 کار این انجام طول بکشید. در دلخواه محل به را آن سپس بکشید Desktop به را آن و کنید کلیک موردنظر آیکن روی اجراگر در ها آیکن جایی جابه برای

 بروید زیر مسیر به اجراگر های آیکن ی اندازه تغییر برای. کنید رها را ماوس دکمه نباید

System Settings→Appearance 

 .دهید تغییر را اجراگر های آیکن اندازه توانید می Launcher icon size قسمت در تغییر با سپس

 

 :داشبورد*

 :کرد استفاده راه دو از توان می داشبورد به دسترسی برای

 اجراگر در Ubuntu آیکن روی کلیک - 1

 کیبرد در )ویندوز( ویژه ی دکمه فشردن - 2

 :است شده تشکیل بخش 4 از داشبورد*

 نمایشگر - 1

 جوجست کادر - 2

 ها لنز - 3

 فیلتر – 4

 است: لنز 5 دارای داشبورد*

 این به را...  و پدیا ویکی مانند لنزهایی توان می البته است ها برنامه و ها فایل به ما تر راحت دسترسی برای لنزها این فیلم و موسیقی ها، فایل ،ها برنامه خانه،

 .کرد اضافه لنزها

 :نصب از پس عملیات -11-1

 :Ubuntu در root کاربر کردن فعال -12-1

همین  برای. است غیرفعال هنوز root کاربر و شود می فعال کنیم می log in آن با ابتدا در که کاربری نام کنیم می نصب سیستم روی را Ubuntu وقتی معموالً

 :کنیم اجرا را زیر دستور باید معمولی کاربر توسط ردنک log in از پس ابتدا. نماییم فعال را آن تا کرده انتخاب root کاربر برای پسورد ابتدا باید

sudo passwd root 

 :شد وارد root کاربر با ترمینال در( switch user) زیر دستور توسط توان می پس ازاین. خواهد می ما از را جدید پسورد بعد

Su 

 .کنید تایپ بازشده کادر در را زیر متن سپس زده را Alt+F2 گرافیکی محیط در ریشه کاربر با ورود برای

gksu nautilus 

 :گرافیك کارت نصب -13-1

 :دارد وجود هرا دو گرافیک کارت درایور نصب برای*

 Additional Drivers ابزار از استفاده - 1

 آن دستی نصب و درایور دانلود - 2

 Additional Drivers ابزار از استفاده

 :رویم می زیر مسیر به اینترنت به اتصال از پس. است ساده بسیار ابزار با کار

System Settings→Additional Drivers 

 .کند می ها آن نصب و سیستم درایورهای دانلود به شروع اتوماتیک ابزار ابزار، شدن باز از بعد

 

 

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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 آن دستی نصب و درایور دانلود

 کارت انواع از طوالنی لیستی صفحه این به ورود با رفت گرافیک کارت سازنده تسای به باید کار این برای کنیم، دانلود را درایور باید ابتدا منظور بدین

 خود گرافیک کارت مخصوص درایور حتماً که کنید دقت. بروید دانلود صفحه به و کنید انتخاب را خود گرافیک کارت صفحه این در. دید خواهید را ها گرافیک

 .کنم دانلود را NVIDIA Geforce 210 درایور گرافیکم کارت طبق باید من الًمث. کنید دانلود را (32bit/64bit )مخصوص لینوکس

 NVIDIA-Linux-x66_64-255.53.run :دارید این به شبیه بانامی فایلی شما دانلود از پس

 نصب برای (.کنید اجرا را su )دستور دشوی وارد ریشه کاربر با و کرده وارد را خود عبور رمز و کاربری نام سپس. بزنید را Ctrl+Alt+F1 کلیدهای نصب برای

 :کنید وارد را زیر دستور کار این انجام برای. کنید خاموش را x server باید

service lightdm stop 

 انداز راه نام که کنیم می فرض کنید اجرا را زیر دستور و ؛بروید دارد قرار آن در درایور که فولدری به cd دستور با سپس

NVIDIA-Linux-x66_64-255.53.run است. گرافیک کارت 

 sh./ NVIDIA-Linux-x66_64-255.53.run   
 .دهید فشار را Ctrl+Alt+Delete کلیدهای نصب اتمام از پس و کرده طی را نصب مراحل و کرده انتخاب را Accept سپس

 :زبان تنظیمات -14-1

 :برویم زیر مسیر به باید زبان یک کردن اضافه برای

System Settings→Keyboard Layout 
 

 

 

 

 

 

 ی گزینه روی دهیم، قرار ترکیبی کلید ها زبان بین حرکت برای بخواهیم اگر .کنیم می Add و کرده انتخاب را خود موردنظر زبان+  عالمت روی کلیک با سپس

Options بخش در و کرده کلیک Key(s) to change layout افراد معمول انتخاب .کنیم یم انتخاب را خود موردنظر ترکیبی کلید Alt+Shift است. 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان تنظیمات -15-1

 :برویم زیر مسیر به باید زمان تنظیم برای

System Settings→Time & Date 
 

 

 

 

 

 

                                      ی شهرستان خویلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمد
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 و تاریخ بخش این پایین رد سپس و کنید انتخاب را Manually ی گزینه Set the time بخش در و .کنید کلیک ایران کشور روی نقشه در جدید، ی پنجره در

 .بروید Clock سربرگ به توانید می بیشتر تنظیمات برای .ساعت را وارد کنید

 

 

 

 

 

 

 :Font نصب -16-1

 انجام راحتی به Font نصب ویندوز مانند هم Ubuntu در. است Font نصب ،دهد می انجام عامل سیستم نصب از پس کاربر یک که کارهایی ترین مهم از

 .گیرد می

 :کنید کپی زیر مسیر در را خود موردنظر های Font است کافی فقط

home/yaser/.fonts 
 کلیدهای )از کنید انتخاب را Show Hidden Files ی گزینه View سربرگ از باید آن کردن آشکار برای. است پنهان. fonts ی پوشه که باشید داشته توجه

 .شوند آشکار پنهان فولدرهای و ها فایل تا. کنید( استفاده توانید می هم Ctrl+H ترکیبی

 

 

 

 

 

 

 .بسازید را آن خودتان توانید می نداشت وجود.( fonts) پوشه این اگر

 .کنید دریافت Ubuntu مخازن از را استاندارد فارسی های قلم توانید می زیر دستور اجرای با ضمن در

sudo apt-get install language-support-fonts-fa 

 :گرافیکی های جلوه سازی فعال -17-1

 است بهتر ها جلوه این کردن فعال برای. است گرافیکی های جلوه سازی فعال ،دهند می انجام جدید عامل سیستم نصب از پس افراد که اعمالی از دیگر یکی

 گرافیکی های جلوه توانید می افزار نرم این یقطر از. کنیم می نصب را CompizConfig Setting Manager ابزار سپس. کنید نصب را گرافیک کارت ابتدا

 .کنید اندازی راه خود سیستم روی را زیبایی

 :افزار نرم نصب -18-1

 توانید می بعدازآن و کنید آپدیت اینترنت طریق از را خودتان مخازن لیست تا دارید نیاز مخازن طریق از ای برنامه هر نصب برای Ubuntu نصب از بعد

 )آپدیت. است ترمینال طریق از آپدیت آن ترین راحت که دارد وجود راه چندین کار این برای کنید نصب را ubuntu software center لداخ های برنامه

 (شود می کمتر یا 2Mb حدود بعد های دفعه برای و Mb11 حدود چیزی بار اولین برای Repositoryیا  مخازن لیست

 

 :کنید وارد ترمینال در را زیر دستور باید مخازن آپدیت برای*

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 
 

  

 

 

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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 :شوید وارد آن به توانید می زیر مسیر از که است Software Center از استفاده Ubuntu در افزار نرم نصب برای روش پرکاربردترین و ترین مهم*

Applications→Ubuntu Software Center 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ADSL از اگر. باشید متصل اینترنت به باید افزار نرم این از استفاده برای البته. کنید نصب و کرده انتخاب را خود موردنظر افزار نرم توانید می ابزار این به ورود با

 برای نباشید مجبور تا کنید خریداری را خود توزیع به مربوط کامل خازن های دیسک است بهتر ندارید دسترسی اینترنت به یا و کنید نمی استفاده یا وایمکس

 .کنید دانلود را آن و شده متصل اینترنت به افزارها نرمنصب 

 و قدرتمندتر ابزار این چون است تر ای حرفه کاربران ی موردعالقه روش این. است ترمینال از استفاده Ubuntu در افزار نرم نصب در دیگر متداول روش

 که ها بسته مدیریت ی الیه ترین پایین APT با کار برای خوب رابط یک و فرمانی خط بسته مدیر یک apt-get برنامه. ستا گرافیکی ابزارهای از تر سریع

Ubuntu کنیم می استفاده زیر دستور دو از یکی از ترمینال در ها برنامه نصب و دانلود برای. است کند می استفاده. 

sudo aptitude install x 

sudo apt-get install x 

 ترتیب به تصویری و صوتی کدهای و VLC افزار نرم نصب برای مثالً. است موردنظر افزار نرم ی بسته نام x از منظور باال های مثال در باشید داشته توجه

 :کنیم می اجرا زیررا دستورات

sudo apt-get install vlc 

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras 

 یا دانلود را افزار نرم فایل توان می ویندوز در. ندارد اینترنت به نیازی که دارد وجود هم هایی راه اما باشید متصل اینترنت به باید حتماً باال های شرو انجام برای

 tarball یا deb پسوند ایدار معموالً Ubuntu افزارهای نرم. دارد وجود امکان این هم Ubuntu در کرد، نصب را برنامه فایل آن روی از و کرد خریداری

 :دهم می توضیح را دو هر نصب من که هستند

Deb: 

 نمایان صورتی در گزینه این البته. است Install package ی گزینه زدن و فایل روی کلیک راه دو این از یکی دارد، وجود راه دو ها بسته این نصب برای

 .باشد دارا را ها آن برنامه خود یا باشد شده نصب برنامه این های وابستگی که تمام شود می

 

 :است غیراستاندارد روش این ولی است زیر دستور ترمینال از استفاده دیگر راه*

sudo dpkg -r x.deb 

 .است فایل نام x باال مثال در

Tarball: 

 نصب برای بنابراین روند می بکار سازی فشرده برای ها فرمت این. نامند می tarball های بسته اصطالح در را tar و 2tar.bz و tgz و tar.gz پسوند با های فایل

 .است پذیر امکان Extract Here ی گزینه انتخاب و فایل روی راست کلیک با کار این. کنیم خارج فشرده حالت از را ها آن باید

 :کرد خارج فشرده حالت از را آن توان می درترمینال زیر دستور اجرای با همچنین *

tar -xvzf filename.tar.gz 

 در افزار نرم نصب ی نحوه که دارد وجود readme یا install بانام فایلی فولدر این در. است افزار نرم های فایل حاوی که شود می ساخته جدید فولدر یک حال

  .شود می استفاده روش این از معموالً اما کنید مطالعه را آن است بهتر و است شده داده آن توضیح

                                      ی شهرستان خویعلمی کاربرد تهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع
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 :کنیم می اجرا ترتیب به را زیر دستورات سپس و شویم می جدید فولدر وارد cd دستور با اابتد

Configure/ 

Make 

make check 

make install 

ند مان هایی توزیع است Redhat شرکت های توزیع اجرایی های فایل پسوند پسوند، این ،بربخورید rpm پسوند به افزار نرم دانلود برای اینترنت در شاید

OpenSUSE,Fedora,Redhat ابزار با توانید می کردید دانلود را پسوند این با فایلی اگر حال alien فرمت به را آن deb کنید تبدیل. 

 :کنید اجرا ترمینال در را زیر دستور ابزار این نصب برای *

sudo apt-get install alien 

 :کنید اجرا را زیر دستور تبدیل برای نصب از پس*

sudo alien filename.rpm 

بعدی  دفعات در فولدر این از گرفتن Backup با توانید می شما و شوند می ذخیره var/cach/apt/archives مسیر در اید کرده نصب که افزارهایی نرم تمامی

 .کنید استفاده آن از Ubuntu نصب

 :اینترنت به اتصال -19-1

-ADSL,Dial کانکشن ساخت نحوه بخش این در. است اینترنت به اتصال برای کانکشن ایجاد کارها، ترین مهم از یکی ،عاملی سیستم هر نصب از پس

up,Mobile Broadband دهم می توضیح را. 

 :ADSL کانکشن ساخت*

 .کنیم می باز را مربوطه ابزار و کنیم می جستجو را Network connection عبارت و کنیم می باز را Dash Home ابتدا ADSL به اتصال برای

 .کنیم می انتخاب را Add ی گزینه و رویم می DSLسربرگ  به حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنیم می انتخاب را Save ی گزینه و داده انجام را مربوط تنظیمات حال

 :Mobile Broadband کانکشن ساخت*

 ی پنجره در سپس بازکنیم را مربوطه برنامه و کرده جستجو را Network connection عبارت Dash Home در باید موبایل طریق از اینترنت به اتصال برای

 .کنیم می کلیک Add روی و رفته Mobile Broadband سربرگ به جدید

 

 

 

 

 

 

  .شود ایجاد موردنظر Connection تا ...و اپراتور نام و کشور نام انتخاب .کنید دنبال را Connection ساخت مراحل جدید، پنجره در

                                      ی شهرستان خویتهیه و تنظیم:مهندس بهنام محمدلو ؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربرد
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Terminal -1-21: 

 وارد شد می نامیده ترمینال اصطالح در که خاصی های درگاه از را خودشان های برنامه تا بودند مجبور کاربران نداشتند، وجود زیادی کامپیوترهای که زمانی

 از کرد برقرار ارتباط هسته با بتوان هاینک برای لینوکس در. شد رایج اصطالح این هم بعد به موقع همان از. ببینند را کارشان نتیجه درنهایت و کنند کامپیوتر

 کته است محیطی تر ساده عبارت به. گیرد می قرار دسترس در ترمینال همان توسط پوسته این و شد می نامیده پوسته یا SHELL که کنیم می استفاده رابط یک

 ولی است ویندوز در Dosمانند  لینوکس ترمینال محیط. کرد هدایت( دستورنویسی) نویسی کد با را لینوکس های قسمت تمام توان می SHELL آن وسیله به

 .تر پیشرفته بسیار

 

 

 

 

 

استفاده  خاص اعمال برای خاصی دستورات و کدها از Dos مانند هم ترمینال در دستور خط و command-line و Bash: از اند عبارت ترمینال دیگر های نام

 Dash Home در توان می ترمینال به دستیابی برای. دهم توضیح را ترمینال پرکاربرد و مهم دستورات و کدها از تعدادی خواهم می بخش این در. شود می

 .بازکنیم را ترمینال برنامه سپس و کرده جستجو را Terminal ی کلمه

 .ویمش می قائل تفاوت بزرگ و کوچک حروف بین و شوند نوشته کوچک حروف با باید دستورات همه ترمینال محیط در: نکته

 :مانند ،شود می مشاهده خط اول در ای نوشته ترمینال کردن باز از پس

yaser@yaser-pc:~$ 
 از قبل و: از بعد نوشته دیگر مهم قسمت. است شما دستگاه نام بعدازآن قسمت و شماست کاربری نام @ از قبل قسمت: پردازیم می نوشته این تشریح به حال

 .دهد می نشان را فعال دایرکتوری مسیر قسمت این است، $

 .است/ home/yaser مسیر همان ~: نکته

 :دستورات*

 cd دستور

 را موردنظر فولدر نام و نوشته را cd دستور این از استفاده برای. شود می استفاده فولدرها در خروج و ورود برای و باشد می Dos در cd دستور مانند دستور این

 .نویسیم می آن روبه روی

Behnam@yaser-PC:~$ cd Downloads 

 :کنیم می اجرا را زیر دستور قبلی فولدر به برگشتن برای

cd... 
 .کنیم می وارد را کد این root ریشه به رفتن برای

cd / 
 :زیر نمونه مانند شویم آن وارد مستقیم طور به تا کرد مشخص را مسیری توان می دستور این با

cd /home/ Behnam /Downloads 

 ls دستور

 .شود می استفاده جاری فولدر محتویات نمایش برای زیر دستور. شود می استفاده فولدر یک محتویات نمایش برای دستور این از

Behnam @ Behnam -PC:~$ ls 

 :کنیم وارد گونه این را دستور باید مسیر یک های فایل لیست نمایش برای

Behnam @ Behnam -PC:~$ ls /home/ Behnam /Downloads 

 .بگذارید را دیگر های سوئیچ –a جای به و کنید عمل زیر صورت به ها سوئیچ این بردن کار به برای. دارد وجود هم هایی سوئیچ دستور این رایب

Behnam @ Behnam -PC:~$ ls /home –a 
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 -a شود می داده نمایش...  و مخفی فولدرهای و ها فایل ازجمله محتویات تمام سوئیچ این از استفاده با. 

 A- مانند a- ندارد چندانی کاربرد. دهد نمی نمایش را '..' و '.' مسیرهای که تفاوت این با است. 

 X- کند می مرتب نام اساس بر را لیست. 

t - کند می مرتب شدن ساخته زمان اساس بر را لیست. 

 s- رود می کار به بایت( برحسب) فولدرها و ها فایل حجم نمایش برای. 

S - کند می مرتب حجم اساس بر را لیست. 

 pwd دستور

 .زنیم می را Enter و کرده تایپ را pwd دستور، این از استفاده برای. شود می استفاده جاری مسیر دادن نشان برای دستور این از

 cp دستور

 فولدر به بخواهیم ار yaser.jpg بانام فایلی ما اگر مثال برای. شود می استفاده ها فایل کردن کپی برای دستور این از

me/ Behnam /Downloads/ کنیم می عمل چنین این کنیم کپی: 

Behnam @ Behnam -PC:~/Desktop$ cp Behnam.jpg /home/ Behnam /downloads 

 rm دستور

 :کنیم اجرا را دستور این باید ،کنیم حذف را Behnam.jpg فایل بخواهیم اگر مثال برای. شود می استفاده ها فایل کردن حذف منظور به دستور این از

Behnam @ Behnam -PC:~$ rm Behnam.jpg 

 /home مسیر در kavir فولدر حذف برای مثالً. است cp دستور در–r سوئیچ مانند آن کاربرد ی نحوه و عملکرد که است –r دستور این سوئیچ ترین مهم

Behnam /kavir کنیم تایپ را زیر دستور باید: 

Behnam @ Behnam -PC:~$ rm /home/ Behnam /kavir –r 

 su دستور

 از root محیط به ورود برای. است ویندوز در Administrator مانند که root کاربر دیگری و هستیم ما خود یکی که دارد وجود کاربر دو حداقل لینوکس در

 .Enter دوباره و کنیم می وارد را root کاربر پسورد سپس نیمز می را Enter و کرده تایپ را su ما منظور بدین. شود می استفاده این دستور

 exit دستور هم root محیط از روجخ برای. اید واردشده standard کاربر با یعنی باشد $ اگر و اید واردشده root کاربر با یعنی باشد # فرمان خط آخر در اگر

 .کنیم می وارد را

 sudo دستور

 برای. بندی پارتیشن مانند ؛بیاورد وجود به سیستم در ای عمده تغییرات عمل این که دهیم انجام را عملی بخواهیم که شود می استفاده هنگامی دستور این از

 .Enter دوباره و کرده وارد را پسورد سپس ،زنیم می را Enter و کنیم می تایپ آن روی به رو را موردنظر دستور و کرده تایپ را sudo استفاده هم

 man دستور

 آوردن دست به برای مثالً. دهد می ما به موردنظر دستور مورد در اطالعاتی کنیم، وارد دستوری هر از قبل را دستور این اگر. ماست به کمک برای دستور این

 :کنیم وارد را زیر دستور باید pwd دستور ی دربارهاطالعاتی 

yaser@yaser-PC:~$ man pwd 

تمام  توانید می Page down و Page Up، Home، End جهتی، کلیدهای با و آمده آن در توضیحات که شود می ازب محیطی دستور این اجرای از پس

 .دهید فشار را q کلید باید هم محیط این از خروج برای. ببینید را توضیحات

 mkdir دستور

. کنیم می تایپ فاصله یک از پس را جدید فولدر نام و کرده تایپ را mkdir دستور از استفاده برای. شود می استفاده جدید فولدر یک ایجاد منظور به دستور این

  :کنیم می عمل چنین این kavir بانام فولدر یک ایجاد مثالبرای
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Behnam @ Behnam -PC:~$ mkdir kavir 

 rmdir دستور

 .است mkdir دستور مانند دستور این کاربرد ی نحوه. شود می استفاده فولدرها حذف برای دستور این از

 /. دستور

 فایل )اگر. بنویسیم ازآن پس را فایل نام سپس و نوشته را آن باید دستور این از استفاده برای. شود می استفاده اجرایی های فایل اجرای برای دستور این از

 (.شد خواهید رو روبه Permission denied پیغام با اجرایی نباشد

 apt-get دستور

 :کنیم عمل زیر صورت به باید دستور این از استفاده برای. رود می بکار لینوکس افزارهای نرم آپدیت و حذف ب،نص برای دستور این

Behnam @ Behnam -PC:~$ sudo apt-get install vlc 

 :کنیم استفاده زیر دستور از باید هم برنامه همین حذف برای. کند می شدن نصب و دانلود به شروع لینوکس رسمی مخازن از vlc ی برنامه فوق دستور اجرای

Behnam @ Behnam -PC:~$ sudo apt-get remove vlc 

 این آخر به کنید آپدیت را خاصی افزار نرم خواهید می اگر اما کنیم استفاده زیر دستور از توانیم می لینوکس افزارهای نرم تمام کردن آپدیت و ارتقاع برای

 .بنویسید را موردنظرتان رافزا نرم نام فاصله یک پس از دستور

Behnam @ Behnam -PC:~$ sudo apt-get upgrade 

 که است مواردی برای هم-f. نشود نصب اما شده دانلود ای برنامه خواهیم می که است مواردی برای -d .هستند -d و -f دستور این های سوئیچ ترین مهم

 .کنیم درست را آن بخواهیم ما و باشد شده خراب ای برنامه

 history دستور

 آخر دستور 11 مثال برای بخواهد کاربر اگر. ببیند را داده انجام ترمینال با که کارهایی تمام لیست بخواهد کاربر که شود می استفاده مواقعی در دستور این از

 .کند تایپ را 11 عدد فاصله یک و history ی کلمه از پس باید ببیند را خود

Behnam @ Behnam -PC:~$ history 11 

 .شود می استفاده–c سوئیچ از هم history کردن پاك برای

Behnam @ Behnam -PC:~$ history –c 
 

 file دستور

اجرا  را زیر دستور index.html فایل پسوند توضیحات نمایش برای مثال برای. شود می استفاده ها فایل پسوند بر مبنی توضیحاتی نمایش برای دستور این از

 :کنیم می

Behnam @ Behnam -PC:~$ file index.html 

 :بود خواهد صورت بدین آن خروجی که

index.html: HTML document text 

 nano دستور

 باید ،بازکنیم را آن یا کنیم ایجاد yaser.txt نام به متنی فایلی بخواهیم اگر مثال برای. شود می استفاده متنی های فایل ایجاد و ویرایش برای دستور این از

 :کنیم وارد را دستور زیر

Behnam @ Behnam -PC:~$ nano yaser.txt 

 .کنیم می استفاده باالیی دستور همان از هم ها فایل کردن باز برای. کنیم می استفاده Ctrl+X کلیدهای از خروج برای موردنظر متن نوشتن از پس
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 stat دستور

 با البته stat روی به رو را موردنظرمان فایل یا فولدر نام هم دستور این از استفاده برای. دهد می نشان را نموردنظرما فولدر یا فایل خصوصیات دستور این

 :مانند ؛نویسیم می فاصله یک

Behnam @ Behnam -PC:~$ stat yaser.jpg 

 logout دستور

 .است کار محیط از کاربران شدن خارج برای دستور این

 reboot دستور

 (su )دستور. شوید وارد root کاربر با دستور این از استفاده برای باید البته. کند می اندازی راه مجدداً را پیوترکام دستور این

 halt دستور

 .شوید وارد root کاربر با باید هم دستور این اجرای برای. شود می کامپیوتر شدن خاموش باعث دستور این از استفاده

 bunzip2,bzip2,tar,gzip,gunzip سازی فشرده دستورات*

 .شود می استفاده bunzip2,bzip2,tar gzip,gunzip دستورات از فشرده های فایل استخراج و سازی فشرده برای

bunzip2,bzip2 

 :کنیم می عمل صورت بدین y.jpg مانند فایل یک کردن فشرده برای

Behnam @ Behnam -PC:~$ bzip y.jpg 

 .شود می فشرده فایل و شده اضافه فایل به 2bz پسوند فوق دستور اجرای از پس

 .است فوق دستور مانند هم دستور این از استفاده روش. شود می استفاده bunzip2 دستور از هم فایل استخراج برای

gunzip,gzip 

 .است هفشرد های فایل استخراج برای gunzip و سازی فشرده برای gzip ،کنند می عمل قبل دستورات مانند هم دستورات این

Tar 

 :استفاده روش. کرد فشرده فایل یک در را فولدر و فایل چند توان می و است تر محبوب و تر کامل همه از دستور این

 Behnam @ Behnam -PC:~$ tar { ها سوئیچجدید{ } فایل {}نام فولدرها و ها فایل }نام

 :ها سوئیچ*

c رود می بکار جدید آرشیو یک ایجاد برای. 

t های لفای فهرست tar دهد می نشان را شده. 

v دهد می نشان را شدن آرشیو حال در های فایل جریان. 

k دارد می نگه را اند شده فشرده که را هایی فایل. 

j فایل tar ابزار با را gzip کند می فشرده. 

z فایل tar ابزار با را gzip کند می فشرده. 

 به را z - یا j-های سوئیچ باید کنیم اضافه آن به هم را سازی فشرده اینکه برای. دهد می جای فایل یک در را مهه بلکه ،کند نمی فشرده را فایل عمال tar دستور

 خود به tgz پسوند آمده دست به z- سوئیچ با که جدیدی فایل و tbz پسوند ایم ساخته را آن j- سوئیچ با روش این در که جدیدی فایل. کنیم آن اضافه

 .گیرند می
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 دستور باید بیاوریم، دست به Behnam.tgz نام به جدیدی فایل و کنیم فشرده tar دستور با را kavir فولدر و Behnam.jpg فایل بخواهیم اگر مثال برای

 :کنیم وارد را زیر

Behnam @ Behnam -PC:~$ tar –z Behnam.tgz /home/ Behnam /kavir Behnam.jpg 

 rar,unrar دستور

 مخازن از را ها آن باید و نیستند نصب Ubuntu در فرض پیش طور به ها برنامه این. روند می بکار rar های فایل استخراج و سازی فشرده برای دستورات این

 .کنید اینترنتی دریافت

sudo apt-get install rar 
sudo apt-get install unrar 

 .کنید توجه زیر های مثال به دستورات این با کار برای

 Behnam.rar بانام جدید فایل ایجاد و rar فرمت با kavir فولدر سازی دهفشر برای

Behnam @ Behnam -PC:~$ rar a Behnam.rar /home/ Behnam /kavir 

 :کنیم می عمل گونه این هم Behnam.rar فایل استخراج برای

Behnam @ Behnam -PC:~$ rar e Behnam.rar 

 .است rar فایل استخراج برای e کامند و rar فایل ساختن برای a کامند. شود می دهدی a و e کامند دو باال های مثال در

 :لینوکس افزارهای نرم -21-1

لینوکس  افزارهای نرم از برخی معرفی به بخش این در. دهیم انجام را خود ای کاره آن با راحتی به بتوانیم تا بشناسیم را آن افزارهای نرم باید لینوکس با کار برای

 .پردازم یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اوبونتو افزارهای نرم با آشنایی- 22-1

 ذکر به الزم. کنیم می ارائه افزارها نرم از یک هر به راجع مختصری توضیح و پردازیم می اوبونتو افزارهای نرم ترین کاربردی و برترین معرفی به بخش، این در

 .کنید نصب Software Center در جستجو با و راحتی به را افزارها نرم این توانید می شما و بوده رایگان و زبا متن آزاد، زیر، افزارهای نرم که تمامی است
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 :LibreOffice برتر افزارهای نرم*

 .است مایکروسافت آفیس افزار نرم برای مناسبی جایگزین افزاری نرم بسته این. است متوسط کاربر یک های نیازمندی اولین از یکی آفیس لیبره

 

 

 

 

 

 

 

 :شود می تشکیل زیر های بخش از آفیس لیبره*

Writer: متن ویرایش و نوشتن برای است ای برنامه. 

pdf وdoc مانند هایی خروجی توانید می اما ،است odt آن فرض پیش خروجی. کند می پشتیبانی کامالً را فارسی زبان افزار نرم این

Impress: معادل که ئهارا های فایل ساخت افزار نرم PowerPoint است مایکروسافت آفیس مجموعه در. 

Calcاست گسترده صفحه های فایل ویرایش و ساخت برای افزار نرم : این. 

Draw: گیرد می قرار مورداستفاده گرافیکی ساده های طراحی برای. 

:Base مانند دارد یعملکرد و است جداول بین روابط و داده پایگاه مفهومی طراحی برای افزاری نرمMS Access  و Power Designer 

:Math دهد می انجام را ریاضی های فرمول نوشتن کار. 

Gimp: شبیه حدودی تا و شود می استفاده تصاویر ویرایش و گرافیکی های طراحی برای که است افزاری نرمPhotoshop  های فایل از .استpsd  زنی 

 .کند می کمک زیبا تصاویری ساخت به که دارد تصاویر ویرایش برای متنوعی ایفیلتره و ابزارها Gimp. کند می تیبانیپش

 

 

 

 

 

 

 

 

:Inkscape بُرداری  تصاویر طراحی ٔدرزمینه افزارها نرم ترین ای حرفه از یکی(vector) افزار نرم این با اوبونتو در موجود های آیکن و ها طرح از بسیاری .است 

 .آید می حساب به illustrator افزار نرم برای مناسبی نجایگزی Inkscape اند شده طراحی
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Blender: شود می توصیه کامپیوتر دنیای بعدی سه طراحان تمامی برای افزار نرم اینBlender  و هالیوودی های فیلم از بسیاری در که است افزاری نرم 

 .است شده ساخته افزار نرم این با زیادی های نانیمیش همچنین و است شده استفاده معروف کامپیوتری های بازی

 

 

 

 

 

 

b3:K از برداری کپی برای افزاری نرمCD   وDVD  استb3K است زمینه این در موجود افزارهای نرم بهترین از یکی شک بدون. 

 

 

 

 

 

 

Darktable: ای حرفه دوربین با ها عکس این نیست مهم .اشتد خواهید سروکار عکس با کامپیوتر، ساده کاربر یک چه و باشید ای حرفه عکاس یک چه 

 ها عکس این تمامی هستند؛ خانوادگی هایی عکس یا اند شده گرفته طبیعت دل از ها عکس این که نیست مهم ،همراهتان تلفن دوربین با یا شوند میگرفته 

 داد. خواهد پاسخ را نیازهایی چنین تمامی Darktableرند. دا دست ازاین تغییراتی یا تصویر روشنی و رنگ میزان در ویرایش مدیریت و به احتیاج

 

 

 

 

 

 

Virtualbox: آن، به سیستمی منابع اختصاص با و کنید نصب را ویندوز مانند دیگری عامل سیستم اوبونتو در که بود خواهید قادر شما افزار نرم این کمک با 

 .کنید استفاده ،اید کرده نصب آن ویر که افزارهایی نرم و عامل سیستم آن از کامالً توانید می

 

 

 

 

 

 

 

Wine: ًآشنا دلیل به و کنید پیدا نیاز خود قبلی عامل سیستم افزارهای نرم به که آید می پیش هایی زمان دیگر، عامل سیستم به کوچ دوران اوایل در معموال 

 به که است افزاری نرم Wine باشد آزاردهنده کمی جدید عامل سیستم با کار بتداا در شاید برتر افزارهای نرم 1.6 43موجود  جایگزین افزارهای نرم با نبودن

 .دهد می اوبونتو روی را ویندوز عامل سیستم های بازی و افزارها نرم از بسیاری امکان اجرای شما
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Goldendict: شود می شامل را زبان استادان تا سال و سن کم کاربران که است نیازی رایانه در نامه واژه یک وجود Goldendict 

 .کند می پشتیبانی نیز bglقالب  با Babylon لغات خانه کتاب از برنامه است. این این نیاز برای عیار تمام برنامه یک 

 

 

 

 

 

 

 

VLC: با شاید VLC باشید کارکرده نیز دیگر های عامل سیستم در .VLC از ،ها فرمت بیشتر از و تاس فحری فن همه ویدیوی و موسیقی های فایل پخش ٔدرزمینه 

MP3 تا گرفته Bluray، کارهای باید هم لینوکس/گنو در شما بگذریم، که آزادی مثل لینوکس مزایای تمام از معادل افزارهای نرم 2.6. کند می پشتیانی 

 .بدهید انجام را متداول خود
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