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سپاس

سپاسازتکتکشماعزیزانیکهباحمایتهایمعنویومادیخوددرصفحهیمربوطبهاینپ==روژه
بهمنانگیزهایبرایادامهدادید.اینصفحههمچن==انپ=ذیرایحمایته=ایش=ما۱دروبسایتدونیت

عزیزانازاینکتابمیباشد.امی=داورمک=هرون=دبهروزرس=انیوت=رجمهینس=خههایدیگ=رای=نکت=اب
مستدامباشد.

کم==پینبع==دیم==نب==رایترجم==هکت==اب«راهنم==ایواژهپ==ردازلی==برآفیسمدرس==ایتدونی==تمنتر==ر
۲شماست.توضیحاتبیشتررادرصفحهیاینکارزارمشاهدهبفرمائید.

ایمان امینی  

۹۴اردیبهشت 

۱mint.2nate.com
۲low.2nate.com

http://low.2nate.com/
http://mint.2nate.com/


فصلاول
معرفیلینوکسمینت

وx86یکسیستمعاملکامپیوتریاستکهبرایجدیدترینسیستمهایموجودش==امل۱لینوکسمینت
x64۲ایجادشدهاست.لینوکسمینترامیتوانیددرهماننقشیتصورکنیدکهمایکروسافتویندوز،

Macاپ==ل  OSوFree  BSD  OSرامیبینی==د.همچنی==نلین==وکسمینتمیتوان==ددرکن==ارس==ایر
سیستمعاملهاییکهدرباللیستشدهبهخوبیکارکندوبهصورتخودکارمحیطراهان==دازیدوگ==انه

ویاچندگانهرابرایشمافراهمسازدااینامکانبهک==اربراج==ازهمیده==دک==هسیس==تمعاملم==وردنر==رِ
خودرابرایراهاندازیانتخابکند).

لینوکسمینتیکانتخابارزندهبرایاستفادهبهصورتشخصیویاشرکتیاست.

۱LinuxMint
۲Microsoft's Windows

http://linuxmint.org/
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تاریخچه

آغازشد.ای==نتوزی==ع۲۰۰۶لینوکسمینتیکسیستمعاملبسیارمدرناستکهتوسعهیآندرسال
بررویلیههاینرمافزاریبس==یارب=الغوپای=دار،ش==املهس=تهیلین=وکس،ابزاره=ایگن=وودس==کتاپ

بناشدهاست.مینتهمچنینباپروژههایدبیانواوبونتونس==بتخویش=اوندیداش==تهوب=ه۱سینامون
آنهاست. عبارتبهتربرپایهٔ

تمرکزپروژهیلینوکسمینتبررویقابلاس==تفادهترومفی==دترک==ردندس==کتاپب==رایه==روظیفهای
استکهتوسطیککاربرمعمولیموردنیازباشد.سیستمعاملدرپسِدسکتاپیککلکسیونعری==م

ازنرمافزارهایموجودودستهایازسرویسهاییکپارچهرافراهممیکند.

لینوکسمینتبهسرعتدربینجامعهب=همحب==وبیتقاب==لت=وجهیدس==تی==افتوه=رروزهتع=داد

بیشتریبهاستفادهازآنرویمیآورند.

هدف

هدفلینوکسمینتفراهمنمودنیکسیستمعاملدس==کتاپاس==تک==هکاربره==ایخ==انگیوش=رکتها
بتوانندبدونصرفهزینه،بهبهتریننحوازآناستفادهکنند؛بهصورتیکههممفیدومؤثرباشدوهم

تاحدممکنراحتوزیبا.

فراهمآوردنبهترینسیستمعاملبرایاستفادهیراحتکاربرانازپیشرفتهترینتکنول==وژیموج==ود

یکیازآرمانهایلینوکسمینتبهحسابمیآیدودراینراستاتلشمیکن==د.مین==تنمیخواه==دک==ه
همهچیزراسادهکندبلکهبیشتربهجنبهیراحتیاهمیتمیدهد.

هدفماازتوسعهیایدههایمان،ایجادیکدسکتاپایدهآلوآرمانیست.مافک==رمیکنی==مبه==ترین
کارایناستکهم==درنترینتکنولوژیه==اییک=هدرلین=وکسس==اختهش=دهوموج=وداس=تراب=ههم=راه

۱Cinnamon

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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بیشترینویژگیهایحرفهایبرایکاربرانبصورتسادهوراحتمهیاکنیم.

شمارهینسخههاواسمرمزها

شمارهینسخههاواسمرمزهاازیکمنطقیکتاپیرویمیکند:

اسمرمزهایکنامآش==ناتروب==هق==ولدیگ==رخودم==انیتررانس==بتب==هش==مارهنس==خههافراه==م•
میکنند.

ماهیکبارادورهیانتشار)ی=کع=ددب=هش=مارهینس=خه۶،لینوکسمینتهر۵ازنسخهی•
اضافهمیکند.

اگربرروییکنسخهیخاص،بازنگریانجامشداچیزیشبیهبهس=رویسپکدروین=دوز)•
”تب==دیل۳.۱”به ۳شمارهینسخهیکافزایشجزئیبهخودمیگیرد.برایمثالنسخهی 

میشود.

،دورهیانترارششماهبرپایهییکنسخهباپش==تیبانیبلن==دم==دت،ب==ا۱۷بعدازنسخهی•

افزایشجزئیخواهدبود.

”خاتمهمیپذیرد.برایانتخ==ابaاسمرمزهادرلینوکسمینتهمیشهاسممونثاستکهبا •

ایناسمهاازترتیبالفبااستفادهمیکنندکهاولینحرفازاسمرمزمطابقشمارهیحرفیدر
الفبااستکهباشمارهینسخههمخوانباشد.

تاکنونلینوکسمینتازاسمرمزهایزیراستفادهنمودهاست:

CodenameVersion

Ada1.0

Barbara2.0

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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Bea2.1

Bianca2.2

Cassandra3.0

Celena3.1

Daryna4.0

Elyssa5

Felicia6

Gloria7

Helena8

Isadora9

Julia10

Katya11

Lisa12

Maya13

Nadia14

Olivia15

Petra16

Qiana17

Rebecca17.1

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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۱نسخهها

یکنسخه،یکانتشارازلینوکسمینتاستکهبرایدستهایازنیازهایخاصبهینهش==دهاس==ت.در
اینراهنمادسکتاپسینامونپوششدادهشدهاست.چندنسخهیمحبوبلینوکسمینتعبارتنداز:

نسخهیسیناموناکهازدسکتاپسیناموناستفادهمیکند).•

اکهازدسکتاپم یفتفاستفادهمیکند).Mateنسخهی•

استفادهمیکند).KDEاکهازدسکتاپKDEنسخهی•

استفادهمیکند).XfceاکهازXfceنسخهٔ•

.هرچن=دس=ینامون۲اگرشمانمیدانیدکدامنسخهرااستفادهکنیدبهتراستم یف=تفراانتخ=ابکنی=د
۳محبوبتریننسخهیاینتوزیعمیباشدامامیتباپهنهیوسیعتریازسختافزارهاسازگاراست.

اگرشماقصدبازتوزیعاساختی=کتوزی=عدیگ=ر)وی=ااس==تفادهتج=اریازلین==وکسمینتدرنکته:
اطلع=اتک=افی۴ایالتمتحدهآمریکایاژاپنراداری=دودرم=وردق=وانینمرب=وطب=هثب=تاخ=تراع

ندارید،میتوانیدازایمیجبدونکدکهااستفادهکنید.

۱Editions
لزمبهذکراستانتخابدسکتاپبهسلیقهیهرفردبستگیدارد،پسشایدبه==ترباش==دهمهینس==خههاراببینی==دو۲

دسکتاپیکهباسلیقهیشماهماهنگتربودهونیازهایشمارابهترپوششمیدهد،مورداستفادهقراردهید.م.
اینراهنماباراهنماینسخهیمیتدرهمهیقسمتهابهغیرازفصلس==وممش==ابهاس==ت.ب==رایخوان==دنراهنم==ای۳

دس========کتاپمی========تمیتوانی========دفص========لس========ومراهنم========ایفارس========یق========دیمیترراازای========نآدرس
»linuxmint.com/documentation.php.ممطالعهکنید.م

۴Patent

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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ازکجاکمکبگیرم؟

جامعهیلینوکسمینتبس==یارفع==الوپوی==ااس==ت.اگ==رش=ماس==ؤالیداری==دی==اب==امس==ئلهایمرتب==طب==ا
لینوکسمینتدستوپنجهنرممیکنید،میتوانیدرویکمککاربرانِبرخط،حسابویژهایبازکنید.

ثبتن=امکردهای=د.ای=نانجمنه=ااولی=نج=ایی۱ابتدامطمئنشویدک=هدرانجمنه=ایلین=وکسمینت
هستندکهشمامیتوانیدرویکمکگرفتنازکاربرانحسابکنید.

متص=لش=وید.IRC۲اگرقصدگپوگفتگوباسایرکاربرانراداریدمیتوانیدبهاتاقهایگفتگوی
راازمن=ویاص=لیاج=راکنی=د.البت==هاگ=رازXChatاگردرلین==وکسمینتهس=تیدب=هراح==تیبرن==امهی

استفادهمیکنیدمطمئنشویدک==هق==ادرب==هاتص==الب==هس==رورIRCسیستمعاملیاکلینتدیگریبرای
هستید.۴وپیوستنبهکاناللینوکسمینت۳اسپاتچت

لینوکسمینتازمخازناوبونتواستفادهمیکندوک==املًب==اآنس==ازگاراس==تبن==ابرایناک==ثرمن==ابع،
مقالهها،راهنماهاونرمافزارهایساختهشدهبرایاوبونتودرلینوکسمینتنی==زک==اربرددارد.اگ==رش==ما

درموردمسالهیخاصیراهحلوکمکیپیدانمیکنیدهمانموضوعرابرایاوبونتوموردجستجوقرار
دهید.

اوبونتوسیستمعاملدیگریبرپایهیگنو/لینوکسمیباشد.نکته:

یکمخزنیکسرویسبرخطاستک==هنرمافزاره==ادرونآننگه==داریوب==رایسیس==تمعاملنکته:

۱linuxmint.com/forumهمچنینشمافارسیزبانانمیتوانی==دب==هقس==متمرب==وطب==هدیگ==رزبانه==ادرانجم==ن،
ش==ویدوس==ؤالتخ==ودرادرآنج==ا forum.ubuntu.irلینوکسمینتمراجعهکنیدویاعضوانجمناوبونتوفارسی

مطرحنمائید.
۲IRC chat room 
۳irc.spotchat.org 
۴#linuxmint-helpو#linuxmint-chat

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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جهتدریافت،نصبوبهروزرسانیمهیامیشوند.اک==ثرسیس==تمعاملهایب==رپ==ایهگن===و/لینوکساز

براینصبوارتقانرمافزارهااقداممیکنند.ftpوHttpمخازنبهرهمیبرندوازطریق

راهنمایرسمیلینوکسمینت



فصلدوّم
نصبلینوکسمینت

ش==مامیتوانی==دسیس==تمعامللین==وکسمینتراب=هص=ورترایگ==ان/آزاددانل==ودکنی=د.لین==وکسمینتب=ه
صورتیکفایلایزودردسترسشماست،کهشمابایستیآنرابرروییکلوحفشردهیخامرایت

واجرادرحالتزندهراب==ادراختی==ارق==راردادن۱کنید.بعدازرایت،اینلوحفشردهقابلیتراهاندازی
تمامکارایییکسیستمعاملبرایشمابهارمغانمیآوردوشمامیتوانیدبدونآنک==هب=ررویسیس==تم

خودتغییریایجادکنیدازآناستفادهکردهوبهآزمایشآنبپردازید.

ش=مامیتوانی==دایمیف=جدری==افتیراب=ررویی=کح=افرهیفل=شوی==ادیوایسه==ایدیگ=رب==ا ترفند:

ق==ابلیتذخیرهس==ازیاطلع==اتبنویس==یدوسیس==تمراتوس==طآنراهان==دازیکنی==د؛ام==اروشه==ایی

بهاینمعنیکهشمامیتوانیدکامپیوترخودراتوسطاینلوحفشردهراهاندازیکنیدوب==همحی==طمین==تونص==ابآن۱
دسترسیپیداکنید.م.
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گ==اهیازروشه==ایدیگ==رنص==بو اینچنینیبیشتربرایکاربرانحرفهایترمناس==باس==ت.ب==رایآ

اجرایلینوکسمینتبهانجمنهایآنمراجعهنمائید.

راهاندازیسیستمازطریقدیسکزندهاینمزیتراداردکهش==ماقب==لازنص==بسیس==تمعامل،آن

چیزیکهبعدازنصبمشاهدهخواهیدکردراببینیدوباابزارهاوبرنامهه==ایمختل==فآنک==ارکنی==دو
لزمب=هذک=ر۱میتوانیدتصمیمقطعیخودمبنیبرنصبیاع=دمنص=بآنب=ررویسیس=تمرابگیری=د.

استکهپروسهینصبازطریقدیسکزندههممیتواندصورتپذیرددرنتیجهچن==انچهع==زمخ==ودرا
بعدازبازبینیدیسکزندهبراینصبجزمکردیدبهراحتیمیتوانیدنصبسیستمعاملراازهمانج==ا

آغازکنید.

دریافتایزو

توجهکنیداگرشمایکارتباطپهنباندنداریدودسترسیشمابهاین==ترنتمح==دودوب=اس=رعتپ==ایین
.۳سفارشدهید۲استمیتوانیدلوحفشردهراازاواسدیسک[دات]کام

لین==وکسمینتراب==رایدری==افتای==زویمرب==وطه۴درغی==رای==نص==ورتمیتوانی==دص==فحهیدانل==ود
مشاهدهکنید.

سپسنسخهایکهبهآنعلقهداریدرادانلودکنید.

دراینصفحهشمابایستیقادربهدریافتآیتمهایزیرباشید.

البتهبهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهسرعتاجرایبرنامههاوراهاندازیدرزمانیکهش==مادرح==التزندهای==دبس==یار۱
کندتراززمانیستکهآنرابررویهارددیسکخودنصبنمودهاید.م.

۲
برایکاربرانداخلایراننیزفروشگاههاییجهتخریدلوحهایفشردهان==واعسیس==تمعاملهایآزادومتنب==ازوج==ود۳

اشارهکرد.م.linuxshop.irداردکهمیتواندراینبینبه
۴www.linuxmint.com/download.php

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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MD5۱امضای.۱

۲پیوندتورنت.۲

۳لیستآیینههایدانلود.۳

فایلیکهشمابایستیدریافتکنیدیکفایلایزواست.دوراهبرایدانلودای==نفای==لوج==وددارد؛
استفادهازتورنتیااستفادهازآیینهیدریافت.بعدازاتمامدریافتفای==ل،ب==رایاطمین==انازخ==راب

اقدامبهبررسیصحتفایلدریافتیکنید.MD5نبودنایزومیتوانیدبااستفادهازامضای

ازطریقتورنت

است.بهجایدریافتفایلازیکمرکزنگهداری،تورنتبهشما۶همتابههمتا۵یکپروتکل۴تورنت

اجازهمیدهدکهفایلایزورادرقسمتهایجداش==دهازاف==رادمختل==فدری==افتکنی==د.ه==رچ==هتع==داد
افرادیکهدرحالدریافتتورنتباشند،بیشترباشدشماباسرعتبالتریمیتوانیدفایلرادریافت

کنید.اینراهبرایدریافتلینوکسمینتبهشماتوصیهمیشود.

نصبیککلینتتورنت

شمابهیکنرمافزارکهبهآنکلینتتورنتمیگویندبرایدری==افتفایله==اازطری==قت==ورنتاحتی==اج

۱MD5 signatureیاامضایامدیفایوبهشمااینامکانرامیدهدکهازسلمتفایلدانلودشدهاطمینانحاصل
نمائید.م.

رادری==افتخواهی==دک==رد.ای==نفای==لق==ابلیتدانل==ودtorrent.پیوندتورنتکهباکلیکبررویآنفایلیباپس==وند۲
اویندوز)داردوهمچنی==نض==ریبutorrentالینوکس)وtransmissionایزویاصلیراتوسطبرنامههایینریر

اطمینانازسالمدریافتشدنفایلدراینحالتبسیاربالست.م.
درکنارپیوندتورنت،پیوندهاییبهصورتمستقیموجودداردکهشمامیتوانیدفایلهایخودراتوسطآنهاوب==دون۳

هیچکلینتخاصیدریافتکنید.دراینحالتامکانخرابدانلودشدنفایلدریافتیوجوددارد.م.
۴Torrent
۵Protocol
۶Peer to Peer
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دارید.

رانص==بکنی==د.اگ=رازلین==وکسمینتTransmissionاگرش==ماازگن===و/لینوکساس==تفادهمیکنی==د
استفادهمیکنیداینبرنامهنصبشدهاست.

استفادهکنید.Torrentμاگرشماازویندوزاستفادهمیکنیدمیتوانیداز

دانلودفایلتورنت

ازصفحهیدانلوددرسایتلینوکسمینتاست.ای==نفای==ل۱دات-تورنتمرحلهیبعدیدریافتفایل
بسیارکوچکاستوبعدازدریافت،بایستیآنرابوسیلهیکلینتتورنتخودبازکنید.

کلینتتورنتازشمادرموردمحلذخیرهسازیفای==لایزوی==یک==هق==راراس==تدری==افتکن==دس==ؤال
خواهدپرسید؛یکمحلرابرایاینکارانتخابکنیدومنتررشویدکهکاردانلودبهپایانبرسد.

یآنراببینید.۲برایاطلعاتبیشتردرموردپروتکلتورنتمدخلویکیپدیا

ازطریقآیینهیدانلود

اگرشمانمیتوانیدیانمیخواهیدازپروتکلتورنتاستفادهکنیدپ==سبه==تراس=تب=هلیس==تآیینهه==ای

دانلودنگاهیبیندازیدویکیازآنهاراانتخابکنید.تمامآنهایکپیوندبرایدریافتفایلایزورا
برایشمافراهممیکندوبعدازکلیکبررویآن،دریافتشماشروعخواهدشد.

بهیادداشتهباشیددراینحالتپهنایبان==دمح==دوداس==توچن==انچهاف==رادبیش==تریازی==کنکته:
آیینهاستفادهکنندسرعتدانلودبرایتمامکسانیکهدرحالدانلودازآنآین==ههس==تندک==اهشپی==دا

۱.Torrent
۲bit.ly/1DFr91M
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میکند.بهعلوهاگربههردلیلیدانلودشماباشکستمواجهشد،امکاناینکهفایلخرابش==دهو

شمامجبوربهدریافتدوبارهیفایلشویدنیزوجوددارد.بههمی==ندلی==لاس==تفادهازی==کبرن==امهی
مدیردانلودشایدبهصرفهترباشد.

خواندننکاتانتشار

دانلودشمابههرحالمدتزمانیطولخواهدکش==ید،وش=ایدح==الوق==تمناس==بیباش=دک=هش==ماب==ا
ویژگیهایجدیدکهباانتشاریکهدرحالدانلودشهستید،ارائهشدهبیشترآشناشوید.

نکاتانتشاردرصفحهیلینوکسمینتبهصورتویژهنمایشدادهخواهندش==دوس==ؤالتزی==ررا
پاسخخواهندداد:

چهویژگیهایجدیدیدراینانتشاروجوددارد؟.۱

مشکلتشناختهشدهدراینانتشارکدامند؟.۲

منچگونهمیتوانملینوکسمینتخودراازنسخهیقبلیبهایننسخهارتقابدهم؟.۳

همچنیننکاتانتشارشاملتصاویریازمحیطآخری=نانتش==ارنی=زمیش==ود.البت==هش=مامیتوانی=د

ویژگیهایبیشتریرادرخودتوزیعبااستفادهازآنببینیداماممکناس==تچیزه==اییرانی==زفرام==وش
کنید؛درنتیجهخواندننکاتانتشاربهشماتوصیهمیشود.

مشاهدهنمائید.۱رانیزمیتوانیددروبسایتپروژه۱۷٫۱نکاتانتشارمربوطبهلینوکسمینت

بررسیامدیفایو

شمانکاتانتشارراخواندید!؟اکنونلحرههارامیشماریدک==هنس==خهجدی==دراآزم==ایشکنی==دوت==ازه

۱www.linuxmint.com/rel_rebecca_cinnamon.php
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دریافتفایلباموفقیتپایانپذیرفتهاست.آمادهایدک=هفای==لراب==ررویل==وحفش==ردهرای==تکنی==دی

اما...صبرکنید،یکثانیهصبرکنید.

اگرلوحفشردهمشکلدارباشدش==ماباگه==اومش==کلتعجی==بیراتجرب==هخواهی==دک==ردومش==کل

بزرگتریبرایدریافتکمکخواهیدداشت؛چراکهمشکلتشماعادینخواهدبود.دودلی==لب==رای
مشکلدارشدنلوحفشردهعبارتاستاز:

مشکلدرفایلایزوبهخاطربددانلودشدنآن..۱

مشکلبخاطربدرایتشدنفایلایزوبررویلوحفشرده..۲

کهدرصفحهیدریافتقابلمشاهدهاستراهحلآسانیبرایبررسیاینم==واردب=هMD5امضای
آیااینایزوهمانایزوییهستکهبایستیدریافتمیک==ردم؟به==تراس==تقب==لازرای==ت۱شمارمیآید.

ایزوآنراچککردهوخودمانراازمشکلتبالقوهایکهمیتواندبرایمانرخدهدایمنکنیم.

اگرشمادرسیستمعاملگنو/لینوکسهستیداحتم==ال برن==امهیلزمب=رایای==نبررس==یرادراختی==ار

بهپوشهایکهفایلایزویدانلودشدهدرآنق==رارداردواردcdدارید.یکترمینالبازکنیدوبادستور
شوید.بهعنوانمثالاگرایزودردسکتاپشمامستقرباشدبادستورزیربهمحلآننقلمکانکنی==د

آنرابدستآورید.md5sumوسپسبادستوربعدی

 cd ~/Desktop
 md5sum linuxmint.iso

وی=اامض==ایفای==لای=زوراmd5sumخروجیایندس=توری=کس=ریش=مارهوح=روفاس=تک=ه

متف=اوترادرخروج==یMD5تشکیلمیدهد.هرگونهتغییردرایزویدریافتیباعثمیشودک=هش=ما
داشتهباشیدواینکاربهمااجازهمیدهدتابررسیکنیمکهاینفایلایزودقیقاًهم==انف==ایلیاس==تک==ه

بایستیمیگرفتیمیاخیر!؟

اینامضاراباامضاییکهدرصفحهیدریافتموجوداستمقایسهکنید.اگ==ره==ردوامض==ادقیق==اً

،عب==ارتموج==وددرفیل==دروب==رویlinuxmint.com/edition.php?id=172ای==نص==فحهرامش==اهدهنمائی==د:۱
MD5.همانعبارتیکتایمربوطبهفایلدریافتیمیباشد.م
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مانندهمبودمیتوانیداطمینانحاصلکنیدکهفایلشمابهدرستیدانلودش==دهاس==توآم==ادهیرای==ت

بررویلوحفشردهاست.

نخواهی==دداش==ت.MD5اگرشمااتفاقیازویندوزاستفادهمیکنیداحتمال برن==امهایب==رایبررس==ی

رادانلودونصبکنید.۱برنامهیامدیفایوکام

)وبرن==امهی۲قرارداردمس=تقرکنی=دامثلًدردرای=وس=یmd5sum.exeفایلایزورادرمحلیکه

cmd.رااجراکنید.درمحیطخطفرماندستوراتزیرراتایپکنید

 C:
 cd \
 md5sum linuxmint.iso

سپساقدامبهمقایسهکردنامضاهاباهمنمایید.

رایتایزوبررویلوحفشرده

اکنونکهشماصحتسلمتایزوراموردبررسیقراردادی=دن=وبترای==تآنب=ررویی==کلوحفش=رده

رسیدهاست.

خ===الیبرداری===دون===املین===وکسمینتراب===ررویآنبنویس===ید.درس===تاس===تک===هDVDی===ک

بهنررکارپیشپاافتادهایمیآیدولیمطمئناًبهترازای==ناس==تک==هدس==تآخ==رDVDبرچسبگذاری
لوحفشردهرویمیزخودداشتهباشیدومشخصنباشدکیبهچیست.۲۰

DVD.راداخلدرایونوریخودقراردهیدوآمادهیرایتآنشوید

اگرشماازلینوکسبادسکتاپسیناموناستفادهمیکنید،بررویفایلایزوکلیکراس==تکنی==دو

مکلیککنید.Burn Imageمراانتخابوبرروی«Open with: Braseroگزینهی«

۱www.etree.org/md5com.html
۲C:\
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گ==زینهیToolsرااج==راک==ردهوازمن==ویK3Bاس==تفادهمیکنی==دبرن==امهیKDEاگ==رازدس==کتاپ

Write ISO Image.راانتخابکنید

اگرازلینوکساستفادهمیکنیدوترجیحمیدهیدکهازخطفرمانبراینوشتندیس=کبه=رهببری=د

بهمسیریکهایزودرآنقرارداردواردشویدودستورزیرراصادرکنید:

 cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint.iso

راباشمارهیدرخورمربوطبهدرایونوریخودجابجاکنید.devشمارهیبعداز

شمامیتوانیددستورزیررابرایپیداکردنشمارهیدرخوردرایوبهکارببرید:

cdrecord -scanbus

.۱البتهبهیادداشتهباشیدبرایاجرایایندستوراتنیازبهمجوزهایریشهدارید

استفادهکنید.۲اگرشماازویندوزاستفادهمیکنیدمیتوانیدازبرنامهاینریراینفراریکوردر

راب=ررویفای�ل ای�زوراب=ررویدیس=کمینویس=ید؛ن=هاینک=هایمیج ایزومطمئنشویدکهنکته:
دیسکبنویسید.اینیکاشتباهبسیارمعمولاس==تک==هک==اربرانب==هج==ایاینک==هایمی==جراب==رروی

دیسکبنویسند،خودفایلایمیجرابهصورتدیت=اب=ررویدیس=کرای=تمیکنن==د.درح=التاول
محتویاتایمیجتوسطبرنامهبازشدهوبررویدیس==کذخی==رهمیش==ودوش==ماب==ای==کدیس==کب==ا

طرفخواهیدبود،ولیدرحالتدومک=هاش==تباهمت=داولیه=مب=هحس=ابمیآی=د۳قابلیتراهاندازی
شمایکدیسکداریدکهفایلایمیجداخلآنقرارداردومتعاقباًنمیتوانیدسیستمراازطریقآن

مش=اهدهکنی=د،بلک=هDVDرادرداخ=لفای�لِ ای�زوراهان=دازیکنی=د.بع=دازرای=ت،ش=مانبایس==تی

گ==ردرمحی==ط۱ sudoنیس==تیداح==التع==ادی)میتوانی==دازدس==تورrootبرایصادرکردنهردستوربامجوزریش==ها
باش==د.ب==هعن==وانمث==الب==رایص==دوردس==تورsudoکم==کبگیری==د.ب==اای==نپیشف==رضک==هک==اربرش==ماعض==وگ==روه

cdrecord -scanbusآنرابهصورتsudo cdrecord -scanbus.درترمینالبنویسید
۲infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5
۳Bootable
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”رؤی==تش=ود.اک==ثربرنامهه==ایرای==تگ=زینهیisolinux”ی==ا casperبایس==تیپوش==ههایمث==ل 

مخصوصیبرایاینکاردارند.

راهاندازیدیسکزنده

دیسکزندهرادروندرایونوریسیستمقراردادهوکامپیوترراریاستارتکنید.اگراولویتراهاندازی

بایوسشما،درایونوریباشد،بایدتصویرزیررامشاهدهنمایید. سیستمدر
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اگرشمااینصفحهرانمیبینیدوسیستمشمابهص==ورتمعم==ولراهان==دازیش==دبایس==تیب==هنکته:

ب==ایوسسیس==تمخ==ودبفهمانی==دک==هازطری==قدرای==ون==وری،سیس==تمراراهان==دازیکن==د.ک==امپیوتررا
ایاهرکلیدیکهسیستمشمارا۱،دیلیت،اسکیپ۲،اف۱ریاستارتکردهویکیازکلیدهایاف

)فشاردهیدوتنریماترابهنحویتغییردهیدکهکامپیوترش=ماازطری=ق۲بهتنریماتبایوسببرد
و۳درای=======ون=======وریراهان=======دازیش=======ود.ش=======ایدلزمباش=======دک=======هراهان=======دازیام=======ن

(u)efi.واحتمال ترتیبراهاندازیراتغییردهید

نصبلینوکسمینتبررویدیسکسخت

رابزنید.۴مراانتخابکنیدوکلیدورودStart Linux Mintدراولینصفحه«

بعدازکمیانترارسیستمبایستیآمادهشدهباشدوشمادسکتاپرادرپیشرویخودببینید:

دراینمرحلهمینتهنوزبررویکامپیوترشمانصبنشدهاستوبهسادگیازطریقلوحفش==رده،
درحالاجراست.سیستمیکهشمادرمقابلخودمیبینیدتقریباًهمانچیزیستکهشمابعدازپای==ان

نصبخواهیددید.

کم==یدرسیس==تمجدی==دخ==وشبگذرانی==دوگوش==هوکن==ارآنراک==اوشکنی==د.ب==هی==ادداش==تهباش==ید

لینوکسمینتدراینحالتبهوضوحکندتراززمانیستکهبررویه==ارددیس==کنص==بش==دهباش==د؛
چراکهسرعتخواندناطلعاتدردرایونوریبهمراتبازسرعتهارددیسکپایینتراست.

Installزمانیکهاحساسمیکنیدآمادگیلزمراب==رایرفت==نب==همراح==لنص==بداری==د،ب==رروی«

Linux Mint.مکلیککنید

۱F1, F2, Delete, Esc
کلیدورودبهتنریماتبایوسدرسیستمهایمختلف،متفاوتاست.۲
۳Secure boot
۴EnterیاReturn
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اگرشماپیشترنکاتانتشاررانخواندهایدوبهاینترنتمتصلهس==تیداکن==وننی==ززم==انمناس==بی

برایاینکارمیباشد؛بهسادگیبرروینوشتههاییکهزیر-خطدارندکلی==ککنی==د.ب==هش==دتتوص==یه
میشودکهکاربرنکاتانتشارراقبلازشروعنصببخواندچراکهدرکنارکس==باطلع==اتدرم==ورد

ویژگیهایجدید،ازمشکلتیکهممکناستبرایپیکربندیسختافزارهابوجودآیدمطلعمیگردد.

مرابزنید.Continueزبانخودراانتخابکنیدودکمهی«
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درصفحهیبعدیمطمئنشویدکهبهمنبعتغذیهنیروااگرازلپت=اپاس=تفادهمیکنی==د)متص==لید؛

وضعیتاتصالبهشبکهیجهانییاهماناینترنتوهمچنینمیزانفضایحداقلیبراینصبمینت
نیزدراینمرحلهبررسیمیشود.سپسبررویدکمهیادامهکلیککنید.
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درصفحهیبعدیشمامیتوانیدهارددرایورابهلینوکسمینتاختصاصدهیدوی==اآنرادرکن==ار

ی==کسیس==تمعاملدیگ==رنص==بکنی==د.همچنی==نش==مامیتوانی==دپارتیش==نخاص==یراب==هلین==وکسمینت
اختصاصدهید.بهمواردزیربادقتتوجهکنید.

Erase diskاگرشماقصدتخصیصکلِدیسکرابهمین==تداری=د«•  and install  Linux

Mint.ک==هکلیهیاطلع==اتموج==ودب==ررویسیس==تموبهیادداش==تهباش==یدمراانتخابکنید

خواهدش==دومین==تب==هعن==وانتنه==اسیس==تمعاملب==ررویک==امپیوترش==مانابودهارددیسک
نصبخواهدشد.

Installاگرشماگزینهی«•  Linux  Mint  alongsideمراانتخابکنید،نص==ابازفض==ای
خالیهارددیسکب==رایایج==ادی==کپارتیش==نمناس==بجه==تنص==بلین==وکسمینتاس==تفاده

خواهدکرد.دراینح==التازش==مادرم==وردمی==زانفض==اییک=هقص==دداری=دب==هلین==وکسمینت
اختصاصدهیدسؤالخواهدش=د.س=پسنص==ابای==نمی=زانفض==اراازپارتیش==نهایدیگ==ر
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قرضگرفتهوبقیهکارهارابهعهدهمیگیرد.بعدازنصب،کامپیوترشماص==فحهیراهان==دازی

بهواردشدنبههرک==دامازسیس==تمعاملهاینص==بش==دهب==ر رانشانخواهددادوشماقادر
رویکامپیوترخودخواهیدبود.

گزینهیمبنیبرتعیینپارتیشنبهصورتدستی«• مراانتخابSomething elseاگرشما
کنیدیکبرنامهیویرایشپارتیشندرمقابلشمانمایانخواهدشدوبهش==ماکن==ترلکام==ل

ب==رایپارتیش==نبندیه==ارددیس==کراخواه==دداد.ای==نقس==متتنه==اب==رایک==اربرانیک==هب==ه
پارتیش==نهاومب==احثآناش==رافکام==لدارن==دتوص==یهمیش==ود.ت==وجهداش==تهباش==یدک==ه

وپارتیش==ن۱گیگاب==ایتیب==راینص==بنی==ازدارد۶لین==وکسمینت،ح==داقلب==هی==کپارتیش==ن
۳برابرمقدارحافرهیاصلییارممحسوبشود.۱/۵همبایستی۲سواپ

گیگابایتیبایستیبهعنوانپارتیشنریشهانتخابشود.پارتیشنریشهباعلمت/مش===خص۶اینپارتیشنِحداقل۱
میشود.م.

۲Swap
برایآشناییباپارتیشنهاونحوهیپارتیشنبندیمناسبدرگنو/لینوکس،کتاببهسادگیآرچاآرچبوک)راازای==ن۳

رامطالعهنمائید.۲۶مدریافتکنیدو«پارتیشنبندیهارددیسکمازصفحهیdb.tt/wMPNkqAYآدرس«
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مکلیککنید.دراینمرحله،نصببهInstall nowگزینههایمناسبراانتخابکنیدوبرروی«

پسزمینهرفتهونصابازشماسؤالتیبرایآمادهسازیسیستمنهاییمیپرسد.

مکانخودراازروینقشهباکلیکبرروینزدیکترینشهربهمح==لس==کونتتانانتخ==ابکنی==د.

هدفاینمرحلهمشخصکردنمنطقهیزمانیشماست.مطمئنشویدکهزمانِحالحاضربهدرس==تی
نماشدادهمیشودوباکلیکبررویادامهبهپلهیبعدیبروید.

برخیاوقاتنصابنمیتواندکارکرددرستینسبتبهتنری==مزم==انتابس===تان/زمستانداش==تهنکته:
باشدبنابراینممکناستباانتخابشهرموردنررخود،اختلفیکس==اعتهایرامش==اهدهکنی==د.

اینمشکلرادراینجانادیدهبگیریدوبهیادداشتهباشیدک==هبع=دازریاس==تارت،ازدرس==تیزم==ان
سیستممطمئنشوید.
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طرحصفحهکلیدراانتخابکنید.اگرنمیدانیدکهکدامطرحصفحهکلیدمناس==بشماس==تازفیل==د
زیرینبرایتستصحتعملکردآناستفادهکنید.مطمئنشویدک==هکلی==دیک==هفش==ارمیدهی==دهم==ان

کلیدیستکهدرفیلدچاپمیش==ود.برخ==یازطرحه==اتنه==ادرعلمته==ایمرب==وطب==هلهج==ه،اع==دادو
علمتگذاریهامتفاوتند،بنابراینمطمئنشویدکهطرحصفحهکلیددرستیراانتخابمیکنید.

زمانیکهمطمئنشُدید،بهمرحلهبعدبروید.

اسمحقیقیخودونامکاربریوکلمهیعب==ورراواردکنی==د.ه==رب==ارک==هبخواهی==دازلین==وکسمینت

استفادهکنیدشمابایستیازایننامکاربریوکلمهیعبوراستفادهکنید.زمانیکهلینوکسمینتنصب
شدشمامیتوانیدکاربرانبیشتریرابهمنروراستفادهازرایانهاضافهکنید.

همچنینبهرایانهیکناماختصاصدهید.ایناسمبهعنواننامرایانهیشمادرش==بکهی==اجاه==ای
مختلفسیستممورداستفادهقرارمیگیرد.اگرشماتاکنوناسمیبرایکامپیوترخودانتخابنکردهای==د
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اکنونزمانآنرسیدهکهبرایاینطفلمعصومنامیبرگزینی==د.م=ردممعم=ول ن=امگله=ااک=وکب،رزز،

لله)یاسیارههاامریخ،مشتری،پلوتو)رابرایرایانههایخوددرشبکههایشانانتخابمیکنن==د.ای==ن
موضوعنهایتاًبهشمابازمیگرددکهچهن==امیانتخ==ابکنی==د؛ام==اب==هی==ادداش==تهباش==یدک==هاس==میک==ه

میپسندیدراانتخابکنیدومطمئنشویدایناسمرابهراحتیبهخاطرمیآورید.

شمااجازهیاستفادهازح=روفب==زرگ،فاص==لههاوکاراکتره==ایخ==اصدرنامک==اربریی==ان==امنکته:

کامپیوترراندارید.

اگ==رش=ماتنه==اک=اربریهس==تیدک=هازای==نرای==انهاس==تفادهمیکنی==د،میتوانی==دص=فحهیورودراب==ا

.۲دوربزنیدتاهرباربرایورودنیازینباشدکلمهیعبورراتایپکنید۱انتخابورودخودکار

Encryptدرضمنب==اانتخ==ابگ=زینهی«  my home folderمق==ادرخواهی==دب=ودک=هاطلع==ات

موجوددرمسیرخانگیخودرارمزکنیدتاایندادههاتنهابرایشماقابلمشاهدهباشد.

وقتیکارتانتمامشددکمهیورودبهمرحلهبعدرابزنید.

۱Log in automatically
بااینکارهربارکهسیستمراروشنمیکنی==د،مس==تقیمب==هدس==کتاپواردمیش==ویدونی==ازیب==هورودن==امک==اربریو۲

کلمهیعبورنخواهیدداشت.م.
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نصاباحتمال بقیهسیستمعاملهاییکهبررویرایانهیشمانصبشدهاستراشناس==اییخواه==د

کردوازشمادرموردمهاجرتبرخیاطلعاتشخص==یش=ماب=هلین==وکسمینتس=ؤالخواه=دپرس=ید.
معمول اینکاربهشمااجازهمیدهدکهبوکمارکها،تماسها،علقهمندیهاوبقیهاطلعاتشخصی

موجوددرسایرسیستمعاملهاینصبشدهبررویهارددیسکرابهلینوکسمینتانتقالدهید.

مرابرایپیگیرینصببزنید.Continueزمانیکهآمادهشدید«

دقیقهزمانخواهدبرد.۱۵تا۱۰پروسهینصببین
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نصاب،بستههایزبانیراازاینترنتدانلودخواهدکرد.اینکاربهمنرورپش==تیبانیاززب==انینکته:

کهپیشترانتخابکردهبودید،انجاممیپذیرد.برایاینکارلزماستک==هرای==انهیش==ماب==هاین==ترنت
متصلباشد.درغیراینصورتازاینمرحلهپرشکنیدزیراشمامیتوانیدپشتیبانیاززبانتانرا

بعدازنصبوواردشدنبهسیستمِنصبشده،نیزاضافهکنید.

Restartزمانیکهنصببهپای=انرس=یدب=رروی«  Nowمکلی=ککنی=د،دراینج==اازح=التزن=ده

خارجخواهیدشد.

ویاحافرهیفلشدرخواستش==د،اینک==ارراانج==امدادهDVDزمانیکهازشمابرایخارجشدن

رابزنید.اکنونکامپیوترشماآمادهاستکهلینوکسمینتراراهاندازیکند.Enterوکلید
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ترتیبراهاندازی(بوت)

بعدازراهاندازیمجدد،اگرشمابیشترازیکسیستمعاملداشتهباشیدبایستیمنویبوتراببینید.

بعدازاینکهلینوکسمینتبارگذاریشد،بایستییکصفحهکهازشمامیخواه==دنامک==اربریوکلمهی

مخوانده۲منامداردومعمول «امدیامMDM۱عبورراواردکنیدمشاهدهکنید.اینصفحه«مدیرورود
میشود.کلمهیعبوریکهدرحیننصبانتخابنمودهایدراواردکنید.

بهصورتمعمولپسوردکاربرریشهباپسوردکاربریکهدرحیننصباضافهکردی==دیکس==اننکته:
است.اگرشمادرمورداینچیزهانمیدانیدنگرانشاننباشید.

۱MDM Login Manager
۲MDM
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فصلسوّم
معرفیدسکتاپلینوکسمینت

دراینقسمتبررویتکنولوژیهاوابزارهاییکهمخصوصلینوکسمینتمیباشندتمرکزوهمچنی==ن
اطلعاتیرادرموردبرخیازابزارهاوتکنولوژیهاییکهبهص==ورتپیشف==رضدرنس==خهیس==ینامون

وجوددارند،ارائهخواهیمکرد.

دسکتاپسینامون

دسکتاپ،یکجزءازسیستمعاملاستکهمسئولیتظاهرک=ردنعناص==رب==ررویخ=ودشرابرعه==ده
،تصویرپسزمینه،مرکزکنترل،منوهاوغیره.۱میگیرد:پنل

۱Panelبهن==واریگفت==همیش==ودک==همعم==ول درپ==اییندس==کتاپق==رارداردوش==املس==ینیسیس==تم،دکمهیمن==و،و،
مدیریتپنجرههایبازاست.
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لینوکسمینتنسخهیسینامونازدسکتاپ«سینامونماستفادهمیکندکهدرکنارراحتیِاستفاده،

بسیارقدرتمندنیزمیباشد.

تنظیماتدسکتاپ

تنریماتدسکتاپ،من==وییاس==تک==هب==هش==مااج==ازهیپیکربن==دیِس=ریعنم==ایدس==کتاپس==ینامونرا
میدهد.

»Menu»مادرگوش==هیپ===ایین-چپص==فحهینم==ایش)راب==ازکنی==دوSystem  Settingsمرا
مکلیککنید.Desktopانتخابوسپسروی«

»آشناشویدMenuبا«

مدرMenuمینتبامنویپیشفرضسینامونارائهمیشود.برایب==ازک==ردنآن،کافیس==تب==رروی«
رافشاردهید.CTRL+SUPER_L۱گوشهیپایین-چپصفحهینمایشخود،کلیککنیدیا

۱Ctrl+SUPER_L(اکلیدسوپر=الهمانکلیدسمتچپبالوگویویندوزبررویکیبوردشماست
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»Placesمنوی«

منامی=دهمیش==ودراف=رامیخوانی==د.،پن=جم=دخلروب=رویآناس=متPlacesوقتیشماقسمتیک=ه«

راست)خواهیددید.اینهابرایش=مادسترس==یس==ریعراب=همهمتری==نمکانه==ادردس==کتاپس==ینامون
فراهممیکند.
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مبهشمافضاهایذخیرهس==ازیموج==ودرانش==انمیده==د.اگ==رپارتیش==نهایComputerقسمت«
Desktopشماسوارشدهباشدودر«  Settings»متنریماتبراینم==ایشMounted Volumes«

منی==ازینخواهی==دداش==ت.هرچن==دب=رایس==وارComputerاعمالشدهباشد،دیگرزیادبهاینمکان«
کردنپارتیشنهاییکههنوزمتصلنشدهاندبسیارمفیدخواهدبود.همچنیندرصورتیکهتنریم==اترا
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برای«عدمنمایشپارتیشنهایسوارشدهمانجامدادهاید،اینمکانمیتواندبرایدسترس==یآس=انب==ه

۱پارتیشنهابهکمکشمابیاید.

ماحتمال بیشتریناستفادهراخواهدکرد.اگرسابقبراین،کاربرHomeدرمقابل،شماازمکان«
مموج==ودHomeسینامونبودهباشید،میدانیدکهبرایدسترسیبهاینمکانکافیستبررویآیکن«

لزمبهتوضیحاس==تک==هدرلین==وکسمینت،پارتیش==نهاب==هص==ورتپیشف==رضوب==همانن==دآنچی==زیک==هدروین==دوز۱
شاهدشهستیدبهسیستممتصلنیستند.بهعبارتیسیستمعاملت==ازم==انیکهآنه==اراب==هنقطهایمتص==لنکنی==دب==ه

میامتصلکنید.Mountمحتویاتآنهادسترسیندارد.درنتیجهبرایدستیابیبهاطلعاتآنهابایستیآنهارا«
مانجاممیپذیرد.فقطکافیستبرروینامپارتیشنکلیککنی==دComputerاینکاربهصورتخودکارازقسمت«

تامحتویاتآنظاهروپارتیشنبهنقطهایکهخودسیستمعاملبهصورتخودکارتعیینمیکندمتصلشود.م.
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رویصفحهیدسکتاپکلیککنید.زمانیکهپنجرههابررویدسکتاپبازاستوش==ماای==نآیک==نرا

ماست.Menuمکلیکبرروی«Homeنمیبینید،بهترینگزینهبرایرسیدنبه«

مجاییستکهکلیهاطلعاتشخصیشمادرآنقرارمیگیرد.Homeپوشهی«•

ممحتویچیزهاییستک=هب=ررویدس==کتاپش=ماق==راردارد.پ==سق=رارDesktopپوشهی«•
دادنفایلی==اپوش==هایداخ=لای==نمک=انمساویس=تب==انم==ایشدادنآنفای==لی==اپوش==هدر

دسکتاپوبلعکس.کافیستکهفای==لی==اپوش==هایراب==ررویدس==کتاپخ==ودبکش==یدت==اب==ه
صورتهمزماندراینمکانقابلرؤیتباشد.

م،کامپیوترهایدیگر،سرویسهایبهاشتراکگذاش==تهش==ده،دامینه==ا،وNetworkمکان«•
ورکگروپهایموجودبررویشبکهیشمارانمایشمیدهد.

ازآنسردرمیآورند.۱مجاییستکهفایلهایشمابعدازحذفشدنTrashمکان«•

Moveبرایحذفیکفایلزمانیکهشمابررویآنراست-کلیکمیکنی==د،میتوانی==دگ==زینهی«

to Trash»میاDelete»مراانتخابکنید.اگرشماDeleteمراانتخابکنید،فای==لب=رایهمیش=ه
بهبازیابیآننیستید.اگرشما« Moveازسیستمشماپاکخواهدشدودیگربهصورتمعمولقادر

to  Trash»مراانتخابکنید،فایلبهمکانTrashممنتقلمیشود.ازآنجاهممیتوانیدفایلراب==ه
مکانهایدیگربهمنروربازیابی،منتقلکنیدویابرایهمیشهآنراپ==اککنی==د.همچنی==نگ==زینهی«

Empty  Trash»مبهشمااینامکانرامیدهدکهکلیهفایلهایموجوددرTrashمرایکجاب==رای
همیشهپاککنید.

»Systemمنوی«

تعدادیازانتخابهایسیس==تمیدرای==نمن==وب==هچش==ممیخ==ورد.ای==نانتخابه==ادسترس==یس==ریعب==ه

قسمتهایمهمرامیسرمیسازد.البتهبرایدسترسیبهگزینهه==ایموج==ود،دراغل==بمواق==عبایس==تی

۱Delete
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کلمهیعبورخودراواردکنید.
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Softwareدکمهی«  Manageمبرنامهیمدیریتنرمافزارهایمینترابازمیکن==د.ب==راینص==ب
نرمافزارها،اینبرنامهبهشماتوصیهمیشود.مادرخصوصاینبرنامهدرادامهمطالبدیگریرانیز

عنوانخواهیمکرد.اکنونبهسراغبقیهگزینههابرویم.برایمواردامنیتیلزماستکهکلمهیعبورتان
رابرایدسترسیبهمجوزهایسیستمواردکنید.

Packageدکمهی«  Manager»مبرنامهایبهاسمSynapticمرااجرامیکند.هدفای==نبرن==امه
فراهمکردنبس==تریب==رایمش==اهدهوم==دیریتبرنامهه==اینص==بش==دهونص==ببرنامهه==ایموج==وددر

مخازننرمافزاریاست.اگرازمفاهیماینبخشسردرنمیآورید،نگ=راننباش==یدچ=راک=هآنه=اراب=ا
جزئیاتبیشتریبرایتانشرحخواهیمداد.
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ممرکزکنترلسینامونرااجرامیکنید.اینبرنامهاجازهیپیکربندیSystem Settings«دکمهی

تمامیظواهردسکتاپسینامونوبهطورکلیکامپیوتررابهشمامیدهد.
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مبرنامهایبههماننامرااج==رامیکن==د.ترمین==الب==هش==مااج==ازهیواردک==ردنTerminalدکمهی«
فرامینخطفرمانرابهص==ورتمس==تقیمازطری==قص==فحهکلیدمیده==د.اگ==رس==ابقب==رای==نازوین==دوز

استفادهمیکردید،شایدبگوییدکهاینبرنامهقدیمیوبهدردنخورشدهاست،چراکهخطفرمانویندوز
پارافراترازداسنگذاشتهاستودرمنویابزارهانیزمخفیشده.

یکیازتفاوتهایاساسیلینوکسباوین=دوزنی=زدرهمینجاس==ت.ترمین==الج=زءبس==یارمهم==یاز
سیستماستوبهشماقدرتزیادیدرکنترلمستقیمکامپیوترمیدهد.ماهمباشماهمنررهستیمکه

ترمینالازنررظاهریدلربانیست،امانهتنهابس==یارقدرتمن==داس==ت،بلک==هاس==تفادهازآننی==زس==خت
۱نیست.

دراصلبهتراستبدانیدکههرفرمانیکهازطریقرابطگرافیکیاجرامیکنی==د،درمس==یرخ==وداز
برخلفتصورعامه،ترمینالنقطهیضعفگنو/لینوکسدرمقابلویندوزنیست،بلکهبهعنوانی==کگ==زینهیاض==افه۱

بهکاربرانگنو/لینوکسارزانیشدهاست.زمانیکهتقریباًتمامیتنریمات،ب==همانن==دوین==دوزمیتوان==دازطری==قراب==ط
گرافیکیانجامپذیرند،ترمینالقدرتشمادرپیکربندیراچن=دینبراب==رافزای=شمیده=د.درحقیق=تیک==یازنق=اط

قوتگنو/لینوکسخطفرمانقدرتمندآناست.م.
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ترمینالعبورمیکند.زمانیکهرویآیکنمنوکلیکمیزنیددراص==لازطری==قس==ینامونی==کدس==تور

پ===ایین-چپص==فحهی متنیرابهترمینالارسالمیکنید.بهعنوانیکتمرینعملی،ب==ررویمن==ودر
»Open the menu editorراانتخابوروی«configureنمایشخود،راستکلیککنید،سپس

ک==همیخواهی==دبروی==دوی==کبرن==امهرا کلیککنید.سپسبههرکدامازمنوه==ایمرب==وطب==هبرنامهه==ا
ش==مادس==تورمتن==یCommandبزنی==د.درفیل==دpropertiesانتخابکنی==دوس==پسب==ررویدکمهی

مربوطبهآنبرنامهرامشاهدهخواهیدکرد.درحقیقتشماپیشترهمبدونآنکهمت==وجهش=دهباش=ید
باترمینالکارکردهایدولیبهواسطهیرابطگرافیکی.تمامتف==اوتدرهمی==ناس==ت،ب==هج==ایای==نک=ه

دستورهاراتایپکنید،سیناموناینکاررابرایشماانجاممیدهداکهالبتهبسیارهمکاربهجاییست
چراکههیچکسنمیخوادصدهادستوررابهحافرهیخودبسپارد).

دیریازودشماباموقعیتیروب==رومیش==ویدک==همجب==ورب==هاس==تفادهازترمین==الخواهی==دب==ود.ش==اید
بخواهیدفرمانیرااجراکنیدکهرابطگرافیکین=دارد،وی=اک=اریرابه=تروم=ؤثرترانج==امدهی=د.بل=ه،

درستخواندید،انجامیککارخاصتوسطترمینالازبازک=ردندهه==اپنج=رهب=رایرس=یدنب=هه=دف
مقرونبهصرفهترخواهدبود.هرچقدربیشترازآناستفادهکنید،بیشتردوس==تشخواهی==دداش==ت.ب==ه

خاطربیاوریدکهچط=ورچیزه==اییرادرک==ودکیدوس=تنداش=تیدواکن=ونزن=دگیب=دونآنه=امش=کل
مینماید.ترمین==اله==مج==زوهمی==ندس==تهاس==ت.درچن==دهفتهیکوت==اه،ک==املًمعت==ادآنخواهی==دش==د؛

احساسمیکنیدکهسیستمعاملدرمش=تشماس=ت.زمانه==اییخواه=دآم=دک=هنی=ازیب=هاس=تفادهاز
ترمینالنخواهیدداشتولیبرایانج==امس==ریعتر،دقیقت==ر،وس==ادهترآنراب==هراب==طگرافیک==یترجی==ح

میدهید.ودرضمناگرکسیهمشمارادرحالکارباترمینالببین==دپی==شخ==ودشمیگوی==د«ب==اچ==ه
غولیطرفمیم

درمنویاصلی:

•»Lock screen.مصفحهراقفلکردهوبرایبازکردنازشماکلمهیعبورمیخواهد

•»Logoutمدیالوگیرابازکردهوبهشمااجازهیخروجازفضایکاربرویاتعویضکاربررا
میدهد.
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•»Suspendمنشستج==اریراب==ررویRAMذخی=رهک=ردهوک=امپیوترراب=هح==التخ=واب

میبرد.

•»Hibernateمنشستج==اریراب==ررویه==ارددیس==کذخی==رهک=ردهوک==امپیوترراخ==اموش

میکند.

•»Restart.مکامپیوترراشروعمجددمیکند

•»Shut Down.مکامپیوترراخاموشمیکند

صفحهینمایشراقفلکنید.CTRL+ALT+Lشمامیتوانیدباکلیدهایترکیبیترفند:

۱»برنامههامنوی«

DVDگیگاطلعاترادرخ==ودج==ایداده.ب==هبرنامهه==ای۳لینوکسمینتفشردهشدهاستوحدود
نصبشدهبههمراهلینوکسمینت«انتخابنرمافزاریپیشفرضمگفتهمیشود.

ازآنجاییکهیک=یازاه=دافلین==وکسمینتاس=تفادهآس==انوب=دوندردس=راس=ت،مجم==وعهایاز
نرمافزارهابرایانجامکارهایمهمویامشترکبهصورتپیشفرضنصبشدهاست.

درقسمتِراستِمنو،شمامیتوانیدتماماینبرنامهه==ارامش==اهدهکنی==د.آنه==ادردس==تهبندیهای
است.وهمانگونهک==هاحتم==ال ح==دسزدهای==د۲همهیبرنامههامجداگانهقراردادهشدهاند.اولیندسته«

شامللیستیازتمامیبرنامههایموجودبررویسیستممیباشد.

۱Applications
۲All applications
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شاملابزارهاوبرنامههاییستکهقابلیتپیکربندیو۴و«مدیریتم۳دودستهیآخر«ترجیحاتم

مدیریتلینوکسمینترابرایشمافراهممیکند.مابررویاینموارددرآیندهتمرکزبیشتریخ==واهیم
نیزوجوددارند.۵کرد؛چراکهاینگزینههادربخش«مرکزپیکربندیم

شمامیتوانیدنرمافزارهایزیرراپیداکنید.Accessoriesدرقسمت

نام توضیحات

Archive Manager وغیره)zip, tarابزاریبرایکاربافایلهایفشردهازقبیلا

Calculator یکماشینحساب

Character Map ابزاریبرایک==پیوچس==باندننویس==ههایوی==ژهاب==هعن==وانمث==ال

نویسههایمربوطبهلهجههایمختلف)

Disks ابزاریکهبراینمایشوضعیتپارتیشنهایهارددرایو

Document Viewer وسایراسنادPDFابزاریبرایمشاهدهیفایلهای

Files )home/USERNAME/پیوندیبرایبازکردنمسیرخانها

Font Viewer ابزاریبرایمشاهدهیفونتهایموجود

Help ابزاریبراینمایشسندیبهماننداینکتابک=هب=همنر==وری==اری

۳Preferences
۴Administration
۵Configuration center
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رساندنبهکاربرتهیهشدهاست.

Screenshot برنامهایب=رایعکسب==رداریازص=فحهینم=ایش.همچنی==نب=رای
Printاجرایآنمیتوانی==د«  Scrnمرارویص=فحهکلیدبزنی==د.در

ALT+Printضمنبافشردنهمزماندوکلید«  Scrnممیتوانی==د
فقطازپنجرهیفعالتصویربگیرید.

Terminal ترمینال،ابزاریبرایاجرایفرمانهایمتنی

Text editor Geditبرنامهیویرایشمتنامعادل،Notepadدرویندوزول==ی

بسیارقدرتمندتر)

Tomboy Notes برنامهایبراییادداشتبَرداری

USB Image Writer بررویحافرههایفلشisoابزارسادهایبراینوشتنفایل

USB Stick Formatter ابزارسادهایبرایپاکوفرمتکردنحافرههایفلش

شمامیتوانیدنرمافزارهایزیرراپیداکنید.Graphicsدرقسمت

نام توضیحات

GIMP Image Editor برن==امهایک==هب==هش==مااج==ازهیتب==دیلوک==ارب==ررویعکسه==ارا
میده==د.همچنی==نمیتوانی==دب==ااس==تفادهازآنب==هخل==قتص==اویر

بپردازید.بهترینمعادلفتوشاپبرایدنیایلینوکس
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gThumb برنامهایبرایمدیریتتصاویرشما

Image Viewer برنامهیویژهیگنومبرایمشاهدهیتصاویر

LibreOffice Draw بخشیازمجموعهیاداریلیبرآفیس

Simple Scan ابزاریبرایدریافتتصاویرازاکسنر

 شمامیتوانیدنرمافزارهایزیرراپیداکنید.Internetدرقسمت

نام توضیحات

Firefox Web 
Browser

مرورگروب

Hexchat .ای==نبرن==امهب==هص==ورتپیشف==رضدرIRCبرن==امهیگفتگ==ودر
حالتیتنریمش=دهک=هش=ماراب==هات=اقگ=پِلین==وکسمینتمتص==ل

میکن===د.درای===نات===اقگ===پش===مامیتوانی===دب===اس===ایرک===اربران
لینوکسمینتگفتگوکنید.

Pidgin Internet 
Messenger

,IMپیامرساناینترن==تیاس==ازگارب==ا  Bonjour,  Gadu-Gadu,

Google-Talk,  GroupWise,  ICQ,  IRC,  MSN,

MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo

)Zephyrو

Thunderbird Mail کلینتایمیل
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نام توضیحات

Transmission کلینتتورنت

شمامیتوانیدنرمافزارهایزیرراپیداکنید.Sound & Videoدرقسمت

نام توضیحات

LibreOffice مجموعهیاداریلیبرآفیس

LibreOffice Calc یکبرنامهیصفحهگستردهامعادلمایکروسافتاکسلوس==ازگار

)XLSبافرمتفایل

LibreOffice Draw بخشیازمجموعهیاداریآفیس

LibreOffice Impress برن=امهیپردهنگ==ارب=رایس=اختاس==لیدهاامع==ادلمایکروس=افت
)PPTپاورپوینتوسازگاربافایلفرمت

LibreOffice Math ابزاریبرایساختوویرایشفرمولهایریاضی

LibreOffice Writer واژهپ===ردازلی===برآفیسامع===ادلمایکروس===افتوردوس===ازگارب===ا

)DOCXوDOCفایلفرمت

درقسمتصداوتصویرشمامیتوانیدنرمافزارهایزیرراپیداکنید.
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نام توضیحات

Banshee ابزارموس==یقیب==رایاج==رایرادیوه==ایآنلی==ن،پخ==شموس==یقیاز
اینترنتیاسرویسهایموزیکآنلینوگوشکردنب==هفایله==ای

ق==ابلیتBanshee).همچنی==نiTunesموسیقیخودتانامعادل
م==دیریتپادکس==تها،موزیکپلیره==ایهم==راهوهمینط==ورری==پ

راداراست.CDکردن

Brasero ه==ایCdمیتوانیدBrasero.همچنینCD/DVDبرنامهیرایت
صوتیازفایلهایچند-رسانهایشماتولیدکند.

Videos Totemبرنامهیپخشویدیو

VLC media player یکبرنامهبرایپخشویدیو،انگشتنمایخاصوعامبهخ==اطر

قدرتبینریردرپخشاغلبفرمتهایویدیوییموجوددروب

 ۱فیلد««ستجو»

اگرچگونگییافتنبرنامهایدرمنورابهیادنمیآوریدویامیخواهیدبهجایگش==تندردس==تهبندیها
باسرعتبیشترینرمافزاریرااجراکنید،ازویژگیجستجواستفادهکنید.ب==هراح==تیب==ررویمن==ودر

گوشهچپ-پایینصفحهنمایشکلیدکنیدوشروعبهتایپنامیاتوضیحاتبرنامهکنید.آیکنبرن==امه
درجلویشماظاهرخواهدشد.

همزمانباتایپکردنشما،تنهابرنامههایینمایشدادهمیشوندکهباحروفتایپش==دهس==نخیت

۱Search
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دارند.بههمیندلیلپسازتایپچندحرفازیکبرنامه،ب==هس==رعتبقی==هم==واردفیل==ترش==دهوش==ما

میمانیدوبرنامهیدرحالانتراربرایاجرا.

برنامههایمحبوبخودراانتخابکنید

شماازبرخیبرنامههابیشازسایرآنهااستفادهخواهیدکردوبههمیندلیلنیازبهپیداکردنراه==ی
برایدسترسیسریعتربهآنهااحساسمیکنید.

رامیدهد.ای==نک==ارب==اعثمیش==ودنرمافزاره==ای۱منوبهشمااجازهیتعیینبرنامههای«محبوبم
انتخابیشمادرمنویویژهایچیدهشوند.

مرابزنید.Add to favoritesرویبرنامهی«محبوبِمخوددرمنوراستکلیککنیدوگزینهی«
Removeبههمینطریقمیتونیدبرن==امهراب==ازدنگ==زینهی«  from favoritesمازآنمن==ویوی==ژه

حذفکنید.برنامههایموردعلقهدرسمتچپمنودردسترسخواهندبود.

شماهمچنینمیتوانیدترتیبِاینبرنامههاراتوسطکشیدنورهاکردنشانتغییردهید.

ساختمیانبرها

اگرشماایدهیبرنامهه==ای«محب==وبمرانپس==ندیدید،میتوانی==دب==هس==ادگیازپن==لی==ادس==کتاپب==رای

دسترسیسریعبهبرنامههااستفادهکنید.بررویبرنامهیانتخابیخودراستکلیککنی==دوگ==زینهی«
Add to panel»میاAdd to desktop.مرابزنید

تغییرظاهرمنو

مراس==تکلی==ککنی==دوMenuشمامیتوانیدمنورابهروشهایگوناگونپیکربن==دیکنی==د.ب==رروی«

۱favorite
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مراانتخابنمائید.Configureگزینهی«

ابزارپیکربندیبرایاعمالتغییراتدرمنوظاهرخواهدشد.

بازگشتبهتنظیماتپیشفرض

اگرشمابههردلیلیخیالبازگشتبهتنریماتپیشفرضبهسرتانزدمیتواندبررویدکمهیسمت

مراانتخابکنید.Reset to defaultsمکلیکوگزینهی«Removeراستِ«

ا«رایخودکاربرنامههادرحینورودبهسیستم

Startupمشمامیتوانید«Preferencesدرقسمت«  Applicationsمراپیداکنید.بااضافهک==ردن
هربرنامهایبهاینقسمت،آننرمافزاردرحینبالآمدنسیستم،اج==راخواه==دش==د.اطلع==اتدقی==ق
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وص==شدرخص 42 ص=فحهیب==رایاض==افهک=ردنبرنامهه==ارامیتوانی==ددرویرایش=گرمن==وک=هپیش==تردر

صحبتکردیمببینید.همچنینمیتوانیداجرایخودکارراباخارجکردنبرن==امهازانتخ==اب،غیرفع==ال
کنید.

راهنمایرسمیلینوکسمینت



فصلچهارم
مدیریتنرمافزاری

مدیریتبستهدرلینوکسمینت

اگربرایباراولاستکهلینوکسنصبکردهاید،پسشمااحتمال بامفهومسازماندهینرمافزاره==ادر

مناآشنایید.شمابهزودیبام==دیریتبس==تهومزای==ایقاب==لتق==دیرآندرخص==وصامنی==تو۱«بستهها
کنترلوسادگیاستفادهازآنهاآشناخواهیدشد.

لزماستبدانیدکهمااتوسعهدهندگانمینت)تمامتلشمانراب==رایشناس==اییبه==تروح==داکثری

۱Packages
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سختافزارهایشماونیزنصبراهاندازهایلزمجهتاستفادهیبهترازآنهامیکنی==مت==ارای==انهش==ما

بدوننیازبهکارهایاضافیآمادهیاس=تفادهش=ود.همچنی==نم=اتلشمیکنی==مت=امجم==وعهایغن==یاز
ب=ر۱نرمافزارهایمختلفرابرایشمافراهمکنیمتاشماراازشرجستجودربینبرنامههایتردپ=ارتی

رویوبسایتهایمختلفرهاییدهیم.شایدمتوجهشدهباشیدکهلین==وکسمینتب=اخ=ودمجم=وعهی
،برن==امهیرای==تIRCوIMکاملاداری،برنامهیویرایشحرفهایوباکیفیتتص==اویر،کلینته==ای

لوحفشردهوچندینپخشکنندهیفایلهایچندرسانهایرابههمراهداردکهتاح==دممک==نش==مارااز
ش��ما چی��زی راکمب==ودبرنامهه==ایمختل==فدرام==اننگ==اهمیدارد.نگ==راننباش==ید!راح==تباش==ید!

اینهاهماننرمافزارهایآزادهستند.شماآزادیدکهازآنهااستفادهکنید.البت==هاگ==رچی==زندزدیده اید! 
دیگرینیزنیازداریدبازهمنیازبهگشتندرمیانخیلعریموبسایتهاوپیداکردنبرنامهیم==ورد

نررنیست.مدیریتبستهلینوکسمینتبهشماامکاننص==بدهه==اه==زاربرن==امهرامیده==دت==اتم==امی
نیازهایشماراتحتپوششقراردهد؛حتیآنهاییکهفکرشرانمیکنید.

اینقسمتمدنر==رداردک=هش=ماراب==انح==وهیک=ارومزیته==ایم==دیریتبس==تهآش==ناکن=د.کم==ی
چی��زطولنیست؛اماامیدواریمکهبهشمادرکخوبیازفلس==فهیپش==تم==دیریتبس==تهواینک==هچ==را

بدهد.اگرعجلهداریدمیتوانیدب==هم==رحلهیبع==دیپ==رشکنی==دک=هش==مارادرم==وردنح==وهیخوبیست
گاهمیسازد. استفادهازمدیریتبستهآ

مشکلتدرخصوصدانلودونصبنرمافزارهایمربوطبهوبسایتهاینهچندانمعتبر،بسیار
زیاداست:

معمول غیرممکنیابسیارسختاستکهبفهمیدآیابرن==امه،آزم==ایشش==دهوب==هدرس==تیب==ا•
سیستمعاملشماکارمیکندیاخیر.

معمول سختیاغیرممکناستکهبفهمیداینبرنامهبابرنامههایدیگریکهبررویسیستم•
شمانصباستمشکلداردیاخیر.

بسیارسختویاغیرممکناستکهمطمئنباش==یدمیش==ودب==های==نبرن==امهاطمین==انک=ردو•

۱Third party

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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صدمهایبهسیستمشمانزند،حالاینصدمهعمدییاسهویباشد؛حتیاگرش==مادرب==ارهی

قسمتیازنرمافزاروتوسعهآنبدانیدشمانمیتوانیدکاملًمطمئنباش==یدک==هدرح==الدانل==ود
چسبیدهبهآننیستید.۱یکبدافزار

اضافهبرآن،مشکلیکهدردانلودونصببرنامهه==ایمختل==فازتوس==عهدهن==دگانمختل==فوج==ود
داردایناستکهدراینروش،شماکنترلسازمانیافتهایبررویبرنامهه==انخواهی==دداش=ت؛درنر=ر

داشتهباشیدکهشایدشمابخواهیدتمامنرمافزارهارابهروزکنید.اگرشماازبرن==امهایخس==تهش==دیدو
تصمیمبهحذفآنگرفتیدچطورمیخواهی==دای==نک=ارراانج==امدهی==د؟برن==امهایک=هم==ادرنر=رداری=م

ممکناستگزینهایبرایحذفنداشتهباشدوحتیاگرداشتهباشددراینحالتحذفکاملوترو
تمیزآنبامشکلمواجهشود.درح==التخیل==یمرس==وم،زم==انیک==هش==مای==کنص==ابرااج==راکردهای==د

بخشیازکنترلکامپیوترخودراازدستدادهایدوآنراب==هبرن==امهایس==پردهایدک==هک==املًتوس==طی==ک
غریبهنوشتهشدهاستوشماازمحتویاتآنبیاطلعید.

درآخرنرمافزارهاییکهبهاینسبکتوزیعمیشوندبامجم==وعهایازوابس==تگیهایاجتنابناپ==ذیر
همراهند،اینبرنامهها«ناپویامهستند.اینب=دانمعنیس==تک==هش=ماتنه==انی==ازب=هدانل=ودخ=ودبرن==امه

اماتمامدادههایکتابخانهایکهبرایاجرایبرنامهموردنیازن==درانی==زبالجب==اردانل==ودخواهی==د۲دارید
نمیدانندکهکدامدادههایکتابخ==انهایب==ر۳کرد.باتوجهبهاینکهتوسعهدهندگاننرمافزارهایتردپارتی

رویسیستمشمادردسترساست،تنه==اراهب=رایتض==مینک=ردناج=رایبرنامهه==ات==أمینک=ردنهمهی
دادههایکتابخانهایموردنیازتوسطنصاببررویسیستمشماست.اینبدینمعناستکهشماحج==م

بیشتریرابایددانل=ودکنی=دوب==ازای==نب==های==نمعن==یاس=تک=هاگ==رکتابخ==انهایب=هروزش=ودای==نب=ه
روزرسانیبایدبرایتم==امبرنامهه==اییک==هازآناس==تفادهمیکنن==داعم==الش==ود.ب==هط=ورخلص==هتوزی==ع

۱Malware
شایدشمادرابتداتصورکنیدکهدانلودی==کبرن==امهب=هص=ورتیکج=اب==اکلی=هپیشنیازه==اخ==الیازاش==کالباش=دو۲

نصابهاییکهدرویندوزکارنصببرنامههایمختلفرابدینصورتبرعهدهمیگیرندکارکاربرراآسودهترمیکنند؛
ولیبایدبدانیداینکارضمناینکهمزیتخاصینداردبلکهحجمدانلودبرنامهرابهشدتافزایشمیده==دودرزم==ان

حذفبرنامهممکناستبرایسیستممشکلتیرابوجودآورد.م.
۳Third partyایننرمافزارهاتوسطتوسعهدهندگانسیستمعاملتولیدنمیشوندوخودکاربرهمنیزدرساختآنها

نقشینداشته.م.
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نرمافزارناپویاانریربرنامههایویندوز)نتیجهایجزدوبارهکاریهایفراواننخواهدداشت.

«مدیربستهمدرلین==وکسمینتوسیس==تمعاملهایگن===و/لینوکسدرک==ل،ش==یوهترجیح==یوبس==یار
بهتریبرایمدیریتنرمافزاریاستکهازمشکلتاینچنینیجلوگیریمیکند.مابااس==تفادهازای==ن

نرمافزارهایمانراباامنیتبالوبهصورتخودکارنصبمیکردهایم.۱۹۹۰متدازاوایلدههی

درگنو/لینوکس،نرمافزارابتداهمانگونهکهانترارمیرودتوسطیکتوسعهدهندهنوش==تهمیش==ودو

ممع==روفاس==ت.ب==هعن==وانی==کک==اربرتوزی==ع۱اینپایانزنجیرهتولیدبرنامهاستک==هب==ه«آپاس==تریم
مقرارداریدامگراینکهشمامدیرسیستمباشید،که۲لینوکس،شمادرمرحلهایموسومبه«داناستریم

دراینصورتکاربرانشمادردورترینمرحله«داناستریممقراردارند).زم==انیک==هتوس==عهدهندگان،از
برنامهایکهساختهاندوی==ابهروزرس==انیک=هب=رایآنارائ==هکردهان=دراض==یباش=ند،ک=دهایمنب==عآنرا

منتشرمیکنند.سازندگانبرنامهدرمستنداتآنعنوانمیکنن==دک==هازچ==هدادهه==ایکتابخ==انهایوی==ا
برنامههایدیگریدرزماننوشتنبرنامهبهرهبردهاند.بهیادداشتهباشیدکهباتع==دادانگش==تش==ماری

استثناءامعمول یاسازندهیسختافزارکهراهاندازهایمخصوصب==رایلین==وکسارائ==همیدهن==دمانن==د
یاکمپانیهایبزرگیمثلادوبیکهبهآنهااعتمادداری==د)،بقی==هس==ازندگان،ک==د-۴واییتیآی۳انویدیا

منبعحقیقیبرنامههاییکهمینویسندرامنتشرمیکنندکههم==راهخ==ودی==کفای==لراهنم==اب==رایک==اربر
دارد.آنهامیخواهندبرنامههایشانبادقتتوسطهرشخص==یک==هب==هاین==ترنتدسترس==یداردبررس==ی

شوندوخبتقریباًغیرممکناستک==هش==مای==کبرن==امهیجاسوس==یرادرداخ==لبرن==امهیخ==ودک==ار
بگذاریدوبهبقیهاجازهخواندنکدهایمنبعرابدهیدوکسیآنهارانبیند!

رس==یدهاس=ت.کس==انیک=هب=راینگهداریبرنامهه==ا۵اکنونبرنامهبهقس=متداناس=تریمونگهداری
گماردهمیشوندیاخودشانداوطلبمیشوندویاکارمن==دانحق==وقبگیری==کتوزی=علین==وکسهس==تند.

آنهابامسئولیتخودشانبرنامهراازکدمنبعکامپایلمیکنن==دوبع==دازآزم==ایش،درمخ==ازنتوزی==ع

۱Up Stream
۲Down Stream
۳nVidia
۴ATI
۵Maintenance
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قرارمیدهند.آنهابایستیمطمئنشوندکهبرنامهبدرستیکارمیکند؛درنتیجهباهرگ==ونهمش==کلیدر

آزمایشمواجهشونددرصددحلآنبرمیآیندودرنهایتبستهایبافرمتقاب==لقب=ولازک===د-منبعِ
کامپایلشده،ایجادمیکنندکهبرایماشینقابلخواندنباشد.اینبستهشاملبرنامهیقابلاجراب=ه

علوهفایلهایپیکربندیوراهنماییهاییک==هنرماف==زارم==دیربس==تهب==ات==وجهب==هآنه==ابس==تهرانص==ب
میکند،میشود.توجهکنیدکهمعم==ول ای==نبس==تههات==ازم==انیک=هض==رورتینباش==د،ش==املهی==چدادهی

کتابخانهایناپویایینیستند؛چراک=هکتابخانهه==اتوس=طبس=تههایدیگ=رفراه=موآم=ادهمیش==وندوب=ه
عنوانکتابخانههایمشترکدرسیستمشناختهمیشوند.مدیربستهیشمااگربستهاینیازب==هبس==تهی

دیگ==ریقب==لازنص==بداش==تهباش==دبص==ورتخودک==ارآنراتش==خیصدادهونص==بمیکن==دامانن==د
کتابخانهیمشترک).زیراهمانگونهکهقبلًاشارهشد،دادهه==ایکتابخ==انهایوبس==تههایمرتب==ط م==ورد

نیازبراینرمافزار،درآپاستریممشخصش=دهوای==ناطلع==اتدربس=تهق=راردارد.راهنماه==اح=اوی
جزئیاتیبسیاردقیقهستندوحتیشمارهینسخهیبرنامهی==اکتابخ==انهیخاص==یراک==هب==رایک==ارکرد

درستبرنامهموردنیازاست،شاملمیشود.بستهیپای==انیب==ررویی==کمیزب==انِفای==لخ==اصآپل==ود
نرمافزاریمیگویند.۱میشودکهبهآنمخزن

بااستفادهازاینروش،نرمافزاریکهشمانیازداریددرجاییقابلدس==ترسب==رایدانل==ودونص==ب
قرارمیگیرد.اینمخزن،اصیلوبهقولیپدرومادرداراست؛چراکهبای==کگ==واهیامض==اش==دهک==ه

مدیربستهیشماآنراچکخواهدکردهمراهاست.شماهمچنینمیدانیدکههربس==تهیمنحص==رب==ه
امضاش=دهک==هم=دیربس=تهیش=ماه==مآنراGPGفردکهشمانصبمیکنیدامناستچراکهباکلید

هربستهMD5چکمیکندتامطمئنشودبستهیدرسترادانلودکردهاست.حتیمدیربستهیشما
رابررسیمیکنیدتامطمئنشودهیچمشکلیدرحی==ندانل==ودبوج==ودنیام==دهاس==ت.ای==ندقیق==اًمانن==د

همانکاریستکهمابرایبررسیصحتدریافتفایلایزویدانلودشدهانج==امدادی==م.ت==وجهکنی==دک==ه
همهاینکارهاچگونهبرایشماانجاممیش==ود...ش=مانشس==تهایدوی=کم==ارتینیمینوش=ید؛ش==ایددر

ه==مباش==ید؛م==دیربس==ته،نرماف==زاریراک==هش==ماانتخ==ابxchatحالچتدرکاناللینوکسمینتب==ا
کردهاید،دانلودمیکند،راهنمایداخلبستهینرمافزاررامیخواندوتمامپیشنیازهایآنرادرجای

۱RepoیاRepository
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خودنصبمیکند،توجهکنیدکهجاییبرایخطاهایانسانیوجودنداردامدیربستهاشتباهنمیکند)،

اگربستهدرکامپیوترشخصِنگهدارنده،کارکند،پسبایدبرایشماهمکارکندب==هخ==اطراینک==هم==دیر
۱بستهدقیقاًهمانکاریراانجاممیدهدکهدرسیستمجنابنگهدارندهانجامدادهاست.

وقتیبرایبرنامهایبهروزرسانیارائهمیشودمدیربستهبهصورتخودکارنس==خهینرماف==زارش==ما
رابانسخهایکهدرحالحاضردرمخازنوجودداردمقایسهمیکندوتم==امعملیاته==اییراک==هب==رای

بهروزرسانیبرنامهبدونصدمهزدنوایجادناپایداریلزماس==ت،ب=هص=ورتخودک=ارانج==اممیده==د؛
درمخ==زنش==ماوج=ودداش=تهباش=دوش=مارهینس==خهبرن=امهی۲/۴بنابرایناگربرنامهایبانس=خهی

باشد،مدیربستهدوشمارهراب==اه==ممقایس==همیکن==دوس==پسب==ه۲/۳نصبشدهبررویسیستمشما
شماپیشنهادمیدهدکهآخریننسخهرانصبکنید.لزمبهذکراستکهمدیربستهتمامپیشنیازهاو

تغییراترادرنررمیگیردتامشکلیبرایسیستمپیشنیاید.

بهنررشماخوبنبود؟بهترهمخواهدشد!

انسانهاگاهیسهواًخطامیکنندولیکامپیوترهاخیر.شایدشمابخواهی==دک==هی==کراهان==دازب==رای
سختافزاریکهخریدارینمودهایدنصبکنیدولیبهاشتباهراهاندازدیگریرانصبمیکنیدوسیستم

بااختللمواجهمیشود؛ولیماهمهچیزراازپیشآمادهوآزمایشکردهایم؛تنهاممکناستکهشما
بایکباگمواجهشویدویاویژگیدلخواهشمابنابهصلحدیدتوسعهدهندهازبستهحذفشدهباشد.

اینکهشمابخواهیدخودیکراهاندازرابهصورتدس==تینص==بکنی==دب==اق=درتوامنی==تدرم==دیریت
بستهدرتناقضاست.مدیربستهیشماهمهچیزراثبتمیکندوبهش==ماق==ابلیتبرگش==تنص==بب==ه

صورتپاکیزهرامیدهد.اینکارایناطمینانرابهمامیدهدکهحذفیکبستهبرسایرقسمتهای
سیستماثرمخربنخواهدداشت.شماهمچنینمیتوانیدبهمدیربستهبفهمانیدک==هبس==تهیخاص==یرا

بنابهدلیلیامانندپایداریبالویاویژگیهایخاصیکنسخه)بهروزرسانینکند.تماماینمراح==ل
بادقتبسیاربالییبازبینیمیشودچراکهش=مای=کعض==وازج=امعهیب=زرگلین==وکسهس=تیدوب==ا

رابطه یباوجوداینکهفرآیندبررسیاصالتبستهینرمافزاروهمچنینصحتدانل=ودم==نجمل=همواردیس==تک=هدر۱
سیستمقراردارد،بهندرتدرویندوزتوس==طک==اربرم==وردب==ازبینیق==رارمیگی==رد،ول==یدرامنیتمستقیم با مسأله ی 

دنیایگنو/لینوکستماماینمسائلبهصورتخودکارتوسطمدیربستهانجاممیپذیرد.م.
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توجهبهاینکههمهازمخازنیکسانیاستفادهمیکنیداگرشمابامشکلمواجهشویدقطعاًبقیهنی=زب=ا

مشکلتمشابهیمواجهشدهوجنجالبزرگیبرپاخواهدشد.بههمیندلی==لاس==تک==همش==کلتدر
توزیعهایگنو/لینوکسبهسرعتحلمیشوند.ازلحرهایکهتوسعهدهندهکد-منب===عبرن==امهرامنتش==ر

میکندبحثهاییپیرامونآندرانجمنهایلینوکسیشکلمیگی==ردت==اازعملک==ردص==حیحوام==نآن
اطمینانحاصلشود.شمامیتوانیدازبابتنرمافزاریکهدریافتکردهاید،خاطرجمعباشید؛ن==هفق==ط

بهخاطرپروتکلهایامنیتیکهپیشتربهآنهااشارهشدبلکهبهاینخاطرکهاگرمشکلیباش==دهم==ه
درخصوصشصحبتخواهندکردومسکوتنخواهدماند.

بگذاریدیکنگاهدیگربهلیستمشکلتبکنیموببینیمچهچیزهاییراحلکردیم:

سختوشایدغیرممکنباشدکهنرمافزاریتستشدهباسیس==تمخودم==انراپی==داکنی==مواز•

صحتعملکردشاطمینانحاصلکنیم.

اکن==ونمیدانی==مک==هبرنامهه==ایموج==وددرمخ==ازنتوس==طنگهدارن==دهیبس==تهب==رروی◦

سیستمعاملمشابهیآزمایششدهاندواینتضمینمیکندکهنرمافزاربع=دازنص=بب=ه
درستیبرایشماکارخواهدکرد.همچنیننگهدارهایبستههاتمامتلششانرامیکنند

ت==اهمهیم==واردواحتم==الترابررس==یکنن==د؛چ==راک==هاگ==رم==وردیوج==ودداش==تهباش==د
صندوقورودیایمیلشانبهسرعتپُرخواهدشد!

شایدغیرممکنیاحداقلبسیارسختباشدکهمطمئنشویدبرنامهایکهنصبمیکنی==دب==ا•
سایربرنامههاینصبشدهبررویسیستمتداخلینداردوکارکردسیستمرابامشکلمواجه

نمیکند.

نگهداربستهبیشتریندقتخودرابهکارمیبنددتااطمینانحاصلکندکهبس==تهم==ورد◦

نرر،بابقیهبستههاییکهتوسطتوزیعکنندگاندیگرایجادمیشود،تداخلنداشتهباش==د.
البتهآخریننسخهیهمهیبستههارابررویسیستمخودندارداب==رایآزم==ایشازی==ک

سیستمپاکاستفادهمیکن==دت==ابس==تهراب==ااس==تانداردهامط==ابقتدادهوازعملک==ردآن
اطمینانحاصلکند)ولیاگری==کنف==رازاجتم==اعمش==کلیپی==داکن==دبلفاص==لهب==هتی==م
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نگهدارندهیبستهبرایرفعمشکلگزارشمیدهندتامشکلحلشود.تازمانیکهشما

نباشیدشایدهیچگاهاینچنینتداخلیدربستههامش==اهدهنکنی==د؛چ==راک==ه۱یکآزماینده
اینمشکلتدرمخازنآزمایشیحلشدهوسپسبستهبهمخزناصلیواردمیشود.

سختوشایدغیرممکنباشدکهمطمئنباشیدیکتوسعهدهندهینرمافزاربهص==ورتعم==د•
.۲یاغیرعمدبهسیستمشماصدمهنمیزند

نگهدارندهیبس==تهب==هخ==وبیبرن==امهرابررس==یمیکن==دوتنه==اآنه==اییراک==هازعملک==رد◦
صحیحشانمطمئناستواردمخازننرمافزاریمیکند.

حتیشمااگرمطمئنباشیدکهبرنامهایکهدرح==الدری==افتآنهس==تیدمش==کلیب==رایش==ما•
ایجادنمیکندوبهتوسعهدهندهیآناطمینانکاملدارید،بازهمنمیتوانیدمطمئنباشیدک==ه

بهآنیکبدافزارنچسبیدهوبرنامه،آلودهیبهیکبرنامهیمخربدیگرنشدهباشد.

ب=هعلوهیم=واردامنی==تیمعم=ول،بس=تههادرنهاده==اییک=هص=احبخ=دمتگزارهس=تند◦

اش==املنهاده==ایمطمئ==نوتحقیق==اتیوی==اکمپ==انیه==ایب==زرگ)نگه==داریمیش==وند،
ام==نش==دهاندواگ==رGPGهمچنینمخازنوخ=ودبس==تههاتوس==طگواهیه==اوکلی==دهای

موردیمشکوکدیدهشودمدیربستهدرموردآنبهشماگزارشخواه==دداد.نویس==ندهی
اینکتابدرطولدهسالاستفادهازلینوکسحتییکم==وردخط==اه==ممش==اهدهنک==رده

است.

بسیارسختاستکهتمامآثاریکبرنامهینصبشدهراحذفکنیم.•

باتوجهبهاینکهبرنامهیمدیربستههمهچیزرادربارهکارهاییکهمیکندثبتمیکندب==ه◦
راحتیقادراستتماممراحلیراکهطیکرده،بازگرددوشمارادقیق==اًب==هزم==انقب==لاز

نصببستهبازگرداند؛همچنینبهشماایناطمینانرامیده==دک==هح==ذفی==کبس==تهب==ر
رویعملکردصحیحهیچبرنامهایاثرمخربنخواهدداشت.

۱Beta tester
بهخصوصدرنرمافزارهایکدبستهکهقابلیتخواندنمحتویاتبرنامهراازهرکسیمیگیرد.م.۲
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بستههایناپویابزرگوبدقوارههستند.•

بهخاطراینکهشماازمدیربستهاستفادهمیکنیدتنهازمانیکتابخانههایناپویارادانل==ود◦
میکنیدکهجایگزیناشتراکیوجودنداشتهباشد.اگ==رش==ماب==راینص==بی==کبرن==امهب==ه

دادههایکتابخانهایاشتراکیجدیدینیازداشتهباشید،مدیربستهیش==ماای==نم==وردرا
میداندوآنهارابرایشمابهصورتخودکارنصبمیکن==د.ش==ماتنه==الزماس==تی==ک

کتابخانهیاشتراکیرایکباردانلودکنید؛چراکهاینکتابخ==انهب==رایهم==هبرنامهه==ایی
کهبهآننیازدارندبهاش==تراکگذاش==تهمیش==ود.درانته==ااگ==رش==مابخواهی==دبس==تهایرا

حذفکنیدکهنیازبهکتابخ==انهیاش==تراکیداردم==دیربس==تهآنفای==لکتابخ==انهایرانی==ز
حذفمیکند،امااگرشماتصمیمبهنگهداریآنبگیریداشایدبهاینخاطرک==هش==مادر

.۱آیندهبهآننیازخواهیدداشت)میتوانیدبهمدیربستهبگوییدکهآنراحذفنکند

هنوزمتقاعدنشدهام!•

خوب!اگرشمامش==کلی==اس==والیدرم==وردم==دیریتبس==تههاداری==ددرداخ==لانجمنه==ا◦
مطرحکنیدیاازافرادباتجربهتربپرسید.متدبستههادرتوزیعهایگن===و/لینوکسمتک==ی

براطمیناناستدرنتیجهاگرمشکلیهستماآمادهیشنیدنیم.

حرفآخر.شایدبهشمااینگونهالقاشودکهلینوکسهنوزج=اب=رایک=ارک=ردنداردوی==ااینک=هب=ه

شمابگویندبرنامههایلینوکسناپایداراستواینکهموشآزمایشگاهیآنهس==تید.ول==یلزماس==ت
بدانیدکهلینوکسجابرایکارداردولیاینبهاینمعنانیستکههنوزمناسبب==رایاس==تفادهنیس==ت

بلکهاینبهاینمعناستکهلینوکسهیچگاهتمامنمیشودبرخلفدیگرسیس==تمعاملهایدنی==اب==رای
لین==وکسپای==انینیس==ت.ازکاره==ایهن==ریموج==ودب==ررویدس==کتاپش==مات==اخ==ودهس==تهیاص==لی

سیستمعاملهمیشهبهنح=ویتوس=عهپی=دامیکن=د.برن==امهنویسه==اب==هس==ختیب=ررویبهروزب=ودنو
هماهنگبودنباآخرینتکنولوژیهایسختافزاریونرمافزاریموجودکارمیکنندوب==ازای==نب==هآن

معنانیستکهچونبرنامهنویسهادرحالکاربررویآنهاهستندپسکیفیتپایینیخواهدداش==ت.

لزمبهذکراستاگرکتابخانهٔاشتراکیموردنیازبرنامهیدیگرینیزباشدمدیربستهبهص=ورتخودک==ارازح=ذفآن۱
جلوگیریمیکندوبرنامهیدومبهخاطرعدموجودآنازکارنمیافتد.م.
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بلکهبهعنوانمثالسیستمپایهدرهستهیلینوکسمینت،تحتتوسعهایبهط==ولنزدی==کب==هدوده==ه

بودهوبسیاربالغوپایداراست.درلینوکسزمانیک==هی==کبرن==امهتولی==دمیش==ود،درح==الیک==ههن==وز
مشکلتریزودرشتدارد،شمابهعنوانیکآزمایندهآنرامورداستفادهقرارنمیدهی==د؛بلک==هش==ما

آنچیزیرااستفادهمیکنیدکهبارهاتوسطآزمایندههایمختلفآزمایششدهوپایداروقابلاعتم==اد
باشد.شمابهخوبیمیدانیدیکآزمایندهنیستیدچراکهمخزنهاییکهشماازآنه==ااس==تفادهمیکنی==د

مخازنتستینگنیستند.البتهاگراینمخازنتستینگرافعالکردهایدبایستیبهش==ماب==ابتپیوس==تن
بهگروهآزمایندههاتبریکبگوییم.

Realی==اOperaب==ای==کمث==الای==نبح==ثراب==هپای==انمیرس==انیم؛زم==انیکهش==مااز  Playerی==ا
Google  Earthدرلینوکساستفادهمیکنیدبستههاییرانصبکردهای==دک==هنگهدارن==دههاآنه==اراب==ه

صورتآمادهدرمخازندردسترسشماقراردادهاند.توسعهدهندههایاصلی،ای==نبرنامهه==اراب==رروی
مخازنلین==وکسمینتق==رارنمیدهن==دبلک==هنگهدارن==دههاای==نک==ارراانج==اممیدهن==د.البت==هبرنامهه==ای

آپاستریمازطرفاینتوسعهدهندههاارائهمیشودولیپسازاینکهبهصورتبستهیآم==ادهینص==ب
وتستشدهدرآمدنددردسترسشماقرارمیگیرد؛بهعبارتدیگرشمانیازیب=هم==روروبب=رایب==ه

دس==تآوردنبرنامهه==ایمختل==فجه==تنص==بنداری==دبلک==ههم==هچی==زب==رایش==ماتوس==طتیمه==ای
لینوکسمینتواوبونتوآمادهشدهاستوتنهاکاریکهشماانجاممیدهیدانتخابآنهاست.

خودرابهروزمیکند.البته۱لینوکسمینتبهصورتخودکارتوسطابزاریبهاسممدیربهروزرسان
اینبهروزرسانینهتنهاشاملخودِپایهیسیستمعاملاستبلک==هتم==امنرمافزاره==اینص==بش==دهب==ر

رانیزبهخوبیبهروزمیکند.۲رویماشین

خیلیسادهاست.

بعضیازبرنامههایمحبوبکهبهصورتپیشفرضبررویلینوکسمینتنصبنیستندعبارتن==د
.Real Player،وSkype ،Adobe Reader ،Google Earthازاُپرا،

۱Update Manager
۲Machine.دستگاه.منروررایانهویاهردستگاهیکهبررویآنگنو/لینوکسخودرانصبکردهاید،
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۱مدیرنرمافزارها

آسانترینراهبراینصبنرمافزارهادرلینوکس،استفادهازمدیرنرمافزارهاستکهبرپایهیتکنولوژی

بستههاکهپیشتردرموردشانص==حبتکردی==مبن==اش=دهاس==ت.ای==نسیس==تمک==ارراب=رایدرکچیزه=ا
راحتترمیکندوازطرفیشمابانصببرنامههاطرفهستیدنهنصببستههاابایدخاطرنشانکنیم

کهاینبرنامهنیزازسیستمبستههادرپسزمینهیخوداستفادهمیکند؛باهمانمزیتهاییکهبستهها
دارند).

یاهمانمدیرنرمافزارهاراانتخابکنید.Software Managerمنویاصلیرابازکنیدو

اینبرنامهبهشماامکانمیدهددربیننرمافزارهایدردسترسبرایلینوکسمینتک==اوشکنی==د.

اینمرورمیتواندبااستفادهازدستهبندیهایموجودباشدویاباجستجویکلم==اتکلی==دینرماف==زار،
ترتیبمحبوبیتوامتیازیکهکاربرانبهآنهادادهاندمورداستفادهقرارگیرد.

۲سیناپتکواَپت

اگرشمامیخواهیدکهبیشازیکبرنامهرانصبکنیدوی==اب==هدنب==الچی==زیمیگردی==دک==هدرپرت==ال
نرمافزارییادرمدیرنرمافزارهانیست،لینوکسمینتدوراهدیگررابرایشمابراینصبنرمافزاره==ا

درنررگرفتهاست.یکیبارابطگرافیکیبهاسمس==یناپتکودیگ==ریی==کاب==زارخ==طفرم==انب==هاس==م
اَپت.

راب==اای==نابزاره==انص==بک==ردای==کج==ایگزینب==رایOperaب==بینیمچط==ورمیش==ودبرن==امهی
فایرفاکس).

مراآتشکنید.Synaptic Package Managerمنورابازو«

مرادرآنبنویس==ید.س==پسدربی==نلیس==تOperaب==ررویدکمهی«جس==تجومکلی==ککنی==دو«

۱Software Manager
۲SynapticوAPT
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Operaبستههابگردی=دوچی=زیمط=ابقب==ا«  Web Browserمپی=داکنی==د.تی=کجعب=هرابزنی=دو

مکلیککنید.Applyمراانتخابکنیدسپسبرروی«Mark for Installationگزینهی«

رانصبکنیم.Operaحالبیاییدکهبااستفادهازابزارخطفرمانیاَپت

منویاصلیرابازکنیدوترمینالرااجراکنیدسپسدستورزیررادرآنصادرنمایید:

apt install opera

مطمئنشویدکهسیناپتکراقبلازاستفادهازاَپتبستهاید.سیناپتکازاَپتدرپسزمین==هنکته:

خوداستفادهمیکن==ددرن==تیجهای==ندونمیتوانن==دهمزم==اناج==راش==وند.همی==نموض==وعب==رایم==دیر
نرمافزارهاهمصادقاست.

همانگونهکهمشاهدهمیکنیداَپتبسیارسادهوراحتاس==تول==یراب==طگرافیک==ین==دارد.مش==کلی
نیست!اگرشماتازهبهدنیایلینوکسآمدهایدش==ایدترجی==حبدهی==دک==هازبرن==امهایب==اراب==طگرافیک==ی

استفادهکنیداودقیقاًبههمیندلیلاستکهمعادله==ایگرافیک==یادراینج==اس==یناپتک)وج==وددارد)
امااندکیزمانکهبگذردشمابهتأثیرگذاروسریعبودنابزارهااهمیتمیدهیدودرخواهیدی==افتک==ه

بااَپتبسیارسریعتراستوآنراترجیحخواهیدداد.سادهترازای==نOperaمثلًتایپدستورنصب
نمیتواندباشد.

یکتفاوتدیگرهمبینمدیرنرمافزارهاوسیناپتک/اَپتوجوددارد.شمادرسیناپتکواَپ==تب==ا
ابزاربسیارسادهایبودوفقطازیکبستهتش==کیلش==دهOperaبستههاسروکاردارید.درمثالما

بوداماهمیشهاینگ==ونهنیس=توبرخ==یاوق==اتش==مابایس==تیاس==مبس=تهراOperaبودکهاسمآنهم
.درحالتپیچیدهترگاهیپیشمیآیدکهشمابراینصبیکاب=زارخ=اصبایس==تیبس==تهایرا۱بدانید

نصبکنیدکهآنبستهشاملابزارموردنررشماست.

درپارهایازمواقعنامبستهبانامنرمافزاریکینیستوبرایک==ارب==اس==یناپتیکواَپ==تش==مابایس==تین==امبس==تهرا۱
بدانید.م.
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Software  Managerدراینموردمتفاوتاست؛چراکهبهشماامکاننصب«برنامههامراب==ا

؛نهفقطازمخ==ازناپایگ=اهدادهیبس==تهها)ک=هس==یناپتکو۱انتخابخودکارودرستبستههامیدهد
اَپتهمبهآنهادسترسیدارند،بلکهازجاهایدیگراینترنتنیزاینامکانفراهماست.

)بهدودلیلمتف=اوتاس=تفادهSoftware Managerبنابراینشماممکناستازمدیرنرمافزارا
کنید:

بهخاطراینکهبهاَپتوسیناپتکعادتندارید.•

بهای==نخ=اطرک=هش=مادرحقیق=تمیتوانی=دبرنامهه==اییک=هازطری=قبقی=هابزاره=اب=هآنه==ا•

دسترسینداریدرانصبکنید.

حذفبرنامهها

بااستفادهازاَپت

یکراهبرایحذفبرنامهاستفادهازاَپتاست.دوب=ارهم==ادرب==ارهیی=کاب=زارخ==طفرم==انیص==حبت
میکنیمولیخودتانببینیدکهچقدرسادهاست:

ترمینالیبازکنیدودستورزیررادرآنتایپکنید:

apt remove opera

مطمئنشویدکهسیناپتکراقبلازاستفادهازاَپتبستهاید.سیناپتکازاَپتدرپسزمین==هنکته:

ش==مااس==مبرن==امهراجس==تجومیکنی=دوم=دیرنرمافزاره==اب=رایش==ماSoftware Managerدرمدیرنرمافزارهایا۱
بستهیمربوطبهآنراپیدامیکند.

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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خوداستفادهمیکن==ددرن==تیجهای==ندونمیتوانن==دهمزم==اناج==راش==وند.همی==نموض==وعب==رایم==دیر

نرمافزارهاهمصادقاست.

انجامداد.Operaوتمامشد.یکدستورکوچکهمهیکارهارابرایحذفبرنامهی

توسطسیناپتک

شماهمچنینمیتوانیدازسیناپتکبرایحذفبستههااستفادهکنید.لینوکسایناست،بهشمااجازه
میدهدآنچیزیراکهمیپسندیدانتخابکنیدوچیزیرابهشماتحمیلنمیکند.

مراانتخابکنید.Synapticمنورابازکنیدو«

Operaبگردید.سپسدرلیستبس==تهها«Operaبررویدکمهیجستجوکلیککنیدوبهدنبال

Web Browser»مرابیابی==دوتی=کجعبهیMark for  Removal»مرابزنی==دوس=پسب=رروی
Apply.مکلیککنید

بهروزرسانیسیستموبرنامهها

اگرنسخهیجدیدیازهربستهایکهبررویسیستمشمانصبشدهاستارائ==هش==ود،ش==مامیتوانی==د

آنبس==تهراارتق==اءدهی==د.ممک==ناس==تای==نبهروزرس==انی،ی==کارتق==اءامنی==تیب==رایبرخ==یازاج==زای
سیستمعامل،یایکبهینهسازیمربوطبهیککتابخانهیخاصویاحتیشایدیکنسخهیجدی==داز

فایرفاکسباشد.اصول سیستمشماازبس=تههاس=اختهش=دهوه=رج=زءآنمیتوان=دتوس=طتع=دادیاز
همانبستههابهروزشود.اینب==دانمعنیس==تک==هبس==تههایفعل==یج==ایخ==ودراب==ابس==تههایق==دیمی

تعویضمیکنند.

راههایزیادیبرایاینکاروجودداردولییکیازآنهاپیشنهادوتوصیهمیشود.

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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aptش==مامیتوانی==دب==ای=کدس==تورس==ادها  upgradeازاَپ==تب==رایبهروزرس==انیهمهیبس==تهها(

استفادهکنید؛امامابهشدتتوصیهمیکنیمای==نک==اررانکنی==د.دلیل==شای==ناس==تک==هش==ماهیچگ==ونه
انتخابیدرمورداینکهکدامبهروزرسانیهااعمالشودنداریدوهمهباهمبهروزخواهندشد.

برخیازقسمتهایسیستمبرایبهروزرسانیامناستولیبعضینه.بهعنوانمثالاگرهستهی
سیس==تماقس==متیک==هیک==یازوظ==ایفشبازشناس==اییس==ختافزارهایشماس==ت)راب==هروزکنی==دش==اید

پشتیبانیازک=ارتص=وتخ=ودراازدس=تبدهی=دوی=اوایرل=سش=ماازک=اربیفت=دوش=ایدبرخ=یاز
)ک=هب=هس==ختیب=ههس=تهپیون=دVMWareی=اVirtualboxبرنامههاب=امش=کلم=واجهش=ودامانن==د

خوردهاند.

Update Managerاستفادهاز

Updateلینوکسمینتباابزاریبهاس==مم==دیربهروزرس==ان«  Managerمهم==راهاس==تک==هاطلع==ات

بیش==تریدرم==وردبهروزرس==انیهاب==هش==مادادهواج==ازهمیده==دقب==لازاعم==التغیی==راتوانج==ام
بهروزرسانی،دریابیدکهیکبهروزرسانیچقدرمیتواندبرایشماامنباشد.آیکنای==ناب==زارش==بیهب==ه

یکسپرودرگوشهیپایین-راستصفحهیشمانمایاناست.

اگرشمانشانگرماوسخودرابالیآنقراردهیدبهشمامیگویدکهسیس==تمش==مابهروزاس==تی==ا

اینکهچهمیزانبهروزرسانیبرایآندردسترسمیباشد.

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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اگرشمابررویآیکنقفلکلیککنید،مدیربهروزرسانبازشدهوبهشمابهروزرسانیهایموج==ود
رانشانمیدهد.اینبرنامهرابطبسیارسادهوراحتیبرایاستفادهدارد.برایبهروزرس==انیه==ربس==ته

شمامیتوانیداطلعات،تغییراتافایلیکهتوسعهدهندهازتغییراتیکهبرای==ننس==خهاعم==الک==ردهدر
آننوشتهاست)ودرآخراگرلزمباشداطلعاتاضافیوهشدارهاییکهلینوکسمینتبهآنپیوست

میکندرابخوانید.شماهمچنینمیتوانیدببینیدکهک==دامنس==خهب==ررویک==امپیوترش==مانص==بش==دهو
کدامنسخهبرایبهروزرسانیدردسترساست.همچنیننمادیدرکنارهرمدخلوجودداردکهبهشما

یکبهروزرسانیامنیتی.یکبهروزرسانیمربوطبهبستهاستیانشانمیدهدکهاین

درنه==ایتش==مامیتوانی==دس==طحپای==داریمرب==وطب==هبس==تهیبهروزرس==انراببینی==د.ه==ربس==تهی
بهروزرسانبهبودهاویارفعمشکلتامنیتیراهمراهخودداردوامااینبدانمعنینیستک==هخ==الی

ازخطراستوباگهایجدیدیهمراهخودنداشتهباشد.سطحپایداریهربستهتوسطلینوکسمینت
بهبستهالصاقشدهوبهشمانشانمیدهدکهاینبهروزرسانیچقدربرایشماامناست.

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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البتهشمامیتوانیدباکلی==کب==ررویس==تونهابس==تههایبهروزرس==انراب==راس==اسس==طحامنی==ت،

Selectمو«Clearوضعیت،نامبستهویانسخهمرتبکنید.شمامیتوانیدبااستفادهازدکمههای«

All.مهمهیبهروزرسانیهاراانتخابکنیدوهمهراازانتخابخارجکنید

کاملًبدونخطرندوشمابایدهمیش==هآنه==ارااعم==الکنی==د.۲۲وسطح۱۱بهروزرسانیهایسطح
بایستیامنباشنداماماتوصیهمیکنیمکهشمازمانیآنهارابگیریدکهدر۳۳بهروزرسانیهایسطح

ب=امش==کلیم==واجهش=دید،ب=هتی=متوس=عهیمین==تگ==زارش۳پیآنهاباشید.اگردرآپدیتهایسطح
تنزی==لدرج==هبدهن=دت==ابقی==هرااز۵۵ی=اس=طح۴۴دهید؛بعدآنهاتصمیممیگیرندک==هآنراب=هس=طح

اعمالاینبهروزرسانیمنعکنند.

۱Level 1
۲Level 2
۳Level 3
۴Level 4
۵Level 5

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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مکلیککنید،بایدصفحهیبالراببینید.ب==هص==ورتپیشف==رضPreferencesاگرشمابرروی«

گ==زارشمیده==د.همچنی==نش==مامیتوانی==د۳و۲،۱م==دیربهروزرس==اندرم==وردبهروزرس==انیهایس==طح
مکنیدکهاینکارباعثنمایشبهروزرسانیهایبیشتریدرلیست۱رابرایخود«نمایان۵و۴سطوح

»۲راب=هص=ورت«ام==ن۵و۴خواهدشد.اگرش=مابخواهی==دح==تیمیتوانی==دبهروزرس==انیهایس=طوح
علمتگذاریکنیداهرچنداصلًتوصیهنمیشود).اینکارباعثمیش=ودک==هتم==امس==طوحب=هص=ورت

خودکاردربرنامهیبهروزرسانبرایبهروزرسانیانتخابشوند.

مراب=هحس=ابمیآورد.بن==ابراینزم==انیک=هب=هSafeمدیربهروزرسانتنهابهروزرسانیهایام==ن«

شمامیگویدکهسیستمشمابهروزاستبهاینمعنیستک==هآپ==دیتیمرب==وطب==هس==طوحیک==هش==ماب==ه
عنوان«امنمتعیینکردهایدوجودندارد.

مدیربهروزرسانتنهابهروزرسانیهای«نمایانمرادرلیستنمایشمیگذارد.

راب==هعن==وان«ام==نم۲و۱بهعنوانمثالاگرشماتمامسطوحرا«نمای==انمکنی==دوتنه==اس==طوح

تعیینکنید،شمابهروزرسانیهایزیادیرادرلیستخواهیددیدولیمدیربهروزرس==انش==ایدب==هش==ما
اعمالشدهاست.۲وسطح۱بگویدکهسیستمشمابهروزاست؛چراکهتمامبهروزرسانیهایسطح

مبهشمااجازهمیدهدتادریابی==دک==هم=دیربهروزرس=انه==رچن=دوق==تAuto-Refreshسربرگ«
یکباراقدامبهبررسیبهروزرسانیهامیکند.

Updateس==ربرگ«  Methodمب==هش==مااج==ازهمیده==دت==اببینی==دم==دیربهروزرس==انچگ==ونه
بهروزرسانیهارابررسیمیکند.

»Startup  delayممقدارزمانیستک==هم==دیربهروزرس==انقب==لازبررس==یب==رایاتص==الاین==ترنت
منتررمیماند.اینتأخیربهمدیرشبکهاینفرصترامیدهدتازمانیکهسیستمشماروشنشدی==ک

اتصالبهاینترنترافراهمکند.

شماهمچنینمیتوانیدمشخصکنیدک==هک==دامن==امدامی==نتوس==طم==دیربهروزرس==انجه==تبررس==ی

۱visible
۲safe

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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اتصالاینترنتمورداستفادهقراربگی==رد.م==دیربهروزرس==انقب==لازجس==تجویبهروزرس==انیهاب==های==ن

میزند.۱دامینپنیگ

مب=هش==مااج==ازهیمیده==دک==هتعیی==نکنی==دم=دیربهروزرس==ان۲گزینهی«شاملارتقاء-کلیبس==تهها

ب==ررویسیس==تمش==ما۱پیشنیازهایجدیدرانصبکندیاخیر.بهعنوانمثالاگربستهیآنس==خهی
یکپیشنیازجدی==ددربس==تهی۲دردسترسباشدامانسخهی۲نصبشدهباشدوبستهیآنسخهی

بکهبررویسیستمشمانصبنیستداشتهباشید...چهاتفاقیخواهدافتاد؟

درلیس==تبهروزرس==انیهانمای==اننخواه==د۲رانزدهباشید،نسخهی۳اگرشماتیکاینچکباکس

نمایانخواهدشدوبستهیببهعنوان۲شد.امااگرشماتیکاینچکباکسرازدهباشیدنسخهی
یکپیشنیازنصبمیشود.

درمورداینگزینهمراقبباشید،زیرابدوناجازهازشمامیتواندبس==تهایرانص==بی==ابس==تهایرا
حذفکند.

Ignoredدرس===ربرگ«  packagesمش===مامیتوانی===دمش===خصکنی===دک===هچ===هبس===تههایی
.۴بهروزرسانیهایجدیدرادریافتنکنند.کاراکترهای«امو«فمنیزپشتیبانیمیشود

مبهشماامکانتنریمپروکسیرامیدهد.۵سربرگ«پروکسی

راتغییردهید.۶آخرینسربرگبهشمااجازهمیدهدکهآیکنمدیربهروزرساندرسینیسیستم

اگرشمادرم==دیربهروزرس==انب==اخط==اییم==واجهش==دیداب==هعن==وانمث==اللیس==تبس==تههانوس==ازی

۱Ping.تکنیکیبرایاطمینانازاتصالبهشبکه
۲Include dist-upgrade packages
۳Checkboxمربعکوچکیستکهشماباانتخ==ابآن،گزین==هم==وردنر==ررافع==المیکنی==د.زم==انیک==هآنراانتخ==اب

یاهرچیزدیگریاینمربعرابهنشانانتخابشدنپُرمیکند.م. میکنیدعلمتتیکیایکضربدر
*abcاینکاراکترهابرایانتخاببستههایمختلف،بهبرنامهانعطافبیشتریمیدهد.بهعنوانمث==الب==اانتخ==اب۴

تمامبستههاییکهبااینسهحرفشروعشدهاندنادیدهگرفتهمیشوند.م.
۵Proxy
۶System tray

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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رابرایکس==باطلع==اتبیش=تربررس==یکنی==د.ب=ررویآیک==نبرن==امهدر۱نمیشود)میتوانیدگزارشها

مراانتخابکنید.صفحهایشبیهبهص==فحهیزی==رInformationسینیسیستمراستکلیککنیدو«
نمایانخواهدشد.

دراینصفحهشمامیتوانیدآیدیدرحالپردازشمربوطب=هم=دیربهروزرس=انرامش==اهدهکنی==دو
درحالاجراستیاخیر.همچنینازای==نص==فحهش==ما۳یاکاربر۲همچنینببینیدکهبامجوزهایریشه

میتوانیدفایلگزارشهارامشاهدهکنید.

۱logs
۲Rootکاربرریشهکهدسترسیاساس==یب=هتم==امیاج=زاءحی=اتیسیس=تمراداراس=ت.ب=رایانج=امبرخ==یاق=دامهای.

پی==شازدس==تورم==وردsudoپایهایدرترمینالمثلکاربااپتنیازبهدسترسیریشهاستکهباق==راردادنعب==ارت
نررتوسطکاربرمعمولیاعمالمیشود.م.

۳user

راهنمایرسمیلینوکسمینت



مدیریتنرمافزاری      /      ۷۳

شماهمچنینمیتوانی==دبهروزرس==انیهارازم==انیک==هب==ررویسیس==تمش==مااعم==الش==دندازطری==ق

مبررس==یکنی==داآنه==اییک==هتوس==طم==دیربهروزرس==اناعم==ال۱«نم==ایش>ت==اریخچهیبهروزرس==انیها
شدهاند).

۱View > History

راهنمایرسمیلینوکسمینت



فصلپنجم
ترفندها

گرفتنازیکمتنی==ا۱آیاواقعاًازحداکثرامکاناتدسکتاپخوداستفادهمیکنید؟آیابرایرونوشت
استفادهمیکنید؟آیاشماازیکویرایشگرمتنبراییاداشتبرداریس==ریعاس==تفادهCtrl+Cفایلاز

میکنید؟چگونهفایلهایتانرابادوستانتانبهاشتراکمیگذارید؟راههایزی==ادیب==رایانج==امای==ن
کاره==ایس==ادهوج==ودداردک==هبرخ==یازبعض==یدیگ==رمفیدترن==د.درای==نفص==لب==هش==ماتع==دادکم==یاز

ویژگیهایلینوکس،سینامونودسکتاپلینوکسمینتراآموزشمیدهیمتاازحداکثرکاراییلزمدر
دسکتاپخودبهرهببرید.

۱Copy
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رونوشتوچسباندنباماوس

اکثرافرادزمانیک==هبخواهن==دمت==نرارونوش==تکنن==دب=ررویآنراس==تکلی==کمیکنن==دی==اازمن==وی
اس==تفادهمیکنن==د.درلین==وکسمینتواک==ثرگن===و/لینوکسهایدیگ==رش==ماب==اروشس==ادهتری۱ویرای==ش

میتوانیدازماوسخودبهرهببرید.برایرونوشتگرفتنازمتن،قسمتموردنر==رراب==اکلی==کچ==پ
بگیریدوبرایچسباندنازکلیدوسطماوساستفادهکنید.بسیارسادهاست!

بگذاریدیکامتحانیبکنیم.برنامهیلیبرآفیسرایتریایکویرایشگرمتنرابازکنید.چن==دجمل==ه
بنویسید.مقداریازمتنراتوسطکلیدچ=پم==اوسانتخ==ابکنی==د.ش=ایدفک=رکنی==دبه==تراس=تروی

Ctrl+Cمن==وی«ویرای==شمکلی==کو«رونوش==تمراانتخ==ابکنی==د.ش==رطمیبن==دممیگویی==دخ==باز

استفادهمیکنم.اینک=اردرلین==وکسخیل=یس=ادهترازای=نحرفهاس==ت.ش=ماب=اانتخ==ابمت==ن،آنرا

رونوشتکردهاید.بلهدرحافرهیمیانجیماوسشمامتنذخیرهشدهاستوش==مانی==ازنیس==تک==اری
انجامدهید.

اکنوندرجایدیگریازمتنباکلیدوسطماوسکلیککنیدایاباکلید-چرخداراگرماوسشما
چرخداراستیاکلیدراستوچپبهطورهمزاناگرکلیدوسطنداردیاه==رچی==زدیگ==ریمگ=راینک==ه

ماوسشمایککلیدداشتهباشد).همانگونهکهمشاهدهمیکنیدمتنیک=هانتخ==ابک=ردهبودی=ددرای==ن
قسمتجدیدچسبید!

هرچقدربهاینکارعادتکنیدسرعتعملشمادرحینرونوشتگرفتنوچسباندنفایلهابیشتر
میشود.اینتکنیکدربسیاریتوزیعهایگنو/لینوکسکارمیکند.

حافرهیمی==انجیک=هتوس=طم==اوسم=ورداس=تفادهق=رارمیگی=ردب=اح=افرهایک=هدس==کتاپنکته:
سینامونمورداستفادهقرارمیدهدمتفاوتاست.بنابراینشمامیتوانیدچی==زیراب==ام==اوسخ==ود

یاازمنویویرایشچیزدیگریرارونوشتکنید.باتوجهCtrl+Cرونوشتودرهمانلحرههمبا

۱Edit

راهنمایرسمیلینوکسمینت
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بهاینخصوصیتشمامیتوانیددوعنصرمتفاوترادرآنواح=دک==پیکنی==دوب==ااس==تفادهازکلی==د

ویاازمنویویرایشآنهارابچسبانید.Ctrl+Vوسطماوسو

۱یادداشتبرداریباتامبوی

همهمانوت/یادداشتبرداریمیکنیم.یکآدرسکهازکسیپشتتلفنمیگیریم،یکن==وتدرم==ورد

کارهاییکهبایدانجامدهیم،چیزیرابهیکبارهبهیادمیآوری==دودرموقعی==تیق==رارمیگیری==دک==هنی==از
استیکیادداشتکوچکرابهسرعتبردارید.برخیازماهایادداشتهایریزودرشتبس==یاریرا

کنارکامپیوترخودداریموشایدبعضیآنهارابهمانیتوربچس==بانیم.ش==ایدپی==شبیای==دک==هخودک==اردم
دستنباشدواستفاهازبرنامههاییمانندلی==برآفیسب=رایاینک==ارمناس==بنباش=د.تنه==اتع=دادکم==یاز

افرادازبرنامههایمناسباستفادهمیکنند.لینوکسمینتبرایکاربرانشی==کاب==زارمخص==وصب==رای
اینکاردرخودجایدادهاستکهاسمآنتامبویاست.

۱Tomboy
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تامبوییکابزاربسیارسادهوکاربرپسنداست.باکلیکبررویآنلیستیازنوتهاب==رایش==ما
Createنمایانمیشود.شمابهراحتیمیتوانیدباکلیکب==رروی«  New  Noteماق==دامب==هس==اخت

یکیادداشتکنید.

نامشراتغییرمیدهیدوهرچیزیراک==همیخواهی==د۱یکنوتجدیدبازخواهدشد.باتغییرتیتر

داخ==لآنمینویس==ید،س==پسآنرامیبندی==د.تم==امم==واردیک==هیادداش==تمیکنی==دتوس==طت==امبویدر
دسترسخواهدبودوشمانیازینداریدکههمهچیزراذخیرهکنیداخاموشکردنسیس==تمه=ممش==کلی

برایآنهاایجادنمیکند).بهعبارتدیگرمتنراکهمینویسددرهمانلحرهذخیرهمیشود!بههمین
سادگی.

اگرعاقبتتصمیمگرفتیدک==همت==نخاص==یراح=ذفکنی==دآنراب==ازمیکنی==دوب==ررویگ==زینهی«
Delete.مکلیکمیکنید

۱Title
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اگرشماتیتریکنوتدیگررادرنوتجدیدیبنویسیدتامبوییکپیوندبهنوتس==اختهش==دهاز

قبلمیزندوشمامیتوانیدباکلیکبررویآنبازشکنید.

شماهمچنینمیتوانیدازگزینههایقالببندیوبسیاریازقابلیتهایدیگرموجوددرتامبویدر

HTMLوی==اPDFبهفایلهای۲،جستجو،برونریزی۱یادداشتهایخوداستفادهکنیداهمسانسازی

۳وغیره).

۱Synchronization
۲Export
ایمیلکنیدتادرنس==خههایبع=دیکت==ابدرamini@gmx.usترفندهایگنو/لینوکسیمدنررخودتانرابهآدرس۳

اینبخشقراردهم.م.

راهنمایرسمیلینوکسمینت

mailto:amini@gmx.us


فصلششم
سخنآخر

چیزهایبسیاربیشتریدرموردلینوکسمینتودرکللینوکسوج==ودداردک==هش==مای==ادبگیری==د.ای==ن
راهنم==افق==طی==کنگ==اهگ==ذراب==هبرخ==یازمن==اظردس==کتاپش==ماب==ود.اکن==ونش==مابایس==تیاحس==اس

راحتتریدراستفادهازآنداشتهباشیدچراکهاجزاءآنرابهترازقبلمیشناسیدودرکمتق==ابلیاز
آنهادارید.برایآیندهچکارکنیم؟آیاتمای==لداری==ددرم==ورداس==تفادهازترمین==البیش==تری==ادبگیری==د؟

ویرابیازمایید.همهیاینهابهشمابستگیXfceیاKDEشایدبخواهیددسکتاپهایدیگرینریر
دارد.بهیادداشتهباشیدلینوکسهیجانوتفری=حاس==توج=امعهپش=تشماس=ت.زم==انراب=هدس=ت

بگیریدوروزانهکمیبیشتردرموردشبدانید.همیشهچیزجدیدیبراییادگرفتنوجوددارد.

ازلینوکسلذتببرید.بهخاطراینکهلینوکسمینتراانتخابکردیدازشمامتشکریم!
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