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سپاس
 این قسمت به همراه امضاء، خطاب به دوستانیست که این کتاب را از طریببق وب سببایت نویسببنده بببه
اهانبد. ببرای مشباهده محتویببات ایبن صبفحه بایسببتی از طریببق صبفحه  صبورت اینترنببتی خریببداری نمود

مربوطه کتاب را خریداری نمائید.

http://emanlog.com/?p=387
ابهای آزاد بیشتر و کارهایی از این دست را خواهد داد. خرید شما به ما اجازه ارائه کتا

http://emanlog.com/?p=387


فصل اول
مسمینت معرفی لینوک

اسمینت امهای موجبود شببامل۱لینوک اماعامل کامپیوتری است کبه ببرای جدیبدترین سیسبت   یک سیست
x86 و x64ایتوانید در همان نقشی تصور کنید که مایکروسافت   ایجاد شده است. لینوکس مینت را م

اواسب۲ویندوز اواسب۳، اپل مک ا اسدی ا ایا ایتوانبد در۴ و فیبری ب اسمینت م ایبینیبد. همچنیبن لینبوک   را م
الهایی کببه در بببال لیسببت شبده بببه خببوبی کببار کنبد و بببه صبورت خودکببار محیببط اماعام  کنار سایر سیسببت
ایدهببد کببه اهانببدازی دوگببانه و یببا چنببدگانه را بببرای شببما فراهببم سببازد (ایببن امکببان بببه کببارببر اجببازه م  را

اهاندازی انتخاب کند). اماعامل مورد نظ ِر خود را برای را سیست

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

تاریخچه
ااهی آن در سببال  اماعامل بسیار مدرن است که توسع اسمینت یک سیست   آغبباز شببد. ایببن۲۰۰۶لینوک

۱LinuxMint  

۲Microsoft's Windows

۳Apple's Mac OS

۴Free BSD OS

http://linuxmint.org/


اامافزاری بسیار ببالغ و پایدار، شامل هسته لینوکس، ابزارهای گنبو و دسبکتاپ اههای نر  توزیع بر روی لی
اههبای دبیبان و اوبونتبو نسببت خویشباوندی داشبته و بببه۱ِم �ْی �ْت   بنا شده اسبت. مینبت همچنیبن ببا پروژ

انهاست. آب آ ٔاه  اعبارت بهتر بر پای

اهای اهتر و مفیبدتر کبردن دسببکتاپ بببرای هبر وظیف اسمینت ببر روی قاببل اسبتفاد  تمرکز پروژه لینوک
اماعامل یببک کلکسببیون  است که توسط یک کارببر معمولی مورد نیاز باشد. در پب ِس دسکتاپ نیببز سیسببت

ایکند. اسهای یکپارچه را فراهم م اهای از سروی امافزارهای موجود و دست اعظیم از نر

اسمینت به سراعت در ببین جامعه به محبوبیت قابببل تببوجهی دسببت یببافت و هببر روزه تعببداد  لینوک
ایآورند. بیشتری به استفاده از آن روی م

هدف
اماعامل دسببکتاپ اسببت کببه کارببرهببای خببانگی و اسمینت فراهببم نمببودن یببک سیسببت  هببدف لینببوک
اتها بتوانند بدون صرف هزینه، به بهترین نحو از آن استفاده کنند؛ به صورتی که هبم مفیببد و مبؤثر  شرک

باشد و هم تا حد ممکن راحت و زیبا.

اهترین تکنولببوژی موجببود اماعامل برای استفاده راحت کارببران از پیشببرفت  فراهم آوردن بهترین سیست
ایخواهببد کببه ایکنببد. مینببت نم ایآید و در این راستا تل ش م اسمینت به حساب م انهای لینوک  یکی از آرما

ایدهد. همه چیز را ساده کند بلکه بیشتر به جنبه راحتی اهمیت م

ایکنیبم بهبترین اهآل و آرمانیسببت. مببا فکببر م اههایمان، ایجاد یک دسکتاپ اید  هدف ما از توسعه اید
ایهبایی کبه در لینبوکس سباخته شبده و موجبود اسبت را ببه همبراه انترین تکنولوژ  کار این است که  مبدر

اهای برای کارببران بصورت ساده و راحت مهیا کبنیم. ایهای حرف بیشترین ویژگ

مزها مهها و اسم رم شماره نسخ
ایکند: امرمزها از یک منطق یکتا پیروی م اهها و اس شماره نسخ

اهها فراهببم• ایتر را نسبببت بببه شببماره نسببخ ااتر و بببه قببول دیگببر خودمببان  اسم رمزها یک نام آشببن
ایکنند. م

اسمینت هر ۵از نسخه •   ماه یک بار (دوره انتشار) یک اعدد به شببماره نسببخه اضببافه۶، لینوک

۱Mate Desktop

اسمینت۷ معرفی لینوک



ایکند. م

اسپک در وینببدوز)•  اگبر بر روی یک نسخه خاص بازنگری انجام شببد (چیببزی شبببیه بببه سببروی
ایگیبرد. ببرای مثبال نسبخه “  ” تببدیل۳.۱” ببه “۳شماره نسخه یک افزایش جزئی ببه خبود م

ایشود. م

اسمینت همیشه اسم مونث است که با “• امرمزها در لینوک ایپذیرد. برای انتخببابaاس  ” خاتمه م
امرمز مطببابق شببماره حرفببی در ایکنند که اولین حرف از اس امها از ترتیب الفبا استفاده م  این اس

الفبا است که با شماره نسخه همخوان باشد.

ازهای زیر استفاده نموده است: امرم اسمینت از اس تا کبنون لینوک

اسمینت۸ معرفی لینوک



CodenameVersion

Ada1.0

Barbara2.0

Bea2.1

Bianca2.2

Cassandra3.0

Celena3.1

Daryna4.0

Elyssa5

Felicia6

Gloria7

Helena8

Isadora9

Julia10

Katya11

Lisa12

Maya13

Nadia14

Olivia15

اسمینت۹ معرفی لینوک



مهها ۱نسخ

ازهبای خباص بهینبه شبده اهای از نیا اسمینت اسبت کبه ببرای دسبت  یک نسخه، یک انتشبار از لینبوک
اسمینت اعبارتنببد ِم �ْی �ْت پوشش داده شده است. چند نسخه محبوب لینوک  است. در این راهنما دسکتاپ 

از:

ِم �ْی �ْت• ایکند).۲نسخه  ِم �ْی �ْت استفاده م  (که از دسکتاپ 

ایکند).۴ (که از دسکتاپ سینامون۳نسخه سیننامون•  استفاده م

ایای• اید اایای۵نسخه ک اید ایکند).۶ (که از دسکتاپ ک  استفاده م

ِم �ْی �ْت را انتخاب کنید ایدانید کدام نسخه را استفاده کنید بهتر است  .۷اگبر شما نم

مسیمینتنکته:   اگر شما قصد بازتوزیع (ساخت یک توزیع دیگر) و یا استفاده تجاری از لینوک
  اطمینخخان۸در ایال ت یمتحده آیمریکا یا ژاپن را دارید و در یمورد قوانین یمربخخوط بخخه ثبخخت اخخختراع

مکاها استفاده کنید. میتوانید از ایمیج لوح فشرده بدون کد کافی ندارید یم

از کجا کمک بگیرم؟
اهای مرتبببط بببا اسمینت بسیار فعال و پویا است. اگبر شببما سببؤالی داریببد یببا بببا مسببئل  جامعه لینوک

اهای باز کنید. ایتوانید روی کمک کارببران برخط حساب ویژ ایکنید م اسمینت دست و پنجه نرم م لینوک

اسمینت انهای لینوک انهببا اولیببن جببایی۹ابتدا مطمئن شوید که در انجم اهایببد. ایببن انجم اتنببام کرد   ثب

۱Editions

۲Mate Edition

۳Cinnamon Edition

۴Cinnamon desktop

۵KDE Edition

۶KDE (K Desktop Environment)

اهها را ببینیبد و۷  لزم به ذکر است انتخاب دسکتاپ به سلیقه هببر فببرد بسببتگی دارد، پببس شبباید بهببتر باشببد همببه نسببخ
ایدهد، مورد استفاده قرار دهید. م. اگتر بوده و نیازهای شما را بهتر پوشش م دسکتاپی که با سلیقه شما هماهن

۸Patent

۹http://www.linuxmint.com/forum  

اسمینت۱۰ معرفی لینوک

http://www.linuxmint.com/forum


ایتوانید روی کمک گرفتن از کارببران حساب کنید. هستند که شما م

ارسببی ایآ اقهببای گفتگببوی آ ایتوانید بببه اتا   متصببل۱اگبر قصد گپ و گفتگو با سایر کارببران را داریبد م
اسچت اسمینت هستید به راحتی برنامه ایک گبببر۲شوید. اگبر در لینوک   را از منوی اصلی اجرا کبنید. البته ا

ایکنید مطمئن شببوید کببه قببادر بببه اتصببال بببه ارسی استفاده م ایآ اماعامل یا کبلینت دیگری برای آ  از سیست
اتچت اسمینت۳سرور اسپا  هستید.۴ و پیوستن به کانال لینوک

ب ًل با آن سببازگار اسببت بنببابراین اکببثر منببابع، ایکند و کام اسمینت از مخازن اوبونتو استفاده م  لینوک
اسمینت نیز کببارببرد دارد. اگببر شببما امافزارهای ساخته شده برای اوبونتو در لینوک ااها و نر اهها، راهنم  مقال
ایکنید همان موضوع را برای اوبونتو مببورد جسببتجو قببرار اهحل و کمکی پیدا نم  در مورد مساله خاصی را

دهید.

مماعایمل تحت گنو/لینوکس است. نکته: مهترین سیست  اوبونتو پر استفاد

ممافزاراهخخا درون آن نگهخخداری و بخخرای نکتتته:   یخخک یمخخخزن یخخک سخخرویس برخخخط اسخخت کخخه نر
ملاهای بخخر پخخایه مماعایم میشوند. اکخخثر سیسخخت مهروزرسانی یمهیا یم مماعایمل جهت دریافت، نصب و ب  سیست

میپی میت مچت میبرنخخد و از طریخخق ا میپی۵گنو/لینوکس از یمخخخازن بهخخره یم مفت   بخخرای نصخخب و ارتقخخا۶ و ا
میکنند. ممافزاراها اقدام یم نر

۱IRC chat room 
۲XChat

۳irc.spotchat.org 
۴#linuxmint-help و #linuxmint-chat

۵HTTP

۶FTP

اسمینت۱۱ معرفی لینوک



مّوم فصل د
مسمینت نصب لینوک
اسمینت بببه اسمینت را به صورت رایگان/آزاد دانلود کنیببد. لینببوک اماعامل لینوک ایتوانید سیست  شما م
 صورت یک فایل ایزو در دسترس شماست، که شما بایستی آن را بر روی یک لوح فشببرده خببام رایببت

اهاندازی   و اجرا در حالت زنده را بببا در اختیببار قببرار دادن۱کنید. بعد از رایت، این لوح فشرده قابلیت را
انکه بببر روی سیسببتم ایتوانید بدون آ ایآورد و شما م اماعامل برای شما به ارمغان م  تمام کارایی یک سیست

خود تغییری ایجاد کنید از آن استفاده کرده و به آزمایش آن بپردازید.

مساهخخای دیگخخر بخخا  ترفند:  میتوانید ایمج دریافتی را بر روی یک حافظه فلخخش و یخخا دیوای  شما یم
مشاهخخایی مهانخخدازی کنیخخد؛ ایمخخا رو مهسازی اطلاعا ت بنویسید و سیستم را توسخخط آن را  قابلیت ذخیر
مشاهای دیگر نصب و گخااهی از رو میتر یمناسب است. برای آ مها مننچنینی بیشتر برای کاربران حرف  ای

مناهای آن یمراجعه نمائید. مسیمینت به انجم اجرای لینوک

اماعامل، آن اهاندازی سیستم از طریق دیسک زنده این مزیت را دارد که شما قبببل از نصببب سیسببت  را
اههبای مختلبف آن کبار ایبینیبد و بببا ابزارهبا و برنام  چیزی کبه بعبد از نصبب مشباهده خواهیبد کبرد را م

اهاندازی کنیبد و بببه محیبط مینبت و نصباب آن۱ ایتوانید کامپیوتر خود را توسط این لوح فشرده را  به این معنی که شما م
دسترسی پیدا کبنید.



ایتوانید تصمیم قطعی خود مبنی بر نصب یا اعدم نصب آن بر روی سیستم را بگیرید. ایکنید و م ۱م

دریافت ایزو
انباند نداریبد و دسترسی شببما بببه اینببترنت محببدود و بببا سببراعت  توجه کنید اگبر شما یک ارتباط په

اسدیسک[دات]کام اوا ایتوانید لوح فشرده را از ا .۳ سفار ش دهید۲پایین است م

ایتوانید صفحه دانلود اسمینت را برای دریبافت ایزوی مربوطه مشبباهده۴در غیر این صورت م   لینوک
کنید.

اهای که به آن اعلقه داریبد را دانلود کنید. سپس نسخ

امهای زیر باشید. ببه دریبافت آیت در این صفحه شما بایستی قادر 

ایفایو.۱ امد ۵امضای ا

۶پیوند تورنت.۲

اههای دانلود.۳ ۷لیست آیین

 فایلی که شما بایستی دریبافت کنید یک فایل ایزو است. دو راه برای دانلود این فایببل وجبود دارد؛
 استفاده از تورنت  یا استفاده از آیینه دریببافت. بعبد از اتمبام دریببافت فایبل، بببرای اطمینببان از خبراب

ایفایو اقدام به بررسی صحت فایل دریبافتی کنید. امد ایتوانید با استفاده از امضای ا نبودن ایزو م

اهایببد بسببیار۱ اهاندازی در زمانی که شببما در حبالت زند اهها و را  البته به این نکته توجه داشته باشید که سراعت اجرای برنام
اهاید. ادتر از زمانیست که  آن را بر روی هارد دیسک خود نصب نمود کن

۲http://www.osdisc.com  

انببباز وجببود۳ الهای آزاد و مت اماعام احهای فشرده انببواع سیسببت اههایی جهت خرید لو  برای کارببران داخل ایران نیز فروشگا
ایتوان در این بین به   اشاره کرد.http://linuxshop.ir و http://sito.irدارد که م

۴http://www.linuxmint.com/download.php  

۵MD5 signatureایدهد که از سلمت فایل دانلود شده اطمینان حاصل ایفایو به شما این امکان را م امد   یا امضای ا
نمائید. م.

  را دریببافت خواهیببد کببرد. ایببن فایببل  قببابلیت دانلببودtorrent.پیوند تورنت که با کبلیک بر روی آن فایلی با پسوند ۶
اههایی نظیر    (ویندوز)دارد و همچنین ضببریبutorrent (لینوکس) و transmissionایزوی اصلی را توسط برنام

اطمینان از سالم دریبافت شدن فایل در این حالت بسیار ببالست. م.
انها و بببدون۷ الهای خود را توسط آ ایتوانید فای  در کنار پبیوند تورنت، پیوندهایی به صورت مستقیم وجود دارد که شما م

هیچ کلینت خاصی دریبافت کنید. در این حالت امکان خراب دانلود شدن فایل دریبافتی وجود دارد. م.

اسمینت۱۳ نصب لینوک
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از طریق تورنت

  است. به جای دریبافت فایل از یک مرکز نگهببداری، تببورنت بببه۳ پیر تو پیر۲ یک پرورتکل۱تورنت
اتهای جدا شده از افراد مختلف دریبافت کنید. هر چه تعببداد ایدهد که فایل ایزو را در قسم  شما اجازه م
 افرادی که در حال دریبافت تورنت و یا به اصطلح سید دادن باشند بیشتر باشد شما با سراعت بالتری

ایشود. اسمینت به شما توصیه م ایتوانید فایل را دریبافت کنید. این راه برای دریبافت لینوک م

نصب نیک کلنینت تورنت

الهببا از طریببق تببورنت ایگوینببد بببرای دریببافت فای امافزار کببه بببه آن کلینببت تببورنت م  شما به یک نر
احتیاج داریبد.

اسمینت اسببتفاده ایکنید ترنسمیشن را نصب کنیببد. اگببر از لینببوک  اگبر شما از گنو/لینوکس استفاده م
ایکنید این برنامه نصب شده است. م

ایتوانید از ووز ایکنید م  استفاده کنید.۴اگبر شما از ویندوز استفاده م

دانلود فانیل تورنت

اسمینت است. این فایببل۵دات-تورنتمرحله بعدی دریبافت فایل    از صفحه دانلود در سایت لینوک
بسیار کوچک است و بعد از دریبافت، بایستی آن را بوسیله کلیت تورنت خود باز کنید.

اهسازی فایل ایزویی کببه قببرار اسببت دریببافت کنببد سببؤال  کلینت تورنت از شما در مورد محل ذخیر
خواهد پرسید؛ یک محل را برای این کار انتخاب کنید و منتظر شوید که کار دانلود به پایان برسد.

ایپدیا ی آن را ببینید.۶برای اطلاعات بیشتر در مورد پورتکل تورنت مدخل ویک

۱Torrent

۲Protocol

۳Peer to Peer

۴http://azureus.sourceforge.net  

۵.Torrent

۶http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent  

اسمینت۱۴ نصب لینوک
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از طریق آیینه دانلود

ایخواهیببد از پورتکببل تببورنت اسببتفاده کنیببد پببس بهببتر اسببت بببه لیسببت ایتوانیببد یببا نم  اگبر شبما نم
انهببا یببک پیونببد بببرای دریببافت انها را انتخاب کنید. تمام آ اههای دانلود نگاهی بیندازید و یکی از آ  آیین

ایکند و بعد از کلیک بر روی آن، دریبافت شما شروع خواهد شد. فایل ایزو را برای شما فراهم م

  به یاد داشته باشید در این حالت پهنای بانخخد یمحخخدود اسخخت و نچنخخانچه افخخراد بیشخختری از نکته:
 یک آیینه استفاده کنند سراعت دانلود برای تمام کسخخانی کخخه در حخخال دانلخخود از آن آینخخه اهسخختند
میکند. به اعلوه اگر به اهر دلیلی دانلود شما با شکسخخت یمخواجه شخخد ایمکخخان اینکخخه  کااهش پیدا یم
 فایل خراب شده و شما یمجبور به دریافت دوبخاره فایخل شخوید نیخز وجخود دارد. بخه اهمیخن دلیخل

مهتر باشد. استفاده از یک یمدیر دانلود شاید به صرف

خواندن نکات انتشار
اتتان چیزی در حدود یک سااعت به طبول خواهبد انجامیببد   و شبباید ایبن۱دانلود شما بسته به سراع

ایهای جدید که با انتشار جدید ارائه شده بیشتر آشنا شوید. زمان مناسبی باشد که شما با ویژگ

اسمینت به صورت ویژه نمببایش داده خواهنببد شبد و سبؤالت زیببر را  نکات انتشار در صفحه لینوک
پاسخ خواهند داد:

ایهای جدیدی در این انتشار وجود دارد؟.۱ چه ویژگ

مشکلت شناخته شده در این انتشار کدامند؟.۲

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

ایتوانیببد ایشببود. البتببه شببما م  همچنین نکات انتشار شامل تصاویری از محیط آخرین انتشار نیببز م
ازهببایی را نیببز فرامببو ش ایهای بیشتری را در خود توزیع با استفاده از آن ببینید اما ممکن است چی  ویژگ

ایشود. کنید؛ در نتیجه خواندن نکات انتشار ببه شما توصیه م

اسمینت  ابسایت پروژه۱۳نکات انتشار مربوط به لینوک ایتوانید در و  مشاهده نمائید.۲ را نیز م

 دانلود ایزو در ایران با توجه به سراعت بسبیار محببدود اینببترنت ببه مراتببب بیشببتر از زمببان ذکببر شببده بببه طببول خواهببد۱
انجامید.

۲http://www.linuxmint.com/rel_maya.php  

اسمینت۱۵ نصب لینوک
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میفایو ممد بررسی ا
ایشماریبد کببه نسببخه جدیببد را آزمببایش کنیببد و اهها را م  شما نکات انتشار را خواندید!؟ اکبنون لحظ
اهایببد کببه فایببل را بببر روی لببوح فشببرده رایببت  تازه دریبافت فایل بببا مببوفقیت پایببان پببذیرفته اسببت. آماد

کنید....اما... صبر کنید، یک ثانیه صبر کنید.

اگبها و مشببکلت اعجیبببی را تجربببه خواهیببد کببرد و مشببکل الدار بباشد شما با احفشرده مشک  اگبر لو
 بزرگ برای دریبافت کمک خواهید داشت؛ چرا کببه مشبکلت شبما اعبادی نخواهبد ببود. دو دلیبل ببرای

احفشرده اعبارت است از: الدار شدن لو مشک

مشکل در فایل ایزو به خاطر بد دانلود شدن آن..۱

احفشرده..۲ مشکل بخاطر بد رایت شدن فایل ایزو بر روی لو

اهحل آسانی برای بررسی این مببوارد بببه ایفایو که در صفحه دریبافت قابل بارگیری بود را امد  امضای ا
ایکببردم؟ بهببتر اسببت قبببل از رایببت ایآید. آیا این ایزو همان ایزویی هست که بایستی دریببافت م  شمار م

ایتواند برایمان رخ دهد ایمن کنیم. اهای که م ایزو آن را چک کرده و خودمان را از مسايل بالقو

ب ًل برنببامه لزم بببرای ایببن بررسببی را در اختیببار اماعامل گنو/لینوکس هسببتید احتمببا  اگبر شما در سیست
ایدی اهای که فایل ایزوی دانلود شده در آن قببرار دارد۱داریبد. یک ترمینال باز کنید و با دستور س   به پوش

 وارد شوید. به اعنوان مثال اگبر ایزو در دسکتاپ شما مستقر باشد با دستور زیر به محل آن نقببل مکببان
ایفایو امد  آن را بدست آوریبد.۲کنید و سپس با دستور ببعدی ا

 cd ~/Desktop

 md5sum linuxmint.iso

ایفببایو یببا امضببای فایببل ایببزو را امد  خروجی این دستور یبک سری شماره و حروف است کببه جمببع ا
ایفببایوی متفبباوت را در امد ایشببود کببه شببما ا ایدهد. هرگونه تغییببر در ایببزوی دریببافتی بببااعث م  تشکیل م
ایدهد تا بررسی کنیم که این فایل ایببزو دقیقبب ًا همببان فببایلی  خروجی داشته باشید و اینکار ببه ما اجازه م

ایگرفتیم یا خیر!؟ است که بایستی م

 این امضا را با امضایی که در صفحه دریبافت موجود است مقایسبه کنیببد. اگببر هببر دو امضببا دقیقبب ًا

۱Cd command

ایتوانیببد بببا اسببتفاده از کلیببد ۲ ایفایو بایستی نام کامل ایزو را وارد کنید. همچنیببن م امد   بببه خببط فرمببانTabدر دستور ا
دستور دهید که در صورتی که فایل با نام مشابه وجود ندارد برای شما نام ایزو را کبامل کند.

اسمینت۱۶ نصب لینوک



ایتوانید اطمینان حاصل کنید که فایل شما به درستی دانلود شده است و آمبباده رایببت ببر  مانند هم بود م
احفشرده است. روی لو

ایفببایو نخواهیببد امد اهای بببرای بررسببی ا ب ًل برنببام ایکنیببد احتمببا  اگبر شببما اتفبباقی از وینببدوز اسببتفاده م
ایفایوکام امد  را دانلود و نصب کنید.۱داشت. برنامه ا

ایفایوسام[دات]اگبزه امد ب ًل در درایببو سببی۲فایل ایزو را در محلی که ا  ) و۳ قرار دارد مسببتقر کنیببد (مث
امدی را اجرا کبنید. در محیط خط فرمان دستورات زیر را تایپ کنید. ایا برنامه س

 C:

 cd \

 md5sum linuxmint.iso

ااها با هم نمایید. سپس اقدام به مقایسه کردن امض

محفشرده رایت ایزو بر روی لو
 اکبنببون کببه شببما صببحت سببلمت ایببزو را مببورد بررسببی قببرار دادیببد نببوبت رایببت آن بببر روی یببک

احفشرده رسیده است. لو

محفشخرده  نکته: مسیمینت اهمچنیخن ایمیجخی کخخه قخخابلیت جخا شخخدن بخر روی یخک لو  ۷۰۰ لینخخوک
محفشخخرده بیخخش از۴یمگابایتی میداهد نیز آیماده کرده است. پس اگر قخخابلیت رایخخت بخخر روی لو   را یم

 را ندارید از ایمیج یمذکور استفاده کنید.۵ یمگابایتی۷۰۰

ایپسندید تهیه کنید و در داخل درایو نوری قرار دهید. ایدی خام با مارکی که خودتان م ایو یک د

ایکنید بر روی ایزو کلیک راست کنیببد و گزینببه بببر ِم �ْی �ْت استفاده م  اگبر شما از لینوکس با دسکتاپ 

۱http://www.etree.org/md5com.html  

۲md5sum.exe 
۳C:\

۴CD یا CD-R یا CD-RW

هاست.DVDدر اینجا منظور ۵

اسمینت۱۷ نصب لینوک
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 را انتخاب کنید.۱روی دیسک بنویس

ایبی ایتر ایکنید برنامه ک ایای استفاده م اید   گزینه۳ را اجرا کبرده و از منوی ابزارها۲اگبر از دسکتاپ ک
 را انتخاب کنید.۴نوشتن ایمیج ایزو

ایدهید که از خط فرمان برای نوشتن دیسک بهره ببریببد ایکنید و ترجیح م  اگبر از لینوکس استفاده م
به مسیری که ایزو در آن قرار دارد وارد شوید و دستور زیر را صادر کنید:

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

ایوی را با شماره درخور مربوط به درایو نوری خود جابجا کبنید. ایا شماره بعد از د

ایتوانید دستور زیر را برای پیدا کبردن شماره درخور درایو به کار بببرید: شما م
cdrecord -scanbus

ازهای ریبشه داریبد .۵البته به یاد داشته باشید برای اجرای این دستورات نیاز به مجو

اهای نظیر اینفراریبکوردر ایتوانید از برنام ایکنید م  استفاده کنید۶اگبر شما از ویندوز استفاده م

مینویسید؛ نه اینکه فایل ایزو را بر روی نکته:   یمطمئن شوید که ایمیج ایزو را بر روی دیسک یم
 دیسک بنویسید. این یک اشتباه بسیار یمعمول است کخخه کخخاربران بخخه جخخای اینکخخه ایمیخخج را بخخر
میکننخد. در  روی دیسک بنویسند خود فایل ایمیج را بخخه صخور ت دیتخا بخر روی دیسخخک رایخت یم
میشخخود و شخخما بخخا  حالت اول یمحتویا ت ایمیج توسط برنایمه باز شده و بخخر روی دیسخخک ذخیخخره یم
مهاندازی طرف خوااهید بود، ولی در حالت دوم که اشتباه یمتخخداولی اهخخم  یک دیسک با قابلیت را
میتوانید میآید شما یک دیسک دارید که فایل ایمیج داخل آن قرار دارد و یمتعاقب ًا نم  به حساب یم

مهاندازی کنید. سیستم را از طریق آن را

۱Write to Disc

۲K3B

۳Tools

۴Write ISO Image

ایتوانیببد از دسببتور rootبرای صادر کردن هر دستور ببا مجوز ریبشه اگببر در محیببط ۵  sudo نیسببتید (حببالت اعببادی) م

اشفببرض کببه کببارببر شببما اعضببو گببروه     باشببد. بببه اعنببوان مثببال بببرای صببدور دسببتورsudoکمببک بگیریببد. بببا ایببن پی
cdrecord -scanbus آن را به صورت sudo cdrecord -scanbus.در ترمینال بنویسید 

۶http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5  

اسمینت۱۸ نصب لینوک
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مهاندازی دیسک زنده را
ایاسببتارت کنیببد. اگببر اولببویت  دیسک زنده را درون درایو نببوری سیسببتم قببرار داده و کببامپیوتر را ر

اهاندازی سیستم در ببایوس شما، درایو نوری باشد، باید تصویر زیر را مشاهده نمایید. را

مهاندازی شخخد بایسخختی نکته: میبینید و سیستم شما به صور ت یمعمول را   اگر شما این صفحه را نم
مهاندازی کند. کخخایمپیوتر را  به بایوس سیستم خود بفهمانید که از طریق درایو نوری، سیستم را را

مداهای افخ میاستار ت کرده و یکخی از کلیخ   (یخا اهخر کلیخدی کخه۱، دیلیخت، اسخکیپ۲، افخ۱ر
 ) را فشار داهید و تنظیما ت را به نحوی تغییر داهید کخخه۲سیستم شما را به تنظیما ت بایوس ببرد

مهاندازی شود. کایمپیوتر شما از طریق درایو نوری را

۱F1, F2, Delete, Esc

امهای مختلف متفاوت است.۲ کلید ورود به تنظیمات بایوس در سیست

اسمینت۱۹ نصب لینوک



مسمینت بر روی دیسک سخت نصب لینوک
اسمینت  را بزنید.۲» را انتخاب کنید و کلید ورود۱در اولین صفحه «اجرای لینوک

۱Start Linux Mint

۲Enter یا Return

اسمینت۲۰ نصب لینوک



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

 در ایببن مرحلببه مینببت هنببوز بببر روی کببامپیوتر شببما نصببب نشببده اسببت و بببه سببادگی از طریببق
ایبینید تقریب ًا همان چیزیسببت کببه شببما احفشرده، در حال اجراست. سیستمی که شما در مقابل خود م  لو

بعد از پایان نصب خواهید دید.

ادتر از زمانیسببت کببه بببر روی هببارد دیسببک نصببب شببده اسمینت در این حالت به وضببوح کنبب  لینوک
انتر است. باشد؛ چرا کبه سراعت خواندن اطلاعات در درایو نوری به مراتب از سراعت هارد دیسک پایی

اسمینت۲۱ نصب لینوک



ایکنیبد آمبادگی لزم را ببرای رفتبن ببه مراحبل نصبب داریببد، ببر روی «نصبب  زمانی که احساس م
اسمینت » کلیک کنید.۱لینوک

اهاید و به اینترنت متصل هستید اکبنون نیببز زمببان مناسبببی اشتر نکات انتشار را نخواند  اگبر شما پی
اههایی که زیر-خط دارند کلیببک کنیببد. بببه شببدت توصببیه ایباشد؛ به سادگی بر روی نوشت  برای این کار م
ایشود که کارببر نکات انتشار را قبل از شروع نصب بخواند چرا کبه در کنار کسب اطلاعببات در مببورد  م
ایگردد. اتافزارها بوجود آید مطلع م ایهای جدید، از مشکلتی که ممکن است برای پیکربندی سخ ویژگ

.۳ را بزنید۲زبان خود را انتخاب کنید و دکمه جلو

۱Install Linux Mint

۲Forward

  نیز موجود است مشکلتی در مورد محیببط فارسببی راLinuxReview.ir مینت که در وبسایت ۱۳در ببررسی نسخه ۳
ایشود که در این مرحله زبان را بر روی انگلیسی قرار دهند. م. شاهد بودیم لذا به کارببران توصیه م

اسمینت۲۲ نصب لینوک



ایکنیببد) متصببلید؛ اپتبباپ اسببتفاده م  در صفحه بعدی مطمئن شوید که به منبع تغذیه نیرو (اگببر از ل
 وضعیت اتصال به شبکه جهانی یا همان اینترنت و همچنین میزان فضای حداقلی بببرای نصببب مینببت

ایشود. سپس بر روی دکمه ادامه کلیک کنید. نیز در این مرحله بررسی م

اسمینت۲۳ نصب لینوک



اسمینت اختصبباص دهیببد و یببا آن را در کنببار ایتوانید هارد درایو را به لینوک  در صفحه بعدی شما م
اسمینت ایتوانیببد پارتیشببن خاصببی را بببه لینببوک اماعامل دیگببر نصببب کنیببد. همچنیببن شببما م  یببک سیسببت

اختصاص دهید. به موارد زیر با دقت توجه کنید.

اسمینت انتخبباب کنیببد،•  اگبر شما گبزینه اول را مبنی بر اختصاص کل هببارد دیسببک بببه لینببوک
اماعامل اسمینت به اعنوان تنها سیسببت  کلیه محتویات هارد دیسک شما پاکب خواهد شد و لینوک
 بر روی سیستم شما نصب خواهد شد (خطببر از دسببت دادن اطلاعببات موجببود بببر روی هببارد

دیسک).

الهای دیگر نصب کنید نصاب از فضای خببالی و• اماعام اسمینت را در کنار سیست  اگبر شما لینوک
اسمینت اسببتفاده خواهببد  هارد دیسک برای ایجاد یک پارتیشن مناسببب جهببت  نصببب لینببوک
اسمینت اختصبباص  کرد. در این حالت از شما در مورد میزان فضایی که قصد داریببد بببه لینببوک
انهای دیگر قبرض گرفتبه و  دهید سؤال خواهد شد. سپس نصاب این میزان فضا را از پارتیش
اهانببدازی را نشببان خواهببد ایگیرد.بعد از نصب، کامپیوتر شما صببفحه را  بقیه کارها را به اعهده م
الهای نصب شده بر روی کامپیوتر خود اماعام ببه وارد شدن به هر کدام از سیست  داد و شما قادر 

خواهید بود.

 اگبر شما گبزینه آخر مبنی بر تعییبن پارتیشبن ببه صبورت دسبتی را انتخباب کنیبد یبک برنبامه•
انبندی  ویرایش پارتیشن در مقابل شما نمایان خواهد شد و به شما کبنترل کامل برای پارتیشبب
انها و مببباحث آن  هارد دیسک را خواهد داد. این قسمت تنهبا ببرای کبارببرانی کبه ببه پارتیشب
اسمینت، حبداقل ببه یبک ایشبود. تبوجه داشبته باشبید کبه لینبوک  اشراف کامل دارنبد توصبیه م

  برابببر مقببدار۱/۵ هم بایسببتی ۲ و پارتیشن سواپ۱ گیگابایتی برای نصب نیاز دارد۶پارتیشن 
اهی اصلی یا رم محسوب شود. حافظ

ایهای مورد نیاز را انجام دهید و به مرحله بعد قدم بگذاریبد. ابهای لزم به همراه پیکربند انتخا

  گیگابایتی بایستی به اعنوان پارتیشن ریبشه انتخاب شود. پارتیشن ریبشه با اعلمبت / مشبخص۶این پارتیش ِن حداقل ۱
ایشود. م. م

۲Swap

اسمینت۲۴ نصب لینوک



اه بودیببد بببر روی «اکبنببون نصببب را ایشود. زمانی که آمبباد  در صفحه بعدی از شما درخواست تأیید م
 کلیک کنید.۱شروع کن»

ایپرسد. ایشود و نصاب از شما سؤالت دیگر را م اسزمینه آغاز م در این مرحله نصب در پب

۱Install now

اسمینت۲۵ نصب لینوک



اتتان انتخبباب کنیببد. اکترین شهر به محل سکون  مکان خود را از روی نقشه با کبلیک بر روی نزدی
 هدف این مرحله مشخص کردن منطقه زمانی شماست. مطمئن شوید که زما ِن حببال حاضببر بببه درسببتی

ایشود و با کبلیک بر روی ادامه به پله بعدی بروید. نما ش داده م

میتواند کارکرد درسخختی نسخخبت بخخه تنظیخخم زیمخخان تابسخختان/زیمسخختان نکته:   برخی اوقا ت نصاب نم
مهای را  داشته باشد بنابراین یممکن است با انتخخخاب شخخهر یمخخورد نظخر خخخود، اختلف یخخک سخخااعت
 یمشااهده کنید؛ اهمچنین یممکن است که به درستی زیمان را تنظیم کند. به راحتی ایخخن یمشخخکل را
میاستار ت، زیمان در سیستم نصب شده  در اینجا نادیده بگیرید و به یاد داشته باشید که بعد از ر

به درستی نمایش داده خوااهد شد.

اهکلید خود اطلاعی نداریببد از فیلببد زیریببن اهکلید را انتخاب کنید. اگبر از نوع طرح صفح  طرح صفح
ایدهید همان کلیدیسببت  برای تست صحت اعملکرد آن استفاده کنید. مطمئن شوید که کلیدی که فشار م
اتهبببای مرببببوط ببببه لهجبببه، ااعبببداد و احهبببا تنهبببا در اعلم ایشبببود. برخببی از طر  کبببه در فیلبببد چببباپ م

ایکنید. اهکلید درستی را انتخاب م ایها متفاوتند، بنابراین مطمئن شوید که طرح صفح اتگذار اعلم

اسمینت۲۶ نصب لینوک



زمانی که مطمئن شدید، به مرحله بعد بروید.

اسمینت  اسم حقیقی خود و نام کبارببری و کلمبه اعببور را وارد کنیبد. هبر بببار کبه بخواهیبد از لینبوک
اسمینت نصببب  استفاده کنید شما بایستی از این نام کارببری و کلمه اعبور استفاده کنید. زمانی که لینببوک

ایتوانید کارببران بیشتری را  به منظور استفاده از رایانه اضافه کنید. شد شما م

 همچنین به رایانه یک نام اختصاص دهید. این اسم به اعنوان نام رایانه شببما در شبببکه یببا جاهببای
اهایببد ایگیرد. اگبر شما تاکبنون اسمی برای کامپیوتر خود انتخاب نکرد  مختلف سیستم مورد استفاده قرار م
اهها را الهایبا سبیار ب ًل نبام گ  اکبنون زمان آن رسیده که برای این طفل معصوم نامی برگزینیببد. مبردم معمبو
ایگببردد کببه چببه ایکنند. این موضوع نهایت ًا به شببما ببباز م اههایشان انتخاب م اههای خود در شبک  برای رایان
ایپسندید را انتخاب کنید و مطمئن شوید ایببن  نامی انتخاب کنید؛ اما به یاد داشته باشید که اسمی که م

ایآوریبد. اسم را به راحتی به خاطر م

ممکخخاربری یخخا نکته: مهاها و کاراکتراهخخای خخخاص در نا   شما اجازه استفاده از حروف بزرگ، فاصل
نام کایمپیوتر را ندارید.

ایتوانید صفحه ورود را با انتخبباب ایکنید، م  اگبر شما تنها کبارببری هستید که از این رایانه استفاده م
.۲ دور ببزنید۱ورود خودکار

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

۱Log in automatically

ایشوید و نیازی به ورود نام کببارببری و کلمببه۲ ایکنید، مستقیم به دسکتاپ وارد م  با این کار هر بار که سیستم را روشن م
اعبور نخواهید داشت. م.

اسمینت۲۷ نصب لینوک



الهایی که بر روی رایانه شما نصب شبده اسبت را شناسببایی خواهبد اماعام ب ًل بقیه سیست  نصاب احتما
اسمینت سبؤال خواهبد پرسبید.  کرد و از شما در مورد مهاجرت برخی اطلاعات شخصببی شبما ببه لینبوک
ایها و بقیه اطلاعات شخصی اهمند اسها، اعلق اکها، تما اکمار ایدهد که بو ب ًل این کار ببه شما اجازه م  معمو

اسمینت انتقال دهید. الهای نصب شده بر روی هارد دیسک را به لینوک اماعام موجود در سایر سیست

زمانی که آماده شدید جلو را برای ادامه بزنید.

اسمینت۲۸ نصب لینوک



 دقیقه به طول خواهد انجامید.۱۵ تا ۱۰نصب، زمانی بین 

منکخخار لزم اسخخت کخخه نکته: مهاهای زبانی را از اینترنت دانلود خوااهد کرد. بخخرای ای   نصاب، بست
 رایانه شما به اینخخترنت یمتصخل باشخد در غیخر ایخن صخور ت از ایخن یمرحلخه پخرش کنیخد زیخخرا شخما
منتان را بعخخد از نصخخب و وارد شخخدن بخه سیسخختم نصخخب شخده نیخز اضخافه میتوانید پشتیبانی از زبا  یم

کنید.

ایاسببتارت کن  » کلیبک کنیبد، در اینجببا از حببالت۱زمانی که نصب به پایان رسید بر روی «اکبنون ر
زنده خارج خواهید شد.

احفشرده درخواست شد، اینکار را انجببام داده و کلیببد اینببتر را  زمانی که از شما برای خارج شدن لو
بزنید.

اهاندازی کند. اسمینت را را اکبنون کامپیوتر شما آماده است که لینوک

۱Restart Now

اسمینت۲۹ نصب لینوک



مهاندازی (بوت) ترتیب را
اماعامل داشببته باشببید بایسببتی منببوی بببوت را اهاندازی مجدد، اگبر شما بیشتر از یک سیست  بعد از را

ببینید.

امکببارببری و ایخواهببد نا اسمینت بارگذاری شد، بایستی یک صببفحه کببه از شببما م  بعد از اینکه لینوک
ایام امد ایام۱کلمه اعبور را وارد کنید مشاهده کنید. این صبفحه «مبدیر ورود ا امد ب ًل «ا  »۲» نبام دارد و معمبو

اهاید را وارد کنید. ایشود. کلمه اعبوری که در حین نصب انتخاب نمود خوانده م

  به صور ت یمعمول پسورد کاربر ریشه با پسورد کاربری که در حین نصب اضافه کردیخخد نکته:
منشان نباشید. میدانید نگرا یکسان است. اگر شما در یمورد این نچیزاها نم

۱MDM Login Manager

۲MDM

اسمینت۳۰ نصب لینوک



مّوم فصل س
مسمینت معرفی دسکتاپ لینوک
ایباشببند تمرکببز و اسمینت م ایهبا و ابزارهببایی کبه مخصبوص لینبوک  در این قسمت ببر روی تکنولوژ
ِم �ْیبب �ْت اشفببرض در نسببخه  ایهایی که به صبورت پی  همچنین اطلاعاتی در مورد برخی از ابزارها و تکنولوژ

وجود دارند را ارائه خواهیم کرد.

��ْت ��ْی یِم دسکتاپ 
اماعامل اسببت کببه مسببئولیت ظبباهر کبردن اعناصببر را بببر روی خببود ش اء از سیسببت  دسکتاپ، یک جز

اسزمینه، مرکز کنترل، منوها و غیره. ایگیرد: پنل، تصویر پ براعهده م

ایکنببد کببه در کنببار شببهودی بببودن بسببیار ِم �ْیبب �ْت اسببتفاده م ِم �ْیبب �ْت از دسببکتاپ  اسمینت نسببخه   لینببوک
ایباشد. قدرتمند نیز م



تنظیمات دسکتاپ
ایشود و به شما اجببازه۱«تنظیمات  دسکتاپ اسمینت توسعه داده م  » ابزاریبست که مخصوص لینوک

ِم �ْی �ْت خود را پیکربندی کنید. ایدهد که به سراعت چهره دسکتاپ  م

 » (در گوشببه سببمت چببپ-پببایین صببفحه) و «انتخبباب۲توسببط کلیببک بببر روی «منببوی اصببلی
» و کلیک بر روی «تنظیمات دسکتاپ» آن را اجرا کبنید.۳ترجیحات

ْبَل �ْب سِا �ْسب ایشود. ایببن منبو در آغبباز از منببوی «  » کبه توسببط۴مینت با یک منوی منحصر به فرد ارائه م
ایکرد الهام گرفته بود اما در ببسیاری از جهات با آن متفاوت بود. سوزه توسعه پیدا م

ِم �ْیبب �ْت را ایتوانیببد منببوی  ایشببود. شببما م ِم �ْی �ْت نیز ارائه م اشفرض  اسمینت همچنین با منوی پی  لینوک
 جایگزین منوی اصلی کنید که در ادامه در مورد نحوه انجام اینکار خواهیم گفت. با وجببود اینکببه منببوی
ب ًل اعاشق این منو خواهید اهاید متفاوت است اما احتما ب ًل دید ببا چیزهایی که شاید قب اسمینت بسیار   لینوک

شد.

۱Desktop Settings

۲Menu

۳Preferences

۴Slab

اسمینت۳۲ معرفی دسکتاپ لینوک



ادهای کبلیبب اشتببان کلیببک کنیببد یببا  آ ٔاه نمای  برای باز کردن آن بر روی منو در گوشه پببایین-چببپ صببفح
 را فشار دهید.۱ترکیبی کنترل+سوپربال

درباره منو بدانید!

هناها »۲منوی «مکا

انها» هستید که    دکمه در زیببر خببود دارد.۵در گوشه بال-چ ِپ منو، شما شاهد قسمتی به اسم «مکا
ایکند. ِم �ْی �ْت را برای شما فراهم م اتهای مهم دسکتاپ  اهها  دسترسی سریع به قسم این دکم

۱Ctrl+SUPER_L(کلید سوپربال همان کلید سمت چپ با لوگوی ویندوز بر روی کیبورد شماست) 
۲Places

اسمینت۳۳ معرفی دسکتاپ لینوک



ایکنببد کببه در آن دسترسببی آسببان بببه انها» شما را به قسمتی هدایت م  دکمه «کامپیوتر» در زیر «مکا
انهای شببما در حببال اهسازی سیستم فراهم شده است. اگبر پارتیشبب امهای ذخیر انهای موجود و حج  پارتیش

امهببای متصببل  » قبرار۱حاضر متصل (سوار) شبده باشببند و تنظیمببات دسبکتاپ در حبالت نمببایش «حج
اههببای تنظیمبات  داشته باشد شما نیازی به رفتن به این مکان نخواهید داشت؛ چرا کبه ببا تبوجه ببه گزین
انهای متصل را بببر روی دسببکتاپ خببود مشبباهده کنیببد. امببا اگببر  دسکتاپ، بایستی قادر بباشید پارتیش
اپتان جببا اشببغال کننبد و گزینببه مربببوط ببه آن در انهای متصببل بببر روی دسببکتا ایخواهید که پارتیشب  نم
ایخواهید پارتیشنی که هنوز متصل نشده را بببا کبلیببک ببر اهاید و یا م  تنظیمات دسکتاپ را غیرفعال کرد

روی آن متصل کنید این مکان (کامپیوتر) بسیار مفید واقع خواهد شد.

۱Mounted Volumes

اسمینت۳۴ معرفی دسکتاپ لینوک



انها (منوی اصلی) شما خبانه ببیبن۱در زیر کامپیوتر در مکا   را مشباهده خواهیبد نمبود کبه شباید در 
ِم �ْیبب �ْت اسببتفاده ب ًل از  اههببا باشببد. اگببر شببما قب اهتری ِن دکم  سببایر اجببزای منببوی اصببلی، یکببی از پببر اسببتفاد
اههببا اه باشببید. زمببانی کببه پنجر انهای واقع بر روی دسکتاپ اعادت کرد اهاید شاید به استفاده از آیک ایکرد  م
اههببای دیگببر بببر اگهببا و پنجر ب ًل مشخص نیست (به اعلت وجببود دیالو  باز هستند و یا دسکتاپ شما کبام

ایتواند برای رسیدن به مسیر خانگی بسیار مفید واقع شود. روی آن) این قسمت در منوی اصلی م

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

اهایست که هر آنچه ببر روی دسببکتاپ شبما اعیببان اسببت را در خبود جببای•  فولدر دسکتاپ پوش
ایشود.  داده. در نتیجه با قرار دادن یک فایل در این پوشه، آن فایل بر روی دسکتاپ نمایان م

ایتوانید با کبشیدن و رها کبردن فایل بر روی دسکتاپ انجام دهید. همین کار را م

انهببا و۲مکان «شبکه• اسهای اشببتراکب گذاشببته شببده، دامی ارها، سببروی کبامپیوت آ ٔاه   » به سادگی بقی
ایدهد. اپهای موجود در شبکه شما را نمایش م اکگرو ور

۱Home

۲Network

اسمینت۳۵ معرفی دسکتاپ لینوک



ایگیرد.۱«سطل زباله• الهای شما بعد از «انتقال به سطل زباله» در آن قرار م » جاییست که فای

ایتوانید گزینه «انتقال به سطل زباله ایکنید م  »۳» یا «حذف۲زمانی که بر روی فایلی راست کلیک م
 را انتخاب کنید. اگبر شما «حذف» را انتخاب کنید فایل شما به صورت دائمببی پبباکب خواهببد شببد و بببه
 صورت اعادی قادر ببه برگرداندن آن نخواهید بببود. امببا اگببر «انتقببال بببه سببطل زببباله» را انتخبباب کنیببد
انجبا شبما ایباشبد. از آ ایشبوند کبه از طریببق منبوی اصبلی در دسبترس م الها به سطل زباله منتقبل م  فای
انهای دیگر یا مکان قبلی خود جابجا و یا به صورت کامل و برای ال را به مکا ایتوانید یک یا چند فای  م

افشان کنید. همچنیببن گزینبه «خبالی کبردن سبطل ذبباله امهبای داخبل آن را ببرای۴همیشه حذ  » همبه آیت
ایکند. همیشه حذف م

»۵منوی «سیستم

 در اینجا مکانی به اسم «سیستم» وجود دارد که در گوشه چپ-پایین منوی اصلی واقع شده اسببت.
ایدهد.۶شما  اتهای سیستم را م  دکمه را در آن خواهید دید که به شما اجازه دسترسی سریع به قابلی

۱Trash

۲Move to Trash

۳Delete

۴Empty Trash

۵System

اسمینت۳۶ معرفی دسکتاپ لینوک



امافزار امافزارهببای۱دکمه «مدیر نر ایکنببد. نصببب نر اسمینت را اجببرا م امافبزاری لینبوک  » برنامه مدیر نر
ایشببود، در ادامببه در مببورد آن بیشببتر صببحبت اسمینت از طریببق ایببن برنببامه توصببیه م  مختلف در لینببوک

اهها برویم. خواهیم کرد. اجازه دهید به سراغ بقیه گزین

ایکنببد. هببدف ایببن برنببامه مببدیریت۳ ابببزاری بببه اسببم «سببیناپتیک۲دکمببه مببدیر بسببته  » را اجببرا م
ایباشببد. اگببر درسببت ایست که بر روی سیستم شما نصب شده و همچنیببن در مخببازن موجببود م اههای  بست
ایکننببد اهها و اینکه چگونه کببار م  متوجه منظور ما نشدید نگران نباشید چرا کبه در ادامه، ما در مورد بست

با جزییات بیشتری بحث خواهیم کرد.

۱Software Manager

۲Package Manager Bottom

۳Synaptic

اسمینت۳۷ معرفی دسکتاپ لینوک



ایکند. این ابببزار بببه شببما اجببازه پیکربنببدی تمببامی۱دکمه «مرکز کنترل ِم �ْی �ْت را اجرا م  » مرکز کنترل 
ایدهببد. مببا در اتهای اعمببومی کببامپیوتر را م ِم �ْی �ْت، به اعلوه قسببم  مشخصات بصری و ظاهری دسکتاپ 

ادامه به هر آیتم موجود در مرکز کنترل سرک خواهیم کشید.

۱Control Center

اسمینت۳۸ معرفی دسکتاپ لینوک



ایکند که به شما اجازه وارد کردن دستورات، به۱دکمه «ترمینال اهای به اسم ترمینال را اجرا م  » برنام
ایکردیببد ایدهببد. اگببر شببما از مایکروسببافت وینببدوز اسببتفاده م اهکلید را م  صورت مستقیم از طریق صببفح
اهای باید باشببد؛ چببرا کببه خببط فرمببان در  شاید فکر کنید که ترمینال چیز اعقب افتاده و از دور خارج شد

اشتر از «داس پرومت  » نیست و در منوی ابزارها مخفی شده اسببت. یکببی از مببواردی۲ویندوز چیزی بی
امهای وینبدوز متفبباوت اسببت همیببن ترمینببال اسبت. ترمینببال در امهای لینببوکس ببا سیسبت  که در سیسبت
ایگیرد.  لینوکس بسیار مهم است و اغلب برای کنترل مستقیم کامپیوتر یک شخص مورد استفاده قرار م
 ما قبول داریبم که ترمینال در لینوکس مینت، یک ابزار گرافیکی و بصری نیسببت امببا کبسببب دانببش در

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

ایکنیببد،  در اصل باید بدانید که هر دستوری که شما با استفاده از محیط دسکتاپ گرافیکببی اجببرا م
ایش ایکند و اجرا م  ود. زمببانی کببه بببر روی یببک آیکببن در منببوی اصببلی کلیببکاز مجرای ترمینال اعبور م

ایکنیببد. بببه  ِم �ْی �ْت وارد م ارواقع یک دستور متنی را از طریق  ایکنید د  اعنببوان یببک تمریببن اعملببی، منببویم
 » در مرکز کنترل  (بال را ببینید) بر روی هر برنامه دلخواه۳اصلی را باز کنید، از قسمت «ظاهر و حس

انها را برگزینیببد. بببر روی دکمببه جزئیببات   آن ابببزار کلیببک کنیببد؛ شببما در فیلببد۴حرکت کنید و یکی از آ
ایکنید به کببار ایبینید که سیستم شما زمانی که آن ابزار را از منوی اصلی اجرا م  کامند، دستور متنی را م
ایکنید و در ببسیاری از مواقع این موضوع را ایگیرد. به اعبارت دیگر شما همیشه از ترمینال استفاده م  م
ِم �ْیب �ْت ایفهمید. تمام تفاوت کار در این است که به جای اینکه شما دستورات را تایپ کنیبد دسبکتاپ   نم
ایدهببد (کببه ایببن کببار بببرای بسببیاری ایهای بصری خود این کار را برای شببما انجببام م  با استفاده از ویژگ

خوشایند است چرا کبه شاید تمایل به از بر کردن صدها دستور نداشته باشند).

ایشود از ترمینال به صورت مسبتقیم اسبتفاده ایگیرید که بااعث م  دیر یا زود شما در موقعیتی قرار م
بببه اسببتفاده از آن از طریببق خببط اهای رابط گرافیکی نداشته باشد و شما مجبور   کنید. ممکن است برنام
 فرمان باشید یا انجام کاری را توسط خط فرمان بهتر بدانید. بلببه درسببت اسببت؛ شبباید انجببام کبباری از
اهتر از اجرای چندین پنجره متفاوت باشد. هر چقدر ببیشتر از آن اسببتفاده  طریق یک تک فرمان به صرف
 کنید بیشتر دوستش خواهید داشت. به یاد بیاوریبد زمانیکه کودک بود چطور ببعضی از چیزهببای خبباص
اینمایببد؟ ترمینببال نیببز یکببی از ایببن انها برای شما نبباممکن م  را دوست نداشتید و اکبنون زندگی بدون آ
اینظیببر  چیزهاست. در چند هفته ابتدایی، شما به صورت کامل معتباد آن خواهیبد شبد. شبما احسبباس ب
انهبایی هبم خواهبد ببود کبه اصبل ببه  کنترل کامل کامپیوتر خود را با ترمینال خواهیبد داشبت. البتبه زما

۱Terminal

۲DOS prompt

۳Look and Feel

۴Right click > Properties 

اسمینت۳۹ معرفی دسکتاپ لینوک



اهتر از استر و سبباد اقتببر، سببلی اعتر، دقی اههببا سببری  سراغش نروید ولی به هر حال ترمینببال در ببرخبی از زمین
اطهای گرافیکی همسان خود است. در ضمن هرکسببی شببما را در حبال کببار بببا ترمینببال ببینیببد فکببر  راب

اهای طرف است ایکند که با یک حرف !۱م

ایکند که به شما اجازه خروج یببا تعببویض کببارببر را۲دکمه «خروج از سیستم  » یک دیالوگ را اجرا م
ایدهد. م

ایدهد:۳دکمه «ترک کردن ایکند که به شما اجازه انجام یکی از کارهای زیر را م » دیالوگی را اجرا م

اهای۴«تعلیق• ایکند و کامپیوتر شما تا زمانی کببه دکم  »، نشس ِت شما را در حافظه اصلی ذخیره م
ایرود. را فشار دهید به خواب م

اطهببای گرافیکببی در۱  لزم بببه ذکببر اسببت کببه تقریببب ًا تمببامی وظببایفی کببه کببارببر از سیسببتم خببود انتظببار دارد توسببط راب
اچگاه نیاز به اجرای ترمینال برای انجام کبباری نداشببته باشببید. ترمینببال اسمینت قابل انجام است و شاید شما هی  لینوک
ایست که لینوکس بدون استفاده مستقیم کارببر از آن هم جریان دارد ولی به یاد داشته باشید که بببا آن  یک وسیله جادوی

انتر است. م. شیری
۲Logout

۳Quit

۴Suspend

اسمینت۴۰ معرفی دسکتاپ لینوک



ایکنبد و کبامپیوتر را ببه صبورت۵«خواب زمستانی•  » نشست شما را در هارد دیسبک ذخیبره م
ایکند. کامل خامو ش م

ایکند.۲«شروع مجدد• اهاندازی م ایاستارت و یا دوباره را » کامپیوتر شما را ر

ایکند.۳«بستن• »کامپیوتر شما را خامو ش م

+ ْت + النکته: تْلخخ مهاهخخای کنخخترل + آ میتوانیخخد بخخا فشخخار دادن دکم   صخخفحه را قفخخل۴ اهمچنین شخخما یم
کنید.

۵منوی ابزاراها

اسمینت حاوی  اشفببرض۳لوح فشرده لینوک   گیگابایت اطلاعات است. ابزارهایی که به صببورت پی
ایباشند. اشفرض انتخابی م امافزارهای پی اهاند قسمتی از نر اسمینت نصب شد بر روی لینوک

اسمینت راحبتی اسببتفاده و کبارکرد ببدون دغبدغه کببه یکبی از اهببداف لینبوک انجا    ببوده اسببت،۶از آ
اشفرض در آن قببرار امافزارها برای انجام وظایف مهم و معمول سیستمی، به صورت پی اهای از نر  مجمواع

دارند.

اههبا در ایتوانید همبه ابزارهبای نصبب شبده را ببینیبد. ایبن برنام  در قسمت سمت راست منو شما م
ایشببود کبه همبانگونه کبه حبدس هبم زدیبد اهاند. اولین دسته «همه» نامیده م اههایی مشخص چیده شد  دست

ایشود. شامل تمام ابزارهای نصب شده م

کببه بببرای پکیبرنببدی و مببدیریت اههببایی را   دو دسته آخر «ترجیحات» و «مببدیریت» ابزارهببا و برنام
اههببای کببارببردی ایگیرند را در ببر دارند. در ادامه، ما بر روی این برنام اسمینت مورد استفاده قرار م  لینوک

ایرسیم) ریبز خواهیم شد. (جایی که در مرکز کنترل به آن م

ایشود که شما به صورت روزانه و بیشببتر۵ اههایی م   دسته دیگری که در میانه قرار دارد، شامل برنام

۵Hibernate

۲Restart

۳Shut Down

۴Ctrl + Alt + L

۵Applications

۶Work out of the box

اسمینت۴۱ معرفی دسکتاپ لینوک



اهها نگنجد نصب کنید دسته اهاید. اگبر برنامه جدید که در این دست اهها مورد استفاده قرار داد  از سایر برنام
جدید تشکیل خواهد شد.

ایکنید:۱در «ابزارهای دم دستی » شما ابزارهای زیر را پیدا م

نامتوضیح

Calculatorیک یماشین حساب

مینچسباند میکند و یم Character Mapابزاری که کاراکتراهای ویژه را به راحتی کپی یم

 ابزاری که به شخخما یمیخخزان فضخخای اسخختفاده شخخده در اهخخارد درایخخو را نشخخان
میداهد یم

Disk Usage 
Analyzer

میداهد ملاها را یم  Search forابزاری که به شما اجازه جستجو در بین فای
files...

میتوانیخخد بخخا اسخختفاده م تاها. شما اهمچنین یم منشا  ابزاری برای گرفتن اسکری
مهکلید خخخود از کخخل صخخفحه۲از کلیخخد «نچخخاپ صخخفحه  » بخخر روی صخخفح

+ ْت تْل مداهای ترکیخخبی «نچخخاپ صخخفحه + آ  » از۳دسکتاپ و با استفاده از کلیخخ
پنجره جاری اعکس بگیرید

Take 
Screenshot

Terminalتریمینال

Time and Dateبرای پیکربندی زیمان و تاریخ

Plumaیک ویرایشگر یمتن

مهای برای یادداشت برداری Tomboy Notesبرنایم

امافزارهای زیر قرار دارند:۴در دسته «گرافیک » نر

نامتوضیح

۱Accessories

۲Print Scrn

۳Print Scrn + Alt

۴Graphics

اسمینت۴۲ معرفی دسکتاپ لینوک



 یک برنایمه که به شما اجازه دستکاری، تبدیل کخردن و یخا حخختی سخخاخت
میداهد. بهترین جاگزین فتوشاپ برای لینوکس. تصاویر را یم

GIMP Image 
Editor

 ۱LibreOfficeقسمتی از یمجمواعه لیبره آفیس
Draw

Simple Scanابزاری برای گرفتن تصاویر از اسکنر یا پویشگر

GThumbابزاری برای یمدیریت تصاویر شما

اههای زیر را پیدا کبنید: ایتوانید برنام در دسته «اینترنت» شما م

نامتوضیح

Firefoxیک یمرورگر وب

Giverیک ابزار دم دستی برای اشتراک گذاری فایل

Thunderbirdیک کلینت ایمیل

مساها ممرسان اینترنتی (سازگار با بسیاری از سروی Pidgin)۲یک پیغا

Transmissionکلینت تورنت

ار بخخرای مرسی. این برنایمه به صور ت خودکخ میآ  یک برنایمه برای گفتگوی آ
مسیمینت پیکربنخخدی شخخده اسخخت (اگخخر  اتصخخال بخخه اتخخاق گفتگخخوی لینخخوک
میخوااهیخخخد بخخخا سخخخایر کخخخاربران صخخخحبت کنیخخخد ایخخخن برنخخخایمه و کانخخخال  یم

مشفرضش بسیار کاربردیست) پی

Xchat

اههای زیر را خواهید یافت:۳در دسته «اداری » برنام
نامتوضیح

Dictionary یک فراهنگ لغخت (اتصخال اینخخترنت بخرای کخار کخردن ایخن برنخایمه لزم

۱LibreOffice suite

۲AIM,  Bonjour,Gadu-Gadu,  Google-Talk,  GroupWise,  ICQ,  IRC,  MSN,MySpaceIM, 

QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo و Zephyr

۳Office
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است)

 LibreOfficeیک برنایمه پایگاه داده (جایگزین یمایکروسافت اکسس)
Base

مداها (جخخایگزین یمایکروسخخافت پخخاور  یک ابزار ارائه جهت سخخاخت اسخخلی
میتی میپ )۱پوینت و سازگار با فریمت پ

LibreOffice 
Impress

 یک برنایمه صفحه گسترده (جایگزین یمایکروسافت اکسل و سخخازگار بخخا
ملاس مسا )۲فریمت ایک

LibreOffice Calc

 یک پردازشگر کلمه (جخخایگزین یمایکروسخخافت ورد و سخخازگار بخخا فریمخخت
موسی میا )۳داک یا د

LibreOffice 
Writer

اههای زیر را مشاهده خواهید کرد:۴در «صدا و ویدیو » برنام

نامتوضیح

محاهخخای میتوانخخد لو محفشخخرده. براسخخرو اهمچنیخخن یم  یک برنخخاه بخخرای رایخخت لو
مهای بسازد ملاهای نچند رسان فشرده صوتی از فای

Brasero

ملاهای صخخوتی و مهای که با بیشتر فای ملاهای نچند رسان  یک برنایمه پخش فای
 تصویری اهمخوانی دارد (جایگزین وینخخدوز یمخخدیا پلیخخر در یمایکروسخخافت

ویندوز)

Movie Player

مکاهای جاری از  یک برنایمه یمدیریت یموزیک که رادیواهای برخط، یموزی
میکنخخد. مساهای یمختلف را پخش یم مکاهای برخط از سروی  اینترنت و یموزی
میکنخخد (جخخایگزین معبنخخدی یم ملاهخخای یموزیخخخک شخخما را جم  اهمچنیخخن فای
مراهخخای مکپلی متاها، یموزی میتونز). اهمچنین بنشی توانخخایی یمخخدیریت پادکسخخ  آ

میاهای صوتی را داراست. مید مپکردن س اهمراه و ری

Banshee

Sound Recorderیک برنایمه برای ضبط صدا

ملاهخخای ویخخدیویی کخخه قخخادر بخخه پخخخش بسخخیاری از VLC یخخک پخخخش کننخخده فای

۱PPT

۲XLS

۳DOC

۴Sound & Video
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ملاهای ویدیویی یموجود بر روی وب نیز اهست فای

»۱فیلد «جستجو

اعتر بببه برنببامه مببورد نظبر ایخواهیببد کبه سببری ایتوانید برنامه خاصی را پیببدا کبنیببد و یببا م  اگبر شما نم
 برسید، شاید بد نباشد از فیلد جستجو استفاده کنید. بر روی منوی اصلی کلیک کرده و شروع به تببایپ

نام برنامه یا توضیحاتش کنید. برنامه خود ش را به شما نشان خواهد داد.

اینویسببید انهببایی کببه بببا آنچببه م اه هسببتید، آ  در حالی که شما مشغول تایپ نام یا توضببیحات برنببام
ایشوند. همخوانی دارند در منو ظاهر م

ایکنببد. بببه اعنببوان  اگبر نتایج جستجو چیزی نشان نداد، منو به شما تعدادی پیشنهاد مرتبببط ارائببه م
ایکنید در حالی که این مرورگر بر روی سیستم شما نصب نیست؛ در۲مثال شما اعبارت اوپرا   را تایپ م

نتیجه منو یک دکمه برای نصب آن به شما نشان خواهد داد.

مههای مورد علهقه خود را مشخص کنید برنام

ایدهیببد و دنبببال راهببی هسببتید کبه اهها را بیش از سایرین مورد استفاده قرار م  شما تعدادی از برنام
اعتر از بقیه اجرا کبنید. انها را سری آ

اههای «مورد اعلقه انهببا را در یببک منببوی۳منو به شما امکان مشخص کردن برنام ایدهببد تببا آ  » را م
اعتر قرار دهید. ویژه جهت دسترسی سری

ایها نشببان بببده اهمند  » را انتخبباب۴بر روی برنامه انتخابی خود راست کلیک کنید و گزینه «در اعلق
ایها اهمنببد اههببا بببر روی دکمببه اعلق اه از کشیدن و رهببا کببردن برنام ایتوانید با استفاد  کنید. همچنین شما م

واقع در گوشه بال-راست اینکار را انجام دهید.

ایها» در بببال-راسبب ِت منببوی اصببلی کلیببک کنیببد، اکبنببون شببما بایسببتی اهمنببد  بببر روی دکمببه «اعلق
اههببا اههای مورد اعلقه خود را ببینید ( باز بر روی همان دکمه کلیک کنید تا بببه لیسببت کامببل برنام  برنام

بازگردید).

۱Search

۲Opera

۳Favorites

۴Show in my favorites
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ایتوانیببد بببا کبشببیدن و رهببا کببردن ایهای منوی اصلی فعال است  شما م اهمند ایکه قسمت اعلق  زمان
انها فضای خالی و جداکبننده قرار دهیببد و انها را مرتب کنید و با راست کلیک بین آ اهها جاهای آ  برنام

اهها) را از منو حذف کنید. ااها و جداکبنند امهای آن (شامل فض یا آیت

مرهای شخصی خود را بسازید میانب

ایتوانید بر روی پنل یببا دسببکتاپ خببود بببا ا شتان نیامد م اههای مورد اعلقه خو  اگبر شما از ایده برنام
 استفاده از میانبرها نتیجه مشابهی را بگیرید (به اعبارت دیگر دسترسی سریع به ابزارهببای شببما توسببط
ارها). به سادگی ابزارهای انتخابی خود را از منببوی اصببلی بببه طببرف دسببکتاپ یببا پنببل مببورد نظببر  میانب

بکشید و رها کبنید. میانبر شما ساخته شد.

مهها بعد از ورود اجرای خودکار برنام

اهای در منو، و انتخاب «اجرا در زمببان ورود ایتوانید با راست کلیک کردن بر روی هر برنام  » آن۱م
ایشوید اجرا کبنید. برای غیرفعال کردن این حببالت هببم  را به صورت خودکار در هر بار که وارد سیستم م

ایتوانید استفاده کنید. از همین رو ش م

۱Launch when I log in
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عوض کردن ظاهر منو

ایتوانید به طرق مختلف ظاهر منو را اعوض کنیبد. ببر روی خبود منبو راسبت کلیبک کنیبد و  شما م
» را انتخاب کنید.۱«ترجیحات

اهای از منبوی مینببت را تغییبر ایتوانیبد هبر جلببو ای ظاهر منو اینجاست، شبما تقریببب ًا م  ابزار پبیکربند
ایگذارنببد و بببه محببض ااعمببال تغییببرات قابببل  دهید. بسیاری از تنظیمات همان وقت اثر خودشببان را م
ایتوانببد بببا راسببت کلیببک بببر ایاستارت منو دارنببد (اینکببار م اهاند؛ اما برخی از تغییرات نیاز به ر  مشاهد

۱Preferences
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انها » انجام شود).۱روی منو و انتخاب گزینه «بارگزاری مجدد پلگبی

ا ِ  اسناد اخیر من فعال کردن پلیگی

اشفرض فعال نیست (بیشتر به این دلیببل کببه منببو را  منو دارای یک پلگبین است که به صورت پی
ایدهببد. بببرای فعببال کببردن ایببن اهاند را نمایش م ایکنند). این پلگبین ده سندی که اخیر ًا باز شد اگتر م  بزر

» را انتخاب کنید.۲پلگبین ترجیحات منو را باز کنید و «نمایش اسناد اخیر

مشفرض بازیگرداندن تنظیمات پی

پبنل راسببت کلیببک اشفرض بازگردید بر روی دکمه منو واقع در  ایخواهید به تنظیمات پی  اگبر شما م
» را انتخاب کنید سپس ترمینال را بار کرده و دستور زیر را صادر کنید:۳کنید و «حذف از پنل

Mintmenu clean

 » را انتخبباب۴سپس بر روی قسمتی خالی روی پنل راسببت کلیببک کنیببد و «اضببافه کببردن بببه پنل
» را از لیست برگزینید.۵کنید. در نهایت «منوی مینت

��ْت ��ْی یِم جایگزینی منو با منوی 

ایتوانیبد از منبوی ایهبای آن نظرتبان را جلبب نکبرد، م ا شتبان نیامبد و ویژگ  اگبر شما از این منو خو
ِم �ْی �ْت استفاده کنید. بدین منظور مراحل زیر را انجام دهید: اشفرض  پی

پبنل راست کلیک کنید و «حذف از پنل» را انتخاب کنید. بر روی منوی اصلی واقع در 

بر روی قسمت خالی روی پنل راست کلیک کنید و گزینه «اضافه کردن به پنل» را انتخاب کنید

۱Reload Plugins

۲Show Recent Documents

۳Remove from Panel

۴Add to Panel

۵mintMenu

اسمینت۴۸ معرفی دسکتاپ لینوک



ایخواهیببد «منببوی اصببلی ِم �ْیبب �ْت را م  » را انتخبباب کنیببد و یببا اگببر منببوی۱سببپس اگببر منببوی سبباده 
ایخواهید «منو بار ِم �ْی �ْت را م اشفرض   »، و اگبر نظرتان اعوض شد و منوی مینت را برگزیدیبد «مینببت۲پی

منو» را انتخاب کنید.

۱Main Menu

۲Menu Bar
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فصل چهارم
ممافزاری مدیریت نر

مسمینت مدیریت بسته در لینوک
ب ًل بببا مفهببوم سببازماندهی اهایببد، پببس شببما احتمببا  اگببر بببرای بببار اول اسببت کببه لینببوکس نصببب کرد

اهها امافزارها در «بست  » ناآشنایید. شما به زودی با مدیریت بسته و مزایای قابل تقدیر آن در خصوص۱نر
انها آشنا خواهید شد. امنیت و کنترل و سادگی استفاده از آ

ا شمان را برای شناسبایی بهبتر و حبداکبثری اهدهندگان مینت) تمام تل  لزم است بدانید که ما (توسع
ایکنیببم تببا رایببانه شببما انهببا م اهاندازهای لزم جهت اسببتفاده بهببتر از آ اتافزارهای شما و نیز نصب را  سخ
اهای غنبی از ایکنیبم تبا مجمبواع  بدون نیاز به کارهبای اضبافی آمباده اسبتفاده شبود. همچنیبن مبا تل ش م

اههای ترد پبارتی امافزارهای مختلف را برای شما فراهم کنیم تا شما را از شر جستجو در ببین برنام   ببر۲نر
اسمینت بببا خببود مجمبواعه اتهای مختلف رهایی دهیم. شاید متوجه شبده باشببید کبه لینبوک ابسای  روی و

۱Packages

۲Third party



سِام ای اتهای آ اهای و با کبیفیت تصاویر، کلین ارسی، برنببامه رایببت۱کامل اداری، برنامه ویرایش حرف ایآ   و آ
اهای را به همببراه دارد کببه تببا حببد ممکببن شببما را از الهای چند رسان احفشرده و چندین پخش کننده فای  لو

ایدارد. نگببران نباشببید! راحببت باشببید!  اههببای مختلببف در امببان نگبباه م  شییما چیییزی راکمبببود برنام
اهاید!  اه کنید. البتببه اگببر چیببزندزدید انها استفاد امافزارهای آزاد هستند. شما آزادید که از آ انها همان نر  ای

اتها و پیببدا کببردن برنببامه مببورد ابسای  دیگری نیز نیاز داریبد باز هم نیاز به گشتن در میان خیل اعظیم و
ایدهببد تببا تمببامی ببرنببامه را م اههببا هببزار  اسمینت به شما امکان نصببب د  نظر نیست. مدیریت بسته لینوک

ایکنید.  انهایی که فکر ش را نم ازهای شما را تحت پوشش قرار دهد؛ حتی آ نیا

کبنبد. کمبی اتهبای مبدیریت بسبته آشبنا   این قسبمت مبد نظبر دارد کبه شبما را ببا نحبوه کبار و مزی
 چییزطولنیست؛ اما امیدواریبم کبه ببه شبما درک خبوبی از فلسبفه پشبت مبدیریت بسبته و اینکبه چبرا 

ایتوانید به مرحله خوبیست  بعدی پر ش کنید که شما را در مورد نحببوه اسببتفاده بدهد. اگبر اعجله داریبد م
ایسازد. گباه م از مدیریت بسته آ

اتهای نببه چنببدان معتبببر، ابسببای امافزارهببای مربببوط بببه و  مشکلت در خصوص دانلببود و نصببب نر
بسیار زیاد است:

ب ًل غیر ممکن یا بسیار سخت است که بفهمید آیا برنببامه، آزمببایش شببده و بببه درسببتی بببا•  معمو
ایکند یا خیر. اماعامل شما کبار م سیست

اههای دیگری که بر روی سیستم• ب ًل سخت یا غیرممکن است که بفهمید این برنامه با برنام  معمو
شما نصب است مشکل دارد یا خیر.

ایشببود بببه ایببن برنببامه اطمینببان کببرد و•  بسیار سخت و یا غیر ممکن است که مطمئن باشببید م
اهای به سیستم شما نزند، حال این صدمه اعمدی یا سهوی باشببد؛ حببتی اگببر شببما درببباره  صدم
ب ًل مطمئن باشببید کببه در حبال دانلببود ایتوانید کام اه آن بدانید شما نم امافزار و توسع  قسمتی از نر

 چسبیده به آن نیستید.۲یک بد افزار

اههای مختلف از توسببعه دهنببدگان مختلببف وجببود  اضافه بر آن، مشکلی که در دانلود و نصب برنام
اههببا نخواهیببد داشببت؛ در نظبر اهای بر روی برنام انیافت  دارد این است که در این رو ش، شما کبنترل سازما
اهای خسببته شببدید و اهروز کنید. اگبر شما از برنببام امافزارها را ب  داشته باشید که شاید شما بخواهید تمام نر
اهای کببه مببا در نظببر داریببم ایخواهید ایببن کببار را انجببام دهیببد؟ برنببام  تصمیم به حذف آن گرفتید چطور م
اهای برای حذف نداشته باشد و حتی اگبر داشته باشد در این حالت حذف کامل و تر و  ممکن است گزین

۱IM

۲Malware
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اهایبد کبرد  تمیز آن با مشکل مواجه شود. در حبالت خیلببی مرسببوم، زمببانی کببه شبما یببک نصبباب را اجببرا 
ب ًل توسببط یببک اهاید کببه کببام اهای سببپرد اهاید و آن را بببه برنببام  بخشی از کنترل کامپیوتر خود را از دست داد

ایاطلاعید. غریبه نوشته شده است و شما از محتویات آن ب

ابناپببذیر ایهای اجتنا اهای از وابستگ ایشوند با مجمواع امافزارهایی که به این سبک توزیع م  در آخر نر
اهها «ناپویا» هستند. این ببدان معنیسبت کبه شبما تنهببا نیباز بببه دانلبود خبود برنبامه  همراهند، این برنام

اهای که برای اجرای برنامه مورد نیازنببد را نیببز بالجبببار دانلببود خواهیببد۱داریبد اههای کتابخان   اما تمام داد
امافزارهای ترد پارتی اهدهندگان نر اهای بببر۲کرد. با توجه به اینکه توسع اههای کتابخببان ایدانند که کدام داد   نم

اههببا تبأمین کبردن همبه  روی سیستم شما در دسبترس اسببت، تنهببا راه ببرای تضببمین کبردن اجبرای برنام
اهای مورد نیاز توسط نصاب بر روی سیستم شماست. این بدین معناست که شما حجببم اههای کتابخان  داد
اهای بببه روز شببود ایببن بببه  بیشتری را باید دانلود کنید و باز این به حاوی این معنی است که اگبر کتابخان
ایکننبد ااعمبال شبود. ببه طبور خلصبه توزیببع اههبایی کبه از آن اسببتفاده م  روز رسانی باید برای تمام برنام

ایهای فراوان نخواهد داشت. اهای جز دوباره کار اههای ویندوز) نتیج امافزار ناپویا (نظیر برنام نر

الهای گنبو/لینبوکس در کبل، شبیوه ترجیحببی و بسبیار اماعام اسمینت و سیسبت  «مدیر بسته» در لینوک
ایکند. ما با اسببتفاده از ایببن انچنینی جلوگیری م امافزاری است که از مشکلت ای  بهتری برای مدیریت نر

اهایم.۱۹۹۰متد از اوایل دهه  ایکرد امافزارهایمان رابا امنیت بال و به صورت خودکار نصب م نر

ایشود و اهدهنده نوشته م ایرود توسط یک توسع امافزار ابتدا همانگونه که انتظار م  در گنو/لینوکس، نر
اپاسببتریم  » معبروف اسبت. ببه اعنبوان یببک کبارببر توزیببع۳این پایان زنجیره تولید برنامه است کبه بببه «آ

اناستریم اهای موسوم به «دا اس، شما در مرحل اد،۴لینوک  » قرار داریبد (مگر این که شببما مببدیر سیسببتم باشببی
اهدهندگان، اد). زمانی کببه توسببع اناستریم» قرار دارن  که در این صورت کارببران شما در دورترین مرحله «دا
اهانببد راضببی باشببند، کببدهای منبببع آن را اهروزرسانی که برای آن ارائه کرد اهاند و یا ب اهای که ساخت  از برنام
اهای و یببا اههببای کتابخببان ایکننببد کببه از چببه داد ایکنند. سازندگان برنامه در مستندات آن اعنوان م  منتشر م
ااهاند. به یاد داشته باشید که با تعببداد انگشببت شببماری اههای دیگری در زمان نوشتن برنامه بهره برد  برنام
ایدهنببد ماننببد اهانببدازهای مخصببوص بببرای لینببوکس ارائببه م اتافزار کببه را ب ًل یا سازنده سخ  استثناء (معمو

ازهببا خبالی از اشببکال باشببد و۱ اشنیا اکجببا ببا کبلیبه پی  شاید شما در ابتدا تصور کنید که دانلود یبک برنبامه ببه صببورت ی
اهتر ایگیرنبد کبار کبارببر را آسبود اههبای مختلبف را ببدین صبورت ببر اعهبده م ابهایی کبه در وینبدوز کبار نصبب برنام  نصا
ایدهببد و ایکنند؛ ولی باید بدانید اینکار ضمن اینکه مزیت خاصی ندارد بلکه حجم دانلود برنامه را به شدت افزایش م  م

در زمان حذف برنامه ممکن است برای سیستم مشکلتی را بوجود آورد. م.
۲Third  partyانهببا ایشوند و خود کارببر نیببز در سبباخت آ اماعامل تولید نم اهدهندگان سیست امافزارها توسط توسع   این نر

نقشی نداشته. م.
۳Up Stream

۴Down Stream

امافزاری۵۲ مدیریت نر



ایآی۱انویدیا ایت سِا انها ااعتماد داریببد)، بقیببه سببازندگان، کببد-۲ و  ایهای بزرگی مثل ادوبی که به آ  یا کبمپان
ایکنند که همبراه خبود یببک فایببل راهنمببا ببرای کببارببر اینویسند را منتشر م اههایی که م  منبع حقیقی برنام
اههایشان با دقت توسط هر شخصببی کببه بببه اینببترنت دسترسببی دارد بررسببی ایخواهند برنام انها م  دارد. آ
 شوند و خب تقریب ًا غیر ممکن است که شما یک برنامه جاسوسی را در داخل برنامه خود کببار ببگذاریببد

انها را نبیند! و به بقیه اجازه خواندن کدهای منبع را بدهید و کسی آ

اهداری اناستریم و نگ اههببا۳اکبنون برنامه به قسمت دا اهداری برنام   رسببیده اسببت. کسببانی کببه بببرای نگ
ایشوند و یا کبارمندان حقوق بگیر یببک توزیببع لینببوکس هسببتند. ایشوند یا خودشان داوطلب م  گمارده م
ایکننبد و بعبد از آزمببایش، در مخببازن توزیببع انها با مسئولیت خودشان برنامه را از کد منبع کامپایل م  آ
انها بایستی مطمئن شوند که برنامه بدرستی کار میکند؛ در نتیجه با هرگببونه مشببکلی در ایدهند. آ  قرار م
اهای با فرمت قاببل قبببول از کبد-منببب ِع ایآیند و در نهایت بست  آزمایش مواجه شوند در صدد حل آن بر م
ایکنند که برای ماشین قابل خواندن باشد. این بسته شامل برنببامه قابببل اجببرا ببه  کامپایل شده، ایجاد م
انهببا بسببته را نصببب امافببزار مببدیر بسببته بببا تببوجه بببه آ ایهایی کببه نر الهای پیکربندی و راهنمای  اعلوه فای
اهی اهها تببا زمببانی کببه ضببرورتی نباشببد، شببامل هیببچ داد ب ًل ایببن بسببت ایشود. توجه کنید کببه معمببو ایکند م  م
ایشببوند و بببه اههای دیگببر فراهببم و آمبباده م اههببا توسببط بسببت اهای ناپویایی نیستند؛ چرا کبه کتابخان  کتابخان
اهای نیبباز بببه بسببته ایشوند. مدیر بسببته شببما اگببر بسببت ااههای مشترک در سیستم شناخته م  اعنوان کتابخان
ایکند (ماننببد کتابخببانه  دیگری قبل از نصب داشته باشد بصورت خودکار آن را تشخیص داده و نصب م
ِط مببورد نیبباز بببرای اههای مرتببب اهای و بسببت اههببای کتابخببان ب ًل اشاره شد، داد  مشترک). زیرا همانگونه که قب
اپاستریم مشخص شببده و ایببن اطلاعببات در ببسببته قببرار دارد. راهنماهببا حبباوی جزئیبباتی امافزار، در آ  نر
 بسیار دقیق هستند و حتی شماره نسخه برنامه یا کبتابخانه خاصی که برای کارکرد درسببت برنببامه مببورد
ایشود که به آن مخزن ایشود. بسته پایانی بر روی یک میزبان فایل خاص آپلود م  ۴نیاز است را شامل م

ایگویند. امافزاری م نر

امافزاری که شما نیاز داریبد در جایی قابل دسترس برای دانلببود و نصببب  با استفاده از این رو ش، نر
ایگیرد. این مخزن، اصیل و به قولی پدر و مادر دار است؛ چرا کبه با یببک گببواهی امضببا شببده کببه  قرار م
ایدانید که هر بسته منحصببر بببه فببرد  مدیر بسته شما آن را چک خواهد کرد همراه است. شما همچنین م

ایجی ایپ ایکنید امن است چرا کبه با کبلید ج   امضببا شببده کببه مببدیر بسببته شببما هببم آن را۵که شما نصب م

۱nVidia

۲ATI

۳Maintenance

۴Repo یا Repository

۵GPG

امافزاری۵۳ مدیریت نر



 چک می کند تا مطمئن شود بسته درست را دانلود کرده است. این دقیق ًا مانند همببان کاریبسببت کببه مببا
 برای بررسی صحت دریبافت فایل ایزوی دانلود شده انجام دادیم. توجه کنید که همببه ایببن کارهببا چگببونه
اینوشید؛ شاید اهاید و یک نوشابه ترجیح ًا الکلی (غیرالکلی! م.) م ایشود... شما نشست  برای شما انجام م

اسچت امافزاری که شبما انتخبباب۶در حال چت در کانال لینوکس مینت با ایک   هم باشید؛ مدیر بسته، نر
ان را در جای ایخواند و تمام پیش نیازهای آ امافزار را م ایکند، راهنمای داخل بسته نر اهاید را دانلود م  کرد
ایکند)، ایکند، توجه کنید که جایی برای خطاهای انسانی وجود ندارد (مدیر بسته اشتباه نم  خود نصب م
اهدارنده کار کند پس باید برای شما هبم کببار کنببد بببه خبباطر اینکببه مببدیر  اگبر بسته در کامپیوتر شخص نگ

اهدارنده انجام داده است. ایدهد که در سیستم جناب نگ بسته دقیق ًا همان کاری را انجام م

امافزار شما را ایشود مدیر بسته به صورت خودکار نسخه نر اهروزرسانی ارائه م اهای ب  وقتی برای برنام
اتهببایی کبه بببرای ایکنببد و تمبام اعملیا اهای کبه در حبال حاضببر در مخببازن وجبود دارد مقایسببه م  با نسبخ
ایدهببد؛ اهروزرسانی برنامه بدون صدمه زدن و ایجاد ناپایداری لزم است را به صورت خودکببار انجببام م  ب

اهای با نسخه    در مخزن شما وجود داشته باشد و شماره نسخه برنامه نصب شببده۲/۴بنابر این اگبر برنام
ایکند و سپس بببه شببما پیشببنهاد۲/۳بر روی سیستم شما    باشد، مدیر بسته دو شماره را با هم مقایسه م

اشنیازهببا و تغییببرات را ایدهد که آخرین نسخه را نصب کنید. لزم به ذکر است که مدیر بسته تمببام پی  م
ایگیرد تا مشکلی برای سیستم پیش نیاید. در نظر م

به نظر شما خوب نبود؟ بهتر هم خواهد شد!

اهانببداز بببرای ارها خیر. شاید شما بخواهید که یببک را ایکنند ولی کامپیوت انها گباهی سهو ًا خطا م  انسا
ایکنید و سیستم اهانداز دیگری را نصب م اهاید نصب کنید ولی به اشتباه را اتافزاری که خریداری نمود  سخ
اهایم؛ تنها ممکن است که شما ایشود؛ ولی ما همه چیز را از پیش آماده و آزمایش کرد  با اختلل مواجه م
اهدهنده از بسته حذف شده باشد. احدید توسع  با یک باگب مواجه شوید و یا ویژگی دلخواه شما بنا به صل
اهانداز را به صورت دسببتی نصبب کنیبد ببا قبدرت و امنیبت در مبدیریت  اینکه شما بخواهید خود یک را
ایکنببد و بببه شببما قببابلیت برگشببت نصببب بببه  بسته در تناقض است. مدیر بسته شما همه چیز را ثبببت م
اتهای ایدهد که حذف یک بسته بر سایر قسم ایدهد. این کار این اطمینان را به ما م  صورت پاکبیزه را م
ایتوانید به مدیر بسته بفهمانید که بسته خاصی را بنببا  سیستم اثر مخرب نخواهد داشت. شما همچنین م
اهروزرسانی نکند. تمام این مراحببل بببا ایهای خاص یک نسخه) ب  به دلیلی (مانند پایداری بال و یا ویژگ
ایشود چرا کبه شما یک اعضو از جامعه بزرگ لینوکس هستید و با توجه بببه  دقت بسیار ببالیی بازبینی م
ایکنیببد اگببر شبما بببا مشببکل مببواجه شبوید قطعبب ًا بقیببه نیببز بببا  اینکه همه از مخببازن یکسببانی اسببتفاده م
 مشکلت مشابهی مواجه شده و جنجال بزرگی بر پا خواهد شد. به همین دلیببل اسببت کببه مشببکلت در

۶XChat

امافزاری۵۴ مدیریت نر



ایکنببد اهدهنده کببد-منبببع برنببامه را منتشببر م اهای کببه توسببع ایشببوند. از لحظ  لینببوکس بببه سببراعت حببل م
ایگیرد تا از اعملکبرد صببحیح و امببن آن اطمینببان انهای لینوکسی شکل م اثهایی پیرامون آن در انجم  بح

حاصل شود.

بگذاریبد یک نگاه دیگر به لیست مشکلت بکنیم و ببینیم چه چیزهایی را حل کردیم:

امافزاری تست شده با سیسببتم خودمببان را پیببدا کبنیببم و از•  سخت و شاید غیرممکن باشد که نر
صحت اعملکرد ش اطمینان حاصل کنیم.

اهدارنببده بسببته بببر روی◦ اههببای موجببود در مخببازن توسببط نگ ایدانیببم کببه برنام  اکبنببون م
امافزار ببعد از نصب ایکند که نر اهاند و این تضمین م اماعامل مشابهی آزمایش شد  سیست
ا ششببان را اهها تمببام تل اهدارهای بست  به درستی برای شما کبار خواهد کرد. همچنین نگ
ایکنند تا همه موارد و احتمالت را بررسی کنند؛ چرا کبه اگببر مببوردی وجببود داشببته  م

رُپر خواهد شد! الشان به سراعت  باشد صندوق ورودی ایمی

ایکنیببد بببا• اهای که نصب م  شاید غیر ممکن یا حداقل بسیار سخت باشد که مطمئن شوید برنام
اههای نصب شده بر روی سیستم تداخلی ندارد و کارکرد سیستم را با مشکل مبواجه  سایر برنام

ایکند. نم

ایبندد تا اطمینان حاصل کند که بسببته مببورد◦  نگهدار ببسته بیشترین دقت خود را به کار م
ایشود، تداخل نداشته باشبد. اعکنندگان دیگر ایجاد م اههایی که توسط توزی  نظر، با بقیه بست
اهها را بببر روی سیسببتم خببود نببدارد (بببرای آزمببایش از یببک اه همببه بسببت  البته آخرین نسخ
الکبرد آن ایکنببد تببا بسببته را بببا اسببتانداردها مطببابقت داده و از اعم  سیستم پاکب استفاده م
 اطمینان حاصل کند) ولی اگبر یببک نفببر از اجتمبباع مشببکلی پیببدا کبنببد بلفاصببله بببه تیببم

ایدهند تا مشکل حل شود  . تا زمانی که شببما۱نگهدارنده بسته برای رفع مشکل گزار ش م
اهها مشبباهده نکنیببد؛ چببرا کببه۲یک آزماینده اچگاه اینچنین تداخلی در ببست   نباشید شاید هی

ایشود. این مشکلت در مخازن آزمایشی حل شده و سپس بسته به مخزن اصلی وارد م

امافزار ببه صورت اعمد یببا• اهدهنده نر  سخت و شاید غیر ممکن باشد که مطمئن باشید یک توسع

اچگاه با موارد اینچنینی که نیبباز بببه۱ ایگیرند و شما تقریب ًا هی اهها ابتدا در مخازن آزمایشی قرار م  لزم به ذکر است که بست
ایکنیببد. بببه افببرادی کببه  گزار ش داشته باشد روبرو نخواهید شد؛ چرا کبه شما از مخازن رسمی و آزمایش شده اسببتفاده م

ایدهند آزماینده ( ایگویند. م.Beta testerمخازن آزمایشی را مورد استفاده قرار م ) م
۲Beta tester

امافزاری۵۵ مدیریت نر



ایزند .۱غیر اعمد به سیستم شما صدمه نم

انهببایی را کببه از اعملکببرد◦ ایکنببد و تنهببا آ اهدارنببده بسببته بببه خببوبی برنببامه را بررسببی م  نگ
ایکند. امافزاری م صحیحشان مطمئن است  وارد مخازن نر

اهای که در حبال دریببافت آن هسببتید مشببکلی بببرای شببما•  حتی شما اگبر مطمئن باشید که برنام
ایتوانید مطمئببن باشببید کببه اهدهنده آن اطمینان کامل داریبد، باز هم نم ایکند و به توسع  ایجاد نم

به آن یک بدافزار نچسبیده و برنامه، آلوده به یک برنامه مخرب دیگر نشده باشد.

اهها در نهادهایی که صاحب خدمتگزار هستند (شببامل◦  به اعلوه موارد امنیتی معمول، بست
ایشبوند، همچنیببن  نهادهبای مطمئببن و تحقیقباتی و یببا کبمپبانی هبای ببزرگ) نگهبداری م
اهاند و اگببر مبوردی ایجی امن شبد ادهای جی پ ایها و کلی اهها توسط گواه  مخازن و خود بست
 مشکوک دیده شود مدیر بسته در مورد آن به شما گبزار ش خواهد داد. نویسنده این کتبباب

در طول ده سال استفاده از لینوکس حتی یک مورد خطا هم مشاهده نکرده است.

بسیار سخت است که تمام آثار یبک برنامه نصب شده را حذف کنیم.•

ایکنببد ببه◦ ایکنببد ثبببت م اربسته همه چیز را دربباره کارهایی کببه م  با توجه به اینکه برنامه مدی
 راحتی قادر است تمام مراحلی را کبه طی کرده، بازگردد و شما را دقیقب ًا ببه زمبان قببل از
ایدهببد کببه حببذف یببک بسببته بببر  نصب بسته بازگرداند؛ همچنین به شما این اطمینان را م

اهای اثر مخرب نخواهد داشت. روی اعملکرد صحیح هیچ برنام

اههای ناپویا بزرگ و بدقواره هستند.• بست

اههای ناپویا را دانلببود◦ ایکنید تنها زمانی کتابخان  به خاطر اینکه شما از مدیربسته استفاده م
ایکنید که جایگزین اشتراکبی وجود نداشته باشد. اگببر شبما ببرای نصببب یبک برنببامه ببه  م
اهای  اشتراکبی جدیدی نیاز داشته باشببید، مببدیر بسببته شببما ایببن مببورد را اههای کتابخان  داد
ایکنببد. شببما تنهببا لزم اسببت یببک انها را برای شما به صورت خودکار نصب م ایداند و آ  م
اههببایی کببه  کتابخانه اشتراکبی را یک بار دانلود کنید؛ چرا کبه این کتابخانه برای  همه برنام
اهای را حببذف ایشود. در انتها اگبر شما بخواهید بسببت  به آن نیاز دارند به اشتراکب گذاشته م
اهای را نیبز حبذف  کنید که نیبباز بببه کتابخببانه اشبتراکبی دارد مبدیر بسببته آن فایببل کتابخببان
ایکند، اما اگبر شما تصمیم به نگهداری آن بگیرید (شاید به این خاطر کببه شببما در آینببده  م

ایتوانید به مدیربسته بگویید که آن را حذف نکند .۲به آن نیاز خواهید داشت) م

ایگیرد. م.۱ امافزارهای کد بسته که قابلیت خواندن محتویات برنامه را از هر کسی م اهخصوص در نر ب
آ ٔاه اشتراکبی مورد نیاز برنامه دیگری نیز باشد مدیر بسببته بببه صببورت خودکببار از حببذف آن۲  لزم به ذکر است اگبر کتابخان
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اهام!• هنوز متقااعد نشد

انهببا◦ اهها داریببد در داخببل انجم  خوب! اگبر شما مشببکل یببا سببوالی در مببورد مببدیریت بسببت
اعهای گنو/لینوکس متکببی اهها در توزی  مطرح کنید یا از افراد با تجربه تر بپرسید. متد بست

بر اطمینان است در نتیجه اگبر مشکلی هست ما آماده شنیدنیم.

 حرف آخر. شاید به شما اینگونه القا شود که لینوکس هنوز جا برای کببار کببردن دارد و یببا اینکببه بببه
اههای لینوکس ناپایدار است و این که مو ش آزمایشگاهی آن هسببتید. ولببی لزم اسببت  شما بگویند برنام
 بدانید که لینوکس جا برای کار دارد ولی این به این معنا نیست که هنوز مناسب بببرای اسببتفاده نیسببت
الهای دنیببا بببرای اماعام ایشود بر خلف دیگر سیسببت اچگاه تمام نم  بلکه این به این معناست که لینوکس هی
اماعامل  لینوکس پایانی نیست. از کارهای هنری موجود بر روی دسکتاپ شما تا خود هسته اصلی سیست
اهروز بودن و هماهنگ بببودن بببا اسها به سختی بر روی ب ایکند. برنامه نوی  همیشه به نحوی توسعه پیدا م
ایکننببد و ببباز ایببن بببه آن معنببا نیسببت کببه امافزاری موجود کار م اتافزاری و نر ایهای سخ  آخرین تکنولوژ
انها هستند پس کیفیت پایینی خواهد داشت. بلکه به اعنوان ببر روی آ اسها در حال کار   چون برنامه نوی
ببببالغ اهای به طول نزدیک به دو دهه بوده و بسیار  اسمینت، تحت توسع  مثال سیستم پایه در هسته لینوک
ایشود، در حالی که هنوز مشکلت ریبز و درشت  و پایدار است. در لینوکس زمانی که یک برنامه تولید م
ایدهیببد؛ بلکببه شببما آن چیببزی را اسببتفاده  دارد، شما به اعنوان یک آزماینده آن را مورد اسببتفاده قببرار نم
اههای مختلف آزمایش شده و پایدار و قابل ااعتماد باشد. شما بببه خببوبی ایکنید که بارها توسط آزمایند  م
ایکنیببد مخببازن تسببتینگ انهببا اسببتفاده م انهببایی کببه شببما از آ ایدانید یک آزماینده نیستید چرا کبه مخز  م
اهها اهاید بایستی به شما بابت پیوستن به گروه آزمایند  نیستند. البته اگبر این مخازن تستینگ را فعال کرد

تبریک بگوییم.

پُاپرا ایرسانیم؛ زمانیکه شما از  ا �ْلپلیر۱با یک مثال این بحث را به پایان م سِا �ْر �ْث۲ یا ر ِیب   در۳ یا گبوگببول 
انها را به صورت آماده در مخببازن اهها آ اهدارند اهاید که نگ اههایی را نصب کرد ایکنید بست  لینوکس استفاده م
اسمینت اههببا را بببر روی مخببازن لینببوک اههای اصببلی، ایببن برنام اهدهند اهاند. توسع  در دسترس شما قرار داد
اپاسببتریم از طببرف ایببن اههببای آ ایدهنببد. البتببه برنام اهها این کببار را انجببام م اهدارند ایدهند بلکه نگ  قرار نم
ایشود ولی پس از اینکه به صورت بسببته آمبباده نصببب و تسببت شببده در آمدنببد در اهها ارائه م اهدهند  توسع
اههببای ایگیرد؛ به اعبارت دیگر شما نیازی بببه مببرور وب ببرای بببه دسببت آوردن برنام  دسترس شما قرار م
اسمینت و اوبونتو آمبباده شببده امهای لینوک  مختلف جهت نصب نداریبد بلکه همه چیز برای شما توسط تی

ایافتد. ایکند و برنامه دوم به خاطر اعدم وجود آن از کار نم جلوگیری م
۱Opera

۲Real Player

۳Google Earth
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انهاست. ایدهید انتخاب آ است و تنها کباری که شما انجام م

اهروزرسبان ایکنبد.۱لینوکس مینت به صورت خودکار توسط اببزاری ببه اسبم مبدیر ب اهروز م   خبود را ب
امافزارهای نصب شده بببر اماعامل است بلکه تمام نر  البته این به روز رسانی نه تنها شامل خو ِد پایه سیست

 را نیز به خوبی به روز میکند.۲روی ماشین

خیلی ساده است.

اسمینت نصببب نیسببتند اشفببرض بببر روی لینببوک اههببای محبببوب کببه بببه صببورت پی  بعضببی از برنام
پُاپرا، اسکایپ ، گوگل ارث، و ریبل پلیر.۴، ادوبی ریبدر۳اعبارتند از 

ممافزارها ۵مدیر نر

امافزارهاسببت کببه بببر پببایه امافزارهببا در لینببوکس، اسببتفاده از مببدیر نر انترین راه بببرای نصببب نر  آسببا
اشتر در موردشان صحبت کردیم بنا شده است. ایببن سیسببتم کببار را بببرای درک اهها کبه پی  تکنولوژی بست
اهها (بایببد اههببا طببرف هسببتید نببه نصببب بسببت ایکنببد و از طرفببی شببما بببا نصببب برنام اتتببر م  چیزهببا راح
ایکنبد؛ ببا همبان اسزمینبه خبود اسببتفاده م پب اهها در   خاطرنشان کنیبم کبه ایبن برنبامه نیبز از سیسبتم بسبت

اهها دارند). اتهایی که بست مزی

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

اسمینت کاو ش کنیببد. امافزارهای در دسترس برای لینوک ببین نر ایدهد در   این برنامه به شما امکان م
امافببزار، ایهای موجود باشد و یا با جستجوی کلمببات کلیببدی نر اهبند ایتواند با استفاده از دست  این مرور م

اهاند مورد استفاده قرار گیرد. انها داد ترتیب محبوبیت و امتیازی که کارببران به آ

منو

ایگردید لزم نیست که چیزی را اجرا کبنید بلکه کافیسببت ایدانید که به دنبال چه چیزی م  اگبر شما م
انجا نصبش کنید. اسم برنامه را در فیلد جستجوی منو بنویسید و مستقیم از هما

۱Update Manager

۲Machine.اهاید ، دستگاه. منظور رایانه و یا هر دستگاهی که بر روی آن گنو/لینوکس خود را نصب کرد
۳Skype

۴Adobe Reader

۵Software Manager
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ایپی افت ایا »۱به اعنوان مثال برای نصب بسته «ج

  را بزنید یا بر روی دکمه منو در گوشببه۲برای باز کردن منو کلیدهای ترکیبی کنترل و سوپر_ال•
پایین-چپ کلیک کنید.

ایپی» را به لتین تایپ کنید.• افت ایا اعبارت «ج

ایپی• افت ایا » انتخاب شود.۳▲کلید بال  را بر روی کیبورد خود فشار دهید تا دکمه «نصب ج

⏎کلید بازگشت  را فشار دهید.•

اهایم!؟ آیا در مورد اعظمت مدیریت بسته چیزی گفت

پَاپت ۴سیناپتیک و 

ایگردید که در پبرتال ایخواهید که بیش از یک برنامه را نصب کنید و یا به دنبال چیزی م  اگبر شما م
امافزارهببا اسمینت دو راه دیگر را برای شما برای نصب نر امافزارها نیست، لینوک امافزاری یا در مدیر نر  نر
 در نظر گرفته است. یکی با رابط گرافیکی به اسم سیناپتیک و دیگببری یببک ابببزار خبط فرمببان ببه اسببم

ْبَاپت.

» را آتش کنید.۵منو را باز و «مدیر بسته

اهها ببیببن لیسببت بسببت پُاپببرا» را در آن بنویسببید. سببپس در   بر روی دکمه «جستجو» کلیببک کنیببد و «
پُاپرا  » پیببدا کبنیببد. تیببک جعبببه را بزنیبد و گزینببه «بببرای نصببب۶بگردید و چیزی مطابق با «مرورگر وب 

» کلیک کنید.۸» را انتخاب کنید سپس بر روی «انجام۷مارک شود

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

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

۱gftp

۲Ctrl + Super_L

۳Install gftp

۴Synaptic و APT

۵Package Management؛ برنامه سیناپتیک
۶Opera Web Browser

۷Mark For Installation

۸Apply
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apt install opera

پَاپخخت در نکته: مهاید. سخخیناپتیک از  پَاپخخت بسخخت   یمطمئن شوید که سیناپتیک را قبل از اسخختفاده از 
میتوانند اهمزیمان اجخخرا شخخوند. اهمیخخن یموضخخوع میکند در نتیجه این دو نم مسزیمینه خود استفاده یم  پ

ممافزاراها اهم صادق است. برای یمدیر نر

ْبَاپت بسیار ساده و راحت است ولی رابببط گرافیکببی نببدارد. مشببکلی ایکنید   همانگونه که مشاهده م
اهای ببا راببط گرافیکبی اهاید شباید ترجیبح بدهیبد کبه از برنبام  نیست! اگبر شما تازه به دنیای لینوکس آمد
الهای گرافیکببی (در اینجببا سبیناپتیک) وجبود دارد) ا(و دقیق ًا به همین دلیل است که معاد  استفاده کنید 
ایدهید و درخواهید یببافت کببه  اما اندکی زمان که بگذرد شما به تأثیرگذار و سریع بودن ابزارها اهمیت م
اهتر از ایببن اعتر اسببت و آن را ترجیببح خواهیببد داد. سبباد ْبَاپببت بسببیار سببری پُاپرا با  ب ًل تایپ دستور نصب   مث

ایتواند باشد. نم

ْبَاپببت شببما ْبَاپت وجود دارد. با سیناپتیک و  امافزارها و سیناپتیک/  یک تفاوت دیگر هم بین مدیر نر
اهای بود و فقببط از یببک بسببته تشببکیل شببده پُاپرا ابزار ببسیار ساد اهها سر و کار داریبد. در مثال ما   با بست

پُاپرا بود اما همیشه اینگونه نیست و برخی اوقات شما بایستی اسم بسببته را بدانیببد  .۱بود که اسم آن هم 
اهای را نصبب ایآید که شما برای نصبب یبک اببزار خباص بایسبتی بسبت اهتر گاهی پیش م  در حالت پیچید

کنید که آن بسته شامل ابزار مورد نظر شماست.

اههببا» را بببا انتخبباب  سافتور منیجر در این مورد متفاوت است؛ چرا کبه به شما امکان نصب «برنام
ایدهد اهها م ْبَاپت هببم بببه۲خودکار و درست بست اهها) که سیناپتیک و   ؛ نه فقط از مخازن (پایگاه داده بست

انها دسترسی دارند، بلکه از جاهای دیگر اینترنت نیز این امکان فراهم است. آ

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

ْبَاپت و سیناپتیک اعادت نداریبد.• به خاطر اینکه به 

ْبَاپبت شبما بایسببتی نبام بسبته را۱ امافزار یبکی نیست و برای کبار بببا سببیناپتیک و  اهای از مواقع نام بسته با نام نر  در پبار
بدانید. م.

امافزارها یا ۲ امافزارهبا ببرای شبما بسبتهSoftware Managerدر مدیر نر ایکنید و مبدیر نر   شما اسم برنامه را پیدا م
ایکند. مربوط به آن را پیدا م
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انهبا• اههببایی کبه از طریببق بقیبه ابزارهبا ببه آ ایتوانیبد برنام  به ایبن خباطر کبه شبما در حقیقبت م
دسترسی نداریبد را نصب کنید.

مهها حذف برنام

از طریق منو

اسمینت بسیار ساده است. به راحتی برنامه مورد نظر را در منو انتخاب  حذف یک برنامه در لینوک
» را بزنید.۱و بر روی آن راست کلیک کنید؛ سپس گزینه «حذف برنامه

اشنیازهای آن را پیدا خواهد کرد. سپس ببر روی «حبذف  » کلیبک کنیبد تبا۲منو بسته مربوطه و پی
برنامه حذف شود.

پَاپت با استفاده از 

ْبَاپت اسبت. دوببباره مبا درببباره یببک اببزار خبط فرمببانی  راه دیگر برای حذف یک برنامه استفاده از 
ایکنیم ولی خودتان ببینید که چقدر ساده است: صحبت م

ترمینالی باز کنید و دستور زیر را در آن تایپ کنید:

apt remove opera

پَاپخخت در نکته: مهاید. سخخیناپتیک از  پَاپخخت بسخخت   یمطمئن شوید که سیناپتیک را قبل از اسخختفاده از 
میتوانند اهمزیمان اجخخرا شخخوند. اهمیخخن یموضخخوع میکند در نتیجه این دو نم مسزیمینه خود استفاده یم  پ

ممافزاراها اهم صادق است. برای یمدیر نر

پُاپرا انجام داد. و تمام شد. یک دستور کوچک همه کارها را برای حذف برنامه 

۱Uninstall

۲Remove

امافزاری۶۱ مدیریت نر



توسط سیناپتیک

اهها استفاده کنید. لینوکس این است، به شببما ایتوانید از سیناپتیک برای حذف بست  شما همچنین م
ایکند. ایپسندید انتخاب کنید و چیزی را به شما تحمیل نم ایدهد آن چیزی را کبه م اجازه م

منو را باز کنید و «مدیر بسته» را انتخاب کنید.

اهها «مرورگببر وب  بر روی دکمه جستجو کلیک کنید و به دنبال اپرا بگردید. سببپس در لیسببت بسببت
» کلیک کنید.۲» را بزنید و سپس بر روی «انجام۱پُاپرا» را بیابید و تیک جعبه «مارک برای حذف

مهها مهروزرسانی سیستم و برنام ب
اهای کببه بببر روی سیسببتم شببما نصببب شببده اسببت ارائببه شببود، شببما  اگبر نسببخه جدیببدی از هببر بسببت
اهروزرسببانی، یببک ارتقبباء امنیببتی بببرای برخبی از ایتوانید آن بسته را ارتقاء دهیببد. ممکببن اسببت ایببن ب  م
اهسازی مربوط به یک کتابخانه خاص و یا حتی شاید یک نسخه جدید اماعامل، یا یک بهین  اجزای سیست
ایتوانببد توسببط تعببدادی از اهها ساخته شده و هر جزء آن م ب ًل سیستم شما از بست  از فایرفاکبس باشد. اصو
اههای قببدیمی اههای فعلببی جببای خببود را بببا بسببت اهها به روز شود. این بدان معنیسببت کببه بسببت  همان بست

ایکنند. تعویض م

ایشود. انها پیشنهاد و توصیه م انکار وجود دارد ولی یکی از آ اههای زیادی برای ای را

ایتوانید با یک دستور ساده اهها استفاده کنیبد؛ امبا مبا ببه۳شما م اهروزرسانی همه بست ْبَاپت برای ب   از 
اچگونه انتخابی در مورد اینکببه کببدام ایکنیم این کار را نکنید. دلیلش این است که شما هی  شدت توصیه م

اهروزر خواهند شد. ایها ااعمال شود نداریبد و همه با هم ب اهروزرسان ب

اهروزرسانی امن است ولی بعضی نه. به اعنوان مثال اگببر هسبته اتهای سیستم برای ب  برخی از قسم
اتافزارهای شماسببت) را بببه روز کنیببد شبباید  سیسببتم (قسببمتی کببه یکببی از وظببایفش بازشناسببایی سببخ
ببیفتببد و شبباید برخبی از  پشتیبانی از کارت صببوت خببود را از دسببت بدهیببد و یببا وایرلببس شببما از کببار 

ایباکبس اهها با مشکل مواجه شود (مانند و ام ِور۴برنام ایا اهاند.۵ یا و ) که به سختی به هسته پیوند خورد

۱Mark for Removal

۲Apply

۳apt upgrade

۴Virtualbox

۵VMWare

امافزاری۶۲ مدیریت نر



مهروزرسان ۶استفاده از مدیر ب

اهروزرسببان همببراه اسببت کببه اطلاعببات بیشببتری در مببورد اسمینت بببا ابببزاری بببه اسببم مبدیر ب  لینببوک
اهروزرسانی، دریبابید که یک ایدهد قبل از ااعمال تغییرات و انجام ب ایها به شما داده و اجازه م اهروزرسان  ب
ایتواند برای شما امن باشد. آیکن این ابزار شبیه به یک سبپر و در گوشبه -پببایین- اهروزرسانی چقدر م ب

راست صفحه شما نمایان است.

اهروز اسببت یببا ایگوید که سیستم شببما ب  اگبر شما نشانگر ماوس خود را بالی آن قرار دهید به شما م
ایباشد. اهروزرسانی برای آن در دسترس م اینکه چه میزان ب

ایهای اهروزرسببان اهروزرسببان ببباز شببده و بببه شببما ب  اگبر شما بر روی آیکن قفببل کلیببک کنیببد، مببدیر ب
اهروزرسانی هببر ایدهد. این برنامه رابط بسیار ساده و راحتی برای استفاده دارد. برای ب  موجود را نشان م

۶Update Manager

امافزاری۶۳ مدیریت نر



اهدهنده از تغییراتی که بر این نسخه ااعمال کرده ایتوانید اطلاعات، تغییرات (فایلی که توسع  بسته شما م
اسمینت بببه آن  در آن نوشته است) و در آخر اگبر لزم باشببد اطلاعببات اضببافی و هشببدارهایی کببه لینببوک
ایتوانید ببینید که کدام نسببخه بببر روی کببامپیوتر شببما نصببب ایکند را بخوانید. شما همچنین م  پیوست م
ایتوانید سببطح پایببداری مربببوط اهروزرسانی در دسترس است. در نهایت شما م  شده و کدام نسخه برای ب
ادهببا و یببا رفببع مشببکلت امنیببتی را همببراه خبود اهروزرسان بهبو اهروزرسان را ببینید. هر بسته ب  به بسته ب
اگبهای جدیدی همبراه خبود نداشبته باشبد.  دارد و اما این بدان معنی نیست که خالی از خطر است و با
ایدهبد کبه ایبن اسمینت ببه بسبته الصباق شبده و بببه شبما نشبان م  سطح پایداری هر بسته توسبط لینبوک

اهروزرسانی چقدر ببرای شما امن است. ب

اهروزرسببان را بببر اسبباس سببطح امنیببت، اههای ب انها بسببت ایتوانید با کبلیک بر روی سببتو  البته شما م
اههببای «پبباکب کببردن ایتوانیببد بببا اسببتفاده از دکم  » و۱وضعیت، نام بسته و یا نسخه مرتببب کنیببد. شببما م

ایها را انتخاب کنید و همه را از انتخاب خارج کنید.۲«انتخاب همه اهروزرسان » همه ب

ایهای سطح اهروزرسان انها را ااعمببال کنیببد.۲۴ و سطح۱۳ب ب ًل بدون خطرند و شما باید همیشه آ   کام
ایهای سطح اهروزرسان انها را بگیریببد کببه در۳۵ب ایکنیم که شما زمانی آ   بایسی امن باشند اما ما توصیه م

اتهای سطح انها باشید. اگبر در آپدی   با مشکلی مواجه شدید، به تیم توسعه مینت گببزار ش دهیببد؛۳پی آ
ایگیرند که آن را به یک سطح انها تصمیم م   تنزیل درجه بدهند تا بقیببه را از ااعمببال۵۷ یا سطح۴۶بعد آ

اهروزرسانی منع کنند. این ب

۱Clear

۲Select All

۳Level 1

۴Level 2

۵Level 3

۶Level 4

۷Level 5
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اشفببرض مببدیر  اگبر شما بر روی «ترجیحات» کلیک کنید، باید صفحه بال را ببینیببد. بببه صبورت پی
ایهای سطح اهروزرسان اهروزرسان در مورد ب ایتوانید سطوح ۳و۲،۱ب ایدهد. همچنین شما م   و۴ گزار ش م

ایهای بیشتری را در لیست ظاهر خواهد کببرد. اگببر۱ را برای خود «نمایان۵ اهروزرسان بب انکار   » کنید که ای
ایهای سببطوح  اهروزرسببان ایتوانیببد ب ای کنیببد۲ را بببه صببورت امن۵ و ۴شما بخواهید حببتی م اتگببذار   اعلم

ببرنببامه ایشود کببه تمببام سببطوح بببه صببورت خودکببار در  ایشود). این کار ببااعث م ب ًل توصیه نم  (هرچند اص
اهروزرسانی انتخاب شوند. اهروزرسان برای ب ب

ایآورد. بنببابراین زمببانی کببه بببه شببما ایهای امببن را بببه حسبباب م اهروزرسببان اهروزرسببان تنهببا ب  مببدیر ب
ایگوید که سیستم شما به روز است به این معنیست که آپدیتی مربوط به سببطوحی کببه شببما بببه اعنببوان  م

اهاید وجود ندارد. امن تعیین کرد

  را ببه اعنببوان «امببن»۲ و ۱به اعنوان مثال اگبر شبما تمببام سببطوح را نمایببان کنیببد و تنهببا سبطوح 
اهروزرسببان شبباید بببه شببما ایهای زیادی را در لیست خواهید دید ولببی مببدیر ب اهروزرسان  تعیین کنید شما ب

ایهای سطح اهروزرسان اهروز است؛ چرا کبه تمام ب  ااعمال شده است.۲ و سطح۱بگوید که سیستم شما ب

اهروزرسان هر چند وقت یک۳سربرگ «نوسازی خودکار ایدهد تا دریبابید که مدیر ب  » به شما اجازه م
ایکند. ایها م اهروزرسان بار اقدام به بررسی ب

اهروزرسانی ایها۴سربرگ «متد ب اهروزرسببان اهروزرسان چگونه ب ایدهد تا ببینید مدیر ب  » به شما اجازه م

۱Visible

۲safe

۳Auto Refresh

۴Update Method

امافزاری۶۵ مدیریت نر



ایکند. را بررسی م

اهروزرسبان قببل از بررسبی ببرای اتصبال اینببترنت۱«تأخیر بال آمدن  » مقبدار زمانیسبت کبه مبدیر ب
ایدهد تا زمانی که سیستم شما روشن شد یببک ایماند. این تأخیر به مدیر شبکه این فرصت را م  منتظر م

اتصال به اینترنت را فراهم کند.

اهروزرسبان جهبت بررسبی ایتوانید مشخص کنید که کبدام نبام دامیبن توسبط مبدیر ب  شما همچنین م
ایها بببه ایببن اهروزرسببان اهروزرسببان قبببل از جسببتجوی ب  اتصال اینترنت مورد استفاده قرار ببگیببرد. مببدیر ب

ایزند.۲دامین پنیگ  م

اهها اهروزرسببان۳گزینببه «شببامل ارتقبباء-کلببی بسببت ایدهببد کببه تعییببن کنیببد مببدیر ب  » بببه شببما اجببازه م
اشنیازهای جدید را نصب کند یا خیر. به اعنوان مثال اگبر بسته آ نسخه    بر روی سیستم شما نصب۱پی

اشنیاز جدید در ببسته ب کببه بببر روی۲ در دسترس باشد اما نسخه ۲شده باشد و بسته آ نسخه    یک پی
سیستم شما نصب نیست داشته باشید... چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اکباکبس ایها نمایببان نخواهببد۲ را نزده باشببید، نسببخه ۴اگبر شما تیک این چ اهروزرسببان   در لیسببت ب
اکباکبس را زده باشید نسخه    نمایببان خواهبد شبد و بسببته ب بببه اعنببوان۲شد. اما اگبر شما تیک این چ

ایشود.  اشنیاز نصب م یک پی

اهای را اهای را نصب یببا بسببت ایتواند بست  در مورد این گزینه مراقب باشید، زیرا بدون اجازه از شما م
حذف کند.

افنظر شببده اههای صببر اههایی۵در سببربرگ «بسببت ایتوانیببد مشببخص کنیببد کببه چببه بسببت  »شببما م
ایشود ارهای «?» و «*» نیز پشتیبانی م کبت ایهای جدید را دریبافت نکنند. کارا اهروزرسان .۶ب

ایدهد.۷سربرگ «پروکسی » به شما امکان تنظیم پروکسی را م

۱Startup delay

۲Ping.تکنیکی برای اطمینان از اتصال به شبکه 
۳Include dist-upgrade packages

۴Checkboxایکنیببد. زمببانی کببه آن را انتخبباب   مربع کوچکیست که شما بببا انتخبباب آن گزینببه مببورد نظببر را فعببال م
ایکند. م. ایکنید اعلمت تیک یا یک ضربدر یبا هر چیز دیگری این مربع را به نشان انتخاب شدن پر م م

۵Ignored packages

ایدهببد.ببه اعنبوان مثببال بببا انتخبباب ۶ اههای مختلف به برنامه انعطاف بیشتری م  *abcاین کاراکبترها برای انتخاب بست

ایشوند. م. اهاند نادیده گرفته م اههایی که با این سه حرف شروع شد تمام بست
۷Proxy
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اهروزرسان در سینی سیستم ایدهد که آیکن مدیر ب  را تغییر دهید.۱آخرین سربرگ به شما اجازه م

اهها نوسبازی اهروزرسببان بببا خطبایی مبواجه شبدید (بببه اعنبوان مثببال لیسبت بسبت  اگبر شما در مدیر ب
ا شها ایتوانید گزار ایشود) م   را بببرای کسببب اطلاعببات بیشببتر بررسببی کنیببد.بببر روی آیکببن برنببامه در۲نم

اهای شبیه به صببفحه زیببر نمایببان۳سینی سیستم راست کلیک کنید و «اطلاعات  » را انتخاب کنید. صفح
خواهد شد.

اهروزرسببان را مشبباهده کنیببد و ایتوانید آیدی در حال پرداز ش مربوط به مدیر ب  در این صفحه شما م
ازهای ریبشه کبارببر۴همچنین ببینید که با مجو   در حال اجراست یا خیر. همچنین از ایببن صببفحه شببما۵ یا 

ا شها را مشاهده کنید. ایتوانید فایل گزار م

ایها را زمببانی کبه ببر روی سیسببتم شبما ااعمببال شببدند از طریببق اهروزرسببان ایتوانید ب  شما همچنین م

۱System tray

۲logs

۳Information

۴Rootامهای   . کارببر ریبشه که دسترسی اساسی به تمامی ااعمببال حیبباتی سیسببتم را داراسببت. بببرای انجببام برخبی اقببدا
اهای در ترمینال نیاز به دسترسببی ریبشببه اسبت کبه بببا قبرار دادن اعبببارت    پیبش از دسببتور مبورد نظبر ااعمبالsudoپای

ایشود. م
۵user

امافزاری۶۷ مدیریت نر



ایها اهروزرسان اهاند).۱«نمایش > تاریبخچه ب اهروزرسان ااعمال شد انهایی که توسط مدیر ب » بررسی کنید (آ

۱View > History

امافزاری۶۸ مدیریت نر



فصل پنجم
ترفندها

ایکنیببد؟ آیببا بببرای چسببباندن   یببک متببن یببا۱آیا واقع ًا از حداکبثر امکانات دسکتاپ خود استفاده م
ایکنید؟ آیا شما از یک ویرایشببگر متببن بببرای یاداشببت۳ از کنترل+سی۲فایل بعد از رونوشت   استفاده م

اههببای ایگذاریببد؟ را انتان بببه اشببتراکب م ایتان را با دوسببتا الها ایکنید؟ چگونه فای  برداری سریع استفاده م
ادترند. در این فصل به شببما  زیادی برای انجام این کارهای ساده وجود دارد که برخی از بعضی دیگر مفی
ایدهیببم تببا از حببداکبثر اسمینت را آمببوز ش م ِم �ْیبب �ْت و دسببکتاپ لینببوک اس،  ایهای لینوک  تعداد کمی از ویژگ

کارایی لزم در دسکتاپ خود بهره ببرید.

رونوشت و چسباندن با ماوس
ایکننببد یببا از منببوی  اکبثر افراد زمانی که بخواهند متن  را رونوشت کنند بر روی آن راست کلیک م

۱Paste

۲Copy

۳Ctrl + C



اهتری۱ویرایشبب اسهببای دیگبر شبما بببا رو ش سبباد اسمینت و اکببثر گنببو/لینوک ایکننببد. در لینببوک   اسببتفاده م
ایتوانید از ماوس خود بهره ببرید. برای رونوشت گرفتن از متن، قسمت مورد نظببر را بببا کبلیببک چببپ  م

بگیرید و برای چسباندن از کلید وسط ماوس استفاده کنید.بسیار ساده است!

 بگذاریبد یک امتحانی بکنیم. برنامه لیبره آفیس رایتر یا یک ویرایشگر متن را باز کنید. چند جمله
 بنویسید. مقداری از متن را توسط کلید چبپ مبباوس انتخباب کنیبد. شباید فکبر کنیبد بهببتر اسبت روی
ایگوییببد خببب از کنببترل+سببی ایبنببدم م  منوی «ویرایش» کلیک و «رونوشت» را انتخاب کنیببد. شببرط م
افهاسببت. شببما بببا انتخبباب متببن آن را اهتر از ایببن حر ایکنم. ایببن کببار در لینببوکس خیلببی سبباد  استفاده م
اهاید. بله در حافظه میانجی ماوس شما متببن ذخیبره شبده اسبت و شبما نیباز نیسبت کباری  رونوشت کرد

انجام دهید.

 اکبنون در جای دیگری از متن با کبلید وسط ماوس کلیک کنید (یببا بببا کبلیببد-چرخبدار اگببر مبباوس
 شما چرخدار است یا کبلید راست و چپ به طور همزان اگبر کلید وسبط نبدارد یبا هبر چیبز دیگبری مگبر
ایکنید متنی که انتخاب کببرده بودیببد در  اینکه ماوس شما یک کلید داشته باشد). همانگونه که مشاهده م

این قسمت جدید چسبید!

الهببا ببه اینکار اعادت کنید سببراعت اعمببل شببما در حیببن رونوشببت گرفتببن و چسببباندن فای  هرچقدر 
ایکند. اسها کبار م ایشود. این تکنیک در ببسیاری از گنو/لینوک بیشتر م

مهای کخخه دسخخکتاپ نکته: میگیرد بخخا حخخافظ   حافظه یمیانجی که توسط یماوس یمورد استفاده قرار یم
میتوانید نچیخزی را بخا یمخاوس خخود میداهد یمتفاو ت است. بنابراین شما یم + ْت یمورد استفاده قرار یم + ْی  ِیم
 کپی کنید و در اهمان لحظه اهم با کنترل + سی یا از یمنوی ویرایش نچیز دیگری را کخخپی کنیخخد.
میتوانیخخد دو اعنصخر یمتفخخاو ت را در آن واحخخد کخخپی کنیخخد و بخخا  با توجه به این خصوصخخیت شخخما یم

مناها را بچسبانید.۲استفاده از کلید وسط یماوس و کنترل + وی  و یا از یمنوی ویرایش آ

۳یادداشت برداری با تامبوی

ایگیریببم، یببک نببوت در ایکنیم. یک آدرس که از کسی پشت تلفن م  ما همه نوت/یادداشت برداری م
ایگیریببد کبه ایآوریببد و در موقعیبتی قبرار م  مورد کارهایی که باید انجام دهیم، چیزی را به یکباره به یاد م

۱Edit

۲Ctrl + V

۳Tomboy
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اتهای ریببز و درشببت  نیاز است یببک یادداشببت کوچببک را بببه سببراعت برداریببد. برخبی از ماهببا یادداشبب
انها را به مانیتور ببچسبببانیم. شبباید پیببش بیایببد کببه  بسیاری را کبنار کامپیوتر خود داریبم و شاید بعضی آ
اههایی مانند لیبببره آفیببس ببرای اینکببار مناسببب نباشببد و تنهببا  خودکار دم دست نباشد و استفاه از برنام
اسمینت بببرای کببارببرانش یببک ابببزار اههببای مناسببب اسببتفاده کننببد. لینببوک  تعببداد کمببی از افببراد از برنام

مخصوص برای این کار در خود جای داده است که اسم آن تامبوی است.

اتها برای شما  تامبوی یک ابزار ببسیار ساده و کارببرپسند است. با کبلیک بر روی آن لیستی از نو
ایتوانید با کبلیک بر روی «ساخت یک نوت جدید ایشود. شما به راحتی م  » اقببدام بببه سبباخت۱نمایان م

یک یادداشت کنید.

ایخواهید۲یک نوت جدید باز خواهد شد. با تغییر تیتر ایدهید و هر چیزی را کبه م   نامش را تغییر م
ایکنیببد توسببط تببامبوی در ایبندیببد. تمببام مببواردی کببه یادداشببت م اینویسببید، سببپس آن را م  داخببل آن م
 دسترس خواهد بود و شما نیازی نداریبد که همه چیز را ذخیره کنید (خامو ش کردن سیستم هببم مشببکلی
اینوسید ذخیره شده! به همین سادگی. ایکند). به اعبارت دیگر متن را کبه در لحظه م انها ایجاد نم برای آ

ایکنیببد و بببر روی گزینببه حببذف  اگبر اعاقبت تصمیم گرفتید که متن خاصی را حذف کنید آن را باز م
ایکنید.۳کردن  کلیک م

۱Create New Note

۲Title

۳Delete
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 اگبر شما تیتر یک نوت دیگر را در نوت جدیدی بنویسید تامبوی یک پیوند به نوت ساخته شببده از
ایتوانید با کبلیک بر روی آن باز ش کنید. ایزند و شما م قبل م

اتهای دیگببر موجببود در تببامبوی اببندی و بسیاری از قابلی اههای قال ایتوانید از گزین  شما همچنین م
انسازی اتهای خود استفاده کنید (همسا یبادداش ایاف۲، جستجو، برون ریبزی۱در  اید الهای پ   و یببا۳ به فای

امال ایا اچت  و غیره).۴ا
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۲Export
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فصل ششم
سخن آخر
اسمینت و در کل لینوکس وجببود دارد کببه شببما یبباد بگیریببد.  چیزهای بسیار ببیشتری در مورد لینوک
 این راهنما فقط یک نگاه گذرا ببه برخبی از منباظر دسبکتاپ شبما ببود. اکبنبون شبما بایسبتی احسباس
ایشناسید و درک متقببابلی از اتتری در استفاده از آن داشته باشید چرا کبه اجزاء آن را بهتر از قبل م  راح
انها داریبد. برای آینده چکار کنیم؟ آیا تمایل داریببد در مببورد اسببتفاده از ترمینببال بیشببتر یبباد بگیریببد؟  آ

ایای افس اسا ایای یا ایک اید اپهای دیگری نظیر ک انهببا۱شاید بخواهید دسکتا   و … را بیازماییببد. همببه ای
 به شما بستگی دارد. به یاد داشته باشید لینوکس هیجان و تفریح است و جامعه پشت شماسببت. زمببان
 را به دست بگیرید و روزانه کمی بیشتر در مورد ش بدانید. همیشه چیز جدیدی بببرای یبباد گرفتببن وجببود

دارد.

از لینوکس لذت ببرید. به خاطر اینکه لینوکس مینت را انتخاب کردید از شما متشکریم!

۱XFCE
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