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۱فصل اول : مفاهيم
۲سيستمعامل چيست؟

۲تاريخچه جنبش نرمافزارهای آزاد و بازمتن
۳تاريخچه سيستمعامل گنو/لينوکس

۴فرهنگ استفاده از نرمافزارهای آزاد و بازمتن
۵شروط لزم برای آزاد يا بازمتن بودن نرمافزارها

۷مزايای استفاده از گنو/لينوکس
۸مفهوم «توزيع گنو/لينوکس» به چه معنايي است؟

۸علت تنوع توزيعهای گنو/لينوکس چيست؟
۹آشنايي با پروژه «پارسيکس گنو/لينوکس»
۹مفاهيم اوليه در سيستمعامل گنو/لينوکس

۹هسته لينوکس
۹ابزارهای پروژه گنو

۹پوسته فرمان
X۱۰محيط 

۱۰ميزکارهای گرافيکي
۱۰ساختار فايل سيستم

۱۰سيستم فايل يا درخت؟
۱۱پارتيشنها

۱۱بخشهای درخت فايل سيستم
swap۱۲پارتيشن 

۱۲مفاهيم مجوزهای دسترسي و سيستم چند کاربره
۱۳فايلهای پيکربندی چه هستند؟

۱۳مفهوم کتابخانه
۱۴فصل دوم : نصب

۱۵ديسک زنده چيست؟
۱۵مزايای استفاده از ديسکهای زنده چيست؟

۱۵استفاده از پارسيکس گنو/لينوکس در حالت زنده
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۱۵مفاهيم اوليه نصب انواع گنو/لينوکس
۱۶پيشنيازهای نصب سيستم «پارسيکس گنو/لينوکس»

۱۶استراتژی پارتيشنبندی
Gparted۱۶پارتيشنبندی با استفاده از ابزار گرافيکي 

۱۷ايجاد پارتيشن جديد در فضای پارتيشنبندی نشده موجود
Gparted۱۷تغيير اندازه آسان پارتيشنها با استفاده از 

۱۸اعمال تغييرات نهايي
Cfdisk۱۸پارتيشنبندی با استفاده از ابزار متني 

۱۹نصب در کنار سيستم ويندوز موجود
۲۰نصب سيستم با استفاده از نصاب گرافيکي

۲۱بهروز رساني سيستم نصب شده قبلي
23فصل سوم: آشنايي با سيستم و ميزکار گنوم

۲۴ورود به سيستم
۲۴مفهوم حساب کاربری

GNOME۲۵آشنايي با محيط گرافيکي و ميزکار 
۲۵مفاهيم و مهارتهای کلي

۲۶مهارتهای مرتبط با ماوس
۳۰مهارتهای مرتبط با صفحه کليد

۳اجرای برنامهها ۳
۳۳مرورکلي بر ميزکار

۳۴آشنايي
۳۴منوها

۳۴ساختار منوها
Applications۳۴منوی 
Places۳۴منوی 
System۳۴منوی 

۳۴پنجرهها
۳۵فضاهای کاری
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۳۵مدير فايل
۳۶ميزکار

۳۶ترجيحات
۳۶پنلها

۳۷اضافه کردن آيتمها به پنلها
۳۹تنظيم آيتمهای پنلها

۳۹انواع پنجرهها
۴۰تنظيم پنجرهها
۴۱فضاهای کاری

۴۲مدير فايل ناتيلوس
۴۳ميزکار و اجزای آن

۴۵نشستهای ميزکار گنوم
۴۵شروع يک نشست

۴۵ورود به يک نشست
۴۶ورود به سيستم با استفاده از زبان ديگر

۴۶قفل کردن صفحه نمايش
۴۶مديريت نشست

۴۷تغيير رفتار نشست در هنگام ورود به و خروج از سيستم
۴۷اجرای خودکار برنامههای کاربردی در هنگام ورود

۴۸مرور نرمافزارهای درحال اجرا در نشست فعلي
۴۸ذخيره تنظيمات نشست

۴۸خروج از سيستم
۴۸کار کردن با پنلها

۴۹آشنايي با پنلها
۴۹مديريت پنلها

۵۴اجزای پنلها
۵۷اپلتها

۵۸اجرا کنندهها
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۶۱دگمهها
۶۲منوها

۶۳کشوها
۶۵کار کردن با منوها

۶۶گرفتن عکس از صفحه نمايش
۶۷مدير فايل ناتيلوس

۶۸آشنايي با مدير فايل ناتيلوس
۶۸مرورفايلها

۶۸پنجره مدير فايل
۷۱نمايش و مخفي کردن اجزای پنجره مدير فايل

۷۱نمايش پوشه خانگي
۷۲نمايش يک پوشه

۷۲استفاده از درختچه قاب کناری
۷۲استفاده از تاريخچه مرور

Go۷۳مرور ليست تاريخچه با استفاده از منوی 
۷۳مرور ليست تاريخچه با استفاده از نوار ابزار
۷۳مرور ليست تاريخچه با استفاده از قاب کنار

۷۳نمايش فايلها در يک پنجره مدير فايل
۷۴استفاده از چوبالف برای ذخيره محلهای مورد علقه

۷۴اضافه کردن يادداشت به فايلها و پوشهها
۷۵ويرايش ظاهر فايلها و پوشهها

۷۹تنظيمات نمايشي فايلها و پوشهها
۸۰سفارشي کردن مدير فايل

۸۷باز کردن فايلها
۸۷مرور محتويات کامپيوتر
FTP۸۷دسترسي به سايتهای 

۸۸دسترسي به منابع روی شبکه
۹۰مديريت فايلها و پوشهها
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۹۰انتقال يک فايل يا پوشه
۹۲کپي فايل يا پوشه

۹۳کپي فايلها و پوشهها در مسير جاری
۹۳ايجاد پوشه جديد

۹۳قالبها و مستندات
۹۴انتقال يک فايل يا پوشه به زبالهدان

۹۴پاک کردن يک فايل يا پوشه
۹۵ايجاد ميانبر سمبوليک به يک فايل يا پوشه

۹۵نمايش مشخصات يک فايل يا پوشه
۹۵تغيير مجوزهای دسترسي

۹۷استفاده از زبالهدان
۹۸استفاده از ابزارهای ذخيره سازی قابل جابجايي

۱۰جستجو در فايلها و پوشهها ۲
۱۰۴ تنظيمات و سفارشي کردن ميزکار

۱۰تنظيمات اشتراک نشست  ۴
۱۰۵تنظيم فناوریهای کمک کننده

۱۰۵اطلعات شخصي
۱۰۶تصوير پس زمينه

۱۰۶پيکربندی بانک اطلعاتي لوحهای فشرده
۱۰۸تنظيم قلمهای سيستم

۱۰۸پيش نمايش يک قلم
۱۰۹نصب قلمهای جديد
۱۰۹تنظيم تصوير ورود به سيستم

۱۰۹تنظيم اتصال پراکسي روی شبکه
۱۱۲پيکربندی سهولت دسترسي صفحه کليد

۱۱۳صفحه کليد
۱۱۶ابزار سفارشي کردن منوها و نوار ابزارهای برنامههای کاربردی

۱۱۶ماوس
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۱۱۸انتخاب برنامههای کاربردی پيشگزيده
۱۲۱وضوح صفحه نمايش

۱۲۲نشستها
۱۲۴ميانبرهای صفحه کليد

۱۲۵صوت
۱۲۷جلوهها
۱۲۹پنجرهها

۱۳۰محافظ صفحه نمايش
۱۳۱ابزارهای قابل جابجايي

۱۳۴مديريت توان و مصرف انرژی
۱۳۷استفاده از ابزارهای مديريتي سيستم
۱۳۷ابزار مديريت فرآيند بوت

۱۳۷ابزار مديريت ديسکها
Lockdown Editor۱۳۸ابزار 
Login Window۱۴۰ابزار 

۱۴3فصل چهارم: آشنايي با برنامههای کاربردی
۱۴۴ابزارهای جانبي

۱۴۹بازیها
۱۵۸ابزارهای گرافيکي
۱۶۲ابزارهای اينترنت

۱۶۹ابزارهای اداری
۱۷۵ابزارهای چند رسانهای

۱۷۷ابزارهای سيستمي
۱8۱فصل پنجم: آشنايي با پوسته فرمان

۱۸۲پوسته فرمان چيست؟
۱۸۲استفاده از پوسته فرمان چه مزايايي دارد؟

GNOME Terminal۱۸۲شروع: 
۱۸۲مفاهيم اوليه
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۱۸۵يافتن فرامين
۱۸۵ويرايش خط فرمان

۱۸۵کامل کردن خودکار فرامين و پارامترها
۱۸۶تاريخچه فرامين و فراخواني مجدد

۱۸۷دستورات پايه
۱۸۷کار کردن با فايلها و پوشهها

۱۸۸مجوزهای دسترسي در خط فرمان
۱۹۰انتقال، کپي و پاک کردن فايلها

۱۹۰خاموش کردن و راهاندازی مجدد سيستم
۱۹۱مباحث پيشرفتهتر

۱۹۱اتصال و توسعه فرامين
۱۹۱لولهبندی فرامين
۱۹۲دستورات متوالي
۱۹۲فرامين پسزمينه

۱۹۲توسعه فرامين
۱۹۳عبارات حسابي

۱۹۳متغييرهای محيطي
۱۹۵پيکربندی پوسته فرمان

۱۹۶تنظيم اعلن فرمان
۱۹۷تنظيم اسامي مستعار

۱۹۸کاراکترهای ويژه و عملگرهای خط فرمان
۲۰۰کار کردن با فايل سيستم

۲۰۷مديريت پروسهها
۲۰۸پروسههای پيشزمينه و پسزمينه

۲۰۸شروع پروسههای پس زمينه
۲۰۸استفاده از فرامين پسزمينه و پيشزمينه

VIM۲۰۹آشنايي با ويرايشگر 
MC۲۱۳آشنايي با ابزار 
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۲۱۴ثبت رخدادها
2۱6فصل ششم: سختافزار

۲۱۷چاپگرها و نصب آنها
۲۲۰مودمهای نرمافزاری و نصب آنها

ATI۲۲۱نصب راهانداز کارتهای گرافيکي 
nVidia۲۲۲نصب راهانداز کارتهای گرافيکي 

NdisWrapper۲۲۲کارتهای شبکه بيسيم و 
225فصل هفتم: اينترنت و شبکه
۲۲۶ و مديريت حسابهای کاربریDialupاتصال به اينترنت 
ADSL۲۲۸اتصال به اينترنت 

۲۲۹شبکه محلي و تنظيمات آن
۲۳۲به اشتراک گذاری فايلها، پوشهها و چاپگرها

Samba۲۳۳آشنايي و استفاده از 
NFS۲۳۴آشنايي و استفاده از 

۲۳۵ديوار آتش و به اشتراک گذاشتن اينترنت در شبکه محلي
SSH۲۳۷اتصال از راه دور با 
۲۳۸ويروسها و کرمها

239فصل هشتم: نصب و استفاده از برنامههای کاربردی
۲۴۰مفاهيم اوليه

۲۴۰وابستگيهای نرمافزاری يعني چه؟
۲۴۰انواع سيستمهای مطرح بستهبندی نرمافزار در گنو/لينوکس

۲۴۱انواع بستهها
Binary۲۴۱بستههای 
Development۲۴۱بستههای 

۲۴۱  فهرست مندرجاتبستههای مستندات
۲۴۱بستههای دادههای جانبي

APT۲۴۲آشنايي با سيستم مديريت بستههای نرمافزار 
۲۴۷مديريت مخازن نرمافزار
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Synaptic۲۵۰مديريت آسان بستههای نرمافزاری با 
۲۵۶ در پوسته فرمانAPTمرجع استفاده از 

Alien۲۵۷آشنايي با ابزار 
۲۵۸نصب نرمافزار با استفاده از کدهای منبع

apt-get۲۶۰بهروز رساني سيستم با استفاده از 
26۱فصل نهم: مديريت سيستم

۲۶۲نقشهای يک مدير سيستم
۲۶۳مدير سيستم و حساب ريشه

su۲۶۳استفاده از دستور 
sudo۲۶۵استفاده از دستور 

۲۶۸ و مديريت بوتGRUBآشنايي با 
۲۶۸مديريت ديسکها و ابزارهای ذخيره سازی داده

۲۶۸سيستم نامگذاری ديسکها در گنو/لينوکس
۲۶۸پارتيشنبندی و ايجاد پارتيشنهای جديد

fstab۲۶۸آشنايي و کار با 
mkfs۲۶۹فرمت پارتيشنها با 

۲۶۹مديريت سرويسها
۲۶۹آشنايي با مفهوم سرويسها

۲۶۹ در گنو/لينوکسinitآشنايي با سيستم 
۲۷۰مديريت گرافيکي سرويسها

۲۷۰مديريت سرويسها از طريق پوسته فرمان
۲۷۱مديريت کاربران و حسابهای کاربری

۲۷۷تنظيم مجوزهای دسترسي برای فايلها و پوشهها
۲۸۱تاريخ و زمان

283فصل دهم: نصب و پيکربندی بستههای نرمافزاری اضافه
۲۸۴آماده سازی مخازن           
           Codec ۲۸۴های اضافي چند رسانهای

Real Player۲۸۴  نصب          
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WINE۲۸۴نصب 
۲۸۵نصب ميزکارهای ديگر

KDE۲۸۵ميزکار 
xFCE۲۸۵ميزکار 

286فصل يازدهم: اشکال زدايي
۲۸۷ترميم سيستم بوت

۲۸۷ترميم فايل سيستمها
X۲۸۷تنظيم مجدد محيط 

apt-reconfigure۲۸۸تنظيم با استفاده از 
xorg.conf۲۸۸تنظيم با استفاده از فايل 



فصل اول
مفاهيم
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سيستم عامل چيست؟
 افزار شاملسازد. سختافزارهاي کاربردي را برقرار ميافزار و نـرمعـامـل تراکنش بين سختسـيـستم

 بـاشد. هر نوع پردازندههاي صوتي و... مــيهاي گـرافيکي، کارتهاي سخت، کارتپردازنده، ديسک
قط خودش آنرا درک مي که ف ـي است  سازندهداراي زبان ـر  ـد و ه ک زبان خاص براي پردازندهکن  هاي ـي

به پردازنده موتورولياش ايجاد ميتوليدي سبت  تل از زبان متفاوتي ن يک پردازنده اين ـد. براي مثال   کن
 افزارها بايد با زبان خاص پردازنده خودشان کامپايل شوند تاکند. بنابراين تمامي نرم استفاده مي۶۸۰۰۰

 ) اطلقPlatformبـــتـوانند بـــا اســتفاده از آن اجرا شونــد. بــه ايــن زبان خاص پـــردازنده ســـکو (
 ،AMDهاي اينتـل و  ماننـد پردازندهx86تـوان بـه افزاري مختلف مــيگردد. از سـکوهاي سـختمي

ک،  ـفـاي کامـپ ـه موتورول و PowerPCآلـ ـوتـورولي IBM مربوط ب ـهM68K، مـ ــپارک مربوط ب  ، اس
 است اشاره نمود.x86 مبتني بر AMD بيتي ۶۴ که سکوي جديد AMD64سان مايکروسيستمز و 

 هاي مشابه با آن،  هستهعاملعامل يونيکس و سيستمعامل در سيستمبـخـش مــرکزي و اصلي سيستم
)Kernelاي ســيستم، مـــانند پردازنده، حافظــه و کنترلافزارهاي پايه) نـــام دارد. هـــسـته بــا ســخت 

ــرقـرار ميکننده ــبـاط بـ ــي تراکنشهاي ابزار ارتـ ــد. تمام ـــختکن ــان س  افزارهايافزار و نرمهاي ميـ
 افـزارهـايهاي نـــرمپذيرد. هســته وظيفــه ترجمــه درخواســتکاربردي از طريــق هســته صــورت مي

 افزاري است، به عـهـده دارد. علوه بر هسته،کاربردي را به زباني که قابل فهم بـراي ابـزارهاي سخت
ــدازهاي ابزار (هاي کاربري، راهرابط ـيستم و سـرويسDevice Driversانـ ـايـل س ـيستمي،)، فـ  هاي س

 هاي کاربري اين امــکان را برايسازند. رابطعامل را کــامل و قابل استفاده بــراي کـاربر ميسيستم
 افـزارهـاي کـاربردي را اجرا نمايند،سازند تا با کامپيوتر ارتـبـاط بـرقرار کـرده، نرمکـاربران فراهم مي

 دستوراتي را صـادر کنند و به طور عمومي کامپيوتر را کنترل نمايند. مثالي از رابط کاربري، پوسته خط
ـته فراهـم ميباشـد. راهفرمان مي ا ســختاندازهاي ابزار ايـن امکان را براي هس  افزارهايسـازند تــا ـب

ـد ديسـک خت و مودممختلف مانن ختهاي ـس ـوع ـس ـر نـ ـد. ه ـا ارتباط برقرار نماي ـاصه ـان خـ  افزار زبـ
 عاملعامل بايد قادر باشد با آن ارتـبـاط بـرقرار کند. اطلعات ســيستمخـودش را داراست که سيستم

 شوند. فايـل سيستـم تعيين کنندهها ذخـيـره ميهاي کاربران و... بر روي ديسکافزارها، دادهمانند نرم
روشي است که ايـن اطلعات بايد ذخيره شوند. 

 کننـــد. مثلًهاي مــــتفاوتي براي ذخيره اطلعات اســـتفاده ميهاي مختلف از روشعاملســـيستم
ــيـستمسـيستم ـايـل س ـنـدوز از فـ ـم از تعداد بسـيارNTFS و FAT32هاي عامل ويـ س ه ـو/ لينوـک   و گن

کند. و غيره براي ذخيره اطلعات استفاده ميext2، ext3، reiserfs، xfs، jfsمـتنوعي مـانـنـد 
 کنندها شروع به کار ميکند، برخي توابع، سـاخـتـارها و سرويسهنگامي که کامپيوتر شروع به کار مي

 ها راکند، ابتدا فايل سيستمتا بتوانند کامپيوتر را مديريت نمايند. هـنـگامي که لينوکس شروع به کار مي
 اندازيها را راههاي پس زمينه يا دايـمنمـتـصل نـموده، اتصالت شبکه را برقرار سـاخته و سـرويس

ها هستند.) در دنياي ويندوز همان سـرويسDaemonsها (کند. دايمنمي

تاريخچه جنبش نرمافزارهاي آزاد و بازمتن
 تر از زماني که توروالدز کار بر روي هسته لينوکس را آغاز کند، شـخـصي بـه نـام ريچاردخـيـلي قبل
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Richardاسـتالمن (  Stallmanهاي هوش مصـنوعي دانشگاه ) کار خود را در آزمايشگاهMITرهــا  
ــيستم ــک س ــعه ي ــه توس ــا ب ــد بپردازد. او بنياد نرمکرده بود تـ ــونيکس مانن  Freeافزار آزاد (عامل يـ

Software  Foundation را تــأسـيس کرد و مــجـوز (GNU  General  Public  Licenceيـا  
 عامل نمود.هاي مختلف مورد نياز براي اين سيستمافزار را ايجاد و شروع به توسـعه نرمGPLاختصاراً 

 عامل گنـو ماننـد کامپايلر، ويرايشگـر متـن،هاي مورد نياز سـيستم بــسياري از بخش۱۹۹۱تــا ســال 
Debugger اي کـار بـر روي هـسته۱۹۹۰ و غيره البته به جز هسته آن آماده بـودنـد. وي در ســال 

 بـاشـد را مـيHird of Unix Replacing Daemons) که مخفف کلمات HURDموسوم به هورد (
آغاز کرد. 

ـروژه  ـيستمHURDپـ ـته س ــجـدد هس ــجاد م ـروژه اي ـقـيقت پـ ـورت کاملً در حـ ـونـيکس بص  عامـل يـ
 سازد تا بتواند بخشهاييبـاشد و ايـن امکان را بـراي تـوسـعـه دهـنده خـود فـراهم ميشئ گراء مـي

ن ـه نوشـت ـه نيازي ب ـد، بدون اينک ـر ده ي را تغيي ـا بخشهاـي ـد و ي ـا حذف نماي ـند ي ـافه کـ ـته اضـ ـه  هس  را ب
تمامي هسته از اول داشته باشد.

ـال  ـه۱۹۹۷در س ـه اينک ـع و بازار» نظريات خود را در زمين ـاي جام ف کتاب «کليس ـا تالـي ـد ب ک ريمون   ارـي
 مجوزهاي بازمتن که به کاربران اجازه مشاهده، ويرايش و توزيع مجدد کدهاي نرمافزار را ميدهند، در
نهايت باعث ايجاد نرمافزارهاي با کيفيتتر و در عين حال با هزينه توليد کمتر خواهند شد، بيان کرد.

 ) با هدف ايجاد بازار تجاريOpen Source، مفـهوم رسمي نــرمافزارهــاي بازمتن (۱۹۹۸در سال 
 بهتـر براي نرمافزارهاي آزاد و شناسـايي هرچـه بيشتـر آن بـه شرکتهاي تجاري بـا مشارکـت اريـک

ـا  ن» ي ف باز مـت ـم «تعرـي ت ه ـا مشارـک ن افراد ب ـد. اـي ـم اوريلي ايجاد ش ـز و تي ـد، بروس پرن  Openريمون

Source Definitionـا آن ـد ب ـن و آزاد باي ـامي مجوزهاي نرمافزارهاي بازمت ـه تمـ ـد کـ   را ايجاد کردن
 سازگاري داشته باشند. پس از آن بود که حرکت شرکتهاي تجاري براي حمايت از نرمافزارهاي آزاد

و بازمتن و همچنين توليد نرمافزارهاي بازمتن شدت گرفت.

عامل گنو/ لينوکستاريخچه سيستم
 هايتوان به نسخهها نيستند. در اين ميان ميهاي آزاد مفاهيم جديدي در دنياي کامپيوترعـاملسـيـستم

  يـک۱۹۹۱ اشاره نــمود. تـا اينکـه در سـال FreeBSDعامل يــونـيـکس مــانند دانشگاهـي سـيستم
ـه نام لينوس توروالدز ( د ب ـينکي فنلـن ـپيوتر از دانشگاه هلس ــلمLinus Torvaldsدانشجوي کامـ  ) اع

بهعامـل مبتني بر سيستمکرد که يک هسته آزمايشي سيستم  عامل آموزشي مـشـابـه يونيکس موسوم 
MINIX) س ـد بعداً لينوـک ـسـته جدي ن هـ ت. اـي ـوروالدز طراحـيLinux ايجاد کرده اـس ـرفت. تـ  ) نام گـ

هاي آن برگزيد.مشابه يونيکس را به دليل شهرت يونيکس در پايداري، طراحي صحيح و قابليت
  اينتل طراحي شده بود که آنرا محدود به۳۸۶هاي در آن زمان هسته لينوکس براي کار بر روي پردازنده

 شد آنرا بهعامل مستقل از سکو بود. يعني ميهـمان سـکو ساخته بود. درحالي که يونيکس يک سيستم
 شد تا توروالدزافزاري بکار گرفت. ولي ايـن امر باعث نميسـادگـي بـر روي سـکوهاي متنوع سخت
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 افزارهاي آزاد شد و درهاي وي بـاعـث هدايتش به جامعه نرمدست از ادامه توسعه آن بردارد. تـلش
آنجا برنامه نويسان ديگري شروع به کمک براي توسعه هسته لينوکس نمودند.

ـا رِِيچارد استالمن انجام شد، کاربران عـلقهپس از مـصـاحـبه بهاي کـه ب ـروژه گنو شروع  ـه پ  مند ب
به مر منجر  ين ا که ا ند  نو کرد ـه هـمـراه ابزارهاي تولِيدي پروژه گ  بکارگيري هسته لينوس توروالدز ب

) شد.GNU/Linuxعامل گنو/ لينوکس (تولد سيستم
 عامل آزاد و غير تجاري با کامل شدن هسته توروالدز تحققرؤياي استالمن در مورد داشتن يک سيستم

 کرد، گنو/ لينوکس به اشکال مختلفي ارائه شد کهيافت. هـمـانطور کـه اجـتماع برنامه نويسان رشد مي
باعث گرديد توجه جهاني به آن جلب شود.

 عامل گنو/ لينوکـس شـروع به الـحاق به حـرکـت آن کردند.بسياري از کـاربـران بـا پـذيـرش سيستم
 افزار ايجاد نموده و برخيبسياري از اين کاربران به دنبال مـحـيط پـايداري بودند که بتوانند در آن نرم

 اي مانند کار با يک واژه پرداز دائماً از کار نيفتد. هر دوعاملي نياز داشتند که در امور روزمرهنيز سيستم
عامل گنو/ لينوکس بسيار راضي شدند.گروه از سيستم

افزارهاي آزاد و بازمتنفرهنگ استفاده از نرم
 افزارها بايد آزاد باشند. اين آزادي شـامل موجود بودن کدافزار آزاد بر اين اعتقاد است که نرمبـنياد نرم

گردد.هاي اجرايي نيز ميمنبع برنامه
ا ايجاد مجوز  ن بنياد ـب  افزارهاي آزاد را توسـعه بخشيده اسـت. هدف از ارائه کــد، اشتراک نرمGPLاـي

 باشد.منبع قادر ساختن برنامه نويسان مختلف جهت ايجاد تغييرات در کد منبع برنامه مورد نظرشان مي
نا بر ايـن مـجـوز، هـر نرم ند فاقد کد منبع باشد. بهشود نميافزاري که تحت اين مجوز ارائه ميب  توا

 کلم ديگر کـد منبع بايد حتماً همراه برنامه ارائه شود و يا به نحوي امکان دسترسي به آن فراهم باشد.
 همراه بـودن کـد مـنـبع ايـن امـکان را بـراي جـامعه بـازمتن فراهم ساخته است که بتوانند اشکالت

 افزارها را با سرعت بسيار بيشتري حل کنند. ممکن استهـاي امنيتي موجود در نرمو نقـطه ضـعـف
 ها طول بکشدها و گاهي ماهعامل تـجاري هـفـتهايجــاد يک وصـلـه رفـع اشـکال در يـک سيـستم

ــــد. ــــد کشي ــــد روز طول نخواه ــــش از چن ــــر بي ــــن ام ــــس اي ــــو/ لينوک ولي در دنياي گن
 گردد تا بسياري از اشکالت عمدههمين موجود بودن کد منبع برنامه حتي در حين توسعه آن باعث مي

 افزارهاي بازمتن پيش از انتشار نهايي آن برطرف گردند و کمتر مشکل حادي باقيفـنـي و امـنـيتي نرم
خواهد ماند که رفع نشده باشد.
 شود، قــادر نـخـواهيد بود تـا هـرافزار آزاد به همراه کد منبع ارائه ميدر نظر داشته باشيد با اِِينکه نرم

که نرم مي  ـجام دهـيد. هنگا ـا آن ان ير منتشر ميGPLافزاري تحت مجوز کـاري  ب هر گونه تغي  شود، 
 تـوانـيددر مجوز آن بايد با هماهنگي و نظر توسعه دهنده اصلي صـورت پـذيـرد. بـا اين حـال مــي

ـنـيد. بسـياري از نرم ـتفاده ک ـيد و اس ـر دهـ ـد، تغيي ـه منتشـر کني ـو/آن را آزادان ـه همراه گن ـه ب ـي کـ  افزارهاي
شوند، آزاد هستند.لينوکس ارائه مي

 افزارهاي آزاد متفاوت است. با اينکه هر دوي) کـمي بـا حرکت نرمOpen Sourceجـامـعـه بازمتن (
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ين حرکت هم کردن نرما ند، حرکت نرمافزارهاي آزاد را دنبال ميها هدف فرا ترکن تن کم  افزارهاي بازم
ـي حسـاسيت بيشتري ـبرد ولـ ـودي ب ن ميان س ـي در اـي ـا شرکت ـخـص ي ـه شـ ت ک ـاسيت را داراـس ن حس  اـي

 ) بـدون اينکه نگران باشد کهEric Raymondافزار داراست. اريک ريمـونـد (نسبت به پـخـش نـرم
 کنند يـا خـيـر، ايـن حـرکـت را آغاز کرد.  در اثرهاي تـجـاري ايـن مـفهوم را درک مـيآيا شرکت

ها فلسفه بازمتن را درک کردند.اين حرکت، برخي شرکت
 هاهـا در توسعه و پيشرفت گنو/ لينوکس نـقش داشته باشند، به نفع همه است. شرکتايـنـکه شـرکت

 آورند. بدون اين پشتيباني، ممکنخدماتي مانند آموزش و پشتيباني را براي گنو/ لينوکس بـه ارمغان مي
 افزاري که تکليف رفع اشـکال يا پشتيباني آن روشن نيستها يا کاربران از نرماست بسياري از شرکت

دوري کنند.
ي براي ن را راـه ـتفاده از نرمافزارهاي آزاد و بازمـت ي، امروزه اس ر و غـن ـا، فارغ از فقـي ـياري از کشوره  بس
 صرفه جويي اقتصادي و استقلل فني و تکنولوژيکي ميدانند. با استفاده از نسخههاي سفارشي سازي
سيار اندک يي ب با صرف هزينهها تا  ين کشورها قادرند  تن، ا  شده و بومي شده نرمافزارهاي آزاد و بازم
 نسبت به نرمافزارهاي اختصاصي، نيازهاي خود را برآورده کنند. کشورهايي مانند اسپانيا پا را از اين نيز
 فراتر گذاشته و با تجهيز کامـپـيوترهاي مدارس و مراکز آموزشي خود به سيستـمعامل گنو/لينوکس و

نرمافزارهاي آزاد، نسل آينده خود را براي استفاده از اين فناوريها تربيت ميکنند.

شروط لزم براي آزاد يا بازمتن بودن نرمافزار
يـک نرمافزار خاص بايـد چـه شرايطــي را داشتـه باشـد تـا بـه عنوان يــک نرمافزار آزاد تلقـي شود؟
ي، ت. نرمافزار آزاد در مورد آزادي کاربران براي اجرا، کـپ ـه قيـم ت، ن  در نرمافزار آزاد موضوع آزادي اـس
به تر نرمافزار آزاد  ير و بهبود دادن نرمافزار ميباشد. بطور دقيق بع، تغي  توزيع مجدد، بررسي کدهاي من

چهار نوع آزادي براي کاربران يک نرمافزار اشاره ميکند: 

 ۰آزادي براي اجراي برنامه براي هر منظوري (آزادي (

 ۱آزادي براي مطالعه و بررسي چگونگي عملکرد برنامه و تغيير آن براي مطابقت با نيازهاي خود (آزادي.( 
دسترسي به کد منبع يک پيششرط براي اين آزادي ميباشد. 

 ۲آزادي براي توزيع مجدد کپيهايي از آن، بنابراين شما ميتوانيد به اطرافيان خود کمک کنيد (آزادي .(

ين تمام جامعه از آن بهره ميبرند ين تغييرات براي عموم، بنابرا  آزادي براي بهبود برنامه و انتشارمجدد  ا
 ). دسترسي به کد منبع يک پيششرط براي اين آزادي ميباشد.۳(آزادي 

 در صورتي برنامهاي يک نرمافزار آزاد به شمار ميآيد که کاربران آن همه اين آزاديها را داشته باشند.
ـا اصـلحات و تغييرات و خواه بدون آن، ي از آن، خواه ب ع مجدد کپيهاـي ـد براي توزـي ـا باي ن شم  بنابراـي
د. آزاد بودن ي آزاد باشـي ي، براي هـر شخصـي و در هرجاـي ت وجـه  خواه رايگان و خواه در ازاي درياـف
ـه براي مجوز ت هزين ت و پرداـخ ـه درخواـس ـا مجبور ب ـه شم ت ک ـي اـس ن معن ـه اـي ـا ب ن کاره  براي انجام اـي

نرمافزار نيستيد.
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ـه ـي بدون اشاره ب ـد و حت ـي ايجاد کني ـه تغييرات ـا در برنام ـد ت ـه باشي ن آزادي را داشت ـد اـي ـن باي ـا همچني  شم
 وجود آنهـا، از آنهـا بطور خصـوصي و براي کار خود اسـتفاده کنيـد. اگـر هـم تغييرات خود را منتشـر

کرديد، نبايد ملزم به اعلم آن به شخص خاص و يا به روش خاصي باشيد.
ـه بر ـتفاده از آن برنام ـازماني براي اس ـا س ـر شخـص و ي ـه معناي آزادي ه ـه ب ـتفاده از برنام  آزادي براي اس
با توسعهدهنده و يا  روي هر سيستم کامپيوتري، براي هر کاري، و بدون نياز به هر گونه ارتباط بعدي 

هر نهاد خاصي ميباشد.
 آزادي براي توزيع مجدد کپيهايي از برنامه بايد همانند کد منبع، شامل شکل دودويي و اجرايي برنامه
ي براي ـا در شکـل اجراـي ع برنامهه ز باشـد. توزـي ه نـي ر نيافـت ه و تغيـي ر يافـت  و براي هـر دو نسـخهي تغيـي
 سيستمعاملهاي آزادي که به راحتي نصب ميشوند ضروري است. اگر هيچ روشي براي توليد شکل
ي از زبانهاي ـد، مشکلي نيسـت، زيرا برـخ ـه باش ـوصي وجود نداشت ي براي برنامهي بخص  باينري و اجراـي
 برنامهنويسي از آن ويژگي پشتيباني نميکنند. اما شما بايد اين آزادي را داشته باشيد تا اگر روشي براي

ارائه شکل باينري و اجرايي برنامه پيدا کرديد، آن برنامه را مجدداً به اين دو شکل توزيع کنيد.
 به منظور داشتن آزادي براي تغيير دادن، و انتشار نسخههاي بهبود يافته، شما بايد به کدهاي منبع برنامه

دسترسي داشته باشيد. بنابراين دسترسي به کد منبع يک شرط ضروري براي نرمافزار آزاد ميباشد.
 براي عملي بودن و اجرايي شدن اين آزاديها، آنها بايد تا وقتيکه شما هيچ کار اشتباهي بر خلف اين

آزاديها انجام ندادهايد، غير قابل فسخ و قطعي بمانند.
با آزاديهاي  با اين حال بعضي قوانين خاص که درباره نحوه توزيع نرمافزار آزاد هستند، هنگامي که 

  (به بيان خيلي ساده) قانوني است کهcopyleftاصلي در تضاد نباشند، قابل قبول هستند. براي نمونه 
ـا د ت ه کنـي ه آن اضاـف ي ـب د محدوديتهاـي ه، نميتوانـي ع مجدد برناـم ه هنگام توزـي ـا ـب ه موجـب آن شم  ـب
 آزاديهاي اصلي را براي افراد ديگراز بين ببريد. اين قانون نه تنها با آزاديهاي اصلي در تضاد نيست

بلکه از آنها محافظت نيز ميکند.
 بنابراين شما ممکن است پولي پرداخت کرده باشيد تا کپيهايي از نرمافزار آزاد را بدست آورده باشيد
ـه ـه چگون ـرفنظر از اينک ـا ص ـد. ام ـه بدسـت آورده باشي ـا را بدون پرداخـت هزين ـا ممکـن اسـت کپيه  و ي
ها را بدست آورده باشيد، شما هميشه اين آزادي را داريد تا نرمافزار را کپي کنيد و تغيير دهيد و  کپي

يا حتي کپيهايي از آن را بفروشيد.
ـعه تجاري و ـتفاده تجاري، توس ـد براي اس ک برنامه آزاد باي ـر تجاري نيـست. ـي ـه معناي غي  نرمافزار آزاد ب
ن ر معمول نيسـت، بلکـه چنـي ـترس باشـد. توسـعه تجاري نرمافزار آزاد ديگـر غـي ع تجاري در دس  توزـي

نرمافزارهاي آزاد تجاري بسيار مهم هستند.
 قوانين مربوط به نحوه بستهبندي يک بسته تغيير يافته نيز در صورتيکه بهطور مؤثر آزادي شما را براي
 انتشار نسخه تغيير يافته منع نکنند، قابل قبول هستند. قوانيني مانند «اگر شما برنامه را به اين روش در
 دسترس قرار داديد، بايد آن را به آن روش نيز در دست قرار دهيد» نيز، با همان شرايط قبلي ميتوانند
 قابل قبول باشند. به خاطر داشته باشيد که چنين قانوني آزادي شما براي انتخاب انتشار و يا عدم انتشار
ک ـا ـي ـر شم ـه اگ ـا لزم بدارد ک ت ت ـل قبول اـس ـه قاب ن براي اجازهنام ـن اـي ـي ميگذارد. همچني ـه را باق  برنام
 نسخه تغيير يافته از برنامه را توزيع کرديد و توسعهدهنده قبلي يک کپي از آن را درخواست نمود، شما
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بايد يک کپي براي او بفرستيد.
مزاياي استفاده از گنو/ لينوکس

  که موضوع آنIBM) مـؤسس مـايکروسافت معامله خود را با Bill Gatesهـنـگـامي کـه بيل گيتز (
ـيستم ي کامپيوترهاي شخصـي DOSعامل ارائه س ـمراه تماـم ـه هـ شIBM بـ ـانيد، هدـف ـه انجام رس   بود، ب

هر خانه که  ين بود  ثرا ـپـيوترهاي شخصي در اک ــروزه کام يک کامپيوتر شـخصي داشته باشد. ام  اي 
 کنند.هاي سـاخـت مـايکروسافت استفاده ميعامــلشوند و اکثريت آنها هم از سيستمها پيدا ميخانه

ـازنده ـر س ن اواخـ ـه در اـي ـا اينک ـند هاي ســخـتت ـامپيوترهاي شخصـي مانـ Dellافـزار و کـ  ،Compaq 

ـيستم ـيستمعـاملوغيره س ـه همراه س ـز ب ـليهايشان ارائه ميهاي ديگري را ني ي از اص ـد. يـک نکنن  ترين اـي
 باشد. امـروزه رونـد توسعه کاربرد گنو/ لينوکس در موارد مختلف اعمها، گنو/ لينوکس ميعاملسيستم

 هاي کاري و مـــيـزکار شتـــاب زيادي پيدا کرده اســت. اســتفاده از ايـنها، ايسـتگاهدهندهاز ســرويس
عامل براي کاربران آن مزاياي زيادي دارد که برخي از آنها عبارتند از:سيستم

بــراي خريداري و استفادهتوان آنرا به رايگان تهيه و استفاده کرد.عاملی است که میگنو/ لينوکس سيستم       
 تا چند هزار دلر هزينه کنيد.۱۰۰ها بايد چيزي بين عاملاز ساير سيستم

نيازي     توانيد بـا اسـتـفاده از يک اتصال پر سـرعت اينترنت دريافت نماييد.عامل گنو/ لينوکس را میسيستم  
افزاري مراجعه نماييد.هاي نرمنـداريد تـا آنرا از پيش سفـارش داده و يا براي تهيه آن به فروشگاه

ـيستم س را ميانواع مختلف س ــنو/ لينوـک ـکثيرعـامل گـ ـمکارانتان تـ ـتان و هـ ـيـن دوس ـر تعداد بـ ـه ه د ب  توانـي
ـد. ـيستمنمايي ــايـر س ـورد س ــن در مـ ـه ازاي هـر نصـب مجوزعامل       اي ــايــد بـ ر نيسـت. بـ ـکان پذـي  ها امـ

نصب خريداري نماييد.

هاي مختلفيابند در حالی که بخشها و مؤسـسات تـجاري توسعه میها معمولً توسط شرکتعاملساير سيستم 
 ته در اين ميان برخي      البيابد.عامل گنو/ لينوکس توسط داوطلبانی در سرتاسر دنـيـا تـوسـعـه میسيستم

کنند.هاي تجاري نيز براي سود خود و ديگران با اين خيل گسترده همکاري مياز شرکت

.عـامـلي مانند       در صورتي که وقـتـي شـمـا سيستمکد منبع گنو/ لينوکس براي همگان در دسـتـرس است 
 هاي قابل اجـرا در دسـتـرس شـمـا قـرار دارنـد. شــماکنيد، فقط فايلويـندوز مـايکروسـافت را تـهيـه مي

 ها،توانيد و اجازه نداريد آنرا دستکاري کنيد. موجود بودن کد منبع گنو/ لينوکس، رفــع اشکالت برنامهنمي
سازد. سفارشي سازي و تغييرات آنرا براي همگان بسيار آسان مي

  .هاي گـنو/ لينوکس زيادي رادهنده مــن سـرويـس    گنو/ لينوکس داراي قابليت اطمينان بسيار باليی است 
 کنند و تنها برخي ارتقاهايام کـه مـاهها و مـاهها بـدون نـيـاز بـه بـوت مـجدد بدون اشکال کار ميديــده
 افزاري ماننــد ارتقاء هســته اســـت کـــه ســيستم را مجبور بــه بوت مجدد براي اعمالافزاري يــا نرمســخت

 هاي ويندوز از نـــظـر پـــايـداري در ســــطـوح بـــسـياردهندهسـازد. در حالي کـــه ســرويـستغييرات مي
 بـرنـد،هاي گنو/ لينوکس را بـالتر مـيتري قرار دارند. ساير مـواردي کـه قابليت اطمـيـنان سـيستمپايين

 هاي رايــج و همچنيــن امنيــت بالتــر بــه دليــل ســاختار پياده ســازي شده درآلــــوده نشدن بــه ويروســ
باشد.عامل ميسيستم

ــيستم س س و/ لينوـک ل انعطاف.گـن ـيار قاـب ــرم      عاملی اسـت بس ـته ن ـنکه تعداد زيادي بس ــهدليل ايـ  افزاري ب
 هاي کاريتـوان آنرا در امور بسـيار مختلف و متنوعـي بکار گرفـت. از ايسـتگاهبــراي آن وجود دارد، مــي
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 دهـندههاي پـراکـسي،هاي اينترنت، ديوار آتـش، ســرويـسهـاي ريـاضـي، مسيريابگـرفته تـا پــردازش
هاي مدار بسته وبسياري موارد ديگر.هاي همراه، دوربينوب يـا پـسـت الکترونيک، تلفن

مفهوم «توزيع گنو/لينوکس» به چه معنايي است؟
ـيستم ه شـد، س ه گفـت ـيستم همانطور ـک ک س ــه خودي خود ـي س ب و/ لينوـک  عامل آزاد و رايگانعامل گـن

 آوري کـرده و بـه نام خودش به رايگان عرضه کردهتواند جـمـعاست. گنو/ لينوکس را هـر کـس مـي
ـسـته ـد بـ ـي مانن ـا خدمات ـا ب ـيـستمو ي ــلت چيـست؟ س ــرساند. عـ ـه فروش بـ ـشتيباني ب  عاملبـنـدي و پـ

 اي خاص توسعههـاي بسيار زيادي تشکيل شده که هر بخش آن توسط عدهگنو/ لينوکس از بـخـش
نديابد که هر يک  از آنها در سمتي جهان قرار دارند. معروف است که ميمي  گويند گنو/ لينوکس مان

 اند. البته اين نکته، نقطه قوت آن به شمارهواپيمايي است که هر قـسـمت آن را در يـک کـشور ساخته
نمي ـد تمام اـي ـد، باي ـه باشي س داشت ـو/ لينوـک ک گن ـد ـي ک کاربر بخواهي ـه عنوان ـي ـه  ب  رود.  در صـورتي ک

 آوري کرده و پس از کامپايل استفاده نماييد. درصد کمي از مـردم ايـن امکان و تواناييقطعات را جمع
 هـاييرفت، افـراد و شـرکـترا دارند. بنابراين همانطور که محبوبيت گنو/ لينوکس رو بـه افزايش مي

 آوري ايــن قطعات مجزا و قرار دادن آنـــها کـــنار هــم کردنــد و علوه بر آن براي ايــناقدام بــه جمع
 هايي مانند برنامه نصب و مديريت سيستم ايجاد کردند تا کار نصب و مديريت سيستممجموعه، برنامه

 بندي و پشـتيباني نـيز به آنها اضافهرا براي کاربران آسان کنند. علوه بر آن خـدماتي مــانـند بـسـته
ها گـــرداوري شـــده اســت، توزيــع (هــا کــه توســــط افـــراد و شـــرکتشـــد. بـــه ايــن مجموعه

Distributionگويند.) گنو/ لينوکس مي

هاي گنو/لينوکس چيست؟علت تنوع توزيع
 هاي ديـــگرهاي خاصـي اسـت کـه آنرا از توزيعهاي گنـو/ لينوکـس داراي ويژگيهـر يـک از توزيع

 هاي نصب آنـها با هم تفـاوت داشته باشند- البته اصـولکند. مثلً مـمـکن اسـت برنامهمـتمــايز مـي
 ها يکسان است - يـا ابزارهــاي مـديـريـتي گـرافيکي تهيه شده براي آنـها بـا همنصب همه لينوکس

ــسـخه برنامه ـا شماره ن د و ي ع خاص ارائه ميمتفاوت باشـن ک توزـي ـا ـي ه ب ي ـک ـاهاـي ر ي د، جديدـت  شوـن
ـر باشند، محل فايلقديمي يا ممکـن است توزيعت ـا متفاوت باشـد و  يي مخصـوصهاي پيکربندي آنه  ها

 ها، مخصــوص ايســتگاههاي کاري،دهندهامور خاص طراحــي شده باشنــد. مثلً مخصــوص ســرويس
 مخصوص کامپيوترهاي قديمي، مخصوص مديريت شبکه و به همين ترتيب. بنابراين هر فرد يا گروه

ـي مي ـد. مثلً برخـي از توزيعخلق ـع مخصـوص خود را ارائه نماي ـد توزي ـا براي نصـب و پيکربنديتوان  ه
اند.آسان بهينه سازي شده

 شوند. يعني در ازاي دريافت برخي از آنها بايد پولها به دو صورت تـجـاري و رايـگان ارائه ميتوزيع
 پرداخت شود و برخي از آنها رايــگان هـسـتند. البته بـه هـر حـال در اکثر موارد قادريد تا يک توزيع

 هاي غيرگنو/ لينوکس را چه رايـگان و چه تـجـاري به تعداد نامحدود کپي و توزيع نماييد. اکثر توزيع
هاي مربوطه قابل دانلود هستند.هاي تجاري بصورت رايگان از سايتتجاري و برخي از توزيع
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آشنايي با پروژه «پارسيکس گنو/لينوکس»
ي ـه شده براي کاربران ايراـن ـوص و بهين ـع مخص ک توزي ـا هدف ايجاد ـي س ب ـو/لينوـک ـيکس گن  پروژه پارس

  آغاز شد. وب سايت پروژه واقع در نشاني۱۳۸۳گنو/لينوکس و نيــازهاي خـاص آنـها در پـاييز سال 
http://www.parsix.org ـــاريخ ــد و نخســتـين انتشار رســمي۱۳۸۳ ديماه ۲۶ در تـ   راهاندازي شـ

ـو/لينوـکس، نسـخه  ـخ پنجم بهمنماه ۰.۴5پارسـيکس گن ـا کنون،۱۳۸۳ در تاري ـخ ت   منتشـر شـد. از آن تاري
ـه س ايران ب ـو/لينوـک عه کاربران گن با کـمک کاربران و اعضاي جام ـه و   پروژه ده انتشار رسـمي ديگـر داشت
س در زمان انتشار ـو/لينوـک ـيکس گن ن نسـخه پارس ت. جديدترـي ت پيدا کرده اـس  پيشرفتهاي زيادي دـس

  است. تمامي کــاربران عـلقهمند ميتوانند با عضويت در وب سايت و ليست1.5r1اين کتاب نسخه 
ـازي آن ـتندات، گزارش اشکالت و بهينهس د توسـعه، ايجاد مس س در روـن و/لينوـک ـيکس گـن ـتي پارس  پس

مشارکت نمايند.

مفاهيم اوليه در سيستمعامل گنو/لينوکس
ـا ـا آنه س در ابتداي کار ب ـو/لينوـک ـر کاربر تازهکار گن ـه ه ـم اوليهاي ک ـم مفاهي ـمت لزم ميداني ــن قس  در اي
 برخورد و تعامل خواهد داشت را به طور اجمالي شرح دهيم. در فصول آينده با اين مفاهيم به صورت

کاملتر آشنا خواهيد شد.

هسته لينوکس
ـيستـمعامل ل دهنده س ـته لينوکـس بخـش مرکزي تشکـي ز اشاره شـد، هس ن نـي ش از اـي  همانطور کـه پـي

گنو/لينوکس است. بخشي که به طور مستقيم با سختافزار سيستـم شما در ارتباط است.

ابزارهاي پروژه گنو
ـيستـمعامل ک س ـل ـي س تشکي ـته لينوـک ب هس ـا ترکـي ـه ب ـتند ک ـو هس ط پروژه گن  ابزارهاي ايجاد شده توـس

ـه زبان  ـد از کتابخان ـا عبارتن ن ابزاره ـي از اـي ـد. برخ س را ميدهن ـو/لينوـک ـه گن ـوم ب ل موس ـهCکاـم  ، مجموع
، ويرايشگر متن، پوسته فرمان يا مفسر خط فرمان و... .GCCکامپايلرهاي 

پوسته فرمان
ت. س اـس ـا يونيـک ـازگار ب ـيستمعاملهاي س ن س ي مشترک بـي ن ويژـگ ط فرمان مهمترـي ـا ـخ ـته فرمان ي  پوس
س مفسـر و/لينوـک د. در گـن ه مفسـر خـط فرمان کنترل ميشوـن ي موسـوم ـب ـته فرمان توسـط ابزارهاـي  پوس

نو ميباشد. درBashپيشگزيده خط فرمان مفسر  ته توسط پروژه گ که از ابزارهاي توسعه ياف   است 
 برابر امکانات، ويژگيها و سهولت کارکردي که در پوسته فرمانهاي سيستمعاملهاي خانواده يونيکس

وجود دارد، خط فرمان سيستمعاملهايي مانند داس و ويندوز بازيچهاي بيش نيست. 
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X محيط

  ايجاد کننده زيـرسـاختارهاي لزم بـراي بـرنامههاي با رابط کاربري گرافيکيX Window يا Xمحيط 
  است که نحوه کشيدن پنجرهها بر روي صفحه نمايش وXو ميــزکارهاي مختـلف اسـت. مثـلً اين 

ن ـتفاده از اـي ـا اس ـد. ب ن کنترل ميکن ـطوح پايـي ـا در س ـفحهکليد را بر روي پنجرهه ـا عمليات ماوس و ص  ي
ند  ند. KDE و GNOMEامکانات است که ميزکارهاي مختلف مان ند کار کن   براي نخستـينX ميتوان

  کهX.Org ايجاد شد. توزيعهاي جــديد گــنو/لينوکس از سيستم MIT در دانشگاه ۱۹۸۴بار در سال 
 اوليه است استفاده ميکنند.Xنواده سيستم 

ميزکارهاي گرافيکي
 همانطور که در بال اشاره شد، ميزکارهاي گرافيکي رابط کاربري هستند که از آن براي تعامل با سيستم
 استفاده ميشود. تعداد زيادي ميزکار گرافيکي براي گنو/لينوکس و سيستمعاملهاي سازگار با يونيکس

ند از  ـها عبارت بهIceWM و GNOME، KDE، xFCEوجــود دارد کــه مهمترين آن ين کتاب   . در ا
 پرداخته خواهد شد.GNOMEميزکار 

ساختار فايل سيستم
سازد. هنگامي هم مي ها و اطلعات را روي آن فرا هر کامپيوتر، امکان ذخيره سازي فايل يل   سيستم فا
 که از داخل برنامه واژهپرداز خود سندي را ذخيره ميکنيد، اين سيستم فايل است که تعيين ميکند سند

چگونه و کجا ذخيره شود.
ي ديسـکها، ديسـکهاي سـخت، درايوهاي  د فلـپ  ، درايوهايCD-ROMابزارهاي ذخيره سـازي مانـن

Zip.و... تا قبل از اينکه سيستمعامل سيستم فايل را روي آنها تشکيل دهد، قابل استفاده نيستند 
ـه ـد ک س ارائه شدهان ـو/لينوـک س و گن ي بر يونيـک ـيستمعاملهاي مبتـن ي براي س ـيستم فايلهاي گوناگوـن  س

  و غيره. ايــن سـيستم فايــلها در جزئيات فنيext2 ،ext3 ،xfs ،reiserfsبرخي از آنها عبارتند از 
ـابه بوده و تفاوت د مشـ ـاختاري کــه ايــجـاد ميکنـن ـتند ولي از نظـر س ـا هـم هس ي ب  داراي تفاوتهاـي

چنداني باهم ندارند. 

سيستم فايل يا درخت؟
 سيستم فايل سيستمعاملهاي مبتني بر يونيکس وگنو/لينوکس بصورت يک درخت وارونه پياده سازي

  و ... نـداريد. تمامA ،Cشده است. در يونيکس و گنو/لينوکس ديگر شما چيــزي بــه نام درايـوهاي 
ها شاخههايي از اين درخت وارونه هستند. مرکز اين درخت ريشه يا    نامrootابزارها و سيستم فايل

 دارد که بالترين سطح سيستم فايل را تشکيل ميدهد و آنرا با کاراکتر / (اسلش) نمايش ميدهند. زير
 ريشه، پوشههايي قرار دارند که ساير قسمتهاي سيستم فايل را تشکيل ميدهند. سيستم فايل از تعداد
ـي بر يونيـکس و ـي سـيستمعاملهاي مبتن ـا تقريباً در تمام ن پوشهه ـه اـي ت ک ـل شدهاـس ـه تشکي  زيادي پوش
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گنو/لينوکس مشترک هستند. اکنون به تشريح تک تک اين شاخهها ميپردازيم.

پارتيشنها
ــد ــي بر لينوکــس و يونيکــس، ديســکهاي ســخت ميتوانن ــل ســيستمعاملهاي مبتن  در ســيستم فاي

ـا  ـال ي ـه اتص ک نقط ـر پارتيشـن داراي ـي ـورت ه ن ص د. در اـي ـه باشـن  mountپارتيشنهاي متعددي داشت

pointميباشد که در آن نقطه به درخت سيستم فايل متصل ميشود. مثلً ميتوانيد اطلعات کاربران  
ه ذخيره نموده و نقطـه اتصـال آنرا  ک پارتيشـن جداگاـن ـيستم را در ـي د کـه محـلhomeس ن کنـي   تعيـي

قرارگيري اطلعات کاربران است و به همين ترتيب.

بخشهاي درخت سيستم فايل
به اکثر به بررسي تک تک شاخههاي سيستم فايل ميپردازيم. توجه داشته باشيد که دسترسي   اکنون 

اين شاخهها فقط توسط کاربر ريشه امکان پذير است.
 ـه ـتند و:binشاخ ـتيابي هس ــل دس ـران قاب ي کاربـ ـراي تماـم ـه بـ ـيستمعامل ک ـــتورات س ـه، دس ن شاخ   در اـي

برخي دستورات مديريتي سيستم قرار ميگيرد.

ـه ـه پوشـه :boot شاخ ـه بوده و ب ک پارتيشـن جداگان ـد در ـي ـه ميتوان ـن شاخـه ک   متصـل شده باشـد،boot اي
.Lilo و Grubحاوي برنامه راهنداز بوت سيستم عامل ميباشد. مانند 

 ــه ــا،devشاخ ــت. مثلً تمام پورته ــخت افزاري اس ــــترسيهاي ابزارهاي س ــه دس ــل قرارگيري نقط  : مح
  نشان دهنده فلپي درايو سيستمdev/fd0پارتيشنها و... در اينجا داراي يک فايل هستند. براي مثال فايل 

ن ـترسي براي خواندن و نوشـت ن فايلهاي دس ـياري از برنامههاي کاربردي از اـي ب. بس ن ترتـي ـه همـي  اسـت و ب
يک برنامه کاربردي فايل  ند. مثلً  ها بر روي ابزار مورد نظرشان استفاده ميکن   را باز کردهdev/fd0داده

ـد ـه خواه ـه در آن قرار دارد، نوشت ــيسکي ک ي و دـ و فلـپ ت اطلعات روي دراـي ـد. در حقيـق  و در آن مينويس
شد.

 شاخهetc:در اين شاخه فايلهاي پيــکربندي بــرنامــههاي ســرويس دهنـده و بـرخي فايلهاي سيستمي  
 ديگـــر قرار ميگيرنــــد. مثلً فايــــل پيکربندي ســــرويس دهنده وب آپاچــــي در ســـيستمهاي دبيان در

etc/apache/http.conf/.قرار دارد و به همين ترتيب 
 ـه ـر:homeشاخ ـا قرار ميگيرد. بهت ي کاربران سـيستم و اطلعات آنه ـتوريهاي خانـگ ـن شاخـه دايرکـ   در اي

 است اين شاخه در يک پارتيشن جداگانه قرار گرفته و متصل شود. اين کار حفاظت از دادههاي کاربران را
ـيستم عامـل، اطلعات کاربران دسـت ه فرمـت و نصـب مجدد س ر خواهـد برد. ضمناً در صـورت نياز ـب  بالـت

نخورده باقي مانده و پس از نصب، کليه تنظيمات شخصي و اطلعات آنها بدون تغيير باقي خواهند ماند.
 ـه ـا اسـت.libشاخ ـه برنامهه ـام آن پيداسـت، محـل قرار گيري فايلهاي کتابخان ـه از نـ ـن شاخـه همانطور ک  : اي

اين کتابخانهها توسط برنامههاي کاربردي و ابزارهاي برنامه نويسي بهکار گرفته ميشوند.
 شاخهmedia اين شاخه معمولً داراي زيــرشاخههايي مانند :floppy و cdromبوده و محل اتصال  

  ميباشد. همچنين پارتيشنها ديگر ديسک سخت را نيز ميتوانيد درCD-ROMسنتي درايوهاي فلپي و 
 اين شاخه متصل نماييد. البته اجباري به اين کار وجود ندارد. مثلً در سيستمهاي مبتني بر دبيان،

  که در زير ريشه قرار دارند، متصلcdrom و floppy در شاخههاي CD-ROMدرايوهاي فلپي و 
  صورت ميگيرد.mountميشوند. اتصال و برداشتن اتصال پارتيشنها و درايوها با استفاده از دستور 
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 شده mnt ه جايگزين شاخه قديميماييد. اين شاخاشتراکات شبکه را نيز ميتوانيد در اين شاخه متصل ن
است.

 شاخهproc:اين شاخه يک سيستم فايل مجازي است که برخي اطلعات مربوط به سيستم و هسته از آن  
  در اين شاخه حاوي اطلعات هسته سيستم عامل مانند نسخهversionقابل دستيابي ميباشد. مثلً فايل 

آن و ... ميباشد.

 ـه ـه مخصـوص کاربرsbinشاخ ـد ک ـه قرار ميگيرن ن شاخ ـيستم در اـي ي س ـتورات و برنامههاي مديريـت  : دس
root.است 

 شاخهtmp.محل قرارگيري برخي فايلهاي موقتي برنامههاي کاربردي است :

 شاخهusr ًبسياري از برنامههاي کاربردي در اين شاخه نصب ميشوند. مثل :Xwindowدر اين شاخه  
ـيرهاي  ـز در مس ي ني ـتورات مديريـت ـتورات و دس ن برخـي دس   قرارusr/sbin و usr/binقرار دارد. همچنـي

ميگيرند.

 شاخــهvar:ايــن شاخــه کــــه معمولً در کامپيوترهاي ســـرويس دهنده در يـــک پارتيشــن جداگانــه قرار  
ــد وب و  ــــرويس دهندهاي مانن ــوص برنامههاي س ــت. مثلFTPًميگيرد، مخص ــي اس   و بانکهاي اطلعات

  قرار گيرند. به دليل اينکه در برخي از حملت/var/wwwفايلهاي مربوط به يک وب سايت ميتوانند در 
DOSـه قرار ک پارتيشـن جداگان ـه را در ـي ن شاخ ر ميشود، اـي ـا فايلهاي آشغال ـپ ـيستم ب   ديسـک سـخت س

 ميدهند که در صورت قرارگيري تحت حمله و پرشدن احتمالي ديسک سخت، کل سيستم عامل دچار وقفه
نگردد و آسيب به همان قسمت محدود شود.

 تمامي شاخههايي که در بال توضيح داده شد، ميتوانند در پارتيشنهاي جداگانه قرار داده شوند. ولي
ضرورتي ندارد.

swap پارتيشن

  ميسازيد. کاربرد اين پارتيشن چيست؟ اين پارتيشن کهswapهنگام نصب لينوکس، پارتيشني به نام 
 تحت ساختار سيستم فايل جايي متصل نميشـود، مـحل قرارگيري حافظه مجازي روي ديسک سخت
با که لينوکس  مي  يد. هنگا ين نماي يا دو برابر حافظه سيستم خود تعي تر است حجم آنرا برابر   است. به
 کمبود حافظه مواجه شود و نياز به تخصيص حافظه بيشتر براي برنامههاي کاربردي وجود داشته باشد،

 بهعنوان حافظه مجازي استفاده کند. swapميتواند از فضاي 

مفاهيم مجوزهاي دسترسي و سيستم چند کاربره
ها اعمال ها و پوشه که بر روي فايل نو/لينوکس مجوزهاي دسترسي است  تي گ  يکي از پارامترهاي امني
 ميشود. بر اساس اين مجوزها، فايلها و پوشهها هرکدام داراي مالکي هستند که اين مالکيت در قالب
ن و ـته خواندن، نوشـت ـه دس ـه س ـز ب ـا ني ـد. مجوزه ـاير کاربران مصـداق پيدا ميکن  کاربر، گروه کاربري و س
 اجرا تقسيم ميشوند که براي هر فايل يا پوشه امکان تخصيص هرکدام از اين سه حالت به گروههاي

سه گانه کاربر، گروه کاربري و ساير کاربران وجود دارد.
د کاربره ـيستم چـن ک س ه صـورت ـي ـانند جدش يونيکـس، از ابتدا ـب س مـ و/ لينوـک  برخلف ويندوز، گـن
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ـتفاده از ي براي اس ـاب کاربري مجزاـي ـيستم داراي حس ـر کاربر س ـازي شده اسـت و ه  طراحـي و پياده س
سيستم ميباشد. 

فايلهاي پيکربندي چه هستند؟
ه ن اسـت ـک ـيستمعاملهاي خانواده يونيکـس در اـي و/لينوکـس و س ـيستمعامل گـن  يکـي از مزيتهاي س
به ني ساده ذخيره ميشوند.   تنظيمات برنامههاي کاربردي و سرويسدهندههاي مختلف در فايلهاي مت

 ) اطلق ميگردد. بنابراين در هرConfiguration Filesاين فايلهاي متني ساده فايلهاي پيکربندي (
يز ميتوان اشکالت ايجاد شده در تنظيمات را برطرف کرد و يا  شرايطي با يک ويرايشگر متني ساده ن
ه نمود. براي کاربران ماهـر انجام برخـي از تنظيمات بر ـادگي اضاـف ه سـرعت و س د را ـب  تنظيمات جدـي

روي فايلهاي پيکربندي سادهتر و سريعتر از استفاده از ابزارهاي مديريتي گرافيکي است.

)Library(مفهوم کتابخانه 

د کـه براي ـياري از برنامههاي کاربردي وجود دارـن د داشـت. بس ـياري خواهـي ن واژه سـرو کار بس ـا اـي  ب
ند ستفاده ميکن عي ا بط کاربري، از تواب ند را يا ايجاد اقلمي مان سازي بخشي از عملکردهاي خود   پياده

  که بعداً با آن آشناxFarDicکه در برنامههاي ديگري گنجانده شدهاند. براي مثال، واژهنامه چند زبانه 
  در اختيار قرار ميدهد استفادهwxGTKخواهيد شد، براي ايجاد رابط کاربري خود از توابعي که برنامه 

ـازي بخشـي از ـا براي ايجاد و پيادهس ـر از آنه ـه برنامههاي کاربردي ديگ ـا ک ـه برنامهه ن گون ـه اـي ـد. ب  ميکن
 ) اطـلق ميگـردد. وجـود اين کتابخانهها فرآيندLibraryامکانات خـود استفاده ميکنند، کتـابخـانه (

ت، ـه اـس ک ابزار واژهنام ـن ـي ـه نوشت ـل ب ـه ماي ـد. مثلً، برنامهنويسـي ک ـيار تسـهيل ميکن  برنامهنويسـي را بس
 سعي خود را بر ايجاد عملکردهاي خاص واژهنامه متمرکز ميکند و نه بر ساخت توابعي که مثلً پنجره

را در محيط گرافيکي رسم ميکنند، يا دگمهها را بر روي پنجره ميکشند و... .



فصل دوم
 نصب
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ديسک زنده چيست؟
 ديسکهای زنده قابليتی را فراهم میکنند تا کاربر بتواند يک سيستمعامل کامل را بدون نياز به نصب
 شدن بر روی ديسسسک سسسخت، بر روی سسسختافزار خود راهاندازی کنسسد. ديسسسکهای زنده معمولً از

  برای بوت شدن و انجامUSB و يسا ابزارهای ذخيرهسسازی DVD-ROM يسا CD-ROMديسسکهای 
که به طور معمول حاوی تعداد زيادی نرمافزار هستند  ند. ديسکهای زنده  ستفاده میکن  عمليات خود ا
 بسا فشردگسی زيادی بر روی ديسسک ذخيره شسد اسست. برای مثال، پارسسيکس گنسو/لينوکسس حاوی حدود
 دو گيگابايسست نرمافزارهای کاربردی مختلف میباشسسد. برخسسی از انواع ديسسسکهای زنده دارای برنامسسه
هم به صورت يک سيستسمعامل معمولی را فرا ها  ستفاده از آن که امکان نصب و ا يز میباشند   نصاب ن

میسازد.

مزايای استفاده از ديسکهای زنده چيست؟
 استفاده از ديسکهای زنده امروزه بسيار رايج شده است، ايسن ديسکها ابسزارهای بسيار مفيدی جهت
 اسستسفاده بسه عنوان ديسسک نجات سسيستم، نمايسش و آزمايسش قابليتهسا و سسيستمعامل همراه بسه شمار
 میروند. ديسکهای زنده معمولً دارای سيستم شناسايی خودکار قدرتمندی هستند که در حين بوت،
 سختافزارهای نصب شده بر روی سيستم را شناسايی کرده و راهاندازهای مورد نياز آنها را بارگذاری
 میکند. تقريباً تمام کارهايی که با استفاده از سيستمعامل نصب شده خود انجام میدهيد را میتوانيد با
 ديسسکهای زنده هسم انجام دهيسد. برنامههای کاربردی مختلف را اجرا کنيسد، در اينترنست مرور کنيسد،
 اطلعات خود را بر روی ديسسک سسخت نصسب شده بر روی سسيستم يسا ابزارهای ذخيره سسازی ديگسر
ذخيره نماييد و غيره.                                                                                                 

استفاده از پارسيکس گنو/لينوکس در حالت زنده
 CD-ROMبرای استفاده از پارسيکس گنو/لينوکس در حالت ديسک زنده کافی است که آنرا در درايو 

 سسيستم قرار داده و سسيستم را بسا اسستفاده از آن بوت کنيسد. در صسورتی کسه سسيستم بسا اسستفاده از ديسسک
 پارسسيکس گنسو/لينوکسس بوت نشسد، ايسن احتمال وجود دارد کسه اولويست نخسست بوت سسيستم بر روی

  قرار نداشتسه باشسد. در ايسن صسسورت بايسد ايسن اولويست را از طريسق برنامسه تنظيماتCD-ROMدرايسو 
 بايوس سيستم تنظيم کنيد. پارسيکس به صورت خودکار سختافزارهای سيستم شما را شناسايی کرده
 و پسس از دو تسا سسه دقيقسه بارگذاری آن کامسل شده و آماده اسستفاده خواهسد بود. پارسسيکس بسه صسورت
 خودکار پارتيشنهای ديسسکهای سسخت نصسب شده بر روی سسيستم را نيسز بر روی ميزکار آماده برای

دسترسی قرار میدهد.

مفاهيم اوليه نصب انواع گنو/لينوکس
 توزيعهای مختلف گنو/لينوکس از ابزارهای مختلفی برای انجام نصب بر روی سيستم استفاده میکنند.
 بسا اينکسه ايسن ابزارهسا از نظسر ظاهری باهسم متفاوت هسستند، ولی از اصسول مشابهسی برای نصسب سسيستم
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 پيروی میکننسسد. مهمتريسسن مسسسئلهای کسسه کاربران تازهکار در هنگام نصسسب بسسا آن مواجسسه هسسستند،
 پارتيشنبندی است. به طور عادی کاربر حداقسل به دو پارتيشن برای نصب يسک سيسستم گنو/لينوکس

  کسه پيسش از ايسن نيسز در مورد آن صسحبتswap و دوم پارتيشسن /نياز دارد. نخسست پارتيشسن ريشسه يسا 
تا برای نصب فی است  يد، کا ستفاده میکن سه از سيستمعامل ويندوز مايکروسافت ا  شد. در صورتی ک

با استفاده از  سارتيشنها يا درايسوهای خسسود را    ويندوز پاکDisk Managerيک تسسوزيع يکی از پ
 کرده و يسا تغييسر اندازه دهيسد و فضای ايجاد شده جديسد را بسه صسورت فضای پارتيشنبندی نشده رهسا

کنيد. برخی از توزيعها قادرند به طور خودکار از اين فضای خالی جهت پارتيشنبندی استفاده کنند.

پيشنيازهای نصب سيستم «پارسيکس گنو/لينوکس»
 همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، پارسيکس گنو/لينوکس به منظور استفاده بر روی سطح ميزکار

طراحی شده است. برای نصب پارسيکس موارد زير را لزم خواهيد داشت:
 مگاهرتز يا بالتر۵۰۰پردازنده با سرعت 

 مگابايت۲۵۶حافظه اصلی سيستم به ميزان 

 مگابايت توصيه میشود.۵۰۰۰ مگابايت فضای خالی که ۲۵۰۰حداقل 

قل مشخصات سسختافزاری به هميسن حدا يز  نو/لينوکسس در حالت زنده ن ستفاده از پارسسيکس گ  برای ا
(به استثنای فضای خالی)نياز خواهيد داشت.

استراتژی پارتيشنبندی
 برای نصب پارسيکس گنو/لينوکس به دو پارتيشن نياز خواهيد داشت. نخست پارتيشن ريشه با حداقل

  سسيستم.RAM بسا انسسسدازه حدود دو برابر ميزان حافظسه swap مگابايست و يسک پارتيشسن 2500اندازه 
 شايد سادهتر باشد کسسه اين دو پارتيشن را پيش از اجسرای برنامه نصب ايجاد کنيد. در هر صورت اگر
 برنامسه نصسب، پارتيشسن مناسسبی بر روی ديسسک سسخت شمسا پيدا نکنسد، گزينهای برای اجرای ابزارهای

 در اختيار کاربر قرار خواهد داد.cfdisk و gpartedپارتيشنبندی خارجی مانند 

GParted پارتيشنبندی با استفاده از ابزار گرافيکي

  است. در حالتیGpartedيکی از ابزارهای موجود برای پارتيشنبندی ديسک سخت، ابزار گرافيکی 
 کسه سسيستم خود را بسا اسستفاده از پارسسيکس گنسو/لينوکسس در حالت زنده بوت کردهايسد، ايسن ابزار را

  اجرا کنيد. در هسنگام اجسرا، از شما کلمهSystem Tools بخش Applicationsمیتوانيد از منسوی 
شه درخواسست میشود کسسسه بسسايد واژه  سزار parsixعبور کاربر ري سيد. اب   دارایGparted را وارد کن

 امکانسی برای تغييسر اندازه پارتيشنهای موجود بر روی ديسسک سسخت شماسست. بنابرايسن میتوانيسد بسه
 راحتسی و بدون خطسر از دسست دادن اطلعات، يکسی از پارتيشنهای موجود را جهست نصسب پارسسيکس
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 تغييسر اندازه دهيسد. لزم بسه ذکسر اسست کسه آن پارتيشسن بايسد دارای حداقسل فضای خالی مورد نياز برای
نصب پارسيکس باشد.

ايجاد پارتيشن جديد در فضای پارتيشنبندی نشده موجود
Diskدر صسسورتی کسسه قبلً يکسسی از درايوهای ويندوز خود را بسسا اسسستفاده از ابزار   Managerحذف  

  خواهيسد ديسد کسه ايسن فضسا بسه صسورتGpartedکردهايسد و يسا تغييسر اندازه دادهايسد، پسس از اجسسسرای 
 فضای خالی خاکستری رنگ  نمسسايسسش داده میشود. برای ايجاد پارتيشن جديد بر روی فضای خالی

 ۱-2 را انتخاب کنيد. پنجره جديدی باز خواهد شد که آنرا در شکل Newکليک راست کرده و گزينه 
 مشاهده میکنيد. با استفاده از فلشهای موجود در کنارههای فضای نمايش داده شده در بالی پنجره و
 يسا بسا اسستفاده از سسه فضای موجود برای تايسپ اندازه، میتوانيسد حجسم مناسسب برای پارتيشسن را تعييسن

  مگابسايت فضا نياز خواهيد داشت. نوع پارتيشن2500کنيد. همانطور که قبلً نيز اشاره شد، حداقل به 
  قابسل انتخاب هسستند.Filesystem و فرمست آن بسا اسستفاده از دگمسه Create asبسا اسستفاده از دگمسه 

  را انتخاب کنيسد. انتسسخاب  فرمست در حالPrimaryتوصسيه میشود برای پارتيشسن ريشسه گزينسه نوع 
 حاضر برای پارتيشن ريشه اهميتی ندارد، زيرا برنامه نصب پارسيکس گنو/لينوکس پارتيشن را مجدداً

  فراموش نکنيسد تساswapبسا فرمتسی کسه انتخاب خواهيسد کرد، فرمست میکنسد، ولی برای ايجاد پارتيشن 
ها برlinux-swapحتماً نوع فسسرمت آنسرا    انتخاب و سپس آنسرا ايجاد کنيد. بسسرای ايجسساد پارتيشن

 کليک کنيد.Cancel و برای انصراف از ايجاد بر روی دگمه Addروی دگمه 

پنجره ايجاد پارتيشن جديد     ۱-۲شکل 
GParted تغيير اندازه آسان پارتيشنها با استفاده از

به سادگی که هيچ فضای پارتيشنبندی نشدهای بر روی ديسک سخت شما وجود ندارد،   در صورتی 
ير اندازه داده و پارتيشنهای مورد نياز برای نصب  خواهيد توانست يکی از پارتيشنهای موجود را تغي
 را ايجاد کنيد. برای اين منظور، بر روی پارتيشنی که دارای فضای خالی کافی است، کليک راست کرده

نه    را انتخاب کنيد. پس از اينکه نماد کليد از کنار پارتيشن حذف شد، مجدداunmountًو ابتدا گزي
  را انتخاب کنيد. پنجره جديدی نمايشResize/Moveبسسر روی آن کليک راست کسسرده و گسسزينه 

  مشاهده میکنيسد. بسا اسستفاده از فلشهسا و يسا فضاهای موجود برای2-2داده میشود کسه آنرا در شکسل 
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تايپ اندازه جديد، میتوانيد پارتيشن را به اندازه دلخواه خود تغيير دهيد.
  کليک کنيد. سپس میتوانيد در فسضای خسالی ايسجاد شده مطابقResizeپس از اتمام بر روی دگمه 

آنچه در بال شرح داده شد، پارتيشنهای مورد نياز را ايجاد کنيد.

پنجره تغيير اندازه پارتيشنهای موجود     ۲-۲شکل 
اعمال تغييرات نهايي

 هيسچ يسک از عملياتسی کسه تسا کنون انجام دادهايسد، هنوز بسه صسورت حقيقسی بر روی ديسسک سسخت شمسا
  موجود در نوار ابزار برنامهApplyاعمال نشدهاند. تغييرات زمانی اعمال خواهند شد که بر روی دگمه 

 کليک کنيد. انجام اين تغييرات ممکن است چند دقيقهای به طول انجامد. پس از اتمام، توصيه میکنيم
تا تغييرات انجام شده يد  ستفاده از ديسک پارسيکس بوت کن با ا  يک بار سيستم را راهاندازی و مجدداً 

به طور صحيح توسط سيستم شناسايی شود.

CFDisk پارتيشنبندی با استفاده از ابزار متني

CFDiskيکسی از ابزارهای قدرتمنسد پارتيشنبندی موجسسود در پارسسيکس گنسو/لينوکسس میباشسد. ايسن  
 ابزار  قادر اسست در فضای پارتيشنبندی نشده موجود، برای شمسا پارتيشنهای جديسد بسا فرمست دلخواه
 ايجاد کنسد و قادر بسه تغييسر اندازه پارتيشنهای موجود نيسست. بنابرايسن برای اسستفاده از آن بايسد يکسی از
 پارتيشنهای موجود را حذف و سسسپس پارتيشنهای جديسسد مورد نياز را ايجاد کنيسسد. برای اسسستفاده از

cfdiskبايسسد ابتدا يسسک ترمينال خسسط فرمان باز کنيسسد. بسسسرای ايسسن منظور بر روی آيکون مانيتور بالی  
  را کليسکTerminal آيکون Accessories بخسش Applicationsصسفحه کليسک کرده و يسا از منوی 

  را تايسپ کنيسد. برنامسهcfdisk را تايسپ سسپس دسستور /bin/suکنيسد. پسس از باز شدن ترمينال دسستور 
cfdiskاجرا شده و ليست پارتيشنهای موجود بر روی ديسک سخت را نمايش میدهد. با استفاده از  

 کليدهای مکاننمسا میتوانيسد بيسن پارتيشنهای انتخاب شده حرکست کنيسد. فراميسن قابسل اسستفاده نيسز بسه
  تا زمانی که تغييسسرات را بهcfdiskصورت دگمههای متنی در پايين صفحه قابل انتخاب هستند. در 

  نکنيد، ويرايشهای صورت گرفته بر روی پارتيشنها اعمال نخواهند شد. برایwriteصسورت نهايی 
  کليسسسک کنيسسسد. برای ايجادDeleteحذف يکسسسی از پارتيشنهای موجود آنرا انتخاب کرده و بر روی 

  کليسک کنيسد. بساNew در ليسست پارتيشنهسا، بر روی Free Spaceپارتيشسن جديسد پسس از انتخاب 
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  سؤال خواهد شد. توصيه میشودLogical يا Primary از شما در مورد نوع پارتيشن Newانتخاب 
  ايجاد کنيسد. پسس از انتخاب نوع، اندازه پارتيشسن سسؤال میشود.Primaryپارتيشسن ريشسه را از نوع 

  را فشار دهيسد. پارتيشسن جديسد پسس از کليسک برEnterاندازه مورد نظسر را بسه مگابايست تايسپ کنيسد و 
  پس از ايجاد پارتيشنswap و گرفتن تأييد ايجاد خواهد شد. برای ايجاد پارتيشن Writeروی گزينه 

  کنيسد. وارد صسفحهEnter حرکست و بر روی آن Typeبسه روشسی کسه شرح داده شسد، بر روی دگمسه 
تا Enterجديدی خواهيد شد. مجدداً ٍ ين شود. پسswap پارتيشن از نوع Type را فسشار دهيد    تعي

  حسسسرکت کرده و تغييرات را ذخيره کنيسسد. پسسس از اتمام بايسسد يکبارWriteاز اتمام بر روی دگسسسمسه 
  پس از ايجاد پارتيشن آنرا فرمت نمیکند.Gparted بر خلف cfdiskسيستم را بوت کنيسد. بسرنسامه 

  ايجاد شده قابسل اسستفاده باشسد، بايسد آنرا فرمستswapبنابرايسن در صسورتی کسه مايسل هستسيد پسسارتيشن 
يد. نيازی به فرمت پارتيشن ريشه نيست زيرا برنامه نصب پارسيکس گنو/لينوکس اين کار را برای  کن

  پسسسس از بسسسوت سسيستم مجدداً يسک پنجرهswapشمسا انجام میدهسد. برای فرمست کردن پارتيشسن 
ترمينال باز کنيد و سپس دستورات زير را وارد نماييد:

$ /bin/su
# mkswap /dev/hdaX

  آنرا ايجاد کردهايد وارد نسسماييد. بسسرای ديدنcfdisk را که در swap بايد نام پارتيشنhdaXبهجای 
سسنده درname را اجرا کرده سپس در ستون cfdiskنام پارتيشن مجدداً  سسصول آي يد. در ف   آنرا ببين

  نمايی از2-۳مسورد نامگذاری پارتيشنهای مختلف در گنو/لينوکس بيشتر صحبت خواهيم کرد. شکل 
cfdisk را نشان میدهد. در صورتی که پارتيشن swapرا به اين صورت ايجاد کرديد، توصيه میکنيم  

تا سيستم را يکبار بوت نماييد.

نصب در کنار سيستم ويندوز موجود
به انجام هيچگونه کار اضافی  برای نصب پارسيکس گنو/لينوکس در کنار سيستم ويندوز موجود لزم 
 نيسست. برنامسه نصسب پارسسيکس در مرحله نصسب مديسر بوت سسيستم، ويندوز موجود در سسيستم را نيسز

شناسايی کرده و به گزينههای خود اضافه میکند.

cfdisk ابزار پارتيشنبندی     ۳-۲شکل 
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نصب سيستم با استفاده از نصاب گرافيکي
به شروع عمليات نصب میرسد. برنامه به اتمام رسيد، نوبت   پس از اينکه تمامی پيشنيازهای نصب 
 نصسب بسه صسورت يسک ويزارد اسست و فرآينسد نصسب شامسل دو مرحله اصسلی اسست. مرحله گردآوری

 Applicationsاطلعات از کاربر و مرحله دوم انجسسام عملسيات نصسب. برای شروع نصب، در منوی 

  کليسک کنيسد. پسس از اجرای برنامسه نصسبInstall Parsix  و سسپس بر روی Parsixبر روی منوی 
 صسفحهای حاوی اطلعاتسی درباره برنامسه نصسب نمايسش داده میشود، پسس از مطالعسه ايسن صسفحه برای

  را کليک کنيد. پسسس از نسمايسش اطسلعات بسرنامسه نصب وارد منوی اصلی اين برنامهOKادامه کار 
 میشويد، منوی اصلی دارای هفت گزينه است، برای ادامه بايد بر روی گزينه مورد نظرتان کليک کنيد

  راQuit را انتخاب نماييد. در صورتی که از ادامه دادن به کار منسسصرف شدهايد میتوانيد OKو دکمه 
که هنوز هيچ به کار خود پايان میدهد. در صورتی  يد میگيرد و  مه نصب از شما تأي يد. برنا  کليک کن

يد، ابتدا گسسزينه چهارم يعنی   Partitionپارتيشنی را برای نصب پارسيکس گنو/لينوکس آماده نکردها

يد. ابزار  سارتيشنهای موجود بر رویGPartedرا انتخاب کن يد پ   اجسسرا شسده و توسسسط آن میتوان
ديسک سخت خود را تغيير اندازه داده و يا پارتيشن جديدی ايجاد نماييد. 

 OK را انتخاب و بر روی Configure installationبرای شسسروع مرحله گردآوری اطلعات، گزينه 

 کليسک کنيسد. ويزارد جمعآوری اطلعات شروع بسه کار میکنسد. در نخسستين مرحله، از شمسا درخواسست
 خواهسد شسد تسا از بيسن پارتيشنهای موجود بر روی ديسسک سسخت، پارتيشسن مورد نظسر برای نصسب
 پارسسيکس گنسو/لينوکسس را انتخاب نماييسد. در صسورتی کسه نام پارتيشنسی کسه برای نصسب پارسسيکس

با اجرای مجدد    میتوانيدGparted يا cfdiskگنو/لينوکس در نظر گرفته بوديد را فراموش کردهايد، 
  کليک کنيد. در مرحله بعدی ويزارد نوع فايل سيستم پارتيشنNextنام آنرا ببينيد. برای ادامه بسر روی 

 ReiserFS تنظيم شده و امکان انتخاب ext3ريشه از شما سؤال میشود. گزينه پيش گزيده بر روی 

  کليک کنيد. در سسسه مسرحله بعدی، به ترتيب از شماNext نيز وجود دارد. برای ادامه بر روی JFSو 
 نام کامل، نام کاربری و کلمه عبور کاربری سيستم درخواست میشود. اين مشخصاتی است که پس از

مه بر روی  ستفاده خواهيد کرد. برای ادا به سيستم ا يد.Nextنصب سيستم از آن برای ورود    کليک کن
 در مرحله بعدی بايسد کلمسه عبور کاربر ريشسه کسه همان مديسر سسيستم و دارای بالتريسن سسطح دسسترسی

  کليسک کنيسد. در مرحله بعدی بايسد نامNextاسست را تنظيسم کنيسد. پسس از اتمام، برای ادامسه بر روی 
ين نام بر روی  يش گزيده ا به صورت پ يد.  مه برparsixسيستم را وارد کن   تنظيم شده است. برای ادا

  کليک کنيد. در اينجا به بخش پايانی قسمت گردآوری اطلعات سيستم میرسيد. سيستمNextروی 
 محل نصب مدير بوت سيستم را از شما سؤال میکند. در صورتی که مدير بوت ديگری را به صورت
 نصب شده بر روی سيستم نداريد و يا اطلعاتی در مورد مدير بوت نداريد، توصيه میکنيم گزينه پيش

که همان  يک بر روی MBRگزيده  پس از کل يد.  به پنجره هفت گزينهایNext است را انتخاب کن   
ين امکان وجود دارد تسا تنظيمات را ذخيره کرده و عمليات نصسب را بعداً  نخستين باز خواهيد گشت. ا

 Startبسسا اسسستفاده از فايسسل تنظيماتسسی کسسه ذخيره میشود، ادامسسه دهيسسد. در غيسسر ايسسن صسسورت گزينسسه 

installationرا کليک کنيد. در ابتدا سيستم، صفحهای حاوی خلصهای از اطلعاتی  که در مرحله  
 گردآوری بسه آن دادهايسد را نمايسش داده و از شمسا برای شروع نصسب تأييسد میگيرد. میتوانيسد اطلعات
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ند نصب بر روی  تا اشتباهی رخ نداده باشد. برای شروع فرآي يد  به دقت مرور کن ين صفحه را   Nextا

 کليک کنيد. کافی است چند دقيقهای منتظر شويد تا برنامه نصب فرآيند نصب را به اتمام برساند. اين
  دقيقه يا بيشتر طول خواهد کشيد. پس۱5 تا ۱0 بين CD-ROMفرآيند بسته به سرعت سيستم و درايو 

  نمايی از برنامه نصب را نشان۴-2از اتمام، برنامه نصب پيامی بر روی صفحه نمايش میدهد. شکل 
 میدهد. کافی است سيستم را بوت کرده و آنرا با استفاده از سيستم نصب شده پارسيکس گنو/لينوکس

راهاندازی نماييد.

بهروز رساني سيستم نصب شده قبلي
 پارسسيکس گنسو/لينوکسس بسه طور عمومسی بيسن دو يسا سسه نسسخه جديسد در هسر سسال منتشسر میکنسد. در
 نسسخههای جديدتسر ايسن امکان فراهسم شده اسست تسا بتوانيسد بسا اسستفاده از ديسسک نسسخه جديسد، سسيستم
ستفاده از با ا سيار ساده است. کافی است  ين کار ب يد. انجام ا  نصب شده قبلی خود را بهروز رسانی کن
 ديسسک جديسد پارسسيکس گنسو/لينوکسس سسيستم را بوت نموده، بر روی برنامسه نصسب کليسک کرده و در

Updateويزارد نصسب بر روی گزينسه سسوم ،يعنسی گزينسه   installationسسپس از شمسا. کليسک کنيسد 
تا پارتيشن حاوی پارسيکس گنو/لينوکس را انتخاب نماييد  .در آخر هم پنجرهدرخواست خواهد شد 

 تأييسد ارتقاء برای شمسا نمايسش داده میشود. توصسيه میکنيسم پيسش از ادامسه، از دادههای خود نسسخه
 پشتيبان تهيسه نماييسد.بسا عبور از ايسن مرحله، تعدادی از فايلهسا از روی سسيستم حذف شده، از فايلهای
 مربوط بسه شاخسه خانگسی کاربر و تعدادی از فايلهای حياتسی پيکربندی سسيستم پشتيبان گرفتسه شده و
 نسخه جديد پارسيکس نصب میشود. در پايان، فايلهای پشتيبانی بر روی مسيرهای قبلی باز گردانده
يا بهروز رسانی تنظيمات مه نصب از شما در مورد حفظ   میشوند. در پايان پروسه بهروز رسانی، برنا

  سسؤال خواهسد کرد.پارسسيکس گنسو/لينوکسس شمسا تسا دقايقسی ديگسرGNOME و ميزکار X.Orgمحيسط 
 بهروز خواهد شد و میتوانيد از نسخهی جديد پارسيکس گنو/لينوکس همراه با تنظيمات سابق استفاده
 کنيد. توجه داشته باشيد که کليه بستههای نرمافزاری اضافه پس از بهروز رسانی سيستم حذف خواهند

شد ولی میتوانيد آنها را با استفاده از دستور زير مجدداً نصب نماييد: 
# apt-get update && apt-get install `cat /root/diffpackages-xxxxxxxx-xxxx.txt`

يز چيزی حدود  ند ن ين فرآي می بر۱5 الی ۱0ا مه نصب پيا هد کشيد. پس از اتمام، برنا   دقيقه طول خوا
روی صفحه نمايش خواهد داد.



فصل دوم: نصب  22

نمايی از برنامه نصب گرافيکی     ۴-۲شکل 



فصل سوم
 آشنايي با سيستم و ميزکار گنوم
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ورود به سيستم
با هر میشود.  با روشن کردن سيستم مدير بوت گراب ظا به اتمام رسيد،  سيستم  که نصب   پس از اين
 انتخاب گزينه پارسيکس گنو/لينوکس که پيش گزيده نيز هست،سيستم بوت خواهد شد. هنگامی که

  اين صفحه را نمايش۳-۱فرآيند بوت سيستم به اتمام رسيد، صفحه ورود نمايش داده میشود. شکل 
 میدهصد. براي ورود بصه سصيستم کافصی اسصت نام کاربري و کلمصه عبوري را کصه در هنگام فرآينصد نصصب

تعيين کرديد، وارد نماييد.

صفحه ورود به سيستم     ۱-۳شکل 
با استفاده از کاربر ريشه وجود دارد. درب  ه صورت پيشگزيده امکان ورود به سيستم 

 صیورتي کیه مايیل هسیتيد تیا ايین گزينیه را (براي امنيیت بيشتیر) غيیر فعال کنيید، بر روي
 Login کليیییک کیییر ده و گزينیییه  Administraion و زيیییر منويSystemمنوي 

Windowرا انتخاب کنيید. سیپس کلمیه عبور ريشیه را تايیپ کرده و در پنجره جديدي  
Allow تيیییک گزينیییه Securityکیییه باز ميشود، در لبیییه   local  system 

administrator login.را برداريد 

مفهوم حساب کاربري
 همانطور کصه اشاره شصد، از آنجايصی کصه مبناي طراحصی گنصو/لينوکصس بر اسصاس يونيکصس بوده اسصت، ايصن
 سصيستمعامل از ابتدا بصه صصورت چنصد کاربره طراحصی شده اسصت. در سصيستمهاي چنصد کاربره، هصر کاربر
 داراي نام کاربري و کلمهعبور، پوشه ذخيره فايلهاي شخصی و مجوزهاي دسترسی متفاوتی است. به
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 مجموعه اين اقلم، حساب کاربري اطلق میگردد. دليل خوبی وجود دارد که چرا بايد يک حساب
کاربري جداگانه داشته باشيد:

حـتي اگـر تـنـها کـاربر يــک سـيـستم گنو/ لينوکس باشيد، در کـنـار کـاربر ريشه به يک حساب کاربـري 
 مـعـمولـي نـيـاز داريد تـا به کارهاي عادي روزمره پـرداخته و از آسيب رساني احتمالي به سيستم در اثر

اشتباه جلوگيري به عمل آوريد.

کننـد، حسـابهاي کاربريدر صــورتي کـــه چــنـدين نــفـر از يــک ســيستم گنـو/ لــينوکس اسـتفاده مي 
 هايـتـان و جـــلـوگـيـري از تـــغـيـير آن تـــوسـط ديگران را فراهــمجـــداگانه، امـــکان حـــفـاظت از فـــايـل

کند. هر کاربر تنها اجازه دسترسي به پوشههاي خاص خود را داراست.مي
شـبکه بـندي يـکي از دليـل اسـتفاده از سيستم گنو/ لينـوکس اسـت. در صــورتي کـه کامپيوتر در شـبکه 

 تواندحـسـاب کـاربـري مـي قــرار دارد، داشـتـن يـک حسـاب کـاربـري فـوايـد زيــادي خــواهــد داشت.
هاي پستي و... .ها، صندوقها، فايلمانند برنامه مـتـصـل بـه منابعي روي ساير کامپيوترها باشد.

دهيد. براي مثال ممکن است تـنظيمات وبـه مـرور زمان تــغـييراتي در پـيـکربندي شخصي خود انجام مي 
 هاي کاربردي را مـطابـق نياز خود تنظيم کنيد. تمام اين اطلعات در دايـرکتوري خـانگيهاي بـرنامهگـزينه

 شـونـد و در صورتي کـه روزي نياز داشته بـاشـيد از يـک کـامپيوتر بـه کـامپيوتر ديگرشما ذخـيـره مـي
عامل خود را مجدداً نصب کنيد، تمام اين تنظيمات حفظ خواهند شد.منتقل شويد و يا سيستم

GNOME آشنايي با محيط گرافيکي و ميزکار

بط گرافيکی کاربر بر سيستمعاملهاي خانواده يونيکس، را يز اشاره شد، در  ين ن يش از ا که پ  همانطور 
  زيصر سصاختارهايXروي هسصته پياده سصازي نشده و بصه صصورت برنامههايصی مجزا اجرا میشود. محيصط 

 لزم براي اجراي رابطهاي گرافيکصصی کاربر را فراهصصم میسصصازد. تعداد زيادي ميزکار گرافيکصصی براي
  وKDEسصصيستمعاملهاي خانواده يونيکصصس طراحصصی شده اسصصت. از بيصصن ايصصن ميزکارهصصا، ميزکارهاي 

GNOMEبهدليل کامل و جامع بودن داراي بيشترين تعداد کاربران میباشند. پارسيکس گنو/لينوکس  
 به صورت پيشگزيده از ميزکار گنوم به عنوان ميزکار پيشگزيده خود استفاده میکند. دليل استفاده از

گنوم عبارتند از:
در طراحي ميزکار گنوم سعي شده تا نهايت سادگي و سهل الستفاده بودن مدسادگي و سهولت استفاده . 

نظر قرار گيرد.

ـــرعت ـبکي و س ـه س ــبت بـ ــوم نس ــزکار گنـ ـا سـرعت بيشتري اجرا ميشود وKDE. مي ـبکتر بوده و ب   س
ـر ي آنرا براي بکارگيري بر روي سـيستمهاي قديميت ـن ويژـگ ـد و اي ـع سـيستمي کمتري را مصـرف ميکن  مناب

مناسب ميسازد.

پشتيباني بهتر از زبان فارسي.

 قسصمت عمده ايصن فصصل بصه تشريصح ويژگیهصا و امکانات ميزکار گنوم تخصصيص داده شده اسصت تصا
بهعنوان يک کاربر بتوانيد به صورت کارآمد، از تمامی امکانات آن استفاده کنيد.

مفاهيم و مهارتهاي کلي
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با محيط ميزکار  ين بخش مهارتهاي اوليهاي را که براي کار کردن  به شماGNOMEدر ا   نياز داريد، 
 آموزش خواهيم داد. برخی از اين مهارتها بسيار اوليه بوده و براي کاربرانی در نظر گرفته شده که در
به درد شما نخواهد يد اين بخش  با کامپيوتر هستند. بنابراين در صورتی که فکر میکن  مرحله آشنايی 

خورد، میتوانيد از آن عبور کنيد.

مهارتهاي مرتبط با ماوس
 حتصی اگصر شمصا بصا ماوس و عملکردهاي مختلف آن آشنصا باشيصد، در ابتدا لزم اسصت تصا بصا ترکيبهاي
 دگمههصا و اصصطلحات عملياتصی بکار رفتصه در ايصن فصصل آشنصا شويصد. ايصن بخصش همچنيصن شمصا را بصا

اشارهگرهايی که بر روي ميزکار و برنامههاي کاربردي آنها خواهيد ديد آشنا خواهد کرد.

کليدهاي ماوس
موارد ذکر شده در اين بخش مخصوص ابزارهاي زير هستند:

.ماوسهايي که براي کاربران راست دست تنظيم شدهاند
ماوسهاي با سه کليد. در صورتي که ماوس شما داراي دو کليد است، بايد سيستم خود را طوري تنظيم 

کنيد که با فشرده شدن کليدهاي چپ و راست با هم، عملکرد کليد سوم (وسط) شبيه سازي شود.

اصطلحات کليدهاي بکار رفته در اين راهنما عبارتند از:
کليد قرار داده شده در سمت چپ دستگاه ماوس که براي کاربرد عادي کاربر راست دست:کليد سمت چپ  

تنظيم شده است.
کليد مياني دستگاه ماوس که براي کاربرد عادي کاربر راست دست تنظيم شده است. بسياري:کليد وسط  

 از دستگاههاي ماوس داراي يک چرخ قرار داده شده بر روي کليد مياني خود دارند که با فشار آن، عملکرد
کليد مياني شبيه سازي ميشود.

ـمت راسـت ـد س ـه براي کاربرد عادي کاربر راسـت: کلي ـتگاه ماوس ک ـمت راسـت دس ـد قرار داده شده در س  کلي
دست تنظيم شده است.

 براي برعکصس کردن عملکرد دسصتگاه ماوس خود از راسصت دسصت بصه چصپ دسصت میتوانيصد از بخصش
  اسصتفاده کنيصد. در لبصهMouse قسصمت Preferences بخصش Systemتنظيمات ماوس در منوي 

General و در زير عبارت Mouse Orientation گزينه Left-handed Mouse.را انتخاب کنيد 

عمليات ماوس
در زير عملياتی که میتوانيد با ماوس خود انجام دهيد، شرح داده شده است:

کليد سمت چپ
کليد سمت چپ براي انجام عمليات زير بکار میرود:

انتخاب متن

انتخاب آيتمها

گرفتن آيتمها
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فعال کردن آيتمها

 Ctrlهنگامی که آيتمهاي قرار داده شده در يک ليست را انتخاب میکنيد، میتوانيد با نگه داشتن کليد 

 چند آيتم به دنبال هم را انتخاب کنيد.Shiftچند آيتم را باهم و با نگه داشتن کليد 

کليد وسط
کليد وسط براي انجام عمليات زير بکار میرود:

چسباندن متن

انتقال آيتمها

انتقال پنجرهها به پشت

کليد سمت راست
 )Context Menuاز کليد سمت راست در صورت امکان، میتوانيد براي باز کردن يک منوي زمينه (

يد  با فشردن کل تم مورد نظر،  يد پس از انتخاب آي ها، میتوان سياري از آيتم يد. براي ب ستفاده کن -Shiftا

F10.منوي زمينه مربوط به آنرا باز کنيد 
 براي مثال، هنگامی که فايلها را در برنامه مدير فايل مشاهده میکنيد، میتوانيد فايلی را با کليک چپ
 انتخاب کرده، بصا دوبار کليصک سصمت چصپ فايصل را باز کرده و بصا کليصک کليصد سصمت راسصت بر روي آن،

منوي زمينه مربوط به آن فايل را باز کنيد.
 در بسیياري از نرمافزارهاي کاربردي، ميتوانيید متین موجود در آن را بیا کليید سیمت
گر بچسبانيد. ستفاده از کليد وسط آنرا در برنامه کاربردي دي با ا  چپ انتخاب کرده و 
يه” اطلق شده و بدون دخالت حافظه کليپ بورد کار چسباندن انتخاب اول ين کار   "به ا

ميکند.

  تشريح۱-۳اصطلحات بکار رفته در اين فصل در مورد عمليات قابل انجام با ماوس در جدول شماره 
شدهاند.

ماوس اشارهگرهاي
 همانطور که از ماوس استفاده میکنيد، شکل ظاهري آن در موارد مختلف تغيير میکند. اين تغيير شکل
 نشاندهنده نوع عمليات يصا وضعيصت میباشصد. در ليسصت زيصر شرحصی از حالت مختلف اشارهگصر ماوسص

نمايش داده شده است:

اشاره گر معمولي
اين اشارهگر در هنگام استفاده معمولی از ماوس نمايش داده میشود.
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اشارهگر انتقال
 اين اشارهگر در هنگام انجام عمليات کشيدن نمايش داده میشود. معنی آن اين است که وقتی شما آيتم

را رها کنيد، از محل قبلی به محل جديد منتقل خواهد شد.

اشارهگر کپي
 اين اشارهگر در هنگام انجام عمليات کشيدن نمايش داده میشود. معنی آن اين است که وقتی شما آيتم

را رها کنيد، يک کپی از آن در محل جديد ايجاد میشود.

عمليات قابل انجام با ماوس   ۱-۳جدول 
تعريفعمليات

فشردن و رها کردن کليد سمت چپ ماوس بدون حرکت دادن ماوس.کليک

فشردن و نگه داشتن کليد سمت چپ ماوس.کليک و نگه داشتن

 مشابه با کليک. گاهي براي جلوگيري از اشتباه از اصطلح کليک چپ بجاي کليککليک چپ
استفاده ميشود.

فشردن و رها کردن کليد سمت وسط ماوس بدون حرکت دادن ماوس.کليک وسط

فشردن و رها کردن کليد سمت راست ماوس بدون حرکت دادن ماوس.کليک راست

 فشردن و رهکا کردن کليکد چکپ ماوس دو بار بکا سکرعت زياد و بدون حرککت دادندوبار کليک
ماوس. امکان تنظيم زمان دوبار کليک از بخش تنظيمات ماوس وجود دارد.

 فشردن و نگه داشتن کليد سمت چپ مکاوس بر روي يک آيتکم و سپکس حکرکتکشيدن
دادن ماوس. مثلً آيکونها يا پنجرهها را ميتوانيد گرفته و حرکت دهيد.

 فشردن و نگکه داشتکن کليکد سمت چپ ماوس بر روي يک آيتکم و سپس حککرککتکشيدن و انداختن
 دادن ماوسک. مثلً آيکونهکا يکا پنجرههکا را ميتوانيکد گرفتکه و حرککت دهيکد. بکا رهکا

ککردن دگمه ماوس، آيکون با پنجره در موقعيت جديد قرار خواهد گرفت.

 هدايت ماوس به سمت يک آيتم قابل جابجايي و سپس کليگ و نگه داشتن ماوس.گرفتن
 براي مثال شما ميتوانيد نوار عنوان يک پنجره را گرفته و پنجره را به محل جديدي

بکشيد.
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اشارهگر لينک سمبوليک
 اين اشارهگر در هنگام انجام عمليات کشيدن نمايش داده میشود. معنی آن اين است که وقتی شما آيتم
 را رها کنيد، يک لينک سمبوليک از آن در محل جديد ايجاد میشود. لينکهاي سمبوليک نوع خاصی

از فايل هستند که به يک فايل يا پوشه ديگر اشاره میکنند.

اشارهگر پرسش
 اين اشارهگر در هنگام انجام عمليات کشيدن نمايش داده میشود. معنی آن اين است که وقتی شما آيتم
 را رهصا کنيصد، يصک منصو باز خواهصد شصد. ايصن منصو بصه شمصا اجازه خواهصد داد تصا نوع عمليات کشيدن را
 انتخاب کنيصد. براي مثال، شمصا خواهيصد توانسصت بيصن کپصی، انتقال و ايجاد لينصک سصمبوليک يصک مورد را

انتخاب کنيد.

اشارهگر موجود نيست
 اين اشارهگر در هنگام انجام عمليات کشيدن نمايش داده میشود. معنی آن اين است که امکان انداختن

آيتم در محل فعلی وجود ندارد.

اشارهگر تغيير اندازه
 ايصن اشارهگصر بصه آن معنصی اسصت کصه میتوانيصد کنترل را براي تغييصر اندازه بخشهاي از رابصط کاربري بصه
 دسصت بگيريصد. ايصن اشارهگصر معمولً در کنارههاي پنجرههصا و نوارهاي تغييصر اندازه بيصن دو بخصش يصک

پنجره ديده میشود. جهت آن نشانگر جهت امکانپذير براي تغيير اندازه میباشد.

اشارهگر دست
 ايصن اشارهگصر هنگامصی ظاهصر میشود کصه شمصا ماوس را بر روي يصک لينصک هدايصت کنيصد. معنصی آن ايصن
 اسصت کصه میتوانيصد بر روي لينصک کليصک کنيصد تصا يصک سصند جديصد بارگذاري شده يصا يصک عمصل صصورت

گيرد.
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مهارتهاي مرتبط با صفحه کليد
 تقريباً تمامی کارهايی را که انجام آنها با استفاده از ماوس امکانپذير است، با صفحه کليد هم میتوانيد
 انجام دهيصصد. کليدهاي ميانصصبر صصصفحه کليصصد راههاي کوتاهصصی براي انجام کارهصصا در اختيار کاربر قرار

میدهند.
 شمصا میتوانيصد از کليدهاي ميانصبر براي اجراي کارهاي عمومصی در سصطح ميزکار گنوم و کار کردن بصا
 پنلهصا و پنجرههصا اسصتفاده کنيصد. همچنيصن امکان اسصتفاده از کليدهاي ميانصبر در برنامههاي کاربردي نيصز
 وجود دارد. با استفاده از بخش تنظيمات صفحه کليد خواهيد توانست کليدهاي ميانبر را بنا به نياز خود

تنظيم کنيد.
با دو کليد لوگوي مايکروسافت ويندوز و کليد  بسياري از صفحه کليدهاي کامپيوترها 
 باز کردن منوي زمينه ارائه ميشوند.در دنياي گنو/لينوکسها از کليد لوگوي ويندوز

  اسیتفاده ميشود. کليید منويSuperبیه عنوان يیک کليید تغييیر دهنده بیا عنوان کليید 
 زمينه نيز براي دسترسي به منوي زمينه استفاده ميشود. دقيقاً مشابه همان کاري که

 انجام ميدهند.Shift+F10ترکيب کليدهاي 

 امکان تغييصر تنظيمات ميزکار گنوم براي اسصتفاده از قابليتهاي سصهولت دسصترسی صصفحه کليصد وجود
دارد.

در ادامه به بررسی کليدهاي ميانبر قابل استفاده در ميزکار و برنامههاي کاربردي میپردازيم.

کليدهاي ميانبر سراسري
 کليدهاي ميانصبر سصراسري، شمصا را قادر میسصازند تصا امور مرتبصط بصا ميزکار را در پنجره فعال فعلی يصا

 اين کليدها را تشريح کرده است.۲-۳برنامه کاربردي انجام دهيد. جدول 
 کليدهاي ميانبر سراسري  ۲-۳جدول 

کاربردکليد ميانبر

Alt-F1 باز کردن منويApplications

Alt-F2) نمايش پنجره اجراي برنامههاRun Application(

Ctrl-Alt-Arrow 

keys

)Workspaceحرکت بين فضاهاي کاري (

Ctrl-Alt-D تمامي پنجرهها را کوچک کرده و سطح ميزکار را نمايش ميدهد

Alt-Tabحرککت بيکن پنجرههکا. بکا فشردن ايکن کليدهکا ليسکتي از پنجرههاي قابکل انتخاب 
نمايش داده ميشود. با رها کردن کليدها، پنجره مورد نظر انتخاب ميشود.

Ctrl-Alt-Tab فوکوس را بيکن ميزکار و پنلهکا تغييکر ميدهکد. بکا فشردن ايکن کليدهکا ليسکتي از 
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کاربردکليد ميانبر

آيتمهاي قابل انتخاب نمايش داده شده و با رها کردن کليدها انتخاب خواهد شد.

کليدهاي ميانبر پنجرهها
 کليدهاي ميانصبر پنجرههصا بصه شمصا امکان میدهنصد تصا از صصفحه کليصد براي انجام عملياتصی بر روي پنجره

 اين کليدها را تشريح کرده است.۳-۳انتخاب شده فعلی استفاده کنيد. جدول 
کليدهاي ميانبر پنجرهها   ۳-۳جدول 

کاربردکليد ميانبر

Alt-Tabحرککت بيکن پنجرههکا. بکا فشردن ايکن کليدهکا ليسکتي از پنجرههاي قابکل انتخاب 
نمايش داده ميشود. با رها کردن کليدها، پنجره مورد نظر انتخاب ميشود.

Alt-F4.بستن پنجره فعال فعلي

Alt-F5.خارج کردن پنجره از حالت حداکثر اندازه

Alt-F7حرککت دادن پنجره فعال فعلي. بکا فشردن ايکن کليدهکا، امکان جابجکا کردن پنجره بکا 
 اسکتفاده از ماوس يکا کليدهاي جهکت نمکا وجود دارد. براي اتمام انتقال يکبار کليکک

کنيد يا يک کليد بر روي صفحه کليد را فشار دهيد.

Alt-F8تغييکر اندازه پنجره فعال فعلي. بکا فشردن ايکن کليدهکا، امکان تغييکر اندازه پنجره بکا 
 اسکتفاده از ماوس يکا کليدهاي جهکت نمکا وجود دارد. براي اتمام تغييکر اندازه يکبار

کليک کنيد يا يک کليد بر روي صفحه کليد را فشار دهيد.

Alt-F9.کوچک کردن پنجره فعال فعلي

Alt-F10.تغيير اندازه پنجره به حداکثر ممکن

Alt-spacebar.باز کردن منوي مخصوص پنجره در پنجره فعال فعلي

Shift-Ctrl-Alt-

Arrow keys

 انتقال پنجره فعال فعلي بکه يکک فضاي کاري ديگکر مشخکص شده بکا توجکه بکه کليکد
جهت نما.

کليدهاي مرتبط با برنامههاي کاربردي
 ايصصن کليدهصصا امکان انجام سصصريعتر عمليات مورد نياز در درون برنامههاي کاربردي را فراهصصم میکننصصد.

 اين کليدها را تشريح کرده است.۴-۳جدول 
 کليدهاي ميانبر مرتبط با برنامههاي کاربردي  ۴-۳جدول 

دستورکليد ميانبر

Ctrl-N.ايجاد سند يا پنجره جديد

Ctrl-X.بريدن متن يا قطعه انتخاب شده و انتقال آن به حافظه کليپ بورد
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دستورکليد ميانبر

Ctrl-C.کپي کردن متن يا قطعه انتخاب شده و انتقال آن به حافظه کليپ بورد

Ctrl-V.چسباندن محتويات کليپ بورد

Ctrl-Z.برگردان عمل قبلي

Ctrl-S.ذخيره کردن سند جاري بر روي ديسک

F1 .بارگذاري کمک برنامه

 علوه بر کليدهاي ميانصبر بال، تمامصی برنامههاي کاربردي از تعدادي کليصد ميانصبر براي کار کردن بصا رابصط
 کاربريشان پشتيبانصی میکننصد. ايصن کليدهصا امکان انجام فرآيندهايصی را کصه معمولً بصا کمصک ماوس انجام

 اين کليدها را تشريح کرده است.۵-۳میدهيد، فراهم میکنند. جدول 
 کليدهاي ميانبر مرتبط با رابط کاربري برنامههاي کاربردي  ۵-۳جدول 
دستورکليدها

Arrow keys or Tab.حرکت بين کنترلهاي روي رابط کاربري يا آيتمهاي موجود در يک ليست

Enter or spacebar.فعال کردن يا انتخاب آيتم انتخاب شده

F10 .فعال شدن سمت چپترين منوي پنجره برنامه کاربردي

Shift-F10.فعال شدن منوي زمينه مربوط به آيتم انتخاب شده

Esc .بستن منو بدون انتخاب هيچ آيتمي يا انصراف از فرآيند کشيدن

کليدهاي دسترسي
 نوار منصو نواري در بالي پنجرههاي برنامههاي کاربردي اسصت کصه منوهاي مربوط آن برنامصه در آن قرار
يد به هصر منصو دسترسی پيدا کرد. کل ند  ند. کليصد دسترسی کليدي اسصت کصه از طريصق آن میتوا  داده شدها

دسترسی هر منو معمولً به صورت زير خط دار مشخص شده است.
  را نگه داشته و سپس کليد دسترسی مربوط به آنرا فشار دهيد. پس از بازAltبراي باز کردن منو، کليد 

شدن منو، اين کار را میتوانيد با آيتمهاي موجود در آن منو نيز انجام دهيد. 
  راN انتخاب شود. سصپس کليصد File را فشار دهيصد تصا منوي Alt+Fبراي مثال، در يصک پنجره کليصد 

 فعال شود.Newفشار دهيد تا گزينه 
  وAltامکان استفاده از کليدهاي دسترسی بر روي ديالوگها نيز وجود دارد. کافی است از ترکيب کليد 

کليد دسترسی استفاده کنيد.

اجراي برنامهها
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 بصا کليصک چصپ بر روي منوهصا و آيکونهاي برنامههاي کاربردي مختلف، میتوانيصد آنهصا را اجرا کنيصد.

 پنجره اجراي برنامههاي کاربردي، دسصترسی بصه دسصتورات موجود بر روي سصيستم را فراهصم میکنصد.
 هنگامی که دستوري را از طريق پنجره اجراي برنامههاي کاربردي استفاده میکنيد، خروجی آن نمايش

داده نمیشود. جهت اجراي يک برنامه کاربردي يا دستور، مراحل زير را انجام دهيد:
) پنجره اجراي برنامههاي کاربردي را باز کنيد. اين کار را از راههاي زير میتوانيد انجام دهيد:۱
با استفاده از دگمههاي اجراي برنامههاي کاربردي موجود روي پنلهاي ميزکار

با استفاده از کليدهاي ميانبر Alt+F2.

 ) دستوري را که مايل به اجراي آن هستيد، در فيلد خالی وارد کنيد. با کليک بر روي فلش موجود در۲
 سمت راست اين فيلد، ليستی از دستوراتی که قبلً وارد کردهايد، نمايش داده میشود. با کليک بر روي

Show list of known Applicationsليستی از برنامههاي کاربردي موجود بر روي سيستم نمايش ، 
 ، میتوانيد يک فايل را به همراه دستور باز کنيد.Run with fileداده میشود. با کليک بر روي دگمه 

  بازemacs و معرفی يک فايل، آن فايل با استفاده از ويرايشگر emacsبراي مثال با وارد کردن دستور 
نه  با انتخاب گزي هد شد.  هد شصصد.Run in Terminalخوا يک پنجره ترمينال اجرا خوا   دستور در 

  براي خود ايجاد کنند، با اسصصتفاده ازXبراي برنامههاي کاربردي را که نمیتوانند يک پنجره در محيط 
اين گزينه اجرا کنيد.

  پنجره اجراي برنامههاي کاربردي را۲-۳ کليک کنيد تا دستور اجرا شود. شکل Run) بر روي دگمه ۳
نمايش میدهد.

پنجره اجراي برنامههاي کاربردي     ۲-۳شکل 

مرور کلي بر ميزکار
 اين بخش شما را با ويژگیهاي اصلی بخشهاي مهم ميزکار گنوم آشنا خواهد ساخت. پيش از اينکه
 شروع به کار با ميزکار گنوم کنيد، توصيه میکنيم تا اين بخش را مطالعه نماييد تا با ويژگيها و امکانات
 اصلی آن آشنا شويد. ميزکار گنوم به آسانی قابل تنظيم و پيکربندي است، بنابراين اين بخش مروري بر

تنظيمات پيشگزيده آن خواهد داشت.

آشنايي
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 هنگامی که براي نخستين بار وارد ميزکار گنوم میشويد، صفحه آغازين، پنلها، آيکونها و پنجرههاي
استاندارد آنرا خواهيد ديد. مهمترين بخشهاي ميزکار گنوم به قرار زير هستند.

پنلها
به تمامصی منوهصا و برنامههاي  پنلهصا محلهايصی در ميزکار گنوم هسصتند کصه از طريصق آنهصا کاربر میتوانصد 
 کاربردي سيستم دسترسی پيدا کند. امکان تغيير و تنظيم پنلها تا حد بسيار زيادي وجود دارد. يکی از
 مهمترين پنلها، پنل بالي ميزکار است. اين پنل حاوي نوار منو میباشد. با کليک روي آيکون انتخاب
 کننده پنجرههصا کصه در راسصتترين بخصش پنصل بال قرار دارد، میتوانيصد ليسصتی از پنجرههاي باز را ببينيصد.

 اين پنل را نمايش میدهد.۳-۳شکل 

پنل بالي ميزکار گنوم     ۳-۳شکل 

منوها
 بصا اسصتفاده از منوهصا خواهيصد توانسصت بصه تمامصی بخشهاي ميزکار گنوم دسصترسی پيدا کنيصد. منوي

Applicationsدسترسی شما را به تقريباً تمامی برنامههاي کاربصصردي استاندارد نصب شده در سيستم  
ستفاده از اپلت  با ا هم میکند. امکان اضافه کردن منوها  به پنلهايMenu Bar و Main Menuفرا   

 را نمايش میدهد.Applications منوي ۴-۳مختلف وجود دارد. شکل 
 ساختار منوها

نصصوار مصصنو داراي سصصه منوي مخصوص میباشد که عبارتند از:
Applicationsمنوي 

  حصصصاوي تعصصصدادي زيصصر منصصو حاوي دسصتهبنديهاي مختلف نرمافزارهايApplicationsمنوي 
  از طريق اپلتهاي منوي اصلی و نوار منو قابلApplicationsکاربردي استاندارد گنوم است. منوي 

دسترسی است.

Places منوي

  حاوي تعدادي نقطه دسترسی به بخشهاي مختلف ميزکار گنوم است. مانند دسترسیPlacesمنوي 
 بصه پوشصه خانگصی، ميزکار، کامپيوتصر، شبکصه و... میباشصد. همچصصصنين ايصصن مصصنو حصصاوي ابزار جسصتجو و

 نيز میباشد.Recent Documentsپوشه 

System منوي

  حاوي ابزارهاي پيکربندي مصصصيزکار گنوم، دسترسی به راهنماي ميزکار و منوهاي قفلSystemمنوي 
کردن صفحه نمايش و خروج از سيستم میباشد. ابزارهاي سيستمی نيز در اين منو قرار دارند.

پنجرهها
 شمصا میتوانيصد تعداد زيادي پنجره را همزمان باز کنيصد. میتوانيصد در هصر پنجره يصک برنامصه کاربردي
 جداگانه را اجرا کنيد. برنامه مديريت پنجره قاب و دگمههاي مربوط به پنجرهها را ايجاد میکند. برنامه
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ها را انجام  مدير پنجره کاربر را قادر میسازد تا عملياتی مانند حرکت دادن، بستن و تغيير اندازه پنجره
دهد.

Applications منوي    ۴-۳شکل 

فضاهاي کاري
 ) متعددي تقسيم کنيد.Workspaceاين امکان وجود دارد تا بتوانيد ميزکار خود را به فضاهاي کاري (

 امکان تنظيصم تعداد فضاهاي کاري فراهصم شده اسصت. امکان سصوئيچ کردن بيصن فضاهاي کاري متعدد بصه
راحتی امکانپذير است، ولی در هر زمان تنها میتوانيد يک فضاي کاري را نمايش دهيد.

مدير فايل
 برنامه مدير فايل ناتيلوس امکان دسترسی يکپارچه به فايلها و برنامههاي کاربردي را فراهم میکند. با
ها را با برنامههاي کاربردي مرتبط به  استفاده از آن میتوانيد محتويات پوشهها را مديريت کرده و فايل

  نمايصی از ناتيلوس را۵-۳آنهصا باز کنيصد. جلوتصر بصه طور مفصصل بصه آن خواهيصم پرداخصت. شکصل شماره 
نشان میدهد.
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مدير فايل ناتيلوس     ۵-۳شکل 

ميزکار
 ميزکار در پشصصت تمامصصی اجزا قرار میگيرد. ميزکار جزيصصی فعال از رابصصط کاربري میباشصصد. میتوانيصصد
 آيتمهاي مختلفی را براي دسترسی سريعتر و آسانتر بر روي ميزکار قرار دهيد. با کليک راست بر روي

ميزکار، يک منو باز خواهد شد.
ترجيحات

 ) کاربر است. هر يک ازPreferencesميزکار گنوم داراي ابزارهاي پيکربندي مخصوص ترجيحات (
 Systemايصن ابزارهصا میتوانصد رفتار بخشصی از ميزکار گنوم را تنظيصم کنصد. ابزارهاي ترجيحات از منوي 

  قابل دسترسی هستند. در ميزکار گنوم به طور معمول میتوانيد يک کار خاصPreferencesبخش 
 را با استفاده از راههاي متعددي انجام دهيد. براي مثال میتوانيد يک برنامه کاربردي را از منوها، پنلها

يا از روي ميزکار اجرا کنيد.
پنلها

 امکان حذف و اضافصه کردن پنصصصلها در هصر زمان بصه راحتصی وجود دارد. در حالت اسصتاندارد، ميزکار
GNOME:حداقل داراي يک پنل میباشد. امکان انجام عمليات زير با پنلها وجود دارد 

ايجاد پنلها
پاک کردن پنلها
مخفي کردن پنلها
اضافه کردن آيتم به پنلها
تنظيم آيتمهاي پنلها

ايجاد پنلها
نه   Newبراي اضافه کردن پنل جديد، بر روي يک فضاي خالی در يک پنل کليک راست کرده و گزي
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Panelرا انتخاب کنيصد. پنصل جديدي بصه ميزکار اضافصه خواهصد شصد. پنصل در ابتدا حاوي هيصچ المانصی  
 نيست. شما میتوانيد اين پنل را با توجه به نياز خود پيکربندي و تنظيم کنيد. میتوانيد آيتمهايی را به

آن اضافه کرده و يا تصوير پس زمينه آنرا تغيير دهيد. امکان ايجاد هر تعداد پنل وجود دارد.
حذف پنلها

  راDelete This Panelبراي حذف پنلهصا، کافصی اسصت کصه بر روي آن کليصک راسصت کرده و گزينصه 
انتخاب کنيد.

مخفي کردن پنلها
نه  با انتخاب گزي ند دگمه مخفی کردن داشته باشد.  نل میتوا   در پنجرهShow Hide Buttonsهر پ

Propertiesها پنل مخفی شده يا با کليک بر روي آن ها نمايش داده خواهند شد.  نل اين دگمه   هر پ
نمايش داده میشود.

اضافه کردن آيتم به پنلها
 ) برنامههصا، منوهصا تصاLauncherپنلهصا میتواننصد حاوي آيتمهاي مختلفصی باشنصد. از اجرا کنندههاي (

 يک پنل نمونه را نمايش میدهد.۶-۳اپلتها و کشوهاي مختلف. شکل 

يک پنل نمونه     ۶-۳شکل 

کاربر میتواند آيتمهاي زير را به تمامی انواع پنلها اضافه نمايد:

اپلتها
 اپلتها برنامههاي کاربردي کوچکی هستند که بر روي پنلها قرار میگيرند. هر اپلت داراي يک رابط
 کاربري سصاده اسصت کصه بصا اسصتفاده از ماوس يصا صصفحه کليصد میتوانيصد بصا آن کار کنيصد.بصه صصورت

پيشگزيده، اپلتهاي زير بر روي پنلها وجود دارند:
اپلت Menu Bar:  امکان دسترسي به منوهايApplications، Places وSystem.را فراهم ميکند  

 با استفاده از اين منوها ميتوانيد به برنامههاي کاربردي و ابزارهاي مديريت و تنظيمات سيستم دسترسي
پيدا کنيد.

تاريخ و ساعت سيستم را نمايش ميدهد.:اپلت ساعت 
ها  : اين اپلت ليستي از تمامي پنجرههاي باز را نمايش داده و ميتوانيد پنجره مورداپلت انتخاب کننده پنجره

نظر براي فعال شدن را از ميان آنها انتخاب کنيد. اين اپلت در راستترين گوشه پنل بال قرار دارد.
ـا ـا:اپلت ليسـت پنجرهه ک براي فعال شدن ي ل کلـي ـورت دگمههاي قاـب ـه ص ي پنجرههاي باز را ب ن اپلت تماـم   اـي

کوچک شدن پنجره نمايش ميدهد. اين اپلت بر روي پنل پايين صفحه قرار دارد.
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اين اپلت براي حرکت بين فضاهاي کاري ميزکار بکار ميرود. به صورت :سوئيچ کننده فضاي کاري 
پيشگزيده، اين اپلت در گوشه راست پنل پايين صفحه قرار ميگيرد.

 براي اضافه کردن يک اپلت به پنل، کافی است روي يک فضاي خالی پنل کليک راست کرده و گزينه
Add to Panel.را انتخاب کنيد 
اجرا کنندهها

 ) ميانبري براي اجراي يک برنامه، دستور يا بازکردن يک فايل هستند. برايLaunchersاجرا کنندهها (
  يک اجرا کننده براي برنامه ماشين حساب است. اجرا کننده۶-۳مثال، آيکون ماشين حساب در شکل 

 میتوانصد بر روي يصک پنصل و يصا درون يصک منصو قرار گيرد. براي انجام عمصل مرتبصط بصا اجرا کننده، کافصی
 است روي آن کليک کنيد. ايجاد اجرا کنندههاي خاص خودتان بسيار آسان است. کافی است بر روي

Addيصصک فضاي خالی روي پنصصل کليصصک راسصصت کرده، گزينصصه   to  Panel و سصصپس Custom 

Application Launcherيد. براي اضافه کردن يک اجرا کننده از منوهاي موجود، پس   را انتخاب کن
  را انتخابApplication Launcher و سصپس Add to Panelاز کليصک راسصت بر روي پنصل، گزينصه 

کنيد. سپس به شما امکان انتخاب برنامه مورد نظر داده میشود.
کليدهاي عملياتي

 با اضافه کردن دگمههاي عملياتی میتوانيد دسترسی سريع به برخی از امور روزمره داشته باشيد. اين
دگمهها عبارتند از:

) دگمه بستن اجباريForce Quit( :براي بســتن برنــامهاي که قـفل شده و به درخواستهاي شما پاسخ 
نميدهد.

براي قفل کردن صفحه نمايش هنگامي که در پشت سيستم قرار نداريد. آيکون قفل:قفل کردن صفحه نمايش  
 اين دگمه را نمايش ميدهد.6-۳در صفحه نمايش در شکل 

ـل :خروج ـيستم. آيکون خروج در شک ـا خاموش کردن و بوت مجدد س   براي خروج از گنوم و اتمام نشسـت ي
 اين دگمه را نمايش ميدهد.۳-6

براي بازکردن پنجره اجراي برنامهها و اجراي دستور مورد نظرتان.:دگمه اجراي برنامهها 
با کليک بر روي اين دگمه، از صفحه نمايش شما عکس گرفته ميشود.گرفتن عکس :
براي باز کردن پنجره جستجو بر روي سيستم.:جستجو 
براي کوچک کردن تمامي پنجرهها و نمايش ميزکار.:نمايش ميزکار 

منوها
 با استفاده از منوها میتوانيد به تمامی بخشهاي ميزکار گنوم دسترسی پيدا کنيد. براي بازکردن يک منو

 منوها را به صورت نوشته نمايش میدهد.Menu Barاز روي پنل، روي آيکون آن کليک کنيد. اپلت 
يز بر روي خود هستند. براي مثال، نماد پارسيکس در  منوها علوه بر آيکون داراي يک فلش کوچک ن

ها به راحتی وجود دارد. کافی است۶-۳شکل   يک منو است. امکان اضافه کردن منوها به تمامی پنل
  ياMain Menu و سپس Add to Panelدر يک فضاي خالی روي پنل کليک راست کرده و گزينه 

Menu Bar.را انتخاب کنيد 
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کشوها
 ) آيتمهايی باز شصونده روي پصنلها هستند. هنگامی که با تعداد زيادي از برنامههايDrawersکشوها (

کاربردي سر و کار داريد، میتوانيد از کشوها براي منصظم کردن و دسترسی آسانتر به آنها استفاده کنيد.
 براي اضافه کردن يک کشو به يک پنل کافی است که روي يک فضاي خالی بر روي پنل کليک راست

  را انتخاب کنيصد. بصصصا يصصکبارDrawer را انتخاب کنيصد. سصپس گزينصه Add to Panelکرده و گزينصه 
کليک کشو باز شده و با کليک مجدد، بسته خواهد شد.

تنظيم آيتمهاي پنلها
با استفاده از راههاي زير میتوانيد آيتمهاي روي پنلهاي را دستکاري و تنظيم کنيد:

ـه وسـط ـتفاده از دگم ـا اس ـد ب ن کار را ميتواني ن پنلهاي مختلف. اـي ـا بـي ـل ي ک پن ـا درون ـي ـا کردن آيتمه  جابج
ماوس و کشيدن و انداختن انجام دهيد.

کپي کردن آيتمهاي موجود در يک منو به يک پنل. اين کار را با استفاده از ماوس و کشيدن و انداختن و يا 
اضافه کردن اجرا کنندهها ميتوانيد انجام دهيد.

منوها
ستفاده از اجزاي با ا يد.  به تمامی بخشهاي ميزکار گنوم دسترسی پيدا کن يد  ستفاده از منوها میتوان  با ا

زير میتوانيد به منوها دسترسی پيدا کنيد:
منوي اصلي
Mainمنوي اصصلی (  Menuحاوي منوي (Applications میباشصد. منوي Applicationsبراي  

دسترسی به برنامههاي کاربردي نصب شده بر روي سيستم بکار میرود.
 براي اضافه کردن منوي اصلی به يک پنل، بر روي يک فضاي خالی از پنل کليک راست کرده، گزينه

Add to Panel و سپس Main Menu.را انتخاب کنيد 
نوار منو

 میباشصصد. System و Applications، Places) حصصاوي مصصنصصوهاي Menu Barنصصوار منو (
 براي اضافه کردن منوي اصلی به يک پنل، بر روي يک فضاي خالی از پنل کليک راست کرده، گزينه

Add to Panel و سپس Main Menu.را انتخاب کنيد 
پنلها

 همانطور کصه گفتصه شصد، بصه راحتصی میتوانيصد منوهصا را بصه پنلهاي مختلفصی کصه بر روي سصيستم ايجاد
میکنيد، اضافه نماييد.

پنجرهها
 شمصا میتوانيصد تعداد زيادي پنجره را همزمان باز کنيصد. هصر پنجره يصک قاب دارد. قاب پنجره محتوي

کنترلهاي فعالی است که کاربر میتواند از آنها براي کار با پنجرهها استفاده کند.

انواع پنجرهها
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ميزکار گنوم داراي انواع پنجرههاي زير است:
پنجرههاي برنامههاي کاربردي

 هنگامصی کصه يصک برنامصه کاربردي را اجرا میکنيصد، يصک قاب پنجره آنرا مرزبندي میکنصد. سصمت بالي
 پنجره داراي يک نوار عنوان میباشد. نوار عنوان داراي دگمههايی است که میتوانيد براي کار کردن با
يا ند بازکردن منوي پنجره  تی مان يد براي انجام عمليا ها میتوان ين دگمه يد. از ا ستفاده کن ها ا  پنجره از آن

بستن پنجره استفاده کنيد. منوي پنجره داراي دستوراتی است که میتوانيد بر روي پنجره اجرا کنيد.
پنجرههاي محاورهاي

 ) داراي يصک قاب و بخشصی حاوي اطلعات و تعدادي کنترل قابصلDialogپنجرههاي محاورهاي (
 استفاده براي کاربر میباشند. قاب پنجره محاورهاي داراي دگمههايی است که میتوانيد براي کار کردن
 با پنجره از آنها استفاده کنيد. از اين دگمهها میتوانيد براي انجام عملياتی مانند بازکردن منوي پنجره يا

بستن پنجره محاورهاي استفاده کنيد.
تنظيم پنجرهها

 بصا اسصتفاده از قاب پنجره يصا پنجرههاي محاورهاي میتوانيصد کارهاي مختلفصی انجام دهيصد. بسصياري از
ها در بخش باليی پنجره قرار داده شدهاند. شکل    بخش باليی پنجره يک۷-۳المانهاي کنترلی پنجره

نرمافزار کاربردي عادي را نمايش میدهد.

بخش باليي پنجره يک برنامه کاربردي عادي     ۷-۳شکل 

  هسصصتند. براي تغييصصر اندازه پنجره، میتوانيصصد۶-۳المانهاي کنترلی فعال پنجرههصصا بصصه قرار جدول 
ديوارههاي پنجره (بجز نوار عنوان) را گرفته و حرکت دهيد تا به اندازه دلخواه در آيد.

فعال کردن يک پنجره
ها يک يد را دريافت کند. در هر زمان تن يد ورودي ماوس و صفحه کل  پنجرهاي که فعال است، میتوان
 پنجره میتوانصد فعال باشصد و بصا اصصطلح ديگصر فوکوس را در اختيار داشتصه باشصد. ظاهصر پنجره فعال بصا

  خواهيصد توانسصت يصک پنجره را فعال۷-۳سصاير پنجرههصا تفاوت دارد. بصا اسصتفاده از المانهاي جدول 
کنيد.

المانهاي کنترلي فعال پنجرهها   ۶-۳جدول 
شرحالمان کنترلي

 دگمه منوي
پنجره

 با کليک بر روي آن منوي پنجره باز خواهد شد. آيکوني که در منتهي اليه سمت چپ
 قرار دارد.5-3شکل 

 اين نوار معمولً نام برنامه کاربردي و سند فعال را نمايش ميدهد و از آن ميتوانيدنوار عنوان
.7-3براي جابجا کردن يا سايه کردن پنجره استفاده کنيد. نوار  سبز رنگ در شکل 
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شرحالمان کنترلي

 دگمه کوچک
کردن

 با کليک بر روي اين دگمه، پنجره کوچک شده و به حالت حداقل در خواهد آمد.
.7-3دگمه سوم از سمت راست در شکل 

 با کليک بر روي اين دگمه پنجره به حالت حداکثر اندازه و با کليک مجدد بر روي آندگمه حداکثر
.7-3به اندازه تنظيم شده قبلي باز خواهد گشت. دگمه دوم از سمت راست در شکل 

 با کليک بر روي اين دگمه، پنجره بسته خواهد شد. دگمه اول از سمت راست در شکلدگمه بستن
3-7.

با کليک راست بر روي ديواره پنجره، منوي پنجره نمايش داده خواهد شد.ديواره

فضاهاي کاري
 شمصا میتوانيصد تعداد زيادي پنجره را بصه طور همزمان بر روي ميزکار گنوم خود داشتصه باشيصد. پنجرههصا
 در زير بخشهايی از ميزکار گنوم نمايش داده میشوند که اين زير بخشها را فضاهاي کاري میناميم.
 فضاي کاري يصک منطقصه مجزا اسصت کصه از آن میتوانيصد اسصتفاده کنيصد. هصر فضاي کاري داراي همان
 ميزکار، همان پنلهصا و همان منوهاسصت. بصا ايصن حال شمصا میتوانيصد در هصر فضاي کاري پنجرههصا و
برنامههاي کاربردي متفاوتی داشته باشيد. در هر زمان تنها امکان نمايش يک فضاي کاري وجود دارد.

 فضاهاي کاري به شما کمک میکنند تا هنگامی که تعداد زيادي پنجره باز داريد، از فضاي کاري خود
 به نحو احسن استفاده کنيد. وقتی ميزکار شما با تعداد زيادي پنجره شلوغ میشود، میتوانيد برخی از
يد به فضاي کاري جديد منتقل شده و ها را به فضاي کاري ديگري منتقل کنيد. همچنين میتوان  پنجره

برنامههاي جديد را آنجا اجرا کنيد.
  اين۸-۳فضاهاي کاري در اپلت سوئيچ کننده يا نمايشگر فضاهاي کاري نمايش داده میشوند. شکل 

اپلت را نمايش میدهد. به صورت پيشگزيده، اين اپلت داراي چهار فضاي کاري است. 

انتقال بين فضاهاي کاري
با استفاده از روشهاي زير میتوانيد بين فضاهاي کاري منتقل شويد:

اپلت سوئيچ کننده بين فضاهاي کاري     ۸-۳شکل 

.در اپلت سوئيچ کننده فضاي کاري بر روي فضاي کاري مورد نظر کليک کنيد

 با فشردن کليدهايCtrl+Alt+Right Arrowبه فضاي کاري سمت راست فضاي کاري جاري منتقل  
خواهيد شد.

 ـا فشردن کليدهاي ـلCtrl+Alt+Left Arrowب ـمت چـپ فضاي کاري جاري منتق ـاري س ــاي کـ ـه فضـ   ب
خواهيد شد.

 المانهاي فعال کردن پنجرهها  ۷-۳جدول 
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عملياتالمان

در صورتي که پنجره نمايان است، بر روي آن کليک کنيد.ماوس

کليدهاي ميانبر
 از کليدهاي ميانبر براي سوئيچ بين پنجرههاي باز استفاده کنيد. براي فعال شدن يک
 پنجره، بر روي آن پنجره کليد را رها نماييد. کليد ميانبر پيشگزيده براي سوئيچ بين

 ميباشد.Alt+Tabپنجرهها 

 بر روي دگمه مربوط به پنجره مورد نظر در ليست پنجرهها در پايين صفحه نمايشليست پنجرهها
کليک کنيد.

 انتخاب کننده
بر روي آيکون انتخاب کننده پنجرهها کليک کنيد و پنجره مورد نظر را انتخاب نماييد.پنجره

 نمايشگر فضاي
در نمايشگر فضاي کاري، بر روي پنجره مورد نظر کليک کنيد.کاري

اضافه کردن فضاهاي کاري
 براي اضافصصه کردن فضاهاي کاري بصصه ميزکار گنوم، بر روي اپلت سصصوئيچ کننده کليصصک راسصصت کرده و

باPreferencesسپس  ين اپلت نمايش داده میشود.  صصيد. سصپس پنجره تنظيمات ا صصخاب کن   را انت
 میتوانيد تعداد آنرا تغيير دهيد.Number of Workspacesتغيير مقدار گزينه 

مدير فايل ناتيلوس
  وFTPمديرفايصل ناتيلوس يصک نقطصه دسصترسی يکپارچصه بصه فايلهصا، برنامههاي کاربردي، سصايتهاي 

URI:ها فراهم مینمايد. مدير فايل شما را قادر میسازد تا کارهاي زير را انجام دهيد
نمايش فايلها و پوشهها

 بصه آسصانی میتوانيصد فايلهصا و پوشههاي خود را ببينيصد. بصا اسصتفاده از مديصر فايصل خواهيصد توانسصت
برنامههاي کاربردي را براي نمايش يا ويرايش فايلها اجرا کنيد.

مديريت فايلها و پوشهها
 با استفاده از مدير فايل میتوانيد فايلها يا پوشههايی را ايجاد، منتقل، کپی يا حذف کنيد و يا تغيير نام

دهيد.
اجراي اسکريپتها

با استفاده از مدير فايل میتوانيد اسکريپتها را اجرا کنيد.
سفارشي کردن فايلها و پوشهها

 میتوانيصد بصه فصصصايلها و پوشههاي خصصصود نشانههايصی را براي مشخصص کردن وضعيتهاي خاص يصا
 تشخيص آسانتر، اضافه کنيد. براي مثال با اضافه کردن نشانه مهم به يک فايل مشخص میکنيد که اين
 فايل داراي اهميت باليی است. همچنين امکان سفارشی کردن پوشهها با استفاده از راههاي زير وجود

دارد:
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.اضافه کردن يادداشت به پوشه

.مشخص کردن يک الگو يا پسزمينه خاص براي يک پوشه

) مشخص کردن ميزان بزرگنماييZoom.براي يک پوشه (

خاص URIبازکردن آدرسهاي 
  خاصی است که با استفاده از آنها از طريق مدير فايل میتوانيد بهURIميزکار گنوم داراي نشانیهاي 

ها، نشانی ///:   راfontsکار کردهاي مختلفی دسترسی پيدا کنيد. براي مثال براي دسترسی به پوشه قلم
Locationدر نوار مصصوقعيت (  Barمديصصصر فايصصصل وارد نمصصصاييد (نوار موقعيصت را بصا اسصتفاده از ( 

 فعال کنيد).Ctrl+Lکليدهاي 
DVD و CDايجاد 

 مديرفايل داراي محل مخصوصی است که در آن میتوانيد فايلها و پوشههايی را کپی کرده و بر روي
CD يا  DVD يد. کافی است از منوي نه Go کپی کن نی ///:CD/DVD Creator گزي يا نشا  را انتخاب 

burnرا در نوار موقعيصت وارد کنيصد. همچنيصن ايصن مديرفايصل اسصت کصه نقصش ايجاد کننده ميزکار را  
داراست.

باز کردن فايلها از مدير فايل
 براي بازکردن يصک فايصل بر روي آيکون پوشصه خانصه بر روي ميزکار کليصک کنيصد. در صصورتی کصه فايصل
 مورد نظر درون پوشه خاصی قرار دارد، بر روي پوشه دوبار کليک کنيد تا باز شود. فايل مورد نظر را

يافته و بر روي آن دوبار کليک کنيد تا با برنامه کاربردي مرتبط با آن باز شود.
انتقال فايلها بين پوشهها

 براي ايصن کار میتوانيصد چنصد پنجره مديصر فايصل باز کرده و فايلهصا را بصا اسصتفاده از فرآينصد کشيدن و
انداختن جابجا کنيد.

ميزکار و اجزاي آن
 ميزکار يصک جزء فعال از رابصط کاربري میباشصد. بصا اسصتفاده از ميزکار میتوانيصد کارهاي زيصر را انجام

دهيد:
اجراي برنامههاي کاربردي، باز کردن پوشههــا و فايلهــا. براي مثال ميتوانيــد يــک اجرا کننده برنامــه 

کاربردي که پر استفاده است را بر روي ميزکار ايجاد کنيد.
باز کردن منوي ميزکار. بـا کليـک راسـت بر روي ميزکار، منوي ميزکار باز خواهـد شـد. بـا اسـتفاده از آن 

ميتوانيد عملياتي را بر روي ميزکار انجام دهيد.

مدير فايل ناتيلوس، کنترل کننده ميزکار است.
باز کردن اجزاي ميزکار

 براي بازکردن آيتمصی از روي ميزکار، بر روي آن دوبار کليصک کنيصد. البتصه بصا اسصتفاده از تنظيمات ميزکار
میتوانيد فرآيند دوبار کليک را تبديل به يکبار کليک نماييد.

اضافه کردن اجزا روي ميزکار
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پر ها و پوشههاي  به برنامههاي کاربردي، فايل يد دسترسی  يی روي ميزکار، میتوان فه کردن اجزا  با اضا
استفاده را تسهيل نماييد. با استفاده از روشهاي زير میتوانيد اجزايی را به ميزکار خود اضافه کنيد:

.استفاده از منوي ميزکار براي اضافه کردن يک اجرا کننده بر روي ميزکار
کشيدن و انداختن يک آيتم از پنجره مدير فايل بر روي ميزکار. براي مثال ميتوانيد يک لينک سمبوليک به 

ها بر روي ميزکار نيز ها و پوشه  فايلي که زياد استفاده ميکنيد ايجاد نماييد. امکان قرار دادن مستقيم فايل
وجود دارد.

.يک اجرا کننده برنامه را از يک منو بر روي ميزکار بکشيد

ترجيحات ميزکار گنوم
 بصا اسصتفاده از ابزارهاي تنظيمات و پيکربندي ميزکار گنوم، تقريباً قادريصد تصا تمامصی امکانات آن را بنصا بصه
 سصليقه و نياز خود تنظيصم و پيکربندي کنيصد. هرکدام از ابزارهصا، حاوي بخصش خاصصی از تنظيمات رفتار
 ميزکار گنوم هسصصتند. براي مثال ابزارهاي جداگانهاي براي تنظيصصم جلوههصصا، قلم و ديگصصر اجزاي ميزکار

وجود دارد.
  بصه ابزارهاي تنظيصم و پيکربندي ميزکار گنومPreferences بخصش Systemمیتوانيصد از منوي 
دسترسی پيدا کنيد.

برنامههاي کاربردي
 برنامههاي کاربردي ارائه شده به همراه ميزکار گنوم داراي مشخصات خاصی هستند. براي مثال همگی
ستفاده از کتابخانههاي برنامهنويسی يکسان براي  داراي ظاهري هماهنگ میباشند. يکی از دليل آن، ا
 آنهاست. هر برنامه کاربردي که از کتابخانههاي استاندارد برنامهنويسی گنوم استفاده کند، به آن برنامه

  برنامههايgeditکاربردي سصصازگار بصصا گنوم اطلق میگردد. براي مثال، ناتيلوس و ويرايشگصصر متنصصی 
کاربردي سازگار با گنوم هستند.

 گنوم کتابخانههايصصی علوه بر کتابخانههاي ارائه شده بصصه همراه سصصيستمعامل شمصصا ارائه میکنصصد. ايصصن
 کتابخانههصا گنوم را قادر میسصازند تصا بتوانصد برنامههاي کاربردي موجود را ماننصد برنامههاي کاربردي
 سصازگار بصا گنوم اجرا نمايصد. براي مثال از ميزکار گنوم میتوانيصد برنامههاي کاربردي نوشتصه شده براي

X11 و Motif.را به راحتی اجرا کنيد 
برخی از ويژگیهاي برنامههاي کاربردي سازگار با گنوم به قرار زير هستند:

گ د کـه کاربر در تنظيمات ميزکار گنومظاهـر هماهـن ن برنامههـا از جلوه ظاهري هماهنگـي پيروي ميکنـن  : اـي
 آنرا بــه عنوان جلوه ظاهري پيشگزيده تعييــن کرده اســت. از ابزارهاي زيــر ميتوانيــد براي تغييــر شکــل

ظاهري برنامههاي کاربردي سازگار با گنوم استفاده کنيد:
)Menu & Toolbarر ( ابزار تنظيم منوها و نوار ابزا-
)Themes ( ابزار تنظيم جلوهها-

بسياري از نرمافزارهاي کاربردي سازگار با گنوم داراي يک نوارمنوها، نوارهاي ابزار و نوارهاي وضعيت : 
  ميباشد.Help و Fileمنو، يک نوار ابزار و يک نوار وضعيت ميباشند. نوار منو هميشه حاوي منوهاي 

  ميباشد.About هميشه حاوي آيتمي به نام Help و منوي Quit هميشه حاوي آيتمي به نام Fileمنوي 
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 نوار ابزار نواري است که زير نوار منو نمايش داده ميشود و حاوي دگمههايي براي پر استفادهترين
 دستورات ميباشد. نوار وضعيت نيز در پايينترين سمت پنجره قرار داشته و حاوي اطلعاتي درباره آنچه

 . ممکن است برنامههاي سازگار با گنوم، نوارهاي اضافه ديگريکه در حال انجام يا نمايش است، ميباشد
 نيز داشته باشند. براي مثال، ناتيلوس داراي يک نوار موقعيت نيز ميباشد. برخي از نوارهاي برنامههاي

 کاربردي سازگار با گنوم قابل جدا کردن هستند. ميتوانيد نوار را با استفاده از دسته آن گرفته و جدا کنيد
و به سمت ديگري از پنجره برنامه متصل نماييد.

:برنامههاي کاربردي سازگار با گنوم داراي کليدهاي ميانبر يکسان براي عملياتکليدهاي ميانبر پيشگزيده  
ــي اســت کليدهاي ــا گنوم کاف ــک برنامــه کاربردي ســازگار ب  يکســان هســتند. براي مثال، براي خروج از ي

Ctrl+Qرا فشار دهيد. کليد ميانبر برگردان عمل قبلي نيز  Ctrl+Z.ميباشد 

برنامههاي کاربردي سازگار با گنوم داراي قرارداد يکساني براي انجام عمليات کشيدن و:کشيدن و انداختن  
 انداختن ميباشند. اين به اين معني است که در هنگام انجام عمليات کشيدن و انداختن به طور يکسان عمل

ت  ـا فرـم ـل ب ک فاي ـه ـي ي ک ـد. براي مثال هنگاـم ـا هـم کار کنن ي ب ـه خوـب ـد ب ـد کرد و ميتوانن ـهHTMLخواهن   را ب
ـد، به صـــورت  ـر وب ميکشي به درونHTMLدرون ـيک مرورگ   نمــايش داده شــده و هنگام کشيدن آن 
ويرايشگر متني، متن آن نمايش داده خواهد شد.

نشستهاي ميزکار گنوم
در اين بخش چگونگی شروع، مديريت و پايان دادن به نشستهاي ميزکار گنوم بررسی خواهد شد.

شروع يک نشست
 يک نشست بين زمانی که کاربر وارد سيستم میشود و زمانی که از سيستم خارج میشود، رخ میدهد.
 صصفحه ورود بصه سصيستم دروازه ورودي شمصا بصه ميزکار گنوم اسصت. ايصن صصفحه حاوي فيلدهايصی براي
 وارد کردن نام کاربري و کلمصه عبور اسصت. صصفحه ورود بصه سصيستم امکان انجام انتخابهاي ديگري

مانند انتخاب زبان نشست را به کاربر میدهد.
 هنگامی که وارد سيستم میشويد، نشست آغاز میشود. سيستم مدير نشست پس از اينکه نام کاربري
 و کلمه شما احراز هويت شد، اجرا میشود. اين مدير نشست است که امکان مديريت نشست را براي
 شمصا فراهصم میکنصد. براي مثال شمصا میتوانيصد وضعيصت پنجرههصا و برنامههاي کاربردي در حال اجراي

خود را براي نشست بعدي ذخيره نماييد. مدير نشست موارد زير را ذخيره و بازيابی میکند:
.شکل ظاهري و نحوه رفتار تنظيمات؛ براي مثال رنگها، قلمها و تنظيمات ماوس
برنامههاي کاربردي در حال اجرا، براي مثال مدير فايل و ويرايشگر متني. امکان ذخيره و بازيابي تنظيمات 

د ـا نميتوانـي ـد داشـت. براي مثال، شم ـد، وجود نخواه ي نميکن ـا پشتيباـن ر نشسـت از آنه ـه مدـي ي ک  برنامههاـي
 را که در يک پنجره ترمينال باز کردهايد، براي نشست بعدي ذخيره کنيد. viويرايشگر 

ورود به يک نشست
براي ورود به يک نشست، بايد مراحل زير را انجام دهيد:

 در پنجره ورود به سيستم، بر روي منويSession کليک کنيد. ميزکار GNOME.را انتخاب کنيد 
 نام کاربري خود را وارد کرده و کليدEnter.را فشار دهيد 
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 کلمه عبور خود را وارد کرده و کليدEnter.را فشار دهيد 

 هنگامی که با موفقيت وارد سيستم شديد، مدير نشست يک نشست را آغاز میکند. در صورتی که اين
 نخسصتين بار باشصد کصه وارد سصيستم شده باشيصد، يصک نشسصت جديصد براي شمصا آغاز خواهصد کرد. در
 صصورتی کصه نشسصت قبلی خود را ذخيره کرده باشيصد، بجاي شروع يصک نشسصت جديصد، نشسصت قبلی را

  صصفحه ورود بصه سصيستم را نمايصش میدهصد. در صصورتی کصه مايصل بصه۱-۳بازيابصی خواهصد کرد. شکصل 
  کليصکActionراهاندازي مجدد يصا خاموش کردن سصيستم پيصش از ورود بصه آن هسصتيد، بر روي منوي 

کرده و گزينههاي مورد نظرتان را انتخاب کنيد.

 ورود به سيستم با استفاده از يک زبان ديگر
براي ورود به سيستم با استفاده از يک زبان ديگر، بايد مراحل زير را انجام دهيد:

 در صفحه ورود به سيستم، بر روي منويLanguageکليصصک کنصصيد و زبصان مصصورد نظصر خود  
را از ليست زبانهاي ارائه شده انتخاب کنيد.

 نام کاربري خود را وارد کرده و کليدEnter.را فشار دهيد 
 کلمه عبور خود را وارد کرده و کليدEnter.را فشار دهيد 

 هنگامي که ورود به سيستم با يک زبان خاص را انتخاب ميکنيد، در حقيقت زبان رابط
 کاربري سییيستم را انتخاب کردهايیید و تنظيمییي براي زبان صییفحهکليد انجام نميشود.
 براي تعييین کردن زبان صیفحه کليید، از اپلت سیوئيچ کننده زبان صیفحه کليید اسیتفاده

کنيد.

قفل کردن صفحه نمايش

براي قفل کردن صفحه نمايش، مراحل زير را انجام دهيد:
 از منويSystem روي برQuit کليک کنيد و در پنجره باز شده Lock Screen.را انتخاب کنيد 

ـد. براي ک کني ل موجود اسـت، روي آن کلـي ک پـن ش بر روي ـي ـفحه نماـي ل کردن ص ه قـف ـه دگـم  در صـورتي ک
ـه  ک راسـت کرده و گزين ـل کلـي ک پن ـد بر روي ـي ـل ميتواني ـه پن ـه ب ـن دگم ـه کردن اي   راAdd to Panelاضاف

انتخاب کنيد.

يد، محافظ صفحه نمايش اجرا میشود. براي خروج از حالت فل میکن می که صفحه نمايش را ق  هنگا
 را فشار دهيد.Enterقفل، ماوس را حرکت داده و کلمه عبور خود را وارد کنيد و دگمه 

 براي عملکرد صیحيح سیيستم قفیل صیفحه نمايیش، بايید يیک محافیظ صیفحه نمايیش فعال
داشته باشيد.

مديريت نشست
 Systemبراي پيکربندي مديريصت نشسصت ميزکار گنوم، بايصد از ابزار تنظيمات نشسصتها کصه از منوي 

  اين ابزار را نمايش۹-۳ قابل اجراست، استفاده کنيد. شکل Sessions قسمت Preferencesبخش 
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میدهد. ابزار مديريت نشستها انواع نرمافزارهاي کاربردي زير را شناسايی میکند:
ـه نشسـت خود را ذخيره ـتند. هنگامـي ک ت توسـط نشسـت را دارا هس ت مديرـي ـه قابلـي  برنامههاي کاربردي ک

 ميکنيد، مدير نشست تنظيمات و وضعيت تمامي برنامههاي کاربردي داراي قابليت استفاده از نشستها را
ذخيره ميکند و در هنگام ورود، مجدداً آنها را دوباره اجرا ميکند.

،ـد ـه نشسـت خود را ذخيره ميکني ي ک ـتند. هنگاـم ت توسـط نشسـت را دارا نيس ت مديرـي ـه قابلـي ي ک  برنامههاـي
 تنظيمات هيچکدام از نرمافزارهاي اينچنينــي ذخيره نميشود و در هنگام ورود مجدد، دوباره اجرا نخواهنــد
 شد. با استفاده از ابزار تنظيمات نشستها ميتوانيد برنامههاي کاربردي که مايل هستيد در هنگام ورود به

سيستم به طور خودکار اجرا شوند را تعيين کنيد.

تعريف رفتار نشست در هنگام ورود به و خروج از سيستم 
 بصه منظور تعريصف نحوه رفتار سصيستم در هنگام ورود بصه و خروج از سصيستم، بايصد از ابزار ترجيحات

Loginپنجره ورود اسصتفاده کنيصد. تغييرات مورد نظرتان را میتوانيصد در ابزار   Windowکصه از منوي  
Systemو زير منوي  Administrationقابل دسترسی است اعمال کنيد. براي مثال میتوانيد نشست 

پيش فرض خود را تعيين کنيد.
اجراي خودکار برنامههاي کاربردي در هنگام ورود

که در هنگام شروع نشست، نرمافزارهاي کاربردي مورد نيازتان يد  يد سيستم را طوري تنظيم کن  میتوان
 را بهطور خودکار اجرا کند. اين امکان مخصوصاً براي نرمافزارهاي کاربردي که قابليت مديريت توسط
 نشسصت را دارا نيسصتند، بسصيار مفيصد اسصت. براي انجام ايصن کار بايصد از ابزار تنظيمات نشسصتها اسصتفاده

به    مراجعه کرده و برنامههاي مورد نياز را وارد کنيد. درStartup Programsکنيد. کافی است به ل
ورود بعدي به سيستم، خواهيد ديد که اين نرمافزارها به طور خودکار اجرا خواهند شد.

ابزار تنظيمات نشستها     ۹-۳شکل 

مرور نرمافزارهاي درحال اجرا در نشست فعلي
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 براي مرور نرمافزارهاي کاربردي کصه در نشسصت جاري در حال اجرا هسصتند، از ابزار تنظيمات نشسصت
 اين ابزار موارد زير را نمايش میدهد:Current Sessionاستفاده کنيد. لبه 

تمامي نرمافزارهاي کاربردي گنوم که در حال اجرا هستند و مدير نشست ميتواند تنظيمات و وضعيت آنها 
را ذخيره کند.

تمامي ابزارهاي پيکربندي و تنظيم که در حال اجرا هستند و مدير نشست ميتواند تنظيمات و وضعيت آنها 
را ذخيره کند.

 در ايصصن لبصصه میتوانيصصد عمليات محدودي را بر روي برنامههاي در حال اجرا انجام دهيصصد. براي مثال
میتوانيد اولويت اجرايی و نوع راهاندازي مجدد آنها را تغيير دهيد.

ذخيره تنظيمات نشست
براي ذخيره تنظيمات نشست، مراحل زير را انجام دهيد:

.مدير نشست خود را تنظيم کنيد تا به طور خودکار تنظيمات نشست را هنگام خروج از سيستم ذخيره نمايد 
Sessionبراي ايـــن کار بايـــد از ابزار تنظيمات نشســـت اســـتفاده کنيـــد. در لبـــه   Optionsگزينـــه  

Automatically save changes to session.را فعال کنيد 
.از سيستم خارج شويد

 در صورتی که گزينه ذخيره خودکار نشست را فعال نکرده باشيد، هنگام خروج از شما در مورد تمايل
به ذخيره نشست، سؤال خواهد شد.

خروج از سيستم

 براي پايان دادن بصه نشسصت و خروج از سصيستم، کليصه برنامههاي در حال اجرا را بسصته و مراحصل زيصر را
انجام دهيد:

.بر روي دگمه خروج از سيستم کليک کنيد
 در منويSystem بر روي گزينه Quit.کليک کنيد 

يش از پايان نشسصت، میتوانيصد نشسصت خود را براي ورود بعدي ذخيره کنيصد. میتوانيصد مديصر نشسصت  پ
خود را تنظيم کنيد تا به طور خودکار تنظيمات نشست را هنگام خروج از سيستم ذخيره نمايد.

کار کردن با پنلها
 در ايصن بخصش، اطلعاتصی در مورد چگونگصی کارکردن بصا پنلهاي ميزکار گنوم در اختيار شمصا قرار داده

خواهد شد.
آشنايي با پنلها
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 پنصل فضايصی در ميزکار گنوم اسصت کصه از آن میتوانيصد برنامههاي کاربردي و اپلتهصا را اجرا کرده و
کارهاي ديگري نيز انجام دهيد. به صورت پيشگزيده، ميزکار گنوم داراي حداقل يک پنل است.

 کاربر میتواند شکل و رفتار پنلها را بنا به نياز خود تغيير دهد. همچنين میتواند آيتمهايی را بر روي
ها و شکل ظاهري متفاوت ها، آيتم با ويژگی ند. امکان ايجاد پنلهاي متعددي  فه ک يا اضا ها حذف   پنل

وجود دارد. حتی میتوانيد پنلها را مخفی کنيد.
 بصه طور معمول، ميزکار گنوم داراي يصک پنصل در بالي صصفحه و يصک پنصل در پاييصن صصفحه میباشصد. در

ادامه به بررسی اين پنلها میپردازيم.
پنل سمت بال

  مثالی از يصک پنصل سصمت بالي ميزکار گنوم را نمايصش میدهصد. پنصل سصمت بالي ميزکار۲-۳تصصوير 
 باشد.۸-۳میتوانيد حاوي آيتمهاي شرح داده شده در جدول 

پنل سمت پايين
 پنل پيش گزيده سمت پايين سيستم را نمايش میدهد.۱۰-۳شکل 

پنل سمت پايين ميزکار گنوم     ۱۰-۳شکل 

:پنل سمت پايين حاوي آيتمهاي زير میباشد
با کليک بر روي آن تمامي پنجرهها کوچک شده و ميزکار نمايش داده ميشود.:کليد نمايش ميزکار 
اين اپلت هر پنجره باز را به صورت يک دگمه نمايش ميدهد. با کليک بر روي دگمه هر:اپلت ليست پنجرهها  

پنجره، پنجره کوچک شده و يا فعال ميشود.
بــا کليــک بر روي هــر يــک از خانههاي آن بــه فضاي کاري ديگري منتقــل:اپلت ســوئيچ کننده فضاي کاري  

خواهيد شد.

مديريت پنلها
در اين بخش چگونکی مديريت پنلهاي سيستم توضيح داده خواهد شد.

اضافه کردن پنل جديد
 براي اضافه کردن پنل جديد، بر روي يک فضاي خالی بر روي يک پنل موجود، کليک راست کرده و

  را انتخاب کنيد. با اين کار پنلی خالی که حاوي هيچ آيتمی نيست اضافه میشود.New Panelگزينه 
امکان سفارشی کردن پنل به سادگی وجود دارد.

کار کردن با پنلها
 براي کار کردن بصا پنلهصا بايصد از کليصک چصپ، کليصک وسصط و کليصک چصپ بر روي يصک فضاي خالی
 اسصتفاده کنيصد. در صصورتی کصه هيصچ فضاي خالی بر روي پنصل وجود نداشتصه باشصد و نمايصش دگمههاي
 مخفصی کردن پنصل فعال باشصد، میتوانيصد بر روي دگمههاي مخفصی کردن پنلهصا، کليصک راسصت يصا وسصط

کنيد. روش استفاده از دگمههاي ماوس براي کار کردن با پنلها به شرح زير میباشد:
امکان گرفتن پنل و کشيدن پنل به موقعيت جديد را فراهم ميکند.:کليک وسط 
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منوي مربوط به پنل را باز ميکند.:کليک راست 

حرکت دادن پنل
 کاربر میتواند پنلها را به سادگی به موقعيتهاي مختلفی منتقل کند. با کليک وسط بر روي يک پنل

و نگه داشتن کليد ماوس، میتوانيد پنل را به محل جديد آن بکشيد.
مخفي کردن پنل

 کاربر میتوانصد پنلهصا را مخفصی کرده يصا نمايصش دهصد. براي مخفصی کردن پنصل بايصد از دگمههاي مخفصی
يد. در صورتی که دگمههاي مخفی کردن نمايش داده نمیشود، از بخش تنظيمات  کردن آن استفاده کن
 پنل بايد آنها را فعال کنيد. اين دگمهها به صورت فلشهايی در انتهاي پنل نمايش داده میشود. شکل

 دگمههاي مخفی کردن پنلها را نمايش میدهد.۳-۱۱
 آيتمهاي پنل بالي ميزکار گنوم  ۸-۳جدول 

شرحآيتم

اپلت نوار منو

  ميباشد. منويSystem و Applications، Placesاين اپلت حاوي منوهاي 
Applications حاوي برنامههاي کاربردي استاندارد گنوم بوده و منوي System 

 حاوي ابزارهاي مديريتي و تنظيماتي ميزکار و دگمههاي خروج و قفل کردن
  نيز امکاني جهت تسهيل دسترسي به نقاطPlacesصفحه نمايش ميباشد. منوي 

مختلف و گردانندههاي مختلف سيستم ميباشد.

 اجرا کننده مدير
فايل

 با کليک بر روي اين اجرا کننده، پوشه خانگي شما در برنامه مدير فايل ناتيلوس
باز خواهد شد.

 با کليک بر روي اين اجرا کننده، برنامه ترمينال گنوم اجرا خواهد شد. از طريق ايناجرا کننده ترمينال
برنامه خواهيد توانست تا به خط فرمان دست پيدا کنيد.

 اجرا کننده   آيس
ويزل

 با کليک بر روي اين اجرا کننده، برنامه مرورگر اينترنت آيس ويزل اجرا خواهد
شد.

 اجرا کننده
ايکسفارديک

 با کليک بر روي اين اجرا کننده که به شکل يک زنبور ميباشد، واژهنامه چند زبانه
ايکسفارديک اجرا خواهد شد.

 با کليک بر روي اين اجرا کننده که به شکل يک پاکت نامه ميباشد، برنامهاجرا کننده بالسا
سرويسگيرنده پست الکترونيکي بالسا اجرا خواهد شد.

 اين اپلت ساعت و تاريخ فعلي سيستم را نمايش ميدهد. با کليک بر روي آن يکاپلت ساعت
تقويم نمايش داده خواهد شد.

اين اپلت به کاربر اجازه کنترل صداي بلندگوي سيستم را فراهم ميسازد.اپلت کنترل صدا

 آيکون انتخاب کننده
پنجرهها

 آيکون انتخاب کننده پنجرهها، ليست پنجرههاي باز سيستم را نمايش ميدهد.
 براي فعال کردن يک پنجره، در اين ليست بر روي آن کليک کنيد. آيکون انتخاب
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شرحآيتم

کننده پنجرهها در منتهي اليه سمت راست پنل بال قرار دارد.

دگمههاي مخفي کردن پنلها    ۱۱-۳شکل 
 براي مخفی کردن يک پنل، کافی است بر روي فلشها کليک کنيد. جهت فلشها، جهت مخفی شدن
 آنرا نمايصش میدهصد. هنگامصی کصه پنصل مخفصی شصد، يکصی از دگمههاي مخفصی کردن کماکان نمايصش داده
 میشود. بصا کليصک مجدد بر روي آن، پنصل از حالت مخفصی خارج میشود. ايصن امکان وجود دارد کصه
 گزينصه مخفصی شدن خودکار پنصل را بصا اسصتفاده از پنجره تنظيمات پنصل فعال کنيصد. هنگامصی کصه ماوس از
 روي پنصل خارج میشود، پنصل مخفصی شده و باز گرداندن ماوس بر روي آن، پنصل مجدداً نمايصش داده

 پنجره تنظيمات پنل را نمايش میدهد.۱۲-۳میشود. شکل 
ويرايش تنظيمات پنل

 کاربر میتواند تنظيمات مربوط به هر پنل را بصورت جداگانه تغيير دهد. اين تنظيمات شامل موقعيت،
مخفی شدن و نمايش ظاهري آن میباشد. جهت ويرايش تنظيمات يک پنل، مراحل زير را انجام دهيد:

نه ۱ نل کليک راست کرده و گزي   راProperties) بر روي يک فصصضاي خصصالی موجصصود در يک پ
براي نمايش پنجره تنظيمات پنل انتخاب کنيد. اين پنجره داراي دو لبه زير میباشد:

لبه عمومي) General(
لبه پس زمينه) Background(
 ۹-۳) براي ويرايش اندازه، موقعيت و تنظيمات مخفی کردن پنل از لبه عمومی استفاده کنيد. جدول ۲

بخشهاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.
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پنجره تنظيمات پنل     ۱۲-۳شکل 

 گزينههاي لبه عمومي پنجره تنظيمات پنل  ۹-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

 موقعيت پنل را بر روي صفحه تعيين ميکند. اين موقعيت ميتواند چپ،)Orientationجهت (
راست، بال و پايين باشد.

با استفاده از کليد اندازه، ميتوانيد اندازه پنل را تنظيم کنيد.) Sizeاندازه (

با فعال کردن اين گزينه، پنل با حداکثر اندازه نمايش داده ميشود.) Expandباز شدن (

مخفي کردن خودکار (
Autohide (

 با فعال کردن اين گزينه، پنل به صورت خودکار مخفي شده و يا از حالت
مخفي خارج ميشود.

 نمايش دگمههاي مخفي
 Show hideکردن (

buttons(
با فعال کردن اين گزينه، دگمههاي مخفي کردن پنلها نمايش داده ميشود.

 نمايش جهت نما روي
دگمههاي مخفي کردن (

Arrows on hide 

button(

 با فعال کردن اين گزينه، فلشهاي جهت نما بر روي دگمههاي مخفي کردن
پنلها نمايش داده ميشود.

 ) کليک کنيد. میتوانيد نوعBackground) براي ويرايش پصس زمينه پنل، بر روي لبه پس زمينه (۳
 شرح داده شدهاند.۱۰-۳پس زمينه را انتخاب کنيد. گزينههاي قابل انتخاب در جدول 

 ) امکان کشيدن و انداختن يک رنگ يا تصوير بر روي پنل وجود دارد. با اين کار، اين تصوير يا رنگ۴
به عنوان تصوير يا رنگ پس زمينه تعيين خواهد شد.
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 پنجره تنظيمات بسته خواهد شد.Close) با کليک کردن بر روي دگمه ۵

کشيدن يک رنگ يا تصوير به پس زمينه يک پنل
 اين امکان وجود دارد تا يک رنگ يا تصوير را بر روي يک پنل بکشيد تا به عنوان تصوير يا رنگ پس
 زمينصه آن تعييصن شود. عمليات کشيدن را از برنامههاي کاربردي زيادي میتوانيصد انجام دهيصد. براي مثال
ين نل تعي نه پ به عنوان رنگ پس زمي نل، آن رنگ  به يک پ يل ناتيلوس   با کشيدن يک رنگ از مدير فا

  يصک پنجره نمونصه۱۳-۳خواهصد شصد. امکان کشيدن رنصگ از هصر پنجره انتخاب رنصگ وجود دارد. شکصل 
 انتخاب رنصگ را نمايصش میدهصد. همچنيصن امکان کشيدن يصک تصصوير يصا الگصو براي تعييصن آن بصه عنوان
 تصوير پس زمينه وجود دارد. به راحتی میتوانيد تصاوير يا الگوها را از برنامه مدير فايل ناتيلوس بر

روي پنل مورد نظرتان بکشيد.
حذف يک پنل

  راDeleteبراي حذف يصک پنصل از ميزکار گنوم، کافصی اسصت بر روي آن کليصک راسصت کرده و گزينصه 
انتخاب کنيد.

گزينههاي لبه پسزمينه پنجره تنظيمات پنل   ۱۰-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

 با انتخاب اين گزينه، پنل از پس زمينه پيش گزينه سيستم که توسط جلوه) Noneهيچکدام(
فعال تنظيم شده است، استفاده خواهد کرد.

) Solid colorرنگ ثابت (

 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد يکک رنکگ ثابکت را براي پکس زمينکه پنکل
  امکان انتخاب رنککگ فراهککمColorانتخاب کنيککد. بککا کليککک بر روي دگمککه 

ميشود.

  ميتوانيکد حالت پنکل را از شفاف تکا غيکر شفاف تنظيکمStyleبکا تغييکر گزينکه 
کنيد.

تصوير پس زمينه (
Background image(

به عنوان پکس زمينه نه، امکان مشخکص کردن يکک تصوير   بکا انتخاب ايکن گزي
 پنل فراهم ميشود. ميتوانيد نام و مسير تصوير را تايپ کرده و يا با کليک بر

  تصکوير مورد نظکر خود را انتخاب کنيکد. پکس از اتمام برBrowseروي دگمکه 
روي دگمه تاييد کليک کنيد.

 هميشه بايد حداقل يک پنل بر روي ميزکار گنوم داشته باشيد. در صورتي که تنها يک
پنل بر روي ميزکار وجود داشته باشد، به شما اجازه حذف آن داده نخواهد شد.
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GIMP پنجره انتخاب رنگ     ۱۳-۳شکل 

اجزاي پنلها
 در ايصن بخصش توضيحاتصی در مورد اجزايصی کصه امکان اضافصه کردن آنهصا بصه پنلهاي ميزکار گنوم وجود

دارد، صحبت خواهيم کرد.
کار کردن با اجزاي پنلها

براي کار کردن با اجزاي پنلها می توانيد از ماوس استفاده کنيد:
آيتمي را که بر روي آن کليک شود را اجرا خواهد کرد.:کليک چپ 

امکان گرفتن و کشيدن اجزا را فراهم ميکند.:کليک وسط 

منوي مربوط به آيتم روي پنل را باز خواهد کرد.کليک راست :

اضافه کردن يک آيتم به پنل
براي اضافه کردن يک آيتم به پنل میتوانيد از راههاي متعددي استفاده کنيد:

با کليک راست بر روي يک فضاي خالي موجود روي پنل، منوي مربوط به پنل باز :منوي مربوط به پنل 
  اين منو را نمايش۱۴-۳ ميباشد. شکل Add to Panelخواهد شد. يکي از آيتمهاي موجود روي اين منو 

ميدهد. اين منو امکان اضافه کردن اجزاي زير را به پنل فراهم ميکند:
اپلتهاي مختلف
 مانند کليد خروج، قفل کردن صفحه نمايش، اجراي برنامه و...کليدهاي دسترسي
اجرا کنندههاي مختلف
اجرا کنندههاي مختلف از طريق منوهاي موجود
منوي اصلي

نوار منو

کشوها



فصل سوم: آشنايي با سيستم و ميزکار گنوم  55

با کليک راست بر روي هر اجرا کننده موجود بر روي منوها، منويي باز خواهد شد که از طريقاز هر منو : 
آن ميتوانيد اجرا کننده را به پنل اضافه کنيد.

ل ر فاـي ل :از مدـي ک فاـي ت ـي ـا کشيدن فايلهاي .desktop هـر اجرا کننده در حقيـق   بر.desktop ميباشـد. ب
روي پنلها، اجرا کننده بر روي پنل اضافه خواهد شد.

منوي مربوط به پنلها     ۱۴-۳شکل 

ويرايش تنظيمات يک آيتم پنل
 برخصی از آيتمهاي مربوط بصه پنلهصا، ماننصد اجرا کنندههصا و کشوهصا، داراي تعدادي مشخصصه مربوط بصه
 خودشان هسصتند. ايصن مشخصصات بصا توجصه بصه نوع آيتصم متفاوت میباشصد. ايصن مشخصصات موارد زيصر را

شامل میشوند:
دستوري که برنامهاي را اجرا ميکند
محل فايلهاي منبع براي يک منو
آيکون نمايش دهنده آيتم

براي ويرايش تنظيمات يک آيتم، مراحل زير را انجام دهيد:
 يک نمونه از اين منو۱۵-۳بر روي آيتم مورد نظر کليک راست کنيد تا منوي مربوط به آن باز شود. شکل  

را نمايش ميدهد.

منوي مربوط آيتمهاي موجود روي پنلها     ۱۵-۳شکل 

 ـه ـد تنظيماتPropertiesگزين ـد، ميتواني ـد ش ـه باز خواه ي ک ـتفاده از پنجره تنظيماـت ـا اس ـد. ب   را انتخاب کني
دلخواهتان را انجام دهيد.
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 براي اتمام بر روي دگمهClose.کليک کنيد 

حرکت دادن يک آيتم پنل
ين به سصادگی وجود دارد. همچن نل ديگصر  به پ نل و از يصک پنصل  ها درون يصک پ  امکان حرکصت دادن آيتم

کاربر میتواند آيتمها را بين پنلها و کشوها جابجا کند.
 براي حرکت دادن يک آيتم، بر روي آن کليک وسط کرده و دگمه ماوس را نگه داريد. سپس آيتم را به

محل جديد آن بکشيد و در آنجا دگمه ماوس را رها کنيد.
تا يد. کافی است  ستفاده کن تم براي جابجا کردن آن ا به آي تا از منوي مربوط  يز وجود دارد  ين امکان ن  ا

مراحل زير را انجام دهيد:
 بر روي آيتم مورد نظر کليک راست کرده و گزينهMove.را انتخاب کنيد 

ند هر پنلي بر روي گر ماوس را به محل جديد آيتم برده و در آنجا کليک کنيد. موقعيت جديد ميتوا  اشاره
ميزکار گنوم باشد.

 حرکت دادن يک آيتم پنل، بر روي موقعيت ساير آيتمها تأثير گذار است. براي کنترل کردن چگونگی
 ) را مشخصصMovement Modeحرکصت کردن آيتمهصا بصصصر روي يصک پنصل، میتوانيصد حالت انتقال (

 شرح داده شدهاند.۱۱-۳کنيد. حالتهاي انتقال در جدول 

قفل کردن آيتم پنل
 کاربر میتواند آيتمهاي پنل را قفل کند تا موقعيت آنها بطور ثابت بر روي پنل حفظ شود. اين قابليت

هنگامی مفيد است که دوست نداريد با انتقال يک آيتم پنل، موقعيت ساير آيتمها تغيير کند.
 براي قفصل کردن آيتصم پنصل کافصی اسصت کصه بر روي آن کليصک راسصت کرده و از منوي مربوط بصه پنصل بر

نه  تم از حالت قفل همين کار را تکرارLock To Panelروي گزي يد. براي خارج کردن آي   کليک کن
کرده و اين بصار تيک اين گزينه را انتخاب برداريد.

حذف کردن يک آيتم پنل
 Removeبراي حذف کردن يصک آيتصم پنصل، بر روي آن کليصک راسصت کرده و از منوي مربوطصه، گزينصه 

From Panel.را انتخاب کنيد 
حالتهاي انتقال   ۱۱-۳جدول 

شرححالت انتقالکليد

No key
 انتقال سوئيج

شده
 آيتم جايگزين ساير آيتمها ميشود. اين حالت، حالت انتقال پيشگزيده

ميباشد.

Alt keyآيتم از روي آيتمهاي موجود به نزديکترين فضاي خالي روي پنل ميپرد.انتقال آزاد

Shift key آيتم ساير آيتمها را نيز با فشار دادن جابجا ميکند.انتقال فشاري
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اپلتها
ها قرار گرفته ها کاربردي کوچکی هستند که بر روي پنل ها برنامه  همانطور که قبلً نيز گفته شد، اپلت

 اپلتهاي زير از چپ به راست مشاهده میشوند:۹-۳و در آنجا اجرا میشوند. براي مثال در شکل 
اپلت نمايش ليست پنجرهها: اين اپلت تمامي پنجرههاي باز موجود بر روي سيستم را به شکل دگمههايي بر 

روي خود نمايش ميدهد.

.اپلت سوئيچ کننده فضاي کاري: براي جابجا شدن بين فضاهاي کاري مختلف، از اين اپلت استفاده ميشود

اضافه کردن اپلتها به پنل
 با استفاده از منوي مربوط به پنلها، میتوانيد اپلتهاي جديدي به آنها اضافه کنيد. کافی است بر روي
 يصک فضاي خالی بر روي پنصل کليصک راسصت کنيصد تصا منوي مربوط بصه پنصل باز شود. در ايصن منصو گزينصه

Add to Panel ۳ را انتخاب و سپس از پنصجره جصصديد، اپصصلت مورد نظرتان را انتخاب کنيد. شکل-
 اين پنجره را نمايش میدهد.۱۶

اين امکان وجود دارد تا اپلتهاي جديد را از اين پنجره از طريق کشيدن و انداختن اضافه کنيد.
انتخاب کردن يک اپلت

 براي ويرايصش تنظيمات اپلتهصا، ابتدا بايصد بر روي آنهصا کليصک راسصت کنيصد. براي انتقال دادن اپلتهصا
يد بر ها در مورد محلی از اپلت که میتوان يز استفاده کنيد. برخی محدوديت يد از کليک وسط ن  میتوان

روي آن کليک راست کنيد، وجود دارد:
ـا داراي منوهاي مخصـوص خود هسـتند و منوهاي خاص خود را در هنگام کلـيک راست باز  برـخي از اپلته

ـد. براي مثال، در مورد ک کني ـا کلـي ـد بر روي بخشهاي خاصـي از اپلته ـا باي ن مواردي شم ـد. در چنـي  ميکنن
ها، به جاي کليک راست بر روي هر دگمه، بايد بر روي گيره آن که در منتهي اليه سمت  اپلت ليست پنجره

چپ آن قرار دارد، کليک راست کنيد.
يد. براي ها داراي بخشهايي هستند که از آنها نميتوانيد براي انتخاب کردن اپلت استفاده کن  برخي از اپلت

 مثال اپلت دستورات خط فرمان داراي محلي براي تايپ دستور است که از آن نميتوانيد براي کليک وسط
 يا راست بر روي اپلت استفاده کنيد. براي انجام کليک وسط يا راست بايد از ساير بخشهاي اپلت استفاده

کنيد.
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پنجره اضافه کردن اپلتها به پنل     ۱۶-۳شکل 
ويرايش تنظيمات اپلت

براي ويرايش تنظيمات اپلتها، بايد مراحل زير را انجام دهيد:
 بر روي اپلت کليک راست کرده و گزينهPreferencesرا انتخاب کنيد. پنجره تنظيمات هر اپلت به اپلت ديگر  

متفاوت است

 پس از اتمام بر رويCloseکليک کنيد 

اجرا کنندهها
هنگامی که بر روي يک اجرا کننده کليک میکنيد، يکی از عمليات زير انجام میشود:

.يک برنامه کاربردي اجرا ميشود
.يک دستور خاص اجرا ميشود
.يک پوشه در پنجره مدير فايل باز ميشود
 يک مرورگر وب در يک نشانيURL مشخص باز ميشود. به نشانيهاي وب URL.اطلق ميگردد 
 ي ک نشاـن ـترسيURL خاص باز ميشود. ميزکار گنوم داراي نشانيهاي URIـي ـهيل دس ي براي تس   مختلـف

به بخشهاي مختلف ميزکار است.

اجرا کنندهها در بخشهاي زير از ميزکار گنوم يافت میشوند:
 :بر روي پنلها، اجرا کنندهها به صورت آيکونهايي نمايش داده ميشوند.پنلها

:ها به شکل آيتمهاي منو نمايش داده ميشوند. هر منو معمولً داراي يکمنوها   بر روي منوها، اجرا کننده
آيکون هم هست.
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 :بر روي ميزکار، اجرا کنندهها به صورت آيکونهايي نمايش داده ميشوند.ميزکار

 امکان تغيير تنظيمات هر اجرا کننده به سادگی وجود دارد. تنظيمات هر اجرا کننده شامل نام، آيکون و
شيوه اجراي اجرا کننده میباشد.

اضافه کردن اجرا کننده به پنلها از طرق زير امکان پذير است:
ها   براي ايجاد يک اجرا کننده کافي است تا بر روي يک فضاي خالي موجود بر روي:از منوي مربوط به پنل

  راCustom Application Launcher و سپس Add To Panelيک پنل کليک راست کرده و گزينه 
 انتخاب کنيـد. پنجره ايجاد اجرا کننده باز خواهـد شـد. براي اضافـه کردن يـک اجرا کننده موجود بـه پنلهـا،

 را انتخاب کنيد. سپس اجرا کننده را از منوها انتخاب کنيد.Application Launcherگزينه 

براي اضافه کردن يک اجرا کننده از هر منو، يکي از مراحل زير را انجام دهيد:از هر منو :

يــک منوي حاوي اجرا کنندههــا را باز کرده و اجرا کننده مورد نظرتان را کشيده و بر روي يــک 
پنل يا ميزکار رها کنيد.

ک راسـت ــندهها را باز کرده و بر روي اجرا کننده مورد نظرتان کلـي ـــرا کنـ ک منوي حاوي اجـ  ـي
نه  ين منو را۱۷-۳ را انتخاب کنيد. شکل Add this launcher to panelکنيد. سپس گزي   ا

نمايش ميدهد.

از برنامـه مديـر فايـل: براي اضافـه کردن يـک اجرا کننده بـه يــک پنــل از طريــق مديــر فايــل، يـک فايــل از 
desktop..را پيدا کرده و آنرا به يک پنل يا ميزکار کشيده و رها کنيد 

منوي اضافه کردن اجرا کننده به پنل     ۱۷-۳شکل 
استفاده از پنجره ايجاد اجرا کننده

 ۱۸-۳براي ايجاد يک اجرا کننده با استفاده از پنجره ايجاد اجرا کننده، مراحل زير را انجام دهيد. شکل 
اين پنجره را نمايش میدهد.

 ه ل گزيـن ه پـن ک راسـت کرده و از منوي مربوط ـب ل کلـي ک فضاي خالي از پـن   وAdd to Panelبر روي ـي
 را انتخاب کنيد.Custom Application Launcherسپس 
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.مشخصات لزم را وارد کنيد

پنجره ايجاد اجرا کننده     ۱۸-۳شکل 

 پس از وارد کردن تمامي جزئيات، بر روي دگمهOK.کليک کنيد تا اجرا کننده ايجاد شود 

دستوارت اجرا کننده
  وارد کنيصد، بسصتگی مستقيم به گزينهاي دارد که درCommandنوع دستوراتی که میتوانيد در فيصصلد 

  راApplication انتخاب میکنيصد. در صصورتی کصه از ايصن مصصصنو گصصصزينه Typeمنوي پاييصن افتادنصی 
  تعدادي دستور نمونه آورده شده۱۵-۳انتخاب کنيد، میتوانيد يک دستور عادي وارد کنيد. در جدول 

است.
تعدادي دستور اجرا کننده مثال   ۱۵-۳جدول 

عملياتدستور نمونه

gedit  برنامه ويرايشگر متنيgedit.را اجرا ميکند 

gedit 

/user123/loremipsum.

txt 

 باز ميکند.gedit را در ويرايشگر متن /user123/loremipsum.txtفايل 

nautilus 

/user123/Projects 

 را در يک پنجره برنامه مدير فايل ناتيلوس باز /user123/Projectsپوشه 
ميکند.

ويرايش مشخصات يک اجرا کننده
:براي ويرايش مشخصات يک اجرا کننده، مراحل زير را انجام دهيد

.بر روي اجرا کننده مورد نظرتان کليک راست کنيد تا منوي مربوط به آن باز شود
 گزينهProperties.را انتخاب کنيد و در پنجره ايجاد اجرا کننده، مقادير مورد نظرتان را ويرايش کنيد 
 پس از اتمام بر رويCloseکليک کنيد تا پنجره بسته شود .
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  گزينهType تعدادي دستور لينک مانند که براي اجراي آنها ،بايد از منوي پايين افتادني   ۱۶-۳جدول 
Location.را انتخاب کرده باشيد  

عملياتدستور لينک نمونه

http://www.gnome.org .سايت وب پروژه گنوم را در مرورگر پيشگزيده سيستم باز خواهد کرد

ftp://ftp.gnome.org  سايتFTP.پروژه گنوم را در مرورگر پيشگزيده سيستم باز خواهد کرد 

burn:///  برنامه ايجادCD و DVD.ناتيلوس را باز ميکند 

دگمهها
با استفاده از دگمههاي پنلها، میتوانيد دسترسی به برخی از امور پرکاربرد را تسهيل کنيد.

دگمه خروج اجباري

ين مه کاربردي خاص را انتخاب کرده و آنرا ببنديد. ا يد پنجره يک برنا ين دگمه، میتوان ستفاده از ا  با ا
 براي مواقعی مفيد است که يک برنامه کاربردي خاص قفل شده و به دستورات کاربر پاسخ نمیدهد.
 براي بستن پنجره، کافصصی است بر روي اين دگمه کليک کرده و سپس بر روي پنجره برنامه مورد نظر

  را بفشاريد. براي اضافه کردن اين دگمه بر روي پنل، درEscکليک کنيد. در صورت انصراف، کليد 
 Force را انتخاب و بر روي Add to Panelيک فضاي خالی روي پنصصل کليک راست کرده و سپس 

Quit.کليک کنيد 

دگمه قفل کردن صفحه نمايش

مه محافظ صفحه نمايش ( ين دگمه، صفحه نمايش  قفل شده و برنا  )Screensaverکليک بر روي ا
 اجرا خواهصد شصد. براي دسصترسی مجدد بصه صصفحه نمايصش، بايصد کلمصه عبور خود را تايصپ کنيصد. ايصن
 ويژگی میتواند از دسترسی غير مجاز کاربران هنگامی که مايل به دور شدن از کامپيوتر بدون خاموش
 کردن آن هسصتيد، جلوگيري کنصد. براي اضافصه کردن ايصن دگمصه بر روي پنصل، در يصک فضاي خالی روي

  کليصک کنيصد(بصا فشردنQuit را انتخاب و بر روي Add to Panelپنصل کليصک راسصت کرده و سصپس 
 نيز می توانيد صفحه نمايش خود را قفل کنيد).Ctrl +Alt + lهمزمان کليد هاي 

دگمه اجراي برنامههاي کاربردي
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 از ايصن دگمصه میتوانيصد براي باز کردن پنجره اجراي برنامههاي کاربردي اسصصتفاده کنيصد. براي اضافصه
نل، در يک فضاي خالی روي پنل کليصصک راسصت کصرده و سپس  ين دگمه بر روي پ  Add toکردن ا

Panel  را انتخاب و بر روي Run Applicationکليک کنيد. پنجره اجصصراي برنامههاي کاربردي را  
 نيز میتوانيد باز کنيد.Alt+F2با فشردن کليدهاي 

دگمه گرفتن عکس از صفحه نمايش

يد از صفحه نمايش خود عکس بگيريد. براي اضافه کردن اين دگمه بر  با استفاده از اين دگمه میتوان
 Accessories و زير منوي Applications واقع در منوي Take Screenshotروي پنل،روي گزينه 

 را انتخاب کنيد.Add this launcher to panelکليک راست کرده و 

دگمه جستجو

 با کليک بر روي اين دگمه، ابزار جستجوي ميزکار گنوم باز خواهد شد. براي اضافه کردن اين دگمه بر
نل، در يک فضاي خالی روي پنصل کليصک راست کرده و سپس    را انتخاب وAdd to Panelروي پ

 کليک کنيد. نحصوه کار کردن با اين ابزار بعداً تشريح خواهد شد.Search For Filesبصصر روي 
دگمه نمايش ميزکار

 با کليک بر روي اين دگمه، تمامی پنجرهها کوچک شده و ميزکار نمايش داده خواهد شد. براي اضافه
Addکردن ايصن دگمصه بر روي پنصل، در يصک فضاي خالی روي پنصل کليصک راسصت کرده و سصپس   to 

Panel را انتخاب و بر روي Show Desktop.کليک کنيد 

Notification Area اپلت

 ايصن اپلت بصه طور پيصش گزيده فعال بوده و میتوانصد آيکونهايصی را کصه دللت بر فعاليصت برنامههاي
 کاربردي خاصصی دارنصد، نمايصش دهصد. براي مثال هنگام اجراي برنامصه پخصش کننده ديسصکهاي فشرده
 صوتی، آيکون آن در اين بخش نمايش داده میشود. براي اضافه کردن اين اپلت بر روي پنل، در يک

Addفضاي خالی روي پنصصل کليصصک راسصصت کرده و سصصپس   to  Panelرا انتخاب و بر روي  
Notification Area.کليک کنيد 

منوها
:شما میتوانيد انواع منوهاي زير را به پنلهاي ميزکار گنوم خود اضافه کنيد
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) صلي ــاربردي اسـتاندارد،)Main Menuمنوي ا ي نرمافزارهاي کـ ـه تماـم ـد ب ـو، ميتواني ـن من ق اي  : از طرـي
 دستورات و گزينههاي پيکربندي دسترسي پيدا کنيد. براي اضافه کردن اين منو به پنل، در يک فضاي خالي

  کليک کنيد. بهMain Menu را انتخاب و بر روي Add to Panelروي پنل کليک راست کرده و سپس 
هر پنل که مايل باشيد، ميتوانيد منوي اصلي اضافه کنيد.

) نوار منـوMenu Bar(:از طريـق منوهاي موجود در ايـن منـو، ميتوانيـد بـــه تمامـي نـــرمافزارهاي  
 کاربردي استاندارد، دستورات و گزينههاي پيکربندي دسترسي پيدا کنيد. براي اضافه کردن اين منو به پنل،

ـپس  ک راسـت کرده و س ل کلـي ک فضاي خالي روي پـن  Menu را انتخاب و بر روي Add to Panelدر ـي

Bar.کليک کنيد. به هر پنل که مايل باشيد، ميتوانيد منوي اصلي اضافه کنيد 

) منوهاي ســيستميSystem Menus(:منوهاي ســـيستمي حاوي برنامههاي کاربردي اســـتاندارد و  
 ابزارهايــي هســتند کــه ميتوانيــد از آنهــا در ميزکار گنوم خود اســتفاده کنيــد. منوهاي موجود در منوهاي

Applications و Systemل، بر روي ه پـن ـا ـب ن منوه ـه کردن اـي ـتند. براي اضاف ـيستمي هس   منوهاي س
 Add را انتخاب و سپس Entire Menuيکي از اجرا کنندههاي موجود در منو کليک راست کرده، گزينه 

this as menu to panel را ببينيد.۱6-۳ را انتخاب کنيد. ميتوانيد شکل 

 منوهايی را که به اين صورت به پنلهاي خود اضافه میکنيد، داراي يک نمايشگر فلش مانند بر روي
  نمونهاي از يصک پنصل۱۹-۳خود هسصتند کصه نشان میدهصد ايصن آيتصم يصک منصو يصا يصک کشصو اسصت. شکصل 

حاوي دو منوي سيستمی را نمايش میدهد.

پنل با دو منوي سيستمي     ۱۹-۳شکل 
کشوها

ند آنچه هنگام ها هستند. امکان بازکردن و بستن کشوها دقيقاً همان  کشوها يکی از امکانات اضافی پنل
ها رخ میدهد، وجود دارد. يک کشو میتواند حاوي تمامی آيتمهايی که بر  نمايش و مخفی کردن پنل
 روي يک پنل وجود دارند، مانند اجرا کنندهها، منوها، اپلتها و غيره باشد. هنگامی که يک کشو را باز
 میکنيد، امکان استفاده از آيتمهاي موجود در آن همانند آيتمهاي موجود در يک پنل وجود دارد. شکل

 يک کشوي حاوي يک منو و چند اجرا کننده را نمايش میدهد.۳-۲۰

يک کشوي نمونه     ۲۰-۳شکل 
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امکان حذف و اضافه کردن آيتمها به منو به همان شيوه پنلها، امکان پذير است.
باز کردن و بستن يک کشو

 براي بازکردن يک کشو، بر روي آيکون کشو کليک کنيد. امکان بستن کشو از طريق راههاي زير امکان
پذير است:

کليک مجدد بر روي آيکون کشو.

کليک بر روي دگمه مخفي کردن بالي کشوي باز.

اضافه کردن کشو به پنل
براي اضافه کردن يک کشو به يک پنل، از راههاي زير استفاده کنيد:

براي اضافه کردن يک کشو به پنل، در يک فضاي خالي روي پنل کليک راست:از طريق منوي مربوط به پنل  
 کليک کنيد.Drawer را انتخاب و بر روي Add to Panelکرده و سپس 

براي اضافه کردن يک کشو به پنل، بر روي يکي از اجرا کنندههاي موجود در منو کليک:از طريق تمام منوها  
نه    را انتخابAdd this as drawer to panel را انتخاب و سپس Entire Menuراست کرده، گزي

کنيد.

اضافه کردن آيتم به کشو
اضافه کردن آيتمهاي جديد به کشوها دقيقاً مانند اضافه کردن آيتمهاي جديد به پنلها است.

ويرايش مشخصات کشو
نه  يش مشخصات يک کشو، بر روي کشوي مربوطه کليک راست کرده و گزي  Propertiesبراي ويرا

 تشريح شده است.۱۷-۳ را انتخاب کنيد. تنظيم مشخصات يک کشو در جدول
مشخصات يک کشو   ۱۷-۳جدول

شرحالمان ديالوگ

با استفاده از کليد اندازه، ميتوانيد اندازه کشو را تنظيم کنيد.) Sizeاندازه (

 ، مي توانيد يک آيکون را به جايChoose Iconبا کليک بر روي گزينه) Iconآيکون (
آيکون پيش فرض کشو نتخاب نماييد.

 نمايش دگمههاي مخفي
 Show hideکردن (

buttons(
با فعال کردن اين گزينه، دگمههاي مخفي کردن کشو نمايش داده ميشود.

 نمايش جهت نما روي
دگمههاي مخفي کردن (

Arrows on hide 

button(

 با فعال کردن اين گزينه، فلشهاي جهت نما بر روي دگمههاي مخفي کردن
کشو نمايش داده ميشود.
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  همانند تغيير پس زمينه پنل وجود دارد. برايBackgroundامکان تغيير پس زمينه کشو از طريق لبه 
ها را مطالعه کنيد. پس از اتمام تنظيمات، بر روي  اطلعات بيشتر میتوانيد بخش تنظيم پس زمينه پنل

 کليک کنيد.Closeدگمه 
کار کردن با منوها

در اين بخش به نحوه کار کردن با منوهاي ميزکار گنوم خواهيم پرداخت.

آشنايي با منوها
 از طريصق منوهصا میتوانيصد بصه تمامصی بخشهاي ميزکار گنوم دسصترسی پيدا کنيصد. پنلهصا حاوي منوهصا
تر کارهايتان بهره بگيريد.  هستند. بنابراين میتوانيد از ترکيب منوها و پنلها جهت انجام هرچه راحت
 به راحتی میتوانيد آيتمهاي منوها را بر روي پنلهاي ميزکار کپی کنيد. امکان دسترسی به منوهاي زير

از طريق ميزکار گنوم وجود دارد:
) ـلي ـه منوي :)Main Menuمنوي اص ـد ب ـلي ميتواني ق منوي اص ـترسي پيداApplications از طرـي   دس

کنند. ميتوانيد تعداد زيادي منوي اصلي بر روي پنلهاي خود داشته باشيد.

) نوار منوMenu Bar(: از طريق نوار منو ميتوانيد به منوهاي Applications، Placesو  System 

دسترسي داشته باشيد. ميتوانيد تعداد زيادي منوي اصلي بر روي پنلهاي خود داشته باشيد.
منوي Applications: ق منوي ـتورات وApplications از طرـي ه برنامههاي کاربردي، دس د ـب   ميتوانـي

گزينههاي پيکربندي دسترسي پيدا کنيد.

منوي Places ــق منوي ــد صــفحه خانگــي،Places: از طري ــه بخشهاي مختلف ميزکار مانن ــد ب   ميتواني
کامپيوتر و... دسترسي داشته باشيد.

 منويSystem  ــق منوي ــتSystem: از طري ــه ابزارهاي پيکربندي ميزکار، ابزارهاي مديري ــد ب   ميتواني
سيستم، راهنما، منوي خروج از سيستم و... دسترسي داشته باشيد.

 با کليک راست بر روي ميزکار، منوي ميزکار باز خواهد شد. با استفاده از اين منو میتوانيد از راههاي
مختلفی کارهاي خود را انجام دهيد.

امکانات منو
منوها میتوانند حاوي اقلم زير باشند:

زير منوها

اجرا کنندهها و آيتمهاي منو

با  در صورتی که در سمت راست منو يک علمت فلش وجود داشته باشد، منو داري زير منو است. 
بردن اشارهگر ماوس بر روي آن، زير منو باز میشود. میتوانيد آيتمهاي موجود در زيرمنو را باز کنيد. 
 هنگامی که در منو بر روي يک اجرا کننده کليک میکنيد، اجرا کننده برنامه يا دستوري را اجرا میکند.
 با کليک راست بر روي يک اجرا کننده، منويی باز خواهد شد. ابن منو شما را قادر میسازد تا آن آيتم
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 را بصه پنلی اضافصه کرده و يصا کارهاي ديگري انجام دهيصد. در مورد ايصن منصو جلوتصر توضيصح داده خواهصد
ستفاده از ابزار تنظيمات با ا ير پيدا می کند.  يز تغي ير جلوه پيشگزيده، شکل ظاهري منوها ن با تغي  شد. 

جلوهها، میتوانيد جلوه پيشگزيده سيستم را تغيير دهيد.
 مربوط به آيتمهاي منوPopupمنوي 

 آيتمهاي موجود در منوها داراي يک منوي مربوط هستند که با کليک راست بر روي آيتم منو باز شده
و داراي زير منويی است که از طريق آن میتوانيد عمليات زير را انجام دهيد:

اضافه کردن آيتمهاي منو به صورت اجرا کنندههايي بر روي پنلها.

اضافه کردن منوها به پنلها به صورت منو يا کشو.

گرفتن عکس از صفحه نمايش
با استفاده از راههاي زير میتوانيد از روي صفحه نمايش عکس بگيريد:

با فشردن کليد Prt-sc.در صفحه کليد 

 از طريق گزينهTake Screenshot موجود در منوي Applicationو زير منوي   Accessories.

 از طريـق اجراي دسـتورgnome-panel-screenshot..از پنجــــره اجــــراي برنامـــههاي کاربردي  
.، آرگومانهاي اين دستور را نمايش ميدهد۱۸-۳جدول 

 Name کليصک کنيصد. نام فايصل تصصوير را میتوانيصد از فيلد Saveبراي ذخيره عکصس، بر روي دگمصه 

يز از فيلد    پنجره ابزار۲۱-۳ قابل تنظيم است. شکلSave in folderتعيين کنيد. مسير ذخيره فايل ن
گرفتن عکس را نمايش میدهد.

Gnome-panel-screenshot آرگومان هاي   ۱۸-۳جدول 

کاربردگزينه

--window 

  عککس ازgnome-panel-screenshot بکا ارسکال ايکن آرگومان بکه همراه دسکتور
 پنجره فعال گرفتکه خواهکد شکد. در صکورتي ککه دسکتور را بدون ايکن آرگومان اجرا

کنيد، عکس از روي تمام صفحه گرفته خواهد شد.

--delay=seconds .با ارسال اين آرگومان، عکس از پس از  چند ثانيه تأخير گرفته خواهد شد

--help 
-gnome-panel بکککا ارسکککال ايککن آرگومان در خککط فرمان، گزينههاي دسکککتور

screenshot.نمايش داده خواهد شد 
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پنجره گرفتن عکس از صفحه نمايش     ۲۱-۳شکل 
منوي اصلي

  را فراهم میسازد. از طريق اين منو امکان دسترسی بهApplicationsمنوي اصلی دسترسی به منوي 
 تمامصصی نرمافزارهاي کاربردي اسصصتاندارد محيصصط گنوم، دسصصتورات و ابزارهاي پيکربندي وجود خواهصصد

داشت. به سادگی میتوانيد منوي اصلی را به اپلتهاي مختلف اضافه کنيد.
اضافه کردن منوي اصلي به پنل

به اپلتهاي موجود بر روي ميزکار خود اضافصه يل هستيد، منوي اصصلی  هر تعدادي کصه ما به  يد   میتوان
  و سصپسAdd to Panelکنيصد. بصه ايصن منظور، بر روي يصک فضاي خالی پنصل کليصک راسصت کرده و 

Main Menu.را انتخاب کنيد 

نوار منو
  را فراهم میسازد. از طريق اينSystem و Applications، Placesمنوي اصلی دسترسی به منوهاي 

 منصصو امکان دسصترسی بصه تمامصی نرمافزارهاي کاربردي اسصتاندارد محيصط گنوم، دسصتورات و ابزارهاي
پيکربندي وجود خواهد داشت.

اضافه کردن نوار منو به پنل
به اپلتهاي موجود بر روي ميزکار خود اضافصه يل هستيد، منوي اصصلی  هر تعدادي کصه ما به  يد   میتوان

  و سصپسAdd to Panelکنيصد. بصه ايصن منظور، بر روي يصک فضاي خالی پنصل کليصک راسصت کرده و 
Menu Bar.را انتخاب کنيد 

ويرايش محتويات منوها
 ) خواهيصد توانسصت تصا محتويات موجود در منوهصا راMenu Editorاز طريصق ابزار ويرايشگصر منوهصا (

ين ابزار در منوي  يد. ا   و زيرSystemويرايش کرده و آيتمهاي مورد نظر خود را فعال يا غير فعال کن
 قرار دارد.Preferencesمنوي 

مدير فايل ناتيلوس
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 برنامصه مديصر فايصل يکصی از مهمتريصن و پرکاربردتريصن نرمافزارهاي ميزکار اسصت. بدون وجود يصک برنامصه
کاراي مدير فايل، ابزارهاي ميزکار کامل نخواهند بود.

آشنايي با مدير فايل ناتيلوس
 مدير فايل ناتيلوس امکان دسترسی آسان و يکپارچه به فايلها و برنامههاي کاربردي فراهم میسازد. با

استفاده از مدير فايل امکان انجام کارهاي زير وجود دارد:
ايجاد پوشهها و فايلها.

نمايش فايلها و پوشهها.

مديريت فايلها و پوشهها.

اجراي اسکريپتها.

سفارشي کردن فايلها و پوشهها.

 باز کردن آدرسهايURIخاص .

 نوشتن دادهها بر رويCD.

جستجوي فايلها و پوشهها.
امکان دسترسی به فايلها و پوشهها از طريق راههاي زير وجود دارد:

از طريق پنجره مرورگر ناتيلوس، ميتوانيد بين پوشهها و فايلها حرکت کنيد.:مرور فايلها و پوشهها 
اين امکان وجود دارد تا ناتيلوس را طوري تنظيم کنيد تا با هر:حرکت بين فايلها و پوشهها به صورت شئ  

.فايل يا پوشه به صورت يک شئ جداگانه رفتار کرده و اين اشياء را در پنجرههاي جداگانه باز کند 

 ناتيلوس همچنين ميزکار را مديريت میکند. سطح ميزکار پشت تمامی آيتمهاي موجود بر روي ميزکار
قرار گرفته است. ميزکار يکی از بخشهاي فعال رابط کاربري گنوم است.

مرور فايلها
  پنجره مديصصر فايصصل۲۲-۳میتوانيصصد از پنجره ناتيلوس براي مرور فايصصل سصصيستم اسصصتفاده کنيصصد. شکصصل 

ناتيلوس را نمايش میدهد.
پنجره مدير فايل

دسترسی به پنجره مدير فايل ناتيلوس از طريق راههاي زير امکان پذير است:
.بر روي آيکون خانه موجود بر روي پنل بال که اجرا کننده مدير فايل ناتيلوس است، کليک کنيد

 در منويApplications بخش System Tools بر روي File Browser.کليک کنيد 

 در منويPlaces بر روي يکي از آيکونهاي Home Folder، Computerو يا درايوهاي مختلف کليک  
کنيد.
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بخشهاي پنجره مدير فايل
  تشريصح شده اسصت. امکان دسصترسی بصه۱۹-۳بخشهاي مختلف پنجره مديصر فايصل ناتيلوس در جدول 

فايلها و پوشهها در پنجره مدير فايل از راههاي زير امکان پذير است:
ـا دگمههاي ت کـه ب ـه هدف در نوار موقعـي ي پوش ـتقيم نشاـن ـا ورود مس ت و ي ک بر روي دگمههاي موقعـي  کلـي

Ctrl+L.فعال شده است 

.کليک بر روي آيتم هاي موجود در نماي درختي قاب کناري

.دوبار کليک بر روي يک پوشه يا فايل در قاب نمايش

همچنين با کليک راست بر روي پنجره مدير فايل، يک منو نمايش داده خواهد شد. محتويات اين منو بستگي 
 به محل کليک شما دارد. براي مثال هنگام کليک راست بر روي يک پوشه يا فايل، کليک راست بر روي پس

زمينه پنجره و... .

پنجره مدير فايل ناتيلوس     ۲۲-۳شکل 
قاب نمايش

همانطور که در جدول قبل نيز اشاره شد، قاب نمايش میتواند اقلم زير را نمايش دهد:
انواع فايلها

پوشهها

 محتويات سايتهايFTP

 موقعيتهاي مربوط بهURIهاي خاص 

 مدير فايل داراي قابليتی است که میتواند بصورت درونی اقدام به پيش نمايش يا پخش برخی از انواع
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 فايصل کنصد. ايصن قابليصت میتوانصد باعصث صصرفه جويصی در زمان و منابصع سيستم شود. براي ويرايصش و باز
ها استفاده کنيد.  کردن کامل فايلهاي پيش نمايش داده شده، بايد از برنامههاي مربوط به اين نوع فايل
 نحوه نمايش نيز در پنجره مدير فايل قابل تنظيم است. براي مثال، امکان نمايش آيتمها به صورتهاي

زير وجود دارد:
نمايش به صورت آيکون.

نمايش به صورت ليست.

قاب کناري
  کليصک کنيصد. قابSide Pane بصصصر روي Viewبصصصراي فعال کردن نمايصش قاب کناري، از منصصصوي 
کناري میتواند به حالتهاي زير نمايش داده شود:

 بخشهاي مختلف پنجره مديرفايل ناتيلوس  ۱۹-۳جدول 
شرحبخش

 حاوي منوهايي است که با استفاده از آنها ميتوانيد کارهاي خود را بر روي مدير فايلنوار منو
انجام دهيد.

حاوي دگمههايي است که براي تسهيل دسترسي به برخي از عمليات طراحي شدهاند.نوار ابزار

نوار موقعيت

) حاوي المانهاي زير ميباشد:Location Barنوار موقعيت (

دگمههاي مرور موقعيتهاي اخير و يا فيلد ورود موقعيت به صورت دستي که 
 فعال ميشود.Ctrl+Lبا فشردن کليدهاي 

دگمههاي بزرگ نمايي و کوچک نمايي که ميتواند اندازه آيکونهاي نمايش 
داده شده در درون پنجره را تغيير دهد.

 منوي پايين افتادنيView asکه نحوه نمايش آيتمهاي درون پنجره مدير  
فايل را نمايش ميدهد.

قاب کناري

) کارهاي زير را انجام ميدهد:Side paneقاب کناري (

.اطلعاتي در رابطه با فايل يا پوشه جاري نمايش ميدهد

.امکان مرور آسانتر بين پوشهها و فايلها را فراهم ميکند

 قاب کناري داراي يک منوي پايين افتادني است که تعيين ميکند چه چيزي بايد بر روي
قاب کناري نمايش داده شود. گزينههاي زير قابل انتخاب هستند:

) اطلعاتinformation(

) نمادهاEmblems(

) تاريخچهHistory(
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شرحبخش

) يادداشتهاNotes(

) درختTree(

 در صورتي که قاب کناري در پنجره ناتيلوس نمايش داده نميشود، ميتوانيد آنرا از منوي
View بخش Side Pane.فعال کنيد 

قاب نمايش

محتويات اقلم زير را نمايش ميدهد:

انواع فايلها

پوشهها

 محتويات سايتهايFTP

 موقعيتهاي مربوط بهURIهاي خاص

اطلعاتي در مورد وضعيت کنوني نمايش ميدهد.نوار وضعيت

ميکند. : آيکوني که نمايانگر پوشه انتخاب شده است را نمايش داده و در زير آن اطلعاتي درجاطلعات

ليستي حاوي نمادهايي نمايش ميدهد که ميتوانيد به هر فايل يا پوشه اضافه کنيد. در مورد اين:نمادها  
قابليت بعدا صحبت خواهيم کرد.

ليستي حاوي جديدترين فايلها، پوشهها، سايتهاي :تاريخچه FTPو ساير اقلمي که مشاهده کردهايد را  
نمايش ميدهد.

امکان اضافه کردن يادداشتهايي به فايلها و پوشهها فرا هم ميکند.:يادداشت 

ساختار فايل سيستم را به صورت درختي که به آساني قابل مرور است، نمايش ميدهد.: درخت

براي بستن قاب کناري، کافی است که بر روي دگمه ضربدر روي آن کليک کنيد.
نمايش و مخفي کردن اجزاي پنجره مدير فايل

میتوان با استفاده از روشهاي زير اجزاي پنجره مدير فايل را مخفی کرده و يا نمايش دهيد :
 ي کردن قاب کناري، از منوي ـه Viewبراي مخـف ک مجدد بر رويSide Pane گزين ـا کلـي ـد. ب ک کني   را کلـي

اين گزينه، قاب کناري مجددا نمايش داده خواهد شد.

 ي کردن نوار ابزار، از منوي ه Viewبراي مخـف نToolbar گزيـن ک مجدد بر روي اـي ـا کلـي د. ب ک کنـي   را کلـي
گزينه، نوار ابزار مجدداً نمايش داده خواهد شد.

 ت از منوي ي کردن نوار موقعـي ـهViewبراي مخـف ک مجدد برLocation Bar گزين ـا کلـي ـد. ب ک کني   را کلـي
روي اين گزينه، نوار موقعيت مجدداً نمايش داده خواهد شد.

 براي مخفي کردن نوار وضعيت، از منويView گزينه Statusbarرا کليک کنيد. با کليک مجدد بر روي  
اين گزينه، نوار وضعيت مجدداً نمايش داده خواهد شد.

نمايش پوشه خانگي
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براي نمايش پوشه خانگی از پنجره مدير فايل، يکی از مراحل زير را انجام دهيد:
 در پنجره مدير فايل کليدهايCtrl+Lرا فشار داده و سپس مسير پوشه خانگي را در نوار موقعيت تايپ  

 نيز به صفحه خانگي منتقل خواهيد شد.~کنيد. با تايپ کاراکتر 

 در پنجره مدير فايل، در منويGo بر روي گزينه Home کليک کرده و يا کليدهاي Alt+Homeرا فشار  
دهيد.

 در نوار ابزار بر روي آيکونHome.کليک کنيد 

 در نوار ابزار کليک کنيد.Reloadبراي بازنمايش محتويات پوشه خانگی، بر روي آيکون 
نمايش يک پوشه

با استفاده از راههاي زير میتوانيد محتويات يک پوشه را نمايش دهيد:
.در قاب نمايش بر روي پوشه دوبار کليک کنيد

 ـا فشردن کليدهاي د.Ctrl+Lب پ کنـي ـير پوشـه مورد نظرتان را در آن تاـي ت را فعال و مس   فيلد نوار موقعـي
  را فشار دهيد. اين فيلد داراي قابليت کامل کردن خودکار مسيرEnterبراي هدايت شدن به آن مسير، کليد 

است. با تايپ کاراکترها، مدير فايل فايل سيستم را خوانده و مسير را براي شما کامل خواهد کرد.

.از درختچه قاب کناري براي باز کردن پوشهها استفاده کنيد

 با استفاده از کليدهايBack و Forward.ميتوانيد در تاريخچه مرور خود حرکت کنيد 

 براي حرکت به يک پوشه بالتر ميتوانيد از منويGo گزينه Upو يا دگمه بال بر روي نوار ابزار استفاده  
کنيد.

  در نوار ابزار کليک کنيد. در صورتی کهReloadبراي بازنمايش محتويات يک پوشه، بر روي آيکون 
 نمیتوانيصد پوشصه مورد نظصر خود را پيدا کنيصد، از ابزار جسصتجوي ميزکار اسصتفاده کنيصد. ابزار جسصتجوي

 قرار دارد.Placesميزکار در منوي 
استفاده از درختچه قاب کناري

 درختچصه قاب کناري پنجره مديصر فايصل، نمايشصی سصلسله مراتصبی از سصيستم فايصل کامپيوتصر اسصت. ايصن
 درختچه راهی راحت براي مرور محتويات فايل سيستم است. براي فعال کردن نمايش درختچه، گزينه

Tree.را از منوي پايين افتادنی در قاب کناري انتخاب کنيد 
 در ساختار درختچهاي، پوشههايی که با فلش به سمت راست مشخص شدهاند، نشانگر پوشههاي بسته

و پوشههايی که با فلش به سمت پايين مشخص شدهاند، نمايانگر پوشههاي باز هستند.
استفاده از تاريخچه مرور

 هاي مرور شده راURI و نشانصی FTPپنجره مرورگصر فايصل، ليسصتی از فايلهصا، پوشههصا، سصايتهاي 
  و نشانیFTPنگهداري میکند. با استفاده از اين ليست میتوانيد مجدداً به فايلها، پوشهها، سايتهاي 

URI هاي جديداً مرور شده دسصترسی پيدا کنيصد. براي پاک کردن ليسصت تاريخچصه، از منويGoگزينصه ، 
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Clear History.را انتخاب کنيد 
Goمرور ليست تاريخچه با استفاده از منوي 

  کليک کنيد. اين آيتمها در پايين منوGoبراي نمايش ليستی از آيتمهاي مرور شده قبلی، بر روي منوي 
نمايش داده میشوند. براي باز شدن هر يک از آيتمهاي مورد نظرتان، بر روي آن کليک کنيد. 

مرور ليست تاريخچه با استفاده از نوار ابزار
براي مرور ليست تاريخچه با استفاده از نوار ابزار، میتوانيد از راههاي زير استفاده کنيد:

 براي بازگشت به آيتم قبلي، بر روي دگمهBack.نوار ابزار کليک کنيد 
 براي بازگشت به آيتم بعدي، بر روي دگمهForward.نوار ابزار کليک کنيد 
براي نمايـش ليسـتي از آيتمهاي نمايـش داده شده قبلي در تاريخچـه، بر روي فلش بـه سـمت پاييـن کـه در 

  نوار ابزار قرار دارد، کليک کنيد. براي باز کردن آيتم مورد نظر، بر روي آن کليکBackسمت راست دگمه 
 را ببينيد.6-۲کنيد. شکل 

ن کـه در ه سـمت پايـي ش داده شده بعدي در تاريخچـه، بر روي فلش ـب ـتي از آيتمهاي نماـي ش ليس  براي نماـي
  نوار ابزار قرار دارد، کليک کنيد. براي باز کردن آيتم مورد نظر، بر روي آنForwardسمت راست دگمه 

 را ببينيد.۲۳-۳کليک کنيد. شکل 

 به همراه فلشهاي کناريForward و Backپنجره دگمههاي      ۲۳-۳شکل 

مرور ليست تاريخچه با استفاده از تاريخچه قاب کناري
  را از ليسصت پاييصن افتادنصی بالي قابHistoryبراي نمايصش ليسصت تاريخصصصچه در قصصصاب کنصصاري، 

 کناري کليک کنيد. اين ليست، آيتمهاي مرور شده قبلی را نمايش میدهد. براي نمايش آيتم مورد نظر،
در اين ليست بر روي ان کليک کنيد.

نمايش فايلها در يک پنجره مدير فايل
ها را نمايش دهد. براي بازنمايش فايلهاي يک پوشه در منوي ند انواع مختلف فايل  مدير فايل میتوا

View بر روي Reload نو بر روي ين م يد. براي توقف بازنمايش، در ا يد.Stop کليک کن   کليک کن
 موجود بر روي نوار ابزار نيز قابل استفاده هستند.Stop و Reloadبراي اين دو عمل، دگمههاي 

  میتوانيصدViewبصا اسصتفاده از دگمههاي بزرگنمايصی روي نوار ابزار و يصا آيتمهاي بزرگنمايصی منوي 
 ميزان بزرگنمايی فايلها و پوشهها را در مدير فايل تغيير دهيد. مدير فايل داراي قابليت پيش نمايش
 برخی از انواع فايلها میباشد. مانند فايلهاي تصويري، فايلهاي متنی، برخی از انواع فايلهاي صوتی

 نمونهاي از پيشنمايش فايلهاي تصويري در مدير فايل را نمايش میدهد.۲۴-۳و غيره. شکل 
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استفاده از چوبالف براي ذخيره محلهاي مورد علقه
 مديصر فايصل داراي قابليصت ذخيره محلهاي مورد علقصه کاربر میباشصد. بصه ايصن محلهاي مورد علقصه،

 قابل دسترسی هستند.Bookmarksاصطلح چوبالف اطلق میگردد. اين محلها از طريق منوي 

اضافه کردن چوبالف
  کليکAdd Bookmark بر روي Bookmarksبراي ذخيره يک مسير، به آنجا منتقل شده و در منوي 

 نيز میتوانيد براي اين منظور استفاده کنيد. Ctrl+Dکنيد. از کليدهاي 

ويرايش چوبالفها
  پنجره ويرايش چوبالفها را نمايش۲۵-۳براي ويرايش چوبالفها، به روش زير عمل کنيد. شکل 

میدهد.
 در منويBookmarks بر روي Edit  Bookmarksنمايـش  کليـک کنيـد. پنجره ويرايـش چوبالفهـا 

داده خواهد شد.
 براي ويرايش يکBookmarkآنرا از بخش سمت چپ پنجره انتخاب، سپس مشخصات آنرا با استفاده ، 

  براي نام چوبالفNameاز فيلدهاي سمت راست پنجره ويرايش کنيد. فيلدهاي اين بخش عبارتند از فيلد 
 که جهت وارد کردن نشاني چوبالف ميباشد.Locationو فيلد 

 براي پاک کردن يک چوبالف، آنرا در اين پنجره انتخاب و بر روي دگمهRemove.کليک کنيد 

پيشنمايش فايلهاي تصويري در ناتيلوس     ۲۴-۳شکل 

اضافه کردن يادداشت به فايلها و پوشهها
 ايصن امکان وجود دارد تصا بصه فايلهصا و پوشههصا يادداشصت اضافصه کنيصد. ايصن کار از طريصق روشهاي زيصر
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امکان پذير است:
 از پنجرهProperties

 از طريق بخشNotesدر قاب کناري 

پنجره ويرايش چوبالفها     ۲۵-۳شکل 

Properties اضافه کردن يادداشت از طريق پنجره

، به روش زير عمل کنيد:Propertiesبراي اضافه کردن يادداشت از طريق پنجره 
.فايل يا پوشه مورد نظر را را يک کليک از پنجره مدير فايل انتخاب کنيد
 از منويFile گزينه Properties را انتخاب کنيد. پنجره Properties.نمايش داده خواهد شد 
 بر روي لبهNotes.کليک کنيد. در بخش مربوط به يادداشت، متن خود را تايپ کنيد 
 ـه ـتن پنجره بر روي دگم ـهCloseبراي بس ن يادداشـت اسـت، ب ـه مشخـص کننده داشـت ـد. نمادي ک ک کني   کلـي

.فايل يا پوشه اضافه خواهد شد
  نمونهاي از يک۲۶-۳ پاک کنيد. شکل Notesبراي پاک کردن يادداشت، متن تايپ شده را از پنجره 

فايل داراي يادداشت را نمايش میدهد.
قاب کناري Notes اضافه کردن يادداشت از طريق بخش

 قاب کناري، به روش زير عمل کنيد:Notesبراي اضافه کردن يادداشت از طريق بخش 
.پوشه مورد نظر براي اضافه کردن يادداشت را باز کنيد
 در قاب کناري، گزينهNotesرا انتخاب کنيد. در صورتي که قـاب کــناري نمايش داده نميشود، در منوي  

View بر روي گزينه Side Pane.کليک کنيد 
متن يادداشت خود را در بخش مربوطه تايپ کنيد. نمادي براي نشان دادن يادداشت به پوشه اضافه خواهد 

شد.

 پاک کنيد.Notesبراي پاک کردن يادداشت، متن تايپ شده را از بخش 

ويرايش ظاهر فايلها و پوشهها
ها را از طرق مختلف فراهم میکند. در زير به ها و پوشه  مدير فايل ناتيلوس امکان ويرايش ظاهر فايل
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اين موضوع میپردازيم.

نماد يادداشت بر ر وي يکي از فايلها     ۲۵-۳شکل 
آيکونها و نمادها

ها و به فايل فه کردن نمادهاي مختلف  يل فعال است، امکان اضا که نمايش آيکون در مدير فا می   هنگا
 پوشهها وجود دارد. نماد آيکون کوچکی است، که براي مشخص کردن يک فايل يا پوشه بکار میرود.

  را روي آنimportantبراي مثال، براي مشخصص کردن يصک فايصل بصه صصورت مهصم، میتوانيصد نمصصصاد 
  را نمايصشimportant نمونهاي از يصک فايصل متنصی مشخصص شده توسصط نماد ۲۶-۳فعال کنيصد. شکصل 

میدهد.

مدير فايل داراي نمادهاي پيشگزيدهاي براي اقلم زير میباشد:
لينکهاي سمبوليک
فايلهاي فقط خواندني
فايلهاي بدون مجوز نوشتن و خواندن

 اين نمادهاي پيشگزيده را شرح میدهد.۲۰-۳جدول 
 

 بر ر وي يک فايل متنيimportantنماد      ۲۶-۳شکل 

اضافه کردن نماد به يک فايل يا پوشه
براي اضافه کردن يک نماد به يک فايل يا پوشه، به روش زير عمل کنيد:
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.فايل يا پوشه مورد نظر خود را انتخاب کنيد
 بر روي آن کليک راست کرده و بر رويProperties.کليک کنيد 
 در پنجره باز شده، بر روي لبهEmblem.کليک کنيد 
.نماد مورد نظر خود را با کليک بر روي آن انتخاب کنيد
 براي بستن پنجره بر رويClose.کليک کنيد 

 نمادهاي پيشگزيده ۲۰-۳جدول 
شرحنماد پيشگزيده

لينک سمبوليک

مجوز فقط خواندني

بدون مجوز نوشتن

اضافه کردن نماد جديد
براي اضافه کردن نماد جديد، به روش زير عمل کنيد:

 ل ناتيلوس، در منوي ر فاـي هEditدر پنجره مدـي کBackgrounds and Emblems  بر روي گزيـن   کلـي
کنيد.

 بر روي دگمهEmblems کليک کرده و سپس بر روي دگمه Add a New emblemکليک کنيد. پنجره  
اضافه کردن نماد نمايش داده خواهد شد.

 نام نماد را در فيلدKeyword.وارد کنيد 
 م تصـوير نماد، بر روي دگمـه د و تصـوير مورد نظرتان را انتخاب و بر رويImageبراي تنظـي ک کنـي   کلـي

OK.کليک کنيد 
 بر رويOK.کليک کنيد تا پنجره اضافه کردن نماد بسته شده و نماد ايجاد شود 
 با کليک بر روي دگمهClose.پنجره تنظيم نمادها بسته خواهد شد 

 پنجره اصلی تنظيم نمادها را نمايش میدهد.۲۷-۳شکل 

تغيير آيکون يک پوشه يا فايل
براي تغيير آيکونی که نمايش دهنده يک فايل يا پوشه خاص است، به روش زير عمل کنيد:

.فايل يا پوشه مورد نظر خود را انتخاب کنيد
 در منويFile بر روي Properties.کليک کنيد. پنجره مشخصات نمايش داده خواهد شد 
 در لبهBasic.بر روي آيکون پوشه کليک کنيد. پنجرهاي براي انتخاب آيکون نمايش داده خواهد شد 
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.آيکون مورد نظر خود را انتخاب کنيد
 بر روي دگمــهOpenکليــک کنيــد تــا پنجره انتخاب تصــوير  بســته شده و بــه پنجره تنظيــم مشخصــات  

بازگرديد.
 در اينجا نيز دگمهClose.را کليک کنيد تا پنجره تنظيم مشخصات بسته و آيکون جديد فعال شود 

 Propertiesبراي باز گرداندن آيکون به حالت پيشگزيده، بر روي پوشه يا آيکون کليک راست کرده و گزينه 

 را انتخاب کنيد. بر روي تصويري که قبلً انتخاب کرده بوديد کليک کنيد. پنجره انتخاب تصوير باز مي شود که
  کليک کنيد.سپس به پنجره تنظيم مشخصات باز مي گرديد که براي اعمالRevertدر اينجا بايد بر روي گزينه 

 را کليک نماييد.Closeاين برگردان دگمه 

پنجره اصلي تنظيم نمادها    ۲۷-۳شکل 

تغيير اندازه نمايش آيتمها
ير اندازه نمايش ها در قاب نمايش داراست. براي تغي نی براي تنظيم اندازه نمايش آيکون  ناتيلوس امکا

به روش زير عمل کنيد:
 براي بزرگتر کردن اندازه نمايش، در منويView بر روي Zoom In.کليک کنيد 
 براي کاستن از اندازه نمايش، در منويView بر روي Zoom Out.کليک کنيد 
 براي بازگرداندن اندازه نمايش به حالت عادي در منويViewبر روي  Normal Size.کليک کنيد 

 براي انجام اين کار میتوانيد از آيکونهاي بزرگنمايی موجود بر روي نوار ابزار نيز استفاده کنيد. مدير
 فايصل اندازه نمايصش آيکونهاي هصر پوشصه را بصه طور جداگانصه ذخيره میکنصد. براي بازگرداندن حالت

به حالت پيشگزيده از منوي  نه Viewنمايش  يد استفادهReset View to Defaults گزي يز میتوان   ن
کنيد.
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تنظيمات نمايشي فايلها و پوشهها
 مديصر فايصل راههاي مختلفصی براي نمايصش محتويات فايلهصا داراسصت. مديصر فايصل میتوانصد انواع مختلف
 فايلها را با استفاده از برنامههاي کاربردي مربوط به آنها باز کند. گاهی براي باز کردن انواع خاصی از

فايلها، برنامههاي کاربردي متعددي قابل انتخاب هستند.
 همانطور کصه قبلً نيصز اشاره شصد، کاربر میتوانصد محتويات موجود در قاب نمايصش ناتيلوس را بصه دو

  که در زير نوارViewحالت آيکون و ليست نمايش دهد. براي اين منظور بايد از منوي پايين افتادنی 
ابزار قرار دارد، استفاده کنيد.

مرتب کردن فايلها در نماي آيکونها
 نحوه مرتصب سصازي آيکونهصا در قاب نمايصش پنجره مديصر فايصل قابصل تنظيصم اسصت. براي تنظيصم نحوه

  دارايArrange Items کليک کنيد. گزينه Arrange Items بر روي Viewنمايش آيتمها، در منوي 
يک زير منو با بخشهاي زير می باشد:

براي مرتب کردن دستي فايلها است.گزينه اول  
حاوي گزينههايي براي مرتب کردن خودکار فايلها است.بخش مياني 
حاوي گزينههايي براي تنظيم نحوه چيدن فايل ها است.بخش زير 

ها در هر۲۱-۳جدول    گزينههاي اين زير منو را تشريح کرده است. مدير فايل نحوه مرتب کردن آيتم
 پوشه را به خاطر میسپارد. در مراجعات بعدي به يک پوشه مرتب شده قبلی، آيتمها به همان صورتی
 نمايصش داده میشونصد کصه براي آنهصا تنظيصم شده اسصت. براي بازگرداندن نحوه مرتصب کردن بصه حالت

 کليک کنيد.Reset View to Defaults بر روي گزينه Viewپيشگزيده، در منوي 

تغيير اندازه يک آيکون در مدير فايل
ها را تغيير  هنگامی که نمايش به صورت آيکون در مدير فايل فعال است، کاربر میتواند اندازه آيکون

دهد. براي اين منظور به روش زير عمل کنيد:
 ک چـپ انتخاب کرده و از منوي ک بار کلـي ـا ـي ـر را ب ـم مورد نظ ـهEdit آيت   را انتخابStretch Icon  گزين

کنيد. مربعي دور آيتم نمايش داده ميشود که در هر گوشه آن داراي دستگيرهاي است.
.دستگيرهها را با کليک گرفته و آيکون را به اندازه مورد نظر خود تغيير دهيد

 براي باز گرداندن آيکون بصصصه اندازه قبلی، ابتدا  آيکون مورد نظرتان را انتخاب کرده وسصصصپس از منوي
Edit نه يد آيکونهايRestore Icon's Original Size گزي به همين روش میتوان يد.    را کليک کن

 موجود بر روي ميزکار خود را نيصز ويرايصش کنيصد . براي ايصن کار بايصد پوشصه خانگصی خود را باز نموده
 شويد و سپس آيکون هاي مورد نظر را تغيير اندازه دهيد .Desktopوارد پوشه 
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سفارشي کردن مدير فايل
ين ها و نيازمنديهاي کاربر وجود دارد. در ا با تقاضا يل براي سازگاري   امکان سفارشی سازي مدير فا

بخش به بررسی چگونگی سفارشی کردن تنظيمات مدير فايل ناتيلوس خواهيم پرداخت.

انجام تنظيمات
ستفاده میشود. براي باز کردن يل، از پنجره تنظيمات مدير فايل ناتيلوس ا  براي انجام تنظيمات مدير فا

  کليک کنيد. پنجره تنظيمات به بخشهاي زيرPreferences بر روي گزينه Editاين پنجره، در منوي 
تقسيم شده است:

تنظيمات پيشگزيده نمايش.

نحوه رفتار فايلها و پوشهها، فايلهاي متني قابل اجرا و سطل زباله.

اطلعات قابل نمايش در کنار عنوان آيکونها.

گزينههاي پيشنمايش براي بهبود سرعت اجرايي مدير فايل.

Arrange Items  گزينههاي زير منوي ۲۱-۳جدول 

شرحگزينه

Manually 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، امکان مرتکب کردن و چيدن دسکتي آيکونهکا فراهکم ميشود.

ميتوانيد آيکونها را درون قاب نمايش کشيده و در محل موورد نظر رها کنيد.

By Name 

 با انتخاب اين گزينه، آيتمها با توجه به حروف الفبا مرتب خواهند شد. نحوه چيدمان
 به کوچک و بزرگ بودن حروف بستگي ندارد. در صورتي که مدير فايل براي نمايش

فايلهاي مخفي تنظيم شده باشد، اين فايلها در آخر نمايش داده خواهند شد.

By Size 

 با انتخاب اين گزينه، آيتمها با توجه به اندازه خود مرتب خواهند شد. بزرگترين آيتم
 در ابتدا قرار خواهکد گرفکت. هنگام چيدمان بکا اندازه، پوشههاي بکا تعداد المان داخلي
 بالتکر، جلوتکر قرار خواهنکد گرفکت. بنابرايکن مرتکب کردن پوشههکا بکا توجکه بکه مجموع

حجم آيتمهاي درون آنها صورت نميگيرد.

By Type .با انتخاب اين گزينه، آيتمها با توجه به نوع خود به صورت الفبايي مرتب خواهند شد

By 

Modification 

Date 

 با انتخاب اين گزينه، آيتمها با توجه به آخرين تاريخ ويرايششان مرتب خواهند شد.
آيتمهاي با جديدترين تاريخ ويرايش در ابتدا قرار خواهند گرفت.

By Emblems 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، آيتمهکا بکا توجکه نمادهايکي ککه بر روي آنهکا اضافکه شده اسکت،
 مرتکب خواهکد شکد. نحوه مرتکب شدن بکه صکورت الفبايکي بکا توجکه بکه نام نماد اسکت.

آيتمهاي بدون نماد در آخر قرار ميگيرند.

Compact 

Layout 
با انتخاب اين گزينه، آيتمها به صورت فشردهتر در کنار هم قرار ميگيرند.
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شرحگزينه

Reversed 

Order 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، نحوه مرتکب شدن انتخاب شده بکه صکورت برعککس نمايکش داده
 خواهد شد. مثلً در صورتي که مرتب شدن الفبايي انتخاب شده باشد، حروف پاياني

در ابتدا قرار خواهند گرفت.

انجام تنظيمات نمايش
  کليصک کرده وEditبراي انجام تنظيمات حالت نمايصش، در پنجره مديصر فايصل ناتيلوس، بر روي منوي 

Preferences را انتخاب کنيد. بر روي لبه View گزينههاي موجود در اين۲۲-۳ کليک کنيد. جدول  
لبه را تشريح کرده است.

انجام تنظيمات رفتار
  کليصصک کرده وEditبراي انجام تنظيمات رفتار، در پنجره مديصصر فايصصل ناتيلوس، بصصصصر روي منوي 

Preferences به يد. بر روي ل   گزينههاي موجود۲۳-۳ کليک کنيد. جدول Behavior را انتخاب کن
در اين لبه را تشريح کرده است.

انجام تنظيمات عنوان آيکونها
 بخشی از عنوان آيکون متنی است که در زير فايل يا پوشه نمايش داده میشود. عنوان آيکون به جز نام
 داراي سه مورد اطلعاتی ديگر نيز هست. اين اطلعات اضافی، هنگامی که درجه بزرگنمايی افزايش
 داده میشود، نشان داده میشونصد. امکان تنظيصم چگونگصی نمايصش ايصن اطلعات اضافصه عنوان آيکون

وجود دارد.
View  گزينههاي لبه ۲۲-۳جدول 

شرحالمان

View new folders 

using 

 حالت نمايکش پيشگزيده براي پوشههکا را تنظيکم ميکنکد. هنگامکي ککه پوشهاي
 را باز ميکنيد، با اين حالت نمايش داده خواهد شد. امکان انتخاب براي نمايش

به صورت آيکون يا ليست وجود دارد. 

Arrange items 
 حالت مرتب سازي پيشگزيده را در پوشهها تنظيم ميکند. مانند مرتب سازي

با نام، اندازه، نوع و غيره.

Sort folders before 

files 
با انتخاب اين گزينه، پوشهها پيش از فايلها نمايش داده خواهند شد.

Show hidden and 

backup files 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، فايلهاي مخفکي و پشتيبان در قاب نمايکش نشان داده
 خواهنکد شکد. فايلهاي مخفکي فايلهايکي هسکتند ککه نام آنهکا بکا يکک نقطکه آغاز

~ميشود و فايلهاي پشتيبان در پايان نام خود داراي يک کاراکتر  هستند.

 . ايجاد کنيکد، ناتيلوس آنرا بکه صکورتhiddenدر صکورتي ککه فايلي را بکا پسکوند 
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شرحالمان

يک فايل مخفي نمايش خواهد داد.

Default zoom level 
 با استفاده از اين گزينه که براي حالت آيکون است، ميتوانيد مقدار بزرگنمايي

پيشگزيده را تنظيم کنيد.

Use compact layout 
 با انتخاب اين گزينه، فايلها و پوشهها در حالت فشردهتري در کنار هم نمايش

داده خواهند شد.

Text beside icons 
 با انتخاب اين گزينه، متنهاي آيکونها بجاي نمايش داده شدن در زير آيکون،

در کنار آن نمايش داده ميشوند.

Default zoom level
 با استفاده از اين گزينه که براي حالت ليست است، ميتوانيد مقدار بزرگنمايي

پيشگزيده را تنظيم کنيد.

Show only folders 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، در حالت نمايکش درختچکه در قاب کناري، تنهکا پوشههکا

نمايش داده ميشوند.

Behavior گزينههاي لبه  ۲۳-۳جدول 

شرحگزينه

Single click to 

activate items 

ها، عمل پيشگزيده مانند اجرا  با انتخاب اين گزينه، با يک کليک بر روي آيتم
 شدن يکا باز شدن انجام خواهکد شکد. بکا هدايکت اشارهگکر ماوس بر روي آيتکم، نام

آن آيتم به صورت زير خط دار نمايش داده ميشود.

Double click to 

activate items 

 با انتخاب اين گزينه، با دوبار کليک بر روي آيتمها، عمل پيشگزيده مانند اجرا
شدن يا باز شدن انجام خواهد شد.

Always open in 

browser windows

 در صکورتي ککه ايکن گزينکه تيکک خورده باشکد،هکر پوشکه اي را ککه باز کنيکد در
همان مسير جاري باز ميشود.

Run executable 

files when they are 

clicked 

 با انتخاب اين گزينه، فايلهاي متني قابل اجرا بدون سؤال اجرا خواهند شد. از
 فايلهاي متنکي قابکل اجرا ميتوان بکه فايلهاي اسککريپت پوسکته فرمان اشاره

کرد.

View executable 

files when they are 

clicked 

ها متني قابل اجرا در يک پيرايشگر متني  با انتخاب اين گزينه، محتويات فايل
نمايش داده ميشوند.

Ask each time 
 با انتخاب اين گزينه، در مورد اجرا يا نمايش محتويات فايلهاي متني قابل اجرا

از کاربر سوال خواهد شد.

Ask before 

emptying the Trash 

 بککا انتخاب ايککن گزينککه، پيککش از پاک شدن محتويات زبالهدان، از کاربر تأييککد
گرفته خواهد شد.
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شرحگزينه

or deleting files 

Include a Delete 

command that 

bypasses Trash 

  براي پاک کردن مسکتقيم فايلهکاDeleteبکا انتخاب ايکن گزينکه، آيتکم منوي 
بدون هدايت آنها به زبالهدان، به بخشهاي زير اضافه ميشود:

 منويEdit.
منوي زمينه مربوط به کليک راست بر روي فايلها، پوشهها يا 

آيتمهاي ميزکار.

 با انتخاب اين گزينه، فايل يا پوشه انتخاب شده مستقيماً از روي فايل سيستم
حذف خواهد شد.

ها، در پنجره مدير فايل ناتيلوس، بر روي منوي    کليک کرده وEditبراي انجام تنظيمات عنوان آيکون
Preferences را انتخاب کنيد. بر روي لبه Displayکليک کنيد. تنظيمات اطلعات اضافه از بخش  

Icon Caption گزينههاي۲۴-۳ اين لبه و از طريق سه منوي پايين افتادنی، قابل انجام است. جدول  
اين سه منوي پايين افتادنی را تشريح کرده است.

 گزينههاي سه منوي پايين افتادني ۲۴-۳جدول 
شرحاطلعات

Size .با انتخاب اين گزينه، اندازه آيتمها نمايش داده ميشود

Type .با انتخاب اين گزينه، شرح مربوط به نوع فايل نمايش داده ميشود

Date modified .با انتخاب اين گزينه، آخرين تاريخ ويرايش آيتمها نمايش داده ميشود

Date accessed .با انتخاب اين گزينه، آخرين تاريخ دسترسي به آيتمها نمايش داده ميشود

Owner .با انتخاب اين گزينه، مالک آيتم نمايش داده ميشود

Group .با انتخاب اين گزينه، گروهي که آيتم به آن تعلق دارد، نمايش داده ميشود

Permissions 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، مجوزهاي آيتکم بکه صکورت دسکتههاي سکه حرفکي نمايکش

.--rwxrw-r-داده ميشود. براي مثال 

Octal permissions 
 با انتخاب اين گزينه، مجوزهاي آيتم به صورت عدد نمايش داده ميشود. براي

. 764مثال 

MIME type 
  آيتککم نمايککش داده ميشود. برايMIMEبککا انتخاب ايککن گزينککه، اطلعات نوع 

.text/htmlمثال 

SELinux Context

None .با انتخاب اين گزينه، هيچ اطلعاتي نمايش داده نخواهد شد
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شرحاطلعات

انجام تنظيمات ستونهاي ليست
 اين امکان وجود دارد تا ستونهاي نمايش داده شده در نمايش ليست و ترتيب آنها را تنظيم کنيد. براي

  کلصصصيک کرده وEditانجام تنظيمات سصتونهاي ليسصت، در پنجره مديصر فايصل ناتيلوس، بر روي منوي 
Preferences را انتخاب کنيد. بر روي لبه List Columnsکليک کنيد. ستونهاي مختلف با کليک  

  قابل فعال و غير فعال شدن هستند. با استفاده از دگمههايHide و Showيا کليک بر روي دگمههاي 
Move Up و Move Down ستونهاي۲۵-۳ میتوانيد ترتيب نمايش ستونها را تنظيم کنيد. جدول  

قابل استفاده در نمايش ليست را تشريح کرده است.
انجام تنظيمات پيشنمايش

 مدير فايل ناتيلوس داراي قابليت پيشنمايش برخی از انواع فايلها است. قابليت پيشنمايش در برخی
 موارد میتواند باعث کندتر شدن سرعت عملکرد آن شود. با استفاده از تنظيمات پيشنمايش، میتوانيد
 سصرعت مديصر فايصل را بهينصه کنيصد. پنجره تنظيمات پيشنمايصش داراي گزينههايصی براي چگونگصی پيصش
 نمايصش فايلهاي متنصی، صصوتی، پوشههصا و غيره میباشصد کصه براي هرکدام گزينههاي شرح داده شده در

  قابل انتخاب هستند. براي انجام تنظيمات پيشنمايش، در پنجره مدير فايصصل ناتيلوس، بر۲۶-۳جدول 
  کليصکPreview را انتخصصصاب کنصصصصيد. بر روي لبصه Preferences کليصک کرده و Editروي منوي 

 هستند.۲۷-۳کنيد. بخش هاي قابل تنظيم در اين پنجره به قرار جدول 

ستونهاي قابل استفاده در نمايش ليست  ۲۵-۳جدول 
شرحاطلعات

Name .با انتخاب اين گزينه، ستون نام آيتم نمايش داده ميشود

Size .با انتخاب اين گزينه، ستون اندازه آيتم نمايش داده ميشود

Type .با انتخاب اين گزينه، ستون نوع آيتم نمايش داده ميشود

Date Modified .با انتخاب اين گزينه، ستون تاريخ ويرايش آيتم نمايش داده ميشود

Date Accessed .با انتخاب اين گزينه، ستون تاريخ دسترسي به آيتم نمايش داده ميشود

Group 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، سکتون نمايکش دهنده گروهکي ککه آيتکم بکه آن تعلق دارد،

نمايش داده ميشود.

MIME type  با انتخاب اين گزينه، ستون نمايش دهنده نوعMIME.نمايش داده ميشود 
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شرحاطلعات

Octal Permissions 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، سکتون نمايکش مجوزهاي دسکترسي بکه صکورت عددي

نمايش داده ميشود. 

Owner .با انتخاب اين گزينه، ستون مالک آيتم نمايش داده ميشود

Permissions 
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، سکتون نمايکش مجوزهاي دسکترسي بکه صکورت دسکتههاي

.حرفي سه تايي نمايش داده ميشود
SELinux Context

گزينههاي پنجره تنظيمات پيشنمايش  ۲۶-۳جدول 
شرح گزينه

Always 

 عمليات پيشنمايکش هکم بر روي فايلهاي محلي و هکم فايلهاي بر روي شبککه
 انجام شود. در صکورتي ککه ارتباط بکا فايلهاي بر روي شبککه از سکرعت مناسکبي
 برخوردار نباشکد، انتاب ايکن گزينکه تاثيکر منفکي زيادي بر روي سکرعت ناتيلوس

خواهد داشت.

Local Files Only 
 عمليات پيشنمايش تنها بر روي فايلهاي موجود بر روي سيستم انجام خواهد

شد.

Never .عمليات پيشنمايش را غير فعال ميکند

تغيير پس زمينه
براي ايجاد تنوع ظاهري میتوانيد تصوير پس زمينه بخشهاي زير را تغيير دهيد:

ميزکار

قاب نمايش پنجره مدير فايل

پنلها

ستونهاي قابل استفاده در لبه پيش نمايش  ۲۷-۳جدول 
شرحالمان

Show text in icons 
 ايکن گزينکه وضعيکت پيشنمايکش فايلهاي متنکي را مشخکص ميکنکد. قطعکه

کوچکي از متن درون فايل روي آيکون آن نمايش داده ميشود.

Show thumbnails 

 ايکن گزينکه وضعيکت پيشنمايکش فايلهاي تصکويري را مشخکص ميکنکد. مديکر
 فايکل ناتيلوس فايلهاي کوچکک شده پيشنمايکش را درون يکک پوشکه مخفکي بکا

 داخل پوشه محل قرارگيري تصاوير، نگهداري ميکند..thumbnailsنام 

Only for files 

smaller than 

  ايجاد ميشود راthumbnailايکن گزينکه حداکثکر اندازه تصکاويري ککه براي آنهکا 
مشخص ميکند.
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شرحالمان

Preview sound files .اين گزينه وضعيت پيشنمايش فايلهاي صوتي را مشخص ميکند

Count number of 

items 

 ايکن گزينکه وضعيکت قابليکت شمارش اقلم درون يکک پوشکه را مشخکص ميکنکد.
تعداد اقلم درون يک پوشه در درجات بزرگنمايي بالتر نمايش داده ميشود.

 را نمايش میدهد.براي تغيير پس زمينه به روش زير عمل کنيد:Preview لبه ۲۸-۳شکل 
 در پنجره مديـر فايـل، بر روي منويEditکليـک کرده و گزينـه  Backgrounds  and Emblemsرا  

 نمايش داده خواهد شد.Backgrounds and Emblemsانتخاب کنيد. پنجره 
 ـه ـد. براي نماـيش ليسـتي از رنگهايPatternsبراي نماـيش ليسـت الگوهاي موجود بر روي دگم ک کني   کلـي

 کليک کنيد.Colorsقابل استفاده بر روي دگمه 
.براي تغيير پس زمينه به يک رنگ يا الگو، آن رنگ يا الگو را به داخل قاب نمايش کشيده و رها کنيد
 براي بستن پنجره بر رويClose.کليک کنيد 

 مدير فايلPreviewلبه    ۲۸-۳شکل 

Backgroundsبراي باز گرداندن پصس زمينصه بصه حالت نخسصت، از پنجره   and  Emblemsبخصش  
Patterns يا Colors آيتم ،Reset.را کشيده و در فضاي قاب نمايش رها کنيد 

اضافه کردن الگو
  را باز کرده و بر رويBackgrounds and Emblemsبراي اضافصه کردن الگوهاي جديصد، پنجره 

  کليک کنيد. با استفاده ازAdd a New Pattern کليک کنيد. سپس بر روي دگمه Patternsدگمه 



فصل سوم: آشنايي با سيستم و ميزکار گنوم  87

 کليک کنيد تا پنجره بسته شود.OKپنجره باز شده، يک الگوي جديد اضافه کنيد. بر روي 

اضافه کردن رنگ
  را باز کرده و بر روي دگمهBackgrounds and Emblemsبراي اضافه کردن رنگ جديد، پنجره 

Colors کليک کنيد. سپس بر روي دگمه Add a New Colorکليک کنيد. يک پنجره براي انتخاب  
  کليصک کنيصد تصا رنصگOKرنصگ باز خواهصد شصد. رنصگ مورد نظصر خود را انتخاب کرده و سصپس بر روي 

جديد اضافه شود.

باز کردن فايلها
با کليک راست بر با يکبار يا دوبار کليک بسته به نوع تنظيمات و يا  يد،   هنگامی که فايلی را باز میکن

 ، معمولً مديصر فايصل برنامصه کاربردي مربوط بصه آن فايصل را اجرا کرده وOpenروي آن و انتخاب گزينصه 
 فايصل را درون آن باز میکنصد. مديصر فايصل ناتيلوس براي تشخيصص نوع فايصل ابتدا محتويات آنرا بررسصی

کرده و سپس پسوند فايل را بررسی میکند.
 در صصورتی کصه از درون مديصر فايصل ،فايصل مورد نظرتان را پيدا نمیکنيصد، میتوانيصد از ابزار جسصتجو

 قرار دارد.Search for Files در Placesاستفاده کنيد. ابزار جستجو در منوي 

اجراي پيشگزيده
به آن با استفاده از برنامه پيشگزيده متصل شده   با يکبار يا دوبار کليک بر روي فايل، فايل مورد نظر 

اجرا میشود.

اجراي با استفاده از زيرمنوها
 براي باز کردن فايصصل بدون اسصصتفاده از برنامصصه کاربردي پيشگزيده، بر روي آن کليصصک راسصصت کنيصصد.

   براي باز کردن فايل با برنامههاي کاربردي ديگري درOpen With Other Applicationگزينههاي 
که بر ستههاي نرمافزاري دارد  به ب  دسترس خواهند بود. تعداد برنامههاي کاربردي در دسترس بستگی 

روي سيستم نصب شدهاند.

مرور محتويات کامپيوتر
  وFTPمديصصر فايصصل ناتيلوس يصصک دسصصترسی يکپارچصصه بصصه فايلهصصا، برنامههاي کاربردي، سصصايتهاي 

  فراهصم میکنصد. در ايصن بخصش چگونگصی دسصترسی بصه بخشهاي مختلف از طريصقURIنشانیهاي 
ناتيلوس بررسی میشود.

FTP دسترسي به سايتهاي

  دسصترسی پيدا کنيصد. براي دسصترسی بصهFTPبصا اسصتفاده از مديصر فايصل ناتيلوس میتوانيصد بصه سصايتهاي 
Connect بر روي File، در منوي FTPسصايتهاي   to Server،کليصک کنيصد. در پنجره باز شده  

  کليصک کنيصد. سصپس محتويات پوشصه درConnectاطلعات لزم را در پنجره وارد کرده و بر روي 
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 پنجره ناتيلوس نمايصش داده میشود. جزئيات لزم براي وارد کردن در ايصن پنجره جلوتصر توضيصح داده
خواهد شد.

  دسترسی پيدا کنيد. کافی است نشانی آنراFTPبا استفاده از نوار موقعيت نيز میتوانيد به سايتهاي 
مانند زير وارد کنيد:

ftp://username:password@hostname.domain 

  کليصک کنيصد. براي توقصف بارگذاريReload بر روي View، در منوي FTPبراي باز نمايصش پوشصه 
 کليک کنيد.Stop بر روي Viewپوشه، در منوي 

دسترسي به منابع روي شبکه
 در صورتی که سيستم شما به يک شبکه محلی دسترسی دارد، ناتيلوس میتواند ارتباط شما را با منابع
 به اشتراک گذاشته شده روي شبکه برقرار کند. براي دسترسی به منابع روي شبکه، در پنجره مدير فايل

  کليک کنيد.سپس براي دسترسی به شبکههاي يونيکسی برNetwork بر روي Goناتيلوس، در منوي 
  کليکWindows Network و براي دسترسی به شبکههاي ويندوزي بر روي Unix Networkروي 
کنيد.

اضافه کردن يک منبع روي شبکه
براي اضافه کردن دستی منابع روي شبکه، به روش زير عمل کنيد:

 مدير فايل ناتيلوس را باز کرده، در منويFile بر روي Connect to Server.کليک کنيد 
 پنجرهConnect to Server تنظيم۲۸-۳ باز خواهد شد. مشخصات اين پنجره را بايد مطابق با جدول  

کنيد.
 براي اتصــال، بر رويConnect ــد. شکــل Connect پنجره ۲۹-۳ کليــک کني  to  Serverرا نمايــش  

ميدهد.

ويژه URI دسترسي به نشانيهاي
  براي دسصصترسی بصصهURIهمانطور کصصه قبلً نيصصز اشاره شصصد، ميزکار گنوم داراي تعدادي نشانصصی ويژه 

 بخشهاي ميزکار گنوم میباشصد. براي مثال براي دسصترسی بصه پوشصه قلمهصا در نوار موقعيصت ناتيلوس
 ويژه را تشريح کرده است.URI نشانیهاي ۲۸-۳ قابل استفاده خواهد بود. جدول fontsنشانی ///:

۲-۳جدول  Connect to server مشخصات پنجره  ۸

شرحالمان پنجره

Server type 

 نوع سکککرويسدهنده. امکان انتخاب گزينههاي زيکککر از منوي پاييکککن افتادنکککي
Server type:وجود دارد 

 SSH

 Public FTP

 FTP (with login)
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شرحالمان پنجره

 Windows Share

 WebDAV (HTTP)

 Custom Location 

Server  در فيلدServer آدرس IP.يا نشاني سرويسدهنده را وارد کنيد 

Port 

بل انتخاب اسکت. ماننکد  نه قا ين گزي  ،FTPبراي برخي از انواع سرويسدهندهها ا
SSHو ... در اين فيلد بايد شماره درگاه سرويسدهنده را وارد کنيد. در صورتي  

که اين فيلد را خالي رها کنيد، از مقادير استاندارد استفاده ميشود.

Folder .نام پوشهاي که ناتيلوس به آن متصل ميشود

User Name 

به نام کاربري دارند. در اين  برخي از انواع سرويسدهنده براي اتصال حتماً نياز 
 فيلد بايککد نام کاربري را وارد کنيککد. هنگام بر قراري اتصککال، کلمککه عبور نيککز

پرسيده خواهد شد.

Domain Name اين فيلد تنها برايWindows Share.قابل استفاده خواهد بود 

Connect to Serverپنجره    ۲۹-۳شکل 

ويژه URI  نشانيهاي ۲۸-۳جدول 
شرحURIنشاني 

fonts:/// 

 با استفاده از اين نشاني ميتوانيد به پوشه قلمهاي سيستم دسترسي پيدا کنيد.

 بکه راحتکي ميتوانيکد بکا کليکک بر روي قلمهکا، پيکش نمايکش آنهکا را ببينيکد.
همچنبن امکان کپي کردن قلمهاي جديد نيز در اين پوشه وجود دارد.
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شرحURIنشاني 

network:/// .با استفاده از اين نشاني به شبکه دسترسي پيدا خواهيد کرد

computer:/// 
 محتويات کامپيوتکر، پارتيشنهکا و درايوهاي مختلف را نمايکش خواهکد داد. ماننکد

کليک کنيد. Computer آنکه در نوار ابزار بر روي دگمه

themes:/// 
 بکه پوشکه جلوههاي ميزکار گنوم دسکترسي پيدا ميکنکد. بکا دو بار کليکک بر روي

هر يک از جلوهها، آن جلوه بر روي ميزکار فعال خواهد شد.

burn:/// به بخش ايجادCD و DVD.مدير فايل ناتيلوس دسترسي پيدا ميکند 

مديريت فايلها و پوشهها
اين بخش به چگونگی مديريت فايلها و پوشهها با استفاده از مدير فايل ناتيلوس میپردازد.

کشيدن و انداختن در مدير فايل
 بصا اسصتفاده از کشيدن و انداختصن میتوانيصد کارهاي زيادي روي مديصر فايصل ناتيلوس انجام دهيصد. هنگام
 انجام عمليات کشيدن و انداختن، اشارهگر ماوس میتواند نمايانگر کاري که میتواند انجام شود، باشد.

 ، کارهايصی را کصه میتوانيصد بصا اسصتفاده از کشيدن و انداختصن انجام دهيصد، نمايصش میدهصد.۲۹-۳جدول 
براي درک بهتر، اشارهگرهاي ماوس نيز به تصوير کشيده شدهاند.

انتخاب فايلها و پوشهها
 در مديصصر فايصصل ناتيلوس، امکان انتخاب فايلهصصا و پوشههصصا بصصه روشهاي متعصصصصددي وجصصصصود دارد.

 چگونگی انتخاب فايلها و پوشهها را در مدير فايل و ميزکار تشريح میکند.۳۰-۳جصصدول 

انتقال يک فايل يا پوشه
در اين بخش چگونگی انتقال فايلها و پوشهها را بررسی خواهيم کرد.

کشيدن به محل جديد
براي کشيدن يک فايل و يا پوشه و انتقال آن به محل جديد، مراحل زير را انجام دهيد:

.دو پنجره مدير فايل باز کنيد
ـد. در پنجره دوم، پوشـه مقصـد را انتخاب ـا پوشـه مبدا را انتخاب کني ـل ي ـا، پوشـه محـل فاي ي از پنجرهه  در يـک

کنيد.
.فايلها و پوشههاي مورد نظر براي انتقال را انتخاب کرده و از پوشه نخست به پوشه دوم بکشيد

 در صورتی که پوشه مقصد در زير پوشه مبدا قرار دارد، بجاي باز کردن دو پنجره مدير فايل، فايلها و
پوشههاي مورد نظر را مستقيما بر روي آيکون پوشه مقصد بکشيد.
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عمليات کشيدن و انداختن  ۲۹-۳جدول 
اشارهگرچگونگي انجامعمليات

آيتم را گرفته و به محل جديد بکشيد.جابجا کردن يک آيتم
 

 را نگه داشته و به محل جديد خود بکشيد.Ctrlآيتم را گرفته، کليد کپي کردن يک آيتم
 

 ايجاد يککککک ميانککککبر
سمبليک به آيتم

  را نگه داشته و آن را به محليCtrl+Shift آيتم را گرفته، کليدهاي
 که مايليد ميانبر سمبوليک به آن ايجاد شود، بکشيد.

 پرسکککش سکککيستم در
مورد عمليات مورد نظر

  را نگکه داشتکه و آن را بکه محکل جديکد موردAltآيتکم را گرفتکه، کليکد 
 نظکر بکشيکد. بکا رهکا کردن ماوس، يکک منکو نمايکش داده ميشود ککه
 ميتوانيککد عمليات مورد نظککر خود را از آن انتخاب کنيککد. ايککن منککو

ميتواند حاوي اقلم زير باشد:

Move here 

آيتم را به موقعيت جديد خود منتقل ميکند
Copy here 

آيتم را در محل جديد کپي ميکند
Link here 

 يکک ميانکبر سکمبوليک بکه آيتکم در محکل جديکد ايجاد
ميکند

Set as Background 

 در صککورتي کککه آيتککم کشيده شده يککک تصککوير باشککد،
 ميتوانيد آنرا به عنوان تصوير پس زمينه ميزکار و يا قاب

نمايش ناتيلوس تعيين کنيد
Cancel 

انصراف از عمليات کشيدن و انداختن

 

بريدن و چسباندن در محل جديد
 اين امکان وجود دارد تا فايلها و پوشههاي مورد نظر براي انتقال را بريده و در پوشه مقصد بچسبانيد.

براي اين منظور، مراحل زير را انجام دهيد:
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 ـا و پوشههاي مورد نظـر براي انتقال را انتخاب کرده و در منوي ياCut بر روي Editفايله ـد و  ک کني   کلـي
 را فشار دهيد.Ctrl+Xکليدهاي 

 مسير مدير فايل را به پوشه مقصد تغيير داده و در منويEdit بر روي Pasteکليک کنيد و يا کليدهاي  
Ctrl+V.را فشار دهيد 

 انتخاب فايلها و پوشهها ۳۰-۳جدول 
چگونگي انجامعمليات

بر روي آيتم کليک کنيد.انتخاب يک آيتم

 انتخاب گروهکککککککي از
آيتمهاي کنار هم

 در حالت نمايکککش بکککه صکککورت آيکون، عمليات کشيدن را دور فايلهاي مورد
نظرتان انجام دهيد.

 در حالت نمايکش بکه صکورت ليسکت، بر روي نخسکتين آيتکم گروه کليکک کنيکد و
  را نگه داريد. در نهايت بر روي آخرين آيتم گروه کليک کنيدShiftسپس کليد 

تا تمام آنها انتخاب شوند.

  را نگککه داريکد. سکپس بر روي آيتمهاي مورد نظرتان کليکک کنيککد.Ctrlکليککد انتخاب چند آيتم
همچنين ميتوانيد عمليات کشيدن را حول آيتمها انجام دهيد.

 انتخاب تمامي آيتمهاي
پوشه

  راCtrl+A  کليک کنيد و يا کليدهايSelect All Files بر روي Editدر منوي 
فشار دهيد.

کپي فايل يا پوشه
در اين بخش چگونگی کپی کردن فايلها و پوشهها را بررسی میکنيم.

کشيدن به محل جديد
براي کپی فايلها و پوشهها از طريق کشيدن آنها به محل جديد، مراحل زير را انجام دهيد:

.دو پنجره مدير فايل باز کنيد

ـد. در پنجره دوم، پوشـه مقصـد را انتخاب ـا پوشـه مبدا را انتخاب کني ـل ي ـا، پوشـه محـل فاي ي از پنجرهه  در يـک
کنيد.

 فايلها و پوشههاي مورد نظر براي کپي را انتخاب کرده و با نگه داشتن کليدCtrlآنها را از پوشه نخست  
به پوشه دوم بکشيد.

 در صورتی که پوشه مقصد در زير پوشه مبدا قرار دارد، بجاي باز کردن دو پنجره مدير فايل، فايلها و
پوشههاي مورد نظر را مستقيما بر روي آيکون پوشه مقصد بکشيد.
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کپي و چسباندن در محل جديد
ين منظور، سادگی وجود دارد. براي ا به  يا پوشه و چسباندن آن در محل جديد  يل  يک فا  امکان کپی 

مراحل زير را انجام دهيد:
 ها و پوشههاي مورد نظر براي کپي را انتخاب کرده و در منوي   کليک کنيد و ياCopy بر روي Editفايل

 را فشار دهيد.Ctrl+Cکليدهاي 
 مسير مدير فايل را به پوشه مقصد تغيير داده و در منويEdit بر روي Pasteکليک کنيد و يا کليدهاي  

Ctrl+V.را فشار دهيد 

کپي فايلها و پوشهها در مسير جاري
براي ايجاد يک کپی از فايلها و پوشههاي مورد نظر در همان مسير، مراحل زير را انجام دهيد:

.فايلها و پوشههاي مورد نظر براي کپي را انتخاب کنيد

 در منويEdit بر روي گزينه Duplicateکليک کنيد .

ايجاد پوشه جديد
براي ايجاد يک پوشه جديد، مراحل زير را انجام دهيد:

.در پنجره مدير فايل، محل مورد نظر براي ايجاد پوشه جديد را انتخاب کنيد
 در منويFile بر روي Create Folder  کليک کنيد يا کليدهايShift+Ctrl+Nرا فشار دهيد و يا در  

 را انتخاب کنيد.Create Folderيک فضاي خاي قاب نمايش کليک راست کرده و گزينه 
 نام پوشه را تايپ کرده وEnter.را فشار دهيد 

قالبها و مستندات
 به سادگی میتوانيد قالبهايی براي مستنداتی که دائماً از آنها استفاده میکنيد ساخته و در پوشهاي به

  ازTemplates در پوشه خانگی خود ذخيره کنيد. همچنين امکان دسترسی به پوشه Templatesنام 
  وجود دارد. قالبهايی که در اين پوشه قرار داده میشوند، در هنگام کليک راست برGoطريق منوي 

  نمايش داده میشوند. براي مثال میتوانيد يک فايلCreate Documentروي قاب نمايش، در منوي 
 ذخيره کنيد.Templates با تنظيمات مورد نظرتان ساخته و آنرا در پوشه OpenOffice.orgمستند 

 در صصورتی کصه در ايصن پوشصه، زيصر پوشههايصی ايجاد کنيصد، ايصن زيصر پوشههصا بصه صصورت زيصر منوهايصی
نمايش داده میشوند.

ايجاد يک سند
يی در پوشه  که قالبها ستفاده ازTemplatesدر صورتی  با ا يد  به سادگی میتوان   آماده کرده باشيد، 

آنها مستندات جديدي ايجاد کنيد. براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
.پوشه مورد نظر خود را براي ايجاد سند در آن انتخاب کرده و وارد آن شويد
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 در منويFile بر روي Create Documentکليک کنيد. همچنين ميتوانيد در قاب نمايش کليک راست  
 را انتخاب نماييد. Create Documentکرده و 

.نام قالبهاي موجود نمايش داده ميشود. بر روي نام قالب مورد نظرتان کليک کنيد تا سند ايجاد شود
.نام سند ايجاد شده را تايپ کنيد

تغيير نام فايلها و پوشهها
:براي تغيير نام يک فايل يا پوشه مراحل زير را انجام دهيد
.فايل يا پوشهاي را که مايل به تغيير نام آن هستيد، انتخاب کنيد
 در منويEdit پنجره مدير فايل Renameرا انتخاب کنيد، يا بر روي فايل يا پوشه کليک راست کرده و  

Rename را انتخاب نماييد. براي تغيير نام ميتوانيد کليد F2.را نيز فشار دهيد 
 نام پوشه انتخاب ميشود. نام جديد را تايپ کرده وEnter.را فشار دهيد 

انتقال يک فايل يا پوشه به زبالهدان
براي انتقال يک فايل يا پوشه به زبالهدان مراحل زير را انجام دهيد.

.فايل يا پوشه مورد نظر را انتخاب کنيد
 در منويEdit بر روي Move to Trashکليـک کنيـد يـا بر روي فايـل يـا پوشـه کليـک راسـت کرده و  

Move to Trash را انتخاب کنيد. همچنين ميتوانيد بر روي آن کليد Delete.را فشار دهيد  
همچنين میتوانيد فايل يا پوشه مورد نظر را بر روي آيکون زبالهدان موجود بر روي ميزکار بکشيد.

 هنگامیي کیه فايیل يیا پوشهاي را از روي يیک ابزار ذخيره سیازي قابیل جابجايیي ماننید
  يا فلپي حذف ميکنيد، آن فايل يا پوشه به محل زبالهدان موجود برUSBديسکهاي 

 روي همان ابزار منتقیل ميشونید. براي حذف دائمیي فايیل يیا پوشیه، بايید زبالهدان را
خالي کنيد.

پاک کردن يک فايل يا پوشه
 هنگامصی کصه يصک فايصل يصا پوشصه را پاک میکنيصد، ايصن فايصل يصا پوشصه بصه زبالهدان منتقصل نمیشود، بلکصه

  در صورتی فعال میشود که شما گزينهDeleteمستقيماً از روي فايل سيستم پاک خواهد شد. منوي 
 مربوط به فعال شدن آنرا که پيشتر توضيح داده شد در بخش تنظيمات مدير فايل ناتيلوس، فعال کرده

باشيد. براي پاک کردن يک فايل يا پوشه مراحل زير را انجام دهيد:
.فايل يا پوشه مورد نظر را انتخاب کنيد
 در منويEdit مدير فايل ناتيلوس بر روي Deleteکليک کنيد يا بر روي فايل يا پوشه کليک راست کرده  

 را انتخاب کنيد.Deleteو 

ايجاد ميانبر سمبوليک به يک فايل يا پوشه
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 ميانبر سمبوليک فايل خاصی است که به يک فايل يا پوشه ديگر اشاره میکند. هنگامی که عملی را بر
 روي ميانصبر سصمبوليک انجام میدهصد، ايصن عمصل بر روي فايصل يصا پوشهاي کصه ايصن ميانصبر بصه آن مربوط

 میشود است، انجام میشود. هرچند هنگامی که يک ميانبر سمبوليک را پاک میکنيد، فايل ميانبر پاک
 نه فايل يا پوشه مربوط به آن. براي ايجاد يک ميانبر سمبوليک به يک فايل يا پوشه، ابتدا فايل يا پوشه

  را انتخاب کنيد.Make Link گزينه Editمورد نظر براي ايجاد ميانبر را انتخاب کنيد. سپس در منوي 
 ميانصبري بصه ايصن فايصل يصا پوشصه در پوشصه فعلی ايجاد میشود. همچنيصن میتوانيصد آيتصم را انتخاب کرده،

 را نگه داشته و آنرا به محل مورد نظرتان براي ايجاد ميانبر بکشيد. Ctrl+Shiftکليدهاي 
 به صورت پيشگزيده، مدير فايل يک نماد بر روي فايلها و پوشههاي ميانبر اضافه میکند. مجوزهاي

يک ميانبر سمبوليک کاملً به مجوزهاي فايل يا پوشهاي که به آن اشاره میکند، بستگی دارد.

نمايش مشخصات يک فايل يا پوشه
براي نمايش مشخصات يک فايل يا پوشه، مراحل زير را انجام دهيد:

.فايل يا پوشه مورد نظر براي نمايش مشخصات را انتخاب کنيد
 در منويFile بر روي Properties کليـک کنيـد و يـا بر روي آن کليـک راسـت کرده و Propertiesرا  

 نيز وجود دارد.Alt+Enterانتخاب کنيد. امکان استفاده از کليدهاي 
.عمليات مورد نظر خود را در پنجره تنظيمات انجام دهيد
 بر رويClose.کليک کنيد تا پنجره مشخصات بسته شود 

تغيير مجوزهاي دسترسي
 مجوزهاي دسصترسی تنظيماتصی مربوط بصه هصر پوشصه و فايصل هسصتند کصه تعييصن میکننصد کاربران چصه نوع

  مجوزهايی را که میتوانيد بر روي فايلها و۳۱-۳دسترسی بر روي آنها میتوانند داشته باشند. جدول 
پوشهها تنظيم کنيد و اثرات آنها را، تشريح کرده است.

مجوزهاي فايلها و پوشهها  ۳۱-۳جدول 
پوشهفايلمجوز

Read.مجوز ليسکککککت کردن محتوياتمجوز خواندن فايلها 
پوشهها.

Write.مجوز ايجاد فايلهکککا و پوشههکککامجوز ايجاد تغييرات بر روي فايل 
درون پوشه.
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پوشهفايلمجوز

Execute

 مجوز اجراي فايککل بککه صککورت يککک برنامککه. ايککن مجوز در
 صکورتي تأثيکر گذار خواهکد بود ککه فايکل يکک برنامکه يکا

اسکريپت باشد.

 مجوز دسکککترسي بکککه فايلهاي
درون پوشهها.

  انواع مختلف کاربرانی را۳۲-۳امکان تنظيم مجوزها براي انواع مختلفی از کاربران وجود دارد. جدول 
که میتوانيد براي آنها مجوز دسترسی تنظيم کنيد را تشريح کرده است:

انواع دستهبندي کاربران براي تنظيم مجوزهاي دسترسي  ۳۲-۳جدول 
شرحطبقهبندي کاربري

Owner.کاربري که فايل يا پوشه را ايجاد کرده است. مالک فايل يا پوشه

Group.گروهي کاربري که کاربر مالک در ان عضويت دارد

Others.تمام کاربران ديگري که در گروه کاربري که کاربر در آن عضو است، عضو نيستند

براي تغيير مجوزهاي دسترسی يک فايل يا پوشه، مراحل زير را انجام دهيد:
.فايل يا پوشه مورد نظر را انتخاب کنيد
 در منويFile بر روي Propertiesکليک کنيد تا پنجره مشخصات باز شود. همچنين ميتوانيد بر روي  

 را انتخاب کنيد.Propertiesفايل يا پوشه کليک راست کرده و 
 در اين پنجــره، بر روي لبهPermissionsکليک کنيد. با استفاده از منوي پايين افتادني و چک باکسها  

  المانهاي مهم اين لبه را تشريح کرده است.۳۳-۳ميتوانيد مجوزهاي مورد نظر خود را تغيير دهيد. جدول 
 نيز اين لبه را نمايش ميدهد.۳۰-۳شکل 

 پس از اتمام تنظيم مجوزها، براي بسته شدن پنجره بر رويClose.کليک کنيد 
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پنجره مشخصات، لبه مجوزهاي دسترسي   ۳۰-۳شکل 

استفاده از زبالهدان
امکان انتقال آيتمهاي زير به زبالهدان وجود دارد: 

فايلها

پوشهها

اقلم موجود بر روي ميزکار

 براي باز گرداندن يصک آيتصم از زبالهدان، زبالهدان را باز کرده، آيتصم مورد نظصر را بصه محصل ديگري منتقصل
 کنيصد. هنگامصی کصه محتويات زبالهدان را خالی میکنيصد، آنهصا بصه طور دائمصی از روي فايصل سصيستم پاک

میشوند.
نمايش زبالهدان

محتويات زبالهدان را از روشهاي زير میتوانيد نمايش دهيد:
 از يک پنجره مدير فايل، در منويGo بر روي Trash.کليک کنيد 
 از روي ميزکار، بر روي آيکونTrash.کليک کنيد 
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انواع دستهبندي کاربران براي تنظيم مجوزهاي دسترسي  ۳۳-۳جدول 
شرحالمان

File owner 

 براي تغييکر مالک فايکل، از ايکن منوي پاييکن افتادنکي اسکتفاده کنيکد. مالک جديکد را
 ميتوانيد از ليست کاربران موجود انتخاب کنيد. توجه داشته باشيد که امکان تغيير

مالک تنها براي کاربر ريشه فراهم است.

File group ين افتادنکي به آن تعلق دارد، اي ايکن منوي پاي يا پوشه  يل   براي تغيير گروهکي که فا
استفاده کنيد. گروه جديد را ميتوانيد از ليست گروههاي موجود انتخاب کنيد.

Owner  .با استفاده از اين بخش، مجوزهاي مالک فايل قابل تنظيم هستند
Group .با استفاده از اين بخش، مجوزهاي گروه قابل تنظيم هستند
Others .با استفاده از اين بخش، مجوزهاي ساير کاربران قابل تنظيم است
Text view .اين بخش مجوزهاي دسترسي تنظيم شده را به صورت متني نمايش ميدهد
Number view .اين بخش مجوزهاي دسترسي تنظيم شده را به صورت عددي نمايش ميدهد
Last changed .آخرين تاريخي که فايل يا پوشه مورد نظر تغيير کرده است

خالي کردن زبالهدان
براي خالی کردن محتويات زباله دان، به روش زير عمل کنيد:

 از يک پنجره مدير فايل، در منويFile بر روي Empty Trash.کليک کنيد 
 از روي ميزکار، بر روي زبالهدان کليک راست کرده وEmpty Trash.را انتخاب کنيد 

استفاده از ابزارهاي ذخيره سازي قابل جابجايي
 مدير فايل ناتيلوس از ابزارهاي ذخيره سازي فايل جابجايی که داراي مشخصات زير هستند پشتيبانی

میکند:
 ــل ــد. ايــن فايــل حاوي اطلعات فايــل/etc/fstabابزارهايــي کــه داراي يــک ورودي بر روي فاي   ميباشن

سيستمهاي موجود بر روي کامپيوتر مي باشد.
 ابزارهايي که در اين فايل داراي گزينهuser.ميباشند 
 ابزارهاي قابـل جابجايـي کـه فاقـد هـر گونـه روردي در فايـلetc/fstab/بوده ولي بـه صـورت دايناميـک  

.USBتوسط سيستم شناسايي ميشوند. مانند درايوهاي ديسک گردان و ديسکهاي 

 در فصلهاي بعدي صحبت خواهد شد.fstabدر مورد 

اتصال ابزارهاي ذخيره سازي فابل جابجايي
می که يکmountمعنی اتصال ( يل سيستم میباشد. هنگا هم کردن امکان دسترسی از طريق فا  ) فرا
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ابزار متصل میشود، محتويات آن در يکی از زير پوشههاي فايل سيستم قابل دسترسی خواهد بود.
 براي اتصال ابزار، آنرا به کامپيوتر متصل کنيد. آيکون مربوط به آن بر روي ميزکار و يا در پنجره مدير

  اضافه میشود. در صورتی که ميزکار گنوم براي اتصال خودکار تنظيم شدهComputerفايل بخش 
 باشصد، آنرا براي شمصا بهصصورت خودکار متصصل خواهصد کرد. در غيصر اينصصورت میتوانيصد بر روي آن

  را انتخاب کنيد. دوبار کليک بر روي آيتم نيز آنرا متصل کرده وmountکليک راست کرده و گزينه 
باز خواهد کرد.

امکان تغيير نام ابزارهاي قابل جابجايي وجود ندارد.

نمايش محتويات ابزار
امکان نمايش محتويات ابزارهاي ذخيره سازي قابل جابجايی به روشهاي زير وجود دارد:

.بر روي آيکون ابزار بر روي ميزکار دوبار کليک کنيد
 بر روي آيکون ابزار بر روي ميزکار کليک راست کرده وOpen.را انتخاب کنيد 

نمايش مشخصات ابزار
  راPropertiesبراي نمايصش مشخصصات ابزارهاي قابصل جابجايصی، بر روي آن کليصک راسصت کرده و 

يز قابل استفاده است. براي بستن پنجره، بر روي Alt+Enterانتخاب کنيد. کليدهاي    کليکClose ن
کنيد.

فرمت فلپي ديسک
 فرمت کردن ابزارها امکان استفاده از آن با يک فايل سيستم خاص را فراهم میکند. مدير فايل ناتيلوس
 داراي قابليصت فرمصت کردن ديسصکهاي فلپصی اسصت. توجصه داشتصه باشيصد کصه فرمصت کردن ديسصکهاي
 فلپصی، باعصث از ميان رفتصن اطلعات موجود روي آن خواهصد شصد. براي فرمصت فلپصی، مراحصل زيصر را

انجام دهيد:
ل، آنرا متصـل ر فاـي ا دوبار کليـک بر روي آيکون فلپـي، در پنجره مدـي ي را درون درايـو قرار داده و ـب  فلـپ

کنيد.
 ــت کرده و ــک راس ــد. پنجرهFormatبر روي آيکون آن کلي Floppy  را انتخاب کني  Formatterباز  

خواهد شد.
 گزينههاي اين پنجره را شرح داده است.۳۴-۳گزينههاي مورد نظر را براي فرمت انتخاب کنيد. جدول 
 بر رويFormat.کليک کنيد تا فلپي فرمت شود 

بيرون انداختن ديسک
 براي بيرون انداختصن ديسصکها از درون درايوهصا، بر روي آيکون آن روي ميزکار کليصک کرده و گزينصه

Eject ند انواع درايوهاي يو داراي چنين قابليتی باشد  مان يد. در صورتی که درا  ،CD– را انتخاب کن
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DVD و درايوهاي Zipديسک به بيرون رانده خواهد شد. در غير اين صورت از حالت اتصال خارج ، 
که يد. توجه داشته باشيد در صورتی  يو خارج نماي صورت دسصتی از درا  شده و میتوانيصد ديسک را به

  ديسک خارجEjectدرايو داراي قابليت بيرون انداختن ديسک باشد، در حالت اتصال با فشردن کليد 
 ) سصپسunmountنخواهصد شصد. براي خروج ديسصک، بايصد ابتدا درايصو را از حالت اتصصال خارج کرده (

 را فشار دهيد. براي خارج کردن يک فلپی از ديسک، مراحل زير را انجام دهيد:Ejectکليد 
تمامي پنجرههاي مدير فايل يا ترمينالي که به فلپي دسترسي دارند را بسته يا مسير آنها را از روي فلپي 

تغيير دهيد.
 بر روي آيکون فلپي بر روي ميزکار کليک کرده وEjectرا انتخاب کنيد. آيکون آن از روي ميزکار حذف  

خواهد شد.
.فلپي ديسک را از درايو خارج کنيد

يد، ممکنunmountتوجه داشته باشيد در صورتی که بدون  يو خارج نماي   کردن ديسکت آنرا از درا
است اطلعات روي آن از بين رفته و يا آخرين تغييرات بر روي آن ذخيره نشود.

DVD و CDنوشتن 

 مدير فايل ناتيلوس داراي محل خاصی است که میتوانيد فايلها و پوشهها را در آن کپی کرده و سپس
 مراحل زير را انجام دهيد:DVD يا CD کپی کنيد. براي نوشتن DVD و CDآنها را بر روي 

 در منويGo بر روي CD/DVD Creator ـير ه مس ل ناتيلوس ـب ر فاـي ـد. مدـي ک کني تburn///: کلـي   هداـي
ميشود.

 فايلها و پوشههايي را که مايل به نوشتن آنها بر رويCD يا DVD.هستيد، به درون اين پنجره کپي کنيد 
 يکCD يا DVD.قابل نوشتن درون درايو قرار دهيد 

 در منويFile بر روي Write to Disc ـه يا بر روي دگم  Write to Disc.يد ک کن   روي نوار ابزار کلـي
  شرح داده شده۳۵-۳پنجره تنظيمات نوشتـه شدن فايلهـا باز خواهـد شـد. بخشهاي ايـن پنجره در جدول 

است.

 تنظيماتي مانند نام ديسک، سرعت نوشته شدن و غيره را در اين پنجره انجام داده و بر رويWriteکليک  
 نوشته شود.DVD يا CDکنيد تا فايلها بر روي ديسک 

گزينههاي پنجره فرمت فلپي  ۳۴-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Floppy device .نام فلپي درايو را نمايش ميدهد

Floppy density 
تي است که بر روي  ظرفيت ديسک فلپي را تعيين ميکند. ظرفيت مقدار اطلعا

درايو فلپي جا خواهد گرفت.
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شرحالمان ديالوگ

File system type 

يد. ين افتادني تعيين کن ين منوي پاي ستفاده از ا با ا يد  يل سيستم را ميتوان  نوع فا
يکي از گزينههاي زير قابل انتخاب هستند:

Linux Native ext 2 انتخاب اين گزينه، ديسکت را با فرمت :ext2 

 لينوکس فرمت خواهد کرد. در صورتي که فلپي را با اين گزينه فرمت
 کنيکککد، سکککيستمهاي ويندوزي قابليکککت نمايکککش دادههاي درون آنرا

نخواهند داشت.

DOS  FATانتخاب ايککن گزينککه، ديسکککت را براي اسککتفاده تحککت : 
 سکيستمعامل ويندوز فرمکت خواهکد کرد. بسکياري از سکيستمعاملهاي

مبتني بر يونيکس قابليت خواندن آنرا خواهند داشت.

Volume name .در اين فيلد برچسب ديسکت را وارد کنيد

Quick 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، فقکط فايکل سکيستم روي فلپکي مجدداً ايجاد ميشود. ايکن
گزينه فلپي را براي وجود بلکهاي خراب جستجو نميکند.

در صورتي که فلپي تاکنون فرمت نشده است، اين گزينه را انتخاب کنيد.

Standard 

 با انتخاب اين گزينه، فايل سيستم روي فلپي مجدداً ايجاد شده و ديسکت فرمت
ميشود. اين گزينه نيز فلپي را براي وجود بلکهاي خراب جستجو نميکند.

در صورتي که فلپي تاکنون فرمت نشده است، اين گزينه را انتخاب کنيد.

Thorough 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، فايکل سکيستم روي فلپکي مجدداً ايجاد شده، ديسککت فرمکت
شده و اسکني براي پيدا کردن بلکهاي خراب بر روي فلپي انجام ميشود.

 در صورتي که مايل به بررسي سالم بودن فلپي هستيد، اين گزينه را انتخاب
کنيد.

Write to disk گزينههاي پنجره  ۳۴-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Write Disc to 

  نويس روي سيستم راDVD يا CDاز اين منوي پايين افتادني ميتوانيد درايوهاي 
  راFile image از ايککن منککو گزينککه ISOانتخاب کنيککد. براي ايجاد يککک فايککل 

انتخاب کنيد.

Disk Name.برچسب ديسک را در اين فيلد وارد کنيد

Data Size.اندازه دادههايي را که بر روي ديسک نوشته ميشود را نمايش ميدهد

Write speed از ايکن منوي پاييکن افتادنکي ميتوانيکد سکرعت نوشتکه شدن دادههکا را روي ديسکک 
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شرحالمان ديالوگ

تعيين کنيد.

  پنجرهايWrite را انتخاب کنيد، با کليک بر روي File imageدر صورتی که از منوي پايين افتادنی، 
  دارايimageبراي تعيين مسير نوشته شدن و نام فايل باز خواهد شد. به صورت پيشگزيده فايلهاي 

 . میباشصند. در صصصورتی کصه اطلعات را بصر روي يک ديسک قابل پاک شدن مینويسيد،isoپسوند 
  ناتيلوس امصصصکان پاک کصصردن آنصصرا نيصز فراهصم میکنصد. بصا کليصک بر رويDVD و CDسصيستم ايجاد 

Writeفرآيند نوشته شدن آغاز شده و يک پنجره نمايش دهنده وضصعيت پيشرفت نوشته شدن دادهها  
 بر روي ديسک نمايش داده میشود. هنگامی که نوشته شدن دادهها به پايان برسد، پيامی در اين ديسک

  ايجاد کرده باشيد، به سادگی میتوانيد آنرا بر رويISOنمايش داده میشود. در صورتی که يک فايل 
  راWrite to Disc کليصک راسصت کرده و گزينصه ISOديسصک بنويسصيد. براي ايصن کار بر روي فايصل 

انتخاب کنيد.

جستجو در فايلها و پوشهها
 مديصر فايصل ناتيلوس امکانصی را جهصت انجام جسصتجو بر روي فايلهصا و پوشههصا فراهصم کرده اسصت. بصا

 Search for در نوار ابزار پنجره مدير فايل ناتيلوس يا انتخاب گزينه  Searchکليک بر روي آيکون 

files در منوي Go يصا فشردن کليدهاي Ctrl+Fنواري در محصل نوار موقعيصت پنجره ناتيلوس باز ، 
  اين۳۱-۳میشود که در آن میتوانيد نام کامل يا بخشی از نام فايل مورد جستجو را وارد کنيد. شکل 

 قابليصت را نمايصش میدهصد. علوه بر ايصن، در بخش بالي قاب نمايصش نيصز بخشصی اضافصه میشود کصه از
يد. فه کن به جستجوي خود اضا يا محل جستجو را  يل  ند نوع فا يد شروط بيشتري مان  طريق آن میتوان

 ، ناتيلوس فايلهاي از اين نوع را در پوشه موردlfs میبينيد، با ورود رشته ۳۱-۳همانطور که در شکل 
با کليک بر روي دگمههاي مثبت و منفی، همانطور که ها را نمايش داده است.   نظر جستجو کرده و آن
 در بال نيصصز اشاره شصصد، میتوانيصصد شروط بيشتري را بر روي جسصصتجوي خود اعمال کنيصصد. براي اعمال

  کصه در کنار دگمصه مثبصت قرار گرفتصه اسصت،Reloadشروط جديصد و جسصتجوي مجدد، بر روي کليصد 
کليک کنيد.

 علوه بر ابزار توکار جسصصتجوي ناتيلوس، ميزکار گنوم همچنيصصن داراي ابزار جسصصتجوي مسصصتقلی نيصصز
ين ابزار را يد جستجوهاي مناسبی بر روي ميزکار خود انجام دهيد. ا يز میتوان که از طريق آن ن  هست 

 Searchمیتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون ذرهبيصن در نوار پنصل بالي ميزکار يصا کليصک بر روي آيکون 

for files در منوي Places اين ابزار را نمايش میدهد.۳۲-۳ اجرا کنيد. شکل 
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پنجره جستجوي ناتيلوس   ۳۱-۳شکل 

استفاده از ابزار جستجوي گنوم   ۳۲-۳شکل 

 اين ابزار امکانات کاملتري را نسبت به ابزار جستجوي ناتيلوس در اختيار کاربر قرار میدهد. امکانات
  قابل دسترسی هستند. امکاناتSelect more optionsاضافهتر براي جستجو با کليک بر روي گزينه 

اصلی ابزار جستجوي ميزکار عبارتند از:
.بــا کليــک بر روي منوي پاييــن افتادنــي تاريخچـه جسـتجوهاي انجام شده Name  Containsميتوانيــد  

تاريخچهاي از جستجوهاي انجام شده بر روي ميزکار را ببينيد.

بـا کليـک بر روي منوي پاييـن افتادنـي تعييـن مسـير جسـتجو .Look  in  folderميتوانيـد مسـير انجام  
  از اين منو، امکان تعيين مسيرهايي غير از مسيرهاي نمايش دادهOtherجستجو را تعيين کنيد. با انتخاب 

شده در اين منو فراهم ميشود.
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بـا تايـپ واژه مورد نظرتان در فيلد جسـتجو در محتويات فايلهـا .Contsains  the text،تنهـا فايلهاي  
حاوي اين واژه در نتيجه جستجو نمايش داده ميشوند.

ــي اعمال شروط متعدد و بســيار کامــل بر روي جســتجو ــن افتادن ــک بر روي منوي پايي ــا کلي  Available. ب

optionsـه ش و... ب خ ويراـي ن تارـي ل، آخرـي ل، اندازه فاـي ـد مالک فاـي ـيار متنوع مانن  ، امکان انتخاب شروط بس
کاربر داده ميشود که ميتوانيد براي هرچه مؤثرتر شدن نتيجه جستجوي خود از آنها استفاده کنيد.

پـس از اتمام جسـتجو، بـا کليـک راسـت بر روي بخـش ذخيره نتايـج جسـتجو در يـک فايـل متنـي .Search 

results و انتخاب Save results asامکان ذخيره نتايج جستجو در يک فايل متني فراهم ميشود. در  
.اين فايل، مسير کامل تمامي فايلهاي موجود در نتيجه جستجو، نوشته ميشود

تنظيمات و سفارشي کردن ميزکار
 در ايصن بخصش بصه بررسصی ابزارهاي تنظيصم و پيکربندي ميزکار گنوم میپردازيصم. ايصن ابزارهاي بصه کاربر

اجازه میدهند تا بتواند ميزکار خود را بنا به سليق خودش سفارشی کند.

تنظيمات اشتراک نشست
Remoteابزار تنظيمات ميزکار راهدور (  Desktopامکان بصه اشتراک گذاشتصن نشسصتهاي ميزکار ( 

گنوم را بين کاربران مختلف فراهم میسازد. 

پنجره تنظيمات ميزکار راهدور   ۳۳-۳شکل 

  کليک کردهPreferences بر روي Systemبراي اجراي ابزار تنظيمات ميصصزکار راهدور، در منصصوي 
  اين بخشGeneral تنظيمات قابل انجام در لبه ۳۵-۳ را انتخاب کنيد. جدول Remote Desktopو 

 اين ابزار را نمايش میدهد.۳۳-۳را نمايش میدهد. شکل 
 توجصه داشتصه باشيصد کصه فعال کردن ايصن قابليصت میتوانصد از نظصر امنيتصی براي سصيستم شمصا مخاطره انگيصز
 باشصد. بنابرايصن تنهصا در صصورت نياز ضروري آنرا فعال کنيصد و پصس از اتمام کار مجدداً آنرا غيصر فعال
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نماييد.
تنظيم فناوريهاي کمک کننده

ها را بر روي ميزکار گنوم خود ين قابليت يد ا ستفاده از ابزار تنظيم فناوريهاي کمک کننده، میتوان  با ا
 فعال کنيصد. تنظيمات ايصن بخصش پصس از ورود مجدد بصه ميزکار فعال خواهنصد شصد. ايصن فناوريهصا شامصل

  تنظيمات۳۶-۳صصفحه کليصد روي صفحه نمايصش، ذره بيصن و خواننده صصفحه نمايصش میباشنصد. جدول 
مربوط به اين بخش را تشريح کرده است.

گزينههاي پنجره تنظيمات ميزکار راهدور  ۳۵-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Allow other users 

to view your 

desktop 

 با انتخاب اين گزينه، کاربران راهدور امکان ديدن نشست شما را خواهند داشت.
 تمامکي رخدادهاي صکفحه کليکد، اشارهگکر ماوس و حافظکه کليکپ بورد از کاربران

راهدور ناديده انگاشته خواهد شد.

Allow other users 

to control your 

desktop 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، کاربران راهدور امکان دسکترسي و کنترل کردن نشسکت
شما را خواهند داشت.

Users can view 

your desktop using 

this command :

 دستور دسترسي راهدور به سيستم به صورت يک متن قابل کليک نمايش داده
 ميشود ککه بکا کليکک بر روي آن برنامکه پسکت الکترونيککي پيشگزيده سکيستم
 اجرا شده و يکک نامکه الکترونيککي حاوي ايکن دسکتور ايجاد ميشود ککه ميتوانيکد

آنرا به آدرس مورد نظرتان ارسال کنيد.

When a user tries 

to view or control 

your desktop 

 در ايکن بخکش ميتوانيکد گزينههاي امنيتکي را ککه هنگام مراجعکه کردن کاربران
راهدور اعمال خواهند شد را تنظيم کنيد:

Ask you  for  confirmationبکا انتخاب ايکن گزينکه، هنگام : 
 اتصال کاربران، از شما تاييد گرفته خواهد شد. با انتخاب اين گزينه،
 از مراجعه کاربران راهدور آگاه خواهيد شد و ميتوانيد در صورتي که

زمان مراجعه مناسب نيست، از دسترسي آنها جلوگيري کنيد.

Require the user to enter this passwordبکا انتخاب : 
 ايکن گزينکه کاربران راهدور مراجعکه کننده براي برقراري اتصکال بايکد

کلمه عبوري را جهت احراز هويت وارد کنند.

Password 
 کلمککه عبور مورد نظرتان را براي احراز هويککت کاربران راهدور در ايککن فيلد وارد

کنيد.

اطلعات شخصي
ستفاده از ابزار  يد.About Meبا ا يد اطلعات شخصی خود را بر روي ميزکار گنوم تنظيم کن   میتوان
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با کليصک بر روي  ين ابزار را میتوانيصد    اجراAbout Me و انتخاب Preferences بخش Systemا
  اسصت. از طريصق آن میتوانيصدPersonal info و Contact، Addressکنيصد. ايصن ابزار داراي سصه لبصه 

ين کار بر مه عبور خود را در صورت نياز تغييصر دهيصد. براي ا  تصويري نيصز براي خود تنظيم کرده و کل
 کليک کنيد.Change Passwordروي دگمه 

تصوير پسزمينه
 پسزمينه ميزکصار رنگ يا تصويري است بر روي ميزکار نمايش داده میشود. از طريق روشهاي زير

میتوانيد پسزمينه ميزکار را بنا به سليقه خود سفارشی کنيد:
به عنوان پسزمينه ميزکار. تصوير بر روي رنگ پسزمينه ميزکار اضافه ميشود. در  انتخاب يک تصوير 

ـر از سـطح ميزکار باشـد، ـا کوچکت ـا تصـوير شم ـد، ي ـزمينه شفاف انتخاب کني ـا پس ک تصـوير ب ـه ـي  صـورتي ک
رنگ پسزمينه از زير مشخص خواهد بود.

.انتخاب يک رنگ به عنوان پسزمينه ميزکار. امکان انتخاب رنگ ثابت يا يک گراديان از دو رنگ وجود دارد

 Change Desktopابزار تنظيم پسزمينه ميزکار را میتوانيد با کليک راست بر روي ميزکار و انتخاب 

Background يا کليک بر روي منوي System بخش Preferencesو انتخاب  لبه Background 

  اجرا کنيصد. همچنيصن میتوانيصد ظاهصر ميزکار خود را از درون ميزکار ناتيلوسAppearanceاز ابزار 
 گزينههاي مربوط به اين ابزار را شرح داده است.۳۷-۳تغيير دهيد. جدول 

گزينههاي ابزار تنظيم فناوريهاي کمک کننده   ۳۶-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Enable assistive 

technologies 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، فناوريهاي کمکک کننده بر روي ميزکار گنوم فعال
ميشوند.

Screenreader 

 بککا انتخاب ايکن گزينکه، برنامککه خواننده صککفحه نمايککش پکس از ورود اجرا
  بر رويgnopernicusخواهکد شکد. براي فعال شدن ايکن بخکش بايکد بسکته 

سيستم نصب باشد.

Magnifier 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، برنامکه ذرهبيکن پکس از ورود اجرا خواهکد شکد. براي
  بر روي سکيستم نصکبgnopernicusفعال شدن ايکن بخکش، بايکد بسکته 

باشد.

On-screen keyboard 

يد روي صفحه نمايش پس از ورود نه، برنامه صفحه کل ين گزي  با انتخاب ا
  بر روي سيستمgokاجرا خواهد شد. براي فعال شدن اين بخش بايد بسته 

نصب باشد.

پيکربندي بانک اطلعاتي لوحهاي فشرده
 ابزار پيکربندي بانصک اطلعاتصی لوحهاي فشرده شمصا را قادر میسصازد تصا يصک بانصک اطلعاتصی حاوي
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 اطلعات مربوط بصه ديسصکهاي فشرده صصوتی منتشصر شده تنظيصم و از آن اسصتفاده کنيصد. ايصن بانصک
ند، ليست  ها، نام هنرم ند عنوان تی مان  ها و... میباشد. برنامههاي پخشTrackاطلعاتی حاوي اطلعا

CDمیتوانند از اين بانک اطلعاتی براي نمايش اطلعات لزم استفاده کنند. پنجره اين ابزار داراي دو  
 گزينههاي آنرا تشريح کرده است.۳۸-۳ است که جدول Server و Login Informationلبه 

گزينههاي ابزار سفارشي سازي پس زمينه ميزکار  ۳۷-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Desktop Wallpaper 
 Addدر ايککن قاب ميتوانيککد يککک تصککوير انتخاب کنيککد. بککا کليککک بر روي 

Wallpaper.ميتوانيد از کامپيوتر خود يک تصوير انتخاب و اضافه کنيد 

Style 

يد حالت نمايش تصوير را تعيين ين منوي پايين افتادني، ميتوان ستفاده از ا  با ا
کنيد. گزينههاي زير قابل انتخاب هستند:

Centered.تصوير را در مرکز ميزکار نمايش ميدهد :
Fill  Screenتصکوير را، براي پوشاندن تمام سکطح ميزکار بزرگ : 

ميکند.
Scaledتصکوير را بکا حفکظ نسکبت طول و عرض، تکا حدي بزرگ : 

ميکند تا تصوير به يکي از لبههاي ميزکار برسد.
Tiledتصوير را در صورت لزوم براي پوشاندن تمام سطح ميزکار : 

بر روي آن تکرار ميکند.

Add  

  ، يک پنجره انتخاب فايل نمايش داده ميشود و باAddبا کليک بر روي دگمه 
 اسکتفاده از آن ميتوانيکد يکک تصکوير را براي نمايکش بر روي ميزکار از کامپيوتکر

 کليک کنيد.Openخود انتخاب کنيد. پس از انتخاب تصوير بر روي 

Remove 

 بککا کليککک بر روي ايککن دگمککه تصککوير انتخاب شده از ليسککت تصککاوير موجود
 پسزمينه پاک خواهد شکد. تصوير بهصکورت فيزيکي از روي فايل سيستم پاک

نميشود. 

 Colors 

 براي مشخص کردن يک حالت نمايش رنگ، از اين منوي پايين افتادني و دگمه
انتخاب رنگ استفاده کنيد. روش کار به صورت زير است:

 با انتخابSolid Colorاز منوي پايين افتادني، يک رنگ ثابت بر  
 روي ميزکار نمايککش داده ميشود. براي انتخاب رنککگ مورد نظککر، بر

روي دگمه انتخاب رنگ کليک کنيد.
 بکا انتخابHorizontal  Gradientاز منوي پاييکن افتادنکي، حالت  

 نمايکش رنکگ ثابکت بکه يکک گراديان افقکي تبديکل ميشود. دو دگمکه
 انتخاب رنککگ ايجاد ميشود کککه ميتوانيککد دو رنککگ گراديان را بککا

استفاده از آنها تنظيم کنيد.
 بککا انتخابVertical  Gradientاز منوي پاييککن افتادنککي، حالت  

 نمايش رنگ ثابت به يک گراديان عمودي تبديل ميشود. دو دگمه
 نيکز براي انتخاب رنکگ ايجاد ميشود ککه ميتوانيکد دو رنکگ گراديان

را با استفاده از آنها تنظيم کنيد.
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گزينههاي ابزار پيکربندي بانک اطلعاتي لوحهاي فشرده  ۳۸-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Send no information 
 در صکورتي ککه مايکل نيسکتيد هيکچ اطلعاتکي سکرويسدهنده بانکک اطلعاتکي

ارسال شود، اين گزينه را انتخاب کنيد.

Send real 
information 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، نام واقعکي شمکا و نام سکيستم بکه سکرويسدهنده بانکک
 ارسال خواهد شد.CDاطلعاتي 

Send other 
information 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، امکان وارد کردن نام و نام سکيستم ديگري بکه شمکا داده
ميشود و اين اطلعات به جاي اطلعات واقعي ارسال خواهند شد.

FreeDB round robin 
server 

FreeDB يککک سککرويسدهنده رايگان بانککک اطلعاتککي CD .اسککت FreeDB 

round  robin  serverيککک سککرويسدهنده واسککط  load  sharingبراي  
به بانکک  سرويسدهندههاي اصکلي اسکت. بکا انتخاب ايکن گزينکه، دسکترسي شمکا 

 از طريق اين سرويسدهنده واسط انجام خواهد شد.FreeDBاطلعاتي 

Other FreeDB 
server 

ين گزينه، امکان انتخاب سرويسدهنده مورد نظر شما از ليستي از  با انتخاب ا
سرويسدهندههاي موجود داده ميشود.

Update Server List 
 بکا کليکک بر روي ايکن دگمکه، ليسکت سکرويسدهندههاي موجود بهروز رسکاني

خواهد شد.

Other server 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه امکان اسکتفاده از سکرويسدهنده بانکک اطلعاتکي ديگري
 Port و شماره درگاه آنرا در فيلد Hostnameداده ميشود. نشانکي آنرا در فيلد 

وارد کنيد.

تنظيم قلمهاي سيستم
 بصا اسصتفاده از ابزار تنظيصم قلم، میتوانيصد نوع و اندازه قلمهاي پيشگزيده مورد اسصتفاده روي ميزکار و

به  يد از ل يد. ابزار تنظيم قلم را میتوان بق ميل خود تنظيم کن   در ابزارFontsبرنامههاي کاربردي را مطا
Appearance موجصصود در منصصصوي  System بخصش Preferences پنجره۳۴-۳ اجرا کنيصد شکصل  

 تنظيمات موجود در پنجره قلمها را تشريح کرده است.۳۹-۳تنظيمات قلم را نمايش میدهد. جدول 
پيشنمايش يک قلم

 بصصا اسصصتفاده از مديصصر فايصصل ناتيلوس میتوانيصصد پيشنمايشصصی از قلمهاي سصصيستم داشتصصه باشيصصد. براي
پيشنمايش يک قلم، به روش زير عمل کنيد:

.يک پنجره مدير فايل باز کنيد

 ـير ت را فعال کرده و مس ي در قابfonts///:نوار موقعـي ه صـورت آيکونهاـي ـا ـب د. قلمه   را در آن وارد کنـي
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نمايش ديده ميشوند.

.با دوبار کليک بر روي هر آيکون، پيشنمايشي از آن نمايش داده ميشود

نصب قلمهاي جديد
  را به سيستم خود اضافهTTFبا استفاده از مدير فايل ناتيلوس میتوانيد قلمهاي ميزان پذير با فرمت 

کنيد. براي اضافه کردن قلم به روش زير عمل کنيد:
.مدير فايل ناتيلوس را باز کرده و قلم مورد نظر خود را براي اضافه کردن، انتخاب کنيد

 پنجره مديـر فايـل ديگري باز کرده و آنرا بـه مسـير:///fontsهدايـت نماييـد. قلمهاي موجود بـه صـورت  
آيکونهايي نمايش داده ميشوند.

 قلمهاي مورد نظر را از پنجره اول به پنجره:///fonts.کپي کنيد 

تنظيم تصوير ورود به سيستم
 با استفاده از ابزار تنظيم تصوير ورود به سيستم، میتوانيد تصوير مورد نظر خودتان را بر روي صفحه

 System  موجود در منوي About Meورود به سيستم نمايش دهيد. اين ابزار را میتوانيد در پنجره 

  اجرا کنيد. براي تنظيم تصوير کافی است بر روي آيکون آدمک موجود کليکPreferencesبخش 
کنيد.

تنظيم اتصال پراکسي روي شبکه
Networkابزار تنظيصم   proxyامکان تعريصف سصرويسدهندههاي پراکسصی را براي تعييصن چگونگصی  

 Networkاتصصال سصيستم بصه اينترنصت فراهصم میسصازد. ايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 

proxy موجود در منوي System بخش Preferencesاجرا کنيد. در پنجره تنظيمات پراکسی امکان  
 وجود دارد. IPورود نشانی سرويسدهنده پراکسی به بصورت نام کامل و يا آدرس 
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۳-۳شکل  پنجره تنظيمات قلم   ۴

 گزينههاي ابزار پيکربندي قلمها ۳۹-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Application font .اين گزينه قلمهاي مربوط به برنامههاي کاربردي را تنظيم ميکند

Desktop font .اين گزينه قلمهاي مربوط به ميزکار را تنظيم ميکند

Window title font .اين گزينه قلمهاي مربوط به نوار عنوان پنجرهها را تنظيم ميکند

Terminal font .اين گزينه قلمهاي مربوط به پنجره ترمينال را تنظيم ميکند

Font Rendering 

ابکن گزينکه براي مشخکص کردن چگونگکي پردازش قلمهکا بر روي 
صفحه نمايش بکار ميرود. امکان انتخاب گزينههاي زير وجود دارد:

Monochrome.به صورت سياه و سفيد رندر ميکند ها را   : قلم
 در ايکن حالت گوشههاي قلمهکا ممککن اسکت کامل نرم نباشنکد. ايکن

  بر روي قلمهاسکککت. ويژگکککيAntialiasبدليکککل عدم اعمال حالت 
Antialiasباعث نرم شدن گوشهها و لبههاي قلمها و نمايش زيباتر  

آنها ميشود.
Best shapes انتخاب ايکن گزينکه ويژگکي :Antialiasرا تکا حکد  

 امکان بر روي قلمهکا اعمال ميکنکد. ايکن گزينکه را روي مانيتورهاي
 انتخاب کنيد.CRTنوع 

Best  contrast بکا انتخاب ايکن گزينکه، قابليکت :Antialiasبکا  
 بهتريکن حکد کنتراسکت ترکيکب ميشود. ايکن گزينکه باعکث آسکانتر
 شدن خواندن و ديدن قلمهکا براي افراد داراي ضعکف بينايکي خواهکد

شد.
Subpixel  smoothingايککن گزينککه را بککه همراه مانيتورهاي : 

LCDاسککتفاده کنيککد. بککا انتخاب آن، از پيکسککلهاي مانيتور براي  
نمايش بهينه و نرم قلمها استفاده ميشود.
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شرحالمان ديالوگ
Details بکا کليکک بر روي ايکن دگمکه، گزينههاي بيشتري براي چگونگکي 

رندر شدن قلمها نمايش داده ميشود:
Resolutionبکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد درجکه وضوح : 

 مورد اسکککتفاده براي رندر کردن قلمهکککا را تنظيکککم کنيکککد. مقدار
 نقطه در اينچ تنظيم شده است.۹۶پيشگزيده بر روي 

Smoothingايکککن گزينکککه حالتهاي ممککککن اعمال ويژگکککي : 
Antialias.را بر روي قلمها تنظيم ميکند 

Hintingايکن گزينکه ويژگکي را فعال ميکنکد ککه ميتوانکد باعکث : 
 بهبود کيفيککت نمايککش قلمهاي بککا اندازههاي کوچککک در درجات

وضوح پايين صفحه نمايش شود.
Subpixel  orderدر ايکن قسکمت امکان انتخاب سکبک اعمال : 

subpixelها، فراهم ميباشد. اين گزينه را تنها بر روي   بر روي قلم
 انتخاب کنيد.LCDمانيتورهاي 

  پنجره۳۵-۳اطلعات لزم جهت پيکربندي اين بخش را بايد از مدير شبکه خود دريافت کنيد. شکل 
  بخشهاي موجود در ايصصن پنجره را تشريصصح۴۰-۳جدول  ابزار تنظيمات پراکسصصی را نمايصصش میدهصصد.

کرده است. 
گزينههاي ابزار پيکربندي پراکسي  ۴۰-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Direct internet connection 

 در صککورتي کککه بککه صککورت مسککتقيم و بدون واسککطه يککک
 سکرويسدهنده پراکسکي بکه اينترنکت متصکل هسکتيد، ايکن گزينکه را

انتخاب کنيد.

Manual proxy configuration 

 در صکورتي ککه مايکل بکه انجام دسکتي تنظيمات براي اتصکال بکه
 اينترنکت از طريکق سکرويسدهنده پراکسکي هسکتيد، ايکن گزينکه را

انتخاب کنيد.

HTTP proxy

  سککرويسدهندهIPدر ايککن فيلد ميتوانيککد نام کامککل يککا آدرس 
 پراکسکي را براي اسکتفاده از سکرويس وب وارد نماييکد. علوه بر نام

 بايد شماره درگاه سرويسدهنده را نيز وارد نماييد.IPيا آدرس 

Secure HTTP proxy

  سککرويسدهندهIPدر ايککن فيلد ميتوانيککد نام کامککل يککا آدرس 
  وارد نماييکد. علوه برhttpsپراکسکي را براي اسکتفاده از سکرويس 

  بايککد شماره درگاه سککرويسدهنده را نيککز واردIPنام يککا آدرس 
نماييد.

FTP proxy در ايککن فيلد ميتوانيککد نام کامککل يککا آدرسIPسککرويسدهنده  
  وارد نماييد. علوه بر نامFTPپراکسي را براي استفاده از سرويس 

 بايد شماره درگاه سرويسدهنده را نيز وارد نماييد.IPيا آدرس 

Socks host در ايککن فيلد ميتوانيککد نام کامککل يککا آدرسIP ميزبان Socksرا  
  بايککککد شماره درگاهIPوارد نماييککککد. علوه بر نام يککککا آدرس 
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شرحالمان ديالوگ
سرويسدهنده را نيز وارد نماييد. 

Automatic proxy configuration در صورتي که مايل به اتصال به اينترنت از طريق سرويسدهنده 
 پراکسکي هسکتيد و ميخواهيکد تنظيمات آن بکه صکورت خودکار

صورت گيرد، اين گزينه را انتخاب کنيد.

Autoconfiguration URL  در ايککککن فيلد بايککککد آدرسURLتنظيککککم خودکار اطلعات  
سرويسدهنده پراکسي را وارد کنيد.

پيکربندي سهولت دسترسي صفحه کليد
 بصا اسصتفاده از ابزار تنظيمات سصهولت دسصترسی صصفحه کليصد، میتوانيصد گزينههاي لزم جهصت کمصک بصه
با کليک بر روي يد  ين ابزار را میتوان  افراد داراي نقص توانايی کارکرد عادي با سيستم را فعال کنيد. ا

، اجرا کنيد. Preferences و زيرمنوي System در منوي Keyboard  در پنجره Accessibilityلبه 

۳-۳شکل  پنجره تنظيمات پراکسي   ۵

 اين ابزار را شرح داده است.Accessibility گزينههاي موجود در لبه ۴۱-۳جدول 
Accessibility  گزينههاي لبه ۴۱-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ
Allow to turn 

accessibiliy features 

on and off from the 

keyboard

با نه، قابليت سهولت دسترسي صفحه کليد فعال ميشود.  ين گزي  با انتخاب ا
انتخاب اين گزينه، ساير گزينههاي اين لبه نيز فعال ميشود.

Simulate simultanous 
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شرحالمان ديالوگ
keypresses

Disable sticky keys if 

to keys are pressed 

together

  انجامAlt + Shiftاين گزينه عملکردي که با فشردن کليدهاي همزمان نظير 
ميشود را غير فعال ميکند.

Only accept long 

keypresses

 در صکورت فعال بودن ايکن گزينکه فقکط کليدهايکي ککه بکه مدت طولنکي فشرده
شوند در نظر گرفته خواهند شد.

Delay
 مقدار زمان لزم براي در نظکر گرفتکه شدن فشار کليکد توسکط ايکن نوار قابکل

تنظيم است.

Ignore fast Duplicate 

keypresses

 در صورتيکه اين گزينه را تيک بزنيد کليدهايي که با سرعت و پشت سر هم
فشرده شوند در نظر گرفته نميشوند.

Delayميزان تأخيکر فشردن دو کليکد پشکت سکرهم براي نکا ديده گرفتکه شدن توسکط 
اين نوار قابل تنظيم است. 

Type to test settingsايکن بخکش فضايکي را براي آزمايکش تنظيمات انجام شده در بخکش بال فراهکم 
 ميکنکد. بکا اسکتفاده از آن ميتوانيکد تنظيکم مورد نظکر خود را در مناسکبترين

حالت ممکن انجام دهيد

تنظيمات ماوس
به با اسصتفاده از صفحه کليصد سصيستم فراهصمMouse Keysدر ل   گزينههايصی جهصت شصبيه سصازي ماوس 

 گزينههاي قابل تنظيم در اين لبه را تشريح کرده است.۴۳-۳میشود. جدول 
 گزينههاي ابزار پيکربندي ماوس ۴۳-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Allow to control the 

pointer using the 

keyboard

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، قابليکت شبيکه سکازي ماوس توسکط صکفحه کليکد فعال
 ميشود. بکا انتخاب ايکن گزينکه، سکاير گزينههاي ايکن لبکه نيکز فعال ميشود.بکا
 استفاده از اين گزينه، بخش ماشين حسابي صفحه کليد سيستم براي شبيه

سازي ماوس بکار گرفته ميشود.

Acceleration.اين گزينه حداکثر زمان شتاب دادن به اشارهگر ماوس را تنظيم ميکند 

Speed
  ايکن گزينکه حداکثکر سکرعت اشارهگکر ماوس را بر روي صکفحه نمايکش تنظيکم

ميکند.

Delay
  با استفاده از اين نوار کشويي ميتوانيد زمان تأخير بين فشرده شدن کليد و

حرکت ماوس را تنظيم کنيد.
صفحه کليد

 بصا اسصتفاده از ابزار تنظيمات صصفحه کليصد، میتوانيصد صصفحه کليصد را مطابصق بصا نيازهاي خود تنظيصم و
پيکربندي کنيد. امکان انجام تنظيمات براي بخشهاي زير وجود دارد:
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) تنظيمات عموميGeneral(

) توقف تايپTyping Break(

) زبان و نوع صفحهکليدLayouts(

) گزينههاي طرح صفحه کليدLayout Options(

   ازPreferences موجود در زيصر منوي Keyboardايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 
۳-۳ اجرا کنيد. شکل Systemمنوي   اين ابزار را نمايش میدهد.۶

تنظيمات صفحه کليد
 در ايصن لبصه میتوانيصد تنظيمات عمومصی مربوط بصه صصفحه کليصد را انجام دهيصد.جدول زيصر گزينههاي

 را تشريح کرده است.Generalموجود در لبه 

۳-۳شکل  پنجره تنظيمات صفحه کليد   ۶

گزينههاي ابزار پيکربندي صفحه کليد  ۴۴-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Key presses 

repeat when key 

is held down 

نه قابليت تکرار صفحه کليکد را فعال ميکند. در صورتي که ايکن قابليت ين گزي  ا
 فعال باشکد، هنگامکي ککه کليدي را فشرده و نگکه داريکد، رخداد متصکل شده بکه آن
 کليد مرتباً تکرار خواهد شد. مثلً با فشردن و نگه داشتن کليد يکي از حروف، آن

حرف مکرراً تايپ ميشود.
Delay تا زمان شروع تکرار رخداد ين فشرده شدن کليد  ين گزينه مقدار تأخير زماني ب  ا
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شرحالمان ديالوگ
را تنظيم ميکند.

Speed  .اين گزينه سرعت تکرار رخداد را تنظيم ميکند
Cursor blinks in 

text boxes and 

fields 

ها و جعبههاي متني قرار گر بر روي فيلد  با انتخاب اين گزينه، هنگامي که اشاره
گيرد، چشمک خواهد زد.

Speed 
نه سرعت چشمکک زدن اشارهگکر را در فيلدهکا و جعبههاي متني، تعييکن ين گزي  ا

ميکند.

Type to test 

settings 

 ايککن بخککش فضايککي را براي آزمايککش تنظيمات انجام شده در بخککش بال فراهککم
 ميکند. با استفاده از آن ميتوانيد تنظيم مورد نظر خود را در مناسبترين حالت

ممکن انجام دهيد.

تنظيمات توقف تايپ
 ايصن لبصه شامصل تنظيماتصی اسصت کصه کاربر را مجبور بصه توقصف کار و اسصتراحت میکنصد. ايصن بخصش براي

 ۴۵-۳کسصانی کصه بصه طور دائم بصا کامپيوتصر عمصل تايصپ را انجام میدهنصد، مفيصد خواهصد بود. جدول 
 را تشريح کرده است.Typing Breakگزينههاي موجود در لبه 

گزينههاي تنظيمات توقف تايپ  ۴۵-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Lock screen to enforce 

typing break 

 بکا انتخاب ايکن گزينکه، بکا قفکل شدن صکفحه نمايکش، کاربر بکه اجبار بايکد
تايپ کردن را متوقف کند.

Work interval lasts 
 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد فواصکل زمانکي بيکن توقکف تايکپ را

تعيين کنيد.

Break interval lasts 
 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد مقدار زمان توقکف تايکپ را تعييکن

کنيد.

Allow postponing of 

breaks 
با فعال کردن اين گزينه، کاربر ميتواند توقف تايپ را به تعويق بيندازد.

زبان و نوع صفحه کليد
  میتوانيد زبانهاي مختلف را بر روي صفحه کليد فعال و غير فعال کنيد.Layoutsبا استفاده از لبه  

 نوع صصفحه کليصد خود را میتوانيصد از منوي پاييصن افتادنصی در بالي صصفحه انتخاب کنيصد. بصا اسصتفاده از
به صفحه کليد اضافه يا از آن حذفRemove و Addدگمههاي  يد زبانهاي مختلف را  يز میتوان   ن

کنيد. به صورت پيشگزيده زبانهاي فارسی و انگليسی فعال هستند.
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گزينههاي طرح صفحه کليد
بهLayout Optionsبا استفاده از قسمت    میتوانيد گزينههاي مربوط به طرح صفحهLayouts در ل

 کليصد را تنظيصم کنيصد.بصا فشردن ايصن دگمصه ليسصتی از گزينههصا براي شمصا نمايصش داده میشود. يکصی از
Layoutمهمتريصن گزينههاي ايصن بخصش قسصمت   switchingاسصت کصه در آن کليدهاي تغييصر زبان  

  تنظيم شده است. باAlt+Shiftصفحه کليد تنظيم میشود. به صورت پيشگزيده اين کليدها بر روي 
 زبان صفحه کليد تغيير کرده و با فشار مجدد آن به زبان قبلی باز خواهد گشت.Alt+Shiftفشردن 

ابزار سفارشي کردن منوها و نوار ابزارهاي برنامههاي کاربردي
به  ستفاده از ل يد ظاهر و نحوه نمايش منوها و نوارهاي ابزار برنامههاي کاربرديInterfaceبا ا   میتوان

  در زيصصر منويAppearance را تغييصصر دهيصصد. براي اجراي آن بر روي آيکون GNOMEسصصازگار بصصا 
Preferences در منوي System ابزار تنظيم منوها  را نمايش میدهد.۳۷-۳ کليک کنيد.. شکل 

۳-۳شکل  پنجره تنظيمات منوها و نوارهاي ابزار برنامههاي کاربردي   ۷

 گزينههاي موجود در اين ابزار را تشريح کرده است.۴۶-۳جدول 

ماوس
 با استفاده از ابزار تنظيمات ماوس میتوانيد تنظيماتی مانند کاربر چپ يا راست دست، سرعت حرکت
 و درجصه حسصاسيت ماوس يصا شکصل اشارهگصر آن را تنظيصم کنيصد. ايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي

  اجرا کنيد. تنظيمات ماوس بهSystem در منوي Preferences موجود در زير منوي Mouseآيکون 
۳-۳بخشهاي زير تقسيم شده است. شکل   ابزار تنظيمات ماوس را نمايش میدهد.۸

) تنظيمات عموميGeneral(
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) سهولت دسترسيAccessibility(

گزينههاي پنجره تنظيمات منوها و نوارهاي منو  ۴۶-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Show icons in 

menus

ها در منوها نمايش داده میشوند.  با فعال کردن اين گزينه، آيکون
برخی از آيتمهاي منو ممکن است آيکون نداشته باشند.

Editable menu 

shortcut keys

 بصا انتخاب ايصن گزينصه، امکان ويرايصش کليدهاي ميانصبر براي منصو را
به شما می دهد

Toolbar button 

labels

ير، نحوه نمايکش ترکيکب آيکونهکا و متون را  بکا اسکتفاده از هريکک از گزينههاي ز
بر روي نوار ابزار برنامههاي کاربردي تعيين ميکنيد:

Text  Below  Icons:بککا انتخاب ايککن گزينککه، متون در زيککر  
 آيکونهککا نمايککش داده ميشونککد. ايککن حالت، گزينککه پيشگزيده

سيستم است.
Text Beside Iconsمهمترينتن: با انتخاب اين گزينه، م  

دگمهها در کنار آيکون آن نمايش داده ميشود.
Icons  Onlyبکا انتخاب ايکن گزينکه، تنهکا آيکونهکا بر روي نوار : 

ابزار برنامههاي کاربردي نمايش داده ميشوند.
Text Onlyبکا انتخاب ايکن گزينکه، بجاي آيکون، تنهکا متنهکا بر : 

روي نوار ابزار برنامهها نمايش داده ميشوند.

تنظيمات عمومي
  در ابزار تنظيمات ماوس میتوانيصد تنظيمات عمومصی مربوط بصه ماوس راGeneralبصا اسصتفاده از لبصه 

 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۴۷-۳انجام دهيد. جدول 
گزينههاي تنظيمات دگمهها  ۴۷-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Right-handed 
 بککا انتخاب ايککن گزينککه، ماوس براي اسککتفاده کاربران راسککت دسککت تنظيککم

ميشود.اين گزينه ،گزينه پيش فرض است.

Left-handed

 با انتخاب اين گزينه، ماوس براي استفاده کاربران چپ دست تنظيم ميشود. با
 فعال شدن ايکن گزينکه، کليکد چکپ ماوس بجاي کليکد راسکت و بلعککس قابکل

استفاده ميباشد.
Show position of 

pointer when the 

Control key is 

pressed

  فشرده شود موقعيت مکانيControlبا فعال کردن اين کليد، هنگامي که کليد 
اشارهگر ماوس توسط علئم موج مانند نمايش داده ميشود.

Acceleration 
 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد سکرعت حرککت اشارهگکر را بر روي صکفحه

نمايش تنظيم کنيد.

Sensitivity 
گر ماوس را به حرکت  با استفاده از اين گزينه ميتوانيد درجه حساسيت اشاره

تعيين کنيد.
Threshold با استفاده از اين گزينه ميتوانيد فاصلهاي که بايد آيتم گرفته شده را بکشيد تا 



کتاب آموزشي مخصوص کاربران ميزکار گنو/لينوکس  118

شرحالمان ديالوگ
اين حرکت به عنوان کشيدن و انداختن تفسير شود را تنظيم کنيد.

Timeout 

 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه زمان بيکن کليکهايکي را ککه بکه عنوان دوبار کليکک
 تفسکير ميشونکد تنظيکم ميکنيکد. ايکن زمان را ميتوانيکد طبکق سکليقه خودتان

تنظيم کنيد.

۳-۳شکل  پنجره تنظيمات ماوس   ۸

انتخاب برنامههاي کاربردي پيشگزيده
 بصا اسصتفاده از ابزار تنظيصم برنامههاي کاربردي پيشگزيده، میتوانيصد برنامههاي کاربردي محبوب خود را

  را بصه عنوان برنامصهXtermثصصال، هنگامصی کصه تعييصن کنيصد. براي مبصه عنوان برنامصه کاربردي پيشگزيده 
 Openترمينال پيشگزيده انتخاب میکنيصصد و در ناتيلوس بر روي فايلی کليصصک راسصصت کرده و گزينصصه 

Terminal ،را انتخاب میکنيد Xterm .اجصصرا میشصود 
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۳-۳شکل  ابزار انتخاب برنامههاي کاربردي پيشگزيده   ۹

صصکون  با کليصصک بر روي آي يد    موجود در زير منويPreferred Applicationsايصن ابزار را میتوان
Preferences منوي System ۳-۳ اجرا نماييصصد. شکصصل   ايصصن ابزار را نمايصصش میدهصصد. برنامههاي۹

کاربردي قابل تنظيم به قرار زير هستند:
مرورگر وب

برنامه پست الکترونيکي

ترمينال

مالتي مديا

تنظيمات اينترنت
  میتوانيصد مرورگصر پيشگزيده سصيستم را تعييصن کنيصد. هنگامصی کصه درInternetبصا اسصتفاده از لبصه 

 برنامههاي کاربردي مختلف بر روي لينکهاي وب کليصصک کنيصصد، مرورگصصر پيشگزيده اجرا میشود.
 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۴۸-۳جدول 
گزينههاي تنظيمات مرورگر  ۴۸-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Web Browser 
 با استفاده از اين منوي پايين افتادني خواهيد توانست مرورگر مورد نظر خود را

انتخاب کنيد. مرورگر پيشگزيده بر روي آيس ويزل تنظيم شده است.

Custom
  ميتوانيکد برنامکه مرورگکر وب را غيکر از آنچکه در منويCustomا انتخاب دگمکه 

پايين افتادني وجود دارد را تعيين کنيد

Open link with بککا انتخاب ايککن گزينکه ،تمام لينککک هککا در مرورگري کککه در بال انتخاب کرديککد 
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شرحالمان ديالوگ
web browser 

default
نمايش داده مي شوند.

Open link in new 

window

 بکا انتخاب ايکن گزينکه ،هکر کدام از لينکک هاي جديکد در يکک پنجره جداگانکه باز
خواهند شد.

Open link in new 

tab

 با انتخاب اين گزينه ،لينک هاي جديد به صورت لبهاي و همگي در يک پنجره
باز خواهند شد.

Command 

 در اين فيلد ميتوانيد دستور اجراي مرورگر وب مورد نظرتان را تايپ کنيد. براي
  را بکه دنبال%s کليکک شده، بايکد کاراکترهاي URLفعال کردن قابليکت نمايکش 

دستور تايپ کنيد.

Run in Terminal
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، دسکتور در محيکط ترمينال اجرا ميشود. ايکن گزينکه را بايکد

براي مرورگرهاي متني فعال کنيد.

تنظيمات برنامه پست الکترونيک
Mailبصا اسصتفاده از لبصه   Reader.میتوانيصد برنامصه پيشگصصصزيده پصصست الکصصترونيکی را تعصصيين کنيصد  

 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۴۹-۳جدول 
گزينههاي تنظيمات برنامه پست الکترونيک  ۴۹-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

 Mail Reader 

 بکا اسکتفاده از ايکن منوي پاييکن افتادنکي خواهيکد توانسکت برنامکه پسکتالکترونيکي
 مورد نظککر خود را انتخاب کنيککد. برنامککه پسککت الکترونيکککي پيشگزيده بر روي

Balsa.تنظيم شده است 

Custom
  ميتوانيکد برنامکه پسکت الکترونيککي غيکر از آنچکه درCustomبکا انتخاب دگمکه 

منوي پايين افتادني وجود دارد را تعيين کنيد. 

Command 
 در ايکن فيلد ميتوانيکد دسکتور اجراي برنامکه پسکت الکترونيککي مورد نظرتان را

تايپ کنيد. 

Run in Terminal 
 انتخاب ايکن گزينکه، دسکتور در محيکط ترمينال اجرا ميشود. ايکن گزينکه را بايکد

براي برنامههاي متني فعال کنيد.

تنظيمات برنامه پخش کننده فايل هاي مالتي مديا
  میتوانيصد برنامصه پيشگزيده پخصش فايصل هاي مالتصی مديصا را تعييصنMultimediaبصا اسصتفاده از لبصه 

  تنظيصم شده اسصت. بصا کليصک بر روي منوي پاييصن رونده، مصیExaileکنيصد.برنامصه پيشگزيده بر روي 
يد که در سيستم خود نصب کرده باشيد) انتخاب کن مه (ديگري را در صورتی  يد برنا  ۵۰-۳جدول.توان
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گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.

Multimedia  گزينههاي لبه ۵۰-۳جدول

شرحالمان ديالوگ

Multimedia Playerاستفاده از اين منوي پايين افتادني خواهيد توانست برنامه پيش گزيده اجراي فايل هاي مالتي 
  تنظيم شدهCustomمدياي مورد نظر خود را انتخاب کنيد که به صورت پيشگزيده بر روي 

است.

Custom با انتخاب دگمهCustomميتوانيد برنامه پخش کننده مالتي مديا غير از آنچه در منوي پايين  
افتادني وجود دارد (در صورتي که آن را در سيستم خود نصب کرده باشيد) تعيين کنيد.

Commandدر اين فيلد ميتوانيد دستور اجراي برنامه پخش کننده مالتي مدياي مورد نظرتان را تايپ کنيد

Run in Terminalبا انتخاب اين گزينه، دستور در محيط ترمينال اجرا ميشود. اين گزينه را بايد براي برنامههاي  
متني فعال کنيد.

تنظيمات ترمينال
۵-۳ میتوانيد برنصصامه پيشگزيده ترمينال را تعيين کنيد. جدولSystemبا استفاده از لبه    گزينههاي۱

موجود در اين لبه را تشريح کرده است.
۵-۳جدول   گزينههاي تنظيمات ترمينال ۱

شرحالمان ديالوگ

 Terminal 

Emulator

ين منوي پايين افتادني خواهيد توانست برنامه ترمينال مورد نظر  با استفاده از ا
 GNOME Terminalخود را انتخاب کنيکد. برنامکه ترمينال پيشگزيده بر روي 

تنظيم شده است.

Custom Terminal 
  ميتوانيکد برنامکه ترمينال غيکر از آنچکه در منوي پاييکنCustomبکا انتخاب دگمکه 

افتادني وجود دارد را تعيين کنيد. 

Command  .در اين فيلد ميتوانيد دستور اجراي برنامه ترمينال مورد نظرتان را تايپ کنيد

Exec Flag 
 بکا اسکتفاده از ايکن فيلد خواهيکد توانسکت آرگومانهاي اضافکي مورد نظرتان را در

هنگام اجرا به برنامه ترمينال ارسال کنيد.

وضوح صفحه نمايش
يد وضوح مناسب براي صفحه نمايش خود را  با اسصتفاده از ابزار تنظيم وضوح صصفحه نمايش، میتوان
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Screenتعييصن کنيصد. ايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون   Resolutionدر زيصر منوي  
Preferencesموجود در منوي System اين ابزار را نمايش میدهد. ۴۰-۳ اجرا کنيد. شکل 

ابزار تنظيمات وضوح صفحه نمايش   ۴۰-۳شکل 

۵-۳جدول  ، گزينههاي موجود در اين ابزار را تشريح کرده است.۲
۵-۳جدول  گزينههاي تنظيمات وضوح صفحه نمايش  ۲

شرحالمان ديالوگ

Resolution 
 بکا اسکتفاده از ايکن منوي پاييکن افتادنکي ميتوانيکد وضوح صکفحه نمايکش را بيکن

مقادير مورد پشتيباني تنظيم کنيد.

Refresh rate 
 با استفاده از اين منوي پايين افتادني ميتوانيد سرعت بازنمايش صفحه نمايش

را بين مقادير مورد پشتيباني تنظيم کنيد.

Rotation
 با استفاده از اين منوي پايين افتادني قادر خواهيد بود تا محيط گرافيکي خود

را نود درجه به چپ يا راست بچرخانيد و يا آنرا معکوس نماييد.

Make default for 

this computer only 

 بکا فعال کردن ايکن گزينکه مقاديکر انتخاب شده بکه صکورت پيشگزيده اسکتفاده
خواهند شد.

نشستها
 با استفاده از ابزار تنظيمات نشست میتوانيد نشستهاي خود را مديريت کنيد. اين ابزار را میتوانيد با

  اجرا کنيد.System موجود در منوي Preferences در زير منوي Sessionsکليک بر روي آيکون 
 اين ابزار را نمايش میدهد. ۴۰-۳شکل 

با استفاده از اين ابزار پيکربندي خواهيد توانست موارد زير را سفارشی سازي کنيد:
برنامههايي که در هنگام شروع نشست به طور خودکار اجرا ميشوند) Startup Programs(

نشست جاري) Current Session(

گزينههاي نشست) Session Options(

پيکربندي برنامههاي آغازين
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  میتوانيد برنامههايی را که با مدير نشست سازگار نبوده و مايلStartup Programsبا استفاده از لبه 
 به اجراي آنها در ابتداي نشست هستيد، اضافه کنيد. براي اضافه کردن برنامههاي جديد بر روي دگمه

Addها   کليک کنيد. بايد دستور اجراي آنرا وارد کنيد. پس از اين با ورود به ميزکار گنوم، اين برنامه
 بصصورت خودکار اجرا خواهنصد شصد. در ايصن لبصه ليسصتی از برنامههاي آغازيصن اضافصه شده نشان داده

هر کدام آنرا انتخاب کرده و بر روي  يد و براي پاک کردن آنهصاEditمیشود. براي ويرايصش  يک کن   کل
 کليک کنيد.Deleteنيز آنها را انتخاب و بر روي 

انجام تنظيمات نشست جاري
  میتوانيصد اولويصت اجراي برنامههاي کاربردي نشسصت را تعييصنCurrent Sessionبصا اسصتفاده از لبصه 

۵-۳کرده و حالت راهاندازي مجدد آنهصا را نيصز تعييصن کنيصد. جدول    گزينههاي موجود در ايصن لبصه را۳
تشريح کرده است.

۵-۳جدول  گزينههاي تنظيمات نشست جاري  ۳
شرحالمان ديالوگ

Order 

  تعييککن کننده ترتيککب اولويککت اجراي برنامههاي کاربردي توسککط مديککرOrderمقدار 
  پايينتکر زودتکر اجراOrderنشسکت ميزکار گنوم اسکت. برنامههاي کاربردي بکا مقدار 

 است.5۰ميشوند. مقدار پيشگزيده عدد 
 براي تنظيکم ترتيکب اجراي يکک برنامکه کاربردي خاص، آنرا از ليسکت انتخاب کرده و بکا

 شماره ترتيب اولويت اجراي آنرا تنظيم کنيد.Orderاستفاده از گزينه 

Style 

  تعييککن کننده حالت راهاندازي مجدد يککک برنامککه کاربردي اسککت. برايStyleگزينککه 
 تعيين حالت راهاندازي مجدد يک برنامه کاربردي، آنرا از ليست انتخاب کرده و يکي از

موارد زير را انتخاب کنيد:
Normalبرنامکه بکه صکورت خودکار بکا اجراي نشسکت ميزکار گنوم اجرا : 

ميشود.
Restartبککا بسککتن برنامککه، بصککورت خودکار مجدداً اجرا ميشود. ايککن : 

ما در يد دائ يي است که در طول نشست حتما با  گزينه مخصوص برنامهها
حال اجرا باشند.

Trash.اين برنامهها با اجراي نشست اجرا نخواهند شد :
Settingsبرنامکه بکه صکورت خودکار بکا اجراي نشسکت ميزکار گنوم اجرا : 

 ميشود. برنامههاي کاربردي از اين نوع معمول داراي اولويت اجراي پاييني
 بوده و تنظيمات پيکربندي برنامههاي کاربردي سکازگار بکا مديريکت نشسکت

ميزکار گنوم را ذخيره ميکنند.
Remove  بکا کليک بر روي دگمهRemoveبرنامه کاربردي انتخاب شده از ليست حذف خواهد ، 

 شد. برنامه از مديريت نشست حذف شده و بسته ميشود. در صورتي که پس از انجام
 ايککن کار نشسککت خود را ذخيره نماييککد، در اجراي بعدي، ايککن برنامککه کاربردي اجرا

نخواهد شد.

Apply  با کليک بر روي دگمهApplyتغييرات انجام شده بر روي شماره ترتيب اولويت اجرا و ، 
نحوه راهاندازي مجدد برنامه کاربردي، اعمال خواهند شد.
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انجام تنظيمات نشست
  ابزار تنظيمات نشسصت میتوانيصد تنظيماتSession Optionsبصا اسصتفاده از گزينههاي موجود در لبصه 

۵-۳نشست جاري را انجام دهيد. جدول   گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۴

۴-۳شکل  ابزار تنظيمات نشست   ۱

۵-۳جدول  گزينههاي تنظيمات نشست  ۴
شرحالمان ديالوگ

Automatically 

remember running 

applicaions when 

loggong out

 بکککا فعال کردن ايکککن گزينکککه، برنامههاي کاربردي در حال اجرا در هنگام
خروج، نشست بعدي مجددا اجرا خواهند شد.

Remeber Currently 

Runnig Applications

 با فعال کردن اين گزينه، برنامههاي کاربردي در حال اجراي فعلي، نشست
بعدي مجدداً اجرا خواهند شد.

ميانبرهاي صفحه کليد
 ميانصبر صصفحه کليصد يصک يصا ترکيصبی از چنصد کليصد اسصت کصه امکان جايگزينصی براي انجام برخصی از کارهصا
 فراهم مینمايد. با استفاده از ابزار تنظيمات ميانبرهاي صفحه کليد میتوانيد کليدهاي ميانبر را مطابق با

  درKeyboard Shortcutsنياز خودتان تنظيصم کنيصد. ايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 
  ايصصن ابزار را نمايصصش۴۲-۳ اجرا کنيصصد. شکصصل System موجود در منوي Preferencesزيصصر منوي 

 میدهد. تمامی کليدهاي ميانبر به همراه عمليات مربوط به آنها در جدولی نمايش داده شده است. براي
 تغيير هرکدام از اين کليدها کافی است تا آنرا با کليک بر روي آن انتخاب کرده و سپس بر روي کليد
 ميانصصبر آن کليصک کنيصد. سصپس کليدهاي مورد نظصر خود را براي جايگزيصن شدن بصا کليدهاي پيشيصصن
 بفشاريصد. براي غيصر فعال کردن کليصد ميانصبر هصر عمليات، ابتدا آنرا انتخاب کرده و سصپس بر روي بخصش

 را فشار دهيد.Backspaceکليد ميانبر آن کليک کرده و کليد 
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۴-۳شکل  ابزار تنظيمات ميانبرهاي صفحه کليد   ۲

صوت
صوات مختلف  ابزار تنظيمات صوتی امکان تنظيم اجراي سرويسدهنده صوتی ميزکار گنوم و پخش ا
 در هنگام رخدادهاي متفاوت روي ميزکار را فراهم میسازد. با استفاده از اين ابزار میتوانيد بخشهاي

زير را بنا به سليقه خود سفارشی کنيد:
دستگاهها) Devices(

صداها) Sounds(

صداي سيستم) System Beep(

  موجود در منويPreferences در زيصر منوي Soundايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 
System ۴-۳ اجرا کنيد. شکل  اين ابزار را نمايش میدهد. ۳

دستگاهها
  میتوانيد تنظيمات دستگاههاي مختلف نرم افزاري وDevicesبا استفاده از گزينههاي موجود در لبه 

سخت افزار صدا مانند سرويس اجرا کننده صدا و ... را انجام دهيد.
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صداها
  میتوانيد اصوات مختلف نشست ،نظير صوت هنگامSoundsبا استفاده از گزينههاي موجود در لبه 

ورود به سيستم ،صوت هنگام خروج از سيستم و ... را با صوت مورد علقه خود تعويض کنيد
.

۴-۳شکل  ابزار تنظيمات صوتي   ۳

 اين لبه تنها در صورتي فعال خواهد بود که سرويسدهنده صوتي ميزکار گنوم را فعال
کرده باشيد.

صداي سيستم
  میتوانيد تنظيمات صداي سيستم را انجام دهيد. برخی از برنامههايSystem Beepبا استفاده از لبه 

 کاربردي براي مشخصص کردن خطصا هنگام ورودي از صصفحه کليصد، از صصداي زنصگ اسصتفاده میکننصد.
جدول زير تنظيمات موجود در اين لبه را تشريح کرده است.

 تنظيمات صداي سيستم  ۵۵-۳جدول
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شرحالمان ديالوگ
Enable system beep.با فعال کردن اين گزينه، زنگ سيستم فعال ميشود

Visual system beep
يز فعال نه، علوه بر زنگ سيستم، هشدارهاي بصري ن ين گزي  با فعال کردن ا

ميشو

Flash window titlebar
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، در هنگام خطاي ورودي، نوار عنوان پنجرههکا، روشکن و

خاموش ميشود.

Flash entire screen
 بکا انتخاب ايکن گزينکه، در هنگام خطاي ورودي، ککل صکفحه نمايکش روشکن و

خاموش ميشود.

جلوهها
با  يک جلوه شامل ترکيبی از تنظيمات مختلف است که شکل ظاهري ميزکار گنوم را تشکيل میدهد. 
 اسصتفاده از جلوههاي مختلف نصصب شده بر روي سصيستمتان میتوانيصد شکصل ظاهري ميزکار گنوم را تصا
 حصد زيادي مطابصق سصليقه خودتان تغييصر دهيصد. سصفارشی کردن جلوههاي ميزکار گنوم را میتوانيصد بصا

ها انجام دهيد. اين ابزار را میتوانيد با کليک بر روي لبه   در ابزارThemeاستفاده از ابزار تنظيم جلوه
Appearance قع در زير منوي يد. شکل System از در منوي Preferences  وا ۴-۳ اجرا کن ين۴   ا

ابزار را نمايش میدهد. 
 يک جلوه شامل تنظيماتی است که بخشهاي مختلفی از ميزکار گنوم را تحت تاثير قرار میدهند. اين

بخشها شامل موارد زير هستند:
) کنترلهـاControls:(ايـن بخـش تعييـن کننده شکـل ظاهري پنجرههـا، پنلهـا و اپلتهـا اسـت. کنترلهـا  

همچنين شامل المانهايي مانند منوها، آيکونها و دگمهها نيز هست.
) نوار دور پنجـــرههاWindow  frame(:تنظيمات نوار دور پنجرههــا تنهــا تعييــن کننده شکــل ظاهري  

به  ها است که تنظيم آن از ل   امکانTheme details در پنجره Window Borderنوارهاي دور پنجره
پذير است.

) آيکونIcon:(ــا و ميزکار ــا بر روي پنله ــل ظاهري آيکونه ــن کننده شک   تنظيمات آيکون براي جلوه تعيي
 وجود دارد.Theme details پنجره Iconsاست. امکان تنظيم آيکون از لبه 

ايجاد يک جلوه سفارشي
 جلوههايصی کصه در پنجره ابزار تنظيمات جلوه نمايصش داده میشونصد، ترکيبهاي مختلفصی از گزينههاي
 مربوط بصه کنترلهصا، نوارهاي دور پنجره و آيکونهصا هسصتند. شمصا میتوانيصد جلوهاي مخصصوص خود بصا

ترکيبی متفاوت از آنچه وجود دارد ايجاد کنيد. براي انجام اين کار، مراحل زير را طی کنيد:
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۴-۳شکل  ابزار تنظيمات جلوههاي ميزکار   ۴

.ابزار تنظيمات جلوه را اجرا کنيد

.جلوه اوليه مورد نظرتان را از ليست جلوههاي موجود با کليک بر روي آن انتخاب کنيد

 ه ل Customizeبر روي دگـم ش داده ميشود. شـک ـد. پنجره جزئيات جلوه نماـي ک کني ن پنجره۸-۱۲ کلـي   اـي
را نمايش ميدهد.

 ــه ــه تعدادControlsابتدا از لب ــه ب ــا توج ــد. تعداد آيتمهاي موجود ب ــم مورد نظرتان را انتخاب کني  ، آيت
جلوههاي نصب شده بر روي سيستم ممکن است متفاوت باشد.

 بر روي لبهWindow Borderکليک کنيد و آيتم مورد نظرتان را انتخاب کنيد. تعداد آيتمهاي موجود با  
توجه به تعداد جلوههاي نصب شده بر روي سيستم ممکن است متفاوت باشد.

 بر روي لبهIconsکليک کنيد و آيتم مورد نظرتان را انتخاب کنيد. عداد آيتمهاي موجود با توجه به تعداد  
جلوههاي نصب شده بر روي سيستم ممکن است متفاوت باشد.

 پس از اتمام بر رويClose کليک کنيد تا پنجره Theme Details.بسته شود 

 در پنجره ابزار تنظيمات جلوه بر روي دگمــهSave  Asــه جلوه ــد و نام و توضيحات مربوط ب ــک کني   کلي
مورد نظرتان را وارد کنيد.

.نام جلوه جديد در ليست جلوههاي موجود اضافه ميشود

نصب جلوه جديد
  را از طريق ابزار تنظيمات جلوه بهtar.gzاين امکان وجود دارد تا جلوههاي بستهبندي شده با فرمت 

سيستم اضافه کنيد. براي نصب جلوه جديد مراحل زير را انجام دهيد:
.ابزار تنظيمات جلوه را اجرا کنيد
 بر روي دگمهInstall.کليک کنيد. پنجره نصب جلوه نمايش داده ميشود 
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 از طريق دگمهBrowser مسير جلوه جديد را به سيستم معرفي کنيد. پس از اتمام بر روي Openکليک  
کنيد.

 براي اتمام نصب بر روي دگمهInstall.کليک کنيد 

حذف جلوه 
 امکان حذف جلوههاي موجود بر روي سصيستم بصه سصادگی وجود دارد. براي ايصن منظور مراحصل زيصر را

انجام دهيد:
.ابزار تنظيمات جلوه را اجرا کنيد
 بر روي دگمهCustomize کليک کنيد. پنجره Customize.باز ميشود 
 در لبههاي مختلف بر روي دگمهGo To Theme Folderکليک کنيد. يک پنجره مدير فايل ناتيلوس باز  

ميشود.
.با استفاده از مدير فايل، جلوه مورد نظرتان را پاک کنيد

پيشنمايش جلوهها
 با استفاده از مدير فايل ناتيلوس میتوانيد از جلوههاي نصب شده بر روي سيستم پيشنمايش بگيريد.

  را فشار دهيصد تصا نوار موقعيصت فعال شود.Ctrl+Lکافصی اسصت مديصر فايصل ناتيلوس را باز کنيصد، کليصد 
  را در نوار موقعيصت وارد کنيصد. جلوههصا بصه صصورت آيکونهايصی نمايصش دادهthemes///:سصپس مسصير 

میشوند و با دوبار کليک بر روي آنها میتوانيد جلوه را تغيير دهيد.
پنجرهها

 بصا اسصتفاده از ابزار تنظيمات پنجرههصا میتوانيصد نحوه رفتار پنجرههصا را بر روي ميزکار گنوم را تنظيصم
  موجودPreferences در زيصر منوي Windowsکنيصد. ايصن ابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 

۴-۳ اجرا کنيصد. شکصل Systemدر منوي  ۵-۳ ايصن ابزار را نمايصش میدهصد. جدول ۵   تنظيمات ايصن۶
ابزار را تشريح کرده است.

۴-۳شکل  ابزار تنظيمات رفتار پنجرهها   ۵
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۵-۳جدول  گزينههاي تنظيمات رفتار پنجرهها  ۶
شرحالمان ديالوگ

Select windows when the 

mouse moves over them 

 با فعال کردن اين گزينه، هنگامي که اشارهگر ماوس بر روي پنجرهاي
 قرار گيرد، پنجره فعال خواهکد شکد و بکا خروج ماوس از پنجره، پنجره

مجدداً غير فعال ميشود.

Raise selected windows 

after an interval 

 با انتخاب اين گزينه، پنجره پس از زمان کوتاهي از دريافت فکوس يا
قرار گيري اشارهگر ماوس بر روي آن، فعال ميشود.

Interval before raising 
 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد مدت زمان لزم براي فعال شدن

پنجره پس از دريافت فکوس را تعيين کنيد.

Double-click titlebar to 

perform this action 

 بکا اسکتفاده از ايکن گزينکه ميتوانيکد نتيجکه دوبار کليکک بر روي نوار
 عنوان پنجره را تعيين کنيد. امکان تعيين حداکثر شدن اندازه و جمع

کردن آن وجود دارد.

To move a window, press-

and-hold this key then grab 

the window 

 با استفاده از اين گزينه ميتوانيد کليد انتقال پنجره را تعيين کنيد. با
فشردن اين کليد و کشيدن پنجره، پنجره جابجا ميشود.

محافظ صفحه نمايش
يد تنظيمات محافظ صفحه نمايش سيستم را  با استفاده از ابزار تنظيمات محافظ صفحه نمايش میتوان

  در زيصصصر منويScreensaverانجام دهيصصصد. ايصصصن ابزار را میتوانيصصصد بصصصا کليصصصک بر روي آيکون 
Preferences موجود در منوي System ۴-۳ اجرا کنيد. شکل   اين ابزار را نمايش میدهد. جدول۶

گزينههاي موجود در اين ابزار را تشريح کرده است. ۳-۵۷
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۴-۳شکل  ابزار تنظيمات محافظ صفحه نمايش   ۶

 گزينههاي تنظيمات محافظ صفحه نمايش ۵۷-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Screensaver theme

 ليسکککتي از محافظهاي صکککفحه نمايکککش نصکککب شده بر روي سکککيستم و
 پيشنمايشکي از گزينکه انتخاب شده در کنار آن، در ايکن قسکمت از پنجره ابزار

تنظيمات محافظ نمايشگر نمايش داده ميشود.

Regard the computer 

as idle after

نه زمان لزم براي بيکاري نشست که پس از طي آن محافظ صفحه ين گزي  ا
 نمايکش فعال ميشود را تعييکن ميکنکد. زمان پيشگزيده بر روي ده دقيقکه

تنظيم شده است.
Activate screensaver 

when session is idle
اين گزينه عملکرد محافظ نمايشگر را فعال ميکند.

Lock screen when 

screensaver is active

 با انتخاب اين گزينه پس از فعال شدن محافظ صفحه نمايش، صفحه نمايش
 قفل شده و براي نمايش مجدد ميزکار بايد کلمه عبور خود را تايپ کنيد. در
 صکورتي ککه براي فواصکل طولنکي مجبور بکه ترک ميزکار خود هسکتيد، فعال

کردن اين گزينه از نظر امنيتي مفيد خواهد بود.

ابزارهاي قابل جابجايي
يد نحوه رفتار سيستم در هنگام بل جابجايی میتوان ستفاده از ابزار تنظيمات درايوها و رسانههاي قا  با ا
با کليک بر روي يد  ين ابزار را میتوان يد. ا ين کن به سيستم را تعي ين ابزارها  يا وصل شدن ا  قرار گيري 

 System موجود در منوي Preferences در زيصر منوي Removable Drives and Mediaآيکون 

۴-۳اجرا کنيد. . شکل   اين ابزار را نمايش میدهد. ۷
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۴-۳شکل  ابزار تنظيمات درايوها و رسانههاي قابل جابجايي   ۷

اين ابزار داراي لبههاي متعددي است که توضيحات مربوط به آنها ذيلً ذکر شده است.

تنظيمات دوربينها
  ابزار تنظيمات درايوهصا و رسصانههاي قابصل جابجايصی، رفتار سصيستم در هنگام اتصصالCamerasلبصه 

 دوربينهاي عکصس و ويديويصی ديجيتالی را تعييصن میکنصد. جدول زيصر گزينههاي موجود در ايصن لبصه را
 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۵۸-۳تشريح کرده است جدول 

Cameras گزينههاي لبه  ۵۸-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Import digital 

photographs when 

connected

 بکا فعال شدن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال دوربينهاي ديجيتال عککس برداري بکه
 سککيستم، تصککاوير موجود در آن بصککورت خودکار براي ورود بککه سککيستم آماده

خواهند شد.

Edit video when 

connected

 ا فعال کردن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال دوربينهاي ويدئويکي ديجيتال، برنامکه
 ويرايشگکر فايلهاي ويدئويکي اجرا شده و فايکل روي دوربيکن را براي ويرايکش باز

خواهد کرد.

Edit video when 

connected

 بکا فعال بودن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال دوربينهاي وب ککم، برنامکه ويرايشگکر
 فايلهاي ويدئويکي اجرا شده و فايکل روي دوربيکن را براي ويرايکش باز خواهکد

کرد.
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تنظيمات دستيارهاي دادههاي شخصي
  ابزار تنظيمات درايوهصا و رسصانههاي قابصل جابجايصی، رفتار سصيستم در هنگام اتصصالPDAsلبصه 

  به سيستم را تعيين میکند. جدول زير گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کردهPDAدستگاههاي 
است.

PDAs  گزينههاي لبه ۵۹-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ
Sync Palm devices 

when connected

  بکه سکيستم، عملياتPalmبکا فعال شدن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال دسکتگاههاي 
هماهنگ سازي دادههاي آن با سيستم، به صورت خودکار انجام خواهد شد.

Sync PocketPC 

devices when 

connected

  بکه سکيستم،PocketPCبکا فعال شدن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال دسکتگاههاي 
 عمليات هماهنگ سازي دادههاي آن با سيستم، به صورت خودکار انجام خواهد

شد

تنظيمات چاپگرها و اسکنرها
Printersلبصه   & Scannersابزار تنظيمات درايوهصا و رسصانههاي قابصل جابجايصی، رفتار سصيستم در  

 هنگام اتصال چاپگرها و اسکنرها را به سيستم تعيين میکند. جدول زير گزينههاي موجود در اين لبه
۶-۳را تشريح کرده است جدول   گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۰

۶-۳جدول  Cameras گزينههاي لبه  ۰

شرحالمان ديالوگ
Automatically run a 

program when a 

printer is connected

 بکا فعال شدن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال يکک چاپگکر بکه سکيستم، برنامهاي بکه
 صکورت خودکار اجرا خواهکد شکد. بکه صکورت پيشگزيده، ايکن برنامکه، برنامکه

اضافه کردن چاپگر به سيستم است

Automatically run a 

program when a 

scanner is connected

 بکا فعال شدن ايکن گزينکه، هنگام اتصکال يکک اسککنر بکه سکيستم، برنامهاي بکه
 صکورت خودکار اجرا خواهکد شکد. بکه صکورت پيشگزيده، ايکن برنامکه، برنامکه

xsane.براي مديريت اسکنرها است 

تنظيمات دستگاههاي ورودي
  ابزار تنظيمات درايوها و رسانههاي قابل جابجايی، رفتار سيستم در هنگام اتصالInput Devicesلبه 

۶-۳جدول دسصتگاههاي ورودي جديصد بصه سصيستم را تعييصن میکنصد.   گزينههاي موجود در ايصن لبصه را ۱
تشريح کرده است.

۶-۳جدول  گزينههاي لبه دستگاههاي ورودي  ۱
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شرحالمان ديالوگ
Automatically run a 

program when a USB 

mouse is connected

  بککه سککيستم،USBبککا فعال شدن ايککن گزينککه، هنگام اتصککال يککک ماوس 
برنامهاي به صورت خودکار اجرا خواهد شد. 

Automatically run a 

program when a USB 

keyboard is connected

يد  نه، هنگام اتصال يک صفحه کل ين گزي به سيستم،USBبا فعال شدن ا   
برنامهاي به صورت خودکار اجرا خواهد شد. 

Automatically run a 

program when a tablet is 

connected

  به سيستم، برنامهاي بهtabletبا فعال شدن اين گزينه، هنگام اتصال يک 
صورت خودکار اجرا خواهد شد. 

مديريت توان و مصرف انرژي
 بصا اسصتفاده از ابزار مديريصت توان و مصصرف انرژي میتوانيصد مصصرف انرژي توسصط کامپيوتصر خود را در
 حصد مطلوبصی مديريصت کنيصد. ايصن ابزار مخصصوصاً براي کاميوترهاي همراه کصه ممکصن اسصت بهدليصل عدم
 وجود منبصع ثابصت انرژي از باطريهاي همراه خود اسصتفاده کننصد، بسصيار مفيصد خواهصد بود. ايصن ابزار

ستفاده از قابليتهاي  ين امکان ا هم میکند. اينSuspend to RAM و Hibernateهمچن يز فرا   را ن
Powerابزار را میتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون   Management در زيصر منوي Preferences 

 اين ابزار را نمايش میدهد. ۴۸-۳ اجرا کنيد. شکل Systemموجود در منوي 

ابزار مديريت توان و مصرف انرژي   ۴۸-۳شکل 

on معمولی داراي دو لبصه  PCايصن ابزار بر روي سصيستمهاي   AC  Power و Generalو در  
  میباشد که هرGeneral و on AC Power، on Battery Powerسيستمهاي همراه داراي سه لبه  
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 يک از اين لبهها، نحوه رفتار سيستم را در شرايط مختلف استفاده از انرژي تعيين میکند. ابزار مديريت
 توان و مصصرف انرژي بصه صصورت خودکار بصه همراه ميزکار گنوم اجرا شده و آيکون آن در پنصل بالي
 ميزکار نمايش داده میشود که با کليک بر روي آن میتوانيد عمليات مرتبط با سيستم مديريت توان را

 منو و آيکون مربوط به اين ابزار را نمايش میدهد.۴۹-۳انجام دهيد. شکل 
استفاده از منبع انرژي ثابت

  سياستهاي مصرف انرژي سيستم را در هنگام استفاده از منابع ثابت انرژي مانندon AC Powerلبه  
 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۶۷-۳برق شهري، تعيين میکند. جدول 

 گزينههاي لبه انرژي ثابت ۶۷-۳جدول 
شرحالمان ديالوگ

Put computer to 

sleep when it is 

inactive for

  براي سککيستم را درSleepايککن گزينککه مدت زمان لزم براي فعال شدن حالت 
 صورت غير فعال بودن تعيين ميکند. به صورت پيشگزيده، اين گزينه بر روي

Never.تنظيم شده است 

When laptop lid is 

closed

 اين گزينه بر روي کامپيوترهاي همراه نمايش داده ميشود و نمايانگر عکس
 العمل سيستم در مقابل بسته شدن نمايشگر کامپيوتر است. سه گزينه

Suspend ،Blank Screen و Hibernate .قابل انتخاب هستند 

Put display to sleep 

when computer is 

inactive for

 اين گزينه مدت زمان لزم براي خاموش کردن مانيتور سيستم در صورت غير
 4۰فعال بودن را تعيين ميکند. به صورت پيشگزيده، مدت زمان آن بر روي 

 4۰دقيقه تنظيم شده است. بنابراين در حالت استفاده از برق ثابت، پس از 
دقيقه غير فعال بودن سيستم، مانيتور آن خاموش خواهد شد.

استفاده از باطري
onلبصه    Battery  Powerسصياستهاي مصصصصرف انصصصرژي سصصيستم را در هنگام اسصتفاده از باطري  

صصها بر روي کامپيوترهاي همصراه نمايش داده میشود. به تن ين ل که ا ند. توجه داشته باشيد  ين میک  تعي
۶-۳جدول   گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۲

آيکون و منوي ابزار مديريت توان و مصرف انرژي   ۴۹-۳شکل 
۶-۳جدول   گزينههاي لبه استفاده از باطري ۲
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شرحالمان ديالوگ

Put display to sleep 

when computer is 

inactive for

 ايکن گزينکه مدت زمان لزم براي خاموش کردن مانيتور سکيستم در صکورت غيکر
 5فعال بودن را تعييکن ميکنکد. بکه صکورت پيشگزيده، مدت زمان آن بر روي 

  دقيقکه5دقيقکه تنظيکم شده اسکت. بنابرايکن در حالت اسکتفاده از باطري، پکس از 
غير فعال بودن سيستم، مانيتور آن خاموش خواهد شد.

When laptop lid is 

closed

 اين گزينه نمايانگر عکس العمل سيستم در مقابل بسته شدن نمايشگر کامپيوتر
   وBlank screen، Suspend ، Hibernate ،Shutdownاسکت. پنکج گزينکه 

Do nothing.قابل انتخاب هستند 

When battery 

power critical

 ايکن گزينکه رفتار سکيستم را در هنگام کاهکش بحرانکي ظرفيکت باطريهکا تعييکن
  قابلHibernate و Do nothing، Shutdown، Suspendميکند. چهار گزينه 

انتخاب هستند. 

Put computer to 

sleep when it is 

inactive for

  براي سککيستم را درSleepايککن گزينککه مدت زمان لزم براي فعال شدن حالت 
 صورت غير فعال بودن تعيين ميکند. به صورت پيشگزيده، اين گزينه بر روي

 دقيقه تنظيم شده است.۲۰

Reduce backlight 

brightness
فعال بودن اين گزينه اجازه کم کردن نور پس زمينه مانيتور را صادر ميکند.

گزينههاي عمومي
۶-۳ حاوي تنظيمات عمومصی. جدول Generalلبصه    گزينههاي موجود در ايصن لبصه را تشريصح کرده۳

است.
۶-۳جدول  گزينههاي لبه عمومي  ۳

شرحالمان ديالوگ

When the power 

button is pressed

  رفتار سککيستم شمککا هنگامککي کککه شسککتي روشککن کردن روي کيککس فشرده
Askميشود را بيان ميکنکد.ايکن عنوان از يککي از چهار گزينکه   meاز مکن)   

  قابل انتخاب است.Suspend  و Shutdown ،Hibernateبپرس) ، 

When the suspend 

button is pressed

   فشرده ميشود را بيانsuspend رفتار سککيستم شمککا هنگامککي کککه شسککتي 
Doميکنکد.ايکن عنوان از يککي از سکه گزينکه   nothing، (هيکچ کاري نککن)   

Hibernate و  Suspend.قابل انتخاب است  

Notification Area

 ايکن گزينکه مشخکص ميکنکد ککه آيکون ابزار مديريکت توان در چکه شرايطکي بر
 روي پنکل ميزکار گنوم نمايکش داده شود. نحوه نمايکش آيکون را ميتوانيکد بکه

سليقه خود از بين يکي از گزينههاي موجود انتخاب کنيد.

Use sound to notify 
in event of an error

 در صکورتي ککه ايکن گزينکه فعال باشکد بکا وقوع هکر خطکا،بوق يکا آهنکگ خطاي
سيستم پخش ميشود.
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استفاده از ابزارهاي مديريتي سيستم
 در اين بخش به بررسی ابزارهاي مديريتی ميزکار گنوم میپردازيم. توجه داشته باشيد که براي استفاده
 از اين ابزارها، بايد داراي دسترسی مدير سيستم باشيد. در هنگام اجراي هرکدام از آنها، سيستم از شما

کلمه عبور کاربر ريشه را درخواست خواهد کرد.

ابزار مديريت فرآيند بوت
Bootابزار مديريصت فرآينصد بوت يصا   up  managerامصصصکان تنظيصم اجرا شدن يصا اجرا نشدن  

 سصرويسهاي مختلف نصصب شده بر روي سصيستم را طصی فرآينصد بوت فراهصم میسصازد. ايصن ابزار را
  موجود در منويAdministration در زيصر منوي Servicesمیتوانيصد بصا کليصک بر روي آيکون 

System اين ابزار را نمايش میدهد. ۵۰-۳ اجرا کنيد. شکل .
 براي فعال يصا غيصر فعال کردن سصرويسهاي مختلف کافصی اسصت تيصک کنار هصر سصرويس را فعال يصا غيصر

 تغييرات انجام شده را اعمال نماييد.Closeفعال کرده و در نهايت با کليک بر روي 

ابزار مديريت فرآيند بوت  ۵۰-۳شکل 

 در صورتي که اطلعات کافي در مورد سرويسهاي مختلف نداريد، توصيه ميکنيم تا
 از دستکاري سرويسها توسط اين ابزار خودداري کنيد، در غير اينصورت ممکن است

سرويسهايي حياتي از سيستم اجرا نشوند.

ابزار مديريت ديسکها
يد اطلعاتی در مورد ديسکهاي سخت و ديسکرانهاي  با استفاده از ابزار مديريت ديسکها میتوان
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 نصصب شده بر روي سصيستم کسصب کرده و در صصورت نياز پارتيشنهاي موجود بر روي آنهصا را فرمصت
 اين ابزار را نمايش میدهد.۵۱-۳کرده و يا نقطه اتصال آنها را بر روي فايل سيستم تغيير دهيد. شکل 

ابزار مديريت ديسکها  ۵۱-۳شکل 

Lockdown Editor ابزار

  ابزاري براي تنظيم سطوح دسترسی مختلف بر روي ميصصصزکار گنوم است.Lockdown Editorابزار 
 از طريق آن میتوانيد بخشهاي مختلف ميزکار را براي کاربران عادي سيستم غير فعال کنيد. برخی از

  ايصن ابزار را۵۲-۳گزينههاي ايصن ابزار براي کامپيوترهاي محيطهاي عمومصی بسصيار مفيصد اسصت. شکصل 
نمايش میدهد.

  آن مخصصوص تنظيمات عمومصی در سصطحGeneral ايصن ابزار داراي چهارقسصت مختلف اسصت. لبصه 
  گزينههاي موجود در ايصن قسصمت را تشريصح کرده اسصت. توجصه داشتصه۶۴-۳ميزکار میباشصد. جدول 

باشيد براي اعمال تنظيمات برخی از بخشها، نياز به خروج و ورود مجدد به سيستم خواهيد داشت.
گزينههاي لبه عمومي  ۶۴-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Disable Command 

Line

 فعال کردن اين گزينه باعث ميشود تا کاربر نتواند به ابزارهاي ترمينال و منوي
Run Application .براي اجراي دستورات دسترسي داشته باشد 

Disable Printing
 فعال کردن ايکن گزينکه باعکث ميشود تکا کاربر نتوانکد بکا قابليکت چاپ برنامههاي

کاربردي مختلف دسترسي داشته باشد.

Disable Print Setupفعال کردن ايکن گزينکه باعکث ميشود تکا کاربر نتوانکد بکه بخکش تنظيمات چاپگکر 
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شرحالمان ديالوگ

برنامههاي کاربردي دسترسي داشته باشد.

Disable save to disk
ند اطلعات يا فايلي را بر روي  فعال کردن اين گزينه باعث ميشود تا کاربر نتوا

ديسک سخت ذخيره کند.

Lockdown ابزار Panelقسصمت   Editorمخصصوص تنظيمات دسصترسی مربوط بصه پنلهاي ميزکار  
 گزينههاي موجود در اين قسمت را تشريح کرده است. ۶۵-۳گنوم است. جدول 

  ايصن ابزار مخصصوص تنظيمات دسصترسی اسصت کصه میتوانيصد برEpiphany Web Browserقسصمت 
  گزينههاي۶۶-۳ کصه مرورگصر ميزکار گنوم اسصت، اعمال کنيصد. جدول Epiphanyروي مرورگصصصر وب 

موجود در اين لبه را تشريح کرده است.
گزينههاي لبه پنل  ۶۵-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ

Lockdown the 
panels

 فعال کردن اين گزينه باعث ميشود تا کاربر نتواند به ابزارهاي ترمينال و منوي
Run Application .براي اجراي دستورات دسترسي داشته باشد 

Disable force quit

  را براي کاربران غيرفعالForce Quitبا استفاده از اين گزينه ميتوانيد قابليت 
 نماييکد. بنابرايکن کاربران نخواهنکد توانسکت هيکچ برنامکه کاربردي را توسکط ايکن

قابليت ببندند.
Disable lock screen.بکا فعال کردن ايکن گزينکه، کاربران نخواهنکد توانسکت ميزکار خود را قفکل کننکد 

 نيز نمايش داده نخواهد شد.Lock Screenمنوي 
Disable logout بکا فعال کردن ايکن گزينکه، پنکل بکه کاربر اجازه خارج شدن از سکيستم را نخواهکد 

 نيز براي کاربر نمايش داده نميشود.Logoutداد. منوي 
Disabled Appletsاين بخش شامل ليستي از اپلتهاي موجود بر روي سيستم است که ميتوانيد 

آنها را يک به يک قفل کنيد.
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Lockdown Editor ابزار  ۵۲-۳شکل 

  اين ابزار تنظيماتی را در رابطه با ماحفظ صفحه نمايش ميزکار گنوم درGNOME Screensaverلبه 
 گزينههاي موجود در اين لبه را تشريح کرده است.۶۷-۳اختيار قرار میدهد. جدول 

Login Window ابزار

  اسصت. ايصن ابزار داراي شصش لبصهGDMايصن ابزار مخصصوص انجام تنظيمات پنجره ورود بصه سصيستم يصا 
 ۶۸-۳مختلف اسصت کصه تنظيمات بخشهاي مختلف مربوط بصه ايصن پنجره را نمايصش میدهصد. جدول 

با کليصک بر يد  ين ابزار را میتوان به صصورت اجمالی تشريصح کرده اسصت. ا ين پنجره را   لبههاي مختلف ا
 اجرا کنيد.System موجود در منوي Administration در زير منوي Login Windowروي آيکون 

Epiphany Browser گزينههاي لبه  ۶۶-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ
Disable quit با فعال کردن اين گزينه، کاربر قادر نخواهد بود تا مرورگرEpiphany.را ببندد 
Disable arbitrary 
URL

 URLبککا فعال کردن ايککن گزينککه، کاربر نخواهککد توانسکت تککا چيزي را در بيککن 

موجود در مرورگر تايپ کند.
Disable Bookmark 
editing

 با فعال کردن اين گزينه، کاربر قادر به ويرايش چوبالفهاي ثبت شده بر روي
مرورگر نخواهد بود.

Disable history فعال کردن ايکن گزينکه قابليتهاي تاريخچکه مرورگکرEpiphanyرا غيکر فعال  
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شرحالمان ديالوگ

  و همچنيکن ليسکتBack و Forwardميکنکد. ايکن گزينکه همچنيکن دگمههاي 
بيشترين سايتهاي بازديد شده را نيز غير فعال ميکند.

Disable javascript 
chrome فعال کردن ايکن گزينکه باعککث غيکر فعال شدن قابليتهايjavascriptبر روي  

پنجره مرورگر ميشود.
Disable toolbar 
editingفعال کردن ايککن گزينککه باعککث ميشود تککا کاربر قادر بککه ويرايککش نوارهاي ابزار 

نباشد.
Force fullscreen 
modeفعال کردن اين گزينه باعث ميشود تا کاربر قادر به خروج از حالت تمام صفحه 

مرورگر نباشد.
Hide menubar.فعال کردن اين گزينه باعث ميشود تا منوي مرورگر مخفي شود
Safe protocols بکککا فعال کردن گزينکککهdisable  unsafe  protocolsامکان اضافکککه کردن  

پروتکلهايي را که مايل به غير فعال کردن آنها هستيد، به شما داده ميشود.

GNOME Screensaver گزينههاي لبه  ۶۷-۳جدول 

شرحالمان ديالوگ
Lock on activationبکا فعال کردن ايکن گزينکه، هنگام فعال شدن محافکظ صکفحه نمايکش، صکفحه 

 سکيستم قفکل ميشود و براي دسکترسي مجدد بکه ميزکار، بايکد کلمکه عبور تايکپ
شود.

Allow log outبا فعال کردن اين گزينه، در هنگام نمايش پنجره مربوط به خروج از حالت قفل 
محافظ صفحه نمايش، دگمهاي نيز براي خروج از سيستم اضافه ميشود.

Allow user 
switching

 با فعال کردن اين گزينه، در هنگام نمايش پنجره مربوط به خروج از حالت قفل
 محافکظ صکفحه نمايکش، گزينهاي براي سکوئيچ بکه کاربران ديگکر سکيستم اضافکه

ميشود.

Login Window لبههاي ابزار  ۶۸-۳جدول 

شرحلبه
General.اين لبه حاوي تنظيمات عمومي مربوط به ورود به سيستم است
Localاين لبه حاوي تنظيمات مربوط به ورود محلي به سيستم است. اين تنظيمات 

 شامل جلوه پنجره ورود به سيستم، تصوير و رنگ پسزمينه، لوگو، تنظيمات
منو و پيغام خوشآمد به سيستم است.

Remote.در اين لبه ميتوانيد ورورد از راهدور به سيستم را فعال يا غير فعال کنيد
Accessibilityدر اين لبه ميتوانيد تنظيمات سهولت دسترسي را براي تسهيل ورود به 

سيستم توسط افراد داراي مشکلت حرکتي، انجام دهيد.
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شرحلبه
Securityدر اين لبه ميتوانيد تنظيمات امنيتي سيستم را انجام دهيد. تنظيماتي 

مانند ورود خودکار، ورود زمانبندي شده به سيستم، ورود مدير سيستم و...
Userبا استفاده از اين لبه ميتوانيد کاربران مجاز براي ورود به سيستم را تعيين 

کنيد.



فصل چهارم
 آشنايي با برنامههای کاربردی
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 در اين فصل با مهمترين برنامههای کاربردی که بعضاً به همراه پارسيکس گنو/لينوکس ارائه میشوند،
 آشنيا خواهييد شيد. برنامههای کاربردی گرافيکيی موجود در پارسييکس گنيو/لينوکيس از طرييق منوی

Applicationsو در دسيته بندیهای مربوط بيه خود قابيل دسيترسی هسيتند. اکنون هرييک از ايين  
دستهبندیها و برنامههای کاربردی موجود در آنها را به صورت مجزا بررسی خواهيم کرد.

ابزارهای جانبي
  جای گرفتهاند.Accessoriesابزارهای جانبی تعدادی برنامه کاربردی عمومی هستند که در زير منوی 

برنامههای کاربردی اين دستهبندی به شرح ذيل هستند.

اشتراک فایل با بلوتوث
 اين تکنولوژی در بيشتر وسايل الکترونيکی و قابل حمل نظير رايانه و تلفنهای همراه يافت میشود .
 فقيط کافيی اسيت ايين ابزار را اجرا کرده ، بلوتوث دسيتگاه خود را روشين و برای يافتين ييک دسيتگاه بيا

  (نام کامپيوتير کيه در زمان نصيب از شميا پرسييدهparsixايين فناوری جسيتجو کنييد. دسيتگاهی بيا نام 
 شد )پيدا خواهد شد که همين سيستم کامپيوتر خودتان است.حال میتوانيد به تبادل فايل بپردازيد.اين

برنامه پس از اجرا به پنل باليی شما انتقال میيابد.

ماشينحساب
  از ابزارهايی است که معمولً به صورت روزانه استفاده میشود. برنامهCalculatorماشين حساب يا 

 ماييش داده شده اسيت، دارای چهار حالت پاييه، پيشرفتيه، مالی و ن۱-۴ل ماشيين حسياب کيه در شکي
با ماشيين حسياب ند نيازهای محاسيباتی مختلف شميا را پوشش دهد. کار کردن  که میتوا  علمی است 

نياز به توضيح اضافهتری ندارد!

ماشين حساب  ۱-۴شکل 
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ابزار نقشه کاراکتر
 در صورتی که نياز داشته باشيد تا کاراکترهای ويژهای را در حافظه کپی کرده و در برنامههای کاربردی

  برای شما مفيد خواهد بود. اين برنامه قادر است تاCharacter Mapديگر از آن استفاده کنيد، برنامه 
 کاراکترهای مختلف موجود در قلمهای نصب شده بر روی سيستم را نمايش داده و امکان کپی آنها به

 اين ابزار را نمايش میدهد.۲-۴حافظه را فراهم میکند. شکل 

Character Map ابزار  ۲-۴شکل 

CHM Viewer ابزار

CHMابزار   Viewer ابزاری برای نمايييش فايلهای بييا فرمييت CHMاسييت. برخييی از کتابهای  
 الکترونيکيی بيا ايين فرميت ارائه میشونيد. ايين ابزار دارای امکان جسيتجو و جستجوی پيشرفتيه بر روی

 است.CHMفايلهای 
OnLine ابزار واژهنامه

  میتوانييد ترجميه لغات انگليسيی خود را از مراجيع مختلفDictionaryبيا اسيتفاده از واژهناميه آنليين 
  واژه مورد نظر شماDictionaryبدست آوريد. برای استفاده از اين ابزار بايد به اينترنت متصل باشيد. 

 را جستجو کرده و نتيييجه جستجو در مراجع مختلف را در پنجره خروجی خود نمايش میدهد. شکل
 اين ابزار را نمايش میدهد.۴-۳
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. این ابزار را نشان میدهد  ۳-۴ شکل

GVIM ویرایشگر متن

  است که در فصل آينده با آن آشنا خواهيد شد.Vimاين ابزار رابط گرافيکی ويرايشگر متنی قدرتمند 
  قابل استفاده هستند را در اين ويرايشگر نيز میتوانيد به کار بگيريد. درVIMتمامی دستوراتی که در 

 صورتی که برنامهنويس باشيد، احتمالً اييين ويرايشگر يکی از ابزارهای محبوب شما خواهد بود، زيرا
 دارای امکانات خاصی جهت امور برنامه نويسی است. مانند جمع کردن خطوط، رنگی کردن متن کدها

و... .
برای نصب اين ابزار در پارسيکس گنو/لينوکس دستور زير را در ترمينال کاربر ريشه وارد کنيد :

#apt-get install vim-gtk

Multisync ابزار

Pocketايين ابزار برای پشتيبان گيری و تبادل اطلعات از دسيتگاه ويندوز موباييل ييا همان   PCبيه   
رايانه و بر عکس میپردازد.

Root Terminal ابزار

 برای اينکه به ترمينال کاربر ريشه دسترسی داشته باشيد از اين ابزار استفاده نماييد.

Take Screenshot ابزار

 همانطور که از اسم آن پيداست، اين ابزار برای گرفتن عکس از صفحه نمايش به کار میرود. اين ابزار
  ذخيره نمايد. درPNGاز کل صفحه نمايش عکس گرفته و میتواند آنرا در مسير دلخواه شما با فرمت 

 حال حاضر اين ابزار به طور مستقيم نمیتواند تنها از يک پنجره عکس بگيرد، بلکه با ترکيب کليدهای
Alt+PrintScreen اين۴-۴ میتوانيد با استفاده از آن از پنجرههای دلخواه عکس تهيه نماييد. شکل  
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ابزار را نمايش میدهد.

Take Screenshot ابزار  ۴-۴شکل 

Terminal ابزار

GNOMEابزار ترمينال يييا   Terminalدر حقيقييت يييک شييبيه سيياز ترمينال اسييت کييه برای اجرای  
 دسيتييورات بر روی پوسيته فرمان باييد از آن اسيتفاده کنييد. از ويژگیهای آن میتوان بيه پشتيبانيی از

 های مختلف برای داشتين چنديين ترمينال مجازی، امکانTab، امکان اسيتفاده از Bashخروجيی رنگيی 
 کپيی و چسيباندن آسيان متين در محييط ترمينال، بزرگنماييی و کوچکنماييی متون، اسيتفاده از جلوههای
 رنگی مختلف و... اشاره کرد. در فصل آينده مقداری بيشتر در مورد مفهوم ترمينالها برای شما توضيح

  قابليت تعريف پروفايلهای مختلف وGNOME Terminalداده خواهد شد. يکی از امکانات جالب 
 اسيتفاده از آنهاسيت. هير پروفاييل میتوانيد حاوی ويژگیهای مسيتقلی ماننيد نوع قلم، رنيگ پيس زمينيه،

جلوه و... باشد.
Text Editor ابزار

  میباشد. اين ويرايشگرGedit ويرايشگر متنی پيشگزيده ميزکار گنوم موسوم به Text Editorابزار 
 متنيی در عيين سياده بودن دارای ويژگیهای فنيی بسييار گسيتردهای اسيت کيه آنرا برای اسيتفاده بسييار
 مناسييب میباشييد. از مهمترييين ويژگیهای آن میتوان بييه توانايييی در خواندن فايلهای متنييی بييا

Encoding های مختلف و ذخيره متون بييهEncodingهای مختلف، توانايييی در رنگييی کردن متيين و 
 پشتيبانی از تعداد زيادی زبان برنامهنويسی برای رنگی کردن کدهای مربوطه، پلگينهای مختلف برای
 افزودن امکانات جانبيی ماننيد فاصيلهدهی خطوط، مرتيب کردن خطوط و غلط ياب املييی  اشاره کرد.

 نشان میدهد.HTML اين ويرايشگر را در حال نمايش کدهای ۵-۴شکل 
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Text Editor ابزار  ۵-۴شکل 

xFarDic واژهنامه چند زبانه

  واژهنامهای اسيت کيه دارای بانکهای اطلعاتيی انگليسيی بيه انگليسيی وxFarDicواژهناميه چنيد زبانيه 
بد و دارای امکانات که توسعه میيا مه حدود چهار سال است  ين واژهنا به فارسی میباشد. ا  انگليسی 
 بسييار زيادی ماننيد سييستم مرورگير واژههيا، ترجميه هوشمنيد از حافظيه کلييپ بورد، تاريخچيه واژههای
 ترجميه شده، ترجميه همزمان از چنيد بانيک اطلعاتيی، غلط ياب املييی، ترجميه برعکيس از بانکهای
 اطلعاتی، توانايی در جستجوی واژههای مشابه، کپی نتيجه جستجو در حافظه، توانايی سفارشی سازی
ين سيستم يادگيری يی و انگليسی و همچن به دو لهجه امريکا غت  ها توسط کاربر،قابليت تلفظ ل  گزينه

به جعبه  به يکی از کاملترين برنامههای واژهنامهLeitnerزبان انگليسی موسوم     است که آنرا تبديل 
 اين واژهنامه را نمايش میدهد.۶-۴در گنو/لينوکس میسازد. شکل 

xFarDic واژهنامه چندزبانه  ۶-۴شکل 
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بازیها
 بازیهای کامپيوتری امروزه تبدييل بيه يکيی از جذابيتهای عمده کامپيوترهای شخصيی شدهانيد کيه
 میتوانيد از آنها برای رفع خستگی و سرگرمی استفاده کنيد. تعداد بسيار زيادی بازی برای سيستمعامل
گنييو/لينييوکس طييراحی شده است که البته تعدادی از آنها آزاد و رايگان نيستند. به همراه پارسيکس
 گنيو/لينوکيس تعدادی بازی سيرگرمکننده و کلسييک ارائه شده کيه میتوانييد از آنهيا لذت ببرييد. در

 Synapticصيورتی کيه نياز دارييد بازیهای بيشتری بر روی سييستمتان نصيب کنييد، میتوانييد از ابزار 

ها در منوی  يد. بازی ها استفاده نماي  Applications در زيرمنوی Gamesبرای جستجو و پيدا کردن آن

قرار دارند.

AisleRiot Solitare بازی

با کارت علقهمند هستيد، بازی  هاAisleRiot Solitareدر صورتی که بازیهای کلسيک    حاوی ده
 بازی جذاب و مختلف بيا کارت میباشيد کيه میتوانييد زمان زيادی را صيرف يادگيری آنهيا کنييد! در

با فشردن کليدهای  ها هستيد،    راهنمایShift+F1صورتی که مايل به يادگيری نحوه هر يک از بازی
  کيه بر روی نوارSelect Gameبازی انتخاب شده نماييش داده خواهيد شيد. بيا کلييک بر روی دگميه 

يد. شکل يد بازی مورد نظر خود را از ليست بازیهای موجود انتخاب کن مه قرار دارد، میتوان  ابزار برنا
 اين ابزار را نشان میدهد. ۴-۷

AisleRiot بازی  ۷-۴شکل 

Chessبازی 

کمتر کسی پيدا میشود که شطرنج را بازی نکرده و يا به آن علقهای نداشته باشد.
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Chess بازی     ۸-۴شکل 

Five or More بازی

  نيز بازی فکری ديگری است که در آن بايد تعداد پنج يا بيشتر مهره همرنگ راFive or Moreبازی 
 در کنار هم قرار دهيد تا از روی صفحه نمايش پاک شوند. با حرکتهای شما دائما مهرههای جديدی
 بر روی صيفحه ظاهير میشود کيه باييد بيا حرکتهای صيحيح خود و حذف مهرههای بيا چيدن آنهيا در

-۴کنار هم، مانع از پر شدن صفحه شويد. در صورتی که صفحه پر شود، بازی تمام شده است. شکل 
 اين بازی را نمايش میدهد.۹

Five or More بازی  ۹-۴شکل 

Four in a Row بازی

 همانطور که از نام اين بازی پيداست، بايد تلش کنيد تا چهار عدد از مهرههای خود را در يک رديف
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 افقيی، عمودی ييا مورب بچينييد. نخسيتين کسيی کيه موفيق بيه انجام ايين کار شود، برنده بازی محسيوب
  اين بازی۱0-۴میشود. ضمناً بايد توجه کنيد که فقط تا اتمام فضای صفحه بازی فرصت داريد. شکل 

را نمايش میدهد.

Four in a Rowبازی   ۱0-۴شکل 

Freecell Solitaire بازی

 اين بازی يکی از آشناترين بازیهای کارتی موجود بر روی پارسيکس گنو/لينوکس است که مشابه آنرا
۱-۴بر روی سيستمعاملهای ديگر ديده و احتمالً بازی کردهايد. شکل   اين بازی را نمايش میدهد.۱

۱-۴شکل  Freecell Solitaire بازی  ۱
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Frozen Bubbleبازی 

 اين بازی يکی از بازیهای جذاب دنيای گنو/لينوکس است که به احتمال قوی شما نيز از آن خوشتان
 خواهد آمد. در اين بازی که میتواند به صورت تک يا دو نفره انجام شود، شما به عنوان يک پنگوئن
ها را فرو بريزيد. در به توپهای همرنگ موجود بر روی صفحه، آن با شليک توپهايی  يد   کوچک، با
 حالی که صفحه بازی هر دقيقه کوچکتر میشود. پيش از رسيدن توپهای باقيمانده به بالی سرتان در
 اثير کوچيک شدن صيفحه بازی، باييد تماميی آنهيا را ريختيه باشييد در غيير اينصيورت بازنده هسيتيد. ايين
يز وجود دارد. به صورت تمام صفحه ن  بازی دارای يک موسيقی جذاب هم هست و امکان اجرای آن 

۱-۴شکل   اين بازی را نشان میدهد.۲

Frozen Bubble بازی  ۱۲-۴شکل 

Gnometris بازی

  اسيت کيه در آن باييد بيا چيدن مناسيبTetrisايين بازی شيبيه سيازی شده بازی جذاب و معروف 
 مهرههاييی کيه از بالی صيفحه بيه پايييد حرکيت میکننيد، رديفهای روی صيفحه را کاميل کنييد تيا
 رديفهای کاميل شده ار روی صيفحه حذف شونيد. در صيورتی کيه ايين کار را بيه طور صيحيح انجام
 ندهيد، با پر شدن صفحه بازنده خواهيد بود. در هر مرحله نيز سرعت حرکت مهرهها بيشتر میشود و

۱-۴بايد حرکتهای سريعتری داشته باشيد. شکل   اين بازی را نشان میدهد.۳
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Gnometris بازی  ۱۳-۴شکل 

Klotski بازی

 اين بازی يک بازی فکری نه چندان پيچيده است که شما بايد با کمترين تعداد حرکت، صفحه بزرگ
 دارای چهار سوراخ را به محل اصلی آن که در گوشه پايين سمت راست صفحه قرار دارد، بکشيد. در

۱-۴هير مرحله نحوه حرکتهيا پيچيدهتير میشود و شميا باييد بيشتير درباره آن فکير کنييد! شکيل   ن ايي۴
بازی را نشان میدهد.

۱-۴شکل  Klotski بازی  ۴
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Mahjongg بازی

با کليک بر با نشان کردن هر دو مهره همشکل   اين بازی يک بازی فکری قديمی چينی است که بايد 
 روی آنها، باعث حذفشان از روی صفحه شده و در نهايت بازی را تا حذف تمامی مهرهها ادامه دهيد.
 ممکين اسيت ايين بازی را قبل ديده باشييد. يکيی از جذابتريين بازیهای فکری موجود در پارسييکس

۱-۴ی است. شکل گنو/لينوکس اين باز  اين بازی را نمايش میدهد.۵

۱-۴شکل  Mahjongg بازی  ۵

Mines بازی

با کليک بر روی يکی از فضاهای خالی، اعدادی بر روی صفحه  با بازی مين روب حتماً آشنا هستيد. 
 نماييش نشان داده میشونيد کيه نمايانگير تعداد مينهای موجود در کنار هير ييک از بلکهيا اسيت. بيا
با حرکت اشتباه منفجر خواهيد شد! يد و  ين اعداد بايد محل صحيح مين را علمتگذاری کن  تفسير ا

۱-۴شکل  بازی را نشان میدهد. اين ۶
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۱-۴شکل  Mines بازی  ۶

Nibbles بازی

تر با تغذيه از غذاهای روی صفحه طويل ين بازی يک بازی معروف کرمی است که در آن کرم شما   ا
 میشود و کنترل آن هر لحظه دشوارتر. اين بازی را میتوانيد تا لحظهای که کرمتان با ديوارها برخورد

 اين بازی را نشان میدهد.۱۷-۴نکرده، ادامه دهيد. شکل 

۱-۴شکل  Nibbles بازی  ۷
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Robots بازی

 در اين بازی بايد آدمکتان را از دست روباتهای مهاجم نجات دهيد! بايد آنچنان سريع حرکت کنيد
 که بتوانيد رباتهای تعقيب کننده را گيج کرده و باعث به هم خوردن و منفجر شدنشان شويد. در هر
ها شما را نکشند و تا ربات يد  ها و فضای حرکت شما کمتر میشود. بايد دقت کن  مرحله تعداد ربات
هر وقت گير کرديد، میتوانيد از تله پورت برای جابجا شدن به يک فضای خالی جديد استفاده کنيد.

Same GNOME بازی

 در اين بازی شما بايد سعی کنيد تا با انتخاب يک رنگ از مهرهها به عنوان رنگ هدف، مهرههای ديگر
ها را باهم حذف يد. توجه داشته باشيد هر چه تعداد مهرهای که آن به صورت دسته دسته حذف کن  را 
 میکنيد بيشتر باشد، امتياز دريافتی شما بيشتر خواهد شد. حداکثر سعی خود را بکار بگيريد تا بتوانيد
 تعداد مهرههای کنارهيم رنيگ هدف را بيشتير و بيشتير کنييد، بيا افزاييش تعداد مهرههيا، امتياز بيه صيورت
 تصياعدی بال میرود. برای اينکيه برنده شوييد، در نهاييت هييچ مهرهای نباييد بر روی صيفحه بازی باقيی

ی را نشان میدهد. اين باز۱8-۴مانده باشد. شکل 

Same GNOME بازی  ۱۸-۴شکل 

SuperTux بازی

 اين بازی يکی ديگر از بازیهای جذاب دنيای گنو/لينوکس است و در حقيقت شبيه سازی شده بازی
Super Marioاسيت کيه در دسيتگاههای بازی قديميی شاييد آنرا بازی کرده باشييد. در ايين بازی کيه  

 شاميل تعداد زيادی مرحله مختلف همراه بيا موانيع مختلف اسيت، پنگوئن خود را بيه پييش ببرييد تيا در
ی را نمايش میدهد. اين باز۱۹-۴شکل پايان دوست خود را نجات دهد. 
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Supertux بازی  ۱۹-۴شکل 

 در راه نيز میتوانيد با برداشتن سکهها امتياز خود را افزايش دهيد، با خوردن تخم پرنده هيکل خود را
 بزرگ کنييد و بيا خورد گيل آتيش بيه سيوی دشمنانتان آتيش پرتاب کنييد کيه عبور از مراحيل دشوار را
 آسانتر میکند. توجه داشته باشيد که تخم پرنده و گل آتش داخل سنگهای روی سفحه نمايش پنهان
با با زدن ضربه سر به اين سنگها نمايش داده میشوند. بنابراين شما بايد آنها را پيدا کنيد.   هستند و 

  پنگوئن شما سريعترCtrl میتوانيد از روی موانع بپريد و با نگه داشتن کليد Spaceاستفاده از دگمه 
راه میرود.

Tetravexبازی 

 اين بازی يکی ديگر از بازیهای فکری ارائه شده به همراه پارسيکس گنو/لينوکس است. در اين بازی
 شميا باييد بيا تفسيير صيحيح اعدادی کيه بر روی مهرههيا در اختيار شميا قرار داده شده اسيت، آنهيا را در

فضای سمت چپ صفحه در کنار هم بچينيد. 

۲-۴شکل  Tetravex بازی  0
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  میتواننيد در کنار۹تنهيا لبههای بيا اعداد مشابيه میتواننيد در کنار هيم جذب شونيد. مثلً دو لبيه بيا عدد 
  نمیتوانند. بازی وقتی به پايان میرسد که شما بتوانيد مهرهها۹ و ۶هم قرار گيرند ولی دو لبه با اعداد 

يد. توجه داشته باشيد که زمان انجام مل کن با موفقيت در کنار هم چيده و صفحه سمت چپ را کا  را 
۲-۴اين کار هم فاکتور مهمی است. شکل  اين بازی را نمايش میدهد. 0

ابزارهای گرافيکي
 ابزارهای گرافيکيی تعدادی نرمافزار هسيتند کيه کاربرد آنهيا در ايجاد و ويراييش فايلهای گرافيکيی و

  و کار بييا اسييکنرها و دوربينهای ديجيتالیPostScript و PDFتصيياوير، نمايييش تصيياوير خواندن 
 جای گرفتهاند.Graphicsمیباشند. اين ابزارها در زيرمنوی 

ابزار مشاهده وبکم
  میتوانيدCheeseدر صورتيکه يک دستگاه دوربين متصل به رايانه خود داشته باشيد ، به کمک برنامه 

تصاوير ارسالی از آن را مشاهده کنيد.

Evince Document Viewer ابزار

Evince يک برنامه برای نمايش فايلهای PDF، PostScript، DVI و Djvuمیباشد. اين ابزار قادر  
  نيز هست. اين ابزار برای کار کردنPDFهای موجود در مستندات Indexها و Bookmarkبه نمايش 

 بسيار مناسب میباشد و دارای سرعت نمايش مطلوبی است.PDFبا فايلهای حجيم 
GIMP Image Editor ابزار

 کاربران برناميه مشهور ويراييش تصيوير و فايلهای گرافيکيی فتوشاپ احتمالً از ديدن ابزار قدرتمنيد
ند بسياری از عمليات قابل انجام با فتوشاپ را انجام دهد، خرسند خواهندGIMPگرافيکی    که میتوا

  را نيزPSDشد. مخصوصاً اينکه ببينند اين ابزار به خوبی با زبان فارسی هم سازگار است و فايلهای 
  قضاوت کنييد، باييد ييکGIMPپشتيبانيی میکنيد. برای اينکيه بتوانييد در مورد امکانات و توانايیهای 

 گرافيست حرفهای باشيد. در عيين حيال داشتن امکانات زياد، شيوه طراحی اين ويرايشگر گرافيکی به
 گونهای است که هر کاربر تازهکاری که سابقه کار کردن با هيچ ابزار گرافيکی ديگری را نداشته است،
 بتوانيد بيا آن بيه راحتيی شروع بيه کار کرده و بيا آن بيه سيرعت اخيت بگيرد. سيرعت انجام عمليات و

يز در  ها ن به کار بر روی تصاوير وGIMPپردازش ند  که علقهم   عالی است. قول میدهم در صورتی 
فايلهای گرافيکی باشيد، از آن لذت خواهيد برد. 

  تقريباً شبيه برنامه فتوشاپ است. در اين برنامه نيز با اصطلحاتی مانندGIMPمفاهيم استفاده شده در 
 ليههای تصيويری و فيلترهای گرافيکيی مختلف مواجيه خواهييد شيد. در صيورتی کيه کميی علقهمنيد

باشيد، حتی میتوانيد فيلترهای دلخواه خود را برای آن برنامهنويسی کنيد.
 يکيی ديگير از ويژگیهای بسييار خوب گيميپ، تواناييی آن در ذخيره و خواندن فايلهای گرافيکيی بيه
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  و ذخيره آن بيه صيورت تصيويرPDFفرمتهای بسييار متنوع و همچنيين تواناييی در خواندن فايلهای 
۲-۴میباشد. شکل  ه اصلی گيمپ را نمايش میدهد. پنجر۱

 گيميپ همچنيين میتوانيد بيا اسيکنرهای نصيب شده بر روی سييستم کار کرده و بيا گزينههای متنوعيی،
انواع تصاوير را از روی ميزکار، پنجرهها و منوها تهيه کند.

۲-۴شکل  GIMP پنجره اصلی  ۱

gThumb Image Viewer ابزار

gThumbابزار   Image  Viewerييک ابزار ديگير برای نماييش تصياوير اسيت. ايين ابزار نييز ماننيد  
GQViewمیتوانيد تصياوير را بيه صيورتهای گوناگون از جمله بصيورت اسيليد نماييش دهيد. بيا  
  میتوانيد تغييرات جزيی مانند ويرايش روشنايی و رنگ را بر روی تصاوير انجامgThumbاستفاده از 

  امکان شناسييايی و خواندن تصيياوير از روی دوربينهای ديجيتالیgThumbدهيييد. علوه بر اييين 
 داراسيت. از امکانات ديگير آن میتوان بيه تواناييی در ايجاد کاتالوگهاييی از تصياويری اسيت کيه در

 نمايی از اين ابزار را نمايش میدهد.۲۲-۴پوشههای گوناگون قرار دارند. شکل 
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gThumb پنجره اصلی  ۲۲-۴شکل 

gtkam ابزار

  همانطور کييييه از نام آن پيداسييييت، ابزاری برای خواندن و ذخيره تصيييياوير از رویgtkamابزار 
 دوربينهای ديجيتالی اسيت. ايين ابزار معمول از دوربينهای بيا رابطهای نيه چندان راييج نييز پشتيبانيی

 ، نيسيت، جای نگرانيیgtkamمیکنيد. در صيورتی کيه دوربيين ديجيتال شميا در ليسيت مورد پشتيبانيی 
  معمولیUSB آن اسيتفاده کنييد و ييا بيه صيورت ييک ابزار detectوجود ندارد. میتوانييد از دگميه 

فايلهای درون آنرا به روی سيستمتان کپی کنيد.

Inkscapeابزار ویرایش برداری 

Inkscapeييک ابزار ويراييش فايلهای برداری بسييار قدرتمنيد اسيت کيه میتوانيد طييف وسييعی از  
 فرمتهای گرافيکی را خوانده به علوه بر چندين فرمت مختلف برداری، به فرمتهای گرافيکی عادی
يد، فايلهای تصويری برداری، برخلف فرمتهای يز فايلهای خود را ذخيره کند. همانطور که میدان  ن
 گرافيکی معمولی، با تغيير اندازه دچار کاهش وضوح تصوير نمیشوند. از اينرو از اين فرمت به طور
ير با اندازههای بسيار متغي ها  ند آيکونهای ميزکار که در آن لزم است آيکون  گسترده برای مواردی مان
 و بعضاً سيفارشی نماييش داده شونيد، اسيتفاده میشود. از آنجاييی کيه ايين ابزار ابزاری تقريباً حرفهای
 اسيت، ممکين اسيت کاربردی برای کاربران معمولی نداشتيه باشيد، ولی قطعاً مورد توجيه گرافيسيتها و
 افراد علقهمنيد بيه گرافييک قرار خواهيد گرفيت. نوار ابزار ايين برناميه حاوی ابزارهای بسييار گوناگونيی
 برای رسييم انواع خطوط، اشکال و احجام بوده و میتوانييد اطلعات را بييه صييورت ليههای مجزای

  است که فرمتی شناختهSVGگرافيکی ذخيره کند. فرمت پيش گزيده اين ابزار فرمت گرافيک برداری 
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 شده در بسيياری از برنامههای رسيم برداری بيه شمار میرود. ضمناً ايين ابزار بيه خوبيی بيا زبان فارسيی
 ۲۳-۴سيازگار بوده و برای نوشتين بيه فارسيی در آن نياز بيه انجام هيچگونيه کار اضافهای نيسيت. شکيل 

 را نمايش میدهد.Inkscapeپنجره اصلی 

Inkscape پنجره اصلی  ۲۳-۴شکل 

gPDF ابزار

  اسييت. اييين ابزار ازPDF همانطور کييه از نام آن پيداسييت، يييک نمايشگيير فايلهای gPDFابزار 
Bookmark های درون فايلهایPDFپشتيبانيييی کرده و میتوانيييد ليسيييتی حاوی پيشنمايشيييی از  

 ، بيا اسيتفاده از ايين ابزار نييز میتوانييد بيه سيادگیEvinceصيفحات مختلف نماييش میدهيد. هماننيد 
 اين ابزار را نمايش میدهد.۲۴-۴ را مرورکرده و بزرگنمايی آنها را تغيير دهيد. شکل PDFفايلهای 
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gPDF پنجره اصلی  ۲۴-۴شکل 

Gnome Ghostview ابزار

Post ابزاری برای نماييش فايلهای GGVابزار   Scriptمیباشيد. نحوه کار کردن بيا ايين ابزار بسييار  
که بجای نماييش gPDFشبيه  با ايين تفاوت   Post Script، مخصيوص نماييش فايلهای PDF است. 

طراحی شده است.

xSANE ابزار

ستفاده از اسکنرهای گرافيکی بر روی سيستم است. در صورتیxSANEابزار    ابزاری گرافيکی برای ا
بط يک را قت  ين ابزار در حقي ستفاده از آن سود ببريد. ا ين ابزار برای ا يد از ا سکنر داريد، میتوان  که ا

  نييز از هميينGIMP اسيت. برناميه گرافيکيی libsane و کتابخانيه saneگرافيکيی برای ابزار متنيی 
  وUSBکتابخانيه برای اسيکن اسيتفاده میکنيد. ايين برناميه تنهيا از اسيکنرهای دارای رابطهای اسيتاندارد 

 درگاه موازی پشتيبانی میکند و اسکنرهايی که از سيستمهای غير استاندارد استفاده میکنند، توسط آن
 شناسايی نخواهند شد. در صورتی که فصد خريد اسکنر داريد، توجه داشته باشيد اسکنرهايی که بر

Macروی جعبيه آنهيا پشتيبانيی از سييستمعامل   OSX درج شده اسيت، توسيط xSANEشناسيايی  
خواهند شد.

ابزارهای اینترنت
سياری از افراد در آمده است. فک زندگی ب يک ابزار ارتباطی نوين، جزء لين به عنوان   امروزه اينترنت 
 پارسيکس گنو/لينوکس نيز به همراه ابزارهای متنوعی برای استفاده از خدمات مختلف موجود بر روی
 شبکيه اينترنيت ارائه شده اسيت کيه در ايين بخيش بيه معرفيی آنهيا میپردازييم. ابزارهای اينترنيت در زيير

 قرار دارند.Applications موجود در منوی Internetمنوی 

Balsa سرویسگيرنده پست الکترونيکي

 پست الکترونيکی پر استفادهترين سرويس موجود بر روی شبکه اينترنت است که بستر اصلی ارتباطی
 بر روی ايين شبکيه را تشکييل داده اسيت. برنامههای سيرويس گيرنده پسيت الکترونيکيی ايين امکان را

  مطالعه کرده و پاسخOfflineفراهم میکنند تا بتوانيد نامههای الکترونيکی خود را دريافت، به صورت 
 دهيد و در نهايت با اتصال به اينترنت آنها را به مقصد ارسال نماييد. برنامه سرويسگيرنده پيشگزيده

   نام دارد. استفاده از اين برنامه بسيار ساده بوده وBalsaپست الکترونيکی در پارسيکس گنو/لينوکس، 
دارای سرعت عمل بسيار مناسبی جهت ارسال و دريافت نامههاست. 

Balsa تنظيمات اوليه

  انجام دهيييد.Edit موجود در منوی Preferences را بايييد از پنجره Balsaبخييش اصييلی تنظيييم 
  میباشد. در اين قسمت شماMail Options، قسمت Balsa Preferencesمهمترين قسمت پنجره 

 باييد اطلعات سيرويسدهندههای ارسيال و دريافيت نامههای الکترونيکيی را کيه از طرف ارائه کننده
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يد. برای تنظيم دريافت نامههای  سرويس پست الکترونيکی در اختيار شما قرار داده میشود، وارد نماي
  کلييک کرده و گزينيه مناسيب راAdd بر روی Remote mailbox serversالکترونيکيی، در بخيش 

  قابيل انتخاب اسيت.IMAP Folder و POP3، IMAP mailboxانتخاب نمايييد. يکيی از گزينههای 
 سيپس میتوانييد تنظيماتيی ماننيد نام کاربری، نام سيرويسدهنده، کلميه عبور و غيره را وارد کنييد. برای

Outgoingاينکيه تنظيمات پسيت الکترونيکيی شميا کاميل شود، در بخيش   mail  serverنييز باييد  
 تنظيمات سيرويسدهندهای را کيه بيا اسيتفاده از آن نامههای الکترونيکيی خود را ارسيال میکنييد را نييز

  کلييک کرده و تنظيماتيی ماننيد نام سيرويسدهنده، نامAddوارد نمايييد. برای ايين منظور بر روی دگميه 
 کاربری و کلمييه عبور را وارد کنيييد. پييس از اتمام انجام تنظيمات، در پنجره اصييلی تنظيمات، بر روی

Apply و OKکليک کنيد تا پنجره بسته شود. برای تنظيم نام و آدرس پست الکترونيکی که به گيرنده  
  پنجره۲۵-۴ کلييييک کنييييد. شکيييل Identities بر روی Settingsنماييييش داده میشود، در منوی 

 ، امکان تعرييفBalsa را نماييش میدهيد. يکيی از ويژگیهای بسييار خوب Balsaتنظيمات اصيلی 
Identityبا استفاده از اين  های مختلف است. در صورتی که چندين نشانی پست الکترونيکی داريد، 

با  ويژگيی میتوانييد از تماميی آنهيا بيا ييک حسياب ارسيال و دريافيت پسيت الکترونيکيی اسيتفاده نمايييد. 
 مناسب را جهت ارسال برايتان انتخاب میکند.Identity خود Balsaتوجه به آدرس گيرنده، 

Balsa بخشهای اصلي پنجره

سا از سه بخش اصلی تشکيل شده است. پوشههای مه سرويسگيرنده پست لکترونيکی بال  پنجره برنا
 اصلی در سمت چپ صفحه، ليست نامههای الکترونيکی موجود در هر پوشه در سمت بال و محتوای

  را نماييشBalsa صيفحه اصيلی برناميه ۲۶-۴ناميه الکترونيکيی انتخاب شده در پاييين صيفحه. شکيل 
میدهد.

Balsa پنجره تنظيمات  ۲۵-۴شکل 
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Balsa پنجره اصلی  ۲۶-۴شکل 

ارسال و دریافت نامههای الکترونيکي
 Checkبرای دريافت نامههای الکترونيکی جديد، در حالی که به اينترنت متصل هستيد، بر روی دگمه 

 موجود در نوار ابزار برناميه کلييک کنييد. برای برای ايجاد ييک ناميه الکترونيکيی جدييد نييز در نوار ابزار
 کليک کنيد.Composeبرنامه بر روی دگمه 

سایر ویژگيها
 میتوان به موارد زير اشاره کرد:Balsa از ساير ويژگیها و توانايیهای

 پشتيبانی از پوشههای پستی با فرمتهایUnix mbox و maildir.
 پشتيبانی از امضاهای ديجيتالی و نامههای الکترونيکی رمزنگاری شده با استفاده ازPGP و GnuPG.

سظظيستم فيلتظظر بسظظيار قوی برای هدايظظت نامههای دريافتظظی بظظه پوشههای مورد نظظظر کاربر. برای مثال در 
 صورتی که در يک ليست پستی عضويت داريد، میتوانيد پوشه ای برای آن ليست درست کرده و فيلتری

تعريف کنيد تا تمامی نامههای دريافتی از ليست در آن پوشه ذخيره شود.
.جستجو در پوشههای پستی

...سفارشی کردن نحوه نمايش نامههای الکترونيکی مانند درختی، صاف و
.دفترچه آدرس برای ذخيره تماسها

GWgetمدیر دانلود 

  برای مديرييت دانلودهاسيت. ايين ابزارwget ييک رابيط گرافيکيی برای برناميه قدرتمنيدGWgetابزار 
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 دارای امکاناتييی ماننييد مديريييت همزمان چندييين دانلود، محدود کردن و تنظيييم سييرعت دانلودهييا،
 زمانبندی دانلودها برای شروع دانلود در زمان معين شده، تعريف فيلترهای مختلف، ثبت رخداد، فعال

 اين ابزار را نمايش میدهد.۲۷-۴و غير فعال کردن دانلودها، تغيير اولويت دانلودها و... شکل 

GWget پنجره اصلی  ۲۷-۴شکل 

Iceweasel مرورگر وب

  اسيت کيه بيه خاطيرIceweaselمرورگير وب پيشگزيده در پارسييکس گنيو/لينوکيس، مرورگير مشهور 
Tabقابليتهای کييم نظيرش ماننييد   browsing بلک کردن پنجرههای ،Popop،سييرعت، امنيييت ، 

  هييا کييه برنامههای کوچييک جانبييی برای افزودن برExtensionمديريييت دانلودهای و پشتيبانييی از 
نی شده است. شکل ستفاده در سيستمهای مبت پر ا  قابليتهای مرورگر هستند يک مرورگر محبوب و 

 اين مرورگر را نمايش میدهد.۴-۲8

پنجره اصلی مرورگر موزیل فایرفاکس  ۲۸-۴شکل 

pidgin پيام رسان فوری

  پيام رسانی باGaimيکی ديگر از خدمات پر استفاده بر روی اينترنت، خدمات پيام رسان فوری است. 



کتاب آموزشي مخصوص کاربران ميزکار گنو/لينوکس  166

 پشتيبانيی از چنديين پروتکيل اسيت. بنابرايين کاربر میتوانيد تنهيا بيا اسيتفاده از ييک برناميه کاربردی، از
خدمات زير استفاده کند: 

AIM/ICQ

Yahoo

Gadu Gadu

Google Talk

IRC

Groupwise

Jabber

MSN

Napster

 را نمايش میدهد.pidgin ابزار پيام رسان فوری ۲۹-۴شکل 

pidgin پيام رسان فوری  ۲۹-۴شکل 

Terminal Server Clientابزار 

 بيه کميک ايين ابزار قادر خواهييد بود تيا بيه ييک سييستم از راه دور وصيل شوييد و صيفحه نماييش آن
سيستم راه دور يد آن سيستم را در اختيار بگيريد. يا حتی اختيار ماوس و صفحه کل  سيستم را مشاهده 
 میتواند در شبکه داخلی و يا يک سيستم متصل به اينترنت در گوشهای ديگر از دنيا باشد. برای اينکه

بتوانيد به سيستم راه دور وصل شويد، بايد سيستم مورد نظر اين اجازه را به شما داده باشد.

gFTP ابزار

gFTP ابزاری برای اتصال و انتقال فايل بر روی سرويسدهندههای FTP، HTTP و SSHمیباشد. از  
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 Bookmark دارای تعداد زيادی gFTPاين ابزار میتوانيد به عنوان يک مدير دانلود هم استفاده کنيد. 

فه ين مجموعه نشانیهای مورد علقه خود را اضا به ا ند  يز میتوا  از پيش تعريف شده است و کاربر ن
 ، ايين ابزار نييز دارای پنجرهای سيه قسيمتی اسيت. سيمت چيپFTPکنيد. هماننيد بسيياری از برنامههای 

 فايلهای ديسکهای محلی، سمت راست فايلهای راه دور، سمت پايين بخش ثبت رخداد که در هر
ستفاده از کشيدن و انداختن، با ا ند  ها را نمايش میدهد. کاربر میتوا  لحظه وضعيت ارسال و دريافت

 اين ابزار را نمايش میدهد۳0-۴فايلها را ارسال يا دريافت نمايد. شکل 

gFTP سرویسگيرنده  ۳0-۴شکل 

Liferea Feed Reader ابزار خبرخوان

 Lifrea بر روی اينترنت بسيار رايج شده است. با استفاده از RSSانتشار اطلعات با استفاده از فرمت 

Feed Readerکه اخبار و اطلعات خود سايتهايی را  تا اطلعات مجموعهای از  يد توانست    خواه
  ارائه میکننيد، يکجيا داشتيه باشييد و بدون نياز بيه مراجعيه مسيتقيم بيه سيايتهای منبيعRSSرا بر روی 

 Liferea Feed Reader ابزار ۳۱-۴اطلعات، اخبار و اطلعات دلخواه خود را مطالعيه کنييد. شکيل 

را نمايش میدهد.
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Liferea Feed Reader ابزار خبرخوان  ۳۱-۴شکل 

xChat IRC ابزار

  برای پشتيبانيی کاربران و تشکييلIRCبسيياری از پروژههای بازمتين و نرمافزارهای آزاد از کانالهای 
 جامعيييه کاربيييران خييود اسيتفاده میکننيد. پروژه پارسييکس گنيو/لينوکيس نييز دارای کانالی بر روی

Freenode.net بيا نشانيی parsix# میباشيد.ابزار xChatنرمافزاری مخصيوص اتصيال و اسيتفاده از  
  اسيت. ايين نرمافزار دارای امکانات زيادی اسيت و ميی توانيد در ييک زمان بيه چنديينIRCکانالهای 

  متصييل شده و از کانالهای موجود بر روی آنهييا اسييتفاده کنييد. تعداد زيادی ازIRCسييرويسدهنده 
با xChat در IRCکانالهای  که  ند. در صورتی  به صورت پيشگزيده ليست شدها  IRC،ستيد   آشنا ني

  آداب و رسيوم و اصيطلحات خاص خود را داراسيت. درIRCباييد بدانييد کيه اسيتفاده از کانالهای 
 صورتی که وارد کانال نا آشنايی شدهايد، ابتدا به دنبال خواندن قوانين کانال باشيد که معمولً در عنوان
 کانال لينيک آن ذکير شده اسيت. بسيياری از کانالهيا قوانينيی در رابطيه بيا موضوع صيحبت و چگونگيی
 ارسيال سيؤال دارنيد، در صيورتی کيه از ايين قوانيين سيرپيچی کنييد، ممکين اسيت شميا را از کانال بيرون
 بيندازند. با کمی جستجو خواهيد ديد که راهنماهای زيادی در رابطه به چگونگی استفاده از کانالهای

IRC .نگاشته شده است 
  قابيلhttp://www.irchelp.org/irchelp/irctutorial.htmlيکيی از ايين راهنييييميياها در نشانيی 

  خواهيد فهميد کهIRCدسترسی است. توصيه میکنم حتماً نگاهی به آن بيندازيد. پس از مدتی کار با 
 IRCيکيی از سيييريعتيرين راههای گرفتين پاسيخها و رفيع اشکالت و ابهامات، اسيتفاده از کانالهای 

 نمايش میدهد.IRC را در هنگام اتصال به يک کانال xChat پنجره ۳۲-۴است. شکل 
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xChat ابزار  ۳۲-۴شکل 

ابزارهای اداری
 يکی از پر کاربردترين برنامههای مورد استفاده کاربران، ابزارهای اداری مانند واژهپردازها، نرمافزارهای
 مالی و صيفحه گسيترده هاسيت. پارسييکس گنيو/لينوکيس بيا ارائه تعدادی بسيته نرمافزاری اداری سيعی
 کرده است تا اين نياز را نيز پوشش دهد. برنامههای کاربردی اداری در پارسيکس گنو/لينوکس در زير

 قرار دارند.Applications در منوی Officeمنوی 

Efax-gtk ارسال فکس با استفاده از

با استفاده از کامپيوتر، يکی از اموری است که برخی از کاربران از آن استفاده  ارسال و دريافت فکس 
  میتوانييد فکسيهای خود را از طرييييق کامپيوترتان ارسيال نمايييد.Efaxمیکننيد. بيا اسيتفاده از برناميه 

  تنهيا میتوانيد از فايلهای بياEfaxالبتيه پييش نياز ايين امير وجود ييک مودم آماده بيه کار اسيت. برناميه 
  برای ارسال فکس استفاده نمايد. بسياری از برنامههای کاربردی از جمله مجموعهPostscriptفرمت 
  ذخيره نماينيد. بيا اسيتفاده ازPDF میتواننيد خروجيی خود را بيه صيورت OpenOffice.orgاداری 
  تبديل کرده و استفاده نماييد. برای اينکه بهPostscript نيز میتوانيد آنها را به فرمت pdf2psدستور 

  آنهاPrint to file تبديل کنيد، میتوانيد از خروجی Postscriptصورت مستقيم فايلی را به فرمت 
  میتوان به کتابچه تلفن، امکان ارسال همزمان چندين فايل،Efaxاستفاده نماييد. از ويژگیهای ديگر 

تاريخچه فاکسهای ارسالی و دريافتی و چاپ فاکسهای دريافتی اشاره نمود. 

Grisbi حسابداری شخصي با

 شيييايد امروزه يکييی از برنامههای کاربردی پيير اسيتفاده بر روی سييستمهای کامپيوتری، نرمافزارهای
 حسيابداری شخصيی باشيد. در دنيای نرمافزارهای انحصياری، معروفتريين و پرکاربردتريين نرمافزار در
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  است که بدليل قدمت و توانايیهايش تا حدی تعيين کننده خطQuickenاين حوزه نرمافزاری به نام 
  نرمافزاری بسيار سييريع بييوده دارای رابييطGrisbiمشی و استانداردهای اين گونه نرمافزارهاست. 

 های مختلف اسيييت کيييه سييهولت دسيترسی بيه اطلعات وtabکاربری بخيش بندی شده توسيط 
ييرمافزارهای ميالی و حسيابداری شخصی کار يا ن ين ب  استفاده از آنرا دو چندان میکند. اگر پيش از ا

يم ساعت زمان نياز نخواهيد داشت. Grisbiکرده باشيد، برای تسلط نسبی بر  يش از ن به ب  Grisbiاز  
 حسيابداری همزمان چنيد ارزی پشتيبانيی کزده و میتوانييد حسيابهای مختلفيی را بيا واحدهای پولی

يد.  يد اطلعات خودGrisbiمختلف در آن تعريف کن با زبان فارسی سازگار است و میتوان به خوبی    
 نمايی از اين برنامه را نشان میدهد.۳۳-۴را به زبان فارسی در آن وارد کنيد. شکل 

Grisbi نمایی از  ۳۳-۴شکل 

 به قرار زير میباشد:Grisbiخلصه بخشهای مختلف 
:نمايظش دهنده خلصظه وضعيتظی از تمامظی حسظابهای فعال و دارايیهای تعريظفصيفحه خلصيه وضعييت  

شده بر روی سيستم میباشد.

) مديرييت تبادلتTransactions:(ورودی تبظظظادلت مظظظالظظی جظظظديد تماماً از ايظن بخظش و بهصظورت  
  دارای قابليظظت پرکردن خودکار فرم تبادل مالی برایGrisbiمتمرکظظز برای هظظر حسظظاب انجام میگيظظظظرد. 

ورود آسان تبادلت مالی تکراری يا قبلً وارد شده است.
) زمانبنيييييدScheduler:( بظظظا سظظيظستم زمانبنظظد Grisbiمیتوانيظظد پرداختهای تکراری ماهيانظظه يظظا  

زمانبندی شده را تعريف و وارد کنيد.

ها و ... در اينمديريت حسابها  : تمظظامظظی حسظظابهای بانکی، حسابهای نقدی، وام و بظظدهظظیها، دارايی
بخش تعريف میشوند. امکان تعريف و اختصاص موسسه مالی و بانک به هر حساب وجود دارد.

) رديفهای پرداختييThird Party:( کنيظظظد.میتوانيظد رديفهای پرداختظی خود را در ايظن بخظش تعريظف  
هزينه تاکسی و مانند آن  "مثظظلً در صظظورتظی که به صورت روزانه رديفهای پرداختی مانند   داريد، از"
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 ايظن بخظش قابظل تعريظظف هسظتند. در هنگام وارد کردن تبادلت مالی، رديفهايظظی کظه جديظظد هسظظتند، بطور
خودکار به اين بخش اضافه میشوند.

) طبقهبنييدیهاCategories(از اين بخش میتوانيد کليه طبقهبنظظدیها و زير طبقهبندیهای درآمدی و : 
هزينهای خود را وارد کنيد.

:از ايظن بخظش میتوانيظد خطوط بودجظه درآمدی يظا هزينهای تعريظف کرده و در هنگام ورود تبادلتبودجيه  
مشخص نماييد که هر تبادل مالی خاصی از چه خط بودجهای استفاده میکند.

:بظی شظظظک يظظظکی از بخشهای بسظيار مهظم هظر برنامظه مالی، سظيستم گزارش گيری آن اسظت.گزارش گيری  
Grisbiامکانات بسيار خوبی برای تعريف انواع و اقسام گزارشات متنی سفارشی در اختيار کاربر خظظود  

 قظظظظرار میدهظد. اگظر کمظی زمان برای کار کردن بظا ايظن بخظش صظظظرف کظظنظظيد، گظظظزارشهای مظظالی بسظيار
  دارای تعدادی الگظو برای گزارشهای مالی اسظتGrisbiجالبظی میتوانيظد از اطلعات خود اسظتخراج کنيظد. 

که میتوانيد برای شروع و سفارشی کردن از آنها استفاده کنيد.

OpenOffice.org Writer واژه پرداز

 قدرتمندترييين مجموعييه اداری موجود در دنيای سيييستمعاملهای آزاد و بازمتيين، مجموعييه اداری
OpenOffice.orgاسيييت. ايييين مجموعيييه علوه بر يونيکيييس و گنيييو/لينوکيييس، بر روی ويندوز  

Macمايکروسييافت و   OSXنيييز اجرا میشود. هماننييد بسييياری از مجموعههای اداری ديگيير، اييين  
  ييک مجموعيه اداری بسييارOpenOffice.orgمجموعيه شاميل چنيد برناميه کاربردی جداگانيه اسيت. 

  رقابت کند.Officeقدرتمند و کامل است که از نظر امکانات میتواند با مجموعه اداری مايکروسافت 
Starايين مجموعيه اداری در ابتدا از مجموعيه اداری   Officeشرکيت سيان بر گرفتيه شيد و اکنون بيا  

 حماييت ايين شرکيت توسيط جامعيه کاربرانيی کيه حول پروژه آن گرد آمدهانيد، توسيعه میيابيد. تماميی
به نی روز  ين پشتيبا نی خوبی از زبان فارسی هستند و ا ين مجموعه دارای پشتيبا  برنامههای کاربردی ا

  را خوانده و بهMS-Officeروز بهينهتر نيز میشود. اين مجموعه قادر است تا خروجیهای مجموعه 
ين مجموعه در زمان نگارش يز خروجیهای خود را ذخيره نمايد. جديدترين نسخه ا ها ن  همان فرمت

OOo اسيت. 2.4.1ايين کتاب نسيخه   Writerواژهپرداز ايين مجموعيه اسيت. معمولً واژه پردازهيا  
OOoپرکاربردتريين ابزارهای مجموعههای اداری هسيتند.   Writerپشتيبانيی مناسيبی از زبان فارسيی  

 داراست و در پارسيکس گنو/لينوکس نيز به صورت پيشگزيده برای استفاده از زبان فارسی تنظيم شده
نی شده يی و حروفچي ين مجموعه آماده سازی، صفحه آرا ستفاده از ا با ا يز تماماً   است. کتاب حاضر ن
 اسيييت. برای اطلع، برای فعال کردن زبانهای راسيييت بيييه چيييپ از جمله فارسيييی در مجموعيييه

OpenOffice.org بايييييييييد در منوی Tools بخييييييييش Options قسييييييييمت ،Language 

Settings/Languages گزينه Enabled for complex text layoutرا تيک بزنيد. اين واژه پرداز  
ند فايلهای خود را به فرمتهای بسيار متنوعی از جمله  دارای ويژگیهای بسيار زيادی است و میتوا

sxw، odt فرمتهای ،MS-Word فرمت ،PDF، HTML، RTFگر ذخيره   وچندين و چند فرمت دي
با فرمتهای مايکروسافت برای  نمايد. بنابراين در صورتی که مايل هستيد فايلهای خروجی خود را 

با استفاده ازPDFافراد ديگر ارسال کنيد، جای نگرانی برايتان وجود ندارد. مخصوصاً خروجی آسان    
  در هنگام کار با فايلهای حجيم، عملکردOOo Writerاين مجموعه بسيار جالب توجه است. ضمناً 
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  مجموعيه اداری1.1.5 ايين واژه پرداز را نماييش میدهيد. از نسيخه ۳۴-۴بسييار خوبيی دارد. شکيل 
OOo فرمتهای پيش گزيده آن به فرمتهای ،Oasis Open Formatsتغيير کرده است. اين فرمت  

به زودی در اتحاديه اروپايی فرمت پيش گزيده مورد استفاده در سازمانها و ادارات دولتی خواهد بود.

OOo Writer واژه پرداز  ۳۴-۴شکل 

OpenOffice.org Calc صفحه گسترده

 پيس از واژه پردازهيا، شاييد بتوان پرکاربردتريين برنامههای کاربردی مجموعههای اداری را برنامههای
 صفحه گسترده دانست. صفحه گستردهها در دنيای رايانهها دارای سابقه بسيار طولنی هستند و معمولً

 ، بهOOoبرای کارهای محاسباتی و مالی بيشتر استفاده میشوند. برنامه صفحه گسترده مجموعه ادارای 
Calcيز دارای پشتيبانی خوبی از زبان فارسی بوده و از صفحات راست به ين برنامه ن   موسوم است. ا

 ، اين برنامه نيز قادر است فايلهای با فرمتهای بسياری راWriterچپ نيز پشتيبانی میکند. همانند 
سيار متنوعی از جمله فرمتهای مايکروسافت آفيس ذخيره به فرمتهای ب  خوانده و خروجی خود را 

 اين ابزار را نمايش میدهد.۳۵-۴نمايد. شکل 
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OOo Calc صفحه گسترده  ۳۵-۴شکل 

OpenOffice.org Draw ویرایشگر برداری

  اسيت. ايين ابزارDraw، ويرايشگير برداری OpenOffice.orgيکيی ديگير از ابزارهای مجموعيه اداری 
 دارای امکاناتيی وسييع برای طراحيی گرافيکيی اسيت و بيه خوبيی از زبان فارسيی نييز پشتيبانيی میکنيد.

  نيز به راحتی امکان پذير است. از اين ابزار میتوانيد برای کارهای مختلفی مانندPDFامکان خروجی 
  ايين ابزار را نماييش۳۶-۴طراحيی پوسيتر تيا طراحيی فلوچارتهای مختلف اسيتفاده نمايييد. شکيل 

میدهد.

برداری   ۴۳۶شکل  OOo Draw ويرايشگر
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OpenOffice.org Impress ابزار ارائه

 پيس از برنامههای صيفحه گسيترده، پير اسيتفادهترين نرمافزارهای مجموعههای اداری، ابزارهاييی هسيتند
يا  ستفاده میشوند. مجموعه اداری Presentationکه برای سياختن ارائههيا  همOpenOffice.org ا   

  ايينOOo اسيت. هماننيد ابزارهای ديگير مجموعيه Impressابزاری برای تهييه انواع ارائه دارد. نام آن 
  را خوانده و بيهMicrosoft Powerpointابزار نييز میتوانيد فرمتهای بسيياری از جمله فرميت ارائه 

 همان فرميت نييز ذخيره نماييد. کار کردن بيا ايين نرمافزار بسييار راحيت بوده و ابزارهای بسيياری برای
  نييز بيه خوبيی از زبان فارسيی پشتيبانيی میکنيد.Impressرسيم انواع اشکال در آن تعيبيه شده اسيت. 

  ايين ابزار نسيبت بيه نسيخه پيشيين خود پيشرفيت2.0 ايين ابزار را نماييش میدهيد. نسيخه ۳۷-۴شکيل 
بسيار زيادی داشته است.

OOo Impress ابزار ارائه  ۳۷-۴شکل 

OpenOffice.org Base بانک اطلعاتي

  نام دارد.Base دارای ييک ابزار بانيک اطلعاتيی مبتنيی بر فاييل اسيت کيه OpenOffice.orgمجموعيه 
  طراحی شده و کار کردن با اين برنامه بسيار شبيه به آن است.MS-Accessاين ابزار برای جايگزينی 

 برای اينکه بتوانيد از اين ابزار استفاده کنيد، نياز به جاوا داريد. در صورتی که هنگام اجرای اين ابزار با
 ،Java بخيش OpenOffice.org قسيمت Options بخيش Toolsخطای جاوا مواجيه شدييد، از منوی 

 تنظيم کنيد./usr/lib/j2re1.4-sun / مسيرAddبا کليک بر روی دگمه 

OpenOffice.org Math فرمول نویس

 معمولً يکييی از ابزارهای جانبييی کييه بييه همراه مجموعههای اداری ارائه میشود، ابزار فرمول نويسييی
  نيز دارای يک ابزار فرمول نويسی بسيار قوی و در عين حال سهلOpenOffice.orgاست. مجموعه 
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   اسيت وMathالسيتفاده اسيت کيه بيه خوبيی نييز بيا زبان و اعداد فارسيی سيازگار اسيت. نام ايين ابزار 
 آنرا نمايش میدهد.۳8-۴شکل 

OOo Math ابزار فرمول نویسی  ۳۸-۴شکل 

ابزارهای چند رسانهای
 امروزه کامپيوترها تبديل به يکی از ابزارهای سرگرمی خانگی شدهاند و نرمافزارهای چند رسانهای در
 تحقق اين امر نقش بسيار مهمی داشتهاند. پارسيکس گنو/لينوکس به همراه مجموعهای تقريباً کامل از

ين ابزارها در زيرمنوی    موجود در منویSound & Videoابزارهای چند رسانهای ارائه شده است. ا
Applications .قرار دارند 

Sound Juicer تبدیل کننده

Soundنرمافزار   Juicerابزاری برای تبدييل ديسيکهای فشرده صيوتی بيه فايلهای قابيل پخيش در  
  نيز بر روی سيستم شما نصب باشد، اين ابزار قادر استMP3کامپيوتر است. در صورتی که کد کننده 

  وOGG نييز تبدييل کنيد، در غيير ايين صيورت آنهيا را بيه فرميت آزادMP3ديسيکهای صيوتی را بيه 
FLAC تبديل خواهد کرد. امکان تبديل به فرمت ساده صوتی WAVنيز هست. اين کار را میتواند با  

  دارای مجوز آزاد نيسيت، بيه همراهMP3سيرعت بسييار مناسيبی انجام دهيد. از آنجاييی کيه کيد کننده 
  و زييرAdministrationپارسييکس گنيو/لينوکيس ارائه نشده اسيت. ايين برناميه را میتوانييد از منوی 

 .Audio CD Extractor ، Sound & Videoمنوی 

Beep Media Player پخش کننده صوتي

 Beepموسييقی يکيی از اقلم پير اسيتفاده چنيد رسيانهای بر روی کامپيوترهاسيت. پخيش کننده صيوتی 

Media  Playerييک پخيش کننده سيريع، سيهل السيتفاده و قدرتمنيد برای پخيش انواع فرمتهای  
 صوتی و ديسکهای فشرده صوتی است. مهمترين قابليتهای اين ابزار عبارتست از امکان گوش دادن
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 ۳۹-۴به برنامههای راديويی، ليست پخش و جلوههای گرافيکی متنوع  و بسياری قابليت ديگر. شکل 
اين پخش کننده را نمايش میدهد.

Beep Media Player پخش کننده صوتی  ۳۹-۴شکل 

CD Player پخش کننده صوتي

 اين ابزار يک نرمافزار ساده مخصوص پخش ديسکهای فشرده صوتی است و دارای گزينههايی مانند
، خروج ديسک و.... میباشد.Trackانتخاب 

VLCپخش کننده ویدئویي 

  است. با استفاده از اينVLCپخش کننده ويدئويی پيش گزيده در پارسيکس گنو/لينوکس پخش کننده 
  وDiVix و MPEG، MPEG2ابزار به سادگی میتوانيد فايلهای ويدئويی با فرمتهای متنوعی نظير 

  را پخيش کنييد. از ديگير قابليتهای ايين نرمافزار میتوان بيه تنظييم کنندهDVD و VCDديسيکهای 
 ليسيت پخيش، نماييش در حالت پنجره و تمام صيفحه اشاره کرد، تماشای فايلهای در حال ضبيط و در
 حال ذخيره ،امکان چنديين بار اجرای همزمان و باز کردن و تماشيا کردن و ييا گوش کردن  همزمان بيه
 چنديين فاييل مختلف ، امکان تماشای برنامههای تلويزيونيی از طرييق اينترنيت ،امکان پخيش  تلويزيون

 برابر سريعتر و يا آهستهتر،دارا بودن 8 يا ۴ يا ۲ديجيتال ، پخش صوت يا تصوير با سرعت عادی يا  
 و سازگاری با جلوهها و تمهای بسيار زياد و متنوع و بسياری ديگر که تشريح همه آنها به جرأت يک

  علوه بر اينکه به خوبی فايلهای ويدئويی شماVLCفصل  کامل از اين کتاب را پوشش خواهد داد. 
 را پخيش میکنيد، ييک پخيش کننده صيوتی قدرتمنيد نييز هسيت و از آن میتوانييد برای پخيش آرشييو

موسيقی خود نيز استفاده کنيد.
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Sound Recorder ضبط کننده

  ابزار سادهای برای ضبط صدا و ذخيره به صورت فايلهای صوتی است.Sound Recorderنرمافزار 
  ذخيره نمايد. در صورتی که بر رویWAV و OGG، FLACاين ابزار قادر است صدا را به فرمتهای 

  ايين ابزار را نماييش۴0-۴سييستم خود ميکروفون دارييد، میتوانييد از ايين ابزار اسيتفاده کنييد. شکيل 
میدهد.

Sound Recorder  کننده صوتیضبط  ۴0-۴شکل 

Volume Control ميکسر صوتي

 يکيی ديگير از ابزارهای چنيد رسيانهای ارائه شده بيه همراه پارسييکس گنيو/لينوکيس، ميکسير صيوتی
Volume Controlاسيت کيه بيا اسيتفاده از آن میتوانييد ميزان صيدای ابزارهای صيوتی نصيب شده بر  

 اين ابزار را نمايش میدهد.۴۱-۴روی سيستم را تنظيم کرده يا آنها را تماماً قطع کنيد. شکل 

Volume Control ميکسر صوتی  ۴۱-۴شکل 

ابزارهای سيستمي
 ابزارهای سيستمی همانطور که از نام آنها پيداست، نرمافزارهايی هستند که بيشتر مصارف سيستماتيک

 قرار دارند. Applications موجود در منوی System Toolsدارند. اين ابزارها در زير منوی 
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Floppy Formatter ابزار

 ايين ابزار نرمافزاری کوچيک برای فرميت کردن ديسيکهای فلپيی اسيت. اگير هنوز ديسيک فلپيی در
 ext2 ييا FATمجموعيه شميا پيدا میشود (!) بيا اسيتفاده از ايين ابزار کوچيک میتوانييد آنرا بيا فرميت 

فرمت کنيد. اين ابزار ديسکهای فلپی با اندازههای مختلف را نيز پشتيبانی میکند.

GParted ابزار

 بيا ايين ابزار پارتيشنبندی و ويرايشگير پارتيشين در فصيل دوم آشنيا شدييد. ايين ابزار نييز در دسيته
 نرمافزارهای سييستمی قرار دارد و پيس از نصيب نييز برای تغييير اندازه و ويراييش پارتيشنهيا میتوانيد

  ايين ابزار را۴۲-۴مفييد باشيد. برای اجرای ايين ابزار نياز بيه کلميه عبور ريشيه خواهييد داشيت. شکيل 
نمايش میدهد. 

Gparted ابزار  ۴۲-۴شکل 

Menu Editor ابزار

 از ايين ابزار میتوانييد جهيت فعال و غيير فعال کردن آيتمهای موجود در منوهای ميزکار گنوم اسيتفاده
 کنيد. کافی است بر روی زير منوهای مورد نظرتان کليک کرده و تيک روبروی هر آيتم منو را فعال يا

 اين ابزار را نمايش میدهد.۴۳-۴غير فعال نماييد. شکل 

New Login in a Nested Window و New Login استفاده از

 ميزکار گنوم قابليتييی را برای کاربر فراهييم میکنييد تييا بتوانييد بدون خروج از نشسييت جاری، نشسييت
 ديگری را بيا کاربر ديگری بيه طور تمام صيفحه ييا در ييک پنجره درون نشسيت جاری آغاز نماييد. ايين
با ستن برنامههای کاربردی،  يل باشيد بدون خروج از نشست فعلی و ب که ما يد است  نی مف  قابليت زما
 نام کاربردی ديگری وارد شده و کار خاصيی را انجام داده و سيپس از نشسيت جدييد خارج شده و بيه

کار قبلی خود باز گرديد.
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Menu Editor ابزار  ۴۳-۴شکل 

System Log ابزار

 همانطور که میدانيد بر روی سيستمعامل گنو/لينوکس بسياری از رخدادها ثبت میشود. فايلهای ثبت
  ييک ابزار گرافيکيی مناسيبSystem log ذخيره میشونيد. ابزار /var/logرخدادهيا معمولً در مسيير 

 برای نمايش و بررسی فايلهای ثبت رخداد است. اين ابزار رخدادها را به تاريخ مرتب میکند و پيدا
 کردن و دستييرسی به رخدادهايی که در زمان و تاريخ مشخصی ثبت شدهاند را آسان میسازد. شکل

 اين ابزار را نمايش میدهد.۴-۴۴

System log ابزار  ۴۴-۴شکل 

System Monitor ابزار

 ايين ابزار ييک ابزار گرافيکيی قدرتمنيد برای نماييش سيطح اسيتفاده از منابيع سييستمی ماننيد حافظيه،
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 پردازنده، فضای ديسيکهای سيخت و حافظيه مجازی، مديرييت و نماييش پروسيههای در حال اجرا بر
 اين ابزار را نمايش میدهد.۴۵-۴روی سيستم میباشد. شکل 

System Monitor ابزار  ۴۵-۴شکل 

  توضييح کوتاهيی از سيخت افزار و سييستم عاميل وSystemايين ابزار دارای چهار لبيه مجزا اسيت.لبيه
  ليسيتی از پروسيههای در حال اجرا بر رویProcessesهسيته نصيب شده در سييستم شميا دارد. لبيه 

 )،Killسيستم و بار فعلی سيستم را نمايش میدهد. با کليک بر روی هر يک از پروسهها امکان بستن (
 مخفييی کردن، نمايييش فايلهای باز و تغيييير اولويييت اجرايييی پروسييه بييه کاربر داده میشود. لبييه

Resourcesنمودارهاييی از وضعييت اسيتفاده از پردازنده، حافظيه و شبکيه را نماييش میدهيد و در لبيه  
Devices .وضعيت پارتيشنهای مختلف سيستم به کاربر نشان داده میشود 



فصل پنجم
 آشنايي با پوسته فرمان
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پوسته فرمان چيست؟
 همانطور که رابطهای گرافيکی کاربر امکان انجام امور روزمره را بر روی سيستم فراهم میکنند، پوسته
به صورت گرافيکی و ببا که  به صبورت متنبی است. تمامبی اموری  بط کاربری ولی   فرمان نيبز نوعبی را
يز انجام دهيد. يد توسط پوسته فرمان ن  استفاده از رابطهای گرافيکی کاربر قابل انجام هستند را میتوان
 بسياری از اوقات پيش میآيد که انجام برخی از کارها با استفاده از پوسته فرمان بسيار سادهتر از انجام
 آن ببا اسبتفاده از ابزارهای گرافيکبی اسبت. برای کار کردن ببا پوسبته فرمان در گنبو/لينوکبس ابتدا بايبد
 تمامی ذهنيتهای سابق خود را با پوسته فرمان سيستمعاملهايی مانند ويندوز کنار بگذاريد. کار کردن
 با پوسته فرمان نه تنها ترسناک نيست، بلکه بسيار سريع و دلچسب نيز هست. خواهيد ديد که بسياری
 از کاربران پيشرفته گنو/لينوکس ترجيح میدهند تا بسياری از کارهای خود را با استفاده از پوسته فرمان

انجام دهند. پوسته فرمان ابزاری فوق العاده و بینظير برای آنها به شمار میرود. 

استفاده از پوسته فرمان چه مزايايي دارد؟
استفاده از پوسته فرمان دارای مزايای بسياری است که برخی از آنها را در زير بر میشماريم:

.سرعت در اجرای کارها مخصوصا در کارهای تکراری
.قابليت انعطاف بسيار زياد
.امکان ترکيب چندين دستور برای انجام همزمان چند کار
.توانايي در خودکار سازی وظايف تکراری
.راحتي در انجام برخي از کارها

GNOME Terminal شروع:

 در گنبو/لينوکبس ابزارهای شببيه سباز ترمينال فراوانبی وجود دارنبد. بر روی ميزکار گنوم نيبز کبه در
 GNOME Terminalپارسيکس گنو/لينوکس ميزکار پيش گزيده میباشد، شبيه ساز ترمينال قدرتمند 

  و با کليک برAccessories بخش Applicationsقابل استفاده است. اين ابزار را میتوانيد از منوی 
 اجرا نماييد.Terminalروی آيکون 

مفاهيم اوليه
 ايده ترمينال ببببه دهههای نخسبببتين اسبببتفاده از کامپيوتبببر و در زمان اوج اسبببتفاده از سبببيستمهای

MainFrameباز میگردد کبه اجداد يونيکسبهای امبببروزی را اجببرا میکردنبد. درآن زمان کاربران  
 برای اسبتفاده از برنامههای کاربردی ببا ابزارهايبی ببه نام ترمينال ببه سبيستم متصبل میشدنبد و از طريبق
ين ايده به يونيکسهای طراحی شده  آنها و از طريق دستورات متنی، کارهای خود را انجام میدادند. ا

 يونيبببکسها از ترمينالهای مجازی و برنامههای شبيهسباز  نيبز منتقبل شبد و ايبنPCبرای سبيستمهای 
 ترمينال برای اسبتفاده از ايبن ويژگبی، سبود میبردنبد. در گنبو/لينوکبس ترمينالهای مجازی ببا اسبتفاده از
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  قابل استفاده میباشد. در صورتی که در حال اجرایF6 تا F1 به همراه کليدهای Alt+Ctrlکليدهای 
  ببه محيبط گرافيکبی باز خواهيبد گشبت. بهجبز ايبن تعداد ترمينالAlt+F7محيبط گرافيکبی باشيبد، ببا 

GNOMEمجازی، برنامههای شبيهسباز ترمينال ماننبد   Terminalامکان دسبترسی ببه تعداد بيشتری  
 ترمينال مجازی فراهببم میسببازند. برنامههای شبيهسبباز ترمينال و ترمينالهای مجازی خود برنامههای
ين مفسرها هستند که دستورات ند. در حقيقت ا به مفسرهای خط فرمان را اجرا میکن  ديگری موسوم 
 ورودی توسط کاربر را تفسير کرده و برای اجرا به سيستم منتقل میکنند. مفسر فرمانی که به صورت

Bourne نام دارد. نببام آن برگرفتبه از Bashپيشگزيده در گنبو/لينوکبس اسبتفاده میشود،   Again 

Shell است. پبوسبته bashهای يبونبيبکس که  از نبخبستين پبوسته سيستمsh يا Bourne Shell 

 رود. البتبههای فببرمبان بببه شمار مینام داشبت، ايجاد شده اسبت و يکبی از پبر کاربردتريبن پببوسبته
  کهC Shell يا cshتوان از آنها شود که میهای ديگری نيز وجود دارند که از آنها استفاده میپبوسبته

 Unix کبه ببيبشتر در Korn Shell يا kshشود و  اسبتبفاده مبیBSDهای يبونبيبکس در سبيبستم

System Vستفاده می بر مبیشود، نام برد.  ا بايبپ دسبتور زي با ت ستفاده ازب يد در حبال ا  تبوانبيد ببين
چه پوسته فرمانی هستيد:

$ echo $SHELL
/bin/bash

 توانيد به آن کاراکترهای ديگری اضافه کنيدکنيد، میهنگامی که يک فرمان را در پوسته فرمان تايپ می
 توانيدتا چبگونگی کارکرد دسبتور مورد نظر را تغيير دهيد. علوه بر خود دستور، موارد ديگری که می

در خط فرمان تايپ کنيد عبارتند از:
هاگزينه )Options(      اکثر فــرامـيـن دارای يـک يـا چند گزينه هستند که با اضافه کردن و بکار بردن 

 توانيد نحوه رفتار فرمان را تغيير دهيد. برای مثال همانطور که قبلً هم ديديد، در فـرمـانها ميايـن گـزينه
ls  -la گـــزينه lها و گــــزيـنه هــا و دايرکـــتـوری بـــرای نـــمايش ليســت مشروح فايلaبـــرای نـــمايش  

ـايل ــيفـ ـروع م ـقطه شـ ـا نـ ـه بـ ــخفي کـ ـزيـنههای م ت.ضمناً گـ ـکار رـف ـلمهشدند، بـ ــک کـ ــخـفف ي ـه م  هـايي ک
 شوند. شروع مي--هايي که يک کلمه کامل هستند با شوند در صورتي که گزينه شروع مي -هـستند با يک

.ls --help برای مثال
هاآرگومان) Arguments(      هايي را نيز  قبولها، آرگـومان بـسياری از فرامين، عـلوه بـر گزينه 

 باشد. بـرای مـثالکنند. يک آرگـومـان يـک بـخش شـامل نـوعي اطلعات مـانـند مسير يا نام فايل ميمـي
.رود به شمار ميls آرگومان فرمان /home بخش ls -la /homeدر 

هاي محيطيمتغيير )Environment Variables(      خـود پـوسـتـه اطـلعـاتـي را در بــر دارد 
ــي مــي ن اطلعات متغييرهای محيط ــه اـي ـــت. ب ــاربران مــفيــد اس ـثالکــــه بـــرای ک ــرای مـ  گــويـند. ب

ـتـغـيـير  ــتـفاده و SHELLمـ ـورد اس ـوسـته مـ ـــوع پـ ـمـايانگر نـ ــندوقMAIL نـ ــحل ص ـاندهنده م   نشـ
شود: اضافه مي$ها به ابتدای آنها علمت پـستي است. توجه داشته باشيد که برای فراخواني متغيير

$ echo $SHELL

/bin/bash

$ echo $MAIL

/var/spool/mail/alan/

کاراکترهاي ويژه)  Metacharacters(     د کـه دارای معنای ــود دارـن ـاراکـتـرهايي وجـ ـاصـي  کـ  خـ
ـولهبرای پوسته فرمـان هستند. ايـن کاراکترها مي به يک فـايـل، ل  توانند برای هدايت خروجي يک فرمان 
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ـندی خـروجي يـک فـرمـان و يـا اجرای فرمان در پس ينب  زمينه استفاده شـونـد. کـاراکترهای ويژه در ا
فصل توضيح داده خواهند شد. 

 براي مشاهده تمامي مـتـغييرهـاي مـحـيطي موجود در سيستم از دستور زير استفاده
نماييد:

$ declare

 همانطور کبه در بال نيبز اشاره کرديبم، در صبورتی کبه ببببهصبورت کببباربر ريشبه وارد سبيستم شده
  و/sbinهبای توانيد از دسبتورات مبربوط ببه مبديريت سيستم که معمولً در دايبرکتوریباشيد، مبی
usr/sbin/.قرار دارند، استفاده نماييد 

يز مهم است. اين دايرکتوریتبرتبيب دايبرکبتوری  ها از چپهای موجود در مسيرهای تعريف شده ن
  و هبم در/usr/bin هبم در دايرکتوری fooشونبد. بنابرايبن اگبر دسبتوری ببه نام ببه راسبت بررسبی می

  بايبد مسيرfoo قببرار داشببته ببباشبد، اولی اجرا خواهبد شبد. برای اجرای دسبتور دوم /binدايرکتوری 
ير دهيد. چگونگی اين کار جلوتر توضيح داده  کامل آنرا تايپ کنيد و يا مسيرهای تعريف شده را تغي

خواهد شد. 
 های مسيرهای تعريف شده قببرار نببدارند. ببرخیکنيد، در دايرکتوریتبمام فبرامبينی کبه تبايپ مبی

 اند. در صورتی که برای يک فرمان خاص يکفرامين بصورت درونی در پبوسته فبرمان گبنجانده شده
 هايیشود. همچنين راههای خباص ايجاد کنيد، ابتدا آن اجرا میها و آرگوماننام مستعار همراه با گزينه

 های مختلفی که فرمان هستند نيز وجود دارد. ترتيب بررسی محلنبرای ايجاد توابعی کبه شامل چندي
دهد به شرح زير است:پوسته فرمان برای پيداکردن يک دستور انجام می

ـتور نام      نامهاي مستعار ـا دس ــه ب ي ک ــدهaliasهاـي ــه همراه ايجاد ش ــتور ب ــک دس ــشانــگر يـ  انـد و ن
باشند.های احتمالي ميها و آرگومانگزينه

ـــتفاده      کلمات رزرو شده پوسته فرمان ــرای اس ــه ب ــستند ک ــماتي ه د.های مخصـوص رزرو شدهکل  اـن
ـه معمولً در زبان ـتند ک ـتوراتي هس ن کلمات دس ر اـي ـتفاده ميبيشـت ـه نويسـي اس ـدهای برنام ـد مانن ، do شون

while ،case .و غيره 
شوند.ای از دستورات که همراه هم در پوسته فرمان اجرا ميدسته       توابع
اند. دستوراتي که درون خود پوسته فرمان گنجانده شده      دستورات دروني
ـايـل      دسـتـورات سيستم فايل ـهصورت فـ ـه بـ ـمولي کـ ـتورات معـ ـو/ دس ــايل گن  هـايي در سـيـسـتم فـ

 گنجانده شده است.PATHلينوکس قـرار دارند. مـسـيرهای ايـن دسـتورات معمولً در مـتـغيير مـحـيطي 

ي  ن دروـن ـيـستي از  فرامـي ش لـ ـتورهاي آن مي و گزينهbashبراي نماـي د از دس  توانـي
helpاستفاده کنيد. براي نمايش اطلعات بيشتر در مورد دستور مورد نظر از دستور  
info نام دستور مورد نظر استفاده کنيد:و 

  $ info <command>

   برای ايبنtypeتوانيبد از دسبتور بببرای اينببکه بفهميبد کبه يبک دسبتور در چبه مسبيری قرار دارد، می
منظور استفاده کنيد. برای مثال:
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$type bash
bash is /bin/bash

  و... استفاده کنيد. در صورتیwhich ،case ديگری مانند ناز دسبتور ببال ببرای يبافبتن مبحل فبرامي
 ،type به دستور aتبوانيد با اضافه کردن گزينه که دستوری در چبنبدين دايبرکبتوری قبرار دارد، مبی

های وجود آنرا چاپ کنيد.تمام محل

commandگاهـي اوقات هنــگام اجــراي يــک فــرمان بــا خــطاهايي مــانند   not 

found ـا ه ميpermission denied و ي د مواـج د. براي مورد اول بررسـي کنـي  شوـي
ـير ـير آن در مس د و مس پ کرده اـي ـتور را صـحيح تاـي ه دس هPATH ـک ـما قرار داشـت   شـ

ـا فايل ــخش کارکردن ب ي نباشـد. در ب ـا،باشـد. ممکـن اسـت فرمان مورد نظـر اجراـي  ه
چگونگي اجرايي کردن يک فايل تشريح خواهد شد.

يافتن فرامين
 شويد که مرتکبايد و پس از اجرای آن متوجه میتصور کبنيد يبک فرمان بسيار طولنی را تايپ کرده

 هايی است کهايد. مبطمئناً چبيزی دردآورتر از ايبن وجود ندارد! پوسته فرمان دارای قابليتاشتباه شده
 فبراخبوانی کرده و در صورت لزوم پس از ايد،تبوانيد ببوسيله آن دسبتوراتی را که قبلً اجرا کردهمبی

اصلح يا تغيير وحتی بدون تغيير آنها را مجدداً اجرا کنيد.
 ) اسبت کبه فرامينبی را کبه قبلً واردHistoryپببوسبته فببرمبان دارای قببسبمتی بببه نام تاريخچبه (

توانيد اين فرامين را از تاريخچه فراخوانی کرده و استفاده کنيد.کند. میايد، نگهداری میکرده

ويرايش خط فرمان
 توانيد به آسانی آنرا فراخوانی کرده وايد،  مبیدر صبورتبی که در تايپ يک دستور مرتکب اشتباه شده

 تر کردن اين کارتوانيد از برخی کليدهای ميانبر برای راحتمجدداً پس از ويرايش، آنبرا اجرا کنيد. می
  ببه انتهای فرمانCtrl+Eر را ببه ابتدای فرمان و بگارهبب اشCtrl+aليدهای بباسبتفاده کنيبد. مببثبلً ک

 دهند. ويرايش کردن فرمان مانند نيز انجام می End و Homeدهد. همبين کار را کليدهای حرکت می
 پبس اتبمام ويرايش دستور، کافی استکار کردن در ويرايشگرهای متنی است و بسيار ساده است. 

 را برای اجرای آن فشار دهيد.Enterکليد 

کامل کردن خودکار فرامين و پارامترها
 ببرای ايبنکه مبقبدار تايپ به حببداقل بببرسد،  پبوسته فرمان، فرمان ناقص شما را به روشهايی

 کند. برای بکارگيری اين قابليت کافی است که ابتدا چند حرف اول فرمان مورد نظر را تايپکامل می
بينيد:توانيد ناقص تايپ کنيد می را فشار دهيد. در زير برخی مواردی را که میtabکرده و کليد 

ـد       متغييرهاي محيطي ـا فشردن کلي ــلمت دلر شروع شود،  ب ــک ع ـا ي ــن بـ ـه مت ــورتي ک   ،tabدر ص
پوسته فرمان آنرا با يک متغيير محيطي کامل خواهد کرد.
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شروع شود، پوسته فرمان آن را بوسيله يک~در صـورتي کـه مـتن بوسيله يک کاراکتر       نام کاربري  
نام کاربری کامل خواهد کرد.

ــاراکــتـر عادی شروع شود،     دستورات، نامهاي مستعار يا توابع ــک کـ ـا ي ـتـن بـ ـه مـ ــورتي کـ   در ص
.پوسته فرمان آنرا بوسيله يک دستور، نام مستعار يا تابع کامل خواهد کرد

شروع شود، پوسته فــرمـان آنـرا بوسيله نام يک@در صـورتـي کـه متن با يک علمت        نام ميزبان  
کند. مي خواند، کامل مي/etc/hostsنام ميزبان که از فايل 

ــا ــد        پارامتره ــخه جدي ــي از ويژگيهای بارز نس ــا و گزينههایBashيک ــل کردن پارامتره   امکان کام
دستورات تايپ شده است. اين ويژگي ميتواند بسيار کمک کننده باشد.

 مبواقعی وجود دارد که برای کامل کببردن يک فرمان چندين گزينه وجود دارد. مثلً همانند آنچه در
 شود. در اين موارد در شروع میPبينيد، چبندين متغيير محيطی وجود دارد که ببببا حرف مثال زير می

  براب بفشارب بدهيد،ب بتمامEsc+? براب بفشارب بدهيدب بوب بيبباب بکليدهایب Tabصورتیب بکهب بدوبببارب بکبلبيببدب 
شود:های ممکن نببشان داده میحالت

$ echo $P<tab><tab> or <Esc+?>
$PATH            $PPID            $PS1             $PS4
$PIPESTATUS      $PROMPT_COMMAND  $PS2             $PWD

تاريخچه فرامين و فراخواني مجدد
 پبس از اينبکه يک دستور را تايپ کرديد، همانطور کبه قببلً گفتيم اين دستور بطور کامل در تاريخچه

 توانيد از دستورشببود. بببرای نمببايش محتبويات تاريخچه پوسته فرمان میپبوسته فبرمان ذخيره می
historyاسبتبفاده کبنيد. در صبورتی که پس از آن يک عدد اضافه کنيد، به تعداد آن عدد دستورات  

تايپ شده قبلی را نشان خواهد داد:
$ history 5
1023  ls
1024  cd Fonts/
1025  man more
1026  date
1027  history 5

توانيد از روشهای زير  استفاده کنيد:برای فراخوانی دستورات تايپ شده می
ن نما ي مکا ـا مي     کليدها ــايـيـن مکان نم ــال و پـ ــای بـ د برای حرکـت کردن در ليسـت از کليدهـ  توانـي

ـا، از کليدهای ـجای کليدهای مکان نم ـد. بـ ـز ميCtrl+p  وCtrl+n تاريخچـه اسـتفاده کني ـد اسـتفاده ني  تواني
کنيد.

کليدهايCtrl+r      ـتفاده مي ـه اس ـه در تاريخچ ــک رشت ـه اول ي ـر بـ ــسـتجوی آخـ ـرای ج  شود. برایبـ
مـثال بـا تـايپ يـک يـا چـند حـرف، دستوری که دارای آن حروف است نمايش داده خواهد شد.

کليدهاي Ctrl+s      گيرد. مشابه بال ولي جستجو بصورت اول به آخر صورت مي

  است. با استفادهfcتوانيد از آن برای کار کردن با فرامين استفاده کنيد، دستور روش ديبگری کبه مبی
 ها راای از شمارهتوانيد شماره دستور مورد نظر در تاريخچه يا بازهاز اين دستور، کبه پبس از آن می

 توانيد آنها را ويرايش کرده وشوند که میذکر کنيد، ايبن دسبتورات در يبک ويبرايشگر متنی باز می
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 گزيده ام تباريبخچه را در ويرايشگر پيش۱۵۰ ام تا ۱۰۰خارج شويد. برای مثال دستور زير دستورات 
سيستم باز خواهد کرد:

$ fc 100 150

 . کبه در دايرکتوری خانگبی شمبا قرار دارد، ذخيرهbash_historyليببست تاريخچبه در فايلی ببه نام
.کند نگهداری میرا  دستور۱۰۰۰شود و تا  می

دستورات پايه
 های خود را در دايبرکتوریها و دايرکتوریببه عنوان يک کاربر پارسيسکس گنو/لينوکس، بيشتر فايل

 خبانگی خبود ايبجاد و ذخبيره خواهيد کرد. در اينجا با چند دستور که در اين زمينه مفيد هستند آشنا
شويد:می

cd      دهد.کنيد تغيير مي اين دستور مسير جاری را به مسير ديگری که تعيين مي

pwd      کند. اين دستور مسير دايرکتوری فعلي را چاپ مي
mkdir      کند. اين دستور يک دايرکتوری ايجاد مي
chmod     رود. اين دستور برای تغيير مجوزهای فايل و دايرکتوری بکار مي
ls     کند اين دستور محتويات يک دايرکتوری يا مسير را چاپ مي.

کار کردن با فايلها و پوشهها
 پردازيم. در صورتی که در حالتخبوب اکبنون ببه کبمی تبمرين ببرای ببکارگيری اين دستورات می

گرافيکی هستيد، همانطور که قبلً گفته شد، يک پنجره ترمينال باز کنيد.

 برای حرکت به دايرکتوری خانگي خود از هرجا ، کافي است دستورcd.را تايپ کنيد 
 برای حصول اطمينان از قرارگيری در دايرکتوری خانگي خود، دستورpwd:را تايپ کنيد 

$ pwd
/home/alan

 با استفاده از دستورmkdir يک دايرکتوری به نام test:ايجاد کنيد 
$ mkdir test

 مجوزهای دايرکتوری ايجاد شده را با استفاده از دستورls:بررسي کنيد 
$ ls -ld test
drwxrwxr-x    3 alan  alan   4096 May 17 20:14 test

  يبک دايبببرکببتوری ببببوده و مببالببک آن کاربری ببه نامtestدهبد کبه خببروجبی فرمان نشان می
alan است که به گبروه alan دقيقه۲۰:۱۴ می در ساعت ۱۷ تبعلق داشبته و آخبريببن بببار در  

 خواهيد مجوزهای اين دايرکتوری را طوری تنظيم کبنبيد کبهتبغببيير کرده است. تصور کنيد می
ستبفاده مبی ببن کامپيوتر ا بگببری کبه از اي براد دي برکبتوریاف بحبتبويبات داي بتبوانند م  کبنبند ن

  بيشتر توضيح خواهم داد. اکنون دستور زير را، جبلوترشما را ديده و استفاده کنند. در ايبن مبورد
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تايپ کنيد:
$ chmod 700 test

 دهبد در حالی کبه  ببهايببن دسبتور ببه شمبا تمببام مجوزهببای اسببتفاده و تغييبر دايرکتوری را می
 ديگران اجببازه حببتی مببشاهده مببحتويات ايببن دايببرکتوری نببيز داده نخواهبد شبد. اگبر مجدداً

 نمايش داده خواهند شد.drwx که را بکار ببريد، اين بار مجوزها بصورت  ------lsدستور 
 در اين مرحله با استفاده از دستورcd به دايرکتوری test:وارد شويد 

$ cd test

 توانيد ازهنگامی کبه نبياز داريد تبا ببدانيد دايبرکبتوری خبانگی شما در چه مسيری قرار دارد می
يکی از دو راه زير استفاده کنيد:

متغيير محيطي HOME

علمت  ~

شود:اعبلن فرمان ، مسير دايرکتوری خانگی  نمايش داده میدر ببا تبايپ يبکی از مبوارد ببال 
$ ~
/home/alan

برای نمايش دايرکتوری خانگی يک کاربر ديگر کافی است به صورت زير عمل کنيد:
$ ~chris
/home/chris

 هبا و کارکردن در آنهبا فراميبن ديگری نيبز وجود دارنبد کبه بسبيار مفيبددر حببرکت بيبن دايرکتوری
هستند:

نشاندهنده مسير جاری است. مثلً :   يک نقطه

$ cp /usr/local/mygame .

کند. را به مسير جاری (که دايرکتوری خانگی تان بود) کپی میmygameدستور بال فايل 
نشاندهنده مسير ماقبل است. مثلً :  دو نقطه 

$ mv mygame ..

کند.منتقل می تان  را به مسير بالتر دايرکتوری خانگیmygameدستور بال فايل 

مجوزهاي دسترسي در خط فرمان
ز ايبنبکه مبدتی با خط فرمان کار کرديد، مطمئناًب به پيام  Permission Deniedهايی مانندب پبس ا

 ها در گنو/ لينوکس به اين علت ايجادها و دايرکتوریبرخورد خبواهبيد کبرد. مبجبوزهای فبايل
 ها و اطلعات خصوصی کاربران ديگر جلوگيری به عمل آوردهاند که از دسترسی کاربران به فايلشده

  بيت اضافه۹های سيستمی در مقابل آسيب ديدگی حفاظت کنند. به اين علت به هر فايل و از فايل
 ها بصورتشود که معرف چبگونگی دسترسی شما و ديگران به آن فايببل خبواهد بود. اين بيتمی

rwxrwxrwxشبوند. نبخستين سه بيت تعيين کننده دسترسی مالک فايل است. سه نمايش داده می 
  بنشانگرrبيت بعدی برای گروه مالک و سه بيت بعدی برای تعيين نحوه دسترسی ديگران است.ب 

  نشانگر اجازه اجرا هستند. در صبورتی کبه بهجای يکی از اين حروفx نشانگر نوشتن و wخواندن، 
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 علمت دش- نبمبايبش داده شود، به اين معنی است کبه ايبن مبجوز غير فعال است. برای نمايش
 استفاده کنيد. به مثال زير توجه کنيد:ls -ldتوانيد از دستور  مجوزهای هر فايل يا دايرکتوری می

$ ls -ld ch3 test

-rw-rw-r--    3 alan     alan         4096 May 22 15:11 ch3

drwxr-xr-x    3 alan     alan         4096 May 17 20:14 test

 دهد که دارای مجوز خواندن و نوشتن برای مبالک و گروه است. سايرخبط نخست  فايلی را نشان می
 توانند فايل را ببينندکبارببران فقط اجازه خواندن فايل را دارا هستند. اين به اين معنی است که آنها می

 ولی هيچ تغييری نمی توانند در آن اعمال کنند. خط دوم يک دايرکتوری است. دقت کنيد که مجوزها
  بکه به معنی دايرکتوری است آغاز شبده اند. مالک دايببرکتوری دارای اجازه خواندن،dبا حرفب 

 ها را در اين دايرکتوری اضافه کرده، تغيير داده وتواند فايلنوشتن و اجرا است. در نتيجه تنها مالک می
 توانند ببه اين دايرکتوری وارد شده وپاک کند. ببقبيه کبارببران تبنها اجازه خواندن دارند. يعنی می

 توانيد مجوزهای آنرا مطابق نيازمحتويات آنرا ببينند. در صورتی کبه شبما مبالک يبک فايل باشيد، می
  امکان پذير اسببت. بببرای هريک از مجوزهایchmodخودتان تنظيم کنيد. اين کار بوسيله دستور 

 . بنابراين برای۱ و اجببرا ۲، نوشتن ۴خواندن، نوشتن و اجرا عددی در نظر گرفته شده است. خواندن 
 .۴+۲+۱ تعيين شببود. يعنببی ۷اينکه تمام مجوزها را به خودتان بدهيد، مقدار سه بيت نخست ببايد 

  يا۷تبوانيد ببنا ببه نبيازشبان مبجوز تبعبيين کنيد. مجوزهبا بيببن ببرای گبروه و سبايبرين نيز مبی
 های زير توجه يا هيچ مجوزی! متغيير هستند. برای روشن شدن بهتر مطلب به مثببال۰مبجوز کامل و 

کنيد:
$ chmod 777 files = rwxrwxrwx
$ chmod 755 files = rwxr-xr-x
$ chmod 644 files = rw-r--r--
$ chmod 000 files = --------

  خواهد بود. در مورد دايرکتوری اين۶۴۴گزيده آن کنيد، مجوز پيشهبنگبامی کبه يبک فايل ايجاد می
 شود. برای نمايش مقدار تعيين میumaskگزيده توسببط دسببتور  است. اين مقادير پيش۷۵۵مجوز 

umask:دستور زير را تايپ کنيد 
$ umask
0022

 گزيده کبم کنيد. با اين کار مقادير پيش۷کنيد، از  مشاهده میumaskکافی است اعدادی که در دستور 
  کم کنيد. زيرا در۶ها ببايد اين اعداد را از را ببرای دايبرکتوری مشباهده خواهيد کرد. در مورد فايل

غير فعال است.۱گزيده مجوز اجرا با مقدار ها به طور پيشمورد فايل

 chmod دســتور Rهــا در يـک زمان بايـــد از گزينــه  تغييــر تعداد زيادي از فايليبرا

ــک فــرمـان مــجوزهاي تمام فايل ا ي ن امکان وجود دارد کـه ـب ـتفاده کنيـد. اـي  هـا واس
ـردايرکتور ير دهد. براي مثال براي تغيي ـرکـتوري را تغي سـاخـتار دايـ ــک    هاي  درون ي

 توانيد دستور مي/tmp/testهاي موجود در مسير ها و دايرکتورمجوزهاي تمام فايل
زير را تايپ کند:
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$ chmod -R 777 /tmp/test

ــزيـنه  ــتور Rگ ل و اعطاي مجوز اجراchmod در دس ــطاي مجوزهاي کاـم ـنگام اع   هـ
ـهجاي مقدار  ـتور بال را بـ ـه دس ـورتي ک ت. ولي در ص ـيار خوب اـس ـا مقدار ۷۷۷بس  ۶۴۴ ب

د ديگـر نمي ک از دايرکتوراجرا کنـي چ ـي ه هـي د ـب ـير وارديتوانـي  هاي موجود در آن مس
شويد.

هاانتقال، کپي و پاک کردن فايل
  استفادهmvها بسيار آسان است. برای انتقال يک فايببل بايبد از دسبتور کپی، انتقال و پاک کردن فايل

 rmها نيز دسبتور  ب وجود دارد و برای پاک کردن فايلcpها دسبتور کنيد. برای کبپی کبردن فبايل

های زير توجه کنيد:استفاده است. به مثال قابل
$ mv abc def
$ mv abc ~
$ cp abc def
$ cp abc ~
$ rm abc
$ rm *

 دهد. دستور دوم اين فايل را به دايرکتوری خانگی تغيير میdef را به abcدسبتور نخست نام فايل 
  کپی کردهdef را به فايل abcکند. دسبتور سبوم، فايل شود، مبنبتقل می نمايش داده می~کاربر که با 

 کند را پاک میabcکند. دستور پنجم فايل و دستور چبهارم آنرا در دايرکتوری خانگی کاربر کپی می
 در حالی که دستور شبشببم تمام محتويات دايرکتوری جاری را پاک خواهد کرد. جهت کپی کامل

- cpهای مبوجود در آن بايد از دستور ها و زيبر دايبرکبتوریيک دايرکتوری به همراه تمامی و فبايل

rهای درون آن بايد از دستور ها و فايل و برای حذف يک دايرکتوری به همراه تمامی دايرکتوریrm -

r.استفاده نماييد 

خاموش کردن و راهاندازي مجدد سيستم
 خبوب جبالب اسبت کبه بدانيد چگونه بايد سيستم خود را در خاموش کنيد. برای اين کار کافی است

دستور زير را جلوی اعلن فرمان تايپ کنيد:
$ halt

 شود. در صورتیهای مختلف خاموش میسبيبستم پبس از چبند لبحظه ببا خاموش کردن سرويس
 روی صفحه نمايش Power Downکه سيستم بهطور خودکار خاموش نشد، بايد صبر کنيد تا پيغام 

 خاموشب بنماييد.ب بازب بدستور Powerبباب بدگمهب توانيدب بسبيستمب بخبودب براب دادهب بشود.ب بپسب بازب بآنب بمی
shutdownتوانيد جهت خاموش کردن سيستم استفاده نماييد. برای اينکه سيستم خود را در نيز می 

مجدداً بوت نماييد، بايد از فرمان زير استفاده نماييد:
$ reboot

 در حبالت عبادی ايبن تبنها کاربر ريشه است که اجازه خاموش کردن و بوت سيستم را داراست. برای
 ايبنکه به کاربران ثالث نيز ايببن مجببوز را عطا نمبباييد، کببافی اسببت کببه آنببهبا را در فببايل
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etc/shutdown.allow/ اضافه نماييد. هر کاربر بايد در يک خط اضافه شود. دسبتور uptimeببار  
دهد. به مثال زير توجه کنيد:روی سيستم و مدت زمان فعال بودن آن را از آخرين بوت نمايش می

$ uptime
17:01:21 up 27 min,  1 user,  load average: 0.03, 0.09, 0.09

  نشانگر مدت زمان فعببال بودن سيستم پس ازupنخستين مورد ساعت فعببلی سيستم، عدد پس از 
  و۵، ۱آخرين ببوت، عبدد ببعبدی تعداد کاربران فعال روی سيستم و سه عدد بعدی بببار سيستم در 

  خواهيد توانستwhoباشد. همانطور که قبلً هم گفته شد، با استفاده از دستور  دقيقه گبذشته مبی۱۵
تا ليستی از کاربران فعال روی سيستم و زمان ورود آنها را مشاهده نماييد:

$ who
alan     pts/1        Sep  3 16:35
root     pts/3        Sep  3 17:05 (localhost)
root     pts/4        Sep  3 18:21 

ه آنرا  ـيستم خود را بدون اينـک ــرگـز س ن کارShut Downه د. اـي د، خاموش نکنـي   کنـي
ممکن است سبب آسيب ديدن سيستم فايل و از بين رفتن اطلعات شود.

مباحث پيشرفتهتر
در اين بخش به مباحث پيشرفتهتری که در مورد کارکردن با پوسته فرمان مطرح میشوند، میپردازيم.

 فرامينتوسعهاتصال و 
 های واقعاً قدرتمنبد پوسبته فرمان، قابليبت هدايبت خروجبی يبا ورودی يبک فرمان ببهيکبی از قابليت

شود.فرامين ديگر است. برای اين منظور، همانطور که قبلً اشاره شد، از کاراکترهای ويژه استفاده می
)Piping Commandsلوله بندي فرامين (

  اسبت. ايبن کاراکتبر، خروجبی يبک فرمان را ببه ورودی فرمان|کبباراکبتبر ويببژه لببوله بببندی کاراکتبر 
کند. برای مثال:ديگر هدايت می

$ cat /etc/passwd | sort | more

alan:x:1000:1000:Alan Baghumian,,,:/home/alan:/bin/bash

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh

gdm:x:100:103:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false

gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh

identd:x:101:65534::/var/run/identd:/bin/false

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh

--More--

ه فرمانب /etc/passwdايبن فبرمبان مبحبتبويات فايلب    بهدايتsort ب را خوانده و خروجی را ب
 کند. اين فبرمبان، کباراکتر اببتدای هر سطر را گرفته و خروجی را بهصورت الفبايی مرتب کرده ومی

دهد.فرستد و اين دستور نيز خروجی را بهصورت صفحه به صفحه نمايش می میmoreبه دستور 
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 قاببليت لبوله ببنبدی نمايش خوبی است از اينکه چگونه يونيکس، پدر گنو/ لينوکس بر اساس قطعات
 افبزاری شبکل گبرفته است. مبثلً در يونيکس ابزارهای مختلف را طوری به هم وصلمبخبتبلف نبرم

  سالها پيشکردند که کارهای مختلفی بتوان با آنها انجام داد. مثال خوبی در اين مورد وجود دارد:می
 کبه واژه پردازهای گرافيکبی و راحبت ماننبد اکنون وجود نداشتنبد، کببارببران بببايد ابتدا سبند خود را

 کردند و بعدبهصورت مبتبنی ايبجباد کبرده و سبپس آنرا بوسيله ماکروهای خاصی فرمت بندی می
 کردند که چهطور از آب در آمده است. برای اين کار از فرمانی مانند زير استفادهبايد بررسی می

شد:می
$ nroff -man grep.1 | lpr

  اسبببتفاده شبدهman با استفاده از ماکببروی grep.1 برای فرمت کردن فايل nroffدر دستور بال از 
 است فرستاده شده است.lprو حاصل کار با استفاده از لوله بندی به خروجی چاپگر که 

دستورات متوالي
 برخی اوقات نياز داريد که چند فرمان  بهصورت همزمان با استفاده از يک فرمان اجرا شوند. اين کار
 به سادگی امکان پذير است. کبافی اسبت پبس از اتبمام هر فرمان آن را از فرمان بعدی بهوسيله يک

کاراکتر سمی کالن جدا کنيد. برای مثال:
$ date; troff -me mytext | lpr; ls /home

 به هم چسبيده نيز انجام دهيد:&&توانيد به کمک دو کاراکتراين کار را می
$ date && troff -me mytext | lpr && ls /home

زمينه فرامين پس
 ببرخبی دسبتورات ببرای تمام شدن نياز به زمان دارند. برخی اوقات مايل نيستيد که پوسته فرمانتان را

 توانيد دستور مورد نظر را با استفاده ازمعطل باقی بگذاريد تا دستور به اتمام برسد. برای اين منظور می
زمينه اجرا کنيد. برای مثال:کاراکتر آمپرسند در پس

$ troff -me mytext &

 زمينه وجود دارد که جلوتر درباره آنها صحبتزمينه و پسهای پبيشهايی ببرای مبديريت پبروسبهراه
خواهيم کرد.

 در صـورتي کـه فـرمـاني کـنسول شـما را اشـغال نمود، براي ادامه کار و جلوگيري از
 هاي مجازي براي ادامه کارتان استفاده نماييد.توانيد به سادگي از ترمينالمـعطلي مـي

 استفاده کنيد. F6 تا ALT+CTRL+F1هاي کافي است که از کليد

توسعه فرامين
 توانيد پوسته فرمان را وادار کنيد تا خروجی يک فرمان راببه وسبيله قباببلبيت جبانشينی فبرامين مبی

 خبببودش تبببفسير کبببند، ببببهجببای ايبببنبکه ايبببن کار ببببه خبببود فرمان واگذار شود. در ايببن مورد
 توانيد خبروجی اسبتاندارد يبک فبرمان را ببصبورت آرگومان يک دستور ديگر تعيين کنيد. دومببی

:شکل قابليت جانشينی فرامين بصورت زير است
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$(command) or 'command'

برای فهميدن اين قابليت به مثال زير توجه کنيد:
$ vim $(find / -print | grep xyzzy)

 گيرد. ابتدا دسبتور جانشينبی فراميبن صبورت میvimدر ايببن دسببتور، قببل از اجرای ويرايشگبر متنبی 
findکنبد.هبا را چاپ میهبا و دايرکتوری از دايببرکتوری ريببشه شببروع ببه کار کرده و نام تمام فايل 

  هستندxyzzyشود و اين دستور تمام آنها را که فاقد رشته  ارسبال مبیgrepخروجی اين دسبتور ببه 
کند. هستند را باز میxyzzyهايی را که دارای رشته  تمام فايلvimکند. سپس را فيلتر می

عبارات حسابي
يد. دو راه به يک فرمان ارسال کن بايليد نتايج يک جمله محاسباتی را  که م بادی وجود دارد  بوارد زي  م

برای انجام آن وجود دارد:
$[expression] or $((expression))

برای روشن شدن مطلب به مثال زير توجه کنيد:
$ echo “Iam $[2003-1978] years old.”

Iam 25 years old.

 کند ارسال میechoدر مبثبال بال، پوسته فرمان ابتدا عبارت حسابی را انجام داده و نتيجه را به فرمان 
و اين فرمان نيز نتيجه را روی صفحه نمايش چاپ خواهد کرد.

متغييرهاي محيطي
 هبمانطور که گفتيم، متغييرهای محيطی اطلعاتی را در مورد پوسته فرمان در بر دارند. هنگامی که يک

 دهيبد، بهجای اينکبه نام آن چاپ شود، محتويات آن چاپمببتبغيير محيطبی را در يبک دسبتور قرار می
:خواهد شد

$ ls -l $BASH
-rwxr-xr-x    1 root     root       626188 Aug 24  2002 /bin/bash

 کنبد. در ايبن مورد محبل آنرا چاپ میBASH ببا اسبتفاده از متغييبر محيطبی lsدر مببثال بببال، دسببتور 
بيشتر توضيح خواهيم داد.

هاي محيطياستفاده از متغيير
 های پستی و مسيرهای پيکربندی، صندوقمتغييرهای محيطی برای ذخيره اطلعباتی مبانند مبحل فايل

 روند. هبمبچنين ايبن متغييرها دارای مقاديری برای شکل اعلن فرمان، اندازهها بکار مبیدايبرکبتوری
 عبامل نيببز هسببتند. همانطور کببه قبلً نيببز اشاره کرده بوديببم، برای نمايببشتاريخچببه و نوع سببيستم

  اسبتفادهdeclareاند، بببايبد از دسبتورمتغييرهايبی کبه اکنون ببه پوسبته فرمان اخببتصاص داده شببببده
يد.  برای نمايش  محتويبات هر يک، کافی است يک علمت  دلر جلوی آن قرار داده و  آن را در کن

دستورات خط فرمان استفاده کنيد:
$ echo $USER
alan
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دهد.همانطور که می بينيد، فرمان بال نام کاربر فعلی سيستم را نمايش می

متغييرهاي محيطي عمومي
ها قبلً تخصيصهبنبگامی کبه يک پوسته فرمان را باز می يد، متغييرهايی وجود دارند که مقادير آن  کن

اند:داده شده است. در زير برخی از اين متغييرها نشان داده شده
BASH      محتوی مسير کامل برنامه پوسته فرمان است. به طور معمول bin/bash/.
BASH_VERSION      دهد. شماره نسخه برنامه پوسته فرمان را نشان مي
EUID     ـمـايش مي ـاربـر فـعلـي را نـ ـوثــر کـ ـناسايي مـ ـماره شـ ـه پوسـته شـ ي ک ـن مقدار هنگاـم  دهـد. اي

شود.شود، تخصيص داده ميشروع مي
HISTFILE      دهد. محل فايل تاريخچه فرامين را نمايش مي
HISTFILESIZE     يا۵۰۰کند. اين تعداد معمولً  تـعـداد فـرامـيني که تاريخچه در خود نگهداری مي  

 است. فرمان۱۰۰۰
HISTCMD      دهد.شماره فرمان جاری را در تاريخچه نشان مي
HOME      دهددايرکتوری خانگي کاربر جاری را نشان مي.
HOSTTYPE      دهد. نوع معماری پردازنده کامپيوتر را نشان مي 
MAIL     ــشـان مي ــتي کاربر جاری را نـ ــندوق پس ــير ص ــمـا درمس ــام شـ ــه نـ ــعـمـول بـ ــد. مـ  ده

var/spool/mail/قرار دارد .
OLDPWD      دهد.مسير قبل از دايرکتوری جاری فعلي را نشان مي
OSTYPE       دهــد. در مورد مـا خروجــي بــه صـورت نوع ســيـستم عامـل را نشان ميlinux-gnu 

خواهد بود.
PATH      ـــت دايرکتوری ـــي شده را نشان ميليس ـــنهای معرف ـــک فرمان در اي ـــد. برای اجرای ي  ده

گيرد.ها جستجو صورت ميدايرکتوری
PPID       دهد.شماره پروسه ای که پوسته فرمان را شروع کرده است، نمايش مي
PROMPT_COMMAND       شود.دستوری را که هربار پيش از نمايش اعلن فرمان اجرا مي
PS1      دهد.  مـــقـادير زيـــادی وجـــود دارنـــد کــه آنهــا رامـــقـدار اعلن فرمان را تـــخـصيص مـــي 

 توانيد در اعلن فرمان خـود بـگـنجانيد مـانـنـد تـاريخ، زمان، نام کاربر، نام کامپيوتر و... بـرخي اوقاتمي
يد از متغييرهای های بيشتری نياز دارد که مييک فرمان به اعلن يا PS2توان  PS3ين کار استفاده   برای ا

کنيد. در اين مورد بيشتر توضيح خواهيم داد.
PWD      دهد.  دايرکتوری جاری را نشان مي

RANDOM       شود. توليد مي۹۹۹۹ و ۰ با مراجـعه بـه ايـن متـغيير يک شماره تصادفي بين
SECONDS      .تعداد ثانيه ای که پوسته فرمان آغاز به کار کرده است 

UID     ـــمايـش مــــي ـــماره در فــــايلشماره شناســـايي اصـــلي کاربر فــــعـلي را نـ  دهـد. ايــــن شـ
etc/passwd/.ذخيره شده است 
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 ممکن است توجه کرده باشيد که تمام مـتـغييرهاي مـحيـطي بـا حروف بزرگ تعريف
 اند. ايـن کـار يـک رسـم اسـت نـه يک الزام. يعني در صورتي که نام متغييري را باشده

 حروف کوچک تعيين کنيد ، باز هم کار خـواهد کـرد. البته توجه داشته باشيد که متغيير
xyz با XYZ.يکي نيست 

ايجاد متغييرهاي محيطي خاص
 کنيد،تبوانبيد برای ذخيره اطلعاتی که معمولً در پوسته فرمان استفاده میاز مبتبغييرهای مبحيطی مبی

 توانيبد هببر گببونه متغييبر محيطبی ببه دلخواه خود ايجاد کنيبد. برای ايجاد موقبتبرداری کنيبد. میبهره
 توانبيبد نبام مبتغيير و مقدار آن را جلوی اعلن فرمان تايپ کنيد. همانطوريبک مبتبغيير محيطی مببی

شود: انجام میexportکنيد، اين کار به کمک دستور کببه مشاهده می
$ AB=/usr/local/documents; export AB

م    اينexportدهد. دستور  اختصاص میABمبثبال بال مسير يک دايرکتوری را به يک متغير به نا
 های فرمان ديگری نيز اجراکند. بنابراين در صورتی که پوستهمتغيير را به پوسته فبرمبان صبادر می

ين گونه متغيرهای محيطیشوند، اين مبتبغيير در آنبها مبوجود خواهد بود.   مشکببلی که در ايجاد ا
 ای کبه ايبن متغييبر در آن تخصبيصوجود دارد ايبن اسبت کبه  موقبت بوده و ببا خروج از  پنجره پوسبته

 داده شده اسبت، ايبن مببتبغير پاک خواهبد شبد. برای اختصباص دائببمی ايبن متغييرهبا، بايبد آنهبا را ببه
های پيکربندی پوسته فرمان اضافه کنيد. اين موضوع جلوتر توضيح داده خواهد شد.فايل

 در صبورتی که مايليد متنی درست جلوی مقدار يک متغير محيطی قرار گيرد، کافی است که متغير را
در دو پرانتز قرار داده و متن مورد نظر را جلوی آن قرار دهيد. برای مثال :

$ echo ${HOME}/Documents
/home/alan/Documents

  کنيبد و يبا ببه فايبلexportبببه خبباطر داشببته باشيبد کبه بببرای اسببتفاده از متغييرهبا يبا بايبد آنهبا را 
 توانيبد در بسببيار قاببل انعطاف اسبت. مثلً میexport اضافبه نماييبد. دسبتور نپيکربندی پوسبته فرما

هنگام صادر کردن متغيير، مقدار آنرا هم تخصيص دهيد:
$ export XYZ=/home/alan/Documents

توانيد با حفظ مقادير قبلی، مقداری را به يک متغيير اضافه نماييد:ويا می
$ export PATH=$PATH:/home/alan/Documents

برکتوری  بال، داي بثال ب ير /home/alan/Documentsدر م به متغي به طور موقت   PATHفه شده   اضا
 توانيد با استفاده از دستوراست. در صورتی که احبساس کبرديد ديگر به يک متغيير نيازی نداريد، می

unsetبينيد، برای پاک کردن متغيير نيازی به درج علمت دلر نيست: آنرا پاک کنيد. همانطور که می
$ unset XYZ

پيکربندي پوسته فرمان
 توانيد آنرا بنا به خواسته خودببرای ايبنکه بتوانيد بطور مؤثرتری از پوسته فرمان خود استفاده کنيد، می

های پيکربندی پوسته فرمان خود را ويرايش کنيد.تنظيم کنيد. برای اين منظور بايد فايل



فصل پنجم: آشنايي با پوسته فرمان  196

 کنند. ببرخی از اينتبعبدادی فبايل پيبکرببندی وجود دارد که نحوه رفتار پوسته فرمان را تبعبيين مبی
 ها مبشترک بوده و برخی مخصوص يک کاربر خاص هستند.ها ببرای تمامی کباربران و پبوستهفبايبل
 هايی هستند که هر کاربر پوسته فرمان در پارسيکس گنو/ لينوکسهای پبيبکربندی زيبر فبايلفبايبل

کند:از آنها استفاده می
etc/profile /    کند. اين فايل هنگامي اجرا اين فـايل اطلعات محـيط کاربری هر کاربر را ذخيره مي 

ـه کار ميمي ـرمان آغاز ب ـوسته فـ ـده و پـ ـه سـيستم وارد شـ ـا ب ـه شم ـر پيششود ک ـل مقادي ـن فاي ـد. اي  گزيدهکن
 گزيده برایهای پيشتوانيد ايجاد کنيد و مجوزمسير، شکل اعلن فرمان، حـداکثر تعداد فـايلي کـه شـما مي

ـه ايجاد ميفايل ي ک ــيهاـي ــعيين مـ ـد را تـ ـتغييرکني ل  مـ ن فاـي ن اـي ــحلکـنـد. همچنـي ـانند م ــحيـطي مـ  هـای م
کند. تنظيم مي نيزهای تاريخچه راصـندوق پستي و اندازه فايل

etc/bashrc/      ـر کاربری کـه پوسـته ـل برای هـ ـن فاي ــرا ميbash اي ـرا مي را اجـ ـنـد، اجـ ـنکـ  شود. اي
م مي ل حالت اعلن فرمان را تنظـي ـايـل ميفاـي ـــن فـ ـقـاديــر اي د. مـ ل کـن ــواند توسـط فاـي   کـه درbashrcت

دايرکتوری خانگي هر کاربر وجود دارد، تحت تاثير قرار گيرد.

bashrc ~/.    ايـن فـايل حـاوی اطلعـات مـربوط بــهbashباشد. اين فايل هنگامي هــر کــاربـر مـي 
ــيخوانده مي ــيستم وارد م ـه س ـه بـ ـود کـ ـاز ميشـ ـد بـ ـته جدي ــک پوس ـه ي ـرگـاه کـ ـاشـويـد و هـ ـد. اينج  کني

هـای مستعار خاص خودتان است.بهترين مکان برای ذخيره متغييرهای محيطي و فـرمـان

bash_profile~/.     ايــن فـايل بـرای وارد کـردن اطلعات خـاصي کـه هــر کاربــر در اسـتفاده  
ـته بکار مي ل تنهـا يکبار اجرا ميبرد مياز پوس ـــه ســيـستم واردباشـد. ايـن فاـي  شود. هنگامـي کـه کاربر ب

  مربوط به کاربرbashrcشـود. اين فايل تـعـدادی از مـتـغييرهای محيطي را مقدار دهي کرده و فايل مــي
کند.را اجرا مي

bash_logout~/.     ين فايلشويد اجـرا مـيايـن فايل هــر گـاه که از سـيـستم خـارج مـي  شود. ا
کند.فقط صفحه نمايش را پاک مي

بايل بغبيير ف برای ت با کاربر ريشه وارد سيستم شده باشيد./etc/bashrc و /etc/profileهای ب بايد    ب
bash_profileهای توانبد اطلعات موجود در فايلهبر کاربر می  ،.bashrc و bash_logoutموجود . 

های خود را تغيير دهد.در دايرکتوری
 شويبد. در بيشتبرهای پيکربندی پوسبته فرمان آشنبا میدر قببسمت زيبر بببا بببرخی تببنبظيمات فببايل

 گيرد. هرچنببد در. مبببوجبود در دايبببرکتوری خانگببی صببورت میbashrcموارد، تغييرات در فايببل 
صورتی کبه يک مدير سيستم باشيد، ممکن است اين تنظيمات را برای کل کاربران خود اعمال کنيد.

تنظيم اعلن فرمان
 آيبد، معنبی آناعلن فرمان از تببعبدادی کبباراکبتر تشببکيل شده اسبت کبه هبر گاه کبه ببه نمايبش در می

  است. محتويات اعلن فرمان در متغيير محيطییاين است که پوسته فرمان آماده دريافت فرمان جديد
PS1قرار دارد. در صبورتی کببه پببوسته فببرمان شببما ببه ورودی بيشتری نياز داشتبه باشبد، از مقاديبر  

PS2 ،PS3 و  PS4.نيز استفاده خواهد شد 
 شود که حاوی اطلعات زيرشود، اعببلن فرمان طوری تنظيم میهبنبگامبی کبه سبيستم نبصبب مبی

 باشد: نبام کباربری، نبام کامپيوتر و نبام دايرکتوری که اکنون در آن قرار داريد. در انتهای اين اطلعات
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  قرار دارد.  در زيبر مثالی از#برای کاربران عادی يبک علمبت دلر و برای کاربر ريشبه علمبت پونبد 
بينيد:يک اعلن فرمان را می

alan@memphis:~/Documents$

 توانبدايبن امکان وجود دارد تبا اطلعات مختلفبی را ببه اعلن فرمانتان اضافبه کنيبد. ايبن اطلعات می
شامل شماره ترمينال، تاريخ، زمان و اطلعات ديگر باشد. برای مثال:

 \!     دهد.شماره فعلي تاريخچه فرمان را نشان مي

#\      دهد.شماره دستور آخرين دستور را نشان مي

$  \    دهد.اعلن فرمان استاندارد را نشان مي

W\    دهد.فقط دايرکتوری کاری جاری را نشان مي

\\       شود.فقط يک بک اسلش نشان داده مي

d \    دهد. مثلً : روز، ماه و شماره روز را نمايش مي Sat Jan 23

h\      دهد.نام کامپيوتر ميزبان را نشان مي

n\     کنديک خط جديد باز مي.
s \    دهد. مثلً  نام پوسته فرمان را نشان ميbash

t\     10:14:40دهد. برای مثال :  زمان را بصورت ساعت، دقيقه و ثانيه نمايش مي

u \     دهد.نام کاربر را نمايش مي

w\     دهد.مسير کامل دايرکتوری جاری را نمايش مي

پ مقاديـر مربوطـه در ا تاـي ه صـورت موقـت ـب  در صـورتي کـه اعلن فرمان خود را ـب
  را بيـن دو گيومـه قرار دهيـد. مثلPS1ًدهيـد، بايـد مقاديـر پوسـته فرمان تغييـر مي

دستور:
$ export PS1=”[\t\w]\$]”

دهد:اعلن فرمان را به صورت زير نشان مي
[20:25:40 /var/spool/mail]$

  موجود در.bashrc  ببراب ببهب بفايلPS1ببببرای ايبببجاد تببغييرات دائمببی در اعلن فرمان، بايبد مقدار 
دايرکتوری خانگی خود اضافه کنيد. معمولً اين مقدار از قبل وجود دارد و کافی است آنرا تغيير دهيد.

تنظيم اسامي مستعار
ن  يد.ايبن امبکان وجبود دارد تبا برای آسانی بيشتر، اسامی مستعاری را بجای فرمان اصلی تعيي  کن

های زير توجه کنيد: استفاده کنيد. به مثالaliasبرای اضافه کردن اسامی مستعار بايد از دستور 
$ alias p='pwd; ls -CF'
$ alias rm='rm -i'

  اجرا خواهد شدls -CF را اجبرا کرده و پبس از آن دستور pwd دسبتور pدر مبثال نبخست حبرف 
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  طوری تنظيبم شدهrmکبه مببحتبويات دايببرکتوری جاری را چاپ خواهبد کرد. در مثال دوم، دسبتور 
 اجرا شود.iاست تا فقط با گزينه 

 ايد برا به تنهايی تايپ کنيد، ليستی از اسامی مستعاری که تنظيم کردهaliasدر صورتی که دستورب 
 شود. تبوجه داشته باشيد که اسامی مستعار در يک فايل پيکربندی ذخيره شده و بانمايش داده می

روند.بستن پوسته فرمان از بين نمی

کاراکترهاي ويژه و عملگرهاي خط فرمان
 ببرای استفاده کارآمد تر از پوسته فرمان، کاراکترهای مخصوصی وجود دارند که به کاراکترهای ويژه و

 توانيد در تايپ کامل نام يک يا چند فايلعبمبلگرها مبوسبوم هسبتند. ببا کباراکبترهای مخصوص می
 جويی کرده و با استفاده از عمبلگبرها اطبلعباتی را از يبک فايل يا دستور به يک دستور ياصرفه

فايل ديگر هدايت کنيد.

هااستفاده از کاراکترهاي ويژه مخصوص نام فايل
 ها ، پوسته فرمان امکان استفادهای از فايلبببرای کبم کببردن مبقبدار تبايبپ و انتخاب آسانتر دسته

 ها استفادهتوانيد بين نام فايلای که از آنها میدهد. کباراکبترهای ويبژهاز کباراکبترهای ويبژه را مبی
کنيد عبارتند از:

تواند بجای هر تعدادی از کاراکترها قرار گيرد. مي      * علمت ستاره

تواند بجای يک کاراکتر قرار گيرد.مي        ? علمت سؤال

گذارند.ها اثر ميهای ذکـر شـده در بـراکت در انـتـخاب فايلتـمـام کـاراکـتر  [...]      علمت دو براکت

  که قبلً ايجادtestببرای تبمرين ببکارگبيری ايبن کاراکترها به يک دايرکتوری خالی مانند دايرکتوری 
های خالی را ايجاد کنيد:کرديد، رفته و با استفاده از دستور زير دسته ای از فايل

$ touch apple banana grape grapefruit watermelon

کنيم. توجه کنيد: استفاده میlsحال برای درک بهتر چگونگی عملکرد کاراکترهای ويژه از دستور 
$ ls a*
apple

$ ls g*
grape
grapefruit

$ ls g*t
grapefruit

$ ls *e*
apple grape grapefruit watermelon

$ ls *n*
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banana watermelon

 هايیدهد. مثال بعدی تمام فايلشود را نمايش می شروع میaمثال نخست هر فايلی را که با کاراکتر 
 t شببروع شبده و به gهايی کببه بببا دهد. در مثال بعدی فايلشوند نمايش می شروع میgرا که با 

  هبستند نبمايشn و eهايی که حباوی شوند و در دو مثال بعدی فايلشوند نمايش داده میختم می
شوند. به چند مثال هم در مورد کاراکتر علمت سؤال توجه کنيد:داده می

$ ls ????e

apple grape

$ ls g???e*

grape grapefruit

 شوند. در است نمايش داده میe حرف بوده و حرف آخر آنها ۵هايی که دارای در مبثال اول فايل
 شوند. حال است نمايش داده میe شبروع شبده و کاراکتر پنجم آنها gهايی کبه ببا مثال دوم فايل

ها:هايی در مورد براکتمثال
$ ls [abw]*
apple banana watermelon

$ ls [agw]*[ne]
apple grape watermelon

 شود. در مثال دوم تمامشوند نمايش داده می شروع میw و a، bهايی که با در مثال نخست تمام فايل
شوند.شوند، نمايش داده می ختم میe يا n شروع شده و به w وa ،gهايی که با فايل

هاکاراکترهاي ويژه هدايت فايل
  ورودی خبود را از ورودی اسبتاندارد دريبافت کبرده و روی خبروجی اسبتاندارد نمايش،دسبتورات

 توانسبتيم خروجبی يبک  دسبتور را ببهدهند. ببا اسبتفاده از لوله بندی کبه قبلً شرح داده شبد، میمببی
 < و بببزرگتر از >توانيبد از کاراکترهای کوچکتبر از هبا میورودی دسبتور ديگبر متصبل کنيبم. ببا فايل

ها استفاده کنيد. اين کاراکترها عبارتند از:ها از و به فايلببرای هبدايت داده

کند.  محتويات يک فايل را به يک دستور هدايت مي     > کاراکتر

خـروجي يـک فـرمـان را بـه يـک فـايـل هدايت کرده و در صورتي که فايلي به همان نام وجود داشته     < کاراکتر 
کند.باشد، آنرا پاک مي

خـروجي يـک دسـتور را بـه يـک فايـل هـدايـت کــرده و در صورتي کـه فـايلي به همان      << کاراکتر 
نام وجود داشته باشد، اطلعات به آخر آن اضافه خواهد شد.

های زير توجه کنيد:برای درک بهتر به مثال
$ mail root < ~/.bashrc

$ nroff -man /usr/share/man/man1/chmod.1* > /tmp/chmod

$ echo “I finished the project on $(date)” >> ~/projects
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  در دايرکتوری خانگبی، در يبک پيام پسبت الکترونيبک ببه.bashrcدر مببثبال نببخست محتويات فايبل 
ستفاده از دستورchmodشود. در مثال دوم، صفبحه کمک دستور  کامپيوتر ارسال میrootکاربر  با ا   
nroff فرمت بندی شده و خروجی به فايل tmp/chmod/شود. مثال آخر نيز باعث خواهد ارسال می 

 که در دايرکتوری خانگی کاربر وجود دارد، اضافه شود:projectsشد تا خط زير به فايل 
I finished the project on Sun JUL 29 14:25:36 IRST 2008

کار کردن با فايل سيستم
 کند.سيستم فايل پارسيکس گنو/ لينوکس سباختاری است که اطلعات شما را در کامپيوتر ذخيره می

 تواند حاویشوند. هر دايرکتوری میها ذخيره میها در يک ساختار درختی وارونه از دايرکتوریفايل
 های ديگری باشبد. در صبورتی کبه بخواهيبم سباخببتار سبيبستم فببايل پارسبيکسهبا و دايرکتوریفايل

 تبر تببوصيف کنيبم، بببيشتر شبببيه يبک درخبت وارونبه اسبت. در بالتريبن نقطبه،گنبو/ لينوکبس را دقيق
بنها نبشان داده می  هایشود. در زير آن دايرکتوریدايرکتوری ريشه قرار دارد که بوسيله يک اسلش ت

  وbin ،dev ،homeگيرند. مانند عامل پارسيکس گنو/ ليبنوکبس قبرار میعمومی و سيستمی سيستم
tmpهایهای ديگری هسبتند. برخببی از دايرکتوریهبا محتوی دايرکتوری. هبر کدام از ايبن دايرکتوری 

اند.مهم سيستم فايل گنو/ لينوکس در زير توضيح داده شده
bin       .ـيستم عامـل گنـو/ لينوکـس در ايـن دايرکتوری قرار دارنـد    وls ،sortماننندفراميـن عمومـي س

chmod.
dev    افـزاری کـــامپـيـوتـر شـــمـا اســـت. مـــانـندحاوی نـــقـاط دســـترسي بــه ابــــزارهــای ســخـت 

 هـای فلپــي، ديســکهای ســخت و... کاربران بــــطــور معمول برای دســتيابي بــه ايــنهــا، ديســکترمينال
کنند.دستگاهها از نامهای آنها استفاده مي

etc     های پيکربندی سيستم است.حاوی برخي فايل
home       گيرد.های کاربران يک سيستم گنو/ لينوکس در اين دايرکتوری قرار ميدايرکتوری

media     های هـای ســخت، ديسـکمحلي را بــرای متصـل کردن ابزارهـا، ديســـکUSBو درايوهای  
کند.شبکه ايجاد مي

root      .دايرکتوری خانگي کاربر ريشه است
sbin      گيرند.دستورات مديريتي سيستم در اين دايرکتوری قرار مي
tmp      های موقت.محل قرارگيری فايل

usr      ها و چيزهای ديگر.های گرافيکي، کتابخانهها، فايل مـحـل قرارگيری مستندات سيستم، بازی

 سباخبتبار سيستم فايل در داس و ويندوز با ساختار آن در گنو/ لينوکس متفاوت هستند. با وجودی که
های عمده به شرح زير هستند:شود ولی تفاوتهايی نيز در اين ميان ديده میشباهت

ـازی مختلف و پارتيشن ـزارهـای ذخيره س ـه ابـ ــتـرسـي بـ ـرای دس  های مختلف ديسـکدر داس و ويندوز بـ
ـتفاده مي ـودند اس ـوسـوم بـ و مـ ـه دراـي ـه ب ـروفـي کـ ـد شودسـخت از حـ ي، A. مانن   برای ديسـکC برای فلـپ

 اند. مـثلًسخت و... در گنو/ لينوکس تـمـام ابـزارهای ذخـيـره سازی در دل سيستم فـايـل باهم ادغام شده
 گيرد و... . ممکن است در ابـتـدای کـار اصلً به قرار مي/floppyمـحتويات يـک فـلپي ديسک در  مسير 
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ــرای ـا بـ ـه شم ـواهيد کرد. محلي ک ـادت خـ ـه آن عـ ـدتي بـ س از مـ ـد ولي ـپ ـه باشي ــيـستم عادت نداشت ن س  اـي
ها و اطلعات خود استفاده خواهيد کرد، همان دايرکتوری خانگي شماست. ذخـيـره فايل

ـداکــردن پوشه ـرای جـ ـايل داس و ويندوز بـ ک اسـلـش اسـتفاده ميدر سـيستـم فـ ــسـيرها از ـب ـا و م  شوده
شود.در حالي که در گنو/ لينوکس از اسلش استفاده مي

ــسـوند بودهنام فايل ــک پ ـمـيشه دارای ي ـا در داس و ويندوز هـ ــانـنـد ه ـد. مـ ـايلtxtان ـرای فـ ـتـني بـ  های مـ
ـايل ــسوند فـ ـــيستمو... پ ـيـستند. س ـکس لزم نـ ـنوکس و يونيـ و/ ليـ ــرای گـن س بدونها بـ و/لينوـک  فايــل گـن

دهد.توجه به پسوند، نوع فايل را تـشخيص مي

هـر فـايل و دايـرکـتوری در گـنو/ لـينوکس دارای مـجوزهــا و خـصــوصـياتي اسـت کـــه از دسـترسي 
ــترسي را محدود مي ــن دس ــا اي ــلـوگيری کرده و ي ـــه آن جـ ــيـر مجاز بـ ــاربـران غـ ــرکـ ــد. در بيشت  کن

ـيستم ــيستمس ــن س ــرا اي ــبـری نيسـت زيـ ــجــوزها خـ ــن مـ ـورتهـای داس و ويندوز از اي  ها در ابتدا بص
ـدرهای ويـــنـدوز، انـد. در ســيستمهای تـــک کـــاربره طـــراحي و پـــيـاده ســـازی شـــدهســيستم ـ   فــقـط

ــيـستم ـندوز س ــر ويـ ـبـتني بـ ـايل NTهای مـ ــيـستم فـ ـه از س ـتفاده ميNTFS ک ـد اس ــصورت چن ـد و ب  کنن
.ندکاربره هستند اين مجوزها پياده سازی شده ا

 هایهمانطور کبه در بال اشاره شببد، سببيبستم فايبل گنبو/ لينوکبس کبباملً مببتبفاوت از سبيبستم فايل
 A، Cمورد اسبتفاده در سبيستم عامبل ويندوز مايکروسبافت اسبت. بجای تخصبيص يبک نام درايبو ماننبد 

 ها در و...، تمام ايبن دسبتگاهCD-ROMها ماننبد ديسبک سبخت، درايبو و... برای هببر يببک از دسبتگاه
 شوند. شببما بببايد بببتبوانيد ايببن نببقباط اتببصال را مببیmountای مببتصل يبا های ويببژهدايرکتوری

 های مختلف يبک ديسبک سبخت يباهبايی کببه در آنهبا پارتيشنايببجاد نماييبد. پبس ببه دايرکببتوری
 گويند.mount pointشوند، نقاط اتصال يا  متصل میCD-ROMدرايوهای فلپی و 

 هايبی از ديسبک سبختتان ببه سبيستم فايبل متصبل شدهبرای نمايبش اينکبه در حال حاضبر چبه پارتيشن
  اسبتفاده نماييد. به اين منظور يک پنجره ترمينال باز کرده و دستور زيرmountاست، بايد از دسبتبور 

کنيد:را تايپ نماييد. خروجی دستور را در زير آن مشاهده می
$ mount
/dev/hda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw)
/dev/hda6 on /home type reiserfs (rw)
/dev/hda8 on /data type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev)
/dev/hdb1 on /data2 type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)

ــه مي ــد، همانطوري ک ــل نشان دادهdevpts و procبيني ــه عنوان ســيستم فاي ــز ب   ني
 اند. در حقيقت اين ها نـوع خـاصي از سـيستم فـايل هستند که به هيچ پارتيشنيشده

شوند.مي  نمايش دادهmountباشند ولي در دستور در سيستم مربوط نمي
  و/dev/hda1 ،/dev/hda5 ،/dev/hda6 ،/dev/hda8های متصل عبارتند از در مبثال بال، پارتيشن

dev/hdb1/های  کببه فضای موجود در دايرکتوریboot  ،/  ،home  ،dataو data2را فراهببم  
  و به همين ترتيب است./boot دايرکتوری /dev/hda1کنند. به کلم ديگر، نقطه اتصال پارتيشن مبی
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 گيرد. ايببن اطلعات لزم بببرای ببببوت شدن و مببدير بوت سببيستم قببرار مببی/bootدر دايرکتوری 
bootاطلعببات شببامل بببرنامه   loaderهبای پببيبکربندی آن اسبت. دايببرکتوری  و فببايلhome/ 

  نيبز بببخش اصبلی سبيستم گنبو/ لينوکبس/های کاربران تعريبف شده روی سبيستم اسبت. حاوی داده
برکبتوری مل در آن قرار میهبای سيستمی و فايلاسبت کبه اکبثر داي  گيرند.های سيستمی سيستم عا

  يبباext3توانيببد نوع فرمببت پارتيشببن مورد نظببر را ببينيببد. مثلً  میtypeدر مثال بال پببس از کلمببه 
reiserfs.

 تواند محاسنهای مبختلف میهای مختلف سيستم فايل گنو/ لينوکس روی پارتيشنقبرار دادن ببخش
  را در يبکhomeزيادی داشتبه باشبد. مثلً در صببورتی کببه دايببرکبتوری مربوط ببه کاربران يعنبی 

 پارتيشبن جداگانبه قرار دهيبد و آن پارتيشبن پبر شببود، اختللی در سبيستم بوجود نخواهبد آمبد. ولی در
 صورتی که اين دايرکتوری در کبنار دايرکتوری ريشه در يک پارتيشن قرار گيرند، پر شدن آن منجر به

 کنبد. البتبه درپرشدن کبل فضای ديببسک سببيبستم شببده و در کببار کبل سببيستم اختلل ايجاد می
 افتبد و قرار دادن کببل سبيستم در پارتيشبن ريشبه ببههای خانگبی معمولً ايبن اتفاق کمتبر میسبيستم

 هايی کبه ببه نحوی عملياتاحتمال زياد مشکلی ايجاد نخواهبد کرد، ولببی ايببن مببسئله در سببيستم
دهند، بسيار حياتی و مهم است.سرويس دادن را انجام می

اتصال سيستم فايل
 های مربوطبه ببه طورشبود، بببيشتر پارتيشنهنگامبی کبه سبيستم پارسبيسکس گنبو/لينوکبس ببببوت مببی

 شونبد. بببنبابراين در ايبن بخبش سبعی خواهيبم کرد بيشتبر در موردخودکار ببه سبيستم فايبل متصبل می
های ديگر صحبت کنيم.چگونگی اتصال ابزارها و پارتيشن

 اند، درها مبانند ويندوز اخبتصاص داده شدهعاملهايی را کبه سباير سبيستمتوانيد پبارتيشنشبما مبی
 گنو/ لينوکس مبتبصل نبمبوده و اطلعات خبود را در آنبهبا ذخبيره نموده يا از آنها بخوانيد. همچنين

 را به سيستم فايل خود متصل نماييد.CD-ROMهای فلپی درايو و توانيد به سادگی دستگاهمی

فايل سيستم هاي مورد پشتيباني در پارسيسکس گنو/لينوکس
 شوند، از دستورتان پشتيبانی میهايی در هسته سيستمببرای مبشاهده اينکه اکنون چه نوع سيستم فايل

cat:مطابق مثال زير استفاده نماييد  
$ cat /proc/filesystems
nodev   sysfs
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   securityfs
nodev   sockfs
nodev   pipefs
nodev   futexfs
nodev   tmpfs
nodev   inotifyfs
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nodev   eventpollfs
nodev   devpts
        reiserfs
        ext3
        ext2
        cramfs
        squashfs
nodev   ramfs
nodev   hugetlbfs
        vfat
        iso9660
        xfs
nodev   mqueue
nodev   usbfs
nodev   fuse

هاي قابل اتصال براي تعريف سيستم فايلfstabاستفاده از 
 کنيد، به طور معمول طوریای که هر روز استفاده میهای شببکههای سبخت و سبيستم فبايلديبسک

 هاکنند. اين تعريفهای شما را متصل میاند که در هر بار بوت بطور خودکار سيستم فايلتعريف شده
شوند که در زير نمونه ای از اين فايل نشان داده شده است: ذخيره می/ etc/fstabدر فايل 

$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda5       /               ext3    defaults        0       1
/dev/hda1       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/hda6       /home           reiserfs defaults       0       2
/dev/hda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hdd        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/hdc        /media/cdrom1   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/hda8       /data           ext3    rw,user,defaults        0       0
/dev/hdb1       /data2          ext3    rw,user,defaults        0       0

 شوند، بجزهايی که در اين فايل وجود دارند هنگام بوت به طور خودکار متصل میتمام سبيستم فبايل
  وboot، /های  قيبد شده اسبت.در مثال بال، سبيستم فايلnoautoآنببهايی کببه جببلوی آنببها عبببارت 

homeشونبد در حببالی کبه  هنگام بوت متصبل میfloppy و درايبو CD-ROMهنگام بوت ببه طور ، 
  ذکبر نماييبدfstabتوانيبد در يبک خبط فايبل خودکار متصبل نخواهنبد شبد. اکنون ببه مواردی کبه می

پردازيم:می
 ــي    فيلد اول ــسمت م ــن ق ـماييد. برای در اي ـايـل را وارد نـ ـيستم فـ ــه س ــربــوط بـ ــزار مـ ـام ابـ  توانيد نـ

ـايــل ــيـستم فـ ـانند س ــجـازی مـ ـــمـه procهای م ــسمت کل ــن قـ ــيnone در اي و/ وارد م  شــود. در گـن
 شوند. نـخـستين ديـسـک سخـت شناخته ميsd بـه نــام SATA   و IDEهای سـخت لينوکس ديـســک

  و بـه همين ترتـيـب. پارتيشن اول ديسک سخت اولsdb نام دارد. ديسـک سـخت دوم نـيز sdaسـيستم 
ــيـستم  ـيستم ميsda1س ـه س س در مثال بال، ب ب. ـپ ن ترتـي ـه همـي ـارتـيـشن اول نام دارد و ب ـا پـ ـويـيم تـ  گـ

ديـسک سخت اول سيستم را متصل نمايد.
شود. اطلعات در ايــن قسـمت نــقطه اتــصال يــک پــارتيشن در ســيستم فايـل مشخـص مي    فيلد دوم 

موجود در اين پارتيشن از طريق نقطه اتصال آن قابل دسترسي خواهد بود.
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ـــه مــي    فيلد سـوم ــمايـيد ک ــشـخص ن ــايل را م ــايد نــوع ســـيـستم ف ــسمت ب ن ق  تواند يـــکي از در اـي
ل ـيستم فاـي ـر دارای آن س ـارتـيـشن مورد نظ ي شده و پـ ـا پشتيباـن ع شم ـه در توزـي ـد ک ي باش ـيستم فايلهاـي  س

است.
ـزيـنه     فيلد چهارم ــتور  گـ ــد،mountهای دس ـيح داده شـ ــه توضـ ـطـور کـ ــال، همانـ ـثال بـ ـثـلً در مـ  . مـ

ـلــوگـيری ميnoautoگزينـه  ـيستم فايـل هــنـگام بــوت جـ ــا گزينـه از اتــصال خــودکار س  ro کــند و ي

شوند.ها با استفاده از کاما از هم جدا ميکند. اين گزينهسيستم فايل را بصورت فقط خواندني متصل مي
کند که آيا سيستم فايل نياز به  عــدد نـوشـته شده در اين فـيـلد مشخص مي     فيلد پنجمdumpشدن  

  بـهDump نـشـانـگر عـدم نياز بـه ايـن کـار اسـت. ۲ نشانگر وجــود ايـن نـيـاز و ۱دارد يا خير. شماره 
باشد.معنای نوشتن محتويات در هنگام بروز خطا در يک فايل جداگانه مي

ـم ـا     فيلد شش ل نياز دارد ت ـيستم فاـي ن س ـا اـي ـه آي ن اسـت ک ن فيلد نشاندهنده اـي ـده در اـي ــوشته شـ ـدد ن  عـ
  نشـانـدهنده وجـود ايـن نـيـاز۱ بـررسي شود يا خير. عــدد fsckيابوسيله برنامه تصحيح فايل سيستم 

. نشانگر عدم نيازبه اين کار است۲و عدد 

 به طـور مـعمول، فـقـط کـاربر ريـشه مـجوز اتـصال و برداشتن اتصال سيستم فايلها
ـها را در بـخش گزينه ـد آنـ ساير کاربران، باي به  ين اختيار  يارا داراست. براي دادن ا  ها 

 را اضافه نماييد.userفيلد چهارم وارد نماييد. براي اين کار کلمه 

ها براي اتصال سيستم فايلmountاستفاده از دستور 
 ها را در هربار بوت يا اتصال تمام فايل سيستمmount -aگنو/ لينوکس به صبورت خبودکار دستور 

 باشد. بنابراين يک کاربر ردهکند. پس اسبتفاده از ايبن دسبتور فبقط در شرايط خاصی نياز میاجرا می
توانند به منظورهای زير از اين دستور استفاده نمايند:متوسط و يک مدير سيستم می

های راه دور و شـبـکه کـه در حـال حـاضر متصل هستند.ها، پارتيشن ها و فـايـل سيستمنمايش ديسک

اتصال موقت يک سيستم فايل

  بببدون هيبچ گزينبه و پارامتری اسبتفاده نمايبد. همانطور کببهmountتواننبد از دسبتور تمام کاربران می
يد، ستفاده کن نه و پارامتری ا بدون هبرگونه گزي ين دسبتور ب  قببلً نبشبان داده شبد، هبنگامی کبه از ا

شوند.هايی که در حاضر متصل هستند، نمايش داده میفايل سيستم
 های فلپی و درايوهایشوند، عبارتند از ديسکتبرين اببزارهايی که بصورت دستی متصل میعبمومی

CD-ROMخواهيبد يبک سبيستم فايبل را بهطور دسبتی مببتصبل نماييبد، اطلعات. در صبورتی کبه می 
 کنيد و بباقبيماندهتواند به شبما کبمبک کند. يببک گبزيبنبه را مشخص می میfstabموجود در فايل 

  به شما کببمبکfstabشود. بنابراين اطلعات موجود در فايل اطلعات لزم از اين فايل دريافت می
تا فايل سيستممبی بواردی کبه میکبنبد  يد. م يل سيستمها را خيلی سبريع مبتصل نماي يد فا  ها راتوان

بهصورت سريع متصل نماييد عبارتند از:
ـو ــسک      CD-ROM دراي ــک ديـ ـه ي ـورتي کـ ت اسـتاندارد CD-ROM در ص ــا فرـم  در ISO9660بـ

توانيد آنرا با استفاده از دستور زير متصل نماييد:درايو قرار دارد، مي
$ mount /cdrom
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 شود.  مـتـصل مي/media/cdrom در دايرکتوری CD-ROMگـزيده، درايو در دبـيـان، بـه طور پـيش
ـايل  ــودکـار از فـ ــور خ ـه طـ ــتور بـ ــن دس ـياز اي ــورد نـ ت ميfstabاطلعات م ش درياـف ـد. برای نماـي  شون

  وارد مسير آن شدهcdمـحتويات ديـسکي کـه اکنون متصل شده است، کافي است بـا استفاده از دستور 
 را تايپ نماييد:lsو سپس دستور 

$ cd /media/cdrom
$ ls

يديسـک ــسک     هاي فلـپ ـرای دي ـيز ميبـ ــلپي نـ ر باعـثهای ف ـتور زـي ـد. دس ـد بال رفتار نمايي د همانن  توانـي
اتصال ديسکهای فلپي خواهد شد:

$ mount /floppy

   و فـلپيCD-ROMافـزاری درايــوهــای های سـختتوانيد از آدرس دستگاهدر تـمام مـوارد فوق، مـي
 توانيـد آنهـا را بـه همراههايـي وجود دارد کـه مي . گزينه/dev/fd0و  /dev/cdromنيـز اسـتفاده نماييـد:

ها عبارتند از: به کار ببريد. اين گزينهmountدستور 

گزينـه t  auto-     در صـورتي کـه هنگام متصـل نمودن يـک ديسـک يـا فلپـي، مطمئن نيسـتيد کــه  
توانيد از اين گزينه تعيين خودکار نوع سيستم فايل استفاده نماييد.فايل آن چيست، ميسيستم

 ـه ـد و نمي       -rگزين ل داري ـيستم فاـي ک س ـه خواندن ـي ط نياز ب ـه فـق ـورتي ک ـغييردر ص ـرا تـ ـواهيد آنـ  خـ
توانيد آنرا بوسيله اين گزينه بصورت فـقـط خواندني متصل نماييد.دهيد، مـي

 ـه ــال بوده و فايل     -wگزين ــزينه بـ ــرعکس گ ــزينه ب ن گ ي اـي ـيـستم را بصـورت خواندن و نوشتـن  س
.کندمتصل مي

نه های دستور    وجود دارند که فقط مخصوص يک سيستم فايل مشخص هستند.mountبرخی گزي
 استفاده نماييد.man mountها کافی است از دستور برای کسب اطلعات در مورد اين گزينه

 براي بستن اتصال يک فايل سيستمumountاستفاده از دستور 
 ايد تمام شد و يا برای خارج کردنهبنبگامی کبه کبار شبما با سيستم فايلی که موقتاً آنرا متصل نموده

بی بمباييد.umountتبوانبيد از دسبتور موقت يک سبيستم فايبل در حال اتصال دائمبی، م   اسببتبفاده ن
 توانيد نامنمايد. برای استفاده از اين دستور، میايبن دسبتور، سيستم فايل را از نقطه اتصال آن جدا می

نقطه اتصال و يا نام ابزار را وارد نماييد. برای مثال:
$ umount /floppy

 کند. اين کار را است، از نبقطه اتصال آن جدا میfd0اين دستور، دستگاه فلپی را که به طور معمول 
توانيد انجام دهيد:به صورت زير نيز می

$ umount /dev/fd0

 Device is busy کردن يک فايل سيستم با پيغام umountدر صـورتي کـه هـنـگام 

ـا شکسـت مواجـه شده اسـت. علت آن مي ـا ب د، درخواسـت شم کمواجـه شدـي د ـي  تواـن
 هاي آن سيستم فايل و يـا يـک فايل باز بـاشد. بـا بـستن ايـنپروسه فعال بر روي فايل

 umountتوانيــد فايــل ســيستم را بدون اشکال پروســـه مثلً برنامــه مديــر فايــل، مي

نماييد.
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 براي ايجاد يک سيستم فايلmkfsاستفاده از دستور 
 کنيد، يک سيستم فايل ايجادايبن امبکان وجبود دارد کبه روی هبر ديسک يا پارتيشنی که انتخاب می

با اسببتفاده از دسبتور  بار ب بن ک يد. اي با اينکبه از ايبن دستور بيشتبر برای صبورت میmkfsنماي  گيرد. 
 توانيد بببرای ايجاد سبيستمشبود، از آن مببیهای سبخت اسبتفاده مببیايجاد سبيستم فايبل روی ديسبک

  سيستم عامل داسformatها نيز اسبتفاده نبماييد. در صبورتی که دستور فايل روی فبلپی ديبسک
 کنبد. در زيبر مثالی از ايبن دسبتور نشان داده شدهرا ببه ياد داشتبه باشيبد، ايبن دسبتور مشاببه آن عمبل می

است.
يل سيستم می يد آنرا پس از ايجاد فا  های خودها و دايرکتوری نموده، وارد آن شده و فايلmountتوان

را در آن ايجاد نماييد.
 های خود راتوانيبد سبيستم فايل کبه توسبط کاربر ريشبه قاببل اجراسبت، میtune2fsببا اسبتفاده از ابزار 

  تبديبل نماييبد تبا از امکانات و مزايایext3 ببه ext2برای خببطا بررسبی نموده و يبا آنهبا را از فرمبت 
 ای برخوردار گردند. امکان ايجاد پارتيشنهايی با فرمتهای گوناگون با استفاده ازسيستم فايل روزنامه

  را بزنيبد. فرمتهای موردtab دوبار کليبد mkfs وجود دارد. کافبی اسبت پبس از دسبتور mkfsدسبتور 
 .jfs وminix ،bfs،cramfs،ext2، ext3، reiserfs،ntfs، vfat، msdos، xfsپشتيبانی عبارتند از

$ mkfs -t ext2 /dev/fd0
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
184 inodes, 1440 blocks
72 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
1 block group
8192  blocks  per  group,  8192  fragments  per  group
184  inodes  per  group
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

با استفاده از دسـتور  ـتوانيد اکثر انـواع سـيستم فايلmkfsبايد   هاي مورد پشتيباني ب
در گنو/ لينوکس را ايجاد نماييد. 

df نمايش فضاي خالي سيستم با استفاده از

 ببه اتبمام رسبيدن فضای ديسک روی کامپيوتر رخداد چندان خوشايندی نيست! با استفاده از ابزارهای
توانيد از پر شدن آن جلوگيری نماييد.ارائه شده برای کنترل ميزان مصرف ديسک سخت، می

 توانيد ميزان فضای ديسبک باقيمانده روی سبيستمتان را نمايبش دهيبد. مببیdfبببا اسببتفاده از دسببتور 
 های متببصل شده، ايبن دسبتور را بدون هيبچبرای نمايبش فضای ديسبک بر روی تمام فببايبل سبيبستم

ای تايپ نماييد:گزينه
$ df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
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/dev/hda5              9612100   2484436   6639392  28% /
tmpfs                   128600         0    128600   0% /dev/shm
/dev/hda1                73175     16961     52310  25% /boot
/dev/hda6              4882532   1149152   3733380  24% /home
/dev/hda8             58850140  40538476  15322168  73% /data
/dev/hdb1             38468908   9680060  26834716  27% /data2

  کيلوبايتی نمايش۱خبروجبی ايبن فبرمان مقدار فضای آزاد موجود روی سيستم را بصورت بلکهای 
  را ببه ايبنhتبر بتوان آنرا خوانبد، کافبی اسبت گزينبه دهبد. برای ايجاد يببک خببروجی کببه راحتمی

دستور اضافه نماييد:
$ df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/hda5             9.2G  2.4G  6.4G  28% /

tmpfs                 126M     0  126M   0% /dev/shm

/dev/hda1              72M   17M   52M  25% /boot

/dev/hda6             4.7G  1.1G  3.6G  24% /home

/dev/hda8              57G   39G   15G  73% /data

/dev/hdb1              37G  9.3G   26G  27% /data2

توانيد به همراه اين فرمان بکار ببريد عبارتند از:هايی که میساير گزينه
 گزينهt-های با اين فرمت نمايش      بـا تـايپ فـرمت سـيـستم فـايل پس از اين گزينه، تنها سيستم فايل 

شوند.داده مي

گزينه x-     ـايپ فـرمت سـيـستم فـايل پــس از ايـن گـزينه، سيستم فايل ين فرمت، نمايش با ت با ا  های 
داده نخواهند شد.

 گزينهa-     هايي که دارای فضای حقيقي نيستند، مانند  بـا تايپ اين گزينه، سيستم فايلprocکه توضيح  
شوند.داده شد، نيز نمايش داده مي

du بررسي مقدار فضاي مصرف شده با استفاده از

 توانيد ازببرای پبيدا کبردن ايبنکه چبه ميزان فضا توسط يک دايرکتوری خاص مصرف شده است، می
 بريبد، اسبتفاده نماييبد. هنگامبی کبه ايبن دسبتور را بدون هيبچ آرگومان و گزينبه ای بکار میduدسببتور 

 شود. درهای زيبر شبباخه جاری ليسبت شده و فضای مصبرفی هبر يبک نيبز نمايبش داده میتمام شاخه
کند. يک اندازه مجموع روی صفحه چاپ میduپايان نيز 

 ايبن دسبتور راه خبوبی اسبت ببرای اينکه ببفهميد يک کاربر يا يک پوشه خاص، چه ميزان از فضای
ديسک را اشغال نموده است. در زير مثالی از خروجی اين فرمان نمايش داده شده است:

$ du -h /usr/lib/j2se/1.4/bin/
512 /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386/green_threads
512 /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386/native_threads
1.5K /usr/lib/j2se/1.4/bin/i386
314K /usr/lib/j2se/1.4/bin

هامديريت پروسه
 در صبورتی کبه نياز داشتبه باشيبد در آن واحبد ببا چنديبن برنامبه در پوسبته فرمان کار کنيبد، ايبن مسبئله

 هباممکبن اسبت بسبيار محدود کننده باشبد. ببا ايببنکه پوسبته فرمان محيطبی گرافيکبی برای اجرای برنامه
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 زمينه وهای فبببعببال را بيبن پسبتبوانيد بببرنبامبهندارد، ولی قابليتبی دارد کبه ببا اسببتفاده از آن مببی
با اين وسيله میپيش يد تعداد زيادی برنامه را در يک زمان درحال اجرا داشتهزمينه جابجا نماييد.   توان

باشيد و بين آنها حرکت کنيد. 
زمينه هاي پيشزمينه و پسپروسه

 زمينه وجود دارد. قبلً اشاره کرديم که با اجرایهای گبوناگونی ببرای قبرار دادن يک برنامه در پسراه
 گيرد.زمبينه قرار می اضافبه شده اسبت، در پببس&برنامبه ای کبه ببه آخبر آن يبک کاراکتبر آمپرسبند يبا 

 ها بصورتی که به پوسته متصل نباشند، است. ببرای برای اجرای برنامهatروش ديگر استفاده از دستور 
  اسبتفاده کنيبد. پبس ازCtrl+zزمينه، از کليدهای تببوقف اجببرای يببک فرمان و قرار دادن آن در پسب

 زمينبه آورده، اسبتفادهتوانيبد آنرا ببه پيش میfgايببنکه اجرای دسبتور متوقبف شبد، ببا اسبتفاده از دسبتور 
زمينه بکار بگيريد. آنرا در پسbgکنيد و يا با دستور 

زمينه هاي پسشروع پروسه
برنبامه  زمبيبنه اجبرا شوند، پسهايی داريد کبه مبايليد در هنگام کار کردن در پببسدر صورتی که ب

از دستور ، يک علمت آمپرسند در پايان آن اضافه کنيد. برای مثال:
$ find /usr -print > /home/alan/usrfiles &

 کنببد. ذخيره میusrfiles را در فايلی بببه نام /usrهای موجود در دايرکتوری ايبببن دسبببتور تمام فايل
 زمينه اجرا شود. برای ديدن اينکبه چبهشود کببه ايببن فببرمبان در پببسعلمبت آمپرسبند باعبث مببی

 استفاده کنيد:jobsزمينه در حال اجرا هستند، از دستور هايی در پسبرنامه
$ jobs

[1]-  Stopped      mc

[2]+  Stopped      vim

[3]   Running      find /usr -print > usrfiles &

  در حالfind و دستور mc ،vimکنيد، سه برنامه  هبمانبطور که در خروجی فرمان بال مشاهده می
 ایدهد که اين آخرين پروسهزمينه هستند. عبلمت مبثببت در کبنار ببرنامه دوم نشان میاجرا در پس

 زمينه اجرا شده است و علمت منفی نشبباندهنده پروسهای اسببت که قبل ازاست که درحالت پس
 های اول و دومزمينه قبببرار داده شبده است. بهعبلت اينبکه ببرنبامبهآخببرين پروسببه، در پبس

 زمينه اجرا شوند، متوقف باقیبرای کارکرد به خروجی ترمينال نياز دارند تا زمانی که در حالت پيش
باشد.  که به خروجی ترمينال نيازی ندارد، در حال اجرا میfindخواهنببد مباند. ولبی بببرنبامه 

ــمايش شماره پروسـه برنامه ــراي ن ه زمينه ، ميهاي پسـب د گزيـن ه فرمانlتوانـي   را ـب
jobs اضافــه نماييــد. در صـــورتـي کــه از دســتور psهاي فعال براي نمايــش پروســه 

 زمينه درتوانيد ببينيد که کداميک از آنها دستوري است که در پساستفاده کنيد، مي
حال اجراست.

زمينه زمينه و پيشاستفاده از فرامين پس
 توانيد از دستورزمينه می به پيشvimدر ادامبه مبثالی کبه در ببال ذکبر شبد، برای برگرداندن برنامه  

زير استفاده کنيد:
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$ fg %2

  مجدداً روی پوسبته فرمان نمايبش داده خواهبد شبد. ببا فشردن کليدهایvimبببا ايببن دسببتور، برنامبه 
Ctrl+zبه پس می يد مجدداً آنرا  مهتوان بمبايش يک برنا برای ن بديد، ب  زمينه بفرستيد. همانطور کبه دي

  مشخبص شده بود، اسبتفاده شبد. علوه برjobsزمينه از علمبت درصبد و شماره آن کبه در دسبتور پسب
 توانيد ببجای آن نبام ببرنامه و يا قسمتی از نام برنامه که ابتدای آن علمت سوال قرار دادهشماره، می

 شده استفاده کنيد. اين کار هنگامی کبه دو برنامه مشابه به همراه دو فايل متفاوت باز هببستند، کمک
خواهد کرد. به مثال زير توجه کنيد:

$ jobs
[2]   Stopped       vim
[3]-  Stopped       mc
[4]+  Stopped       vim ./mytext

$ fg %?my

 است، داده خواهد شد.mytext که در حال ويرايش فايل vim برنامه fg %?myبا تايپ دستور 
 اي که اطلعات ذخيره نشده دارد را بهقبل از اينکه يک بـرنـامه واژه پرداز و يا برنامه

 زمينه به سادگيهاي پسزمينه ارسـال کـنيد، اطلعـات آنرا ذخيره نماييد. برنامهپـس
شوند!فراموش مي

VIMآشنايي با ويرايشگر متن 

ستفاده از يک ويرايشگر به ا بکبار   در پارسيکس گنو/ لينوکس غير ممکن است که هبر چبند وقت ي
 های جديد و بسياری امورهای پيکربندی سيستم، نوشتن فبايلمتنی نياز پيدا نکنيد. برای ويرايش فايل

 گزيده سبيستم در ويرايشگبر پيشvimديگبر بايبد از ايببن ويببرايبشگر اسببتفاده نماييبد. ويببرايبشگر 
 باشد. در اين قسمت سعی خواهيم کرد تا راهنمای مفيدی درمحيط متنی پارسيکس گنو/ لينوکس می

 های در اختيارتان قبببرار دهيبم. پبس از ايبن هرجبا ببه تببغيير دسببتی فببايلvimمورد  ويرايشگبر 
  برای تغييبر آنهبا اسببتفاده نببماييد. مببمبکن اسببت اسببتفاده ازvimتوانيبد از پببيکربندی اشاره شبد، می

vimتوانيد کارهای ويرايشی خود را با استفاده از آن در ابتدا دشوار به نظر برسد. ولی پس از مدتی می 
  جدا شده ماوس ياصفحه کليدبا سرعتی ببسبيار انبجام دهبيد. دستانتان هرگز نياز ندارند تا از روی 

را لمس کنند. Fکليدهای 
 هاي پيکربندي که خارج از دايرکتوري خانگي شمابراي انجام تغيير در بـسياري از فـايل

 قـرار دارند، نـياز داريد تـا بصورت کاربر ريشه وارد سيستم شده باشيد. براي بدست
 آوردن مجوز سطح ريشه حـتماً لزم نـيسـت تـا از سـيستم خـارج شده و مجدداً وارد

ــي ـد. م ـتور شوي پ دس ـا تاـي ک پنجره ترمينال باز کرده و ب ـا/bin/suتـوانيد ـي   و سـپس ب
ــجـوز ـاربروارد کردن کلمـه عبور ريشـه، م ـايلهاي کـ ــدست آورده و فـ ــشه را ب   ري

ـالت کاربر ريشـه در ترمينال ــروج از حـ ــراي خ ــماييد. ب ش ن  مورد نظـر خود را ويراـي
 را تايپ کنيد.exit دستور ،مورد نظر

vimشروع کار با 

/tmpکنيد. برای بازکردن فايلی به نام  را با باز کردن يک فايل شروع میvimببه طبور مبعمول کار با 
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test/:دستور زير را تايپ کنيد 
$ vi /tmp/test

در صورتی که اين يک فايل جديد باشد، چيزی مانند زير را خواهيد ديد:
~

~

~

~

~

~

~

"/tmp/test" [New File]   

 تبرين خبببطعلمبت چشمبک زن در بالی صبفحه نشاندهنده محبل اعلن فرمان اسببت. پببايبيبن
 دهبد. در اينجبا ببهصببفحه اطلعاتبی در مببورد آنببچه در حببال رخداد اسبت، در اختيار شمبا قرار می

  که در بين خط بال و پايين~ايد. کباراکبترهای شبمبا اعببلم کرده است که فايل جديدی را باز کرده
 کننبد زيرا هنوز متنبی وجود ندارد.کنيبد فعلً ببه عنوان يبک پبر کننده مبببوقبت عبببمبل میمشاهده می

 هيبچ منبو يبا راهنمبا يبا آيکونبی وجود ندارد تببا بببفهبميد چببه کبباری بببايبد انببجام دهيبد! فببعلً حتبی
توانيد تايپ را شروع کنيد. در اين صورت کامپيوتر بوق زده، چيزی تايپ نخواهد شد.نمی

 vimنبخستين چبيزی که بايد ياد بگيريد، تفاوت بين حالتهای مختلف عملکرد برنامه است. ويرايشگر 

 کند. قبل از اينکه بتوانيد به فايل متنی اضافه کرده يا چيزی رادر دو حالت فبرمان و ورودی عمل می
 خواهيبد انجام دهيبد. يبک بدانبد کبه شمبا چبه کاری میvimتغييبر دهيبد، بايبد دسبتوری تايبپ کببنيد تبا 

بک عدد اختياری است. برای وارد شبدن در حالت ورودی،  فرمان معمولً حاوی يبک يبا دو حرف و ي
بايد يک دستور ورودی را تايپ کنيد. برای شروع يکی از دستورات زير را تايپ کنيد:

a به معني       Addتوانيد متن را در طرف راست اعلن وارد نماييد. است. مي

i        به معني Insertتوانيد متن را در طرف چپ اعلن فرمان هم وارد کنيد. است. مي

  را هم فبشار دهيد. پس از اينکه چند خطیEnterشروع به تايپ کردن کنيد. در بين تايپ خود کليد 
 گردانبد. ببا اسبتفاده از را فشار دهيبد. ايبن کار شمبا را ببه حالت فرمان باز میEscرا تايبپ کرديبد، کليبد 

توانيد در متن جابجا شويد:کليدها و حروف زير می
توانيد از کليدهای مکان نمــا وبرای حــــرکت بــه چــپ و راســت و بال و پاييــن مـــي       کليدهاي مکان نمـا 

 يا بال استفاده کنيد. k   يا پايين وj يا راست، l  يا چپ،hهمچنين از کليدهای 
 کليدw      کند. اعلن را به ابتدای کلمه بعدی هدايت مي
 کليدb        گرداند.اعلن را به ابتدای کلمه قبلي باز مي
 کند. اعلن را به ابتدای خط جاری هدايت مي    کليد صفر
 کند.       اعلن را به انتهای خط جاری هدايت مي $کليد
کليد H دهد.     اعلن را به اول نخستين خط صفحه حرکت مي
 کليدM    دهد. اعلن را به اول خط مياني صفحه حرکت مي
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 کليدL     دهد. اعلن را به اول خط پاياني صفحه حرکت مي

ماند، چگونگی پاک کردن متن است:خوب اکنون تنها چيزی که باقی می
کليد x      کند.کاراکتر زير اعلن را پاک مي
 کليدX    کند. کاراکتر قبل از اعلن را پاک مي
 فرمانdw     کند.از کاراکتر جاری تا پايان کلمه را پاک مي
 فرمانd$     کند.از کاراکتر جاری تا پايان خط را پاک مي
 فرمانd0   کند. از کاراکتر ماقبل تا ابتدای خط را پاک مي

توانيد از کليدهای زير استفاده کنيد:برای ذخيره تغييرات و خروج از برنامه هم می
فرمانZZ       شود. تغييرات را ذخيره کرده و از برنامه خارج مي

 کليدw      توانيد به ويرايش ادامه دهيد. تغييرات را ذخيره کرده ولي مي
مان فرwq        همانند فرمان ZZ.است 

 کليدq      شود که تمام تغييرات ذخيره شده باشند. از برنامه در صورتي خارج مي
 فرمانq! کند.       از برنامه خارج شده و تغييرات را ناديده فرض مي

ــرامـين  ــتفاده از ف ــهجـاي اس ـا aب د  ميi ي د کلـي ه حالتInsertتوانـي   را براي ورود ـب
ــد  ــد. فشردن مجدد کلي ــا را در حالت insertورودي فشار دهي   قرارReplace شم

هاي جاري خواهد نوشت.خواهد داد که بر روي نوشته

 ،Home، Endتوانيـد از کليدهاي  هـم ميvimهــمانند تمام ويرايشگرهاي متنـي، در 
PgUP و PgDWN ــد ــل و خطوط و از کلي ــرکـت در فاي ــراي حـ   براي پاکDel بـ

کردن متن استفاده کنيد.

 بهترين روش براي خروج! qدر صورتي که اشـتباهاً به فايلي آسيب رسانديد، فرمان 
ــي اســت از دســتور undoو ذخيره نکردن تغييرات اســت. براي   u کردن تغييرات کاف

استفاده کنيد.
  بيشتر صحبتvimايد. البته باز در مورد دستورات  ياد گرفتهvimتبا ايبنبجا مبطالب زيادی در مورد 

  آسبانترvimخواهيبم کرد. اکنون اجازه دهيبد ببه چنبد نکتبه اشاره کنيبم کبه مراحبل اوليبه کار کردن را ببا 
کند:
 کليدEscگــرداند. ايـن کلـيـد       فراموش نـکنيد کــه فـشـردن ايـن کليد شما را به حالت فرمان بـاز مي 

شود. تغييرات را ذخيره کرده و از فايل خارج ميZZبه همراه دستور 
 ـد ـبلي باز ميuکلي ــت قـ ـه حال ــرده و بـ ــده را از ميان بـ ـد، تغييرات انجام شـ ن کلي ن      فشردن اـي  گردد. اـي

 است.undoکليد
کليدهاي Ctrl+r     اين کليد برعکس کليد u است. عمل تکرار يا redoدهد. را انجام مي
کليد Capslock     فـرامين و متن با حروف بــزرگ تايپ شده و باعث خواهد شد تا برخي فرامين کار  

نکنند. دقت کنيد.
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در صـورتي کـه در        !دستورvimتوانيد با استفاده از تايپ علمت تعجب و سپس دستور هستيد، مي 
ـينوکس را از درون  و/ لـ ــتورات گـن ــظر، دس ـــتوراتvimمورد ن ـايـپ دس ــمـام تـ ــس از ات ـنيد.پـ ــرا کـ   اج

ـلـيـد  ي ميEnterکـ ـد. حـت ـه باز گردي ـه برنام ـا بـ ـيد تـ ــشار دهـ ـايـپ را ف ـا تـ ـوانـيد بـ ک پوسـتهbach !تـ   ـي
پ vimفرمان از درون  ـا تاـي ـه ب ــت کـ ي اس ـار کاـف ـمام کـ ــس از اتـ ـارکنيد. پـ ـا آن کـ هexit باز کرده و بـ   ـب

برنامه باز گرديد. قابليت بسيار جالبي است!
 ـد ــوشـته     INSERTکلي ـفـحه ن ـايــين ص ـلمه در پـ ــن کـ ــتيد، اي ـالت ورودی هس ــه در حـ ـنـگامي ک   هـ

شوند.ها هم در همين مکان نمايش داده ميشود.ساير پيغاممي
 کليدهايCtrl+g      در صـورتي کـه فـرامـوش کـرديد در حـال ويــرايش کـدام فايل هستيد، با فـشار 

شود.دادن ايـن کلـيدها نـام فـايل و شماره خطي که در آن هستيد، تعداد خطوط فايل و... نمايش داده مي

حرکت در ميان فايل
يز برای حرکت بهجز چند دستور حرکت بين خطوطی که در بال شرح داده شدند، راههای ديگری ن  ب

 توانيددر فايل وجبود دارد. برای تمرين اين کار نياز به يک فايل تقريباً بزرگ داريد. برای اين کار می
  کببپبی کببرده و ببباز کنيبد. ببا کليدهای زيبر/tmp را در دايببرکبتوری /var/log/messagesفايبل 

توانيد در فايل حرکت کنيد:می
Ctrl+f رويد.     يک صفحه به جلو مي
Ctrl+b      گرديد.يک صفحه به عقب باز مي
Ctrl+dرويد.      نيم صفحه به جلو مي
Ctrl+u     گرديد. نيم صفحه به عقب باز مي
G       کنيد. به آخرين خط فايل حرکت مي
1G     توانيد استفاده کنيد از هـر عددی مي۱کنيد. الـبته بـه جـای عـدد به نخستين خط فـايل حـرکت مـي 

و به همان خط حرکت خواهيد کرد.

جستجوي متن
  و عببلمت سببؤال اسبتفاده کنيبد. همچنيبن/توانيد از کببليدهای اسبلش بببرای جببستجوی مببتن مببی

 امکان استبفاده از کاراکترهای ويژه نيز وجود دارد. اسلش عمل جستجوی فايل بعد از اعلن  و علمت
  عمل جستجو رو?hello و /helloدهد. مثلً سوال عبمل جبستجوی فبايل قببل از اعلن را انجام می

دهند. انجام میhelloبه جلو و عقب را برای لغت 

ها در کنار فرمانهااستفاده از شماره
 در صبورتی کبه قببل از يک دستور يک عدد قيد نماييد آن دستور به تعداد آن عدد تکرار خواهد شد.

برای مثال:
3dwکند.      سه کلمه بعدی را پاک مي
5cl        دهد.پنج حرف بعدی را تغيير مي
12jکند.       دوازده خط به پايين حرکت مي
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MCآشنايي با ابزار 

Nortonکاربران قديمیتبر کامپيوتبر حتماً ابزاری ببه نام   Commander ًيبا اختصبارا NCرا ببه ياد  
يل متنبی سهل سيار محبوب بود. يک مديبر فا نی در دنيای سبيستمعامل داس ب  میآورنبد. ابزاری کبه زما
 السبتفاده ببا قابليتهای بسبيار. در صبورتی کبه تجرببه کار کردن ببا ايبن ابزار را داشتبه باشيبد، شايبد

  آنچنان زياد است کهMCخوشحال باشيد که نمونه آن در دنيای گنو/لينوکس نيز وجود دارد. امکانات 
نه نياز خواهيم داشت! برای اجرای  به يک فصل جداگا يد دستور زير راMCبرای تشريح کامل آن    با

در خط فرمان تايپ کنيد:
$ mc

ها را مسيرهای مبدأ وMCپنجره    به دوبخش يا دو مسير فايل سيستم تقسيم شده است که میتوان آن
مقصد اجرای دستورات دانست.

  میتوانيبد عملياتبی ماننبد کپبی، انتقال، پاک کردن و ويرايبش فايلهبا را انجام دهيبد.MCببا اسبتفاده از 
  پبر اسبتفادهترين کليدهای ميانببر۱-۵ طراحبی شدهانبد. جدول NCکليدهای ميانببر نيبز کاملً مشاببه ببا 

 را تشريح کرده است.MCبرنامه 

MC ابزار مديريت فايل  ۱-۵شکل 

MC  کليدهای ميانبر در ۱-۵جدول 

شرحکليد ميانبر
F1راهنمای برنامه

F2فعال شدن منوی فرامين

F3نمايش فايلهای متنی

F4ويرايش فايلهای متنی
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شرحکليد ميانبر
F5کپی فايل يا فايلهای انتخاب شده

F6انتقال/تغيير نام فايل يا فايلهای انتخاب شده

F7ايجاد پوشه

F8پاک کردن فايل يا فايلهای انتخاب شده

F9فعال شدن منوی بالی پنجره

F10خروج از برنامه

insertانتخاب فايلها و پوشهها

  اجرا کنيد، خواهيد توانست تا از ماوس نيز درون آنGNOME Terminal درون MCدر صورتی که 
استفاده کنيد.

ثبت رخدادها
 توانيد مانند دادباشند. آنها را میهای سيستم میهای ثبت رخداد حاوی اطلعاتی در مورد فعاليتفبايل

 شود،و ستبدهای مبالی در نظر بگيريد. هربار که پولی از يک حساب خارج يا به يک حساب وارد می
 کند، يک کاربرگردد. هربار که يک پروسه شروع به کار میيبک رکبورد ببه عبنوان داد و ستد ثبت می

 گردد و يا هر فعاليت ديگری روی سيستم انجامشبود، نبامبه الکترونيکی ارسال میوارد سبيبستم مبی
گردد.ها را زير نظر دارد، ثبت میشود، يک رکورد بر روی فايلی که اين فعاليتمی

 دهنبد. ايبنهای گنبو/ لينوکبس وجببود دارنبد کبه ايبن کار را انجام میهايی بببر روی سبيستمپروسبه
 هبا را زيبرهای سباير دايمنهايبی (سبرويسهايی) هسبتند کبه فعاليتها در حقببيقت، خود دايمنپروسبه

 کننبد. از ايبن فايلهبا میتوان برای مواردیهايبی متنبی ذخيره میهبا را در فايلنظبر داشتبه و ايبن فعاليت
چون رفع اشکال سود برد.

syslogd ثبت رخدادهاي سيستم با استفاده از

 های کاربببببردی و تواببببع مشخبببص شده در فايبببل اطلعات را از بببببرنبامبهsyslogdدايببببمن 
etc/syslog.conf/شود. اطلعاتیاندازی سيستم خوانده میکند. اين فايل هنگام راهآوری مبی جمبع 

که  به طور معمول جمعsyslogdرا  به سيستم،آوری می  به ورود  ند، عبببارتند از اطلعات مربوط ب  ک
به صورت زمان رخداد، نام ماشين وپست يز   الکترونيکی، اخبار و غيره. نحوه ذخيره سازی اطلعات ن

  نمايش داده شده است. اين فايل درsyslogباشد.  در زير، بخشی از يک فايل نام برنامه کاربردی می
 قرار دارد:/var/logمسير 

Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Terminating on signal 15.
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 3235)
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: rcvd [LCP TermAck id=0x3]
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Connection terminated.
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Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Connect time 22.1 minutes.
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Sent 578667 bytes, received 774183 bytes.
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Waiting for 1 child processes...
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]:   script /etc/ppp/ip-down, pid 3235
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 3235), status = 0x0
Nov 12 10:10:04 localhost pppd[2933]: Exit.
Nov 12 10:10:40 localhost gconfd (alan-3214): GConf server is not in use, shutting down.
Nov 12 10:10:40 localhost gconfd (alan-3214): Exiting
Nov 12 10:38:47 localhost -- MARK --
Nov 12 10:58:47 localhost -- MARK --

klogd ثبت رخدادهاي هسته با استفاده از

 کنبد. ايبن اطلعات شامبل چگونگبی فعبل وعامل ثببت می اطلعاتبی را از هسبته سبيستمklogdدايمبن 
 هایافزارهای نصب شده بر روی سبيستم، از پردازنده سيستم گرفته تا ديسکانفعال هسبته ببا سخت

  کبه در مسبيرkern.logباشبد. تببمبامی ايببن اطلعات در فايلی ببه نام های سبريال میسببخت و درگاه
var/log/شود. قرار دارند ذخيره می

 شونبد. فعال سبازی ايبن دو دايمبن در هنگام بوت سبيستم فعال میklogd و syslogdهببر دو دايمبن 
 شود. دليل آن هم روشن است. اينهای ديگر انجام میهای کاربردی و دايمنقبل از آغاز ببکار برنامه

 ای از محتوياتها را ثبت کنند. در زير نمونهها بايد فعال باشند تا بتوانند رخدادهای ساير پروسهدايمن
 بينيبد، نحوه ثببت رکوردهبا مشاببه ببا فايبلاسبت. همانطور کبه می نمايبش داده شدهkern.logيبک فايبل 

syslogاست:افزاری در اين فايل ثبت شده بوده ولی تنها اطلعات سخت
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: EXT3 FS on hda8, internal journal
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: EXT3 FS on hdb1, internal journal
Nov  12  09:18:47  localhost  kernel:  via-rhine.c:v1.10-LK1.1.20-2.6  May-23-2004  Written  by  Donald 
Becker
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: eth0: VIA VT6105 Rhine-III at 0xd000, 00:0f:3d:ca:b8:5d, IRQ 16.
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 

Link 0000.

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: Creative EMU10K1 PCI Audio Driver, version 0.20a, 07:04:10 Jul  8 

2004

Nov  12  09:18:47  localhost  kernel:  emu10k1:  EMU10K1  rev  7  model  0x8061  found,  IO  at 

0xcc00-0xcc1f, IRQ 19

Nov  12  09:18:47  localhost  kernel:  ac97_codec:  AC97  Audio  codec,  id:  0x8384:0x7608  (SigmaTel 

STAC9708)

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: emu10k1: SBLive! 5.1 card detected

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: input: PC Speaker

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: inserting floppy driver for 2.6.7-1-k7

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M

Nov 12 09:18:47 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: ts: Compaq touchscreen protocol output
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: agpgart: Detected VIA KLE133 chipset
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Nov 12 09:18:47 localhost kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
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 در اين فصل با چگونگي مديريت برخي از سختافزارهای جانبي سيستم و سختافزارهايي که نياز به
تنظيمات اضافي برای کارکرد يا بهبود کارکرد دارند، آشنا خواهيد شد.

چاپگرها و نصب آنها
ــدرتمنــد  ـيار ق ـرويسدهنده چاپ بس ت وجود س ـه ميمـن ت وCUPSب   و راهاندازهای فراوان، مديرـي

سيار آسـان است. سـرويس  بهCUPSنصب چاپگرها در پارسيکس گنو/لينوکس ب يد کاپس)    (بخوان
 طور پيشگزيده در پارسيکس گنو/لينوکس فعال است. برای اينکه قادر به نصب و استفاده از چاپگرها
ستفاده از ابزار با ا يد  مر را ميتوان ين ا ين سرويس فعال باشد. ا که ا يد   باشيد، بايد اطمينان حاصل نماي

يد. در صورتيAdministration و زير منوی System موجود در Servicesمديريت    بررسي نماي
نه   يدPrinter Servicesکه گزي ستفاده از دو ابزار مختلف ميتوان با ا يد.    فعال نيست، آنرا تيک بزن

چاپگرهای موجود بر روی سيستم را مديريت نماييد.

Printing مديريت چاپگرها با استفاده از ابزار گرافيکی

  و مديريت چاپگرهاست.CUPS ابزاری گرافيکي برای اتصال به سرويسدهنده چاپ Printingابزار 
  اين۱-۶ اجرا نماييد. شکل Administration و  زير منوی Systemاين ابزار را ميتوانيد از منوی 

ابزار را نمايش ميدهد. 

Printing ابزار  ۱-۶شکل 

 New Printerچاپگرهای موجود و وضعيت آنها با اسامي آنها نمايش داده ميشوند. با کليک بر روی 

 ميتوانيد چاپگر جديدی بر روی سيستم تعريف کنيد. اين چاپگر ميتواند چاپگر محلي، چاپگرهای به
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 ، چاپگرهای بــه اشتراکCUPSاشتراک گذاشتــه شده يونيکــس، چاپگرهای بــه اشتراک گذاشتــه شده 
ه شده ويندوز و چاپگرهای  ه کردن چاپگـرHP JetDirectگذاشـت ک ويزارد اضاـف س از کلـي   باشـد. ـپ

د ش داده ميشود. در مرحله اول باـي ه اشتراکنماـي   نوع چاپگـر مورد نظـر را ( چاپگـر محلي،چاپگـر ـب
يد يا...) انتخاب کن باگذاشته شده  يد  سايي کرده باشد، ميتوان که سيستم چاپگرتان را شنا  . در صورتي 

ـال آنرا ـورت درگاه اتص ن ص ـر اـي ـد. در غي ـه را  انتخاب کني ـر، آن گزين ـازنده و مدل چاپگ ـه نام س ـه ب  توج
 Internet Printing  مربوط به قسمت URIتعيين کنيد. برای استفاده از چاپگرهای شبکه، در باکس 

Protocol (ippني يک يد. برای مثال نشا به اشتراک گذاشته شده را وارد کن گر  مل چاپ يد مسير کا  ) با
ـــــر  ـــــه شکـــــلCUPSچاپگ ـــــد ب ـــــه ميتوان ـــــه شده بر روی شبک ـــــه اشتراک گذاشت   ب

ipp://192.168.0.1:631/printers/HP5Lـد ـا، باي ـه کردن چاپگره ـد. در قدم بعدی ويزارد اضاف   باش
يد بهجای اينکار فايل    مربوط به چاپگر خودPPDشرکت سازنده چاپگر خود را انتخاب کنيد. ميتوان

د.  ز وارد برنامـه کنـي ل را نـي ه جای انتخاب و وارد کردن فاـي ـازندهPPDدر صـورتي کـه ـب   ، شرکـت س
  پس از انتخابچاپگر را انتخاب کرده باشيد در مرحله بعدی مدل دقيق چاپگر از شما پرسيده ميشود.

ـر،  ـرمدل چاپگ ـا نام چاپگ ـد. تنه ـر را وارد کني ت و شرح چاپگ ـا نام، موقعـي ت ميشود ت ـا درخواـس  از شم
ه شدن چاپگـر بر روی اجباری اسـت.  ه ليسـتApplyبرای اضاـف ن چاپگـر ـب س از اـي د. ـپ ک کنـي   کلـي

  اضافه ميشود و ميتوانيد با کليک راست بر روی آن، آنرا پيشگزيده کردهPrintingچاپگرهای ابزار 
ـه  ـا انتخاب گزين ـا ب ـد.Propertiesو ي ي بگيري ـا از آن چاپ آزمايـش ـر داده و ي ي آنرا تغيي   تنظيمات جزـي

 ويزارد اضافه کردن چاپگر را نمايش ميدهد.۲-۶شکل 

ويزارد اضافه کردن چاپگرها  ۲-۶شکل 

CUPS مديريت چاپگرها با استفاده از ابزار تحت وب

  دارای ابزاری تحــت وب بــرای مديريـت چاپگرهای شبکـه و سـيستمCUPSسـرويسدهنده چاپ 
ت گرافيکـي  ـيله ابزار مديرـي ه وس ي اموری را کـه ـب ـاPrintingاسـت. تماـم د، ب ه انجام آن بودـي   قادر ـب
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  هم ميتوانيد انجام دهيد. برای دسترسي به اين ابزار کافيCUPSاستفاده از ابزار مديريت تحت وب 
 ۳-۶ را وارد نماييد. شکل http://localhost:631است مرورگر وب خـــود را باز کــرده و نشـاني 

ـق قسـمت  ـد. از طري ش ميده ن ابزار را نماـي ـاپگـرهای موجود رویAdministrationاـي ـد چـ   ميتواني
ق قسـمت  د و از طرـي ه کنـي ـيستم را حذف و اضاـف ت چاپگرهای مــوجـود راPrintersس ز وضعـي   نـي

   شويد. برای اضافه کردن چاپگرAdminبررســي کنـيد. برای اضافه کردن يک چاپگر وارد صـفـحه 
  کليک کنيد. با کليک بر روی آن، ويزارد تحت وب نصب چاپگر جديدAdd Printerجديد بر روی 

ـد.فعال ميشود. در قدم  ت و شرح چاپگـر را وارد کني ـا نام، موقعـي ت ميشود ت ـا درخواـس  نخـست از شم
 ( چاپگر محلي،چاپگر بهتنها نام چاپگر اجباری است. سپس از شما درخواست ميشود تا نوع چاپگر

  از شما درخواست ميشود تا درگاهمورد نظر را انتخاب کنيد. در قدم سوم اشتراک گذاشته شده يا...) 
  مربوطPPD سازنده چاپگر را ميپرسد که ميتوانيد بهجای اين کار فايل چاپگر را انتخاب کنيد.سپس

ل  ـه جای انتخاب و وارد کردن فاـي ـه ب ـورتي ک د.در ص ـر مورد نظـر را وارد کنـي ـه چاپگ تPPDب   ، شرـک
ـيده ميشود و در ـا پرس ـر از شم ـق چاپگ ـد در مرحله بعدی مدل دقي ـر را انتخاب کرده باشي ـازنده چاپگ  س

يد فايل  يد در اين مرحله هم ميتوان   چاپگر خود راPPDصورتي که مدل دقيق چاپگر خود را نميدان
  و کلمه عبور آن از شما پرسيده ميشود؛)root(به اين ابزار معرفي کنيد. در آخر هم  نام کاربر ريشه 

ـه ـيستم اضاف ـه س ـر ب ـد، چاپگ ـه عبور را بهطور صـحيح وارد کرده باشي ـه نام کاربری و کلم ـورتي ک  در ص
ــا اســتفاده ازPrinters کــه بر روی ميشود. در صــورتي ــد کرد. ب ــد، آنرا مشاهده خواهي   کليــک کني

ـد. امکان ـر فعال و پيشگزيده نمايي ـا را فعال، غي ـد چاپگره ش، ميتواني ن بـخ ـبيه شده در اـي  دگمههای تع
پاک کردن چاپگر نيز فراهم شده است.

CUPS ابزار مديريت تحت وب  ۳-۶شکل 
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مودمهای نرمافزاری و نصب آنها
ــا را بهجای تراشههای ــي آنه ــه بخشــي از عمليات پردازش ــتند ک ــي هس  مودمهای نرمافزاری مودمهاي
 الکترونيکي، بخشهای نرمافزاری انجام ميدهند. اين کار باعث کاهش هزينه توليد سختافزارها شده
 و امکان ارائه ارزانتر آنها به بازار فراهم ميشود. از سمت ديگر، معمولً نرمافزارهای اين مودمها شديداً

انحصاری بوده و بر خلف مودمهای سختافزاری، بدون راهانداز قابل استفاده نيستند.

Coextant مودمهای

ــــا اســــتفاده از تراشههای۹۰بيــــش از   ٪ مودمهای نرمافزاری موجود را مودمهای ســــاخته شده ب
Conextant ـلي ـه دو خانواده اص ـا ب ن مودمه د. اـي ل ميدهـن ـاHCF و HSF تشکـي د. ب ـيم ميشوـن   تقس

هlspciاسـتفاده از دسـتور  ن نوع مودمهـا ـب د. راهاندازهای اـي ص دهـي د نوع تراشـه آنرا تشخـي   ميتوانـي
  ارائه ميشونــد. در صــورتي کــه مجوز ايــنhttp://www.linuxtant.comصــورت تجاری توســط 

به  ـا محدود  ـد، سـرعت آنه ـا را خريداری ننمايي ـد درايور مودم14.4kbpsراهاندازه ـد بود. ابتدا باي   خواه
 خود را با توجه به نوع آن از وب سايت ذکر شده دريافت و نصب کنيد. پس از آن برای آماده سازی ،

با دسترسي کاربر ريشه از دستورات    استفاده نماييد. پس ازhcfpciconfig و hsfconfigکافي است 
  ايجادttyHSF0 مانند ۰ يا ۱با شمارههای / dev/ttyHCF يا /dev/ttyHSFاتمام ابزارهايي در مسير 

به آن که بعداً  تي در برنامههای مربوطه  ين ابزار برای ايجاد اتصالهای اينترن يد از ا هد شد. ميتوان  خوا
 خواهيم پرداخت، استفاده کنيد. در صورتي که مجوز اين راهاندازها را تهيه نماييد، خواهيد توانست از
با تراشه يل عدم ارائه راهاندازهای مودمهای  يد. دل با سرعت کامل استفاده نماي ير،  ها بدون نياز به تغي  آن

Conextant.به صورت بازمتن، محدوديت و انحصاری است که اين شرکت ايجاد کرده است  
Intel مودمهای

ـد برخي از انواع مودمهای ساخت  هاCreativeبرخي ديگـر از مودمهای نرمافزاری مانن ين تراشه به ا   
ـابقاً تراشههای  ل س ـتند. شرکـت اينـت د536 و 537مجهـز هس   خود را جهـت مودمهای نرمافزاری تولـي

 ميکرد. راهاندازهای اين مودمها نيز به صورت نيمه بازمتن توسط همين شرکت ارائه ميشد. نزديک به
 يکسال است که اين راهاندازها بهروز رساني نشدهاند و با هستههای جديد لينوکس سازگاری ندارند،

بنابراين تا زمان احتمالي بهروز رساني اين راهاندازها توسط اينتل، اين مودمها قابل استفاده نيستند.

LT و SL مودمهای

ها بيشترLT و SLدسته ديگری از مودمهای نرمافزاری مودمهای خانواده    يا لوسنت هستند. اين مودم
-sl-modem بايد سرويس SLبر روی رايانههای همراه يافت ميشوند. تنها برای استفاده از مودمهای 

daemonد، برای فعال کردن آن از ابزار ي دارـي ن مودـم ه چنـي   در هنگام بوت اجرا شود. در صـورتي ـک
Boot up Manager.استفاده نماييد. مودمهای لوسنت نياز به انجام کار اضافهتری ندارند 

مودمهای خارجی سريال
ها مــودمهای سختافزاری واقعي هستند. برای استفاده از آنها نيازی به هيچگونه راهانداز و  اين مودم
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 تنظيمات اضافه وجود ندارد. فقط کافي است در برنامههای ايجاد اتصال، درگاه اتصال آنها را مشخص
نماييد.

USB مودمهای خارجی

هاUSBبرخي از مودمهای خارجي از طريق رابطهای  به سيستم متصل ميشوند. برخي از اين مودم   
ـر. مودمهای سـختافزاری  ت گرانت ـه و قيـم ک جعب ـه همراه ـي ـتند ب ـا مودمهای داخلي هس ـزUSBتنه   ني

  با/dev/ttyUSBبرای شناسايي و کارکرد نيازی به راهانداز ندارند و با اتصال آنها به سيستم، از طريق 
ـه خريداری مودمهای ۱ و ۰شمارههای  ل ب ـه ماـي ـورتي ک ـد در ص ت کني ـتند. دـف ـتفاده هس ل اس  USB قاـب

هستيد، از نوع اول نخريد!

ATI نصب راهانداز کارتهای گرافيکی

ـياری از انواع تراشههای گرافيکـي  ـا ATIبس ن همراه ب د.X توسـط راهاندازهای بازمـت ي ميشوـن   پشتيباـن
ين با ا نه نيستند،  به اندازه راهاندازهای غير آزاد آن بهي با اينکه  ها هم   حتي قابليت سهبعدی اين تراشه
ها در حالت سه يد از حداکثر عملکرد اين چيپ  راهاندازهای بازمتن، پشتيباني ميشود. برای اينکه بتوان

بعدی استفاده نماييد، بايد از راهاندازهای اختصاصي اين تراشهها استفاده نماييد.
برای نصب راهاندازهای از پيش کامپايل شده، دستورات زير را اجرا کنيد:

# apt-get update
# apt-get install fglrx-driver fglrx-glx fglrx-control fglrx-kernel-`uname -r`

 فايل etc/X11/xorg.conf/ را ويرايش نماييد و در بخش Driver نام راهانداز را از "ati" 

 تغيير دهيد:"fglrx" به "radeon"يا 
...

“Section” Device

               “Deriver “fglrx”
...

 در بخش راهانداز هسته ATI:را به طور خودکار بارگذاری نماييد 
# echo fglrx >> /etc/modules

:سيستم خود را مجدداً راهاندازی نماييد 
# reboot

  کسسه معمولً بسسه همراه برخسسی از رايانههای همراهWideبرای اسسستفاده از مانيتورهای 
  باشسد، احتمالATIًارائه میشونسد، در صسورتی کسه تراشسه گرافيکسی آن رايانسه از نوع 

مجبور به نصب راهاندازهای اختصاصی خواهيد بود.
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nVidia نصب راهانداز کارتهای گرافيکی

  پشتيبانيX نيز به خوبي توسط راهاندازهای بازمتن همراه nVidiaبسياری از انواع تراشههای گرافيکي 
ستفاده از يا ا ين تراشههای گرافيکي و  سيار جديد ا ستفاده از انواع ب ها ممکن است برای ا  ميشوند. تن

قابليتهای سه بعدی آنها نياز به نصب راهاندازهای اختصاصي آن داشته باشيد.
برای نصب راهاندازهای از پيش کامپايل شده، دستورات زير را اجرا کنيد:

# apt-get update && apt-get install nvidia-kernel-`uname -r`

 فايلetc/x11/xorg.conf/:را ويرايش کنيد. خطوط زير را حذف کنيد 
Load "dri"
Load "GLcore"

:خط زير را اضافه نماييد 
Load "glx"

 در بخش Driver اين فايل، نام راهانداز را از nv به nvidia:تغيير دهيد 
...
Section "Device"
           Driver "nvidia"
...

 در بخش راهانداز هسته nVidia:را به طور خودکار بارگذاری نماييد 
# echo nvidia >> /etc/modules

:سيستم خود را مجدداً راهاندازی نماييد 
# reboot

NdisWrapper کارتهای شبکه بیسيم  و 
 پارسيکس گنو/لينوکس به همراه تعداد زيادی راهانداز کــارتهای شبکه بيسيــم ارائه ميشود. با اين
ـيکس ـه همراه پارس ي نشود. ب ط آن پشتيباـن ـه توـس ـد ک ـه باشي ـا کارت شبکهای داشت ت شم ـن اـس  حال ممک

به  تاNdiswrapperگنو/لينوکس سيستمي موسوم  سازد  هم مي ين امکان را فرا که ا   ارائه شده است 
ستفاده از راهاندازهای ويندوزیشان نـصب و ــا ا ـــيم را ب ـه بيس ـد برخـي از انواع کارتهای شبک  بتواني

ـا ديدن ليسـت  د. ابتدا ب  http://ndiswrapper.sf.net/mediawiki/index.php/Listراهاندازی کنـي

ـا  ـا ب ه کارت شبکـه شم د ـک ي، اطمينان حاصـل کنـي   کارNdiswrapperکارتهای شبکـه مورد پشتيباـن
ــه فايل Ndiswrapperخواهــد کرد. برای اســتفاده از    راهانداز ويندوزی کارت شبکــه خود نيازinf ب
 دو روش متني و گرافيکي وجود دارد.Ndiswrapperخواهيد داشت. برای استفاده از 
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نصب راهاندازها به روش متنی
برای شروع نصب، دستورات زير را وارد نماييد:

# ndiswrapper -i /pathto/your/drivers/inf

# ndiswrapper -l

ـه جای  ـد ب ـه باشي ـه داشت ـه فايلهای /pathto/your/drivers/infتوج ي ب ـير صـحيح منتـه د مس  inf باـي

  در صورتي که راهانداز به طورndiswrapper -lمربوط به راهانداز را وارد کنيد. پس از تايپ دستور 
 صحيح نصب شده باشد و کارت نيز موجود باشد، خروجي مشابه زير، البته با نام کارت شبکه خودتان

مشاهده خواهيد کرد:
Installed ndis drivers:

bcmwl5 driver present, hardware present

  در هسته بارگذاری شده و لينکيNdiswrapperپس از اين کار دستورات زير را وارد کنيد تا ماژول 
برای بارگذاری آن به صورت خودکار در هر بوت ايجاد شود:

# modprobe ndiswrapper

# ndiswrapper -m

  است، با استفاده از ابزارهای تنظيمات شبکه کهwlan0سپس ميتوانيد کارت شبکه خود را که نام آن 
بعداً در مورد آنها صحبت خواهيم کرد، تنظيم کنيد.

نصب راهاندازها به روش گرافيکی
 بــه همراه پارســيکس گنــو/لينوکــس، ابزار گرافيکــي کوچکــي برای نصــب و اســتفاده از راهاندازهای

به همراه  سيم  باNdiswrapperويندوزی کارتهای شبکه بي يد  ين ابزار را ميتوان   ارائه شده است. ا
Windowکليــک بر روی   wireless  Drivers موجود در زيرمنوی Administrationاز منوی   

System اجرا کنيد. پنجرهای باز ميشود که با کليک بر روی Install New Driverو انتخاب فايل   
inf نه يد. درLocation مربوطه از گزي يد راهانداز مورد نظر خود را نصب کن   در پنجره باز شده ميتوان

هد داد. شکل يا عدم موفقيت نصب راهانداز برايتان نمايش خوا به موفقيت  جع  مي را مه پيغا  پايان برنا
 اين ابزار را نمايش ميدهد. ۶-۴

Ndiswrapper ابزارگرافيکی  ۴-۶شکل 
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 اينترنصت و شبکصه امروزه بخصش مهمصی از امور مربوط بصه کاربران رايانههصا را تشکيصل میدهصد. در فصصول
 پيشيصن نرمافزارهای مربوط بصه کاربری اينترنصت را معرفصی کرديصم. در ايصن فصصل چگونگصی اتصصال بصه

اينترنت و شبکه را بررسی خواهيم کرد.

 و مديريت حسابهای کاربریDialupاتصال به اينترنت 
به شبکه اينترنت، دسترسی از طريق خطوط  در کشورمان هنوز ارزانترين و راحتترين راه دسترسی 
 تلفصن اسصت. بصه همراه پارسصيکس گنصو/لينوکصس دو ابزار مختلف برای مديريصت حسصابهای کاربری و

اتصال به اينترنت از طريق خط تلفن، ارائه شده است.

GNOME PPP استفاده از ابزار

 Dialup Internet بر روی Applications منوی Internetبرای اجصصرای ايصن ابزار، در زيرمنوی 

Connection کليک کنيد. برای اضافه کردن حساب کاربری جديد بر روی Setupکليک کنيد. در  
 پنجرهای که باز میشود، می توانيد تنظيمات کلی  و حرفه ای تر قبل از اتصال را انجام دهيد . در اينجا
 فقط به تنظيمات مورد نياز برای ساخت يک اتصال تلفنی اينترنت اشاره خواهد شد. اين تنظيمات در

 قرار دارد.Modem از لبه Modemقسمت 
 محل اتصال مودم)Modem Device ( :در اين گزينه بايد درگاهی که مودم شما به آن متصل شده است  

  در ويندوزCOM2 معادل ttyS1 و COM1 معادل ttyS0را انتخاب کنيککد. توجککه داشتککه باشيککد کککه 
 کليک کنيد.Detectمیباشد. در صورتيکه محل اتصال مودم خود را نمیدانيد روی کليد 

 نوع)Type(: با استفاده از منوی پايين افتادنی  Type، می توانيد نوع مودم خود را يکی از انواع آنالوگ 
USBيا ISDN.انتخاب کنيد 

 سرعت)Speed(: از منوی پايين افتادنی Speedمی توانيد سرعت اتصال خود را تعيين کنيد .
) خط تلفنPhone Line(: در صورتيکه خط تلفن شما از نوع پالس است ، روی گزينه Pulse.کليک کنيد 
) حجم صدای مودمVolume(: با استفاده از منوی پايين افتادنی  Volumeمی توانيد حجم صدای مودم  

 تنظيم کنيد.High و Off ، Lowخود را روی يکی از گزينههای 
) در صورتيکه پيش شماره تلفن شما با پيش شماره شهری که فراهم کننده سرويس اينترنتی شماISPدر ( 

Phone  در قسککمتDial prefixآن قرار دارد متفاوت اسککت ، جلوی گزينککه   options  and  init 

strings پيش شماره تلفن ISP 0571 مورد نظر را وارد کنيد. به عنوان مثال. 

 را نمايش میدهد.GNOME PPP پنجره اصلی ۱-۷شکل 
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GNOME PPP  اصلیپنجره  ۱-۷شکل 

به پنجره اصصلی برنامصه برCloseبعصد از اينکصه تنظيمات اوليصه بال را انجام داديصد دکمه    را کليصک کنيصد . 
  را نيصز بصهISPمصی گرديصد. در ايصن پنجره نام کاربری و رمصز عبور و نيصز شماره تلفصن اتصصال بصه شبکصه 

  وارد کنيد . برای اينکه برای هر بار اتصالPhone number  و Password ، Usernameترتيب در 
  تيک بزنيد. Remeber passwordمجبور نباشيد تا رمز عبور را دوباره وارد کنيد ، گزينه 

pppconfig استفاده از ابزار

ين دستور و تعريف نی مديريت حسابهای اينترنت تلفنی است. برای اجرای ا ين ابزار يک ابزار مت  ا
 /bin/suحسصابهای کاربری، بايصد دسصترسی ريشصه داشتصه باشيصد. يصک ترمينال باز کرده و بصا دسصتور 

دسترسی خود را به سطح کاربر ريشه ارتقا دهيد. سپس دستور زير را وارد کنيد:
# pppconfig

  وCreate، Change، Deleteبصا اجرای ايصن دسصتور، صصفحهای خاکسصتری رنصگ حاوی گزينههای 
Quit نمايصش داده میشود. برای ايجاد اتصصال جديصد، گزينصه Createرا انتخاب کنيصد. در قدم اول از  

 شمصا در خواسصت میشود تصا نام سصرويسدهنده را وارد کنيصد. ايصن همان نامصی اسصت کصه بعداً بصه همراه
  راprovider برای اتصصصال از آن اسصصتفاده خواهيصصد کرد. در صصصورتی کصصه نام پيشگزيده ponدسصصتور 

  بصا اسصتفاده از ايصن حسصاب بصه سصرويسدهنده اينترنصت متصصلponانتخاب کنيصد، بعداً بصا دسصتور تنهای 
  از شمصا پرسصيده میشود. توصصيه میشودDNSخواهيصد شصد. در مرحله دوم نوع سصرويسدهنده نام يصا 

  برای شما در هنگام اتصالISP را انتخاب کنيد تا نشانی سرويسدهنده نام از طرف Dynamicگزينه 
  اسصتفاده کنيصد. در مرحله بعدی از شمصا درخواسصتSpaceارسصال شود. برای انتخاب گزينههصا از کليصد 

  پشتيبانیPAPهای ايرانی از سيستم ISPمیشود نوع سيستم احراز هويت را انتخاب کنيد. بسياری از 
يد. در مرحله بعدی نام کاربری از شما درخواست میشود. نه را انتخاب نماي ين گزي ين ا ند. بنابرا  میکن
 آنرا وارد کنيد. سپس بايد کلمه عبور خود را وارد نماييد. سپس سرعت درگاه مودم از شما درخواست
 میشود. توصيه میکنيم مقدار پيشگزيده را قبول کنيد. در مرحله بعدی نوع سيستم شماره گيری تلفن

Tone و Pulseاز شمصصا سصصؤال میشود. بصصا توجصصه بصصه اينکصصه در منطقصصه مخابراتصصی شمصصا کداميصصک از  
  راISPسصيستمهای بال فعال اسصت، گزينصه مناسصب را انتخاب نماييصد. در مرحله بعصد بايصد شماره تلفصن 

 وارد کنيد. سپس برنامه از شما میپرسد که آيا مايل هستيد تا درگاه مودم را به طور خودکار شناسايی
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  را انتخاب کنيد. سپس نتيجه جستجو به همراه اجازه انتخاب ساير درگاههاyesکند؟ در صورت تمايل 
 و گزينهای برای ورود دستی درگاه برايتان نمايش داده میشود. در مرحله بعدی، خلصهای از آنچه از

  را انتخاب کنيد. از اينFinishedابتدا وارد کردهايد نمايش داده میشود. برای ذخيره تنظيمات، گزينه 
با اسصتفاده از دستور  با دسصتور ponپس میتوانيصد  به اينترنصت متصل شده و   poffاتصصال خود را قطصع  

  وارد کردهايصد، نام آنرا نيصز بايصد بصه همراهprovider را چيزی غيصر از ISPنماييصد. در صصورتی کصه نام 
 بنويسيد. برای مثال:ponدستور 

$ pon ispname

  بصا دسصترسی کاربران عادی سصيستم قابصل اسصتفاده اسصت. دسصتور ديگری بصا نامpoff و ponدسصتورات 
plogوجود دارد که وضعيت اتصال يعنی موفقيت و عدم موفقيت در اتصال را میتوانيد با استفاده از  

ند برای پيدا يد. درصورتی که موفق به اتصال نمیشويد، خروجی اين دستور میتوا  خروجی آن درياب
يل آن کمک کننده باشد. دستور  باplogکردن دل يد  بل اجراست. ميتوان با دسترسی کاربر ريشه قا ها    تن

  به يکی از پنلهای روی ميزکار، سرعت اتصال تلفنی در هر لحظه را نيز زيرNetspeedافزودن اپلت 
 را نمايش میدهد.pppconfig نمايی از ابزار ۲-۷نظر داشته باشيد. شکل 

pppconfig نمايی از  ۲-۷شکل 

ADSL اتصال به اينترنت

  در کشورمان نمیگذرد، ولی بصا توجصه بصهADSLمدت زمانصی طولنصی از ارائه سصرويسهای اينترنصت 
 ADSLتعديصل نسصبی هزينههای آن، روز بصه روز کاربران بيشتری را بصه خود جذب میکنصد. سصرويس 

 میتواند ارتباطی پايدار با سرعت مناسب در اختيار کاربر قرار دهد. به طور کلی دو روش برای اتصال
  ای کصصه سصصرويس را از آن خريداریISP وجود دارد کصصه کاملً بسصصتگی بصصه ADSLبصصه سصصرويسهای 

  ها هر دو نوع اين سرويس را ارائه میکنند، بنابراين قبل از هرISPمینماييد خواهد داشت. برخی از 
 کاری ايصن موضوع را بايصد از آنهصا بپرسصيد تصا در رونصد نصصب و راهاندازی سصرويس دچار اشکال نشويصد.

  نداشتهADSLتوصيه اکيد ما را بپذيريد و برای اينکه دردسر خاصی در نصب و راهاندازی مودمهای 
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  درخواست کنيد مودمی در اختيارتان قرار دهد که دارای پورت شبکه باشد و شماISPباشيد، حتماً از 
بتوانيد آنرا به کارت شبکه سيستم متصل نماييد.

pppoeconfاستفاده از ابزار 

  در اختيار کاربران قرار میدهند.pppoe، خدمات خود را به روش ADSLبرخی از سرويسدهندهگان 
  سصرويس خود را راهاندازی و پيکربندیpppoeconfدر چنيصن مواردی، بايصد بصا اسصتفاده از ابزار متنصی 

  موجود اسکن میکند.ADSLنماييد. اين ابزار ابتدا کارتهای شبکه شما را برای پيدا کردن مودمهای 
 دقصت کنيصد تصا مودم را بصه کارت شبکصه متصصل و روشصن کرده باشيصد. پصس از اتمام اسصکن و پيدا کردن
 سصرويس، از شمصا درخواسصت میشود تصا اطلعات احراز هويصت يعنصی نام کاربری و کلمصه عبور خود را
 وارد نماييد. سپس از شما سؤال خواهد شد که آيا مايل به راهاندازی سرويس به طور خودکار در زمان
 بوت هستيد يا خير. میتوانيد بله را انتخاب نماييد. همچنين همانند اتصال تلفنی، با استفاده از دستور

poff خواهيصصد توانسصصت تصصا اتصصصال اينترنصصت را قطصصع و بصصا دسصصتور pon  dsl-providerمجدداً بصصه  
سرويسدهنده متصل شويد.

DHCP اتصال از طريق

  پشتيبانی میکنند. پيکربندی اينDHCP از روش اتصال به صورت ADSLبرخی از سرويسدهندگان 
  سادهتر و کاملً مشابه زمانی است که شما کارت شبکه خود را برای اتصال بهpppoeروش اتصال از 

  موجود در منویParsix پيکربندی میکنيد. برای اين منظور، در زيرمنوی DHCPيک سرويسدهنده 
Applications بر روی آيکون Network  Configurationکليصک کنيصد. کلمصه عبور ريشصه را وارد  

  را بصه آنADSLکنيصد. ليسصت کارتهای شبکصه موجود نمايصش داده میشود. کارت شبکهای کصه مودم 
 Use DHCP broadcastمتصصل و روشصن کردهايصد، انتخاب کنيصد. در صصورتی کصه از شمصا در مورد 

  را انتخاب کنيصد. پصس از چنصد لحظصه کارت شبکصه پيکربندی شده و از شمصا در موردYesسصؤال شصد، 
 راهاندازی خودکار آن در زمان بوت پرسصش خواهصد شصد. پصس از اتمام بايصد بتوانيصد بصه اينترنصت بدون

مشکل متصل شويد.

شبکه محلي و تنظيمات آن
به شبکههای محلی متصل هستند. حتی در برخی ها بسياری از کامپيوترها   امروزه در ادارات و شرکت
 منازل که بيش از يک کامپيوتر وجود دارد نيز، بعضاً از شبکه استفاده میشود. شبکهها به کاربران اجازه
 میدهند تا اطلعات خود را به سادگی تبادل کرده و منابع خود مانند چاپگرها و ديسکها را با هم به
 اشتراک بگذارند. برای اتصال به شبکه به يک کارت شبکه بر روی هر کامپيوتر و حداقل دو کامپيوتر
 نياز اسصت. گنصو/لينوکصس از نظصر پشتيبانصی از انواع مختلف کارتهای شبکصه، يکصی از قدرتمندتريصن
 سصصيستمعاملهاست و کمتريصصن کارت شبکهای وجود دارد کصصه توسصصط آن شناختصصه نشود. بهطور عمده
 شبکهها به دو دسته سنتی يا سيمی و بیسيم تقسيم میشوند. در محلهايی که امکان انجام سيم کشی
 آسان وجود ندارد، معمولً از شبکههای بیسيم اسصصصتفاده میشود. به هر حال از هرکدام از شبکهها که
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 Parsixاسصتفاده نماييصد، يصک ابزار برای پيکربندی آن پيصش روی شماسصت. برای شروع، در زيرمنوی 

 کليک کنيد. Network Configuration بر روی Applicationsموجود در منوی 
 کلمه عبور ريشه از شما درخواست شده و ابزار پيکربندی کارتهای شبکه نمايش داده خواهد شد. در
 صفحه نخست اين ابزار، ليستی از کارتهای شبکه شناسايی شده بر روی سيستم نمايش داده میشود.
 ابتدا اجازه دهيصد توضيصح مختصصری در مورد چگونگصی نامگذاری کارتهای شبکصه در گنصو/لينوکصس

داشته باشيم.
  را با دسترسی کاربرNetwork Configurationدر حالت متنی نيز میتوانيد ابزار 

 اجرا نماييد.netcardconfigريشه و با دستور 

نحوه نامگذاری کارتهای شبکه در گنو/لينوکس
 هماننصد ديسصکهای سصخت و ديسصک رانهصا، کارتهای شبکصه نيصز در گنصو/لينوکصس بصا يصک نام و شماره

با نام  يا lanشناخته میشوند. کارتهای شبکه سنتی معمولً   ethبا سيم معمولً    و کارتهای شبکه بی
  شناختصه میشونصد. پصس از نام، شماره کارت قرار میگيرد. برای مثالwireless و eth، wlanنامهای 
 دومين کارت شبکه موجود بر روی سيستم است و به همين ترتيب.eth1کارت 

پيکربندی کارتهای شبکه
  ثابت و استفاده ازIPدو حالت کلی برای پيکربندی کارتهای شبکه وجود دارد. استفاده از آدرسهای 

  موجود برDHCP متغييصر معمولً توسصصط يصصک سصرويصسدهنده IP متغييصر. آدرسصهای IPآدرسصهای 
 روی شبکصه بصه کامپيوترهای موجود در آن شبکصه تخصصيص داده میشود. شبکههای بزرگ و متوسصط

 استفاده میکنند زيرا مديريت آن سادهتر است.IPمعمولً از اين روش برای تخصيص آدرسهای 
 ر روی شبکهها، چه محلی و چه اينترنت، هر کامپيوتر با يک شماره اختصاصی موسومب

  شناخته میشود. دو کامپيوتر موجود بر روی يک شبکه بايد آدرسهایIPبه آدرس 
IP متفاوتسسی از هسسم داشسسسسته باشسسسند. عسسسسلوه بر آدرسسسهای IPهنگام پيکربندی ، 

  وNetwork Maskکارتهای شبکسه از شمسا اطلعاتسی ماننسد شماره  زيسر شبکسه يسا 
  نيسز درخواسست خواهسد شسد. ايسن اطلعات راDNS سسرويسدهنده نام يسا IPآدرس 

 همواره میتوانيسسد از مديسسر شبکسسه خود بپرسسسيد. برای اطلعات بيشتسسر در مورد ايسسن
اصطلحات، شما را به کتب آموزش شبکه ارجاع میدهيم.

  تقريباً کاری لزم نيسصصت انجامDHCP از طريصصق سصصرويسدهنده IPبرای دريافصصت تنظيمات و آدرس 
  بر روی آيکونApplications موجود در منوی Parsixدهيصصصصصد. برای ايصصصصصن منظور، در زيرمنوی 

Network configurationکليک کنيد. کلمه عبور ريشه را وارد کنيد. ليست کارتهای شبکه موجود  
 نمايش داده میشود. کارت شبکهای که کابل شبکه را به آن متصل و روشن کردهايد، انتخاب کنيد. در

که از شما در مورد  يد. پس از چندYes سوال شد، Use DHCP broadcastصورتی    را انتخاب کن
 لحظه کارت شبکه پيکربندی شده و از شما در مورد راهاندازی خودکار آن در زمان بوت سؤال خواهد

  است و يا شما از سيستم آدرس دهی ثابتDHCPشد. در صورتی که شبکه شما فاقد سرويسدهند 
  سؤال میشود،Use DHCP Broadcastاستفاده میکنيد، کافی است تا هنگامی که از شما در مورد 
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No را انتخاب کنيصد. سصپس از شمصا درخواسصت میشود تصا بصه ترتيصب آدرس IP) شماره زيصر شبکصه ،
Network Mask آدرس ،(Broadcast يا بی)، دروازه ( که شبکه شماGateway (انتخا   در صورتی 

 به ساير شبکهها مانند اينترنت متصل است، وارد کردن نشانی دروازه اجباری است در غير اين صورت
 نخواهيد توانست به اين شبکه ثالث دسترسی پيدا کنيد) و آدرس سرويسدهندههای نام را وارد کنيد.
 سصصپس کارت شبکصصه فعال شده و از شمصصا پرسصصيده میشود در صصصورت تمايصصل بصصه فعال شدن خودکار

  را انتخاب کنيد. سپس مجدداً ليست کارتهای شبکه نمايش داده شده وYesتنظيمات در زمان بوت، 
 میتوانيد از ابزار تنظيمات شبکه خارج شويد.Exitبا انتخاب 

يا    سرويسدهندههايی هستندDomain Name Serversسرويسدهندههای نام 
  و بالعکسسس را انجامIPکسسه کار ترجمسسه نامهای دامنههای اينترنتسسی بسسه آدرسسسهای 

 میدهنسسد. وجود ايسسن سسسرويسدهندههاست کسسه کاربران اينترنسست را از حفسسظ کردن
 دنيايی از شمارهها به جای نامهايی که به خاطر سپردن آنها بسيار آسانتر است، نجات

داده است!
 در صورتی که در حال پيکربندی کارتهای شبکه بیسيم هستيد، چه در حالت آدرس ثابت و چه در

 ، تعدادی سؤال اضافه مربوط به گزينههای بیسيم نيز از شما پرسيده میشود که آنها راDHCPحالت 
  شبکصه (انتخابصی)،NWID شبکصه (در صصورت نياز)، ESSIDهصم بايصد وارد کنيصد. ايصن گزينههصا شامصل 

  قرار داده شود، شماره کانال ارتباطی (در صورت نياز)،Managedحالت کارکرد که معمولً بايد روی 
 ، کليصد رمزنگاری و گزينههای انتخابصی اضافصی را وارد کنيصد. برایWPAپشتيبانصی يصا عدم پشتيبانصی از 

اطلعات بيشتر در مورد مقادير تنظيمات فوق، به مدير شبکه خود مراجعه کنيد.

کمي پيشرفتهتر
 تنظيمات کارتهای شبکصه از طريصق گرافيکصی را باهصم بررسصی کرديصم. لزم میدانصم کمصی هصم در مورد
 چگونگی تنظيمات کارتهای شبکه از طريق پوسته فرمان صحبت کنم. فايل پيکربندی اصلی تنظيمات

که در مسير  ير نمايش داده شده/etc/network/interfacesشب يل در ز ين فا   قرار دارد. نمونهای از ا
است:

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface

# automatically added when upgrading

auto lo wireless0

iface lo inet loopback

iface lan0 inet static

       address 192.168.1.2

       gateway 192.168.1.1

       netmask 255.255.255.0

iface wireless0 inet dhcp

       wireless-mode Managed

       wireless-channel 11

       wireless-freq 1.0000G

       wireless-essid MyWlanNet
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  در ايصن فايصل تنظيصم شدهانصد.wireless0 و lo، lan0همانطور کصه مشاهده میکنيصد، سصه رابصط شبکصه 
  يصک رابصط مجازی اسصت کصه برای ارتباطات درون سصيستمی از آن اسصتفادهloتوجصه داشتصه باشيصد رابصط 

  دارای مشخصصاتیlan0میشود و عدم وجود آن باعصث اختللتصی در کارکرد سصيستم میشود. کارت 
 DHCPثابت است در حالی که کارت بیسيم تنظيم شده است تا مشخصات خود را از سرويسدهنده 

  وloدريافت نمايد. چگونگی تعريف گزينههای بیسيم را نيز در اين فايل مشاهده میکنيد. رابطهای 
wireless0نيز تنظيم شدهاند تا در زمان بوت به طور خودکار بارگذاری شوند. در صورتی که مايل به  

 انجام تغييرات در تنظيمات شبکصه خود هسصتيد، بصه سصادگی میتوانيصد ايصن فايصل را بصا اسصتفاده از يصک
 ويرايشگصر متنصی ويرايصش کرده و سصپس مقاديصر مورد نظصر را تغييصر دهيصد. پصس از اتمام بايصد رابطهصا يصا
 سرويس شبکه را مجدداً راهاندازی کنيد تا تغييرات اعمال شوند. برای راهاندازی مجدد سرويس شبکه،

میتوانيد از دستور زير با دسترسی کاربر ريشه استفاده کنيد:
# /etc/init.d/networking restart

 ifdown و ifupبرای راهاندازی، فعال و يا غير فعال کردن کارتهای شبکه نيز میتوانيد از دستورات 

  بصا خواندن مجدد تنظيمات آنراifup کارت را غيصر فعال کرده و دسصتور ifdownاسصتفاده کنيصد. دسصتور 
 فعال میسازد. پس از اين دستورات بايد نام رابط شبکه مورد نظر را به عنوان آرگومان وارد کنيد. برای

اجرای اين دستورات نيز نياز به دسترسی کاربر ريشه داريد. برای مثال:
# ifup eth0

  قرار دارد. در/etc/resolv.conf سصصرويصصسدهندههای نام نيصصز در فايصصل پيکربندی IPآدرسصصهای 
يد. کل سرويس شبکه را يک بار راهاندازی مجدد نماي ير داديد،  يل را تغي ين فا که محتويات ا  صورتی 

نمونهای از اين فايل در زير نمايش داده شده است:
# cat /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.0.1

nameserver 192.168.1.1

به اشتراک گذاری فايلها، پوشهها و چاپگرها
 اشتراک منابصع يکصی از دليصل اصصلی اسصتفاده از شبکههاسصت. در دنيای گنصو/لينوکصس، اشتراک فايلهصا و

ها را میتوانيد از دو طريق انجام دهيد. سيستم  ها بينNFSپوشه   که بيشتر برای اشتراک فايل و پوشه
  که بيشتر در محيطهای ترکيبی حاویSambaماشينهای مبتنی بر يونيکس استفاده میشود و سيستم 

  موجود درShared Folderماشينهای مبتنصی بر يونيکصس و ويندوز اسصتفاده میشود. ابزار پيکربندی 
  برای مديريصت پوشههای بصه اشتراک گذاشتصهSystem موجود در منوی Administrationزيصر منوی 

 اين ابزار را نمايش میدهد. ۳-۷شده بکار میرود. شکل 
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Shared Folder نمايی از ابزار  ۳-۷شکل 

Samba آشنايي و استفاده از

 سصامبا سصيستم اشتراک فايصل و چاپگصر برای محيطهای ترکيبصی يونيکصس و ويندوز اسصت. برای اشتراک
  در حال اجراSamba، ابتدا بايصد اطمينان حاصصل نماييصد کصه سصرويس Sambaفايلهصا بصا اسصتفاده از 

  بررسصیAdministration موجود در منوی Servicesاسصت. ايصن امصر را میتوانيصد بصا اسصتفاده از ابزار 
 Folder Sharing Service – Sambaکنيد. در صورتی که اين سرويس در حال اجرا نيست، گزينه 

Sharedرا تيصک زده و فعال کنيصد. سصپس در ابزار   Folder بر روی دگمصه Addکليصک کرده، سصپس  
  تنظيصم کنيصد. سصپس نام و توضيحات پوشصه را درSMBمسصير را تنظيصم کرده، نوع اشتراک را بر روی 

  هم باعث می شود تا ساير کاربرانRead only وارد کرده، گزينههای Comment و Nameفيلدهای 
ين پوشه را نخواهند ير در ا ند و اجازه تغي به اشتراک گذاشته شده را ببين ند  محتويات پوشه   فقط بتوان
 داشصت. بصا راهاندازی سصرويس سصامبا، چاپگصر پيشگزيده سصيستم نيصز بصه اشتراک گذاشتصه میشود. ابزار

Shared  Folder،امکان کنترل کامصل قابليتهای موجود در سصامبا را در اختيار کاربر قرار نمیدهصد  
 زيرا سامبا میتواند به صورت يک سرويسدهنده قدرتمند فايل و جايگزينی برای سرويسدهندههای

  کصه بصه همراه پارسصيکس گنصو/لينوکصس ارائه میشود(از طريصقSWATفايصل ويندوز عمصل نمايصد. ابزار 
 دريافصت از اينترنصت و نصه بصه صصورت پيصش گزيده)، قابليصت کنترل کاملتری را بر روی سصامبا فراهصم
 میکنصد. ايصن ابزار يصک رابصط وب کامصل برای مديريصت سصامبا اسصت. فايصل پيکربندی سصامبا در مسصير

etc/samba/smb.conf /قرار دارد. در اينجا قصد ورود به پيچيدگیهای سامبا را نداريم، در صورتی 
 کصه علقهمنصد هسصتيد تصا بر روی آن بيشتصر کار کنيصد و گزينههای بيشتری را در اختيار داشتصه باشيصد، بصا

يل  يش فا فه جلوی خط / etc/inetd.confويرا ستفاده ازswatعلمتهای اضا با ا   را برداشته، سپس 
 را مجدداً راهاندازی کنيد:openbsd-inetdدستور زير سرويس 

# /etc/init.d/openbsd-inetd restart

-openbsd و SWAT  بايد آن را نصب کنيد.برای نصب SWATتوجه داشته باشيد که قبل از کار با 

inetd :بايد دستور زير را در ترمينال کاربر ريشه وارد کنيد
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#apt-get install swat openbsd-inetd

نی  به نشا با هدايت مرورگر خود  يد از http://localhost:901سپس  يد.SWAT میتوان   استفاده نماي
SWAT ين ابزار را نمايش۴-۷ از شما نام کاربری و کلمه عبور ريشه درخواست خواهد کرد. شکل   ا
میدهد.

SWATنمايی از  ۴-۷شکل 

NFS آشنايي و استفاده از

  در حالNFS، ابتدا بايد اطمينان حاصل نماييد که سرويس NFSبرای اشتراک فصصايلها با استفاده از 
 Administration موجود در منوی Servicesاجرا اسصت. ايصن امصر را میتوانيصد بصا اسصتفاده از ابزار 

 – Folder Sharing Serviceبررسی کنيد. در صصصورتی که اين سرويس در حال اجرا نيست، گزينه 

NFS  kernel  server را تيصک زده و فعال کنيصد. سصپس در ابزار Shared  Folderبر روی دگمصه  
Add کليصصک کرده، سصصپس مسصصير را تنظيصصم کرده و نوع اشتراک را NFSتعييصصن کرده و برای تنظيصصم  

  کليک کنيد. امکان اضافه کردن تمامی سيستمهای موجود در يک شبکه،Add Hostدسترسی، بر روی 
Read وجود دارد. بصا انتخاب گزينصه IPدر يصک سصيستم خاص بصا نام و يصک آدرس   onlyپوشصه بصه ، 

 صصورت فقصط خواندنصی بصه اشتراک گذاشتصه خواهصد شصد. پصس از ايجاد اشتراک، کاربران میتواننصد بصا
 پوشه به اشتراک گذاشته شده را به فايل سيستم خود متصل کنند. برای مثال:mountاستفاده از دستور 

# mount -t nfs 192.168.0.102:/media/hdb7/dls /media/share/

سيصصر  به اشتراک گذاشته شده در م سيستصم بصصا آدرس /mdeia/hdb7/dlsبا دستصصور بال، پوشصه   IP 

 متصل خواهد شد./media/share در مسير 192.168.0.102شماره 
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ديوار آتش و به اشتراک گذاشتن اينترنت در شبکه محلي
 وجود ديوار آتشصی کصه بصه طور صصحيح تنظيصم و پيکربندی شده باشصد، میتوانصد سصيستمهای موجود بر
 روی اينترنصت را در برابر بسصياری از حملت مصصون نگصه دارد. بصه همراه پارسصيکس گنصو/لينوکصس يصک

  ارائه شده اسصت کصه بصا کمصک آن میتوانيصد بصاFirestarterسصيستم ديوار آتصش گرافيکصی موسصوم بصه 
 تعريصف قواعدی، سصيستم خود را برای امنيصت بالتصر تنظيصم کرده و اينترنصت را نيصز در شبکصه محلی بصه

  کصه ديوار آتصشiptables در حقيقصت يصک رابصط گرافيکصی برای ابزار Firestarterاشتراک بگذاريصد. 
يد با کليک بر  پيشگزيده بر روی سيستمعامل گنو/لينوکس است، به شمار میرود. اين ابزار را میتوان

  اجراSystem واقصصصصع درمنویAdministration موجود در زيصصصصر منوی firestarterروی آيکون 
  صصفحه اصصلی۵-۷نماييصد. ايصن ابزار دارای سصه لبصه اصصلی اسصت کصه در زيصر شرح داده شدهانصد. شکصل 

Firestarter.را نمايش میدهد 
) صفــحه وضعیتStatus(:  ايککن صکککفحه نخسککتين صکفکحهای اسکت کککه پککس از اجککرایfirestarter 

 مشاهده میکنيکد و نمايکی کلی از وضعيکت جاری ديوار آتکش را در اختيار شمکا قرار میدهکد. ديوار آتکش
  بکا کارکرد عادی) ککه بکا آيکون آبکی رنکگ نمايکش داده میشود، غيکرActiveمیتوانکد در سکه حالت فعال (

  در ايکن حالت قواعکد موجود در ديوار آتکش عمکل نخواهنکد کرد) ککه بکا آيکون قرمکز رنکگDisabledفعال (
  اجازه عبور هيچ نوع ترافيک ورودی و خروجی از طريق ديوارLockedنمايش داده میشود  و قفل شده (

آتش داده نخواهد شد) که با علمت قفل نمايش داده میشود، عمل کند.
 ها   در اين صفحه رخدادهايی که بر روی ديوار آتش اتفاق میافتند،نمايش داده:)Events(صفــحه رخداد

 میشونکد. رخدادهای مشککی رنکگ ککه اتصکالتی هسکتند ککه از طرف ديوار آتکش مسکدود شدهانکد، رخدادهای
 قرمکز رنکگ ککه بايکد بکه آنهکا توجکه بيشتری داشتکه باشيکد ولی حتماً بکه معنکی ايکن نيسکتند ککه کسکی قصکد
 دسکترسی بکه يکک سکرويس غيکر عمومکی بر روی سکيستم شمکا را داشتکه و رخدادهای خاکسکتری رنکگ ککه

اتصالهای بدون خطر هستند.
 ـد ــفحه قواع  در ايکن صکفحه قواعکد ديوار آتکش بايکد توسکط کاربر تعريکف شونکد. قواعکد بر دو :)Policy(ص

 )  سککيستم اعمال میشونککد. هنگامOutbound) و ترافيککک خروجککی (Inboundدسککته ترافيککک ورودی (
  میتوانيکد نوع قاعده از نظکر ترافيکک ورودی وEditingتعريکف قواعکد بکا اسکتفاده از جعبکه پاييکن افتادنکی 

خروجی را تعيين کنيد.

تعريف قواعد بر روی ديوار آتش
 علوه بر قواعدی که بر روی ترافيک ورودی و خروجی سيستم اعمال میشوند، امکان تعريف دو نوع

  دو بخصشPolicyقاعده کلی پذيرش ترافيصک از آدرس خاص و سصرويس خاص وجود دارد. در لبصه 
  در نظصرAllow service و Allow connections from hostجداگانصه برای ايصن منظور بصا عناويصن 

 Addگرفته شده است. برای اضافه کردن قواعد، بر روی هر يک از اين دو بخش کليک راست کرده و 

Ruleرا انتخاب کنيصصد. امکان ويرايصصش و حذف قواعصصد موجود نيصصز بصصه هميصصن روش وجود دارد. در  
  اضافه کنيد،Allow connections from host خاصی را در بخش IPصورتی که نام دامنه يا آدرس 

 تمامصی ترافيصک ورودی يصا خروجصی بصه ايصن دامنصه يصا آدرس مجاز شمرده خواهصد شصد. تعريصف قواعصد از
Allowطريصصق بخصصش   serviceگزينصصه منطقیتری بصصه شمار میرود زيرا امکان انتخاب تصصک تصصک  

سرويسها فراهم شده است.
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Firestarter صفحه اصلی  ۵-۷شکل 

 در پنجره اضافصه کردن قاعده، امصصصکان انتخاب سصرويس، تايصپ شماره يصا شمارههای درگاههصا و تايصپ
  نمونهای از۶-۷ که ترافيک از آن وارد يا به سمت آن خارج میشود فراهم شده است. شکل IPآدرس 

  کليصکApply Policyپنجره تعريصف قاعده را نمايصش میدهصد. پصس از تعريصف قواعصد، بر روی دگمصه 
کنيد تا تغييرات بر روی ديوار آتش اعمال شوند.

اشتراک اينترنت بر روی شبکه محلي
به اينترنت متصل بوده و درون شبکه به طور مستقيم  که  که سيستم شما کامپيوتری است   در صورتی 
 قرار گرفتصه اسصت، میتوانيصد اتصصال اينترنصت را بصا سصيستمهای ديگصر موجود در اينترنصت نيصز بصه اشتراک

  کليصک کرده و در بخصشPreferences بر روی Editبگذاريصد. برای ايصن منظور کافصی اسصت در منوی 
Firewall بر روی Network Settingsکليک کنيد. سپس به شما امکان انتخاب رابط شبکه متصل  

 لبه اينترنت و رابط شبکه متصل به شبکه داخلی داده میشود. در صورتی که از طريق اتصال تلفنی يا
pppoe بصه اينترنصت متصصل میشويصد، رابصط متصصل بصه اينترنصت ppp0خواهصد بود. پصس از انتخاب  
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Enableرابطهای مناسصب، گزينصه   Internet  connection  sharing،را تيصک بزنيصد. پصس از اتمام  
  کامپيوتصرIPسصيستمهايی کصه مايصل بصه اسصتفاده از اينترنصت هسصتند، بايصد در تنظيمات شبکصه خود، آدرس 

به عنوان  يد يک آدرس Gatewayشما را  ين با ند. همچن تبر يک سرويسدهنده نام راIP تنظيم کن   مع
به واسطه سيستم ند. پس از آن قادرند  يز هنگام انجام تنظيمات شبکه، بر روی سيستم خود وارد نماي  ن

شما، به اينترنت متصل شوند.

پنجره تعريف قاعده بر روی ديوار آتش  ۶-۷شکل 

SSH اتصال از راه دور با

  قادر خواهيصد بود تصا بصه سصيستمهای راهدور و سصايرSSH و سصرويسدهنده SSHبصا اسصتفاده از دسصتور 
 سصيستمهای موجود بر روی شبکصه بصه صصورت متنصی متصصل شده و کارهای خود را بر روی آن انجام

  مخصصوصاً ابزاری مناسصب مديران سصيستمهاست کصه بدون نياز بصه تکان خوردن از پشصتSSHدهيصد. 
 ميزشان بتواننصد اشکالت ايجاد شده بر روی سصيستمهای موجود بر روی شبکصه را برطرف کننصد. برای

  برSSH متصل شويد، بايد اطمينان حاصل نماييد که سرويس SSHاينکه بتوانيد به سيستمی از طريق 
  انجام دهيصد. در ايصنServicesروی آن ماشيصن در حال اجراسصت. ايصن امصر را میتوانيصد از طريصق ابزار 

Remoteابزار بايصد گزينصه   Shell .فعال باشصد SSHارتباطصی امصن و رمزنگاری شده بصا اسصتفاده از  
  بيصن کامپيوتصر مبدأ و مقصصد ايجاد کرده و يصک ترمينال از راه دور در اختيار کاربر متصصلSSLپروتکصل 

 شونده قرار میدهد تا بتواند دستورات خود را بر روی سيستم مقصد اجرا نمايد. با استفاده از دستوری
مانند زير میتوانيد به يک سيستم از راه دور متصل شويد:

# ssh root@192.168.0.100 

 يا نام سيستم مقصد میباشد.IPفرمت اتصال به صورت نام کاربری و شماره 
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  بسه طسسسور پيشگزيسسده بسسسر روی پارسسيکس گنسو/لينوکسس فعال اسست.SSHسسرويس 
  را درRemote Shellبرای غيسر فعال کردن آن(جهست امنيست بيشتسر)، تيسک گسسسزينه 

 تيک برداريد.Administration موجسسود در مسنوی Servicesابسسزار 

ويروسها و کرمها
مر بر خلف تصور ين ا ها در امان هستيد، ا  در دنيای يونيکس و گنو/لينوکس از شر ويروسها و کرم

  درصد۷۰بسياری از کاربران به دليل کمی استفاده از اين سيستمعاملها نيست. در حال حاضر بيش از 
 سصرويسدهندههای موجود روی اينترنصت را سصيستمهای مبتنصی بر يونيکصس و گنصو/لينوکصس تشکيصل
 میدهند. اين امر به دليل نوع طراحی اين سيستمهاست که حساسيت زيادی بر روی سطوح دسترسی
 و نحوه مديريت آنها دارند. يک برنامه مخرب در صورتی که بتواند اجرا شود، تنها میتواند حداکثر به

پوشه خانگی کاربر اجرا کننده آسيب برساند و نه به کل سيستم.



فصل هشتم
 نصب و استفاده از برنامههای کاربردی
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مفاهيم اوليه
 پارسيکس گنو/لينوکس سعي داشته است تا بسياري از نرمافزارهاي مورد نياز کاربران را فراهم آورد تا
 بسسياري از نيازهسا پوشسش داده شود. بسا ايسن حال، بسه دليسل متفاوت بودن نيازهاي کاربران، ممکسن اسست
 برخي از برنامههاي کاربردي در پارسيکس گنو/لينوکس موجود نباشند. از آنجايي که پارسيکس مبتني
 بر دبيان گنسسو/لينوکسسس اسسست، همواره ميتوانيسسد از مخازن عظيسسم نرمافزاري پروژه دبيان براي نصسسب
 برنامههاي کاربردي و نرمافزارهاي اضافسي اسستفاده کنيسد. ايسن فصسل سسعي دارد علوه بر معرفسي سسيستم

  دبيان، نحوه مديريت آسان بستههاي نرمافزاري را نيز بيانAPTقدرتمند مديريت بستههاي نرمافزاري 
کند.
سرم نو/ لينوکسس ارائه مين با توزيعهاي مختلف گ سه همراه  ستهافزارهايي ک ندشوند، در ب  هايي قرار دار

 هاي کمکسسي اسسست. بسه ايسن بسستهها اصسطلحها و فايلهسا، اسسکريپتاي از برنامهکسه حسساوي مسسجموعه
Software Package .اطلق ميگردد 

وابستگيهاي نرمافزاري يعني چه؟
 در صسسورتسي کسه يسک برنامسه بسه  کتابخانسه يسا برنامسه ديگري روي کامپيوتسر نياز داشتسه باشسد، سسيستم

 هاي آن بسته را نيز براي شسمسا نسصب خواهد کرد. بسسه ايسن بسستهAPTمديريت بستههاي نرمافزاري 
سرمثالث، وابسسستسگي بهDependenciesافزاري (هساي ن  ) گسسويند. در صورتي که بسته بدون توجه 

وابستگيهاي نرمافزاري نصب شود، به احتمال بسيار قوي کار نخواهد کرد.

انواع سيستمهاي مطرح بستهبندي نرمافزار در گنو/لينوکس
ند. ستفاده ميکن في ا ستههاي نرمافزاري مختل نو/لينوکس از سيستمهاي مديريت ب  توزيعهاي مختلف گ
 چند نوع از اين سيستمها فراگير بوده و به طور عمده در توزيعهاي مختلف لينوکس استفاده ميشوند.

اين سيستمهاي فراگير عبارتند از:
 سييستم مديرييتAPT       از ايسن سسيستم در توزيسع دبيان گنسو/لينوکسس و توزيعهاي مبتنسي بر آن اسستفاده 

 ميشود. بدون اغراق کاملترين و بينقص ترين سيستم مديريت بستههاي نرمافزاري در دنياي گنو/لينوکس
 بسسه شمار ميرود. ايسسن سسسيستم داراي توانايسسي در شناسسسايي خودکار وابسسستگيهاي نرمافزاري و نصسسب

 هستند.debخودکار آنهاست. بستههاي آن داراي پسوند 

 سيستم مديريتRPM       اين سيستم نخستين بار توسط ردهت طراحي شده و در حال حاضر در سطح 
 گسستردهاي در توزيعهاي گنسو/لينوکسس اسستفاده ميشود. ايسن سسيستم بسه تنهايسي قادر بسه شناسسايي و نصسب

  براي انجام ايسسن کارyum و apt4rpmوابسسستگيهاي نرمافزاري نبوده و از نرمافزارهاي ديگري ماننسسد 
 هستند.rpmسود ميبرد. بستههاي اين سيستم داراي پسوند 

 سيستم مديريتTGZ         از اين سيستم بر روي توزيعSlackwareو توزيعهاي مبتني بر آن استفاده  
  قادر بسه شناسسايي و نصسب وابسستگيهاي نرمافزاري نيسست و ازrpmميشود. ايسن سسيستم نيسز هماننسد 

 tgz براي ايسن منظور اسستفاده ميکنسد. بسستههاي ايسن سسيستم داراي پسسوند slaptابزارهاي جانسبي ماننسد 
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هستند.

  کسه ممکسن اسست حاويTGZ را بسا بسستههاي Slackware مخصسوص TGZسستههاي ب
کدهاي منبع باشند، اشتباه نگيريد!

 البتسه سسيستمهاي مديريست بسستههاي نرمافزاري ديگري نيسز توسسط توزيعهاي مختلف ايجاد شده و در
 حال استفاده هستند، ولي از آنجايي که در حال حاضر به طور عمده استفاده نميشوند، در اينجا از ذکر

 افزاري بر روي پارسسسيکس گنسسو/لينوکسسس راههايهاي نرمآنهسسا خودداري ميکنيسسم. براي نصسسب بسسسته
مختلفي وجود دارد:

افسزارهاي کاربردي درترين روش نسسصسب نسسرمتسرين و عمسسومسيراحسست     اسيتيفاده از ييک بييسيته دبيان 
باشد.پارسيکس گنو/ لينوکس مي

های استفاده از بستهtar/gz گيرد که بسته دبيان يسک اين کار هنگامي صورت مي    حاوی کيدهای مينبع 
افزار را از پايه کامپايل و نصب نماييد.افزار خساص وجسود نسداشته بساشد و مسجبور باشيد آن نرمنسرم

هيا ماننيد تييبديل يييک بييسته از سياير فرمتrpm بيه deb     البتسه ايسن راه ممکسن اسست برخسي اوقات مسسفسيد  
با استفاده از نرم سابل اسستفاده نيست. ايسن کار   پذيردافزارهاي تبديسل کننده انجام ميبساشد، ولسسي هسسميشه ق

که بعداً در مورد آن صحبت خواهيم کرد.

افزارهاي بازمتن به اين صورت و به همراه يسک برنسامه برخي نرم     اسيتفاده از ييک بيرنامه نصب ثالث 
  وOpenOffice.orgتوان بسه مجموعسه اداري افزارهسا ميشسوند. از ايسن نرمنسسصب کسسنسنده ارائسسه مسسي

باشد.ها بسيار آسان مي اشساره نمود. اسستسفاده از ايسن بسرنامهMozilla Firefoxمسرورگسر وب 

 افزار بايسد بهصسورت کاربربسسه هسسر صسورت از هسر روشسي کسه اسستفاده نماييسد، براي نصسب يسا حذف نرم
ريشه وارد شده باشيد.

انواع بستهها
ند، معمولً به  بستههاي نرمافزاري مختلف، فارغ از نوع برنامه کاربردي که بر روي سيستم نصب ميکن

طبقهبنديهاي زير تقسيم ميشوند:
 بسيتههایBinary       اکثسر بسستههاي نرمافزاري چنيسن بسستههاي هسستند. يعنسي بسستههاي حاوي کدهايسي 

دودويي قابل اجراي برنامههاي کاربردي.
 بسيتههایDevelopment       در صسورتي کسه برنامهنويسس باشيسد و يسا بخواهيسد بسستههايي را از روي 

 کدهاي منبع بر روي سيستم نصب کنيد، احتمالً به اين نوع بستهها نياز خواهيد داشت. اين بستهها معمولً
 در نام خود هستند.-devداراي يک بخش 

مسستندات راهنماي برنامههاي کاربردي در صسورتي کسه داراي حجسم قابسل توجهسيبسيتههای مسيتندات       
  در نام-docباشنسد، بسه صسورت بسستههاي مجزا بسستهبندي ميشونسد. ايسن بسستهها معمولً داراي يسک بخسش 

خود هستند.
ها مانند صوت و تصاوير      بستههای دادههای جانبي  برخي اوقات پيش ميآيد که دادههاي جانبي برنامه

  در نام خود-dataرا در بسستههاي جانسبي ديگري بسستهبندي ميکننسد. ايسن بسستهها معمولً داراي يسک بخسش 
هستند.
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APTافزاري هاي نرمآشنايي با سيستم مديريت بسته
APTدهد. اين ابزارها عبارتند از:افزاري ارائه ميهاي نرم ابزارهاي مختلفي براي مديريت بسته

apt-get     افزاري.هاي نرميک ابزار پيشرفته مديريت بسته
dpkg    افزاري، امسسا نسسه بسسه پيسسسشسرفتگي هساي نرميسک ابزار مديريسست بسسسستهaptولي داراي قابليسست ، 

ها و محتويات آنها.جستجوي بسته

dpkg-debافزاري.هاي نرم      يک ابزار مديريت بسته
عبارتند از  سياير ابيزارهيای ميوجيود     dselect و captکه دو رابط متنسي هسستند. ايسن دو ابسزار در  

اينجا فقط براي آشنايي ذکر شدند و آنها را بررسي نخواهيم کرد.

  يساCDتواننسد ) ميRepositoriesکننسد. ايسن مخازن (تمام ايسن ابزارهسا بسا تعدادي از مخازن کار مي
ستهسايت تي باشند. ب قل ميهاي اينترن به کامپيوتر منت بع  ياشوند. سپس ميها از من ها را فوراً  يد آن  توان

 افزار، بايد چند مورد مفهومي رابعداً نصب نماييد. قسبسل از شسروع بسه نسصب، حسذف يسا ارتسقاء نرم
افزاري دبيان فرا بگيريد. اين موارد عبارتند از: هاي نرمدر مورد سيستم مديريت بسته

سيکل حياتي يک بسته

ها شاملاطلعات درون بسته:

هامحتويات بسته

هانام بسته

هااولويت

افزاريهاي نرموابستگي

هاوضعيت

هاهاي بستهپرچم

سيکل حياتي يک بسته
  از اصسسطلحات خاص براي شرح اعمال انجام شده بسساAPTافزاري هاي نرمسسسسيستم مديريسست بسسسته

کند:ها استفاده ميبسته
) دانلود شدهDownloaded( ها از روي      بسسستهCDيا اينترنت دريافت شده و به روي دستگاه شما  

اند.منتقل شده

) بازشدهUnpacked( اند، ولي هنوز آماده استفاده نيستند.هاي بسته باز شده     فايل

) کامپايل شدهCompiled(.يک کد اجرايي از بسته حاوي کدهاي منبع ايجاد شده است      

) پيکربندی شدهConfigured (بسسته آمساده بسراي اسستسفاده روي سيستم است، ولسي هسنوز نصب     
نشده است.

) نصب شدهInstalled(.بسته آماده استفاده است     
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) برداشته شدهDeinstalled(هاي پيکربندي آن، حذف شده است.     بسته بجز فايل

) حذف شدهPurged( .کل بسته شامل فايلهاي پيکربندي از روي کامپيوتر حذف شده است     

هااطلعات درون بسته
 توانيد يک برنامه را بدونافزاري حاوي دستورالعمل و راهنماهاي مختلفي هستند. مسسيهاي نرمبسسته

 مطالعسه آنهسا نسسصب نماييسد، ولي اطلع از آنهسا از ايجاد بسسياري از مشکلت جسسلوگيري خواهسد کرد.
 براي مثال ممکن است يک بسسسته با بسته ديگري تداخل داشته باشد و يا حجم نصب شده يک بسته

از مقدار فضاي خالي موجود روي ديسک سخت بيشتر باشد.

هامحتويات بسته
 هاي دبيان ممکسن اسست حاوي کسد اجرايسي يسا کدهاي منبسع باشنسد. يسک بسسته حاوي کسد اجرايسي،بسسته

 هايتوانيد بسلفساصله پس از نصب آنرا اجرا نماييد. بستهداراي يک برنامه کامپايل شده است کسه مسي
مل يي شا سته حاوي کدهاي اجرا يک ب يل شوند.  يد کامپا سستفاده با سبسل از ا سنسبع ق  حاوي کسدهساي م

باشد:اقلم زير مي
افزاریبرنامه نرم

 فايلconffilesباشندهاي پيکربندي بسته مي      که حاوي ليست فايل

باشند      که برا ي نصب و برداشتن بسته مورد نياز ميهای پيکربندیفايل

شوند.افزاري به طور خودکار اجرا مسيهاي نرم   که هنگام استفاده از ابزارهاي بسته های نيصيباسکريپت 
 ها معمولً در مسيرهاي کساربسر نسيساز داشستسه بساشسند. اسکريپتبسرخسي از آنسها مسمسکن اسست بسه ورودي

var/lib/dpkg/inf/:قرار دارند و به طور عام چهار عدد هستند 

preinstشود.      قبل از نصب بسته اجرا مي

postinstشود.    پس از نصب بسته اجرا مي

prermشود.       قبل از حذف بسته اجرا مي

postrmشود.      پس از حذف بسته اجرا مي

 فايلهایman و infoکه حاوی کمک برنامه هستند      .

هاي مورد نياز بسسته، نام و نسسخه بسسته، اولويست بسسته،اي از کتابخانه    کسه حاوي خلصسهفاييل کنترل 
باشد.اندازه نصب شده آن، تهيه کننده آن و ساير اطلعات اوليه مي

افزاريهاي نرمنام بسته
 براي نصب يا حذف يک بسته، شسما تسنها به نام آن نياز داريد. در ساير موارد، ممکن است به نام کامل
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-program_versionهاي دبيان بصسسسسورت بسسسسسسته نياز داشتسسسسه باشيسسسسد. نسسسسسامسگذاري بسسسسسته

revision_processor.debباشد. به عبارت ديگر: مي
که برخي اوقات يک نام مخفف است. نام بسته

شماره نسخه 

شماره اصلحيه

مانند نوع پردازنده      i386هاي اينتل يا  براي ماشينppc براي IBM PPC

 پسيوندdebند      که نسشانگر يک بسته دبيان است. البته توزيع  هاي مبتني بسر دبيان گنو/ لينوکس مان
کنند.پارسيکس گنو/لينوکس نيز از اين پسوند استفاده مي

هاهاي بستهاولويت
 افزاري در فايل کنترل آن ليست شده است. اولويت نشانگر حد اهميت بسته براياولويت يک بسته نرم

عامل است:سيستم
Requiresبه عبارت ديگر بسته يکي از اجزاي پايه  اي      بسته بايد حتماً بسهطور صسحيح کسار کسند. 

سيستم عامل است.

Importantاي بسه سسيستمهايسي پايه    سسسيستم بسسصسورت حياتسي بسه بسسته نسسيساز نسسدارد، ولسسي قابليت 
 )، بهعسسنوان بسسخسشسي ازImportantافسزاري رده مهسم (هاي نسسرمکند. بسسسياري از بسسستهاضسسافه مسسي

شوند.عامل نصب ميسيستم

Standard.سيستم از وجود اين بسته سود خواهد برد      

Optional ها داراي اين بسته هستند.     بيشتر سيستم

Extraاي از اولويستسهاي بسالتسر تداخل دارد.        يا سيستم به اين بسته نيازي نسدارد و يسا بسا بسسسته 
تري نصب شوند.ها بايد با مطالعه و تحقيق دقيقاين بسته

افزاريهاي نرموابستگي
 افزاري نشانگرهاي نرماند. وابستگيافزاري در فايل کنترل آن ليست شدههاي يسک بسته نرموابسسستگي

 هاي برنامه نويسي هستند. همانطورافزاري و کتابخانههاي ديگر نرمچگونگي تعامل يک بسته بسا بسسته
 افزاري يک بسته روي سيستم نصب نباشند،هاي نرمکه در بال نيز اشاره شد، در صورتي که وابسسستگي

اجراي آن با مشکل مواجه خواهد شد.
Depends يا بسته به بسته   هاي ديگري براي عملکرد صحيح نياز دارد. ممکن است به نسخه    بسته 

 ايخسساصي از يسسک بسسرنامسه ديسسگر نسسياز داشتسه باشسد. ايسن نوع وابسستگي معمولً در مورد فايلهاي کتابخانه
رواج دارد.

Recommendsبسسسته بسا يسک بسسسته ديگر بهتر کار خواهد کرد ولسي بسه طسور اسساسسي بسه آن      
نسيازي ندارد.

Suggests.در بيشتر موارد بسته با بسته ديگري بهتر کار خواهد کرد       
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Conflictsبسته با يک بسته ديگر کسار نخواهد کرد. دو بسته به همراه هم نبايد نصب شوند زيرا      
يکي يا هردوي آنها از کار خواهند افتاد.

Replacesهايي را جايگزين خواهد کرد. تسحسقيق کسنسيد کسه در     بسته هسنگام نصب بسسته يسا بسته 
ها رخ ندهد.عامل يا ساير برنامهچسنين مواردي مشکلي براي سيستم

Providesباشد.      بسته حاوي بسته ديگري است يا حداقل داراي همان کارکرد مي

Predependsبسسسته بسسه بسسسته ديسسگري بسسراي اجسسرا نسسياز دارد. بايسد بسسته مورد نظسر را قبسل از       
نصب اين بسته نصب کنيد.

افزاريهاي نرمهاي مديريت بستهفايل
افزاري عبارتند از:هاي نرمهاي مهم مديريت بستهفايل

 فايلetc/apt/sources.list/    منابع يا مخازن نرمافزاري براي استفاده به همراه   apt.
 فايلetc/apt/apt.conf / فايل پيکربندي      apt.
 فايلvar/lib/dpkg/available/  هاي موجود روي سيستم.     ليست بسته
 فايلvar/lib/dpkg/status/ هاي موجود روي سيستم.      ليست وضعيت بسته

)Package Statuses( هاوضعيت بسته
 افزاري ممکن است دارايکنيد، يک بسته نرمها استفاده ميهسنسگامي کسه از ابسزارهاي مسديسريت بسته

هاي زير باشد:وضعيت
Config-Filesهاي پيکربندي بسته روي سيستم وجود دارند.      تنها فايل
Half-configured .پيکربندي شروع شده ولي ناقص مانده است     
Half-installed.نصب بسته شروع شده ولي ناقص مانده است      
Installedاست.      بسته بازشده، پيکربندي شده و نصب شده
Not-installed  .هيچ بخشي از بسته نصب نشده است    
Unpackedاست، ولي پيکربندي نشده است.   بسته باز شده

)Selection Statesهاي انتخاب (حالت
 هاي مختلفيتواند وضعيتبا توجه بسه اينکه مسسايليد چسه کساري بسا يک بسته انجام دهيد، آن بسته مي

 مشاهده نماييد:dpkgتوانيد با استفاده از دستور ها را ميداشته باشد. وضعيت بسته
Install است.     بسته براي پيکربندي و نصب انتخاب شده
Deinstall     است.هاي پيکربندي آن براي حذف شدن انتخاب شدههاي بسته بهجز فايلتمام فايل
Purge    است.هاي پيکربندي آن براي حذف شدن انتخاب شدههاي يک بسته و حتي فايل تمام فايل
Hold      .بر روي نسخه جاري بسته، نوشته نخواهد شد 
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Unknown     .بسته هنوز باز نشده است 

)Package Flagsها (هاي بستهپرچم
 توانيد ازها ممکن است به دو صورت نشانه گذاري شده باشند. براي نمايش پرچم يک بسته ميبسسسته
 استفاده نماييد:dpkgدستور 

Hold نه هد شسد مگسر اينکسه گزي با force-hold      هيسچ کساري بسا بسسته انجام نخوا   اسستفادهapt همراه 
 ارتسقاء داده نخواهند شد.Holdهاي ها، بستههاي بستهشود. در ارتسقاء

Reinst-requiredبسسسته شسکسته شسده و نسيساز بسه نسصب مجدد دارد. امکان حذف بسته تنها       
 وجود دارد.apt همراه با force-reinstreqبا گزينه 

apt-get ها با استفاده از دستورنصب و برداشتن بسته

  يسسکي از قدرتمندتريسنAdvanced Package Tool و يسا A Package Tool يسسا apt-getابسسزار 
 باشسسد. بسسا اينکسسه هنوز در حال توسسسعهافزاري ميهاي نرمابزارهاي شناختسسه شده براي مديريسست بسسسته

 تواند با يک دستور، سيستم را از طسسريق اينترنت بسهروز کسرده و يا در يک حرکت کليهباشد، ميمي
 توانيسد از خسط فرمان اجرا را ميapt-getافزاري موجود روي سسسيسستم را بسسهروز نمايسد. هاي نرمبسسته

  در دبيان، آنرا به عنوان يک منبع انتخابdselectهاي نماييد و يا در برنامه قديمي متني مديريت بسته
 اي از دسستورات اسست. بسه تسسنسها يسسک دسستور نيسست، بلکسه خود شامسل مجموعهapt-getکنيسد.ابسسزار 

 طوري کسسسه  علوه بر ارسسال گزينسه بسه آن، بايسد دسستورات خود را نيسز ارسسال نماييسد. اسستفاده از آن
بصورت زير است:

# apt-get options command package_name

: عبارتند ازapt-getدستورات عمومي 
install     کند.  اين گزينه بسته را دريافت نموده، آنرا باز کرده و روي سيستم نصب مي
removeکند.تان حذف مي    اين گزينه بسته را از روي سيستم

:توجه داشته باشيد که
 هنگام نصب ممکن است سسؤالتي پسرسسيده شسود که آنها را بايد با کليدهايy و n.جواب دهيد 

تسوانيد بدون وارد کردن نام بسسته ارسسال نماييد. در ايسن صسورت دسستسور دربسرخي دسستورات را مسي 
  از ايسن دسستورات اسست. ولي سسايرupgradeمورد کسل سسيستم اعمال خواهسد شسد. براي مثال دسستور 

دستورات نياز دارند تا نام بسته را مشخص نماييد.
توانيد همراه دستسور ارسسال نسمسايسيد و يسا در فسايسل ها را ميبسرخي گزينهetc/apt/apt.conf/تنظيم  

 توانيد با قرار دادن گزينه ديگري در خطکنيد،  ميهاي پسيکربندي وارد ميهايي را کسه در فايلکنيد. گزيسنه
فرمان بي اثر نماييد.

apt-get هاي دستورگزينه
b  ، --build  ، --compile-      کند.هاي حاوي کدهاي منبع را پس از دريافت کامپايل ميبسته
d  ، --download-only -   کند، ولي آنرا باز نخواهد کرد.  بسته را دانلود مي
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f  ، --fix-broken-      کند.اند، نصب ميافزاري مورد نيازي را که نصب نشدههاي نرموابستگي
force-yes  --    دهد.يک عمل را با اعمال زور انجام مي
ignore-hold--     رچم  پHold.يک بسته را ناديده خواهد گرفت 
m  ، --ignore-missing  ، --fix-missing -   هايي را کسسه وجود ندارنسسد و يسسسا خسسسراب بسسسته 

هسسستند را ناديده خواهد گرفت.
no-download--       .از انجام دانلود جلوگيري خواهد نمود
no-upgrade--       ها جلوگيري خواهد نمود. از ارتقا بسته
u  ، --show-upgraded -     دهد.هايي را که ارتقا خواهند يافت، نشان ميبسته
y  ، --yes  ، --assume-yes -   .به تمام سوالت پرسيده شده با بله جواب خواهد داد  

  از روي اينترنست دريافست و بسه کامپيوتسر مسسنستقلapt-getهايي را کسه سسيستم بسسته
گردند. ذخيره و نگهداري مي/var/cache/apt/archivesکند، در مسير مي

apt-get فرامين دستور

autoclean  کند.هايي را که امکان دانلود آنها ديگر از منابع وجود ندارد را حذف مي    بسته

check کند.هاي خراب جستجو ميها را بهروز کرده و براي وجود بسته     ليست بسته

cleanکند.هاي دريافتي را پاک ميهاي بستههاي محلي فايل      ليست

dist-upgrade هسايهساي نسسصب شسسده را بسسههسمراه وابسسستگسيهاي تمام بسسسسته    آخسسرين نسسخه 
  بهEtchافزاري آنها نصب خواهد نمود. از اين دستور براي ارتسقاء انستسشارهاي دبيان مانند ارتسقاء از نرم

Lennyشود. استفاده مي

install      کند. بسته مشخص شده را نصب مي

removeکند.       بسته مشخص شده را حذف مي

sourceکند.      کد منبع بسته مشخص شده را پيدا کرده و دانلود مي

upgradeهاي نصسب شده روي سسيستم را دريافست و نصسب خواهسدهاي تمام بسسته      آخريسن نسسخه 
کرد.

مديريت مخازن نرمافزار
 ها، ضروري هستند. بدون اين ليستapt-getهساي منسبع يا مخازن نرمافزاري براي استفاده از ليسسست

apt-getهايسي هستند کسه ها مسشخص کسسننده محل کاملً غيسر قابسل اسستسفاده اسست. ايسسن ليسستapt-

getافزاري جسستجو کرده و در صسورت لزوم آنهسا را دريافست و نصسبهاي نرم در آنهسا بسه دنبال بسسته 
خواهد کرد.

 هاي موجودکنيد، ورودي نسصب مسيapt-getاي را بسه کسمسک هسنسگامي کسه بسسسته
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شوند.هاي منبع به ترتيب قرارگيري در فايل ليست، بررسي ميدر ليست

:امکان ويرايش منابع به سه صورت وجود دارد
apt-setup  کنسد. بسسياري از    يسسک رابسسط مسستسني اسسست کسسه شمسا را هنگام ويرايسش راهنمايسي مي 

دانند، ولي بيشتر براي کاربران تازه کار مناسب است.کاربران اين ابزار را کامل مي

هاي ليسست منابسع را بطور مسستقيم ويرايسشتسوانيد فسسايل     بسسا اسسستفاده از آن مسسيييک ويرايشگير متنيي 
دهند.نماييد. بيشتر کاربران پيشرفتهتر توزيعهاي مبتني بر دبيان اين روش را ترجيح مي

apt-cdrom يسک ابسسزار مسسبتني بر خسط فرمان اسست کسه بهطور خودکار     CDهاي نصسب سسازگار بسا  
APTرا در درايسسو شسسسنساسسايي کسسسرده و آنسسسها را در صسسسورت نياز متصسسل کرده و از حالت اتصسسال در  

آورد.مي

استفاده از ويرايشگر متني براي افزودن منبع جديد
.ابتدا بهصورت کاربر ريشه وارد سيستم شويد
 يک ويرايشگر متني مانندgedit.را باز کنيد 
هاي فايلetc/apt/sources.list/ و var/lib/apt/cdroms.list/ .را ويرايش نماييد

 در ليست منابعAPTافزودن يک ديسک جديد سازگار با 
 هاي خود را يسک بسه يسک وارد درايسو کرده و کليسد را تايسپ کرده و ديسسکapt-cdrom addدسستور 
Enterهاي اين دستور عبارتند از: را فشار دهيد. گزينه

a- ييا through--  هاکند. البته اين کار براي همه ديسکها اسکن مسي    ديسسسسک را بسه دنسبسال بسته 
لزم نيست.

d- يا cdrom--       محل اتصال CD-ROMکند. را به دستور اعلم مي
f- يا fast-- کند.ها را بدون بررسي به کامپيوتر کپي مي      ليست فايل
r- يا rename-- کند.      به ديسک يک برچسب تازه اعطا مي

 ها برايتوانسد از ايسن ديسسک ميapt-getها را اضافسه نموديسد، از ايسن پسس برنامسه پسس از اينکسه ديسسک
  و سپس نام بسته را واردapt-get installافزاري استفاده نمايد. کافي است دستور هاي نرمنصب بسته

سته در  که ب يد، در صورتي  هد شد. درCD-ROMنماي فه شده موجود باشد، درخواست خوا   هاي اضا
  بيشتر صحبت خواهيمSynapticمورد چگونگي اضافه کردن مخازن جديد به ليست منابع در بخش 

کرد.

dpkgافزاري با دستور هاي نرممديريت بسته

 هاتوان براي نصب بستهشود. از اين دستور ميها استفاده مي در مديريت عمومي بستهdpkgاز دستور 
  اسسست. براي کاربران عادي، قدرتapt-getهاي آن کمتسسر از اسسستفاده نسسسمود، ولسسسي قدرت و قابليت

 هاي نصسب شده روي سسيستم و جسستجو در محتويات آنهسا در دريافست اطلعات از بسستهdpkgواقعسي 
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باشد.هاي دبيان نيز مفيد ميتر، اين دستور براي ايجاد بستهاست. براي کاربران پيشرفته
dpkgهاي دستور گزينه

B - يياauto-deconfigure --     اي کسه بسه طسور خسودکار يسک بسسسته را هسنسگام حسذف بسته 
نمايد.به آن وابسته است، از حالت پيکربندي خارج مي

E -يا skip-same-version--  اي نسصب شسسده بساشسد،    در صورتي کسه نسسخه مسشابه بسسسسته 
آنسرا نصب نخواهد کرد.

dpkg هاي دستورآرگومان

auto-select     اي را بسسراي نصسب يسا حذف انتخاب کرده و يسا از حالت انتخاب در خواهسد بسسسته 
آورد.

Configure-anyهساي پسسيکربندي نشده را کسه ايسن بسسته بسه آنهسا نياز      در صسورت لسسزوم، بسسسته 
دارد، پيکربندي خواهد کرد.

Conflictsهاي ديگر انجام      عمسليات نسصب حستي با وجود تداخل بين بسته در حال نصب با بسته 
خواهد شد.

dependsافزاري هشدار خواهسسسد داد ولي عمليات راهساي نسسسسرم       در مورد اشسسسسکالت وابسسسسسستگي 
متوقف نخواهد کرد.

depends-versionافزار هشدار خواهد داد.هاي نرم       در مورد اشکالت نسخه
downgradeعمليات نصسب را حسستي در صسسورتي کسسه بسسته جديدتري نصسب شده باشسسد، انجام        

خواهد داد.
hold بسته را با يک پرچم       hold.پردازش خواهد نمود 
overwrite.فايلي را از يک بسته بر روي فايل ديگري متعلق به بسته ديگر خواهد نوشت       
remove-reinstreq   هايي کسه نسصب آنها با شکست مواجه شدههاي شسکسته - بسسته    بسسسته 

است - را حذف خواهد نمود.

dpkg عمليات دستور

A -يا record-avail--     .اطلعات بسته روي سيستم را بهروز خواهد نمود 
C- يا audit-- هاي کامل نصب نشده جستجو خواهد کرد.      سيستم را براي بسته
c package- يييا control package -- هاي مسسوجود در يسسک بسسسته دبسسيان را نمايسش    فسسسايل 

 نام بسته قرار خواهد گرفت.packageخواهد داد. بهجاي 
configure package--  کند. بجاي     يک بسته بازنسشده را پيکربندي مي packageنام بسته و  

نه نام فايل بسته قرار خواهد گرفت.
get-selection  string-- دهسسد. در صسسورتي کسسه بجايهاي انتخاب شده را نمايسسش مي    بسسسته 

stringهاي انتخاب شده نمايش داده خواهند شد. چيزي قرار نگيرد، تمام بسته
X package dicrectory- ييا extract package directory--  هساي موجود در    فسسايل 

يک بسسستسه را در يسسک دايرکتوري باز خواهد نمود.
i package-ييا  install package--است، روياي را کسه مسشسخص شده     ايسن گسسزينه بسسسته 

سيستم نصب خواهد کرد.
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l  string -ييا list  string--       هايي را کسه در وضعيست بسستهstringانسد را چاپ ذکسر شده 
کند.مي

L package- يا listfiles package-- هاي موجود در يک بسته را ليست خواهد نمود.     فايل
print-avail package--  اطلعات مسربوط به بسته مشخص شده را روي صفحه چاپ خواهد      

نمود.
purge package--  هاي پسيسکسربسنسدي آن رانمايد و فسايسل     بسسته مسشسخص شسده را حسذف مي 

کند.نسيز پاک مي
r package -يا remove package -- نمايد.    بسته مشخص شده را حذف مي
S filename -ييا search filename--هاي نصسب شده را بسه دنبال يسک فايسل خاص      بسسته 

نمايد.جستجو مي
s package -يا status package--      .وضعيت بسته مشخص شده را نمايش خواهد داد 

Synapticمديريت آسان بستههاي نرمافزاري با 
Synapticدر حقيسسسقت يسسک رابسسسط گسسرافيسکي تسسوانا و سسهل السستفاده براي سسيستم مديريست   

  است . امروزه اين ابزار را ميتوانيد به شکل عادي و اصسسلح شده خود برAPTبستههاي نرمافزاري 
  از زمان توسسعه اوليسه خود تسا کنونSynapticروي بسسياري از توزيعهاي مبتنسي بر دبيان پيدا کنيسد. 

بسيار کاملتر شده و به ابزاري کاملً قدرتمند تبديل شده است.

Synaptic اجراي

Synaptic بخسسسسسش Administrationزيسسسسرمنوي System در منوي Synapticابزار   Package 

Manager قرار دارد. مسسير فايسل اجرايسي آن usr/sbin/synaptic/بوده و بسسسسراي اجراي آن نياز بسه  
 را نمايش ميدهد.Synaptic پنجره ۱-۸کلمه عبور کاربر ريشه خواهيد داشت. شکل 

اصطلحات
  بايد با اصطلحاتي که در حين کار با اين ابزار با آنها سر و کارSynapticپيش از شروع به کسسار بسسا 

  نيز آماده استفاده خواهدSynapticخواهيد داشت آشنا شويد. در حين تشريح اين اصطلحات برنامه 
شد.

)Software Repositories(مخازن نرمافزاري
 پيسش از ايسن در مورد مسسسخازن نرمافزاري صسحبت کرديسم. مسسخازن نرمافزاري محلهايسي هسستند کسه

Synapticبسستههاي نرمافزاري را از آنهسسا دريسسسافت و بسسر روي سسيستم شمسا نصسب ميکنسد. ايسسسن  
  باشنسد. مخازن زيادي بر رويFTP، شبکسه محلي، وب و يسا CD، DVDمخازن ميتواننسد شسسسامل 

به ها رسماً  سسيان وجود دارند که تعدادي از آن ني بر دب  اينترنت براي بکارگيري بر روي سيستمهاي مبت
 پروژه دبيان وابسسته بوده و تعدادي نيسز بسه صسورت متفرقسه نگهداري شده و بهروز ميشسسسوند. همانطور

  مسسعرفي نسماييد، قسسادر به کار کردنAPT يا Synapticکه قبلً هم گفتيم، بدون اينکه مخازني را به 
 با آن و نصب بستههاي نرمافزاري نخواهيد بود. مخسسسازن تعريف شده بر روي سيستم را ميتوانيد از
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 مشاهده نماييد.Third-Party software و در لبه Repositories بخش Settingsمنوي 
 APT را کليک کنيد . معمولً در سايتهاي ارائه کننده مخازن Addبراي اضافه کردن يک مخزن کليد 

 اطلعات کاملي در مورد پر کردن بخشهاي لزم در اختيار کاربران قرار داده ميشود و نيازي نيست تا
 زياد در ايسن مورد نگران باشيسد. توجسه داشتسه باشيسد تنهسا از مخازنسي اسستفاده کنيسد کسه بسا سسيستم شمسا
 سسازگاري دارنسد. اسستفاده از مخازن ناسسازگار باعسث ايجاد اختلل و مشکسل در سسيستمتان خواهسد شسد.

 APTبسسياري از توزيعهسا نيسز بهروز رسسانيهاي امنيتسي و پسس از انتشار خود را بسا اسستفاده از مخازن 

منتشر ميکنند.

Synaptic  پنجره اصلی ۱-۸شکل 

  ذخيره ميشود/etc/apt/sources.listاطلعات ايسسن پنجره در يسسسسسک فايسسل پيکربندي در مسسسيسسر 
  هسمRemoveکسسسسه ميتسسسسوانيد آنرا بسه صسسسسورت دسستي هسم ويرايسش کنيسد. بسا اسستفاده از دگمسه 

 ميتوانيد مخازني را که به آنسهسسا نياز نداريد را از روي سيستم حذف کنيد. در صورتي که مخازن شما
 Edit هستند، براي اضسافه کردن آنها بايد از منوي APT سازگار با DVD و CDبه صورت ديسکهاي 

 استفاده کنيد.Add CD-ROMبخش 

)Package Information (اطلعات بستهها
 پس از اينکه مخازن را بر روي سيستم تعريف کسرديد، بايد اطلعات موجود بر روي بستههاي آنها را

ين منظور بايد از کليدهاي  يد. براي ا يا دگمه Ctrl+Rدريافت کن سسر رويReload و    مسسسوجسسود ب
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 نوار ابزار برنامسه اسستفاده کنيسد. در صسورتي کسه مخازن تعريسف شده بر روي اينترنست قرار دارنسد، براي
دريافت ليست اطسسسلعات بستهها بايد به اينترنت متصل باشيد.

)Installedبسته نصب شده (
بستهاي که توسط يک مربع سبز رنگ نمايش داده شده و اکنسسون بر روي سيستم نصب ميباشد.

)Not Installedبسته نصب نشده (
بستهاي که توسط يک مربع سفيد رنگ نمايش داده شسده و بر روي سيستم نصب نيست.

)Brokenبسته شکسته (
 بسستهاي کسه عمليات نصسب آن بر روي سسيستم بسسسسه درسستسسسي صسورت نگرفتسه و يسا در تداخسل بسا
 بسستههاي ديگري اسست. ايسن بسسته توسسط يسک مربسع قرمسز رنسگ نمايسش داده ميشود. تسا ايسن مرحله بسا

 نيز کاملً آماده استفاده است.Synaptic آشنا شده و Synapticمهمترين اصطلحات 

دگمههاي طبقهبندي/وضعيت
  پنج دگمه قسسرار دارد که اجسسازه دهسيد آنسسها راSynapticدر پايين  قاب سمت چپ پنجره اصلي 

دگسسمههسساي طبقهبندي/وضعيت بنساميم. در زير اين دگمهها توضيح داده شدهاند:
 دگميهSectionsبسا کليسک بر رو ايسن دگمسه، در سسستون سسمت چسپ برنامسه، دسستهبنديهاي بسستههاي : 

 نرمافزاري نمايسش داده ميشونسد کسه بسا کليسک بر روي هسسر دسستهبندي، بسستههاي نرمافزاري موجود در آن
دسته نمايش داده ميشوند.

 دگمهStatusبا کليک بر روي اين دگمه، در ستون چپ برنامه، دستهبنديهاي بستههاي نرمافزاري با : 
توجه به وضعيت آنها مانند نصب شده، نصب نشده و... نمايش داده ميشود.

 دگمهorigin: با کليک بر روي اين دگمه، در ستون سمت چپ برنامه،منابع APTتعريف شده نمايش   
  يا اينترنت) ونيز بر اساسمحلي وداده مي شوند.اين منابع بر اساس محل قرارگيري بسته ها (ديسک هاي 

بسته آزاد، غير آزاد و بسته آزاد وابسته به يک بسته غير آزاد طبقه بندي مي شوند.
 دگمهCustom Filters:ين دگمه، در ستون چپ برنامه، دستهبنديهاي بستههاي با کليک بر روي ا   

 )،Brokenنرمافزاري بسا توجسه بسه حالت سسفارشي آنهسا ماننسد بسستههاي قابسل ارتقاء، بسستههاي شکسسته (
 بسسستههايي کسسه براي انجام تغييراتسسي علمتگذاري شدهانسسد، نمايسسش داده ميشود. امکان تعريسسف فيلترهاي

سفارشي نيز براي اين بخش وجود دارد.
  دگمهSearch Results:با کليک بر روي اين دگمه، در ستون چپ برنامه، کليد واژههايي که از آنها  

براي جستجوي بستههاي خاصي استفاده کردهايد، نمايش داده ميشوند.

حذف، اضافه و ارتقاء بستهها
  عمليات بلفاصسسله انجام نميشود. ايسسن بسسه ايسسن معنسسي اسسست کسسه کاربر بايسسد تمامسسيSynapticدر 

  براي انجام عمليات مورد نظسر برانتخابهاي خود را انجام داده و سسپس تغييرات خود را اعمال نمايسد.
 روي بستهها، بر روي آنها کليک راست کرده و سپس عمليات مورد نظر خود را اعم از نصب، ارتقاء و
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 يسا حذف بسسته را انتخاب کنيسد. براي انتخاب همزمان چنديسن بسسته کافسي اسست بر روي ليسست بسستهها
  را نگسه داشتسه و سسپس بر روي آنهسا کليسک کنيسد. گزينههاي موجود در هنگام کليسک راسستCtrlکليسد 

عبارتند از:
Unmark : عملياتي را که قرار است بر روي بسته خاصي انجام شود راCancel.ميکند 
Mark for installation:.بسته را براي نصب شدن علمتگذاري ميکند 
Mark for reinstallation :.بسته را براي نصب مجدد علمتگذاري ميکند
Mark for upgrade.بسته را براي ارتقاء علمتگذاري ميکند :
Mark for removal:.بسته را براي حذف علمتگذاري ميکند 
Mark  for  complete  removalبسسسسته را براي حذف کامسسسل شامسسسل فايلهاي پيکربندي : 

علمتگذاري ميکند.

  موجود روي نوار ابزار برنامه کليک کرده وApplyپس از اتمام، جهت اعمال تغييرات بر روي دگمه 
  را فشار دهيد. با اين کار بستهها از مخازن که ممکن است ديسسسسکهاي محسليCtrl+Pيا کليدهاي 

و يا اينترنت باشد دريافت و سپس نصب و پيکربندي خواهد شد.

ساير عمليات
  قابل انجام است ميتوان به ارتقاء کامل سيستم با استفادهSynapticاز ديگر عملياتي که با استفاده از 

 Fix broken و تصحيح بستههاي شکسته شده با استفاده از گزينه Mark All Upgradesاز گزينه 

packages هر دو در منوي  Editاشاره کرد . توجه داشته باشيد تا زماني که بسته شکسته بر روي ،  
 سيستم وجود داشته باشد، امکان نصب بستههاي جديدتر وجسسود نخواهد داشت.  حسسالت ارتقاء به

نه apt-get dist-upgradeصورت پيشگزيده دستور  يز دستورFix Broken packages و گزي   ن
apt-get -f install.را اجرا ميکند 

ذخيره و بازيابي بستههاي انتخاب شده
  در منويSave Markings as و Read Markings، Save Markingsبسا اسستفاده از گزينههاي 

Fileميتوانيد تغييراتي را که براي اعمال انجام دادهايد، ذخيره و در زماني ديگر و يا بر روي سيستم  
ديگري بازيابي نماييد.

جستجوي بستهها
  جسستجو کنيسد. کافسي اسستSynapticبسه راحتسي ميتوانيسد بسستههايي را کسه بسه دنبال آنهسا هسستيد، در 

  را فشرده و متن مورد نظر را در پنجره باز شده تايپ کنيد. امسسکان جستسسجو بسساCtrl+Fکليدهاي 
ستگيهاي نرمافزاري و... سته، نگهدارنده، شماره نسسخه، واب سسام و شرح ب سستسسه، ن سام ب سسه ن سسوجه ب  ت
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 وجود دارد. در صسورتي کسه بسه دنبال بسسته خاصسي هسستيد کسه نام آنرا نميدانيسد، توصسيه ميکنيسم تسسسا
نه پوشش جستجوي ين گزي يد. ا ستخاب کن سسته را ان سسام و شسسرح ب ستفاده از ن با ا  گسسزينه جستسجو 

بهتري ايجاد ميکند.

 کردن بستههاForceقفل کردن و 
 در صسورتي کسه مايسل هسستيد بسسته خاصسي در ارتقاهايسي کسه بر روي سسيستم انجام ميشود، بسه صسورت

 Packageثابت نگه داشته شده و تغيير نکند، بسته يا بستههاي مورد نظر را انتخاب کرده و در منوي 

سته بر روي مخازنLock versionبر روي  يک ب سخه مختلف از  که دو ن يد. در صورتي    کليک کن
  ميتوانيدForce versionمعرفي شده بسسر روي سيسسستم مسوجسسود بساشسسد، بسا استفاده از قابليت 

  بر رويPackageنسسخه مورد نظسر خود را بر روي سسيستم نصسب کنيسد. براي ايسن منظور، در منوي 
Force version.کليک کنيد 

فيلترهاي بستهها
Synapticداراي امکان بسيار خوبي بسسراي تعسسريف فيلترهاي مختلف بر روي بستههاي نرمافزاري  

  موجود در منويFiltersاست. براي مشاهده فيلترهاي تعريف شده و فيلترهاي موجود بر روي گزينه 
Settingsکليسک کنيسد. امکان تعريسف فيلترهسا بسا توجسه بسه وضعيست بسستهها، طبقهبنديهاي موجود و  

 شروط متني همانند آنچه در جستجو قابل استفاده است، وجود دارد. فيلترهاي تعريف شده با کليک بر
 قابل مشاهده خواهد بود.Custom Filtersروي دگمه  

نمايش مشخصات يک بسته
  و انتخابPackageبا کليک راست بر روي يک بسته و يا با انتخاب يک بسته و کليک بر روي منوي 

Properties،مشخصسسات بسسسته نمايسسش داده ميشود. مشخصسسات بسسسته شامسسل اطلعات عمومسسي ، 
 وابسسستگيهاي نسسسرمافزاري، فايلهاي نصسب شده (در صسسورت نصسسب بودن بسسته بر روي سسسيستم)،

نسخههاي موجود و شرح بسته ميباشد.

کليدهاي ميانبر
  داراي کلسسسيدهاي ميسسسانبسري بسسسراي انجسسام آسسانتر کارهاسست. بسا اسستفاده از ايسنSynapticابزار 

  کليدهاي ميانسسبر۱-۸کليدهسسا ميتسسسسوانيد تعدادي از عمليات را بدون کليسسک انجام دهيسسد. جسسسدول 
Synaptic.را تشريح کرده است 

Synaptic  گزينههای ميانبر ۱-۸جدول 

عملکردکليد ميانبر
Ctrl+R.ليست بستهها را مجدداً بارگذاري میکند
Ctrl+F.پنجره جستجو را باز میکند
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عملکردکليد ميانبر
Ctrl+O.پنجره مشخصات بسته نرمافزاري را انتخاب شده را نمايش میدهد
Ctrl+I.بسته نرمافزاري انتخاب شده را براي نصب علمتگذاري میکند
Delete.بسته نرمافزاري انتخاب شده را براي حذف شدن علمتگذاري میکند
Shift+Delete.بسته نرمافزاري انتخاب شده را براي حذف کامل علمتگذاري میکند
Ctrl+N تغييرات مورد و بستههاي علمتگذاري شده راCancel.میکند 
Ctrl+G.تمامی بستههاي ممکن را براي ارتقاء علمتگذاري میکند
Ctrl+E نصب نسخه خاصی از بسته راForce.میکند 
Ctrl+P.تغييرات علمتگذاري شده را اعمال میکند
F1 راهنمايSynaptic.را نمايش میدهد 

Synaptic تنظيمات

  پنجسسسره تنظسسسيمات بسسسرنسسامه بسسسازPreferences زيسر منوي Settingsبسا کليسک بر روي منوي 
 را به صورت اجمالي شرح داده است.Synaptic پنجره تنظيمات ۲-۸ميشسسود. جسسدول 

Synaptic  پنجره تنظيمات ۲-۸جدول 

شرحلبه
Generalــودکار ـارگــذاري خ ـــقاء، بـ ـــوع ارت ـــد ن ـــومی مانن ه تنظيمات عم ن لـب  در اـي

ــتهها، تعداد عمليات  ــمUndoاطلعات بس ــل تنظي  ، نحوه اعمال تغييرات و... قاب
هستند.

Columns and 
Fonts

 در ايـن لبـه میتوانيـد سـتونهاي نمايـش داده شده در پنجره اصـلی و قلمهاي
برنامه را تنظيم نماييد. امکان تعيين ترتيب نمايش ستونها نيز وجود دارد.

Colorsيی را براي وضعيتهاي مختلف بستهها تنظيم ــوانـيد رنگها ين لبــه میت  در ا
کنيد. به طور پيشگزيده تعدادي رنگ تنظيم شده است.

Filesدر ايـن لبـه تنظيمات نحوه رفتار بـــا فـــايلهاي مـــوقـت مــانند بسـتههاي 
 دريافـت شده، تاريخچـه فايلهـا و... قـــابـل تنظــيم اســت. از همـــين لبـــه

مـیتــوانيـد ايـن فايلها را به طور کامل از روي سيستم پاک کنيد.
Networkدر صورتی که شبکه شما براي اتصال به اينترنت از پراکسی استفاده میکند، در 

اين لبه میتوانيد تنظيمات پراکسی را وارد نماييد.
Distributionدر صورتی که در مخازن خود انتشارهاي مختلــفی را تنظيم کرده باشيد، مانند 

unstable، testingو... بــــا اسـتــفاده از تنظــــيمات مـــوجـود در ايــن لبـه  
میتوانيد ترتيب اولويت مخازن و ... را تعيين کنيد.
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 در پوسته فرمانAPTمرجع استفاده از 
  را بسا چنسد مثال عملي در خسط فرمان کامسلAPTهاي در ايسن بخسش آموزش سسيستم مديريست بسسته

 کنيم.  همانطور که در بال نيزها ذکر ميخواهيم نمود.  اکسنسون چسند مثال براي حذف و برداشتن بسته
 dpkg و apt-getها از طريسق خسط فرمان، از دو دسستور اشاره شسد، براي حذف و اضافسه کردن بسسته

 کنيسم کسه بسسته مورد نظسر در يکسي از مخازن قرار را وقتسي اسستفاده ميapt-getتوان اسستفاده نمود. مي
  در بانسک اطلعاتسي خودapt-get فرمان نصسب آنرا صسادر نماييسم. installدارد. کافسي اسست بسا دسستور 

 جستجو نموده و به ما اعلم خواهد کرد که کدام ديسک را در درايو قرار دهيم و يا اينکه به سايتي که
در منبع تعيين شده است متصل شده و شروع به دريافت بسته خواهد نمود:

# apt-get install abiword
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following extra packages will be installed:
  abiword-common libcairo2 libcairo2-dev libxml2 libxml2-dev
Suggested packages:
  abiword-plugins abiword-plugins-gnome libcairo2-doc
Recommended packages:
  abiword-help abiword-gnome
The following NEW packages will be installed:
  abiword abiword-common
The following packages will be upgraded:
  libcairo2 libcairo2-dev libxml2 libxml2-dev
4 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 412 not upgraded.
Need to get 6716kB of archives.
After unpacking 15.2MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

 هسا و، همانطور کسه قبلً نيسز اشاره شسد، در ايسن اسست کسه تسسمسامي فايلapt-getبزرگتريسن مزيست 
ستگي که در مثال بال مشاهده ميهاي نرمواب سصسبافزاري بسته مشخص شده، هسمسانطور  يز ن يد، ن  کن

ها بسه اتسمام خسواهد رسيد. خسواهسنسد شسد و عمليات نصب بدون مشکل وابسسستسگي
 ايد و از اينترنت دريافت کردهdebنماييد که يسک بسسته منفرد  را هسنگامي استفاده ميdpkgدسستسور 

مايليد آنرا در سيستمتان نصب نماييد:
# dpkg -i totem_1.4.1-parsix1_all.deb

 افزاري بسته به همراه آن نصب نشدههاي نرمالبسته توجه داشته باشيد که در اين صورت ديگر وابستگي
 توانيد دستور زير را واردهاي مورد نياز احتمالي اعسسلم خواهند شد. براي حذف يک بسته ميو بسسته
نماييد:

# apt-get remove vim

Reading Package Lists... Done

Building Dependency Tree... Done

The following packages will be REMOVED:

  kdeaddons kvim vim vim-common vimpart

0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 1 not upgraded.

Need to get 0B of archives.

After unpacking 17.5MB disk space will be freed.

Do you want to continue? [Y/n]

و يسا:
# dpkg -r totem
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  اسستفاده نماييسد، هماننسد زمانapt-getکنيسد، در صسورتي کسه از همسسانطور کسه در مثال بال مشاهده مي
 هاي وابسته به آن همراه آن حذف خواهند شد. البته سيستمنصب، هنگام بسرداشته شدن بسسته نيز بسته

در اين مورد سؤال خواهد کرد تا اشکالي ايجاد نشود. 

Alien آشنايي با ابزار

 شونسد، البتسه بسه ندرت و يسا بسه دليسل ديگريافزار خاص پيدا نميهاي دبيان يسک نرمبرخسي اوقات بسسته
 مجبور هستيد تا يک بسته را به بسته ديگر تسبسديسل نسماييد. يکي از ابزارهايي که براي اين کار موجود

سزار  با استفاده از آن خواهيد توانست بسته ميalienاسست، اب به debهاي باشد که     وrpm ،tgz را 
  ممکسن اسستalienهايسي کسه وجود دارد، برخسي اوقات بالعکسس تبسسديسل نماييسد. البتسه بدليسل پيچيدگي

 نتواند درست عمل نمايد و در چنين مواردي است که بايد دست به کار شده و برنامه را بهطور دستي
 ،alienکامپايسل و نصسب نماييسد کسسه جلوتسر در ايسن مورد نيسز صسحبت خواهيسم کرد. بسا اسستفاده از ابزار 

هاي زير را به فرمت دبيان تبديل نماييد:قادريد بسته
هایبسته RPM

هاي بستهSLP

هایبسته tgz

ها به يکديگر بايد در حالت کاربر ريشه قرار داشته باشيد.توجه داشته باشيد که براي تبديل بسته
alien هاي ابزاردستورات و گزينه

 بکار ببريد:alienها را بايد به همراه دستور اين فرامين و گزينه
d -يا to-rpm--       گزيده است. تبديل از يا به فرمت دبيان. اين گزينه پيش

r -يا to-rpm--       تبديل از يا به فرمت RPM.
to-slp--        تبديل از يا به فرمت SLP.

t -ييا to-tgz--  تبديسل از و يسا بسه فرمست      tgz مخصسوص لينوکسس Slackwareايسسسن گسسزيسنه بسسا . 
 شده کدهاي منبع عمل نخواهد کرد. tarهاي بسته

i -ييا install --     بسا افزودن ايسن دسسستور، بسسسسته پسسس از تسسبسديل شسسدن، بهطور خودکار نصسب 
 اي را مشاهده نخواهيد کرد. بنابراين در صورتي که مسايسليدخسواهسد شسد. البته در اين صورت ديگر بسته

هاي دبيان توليد شده را براي خود نگهداري نماييد، از اين گزينه استفاده نکنيد.بسته

 ها را بسه درسستي بسه ممکسن اسست در برخسي موارد نتوانسد بسستهalienهسسمانطور کسه گفتسه شسد، دسستور 
 هاي بزرگ راهاي کوچسک گرفتسه تسا بسستهيکديگسر تبديسل نمايسد. مسن بسه شخصسه چنديسن بسسته از بسسته

 هاآزمايش کردم. هسيچکدام از آنها حين تبديل شدن دچار اشکال نشدند. اشکالي که من در تبديل بسته
 افزاري بود. بسه طوري کسههاي نرم يسا وابسستگيDependenciesبسه آن برخورد کردم، عسسدم بسسررسسي 

 ها بدون مسشسکل تسبسديل و نصب شد، ولي هنگام اجرا خطايي حاکي از عدم تطابق يکيکي از بسته
 افزارهاي ايسن نرمداد. البتسه برخسي از بخشهاي موجود بسا نسسخه مسسورد نسسياز را مينسسخه از کتابخانه

:مثالشود. براي بدون مشکل اجرا مي
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# alien -di php4-4.3.8-i386.rpm

سته  سال، ب سال ب به rpm از فرمت php4در مث  deb ستفاده از با ا به صورتapt تبديل شده و سپس    
 اي را تبديسلخودکار روي سسيستم نسسصب خسسواهسد شسسد. تسسوجسه داشسسته باشيسد، هنگامسي کسه بسسته

 شود. براي مثال خروجيکنيد، سيستم نسامسگسذاري آن مسطابق بسا قساعده بسته مقصد تغيير داده ميمي
 بينيسد، نامگذاري آن مطابسق بسا روش اسست. همانطور کسه ميphp4_4.3.8-i386.debدسستور بال، بسسته 

باشد.هاي دبيان ميبسته

نصب نرم افزار با استفاده از کدهاي منبع
 افزار مورد نياز وجسسود نسسداشته بسساشسد، و يسسا نياز داشتسهدر صسسورتي کسسه هيسچ کسد اجرايسي براي نرم

 افزار مسربوطه را مطابق نياز خود تغيير دهيد، بايد از کد منبع استفاده نماييد. کدهاي منبعباشيد تسا نسرم
  وجود داشتسهtar/gz و هسم بصسورت بسسته هاي deb  يسا rpmممکسن اسست هسم بصسورت بسسته هاي 

باشند. 
 هاي کاربردي بسا اسستفاده از کدهاي منبسع بسه در اکسسثر اوقات هنگام کامپايسل و نصسب برنامهمسسعسمولً

 آيد. ولي براي اينکه بتوانيد بهتر اشکالت احتمالي را رفع نماييد،خوبي پيش رفته و اشکالي پيش نمي
دانستن برنامه نويسي برايتان بسيار مفيد خواهد بود.

 انسد،بسسه طسسور کلي اسستفاده از کدهاي منبسع براي کاربرانسي کسه تازه کار بسا گنسو/ لينوکسس را آغاز کرده
 هاتر شديد، از اين بستهممکن اسست کمي دشسوار باشد. پس بهتر است پس از اينکه مقداري با تجربه

 تر بسيار راحتdeb و rpmهاي آماده نصب مانند استفاده نماييد. براي کاربران مبتدي، استفاده از بسته
است.

 البته در صسورتسي که کنجکاو هستيد و مايليد اين نوع نصب را هم آزمايش نماييد، من شما را بر حذر
دهيد.دارم. فقط دقت کنيد که چه کاري را داريد انجام مينمي

 ها استفاده کنيد، به ابزارهايي مانندبراي اينکه بتوانيد از کدهاي منبع براي توليد برنامه
 ها نسيساز داريد. مسجسموعه اين ابزارها تحت عنوانکسامسپسايلرها و لسيسنکرها و کستابخانه

Development Toolsهاي مسسوجسود هسسستند. بسسراي ايسسنسکه قسسادر باشيسد تسا برنامه 
 موجود بسهصورت کسدهاي مسنبع را کسامسپسايل و نصب نماييد، حتماً به اين ابزارها نياز

apt-get را بسا اسستفاده از دسستور taskselداريسد. کافسي اسست کسه برنامسه   install 

tasksel نصسسب و سسسپس ايسسن برنامسسه را اجسسسرا کسسسرده و گسسسزيسنه  Development 

Tools .را براي نصسب شدن انتخاب نماييسد apt-getهاي نصسب را درخواسست ديسسک 
کرده و يا به اينترنت متصل خواهد شد.

tar/bz2  وtar/gz هاياستفاده از بسته

 هايشوند. بستهتقريباً تمام بسته هاي کد منبع که در اينترنت موجود هستند، با اين دو فرمت ارائه مي
bz2ها بسه بسه جسسهت فسسشسردگي بسسيشتر داراي حجسم کمتري هسستند. براي باز کردن ايسن نوع بسسته 
سته هسا ارائهbzip2افزار نرم ين ب که بسا ا يي  ستفاده و نصسب نرم افزارها سيساز خسسواهسيد داشست. براي ا   ن
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شوند بايد مراحل زير را انجام دهيد:مي
 بسته مربوطه را از اينترنت و ياCD.در يک دايرکتوري خالي کپي نماييد 

 بسسسته را بسا استفاده دستورtarهاي موجود در از حالت فشردگي خارج نماييد. اين دسسستور تسمام فسايل 
کند. به مثال زير توجه کنيد:بسته را در يک دايرکتوري درون دايرکتوري جاري باز مي

$ tar -zxf mycoolapp.tar.gz

: bz2هاي و براي بسته
$ tar -zjf mycoolapp.tar.bz2

 با استفاده از دستورcd.وارد دايرکتوري مربوطه شويد 
 در صورتي کسه هسمسراه با بسته فايسسلهايي بسه نامINSTALL و يا READMEارائه شده است، قبل از  

هر کاري آنها را مطالعه نماييد.
در مرحله بعدي بايد بسسته را براي کامپايل شسسدن پسيسکسربندي نسمساييد. بسراي ايسن منظور بايد از دستور 

configure:استفاده نماييد . به مثال زير توجه نماييد 
$ ./configure

  همراه بسا بسسته را مطالعسه نماييسد.README و INSTALLهاي حسستسماً و حتسسماً فايل
 هاي ديگري بسه دسستورممکسن اسست کسه براي پسسيکربنسدي بسسته لزم باشسد تسا آرگومان

configure.اضافه نماييد 
ين کار را ايسجساد يل شدن آماده نموده و فايلهاي لزم براي ا سراي کامپا سته براي را ب سن دستور ب  اي

 اي دريافست کرده باشسد، آنرا نيسز درکند. ضمناً در صسورتسي کسسسه از شسسما آرگسسسومان يسسا گزينهمسسي
کند.هاي مربوط به کامپايل و نصب اعمال ميفايل

در صورتي کسسه هسمسه چسيز بسه خوبي پيش رفت و هيچ پيام خطايي مشاهده نکرديد، اکنون بايد برنامه را 
 استفاده کنيد. به مثال زير توجه کنيد:makeکامپايل نماييد. براي ايسن مسنظور بايد از دستور 

$ make

کند. در صورتي که برنامه بزرگيخسوب در ايسن مسرحسله کامپيوترتسان شروع به کامپايل کردن برنامه مي 
 را کامپايل کسنيد و يسا پسردازنده کسامسپيوتسرتان قسديمي باشد، ممکن است اين بسخش کسمي طسول بسکشد. در
ين است سمام کار هيچگونه پيغام خسطايي روي صسفحه مشاهده نکرديد معني آن ا  صسورتي کسه پسس از ات

 بساشد. بسراي نسصب برنسسامهکه برنامه بدون هيچ مشکلي کامپايل شده است و اکسنسون آمساده نسصب مسي
  براي ورود بسه حسسالست/bin/suبسسايد مجوزهاي کاربر ريشسه را داشتسه باشيسد. براي ايسن کار از دسستور 

کسساربسر ريسسشسه استفاده کنيد. 

 يد از دسستور سسرنسامسه کسامسپايل شده با با اين کار برنامه در make intallبراي نصب ب يد.  استفاده کن
توانيد آنرا از خط فرمان اجرا نماييد. به مثال زير توجه کنيد:مسحل خسود نسصب شسده و از اين پس مي

$ make install

 R و گسسزينه rmتوانيسد بسا اسستفاده از دسستور پسس از اينکسه نصسب برنامسه نيسز بسه موفقيست بسه پايان رسسيد، مي

 هاي کسد منبسع را پاک کنيسد تسا فضاي ديسسک بسسسي جسسهست اشسسغسال نشود. در صسورتي کسسه فسسقسطتمام فسسايل
 بسخواهيد بسرنسامه کسسامسپايل شده را از داخل کدهاي منبع پاک کرده و کسدهساي مسنسبع را نسگهداري کسنيد،

 استفاده کنيد. به مثال زير توجه نماييد:make cleanاز دسستور 
$ make clean
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هاي کسسسد مسسسسنبع، گسسزيسنسه بسسرخي بسسستهmake uninstallکننسد کسه از طريسق آن را نسسيز پسسشتيباني مي 
ايد، از روي کامپيوترتان پاک کنيد.اي را که نصب کردهتوانيد برنامهمي

apt-get بهروز رساني سيستم با استفاده از

  بهروز رسساني سسيستم را بسسسسيارAPTافزاري هاي نرمهاي شگفست انگيسز سسيستم مديريست بسستهقابليت
  براي ارتقاء سيستم در اختيار شما قرار ميدهد، ازSynapticآسسان نموده است. علوه بر امکاني که 

 طريسق خسط فرمان نيسز ميتوانيسد بسه سسادگي سسيستم را بهروز نماييسد. مخازن پارسسيکس گنسو/لينوکسس و
 دبيان به طور متداوم بهروز رساني ميشوند . براي دريافت اين به روز رسانيها بايد به روش زير عمل

نماييد.
  را براي دريافت جديدترين اطلعات بستهها از مخازن تعريف شده برapt-get update ابتدا دستور 

 روي سيستم وارد نماييد. لزم به ذکر نيست که براي اين منظور بايد در حالت کاربر ريشه قرار داشته
و به اينترنت نيز متصل باشيد.

# apt-get update

با توجه به سرعت اتصال اينترنت شما ممکن است چند  دريافت اطلعات بهروز شده بستهها ممکن 
دقيقهاي به طول انجامد. پس از اتمام، براي شروع فرآيند ارتقاء ميتوانيد از دستور زير استفاده نماييد:

# apt-get dist-upgrade

سته سايپ ايسسن دسستور ب بهبسسا ت هد شد!  به روز خوا  هاي بهروز شده دريافست و نصب شده، سسيستمتان 
همين آساني. 

ستفاده از    هم خواهيد توانست سيستم خود را بهروز کنيد، وليapt-get upgradeبا ا
 محاسبه وابستگيهاي نرمافزاري را به نحو بهتري انجام ميدهد.dist-upgradeگزينه 



فصل نهم
 مديريت سيستم
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هاي يک مدير سيستمنقش
 مـوفقيت يک سيستم کامپيوتري پايدار، امن و کارا تا حدود زيادي به مدير سيستمي که نگهداري از آن

 گـردد. مـعمولً نگهداري، تنظيم و بروز رساني سيستم براي حفظ آن در بهترينرا به عهده دارد، بر مي
شرايط کاري، وظيفه چندان آساني نيست.

 تواند علوه بر مديريت و نگهداري از سيستم، پشتيباني از کاربران نيز باشد. درشـغل مـدير سيستم مي
نماييد : زير ليستي از وظايفي را کـه مـمکن است بر عهده يک مدير سيستم باشد، مشاهده مي

شـما مـمـکن اسـت دوسـت نـداشـته بـاشيد که هرکسي که داراي يک    روشن و خامـوش کردن سيستم  
حساب کاربري بر روي يک سـيستم اسـت، قادر به روشن و خاموش کـردن آن بـاشـد. 

اي يک مدير سـيستم است.هاي کـاربري يـکي از امـور بسـيار پايه     ايـجاد حـسـاب هاي کـاربريحسـاب 
 هاي کاربران خـــود هـــستند و مـــديرهاي خـــاصـي براي حســابهــا داراي ســياستبـــسـياري از شبکه
ها باشد. گر اين سياستسـيستم بـايد اعمال

ت ــن     امنـي ــيستم امـ ـارترين س ـا آن کـ ک کاربر ب ـا ـي ي متصـل نيسـت و تنه ه جاـي ـيستمي اسـت کـه ـب  ها س
ـه گونهمي ـترسي کاربران ب ـايـد حقوق دس ن بـ ـار عملي نيسـت. بنابراـي ــن کـ ـبته اي ـد! الـ ـهکن م گردد ک  اي تنظـي

دسترسي به منابع سيستمي همراه با کنترل و محدوديت امکانپذير باشد.

ـيستمي ع س ـانيتور کردن مناـب ـار     مـ ن کـ ـانـيتور شود. اـي ــم مـ ـهطور دائ ـا بـ ــياز دارد تـ ــيستمي نـ ــر س   ه
 افزارهاي خاصي صورت گيرد تا در مواقع لزم مدير سيستمها و يا نرممـمکن اسـت  تـوسط اسـکريپت

 ها پـربتواند بـا مـداخله به موقع خـود مـانـع از کـار افـتـادن بـخش يا بخشهايي از سيستم گردد. ديسـک
 شــونـد و ايـن مـيOverloadها شوند، سيـسـتمهاي سنگين ميها درگير پـردازششوند، پـردازندهمـي

وظـيـفـه مـدير سيستم است که آنها را در حال کار نگاه دارد.

ف ـازي برخـي وظاـي ـمکـن     خودکار س ـازي مـ ــهـم و دشواري اسـت. خودکار س ــيـار م ه بس ن امـر وظيـف   اـي
 افزارهاي کاربردي خاصي باشد تا بتوانند بـرخـيهاي خاص و تنظيم نرماسـت شـامـل نوشتن اسکريپت

ـبـريد. ـالتـر بـ ــيـستم را بـ ت اطمينان و پايداري س ق قابلـي ن طرـي ه و از اـي  از امور روزمره را بر عهده گرفـت
يل فايلخـودکـار سـازي مـي  هاي ثبت رخدادتواند اموري مانند پشتيبان گيري از سـيستم و تجزيه و تحل

 تواند تا حد زيـادي در وقـت مدير سيستم صرفه جويي نمايد. با تهيهرا بـر عهده بـگـيرد و هـمـچنين مـي
ـکريپت ــوشـتـن اس ـتور در طـي روز خودداريو نـ پ تعداد زيادي دس ـد توانسـت از تاـي ي خواهي  هاي مديريـت

کنيد.

ها داراي نقش بـسيـار مهم وهـاي سـخت و فايل سيستم     ديـسـک هاهـاي سـخت و فـايـل سيستمديسـک 
ـيستمپايه ــياي در عملکرد س ـهـا مـ ـمـلکرد آنـ ص در عـ ـتي و نـق ـه کاس ـر گون ـتند. ه ـاعثعامل هس  تــوانــد بـ

ــعـريف ر بررسـي دائمـي فضاي ديسـک و احتمالً ت ي نظـي ـيستم گردد. اقداماـت ف کلي س ـا توـق ت عملکرد ي  اـف
 تـواند بـاعـث جـلـوگـيري از مصرف کل فضاي) جـهت کـاربـران مــيDisk Quotaهاي فضا (سـهميه

موجود توسط کاربران خاص گردد.

ـازگـرداندن نــسـخهپــشـتيبان  تـواند مــانـنـد يــک پشتيبان هــيـچ چيزي نــمـي     هاي پشتيبانگيري و بـ
ــن داده ــات بـــخـش باشــد. يــک پشتيبان گيري مناســب ميخوب هنگام از دســت رفت ــد باعــثهــا نجـ  توان

ـتـن دادهجوييصـرفه ــت رفـ ــکال و از دس ــواقـع اش ــي در م ـانهاي ميليون ــه امکـ ه ک ن وظيـف ــود. اـي ـا ش  ه
هاي اوليه هر مدير سيستم باشد.پذير است، بايد يکي از اولويتخـودکـار کـردن آن به سادگي امکان
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 هاي يک مدير سيستم دارابا مرور اين ليست، اکنون ديد بهتري از گستردگي سطح وظايف و مسئوليت
ـيط ـند صـد کاربر و دههسـتيد. در محـ ـا چـ ـن سـرويسهـايي بـ ـا ايسـتگاه کاري و چندي  دهنده مختلف،ه

گردد.امر مديريت سيستم بين چند نفر تقسيم مي

)Root Account( مدير سيستم و حساب ريشه
ـامپيوتر خود نصـب مي ـر روي کـ ـنوکـس را بـ ـو/ ليـ ـيکس گن ـه پارس ي ک ـههنگاـم د کلم د، اجباراً باـي  کنـي

 هاي گنو/ لينوکس داراي يک حسابعبوري را بهعنوان کـلـمه عبور ريشه وارد نماييد. تمامي سيستم
ـا  ـه ي ـرويسrootريش ي س ـه تماـم ل ب ـترسي کاـم ــاب داراي حقوق دس ــن حس ـتند. اي ـا،ها، نرم هس  افزاره

ــما ميتنظيمات و کنترل ــاب ش ن حس ـتفاده از اـي ـا اس ـه ميهاسـت. ب ـر کاري را ک ـوانيد ه ـاتـ د ي  خواهـي
 هايخواهيــد انجام دهيــد. بــه همراه ايـــن قدرت، خطــر جايگزيــن يــا پاک کردن تصــادفي فايلنمي

ـاک کردن فايل ا پـ ـيستم و ـي لپيکربندي، برهـم زدن تنظيمات س ه دلـي ز وجود دارد. ـب ـيستمي نـي  هاي س
به کنسول محلي ماشين محدود شود. حساب ريشه يد  که هميشه حساب کاربر با  همين قدرت است 

نبايد در اختيار همه کس قرار گيرد.

su استفاده از دستور

 کنيد، ممکن است گاه و بيگاهبـهعنوان مدير سيستمي که بهصورت يک کاربر بر روي سيستم کار مي
ـه ــيستم و ورود ب ن کار خروج از س ک روش براي اـي ـد.  ـي ـه پيدا کني ـترسي کاربر ريش ـطح دس ـه س  نياز ب

ـرنامه ــمـامي بـ د ت ـبر بوده باـي ل زمان ن عـم ـه اسـت. اـي ـورت کاربر ريش نص ـه اـي  هاي کاربردي خود را ب
 بـه سـطح دسـترسي کاربر ريشـه يـا suتوانيـد بـا اسـتفاده از دسـتورمنظور متوقـف نماييـد و يـا مي

superuserـا ايـن کـار ديـگر نيازي به خروج از سيستم و ورود مجدد نمي  باشد. ارتقاء پيدا کنيد. ب
با همان حقوقي که کاربر ريشه کلمه عـبـور ريشه را  درخواست کـرده و شـما ميsuدستور  يد   توان

با تايپ دستور  بهexitداراست، کارهاي خود را انجام دهيد. پس از اتمام کار،   ، حقوق دسترسي شما 
.حد کاربر قبلي باز خواهد گشت

 ، خود را عادت دهيد تاsuشود بهجـاي استفاده مستقيم از دستور معمـولً تـوصيه مي
 اي قلبي از اين دستور براي استفاده نماييد. ايـن کـار در صورتي که نسخه/bin/suاز 

 نفوذ در سيستم قرار داده شده باشد، بـه طـوري که از طريق متغييرهاي محيطي شما
قابل اجرا باشد، از لو رفتن احتمالي کلمه رمز ريشه جلوگيري خواهد کرد.

 اي، شماهاي مختلفي استفاده نماييد. بهکارگيري آن بدون هيچ گزينهتوانيد به روش مـيsuاز دستـور 
د کرد. ـيـستم خواـه ــشه وارد س ـورت کاربر ري ــحيح، بص ـور ص ـمه عبـ ـردن کلـ ــورت وارد کـ  را در ص

ـتور  ـا دس ط ب ي رخدادهاي مرتـب ل suتماـم ت مي/var/log/auth در فاـي ن ثـب ي اـي د. شکـل اجراـي  شوـن
دستور به صورت زير است:

# su [OPTIONS] [-] [username [ARGS]]
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 کاربـرد ايـن دسـتور بسيار فـراتر از ورود بهصورت کاربر ريشه است. با اضافه کردن يک نام کاربري
 هاييتوانيد براي آزمايش حساببه آن، بــا آن کـاربـر وارد سيستم خـواهـيد شـد. از ايـن قابليت مي

  و نام کاربري يک خط تيرهsuکنيد، استفاده نماييد. در صورتي که در بين دستور که جديداً ايجاد مي
 bashقرار دهيـد، از پــوسته فرمان خاص همان کاربر اسـتفاده خواهـد شـد. ممکـن اسـت کاربري از 

 و به همين ترتيب:shاستفاده کند و ديگري از 
# su - alan

ـه  ـتفاده از گزين ـا اس ـتوري را- ميcب ـيستم شده، دس ـا کاربر مشخـص شده وارد س ت ب د بهطور موـق  توانـي
 کنيد تا وضعيتاجرا و سـپس به کـاربر اصلي بازگرديد. براي مثال فرض کنيد هنگام کار نياز پيدا مي

ـپس ـد و س ـتور را اجرا کني ـا ابتدا وارد شده، دس ن کار لزم نيسـت حتم ـد. براي اـي ي نمايي ـه را بررـس  شبک
- تمامي اين کارها را براي شما انجام خواهد داد:cخارج شويد. اضافه کردن گزينه 

$ su -c ifconfig

Password:

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:CA:B8:5D

          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::20f:3dff:feca:b85d/64 Scope:Link

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:238 (238.0 b)

          Interrupt:16 Base address:0xd000

lo        Link encap:Local Loopback

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0

          RX bytes:20792 (20.3 KiB)  TX bytes:20792 (20.3 KiB)

و در صورتي که دستور داراي آرگومان است، مانند مثال زير عمل کنيد:
# su -c 'ls -l /home/alan' alan
total 31126
drwxr-xr-x  17 alan alan    2984 Oct 23 23:24 Documents
-rw-r--r--   1 alan alan  174565 Apr 23  2004 FreeFarsi.tar.bz2
-rw-r--r--   1 alan alan   21064 Jun 14 18:53 Gnu-Linux.tar.gz
-rwxr-xr-x   1 alan alan   61777 Jun 14 18:56 Gnu.html
drwxr-xr-x  10 alan alan    1048 Nov  3 19:47 Mail
-rw-r--r--   1 alan alan   29999 Jun 15 23:09 Open Source.html
-rw-r--r--   1 alan alan   65117 Jun 15 23:05 Open Source.pdf
...

 دسـتور داراي آرگـومـان بـراي اجـرا شـدن صحيح بايد داخل کوتيشن قرار داده شود. در مثال بال نيز
ـتور  ن قرار داده شدهls -l /home/alanدس ـگونه و درون کوتيـش ـد چـ ـيقاً ببيني ـنکه دقـ ـراي ايـ ت. بـ  اـس

ـتور  ـا دس ک کاربر ب ـا ـي ـه سـيستم ب ـان ورود بـ ـقدر زمـ ـه طول ميsu -cچـ ـد، مي ب ـتورانجام ـد از دس  تواني
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whoami:مانند مثال زير استفاده کنيد 
$ whoami

alan

$ su -c whoami

Password:

root

$ su -c whoami linet

Password:

linet

$ whoami

alan

با چه کاربري وارد سيستم شده نشان ميwhoamiدستور  که اکنون  که ميدهد  يد. همانطور  يد درا  بين
دهد. يک کاربر متفاوت را در خروجي خود نمايش ميwhoamiمثال بال، هربار دستور 

ـتور  د و از دس ـيستم وارد شده باشـي ـه س ـه ب ـورت کاربر ريش ـه بهص ـگامي ک تsuهنـ   جـه
ـا کلمات عبور آن د، از شم ـتفاده نمايـي ر از ريشـه اس ـاربران غـي ــطح کـ  قرار گيري در س
ــدير ســـيستم بوده و داراي ــمـا مـ ــرا شـ ــخـواهد شــد. زيـ ــواسـت نـ  کاربران درخـ

ر از کاربر ريشـهعالي ـا کاربري غـي ه ب ــورتي ـک ـتيد. در ص ــتـرسي هس ن سـطح دس  ترـي
با استفاده از دستور  قا يابيد، ازsuبخواهيد  يا کاربران ديگر ارت به سطح کاربر ريـشه    

شما کلمه عبور ريشه يا کلمه عبور کاربران مورد نظر درخواست خواهد شد.

sudo استفاده از دستور

 ها دسترسي داشته باشند،در صـورتي که نياز داشـته بـاشيد که برخي از کاربران فقط به برخي از برنامه
ـتور مي د از دس ن امکانsudoتوانـي ـتفاده از اـي ـا اس ــماييد. بـ ـتـفـاده ن ه آن اس ــربـوط ـب ــظيمات م   و تن

به يد و  بل اعتماد واگذار نماي به برخي کاربران قا تي خود را  ـرخـي از امـور مديري ـوانست ب  خواهيد ت
د نــرم د تنهـا بتوانـن د.آنهـا اجازه دهـي ف لزم دارـن د کـه براي انجام آن وظاـي  افـزارهـايي را اجرا نمايـن

 به شکل زير است:sudoاستفاده از دستور 
# sudo -V | -h | -L | -l | -v | -H | [-b] [-p prompt] [-u username/#uid] -s | <command>

 ممکن است در نگاه اول استفاده از اين دستور کمي پيچيده به نظر برسد، ولي به محض نصب و تنظيم
  يکsudoاي، دستور کـردن آن، خـواهـيد ديـد کـه استـفاده از آن تا چه حد آسان است. به طور پايه

دهد.هاي اين دستور را شرح مي گزينه۱-۹نمايد. جدول دستور را در هر زمان محدود مي
ــل پيکربندي ــد فاي ــما باي ــد، شـ ــي باشن ــتورات خاص ــه اجراي دس ــه کاربران قادر ب ــن ک ــراي اي  بـ

etc/sudoers/ن کار را مي د. اـي ـرايـش نمايـي ـتور  را ويـ ـتفاده از دس ـا اس د ب د.visudoتوانـي   انجام دهـي
ا آن باز ميvi/ را در ويــرايشگر etc/sudoers در حقيقـت فايـل visudoدسـتور   کنـد و کار کردن ـب

ــا ويرايشگــر  ــه ب  هــا، امکانات وهاي کاربري، برنامه معمولي اســت. ايـــن فـــايل حاوي نامvimمشاب
 دستوراتي است که کاربران مجاز به اجراي آنها هستند. تـعـدادي کلمه کليدي در اين فايل وجود دارد

توانيد از آنها جهت مديريت بهتر کاربران استفاده نماييد:که مي
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sudo هاي دستورگزينه     ۱-۹جدول 

شرحگزينه

l-دهددستورات مجاز و ممنوع کاربر را نمايش مي

L-دهدليست و شرح مختصري از دستورات مجاز و ممنوع کاربر را نمايش مي

h-شودکمک دستور را چاپ کرده و خارج مي

H- متـغـيير مـحـيطيHOMEرا بـر روي دايـرکـتوري خـانـگي کـاربـر وارد شــده  
کند.تنظيم مي

v- صـحتtimestampکـند.  مـربـوط بـه کـاربر را بـررسـي مـيtimestampامکان  
ک زمان مشخـص ـايپ کلمـه عبور در ـي ــه تـ ــيـاز ب ــدون ن ــتـورات را ب  اجراي دس

ـتوري را اجرا نميشده، فراهـم مــي ن گزينـه دس  کنـد، فــقـط مــمـکـنسـازد. اـي
اسـت براي تمديد زمان کلمه عبور را از کاربر درخواست نمايد.

V-شود.شماره نسخه برنامه را چاپ کرده و خارج مي

u user-کند که دستور بايد توسط کاربر ديگري غير از کاربر ريشه اجرا گردد.تعيين مي

Host_Alias     هاي مســتعار براي نام کامپيوترهــا اســتفاده از ايـــن کلمـــه کليدي جهــت تعريــف نام 
  را درsudoشود. در صـورتي کـه چندين کامپيوتر وجــود دارنــد کـه مـايـل هـسـتيد تـا تـنظيمات مي

ــي ـد، م ـا انجام دهي فآنه ک نام مسـتعار تعرـي ـا را در ـي ي آنه ـليدي، تماـم ـلمه کـ ن کـ ـا اســتفاده از اـي  تـوانـيد بـ
نماييد:

Host_Alias MYNET= memphis, travis

User_Alias     ف ـوص تعرـي ـنيد، زيرا مخص ــتـفاده کـ ـاد اس ــت زيـ ـمـکن اس ـيـدي مـ ـمه کلـ ــن کلـ   از اي
 کـاربران است. در صورتي که مايل هستيد يک دستور را چندين کاربر بتوانند اجــرا نمايند، تمامي آنها را

در يک نام مستعار کاربر تعريف خواهيد کرد. براي مثال:
User_Alias NETADMIN= alan, joe, mac

Cmnd_Alias  ،ـمـاينـد ــرا نـ ـــتور را اجـ ن دس ـد چندـي ـتيد کاربران بتوانن ل هس ـه ماـي ــورتـي کـ    در ص
 خـواهـيد توانست تمامي اين دستورات را با اسـتفاده از اين کلمه کليدي در يک نام مستعار تعريف نماييد.

براي مثال:
Cmnd_Alias CMNDS= /usr/sbin/adduser [A-z]*, /sbin/pppconfig

ه همراه /usr/sbin/adduserدر مثال بال ه کاربران] A-z*[ ـب ي اسـت ـک ن معـن ه اـي  ـب
 را به همراه آرگومان اجرا نمايند.adduserتوانند دستور مي

کنيد: را مشاهده مي/etc/sudoersدر زير مثالي از يک فايل 
# /etc/sudoers
#
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# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
# Host alias specification

# User alias specification
User_Alias NETADMIN = alan

# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias CMNDS= /usr/sbin/adduser [A-z]*, /sbin/pppconfig

# User privilege specification
root    ALL=(ALL) ALL
ALL     memphis=NOPASSWD: /usr/local/bin/usb-mount
ALL     memphis=NOPASSWD: /usr/local/bin/usb-umount
NETADMIN        ALL=NOPASSWD: CMNDS

  درsudoتواند با اضافه کردن دستور هنگامي که مجوز اجراي يک دستور را به کاربر داديد، کاربر مي
ابتداي آن و تايپ مسير مربوطه، آنرا اجرا نمايد:

$ sudo /sbin/pppconfig

 -l به همراه گزينه sudoبراي مشاهده اينکه کاربر چه دستوراتي را مجاز است استفاده کند، از دستور 
استفاده نماييد:

$ sudo -l
User alan may run the following commands on this host:
    (root) NOPASSWD: /usr/sbin/adduser [A-z]*, /sbin/pppconfig

  را بتوانيد استفاده کنيد، بايد/etc/sudoersبراي اينکه تـغييرات اعمال شده در فايل 
  خارج شويــد. تنهــا ذخيره تغييرات کافــيviحتماً پــس از ذخيره تغييرات، از ويرايشگــر 

نيست.

ـتور  ـديد، دس ـه ديـ ـمانطور کـ ـرsudoهـ ـه مدي ن کاربران شب ي بـي ـيم امور مديريـت ـالبي براي تقس   ابزار جـ
ـل  ـم فايـ ـنـگام تنظي ـاsudoersاـست. هـ ـر اعط ـه کاربران مورد نظ ـا ب ـا تنه ـا مجوزه ـد ت ــت نمايي ـايد دق   بـ

ايد.شود، در غير اينصورت امنيت سيستم خود را به خطر انداخته
 بـرخي اوقات لزم اسـت دستوراتي را بـه کاربران اعطا نماييد که اعطاي آن دستورات
 مـــمکن اســت باعــث ايجاد خطــر براي کاربر ريشــه شود. مثلً در صــورتي کــه اجراي

  را به کاربـري اعطا نماييد، در حالت عادي کاربر قادر خواهد بود تاpasswdدستور 
د وارد ـتفاده از کلمـه عبور جدـي ا اس  کلمـه عبور کاربــر ريــشه را نيـز تــغيير داده و ـب
ـا د ت ـتور را محدود نمايـي ـا دس ــواهيد بود ت ــونه موارد قادر خ ــن گ ـيستم شود. در اي  س

 تر به مثالکاربر نتواند از اين دستور بر روي کاربر ريشه عمل نمايد. براي درک دقيق
زير توجه نماييد:

Cmnd_Alias CMNDS=  /usr/bin/passwd [A-z]*, !/usr/bin/passwd 
root

 در ابـتداي دستـور به اين معني است که کاربر نخواهد توانست آن دستور ! کاراکتر
را اجرا نمايد.
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 و مديريت بوتGRUBآشنايي با 
که عمليات مديريت سيستمعاملهاي مختلف نصب شده بر يي هستند   برنامههاي مدير بوت، برنامهها
ر بوت ه مدـي د. برناـم ـيستم را کنترل ميکنـن د بوت س ـته براي شروع فرآيـن ـيستم و بارگذاري هس  روي س
و/لينوکـس اسـت. ن توزيعهاي مختلف گـن ر بوت در بـي ـتفادهترين برنامههاي مدـي ر اس  گراب يکـي از ـپ

ـابقه  ـا س ـر بوت ب ن مدي ت جايگزـي ت شماري ازliloگراب در حقيـق ـه هنوز در تعداد انگـش ت ک   شده اـس
 توزيعهاي گنو/لينوکس استفاده ميشوند. مدير بوت گراب داراي يک فايل پيکربندي اصلي است که

تا مدير بوت گراب را/boot/grub/menu.lstدر مسير  هي اوقات لزم خواهيد داشت    قرار دارد. گا
ترميم کنيد. به اين موضوع در فصل يازدهم خواهيم پرداخت.

مديريت ديسکها و ابزارهاي ذخيرهسازي داده
 گنو/لينوکس مانند بسياري از سيستـمعاملهاي ديگر، قادر است به خوبي از انواع ديسکها و ابزارهاي

د  ي مانـن ق رابطهاـي ـازي داده کـه از طرـي ـيستم متصـلIDE، SCSI، SATAذخيره س ه س   و اسـکازي ـب
ميشوند، پشتيباني نمايد.

سيستم نامگذاري ديسکها در گنو/لينوکس
ــه طور معمول ــم. ب ــو/لينوکــس صــحبت کردي  قبلً مقداري در مورد روش نامگذاري ديســکها در گن

  ،دومين ديسک با نامsda متصل به سيستم با نام SATA يا اسکازي يا IDE  Masterنخستين ديسک 
sdb ـا نام ـز ب ـي ني ـد . ديـسکهاي فلپ ـي شون ـه ميشود. ديـسکهاي خارجـيfd و ... نامگذاري م   شناخت

USB ـا نام ـد، ب ـتفاده ميکنن ـکازي اس ط اس ـيستم از راـب ـه س ـز چون براي اتصـال ب ـد.sd ني ـه ميشون   شناخت
 پارتيشنها در گنو/لينوکس با شماره شناخته ميشوند. نختسين پارتيشن هر ابزار ذخيره سازي با شماره

ن نخسـتين ديـسک سـخت ۱ ن نخسـتين پارتيـش ـه ميشود. بنابراـي ـدsda1 سـيستم Master شناخت   خواه
بود و به همين ترتيب.

پارتيشنبندي و ايجاد پارتيشنهاي جديد
د وجود دارد. و/لينوکـس ابزارهاي بسـيار متنوعـي براي پارتيشنبندي و ايجاد پارتيشنهاي جدـي  در گـن

ــي  ــه همراه ابزارهاي پارتيشنبندي متن ــو/لينوکــس ب ــدcfdisk و fdiskپارســيکس گن   و ابزار قدرتمن
  ارايه ميشود. براي اطلعات بيشتر در مورد پارتيشنبنديGpartedپارتيشنبندي و ويرايش پارتيشن 

و ايجاد پارتيشنبندي، به فصل دوم مراجعه نماييد.

fstabآشنايي و کار با 

 همانطور که به تفصيل در فصل پنجم در بخش کار کردن با فايل سيستم شرح داده شد، فايل پيکربندي
etc/fstab/ه   کنترل کننده پارتيشنهايـي موجود بر روي سـيستم اسـت. ايـن فايـل در هنگام نصـب ـب

 صـورت خودکار بـا توجــه بـه وضـع موجود پارتيشنهـا ايجاد ميشود و در صـورتي کــه تغييري در
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 پارتيشنبندي ديسـکهاي سـخت خود ايجاد کنيـد، بايـد اطلعات آنرا بهروز نماييـد. فايـل پيکربندي
fstab) ميتوانـد پارتيشنهاي موجود را بـه صـورت خودکار در هنگام بوت متصـل mount.نمايـد ( 

براي اطلعات بيشتر به فصل پنجم مراجعه نماييد.
mkfs فرمت پارتيشنها با

ت نشود، ـه فرـم ـه پارتيشن مربوط ـي ک ـا زمان ک ابزارهاي پارتيشنبندي، ت ـه کـم ـا ب س از ايجاد پارتيشنه  ـپ
با استفاده از دستور  سازي هيچ نوع اطلعاتي بر روي آن نخواهد بود.    قادرmkfsکاربر قادر به ذخيره

س از فرمتهاي ـو/لينوـک ـد. پارسـيکس گن ت کني ـد، فرـم ـه ايجاد کردهاي ـي را ک ـا پارتيشنهاي ـد بود ت  خواهي
ext3متعددي پشتيبانــي ميکنــد، ولي در حال حاضــر فرمتهاي   ، reiserfs و jfsرا براي اســتفاده   

 توصيه ميکنيم. براي اطلعات دقيقتر در مورد چگونگي استفاده از اين دستور، به فصل پنجم مراجعه
نماييد.

مديريت سرويسها
ــد کــه روش کارکرد آنهــا بــه صــورت  برنامههاي کاربردي زيادي در دنياي گنــو/لينوکــس وجود دارن

سرويسدهنده/سرويس گيرنده ميباشد.

آشنايي با مفهوم سرويسها
ـه در هنگام بوت سـيستم راهاندازي س زمين ـه صـورت ـپ ـه ب ـي هسـتند ک ت برنامههاي  سـرويسها، در حقيـق
ـتفاده از خدمات چاپ، ـه، اس ـه شبک ـترسي ب ش، دس ـترسي از راهدور، ديوار آـت د دس ي مانـن  شده و خدماـت

ورود گرافيکي به سيستم و غيره را ارائه ميکنند.

 در گنو/لينوکسinitآشنايي با سيستم 
به  سيستم initسيستمي موسوم  نو/لينوکس ميباشد. در  ند بوت در گ  init کنترل کننده بخشي از فرآي

ـه  ـه در شاخ ـد ک ل راهاندازي ميباش ک فاـي ـرويس داراي ـي ـر س ـطوح/etc/init.dه ت. س   ذخيره شده اـس
 اجرايي صفر تا شش نيز تعيين کننده وضعيتي هستند که سيستم در آن قرار ميگيرد. براي مثال، سطح

به معني  يي شش  به معني خاموش شدن سيستم ميباشد.rebootاجرا يي صفر    سيستم و سطح اجرا
ــاي  ــر تقاضـ ـه کاربـ ي ک ـئله، هنگاـم ـر مس ـد،rebootبراي روشـن شدن بهت ـال ميکن ـيستم ارس ـه س   را ب

  سطح اجرايي را به شش تغيير ميدهد. اين باعث ميشود تا سرويسهاي تعريف شده درinitسيستم 
با نامهاي /etcاين سطح اجرايي اجرا شوند. درون شاخه    نشانهX وجود دارند که rcX.d پوشههايي 

/etcسطح اجرايي است. درون اين پوشهها، لينکهاي ميانبري به سرويسهاي موجود در شاخه اصلي 

init.d/وجود دارد که مشخص کننده سرويسهايي است که با ورود به هر سطح اجرايي اجرا خواهند  
 شد. سطح اجرايي پيشگزيده در پارسيکس گنو/لينوکس سطح اجرايي شماره پنج است که همان بوت

  نمايش داده شده است. همانطور که/etc/rc6.dگرافيکي به سيستم ميباشد. در زير محتويات شاخه 
 است./etc/init.dميبينيد، محتويات آن لينکهاي سمبوليک به فايلهاي موجود در 

# ls -l /etc/rc6.d/
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total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2006-06-15 14:54 K01gdm -> ../init.d/gdm
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2006-06-15 14:54 K11cron -> ../init.d/cron
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2006-06-15 14:44 K19setserial -> ../init.d/setserial
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2006-07-06 19:31 K20acerhk -> ../init.d/acerhk
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2006-06-15 14:54 K20acpid -> ../init.d/acpid
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2006-06-15 14:54 K20alsa-utils -> ../init.d/alsa-utils
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2006-06-15 14:54 K20dbus-1 -> ../init.d/dbus-1
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2006-06-15 14:54 K20makedev -> ../init.d/makedev
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2006-06-15 14:54 K20powernowd -> ../init.d/powernowd
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2006-06-15 14:54 K20ssh -> ../init.d/ssh
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2006-06-15 14:44 K25hwclock.sh -> ../init.d/hwclock.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 23 2006-06-15 14:44 K30etc-setserial -> ../init.d/etc-setserial
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2006-06-15 14:54 K86ppp -> ../init.d/ppp
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2006-06-15 14:54 K90klogd -> ../init.d/klogd
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2006-06-15 14:54 K90sysklogd -> ../init.d/sysklogd
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2006-06-15 14:44 S20sendsigs -> ../init.d/sendsigs
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2006-06-15 14:44 S30urandom -> ../init.d/urandom
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2006-06-15 14:54 S31umountnfs.sh -> ../init.d/umountnfs.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2006-06-15 14:44 S35networking -> ../init.d/networking
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2006-06-15 14:44 S36ifupdown -> ../init.d/ifupdown
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2006-06-15 14:54 S40umountfs -> ../init.d/umountfs
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2006-06-15 14:54 S60umountroot -> ../init.d/umountroot
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2006-06-15 14:44 S90reboot -> ../init.d/reboot

مديريت گرافيکي سرويسها
ا اسـتفاده از ابزار گرافيکـي د، ـب ه آسـاني ميتوانيـد سـرويسهايي را کـه در هنگام بوت اجرا ميشوـن  ـب

Servicesـا لزم د براي شم ه فکـر ميکنـي ـا سـرويسهايي را ـک ه تنه د ـک ت نمايـي د دـق د. باـي م کنـي   تنظـي
ـد. ـيستم خود را دچار اختلل نمايي ت عملکرد س ن اـس ـورت ممـک ـر اينص ـد، در غي ـر فعال کني ـتند، غي  نيس
 براي مثال، اگــر چاپگــر نداريــد و نميخواهيــد از چاپگرهاي موجود بر روي شبکــه اســتفاده نماييــد،

ـرويس  د س د. ابزار cupsysميتوانـي ـر فعال کنـي ـوم شرح دادهSystem را غي ل در فصـل س ـه طور کاـم  ب
شده است. براي اطلعات بيشتر به آن فصل مراجعه نماييد.

مديريت سرويسها از طريق پوسته فرمان
م، فايلهاي موجود در شاخههاي  ه اشاره کردـي ـهrcX.dهمانطور ـک ت لينکهاي سـمبوليکي ب   در حقيـق

ها را ببينيد،/etc/init.dفايلهاي اصلي در شاخه  تر محتويات اين پوشه   هستند. اگر يکبار ديگر دقيق
ها، حرف  يا Kخواهيد ديد که در ابتداي نام لينک  S ته است. حرف   مخففK و يک شماره قرار گرف

Kill و به معناي توقف سرويس در سطح اجرايي مربوطه و حرف S مخفف Startو به معناي شروع  
 rcX.dبکار سـرويس در آن سـطح اجرايـي اسـت. شماره نيـز ترتيـب اجراي دسـتورات در شاخههاي 

ي خاص ـطح اجراـي ک س ـه ـي ـرويس خاصـي ب ـه کردن اجراي س ي اسـت براي اضاف ن کاـف ـتند. بنابراـي  هس
دستوري مانند زير را اجرا نماييد:

# ln -s /etc/init.d/myservice /etc/rc5.d/S99myservice

ک ـه از اجراي ـي ن براي اينک د تکراري باشـد. همچنـي ـه انتخاب ميکنـي ي ک ـه شماره ترتيـب م نيسـت ک  مـه
 سرويس در يک سطح اجرايي خاص خودداري نماييد، کافي است لينک سمبوليک آنرا پاک کرده و يا
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يک کاراکتر زير خط در جلوي نام آن قرار دهيد:
# mv /etc/rc5.d/S99myservice /etc/rc5.d/_S99myservice

 براي آنکه سرويس خاصي را تنظيم کنيد تا در سطح اجرايي خاصي متوقف شود، کافي است تا يک
ــمبوليک از نوع  ــک س ــرويسKلين ــف س ــد. مثلً براي توق ــر ايجاد کني ــي مورد نظ ــطح اجراي   در س

myservice:هنگام بوت سيستم، دستور زير را وارد نماييد 
# ln -s /etc/init.d/myservice /etc/rc6.d/K99myservice

هاي کاربريمديريت کاربران و حساب
 دهند تـا بـه سيـستم دسترسي پيدا بـه کاربـران اجـازه مـيUser Accountsهاي کاربري يا حساب

 کنند. بنابراين هـر کـاربر به يک حسـاب کاربري نياز دارد. در صورتي که يک شبکه يا شرکت بزرگ
 هـاي قـديـميهاي جديد و حــذف حسـابها، ايجاد حسابکـنيد، مانيتور کردن حسابرا اداره مـي

ت حسـابمي ـد، مديرـي ـر در ميان باش ک کامپيوت ـا ـي ـه تنه ـد. در صـورتي ک ـبر باش ـد زمان  ها بر روي آنتوان
ـاب ت حس ـه براي ايجاد و مديرـي ي ک ـه مباحـث ـه بـ ـاشد. در ادامـ ـاهي لزم بـ ـنها گـ  هايممکـن اسـت تـ

کاربري نياز داريد، خواهيم پرداخت.

passwd فايل

  قرار دارد، حاوي تمامـي اطلعات/etc کـه در مــسير passwdدر گنـو/ لينوکـس فــايـلي بــه نــام 
ه حســاب ه ايـن فايـل رجوع کرده،مربوط ـب  هاي کاربــري اسـت. هنــگام ورود کــاربر، ســيـستم ـب

 گزيده واطلعاتــي ماننــد نام کـــاربري، کلـــمه عبور، مســير دايرکتوري خانگــي و پوســته فرمان پيش
ـامـل کاربر، آدرس و ... را خـوانـده و بررسي مي ـام ک ند ن ين اطلعات ديگري مان يرهمچن ند. در ز  ک

کنيد. را مشاهده ميpasswdمثالي از يک فايل 
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
Debian-exim:x:102:102::/var/spool/exim4:/bin/false
alan:x:1000:1000:Alan Baghumian,,,:/home/alan:/bin/bash
gdm:x:100:103:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
identd:x:101:65534::/var/run/identd:/bin/false
sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/bin/false

ـايل  ـال تنهـا بخشـي از يــک فـ ـثـال بـ ش داده شدهpasswdدر مـ د،اسـت. همانطور کـه مي نماـي  بينـي
 توانيد با ويرايشگراند. اين فايل را مياطلعات مـختلف با استفاده از يک علمت کالن از هم جدا شده

متن مورد علقه خود ويرايش کنيد.
 گاهي نـيـاز داريد تا حسابي را براي پروسه خاصي ايجاد نماييد. ولي اين پروسه هيچگاه

ـيستم  ه س هloginـب ن مواردي براي جلوگيري از اينـک د شـد. در چنـي ـا   نخواـه  شخصـي ب
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 سوء استفاده از اين حـسـاب بـه سيـسـتم وارد شـود، در خط مربوط به حساب بجاي
ـته پيش ـلمات پوس ن کار از ورود کاربر/ bin/falseگزيده کاربر، کـ د. اـي  را وارد نمايـي

به سيستم با استفاده از اين حساب جلوگيري خواهد نمود.

)Shadow( هدف از کلمات عبور سايه
  وجود ندارند. اين به اين دليل استpasswdممکن است توجه کرده باشيد که کلمات عبور در فايل 

ها دست پيدا کند. در حقيقت کلمات به آن ند کلمات عبور را مشاهده کرده و  به سـادگي نتوا  که کسي 
ه نام  د و کلمات عبور ذخيره شده در آن نــگهداري مي/etc در مسـير shadowعبور در فايلي ـب  شوـن

  راshadowشونـد. در زيـر مثالي از محتويات يـک فايـل نيـز بهصـورت رمزنگاري شده نگهداري مي
کنيد.مشاهده مي

root:$1$SvfgSNi6$pe5Yt1cHOoXQYxn.XJvAp/:12635:0:99999:7:::
daemon:*:12635:0:99999:7:::
bin:*:12635:0:99999:7:::
www-data:*:12635:0:99999:7:::
backup:*:12635:0:99999:7:::
list:*:12635:0:99999:7:::
irc:*:12635:0:99999:7:::
gnats:*:12635:0:99999:7:::
nobody:*:12635:0:99999:7:::
Debian-exim:!:12635:0:99999:7:::
alan:$1$X9ts4yTq$LqIscGIqpsd.Jkm/3W7yx0:12635:0:99999:7:::
identd:!:12635:0:99999:7:::
sshd:!:12635:0:99999:7:::
linet:$1$4Kh/aVAW$s/XKmJgvw6.qy4tnXVpLr.:12725:0:99999:7:::
saned:!:12667:0:99999:7:::

فايل گروه
 تواندشود. اين اطلعات مي نگهداري مي/etc در مسير groupاطلعات گروه کاربران در فايلي به نام 

 بر روي يـک کـاربر يا گروهي از کاربران اعمال گردد. به طور عمومي، هر حساب کاربري حداقل به
 يک گروه تعلق دارد کـه مـعمـولً نـام آن بـا نام کاربر مربوطه يکسان است. در زير مثالي از محتويات

نماييد. را مشاهده ميgroupفايل 
ـايل  ـمانند فـ ــل passwdهـ ـم جدا ميgroup در فاي ـيله کالن از ه ـز اطلعات بوس ـد و در پايان ني  شون

 شوند، قـرار دارنـد. امـکان استفاده ازهرخط نيز کاربران عضو آن گروه که توسط کاما از هم جـدا مـي
 کنيـد، امکانهـا نيـز وجود دارد. هنگامـي کـه شخصـي را عضـو گروهـي ميکلمات عــبور براي گروه

 گردد. همانطور کـه در بال اشاره شـد، هـرهاي متعلق بـه آن گروه نيـز فراهـم ميدسـترسي او بـه فايل
حساب کاربري حتماً بايد عضو حداقل يک گروه باشد.

root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
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kmem:x:15:
dialout:x:20:alan
cdrom:x:24:alan
floppy:x:25:alan
tape:x:26:
sudo:x:27:
audio:x:29:alan
dip:x:30:alan
www-data:x:33:

 ، براي هر کاربر يکadduserدر پارسيکس گنو/ لينوکس هنـگام استـفاده از دسـتـور 
يز ايجاد مي نه ن يل يکگروه جداگا ين خصـيصه امـکان بستن کامل دسترسي فا  شود. ا

سازد.کاربر را فراهم مي

 براي اينکه شخصي را به گروه خاصي اضافه نماييد، کافي است نام کاربري او را به پايان خطوط گروه
  اضافه نماييد. توجه داشته باشيد که هر کاربر را بايد با استفاده از کاما از/etc/groupموجود در فايل 

ل  ش فاـي د. براي ويراـي م جدا نمايـي ز مي/etc/groupـه د  نـي ن مانـن ک ويرايشگـر مـت د از ـي  geditتوانـي

استفاده کنيد.
 بهعـنوان يـک مدير سيـستم، ممکن است اضافه کردن هر کاربر فقط به يک گروه و يا تمامي کاربران

د گروه ن منظور باـي ه همـي ـا گردد. ـب ي براي شم ک گروه باعـث ايجاد مشکلت مديريـت  هاي کاريدر ـي
  کــه کاربران دپارتمانengrمختلف ايـــجـاد و کاربران مـــربوطه را در آنهــا عضــو نماييــد. مثلً گروه 

  که کاربران دپارتمان فروش در آن عضو هستندsalesمهندسي در آن عـضـو هستند يا گروهي مانند 
 هايي نيست و سيستم يکو به همين ترتيب. در ساختارهاي اداري کوچک، نيازي به ايجاد چنين گروه

شود، کافي و کارا خواهد بود. ايجاد ميadduserگروه يک کاربر که توسط دستور 

هاي کاربريجهت اضافه کردن حساب adduser استفاده از دستور
ـتور آســان س، اســتفاده از دس و/ لينوـک ـيکس گـن ــجاد کاربران در پارس ــراي اي  adduserترين روش ب

 باشد. اين دسـتور کـليه امـور مربوط به ايجاد کاربر را براي شما انجام خواهد داد. نحوه استفاده ازمي
باشد:اين دستور به شکل زير مي

# adduser [options] user [group]

 هايي به آنتوانيد گزينهتوانيد اين ابــزار را تـنها با يک نام کـاربري بـکار بـگيريد. هـمچنين مـيمــي
 گزيده در فايلي بهگزيده قـرار داده شـوند. ايـن تنظيمات پيشاضـافه کنيد تـا بـهجاي مـقادير پيـش

ـير adduser.confنام  ـر پيش/etc در مس ـغيير مقادي ـراي تـ ـد. بـ ـادگي مي قرار دارنـ ـه س ـدگزيده، ب  تواني
اين فايل را مطابق با نيازهاي خود ويرايش نماييد.

ـرآيـند ايجاد يک کاربر را دقيق يم. دستور اجـازه دهـيد ف ـام کاربري را ازadduserتر بررسي نماي   ن
ــه نام کاربري تخصــيص ــه دنبال شماره کاربري موجود بعدي گشتــه  آنرا ب  شمــا دريـــافـت کرده و ب

 دهد. در صـورتي کـه گـروه را مشـخص نکرده باشيد، از هـمان نام براي ايجاد يک گروه استفادهمي
ـتفاده از نام کاربري وارد شده ايجاد نموده و ـا اس ـانگي کاربر را ب ـرکتوري خـ ــپس دايـ د نمود. س  خواـه

ــواستفايل ي کرده و درخـ ي کاربر کـپ ـرکتوري خانـگ ـه دايـ ـگو بـ ـه و لزم را از دايرکتوري الـ  هاي اولي
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 خواهد کرد تا کلمه عبور کاربر را وارد و تنظيم نماييد. در پايان از شما اطلعاتي مـانـنـد نـام کـامـل،
ي از ـد، ولي برـخ ــن اطلعات نداري ـباري در وارد کردن اي ـما اجـ ـد. شـ ـد ش ت خواه ن و... درخواـس  تلـف

ـتـفاده مــينرم ـات اس ل کنند. نــمـونهافزارهاي کاربردي از ايــن اطلعـ هadduser.confاي از فاـي   ـب
 اي ماننـد مسـير دايرکتوريگزيدهکنيـد، مقاديـر پيشباشـد. همانطور کـه مشاهده ميصـورت زيـر مي

خانگي، پوسته فرمان، دايرکتوري الگو و... در آن تعيين شده است:
# /etc/adduser.conf: `adduser' configuration.

# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on your

# system.

DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing users' home

# directories.

DHOME=/home

# If GROUPHOMES is "yes", then the home directories will be created as

# /home/groupname/user.

GROUPHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have

# an extra directory - the first letter of the user name. For example:

# /home/u/user.

LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user

# files; in other words, files such as a sample .profile that will be

# copied to the new user's home directory when it is created.

SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_[GU]ID to LAST_SYSTEM_[GU]ID inclusive is the range for UIDs

# for dynamically allocated administrative and system accounts/groups.

FIRST_SYSTEM_UID=100

LAST_SYSTEM_UID=999

FIRST_SYSTEM_GID=100

LAST_SYSTEM_GID=999

# FIRST_[GU]ID to LAST_[GU]ID inclusive is the range of UIDs of dynamically

# allocated user accounts/groups.

FIRST_UID=1000

LAST_UID=29999

FIRST_GID=1000

LAST_GID=29999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no".  If "yes" each

# created user will be given their own group to use as a default, and

# their home directories will be g+s.  If "no", each created user will

# be placed in the group whose gid is USERS_GID (see below).

USERGROUPS=yes

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group

# `users' (or the equivalent group) on your system.
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USERS_GID=100

# If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that user with
# `edquota -p QUOTAUSER newuser'
QUOTAUSER=""

# If DIR_MODE is set, directories will be created with the specified
# mode. Otherwise the default mode 0755 will be used.
DIR_MODE=0755

# If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with their own
# group the setgid bit will be set. This was the default for
# versions << 3.13 of adduser. Because it has some bad side effects we
# no longer do this per default. If you want it nevertheless you can
# still set it here.
SETGID_HOME=no

  اطلعـات اوليه لزم را کـه در بـال شـرح داده شـد، بصـورت پرسش و پاسخ ازadduserدستـور 
است:اي از خروجي اين دستور نمايش داده شدهکند. در زير نمونهشما دريافت مي

# adduser jake
Adding user `jake'...
Adding new group `jake' (1002).
Adding new user `jake' (1002) with group `jake'.
Creating home directory `/home/jake'.
Copying files from `/etc/skel'
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jake
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Jake Johnson
        Room Number []: 223
        Work Phone []: 2254747
        Home Phone []: 8974141
        Other []:
Is the information correct? [y/N] y

ـه نيازي نمي ـورتي ک د، ميدر ص ه درخواسـت شده را وارد نمايـي ـا اطلعات اضاـف د ت ـا فشاربينـي د ب  توانـي
 از آنها عبور نماييد.Enterدادن کليد 

ستفاده از دستور  با ا ـجاد کاربر  ـگام اي تاadduserهن هد شد   ، از شما درخواست خوا
 کلمه عبور کاربر را وارد نموده و يکبار نيز آنرا با تايپ مجدد تأييد نماييد. درصورتي

 هاييها و دايرکتوريکه اين دو کلمه عبور وارد شده با هم يکسان نباشند، تمامي فايل
است، حذف خواهند شد.که براي کاربر جديد ايجاد شده

)Skel( دايرکتوري الگو
ـي آسـان ـاربر حت ـردن کـ ـافه کـ ـنکه کار اضـ ـراي ايـ ـير بـ ـو در مس ک دايرکتوري الگ  /etc/skelتر شود، ـي

 افزارهايي که به طورگزيده، نرمهاي پيشاست. ممکن است نــيـاز داشـتـه باشيد که فايلايجاد شـده
ـنگام ورود راه ــيخودکار هـ ـد.اندازي م ـه باشي ي براي تمام کاربران داشت ــظـيمات عموـم ـا تن  شوند و يـ

ي ـد، کاـف ن تنظيمات را براي آن کاربر اعمال نمايي د اـي ـر کاربر جدـي س از ايجاد ه ـربار ـپ ـه هـ  بجاي اينک
ـايـل ـنيد، فـ ــجاد کـ ـو اي ت يکبار آنرا در دايرکتوري الگ ـد. ازاـس ي کرده و آماده نمايي ي را کـپ  هاي عموـم
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 ها و ايجاد نماييد، تمامي اين فايلadduserاين پس هرگاه يک کـاربـر جـديد بـا استفاده از دستور 
 تنظيمات در دايرکتوري خــانـگي آن کــاربر اعمال خواهنـد شـد. در زيـر محتويات يـک دايرکتوري

نماييد:گزيده را در پارسيکس گنو/ لينوکس مشاهده ميالگوي پيش
$ ls -la /etc/skel/
total 134
drwxr-xr-x  18 root root    696 2006-06-15 14:44 .
drwxr-xr-x 133 root root   7568 2006-08-11 10:46 ..
-rw-r--r--   1 root root    220 2006-03-04 04:32 .bash_logout
-rw-r--r--   1 root root    414 2005-01-13 01:59 .bash_profile
-rw-r--r--   1 root root     57 2005-11-16 17:39 .bashrc
drwxr-xr-x   3 root root     80 2006-05-13 16:27 .config
drwxr-xr-x   3 root root     72 2006-06-03 19:17 .firefox
-rw-r--r--   1 root root 100067 2005-11-01 09:17 .fonts.cache-1
drwxr-xr-x   4 root root     96 2006-05-20 15:49 .gconf
drwxr-xr-x   2 root root     80 2006-05-20 15:49 .gconfd
drwxr-xr-x  21 root root    896 2005-11-01 09:17 .gimp-2.2
drwxr-xr-x   4 root root    104 2006-05-20 15:49 .gnome
drwxr-xr-x  11 root root    504 2006-05-20 15:49 .gnome2
drwxr-xr-x   2 root root     48 2006-05-20 15:49 .gnome2_private
drwxr-xr-x   2 root root     48 2006-05-20 15:49 .gnome_private
drwxr-xr-x   2 root root     48 2005-11-01 09:17 .gstreamer
drwxr-xr-x   2 root root     80 2005-11-01 09:17 .gstreamer-0.8
-rw-------   1 root root    161 2005-11-01 09:17 .ICEauthority
drwxr-xr-x   7 root root    224 2006-06-03 19:17 .mozilla
drwxr-xr-x   3 root root     72 2006-05-20 15:49 .openoffice.org2
drwxr-xr-x   2 root root    184 2006-05-13 11:48 Templates
drwxr-xr-x  27 root root    992 2005-11-06 10:21 .themes
-rw-------   1 root root     52 2005-11-01 09:17 .Xauthority
-rwxr-xr-x   1 root root    259 2005-12-29 12:09 .xfardic
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Oct 17 18:24 .
drwxr-xr-x  98 root root 4096 Nov  6 19:53 ..
-rw-r--r--   1 root root  704 May  8 21:13 .bash_profile
-rw-r--r--   1 root root 1290 May  8 21:13 .bashrc

هاي کاربري جهت حذف حسابuserdelاستفاده از دستور 
 هاي دشوار مديريت سيستم، بروزشوند، يکي از بخشهـمانطور کـه کـارمندان يک شرکت عوض مي

ـاب ـعيت حس ن وضـ ـگاه داشـت ـهنـ ـه آن توج ـد ب ـيستم باي ـر س ـه مدي ي از اموري ک ت. يـک  هاي کاربري اـس
ه بــاشد، حــذف حســاب ن منظور،هاي کــاربري اسـت کـه ديگـر اسـتفاده نميداشـت د. براي اـي  شوـن

باشد: وجود دارد. نحوه استفاده از اين دستور به شکل زير ميuserdelدستوري به نام 
# userdel [-r] username

 - تمامــي آثار حســاب کاربر را از جمله دايرکتوري خانگــي و صـندوق پسـتي وي را حذفrگــزينه 
ن گزينه ه از اـي ن دايرکتوريخواهـد کرد. در صـورتي ـک د، اـي ـتفاده نکنـي ـا اس يه ـيستم باـق ـا بر روي س  ه

ـاب ـد حس ـه بتواني ـد. ضمناً براي اينک ـا را حذف نمايي ــتي آنه ـهصورت دس ـد بـ ـعداً باي ـد و بـ ـد مان  خواهن
 هاي متعلق بهکاربري را با موفقيت حذف نماييد، کاربر بايد از سيستم خارج شده بـاشد و تمام پروسه

 وي نيـز خاموش شده بــاشـند. الــبته ممکـن اسـت نياز داشتـه باشيـد تـا ابتدا يـک کپـي پشتيبان از
دايرکتوري خانگي کاربر تهيه و سپس آنرا پاک کنيد.
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مديريت گرافيکي کاربران و گروهها
ــا اســتفاده از ابزار گرافيکــي  Usersب  and  Groups کــه در منوي Systemــر منوي    و زي

Administrationيد تمامي کارهايي را که براي مديريت کاربران به صورت متني   قرار دارد، ميتوان
ـد ت خواه ـه درخواـس ـه عبور کاربر ريش ـا کلم ن ابزار از شم ـد.  براي اجراي اـي ـد، انجام دهي  شرح داده ش

ل  ـد. شـک ـه ۱-۹ش ن ابزار داراي چهار دگم ـد. اـي ش ميده ن ابزار را نماـي  Add User، Properties اـي

Delete و Manage Groupsاست که براي اضافه کردن کاربر، ديدن مشخصات کاربر، پاک کردن  
ـه  ک بر روي دگم ـا کلـي ـد. ب ـتفاده ميشون ت گروه اس ت کاربران،Add Userکاربر و مديرـي   براي مديرـي

ـه  ـه لب ـه داراي س ش داده ميشود ک ت.User privileges و Account، Advancedپنجرهاي نماـي   اـس
به  ند نام کاربر، نام واقعي و کلمهAccountل يه کاربر مان يي براي ورود مشخصات اول   حاوي فيلدها

  حاوي تنظيمات محل قرارگيري دايرکتوري خانگي کاربر،شل پيشAdvancedعبور وي ميباشد. لبه 
  نيز ميتوانيد مجوزهاي کاربرUser Privilegesفرض، گروه کاربري، شماره کاربري ميباشد. در لبه 

سازي خارجي، درايــوهاي    و فلپي، صوت و... را تعيينCDمانند حقوق استفاده از ابزارهاي ذخيره
کنيد.

     ابزار مديريت گرافيکي کاربران و گروهها۱-۹شکل 

ها و پوشههاتنظيم مجوزهاي دسترسي براي فايل
 تر بررسيها را دقيقاست،  نحوه دسترسي اين حسابهاي کاربران ايجاد و تنظيم شدهاکنون که حساب

بهمي يد  که چه کسي با ـن موضوع هستند  ـننده اي ـعيـين ک يم. مجوزهاي دسترسي در حـقيقت ت  نماي
ـايل ـه فـ ـه مجوزهاي و دايرکتوريچ ـول اولي ـا اص ه باشـد. در فصـل اول مقداري ب ـترسي داشـت ي دس  هاـي

 ها در پارسيکس گنو/ لينوکس آشنا شديد. اکنون اين مسئله را از ديد يک مدير سيستمدسترسي فايل
لدقيق ـايل و دايرکتوري بر روي فاـي ـر فـ ــترسي مختلف براي ه ـطح دس ـه س ـم کرد. س ي خواهي ـر بررـس  ت

.otherسيستم وجود دارد: سطح کاربر، سطح گروه و سطح ديگران يا 
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 هاها و دايرکتوريدهد تا به فايلهاي کاربري اجازه ميسـطح دسـترسي کـاربر، بـه صـاحبان حسـاب
 ها ودهـد تا به فايلدسـتـرسي پيـدا کنند. دسـترسي گـروه بـه کـاربران عضـو يـک گـروه اجـازه مي

 هاي آن گروه دستـرسي پـيدا کـنند. دسـترسي ديـگران نيز تعيين کننده نحوه دسترسي سايردايرکتوري
ها است.ها و دايرکتوريکاربران به فايل

chmodتغيير دسترسي با 
ه فايل ـتـرسي ـب ـا درجـه دس د ت ـيـاز دارـي ـات نـ ـاهـي اوقـ ـا و پوشهگـ ن کار راه د. اـي ر دهـي ـا را تغيـي  ه

 انجام دهيد. نحوه استفاده از اين دستور به شکل زير است:chmodتوانيد با استفاده از دستور مي
# chmod [OPTION] MODE[,MODE] FILE...

 بـراي اينکه دقيقاً بدانيد که چگونه از اين دستور استفاده کنيد، نياز داريد تا آناتومي اطلعات دسترسي
 هـا را مشاهدههـا و فايلهـا را درک کنيـد. هنگامـي کـه ليسـتي از دايرکتوريهـا و دايرکتوريبـه فايل

 است. به مثال زير کهبينيد کـه خطوط اين ليست با تعدادي کارکتر و خط تيره آغاز شدهکنيد، مـيمي
دهد توجه کنيد:يک ليست نمونه را نمايش مي

$ ls -l /home/alan

total 27457

-rw-------   1 alan alan   37376 Jul 17 16:58 class2.sxw

drwxrwsr-x   3 alan alan     424 Aug 27 23:52 Desktop

drwxr-xr-x  17 alan alan    3104 Nov  5 09:23 Documents

-rw-r--r--   1 alan alan  174565 Apr 23  2004 FreeFarsi.tar.bz2

-rw-------   1 alan alan   55467 Apr  9  2004 8521B102.tar.bz2

-rw-r--r--   1 alan alan   21064 Jun 14 18:53 Gnu-Linux.tar.gz

-rwxr-xr-x   1 alan alan   61777 Jun 14 18:56 Gnu.html

drwxr-xr-x   3 alan alan     400 Oct 29 15:15 LUG-Docs

drwxr-xr-x   3 alan alan     472 Oct 23 18:45 LUG-HowTo

با ستـون نـخست در مثـال بال، سـطوح دسترسي را نمايش مي  شوند، شروع ميdدهد. خطوطي که 
  نخستين، نمايانگر دسترسي کاربران،dدر حقـيقت دايـرکتوري هستند. سـه کاراکتر بعد از خط تيره يا 

ـر دسترسي ديگران اـست. ـز نمايانگ ـي ني ـر پايان ـه کاراکت ـر دسـترسي گروه و س ـاراکتر بعدي نمايانگ ـه کـ  س
rحروف   ،w و x .ـتند ـترسي هس ـطح دس ـر س ـز نشانگ ن، w ني ـترسي براي نوشـت ي دس ـه معـن ـه معنايr ب   ب

ـوانـدن و  ـترسي براي خـ ـترسي براي اجرا ميxدس ـه معناي دس ـه ب ک از س ـر ـي ـه ه ـورتي ک ـد. در ص  باش
 سطح دسترسي فاقد حـقـوق بـراي يکي از موارد خواندن، نوشتن و اجرا باشند، اين فقدان به صورت

ـد. جدول  د ش ش داده خواـه ط تيره نماـي ـا و حالت۲-۹ـخ ـا، عملگره ـترسي را نماده  هاي مجوزهاي دس
دهد.نمايش مي

 شوند. با توجه به جدول بال،هاي ديـگري نـيز وجود دارد که بهطور عمومي استفاده نميالبـته حـالت
تا حالت ير دهيد. براي اينکهبا اسـتفاده از عملگرهاي +، - و = خواهيد توانست   هاي دسترسي را تغي

د. ابتدا مجوزهاي فعلي ر توجـه کنـي ه مثال زـي ــن عملگـر برايتان دقيقاً روشـن شود، ـب ـا اي ـار بـ  نحوه کـ
کنيم: را بررسي ميtestدايرکتوري 

$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 alan alan 48 Nov  8 19:15 test
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د.براي مثال مي ه آن کاملً ببندـي ـترسي ديگران را ـب ه کرده و دس ه گروه اضاـف ن را ـب د مجوز نوشـت  توانـي
کافي است براي اين کار از دستور زير استفاده نماييد:

$ chmod g+w,o-rx test
$ ls -l
total 0
drwxrwx---  2 alan alan 48 Nov  8 19:15 test

 هـمانطور که در مثال بال مشاهده کرديد، اين کار بسيار آسان است. فقط بايد دقت داشته باشيد که پس
 از علمت کاما فضاي خالي قـرار نـدهيد. در صورتي که مايل هستيد تغييراتي را در يک دايرکتوري و

ه هـا و دايرکتوريتمامـي فايل ي اسـت کـه گزيـن د، کاـف ه دسـتورRهاي موجود در آن اعمال کنـي  - را ـب
chmod:اضافه کنيد 

$ chmod -R g+w,o-rx test

chown تغيير مالکيت  با

ـيـاز داريـد تـا مـالکيت فايل ير دهيد. در صورتي که فايلي راها و دايرکتوريگاهي اوقات ن  ها را تغي
يز تغيير دهيد.  که متعلق به کاربري اسـت بـه کاربر ديگري منتقل نماييد، نياز داريد تا مالک فايل را ن
 مالک فايـل کـاربـري اسـت کـه حـقوق دسترسي کامل به فايل را در اختيار داشته و قادر خواهد بود

تا اين مجوزها را بنا به ميل خود تغيير دهد. به مثال زير توجه کنيد:
$ ls -l
total 0
drwxrwx---  2 alan alan 48 Nov  8 19:15 test

هاي مجوزهاي دسترسي فايل نمادها، عملگرها و حالت    ۲-۹جدول 
شرحنماد/عملگر/حالت

uکاربر

gگروه

oديگران که جزء کاربر يا گروه نيستند

aهمه

اضافه کردن مجوز+

حذف کردن مجوز-

اعطا کردن مجوز=

rخواندن

wنوشتن
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xهااجرا يا دسترسي به دايرکتوري

s تغيير شماره کاربر يا گـروه هنگام اجرا ياsetuid

setuid تواند مـجوزهاي خوداي اين مجوز را داشـته باشد، مـيچـيسـت؟ اگر برنامه 
ــپس ــر از مجوزهاي خود انجام داده و س ــغيـير داده، عملي فرات ــرا تـ ــگام اجـ  را هنـ

مجوزهاي خود را به سطح قبلي باز گرداند.

 بـاشد. در سـتون سـوم مــيalan در مالکيـت کاربري بـه نام کاربري testدر ايــن مثال، دايرکتوري 
 - استفادهl به همراه گزينه lsها کافي است از دستور ها و دايرکتوريبـنابراين براي مشاهده مالک فايل

  استفاده نماييد. نحوه استفاده ازchownکنيد. براي ايـنـکه مالکيت فايلي را تغير دهيد، بايد از دستور 
باشد:اين دستور به شکل زير مي

# chown [OPTIONS] OWNER FILE...

 ها، در صـورتي کـه مايـل بـاشيد تـا تـغييرات مالکيت را بر روي تمامي فايلchmodهمانند دستـور 
 کنيد.- را به دسـتور اضافه ميRهاي زير مجموعه يک دايرکتوري اعمال نماييد، گـزيـنه و دايرکتوري

اين دستور تنها توسط کاربر ريشه قابل اجرا ميباشد. براي مثال:
# ls -l

total 76

-rw-r--r--  1 alan alan  4577 Sep 25  2003 20030924.html

-rw-r--r--  1 alan alan 30688 Sep 26  2003 20030926.html

-rw-r--r--  1 alan alan  8286 Sep 27  2003 20030927.html

-rw-r--r--  1 alan alan  3149 Sep 28  2003 20030928.html

-rw-r--r--  1 alan alan 10667 Sep 29  2003 20030929.html

-rw-r--r--  1 alan alan  4354 Sep 30  2003 20030930.html

drwxr-xr-x  2 alan alan    48 Nov  8 20:31 docs

# chown -R linet *

# ls -l

total 76

-rw-r--r--  1 linet alan  4577 Sep 25  2003 20030924.html

-rw-r--r--  1 linet alan 30688 Sep 26  2003 20030926.html

-rw-r--r--  1 linet alan  8286 Sep 27  2003 20030927.html

-rw-r--r--  1 linet alan  3149 Sep 28  2003 20030928.html

-rw-r--r--  1 linet alan 10667 Sep 29  2003 20030929.html

-rw-r--r--  1 linet alan  4354 Sep 30  2003 20030930.html

drwxr-xr-x  2 linet alan    48 Nov  8 20:31 docs

است. تغيير کردهlinet به کاربري به نام alanها از کاربر بينيد، مالکيت فايلهمانطور که مي

chgrp تغيير عضويت گروه  با

ـالکـيت فايل ـانـند مـ ت گروه فايلهمـ ـا عضوـي ـد ت ي نياز پيدا کني ت گاـه ن اـس ـا، ممـک ـره ـز تغيي ـا را ني  ه
ـر اعـضاي گـروهي که توانايي دسترسي به فايل ير خواهددهيد. تـغيير گـروه فـايل ب  ها را دارند تأث

 گذاشت. بـنابراين بايد در تـغيير اين گزينه دقت نماييد. در صورتي که تنها يک کاربر عضو يک گروه
گر تعداد زيادي کاربر عضو يک گروه داشته هد گرفت ولي ا ير قرار خوا ـحت تأث ـر ت يک کارب  باشد، 
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ير گروه فايل ها دچار اختلل گردد. براي تغي به آن  هاها و دايرکتوريباشيد، ممکن اسـت امـور مربوط 
باشد:شود. نحوه استفاده از اين دستور به شکل زير مي استفاده ميchgrpاز دستور 

# chgrp [OPTIONS] OWNER FILE...

  بــهalan مطرح شــد، مالکيــت تعدادي فايــل را از کاربري بــه نام chownدر مثالي کــه براي دســتور 
ه نام    برداشتـهalanهـا را از کاربر  منــتقل کرديـم. براي اينکـه کاملً امکان کنترل فايلlinetکاربري ـب

دهيم: همانند مثال زير تغيير ميchgrpباشيد، عضويت يا مالکيت گروه را نيز با استفاده از دستور 
# chgrp -R linet *

# ls -l

total 76

-rw-r--r--  1 linet linet  4577 Sep 25  2003 20030924.html

-rw-r--r--  1 linet linet 30688 Sep 26  2003 20030926.html

-rw-r--r--  1 linet linet  8286 Sep 27  2003 20030927.html

-rw-r--r--  1 linet linet  3149 Sep 28  2003 20030928.html

-rw-r--r--  1 linet linet 10667 Sep 29  2003 20030929.html

-rw-r--r--  1 linet linet  4354 Sep 30  2003 20030930.html

-rw-r--r--  1 linet linet 12324 Sep 21  2003 20031001.html

-rw-r--r--  1 linet linet 11581 Sep 22  2003 20031002.html

drwxr-xr-x  2 linet linet    48 Nov  8 20:31 docs

ه يکباره تغييـر ک دسـتور و ـب ا ـي  براي ايــنـکه بــتوانيد مــالکيت کاربر و گروه را تنهـا ـب
ـتور  ـتفاده از دس ـافي اسـت در هنگام اس د، کـ کchownدهـي س از نام کاربر مالک، ـي   ـپ

کالن يا نقطه و سپس نام گروه مالکيت را قرار دهيد. براي مثال:
# chown -R alan:alan *

تاريخ و زمان
ـد. ت کني ـد مديرـي ط فرمان ميتواني ـق ابزارهاي گرافيکـي و ـخ ـادگي از طري ـه س خ و زمان سـيستم را ب  تارـي

  با دسترسي کاربر ريشه استفادهdateبراي مديريت تاريخ و زمان از طريق پوسته فرمان بايد از دستور 
نماييد. براي نمايش زمان و تاريخ جاري از اين دستور به صورت تنها استفاده کنيد:

# date

Fri Aug 11 20:42:00 IRDT 2006

براي تنظيم تاريخ به صورت زير عمل کنيد:
# date --set 2008-06-20

Fri Jun 20 00:00:00 IRDT 2008

براي تنظيم ساعت به صورت زير عمل کنيد:
# date --set 21:27

Fri Jun 20 21:27:00 IRDT 2008

ـتفاده از ابزار  ـا اس ـه در منوي Time and Dateب   قرار داردAdministration و زيرمنوي System ک
ـا ن ابزار از شم ـد. در هنگام اجراي اـي ـم کني ـيستم را تنظي خ و زمان س ـادگي تمام، تارـي ـه س ـد ب ـز ميتواني  ني

 اين ابزار را نمايش ميدهد. ۲-۹کلمه عبور ريشه درخواست خواهد شد. شکل 
ـز ـد ني ـم مانن ـبيه شده و بخشـي تقوي ـه تع ـه و ثاني ـاعت، دقيق ـم س ـه فيلد براي تنظي ـد، س ـه ميبيني  همانطور ک
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ک بر روي دگمه   با کلـي ن  ـخ وجود دارد. علوه بر اـي ـم تاري ـد موقعـيتTime Zoneبراي تنظي   ميتواني
  انجام دهيد. پسtzconfigزماني سيستم را تنظيم کنيد. در حالت متني بايد اين کار را با کمک دستور 

 کليک کنيد.OKاز اتمام انجام تغييرات، براي اعمال، بر روي 

ابزار مديريت گرافيکي زمان و تاريخ     ۲-۹شکل 



فصل دهم
نصب و پيکربندی 

بستههای نرمافزاری اضافه
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 در ايين فصيل بيه نصيب و پيکربندی تعدادی از بسيتههای نرمافزاری خواهييم پرداخيت کيه مفييد بوده و
يز بررسی  گاهی اوقات برای انجام برخی امور لزم هستند. ضمناً چگونگی نصب دو ميزکار ديگر را ن

 Realplayerهای چنيد رسيانهای و Codecمیکنييم. البتيه برخيی از بسيتههای ذکير شده در ذييل ماننيد 

بستههايی غير آزاد هستند و از ديدگاه نرمافزار آزاد توصيه نمیکنيم از آنها استفاده کنيد. 

آماده سازی مخازن
 Debian باييد مخازن پروژه Realplayer و پخيييش کننده w32codecsبرای نصيب بسيتههای 

Multimedia را بيه APT اضافيه کنييد. برای ايين منيييظور میتوانيييد از Synapticبخيييش  
Repositories:و ييا دستور زير با دسترسی کاربر ريشه استفاده کنيد 

# echo “deb http://www.debian-multimedia.org testing main” >> /etc/apt/sources.list

# apt-get update

Codecهای اضافی چند رسانهای
 مجوز انحصاری برخی از فرمتهای چند رسانهای مانند فرمتهای مايکروسافت امکان درج آنها را بر
 روی مخازن استاندارد دبيان فراهم نمیسازد. به همين دليل آنها بر روی مخازن ديگری قرار گرفتهاند.

  وwmaبييييرای اينکيه بتوانييد برخيی از فرمتهای خييياص چنيد رسييانهای ميييانند فيييرمييتهای 
wmv مايکروسافت، فرمتهای Real Audio و Real Video فرمت ،DivX،و غيره را پييخش کينيد  

سته  يد ب به همراه پارسيکس گنو/لينوکسw32codecsبا ستاندارد  به طور ا سته  ين ب يد. ا   را نصب کن
 ارائه نمیشود. پس از طی مرحله آماده سازی مخازن، میتوانيد با استفاده از دستور زير اين بسته را بر

روی سيستم خود نصب نماييد:
# apt-get install w32codecs

پس از اين، برنامههای پخش کننده چند رسانهای قادر خواهند بود تا اين فرمتها را پخش کنند.

Real Player نصب

 Real Video و Real Audioبرخی از وب سايتها فرمتهای ويدئويی خود را با استفاده از فرمت 

  را هم نصب نکنيد، با نصب اين پخش کننده قادر به پخشw32codecتهيه میکنند. در صورتی که 
 اين فرمتها خواهيد بود. پس از طی مرحله آماده سازی مخازن، میتوانيد با استفاده از دستور زير اين

بسته را بر روی سيستم خود نصب نماييد:
# apt-get install realplayer

WINE نصب

  مايکروسافت ويندوز است کهAPI شبيه سازی برای WINE را شنيده باشيد. WINEممکن است نام 
  میتوانيد بسيياری از نرمافزارهای تحيت ويندوز ماننيدWINEاخيراً پيشرفيت بسييار زيادی کرده اسيت. 
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Adobe Photoshop محصيولت ،Macromedia مجموعيه ،MS-Officeو... را درون گنيو/لينوکيس  
 و حتی سريعتر از خود ويندوز اجرا کند! در صورتی که برنامه کاربردی داريد که نمونهای برای آن در

با  يد آنرا  يد (که تقريباً بعيد است) ، سعی کن با دستورWINEگنو/لينوکس پيدا نمیکن يد.    آزمايش کن
زير میتوانيد آن را بر روی سيستم خود نصب کنيد:

# apt-get install libwine wine

  هم بسيار ساده است. کافی است ديسک نصب برنامه کاربردی مورد نظر راWINEروش استفاده از 
 درون ديسک گردان سيستم گذاشته و با استفاده از دستوری مانند نمونه زير برنامه نصب آنرا اجرا کنيد

 . کيهwineتيا بر روی سييستمتان نصيب شود. سيپس خواهييد توانسيت ميانيبری از آن در داخيل پوشيه 
درون پوشه خانگیتان قرار دارد، ايجاد نماييد:

$ wine /media/cdrom0/Adobe-Photoshop/Setup.exe

نصب ميزکارهای ديگر
 همانطور که قبلً هم اشاره کرديم، ميزکارهای بسياری برای سيستمعاملهای مبتنی بر يونيکس طراحی

  اسيتفاده میکنيد. ايين بدان معنياGNOMEشده اسيت و پارسييکس گنيو/لينوکيس بيه طور پيشگزيده از 
نيست که شما نتوانيد ميزکارهای ديگر را که مورد علقه شما هستند بر روی سيستمتان نصب کنيد.

KDE ميزکار

 يکييی از پرکاربرترييين و کاملترييين ميزکارهای موجود برای سييستمعاملهای دنيای يونيکييس، ميزکار
KDE 3 تيا 250 اسيت. نصيب آن بر روی سييستم بسييار سياده اسيت، تنهيا شميا باييد چيزی حدود 00 

مگابايت را از روی اينترنت دريافت نماييد. برای نصب آن از دستور زير استفاده نماييد:
# apt-get install kde

xFCE ميزکار

  ييک ميزکار کوچيک، سيبک و سيريع اسيت. در صيورتی کيه ماييل هسيتيد پارسييکس را برxFCEميزکار 
يد. برای ستفاده نماي يم از اين ميزکار ا يد، توصيه میکن  روی سيستمهای قديمی و کم سرعت نصب کن

نصب آن کافی است از دستور زير استفاده کنيد:
# apt-get install xfce
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با آنها برخورد نمايد و روش  در اين فصل کوتاه به تعدادی از اشکالت رايجی که کاربر ممکن است 
حل آنها را بررسی خواهيم کرد.

ترميم سيستم بوت
 يکصی از اشکالت بسصيار رايصج، غيصر فعال شدن مديصر بوت گراب اسصت کصه معمولً پصس از نصصب مجدد
تد. برای يز روی آن نصب است، اتفاق میاف نو/لينوکس ن که پارسيکس گ سيستمهايی   ويندوز بر روی 
 ترميصم مديصر بوت کافصی اسصت تصا بصا اسصتفاده از ديسصک زنده سصيستم خود را بوت کرده، يصک ترمينال باز

کنيد و دستورات زير را وارد نماييد:
$ /bin/su

# chroot /media/sda2

# /usr/sbin/grub-install /dev/sda

# exit

  بوده و سيستم کلً بر رویsda2در مثال بال فرض بر اين بوده است که نام پارتيشن ريشه پارسيکس 
 ) نصب شده است. در صورتی که شرايط شما متفاوت است، کافی استsdaديسک سخت نخست (

تا مقادير فوق را جايگزين کنيد.

ترميم فايل سيستمها
  بصه عنوان فايصل سصيستم ريشصه خود اسصتفاده میکنيصد، ممکصنReiserFSدر صصورتی کصه از فايصل سصيستم 

 اسصت در اثصر بوت ناصصحيح يصا قطصع برق در هنگام کار، فايصل سصيستم دچار اشکال شده و ديگصر نتوانيصد
 سصيستم را بوت کنيصد. در صصورتی کصه بصا چنيصن مشکلی بر خورد کرديصد، کافصی اسصت تصا بصا ديسصک زنده

بوت کرده، يک ترمينال باز کنيد و دستورات زير را وارد نماييد:
$ su

# umount /media/sda2

# fsck.reiserfs /dev/sda2

# exit

  بوده است. در صورتی کهsda2در مثال بال فرض بر اين بوده است که نام پارتيشن ريشه پارسيکس 
 نام پارتيشن ريشه خود را وارد کنيد.sda2شرايط شما متفاوت است، کافی است تا بجای 

X تنظيم مجدد محيط

 برخصی اوقات در شرايصط خاصصی ماننصد تعويصض کارت گرافيصک بصا تراشصه متفاوت و يصا ابزارهای ورودی
 ) ممکصن اسصتPS/2ماننصد ماوس در صصورتی کصه نوع آن متفاوت باشصد (مثلً تغييصر از ماوس سصريال بصه 

  را تنظيم کنيد. اين کار را بهX شود. در چنين مواردی بايد مجددًا محيط Xباعث اشکال در اجرا محيط 
 دو روش میتوانيد انجام دهيد که در زير به بررسی آن خواهيم پرداخت. البته فايل تنظيمات پارسيکس
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 حاوی تنظيمات لزم برای تمامی انواع ماوسها است، ولصصی ممصکن اسصت بصا تغصيير کصارت گرافيکی
 داشته باشيد.Xهمچنان نياز به تنظيم مجدد 

apt-reconfigure تنظيم با استفاده از

  است. برای اين منظور با استفادهapt-reconfigure، استفاده از دستور Xراه آسان تنظيم مجدد محيط 
از حساب کاربری ريشه وارد سيستم شده و دستورات زير را وارد نماييد:

# mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak

# dpkg-reconfigure xserver-xorg

# /etc/init.d/gdm restart

  اجرا شده و از شمصا سصؤالتی در بارهX، برنامصه پيکربندی dpkg-reconfigureپصس از تايصپ دسصتور 
 نوع تراشصصه کارت گرافيکصصی، وضوح مورد نظصصر، نوع ماوس، نوع صصصفحه کليصصد و... خواهصصد پرسصصيد.

  مجدداً اجرا میشود. هنگامXپاسصخهای مناسصب را وارد کرده و پصس از اجرای دسصتور آخصر، محيصط 
 پيکربندی از شما در مورد تنظيمات وضوح صفحه نمايش پرسيده خواهد شد که توصيه میکنيم برای

 را انتخاب کنيد.Mediumراحتی بيشتر، گزينه 

xorg.conf تنظيم با استفاده از  فايل

 قرار دارد. ايصصن فايصصل بسصصته بصصه/ etc/X11/xorg.conf در فايصصل پيکربندی Xتنظيمات اصصصلی محيصصط 
 تنظيمات ممکن است بزرگ باشد، تنظيماتی که بيشتر نياز به بهروز رسانی دارد، در بخشهای خاصی

 Inputاز اين فايل قرار دارد که در مورد آن صحبت خواهيم کرد. تنظيمات ماوس در بخشی با عنوان 

Device و Mouse:قرار دارد. در زير نمونهای تنظيمات ماوس نمايش داده شده است 
Section "InputDevice"

Driver         "mouse"
Option         "Device"              "/dev/input/mice"
Option       "SendCoreEvents" "true”
Option        "Protocol"            "IMPS/2"
Option         "ZAxisMapping"        "4 5"
Option         "Buttons"             "5"

EndSection

  مقصصصدار آن بصصر رویUSB قصصصرار دارد. بصصرای مصصاوسهای Deviceگزينصه تنظيمصی اصصلی در بخصصش 
dev/input/mouse/ تنظيصم شده اسصت. ايصن مصصقدار بصصرای ماوسصهای نوع PS/2و ماوسصهای نوع  

به ترتيب  به درگاه/dev/ttyS0 و /dev/psauxسريال  گر ماوس شما    است. توجه داشته باشيد که ا
به درگاه سريال شماره دو متصلttyS0سريال شماره يک متصل شده باشد، مقدار  که    و در صورتی 

 خواهد بود.ttyS1شده باشد، مقدار آن 
  قرار گرفته است. در اين بخش که نمونهایDeviceتنظيمات کارتهای گرافيکی در بخشی با عنوان 

  وجود دارد کصه نوع تراشصه کارتDriverاز آن نيصز در زيصر نمايصش داده شده اسصت، گزينهای بصا عنوان 
گرافيکی در اين مقدار تنظيم میشود.
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Section "Device"
Driver      "i810"
VendorName  "All"
BoardName   "All"

EndSection

Intelنمونصه بال راهانداز کارتهای گرافيکصی    را نمايصش میدهصد. ايصن مقدار برای کارتهای بصا810 
  تنظيصم شود. در صصورتیradeon بر روی ATI و برای کارتهای nv بايصد بر روی nVidiaتراشههای 

 vesaکصه کارت گرافيکصی شمصا فاقصد راهانداز مخصصوص بصه خود اسصت، میتوانيصد از راهانداز عمومصی 

. sis يا viaاستفاده کنيد. معمولً نام درايور شبيه به نام تراشههاست. مثلً 
  در ايصن فايصل تنظيصم میشود. در ايصن بخصشScreenوضوح صصفحه نمايصش نيصز در بخشصی بصا عنوان 

وضوح پيش گزيده و انواع حالتهای عمق رنگ و وضوح تعيين شده است:
Section "Screen"

Identifier "Screen0"
Device     "Card0"
Monitor    "Monitor0"
DefaultColorDepth 24
SubSection "Display"

Depth     1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
SubSection "Display"

Depth     4
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
SubSection "Display"

Depth     8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
SubSection "Display"

Depth     15
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
SubSection "Display"

Depth     16
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
SubSection "Display"

Depth     24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"

EndSubSection
EndSection

  تعيين کننده وضوح و عمق رنگ پيش گزيده است. برای مثال در نمونهDefaultColorDepthمقدار 
  پيکسل را پشتيبانی میکند. در صورتی که مانيتور۶۴۰ تا ۱۰۲۴ درجههای وضوح ۲۴بال، عمق رنگ 

  مربوط به عمقModesو کارت گرافيکی درجصصات وضصصوح بصالتر را پشتصيبانی کنصند، در بصخصش 
رنگ پيشگزيده میتوانيد، وضوحهای بالتر را بنويسيد.

  راGDM برای اعمال تغييرات، بايد سرويس xorg.confپس از هر نوع تغيير در فايل 
با استفاده از دستور زير مجدداً راهاندازی نماييد:

# /etc/init.d/gdm restart


