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سخنی با خوانندگان
 مطالب این ویژهنامه برای کاربران ویندوز که تازه تصمیم دارند

 به لینوکس مهاجرت کنند، یا حداقل تصمیم به تست این
 سیستم عامل دارند تهیه شده است، پایه کار را بر توزیع

 پارسیکس گذاردیم، به خاطر برتری هایی که بر دیگر توزیع
 ها دارد، از جمله نرمافزارهایی که بطور پیش فرض دارد، که

 یک کاربر معمولی کمتر نیاز به نصب نرمافزارهای اضافی دارد
 )و برای نصب نرمافزارهای اضافه به مخازن غنی دبیان

 دسترسی دارید(، بهینه سازی هایی که در آن برای استفاده
 هرچه راحت تر یک کاربر معمولی انجام شده است، و مسائل

فنی دیگری که از حوصلهی این بحث خارج است.
  آن۱این توزیع همچنان در حال توسعه است، و بزودی نسخه 

منتشر خواهد شد.
 مسلما این مطالب برای کاربرانی که قصد استفاده از توزیع

 های دیگری مثل اوبونتو را دارند نیز تا حد زیادی قابل
استفاده است.

 در این مستند، تنها به معادلسازی نیازهای یک کاربر
 معمولی ویندوز در ابتدای آشنایی با لینوکس برپایهی ابزارها،

 ( و پارسیکسGnomeو نرمافزارهای پیشفرض نوم)
میپردازیم. 

 شما بعد از آشنایی با این معادلها و کسب توانایی رفع
 نیازهای خود در لینوکس، میتوانید به راحتی با مطالعهی

 مستندات و راهنمایی های موجود و حل مشکلت با پرسیدن
 سوالت در انجمنها با امکانات گسترده لینوکس و

 را بچشید.آزادینرمافزارهای آزاد آشنا شده، و طعم 

هیئت تحریریه

ویژهنامه

نشریه آزادی
مهاجرت به لینوکس



مفهوم نرمافزار آزاد
Free ما این تعریف را از نرم افزار آزاد) Softwareارائه می دهیم تا به وضوح نشان دهیم که چه مواردی باید در مورد یک نرم افزار خاص ) 

صدق کند تا آن نرم افزار، آزاد تلقی شود.

 آزادی است نه قیمت. وقتی می گوییم »نرم افزار آزاد« موضوع اصلی و مورد نظر،

موضوع اصلی آزادی کاربران در اجرا، کپی، توزیع، آموختن، تغییر دادن و توسعه نرم افزار است.

( برای کاربران یک نرم افزار اشاره می کند:Freedomبه بیان دقیقتر ،نرم افزار آزاد به چهار نوع آزادی)

(۰- آزادی برای اجرای برنامه به هر منظوری )آزادی 

(. دسترسی به کد منبع پیش شرط این بند است.۱- آزادی برای آموختن نحوه عملکرد نرم افزار و سازگار کردن آن با نیازهای شخصی. )آزادی 

(۲- آزادی برای توزیع مجدد کپی برنامه تا بتوانید به همسایه خود کمک کنید! )آزادی 

 - آزادی برای اصلح کردن و توسعه نرم افزار و منتشر کردن این اصلحات برای همگان، که نتیجه آن منفعتهای عمومی جامعه خواهد بود. )آزادی
(. دسترسی به کد منبع پیش شرط این بند است.۳

 بنابراین، شما باید آزاد باشید تا کپیها را با تغییر یا بدون تغییر، رایگان یا با دریافت. برنامه ای آزاد است اگر کاربران آن همه این آزادیها را داشته باشند
 به این معنی است که شما مجبور نیستید( در میان مطالب دیگر)آزاد بودن برای انجام این کارها . وجهی برای توزیع، برای هرکس و هرجا مجددا توزیع کنید

.از کسی اجازه بگیرید یا برای مجوز پولی پرداخت کنید

 آزادی برای استفاده از یک برنامه به معنای آزادی برای هر شخص یا سازمان برای استفاده در هر نوع سیستم رایانهای، هر نوع کار، و بدون نیاز به
ارتباط بعدی با توسعه دهنده یا هر نهاد خاص دیگر است.

Source آزادی برای توزیع مجدد کپیها، باید شامل شکل دودویی یا اجرایی برنامه، همانند کد منبع ) Codeباشد، چه برای نسخه تغییر یافته و ) 
 چه برای نسخه بدون تغییر. )توزیع برنامهها در شکل اجرایی برای سیستم عاملهای آزادی که به راحتی نصب می شوند، الزامی است(. اگر هیچ راهی برای
 تولید فرم اجرایی یا دودویی یک برنامه مشخص وجود نداشته باشد، مشکلی نیست.)چون برخی زبانها، این ویژگی را پشتیبانی نمیکنند(اما شما باید این

آزادی را داشته باشید که اگر راهی برای تولید برنامه در این فرمها یافتید، آن را مجددا در حالت اجرایی و دودویی توزیع کنید.

 برای وجود آزادی به منظور ایجاد تغییر و انتشار نسخه های توسعه یافته، شما باید به کد منبع دسترسی داشته باشید. بنابراین، دسترسی به کد، شرطی
اساسی برای نرم افزار آزاد است.

 به منظور واقعی بودن این آزادیها، آنها باید تا زمانی که شما کار خطایی انجام نداده اید، غیر قابل فسخ بمانند. اگر توسعه دهنده نرم افزار این قدرت را
داشته باشد، که بدون انجام دادن کاری که موجب ابطال شود، مجوز نرمافزار را باطل کند، نرم افزار آزاد نیست.

 اما. بنابراین، شما ممکن است برای دریافت نسخه های نرم افزار آزاد، پول پرداخت کرده باشید و یا ممکن است آنها را بی هیچ هزینهای گرفته باشید
 بدون در نظر گرفتن این که شما چگونه نرم افزار را دریافت کردهاید، شما همیشه این آزادی را دارید، که نرم افزار را تکثیر کنید و یا تغییر بدهید، یا حتی آن

gnu.منبع: . را بفروشید org  مترجم: ایمان حسینزاده         

۲ (Disclaimerگواهی رفع ادعا )
GNU    این مستندات کامل آزاد منتشر میشوند. شما میتوانید آنها را مجددا تحت اجازه نامه Free Document license 

توسعه دهید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. 

 این مستندات با امید به اینکه برای شما کاربر گرامی قابل استفاده و مفید باشد تهیه شده و توسعه می یابد ولی توجه داشته باشید
 که این مستندات بدون هرگونه ضمانت منتشر شده است و نویسندگان هیچ مسؤولیتی دربارهی آنچه در سیستم شما رخ داده است

GNU به عهده ندارند. لطفا جهت اطلع از جزییات بیشتر، اجازه نامه  FDL .را مطالعه بفرمایید 

http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


راهنمای نصب پارسیکس گنو/لینوکس
فراهم کردن پیشنیازها:

 برای نصب پارسیکس گنو/لینوکس شما نیاز به دو پارتیشن یکی برای سیستم و دیگری به عنوان حافظهی مجازی دارید. پارتیشن اصلی باید
 ( نیاز دارید. برای حافظهی مجازی ازram گیگابایت باشد؛ وبرای حافظهی مجازی به فضایی معادل دوبرابر حجم حافظهی سیستم)۳حداقل 
  ایجادswap استفاده کنید. در صورتی که قبل سیستم گنو/لینوکس دیگری بر روی سیستم نصب بوده و برای آن پارتیشن Swapفرمت 

 دیگری نیست. پارسیکس گنو/لینوکس به طور خودکار آنرا شناسایی کرده و استفاده خواهد کرد.swapکردهاید، نیازی به ایجاد پارتیشن 
 بهتر است یکی از پارتیشنهای هارد دیسک خود را خالی از اطلعات کنید، سپس سیستم خود را با دیسک زنده پارسیکس بوت کنید و با

System  که در منوی GPartedاستفاده از ابزار  Toolsموجود است پارتیشن خالی شده را به دو پارتیشن یک پارتیشنی با حجم دو  
 گیگابایت تقسیم کنید.۲ و دیگری یک پارتیشن با حجم حداقل ramبرابر 

  فرمت کنید، آنچه باقی مانده است را با هر فرمتیswap به صورت GPartedدر مرحلهی بعد پارتیشن کوچکتر را با استفاده از 
 میتوانید نگاه دارید چرا که پارسیکس گنو/لینوکس در زمان نصب فرمت پارتیشن اصلی را از شما خواهد پرسید. بنابراین شما یک پارتیشن را

  گیگابایت تقسیم نمودید. در صورت تغییر اندازه و یا۳مگابایت )برای حافظه مجازی( و دیگری ۵۰۰به دو پارتیشن برای نمونه یکی به حجم 
 ایجاد پارتیشنهای جدید، حتما پیش از ادامه نصب سیستم خود را بوت نمایید تا تغییرات اعمال شوند. خوب همه چیز برای نصب پارسیکس

گنو/لینوکس آماده است. اکنون میتوانید برنامهی نصب را اجرا کنید.
  و چهPrimaryتوجه داشته باشید که پارسیکس گنو/لینوکس را میتوانید در کنار هر سیستم عاملی و برروی هر پارتیشنی چه 

Extendedنصب کنید. در صورتی که سیستم شما دو یا چند دیسک سخت دارد میتونید پارسیکس گنو/لینوکس را بر روی هر کدام از  
دیسکهای سخت که مایلید نصب کنید.

start   ، بهتر است در منوی بوت، گزینه    مگابایت است  ۵۱۲   سیستم شما کمتر از   (  ram  حافظهی اصلی)  اگر نکته: in text modeرا  
parsix-انتخاب نموده، بعد از بوت سیستم به محیط متنی با دستور  installerبرنامه نصب پارسیکس را اجرا کنید، که از نظر کاری و  

ظاهری مثل برنامه گرافیکی آن است...

  ( کنید!!  shutdown   کردهاید، به ویندوز بازگشته و آن را خاموش)  hibernate  قبل از شروع پروسه نصب، اگر سیستم را  نکته:

اجرای برنامه نصب:

<Applications   - برای اجرای برنامهی نصب پارسیکس گنو/لینوکس از منوی  Parsix> Install PARSIX،را انتخاب کنید  
sudo- پس از کلیک بر روی منو برنامهی نصب اجرا خواهد شد. برای اجرای برنامه نصب از دستور  parsix installerهم میتوانید  

  پس از اجرای برنامهی نصب صفحهای حاوی اطلعاتی دربارهی برنامهی نصب نمایش داده میشود، پس از مطالعهی این صفحهاستفاده کنید.
" را فشار دهید.OK"برای ادامهی کار 

منوی اصلی:

 - پس از نمایش اطلعات برنامهی نصب وارد منوی اصلی این برنامه
 میشوید، منوی اصلی دارای هفت گزینه است، بر روی گزینهی مورد

 " انتخاب کنید. در صورتی که از ادامهOK"نظرتان کلیک کنید و دکمهی 
  را فشار دهید؛ برنامهی نصبQuitدادن به کار منصرف شدهاید میتوانید 

از شما تائیدیه میگیرد و به کار خود پایان میدهد.

 - در صورتی که هنوز هیچ پارتیشنی را برای نصب پارسیکس گنو/لینوکس
 " را انتخاب کنیدPartition"آماده نکردهاید، ابتدا گزینهی سوم یعنی 

  اجرا شده و توسط آن میتوانید پارتیشنهای موجود بر روی دیسک سخت خودGParted)دوبار کلیک برروی این گزینه کافیست!(. ابزار 
را تغییر اندازه داده و یا پارتیشن جدیدی ایجاد نمایید. 

۳



 توجه داشته باشید در صورتی که قبل پارتیشنی خالی برای نصب پارسیکس گنو/لینوکس در دیسک سخت خود دارید، نیازی به انجام این
 مرحله نخواهید داشت. نکته دیگر اینکه در صورت تغییر اندازه و یا ایجاد پارتیشنهای جدید، حتما پیش از ادامه نصب سیستم خود را بوت

نمایید تا تغییرات اعمال شوند.

:تنظیمات سیستم
 - قبل از شروع به نصب باید تنظیماتی را برای سیستم خود در نظر بگیرید برای نمونه تنظیم نام کاربری یا کلمهعبور، برای این کار گزینهی

Configure اول یعنی » Installationرا انتخاب کنید. برنامه نصب ابتدا از شما میخواهد تا یک پارتیشن برای نصب پارسیکس » 
گنو/لینوکس انتخاب کنید.

 - پس از انتخاب پارتیشن از شما نوع سیستم فایل مورد نظرتان را خواهد پرسید، در صورتی که نمیدانید این سیستم فایلها با یکدیگر دقیقا
چه تفاوتی دارند از تنظیم پیشفرض استفاده کنید.

 - پس از آن نوبت به تعریف نام کاربری و کلمهی عبور برای کاربر میرسد، از شما نام کاملی برای کاربر پرسیده میشود سپس یک نامکاربری
خواسته میشود و در نهایت کلمهی عبوری برای کاربر تعریف شده درخواست خواهد شد.

 « درخواست میشود. دقت کنید که کلمه عبور ریشه برای مدیریت سیستمroot- در این مرحله از شما کلمهی عبوری برای کاربر ریشه یا »
لزم است. بنابراین کلمه عبوری را انتخاب کنید که به سادگی فراموش نشود.

 - سیستم پارسیکس گنو/لینوکس شما به یک نام سیستم نیاز دارد که در شبکه و برنامههای تحت شبکه میتوان از آن استفاده کرد، این نام
« است، درصورتی که مایل بودید میتوانید این نام را نیز تغییر دهید.parsixبه صورت پیش فرض »

boot - از شما محلی برای نصب مدیر بوت یا » loader پرسیده میشود، مدیر بوت پارسیکس گنو/لینوکس برنامهی »GRUBاست، در  
 استفاده کنید.MBRصورتی که با مدیران بوت آشنا نیستید بهتر است از تنظیم پیشفرض یعنی نصب برروی 

- پس از اتمام تنظیمات به منوی اصلی باز میگردید.

ذخیره و بازیابی تنظیمات:
 - در صورتی که میخواهید تنظیمات مرحلهی پیش را برای دفعات دیگر و یا برای سیستمهای دیگرتان استفاده کنید میتوانید پس از اتمام

Save تنظیم و بازگشت به منوی اصلی گزینهی پنجم یعنی » Configرا انتخاب کنید، پس از وارد کردن مسیر و نام فایلی برای » 
  را بزنید تا به منوی اصلی باز گردید. فایلی را که اطلعات نصب در آن ذخیره شده است قبل از اتمام کار و خروج ازNextذخیرهی اطلعات 

 پارسیکس گنو/لینوکس به صورت زنده برروی دیسک سخت یا رسانهای دیگر منتقل کنید تا در نصبهای بعدی از طریق گزینهی چهارم
Load منوی اصلی یعنی » Config.از همین تنظیمات استفاده کنید »

شروع پروسهی نصب:
 - بسیار خوب مراحل پارتیشنبندی و تنظیم سیستم را به پایان رساندیم، هم اکنون برای نصب کردن سیستم آماده هستیم، برای نصب

Start سیستم در منوی اصلی گزینهی دوم یعنی » Installation،را انتخاب کنید »

- پس از انتخاب این گزینه برنامهی نصب، با نمایش یک پنجره، برای آخرین بار اطلعات و تنظیمات شما را نمایش میدهد.

 « شروع نصب را اعلم کنید؛ برنامهی نصب بلفاصله پارتیشنی را که انتخابNext- در صورتی که همه چیز درست است با انتخاب »
  میکند، سپس شروع به کپی فایلها و در نهایت ایجاد کاربران و نصب مدیر بوت میکند. در نهایت پس از نصبformatنمودهاید کامل 

 مدیر بوت از شما سوالی برای ایجاد دیسکت بوت میشود، در صورتی که مایل به ایجاد بودید، یک دیسکت فلپی خالی در درایو فلپی خود
 را انتخاب کنید.No را بفشارید در غیر این صورت Yesبگذارید و 

 بسیار خوب اگر تمام مراحل درست انجام شده باشد برنامه با نمایش یک پنجره به شما پایان کار با موفقیت را اعلم میکند.میتوانید سیستم
را از طریق دیسک سخت و پارسیکس گنو/لینوکس نصب شده بوت کنید.

۴



مهاجرت به لینوکس
لینوکس دنیای انتخاب است، شما برای انجام هرکاری به نرمافزارهای مختلفی با قابلیتها و نقاط ضعف و قدرت متفاوت دسترسی دارید.

 KDE)بخوانید » نوم«( و Gnomeحتی برای محیط گرافیکی سیستم، ابزارهای متفاوتی وجود دارد، پرکاربردترین، و کاملترین آنها 
  است، مطالب این مستند بر پایهی کار باGnome محیط دسکتاپ)محیط گرافیکی( پیش فرض اکثر توزیع های لینوکس هستند. 

Gnomeاست. با این اطلعات شما قادر خواهید بود به راحتی با دیگر توزیعها و دیگر محیط های گرافیکی، آشنا شده و محیط محبوب  
خود را انتخاب کنید.

را معرفی می کنیم.ابتدا نرمافزارهایی که یک کاربر معمولی نیاز دارد، و سپس برخی تنظیمات کاربری و سیستمی که نیاز کاربران است 

(Application->Sound & Videoابزارهای صوتی و تصویری )
  Beep media playerپخش کنندهی فایل های صوتی با ظاهری ساده و : 

  است. اگر هنگام اجرای یک فایلwinampکاربردی و تقریبا شبیه به برنامه محبوب 
output صوتی با پیغام مقابل مواجه شدید، برای تنظیم  pluginبر روی نوار عنوان  

  را انتخاب کنید، در بخش سمت چپ گزینهیPreferencesبرنامه راست کلیک کرده، 
Plugins را انتخاب کرده،سپس از بخش سمت راست لبهی output را و current 
 output plugin.را تغییر دهید 

  VLC media playerیکی از قوی ترین پخشکنندههای فایل های صوتی و تصویری تحت لینوکس، با قابلیت پخش دیسک های : 
VCD و DVD.و ... که همه فرمت های صوتی و تصویری را می تواند پخش کند 

VCD  ,برای اجرای یک ویدئو از دیسک) DVD Movie از منوی )file گزینهی  Open disk(را انتخاب کنید و بعد دیسک مورد نظر 
 VCD ، DVD.و...( را انتخاب کنید 

 این برنامه مثل اکثر ابزارهای لینوکسی قابلیت تعویض ظاهر را دارد. که در پارسیکس یکی از تم های زیبای آن بطور پیشفرض نصب است و
می توانید تم آن را عوض کنید.

 برنامههای قدرتمند پخش فایل های صوتی و تصویری در لینوکس خیلی بیشتر هستند که خوب، با وجود یکی نیاز به نصب بودن دیگران
Xine ,  , نیست، ولی اگر شما به هر دلیلی بخواهید می توانید آنها را نصب کنید، چند نمونه معروفتر  Mplayer Kaffeine... ,  

هستند، که بطور پیشفرض در پارسیکس نصب نیستند، ولی شما می توانید آنها را نصب کرده و استفاده کنید...
   Brasero Disk burning applicationیکی از قویترین ابزارهای رایت دیسک در لینوکس، با کاربریای بسیار ساده : 

 را دارا میباشد.DVD و CDاست.و قابلیت پشتیبانی از انواع 
nautilus-cd-burner دیگر ابزار رایت و کپی دیسک که برنامه رایت دیسک پیشفرض :Gnomeاست. این برنامه نیز قابلیت  

 را دارا می باشد.DVD و CDرایت روی انواع 
- از منوی  /  Places >CD DVD Creator یا از منوی Goدر مدیر فایلِ سیستم، قابل دسترس است. برای کپی کردن یا ساختن  

 copy از یک دیسک با این برنامه باید روی آیکن دیسک روی دسکتاپ سیستم راست کلیک کرده و از منوی آن گزینهی isoیک فایل 
disk را انتخاب کنید. و برای پاک کردن محتویات یک دیسک rewritable روی آیکن آن در دسکتاپ راست کلیک و  erase disk 

Gnome را انتخاب کنید. ابزارهای رایت دیسک دیگری مسلما در لینوکس وجود دارد)مثل  Backer و K3Bکه می توانید نصب ) 
کنید، و لذت ببرید...

  Rhythmbox Music Playerپخشکننده دیگری برای فایل های صوتی است، با قابلیت، ساخت کتابخانهای از فایلهای شما و : 
 شما، جهت کپی مستقیم فایل های صوتی روی آن است.mp3 Playerدسترسی مستقیم به حافظهی 

 ، Exileبرنامههای قدرتمند دیگری که برای این کار وجود دارند)در پارسیکس بطور پیشفرض نصب نیست و اگر بخواهید باید نصب کنید!( 
Amarok.و ... هستند 

 Sound Recorder.برای ضبط صدا از میکروفن استفاده می گردد :
 Sound Juicer برای پخش و استخراج یک دیسک :Audio.استفاده می شود 

۵



(Applications->Office)ا Officeابزارهای اداری 
OpenOffice.معروفترین و کاملترین نرمافزار اداری در لینوکس )که نسخه ای مخصوص ویندوز نیز دارد.(  orgاست. و قابلیت  

 ISOخواندن و نوشتن با فرمت های زیادی)از جمله فرمت اختصاصی ماکروسافت!( را دارا می باشد.و فرمت پیشفرض آن فرمت استاندارد 
 ماکروسافت است.doc( که از نظر حجمی فایلهای آن چندین برابر کمحجمتر از فایلهای ODFاست.)

.که شامل برنامه های واژهپرداز   OpenOffice org Writer معادلی برای word در ویندوز، برنامه ارائهی .OpenOffice org 
Impress معادل  power point برنامه صفحهگسترهی ، .  OpenOffice org Calc معادل Excelدر ویندوز، برنامه مدیریت  

.پایگاهداده   OpenOffice org Base معادل access در ویندوز، برنامهی طراحی .  OpenOffice org Drawمعادلی برای  
publisher در ویندوز و برنامهی .  OpenOffice org Mathکه معادلی در ویندوز ندارد، و برای نوشتن فرمولها و معادلت  

ریاضی و استفاده از آنها در دیگر برنامه ها است.
کار کردن با این ابزارها برای کسی که با معادل های ویندوزی آنها تجربه دارد، آسان خواهد بود.

-efax gtk. یک ابزار قوی برای ارسال فاکس است، با کاربری آسان :
grisbi.برای حسابداری، و مدیریت حسابهای مالی شخصی استفاده میگردد :

(Applications->Internetابزارهای اینترنتی )
  Iceweasel web browser یک مرورگر وب برپایه مرورگر محبوب : Mozilla Firefoxاست، که چندین برابر سریعتر از  

مرورگر ویندوز است. با تمامی قابلیتها و خصوصیات فایرفاکس...
Balsa ابزاری قوی با تنظیماتی ساده برای دریافت و ارسال نامههای الکترونیکی... معادلی برای :outlook 

 Bittornado Client یک کلینت برای استفاده از سرویس :p2pپرکاربرد بیتتورنت، برای گرفتن فایل های حجیم می توانید از  
این ابزار استفاده کنید.

  GWget Download Manager یک برنامه برای مدیریت دانلودها، با قابلیت پشتیبانی از :ftp... پروکسی و ، 
با این برنامه می توانید یک وبسایت را تا هر عمقی که بخواهید دانلود کنید.

  است. این برنامه در خط فرمان اجرا می گردد،wgetابزار دیگری برای دانلود فایل در لینوکس که در همه توزیعهای در دسترس است، 
 نشریه آزادی چاپ شد.۱۱مقالهای درباره آن در شماره 

Firestarter(یک دیواره آتش :firewall.قوی برای محافظت سیستم شما از هجوم خرابکاران )
gFTP برنامهای برای دسترسی و کارکردن با سرورهای :ftp با پشتیبانی از پروتکل است ،ssh2.
 Gnome PPP .برنامهای برای اتصال به اینترنت از طریق مودم بصورت دایالآپ :

 برای اتصال به اینترنت دایالآپ ابزار دیگری نیز در اکثر توزیع ها وجود دارد، که قسمت تنظیمات آن در پارسیکس از منوی
Application->Parsix->Config Dialup internetقابل دسترسی است، و بعد از تنظیم یک حساب، از خط فرمان با  

pon دستور  p_name  کهp_name نامی است که هنگام تنظیم وارد می کنید. وبرای قطع اتصال از poff.استفاده کنید  
   Liferea RSS feed readerبرنامهی خواندن فیدهای وبسایتها و وبلگها برای چک کردن وبسایتهایی که بطور مرتب بازدید : 

 میکنید، با این برنامه دیگر نیازی نیست هر بار سایت را از طریق مرورگر خود بازکنید و کلی مطالبی که نیازی به آن ندارید را بارگزاری
کنید...
 XChat IRC ابزاری برای چت در کانال های :IRC.و گپ زدن با دیگران، که اکثرا کاربران نرمافزارهای آزاد و لینوکس هستند 

Pidginبرنامه که نسخهی جدید برنامه محبوب : این Gaim(است، برای گفتگوی اینترنتی chat.استفاده می گردد )
yahoo ,  ,  ,  این برنامه قابلیت پشتیبانی از پروتکل های مختلف) msn jabber AOLو ...( را دارد. اگر از سرویس های مختلفی بطور  

 همزمان استفاده میکنید، یا چند حساب از یک سرویس دارید با استفاده از این برنامه می توانید با اجرا کردن آن از همه حسابهایتان بطور
همزمان استفاده کنید.

۶



(Applications->Graphicsابزارهای گرافیکی )
برنامه هایی که برای انجام برخی کارهای گرافیکی بطور پیشفرض موجود هستند:

  Evince PDF viewer برنامهای برای خواندن فایل های به فرمت :pdf!با قابلیت سرچ بسیار سریع 
  GIMP Image Editor.ویرایشگر عکس پر قدرت گنو معادلی آزاد برای فتوشاپ با قابلیت افزودن ابزارها و پلگینهای زیاد :

 شما میتوانید با زبان اسکریپتی پیتون برای آن پلگین بنویسید! یا برای انجام کار خاصی با گشتن در اینترنت پلگینهایی که بقیه کاربران
ساختهاند را پیدا کنید و به آن اضافه کنید.

GQview برنامهی دیدن عکس. بعد از باز کردن یک عکس با فشردن کلید :Fمیتوانید عکس را بصورت تمام صفحه ببینید. و با کلید  
Space و  Back Space( عکس قبلی و بعدی را ببینید. برای تنظیم اینکه برنامه همیشه عکس را در بهترین وضعیت  fit image 

 to window نمایش دهد، از پنجره تنظیمات در لبه )Image گزینهی    Fit Image to window.را انتخاب کنید 
   Inkscape SVG vector Illustrator ابزاری قدرتمند برای طراحی عکسهایی به فرمت :SVG،که برای طراحی لوگو  

 برای طراحی ها استفاده می کنند! svgآیکن، پوستر و ... استفاده می شود. امروزه اکثر توسعه دهندگان از فرمت 
Scalable   مخفف svgالبته این فرمت در واقع عکس نیست.  Vector Graphics،است. همانطور که از نام مشخص است  

عکسهای با این فرمت قابلیت بزرگ شدن تا حد بسیار زیادی هستند!
از این فرمت برای آیکن نیز در لینوکس استفاده می شود.

   XSane Image scanning program.برای اسکن کردن عکس است :

(Applications->Accessoriesابزارهای جانبی )
  Bluetooth File Sharingاین برنامه در پس زمینه سیستم اجرا می شود، وقتی این برنامه فعال است اگر فایلی بوسیلهی : 

بلوتوث برای سیستم شما ارسال گردد آنرا گرفته و ذخیره میکند. )البته سیستم شما باید مجهز به آداپتور بلوتوث باشد!(
 CHM viewer برای خواندن فایلهای به فرمت :chmاست. که امروزه خیلی از کتابهای الکترونیکی تحت ویندوز به این فرمت منتشر  

می گردند.
Terminal برای اجرا دستورات در خط فرمان استفاده میشود. معادل : command promptدر ویندوز، با قدرتی بسیار بسیار  

 بیشتر از آن... شما هرکاری که در محیط گرافیکی میتوانید انجام دهید، را میتوانید با یک دستور در محیط متنی نیز انجام دهید. یادگیری
man دستورات آن در حد کم برای هرکسی میتواند مفید و جالب باشد. برای دیدن اطلعات در مورد یک دستور از  lsاستفاده کنید! که  

 در داس!(dir محتویات یک پوشه را لیست می کند، شبیه به ls دستور مورد نظر ما است. )lsدر این مثال 
 Text Editorویرایشگر متنی، با پشتیبانی کامل از زبان فارسی و قابلیتهای زیاد دیگری مثل مشخص کردن کد یک برنامه به یک زبان : 

خاص برنامه نویسی و ...

(Applications->System Toolsابزارهای سیستمی )
/  ADSL PPPOE configuration ابزاری برای تنظیم اینترنت :adsl

 Configuration Editorتنظیمات برنامههای لینوکسی در فایلهای متنی ذخیره می گردد، این ابزار راهی برای تغییر تنظیمات : 
 به صورت گرافیکی را فراهم می کند، مثل رجیستری ویندوز است.Gnomeبرنامه های 

Floppy Formatterابزاری برای فرمت کردن فلپی دیسک است. البته برای فرمت کردن یک فلپی میتوانید روی آیکن آن در : 
Places-پنجره  >Computer.یا روی دسکتاپ سیستم راست کلیک نموده، سپس گزینه فرمت را انتخاب کنید 

Partition Editor یا :GParted برنامهی پارتیشن بندی پیشفرض Gnomeجهت تغییر در پارتیشنبندی سیستم، یا  
فرمت کردن پارتیشنها، دیسک های فلش و ... استفاده میگردد.

۷



نصب نرمافزار در لینوکس
 Packageبرای نصب نرمافزار در لینوکس راههای متفاوتی وجود دارد، .که راحت ترین آن استفاده از یک نرمافزار مدیریت بستهها)

Manager.است )

Add/ گزینهی Applicationsاز منوی  Removeمیتوانید، به برنامهی مدیریت بستههای پارسیکس که مثل خیلی توزیعهای دیگر  
  Synaptic package manager...است دست یابید 

( پرسیده می شود، بعد از وارد کردن آن پنجره ای مثل زیر میبینید:rootبا اجرای آن از شما پسورد مدیر سیستم)

 قسمت اصلی میشود ۵این برنامه شامل 

Mark   که برای بارگزاری دوباره، لیست پکیجها استفاده میشود. Reload: که شامل پنج دکمه است، نوار ابزار بال All Upgrades 
برای آپدیت کردن کامل سیستم استفاده میشود. و سه دکمهی دیگر که از نامشان کاربریشان مشخص است.

: که می توانید، لیست بستهها را به روشهای مختلفی مرتب کنید.دکمههای پایین سمت چپ

: بستهها را مشاهده می کنید، میتوانید برای نصب، آپدیت، و پاک کردن آنرا علمت بزنید.پنجرهی سمت راست)بالیی(

: با انتخاب هر بستهای توضیحاتی درباره آن، اینجا می بینید.پنجره سمت راست)پایین(

 برنامه بستههای مورد نیاز را از مخازن دانلود می کند.Applyبعد از انتخاب بستههای مورد نیاز با فشردن کلید 

  کنید، )به دلیل دسترسی به مخازن دبیان که هر روز بهreloadاگر به اینترنت دسترسی دارید برای نصب بستهها هر چند گاهی لیست را 
آن بسته افزوده میگردد و بستهها آپدیت میگردند مسلما لیست قدیمی می گردد.(

 اگر به اینترنت دسترسی ندارید، برای نصب بستههای اضافه باید ازکسی که آنها را دانلود و نصب کرده است بگیرید و بصورت محلی استفاده
کنید.

۸



 همچنین نرمافزارها را می توانید از مخازن بطور دستی دانلود کرده، سپس با دابلکلیک کردن روی فایلی که دارید، پنجره نصب می آید اگر
  فعال خواهد بود، و شما می توانید، آنرا نصب کنید. )البته این کار توصیهInstallبرای نصب آن بسته سیستم مشکلی نداشته باشد، دکمهی 

نمی شود!(

 Deb( گزینهی Iceweasel داخلی فایرفاکس)در پارسیکس searchبرای گشتن دنبال یک بستهی خاص در اینترنت، از ابزار 
search.را انتخاب کنید، سپس نام بسته را وارد کنید، تا فایرفاکس بطور مستقیم در مخازن دبیان جستجو کند 

   است.  deb  فایل های قابل نصب در پارسیکس   پسوند 

 در پارسیکسGnomeتنظیمات کاربریِ 
System- در منوی Gnomeکلیه برنامههای تنظیمی  >Preferences.قرار دارند. که در ادامه مهمترینها را بررسی میکنیم 

ابزار سفارشی سازی پسزمینه میزکار
 پسزمینه میزکار رنگ یا تصویری است بر روی میزکار نمایش داده میشود. از طریق روشهای زیر میتوانید پسزمینه میزکار را بنا به سلیقه

خود سفارشی کنید:

  انتخاب یک تصویر به عنوان پسزمینه میزکار. تصویر بر روی رنگ پسزمینه میزکار اضافه میشود. در صورتی که یک•
 تصویر با پسزمینه شفاف انتخاب کنید، یا تصویر شما کوچکتر از سطح میزکار باشد، رنگ پسزمینه از زیر مشخص

خواهد بود.

 انتخاب یک رنگ به عنوان پسزمینه میزکار. امکان انتخاب رنگ ثابت یا یک گرادیان از دو رنگ وجود دارد.•

Change  ابزار تنظیم پسزمینه میزکار را میتوانید با کلیک راست بر روی میزکار و انتخاب  Desktop Backgroundیا کلیک بر  
Desktop  و انتخاب Preferences بخش Desktopروی  Background.اجرا کنید 

ابزار انتخاب قلمهای پیشگزیده
 با استفاده از ابزار تنظیم قلم، میتوانید نوع و اندازه قلمهای پیشگزیده مورد استفاده روی میزکار و برنامههای کاربردی را مطابق میل خود

 اجرا کنید.Preferences بخش System موجود در منوی Fontتنظیم کنید. ابزار تنظیم قلم را میتوانید با کلیک بر روی آیکون 

Font گزینههای تنظیم  Rendering:به شرح زیر است 

• Monochromeقلمها را به صورت سیاه و سفید رندر میکند. در این حالت گوشههای قلمها ممکن است کامل : 
  باعث نرم شدن گوشههاAntialias بر روی قلمهاست. ویژگی Antialiasنرم نباشند. این بدلیل عدم اعمال حالت 

و لبههای قلمها و نمایش زیباتر آنها میشود.

• Best shapes انتخاب این گزینه ویژگی :Antialiasرا تا حد امکان بر روی قلمها اعمال میکند. این گزینه را  
 انتخاب کنید.CRTروی مانیتورهای نوع 

• Best contrast با انتخاب این گزینه، قابلیت :Antialiasبا بهترین حد کنتراست ترکیب میشود. این گزینه  
باعث آسانتر شدن خواندن و دیدن قلمها برای افراد دارای ضعف بینایی خواهد شد.
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• Subpixel smoothing این گزینه را به همراه مانیتورهای :LCDاستفاده کنید. با انتخاب آن، از پیکسلهای  
مانیتور برای نمایش بهینه و نرم قلمها استفاده میشود.

(   است.  TTF  فرمت فونت ها برای نصب فونتهای اضافه و مورد نیاز روی سیستم:)

  را به سیستم خود اضافه کنید. برای اضافه کردن قلم به روشTTFبا استفاده از مدیر فایل ناتیلوس میتوانید قلمهای میزان پذیر با فرمت 
زیر عمل کنید:

 مدیر فایل ناتیلوس را باز کرده و قلم مورد نظر خود را برای اضافه کردن، انتخاب کنید.•

  هدایت نمایید. قلمهای موجود به صورت آیکونهاییfonts پنجره مدیر فایل دیگری باز کرده و آنرا به مسیر ///:•
نمایش داده میشوند.

 کپی کنید.fonts قلمهای مورد نظر را از پنجره اول به پنجره ///:•

ابزار تنظیمات صفحه کلید
 با استفاده از ابزار تنظیمات صفحه کلید، میتوانید صفحه کلید را مطابق با نیازهای خود تنظیم و پیکربندی کنید. امکان انجام تنظیمات برای

بخشهای زیر وجود دارد:

(Keyboardصفحه کلید )•

(Typing Breakتوقف تایپ )•

(Layoutsزبان و نوع صفحهکلید )•

(Layout Optionsگزینههای طرح صفحه کلید )•

 اجرا کنید.System منوی Preferences موجود در زیر منوی Keyboardاین ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون 

زبان و نوع صفحه کلید:
Keyboard با استفاده از لبه  Layoutsمیتوانید زبانهای مختلف را بر روی صفحه کلید فعال و غیر فعال کنید. نوع صفحه کلید خود  

  نیز میتوانید زبانهایRemove و Addرا میتوانید از منوی پایین افتادنی در بالی صفحه انتخاب کنید. با استفاده از دگمههای 
 مختلف را به صفحه کلید اضافه یا از آن حذف کنید. به صورت پیشگزیده زبانهای فارسی و انگلیسی فعال هستند. با کلیک بر روی دگمه

Accessibility.پنجره تنظیمات سهولت دسترسی صفحه کلید باز خواهد شد 

گزینههای طرح صفحه کلید:
Layout با استفاده از لبه  Optionsمیتوانید گزینههای مربوط به طرح صفحه کلید را تنظیم کنید. لیستی از گزینهها برای شما  

/نمایش داده میشود. یکی از مهمترین گزینههای این بخش قسمت    Group Shift lock behaviorاست که در آن کلیدهای تغییر  
Alt+زبان صفحه کلید تنظیم میشود. به صورت پیشگزیده این کلیدها بر روی  Shift تنظیم شده است. با فشردن +Alt Shiftزبان  

  پنجره تنظیماتAccessibilityصفحه کلید تغییر کرده و با فشار مجدد ان به زبان قبلی باز خواهد گشت. با کلیک بر روی دگمه 
سهولت دسترسی صفحه کلید باز خواهد شد.
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ابزار تنظیم موس:
 با استفاده از ابزار تنظیمات ماوس میتوانید تنظیماتی مانند کاربر چپ یا راست دست، سرعت حرکت و درجه حساسیت ماوس یا شکل

  در منویPreferences موجود در زیر منوی Mouseاشارهگر آن را تنظیم کنید. این ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون 
System:اجرا کنید. تنظیمات ماوس به بخشهای زیر تقسیم شده است 

(Buttons دگمهها )•

(Cursors اشارهگرها )•

Motion حرکت )•

gnome- میتوانید تنظیمات مربوط به شکل اشارهگر را تنظیم کنید. از سایت Cursorsبا استفاده از گزینههای موجود در لبه 

.lookorg می توانید، تمهای زیادی برای cursor...موس دانلود و نصب کنید 

ابزار انتخاب برنامههای کاربردی پیشگزیده
 با استفاده از ابزار تنظیم برنامههای کاربردی پیشگزیده، میتوانید برنامههای کاربردی محبوب خود را به عنوان برنامه کاربردی پیشگزیده

  را به عنوان برنامه ترمینال پیشگزیده انتخاب میکنید و در ناتیلوس بر روی فایلی کلیکXtermتعیین کنید. برای مثال، هنگامی که 
Open راست کرده و گزینه  Terminal ،را انتخاب میکنید Xtermاجرا میشود. این ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون  
 Preferred Applications موجود در زیر منوی Preferences منوی System.اجرا نمایید 

برنامههای کاربردی قابل تنظیم به قرار زیر هستند:

 مرورگر وب•

 برنامه پست الکترونیکی•

 ترمینال•

ابزار تنظیم وضوح صفحه نمایش
 با استفاده از ابزار تنظیم وضوح صفحه نمایش، میتوانید وضوح مناسب برای صفحه نمایش خود را تعیین کنید. این ابزار را میتوانید با کلیک

Screen بر روی آیکون  resolution در زیر منوی Preferences موجود در منوی System.اجرا کنید 

ابزار تنظیمات نشست
  درSessionsبا استفاده از ابزار تنظیمات نشست میتوانید نشستهای خود را مدیریت کنید. این ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون 

 اجرا کنید.System موجود در منوی Preferencesزیر منوی 

با استفاده از این ابزار پیکربندی خواهید توانست موارد زیر را سفارشی سازی کنید:

(Session Options گزینههای نشست )•

(Current Session نشست جاری )•

(Startup Programs برنامههایی که در هنگام شروع نشست به طور خودکار اجرا میشوند )•

Session با استفاده از گزینههای موجود در لبه  Options.ابزار تنظیمات نشست میتوانید تنظیمات نشست جاری را انجام دهید 

Current با استفاده از لبه  Sessionمیتوانید اولویت اجرای برنامههای کاربردی نشست را تعیین کرده و حالت راهاندازی مجدد آنها را  
نیز تعیین کنید.
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Session با استفاده از گزینههای موجود در لبه  Options.ابزار تنظیمات نشست میتوانید تنظیمات نشست جاری را انجام دهید 

  تغییرات اعمال شده بر روی نشست، به صورت خودکارAutomatically save changes to sessionبا انتخاب گزینه 
ذخیره میشوند. وضعیت برنامههای کاربردی سازگار نیز ذخیره شده و در هنگام ورود مجدد به صورت خودکار اجرا میشوند.

Startup با استفاده از لبه  Programsمیتوانید برنامههایی را که با مدیر نشست سازگار نبوده و مایل به اجرای آنها در ابتدای نشست  
  کلیک کنید. باید دستور اجرای آنرا وارد کنید. پس از این باAddهستید، اضافه کنید. برای اضافه کردن برنامههای جدید بر روی دگمه 

، این برنامهها بصورت خودکار اجرا خواهند شد.Gnomeورود به میزکار 

  کلیک کنید وEditدر این لبه لیستی از برنامههای آغازین اضافه شده نشان داده میشود. برای ویرایش هر کدام آنرا انتخاب کرده و بر روی 
 کلیک کنید.Deleteبرای پاک کردن آنها نیز آنها را انتخاب و بر روی 

ابزار تنظیمات میانبرهای صفحه کلید
 میانبر صفحه کلید یک یا ترکیبی از چند کلید است که امکان جایگزینی برای انجام برخی از کارها فراهم مینماید. با استفاده از ابزار

 تنظیمات میانبرهای صفحه کلید میتوانید کلیدهای میانبر را مطابق با نیاز خودتان تنظیم کنید. این ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون
 Keyboard Shortcuts در زیر منوی Preferences موجود در منوی System .اجرا کنید 

 تمامی کلیدهای میانبر به همراه عملیات مربوط به آنها در جدولی نمایش داده شده است. برای تغییر هرکدام از این کلیدها کافی است تا آنرا
 با کلیک بر روی آن انتخاب کرده و سپس بر روی کلید میانبر آن کلیک کنید. سپس کلیدهای مورد نظر خود را برای جایگزین شدن با

کلیدهای پیشین بفشارید.

 برای غیر فعال کردن کلید میانبر هر عملیات، ابتدا آنرا انتخاب کرده و سپس بر روی بخش کلید میانبر آن کلیک کرده و کلید
Backspace.را فشاد دهید 

ابزار تنظیمات صوتی
  و پخش اصوات مختلف در هنگام رخدادهای متفاوت رویGnomeابزار تنظیمات صوتی امکان تنظیم اجرای سرویسدهنده صوتی میزکار 

میزکار را فراهم میسازد. با استفاده از این ابزار میتوانید بخشهای زیر را بنا به سلیقه خود سفارشی کنید:

(General اصوات عمومی )•

Sound  رخدادهای صوتی )• Events)

System  زنگ سیستم )• Bell)

 اجرا کنید.System موجود در منوی Preferences در زیر منوی Soundاین ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکون 

  میتوانید تنظیماتی مانند اجرا شدن یا اجرا نشدن سرویسدهنده صوتی میزکارGeneralبا استفاده از گزینههای موجود در لبه 
Gnome.یا فعال یا غیر فعال شدن رخدادهای صوتی را انجام دهید 

Sound با استفاده از گزینههای موجود در لبه  Events :این میتوانید اصوات مورد نظر خود را به رخدادهای خاصی مرتبط کنید. )نکته 
( را فعال کرده باشید.Gnomeلبه تنها در صورتی فعال خواهد بود که سرویسدهنده صوتی میزکار 

System با استفاده از لبه  Bellمیتوانید تنظیمات زنگ سیستم را انجام دهید. برخی از برنامههای کاربردی برای مشخص کردن خطا  
هنگام ورودی از صفحه کلید، از صدای زنگ استفاده میکنند.
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theme  )اGnomeابزار تنظیمات جلوههای ظاهری و ظاهر  Preferences)
  را تشکیل میدهد. با استفاده از جلوههای مختلفGnomeیک جلوه شامل ترکیبی از تنظیمات مختلف است که شکل ظاهری میزکار 

  را تا حد زیادی مطابق سلیقه خودتان تغییر دهید. سفارشی کردنGnomeنصب شده بر روی سیستمتان میتوانید شکل ظاهری میزکار 
  را میتوانید با استفاده از ابزار تنظیم جلوهها انجام دهید. این ابزار را میتوانید با کلیک بر روی آیکونGnomeجلوههای میزکار 

Theme در زیر منوی Preferences موجود در منوی System.اجرا کنید 

  را تحت تاثیر قرار میدهند. این بخشها شامل موارد زیرGnomeیک جلوه شامل تنظیماتی است که بخشهای مختلفی از میزکار 
هستند:

 (: این بخش تعیین کننده شکل ظاهری پنجرهها، پنلها و اپلتها است. کنترلها همچنینControls کنترلها )•
شامل المانهایی مانند منوها، آیکونها و دگمهها نیز هست.

 (: تنظیمات نوار دور پنجرهها تنها تعیین کننده شکل ظاهری نوارهای دورWindow frame نوار دور پنجرهها )•
 امکان پذیر است.Theme details در پنجره Window Borderپنجرهها است که تنظیم آن از لبه 

 (: تنظیمات آیکون برای جلوه تعیین کننده شکل ظاهری آیکونها بر روی پنلها و میزکار است. امکانIcon آیکون )•
 وجود دارد.Theme details پنجره Iconsتنظیم آیکون از لبه 

ایجاد یک جلوه سفارشی
 جلوههایی که در پنجره ابزار تنظیمات جلوه نمایش داده میشوند، ترکیبهای مختلفی از گزینههای مربوط به کنترلها، نوارهای دور پنجره و

 آیکونها هستند. شما میتوانید جلوهای خاص خود با ترکیبی متفاوت از آنچه وجود دارد ایجاد کنید. برای انجام این کار، مراحل زیر را طی
کنید:

ابزار تنظیمات جلوه را اجرا کنید.•

جلوه اولیه مورد نظرتان را از لیست جلوههای موجود با کلیک بر روی آن انتخاب کنید.•

  این پنجره را۸-۱۲ کلیک کنید. پنجره جزئیات جلوه نمایش داده میشود. شکل Theme detailsبر روی دگمه •
نمایش میدهد.

 ، آیتم مورد نظرتان را انتخاب کنید. تعداد آیتمهای موجود با توجه به تعداد جلوههای نصبControlsابتدا از لبه •
شده بر روی سیستم ممکن است متفاوت باشد.

  کلیک کنید و آیتم مورد نظرتان را انتخاب کنید. عداد آیتمهای موجود با توجه بهWindow Borderبر روی لبه •
تعداد جلوههای نصب شده بر روی سیستم ممکن است متفاوت باشد.

  کلیک کنید و آیتم مورد نظرتان را انتخاب کنید. عداد آیتمهای موجود با توجه به تعداد جلوههایIconsبر روی لبه •
نصب شده بر روی سیستم ممکن است متفاوت باشد.

 بسته شود.Theme Details کلیک کنید تا پنجره Closeپس از اتمام بر روی •

  کلیک کنید و نام و توضیحات مربوط به جلوه موردSave themeدر پنجره ابزار تنظیمات جلوه بر روی دگمه •
نظرتان را وارد کنید.

نام جلوه جدید در لیست جلوههای موجود اضافه میشود.•
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(themeنصب جلوه جدید)
   دانلود کنید!  gnome-look.org  جلوههای زیبای زیادی را میتوانید از سایت 

  را از طریق ابزار تنظیمات جلوه به سیستم اضافه کنید. برای نصب جلوهtar.gzاین امکان وجود دارد تا جلوههای بستهبندی شده با فرمت 
جدید مراحل زیر را انجام دهید:

ابزار تنظیمات جلوه را اجرا کنید.•

 کلیک کنید. پنجره نصب جلوه نمایش داده میشود.Install themeبر روی دگمه •

  مسیر آنرا به سیستم معرفی کنید. پس از اتمام برBrowserمسیر فایل جلوه جدید را تایپ کرده و یا از طریق دگمه •
 کلیک کنید.OKروی 

 کلیک کنید.Installبرای اتمام نصب بر روی دگمه •

حذف جلوه
امکان حذف جلوههای موجود بر روی سیستم به سادگی وجود دارد. برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:

ابزار تنظیمات جلوه را اجرا کنید.•

 کلیک کنید.Theme Details کلیک کنید. پنجره Theme Detailsبر روی دگمه •

  کلیک کنید. یک پنجره مدیر فایل ناتیلوس بازGo To Theme Folderدر لبههای مختلف بر روی دگمه •
میشود.

با استفاده از مدیر فایل، جلوه مورد نظرتان را پاک کنید.•

پیش نمایش جلوهها
 با استفاده از مدیر فایل ناتیلوس میتوانید از جلوههای نصب شده بر روی سیستم پیشنمایش بگیرید. کافی است مدیر فایل ناتیلوس را باز

  را در نوار موقعیت وارد کنید. جلوهها به صورتthemes را فشار دهید تا نوار موقعیت فعال شود. سپس مسیر ///:Ctrl+Lکنید، کلید 
آیکونهایی نمایش داده میشوند و با دوبار کلیک بر روی آنها میتوانید جلوه را تغییر دهید.

ابزار تنظیمات پنجرهها
  را تنظیم کنید. این ابزار را میتوانید با کلیکGnomeبا استفاده از ابزار تنظیمات پنجرهها میتوانید نحوه رفتار پنجرهها را بر روی میزکار 

 اجرا کنید. System موجود در منوی Preferences در زیر منوی Windowsبر روی آیکون 

screen ابزار تنظیمات محافظ صفحهنمایش ) saver)
 با استفاده از ابزار تنظیمات محافظ صفحه نمایش میتوانید تنظیمات محافظ صفحه نمایش سیستم را انجام دهید. این ابزار را میتوانید با

 اجرا کنید.System موجود در منوی Preferences در زیر منوی Screensaverکلیک بر روی آیکون 

ابزار مدیریت توان و مصرف انرژی
 با استفاده از ابزار مدیریت توان و مصرف انرژی میتوانید مصرف انرژی توسط کامیوتر خود را در حد مطلوبی مدیریت کنید. این ابزار مخصوصا

 برای کامیوترهای همراه که ممکن است بدلیل عدم وجود منبع ثابت انرژی از باطریهای همراه خود استفاده کنند، بسیار مفید خواهد بود.
  را نیز فراهم میکند. این ابزار را میتوانید باSuspend to RAM و Hibernateاین ابزار همچنین امکان استفاده از قابلیتهای 

 اجرا کنید.System موجود در منوی Preferences در زیر منوی Power Managementکلیک بر روی آیکون 
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ابزارهای مدیریت سیستم

Lockdown Editorابزار

Lockdown ابزار  Editor ابزاری برای تنظیم سطوح دسترسی مختلف بر روی میزکار Gnomeاست. از طریق آن میتوانید  
 بخشهای مختلف میز کار را برای کاربران عادی سیستم غیر فعال کنید. برخی از گزینههای این ابزار برای کامپیوترهای محیطهای عمومی

بسیار مفید است. 

  ابزارPanel آن مخصوص تنظیمات عمومی در سطح میزکار میباشد. لبه Generalاین ابزار دارای چهار لبه مختلف است. لبه 
 Lockdown Editor مخصوص تنظیمات دسترسی مربوط به پنلهای میزکار Gnome است. لبه  Epiphany Web 

Browser این ابزار مخصوص تنظیمات دسترسی است که میتوانید بر روی مرورگر وب Epiphany که مرورگر میز کار Gnome 
GNOME است، اعمال کنید. لبه  Screensaver این ابزار تنظیماتی را در رابطه با محافظ صفحه نمایش میز کار Gnomeدر  

اختیار قرار میدهد.

Login  ابزار window

  است. این ابزار دارای پنج لبه مختلف است که تنظیمات بخشهایGDMاین ابزار مخصوص انجام تنظیمات پنجره ورود به سیستم یا 
 مختلف مربوط به این پنجره را نمایش میدهد. جدول زیر لبههای مختلف این پنجره را به صورت اجمالی تشریح کرده است. این ابزار را

Login میتوانید با کلیک بر روی آیکون  Window در زیر منوی Administration موجود در منوی System.اجرا کنید 

سختافزارها
مودم:

 برای استفاده از اینترنت دایالآپ اگر مودم اکسترنال سریال داشته باشید، که بدون هیچ مشکلی مودم شما شناخته شده و می توانید با تنظیم
  این مستند، آمده است، از اینترنت استفاده کنید. برای استفاده از اینترنت دایالآپ بوسیله۶یکی از ابزارهای اتصال به اینترنت که در صفحه 

  که از سایتscanmodem راحت ترین کار استفاده از اسکریپت usbیک مودم اینترنال)داخلی( یا مودم اکسترنال 
:// . .http www linmodems orgمی توانید بگیرید است، بعد از اجرای آن روی سیستم، یک پوشه میسازد، داخل پوشه، فایلی بنام  

.ModemData txtمی سازد، که اطلعاتی در مورد مودم شما بعلوه توضیحاتی دربارهی اینکه از کجا درایور مودم را بگیرید، و چطور  
نصب کنید وجود دارد.

  تشخیص داد، درایور مودم بطور پیشفرض در پارسیکس موجود است، و نصب شده است. برایConexantاگر چیپست مودم شما را 
  را اجرا کنید تا برنامه تنظیمhsfconfig( سویچ کنید، بعد دستور root به کاربر مدیر)su با دستور terminalاستفاده از مودم در 

  یکGnomePPPمودم اجرا شود، بعد از پایان کار مودم شما آماده است، سیستم را ریستارت کرده سپس میتوانید با استفاده از 
Connection...ساخته و از اینترنت ایمن لذت ببرید 

کارت گرافیک
  باید شتابدهنده )درایور( مخصوصی که شرکت سازندهRadeon و GeForceبرای استفاده از قابلیتهای سه بعدی کارت های گرافیک 

منتشر می کند، را نصب کنید.

synaptic  برای انجام این کار در پارسیکس دو راه دارید! یکی استفاده از  package managerو دیگری دانلود دستی بستهها و  
سپس نصب دستی!

 طریقه نصب کارت گرافیک در مستندات آموزشیای که همراه پارسیکس نصب میشوند بطور کامل توضیح داده شده است، در این آدرس:
/ / / / .usr share doc parsix guide htmlمی توانید مطالعه کنید! )کافی است این آدرس را در مرورگر وب وارد کنید تا به صفحه / 

 که صفحه مذکور روی سیستم شما میباشد و برای مطالعه آن نیازی به اتصال به اینترنت نیست.(توجه کنیدهدایت شوید، 
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چند نکته کاربردی
 پارسیکس بطور پیشفرض تقویم جللی )فارسی( دارد، که می توانید بجای تقویم میلدی از آن استفاده کنید، برای استفاده از●

Add  آن روی پنل بالیی)یا پایینی( راست کلیک کرده گزینهی  to panel،را انتخاب کنید ، سپس در پنجرهی باز شده  
Jalali روی  calendar.دابل کلیک کنید 

 استفاده نمایید.free خالی سیستم در ترمینال از دستور ramبرای دیدن میزان ●

 scd0 ) استفاده کنید.eject  scd0 استفاده کنید.در پارسیکس از eject از دستور cdrom کردن ejectبرای ●

 است.(cdromآدرس 

man ( )برای دیدن سویچهای مختلف دستور از eject -t استفاده کنید. )t از سویچ cdromبرای بستن درب ● eject 
استفاده کنید.(

 ( روی پنلcdrom، برای اجرای یک برنامه یا انجام کار خاصی )مثل بستن درب Gnomeبرای افزودن یک دکمه به پنل ●
Add  راست کلیک کرده،  to panelرا انتخاب کنید، در پنجره باز شده، برای اضافه کردن یک برنامه دکمهی  

 Application Launcherرا فشار دهید و از لیستی که می آید برنامهی مورد نظر را انتخاب کنید، و برای انجام کار  
Custom  خاص دکمهی  Application Launcherرا فشار داده در پنجرهی باز شده نام مورد نظرتان و دستوری  

 ( را وارد کنید، می توانید برایcdrom برای باز و بسته کردن درب eject scd0 -Tکه برنامه را اجرا می کند)مثل 
No دکمهی مورد نظر یک آیکن نیز انتخاب کنید، برای این کار روی دکمهی  Iconکلیک کنید، سپس آیکن مورد نظر را  

png انتخاب کنید. )توجه داشته باشید که برای آیکن در لینوکس از اکثر فرمت های متداول) ،  jpeg ،  gif ، xpm)... و  
میتوانید استفاده کنید!!!(

حل مشکلت
http://wiki.hezardastan.org/ArticleListلیست مقالت، و مستندات درباره لینوکس و نرمافزارهای آزاد

 http://www.technotux.org        انجمن های تکنوتاکس: )سوال بپرسید!!( 

سایتهای لینوکسی فارسی:
 http://foss.irسایت طرح ملی نرمافزارهای آزاد/متنباز )لینوکس فارسی(         

 http://www.irantux.orgنشریه الکترونیکی ایرانتاکس                        

 http://linuxshop.irفروشگاه لینوکس ایران)خرید توزیع های لینوکس(        

 http://ubuntu.ir          گروه کاربران اوبونتوی ایران

 http://gnuiran.org     خبر، مقاله و انجمن درباره لینوکس 

 http://codebaz.comمرجع برنامه نویسان متنباز ایران                         

 http://gnome-look.org                  ا:Gnomeتم برای اجزاء مختلف 

 http://kde-look.org :                                   اKDEتم برای دسکتاپ 
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 ویژهنامه مهاجرت به لینوکس

۸۶مهر 
سردبیر: مهرداد مومنی

هیئت تحریریه:
مهیار مقیمی مهرداد مومنی ،

نشریه
علمی، تخصصی


