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  فهرست مطالب 

 11 ....................................................................................... ؟ چیست عامل سیستم

 11 ............................................................................. باز متن/آزاد افزارهاي نرم مفهوم

 GPL ........................................................................................... 12 مجوز مفهوم

 GNU ................................................................................................. 12 تعریف

KERNEL 13 ....................................................................................... ؟ چیست 

 13 .............................................................................................. لینوکس تاریخچه

 DESKTOP LINUX( ............................................... 15( میزي روي لینوکس گسترش

 16 ....................................................................................... سوم جهان در لینوکس

 17 .......................................................................................... لینوکس هاي قابلیت

 18 ................................................................................ لینوکس در ها پرونده سیستم

 KDE ........................................................................... 19 گرافیکی محیط در سیري

 BACKGROUND ................................................................................ 21  زبانه

 SETUP ............................................................................................. 22... دکمه

 BEHAVIOR ........................................................................................ 24 زبانه

 GENERAL .......................................................................................... 26 برگه

 FILE ICONS ....................................................................................... 28 برگه

 DEVICE ICONS ................................................................................. 29 برگه

 MULTIPLE DESKTOPS .................................................................... 30 زبانه

 SCREEN SAVER ............................................................................... 32 زبانه

 SETUP ............................................................................................... 33 دکمه
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 TEST ................................................................................................. 33 دکمه

 ADVANCED OPTIONS .................................................................... 34 دکمه

 DISPLAY ........................................................................................... 35 زبانه

 ORIENTATION &  SIZE.................................................................... 36 برگه

 MONITOR GAMMA ......................................................................... 37 برگه

 POWER CONTROL ........................................................................... 38 برگه

 39 ................................................................................................. تابلو پیکربندي

 LAYOUT ............................................................................................ 40 زبانه

 ARRANGEMENT .............................................................................. 41 برگه

 HIDING .............................................................................................. 42 برگه

 MENUS .............................................................................................. 44 برگه

 EDIT K MENU .................................................................................. 46 دکمه

 APPEARANCE .................................................................................. 49 برگه

 ADVANCED OPTIONS .................................................................... 51 دکمه

 TASKBAR .......................................................................................... 52 زبانه

KONQUEROR 56 .............................................................................. ؟ چیست 

 KONQUEROR ........................................................................ 58 برنامه منوهاي

 FILE MANAGER .............................................. 59 حالت در LOCATION منوي

 FILE MANAGER ......................................................... 61 حالت در EDIT منوي

 FILE MANAGER ........................................................ 65 حالت در VIEW منوي

 WEB BROWSER ............................................... 71 حالت در LOCATION منوي

 WEB BROWSER .......................................................... 74 حالت در EDIT منوي
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 79 ....................................................................... متن نمایشگر حالت در EDIT منوي
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 84 ...................................................................................... فارسی زبان کردن اضافه
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 BACKGROUND ............................................................................... 86 بخش
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 BLENDING ............................................................................ 88 بازشونده منوي

 ADVANCED OPTIONS .................................................................... 88 دکمه
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 WIDGET COLOR ............................................................................. 90 بخش

 90 ........................................................................................................ نواررنگی

 CONTRAST ...................................................................................... 91 بخش

 ADJUST ALL FONTS ..................................................................... 92... دکمه

 93 ............................................................................................. ها نمایه از لیستی

 95 ................................................................................................ بازشونده لیست

 IMEOUTSTARTUP INDICATION T .............................. 95 شمارنده و لغزان نوار

 ADVANCED OPTIONS .................................................................... 98 دکمه

 99 ..................................... سیستم در موجود هاي SCREEN SPLASH اسامی از لیستی

 COMBOBOX EFFECT ........................................................ 102 بازشونده لیست
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 107 .............................................................................................. بازشونده لیست

 R SIZEBORDE .................................................................... 108 بازشونده لیست

 BUTTONS ........................................................................................ 108 برگه

 109 .............................................................................. عنوان میله از گرافیکی تصویر

 109 .......................................................................................... چاپگر رفیمع نحوه
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 117 ........................................................................................ ها نمایه کردن حذف
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 SESSIONS .................................................................................... 156 فهرست
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 EDIT................................................................................................ 166 منوي

 177 ...................................................................... لینوکس/ گنو متنی محیط در سیري

 SHELL ........................................................................... 178 محیط به ورود  نحوه

 ROOT .................................................................... 179 و معمولی کاربر اعالن تفاوت
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 206 .......................................................................................................... منابع
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

مهندسان حميدرضا قنبري و مهرنوش آذرنيا و با همكاري "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "گروه فني و مهندسي ذوق 

  ي كنيم.يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولفان 

 هاي نسخه از یکی از روزه هر باشند متوجه خود اینکه بدون کامپیوتر کاربران از بسیاري

 نسخه امروزه وقایع، عجیبِ تغییرات راث بر. کنند می استفاده گنو سیستم تغییریافته

 شناخته »لینوکس« عنوان با گیرد می قرار استفاده مورد گسترده بصورت که گنویی سیستم

 است، گنو سیستم اساسی طور به سیستم این که نیستند آگاه کاربران از بسیاري و شود، می

  .است یافته توسعه گنو پروژه توسط که

 از بخشی تنها لینوکس اما کنند، می استفاده آن از کاربران ینا و دارد وجود واقعا لینوکس

 سیستم در که اي برنامه: است هسته یک لینوکس. کنند می استفاده آنان که است سیستمی

 ضروري قسمت یک هسته. دهد می تخصیص کنید می اجرا که هایی برنامه به را ماشین منابع

 کامل عامل سیستم یک متنِ در تنها و است یدهفا بی تنهایی به اما باشد می عامل سیستم یک

 بطور: شود می برده بکار گنو عامل سیستم با ترکیب در لینوکس عادي بطور. کند کار تواند می

 طور به کند، می عمل هسته عنوان به که لینوکس عالوه به است، گنو سیستم کل اساسی

 هاي توزیع حقیقت در شوند می نامیده »لینوکس« هاي توزیع آنچه تمام. لینوکس/گنو خالصه

  .هستند لینوکس/گنو

 کار یک براي بخصوص برنامه یک توسعه هدف داراي آزاد افزارهاي نرم هاي پروژه بیشتر

 یونیکس شبه هسته یک نوشتن براي توروالدز لینوس نمونه براي. هستند بخصوص

 براي Bob Scheifler و) TeX( متن قالب یک نوشتن براي Donald Knuth ؛)لینوکس(

 که است طبیعی این. کردند کار به شروع) X پنجره سیستم( پنجره سیستم یک توسعه
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 بوجود ها پروژه این از که هایی برنامه در را ها پروژه این همکاري و کمک میزان بخواهیم

  .بگیریم اندازه اند آمده

 سزاوار همگی و اند کرده آزاد افزار نرم به زیادي هاي کمک بسیاري افراد سیستم این در

 از مجموعه یک فقط و است مجتمع سیستم یک گنو سیستم اینکه دلیل اما. اعتبارند

 از لیستی ما. کند »واحد« را آن خواهد می گنو پروژه که است این نیست مفید هاي برنامه

 اصولی بطور و کردیم تهیه کنیم ایجاد آزاد کاملِ سیستمِ یک تا داریم نیاز که هایی برنامه

 این تا کردیم پیدا را افرادي یا و نوشتیم کردیم، پیدا را بود لیست آن در که ه چیزهاییهم

 توانستید نمی آنها بدون زیرا نوشتیم، را  جذاب غیر اما ضروري اجزاي ما. دهند انجام را کار

 بین در نویسی برنامه ابزارهاي مانند ما سیستم اجزاي از بعضی. باشید داشته سیستم یک

 ما. نوشتیم نیز را نیستند ابزار که دیگري بسیار اجزاي ما اما شدند محبوب نویسان برنامه

 به کامل سیستم یک زیرا دادیم، توسعه نیز را GNU Chess نام به شطرنج بازي یک حتی

  .دارد احتیاج نیز خوب هاي بازي

 روي بر کار همچنین. دادیم قرار هم کنار در را هسته بجز سیستم تمام ما 90 دهه اوایل در

 انتظار که بود چیزي از تر سخت هسته این توسعه. بودیم کرده آغاز نیز را هرد گنو هسته

 راه هنوز اما کرد، کار به شروع اعتماد قابل بطور 2001 سال در هرد گنو سرانجام و داشتیم

  .کنیم آماده مردم عموم استفاده براي را آن تا است پیش در زیادي

 بنیاد. کند می پشتیبانی گنو سیستم خوبیِ به لینوکس/گنو سیستم از گنو پروژه

 گذاري سرمایه گنو C کتابخانه لینوکسِ به مربوط الحاقات بازنویسیِ روي بر آزاد افزارهاي نرم

 هاي سیستم جدیدترین و هستند سازگار یکدیگر با خوبی به آنها اکنون نتیجه در کرد،
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 بنیاد همچنین. کنند می استفاده کتابخانه اريج نسخه از تغییري هیچ بدون لینوکس/گنو

 گذاري سرمایه نیز دبیان لینوکس/گنو توزیع توسعه اولیه مراحل روي بر آزاد افزارهاي نرم

  .است کرده

 وجود) شوند می نامیده »توزیع« اغلب که( لینوکس/گنو سیستم از مختفلی انواع امروزه

فلسفه  شان دهندگان توسعه—شوند می نیز دآزا غیر افزارهاي نرم شامل آنها بیشتر. دارد

 بنیاد. دارد وجود نیز آزاد کامال هاي توزیع اما. را گنو فلسفه  نه و کنند می دنبال را لینوکس

  .کند می حمایت را gNewSense آزاد افزارهاي نرم

 میسر مختلف غیرآزاد افزارهاي نرم حذف با تنها آزاد لینوکسِ/گنو توزیع یک ساخت

 هنگامی. شوند می نیز آزاد غیر هاي برنامه شامل لینوکس معمول هاي نسخه امروزه، .شود نمی

 بارگذاري خروجی/ورودي هاي دستگاه درون ها برنامه این کند می کار به شروع سیستم که

 توزیع یک داشتن بنابراین،. است آنها از زیادي تعداد شامل لینوکس »منبع کد« و شوند، می

  .است نیز لینوکس از آزاد اي نسخه داشتن مستلزم لینوکس/گنو از آزاد

 کاربري دوره(  لینوکس در گنو نویسی آنچه در این سري دو جلدي می خوانید  آشنایی با دوره برنامه

  می باشد . ) لینوکس گنو

  گروه مولفان 

  1396پاییز 

  

  


