


١٠.٠۴راھنمای کامل و تصویری نصب اوبونتو

  

پس از مراجعه به . دریافت کنید
در اینجا عالوه . به دریافت، تنظیمات پیشرفته را انجام دھید

پیشنھاد . بیتی را نیاز دارید ۶۴بیتی یا 
را بیتی۶۴ ی نسخهیا بیشتر دارید، حتما 

  

ISO دردست خواھید داشت که باید
ترین راه نصب اوبونتو، شاید راحت

باشد، ولی در اینجا ما آن را به 
سیستم خود را ریست CDبعد از رایت بر روی 

 را دارد، پس از اینکه سیستم خود را با 
اگر دوست دارید . شویدعامل اوبونتو می

راھنمای کامل و تصویری نصب اوبونتو

دریافت کنیدسایت اوبونتو ی مربوط را از قبل از شروع الزم است که شما نسخه
 دقت کنید که قبل از شروع به دریافت، تنظیمات پیشرفته را انجام دھید

بیتی یا ٣٢ ی بر انتخاب یک سرور برای دریافت مشخص کنید که نسخه
ھستهاگر سیستمی با پردازشگر  یا بیشتر دارید، حتما ای ٢

                  

ISOمگابایت است، شما یک فایل ٧٠٠بعد از دانلود این فایل که حدود 
شاید راحت. کپی کنیدCD بر روی DVD یا CD ھای رایت افزار

باشد، ولی در اینجا ما آن را به VirtualBox یا Vmware سازی مثل ھای شبیه
بعد از رایت بر روی . کنیمصورت مستقیم بر روی سیستم خود نصب می

 .بوت کنید
را دارد، پس از اینکه سیستم خود را با Live اندازی اوبونتو به صورت قابلیت راه

 بوت کردید، بعد از چند دقیقه وارد محیط سیستمعامل اوبونتو می
  .توانید گشتی در محیط آن بزنید و آن را امتحان کنید

راھنمای کامل و تصویری نصب اوبونتو

                      

قبل از شروع الزم است که شما نسخه
 دقت کنید که قبل از شروع ی دانلود صفحه

بر انتخاب یک سرور برای دریافت مشخص کنید که نسخه
اگر سیستمی با پردازشگر کنم که می

  . دانلود کنید

                              

بعد از دانلود این فایل که حدود 
افزاررا با یکی از نرم آن

 ھای شبیهافزار نصب بر روی نرم
صورت مستقیم بر روی سیستم خود نصب می

بوت کنیدCD کنید و آن را با 
CD به دلیل اینکه این 

بوت کردید، بعد از چند دقیقه وارد محیط سیستمCD این 
توانید گشتی در محیط آن بزنید و آن را امتحان کنیدمی

  

  

  

  

  

  

  



 .بر روی دسکتاپ کلیک کنید
کنم زبان نصب را بر روی شوید که پیشنھاد می

  

ی نصب کننده به صورت اگر شما در ھنگام نصب به اینترنت متصل باشید، برنامه

  

بر روی دسکتاپ کلیک کنیدInstall Ubuntu 10.4 LTS ی ست که بر روی گزینه
شوید که پیشنھاد میآمدگویی روبرو می ی خوشبا صفحه

  .فرض یعنی انگلیسی قرار دھید

 اگر شما در ھنگام نصب به اینترنت متصل باشید، برنامه
. دھداتوماتیک زمان و محل فعلی شما را تشخیص می

                              

  .در غیر این صورت خودتان باید این اطالعات را تنظیم کنید

ست که بر روی گزینهبرای نصب کافی
با صفحه-١ ی مرحله

فرض یعنی انگلیسی قرار دھیدی پیش گزینه

 اگر شما در ھنگام نصب به اینترنت متصل باشید، برنامه–٢ ی مرحله
اتوماتیک زمان و محل فعلی شما را تشخیص می

  

                              

در غیر این صورت خودتان باید این اطالعات را تنظیم کنید

  



  

در این مرحله باید زبان صفحه کلید خود را مشخص کنید که در اینجا باز ھم انگلیسی را –٣ ی مرحله
  . انتخاب کنید

                

.  میشویمی نصب ترین مرحلهحساس ی اصلی و یا به عبارتی خب وارد مرحله–۴ ی مرحله
 ھای موجود بر روی عامل برنامهی نصب کننده این قابلیت را دارد که به صورت اتوماتیک سیستم

پیشنھاد من این . سیستم شما را تشخیص داده و محلی برای نصب اوبونتو به شما پیشنھاد دھد



را انتخاب کنید و specify partitions manually ی  . پس گزینهدتان تعیین کنید است که محل نصب را خو
  . به مرحلهی بعد بروید

  

دی ھای دیگر نیز انجام دھید. : البته این قسمت را با مسئولیت خودتان میتوانید به صورت
ترین  ترین و مھم . اگرچه این صفحه یکی از حساساز ظاھر این صفحه اصال نترسید– ی ۵مرحله

سعی کنید از قبل .  را پشت سر میگذاریم بخشھای نصب است ولی با چند نکته به راحتی آن
به دلیل اینکه ). گیگابایت حداقل ١٠ فضایی را برای نصب لینوکس بر روی ھاردتان در نظر بگیرد. (

ی فضایی  ساختار پارتیشن ھای لینوکس متفاوت است بعد از نصب، از طریق ویندوز قادر به مشاھد ه
 که بر روی آن اوبونتو را نصب کرده اید نخواھید بود .

بسته . داریدswap و یک پارتیشن از نوع Ext4 برای نصب اوبونتو شما حداقل نیاز به یک پارتیشن از نوع 
  . را تنظیم کنیدswap به میزان رم سیتم خود مقدار پارتیشن 



  

  

  



  . ت شخصی خود و یک نام کاربری برای خود انتخاب کنید در این مرحله شما باید اطالعا-۶ ی مرحله

  

ی ھای دیگری نصب باشد، برنامه در صورتی که بر روی سیستم شما سیستمعامل–٧ ی مرحله
در صورتی که مایل ھستید تنظیماتی از . دھد نصب کننده به صورت اتوماتیک آنھا را تشخیص می

  . توانید آنھا را انتخاب کنید ھای دیگر در اوبونتو اعمال شود، می سیستمعامل

  



در حین عمل نصب در صورتی که به . شویدی نصب می بعد از این شما وارد مرحله–٨ ی مرحله
) Language Packs( ھای زبان  اینترنت متصل باشید، برنامهی نصب کننده اقدام به دریافت بسته

از این skip توانید با زدن کلید جویی در مصرف ترافیک خود می میکند که در صورت عدم تمایل و صرفه
  .نظر کنید کار صرف

  

 توانید به گشت و گذار خود در اوبونتو ادامه دھید یا در این مرحله می ! تمام شد ! خب–٩ ی مرحله
   کنید.اینکه سیستم را ریست کنید و با اوبونتوی نصب شده کار

  

: اضافه کردن زبان فارسی

از زبان فارسی است که طی مراحل زیر می توانید  اولین کار بعد از نصب اوبونتو تنظیم برای استفاده
  . ھای قابل استفاده در زمان نوشتن اضافه کنید زبان فارسی را به لیست زبان



  

کلیک کنید و در Add ی زیر بر روی گزینهدر تصویر . :) ی کافی گویا باشندکنیم تصاویر به اندازه فکر می
  . … را انتخاب کنیدIRAN ی  صفحهی باز شده از بخش کشور گزینه

  



 ی ھا از بر روی گزینه بعد از اضافه کردن زبان فارسی برای تنظیم کلیدھای سوییچ کردن بین زبان
Optionsدر تصویر باال کلیک کنید و کلیدAlt+Shift را انتخاب کنید. ھای ترکیبی   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باشد میکاوشگر کلیه مطالب و تصاویر استفاده شده متعلق به وبالگ 

http://www.moallemi.ir   


