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ویرایش ویدیو با KDENLINE
دیگر نیازی به چسب و قیچی نیست!
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سخن سردبیر
برگردان پارس از مصطفی جلیلیانفر
مافزاراها ساخته شده است:
این مجله با این نر ه

های دیگر از مجله حلقه کامل خوش آمدید!
به شمار ه
مجله این ماه چیزاهای خوب بسیاری را برای شما آماده کرده است.پایتون )این ماه سومین سال انتشار آن است( و ادامه
هاندازی  DavMailبرای استفاده با  .Microsoft Exchangeصفحه تویت اهواداران
لیبره آفیس با اضافه شدن نوشتاری درباره را ه
هگیری خوب شود در زمینه گرافیک سری Inkscape
یمتواند برای نوشتار آزمایشگااهای لینوکس تجرب ٬چارلز ٬منجر به نتیج ه
ه
هام .و با
یمکند و من شروع به نوشتن یک سری نوشتار درباره ویرایش ویدیو با استفاده از  kdenliveکرد ه
ه
»مارک« ادامه پیدا
استفاده از آخرین نوشتار توسعه وب این ماه شما  LAMPرا نصب خوااهید کرد.
امیدوارم که ماه بعد مروری بر کتاب جدید  Ubuntu Made Easyاز ) NoStarch Pressتشکر بسیار برای کپ بررس( و یک

پادکست حلقه کامل

کمان فرستادم افرادی را به پست زدن
هاهای فیس بو ه
بررس از تبلت گوگل نکسوس  7خودم .چند پست بر روی گوگل +و صفح ه

بصورت مااهانه منتشر شده است ،اهر اپیزود اهمه

ناها دوست دارند در بررس پاسخ داده شود ،مشتاق کرد.
به پرسشهای در رابطه با نکسوس  7که آ ه

تازه ترین اخبار درباره اوبونتو ،عقاید ،بررس اها،
هاها و بازخورد شنوندگان را پوشش میداهد.
مصاحب ه

 Les And Coبه پادکست دایره کامل نسخه  helm and released ، 30بازگشته است ،حتما دانلود کنید .یک بررس کامل در
حدود .2ساعت.Raspberry Pi infoو خیل چیزاهای دیگر

 Sid-Podعلوه بر اینکه تازه است ،یک فرم کوتاه
اضافی )نامنظم( پادکست است که به عنوان یک
بخش از پادکست اصل در نظر گرفته شده است.
جای است که عموما تمام تکنولوژ ی را پوشش

یمکند در حال کار بر روی
ه
طاهای مــا )شمــا و مــن( را تصــحیح
در ضمــن ویرایشگــر تیزبیــن کــه اهمــه غل ه

میداهد و چیزاهای که به اوبونتو مربوط نمیشود را

هاهاست .ما درآینده آنرا بروز و از نسخه آینده به آن لینک خوااهیم داد .آن
 Official Full Circle Style Guideبرای شما نویسند ه

پوشش نمیداهد.

های انجام
هاهـا( خوااهـد بود .اشخاص بسـیاری اشتبااهات ساد ه
)نوشتار پیـش گفتـه( رااهنمای مرج ع برای نوشتـن نوشتاراه ا )مقال ه

به میزبان:
Les Pounder
Tony Hughes
Jon Chamberlain
Oliver Clark

ناها اهمه با اهم تفاوت دارند( که باید پیش از ارائه تصحیح شوند .اهرچه به تغییر کمتری نیاز
یمداهند ) GBو نه  Gbو یا  – gbای ه
ه
باشد بهتر است.
ناها ،در تماس باشید
آرزوی بهتری ه

http://fullcirclemagazine.org

رون
ronnie@fullcirclemagazine.org
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اخبار لینوکس – اهشدار امنیت
برگردان پارس از مصطفی جلیلیانفر

بـ سـابقه نیسـت .به عنوان مثال بحران

 spottedتنها ترو جان

چن د وقت پی ش  .super-wormیک شکل

لینوکس وOS X

دیگر از بدافزار ایجاد که لینوکس و os x

محقیقیــن امنیتـ یک تروجان خطرناک
چندســکوی لینوکـس

 os x -کشف

هاند .زمان که روی یک ماشین ناامن
کرد ه
نصب شود wirenet-1یک در پشت برای
یک  Remote Command Serverباز
یمکند .از Logs keyهـبرای ذخیره پسورد
ه
اطلعات حساس تایپ شده توسط قربان
اســـتفاده

یمکند.
ه

اهمچنیـــن

برنامه

پســورداهای داده شده به مروگراهای
اینترنتـ اپرا ،فایرفاکس ،کروم و کرومیوم
هاهای ذخیره شده
و اهمچنین گوااهینام ه
هاهایـ ماننـد مدیـر ایمیل
توسـط برنام ه
تاندربرد sea monkey ،و برنامـه چت
یمکند
ه
یمرباید .مالویر کوش ش
ه
پیجی ن را
هاهای جمـع آوری شده را در یک
تـا داد ه
سرور در اهلند بارگذاری کند.
برنامه توسط آنت ویروس روس Dr.web

یمکند و نه ویندوز .رک و پوست
ه
را آلوده

ناها ]کاربر[
نقص جاوا میلیو ه
را در معرض خطر قرار داده
است

فرمت EPUB
سـرانجام ،نسـخه موبایـل حلقـه کامل را در
صـفحه دانلود قرار دادیـم ،امیدواریـم نسخه
اهای پیشین را نیز بزودی این چنین کنیم .اگر

کنده با توجه به تعداد کاربران اهر سیستم

شما با فایل نسخه الکترونیک \ قالب بندی

عامـل بسـیار عجیـب اسـت .مگـر اینکه

محقیقیـن امنیتـ یک تروجان کاربراهای

هاهای شبیه به
ویروس برای بعض از حمل ه

کامپوتـر کـه از ویندوز ،مـک و یـا لینوکس

اهم به یک سازمان که از ترکیب از آن دو

اســتفاده یمــ کننــد در معرض خطر

سـیستم عامـل شبـه یونیکـس استفاده

بپذیری جاوا که به تازگ کشف شده
آسی ه

یمکنند طراحی شده است.
ه

اسـت قرار دارن د کـه در حال حاضر )10

تجزیـه و تحلیل wirenet-1هدر حال انجام

شهریور  (91رف ع نشده اسـت .بـه نظر

است ول در حال حاضر مشخص نیست

یمرسد نقص به Blackhole exploit kit
ه

کـه چگونـه ]ایـن[ تروجان قابـل گسترش

یمداهـد سـیستم جاوا اهدف که از
ه
اجازه

Google Currentsرا روی وس یله آندروید \ ه

)تکثیـر( طراحـی شده است ،یکبار اجرا

یمکند که اجازه
ه
یک فایل  Pre.jarاستفاده

،اپل نصب نماییدfull circleرا جستجو کنید

یمشود و خود را در پوشه خانگ کاربراها
ه

یمداهـد ،در این مورد
ه
نصـب بدافزار را

) در برنامـه( وissues 55را بـه برنامه +

یمکند ،و از  AESبرای رمزنگاری
ه
کپـ

]نصب[ یک تروجان بانک بر روی ماشین

اضافه کنید .یا اینکه میتوانید روی لینکFCM

ارتباطات خود بــا یــک سرور بر روی

)ســیستم( کاربر به روشهای گوناگون

یمکند
ه
اینترنت استفاده

یمگردد.
ه
نصب

مشکل دارید ،یک ایمیل به  Jensبفرستید:
mobile@fullcirclemagazine.org

Google Currents

.در صفحه دانلود کلیک کنید

لکرد ضعیف شرکت اراکل
FireEyeاز عم ه
منبع theregister.co.uk :

مالک جاوا در رفع نقص انتقاد کرده است.

Software Center

٬خیل ناامیـد کننده اس ت کـه اراکل اهنوز

کــه  wirenet-1را بــه عنوان نخستین

زمانـ برای ارائـه یـک پـچ آپدیت فوری

تروجان )پسورد دزد( چند سکوی لینوکس

اعلم نکرده است ٬آتف مشتاق ازFireEye

–  os xمعرف ی کرده است راهگیری شده

نقص تا حال ) 10شهریور  (91رفع نشده

است.

است

ویروس چنـد سـکوی که ویندوز os x ،و

منبع v3.co.uk :

لینوکس را آلوده کند بسیار نادر است اما
مجله حلقه کامل ۶۴
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شما اهمچنین میتوانید  FCMرا از
مافزار اوبونتو دریافت نمایید:
مرکز نر ه
https://apps.ubuntu.com/cat
عبارت  Full Circleرا جسـتجو کنیـد و یک
شماره از مجله را انتخاب کنید و روی دکمه
دانلود کلیک کنید.
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فرمان و تسخیر

IDE

نوشته لوکاس وسترمن  /برگردان پارس از سجاد محمدزاده
شاهــا دور
فکر کردم این مــاه یکبــار از آموز ه
بشــوم و در عــوض خواننــدگان مقــالتم را بــا
مفهوم محیط توسعه یکپارچه ) (IDEآشنا کنــم
و دلیل را برای اینکه چرا یک محیــط توســعه
یکپارچه برای برنامه نویسان ســودمند اســت
را بیان کنم ،این مقاله را دنبــال کنیــد مــن نــام

چرا از  IDEاستفاده کنم؟
•

ناهای برنامه نویس
یادگیری زبا ه

•

مدیریت آسان پروژه اهای بزرگ

•

دسترس آسان به کامپایلر\مفسر،
اشکال زدای و محیط اهای رفع خطا

 IDEو اهمینطور نام زبان برنامه نویس ـ را کــه

با استفاده از یک  IDEمیتوان بــه آسـان از

اســتفاده میکنــم را معرفـی میکنــم بــرای ایــن

یک زبان استفاده کرد ،مثل میتواند اشتبااهات

منظور مــن احســاس نمیکنــم کــه یـک محیــط

املیـ را تشــخیص و درسـت آن را پیشــنهاد

توسعه واقعی احتیاج داشته باشم.

داهد ) یا به فراخوان اهای تابع اهنگایم کــه از

 IDEچیست؟

یک زبان دیگر استفاده میکنیــد اشــاره کنــد(.
اگر  IDEشما اشتبااهات را پررنگ )(Highlight

یک  IDEاساسا یــک ویرایشــگر اســت کــه

نمیکند پس حداقل در کامپایل و اجــرا کــردن

شامل یک کامپایلر\مفسر است و روش برای

کد و چــک کــردن اســتثنااها و خطااهــای زمـان

دسترســ ســاده بــه اســناد دارد و معمــول

اجرا ،عملیات را خیل آسان کرده است.

پلگین اهای را برای اشکال زدای و رفع خطــا
ارائه یم داهــد .برخـی از مزایــای پیشــرفته از
ماهــای مختلــف را دارا
جمله تکمیل خودکار فر ه
یم باشد.

وقت که روی یک پــروژه بــزرگ کــار کنیــد،
لاهــا را
IDEه معمــول شــکل یکپــارچه ای از فای ه
بــرای اینکــه مشــخص بشــود کــه اهــر فایــل
کجاست را برای ما فرااهم میکند .و اهمینطــور

مجله حلقه کامل ۶۴

ابزاراهای را برای اشکال زدایـ فرااهــم کــرده

چیزاه ـ ا ماننــد  jUnitبــرای پــروژه اهــای پــایه

است.

)کوچک( فراتر از انتظــار اســت مــن وقــت از

وقت شما بیشــتر از  ۱۰۰یــا  ۲۰۰خـط کـد

ایــن اســتفاده میکنــم کــه چنــد صــد خــط کــد

داشته باشید ،عموما اشکال زدای ـ دســت را

داشته باشم یا به تعداد زیــادی کلس احتیــاج

پیشـنهاد نمیکنـم و در عـوض میتــوان از یــک
رفع خطــا واقعــی و چــارچوب )( Framework
اشکال زدای استفاده کرد.
تنهــا اســتثناء بــرای مــن جــاوا اســت .مــن
اهمیشه تا جای که امکان داشته باشــد ســعی
میکنم از جاوا به اهمراه  Eclipseاستفاده کنــم
زیرا تعدادی از تابع اها اسایم طولن دارند و
تکمیل خودکـار میتوانــد زنـدگ مــن را لــذت
بخش کند.

داشته باشم.

از کدام  IDEاستفاده کنم؟
در نهــایت برمیگــرده بــه اینکــه چکــاری
میخــوای انجــام بــدی .محیــط اهــای خیلــ
پیشــرفته زیــادی ماننــد  Eclipseوجــود دارنـد
)بــرای جــاوا و س ـ پلس پلس( ،کــه فضــای
هتر
زیــادی را در مقایســه بــا یــک  IDEســاد ه
اشغال میکنند .نسخه جــاری  Eclipseفقــط بــه
 ۲۰۰مگابایت از فضای لینوکس نیاز دارد .بــه

هتر
یک دیگر تعریــف توابــع بــا نــایم کوتــا ه

گاهــای بیشــتری
خاطر داشته باشید کــه ویژ ه

است ) استفاده از  (defineامــا ایــن میتوانــد

که در یک زمان اجــرا میشــود میــزان حــافظه

خیلــ پیچیــده شــود .از زم ـ ان کــه مــن در

اصــل) (Ramبیشــتری مصــرف میکنــد .پــس

 Eclipseبا جاوا کار میکردم ،تمایــل داشــتم از

متوجه شدم که  Eclipseبسیار سنگین است.

اشــکال زدای یکپــارچه بــدون در نظــر گرفتــن

من از IDEه فقط با جاوا استفاده میکنم ،زیرا

اندازه فایل استفاده کنم .استفاده از بعض از

5
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فرمان و تسخیر
چیزی است که برای دانشــگاه ام نیــاز اســت

شــاید بخوااهیــد از یــک  IDEاســتفاده کنیــد،

حمــایت پــایتون بعــد از انتشــار الگــوریتم و

خاهای در مــورد IDE
بــوده باشــد و مــن پاس ـ ه

بعنوان مثال چیــزی اســت کــه ازش اســتفاده

میتوانـد زمـان توســعه و رفـع خطــا را کــااهش

نمونه اولیه دریافت کند.

دادم.

میکنم.

داهد )تا زمان که با  IDEراحت اهستید(.

مــن بــرای محصــول نهــای خیل ـ اشــتیاق

پرسش اها ،نظرات یا درخواست اهایتــان را

انتخــاب دیگــری بــرای توســعه Java/C/C+

یکبار تصــمیم بگیــر چنــدین  IDEرا امتحــان

هاهای جدیـــدی را معرفــ ی کـــرد
دارم.او ایـــد ه

به آدرس ایمیل  lswest34@gmail.comارسال

 +/PHPاســتفاده از  Netbeansاســت .اهرچنــد

کن و اهر کدام که راحتتر بودی را انتخاب کنه.

) ماننــد محیــط کــاری ســبک ) lightه(( و بــرای

نمایید

هاهای بزرگ نــدارم و
تمایل برای نوشتن برنام ه

) یا اهرکدام که نیاز اهایتان را به درست پاســخ

هاهای دیگر اجرااهــای بســیار جـذاب ارائـه
اید ه

اگر شما تصمیم گرفتید که برای من ایمیــل

یک ویرایشگر متــن و یــک ترمینــال بــرای  Cو

داد(

کــرده اســت ،مــن میخــوااهم وقــت کــه Light

ارســ ال کنیــد لطفــا واژه  FCMیــا  C&Cرا در

 table playgroundآمد ازش استفاده کنم و با

عنوان ایمیل اضــافه نماییــد تــا بتــوانم ایمیــل

رابط کاربری تمیز تــری در مقایســه بــا دیگــر

شما را پیدا کنم.

 ++Cو  PHPکافیســت .یــا یــک چیــزی شــبیه  Light Tableیک مفهوم جدید از
هاهام را در
پایتون زیرا من تمایل دارم کــه ایــد ه
یک مفسر اهمزمان قبل از اینکــه کدنویس ـ را
شروع کنم تست کنم.
خـط زیــر بیـان میکنـد.فکــر کــردن درمـورد
اینکه چه چیزی را یم خوااهید و به چه چیزی
به آسان دسترسـ داشــته باشــید یــا برنـامه
شما چقدر بزرگ اســت ،و ســنجیدن جــوانب

IDE

رابط اها که تا بحال دیده ام کار کنم.و در آخر

اخیرا در مورد مطلب کریس گرنجر کــه در

تاها در مفهــوم ویــدئو غیــر قابــل
بیشتر قابلی ه

 IDEبــه اســم  Light Tableبــود
ه
مــورد یــک

دسترس است در این لحظه عمدتا بــازخورد

صحبت کرده ام.

اهــای فــوری ارائــه میشــود .بــرای کس ـ کــه

برای لینک این مطلب بخش مطالعه بیشتر
را نگاه کنید.

همند باشد یا فقط میخــواد بــه چیــز اهــای
علق ه
جدید یک نگااهی بیاندازد پیشنهاد میکنــم کــه

مثبـــت و منفـــی در یـــادگیری رابـــط جدیـــد،

بعد از این مطلب او توانست بودجه پروژه

اهمچنین اگر شما محدودیت در زمان داریــد،

را بصـــورت محـــدود و اختصـــاص یـــافته بـــا

مطالعه بیشتر:
http://www.chrisgranger.com/2012/04/12/light-table---anew-ide-concept/
http://app.kodowa.com/playground – Light
Table playground

 Light tableرا امتحان کند.
امیــدوارم کــه ایــن مقــاله بــرای شــماجالب

http://www.eclipse.org/downloads
http://netbeans.org/

لوکاس :تمام دانسـته اهایـش را از بـه اهم
زدن و خراب کردن سیستم خودش
یادگرفتـه اسـت ،بـه ایـن صـورت کـه بعد از
خراب کردن سیستم چگونگ تعمیر آن را
کشف کرده است.
میتوانید به لوکاس ایمیل بزنید:
lswest34@gmail.com
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چطور انجامش بدم
نوشته گرگ والترز  /برگردان پارس از سجاد محمدزاده

شروع پایتون – قسمت ۳۶

پیش از اینکه شروع کنم ،میخوام بگویم که

استاندارد آکورد اهای  C،E،Gرا میتونیـد بزنیـد

برنامه مــا نســبتا ســاده خوااهــد بــود ،یــک

هایـــم و
وارد کرد ه

این ســومین ســال اســت کــه ســری شــروع

اما بعض از آکورد اها مانند  #Fکوچک یا #C

برچسب عنوان ،یک دکمه با مقیاس متن پایه،

درنهـــایت یـــک

برن ـ امه نویســ پــایتون در ایــن مجلــه قــرار

کوچک ،در حال که دوتای بایـد بزنیـد خیلـ

قالعاده که
) ScrollViewیک ویجت  parentفو ه

دکمــــه خــــروج

میگیــرد ،اهمینجــا میخــوااهم از رونــ و تمــام

سخته که انگشتتان را برای یک صدای ســریع

به شما اجــازه میداهــد داخــل کنــترل را بــرای

ایجاد کرده ایم.

دســت انــدرکاران مجلــه حلقــه کامــل بــرای

حرکت بدید.

حرکت دادن پرت کنید (.چند دکمه مانند متن

هخصوص ازشما خوانندگان تشـکر
حمایت و ب ه

شما چکار میکنیــد اگــر فرفـره گیتــار بــرای

کــه دارای مقیــاس تغییــر یــافته اســت و یــک

چوقــت فکــر نمیکــردم کــه چنیــن
کنم ،مــن اهی ه

های دور باشــد و شــما بایــد امــروز
چنــد اهفت ه

دکمه خروج ایجاد کنید .باید چیزی شــبیه بــه

مدت طولن طول بکشد.

ســرعت را زیــاد کنیــد؟ راه حــل اســتفاده از

متن زیر بشود.

این شروع کلس ما با اسم Transpose
است.

class Transpose(App):
def exit(instance):

اهمچنین میخوااهم چند ثانیه را به این نکتــه

 Capoاست ) فکر بامزه ایست که شما گااهی

با یک فایل جدید پایتون به اســم main.py

اختصاص بدم که کسان نظرات را بــرای مــن

اوقات روی گردن گیتار میبینید( این کلید اهای

شروع میکنیم .این مهم اســت کــه وقــت اگــر

برروی ساخت روال کار میکنیم ،این بخش

ارسال کردند که آیا پس از گذشت سه ســال

گیتار را افزایش میداهد و شما تطـبیق بـا بقیـه

شما تصمیم گرفتید که یک برنامه آندرویـد بـا

برای اهر برنامه  Kivyمورد نیاز اســت) .پــایین

اهنوز باید عبارت شروع در عنــوان ایــن مقــاله

گروه آکورد متفــاوت اســتفاده میکنیــد .اســم

استفاده از  Kivyبسازید .حال عبــارات ورودی

صفحه سمت چپ(

باشد یا نه؟ خوب در بعض ـ از مراحــل تأییــد

ایــن تغییــر دادن کلیــد اســت .گــااهی اوقــات

را اضافه کردیم) .صفحه بعد سمت چپ بال(

)(sys.exit

جکننده بــه نظــر میرسـد .متاســفانه،
این گی ه

میکنم اما من اهنوز مشااهده میکنم که کسان

هسـازی روی
میتوانید بصورت ذاهن یا بـا پیاد ه

بــــــه خــــــط دوم تــــــوجه کنیــــــد')“ ،

ویرایشگر اهمیشه نمیتواند فضــااهای خــال را

اهستند که تازه با مجله حلقــه کامــل یــا مقــاله

کاغذ اینکار را انجـام بداهیـد .بـرای مثـال#F :

 ”kivy.require('1.0.8ایــن اجــازه میداهــد کــه

به درست ذخیره کند حت در یک فونت تــک

هاند و
شروع برنامه نویس پــایتون آشــنا شــد ه

آکورد است و شــما  Capoرا در  fret 2قــرار

شما مطمئن باشید میتوانیــد از جدیــدترین و

فاصــله .ایـده ایـن اسـت کــه رشـته  text1در

ناهــا
دارند از ابتدا مطــالعه میکننــد .بنــابراین آ ه

های
میداهید .اما این زمانبر است .بیایید برنـام ه

گاهــای کــه  Kivyفرااهــم کــرده
بهــترین ویژ ه

مقیاس ساده با نوت شروع میشـود .اهرکـدام

نوآموز اهستند و اهمینطور مــن واژه شــروع را

را که به سادگ مــوقعیت  fretرا بــرای یــافتن

است اســتفاده کنیــد .اهمچنیــن بــه ایــن نکتــه

باید  ۵تــا فاصــله داشــته باشــد .ماننــد پــایین

آسانترین آکورد حرکت داهد را بسازیم.

توجه کنید که ما یک )خط سوم( system exit

صفحه سمت چپ.

در بخش بعدی مقاله یعن بخش  ۳۷از عنوان
حذف میکنم.
حــال بطــور جــدی بــا ایــن مقــاله روبــرو
میشویم ...بیشتر در مورد .kivy
تصور کن داری گیتار میزن .نه یــک گیتــار
الک ،یک گیتار واقعی .شــما یــک گیتاریســت
خیل خوب نیستید و بعض از آکورد اها بــرای
جکننده اســت .بــرای مثــال شــما فــرم
شما گی ه

C#/Db

--------------------------------------------------------------Transposer Ver 0.1
C C#/Db D D#/Eb E
F F#/Gb G G#/Ab A
A#/Bb B
C
____________________________________________________________
1| C#/Db D D#/Eb E
F F#/Gb G
G#/Ab A A#/Bb B
C
|2
D D#/Eb E
F F#/Gb G G#/Ab A
A#/Bb B
C C#/Db D
---------------------------------------------------------------

مجله حلقه کامل ۶۴
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چطور انجامش بدم – شروع پایتون ۳۶
رشته  text2چیزاهـای تکــراری بایــد داشــته
باشــد .در رش ـ ته  text2از آفســت بــرای پــر
کردن متن داخل دکمـه بـا  ScrollViewویجـت

آیتم است ،یک برچسب در بالی برنامه
ایجاد میکنیم.

import kivy
)'kivy.require('1.0.8
from sys import exit
from kivy.app import App
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.scrollview import ScrollView
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

lbl = Label(text='Transposer
Ver 0.1',

استفاده کردیم.
در حال حاضر ش ریشــه را ایجــاد کردیــم

font_size=20,

لمان اســت( کــه شــامل یــک
)پنجــره اصــ ه

size_hint=(None,None),

 GridLayoutویجت اسـت .اگـر زمـان کـه بـا

size=(480,20),

ســایر رابــط اهــای گرافیکـ کــاربر )GUIه( کــار

))padding=(10,10

میکردیم را بخاطر بیاورید یک ویجت نمــایش

گاهای انتخاب شده باید نسبتا واضــح
ویژ ه

جــدول وجــود داشــت .خــوبGridLayout ،

باشــند .تنهــا چیــزی کــه ممکنــه مشــکلت را

اینجا اهم تقریبا اهمــان اســت .در ایــن مــورد،

 paddingو
ه
بوجـــود بیـــاره خاصـــیت اهـــای

یک جدول داریم که شامل یک ســتون و ســه

 size_hintاست Padding .تعداد پیکسل اهای

ســطر اســت ،میتــوانیم ویجــت اهــا را در اهــر

 x,yاست.
ه
اطراف آیتم بر حسب مرجع

هاهای جدول قرار داهیم .به خــاطر
کدام از خان ه

مستقیما برگرفته از اسناد  Kivyخصوصیت

داشته باشید که ،اگر محل ویجت را مشخص

) size_hintبرای  xکه اهمان  yاست( بر طبــق

نکنیم نمیتوانیم آنرا تعریف کنیم.

زیر تعریف شده است:

= root

اشاره به  : Xsizeنشان میداهــد کــه ویجــت

GridLayout(orientation='verti

چه مقدار فضا در جهــت محــور  xنســبت بــه

cal', spacing=10,

عرض  parentباید اســتفاده کنــد .فقــط نمــا )

)cols=1,rows=3

 (Layoutو پنجره ) (windowاز ایــن اســتفاده

 noneمقدار داهی
ه
در این مورد  size_hintبا

font_name='data/fonts/DroidSans

شده است ،که مقــدار پیشــفرض  ٪۱۰۰یــا ۱

Mono.ttf',

است .ایــن مــورد بعــدا خیلـ مهــم ) و خیلـ

))padding=(20,20

پیچیده( میشود.

دوباره ،بیشتر این نسبتا تمیز است.

در حال حاضر ما دکمه اهای اصــل را تغریــف

حـال ویجـت اهـا را بـه شـ ریشـه کـه اهمـان

کردیم ،اهمانطور که مشااهده یم نماییــد ایــن

GridLayoutه است اضـافه کردیـم .برچسـب )

مرجع استاتیک برای مقیاس است.

 (lblدر اولین خانه و دکمــه ) (btn1در دومیــن

btn1 = Button(text = " " +

در این مورد بازنمای بصورت زیر است:

----------------------------title label

)(0

D

----------------------------main button

)(1

----------------------------scrollview

)(2

---------------------------- ScrollViewدر انتخاب دکمه اها شامل چندین

"B C
B C C#/Db

خانه قرار دارد.

text1,size=(680,40),

#-----------------------------

size_hint=(None, None),

)root.add_widget(lbl

halign='left',

)root.add_widget(btn1

def build(self):
#------------------------------------------------------text1 = " C C#/Db D D#/Eb E
F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb
text2 = " C C#/Db D D#/Eb E
F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb
D#/Eb E
F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B
"C C#/Db
#-------------------------------------------------------

میکنند .مقدار درصدی و اعشاری است که از
صفر تا یک مقدار میپذیرد .یک یعن جای که

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456
C C#/Db E
F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B
C

ایــن  parentتمــام صــفحه میشــود.مثل0.5 :
یمشود .%50
ه
مجله حلقه کامل ۶۴
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چطور انجامش بدم – شروع پایتون ۳۶
#-----------------------------

آماده کرده ایم.

حال بیا فهمیدن کد را کم سخت کنیــم .یــک

__if __name

 GridLayoutدیگر با اســم  sســاختیم .ســپس
ه

in('__main__','__android__'):

ارتفــاع آنــرا بــه ارتفــاع ویجــت بعــدی متصــل

)(Transpose().run

btn1 = Button(text = " " + text1,size=(680,40),
size hint=(None, None),
halign='left',
font_name='data/fonts/DroidSansMono.ttf',
))padding=(20,20

کردیــم ،درایــن مــورد  ScrollViewاســت نــه
هاها.
دکم ه

s = GridLayout(cols=1,

حال شاید تعجب کرده باشــید

= spacing = 10, size_hint_y

کــه چــرا مــن بــرای تمــام اشــیاء

)None

نوشــــتاری از دکمــــه بجــــای

s.bind(minimum_height=s.sette

برچسب استفاده کردم .بــه ایــن

))'r('height

باها در Kivy
خــاطر کــه برچســ ه

حال  ۲۰تا دکمه با خصوصــیت  textپــر شــده

بطور پیشفرض اهیچگونه حاشیه

ساختیم و به  GridLayoutاضافه کردیم.

نمایان ندارند.ما میتوانیم پس از

حال  ScrollViewرا ایجاد و ســایز آنــرا تنظیــم

نصــب ایــن برنـ امه بــازی کنیــم،

کردیــم ،و بــه  GridLayoutاصــل اهــم اضــافه

اهمچنین یک دکمه خروج و کمــ

کردیم) .سمت چپ حلقه (for

تغییرات انجام دادم.

= sv
ScrollView(size_hint=(None,

میتوانید سورس کد را در سایت

for i in range(0,19):
if i <= 12:
if i < 10:
" |" t1 = " " + str(i) +
else:
" |" t1 = str(i) +
else:
'' = t1
'' = text2
btn = Button(text = t1 + text2[(i*5):(i*5)+65],
size=(680, 40),
size_hint=(None,None),
halign='left',
)'font_name='data/fonts/DroidSansMono.ttf
)s.add_widget(btn
#---------------------------------------------------------------

 PastBinپیدا کنید:
ه

http://pastebin.com/hsicnyt1

))None), size=(600,400
sv.center = Window.center
)root.add_widget(sv

تا دفعــه بعــد ،لــذت ببریــد و از شــما بخــاطر

در آخر GridLayout ،را که اهمه ی دکمه اها را

اینکه سه سال مقــالت مــن را دنبــال میکنیــد

نگهداری میکند به  ScrollViewاضافه کردیم و

سپاسگذارم.

لاهای RainyDay
گ رگ :مالک راه ح ه
اســت ،LLC ،یــک شرکت مشاوره در

ش ریشه را به برنامه  Returnکردیم.

کلورادو – آئورورا است .برنامه نویس را از

)sv.add_widget(s

) 1972چهـل سـال پیش( آغاز کرد .او از

return root

پخ ت و پـز ،پیاده روی ،موس یقی ،و صرف

در نهــایت ،روال “ ”__if __nameرا داریــم.

زمان با خانواده اش لذت میبد.

تــوجه داشــته باشــید کــه خودمــان را بــرای

وبسایت او:

استفاده از برنامه بعنوان یک برنـامه آندرویــد

http://www.thedesignatedgeek.net

مجله حلقه کامل ۶۴

9

فهرست ^

چطور انجامش بدم

لیبرآفیس قسمت  : ۱۷ما کرواها

نوشته المر پری  /برگردان پارس از محمد ویس
درخواســت اهــای داشــتم مبنــ بــر اینکــه

شفرض قابلیت ضــبط رکورداهــا
به صورت پی ه

آزمایش« فعال کردیــم؟ بخــاطر اهمیــن مســاله

سه یــا چهــار بــار کلیــد  Tabرا فشــار داهیــد تــا

مبحــث ماکرواهــا ) (Macroدر مجمــوعه نــرم

یمرسـ د ماکرواهــا فعل
ه
غیرفعال است .به نظــر

تاهــا
)آزمایش بـودن( ممکــن اسـت بعضـ وق ه

نشانگر تقریبا در مرکز سطر فعل قــرار گیــرد.

افــزاری  LibreOfficeآمــوزش داده شــود ،بــه

خصوصــیت آزمایشــ )ناپایــدار( در مجمــوعه

ایــن قــابلیت بــه درسـت کــار نکنــد .اهــر چنــد

عبارات نظیر  Best wishes, loveیا عبارت پایان

اهمیــن دلیــل در ایــن شــماره بحــث بــر روی

 LibreOfficeباشند .برای فعــال کــردن ماکرواهــا

شخصا تا حال با این مسـاله مـواجه نشـده ام،

موردنظر خود را وارد کنیــد .حــال دو بــار کلیــد

مافزار  Impressرا موقتــا راهـ ا کــرده و بطــور
نر ه

از منوی  Toolsگزینه  Optionsرا انتخاب کنیــد.

اما باید به آن اشاره یم کردم.

Enterه را فشار داهید تا محل بــرای امضــا بــاقی

خیل خلصه بــه معرفـی ماکرواهــا یم ـ پــردازم.

ســپس از قســمت  LibreOfficeو زیرمجمــوعه

یمکنیــم
ه
بعنوان مثال در ایـن قسـمت سـعی

بماند .مجددا سه یا چهار بار کلید  Tabرا فشار

یمداهنــد تــا کاراهـای
ه
ماکرواهــا بــه شــما اجــازه

 Generalگزینه )Enable experimental (stable

ماکروی با نام  Closingایجاد کنیم .اهر بــار کــه

داهید با کلیک بر روی دکمه  Boldبر روی نــوار

تکراری مثل تایپ کــردن ســربرگ نــامه و … را

 featuresرا علمــت دار کنیــد .ایــن کــار بــاعث

یمرسـ انیم ،یم ـ
ه
تــایپ یــک نــامه را بــه پایــان

ابزار  Formattingقلــم نوشــتار خــود را ضــخیم

ناهــا را
مکانیزه کنید تــا دیگــر مجبــور نباشــید آ ه

یمشود تا گزینه  Record Macroاز منوی Tools
ه

بایست نامه را با نوشــتن عبــارات پایـان داهیــم

کرده و نام خود را بنویســید .در پایــان ،ســمت

بــرای چنــدین و چنــد بــار تکــرار کنیــد .در ایــن

و زیرمنوی  Macrosفعال شود.

)ببندیم( ،چون این یــک کــار تکــراری اســت از

متان درج کنید .برای ایــن کــار
خود را در زیر نا ه

یمگیریم کــه چگــونه یــک مــاکرو را
ه
شماره یاد

ضبط یک ما کرو

ماکرواها برای انجام آن استفاده یم کنیم.

 Enterرا فشــار داده و بــه اهمــان
ه
مجــددا کلیــد

ضـــبط کـــرده و از آن اســـتفاده کنیـــم .البتـــه
مجموعه  LibreOfficeمجهز به زبان اســکریپت
نویس ـ  Basicاســت کــه صــحبت در مــورد آن
خارج از بحث فعل است ،اهرچند ممکن اســت
های نــه چنــدان دور کــه آن را مــورد
در آینــد ه

وقت در حال ضبط یک مــاکرو اهســتید ،اهــر

یک سند متن ـ جدیــد بــاز کنیــد و از منــوی

کاری که انجام داهید و اهر آنچه که تــایپ کنیــد

 Toolsو زیرمنوی  Macrosگزینه Record Macro

در ماکرو ثبت خوااهد شــد .بخــاطر داریــد کــه

را انتخاب کنید .در این حالت نوار ابزار مــاکرو

قابلیت ضبط ماکرواهــا را بعنــوان یــک» قــابلیت

فعال یم شود .البته تنها یک گزینه بر روی این
نوار ابــزار وجــود دارد .Stop Recording :حــال

یمداهیم مجددا به بحــث ماکرواهــا
ه
بررس قرار

تعداد قبل  Tabرا درج کنید .بــا کلیــک بــر روی
دکمه  Boldمتن را از حالت ضخیم خارج کــرده
و با انتخاب دکمه  Italicقلم را زاویــه دار کنیــد.
سمت خود را درج کرده و پــس از درج مجــدد
 Enterگزینه  Stop Recordingرا انتخاب کنید.
کــادر  Basic Macrosظــااهر خوااهــد شــد.

رجوع کنیم.

یمخوااهید ماکروی جاری را در
ه
کتابخانه ای که

یمتوانیــد اطلعــات مرتبــط در
ه
نکته :شــما

آن ذخیره کنید )معمول کتابخــانه (My Macros

 LibreOfficeرا در رااهنمــــای

انتخاب کرده و نایم برای آن برگزینیــد و کلیــد

مــــورد Basic

مافزار مشااهده و یا مســتندات آنــرا از ایــن
نر ه

 Saveرا فشار داهید.

لینک دانلود کنید:

آزمایش یک ما کرو

http://wiki.documentfoundation.org/ima

اگر میخوااهید از صحت عملکرد ماکروی که

ges/d/dd/BasicGuide_OOo3.2.0.odt

هاید مطمئن شــوید بهــتر اســت آنــرا
ضبط کرد ه
آزمـایش کنیــد .بــرای ایــن کــار از منــوی Tools
گزینه  Macrosو سپس  Run Macroرا انتخــاب

فعالسازی قابلیت ضبط ما کرواها

نمایید .در کادر ماکرواها کتابخانه ای که مــاکرو
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را در آن ثبت کرده بودید انتخاب کــرده و پــس

نیست اهر بار مسیر گفته شده از منــوی Tools

استفاده کنید تا منوی موردنظر را قبل از منوی

البته برای بسیاری از کاراهای تکراری ،ماکرواهــا

 Runرا
ه
از انتخــاب مــاکروی مــوردنظر گزینــه

را طی کنید تا ماکروتان اجرا شودLibreOffice .

 Helpدرج کنید .پس از تأییــد منــوی مــوردنظر

ممکــن اســت تنهــا راه حــل موجــود باشــند.

کلیک کنید .ماکرو اجرا خوااهد شد و اهــر آنچــه

یمداهــد تــا مــاکروی خــود را بــه
ه
به شما اجازه

ساخته شده ول اهنوز خال است .حال دکمــه

اهمانطور که گفته شد زبان اسکریپت نویس با

که تایپ و قالب بنــدی کــرده بودیــد را مجــددا

منواها یــا نــوار ابــزار اضــافه کنیــد ،بــرای آن از

 Addرا کلیــک کــرده و در لیســت Categories

نــام  LibreOffice Basicوجــود دارد کــه ممکــن

انجام خوااهد داد.

هکلید میانبری تعریف کنید و یا اجرای آنرا
صفح ه

گزینــه  LibreOffice Macrosرا انتخــاب کنیــد و

است در آینده بحث مفصل راجع به آن داشته

اگر چیزی که میخواستید انجام نشده است

بـه وقـوع یـک رخـداد در  LibreOfficeمنتسـب

سعی کنید در ساختار درخت موجود مــاکروی

یمتوانید ماکرواهای مورد نظر
ه
باشیم .اهمچنین

مجددا اقدام به ضبط یک ماکروی دیگــر کنیــد.

یمتوانید ماکروی خود را از طریق منــوی
ه
کنید.

که ساختید را بیابید .آنرا انتخاب کرده و دکمــه

ناهــا در
خود را از اینـترنت دانلــود کـرده و از آ ه

یمتوانید از منــوی Tools
ه
برای حذف ماکرو نیز

 Toolsو گزینه  Customizeاضافه کنید.

 Addرا فشــار داهیــد .مــاکروی مــوردنظر بــه
ه

 LibreOfficeخود استفاده کنید .در شماره بعــد

 Organizeو

یمخوااهیم منوی با نام Macros
ه
بعنوان مثال

لیست اضافه یم شود ،کادر باز شده را ببندید

یمگردیــم و کــار بــر روی
مجددا به  Impressبر ه

سپس  LibreOffice Basicرا انتخاب کنید .حــال

مافــزار  Writerافــزوده و مــاکروی کــه
را بــه نر ه

و ســـپس در پنجـــره  Customizeدکمـــه  OKرا

اسلیداها را ادامه خوااهیم داد.

ماکروی که ضبط کرده بودید را پیدا کرده و بــا

ساختیم ) (Closingرا بــه عنــوان یکـ از گزینــه

یمبینید منوی با
ه
فشار داهید .حال اهمانطور که

کلیک بر روی گزینه  Deleteآنرا حذف کنید.

اهای آن اضافه کنیم .حال از منوی  Toolsگزینــه

نام  Macrosبه منواهــا اضــافه شــده و مــاکروی

ایجاد میانبر برای یک ما کرو

 Customizeو ســـپس در زبـــانه  Menusدکمـــه

 Closingتنها گزینه آن یم باشد .از این پس اهر

 Newرا کلیک کرده و نام منوی جدیــد را برابــر

وقت نیاز داشتید تــا ایــن مــاکرو را اجــرا کنیــد

سـابقه کاری و برنامـه نویسـ المر پری

با  Macrosقــرار داهیــد .از کلیــداهای جهــت دار

یمتوانید بجای مسیر قبل ،تنهــا اهمیــن گزینــه
ه

مشارکـت در  ،Apple IIEپروژه ،Amiga

جدید را کلیک کنید.

متخصص در  DOSو  Windowsو مقداری

گزینـــه  ،Macrosگزینـــه Macros

یمکنیــد ،لزم
ه
اگر ماکروی را به دفعات اجرا

این مقدمه بسیار کوتااهی بر مبحث ماکرواها
بود .قبل از استفاده از ماکرواها مطمئن شــوید

اهم  Unixو بخوب در زمینه  Linuxو البته
یمکند.
ه
 Ubuntuکار

بهترین راه را برای انجام کارتان پیدا کرده ایــد.
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DavMail

یکیا
نوشته  / Jan Musscheبرگردان پارس از عل نعمت الهی  /ویرایش شده توسط حامد سپهر ه
راه اهای زیـادی بـرای دسترسـ و خوانـدن

ماکروســافت اســتفاده یمــ شــود بــه دلیــل

بیشتری در مورد این نرم افزار کسب کنیــد و

عمل الزایم اســت .اهیـچ نظــری نمیتــوان داد

رایانامه )پست الکترونیــک( وجــود دارد.شــما

خــوب ،بیاییــد مهربــان باشــیم ،آن اهــا یمــ

آن را بارگیری کنید.

که که این تنظیمات برای سرور دیگر نیز کــار

یم توانید از  web-mailاستفاده کنیــد ،مکــان

خوااهند متفاوت باشند.

که شما نامه اهایتان را در یک صفحه اینترنــ ت
کــه بــه ســرویس داهنــده شــما تعلــق دارد
یمخوانید ،یا اینکه از یک برنامه ایمیل خــوان
ه
ماننــد  Thunderbird, Evolutionیــا اهــزاران
برنامه دیگر بهره ببرید.بعض اوقات بـا کمـک
چنین برنامه اهای یم توانید بین حــالت اهــای
 POPو  IMAPحالت مورد نظر خود را انتخاب
کنید.
امـا گـااهی اوقـات اسـتفاده از یکـ از ایـن
موارد کافی نیست .راه اهای دیگری نیز وجود
دارند؛ مانند سرور تبــادل مایکروســافت )چـه
کسه دیگری؟( بــا اســتفاده از )OWA(Outlook

بعد از نصب و اجرای برنامه شما با پنجــره

میکند یا نه.

برای کسان که از  Evolutionبه عنوان یک

تنظیمات مواجه یم ـ شــوید)شــکل زیــر( .در

در آخرین زبــانه ،بــا اســم  ،Advancedیــک

برنامه ایمیل خــوان اســتفاده یمـ کننــد ،خــبر

اینجا تنها چند چیز وجود دارد کــه شــما بایــد

گزینه بسیار مهـم وجـود دارد )تصـویر زیـر(.

اهای خوش دارم Evolution .دارای Evolution

آن اها را تنظیم کنید.

کنــار کرسـ ر مــوس در اســکرین شــات یــک

 Exchange Connectorاست که یم توانــد بــا
مخــازن اســتاندارد نصــب شــود .امــا بــرای
کاربران  Thunderbirdو دیگر برنامه اها چنیــن
راه راحت وجود ندارد.

در زبانه  ،Mainتنها آیتم  OWA URLاست.
مـــن آدرس خـــودم را مخفـــی کـــردم تـــا از
مشکلت بعدی در امان باشم .چیزی که شما
یم توانید ببینید  /exchange/است

خوشبختانه  DavMailبه کمک مــا یمـ آیــد.

برای سروری که من استفاده یم کنــم ایــن

آخرین ورژن برای اوبونتو ,دبیان و مینت )در

گزینــه وجــود دارد کــه شــما بایــد تیــک آن را
بردارید در غیر این صورت شما بایــد تــا ابــد
شااهد دو ایمیل ارسال شده در پوشه ارسال
هاها باشید.
شد ه
من اهیچ گزینه دیگری را تغییر ندادم و نــرم
افزار به خوب کار کرد.

تاریخ  ،(۷/۱۰/۲۰۱۲ورژن  ۳.۹.۹است .شــما
یمـــــ توانیـــــد بـــــا مراجعـــــه بـــــه آدرس
 /http://davmail.sourceforge.netاطلعـــــات

هی
 . Web Accessایــن مــورد فقــط بوســیل ه
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چطور انجامش بدم – DAVMAIL
در ایمیــل خــوان شــما)در اینجــا مــن از

وقــت کــه اطلعــات مربــوط بــه اکــانت را

 Thunderbirdاستفاده یمـ کنــم و حــدس یمـ

تنظیــم کردیــد ،شــما شـــروع بــه انتخـــاب

زنم دیگر برنـامه اهــا اهـم تنظیمــات مثــل ایــن

تنظیمات  IMAP Mail serverکنید .اسم سرور

دارند( ،من باید تنظیمات را اینگونه کنم:

را  localhostتنظیم کنید .در اینجا اسم واقعــی

سرور ایمیل خود را ننویسید .این کار توســط
 DavMailانجام شده است.
دوتا وصل اهستند به وســیله پــورت .1143
وقت شما به اولیــن اســکرین شــات DavMail
نگاه یم کنیـد ،شـما پـورت  1143را اهـم یمـ
بینید که برای  IMAPاستفاده شده .اعداد کــه
اینجــا یمــ بینیــد از اعــداد واقعــی اهــزار تــا
بیشتراند )، 1143:-143ـ ، 1025:-25ـ :-110
.(1110
به عنوان نام کاربری من باید از دامنــه/نــام
کاربری استفاده کنم و این مورد را یم توانید
از افراد متخصص به  ITمحل ـ خــود بپرسـید.
در شرکت که من در آن کار یم کنم این گونه
است.

کنید.
اینجا اهم شما شااهد تغییــر پــورت )(1025
اهستید و من دوباره بایــد دامنــه/نــام کــاربری
خود را در فیلد نام کاربری استفاده کنم.
تمام شــد .وقــت  DavMailرا بــه اینصــورت
تنظیم کردید ،پــس از چنــد دقیقــه شــما بایــد
نامه اهای شرکت خود را ببینید.
سوال باقی مانده :هآیا شما یم خوااهید این
پیام اها را در خانه ببینید؟ این چیزی است که
شما باید برای خودتان جواب داهید.
برای اینکه مطمئــن شــوید اهــر وقــت نیــاز
دارید  DavMailاهمیشه اجــرا شــود ،آن را بــه
لیست برنامه اهای  startupاضافه کنید.

با استفاده از تنظیمــات کــه در زیــر بــه آن
اشاره شده یــک ســرور  STMPجدیــد تنظیــم
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چطور انجامش بدم
یکیا
نوشته رون تا کر  /برگردان پارس از حامد سپهر ه

ویرایش ویدئو با  – Kdenliveبخش اول

تــو ایــن آمــوزش میخــوام بهتــون نحــوه

سمت چپ صفحه جــای اهســت کـه تمــام

پایین صفحه سه ویــدئو تــرک داره )نواراهـای

بتونین اونها به اون شکل که میخواین مرتـب

ویرایــش ویــدئو بــا نــرم افــزار دســکتاپ KDE

کلیپهـــاتون قـــرار میگیـــرن .اهـــر کلیـــپ کـــه

افقی( به اهمراه دو ترک صدا .در پایین صفحه

کنیــن .چیزاهــ ای بیشــتری از مرتــ ب کــردن

یعن  Kdenliveرو یاد بدم .خیلیها فکـر میکنـن

احتمــالش اهســت شــما در پــروژه فعلیتــون

سمت راست چند ابزار کنترل قرار دارن امــا

اهســتن ،امــا مــا در قســمت اهــای بعــدی بــه

که نرم افزار خــوب بــرای ویرایــش ویــدئو در

استفاده کنین اینجا بارگزاری میشه .در وســط

اون که شما استفاده خوااهیــد کــرد اســلیدر

سراغشون میریم .بیاین یــک پــروژه کوچیــک

لینــوکس وجــود نــداره ،امــا )فکــر میکنــم(

صفحه اهم افکتها اهمراه با تنظیماتشــون قــرار

اهســت بــرای بزرگنمــای یــا کوچکــتر کــردن

رو انجــام بــدین تــا بــا  Kdenliveکــار کــرده

 Kdenliveاثبات میکنه که اونها در اشتبااهن.

دارن .ســمت راســت بــالاهم مکــان مــانیتور

پیشنمایش.

باشیم.

 Kdenliveتــو ریپوزیتـــوری اهــای رســ م
وجــود داره امــا الن قــدیمیه و مــن بهتــون

اهست .اینجا جای اهست که شما کلیپتون رو
نگاه میکنین یا پروژتون رو نمایش میدین.نیمه

اساسا شما باید کلیپتون رو از سمت چپ

اولین چیزی که باید ازش اطمینــان حاصــل

بال در یک از ترک های صدا یا ویدئو بکشید تا

کنیم اینه کــه پــروژه جدیــدمون )کــه در حــال

پیشنهاد میکنم که آخرین ورژن اون رو نصــب

حاضر باز اهست( اندازش بــه درسـت تنظیــم

کنین )در حال حاضــر آخریــن نســخه ،نســخه

شــده و غیــره .پــس در منــوی  Kdenliveروی

 ۰.۹اهست( .بــرای نصـب سافتورسـنتر/پکیـج

 Project>Project Settingsکلیک میکنیم.

منیجر رو باز کنین و ایــن  PPAرو بــه ســافتور

 Kdenliveبه اهمراه پروفایلهای ارائه میشه

سورس اضافه کنید:

کـــه میتـــونین در زیـــر منـــو Video Profile

ppa:sunab/kdenlive-release
سافتو سنتر/پکیج منیجر رو آپدیت کنیــن و
بعد از اون  Kdenliveرو نصب کنین.
اگر اهــم ترمینــال رو ترجیــح میــدین از ایــن
دستورات استفاده کنین:

sudo add-apt-repository
&& ppa:sunab/kdenlive-release
sudo apt-get update && sudo
apt-get install kdenlive
ایــن اهــم  Kdenliveوقــت بــرای اولیــن بــار
بازش میکنین:
مجله حلقه کامل ۶۴
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چطور انجامش بدم –  KDENLIVEبخش اول
ببینیدشــون .ایــن پروفایلهــا مجمــوعه ای از
تنظیمـات اهسـتن کـه وقـت در حـال سـاختن
 DVD، (s)VCDو ...میتــونین ازشـون اســتفاده
کنین .من اینجا فقط دارم آمــوزش میــدم پــس
گزینه  DV/DVD PALرو انتخاب میکنــم .شــما
اهم میتونین پروفــایل کــه بــرای کــارتون بهــتر
اهست رو انتخاب کنیــن .وقــت کــه شــما یــک
پروفایل رو انتخاب میکنیــن اظلعــات مربــوط

اما برای حال روی  OKکلیک میکنم.
حال زمان مناسبیه تا به منواها بریــم و روی
 File>Saveکلیک کنیم و به بــه پروژمـون یــک
اسم اختصاص بدیم.
من در اینجا دو کلیپ دارم کـه اهـردو صـدا
اهم دارند .کاری که من انجــام میــدم اینــه کــه
ویــدئو اول رو بــه تــرک  Video 1میکشــم و

به اون پروفایل مثــل انــدازه بــه شــما نشــون
داده میشه .روی  OKکلیک کنین تا بــه پنجــره

اما در ادامه کلیپ اول قرار میدمش.
اگــر روی  timelineکلیــک کنیــن )درس ـ ت

حال در منواها به بخش Project>Add Clip

بــالی تــرک  (Video 1شــما قــادرین تــا بیــن

برین و اهر تعــداد کلیــپ رو کــه میخــواین در

ویــدئواهاتون حرکـ ت کنیــن .یــا اگــه دوســت

پروژتون استفاده کنین انتخاب کنین.

دارین میتونین بــا کلیــک روی دکمــه  playدر

شما باید یک پنجره ببینین که به شما میگه
اندازه بعض از کلیپها برای پروژتـون مناســب
نیســت .اگــر کلیــپ اهــاتون کــوچیکن بزرگ تر
میشن و تعداد فریم اهم تنظیم میشه .ایــن در
آینده میتونه باعث بوجود اومدن مشکل بشه

نیســت ،مــا قبل ایــن مشــکل رو حــل کردیــم،

مشخص میکنه.

بیاین یک افکت ناپدید شدن سریع بذاریم تــا
ویدئو اول ناپدید بشــه و ویــدئو دوم نمــایش
داده بشه.

ویدئو دوم رو اهم بــه تــرک  Video 2میکشــم

اصل برگردیم.

ویدئو دیگه شروع میشــه اهمیشــه خوشــایند

دو تــرک روی اهــم طــول مــدت افکــت رو

روی ویـــــدئو  ۱راســـــت کنیـــــن و Add
 Transition>Dissolveرو انتخاب کنیــن .شــما
حال یک باکس میبینین کــه روی اهــر دو تــرک

خیله خب ،روی پیشنمایش که روی ویــدئو

قــرار داره .روش کلیــک کنیــن و بعــدش شــما

ترکها اهست زوم کنین .با استفاده از اسلیدر

تعدادی ویژگ میبینین که که در کنــار لیســت

هاهــای
که درسمت چپ پایین قرار داره یا دکم ه

پاهاتون نمایش داده میشه.
کلی ه

 +و  -رو استفاده کنین.
کاری که ما باید الن انجام بدیم اینه که دو
ترک رو روی اهم قرار بدیم .مقــدار قرارگیــری

گاهـــا گزینـــه  Reverseرو
در لیســـت ویژ ه
علمتدار کنین.
روی ویدئواها بکشینش )روش کلیــک کنیــن

زیر مانیتور ویــدئوتون رو تماشــا کنیــن .خــط
منحن که زیــر اهــر ویــدئو اهســت در ویــدئو
تــرک ،میــزان صــدای اهــر کلیــپ رو بــه شــما
نمایش میده.
داشــتن ویــدئوی کــه ناگهــان بعــد از یــک
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چطور انجامش بدم –  KDENLIVEبخش اول
و روی  timelineبکشـــیدش( یـــا ویـــدئو رو

اگــر چیــزی اهســت کــه میخــواین در ایــن

شــروع کنیــد و شــما افکــت ناپدیــد شــدن از

آموزش بهش اشاره بشه لطفا با ایمیلم تماس

ویدئو  ۱به ویدئو  ۲رو میبینین.

بگیریدronnie@fullcirclemagazine.org :

بـــرای تولیـــد ویـــدئو نهـــای -اهمـــراه بـــا
تاهـــــا -بـــــه مســـــیر
پاهـــــاتون و افک ه
کلی ه

تاها و چیزاهای بیشتری
ماه بعد درباره افک ه
درباره اضافه کردن ویدئواها صحبت میکنیم.

 Project>Renderبرید.
در پنــل ســمت چــپ شــما نــوع ویــدئوی
خروجـــی رو انتخـــاب میکنیـــن و در ســـمت
راست اندازه ویدئو و بقیه تنظیمات رو تنظیم
میکنین .بالی مکان که برای وارد کردن اســم
های رو میبینیم کــه
هاهای دیگ ه
فایل اهست گزین ه

تغییرشون نمیدیم .روی گزینه Render to File
کلیک کنین و منتظر بمــونین تــا ویــدئو آمــاده

رون ،مؤسس و سردبیر مجله حلقه کامل
و اهمینطور عضـو رس م اوبونتـو اهست.
رون درکنار این کاراه ا ،اهنرمند نیمه وقت
اه م بوده که میتونید آثارش رو در سایت:
 http://ronnietucker.co.ukببینید.

بشه.
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چطور انجامش بدم

 - Inkscapeبخش چهارم

نوشته مارک کراچ  /برگردان پارس از محمد ویس
برای این ماه ،در نظر داریم تــا تنظیمــات رنـگ

کجـا ببینیـد )حـت اگـر فضـای عمـودی
بصورت ی ه

پنجره آن را از محل خود جــدا کــرده و در صــفحه

آمیــزی اشــیاء را بررسـ کنیــم .تــاکنون توانســتیم

بیشــتری را اشــغال کنــد( یــا اینکــه مطــابق حــالت

جابجا کنید.

رنگ داخل یک ش را با کلیــک کــردن ،و اهمچنیــن

شفــرض از نــوار لغــزان بــرای دسترســ بــه
پی ه

رنگ لبه اهای ش را بــا اســتفاده از کلیــد تبــدیل و

گاهای بیشتر استفاده کنید.
رن ه

در بالی این کادر سه زبــانه وجــود دارد کــه از
یمتوانید برای انجــام تنظیمــات رنـگ داخـل
ه
ناها
آ ه

کلیک ) (SHIFT-CLICKبــر روی رنـگ مــورد نظــر از

یمخوااهیــد از پــالت رنـگ شخص ـ خــود
ه
اگــر

ش ) ،(Fillرنگ لبه اهـای شـ ) (Stroke Paintو یـا

پالت رنگ که در پایین صــفحه قــرار دارد انتخــاب

استفاده کنید )ممکن است مجبور بــه اســتفاده از

الگوی لبه اهای یــک شـ )  (Stroke Styleاســتفاده

کنیم .اهمچنین دیدیم که برای اعمال حالت »بدون

گاهای سازمان باشید یا اینکه رنـگ طرحتـان را
رن ه

کنیــد .دو گزینــه اول ســاختار یکســان دارنــ د،

رنـگ« ) (Transparentبعنـوان رنـگ داخـل یـا لبـه

بـا مجمـوعه آیکـن اهـای یـک اپلیکیشـن اهمااهنـگ

بنــابراین فقــط گزینــه اول ) (Fillرا بررسـ کــرده و

یمتوانیم از آخریــن رنـگ موجــود در منتهــی
ه
ش،

یمتوانیــد فایــل پــالت رنگ ـ کــه در gimp
ه
کنیــد(

مقایسه گزینه دوم بـا آنـرا بـه عهـده خودتـان یمـ

الیه سمت چپ پالت رنگ )که بـا علمـت ضـربدر

یمکنیـد )بـا پسـوند  (gplرا در مسـیر ».
ه
اسـتفاده

گذاریم.

مشــخص شــده اســت( اســتفاده کنیــم .اهمچنیــن

 «inkscape/palettesو یا در صورت که میخوااهیــد

احتمال تا کنون از نوار لغزان افقی که معمول بیــن

بلفاصله پس از زبانه اهـا ،دکمـه اهـای متعـددی

برای اهمه کاربران در دسترس باشد در مســیر »/

پــالت رنــ گ و نــوار وضــعیت قــرار دارد و بــرای

یمتوانید مشخص
ه
ناها
هاند که از طریق آ ه
قرار گرفت ه

 «usr/share/inkscape/palettesقرار داهید.

گآمیــزی
کنیــد داخــل و لبــه اهــای ش ـ چگــونه رن ه

یمرود
ه
گاها بکــار
دسترس به مجموعه کامل از رن ه
استفاده کرده اید ،امـا آیـا تـا کنـون متـوجه دکمـه
کوچک که در منتهی الیه سمت راست پالت رنگ
قرار دارد شده اید؟ این دکمه شــبیه علمــت »<«
اسـت و کلیـک بـر روی آن منـوی بازشـوی را بـه
یمتوانیــد
ه
شما نشان خوااهد داد کــه از طریــق آن
پالت اهای رنگ دیگری را نیز تجربه کنید.

اســتفاده از پــالت رنـگ گزینــه بســیار
خوب برای اعمال رنگ به داخــل یــک
ش ـ یــا لبــه اهــای آن اســت .امــا اگــر
بخوااهید از رنگ استفاده کنید کــه در پــالت رنـگ
یمتوانید از کــادر
ه
قرار ندارد چطور؟ اینجاست که
 Fill and Strokeاستفاده کنید .رااههای زیادی برای
رسیدن به این کادر وجود دارد :اسـتفاده از دکمـه

های از این منو را گزینه اهای مختلفی
بخش عمد ه

ای که در نوار ابزار فرامین ) (Commands Toolbar

ناهــا بعنــوان پــالت
یمتوانیــد از آ ه
ه
هاند که
دربرگرفت ه

قرار دارد ،انتخاب یک ش سپس کلیک راست بـر

ناها را امتحان کنیــد
رنگ استفاده کنید .چند تا از آ ه

روی آن و انتخاب گزینه  ،Fill and Strokeفشردن

تا ببینید چگونه به نظر یم آینــد .ســپس از گزینــه

اهمزمـان کلیــد اهــای  CTRL-SHIFT-Fیــا براحــت بــا

اهای موجود در زیرمنواهای  Sizeو  Widthاســتفاده

کلیک بر روی نمایشگر  Fillیا  Strokeکه در گوشه

کنید تا ظااهر پالت رنـگ را بــه شــکل کــه برایتــان

پایین سمت چپ صــفحه قــرار دارد) .منهــت الیــه

مناســب اســت درآوریــد .و در نهــایت از گزینــه

سمت چپ پایین پــالت رنـگ( ممکــن اســت ایــن

 Wrapاستفاده کنید تا ببینید کدام یک بــرای شــما

کادر را به گوشه سمت راست صفحه بچسبانید )

گاهــای پــالت رنـگ
بتر است .اینکه اهمه رن ه
مناس ه

 (dockیا با استفاده از نوار خاکستری رنـگ بــالی

مجله حلقه کامل ۶۴

17

فهرست ^

چطور انجامش بدم –  INKSCAPEبخش چهارم
شوند .اولین دکمه از ســمت چــپ گزینــه »بــدون

گزینه ) Unset Paintآخرین دکمه که بشکل علمت

رنـگ« ) (No Paintاســت کــه شــبیه یــک علمــت

سؤال مشخص شده است( و اهمچنیــن دو گزینــه

های را
ضــربدر اســت و انتخــاب آن اهمــان نــتیج ه

هانــد
ای که در منتهی الیه سمت راست قــرار گرفت ه

خوااهد داد که انتخــاب ایــن گزینــه از منتهــی الیــه

صحبت خوااهیم کرد.

سمت چپ پالت رنگ بدست یم داهــد.اگــر رنـگ

سومین زبــانه از کــادر  ،Fill and Strokeزبــانه

داخل و لبه یـک شـ را بصـورت  No Paintتعییـن

 Stroke Styleاست .دیدیم که با استفاده از زبــانه

کنید ،ش مورد نظر کامل نامرئ خوااهد شد.

که اهمان میزان شفافیت )میزان مرئ بودن رنـگ(

شود( و قسمت سـمت راسـت رنـگ را بـدون در

یمتوانیم رنگ لبه اهای ش را تعیین
ه
Stroke Paint

یمداهد تا تنها از یــک
ه
گزینه دوم به شما امکان

است استفاده یم شود .اهر اندازه آن را به سمت

نظر گرفتن مقدار آلفا و با غلظت کامل نمایش یم

کنیم ،اما سایر تنظیمات مربوط به لبه اهــا در ایــن

رنگ بعنوان رنگ داخل یا لبه ش ـ اســتفاده کنیــد.

چپ انتقال داهید ،رنگ داخل ش یا لبه آن نامرئ

داهد .با استفاده از منــوی بازشـوی کــه بــا کلیــک

زبانه جدید قـرار گرفتــه اســت .اکــثر تنظیمــات را

در حقیقت این مثل اهمــان انتخــاب رنـگ از پــالت

تر خوااهد شد و اهر اندازه آنرا بــه ســمت راســت

راست بر روی این نمایشــگراهای رنگـ در اختیـار

یمتوان از طریق اهمین زبــانه انجــام داد ،بنـابراین
ه

خوااهد بود ،با این تفاوت که در اینجا شــما مــانور

متمایل کنید ،رنگ انتخاب شده بیشتر نمایان یمــ

یمتوانید حــالت مختلــف شــفافیت رنـگ را
ه
دارید

بــه توضــیح گزینــه اهــای موجــود در آن خــواهیم

یمکنیــد خوااهیــد
ه
بهــتری روی رنگ ـ کــه انتخــاب

شود .در حالت بینابین ،رنگ مورد نظر به صورت

برای داخل یا لبه اهای یک ش انتخاب کنید.

پرداخــت .در بــالی کــادر گزینــه ای بــرای تعییــن

داشت .در این حالت زبانه اهای متفــاوت در ذیــل

شفاف در خوااهد آمد .تصویر بــال دو ش ـ بــا لبــه

ســومین و چهــارمین دکمــه از کــادر Fill and

یمشــوند کــه رااههــای مختلفــی بــرای
ه
مشــااهده

اهای کامل پررنگ را در سه حــالت مختلــف نشــان

یمداهد تا یک طیــف رنگ ـ )
ه
 Strokeبه شما امکان

انتخاب رنگ را برای شما فرااهم یم ـ کننــد .تــوجه

یمـ داهــد .در حــالت اول از ســمت چــپ ،مقــدار

 (Gradientرا بعنــوان رنــ گ داخــل یــا لبــه شــ

داشته باشید :حــت در صــورت اســتفاده از مــدل

آلفای رنگ داخل ) (Fillش ای که بالتر از دیگری

برگزینید .مبحث طیف اهای رنگ را در مطلب مــاه

مافــــزار Inkscape
گاهــــای  HSLیــــا  ،CMYKنر ه
رن ه

قرار گرفته برابر با صفر است )کامل نــامرئ( ،در

آینده مورد بررس قرار خوااهیم داد ،بنــابراین فعل

گاهای انتخاب شما را به صورت ) RGBسه رنگ
رن ه

حــالت دوم مقــدار آلفــا برابــر  ۱۲۸اســت )نیمــه

از صحبت در مورد آن خودداری یم کنیم.

اصل قرمز ،سبز ،آب( ذخیره یم کند .این یک از

شــفاف( و در حــالت ســوم مقــدار آلفــا برابــر بــا

مافزار  inkscapeتوســط فرم ـ ت
دلیل است که نر ه

بیشترین مقدار یعن  ۲۵۵شده است) .بــا غلظــت

 SVGمحــدود شــده اســت ) SVGفرمــ ت ذخیــره

کامل(

یمتوانیــد
ه
ضخامت لبه اهای ش قــرار دارد ،بعلوه
از لیست بازشوی کناری ،نوع واحد مــورد نظــر را
اهم انتخاب کنید .اهر چند این تنظیمــات بــا کلیــک

یمداهــد تــا از یــک
ه
گزینه بعدی به شــما امکــان
الگو ) (Patternبعنوان رنگ ش یا لبه اهــا اســتفاده
کنید .اگر منوی بازشوی موجود در ایــن گزینــه را

شفــرض  inkscapeاســت کــه علیرغ ـ م
ســازی پی ه

اهماننــد انتخــاب حــالت »بــدون رنــ گ« )No

قابلیت جابجای بسیار مناســب ) (portabilityتنهــا

یمبینیــد کــه  inkscapeالگواهــای
ه
بررســ کنیــد،

 ،(Paintانتخــاب مقــدار آلفــای صــفر بــرای  Fillو

یمکند و مشکل اهمیــن
ه
از مدل رنگ  RGBحمایت

های را در لیســت قــرار
مختلف راه راه یا نقطه نقط ه

 Strokeمجددا ش را بطور کامــل نــامرئ خوااهــد

جاســـت!( از زبـــانه  CMSتنهـــا زمــ ان اســـتفاده

داده است .اکثر این الگواها تـک رنـگ )یــک بیـت

کرد .اگر مقدار آلفا را بصورت بینابین تنظیم کنید،

یمشود که شما تنظیمات یــک سیســتم مــدیریت
ه

عمق یا  (monoاهستند ،بجــز الگــوی Camouflage

نمایشگر رنـگ شـ )کــه در گوشــه پــایین ســمت

رنگ را بر روی کامپیوتر خود انجام بداهیــد ،کــه از

که رنگ است و سـه الگــوی نقشـه بیـت ســیاه و

چپ پنجره اصل ،زیر پالت رنگ( قرار دارد بــرای

حوصله بحث در اینجا خارج است.

ســفید ) ۸بیــت عمــق یــا  (grayscaleکــه در پــایین

اهر دو مقدار  Fillو  Strokeبــه صــورت دو قســمت

لیست قرار دارند .اهمچنین این امکان فرااهم شده

اهر کدام از مدل اهای رنگ را انتخاب کنید ،یک

ظــااهر خوااهــد شــد :قســمت ســمت چــپ ،رنـگ

است تا الگوی مورد نظــر خــود را ایجــاد کنیــد یــا

نوار لغزان که با برچسب  Aمشخص شــده اســت

یمداهد که مقــدار
ه
انتخاب شده را در حالت نشان

اندازه و مقیاس الگواهای موجود را تغییر داهید ،که

در زیر گزینه اها وجود خوااهد داشت .از این نوار

آلفــا بــه آن اعمــال شــده اســت )افکــت صــفحه

البتــه در فرصـ ت دیگــری در مــورد ایــن موضــوع

لغزان برای تنظمیات کانال آلفــا )(Alpha Channel

ستر
یمکند که این شفافیت ملمو ه
ه
شطرنجی کمک

صحبت خــوااهیم کــرد .اهمچنیــن بــزودی در مــورد
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راســت بــر روی نــوار وضــعیت )ســمت راســت

اهم یم رسند!( inkscape ،به طور اتوماتیک حالت

را انتخاب کنید ،انتهای لبه به صـورت گوشـه گـرد

نظرتان را تعیین نمایید .گزینه اهای  Capکه قبل در

نمایشگر رنگ لبه ،که با یک عـدد نشـان داده یمـ

بریده شده )  (Bevel Joinرا برای آن گوشه در نظر

ترسیم یم شود .دو گزینه دیگر یعن  Butt Capو

ناها صحبت کردیــم ،وقــت کــه از لبــه اهــای
مورد آ ه

شود( اهم در دســترس اهســتند ،امــا اینجــا قــدرت

خوااهد گرفت .اگر میخوااهیــد مشــخص کنیــد کــه

یمشوند انتهای لبه اها بشــکل
ه
 Square Capباعث

منقطع استفاده کنیم بیشتر خودشان را نشان یمــ

مــانور بیشــتری بــرای انتخــاب واحــداها و تعییــن

های عمل برش خودکــار انجــام
حداکثر تا چه فاصل ه

چهارگوش رسـم شــود ،امــا تفــاوت شــان در ایــن

داهند .شکل زیر ،ستاره ای که ترسیم کرده بودیم

ضخامت خوااهید داشت .توجه داشته باشــید کــه

یمتوانیــد از گزینــه  Miter Limitاســتفاده
ه
نشــود،

است که  Butt Capترسیم لبه را دقیقا در جای که

را اینبار با یک لبه منقطع ضــخیم و بــا اســتفاده از

یمداهد تا
ه
فرمت  SVGدر حال حاضر به شما اجازه

کنید و عدد مورد نظر را )نهایتـا تــا  (۱۰۰بـرای آن

یمداهــد امــا
ه
یمشــود خــاتمه
ه
حاشــیه ش ـ تمــام

 Capاهای متفاوت نشان یم داهد.

لبه اهای یک ش را تنها بــه صــورت متقــارن تعییــن

تعیین کنید.

 Square Capبه اندازه ضخامت لبه بــه انتهــای آن

سه گزینــه دیگــری کــه در ادامــه وجــود دارنـد

یم افزاید ،یعن تفاوت اصل شان در محل است

)یعن  (Start, Mid, End Markersبـه شـما اجـازه

که ترسیم انتهای لبه را خاتمه یم داهند.

یمداهند تــا از طــرح اهــای مختلفــی نظیــر علمــت
ه

کنید؛ یعن نیم از ضخامت اهر لبه ،فضــای داخــل

گزینه اهای که در ادامه قرار دارند و بــا عنــوان

یمکند و نیم دیگــر فضــای خــارجی
ه
ش را اشغال

یمکننــد تــا
ه
 Capمشخص شده اند ،به شما کمــک

ش را و البته مشخص است که نیمه داخلــ لبــه،

یمکنید به چه
ه
تعیین کنید انتهای خطوطی که رسم

لبه یک ش حتما نباید یک خط پیوسته باشد و

پیکان ،دایـره ،مربـع یــا اهـر طـرح دیگـری بعنـوان

فضای رنگ داخل ش ـ ) (Fillرا اهــم یم ـ پوشــاند.

لاهای کــه رسـم
صورت ظــااهر شــوند .اکــثر شــک ه

یمتوانید از الگواهای منقطــع متفــاوت بعنــوان لبــه
ه

علمت بر روی لبه ش استفاده کنید .البتــه کــامل

هاند
کسـان کـه بـه تـازگ بـا  inkscapeآشـنا شـد ه

یمکنید دارای لبه اهای پیوسته و البته بســته انــد.
ه

استفاده کنید .اهــر کسـ کــه رسـم فنـ را تجربــه

مشخص اســت کــه گزینــه اهــای  Start Markersو

اهمیشه از این موضوع متعجب اهستند!

متوان ابتدا و انتهــای بــرای لبــه اهــا
بطوری که ن ه

کرده باشد با الگواهای مختلف رسم لبه اشیا ،مثل

 End Markersبر روی ش ای که لبه اهایش بســته

در ادامه گزینه اها ،سه دکمه رادیوی با عنــوان

قائل شــد .امــا اگــر اهنگــام ترسـیم یــک دایــره یــا

حالت کوک زده یا الگواهای نظیــر dash-dot-dash

یمشوند تــا علیــم
ه
نیست )مانند یک کمان( باعث

 Joinقرار گرفته اند .بــا اسـتفاده از ایــن گزینــه اهـا

بیضــ ،از دســتگیره ) (Handleاهــای کــه پــس از

آشــنای دارد .بـــا اســـتفاده از از گزینـــه Dashes

مورد نظر به ابتدا یا انتهای آن اضــافه شــوند .امــا

هاهای اهـر لبـه بـه چـه
یمتوانید تعییــن کنیـد گوشـ ه
ه

ترسیم در اختیارتان قرار داده یمـ شـود اسـتفاده

یمتوانید الگوی منقطع مورد نظــر خــود را از بیــن
ه

لاهای که لبه اهای بسته و پیوسته دارنـد
برای شک ه

شکل ظااهر شوند :نوک تیز ) ،(Miter Joinگوشــه

یمتوانید بیض تان را بــه یــک کمــان تبــدیل
ه
کنید،

لیســت کــه  inkscapeدر اختیارتــ ان یمــ گــذارد

ناها استفاده خوااهید کرد.
احتمال فقط از یک از آ ه

گرد ) (Round Joinو یا بریده شــده ).(Bevel Join

کنیــد کــه لبــه اهــایش ابتــدا و انتهــای مشخصــ

انتخاب کنید .اهمچنین کادر کناری به شــما امکــان

یمشود تا علیم بــر
ه
اهمچنین  Mid Markersباعث

یمتوانیــد
ه
برای اینکه تفاوت این گزینه اها را ببینید

خوااهند داشت .اگر گزینه وســطی )(Round Cap

یمداهــد تــا محــل شــروع ) (offsetالگــوی مــورد
ه

روی لبـــه اهـــای شـــ و در نقـــاط عطـــف ظـــااهر

از یک شکل ستاره استفاده کنیــد و ســپس کزینــه

شــوند.شــکل پــایین ،ســه مثــال مختلــف را بــرای

اهای مختلف را روی آن امتحان کنید.

استفاده از طرح اهای منقطــع و علمــت اهــا نشــان
یم داهد.

هاهای یک ش خیل تیز باشــد،
اگر یک از گوش ه
به نحوی که ایجاد لبه نوک تیز برای آن حت منجر

فقط در نظـر داشـته باشـید کـه بصـورت پیـش

به رسیدن دو سوی لبه در فاصله خیل دور به اهم

فرض ،جدا از رنگ که برای لبه اهای ش اســتفاده

شود )در مورد یک خط راست ،در ب ـ نهــایت بــه

کرده اید ،علیم کــه روی لبــه ظــااهر یمـ شــوند،
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چطور انجامش بدم –  INKSCAPEبخش چهارم
تنها به رنگ مشک ظااهر یم شوند .این مسأله به

کنید  Inkscapeدر ترسیم اشیاء کندتر خوااهد شد؛

های بــا اهــم
بتــوانیم مقــادیر شــفافیت را بــه گــون ه

یمبینیـد رنـگ شـ
ه
کااهش یم داهیم ،اهمانطور کـه

فرمـــ ت ذخیـــره ســـازی  SVGبرمیگـــردد .البتـــه

بخصوص وقت که زوم صفحه را زیاد کرده باشد.

مخلوط کنیم کـه در حـالت عـادی و بـه تنهـای بـا

اول )کـه در زیـر قـرار گرفتـه( خـود را نشـان یمـ

 inkscapeافزونـــه اهـــای دارد کـــه
ه
خوشـــبختانه

نــوار لغــزان ) Opacityتنظیــم شــفافیت( دقیقــا

اســتفاده از آلفــا و نــوار لغــزان شــفافیت ممکــن

داهد .چطور است از اهمین حقه برای تصــویر آدم

یمکننــد و در
ه
مشــکلت از ایــن دســت را مرتفــع

یمکند که گزینه مختص به آن که با
ه
اهمان کاری را

نیست .در مثال که در ادامه یم آید ،مربــع رسـم

یمتوانیم مقداری
ه
برفی که داشتیم استفاده کنیم؟

یمتــوانیم عملیــات مــوردنظر خــود را بــا
ه
نهــایت

حرف » «Oدر نوار وضــعیت قــرار دارد انجــام یمـ

شده دارای مقـدار شـفافیت  ۱۰۰درصـد و آلفـای

هاهــای بــرف کمــک کنیــم.
بــه دانــه دانــه شــدن تک ه

استفاده از میانبراهای دیگر به انجام برسانیم! مثل

داهد ،البته در اینجا قـدرت مـانور بهـتری خوااهیـد

های کــه ترسـ یم شــده
حــداکثر اســت ،امــا دایــر ه

کافیست ش مورد نظر را با یــک کــپ از خــودش

در این مورد خاص کافیست ابتدا شـ مــورد نظــر

یمشود تا شفافیت
ه
داشت .تغییر این مقدار باعث

شفافیت اهای متفاوت خوااهد داشـت .شـکل زیـر

هایــم و
که الگوی مثــل Sandه را بــه آن اعمــال کرد ه

که علیــم روی لبــه اهــاش بــه رنـگ مشــک ظــااهر

رنگ کل ش )شامل رنگ داخل و لبه( تغییـر کنـد.

را ببینید:

هایم بپوشانیم.
شفافیتش را کااهش داد ه

هاند را انتخـــاب کنیـــد ،ســـپس از منـــوی
شـــد ه

در حقیقت ،اشیاء با استفاده از خصوصـیات رنگـ

یمتــوانیم از نــوار لغــزان شــفافیت بــه نحــوی
ه

با بکارگیری حقه اهای رنگ که اعمال یم کنیــد،

 Extensionsگزینه  Modify Pathو در نهایت Color

کانال آلفای خود به تفکیک برای رنگ داخل و لبــه

استفاده کنیم تا مشکل عـدم تنـوع رنـگ الگواهـا )

و انجام مقداری محوشدگ و نیمـه شـفاف کـردن

 Markersرا انتخاب کنید .البتــه
ه
to Match Stroke

اها ،در حافظه قرار دارند و کل ش اهم بــا در نظــر

 (Patternsحل شود .برای این کــار کافیســت یــک

یمبینید که با آنچه که امــروز از Fill and
ه
سایه اها،

]متاسفانه[ حت اگــر از ایــن افزونــه اهــم اســتفاده

گرفتن مقدار شفافیت که با این نـوار لغـزان تعییـن

کپ از ش )دقیقا در اهمان محل شــ اول( ایجــاد

یمتوانید کاری کنید که تصویر
ه
Strokeه فرا گرفتید،

کنید ،کانال آلفای رنگ لبه )که باعث شفاف شــدن

یمشود به نمایش در خوااهد آمد) .یعنـ اگـر اهـم
ه

کنیم .برای اینکار از منوی  Editگزینه  Duplicateرا

شما از حالت دوبعدی مسطح خارج شود.

رنگ یم شود( به علیم موجود بر روی لبه اعمال

مقــدار آلفــا را تعییــن کــرده باشــید و اهــم مقــدار

انتخاب یم کنیم .ســپس الگــوی مــورد نظــر را بــه

نخوااهد شد.

شفافیت را ،مجموع این دو به بخش مورد نظــر از

ش جدیــد )کــه بــالتر از اولـ قــرار دارد( اعمــال

یمشــود تــا
ه
ش اعمال یم شود( این اجماع باعث

کــرده و ســپس مقــدار شــفافیت ) (Opacityآن را

بعنوان بخش پایان کـادر  Fill and Strokeاهـم،
هانــد را
دو نوار لغزان که در پایین کادر قــرار گرفت ه
ناهــا بــرای تنظیــم میــزان
یمکنیــم کــه از آ ه
ه
بررسـ
محوشـــدگ ) (Blurو شـــفافیت ) (Opacityشـــ
استفاده یم شود .اول ،فیلتر محوشدگ گاوس )
 ( Gaussian Blurرا به ش یم افزایــد.صــحبت در
 SVGبحــث مفصــل اســت کــه در
ه
مورد فیلتراهـای
زمان موردنیاز تشریح خوااهد شد ،اما فعل درنظــر
داشــته باشــید کــه از اولیــن نــوار لغــزان بــرای
محــوکردن اشــیاء اســتفاده یم ـ شــود .اهــر چقــدر
مقدار آنرا افزایش داهید ش مورد نظر محوتر یم ـ
شود .البته مراقــب باشــید کــه زیــاده روی نکنیــد!
معمول یه مقدار کم محو شدگ ،ظااهر مورد نظــر

مارک از سال  ۱۹۹۴تا کنون از لینوکس استفاده

را به شکل خوااهــد داد .اهرچقــدر بیشــتر اشــیاء را

یم کند .و توانسته است وب کمیک اهای »The

محو کنید ،بیشتر از شکل طبیعی خود خارج شده

 «Greysو » « Monsters, Inkedرا با استفاده از

و به چیزی شــبیه غبــار تبــدیل یم ـ شــوند .تــوجه

یمتوانید از
ه
 inkscapeخلق کند که اهر دو آنها را

داشته باشید ،اهر چقدر بیشتر از فیلتراها اســتفاده

اینجا ببینیدhttp://www.peppertop.com :
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چطور انجامش بدم

توسعه وب – قسمت ۳

نوشته  / Michael R. Youngbloodبرگردان پارس از محمدرضا حقیری
ماه گذشته  ،ما آپــاچی  ۲را نصــب کــرده و

بله .واقعا نصــب بــه ســادگ نصــب ســایر

 MySQLرا تست کنید .و مطمپن شــوید اهمــه

help. Type '\c' to clear the

پیکربندی کوچک روی آن انجام دادیــم .ایــن

هاها بود .نصب بعــدی اهــم بســیار آســان
برنام ه

چیز درست کــار میکننــد  .بــرای ورود  ،شــما

current input statement.

ماه مــا  PHPو  MySQLو  CouchDBرا نصــب و

اســـت و از شـــما یـــک پســـورد »ریشـــه«

نیاز دارید که کــد  mysql -u root -pرا اجــرا

>mysql

پیکربنــدی خــوااهیم کــرد MySQL .یــک پایگــاه

میخوااهد .لطفا توجه بفرمایید  ،این فقــط یــک

کنیــد .اکنــون بایــد  promptدریــافت کنیــد.

ما بالخره کار را تمام کردیــم .اکنــون بایــد

های است ول  CouchDBیک پایگـاه
داده رابط ه

هاهــا اســت و
پســورد ریشــه بــرای بانــک داد ه

معمول شبیه این :

های نیست .ما با اهر دو نــوع پایگــاه
داده رابط ه

پسورد ریشه سرور نیست .ایــن کــاربر را بــا

داده در این مقاله آشنا خوااهیم شد PHP .یک

قدرت بیشتری در پایگاه داده میشناساند.

ســرور گســترده اســت کــه بــه شــما در یــک
>mysql

زبــان ســمت ســرور اســت کــه بـه مــا اجــازه
قالعاده انجام داهیم.
میداهد تا کاراهای فو ه

aliendev@server:~$ mysql u

sudo apt-get install mysql-

root p

server
 CouchDBنقطــه شــروع ایــن مقــاله اســت.

یــادمیگیریم و یــادگیری آن بــرای مهارتهــای
توســـعه وب شـــما ســـودمند اســـت .مـــا
نمیخـــوااهیم کـــه آن را تـــا زمـــ ان اســـتفاده
ماکنــون شــما میدانیــد کــه
پیکربندی کنیــم .اه ه
کدام تنظیمات باید اعمال شوند و بــرای چــه
شما باید مقادیر را تغییر داهید .شروع میکنیــم
مافــزار ســپس
با آپدیت کردن و بروز کردن نر ه
 APTو در نهایت : CouchDB
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install couchdb

Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.

بهرحــ ال  CouchDBاز اجــزای رســ م LAMP
ماکنـــون آن را نصـــب کـــرده و
نیســـت .اه ه

 PHP 5را نصب کنیم PHP 5 .یک زبان سمت
اجرای طولن مدت کمک خوااهد کرد )حــت
اگر از آن استفاده نکنید( .برای نصــب آن کــد
زیر را اجرا کنید :
sudo apt-get install php5
php-pear

Commands end with ; or \g.
قسمت بعدی از شما چندین ســؤال راجــع

Your MySQL connection id is

بــه امنیــت پایگــاه داده شــما میپرس ـ د .مــن
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ناهــا را بــا  Yجــواب
پیشنهاد میکنم که اهمــه آ ه

Server version: 5.1.61

جلــوتر برویــم .اکنــون شــما بایــد مطمئــن

داهیـــد .مخصوصـــا ســـؤالت کـــه در مـــورد

)0ubuntu0.10.10.1 (Ubuntu

شوید که مقادیر در ) php.iniفایــل پیکربنـدی

دسترس کـاربر ریشـه بـه دیتــابیس پرسـیده

Copyright (c) 2000, 2011,

 (PHPدرســ ت ســت شــده انــد .و خطــوط

میشود .این قابلیت تمایم دسترس اهای غیر

Oracle and/or its affiliates.

مناســب  uncommentشــده انــد) .خطــوط

از ریشه را غیرمجاز دانسته مگــر اینکــه شــما

All rights reserved.

کامنت با یک سم کالن مشــخص میشــوند(.

اهـم در اهمـان ســرور باشـید) . .توسـط شــل

Oracle is a registered

خب  ،با  viفایل  php.iniرا بــاز میکنیــم )sudo

ایمن  SSHبه سرور متصل شوید  ،اگــر اهنــوز

trademark of Oracle

 ( vi /etc/php5/apache2/php.iniو بــه دنبــال

Corporation and/or its

این خطوط باشــید )میتوانیــد  /را در  viتــایپ

مجاز به ورود اهستید(.

affiliates. Other names may
mysql_secure_installation

be trademarks of their
respective

های
اکنون شما تمایم پیکربنــدی اهــای پــای ه

max_execution_time = 30

owners.

هاید  ،شما نیاز دارید کــه
 MySQLرا انجام داد ه
مجله حلقه کامل ۶۴

کرده تا جستجو را فعال کنید(.

Type 'help;' or '\h' for
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توسعه وب
= error_reporting

که دوباره آن را ریست کنیم .مــا میتوانســتیم

E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE

های
صبر کنیم  ،ول من میخواســتم کــه اشــار ه

_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR

به رااههای دیگری برای این کار داشته باشــم.

لاها
پ ه

display_errors = Off

و نیاز داشتم که به ریست کردن آپــاچی بعــد

جزیره با یک دایره و یک شماره درون آن نشان داده شده است .پل اها را

از تغییرات  ،عادت کنم :

بین جزیره اها رسم کن و اینکه اهر جزیره تعداد پل اها را نشان میداهد .نباید

log_errors = On
error_log = /var/log/php.log
register_globals = Off

sudo apt-get install php5

اهر زمان که در فایل  php.iniتغییری ایجاد

mysql php5suhosin

کردید  ،نیاز دارید که آپاچی را ریســت کنیــد.

sudo service apache2 restart

بیشتر از دو پل دو جزیره را به یکدیگر وصل کند .پل اها فقط باید افقی یا
عمودی رسم شوند.

شما میتوانید با کداهای زیر این کــار را انجــام
داهید:

تبریک! اکنون شما یــک  LAMPبــرای خــود
sudo /etc/init.d/apache2
restart

دارید .و ما میتــوانیم مــاه بعــد توســعه وب را
شروع کنیم.

sudo service apache2 restart

آخرین و مهمترین چیز  ،افزودن پشــتیبان
 MySQLبه  PHPاست .و یک بسته  PHPبــرای

مایکل یانگبلود حدود  13سال در صنعت توسعه
و طراحی وب کار کرده و  6س ال سابقه کار در
حوزه اینترنت وایرلس رو اهم داره.

اضــافه کــردن امنیــت بیشــتر نصــب میکنیــم.

مایکل در حال حاضر درگیر مدرک کارشناس در

اهمچنین توجه کنید  ،چون ما برخـی چیزاهـا را

رشته علوم توسعه موبایل اهست.

تغییر دادیم که آپاچی باید بشناسد نیاز داریم

راه حل در صفحه یک مانده به آخر

puzzles are copyright, and kindly provided by,
The Puzzle Club - www.thepuzzleclub.com
مجله حلقه کامل ۶۴
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چطور انجامش بدم

نوشتن برای مجله دایره کامل

نوشته رون تا کر  /برگردان پارس از سجاد محمدزاده

راهنموداها

اگر شما نقد یم نویسید ،لطفا راهنموداهای

بررس

بــرای جزئیــات بیشــتر در مــورد قــوانین

هاها
یاها \ برنام ه
باز ه

زیر را رعایت کنید:
اولین قانون برای اهر مقاله :مقاله باید به
طریقی به اوبونتو یا یکــ از مشــتقات

اوبونتو )Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu,
 ( etcمربوط باشد.
مقــاله را در اهــر نــرم افــزاری کــه انتخــاب

استایل و مشکلت رایج لطفا به اینجا مراجعه
کنید:

عنوان بازی

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style

کــردی بنــویس ،مــن  LibreOfficeرا پیشــنهاد

بطور خلصه :متن مقاله به زبان انگلیســـ

میکنم ،و حتما از لحاظ املی و گرامری

آمریکای .از علیم استفاده نکنید مثل l33t :و

چک کنید!

شکلک قرار نداهید .زمان که برای ثبت مقاله
آماده شدی لطفا آن را بــه آدرس ایمیــل زیــر
بفرست:

نوشتن

وقت که یک بازی\برنامه را نقد میکنید لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

articles@fullcirclemagazine.org

سازنده بازی
آیا رایگان است یا برای دانلود پول پرداخت کردی؟
از کجا گرفت )دانلود\آدرس اینترنت(
آيا این برای لینوکس است ،یا با  wineاستفاده میکن؟
بیشتر از پنج مورد از بررس اهای شما
یک خلصه با نکات مثبت و منفی

تافزار
سخ ه

اهیچگونه محدودیت در تعداد واژگان مقاله

اگر نمیتوان مقاله ارسال کن ول پاتوقت

یمشــود کــه مقــالت
ه
وجود ندارد اما توصــیه

تو فرم اوبونتو است برای مــا مقــالت را کــه

تافزار
سازنده و مدل سخ ه

طولن را در چندین شماره تقسیم کنید.

جالب اهستند و میشــه چــاپ کــرد را ارسـ ال

تافزار را در چه فهرست قرار میدی؟
این سخ ه

کن.

تافزار داری؟
مشکل که در اهنگام کار با سخ ه

لطفا مشخص کنید که تصاویر کجای مقــاله

تافزار به آسان در لینوکس کار میکنه؟
سخ ه

باشــند .لطفــا از اهرگـ ونه فرمـت داهــی مقــاله
بپراهیزید.

تصاویر

وقت که یک سخت افزار را نقد میکن لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

نویسندگان غیر انگلیس

بیشتر از پنج مورد از بررس اهای شما
یک خلصه با نکات مثبت و منفی

اگر زبان بویم شما انگلیس نیست ،نگران
نباش .مقاله را بنویس و به خواننــدگان ثــابت

گتـــر از  ۸۰۰پیکســـل
تصـــاویر نبایـــد بزر ه

بده تا مقاله تــو را از نظــر املی ـ و گرامــری

باشد،ل طفا در فرمت  JPGو فشــردگ پــایین

ه اجتماع و مجلــه کمــک
بررس کنند .نه تنها ب ه

باشد.

کردی بلکه انگلیس خودت اهم بهتر میشه.

مجله حلقه کامل ۶۴

نیازی نیست که برای نوشتن یک مقاله با تجربه
تافزاری
هاه ا و سخ ه
یاه ا برنام ه
باش  ،در مورد باز ه
که اهر روز استفاده میکن بنویس.
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۶۴ مجله حلقه کامل

از کاربر جدید بپرس
نوشته  / Copil Yáňezبرگردان پارس از مهرداد
سلم به اهمگ .به بخش ســؤال از مبتــدی
خوش اومدید .اگه در اوبونتو تازه کار اهستید
یا اینکه در فکر مهاجرت به لینوکس اهستید و
یا اگه دنبال کس اهســتید کــه بــه ســوالتتون
جواب بده ،جای درست اومدید .مــن اینجــام
که به سوالی خیل ساده و بیســیک شــما از
نگااهی ساده جواب بدم.
ایــن مــاه مــن چیزاهـای در مــورد شــخص
محتریم به نام جــان اهیــوز شــنیدم .نــه فقــط
اینکــه ایشــون یــک کــارگردان اهســتن ،بلکــه
سدی اهــم
با ه
بخاطر اینکه یک از طرفـ داران ه

دسکتاپ بیاد .میتونید کمکم کنید؟
در یــک کلم ،نــه! امــا از اونجــا کــه مــن
چوقت شکست نمیخورم ،پس بزن بریم.
اهی ه
اول از اهمه باید بگــم کــه جــان کــار خیل ـ
خــوب کــرد کــه نســخه اوبونتــوی کــه ازش
استفاده میکــرد رو ذکــر کــرد .ایــن اطلعــات
میتونه در کمک کــردن بــه کــاربران لینــوکس
خیل مهم باشه.

قدیم  IBMمن خیل ـ بهــتر کــار میکنــه .ایــن

رو اهنوز نمیتونم بشمارم؛ آخه معمول کسای

سیستم رو من از اهمســرم گرفتــم» .گرفتــم«

که جواب ســؤالت رو بلــدن اهیــچ چیــزی در

یعن اینکه کل اهارد رو پاک کــردم و یکبــار از

هاهــای گرافیکــ نشــنیدن .و
مورد موس یــا را ه

نو روش سیستم عامل نصب کردم.

وقت میفهمیدم که کداها برای یک توزیع دیگه
گاهای عجیب بخاطر
اهست که سیستمم ویژ ه

احتمال پیش خــودت فکــر میکن ـ کــه مــن

وارد کردن اون کداها پیدا کرده بود.

میتــونم مشــکلت رو حــل کنــم و تــو اهــم بــه
ســادگ راه حــل رو روی سیســتم اوبونتــوی
خودت اجرا کن و مشکلت حل بشه.

مثل الن اهــر وقــت بخــوام کــامپیوترم رو
خاموش کنم ،سیستمم به شکل خودکار یــک
عکس از وبکم میگــره و اونــو تــوی فیســبوک

جان ،من از لوبونتو استفاده میکنم کــه بــر
اساس اوبونتــو اهســتش ،ولــ روی سیســتم

بودن.

امــا مــن تعــداد دفعــات رو کــه بــرای حــل

منتشر میکنه!

مشکلتم توی فروم اها میگشــتم و یــه ســری
کداها رو توی ترمینال  copy / pasteمیکردم

بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که نحوه
اجرای خودکار رین لندر ) (Rainlenderرو تــو
لوبونتو برات توضیح بدم .شاید مراحــل ایــن
کار در اهر دو سیستم یکــ باشــه؛ نمیــدونم.

اما سؤال جان:

ولــ میتــون از رااهنمــاییم بــه عنــوان یــک
رااهنمای کل برای حل مشکلت استفاده کن.
مرنگ از راه حل درست.
کجور تصویر ک ه
ی ه

من یه شخص  71ساله اهستم که یه

اولین کاری کــه کــردم ،جســتجوی عبــارت

ســؤال دارم.مــن از اوبونتــو 12.04

پایین در گوگل بود:

مافــزار تقــویم
اســتفاده میکنــم و نر ه
رین لندر  (Rainlender2) 2رو دانلود و نصب

Lubuntu Autostart Program

کردم .برنامه خیل خوبیه .دقیقا چیزای رو که
بخوام انجام میده ول فقط نمیدونم چطــوری
کاری باید بکنم که این برنامه در زمان روشــن
شــدن سیســتم خودکــار اجــرا بشــه و روی
مجله حلقه کامل ۶۴
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از کاربر جدید بپرس
های که ظااهر شد اینه:
اولین نتیج ه

 /usr/share/applicationsرو تایپ کنم .دقیقا

http://askubuntu.com/questions/81383/h
ow-can-i-add-new-autostart-programs-inlubuntu
یک چیز جالب در مــورد لینــوکس اینــه کــه
میتونید کاراهارو به دو روش گرافیکــ و متنــ
لاهــا
انجام بدید که البته روش متن بــرای خی ه
کم ترسناک به نظر میرسه.
اهیچ شک نیست کــه راه حــل مشــکل مــن
میتــونه بــه چنــد خــط کــد تبــدیل بشــه و بــه
سادگ مشکل رو از طریق ترمینال حــل کنــه.
امیدوارم روزی اطلعاتم در مــورد دســتورات
خط فرمان اونقـدر زیـاد بشـه کـه بتـونم خـط
فرمان رو بفهمم .بخاطر اینکه وقت شما خــط
فرمان رو بفهمید ،لینــوکس رو میفهمیــد .ول ـ
فعل که نمیفهمم!

یمبینــم
ه
اهمونطور که گفته شد ،پوشــه ای رو

حال به جای نیاز دارم که این کپ رو اونجا
قرار بدم ،پس تایپ میکنم:

هاهای نصــب شــده
که توش آیکون تمام برنام ه

~/.config/autostart

روی کامپیوترم وجود داره .شاید بهــتر باشــه
هاهــای کــه
بگم کــه یــه مشــت میــانبر از برنام ه
روی کامپیوترم نصبه رو پیدا کردم .نمیــدونم!
من یه تازه کارم ،یادته که؟ بگــذریم ...در اهــر
حال الن من در جای اهستم که میتونم تمــام
هاهـــای داخـــل کـــامپیوترم رو بـــبینم .و
برنام ه
خوشبختانه تا الن سیستمم رو خراب نکردم
پس این یه نکته مثبت میتونه برای من باشه.
مافــزار
قــدم بعــدی ،پیــدا کــردن آیکــون نر ه

خب ،باید بدونیم که این علمــت کوچیــک
های لینوکس اهست ،که معــادلش
رواقع کلم ه
د ه
میشـــــــه ) /home/usernameدر اینجـــــــا
 usernameمیشه اهر چیزی کــه اســم پوشــه

یه لحظــه صــبر کــن! مــن تــایپ کــردم ~./

خــونگ ) (home folderشــما باشــه( پــس

 config/autostartولـــ الن مـــن تـــو آدرس

بخاطر اهمینه که وقــت مــن تــایپ میکنــم ~./

 /home/copil/.config/autostarاهستم! یعنــ
چی؟؟ پولمو پس بدین.

 config/autostartمســــــــــتقیم وارد آدرس
 /home/copil/.config/autostarمیشم.

من میدونم ،اهمه چی زیر سر ایــن علمــت

اهمینطــور کــه بهــم قــول داده شــده بــود،

)~( باید باشه .ول ـ واقعــا نمیــدونم کــه داره

هاهای که خودکاربایــد اجــرا بشــن
پوشه برنام ه

اینجا چیکار میکنه.

رو پیدا کردم .یه لحظه صـبر کنیـد ،لیسـت از
هاها که به شکل خودکار اجرا میشن!
برنام ه

نلنـــدر ) (Rainlender2اهســـت و وقـــت
ری ه
پیــداش کــردم روش کلیــک راســت میکنــم و

جان ،من خیل خوشــحالم! اهمــه مــا بــرای

 copyرو انتخاب میکنــم .الن مــن یــه کــپ از

هاهای مختلفی رو میریم ،پــس زیــاد
پیروزی را ه

مافزار رو دارم )یا یک کپ از یک لینــک بــه
نر ه

بهم گیر نده.

برنامه یا یک نماد برای اجرای فایل یا اهرچیــز

حال من در پوشه شــروع خودکـار اهســت،

دیگه(

دراینجا راست کلیک میکنم و  Pastرا انتخــاب

خــب ،جــان ،مــا داریــم اینجــا بــا اهــم یــاد

میکنم .من انجامش دادم!وقتــش رسـ یده کــه

میگیریم ،تــو بایــد چیــزی رو انجــام بــدی کــه

یک شامپاین باز کنم واین کار مهــم را جشــن

بااهاش راحت تری؛ منم فقط یکم ذوق اهنــری

بگیرم .پس از دو روز شادی و مست ،دوبــاره

داشتم و چیزی رو دارم میگم که بــرام راحــت

راه حل را برای اینکه مطمئن شوم کار میکنــد

تره .اما از اونجا که اینجا بخش سؤال از یــک

چــک میکنــم .لوبونتــو را ریســت میکنــم و

مبتدی اهست ،نه یک شخص بااهوش ،من راه

یمشوم که بدون اینکه دنبالش بگردم
ه
مطمئن

گرافیک رو انتخاب میکنم و از موس استفاده

اجرا میشه ،بوسیله خط فرمان اجراش میکنـم

میکنم.

یا برای اینکه بدونم چطور باید اجــرا بشــه از

اولین کاری که بایــد بکنــم اینــه کــه برنـامه

ساقی ام  Swithinsمیپرس ـ م .زم ـ ان Swithins

مــــدیریت فایــــل رو بــــاز کنــــم و آدرس

بهاارزش است و چیزاهـای دیگــری ماننــد:گــرم
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از کاربر جدید بپرس
کردن آب برای حمام روزانه من ،بــرای انجــام
دادن دارد.

کمربنــدتو محکــم ببنــد جــان ،مــا داریــم
میریم!

جــان میــدونم بــه چــه چیــزی داری فکــر
میکن ،به این فکر میکن که کجا میتــونم یــک
توزیع لینوکس مناسب پیدا کنم؟ خــوب ،مــن
 Swithinsتــو لیســت طبقـه بنــدی شـده پیـدا

جان،البتــه بزرگـ ترین مزیــت صــرف شــدن
وقت اهردوی ما بدرست بود.

 -۱روی آیکون دنده در دســکتاپ ،گوشــه،
بال سمت راست کلیک کن.
هاهای  Startupرا انتخاب کن.
 -۲برنام ه

ببخشید؟اوه ،شــما قبــول نداریــد .خــوب،
پس فقط نظر من اینه.

میدونه چطوری باید خط فرمان فراخوان کنه
اما ترس از جادوی آن اهست؟ یا شاید شــما
خاهای مــن بــه برخـی از پرسـش اهــای
از پاسـ ه
کابران جدید خسته شــده ایــد .اگــر اینچنیــن
است با من تماس بگیرید

در صفحات دیگر این مجله شما شما برای

copil.yanez@gmail.com

 Addکلیک کن
ه
 -۳در پنجره جدید روی

لاهــای خــط فرم ـ ان را یمــ
مشــکلتتان راه ح ه

 -۴سپس روی  Browseکلیک کن

یابید .امــا خــط فرمـان بــه عمــق یــک اســتخر

سعی میکنم به پرسـش اهــای ســاده پاســخ

به تو کمک کنه در صورت کــه اهنـوز لوبونتــو

 -۵در پنجره جدیــد ســمت چــپ روی File

است .من اینجام تا در آب شنا کنــم تــا بــرای

هاهای مفیدی برای تــازه واردان
بداهم ،یا توصی ه

اجرا نکردی .از الن شبیه یک ورزشکار خوب

 Systemکلیــک کــن ســپس روی پوشــه usr

غواص آمـاده بشــم .اگــر میتــون از اوبونتــو

از کــاربران کــه عاشــق لینــوکس و اوبونتــو

اهست ،من میرم ببینم که چکاری متونم بــرای

دوبار کلیک کن

استفاده کن ،پس از اوبونتو استفاده کن.

تاها
اهستند برایتان میقرستم اما از منبع صحب ه

کردم ) M4Pپنگوئن نــر( فهرسـت اصــل .امــا
شاید تعجب کرده باش که این چطور میتــونه

تو در اوبونتو  ۱۲.۰۴انجام بدم.
بــه ســایت گوگـل رفتــم خــط زیــر را تــایپ
کردم:

 -۶روی پوشه  binدابل کلیک کن
 -۷بیا پــایینتر تــا  Rainlender2را پیــدا ک ه
ن
) یا تایپش کن تا تو را پیدا کند(

 -۸دکمه سمت راســت پنجــره روی Open
Ubuntu autostart programs
این اولین نتیجه جستجو است:

dows-7-vs-ubuntu-12-04-how-toautomatically-start-programs/

مقدس بدردنخور ،جان ،آن حت در اوبونتو

را نشان داده ام .اگر من بتونم انجامش بــدم
پس یک کیســه چکــش اهــم میتــونه انجــامش
بــده .جــان ،نــه منظــورم از کیســه چکــش تــو
خاهای من در اینجا بنحوی طراحی
نیست .پاس ه

کلیک کن
 Addکلیک کن
ه
 -۹در پنجره جدید روی

 -۱۰حال رو I just made Ubuntu my bey-
http://www.liberiangeek.net/2012/05/win

خوشبختانه من به شما آن چیزاهای شدن

 otchکلیک کـن ،چـون تمـام شــد و انجــامش
دادی.

شدن که کاربران مثل من و تو که شاید فکر
نکرده ایـن چیزاهـا را انجـام میــدن اطمینــان و
اعتماد بنفس بده ،واما ،کــامل تــابلوئه کــه مــا
ناهای گفتــم اهســتیم .بــدون شــوخی و
کل ای ه
بطور جدی ،جان ،ما از پرسـش تــو قــدردان

بلــه ،میــدونم کــه خرابکــاری کــردم ،فقــط

میکنیــم و امیــدواریم کــه بتــوان در خــانه

میتونم با راه حل اهــای  Ubuntuشــروع کنــم.

انجامش بدی و تقویم  Rainlenderرا بصورت

اما اهردوی ما چیزاهـای کم ـ درمـورد Tildes،

خودکار اجرا کن ،اگر نتونست بــه مــن بگــو.

کوپیـل یـک نام آزت ک اسـت کـه معنـ آن تقریبا

 File pathsو پوشه  Auto startیاد گرفتیم.

 Swithinsاهست بهت زنگ میزنم(
ه
) اینجا

میشه »قلب من را چرا دوباره میخوای؟« ،عاشق
کفشهای

اهــم آســانترین اســت .مــن میتــونم  ۱۵۰۰تــا
م ) و شما پنــج دقیقــه را
صحبت اهام را نگهدار ه
برای خود نگهدارید(

چیزی نمیگم.

بعضــ وقتهــا جســتجو کــردن از راه حــل

با آرزوی خوش شانس برای جان!

زنانـــه

اســـت

اینجـــا

yaconfidential.blogspot.com

ببینید:

اهمچنین

میتوانید او را شرمسار نگاه کنید.

بهتره.
من تنهام؟ اهرکـ س دیگــری خــارج از اینجــا
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آزمایشگاه لینوکس
نوشته  / Charles McColmبرگردان پارس از مصطفی جلیلیانفر و مهدی فلمرزی

در شــماره  ۶۲قســمت نــرم افــزاری TWEET
 SCREENرا بررس کردیم .این ماه به قســمت

ابزاراها :

 TWEET SCREENقسمت ۲

در قســمت نخســت مقــاله مــا قســمت نــرم

های چند
من انتخاب کرده بودم با فریم شیش ه

افــزاری تنظیــم  Tweet Screenرا پوشــش

میلیمتری یک اینچ ضخامت داشت.

•

ست پیچ گوشت تکنسین کوچک

•

اره کوچک

اهشدار – ایــن کــار قطعــا گــارانت نــوت بــوک

•

لاهای مربعی و گرد
فای ه

شما را باطل خوااهد کرد .چند نکته کــه بــرای

•

grounding strap

چند فروشگاه  Artپیدا کــردم .درسـت کــردن

•

عینک ایمن

یک قاب عکس نوت بوک چندین سال پیــش،

سخت افزاری خوااهیم پرداخت.

انجام کار باید در نظر داشته باشید :
•

هاها را پایین نگه دارید
اهزین ه

•

نپذیر است تنها از ابزاراها و
اگر امکا ه
وسایل در دسترس استفاده کنید

•

آن باید پایدار و محکم باشد

هاهـــای
درســ ت پـــس از شـــماره  ۶بـــه مقال ه
)شمارگان( ویدیو به  Thinkpad R31برخـورد
شتــر  Tweet Screenرا بــر روی
کردم.مــن پی ه
بودم ) ( Lenovo 3000 C100که چنـدین بـار

) IBM Thinkpad R31زمان نوشتن این مقاله

یک  R31به مبلغ  40پوند در ebay.co.uk
دیدم(
•

•

•

بوک در فریم یاد شده را انجــام خــوااهیم داد
فریم عکس را پــس از چنــد بــار ســر زدن بــه

یمدانســتم بســیار مهــم اســت کــه بــرای
ه

مام یک تست کوچــک کــرده
نوت بوک قدی ه

وسایل مورد نیاز :

دادیـم ،در قسـمت دوم اوراق و نصـب نـوت

نگهداشتن نــوت بــوک بایــد بــه انــدازه کــافی

هاهای Art
عمق داشته باشیم .بیشتر فروشــگا ه
ماهای با بیش از یــک اینــچ عمــق داشــتند
فری ه

چند سال پیش که من قاب عکس نــوت بــوک
راساختم ،چند اشــتباه مربــوط بـه اهـم انجـام
دادم (۱ .یک فریم که برای نگهداشتن اجزای
نــوت بــوک بــه انــدازه کــافی بــزرگ باشــد
نخریدم/نساختم(۲ .در تلش زیادی که بــرای
کااهش قسمتهای نوت بوک کردم ،در جریــان
روند اوراق دوم ،نوت بوک را به اندازه کــافی
تست نکردم.

اما شیشه تقریبا در قسمت پشت قرار گرفته

این دفعه پیش از اوراق نوت بوک ،حدود یک

بود که کار بر روی آن بیهوده بود .فریم کــه

چهارم اینــچ  . stuck outاینبــار گــااهی تســت

آن را بــر روی  ebayبــا مشخصــات بهــتر و
اهزینه کمتر از  Thinkpad R31دیده بودم .من

از  ٬3000٬به عنوان پایه مقاله Tweet Screen
قسمت دوم استفاده کردم.

نـــوت بـــوک Lenovo 3000 C100

 Lenovo 3000 C100در دو مــدل موجــود

)تقریبا  38پوند(

است یک با  cpuسلرون ،چیپست و وایرلس

قــاب )فریــم( مشــک ”14 * ”11

 broadcomو دیگــــری بــــا  CPUپنــــتیوم ۴

)تقریبا  9.51پونــد در فروشــگاه (Art

فرکانس  ، 1.7چیپست وایرلس اینتــل .مــدل

یک اینچ عمق

که در این مقاله استفاده شده مــدل ســلرون

نوار الکتریک

است .اهر دو مــدل دارای نمایشــگر اهمســان
 ”15اهستند.
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آزمایشگاه لینوکس  TWEET SCREENقسمت ۲
کــردم و تصــمیم گرفتــم کــه بــرای حــذف اهــر

شدن از روشن بودن نــوت بــوک.لنــوو C100

جلــوی نــوت بــوک )جــای کــه کلیــداها و LED

هترین
چیزی تلش نکنم .اوراق کردن بــه ســاد ه

یک سویچ کناری دارد که به راحــت بــاتری را

اهستند( یک رسته بلند پلستیک با حدود یک

شیوه ممکن .بعلوه SSH ،نصب کردم ،نصــب

یمآورد .برداشــتن بــاتری گرم ـ ا را حــذف
ه
در

اینچ ضخامت اهست که با ور رفتن با قســمت

وایرلس نوت بوک ،و برای وایرلس نوت بوک

یمداهدDVD-ROM .
ه
کرده و وزن کل را کااهش

چپ و بــه آرایم ـ بــال کشــیدن کــل رشـته در

یک  DHCP reservationروی روتر برای زمان

با یک پیچ  #Fتک نگهداشته شده است.

یمآید .برای این کار از پیــچ گوشــت کوچــک
ه

که به خاموش کردن دستگاه بصورت ریموت
نیاز پیدا کنم تنظیم کردم )که خــاموش کــردن
یک گام بزرگ است(.

چاهــای قســمت پــایین یــا ) F3نــوع
بیشــتر پی ه
کوتاه برای محکــم کــردن در  ،RAMدیســک و
 DVD-ROMاستفاده شده اســت( یــا ) F6نــوع

تخــت اســتفاده کــردم.در حــال کــه bezel
برداشــته شــده بــود دور کلیــد  Powerرا بــا
ماژیک  feltعلمت زدم.

کردم(.
کار بعدی برداشتن قاب )کیس( دور نمایشگر
بــود .در حــال کــه ایــن یکــ از نــازکترین
قسمتهای نوت بوک است .چفــت بــالی کــه
نمایشگر را بــه نــوت بــوک)زمـان کــه بســته
یمکنــد .ممکــن اســت تــا کــردن
ه
است( وصل
)خوابانـــدن( نمایشـــگر بـــر روی شیشـــه را
چاها
ناممکن کند .بیشتر لپ تاپها تعدادی از پی ه

اوراق کردن معمول روی یک anti-static mat

گتــر بــرای ســراهم کــردن کیــس اســتفاده
بزر ه

در این قسمت برای تست کردن از پلستیک

یمپوشــانند در مــورد
کاهای گرد ه
را بــا پلســتی ه

انجام یم شــود .مــن آنـرا در اختیــار نداشــتم

گتر دیگـر بـرای بسـتن
شده( تنها دو پیچ بزر ه

انتهای پیچ گوشت بــرای روشــن کــردن نــوت

 C100شــش پیــچ بــا ســیلندراهای پلســتیک

پس از یک  anti- static strapمتصل به metal

های
پایه صفحه به نوت بوک که در یک مــرحل ه

بوک استفاده کردم .چون دستگاه مستقیم به

هاند از کوچکترین پیــچ گوشــت دو
مخفی شد ه

 groundاستفاده کردم .یک کیسه anti-static

وتر برداشته شده استفاده شده است.
جل ه

 Tweetبوت میشد.
ه
Screan

پهلو بــرای پیــدا کــردن )کــاوش( ســیلندراهای

 F3و F6
لاهــای ه
چاها را در دو کاغذ بــا لیب ه
من پی ه

یمکــردم بــه  F11بــرای
ه
اهــر زم ـ ان خــاموش

چاهــا
گوشت فیلیپس کوچک برای باز کردن پی ه

ناهــا را در
دسته بندی کرده بــودم کــه بعــدا آ ه

هاهای مینیمایز/ماکســیمایز/بســتن
نمایش دکم ه

استفاده کردم.

یک جعبه ذخیره پلستیکیارزان کــه بــه قیمــت

یمشدم)و یــا شــاید
ه
مرورگر کرومیوم نیازمند

یک دلر از فروشگاه خریده بودم قرار دادم.

یمتوانســتم کــه تنهــا بــا فشــردن کلیــداهای
ه

پس از باز کردن پنل جلــوی صــفحه نمــایش،

 ctrl+alt+delبرای بـال آوردن منـوی خـاموش

متوجه چند پیچ دیگر که آنتنهای وایرلس را به

مــادربورد بــزرگ در اختیــار داشــتم ،امــا از

آنجــای کـه مــن تنهـا صـفحه نمــایش و bezel
جلوی کیبورد را باز )بدون پوشش( قرار داده
بودم ،آن واقعا لزم نبود.

اوراق کردن بــا در آوردن بــاتری و DVD-ROM
شــروع شــد پــس از آن تســت بــرای مطمئــن

پلســتیک اســتفاده کــردم آنگــاه از یــک پیــچ

بعد ،نمایشگر را برعکس کــردم کــه تقریبــا بــا
مسطح شــدbezel .هپلســتیک در
نوت بوک اه ه
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آزمایشگاه لینوکس  TWEET SCREENقسمت ۲
در قســـمت پـــایین صـــفحه نمـــایش screen

نمایش غیر قابل کنــترل اســت ،بنــابراین مــن

نور پــس زمینــه الکترونیــک توســط یــک لیــه

با صــفحه نمــایش در طــرف مقابــل از صــفحه

 inverterقــرار گرفتــه.بــا دقــت نــواری کــه

تبــوک تــا
ناها را محکم کنم در پشت در نو ه
آ ه

نازک از پلستیک پوشانده شــده اســت ،امــا

کلید ،من دســتگاه را يــک بــار ديگــر آزمـايش

 .inverterرا بــه قســمت پشــت کیــش وصــل

هدارنده  LCDبه میله را باز کنم.
پیچ نگ ه

کاهـا
تبو ه
ایـن ممکـن اهسـت کـه در تمـام نو ه

يکنم .زمان خاموش شدن دستگاه از طریق
م ه

نباشد.

صفحه کلید و پد لمس کــامل دشــوار اســت،

چاهــای آنتهــا را بــاز
کرده بود بداشتم ،آنگاه پی ه
کــردم و پشــتیبان )پشــت( LCDهپلســتیک را

درست بعــد از از برداشــتن بخــش پلســتیک

پشـــت  ،LCDیـــه نگـــااهی بـــه پشـــت LCD

هاهــای
با استفاده از صفحه نمایش جــدا از میل ه

تبوک
یماندازیم .در پشت صفحه نمایش نو ه
ه

فلزی ،کار بعــدی ایمــن کــردن پشــت  /پــایین

یمشود که LCD
ه
با برداشتن پوشش مشخص

های
 LENOVO 3000 C100نوار اهشدار داهند ه

تبــوک اســت .امــا قبــل از اتصــال صــفحه
نو ه

هاهــای فلــزی نــازک بــا چنــد پیــچ
از چند تا میل ه

در بخش نور پس زمینه در نزدیک بالی LCD

نمایش ،من یک فیلم نازک فلزی ماننــد حلــب

کوچک در اهر طــرف بــه نــوت بــوک محفــوظ

است که نباید با دست لمس شود .البته مــن

یمدارم .این
در خارج از پنل پلستیک  LCDبر ه

تبوک توسط چند تا
است.این میله به پایه نو ه

بدون تحقق آن را لمس کردم ،بنابراین در این

فیلم فلــزی شــکل بــه عنــوان یــک ســپر ضــد

هداشـته شـده اسـت .در
پیـچ بلنــد محکـم نگ ه

تبوک را دوباره روشن کــردم و
مرحله من نو ه

یمکنــد .مــن بــه دقــت فویــل
ه
استاتیک عمــل

یمکنم ،اما کار با صــفحه
ه
چاها را باز
ابتدا من پی ه

خوشبختانه بوت شد .توجه داشته باشید که

تبـوک
یمدارم و آن بـه پــایین نو ه
ر ه
فلـزی را بـ ه

برداشتم.

يتــوان بــا یــک آینــه اثبــات کــرد.
حــت م ه
خوشبختانه من قبل اســتاتیک  DHCPرا بــرای
هانــدازي کــردم ،و  SSHرا
دســتگاه رزرو و را ه
نطــور مــن از طریــق  SSHاز
نصب کردم اهمي ه
راه دور اون رو خاموش کردم.
sudo /sbin/shutdown -h now

یمکنــم ،بــرای بــرش دادن یــک مربــع
ه
متصــل

در ايــن مرحلــه ،مــن یــه کــم ســیم معکــوس

یمکنــد،
ه
کوچک کــه محیــط حــافظه را تخلیــه

کننده)اينورتر(داشتم که به طرز نامناسبي در

مراقب باشید.

بال قرارگرفته بود .معمول اين ســيم در شــيار
داخل صفحه نمــايش  LCDاســت ،امــا اون در
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جای خود ثابت شده تا کامل مفيد واقع شــود

برشم ،چند ساییدگ را به سـاییدگ بـرش از

پــر کنــم و بــرای ایمنــ بیشــتر سیســتم از

این نوســازی  Kwartzlabو دیگــر موضــوعات

چند ميليمتر اضافي در انتها اضــافه شــده کــه

هاهــای کــه آنهــا خــوب و صــاف بودنــد،
ناحی ه

کاهــای چــوب اســتفاده کنــم .اهمچنیــن
بل ه

اوبونتو برای ما توئیت کنید.

بال و پايين را داخل قاب کامل بچســباند .ايــن

استفاده کردم .با کمال تعجب ،معلوم شد کــه

یمخواســتم یــک دکمــه اهــم قــرار بــدم ول ـ
ه

يک شکاف يک سانتيمتري از اهر طرف به جــا

به اندازه کافی توانای من در استفاده مجــدد

مخواستم که سیســتم را از پشــت روشــن
ن ه

گذاشته است.

بلوک چوب از کااهش تهویه خــوب بــود .ایــن

نطور که  Tweet Screenتمام شده
کنم .اهما ه

بلوک را من نصف و صیقلش دادم.

یمکند و ممکن
ه
و در حال حاضر به خوب کار

قبل از باز کردن لب تاپ مــن علمــتي کــه در
پايين نوت بوک روي قسمت تهــويه و اتصــال

تمتر
من یک از اهر بلک را در اهر یــک ســان ه

سيم برق بـه سيســتم بــود برداشــتم .مــن بــا

فاصله خال میان قاب و نوت بــوک گذاشــتم.

انجام اين کار قسمت علمت گذاري شــده را

کاهای کوچــک نــوت بــوک را از تکــان
این بل ه

بريدم.دوست داشتم که ادعا کنم که اين کــار

یمکند.
ه
خوردن داخل فریم محافظت

را با مهارت انجام دادم ،اما حقیقت این است
که از چیزاهای که در اختیار داشــتم اســتفاده
کردم ،یک اره آاهن بر کوچک و . dremel

است بجز بــرای جزئیــات کلیــد پــاور آویــزان
باشد .نوت بوک را روی میز گذاشــتم خــوب
یمآیــد و بازخورداهــای آن را در مــورد
ه
به نظر

یــک مــاه بعــد ،نگــااهی بـه فضــای اهــک شـده

یمانــدازیمKwartzlab .
ه
 Kwartzlabخودمــان
هاهــای جـالب صـفحه
میزبــان تعـدادی از پروژ ه
اصــل توئیــتر اســت در  Issue 62میزبــان
کداهای اوبونتو و ســرعت خطااهــا ذکـر شــده
است.

در این مرحله  Tweet Screenتمام شــد ،آن
یمتواند به خودی خود بدون پــایین آمــدن از
ه
پشت بایستد .زمان آن است که برای آخرین
شلیک روشنش کنیم.

برای صاف کردن نــااهمواری بــه جــا مانــده از

هاهــا را
یمخواســتم کنار ه
ه
با اندک زمان بیشــتر
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CLOSING WINDOWS

Wallpaper & Themes

والپیپر دسکتاپ خود را عوض کنید.

نویسندگان:
)Ronnie Tucker (KDE
)Jan Mussche (Gnome

کوبونتو
کوبونتو )و در کل کا دی ای( نیــز بــه روش

)Elizabeth Krumbach (XFCE

مشابهی کار یم کند .راست کلیک کردن روی

)Mark Boyajian (LXDE

دســـکتاپ و انتخـــاب گزینـــه ی 'تنظیمـــات

برگردان پارس از مژگان سبحان

یمکنــد کــه در
ه
دسکتاپ' پنجره ای برایتان باز
ساهــای موجــود را
یمتوانیــد یکــ از عک ه
ه
آن
انتخــاب کنیــد و یــا اینکــه بــا زدن گزینــه ی '
یمتــوان والپیــپر دلخــوااهی را اضــافه
ه
'open
کرد.
علوه بـــر داشـــتن تنظیمـــات اهمیشـــگ
گســترش/تغییــر ســایز /بــرش بــرای عکــس
یمتوانید انتخــاب کنیــد کــه آن بــه
ه
والپیپرتان،
صورت عکس ،اسلید شو یـا گرادینــت رنگـ
نمایش داده شود.
در مورد تم' ،کا دی ای' کم متفاوت عمل
میکند 'System Setting'.را باز کنید،سپس به '
 'Workspace Appearanceبرویــد .در اینجــا

یمبینیدWindow Decoration ' :
ه
شما دو مورد
بــا راســت کلیــک کــردن روی دســکتاپ

' و '.' Desktop Theme

وینـــدوز ایکـــس پـــ و انتخـــاب گزینـــه ی '

' ' Window Decorationبرای تغییـر ظـااهر

 ' propertiesشـــما بـــه پنجـــره مشخصـــات

پنجره اها و یا اگر خواستید کناره اهــای پنجــره

یمتوانیــد تــم و
ه
وینــدوز یم ـ رویــد و از آنجــا

استفاده یم شود.
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یمتوانید
ه
'' Desktop Themeجاییست که
ظــااهر اهمــه چیــز مثــل  taskbarیــا  widgetو
ناها را تغییر داهید.
نظیر ای ه
یمداهــد
ه
تب  Detailsبه شما ایــن امکــان را
که تم دستکتاپ انتخابیتان را دستکاری کنید.

Gnome-Shell
تغییر والپیپر در گنوم بســیار ســاده اســت.
کافیست روی جای خــال دســکتاپتان راســت

آن را تغییرش داهید تا اهمان چیــزی شــود کــه
خودتان یم خوااهید.

تم را انتخاب و روی گزینه ی Customize
یمشود کــه در آن
ه
کلیک کنید.پنجره ای ظااهر
یمتوانید تقریبا اهمه کار برای تغییــر تــم
ه
شما
انجــام داهیــد تــا اهمــان شــود کــه دوســت
دارید.با آن کار کنید حت اگر جزئیات را کامل
مشوید  ،ممکــن اســت تم ـ ایجــاد
متوجه ن ه
کنید که بهتر از آنچه یم خواستید بشود.

کلیک کنید و از فهرسـت بــاز شــده گزینــه ی

اهمه چیز کامل سر راست یم باشــد .نکتــه

 'Desktop Preferencesرا انتخــاب کنیــد تــا

آخر یعن '  'Change Desktop Backgroundرا

ی مثبت این است که شما اهیچ کار اشــتبااهی

پنجــره ای بــه اهمیــن نــام بــاز شــود.بــه طــور

انتخاب کنید ،در اینجا چنــد عکــس اســتاندارد

متوانید انجام بداهید پــس نگــران نباشــید و
ن ه

شفرض تــب ' 'Appearanceروی تنظیمــات
پی ه

دسکتاپ وجود دارد اگر عکس باب میل شما

اهمه چیز را امتحان کنید.

پــس زمینــه اســت ،اهمینطــور تنظیمــات متــن

یمتوانیــد
ه
در لیست وجــود نداشــت اهمیشــه
خودتــان عکــس دلخوااهتــان را دانلــود کنیــد.

برای انجــام ایــن کــار از گزینــه ی Get more
 backgrounds onlineاستفاده نمایید.

اهمچنین از مسیر >System > Preferences
یمتوان به پنجره تغییــر والپیــپر
ه
Appearance
دسترس داشت.

بــرای عبــارات کــه بــا اشــیاء دســکتاپ )مثــل

لوبونتو

یمشوند را ارائــه یمــ
ه
آیکون اها( نمایش داده

برخلف دسکتاپهای که تا به حال راجع بــه

عکســ را کــه بــه عنــوان والپیــپر میخوااهیــد
استفاده کنید ،انتخاب نمائیــد.تنظیمــات مــود

اصل لوبونتو اهست ،به اهمین دلیل این بحث
شفـــرض محـــدود یمـــ
را بـــه تنظیمـــات پی ه

یمتوانید تم
ه
تب  themeاهست  .از این مکان
سیستم رو عوض کنید و ظــااهر کــل سیســتم

بخوااهید به مخازن دسترس داشــته باشــید و

عامل را تغییر داهیــد.ماننــد والپیــپر  ،در اینجــا

لوبونتو را به طور کامل تغییر داهید.

تم به خواسته ی خودتان را انتخاب و ســپس

یمداهــد
ه
یمکند که به شــما امکــان
ه
فایل را باز

مدیریت تا حد ممکن ناب باشد .و ناب بودن

یمتوانید تا جای که
ه
نوشتار اشاره شد ،شما

جدیدی را دانلود نمایید و یا اینکه نزدیکــترین

کلیک کردن در قســمت والپیــپر ،مــدیریت

کرده است تــا تمــایم تنظیمــات دســتکتاپ و

اگر به بالی پنجـره تـوجه کنیـد نـام اولیـن

یمتوانیــد تــم
ه
اگــر ســلیقه ی خاصــ داریــد

هتر باشد.
متوانست ساد ه
این بیشتر ن ه

ناها صحبت شد ،لوبونتو سعی بسیار زیادی
آ ه

کنیم.اهمـانطور کـه در سـری اهـای قبلـ ایـن

شفــرض وجــود دارد .اهمچنیــن
اهم چند تم پی ه

داهد.

دو گزینه ی انتخــاب  /تنظیمــات والپیــپر از

برای مدیریت تنظیمات ساده ی دسکتاپ،
بر روی مکان خال از دسکتاپ راست کلیــک
کــرده و از فهرسـت ظــااهر شــده گزینــه ی '
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یمتوانیــد نــوع
ه
والپیپر فهرسـت بــاز میکنــد و

تمهای نمایش داده شده کلیــک کنیــد ،اینکــار

کــردن جزئیــات متفــاوت مثــل رنــ گ بنــدی

روی تــب  Appearanceکلیــک کنیــد تــا بــا

نمایش عکس را تعیین کنید)مثل کشیده شده،

یمشـود تـم اهمـان لحظـه بـه سیسـتم
ه
باعث

شزمینــه و پــس زمینــه پنجــره اهــا ،ابزاراهـا،
پی ه

شزمینــه و پــس زمینــه ،ظــااهر پنــل را
تغییر پی ه

مرکزی و غیره(.تنظیمات متن ،مشخص میکند

ماکنــون بــاز
اعمال شود ،حت پنجره ای که اه ه

تغییر تم آیکونها  ،تغییر تم مکان نمای ماوس،

شفــرض عکــس بــه
تغییر داهید.بــه صــورت پی ه

که متن اهمراه اشیاء دســکتاپ)مثــل آیکونهــا(

اســت تغییــر یم ـ کنــد .بــا کلیــک کــردن روی

فرااهم میکند) دقـت شـود اهیـچ کـدام از ایـن

عنــوان پــس زمینــه ی پنــل انتخــاب شــده

چطور نمایش داده شوند.

بخشــهای بعــدی،دیگــر تنظیمــات پیکربنــدی

شفــرض نصــب نشــده
مــوارد بــه صــورت پی ه

است.در قسمت سمت راست عکــس کلیــک

رواقــع
نمایش داده یم شود).بخش مــاوس ،د ه

است( .مقدار کم اهمپوشان بین اعمال این

ساهای پنل کــه بیشــتر از
کنید تا پنجره ی عک ه

رفتار پنجــره اهــا نســبت بــه حرکـ ت و اعمــال

پنجره و Openbox Configuration Manager

 ۲۰عکـــس دارد ،بـــاز شـــود.بـــدیهی اســـت

ماوس مشخص یم کند(.

وجود دارد ،اما اطلعــات نمــایش داده شــده

ساهـــای بیشـــتری را خودتـــان
یمتوانیـــد عک ه
ه

در اهر کدام از این پنجره اها متفاوت است.

اضافه کنید.

برای انتخاب تم،کنترل ظااهر و رفتار پنجره
اها و تنظیم دیگر خصوصیات دسکتاپ پنجــره
ی مدیریت پیکربنــدی را بــاز کنیــد) از مســیر

main menu > Preferences > Openbox
.( Configuration Manager
شفــرض ،بخــش تــم انتخــاب
به صــورت پی ه
یمبینیــد لوبونتــو
ه
شــده اســت.اهمــانطور کــه
تمهای متنوع زیادی دارد)پیــش فــرض  ۱۲تــم
یمتوانیــد تمهــای جدیــدی
ه
دارد( و شــما اهــم
اضــافه کنیــد.بــرای تغییــر تــم ،کافیســت روی

برای کنــترل بیشــتر از ایــن بــر روی ظــااهر

دستکتاپتان،پنجره ی Customize Look and

یمتوانیــد ظــااهر
ه
در انتهــا ،شــما اهمچنیــن

main

 Panelدر دســــتکتاپ را تغییــــر داهیــــد..در

( Preferences > Customize Look and Feel

قسمت خال از  Panelراست کلیک کنیــد ،از

انتخاب کنید که پنجره ای با اهمیــن اســم بــاز

فهرست گزینــه ی  Panel Settingرا انتخــاب

یم ـ شــود.تنظیمــات موجــود در ایــن پنجــره

کنیــد تــا پنجــره ی  Panel Preferencesبــاز

امکــان ایجــاد تغییــرات دلخــواه و دســتکاری

شود.

 Feelرا )از مســــــیر >

menu
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زوبونتو
در زوبونتو نیــز مثــل دیگــر دســکتاپها ،بــاز
کردن پنجره ی تنظیمات برای تغییر دســکتاپ
از طریق راست کلیک کردن روی دســکتاپ و

انتخــــاب Setting

 Desktopاز فهرســــ ت

نپــذیر اســت.در پنجــره ی مــذکور چنــد
امکا ه
فهرست ^

CLOSING WINDOWS
گزینه وجــود دارد .گزینــه ای بــرای بارگـ ذاری

یمشود و برای تغییر تم پنجــره
ه
 Managerباز

والپیــپر خودتــان و اینکــه نحــوه ی نمــایش

اهـا اســتفاده یمـ گــردد .ماننــد قسـمت قبلـ

چگونه باشد)  ،( centered, tiled, stretchedو

شفرض ســریعا
تغییرات بر روی گزینه اهای پی ه

اگر عکس انتخاب تمام صفحه را پر نکرد رنگ

یمتوانیــد تــم اهــا را
ه
یمشــود و شــما
ه
اعمــال

پس زمینه ی آن چــه باشــد و چگــونه نمــایش

بررس کنید.علوه بر تنظیمات ظااهری ،بخش

داده شــود)solid, horizontal or vertical

مــدیریت پنجــره گزینــه اهــای بــرای تغییــر

.(gradient

هکلید ،رفتار فوکوس پنجــره
شورتکاتهای صفح ه

یمتوانید ایــن فهرسـت را بــا
ه
شما اهمچنین

کلیک بر روی آیکون ماوس و مســیر Settings
 > Settings Manager > Desktopباز کنید.
مانند کا دی ای Xfce ،نیز ظــااهر دســتکتاپ

اها و موارد دیگر دارد.
شفـــرض،زوبونتـــو اســـتایل
بـــه طـــور پی ه

 Greybirdرا بــــرای  Appearanceو Window
 Managerاستفاده یم کند.

رو به دو بخش تقسیم کــرده اســت ،تــم GTK
)که به آن  Appearance Styleمیگویند( و تــم
مدیریت پنجره.

قســـمت Style

 Appearanceاز طریـــق

Mouse Icon > Settings > Setting Manager
 > Appearanceقابل دسترسـ اســت ،اینجــا
شما انتخــاب میکنیــد کــه چــه رنگهــای بــرای
ظــااهر دســتکتاپتان بــه کــار رود .بــه صــورت
شفــرض چنــدین گزینــه در ایــن قســمت
پی ه
ناها تغییرات
زوبونتو وجود دارد و با انتخاب آ ه
یمتوانیــد آن را
ه
سریعا اعمال میگــردد و شــما
ببینید .تنظیمات ظــااهری کامـل اهمچنیــن ایــن
تاها
یمداهد تا آیکون اها ،فون ه
ه
امکان را به شما
و دیگر خصوصیات آن را عوض کنید.

تم مدیریت پنجره از طریق > Mouse Icon
Settings > Setting Manager > Window
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داستان من
نوشته ناتان پیک  /برگردان پارس از سجاد محمدزاده

هکلید روی پااهــام ،پــام روی
این منم ،صــفح ه

با  Xboxبـه اشـتراک گذاشـتم .سـپس نـتیجه

 ،Chromeنصــب  ،Operaپیکربنــدی Ubuntu

میخواد روی یک صفحه بزرگ انیمیشن بــبینه

یزا اهــم
لبه ی پنجــره اســت ،نوشــیدن انــرژ ه

گرفتم کــه اشــتراک گــذاری پوشــه اهــا بهــانه

 ،Oneاضافه کردن  ،Hotot ppaپیکربندی لنز

برای استریم کردن از  Xboxاســتفاده میکنــد،

دارم ،و بسته اهای اهــات داگ ـ کــه در فریــزر

خوب برای اینکار نیست ،حیوان خــانگ مــن

 ،AskUbuntuتمــام کــردن مجلــه حلقــه کامــل

های از لینــوکس را
چوقــت نســخ ه
مطمئنــا اهی ه

اهستند ،فریــزر بــا آژیــر اهــای کــه میزنـه آواز

یزا
پنه لپــه جرعـه ای از ایــن نوشــیدن انــرژ ه

شماره  ،۶۴نوشیدن انرژی زا ،اهمگام سازی

ندیــده یــا شــاید تمایــل داشــته باشـد کـه در

اهای وسوســه انگیــزی داره میخــونه ،اوه بلــه

بچش و برو پ کارت.

مرورگراها ،شـگفت از نصـب جدیـد درخشـان

مورد ماشین مجازی بداند.

من با بسته اهــای اهــات داگ مــوافقم ،بعــد از
اینکه بزودی یک پاراگراف دیگه تموم کنــم بــا
اینکه گیج شدم یک از شما را بــرای خــوردن

ویندوز شبیه این داره میره :ریست کــردن
لاهــای پشــتیبان ،برداشــتن بســته
رایــانه ،فای ه

من به قول دکتر فرانکشتاین :این زنده است!
زنده است.

اهــات داگ ،قــرار دادن بســته اهــات داگ در

برای حــل مشــکل اســتریم کــردن ، Xbox

مــایکروویو ،دانلــود اوبونتــو  ،۱۲.۰۴رایــت

دیسک ویندوز  XP proرا گرفتم و بهش گفتم:

کردن روی دیسک ،برداشتن بسته اهات داگ

دوباره اهمدیگرو ملقات کردیم ،با اکــراه یــک

به اهمراه سس تند ،ریست کردن رایانه ،بوت

ویندوز روی ماشین مجازی نصب کردم ،ایده

کردن بوسیله س دی ،نصف بسته اهات داگ

اینکار به این صورت است که زمـان کــه مــن

را پر سس میکنم ،سوختم! اهــات داگ اهنــوز

بهش نیاز داشتم درایــو خــارجی را از اوبونتــو

داغه و از یــک طــرف داهــانم بــه طــرف دیگــه

جدا و به ماشین مجازی ویندوز اضافه میکنم.

نام گربه من پنه لوپه اســت کــه الن پریــد

میجوم .رسـیدم بــه مــدیریت پارتیشــن اهــای

معمای استریم کردن حل شــد .بــا ایــن حــال

روی میز کامپیوتر ،خیل آروم چشمک میزنــ ه

نصب اوبونتو و با نفرت بــه پارتیشــن وینــدوز

یک مشکل اهست که مــن پیــش تــر در نظــر

و با میو میو کردنش به من میگه :میدون کــه

میگم» :خداحافظ ویندوز ،من میخوام بگم که

نگرفتم ،اهمسرم.

میتون.

خوب بــودی ،امــا نــه تــو زنـدگ منــو خــراب

انتخاب میکنم .در حال حاضر دارم یک مقــاله
مینویسم ،گــااهی اوقــات ناگهــان بــه وضــعیت
تداشتن کــه از
صفحه نمایش آب رنگ دوس ه
مرگ است خیره میشوم.بله وقت که تو فکــر
بودم دوباره ویندوز یک حالت اهنگ شــدن را
کامل مدیریت کرده.

در حال حاضـر مـن یـک مهنـدس سیسـتم

کردی« این آن نقطه آغازی بود که مــن رااهــم

شاهای از شبکه را که مداوم بــه
اهستم که بخ ه

را با خوشدل با ویندوز آغاز کــردم .بــر طبــق

اهم وصل اهستن را مدیریت میکنم در صورت

تکرار قانون اساس آمریکا من اجازه دارم کــه

که تمام سرور اهای شبکه بــا ِعطــر و بــوی از

خوشبخت باشم.

اهمســر مــن در تمــام خــونه بــا لــپ تــاپ

در این لحظه میــدانم کــه اهمســرم پــس از
اینکه دیشب انیمیشن ماراتن را دیده تــازه از
خواب بیدار شــده و لـپ تــاپ بــه دســت در
حال پایین آمدن از پله اهاست.
مکالمه ای که کردیم چیــزی شـبیه بـه ایـن
بود:

صبح بخیر
صبح بخیر
چیکار میکن؟
تعمیر کامپیوتر
چش شده؟
شک دارم شاید مشکل حافظه باشه
نمیدونم چی میگ اما خوبه ،چکار کردی؟

ویندوزیش ور میره ،گااهی اوقات با یک چــای

اوبونتو نصب کردم

روی مبل مینشیند و کــار اهــای مثــل خوانــدن

اوه بونتــو ،چــه کلمــه مســخره ای ،چــی

روزنـامه ،گشــت و گــذار در وب بــرای لــوازم

اهست؟

آرایشــ ،و بارگـ ذاری عکــس انجــام میداهــد.

لینــوکس اجــرا میشــوند .مــن اغلــب تعجــب

یک معجزه برروی دیسک

چـــه کاراهــ ای کـــردم :نصـــب درایوراهــ ای

ظااهرا او به جــز گهگــااهی ،بــا وینــدوز شــاد و

میکنم که چرا توی خونه بــا وینــدوز دارم کــار

میتونم ببینم؟

اختصاص ،نصــب  ،Guakeاهــات داگــم تمــوم

خوشحال است .به نظر میرسه کــه ایــن اهــم

میکنم؟ این یک پارادوکس است .به نظرم بــه

آره

شــد ،نصــب  ،Wineنصــب ،Foxit Reader

روز به روز داره کمتر میشه .اهرچنــد کـه یــک

خاطر این باید باشه که چند تا از فولدر اهــا را

]سکوت ،من عصب شدم[ اهمســرم گفــت:

نصب  ،VirtualBoxناز کردن پنه لــوپه ،نصــب

لپ تاپ داره ول از رایانه مرکزی زمـ ان کــه
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من نمیتونم با این کار کنم.
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داستان من
ماشین مجازی را بهش توضیح بدم .لپ تــاپ

ن اوبونتو کن؟
میتون ای ه

من گفتــم :یــادت باشــه کــه ایــن کــامپیوتر

اون اهنــوز وینــدوز داره! ادامــه دادم :چنــد

]ابراز پیروزی کردن[ من گفتم:

این با مال خیل فرق داره

دقیقه به من وقت بده تا برات بگم چطــوری.

اوه ،چی ،فکر نکنــم .....… ،فقــط بگــو چــی

تصــحیح میکنــم ،ایــن از مــال تــو بهــتره،

 Sambaنصب کردم و بــه اشــتراک گــذاری را

درست کرد.

میخوای بهت نشون بدم چرا؟
چوقــت درک نمیکنــم اینــو ،چــرا تــو
مــن اهی ه
نمیتون به بعض چیز اها دست نزن؟

گفت؟

ایجاد کردم .بیا لپ تاپ تو نشون بده اهــان.

اوبونتو ،من درموردش خوندم و از مال تو

درایــو شــبکه دائــم بایــد وصــل باشــه ،مرکـ ز

استفاده کردم و تــو درسـت گفــت ،اوبونتــو

رسـانه وینــدوز ) (Windows media center

بهتره.

اما من کامپیوتر درست کردم،

ه اشــتراک گذاشــتن شــبکه
بــرای اشــاره ب ه

]دوباره ابراز پیروزی کردن[ من گفتم:

برای کتک خوردن آماده شدم ،او ماوس را

پیکربندی کردم .حال اینجارو ببین تو میتــون

بله ،کامل اهمینطوره،عشقم.

دانلود کن و با لپ تاپ خودت استریم کن!

و من رفتم تا لپ تاپ اهمسرم را از چنگـال

حرکت میده و میگه:

میتونم تو اینترنت گشت و گذار کنم؟
بله فایرفاکس داره )مرورگر مورد علقشه(

آیا میتونم عکس آپلود کنم؟

خیل عالیه ،چطور این کار کردی؟
ناخواسته جواب دادم :مــن انجــام نــدادم،
اوبونتو ابن کارو کرد .بهت گفتم که این بهتره

امپراتوری آزاد کنم.

پادکست اوبونتو بطور کل آخرین اخبار و
مســائل کاربران اوبونتــو لینوکس و
مافزار اهای آزاد را پوشش
طرفداران نر ه
میداهد .جدیدترین اها را به کاربران جدید
و کدنویسان قدیم نشان میداهد .مباحث
ما توسعه اوبونتو را بصورت نه کامل فن
ناهای
پوشـش میداهـد ،برای داشتن مهما ه
بزرگ در برنامـه بـه اندازه کافی خوش

نکته اخلقــی داســتان :گــااهی اوقــات حــت

شانـس اهسـتیم .تحولت اهیجان انگیز

کاربران تازه وارد اهم لینــوکس را یــک تجربــه

ناها بررویش کار میکنند
دست اول را که آ ه

های میشه که اهمه چی خیل
حدود یک اهفت ه

لــذت بخــش میداننــد .زم ـ ان زیــادی بعلوه

و ما میتوانیم بفهمیم یا به اهرجوری که

خوب داره کار میکنه ،در حال پـایین آمـدن از

بخواب و مراقبت اهای زیادی از ما دوســت
ه

یمشویـم را بـه مـا بگویید .ما
ه
متوجـه

میتونم به آاهنگام گوش بدم؟

پلــه اهــا انیمیشــن مــاراتن را ارسـ ال میکنــم،

داران لینوکس گرفته میشــه اگــر بخــوااهیم از

اهمینطور در مورد جامعــه اوبونتو و

بله

یمشـــوم کـــه روی مبـــل
ه
متـــوجه اهمســـرم

تاهـــای لینـــوکس بـــرای کســـان فقـــط
قابلی ه

اتفاقاتـ کـه در آـن رخ میداهـد گفتگو

 Super-keyفشــــــــار دادم و نوشــــــــتم

کنجکاوانه به صفحه لــپ تــاپش خیــره شــده،

هدارنـد ،اخبــار
میخوااهند لینوکس را ســاده نگ ه

میکنیم.

 ،Rhythmboxبه او نشان دادم و روی لنچر

یک سورپرایز بامزه که من متوجه شـدم ایـن

بخوانند ،در وب گشت و گذار کننــد ،تصــاویر

قفلش کردم.

بود که نوار وظیفه ویندوز رو از پایین صــفحه

نگاه کننــد و یــک انیمیشــن جــذاب مــاراتن را

پس من بهت اعتماد دارم

به سمت چپ صفحه حرکت داده .سرخوش

نگاه کنند ،گرفته میشود.

من و بوس کرد.

تمام وجودم را گرفتــه .داره ســعی میکنــه کــه

صبر کن ،یک سؤال دیگه

ویندوز را شبیه  Unityبکنه .به من نگاه کرد،

بله
 Super-keyفشار دادم و نوشتم ،Shotwell
به او نشان دادم و روی لنچر قفلش کردم.

با عصبانیت

میتونم انیمیشن ببینم؟
گفتـــم :آره ،بـــا اون و شـــروع کـــردم بـــه
خارونــدن ســرم و بــه ایــن فکــر میکــردم کــه

ایـن برنامـه را اعضای بریتانیایـ جامعه
اویونتــو لینوکــس ارائه میکنند .زیرا
ناها
Ubuntu Code of Conductه از آ ه
حمایت میکند و برای اهمه مناسبتر است.
این برنامه اهردو اهفته یکبار سه شنبه اها

صبح بخیر
صبح بخیر

عصـر )زمان انگلسـتان( پخش میشود و

یک سؤال دارم

میتوانید در اهمان روز دانلود کنید:

منم جوابشو دارم
podcast.ubuntu-uk.org

لپ تاپ شو بست و به من داد،

چطوری وقت که مطمئنـم ،بـه بهـترین شـکل
مجله حلقه کامل ۶۴
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عقیده من
نوشته رون تا کر  /برگردان پارس از مصطفی جلیلیانفر

مــا از فیســبوک و گوگــل +بــرای اینکــه

شتر در مقابــل اهــدف آزادی
گنو/لینوکس پی ه

یمکنم ،مــن
ه
کردن  civ5و بازی کردن استفاده

لینوکس اهنوز تأسف بار است ،و فلسفه گنــو

خواننــدگان زمــ ان انتشــار داســتان چگــونه

یاها این اثــر را
یمکردند افزودن این باز ه
ه
کار

رو از مهاجرت  ٪100به لینوکس بازدارید.

مداهد
در دنیای بازی خیل خوب جواب ن ه

 steamبــرای لینــوکس مــوافقت
ه
اســتالمن بــا

یمداهد
ه
افزایش
: Joan Trabal

: Robin James Banfield

من طرفدار  FOSSو مخــالف  DRMاهســتم،

اســـتالمن یـــک دایناســـوره .اســـتفاده از

ولــ اهــر شخصــ بایــد در اســتفاده از اهــر

یمتــونن داشــته
ه
لینوکس یک انتخابه کــه اهــم

http://www.bbc.co.uk/news/technology-

مجموعه نرم افزاری که بــه آن نیــاز دارد آزاد

باشــنو خریــد بــازی بــرای بــازی کــردن یــک

19065082

باشد .مردم تنها به مقداری مطــالعه در مــورد

انتخاب دیگر.چــه فرقـی داره بــازی کــه شــما

این مسائل نیاز دارند.

یمکنید روی یک پلتفرم آزاد باشه یا غیر آزاد.
ه

نکرد اســتفاده کردیــم .یــک اســتثناء از مقــاله
بس در زیر آمده است:
ب ه
اخبار ه

هاهای
یاهای غیر آزاد )مانند دیگر برنام ه
باز ه
یاهای
غیر آزاد( غیر اخلقی اهستند زیرا آزاد ه
یمکننــد ٬نوشــته شــده
ه
کاربرانشان را نقض
در وبلگش.
یمخوااهیــد لزمــ ه آن
ه
اگـــر شــما آزادی

افراد بسیار بیشــتری در صــورت کـه بتواننــد
:Rey Angeles

بــازی مــورد علقــه خــود را بــر روی لینــوکس

سازنده اهسته لینــوکس از روح خــودش در

یمکننــد.ســتایش
ه
بازی کننــد بــه آن مهــاجرت

: Luis Carvalho

اون دمید ]استنباط شخص از جمله انگلیس[

بــــرای تلش بــــرای انجــــام آن .کــــ بــــه

 DRMیک ســرطان اســت .محتــوا بــا DRM

ساها[
درسته که  DRMبده ،از اونها]برنامه نوی ه

ب)حق( تغییــر کــد بــازی ااهمیــت میــده.
انتخا ه

فروخته نشده تنها اجــاره داده شــده و اهرگـز

چطور انتظار دارید که کسب درآمد کننــداگر

زمــ ان بــرای اســتالمن در کــرال پشــت در

مال شما نیست .دیر یا زود دسترسـ بــه آن

کداهاشون رو اهمینطوری آزاد کنــن .دوســتان

هبنــدی
فسیلش ]منظــورش رو نفهمیــدم ،جمل ه

را از دســــت خوااهیــــد داد .آوردن آن بــــه

این آرمانشهر نیست و اهرگز نخوااهد بود.

درست اهم نداشت ،اراجیف اهم نوشته[

نظرات شما

نداشتن برنامه غیر آزاد بر روی کامپیوترتـان
است
یاهــا را
اگر شما قصد استفاده از ایــن باز ه
دارید ،بهتر است آنرا بر روی وینـدوز بــازی
کنید تا لینوکس
درون مایه حرف آقای اســتالمن ایــن بــود

لینوکس موجب مرض است.

کــه عمــل)یــا اهمــون حرکـ ت(  Valveتقریبــا

: Jeremy Davis

: Hassan Naderi

این یک انتخاب شخصیه اما من مجبورم به

قطعا مخالف اجازه نرم افزاراهـ ای غیــر آزاد

مزیتش بیشتر از ضررش بود .امــا او اشــاره

: David White

کرد که عامل دیگری نیز وجود داشته.

او]شــاید آقـای ریچــارد اســتالمن؟[ اهــدفی

سمت برم که کاربرای بیشتری رو بــه ســمت

بــر روی لینــوکس ]اهســتم[ .شــرکتها ممکــن

داشت زمان که آن ]شاید نرم افزاراهای غیــر

یمکنند .در
ه
یاها اینکار رو
لینوکس میاره ،و باز ه

اســت مشــکلت در رابطــه باایجــاد مــدلهای

لاهــا
آزاد ؟[ به سیســتم عامــل و یوتیلیــت فای ه

یمتــونم از بــوت دوگــانه جلــوگیری
ه
کنار اون

مافزار بر روی
اقتصادی پایدار برای انتشار نر ه

آمد .ول نه بــرای ایــن ]درک ایــن نوشــتار از

کنم

لینوکس مخصوصا کد آزاد داشــته باشــند امــا

اهر توزیع گنو/لینوک که با نرم افزاراهـ ای
یاها را پیشــنهاد
یمشود که اینگونه باز ه
ه
ارائه
یمداهنـد کــه
ه
یمداهنـد ایــن نکتـه را آمـوزش
ه
آزادی مهم نیست.
مافـــــزار غیـــــر آزاد در توزیعهـــــای
نر ه

توان مترجم خارج است[

: Md. Rezaur Rahman
من ری انجل دوم .در دنیای واقعی ما بایــد

: Davo Batty
انجامش بدیــد ،مــن از  Steamبــرای بــازی
مجله حلقه کامل ۶۴

چیزاهای زیادی را مد نظر قرار داهیم .بازی در
38

اگر شما شروع کنید به پذیرفتن نرم افزاراهای
هاهای ما
غیر آزاد درطی چند سال بیشتر برنام ه
با کد بسته خوااهد بود.
فهرست ^

عقیده من
: Robin James Banfield

فاهای اندی
اهستند نیست.من باید بیشتر حر ه

: Andy Gait

شتــر کــد
باید با حسن مخالفت کنم ،مــا پی ه

رو تایید کنم ،تنها چیزی که مخالفم آینه که ما

مــا کــاربران لینــوکس بــه اســتالمن مـدیون

هایم کــه بــر روی سیســتم
اپن ســورس داشــت ه

اهمه چیز را به استالمن مــدیون اهســتیم .اون

اهستیم امــا زمـانه پیشــرفت کــرده .اســتالمن

عامــل غیــر آزاد اســتفاده شــده اســت .مــن

جنبش اونه کــه لینــوکس رو در جایگــاه ســوم

نسبت به اعتقاداتش بسیار متعصــب اســت و

های در مورد انتخاب ]حــق[ تغییــر
نتونستم زر ه

تاهای بازی
 market-shareبا دور کردن شرک ه

یمکند که اهر آنکس کــه از راه و روش او
ه
فکر

یمخــوام کــه
ه
کد بازی ااهمیت بدم ،مــن فقــط

سازی از لینوکس قرار داده .لینوکس فراتر از

مکند در اشتباه است .نه مباحثه ،نه
پیروی ن ه

بازی کنم.تغییر کد بازی برای کاربر پایان چه

کد باز و اپن سورس بودن اســت .اون اهنــوز

دلیــل تنهــا اشــتباه .او دیگــر یــک معلــم اپــن

یمرسه که اهدف داشتن
ه
ااهمیت داره .به نظر

یک سیســتم عــامله کــه بیشــتر مــردم از اون

سورس نیست او یک دیکتاتور است.

یک سیستم عامل اپن سورس در آزادگ گــم

تاها بـرای
یمکنــن اگــر بیشـتر شـرک ه
ه
استفاده

شده .اما جنبـش ]نهضــت[ نـاممکن کـه اهمـه

یمشدند
ه
هشان پذیرفته
پشتیبان کداهای بست ه

های کــه مــن از
کــداها رو آزاد کنیــم .بــه انــداز ه

اون برگشته!
بازگشت پادکست
مجله حلقه کامل!
ممکنه یک تیم جدیدی از پادکست
سازان باشد ،اما فرمت اهمان فرمت

: Brook Smith

قبل است.

کد باز ،کد بسته ؟ ک ـ ااهمیــت میــده اگــه

در پادکست در مورد موضوعات

: Magne Djupvik

کاربر اونها رو بپذیره و کار کننــد .مــا کاربراهـا

چون :مجله حلقه کامل ،اخبار،

مکنــم کــه آزادی کاربراهـا در
شخصا فکر ن ه

مافــزار اپــن
بیشتر از اهــر جنبـش دیگـر بـه نر ه

بررس و مصاحبه صحبت میکنیم.

استفاده از  Steamخطا باشد و خودم شخصا

لاهــای
سورس ااهمیت میــدیم .آیــا مــن راه ح ه

اعضای تازه تیم:

ممکنــه کــه روزی ازش اســتفاده کنــم و فکــر

نپــذیر اســت را
اپن سورس در جای که امکا ه

یاهــای
یمکنم در حال حاضر مردم باید از باز ه
ه

یمگذینم ؟یقینا اما اهمیشه ممکــن نیســت.
ه
بر

Shameless

ساهــا بایــد تــأمین شــوند،
حقیقتــا برنـامه نوی ه

یاهــا بــرای اســتفاده بــر روی
شــد و اگــه باز ه

) SuperTuxKartکــه مــن معتادشــون اهســتم

تعدادی زندگیشان را از طریق نوشتان کداهای

یمشــدند اهرگـ ز اون ]احتمــال
ه
لینوکس ایجــاد

ماهای
]برداشت مترجم از متن انگلیس[( فارو ه

یمگذرانند .این بدین معناست کــه
ه
کامپیوتری

تمام اعضا از لگ Blackpool

ویندوز[ رو نمیخرم .به نظر میرسه که جنبــش

خودشــون رو در  FreeGameDev.netدارن و

یمفروشــند
نرم افزاراهای کــه کارفرمایــان انها ه

)بریتانیا( اهستند.

خــــودش جنبــــش رو از واقعیــــت بــــدور

یاهــا رو
قطعا ما مایلیم کــه اهــر کمکـ کــه باز ه

ناهــا
یمکند .ایــن بــرای آ ه
ه
ناها را تأمین
حقوق آ ه

http://blackpool.lug.org.uk

نگهداشــته.شــاید یــک سیســتم عامــل موفــق

بهــتر کنــه ماننــد  :دانیــت ، artwork ،کــدو

غــذای بــرای خــوردن ،جــای بــرای زنـدگ و

یاهــای خــوب بــر روی آن از
یمخوایــد؟ باز ه
ه

چیزاهــ ای دیگــر و یــا اهــر بــازخورد )انتقــاد(

هاهایشـــان
کمکـــ بـــرای پشـــتیبان خانواد ه

اپیزود اول در صفحه

طرف شرکتهای نرم افزاری پشتیبان شــوند؟

ماهـــــای
ســـــازنده دریـــــافت کنیـــــم .فارو ه

یمباشد.
ه

صل ) FCMمجله حلقه

اون بــرای  Redmondو  Cupertinoبـه خــوب

 FreeGameDevبسیار خوبن .و یک جای مهم

جواب داده چرا برای لینوکس اینچنین نبوده؟

هاهای
)خــوب( بــرای کمــک بــه توســعه داهنــد ه

زمان که من دیگران را به ایجــاد ،پشــتیبان و

یاهایشان پول زیادی بدست
مختلف که با باز ه

یاهــای اپــن ســورس تشــویق
نگهــداری از باز ه

یاهای تجاری ایــن
نمیارن.و ب شبااهت به باز ه

یمکنم ،اونها خیل خوب نیستند .اون فقط به
ه

یازیها اهمیشه قادر خوااهنــد بــود کــار کننــد و

های کــه در شــرکت اهــای بــزرگ
اهمــون انــداز ه

DRM

بهتر شوند.اپن سورس و بدون

سیستم عامل  Redmondبـدم میــاد ،اهنــوز از
یمکنــم چــون
ه
اون برای بازی کــردن اســتفاده
یاهــای کــه
مجبورم که از اون باری اجرای باز ه
دوســت دارم ازش اســتفاده کنــم.و حقیقــت
روشــنه کــه اون بســیار بهــتر از زمــ ان  xpو
اجدادش است  .با توجه بـه چیــزی کــه گفتــه

آزاد پشــــتیبان کنــــن plug:

مجله حلقه کامل ۶۴

Les Pounder
Tony Hughes
Jon Chamberlain
Oliver Clark

کامل( در دسترس است.
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مرور

Flirc

نوشته وینس دو ب  /برگردان پارس از سجاد محمدزاده
من اوبونتوی نســخه  ۱۲.۰۴را در یــک درایــو

فقط کافیست به یک درگاه  USBمتصل شود.

شما میتوانید تابع اهای اصل کنترل را برنــ امه

 .۱اضافه کردن منبع:

جداگانه روی مک بوک ام نصــب کــردم .تنهــا

 Flircاز lircه استفاده نمیکند اما درعوض مانند

deb

نویسـ کنیــد .اگــر ایــن اعــداد روی کلیــد اهــا

کاری که با مک بوک ام انجام میــدم اســتفاده

هکلید ثانویه عمل میکند کــه درواقــع
یک صفح ه

http://apt.flirc.tv/arch/x64

دقیقــا روی کنــترل اهــم بــود فکــر کنــم بــرای

از برنامه  XBMCبرای مرکز رسانه اهاست ،که

کلید اها را به  XMBCارسال میکنید

binary/

هآل باشــد .بــرای
استفاده از کنــترل اپــل ایــد ه

خیلــ خــوب بــا کنــترل از راه دور اپــل کــار

مافــزار
برنامه نویس دانگل نیازمند دانلــود نر ه

در فایل etc/apt/sources.list/

هکلید یک روند نزولــ
لکرد  Flircدر صفح ه
عم ه

میکند .متأسفانه این مورد با اوبونتو یا بیشــتر

مافزار برای
مربوطه از وبسایت است .این نر ه

 .۲اجرای بروز رسان

ک )و شاید یک  Lircمناسب
وجود دارد .در م ه

عاهای دیگر کار نمیکنه.
توزی ه

لینوکس OS X ،و ویندوز ارائــه شــده اســت،
برای لینوکس کافیســت دســتورات زیــر را در

apt-get update

بــرای لینــوکس( XMBC ،میدانــد کــه کجــای
ماهــا را
صفحه قرار دارد .اگر شــما لیســت فیل ه

 .۳نصب flirc
apt-get install flirc

مشــااهده کنیــد ،بــا کلیــد اهــای  Upو Down

یکبار نسخه مناسب را نصب کردی ،دانگل را

میتوانید در لیست حرکت کنید .اگر شما یک

دستورات نصب برای

 Homeکلیک
ه
وصل کنید ،روی آیکون خط تیره

ناهــا صــدا را کنــترل
فیلــم تماشــا میکنیــد ،آ ه

اوبونتوی  ۳۲بیت:

و واژه ی  Flircرا در جعبه جستجو تایپ کنید

میکنند .تا زمـان کــه  flircکلیــد اهــا را ارسـال

و سپس روی آیکون  Flircکلیک کنید.

میکند کلید اهای  Upو  Downاز طریق فیلم به

عکس زیر تصویر اولیــه را نشــان میداهــد کــه

عقــب و جلــو اهــدایت میکننــد .یــک کنــترل

ترمینال اجرا کنیم:

 .۱اضافه کردن منبع:

deb
http://apt.flirc.tv/arch/i386
binary/
اگر شما از کار کردن  lircبا کنــترل از راه دور

در فایل etc/apt/sources.list/

خسته شدید ،میدانید که یک کار دلهره آور و

 .۲اجرای بروز رسان

احتمال داره کــه کــار نکنــد Flirc ،آمــده بــرای
نجات شما.

(www.flirc.tv

apt-get update
 .۳نصب flirc

 (Flircیـــک ترکیـــب ســـخت

apt-get install flirc

افزاری\نرم افزاری است که تنظیمات کنــترل
از راه دور برای دریافت پــول از خــودپرداز را
ایجاد میکند.
تافزار یک  USBدانگل کوچک است کــه
سخ ه

دستورات نصب برای
اوبونتوی  ۶۴بیت:
مجله حلقه کامل ۶۴

41

فهرست ^

مرور
نقیمــت اهمگــان خریــدم کــه کلیــد اهــای
ارزا ه

هکلیدControllers->Full Keyboard :
صفح ه

بیشــتری بــرای اســتفاده در اختیــار مــن قــرار

رااهمای صفحه کلید در لینک زیر آمده است.

میده.

کجا تو نیشــگون گرفتــن کــه اینقــدر خوشــت

 Flircیــک ویراشـگر پیگربنـدی بــرای XMBC

اومده.

دارد .برای دسترس بــه ایــن در منــوی اصــل

http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Keyboard

بـــرروی  Controllers->XBMCکلیـــک کنیـــد،

هکلید
برای یافتن لیست از کنـترل اهـای صـفح ه

اهمانطور که در تصویر فوق مشااهده میکنید.

قابل دسترس.

اهمانطور که مشااهده میکنید ،اهنگایم که یــک

جوانب مثبت :یک راه سریع و آسان بــرای

تابع را انتخــاب میکنیــد ،آن دکمــه مربــوطه را

هاهای ) Media
اســــتفاده از مرکــــ ز رســــ ان ه

برای فشار دادن به شما میداهد .برای مطمئن

 ،( centerنصب  XBMCدر اوبونتو است.

شدن از اینکه اهمه تابع اها فعال اهســتنت مــن

 24دلر و  ۹۵ســـنت بعلوه اهزینـــه حمـــل و

گزینه اهای  DVDرا در کنــترل انتخــاب کــردم.

نقل ،این یک معامله است.

بــرای بــار اول  ٪۱۰۰کــار نکــرد ،مــن برنـ امه

جوانب منفی :تنهــا مشــکل کــه مــن بهــش

نویســ کــردم تــا  DVD Playerمناســب را

برخوردم این بود که یک  DVD Playerســالم

انتخـاب کنـم ،یـک بـار راه را درسـت رفتـم و

را به کنــترل ) (remoteوصــل کــردم ،میتــوان

کنترل از راه دور  nirvanaاست.

مشـــکل مشـــابه را بـــا دیگـــر کنـــترل اهـــا و

اگــر شــما بــه انــدک برنـامه نویس ـ احتیــاج

تافزار اهای که در خانه بــرای ســرگریم
سخ ه

هکلید کامل
داشتیدFlirc ،ه برای شما یک صفح ه

استفاده میکنیم اهم داشت و من این موضوع

فرااهـــم میکنـــد ،بـــرای دسترســ بـــه ایـــن

را یک مشکل در نظر نمیگیرم.

سودوکو ۱۶ × ۱۶
اعداد  0تا  9و حروف  Aتا  Fباید در جدول  16x16زیر قرار بگیرند بطوری که هر
سطر ،ستون و جدول های  4x4شامل اعداد  0تا  9و حروف  Aتا  Fباشد.

راه حل در صفحه یک مانده به آخر

puzzles are copyright, and kindly provided by,
The Puzzle Club - www.thepuzzleclub.com
مجله حلقه کامل ۶۴
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هاها
نام ه

تعریف.

برگردان پارس از جادی

لاها ادیت شوند.
بفرستید .توجه :به خاطر حجم محدود ،ممکن است بعض از ایمی ه

لاهای رس یده را چاپ کنیـم؛ چـه نقـد چه
مـا اهرمااهـه علقمندیـم کـه بخشـ از ایمی ه
لطفــا

لاهای
ایمی ه

خود

را

به

آدرس letters@ fullcirclemagazine. org

کم قلق دارد .باید دوباره سیم برق و بــاتری

یمشود خرید .من یک ـ بــه قیمــت  ۲۸۹دلر
ه

را جدا کنید و با بازکردن سه پیچ از زیــر لــپ

پیدا کــردم و اس اس دی  ۱۸۰گیگابــایت اهــم

من بعد از خواندن مطلب »ســریعتر کــردن

تــاپ ،صــفحه کلیــد را آزاد کنیــد .بعــد ســمت

 ۱۴۹دلر و  ۸گیــگ رم  ۳۹دلر .پــس قیمــت

«در شماره  ۶۳به این فکر
بوت *بونتو  ۱۲.۰۴ه

راست لپ تاپ را بال بداهید و بــا یــک کــارت

کل شد  ۴۷۷دلر .به نظرم این قیمت بســیار

افتادم .سریعترین لپ تاپ کوچک که من تــا

اعتباری ،صــفحه کلیــد را بلنــد کنیــد .مــواظب

خــوب اســت و اگــر دنبــال یــک کــامپیوتر

هام یــک دل اینســپایرون ۱۱زد
بــه حــال دیــد ه

ماهای نــازک کیبـورد
باشید خراب نشود! سـی ه

اوبونتوی کوچک سریع قابــل حمــل اهســتید

مشـود.
پتـاپ دیگـر سـاخته ن ه
است .ایـن ل ه

را به بدنه متصــل یمـ کننــد کــه نبایــد صــدمه

این گزینه عال است.

اگــر یکــ پیــدا کردیــد و دنبــال ســریعترین

ببیننــد .یــک پیــچ را کــه بــاز کنیــد اهــارد آزاد

پتاپ ارزان بودید بــه خریــدش فکــر کنیــد.
ل ه

یمتوانیـــد آن را بـــا اس اس دی
ه
یمشـــود و
ه

این کاری است که من کـردم تـا سـریع بـوت

خودتان جایگزین کنید .صفحه کلید را دوبــاره

شود و کار کند.

جا بزنید و سه تا پیچ پایین لپ تاپ را ببندید.

سریعترین لپ تاپ کوچولو

باتری را وصل کنیــد و ایــن مرحلــه اهــم تمــام
ایـن بچـه کوچولـو ،بـا  ۲گیـک رم فروختـه

شده.

رااههای تماس با ما :
goo.gl/FRTMl
facebook.com/fullcircle
magazine
twitter.com/#!/fullcirclemag

در خاتمه اجازه بداهید این را اهم بگویم که
یمخوااهیــد
ه
پتــاپ قــدیم داریــد و
اگــر ل ه
سرعتش را زیاد کنید فقط کافی اســت بــه آن
رم و اس اس ادی اضافه کنید و مثل یک لــپ
تاپ نو سـریع بشـوند .مـن یـک اینســپایرون

linkedin.com/company/fullcircle-magazine
ubuntuforums.org/forum
display.php?f=270

 ۱۵۲۱داشتم که به ارتقــای رم بــه  ۴گیــگ و

یمشود پس اولین کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن
ه
است که دو رم  ۴گیگ بگیریــد و بــه جــای ۲

حال از یک یــو اس بـ دیسـک ،اوبونتـوی

یک اس اس دی  ۱۸۰گیگ ،به سرعت اهمین

پتاپ  ۸گیگ رم بداهید .کار راحت
گیگ ،به ل ه

 ۱۲.۰۴را نصب کنید .اینکار که تمام شد یــک

یمکنــد امــا بــه اهرحـال
ه
جــوااهر کوچــک کــار

است .کابل برق را قطــع کنیــد و بــاتری را در

لپ تاپ  i3کوچک  ۱۱.۶اینچی با  ۸گیــگ رم

هاش برای حمل و نقل دائم بزرگ اســت
انداز ه

بیاورید و با بازکردن یــک پیــچ ،صــفحه زیــری

و اهارد اس اس دی دارید کــه در کمــتر از ۱۵

فتر .فکــر یمـ کنــم 11z
یاش اهم ضــعی ه
و باتر ه

لپ تاپ را باز کنیــد .بعــد کــافی اســت رم دو

یمشــود و تقریبــا بلفاصــله اهــر
ه
ثــانیه بــوت

تنها  ۳اونس باشد در حال که  1521بــا یــک

گیگابــایت را بیــرون بیاوریــد و بــه جــایش دو

یمکنـد .ایـن کوچولـو عمـر
ه
های را اجـرا
برنام ه

باتری  ۹سلول ۷ ،اونس وزن دارد.

فاها بگذاریــد.
ماجول رم  ۴گیگابایت در شــکا ه

باتری خوب اهم دارد .درست است که مینــ

این لــپ هتــاپ دو شــکاف بــرای رم دارد .بعــد

تبوک اها بیش از حد کوچــک
لپ تاپ اها و ن ه

صفحه زیری را سرجایش بگذارید و پیچش را

اهستند ول این دستگاه به اندافه کــافی قابــل

یمبــردم
ه
اوپن سورس( اهمیشه از این لــذت

سفت کنید .کار تمام است.

استفاده است.

یمخــوااهم را
ه
پتاپ که خــودم
که پ س یا ل ه

بعد دنبــال یــک اس.اس.دی .ارزان بگردیــد

حال خبر خوب این است :اگر بگردید ایــن

و اهــارد دیســک را بــا آن عــوض کنیــد .اینکــار

جوااهر کوچک را به قیمت کمــتر از  ۳۰۰دلر
مجله حلقه کامل ۶۴

ایرو ریش

وحشت یو.ای.اف.آی
در پادکســت قبلــ حلقــه کامــل ،شــنیدن
جریان یو.ای.اف.آی .و رفتاراهای ضــد-رقـابت
مایکروســافت )عجیــب اهــم نیســت( شــوکه
کننده بود.
از آنجای که من یــک نــرد اهســتم )از نــوع

بخــرم ،اهــاردش را فرمــ ت کنــم و از دســت
ویندوز خلص شوم و یک سیستم عامل آزاد،
مثل اوبونتــو یــا اهــر توزیــع دیگــر را روی آن
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هاها
نام ه
نصب کنم.
امــا یــک سیســتم جدیــد بــوت بــه نــام
یو.ای.اف.آی ،ایجاد شده تــا وینــدوز  ۸را بــه
تافزاراها تحمیــل کنــد یــا در مــواردی
ســخ ه
های را به کاربراها تحمیل کنــد تــا بتواننــد
اهزین ه
معامل دیگری
یک کلید جدید بگیرند و سیست ه
روی کامپیوترشان نصب کنند.
یمخوانــدم بــه ایــن
ه
در مــورد موضــوع کــه
های حت اگر ایــن
نتیجه رسیدم که به نظر عد ه
جریان یک دردسر بــه نظــر برسـد ،اهــدف آن
حل کردن مشــکل معتــبر اســت و از دیــدگا ه
ه
ناها اهمکاری بین مایکروســافت و ســازندگان
آ ه
تافزار برای حل مشکل ،امــری اجتنــاب
سخ ه
ناپذیر است.
هبود که چیزی کــه
برای من بسیار گیج کنند ه
به نظر من یک رفتار خشن ضد رقابت اســت،
از نظــر گــروه بزرگـ از جــامعه فنــ ،کــاری
یمشــود از
ه
یمشــود .چطــور
ه
معقول شــمرده
یک طرف چنین چیزی وجــود داشـته باشــد و
از طــرف دیگــر قــوانین ضــد انحصــاری کــه

یمکنـــم کـــه ایـــن کـــار
ه
شخصـــا فکـــر

من داشته باشد؟

مایکروسافت مثل بسیاری تصمیمات دیگر از

یمشود از  Alt-F2یــا کلیــد ســوپر
ه
خط ندارند
یائو ولکینگ

مافــزاری بـه ضـرر
تاهای غــول نر ه
طرف شـرک ه
خودشان تمام شــود .ایــن موضــوع اهمچنیــن
های اســت کــه نگران ـ مایکروســافت از
نشان ه

یمکنــم .مــن بــا
ه
لاهای پ دی اف استفاده
فای ه

لاهای ازاد )مانند اوبونتــو (۱۲.۰۴
معام ه
سیست ه

یمگوید »من ایمیل ـ بــه کمیســیون
ه
رون

یمداهـــد کـــه اهمیـــن حـــال اهـــم
ه
را نشـــان

ناهــا
ضد انحصار اتحادیه اروپا زدم تا بــبینم آ ه

تاهای بهتر از سیستم عامــل وینــدوز ۸
قابلی ه

در مورد این جریان اطلعات دارنـد یــا نــه و

که اهنوز حت عرضه اهم نشده ،دارا اهستند.

ایا قرار است عکس العمل نشان داده شود

نکته دیگر این است که تعداد قابل توجهی
کــاربر آزاد وجــود دارد و بــه نظــر مــن تــاثیر

یا خیر .اگر جواب بگیرم با شما به اشــتراک

این دستور بدون باز کردن ترمینال دو صــفحه
یمکنم:
ه
را جدا

pdftk MCI.pdf cat 28-29
output MCI2.pdf

خوااهم گذاشت«
برای اینکه این کــار کنــد ،فایــل  MCI.pdfرا

خودش را در این بازار خوااهد گذاشــت .یــک

یمکنـد »یـو ای اف آی یـک
ه
گـورد اضـافه

یمتواند بــا ارائــه
ه
تافزار
سازنده بااهوش سخ ه

پیشرفت است و مشکل که اهست ،ماجرای

هام و  MCI2.pdfاهـم اهمانجـا
در اهــوم گذاشــت ه

تافزار بــدون یــو.ای.اف.آی ،خیــل
یــک ســخ ه

یمخوااهــد
ه
بــوت امــن اســت .مایکروســافت

یمشود .برای اینکــه دســتور مناســب
ه
ساخته

خریداران را ببینند که پشت در شرکتش صف

درخواست داهد که پردازشگراهای آرم دارای

خودتان را پیدا کنید ،باید رااهنما را بخوانیــد و

هاند.
کشید ه

هداری اســت
بوت امن باشند که مساله خند ه

برای اینکار احتمال باید ترمینال باز کنید ولــ

هاها در حــال حاضــر از
چون اکثر این پردازند ه

بعد از اینکــه دســتورات کــه لزم اســت اجــرا

اندرویــد یــا انــواع دیگــر لینــوکس اســتفاده

یمدانستید ،این میانبر ممکــن اســت
ه
شود را

یمکنند .روی ) x86اینتــل یـا ای.ام.دی( ایـن
ه

برایتان ارزشمند باشد.

ناها
یمکنند؟ آ ه
ه
هاهای ضد انحصار چه
اما بدن ه
در مورد تاثیر یو.ای.اف.آی بر رقابت آزاد چه
ناهــا در
کاهــا چیســت؟ آ ه
یمگوینـد؟ حــرف گی ه
ه
مقابل این جریان چه خوااهند کرد؟

یمکننـد بــه کــاربران
ه
مایکروســافت را مجبــور
هاهای به جز اینترنت اکسپلورر
ویندوز  ۷گزین ه

نهایت کار ،مشکل خود به خود محو خوااهــد

را پیشنهاد داهد؟ در این مثال حت اگــر خــود

شد .چنین طرحی بزرگـتر از آن اسـت کــه در

مایکروسافت پیشنهاد نصب بقیــه براوزراهـا را

عمل به اجرا در بیاید.

امکان وجود خوااهــد داشــت کــه بــوت امــن
غیرفعال شود«.

نداهد ،کاربراها حق دارند خودشــان مرورگـری
یمخوااهنــد را نصـب کننــد یــا حـت ســراغ
ه
که

است و در این شک نیست .از نظـر مـن کـه
آیا کس دیگری اهم اهست که نظرات شبیه

جس آویلس

یک ترفند سریع
یمکنند .متفاوت
ه
بعض مردم از یونیت گله

یمکند.
ه
فرض از مرورگراهای متفاوت استفاده

(http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the (pdf-toolkitبـــرای جـــدا کـــردن صـــفحات

یمگویــد در
ه
مــن حســ دارم کــه بــه مــن

سیستم عامل دیگری بروند که به شکل پیش

استفاده کرد .به عنوان یک مثال من از pdftk

مفیــد اســت .بـــرای دسترســ ســـریع بـــه
دستورات ترمینال که نیازی به بیشــتر از یــک
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پرسش و پاسخ

 questions@ fullcirclemagazine. orgارس ال کنی د و گورد بـه سـؤالت شما در شماره بعدی

خاها از  / Gord Campbellبرگردان پارس از سجاد محمدزاده
پاس ه

پاسخ میده .لطفا در اهنگام مطرح کردن مشکل جزئیات رو ب ه شکل دقیق توضیح بدید.

اهنگام راه اندازی کــامپیوتر یــک
صــــفحه ســــیاه نمــــایش داده

میشود ،چطور مشکل را برطرف کنم؟

ج

س

ا گــه

مــن اوبونتــو را بــرروی یــک
اهارد کم ظرفیت نصــب کـردم

و در حال حاضر تمــام ظرفیــت اهــارد مصــرف

ســؤال

ج

مرتبــط

بــا

اوبونتــو

داری

) از  ResQueدر انجمــــن اوبونتــــو
سپاسگذارم( به مسیر زیر برو:

System Settings >Displays

شــده اســت ،چطــور میتــوانم یــک اهــارد بــا

و مقادیر زیر را تنظیم کن:

ظرفیت بالتر را اضافه کنم؟

 ) Launcher placement = Laptopنوار ابزار

میتونیــد

ج

اونــو

توزیع  AMD 64یک سیستم  ۶۴بیت

است که برای اهــر دو پردازنـده Intel

و  AMDایجاد شده است.

) از  OM55در انجمــــــن اوبونتــــــو

 ) Sticky edges = Offاین بـاعث میشـه کـه

سپاسگذارم( شما با استفاده از Image

ماوس بین دو نمایشگر حالت چسبندگ را از

س

my-computer-boots-to-a-black-screen-

 for linuxمیتوانید اهمین نصب موجــود را در

دســت بـده ،زمـان کــه از یــک نمایشــگر بــه

کرد(؟

what-options-do-i-have-to-fix-it

اهارد جدبد کپ کنید

نماشگر دیگری حرکت میکند(

منم قبل اینطوری شدم،اما نــه بـه ایــن
خوب!:

http://askubuntu.com/questions/162075/

ج

یونیت را در اهر دو نمایشگر نشان نمیداهد (

http://www.terabyteunlimited.com/imag
e-for-linux.htm

س

زمان که این کار انجــام دادی میتــوان اهــارد
من مشکل صــدا دارم .از گوگـل
اهم کمک گرفتــم بــرای رفـع ایــن

قدیم ) اهــارد کــم ظرفیــت ( را بــرای اضــافه
کردن درایو جدید  mountکن.

لاها منسوخ شدند.
مشکل ول تمام راه ح ه

ج

http://voices.canonical.com/david.h

enningsson/2012/07/13/top-five-wrongways-to-fix-your-audio

س

س

باشـــ و > System Settings

ج

چگــــونه یــــک ویــــدئو را در

 openshotمیشــه بریــد ) Crop

http://www.openshotusers.com/hel

p/1.3/en/ar01s15.html

 AVCHDرا بــــه  MP4یــــا WMV

تبدیل کنم؟

ج
وقت که دو تا نمایشگر داشــته

چگـــونه فرمــ ت ویـــدئو فایـــل

بــه

آدرس

ایمیل:

برنــ امه  Winffرا نصــب و اجــرا کــن،
شاید بخوای در مورد تنظیمات کیفیــت

لاهای
نزده شدی میتون فای ه
بخون،اگه اهیجا ه
عظیم ایجاد کن.

س

من در حال حاضــر دو تــا بــوت
دارم یک ویندوز ویستا تجاری و

دیگری اوبونتو  .۱۰.۰۴اهر موقــع از سیســتم
عامــل وینــدوز ویســتا اســتفاده میکنــم خیل ـ

Appearance > Behavior > Auto-hide the

خوب اهنگ میکنه .تصــمیم گرفتــم تــا وینــدوز

 Launcherرا فعال کن ،مــاوس در یــک نقطــه

ویستا را دوباره نصب کنم ) برای کارم احتیاج

نویسنده جایگیزین فرااهم آورده کـه منســوخ

تو  Unityمیچسبه و باید ماوس را تکان تکــان

شده ،پیشنهاد من “. ”model=auto

بدی تا آزاد بشه.

س

دارم( بــــرای اینکــــار از دو تــــا دی وی دی

کجــا میتــونم یــک توزیــع Intel
 64-bitپیدا کنم؟

ریکاوری که در سال  ۲۰۰۹تهیه کــردم وقــت
که لپ تاپ )( Toshiba Satellite Proخریدم
استفاده میکنم .وقت که مــن ایــن کــار انجــام
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پرسش و پاسخ
میدم به این بــاور میرسـم کــه لــپ تــاپ مــن

میشه که ویندوز و لینوکس اهـر دو از سـاعت

حذفش نکــن یــا بــه عبــارت در اهنگــام نصــب

بسیار خوب روی اوبونتوی  ۳۲بیــت امتحــان

سیستم عامل لینوکس را نمیشناسه؟

سیستم بایوس استفاده میکننــد ،اهنگــایم کــه

سیستم عامل بیخیــالش شــو ) ازش اســتفاده

میکنم ،فایل ISOه را دانلود کردم و به صــورت

ویندوز فــرض میکنـه سـاعت جــاری سیســتم

نکن( ،و بعد از اینکه سیستم عامل نصب شد

 Multisystemنصــب کــردم ،کــه روشـ قابــل

) از  darkodدر انجمـــــن اوبونتــــــو

ساعت محل است ،لینــوکس ) ماننــد بیشــتر

در  etc/fstab/ایجادش کن.

اعتماد و اثبات شده برای ایجــاد فلـش درایــو

سپاسگذارم( نصب ویندوز باعث میشه

سیســتم عامــل اهــای  ( Unixفــرض میکنــه

پایدار اســت) .پایــدار یعنـ وقـت کـه چیــزی

 MBRحــذف بشــود و
ه
 grub2 bootloaderاز

ســاعت سیســتم بجــای ســاعت محل ـ اجــرا

نصــب و ریســت شــد آن چیــز اهنــوز نصــب

 bootloaderویندوز نتوانــد لینــوکس را بــوت

شده ،برای تغییر دادن این رفتار:

ج

رااهنمای و تکنیک اها

کند .اگر فرآیند ریکاوری فقط وینــدوز ویســتا

https://help.ubuntu.com/community/Ub

را روی پارتیشــن فعلــ نصــب میکنــد و بــه

_untuTime#Multiple_Boot_Systems_Time

پارتیشن لینوک دست نمیزنـد ،شـما میتــوان

Conflicts

از س دی لیو اوبونتو  ۱۰.۰۴در حــالت Live
استفاده کن و  grub2را به  MBRبا روال زیــر
برگردان:

http://ubuntuforums.org/showthread.ph
p?t=1014708

س

پا کسازی ویندوز
یک از چیزاهای که کاربران لینــوکس را خیــره
یم کند ،آزادی آن از بــد افــزار اســت .اهمیــن
موقــع برخ ـ ی از کــاربران دوگــانه بــوت ) دو

من روی یک کــامپیوتر رومیــزی
قــدیم سیســتم عامــل اوبونتــو

سرور  ۱۱.۱۰نصــب کــردم .مــن دو تــا درایــو

سیســتم عامــل( لینــوکس بــه منظــور اجــرای
یمشــوند،
ه
یاهــای کــه در وینــدوز اجــرا
باز ه
مشکل در اینجا نهفته است :زمان که یک بد

اســت)از بیــن نرفتــه اســت(( ســاخت فلــش
درایــو در چنــد دقیقــه و ایجــاد  ۴گیگابــایت
فضــای پایــدار یــا مانــدگار در چنــدین دقیقــه.
خوشبختانه فلش درایو من نــور چشــمک زن
داره و مـن میتـوانم بـبینم کـه چـه اتفـاقی در
حال رخ دادنه.
بــوت از طریــق فلــش درایــو ،بســیار زیبــا! و
تنظیمات شخص ـ مــن آمــدن کــه واقعــا داره
آاهسته پیش میره .من  software centerاجرا
کردم و  Synaptic Package Managerنصــب

یــک ترابــایت را بــا LVM (Logical Volume

افزار بـه پارتیشــن وینــدوز تجــاوز کـرد چکــار

 managerکمک میکنه تا اهر دو درایــو را یــک

کنیم؟

من یک مشکل مزاحم با اوبونتو

درایــو تشــخیص بــده( و یــک  USBاهشــت

من اهیچگــونه بــد افــزاری نــدارم  ،امــا پاســخ

 ۱۲.۰۴دارم ،آن تغییرات ســاعت

گیگابــایت بــا سیســتم عامــل را نصــب کــردم،

پرسش مربوطه را پیدا کردم.

گزینــه ی  Neverرا بــرای Turn screen off

بــایوس کــامپیوتر را نگهــداری میکنــد .مــن

امـــروز دیـــدم  USBرا نمیشناســـه .چگـــونه

من لپ تاپ سه گانه بوت دارم Windows 7

 when inactive forانتخاب کردمSynaptic .

ساعت اوبونتو را بدرسـت تنظیــم میکنــم امــا

میتوانم  LVMرا برگردانم؟

و  Linux Mint 13و  Ubuntu 12.04اهمه این

را اجــــرا کــــردم و the

Multiverse

سیستم عامل اها نسخه  ۶۴بیت اهستند.

repositoryهرا اضافه کردم .بارگذاری دوبــاره و

)از  darkodدر انجمن اوبونتو دوبــاره

وقت کــه در وب جســتجو میکــردم مشــخص

نصب  Conkyو  lm-sensorsو  hddtempزیرا

سپاســـگذارم( نصـــب کـــردن اوبونتـــو

شد که بهــترین راه بــرای پاکســازی پارتیشــن

من اهمیشه میخوااهم ببینم کــه چــه چیزاهـای

کردم ) در یک درایو جدا( و چطور من متوجه

ســرور روی یــک فلــش درایــو جدیــد .بعــد از

وینــدوز ،اســتفاده از نســخه لینوکســ Avast

داغ اهستند .و بزرگترین اشــتباه ام را درسـت

این شدم که ساعت بایوس اشتباه اســت ،در

نصــب سیســتم عامــل یــا در اهنگــام نصــب

است ،اهنگــایم کــه نســخه  32بیــت  Avastرا

کردم و تمام بروزرسـان اهــا را نصــب کــردم.

ویندوز آن با ساعت بایوس میره.

سیستم عامل ،میتوان  LVMرا براحــت فعــال

روی اویونتو  ، 12.04ـ  ۶۴بیت نصــب کــردم

اجــرا کــردن از روی فلــش درایــو کــه میتــونه

) از  mcduckدر انجمـــــن اوبونتـــــو

یــا وصــل ) (mountکنــ .اگــر ایــن کــار را در

پیــام خطــای !An error occurred in Avst

چندین ساعت طول بکشه .سپس:

سپاسگذارم( مشکل تـو از اینجـا ناشـ

اهنگــام نصــب سیســتم عامــل انجــام دادی

 Engine: Invalid argumentنمایان شد.

س

زمان که کامپیوتر را خاموش و روشن میکنم،
ساعت بایوس اهــر دفعــه چنــد ســاعت عقــب
تره .مــن اهمچنیــن از وینــدوز  ۷اهــم اســتفاده

ج

ج
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کـــردمSettings .

 Systemاجـــرا کـــردم و

 Brightness and Lockرا انتخــاب کــردم و

to

sudo aptget clean
فهرست ^

پرسش و پاسخ
بـــرای آزاد ســـازی فضـــای اســـتفاده شـــده

 ( computerکه وصــل شــده بــود را انتخــاب

بروزرسان ) (Updateاهای دانلود شده.

کردم .در  !Avastدایرکتوری اها را برای اسکن
کردن انتخــاب کــردم .از طریــق  ) Rootدکمــه

حال مــن فایــل  Avast!.debرا کــه قبل دانلــود

ســمت راســت( mediaه را انتخــاب کــردم و

کرده بودم را میتــوانم نصــب کنــم .یــک پیــام

درون آن فقـــط یـــک آیتـــم وجـــود داشـــت:

خطا وجود داره که نادیده میگرم .اجرا میکنــم

پارتیشن ویندوز .آن را انتخاب کردم و دوباره

و کلید ثبت ) ( Registration Keyرا که از قبل

اسکن کردم.

بدست آمده را کپ میکنم .دیتابیس را آپدیت

اهمـانطور کـه انتظـار میرفـت اهیـچ بـدافزاری

میکنم و اینجا چند تا پیام خطــا ظــااهر شــدن.

شناخته نشد و نباید اهم تو ایــن اهــارد وجــود

اه!

داشته باشه.

کدواژه
اهر کدام از اعداد داخل جدول ،کدی برای یک از حروف الفبای انگلیس اهستند.
مثل ممکن است عدد  ۲به حرف  Lاشاره داشته باشد در قسمت پایین برخی از
هاند .باقیمانده حروف را پیدا کرده و جدول را کامل کنید.
حروف نشان داده شد ه

این نمیتونه درست باشــه .گوگــل کــردم) :در
گوگل جستجو کردم(

avast invalid argument solved
به لینک زیر رفتم و راه حل را پیدا کردم:

http://crunchedd.com/2012/03/26/solved
-an-error-occured-in-avast-engineinvalid-argument/

راه حل را روی اهارد درایـو ام اعمـال کـردم و

بعد از یک دوره طولن کار در صنعت کامپیوتر و
مدت محدود به عنوان سردبیر مجله کمپیوتینگ

حال  !Avastاجرا شده است و من چندین بار

کنادا و کامپیوتر دیلر نوز ،گورد تقریبا بازنشسته

گول خوردم!  File managerرا اجــرا کــردم و

شد.

حل در صفحه یکی مانده با آخر

puzzles are copyright, and kindly provided by,
The Puzzle Club - www.thepuzzleclub.com

پارتیشن ویندوز ) GB Filesystem 164در my
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یاهای اوبونتو
باز ه

Top 5

نوشته جنیفر را گر /برگردان پارس از توفیق نظارت و سجاد محمدزاده
نیمــه اول ســال  2012بــه نظــر میرسـ د کــه

در بازی موضوعات بیولـوژیک ماننـد آنزیـم

اهای بیطرف و تسخیر کــردن ملیتهــا و مبــارزه

این بازی بیش از  40مرحله بــا اهشــت جهــان

بمانند یک انفجار برای بازی اهــای جدیــد یم ـ

اها  ،ژنتیــک،و تکامــل بــه یکــدیگر پیونــد داده

آخر با پادشاه و شکست دادن آن.

متفاوت که بــر پــایه اهــر شخصــیت بنــا شــده

باشد.باید بخاطر داشتن سایتهای پربازدیــد و

شده اند.

به این بــازی توســط  Darkforgeامکــان بــازی

است.اهر کدام از ایــن شخصــیتها داســتانهای

انجمنهای که در اشتراک سخاوتمند اهســتند

در  Bacillusبشدت جزئیات بــه اهــم پیوســته

چند کاربره بــه آن اضــافه گردیــده بنــابر ایــن

خاص خودشان را دارنـد بطــور مثــال Maniiو

سپاسگزار بود.

است اما این اهمان قسمت است کــه بــازی

بازی کنان میتوانند با دوستان خــود بــه بــازی

 Lanzoدو معدنچی آلمان اهستند که خــود را

خوشـــبختانه اهمیشـــه بازیهـــای کـــه بـــرای

را جذاب مینماید.

میپردازند.

در پادشااهی  asparagusیمــ یابنــد و بایــد از

لینـــوکس ارائـــه میشـــوند بســـرعت رشـــ د

این بازی برای ویندوز در ویرایش بتــا و بــرای

 Nekroدارای گرافیک و استیل منحصر بفرد و

پرنسس  apricotحفاظت نمایند.

میکننــد.در اینجــا مــن پنــج بــازی جدیــد از

لینوکس و مک در سطح الفا میباشد.

بــازی خلقــانه اســت کــه ایــن بــازی را بــرای

 super retro squadبیــش از یــک بــازی بــا

تجربــه یــک بــازی جدیــد اکشــن پیشــنهاد

گرافیک  8بیت و یک چیپ صدا میباشد بلکه

میکنیم.

بسیار زیرکانه از صدا اهای کلسیک کـه اهمـه

بهترینهای ارائــه شــده را بــرای آشـنای شــما
قرار میداهم.

Bacillus

Nekro

ما در کودک از ان لــذت بــرده ایــم اســتفاده

زمان ارائه ژوئن 2013
اگر شما میخوااهید که اهمیشه در بازی اهــا بــا

زمان ارائه :آ گوست 2012

Super Retro Squad
زمان ارائه مارس 2013

نموده است.
َ

چنــد ســال پیــش از ایــن  jay pavlinaبرنـامه

Auro

نــویس ارشـ د در  exploding rabbitبــازی

زمان ارائه دسامبر 2012

ماریو متقاطع را برای ننتنــدو ارائــه نمــود کــه

 Auroیک بازی با شکوه که با یک اســتراتژی
چرخشــ و تغییــر از حــالت ســیاه و خشــن
بسمت حالت زیبا تر حرکت میکند.

 Bacillusیــک رویــا بــرای دوســتداران علــم

آدم اهای بد بجنگید  Nekroبازی مــورد علقــه

شــما در نقــش یــک شــااهزاده فاســد بــازی

میباشد.اهدف شما در این بازی ادامــه حیــات

شما خوااهد بــود.در ایــن بــازی اکشــن ســیاه

میکنید که از فاضــلب اهــا محــافظت میکنــد و

با کنترول یک جمعیت از باکتریها با تکثیر انها

شــما یــک جــادوگر را کــه او بوســیله ســحر

و کاوش در جهان اطرافتان میباشد.جان اهالتر

مخلوقات شیطان را احضار میکند .

در این بازی سعی نموده که جهــان بزرگـ از

شما عضــوی از  Nekroاهســتید کــه یک ـ از

زندگ میکروبها را بدرست خلــق نماییــد و ان

ســه قــبیله ای اســت کــه بــرای کنــترول دنیــا

را قابل دستییاب برای تجربــه بــازی دوســتان

مبارزه میکند.

قرار داهد.

اهــدف شــما شکســت دادن انســانها و گــروه
مجله حلقه کامل ۶۴

گونه ای متفاوت برای این بازی بود.با تشــکر
از او کــه پــایه گــذاری نمــود ایــن شــیوه را
وچنـــدین شخصـــیت بـــه آن اضـــافه کـــرد
 exploding rabbitبــر روی ان بــا پلتفــرم دو
بعدی کار نمود با نام .super retro squad
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یاهای اوبونتو
باز ه
باعث میشود یک نیروی شیطان بیدار شود.

میباشد کـه در آن بـر طبـق پوسـته مشــترک

 Auroسحر اهـا و توانـای اهـای بسـیاری دارد

بازی  RPGموجــودات افســانه ای را ) elvesو

 Ubuntu Oneو KDE

که بازیگر باید آنها را بدســت بیــاورد بوســیله

 (orcsراهبری میکنید.

برای داشتن یک فولدر  Ubuntu oneمیتوانید آنرا روی KDEه اهم نصب کنید.

ســکه اهــا و معــاملت کــه بــا اســتراتژی خــود

بجای تــاثیرات فــانتزی Aterdux ،زنـدگ را از

تنها چیزی که شما نمیتوانید انجام بدید توانای راست کلیک کردن روی فایل و منتشر کردن و

میکند.

دوران قرون وسطی بدست آورده اســت کــه

اهیولی نا شناخته نیــز توانــای اهــای خاص ـ

دیدنش تازگ دارد .مبارزات به نوبه خود بــر

دارد که  Auroمیتواند انتخاب کند کـه چگـونه

روی بهره وری متمرکز است.

ان را شکست داهد.

بــازیکن یمــ بایســت اهــر حرکـ ت و تصــمیم

نقشه بازی بصورت رندوم تغییر میکنــد بنــابر

عاقلنه ای را که روی نتیجه بازی و نبرد تــاثیر

این اهر بار که شــما شــروع بــه بــازی میکنیــد

میگذارد را انتخاب کند .انواع گزینه اهــا بــرای

تجربه ای جدید خوااهید داشت.

ارتقا واحد ،سلح ،طلسم و جادو که بــه نظــر

این بازی قبل تر برای  iosتولید شــده وبــرای

بسیار امیــدوار کننــده میرسـد .بطــور دیــدن

سپس باید اسکریپت اهای  ShaneQfulرا نصب کنیم که قبل از نصب ابتدا موارد زیر را نصب

چنــد پلتفــرم بخصــوص لینــوکس در دســامبر

جزئیــات بــاورنکردن در شخصــیت و محیــط

میکنیم:

ریلیز میگردد.

وجــود دارد.بــدون کمــک اهــای مــال شــما

دریافت لینک آن در پوشه  Ubuntu oneاست که معمول برای دریافت لینک به اشتراک گذاری

به وبسایت  ubuntu oneاحتیاج پیدا میکنید .خوشبختانهShaneQful ،
) (www.softwareontheside.infoبـا کمـ اسـکریپت رویایـ روبـ برای نجات آمده اسـت که
قابلیت اهای از دست رفته راست کلیک را برای ما ایجاد میکند.
ابتدا ،نصب :ubuntu one

sudo apt-get install ubuntuone-control-panel-qt
حال ubuntu one ،را اجرا میکنیم و به setup wizardه میرویم.

sudo apt-get install ruby && sudo apt-get install git

 Aterduxبــه اهــدفش کــه  ۱۰۲۴بــازیکن روی

legends of Eisenwald
زمان ارائه :زودتر از 2013
 legends of Eisenwaldیک بازی زیبای ســه

بعدی از نوع بازی اهای Role Playing Game

cd ~/.kde/share/kde4/services/ServiceMenus/

لینوکس است نمیتواند برسد ،شــما میتوانیــد
از طریــق پـ پــال بــه آنهــا بــرای رسـیدن بــه

rm -rf Ubuntu\ One/

اهدفشان در نسخه  ۲۰۱۳برای لینوکس کمک

git clone https://github.com/ShaneQful/u1-dolphin.git

کنید.

mv u1-dolphin/ UbuntuOne

میباشد)آن دسته از بازی اها گفته میشــود کــه
در آن بازیکن کنترل قهرمان خود را در اختیار
داشته باشد و دارای نقشه بزرگ بوده که بــه

فایل مورد نظر روی پوشه ubuntu one

اهر طریقی ممکن است پایان یابد(.

درگ کـن تا روی ابر آپلود بشود .روی
فایـل راسـت کلیـک کـن ایـن گزینه

جهان  Eisenwaldیک جهان منحصــر بــه فــرد

Ubuntu One > Publish and Copy
 Web Linkرا مشااهده یم کنید .اهمچنین
جنیفر یک دانشجوی خوب اهنر از Chicagoland
است .شما میتوانید در توییتر
@missjendieرا دنبال کنی د ی ا بـه وبلگ او سر
:بزنیدhttp://missjendie.com

مجله حلقه کامل ۶۴

یـک گزینـه دیگـر برای متوقف کردن
اشتراک گذاری برای یــک فایل را
مشااهده میکنید.
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شانسـ برای شمـا کـه دسـکتاپ یـا کامپیوتـر خودتون رو بـه تمام دنیـا نشون بدیـن! تصاویر

دسکتاپ من

هوار
خودتون رو ب ه آدرس ایمی ل  misc@ fullcirclemagazine. orgارس ال کنی د و چن د خ ط خلص ه
در مورد دسکتاپ یا مشخص ات سخت افزاری کامپیوترتون و اهر چیز جالب دیگه ای که درمورد

یکیا
برگردان پارس از حامد سپهر ه

سیستمتون باشه بنویسید.

من ااهل سریلنکا اهستم و این دسکتاپ منه .من از سال  ۲۰۱۰کاربر اوبونتو اهستم .من از
من از سال  ۲۰۰۷شروع به استفاده از لینوکس کردم و الن اهم از مینت ) ۱۲لیزا( استفاده

نسخه  ۱۰.۰۴شروع به استفاده از اوبونتو کردم .دسکتاپ من خیل سادست .من از compiz

میکنم Hot-babe .تو گوشه سمت راست پایین با بال رفتن فعالیت  CPUشروع به رقص میکنه.

ناهای لنچر رو کوچیکتر کنم.
استفاده کردم تا پنل بالی رو شفاف کنم و آیکو ه

 Sticky notesاهم در سمت راست بال بهم کمک میکنه تا چیزاهای مهم رو فراموش نکنم و
اهمیشه دم دست داشته باشم .تم و والپیپر اهم به راحت قابل نصب شدن اهستن.

OS: Ubuntu 11.10, Icons: Faezna Darker, GTK+ Theme: Aldabra, Windows

مشخصات سیستم:

Theme: Shiny, CPU: Intel Pentium Dual Core 2.0GHz, RAM: 3GB, HDD:
160GB+500GB

Core 2 Duo, 3 GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, 17’’ TFT Monitor @ 12801024
Resolution, Keyboard configuration DVORAK

Sumith Kumara

HM Chandrasekhar

مجله حلقه کامل ۶۴
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دسکتاپ من

اینـم دسـکتاپ مـن کـه توش از ترکیبـ از  cairo-dockو  dockyاس تفاده شده .بالی صفحه
cairo-dockاهست و پایین صفحه اهم  dockyاهست .والپیپر اهم " "persijaاهست .تیم فوتبال
پتاپم اوبونتو  ۱۱.۱۰رو نصب کردم .مشخصات
شهرم اهست ،جاکارتا ،اندونزی .من روی ل ه
پتاپ من اینه:
ل ه
Acer Aspire 4740G, CPU: core i5 430M, nVidia GeForce 310M, 2G RAM

من ااهل روسیه اهستم و به تازگ به اوبونتو نقل مکان کردم و خیل خوشحالم.
این دسکتاپ منه .من با اوبونتو  12.04LTSکار میکنم .کامپیوتر من Toshiba Satelite L 500
 1Q6اهست.
مشخصات کامپیوترم:
Processor: Pentium (R) Dual-Core CPU t4300@2.10GHz2

من عاشق سادگیم ،به اهمین خاطر تو دسکتاپم فقط دوتا داک به کار بردم .پیروز باد دنیای

RAM: 2.8GB memory

لینوکس.

Graphics:Mobile Intel ® GM45 Express Chipset
64-bit Os

Ashwin Dexter Winongo

Themes Gtk and windows: Lucidity
Themes icon: faezna-darker
Themes cursor: handhelds
Dmitry

مجله حلقه کامل ۶۴
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سودوکو

کدواژه

لاها
پ ه

حل معمااها

کدواژه و سودوکو  ۱۶×۱۶مشمول قانون کپ
رایت اهستند .سازنده:
The Puzzle Club
www.thepuzzleclub.com

مجله حلقه کامل ۶۴
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چطور کمک کنم

تیم حلقه کامل:

برگردان پارس از سجاد محمدزاده

ویراشگر :رون تاکر
ronnie@fullcirclemagazine.org
وبمستر :روب کرفیا
admin@fullcirclemagazine.org

ما اهرروز برای قرار دادن مقالت جدید در مجله حلقه کامل جستجو میکنیم .برای رااهنمای مقاله ،ایده ،و

مدیریت نظرات :رابرت کلیپ شام

برای ترجمه مجله ،لطفا از ویک ما دیدن نمایید:

mrmonday@fullcirclemagazine.org

http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine

پادکست :لس پاندر

لطفا مقالتتان را به این ایمیل ارسال کنیدarticles@fullcirclemagazine.org :

podcast@fullcirclemagazine.org
ویرایش و غلط گیر:
مایک کندی

همند اهست ،ایمیل بفرست بهnews@fullcirclemagazine.org :
اگر به ثبت خبر علق ه

لوکاس وسترمن
گورد کمبل

نظرات خود را به این ایمیل ارسال کنletters@fullcirclemagazine.org :

رابرت اورسینو
جاش اهرتل

برای نقد نرم افزار\سخت افزار به این ایمیل ارسال کنreviews@fullcirclemagazine.org :

برت جرد

اهرگونه پرسش برای بخش پرسش و پاسخ questions@fullcirclemagazine.org :

از کانونیکال و تیم مترجمین از سراسر جهان و اهمینطور از

عکس میزکار ) (Desktopایمیل کن بهmisc@fullcirclemagazine.org :

تورستین ویلمس برای لوگوی  FCMممنونیم.

یا شما میتوانید از انجمن ما دیدن نماییدhttp://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270 :
آخ رین مهلت برا ی حلقه کامل شماره : ۶۵
کشنبه  ۹سپتامبر ۲۰۱۲
ی ه
کشنبه  ۱۹شهریور ۱۳۹۱
ی ه

حلقه کامل به شما نیاز دارد!

تاریخ انتشار حلقه کامل شماره : ۶۵

یک مجله بدون مقاله مجله نیست و حلقه کامل اهم استثناء نیست .ما به نظرات شما و دسکتاپ شما و

جمعه  ۲۸سپتامبر ۲۰۱۲

یاها ،برنامه اها ،سخت افزار( نیاز داریم.
ناهای شما نیاز داریم .اهمچنین به نقد ) باز ه
داستا ه

جمعه  ۷مهر ۱۳۹۱

مقالت بخش  ) How-Toشامل اهرکدام از این عناوین K/X/Ubuntuه( و اهرگونه پرسش یا پیشنهادی که شما
دارید را ارسال کنید بهarticles@fullcirclemagazine.org :

مجله حلقه کامل ۶۴
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