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KDENLINEKDENLINEویرایش ویدیو با ویرایش ویدیو با 
دیگر نیازی به چسب و قیچی نیست!

حـلقه کـامـل
نشریه اختصاص جامعه کاربری اوبونتو

۹۱–  شــهریــور و مــهر ۶۴شماره 

مجله حلقه کامل به کانونیکال نه وابسته است و نه از آن حمایت میشود.

P
h

o
to

 : M
a
rce

l O
o
ste

rw
ijk (Fli ckr.co

m
)
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پایتون قسمت ۳۶           صفحه ۷

لیبرآفیس قسمت ۱۷      صفحه �۱۰

DavMail

گرافیک

داستان من                   صفحه ۳۶

عقیده من                     صفحه �۳۸

مرور                           صفحه ۴۱

ههاها                          صفحه ۴۳ نام

توسعه وب                   صفحه ۲۱

طراح وب

نظرات

ستون اها

xآاهنگ صدا                     صفحه فرمان و تسخیر               صفحه ۵

هیاهای اوبونتو            صفحه ۴۹از کاربر جدید بپرس      صفحه ۲۵ باز

پرسش و پاسخ              صفحه ۴۶آزمایشگاه لینوکس         صفحه �۲۸

هماها        صفحه  x Closingاوبونتو برای خان Windows

برای ماه بعد

برای ماه بعد

ههکـامــل حـلـق
مجله اخـتصاص جــامعه کاربری اوبــونتو

چگونه

صفحه ۱۲

صفحه ۳۲

Kdenlive۱۴ قسمت ۱       صفحه

Inkscape۱۷ قسمت ۴       صفحه

 منتشر میشود.Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licenseمقال ت موجود در این مجله تحت 
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هههای دیگر از مجله حلقه کامل خوش آمدید! به شمار

مجله این ماه چیزاهای خوب بسیاری را برای شما آماده کرده است.پایتون (این ماه سومین سال انتشار آن است) و ادامه 
ههاندازی  Microsoft  برای استفاده با DavMailلیبره آفیس با اضافه شدن نوشتاری درباره را Exchange صفحه تویت اهواداران .

ههگیری خوب شود در زمینه گرافیک سری ٬چارلز٬هیمتواند برای نوشتار آزمایشگااهای لینوکس تجرب    Inkscape منجر به نتیج
هیمکند و من شروع به نوشتن یک سری نوشتار درباره ویرایش ویدیو با استفاده از  ههام. و با kdenlive«مارک» ادامه پیدا   کرد

 را نصب خوااهید کرد.LAMPاستفاده از آخرین نوشتار توسعه وب این ماه شما 

Ubuntu  امیدوارم که ماه بعد مروری بر کتاب جدید  Made Easy از  NoStarch Press (تشکر بسیار برای کپ بررس) و یک 
هکمان و گوگل+ خودم. چند پست بر روی 7بررس از تبلت گوگل نکسوس  ههاهای فیس بو  فرستادم افرادی را به پست زدن صفح

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

  Les And Co دایره کامل نسخه �30 به پادکست ،   helm and released کنید. یک بررس کامل دردانلود بازگشته است، حتما  
Raspberry  . ساعت2 حدود Pi info و خیل چیزاهای دیگر.

روی  بر  کار  حال  در  هیمکند  تصــحیح  را  ــن)  م و  (شمــا  ــا  م هطاهای  غل اهمــه  ــه  ک ــن  تیزبی ــر  ویرایشگ ضمــن  در 
    Official Full Circle Style Guide ههاهاست. ما درآینده آنرا بروز و از نسخه آینده به آن لینک خوااهیم داد. آن  برای شما نویسند

انجام  ههای  اشتبااهات ساد بسـیاری  اشخاص  بود.  د  ههاهـا) خوااـه (مقال ا  نوشتاراه ن  نوشـت برای  مرجع  رااهنمای  ـه)  گفت پـیش  (نوشتار 
هناها اهمه با اهم تفاوت دارند) که باید پیش از ارائه تصحیح شوند. اهرچه به تغییر کمتری نیاز gb و یا Gb و نه GBهیمداهند ( –  ای

باشد بهتر است.

هناها، در تماس باشید آرزوی بهتری
رون

@ .ronnie fullcirclemagazine org

همافزاراها ساخته شده است: این مجله با این نر

سخن سردبیرسخن سردبیر
مصطفی جلیلیانفربرگردان پارس از 

پادکست حلقه کامل
بصورت مااهانه منتشر شده است، اهر اپیزود اهمه 
تازه ترین اخبار درباره اوبونتو، عقاید، بررس اها، 
ههاها و بازخورد شنوندگان را پوشش میداهد.  مصاحب

Sid-Pod علوه 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 تکنولوژی را پوشش 
میداهد و چیزاهای که به اوبونتو مربوط نمیشود را 

پوشش نمیداهد.

به میزبان:
Les Pounder
Tony Hughes

Jon Chamberlain
Oliver Clark

:// .http fullcirclemagazine org

http://www.gimp.org/
http://www.scribus.net/
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org/
http://fullcirclemagazine.org/
http://fullcirclemagazine.org/
http://www.libreoffice.org/
http://goo.gl/FRTMl
http://facebook.com/fullcirclemagazine
http://fullcirclemagazine.org/2012/08/17/fullcircle-podcast-episode-30-better-late-than-never
http://fullcirclemagazine.org/2012/08/17/fullcircle-podcast-episode-30-better-late-than-never
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:MustafaJF@Aol.com
http://fullcirclemagazine.org/
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–اخبار لینوکس  اهشدار امنیت–اخبار لینوکس  اهشدار امنیت
مصطفی جلیلیانفربرگردان پارس از 

spotted تنها تروجان 
OS X لینوکس و

خطرناک  تروجان  یک  امنیتـ  محقیقیــن 
 - لینوکـس   کشف os xچندســکوی   

ههاند. زمان که روی یک ماشین ناامن  کرد
 یک در پشت برای wirenet-1نصب شود

باز Remote Command Serverیک   
از  پسورد Logs keyهیمکند.  ذخیره  ـبرای  ه

اطلعات حساس تایپ شده توسط قربان 
برنامه  ـــن  اهمچنی هیمکند.  اســـتفاده 
مروگراهای  به  شده  داده  ــورداهای  پس

و کرومیوم  فایرفاکس، کروم  اپرا،  اینترنتـ 
شده  ذخیره  ههاهای  گوااهینام اهمچنین  و 
ایمیل  مدیـر  ماننـد  ههاهایـ  برنام توسـط 

چت sea monkeyتاندربرد،  برنامـه  و   
هیمکند  هیمرباید. مالویر کوشش  پیجین را 
یک  در  را  شده  آوری  جمـع  ههاهای  داد ـا  ت

سرور در اهلند بارگذاری کند.
 Dr.webبرنامه توسط آنت ویروس روس 

نخستین wirenet-1کــه  عنوان  بــه  را   
تروجان (پسورد دزد) چند سکوی لینوکس 

 –os x راهگیری شده کرده است  معرفی   
است.

ویندوز،  که  د سـکوی  چـن و os xویروس   
لینوکس را آلوده کند بسیار نادر است اما

بحران  مثال  عنوان  به  نیسـت.  ـابقه  س ـ  ب
. یک شکل super-wormچند وقت پیش 

 os xدیگر از بدافزار ایجاد که لینوکس و 
هیمکند و نه ویندوز. رک و پوست  را آلوده 
کنده با توجه به تعداد کاربران اهر سیستم 
اینکه  مگـر  اسـت.  عجیـب  بسـیار  عامـل 
ههاهای شبیه به  ویروس برای بعض از حمل
اهم به یک سازمان که از ترکیب از آن دو 
استفاده  یونیکـس  شبـه  عامـل  سـیستم 

هیمکنند طراحی شده است.
تحلیل  و  ـه  انجام wirenet-1تجزی حال  هدر 

است ول در حال حاضر مشخص نیست 
گسترش  ل  قاـب تروجان  ن]  [اـی ه  چگوـن کـه 
اجرا  یکبار  است،  شده  طراحـی  (تکثیـر) 
هیمشود و خود را در پوشه خانگ کاربراها 

از  و  هیمکند،  رمزنگاری AESکپـ  برای   
روی  بر  سرور  یــک  بــا  خود  ارتباطات 

هیمکند اینترنت استفاده 

theregister.co.uk : منبع

هناها [کاربر]  نقص جاوا میلیو
را در معرض خطر قرار داده 

است

کاربراهای  تروجان  یک  امنیتـ  محقیقیـن 
لینوکس  ـا  ی و  ـمک  ویندوز،  از  ـه  ک ـر  کامپوت
خطر  معرض  در  ــد  کنن یمــ  اســتفاده 

هبپذیری جاوا که به تازگ کشف شده  آسی
) حاضر  حال  در  ـه  ک د  دارن قرار   �10اسـت 

نظر 91شهریور  ه  ـب اسـت.  نشده  ع  رف  (
Blackhole exploit kitهیمرسد نقص به 

از  که  اهدف  جاوا  ـیستم  س هیمداهـد  اجازه 
هیمکند که اجازه Pre.jarیک فایل   استفاده 

مورد  این  در  هیمداهـد،  را  بدافزار  نصـب 
[نصب] یک تروجان بانک بر روی ماشین 
گوناگون  روشهای  به  کاربر  (ســیستم) 

هیمگردد. نصب 
FireEye هلکرد ضعیف شرکت اراکل  از عم

 مالک جاوا در رفع نقص انتقاد کرده است.
اراکل اهنوز٬ کـه  کننده است  د  ناامـی  خیل 

فوری آپدیت  چ  ـپ ک  ـی ه  اراـئ برای  ـ   زمان
FireEye  آتف مشتاق از٬اعلم نکرده است

) رفع نشده 91 شهریور �10نقص تا حال (
است
v3.co.uk : منبع

EPUBفرمت 

در  را  کامل  ه  حلـق ل  موباـی نسـخه  سـرانجام، 
نسخه  م  امیدوارـی م،  دادـی قرار  دانلود  صـفحه 
اهای پیشین را نیز بزودی این چنین کنیم. اگر 
شما با فایل نسخه الکترونیک \ قالب بندی 

 بفرستید: Jensمشکل دارید، یک ایمیل به 
@ .mobile fullcirclemagazine org

Google Currents

Google Currentsه \ آندروید   را روی وسیله 
 را جستجو کنید full circle ،اپل نصب نمایید
و برنامـه)  در   ) issues 55+ برنامه ه  ـب  را 

 FCM اضافه کنید. یا اینکه میتوانید روی لینک
.در صفحه دانلود کلیک کنید

Software Center

 را ازFCMشما اهمچنین میتوانید 
همافزار اوبونتو دریافت نمایید:  مرکز نر

:// . . /https apps ubuntu com cat

یک Full Circleعبارت  و  د  کنـی ـتجو  جس را   
شماره از مجله را انتخاب کنید و روی دکمه 

دانلود کلیک کنید.

mailto:MustafaJF@Aol.com
mailto:mobile@fullcirclemagazine.org
https://apps.ubuntu.com/cat


هشاهــا دور  فکر کردم این مــاه یکبــار از آموز
 بشــوم و در عــوض خواننــدگان مقــالتم را بــا

ــمIDEمفهوم محیط توسعه یکپارچه (  ) آشنا کن
 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

IDEو اهمینطور نام زبان برنامه نویســ را کــه  
 اســتفاده میکنــم را معرفـی میکنــم بــرای ایــن

 ک محیــطمنظور مــن احســاس نمیکنــم کــه یــ
توسعه واقعی احتیاج داشته باشم. 

IDEچیست؟  

  اساسا یــک ویرایشــگر اســت کــهIDEیک 
 شامل یک کامپایلر\مفسر است و روش برای
ــول ــناد دارد و معم ــه اس ــاده ب  دسترســ س
ــا  پلگین اهای را برای اشکال زدای و رفع خط
 ارائه یم داهــد. برخـی از مزایــای پیشــرفته از
ــف را دارا هماهــای مختل  جمله تکمیل خودکار فر

یم باشد. 

 استفاده کنم؟ IDEچرا از 

هناهای برنامه نویس • یادگیری زبا

مدیریت آسان پروژه اهای بزرگ•

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

  میتوان بــه آسـان ازIDEبا استفاده از یک 
 یک زبان استفاده کرد، مثل میتواند اشتبااهات
 املیــ را تشــخیص و درسـت آن را پیشــنهاد
ــه از  داهد ( یا به فراخوان اهای تابع اهنگایم ک
 یک زبان دیگر استفاده میکنیــد اشــاره کنــد).

 )Highlight شما اشتبااهات را پررنگ (IDEاگر 
ــردن  نمیکند پس حداقل در کامپایل و اجــرا ک
 کد و چــک کــردن اســتثنااها و خطااهــای زمـان

اجرا، عملیات را خیل آسان کرده است. 

 وقت که روی یک پــروژه بــزرگ کــار کنیــد،
IDEهلاهــا را  ه معمــول شــکل یکپــارچه ای از فای

ــل ــه اهــر فای ــرای اینکــه مشــخص بشــود ک  ب
ــور  کجاست را برای ما فرااهم میکند. و اهمینط

 ابزاراهای را برای اشکال زدایــ فرااهــم کــرده
است. 

  خـط کـد�۲۰�۰ یــا �۱۰�۰وقت شما بیشــتر از 
 داشته باشید، عموما اشکال زدایــ دســت را
 پیشـنهاد نمیکنـم و در عـوض میتــوان از یــک

)Frameworkرفع خطــا واقعــی و چــارچوب (   
اشکال زدای استفاده کرد. 

 تنهــا اســتثناء بــرای مــن جــاوا اســت. مــن
 اهمیشه تا جای که امکان داشته باشــد ســعی

  استفاده کنــمEclipseمیکنم از جاوا به اهمراه 
 زیرا تعدادی از تابع اها اسایم طولن دارند و
 تکمیل خودکـار میتوانــد زنـدگ مــن را لــذت

بخش کند. 

ههتر  یک دیگر تعریــف توابــع بــا نــایم کوتــا
 )  امــا ایــن میتوانــدdefineاست ( استفاده از 

ــن در ــه م ان ک ــود. از زمــ ــده ش ــ پیچی  خیل
Eclipseبا جاوا کار میکردم، تمایــل داشــتم از  

 اشــکال زدای یکپــارچه بــدون در نظــر گرفتــن
 اندازه فایل استفاده کنم. استفاده از بعض از

ــد  ا مانن ــایهjUnitچیزاهــ ــای پ ــروژه اه ــرای پ   ب
 (کوچک) فراتر از انتظــار اســت مــن وقــت از
 ایــن اســتفاده میکنــم کــه چنــد صــد خــط کــد
 داشته باشم یا به تعداد زیــادی کلس احتیــاج

داشته باشم. 

  استفاده کنم؟IDEاز کدام 

 در نهــایت برمیگــرده بــه اینکــه چکــاری
ــ ــای خیل ــط اه ــدی. محی ــام ب ــوای انج  میخ

  وجــود دارنـدEclipseپیشــرفته زیــادی ماننــد 
 (بــرای جــاوا و ســ پلس پلس)، کــه فضــای

ــک  ــا ی ــه ب ــادی را در مقایس ههترIDEزی ــاد   س
  فقــط بــهEclipseاشغال میکنند. نسخه جــاری 

  مگابایت از فضای لینوکس نیاز دارد. بــه�۲۰�۰
هگاهــای بیشــتری  خاطر داشته باشید کــه ویژ
 که در یک زمان اجــرا میشــود میــزان حــافظه

ــد. پــسRamاصــل(  ) بیشــتری مصــرف میکن
 بسیار سنگین است. Eclipseمتوجه شدم که 

 ه فقط با جاوا استفاده میکنم، زیراIDEمن از 
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 چیزی است که برای دانشــگاه ام نیــاز اســت
 بعنوان مثال چیــزی اســت کــه ازش اســتفاده

میکنم. 

ــرای توســعه  ــری ب ــاب دیگ +Java/C/Cانتخ

+/PHP اســتفاده از Netbeansاســت. اهرچنــد  
ــدارم و ههاهای بزرگ ن  تمایل برای نوشتن برنام

  وCیک ویرایشگر متــن و یــک ترمینــال بــرای 
C و ++PHPکافیســت. یــا یــک چیــزی شــبیه  

ههاهام را در  پایتون زیرا من تمایل دارم کــه ایــد
 یک مفسر اهمزمان قبل از اینکــه کدنویســ را

شروع کنم تست کنم. 

 خـط زیــر بیـان میکنـد.فکــر کــردن درمـورد
 اینکه چه چیزی را یم خوااهید و به چه چیزی
امه  به آسان دسترسـ داشــته باشــید یــا برـن
 شما چقدر بزرگ اســت، و ســنجیدن جــوانب
 مثبـــت و منفـــی در یـــادگیری رابـــط جدیـــد،
 اهمچنین اگر شما محدودیت در زمان داریــد،

ــک  ــد از ی ــد،IDEشــاید بخوااهی   اســتفاده کنی
 میتوانـد زمـان توســعه و رفـع خطــا را کــااهش

 راحت اهستید). IDEداهد (تا زمان که با 

  را امتحــانIDEیکبار تصــمیم بگیــر چنــدین 
ه.  کن و اهر کدام که راحتتر بودی را انتخاب کن
 ( یا اهرکدام که نیاز اهایتان را به درست پاســخ

داد) 

Light Tableیک مفهوم جدید از  
IDE 

 اخیرا در مورد مطلب کریس گرنجر کــه در
ــک  ــورد ی ــم IDEم ــه اس Lightه ب  Tableــود   ب

صحبت کرده ام. 

 برای لینک این مطلب بخش مطالعه بیشتر
را نگاه کنید. 

 بعد از این مطلب او توانست بودجه پروژه
 را بصـــورت محـــدود و اختصـــاص یـــافته بـــا

ــوریتم و ــار الگ ــد از انتش ــایتون بع ــایت پ  حم
نمونه اولیه دریافت کند. 

 مــن بــرای محصــول نهــای خیلــ اشــتیاق
ههاهای جدیـــدی را معرفــی کـــرد  دارم.او ایـــد

 ه)) و بــرایlight( ماننــد محیــط کــاری ســبک ( 
ههاهای دیگر اجرااهــای بســیار جـذاب ارائـه  اید

 Lightکــرده اســت، مــن میخــوااهم وقــت کــه 

table playgroundآمد ازش استفاده کنم و با  
 رابط کاربری تمیز تــری در مقایســه بــا دیگــر
 رابط اها که تا بحال دیده ام کار کنم.و در آخر
هتاها در مفهــوم ویــدئو غیــر قابــل  بیشتر قابلی
 دسترس است در این لحظه عمدتا بــازخورد
 اهــای فــوری ارائــه میشــود. بــرای کســ کــه
ههمند باشد یا فقط میخــواد بــه چیــز اهــای  علق
ــه ــم ک  جدید یک نگااهی بیاندازد پیشنهاد میکن

Light table .را امتحان کند 

 امیــدوارم کــه ایــن مقــاله بــرای شــماجالب

هخاهای در مــورد   IDEبــوده باشــد و مــن پاســ

دادم. 

ــان را  پرسش اها، نظرات یا درخواست اهایت
  ارسالlswest34@gmail.comبه آدرس ایمیل 

نمایید 

 اگر شما تصمیم گرفتید که برای من ایمیــل
ــا واژه  ــد لطف ال کنی ــا FCMارســ   را درC&C ی

 عنوان ایمیل اضــافه نماییــد تــا بتــوانم ایمیــل
شما را پیدا کنم. 

مطالعه بیشتر: 

http://www.chris-

granger.com/2012/04/12/light-table---a-

new-ide-concept/ 

http://app.kodowa.com/playground – Light 

Table playground

http://www.eclipse.org/downloads 

http://netbeans.org/
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 پیش از اینکه شروع کنم، میخوام بگویم که
 این ســومین ســال اســت کــه ســری شــروع
ــرار ــه ق ــن مجل ــایتون در ای ــ پ امه نویس  برنــ
ــرد، اهمینجــا میخــوااهم از رونــ و تمــام  میگی
ــرای ــل ب ــه کام ــه حلق ــدرکاران مجل ــت ان  دس
ههخصوص ازشما خوانندگان تشـکر  حمایت و ب
هچوقــت فکــر نمیکــردم کــه چنیــن  کنم، مــن اهی

مدت طولن طول بکشد. 
ــه  اهمچنین میخوااهم چند ثانیه را به این نکت
 اختصاص بدم که کسان نظرات را بــرای مــن
ــال  ارسال کردند که آیا پس از گذشت سه س
 اهنوز باید عبارت شروع در عنــوان ایــن مقــاله
 باشد یا نه؟ خوب در بعضــ از مراحــل تأییــد
 میکنم اما من اهنوز مشااهده میکنم که کسان
 اهستند که تازه با مجله حلقــه کامــل یــا مقــاله
ههاند و  شروع برنامه نویس پــایتون آشــنا شــد
هناهــا  دارند از ابتدا مطــالعه میکننــد. بنــابراین آ
 نوآموز اهستند و اهمینطور مــن واژه شــروع را

  از عنوان۳۷در بخش بعدی مقاله یعن بخش 
حذف میکنم. 

ــرو ــاله روب ــن مق ــا ای ــدی ب ــور ج ــال بط  ح

. kivyمیشویم... بیشتر در مورد 
ــار ــک گیت  تصور کن داری گیتار میزن. نه ی
 الک، یک گیتار واقعی. شــما یــک گیتاریســت
 خیل خوب نیستید و بعض از آکورد اها بــرای
هجکننده اســت. بــرای مثــال شــما فــرم  شما گی

  را میتونیـد بزنیـدC،E،Gاستاندارد آکورد اهای 

 #C# کوچک یا Fاما بعض از آکورد اها مانند 
 کوچک، در حال که دوتای بایـد بزنیـد خیلـ
 سخته که انگشتتان را برای یک صدای ســریع

حرکت بدید. 
 شما چکار میکنیــد اگــر فرفـره گیتــار بــرای
ههای دور باشــد و شــما بایــد امــروز  چنــد اهفت
ــد؟ راه حــل اســتفاده از ــاد کنی  ســرعت را زی

Capoاست ( فکر بامزه ایست که شما گااهی  
 اوقات روی گردن گیتار میبینید) این کلید اهای
 گیتار را افزایش میداهد و شما تطـبیق بـا بقیـه
 گروه آکورد متفــاوت اســتفاده میکنیــد. اســم
 ایــن تغییــر دادن کلیــد اســت. گــااهی اوقــات
ههسـازی روی  میتوانید بصورت ذاهن یا بـا پیاد

 #Fکاغذ اینکار را انجـام بداهیـد. بـرای مثـال: 

fret را در Capoآکورد است و شــما    قــرار2 
ههای ام  میداهید. اما این زمانبر است. بیایید برـن

  را بــرای یــافتنfretرا که به سادگ مــوقعیت 
آسانترین آکورد حرکت داهد را بسازیم. 

 برنامه مــا نســبتا ســاده خوااهــد بــود، یــک
 برچسب عنوان، یک دکمه با مقیاس متن پایه،

ScrollView یک ویجت) parentهقالعاده که   فو
 به شما اجــازه میداهــد داخــل کنــترل را بــرای
 حرکت دادن پرت کنید.) چند دکمه مانند متن
 کــه دارای مقیــاس تغییــر یــافته اســت و یــک
ــه  دکمه خروج ایجاد کنید. باید چیزی شــبیه ب

متن زیر بشود. 
 main.pyبا یک فایل جدید پایتون به اســم 

 شروع میکنیم. این مهم اســت کــه وقــت اگــر
 شما تصمیم گرفتید که یک برنامه آندرویـد بـا

  بسازید. حال عبــارات ورودیKivyاستفاده از 
را اضافه کردیم. (صفحه بعد سمت چپ بال)

') “بــــــه خــــــط دوم تــــــوجه کنیــــــد، 

kivy.require('1.0.8ایــن اجــازه میداهــد کــه ” 
ــدترین و ــد از جدی  شما مطمئن باشید میتوانی

ــه  ــای ک هگاه ــترین ویژ ــردهKivyبه ــم ک   فرااه
 است اســتفاده کنیــد. اهمچنیــن بــه ایــن نکتــه

 system exitتوجه کنید که ما یک (خط سوم) 

ـــم و ههای  وارد کرد
ـــک ـــایت ی  درنه
 دکمــــه خــــروج
ایجاد کرده ایم. 

 Transposeاین شروع کلس ما با اسم 

است. 
class Transpose(App): 

def exit(instance): 

sys.exit() 

 برروی ساخت روال کار میکنیم، این بخش

  مورد نیاز اســت. (پــایینKivyبرای اهر برنامه 
صفحه سمت چپ)

هجکننده بــه نظــر میرسـد. متاســفانه،  این گی
 ویرایشگر اهمیشه نمیتواند فضــااهای خــال را
ــک  به درست ذخیره کند حت در یک فونت ت

  درtext1فاصــله. ایـده ایـن اسـت کــه رشـته 
دام  مقیاس ساده با نوت شروع میشـود. اهرـک

  تــا فاصــله داشــته باشــد. ماننــد پــایین۵باید 
صفحه سمت چپ. 
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 2|   D  D#/Eb E     F  F#/Gb G  G#/Ab  A   A#/Bb  B    C  C#/Db D
---------------------------------------------------------------
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  چیزاهـای تکــراری بایــد داشــتهtext2رشته 

ته  ــد. در رشــ ــرtext2باش ــرای پ   از آفســت ب

  ویجـتScrollViewکردن متن داخل دکمـه بـا 
استفاده کردیم. 

 در حال حاضر ش ریشــه را ایجــاد کردیــم
ــک ــامل ی ــه ش ــت) ک هلمان اس ــ ــره اص  (پنج

GridLayoutویجت اسـت. اگـر زمـان کـه بـا  

 ه) کــارGUIســایر رابــط اهــای گرافیکــ کــاربر (
ــایش  میکردیم را بخاطر بیاورید یک ویجت نم

ــوب،  ــت. خ ــود داش ــدول وج  GridLayoutج

 اینجا اهم تقریبا اهمــان اســت. در ایــن مــورد،
 یک جدول داریم که شامل یک ســتون و ســه
 ســطر اســت، میتــوانیم ویجــت اهــا را در اهــر
ــاطر ههاهای جدول قرار داهیم. به خ  کدام از خان
 داشته باشید که، اگر محل ویجت را مشخص

نکنیم نمیتوانیم آنرا تعریف کنیم. 
root = 

GridLayout(orientation='verti 

cal', spacing=10, 

cols=1,rows=3) 

در این مورد بازنمای بصورت زیر است: 
-----------------------------

(0) title label 

-----------------------------

(1) main button 

-----------------------------

(2) scrollview 

-----------------------------

ScrollViewدر انتخاب دکمه اها شامل چندین  

 آیتم است، یک برچسب در بالی برنامه
ایجاد میکنیم. 

lbl = Label(text='Transposer 

Ver 0.1', 

font_size=20, 

size_hint=(None,None), 

size=(480,20), 

padding=(10,10)) 

هگاهای انتخاب شده باید نسبتا واضــح  ویژ
 باشــند. تنهــا چیــزی کــه ممکنــه مشــکلت را

ـــای  ـــیت اه ـــاره خاص ـــود بی  ه وpaddingبوج

size_hint .است Paddingتعداد پیکسل اهای  

ه است. x,yاطراف آیتم بر حسب مرجع 

  خصوصیتKivyمستقیما برگرفته از اسناد 

size_hint برای) x که اهمان yاست) بر طبــق  
زیر تعریف شده است: 

  : نشان میداهــد کــه ویجــتXsizeاشاره به 

  نســبت بــهxچه مقدار فضا در جهــت محــور 

 باید اســتفاده کنــد. فقــط نمــا (parentعرض 

Layout) و پنجره (windowــتفاده ــن اس  ) از ای

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

ــن  ــود.مثل: parentای ــفحه میش ــام ص  0�.5 تم
%. �50هیمشود 

 ه مقدار داهیnone با size_hintدر این مورد 
 ۱٪ یــا �۱۰�۰شده است، که مقــدار پیشــفرض 

 است. ایــن مــورد بعــدا خیلــ مهــم ( و خیلــ
پیچیده) میشود. 

ــف  در حال حاضر ما دکمه اهای اصــل را تغری
ــن ــد ای  کردیم، اهمانطور که مشااهده یم نمایی

مرجع استاتیک برای مقیاس است. 
btn1 = Button(text = " " + 

text1,size=(680,40),

size_hint=(None, None),

halign='left',

font_name='data/fonts/DroidSans

Mono.ttf',

padding=(20,20))

دوباره، بیشتر این نسبتا تمیز است. 
 حـال ویجـت اهـا را بـه شـ ریشـه کـه اهمـان

GridLayout) ه است اضـافه کردیـم. برچسـب

lbl) در اولین خانه و دکمــه (btn1در دومیــن ( 
خانه قرار دارد. 

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

root.add_widget(lbl)

root.add_widget(btn1)
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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

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

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

۳۶–چطور انجامش بدم  شروع پایتون 



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

 حال بیا فهمیدن کد را کم سخت کنیــم. یــک

GridLayout ه دیگر با اســمsســاختیم. ســپس  
 ارتفــاع آنــرا بــه ارتفــاع ویجــت بعــدی متصــل

ــورد  ــن م ــم، درای ــهScrollViewکردی   اســت ن
ههاها.  دکم

s = GridLayout(cols=1,

spacing = 10, size_hint_y =

None)

s.bind(minimum_height=s.sette

r('height'))

  پــر شــدهtext تا دکمه با خصوصــیت �۲۰حال 

 اضافه کردیم. GridLayoutساختیم و به 

  را ایجاد و ســایز آنــرا تنظیــمScrollViewحال 

  اصــل اهــم اضــافهGridLayoutکردیــم، و بــه 

)forکردیم. (سمت چپ حلقه 
sv =

ScrollView(size_hint=(None, 

None), size=(600,400))

sv.center = Window.center

root.add_widget(sv)

  را که اهمه ی دکمه اها راGridLayoutدر آخر، 

  اضافه کردیم وScrollViewنگهداری میکند به 

 کردیم. Returnش ریشه را به برنامه 
sv.add_widget(s)

return root

if“در نهــایت، روال   __name.را داریــم __” 
ــرای ــان را ب ــه خودم ــوجه داشــته باشــید ک  ت
 استفاده از برنامه بعنوان یک برنـامه آندرویــد

آماده کرده ایم. 
if __name__ 

in('__main__','__android__'):

Transpose().run()

 حال شاید تعجب کرده باشــید
 کــه چــرا مــن بــرای تمــام اشــیاء
 نوشــــتاری از دکمــــه بجــــای
ــه ایــن  برچسب استفاده کردم. ب

هباها در  ــ ــه برچس ــاطر ک  Kivyخ

 بطور پیشفرض اهیچگونه حاشیه
 نمایان ندارند.ما میتوانیم پس از
ــازی کنیــم،  نصــب ایــن برنـامه ب
 اهمچنین یک دکمه خروج و کمــ

تغییرات انجام دادم. 
 میتوانید سورس کد را در سایت

PastBin :ه پیدا کنید

http://pastebin.com/hsicnyt1

 تا دفعــه بعــد، لــذت ببریــد و از شــما بخــاطر
 اینکه سه سال مقــالت مــن را دنبــال میکنیــد

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

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)
#---------------------------------------------------------------

هلاهای  ح راه  مالک  رگ:   RainyDayگ 
در LLCاســت،  مشاوره  شرکت  یــک   ،

–کلورادو  آئورورا است. برنامه نویس را از 

از 1972 او  کرد.  آغاز  پیش)  ـال  س (چهـل   
پیاده روی، موسیقی، و صرف  ـز،  پ پخت و 

زمان با خانواده اش لذت میبد.
وبسایت او: 

:// . .http www thedesignatedgeek net
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ــر اینکــه  درخواســت اهــای داشــتم مبنــ ب
 ) در مجمــوعه نــرمMacroمبحــث ماکرواهــا (

ــزاری  ــهLibreOfficeاف ــود، ب ــوزش داده ش   آم
ــر روی ــث ب ــماره بح ــن ش ــل در ای ــن دلی  اهمی

همافزار    را موقتــا راهـا کــرده و بطــورImpressنر
 خیل خلصه بــه معرفـی ماکرواهــا یمــ پــردازم.
هیمداهنــد تــا کاراهـای  ماکرواهــا بــه شــما اجــازه 
 تکراری مثل تایپ کــردن ســربرگ نــامه و … را
هناهــا را  مکانیزه کنید تــا دیگــر مجبــور نباشــید آ
 بــرای چنــدین و چنــد بــار تکــرار کنیــد. در ایــن
هیمگیریم کــه چگــونه یــک مــاکرو را  شماره یاد 
ـــه ـــم. البت  ضـــبط کـــرده و از آن اســـتفاده کنی

  مجهز به زبان اســکریپتLibreOfficeمجموعه 
  اســت کــه صــحبت در مــورد آنBasicنویســ 

 خارج از بحث فعل است، اهرچند ممکن اســت
ــورد ــه آن را م ــدان دور ک ــه چن ههای ن ــد  در آین
هیمداهیم مجددا به بحــث ماکرواهــا  بررس قرار 

رجوع کنیم. 

هیمتوانیــد اطلعــات مرتبــط درنکته:   شــما 
ــــورد  LibreOfficeم  Basicــــای   را در رااهنم

همافزار مشااهده و یا مســتندات آنــرا از ایــن  نر
لینک دانلود کنید: 

http://wiki.documentfoundation.org/ima

ges/d/dd/BasicGuide_OOo3.2.0.odt 

 فعالسازی قابلیت ضبط ماکرواها

ــا هشفرض قابلیت ضــبط رکورداه  به صورت پی
هیمرسـد ماکرواهــا فعل  غیرفعال است. به نظــر 
ــوعه ــدار) در مجم ــ (ناپای ــیت آزمایش  خصوص

LibreOfficeباشند. برای فعــال کــردن ماکرواهــا  
ــد.Options گزینه Toolsاز منوی    را انتخاب کنی

ــمت  ــپس از قس ــوعهLibreOfficeس   و زیرمجم
General گزینه  Enable  experimental  (stable) 

featuresرا علمــت دار کنیــد. ایــن کــار بــاعث  
 Tools از منوی Record Macroهیمشود تا گزینه 

 فعال شود. Macrosو زیرمنوی 

 ضبط یک ماکرو

 وقت در حال ضبط یک مــاکرو اهســتید، اهــر
 کاری که انجام داهید و اهر آنچه که تــایپ کنیــد
 در ماکرو ثبت خوااهد شــد. بخــاطر داریــد کــه
 قابلیت ضبط ماکرواهــا را بعنــوان یــک« قــابلیت

 آزمایش» فعال کردیــم؟ بخــاطر اهمیــن مســاله
هتاهــا  (آزمایش بـودن) ممکــن اسـت بعضـ وق
 ایــن قــابلیت بــه درسـت کــار نکنــد. اهــر چنــد
 شخصا تا حال با این مسـاله مـواجه نشـده ام،

اما باید به آن اشاره یم کردم. 

هیمکنیــم  بعنوان مثال در ایـن قسـمت سـعی 
ــار کــهClosingماکروی با نام    ایجاد کنیم. اهر ب

هیمرسـانیم، یمــ  تــایپ یــک نــامه را بــه پایــان 
 بایست نامه را با نوشــتن عبــارات پایـان داهیــم
 (ببندیم)، چون این یــک کــار تکــراری اســت از

ماکرواها برای انجام آن استفاده یم کنیم. 

 یک سند متنــ جدیــد بــاز کنیــد و از منــوی
Tools و زیرمنوی Macros گزینه Record Macro 

 را انتخاب کنید. در این حالت نوار ابزار مــاکرو
 فعال یم شود. البته تنها یک گزینه بر روی این

Stopنوار ابــزار وجــود دارد:   Recordingحــال . 

  را فشــار داهیــد تــاTabسه یــا چهــار بــار کلیــد 
ــرد. ــرار گی  نشانگر تقریبا در مرکز سطر فعل ق

  یا عبارت پایانBest wishes, loveعبارات نظیر 
 موردنظر خود را وارد کنیــد. حــال دو بــار کلیــد

Enterه را فشار داهید تا محل بــرای امضــا بــاقی 
  را فشارTabبماند. مجددا سه یا چهار بار کلید 

ــوارBoldداهید با کلیک بر روی دکمه    بر روی ن
  قلــم نوشــتار خــود را ضــخیمFormattingابزار 

 کرده و نام خود را بنویســید. در پایــان، ســمت
همتان درج کنید. برای ایــن کــار  خود را در زیر نا

 ه را فشــار داده و بــه اهمــانEnterمجــددا کلیــد 
  را درج کنید. بــا کلیــک بــر رویTabتعداد قبل 

ــردهBoldدکمه    متن را از حالت ضخیم خارج ک
  قلم را زاویــه دار کنیــد.Italicو با انتخاب دکمه 

 سمت خود را درج کرده و پــس از درج مجــدد
Enter گزینه Stop Recording .را انتخاب کنید 

ــادر  Basicک  Macros.ــد ــد ش ــااهر خوااه   ظ
هیمخوااهید ماکروی جاری را در  کتابخانه ای که 

Myآن ذخیره کنید (معمول کتابخــانه   Macros( 
ــد ــد و کلی  انتخاب کرده و نایم برای آن برگزینی

Save .را فشار داهید 

 آزمایش یک ماکرو

 اگر میخوااهید از صحت عملکرد ماکروی که
ههاید مطمئن شــوید بهــتر اســت آنــرا  ضبط کرد

 Toolsآزمـایش کنیــد. بــرای ایــن کــار از منــوی 

Run و سپس Macrosگزینه   Macroرا انتخــاب  
ــاکرو  نمایید. در کادر ماکرواها کتابخانه ای که م

فهرست ^ �10  ۶۴مجله حلقه کامل 

چطور انجامش بدمچطور انجامش بدم
محمد ویسنوشته المر پری / برگردان پارس از 

 : ماکرواها : ماکرواها۱۷۱۷لیبرآفیس قسمت لیبرآفیس قسمت 

http://wiki.documentfoundation.org/images/d/dd/BasicGuide_OOo3.2.0.odt
http://wiki.documentfoundation.org/images/d/dd/BasicGuide_OOo3.2.0.odt
http://www.mohammadveisi.com/


 را در آن ثبت کرده بودید انتخاب کــرده و پــس
ــه  ــوردنظر گزین ــاکروی م ــاب م  ه راRunاز انتخ

 کلیک کنید. ماکرو اجرا خوااهد شد و اهــر آنچــه
 که تایپ و قالب بنــدی کــرده بودیــد را مجــددا

انجام خوااهد داد. 

 اگر چیزی که میخواستید انجام نشده است
 مجددا اقدام به ضبط یک ماکروی دیگــر کنیــد.

ــوی  هیمتوانید از من  Toolsبرای حذف ماکرو نیز 

ـــه  ـــه Macrosگزین Organize، گزین  Macrosو  
LibreOfficeسپس   Basicرا انتخاب کنید. حــال  

ــا  ماکروی که ضبط کرده بودید را پیدا کرده و ب
 آنرا حذف کنید. Deleteکلیک بر روی گزینه 

 ایجاد میانبر برای یک ماکرو

هیمکنیــد، لزم  اگر ماکروی را به دفعات اجرا 

ــوی   Toolsنیست اهر بار مسیر گفته شده از من

 LibreOfficeرا طی کنید تا ماکروتان اجرا شود. 

هیمداهــد تــا مــاکروی خــود را بــه  به شما اجازه 
 منواها یــا نــوار ابــزار اضــافه کنیــد، بــرای آن از
ههکلید میانبری تعریف کنید و یا اجرای آنرا  صفح

  منتسـبLibreOfficeبـه وقـوع یـک رخـداد در 
هیمتوانید ماکروی خود را از طریق منــوی  کنید. 

Tools و گزینه Customize .اضافه کنید 

هیمخوااهیم منوی با نام   Macrosبعنوان مثال 

همافــزار    افــزوده و مــاکروی کــهWriterرا بــه نر
 ) را بــه عنــوان یکــ از گزینــهClosingساختیم (

  گزینــهToolsاهای آن اضافه کنیم. حال از منوی 
Customize و ســـپس در زبـــانه Menusدکمـــه  

Newرا کلیک کرده و نام منوی جدیــد را برابــر  
  قــرار داهیــد. از کلیــداهای جهــت دارMacrosبا 

 استفاده کنید تا منوی موردنظر را قبل از منوی
Helpدرج کنید. پس از تأییــد منــوی مــوردنظر  

 ساخته شده ول اهنوز خال است. حال دکمــه
Add را کلیــک کــرده و در لیســت Categories 

LibreOfficeگزینــه   Macrosرا انتخــاب کنیــد و  
ــاکروی  سعی کنید در ساختار درخت موجود م
ــه  که ساختید را بیابید. آنرا انتخاب کرده و دکم

Addــه ــوردنظر ب ــاکروی م ــد. م ــار داهی  ه را فش
 لیست اضافه یم شود، کادر باز شده را ببندید

  راOK دکمـــه Customizeو ســـپس در پنجـــره 
هیمبینید منوی با  فشار داهید. حال اهمانطور که 

  به منواهــا اضــافه شــده و مــاکرویMacrosنام 
Closingتنها گزینه آن یم باشد. از این پس اهر  

 وقت نیاز داشتید تــا ایــن مــاکرو را اجــرا کنیــد
 هیمتوانید بجای مسیر قبل، تنهــا اهمیــن گزینــه

جدید را کلیک کنید. 

 این مقدمه بسیار کوتااهی بر مبحث ماکرواها
 بود. قبل از استفاده از ماکرواها مطمئن شــوید
ــد.  بهترین راه را برای انجام کارتان پیدا کرده ای

 البته برای بسیاری از کاراهای تکراری، ماکرواهــا
ــند. ــود باش ــل موج ــا راه ح ــت تنه ــن اس  ممک
 اهمانطور که گفته شد زبان اسکریپت نویس با

LibreOfficeنــام   Basicوجــود دارد کــه ممکــن  
 است در آینده بحث مفصل راجع به آن داشته
هیمتوانید ماکرواهای مورد نظر  باشیم. اهمچنین 
هناهــا در  خود را از اینـترنت دانلــود کـرده و از آ

LibreOfficeــد   خود استفاده کنید. در شماره بع
هیمگردیــم و کــار بــر رویImpressمجددا به    بر

اسلیداها را ادامه خوااهیم داد.
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نویسـ  ـه  برنام و  کاری  پریسـابقه    المر 
در  ت  پروژه Apple IIEمشارـک  ،Amiga ،
در  و DOSمتخصص   Windows و مقداری 

 و البته Linux و بخوب در زمینه Unixاهم 
Ubuntu.هیمکند  کار 

۱۷–چطور انجامش بدم  لیبر آفیس قسمت 



 راه اهای زیـادی بـرای دسترسـ و خوانـدن
 رایانامه (پست الکترونیــک) وجــود دارد.شــما

  استفاده کنیــد، مکــانweb-mailیم توانید از 
ــت  که شما نامه اهایتان را در یک صفحه اینترن
ــق دارد ــما تعل ــده ش ــرویس داهن ــه س ــه ب  ک
 هیمخوانید، یا اینکه از یک برنامه ایمیل خــوان

,Thunderbirdماننــد   Evolutionیــا اهــزاران  
 برنامه دیگر بهره ببرید.بعض اوقات بـا کمـک
ــای  چنین برنامه اهای یم توانید بین حــالت اه

POP و 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

 OWA(Outlookکسه دیگری؟) بــا اســتفاده از (

Web  Accessههی   . ایــن مــورد فقــط بوســیل

ــل ــه دلی  ماکروســافت اســتفاده یمــ شــود ب
ــ ــا یم ــیم، آن اه ــان باش ــد مهرب ــوب، بیایی  خ

خوااهند متفاوت باشند. 

  به عنوان یکEvolutionبرای کسان که از 
 برنامه ایمیل خــوان اســتفاده یمــ کننــد، خــبر

 Evolution دارای Evolutionاهای خوش دارم. 

Exchange  Connectorــا   است که یم توانــد ب
ــرای ــا ب ــود. ام ــب ش ــتاندارد نص ــازن اس  مخ

ــنThunderbirdکاربران    و دیگر برنامه اها چنی
راه راحت وجود ندارد. 

  به کمک مــا یمــ آیــد.DavMailخوشبختانه 
 آخرین ورژن برای اوبونتو ,دبیان و مینت (در

ــما۳.۹.۹)، ورژن ۷/۱۰�/۲۰�۱۲تاریخ    است. ش
 یمـــــ توانیـــــد بـــــا مراجعـــــه بـــــه آدرس

http://davmail.sourceforge.net/ـــــات   اطلع

 بیشتری در مورد این نرم افزار کسب کنیــد و
آن را بارگیری کنید. 

ــره  بعد از نصب و اجرای برنامه شما با پنج
 تنظیمات مواجه یمــ شــوید(شــکل زیــر). در
 اینجا تنها چند چیز وجود دارد کــه شــما بایــد

آن اها را تنظیم کنید. 

  است.OWA URL، تنها آیتم Mainدر زبانه 
ـــا از ـــی کـــردم ت  مـــن آدرس خـــودم را مخف
 مشکلت بعدی در امان باشم. چیزی که شما

/ است exchangeیم توانید ببینید /

 برای سروری که من استفاده یم کنــم ایــن

 عمل الزایم اســت. اهیـچ نظــری نمیتــوان داد
 که که این تنظیمات برای سرور دیگر نیز کــار

میکند یا نه. 

 ، یــکAdvancedدر آخرین زبــانه، بــا اســم 
 گزینه بسیار مهـم وجـود دارد (تصـویر زیـر).
 کنــار کرسـر مــوس در اســکرین شــات یــک
 گزینــه وجــود دارد کــه شــما بایــد تیــک آن را
ــد ــا اب ــد ت  بردارید در غیر این صورت شما بای
 شااهد دو ایمیل ارسال شده در پوشه ارسال

ههاها باشید.  شد

 من اهیچ گزینه دیگری را تغییر ندادم و نــرم
افزار به خوب کار کرد. 
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چطور انجامش بدمچطور انجامش بدم
هیکیا / ویرایش شده توسط عل نعمت الهی/ برگردان پارس از Jan Musscheنوشته  حامد سپهر

DavMailDavMail
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ــما(در اینجــا مــن از  در ایمیــل خــوان ش
Thunderbirdاستفاده یمــ کنــم و حــدس یمــ  

امه اهــا اهـم تنظیمــات مثــل ایــن  زنم دیگر برـن
دارند)، من باید تنظیمات را اینگونه کنم: 

ــانت را ــه اک ــوط ب  وقــت کــه اطلعــات مرب
 تنظیــم کردیــد، شــما شـــروع بــه انتخـــاب

  کنید. اسم سرورIMAP Mail serverتنظیمات 
  تنظیم کنید. در اینجا اسم واقعــیlocalhostرا 

 سرور ایمیل خود را ننویسید. این کار توســط
DavMail .انجام شده است 

 .1143دوتا وصل اهستند به وســیله پــورت 
 DavMailوقت شما به اولیــن اســکرین شــات 

  را اهـم یمـ1143نگاه یم کنیـد، شـما پـورت 
ــهIMAPبینید که برای    استفاده شده. اعداد ک

ــا ــزار ت ــی اه ــداد واقع ــد از اع ــ بینی ــا یم  اینج
) ـ 1143-:143بیشتراند  ، ـ 10�25-:25  ،  110�:-

1110� .(

 به عنوان نام کاربری من باید از دامنــه/نــام
 کاربری استفاده کنم و این مورد را یم توانید

  محلــ خــود بپرسـید.ITاز افراد متخصص به 
 در شرکت که من در آن کار یم کنم این گونه

است. 

 با استفاده از تنظیمــات کــه در زیــر بــه آن
  جدیــد تنظیــمSTMPاشاره شده یــک ســرور 

کنید. 

ــورت ( ــر پ  )10�25اینجا اهم شما شااهد تغیی
 اهستید و من دوباره بایــد دامنــه/نــام کــاربری

خود را در فیلد نام کاربری استفاده کنم. 

  را بــه اینصــورتDavMailتمام شــد. وقــت 
 تنظیم کردید، پــس از چنــد دقیقــه شــما بایــد

نامه اهای شرکت خود را ببینید. 

ه آیا شما یم خوااهید این  سوال باقی مانده:
 پیام اها را در خانه ببینید؟ این چیزی است که

شما باید برای خودتان جواب داهید. 

 برای اینکه مطمئــن شــوید اهــر وقــت نیــاز
  اهمیشه اجــرا شــود، آن را بــهDavMailدارید 

 اضافه کنید.startupلیست برنامه اهای 
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ــوه ــون نح ــوام بهت ــوزش میخ ــن آم ــو ای  ت

 KDEویرایــش ویــدئو بــا نــرم افــزار دســکتاپ 

 ها فکـر میکنـن رو یاد بدم. خیلیKdenliveیعن 
 که نرم افزار خــوب بــرای ویرایــش ویــدئو در
ــم) ــر میکن ــا (فک ــداره، ام ــود ن ــوکس وج  لین

Kdenlive .اثبات میکنه که اونها در اشتبااهن 

Kdenliveــم   تــو ریپوزیتـــوری اهــای رس
ــون ــن بهت ــدیمیه و م ــا الن ق ــود داره ام  وج
 پیشنهاد میکنم که آخرین ورژن اون رو نصــب
 کنین (در حال حاضــر آخریــن نســخه، نســخه

  اهست). بــرای نصـب سافتورسـنتر/پکیـج۰�.۹

  رو بــه ســافتورPPAمنیجر رو باز کنین و ایــن 
سورس اضافه کنید: 

ppa:sunab/kdenlive-release 

ــن و  سافتو سنتر/پکیج منیجر رو آپدیت کنی

 رو نصب کنین. Kdenliveبعد از اون 

 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 

  وقــت بــرای اولیــن بــارKdenliveایــن اهــم 
بازش میکنین: 

 سمت چپ صفحه جــای اهســت کـه تمــام
 هـــاتون قـــرار میگیـــرن. اهـــر کلیـــپ کـــهکلیپ

ــون ــروژه فعلیت ــما در پ ــت ش ــالش اهس  احتم
 استفاده کنین اینجا بارگزاری میشه. در وســط
 صفحه اهم افکتها اهمراه با تنظیماتشــون قــرار
ــانیتور ــالاهم مکــان م  دارن. ســمت راســت ب
 اهست. اینجا جای اهست که شما کلیپتون رو
 نگاه میکنین یا پروژتون رو نمایش میدین.نیمه

 پایین صفحه سه ویــدئو تــرک داره (نواراهـای
 افقی) به اهمراه دو ترک صدا. در پایین صفحه
 سمت راست چند ابزار کنترل قرار دارن امــا
 اون که شما استفاده خوااهیــد کــرد اســلیدر
ــا کوچکــتر کــردن ــرای بزرگنمــای ی  اهســت ب

پیشنمایش. 

 اساسا شما باید کلیپتون رو از سمت چپ
 های صدا یا ویدئو بکشید تابال در یک از ترک

 بتونین اونها به اون شکل که میخواین مرتـب
ــردن ــب ک ــتری از مرت ای بیش ــن. چیزاهــ  کنی
 اهســتن، امــا مــا در قســمت اهــای بعــدی بــه
 سراغشون میریم. بیاین یــک پــروژه کوچیــک

ــا  ــا ب ــدین ت ــام ب ــردهKdenliveرو انج ــار ک   ک
باشیم. 

ــان حاصــل  اولین چیزی که باید ازش اطمین
 کنیم اینه کــه پــروژه جدیــدمون (کــه در حــال
 حاضر باز اهست) اندازش بــه درسـت تنظیــم

  رویKdenliveشــده و غیــره. پــس در منــوی 

Project>Project Settings .کلیک میکنیم 

Kdenliveبه اهمراه پروفایلهای ارائه میشه  

Videoکـــه میتـــونین در زیـــر منـــو   Profile 
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ــوعه ای از ــا مجم ــن پروفایله ــون. ای  ببینیدش
 تنظیمـات اهسـتن کـه وقـت در حـال سـاختن

DVD،  (s)VCDو... میتــونین ازشـون اســتفاده  
 کنین. من اینجا فقط دارم آمــوزش میــدم پــس

DV/DVDگزینه   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
 به اون پروفایل مثــل انــدازه بــه شــما نشــون

  کلیک کنین تا بــه پنجــرهOKداده میشه. روی 
اصل برگردیم. 

 Project>Add Clipحال در منواها به بخش 

ــپ رو کــه میخــواین در  برین و اهر تعــداد کلی
پروژتون استفاده کنین انتخاب کنین. 

 شما باید یک پنجره ببینین که به شما میگه
 ها برای پروژتـون مناســباندازه بعض از کلیپ

 ترنیســت. اگــر کلیــپ اهــاتون کــوچیکن بزرگ
 میشن و تعداد فریم اهم تنظیم میشه. ایــن در
 آینده میتونه باعث بوجود اومدن مشکل بشه

 کلیک میکنم. OKاما برای حال روی 

ــم و روی  حال زمان مناسبیه تا به منواها بری

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

ــرک  ــه ت ــدئو اول رو ب Videoوی   میکشــم و1 

Videoویدئو دوم رو اهم بــه تــرک    میکشــم2 
اما در ادامه کلیپ اول قرار میدمش. 

ــر روی  ــن (درســتtimelineاگ ــک کنی   کلی

Videoبــالی تــرک   ) شــما قــادرین تــا بیــن1 
 ویــدئواهاتون حرکـت کنیــن. یــا اگــه دوســت

ــه  ــک روی دکم ــا کلی   درplayدارین میتونین ب
 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

 ویدئو دیگه شروع میشــه اهمیشــه خوشــایند
 نیســت، مــا قبل ایــن مشــکل رو حــل کردیــم،
 بیاین یک افکت ناپدید شدن سریع بذاریم تــا
 ویدئو اول ناپدید بشــه و ویــدئو دوم نمــایش

داده بشه. 

 خیله خب، روی پیشنمایش که روی ویــدئو
 ها اهست زوم کنین. با استفاده از اسلیدرترک

ههاهــای  که درسمت چپ پایین قرار داره یا دکم
+ و - رو استفاده کنین. 

 کاری که ما باید الن انجام بدیم اینه که دو
 ترک رو روی اهم قرار بدیم. مقــدار قرارگیــری

 دو تــرک روی اهــم طــول مــدت افکــت رو
مشخص میکنه. 

ـــــدئو  ـــــن و ۱روی وی  Add راســـــت کنی

Transition>Dissolveرو انتخاب کنیــن. شــما  
 حال یک باکس میبینین کــه روی اهــر دو تــرک
 قــرار داره. روش کلیــک کنیــن و بعــدش شــما
 تعدادی ویژگ میبینین که که در کنــار لیســت

هپاهاتون نمایش داده میشه.  کلی

هگاهـــا گزینـــه    روReverseدر لیســـت ویژ
علمتدار کنین. 

 روی ویدئواها بکشینش (روش کلیــک کنیــن
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ـــدئو روtimelineو روی  ـــا وی ـــیدش) ی   بکش
 شــروع کنیــد و شــما افکــت ناپدیــد شــدن از

 رو میبینین. ۲ به ویدئو ۱ویدئو 

 بـــرای تولیـــد ویـــدئو نهـــای -اهمـــراه بـــا
ـــــه مســـــیر هتاهـــــا- ب هپاهـــــاتون و افک  کلی

Project>Render .برید 

ــدئوی ــوع وی  در پنــل ســمت چــپ شــما ن
 خروجـــی رو انتخـــاب میکنیـــن و در ســـمت
 راست اندازه ویدئو و بقیه تنظیمات رو تنظیم
 میکنین. بالی مکان که برای وارد کردن اســم
ههای رو میبینیم کــه ههاهای دیگ  فایل اهست گزین

 Render to Fileتغییرشون نمیدیم. روی گزینه 

 کلیک کنین و منتظر بمــونین تــا ویــدئو آمــاده
بشه. 

 اگــر چیــزی اهســت کــه میخــواین در ایــن
 آموزش بهش اشاره بشه لطفا با ایمیلم تماس

 ronnie@fullcirclemagazine.orgبگیرید: 

هتاها و چیزاهای بیشتری  ماه بعد درباره افک
درباره اضافه کردن ویدئواها صحبت میکنیم.
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 برای این ماه، در نظر داریم تــا تنظیمــات رنـگ
 آمیــزی اشــیاء را بررسـ کنیــم. تــاکنون توانســتیم
 رنگ داخل یک ش را با کلیــک کــردن، و اهمچنیــن
 رنگ لبه اهای ش را بــا اســتفاده از کلیــد تبــدیل و

 ) بــر روی رنـگ مــورد نظــر ازSHIFT-CLICKکلیک (
 پالت رنگ که در پایین صــفحه قــرار دارد انتخــاب
 کنیم. اهمچنین دیدیم که برای اعمال حالت «بدون

گ» ( گ داخـل یـا لبـهTransparentرـن  ) بعنـوان رـن
هیمتوانیم از آخریــن رنـگ موجــود در منتهــی  ش، 
 الیه سمت چپ پالت رنگ (که بـا علمـت ضـربدر
 مشــخص شــده اســت) اســتفاده کنیــم. اهمچنیــن
ــن  احتمال تا کنون از نوار لغزان افقی که معمول بی
ــرای ــرار دارد و ب ــعیت ق ــوار وض ــالت رنــگ و ن  پ
هیمرود هگاها بکــار   دسترس به مجموعه کامل از رن
 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
هیمتوانیــد  شما نشان خوااهد داد کــه از طریــق آن 

پالت اهای رنگ دیگری را نیز تجربه کنید. 

ههای از این منو را گزینه اهای مختلفی  بخش عمد
هناهــا بعنــوان پــالت هیمتوانیــد از آ ههاند که   دربرگرفت
ــد هناها را امتحان کنی  رنگ استفاده کنید. چند تا از آ
ــد. ســپس از گزینــه  تا ببینید چگونه به نظر یم آین

  اســتفادهWidth و Sizeاهای موجود در زیرمنواهای 
 کنید تا ظااهر پالت رنـگ را بــه شــکل کــه برایتــان
ــه ــایت از گزین ــد. و در نه  مناســب اســت درآوری

Wrapــرای شــما   استفاده کنید تا ببینید کدام یک ب
هگاهــای پــالت رنـگ هبتر است. اینکه اهمه رن  مناس

هکجـا ببینیـد (حـت اگـر فضـای عمـودی  بصورت ی
 بیشــتری را اشــغال کنــد) یــا اینکــه مطــابق حــالت
ــه ــ ب ــرای دسترس ــزان ب ــوار لغ ــرض از ن هشف  پی

هگاهای بیشتر استفاده کنید.  رن

هیمخوااهیــد از پــالت رنـگ شخصــ خــود  اگــر 
ــه اســتفاده از  استفاده کنید (ممکن است مجبور ب
گ طرحتـان را هگاهای سازمان باشید یا اینکه رـن  رن
 بـا مجمـوعه آیکـن اهـای یـک اپلیکیشـن اهمااهنـگ

ــل پــالت رنگــ کــه در  ــد فای هیمتوانی ــد)   gimpکنی

هیمکنیـد (بـا پسـوند  ) را در مسـیر «.gplاسـتفاده 
inkscape/palettesــد  » و یا در صورت که میخوااهی

ــیر «/ برای اهمه کاربران در دسترس باشد در مس
usr/share/inkscape/palettes .قرار داهید «

 اســتفاده از پــالت رنـگ گزینــه بســیار
 خوب برای اعمال رنگ به داخــل یــک
 شــ یــا لبــه اهــای آن اســت. امــا اگــر
گ  بخوااهید از رنگ استفاده کنید کــه در پــالت رـن
هیمتوانید از کــادر  قرار ندارد چطور؟ اینجاست که 

Fill and Strokeاستفاده کنید. رااههای زیادی برای  
 رسیدن به این کادر وجود دارد: اسـتفاده از دکمـه

 )Commands Toolbarای که در نوار ابزار فرامین (
 قرار دارد، انتخاب یک ش سپس کلیک راست بـر

 ، فشردنFill and Strokeروی آن و انتخاب گزینه 
  یــا براحــت بــاCTRL-SHIFT-Fاهمزمـان کلیــد اهــای 

  که در گوشهStroke یا Fillکلیک بر روی نمایشگر 
 پایین سمت چپ صــفحه قــرار دارد. (منهــت الیــه
 سمت چپ پایین پــالت رنـگ) ممکــن اســت ایــن
کادر را به گوشه سمت راست صفحه بچسبانید (

dockیا با استفاده از نوار خاکستری رنـگ بــالی ( 

 پنجره آن را از محل خود جــدا کــرده و در صــفحه
جابجا کنید. 

 در بالی این کادر سه زبــانه وجــود دارد کــه از
گ داخـل هیمتوانید برای انجــام تنظیمــات رـن هناها   آ

Stroke)، رنگ لبه اهـای شـ (Fillش (  Paintو یـا ( 
Strokeالگوی لبه اهای یــک شــ (  Styleاســتفاده ( 

د، ــ  کنیــد. دو گزینــه اول ســاختار یکســان دارن
 ) را بررسـ کــرده وFillبنــابراین فقــط گزینــه اول (

 مقایسه گزینه دوم بـا آنـرا بـه عهـده خودتـان یمـ
گذاریم. 

 بلفاصله پس از زبانه اهـا، دکمـه اهـای متعـددی
هیمتوانید مشخص هناها  ههاند که از طریق آ  قرار گرفت
هگآمیــزی  کنیــد داخــل و لبــه اهــای شــ چگــونه رن
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 شوند. اولین دکمه از ســمت چــپ گزینــه «بــدون
Noرنـگ» (  Paintاســت کــه شــبیه یــک علمــت ( 

ههای را ــتیج ــان ن ــاب آن اهم ــت و انتخ ــربدر اس  ض
 خوااهد داد که انتخــاب ایــن گزینــه از منتهــی الیــه
گ  سمت چپ پالت رنگ بدست یم داهــد.اگــر رـن

Noداخل و لبه یـک شـ را بصـورت   Paintتعییـن  
کنید، ش مورد نظر کامل نامرئ خوااهد شد. 

ــک هیمداهد تا تنها از ی  گزینه دوم به شما امکان 
 رنگ بعنوان رنگ داخل یا لبه شــ اســتفاده کنیــد.
 در حقیقت این مثل اهمــان انتخــاب رنـگ از پــالت
 خوااهد بود، با این تفاوت که در اینجا شــما مــانور
هیمکنیــد خوااهیــد  بهــتری روی رنگــ کــه انتخــاب 
 داشت. در این حالت زبانه اهای متفــاوت در ذیــل
ــرای ــی ب ــای مختلف ــه رااهه ــوند ک هیمش ــااهده   مش
 انتخاب رنگ را برای شما فرااهم یمــ کننــد. تــوجه
 داشته باشید: حــت در صــورت اســتفاده از مــدل

ــــای  هگاه ــــا HSLرن ــــزار CMYK ی هماف  Inkscape، نر

هگاهای انتخاب شما را به صورت    (سه رنگRGBرن
 اصل قرمز، سبز، آب) ذخیره یم کند. این یک از

همافزار    توســط فرمــتinkscapeدلیل است که نر
SVG) ــت ــده اس ــدود ش ــرهSVG مح   فرمــت ذخی

ــرض  هشف ــازی پی ــه علیرغــمinkscapeس ــت ک   اس
 ) تنهــاportabilityقابلیت جابجای بسیار مناســب (

ــنRGBاز مدل رنگ  هیمکند و مشکل اهمی   حمایت 
ــان اســـتفادهCMSجاســـت!) از زبـــانه    تنهـــا زم

 هیمشود که شما تنظیمات یــک سیســتم مــدیریت
 رنگ را بر روی کامپیوتر خود انجام بداهیــد، کــه از

حوصله بحث در اینجا خارج است. 

 اهر کدام از مدل اهای رنگ را انتخاب کنید، یک
  مشخص شــده اســتAنوار لغزان که با برچسب 

 در زیر گزینه اها وجود خوااهد داشت. از این نوار
ــا ( Alphaلغزان برای تنظمیات کانال آلف  Channel( 

گ)  که اهمان میزان شفافیت (میزان مرئ بودن رـن
 است استفاده یم شود. اهر اندازه آن را به سمت
 چپ انتقال داهید، رنگ داخل ش یا لبه آن نامرئ
 تر خوااهد شد و اهر اندازه آنرا بــه ســمت راســت
ــ  متمایل کنید، رنگ انتخاب شده بیشتر نمایان یم
 شود. در حالت بینابین، رنگ مورد نظر به صورت
 شفاف در خوااهد آمد. تصویر بــال دو شــ بــا لبــه
 اهای کامل پررنگ را در سه حــالت مختلــف نشــان
 یمــ داهــد. در حــالت اول از ســمت چــپ، مقــدار

 ) ش ای که بالتر از دیگریFillآلفای رنگ داخل (
 قرار گرفته برابر با صفر است (کامل نــامرئ)، در

  اســت (نیمــه�۱۲۸حــالت دوم مقــدار آلفــا برابــر 
 شــفاف) و در حــالت ســوم مقــدار آلفــا برابــر بــا

  شده است. (بــا غلظــت۲۵۵بیشترین مقدار یعن 
کامل) 

ــگ» ( ــدون رن ــالت «ب  Noاهماننــد انتخــاب ح

Paint ــرای ــفر ب ــای ص ــدار آلف ــاب مق   وFill)، انتخ
Strokeمجددا ش را بطور کامــل نــامرئ خوااهــد  

 کرد. اگر مقدار آلفا را بصورت بینابین تنظیم کنید،
گ شــ (کــه در گوشــه پــایین ســمت  نمایشگر رـن
ــرای  چپ پنجره اصل، زیر پالت رنگ) قرار دارد ب

  بــه صــورت دو قســمتStroke و Fillاهر دو مقدار 
 ظــااهر خوااهــد شــد: قســمت ســمت چــپ، رنـگ
ــدار هیمداهد که مق  انتخاب شده را در حالت نشان 
ــه آن اعمــال شــده اســت (افکــت صــفحه ــا ب  آلف
هستر هیمکند که این شفافیت ملمو  شطرنجی کمک 

گ را بـدون در  شود) و قسمت سـمت راسـت رـن
 نظر گرفتن مقدار آلفا و با غلظت کامل نمایش یم
 داهد. با استفاده از منــوی بازشـوی کــه بــا کلیــک
 راست بر روی این نمایشــگراهای رنگــ در اختیـار
هیمتوانید حــالت مختلــف شــفافیت رنـگ را  دارید 

برای داخل یا لبه اهای یک ش انتخاب کنید. 

ــادر  ــه از ک ــارمین دکم ــومین و چه Fillس  and 

Stroke) هیمداهد تا یک طیــف رنگــ  به شما امکان 
Gradientــگ داخــل یــا لبــه شــ  ) را بعنــوان رن

 برگزینید. مبحث طیف اهای رنگ را در مطلب مــاه
 آینده مورد بررس قرار خوااهیم داد، بنــابراین فعل

از صحبت در مورد آن خودداری یم کنیم. 

هیمداهــد تــا از یــک  گزینه بعدی به شــما امکــان 
 ) بعنوان رنگ ش یا لبه اهــا اســتفادهPatternالگو (

ــه را  کنید. اگر منوی بازشوی موجود در ایــن گزین
ــه  ــد ک هیمبینی ــد،  ــ کنی ــایinkscapeبررس   الگواه

ههای را در لیســت قــرار  مختلف راه راه یا نقطه نقط
گ (یــک بیـت  داده است. اکثر این الگواها تـک رـن

 Camouflage) اهستند، بجــز الگــوی monoعمق یا 

 که رنگ است و سـه الگــوی نقشـه بیـت ســیاه و
 ) کــه در پــایینgrayscale بیــت عمــق یــا �۸ســفید (

 لیست قرار دارند. اهمچنین این امکان فرااهم شده
 است تا الگوی مورد نظــر خــود را ایجــاد کنیــد یــا
 اندازه و مقیاس الگواهای موجود را تغییر داهید، که
 البتــه در فرصـت دیگــری در مــورد ایــن موضــوع
 صحبت خــوااهیم کــرد. اهمچنیــن بــزودی در مــورد

  (آخرین دکمه که بشکل علمتUnset Paintگزینه 
 سؤال مشخص شده است) و اهمچنیــن دو گزینــه
ههانــد  ای که در منتهی الیه سمت راست قــرار گرفت

صحبت خوااهیم کرد. 

Fillسومین زبــانه از کــادر   and  Strokeزبــانه ، 
Stroke  Styleاست. دیدیم که با استفاده از زبــانه  
Stroke Paintهیمتوانیم رنگ لبه اهای ش را تعیین   

 کنیم، اما سایر تنظیمات مربوط به لبه اهــا در ایــن
 زبانه جدید قـرار گرفتــه اســت. اکــثر تنظیمــات را
 هیمتوان از طریق اهمین زبــانه انجــام داد، بنـابراین
ــواهیم ــود در آن خ ــای موج ــه اه ــیح گزین ــه توض  ب
 پرداخــت. در بــالی کــادر گزینــه ای بــرای تعییــن
هیمتوانیــد  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
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ــت ــمت راس ــعیت (س ــوار وض ــر روی ن ــت ب  راس
 نمایشگر رنگ لبه، که با یک عـدد نشـان داده یمـ
 شود) اهم در دســترس اهســتند، امــا اینجــا قــدرت
ــن ــرای انتخــاب واحــداها و تعیی ــانور بیشــتری ب  م
ــه  ضخامت خوااهید داشت. توجه داشته باشــید ک

هیمداهد تاSVGفرمت    در حال حاضر به شما اجازه 
 لبه اهای یک ش را تنها بــه صــورت متقــارن تعییــن
 کنید؛ یعن نیم از ضخامت اهر لبه، فضــای داخــل
هیمکند و نیم دیگــر فضــای خــارجی  ش را اشغال 
ــه، ــ لب  ش را و البته مشخص است که نیمه داخل

 ) را اهــم یمــ پوشــاند.Fillفضای رنگ داخل شــ (
ههاندinkscapeکسـان کـه بـه تـازگ بـا    آشـنا شـد

اهمیشه از این موضوع متعجب اهستند! 

ــوان  در ادامه گزینه اها، سه دکمه رادیوی با عن
Joinقرار گرفته اند. بــا اسـتفاده از ایــن گزینــه اهـا  

ههاهای اهـر لبـه بـه چـه  هیمتوانید تعییــن کنیـد گوشـ
Miterشکل ظااهر شوند: نوک تیز (  Joinگوشــه ،( 

Roundگرد (  Join) و یا بریده شــده (Bevel  Join.( 
هیمتوانیــد  برای اینکه تفاوت این گزینه اها را ببینید 
 از یک شکل ستاره استفاده کنیــد و ســپس کزینــه

اهای مختلف را روی آن امتحان کنید. 

ههاهای یک ش خیل تیز باشــد،  اگر یک از گوش
 به نحوی که ایجاد لبه نوک تیز برای آن حت منجر
 به رسیدن دو سوی لبه در فاصله خیل دور به اهم
 شود (در مورد یک خط راست، در بــ نهــایت بــه

  به طور اتوماتیک حالتinkscapeاهم یم رسند!)، 
 ) را برای آن گوشه در نظرBevel Joinبریده شده (

 خوااهد گرفت. اگر میخوااهیــد مشــخص کنیــد کــه
ههای عمل برش خودکــار انجــام  حداکثر تا چه فاصل

هیمتوانیــد از گزینــه  Miterنشــود،   Limitاســتفاده  
 ) بـرای آن�۱۰�۰کنید و عدد مورد نظر را (نهایتـا تــا 

تعیین کنید. 

 گزینه اهای که در ادامه قرار دارند و بــا عنــوان
Capهیمکننــد تــا   مشخص شده اند، به شما کمــک 

هیمکنید به چه  تعیین کنید انتهای خطوطی که رسم 
هلاهای کــه رسـم  صورت ظــااهر شــوند. اکــثر شــک
 هیمکنید دارای لبه اهای پیوسته و البته بســته انــد.
همتوان ابتدا و انتهــای بــرای لبــه اهــا  بطوری که ن
 قائل شــد. امــا اگــر اهنگــام ترسـیم یــک دایــره یــا

ــس ازHandleبیضــ، از دســتگیره ( ــه پ ــای ک  ) اه
 ترسیم در اختیارتان قرار داده یمـ شـود اسـتفاده
هیمتوانید بیض تان را بــه یــک کمــان تبــدیل  کنید، 
ــ ــای مشخص ــدا و انته ــایش ابت ــه اه ــه لب ــد ک  کنی

Roundخوااهند داشت. اگر گزینه وســطی (  Cap( 

 را انتخاب کنید، انتهای لبه به صـورت گوشـه گـرد
  وButt Capترسیم یم شود. دو گزینه دیگر یعن 

Square  Capهیمشوند انتهای لبه اها بشــکل   باعث 
 چهارگوش رسـم شــود، امــا تفــاوت شــان در ایــن

  ترسیم لبه را دقیقا در جای کهButt Capاست که 
هیمداهــد امــا هیمشــود خــاتمه   حاشــیه شــ تمــام 

Square  Capبه اندازه ضخامت لبه بــه انتهــای آن  
 یم افزاید، یعن تفاوت اصل شان در محل است

که ترسیم انتهای لبه را خاتمه یم داهند. 

 لبه یک ش حتما نباید یک خط پیوسته باشد و
 هیمتوانید از الگواهای منقطــع متفــاوت بعنــوان لبــه
 استفاده کنید. اهــر کســ کــه رسـم فنــ را تجربــه
 کرده باشد با الگواهای مختلف رسم لبه اشیا، مثل

ــر   dash-dot-dashحالت کوک زده یا الگواهای نظی

 Dashesآشــنای دارد. بـــا اســـتفاده از از گزینـــه 

 هیمتوانید الگوی منقطع مورد نظــر خــود را از بیــن
ان یمــ گــذاردinkscapeلیســت کــه  ــ   در اختیارت

 انتخاب کنید. اهمچنین کادر کناری به شــما امکــان
ــل شــروع ( ــا مح ــد ت ــوردoffsetهیمداه ــوی م  ) الگ

  که قبل درCapنظرتان را تعیین نمایید. گزینه اهای 
هناها صحبت کردیــم، وقــت کــه از لبــه اهــای  مورد آ
 منقطع استفاده کنیم بیشتر خودشان را نشان یمــ
 داهند. شکل زیر، ستاره ای که ترسیم کرده بودیم
ــا اســتفاده از  را اینبار با یک لبه منقطع ضــخیم و ب

Cap .اهای متفاوت نشان یم داهد 

 سه گزینــه دیگــری کــه در ادامــه وجــود دارنـد
,Start(یعن   Mid,  End  Markersبـه شـما اجـازه ( 

 هیمداهند تــا از طــرح اهــای مختلفــی نظیــر علمــت
 پیکان، دایـره، مربـع یــا اهـر طـرح دیگـری بعنـوان
ــامل ــه ک  علمت بر روی لبه ش استفاده کنید. البت

Startمشخص اســت کــه گزینــه اهــای   Markersو  
End  Markersبر روی ش ای که لبه اهایش بســته  

هیمشوند تــا علیــم  نیست (مانند یک کمان) باعث 
 مورد نظر به ابتدا یا انتهای آن اضــافه شــوند. امــا
هلاهای که لبه اهای بسته و پیوسته دارنـد  برای شک
هناها استفاده خوااهید کرد.  احتمال فقط از یک از آ

Midاهمچنین   Markersــر هیمشود تا علیم ب   باعث 
 روی لبـــه اهـــای شـــ و در نقـــاط عطـــف ظـــااهر
 شــوند.شــکل پــایین، ســه مثــال مختلــف را بــرای
 استفاده از طرح اهای منقطــع و علمــت اهــا نشــان

یم داهد. 

 فقط در نظـر داشـته باشـید کـه بصـورت پیـش
 فرض، جدا از رنگ که برای لبه اهای ش اســتفاده
 کرده اید، علیم کــه روی لبــه ظــااهر یمــ شــوند،
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 تنها به رنگ مشک ظااهر یم شوند. این مسأله به
ـــازی  ـــره س ـــهSVGفرمـــت ذخی ـــردد. البت   برمیگ

ـــبختانه  ـــهinkscapeخوش ـــای دارد ک ـــه اه  ه افزون
ــد و در هیمکنن ــع  ــن دســت را مرتف  مشــکلت از ای
ــا ــات مــوردنظر خــود را ب ــوانیم عملی هیمت ــایت   نه
 استفاده از میانبراهای دیگر به انجام برسانیم! مثل
 در این مورد خاص کافیست ابتدا شــ مــورد نظــر
گ مشــک ظــااهر  که علیــم روی لبــه اهــاش بــه رـن
ـــوی ـــپس از من ـــد، س ـــاب کنی ههاند را انتخ ـــد  ش

Extensions گزینه Modify Path و در نهایت Color 

Markers  to  Match  Strokeه را انتخاب کنید. البتــه 
 [متاسفانه] حت اگــر از ایــن افزونــه اهــم اســتفاده
 کنید، کانال آلفای رنگ لبه (که باعث شفاف شــدن
 رنگ یم شود) به علیم موجود بر روی لبه اعمال

نخوااهد شد. 

Fillبعنوان بخش پایان کـادر   and  Stroke،اهـم  
ههانــد را  دو نوار لغزان که در پایین کادر قــرار گرفت
هناهــا بــرای تنظیــم میــزان هیمکنیــم کــه از آ  بررسـ 

ـــدگ ( ـــفافیت (Blurمحوش ـــOpacity) و ش  ) ش
استفاده یم شود. اول، فیلتر محوشدگ گاوس (

Gaussian  Blurرا به ش یم افزایــد.صــحبت در (  
 ه بحــث مفصــل اســت کــه درSVGمورد فیلتراهـای 

 زمان موردنیاز تشریح خوااهد شد، اما فعل درنظــر
ــرای ــزان ب ــوار لغ ــن ن ــه از اولی ــید ک ــته باش  داش
 محــوکردن اشــیاء اســتفاده یمــ شــود. اهــر چقــدر
 مقدار آنرا افزایش داهید ش مورد نظر محوتر یمــ
 شود. البته مراقــب باشــید کــه زیــاده روی نکنیــد!
 معمول یه مقدار کم محو شدگ، ظااهر مورد نظــر
 را به شکل خوااهــد داد. اهرچقــدر بیشــتر اشــیاء را
 محو کنید، بیشتر از شکل طبیعی خود خارج شده
 و به چیزی شــبیه غبــار تبــدیل یمــ شــوند. تــوجه
 داشته باشید، اهر چقدر بیشتر از فیلتراها اســتفاده

  در ترسیم اشیاء کندتر خوااهد شد؛Inkscapeکنید 
بخصوص وقت که زوم صفحه را زیاد کرده باشد. 

  (تنظیــم شــفافیت) دقیقــاOpacityنــوار لغــزان 
هیمکند که گزینه مختص به آن که با  اهمان کاری را 

 » در نوار وضــعیت قــرار دارد انجــام یمــOحرف «
 داهد، البته در اینجا قـدرت مـانور بهـتری خوااهیـد
هیمشود تا شفافیت  داشت. تغییر این مقدار باعث 
 رنگ کل ش (شامل رنگ داخل و لبه) تغییـر کنـد.
 در حقیقت، اشیاء با استفاده از خصوصـیات رنگـ
ــه  کانال آلفای خود به تفکیک برای رنگ داخل و لب
 اها، در حافظه قرار دارند و کل ش اهم بــا در نظــر
 گرفتن مقدار شفافیت که با این نـوار لغـزان تعییـن
 هیمشود به نمایش در خوااهد آمد. (یعنـ اگـر اهـم
ــا را تعییــن کــرده باشــید و اهــم مقــدار  مقــدار آلف
 شفافیت را، مجموع این دو به بخش مورد نظــر از
هیمشــود تــا  ش اعمال یم شود) این اجماع باعث 

ــا اهــم ههای ب ــه گــون ــوانیم مقــادیر شــفافیت را ب  بت
 مخلوط کنیم کـه در حـالت عـادی و بـه تنهـای بـا
ــزان شــفافیت ممکــن ــوار لغ ــا و ن  اســتفاده از آلف
 نیست. در مثال که در ادامه یم آید، مربــع رسـم

  درصـد و آلفـای�۱۰�۰شده دارای مقـدار شـفافیت 
ههای کــه ترسـیم شــده ــر  حــداکثر اســت، امــا دای
 شفافیت اهای متفاوت خوااهد داشـت. شـکل زیـر

را ببینید: 

 هیمتــوانیم از نــوار لغــزان شــفافیت بــه نحــوی
گ الگواهـا ( استفاده کنیم تا مشکل عـدم تنـوع رـن

Patternsحل شود. برای این کــار کافیســت یــک ( 
 کپ از ش (دقیقا در اهمان محل شــ اول) ایجــاد

  راDuplicate گزینه Editکنیم. برای اینکار از منوی 
 انتخاب یم کنیم. ســپس الگــوی مــورد نظــر را بــه
 ش جدیــد (کــه بــالتر از اولــ قــرار دارد) اعمــال

ــفافیت ( ــدار ش ــپس مق ــرده و س  ) آن راOpacityک

گ شـ هیمبینیـد رـن  کااهش یم داهیم، اهمانطور کـه 
 اول (کـه در زیـر قـرار گرفتـه) خـود را نشـان یمـ
ــویر آدم  داهد. چطور است از اهمین حقه برای تص
هیمتوانیم مقداری  برفی که داشتیم استفاده کنیم؟ 
ههاهــای بــرف کمــک کنیــم.  بــه دانــه دانــه شــدن تک
 کافیست ش مورد نظر را با یــک کــپ از خــودش

ههایــم وSandکه الگوی مثــل   ه را بــه آن اعمــال کرد
ههایم بپوشانیم.  شفافیتش را کااهش داد

ــد،  با بکارگیری حقه اهای رنگ که اعمال یم کنی
 و انجام مقداری محوشدگ و نیمـه شـفاف کـردن

هیمبینید که با آنچه که امــروز از  Fillسایه اها،   and 

Strokeهیمتوانید کاری کنید که تصویر  ه فرا گرفتید، 
شما از حالت دوبعدی مسطح خارج شود.
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  را نصــب کــرده و۲ماه گذشته ، ما آپــاچی 
ــن ــم. ای  پیکربندی کوچک روی آن انجام دادی

  را نصــب وCouchDB و MySQL و PHPماه مــا 
  یــک پایگــاهMySQLپیکربنــدی خــوااهیم کــرد. 
ههای است ول    یک پایگـاهCouchDBداده رابط

ههای نیست. ما با اهر دو نــوع پایگــاه  داده رابط
  یکPHPداده در این مقاله آشنا خوااهیم شد. 

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

CouchDB.نقطــه شــروع ایــن مقــاله اســت  
ال  ــ ــم CouchDBبهرح  LAMP از اجــزای رس

هماکنـــون آن را نصـــب کـــرده و  نیســـت. اه
ــای ــرای مهارته ــادگیری آن ب ــادمیگیریم و ی  ی
ـــا ـــت. م ـــودمند اس ـــما س ـــعه وب ش  توس
ـــا زمـــان اســـتفاده ـــه آن را ت  نمیخـــوااهیم ک
هماکنــون شــما میدانیــد کــه  پیکربندی کنیــم. اه
ــرای چــه  کدام تنظیمات باید اعمال شوند و ب
 شما باید مقادیر را تغییر داهید. شروع میکنیــم
همافــزار ســپس  با آپدیت کردن و بروز کردن نر

APT و در نهایت CouchDB : 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

sudo apt-get install couchdb 

 بله. واقعا نصــب بــه ســادگ نصــب ســایر
ههاها بود. نصب بعــدی اهــم بســیار آســان  برنام
ـــک پســـورد «ریشـــه»  اســـت و از شـــما ی
 میخوااهد. لطفا توجه بفرمایید ، این فقــط یــک
ههاهــا اســت و  پســورد ریشــه بــرای بانــک داد
ــا  پسورد ریشه سرور نیست. ایــن کــاربر را ب

قدرت بیشتری در پایگاه داده میشناساند. 

sudo apt-get install mysql-

server

 قسمت بعدی از شما چندین ســؤال راجــع
ــن د. م ــاه داده شــما میپرســ ــت پایگ ــه امنی  ب

هناهــا را بــا    جــوابYپیشنهاد میکنم که اهمــه آ
 داهیـــد. مخصوصـــا ســـؤالت کـــه در مـــورد
 دسترس کـاربر ریشـه بـه دیتــابیس پرسـیده
 میشود. این قابلیت تمایم دسترس اهای غیر
 از ریشه را غیرمجاز دانسته مگــر اینکــه شــما
 اهـم در اهمـان ســرور باشـید. . (توسـط شــل

  به سرور متصل شوید ، اگــر اهنــوزSSHایمن 
مجاز به ورود اهستید). 

mysql_secure_installation

ههای ــای  اکنون شما تمایم پیکربنــدی اهــای پ
MySQLــه ههاید ، شما نیاز دارید ک   را انجام داد

MySQLــه   را تست کنید. و مطمپن شــوید اهم
 چیز درست کــار میکننــد . بــرای ورود ، شــما

mysqlنیاز دارید که کــد   -u  root  -pرا اجــرا  
ــد  ــون بای ــد. اکن ــد.promptکنی ــافت کنی   دری

معمول شبیه این : 

mysql> 

aliendev@server:~$ mysql u 

root p 

Enter password: 

Welcome to the MySQL monitor. 

Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 

310 

Server version: 5.1.61 

0ubuntu0.10.10.1 (Ubuntu) 

Copyright (c) 2000, 2011, 

Oracle and/or its affiliates. 

All rights reserved. 

Oracle is a registered 

trademark of Oracle 

Corporation and/or its 

affiliates. Other names may 

be trademarks of their 

respective 

owners. 

Type 'help;' or '\h' for 

help. Type '\c' to clear the 

current input statement. 

mysql> 

 ما بالخره کار را تمام کردیــم. اکنــون بایــد
PHP 5 .را نصب کنیم PHP 5یک زبان سمت  

 ســرور گســترده اســت کــه بــه شــما در یــک
 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 

 جلــوتر برویــم. اکنــون شــما بایــد مطمئــن
  (فایــل پیکربنـدیphp.iniشوید که مقادیر در 

PHPــت ســت شــده انــد. و خطــوط  ) درس
  شــده انــد. (خطــوطuncommentمناســب 

 کامنت با یک سم کالن مشــخص میشــوند).
 sudo را بــاز میکنیــم (php.ini فایل viخب ، با 

vi  /etc/php5/apache2/php.iniو بــه دنبــال (  
  تــایپviاین خطوط باشــید (میتوانیــد / را در 

کرده تا جستجو را فعال کنید). 

max_execution_time = 30 

memory_limit = 64M 
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error_reporting = 

E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE 

_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR 

display_errors = Off 

log_errors = On 

error_log = /var/log/php.log 

register_globals = Off 

  تغییری ایجادphp.iniاهر زمان که در فایل 
 کردید ، نیاز دارید که آپاچی را ریســت کنیــد.
 شما میتوانید با کداهای زیر این کــار را انجــام

داهید: 

sudo /etc/init.d/apache2 

restart 

sudo service apache2 restart 

ــتیبان  آخرین و مهمترین چیز ، افزودن پش
MySQL به PHP است. و یک بسته PHPــرای   ب

 اضــافه کــردن امنیــت بیشــتر نصــب میکنیــم.
 اهمچنین توجه کنید ، چون ما برخـی چیزاهـا را
 تغییر دادیم که آپاچی باید بشناسد نیاز داریم

 که دوباره آن را ریست کنیم. مــا میتوانســتیم
ههای  صبر کنیم ، ول من میخواســتم کــه اشــار
 به رااههای دیگری برای این کار داشته باشــم.
ــد ــاچی بع  و نیاز داشتم که به ریست کردن آپ

از تغییرات ، عادت کنم : 

sudo apt-get install php5 

mysql php5suhosin 

sudo service apache2 restart

  بــرای خــودLAMPتبریک! اکنون شما یــک 
 دارید. و ما میتــوانیم مــاه بعــد توســعه وب را

شروع کنیم.
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 راهنموداها

 مقاله باید بهاولین قانون برای اهر مقاله: 
ــتقات ــ از مش  طریقی به اوبونتو یا یک

) ,Kubuntuاوبونتو   Xubuntu,  Lubuntu, 

etc .مربوط باشد (

 مقــاله را در اهــر نــرم افــزاری کــه انتخــاب

  را پیشــنهادLibreOfficeکــردی بنــویس، مــن 
 و حتما از لحاظ املی و گرامریمیکنم، 

چک کنید!

 نوشتن

 اهیچگونه محدودیت در تعداد واژگان مقاله
هیمشــود کــه مقــالت  وجود ندارد اما توصــیه 

طولن را در چندین شماره تقسیم کنید. 

ــاله  لطفا مشخص کنید که تصاویر کجای مق
 باشــند. لطفــا از اهرگـونه فرمـت داهــی مقــاله

بپراهیزید. 

تصاویر 

هگتـــر از    پیکســـل�۸�۰�۰تصـــاویر نبایـــد بزر

ــایینJPGباشد،ل طفا در فرمت    و فشــردگ پ
باشد. 

 اگر شما نقد یم نویسید، لطفا راهنموداهای
زیر را رعایت کنید: 

ــوانین ــورد ق ــتر در م ــات بیش ــرای جزئی  ب
 استایل و مشکلت رایج لطفا به اینجا مراجعه

کنید:

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

 بطور خلصه: متن مقاله به زبان  انگلیســـ

  وl33tآمریکای. از علیم استفاده نکنید مثل: 
 شکلک قرار نداهید. زمان که برای ثبت مقاله
 آماده شدی لطفا آن را بــه آدرس ایمیــل زیــر

بفرست:

articles@fullcirclemagazine.org 

 اگر نمیتوان مقاله ارسال کن ول پاتوقت
ــه ــالت را ک ــا مق  تو فرم اوبونتو است برای م
 جالب اهستند و میشــه چــاپ کــرد را ارسـال

کن. 

نویسندگان غیر انگلیس 

 اگر زبان بویم شما انگلیس نیست، نگران
ــابت ــدگان ث  نباش. مقاله را بنویس و به خوانن
 بده تا مقاله تــو را از نظــر املیــ و گرامــری
هه اجتماع و مجلــه کمــک  بررس کنند. نه تنها ب

کردی بلکه انگلیس خودت اهم بهتر میشه.

فهرست ^ 23  ۶۴مجله حلقه کامل 

چطور انجامش بدمچطور انجامش بدم
سجاد محمدزادهنوشته رون تاکر / برگردان پارس از 

نوشتن برای مجله دایره کاملنوشتن برای مجله دایره کامل

 که برای نوشتن یک مقاله با تجربه نیازی نیست
هتافزاری  سخ و  ا  ههاه برنام ا  هیاه باز مورد  در   ، باش

که اهر روز استفاده میکن بنویس.

بررس

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

عنوان بازی
سازنده بازی

آیا رایگان است یا برای دانلود پول پرداخت کردی؟
از کجا گرفت (دانلود\آدرس اینترنت)

 استفاده میکن؟wineآيا این برای لینوکس است، یا با 
بیشتر از پنج مورد از بررس اهای شما

یک خلصه با نکات مثبت و منفی

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

هتافزار سازنده و مدل سخ
هتافزار را در چه فهرست قرار میدی؟ این سخ
هتافزار داری؟ مشکل که در اهنگام کار با سخ
هتافزار به آسان در لینوکس کار میکنه؟ سخ

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

mailto:articles@fullcirclemagazine.org
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
http://cout.ir/
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 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
ــه فقــط  محتریم به نام جــان اهیــوز شــنیدم. ن
ــه ــارگردان اهســتن، بلک ــک ک ــه ایشــون ی  اینک
هسدی اهــم هبا  بخاطر اینکه یک از طرفـداران 

بودن. 

اما سؤال جان: 

  ساله اهستم که یه71من یه شخص 
ــو  ــن از اوبونت ــؤال دارم.م  12.0�4س

ــویم ــزار تق هماف ــم و نر  اســتفاده میکن

 ) رو دانلود و نصبRainlender2 (2رین لندر
 کردم. برنامه خیل خوبیه. دقیقا چیزای رو که
ــوری  بخوام انجام میده ول فقط نمیدونم چط
 کاری باید بکنم که این برنامه در زمان روشــن
ــه و روی ــرا بش ــار اج ــتم خودک ــدن سیس  ش

دسکتاپ بیاد. میتونید کمکم کنید؟ 

ــن ــه م ــا ک ــا از اونج ــه! ام ــک کلم، ن  در ی
هچوقت شکست نمیخورم، پس بزن بریم.  اهی

 اول از اهمه باید بگــم کــه جــان کــار خیلــ
ــوی کــه ازش  خــوب کــرد کــه نســخه اوبونت
 استفاده میکــرد رو ذکــر کــرد. ایــن اطلعــات
ــوکس ــاربران لین ــه ک  میتونه در کمک کــردن ب

خیل مهم باشه. 

ــر ــه ب  جان، من از لوبونتو استفاده میکنم ک
ــو اهســتش، ولــ روی سیســتم  اساس اوبونت

  من خیلــ بهــتر کــار میکنــه. ایــنIBMقدیم 
 سیستم رو من از اهمســرم گرفتــم. «گرفتــم»
ــار از ــردم و یکب  یعن اینکه کل اهارد رو پاک ک

نو روش سیستم عامل نصب کردم. 

 احتمال پیش خــودت فکــر میکنــ کــه مــن
 میتــونم مشــکلت رو حــل کنــم و تــو اهــم بــه
 ســادگ راه حــل رو روی سیســتم اوبونتــوی

خودت اجرا کن و مشکلت حل بشه. 

 امــا مــن تعــداد دفعــات رو کــه بــرای حــل
 مشکلتم توی فروم اها میگشــتم و یــه ســری

ترمینال  توی  رو  میکردمcopy / pasteکداها    

 رو اهنوز نمیتونم بشمارم؛ آخه معمول کسای
ــزی در ــچ چی ــدن اهی  که جواب ســؤالت رو بل
ههاهــای گرافیکــ نشــنیدن. و ــا را  مورد موس ی
 وقت میفهمیدم که کداها برای یک توزیع دیگه
هگاهای عجیب بخاطر  اهست که سیستمم ویژ

وارد کردن اون کداها پیدا کرده بود. 

ــامپیوترم رو ــوام ک ــت بخ ــر وق  مثل الن اه
ــک  خاموش کنم، سیستمم به شکل خودکار ی
 عکس از وبکم میگــره و اونــو تــوی فیســبوک

منتشر میکنه! 

 بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که نحوه

 ) رو تــوRainlenderاجرای خودکار رین لندر (
ــن  لوبونتو برات توضیح بدم. شاید مراحــل ای
 کار در اهر دو سیستم یکــ باشــه؛ نمیــدونم.
ــک ــوان ی ــه عن ــاییم ب ــون از رااهنم ــ میت  ول
 رااهنمای کل برای حل مشکلت استفاده کن.

همرنگ از راه حل درست.  هکجور تصویر ک ی

ــارت  اولین کاری کــه کــردم، جســتجوی عب
پایین در گوگل بود: 

Lubuntu Autostart Program 
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ههای که ظااهر شد اینه:  اولین نتیج

http://askubuntu.com/questions/81383/h

ow-can-i-add-new-autostart-programs-in-

lubuntu 

 یک چیز جالب در مــورد لینــوکس اینــه کــه
 میتونید کاراهارو به دو روش گرافیکــ و متنــ
هلاهــا ــرای خی  انجام بدید که البته روش متن ب

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
ــط  فرمان رو بفهمم. بخاطر اینکه وقت شما خ
 فرمان رو بفهمید، لینــوکس رو میفهمیــد. ولــ

فعل که نمیفهمم! 

 خــب، جــان، مــا داریــم اینجــا بــا اهــم یــاد
 میگیریم، تــو بایــد چیــزی رو انجــام بــدی کــه
 بااهاش راحت تری؛ منم فقط یکم ذوق اهنــری
 داشتم و چیزی رو دارم میگم که بــرام راحــت
ــک  تره. اما از اونجا که اینجا بخش سؤال از ی
 مبتدی اهست، نه یک شخص بااهوش، من راه
 گرافیک رو انتخاب میکنم و از موس استفاده

میکنم. 

 اولین کاری که بایــد بکنــم اینــه کــه برنـامه
 مــــدیریت فایــــل رو بــــاز کنــــم و آدرس

usr/share/applicationsرو تایپ کنم. دقیقا / 
هیمبینــم  اهمونطور که گفته شد، پوشــه ای رو 
ــده ــب ش ههاهای نص  که توش آیکون تمام برنام
 روی کامپیوترم وجود داره. شاید بهــتر باشــه
ههاهــای کــه  بگم کــه یــه مشــت میــانبر از برنام
ــدونم!  روی کامپیوترم نصبه رو پیدا کردم. نمی
 من یه تازه کارم، یادته که؟ بگــذریم... در اهــر
 حال الن من در جای اهستم که میتونم تمــام
ـــبینم. و ههاهـــای داخـــل کـــامپیوترم رو ب  برنام
 خوشبختانه تا الن سیستمم رو خراب نکردم
پس این یه نکته مثبت میتونه برای من باشه. 

همافــزار  قــدم بعــدی، پیــدا کــردن آیکــون نر

هنلنـــدر (  ) اهســـت و وقـــتRainlender2ری
ــم و  پیــداش کــردم روش کلیــک راســت میکن

copyرو انتخاب میکنــم. الن مــن یــه کــپ از  
همافزار رو دارم (یا یک کپ از یک لینــک بــه  نر
 برنامه یا یک نماد برای اجرای فایل یا اهرچیــز

دیگه) 

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

~/.config/autostart 

یه لحظــه صــبر کــن! مــن تــایپ کــردم ~/.

config/autostartـــو آدرس ـــن ت   ولـــ الن م

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

 من میدونم، اهمه چی زیر سر ایــن علمــت
 (~) باید باشه. ولــ واقعــا نمیــدونم کــه داره

اینجا چیکار میکنه. 

ــک ــت کوچی  خب، باید بدونیم که این علم
ــادلش ههای لینوکس اهست، که مع هرواقع کلم  د

ـــــــه  ـــــــاhome/usernameمیش  / (در اینج

usernameمیشه اهر چیزی کــه اســم پوشــه  

ــونگ ( homeخ  folderــس ــه) پ ــما باش  ) ش
بخاطر اهمینه که وقــت مــن تــایپ میکنــم ~/.

config/autostartمســــــــــتقیم وارد آدرس  

home/copil/.config/autostar .میشم /

 اهمینطــور کــه بهــم قــول داده شــده بــود،
ههاهای که خودکاربایــد اجــرا بشــن  پوشه برنام
 رو پیدا کردم. یه لحظه صـبر کنیـد، لیسـت از

ههاها که به شکل خودکار اجرا میشن!  برنام

 جان، من خیل خوشــحالم! اهمــه مــا بــرای
ــاد ههاهای مختلفی رو میریم، پــس زی  پیروزی را

بهم گیر نده. 

 حال من در پوشه شــروع خودکـار اهســت،

  را انتخــابPastدراینجا راست کلیک میکنم و 
 میکنم. من انجامش دادم!وقتــش رسـیده کــه
ــم را جشــن  یک شامپاین باز کنم واین کار مه
ــاره  بگیرم. پس از دو روز شادی و مست، دوب
 راه حل را برای اینکه مطمئن شوم کار میکنــد
ــم و ــت میکن ــو را ریس ــم. لوبونت ــک میکن  چ
هیمشوم که بدون اینکه دنبالش بگردم  مطمئن 
 اجرا میشه، بوسیله خط فرمان اجراش میکنـم
 یا برای اینکه بدونم چطور باید اجــرا بشــه از

ان Swithinsساقی ام  م. زمــ  Swithins میپرســ

هاارزش است و چیزاهـای دیگــری ماننــد:گــرم  ب

فهرست ^ 26  ۶۴مجله حلقه کامل 

از کاربر جدید بپرس

http://askubuntu.com/questions/81383/how-can-i-add-new-autostart-programs-in-lubuntu
http://askubuntu.com/questions/81383/how-can-i-add-new-autostart-programs-in-lubuntu
http://askubuntu.com/questions/81383/how-can-i-add-new-autostart-programs-in-lubuntu


 کردن آب برای حمام روزانه من، بــرای انجــام
دادن دارد. 

ــر ــزی داری فک ــه چی ــه چ ــدونم ب ــان می  ج
 میکن، به این فکر میکن که کجا میتــونم یــک
 توزیع لینوکس مناسب پیدا کنم؟ خــوب، مــن

Swithinsتــو لیســت طبقـه بنــدی شـده پیـدا  

  (پنگوئن نــر) فهرسـت اصــل. امــاM4Pکردم 
 شاید تعجب کرده باش که این چطور میتــونه
 به تو کمک کنه در صورت کــه اهنـوز لوبونتــو
 اجرا نکردی. از الن شبیه یک ورزشکار خوب
 اهست، من میرم ببینم که چکاری متونم بــرای

 انجام بدم. ۱۲.۰�۴تو در اوبونتو 

 بــه ســایت گوگـل رفتــم خــط زیــر را تــایپ
کردم: 

Ubuntu autostart programs 

این اولین نتیجه جستجو است: 

http://www.liberiangeek.net/2012/05/win

dows-7-vs-ubuntu-12-04-how-to-

automatically-start-programs/ 

 مقدس بدردنخور، جان، آن حت در اوبونتو
  تــا�۱۵۰�۰اهــم آســانترین اســت. مــن میتــونم 

هم ( و شما پنــج دقیقــه را  صحبت اهام را نگهدار
برای خود نگهدارید) 

ــم ــا داری ــان، م ــد ج ــم ببن ــدتو محک  کمربن
میریم! 

 - روی آیکون دنده در دســکتاپ، گوشــه،۱
بال سمت راست کلیک کن. 

ههاهای ۲  را انتخاب کن. Startup- برنام

ه کلیک کن Add- در پنجره جدید روی ۳

 کلیک کن Browse- سپس روی ۴

 File- در پنجره جدیــد ســمت چــپ روی ۵

System ــه ــپس روی پوش ــن س ــک ک  usr کلی

دوبار کلیک کن 

 دابل کلیک کن bin- روی پوشه ۶

هنRainlender2- بیا پــایینتر تــا ۷   را پیــدا ک
( یا تایپش کن تا تو را پیدا کند) 

 Open- دکمه سمت راســت پنجــره روی �۸

کلیک کن 

ه کلیک کن Add- در پنجره جدید روی ۹

-I just made Ubuntu my bey- حال رو �۱۰

otchکلیک کـن، چـون تمـام شــد و انجــامش  
دادی. 

ــه خرابکــاری کــردم، فقــط ــدونم ک ــه، می  بل

  شــروع کنــم.Ubuntuمیتونم با راه حل اهــای 

 ،Tildesاما اهردوی ما چیزاهـای کمــ درمـورد 

File paths و پوشه Auto start .یاد گرفتیم 

ــل ــردن از راه ح ــتجو ک ــا جس ــ وقته  بعض
بهتره. 

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

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

 در صفحات دیگر این مجله شما شما برای
ان را یمــ ــای خــط فرمــ هلاه  مشــکلتتان راه ح
 یابید. امــا خــط فرمـان بــه عمــق یــک اســتخر
 است. من اینجام تا در آب شنا کنــم تــا بــرای
 غواص آمـاده بشــم. اگــر میتــون از اوبونتــو

استفاده کن، پس از اوبونتو استفاده کن. 

 خوشبختانه من به شما آن چیزاهای شدن
ــدم  را نشان داده ام. اگر من بتونم انجامش ب
 پس یک کیســه چکــش اهــم میتــونه انجــامش
 بــده. جــان، نــه منظــورم از کیســه چکــش تــو
هخاهای من در اینجا بنحوی طراحی  نیست. پاس
 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
هناهای گفتــم اهســتیم. بــدون شــوخی و  کل ای
 بطور جدی، جان، ما از پرسـش تــو قــدردان
 میکنیــم و امیــدواریم کــه بتــوان در خــانه

  را بصورتRainlenderانجامش بدی و تقویم 
ــه مــن بگــو.  خودکار اجرا کن، اگر نتونست ب

ه اهست بهت زنگ میزنم) Swithins( اینجا 

با آرزوی خوش شانس برای جان! 

 من تنهام؟ اهرکـس دیگــری خــارج از اینجــا

 میدونه چطوری باید خط فرمان فراخوان کنه
ــما  اما ترس از جادوی آن اهست؟ یا شاید ش
هخاهای مــن بــه برخـی از پرسـش اهــای  از پاســ
 کابران جدید خسته شــده ایــد. اگــر اینچنیــن

است با من تماس بگیرید

 copil.yanez@gmail.com 

 سعی میکنم به پرسـش اهــای ســاده پاســخ
ــازه واردان ههاهای مفیدی برای ت  بداهم، یا توصی
ــو ــوکس و اوبونت ــق لین ــه عاش ــاربران ک  از ک
هتاها  اهستند برایتان میقرستم اما از منبع صحب

چیزی نمیگم.
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ــزاری ۶۲در شــماره  ــرم اف  TWEET قســمت ن

SCREENرا بررس کردیم. این ماه به قســمت  
سخت افزاری خوااهیم پرداخت. 

 –اهشدار  ایــن کــار قطعــا گــارانت نــوت بــوک
ــرای ــه ب  شما را باطل خوااهد کرد. چند نکته ک

انجام کار باید در نظر داشته باشید :

ههاها را پایین نگه دارید • اهزین

هنپذیر است تنها از ابزاراها و•  اگر امکا
وسایل در دسترس استفاده کنید 

آن باید پایدار و محکم باشد•

وسایل مورد نیاز : 

IBM Thinkpad R31مقاله این  نوشتن  (زمان    

 ebay.co.uk پوند در �40 به مبلغ R31یک 
دیدم) 

Lenovoنـــوت بـــوک •  3000  C100 

 پوند) 38(تقریبا 

ــک • ــم) مش ــاب (فری * 11ق  ”14” 

 )Art پونــد در فروشــگاه 9.51(تقریبا 
یک اینچ عمق 

نوار الکتریک•

ابزاراها : 

ست پیچ گوشت تکنسین کوچک •

اره کوچک •

هلاهای مربعی و گرد • فای

•grounding strap 

عینک ایمن •

ههاهـــای۶درســت پـــس از شـــماره    بـــه مقال

Thinkpad(شمارگان) ویدیو به   R31برخـورد  

هشتــر  Tweetکردم.مــن پی  Screenرا بــر روی  
ــرده ــک ک همام یک تست کوچ  نوت بوک قدی

Lenovoبودم (  3000  C100که چنـدین بـار (  

  بــا مشخصــات بهــتر وebayآن را بــر روی 

  دیده بودم. منThinkpad R31اهزینه کمتر از 

 Tweet Screen به عنوان پایه مقاله ٬30�0�0�٬از 

قسمت دوم استفاده کردم. 

Lenovo  3000  C100ــود ــدل موج   در دو م

  سلرون، چیپست و وایرلسcpuاست یک با 

broadcom ــــا ــــری ب ــــتیومCPU و دیگ  ۴ پن
ــل. مــدل1.7فرکانس    ، چیپست وایرلس اینت

ــدل ســلرون  که در این مقاله استفاده شده م
 است. اهر دو مــدل دارای نمایشــگر اهمســان

” اهستند. 15

 در قســمت نخســت مقــاله مــا قســمت نــرم

Tweetافــزاری تنظیــم   Screenرا پوشــش  
 دادیـم، در قسـمت دوم اوراق و نصـب نـوت
 بوک در فریم یاد شده را انجــام خــوااهیم داد
 فریم عکس را پــس از چنــد بــار ســر زدن بــه

  پیدا کــردم. درسـت کــردنArtچند فروشگاه 
ــش،  یک قاب عکس نوت بوک چندین سال پی
ــرای ــه ب ــیار مهــم اســت ک  هیمدانســتم بس
 نگهداشتن نــوت بــوک بایــد بــه انــدازه کــافی

ههاهای   Artعمق داشته باشیم. بیشتر فروشــگا

هماهای با بیش از یــک اینــچ عمــق داشــتند  فری
 اما شیشه تقریبا در قسمت پشت قرار گرفته
 بود که کار بر روی آن بیهوده بود. فریم کــه

ههای چند  من انتخاب کرده بودم با فریم شیش
میلیمتری یک اینچ ضخامت داشت. 

 چند سال پیش که من قاب عکس نــوت بــوک
 راساختم، چند اشــتباه مربــوط بـه اهـم انجـام

 ) یک فریم که برای نگهداشتن اجزای۱دادم. 
ــد ــزرگ باش ــافی ب ــدازه ک ــه ان ــوک ب ــوت ب  ن

ــرای۲نخریدم/نساختم.   )در تلش زیادی که ب
ــان  کااهش قسمتهای نوت بوک کردم، در جری
ــافی  روند اوراق دوم، نوت بوک را به اندازه ک

تست نکردم. 

 این دفعه پیش از اوراق نوت بوک، حدود یک

stuckچهارم اینــچ   outاینبــار گــااهی تســت .  
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 کــردم و تصــمیم گرفتــم کــه بــرای حــذف اهــر
ههترین  چیزی تلش نکنم. اوراق کردن بــه ســاد

ــبSSHشیوه ممکن. بعلوه،    نصب کردم، نص
 وایرلس نوت بوک، و برای وایرلس نوت بوک

  روی روتر برای زمانDHCP reservationیک 
 که به خاموش کردن دستگاه بصورت ریموت
 نیاز پیدا کنم تنظیم کردم (که خــاموش کــردن

یک گام بزرگ است). 

 anti-static matاوراق کردن معمول روی یک 

 انجام یم شــود. مــن آنـرا در اختیــار نداشــتم

 metal متصل به anti- static strapپس از یک 

ground استفاده کردم. یک کیسه anti-static 

ــا از ــتم، ام ــار داش ــزرگ در اختی ــادربورد ب  م

 bezelآنجــای کـه مــن تنهـا صـفحه نمــایش و 

 جلوی کیبورد را باز (بدون پوشش) قرار داده
بودم، آن واقعا لزم نبود. 

 DVD-ROMاوراق کردن بــا در آوردن بــاتری و 

 شــروع شــد پــس از آن تســت بــرای مطمئــن

 C100شدن از روشن بودن نــوت بــوک.لنــوو 

ــاتری را  یک سویچ کناری دارد که به راحــت ب
ا را حــذف ــاتری گرمــ هیمآورد. برداشــتن ب  در 

هیمداهد.   DVD-ROMکرده و وزن کل را کااهش 

# تک نگهداشته شده است. Fبا یک پیچ 

هچاهــای قســمت پــایین یــا    (نــوعF3بیشــتر پی

 ، دیســک وRAMکوتاه برای محکــم کــردن در 

DVD-ROM یــا (استفاده شده اســت F6نــوع)  
هگتــر بــرای ســراهم کــردن کیــس اســتفاده  بزر
هگتر دیگـر بـرای بسـتن  شده) تنها دو پیچ بزر
ههای ــرحل  پایه صفحه به نوت بوک که در یک م

هوتر برداشته شده استفاده شده است.  جل

هلاهــای  هچاها را در دو کاغذ بــا لیب  F6ه و F3من پی

هناهــا را در  دسته بندی کرده بــودم کــه بعــدا آ
 یک جعبه ذخیره پلستیکیارزان کــه بــه قیمــت
یک دلر از فروشگاه خریده بودم قرار دادم. 

 بعد، نمایشگر را برعکس کــردم کــه تقریبــا بــا

همسطح شــد.   هپلســتیک درbezelنوت بوک اه

 LEDجلــوی نــوت بــوک (جــای کــه کلیــداها و 

 اهستند) یک رسته بلند پلستیک با حدود یک
 اینچ ضخامت اهست که با ور رفتن با قســمت
 چپ و بــه آرایمــ بــال کشــیدن کــل رشـته در
 هیمآید. برای این کار از پیــچ گوشــت کوچــک

ــه  ــال ک ــردم.در ح ــتفاده ک ــت اس  bezelتخ

ــد  ــود دور کلی ــاPowerبرداشــته شــده ب   را ب

 علمت زدم. feltماژیک 

 در این قسمت برای تست کردن از پلستیک
 انتهای پیچ گوشت بــرای روشــن کــردن نــوت
 بوک استفاده کردم. چون دستگاه مستقیم به

Tweet Screan .ه بوت میشد

ــه  ــردم ب هیمک ان خــاموش  ــر زمــ ــرایF11اه   ب
ههاهای مینیمایز/ماکســیمایز/بســتن  نمایش دکم
ــا شــاید هیمشدم(و ی  مرورگر کرومیوم نیازمند 
ــداهای ــا فشــردن کلی ــا ب ــه تنه ــتم ک  هیمتوانس

ctrl+alt+delبرای بـال آوردن منـوی خـاموش  
 استفاده کنـم، امـا مـن راه سـخت را انتخـاب

کردم). 

 کار بعدی برداشتن قاب (کیس) دور نمایشگر
ــازکترین ــ از ن ــن یک ــه ای ــال ک ــود. در ح  ب
 قسمتهای نوت بوک است. چفــت بــالی کــه
 نمایشگر را بــه نــوت بــوک(زمـان کــه بســته
هیمکنــد. ممکــن اســت تــا کــردن  است) وصل 
ـــر روی شیشـــه را ـــدن) نمایشـــگر ب  (خوابان
هچاها  ناممکن کند. بیشتر لپ تاپها تعدادی از پی
هیمپوشــانند در مــورد هکاهای گرد  را بــا پلســتی

C100ــا ســیلندراهای پلســتیک ــچ ب   شــش پی
ههاند از کوچکترین پیــچ گوشــت دو  مخفی شد
 پهلو بــرای پیــدا کــردن (کــاوش) ســیلندراهای
 پلســتیک اســتفاده کــردم آنگــاه از یــک پیــچ
هچاهــا  گوشت فیلیپس کوچک برای باز کردن پی

استفاده کردم. 

 پس از باز کردن پنل جلــوی صــفحه نمــایش،
 متوجه چند پیچ دیگر که آنتنهای وایرلس را به
 قسمت بالی صفحه وصل کرده بودند شدم.
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 screenدر قســـمت پـــایین صـــفحه نمـــایش 

inverterــه ــواری ک ــت ن ــا دق ــه.ب ــرار گرفت   ق

inverterرا بــه قســمت پشــت کیــش وصــل . 
هچاهــای آنتهــا را بــاز  کرده بود بداشتم، آنگاه پی

ــت)  ــتیبان (پش ــردم و پش ــتیک راLCDک  هپلس
برداشتم.

هیمشود که   LCDبا برداشتن پوشش مشخص 

ههاهــای فلــزی نــازک بــا چنــد پیــچ  از چند تا میل
 کوچک در اهر طــرف بــه نــوت بــوک محفــوظ
هتبوک توسط چند تا  است.این میله به پایه نو
ههداشـته شـده اسـت. در  پیـچ بلنــد محکـم نگ
هیمکنم، اما کار با صــفحه هچاها را باز   ابتدا من پی

 نمایش غیر قابل کنــترل اســت، بنــابراین مــن
ــا ــوک ت هتب هناها را محکم کنم در پشت در نو  آ

ههدارنده   به میله را باز کنم. LCDپیچ نگ

 درست بعــد از از برداشــتن بخــش پلســتیک

ـــت  ـــت LCDپش ـــه پش ـــااهی ب ـــه نگ  LCD، ی

هتبوک  هیماندازیم. در پشت صفحه نمایش نو

LENOVO 3000 C100ههای داهند نوار اهشدار    

 LCDدر بخش نور پس زمینه در نزدیک بالی 

ــن  است که نباید با دست لمس شود. البته م
 بدون تحقق آن را لمس کردم، بنابراین در این
ــردم و هتبوک را دوباره روشن ک  مرحله من نو
 خوشبختانه بوت شد. توجه داشته باشید که

 نور پــس زمینــه الکترونیــک توســط یــک لیــه
 نازک از پلستیک پوشانده شــده اســت، امــا
هکاهـا هتبو  ایـن ممکـن اهسـت کـه در تمـام نو

نباشد. 

ههاهــای  با استفاده از صفحه نمایش جــدا از میل
 فلزی، کار بعــدی ایمــن کــردن پشــت / پــایین
هتبــوک اســت. امــا قبــل از اتصــال صــفحه  نو
 نمایش، من یک فیلم نازک فلزی ماننــد حلــب

هیمدارم. اینLCDدر خارج از پنل پلستیک    بر
 فیلم فلــزی شــکل بــه عنــوان یــک ســپر ضــد
هیمکنــد. مــن بــه دقــت فویــل  استاتیک عمــل 
هتبـوک هیمدارم و آن بـه پــایین نو هر  فلـزی را بـ
هیمکنــم، بــرای بــرش دادن یــک مربــع  متصــل 
هیمکنــد،  کوچک کــه محیــط حــافظه را تخلیــه 

مراقب باشید. 

 با صــفحه نمــایش در طــرف مقابــل از صــفحه
 کلید، من دســتگاه را يــک بــار ديگــر آزمـايش
هيکنم. زمان خاموش شدن دستگاه از طریق  م
 صفحه کلید و پد لمس کــامل دشــوار اســت،
هيتــوان بــا یــک آینــه اثبــات کــرد.  حــت م

  را بــرایDHCPخوشبختانه من قبل اســتاتیک 

ــردم، و  ــدازي ک ههان ــتگاه رزرو و را   راSSHدس

هنطــور مــن از طریــق    ازSSHنصب کردم اهمي
راه دور اون رو خاموش کردم. 

sudo /sbin/shutdown -h now 

 در ايــن مرحلــه، مــن یــه کــم ســیم معکــوس
 کننده(اينورتر)داشتم که به طرز نامناسبي در
 بال قرارگرفته بود. معمول اين ســيم در شــيار

  اســت، امــا اون درLCDداخل صفحه نمــايش 
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 جای خود ثابت شده تا کامل مفيد واقع شــود
 چند ميليمتر اضافي در انتها اضــافه شــده کــه
 بال و پايين را داخل قاب کامل بچســباند. ايــن
 يک شکاف يک سانتيمتري از اهر طرف به جــا

گذاشته است. 

 قبل از باز کردن لب تاپ مــن علمــتي کــه در
 پايين نوت بوک روي قسمت تهــويه و اتصــال
 سيم برق بـه سيســتم بــود برداشــتم. مــن بــا
ــده را  انجام اين کار قسمت علمت گذاري ش
 بريدم.دوست داشتم که ادعا کنم که اين کــار
 را با مهارت انجام دادم، اما حقیقت این است
 که از چیزاهای که در اختیار داشــتم اســتفاده

 . dremelکردم، یک اره آاهن بر کوچک و

                                   

 برای صاف کردن نــااهمواری بــه جــا مانــده از

 برشم، چند ساییدگ را به سـاییدگ بـرش از
ــد، ههاهــای کــه آنهــا خــوب و صــاف بودن  ناحی
 استفاده کردم. با کمال تعجب، معلوم شد کــه
ــدد  به اندازه کافی توانای من در استفاده مج
 بلوک چوب از کااهش تهویه خــوب بــود. ایــن

بلوک را من نصف و صیقلش دادم. 

هتمتر  من یک از اهر بلک را در اهر یــک ســان
 فاصله خال میان قاب و نوت بــوک گذاشــتم.
هکاهای کوچــک نــوت بــوک را از تکــان  این بل

هیمکند.  خوردن داخل فریم محافظت 

Tweetدر این مرحله   Screenتمام  شــد، آن  
 هیمتواند به خودی خود بدون پــایین آمــدن از
 پشت بایستد. زمان آن است که برای آخرین

شلیک روشنش کنیم. 

ههاهــا را هیمخواســتم کنار  با اندک زمان بیشــتر 

ــتم از ــتر سیس ــ بیش ــرای ایمن ــم و ب ــر کن  پ
ــم. اهمچنیــن ــتفاده کن ــوب اس ــای چ هکاه  بل
 هیمخواســتم یــک دکمــه اهــم قــرار بــدم ولــ
همخواستم که سیســتم را از پشــت روشــن  ن

هنطور که    تمام شدهTweet Screenکنم. اهما
هیمکند و ممکن  و در حال حاضر به خوب کار 
 است بجز بــرای جزئیــات کلیــد پــاور آویــزان
 باشد. نوت بوک را روی میز گذاشــتم خــوب
هیمآیــد و بازخورداهــای آن را در مــورد  به نظر 

  و دیگــر موضــوعاتKwartzlabاین نوســازی 
اوبونتو برای ما توئیت کنید. 

 یــک مــاه بعــد، نگــااهی بـه فضــای اهــک شـده

Kwartzlab .ــدازیم هیمان ــان   Kwartzlab خودم

ههاهــای جـالب صـفحه  میزبــان تعـدادی از پروژ

ــت در  ــتر اس Issueاصــل توئی ــان62    میزب
 کداهای اوبونتو و ســرعت خطااهــا ذکـر شــده

است.
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 بــا راســت کلیــک کــردن روی دســکتاپ
وینـــدوز ایکـــس پـــ و انتخـــاب گزینـــه ی '

propertiesشـــما بـــه پنجـــره مشخصـــات '  
هیمتوانیــد تــم و  وینــدوز یمــ رویــد و از آنجــا 

والپیپر دسکتاپ خود را عوض کنید. 

 کوبونتو

 کوبونتو (و در کل کا دی ای) نیــز بــه روش
 مشابهی کار یم کند. راست کلیک کردن روی
ـــه ی 'تنظیمـــات  دســـکتاپ و انتخـــاب گزین
هیمکنــد کــه در  دسکتاپ' پنجره ای برایتان باز 
ــود را ــای موج هساه ــ از عک ــد یک هیمتوانی  آن 
ــا زدن گزینــه ی ' ــا اینکــه ب انتخــاب کنیــد و ی

openــافه ــوااهی را اض ــپر دلخ ــوان والپی هیمت  ' 
کرد. 

ـــر داشـــتن تنظیمـــات اهمیشـــگ  علوه ب
ــس ــرای عک ــرش ب ــایز/ ب ــر س ــترش/تغیی  گس
هیمتوانید انتخــاب کنیــد کــه آن بــه  والپیپرتان، 
 صورت عکس، اسلید شو یـا گرادینــت رنگـ

نمایش داده شود. 

 در مورد تم، 'کا دی ای' کم متفاوت عمل

' را باز کنید،سپس به 'System Settingمیکند.'

Workspace  Appearanceــد. در اینجــا  ' بروی

هیمبینید: '  Window Decorationشما دو مورد 

 '. Desktop Theme' و '

'Window  Decorationبرای تغییـر ظـااهر '  
 پنجره اها و یا اگر خواستید کناره اهــای پنجــره

استفاده یم شود. 
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'  Desktop Themeهیمتوانید که  'جاییست    

  وwidget یــا taskbarظــااهر اهمــه چیــز مثــل 
هناها را تغییر داهید.  نظیر ای

هیمداهــدDetailsتب    به 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
 کلیک کنید و از فهرسـت بــاز شــده گزینــه ی

 ' راChange Desktop Backgroundآخر یعن '
 انتخاب کنید، در اینجا چنــد عکــس اســتاندارد
 دسکتاپ وجود دارد اگر عکس باب میل شما
هیمتوانیــد  در لیست وجــود نداشــت اهمیشــه 
ــود کنیــد. ــان عکــس دلخوااهتــان را دانل  خودت

Getبرای انجــام ایــن کــار از گزینــه ی   more 

backgrounds online .استفاده نمایید 

 <System > Preferencesاهمچنین از مسیر 

Appearanceــپر ــر والپی هیمتوان به پنجره تغیی   
دسترس داشت. 

 اگر به بالی پنجـره تـوجه کنیـد نـام اولیـن

هیمتوانید تمthemeتب    اهست . از این مکان 
 سیستم رو عوض کنید و ظــااهر کــل سیســتم
 عامل را تغییر داهیــد.ماننــد والپیــپر ، در اینجــا
هشفــرض وجــود دارد. اهمچنیــن  اهم چند تم پی
ــم ــد ت هیمتوانی ــد  ــر ســلیقه ی خاصــ داری  اگ
ــترین  جدیدی را دانلود نمایید و یا اینکه نزدیک
ــپس  تم به خواسته ی خودتان را انتخاب و س

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

 Customizeتم را انتخاب و روی گزینه ی 

هیمشود کــه در آن  کلیک کنید.پنجره ای ظااهر 
ــم ــر ت هیمتوانید تقریبا اهمه کار برای تغیی  شما 
ــه دوســت ــان شــود ک ــا اهم ــد ت  انجــام داهی
 دارید.با آن کار کنید حت اگر جزئیات را کامل
همشوید ، ممکــن اســت تمــ ایجــاد  متوجه ن

کنید که بهتر از آنچه یم خواستید بشود. 

 اهمه چیز کامل سر راست یم باشــد. نکتــه
 ی مثبت این است که شما اهیچ کار اشــتبااهی
همتوانید انجام بداهید پــس نگــران نباشــید و  ن

اهمه چیز را امتحان کنید. 

لوبونتو 

ــه  برخلف دسکتاپهای که تا به حال راجع ب
هناها صحبت شد، لوبونتو سعی بسیار زیادی  آ
 کرده است تــا تمــایم تنظیمــات دســتکتاپ و
 مدیریت تا حد ممکن ناب باشد. و ناب بودن
 اصل لوبونتو اهست، به اهمین دلیل این بحث
ـــرض محـــدود یمـــ هشف ـــه تنظیمـــات پی  را ب
 کنیم.اهمـانطور کـه در سـری اهـای قبلـ ایـن
هیمتوانید تا جای که  نوشتار اشاره شد، شما 
 بخوااهید به مخازن دسترس داشــته باشــید و

لوبونتو را به طور کامل تغییر داهید. 

 برای مدیریت تنظیمات ساده ی دسکتاپ،
ــک  بر روی مکان خال از دسکتاپ راست کلی
کــرده و از فهرسـت ظــااهر شــده گزینــه ی '

Desktop  Preferencesــا ــد ت  ' را انتخــاب کنی
 پنجــره ای بــه اهمیــن نــام بــاز شــود.بــه طــور

هشفرض تــب '  ' روی تنظیمــاتAppearanceپی
 پــس زمینــه اســت، اهمینطــور تنظیمــات متــن
 بــرای عبــارات کــه بــا اشــیاء دســکتاپ (مثــل
ــه یمــ هیمشوند را ارائ  آیکون اها) نمایش داده 

داهد. 

 دو گزینه ی انتخــاب / تنظیمــات والپیــپر از
ههتر باشد.  همتوانست ساد این بیشتر ن

 کلیک کردن در قســمت والپیــپر، مــدیریت
هیمداهــد هیمکند که به شــما امکــان   فایل را باز 
ــد ــپر میخوااهی ــوان والپی ــه عن ــه ب  عکســ را ک
 استفاده کنید، انتخاب نمائیــد.تنظیمــات مــود
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هیمتوانیــد نــوع  والپیپر فهرسـت بــاز میکنــد و 
 نمایش عکس را تعیین کنید(مثل کشیده شده،
 مرکزی و غیره).تنظیمات متن، مشخص میکند
 که متن اهمراه اشیاء دســکتاپ(مثــل آیکونهــا)

چطور نمایش داده شوند. 

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

main  menu  >  Preferences  >  Openbox 

Configuration Manager .( 

هشفــرض، بخــش تــم انتخــاب  به صــورت پی
هیمبینیــد لوبونتــو  شــده اســت.اهمــانطور کــه 

  تــم۱۲تمهای متنوع زیادی دارد(پیــش فــرض 
هیمتوانیــد تمهــای جدیــدی  دارد) و شــما اهــم 
 اضــافه کنیــد.بــرای تغییــر تــم، کافیســت روی

 تمهای نمایش داده شده کلیــک کنیــد، اینکــار
هیمشـود تـم اهمـان لحظـه بـه سیسـتم  باعث 
هماکنــون بــاز  اعمال شود، حت پنجره ای که اه
 اســت تغییــر یمــ کنــد. بــا کلیــک کــردن روی
ــدی  بخشــهای بعــدی،دیگــر تنظیمــات پیکربن
هرواقــع  نمایش داده یم شود.(بخش مــاوس، د
 رفتار پنجــره اهــا نســبت بــه حرکـت و اعمــال

ماوس مشخص یم کند). 

 برای کنــترل بیشــتر از ایــن بــر روی ظــااهر

ی   Customize Look andدستکتاپتان،پنجره 

Feel ــــــیر main را (از مس  menu  > 

Preferences > Customize Look and Feel(  
 انتخاب کنید که پنجره ای با اهمیــن اســم بــاز
 یمــ شــود.تنظیمــات موجــود در ایــن پنجــره
ــرات دلخــواه و دســتکاری  امکــان ایجــاد تغیی

ــدی ــل رنــگ بن ــاوت مث ــات متف ــردن جزئی  ک
هشزمینــه و پــس زمینــه پنجــره اهــا، ابزاراهـا،  پی
 تغییر تم آیکونها ، تغییر تم مکان نمای ماوس،
 فرااهم میکند( دقـت شـود اهیـچ کـدام از ایـن
هشفــرض نصــب نشــده  مــوارد بــه صــورت پی
 است). مقدار کم اهمپوشان بین اعمال این

 Openbox Configuration Managerپنجره و 

 وجود دارد، اما اطلعــات نمــایش داده شــده
در اهر کدام از این پنجره اها متفاوت است. 

هیمتوانیــد ظــااهر  در انتهــا، شــما اهمچنیــن 

Panelــــد..در ــــر داهی   در دســــتکتاپ را تغیی

ــد، ازPanelقسمت خال از    راست کلیک کنی

Panelفهرست گزینــه ی   Settingرا انتخــاب  

ــا پنجــره ی  ــد ت Panelکنی  Preferencesــاز   ب
شود. 

  کلیــک کنیــد تــا بــاAppearanceروی تــب 
هشزمینــه و پــس زمینــه، ظــااهر پنــل را  تغییر پی
هشفــرض عکــس بــه  تغییر داهید.بــه صــورت پی
ــده ــاب ش ــل انتخ ــه ی پن ــس زمین ــوان پ  عن
 است.در قسمت سمت راست عکــس کلیــک
ــه بیشــتر از هساهای پنل ک  کنید تا پنجره ی عک

  عکـــس دارد، بـــاز شـــود.بـــدیهی اســـت�۲۰
هساهـــای بیشـــتری را خودتـــان  هیمتوانیـــد عک

اضافه کنید. 

زوبونتو 

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

ــــاب  Desktopانتخ  Settingاز فهرســــت  
هنپــذیر اســت.در پنجــره ی مــذکور چنــد  امکا
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ذاری  گزینه وجــود دارد. گزینــه ای بــرای بارـگ
ــایش ــوه ی نم ــه نح ــان و اینک ــپر خودت  والپی

  )، وcentered, tiled, stretchedچگونه باشد(
 اگر عکس انتخاب تمام صفحه را پر نکرد رنگ
 پس زمینه ی آن چــه باشــد و چگــونه نمــایش

ــود( ,solidداده ش  horizontal  or  vertical 

gradient .(

هیمتوانید ایــن فهرسـت را بــا  شما اهمچنین 

 Settingsکلیک بر روی آیکون ماوس و مســیر 

> Settings Manager > Desktop .باز کنید 

  نیز ظــااهر دســتکتاپXfceمانند کا دی ای، 

 GTKرو به دو بخش تقسیم کــرده اســت، تــم 

Appearance(که به آن   Styleمیگویند) و تــم  
مدیریت پنجره. 

Appearanceقســـمت   Styleاز طریـــق  

Mouse Icon > Settings > Setting Manager 

>  Appearanceقابل دسترسـ اســت، اینجــا  
 شما انتخــاب میکنیــد کــه چــه رنگهــای بــرای
ــه کــار رود. بــه صــورت  ظــااهر دســتکتاپتان ب
ــمت ــن قس ــه در ای ــدین گزین ــرض چن هشف  پی
هناها تغییرات  زوبونتو وجود دارد و با انتخاب آ
هیمتوانیــد آن را  سریعا اعمال میگــردد و شــما 
 ببینید. تنظیمات ظــااهری کامـل اهمچنیــن ایــن
هتاها هیمداهد تا آیکون اها، فون  امکان را به شما 

و دیگر خصوصیات آن را عوض کنید. 

 < Mouse Iconتم مدیریت پنجره از طریق 

Settings  >  Setting  Manager  >  Window 

Managerــره هیمشود و برای تغییر تم پنج   باز 
 اهـا اســتفاده یمـ گــردد. ماننــد قسـمت قبلـ
هشفرض ســریعا  تغییرات بر روی گزینه اهای پی
هیمتوانیــد تــم اهــا را هیمشــود و شــما   اعمــال 
 بررس کنید.علوه بر تنظیمات ظااهری، بخش
ــر ــرای تغیی ــای ب ــه اه ــره گزین ــدیریت پنج  م
ههکلید، رفتار فوکوس پنجــره  شورتکاتهای صفح

اها و موارد دیگر دارد. 

ـــو اســـتایل هشفـــرض،زوبونت ـــه طـــور پی  ب

Greybird ــــرای  Window و Appearance را ب

Manager.استفاده یم کند 
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ههکلید روی پااهــام، پــام روی  این منم، صــفح
هیزا اهــم  لبه ی پنجــره اســت، نوشــیدن انــرژ
 دارم، و بسته اهای اهــات داگــ کــه در فریــزر
ه آواز  اهستند، فریــزر بــا آژیــر اهــای کــه میزـن
 اهای وسوســه انگیــزی داره میخــونه، اوه بلــه
 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
ــاله  انتخاب میکنم. در حال حاضر دارم یک مق
 مینویسم، گــااهی اوقــات ناگهــان بــه وضــعیت
ــه از هتداشتن ک  صفحه نمایش آب رنگ دوس
ــر  مرگ است خیره میشوم.بله وقت که تو فک
ــدن را  بودم دوباره ویندوز یک حالت اهنگ ش

کامل مدیریت کرده. 

 نام گربه من پنه لوپه اســت کــه الن پریــد
ه ــ  روی میز کامپیوتر، خیل آروم چشمک میزن
 و با میو میو کردنش به من میگه: میدون کــه

میتون. 

 در حال حاضـر مـن یـک مهنـدس سیسـتم
هشاهای از شبکه را که مداوم بــه  اهستم که بخ
 اهم وصل اهستن را مدیریت میکنم در صورت
 که تمام سرور اهای شبکه بــا ِعطــر و بــوی از
ــوکس اجــرا میشــوند. مــن اغلــب تعجــب  لین
 میکنم که چرا توی خونه بــا وینــدوز دارم کــار
 میکنم؟ این یک پارادوکس است. به نظرم بــه
 خاطر این باید باشه که چند تا از فولدر اهــا را

  بـه اشـتراک گذاشـتم. سـپس نـتیجهXboxبا 
 گرفتم کــه اشــتراک گــذاری پوشــه اهــا بهــانه
 خوب برای اینکار نیست، حیوان خــانگ مــن
هیزا  پنه لپــه جرعـه ای از ایــن نوشــیدن انــرژ

بچش و برو پ کارت. 

 ویندوز شبیه این داره میره: ریست کــردن
هلاهــای پشــتیبان، برداشــتن بســته ــانه، فای  رای
ــرار دادن بســته اهــات داگ در  اهــات داگ، ق

 ، رایــت۱۲.۰�۴مــایکروویو، دانلــود اوبونتــو 
 کردن روی دیسک، برداشتن بسته اهات داگ
 به اهمراه سس تند، ریست کردن رایانه، بوت
 کردن بوسیله س دی، نصف بسته اهات داگ
 را پر سس میکنم، سوختم! اهــات داگ اهنــوز
 داغه و از یــک طــرف داهــانم بــه طــرف دیگــه
 میجوم. رسـیدم بــه مــدیریت پارتیشــن اهــای
 نصب اوبونتو و با نفرت بــه پارتیشــن وینــدوز
 میگم: «خداحافظ ویندوز، من میخوام بگم که
دگ منــو خــراب  خوب بــودی، امــا نــه تــو زـن
 کردی» این آن نقطه آغازی بود که مــن رااهــم
 را با خوشدل با ویندوز آغاز کــردم. بــر طبــق
 تکرار قانون اساس آمریکا من اجازه دارم کــه

خوشبخت باشم. 

ــای ای کـــردم: نصـــب درایوراه ــ  چـــه کاراه

 ، اهــات داگــم تمــومGuakeاختصاص، نصــب 

ــب  ــد،  نص ــب Wineش Foxit، نص  Reader، 

 ، ناز کردن پنه لــوپه، نصــبVirtualBoxنصب 

Chrome نصــب ،Opera ــدی  Ubuntu، پیکربن

One اضافه کردن ،Hotot ppaپیکربندی لنز ، 

AskUbuntuتمــام کــردن مجلــه حلقــه کامــل ، 
 ، نوشیدن انرژی زا، اهمگام سازی۶۴شماره 

 مرورگراها، شـگفت از نصـب جدیـد درخشـان
 من به قول دکتر فرانکشتاین: این زنده است!

زنده است. 

،Xboxبرای حــل مشــکل اســتریم کــردن    

  را گرفتم و بهش گفتم:XP proدیسک ویندوز 
 دوباره اهمدیگرو ملقات کردیم، با اکــراه یــک
 ویندوز روی ماشین مجازی نصب کردم، ایده
 اینکار به این صورت است که زمـان کــه مــن
 بهش نیاز داشتم درایــو خــارجی را از اوبونتــو
 جدا و به ماشین مجازی ویندوز اضافه میکنم.
 معمای استریم کردن حل شــد. بــا ایــن حــال
 یک مشکل اهست که مــن پیــش تــر در نظــر

نگرفتم، اهمسرم. 

 اهمســر مــن در تمــام خــونه بــا لــپ تــاپ
ــای  ویندوزیش ور میره، گااهی اوقات با یک چ
 روی مبل مینشیند و کــار اهــای مثــل خوانــدن
امه، گشــت و گــذار در وب بــرای لــوازم  روزـن
ــد. ذاری عکــس انجــام میداه  آرایشــ، و بارگـ
 ظااهرا او به جــز گهگــااهی، بــا وینــدوز شــاد و
 خوشحال است. به نظر میرسه کــه ایــن اهــم
 روز به روز داره کمتر میشه. اهرچنــد کـه یــک
ــه ان ک  لپ تاپ داره ول از رایانه مرکزی زمــ

ــبینه  میخواد روی یک صفحه بزرگ انیمیشن ب

  اســتفاده میکنــد،Xboxبرای استریم کردن از 
ههای از لینــوکس را ــخ هچوقــت نس  مطمئنــا اهی
 ندیــده یــا شــاید تمایــل داشــته باشـد کـه در

مورد ماشین مجازی بداند. 

 در این لحظه میــدانم کــه اهمســرم پــس از
ــازه از  اینکه دیشب انیمیشن ماراتن را دیده ت
 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؟ 
اوبونتو نصب کردم 

ــی ــخره ای، چ ــه مس ــه کلم ــو، چ  اوه بونت
اهست؟ 

یک معجزه برروی دیسک 
میتونم ببینم؟ 

آره 
 [سکوت، من عصب شدم] اهمســرم گفــت:

من نمیتونم با این کار کنم. 
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داستان منداستان من
سجاد محمدزادهنوشته ناتان پیک / برگردان پارس از 

http://cout.ir/


 یــادت باشــه کــه ایــن کــامپیوترمن گفتــم: 
 درست کرد.

این با مال خیل فرق داره 
ــتره، ــو به ــال ت ــن از م ــم، ای ــحیح میکن  تص

میخوای بهت نشون بدم چرا؟ 
هچوقــت درک نمیکنــم اینــو، چــرا تــو  مــن اهی

نمیتون به بعض چیز اها دست نزن؟ 
اما من کامپیوتر درست کردم، 

 برای کتک خوردن آماده شدم، او ماوس را
حرکت میده و میگه: 

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

آیا میتونم عکس آپلود کنم؟ 
بله 

Super-key فشار دادم و نوشتم Shotwell، 
به او نشان دادم و روی لنچر قفلش کردم. 

میتونم به آاهنگام گوش بدم؟ 
بله 

Super-keyفشــــــــار دادم و نوشــــــــتم  

Rhythmboxبه او نشان دادم و روی لنچر ، 
قفلش کردم. 

پس من بهت اعتماد دارم 
من و بوس کرد. 

صبر کن، یک سؤال دیگه 
با عصبانیت 

میتونم انیمیشن ببینم؟ 

ـــا اونگفتـــم: ـــه آره، ب   و شـــروع کـــردم ب
 خارونــدن ســرم و بــه ایــن فکــر میکــردم کــه
 چطوری وقت که مطمئنـم، بـه بهـترین شـکل

ــاپ  ماشین مجازی را بهش توضیح بدم. لپ ت
ــد ــدوز داره! ادامــه دادم: چن  اون اهنــوز وین
ــوری.  دقیقه به من وقت بده تا برات بگم چط

Sambaنصب کردم و بــه اشــتراک گــذاری را  
ــان.  ایجاد کردم. بیا لپ تاپ تو نشون بده اه
 درایــو شــبکه دائــم بایــد وصــل باشــه، مرکـز

Windowsرسـانه وینــدوز (   media  center( 
هه اشــتراک گذاشــتن شــبکه  بــرای اشــاره ب
 پیکربندی کردم. حال اینجارو ببین تو میتــون
 دانلود کن و با لپ تاپ خودت استریم کن!

 خیل عالیه، چطور این کار کردی؟

  مــن انجــام نــدادم،ناخواسته جواب دادم:
 اوبونتو ابن کارو کرد. بهت گفتم که این بهتره

ههای میشه که اهمه چی خیل  حدود یک اهفت
 خوب داره کار میکنه، در حال پـایین آمـدن از
ــم، ال میکن ــاراتن را ارســ ــه اهــا انیمیشــن م  پل
هیمشـــوم کـــه روی مبـــل  متـــوجه اهمســـرم 
 کنجکاوانه به صفحه لــپ تــاپش خیــره شــده،
 یک سورپرایز بامزه که من متوجه شـدم ایـن
ــفحه  بود که نوار وظیفه ویندوز رو از پایین ص
 به سمت چپ صفحه حرکت داده. سرخوش
 تمام وجودم را گرفتــه. داره ســعی میکنــه کــه

 بکنه. به من نگاه کرد، Unityویندوز را شبیه 

صبح بخیر 
صبح بخیر 

یک سؤال دارم 
منم جوابشو دارم 

لپ تاپ شو بست و به من داد، 

هن اوبونتو کن؟  میتون ای
[ابراز پیروزی کردن] من گفتم: 

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

 اوبونتو، من درموردش خوندم و از مال تو
 استفاده کردم و تــو درسـت گفــت، اوبونتــو

بهتره. 
[دوباره ابراز پیروزی کردن] من گفتم: 

بله، کامل اهمینطوره،عشقم. 
 و من رفتم تا لپ تاپ اهمسرم را از چنگـال

امپراتوری آزاد کنم. 

 نکته اخلقــی داســتان: گــااهی اوقــات حــت
 کاربران تازه وارد اهم لینــوکس را یــک تجربــه
ــادی بعلوه ــد. زمــان زی ــش میدانن ــذت بخ  ل
 هبخواب و مراقبت اهای زیادی از ما دوســت
ــر بخــوااهیم از  داران لینوکس گرفته میشــه اگ
هتاهـــای لینـــوکس بـــرای کســـان فقـــط  قابلی
ههدارنـد، اخبــار  میخوااهند لینوکس را ســاده نگ
 بخوانند، در وب گشت و گذار کننــد، تصــاویر
 نگاه کننــد و یــک انیمیشــن جــذاب مــاراتن را

نگاه کنند، گرفته میشود.
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پادکست اوبونتو بطور کل آخرین اخبار و 
و  لینوکس  ــو  اوبونت کاربران  ــائل  مس
پوشش  را  آزاد  اهای  همافزار  نر طرفداران 
میداهد. جدیدترین اها را به کاربران جدید 
و کدنویسان قدیم نشان میداهد. مباحث 
ما توسعه اوبونتو را بصورت نه کامل فن 
هناهای  مهما داشتن  برای  میداهـد،  پوشـش 
خوش  کافی  اندازه  ه  ـب برنامـه  در  بزرگ 
انگیز  اهیجان  تحولت  اهسـتیم.  شانـس 

هناها بررویش کار میکنند  دست اول را که آ
و  ما میتوانیم بفهمیم یا به اهرجوری که 
ما  بگویید.  مـا  بـه  را  هیمشویـم  متوجـه 
و  اوبونتو  ــه  جامع مورد  در  اهمینطور 
گفتگو  میداهـد  رخ  آـن  در  کـه  اتفاقاتـ 

میکنیم.

جامعه  ـ  بریتانیای اعضای  را  برنامـه  ن  اـی
زیرا  میکنند.  ارائه  لینوکــس  ــو  اویونت

Ubuntu Code of Conduct هناها آ از  ه 
حمایت میکند و برای اهمه مناسبتر است.

این برنامه اهردو اهفته یکبار سه شنبه اها 
و  میشود  پخش  ـتان)  انگلس (زمان  عصـر 

میتوانید در اهمان روز دانلود کنید:

podcast.ubuntu-uk.org

داستان من

http://podcast.ubuntu-uk.org/


ــل+ بــرای اینکــه  مــا از فیســبوک و گوگ
ــونه ــتان چگ ــار داس ان انتش ــ ــدگان زم  خوانن

 ه بــرای لینــوکس مــوافقتsteamاســتالمن بــا 
 نکرد اســتفاده کردیــم. یــک اســتثناء از مقــاله

هبس در زیر آمده است:  هب اخبار 

ههاهای هیاهای غیر آزاد (مانند دیگر برنام  باز
هیاهای  غیر آزاد) غیر اخلقی اهستند زیرا آزاد

ــد  هیمکنن  نوشــته شــده٬کاربرانشان را نقض 
در وبلگش. 

ه آن ــ هیمخوااهیــد لزم  اگـــر شــما آزادی 
ان  نداشتن برنامه غیر آزاد بر روی کامپیوترـت

است 

ــا را هیاه ــن باز  اگر شما قصد استفاده از ای
 دارید، بهتر است آنرا بر روی وینـدوز بــازی

کنید تا لینوکس 

 درون مایه حرف آقای اســتالمن ایــن بــود
  تقریبــاValveکــه عمــل(یــا اهمــون حرکـت) 

 مزیتش بیشتر از ضررش بود. امــا او اشــاره
کرد که عامل دیگری نیز وجود داشته. 

 اهر توزیع گنو/لینوک که با نرم افزاراهــای
ــنهاد هیاها را پیش هیمشود که اینگونه باز  ارائه 
هیمداهنـد کــه  هیمداهنـد ایــن نکتـه را آمـوزش 

آزادی مهم نیست. 

ـــــای ـــــر آزاد در توزیعه ـــــزار غی هماف  نر

ــل اهــدف آزادی هشتر در مقاب  گنو/لینوکس پی
هیاها این اثــر را هیمکردند افزودن این باز  کار 

هیمداهد  افزایش 

 

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

19065082

نظرات شما

Luis Carvalho:

DRM یک ســرطان اســت. محتــوا بــا DRM 

ز  فروخته نشده تنها اجــاره داده شــده و اهرـگ
 مال شما نیست. دیر یا زود دسترسـ بــه آن
ــــه ــــد داد. آوردن آن ب ــــت خوااهی  را از دس

لینوکس موجب مرض است. 

David White :
 او[شــاید آقـای ریچــارد اســتالمن؟] اهــدفی
ــر  داشت زمان که آن [شاید نرم افزاراهای غی
هلاهــا  آزاد ؟] به سیســتم عامــل و یوتیلیــت فای
 آمد. ول نه بــرای ایــن [درک ایــن نوشــتار از

توان مترجم خارج است] 

Davo Batty:

  بــرای بــازیSteamانجامش بدیــد، مــن از 

هیمکنم، مــنciv5کردن    و بازی کردن استفاده 
٪ به لینوکس بازدارید. �10�0رو از مهاجرت 

Joan Trabal:

ــالف FOSSمن طرفدار  ــتم،DRM و مخ   اهس
ــر ــتفاده از اه ــد در اس ــ بای ــر شخص ــ اه  ول
ــاز دارد آزاد ــه آن نی  مجموعه نرم افزاری که ب
 باشد. مردم تنها به مقداری مطــالعه در مــورد

این مسائل نیاز دارند. 

Rey Angeles:
 سازنده اهسته لینــوکس از روح خــودش در
 اون دمید [استنباط شخص از جمله انگلیس]

هساها]DRMدرسته که    بده، از اونها[برنامه نوی
ــداگر  چطور انتظار دارید که کسب درآمد کنن
ــن. دوســتان  کداهاشون رو اهمینطوری آزاد کن

این آرمانشهر نیست و اهرگز نخوااهد بود. 

Jeremy Davis:
 این یک انتخاب شخصیه اما من مجبورم به
 سمت برم که کاربرای بیشتری رو بــه ســمت
هیمکنند. در هیاها اینکار رو   لینوکس میاره، و باز
هیمتــونم از بــوت دوگــانه جلــوگیری  کنار اون 

کنم 

Md. Rezaur Rahman:
ــد  من ری انجل دوم. در دنیای واقعی ما بای
 چیزاهای زیادی را مد نظر قرار داهیم. بازی در

 لینوکس اهنوز تأسف بار است، و فلسفه گنــو
همداهد  در دنیای بازی خیل خوب جواب ن

Robin James Banfield:
ـــک دایناســـوره. اســـتفاده از  اســـتالمن ی
هیمتــونن داشــته  لینوکس یک انتخابه کــه اهــم 
 باشــنو خریــد بــازی بــرای بــازی کــردن یــک
 انتخاب دیگر.چــه فرقـی داره بــازی کــه شــما
 هیمکنید روی یک پلتفرم آزاد باشه یا غیر آزاد.
 افراد بسیار بیشــتری در صــورت کـه بتواننــد
 بــازی مــورد علقــه خــود را بــر روی لینــوکس
هیمکننــد.ســتایش  بازی کننــد بــه آن مهــاجرت 
 بــــرای تلش بــــرای انجــــام آن. کــــ بــــه
هب(حق) تغییــر کــد بــازی ااهمیــت میــده.  انتخا
ان بــرای اســتالمن در کــرال پشــت در ــ  زم
ههبنــدی  فسیلش [منظــورش رو نفهمیــدم، جمل

درست اهم نداشت، اراجیف اهم نوشته] 

Hassan Naderi:
ــر آزاد ای غی  قطعا مخالف اجازه نرم افزاراهــ
ــن ــوکس [اهســتم]. شــرکتها ممک ــر روی لین  ب
 اســت مشــکلت در رابطــه باایجــاد مــدلهای
همافزار بر روی  اقتصادی پایدار برای انتشار نر
 لینوکس مخصوصا کد آزاد داشــته باشــند امــا
 اگر شما شروع کنید به پذیرفتن نرم افزاراهای
ههاهای ما  غیر آزاد درطی چند سال بیشتر برنام

با کد بسته خوااهد بود. 
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Robin James Banfield:
هشتــر کــد  باید با حسن مخالفت کنم، مــا پی
ههایم کــه بــر روی سیســتم  اپن ســورس داشــت
ــر آزاد اســتفاده شــده اســت. مــن  عامــل غی
ههای در مورد انتخاب [حــق] تغییــر  نتونستم زر
هیمخــوام کــه  کد بازی ااهمیت بدم، مــن فقــط 
 بازی کنم.تغییر کد بازی برای کاربر پایان چه
هیمرسه که اهدف داشتن  ااهمیت داره. به نظر 
ــم  یک سیستم عامل اپن سورس در آزادگ گ
 شده. اما جنبـش [نهضــت] نـاممکن کـه اهمـه
ههای کــه مــن از  کــداها رو آزاد کنیــم. بــه انــداز

  بـدم میــاد، اهنــوز ازRedmondسیستم عامل 
هیمکنــم چــون  اون برای بازی کــردن اســتفاده 
هیاهــای کــه  مجبورم که از اون باری اجرای باز
ــت ــم.و حقیق ــتفاده کن ــت دارم ازش اس  دوس

ان  ــتر از زمــ ــیار به ــه اون بس ــنه ک   وxpروش
 اجدادش است . با توجه بـه چیــزی کــه گفتــه
ــر روی ــرای اســتفاده ب هیاهــا ب ــه باز  شــد و اگ
هیمشــدند اهرگـز اون [احتمــال  لینوکس ایجــاد 
 ویندوز] رو نمیخرم .به نظر میرسه که جنبــش
ــــدور ــــت ب ــــش رو از واقعی ــــودش جنب  خ
 نگهداشــته.شــاید یــک سیســتم عامــل موفــق
ــر روی آن از ــوب ب ــای خ هیاه ــد؟ باز  هیمخوای
ــوند؟  طرف شرکتهای نرم افزاری پشتیبان ش

  بـه خــوبCupertino و Redmondاون بــرای 
 جواب داده چرا برای لینوکس اینچنین نبوده؟
 زمان که من دیگران را به ایجــاد، پشــتیبان و
هیاهــای اپــن ســورس تشــویق  نگهــداری از باز
 هیمکنم، اونها خیل خوب نیستند. اون فقط به
ههای کــه در شــرکت اهــای بــزرگ  اهمــون انــداز

هفاهای اندی  اهستند نیست.من باید بیشتر حر
 رو تایید کنم، تنها چیزی که مخالفم آینه که ما
 اهمه چیز را به استالمن مــدیون اهســتیم. اون
 جنبش اونه کــه لینــوکس رو در جایگــاه ســوم

market-shareهتاهای بازی   با دور کردن شرک
 سازی از لینوکس قرار داده. لینوکس فراتر از
ــوز  کد باز و اپن سورس بودن اســت. اون اهن
 یک سیســتم عــامله کــه بیشــتر مــردم از اون
هتاها بـرای هیمکنــن اگــر بیشـتر شـرک  استفاده 
هیمشدند ههشان پذیرفته   پشتیبان کداهای بست

Magne Djupvik:
همکنــم کــه آزادی کاربراهـا در  شخصا فکر ن

  خطا باشد و خودم شخصاSteamاستفاده از 
 ممکنــه کــه روزی ازش اســتفاده کنــم و فکــر
ــای هیاه  هیمکنم در حال حاضر مردم باید از باز

Shamelessآزاد پشــــتیبان کنــــن   plug: 

SuperTuxKartــتم ــون اهس ــن معتادش ــه م   (ک
هماهای  [برداشت مترجم از متن انگلیس]) فارو

  دارن وFreeGameDev.netخودشــون رو در 
هیاهــا رو  قطعا ما مایلیم کــه اهــر کمکــ کــه باز

ــت،  ــد : دانی ــه مانن ــتر کن ــدوartworkبه   ، ک
ــاد) ــازخورد (انتق ــر ب ــا اه ــر و ی ای دیگ  چیزاهــ
هماهـــــای  ســـــازنده دریـــــافت کنیـــــم. فارو

FreeGameDevبسیار خوبن. و یک جای مهم  
ههاهای  (خــوب) بــرای کمــک بــه توســعه داهنــد
هیاهایشان پول زیادی بدست  مختلف که با باز
ــن هیاهای تجاری ای  نمیارن.و ب شبااهت به باز
 یازیها اهمیشه قادر خوااهنــد بــود کــار کننــد و

 DRMبهتر شوند.اپن سورس و بدون 

Andy Gait:
 مــا کــاربران لینــوکس بــه اســتالمن مـدیون
 اهستیم امــا زمـانه پیشــرفت کــرده. اســتالمن
 نسبت به اعتقاداتش بسیار متعصــب اســت و
ــه از راه و روش او هیمکند که اهر آنکس ک  فکر 
همکند در اشتباه است. نه مباحثه، نه  پیروی ن
 دلیــل تنهــا اشــتباه. او دیگــر یــک معلــم اپــن

سورس نیست او یک دیکتاتور است. 

Brook Smith:
 کد باز، کد بسته ؟ کــ ااهمیــت میــده اگــه
 کاربر اونها رو بپذیره و کار کننــد. مــا کاربراهـا
همافــزار اپــن  بیشتر از اهــر جنبـش دیگـر بـه نر
هلاهــای  سورس ااهمیت میــدیم. آیــا مــن راه ح
هنپــذیر اســت را  اپن سورس در جای که امکا
هیمگذینم ؟یقینا اما اهمیشه ممکــن نیســت.  بر 
هساهــا بایــد تــأمین شــوند،  حقیقتــا برنـامه نوی
 تعدادی زندگیشان را از طریق نوشتان کداهای
هیمگذرانند. این بدین معناست کــه  کامپیوتری 
هیمفروشــند  نرم افزاراهای کــه کارفرمایــان انها
هناهــا هیمکند. ایــن بــرای آ هناها را تأمین   حقوق آ
 غــذای بــرای خــوردن، جــای بــرای زنـدگ و
ـــان ههاهایش ـــتیبان خانواد ـــرای پش ـــ ب  کمک

هیمباشد.
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  را در یــک درایــو۱۲.۰�۴من اوبونتوی نســخه 
 جداگانه روی مک بوک ام نصــب کــردم. تنهــا
 کاری که با مک بوک ام انجام میــدم اســتفاده

  برای مرکز رسانه اهاست، کهXBMCاز برنامه 
ــار ــل ک ــترل از راه دور اپ ــا کن  خیلــ خــوب ب
 میکند. متأسفانه این مورد با اوبونتو یا بیشــتر

هعاهای دیگر کار نمیکنه.     توزی

  با کنــترل از راه دورlircاگر شما از کار کردن 
 خسته شدید، میدانید که یک کار دلهره آور و

  آمــده بــرایFlircاحتمال داره کــه کــار نکنــد، 
نجات شما. 

Flirc  (www.flirc.tvیـــک ترکیـــب ســـخت ( 
ــترل  افزاری\نرم افزاری است که تنظیمات کن
 از راه دور برای دریافت پــول از خــودپرداز را

ایجاد میکند. 
هتافزار یک  ــهUSBسخ   دانگل کوچک است ک

 متصل شود. USBفقط کافیست به یک درگاه 

Flirc از lircه استفاده نمیکند اما درعوض مانند 
ههکلید ثانویه عمل میکند کــه درواقــع  یک صفح

 ارسال میکنید XMBCکلید اها را به 
همافــزار ــود نر  برنامه نویس دانگل نیازمند دانل
همافزار برای  مربوطه از وبسایت است. این نر

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

ترمینال اجرا کنیم: 

 دستورات نصب برای
 بیت: ۳۲اوبونتوی 

. اضافه کردن منبع: ۱

deb 

http://apt.flirc.tv/arch/i386 

binary/ 

 etc/apt/sources.listدر فایل /
. اجرای بروز رسان ۲

apt-get update 

 flirc. نصب ۳

apt-get install flirc 

 دستورات نصب برای
 بیت: ۶۴اوبونتوی 

. اضافه کردن منبع: ۱
deb 

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

binary/ 

 etc/apt/sources.listدر فایل /
. اجرای بروز رسان ۲

apt-get update 

 flirc. نصب ۳

apt-get install flirc 

 یکبار نسخه مناسب را نصب کردی، دانگل را

 ه کلیکHomeوصل کنید، روی آیکون خط تیره 

  را در جعبه جستجو تایپ کنیدFlircو واژه ی 

 کلیک کنید. Flircو سپس روی آیکون 
 عکس زیر تصویر اولیــه را نشــان میداهــد کــه

امه ــ  شما میتوانید تابع اهای اصل کنترل را برن
 نویســ کنیــد. اگــر ایــن اعــداد روی کلیــد اهــا
 دقیقــا روی کنــترل اهــم بــود فکــر کنــم بــرای
ههآل باشــد. بــرای  استفاده از کنــترل اپــل ایــد

هلکرد  ههکلید یک روند نزولــFlircعم   در صفح

هک (و شاید یک    مناسبLircوجود دارد. در م

ــوکس)،  ــرای لین ــایXMBCب ــه کج ــد ک   میدان
هماهــا را  صفحه قرار دارد. اگر شــما لیســت فیل

ــای  ــد اه ــا کلی ــد، ب ــااهده کنی  Down و Upمش

 میتوانید در لیست حرکت کنید. اگر شما یک
ــترل ــا صــدا را کن هناه ــد، آ ــا میکنی ــم تماش  فیل

  کلیــد اهــا را ارسـالflircمیکنند. تا زمـان کــه 

  از طریق فیلم بهDown و Upمیکند کلید اهای 
ــترل ــک کن ــد. ی ــدایت میکنن ــو اه ــب و جل  عق
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هنقیمــت اهمگــان خریــدم کــه کلیــد اهــای  ارزا
 بیشــتری بــرای اســتفاده در اختیــار مــن قــرار

میده. 
 Flirc یــک ویراشـگر پیگربنـدی بــرای XMBC 

 دارد. برای دسترس بــه ایــن در منــوی اصــل

ـــرروی  ـــد،Controllers->XBMCب ـــک کنی   کلی
اهمانطور که در تصویر فوق مشااهده میکنید. 
ــک  اهمانطور که مشااهده میکنید، اهنگایم که ی
 تابع را انتخــاب میکنیــد، آن دکمــه مربــوطه را
 برای فشار دادن به شما میداهد. برای مطمئن
 شدن از اینکه اهمه تابع اها فعال اهســتنت مــن

  را در کنــترل انتخــاب کــردم.DVDگزینه اهای 
ــار اول  ــرای ب  ٪ کــار نکــرد، مــن برنـامه�۱۰�۰ب

ــا  ــردم ت ــ ک DVDنویس  Playerمناســب را  
 انتخـاب کنـم، یـک بـار راه را درسـت رفتـم و

 است. nirvanaکنترل از راه دور 
 اگــر شــما بــه انــدک برنـامه نویســ احتیــاج

ههکلید کاملFlircداشتید،   ه برای شما یک صفح
 فرااهـــم میکنـــد، بـــرای دسترســ بـــه ایـــن

ههکلید:   Controllers->Full Keyboardصفح
 رااهمای صفحه کلید در لینک زیر آمده است.
 کجا تو نیشــگون گرفتــن کــه اینقــدر خوشــت

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

ههکلید  برای یافتن لیست از کنـترل اهـای صـفح
قابل دسترس. 

ــرایجوانب مثبت:   یک راه سریع و آسان ب

ههاهای (  ان ــــ ز رس ــــ  Mediaاســــتفاده از مرک

center نصب ،( XBMC .در اوبونتو است 
  ســـنت بعلوه اهزینـــه حمـــل و۹۵ دلر و 24

نقل، این یک معامله است. 
 تنهــا مشــکل کــه مــن بهــشجوانب منفی: 

DVDبرخوردم این بود که یک   Playerســالم  

 ) وصــل کــردم، میتــوانremoteرا به کنــترل (
 مشـــکل مشـــابه را بـــا دیگـــر کنـــترل اهـــا و
ــرای ســرگریم هتافزار اهای که در خانه ب  سخ
 استفاده میکنیم اهم داشت و من این موضوع

را یک مشکل در نظر نمیگیرم.

فهرست ^ 42  ۶۴مجله حلقه کامل 

۱۶×۱۶سودوکو 
16 باید در جدول F تا A و حروف 9 تا 0اعداد  16x زیر قرار بگیرند بطوری که هر 

4سطر، ستون و جدول های  4x و حروف 9 تا 0 شامل اعداد A تا F.باشد 

مرور

راه حل در صفحه یک مانده به آخر

puzzles are copyright, and kindly provided by,

The Puzzle Club - www.thepuzzleclub.com

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


سریعترین لپ تاپ کوچولو 

 من بعد از خواندن مطلب «ســریعتر کــردن
  به این فکر۶۳ه»در شماره ۱۲.۰�۴بوت *بونتو 

 افتادم. سریعترین لپ تاپ کوچک که من تــا
ههام یــک دل اینســپایرون   زد۱۱بــه حــال دیــد

همشـود. هپتـاپ دیگـر سـاخته ن  است. ایـن ل
ــریعترین ــال س ــد و دنب ــدا کردی ــ پی ــر یک  اگ
هپتاپ ارزان بودید بــه خریــدش فکــر کنیــد.  ل
 این کاری است که من کـردم تـا سـریع بـوت

شود و کار کند. 

  گیـک رم فروختـه۲ایـن بچـه کوچولـو، بـا 
 هیمشود پس اولین کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن

 ۲ گیگ بگیریــد و بــه جــای ۴است که دو رم 
هپتاپ    گیگ رم بداهید. کار راحت�۸گیگ، به ل

ــاتری را در  است. کابل برق را قطــع کنیــد و ب
 بیاورید و با بازکردن یــک پیــچ، صــفحه زیــری
 لپ تاپ را باز کنیــد. بعــد کــافی اســت رم دو
ــایت را بیــرون بیاوریــد و بــه جــایش دو  گیگاب

ههفاها بگذاریــد.۴ماجول رم    گیگابایت در شــکا
ه تــاپ دو شــکاف بــرای رم دارد. بعــد  این لــپ
 صفحه زیری را سرجایش بگذارید و پیچش را

سفت کنید. کار تمام است. 

 بعد دنبــال یــک اس.اس.دی. ارزان بگردیــد
 و اهــارد دیســک را بــا آن عــوض کنیــد. اینکــار

ــاتری  کم قلق دارد. باید دوباره سیم برق و ب
ــپ ــر ل  را جدا کنید و با بازکردن سه پیچ از زی
 تــاپ، صــفحه کلیــد را آزاد کنیــد. بعــد ســمت
 راست لپ تاپ را بال بداهید و بــا یــک کــارت
 اعتباری، صــفحه کلیــد را بلنــد کنیــد. مــواظب
هماهای نــازک کیبـورد  باشید خراب نشود! سـی
 را به بدنه متصــل یمــ کننــد کــه نبایــد صــدمه
ــد اهــارد آزاد ــاز کنی ــچ را کــه ب ــد. یــک پی  ببینن
ـــا اس اس دی ـــد آن را ب هیمتوانی  هیمشـــود و 
ــاره  خودتان جایگزین کنید. صفحه کلید را دوب
 جا بزنید و سه تا پیچ پایین لپ تاپ را ببندید.
 باتری را وصل کنیــد و ایــن مرحلــه اهــم تمــام

شده. 

 حال از یک یــو اس بــ دیسـک، اوبونتـوی
ــک۱۲.۰�۴   را نصب کنید. اینکار که تمام شد ی

ــگ رم�۸ اینچی با ۱۱.۶ کوچک i3لپ تاپ    گی
 ۱۵و اهارد اس اس دی دارید کــه در کمــتر از 

ــا بلفاصــله اهــر هیمشــود و تقریب ــانیه بــوت   ث
هیمکنـد. ایـن کوچولـو عمـر ههای را اجـرا   برنام
 باتری خوب اهم دارد. درست است که مینــ
ــک هتبوک اها بیش از حد کوچ  لپ تاپ اها و ن
 اهستند ول این دستگاه به اندافه کــافی قابــل

استفاده است. 

ــن  حال خبر خوب این است: اگر بگردید ای
ــتر از    دلر�۳۰�۰جوااهر کوچک را به قیمت کم

  دلر۲۸�۹هیمشود خرید. من یکــ بــه قیمــت 
  گیگابــایت اهــم�۱۸�۰پیدا کــردم و اس اس دی 

ــگ رم �۸ دلر و ۱۴۹   دلر. پــس قیمــت۳۹ گی
  دلر. به نظرم این قیمت بســیار۴۷۷کل شد 

ــامپیوتر ــک ک ــال ی ــر دنب ــت و اگ ــوب اس  خ
 اوبونتوی کوچک سریع قابــل حمــل اهســتید

این گزینه عال است. 

 در خاتمه اجازه بداهید این را اهم بگویم که
ــد هیمخوااهی ــد  و  ــدیم داری ــاپ ق هپت ــر ل  اگ
ــه آن  سرعتش را زیاد کنید فقط کافی اســت ب
ــپ  رم و اس اس ادی اضافه کنید و مثل یک ل
 تاپ نو سـریع بشـوند. مـن یـک اینســپایرون

  گیــگ  و۴ داشتم که به ارتقــای رم بــه ۱۵۲۱
  گیگ، به سرعت اهمین�۱۸�۰یک اس اس دی 

هیمکنــد امــا بــه اهرحـال  جــوااهر کوچــک کــار 
ههاش برای حمل و نقل دائم بزرگ اســت  انداز

هفتر. فکــر یمــ کنــم  هیاش اهم ضــعی  11zو باتر

ــک1521 اونس باشد در حال که ۳تنها  ــا ی   ب
 اونس وزن دارد. ۷ سلول، ۹باتری 

 ایرو ریش

وحشت یو.ای.اف.آی 

ــنیدن ــل، ش ــه کام ــ حلق ــت قبل  در پادکس
 جریان یو.ای.اف.آی. و رفتاراهای ضــد-رقـابت
ــب اهــم نیســت) شــوکه  مایکروســافت (عجی

کننده بود. 

 از آنجای که من یــک نــرد اهســتم (از نــوع
هیمبــردم  اوپن سورس)  اهمیشه از این لــذت 
هیمخــوااهم را هپتاپ که خــودم   که پ س یا ل
ــت ــم و از دس ــاردش را فرمــت کن ــرم، اه  بخ
 ویندوز خلص شوم و یک سیستم عامل آزاد،
ــر را روی آن ــع دیگ ــا اهــر توزی ــو ی  مثل اوبونت
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نصب کنم. 

ــام ــه ن ــوت ب ــد ب ــتم جدی ــک سیس ــا ی  ام
  را بــه�۸یو.ای.اف.آی، ایجاد شده تــا وینــدوز 

ــواردی ــا در م ــد ی ــل کن هتافزاراها تحمی ــخ  س
ههای را به کاربراها تحمیل کنــد تــا بتواننــد  اهزین
همعامل دیگری  یک کلید جدید بگیرند و سیست

روی کامپیوترشان نصب کنند. 

هیمخوانــدم بــه ایــن  در مــورد موضــوع کــه 
ــن ههای حت اگر ای  نتیجه رسیدم که به نظر عد
 جریان یک دردسر بــه نظــر برسـد، اهــدف آن
هه  حل کردن مشــکل معتــبر اســت و از دیــدگا
هناها اهمکاری بین مایکروســافت و ســازندگان  آ
ــاب ــری اجتن هتافزار برای حل مشکل، ام  سخ

ناپذیر است. 

ههبود که چیزی کــه  برای من بسیار گیج کنند
 به نظر من یک رفتار خشن ضد رقابت اســت،
 از نظــر گــروه بزرگـ از جــامعه فنــ، کــاری
هیمشــود از هیمشــود. چطــور   معقول شــمرده 
 یک طرف چنین چیزی وجــود داشـته باشــد و
ــه ــاری ک ــد انحص ــوانین ض ــر ق ــرف دیگ  از ط
هیمکننـد بــه کــاربران  مایکروســافت را مجبــور 

ههاهای به جز اینترنت اکسپلورر۷ویندوز    گزین
ــر خــود  را پیشنهاد داهد؟ در این مثال حت اگ
 مایکروسافت پیشنهاد نصب بقیــه براوزراهـا را
 نداهد، کاربراها حق دارند خودشــان مرورگـری
هیمخوااهنــد را نصـب کننــد یــا حـت ســراغ  که 
 سیستم عامل دیگری بروند که به شکل پیش
هیمکند.  فرض از مرورگراهای متفاوت استفاده 

ـــار ـــن ک ـــه ای ـــم ک هیمکن ـــر  ـــا فک  شخص
 مایکروسافت مثل بسیاری تصمیمات دیگر از
همافــزاری بـه ضـرر هتاهای غــول نر  طرف شـرک
 خودشان تمام شــود. ایــن موضــوع اهمچنیــن
ههای اســت کــه نگرانــ مایکروســافت از  نشان

ــو  هلاهای ازاد (مانند اوبونت همعام  )۱۲.۰�۴سیست
ـــم ـــال اه ـــن ح ـــه اهمی ـــد ک هیمداه ـــان   را نش
ــدوز  ــل وین هتاهای بهتر از سیستم عام  �۸قابلی
که اهنوز حت عرضه اهم نشده، دارا اهستند. 

 نکته دیگر این است که تعداد قابل توجهی
 کــاربر آزاد وجــود دارد و بــه نظــر مــن تــاثیر
 خودش را در این بازار خوااهد گذاشــت. یــک
هیمتواند بــا ارائــه هتافزار   سازنده بااهوش سخ
هتافزار بــدون یــو.ای.اف.آی، خیــل  یــک ســخ
 خریداران را ببینند که پشت در شرکتش صف

ههاند.  کشید

هناها هیمکنند؟ آ ههاهای ضد انحصار چه   اما بدن
 در مورد تاثیر یو.ای.اف.آی بر رقابت آزاد چه
هناهــا در هکاهــا چیســت؟ آ  هیمگوینـد؟ حــرف گی

مقابل این جریان چه خوااهند کرد؟ 

ــد در هیمگوی ــن  ــه م ــه ب ــن حســ دارم ک  م
 نهایت کار، مشکل خود به خود محو خوااهــد
تر از آن اسـت کــه در  شد. چنین طرحی بزرـگ

عمل به اجرا در بیاید. 

 آیا کس دیگری اهم اهست که نظرات شبیه

من داشته باشد؟ 

 یائو ولکینگ

هیمگوید   «من ایمیلــ بــه کمیســیونرون 
هناهــا  ضد انحصار اتحادیه اروپا زدم تا بــبینم آ
 در مورد این جریان اطلعات دارنـد یــا نــه و
 ایا قرار است عکس العمل نشان داده شود
ــتراک  یا خیر. اگر جواب بگیرم با شما به اش

خوااهم گذاشت» 

هیمکنـد   «یـو ای اف آی یـکگـورد اضـافه 
 پیشرفت است و مشکل که اهست، ماجرای
هیمخوااهــد  بــوت امــن اســت. مایکروســافت 
 درخواست داهد که پردازشگراهای آرم دارای
ههداری اســت  بوت امن باشند که مساله خند
ههاها در حــال حاضــر از  چون اکثر این پردازند
ــا انــواع دیگــر لینــوکس اســتفاده  اندرویــد ی

  (اینتــل یـا ای.ام.دی) ایـنx86هیمکنند. روی 
 امکان وجود خوااهــد داشــت کــه بــوت امــن

غیرفعال شود». 

 یک ترفند سریع

هیمکنند. متفاوت  بعض مردم از یونیت گله 
 است و در این شک نیست. از نظـر مـن کـه
ــ ســـریع بـــه  مفیــد اســت. بـــرای دسترس
 دستورات ترمینال که نیازی به بیشــتر از یــک

هیمشود از    یــا کلیــد ســوپرAlt-F2خط ندارند 

 pdftkاستفاده کرد. به عنوان یک مثال من از 

(http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-

pdf-toolkitـــردن  صـــفحات ـــرای جـــدا ک  ) ب
هیمکنــم. مــن بــا هلاهای پ دی اف استفاده   فای
 این دستور بدون باز کردن ترمینال دو صــفحه

هیمکنم:  را جدا 

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

  راMCI.pdfبرای اینکه این کــار کنــد، فایــل 

ههام و    اهـم اهمانجـاMCI2.pdfدر اهــوم گذاشــت
هیمشود. برای اینکــه دســتور مناســب  ساخته 
 خودتان را پیدا کنید، باید رااهنما را بخوانیــد و
 برای اینکار احتمال باید ترمینال باز کنید ولــ
 بعد از اینکــه دســتورات کــه لزم اســت اجــرا
ــن اســت هیمدانستید، این میانبر ممک  شود را 

برایتان ارزشمند باشد. 

جس آویلس
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  اهنگام راه اندازی کــامپیوتر یــک
ــــایش داده  صــــفحه ســــیاه نم

میشود، چطور مشکل را برطرف کنم؟

س
  منم قبل اینطوری شدم،اما نــه بـه ایــن

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

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

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

  من مشکل صــدا دارم. از گوگـل
 اهم کمک گرفتــم بــرای رفـع ایــن

هلاها منسوخ شدند.  مشکل ول تمام راه ح

س
http://voices.canonical.com/david.h

enningsson/2012/07/13/top-five-wrong-

ways-to-fix-your-audio

ج

 نویسنده جایگیزین فرااهم آورده کـه منســوخ

” . model=auto“شده، پیشنهاد من 

ــرروی یــک ــو را ب   مــن اوبونت
 اهارد کم ظرفیت نصــب کـردم
 و در حال حاضر تمــام ظرفیــت اهــارد مصــرف
 شــده اســت، چطــور میتــوانم یــک اهــارد بــا

ظرفیت بالتر را اضافه کنم؟ 

س
ــــــوOM55 ( از  ــــــن اوبونت   در انجم

 Imageسپاسگذارم) شما با استفاده از 

for  linuxمیتوانید اهمین نصب موجــود را در  
اهارد جدبد کپ کنید

ج
http://www.terabyteunlimited.com/imag

e-for-linux.htm 

 زمان که این کار انجــام دادی میتــوان اهــارد
 قدیم ( اهــارد کــم ظرفیــت ) را بــرای اضــافه

 کن. mountکردن درایو جدید 

ــته   وقت که دو تا نمایشگر داش

Systemباشـــ و   Settings  > 

Appearance > Behavior  > Auto-hide the 

Launcherرا فعال کن، مــاوس در یــک نقطــه  

  میچسبه و باید ماوس را تکان تکــانUnityتو 
بدی تا آزاد بشه. 

س

ــــوResQue ( از  ــــن اوبونت   در انجم
جسپاسگذارم) به مسیر زیر برو: 

System Settings >Displays 

و مقادیر زیر را تنظیم کن: 
Launcher placement = Laptopنوار ابزار )  

یونیت را در اهر دو نمایشگر نشان نمیداهد ) 
Sticky  edges  =  Offاین بـاعث میشـه کـه )  

 ماوس بین دو نمایشگر حالت چسبندگ را از
 دســت بـده، زمـان کــه از یــک نمایشــگر بــه

نماشگر دیگری حرکت میکند) 

ــت ویـــدئو فایـــل   چگـــونه فرم

AVCHD را بــــه MP4 یــــا WMV 

تبدیل کنم؟ 

س
امه  ــ   را نصــب و اجــرا کــن،Winff برن

 شاید بخوای در مورد تنظیمات کیفیــت
هلاهای هنزده شدی میتون فای  بخون،اگه اهیجا

عظیم ایجاد کن. 

ج

 Intel کجــا میتــونم یــک توزیــع 

64-bit پیدا کنم؟ 
س

  بیت۶۴ یک سیستم AMD 64 توزیع 

 Intelاست که برای اهــر دو پردازنـده 

 ایجاد شده است. AMDو 

ج

ــــدئو را در ــــک وی ــــونه ی   چگ

openshot ) ــد ــه بری  Crop میش

کرد)؟ 

س
http://www.openshotusers.com/hel

p/1.3/en/ar01s15.html 

ج

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

ــع از سیســتم۱۰�.۰�۴دیگری اوبونتو   . اهر موق
 عامــل وینــدوز ویســتا اســتفاده میکنــم خیلــ
 خوب اهنگ میکنه. تصــمیم گرفتــم تــا وینــدوز
 ویستا را دوباره نصب کنم ( برای کارم احتیاج
ــــا دی وی دی ــــار از دو ت ــــرای اینک  دارم) ب

  تهیه کــردم وقــت۲۰�۰�۹ریکاوری که در سال 

)   )خریدمToshiba Satellite Proکه لپ تاپ 
 استفاده میکنم. وقت که مــن ایــن کــار انجــام

س
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 میدم به این بــاور میرسـم کــه لــپ تــاپ مــن
سیستم عامل لینوکس را نمیشناسه؟ 

  در انجمـــــن اوبونتــــــوdarkod ( از 
 سپاسگذارم) نصب ویندوز باعث میشه

grub2  bootloader از MBRه حــذف بشــود و 

bootloaderویندوز نتوانــد لینــوکس را بــوت  
ــدوز ویســتا  کند. اگر فرآیند ریکاوری فقط وین
ــه ــد و ب ــب میکن ــ نص ــن فعل  را روی پارتیش
د، شـما میتــوان  پارتیشن لینوک دست نمیزـن

 Live در حــالت ۱۰�.۰�۴از س دی لیو اوبونتو 

ــرMBR را به grub2استفاده کن و    با روال زی
برگردان: 

ج

http://ubuntuforums.org/showthread.ph

p?t=1014708 

  من یک مشکل مزاحم با اوبونتو
  دارم، آن تغییرات ســاعت۱۲.۰�۴

ــن ــد. م ــداری میکن ــامپیوتر را نگه ــایوس ک  ب
 ساعت اوبونتو را بدرسـت تنظیــم میکنــم امــا
 زمان که کامپیوتر را خاموش و روشن میکنم،
 ساعت بایوس اهــر دفعــه چنــد ســاعت عقــب

  اهــم اســتفاده۷تره. مــن اهمچنیــن از وینــدوز 
 کردم ( در یک درایو جدا) و چطور من متوجه
 این شدم که ساعت بایوس اشتباه اســت، در

ویندوز آن با ساعت بایوس میره. 

س

ـــــوmcduck ( از  ـــــن اوبونت   در انجم
 سپاسگذارم) مشکل تـو از اینجـا ناشـ

ج

 میشه که ویندوز و لینوکس اهـر دو از سـاعت
 سیستم بایوس استفاده میکننــد، اهنگــایم کــه
 ویندوز فــرض میکنـه سـاعت جــاری سیســتم
 ساعت محل است، لینــوکس ( ماننــد بیشــتر

  ) فــرض میکنــهUnixسیســتم عامــل اهــای 
 ســاعت سیســتم بجــای ســاعت محلــ اجــرا

شده، برای تغییر دادن این رفتار:
https://help.ubuntu.com/community/Ub

untuTime#Multiple_Boot_Systems_Time_

Conflicts 

  من روی یک کــامپیوتر رومیــزی
 قــدیم سیســتم عامــل اوبونتــو

  نصــب کــردم. مــن دو تــا درایــو�۱۱.۱۰سرور 

ــا  ــایت را ب ــک تراب LVMی  (Logical  Volume 

managerکمک میکنه تا اهر دو درایــو را یــک  

ــک  ــده) و ی ــخیص ب ــو تش ــتUSBدرای   اهش
 گیگابــایت بــا سیســتم عامــل را نصــب کــردم،

ـــدم    را نمیشناســـه. چگـــونهUSBامـــروز دی

 را برگردانم؟ LVMمیتوانم 

س

  در انجمن اوبونتو دوبــارهdarkod (از 
 سپاســـگذارم) نصـــب کـــردن اوبونتـــو
 ســرور روی یــک فلــش درایــو جدیــد. بعــد از
ــب ــام نص ــا در اهنگ ــل ی ــتم عام ــب سیس  نص

  را براحــت فعــالLVMسیستم عامل، میتوان 

 ) کنــ. اگــر ایــن کــار را درmountیــا وصــل (
ــام دادی ــل انج ــتم عام ــب سیس ــام نص  اهنگ

ج

 حذفش نکــن یــا بــه عبــارت در اهنگــام نصــب
 سیستم عامل بیخیــالش شــو ( ازش اســتفاده
 نکن)، و بعد از اینکه سیستم عامل نصب شد

 ایجادش کن.etc/fstabدر /

 رااهنمای و تکنیک اها

 پاکسازی ویندوز

 یک از چیزاهای که کاربران لینــوکس را خیــره
 یم کند، آزادی آن از بــد افــزار اســت. اهمیــن
ــوت ( دو ــاربران دوگــانه ب ــع برخــی از ک  موق
 سیســتم عامــل) لینــوکس بــه منظــور اجــرای
ــوند، هیمش ــرا  ــدوز اج ــه در وین ــای ک هیاه  باز
 مشکل در اینجا نهفته است: زمان که یک بد
 افزار بـه پارتیشــن وینــدوز تجــاوز کـرد چکــار

کنیم؟ 
 من اهیچگــونه بــد افــزاری نــدارم ، امــا پاســخ

پرسش مربوطه را پیدا کردم. 
 Windows 7من لپ تاپ سه گانه بوت دارم 

و Linux Mint 13و   Ubuntu 12.04این   اهمه 
 بیت اهستند. ۶۴سیستم عامل اها نسخه 

 وقت کــه در وب جســتجو میکــردم مشــخص
 شد که بهــترین راه بــرای پاکســازی پارتیشــن

 Avastوینــدوز، اســتفاده از نســخه لینوکســ 

  راAvast بیــت 32است، اهنگــایم کــه نســخه 
،ــ 12.0�4روی اویونتو    بیت نصــب کــردم۶۴ 

Anپیــام خطــای   error  occurred  in  Avst! 

Engine: Invalid argument .نمایان شد 

ــت امتحــان۳۲بسیار خوب روی اوبونتوی    بی

ــورتISOمیکنم، فایل   ه را دانلود کردم و به ص

Multisystemنصــب کــردم، کــه روشــ قابــل  
 اعتماد و اثبات شده برای ایجــاد فلـش درایــو
 پایدار اســت. (پایــدار یعنـ وقـت کـه چیــزی
 نصــب و ریســت شــد آن چیــز اهنــوز نصــب
 اســت(از بیــن نرفتــه اســت)) ســاخت فلــش

ــاد  ــه و ایج ــد دقیق ــو در چن ــایت۴درای   گیگاب
 فضــای پایــدار یــا مانــدگار در چنــدین دقیقــه.
ــور چشــمک زن  خوشبختانه فلش درایو من ن
 داره و مـن میتـوانم بـبینم کـه چـه اتفـاقی در

حال رخ دادنه. 
 بــوت از طریــق فلــش درایــو، بســیار زیبــا! و
 تنظیمات شخصــ مــن آمــدن کــه واقعــا داره

  اجراsoftware centerآاهسته پیش میره. من 

Synapticکردم و   Package  Managerنصــب  

ـــردم.  Systemک  Settingsـــردم و ـــرا ک   اج

Brightness  and  Lockــردم و ــاب ک   را انتخ

ــه ی  ــرای Neverگزین Turn را ب  screen  off 

when inactive for .کردم انتخاب   Synaptic 

ــــردم و  ــــرا ک Multiverseرا اج  to  the 

repositoryهرا اضافه کردم. بارگذاری دوبــاره و 

  زیراhddtemp و lm-sensors و Conkyنصب 
 من اهمیشه میخوااهم ببینم کــه چــه چیزاهـای
 داغ اهستند. و بزرگترین اشــتباه ام را درسـت
 کردم و تمام بروزرسـان اهــا را نصــب کــردم.
 اجــرا کــردن از روی فلــش درایــو کــه میتــونه

چندین ساعت طول بکشه. سپس: 

sudo aptget clean 
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http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1014708


 بـــرای آزاد ســـازی فضـــای اســـتفاده شـــده

) اهای دانلود شده. Updateبروزرسان (

  را کــه قبل دانلــودAvast!.debحال مــن فایــل 
 کرده بودم را میتــوانم نصــب کنــم. یــک پیــام
 خطا وجود داره که نادیده میگرم. اجرا میکنــم

  ) را که از قبلRegistration Keyو کلید ثبت (
 بدست آمده را کپ میکنم. دیتابیس را آپدیت
 میکنم و اینجا چند تا پیام خطــا ظــااهر شــدن.

اه! 
 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-engine-

invalid-argument/ 

 راه حل را روی اهارد درایـو ام اعمـال کـردم و

 ! اجرا شده است و من چندین بارAvastحال 

Fileگول خوردم!   managerرا اجــرا کــردم و  

 my در GB Filesystem 164پارتیشن ویندوز (

computerکه وصــل شــده بــود را انتخــاب (  

 ! دایرکتوری اها را برای اسکنAvastکردم. در 

  ( دکمــهRootکردن انتخــاب کــردم. از طریــق 

ــت)  ــمت راس ــردم وmediaس ــاب ک  ه را انتخ
 درون آن فقـــط یـــک آیتـــم وجـــود داشـــت:
 پارتیشن ویندوز. آن را انتخاب کردم و دوباره

اسکن کردم. 
 اهمـانطور کـه انتظـار میرفـت اهیـچ بـدافزاری
 شناخته نشد و نباید اهم تو ایــن اهــارد وجــود

داشته باشه.

فهرست ^ 48  ۶۴مجله حلقه کامل 

بعد از یک دوره طولن کار در صنعت کامپیوتر و 
مدت محدود به عنوان سردبیر مجله کمپیوتینگ 
کنادا و کامپیوتر دیلر نوز، گورد تقریبا بازنشسته 

شد.

کدواژه
اهر کدام از اعداد داخل جدول، کدی برای یک از حروف الفبای انگلیس اهستند. 

 اشاره داشته باشد در قسمت پایین برخی از L به حرف ۲مثل ممکن است عدد 
ههاند. باقیمانده حروف را پیدا کرده و جدول را کامل کنید. حروف نشان داده شد

ا آخر حل در صفحه یکی مانده ب
puzzles are copyright, and kindly provided by,
The Puzzle Club - www.thepuzzleclub.com

پرسش و پاسخ

http://crunchedd.com/2012/03/26/solved-an-error-occured-in-avast-engine-invalid-argument/
http://crunchedd.com/2012/03/26/solved-an-error-occured-in-avast-engine-invalid-argument/
http://crunchedd.com/2012/03/26/solved-an-error-occured-in-avast-engine-invalid-argument/
http://www.thepuzzleclub.com/


د کــه20�12نیمــه اول ســال  ــه نظــر میرســ   ب
 بمانند یک انفجار برای بازی اهــای جدیــد یمــ
ــد و  باشد.باید بخاطر داشتن سایتهای پربازدی
 انجمنهای که در اشتراک سخاوتمند اهســتند

سپاسگزار بود. 
 خوشـــبختانه  اهمیشـــه بازیهـــای کـــه بـــرای
ـــه میشـــوند بســـرعت رشـــد ـــوکس ارائ  لین
ــد از ــازی جدی ــج ب ــن پن ــا م ــد.در اینج  میکنن
 بهترینهای ارائــه شــده را بــرای آشـنای شــما

قرار میداهم. 

Bacillus 
 20�12زمان ارائه: آگوست 

Bacillusــم ــتداران عل ــرای دوس ــا ب ــک روی   ی
 میباشد.اهدف شما در این بازی ادامــه حیــات
 با کنترول یک جمعیت از باکتریها با تکثیر انها
 و کاوش در جهان اطرافتان میباشد.جان اهالتر
ــان بزرگـ از  در این بازی سعی نموده که جه
ــد و ان  زندگ میکروبها را بدرست خلــق نمایی
 را قابل دستییاب برای تجربــه بــازی دوســتان

قرار داهد. 

 در بازی موضوعات بیولـوژیک  ماننـد آنزیـم
 اها ، ژنتیــک،و تکامــل بــه یکــدیگر پیونــد داده

شده اند. 
  بشدت جزئیات بــه اهــم پیوســتهBacillusدر 

ــازی  است اما این اهمان قسمت است  کــه  ب
را جذاب مینماید. 

 این بازی برای ویندوز در ویرایش بتــا و بــرای
لینوکس و مک در سطح الفا میباشد. 

Nekro 

 20�13زمان ارائه ژوئن 
 اگر شما میخوااهید که اهمیشه در بازی اهــا بــا

  بازی مــورد علقــهNekroآدم اهای بد بجنگید 
 شما خوااهد بــود.در ایــن بــازی اکشــن ســیاه
ــه او بوســیله ســحر ــک جــادوگر را ک  شــما ی

مخلوقات شیطان را احضار میکند . 
   اهســتید کــه یکــ ازNekroشما عضــوی از  

 ســه قــبیله ای اســت کــه بــرای کنــترول دنیــا
مبارزه میکند. 

 اهــدف شــما شکســت دادن انســانها و گــروه

 اهای بیطرف و تسخیر کــردن ملیتهــا و مبــارزه
آخر با پادشاه و شکست دادن آن. 

  امکــان بــازیDarkforgeبه این بــازی توســط 
 چند کاربره بــه آن اضــافه گردیــده بنــابر ایــن
 بازی کنان میتوانند با دوستان خــود بــه بــازی

میپردازند. 
Nekroدارای گرافیک و استیل منحصر بفرد و  

 بــازی خلقــانه اســت کــه ایــن بــازی را بــرای
ــنهاد ــن پیش ــد اکش ــازی جدی ــک ب ــه  ی  تجرب

میکنیم. 

Super Retro Squad 

 20�13زمان ارائه مارس 
jayچنــد ســال پیــش از ایــن   pavlinaامه   برـن

د در   ــویس ارشــ explodingن  rabbitــازی    ب
 ماریو متقاطع را برای ننتنــدو  ارائــه نمــود کــه

ــکر  گونه ای متفاوت برای این بازی بود.با تش
ــیوه را ــن ش ــود ای ــذاری نم ــایه گ ــه پ  از او ک
ـــرد ـــافه ک ـــه آن اض ـــیت ب ـــدین شخص  وچن

exploding  rabbitــا پلتفــرم دو   بــر روی ان ب

. super retro squadبعدی کار نمود با نام 

  مرحله بــا اهشــت جهــان�40این بازی بیش از 
 متفاوت که بــر پــایه اهــر شخصــیت بنــا شــده
 است.اهر کدام از ایــن شخصــیتها داســتانهای

 وManiiخاص خودشان را دارنـد بطــور مثــال 

Lanzoــود را   دو معدنچی آلمان اهستند که خ

  یمــ یابنــد و بایــد ازasparagusدر پادشااهی 

 حفاظت نمایند. apricotپرنسس 

super  retro  squadــا   بیــش از یــک بــازی ب
  بیت و یک چیپ صدا میباشد بلکه8گرافیک  

 بسیار زیرکانه از صدا اهای کلسیک کـه اهمـه
 ما در کودک از ان لــذت بــرده ایــم اســتفاده

نموده است. 
 َ

Auro 

 20�12زمان ارائه دسامبر 
Auroــتراتژی   یک بازی با شکوه که با یک اس

ــن ــیاه و خش ــالت س ــر از ح ــ و تغیی  چرخش
بسمت  حالت زیبا تر حرکت میکند. 

ــازی ــک شــااهزاده فاســد ب ــش ی  شــما در نق
 میکنید که از فاضــلب اهــا محــافظت میکنــد و
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هیاهای اوبونتو هیاهای اوبونتوباز باز
گر/ برگردان پارس از  سجاد محمدزاده و توفیق نظارتنوشته جنیفر را
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 باعث میشود یک نیروی شیطان بیدار شود.
Auroسحر اهـا و توانـای اهـای بسـیاری دارد  

 که بازیگر باید آنها را بدســت بیــاورد بوســیله
 ســکه اهــا و معــاملت کــه بــا اســتراتژی خــود

میکند. 
 اهیولی نا شناخته نیــز  توانــای اهــای خاصــ

  میتواند انتخاب کند کـه چگـونهAuroدارد که 
ان را شکست داهد. 

 نقشه بازی بصورت رندوم تغییر  میکنــد بنــابر
 این اهر بار که شــما شــروع بــه بــازی میکنیــد

تجربه ای جدید خوااهید داشت. 
  تولید شــده وبــرایiosاین بازی قبل تر برای 

 چنــد پلتفــرم بخصــوص لینــوکس در  دســامبر
ریلیز میگردد. 

legends of Eisenwald 

 20�13زمان ارائه :زودتر از 
legends  of  Eisenwaldیک بازی زیبای ســه  

بازی اهای  از نوع   Role Playing Gameبعدی 

 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

اهر طریقی ممکن است پایان یابد.) 
  یک جهان منحصــر بــه فــردEisenwald جهان 

 میباشد کـه در آن  بـر طبـق پوسـته مشــترک

  وelves موجــودات افســانه ای را (RPGبازی 

orcs .راهبری میکنید (

دگ را ازAterduxبجای تــاثیرات فــانتزی،    زـن
ــه  دوران قرون وسطی بدست آورده اســت ک
 دیدنش تازگ دارد. مبارزات به نوبه خود بــر

روی بهره وری متمرکز است. 
ــازیکن یمــ بایســت اهــر حرکـت و تصــمیم  ب
ــاثیر  عاقلنه ای را که روی نتیجه بازی و نبرد ت
ــرای  میگذارد را انتخاب کند. انواع گزینه اهــا ب
ــه نظــر  ارتقا واحد، سلح، طلسم و جادو که ب
 بسیار امیــدوار کننــده میرسـد. بطــور دیــدن
ــط ــاورنکردن در شخصــیت و محی ــات ب  جزئی
ــما ــال ش ــای م ــک اه ــدون کم ــود دارد.ب  وج

Aterdux بــازیکن روی۱۰�۲۴ بــه اهــدفش کــه  
 لینوکس است نمیتواند برسد، شــما میتوانیــد
 از طریــق پــ پــال بــه آنهــا بــرای رسـیدن بــه

  برای لینوکس کمک۲۰�۱۳اهدفشان در نسخه 
کنید. 
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 Chicagolandجنیفر یک دانشجوی خوب اهنر از 
است. شما میتوانید در توییتر 

@missjendie او سر وبلگ  ـه  ب ا  ی کنید  دنبال   را 
//: :بزنید .http missjendie com

 Ubuntu One و KDE
Ubuntu برای داشتن یک فولدر  one میتوانید آنرا روی KDE.ه اهم نصب کنید

تنها چیزی که شما نمیتوانید انجام بدید توانای راست کلیک کردن روی فایل و منتشر کردن و 
Ubuntu دریافت لینک آن  در پوشه  one است که معمول برای دریافت لینک به اشتراک گذاری 

ubuntu به وبسایت  one ،احتیاج پیدا میکنید. خوشبختانه ShaneQful

). .www softwareontheside info که اسـت  آمده  نجات  برای  روبـ  رویایـ  اسـکریپت  ـا کمـ  ب  (
قابلیت اهای از دست رفته راست کلیک را برای ما ایجاد میکند.

ubuntu ابتدا، نصب  one:

ubuntu حال،  one را اجرا میکنیم و به  setup wizard.ه میرویم
 را نصب کنیم که قبل از نصب ابتدا موارد زیر را نصب ShaneQfulسپس باید اسکریپت اهای 

میکنیم:

sudo apt-get install ubuntuone-control-panel-qt

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

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

rm -rf Ubuntu\ One/

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

mv u1-dolphin/ UbuntuOne

ubuntu فایل مورد نظر روی پوشه  one 
روی  بشود.  آپلود  ابر  روی  تا  ن  ـک درگ 
گزینه  ایـن  کـن  کلیـک  راسـت  فایـل 

  >    Ubuntu One Publish and Copy

 Web Link را مشااهده یم کنید. اهمچنین 
کردن  متوقف  برای  دیگـر  گزینـه  یـک 
را  فایل  ــک  ی برای  گذاری  اشتراک 

مشااهده میکنید.

هیاهای اوبونتو باز

http://missjendie.com/
http://www.softwareontheside.info/


فهرست ^ 51  ۶۴مجله حلقه کامل 

دسکتاپ مندسکتاپ من
هیکیابرگردان پارس از  حامد سپهر

تصاویر  ن!  بدـی نشون  ا  ـی دن تمام  بـه  رو  خودتون  ر  کامپیوـت ا  ـی دسـکتاپ  کـه  شمـا  برای  ـ  شانس
ایمیل  آدرس  ه  ب رو  @خودتون  .misc fullcirclemagazine org ههوار چند خط خلص و  کنید  ارسال   

یا مشخصات سخت افزاری کامپیوترتون و اهر چیز جالب دیگه ای که درمورد  در مورد دسکتاپ 
سیستمتون باشه بنویسید.

 کاربر اوبونتو اهستم. من از �۲۰�۱۰من ااهل سریلنکا اهستم و این دسکتاپ منه. من از سال 
 compiz شروع به استفاده از اوبونتو کردم. دسکتاپ من خیل سادست. من از ۱۰�.۰�۴نسخه 

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

 (لیزا) استفاده ۱۲ شروع به استفاده از لینوکس کردم و الن اهم از مینت ۲۰�۰�۷من از سال 
Hot-میکنم.  babe تو گوشه سمت راست پایین با بال رفتن فعالیت CPU .شروع به رقص میکنه 
 Sticky notes اهم 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.
مشخصات سیستم:

 2 , 3 , 2  , 250�  , 17    @ 1280�10�24 Core Duo GHz GB RAM GB HDD ’’ TFT Monitor

,   Resolution Keyboard configuration DVORAK

 HM Chandrasekhar

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

: , :     2.0� , : 3 , : Theme Shiny CPU Intel Pentium Dual Core GHz RAM GB HDD

160� +50�0�GB GB

 Sumith Kumara

http://worldoflyrics.tk/
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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از  ترکیبـ  از  کـه توش  ـمن  ـم دسـکتاپ  cairo-این dock و docky بالی صفحه استفاده شده.   
-cairo dock اهست و پایین صفحه اهمdocky" اهست. والپیپر اهم persija اهست. تیم فوتبال "

هپتاپم اوبونتو   رو نصب کردم. مشخصات �۱۱.۱۰شهرم اهست، جاکارتا، اندونزی. من روی ل
هپتاپ من اینه:  ل

  4740� , :  5 430� ,   310� , 2  Acer Aspire G CPU core i M nVidia GeForce M G RAM

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

من ااهل روسیه اهستم و به تازگ به اوبونتو نقل مکان کردم و خیل خوشحالم.
Toshiba �50�0    کار میکنم. کامپیوتر من 12.0�4LTSاین دسکتاپ منه. من با اوبونتو  Satelite L

1 6Q.اهست 
مشخصات کامپیوترم:

دسکتاپ من

  Ashwin Dexter Winongo

:  ( ) -   430�0�@2.10� 2Processor Pentium R Dual Core CPU t GHz

: 2.8  RAM GB memory

:    45  Graphics Mobile Intel ® GM Express Chipset

64-  bit Os

   : Themes Gtk and windows Lucidity

 : -Themes icon faezna darker

 : Themes cursor handhelds

Dmitry
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حل معمااها

وکو سود
هلاها

پ

اژه دو
ک

 مشمول قانون کپ ۱۶×۱۶کدواژه و سودوکو 
رایت اهستند. سازنده:

The Puzzle Club
www.thepuzzleclub.com

http://www.thepuzzleclub.com/
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چطور کمک کنمچطور کمک کنم
سجاد محمدزادهبرگردان پارس از 

ما اهرروز برای قرار دادن مقالت جدید در مجله حلقه کامل جستجو میکنیم. برای رااهنمای مقاله، ایده، و 
برای ترجمه مجله، لطفا از ویک ما دیدن نمایید:

:// . . /http wiki ubuntu com UbuntuMagazine

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

ههمند اهست، ایمیل بفرست به:  @اگر به ثبت خبر علق .news fullcirclemagazine org

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

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

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

@) ایمیل کن به: Desktopعکس میزکار ( .misc fullcirclemagazine org

//:یا شما میتوانید از انجمن ما دیدن نمایید:  . / . ? =270�http ubuntuforums org forumdisplay php f

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

هیاها، برنامه اها، سخت افزار) نیاز داریم. هناهای شما نیاز داریم. اهمچنین به نقد ( باز داستا
ه) و اهرگونه پرسش یا پیشنهادی که شما K/X/Ubuntu ( شامل اهرکدام از این عناوین How-Toمقالت بخش 

@دارید را ارسال کنید به:  .articles fullcirclemagazine org

تیم حلقه کامل:

: رون تاکرویراشگر
 @ .ronnie fullcirclemagazine org

: روب کرفیاوبمستر
 @ .admin fullcirclemagazine org

: رابرت کلیپ شامنظرات مدیریت
 @ .mrmonday fullcirclemagazine org

: لس پاندرپادکست
 @ .podcast fullcirclemagazine org

ویرایش و غلط گیر:
مایک کندی

لوکاس وسترمن
گورد کمبل

رابرت اورسینو
جاش اهرتل

برت جرد

از کانونیکال و تیم مترجمین از سراسر جهان و اهمینطور از 
 ممنونیم.FCMتورستین ویلمس برای لوگوی 

:۶۵آخرین مهلت برای حلقه کامل شماره 
هکشنبه  ۲۰�۱۲ سپتامبر ۹ی
هکشنبه  ۱۳۹۱ شهریور ۱۹ی

:۶۵تاریخ انتشار حلقه کامل شماره 
                          ۲۰�۱۲ سپتامبر �۲۸جمعه 
۱۳۹۱ مهر ۷جمعه 

http://cout.ir/
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:news@fullcirclemagazine.org
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
mailto:reviews@fullcirclemagazine.org
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:admin@fullcirclemagazine.org
mailto:mrmonday@fullcirclemagazine.org
mailto:podcast@fullcirclemagazine.org

