
بنام زیبای مطلق

دبیان    از خانگی   ۵استفاده سیستمهای در

معرفی
 ) را بیه سییستمی راحیت برای اسیتفاده شخصییLenny (  ۵  دبیان ایین آموزش بیه شمیا نشان میدهید کیه چگونیه میتوانیید 

تبدیل کنید .

 نکته مهم : دبیان توضیع بزرگی از جامعهی نرمافزار آزاد است که گسترهی بزرگی از استفاده در سرورهای بزرگ با امنیت
بال تا کامپیوترهای خانگی را دارا   میباشد .

 این آموزش تنها را ه برای انجام این کار نیست ، همچنین هیچگونه مسئولیتی را انجمن دبیان در قبال این آموزش بر عهده
نخواهد گرفت .

کلیات
 یک لیستِ نمونه از نرمافزارهایی که برای یک سیستم خانگی لزم است در زیر وجود دارد هر کدام را که بخواهید میتوانید

انتخاب کنید  .

Graphics فیک ا ر گ
•The GIMP - free software replacement for  
Adobe Photoshop 

گیمپ : نرمافزار آزاد مشابه فتوشاپ

•F-Spot - full-featured personal photo 
management application for the GNOME 
desktop 

نرمافزاری برای مدیریت تصاویر شخصی در گنوم

•Google Picasa - application for organizing and 
editing digital photos 

گوگل پیکاسا : نرمافزار مدیریت و ویرایش تصاویر دیجیتال

Internet ترنت ن ی ا

•Firefox/Iceweasel فایرفاکس/آیسویزل : مرورگر
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•Opera اپرا : مرورگر

•Flash Player 10 برنامهی پخش فایلهای فلش در اینترنت

•FileZilla - multithreaded FTP client 

•Thunderbird/Icedove - email and news client  نرمافزار ایمیل و خبرخوان

•Evolution - combines e-mail, calendar, address  
book, and task list management functions 

نرمافزار ایمیل و خبرخوان و چند کار دیگر

•aMule - P2P file sharing application ( معروف به تورنت) نرمافزار اشتراک فایل

•Transmission BitTorrent Client - BitTorrent  
client 

نرمافزار اشتراک فایل ( تورنت )

•Azureus/Vuze - Java Bittorrent client ( تورنت ) نرمافزار اشتراک فایل

•Pidgin - multi-platform instant messaging client (پایه) پیغام رسان چند پروتکل

•Skype پیغام رسان اسکایپ

•Google Earth نرمافزار کره زمین گوگل

•Xchat IRC - IRC client  نرمافزار پیغام رسانirc

Office اداری 

•OpenOffice Writer - replacement for Microsoft  
Word 

نگارشگر اپن آفیس

•OpenOffice Calc - replacement for Microsoft  
Excel 

•Adobe Reader Pdf(احتیاج نیست) خوان 

•GnuCash - double-entry book-keeping personal  
finance system, similar to Quicken 

نرمافزار حسابداری

•Scribus - open source desktop publishing (DTP) 
application 

Biنرمافزار وبلگنویسی (  lbo B logerهم ایرانی است  
و هم بهتر )

Sound & Video صوت و تصویر

•Amarok - audio player آمارُک : پخشکنندهی صوتی فوقالعاده

•Audacity - free, open source, cross platform یک نرمافزار آزاد عالی برای ضبط و ویرایش صوت
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digital audio editor 

•Banshee - audio player, can encode/decode 
various formats and synchronize music with 
Apple iPods 

پخشکنندهی صوتی

•MPlayer - media player (video/audio), supports 
WMA 

پخشکنندهی تصویری

•Rhythmbox Music Player - audio player, similar  
to Apple's iTunes, with support for iPods 

پخشکنندهی صوتی

•gtkPod - software similar to Apple's iTunes,  
supports iPod, iPod nano, iPod shuffle, iPod 
photo, and iPod mini 

•XMMS - audio player similar to Winamp پخشکنندهی صوتی شبیه وینمپ

•dvd::rip - full featured DVD copy program  نرمافزار تبدیل و کپیDVD

•Kino - free digital video editor ویرایشگر تصویری آزاد

•Sound Juicer CD Extractor - CD ripping tool,  
supports various audio codecs 

 صوتیcdتبدیل کننده 

•VLC Media Player - media player (video/audio) تبدیل و پخش کنندهی تصویری عالی

•Real Player 

•Totem - media player (video/audio) پخش کنندهی تصویری

•Xine - media player, supports various formats; 
can play DVDs 

پخش کنندهی تصویری

•Brasero - CD/DVD burning program  کپیCD و DVD

•K3B - CD/DVD burning program  کپیCD و DVD

•Multimedia Codecs کدکهای صوت وتصویر

Programming برنامهسازی

•KompoZer - WYSIWYG HTML editor, similar to 
Macromedia Dreamweaver, but not as feature-
rich (yet) 

•Bluefish - text editor, suitable for many 
programming and markup languages 

•Quanta Plus - web development environment,  
including a WYSIWYG editor 

3



Other متفرقه

•VMware Server - lets you run your old 
Windows desktop as a virtual machine under 
your Linux desktop, so you don't have to entirely  
abandon Windows 

ماشین مجازی 

•TrueType fonts  فونت

•Java جاوا

•Read-/Write support for NTFS partitions  خواندن و نوشتن در پارتیشنntfs

دبیان  ( ۵نصب   Lenny(  

- نصب گرافیکی۱
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- انتخاب زبان نصب۲

- انتخاب کشور۳
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- انتخاب کیبورد۴
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- اگر سیستم خانگی است ، پیشفرض را انتخاب کنید ۵

- همچنین دامین۶
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–  پارتیشنبندی : برای انجام این بخش به راهنمای پارتیشنبندی مراجعه کنید .۷

)root- رمز عبور کاربر ریشه (۸

- ساختن یک کاربر عادی ( نام کامل کاربری )۹
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- نام کاربری۱۰

- رمز عبور۱۱
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۱۲ -You can sk ip the package usage survey by se lecting No

- گزینههای استاندارد و دسکتاپ را انتخاب کنید ۱۳
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) بله را انتخاب کنیدGrub- برای نصب مدیر بوت (گراب = ۱۴

 نصب را از دستگاه خارج کنید و سیستم را ریبوت (ریستارت) کنیدDVD- بعد از اتمام نصب برابر با پیغام ۱۵
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بروزرسانی 

 بروز رسانی :  اصول چون در دنیای نرمافزار آزاد ویروس یا بدافزار به مقدار قابل مشاهده و کارا وجود ندارد ، به همین دلیل
و البته دلیل مهمتر سرعت پایین اینترنت در ایران اکثر کاربران خانگی اقدام به بروزرسانی سیستم خود نمیکنند .

 البتیه دربارهی توضیعهای دیگیر گنیو/لینوکیس کیه سیریعتر اقدام بیه انتشار نسیخهی جدیید خود میکننید بیا آپگریید کردن بیه
 نسخهی جدید تا حدی اینکار انجام میشود اما در گنو/لینوکس دبیان بدلیل انتشارهای طولنی لزوم این عمل بیشتر احساس
 میشود بیه خصیوص کیه گنیو/لینوکیس دبیان بیا توجیه بیه امنییت بالی خود سیریعتر و بیشتیر اقدام بیه رفعاشکال از برنامههیا و

سیستم خود میکند .

 برای داشتن سیستمی پایدار و امن توصیه میکنیم تا در حد توان سیستم خود را بروزرسانی کنید .

 Update  برنامهی Administration و قسییمت Systemبرای اینکار مطابییق شکییل در پنجرهی دسییکتاپ ، تییب 

Manager. را اجرا کنید 

Insta میتوان لیست بستههای جدید را بروز کرد و با گزینهی checkدر پنجرهی بازشده با گزینهی  l l  Updatesبه  
نصب بستهها پرداخت .
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افزاری نرم فایل مخازن  ویرایش 

بهتر است قبل از اینکار ببینید کدام برنامه را احتیاج دارید و آیا آن برنامه قبل نصب شده یا خیر .

اولین قدم اضافه کردن مخازن تکمیلی بعضی از برنامهها است که در لیست اصلی گنو دبیان جای ندارند .

نکته مهم :برنامههای موجود در این مخازن آزاد نیستند پس توصیه میکنیم تا حد امکان از آنها استفاده نکنید .

  است .Debian-Multimedia نام این مخازن

برای اضافه کردن هرگونه مخزنی مطابق روش زیر عمل میکنیم 

Terminaمطابق شکل برنامهی  l: را اجرا میکنیم و دستورات زیر را در پنجرهی باز شده اجرا میکنیم 
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suپسورد کاربر ریشه (مدیر سیستم) را درخواست میکند

و برای باز کردن و ویرایش فایل مخازن :

.sourcesفایل مخازن( l istا ب را   ( 
کندgeditنگارشگر  باز می  

gedit /etc/apt/sources. l ist

 است .multimedia خط بعدی مخازن ۲ و غیر آزاد خط اول مخازن ۴

deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free

deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

deb http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/debian-multimedia/ stable main

deb-src http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/debian-multimedia/ stable main
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 باید کد امنیتی را نیز دانلود و نصب کنید که با دستور زیر انجام میشود :multimediaبرای مخازن 

wget http:/ /www.debian-multimedia.org/pool/main/d/debian-multimedia-keyring/debian-
multimedia-keyring_2008.10. 16_a ll .deb

dpkg -i debian-multimedia-keyring_2008.10. 16_a ll .deb 

آن را نصب میکند . dpkg -i فایل را از آدرس روبروی خود دانلود میکند و دستور wgetدستور 

و در آخر لیست مخازن را آپدیت میکنیم :

apt-get update

ر فزا ا نرم نصب 

 را اجرا کنید .Synapticبرای نصب نرمافزار از طریق گرافیکی مطابق شکل نرمافزار 
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  جسیتجو کنیید و بیا گذاشتین تییک در مربیع Searchقسیمتبرای انتخاب و نصیب نرمافزارکافیی اسیت تیا نام نرمافزار را در 
کنار آن ، انتخابش کنید .
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 ) آنهیا راdpkg(برنامهی مدیرییت هوشمنید نصیب دبیاندر بعضیی مواقیع اگیر برنامهی مورد نظیر دارای پیشنیازهاییی باشید ، 
 تمام برنامهها انتخاب میشود .markشناسایی کرده و به شما در پنجرهی جدید اعلم میکند با انتخاب گزینهی 

نکته : تا الن هیچ بستهای شروع به نصب نکرده است .

  کلییک کنیید تیا پنجرهای کیه مقدار حجیم دانلود و مقدار فضای مورد نیاز برApplyبرای شروع عملیات نصیب بایید بر روی 
روی پارتیشن برای نصب بستهها را نشان میدهد باز شود .
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 از این پنجره ، عملیات نصب شروع میشود .Applyبا انتخاب گزینهی 

نکته : برای آپدیت و دانلود باید به اینترنت متصل باشید .

18



عملیات دانلود و نصب بصورت خودکار انجام میشود تا در پنجرهای به شما پیغام «تغییرات با موفقیت انجام شد» را بدهد .

 نکته مهم : برنامهی مدیریت هوشمند نصب دبیان درصورت قطع اتصال اینترنت به شما امکان ادامه دادن دانلود و نصب را از
ادامه خواهد داد .

  برنامهی مدیریت هوشمند نصب دبیان با هم کار نمیکنند ، پس همیشه بعد از اتمام کار برنامه را۲تذکر مهم : هیچ وقت 
ببندید(فرقی بین ترمینال و محیط گرافیکی وجود ندارد)
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