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هیچ              و است شده گرفته قرار همگان اختیار در رایگان طور به مستندات  این
ندارد         .  خاصی شخص یا و شرکت برای مالی سود
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افزار  : سخت

مودم  : نصب

هستش             . چی شما مودم چیپست نوع که بدونید باید شما مودم نصب  برای
ی      برنامه از اینکار سایت        scanmodemبرای از تونید می که کنید  استفاده

linuxant.com.  بگیرین

روی            .  بشین ترمینال وارد هستش چی شما مودم فهمیدین اینکه از  بعد
و      کنید کلیک راست ورژن    .    konsoleدسکتاپ اینکه برای بعد کنید انتخاب  رو

دستور     بدونید رو کنید    .uname -rکرنلتون وارد رو

سایت       .     وارد بعد کنید یادداشت جا یک رو وارد   linuxantخروجی و  برین
روی   .           مودمتون چیپست نوع اساس بر چپ سمت از و بشین درایور  دانلود

کنید   . کلیک دانلود

رسین                . می ها توزیع جدول به تا میرین پیش ترتیب این به رو مرحله  چند
فدورا    روی که           ۱۰بعد خروجی اون ساس برا دوم جدول در و کنید  کلیک

حدود         .     در حجمش کنید دانلود رو نظر د مور درایور کردین  1.3یادداشت
هستش  . مگابایت
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رو              درایور که اونجایی وارد و میشین ترمینال وارد دوباره دانلود از  بعد
کنید            . می استفاده زیر دستور از نصب برای و شین می ریختین

Su -c'rpm -i namepackage'

سرعت       با ها درایور این سرعت      14.4البته اگر و میکنند می  56کار  رو
نیز              دل شرکت های درایور از تونید می البته بخرین رو درایورش باید  خواین

ندارد          . وجود اون توضیح برای وقت اینجا در کنید استفاده

ی           برنامه از اینترنت به اتصال برای نصب از  kppp (internet dial-upبعد
tools       داخل که کنید می باز  .   kmenu >internetاستفاده رو اون  هستش

بدیم        .  انجام رو اون بندی تنظیم تا کنید

روی      اول بندی تنظیم کنید   configureبرای کلیک
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روی        و شده مودم سربرگ وارد کنیم       newاول معرفی رو مودم تا کنید  کلیک
عددی         مقدار داده اون به اسم یک به   connection speedبعد  115200رو

بعد  .   بدین سربرگ     okتغییر وارد و حساب     accountsکرده یک تا شین  می
سربرگ  .     در فقط کنید روی   dnsباز های    manualباید مقدار و  بذارین

همچنین   208.67.222.222 وارد      208.67.220.220و بتونین تا کنید وارد  رو
بشین   ها سایت
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گرافیک :

به    رو طریق         ۲گرافیک از تا کنید نصب تونید می طریق    yumروش از یا  و
گرافیک    .       کارت ما مثال برای نظر مورد سایت می    nvidiaخوده نظر در  رو

از .     استفاده برای کنید        yumگیریم مطالعه رو مخازن به مربوط مطالب  اول
مخازن      .       به نیاز نصب برای کنید نصب رو گرافیک کارت  rpmfusionبعد

بزنید      باید ترمینال در که دارین

su -c'yum install kmod-nvidia'

سایت      وارد دوم روش گرافیکتون        nvidiaدر کارت نوع به توجه با و  شده
پسوند      .      با فایل این کنید دانلود رو نظرتون مورد برای   binدرایور که  هستش

محیط      .        باید گرافیک کارت نصب برای کنید طی رو زیر مراحل  رو xنصب
ترکیبی        کلید اینکار برای بندازین کار کاربر      ctrl+alt+f2از با و بزنید  rootرو

محیط  .      کردن خاموش برای بشین با .    init 3بزنید  xوارد وارد دوباره  بعد
کردین             . دانلود رو درایورتون که بشین جایی وارد و بشین وارد ریشه  کاربر

دین          . می تغییر رو اون مجوز اول نصب برای بعد

Chmod +x NVIDIA-Linux
وارد      .       NVIDIA-Linuxجای  رو زیر کد نصب برای بعد کنید وارد رو فایل  اسم
کنید

./NVIDIA-Linux
کافیست        .   کنید وارد رو فایل تمام اسم نیست بزنین    ۳لزم رو اول  حرف

ی    دکمه شود             .tabبعد نوشته فایل تمام تا کنید وارد کلید صفحه روی از  رو

محیط        .      کردن فعال برای شد تمام نصب کار که این از  startxدستور  xبعد
بیاد      بال سیستم تا بزنین رو

از       گرافیک کارت پیکربندی برای داخل    nvidia-settingبعد که کنید  استفاده
system.  هستش
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گرافیک    :ATIکارت

گرافیک      کارت درایور نصب استفاده      ATI/AMDبرای نصب برای زیر دستور  از
کنید

yum install xorg-x11-drv-radeonhd
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مخازن :

مخازن         فرض پیش طور به نصب از می   updateو  fedoraبعد فعال  شما
می .               فعال غیر یا و فعال شما مخزن کدام که این ی مشاهده برای  باشد

آدرس    به کافیست administration >> software source  باشد
بروید . 

مخازن    میشود در   .      rawhideو  testتوصیه و بتا های برنامه چون نباشد  فعال
ممکن              آنها بودن ناپایدار علت به که دارند وجود مخازن این در تست  حال

شود     . مختل شما سیستم است

و                 ... ها درایور و ها کدک جمله از دارین نیاز آنها به که هایی برنامه  بیشتر
مخازن   مخزن        rpmfusionدر زیر دستور ی بوسیله که  را rpmfusionهست

دسکتاپ   .       .       روی کار این برای کنید می باز ترمینال یک ابتدا کنید می  نصب
شده          باز منوی از و کنید می کلیک همیشه    . konsoleراست کنید انتخاب  را

زیر              دستور از شویم ریشه کاربر وارد بخواهیم اگه باشید داشته یاد  به
کنید   می استفاده

su -

ریشه    ( کاربر رمز ریشه)         rootبعد کاربر اختیارات به تا کنید می وارد  را
مخزن   .         نصب برای را زیر دستور بعد باشین داشته  می rpmfusionدسترسی

زنید .

rpm -Uvh 
http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-

free-release-stable.noarch.rpm 
http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion

-nonfree-release-stable.noarch.rpm
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لیست              به شما باشد نمی بیشتر کیلوبایت چند که مخزن این نصب از  بعد
مخازن           که بشین مطمئن و رفته گفتم قبل که می  rpmfusionمخازنی  فعال

باشین (  :           ) نداشته کاری هستن تست حالت در که مخازنی به توصیه باشد

دستور          .     از نصب برای کنید نصب بخواین که ایی برنامه هر تونین می  حال
yum  :  )      .    به دپنسی توضیح دپنسی راحتی به دستور این کنید می  استفاده

پیش     .         یکسری به نصب برای برنامه هر یعنی باشد می نیاز پیش  معنای
مشترکی        .        های نیاز پیش برنامه از خیلی شود نصب باید که دارد نیاز ؛  نیاز

یک     اگه که برنامه         ۲دارند نصب با باشند داشته مشترکی نیازی پیش  برنامه
کنید                نصب را دوم برنامه بخواهین اگه و شود می نصب ها نیاز پیش اول  ی

شود               ) می کم دانلود حجم صورت این به و نیست نیاز پیش به نیازی  دیگه
نصب        .       بخواین که ایی برنامه هر کند می نصب و شناسایی رو برنامه  هر

البته             .  دارین ترمینال به نیاز که کنید استفاده برنامه این از هست بهتر  کنید
دم        می بعد صفحه در رو بیشتر توضیح
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yum: 

حالت              یا و اینترفیس ولی شود می اجرا متنی صورت به هم برنامه  این
که     دارد هم برای   .   packagekitگرافیکی البته دارد اسم  kdeنام  به

kpackagekit   .   اون آدرس که باشد می

 kmenu >> system >> software managment
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را  .       .      نظر مورد پکیج سپس باشین وصل اینترنت به کافیست که باشد  می
بار        .         اولین برای اگه نصب از قبل فقط شود نصب سرچ از بعد تا کنید  وارد
به             نظر مورد مخزن به مربوط اطلعات اول باشین کرده نصب رو  مخزنی
رو              شما وقت از ای دقیقه چند ممکنست که شود می دانلود شما  کامپیوتر

بگیرد

 

کنید         . استفاده زیر دستور از پکیج یک نصب برای

Yum install package

شما       .        از ها دپنسی شناسایی از بعد بشین ریشه کار وارد باید نصب  برای
آرگومان            از اگه نه یا کنه دانلود که پرسه تایید-    yمی خودش کنید  استفاده

بپرسه               شمما از اینکه بدونه کنه می دانلود رو همه اتوماتیک طور به و  میکنه

استفاده             سرچ سوییچ از تونید می شما بگردین پکیج یک دنبال اینکه  برای
کنید

yum search package

از        .       .  کنیم می آپدیت رو کرنل ما مثل کنید آپدیت رو پک یک تونید می  شما
کنیم     می استفاده زیر کد

Yum update kernel

شه           می آپدیت سیستم کل کنید استفاده آپدیت از فقط اگه

fedora1.wordpress.com



آموزش فدورا / لینوکس

کنید            .  استفاده گروهی نصب از کنید نصب رو میزکاری اینکه برای خوب

میزکار     خواین می کنید    .gnomeمثل نصب رو

کنید            وارد رو زیر دستور و کنید باز کنسول یک اینکار برای

 yum groupinstall gnome

از      استفاده برای باشه بشین       .yumیادتون وارد ریشه کاربر با حتما
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؟     DVDچطوری  کنیم مخزن رو فدورا

وارد     .           ریشه کاربر با و کنید باز ترمینال یک اول است ساده خیلی کار  این
کنید .       تایپ ترمینال داخل بعد کنید .        .kwriteبشین وارد رو زیر های کد  حال

[dvd-fedora]
name=dvd-fedora

baseurl=file:///media/fedora%2010%20dvd%20i386
enabled=1
gpgcheck=0

قسمت    در اون           baseurlخوب و کنید می وارد رو دی وی دی مسیر  شما
یک             ۲۰ شما فاصله هر جای به که اینه برای بینید می که کنید   ٪۲۰ می وارد ٪ 

بوده      جوری این واقع یک       fedora 10 dvd i386در شما فاصله هر جای به  که
اون    .  ۲۰ کنید می وارد ٪enbled .        و میشه فعال باشه یک مقدارش اگه  هم

به          نیاز که هست هایی پکیج برای آخریه فعال    gpgkeyاون غیر که  دارند
پسوند .       با رو فایل بعد مسیر   repoمیکنه می  etc/yum.repos.d/در  ذخیره

رو .              مخازن تمام اول دارین نیاز دی وی دی مخزن از استفاده برای  کنیم
تونید            .    می بعد باشه فعال شما دی وی دی مخزن فقط و کنید فعال  غیر

کنید   . استفاده ازش
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؟         کنیم درست خودمون برای شخصی مخزن یک چطوری

ی          backupبرای  وسیله به کردین دانلود که هایی برنامه از  گرفتن
createrepo .          فقط کنیم درست خودمون برای محلی مخزن یک تونیم  می

همیشه              کنید می دانلود که هایی پک اینکه برای باشین داشته یاد به  همیشه
همیشه       بماند شما کامپیوتر داخل این     . keepcacheدر دارین نگه فعال  رو

هر                بعد به دفعه این از تا میدین انجام همیشه برای بار یک فقط رو  کار
مسیر           .     در ها پک بماند باقی شما کامپیوتر داخل کنید می دانلود که  پکیجی

مانند    می ذخیره زیر

/var/cache/yum
کار               که شرطی به ماند می ذخیره مسیر این در شده دانلود های برنامه  تمام

بدین    انجام رو زیر

فایل    شاخه     /yum.confاول در که توسط      etcرو ریشه کاربر با رو  هست
ی   مقدار     kwriteبرنامه و کنید می       keepcahceباز تغییر یک به صفر از  رو

ی .         برنامه اول ترمینال داخل برین بعد ی     createrepoدهید برنامه یک که  رو
در           .     که مخزن هر کنید دانلود رو داره کیلوبایت حد در حجمی و هست  سبک

نام         به فولدری در شده گفته بال تمام    .  packagesمسیر برای داره می  نگه
هست     .          فولدر این در که هایی برنامه تمام شما دارد وجود فولدر این  مخازن

دسکتاپ       .        در شما فولدر این که فرض کنید ذخیره واحد فولدر یک در  رو
این  .        در رو ها پک تمام هست شما

رو   .             ها پک تمام که فولدری وارد و شده ترمنیال وارد بعد کنید جمع  فولدر
کنید         وارد رو زیر دستور و بشین کردین جمع

createrepo .
دی      .            یا و دی سی یک روی رو فولدر اون بعد بذارین حتما هم رو نقطه  اون

از               استفاده برای مخزن دی وی دی ساختن روش از و کنید رایت دی  وی
کنید   . استفاده اون
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 :prestoپلگین 

Presto    برای پلگین از      yumیک استفاده با که  بستههای deltarpmمیباشد
رسانی              بروز رو سیستم و کرده دریافت کمتر بسیار حجم با را رسانی  بروز

که.      کسانی برای این هست        .dialupمیکند اهمیت حائز و مهم خیلی  دارن
که    دوستانی دستور  .        ADSLحتی باید فدورا در پلگین این نصب برای  دارن
کنید     وارد رو زیر

yum install yum-presto

مخازن              آدرس تا دارین نیاز شما فدورا در تکنولوژی این از استفاده بصورت  prestoبرای  را
مخزن     به فرض باز     .       updatesپیش را مربوطه فایل کار این برای کنید معرفی فدورا  در

میکنیم:

kwrite /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

قسمت     [ در مرحله این در      baseurl , mirrorlistخطوط]  updatesدر فعال غیر حالت به  را
  . سپس .       #       میدهیم انجام خط هر ابتدای در کردن اضافه با را کار این  mirrorlistمیآوریم

گزینه      از قبل را از            enabled=1زیر رسانی بروز برای بعد به این از تا میدهیم  prestoقرار
 . شود  استفاده

mirrorlist=http://presto-mirrors.anmar.eu.org/mirrorlist?repo=updates-released-
f$releasever&arch=$basearch 

فدورا      برای فقط مورد .  10و ۹و  ۸این فدورا   (    برای است آینهای لیست منظور دارد  کاربرد
).     ۷و  ۶ به        بیشتر اطلعات کسب برای کرد استفاده میتوان روش این از  هم

https://hosted.fedoraproject.org/presto . کنید   مراجعه

از           مجددا و میکنیم ذخیره را خود فایل ادامه .   yumدر اگر   نکنید تعجب میکنیم  استفاده
از       شما رسانی بروز حجم به     ۳۰۰دیدید دفعه یک .  ۳۰مگ توجه     اما است رسیده مثل  مگ

فدورا         در رسانی بروز زمان که باشید را   10داشته آخر      ۳۰۰حجم در ولی میدهد نشان  مگ
مثل    که نشده     . ۳۰میبینید دانلود بیشتر مگ
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    . مثال            عنوان به میشود گزارش شما به بستهها نصب اتمام از پس موارد این  به yumالبته
شما       بروزرسانی حجم که میگوید به          ۷۲شما تکنولوژی این از استفاده با که بوده  ۱۴مگ

     .      !!! توزیع   در تکنولوژي این بود واقعی مثال یک این است رسیده ورژن   centosمگ  به 5.2از
       . بینظیر        تکنولوژی این است ذکر به لزم است گرفته قرار استفاده مورد فرض پیش  طور

. دارد          وجود فقط ردهت خانواده روی بر حاضر حال در
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دوم  فصل

نیاز     مورد های برنامه نصب
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ها   : کدک نصب

در         تصویری و صوتی های کدک نصب مخازن    kdeبرای نصب به  نیاز
rpmfusion    .         دستور کار این برای شده داده توضیح قبل فصل در که  هست

می                بعد و بشن نصب تصویری و صوتی های کدک تمام تا کنید وارد رو  زیر
کنید             استفاده فرمتی هر کردن باز برای موجود ی برنامه تمام از تونید

su -c'yum -y install libdvdread libdvdnav lsdvd ffmpeg amarok-extras-
freeworld xvidcore xine-libextras-freeworld xine xine-lib xine-lib-extrs-
nonfree'

Mplayer: 

هست             . تصویری های فرمت تمام پخش برای قوی ی برنامه یک برنامه  این
نیز        .      برنامه این مکمل دی وی دی پخش برای برنامه ترین  smplayerقوی

هست .

Su -c'yum install mplayer smplayer'
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Realplayer: 

سایت         خوده از ابتدا برنامه این نصب رو      realبرای اون لینوکسی ی  نسخه
            . میشین  نظر مورد فولدر وارد ترمینال ی وسیله به دانلود از بعد کنید  دانلود

میکنید       عوض رو فایل مجوز و

chmod +x realplayer.bin
کنید        . وارد رو زیر دستور نصب برای بعد

./realplayer.bin 
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Wine: 

تا               تونین می برنامه این ی وسیله به که هست ساز شبیه یک برنامه  این
های         .     برنامه تمام البته کنید اجرا لینوکس در رو ویندوزی های برنامه  حدودی

میکنه    .           . اجرا رو ها برنامه بیشتر و ها بازی مخصوصا شن نمی اجرا ویندوز

Su -c'yum -y install wine'

Flashplayer: 

مرورگر           در اون از استفاده و برنامه این نصب زیر   firefoxبرای دستور  از
کنید    . استفاده نصب برای

yum install flash-plugin nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-
libs.i386 alsa-plugins-pulseaudio.i38

مرورگر      : برای پیکربندی برای و

mozilla-plugin-config -i -g -v

fedora1.wordpress.com



آموزش فدورا / لینوکس

Java: 

جاوا     ۱۰فدورا  سورس اوپن به         ۶پکیج شما که است داده جای خود در  را
در       .       آن های پلگین نصب برای کنید استفاده اون از توانید می  راحتی

فدورا :

yum install java-1.6.0-openjdk-plugin
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سوم  فصل

KDEمعرفی 
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kde   .          پایین نوار در باشد می کاربرپسند گرافیکی محیط و جذاب میزکار  یک
اون           به که دارد وجود فدورا آرم که چپ برنامه   .  kmenuسمت تمام گن  می

شدن       .  بندی دسته قسمت این در ها

بندی    تنظیم باید   kdeبرای ایی    .  system settingشما پنجره کنید انتخاب  رو
بینید        می زیر تصویر در که میشه باز
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اجرا              اتوماتیک طور به رو ها برنامه تونستین می ویندوز در که طور  همین
در   همین           kdeکنید در بدین انجام تونید می رو کار همین  system settingهم

سربرگ     در رین ی    advancedمی گزینه کنید     .autostartو می انتخاب  رو
انتخاب     با شما کنید        add programحال می اضافه رو نظرتون مورد ی  برنامه

بشه           . اجرا اتوماتیک طور به برنامه شدن لگین از بعد که

ویندوز   start upهمون  در شما
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در           که کافیست سیستمتون به فارسی زبان کردن اضافه  systemبرای
setting   ی تصویر    .   regional & Languageگزینه مطابق بعد کنید انتخاب  رو

کنید         . keyboard layoutوارد می انتخاب رو فارسی زبان و شده

زدن      با بتونین اینکه سربرگ      alt + shiftبرای وارد کند تغییر  advancdeزبان
قسمت     در و با       layout switchingشده تغییر به مربوط ی  alt + shiftگزینه

کنید    می انتخاب رو
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اون              کنید استفاده منویی از اینکه بدونه رو برنامه یک سریع خیلی خواین  می
کنید   . باز رو

از    تونین کلید   .   runمی کافیست کنید صفحه    Alt + F2استفاده روی از  رو
خیلی             .  کنید وارد رو برنامه اسم از کلمه چند کافیه بعد بدین فشار  کلید

شما               و کنه می پیدا برنامه هزاران بین از رو نظرمون مورد ی برنامه  سریع
بشه             اجرا برنامه تا بزنین رو اینتر اینکه کنید می که کاری تنها
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دی             kmenuکنار  وی دی و دی سی مثل هایی وسیله که هستش ایی  برنامه
شما               میشه داده نمایش قسمت این در بشه مونت به که دیسکی کول یا  و

رو     اون تونید کنید  . umountیا  mountمی

میزکار       ایی برنامه تنوع نظر میزکار    .   kdeاز روی کرده کار  بیشتر kdeخوب
شده      .  کار دیگه های میزکار از

در     ویژه های می         kdeجلوه استفاده پلسما تکنولوژی از و شده خوب  خیلی
دارای .     میزکار این کنه        widgetکنه می زیبا رو دسکتاپ که هست
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میزکار     در فایل زیادی         kdeمدیر انعطاف دارای که باشد می دلفین ی  برنامه
هست . 
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ی       برنامه فشرده های فایل خیلی  .     arkمدیر رمزنگاری نظر از که  هست
هستش         .  دیگه میزکارهای در مشابه های نسخه از بهتر
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پسوند       که هایی فایل اینکه لزمه       rarبرای بشه باز برنامه این توسط  هستن
کنی          .unrarفایل  دانلود رو هستش بایت کیلو چند که رو

Su -c'yum -y install unrar'
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در     برنامه نصب در        kdeمدیر نصب مدیر از تر بهینه  هست  .gnomeخیلی
Kpackagekit          خودش گنومی ی نسخه به نصب بیشتری های انعطاف  دارای

داره       . بیشتری های بندی تنظیم و هست
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جذاب     و قشنگ است     .kdeمحیط کننده خیره بسیار

بخواین              اگه و کرده چندبرابر رو لینوکس کل در و فدورا جذابیت میزکار  این
رو                خودتون دی وی دی بهتره کنید نصب دی وی دی روی از رو میزکار  این

کنسول              در رو زیر دستور و کنید اضافه مخازنتون به قبلی های گفته  طبق
کنید  وارد

su -c'yum groupinstall kde'
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۴فصل 

لینوکس   در ترفند
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اونا .             دونستن که لینوکس در ترفند چندین یادگیری به کنیم می شروع  خوب
می     .          کار ترمینال با فقط ما کار این برای هستش لزم کاربر هر  برای

هستش .         ترمینال یادگیری کار این ای لزمه پس کنیم

؟          نه یا هست نصب گرافیک کارت که بفهمیم چطوری

: کنید          وارد رو زیر کد ترمینال داخل شما اینکار برای

glxinfo | grep direct

رو     .         زیر خروجی باشه نصب گرافیک کارت اگه بده زیر مثل خروجی  باید
میده

direct rendering : Yes

؟       ببینیم رو ها پارتیشن لیست چطوری

کد           و شین می ریشه کاربر وارد ابتدا کار این کنید     . fdisk -l برای وارد رو

انحصاری     ی شناسه ؟     UUIDچطوری ببینیم رو پارتیشن هر

بنویسن       ترمینال داخل کار این کنید       blkidبرای وارد رو زیر کد یا و

ls -l /dev/disk/by-uuid
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برچسب  ( ؟)      labelچطوری کنم عوض رو پارتیشن یک

فرمت        با پارتیشن یک برچسب تغییر .ntfsبرای به      کنید استفاده زیر کد  از
هارد     به درایور مثال میدیم  ۱عنوان تغییر

ntfslabel /dev/sda6 hard1

فرمت        با درایور یک برچسب تغییر کنید      ext3برای استفاده زیر کد از

e2label /dev/sda7 hard2

مشخصات   ؟   dvd-romویا  cd-romچطوری ببینم رو

استفاده             زیر دستور از دیگه مشخصات و سرعت و مارک ی مشاهده  برای
کنید

cd-info
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مشخصات   ؟    cpuچطوری ببینم رو ام

که     ببینیم اینکه آیا       cpuبرای و هست هسته چند یا    ۳۲دارای و هست  بیتی
می               ۶۴ استفاده زیر دستور از بده نمایش ما به رو اون دمای حتی و  بیتی

کنیم

cat /proc/cpuinfo

سیستمتون       رم مشخصات ی مشاهده برای و

cat /proc/meminfo

؟       کنم مشاهده رو سیستم دمای چطوری

دستور     از اینکار کنید  sensorsبرای استفاده

من      . برای خروجی مثال عنوان به

[titan@localhost ~]$ sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:  +22.0°C
Core0 Temp:   +8.0°C
Core1 Temp:  +15.0°C
Core1 Temp:   +8.0°C

می             ارسال دستگاه کدام از علئم این که دارد بستگی مادربوردتون به  البته
گیرید .            . نمی خروجی هیچ کند ارسال را علئم نتواند شما دستگاه اگر شود
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روی      از تونم می ؟     usbچطوری کنم نصب رو فدورا

پکیج    باید فایل    .      liveusb-creatorشما یک نصب از بعد کنید نصب  از isoرو
فایل    .       برنامه اجرای از بعد دارین نیاز زنده معرفی    isoدیسک برنامه به  رو

ی  .      دکمه روی بعد کنید کنید   createمی می کلیک

su -c'yum -y install  liveusb-creator'
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فرمت       با رو درایو یک کنم؟  fat32چطوری فرمت

درایو       برای خواهیم می مثل کار کد    .   sda1این ترمینال در کنیم فرمت  رو
کنیم     می وارد رو زیر

mkfs.vfat -F 32 /dev/sda1

فرمت      با درایو یک ؟    ext3چطوری کنیم فرمت را

کوچک        تفاوت یک با ولی بال دستور مانند

mkfs ext3 /dev/sda2
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؟         بدم تغییر رو سیستم بوت تونم می چطوری

اینکه               یا و بشه بوت فرض پیش طور به عامل سیستم کدوم اینکه تغییر  برای
کار               این که دارد وجود فدورا در گرافیکی رابط یک بدیم تغییر رو بوت  زمان

در       .    کافیه میده انجام راحتی به شما برای ی  administrationرو  گزینه
bootloader    کنید انتخاب رو
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؟         ببینم رو برنامه یک های آپدیت آخرین چطوری

دادین              انجام کرنل روی که هایی آپدیت خواین می مثال عنوان به اینکار  برای
کنید  .          تایپ کنسول در رو زیر دستور اینکار برای ببینن رو

rpm -qa kernel

؟         کنم عوض رو ریشه کاربر عبور رمز چطوری

وارد   .      شما اینکار برای است ساده قسمت    kmenuخیلی در و  شده
administration   ی ی        Root passwordگزینه وسیله به اینجا از و شین  می

کنید          عوض رو ریشه کاربر عبور رمز گرافیک رابط یک

fedora1.wordpress.com



آموزش فدورا / لینوکس

باز            رو دارد وجود فاصله اونها اسم در که هایی فولدر  چطوری
؟  کنم

اون                نام که خوریم می بر فولدری به کنسول در که اد می پیش اوقات  گاهی
کنیم  .           a bمثل  باز رو فولدر این معمول طور به بخوایم اگه خوب  هستش

دارد    .         وجود کردن باز برای روش چندین خوب میده خطا پیغام کنسول

اول  : روش

cd “a b”

دوم  : روش

cd a \ b
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