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وتنوبوا
 یزیمور یارب وتنوبوا یامنهار

هدیکچ
.تسا یزیمور طیحم رد وتنوبوا زا هدافتسا یارب عماج ییامنهار ،یزیمور یارب وتنوبوا یامنهار

امنهار نیا ٔهرابرد

راک هب عورش

مان ٔهرابرد

."میا نیمه همه ام نوچ ،متسه هک ما نیمه نم" ای "نارگید اب تیناسنا" یانعم هب ،تسا ییاقیرفآ یمیدق هژاو کی وتنوبوا
.دمدیم رازفامرن یایند دبلاک رد ار وتنوبوا هژاو یانعم و حور ،سکونیل ونگ وتنوبوا عیزوت

وتنوبوا شزومآ

وتنوبوا بصن

وتنوبوا بصن لحارم شزومآ -1

زودنیو رانک رد وتنوبوا بصن لحارم شزومآ -2

وتنوبا رد نزاخم

ساسا رب زابنتم و ناگیار و دازآ ًالماک لماع متسیس کی وتنوبوا

و یراجت تامدخ و ناربراک هعماج حطس رد ینابیتشپ اب هارمه سکونیل/ونگ

رد ناگدنهد هعسوت و ناربراک زا یگرزب عامتجا طسوت وتنوبوا .تسا یاهفرح

نیا هب ات میئامنیم توعد زین امش زا ام و دوشیم هداد هعسوت ایند رسارس

!دیدنویپب عامتجا

رازفامرن :دیوگیم هک وتنوبوا هفسلف یاههدیا ساسا رب وتنوبوا عامتجا

فلتخم یرازفامرن یاهرازبا نینچمه ٬دشاب مومع رایتخا رد ناگیار و دازآ دیاب

ناشرایتخا رد ناربراک یلحم نابز هب و یشرافس تروص هب تسیابیم

یشرافس دوخ یاهزاین ساسا رب ار رازفامرن دنشاب زاجم ناربراک و دنشاب

.تساهتفرگ لکش ٬دنیامن هدافتسا و هدومن

دروم یاهرازفامرن و اهرازبا اهنت هن .دشاب توافتم یصوصخ ِیتنس یاهرازفا مرن اب ًاساسا وتنوبوا ٬دناهدش بجوم اهیدازآ نیا

و هدومن یشرافس دیلیام هک یاهنوگب و ناتزاین قباطم ار اهرازفامرن دوب دیهاوخ زاجم امش هکلب ٬دنتسه ناگیار ناتزاین

.دیئامن هدافتسا

یرازفا تخس یاهیرامعم زا وتنوبوا یلعف هخسن .تسا بسانم (رورس) رازگراک و یزیمور ناونع هب هدافتسا یارب وتنوبوا

Apple تکرش PowerPC و SUN تکرش UltraSPARC T1 یاهنیشام نینچمه و 64bit و Intel x86 یاهPC عاونا لماش فلتخم
.دنکیم ینابیتشپ
عاونا یاراد وتنوبوا .دوشیم هضرع یدیس کی یور رب نآ یلصا هتسه و تسا یرازفامرن هتسب ۱۶۰۰۰ زا شیب یاراد وتنوبوا

یسیونهمانرب بسانم یاهرازبا و یتنرتنیا یاهرازگراک ات یرادا ٔهدرتسگ هحفص و بتاک یاهرازفامرن زا یرازفامرن یاهرازبا

.رازگراک هخسن و یزیمور هخسن ٬وتنوبوا یاههخسن رتلماک تاحیضوت .تسا

http://fa.wikibooks.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8
http://fa.wikibooks.org/w/index.php?title=پرونده:Ubuntu.png
http://fa.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikibooks.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
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عبانم
• (ubuntu-doc@lists.ubuntu.com) وتنوبوا یزاسدنتسم هورگ
• http:/ / www. ubuntu. ir وتنوبوا یناریا ناربراک هورگ هاگیاپ
نیا هب رگا .دینک هجوت یلصا ناونع ریز رد نآ فیدر هب .دهدیم لیکشت ار یبلاطم هعومجم ای باتک زا یشخب هحفص نیا

.دینک کمک کسَنیکیو شرتسگ هب و [1] دیهد رارق اجنیا رد ارنآ دیراد یسرتسد شخب
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