ایران رآس :اولین مرجع آموزش و توسعه
 ROSدر ایران

 برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه سیستم
عامل رباتیک  ROSاز سایت ایران رآس
دیدن فرمائید.
 برای مشاهده آموزشهای بیشتر به صفحه
دانشنامه ایران رآس مراجعه کنید.
 شما میتوانید سؤاالت و مشکالت خود را در
بخش پرسش و پاسخ ایران رآس مطرح
کنید ،کارشناسان ما پاسخگوس سؤاالت شما
خواهند بود.

استفاده از مطالب این فایل و انتشار آن با ذکر نام و نشان ایران رآس  ،بالمانع است.
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در این مقاله ما به شما نصب اوبونتو  61.61و  61.11در کنار ویندوز  61را به صورت  Dual-Bootآموزش
خواهیم داد .در این آموزش بر روی سیستمی که از قبل  Windows 10روی آن نصب است کار خواهیم کرد.
Ubuntu 16.10با پشتیبانی  9ماه تا  July 2017منتشر شد و همچنین  Ubuntu 16.04با پشتیبانی 5
ساله و توسط  Canonicalمنتشر شده است .

خب فرض میکنیم که روی سیستم شما از قبل ویندوز  61و یا ورژن قدیمی تر از مایکروسافت ویندوز نصب
هست( .مثال ویندوز  1.6یا )1
در چنین شرایطی سخت افزار شما از  UEFIاستفاده میکنه در نتیجه شما باید تنظیمات  EFIرا تغییر بدین و
قابلیت  Secure Bootرا غیر فعال کنید .
اگر شما هیچ سیستم عاملی روی سیستم تان نصب ندارید و قصد دارید از یک ویندوز در کنار اوبونتو - 61.11
 61.61استفاده کنید شما ابتدا باید ویندوز را نصب کنید و سپس اقدام به نصب اوبونتو  61.11نمایید .
در این مورد خاص در مراحل نصب ویندوز و به هنگام فرمت کردن هارد دیسک شما باید یک فضای خالی روی
دیسکتون با حداقل فضای  01گیگ به عنوان پارتیشن مورد نیاز برای نصب اوبونتو کنار بگذارید تا بعدا از اون
استفاده کنید.
تجهیزات مورد نیاز:
 ISO Imageاوبونتو  61.11و اوبونتو  61.61را با توجه به معماری سیستم تان و با استفاده از لینک های زیر دانلود
کنید .
دانلود Ubuntu 16.04 Desktop
مرحله اول  :ویندوز را برای  Dual Bootشدن آماده کنید
 - 6اولین چیزی که باید حواستان به اون باشه ایجاد یه فضای آزاد روی هارد دیسک کامپیوترتون هست که در
مواقعی که سیستم روی یک پارتیشن مجزا نصب میشه باید مد نظر قرار داد .
به ویندوزتان با یک اکانت  Administratorالگین کنید و روی منوی  Startو سپس Command Promptبه
منظور وارد شدن به مد کامندی ویندوز راست کلیک کنید.
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 - 0سپس در  CLIعبارت  diskmgmt.mscرا تایپ کنید  .سپس ابزار  Disk Managerباید برای شما باز
بشه .در این پنجره روی پارتیشن  :Cراست کلیک کنید و به منظور تغییر پارتیشن  Shrink Volumeرا انتخاب
کنید .
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 - 3روی  Shrink C:یک مقدار از فضا را به مگابایت (حداقل  20000 MBبسته به حجم پارتیشن  Cخود
انتخاب کنید) وارد کنید و برای تغییر سایز پارتیشن همانند آنچه در زیر میبینید کلیک  Shrinkرا فشار دهید.
(مقدار فضا برای تغییر سایز همانطور که در تصویر زیر میبینید کم و ناچیز است و صرفاً برای اهداف آموزشی
استفاده شده ولی شما سایز دلخواه خودتون رو وارد کنید)
به محض اینکه تغییر سایز در فضای مورد نظر اعمال شد شما یک  Unallocated Spaceروی سخت افزار
مشاهده خواهید کرد ،تنها کافیست کامپیوتر را به منظور ادامه کار و نصب اوبونتو  61.11ریبوت کنید.
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مرحله دوم  :نصب اوبونتو  40.61به همراه  Windowsو به صورتDual Boot
 - 1اکنون زمان نصب  Ubuntu 16.04رسیده ،به لینک دانلود مطرح شده در باال رفته و ایزوی اوبونتو دسکتاپ
 61.11را دانلود کنید .
 Imageدریافتی را درون یک  DVDرایت کنید و یا میتوانید یک  USBبوتیبل و با استفاده از ابزاری همانند
( Universal USB Installerسازگار با ) BIOSیا(  Rufusسازگار با ) UEFIایجاد کنید.
USBیا  DVDرا درایو مناسب قرار دهید و ماشین را  Rebootکنید و  BIOS/UEFIرا تنظیم کنید که از طریق
DVD/USBو تنها با فشردن یک کلید خاص(معموال  F12 - F10یا F2که به نوع مادربرد شما بستگی دارد)
بوت شود.
به محض اینکه سیستم از روی مدیا  Bootشد یک صفحه  GRUBروی مانیتور شما نمایان میشود از منوی آن
Install Ubuntuرا انتخاب کرده و برای ادامه  Enterکنید.

 - 5بعد از اینکه مدیای بوت بارگذاری روی  RAMرا به پایان رساند شما یک سیستم اوبونتو کامال کاربردی و در
حال اجرا مد  Liveخواهید داشت.
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بعد از اینکه سیستم باال آمد از سمت چپ دومین آیکون از باال  Install Ubuntu 16.04 LTSرا انتخاب کنید
سپس ابزار  Installerشروع به کار خواهد کرد.ابتدا زبانی که برای اجرای نصب را میخواهید را انتخاب کنید و
سپس روی دکمه  Continueکلیک کنید.

 - 1سپس هر دو گزینه از قسمت  Preparing to Install Ubuntuرا بدون تیک رها کنید و تنها روی دکمه
 Continueکلیک کنید.
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 - 7حاال زمان انتخاب نوع نصب هست .شما میتوانید Install Ubuntu alongside Windows Boot
 Managerرا انتخاب کنید که به صورت اتوماتیک تمامی مراحل پارتیشن که در باال مطرح شد را انجام میدهد.
اگر شما نیاز به شخصی سازی طرح پارتیشن ندارید میتوانید از این آپشن استفاده کنید اما اگر بخواهید یک الیه
پارتیشن Customداشته باشید از آپشن Something elseاستفاده کنید و برای ادامه روی کلید Continue
کلیک کنید.
از استفادهی گزینه  Erase disk and install ubuntuدر حالت  Dual-Bootباید اجتناب کنید زیرا به
صورت بلقوه خطرناک است و دیسک تان را نابود خواهد کرد.
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 -1در این مرحله ما پارتیشن  Customخود را برای نصب اوبونتو  61.11ایجاد خواهیم کرد .در این پست ما به
شما توصیه میکنیم که دو پارتیشن ایجاد کنید یکی برای  Rootو دیگری برای ( Homeاطالعات اکانت ها) و
پارتیشنی برای  Swapدر نظر نگیرید .تنها زمانی که ریسورس  RAMتان محدود است و یا از یک  SSDبا سرعت
باال استفاده میکنید پارتیشن  swapایجاد کنید).برای ایجاد پارتیشن اول( پارتیشن ) rootفضای خالی را انتخاب
(فضای  Shrinkشده که قبال در ویندوز ایجاد کردیم )و روی آیکون " "+همانند زیر کلیک میکنیم .در تنظیمات
پارتیشن کانفیگ های زیر را استفاده کنید و برای اعمال تغییرات  OKکنید.
 :Size حداقل 20000 MB
 : Type for the new partition در اینجا  Primaryرا انتخاب کنید.
 : Location for the new partition در اینجا  Beginningرا انتخاب کنید.
 : Use as از فایل سیستم  EXT4 journalingاستفاده کنید.
 : Mount point در اینجا برای پارتیشن روت " "/را وارد کنید.
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پارتیشن  Homeرا با استفاده از مراحل یکسانی همانند باال ایجاد کنید همه فضای آزاد موجود باقیمانده را به
پارتیشن  Homeاختصاص دهید .تنظیمات پارتیشن باید شبیه به موارد زیر باشد.
 : Sizeهمه فضای آزاد باقیمانده
 : Type for the new partitionدر اینجا  Primaryرا انتخاب کنید.
 : Location for the new partitionدر اینجا  Beginningرا انتخاب کنید.
 : Use asاز فایل سیستم  EXT4 journalingاستفاده کنید.
 : Mount pointدر اینجا " "/homeرا وارد کنید.

 - 9زمانی که مراحل باال تمام شد روی دکمه  Install Nowکلیک کنید تا تغییرات در دیسک اعمال و پروسه
نصب آغاز گردد.
یک پنجره  pop-upباید نمایان بشه که به شما درباره فضای  swapاطالع میده .این هشدار را با فشردن کلید
 Continueصرف نظر کنید .
سپس یک پنجره پاپ آپ جدید نمایان میشه که از شما میپرسد آیا با تغییرات تایید شده روی دیسک موافقید؟
شما کافیست برای ذخیره تغییرات روی دیسک کلید  Continueرا بفشارید و سپس پروسه نصب شروع خواهد
شد.
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 - 61روی پنجره بعدی موقعیت فیزیکی خود را با انتخاب یک شهر از روی نقشه تنظیم کنید و بعد از آن برای
ادامه  Continueرا کلیک کنید( .زیاد مهم نیست ولی اگر آمریکا رو انتخاب کنید بهتره !)
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 - 66سپس  Keyboardمورد نظر خود را انتخاب کرده و  Continueرا بزنید.
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 - 60یک  Usernameو  Passwordبرای اکانت  SUDOمدیریتی خود وارد کنید .یک نام توصیفی برای
کامپیوترتان انتخاب (به عنوان مثال  )iranros :و برای نهایی کردن نصب  Continueرا کلیک کنید .
در اینجا تمام تنظیمات مورد نیاز برای شخصی سازی نصب اوبونتو  61.11را کامل کردید از اینجا به بعد پروسه
نصب به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد تا زمانیکه خاتمه یابد.

 – 63بعد از اینکه پروسه نصب به پایان رسید دکمه  Restart Nowرا به منظور کامل کردن پروسه نصب کلیک
کنید .
ماشین  Rebootخواهد شد و منوی گراب نمایان خواهد شد و شما باید ظرف  61ثانیه انتخاب کنید که
میخواهید از چه سیستم عاملی استفاده کنید . Ubuntu 16.04یاMicrosoft Windows
اوبونتو به عنوان سیستم عامل پیش فرض و اول برای  Bootشدن در نظر گرفته شده است .در نتیجه تنها کافیست
که یا  Enterرا فشار دهید و یا اجازه دهید  61ثانیه  Time Outeبگذرد که سیستم عامل اوبونتو بوت شود.
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 – 61بعد از اینکه  Loadشدن اوبونتو تمام شد شما صفحه الگین اوبونتو را مشاهده خواهید کرد و کافیست یوزر
و پسوردی که در طول پروسه نصب ایجاد کردید را وارد کنید و از آن لذت ببرید . Ubuntu 16.04به صورت
اتوماتیک از فایل سیستم  NTFSپشتیبانی میکند در نتیجه شما میتوانید به فایل های موجود در پارتیشن های
ویندوزی تان تنها با کلیک کردن روی درایور ویندوز دسترسی داشته باشید.
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چنانچه نیاز داشتید به ویندوز خود برگردید تنها کافیست کامپیوتر را ریبوت کنید و از منوی  GRUBگزینه
 Windowsرا انتخاب کنید.



برگرفته از http://linux-zone.org
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