
  

  

 

 
ایران رآس: اولین مرجع آموزش و توسعه 

ROS در ایران 
 

 

  برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه سیستم

 ایران رآساز سایت  ROSعامل رباتیک 

   دیدن فرمائید. 

 

 های بیشتر به  صفحه برای مشاهده آموزش

 مراجعه کنید. دانشنامه ایران رآس

 

 توانید سؤاالت و مشکالت خود را در شما می

مطرح  سپرسش و پاسخ ایران رآبخش  

کنید، کارشناسان ما پاسخگوس سؤاالت شما 

 خواهند بود.
 

 

 

 

 

 

 

.، بالمانع استایران رآس  نام و نشان ذکر با و انتشار آن این فایل از مطالب استفاده  

http://www.iranros.com/
http://www.iranros.com/
http://www.wiki.iranros.com/
http://www.answers.iranros.com/
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آموزش  Dual-Boot را به صورت 61 ندوزیدر کنار و 61.11و  61.61مقاله ما به شما نصب اوبونتو  نیا در

 .م کردیآن نصب است کار خواه یرو Windows 10 که از قبل سیستمی یآموزش بر رو نیداد. در ا میخواه

Ubuntu 16.10 ماه تا 9 یبانیبا پشت July 2017 نیمنتشر شد و همچن Ubuntu 16.04 5 یبانیبا پشت 

  .منتشر شده است Canonical ساله و توسط

 

نصب  ندوزیو کروسافتیتر از ما یمیورژن قد ایو  61 ندوزیشما از قبل و سیستم یکه رو میکنیم فرضخب 

 (1 ای 1.6 ندوزی. )مثال وهست

و  بدین رییرا تغ EFI ماتیتنظ دیشما با جهیدر نت هکنیاستفاده م UEFI سخت افزار شما از یطیشرا نیچن در

  .دیفعال کن ریرا غ Secure Boot تیقابل

 - 61.11در کنار اوبونتو  ندوزیو کیاز  دیو قصد دار دیتان نصب ندار ستمیس یرو یعامل ستمیس چیشما ه اگر

  .دیینما 61.11و سپس اقدام به نصب اوبونتو  دیرا نصب کن ندوزیو دیشما ابتدا با دیاستفاده کن 61.61

 یرو یخال یفضا کی دیشما با سکیو به هنگام فرمت کردن هارد د ندوزیمراحل نصب و مورد خاص در نیا رد

ن او تا بعدا از دینصب اوبونتو کنار بگذار یبرا ازیمورد ن شنیبه عنوان پارت گیگ 01 ین با حداقل فضاتوسکید

 .دیاستفاده کن

  : ازیمورد ن زاتیتجه

ISO Image   ود دانل ریز یها نکیتان و با استفاده از ل ستمیس یبا توجه به معماررا  61.61اوبونتو و  61.11اوبونتو

  .دیکن

  Ubuntu 16.04 Desktop دانلود

 دیشدن آماده کن Dual Boot یرا برا ندوزیاول : و مرحله

در  که سته نووترتیکامپ سکیهارد د یآزاد رو یفضا هی جادیا هواستان به اون باشح دیکه با یزیچ نیولا - 6

  .مد نظر قرار داد دیبا هشیجزا نصب مم شنیپارت کی یرو ستمیکه س یمواقع

به Command Prompt و سپس Start یمنو یو رو دیکن نیالگ Administrator اکانت کیبا  تانندوزیو به

 .دیکن کیراست کل ندوزیو یر وارد شدن به مد کامندمنظو

http://www.iranros.com/
http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.5-desktop-amd64.iso
http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.5-desktop-amd64.iso
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شما باز  یبرا دیبا Disk Manager سپس ابزار . دیکن پیرا تا diskmgmt.msc عبارت CLI سپس در - 0

را انتخاب  Shrink Volume شنیپارت رییو به منظور تغ دیکن کیراست کل C: شنیپارت یپنجره رو نی. در ابشه

  .دیکن

http://www.iranros.com/
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خود  C شنیبسته به حجم پارت MB 20000 داقل )ح تیمقدار از فضا را به مگابا کی :Shrink C یرو - 3

. دیرا فشار ده Shrink کیکل دینیبیم ریهمانند آنچه در ز شنیپارت زیسا رییتغ یو برا دیوارد کن( دیانتخاب کن

 یاهداف آموزش یبرا است و صرفاً زیناچو  کم دینیبیم ریز ریهمانطور که در تصو زیسا رییتغ ی)مقدار فضا برا

 (کنیدوارد  ور توندلخواه خود زیشما سا یاستفاده شده ول

سخت افزار  یرو Unallocated Space کیمورد نظر اعمال شد شما  یدر فضا زیسا رییتغ نکهیمحض ا به

 .دیکن بوتیر 61.11 را به منظور ادامه کار و نصب اوبونتو وتریکامپ ستیکرد، تنها کاف دیمشاهده خواه

http://www.iranros.com/
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 Dual Boot صورت به و Windows همراه به 40.61 اوبونتو نصب:  دوم مرحله

 اپدسکت اوبونتو ایزوی و رفته باال در شده مطرح دانلود لینک به رسیده، Ubuntu 16.04 نصب زمان اکنون - 1

  .کنید دانلود را 61.11

Image  یک درون را دریافتی DVD یک توانیدمی یا و کنید رایت USB همانند ابزاری از استفاده با و بوتیبل 

Universal USB Installer (با سازگار BIOS) یا Rufus (با سازگار UEFI) کنید ایجاد. 

USB یا DVD را ماشین و دهید قرار مناسب درایو را Reboot و کنید BIOS/UEFI طریق از که کنید تنظیم را 

DVD/USB خاص کلید یک فشردن با تنها و(معموال F12 - F10 یا F2دارد بستگی شما مادربرد نوع به که) 

 .شود بوت

 آن منوی از شودمی نمایان شما مانیتور روی GRUB صفحه یک شد Boot مدیا روی از سیستم اینکه محض به

Install Ubuntu ادامه برای و کرده انتخاب را Enter کنید. 

 

 

 رد و کاربردی کامال اوبونتو سیستم یک شما رساند پایان به را RAM روی گذاریبار بوت مدیای اینکه از بعد - 5

 .داشت خواهید Live مد اجرا حال

http://www.iranros.com/
http://linux-zone.org/forums/filedata/fetch?id=22169&d=1532705746
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 کنید انتخاب را Install Ubuntu 16.04 LTS باال از آیکون دومین چپ سمت از آمد باال سیستم اینکه از بعد

 و کنید انتخاب را میخواهید را نصب اجرای برای که زبانی ابتدا.کرد خواهد کار به شروع Installer ابزار سپس

 .کنید کلیک Continue دکمه روی سپس

  

 دکمه روی تنها و کنید رها تیک بدون را Preparing to Install Ubuntu قسمت از گزینه دو هر سپس - 1

Continue کنید کلیک. 

http://www.iranros.com/
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 Install Ubuntu alongside Windows Boot توانیدمی شما. هست نصب نوع انتخاب زمان حاال - 7

Manager  دهدمی انجام را شد مطرح باال در که پارتیشن مراحل تمامی اتوماتیک صورت به که کنید انتخاب را. 

 الیه یک دبخواهی اگر اما کنید استفاده آپشن این از توانیدمی ندارید پارتیشن طرح سازی شخصی به نیاز شما اگر

  Continue کلید روی ادامه برای و کنید استفادهSomething else آپشن از باشید داشته Customپارتیشن

 .کنید کلیک

 به زیرا کنید اجتناب باید Dual-Boot حالت در Erase disk and install ubuntu گزینه یاستفاده از

 .کرد خواهد نابود را تان دیسک و است خطرناک بلقوه صورت

http://www.iranros.com/
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 به ما پست این در. کرد خواهیم ایجاد 61.11 اوبونتو نصب برای را خود Custom پارتیشن ما همرحل این در -1 

 و( ها اکانت اطالعات) Home برای دیگری و Root برای یکی کنید ایجاد پارتیشن دو که کنیممی توصیه شما

 سرعت با  SSD یک از یا و است محدود تان RAM ریسورس که زمانی تنها. نگیرید نظر در Swap برای پارتیشنی

 انتخاب را خالی فضای (root پارتیشن) اول پارتیشن ایجاد برای.(کنید ایجاد swap پارتیشن میکنید استفاده باال

 تنظیمات در. کنیممی کلیک زیر همانند "+" آیکون روی و (کردیم ایجاد ویندوز در قبال که شده Shrink فضای)

 .کنید OK تغییرات اعمال برای و کنید دهاستفا را زیر های کانفیگ پارتیشن

 Size 20000 : حداقل MB 

 Type for the new partition : اینجا در Primary کنید انتخاب را. 

 Location for the new partition  : اینجا در Beginning کنید انتخاب را. 

 Use as  سیستم فایل : از EXT4 journaling کنید استفاده. 

  Mount point: کنید وارد را "/" روت پارتیشن برای اینجا در. 

 

 

http://www.iranros.com/
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 به را باقیمانده موجود آزاد فضای همه کنید ایجاد باال همانند یکسانی مراحل از استفاده با را Home پارتیشن

 .باشد زیر موارد به شبیه باید پارتیشن تنظیمات. دهید اختصاص Home پارتیشن

 : Size  باقیمانده زادآ فضای همه 

 Type for the new partition  :اینجا در Primary کنید انتخاب را. 

 Location for the new partition  :اینجا در Beginning کنید انتخاب را. 

Use as :  سیستم فایل از EXT4 journaling کنید استفاده. 

Mount point   :اینجا در "/home" کنید وارد را. 

 

 پروسه و اعمال دیسک در تغییرات تا کنید کلیک Install Now دکمه روی شد تمام باال مراحل که زمانی - 9

 .گردد آغاز نصب

 کلید فشردن با را هشدار این. میده اطالع swap فضای درباره شما به که بشه نمایان باید pop-up پنجره یک

Continue  کنید نظر صرف.  

 وافقید؟م دیسک روی شده تایید تغییرات با آیا پرسدمی شما از که شهمی نمایان جدید آپ پپا پنجره یک سپس

 خواهد شروع نصب پروسه سپس و بفشارید را Continue کلید دیسک روی تغییرات ذخیره برای کافیست شما

 .شد

http://www.iranros.com/
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 رایب آن از بعد و کنید نظیمت نقشه روی از شهر یک انتخاب با را خود فیزیکی موقعیت بعدی پنجره روی - 61

 کنید. )زیاد مهم نیست ولی اگر آمریکا رو انتخاب کنید بهتره !( کلیک را Continue ادامه

http://www.iranros.com/
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 .بزنید را Continue و کرده انتخاب را خود نظر مورد Keyboard سپس - 66

 

http://www.iranros.com/
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 برای توصیفی نام یک. کنید وارد دخو مدیریتی SUDO اکانت برای Password و Username یک - 60

  .کنید کلیک را Continue نصب کردن نهایی برای و( iranros)به  عنوان مثال :  انتخاب کامپیوترتان

 پروسه بعد به اینجا از کردید کامل را 61.11 اوبونتو نصب سازی شخصی برای نیاز مورد تنظیمات تمام اینجا در

 .یابد خاتمه زمانیکه تا شد خواهد اجرا اتوماتیک صورت به نصب

 

 

 کلیک نصب پروسه کردن کامل منظور به را Restart Now دکمه رسید پایان به نصب پروسه اینکه از بعد – 63

  .کنید

 که کنید انتخاب ثانیه 61 ظرف باید شما و شد خواهد نمایان گراب منوی و شد خواهد Reboot ماشین

 Microsoft Windows یا Ubuntu 16.04 .کنید دهاستفا عاملی سیستم چه از خواهیدمی

 کافیست تنها نتیجه در. است شده گرفته نظر در شدن Boot برای اول و فرض پیش عامل سیستم عنوان به اوبونتو

 .شود بوت اوبونتو عامل سیستم که بگذرد Time Oute ثانیه 61 دهید اجازه یا و دهید فشار را Enter یا که

 

http://www.iranros.com/
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 وزری کافیست و کرد خواهید مشاهده را اوبونتو الگین صفحه شما شد تمام اوبونتو شدن Load اینکه از بعد – 61

 صورت به Ubuntu 16.04 .ببرید لذت آن از و کنید وارد را کردید ایجاد نصب پروسه طول در که پسوردی و

 ایه پارتیشن در موجود های یلفا به توانیدمی شما نتیجه در کندمی پشتیبانی NTFS سیستم فایل از اتوماتیک

 .باشید داشته دسترسی ویندوز درایور روی کردن کلیک با تنها تان ویندوزی
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 گزینه GRUB منوی از و کنید ریبوت را کامپیوتر کافیست تنها برگردید خود ویندوز به داشتید نیاز چنانچه

Windows کنید انتخاب را. 

 

  برگرفته ازhttp://linux-zone.org 

 

http://www.iranros.com/

