
 بسمه حق

Wubiروش نصب اوبونتو از طریق   

نویسنده:  یاشار اسمعیل دخت

     

royaflashنام در انجمنها:        

r

                  

royaflashنام در سایتهای اجتماعی:

r

 



ن مقاله رو تقدیم میکنم به جامعه اپن سورس امیدوارم این کار من گامی کوچک برای پیشرفتمملکتمون باشهای
 همچنین بنده یک گروه در زمینه لینوکس ایجاد کردم به نام

              
royaflash-linux

r

خوشحال میشم که شما هم در این گروه باشید.
 هرگونه نظر ،انتقاد،وپیشنهادرو میتونید به ایمیل بنده به آدرس

                       
                     

 

royaflash@yahoo.com   
ارسال کنید

د

 
دیگر     مطالب گرفتن

 

گروه    به شدن   ملحق

 

  royaflash-linux  

 

  

 

تبریز       کاران لینوکس گروه به شدن ملحق

ë

شما      . برای موفقیت آرزوی با

mailto:royaflash@yahoo.com
mailto:royaflash@yahoo.com
http://groups.google.com/group/tabrizlug
http://groups.yahoo.com/group/royaflash-linux
http://royaflash.wordpress.com/


سلم دوستان عزیز لینوکس 
  آشنا هستید .؟wubiآیا شما با روش نصب از طریق 

در زیر به شرح این برنامه خواهیم پرداخت :
 ممکن است شما به دنبال راهی باشید برای اینکه لینوکس اوبونتو را امتحان کنید اما نه به واسطه ایجاد پارتیشن بااستفاده از دیسک  زنده

  خواهیم پرداخت .wubiو یا اینکه شما منابع کافی ندارید برای اجرا در ماشین مجازی امروز ما در این مقاله به بررسی روش نصب 

Wubi. برنامه رسمی پشتیبانی است که به کاربران ویندوز این امکان را میدهد که  به راحتی به سوی لینوکس حرکت کنند 

  اوبونتو از طریق سیدیwubiنصب با 

  آن را در یک سیدی رایت میکنیم .isoدر اینروش ما قبًل اوبونتو را دریافت کرده و فایل 
  را اجرا میکنیم wubi.exeو برنامه 

 کلیک میکنیم Install inside Windows بر روی  Ubuntu Menu screenسپس در قسمت 



  در قسمت نصب اوبونتو شما انتخاب میکنید زبان ، پارتیشن جهت نصب ، اندازه پارتیشن ،نام کاربری و پسوردو بعد از اتمام مراحل گفته
  کلیک میکنید .installشده، روی 

یشود . لهای اولیه نصب م در مدت زمان کمی فای



یشود . و زمانی که مرحله نصب به اتمام میرسد. در مرحله بعد از ما  درخواست ریستارت سیستم م

 ) میتوانید محیط های دیگر نصب را انتخابKDEمحیط (Kubuntuاگر شما خواهان نصب محیط های دیگر لینوکس هستید برای مثال 
کنید .



یشود .isoحال بعد از انتخاب محیط  دیگر نصب فایل   کوبونتو دانلود م

لها در درایو  یشوند .C:\Ubuntu directoryوتمام فای . نصب م



بعد از اولین ریستارت ،شما میتوانید اانتخاب کنید ویندوز یا اوبونتو را .

در اولین مرحله از بوت شدن در اوبونتو صبر کنید تا مرحله نصب به اتمام برسد .



بعد از ریستارت سیستم شما دو گزینه را خواهید دید انتخاب سیستم عامل ویندوز یا لینوکس .

  شما میتوانید انتخاب کنید اوبونتو را یا قسمت ریکاوری سیستم یاGRUBبعد از انتخاب اوبونتو از بوت لودر شما به واسته بوت لودر
سیستم عامل های دیگر را .

و بعد صفحه لوگین را خواهید دید .



 :Ubuntuبعد محیط 

 :Kubuntuویا محیط 



بعد از اتمام کامل نصب شما میتوانید انتخاب کنید سیستم پیشفر ض خود را برای انجام این کار بروید به
 Advance System Settings \ Startup and Recovery…

شفرض اجرای خود را . سپس انتخاب کنید سیستم پی

برای انجام این کار 



 :Advanced System Settingsسپس

و بعد :

و …..



حال چگونگی حذف ::

 رفته و …add/removeبه قسمت 



و من پیشنهاد میکنم اصًل این کار رو نکنید 
UBUNTU  و WUBI و دانلود بسته 

Download Wubi Installer

Download Ubuntu

موفق و لینوکسی باشید .

http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download
http://wubi-installer.org/

