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 نویسنده : یاشار اسمعیل دخت

نها :  royaflashنام در انجم
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این مقاله رو تقدیم میکنم به جامعه اپن سورس امیدوارم این کار من گامی کوچک برای پیشرفت

��

مملکتمون باشه

هه

همچنین بنده یک گروه در زمینه لینوکس ایجاد کردم به نام       

م

-royaflash linux

-

خوشحال میشم که شما هم در این گروه باشید.                     

.

هرگونه نظر ،انتقاد،وپیشنهادرو میتونید به ایمیل بنده به آدرس  

سس

        .royaflash@yahoocom

ارسال کنید

دد

 برای اطلعات بیشتر به سایت
. .wwwroyaflash com 
 تشریف ببرید

2   ----Yashar esmaildokht -royaflash.com

http://www.royaflash.com/


یکند . اگر شما دوایس سخت افزاری خریداری کرده باشید که درایور آن در  لینوکس بسیاری از درایور های سخت افزاری را ساپورت م
یافتد که درایور ها مخصوص فقط برای ویندوز باشند و از درایور  مخازن موجود نباشد و درایور لینوکسی نداشته باشد بعضی مواقع اتفاق م

های عمومی و شناخته شده نباشد. 
حال باید چه کار کرد ؟

چگونه میتوان از درایورهای ویندوزی در لینوکس استفاده کرد ؟ 

  گام اول : تشخیص دوایس و دانلود درایور ویندوزی .

   .   exe     گام دوم : اکستراک کردن محتویات فایل 

archive   برای این کار بواسطه برنامه  maneger ههای دیگر داخل فایل یشویم exe  یا برنام   م

یکنیم . exe      و فایل    را اکسترک م
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  Ndiswrapper     گام سوم : نصب برنامه 

ubuntu  در   برای این کار در دیسترو (توزیع) اوبونتو  software center برنامه  Ndiswrapper . را نصب میکنیم
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 میکنیم .  دانلود و نصبیا  این برنامه را از سایت منبع آن

  Ndiswrapper     گام چهارم : اجرای برنامه 

windows  یا ( Ndiswrapper  برنامه System -> Administrationبرای اینکار از  wireless driver. را اجرا میکنیم ( 

install  روی  new driver کلیک میکنیم و فایل  ini . مربوطه که اکستراک کردیم را انتخاب میکنیم  
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http://jak-linux.org/projects/ndisgtk/


 درایور فایل درایور را نصب میکنیم . iniبعد از انتخاب فایل 
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دوایس های نصب شده ببینید . بعد از نصب درایور ، درایور مورد نظر را میتوانید در قسمت 

network بعد از نصب درایور میتوانید به اکسس پوینت ها و دوایس های دیگر وصل شوید . برای این کار در  conection 
nm-بواسطه  applet . ههای بی سیم وصل شوید ههای دیگر میتوانید با انتخاب یا ایجاد کانکشن به شبک   یا برنام

موفق و لینوکسی باشید .
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