
184
آبان

1389

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
R

K
]

پس از شــش ماه انتظــار باالخره موش صحرايــى كانونيكال با 
تغييرات به نسبت زيادى از هزارتوهاى زيرزمينى خود بيرون آمد. 

تغييراتى كه نشــان مى دهد كانونيكال به غير از انتخاب تاريخ هاى 
جالب براى انتشــار سيستم عامل خود (نسخه 10,10 اوبونتو در تاريخ 
10/10/2010 منتشــر شده است)، تالش سنگينى را نيز در جهت بهبود 
و ارتقاي آن به كار بسته است. به نظر مى رسد مارك شاتل ورث درصد 

بيشترى از كاربران دسكتاپ را هدف گرفته است.
 رابط كاربرى اوبونتو در نســخه جديد با كمــى تغيير در تم ها و 
اضافه شــدن فونت پيش فرض اوبونتو بهبود يافته است. كارايى سيستم 
با بهينه ســازى هاى صــورت گرفته در نصاب سيســتم عامل و مركز 
نرم افــزار آن به ميزان زيــادى افزايش يافته و اضافه شــدن كنترل هاى 
پخش صوتى به نشــانگر صدا، گامى تازه در ادامــه تالش كانونيكال 
(No fica on Area) براى خلوت ســازى ســينى اعالنات سيســتم
 محسوب مى شود. جانشينى نرم افزار Shotwell به جاى F-Spot (برنامه 
 Unity مديريت تصوير قبلى اوبونتو) و در نهايت ارائه پوسته نت بوكى
از ديگر تازه هاى اين انتشــار جديد اوبونتو است. اين نوشته به اختصار 

تغييرات اساسي و مهم صورت گرفته در اين نسخه را بررسي مي كند.

پس از شــشما
تغييرات به نسبت زيا
تغييراتى كه نشــ
ا انتش ا ال

F-Spo (برنامه  tجاى

Unity yسته نت بوكى

اين نوشته به اختصار 
ه را بررسي مي كند.

نگاهى به نسخه جديد اوبونتو 
Maverick Meerkat موسوم به

برنامه نصب اوبونتو
راهنماي نصب اوبونتو كه Ubiquity ناميده مى شــود براى اين نسخه 
از نو طراحى شــده اســت و تجربه كاربرى روان تر و بهترى را در اختيار 
كاربر قرار مى دهد. يكى از مهم ترين برترى هاى اين نصاب جديد، شــروع 
عمليات فرمت پارتيشــن ها و نصب سيســتم بالفاصله پس از تعيين محل 
و اندازه پارتيشــن ها توســط كاربر است (شــكل1). در حين انجام فرآيند 
نصب، ســاير اطالعات تكميلى توسط كاربر وارد خواهد شد. اين كار مدت 
زمــان مورد نياز را براي نصب اوبونتو در يك سيســتم كم و بيش مدرن، 
بــه مــرز 15 دقيقه نزديك مى كنــد. هنگام نصب در اين نســخه نيز همانند 
نسخه هاى پيشين، اساليدهايى از قابليت هاى سيستم و نرم افزارها نمايش 
داده مى شود كه گرچه همه نرم افزارهاى معرفى شده در نصب پيش فرض 
اوبونتو وجود ندارند، اما ديد مناسبى را از قابليت ها و توانايى هاى سيستم 
براى كاربر فراهم مى كند. از ديگر پيشرفت هاى حاصل شده در اين نسخه 
امكان استفاده از بسته هاى به روزرسانى شده در حين نصب و همين طور 
امكان نصب برنامه هاى انحصارى mp3 و Flash است. البته، شرط استفاده 

از اين قابليت، دسترسى به اينترنت هنگام نصب است.

موش صحرايى آواره
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 Software Center  مركز نرم افزار يا
مخازن غني نرم افزار و سيستم مديريت بسته اوبونتو يا apt كه اوبونتو 
آن را از دبيــان بــه ارث بــرده اســت، همواره به عنوان يكــى از نقاط قوت 
Synap از مدت ها  c اوبونتــو مورد توجــه بوده اند. اگرچه رابط گرافيكــى
پيــش به عنوان يك واســط ابتدايــى يا Front-End براى سيســتم مديريت 
apt وجود داشــته اســت، اما با طراحى و پياده ســازى نرم افزار گرافيكى 

Synap روز به روز  c توسط گروه توسعه اوبونتو، نقش So ware Center

كم رنگ تر مى شــود. اين واســط كه از نســخه 9/10 معرفى شد، در نسخه 
So توانســته با  ware Center .كنونى اوبونتو به حد كمال رســيده اســت
طبقه بندى بسته هاى موجود در قالب تعدادى بخش يا Department، فراهم 
آوردن امكان جســت وجوى ساده، امكان مشاهده تاريخچه عمليات نصب 
و عــزل نرم افزارها و ارائه دو كادر جهــت معرفى نرم افزارهاى محبوب و 
نرم افزارهــاى به روز شــده، به راحتى رقبايى مانند PackageKit (واســط 
Synap را پشت سر بگذارد (شكل2). همچنين يكى از  c و (KDE نصب محيط
ويژگى هاى قابل بحث نسخه جديد وجود بخشى به نام For Purchase (براى 
خريد) جهت ارائه نرم افزارهاى تجارى از ســوى ســاير توســعه دهندگان 
اســت. اين بخش كه در اين نســخه تنها با نرم افــزار Fluendo DVD (جهت 
پخــش و كار بــا dvd) آغاز به كار كرده اســت، گامى بــزرگ و منحصر به 
فــرد در تركيب نرم افزارهاى آزاد و اپن ســورس بــا نرم افزارهاى تجارى 

به شمار مى آيد.

Unity رابط گرافيكى نت بوك ها
شــايد معرفى Unity بارزترين ويژگى جديد اوبونتوى 10/10 باشــد. 
محيط Unity، پوســته اى جديد در نســخه ويژه نت بوك اوبونتو اســت كه 
توســط كانونيكال و مختص نت بوك ها و سيســتم هاى ســبك و ســريع 
(instan-on) بعدى اين شــركت، توســعه داده شده است. اين محيط با پانل 
سفارشــى و رويكــرد منحصر به فردى كه در مديريــت پنجره ها از طريق 
نوار كنارى دارد، عالوه بر اســتفاده بهينه ازصفحه هاى كوچك نت بوك ها، 
تجربــه اى جديــد را براى كاربــران فراهم مى آورد (شــكل3). هرچند اين 
محيط در اين نســخه اوليه، با اشكاالت و كاستى هاى متعددى چه در زمينه 
كارايــى و چه در زمينه ســازگارى نرم افزارها روبه رو اســت، اما به نظر 
مى رســد با توجه به پشــتوانه قدرتمندى نظير كانونيكال و تكيه بر سيستم 
بهبود تدريجى آن، آينده اى روشــن را بــه كاربران و طرفداران نت بوك ها 

نويد مى دهد.

رابط گرافيكى كاربر
 Radiance و Ambiance كانونيكال ابتداى امســال با معرفى تم هــاى
در نســخه 10/04، باالخره رنگ قهوه اى متداول خود را كنار گذاشــت و به 
مجموعه رنگ هاى ارغوانى تيره، نارنجى و بژ روى آورد. در نســخه جديد 
اوبونتو، تم ها در عين حفظ ظاهر و اصالت اوليه، به وضوح بهبود يافته اند. 
طيف هــاى به كار رفته در نوارهاى پيشــرفت (Progress Bar) يكدســت تر 
شــده اند. نوارهاى لغزان اندكى الغرتر شــده و لبه هــاى ماليم ترى دارند. 
تعريــف لبه هــاى تمام ابزارك ها (Widget) بهتر شــده و طراحى زبانه ها و 

به ويژه نحوه نمايش زبانه هاى غيرفعال بهبود يافته است. 
شــايد مهم تريــن پيشــرفت اين نســخه در زمينــه گرافيــك و تم ها، 
معرفى اولين فونت اختصاصى اوبونتو باشــد كه توســط طراح مشــهور 
برونــو مــاگ و همكارانش (گــروه مشــهور دالتون ماگ) طراحى شــده 
اســت. اين فونت هم براى مشــاهده روى نمايشــگر و هم چاپ روى كاغذ 
مناســب اســت. در نهايت گرچه ظاهر اوبونتو همچنان براى كاربر آشــنا 

اســت، امــا كاربر بــه يقين متوجــه بهبودهــا و تغييرات صــورت گرفته 
خواهد شد.

در نهايت، به نظر مى رسد با اين كه لينوكس براى كسب سهمى درخور 
توجه از بازار سيســتم عامل هاى دســكتاپ راه زيــادى در پيش دارد، اما 
كانونيكال با ســاده ســازى فرآيندهاى نصب و به روز رســانى سيستم و 
نرم افزارها و همچنين توجه به دنياى نرم افزارهاى تجارى و طراحى ظاهرى 
زيبا و كاربرپسند در نسخه هاى جديد سيستم عامل خود، گام هايى بزرگ و 

اساسى در اين زمينه برداشته است.
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رابط نصــب اوبونتو: فرآيند نصب و كپـــي فايل ها پيش از تكميل 
اطالعات شروع شده است.

شكل 1

پوســته نت بوكي Unity: به نوار مديريت پنجره ها در سمت چپ 
صفحه دقت كنيد.
شكل3

مركــز نرم افزار اوبونتو: به كادرهاي پايين پنجره نرم افزار توجه كنيد. 
كادر ســـمت راست آخرين به روزرساني ها و كادر سمت راست، نرم افزارهاي پرطرفدار 

را نمايش مي دهد.

شكل 2


