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پس از طى دوره توســعه شــش ماهه، كانونيكال در 28 آوريل (7 ارديبهشــت) امسال نسخه جديد توزيع محبوب اوبونتو را منتشر كرد. اين نسخه با شماره 
Na (نهنگ چاالك قطب شمال) به لحاظ تغيير ايجاد شده در رابط كاربرى پيش فرض و انتقال پوسته گرافيكى يونيتى از نسخه  y Narwhal 11/04 و نام رمز
نت بوك اوبونتو به نســخه دســكتاپ، در واقع نقطه عطفى در روند توســعه و پيشرفت اين توزيع محسوب مى شود. به واسطه اهميت اين تغيير در رابط كاربرى، 

اين نوشته در كنار معرفى ساير تازه هاى اين توزيع، بيشتر روى تحليل و بررسى پوسته يونيتى متمركز خواهد بود.

   احمد شريف پور

لباس تازه نهنگ قطبي
Ubuntu 11.04 نگاهي به خصوصيات نسخه جديد توزيع لينوكس
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تازه ها
به جز رابط كاربرى يونيتى كه در انتها به تفصيل درباره آن ســخن 
خواهيــم گفت، تغييرات به نســبت مهم ديگرى نيز در اين نســخه جديد 
مشــاهده مى شوند. ارتقا به نسخه 2/6/38 هســته لينوكس، استفاده از 
FireFox 4.0 و اســتفاده از LibreOffice بــه جــاى اپن آفيس و تغيير در 

Ubuntu So از اين جمله اند. ware Center مدير نرم افزار

هسته 2/6/38
اين نســخه جديد هســته كه در پانزدهم مى امســال منتشر شده،  با 
اصالحيه هــاى فراوان و قابليت هاى جديد بســيارى همراه بوده اســت. 
در ميــان تمــام قابليت هاى جديد دو مورد بســيار مهم تر از ســايرين 
بــه نظر مى رســند. نخســتين مورد پشــتيبانى خودكار از نســل جديد 
پردازنده هــاى AMD يعنــي Fusion و ديگرى اعمال شــدن اصالحيه اى 
بــراى گروه بندى خودكار پردازه ها اســت كه به واســطه تأثير شــديد 
روى كارايى سيســتم در حين انجام عمليات ســنگين، به نام «اصالحيه 
جادويــى» ملقــب شــده اســت. از ديگر مــوارد نيز مى توان بــه بهبود 
پشــتيبانى از سيســتم هاى فايلــى مقياس پذيــرى سيســتم هاي فايلي 

مجازى اشاره كرد.

فايرفاكس 4
مرورگر پيش فرض اين نســخه اوبونتو، فايرفاكس 4/0 اســت. اين 
نســخه از فايرفاكس بــا افزايش كارايى و طراحــى جديد رابط كاربرى 
توانسته نظر بسيارى از كاربران را به خود جلب كند. اگرچه در اين نسخه 
اوبونتو به دليل استفاده از سيستم منوى يكپارچه (كمى بعدتر درباره آن 
توضيح خواهم داد) از رابط كاربرى سنتى فايرفاكس استفاده شده است. 
پشــتيبانى از بســيارى از ويژگى هــاى HTML 5 و همچنين قابليت 
همســان سازي(Sync)  تعبيه شده در خود مرورگر براى همسان سازى 
افزونه هــا و صفحات مــورد عالقه و تنظيمات مرورگر با ســرورهاى 

فايرفاكس، يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين مرورگر جديد است.

مركز نرم افزار جديد
در معرفى نســخه قبلى اوبونتو، از تغييراتى كه توسعه دهندگان در 
ظاهر و قابليت هاى مركز نرم افزار به وجود آورده بودند صحبت كرديم. 
در نســخه جديد اوبونتو مهم تريــن قابليتى كه به مركز نرم افزار افزوده 
شده است، امكان امتياز دادن به بسته هاى نرم افزارى و همچنين مشاهده 
امتيازها و نظريه هايي اســت كه ســاير كاربران، براى يك بســته خاص 
منظور كرده اند (شــكل 1). به عقيده بسيارى از كاربران، كانونيكال بايد 
بســيار پيش تــر چنين قابليتــى را كه به نوعى تقليد از سيســتم مديريت 
نرم افزار لينوكس مينت به شمار مى آيد، به مركز نرم افزار اوبونتو اعمال 

مى كرد.

(Banshee) بانشى
در اين نســخه، نرم افــزار پخش مدياى Rhythm Box حذف  شــده 
و بــه جــاى آن از نرم افزار Banshee به عنــوان پخش كننده پيش فرض 
اوبونتو استفاده مى شــود. بانشــى كه همانند مدياپلير ويندوز سيستمى 
كتابخانه محور دارد، با افزونه ها و امكانات مناســبى همراه اســت كه آن 
را به جايگزينى مناســب براى Rhythm Box تبديل كرده اند. پشــتيبانى 
مناســب از Last.fm و تجهيــزات پخش موســيقى همــراه نظير iPod از 
قابليت هاى بســيار مهم اين نرم افزار است. همچنين براى افزايش كارايى 

و ساده تر شــدن تعامل، اين نرم افزار (همانند شــكل 2) با منوى صداى 
اوبونتو تلفيق شده و كنترل عملكرد آن به سادگى امكان پذير است.

آفيس آزاد
با تملك ســان و محصوالتش توســط شــركت اوراكل، بســيارى 
از كاربــران نســبت به آينده بســته اســتاندارد آفيــس لينوكس، يعنى 

نماي مركز نرم افزار نسخه جديد اوبونتو شكل1

تلفيق بانشي (Banshee) با منوي صداي اوبونتو  شكل2

LibreOffice  لوگو و ظاهر جديد بسته اداري شكل3

شكل4 پوسته گرافيكي يوينتي
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اپن آفيــس ابراز نگرانى كردند و با باال گرفتن اين حساســيت ها گروهى 
از توســعه دهندگان اپن آفيس به صورت مســتقل اقدام به توســعه يك 
كپى آزاد از اين بســته ادارى كردند كه با اســتقبال بسيار خوب كاربران

 روبه رو شد. 
اين بســته نرم افــزارى كه نــام LibreOffice را به نشــانه تأكيد بر 
استقالل از شركت اوراكل برخود دارد، رفته رفته در حال تبديل شدن به 

بسته استاندارد نرم افزارهاى ادارى لينوكس است (شكل 3).

Unity يونيتى
پوسته گرافيكى يونيتى حدود يك سال قبل توسط كانونيكال معرفى 
شــده بود و در واقع براى اســتفاده در نسخه نت بوك اوبونتو (براى كار 
با سيســتم هايى كــه با محدوديت اندازه صفحه نمايش مواجه هســتند) 
طراحى شــده است تا با كاهش شــلوغى محيط كار و ساده تر كردن كل 
رابــط كاربــرى تجربه بهترى را بــراى كاربران اين دســتگاه ها فراهم 
كند. اما حدود شــش ماه قبل در نشســت توســعه دهندگان اوبونتو در 
فلوريدا، مارك شــاتل ورث، مدير عامل كانونيكال از انتقال اين پوسته به 

نســخه دسكتاپ اوبونتو خبر داد (شــكل 4). در حالت پيش فرض اجزاى 
ظاهرى پوســته يونيتى به دو عنصــر Dock يا Launcher و پانل فوقانى

 (Top Panel) محدود مى شود.
Dock  

Dock كــه در اوبونتو هم بــه عنوان راه انداز نرم افزارهاى پركاربرد 

و هــم به عنوان مدير وظايــف (Task Manager) عمل مى كند، به صورت 
نوارى عمودى در حاشــيه ســمت چپ صفحه نمايش قــرار مى گيرد و 
نوارى نيمه شــفاف و تيره رنگ است كه آيكون تعدادى از نرم افزارهاى 
پركاربرد روى آن قرار داده شــده اند كه از آن جمله مى توان به پوشــه 
خانه، فايرفاكس، نرم افزارهاى ادارى LibreOffice و تعدادى به اصطالح 
«لنز» اشــاره كرد. با كليك هر آيكون برنامه متناظر آن اجرا شــده و در 
صورتى كه در حال اجرا باشــد، پنجره آن به روى ساير پنجره ها منتقل 

مى شود. 
هنگامى كه برنامه اى در حال اجرا باشد، مثلث كوچك سفيد رنگى در 
سمت چپ آيكون آن نرم افزار ظاهر مى شود. در صورتى كه پنجره هاى 
متعــددى از يــك برنامــه در حال اجرا باشــند، به تعداد ايــن مثلث هاى 
ســفيدرنگ افزوده خواهد شــد و هرگاه پنجره برنامه اى به پنجره فعال 
تبديل شود، مثلثى سفيدرنگ در سمت راست آن ظاهر خواهد شد (شكل 

5 الف).
بــراى افــزودن راه انــداز يــك برنامــه جديــد بــه Dock مى توان 
روى آيكــون در حــال اجــراى آن برنامه راســت كليك كــرده و گزينه
 Keep in launcher را انتخاب كرده (شــكل 5 ب) يا هنگام اســتفاده از لنز 
برنامه ها، آيكون برنامه را روى Dock كشــيد. حذف آيكون ها به سادگى 

و از طريق منوى كليك سمت راست امكان پذير است.
  مديريت شلوغى محيط كار

اگر تعداد برنامه هاى در حال اجرا زياد باشــد و Dock فضاى كافى 
نداشته باشد، آيكون هاى بخش پايينى در يك به اصطالح پشته سه بعدى 
جمع شــده و فضاى كافى را براى آيكون هاى جديد باز مى كنند. با قرار 
گرفتن نشانگر ماوس روى اين پشته، آيكون ها از هم باز شده و انتخاب 

آيتم مورد نظر از ميان آن ها به سادگى صورت مى پذيرد. 
طراحى اين پشــته به گونه اى اســت كه به رغم جمع شدن آيكون ها، 
حتى در حالت فشــرده نيز تشــخيص محل تقريبى آيكون موردنظر به 

سادگى امكان پذير است (شكل 5 ج).
 متأســفانه هيچ راه مشــخصى براى فعال كردن يك پنجره خاص از 
برنامه هــاى داراى چنــد پنجره وجود ندارد. با كليــك آيكون مربوط به 
چنيــن برنامه هايى كل پنجره هاى آن برنامه به نمايش در مى آيند. اما اگر 
پنجره هاى چنين برنامه اى باز باشند با كليك آيكون برنامه، حالتى شبيه 
Expose در Mac OSX به نمايش در مى آيد و كاربر امكان انتخاب پنجره 

مورد نظر را خواهد داشــت. اما اين تنها در صورتى امكان پذير اســت كه 
برنامه موردنظر در حالت فعال قرار داشته باشد.

Dock مخفى شدن  
هنگامــى كه برنامــه اى به حالت تمــام صفحه در آيد يا بخشــى از 
پنجــره برنامه روى Dock قرار بگيــرد، Dock به صورت خودكار مخفى 
خواهد شد. براى بازگرداندن آن كافى است نشانگر ماوس را به حاشيه 
سمت چپ صفحه منتقل كرده و كمى مكث كنيم. ميزان اين مكث به گونه  اى 

تنظيم شده كه با كار در پنجره برنامه ها تداخل ايجاد نكند. 
  ميانبرهاى صفحه كليد

ميانبرهايى كه كانونيكال براى كار با Dock پيش بينى كرده، بســيار 
فراتر از حد انتظار هستند. ايده اصلى اين ميانبرها به شكل مشخصى از 

الف: نمايش تعداد پنجره ها و مشـــخص كردن پنجره قعال. ب: افزودن 
يك برنامه در حال اجرا به Dock.  ج: پشته سه بعدي Dock در هنگام شلوغي محيط كار

شكل5

شكل6 نمايي از Workspacesهاي يونيتي 

Dash داشبورد يا شكل7

الف ب ج
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سيســتم كار ويندوز 7 كپى شده است. آيتم هاى موجود روى Dock، چه 
دائمى و چه موقت شــماره گذارى مي شــوند و با نگه داشتن كليد لوگوى 
ويندوز (در لينوكس كليد super ناميده مى شــود) و فشردن عدد متناظر 

هر آيكون مى توان برنامه مربوط به آن آيكون را اجرا كرد. 
نگه داشــتن كليد لوگو به تنهايى نيز اگر Dock در حالت مخفى باشد 
آن را آشكار كرده و پس از آن شماره هر يك از آيتم ها را روى Dock به 
نمايــش در  مى آورد. براى برخى ابزارهاى پركاربرد نيز مخفف حروفى 
 s درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، تركيب كليدهاى ويندوز و حرف
باعــث اجــراى Spaces و تركيب كليدهاى ويندوز و حرف f باعث اجراى 

لنز File مى شود. 
  فضاهاى كارى

فضاهــاى كارى و دســكتاپ هاى متعدد از ويژگى هــاى پرطرفدار 
لينوكس هســتند. اوبونتو و پوســته يونيتى نيز به صورت پيش فرض از 
اين مفهوم پشــتيبانى كرده و در حالت عادى چهار دســكتاپ يا فضاى 
كارى (Workspace) بــا كليك آيكون Workspaces يا فشــردن تركيب 
كليــدى وينــدوز و حرف s نمايــى از چهار فضاى كارى ظاهر شــده و 
به ســادگى امــكان جابه جايى بين آن ها و همچنيــن انتقال پنجره ها بين 
فضاهاى كارى مختلف فراهم مى شــود (شــكل 6). تنها نقطه ضعف اين 
قابليت، عدم وجود پيش نمايش اســت. به عبارت ديگر تا زمانى كه همه 
دسكتاپ ها را مشاهده نكنيد نمى توانيد بدانيد كدام برنامه در كدام محيط 

در حال اجرا است.
  داشبورد 

داشبورد يا Dash ابزارى است كه با كليك لوگوى اوبونتو در گوشه 
باال و ســمت چپ صفحه نمايش فعال مى شود (شكل 7). داشبورد امكان 
دسترسى به برنامه ها، جست وجوى فايل ها و ايميل ها و ساير عملكردهاى 
پراســتفاده را براى شــما فراهم مى آورد. داشــبورد در حالت عادى دو 
رديف آيكون را به نمايش در مى آورد. رديف نخست ميانبرهايى را براى 
دسترســى به برنامه هاى مختلف بر اساس گروه بندى هاى اينترنت، مديا 
و... فراهــم مــى آورد. رديف دوم هم آيكون ابزارهايــى را كه به تازگي 

استفاده كرده ايد، نمايش خواهد داد.
  لنزها

لنزهــا در واقع ابزارهاى جســت وجوي يونيتى هســتند. در حالت 
عــادى دو لنز در محيط يونيتى وجود دارد كه يكى براى جســت وجوى 
برنامه ها و ديگرى براى جســت وجوى فايل ها اســتفاده مي شــود. البته 
اين توضيح الزم اســت كه امكان ايجاد لنزهاى مختلف توســط ســاير 
توســعه دهندگان نيز در اوبونتو پيش بينى شــده است. هنگام استفاده از 
لنــز برنامه ها ســه رديف آيكون به نمايش در مى آيد كه رديف نخســت 
فهرست آخرين برنامه هاى اجرا شده توسط كاربر، رديف دوم فهرست 
تعدادى از برنامه هاى نصب شــده را نشــان مى دهد كه متأسفانه بدون 
هيچ دســته بندى و تنها به صورت الفبايى مرتب شــده اند. رديف ســوم 
فهرســتى اتفاقــى از برنامه هاى موجود در مخــازن اوبونتو را نمايش 
خواهد داد (شــكل 8). لنز فايل ها هم در ســه رديف آيكون خود به ترتيب 
فهرســت آخرين فايل هاى ويرايش شــده يا استفاده شده توسط كاربر، 
فهرســت فايل هاى پوشه داونلود و باالخره رديف سوم تمام پوشه هاى 
Bookmark شده در ناتيلوس (مدير فايل اوبونتو) را نشان مى دهد. در هر دو 

لنز برنامه ها و لنز فايل امكان جست وجو از طريق جعبه جست وجوى فوقانى
 فراهم شده است.

  پانل فوقانى
پانل فوقانى كه در واقع محل قرارگيرى ابزارهاى مديريتى و تنظيمات 

عمومى اوبونتو اســت، پس از تركيب با نوار منوى سراسرى اوبونتو به 
يك كپى تمام عيار از نوارمنوى سيستم عامل Mac OSX تبديل شده است. 
در ســمت راســت اين پانل گزينه هاى مربوط به مديريت سيســتم، 
منــوى ابزارهاى اجتماعى يا Me، نشــانگر ايميل هــا و پيغام هاى آنالين 
و در نهايت آيكون تنظيمات شــبكه و صدا قرار گرفته اند. در ســمت چپ 
نيز تنها لوگوى اوبونتو براى دسترســى به داشــبورد تعبيه شده است. 
تركيب منوهاى برنامه ها با اين پانل يكى از مشكل ترين بخش هاى طراحى 
يونيتى بوده اســت (شكل 9). تا پيش از اين هم پروژه هاى متعددى براى 
پياده ســازى اين قابليت شــروع شده بودند كه تقريبًا هيچ يك به موفقيت 

دست نيافتند. 
دليل اصلى اين دشــوارى، اســتفاده برنامه هاى مختلف لينوكس از 
جعبــه ابزارهــاى گرافيكى مختلف نظير GTK، Qt يا wxWindow اســت 
كه نمايش منوهاى توليد شــده توســط تمام آن ها كار را بســيار دشوار 
خواهد كرد. به عنوان نمونه اوبونتو مجبور شــده براى حفظ سازگارى، 
منوى جديد فايرفاكس 4 را حذف و آن را با سيســتم منوى ســنتى مورد 
اســتفاده قرار دهد. نسخه يونيتى نيز درواقع تكميل شده پروژه اى با نام 

Ayatana است.

در هر حال اين تغيير راديكال و ناگهانى در ظاهر و سيستم تعامل با 
 ،GNOME كاربر، آن هم درســت همزمان با انتشار نسخه جديد ميزكار
طيف وسيعى از آثار جانبى را به دنبال خواهد داشت. براى تصميم گيرى 
قطعى درباره موفقيت يا عدم موفقيت اين حركت بايد منتظر ماند تا برآيند 
و نتيجــه قطعى آراي موافق و مخالف مشــخص شــود. امــا با توجه به 
پيش بينى شــدن امكان استفاده از دسكتاپ سنتى GNOME (نسخه 2/3) 
كاربران الزامى به كنار آمدن با محدوديت ها يا تغييرات يونيتى ندارند. 

سخن پاياني اين كه پايدارى باال و سرعت فوق العاده در كنار جامعه 
كاربرى بسيار عظيم و مخازن غنى، به رغم تمام مخالفت ها و شكايت هاي 
احتمالي، تا مدت هاى زيادى اوبونتو را در صدر فهرســت محبوب ترين 

توزيع هاى لينوكس حفظ خواهد كرد.

نمايي از لنز برنامه ها شكل8

شكل9 منوي فايرفاكس كه به نوار فوقاني منتقل شده است.


