ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ دراﯾﻮر در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ
در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ:

از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  Foomaticاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺤﯿﻂ دﺳﮑﺘﺎپ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﭼﺎﭘﮕﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
 CUPSرا ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ راهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﭼﺎﭘﮕﺮ وﺟﻮد دارد از اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ
 USBﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را در آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اوﺑﻮﻧﺘﻮ و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ از ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﺎﭘﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ردﻫﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﻪ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ) .در اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﭘﻨﺠﺮه  System Settingsرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روی  Printersﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
 ،Dashاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Printersرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ(

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ دراﯾﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
را ﺑﺮای ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از دراﯾﻮرﻫﺎی آﻣﺎده ﻧﺼﺐ را ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 foomaticﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻠﯿﮏ و ﺑﻌﺪ ﻣﺪل ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل را اﻧﺘﺨﺎب و آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮏ
 Test Pageﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﺑﯽ  CUPSﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ
وب ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻮار آدرس آن ﻋﺒﺎرت  localhost:631را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .روی Administration
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی ﻟﯿﻨﮏ  Add Printerﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر  rootاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ  PPDرا از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﺑﺰار ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻓﺎﯾﻞ  PPDﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﺎﭘﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ را در ﺻﻮرت وﺟﻮد در ﺳﯿﺪی ﯾﺎ دیویدی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎﭘﮕﺮ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آن را از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺷﻤﺎ از  PostScriptﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی دراﯾﻮر ﻣﺨﺼﻮص وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ راهاﻧﺪازی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  exeﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎز و ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ  PPDﺗﺒﺪل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰار
 cabextractاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد و ﮐﻠﯿﺪ واژه  PPD ﬁleﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
دﯾﮕﺮان ﻓﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ  PPDرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را
از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  OpenPrinting.orgاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 OpenPrinting.orgدارای ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ اﺳﺖ .اﺑﺰار ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  PPDﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺰ
وارد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺧﺼﻮص ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در آن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺪل از ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﻞ  PPDﻻزم را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
داﻧﻠﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً از دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً از ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﻮز ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﯾﺪهآل ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻤﻌﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﭼﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  PPDﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  foomaticﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دراﯾﻮرﻫﺎی ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎری از
ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ!
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