
Debian دسكتاپ • مرورگر وب
Pi چنــد مرورگر دارد كــه مرورگر پيش فرض 
Midori اســت و روى دسكتاپ يك آيكون نيز 
دارد. با قرار دادن ماوس در كنار يا گوشــه هاى 
پنجــره مى توانيــد انــدازه آن را تغييــر دهيد. 
نشــانى هاى وب را مى توانيد در نــوار با طول 
بيش تر و مواردى را كه مى خواهيد جســت وجو 
كنيد، در نوار كوتاه تر بنويسيد كه در آن عبارت 
Duck Duck Go نوشــته شده است. دكمه هاى 
استانداردى براى حركت بين صفحه هاى وب در 
نظر گرفته شده است. در اين مرورگر مى توانيد 
پنجره ها را در زبانه هــاى جديد باز يا صفحات 
قبلى يا داده هايى را كه قبًال جســت وجو شده اند 
مجدد مشــاهده يا پاك كنيد. براى دسترسى به 
op كليك كنيد  ons اين امكانات، روى آيكــون

كه در انتهاى نوار ابزار است. 

Pi فروشگاه •
بــه  ميان بــر  آيكــون  يــك  دســكتاپ  روى 
فروشــگاه Pi وجود دارد. اين فروشــگاه مانند 
كار   App Store و   Steam، Google Play
مى كند. براى وارد شــدن به اين فروشــگاه بايد 
با IndieCity يك حســاب بــاز كنيد كه مى تواند 
به طور مستقيم روى واسط فروشگاه انجام شود. 
بــراى بازديدهاى بعدى فقط بايــد با وارد كردن 
نام كاربرى و گذرواژه وارد فروشــگاه شــويد. 
برنامه هاى دانلود و نصب شــده از فروشگاه در 

زبانه My Library نشان داده مى شوند. 

• منبع تغذيه و زمان
بــراى خاموش كــردن Pi بهتر اســت روى اين 
‘Logout of the desktop’ آيكون كليك و گزينه

را انتخــاب كنيد. با ايــن كار Pi تمام برنامه ها را 
مى بندد و دســكتاپ را ترك مى كند و به صفحه 
خط  فرمان مــى رود. حال مى توانيد Pi را از برق 
بكشــيد. در كنار آيكون منبع تغذيه يك ســاعت 
وجود دارد. اگر روى آن كليك كنيد، يك تقويم كه 
در آن تاريخ فعلى مشخص شده است، نشان داده 
مى شود. در قســمت تنظيمات مى توانيد تغييرات 

دلخواه را در آن اعمال كنيد.
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• آيكون ها
تعدادى از برنامه هاى از قبل نصب شده آيكونى 
روى دسكتاپ دارند. براى اجراى اين برنامه فقط 
كنيد.  كليك  بار  دو  آن  آيكون  روى  است  كافى 
آيكون ها مى توانند حركت كنند و به مكان ديگرى 
روى  كه  آيكون هايى  برخى  شوند.  داده  انتقال 
دسكتاپ قابل مشاهده هستند، آيكون هاى مربوط 
به پايتون و اسكرچ براى برنامه نويسى، مرورگر 
 LX پايانه  و  وب  در  جست وجو  براى   Midori
براى اجراى دستورات سيستمى به  طور مستقيم 
يا  دهيد  تغيير  را  آيكون ها  نام  مى توانيد  است. 
مى توانيد  باشند،  دسكتاپ  روى  نمى خواهيد  اگر 
آن ها را پاك كنيد. با راست كليك روى هر آيكون 
گزينه هاى  تمام   Op ons قسمت  در  مى توانيد 

تنظيمات را مشاهده كنيد. 

• نوار فهرست
درســت مثل فهرســت شــروع ويندوز، گوشــه 
دســكتاپ را كليــك كنيد تــا فهرســت برنامه ها 
بــاز شــود. دســته هاى اصلــى شــامل ابزارها 
(Accessories)، برنامه هاى آموزشى، برنامه هاى 
گرافيكــى، اينترنت (شــامل برخــى مرورگرها)، 
برنامه نويسى، دسته بندى كلى برنامه ها و امكانات 
و ابزارهاى سيستمى  اســت. همچنين، مى توانيد 
برنامه هايــى را كه از فروشــگاه Pi دانلود كرديد 
(مانند LibreOffice)، در اين قسمت مشاهده كنيد. 
گزينه هــاى انتخابى براى پيكربنــدى اجزايى مثل 
صفحه  كليد و ماوس نيز در اين قسمت قرار دارد. 
گزينه Run دقيقًا مشــابه ويندوز است و صفحه 
مفســر خط فرمان را براى اجراى دستورات باز 

مى كند. 

• مديريت فايل
هيچ كامپيوترى بدون مديريت فايل كامل نيســت. 
فايل ها مى توانند كپى شــوند، تغيير نام دهند و با 
انداختن آن ها در سطل آشــغال (Dustbin) پاك 
 شوند. پوشه ها مى توانند نشــانه گذارى شوند تا 
يافتن آن ها و دسترســى به فايل هاى درون آن ها 
راحت تر شــود. در كنار بخش مديريت فايل، يك 
ميان بر به مرورگر Midori گزينه اى براى كوچك 
كردن پنجره ها و آيكون سوييچ بين دو دسكتاپ 

وجود دارد.
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