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       YUM .              ( این ( میدهد انجام فدورا مخازن از رو برنامه نصب عمل که هست ایی برنامه  یام
همچون       .         اینترفیسی یا گرافیکی های برنامه چند هر کنید اجرا ترمینال توسط باید رو  برنامه

Package kit               ... هستید این خواهان اگر ولی هست راحت خیلی آنها با کار که است شده  ساخته
کنید              . استفاده ترمینال از ببینید رو افتد می برنامه نصب در اتفاقاتی چه که

با      کار من نظر اقرار             Yumبه اگر و هست گرافیکیش های برنامه از تر جذاب بسیار ترمینال  از
دارد       . ونصب دانلود در بالیی سرعت نباشه

با .    کار باشید        .       .yumخوب داشته ریشه مجوز باید ابتدا هست دلنشین و راحت و ساده  بسیار
بشوید             . ریشه کاربر وارد تا کنید وارد رو زیر دستور ابتدا توانید می

su -

کنید       .              دقت حروف بزرگی و کوچکی به

بزرگ                          شما رو هست کوچک که حروفی اگر ترمینال داخل دستور و ترمینال  چون
شوید           می مواجه اخطار با و شناسند نمی کنید       وارد

سایت         به لطفا نصب از قبل داده       www.rpmfusion.comخوب که لینکی توجه با و  رفته
تون         فدورا ی نسخه به توجه با کرده         repoو کپی ترمینال داخل رو آن مخازن همان  یا

شود    .   نصب مخازن تا

نماید .                .  استفاده زیر دستور از کافیست نصب برای شما ها کار این تمام از بعد خوب

yum install namepackage

عبارت   خواهیم            .   namepackageجای می مثل کنید وارد رو نظر مورد پکیج یا افزار نرم نام  باید
ی   طریق           .   Homebankبرنامه این به کنیم نصب رو هست شخصی حسابداری ی برنامه یک  که

 . کنیم   می عمل

yum install homebank

http://www.rpmfusion.com/


کلید     زدن از نداشته             Enterبعد وجود افزار نرم اگر کند می جستجو مخازن در رو افزار  نرم
ندارد         وجود پکیجی همچین که میدهد اخطار باشد

ی    برنامه مخازن          packageمثل در ایی برنامه همچین چون کنیم نصب میخواهیم  رو
کنیم       می مشاهده رو پیغام این نیست

[root@Farhad-Laptop ~]# yum install package 
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit 
Setting up Install Process 
No package package available. 
Nothing to do 

سپس                  کند می جستجو رو افزار نرم اون های وابستگی و ها دپنسی باشد داشته وجود اگر  ولی
حرف                      زدن با ؟ نه یا کنم نصب رو برنامه پرسد می شما از و میدهد نشان شما به جدول یک  در

y             سوییچ از توانید می باشید تنبل کمی اگر ولی میشود نصب هنگام    yبرنامه که کنید  استفاده
دستور    کردن جوری           .   :yumوارد این شود نصب شما تایید بدون و اتوماتیک طور به برنامه

yum install -y homebank

از    من خوام   DVDمثل کنم   kernel-develمی نصب رو

=========================================================
 Package              Arch         Version                    Repository   Size 
=========================================================
Installing: 
 kernel-devel         i686         2.6.31.5-127.fc12          DVD         5.9 M 

Transaction Summary 
=========================================================
Install       1 Package(s) 
Upgrade       0 Package(s) 

Total download size: 5.9 M 
Is this ok [y/N]: 



است .         .         . ساده و راحت چقدر که بینید می کنیم نصب برنامه چطوری گرفتی یاد اینجا تا خوب

اشکال   کار              .   yumتنها این برای کنید نصب رو پکیج چند یا دو همزمان توانید نمی که است  این
صورت     : به دارد وجود راهی

yum install package1  package 2

Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit... 
  The other application is: yum 
    Memory :  22 M RSS ( 37 MB VSZ) 
    Started: Mon Feb 15 18:21:43 2010 - 00:01 ago 
    State  : Running, pid: 2404 m 

با    دارین معنی             yumوقتی این به شدید مواجه اخطاری همچین و کنید می نصب ایی  برنامه
که   یک           .   yumهست اگر مثل کند اجرا رو جدیدی درخواست تواند نمی و هست  مشغول

اگر                .  کنید نصب دیگری ی برنامه لحظه همان در توانید نمی هست نصب حال در ایی  برنامه
یک        yumبخواهید  پیغام این در کنید متوقف نشان        pidرو ضخیم صورت به بال اخطار در  که

مثل     .       کنید یادداشت رو شماره دهد می شما به دستور .    2404دادم با رو  killسپس  اون
بکشید

kill 2404

کنیم              . می استفاده زیر دستور از افزار نرم یا پکیج یک کردن آپدیت برای

yum update package

نمایش                  رو آپدیتی های پکیج اسم فقط بعد و میشه استفاده ها پکیج لیست رسانی روز به  برای
میده

yum check-update

فدورا               الن مثل بشیم منتقل جدیدتر ورژن به فدورا ورژن یک از اینکه خوایم   ۱۱برای می  داریم
فدورا   بشیم  ۱۲به آپدیت

yum upgrade



میشه             .      پاک راحتی همین به کنید وارد رو زیر دستور شما کامپیوتر از پکیج یک کردن پاک برای

yum remove packagename

کنید             وارد رو زیر دستور بگردین افزار نرم یک دنبال خواهین می اگر

yum search packagename

 
از             .    همین برای باشین داشته افزار نرم یک مورد در اطلعاتی خواهین می اومده پیش  مثل

کنید     می استفاده زیر دستور

yum info packagename

خصوصیات    از لیست       .    .   yumیکی دیدن برای میزکار یک مثل هستش ها افزار نرم گروهی  نصب
کنید        استفاده زیر دستور از گروهی های پکیج

yum grouplist

میزکار        خواهیم می مثل لیست این کنیم (  )         Gnomeدر می نگاه لیست در و کنید نصب رو  گنوم
لیستی              .     در گنوم مثل کنیم می نصب زیر دستور توسط کامل رو همان گردیم می گنوم دنبال  و

نوشته         کردیم وارد بال دستور توسط نصب .    GNOME Desktop Environmentکه برای رو  همان
کنیم   . می وارد

yum groupinstall  “GNOME Desktop Environment” 



خواهیم              .    می مثل کنیم می استفاده زیر دستور از میزکار مثل گروهی پکیج یک کردن پاک  برای
کنیم   KDEمیزکار  حذف رو

yum groupremove "KDE"

میزکار      شما کنید فرض میزکار      kde 4.3حال خواین می و برای    . kde 4.4دارین باشین داشته  رو
کنید        می استفاده زیر دستور از کار این

yum groupupdate "KDE"




