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Di Ubuntu'yê de Sazkirina Bernameyan Çawa Çêdibe?

Di Ubuntu'yê de sazkirina bername û nivîsbariyan pirsgirêkek e? “EXE li ku derê ye?”, 
“Divê ez vê li ku derê derxim?”, “Ez ê vê çawa bidim xebitandin?”, “Ew çû ku derê?” – pirsên 

wisa di mejiyê te de jî çêbûne? Xeman nexwe, sazkirina nivîsbarî, 
bername, tema û tiştên din li ser Ubuntu'yê gelek hêsan e! Dema ku 
te riyên sazkirinê yên li jêr dîtin, tu yê jî wekî hemû bikarhênerên 
ku derbasî Ubuntu'yê bûne bibînî ka di Ubuntu'yê de sazkirin çiqas 
hêsan e. Ev rêbername dê bi wêneyên Sermase'yê alîkariya te bike.

Gerînendeyê Paketan

Çavkaniyên hemû sepanên Linuks'ê her tim vekirî  ne û 
naşibin bernameyên Windows'ê û ji bo xebatê pêdiviya wan bi 
pirtûkxaneyên (library) din heye. Ne hewce ye ku tu zanibî ev 
pirtûkxane çine an jî kîjan in, lê divê zanibî ku di Windows'ê de 
hemû pirtûkxaneyên ji bo xebata bernameyekê pêwîst in, di 
'sazkar'a wê bernameyê de hene. Di Windows'ê de piştî sazkirinê, 
ev pirtûkxane di hard dîska te de gelek cî digirin. Sedem jî ew e ku 
heman pirtûkxane bi sazkirina gelek bernameyan di ciyên cuda de 
tê tomarkirin. Bernameyên Linuks'ê wisa nakin.

Piraniya pergalên xebatê yên Linuks'ê pergaleke ku tu dikarî bernameyan bi awayekî 
pevgirêdayî lê saz bikî, pêşde birine û bi vê yekê di hard dîska te de gelek ciyê vala ji te re 
dimîne. Di heman demê de ev pergal rê dide te ku tu li ciyê bixwazî bernameyan saz bikî û 
rojanekirinên wan bikî. Navê vê pergalê gerînendeyê paketan e û di Ubuntuyê de wekî apt-get, 
aptitude, Zêde Bike/Rake..., Gerînendeyê Rojanekirinan û Synaptic e. Bi her yek ji van 
bernameyan dikarî di Ubuntuyê de bernameyan saz bikî.



Bi Synapticê sazkirina bernameyan

Synaptic bernameyeke grafîkî ya sazkirina paketan e û bêşik dê ji te re bikêrhatî xuya 
bike. Dikarî Synapticê ji Pergal → Rêveberî → Rêveberê Paketan Synaptic vekî. Synaptic dê 
her tim nasnavê te ji te bipirse. Netirse, ev ne ji ber bixeterbûna bikaranîna wê ye. Ubuntu tenê ji 
bo parastin û ewlekariya te wisa tev digere. Kesên ku nasnavê te nizanibin, nikarin di komputera 
te de bernameyan saz bikin. Piştî danasîna Synaptic'ê em derbasî bikaranîna wê bibin.

 Synaptic

3 gav: Bigere, nîşan bike û bisepîne
1. Pêşî li bernameya ku dixwazî saz bikî digerî. Ji bîr neke ku bi hezaran 
tema, sepan, bername û paket di Synapticê de hene. Ev hemû ji bo ku daxî û 
rojanekirinan bikî li ser pêşkêşkara Ubuntuyê hatine bicîkirin. Ev 
gerînendeyê paketan wekî guhertoyeke pêşketî ya Rojanekara Windows'ê 

hatiye çêkirin. Lê ne tenê rojanekirinên pergala te diparêze, her wiha rojanekirinên bernameyên 
sazbûyî jî diparêze. Dikarî di panela çepê ya kategoriyan de li gorî kategoriyan li paketan bigerî 
an jî dikarî bi “Lêbigere”yê li paketan bigerî. Ji bo lêgerînê, li ser nîşaneya lêgerînê bitikîne. Nav 
an jî cureyê bernameya ku dixwazî saz bikî binivîse. Mînak: messenger an jî kopete binivîse.

2. Dema ku te paketa dixwazî saz bikî dît, rast bitikîne û ji bo sazkirinê nîşan bike. Hemû 
paketên ku ji bo xebitîna bernameyê pêwîstin dê xuya bibin û bên nîşankirin. Dikarî gelek 
bername û paketan bi hev re saz bikî. 

3. Piştî  ku te ji bo sazkirinê paket nîşan kir, bi “Bi kar bîne”yê dikarî paketê 
saz bikî. Dema ku te “Bi kar bîne” tikand, dê bername xweber bê daxistin û 
sazkirin. Hêsan e?



Bernameya ku dixwazim saz bikim di Synaptic'ê de tune. Ez ê çi bikim?

Ji min bawer bike ku bernameya dixwazî saz bikî dê di Synapticê de hebe. Dixwazî 
bernameyeke peyamnêr a demildest (instant messenger) saz bikî? Me di mînaka jorê de 
“Kopete” nivîsand. Kopete bernameyeke peyamnêr a demildest e û ji bo Kubuntu'yê (Ubuntu'ya 
dorhêla wê ya sermaseyê ji dêvla GNOME'yê ve KDE ye) hatiye çêkirin.  (KDE peywira MSN 
messengerê tîne cî). Heke kêfa te ji Kopete'yê re nehat, di qutîka lêgerînê de  “messenger” 
binivîse, gelek bernameyên peyamnêr yên wekî Gaim, aMSN dê derkevin pêşberî te. Kîjan ji 
wan dixwazî saz bikî nîşan bike û wekî ku me li jorê got, bi “Bi kar bîne”yê saz bike. (Ji bîr neke 
ku tu Linuks'ê bi kar tînî, ji ber vê yekê jî apê Biil Gates destûrê nade te ku tu MSN messengera 
wî bi kar bînî. Lê di Linuks'ê de gelek bernameyên ji MSN messengerê gelek çêtir hene.)

Tu ne li bernameyeke peyamnêr digerî? Temam. Bernameya ku dixwazî saz bikî di 
Synaptic'ê de tune? Li virê di derbarê tunebûna wê û peydakirina wê de hin agahî hene:
Zêdekirina depoyên nû

Gerînendeyê paketan ê Ubuntu'yê lîsteyên paketan ji depoyên navendî yên Ubuntu'yê 
distîne. Lê li wirê ji van depoyan zêdetir depo hene. Berî ku baweriya xwe winda bikî çavkaniya 
depoyên din  jî li Synapticê zêde bike û careke din li bernameya ku dixwazî saz bikî bigere!

Di sazbûneke standard a Ubuntuyê de, Ubuntu bi depoyên giştî tê mîhenkirin. Depoyên 
din ji bo bikaranînê nehatine çalakirin. Yek ji van depoyan, depoya bi navê Universe depoya 
mezintirîn e. Hewza wê community-maintained software ye, lê ji hêla Ubuntuyê ve nayê 
destekirin. Her wisa vebijêrkeke din heye ku navê wê jî Multiverse ye. Multiverse di bin lîsansa 
questionable de ye. Depoya çaremîn Restricted e û hewza vê depoyê ya herî biçûk e û bi mafên 
wê restricted tê parastin.

Bi  Pergal → Rêveberî → Rêveberê Paketan Synaptic'ê bernameya Synapticê veke. Di 
pêşeka jorê de Mîheng → Çavkaniyên Nivîsbariyê bitikîne û hemû vebijêrkên beşa Nivîsbariya 
Ubuntu'yê nîşan bike. Wê paceyê bigire. Bişkojka “Dîsa bar bike” a li hêla çepê bitikîne da ku 
lîsteyên çavkaniyên nû têkevin Synapticê.
Çalakirina depoyên nû

Te depoyên nû li Synaptica xwe zêde kirin. Niha careke din li wê bernameya ku dixwazî 
saz bikî bigere. Heke bernameya dixwazî saz bikî di tu depoyekî de jî tune be, dikarî bi awayê 
kevin yê Windows'ê sazkirinê çêkî. Lê ji bîr neke ku di depoyan de gelek cureyên heman 
bernameyan hene. Lê dixwazî paketê bi destan saz bikî?



Bi destan sazkirina paketan
Di Synapticê de li paketekê geriyayî û te nedît? Te depoyên zêdek jî ceribandin? Heke te 

di Synapticê de hemû rê ceribandibin û te ew paket nedîtibe, dikarî wekî awayê Windows'ê 
biceribînî. Pêşî paketê daxe (.deb, .rpm, .tar.gz, .package, klik:// → .cmg, .sh, .bin, .exe) û 
xwendina vê nivîsê bidomîne.

Sazkirina Paketên Debianê (.deb)
Heke te bername bi gerînendeyê paketan daxistibe, ew paket teqez paketeke Debianê ye! 

Paketên Debian ên ku te daxistine dikarî bi hêsanî saz bikî. Te paketê daxistibû sermasê? Li ser 
paketê cot bitikîne, sazkara paketan dê 
rêbertiya te bike. 

Ji bo sazkirinê, Paketê Saz Bike 
bitikîne, Ew ê xwebixwe saz bike. Heke ew 
paket berê hatibe sazkirin an jî guhertoyeke 
nûtir hebe an jî ji bo sazkirina wê, sazkirina 
paketeke din pêwîst be, Sazkar dê van 
agahiyan bide te.

Ji bo sazkirina paketên Debianê 
riyeke din heye. Heke te paketê (em ji 
paketê re bêjin test.deb) daxistibe 
sermaseyê, dikarî di termînalê de
dpkg -i /home/NavêTe/Desktop/test.deb
binivîsî. Dê paket bê sazkirin.

 Paketên RPM (.rpm)
RPM ji bo paketkirina nivîsbariyan riyeke din a populer e û ji hêla reşanên populer ên 

wekî Fedora Core, SUSE Linuks û Mandriva ve tê bikaranîn. RPM ji hêla gerînendeyê paketan ê 
Ubuntuyê ve nayê bikaranîn, lê ji bo ku bikarhêner dikaribin paketên RPM di Ubuntuyê de saz 
bikin, riyek hatiye dîtin. Ev rê wisa ye: Emê pêşî paketa RPM'ê veguhezînin .DEB'ê û jixwe em 
dizanin em ê paketên .deb çawa saz bikin. Ji bo ku em dikaribin RPM'ê veguhezînin .debê, divê 
paketa bi navê alien di pergala me de sazbûyî be. Heke ne sazbûyî be, em dikarin bi Synapticê 
saz bikin. Piştî sazkirina alienê, niha em ê .RPM'ê veguhezînin .DEB'ê.
sudo alien -i /home/NavêTe/Desktop/test.rpm
Piştî vê fermanê, paketa test.deb dê li sermaseyê bê afirandin.

Sazkirina Dirban (.tar, .tar.gz, .tgz, .tar.bz, ...)
Sazkirina temayan di Ubuntuyê de gelek hêsan e. Ji “Pergal → Vebijêrk → Dirb” 

Vebijêrkên Dirban veke. Bi vê sepanê dikarî dirbên pace û îkonan li gorî dilê xwe biguherînî. Ji 
bo sazkirina dirbeke nû, 
“Dirban Saz Bike” bitikîne. 
Sazkirina dirbê ekrana têketinê 
dişibe sazkirina dirbên 
sermaseyê. Vebijêrkên Paceya 
Têketinê ji “Pergal → 
Rêvebirî → Paceya Têketinê” 
veke û dirbê nû têxe nava 
paceyê. Ji bo bikaranînê, dirbê 
nû nîşan bike. 
Ji bo sazkirina dirbê nû yê 
têketinê “Saz Bike” bitikîne.

   Dirbên Ekrana Têketinê (.tar, .tar.gz, .tgz, .tar.bz, ...)

http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#exe
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#installer
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#script
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#klik
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#autopackage
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#source
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#rpm
http://monkeyblog.org/ubuntu/installing/#deb


Paketên Çavkanî (.tar, .tar.gz, .tgz, .tar.bz, ...)

Hemû pelên bi niçikên .tar, .tar.gz û yên wekî van, pelên arşîv in û di hundirê xwe de 
kodên çavkaniyê dihewînin. 

Carinan hemû pelên pêdivî yên kodan di arşîvê de hene. Demên berê di Linuks'ê de ev 
tekane riya sazkirina bernameyan bû. Ev rê dê her tim nexebite lê dê pirî caran bixebite. Ji bo 
sazkirina paketekê pêşî arşîvê li derekê derxe. Ev hêsan e, rast bitikîne û “li vir derxe” bitikîne. 
Ciyê te xwestiye dê arşîv li wir derkeve. 
Di termînalê de ciyê te pel lê derxistiye veke.

Mînak:
cd /home/NavêTe/
Dû re
./configure
binivîse û “enter” bitikîne. Pelê configure kontrolan dike û pelê “makefile” diafirîne. Heke skrîpt 
çewtiyan nîşan bide û ji bo sazkirinê navê hin paketan bide, wan paketan ji synapticê bibîne û 
saz bike. Ji bîr neke, dema ku te navê wan pelan di synapticê de dît, hin pelên din jî hene ku bi 
heman navî ne lê bi niçika -dev in. Van pelan jî saz bike.

Piştî vê, di termînalê de
make
binivîse û enter bitikîne û dû re ji bo sazkirinê
sudo make install
binivîsîne. Ji bo rakirina pelên zêde
make clean
binivîsîne û “enter” bitikîne. Ji bo rakirina paketê
make unistall
binivîsîne û enter bitikîne. 

Autopackage (.package)

Şêweya Autopackage riya siruştî ya sazkirina paketên “Reşanên Linuks'ê” ye. Amûrên 
xwe yên gerînendetiya paketan ku di hundirê xwe de dihewîne, bi kar tîne. Ev amûr bi sazkirina 
yekemîn a Autopackage ji înternetê tên daxistin û sazkirin. Ji bo sazkirina paketeke bi navê 
“test.package” ku me daxistiye sermaseyê, di termînalê de

/home/NavêTe/Desktop/test.package

binivîsîne û enter bitikîne. Sazkar dê hin pirsên wekî “nasnav çi ye?” ji te bike. Pirsan 
bibersivîse.

Ez ê çawa bernameyeke sazbûyî rakim?
Rakirina bernameyan, rasterast wekî sazkirina wan e. Dema ku te li ser bernameya 

sazbûyî tikand, ji bo rakirinê nîşan bike û guhertinan bisepîne!



Di termînalê de sazkirin û rakirina bernameyan

Tu yê gelek caran ji bikarhênerên Ubuntuyê vê gotinê bibihîzî “Tu dikarî bernameya 
ABC’ê bi vê kodê saz bikî…” Û dû re ew ê ji bo sazkirina bernameya ABC’ê kodan bidin te da 
ku tu wan kodan di termînalê de binivîsî. Synaptic jî ji bo sazkirina bernameyan heman riyê 
dişopîne. Lê bi Synapticê tu tenê bernameya ku bixwazî saz bikî nîşan dikî, Synaptic ji bo te 
kodan dinivîse! Dikarî bi Bikaranîn → Amûrên Pergalê → Termînal têkevî termînalê û van her 
du kodan bi kar bînî:

sudo apt-get install ABC
sudo aptitude install ABC 

ABC ne bernameyeke 
rastîn e, tenê wekî mînak 
min ABC nivîsand. Sudo 
bi komputerê dide zanîn 
ku tu bikarhênerê/a 
rêveber (super -user
/administrator) î û mafên 
bilind dide te. Piştî ku 
sudo hat xwendin, ji bo 
ewlekariyê, ji te dê 
nasnav bê xwestin; wekî 
ku di vebûna synapticê de 
ji te dihat xwestin.

Çawa ku tu dikaribûyî 
di Synapticê de li 
bername û paketan bigerî, 
wisa dikarî di termînalê 

de jî bigerî:

apt-cache search ABC 
an jî
aptitude search ABC

Ji bo rakirina paketekê:

sudo apt-get remove ABC
an jî
sudo aptitude remove ABC 

Ji bo rakirina pelên mîhengan jî:

sudo apt-get remove --purge ABC
an jî
sudo aptitude purge ABC 

Bikarhênerên nû bikaranîna termînalê xeternak dibînin. Ji ber vê yekê hin kes dixwazin 
Synapticê bi kar bînin, hinên din jî dixwazin termînalê bi kar bînin. Va ye te her du riyan jî dîtin, 
tu kîjanê dixwazî, wê bi kar bîne.



Bi bernameya Zêde Bike/Rake sazkirina bernameyan.

Bi 'Bikaranîn → Zêde bike/Rake...'yê bernameyê veke. Bernameya ku dixwazî saz bikî an 
ji qutîka lêgerînê bigere an jî li gorî beşên hêla çepê bigere û bibîne, ji bo sazkirinê nîşan bike û 
“Bisepîne”. Ji bo rakirina bernameyeke sazbûyî, nîşana wê rake û “Bisepîne”. Di nav hemû riyên 
sazkirinê de ya herî hêsan ev bû ne wisa? 

Zêde bike/Rake...

Di Ubuntuyê de sazkirina bernameyên Windows'ê

Hin bername hene ku tenê ji 
hêla Windows'ê ve tenê ji bo 
Windows'ê û pergalên din ên bi pere 
tên amadekirin. (MSN messenger) 
Hin bernameyên din hene ku ji hêla 
kesên din ve, ji bo Windows û din ên 
bi pere tên amadekirin. (Macromedia 
Flash) Hin bernameyên din jî ji bo 
hemû pergalan tên çêkirin. (Skype)

Bernameyên ku ji hêla 
Windows'ê ve tên çêkirin, ji ber ku ne 
belaş in, di Linuks'ê de nayên 
bikaranîn. Gelek bername hene ku ji 
bo pergalên xebatê ên bi pere tên 
çêkirin û ji bo Linuks'ê nayên 
amadekirin. Mînak Winamp. Em 
dikarin piraniya van bernameyan bi 

amûreke ku ji hêla pêşdebirên nivîsbariya azad ve hatiye amadekirin, saz bikin û bi kar bînin. 
Navê vê amûrê Wine ye. 



Berî her tiştî divê em Wine'yê saz bikin. Çawa saz bikin? Li jorê gelek rê hene :) bi yekî ji 
wan saz bike. Piştî ku te Wine'yê saz kir, bernameya ku dixwazî saz bikî ya bi niçika .exe ji 
malperekê an jî CD'yekê daxe. Li serî rast bitikîne û “Bi Sepaneke Din Veke..” bitikîne. Lîsteya 
sepanên din dê di paceyekê de vebe. Di qutîka fermana taybet de 'wine' binivîse û veke bitikîne. 
Bername wekî ku tu wê di Windows'ê de saz dikî, dê bê sazkirin. Lîsteya hemû bernameyên 
Windows'ê yên bi 'Wine'yê hatine sazkirin, di “Bikaranîn”ê de di bin navê “Wine → Programs” 
de tên lîstekirin.

Bernameyên wekî Winamp, FLV Player, VLC û Macromedia Flash yên bi niçikên .exe (ji  
bo Windows'ê hatine amadekirin.) di Ubuntu'yê de bi Wine'yê hatine sazkirin û tên bikaranîn.

*Ji bo vê nivîsê, nivîsa Simon Gray a bi navê “How To Install ANYTHING in Ubuntu” wekî 
binger hatiye standin. Nivîs bi hin xalên girîng li gorî guhertoya nû ya Ubuntu'yê hatiye 
nivîsandin. 


