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مـقـدمـة

السلم عليكم و رحمة ال و بركاته
منذ فترة و أنا أريد عمل موضوع عن استخدام اوبنتو  ،و لكن ليس الهدف الساسي منه شرح كل شيء في الموضوع
نفسه  ،فمجتمع نظام لينوكس نمى بشكل جيد جدا في السنتين الخرتين  ،سأقوم بشرح بعض الجمزاء العامة و
سأقوم بوضع وصلت خارجية للمواضيع المشروحة أساساً  ،فما الحاجة لشرح الشيء مرتين مع وجود اكثر من شرح
رائع و مفصمل  ،و قمد ركمزت علمى الحلمول العمليمة بشمكل أساسمي  ،و توضميح بعمض المعلوممات العاممة  ،إنمما اسمتخدام
البرامج و الدوات يحتاج لبعض التجريب و ل مجال لشرحه  ،فكل موضوع قد يحتاج كتاب بمفرده !  ،و أنصح و بشدة
مراجعة "دورة مجتمع لينوكس العربي –  ، "Cluو هى عبارة عن شرح فيديو للساسيات بشكل رائع .
في البداية احب أن اوجه الشكر للخ " "emsplatعلى تصميمه الغلف الجميل للكتاب  ،و في الحقيقة كان يوجد
لمدي تصمور معيمن لشمكل الموضموع و قمد قممت بتنفيمذ مما يقمرب ممن  ٪٩٠منمه  ،و لكمن نظمراً لضميق الموقت و قمرب
امتحاناتي لم استطع إكماله بنفس التصور  ،لذلك قد يكون هناك نسخة منقحة و معدلة من الموضوع في وقت لحق ،
و هذا الكتاب بشكل أساسي يشرح استخدام "اوبنتو  ، "٨.١٠و غالباً لن تجد فروق كثيرة في الصدارات القادمة لنني
قمت بالتركيز على الساسيات في التوزيعة .
أولً و قبل كل شيء حرر نفسك من قالب الوندوز  ،الن انت تستعمل نظام لينوكس و ليس وندوز  ،تعامل مع المور
ببساطة و كأنك لم تستخدم الكمبيوتر من قبل  ،اذا كنت تفعل شيء بطريقة ما في وندوز ليس بالضرورة ان تفعلها
بنفس الطريقة في لينوكس !  ،و خذ وقتك في التعود على النظام و حل اي مشكلة قد تواجهك فليس المطلوب منك
تغيير النظام الذي تعمل عليه بين يوم و ليله !  ،هذه هى القاعدة الساسية للبدء ول تحتاج اكثر من ذلك ( :
– قبل البدء في استعراض سريع لمحتوى الكتاب  ،فلنتفق على بعض الشياء البسيطة  ،ما هو اسم النظام تحديداً ؟
هل هو لينوكس ؟ أم لينكس ؟ أم جنو/لينوكس أم ماذا تحديدا ؟
الموضوع به العديد من الراء  ،فنطق السماء يختلف من مكان لخر  ،و بوجه عام النطق ل يشكل فارقاً كبيراً  ،و لكن
هو للعلم فقط  ،و نبدأ أولً بكيفية النطق  ،هو يسمى "لينُكس" – النون مضمومة –  ،أو لينوكس لتوضيح الضم  ،و
ببساطة ينطق هكذا " ، "Leenooksو عن نفسي افضل كتابتها "لينوكس" .
بالنسبة للجزء الخر هل هو "لينوكس" أو "جنو/لينوكس"  ،في الحقيقة هو يسمى "جنو/لينوكس" ،
لينوكس فقط هي نواة النظممممممام  ،و الدوات التي تتعامل مع النممواة هي أدوات ممممشروع جممنو ،
و بمدون أدوات جنمو مما وجمد مثمل همذا النظمام المرائع  ،إذاً همو نظمام "جنمو/لينموكس" و العديمد ممن
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الشخاص يقولون لينوكس فقط للختصار و أنا منهم و دعنا ل ننسى أبداً مشروع جنو ول مؤسسة البرمجيات الحرة
حتى لو لم نذكرها اختصاراً .
– البرمجيات الحرة و البرمجيات المفتوحة المصدر ؟
قد تسمع مصطلح "برمجيات حرة" أو مصطلح "برمجيات مفتوحة المصدر"  ،حالياً و حتى هذا الوقت اغلب ان لم
يكن كل البرمجيات المفتوحة المصدر هي برمجيات حرة  ،فستجد اغلب الناس يتكلمون على أساس انهم شيء واحد
– و حتى الن فعلياً يعتبارن شيء واحد –  ،و لكن ببساطة كل البرمجيات الحرة هي برمجيات مفتوحة المصدر إنما
العكس ليس بالضرورة صحيح  ،و كل ما عليمممك معرفممممممممته هممممو أن مؤسسة البرمجيات الحرة اقدم بكثير من
مبادرة البرمجيات المفتوحة المصدر  ،و قد جاءت مبادرة المصادر المفتوحة بسبب التباس في معنى كلمة "، "free
فهمي تعنمي حر و تعنمي مجاني أيضاً !  ،ممما يصمرف الكمثير ممن الشركات التجاريمة عن المصمادر الحمرة لعتقماد النماس
بمجانيتها !  ،و لكن مع توضيح بسيط يمكن إزالة هذا اللتباس ". "free as freedom
و المصادر الحرة هي حركة اجتماعية قبل كونها تقنية  ،أنما المصادر المفتوحة فهي تهتم بالناحية التقنية فقط !  ،و
قد يحدث لحقاً أن تقوم بعض الشركات الحتكارية بفتح مصدر احد برامج و لكن دون إمكانية التعديل فيه أو نسخة
أو نشره و بهذا سيحدث التباس بين المعنى الحقيقمي للبرمجيات المفتوحة المصدر و مجرد فتح مصدر البرنامج و
وضع العديد من القيود الحتكارية عليه !
عن نفسي  ،أنأ من أنصار المصادر الحرة  ،و بالنسبة للغتنا العربية ل توجد هذه المشكلة  ،لنه ببساطة تستطيع أن
تقول "برمجيات حرة" دون الحاجة لي توضيح  ،ففي العربية الحر حر  ،و المجاني مجاني ! .
–  Ubuntu؟ ما معنى " ، "Ubuntuو كيف تنطق ؟
من ويكيبيديا "اسم التوزيعة يأتي من المفهوم الفريقي أوبونتو و الذي يمكن ترجمته إلى "النسانية تجاه الخرين"
أو "نحن موجودون بسبب الخرين" بالضافة إلى ترجمات أخري مقترحة  ، ".بشكل أساسممي تهدف اوبنتو للبساطة
– و أحياناً البساطة الزائدة عن الحد المطلوب ! –  ،و ان تكون متوفرة بجميع اللغات  ،و تنطق كلمة " ، "ubuntu
"اوبنتمو"  ،أو ببسماطة هكمذا " ، "oo–bun–tooو الجمدير بالمذكر ان توزيعمة اوبنتمو تتممبع دورة تطويريمة كمل سمتة
اشهر  ،اي تصدر مرتين في السنة  ،و ترقيم الصدار يعتمد على السنة و الشهر التي صدرت فيه  ،فمثلً اوبنتو ٨.٠٤
صدرت في سنة  ٢٠٠٨شهر  ، ٤و الصدار  ٨.١٠صدر في سنة  ٢٠٠٨شهر  ، ١٠و هكذا .
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سنتكلم الن عن خطة الشرح و ستكون كالتالي  ،أولً سأوضح بعض المعلومات و المصطلحات التي تمممعتبر جديدة
على المنتقلين حديثاً لنظام لنظام لينوكس  ،ثم جزء بسيط عن تحميل اللينوكس و عمل السطوانة  ،بعد ذلك أخذ
جزء من اي قسم ) (partitionلنقوم بتثبيت اللينوكس عليه  ،ثم طريقة التثبيت بكل سهولة  ،ثم بعض الساسيات
التي يفضل عملها بعد تثبيت التوزيعة  ،طريقة تنصيب البرامج في اوبنتو  ،اهم بدائل برامج الوندوز  ،و أخيراً اهم
المشاكل التي تواجه المستخدمين الجدد  ،و يستحسن ان تتابع الكتاب بالترتيب المكتوب به  ،لنه مكتوب بطريقة
تسلسلية نوعاً ما .
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المتطلبات و أسباب النتقال
لتثبيت توزيعة اوبنتو  ،تحتاج بعض المتطلبات  ،تحتاج حوالي  ٨جيجا مساحة
خاليمة علمى القمرص الصملب  ،و ذاكمرة  ، ٢٨٤او  ٢٥٦بمدون التمأثيرات البصمرية
الساسمية  ،ويفضمل  ، ٥١٢و بالنسمبة للمعالمج يفضمل يكمون اكمثر ممن واحمد
جيجا .
بالنسبة لسباب النتقال  ،قد يتساءل الكثير  ،لماذا انتقل ؟ لماذا اترك الوندوز
و استخدم اللينوكس ؟  ،لماذا افكر في نظام اخر طالماً ل ادفع أي شيء ؟  ،لماذا اجرب شيء جديد ؟ – فعلً اتمنى
ان ل يسأل احد هذا السؤال امامي  ،لني اشعر انه من اكثر السئلة غباء ! – اعتقد أن الكثير من الشخاص يسألون
هذه السئلة و اكثر  ،حسناً سأتكلم باختصار عن هذه الجمممممممزئية و بشكل عام هناك عدة أسباب للنتقال  ،و لكن
المشكلة الحالية تتمثل تماماً في معضلة البيضة و الدجاجة !  ،و من منها جاء اولً ! اقصد بكلمي  ،ان نظام لينوكس
صالح لعدد من المسممممتخدمين فلنقل  %60من المستخدممممين  ،و الم  %40الباقين يستعملون الوندوز لنهم
يعتمدون على برنامج معين ل يعمل ال على الوندوز  ،و لكن عملياً الذين يستخدمون لينوكس هم  ، %10و بالتالي
الشركات تحجم عن عمل برامج تعمل على اللينوكس بجانب الوندوز !  ،و لذلك باستعمالك للنظام ستقوم الشركات
بعممل براممج تعممل علمى لينموكس  ،و بهمذا يزيمد المسمتخدمين اكمثر و اكمثر  ،عمومماً و فمي الموقت الحمالي مسمتخدمي
لينوكس في تزايد مستمر و عاجلً أم اجلً ستتيح الشركات نسخ من برامجها لنظام لينوكس – و بالفعل قد بدأت
شركات بالتعدد مثل شركة  Adobeالتي انضمت لمؤسسة لينوكس مؤخراً – .
و بشكل عام يوجد العديد من السباب التي تجعلك تفكر جدياً في النتقال و بالتأكد ستجد منهم سبب مقنع بالنسبة
لك  ،و أيضاً انصح بزيارة "موقع هنا لينوكس" :
– الحرية  :تعتبر أهم مميزات النظم  ،حرية الستخدام و التوزيع و التعديل  ،يمكنك مشاركة اصدقاءك و جيرانك و
اهدائهم نسخ من نظام لينوكس  ،و ايضاً يمكنك استخدام النظام في اي مكان سواء مكان تجاري او غير تجاري  ،و اذا
كنمت مبرممج يمكنك الستفادة من الشمفرة المصدرية و التعلمم منها  ،انمما في ونمدوز و البرمجيمات الحتكارية الوضمع
ليس كذلك !  ،و اعتقد ان اغلب المستخدمين على المستوى العربي يستخدمون نسخ وندوز غير شرعية و مقرصنة ! ،
قمل لمي اسمم برناممج دفعمت ثمنمه ؟ دفعمت ثممن برناممج ؟ اثنمان ؟ – اذا دفعمت اساسماً ! – و بقممممية البراممج ؟  ،و
حمممممتى اذا دفعت ثمممن رخصة هذه البرامج ل يمكن توزيعها ول مشاركتها مع احد ول حتى مع نفسك !!  ،فإذا
كان لديك في البيت جهازين يجب ان تشتري لكل جهاز نسخة وندوز مستقلة ! و هكذا الحال بالنسبة لبقية البرامج
الحتكارية الخرى  ،فلن تعاقب ابنك الصغير لنه نسخة برنامج او لعبة و شارك اصدقاؤه بها !
– المصدر المفتوح  :تندرج هذه الميزة تحت السابقة  ،فمن اساسيات الحرية اتاحة الشفرة البرمجية ،
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فمع إتاحة الشفرة البرمجية ل حاجة لعادة اختراع العجلة من جديد !  ،و يممكن لي شخص مهتم بالبرمجة قراءة
الشمفرة البرمجيمة و التعلمم منهما  ،و يمكمن بنماء برناممج مشمتق ممن البرناممج الصملي و اضمافة المميمزات المتي يريمدها و
بفكره الخاص  ،و يمكن للمختصيين مراجعة الشفرة المصدرية للبرنامج و بالتالي ينتج لدينا برامج ذو جودة عالية .
– تكلفمة النظمام  :التكلفمة ممن المميمزات المتي تهمم جميمع الفئات  ،سمواء اذا كنمت مسمتخدم او مؤسسمة حكوميمة او
مؤسسة تجارية خاصة  ،حيث ان نظام لينوكس مجاني و متاح للجميع  ،و يوجد العديد من التوزيعات المجانية التي
يطورهما و يمديرها المتموعين ممن جميمع انحماء العمالم او تتولهما مؤسسمة معينمة مثمل اوبنتمو  ،و يوجمد أيضماً توزيعمات
تجارية بمقابل مالي اذا كنت تريد دعم فني سريع و قوي مثل ريد هات  ،أي انك اذا دفعت فستحصل على خدمة
مباشرة  ،انما اذا كنت مستخدم عادي ول تحتاج دعم فني فتمتع بالنظام مجاناً  ،و قد بدأت العديد من المؤسسات
الحكومية و غير الحكومية في التحول لستخدام البرمجيمممات الحرة و خصوصاً لينوكس  ،فالتكلفة القتصادية عامل
مهمم للجميمع كمما ذكمرت سمابقاً  ،و أكيمد سيسمأل شمممممخص و يقمول كيمف يكمون مجماني ؟  ،الموضموع باختصمار لن
النظمام يقموم عليمه المف المتطموعين ممن ممبرمجين  ،مطمورين  ،مموثقين  ،مختمبرين و حمتى المسمتخدمين النهمائيين
بطريقمة او بمأخرى يشماركون فمي بنماء النظمام  ،فتخيمل انمك تسماهم بمم  ٪١و تسمتفيد بمم  ، ٪٩٩فالكمل يشمارك و الكمل
يستفيد  ،و للمزيد راجع هذه الجزئية "السئلة الكثر شيوعاً عن جنو/لينكس" .
– الممان  :اذا كنمت قمد قمد مللمت ممن كميمة الفيروسمات  ،احصمنة طمروادة  ،و البرمجيمات الخبيثمة المتي تنغمص عليمك
حياتمك و تضمطر المى تثمبيت مضماد فيروسمات و عممل فحمص للنظمام ممن وقمت للخمر و ممع ذلمك تجمد جهمازك مصماب
بالفيروسمات و البراممج الخبيثمة !  ،فنظمام لينموكس سميكون حمل ممتماز لمك  ،فمي لينموكس انمس موضموع الفيروسمات و
مضاد الفيروسات فترة من الزمن  ،فيروسات اللينوكس قلييييلة جداً و اغلبها تم ايقافه منذ زمن  ،فل حاجة لمضاد
فيروسمات او مما شمابه  ،همذا بالضمافة لنظمام الصملحيات القموي المذي يعممل بمه النظمام  ،فلكمل مسمتخدم جمزء معيمن ل
يستطيع عمل تعديلت خارجة  ،فبالضافة لبنية النظام القوية  ،يعتبر نظام الصلحيات الحصن الول امام الكثير من
البرامج الخبيثة .
– التطور السريع  :من أهم المميزات النظام هو التطور السريع  ،فهو نظام حر و مفتح المصدر و يمكن لي متخصص
مراجعة الكواد و كشف اي ثغرات او اخطاء موجوده به  ،و على عكس النظمة الحتكارية المغلقة المصدر ستضطر
المى انتظمار التحمديثات و المتي قمد ل تمأتي اصملً !  ،و تسمتطيع مراسملة مطموري البرناممج لحمل المشماكل و الخطماء
البرمجيمة المتي قمد تواجهمك  ،و طلمب مميمزات جديمدة فمي البرناممج  ،همذا فضملً عمن امكانيمة المشماركة فمي تطموير
البرمجيات الحرة  ،فالكل يمكنه المشاركة  ،مبرمج  ،مراقب جوده  ،مراجع  ،مصمم  ،موثق  ،مترجم  ،اي شخص من
اي تخصص بالتأكيد سيجد طريقة للمشاركة  ،فهذه هى البرمجيات الحرة ( :
– نظام مستقر  :نظام لينوكس يعتبر من اكثر النظمة استقراراً  ،فبنية النظام مقسمة على شكل وحدات مستقلة ،
فإذا حدث مشكلة في اي جزء منها ل يتأثر الباقي  ،فمثلً قد تحدث مشكلة في برنامج معين او خدمة معينة  ،لن
تحتاج عمل اعادة تشغيل للجهاز  ،في لينوكس اعادة التشغيل هى اخر شيء تفكر فيه  ،حيث يوجد
عدد من الطرق للتغلب على المشاكل مثل ايقاف الخدمة او البرنامج الذي به المشكلة  ،او عمل اعادة
تشغيل للواجهة الرسومية  ،او حتى عمل اعادة تشغيل و لكن بعد حفظ جميع البيانات التي تعمل
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عليها فتقل نسبة البيانات الضائعة .
– الملئمة  :من أسس البرمجيات الحرة عدم اجبار الشخص على شيء معين  ،فمع البرمجيات الحرة ستجد دائماً ما
يناسبك  ،فليس معنى ان جهازك قديم فلن تستطيع الستفاده به !  ،يوجد توزيعات لينوكس تصلح للجممهزة العتيقة
) بانتيوم  ٢مثلً !(  ،و يوجد أيضاً توزيعات تصلح و تستفيد من احدث الجهزة  ،و حتى التأثيرات البصرية المبهرة ل
تحتاج جهاز جبار لتعمل عليه  ،و دائماً ستجد ما يناسبك من البرامج  ،برامج بسيطة مع القليل من الخصائص  ،برامج
بخصائص كثيرة و متقدمة  ،برامج كبيرة  ،برامج صغيرة  ،فقط ابحث و ستجد ما تريد .
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معـلـومـات عـامـة
– السئلة الكثر شيوعا ً عن جنو/لينكس .

ممن فمترة قريممبة قمام الخموة القمائمون علمى مممدونة وادي المتمقنية بعممل موضموع بمأكثر السمئلة شميوعاً عمن نظمام
جنمو/لينموكس  ،و يغممطي همذا الموضموع اغلمب مما يفكمر فيمه العديمد ممن المسمتخدمين الجمدد  ،مثمل ممتى بمدأ نظمام
لينموكس ؟  ،ممن المذي يقموم بتطمويره ؟  ،كيمف يممكون مجماني ؟  ،مميزاتمه ؟  ،و العديمد ممن المعلوممات المفيمدة ،
موضوع رائعة انصح بقراءته قبل المممبدء " ،السئلة الكثر شيوعا ً عن جنو/لينكس"  ،و كذلك موضمممموع للخ

"" : "B!n@ryمميزات جنو /لينوكس والرد على الكاذيب والخرافات" .
– مؤسسة البرمجيات الحرة .
– موقع مؤسسة البرمجيات الحرة .

– معلومات من ويكيبيديا العربية .

– معلومات من ويكيبيديا النجليزية .

– مشروع جنو .
– معلومات من ويكيبيديا العربية .

– موقع مشروع جنو .

– معلومات من ويكيبيديا النجليزية .

– المصدر المفتوح .
– موقع المصدر المفتوح .

– معلومات من ويكيبيديا العربية .

– معلومات من ويكيبيديا النجليزية .

– لينوكس – النواة – .
– موقع لينوكس .
– معلومات من ويكيبيديا النجليزية .
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مـصـطـلـحـات

مـصـطـلـحـات
في البداية سأوضح بعض المصطلحات للمستخدمين الجدد للنظام  ،اغلب هذه المصطلحات ستراها على النترنت او
ستقرأها في هذا الموضوع  ،و يجب اخذ نبذه عنها لن الكثير من المستخدمين الجدد يسألون عنها .
– توزيـعة  :توزيعة لينوكس هى عبارة عن نظام لينوكس بالضافة الى بعض البرامج و تستهمدف غرض معمين ،
ممثل السهولة  ،القوة  ،المرونة  ،البساطة  ،المن  ،و هكذا فكل توزيعة من توزيعات لينوكس يكون لها هدف معين
تسعى لتحقيقه  ،و يوجد ثلث فروع اساسية في توزيعات لينوكس  ،توزيعات مبنية على توزيعة دبيان – مثل اوبنتو
–  ،و توزيعات مبنية على ريد هات – مثل فيدورا –  ،و توزيعات مبنية على سلك وير – مثل سلكس – .
– القرص الحي ) : (Live CDالقرص الحي هو توزيعة لينوكس يمكنك استعمالها مباشرة من السطوانة و تجربتها
دون الحاجمة المى تثبيتهما  ،فعلمى سمبيل المثمال يمكنمك تجربمة توزيعمة اوبنتمو  ،و القيمام بتصمفح النمترنت و تشمغيل
الوسمائط المتعمددة و غيرهما ممن العممال دون الحاجمة المى تثمبيت التوزيعمة  ،و لكمن ل يمكنمك حفمظ اي بيانمات علمى
النظام  ،لنه بمجرد عمل اعادة تشغيل للنظام ستبدأ من نقطة الصفر .
– مدير الحزم  :هو عبارة عن برنامج يساعدك على تحميل و تثبيت و ازالة الحزم و البرامج بكل سهولة  ،ل تحتاج
الى تحميل البرامج بشكل يدوياً  ،مدير الحزم يقوم بكل شيء عنك .
–  : deb – rpmدي إي بي و ار بي ام  ،هما طريقتين في تحزيم البرامج في نظام لينوكس  ،و هما يقابلن exe
في نظام وندوز –  exeكملفات تنصيب –  ،تستخدم حزم  debفي التوزيعات الدبيانية ممثل اوبنتو  ،و حزم rpm

في التوزيعات الريدهاتيه  ،مثل فيدروا  ،و بما انممممنا نستخدم اوبنتو فعندما نبحث عن برنامج معين سنبحث عن
حزم . deb
– طرفيـة ) : (Terminalعبمارة عمن برناممج لكتابمة الواممر النصمية ممن داخمل الواجهمة الرسمومية  ،غالبماً لمن تحتماج
استعمال الطرفية  ،و لكنها من الدوات المفيدة حقاً و يجب ان تعرف عنها نبذه على القل .
– مخازن )م ستودعات(  :مخمازن البراممج همى عبمارة عمن مواقع تحتوي براممج و يمكن ان تتكاممل ممع ممدير الحزم
بحيث تستطيع تحميل البرامج بكل سهولة  ،و سنتكلم عن هذه الجزئية لحقاً .
– جنوم  ،كدي  ،اكسـفس  :هؤلء الثلثة عبارة عن واجهات لنظام لينوكس  ،جنوم " "Gnomeتتميز ببساطة و
الخفة  ،و هى الواجهة الفتراضية لوبنتو و تعتمد على مكتابات  ، GTKكدي " "KDEهى الواجهة الفتراضممممممية
لم كيه اوبنتو  ،و هى تتميز بامكانية التخصيص و بشكل جمالي رائع و هى تعتمد على مكممتابات  ، QTاكسمممفمس
" "xfceهى الواجهة الفتراضية لم اكس اوبنتو  ،و هدفها الساسي هو توفير واجهة سهلة و بسيطة
للجهزة ذات المكانيات القليلة و الموارد المحدودة  ،و تعتمد على مكتابات . GTK
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– مسـتخدم جـذر ) : (rootفمي نظمام لينموكس بشمكل اساسمي ينقسمم المسمتخدمين المممممممممى مسمتخدمين
بصلحيات عادية و مستخدم جذر و له كل اصلحيات على النظام  ،فكل مستخدم له صلحيات على حسابه فقط ،
انما الجذر له صلحيات على كل النظام و كل المستخدمين  ،و لكي تقوم بتنصيب برنامج مثلً ستحتاج صلحيات
الجمذر و سميطلب منمك كتابمة كلممة الممرور  ،أو إذا اردت التعمديل فمي اعمدادات الساسمية فمي النظمام أيضماً سمتحتاج
صملحيات الجمذر  ،و ممن اهمم مزايما لينموكس همو نظمام الصملحيات  ،فبجمانب البنيمة القويمة للنظمام  ،يقلمل نظمام
الصلحيات من تأثير الفيروسات و البرامج الخبيثة .
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– ما قبل البداية .
سأفترض انك مستخدم وندوز  ،و تريد تجربة و تعلم نظام لينوكس  ،سنبدأ بتحميل التوزيعة – إذا لم تكن حملتها
ممن قبمل – و سمأقوم بتوضميح جمزء قمد يعتمبره الكمثير شميء معمروف  ،و لكمن العديمد ممن الشمخاص ل يهتممون لهمذه
الجزئية  ،و هي فحص و حرق ملف التوزيعة على السطوانة  ،حرق ملف الم  isoشيء بسيط و يعتمد على حسب
البرنامج الذي تستخدمه  ،و لذلك الهدف الساسي من هذا الجزء هو فحص ملف الم  isoالذي قمت بتحميله و التأكد
انه تم تحميله بشكل سليم .

أولً  :تحميل التوزيعة .

بافتراض انك لم تقم بتحميل التوزيعة  ،اذهب إلى موقع اوبنتو  ، www.ubuntu.com ،ستجد على يسارك "Get

 "Ubuntuاضغط عليها  ،ثم اختر الخادم الذي ستقوم بالتحمل منه  ،و يستحسن اختيار اقرب دولة إليك إذا لم تجد
دولتك – و غالباً لن تجدها ! –  ،ثم اضغط "  "Begin Downloadو ستبدأ التحميل برابط مباشر سريع و يدعم
الستكمال في أي وقت  ،و يمكنك بكل بساطة تحميل التوزيعة من هنا . Ubuntu 8.10 – 32 bit :
و يمكنك أيضاً طلب اسطوانة التوزيعة مجاناً و تصلك لباب البيت – قد تدفع رسوم شحن و غالباً ما تكون قليلة و على
حسب المكان الموجود فيه –  ،و الطريقة موضحة على هذا الرابط "الحصول على اوبنتو مجاناً"

ثانيا ً  :فحص التوزيعة قبل حرقها على اسطوانة .

قبل حرق ملف الم  isoعلى اسطوانة يجب علينا التأكد من انه تم تحميل الملف بشكل سليم  ،و ل يوجد أي مشاكل
في الملف  ،و باعتبار انك ما زلت مسمتخمدم وندوز  ،سنستخممدم برنامج وندوز لحساب الم  ، MD5و البرنامج حر و
مفتوح المصدر .
في البداية ما هو مجموعة  MD5؟  ،و فيما يستخدم ؟  ،حساب الم  MD5للملف هي طريقة للتأكد من ان الملف لم
يتغير فيه شي و انه وصل إليك سليم  ،و ذلك لتفادي حدوث مشاكل بعد ذلك .
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حمل برنامج " "WinMD5Sumو هو البرنامج الذي سنستخدمه في الفحص  ،و بعد تنصيب البرنامج اضغط كليك
يمين على ملف الم  isoالذي قمت بتحميله و اختر " "Send To" => "winMD5Sumكما في الصورة .

الصورة من موقع اوبنتو
انظر لحظة لحين ظهور البرنامج – قد يأخذ هذا بعض الوقت –  ،و في الخانة الخيرة عند "  "Compareانسخ هذا
السطر :
24Ea1163ea6c9f5dae77de8c49ee7c03

هذا بافتراض انك قمت بتحميل النسخة  ٣٢بت  ،أما إذا حملت النسخة  ٦٤بت انسخ هذا السطر :
f9cdb7e9ad85263dde17f8fc81a6305b

اضغط على " "Compareليتم التأكد من تطابق القيمتين – يمكنك ملحظة التطابق بمجرد النظر ! –  ،هذه القيم
للصدار  8.10فقط  ،و كل إصدار يكون له قيم مختلفة  ،إذا كانت القيمتين متطابقتين  ،ابدأ في حرق ملف الم ، iso
و إذا لمن تتطابق القيمتين  ،عليك إعاده تحميل ملف الم  isoمرة أخرى  ،و إذا واجهت هذه المشكلة
عمدة ممرات فعليمك التحميمل عمن طريمق التمورنت  ،ويمكنمك المدخول هممممنمممما للحصمول علمى بيانمات
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الصدارات .
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ثالثا ً  :حرق ملف الـ . iso

بعد أن تأكدنا من سلمة النسخة التي قمنا بتحميلها  ،كل ما عليك الن حرق الملف على اسطوانة  ،و هذا يتوقف
علمى البرناممج المذي تسمتخدمه  ،أيماً يكمن البرناممج المذي تسمتخدمه ابحمث عمن شميء يمدعى "  "Burn CDاو "Brun

 ، "isoو يمكنك استخدام حرة و مفتوحة المصدر مثل برنامج " "InfraRecorderأو برنامج الكمممممممثر من رائع
". "CDBurnerXP

الصورة من موقع اوبنتو
اهم ما في الموضوع هو حرق الملف على سرعة بطيئة  "8x" ،مثل و ذلك لضمان عممممممدم حدوث أي مشاكل أثناء
الحرق  ،و بعد انتهاء الحرق  ،سننتقل للجزء التالي و هو أخذ جزء من أي قسم ) (Partitionثم تنصيب التوزيعة .
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عمل قسم لنظام لينوكس
الن سمنممقوم بتثبيت التوزيعة بجانب الوندوز  ،و نحتاج مساحة فارغة على القرص الصلب  ،توزيعة اوبنتو
تحتاج على القل  ٤جيجا  ،و لكن في المتوسط نحتاج من  ٨إلى  ١٠جيجا  ،و ستكون مساحة مناسبة جدا – يفضل
 ١٠جيجا إذا كان يوجد لديك مساحة –
سمنأخذ جمزء ممن أي قسمم ) (partitionبمه مسماحة فارغمة و ممن ثمم نقموم بتنصميب التوزيعمة  ،سنسمتعمل برناممج
 GPartedالموجود مع التوزيعة  ،سأقوم أول بشرح طريقة أخذ جزء من أي قسمم و بمممعد ذلك نبدأ في تمممنصيب
التوزيعة .

قم بتشغيل برنامج التقسيم كما في الصورة .

صفحة | 18

عمل قسم لنظام لينوكس

حمدد أي قسمم  ،سمتقوم بأخمذ مسماحة منمه لتثمبيت التوزيعمة عليمه – نحتماج قسمم بمه ممن  ٨إلمى  ١٠جيجما كمما قلنما
سابقاً  ،و سأشرح على أساس انك ستعطي النظام  ٦جيجا و لكن  ١٠جيجا افضل – .
بعد اختيار القطاع اختار ". "Resize/Move
––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 19

عمل قسم لنظام لينوكس

أولً سنأخذ جزء من القسم الساسي :
 .١المساحة قبل القسم  ،و يجب ان تكون صفر .
 .٢مساحة القسم الساسي .
 .٣مساحة القسم الجديد المخصص للينوكس  ،اكتب فيها  6144أي  6جيجا .
بعد النتهاء اضغط على ". "Resize/Move
––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 20

عمل قسم لنظام لينوكس

الن سنقوم بعمل قسم للينوكس  ،و الذي يكون بنظام ملفات  Ext3و سيكون  5جيجا  ،و قسم أخر اسمه سواب
يستخدم كذاكرة افتراضية نساعد الذاكرة الساسية عند المتلء و سيكون  1جيجا .
اختار المساحة " "unlocatedو اضغط ". "New

––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 21

عمل قسم لنظام لينوكس

 .١يجب أن تكون هذه القيمة صفر دائماً .
 .٢مساحة القسم المخصص للينوكس  ،ستكون  ، 5120أي  5جيجا .
 .٣سنترك مساحة للسواب  ،و ستكون  ، 1024أي واحد جيجا .
 .٤نظام الملفات  ،اجعله  ext3كما في الصورة .
––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 22

عمل قسم لنظام لينوكس

و بنفس الطريقة سنقوم بعمل قسم للسواب و هو واحد جيجا – المساحة المتبقية – .
و عند خانة " "Filesystemاختر ". "linux–swap

––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 23

عمل قسم لنظام لينوكس

الن نتأكد أن كل شيء على ما يرام  ،و نضغط ". "Apply

و ستظهر رسالة تأكيدية  ،اختار ". "Apply

––––––––––––––––––––––––––––––

صفحة | 24

عمل قسم لنظام لينوكس

سيبدأ البرنامج ف التقسيم  ،اتركه إلى النهاية و يستحسن عدم عمل أي شيء على الجهاز في هذه اللحظة .

و في النهاية ستظهر رسالة تخبرك بنجاح العملية – تأكد من عدم ظهور أي خطأ  ،و الن ننتقل إلى عملية التثبيت
نفسها .

صفحة | 25

تثبـيت النـظام

تثبـيت النـظام
الن و بعد أن قمنا بعمل قسم لنظام لينوكس و قسم للسواب  ،سنبدأ تنصيب النظام  ،و يفضل عمل إعادة
تشغيل بعد التقسم ليستفيد النظام أتناء التنصيب من السواب الذي قمنا بعمله  ،و لكن هذه الخطوة غير ضرورية
لمن يمتلكون ذاكرة –  – ramكبيرة .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

بعد تشغيل النظام  ،سنجد على سطح المكتب أيكونه لتثبيت النظام  ،اختار " "Installكما في الصورة للبدء .

صفحة | 26

تثبـيت النـظام

من هنا نختار واجهة النظام .

صفحة | 27

تثبـيت النـظام

حدد مكانك على الخريطة  ،لضبط الوقت  ،بمجرد الوقوف بالمؤشر على المنطقة التي تريدها سيتم التقريب تلقائياً .

صفحة | 28

تثبـيت النـظام

سنضيف إمكانية الكتابة بالعربية من هنا  ،اختر كما في الصورة .

صفحة | 29

تثبـيت النـظام

الن ركز جيداً  ،لن هذا الجزء يختص بالقسام ) ، (partitionsو أي خطأ هنا قد يمممؤدي إلمممى فقد بيمماناتممك !
 ،اختر ". "Manual

صفحة | 30

تثبـيت النـظام

كما في الصورة اختر القسم الذي بنظام ملفات " ، "ext3و اضغط ". "Edit partition

صفحة | 31

تثبـيت النـظام

الن و كما في الصورة :
 .١اختار نظام الملفات . Ext3 ،
 .٢ضع علمة صح ليتم عمل تهيئة للقسم .
 .٣اختار الرمز " ، "/و الذي يدل على القسم الرئيسي في لينوكس .

صفحة | 32

تثبـيت النـظام

تأكد أن كل شيء على ما يرام  ،و انه ل توجد علمة صح إل بجانب القسم  Ext3فقط .

صفحة | 33

تثبـيت النـظام

الن قم بكتابة بياناتك :
 .١اسمك .
 .٢اسم المستخدم  ,و ل يسمح باستخدام أي علمات في اسم المستخدم ما عدا الشرطة "–"  ،يمكن استخدامها .
 .٣كلمة المرور  ،و يجب أن تتذكر كلمة المرور لننا سنحتاجها فيما بعد .
 .٤اسم الكمبيوتر  ،كما سيظهر على الشبكة .
 .٥ضع علمة صح ليتم عمل دخول تلقائي ول تحتاج لكتابة كلمة المرور كلما فتحت الجهاز .
هنا قد تظهر لك خطوة إضافية  ،و هي استيراد إعدادات البرامج من الوندوز  ،و لكن ل يوجد عندي وندوز
فلم تظهر هذه الخطوة .
استيراد إعدادات البرامج الموجودة على الوندوز مثل العدادات العامة  ،المواقع المفضلة كلمات السر من المتصفح
فاير فوكس أو من قارئ البريد ثاندر بيرد  ،أو من اوبن اوفيس  ،أو أي برنامج يعمل على الوندوز و لينوكس .

صفحة | 34

تثبـيت النـظام

إذا كان كل شيء على ما يرام  ،فتوكل على الله و ابدأ التنصيب .

صفحة | 35

تثبـيت النـظام

أثناء التنصيب  ،و ستجد ان عملية التنصيب ل تأخذ الكثير من الوقت  ،و إذا وجدت انه تأخر في جزء معين أكثر من
اللزم – تقريباً عند  ، – ٪٨٢قم بفصل سلك النترنت مؤقتاً لحين النتهاء من التثبيت .

و بممعمد نهاية التنصيب بنجاح تظهر لك نافذة تخيرك ما بين استكمال استعمال الم  live CDأو عمل إعادة تشغيل
للبدء في استخدام النظام بشكل حقيقي  ،قم بعمل إعادة تشغيل و استمتع بالنظام

––––––––––––––––––––––––––––––

الن سنبدأ جولة سريعة للتعرف على التوزيعة و بعض الساسيات التي يحتاجها المستخدم الجديد للبدء في استخدام
النظام بسلسة .

صفحة | 36

الـبـدايـة

الـبـدايـة
بعد أن تمت عملية التنصيب بنجاح  ،سنأخذ جولة سريعة في الواجهة  ،و ستجد سطح المكتب شبه خاوي ما عدا
الشريطين العلوي و السفلي  ،و بعد ذلك سنقوم بإضافة الشمممميماء المعتمممادة مثل " "Computer" ، "Network
و ". "Home

أولً  :استعراض سريع للواجهة .

اول قائمة  ،قائمة " ، "Applicationsو من اسمها واضح إنها تحتوي على البرامج  ،فهناك برامج النترنت  ،و برامج
تختص بالرسوميات  ،و برامج تختص بالصوتيات ،و البرامج مقسمة مجموعات كل مجموعة تختص بشيء معين .

صفحة | 37

الـبـدايـة

قائمة " ، "Placesو من اسمها أيضاً واضح أنها تممحتوي عممملى الممكان عمممملى القرص الصلب  ،مثل القسام و
الم  ، Homeو مشغل القراص .

صفحة | 38

الـبـدايـة

قائمة " ، "Systemتحتوي هذه القائمة على قائمتين فرعيتين  ،القائممممة الولى "  "Preferenceو التمي تختص
بتفضيلت المستخدم  ،مثل إعدادات لوحة المفاتيح  ،إعدادات الفأرة  ،تباين الشاشة ) ، (resolutionحافظة الشاشة
) (Screen Saverو ما إلى ذلك .
و القائمة الثانية  ،هي  ، "Administrationو التي تختص بإدارة النممظام  ،مثل تعريف الكروت  ،و إعدادات الشبكة
 ،تحديث النظام  ،و تثبيت البرامج  ،و ما إلى ذلك .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
قد يرى البعض أن هذا التقسيم غريب نوعاً ما مقارنة بالوندوز  ،و لكن سرعان ما ستعتاد عليها  ،و تستفيد من هذه
التقسميمه فمي تسمريع تعاملمك ممع الواجهمة فهمي تتيمح لمك مسماحه كمبيرة للتعاممل  ،فقمط اخمرج ممن قمالب الونمدوز و
استكشف النظام .

صفحة | 39

الـبـدايـة

ثانيا ً  :اضافة مؤشر اللغة .

في البداية  ،سنضيف مؤشر يوضح اللغة المستخدمة

فممي لوحممة المفاتيممح  ،هممل تسممتخدم العربيممة ام
النجليزية – الختصار الفتراضي لتغيير اللغة هو Alt

 ، – + Shiftعلمى أي ممن الشمريطين العلموي او
السمفلي – عمن نفسمي افضمل السمفلي – اضمغط كليمك
يمين و اختر " ، "Add to Panelستظهر لك نافذة
اخمتر منها " ، "Keyboard Indicatorو سيظهر
لك لغة المستخدمة .
و جمرب أيضماً بعمض الضمافات المتي يمكمن اضمافتها
للشريط فستجد العديد من الضافات المفيدة  ،مثل
متابعة اداء الذاكرة و معالج  ،و كذلك اضافة ملحظات
 ،و متابعة سرعة النترنت و الطقس  ،و حتى التدوين !  ،يمكنك البحث عن ما يسمى " ، "Gnome Appletsو
ستجد العديد من الضافات المفيدة .

صفحة | 40

الـبـدايـة

ثالثا ً  :تعريف البطاقات .

غالبماً سميتعرف النظمام علمى اغلمب العتماد الموجمود فمي جهمازك  ،و للحصمول علمى افضمل أداء  ،و خصوصماً كمارت الفيجما
)كارت الشاشة(  ،و يتوفر في اوبنتو إمكانية تحمل التعريفات بكل سهولة  ،لتشغيل الداة الخمماصة بالممتمعريف  ،من
القوائم العلوية :
System => Administration => Hardware Driver

هنما سميظهر لمك البطاقمات المتي لمم يتعمرف النظمام عليهما بشممكل
كامل و تحتاج تعريفات إضافية من مصنع البطاقة  ،كل ما عليك
هو اختميار المبطاقة و الضغط عممملى " ، "Activeو سيممممممبدأ
فممي تحمممل التعريمف  ،و قمد يطلمب منمك إعمادة التشمغيل علمى
حسب البطاقة .

الصورة من موقع How to Forg

–––––––––––––––––––––––––––––––

رابعا ً  :إيقاف الخدمات و البرامج غير الضرورية .

أي نظام يأتي معه عدد من الخدمات  ،و البرامج التي تعمل مع بداية التشغيل  ،و هذه الخدمات تتوقف بالساس على

احتياجات المستخدم  ،فمثل ل يوجد عندك طابعة ؟ فلماذا تفعل خدمة الطابعة ؟  ،أو انك ل تستخدم البلوتوث ؟ ،
فماذا تفعل بخدمة البلوتوث ؟  ،و هكذا  ،يوجد عدد من الخدمات قد ل تحتاج إليها و يفضل إيقافها .
يوجد خدمات عامة على مستوى النظام ككل  ،و خدمات أو برامج على مستوى المستخدم  ،و سنتعرف على طريقة
إيقاف كل منها الن .

صفحة | 41

الـبـدايـة

لعداد الخدمات على مستوى النظام  ،من القوائم العلوية  ،اذهب
للمسار :
System => Administration => Services

ستجد أمامك مجموعة من الخدمات  ،و لكنها مظللة  ،اضغط على
" ، "Unlockو اكتب كلمة المرور  ،ثم ابحث عن الخدمات التي
ل تحتاجها  ،اغلب الخدمات هنا يحتاجها اكثر المستخدمين  ،و
لن تحتاج غير إيقاف خدمة الطابعة و البلوتوث – ل تغير اي شيء
ال اذا كنت تعرف ماذا تفعل تماماً ! – .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
للمدخول علمى إعمداد الخمدمات و البراممج المتي تعممل ممع
دخول المستخدم للنظام  ،اذهب للمسار التالي :
System => Preference => Session

ستجد مجموعة من البرامج و الخدمات تعمل مع دخولك
للنظمام  ،ابحمث عمن البراممج المتي ل تحتاجهما و قمم بإزالمة
العلمة من أمامها – فقط قم بإزالة العلمة فقد تحتاجها
فيمما بعمد –  ،بالنسمبة لمي يوجمد عمدد ممن البراممج المتي ل
احتاجها و ل أتعامل معها و طبعاً يتوقف هذا على حسب
احتياجاتك و سأضع بعض الشياء التي قد ل يحتاجها الكثير من المستخدمين  ،مثلً مثل الطابعة إذا لم يكن عندك
طابعمة  ،البلوتموث) ، (Bluetooth Managerالبحمث عمن البطاقمات الجديمدة ) Check for new hardware

 (driversاذا كنت ل تضيف و تزيل البطاقات كثيراً ل حاجة لتفعيلها  ،أداة التنبيه المخاصة بمممممممبرنامج افليوشن
) (Evolution Alarm Notifierإذا لمن تكن تستخدم برنامج قارئ البريد ايفليوشن قم بإلغائها  ،خمممممدممممممة
البحث ) (Trackerإذا كنت ل تستخدم خاصية البحث في الملفات على القرص الصلب قم بإلغائها  ،أداة المممممبحث
) (Tracker Appletتتبع الخدمة السابقة  ،إذا لم تكن تستعمل البحث في القرص الصلب قم بإلغائها .
و يمكنك إضمافة برنامج ليعممل مع بداية دخولك للنظام  ،اضمغط " ، "Addثمم اكتب اسم البرناممج و
المر الذي يشغل البرنامج  ،و صف للبرنامج  ،و هكذا سيعمل البرنامج مع دخولك للنظام .
صفحة | 42

الـبـدايـة

خامسا ً  :تعديل ايكونات سطح المكتب باستخدام برنامج ". "Ubuntu Tweak

برناممج اوبنتمو تاويمك " "Ubuntu Tweakحقماً ممن البراممج الرائعمة  ،بمه العديمد ممن الخصمائص الممتمازة  ،و يتطمور
بسرعة  ،و اذا كان لديك اي فكرة تريد اضافتها للبرنامج  ،ادخل على موقع البرنامج و قدم اقتراحك  ،و بالنسبة لمي
برناممج اوبنتمو تاويمك ممن اول البراممج المتي اقموم بتثبيتهما  ،فهمو يحتموي علمى العديمد ممن الخصمائص المفيمدة  ،و المتي
سنتخدم بعضها الن  ،و بعضها لحقاً .
الن قم بتحميل البرنامج من " ، "Downloadاو تحميل الصدار الخير – حتى كتابة هذه الكلمات – من همممنا
" ، "Ubuntu Tweak 0.4.3قم بتثبيته بشكل عادي – يمكمممممممممنك مراجمعة طريقة تثبيت البرامج يدوياً و
التي سنذكرها لحقاً –  ،ثم قم بتشغيل البرنامج من المسار :
Applications => System Tools => Ubuntu Tweak

و كما في الصورة اختر " "Desktopثم
" ، "Iconsو ضممممع عممممممملمة امام
" ، "Computerكممممذلممممممممممممك
" "Homeو  ، "Netwrokو اذا كمنت
مثلمممممي ل تمممممممممممممحب ظهمممممور
القسممممممام ) (partitionsعلمى سمطح
المكتب فقم بإزالة العلمة من امممممممام
"، "..… Show mounted volums
و يستحسن ال تختار الختيار الخير !
و الن استمتع بسطح مكتب انيق  ،و قد تود تجربة بعض الخصائص الخرى الموجود في البرنامج  ،فهو برنامج ممتاز
حقاً .

صفحة | 43

الـبـدايـة

سادسا ً  :تحديث النظام و البرامج .

ممن اهمم الشمياء المتي عليمك القيمام بهما  ،همو تحمديث النظمام  ،فنظمام لينموكس و البرمجيمات الحمرة بشمكل عمام تتسمم
بسمرعة التحمديث و معالجمة المشماكل  ،و سمتجد الكمثير من التحمديثات سواء للنظمام أو للبراممج المثبتمة لمديك  ،و بعمد
القيمام بمالخطوات السمابقة ممن اسمتعراض سمريع للواجهمة  ،و تعريمف البطاقمات غيمر المعرفمة  ،و إزالمة الشمياء المتي ل
تحتاجها من بداية التشغيل  ،عليك تحديث النظام و البرامج المثبتة لديك  ،و في نظام لينوكس و عن طريق مدير
الحزم – سنتكلم عليه لحقاً – يمكنك القيام بالتحديثات بمجرد نقرات  ،و الن سنتعرف على طريقة التحديث .
تشغيل مدير التحديث  ،من القوائم العلوية :
System => Administration => Update Manager

هذا هو شكل مدير التحديثات  ،كل ما عليك هو الضغط عمممملى
" ، "Checkو سيطلب منك كلمة المرور  ،اكتبها ثم اضممممممغط
" ، "Install Updateو ستظهر لك نافذة تخبرك بالشياء الممتي
سمميتم تحميلهمما و تنصمميبها  ،و بعممد ذلممك سمميبدأ فممي تحميممل
التحديثات .
يجمدر الشمارة إلمى نقطمة بسميطة  ،سمتجد أيكمونه صمغيرة تشمبه
النجممة مثمل همذه

تظهمر بجمانب السماعة تمدل علمى وجمود

تحديثات جديدة و لكنها تحديثات عادية  ،و قد تجد أيكونه سهم
احمر مثل هذا

و تدل على وجود تحديثات أمنية هامة و عليك التحديث في اسرع وقت  ،و عليك من وقت للخر

ان تقوم بعمل التحديثات للنظام بنفس الطريقة .

–––––––––––––––––––––––––––––––––
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سابعا ً  :الطرفية )محاكي الطرفية( – . Terminal

كمما ذكمرت سمابقاً فمي الجمزء الخماص بالمصمطلحات  ،همي عبمارة عمن برناممج لكتابمة الموامر النصمية ممن داخمل الواجهمة
الرسومية .
هل تحتاج الطرفية و استخدام الوامر النصية في لينوكس ؟ غالباً لن تحتاج إلى أ يٍ منهما فالواجهة الرسومية تغطي
اغلب احتياجات المستخدم العادي  ،و لكن استعمال الطرفية مفيد جدا و يوفر وقت كثير  ،و يجب على القل التعرف
عليها  ،فمثلً إذا واجهت مشكلة و قال لك احدهم افتح الطرفية و اكتب المر كذا  – ،مجرد نسخ و لصق أي لن تكتب
شيء –  ،فيمكنك التعامل مع الموقف .
طريقة تشغيل الطرفية  ،من القوائم العلوية :
Applications => Accessories => Terminal

هذه هي الطرفية و يمكممنك كتابة الوامر هنا  ،و كما قلت
سمابقاً غالبماً لمن تحتماج الطرفيمة  ،إنمما يجمب أن تكون علمي
علم بها .
و إذا أردت التعمرف اكمتر علمى اواممر لينموكس انصمح بقمراءة
كتاب "الصدار الثاني من دليل المستخدم العربي في أوامر لينكس"  ،كمممتاب للخ " ، "remstereoو ايضاً يوجد
موضوع جميل للخ "" ، "style_x_menافضل مراجع سطر الوامر لليونكس و اللينوكس" .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ثامنا ً  :طريقة عمل تركيب تلقائي للقسام .

بداية من الصدار السابق لوبنتو  ،أصبحت القسام ل يتم تركيبها تلقائياً ) أي تحممممتاج للدخول على القسم لعمل
 ، ( mountفإذا قمت بعمل اختممممممصار على سطح المكتب لملف أو مجلد داخل قسم من القسام  ،فلن تستطيع

تشغيل الختصار إل إذا دخلت على القسم أولً !  ،يوجد حل بسيط لهذه المممممموضوع و هو برنمممممممممممممممممامج
" ، "Disk Managerافتح مدير الحزم و ابحث على "  "disk–managerو قم بتنصيبه ثم قم بتشغيل البرنامج
من المسار :
System => Administration => Disk Manager

اولً عند " "NTFS Policyضع علمممممممممة على
". "Enable write support

ادخل على تبويب " ، "Advancedثم ضع علمة
علمى علمى جميمع القسام كممان فمي الصورة  ،و بهمذا
سميتم عممل تركيمب تلقمائي للقسمام عنمد دخولمك
للنظام .
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تاسعا ً  :المؤثرات الثلثية البعاد و الضافات الجمالية .

في الحقيقة ل اعرف اين اضع هذه الجزية  ،فيوجد كثير من المستخدمين اول ما يقومو به هو تجميل النسخة باضافة

السمات و الخلفيات و تفعيل المؤثرات الثلثية البعاد !  ،لذلك سأضع هذا الجزء هنا و ليس مع البرامج  ،و لكن راجع
طريقة تثبيت البرامج لحقاً لكي تستطيع تثبيت البرامج بدون اي مشاكل .

Compiz Fusion

سطح المكتب الثلثي البعاد  ،اعتقد أن الكثير من المستخدمين يعجبهم التأثيرات الجميلة في لينوكس  ،حسممممناً
لن أتكمممممملم عنها !  ،لنه ل يممممموجد افضل من شممممممرح الخ بمممممدر " // : "BAD3Rشرح و تركمممممميب
. // Compiz Fusion 2 0 0 9

إذا كنت تريد شريط للبرامج يشبه الموجود في ماك او اس فاختار من هذه المجموعة – ستجد العديد من المواضيع
في منتدى مجتمع لينوكس العربي –
. Avant Window Navigator – AWN ، Cairo Dock ، Kiba–Dock
تريد إضافات جمالية لسطح المكتب مثل هذه ؟ جرب برنامج " ، "Screenletsو الق نظره
على هذا الموضوع "جماليات سطح المكتب مع . "Screenlets
و افضل مواقع تحمل من عليها سمات  ،خلفيات  ،اضافات  ،و كل ما يتعلق بالجماليات مموقع
" "Gnome–Look.orgو " ، "Art.gnome.orgايضمممماً ألممممق نظممممممممرة علمممممممممى
ممموقممممممع ". "KDE–Look.org
انصح بتجربة مجموعة ايكونات " ، "GNOME–Colorsو مجموعمممممة متكاملة من الخلفيات
و السمات "Hardy–Colors Usplash" ، "Hardy–Simple Colors Wallpaper" ،

 ، ""Hardy–Simple Colors GDMالشخص الذي قام بعملهم فنمان بصراحة – بالمناسبة
كل العمال السابقة لنفس الشخص –  ،و يوجد الكثير غيرهم .
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طرق تثبيت البرامج
الن سأتكلم عن طريقة تثبيت البرامج على اوبنتو  ،لن الكثير من المستخدمين لم سمعوا من قبل بما يسمى "مدير
الحزم"  ،أو التثبيت بنقرة واحدة  ،أو "مخازن برامج" و ما شابهه  ،في الواقع اغلب توزيعات لينوكس تتيح عدد كبير
من البرامج بشكل جاهز للتحميل بسهولة من مدير الحزم ما عليك إل أن تؤشر على البرنامج ليتم تحميله و تثبيته
على الجهاز .
و يوجد عدة طرق لتنصيب البرامج  ،سأذكر اهمها و اسهلها  ،و سنتعرف على :
 .١استخدام ". "Add/Remove Application
 .٢استخدام مدير الحزم ". "Synaptic
 .٣التعامل مع  APTمن الطرفية .
 .٤تثبيت البرامج بشكل يدوي .

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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أولً  :استخدام استخدام ". "Add/Remove Applications

ممن ابسمط الطمرق فمي تنصميب البراممج علمى اوبنتمو اسمتخدم " ، "Add/Remove Applicationsحيمث سمتجد
البراممج مقسممة لمجموعمات كمل مجموعمة تختمص بشميء معيمن  ،مثل جمزء لبراممج النمترنت  ،و مجموعمة لبراممج
الصوتيات و الفيديو  ،و مجموعة لبرامج التصميم و الرسوم و هكذا  ،ستجد هذه الداة مقسمة لثلثة أجراء  ،جزء به
مجموعات البرامج  ،و جزء به البرامج و جزء وصف للبرنامج الذي اخترته .
سنقوم بتشغيل الداة أول  ،من قائمة " "Applicationsثم نختار ". "Add/Remove Applications

كل ما عليك أن تؤشر على البرنامج أو مجموعة البرامج التي تريد تحميلها  ،و من ثم اضغط " ، "Applyو ستبدأ
الداة في تحمل البرامج التي قمت بالتأشير عليها  ،و إذا أردت إزالة أي برنامج أزل الشارة من عليه  ،و ستجد وصف
للبرنامج الذي تريد تحمله  ،و مدى شعبيته كما فالصورة .
استخدام هذه الداة بسيط و ل يحتاج إلى أي شرح  ،فقط اشر و حمل  ،و لكن تأكد من اختيارك " All available

 "applicationsليظهر لك كل البرامج المتاحة .
يوجد موقع رائع جداً يوفر إمكانية تثبيت البرامج بنقرة واحدة !  ،و شكل الموقع يشبه الى حد كمبير الداة السمممابقة
 ،أنصح بزيارة الموقع و تجربته www.Appnr.com :
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ثانيا ً  :استخدام مدير الحزم ". "Synaptic

مدير الحزم ؟ اعتقد أن كثير من مستخدمي الوندوز لم يسمعوا بهذا المصطلح من قبل ؟  ،ببساطة مدير الحزم مثله

مثل " "Add/Remove Applicationsو لكن بشكل موسع  ،ليس فقط للبرامج  ،إنما أيضاً الممكتبات البرمجية
 ،التعريفات  ،الضافات  ،و العديد من الخصائص الخرى  ،و كل توزيعة لها مدير حزم  ،مثل سينابتك ""synaptic
في اوبنتو  ،يم " "yumفي فيدورا  ،سمارت " "smartفي اوبن سوزى  ،و غيرهم .
عنمد اسمتخدامك لوبنتمو بالتأكيمد سمتحتاج ممدير الحمزم  ،فيجمب عليمك التعمرف عليمه لنمه سميكون مفيمد جمدا  ،و المن
سنتكلم قليل عن استخدام مدير الحزم .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
لتشغيل مدير الحزم سينابتك " ، "synapticمن القوائم العلوية :
System => Administration => Services

––––––––––––––––––––––––

الواجهة الرئيسية  ،تنقسم الوجهة إلى عدة أجراء  ،أسماء الحزم  ،وصف الحزمة  ،التصنيفات و الحالة .
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– البحث و تثبيت البرامج :
إذا اردنما تثمبيت برناممج مما  ،علمى سمبيل المثمال سمنبحث علمى برناممج معيمن ،
فلتكن لعبة مثل  ،لعبة  – xmotoالعبها دائماً في أوقات الفراغ القصيرة
–  ،نضغط ". "search
––––––––––––––––––––––––––––

الن ظهر لنا عدة نتائج  ،و وجدنا اللعبة التي كمممنا نبحث عنها  ،و أيضاً لعبة أخرى مرتبطة بكلمة "  "xmotoالتي
قمنا بعمل بحث عليها .
إذا أعجبنا وصف اللعبة أو البرامج و نريد تثبتها لتجربتها  ،نضغط كليك يمين على البرنامج الذي نريد تنصيبه و نختار
". "Mark for installation
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الن و بعد أن اختارنا تنصيب اللعبة  ،سيقوم مدير الحزم بتحميل
كمل الحمزم المتي تحتاجهما اللعبمة  ،و نضمغط " – "Applyممن
الشريط العلوي – .
ستظهر لك نافذة تخبرك بالحزم الضافة التي تحتاجها اللعبة أيضاً
نضغط ". "Mark

و سيبدأ مدير الحزم في تحميل اللعبة أو البرنامج و من ثم يقوم
بتنصيبها .
–––––––––––––––––––––––––
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– إزاله البرامج :
نفترض انك ثبت برنامج و لم يعجبك و تريد حذفه ؟ ايضاً حذف البرامج بنفس سهولة تنصيبها .

نؤشر على البرنامج الذي نريده و من ثم نضغط كليك يمين  ،و سنجد عدة اختيارات :
 .١لعادة تنصيب البرنامج – . Mark for Reinstallation
 .٢لزالة البرنامج – . Mark for Removal
 .٣لزالة البرنامج و إزالة إعداداته – . Mark for Complete Removal
عندما تريد إزالة برنامج يفضل اختيار الختيار الثاني )  (Mark for Removalإل إذا كنت تعرف ماذا تفعل تحديداً
.
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سنجد أن البرنامج الذي تريد إزالته تم تظليله بلون احمر داكن  ،و الن لزالة البرنامج اضغط على ". "Apply
و ستظهر نافذة تؤكد عملية الزالة  ،اختار " "Applyأيضاً .
و هكذا سيتم البدء في إزالة البرنامج الذي تريده  ،و لكن لحظ شيء مهم جدا  ،و هو وجود حزم مترتبه على بعضها
البعض  ،مثل الحزمة )أ( تعتمد على الحزمة )ب(  ،فإذا أزلت الحزمة )ب( سيتم إزالة الحزمة )أ( أيضاً  ،على العموم ل
عليك من هذه النقطة فعند تعاملك مع مدير الحزم ستفهم الوضع بشكل اكبر  ،و لكن كن حذر لكي ل تقوم بإزالة
حزمة من الحزم الضرورية .
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– إضافة المخازن )مستودعات( :
مخازن أو مستودعات ؟  ،أيضاً تعتبر هذه الكلمة من المصطلحات الجديدة على مستخدمين لينوكس الجدد  ،ببساطة
و كمما قلنما سمابقاً  ،تقمدم العديمد ممن توزيعمات لينموكس عمدد كمبير ممن البراممج جماهزة للتحميمل عمبر ممدير الحمزم و
 ، Add/Removeو إذا أردت المزيد من البرامج تقوم بإضافة مخازن خارجية يمممممكن لمدير الحزم البحث فيها و
تحميل البرامج منها  ،و الن سنتعرف على طريقة إضافة المخازن .

للتعامل مع المخازن  ،نقوم بفتح مدير الحزم  ،و من " "Settingsنختار ". "Repositories

همذا همو الجمزء الساسمي فمي المخمازن  ،أي المخمازن المتي توفرهما
اوبنتو  ،ضع علمة على كل الختيارات عدا الختيار الخاص بم "
 ، "Source Codeكما في الصورة .
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من هنا يمكنك إضافة المخازن الضافية  ،و تكون المخازن علمى
الشكل التالي
deb http://ubuntu.org.ua/ getdeb/

تعتبر مخازن موقع " "GetDeb.netمن اهم المخازن لوبنتو ،
و تحتوي على العديد من البرامج المفيدة .

نضغط " ، "Addثم نضيف وصلة الممممخزن  ،و نممضمممغممممط
". "Add Source

بعمد إضمافة المخمزن سمتظهر لمك رسمالة تخمبرك بمان عليمك الضمغط
على " "Reloadلتحديث المستودعممممات  ،و بعد عمل تحديث
للمسمتودعات سميتم إضمافة البراممج إلمى ممدير الحمزم و يمكنمك
تنصيبها بالطريقة التي سبق توضيحها .

–––––––––––––––––––––––––
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– خصائص مفيدة في مدير الحزم :
من الخصائص المفيدة في مدير الحزم " ، "synapticإمكانيه تحميل مجموعة من البمرامج تكمل بعضها البعض في
أداء وظيفة معينة  ،مثلً مجموعة برامج لتحرير و التعامل مع الصوتيات  ،أو مثل تحميل الواجهة  KDEأو ، xfce
ستجدون العديد من المجموعات التي يمكن تحميلها بعدة نقرات فقط .

من قائمة " "Editنختار ". "Make Package by Task

سمتجد المجوعمات أماممك  ،اختمار منهما مما تريمد  ،بالطريقمة
المعتادة  ،فقط أشر على المربح بجانب اسمم المممممجموعة
و اضغط " "OKللتحميل  ،و لحظ أن كل مجموعة تتكون
من عدة برامج  ،فستحتاج وقت للتحميل .

–––––––––––––––––––––––––
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و أيض ًا يوجد خاصية مفيمدة أخرى في مدير الحزم " ، "synapticو هي تنصيب مجموعة من الحزم الخارجية ،
فمثلً نفترض انك حملت حزم برنامج معين  ،و كان البرنامج يحتوي على اكثر من حزمة  ،خمسة حزم مممممثممممملً
 ،ستضطر إلى تنصيب الحزم بشكل يدوي ملف بعد الخر  ،و لكن مع هذه الخاصية من الممكن تثبيت كل الحزم في
مرة واحدة .
مممن قممممممممممممممائممممممة " ، "Fileنمممممخممتار
"  ، "Add Downlaoded Packageو من ثم
اختمار الحزم التي تريمد تنصيبها  ،و لحمظ انه عليمك
وضع الحزم التي تريد تنصيبها في مجلد واحد .

––––––––––––––––––––––––––––––
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ثالثا ً  :التعامل مع الداة  APTمن الطرفية .

الداة  APTتعتبر من أفوي الدوات في إدارة الحزم في نظام لينوكس  ،و يمكن أن تعمل مع حزم  debأو rpm

على حسب التوزيعة  ،و الداة سينابتك " "Synapticهي الواجهة الرسومية لم  ، APTكمستخدم منزلي لن تحتاج
إلممى اسممتعمال الطرفيممة و المموامر النصممية  ،و لكممن
يفضل التعرف على اهم أوامر  ، apt–getو حتى اذا
كنت تفضل مدير الحزم سينابتك  ،يمكنك نسخ اسم
البرنامج و البحث عليه في مدير الحزم .
سأتكلم باختصار على اهم الوامر التي قد تواجهها أو
تحتاجها  ،و تحمديداً المر  ، apt–getو لحمظ أن
 aptيحتماج صملحيات الجمذر  ،فيجمب عليمك دائمماً
استخدام المر . sudo
sudo apt–get install firefox

هذا المر لتنصيب البرامج  ،فقط استبدل  firefoxبإسم البرنامج الذي تريد تثبيته  ،و لكن يجب أن يكون اسم
البرنامج مطابق تماما .
sudo apt–get remove firefox

أمر لزالة برنامج مثبت سابقاً  ،و هو فاير فوكس في المثال .
sudo apt–get update

أمر للتحديث جميع البرامج و الحزم المثبتة عندك .
sudo apt–get dist–upgrade

أمر ترقية التوزيعة  ،مثل إذا كنت تستخدم الصدار  8.04و صدر الصدار  8.10يمكنك الترقية بهذا
المر .
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sudo apt–get clean

أمر لحذف الحزم المخبأة  ،عندما تقوم بتحممميل الممممممممممممممممبرامج فانه يتم تحمليهمممممممما في المسممممممار
" ، "/var/cache/apt/archives/و ممع الموقت سمتجد وجمود مسماحة كمبيرة مسمتهلكة دون داعمي  ،فيمكنمك
تنفيذ المر من وقت لخر  ،و لكن ل تستخدم هذا المر كثيراً لنك إذا أردت تثبيت البرامج ستحتاج لتحميلها مرة
أخرى .
sudo apt–get autoclean

كسابقه و لكن لحذف الحزم القدم .
و يوجد عدد أخر من الوامر  ،و لكن الوامر السابقة اكثرها إستخداماً  ،و يمكن مراجعة موضوع "حوار شيق جدا حول
 "Aptللخ محمد ". "EXp1r3d
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رابعا ً  :تنصيب البرامج يدويا ً .

لسممبب أو لخمممر  ،سممتحتاج لتنصمميب برامممج غيممر
موجمودة فمي ممدير الحمزم  ،فيجمب عليمك تحميلهما
يممدوياً  ،تنصمميب الحممزم فممي شممكل  debيممدوياً
أمممممممر سمهل  ،و لكمن يوجمد ملحوظمة بسميطة قمد
تفوت بعض المستخدمين .
عند تحميل ملف  debو تريد تنصيبه عليك التأكد
من عدم وجود أي حزم ناقصة  ،فإذا قمت بالمتابعة
دون تحميل الحزمة لن تستمممطيع تشغيل البرنامج
ففي الصورة يظهر وجود حزمة ناقصة  ،اضممغط على " "Detailsلتعرف ما هو
الملمف النممممماقص و ابحمث عنمه فمي ممدير الحمزم سمينابتك  ،غالبماً سمتجده  ،و
ممممن ثممم قممم بتنصمميب البرنامممج بشممكل عممادي بالضممممغط علممى "Install

"Package

––––––––––––––––––––––––––––––––

يوجمد أيضماً عمدد أخمر ممن أشمكال الحمزم غيمر  ، debمثل ممممممملفات
 ، run ، binأو باش سكربت – غالباً يكون بامممتداد  ، – shو همذه
النوعية عبارة عن ملفات تنفيذية  ،و بالتالي تحتاج صملحيات التنفيذ .
لعطاء الملف صلحيات التنفيذ  ،اضغط كليك يمين عممممممملى الملف
و اختمممممممممممممر " ، "Propertiesو من تممممممممممبمممممممممويب
" ، "Permissionضع علمة أمام ". "Execute
و بعد ذلك كل ما عليك هو فتح طرفية ثم سحب الملف و إفلته في الطرفية و اضغط "  "Enterسيبدأ
البرنامج بالتنصيب – إذا كان البرنامج يحتاج صلحيات الجذر  ،فعلممممممميك كتابة  sudoقبل اسم
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الملف – .
إياك أن تقوم بتشغيل أي سكربت من مصدر غير موثوق !  ،و خصوصاً السكربتات التي تطلب كلمة المرور
لتنفيذ أمر ما !
قد ل تكون السكربتات الخبيثة مثل فيروسات الوندوز برمجياً  ،و لكن قد يضع أي شمخص أمر خبيث في وسط
الوامر – مثل حذف البيانات من القرص الصلب ! –  ،فدائماً تأكد من مصدر السكربت  ،أو اعرض السكربت على
شخص يعرف في أوامر اللينوكس – المنتديات تمل النترنت  ،اسأل فيها ! – .
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اهم برامج لينوكس
سأقوم الن بتوضيح اهم برامج نظام لينوكس  ،اغلب هذه البرامج – إن لم يكن كلها – قد قمت بتجربتها  ،و على
هذا الساس وضعتها هنا  ،مع مراعاة أن بعض البرامج قد تناسبني و لكن ل تناسبك  ،و لكن بشكل عام وضعت هنا
اشهر البرامج.
يوجمد عمدد كمبير جمدا ممن البراممج  ،منهما مما همو بسميييط جمدا و مما يحتموي علمى العديمد ممن الخصمائص  ،و سمأحاول
توضيح اهم هذه البرامج استناداً على كمية المكانيات  ،يوجد فريقين أساسيين من المبرمجين  ،الفريق الول يهدف
إلى عمل برامج بها العديد من الخصائص  ،حتى إذا لم تكن تحتاجها بشكل كبير  ،و منهم فريق الواجهة كدي  ،و
يوجد فريق أخر يركز على تبسيط البرامج و إظهار اهم الخصائص التي يتم استعمالها بشكل كبير إنما الخصائص
القل استخداماً يتم وضعها كإضافات  ،أو ل يتم تضمينها أساساً .
مع ملحظة أن هذا التقسيم تقسم عام و ل ينطبق بالضرورة على كل البرامج  ،و على هذا سأحاول ذكر برنامجين
لكل وظيفة معينة  ،الول هو الساسي و الخر كخمممميار إضافي إذا لم يعجبك البرنامج الول  ،و سأحاول أن تمكون
الولويمة للبراممج الموجمودة فمي المخمازن الساسمية  ،و الشمارة إذا كمان البرناممج غيمر موجمود فمي المخمازن الساسمية
للتوزيعة .
يوجمد عمدد ممن البراممج تمأتى افتراضمياً ممع توزيعمة اوبنتمو  ،سمأقوم بمذكرها هنما ممع الشمارة بأنهما تمأتي ممع
التوزيعمة ول تحتماج لتحميلهما ممن المنترنت  ،و أيضماً سأشمير المى البراممج المتي ل توجمد فمي المخممازن
الساسية  ،و بالنسبة للبرامج التي في قمممممسم "انظر أيضاً"  ،سأضع فقط وصلة البرنامج إذا لم يكن موجود في
مدير الحزم .
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أولً  :تثبيت البرامج الساسية .

قبل البدء في التعرف على طريقة تنصيب البرامج و استخدام مدير الحزم  ،ستحتاج بعض البرامج الساسية التي غالباً
ل يوجمد اختلف عليهما  ،مثمل مشمغل الفلش  ،دعمم الجافما  ،الكمودكس لتشمغيل الملفمات الصموتية و المرئيمة  ،و دعمم
التعامل مع الملفات المضغوطة بصيغة  ، rarو أخيراً خطوط إضافية قد تحتاج إليها .
ل تحتاج البحث على كل برنامج او اضافة على حدى  ،انما توجد حزمة بها مجوعة من البرامج مرة واحدة  ،افتح الداة
" ، "Add\Remove Applicationsو في خانة البحث اكمممممممممممتب " ، "Ubuntu Restricted Extras
او فقط اكتب " "ubuntu reو ستجد الحزمة المطلوبة على اول القائمة  ،و بالطريقة المعتادة ضع علمة امام اسم
الحزمة و اضغط " "Apply Changesو سيبدأ تثبيت البرامج .

من ضمن البرامج التي سيتم تحميلها :
– كودك . Gstreamer
– جافا  ،صن . 6
– مشغل الفلش  ،ادوب فلش . 10
– برنامج  unrarلدعم ملفات . rar
– خطوط . Microsoft TrueType core fonts

صفحة | 64

اهم برامج لينوكس

ثانيا ً  :اضافة مخازن خارجية ). (Medibuntu

بسبب بعض القيود القانونية  ،ل يمكن تضمين حزم معينة في المخازن الساسية  ،و لذلك يتم اضافاتها في مخازن
خارجية  ،و من اهم هذه المخازن مخازن " ، "Medibuntuو التي تحتوي على عدد من البرامج المغلقة المصدر ،
او ذات قيود معينة بالنسبة لبعض الدول  ،مثل :
w32codecs

–

Skype

–

Google Earth

–

Mencoder

–

و لضافة هذا المخزن  ،بنفس الطريقة التي تكلمنا عنها سابقاً  ،اضف هذا المخزن :
deb http://packages.medibuntu.org/ intrepid free non-free

ول تنسمى اضمافة مفتمممممممممممممماح الوثوقمممممممية
الخممممممممممممماص بهممذا المسممتودع  ،ابمممممممحث
فمممي مدير الحزم عن ""medibuntu-keyring
 ،و قم بتثبيته كأي برنامج اخر  ،و ل تنمممسى عمل
" "Reloadلتستطيع الحصول على اخر المحزم  ،و
اهم شيء ل تنس تحميل كودك ""w32codecs
لدعم عدد كبير من الصيغ الصوتية و المرئية .
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– النترنت .
المتصفح

Epiphany

FireFox

فماير فموكس  :ممن منما ل يعمرف همذا الثعلمب النماري ؟  ،ابفماني  :همو المتصمفح الساسمي للواجهمة جنموم  ،متصمفح
بسميط بمعنمى الكلممة  ،إذا واجهمت اي مشماكل ممع الفماير
المتصفح الروع ل يحتاج تعريف ;(
فوكس يمكنك تجربة هذا المتصفح .

موجود إفتراضياً مع التوزيعة .
– انظر أيضاً :
 : Operaالكثير من المستخدمين يفضلون متصفح اوبرا  ،ربما تكون احدهم بالرغم من انه مجاني و لكن غير حر
المصدر  ،.و لكنه حقاً من المتصفحات الجميلة .
 : Galeonبعكس ابفاني يهدف المتصفح جاليون لظهار كل الخصائص التي تحتاجها في المتصفح .

مدير التحميل

Retriever

Downloader4x

دونلمودر فمور اكمس  :ممدير تحميمل جيمد جمدا و يمكمن أن ريتريفر  :مدير تحميل مبرمج بالجافا  ،مجاني ولكن غير
يتكاممل ممع الفماير فموكس عمن طريمق الضمافة  flashgotحمر المصمدر  ،و يمكمن أن يتكاممل ممع الفماير فموكس عمن
– المقصمود بالتكاممل التحميمل التلقمائي دون الحاجمة إلمى
نسخ وصله الملف الذي تقوم بتحميله –

طريق . flashgot

غير موجود في المستودعات الساسية .
 :.موقع البرنامج .:

– انظر أيضاً :
 : DTAإضافة ممتازة للفاير فوكس تعمل كمدير تحميل و تعمل بشكل ممتاز .
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 : Multigetبرنامج جيد أيضاً .

محادثة فورية

Skype

Pidgin

بيممديجن  :برنامممج محادثممة ممتمماز يممدعم العديممد مممن سكايب  :يمكن استعمله في عمل المحادثات الصوتية و
المرئية  ،و يعمل بشكل ممتاز .
المبروتوكولت مثمل MSN , Yahoo , Gmail , Irc ,
 ICQو عدد اخر من البروتوكلت .
ل ينقصمه غيمر دعمم المحادثمة الصموتية و الفيمديو – يعممل

غير موجود في المستودعات الساسية – موجود في

مطورو البرنامج على إضافة هذه الميزة في اقرب وقت .
موجود إفتراضياً مع التوزيعة .

مخازن . – "Medibuntu
 :.موقع البرنامج .:

– انظر أيضاً :
 : aMSN2يتكون هذا البرنامج من اندماج ثلث مشاريع و هي  aMSNو  Emeseneو  ، Pymsnوسيدعم
العربية و المحادثات الصوتية و المرئية  ،و لكنه تحت التطوير الن .
 : Galaxiumبرنامج محادثة للم  MSNجيد جداً .
 : GYachIبرنامج محادثة للياهو  ،قد يبدوا شكله غريباً نوعاً ما ولكنه يحتوي على خصائص ممتازة جداً .
 : XChatعميل  ، ircممتاز به العديد من الخصائص المتقدمة .

قارئ بريد

ThunderBird

Evolution

ثاندر بيرد  :برنامج ممتاز جداً لقراءة الرسائل اللكترونية و إفليوشمن  :قمارئ البريمد الساسمي فمي الواجهمة جنموم  ،و
يحتوي أيضاً على قاري  ، RSSو يمكن أن يتكامل مع مثلمه كمالكثير ممن براممج جنموم  ،بسميط و لكمن ممتماز
صممن بيممرد ليكممون بممديل ممتمماز لبرنامممج Microsoft

. Outlook
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– انظر ايضاً :
 : Clawsقارئ بريد خفيف  ،بسيط و سريع  ،و يعتمد على واجهه  GTKو يوجد به قارئ . RSS
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قارئ RSS

RSSOwl

Liferea

ار اس اس اويل  :برنامج ممتاز جداً للتعامل مع خلصات ليف ريا  :قارئ  RSSأخر يعتمد على البساطة و الخفة ،
المواقع أو ما يعرف بالم . RSS
و هو قارئ البريد الساسي في جنوم .
غير موجود في المستودعات الساسية .
 :.موقع البرنامج .:

تورنت و مشاركة P2P

Deluge

Azureus

دي لمج  :برناممج تمورنت ممتماز جمممداً ذو واجممممممممهة ازوريمس  :أيضماً همو برناممج ممتماز جمداً و بمه الكمثير ممن
 – gtkو لمممه أيضممماً واجهمممه ويمممب –  ،و يجممممع مممما الخصائص المتقدمة  ،يعيبه انه ثقيل نوعاً ما لنه مبرمج
بيممممممممممن السمرعة  ،البسماطة و الخفمة ممع المميمزات بالجافما  ،فمإذا كمان لمديك ذاكمرة " "RAMجيمدة فالبرناممج
الرائعة للستخدام اليومي .

ممتاز .

aMule

MLDonkey

ايمه ميمول  :برناممج مشماركة النمد للنمد ) (Peer 2 Peerإم إل دونكمي  :برناممج مشماركة ممتماز جمداً  ،و بمه العديمد
ممتاز جداً و يمكن عن طريقه البحث في اكتر من شبكة من الخصائص الرائعة و يمكنه البحث في عمدد كبير من
مثل  Edonkey :و . Kad

تأكمد ممن تحميلمك الواجهمة الرسمومية للبرناممج  ،و
ستجدها بإسم ". "amule–utils–gui
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– الوسائط المتعددة .
تشغيل فيديو و صوتيات

Totem

SMPlayer

إس إم بلير  :هو عبارة عن واجهه لبرنامج إم بليمممممممر تموتيم  :برناممج بسميط جمداً برناممج بسميط و عملمي فمي
) ، (MPlayerبرنامج ممتاز جداً  ،و يحتوي على كل ما التعاممل ممع الوسمائط  ،و بعمد تنصميب الكمودكس يمكنمه
تشغيل عدد كبير جداً من الصيغ  ،و هو مشغل الوسائط

تحتاج من خصائص .

الساسي في جنوم .

ل تنس تثبيت كودك " "w32codecsللدعم

موجود إفتراضياً مع التوزيعة .

التعامل مع عدد كبير من الصيغ .
– انظر ايضاُ :

 ، VLC , Kplayer ، Gnome Mplayerو كذلك مركز الوسائط مثل  Elisa ، XBMCو جرب ايضاً . Miro

تشغيل صوتيات

Audacious

Banshee

اوديسيوس  :برنامج لتشغيل الصوتيات ممتاز و هو يشبه بانشي  :هو عبارة برنامج متعدد الستخدامات  ،فهو يعمل
برنامج  winampإلى حد كبير  ،و هو ممتاز جداً لمن كمشمغل للصموتيات و تمم إضمافة دعمم الفيمديو ممؤخراً و
تعود أو يحب برنامج . WinAmp

كمذلك يمدعم السمتماع البودكاسمت ممن علمى النمترنت  ،و
أيضماً كمكتبمة للوسمائط  ،و همو منمافس ممتماز لبرناممج
. iTunes

– انظر أيضاً :
 : Amarokبرنامج رائع جداً  ،موجه للواجهة كدي و يعمل بشكل ممتاز مع جنوم  ،و يعتبر من أفضل المشغلت .
 : Songbirdبرناممج ممتماز جمداً يتبمع مجموعمة مموزيل  ،و همو عبمارة عمن متصمفح و مشمغل وسمائط و
مكتبة و اخيراً و بعد طول انتظار تم صدور النسخة الولى منه  ،و انظر ايضاً . aTunes
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تحويل الصيغ "المتدادات"

WinFF

ConvertIT

وين اف اف  :برنامج بسيط و عملي جداً لتحويل الصيغ  ،كمونفرت ات  :إذا لمم يعجبمك البرناممج السمابق لسمبب ممن
و يدعم العديد من صيغ الفيديو و الصوتيات .
السباب – مثل تريد التحويل لصمممممميغة غير موجودة
غير موجود في المستودعات الساسية .

–  ،عليمك تجربمة همذا البرناممج فهمو رائع جمداً و خاصمة إذا

 :.موقع البرنامج .:

كنت تتعامل مع عدد كبير من الصيغ .
غير موجود في المستودعات الساسية .
 :.موقع البرنامج .:

– انظر ايضاً :
 : Sound Converterبرنامج بسيط لتحميل الملفات الصوتية .
 : Ogg Convertبرنامج ممتاز لتحويل الفيديو و الصوتيات للصيغة الحرة ". "Ogg

تحرير صوتيات

Audacity

mhWaveEdit

اوداستي  :برنامج ممتاز لتحرير الصوتيات  ،يجمع ما بين إم اتش ويف اديت  :برنامج بسيط للغاية لتحرير الملفات
سمهولة السمتخدام و الخصمائص الممتمازة  ،و كمسمتخدم
منزلي لن تحتاج اكثر من هذا البرنامج .
– انظر أيضاً :
Sweep

برامج صوتيات للستخدمات المتقدمة :
Wired , Ardour , LMMS
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تحرير فيديو

Cinelerra

Avidemux

ايمه فمي أي ديمموكس  :برناممج بسميط لتحريمر الفيمديو  ،سينيليرا  :إذا اردت إمكانيات و خصائص اكثر فجرب هذا
قريب الشبه من برنامج  . Windows Move Makerالبرنامج  ،برنامج ممتاز لتحرير الفيديو و إضافة التأثيرات
عليمه  ،و همذا الموقمع يشمرح بعمض اساسميات البرناممج :
Akirad Project

و يفضل تحميل البرنامج من هذا الموقع :
Cinelerra–CV

– انظر أيضاً :
 : LiVESلم اجربه و لكن يبدو برنامج جيد جداً .
 : Kdenliveبرنامج ممتاز لتحرير الفيديو و يوفر كل ما تحتاج إليه من أدوات كمستممممخدم منزلي  ،و اعتقد أنى
سأعتمد عليه بشكل أسأسي حين صدور الصدار النهائي منه – الصدار الحالي  0.7بيتا – .
 : Jahshakaبرنامج ممتاز لضافة التأثيرات على الفيديو  ،و هو يدعم إضافة المؤثرات في الوقت الحقيقي و يعتبر
بديل جيد لبرنامج . After Effects
و أيضاً  open movie maker , stop motion :و . pitivi
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– معاينة و تحرير الصور  ،الرسومات و المجسمات الثلثية البعاد .
عرض الصور

Ristretto

F-Spot

إف سممبوت  :هممو برنامممج لتنظيممم و إدارة الصممور علممى ريزتريتو  :هو عارض الصور الفتراضي للواجهة  ، xfceو
جهازك  ،و يتميز بالبساطة مع امكانية ممتازة  ،و يمكنك همو بسميط و خفيمف لعمرض الصمور بشمكل سمريع  ،و يمدعم
عن طريق البرنامج استيراد الصور من كاميرتك الرقمية  ,الصمور المتحركمة  ،اسمتخدمه كعمارض الصمور الساسمي
رفع الصور عن طريق البرنامج لحد مممممواقع الصور مثل

لخفته و بساطته .

" "Flickrو " ، "Picasaو العديد من المميزات الرائعة .
موجود إفتراضياً مع التوزيعة .
– انظر أيضاً :
 : gThumbبرنامج ممتاز لعرض الصور و اجراء تعديلت عليها  ،و استخدمه في عرض الصور كمصغرات .
 : GpicViewبرنامج بسيط و خفيف جدا و عيبه الوحيد عدم عرض الصور المتحركة .

تحرير الصور

Gimp

Inkscape

جيمب  :برنامج ممتاز جداً في التعامل مع الصور  ،يعتبر انكسكيب  :برنامج ممتاز للتصميم المتجهي  ،يعتبر بديل
بديل جيد جداً للفوتوشوب  ،عيبه الحالي دعمه الضعيف
جيد جداً لبرنامج  Illustratorو . Freehand

لصميغ ألموان الطباعمة  ،و يجمري العممل علمى دعمم صميغة و يقمدم البرناممج أداء ممتماز بالضمافة إلمى المحافظمة علمى
الطابعة  CMYKفي الصدار القادم .
التوافممق مممع معممايير  XML ، SVGو  ، CSSو هنمما
و يوجممد لممه دروس فيممديو و شممرح بالفيممديو للبرنامممج موضموع بمه تعريمف و معلوممات عمن البرناممج " :السئلة
بالعربي " :خطوة بخطوة معاً حتى نحترف الجمب" .
الكثر شيوعاً فى النكسكيب" .
موجود إفتراضياً مع التوزيعة .
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– انظر أيضاً :
 : GIMPshopنسخة معدلة من برنامج جيمب لتشبه برنامج فوتوشوب  ،و لكن يعيبه انه ل يتم تحديثه باستمرار !
 – Xara Xtremeبرنامج رسم متجهي أخر جيد جداً .
 : Synfig Studioبرنامج جيد جداً لعمل الرسوم المتحركة .

المجسمات الثلثية البعاد

Blender

بلندر  :برنامج احترافي و قوي جداً في عمل التصميمات الثلثية البعاد و يعد بديل رائع للممبرامج المغلقة المصدر
مثل مايا و ثري دي ماكس  ،و قد استخدم في عمل فيلمين مفتوحين المصدر و هما  Elephants Dream ،و
 ، Big Buck Bunnyو جاري الن العمل على لعبة ثلثية البعاد بواسطة البرنامج .
– انظر ايضاً :
 : Kerkytheaبرنامج متخصص في عمل التجسيمات ". "modelling
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حزم مكتبية

OpenOffice.org

اوبمن اوفيمس دوت اورج  :بمديل ممتماز جمداً لميكروسموفت اوفيمس  ،و يسمتطيع اوبمن اوفيمس التعاممل ممع ملفمات
ميكروسوفت اوفيس بكل سهولة و يحتوي على العديد من المميزات مثل إمكانية تحول المستندات الى ملف PDF

بكل سهولة  ،و دعم الضافات أو ما يعرف بالم " ، "Extensionsو تتكون حزمة اوبن اوفيس من ستة برامج و هي
ريتر " "Writerو هو محرر النصوص و بديل لم ورد  ،امبرس " "Impressوهو برنامج العروض التقديمية و بديممممل
لمم بماوربوينت  ،كلمك " "Calcو همو برناممج الجمداول اللكترونيمة و بمديل لمم اكسمل  ،بيمز " "Baseو همو برناممج قواعمد
بيانات و بديل لم اكسس  ،و يوجد برنامجين أخرين و هما درو " "Drawللرسم المتجه و يمكن عن طريقه عمل
مخططات بيانية أو رسومات بسيطة  ،و برنامج ماس " "Mathلعمل الصيغ الرياضية المعقدة .
تأكمد ممن تفعيمل خاصمية النصموص المركبمة لكمي ل تمواجه مشماكل فمي النصموص المتي تحتموي نصموص
عربية و انجليزية  ،يمكن مراجعة موضوع "تحويل نمط الكتابة  :من اليمين إلى اليسار و العكس" .
– إذا قمت بعمل ملف على اوبن اوفيس و تريد فتحه على ميكروسوفت اوفيس تأكد من حفظ الملف في صيغة
يستطيع ميكروسوفت اوفيس التعامل معاها مثل  xmlاو . doc
– إذا كنت تواجه مشكلة مع كتابة الرقام العربية و النجليزية  ،يمكن مراجعة موضوع "طريقة الكتابة بالرقام
العربية في اوبن اوفيس" .
– الصدار الخير من اوبنتمو يحتوي على اوبن اوفيس  ، ٢.٤و حالياً الصدار الخير من اوبن اوفيس هو  ، ٣و
يفضل عمل تحديث لتتمتع بالمزايا الجديدة  ،و للتحديث يمكن مراجعة موضوع "تركيمممب OpenOffice 3

على . "Ubuntu 8.10
– و يوجد ثلث كتب ممتازة تشرح الصدار الثاني و ان شاء الله قريباً سيتم عمل شرح للصدار الثالث  ،و قد
تجد بعض الفروقات البسيطة في الشرح و لكه مفيد جدا حتى مع الصدار الثالث  ،و يمكنك تحميل الكتب من
هنا "ثلثة كتب عربية حول تعلم أوبن اوفيس بالصور" .
– انظر أيضاً :
 : Gnome Officeجنموم اوفيمس عبمارة عمن  AbiWord ،محمرر نصموص  Gnumeric ،للجمداول
اللكترونيمة  Glom ،لقواعمد البيانمات  ،مجموعمة بسميطة مثلهما مثمل العديمد ممن برامممج جنممموم  ،و
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مناسبة جداً للجهزة ذات المكانيات المحدودة – بانتيوم  ٣مثل –  ،يمكن استخدام برنامج  – MagicPointو هو
برنامج للعروض التقديمية – كمكمل للمجموعة – البرنامج أساساً ليس ضمن مجموعة جنوم اوفيس – .
 : Diaبرنامج لعمل الرسوم البيانية  ،مفيد جدا في عمل التخطيطات  ،بديل جيد لبرنامج ميكروسوفت – visio
عن نفسي استخدمه في عمل الشرح المصور  ،حيث انه يحتوي على اسهم و أشكال مفيدة في عمل الشرح بكل
سهولة –
 : GanttProjectبرنامج تنظيم مشاريع و إعداد جداول العمال الخاصة بالمشروع  ،بالرغم من بساطة البرنامج يوفر
العديد من المميزات التي تكفي حوالي  %85من مستخدمي مثل هذه البرامج  ،و يمكن للبرنامج التعامل مع صيغة
برنامج . Microsoft Project
 : GnuCashكسابقه .
 : OpenBravoبرنامج مبيعات و محاسبة ممتاز جدا للمحلت  ،صادرات و واردات  ،فواتممير  ،دعم الممممممبار كود
الربط مع عدة أنواع من قواع البيانات  ،دعم الشاشات العاملة باللمس  ،و العديد من المميزات الرائعة و لتتعرف اكثر
على مميزات البرنامج راجع هذه التدوينة في مدونة ناهض " :أروع برنامج لنقاط البيع  OpenBravo POSمفتوح
المصدر" .

تصميم و تطوير الموقع

Kompozer

Quanta Plus

كومبموزر  :برناممج ممتماز لتصمميم و تطموير الموقمع و همو كوانتا بلس  :برنامج أخر ممتاز التصميم و تطويمر المواقع
نسخة محسنة من برنامج " ، "Nvuو يحتوي على محرر
 ،و كسابقه به العديد من المميزات .
 ، cssو دعممم  WYSIWYGو عميممل  ، FTPو يعممد

بمديل ممتماز لبراممج التصمميم المغلقمة مثمل Microsoft

. FrontPage
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محاكيات

VirtualBox

فيرتشوال بوكس  :هو برنامج محاكاة للكمبيوتر  ,أي لعمل أجهرة افتراضية و برامج الجهزة الفتراضية أو التخيلية
لمن ل يعرفها عبارة عن برامج تقوم بعمل محاكاة لتشغيل نظامين تشغيل – أو اكثر – في نفس اللحظة  ,فيمكنك
عممن طريممق هممذه البرامممج تشممغيل ونممدوز و لينمموكس فممي نفممس المموقت  ,أي أن النظممامين يعملن فممي المموقت
نفممممممممممممسه  ,و تستطيع عمل ما تشاء على كلٍ من النظامين  ,لكن طبعا يجب أن يكون لديك القدر الكافي من
الذاكرة – الرامات – و أن يكون المعالج – البروسيسور – قوي لتشغيل نظامين في نفس الوقت  ,و البرنامج يدعم
محاكماة العديمد ممن أنظممة التشمغيل مثمل GNU / Linux , FreeBSD , , ٢/DOS , Windows , OS

 OpenBSDو  ., Solarisو بعض النظمة الخرى  ,و اعتقد قريبا سيتم إضافة الماكنتوش  ,و يعتبر هذا البرنامج
نمواة جيمدة جمداً لبرناممج محاكماة قموي  ,و يعمد بمديل جيمد جمداً للبرناممج المغلمق المصمدر المعمروف "vMware

. "Workstation
و قد قمت في وقت سابق بعمل شممممممممممممممممممممرح للبرنامج " :الصدار الثاني من شرح برنامج المحاكاة Sun

"xVM VirtualBox
 :.موقع البرنامج .:

ePSXe

محماكي  ، PlayStation 1ممن افضمل براممج محاكماة
لتشمغيل ألعماب بليستيشمن واحمد  ،مجماني و لكمن غيمر
مفتوح المصدر .

PCSX ٢

كسابقه و لكن لم  ، PlayStation 2و مفتوح المصدر .
 :.موقع البرنامج .:

 :.موقع البرنامج .:
انظر ايضاً :
 : Mupen64Plusمحاكي جهاز  . N64م  : TuxCubeمحاكي جهاز GameCube

 : visualboyadvance–gtkمحاكي جهاز جيم بوي بالضافة إلى واجهة رسومية للبرنامج .
 : DeSmuME–Gtkمحاكي . nintendo DC
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Wine

نظمراً لوجمود عمدد ممن الشمركات تقموم بعممل برامجهما لتعممل علمى ونمدوز فقمط كمان هنماك الحاجمة لطريقمة لتشمغيل
تطبيقات وندوز على النظمة الخرى مثل لينوكس  ،فري بي اس دي  ،و ماك !
يمكن استخدام محاكيات الجهزة مثل برنامج " ، "VirtualBoxو لكن تحتاج جهاز ذو إمكانيات جيدة و خصوصاً
الذاكرة و المعالج  ،ولكن يعيب همذه الطريقة انها بطيئة نوعاً ما  ،و تحتاج ترخيص لنسخة الوندوز الذي سيعمل
على نظام الفتراضي  ،و غير مناسبة لللعاب !
و لكن يوجد حل أخر قانوني و شرعي تماماً  ،و هو برنامج واين " "Wineالحر المصدر و المجاني  ،واين هو عبمارة
عن برنامج لتشغيل تطبيقات الوندوز على اللينوكس و النظمة الخرى  ،و يتم تنصيب البرنامج بطريقة عادية جداً
من مدير الحزم و يوجد بعض البرامج الضافية التي تساعد في تشغيل عمدد اكبر من البرامج او اللعاب  ،و اسم
البرنامج من السماء التي تحتوي نفسها فهو فاسمه مشتق من " "Wine Is Not an Emulatorفبرنامج واين
ليس محاكي بالمعنى المعروف و لكنه عبارة عن طبقة ثانية تتعامل مع تطبيقات وندوز .
يوجد ملحوظة بسيطة حين التكلم على برنامج واين  ،البرنامج نفسه يعمل بشكل جيد جداً و يقدم اداء جيد  ،و
لكن لن الكثير ممن جربوا البرنامج جربوا تشغيل برامج مكركه و تم العبث فيها ! فقد ل تعمل البرامج او يكون
أداؤهما سميء !  ،فحينمما تقموم بتجربمة برناممج يجمب مراعماة همذه النقطمة ان تكمون البراممج سمليمة و لمم يتمم عممل
تغييرات كبيره فيها !
يوجمد برناممج تجماري مبنمي علمى وايمن و همو  CrossOverو همو يقمدم دعمم اكمثر قليلً لتطبيقمات معينمة  ،و ايضماً
يمكن تجربة برنامج  Cedegaو هو تجاري ايضاً و موجه لتشغيل اللعاب .
ابحث على " "wineالبرنامج في مدير الحزم  ،و قم بتثبيته كما رأينا سابقاً و بعدها يمكنك تشغيل برامج الوندوز ،
و لكن قد تحتاج بعممممممممض العدادات لتعممممممممل البرامج و اللعاب بشكل جيممممممد  ،و يمممممممموجد همنما
" "Wine Application Databaseقائمة بالتطبيقات التي يستطيع واين تشغيلها  ،و ارشادات التشغيل و اي
خطوات اضافية قد يتوجب عليك فعلها .
الق أيضاً على هذه الدوات التي تسمممماعد في تشغيل البرامج و اللعمممممممممممماب مممممممثل ""Wine Doors
و " ، "Play On Linuxو يوجد موقعين مفيدين يهتمان بأخر اخبار واين و طرق تشغيل البرامج التي تمممتطلب
خمطوات اضافية ". "Wine–Reviews.net" ، "Wine Review
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ملحوظة اخيرة  ،الى الن واين ل يدعم العربية بشكل صحيح !  ،تم عمل عدة رقع لحل هذه المشكلة و لكن لم يتم
اعتماد اي من هذه الرقع بشكل رسمي  ،و الى حين حل هذه المشكلة يمكن استخدام نسخة معدلة تدعم العريبة
و لكن بشكل عام كل الرقع التي رأيتها ما زالت غير مكتمله و لكن يمكن اعتماد عليها مؤقتاً .
بناء على نصيحة الخ "مؤيد السعدي" )) ،بعض اللعاب قد تحتاج لتثبيت  DirectXفي هذه الحالة
ل تثبت  DirectXالكامل ثبت فقط  d3dx9_xx_dllحيث  xxهو رقمممم  ،لن  DirectXالذي توزعه
مايكروسوفت يحتاج للوصول لتعريف الشاشة بشكل مباشر وهذا غير ممكن .مايكروسوفت سمحت بتوزيع هذه
الملفات من أجل نشر تكنولوجيا  DXويمكنك الحصول عليها من عدة مواقع مثل www.threelights.de

الملف المطلوب هو  D3DX9_dll_update.zipقم بفك ضغطه ثم تنفيذ الملف الموجود به ، ((.و هنا اخر
اصدار من دايركت اكس . "D3DX9_39_dll_32Bit" 9
مع ملحظة ان برنامج واين يدعم دايركت اكس بدون اي اضافات  ،و لكن هذه الطريقة اذا واجهت مشاكل مع
بعض اللعاب .
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برامج علمية و ثقافية

Stellarium

Celestia

ستيلريوم  :برنامج لمشاهدة النجوم في الوقت الحقيقي سليسممتيا  :هممو عبممارة عممن برنامممج لمشمماهدة الكممواكب
– أي كأنمك تنظمر إليهما –  ،و يمكنمك ممن خللمه مشماهدة الخارجيمة  ,و يستطيع ايضاً عرض الكمواكب بشمكل ثلثي

اكممثر مممن  120000نجممم و كمموكب  ،و اكممثر مممن  80البعماد  ,و ممكمن مشماهدة الكمواكب ممن منظمور يمثمل
مجموعمة نجميمة )البممراج السمماوية(  ،ويمكنمك اسمتخدام المجموعة الشمسية او مشاهدة الكواكب كأنك تنظر اليها
البرناممج فمي معرفمة حالمة الطقمس  ،التغيمرات المناخيمة ،
أوقات الكسوف و الخسوف  ،بصراحة برنامج ممتاز .

من الرض .

– انظر أيضاً :
 : Moulinمولن هو عبارة قرص يحتوي على نسخة من ويكيبيديا – بدون صور – يمكنك اخذه معك اينما شئت و
اعطائه لي شخص تريد  ,و ايضاً حاول بقدر استطاعتك المساعدة في بناء و عمل مواضيع ويكيبيديا فهى الموسوعة
الحرة التي يمكن للجميع المشاركة فيها .
 : KDE Education Projectمجموعة ممتازة من البرامج التعليمية و الدراسية .
 : SchoolToolبرنامج لدارة المواعيد في المدارس – ده مش عندنا طبعاً ! –
 : SchoolForgeموقع يحتوي على عدد جيد من البرامج الحرة التي تفيد المدارس و التعليم .
– برامج تعليمية للطفال :
 : GComprisعبارة عن برمجيات تعليمية تقدم أنشطة متنوعة للطفال من سن سنتين إلى  10سنوات  ،و يوجد
منه نسخة معربة .
 : ChildsPlayكسابقه .
 : TuxMathبرنامج جميل يساعد على تعلم الرياضات عن طريق ألعاب بسيطة و لطيفة .
 : Tux Paintبرنامج للتسلية و تعليم الرسم للطفال .
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ألـعـاب
حتى هذه اللحظة ألعاب اللينوكس ل تقارن بألعاب الوندوز ل من حيث العدد أو التجسيم  ،الوندوز هو نظام التشغيل
الول في اللعاب – و قد يتغير هذا الوضع بزيادة الهتمام بنظام لينوكس و زيادة عدد مستخدمي لينوكس –  ،لكن
مماذا أذأ لمم تسمتطع تشمغيل ألعماب الونمدوز أساسماً ؟ سمواء لنهما تحتماج جهماز كممبيوتر ذي إمكانيمات عاليمة  ،أو ثمنهما
المرتفع  ،أو انك ل تحب اللعاب حتى !
فمي الحقيقمة يوجمد العديمد ممن الحلمول لتشمغل ألعماب الونمدوز علمى اللينموكس  ،تسمتطيع تشمغيل الكمثير ممن اللعماب
بواين فقط و اكثر إذا استعملت  CrossOverأو  Cedegaالتجاريين  ،لكن يوجد أيضاً عمدد مقبول من اللعاب
الخاصة بنظام لينوكس  ،الق نظره على هذه القائمة بأفضل اللعاب – قد تجد بعض اللعاب مكررة في كل رابط  ،و
لكن ستجد ألعاب إضافية في كل رابط – :
Top 25 Linux Games for 2008 – whdb.com
Top 25 Linux Games – rangit.com
30 Free Linux Games – Download your Favorite – a new morning.com
25 Top 3D Linux Games – sathyasays.com
Games list – live.linuX–gamers.net
Linux gaming – Wikipedia .
– موقع يحتوي على عدد كبير جداً من اللعاب المفتوحة – وندوز و لينوكس – Open Source Gamer
موقع يهتم باللعاب الحرة و المفتوحة المصدر – Free Gamer

– بالرغم إني ل ألعب كثيراً لكن إذا فكرت أن العب فهذه اللعاب على اول القائمة (:
لعبة شتبه مدل اوف( ) – Wolfenstein: Enemy–Territoryلعبتي المفضلة في أوقات الفراغ القصيرة( Xmoto

 ) – Warzone 2100تشبه لعبة كاونتر سترايك  ،و همى مبنية على اللعبة السابقة( ) – TrueCombat: Eliteاونر
– ) – America’s Army (FPS) – Urban Terrorيعجبنمممي مؤثراتهما( ) – Warsowتشمبه ريمد المرت(
تلعب على الشبكة او مع( BZFlag – AssaultCube – Battle For Wesnoth – PingUs – Wormux

) .شخص اخر

و أيض ًا ألق نظرة على موقع " "Playdebفهو يوفر عدد جيد من اللعاب في شكل حزم  debلتنصيبها بسهولة
على اوبنتو  ،المشروع ما زال بيتا و سيتم إضافة ألعاب أخرى في وقت لحق .
.: PlayDeb.net :.
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PartImage

Stardict

بممارت ايمممج  :برنامممج لعمممل نسممخة احتياطيممة مممن قماموس سمتار  :قماموس ممتماز جمداً  ،يمدعم العديمد ممن
النمممممظام  ،فممن اهمم الحاجمات فمي عمالم الكممبيوتر همى القواميس مثل قواميس بابليون  ،انجليزي  ،عربممممممممي
عملية النسخ الحتياطي لنها تحفظ الملفات من الضياع  ،فرنسممي  ،و العديممد مممن القممواميس  ،يمكنممك تحميممل
و تموفر الموقت و الجهمد و تحمافظ علمى القمرص الصملب ممن

القواميس من همممنممما

كمثرة عممل التهيئة – الفورممات –  ,و اذا كنمت شمخص
تحب الستكشاف و المعرفة و تحاول ان تقوم بتجارب في و يوجممد شممرح بسمميط يوضممح طريقممة اضممممممممافة
نظامك فهذا البرنامج سيكون مفيد جدا .
القواميس " ،تثبيت برنامج الترجمممة  stardictو إضافة
و قممد قمممت سممابقاً بعمممل شممرح لطريقممة عمممل نسممخة

المراجع له" .

احتياطية و استعادتمها " :شممرح طريممقة عمل نمسخة
احتياطية و استرجاعها ببرنامج . "PartImage

Minbar

Zekr

منمبر  :برناممج بسميط و خفيمف للتمذكير بأوقمات الصملة  ،ذكمر  :همو عبمارة عمن برناممج يسماعدك علمى البحمث فمي
يمكنمك تحممل الذان ممع المدعاء ممن همممنممما  ،و أذان القرآن الكريم و يحتوي على ترجمة للقرآن الكريم لعدة
الفجر من هممنمما – الذان من موقع "إلى صلتي" .

لغات  ,و يوجد به امكانية قراءة القرآن من على النترنت
او تحميل القرآن على جهازك لتستعمل اليه دون الحاجة
للنترنت .

Leafpad
ليف باد  :محرر نصوص بسيط جدا يشبه الم note pad

الخاص بالوندوز .
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AcetoneISO2

Brasero

اسيتون ايزو  : ٢برنامج ممتاز جداً للتعامل مع مممملفات براسميرو  :برناممج ممتماز فمي التعاممل ممع السممممطوانات و
الم  iso iso , nrg , bin , imgو غيرهم  ،و فحمممممص الم  ، dvdحرق  ،نسخ  ،حفظ نسخة من السمممممطوانة

الم  MD5و به العديد من المزايا الجميلة  ،استكمممممشفه في شكل ملف  ،isoو هو جزء من جنوم و يأتي افتراضياً
بنفسك
مع اوبنتو .
غير موجود في المستودعات الساسية .
 :.موقع البرنامج .:

AllTray

موجود إفتراضياً مع التوزيعة .
و إذا واجهت اي مشاكل مع البرنامج السابق يمكنك
تجربة برنامج  k3bاو GnomeBaker

Mozilla Sunbird

اول تمراي  :برناممج بسميط وظيفتمه إضمافة البرناممج بجمانب صممن بيممرد  :عبممارة عممن مممدير للبيانممات و المواعيممد
السماعة  ،فمإذا كنمت ل تحمب وجمود الكمثير ممن الشممياء الشخصمية  ،و يعممل كمم تقمويم " "calendarو يممممكن
المفتوحة و التي تزحم الشريط السفلي فعليك تجربة هذه أن يتكامل مع برامج قراءة البريد مثل موزيل ثمندربيرد و
البرنامج .

يصبح بديل ممتاز لم . Outlook Express

CC Publisher

PyTube

سمي سمي ببلشمر  :همو بريممج صمغير لرفمع الصموتيات و باي تيوب  :برنامج بسيط لتحميل الفيديو من على مواقع
الفيمدوهات و حمتى الصمور و البراممج و النصمممموص علمى الفيممديو مثممل يوتيمموب  ،جوجممل فيممديو  ،ميتمما كممافيه ،
الممممممموقممممع المممرائمع "  , " www.archive.orgوغيرهمم  ،و يحتموي علمى بعمض الخصمائص الخممرى مثمل
و موقمع ارشميف دوت اورج همو موقمع استضمافة مجانيمة تحويل ملفات الفيديو و فصل الصوت عن الفيديو و دمج

للملفات و لكنه يقوم بحذف الملفات ذات حقوق الملكية
و غير مصرح بنشرها و تداولها  ،مثل البرامج المشروخة –
. ! –cracked
غير موجود في المستودعات الساسية .
 :.موقع البرنامج .:
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EasyTAG

Nautilus Actions

نوتليز اكشنز  :يتيح لك البرنامج التعديل في قائمة كليك إيمزي تماج  :همو برناممج لتعمديل بيانمات الملفمات الصموتية
يميمن  ،فمي الواجهمة جنموم  ،و للبرناممج واجهمة رسمومية مثل اسم الملف  ،الفنان  ،اللبوم  ،سنة الصدار  ،و حيث
ان لينموكس يسمتخدم ترميمز  UTF–8و ونمدوز ممممممما

تتيح لك اضافة التعديلت التي تريدها .

زال يسمتعمل ترميمزه الخماص !  ،بسمبب اختلف المترميز
و يوجمد امكانيمة اسمتخدام ملمف جهماز يقموم بالعممل كلمه بين نظامين ستجد بيانات الملفات الصوتية مكتمموبة بلغة
عنك  ،و يمكن مراجعة موضوع "شرح اضافة خيار جديد غريبمة !  ،فماذا كمان لمديك مجموعمة كمبيرة ممن الملفمات
لقائمة كليك يمين في جمنوم عممممممممن طمريق برنامج الصوتية يمكنك عن طريق البرنامج تغيير ترميز عدد كبير
من الملفات دفعة واحدة .
. "Nautilus Actions

Gnochm

Phatch

جنو سي اتش ام  :هو عبارة عن برنامج لستعراض ملفات فاتش  :برنامج جميل و بسيط لعمل تأثيرات معينة على
 ، chmو اذا واجهت اي مشاكل مع الملفات العربية  ،الصور بشكل سريع و دون الحاجة الى معرفة قوية ببرامج
يمكنك تجربة برنامج . Kchmviewer

التصميم .

Spideroak

سبيدر اوك  :هو عبارة عن برنامج لمزامنة الملفات على النترنت  ،و المزامنة هى عبارة عن طريقة للتأكد من وجود
ملف في مكانين او اكثر  ،و يقدم موقع البرنامج مساحة  2جيجا مجاناً  ،و هذه مساحة جيدة جداً لعمل نسخ
احتياطي للملفات المهمة  ،او مشاركة الملفات على النترنت  ،و يوجد عدد اخر من نفممممس نوعية البرنامج السابق
جمممممديرة بالتجممممربة  ،مثل " "Conduitو ". "Dropbox
– انظر أيضاً :
لرفع الصور على النترنت " :باش سكربت بواجهة رسومية لرفع الصور على موقع . "ImageShack.us
 : Preloadبرنامج لتسريع فتح البرامج و لتحسين الداء .
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– موقع للبرامج .
كما ترى فإنه يوجد عدد كبير جداً من البرامج في مدير الحزم  ،و أيضاً هذه بعض المواقع الضافية التي اعتمد عليها
بشكل اساسي في تحميل البرامج او البحث عن البدائل :
تحميل برامج لينوكس :
SourceForg.net

اكبر موقع لستضافة المشاريع المفتوحة المصدر .

GetDeb.net

موقع يقدم عدد كبير من البرامج في شكل حزم . deb

SoftPedia.com – Linux

قسم من موقع سوفت بيديا متخصص في اخبار و برامج نظام لينوكس .

GnomeFiles.org

موقع يهتم ببرامج جنوم المبنية على مكتبات . GTK

KDE–Apps.org

موقع يهتم ببرامج كدي – برامج كدي تعمل على جنوم بشكل عادي – .

مواقع لبدائل برامج وندوز على لينوكس :
The table of equivalents
of Windows software in
Linux.

قديمة بعض الشيء و لكنها تحتوي على عدد كبير جدا من البرامج .

osalt.com

موقع جميل جدا يعرض البدائل المفتوحة و الحرة المصدر في مقابل

قائمتي المفضلة و اول ما ابحث فيها  ،بالرغم من ان القائمة بدأت تصبح

البرمجيات المغلقة المحتكرة .
Linux software equivalent
to Windows software .

قائمة جيدة بالبدائل .

The Linux Alternative
Project .

قائمة اخرى ببدائل برامج وندوز على لينوكس .
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تلميحات و أدوات مفيدة
فمي همذا الجمزء سمأطرح حلمول لبعمض المشماكل الشمائعة المتي تمواجه العديمد ممن مسمتخدمي الجمدد لتوزيعمة اوبنتمو  ،و
الشارة الى بعض الدوات المفيدة .
––––––––––––––––––––––––

أولً  :حل مشكلة كتابة "ل" .

قد تكون لحظت عدم إمكانيه كتابة "ل" مرة واحدة  ،إي عدم إمكانية كتابة أي من أشكال )ل( مثل shift + (G) ,

 ((Bو ) ، (Tهذه المشكلة ظهرت مؤخراً بسبب مشكلة صغيرة  ،و جزء من المشكلة تم حله و الممممجزء الخر ما زال
معلق  ،و إلى حين حل المشكلة بشكل كامل  ،قام الخ "خالد حسني" بعمل سكربت لحل المشكلة  ،حممممممل هذا
الملف  ،هممممنمممما  ،ستجد ملف اسمه " "installاضغط عليه و اختار " ، "run in terminalثم اكتب كلمة المرور
و بعد انتهاء السكربت قم بعمل تسجيل خروج لتفعيل الرقعة  ،و سيمكنك كتابة اي من أشكال )ل( مثل )ل( ) ,ل( و
)ل( .
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ثانيا ً  :حل مشكلة الترميز في الفيديو و الملفات النصية .

كما ذكرت سابقاً  ،ان نظام لينوكس يعتمد على الترميز العالمي " ، "UTF–8انما وندوز ما زال يستخدم ترميز خاص
به الى الن !  ،و لهذا عند عرض ملفات الترجمة في الفلم  ،او فتح الملفات النصية  ،قد تواجه مشاكل في عرض
النصوص العريبة  ،و ساوضح طريقة التعمل مع هذه المشكلة .
 .١مشغل الفيديو :
برنامج توتيم يعرض العربية بشكل ممتاز  ،فقط كل
ما عليك فعله هو تغيير الترميز  ،و لتغيير المممممترميز
 ،مممن قمموائم البرنامممج اختممار " ، "Editثممم "
 "Preferenceو غيممر الممترميز الممى " –Arabic

. "Windows–1256

امممما اذا كنمممت تسمممتعمل برناممممج ، SMPlayer
فسممتحتاج تحمممممميل حزمممة اضممافية  ،مممن هنمما "
 "FriBiDiو قم بتثبيتها  ،ثم سممممنقوم بعمل تغيير
بسيط كما في البممممرنامج السابق  ،افتح اس ام بلير
و اضممممممغط " "Ctrl + Pو من خانة ""subtitles
اختممممممممر المترميز "Arabic Windows – cp

. 1256
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 .٢محرر النصوص :
محرر النصوص البسيط الذي يأتي مع التوزيعة يسمى " "Geditيدعم العديد من اللغات و الترميزات و لكن يجب
عند فتح الملف تحديد نوع الترميز  ،ستجد البرنامج في المسار :
Applications => Accessories => Text Editor

الن اضغط " ، "Ctrl + oستظهر لك نافذة لتختار منها ملف تفتحه  ،ستجد في اسفل النافذة خانة " Character

 ، "Codingاضممغط عليهمما و اختممار "

Add or

 "Removeو ستظر لك نافذة كالتالي  ،و الن اضف
"Windows

 "Arabicالممممممى القسممممممم

اليممممممممن  ،ثم اضغط ". "Ok

و الن عنمدما تريمد فتمح ملمف يحتموي علمى نصموص
عربية  ،اضغط " ، "Ctrl + oاختر الترميز " Arabic

 ، "Windowsو لن تواجه مشاكمممممممل في فتح
الملفمات النصمية البسميطة او مما يمممممممممممممممعرف
بم " ، "Plain textانما بالنسبة للملفات النممممصية
الخرى  ،مثل  docو  ، xmlلن تواجه اي مشماكل
اذا فتحتها ببرنامج من برامج ""OpenOffice.org
 ،لن البرنامج سيتعرف تلقائياً عن الترميز .
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ثالثا ً  :إضافة قوالب لكليك يمين .

عندما تضغط كليك يمين و تختار " ، "Creat Documaentل يظهر لك إل إمكانية إنشاء ملف نصي بمممممممسيط ،

و يمكنك إضافة ما تريد من القوالب لتسهل عملية إنشاء الملفات  ،ادخل على مجلد "  "Homeالخاص بك  ،ستجد
مجلد اسمه " ، "Templatesضع فيه ما تشاء من من القوالب  ،مثل اسمه "  "ODT Documentلتنشئ ملف
تفتحمه بمعالمج النصموص " ، "Writerاو ملمف اسممممممه "  "ODP Presentationلتنشميء ملمف تفتحمه ببرناممج
العروض التقدمية " "Impressأو حمممتى مجرد ملف نصي بسيط ". "Plain text document
و يمكنك القيام بهذا المر بسهولة و يسر عن طريق برنامج " ، "Ubuntu Tweakفهو يوفر عدد من القوالب جماهزة
للستعمال .
افتمح برناممج " ، "Ubuntu Tweakو مممممممممن
" "Personalاخمتر "  ، "Templatesو اضمف مما
تريد من القوالب .

و ستجد لديك في قائمة كليك يمين قوالب جاهزة للستعمال .
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رابعا ً  :إضافة سكربتات لكليك يمين .

يمكنك تطبيق أوامر على ملف معين بإضافة سكربت
يعممل عمن طريمق كليمك يميمن  ،و لكمي تتعمرف علمى
الموضموع بشمكل اكمبر  ،يمكنمك مراجعمة همذا الشمرح
لمملخ "" ، "B!na@ryكيمممفية إسمممممتعمال المم
 G–Scriptsأو المممممم  ، "Nautilus Scriptsو
يحتموي أيضماً برناممج " "Ubuntu Tweakعلمى
عدد من السكربتات المفيدة و يمكنك إضافة المزيد
من السكربتات يدوياً .

خامسا ً  :اضافة خطوط للنظام .

إذا كنت تريد إضافة خطوط إضافية للنظام أو حتى نسخ الخطوط الموجود في الوندوز و استعمالها في اوبنتو لكي ل
تواجه مشاكل في فتح المستندات التي تتطلب خطوط معنية  ،يمكنك عمل ذلك بكل سهولة  ،ادخل على مجممممملد
" "Homeالخماص بمك و قمم بعممل مجلمد جديمد اسممه "  – ".fontلحمممممممظ النقطمة فمي اول السمم –  ،و
ضممممممممممع به الخطوط التي تريدها .
لحمظ ان اي ملمف او مجلمد يبمدأ اسممه بنقطمة يكمون مخفمي  ،و لظهمار المجلمدات و الملفمات المخفيمة
اضمغط ". "Ctrl + H

سادسا ً  :تفعيل الزر الوسط في فاير فوكس .

قد تكون لحظت انك ل تستطيع عمل انزلق تلقائي بالزر الوسط في الفاير فوكس  ،أو ما يعرف بم "، "AutoScroll

هل لحظت انك يمكنك النسخ بواسطة الزر الوسط ؟ ظلل الجزء الذي تريد نسخة ثم اذهب للمكان الذي تريد لصقه
فيه و اضغط على الزر الوسط و ستجد انه تم نسخ النص و هذا ليس في الفاير فوكس بس انما في كل البرامج  ، .و
لتفعيل النزلق التلقائي  ،راجع هذا الموضوع "أضف ميزة  autoscrollإلى . "firefox
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سابعا ً  :شكل و حجم الخط في الفاير فوكس .

إذا كنت من أصحاب الشاشات الكبيرة أو ترى أن الخط الفتراضي في الفاير فوكس غير جميل أو غير مريح  ،يمكنك
التحكم في شكل و حجم الخط الفتراضي  ،أو تحديد خط و حجم ثابتين .
بالنسبة لتحديد المخط الفتراضي يمكن مراجعة هذا الموضوع للخ "عرب البوريني" " :اجعل الخطوط  %100في
فاير فوكس" .
و بالنسبة لعرض كل الصفحات بخطوط و احجام معينة  ،افتح الفاير فوكس و ثم من القوائم :
Edit => Preference => Content

و من عند الجزء الخاص بم ""Fonts & Colors
اختر ". "Advanced

الن ازل العلممة ممن اممام "Allow pages to

 ، ".....… choose own fontsو قممممم بتحديد
الخطوط التي تريدهاو و حجمها  ،و تستطيع تحديد
شممكل عممرض المواقممع العربيممة بمفردهمما و تحديممد
خطوط المواقع الجنبية بمفردها .
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ثامنا ً  :تغيير حجم اليكونات و عدم عرض الصور كمصغرات .

ل اعرف لماذا اشعر ان الحجم الفتراضي لليكونات
كبير نوعاً ما  ،و من اول الشياء التي اقوم بها عند
تثبيت التوزيعة هو تصغيير حجم اليكونات  ،ايضاً

عمدم عمرض الصمور كمصمغرات  ،و لكمن ل اعمرف همل
همذا همو حمال كمل النماس ام انهما حالمة فرديمة  ،لمذلك
وضعت هذه الجزئية في اخر الموضوع .
و لتغيير حجم اليكونات  ،افتمممممممح مدير الملفات
– ادخل على اي مجلد مثلً – و من قائمة " "Edit
اخمتر " "Preferenceو سمتظهر لمك نافمذه بممممهذا
الشكل  ،و مممممن خانة ""Default zoom level
اختر درجة التقريب التي تناسبك .

و بالنسمبة لعمدم عمرض الصمور كمصمغرات  ،ممن نفمس
المكان  ،اختر تبويب " ، "Previewو من خانممممة
" "Other Previewable Filesاخمممممممممممتر
" ، "Neverو هكذا لن يتم عرض الصور كمصغرات
 ،و عمممن نفسمممي اسمممتخدم برناممممج gThumb

لسمتعراض الصمور كمصمغرات دون الحاجمة لفتمح كمل
صورة .
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تاسعا ً  :فصل ذاكرة الفلش .

اكمثر من شخص يسمال علمى الطريمق المنمة لفصمل ذاكمرة الفلش )  ، (Flash Memoryأو أي وسممميط اخمر مثمل

مشغل الوسائط ) ، (MPفقط اذهب الى "  "Computerحيث تجد القسام  ،اضغط كليمك يمممين عملى الفلشة و
اخممممممتر " ، "Unmount Volumeو بعد ذلك تستطيع ازالة الفلشة بدون اي مشكلة .

عاشرا ً  :عند تجمد النظام )التهنيج( .

لسبب أو لخر  ،قد يتجمد النظام أو ل يستجيب كما نقول "يهنج"  ،قد تمكون في وندوز متعود في هذه الحالة على
إعادة تشغل الجهاز من مفتاح إعادة التشغيل في كمبيوتر  ،و لكن في لينوكس هناك بعض الطرق المفيدة قبل القيام
بهذه الخطوة  ،و غالباً إذا كان النظام ل يستجيب  ،فان الواجهة الرسومية نفسها هي التي ل تستجيب  ،إنما النظام
نفسه ما زال يعمل بشكل جيد  ،فإذا حدث هذا انتظر لحظة ثم جرب التي :

 .١اضغط "  ، "Alt +Ctrl + BackSpaceو سيتم عمل إعادة تشغيل للواجهة الرسومية فقط  ،بعد ذلك ادخل على
النظام بشكل عادي – لمن ل يعرف الم " ، "BackSpaceهو مفتاح الذي تمسح به الحروف  ،فوق ". – "Enter
 .٢راجمع موضموع المخ "مسملم عمادل"  ،و المذي يشمرح فيمه طريقمة رائعمة لعممل إعمادة تشمغيل للنظمام و تقليمل نسمبة
احتمال ضياع البيانات التي كنت تعمل عليها " ،الزر السحري . "sysrq ...
و اذا قمت بتغيير العدادات خاصة بالمستخدم و لم تستطع ارجاعها الى ما كانت عليه فقط قم بعمل مستخدم جديد
و ستجد ان كل شيء رجع الى ما كان عليه .
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حادي عشر  :إعادة تثبيت محمل القلع جرب " ، "GRUBو التعديل عليه .
من المعروف أن الوندوز ل يتعرف على لينوكس  ،إذا قمت بتنصيب لينوكس بعد وندوز  ،لن يحدث أي مشكلة  ،و
لكن لو قمت بتنصيب وندوز بعد لينوكس لن تستطيع الدخول إلى اللينوكس لن محمل القلع الخاص بالوندوز لن
يتعرف على اللينوكس !  ،و في هذه الحالة عليك إعادة تثبيت محمل القلع جرب ". "GRUB
يوجد عدة طرق لعادة تثبيت جرب  ،و افضل طريقة من وجهة نظري هي إعادة تثبيته من القرص الحي "Live

 "CDالذي قمت بتثبيت التوزيعة منه .
بعد الدخول على القرص الحي " "Live CDافتح الطرفية و اكتب – فقط انسخ الوامر و الصقها في الطرفية – :
sudo grub

ثم
find /boot/grub/stage1

سيظهر لك شيء كهذا :
)root (hd0,2

الن اكتب
)setup (hd0

طبعا القيمة " "hd0غير ثابتة و على حسب ما سيظهر لك  ،فإذا ظهر لك "  "sd1ستستبدلها بم "  ، "hd0و هكذا
سيتم إعادة تثبيت محمل القلع جرب .
أخيراً إذا كنت منزعج من وجود اوبنتو في اول محمل القلع – أو لك اخوة ل يريدون استعمال اللينوكس ! –  ،أي
انك إذا تركت الكمبيوتر سيدخل على اوبنتو تلقائياً و تريد جعل الوندوز في المقدمة  ،من الممكن أن تقوم بتجربة
برنامج " ، "QGRUBEditorو لكن احذر أن تقوم بأي تعديلت خاطئة  ،فقد ل تستطيع الدخول مرة أخرى للنظام
إل بعد إعادة تثبيت محمل القلع مرة أخرى !
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الـدعـم
اذا واجهت اي مشاكل – و بعد ان تقوم بالبحث و بذل جهد في محاولة حلها ! –  ،عليك بمراجعة منتدى "مجتمع
لينوكس العربي"  ،و ستجد العديد من الشخاص ليساعدوك .
و يمكن ايضاً ان تحصل على دعم مباشر  ،او اذا كان لديك موضوع مفيد و تريد مناقشة احد فيه  ،يمكنك الدخول
على قناة " "IRCالخاصة بمجتمع لينوكس العربي  ،و يمكن مراجعة هذا الموضوع "قناة مجتمع لينوكس العربي على
 ، "Ircو تابع ايضاً "قناة مجتمع لينوكس العربي على يوتيوب" و ستجد العديد من الفيدوهات المفيدة .
و بالنسمبة للمدعم باللغمة النجليزيمة  ،يمكنمك مراجعمة منتمدى اوبنتمو " ، "www.UbuntuForums.orgفمإذا كمانت
لغتك النجليزية جيدة يمكنك الستفسار هناك ايضاً .

صفحة | 95

الدوات المستخدمة في الموضوع

الدوات المستخدمة في الموضوع
احاول دائماً استعمال برمجات حرة و ليس البرمجيات فقط  ،و حتى الضافات  ،الخطوط و اليكونات

البرامج
كتابة الموضوع

OpenOffice.org Writer 3

تحرير الصور في الموضوع

GIMP 2.6

المحاكاة للتقاط الصور اثناء تنصيب التوزيعة

VirtualBox 2.0.4

التقاط الصور

Gnome ScreenShot

اليكونات

Tango Icon

الخطوط
الكتابة العربية

الكتابة النجليزية

AlMothnna

Zekton

Dimnah
Nazli
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خــاتـمـة
ما زال لمدي تلل من المذاكرة  ،و المتحانات قريبة  ،اتمنى فقط دعوة صغيرة بظهر الغيب  ، ( :و لكن في النهاية
اريمد ان اقمول شميء بسميط اتمنمى ممن كمل شمخص ان يبمدأ بنفسمه – و انما أولكمم –  ،و يوقمف الجمدال و النقاشمات
العقيمة  ،فكر كم مرة جلست خلف جهازك الحديث  ،تتمتع بإنترنت سريع نوعمممممممماً ما  ،تجلس في مكان مريح ،
و تمدخل فمي نقاشمات و جمدال  ،و مجمرد كلم فمي كلم  ،و بمدون ان تخمرج بمأي طمائل ؟  ،بمل و كمم ممرة خرجمت ممن
النقاشات بعداوة مع احد الشخاص ؟  ،فكر قبل ان تكتب اي رد في منتدى او في موقع هل سيكون الرد مفيد فعلً ؟
 ،هل كل هذا العدد من المشاركات مشاركات مفيدة فعلً ؟ هل تفيد المنتدى و الشخاص حقاً ؟
اتمنى ان نبدأ بالعمل الفعلي  ،يوجد العديد من مشاريع تحتاج من يساهم فيها  ،المصادر الحرة اساساً تعتمد على
المجتممع  ،ممع المصمادر الحمرة الكمل يمكنمه المشماركة  ،مبرممج  ،مطمور  ،موثمق  ،ممترجم  ،مصممم رسموميات  ،مراجمع
لغوي  ،مجرب برامج  ،مجموعات دعاية  ،و حتى كمستخدم نهائي  ،أي شخص من اي تخصص يمكنه المساهمة ( :
و ل اريد أن تأخذك الحماسة و تقول سأشارك و سأفعل و ذلك مشروع جميل و ذاك رائع !  ،إذا كنت ستشارك فابدء
الن  ،يوجد العديد من المشاريع يمكن لي شخص المشاركة بها ! فقط ابتعد عن المواضيع الجدالية التي تستهلك
الوقت دون اي فائدة – او بفائدة قليلة ! –  ،و ابذل جهد فعلي لرفع المستوى العربي في اي مجال تحب .
و هذه بعض المشاريع التي يمكنك المساهمة بها :
ويكيبديا  :الموسموعة الحمرة المتي يمكمن للجميمع المشماركة بهما  ،الهمدف منهما تموفير موسموعة معرفيمة حمرة للجميمع ،
يمكن لي شخص المشاركة بها  ،اذا كان عندك معلومات في أي مجال  ،برمجية  ،كيمياء  ،هندسة  ،تاريخ  ،قانون ،
طمب  ،علموم الداريمة  ،المخ المخ المخ  ،اي شميء فمي أي تخصمص  ،او حمتى يمكنمك ترجممة مواضميع ممن ويكيبيمديا
النجليزية  ،ساهم بأي شيء  ،فالقسم العربي من الموسوعة ضعيف مقارنة بلغات اخرى !
المعرفة  :لسبب او لخر ل تعجبك ويكيبيديا ؟  ،يمكنك المشاركة في موسوعة المعرفة الحرة " ،مشروع لجمع و خلق
المحتموى العربمي  ،لنشماء موسموعة دقيقمة  ،متكاملمة  ،متنوعمة  ،مفتوحمة  ،محايمدة و مجانيمة  ،يسمتطيع الجميمع
المسماهمة فمي تحريرهما  ،بالكتابمة أو بالقتبماس"  ،موسموعة ممتمازة تلفمت العديمد ممن عيموب ويكيبيمديا  ،و يمكمن
للجميع المشاركة فيها .
نول  :ل يعجبك نظام الويكي أساساً ؟ لم ل تجرب جوجل نول ؟  ،موسوعة معرفية اخرى و لكن تعتمد نظام مغاير
للموسوعيتن السمابقتين  ،فلكمل شمخص جزء معيمن كتمب فيمه  ،و ل يسمتطيع احمد التعمديل عليمه  ،و يمكمن ان يكمون
للموضوع الواحد اكثر من صفحة
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عرب آيز  :مجموعة تهدف لتعريب البرمجيات الحرة و واجهات الستخدام  ،و تتبع اي مشكلة في برنامج مع اللغة
العربية  ،مشروع رائع جداً  ،يقدم ترجمة للعديد من المممشاريع الحرة الكبيرة  ،مثل جنوم  ،كدي  ،دبيان  ،اوبن
اوفيس دوت اورج  ،دروبال  ،القاموس التقني  ،و العديد من المشاريع الخرى  ،و يمممممكن لي شخص لديه معرفة
جيدة باللغة النجليزية المشاركة  ،فقط اشترك في القائمة البريدية للمجموعة و تابع موقعهم .
ويكي مجتمع لينوكس العربي  :مشروع بنظام الويكي يهتم بتوثيق معلومات عن اللينوكس بشكل منسق و مرتب ،
ترجمة  ،شرح  ،و طبعاً يمكن لي شخص مهتم بنظام لينوكس و البرميجات الحرة ان يساهم في الويكي .
مجلة مجتممع لينوكس العربي  :أيضاً ل تنس مجلة مجتمع لينوكس العربي  ،المجلة تصدر كل شهرين  ،و يمكن
للجميع المشاركة فيها .
وثائق أعجوبة  :مشمروع ممتماز للتوثيمق باللغمة العربيمة  ،يهتمم بالبرمجيمات الحمرة بشمكل عمام  ،و المشمروع ليمس خماص
بتوزيعة اعجوبة فقط  ،انما هو مشروع عام  ،فقط اختر أي موضوع يتعلق بالبرمجيات الحرة و اكتب فيه .
كتاب جيمب العربي  :مشروع جماعي رائع يهدف لعمل كتاب يشرح برنامج تحرير الصور جيمب من البداية للحتراف
 ،اذا كنت مصمم او تهتم بالتصميم يمكنك المشاركة .
أولويات مشاريع البرامج الحرة  :قائممة بأولويمات مؤسسمة البرمجيمات الحمرة  ،حمدد اي مشمروع ممن المشماريع و حماول
المساهمة فيه .
قسم ترجمة الكتب في منتدى الفريق العربي للبرمجية  :مشروع رائع ايضاً لترجمة و تأليف كتب تختص بالبرمجة و
التطويب .
دعاية  :مشمروع لعممل دعايمة و تعريمف النماس بنظمام لينموكس و البرمجيمات الحمرة فمي الجامعمات و المعاهمد  ،ممن
المقومات الساسية لنتشار اي شيء هى الدعاية الجيدة  ،اذا كنت مقتنع بفكر البرمجيات الحرة و نظام لينوكس ،
يمكنمك عممل مجموعمات لتعريمف النماس بمأن الكممبيوتر ليمس ونمدوز !  ،يوجمد العديمد ممن المماكن المتي يمكنمك عممل
دعاية بها مثل الجامعات و المعاهد  ،و حتى المدارس  ،فقط ابدأ و اشترك !
مجموعة مستخدمي جنو/لينوكس في القاهرة  :إذا كنمت ممن سمكان القماهرة  ،و تسمتعمل جنمو/لينموكس  ،يمكنمك
المشاركة معنا  ،سيكون هناك اجتماعات  ،و مناقشات على النت و ارض الواقع  ،و إن شاء الله سيكون
هناك مشاريع جماعية  ،مثل الدعاية و ندوات تعريفية  ،شاركنا ( :
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مواقع و منتديات مفيدة
بعض المواقع المفيدة التي ازورها باستمرار و انصح بزيارتها .

مجتمع لينوكس العربي
اكبر تجمع لمستخدمي لينوكس على المستوى العربي  ،اذا واجهت اي مشاكل  ،او تريد اي شرح  ،اول موقع تفكر
فيه هو مجتمع لينوكس العربي .

لينكس العرب
موقع و منتدى اخر يهتم بنظام لينوكس  ،و من موقعهم "يعتبر موقع لينكس العرب مجمعا لمستخدمي لينكس و
المصادر المفتوحة بصفة عامة ،حيث يتقاسم العضاء و الزوار معلوماتهم و يتم تقديم الدعم و المساعدة لحل المشاكل
التي قد تواجه البعض منهم".

وثائق لينوكس العربية
موقع عربي يهتم بالتوثيق و الشرح و ما يعرف بالم  ، ، ، HowToيقوم عليه الخ "مسلم عادل"  ،ممطور توزيعة اربيان
 ،و الموقع به العديد من المواضيع الممتازة بالرغم من انه ما زال تحت التجريب .

أعجوبة
موقع أعجوبة هو موقع عربي إلكتروني شامل  ،وبوابة إلكترونية عربية  ،أنشئ ليرعى كل ما يتعلق بالبرمجيات الحرة
والمفتوحة المصدر والمنتجات الفكرية الحاسوبية الحرة في العالم العربي ودعم اللغة العربية على الحاسوب.

عرب آيز
مجموعة تهدف لتعريب البرمجيات الحرة و واجهات الستخدام  ،مشروع رائع جداً  ،و له مشاركات في العديد من
المشاريع الكبيرة  ،و لمن يريد المساهمة في المشروع فقط اشترك في القائمة البريدية للمجموعة .
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وادي التقنية
موقع يهتم البرمجيات الحرة  ،و أخر اخبارها  ،من انظمة تشغيل و توزيعات  ،و شركات  ،لغات برمجة  ،و غيرها .

عرب هارد وير
اكبر موقع يختص بالعتاد ) (Hardwareو هو دليلك الول  ،منتدى اكثر من رائع  ،و يحتوي الموقع الن على مجلة
متجددة بالضافة الى المنتدى .

الفريق العربي للبرمجة
و هذا أيضاً المنتدى الول في البرمجة  ،كل ما تحتاج اليه في جميع مجالت البرمجة و ما يتعلق بها  ،منتدى رائع
جدا .
– و اذا كنت من مصر :
Eglug.org

مجموعة مستخدمي جنو لينوكس في مصر  ،تقام العديد من النشطة و الجتماعات المفيدة براعية الموقع .
Cairo-glug

مجموعة مستخدمي جنو لينوكس في القاهرة  ،المجموعة مازلت قيد النشاء و بإذن الله سنبدأ النشاط الفعلي مع بداية
الفصل الدراسي الثاني  ،و يمكنك مراجعة هذا الموضوع "تجمع مستخدمي جنو/لينوكس في القاهرة" .

Skeleton-Eel.blogspot.com

و طبعاً مدونتي الشخصية من المواقع المفيدة :p

صفحة | 100

مواقع و منتديات مفيدة

بعض المواقع الجنبية المفيدة أيضاً :
Linux.com

موقع يختص بأخبار نظام لينوكس و البرمجيات الحرة .
HowToForge.com

موقع يهتم بالشرح و طرق التعامل مع البرامج  ،او ما يعرف بم  ، HowToو يقدم العديد من شروحات بالصور .
UbuntuGeek.com

موقع يهتم بأخبار و برامج و شرح لتوزيعة اوبنتو تحديداً .
LinuxLeak.com

موقع اخباري  ،عبارة عن تجميع لعدة مواقع اخرى تهتم باللينوكس و البرمجيات الحرة  ،الموقع يختصر عليك الوقت
في متابعة عدد كبير من الموقع في صفحة واحدة .
DistroWatch.com

اخر اخبار التوزيعات  ،و معلومات عن اخر اصدارتها  ،و ما إلى ذلك .

صفحة | 101

