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.المؤلف من خطیة موافقة بدونلغرض تجاري   
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  اإلھداء
  

  .ةالحنونھا تكمن الجنة، إلى أمي یمن تحت قدم …………إلى              
  .من جعل مشواري العلمي ممكنا، إلى أبي الرحیم …………إلى                              

  .ي الغالیینتأستاذدكاترتي و من ساندني وآزرني في دربي، إلى  …………إلى 
  .األعزاءأحبائي و زمالئير في الدرب، إلى یسأمن ألجلھم  …………إلى                         

  
 َ َ إلیھم جمیعا أھدي جھدي المتواضع ھذا راجی   .هللا اإلطالة بأعمارھم لیرو ثمرة جھدھممن  ا

    
 
 

  شكر وتقدیر
  

متنان اإلتقدم بالشكر وانطالقا من العرفان بالجمیل، فإنھ لیسرني ولیثلج صدري أن أ
،المھندس  يالمھندس مدحت الصالح المھندس رضوان الشاعري،، المھندسین تيإلى أستاذ

 واما توان نبالكثیر، والذی ممن منابع علمھ أعطوني نالذی أنور عكاشة،المھندس وھیب مشرح
أمري  مفي دربي ویسر بھ م أن یسرھهللاحمد أفي جمیع المجاالت، و تيیوما عن مساعد

  .نبراسا متأللئا في نور العلم والعلماء والیبق مرھاعمبأأن یطیل  هللا وعسى
  
  

 المؤسساتالجامعة وفى كل  فيأساتذتي  دكاترتي و كما أتتقدم بجزیل الشكر إلى
اضعة وإغنائھا المتو المعلومات إعطائيالموقرین على ما تكبدوه من عناء في  التعلیمیة

  .منذ بدایة مسیرتي العلمیة ولغایة اآلن وجزاھم هللا عني كل الخیر ،بمقترحاتھم القیمة
  
  



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  5  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

x uniLأبنتووخاصة نظام تشغیل لینكس  - إن انفتاح الساعین وراء المعارف والثقافات على أنظمة التشغیل األخرى 
Ubuntu System  والذي یتصدر قائمة االستخدام الحاسوبي في العصر الحدیث والسیما في الدول األوروبیة واألجنبیة

 َ َ كامالَ بتحدید الغایة المرجوة من وراء ذلك االنفتاح .الوالیات المتحدة األمریكیة والھندوخصوصا یتطلب ھذا النظام وعیا
  .نافع والقیم المتعددةبالكثیر من الم ھالمعرفي والتقني الذي یعود على صاحب

  
الذي یتمیز بواجھات متعددة تتیح للمستخدمین  أبنتوالقدرة على استخدام نظام لینكس من درجة  إليوالشك أن الوصول 

  .التمتع بمزایاه وخصائصھ الفریدة
  

ن صاحبھما قد استطاع إن لم یك أبنتووما النفع المنتظر أو القیمة الحقیقة من وراء إتقان أساسیات التعامل مع نظام لینكس 
َ من حیث عدم دخول الفیروسات إلیھا  أن یحصل من ورائھما مھارة استخدام و برمجة ھذه األنظمة التي تعد األفضل عالمیا

  .وممیزات أخرى مقارنة باألنظمة األخرى باإلضافة إلى األمنیة العالیة
  

المعاییر الصحیحة، والمقاییس الصائبة التي تمنحھ الثقة الكافیة تلك المھارة التقنیة التي ال تتأتى لصاحبھا أبدا دون أن یعي 
  .في برمجة وإدارة النظم البرمجیة للمستخدمین على مستوى العالم 

  
، فقد قسمت یة یتمتع بالواجھات الرسوم الذي أبنتووفي ھذا الكتاب المتواضع الذي یحمل أساسیات التعامل مع نظام لینكس 

ة فصول رئیسیھ وكل فصل یحتوى على نقاط أساسیة مھمة تجعل القارئ لھذه األنظمة یتمتع بھا، فصول ھذا الكتاب إلى ست
الوصول إلى المعلومات  فيسھولة استخدام النصوص التعبیریة في الشرح كما یتیح ھذا الكتاب للمستخدمین والمبتدئین و

  .بأقل وقت وجھد ضمن إدراج صور معبرة عن المعنى المقصود
  .وإیاكم، وهللا خیر مستعانوفقنا هللا 

  
  
  

محمد الشاطبي/ المھندس   
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األولالفصل   
  طور؟ تما ھو لینكس وكیف  

 

 ویندوز؟ نظام ما ھو ؟ بإجابتنا على السؤال "لینكس نظامما ھو" كن أن نجیب على السؤال مم          

من ینتبھ لجھازه حین بدء تشغیلھ یالحظ ظھور عدة شاشات و رموز قبل أن یجد نفسھ على سطح المكتب و یبدأ 
أول شاشة تظھر لنا ھي شاشة یكون مكتوب علیھا اسم . و غیرھما من المناوالت باالنترنتباستخدام برامجھ، االتصال 

بعد ذلك تظھر لنا شاشة توضح أنھ . أو غیرھا ASUS محتوى الشاشة یختلف حسب نوع اللوحة األم. اللوحة األم
مكننا استعمال بعد انتھاء تحمیل بدء ویندوز، ی. الشاشة تختلف على حسب نسخة ویندوز. جاري بدء تشغیل ویندوز

  .البرامج المثبتة والقیام بأعمالنا على جھازنا كما تعودنا

 

 باالستنتاج أو التعریف التالي   من مراقبتنا لمراحل بدء تشغیل الكمبیوتر یمكن أن نخرج: 

 یمكن أن نقول أنھ . لكنھ برنامج غیر عادي - من ھذا القبیل شيءبرنامج و لیس جھاز إلكتروني أو  وھ ویندوز
وظیفتھ ھو أن یقوم بإدارة توزیع وتقسیم ذاكرة الكمبیوتر على . برنامج من الدرجة األولى أو برنامج خارق

نسخ، لصق، ( البرامج والتطبیقات التي نشتغل علیھا، تنظیم ملفاتنا وتمكیننا من االشتغال علیھا 
  .من ذلك أن ویندوز ھو عبارة عن نظام تشغیل  ،ونستنتج)تصفح
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  نظام التشغیل وسیط بین العتاد والبرامج

 

 

 ویقصد بالعتاد مكونات الحاسوب  برنامج یقوم بدور الوسیط بین البرامج التي نستخدمھا والعتادھو  لینكس
االستفادة من جھازنا، الذي ھو عبارة عن مجموعة من القطع ھذا البرنامج یمكننا من . )Hardware(المادیة 

 . نظم تشغیل ھذا النوع من البرامج تسمى. اإللكترونیة
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 من أین جاء لینكس وكیف یتم تطویره ؟

كان لینوس  1991ففي سنة  ،مبرمج لینكس/لینوس تورفالدس ھو مؤسس 
في  Terminal emulator / لبرمجة محاكي للطرفیة  یعمل على مشروع

المشروع تطور فیما بعد  MINIX جامعة ھلسنكي مستخدما نظام التشغیل
قام لینوس بنشر خبر  1991 من 25في ولیصل لبرمجة نواة نظام تشغیل 

الخبر تضمن   comp.os.minix على موقعالخاص صغیر عن برنامجھ 
ھا مجرد ھوایة و معلومات عن كونھ بصدد برمجة نظام تشغیل، مشیرا إلى أن

ودعا كل من یستطیع المساعدة للمساھمة باقتراحاتھم،   لیست شیئا احترافیا
 .لكنھ لم یعد بإضافتھا كلھا

ما جعل لینوس یبدأ مشروعھ ھو أنھ كان لدیھ حاسوب غیر مدعوم من نظم 
ً  - فسأل نفسھ . التشغیل التي كانت موجودة  حاسوب غیر مدعوم من نظم التشغیل؟ماذا تفعل إن كان لك :  - بالفلندیة طبعا

 !تبرمج نظامك بنفسككانت إجابتھ ھي أن 

 ھذا ما كتبھ لینوس في الخبر الذي أعلن فیھ عن مشروعھ. 

  



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  11  
 

 

 

 

من أین أتت تسمیة "لینكس"؟  

 آخر اإلسم فداللة  X أما. Freak و Free للكلمتین كدمج  ،FreaX تورفالدس أراد تسمیة نظام التشغیل الذي برمجھ 
لعام و نصف حافظ لینوس على ھذا االسم، لكن حین قام برفعھ على سرفر . UNIX على أن النظام شبیھ بنظام التشغیل

 Ariأحد مدیري السرفر و العاملین مع لینوس في جامعة ھلسنكي،  FreaXلتسھیل مشاركتھ و تطویره لم ترق التسمیة 
Lemmke،   لینكس و وضع المشروع في مجلد تحت اسم/ Linux .مع العلم أن . بھذا االسم   ھكذا استمر المشروع

 .FreaXلینوس نفسھ ھو من كان قدم تسمیة لینكس قبل أن یستبعدھا فیما بعد لصالح 

 
 

  !ھذا ھو السبب األساسي الختیار ھذا الشعار! لینوس یحب البطاریق  Tuxشعار لینكس بطریق یسمى
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 عالقة جنو لینكس بنظام لینكس. 

 
 یقال أن اسم النظام  الحقیقي ھو  جنو/لینكس ،ماد لیل ذلك؟ 

نواة نظام التشغیل ھي التي . مشروع لینوس تورفالدس كان برمجة نواة نظام التشغیل فقط، و ھي التي تسمى لینكس
بھدف برمجة  1984أما جنو، فھو مشروع بدأه ریشاردستالمان سنة . تضمن االتصال المباشر بالعتاد و بالتالي استغاللھ

ال . اللصق، الحذف و غیرھا من العملیات األساسیة على الملفات/ ھذه البرامج تتضمن مثال برامج النسخ. برامج حرة
ننسى أن اإلعالمیات في الثمانینات و حتى التسعینات لم تكن كما نعرفھا 

اآلن، فال تتخیلوا برامج عمالقة كالحالیة حین أذكر برامج جنو ذاك 
 .الوقت

لتنفیذ مشروعھ عمل ریشاردستالمان على كتابة برامج جدیدة تعوض 
تسمیة  Unix - تلك التي كانت تستخدم في نظام التشغیل یونكس

 .Gnu is Not Unixجاءت كاختصار  GNU - مشروعھ بجنو

 
 

 
 

  ؟  Linuxبمشروع لینكس   GNUما عالقة مشروع جنو
  

 Unix - لینوس تورفالدس اھتم ببرمجة نواة نظام تشغیل جدید شبیھ بیونكس
بعد ذلك تم دمج . برمجة البرامج الحرةأما ریشاردستالمان فقد ركز على 

لینكس الذي نطلق علیھ غالبا اسم /المشروعان لیعطیا نظام التشغیل جنو
 .لینكس فقط

نواتھ  ھو نظام التشغیل الذي GNU/LINUX لینكس/إذن جنو 
برامجھ من مشروع  المبرمجة من طرف لینوس تورفالدس و لینكس

                   . Gunالصورة توضح شعار جنو وھذه .لریشاردستالمان جنو
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  ؟ GNU/Linuxلینكس/كیف یتم تطویر جنو

مفتوح المصدر، أي أن الكود متاح للجمیع، فقد عمل مبرمجون من كل أنحاء العالم على  أول نظامحیث أن النظام كان 
وحیث أن االھتمام من المبرمجین والمطورین . تطویره، لكن أي تغییر أو تجدید ال یتم إال بعد موافقة لینوس تورفالدس

لكثیر من االقتراحات واإلضافات تنضاف تزاید بسرعة بعد بدء النظام، تكونت مجموعات من كل أنحاء العالم، وبدأت ا
 .إلى النظام، الشيء الذي أدى من بعد إلى والدة مفھوم التوزیعات الذي سنتعرف علیھ بعد قلیل

وخصائص لتوزیعاتھم المفضلة ویتم دعمھا أو  من مبرمجین مستقلین یضیفون أكوادبعض التوزیعات تطور عالمیا 
زیعات أخرى دخلت تحت رعایة شركات معینة تعمل على تطویرھا، لكن دائما تو. رفضھا من الفریق الرسمي للتوزیعة

 .محافظة على فلسفة النظام األولى

التطور الكبیر للنظام، ألنھ كما قلت الكل یشارك في تطویره، جعل أكبر الشركات في العالم تعتمد على توزیعات لینكس  
 .رنتفي عملھا، كما ھو األمر بالنسبة لمعظم سرفرات االنت

أحد أھم أسباب ذلك یرجع النتشار . للدول، فاألكید أن الدول العربیة لیست من األوائل في استعمال لینكس بالنسبة
 .إمكانیة تحمیل أي برنامج مدفوع مجانا دون أي إشكال وأیضا لنظرة األغلبیة للینكس على أنھ للخبراء فقط

نكس ھو بیع الحواسیب وعلیھا ویندوز مثبت مسبقا، الشيء الذي ال یمكن إغفال ذكر أن أحد أھم أسباب عدم انتشار لی
ومن الطبیعة اإلنسانیة أنھ دائما یكون صعبا . یجعل المستخدم أول ما یدخل عالم اإلعالمیات یدخلھ من نافذة ویندوز

یة سیكون مھما كانت قدرات الشخص العربي، فإن تعلم لغة أجنب -: في نفس المجال، كمثال بسیط أخرالمرور لشيء 
  .بھا یفكر أصعب من تعلم لغتھ األصلیة، حیث أنھا أول ما تعلم، و

 

  
  ھل لینكس یستحق فعال التجربة ؟ و لماذا؟

  

تجد جھازا علیھ نسخة قانونیة من  كلمانعم، ال شك أن لینكس یستحق التجربة، خصوصا في عالمنا العربي، حیث 
 .لكن المجانیة لیست ھي المیزة الوحیدة التي یمكن أن تجذب المستخدم لتجربة لینكس. ویندوز
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 :الحریة 

 وھذا. الفرق الرئیسي بین لینكس وویندوز یكمن في فلسفة الحریة التي یركز علیھا لینكس وما یسمى بالبرامج الحرة
َ  عكس ویندوز ، الذي یعطي للمستخدم تصریحا الستخدامھ وفق شروط محددة، بحیث ال حق لھ في التغییر فیھ أو تماما

 :ویندوز، یضمن لینكس الحریات األربعة التالیة بخالف. إعادة نشره

 حریة تشغیل البرنامج ألي ھدف ترید :0 حرية. 
  لیالئم احتیاجاتك كما تریدحریة الوصول للكود المصدري للبرنامج ودراستھ والتغییر فیھ  :1حرية. 
  حریة نسخ البرنامج وإعادة نشره لمن ترید :2حرية 
  حریة إضافة تحسینات في البرنامج وإعادة نشره كما ترید :3حرية. 

  

   :یة العالیةاألمن 

لینكس آمن جدا، حتى أن المستخدم العادي ال یحتاج  ،نقطة من النقاط المحسومة لصالح لینكس مقارنة بویندوز 
 .لتثبیت مضاد فیروسات على جھازه

  : واالستقرارالثبات  

ھذه المیزة أحد  ،إلعادة تشغیل جھازك إال في حاالت نادرة جدا  ضطرینقطة أخرى محسومة لصالح لینكس لن  
فثباتھ واستقراره یجعلھا قادرة على االشتغال ویونكس،  األسباب التي تجعل أغلب سرفرات الویب تعتمد لینكس

 !بصفة مستمرة لسنوات

  :المجانیة 

 .لینكس مجاني وال تحتاج لصرف أي درھم للحصول علیھ 

  : مفتوح المصدر 

  .في حال كنت مبرمجا فھذه المیزة ربما تكون مفیدة لك إن أردت المساھمة في تطویر النظام 

  
و الحریة ھنا، أي في عالم . تعني بالعربیة حر Free. Free في عالم لینكس یتردد كثیرا مصطلح

  : اإلعالمیات وخصوصا لینكس والبرمجیات الحرة، ثنائیة المعنى، فیمكن أن تعني
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a.  أي مجاني: حر من المصاریف    
b.  أي أنھ یضمن للمستخدم الحریات األربعة التي ذكرتھا أعاله: حر من القیود. 

  

  المكتبمفھوم التوزیعات و بیئةGNOME & KDE. 

 :لو قارنا نظام التشغیل بسیارة فیمكن أن نعتمد التبسیط التالي 

ھنا یدخل . مختلفة واإلكسسواراتفي حالتنا كل السیارات لھا محرك من نفس النوع وھو لینكس، لكن باقي األجزاء 
ألخرى تختلف  توزیعھنواتھ ھو لینكس لكن من /لینكس ھي نظام تشغیل محركھ توزیعھبتعبیر آخر كل  ھ،مفھوم التوزیع

تكون عموما موجھة لھدف معین وتركز علیھ  توزیعھكل ... بدئیا والتصمیم وكیفیة تنظیم الملفاتمالبرامج المثبتة فیھا 
 .أكثر

 من أھم توزیعات لینكس:   

Mint & Debian, Redhat/Fedora, Mageia, openSUSE ،Arch 

تم تطویر وإصدار Debian - یعني مثال انطالقا من توزیعة دبیان. ھناك ما یمكن أن نسمیھ باشتقاق للتوزیعات
من ھذه التوزیعات تم تطویر توزیعات مختلفة حسب توجھھا والجمھور   .Ubuntu - أبنتوتوزیعات جدیدة مثل 

 :االشتقاقات التالیة Ubuntu المخصصة لھ، فنجد مثال في

1. :Ubuntu    یونیتي التوزیعة األساسیة و ھي تستعمل بیئة المكتب 

2. Kubuntu    :تستعمل بیئة المكتب KDE 

3. : Xubuntu   تستعمل بیئة المكتب XFCE 

4. :Edubuntu   كثیرة برامج تعلیمیة موجھة للمدارس وفیھا 

  
  

  :مالحظة
 Windows 7التوزیعات حتى نستطیع أن نفھمھا ممكن نقارنھا بتوزیعات ویندوز وعندما نقول ویندوز  ھذه
بمعني اسم  Debian أوUbuntu  توزیعھنظام لینكس من  عن  نقولویعني إصدارات اللینكس    windows 8أو

  .اإلصدار الخاص بة
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  ؟GNOME ،KDE, XFCEما معنى ھذه الكلمات

  

و    من البرامج تجمیعھبیئة المكتب تعني . الواحدة ببیئات مكتب مختلفة ةالتوزیعیإضافة لتنوع التوزیعات یمكن استعمال 
إلى حین التطرق لمفھوم بیئة المكتب بالتدقیق في مرحلة خاصة أقدمھا لكم فیھا أھم بیئات المكتب یمكنكم  ،اإلعدادات

  توزیعات مختلفة من لینكس، بعضھا یعتمد بیئة المكتب جنوموستوضح مالحظة الفرق في الصور التي سأرفقھا لكم 
GNOME و أخرى KDE. 

 

  :أبنتو نظام لینكس أھم میزات 

  

  رقم النسخة یشیر دائما لشھر وسنة صدورھا. أشھر 6تحدیثھ دائما ویتم طرح نسخة جدیدة منھ كل یتم 
 .2013سنة  04 یعني النسخة التي صدرت شھر 13.04 :

  فیمكنك إیجاد حل ألي مشكل یواجھك بالبحث في المواقع أبنتوالمساعدة والدعم متوفرین بكثرة لمستخدمي ،
  .والمنتدیات

 طورنظام مجاني ومت . 
  مواصفات عالیة لتشغیلھ إلىال یحتاج . 
  األجھزة وتعار یفقطع  "ألشھر"دعم. 
 ولغات أخرى توفر الواجھة باللغة العربیة. 
  على االنترنت موجودة مواقع البرامج إلىالدخول  إلىجمیع البرامج مجانیة وسھلة التثبیت دون الحاجة. 
  ویندوزوجود بدائل كثیرة للبرامج والخدمات على نظام. 
 سھولة التعدیل على خیارات المستخدم. 
  في النظام أخطاءوقلة في ظھور  اإلعمال أداءسرعة في. 
 أمان كامل من الفیروسات والملفات التخریبیة دون الحاجة لبرامج حمایة. 
  یساعد نظام لینكس في عملیات االختراق. 
 حمایة العالیةالستطیع المخترقون اختراق نظام لینكس مھما كان األمر وذلك ل. 
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وتسھل على  أبنتوفي السنوات األخیرة تطورت توزیعات لینكس كثیرا، حیث ظھرت توزیعات عدیدة تعتمد على 

كي تجد من یساعدك في  أبنتولھا دعم مجتمعي على االنترنت ك بتوزیعھرغم ذلك حاول البدء  ،ینكسلالمبتدئین االنتقال ل
  . حال واجھتك مشاكل

 
 

  ؟أبنتوما معنى كلمة 
  

  و الزال مطوروه  ، حیث كانأبنتوعلى ھذه الفلسفة بدأ مشروع  ،اآلخر اتجاهكلمة إفریقیة، تعني التعامل بإنسانیة  أبنتو
ھو لینكس  تزعم بأنمتجاوزین بذلك الفكرة التي كانت Linux for humainbeeings -  لینكس للبشر: یرفعون شعار 

  .موجھ للخبراء فقط نظام

 
 

 كیف یبدو شكل نظام لینكس أبنتو ؟
:سأقدم لكم بعض الصور لتوزیعات مختلفة، بعضھا بشكلھا االفتراضي وبعضھا بعد التشخیص  
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  بنتوأتحمیل نظام لینكس.  

من أین أحمل نظام لینكس أبنتو؟؟  

ممكن   تحمیل أبنتو من موقعھ الرسمي مجانا وبكل سھولة،  الموقع   یعمل على التعرف تلقائیا على النسخة المناسبة 
 لجھازك ( 32 أو 64 بیت )، یكفي الضغط على زر التحمیل ،ولتحمیل لینكس الرجاء الدخول على الرابط التالي:

http://www.ubuntu.com/download/desktop. 
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.بت 32بنظام  أوبت  64بنتو بنظام أالصورة تستطیع تحمیل لینكس  ھذهمن خالل   

 

 
 

 
 

أیھما . 13.10 أبنتو و  12.04LTS أبنتو: عندما ستذھب لصفحة التحمیل ستجد خیارین
  أختار وما الفرق بینھما؟

  
  
  
  



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  22  
 

 :لھا نوعین من اإلصدارات بالنسبة لألجھزة المكتبیة أبنتو

 9ھذا اإلصدار یدعم لمدة  ،أبنتوالتقنیات التي وصلت لھا  أخرأشھر ویشمل  6یكون كل  :إصدار عادي 

 .أشھر، حیث توفر لھ التحدیثات واإلصالحات طول ھذه المدة

ھذا اإلصدار یدعم . یصدر كل سنتین ویركز على االستقرار والثبات :LTS - إصدار مدعوم لمدى طویل 

 .سنوات 5لمدة 

إلصدارین المتوفرین بالنسبة ل. إذن، على حسب ما تركز علیھ في نظامك، یمكنك أن تختار أحد النسختین

 .LTS13.04حالیا، أنصحك بتحمیل النسخة 

 

  أبنتوبعد اختیار تحمیل النسخة، ستظھر لك نافذة لحفظ ملف. 
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 طرق الترقیة من نسخة قدیمة دون الحاجة إلعاة تثبیت النظام 

 

بعد  أبنتوإن كنت لم تثبت . و یرید ترقیة نسختھ فقط أبنتوھذه الفقرة مخصصة لمن سبق لھ التعامل مع 
 .یمكنك تخطیھا و الرجوع لھا حین ترید الترقیة

االكتفاء بترقیة النسخة القدیمة للجدیدة بدل إعادة تثبیت  ویفضلفإنھ  أبنتوأشھر تظھر نسخة جدیدة من  6حیث أنھ كل   
 !!!ھیا نرى كیف نقوم بالترقیة. النظام كامال

 :مباشرة من االنترنتال الترقیة  

یمكن فتح مدیر التحدیثات من قائمة   .حال صدور النسخة النھائیة تكون متاحة في مدیر التحدیثات للنسخة األقدم
 : اإلعدادات أو بالبحث عنھ في اللوحة الرئیسیة، بعد فتحھ یمكن

 .الختبار وجود تحدیثات جدیدة Check الضغط على .1

للترقیة للنسخة  Upgrade یكفي الضغط على. من بینھا ستكون النسخة الجدیدةتثبیت التحدیثات المتاحة و  .2

 .الجدیدة
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  .أبنتوللترقیة بھذه الطریقة فإن االتصال باالنترنت ضروري حیث یتم تحمیل الحزمات الجدیدة من مخازن 

 
 

 أنا لیس لدي اتصال باالنترنت! ھل یمكنني الترقیة بطریقة أخرى؟
 

حیث علیھ تحمیل النسخة . أبنتوھ أیضا الترقیة لنسخة أحدث باستخدام قرص نیمك من لیس لھ اتصال باالنترنتنعم، 
 .الجدیدة من جھاز لھ اتصال باالنترنت و من بعد استخدامھا للترقیة على جھازه

 : فعلى الراغب في الترقیة التثبیتلكن على عكس 

A. تحمیل النسخة Alternate  أبنتوالمتاحة في خیارات التحمیل على صفحة. 

B. ویفضل أن یكون  حرق النسخة على قرص ممغنطDVD. 

C. استخدام القرص للترقیة. 

 

 :الترقیة للنسخ التجریبیة 

ھذه النسخ تكون متاحة للتحمیل في الموقع ،یتم طرح نسخ تجریبیة أبنتولنظام لینكس دائما قبل خروج النسخة النھائیة 
 .ال تظھر كتحدیثات في مدیر التحدیثات للترقیة إلیھالكنھا  الرسمي

 
 : التالي بإتباعمن یرغب في الترقیة إلیھا رغم كونھا تجریبیة فیمكنھ ذلك 

حیث تفتح لنا نافذة صغیرة تمكن من تلقي أوامر لفتح ملفات أو برامج  ALT + F2 تزامنا على الضغط )1

 .بسرعة

 مدیر الملفات مع تفعیل جلب التحدیثات للنسخ التجریبیةلفتح  update-manager -d إدخال األمر )2

 بالنسبة للنسخ النھائیة االترقیة تكون كما تم شرحھ )3
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  ؟قبل المرور للمرحلة المقبلة ھل تستطیع اإلجابة على األسئلة التالیة

 ؟أبنتو/ لینكس  نستخدم نظاملماذا  .1

، بیئة المكتب، الحریة في ةالتوزیعینظام التشغیل، : ھل كونت فكرة و لو سطحیة عن مفاھیم مثل  .2

 اإلعالمیات؟

 ؟أبنتو نظام لینكس لیتحم یةكیف .3

ھذه . في حال أحسست أنك غیر قادر على اإلجابة على سؤال ما، حاول مراجعة الفقرة الخاصة بھ حتى تتمكن منھ
فیك  في حال إلمامك بھا جمیعا فأنت تتوفر. اإللمام بھ قبل المرور للمراحل الموالیةالنقاط الخمس ھي أھم ما یجب 

أول شيء سنقوم بھ ھو . للبدء في التعامل مع نظامنا الجدید و تعلم نظام لینكس أبنتو في المشوارالقدرة على مواصلھ 
  .تفصیل في المرحلة القادمةتھیئة أنفسنا و جھازنا بالمعدات الالزمة لتثبیتھ و ھذا ما سنتطرق لھ بال

  
  

بعض المعلومات المقدمة فیھ  ،حاول الرجوع لھذا الدرس بعد أن تبدأ باالستقرار على نظامك الجدید
  .ستكون أكثر وضوحا لك، ویمكنك بالتالي التركیز على فھم الفلسفة وراء لینكس ومشروع جنو
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  الفصل الثاني
  

  أبنتوكیفیة تنصیب نظام لینكس  
  

 :مباشرة ISO من ملف  أبنتولینكس  نظام - ) أو إصدار توزیعھ(تثبیت  

ھذه اإلمكانیة تقدم نفسھا على  USB دون الحاجة لقرص مضغوط أو أبنتومباشرة لتثبیت  ISO ملف  استخدامیمكن 
 : وجھین

A.  جعل جھازنا یقلع من ملفISO أتطرق لھا، على األقل ، و ھي تقنیة تتطلب بعض الدقة و المعرفة، لھذا لن

 !!! اآلن، فنحن الزلنا مبتدئین

B. الملف في جھاز وھمي استخدام  َ  !!! لن أتطرق لھا، على األقل اآلن، فنحن الزلنا مبتدئینأیضا

  
  
  

  الطرق التالیة  إتباعلتثبیت نظام لینكس ابنتو بطریقة سھلة یتم:  
  

 .ISOیتم ضغطة بملف  األولالفصل  فيبعد تحمیل النظام من الموقع المرفق  )1
 فيالطریقة یكون نظام التشغیل مستقالَ  وبھذهفارغ  يسید إلىعن طریق برنامج االیزوا  ISOیتم حرق الملف  )2

َ مشاكل  ة بةخاص اسطوانة  .من الفالشات وغیرھا من الطرق الغیر أمنھ اإلقالعتجنبا

 
 

ماذا نرید فعال؟ تثبیت أبنتو إلى  جانب ویندوز أم حذف ویندوز و تثبیت أبنتو فقط؟ أو تجربة 
 أبنتو دون تثبیتھ ؟

 ،إال بعد أن نجربھ أبنتولن نحذف ویندوز ولن نثبت  : ھنا سأتولى اإلجابة عنكم و أتخذ القرار األكثر مالئمة لكل مبتدئ 
  .أظن أن ھذا جواب مالئم للجمیع .أبدانثبتھ   فإن تحمسنا لھ سنثبتھ و إال فال
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  - :أبنتو تحضیر القرص الصلب الستقبال: مستخدمو ویندوز 

 تخصیص مساحة حرة: 

من  و علیھا أبنتولتثبیت  احترازا)  C(من جیجا 5 قبل أن نمر آلخر فقرة في ھذه المرحلة لنقم بتخصیص مساحة حوالي
 .من بعد أبنتولھ مساحة أكبر فذلك أفضل، خصوصا إن كان متحمسا لتثبیت العدید من البرامج على 

 

 

بتخصیص مساحة حرة أقصد فقط حذف ملفات غیر مھمة أو نقلھا لمكان آخر حتى نحصل على مساحة 
لكن األفضل أن یتم وضع  !غیرفقط مساحة حرة ال  )C( أو تقسیم فرمتھال أقصد بأي حال من األحوال  ) C( كافیة في

  .قرص خاص لنظام لینكس وھذا ھو األفضل 

  

  

  لینكس توزیعھأو  أبنتوأھم ما یجب أن تعرفھ قبل تثبیت لینكس: 

وأقصد بالعتاد  وكیف یمكنك أن تثبت تعریفات العتاد أبنتوقبل البدء بالتثبیت، ربما تتساءل ھل جھازك سیشغل لینكس 
وما ھي البرامج التي ستشتغل علیھا وھل یمكنك الدخول لملفاتك على  )Hardware(ھنا مكونات الحاسوب المادیة 

، دون أن تغیر أي شيء في أبنتوكل ھذه األسئلة یمكنك اإلجابة علیھا بنفسك، دون أن تثبت لینكس ! القرص الصلب
  !جھازك

، حیث أنھ بعد حرق ملف Live CD  ھذه التقنیة تسمى بالقرص الحي. ل تثبیتھفي لینكس یمكننا تجربة النظام قب
   .، یمكن أن نجرب النظام قبل أن نثبتھUSB  أو وحدة تخزین DVD على قرص ةالتوزیع

  

  

 

، حاول قراءة الموضوع كامال قبل البدء أبنتومسبقا الطریقة التي ترید أن تتبنى لتثبیت  تتعرفقد إن لم تكن 
  !!!التطبیق للتعرف على مختلف طرق التطبیق والفروقات بینھافي 



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  29  
 

 
 
 
لدي ویندوز مثبت على القرص الصلب وال أرید بأي حال من األحوال حذفھ ھل بإمكاني 

  ذلك؟
  

إلى جانب ویندوز على نفس القرص الصلب دون أي مشكلھ و یبقى لك إمكانیة االختیار  أبنتونرى أنھ یمكننا تثبیت 
قرص مختلف عن نظام التشغیل ویندوز  في بنتوأا تثبیت نظام لینكس نیمكن أنةبینھما كل مرة تشغل جھازك باإلضافة 

  .الطریقة یكون لدیك نظامین وبأقراص مختلفة وبھذه
  

  

 :على القرص الصلب أبنتولینكس  ھتثبیت توزیع 

 : للتذكیر فنحن نحتاج. على القرص الصلب حضرناه في المراحل السابقة  أبنتوكل ما نحتاجھ لتثبیت 

A.  محروقة على قرص أبنتونسخة لینكس CD  أو DVD أو على وحدة تخزین  USB 

B.  جیجابایت 5مساحة حرة كافیة من أحد أقسام القرص الصلب، على األقل. 

  
  
  

  تختلف من جھاز إلى جھاز أخرى فاألغلبیة للرموز التالیةرموز اإلقالع:  
1( F12 
2( F10 
3( F11 
4( F8 

المضغوط في قارئ األقراص  أبنتولندخل إذن قرص  ،مع احد ھذه الرموز funوبعض األجھزة یتم استخدام 
  :بعد اإلقالع ستظھر لنا نافذة على الشكل التالي ،بجھازنا ونعید تشغیلھ USB المضغوطة أو نصل ذاكرة
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 الشيء جدید! فقد رأیناھا في مراحل سابقة، النافذة التي تلیھا ستوضح طریقة تنصیب لینكس الحقیقیة والتجریبیة :
لكن أیضا  Install Ubuntu من خالل الضغط على أبنتوھنا على عكس المراحل السابقة یمكننا اختیار البدء بتثبیت 

أثناء تثبیتھ في حال اخترنا ھذا الخیار لھذا أنصح بالدخول لتجریب  أبنتوعلى عكس المراحل السابقة لن یمكننا تصفح 
  .سنجد خیار التثبیت متاح أیضا كما تعودنا ومن داخلھ أبنتو
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طریقة  ،أثناء تثبیتھ، لكن إن كانت موارد جھازك ضعیفة فیمكنك اختیار تثبیتھ مباشرة أبنتواألغلبیة تفضل تصفح 

  .التثبیت ال تختلف في شيء
إن تضغط  إال اآلنبنتو فما علیك أیة ولحظت اإلعجاب بنظام لینكس یبلمعرفة النسخة التجر  Ubuntu  Tryبعد اختیار

  .لنتابع إذن المراحل جمیعا أبنتومكتب اللنبدأ عملیة التثبیت الموجود في سطح  أبنتوأیقونة تثبیت 

  
  

  لغة النظام 
  

ال داعي . ستكون لغتنا المرافقة في التثبیت و لغة النظام بعد تثبیتھ ھاسنختاراللغة التي ،أول ما سنختار ھي لغة النظام
قادمة أنھ یمكن تغییر لغة النظام ألي لغة نرید، بما في ذلك اللغة العربیة و ھنا    للقلق حول اللغة فسنرى في مراحل

  .أقصد لغة النظام كامال بكل برامجھ و لیس لغة اإلدخال في لوحة المفاتیح فقط
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كل الظروف متوفرة لتثبیت مثالي؟  
 

  .حالة جھازنا فیما یتعلق بالتوصیات المرغوب بتوفرھا لتثبیت مثالي  Ubiquityقبل البدء في التثبیت یظھر لنا
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  جیجا على األقل 4.4توفر مساحة حرة بسعة یجب. 

 لیس  واألمروھذا یفضل  الجھاز موصل بمقبس التیار الكھربائي، خصوصا في حالة الحواسیب المحمولة

 َ  .إلزامیا

  واألمروھذا یفضل  باالنترنتتوفر اتصال  َ  .لیس إلزامیا
 لكن وصل الحاسوب بالتیار الكھربائي أو  ،في حال كانت ھذه التوصیات متوفرة في جھازكم فھذا ممتاز

 .في حال إن لم یكن لدیك كابل أو اتصال بالنت% 100لیس ضروریا  اإلنترنت
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 : أثناء التثبیت باإلنترنتإضافة إلى التوصیات نجد خیارین وھما ذا أھمیة لمن لھ اتصال 

 .لتنزیل آخر تحدیثات النظام أثناء تثبیتھ  : التحدیثات أثناء التثبیت تحمیل .1

ھذه البرامج ھي  ،أبنتولتثبیت البرامج التي تأتي من مصادر خارجیة غیر   : ثبت ھذه البرامج الخارجیة .2

 .كالجافا، فالش و غیرھما تالفیدیوھاباألساس وسائط الصوتیات و 

 
 

           
سیعمل على تحمیل   Ubiquityمدة أطول للتثبیت ألنیحتاج الخیارین أو أحدھما یعني بالضرورة  ھذانتفعیل أحد 

 ،إن كنت تعاني من مشاكل انقطاع اإلنترنت أو لدیك اتصال بطيء أنصح بعدم تفعیلھما ،أكثر تأخذ وقت وتثبیت برامج
  . یمكنك تثبیت ھذه البرامج بعد االنتھاء من التثبیت

  
  
  
  

أین نرید تثبیت أبنتو ؟  

ومنكم ربما ، أبنتومع الحفاظ على ویندوز، ومنكم من ال یرید أن یرى ویندوز بعد أن اكتشف  أبنتومن كان یرید تثبیت 
 ..غیر ذلك

  : ثالثة خیارات، فإما Ubiquity في ھذه المرحلة من التثبیت یوفر لنا
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A. :Install alongside them   أو أي نظام أو أنظمة تشغیل أخرى( نثبتھ إلى جانب ویندوز( 

B. :Erase disk and install Ubuntu   علیھ أبنتووتثبیت  كل ما یوجد على القرص الصلب حذف 

C. :Something else    على القرص الصلب یدویا أبنتواختیار مكان تثبیت. 

 
   .لنرى بالتفصیل ما ینتظرنا بعد كل خیار
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  إلى جانب ویندوز أبنتو نظام لینكس تثبیت 

سیقوم بتخصیص مساحة حرة من قرصكم الصلب لیثبت  Ubiquity الخیار األول یوفر لنا إمكانیة الحفاظ على ویندوز
 .، كویندوز مثالأخرى دون المساس بما یوجد علیھ من ملفات أو أنظمة تشغیل أبنتوعلیھا 

علیھا ھذا الشرط تحدثت عنھ كثیرا، في  أبنتوالشرط الوحید الختیار الخیار األول ھو توفر مساحة حرة كافیة لتثبیت 
 .يمرحلة التحضیر وأیضا في أول ھذه المرحلة، حین تحدثنا عن التوصیات لتثبیت مثال

المساحة التي سیخصصھا : بتقسیم القرص الصلب Ubiquity بعد تأكید ھذا الخیار ستظھر لنا نافذة تظھر كیف سیقوم
  .والمساحة التي ستبقى لنظام التشغیل اآلخر بنتوأل

 

 .الخط الفاصل بین الجزئین یمینا أو یسارا بسحبزیادة أو نقصانا  بنتویمكن تغییر المساحة المخصصة أل
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خیار التثبیت إلى جانب ویندوز مع التقسیم التلقائي للقرص الصلب ھو المنصوح بھ لكل مبتدئ ال یعرف 
  .التعامل مع التقسیم الیدوي للقرص الصلب ومخاطره

 
  أبنتو نظام لینكس حذف كل شيء وتثبیت 

 .القرص الصلب یحذف كل ما یوجد على  ال یحذف ویندوز فقط و إنما فھو الخیار الثاني یجب الحذر منھ
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 .علیھ أبنتو نظام لینكس بتثبیت  Ubiquityعد حذف كل ما یوجد على القرص الصلب سیقومب

 التقسیم الیدوي للقرص الصلب 

 
 لماذا التقسیم الیدوي ؟

 
الشخصیة و التقسیم الیدوي للقرص الصلب یتیح لنا إمكانیة إنشاء أجزاء متفرقة على القرص الصلب للتفریق بین ملفاتنا 

ملفات النظام ھذا التفریق لھ إیجابیة كبیرة في حال تعرض النظام لخلل ما، فحینھا یمكننا محاولة إصالحھ أو حتى حذفھ 
  .و إعادة تثبیتھ دون المس بملفاتنا الشخصیة المتواجدة على جزء آخر من القرص الصلب

  
  النافذة التالیة باللغة العربیة ھذه سنشرحمرحلة تقسیم القرص الصلب. 
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فیمكنھ االكتفاء بالخیار  التالیةمن لیس لھ الرغبة أو القدرة على تقسیم القرص الصلب یدویا كما سنفعل في الفقرة : أكرر

 .األول فھو یقوم بنفس الشيء إال أننا ال نتحكم في تفاصیل التقسیم كما سنفعل في التقسیم الیدوي

 
 الضغط على  بعدcontinue ستظھر النافذة التالیة لنتابع:  

 
ھنا أیضا ستكون النتیجة الظاھرة متعلقة بعدد أجزاء القرص الصلب قبل التطبیق سأقدم لكم كیف یتعامل لینكس مع 

 .نبدأ أوال باألسماء ،القرص الصلب مقارنة بویندوز
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  من خالل النافذة السابقة نضغط على جدول تقسیم جدیدNew Partition  أقراص أوإلضافة قرص جدید 
  :نالحظ ذلك بالنافذة التالیة أخرى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

في  Root - وھو ما یسمى بالمجلد الجذر ( / ) فضروري أن تختار mount point - بالنسبة لموضع التركیب
  .C في ویندوز یكافئما  / ھنا اخترنا األصل ،لینكس، ما یعني مكان نزول النظام

 
، فیمكنھم إنشاء أجزاء أخرى باإلضافة إلى أبنتو لنظام لینكس لألشخاص الذین یریدون تخصیص مساحة كبیرةبالنسبة 

 My یكافئو ھو ما  home/ ھي mount point مثال یمكن إضافة جزء یكون لدیھ ،الجزء الذي سیثبت علیھ النظام
Documents  منزلفتكون النتیجة بعد التثبیت ھي أن مجلد ال في الویندوز - home   یكون على جزء مستقل من
 .القرص الصلب
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 أضغطok   النافذة التالي فيفنحصل على جدول أجزاء القرص الصلب كما:  

أین أنت یا عزیزي؟  
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لغة اإلدخال للوحة المفاتیح  

 

  
 اختیار التعرف التلقائي على لوحة المفاتیح  

سیتعرف تلقائیا على لوحة مفاتیحك و یعطیك الخیار   Ubiquityلكو إدخال الحروف و الرموز التي ستظھر  
   !!!ھي بضع ثواني ال أكثر... یمكن أن یختفي زر الفأرة بعض الثواني بعد ذلك، لكن ال داعي للقلق ،المناسب
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من تكون،بیاناتك الشخصیة؟  

 
، لھذا ألح بنتوفھما ضروریان بعد التثبیت للدخول أل ،األھم في المعلومات الشخصیة ھما اسم المستخدم و كلمة السر

ً على ضرورة تذكرھما ً و أصر إلحاحا   إلحاحا
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 من الخیارات المتاحة أیضا في نافذة المعلومات الشخصیة : 

ال یطلب كلمة السر  أبنتوتفعیل ھذا الخیار یجعل   Login automatically : الدخول التلقائي للجلسة .1

 ! أنصح بعدم تفعیلھ إال إن كنت فعال تعرف ما تفعل. للدخول إلیھ بعد تشغیل الجھاز

ضرورة إدخال كلمة السر   Required password to log in : طلب كلمة السر للدخول للجلسة .2

 : ، تحت ھذا الخیار نجدبنتوللدخول أل
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 تشفیر ملف المنزل : Encrypt my home folder   تفعیل ھذا الخیار یجعل فتح ملفاتك

حتى لو حدث أن تمكن أحد ما من الوصول لھذه الملفات بغیر . الخاصة غیر متاح ألي أحد سواك

 .حسابكم فلن یمكنھ فك تشفیرھا

اختار صورة!!!  
  أو التقاط صورة من الكامیرا الخاصة بك على جھاز الحاسوب أبنتویمكنك اختیار صورة لحسابك على.  
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استیراد الملفات الخاصة من نظام آخر!!!  
 

Ubiquity : فایرفوكس ایتعرف على األنظمة المثبتة على جھازك و یتیح لك إمكانیة جلب إعداداتك لبعض البرامج ك
  .بنجاح% 100لكن ال تعتمد على أن العملیة ستتم  ،اختر منھا ما ترید ،أبنتوعلى 
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 كأني لم أذكر لكم من قبل!!!
 
 

كأني لم أتحدث  ،مدعومة بصور موضحة أبنتوو كي ال نمل یظھر لنا بعض مزایا ! شیئا منا بعد   Ubiquityال یحتاج
ببعض  بنفسھ نفسھنظام التشغیل لینكس یدعم  أنیدل على  أدناهسیظھر  إلىلذلك ھذا الشكل ! أو اذكر  لكم ذلك من قبل 

  . األخرىالتطبیقات والمزایا 
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انتھینا أم بدأنا!!!  

من القرص  أبنتو لنستخدمأنرید مواصلة التجریب أم نعید تشغیل جھازنا    !)مبني للمجھول(سأل نعند نھایة التثبیت 
  !!!لقد انتھینا من التثبیت ھوفي كال الحالتین أعرف شیئا واحد  ،الصلب

 
على القرص الصلب  النظام، سواء ثبتنا أبنتو لنظام لینكس بعد إتمام عملیة التثبیت یجب إعادة تشغیل الجھاز للدخول

  :مباشرة أو داخل ویندوز فاالختیار بینھما یكون بعد تشغیل الجھاز، حیث تظھر لنا نافذة على الشكل التالي
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النافذة  هھذمثالَ ف تریده ذيالنظام ال إلىأسفل للدخول /یمكن التنقل بین الخیارات من خالل أسھم لوحة المفاتیح أعلى
 داعيوبقیة الخیارات ال  وصنفھ اسمھلنظام اكس بي وكل نظام حسب  األخیربنتو ،والخیار ألنظام  األولالخیار 

  .صنا التخ ألنھالشرحھا 

  ، ما الفرق بینھا؟أبنتولنظام ھناك خیارات عدیدة  

ھو البرنامج المسؤول عما یظھر  GRUB، GRUB یجب اختیار الخیار األول من الئحة أبنتو الستخدام نظام لینكس
لن  وحال وقوع مشاكل في النظام أو الذاكرة   في" لحاالت الطوارئ"خاصة  أبنتوباقي خیارات  ،لكم في النافذة أعاله

اآلن دعونا نكتفي بمعرفة أن الخیار األول ھو الواجب اختیاره للدخول . ندخل في التفاصیل ھنا، سیأتي الوقت لذلك
 .لنظام لینكس

  .أبنتو سنجد أمامنا نافذة االتصال بالجلسة،یكفي إدخال كلمة السر للدخول على حساب للنظامبعد الدخول 

 

 
Ubiquity :بیت النظام من داخل ثحالة ت في،بالتالي نستخدم ھذا البرنامج أبنتوالبرنامج المساعد لتثبیت    ھو

  .الجھاز 
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 الفصل الثالث
 

  مكونات واجھة یونیتي  Interface Unity.    

 

النظام المثبت أو للعمل على في آخر مرحلة وصلنا لنھایة التثبیت، حیث كنا مطالبین باالختیار بین إعادة تشغیل جھازنا 
و إدخال كلمة    في حال إعادة التشغیل سنصل لنافذة نطالب فیھا باختیار اسم المستخدمو على القرص الحي العملمتابعة 

 .السر الخاصة بنا
 

 : Unity Interfaceشرح مكونات واجھة یونیتي 
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  أن واجھة یونیتي ھي البیئة األساسیة لنظام لینكس َ بعد ذلك ندخل على النظام، أول ما سیظھر لنا بعد بنتو، أعلما

  . االنتھاء من تحمیل مكوناتھ ھو سطح المكتب لواجھة یونیتي

 

 

ماذا یوجد یسار الشاشة ؟  

 المشغالت 

  
نسمیھ  منھھذا الشریط یسمى قائمة المشغالت و كل عنصر  ،أیقونات أھم البرامج و اإلعدادات یحتوى علىشریط 
یضاف لھ سھم للداللة على أنھ س الفتح حالھ فيالضغط على مشغل ما نفتح البرنامج الذي یمثلھ و وب Launcher  مشغل

 .مستعمل حالیا من قائمة المشغالت یمكن التنقل بین البرامج و النوافذ المفتوحة
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القائمة تختلف على ھذه  Quick listالضغط یمین على المشغالت تظھر لنا قائمة، نسمیھا بالقائمة السریعة حالھ في

فایرفوكس كمثال ونتعرف على قائمتھ    لنأخذ مشغل برنامج ،حسب نوع المشغل و حالتھ، ھل ھو مستعمل حالیا أم ال
 .السریعة في الحالتین

 
 تحتوي القائمة السریعة على س مستخدمیكون غیر  ماحین

 : خیارین فقط

A. Firefox Web Browser  :الضغط علیھ یفتح البرنامج 

B. :Unlock from Launcher   لحذف المشغل من قائمة

َ المشغالت حین ال یكون   .مستخدما

 
 
 
 

 لنرى كیف تبدو ھذه القائمة بعد أن نفتح فایرفوكس:   

1. :Open a new Window  فتح نافذة جدیدة للبرنامج .

عدد النوافذ المفتوحة من البرنامج یمكن معرفتھ من عدد 

 .األسھم المقرونة بالمشغل

2. :Firefox Web Browser  االستخدام على  في حالھ

البرنامج ال یغیر أي شيء،و في حالھ االستخدام على نافذة 

 آخر سینتقل لنافذة فایرفوكس  برنامج

3. :Unlock from Launcher   لحذف المشغل من

 َ  .قائمة المشغالت حین ال یكون مستخدما

4. :Quit   َ  .غلق البرنامج المستخدم حالیا
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نفتح أكثر من نافذة لنفس البرنامج یمكن االختیار بینھا بالضغط على المشغل، حیث تظھر نوافذه المفتوحة مصغرة حین  
  :و یمكن االختیار بینھا بالضغط علیھا كما ھو موضح بالشكل التالي

 

 
 

َ أغلب البرامج التي تأتي مثبتة  قارئ األفالم  ،مثللھا قائمة سریعة متطورة أبنتونظام لینكس مع  مبدئیا
  . ھوافذه الخاصة با دون الحاجة لفتح نمن التحكم فیھ اقائمة سریعة تمكن الھو،  Totem، برنامجبنتوالرسمي أل
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 ھناك أنواع مختلفة من المشغالت ؟ 
  

 ثالث أنوع  نعم، و بالضبط ھناك: 

 مشغل اللوحة الرئیسیة .1

 مشغل مبدل مساحات العمل .2

 مشغالت البرامج .3

 
 

 .الوھمیةالمكاتب  

.مساحات العمل ھي المكاتب الوھمیة  

 

ما ھي المكاتب الوھمیة، ما ھي مساحات العمل ؟  
 

  .المكاتب الوھمیة لھا وظیفة تنظیمیة فقط
نقل النوافذ و البرامج   وأیضا حدىیمكن العمل على كل مكتب على ،أبنتوبدئیا ھناك أربعة مكاتب وھمیة على م

إن كنت ممن یشتغلون على برامج عدیدة في نفس الوقت : المفتوحة من مكتب آلخر كما قلت فالھدف تنظیمي فقط 
  .یمكنك تقسیمھا على المكاتب الوھمیة كي یمكنك التنقل بینھا
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من واجھة یونیتي في یونیتي تبقى قائمة األھمیة التنظیمیة للمكاتب الوھمیة تظھر في واجھة جنوم كالسیك أكثر 

  .المشغالت ثابتة على جمیع المكاتب الوھمیة في جنوم كالسیك لكل مكتب وھمي شریط مھام خاص بھ
  
  

   Dashمشغل اللوحة الرئیسیة 

تقدیم لوحة رئیسیة یمكن عن طریقھا الوصول لكل شيء في جھازنا،    لواجھة یونیتي  حاولوا بتصمیمھم أبنتو   مطورین
  الضغط على مشغل اللوحة الرئیسیةوب سواء كان برنامجا، ملفا أو إعدادات نظام دون الحاجة لمعرفة أین تتواجد

Dash أعلى قائمة المشغالت یفتح لنا اللوحة الرئیسیة.  
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 :اللوحة الرئیسیة مكونة من أربع عناصر 

 .تفاعال مع ما نكتب في ھذه الخانة تظھر النتائج المطابقة للبحث : خانة للبحث .1

و الملفات المستخدمة في   البرامج   فیھا تعرض نتائج البحث أو آخر أو بعض : مساحة عرض النتائج .2

 .حال لم ندخل أي كلمة للبحث بعد

العدسات تمكن من قصر نتائج العرض و . ئیسیة نجد أیقونات تسمى العدساتأسفل اللوحة الر : العدسات .3

البحث على البرامج، الملفات، الملفات الصوتیة أو الفیدیوھات فقط،مبدئیا تفتح لنا العدسة الرئیسیة حین 

 .العدسة الرئیسیة تدمج جمیع نتائج العرض و البحث. نفتح اللوحة الرئیسیة

اللوحة و تمكن من ترشیح نتائج العرض و البحث لقصرھا على نوع، حجم، تظھر یمین  : الترشیحات .4

  .الترشیحات تختلف من عدسة ألخرى. تقییم أو معیار معین

 



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  58  
 

 .یمكن إذن كتابة اسم ما نرید فتحھ من برامج أو ملفات دون الحاجة لمعرفة مكان تواجدھا داخل نظامنا  في خانة البحث
Dash   مكملة للبحث كفرز نتائج البحث و التحكم في نوع ما نبحث عنھتتیح إمكانیات عدیدة . 

  .نجد أربع أیقونات تساعد على التحكم في البحث Dash لوحة الرئیسةأسفل نافذة ال

 

  :ھذه األیقونات األربعة تمكن من االختیار بین البحث عن 

 كل شيءالبحث عن  .1

 .الملفات الصوتیة .2

 .البرامج .3

 .الملفات .4

  .تتغیر إعدادات المرشحات للبحث عن ملف، برنامج أو ملف صوتي ذا مواصفات محددة  حسب كل اختیار
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  أبنتونظرة سریعة على برامج  

 .أبنتولنعد للوحة الرئیسیة و بالضبط لعدسة التطبیقات و نتعرف معا على أھم ما تحویھ كاكتشاف أولي لبرامج 

 

  Accessories بھا ملحقات خاصة بالنظام أھمھا:  

1. :Terminal  ما یمكن أن یوافق ،أو سطر األوامر و ھو یمكن من إدخال أوامر مباشرة للنظام و التحكم بھ 

MS-DOS في الویندوز. 

2. :geditText Editor   لتسھیل التحریر بالنسبة للمبرمجین  األكرادبرنامج لتحریر النصوص یدعم تلوین. 

3. :search for files  أبنتوبرنامج البحث عن الملفات في. 

4. :Disk usage analyzer :  برنامج یمكننا من مالحظة الحجم الحر و المستخدم من قرصنا و كذلك كیفیة

 .توزیع ھذا الحجم
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   Graphics تتضمن برامج التصمیم، من أھمھا:  

1. :The GIMP و ھو یعتبر برنامج قوي و بدیل بخصائص ممیزة للفوتوشوب. 

2. :F-Spot Photo manager  یبقى ھدفھ األساسي ھو التعامل مع األجھزة الرقمیة، حیث یمكن برنامج جمیل

 .من جلب الصور المحملة فیھا و العمل علیھا

 

 Internet  فیھا متصفح انترنت، برامج شات و أي برنامج متعلق باالنترنت یتم تثبیتھ على النظام مثل برامج
 :  Ubuntuمن أھم البرامج المثبتة مبدئیا مع. التورنت تضاف لھده الفئة

1.  :Firefox  أبنتوكس یأتي مثبت افتراضیا على ویرفامتصفح ف. 

2.    :Empathy IM client  برنامج محادثات یدعم تقریبا كل أنواع حسابات الشات مثلhotmail، yahoo. 

Gmail  كان بنتوفي النسخ السابق ألو  و غیرھا الكثیر pidgin ھو برنامج المحادثات الرسمي. 

3. :Transmission Bit Torrent client   برنامج إلدارة ملفات التورنت. 

4. :Ubuntu One    الحساب الذي تم إنشاؤه لطلب قرص عبر   باستخدام. 9.10تم إضافتھ في النسخة الجدیدة

جیجا على السرفر، حیث یمكن رفع ملفاتكم  2و االستفادة من  Ubuntu one البرید یمكنكم الذھاب لحساب

 !تخزینھا و من بعد الذھاب إلیھا من أي جھاز عبر االنترنت علیھ و

 

  : Office برامج األوفس  

 .لھا نفس مھام برامج میكروسوفت أوفیس ویندوز  Libre Office برامج الحزمة المكتبیة

  :Sound & video برامج الصوتیات والفیدیوھات 

 : أھمھا ھنا تجدون برامج قراءة و تحریر الصوتیات و المرئیات و من

1.  Movie player: و الصوتیات الفیدیوھاتبرنامج لقراءة. 
2. Rythmbox music player  : برنامج جمیل جدا لقراءة الصوتیات كما فیھ عدة میزات كاالتصال

 .باالنترنت لتشغیل قنوات رادیو عدیدة
3. :Sound recorder  برنامج لتسجیل الصوتیات. 
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  Ubuntu Software Center البرامج : 

 .ھنا یمكنكم إضافة و حذف برامج من كل األنواع من

 یمین العارضة العلیا نجد أیقونات تمكننا من:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : من كال العناصر ھذه تتضمن أعاله، الصورة في نالحظ كما

إیقاف،إعادة تشغیل   مع زر یمكن تغییر الجلسة و التحكم في (Session) :للجلسة الحالياسم المستخدم  .1

 .الجھازأو قفل 

 Empathy .في حالتي نرى أیقونة لبرنامج المحادثات اآلنیة: أیقونات لبرامج مشغلة اآلن  .2

 Open volume أیقونة للتحكم في الصوت لولوج الخصائص المتقدمة اضغط كلك یمین علیھا و اختر .3

control. 

 .التاریخ الحالي .4

 حالة االتصال بالشبكة أو االنترنت .5
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  Nautilusبرنامج: متصفح الملفات  

فكرة نفس متصفح الملفات لتوزیعات لینكس التي تعتمد بیئة   و ھو على Nautilus - اسمھ أبنتومتصفح الملفات لنظام 
  .المكتب جنوم

 
  

حیث أني أرید توصیل المعلومة للجمیع، فأرید التوضیح أن متصفح الملفات لیس ھو متصفح انترنت مثل االنترنت 
متصفح الملفات ھو البرنامج الذي یمكننا من تصفح الملفات في جھازنا، تنظیمھا، إنشاء ملفات . فایرفوكس أو إكسبلورر

و لیس (  إكسبلورربالنسبة للقادمین من عالم ویندوز فمتصفح الملفات للویندوز ھو ویندوز ... جدیدة، نسخھا، لصقھا
ثر فكلما كنت تتصفح مجلد ما في جھازك أو ترتب ، للتوضیح أك)كما قلت، ضروري عدم الخلط  إكسبلوررانترنت 

  .صور أو ملفات فأنت تستعمل ویندوز إكسبلورر

 

 ؟  Nautilusكیف یمكننا تشغیل
 سنختار المجلد الخاص بنا أي  Nautilusیمكننا االنتقال لمختلف أماكن الكمبیوتر و بالتالي فتح  Placesمن قائمة

Home Folder  أخرىطبعا مع اختالف في أسماء الملفات ألني أضفت ملفات ( و ستفتح لنا نافذة كالتالي(  
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  :أیقونات للتنقل بین الملفات الفرعیة 

 الرمز   الشرح  
 Up    للرجوع للملف األم  

 Back    للرجوع للملف السابق  

 Forward   لعكس العملیة  

 Reload    لتحدیث الصفحة  

 Home    بالمستخدمللدخول للملف الخاص  
 Computer    و ھو ما یقابل my Computer في الویندوز  

 search   خاصیة البحث نجدھا من خالل search  الذي
  الخاص بالبحث Tracker یفتح لنا برنامج

 
  :Placesعلى الضغطالعناصر المتاحة حین  
 :Information  ستظھر معلومات عن الملف المتصفح حالیا. 
 :Tree   خیار مھم لمن . الالئحة تتغیر حسب الملف المتصفح . بكافة مكونات الجھاز من ملفاتستظھر الئحة

 .یرید التنقل السریع بین الملفات
 :History  تتغیر مع كل تصفح لملف جدید. تظھر الملفات السابق تصفحھا. 
 :Note  ل ملف لھ یمكنك من كتابة مالحظات ع ملف معین و في حال اخترت ھذا الخیار فأثناء تصفحك ك

 .مالحظة معینة ستظھر لك ھنا
 :Emblems  ھي أیقونات صغیرة یمكن تمییز ملف ما بأحدھا حسب محتواه. 

 
ھذه الخاصیة   Tabsیدعم خاصیة األلسنة  Nautilusجزء منھا، أصبح  Nautilusالتي  GNOMEواجھة المكتب

في نفس النافذة، حیث عن كل نافذة یمكن أن تتفرع ألسنة عدیدة، تماما كما ھو الحال    تسمح بالتنقل بین صفحات عدیدة
 :توضح ذلك النافذةوھذه   إكسبلوررفي متصفحات االنترنت الحدیثة مثل أوبرا، فایرفوكس، كونكیرور أو حتى انترنت 
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سیكون  أبنتو، االكتشاف الحقیقي لبرامج المبدئیةو نظرة خاطفة على أھم برامجھ  أبنتوكانت ھذه بدایة رحلة اكتشاف 
التثبیت، التحدیث، الحذف : في المراحل القادمة، حیث سنتطرق لمفھوم البرامج في لینكس و كیفیة التعامل معھا 

 .وغیرھا
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 الفصل الرابع
  

  واجھة جنوم شلGnome Shell 
 

من لم ترقھ واجھة یونیتي یمكنھ تجربة واجھات مستخدم أخرى دون الحاجة لحذف یونیتي أو التأثیر على أدائھا في ھذه 
. ، كیفیة تثبیتھا و استعمالھا  Gnome Shell جنوم شل، 3المرحلة سنتعرف على واجھة المستخدم الرسمیة جنوم 

فكما قلت، جنوم شل ھي الواجھة . أبنتوالتعرف على جنوم شل یساعد الراغبین في اكتشاف توزیعات أخرى غیر 
  .3األخیرة  االرسمیة لبیئة المكتب جنوم في نسختھ

  
صة بجنوم و عوضھا تخلى عن واجھة المستخدم الخا 11.04بیئة المكتب جنوم لكن منذ النسخة   یعتمد على أبنتو

ھو إمكانیة التنقل بین واجھة المستخدم  11.10الجدید في النسخة ! واجھة المستخدم جزء من بیئة المكتب فقط . بیونیتي
لنرى إذن . 11.10 أبنتولجنوم المسماة جنوم شل و واجھة یونیتي دون أي مشكل لكن جنوم شل غیر مثبت مبدئیا على 

  .ھ و بین یونیتيكیفیة تثبیتھ و االختیار بین
  

  Gnome Shell تثبیت واجھة جنوم شل 

 .و ستجده Gnome Shell عن ابحث ،أبنتویمكن تثبیت جنوم شل من مدیر برامج 

  :من یفضل سطر األوامر یمكنھ تثبیتھ باألمر

sudo apt-get install gnome-shell  

  

 

             كیف یمكنني اختیار جنوم شل كواجھتي بدل یونیتي ؟   

  .LightDM االختیار بین واجھات المستخدم المتاحة یكون أثناء االتصال بالجلسة في برنامج
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 التالي بعد تثبیت جنوم شل تنضاف لالئحة الواجھات المثبتة:  

1. Gnome  : أي جنوم شل3واجھة المستخدم لجنوم ،. 

2. Gnome Classic  :كما كنت تعرفھ قبل  أبنتواختیارھا سیجعلك تستخدم  ،واجھة المستخدم القدیمة لجنوم

 .یونیتي

3. :Gnome Classic (No effects) مثل Gnome Classic لكن دون دعم أي تأثیرات من لھم كارت ،

 .شاشة ضعیف أو مشكل بتعریفاتھ یمكن أن تكون ھذه الواجھة مناسبة لھم
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      Gnome Shellشرح مكونات جنوم شل 

واجھة یونیتي ركزوا على جعل المستخدم یھتم باستعمال برامجھ و ملفاتھ دون الحاجة لمعرفة أین توجد نفس مطورین  
لكن بین الواجھتین اختالفات سنتعرف علیھا بتعرفنا على مكونات جنوم شل بدقة  ،المبدأ نجده في واجھة جنوم شل

 .مقارنة الواجھتین أو حتى التفضیل بینھمابعدما تعرفنا على مكونات یونیتي، لنكون بعد ذلك قادرین على 

 

 

  كیفیة التعامل مع واجھة  جنوم شل ؟

 . الصورة تظھر أھم مكونات جنوم شل لنتعرف علیھا معا
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  :الواجھة تتكون من 
A. عارضة علیا : 

أقصى یمینھا ھناك قائمة المستخدم حیث یمكن التنقل إلعدادات النظام و  .1
 ..الحاسوبإمكانیات إنھاء الجلسة، غلق 

تحریك زر الفأرة علیھ یظھر   Activities : األنشطة أقصى یسارھا زر .2
 .النوافذ المفتوحة على شكل صور مصغرة

 Launchers . أبنتویسار الشاشة نجد الئحة لمشغالت أھم البرامج في 

B     .المكاتب الوھمیة یمین الشاشة نجد 

C     .التنبیھاتبشریط  أسفل الشاشة نجد شریط مخفي، شبیھ. 
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D    .على نافذة تختفي مكونات واجھة جنوم شل تلقائیا، ما عدا العارضة العلیا تحریك الفأرة  حالھ استخدام

لزر األنشطة یسار أعلى الشاشة یظھر باقي مكونات الواجھة متیحا بذلك إمكانیة فتح برامج جدیدة أو التنقل 

 .بین البرامج و الملفات المفتوحة

 

  قبل البدء في التطبیق، ما ھي اإلضافات ولما تستخدم ؟
لجنوم شل ھذه البرامج ) من ھنا االسم إضافات (برامج یمكن إضافتھا واإلضافات  تعرفنا معا على مكونات جنوم شل

 : یمكن أن

 .تضیف مكونا للواجھة .1

 .تغیر مكونا موجودا بإضافة خاصیات لھ، تغییرھا أو إلغائھا .2

 .تحذف مكونا من الواجھة .3

  

  كیف نثبت اإلضافات إذن ؟ 

 ندخل أوال على موقع اإلَضافات الرسمي لجنوم

https://extensions.gnome.org/ 

  .سنجد الئحة باإلضافات المتوفرة للتثبیت مرتبة حسب الشعبیة أو أبجدیا
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 التي ستضیف للعارضة العلیا لواجھة جنوم زر شبیھ بقائمة Application Menu لنعمل معا على تثبیت إضافة
Applications صورة لإلضافة متوفرة أیضا على صفحتھا. بنتوعلى الواجھة الكالسیكیة أل. 
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 .ستظھر لنا نافذة لتأكید التثبیت أو إلغائھ ،الموجود أعلى یسار الشاشة "ON" للتثبیت نضغط على زر

 

 

 .التثبیت تنضاف اإلضافة لواجھة جنوم شل مباشرةبعد 
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اآلن كیف یمكن إلغاء إضافة ما أو حذفھا نھائیا ؟  
 
 

      Installedفي موقع اإلضافات یمكن التحكم في اإلضافات المثبتة على جھاز كل واحد منا بعد الدخول لقائمة
Extensions إلغاء التفعیل یكون بالضغط على زر أو یمكن رؤیة الئحة اإلضافات المثبتة" OFF"  أما الحذف فمن

.خالل زر الحذف المتواجد یمین كل إضافة



  Fundamentals of  Dealing with Linux Ubuntu System                                            أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو                                          
 

محمد الشـاطبي / المھندس  74  
 

.  
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  الخامسالفصل 

 
 بنتو؟أنظام لینكس  في وإدارة النظام التعامل مع الملفات  

 
ھناك بعض  األنظمةیختلف عن نظام ویندوز وغیرھا من  نظام لینكس ال فيبالنسبة للتعامل مع الملفات والمجلدات 

:ویندوز  أنظمةتقوم بھا  التيالعملیات   
 النسخ
 القص

 اللصق
 الحذف

بالتعامل مع  مةظاألنفرق بین لینكس وبقیة  المختلفة فال وبأنواعھالینكس  أنظمةالوظائف تؤدیھا  ھذه أنبالتالي نجد 
.الملفات والمجلدات  

 
 

نظام ویندوز والمتواجد على سطح المكتب موجودة بالفعل على  فيجھاز الكمبیوتر الموجودة  أیقونة
ستجد  األیقونة ھذه وأسفل Computerنافذة على یسار النظام ستجدھا مباشرة وباسم  إيبنتو وعند فتح أنظام لینكس 

  .الخاصة بك  األقراصكل 
  
  

 الطرفیة ؟ إلى أصلكیف 
  

  .Applications____Accessories______Terminalsالطرفیة من خالل  إلىتصل  أن تستطیع
َ  بنظام ویندوزمقارنة  CMDھي لینكس  فيبالطرفیة ھنا  ویقصد  .وللمزید عن الطرفیات سیتم شرحھا لحقا
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  .بنتوأصورة توضح لنا تعاریف نظام لینكس 
  

  
  :مالحظة

  .Dash الرئیسیةخانة البحث الخاصة باللوحة  في  Driversقم بكتابة  النافذةإذا لم تجد ھذه 
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أین إعدادات نظام لینكس أبنتو؟  

 
 

 أواللوحة  وھذه نفسھالنظام  في أیقونة بأيبنتو من خاللھا نستطیع التحكم أ لیكنسنظام النظام الخاص ب إعدادات ھذه
 باألنظمة شبیھ ألنھا تدااإلعدا ھذهتفاصیل  في،لن ادخل Xpو 7ویندوز  فيالنظام ھي تتطابق لوحة التحكم  داتاإعد

  .التابعة لشركة میكروسوفت األنظمةالمختلفة كنظام ویندوز سفن وغیرھا من 
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  كاملة والتغییر بین لغات عدیدة أبنتوتعریب واجھة  

  
ونختار  Language Support نبدأ بتثبیت حزمة اللغة العربیة من إعدادات النظام ندخل لدعم اللغات أبنتوتعریب 

  . اللغة العربیة في الئحة اللغات نفعل  Add/Remove Languagesاللغاتحذف /تثبیت
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
اللغة العربیة لتكون األولى في قائمة اللغات المتاحة ثم الضغط على زر التأكید لتعریب النظام أن عد التثبیت یكفي ب  

  .  ChangesApplyكامال
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  أال یمكن أن أغیرھا لتظھر كما في بلدي؟! األرقام والعمالت المحلیة ماذا عن 

یمكن أیضا تغییر األرقام و العمالت المعتمدة من طرف النظام من یرید استعمال األرقام العربیة المشرقیة مثال ! بلى
 .یمكنھ ذلك

. دولتك إن كانت ضمن الالئحةوتختار  Regional Formats - حین تفتح دعم اللغات تدخل على لسان نسق إقلیمیة
 ! ھذا كل ما في األمر
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  .الخروج وإعادة الدخول للجلسة سیفعل التعریب بعد  

  بنتوألینكس  لتوزیعھخلفیات إضافیة  

سطح  أیقونةبنتو من إعدادات النظام ومن ثم الضغط على أا تغیر خلفیة سطح المكتب الخاص بنظام لینكس نیمكن
  :من خالل النافذة التالیة ستتعرف كیف ذلك Desktopالمكتب 
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  معلومات الجھاز، إدارة الموارد والبرامج، إدارة  "أبنتوإدارة النظام على
  "المستخدمین

  

 معلومات الجھاز 

. التعرف على معلومات الجھاز و النظام: بما كانت لتكون من أول المناوالت التي یجب أن نقوم بھا بعد تثبیت نظامنا 
ھذه المعلومات یمكن أن تساعدنا في حال مواجھة مشاكل لطلب المساعدة و یمكن أیضا أن تكون مھمة في حال واجھنا 

 .برامج تتطلب میزات معینة لتشتغل

، وأنظمة لینكس عموما، توفر لمستخدمیھا إمكانیة التعرف على أدق تفاصیل نظامھم، البعض منھا یحتاج خبرة أبنتو
- كمبتدئین سنشتغل على مرقاب النظام،لفھما و البعض اآلخر یمكن أن یكون في متناول فھم المستخدم المبتدئ

 System Monitor  أبنتومع  امبدئیالمثبت. 

  .من اللوحة الرئیسیة لیونیتي أو في قائمة النظام نفتح البرنامج
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  :نجد - System في لسان النظام 

 .الذي اخترناه أثناء التثبیت :اسم الجھاز .1

 Release 12.04 (precise) 32-bit : :  أبنتونسخة  .2

   :GNOME 3.3.9.نسخة بیئة المكتب جنوم .3
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  :معلومات عن العتاد 

  الذاكرة .1

 المعالج .2

 .أبنتومن جزء القرص الصلب المثبت علیھ  الحرةالمساحة  .3

    File Systemالمساحة الحرة لكل جزء من أجزاء القرص الصلب یمكن مالحظتھا من لسان 
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  المستخدمةمراقبة موارد النظام والبرامج  
  

النظام یمكن أیضا مراقبة موارد النظام المستعملة و التحكم في البرامج قید االستعمال و وقفھا في حال كانت  مراقبةمن 
 .تسبب مشاكل

 

  كیف أعرف إذن كم یستھلك جھازي من الذاكرة و قوة المعالج ؟

جھازنا حجم ما و المعالج من طرف  RAM - یمكن مالحظة نسبة استھالك الذاكرة Sources - من لسان الموارد
 .التبادل على االنترنت أیضا متاح للمالحظة
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إن كنت تعاني من بطء جھازك فیمكنك بعد مالحظة نسبة الموارد التي یستھلك من التأكد ھل البطء بسبب ضعف   

  .اإلعدادات  العتاد، أي الذاكرة و المعالج، أم أن الخلل یمكن أن یكون في
 
 

إنھاء برنامج في حال واجھتني مشكلة    كیف یمكنني مراقبتھا وماذا عن إدارة البرامج، 
  معھ ؟
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نسبة عدم تجاوب برنامج ما على لینكس جدا ضعیفة، لكنھا حالة یمكن أن نواجھھا في ھذه الحالة یمكن فتح مرقاب 

  . Kill Process اھاءھالنظام و التنقل للسان األشغال بعد إیجاد البرنامج المراد إنھاءه نضغط علیھ یمین و نختار إن
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 إضافة وإدارة المستخدمین 

واحد لھ صالحیات محدودة لكن بكلمة السر إلدارة النظام یمكنھ التحول    یتم إنشاء حساب مستخدم أبنتوتثبیت  أثناء
لمستخدم مدیر كلما أراد القیام بأعمال إداریة إضافة مستخدم جدید من ھذه األعمال اإلداریة، حیث ال یمكن إال لمن 

 .یتمتع بالصالحیات الالزمة لذلك القیام بھذه العملیة

  .User Accounts    ستخدم جدید ندخل على إعدادات النظام و ننتقل لحسابات المستخدمینإلضافة م
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 Unlock   لفك القفل نضغط على فك القفل و مبدئیا تكون إعدادات حسابات المستخدمین مقفلة  

 
    

  .و كلمة السربعد االستیثاق من صالحیاتنا اإلداریة یمكننا اآلن تغییر إعدادات حسابنا كاالسم، الصورة 
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  .أسفل النافذة + على عالمة الزائد بالضغطكما یمكنا أیضا إضافة مستخدمین جدد 
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  :Account Typeنوع الحساب الذي نرید إنشاءه:  

1. Standard   :لن یكون لھ الصالحیات لتثبیت برامج و تغییر إعدادات النظام. مستخدم عادي. 

2.  :Administrator  مدیر سیكون لھ صالحیات إدارة النظام بما في ذلك إضافة و حذف

 .المستخدمین بعد االستیثاق منھ بكلمة سر

 :Full Name  ھذا االسم غیر مھم و یظھر كتعریف . االسم الكامل المستخدم المراد إنشاءه

 .للمستخدم أثناء ولوج الجلسة و في العارضة العلیا عند العمل على النظام

 Username  : اسم المستخدم ھو ما یستخدمھ النظام كتعریف للمستخدم االتصال بجلسة أي مستخدم

اسم المستخدم ھو ما یستعمل أیضا في مجلد . یكون عن طریق اسم المستخدم  اإلنترنتعن طریق 

 .المنزل و الطرفیة لكل جلسة

 .ر بالضغط على خانتھالتفعیلھ نسند لھ كلمة س. بعد إنشاء أي حساب مستخدم جدید یكون غیر مفعل
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  لنظام لینكسبعض اختصارات لوحة المفاتیح 

1-Alt+F2  : 

یفتح لك صندوق بمجرد كتابة اسم البرنامج سیقوم بتشغیلھ ویفتح المجلدات عندما تضع مسار المجلد ویشغل أیضا 

ً اكتب تبصالحیاالبرامج    . gksu synaptic الروت مثال

 

2-Ctrl+Alt+D : 

عندما یكون ھناك الكثیر من النوافذ مفتوحة على سطح المكتب وترید اظھار سطح المكتب ،المكتبإلظھار سطح 

 .بشكل سریع

3- Ctrl+Alt   األیسرأو  األیمنالسھم مع : 

  .للتنقل بین أسطح المكتب الموجودة لدیك

4- Alt+F7: 

  .Enterأسفل وبعدھا اضغط  –أعلى  –ر یسا –یمین  األسھملتحریك نافذة باستخدام 

  

5- prtSc (SysRq): 

  .ألخذ لقطة للشاشة كاملة

 

6- Alt + prtSc (SysRq): 

 .ألخذ لقطة للنافذة الفعالة فقط

 6- F5 أوCtrl+R : 

كنت تفعل في ویندوز ولكنھا غیر موجودة في قائمة الزر الیمین للفأرة  قد تكون اشتقت لتحدیث سطح المكتب كما

  .مفتوحةوھي تنفع أیضا مع أي نافذة مجلد 
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7- Shift + F10: 

 .للفأرة طبعا یوجد ھناك زر خاص لذلك أیضا األیمنتفتح قائمة الزر 

 . Alt+Enter للحصول على خصائص ملف أو مجلد قم بتحدیده واضغط - 8

9- Ctrl+Alt+L: 

تعمل  الخاصة ودخل أحد ال ترغب أن یرى ما األشیاءلقفل الشاشة مفیدة جدا في العمل أو إذا كنت تعرض بعض 

 .على الكمبیوتر

 10- Ctrl+Alt+F1 وحتىf6 : 

  .یعید لك الواجھة الرسومیة f7 ومعالدخول إلى الطرفیة 

11- Ctrl+Alt+Del: 

 .تشغیلھالكمبیوتر أو إعادة  إلغالق

12-Ctrl+Alt+Backspace  : 

ابحث عنھا في   إلعادتھھناك طریقھ (تم تغییر ھذا االختصار وی أبنتوولتوزیعة  إلعادة تشغیل الواجھة الرسومیة

 . left Alt+SysRq+K  حالیا استخدم االختصار التالي) - المجتمع 

 :آمن للكمبیوتر إقالع إعادة - 13

   .الدخول إلى الطرفیة االفتراضیة بإمكانكعندما یعلق الكمبیوتر ویتوقف عن االستجابة حتى الیعود 

ھذا سیرسل أمر للنواة بفصل كل R, E, I, S, U, B   ثم اضغط المفاتیح التالیة حرف حرف Alt+SysRq اضغط

 .كل البرامج) قتل (  وإیقافالبراتشنات 

14- Alt+SysRq+B: 

 ثم Alt+SysRq+S یفضل أوال استخدام، یعید تشغیل الجھاز ولكن في بعض الحاالت قد تفقد بیاناتك األمرھذا 

Alt+SysRq+U. 
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  وكیفیة تركیبھا وذلك للمبتدئین "الترمینال" أوامر الطرفیة ألھمملخص سریع  

 
  ؟وما الغرض منھا؟ الطرفیةھو تعریف  ما:1س
 
تكون  أوامروھذه  مكتوبةنصیھ  أوامرالبیانات عن طریق  إلدخالبرنامج یستخدم  أو أداةھي : تعریف الطرفیة  :1ج

 . الخ...عمل تنظیف للجھاز أوحذف برامج قدیمھ  أو جدیدةبرامج  إضافةبغرض 
 

 ؟ "الترمینال" الطرفیات برنامج إلى یمكنني الوصولكیف : 2س
 
 Applications => Accessories => Terminal :2ج
 

  ؟sudo معنى ما: 3س
 

sudo  صالحیة  تكافئroot،بمعني حذفأو وذلك لتنصیب  دائمةولیست  مؤقتة ةحیث تعطى المستخدم صالحی 
 .حزمھ أي أوبرنامج 

sudo= super user do 
 

 ؟  APTاألداة يھ ما: 4س
 
  . الحزم المتطورة أداة ھي :APT :4ج
 

APT=Advanced Package Tool  ، إدارةمتطورة جدا حیث تتولى مھمة  أداة يفھ 
مشكالت التبعیة ال  أنستالحظ ))  APT(   ( األداةفعند تركیب بعض البرامج بواسطة  ))   dependency( (ةاالعتمادی

 software repositoriesیمكن فعل ھذا بسبب انھ تم تصمیمھ للعمل من خالل مستودعات المصادر  APT   تظھر 
 .من الممكن تواجدھا على االنترنت  والتي

 
 بتنصیب البرامج والتطبیقات بواسطة الترمینال ؟ أقومكیف :  5س

 طریقة تنصیب التطبیقات  
 

 sudo apt-get install  البرنامجأسم 
 

 : مثال
 

sudo apt-get install vlc  
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 برنامج عن طریق الترمینال؟ أيبحذف  أقومكیف : 6س

 :الحذف أوامر/6ج
 
 :زالة الملفاتإال :1

  <<< sudo apt-get remove  أسم البرنامج
 : مثال

sudo apt-get remove vlc  
 
 
 : زالة البرنامج مع لواحقھإأل :2

  <<< sudo apt-get autoremove اسم البرنامج
 
 :autoremove مع purge إلزالة الحزم اللواحق وكذا مع ملفات اإلعداد :3
 

   <<< sudo apt-get autoremove --purge اسم البرنامج

 
 بعمل تنظیف للجھاز عن طریق الترمینال؟ أقومكیف :7س

 :تنظیف الجھاز أوامر:7ج
 
  : یزیل النسخ من الحزم المنصبة في الجھاز من دون الضرر بالحزم المنصبة clean   األمر :1

sudo apt-get clean  

  
 :لمسح للحزم المزالة حیث یعمل على تحریر مساحة كبیرة autoclean     األمر :2

sudo apt-get autoclean    
 
 
 
 بعمل تحدیث عن طریق الترمینال؟ أقومكیف : 8س

 التحدیث أوامر :8ج
 

sudo apt-get update        "ناتالتحدیث البی update " 
 
 

 "   sudo apt-get upgrade لتحدیث الحزم المنصبة إلى األحدث upgrade  "  
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  الفصل السادس

  
 الخاصة بنظام لینكس ابنتو البرامجالتعامل مع  كفیھ  

  

 في إضافة البرامج وتنظیمھا أبنتوفلسفة لینكس  

  

یكون ) أي مجموعة من األكواد ( لنبدأ بالحدیث عن مفھوم البرامج في عالم اإلعالمیات یقصد بكلمة برنامج كل تطبیق 
حال التشغیل ھدفا معینا، فنجد برامج ھدفھا التواصل مثل برامج المحادثة و   الكمبیوتر قادرا على تشغیلھا و تؤدي

 .و غیرھا الكثیر من البرامج.إكسبلوررترنت برامج ھدفھا تصفح االنترنت مثل فایرفوكس و ان

نظام التشغیل، و قلنا أن ھذا النوع من البرامج ھدفھ ھو  وھوفي مقدمة الكتاب تعرضنا لتعریف نوع خاص من البرامج 
تمكین المستخدم من االستفادة من جھازه الذي ھو في األساس عبارة عن قطع إلكترونیة، فیعمل نظام التشغیل دور 

 بین المستخدم و ھذه القطع و یوفر بیئة تصفح سھل من خالل التعامل بالنوافذ كما في كل أنظمة التشغیلالوسیط 
  .الحدیثة

 
أغلب أنظمة التشغیل، كویندوز و لینكس، حال تثبیتھا تثبت برامج عدیدة معھا، لكنھا غالبا ما تكون محدودة و مقتصرة 

ملفات نصیة  قارئو ) Windows Explorer و Ubuntu في Nautilus مثال(على األساسیات، كمتصفح ملفات 
  .و غیرھا من األساسیات) Windows فيNotpadو Ubuntu في Text Editor مثال(بسیط 

 
و بیئة المكتب التي تستخدمھا، فنجد توزیعات تثبت  ھفي لینكس تختلف البرامج المثبتة مبدئیا مع النظام حسب التوزیع

لكن مھما كثرت  ،برامج عدیدة و أخرى تكتفي باألساسي فقط و أخرى تدع حریة االختیار للمستخدم حال التثبیت
 مبدئیا مع النظام إال أن المستخدم و البد لسبب ما سیرغب في إضافة برنامج أو برامج البرامج التي من الممكن أن تثبث

 .معینة في وقت ما
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 البد أنك ثبت برنامجا من قبل على ویندوز، ھل تتذكر المراحل التي تمر بھا لتثبیتھ ؟

 .البحث عن البرنامج في االنترنت )1

 .االنترنتسواء مضغوط أو بصیغتھ األصلیة من  (exe) تحمیل الملف التنفیذي لتثبیت البرنامج )2

 .التعلیمات فیھ التنفیذي و إتباعتثبیت البرنامج بالضغط على ملفھ  )3

ھذا في حال كان ( أخیرا یمكنك تشغیل البرنامج من قائمة كل البرامج أو أیقونة توضع على سطح المكتب  )4

 .)البرنامج مجانیا و إال فعلیك شراء مفتاح للبرنامج

 
كامال ألنھ غیر متوافق مع نسخة یحدث مشاكل بالنظام    یمكن بعد تثبیت البرنامج أو أثناء محاولة تثبیتھ أن یتوقف أو

مثال ال یشتغل إال على نسخ    MessengerWindows Liveبرنامج ،ویندوز لدیك أو یحتاج لبرنامج معین لیشتغل
إذن أنت، كمستخدم، مطالب بالتحقق من توافقیة البرنامج الذي ترید أن تثبتھ قبل   Service Pack 3ویندوز ذات حزمة

  !جھدك سیضیع ھباء في حال عدم توافقھتحمیلھ و إال فإن كل 

 
 

ھل مراحل تثبیت البرامج في لینكس أبنتو مختلفة ؟   

 

البرامج الموجھة  اآلالف منعدیدة تضم ) سرفرات ( برنامجا یعمل دور الوسیط بین المستخدم و مخازن  أبنتویضم 
، البرنامج الذي نتحدث Ubuntu Software Center  أبنتوخصوصا لھ و تتفق مع فلسفتھ و تنظیمھ مركز برمجیات 

المستخدم یكتفي بالبحث . مرتبة حسب نوعھا أبنتوعنھ، یضم الئحة بالبرامج الموجودة على المخازن الموفرة من طرف 
، تثبیتھا بتحمیل البرامج المختارة أبنتوعن البرنامج أو البرامج التي یرید إضافتھا و تأكید اختیاره لیقوم مركز برمجیات 

  .المثبتة أبنتوو إضافتھا لالئحة البرامج ذات نفس التخصص في قائمة برامج 
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و الخالیة من أي % 100یضمن للمستخدم تحمیل و تثبیت البرامج المتوافقة مع نظامھ  )أ.ب.م  ( أبنتومركز برمجیات 
إضافة  ،بنتوفیروسات أو أدوات تجسس ألن المخازن التي یحمل منھا تضم البرامج المجربة و الموجھة خصیصا أل

: بإضافة ھذه المستلزمات لقائمة التثبیت  بفحص كل ما یلزم البرنامج المراد تثبیتھ لیشتغل و یقوم  أ.ب.م للتثبیت یقوم
یحتاج لمكتبة "   أ  "مثال لیشتغل البرنامج : للتبسیط نتخیل السیناریو التالي . باالرتباطات  تقنیا نتحدث ھنا عن ما یسمى

 كتبةالمفیضیف "  ب  "و یجد أنھ یحتاج المكتبة "   أ "بفحص االرتباطات للبرنامج  أ.ب.م یقوم  ، في ھذه الحالة" ب  "
كل ھذا یتم بسرعة، بسھولة، دون تدخل المستخدم أو حتى حاجتھ لالھتمام بمعرفة أین سیتم تثبیت . لیثبتھا معھ"  ب  "

  .یتم بموافقتھ من خالل تأكید خیاراتھ بإدخال كلمة السر لحسابھ شيءلكن كل . البرنامج

  

  أبنتو مخازن البرامج في توزیعة 

  
في مخازن خاصة بھ تضم برامج عدیدة یمكن للمستخدم تثبیتھا بواسطة برامج كما ھو  ھلینكس یوفر كل توزیع

    )أبنتوھ على توزیع أبنتومركز برمجیات  حال
  
  
 

  أبنتوتثبیت وحذف البرامج في لینكس  

، قارئ VLC كمثال لكم برنامج ،كما اعتدنا دعنا نعتمد على مثال بسیط لتثبیت برنامج و نتابع مراحل التثبیت معا
 .الشھیر تالفیدیوھا

  .من واجھة یونیتي أبنتوإذن أول ما نقوم بھ ھو فتح مركز برمجیات 
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  إذن كما نرى في الصورة أعاله ھناك  ،قبل المرور للتطبیق أبنتولنلقي نظرة على مكونات مركز برمجیات
  :ثالث مكونات أساسیة

المثبتة أو تثبیت برامج أخرى على أقصى الیمین نجد الجزء األعلى یمكننا أن نختار بین إظھار البرامج  )1

 .خانة البحث

، حیث یمكن اختیار فئة معینة إلظھار الئحة برامجھا أبنتوعلى الیسار نجد فئات البرامج المدعومة على  )2

 .مع إمكانیة تثبیتھا

 .تظھر جدید البرامج و أكثرھا شعبیة أبنتوباقي مساحة مركز برمجیات  )3
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 تثبیت نرجع لتطبیقناVLC media player :  

في خانة البحث لیظھر البرنامج بین أول  VLC نعرف تماما على اسم البرنامج، ما علینا إذن سوى كتابةأن  في حالھ
  . Installیمكن تثبیتھ مباشرة بالضغط على ثبت. النتائج

 
في قائمة برامج الصوتیات و المرئیات كل بعد التثبیت یمكن فتح البرنامج بالبحث عنھ في واجھة یونیتي أو التنقل إلیھ 

 .  VLCالطرق تؤدي إلى
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  أبنتوبعض التقنیات للبحث عن البرنامج المناسب للقیام بمھمة ما على: 

و كما یمكن أن ینطبق  VLC تبحث عن اسم البرنامج كما ھو في ویندوز  كما فعلنا بالنسبة ل   أوال حاول أن .1

 .على العدید من البرامج

 .IM أو chat البرنامج باستخدام كلمات محوریة عامة، مثال لنبحث عن برامج المحادثة نكتبابحث عن  .2

نكتب  PDF ابحث عن البرنامج باستخدام االمتدادات، مثال للبحث عن البرامج التي تقرأ أو لھا عالقة بملفات .3

 .pdf البحث - في خانة 

مثال للبحث عن برنامج یقوم بتصویر ما نقوم بھ على ابحث عن البرنامج باستخدام كلمات لھا عالقة بوظیفتھ،  .4

 .burn  ، للبحث عن برامج الحرق نكتب مثالrecord desktop الحاسوب، اكتب في خانة البحث
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بتصفح الئحة البرامج حسب تخصصھا  ألخرإذا كان لك متسع من الوقت و رغبة في االكتشاف، قم من وقت  .5

 .منھا بالنسبة لك في مذكرة و تدوین المھم أبنتوفي مدیر برمجیات 

  
  

یمكن أن تتعرف ، حاول قراءة وصف البرامج الناتجة ألي بحث تقوم بھ أبنتوأثناء تصفح مركز برمجیات  
 .صدفة على برامج مھمة

  
  

و   USBعلى قرص أو ذاكرة أبنتو، أال یمكنني تحمیل برامج باالنترنتلیس لدي اتصال 
  تثبیتھا على جھازي من بعد ؟

  

 بنتوبالنسبة أل و ألخرى ھطریقة التثبیت تختلف من توزیع ،برامج لینكس یمكن أیضا تحمیلھا من االنترنت و تثبیتھا
من أي جھاز بھ اتصال  deb  فأسھل طریقة لتثبیت برنامج لمن لیس لھ اتصال باالنترنت ھو تحمیل البرنامج بصیغة

 !انترنت و تثبیتھ في جھازكم بالنقر علیھ مرتین

.  أبنتواألصل التي تطورت منھا  ھھي التوزیعdebian، و كما سبق و أشرت فdebianاختصار لكلمة   deb صیغة
 . Debian البرامج بھذا االمتداد تكون عموما صالحة لكل مشتقات

  : deb بصیغة كثیرة لكن سأذكر منھا موقع مھم للغایة والمواقع التي تقدم برامج للتحمیل 

www.appnr.com 
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 أبنتوتحدیث النظام والبرامج في توزیعة لینكس  

و بالتالي فإنھ حین اتصالنا باالنترنت    ، تكون ھذه التحدیثات متوفرة في مخازنھبنتومع كل تحدیث لبرنامج أو مكون أل
التحدیثات تخص النظام مثال إصالحات لمشاكل اكتشفت أو  ،بوجودھا یقوم النظام باالتصال بھذه المخازن و إعالمنا

  .ترقیة لنسخ جدیدة و تخص أیضا البرامج المثبتة على نظامكم
 .Update Manger و یمكن التأكد من التحدیثات بالدخول یدویا على مدیر التحدیثات
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 أبنتوتشغیل برامج ویندوز على توزیعة لینكس  

رغم وفرة البرامج في عالم اللینكس فیمكن للمستخدم أن یتشبث برنامج معین تعود علیھ في ویندوز و لنقل أنھ لم یجد لھ 
 .مقابل كما یرید على لینكس

و یشغل  أبنتویعمل على خلق بیئة شبیھة بویندوز على    ھذا البرنامج Wine ببرنامج االستعانةمثل ھؤالء یمكنھم 
یلجأ المطورین أیضا لھذا البرنامج لتجربة تطبیقاتھم على بیئة ویندوز دون الحاجة  ،البرامج الموجھة للویندوز علیھا

لفحص العیوب و  إكسبلورراالنترنت مثال البد أن یجربوا مواقعھم على انترنت   مصممي مواقع ،للمرور التام للویندوز
  CSS  یعتمد معاییر مختلفة في التعامل مع أكواد إكسبلوررالمشاكل في موقعھم، خصوصا أن انترنت 

  
 تثبیتWine   أبنتومن مركز برمجیات  
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 ؟ استخدامھ، كیف یمكنني  Wineاآلن ثبت برنامج 

 

 من برنامج 9ھذا المثال سنقوم بتثبیت النسخة في  Wine برنامج استخدامدعنا نتابع مثال تطبیقي لكیفیة   
Adobe Acrobat Reader  ھذه النسخة متوفرة للویندوز فقط و ھي ضروریة لفتح ملفات PDF المحمیة. 

  .البرنامج الرسمیةصفحة تحمیل  من 9النسخة  سنحمل                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
یمین على ملف البرنامج الذي حملناه و نختار  نضغطلذلك   Wineبواسطة   Acrobat Reader Xبعد التحمیل سنثبت

  . Open with Wine ببرنامج بواسطة فتحھ
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  .ویندوز فيعملیة التثبیت ستبدأ كما 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

سطح  من یفضل إبقاء عملیة التثبیت ستجدون أیقونة البرنامج على سطح المكتب، منھا یمكن فتحھا،ومنھم انتھاءبعد 
  .فال فرق بین ذلك   أو البحث عنھ بین البرامج المثبتة  Wineمكتبھ فارغا یمكنھ حذف الملفین و فتح البرنامج من قائمة

   Xلو كانت محمیة او تستعمل تقنیات خاصة بالنسخة ، حتى PDFبعد فتح البرنامج یمكنك فتح ما ترید من ملفات
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، لكن عدد كبیر منھا ینضم تدریجیا لقائمة  Wine باستخدام  Linuxال تشتغل جمیع برامج ویندوز على
  البرنامج الرسميمن خالل موقع   Wineیمكن إلقاء نظرة على البرامج التي تشتغل على  Wineالبرامج التي یدعمھا

www.winehq.org 
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  أبنتوأھم برامج ویندوز على 

  

 متصفحات الملفات 

 مایكروسوفت ال تعطي أي اختیار آخر غیر ھذا المتصفح:Windows explorerویندوز  
 

 : أبنتو

1. Nautilus :جنوم متصفح الملفات ل Gnome . 

2. Konqueror : متصفح ملفات، متصفح انترنت، متصفح صور في النسخة : متصفح متعدد الوظائف

 .متصفح الملفات الرسمي لھا بل متصفح االنترنت الرسمي  Konquerorلم یعد  Kubuntuبرنامجالجدیدة ل

3. Dolphin : الملفات الرسمي لواجھة متصفح KDE شبیھ جدا ب ،Konquerorو یتیح أیضا خاصیة 

Split لتقسیم النوافذ و بالتالي تصفح أكثر من ملف في نفس النافذة. 

4. Thunar :متصفح الملفات الرسمي لبیئة المكتبXfce امج ھذه الواجھة تتمیز بخفتھا و عدم استھالكھا بر

 .لموارد كثیرة

5. Marlin   :ھذا المتصفح نتاج عمل فریق elementary  الذي كان یقدم سمات لواجھة جنوم قبل أن یستقل

المتصفح یتمیز بجمالیتھ و تعدد طرق إظھار الملفات  Elementary OS بالعمل على توزیعة جدیدة اسمھا

 .التي یتیحھا

 

  متصفحات االنترنت  
 

  Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari :ویندوز
 

 : أبنتو

1.  Firefox:كما ھو في ویندوز. 
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2. :Chromium  ویعد من أحسن  أبنتو توزیعة مستخدميكما ھو في ویندوز على حسب آراء الكثیر من

 .أبنتوالمتصفحات من حیث السرعة و الدمج على 

3. Google Chrome :كما ھو على ویندوز. 

4. :Opera كما ھو في ویندوز. 

5.  Konqueror:متصفح االنترنت الرسمي لبیئة المكتبKDE.   ھو أیضا متصفح ملفات و متصفح صور

 .متوافقة فیما بینھا Gnome و KDE فكما سبق و قلت برامج Ubuntu یمكن تثبیتھ على

6. Midori :كما ھو الحال بالنسبة لمتصفح الملفات Marlin  لتوزیعھھو متصفح االنترنت الرسمي 

Elementary OS و یتمیز بخفتھ و جمالیتھ. 

 
  Internet   تحت خانة أبنتوھناك متصفحات أخرى عدیدة یمكن اكتشافھا في مركز برمجیات 

 

  برامج الشات و المحادثة  

MSN Messenger, aMSN, Yahoo, Skype :ویندوز   
 

 أبنتو:

1. :Pidgin  أي أنھ یمكن من فتح أغلب أنواع الحساباتالبروتوكوالتبرنامج متعدد ،  msn, 

yahoo, irc, jabber, Gmail ،Facebook  یفتح البرنامج حسابات عدیدة في نفس الوقت و في

 .نفس النافذة

2. :Empathy نفس خصائص Pidgin  ھو برنامج المحادثات  أبنتوأصبح في النسخ األخیرة من

 .Pidgin  اآلنیة الرسمي بدل

3. Emesene :بدیل جمیل ل MSN Messenger یتمتع ھذا البرنامج بواجھة جمیلة و خصائص ،

یمكن فتح حسابات عدیدة في نفس الوقت، كل حساب في نافذة  Plugins ممتازة، خصوصا في إدارة

 Facebook.  و حسابات الكامیرااألخیرة تدعم خاصة بھ النسخة 
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4. : MSN  كما ھو على ویندوز، عیبھ یبقى ھو عدم دعمھ للغة العربیة و واجھتھ السیئة یمكن تغییر

لكن العربیة تبقى مشكال فیھ رغم أن العدید من   الثیم و التمتع بخصائص عدیدة جدا لھذا البرنامج

االقتراحات موجودة لحل ھذه المشكل یمكن فتح حسابات عدیدة في نفس الوقت، كل حساب في نافذة 

 .خاصة بھ

5. :Kopete  أي أنھ یمكن من فتح أغلب أنواع الحساباتالبروتوكوالتبرنامج متعدد ، : msn;   

yahoo, irc, jabber, Gmail برنامج الشات الرسمي علىوھوKDE  یمكن فتح حسابات عدیدة

 .في نفس الوقت

6. :Xchat خاص بحسابات IRC. 

7. :Ekiga برنامج للمحادثات الصوتیة، بدیل لSkype. 

8. :Skype  كما في ویندوز، النسخة الموفرة ألنظمة لینوكس لیست بالتطور الذي عرفتھ تلك على

 .ویندوز

 

 إدارة الرسائل االلكترونیة 

 Outlok express, Mozilla Thunderbird :ویندوز
 

  :أبنتو

1. Mozilla Thunderbird : تماما كما في ویندوز مع اختالف في اإلضافات حیث أنھ لیس كل اإلضافات

و العكس أیضا صحیح في  كسیناللمتوفرة بالتساوي على النظامین، البعض موجود في ویندوز و لیس على 

 .مدیر البرید اإللكتروني للتوزیعة Thunderbird أصبح أبنتومن  11.10النسخة 

2. Evolution : على إدارة الرسائل االلكترونیة الرسمي برنامج  كان Ubuntu  رنامجقبل أن یعوض ب 

Mozilla Thunderbird البرنامجان متشابھان نوعا ما. 

3. Kmail:برنامج إدارة الرسائل االلكترونیة ل KDE. 

4. :Kontact  برنامجشبیھ Evolution و مستخدم أكثر على KDE. 
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 والتورنت  P2Pبرامج   

    ,edonky; limewire, bittorent, azureuseMule: ویندوز
 

  :أبنتو

1. :aMule برنامج  شبیھ بeMule بنظام لینكسخاص. 

2. :Azureus إلدارة ملفات التورنت. 

3. :Transmission Bit Torrent Client مع مبدئیامثبت  إلدارة ملفات التورنت أیضا 

Ubuntu. 

4. :Ktorrent بیئةبرنامج إدارة التورنت ل KDE. 

5. Bit Torrent Download Client :تحمیل ملفات التورنت. 

6. :Kget مدیر تحمیل ملفات، یدعم تحمیل التورنت أیضا. 

 

  :األوفیس - البرامج المكتبیة  

 

 
   Microsoft office, Libreoffice.org :ویندوز

 
  :أبنتو

1. LibreOffice.org :كما على ویندوز LibreOffice.org  یشمل أیضا مقابالتPowerPoint, Excel, 

Access. 

2. aBiword :برنامجلتحریر النصوص، شبیھ ب برنامج MS Word  لكنھ یضمن فقط أساسیات تحریر

 .النصوص
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 و التعدیل علیھا  PDFقراءة ملفات   

 
   Acrobat reader, foxReader:.ویندوز

 
  :أبنتو

1. :Evince مثبت مبدئیا مع Ubuntu تحت اسم Document viewer یقرأ ھذا البرنامج ملفاتdjvuأیضا. 

2. xpdf:ملفات قارئpdf لتحویلھاخفیف یضم أیضا أدوات. 

3. ViewPDF :ملفات قارئpdf. 

4. ePDFViewer :ملفات قارئpdfیتمیز بخفتھ. 

5. PDF Editor :لقراءة و التعدیل على ملفاتpdf. 

6. gscan2pdf :یقرأpdfو صیغات أخرى و یقوم بالتحویل لpdfمن الصور وdjvuمثال. 

7. Xournal :برنامج جد ممتاز إلضافة تعلیقات على ملفات PDF في حال مراجعة دروس  فیھ إفادة للطلبة

 .، حیث یمكنھم إضافة تعلیقات و تضلیل أجزاء مھمةPDF بصیغة

 تالفیدیوھاقراءة    

 
   Windows media player, Winamp, Realplayer, VLC:ویندوز

 
  : أبنتو

1.   Totem:نجده تحت اسم بنتوالرسمي أل الفیدیوھات  ئقارMovie Player   یوفر أیضا إمكانیة البحث في

یدعم البرنامج البحث عن   BBC قناة البرنامجفي النسخة األخیرة یدعم و وب و قراءة النتائج فیھ مباشرةییوت

 .الترجمة و تحمیلھا تلقائیا بكل سھولة
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2. Smplayer  : برنامجالمتقدمة لالنسخة الجدیدةmPlayer   متقدمة و  اخصائص جد البرنامجیوفر ھذا

 .التحكم في األلوان، اإلضاءة، الترجمة اختیارات عدیدة لتخصیص ما تشاھدونھ بھ من مرئیات

3. Umplayer  :برنامج شبیھ جدا بSmplayer لكنھ یوفر إمكانیات أكثر من حیث التحكم في اإلعدادات ،

 .وب و تشغیل النتائج فیھ مباشرةیالبرنامج یدعم البحث في یوت

4. :Kaffeine  برنامجالرسمي ل القارئ KDE  یدعم الترجمة أیضا، لكن یحتاج تغییر بعض إعدادات الترمیز

یدعم أیضا كارت الستالیت و یمكن البحث و مشاھدة  Kaffeineبرنامج  فیھ إلظھار الحروف العربیة كما ھي

 .القنوات

5. :VLC Media Player  كما في ویندوز. 

6. :Realplayer كما في ویندوز یجب تثبیتھ بعد تحمیلھ یدویا من االنترنت. 

7. MiniTube  :تشغیلھا و أیضا الفیدیوھاتوب منھ یمكن البحث عن یموجھ باألساس للتعامل مع الیوت ،

 .تحمیلھا بسھولة

  قراءة الصوتیات  

 
   ,VLC Windows media player, Winamp, Realplayer:ویندوز

 
  :أبنتو

1. :Rhythmbox  و سیعود لیصبح كذلك في  11.10قبل النسخة  أبنتو كان قارئ الصوتیات الرسمي لتوزیعة

 .یوفر كل ما یمكن أن یحتاجھ قارئ صوتیات متطور یدعم خدمات عدیدة Rhythmbox 12.04النسخة 

2. Banshee  :11.10لصوتیات الرسمي للنسخة ھو قارئ ا Banshee  الفیدیوھاتیتمیز بدعمھ الجید لقراءة 

 .أیضا

3.  :Amarok  قارئ الصوتیات الرسمي لبیئة المكتب KDE  البرنامج یتمیز بدعمھ لعدد كبیر من اإلذاعات و

 .الخدمات لكنھ یستھلك موارد كثیرة

4. Clementine : یحتاجھ أي قارئ صوتیات حدیثھو أیضا یدعم إذاعات عدیدة و یوفر ما. 

5. Audacious  :قارئ صوتیات یتمیز بخفتھ یعتبر بدیل لبرنامجWinampكما أنھ یدعم سماتھ. 
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  برامج تحریر و تحویل المرئیات   

   Movie Maker, All video Converter:ویندوز
 

  :أبنتو

 

1. Kdenlive  : الفیدیوھاتبھ الكثیر من المؤثرات الصوتیة و المرئیة و یعد من أھم برامج تحریر. 

2. OpenShot   : لینكسعلى  الفیدیوھاتھو أیضا من أھم برامج تحریر. 

3. Kino : الفیدیوھاتعلى  تشغیلھتحریر و . 

4. Avidemux   : الفیدیوھاتتحویل. 

5. MKV Files Creator : بامتداد الفیدیوھاتتحویلmkv أكثر من مضغوطامتدادrmvb مع نفس

 .الجودة

 برامج التصمیم   

 
    , Paint, Illustratorthe GIMPPhotoshop ,:ویندوز

  :أبنتو

1. :The GIMP   كما في ویندوز البرنامج موجھ باألساس للینوكس و یعتبر بدیل ممتاز

 Photoshop برنامجل

2. Inkscape  :مختص في التصمیم اإلشعاعي   Vectorial. 

3. MyPaint  :موجھ للرسامین بھ الكثیر من أدوات الرسم الرقمیة یمكن أیضا استعمالھ مع لوحة للكتابة  

Wacom Tablet. 

4. Xara Xtreme  : برنامج للتصمیم. 
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5. :Gpaint  برنامجشبیھ ب paint. 

  
 3Dبرامج 

   3DMAX, Blender, Maya:ویندوز 

  :أبنتو

 Blender : 3 واسطةببرنامج لتصمیم الصور و الحركةD 

 

  برامج الضغط  

  Winrar, winZip, 7zip:ویندوز
 

  :أبنتو

1. Archive Manager  :مع مبدئیامثبت  لبیئة جنومبرنامج الضغط ل Ubuntu  امتدادات یدعم أغلب

 .الضغط

2. :Ark بیئةموجھ باألساس ل .KDE 

3. :7zip  كما على ویندوز. 

 

 برامج تصویر الشاشة   

  Snagit, Camstudio :ویندوز
 

  :أبنتو
 

في لوحة المفاتیح و من بعدھا تظھر لكم نافذة لحفظ الصورة  Impr screenیمكن تصویر الشاشة بالضغط على الزر
  .Alt+ Impr screen  المفعلة اضغط علىالناتجة لتصویر فقط النافذة 
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1. screenshot  : ألخذ صور للشاشة كاملة أو نافذة معینة في حال تصویر نافذة معینة یتیح البرنامج

 .إضافة مؤثرات مثل ظل أو إطار للصورة

2. :The GIMP  ألخذ صور للشاشة كاملة.  

3. Wink  :للشاشة و تسجیل فیدیو أیضا، و  برنامج جمیل جدا للعمل على الشروحات، یدعم التقاط الصور

 .االشتغال علیھما من بعد باحترافیة

4. RecordmyDesktop:البرنامج یمكن من تسجیل الصوت أیضا و اختیار  ،لتسجیل فیدیو للشاشة

 .تسجیل نافذة معینة أو الشاشة كاملة أو جزء منھا بشكل یدوي
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  بكالوریوس علوم حاسوبComputer Science Bachelor   
  القسم العلمي -الثانویة العامة(Scientific Section)  
 شھادة التوفل)ITP(،TOFEL®INSTITUATIONAL TEST SCORE  
  متقدم إنجلیزیة دبلوم لغةTOFEL Diploma - Certificate of Completion  
 الدبلوم العام في اللغة اإلنجلیزیةDiploma of English(Certificate of Progress)  
  قیادة الحاسوبلدبلوم الرخصة الدولیة ICDL  
 دبلوم إدارة أعمالBusiness Management  
 دبلوم التسویق الحدیثMarketing  Diploma   

 
 

.)اللغة األم: (اللغة العربیة*   
).ممتاز: ( اللغة اإلنجلیزیة * 

 
 

  برنامج الصیانة والدعم الفني (A+) 
 فوتوشوب   -تدریبیة دورةPhotoshop 

 
 

  
  دبلوم تدریب مدربین (TOT) 
  دبلوم فن إدارة الحیاة المتمیز 
  دبلوم التدریس اإلبداعي 

 
 

الشـاطبي محـــمد محـــمد فرحـان  
إب –الیمن    

 تــــــ/ 00967735172560
:تاریخ المیالد 01 / 01 /1992  

Mohammed_20_11@yahoo.com 
 
 

 المؤھالت العلمیة

البرامج التدریبیة الدولیة  

البرامج التقنیة التدریبیة  

لـــغات  الـ
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  ،2014فبرایر (مؤلف كتاب موریوزن األكثر استخداما في مجال اللغة اإلنجلیزیة.( 
 ، 2015أبریل (مؤلف كتاب أساسیات التعامل مع نظام لینكس أبنتو في مجال الحاسوب.( 
  ،الیمن –، إب  2013مایو (مؤسس قسم إدارة اللغة اإلنجلیزیة في ملتقى شباب الھدایة.( 
  ، الیمن  –، إب  2014أبریل (مؤسس مبادرة ساعد اإلنسانیة.( 
 في اللغة اإلنجلیزیة،  استخداماریوزن األكثر مقابلة في إذاعة إب بخصوص تألیف كتاب مو

 ).الیمن  –، إب 2014أغسطس (
  في اللغة  استخدامامقابلة في جریدة الجمھوریة بخصوص تألیف كتاب موریوزن األكثر

 ).الیمن -،صنعاء 16279، رقم العدد 2014أغسطس (اإلنجلیزیة، 
  استخدامامقابلة الكترونیة في جریدة الشباب الجزائریة بخصوص تألیف كتاب موریوزن األكثر 

 ).، الجزائر 2014أغسطس ( في اللغة اإلنجلیزیة 

 
 

جمعیة الحكمة الیمانیة الخیریة،  -)مساھمة في إنجاح الدورات والمراكز الصیفیة(:شھائد شكر وتقدیر  
  الیمن -إب 

ملتقى شباب الھدایة،    - )مساھمة في إنجاح األنشطة والدورات الصیفیة (: ثالث شھائد شكر وتقدیر 
  .الیمن -إب 

  .الیمن -مبادرة ساعد اإلنسانیة، إب  -)تأسیس مبادرة ساعد اإلنسانیة(:شھادة شكر وتقدیر  
د اإلنسانیة بالتعاون مع ملتقى فیتة مبادرة ساع –)التحكیم في المسابقة اإلبداعیة(:شھادة شكر وتقدیر 

  .الیمن –القرآن، إب 
منظمة  –) المشاركة في تدریب أعضاء منظمة المقصد الیمني لحقوق اإلنسان(:شھادة شكر وتقدیر  

  الیمن -المقصد الیمني لحقوق اإلنسان ، إب 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.الیمن  - تدریس وتدریب اللغِة اإلنجلیزیِة في ملتقي شباب الھدایة لمدة خمس سنوات، إب  - 1  

تدریب التنمیة البشریة واللغة اإلنجلیزیة لتنمیة قدرات الشباب في منظمة المقصد الیمني لحقوق  - 2
.الیمن -اإلنسان لمدة سنتین،إب   

  
.الیمن  –للتدریب والتأھیل لمدة سنة، إب أكسفورداإلنجلیزیِة في معھد  تدریس وتدریب اللغةِ  -  

تدریس وتدریب الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في أكادیمیة ھارفارد للتدریب والتأھیل لمدة  -
الیمن –سنتین، إب  

 شھائدالشكروالتقدیر

لـخـبرات المھنیة ا  

 اإلنـجـــازات
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.مدیر وحدة التدریب والتأھیل في المنظمة –اإلنسانعضو في منظمة المقصد الیمني لحقوق *  
.مؤسس ورئیس مجلس اإلدارة في المبادرة –عضو في مبادرة ساعد اإلنسانیة                    *  
مؤسس ورئیس قسم إدارة اللغة اإلنجلیزیة في  –عضو في ملتقى شباب الھدایة                       *

.الملتقي  
).2014.(تعز –الیمن  –)الوطني الدیمقراطيالمعھد (المدنیة التاسعمشاركة في مجلس *  

 
 
 

.االحتراف في صیانة الحاسوب - 1  
.االحتراف في تقنیة وتكنولوجیا المعلومات - 2  
.بنتوأوالسیما نظام لینكس  التعامل مع أغلب األنظمة الحدیثة - 3  
.اإلتصال والتواصل - 4  
.تدریب في مجال العالقات الدولیةال - 5  
.بناء االنطالقة اإلنسانیة - 6  

 
 
 

ھو جدید في عالم الخیال العلمي واكتساب  الدوریة عبر الوسائل المتاحة لكل ما والمتابعةالمطالعة 
  . المتنوعة بما یحقق لي أھدافي وطموحاتي المستقبلیة  الخبرات

 
 
 

 .الیمن -قسم اللغة اإلنجلیزیة، صنعاء  –المركز الكندي للتدریب وتنمیة القدرات  :تزكیة  
 .الیمن -منظمة المقصد الیمني لحقوق اإلنسان في الیمن، صنعاء  :تزكیة  

 
 
 

 اإلسم الوظیفة الھاتف
وحقوق اإلنسان في الیمنسفیر النوایا الحسنة للصحة  - 00967777646900 المھديربیع شاكر .د   
.محاضر ومدرب دولي - 00967711197475 حذیفة العمقي.د   
.مدیر معھد أكسفورد الدولي - 00967771374329 أنور أحمد الفنیني.أ   
.مدیر أكادیمیة ھارفارد للتدریب والتأھیل - 00967770346630 عبدهللا أحمد دبوان.أ   

 
 

المھارات الشخصیة والتقنیة  
 

الھوایات والطموحات  
 

وورش العمل  المشاركات المجتمعیة  

 التوصیـــات
 

ونـعرفــالم  
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