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أوبنتو ببساطة

ابدأا مع أاوبنتو ليُنسكس الآآن!
نسخة منقحة ومزيدة

١.١.١

تأأليف
أاحمد محمد أابوزيد

يخضببع هببذا الكتبباب لرخصببة الاشبباع الدبببداعي  Creative Commonsالنسبببة للكبباتب
والاشاركة دباللثل  ،Attribution-Share Alike 3.0 – ٣.٠لك مطلق الحريببة فببي نسببخ،
نش ،ماشاركة وعمل نسخة ماشتقة من الكتاب وذلك دبموجب الشوط التالية
النسبببة للكببباتب – يجببب عليببك أن تنسببب العمببل دبصببفته الخاصببة إلببى الؤ ِّلببف
أو الر ّ ِخ.ص.
الاشاركة دباللثل – إذا غيت في العمببل أو حببولته أو دبنيببت عليببه نسببخة ماشببتقة
يجب عليك نش العمل النهائي دبنفس الرخصة.
• أي إعادة استخدام أو توزيع يجب عليك التأكد من توضيح الشوط الوضحة أعله.
• أي من هبذه الشوط يمكبن أل ُيعمل دبها إذا حصلت على ترخي.ص من صباحب اللكية.
• أنت مرخ.ص لك دبالستخدام وكافة الحقوق الخرى الت ل تتعارض
مع الشوط الوضحة أعله.

ليزيد من التفاصيل راجع الرادبط التالي:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

كافة السماء والاشعارات والعلمات التجارية الواردة في هذا الكتاب هي ملك لصحادبها.

شكرا

ً

شسكرًا لسكل شخص متمسك بقيمه ومبأدئه ويعمل من أاجلهأ .شسكرًا لسكل شخص
يقتطع من وقته ،جهده ،مأله ،أاو يسأهم بأأي طريقححة لححدعم حركححة البرمجيححأت الحححرة
مفتوحة المصدر .شسكرًا لسكحل محن سحأهم بحدعم هحذا السكتحأب ولحو بحأقتراح أاو تعقيحب
لمن لم يتوان عن تقديم المسأعدة ليخرج هذا السكتأب فححي أافضححل صححورة ،لسكححل مححن
خألححححد حسححححني ،أاسححححأمة خألححححد ،محمححححد الححححبردعي ،أانححححس عمححححأد ،أانححححس أاحمححححد
وطبعًأ لشقيقي العزيز عمرو على مأ بذله كي لآ يتأأخر صدور السكتأب أاكححثر  ،وغيرهححم
ممأ لآ تسع المسأحة لذكرهم ،شسكرًا لسكححم فهححذا السكتححأب بححه جححزء مححن كححل شححخص
سأهم بدعم البرمجيأت الحرة والمصأدر المفتوحة من كل أانحأء العألم.

لك الرع ة النين ساهموا ف دعم هذا الكتاب لصبح أفضل  . . .بكل الود  . . .شكرا

ً

أعجبن
شبببكة اجتماعيببة تببوفر لصببحاب الهتمامببات الاشببتكة
منصببة لاشبباركة الروادبببط لصببفحات ويببب العردبيببة ،تبببادل
النقاشات والراء حولها ،التصويت عليها وتقييمهببا .دببسبباطة
أعجبنبببي هببو أسببهل وأسبببرع طريقببة لكتاشبباف وماشبباركة

www.ajb.ms

صفحات النتنت العردبية… اليزيد.

وادي النقنية
أحببد أكببب الواقببع التقنيببة العردبيببة الببت تغطببي أخبببار
البمجيات الحرة مفتوحة الصدر ونظام ليُنكس أول ً دبببأول،
ولقد أخذ وادي التقنية على عاتقه ليبس فقببط ناشببر الخببار
ولكن أيضاً إناشاء محتوى عردبببي تعليمببي فببي تلببك الجببالت

www.itwadi.com

… اليزيد.

فيجن للتستضافة
من أعمال الشكة الم "فيجن للنظمة التقدمة" ،شبببركة
رسبببمية مصببببرية تادبعبببة لهيئة السبببتلثمار .تعتمبببد الاشببببركة
في تقديم خببدماتها علببى التمّيبببيز والجببودة مرتكببيزة فببي ذلببك
على اعتماد ودعم البامج الحرة ونش ثقافتها في قطاعببات

www.visionhosts.com

العمال الختلفة… اليزيد.

ُ
متمع لنكس العرب
أكب تجمع عردبي مببن مسببتخدمي نظببام ليُنكببس ،ويهتببم
دبدعم البمجيات الحرة الفتوحة الصدر فببي الببوطن العردبببي
وتعريبها وتقديم الدعم الفنبي لهببا واتاحببة عاشبببرات القببالت
التقنية عن نظام ليُنكس وكل ما يتعلق دبه… اليزيد.

www.linuxac.org

أورك تك
شبركة تهدف لدعم سوق النتنت العردبي دبتقببديم حلببول
مبتكرة ترضبي الطموح التنامي للمستخدم العردبي مببن خلل
اللببتام الببدائم دبمواكبببة التطببورات التقنيببة دبعقببول مسببتنية
وسواعد دؤدبة اجتمعت في دبيئة عمل ملثالية لتلببب احتياجببات
سوق الستضافة العردبي دبمستوى عالي… اليزيد.

www.orkitech.com

ُ
ح ص لنكس
مؤسسة تهبدف لناشببر نظبام ليُنكبس دبيبببن أكببب عببدد مبن
السبببتخدمي عبببن طريبببق تقبببدم دورات متكاملبببة فبببي عبببدة
مستويات )مبتببدئ  -متوسببط  -خبببي ( مببع مراعبباة متطلبببات
الستخدم العردبي ،وللمؤسسة العديد من ناشاطات على أرض
الواقع ملثل ماشاركتها في معرض  ITEXدبسوريا… اليزيد.

www.homslinux.com

خسات

موقع خدمي يجمع ما دبيبببن فئة الاشببباب العردبببي السببتعد

لتقديم خدمات دبسيطة مقادبل عائد ثببادبت قببدره خمسببة دولر،
ودبيبببببن فئة الاشببببتين السببببتعدين لاشبببببراء هببببذه الخببببدمات
دببساطة ِدبع خدماتك ،اشببت مببا تحتبباج ،اسببتمتع دبحياتببك …
وكل هذا دبخمسة دولرات فقط!… اليزيد.

www.khamsat.com

ُأنتج هذا الكتاب دباستعمال البمجيات الحرة مفتوحة الصدر ،شكراً لنظام أودبنتو
الجموعبة الكتبية ليب أوفس ،محرري الرسوميبات إنكسكيب وِجْمب  ...وغيهم.

إذا كان لديك أي تعليق أو ملحوظة عن الكتاب -ومهمببا كببانت صببغية -فل تببتدد فببي
ارسالها على البيد التالي:
لتادبعة آخر التحديلثات والصدارات جديدة ُزر
الوقع الرسمي للكتاب:
www.simplyubuntu.com

صفحة الكتاب على :Facebook
www.facebook.com/simplyubuntu

صفحة الكتاب على :Goodreads
www.goodreads.com/book/show/12011960

ولخر ناشاطات ومؤلفات الكاتب تستطيع متادبعته عب الوقع الاشخص:
www.aabouzaid.com
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تنقديم
في ظل تطور البمجيبات الحرة مفتوحة الصبدر خصوصبًا نظبببام التاشببغيل الببرائع جنببو/ليُنكببس
أو مببا يرمببيز إليببه اختصببباراً دبب ب ليُنكببس ،أصبببح نظببام ليُنكببس قببادراً علببى النافسببة ومنببباسباً لغلببب
مستخدمي الكمبيبوتر دبل أيض ًا دبدأ التفبوق على النظمة الخببرى ملثل ونببدوز ومببباك وغيهببببما ،كببان
من الواجب وجببود كتب تسباعد الستبخدمي الراغبي في استخدام النظام الرائع أودبنتو ليُنكببس ،لكببن
للسف هنباك فجوة كبية في الكتب الت تتناول نظبام ليُنكس حيث يوجد دائماً نوع من التعقيد فيها
ل عببن البسببباطة ودبالتببالي عببدم الوصببول لكببب شبببرائح
وقلببة الصبببادر ذات السببلوب السببهل فض ب ً
مستخدمي الكمبيوتر وهي شيحة الستخدم العادي .
تبأخر إطلق هبذا الكتباب عبدة مببرات فبي البدايبة دبسبببب مبا يمبر دببه وطنبببي العيزيبيز والعديبد مبن
دبلداننا العردبية ثم دبعد ذلك دبسبب ظروفي الاشخصببية فببي هببذه الفببتة مببن حيبباتي … وأخيبببراً ُأطلببق
ل لسية الصدار الول منه أحد أوائل الكتب الت تغطي شبرح نظببام أودبنتببو
الكتاب الذي جاء استكم ً
وكان يسمى "الدليل العملي في اسببتخدام أودبنتببو ليُنكببس" والبذي حقببق نجاحباً دبباهراً ونسببة انتاشببار
واسعة ونال استحسان الكبلثي مبن القب ّراء واشباد دببه الهتميببن دبالتقنيببة ،وكمبا قبال أحبد الحكمباء فيمبا
مض» :إني رأيت أنه ل كتب أحد كتادبًا في يومه إل قال في غده لببو غيبببر هببذا لكببان حسببن ،ولببو زيببد
هذا لكان يستحسن ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا لكان أجمبل ،وهبذا مبن أعظبم العبب ،وهببو
دليببل علببى اسببتيلء النقبب.ص علببى جملببة الباشبببر  «...لببذا جبباء الصببدار الجديببد مببن الكتبباب لياشبببرح
آخبببر إصبببدارات أودبنتبببو مبببع البببتكي علبببى السبببهولة واسبببتخدام أسبببهل الطبببرق لنجببباز الشبببياء
وتجنب أي تعقيدات.
ل يهدف هذا الكتاب أن يكبون أكبب كتباب عبن نظبام أودبنتبو ليُنكببس أو حبت مرجعباً -وإن كبان!-
دبل على العكس من ذلك حاولت جعله صغياً قدر الستطاع عن طريق التكي علببى خلصببة العرفببة
والتجببارب الببت تببوفر عليببك الكببلثي مببن الجهببود واسببتخدام السببلوب العملببي أي "اقببرأ وَط ّ ِبببق"
وعدم التطرق للتفاصيل الت ل فائدة منها ،ولو كان هناك اسم آخر للكتاب لكان "أودبنتو فببي صببور"
حيث اعتمدت دباشكل رئيس على الشح الصور فالكتاب يحتوي الكلثي الصبور البت تاشببرح اسبتخدام
أودبنتو دبسهولة مما يساعدك على استخدام أودبنتو في أسبرع وقت ..
يستهدف الكتاب الستخدم العادي غي التخص.ص حيث يتمي دبأسلوب شح سببلس والتببدرج فببي
العلومببات ،ويسبباعدك علببى اسببتخدام أودبنتببو للمهببام اليوميببة العتببادة مببن الببدخول علببى النببتنت
وتاشبببغيل الصبببوتيات والرئيبببات والكتادببببة دباسبببتخدام الدوات الكتبيبببة إلبببى آخبببر تلبببك الشبببياء
الت يقوم دبها أغلب مستخدمي الكمبيوتر ،ودبالعتماد دباشكل كامل على استخدام الواجهة الرسومية.

أ

من ناحية أخرى هناك نصيحة ثمينة يجب التأمل فيهبا قببل الاشببروع فبي قبراءة الكتباب أل وهببي
التفكي خارج الصندوق  Thinking outside the boxدبمعن أنه عليك تحرير نفسك مببن قببالب
أي نظام آخر استعملته من قبل وستجد أن نظام ليُنكس نظببام رائع ومناسببب لببك ،فقببط طببور نفسببك
وتعامل معه دبطريقته! فلببن تفلببح فببي قبراءة اللغببة النجلييببة كمببا تقبرأ العردبيببة مببن اليميبببن لليسببار
ولو حاولت مئات الرات!
وإذا كان الغريق قد وقعوا في خطأ فادح من مئات السني حيبن َمّجدوا التفكيبببر النظببري الجببرد

واستحقروا النهببج التجريبب العملببي ممببا أدى إلبى وقببوعهم فببي الكبلثي مبن الخطبباء البت كبان يسببهل
تخطيهببا إذا اسببتخدموا السببلوب العملببي فمببن العيببب أن تقببوم دبببذلك الن ونحببن فببي القببرن الواحببد
والعشين! تخل.ص من أي أفكار مسبقة عن ليُنكس وجّردبه دبالطريقة الصببحيحة ثببم قببرر هببل يناسببك
أم ل فردبمبببا يكبببون نظامبببك اللثبببالي .وتبببذكر دائمببب ًا أن الشبببخاص الكبببث قبببدرة علبببى التغييببببر
هم الكث نجاحًا.
أخيًا ،هذا الكتاب يقوم على أساس الرعاية  Sponsorshipالت تضمن أن يبقى حببراً ومتببوفراً
لكب قدر من الناس؛ لذا كل الاشكر لن ساهم دبرعاية هذا الكتاب ،من ناحية أخرى هذا كتبباب حببر عببن
دبرمجيات حرة و ُكتب دباستخدامها وحيث أن البمجيات الحرة والصادر الفتوحة تقوم على التاشببارك
والدعم التبادل فقد خصصت  ٪٢٠من عوائد النسخة الورقية من الكتاب لدعم ماشبباريع البامببج الحببرة
مفتوحة الصبدر خصوصب ًا العردبيبة منهبا ،فببإن أعجبببك الكتبباب وأردت السباهمة فببي دعببم البمجيبات
الحرة أشجعك كلثي ًا على الحصول على نسخة مطبوعة من الكتاب ووضعها في أقرب مكتبة عامة أو
إهداؤه لحد أصدقائك ،فللسف الاشديد ل يوجد أي كتب في السببوق العردبببي تغطببي شبببرح اسببتخدام
نظام أودبنتو ،ودبهذا تساهم في دعم البمجيات الحرة والصادر الفتوحة دباشكل مباشبر وغيبر مباشبر
أيضًا .سيتم العلن عن النسخة الورقية من الكتاب لحقًا.
الن انس كل ما كنت تعرفه عن ليُنكس لنك مع هذا الكتاب ستعرفه كما لم تفعل من قبل!

أاحمد محمد أابوزيد
2٠11 \ ٧ \ 12
القأهرة

ب

هذه الصفحة تركت فارغة عمدا

ً

إرشادات
يمكببن لي شببخ.ص يسببتطيع القببراءة ويعببرف طريقببة التعامببل مببع فببأرة ولوحببة الفاتيببح
أن يقرأ هذا الكتاب والبدء مع أودبنتو ،لكن لتحقيق أقص استفادة من الكتاب هذا أمر مختلف؛ لببذا
ُوجد هذا الجيزء لساعدتك على تحقيق ذلك.
شخصببياً ودباشببكل عببام أعتقببد أنببه ل شبببيء ُيببوجب قببراءة الكتببب دبالتسلسببل ،أي مببن البدايببة
للنهايببة! فالعرفببة والعلومببات التببوفرة لببدى النبباس تختلببف مببن شببخ.ص للخببر ،وعلببى ذلببك
ل يوجد ما يمنعك مبن القفبيز إلببى منتصبف أي كتباب وقبراءة جببيزء منببه ثببم العبودة للفصبل الول
دبعد ذلك النتقال للفصل قبل الخيبر! أو حت قراءة فصول الكتاب عكسياً من النهاية للبداية!
لكن لتحقيق أفضل استفادة من هذا الكتاب خصوصاً إذا كنت مستخدماً جديداً أو لم يسبق لك
تجردبة أنظمة تاشغيل آخرى ،يفضل أن تقرأ الكتاب دبنفس التسلسبل الكتبوب دببه حيبث تبم مراعباة
التدرج من مستوى إلى آخر والبدء دبالفاهيم الولية ثم النتقال إلى الجيزاء الكث تاشعبًا.
أيضًا أثناء القراءة ستواجه دبعض العلمات الرشادية وهي تنقسم لردبعة أنواع كالتالي

تلميح

ملتحوظة

تنبيه

مصطلح جديد

التلميببح يخبببك نصببيحة أو أمببراً يفيببدك ،اللحوظببة مخصصببة للمعلومببات التعقببة دبببأمر مببا،
التنببببيه يحبببذرك مبببن القيبببام دباشببببيء أو ماشبببكلة قبببد تواجهبببك ،أمبببا علمبببة الصبببطلح الجديبببد
تجدها حينما تتعرض لصطلحاً جديدًا.

ج
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الداية
نببببدأ مبببع دبعبببض العلومبببات العامبببة ملثبببل ناشبببأة حركبببة البمجيبببات الحبببرة ،ماشببببروع جنبببو،
نظام جنو–لي ُنكس ،مببادرة الصببدر الفتببوح ونظبام أودبنتبو ،ثبم دبعببد ذلببك نلقببي الضبوء علبى أهبم
مميات نظام أودبنتو لي ُنكس ودبعض السئلة الاشببائعة الببت تببدور فببي ذهببن السببتخدمي الجببدد عببن
هببذا النظبببام الببرائع ،وأخيبببرًا متطلبببات تاشببغيل أودبنتبببو .وذلبببك سبببريعاً دون التعبببرض للكبببلثي
من التفاصيل.

 .١معلومات عمة
تبدأ القصة في سبعينات القرن الاضبي كان هناك نظام يسببمى يببونكس  Unixمفتببوح الصببدر
يمكن قراء شفرته البمجية والتعلم منه والتعببديل عليبه ،وقبد جبذب هبذا النظبام انتبباه العديبد مبن
الجامعات والشكات مما شجع العديد منهم على إضافة تعديلت على النظام وإدبل غ القببائمي علببى
النظبببام دبالخطببباء البمجيبببة وطبببرق تصبببحيحها ،لكبببن فبببي عبببام  ١٩٨٣قبببررت شببببركة AT&T

الالكة لنظام يونكس التوقف عن إتاحة الاشفرة البمجية للنظام وفرضت الاشبركة علببى أي جامعببة
أو مؤسسة أخرى تريبد نسبخة مبن النظبام أن تطلبب ترخيب.ص اسبتعمال النظبام مبن شببركة AT&T

أي أصبح نظاماً مقيد ًا ،وقد أغضب هذا الكلثي من الشخاص والؤسسات الذين ساهموا في تطببوير
النظام ووصوله لا هو عليه.
أحببد الغاضبببي مببن الخطببوة الببت اتخببذتها شبببركة AT&T

كببببببببان البوفيسببببببببور "ريتاشببببببببارد مبببببببباثيو سببببببببتالن"
 Richard Matthew Stallmanالببذي عمببل دبمختببب الببذكاء
الصببببناعي فببببي معهببببد مساشوسببببيتس للتكنولوجيببببا ،MIT
وقرر اتخاذ خطوة فعلية لتوفي نظببام حببر دبالكامببل ل يتحكببم
فيه أحد ونتببج عبن ذلببك ولدة ماشبببروع جنببو GNU Project

دبهدف عمل نظام تاشغيل حر ياشبه يببونكس ليببس ذلببك فحسببب
دبل أفضل منه أيضًا ،وتم البدء في ماشبروع جنو عام .١٩٨٤

الفهرس
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وفببببي عببببام  ١٩٨٥أناشببببأ البوفيسببببور ريتاشببببارد سببببتالن مؤسسببببة البمجيببببات الحببببرة
 Free Software Foundationوهي مؤسسة غيبر ردبحية مهمتها تقديم الدعم التنظيمي والقانوني
والالي لاشبروع جنو والبمجيات الحرة ،وكان لهذا الاشببروع صبدى واسبع فبي كبل أرجبباء العبالم
والتحق دبالاشبروع آلف البمجي من كل أنحاء الرض.
حت عام  ١٩٩٠انتهت دبرمجة جيزء كبي من النظببام الناشببود
وكببانت البمجيببات الببت انتجهببا الاشبببروع ممتببازة وذات جببودة
عاليبببة ،لكبببن كبببان ينقببب.ص النظبببام جبببيزء هامببباً جبببداً أل وهبببو
النببواة  ،Kernelفببي هببذه الثنبباء وتحديببداً فببي عببام  ١٩٩١دبببدأ
الطببالب الفنلنببدي لينببوس تورفالببدز أثنبباء دراسببته فببي جامعببة
هلسينكي في فنلندا تطوير نبواة كهوايبة مفيببدة أثنبباء الدراسببة،
وفي هذه اللحظة اكتملبت اللوحبة وأصببح هنباك نظبام تاشبغيل
متكامببل يتكببون مببن ليُنكببس )النببواة ( وأدواة جنببو ليظهببر نظببام
جنو–ليُنكس الرائع.

⚫ البميات الرة والصادر الفتوحة
دبسبببب ماشببكلة فببي اللغببة النجلييببة حيببث كلمببة  freeتعنبببي "مجبباني" وتعنبببي أيضباً "حببر"،
ظهببرت حركببة تببدعى مبببادرة الصببدر الفتببوح  Open Source Initiativeوجبباءت هببذه البببادرة
دبالببدعوة لسببتخدام مصببطلح  Open Sourceعوضببا عببن  Freeلن الكببلثي مببن الشببخاص يختلببط
عليهم المر وخصوص ًا قطاع العمبال .ولكبن مببادئ الصبادر الفتوحبة اتخبذت منحبى آخبر دبخلف
الاشكلة اللغوية ،حيث أصبح لديها فلسفة وأفكار خاصة غي فلسفة البمجيات الحرة.
دبرمجيببات حببرة أم مصببادر مفتوحببة؟ فببي الببوقت الحببالي قببد يكببون الصببطلحان وجهببان لعملببة
واحببدة )ولببذلك غالببباً مببا يرمببيز لهمببا اختصبباراً دبببب  FOSSأي ( Free/Open Source Software
حيببث تعتببب أغلببب البامببج الفتوحببة الصببدر هببي دبرامببج حببرة ،ولكببن لكببل منهمببا فلسببفة ودوافببع
مختلفببة ،فحركببة البمجيببات الحببرة فببي السبباس ذات دافببع أخلقببي واجتمبباعي ،فببالهم هنببا هببو
حرية الستخدم دبغض النظر عن أي شء آخر ،إنما مبببادرة الصببادر الفتوحببة ترتكببيز فببي السبباس
على دوافع تقنية ،فتعتب استاتيجية لنتاج وتطوير البمجيات ،فالوضع الحالي ياشبه شخصببان
يماشيان في طريق واحد ولكن لكل كل منهما هدف مختلف.
الفهرس

أوبنتو ببساطة

١٨

شخصببياً ُأعببد نفسبببي مببن أنصببار البمجيببات الحببرة لنهببا حركببة أخلقيببة قبببل كونهببا تقنيببة
لكن ل يعنبي هذا أن الصببادر الفتوحببة ليسببت جيببدة ،إنمببا أرى أن حركببة البمجيببات الحببرة أشببمل
وهي تهتم دبالحريات وليس دببباللثمن )ولببذلك يوجببد دبرمجيببات حببرة دبمقادبببل مببادي وليسببت مجانيببة (
أمببا فببي لغتنببا العردبيببة الرائعببة ل نعبباني مببن أي ماشبباكل فببي العبباني والتادفببات فببالحر حببر
والجببباني مجببباني ،وحبببت فبببي اللغبببة النجلييبببة دبتوضبببيح دبسبببيط يمكبببن إزالبببة هبببذا اللتبببباس
دبقببول " ،"Free as in freedomوإذا كنببت مهتببم دبببالتعرف أكببث عببن حركببة البمجيببات الحببرة
والصادر الفتوحة انصح دبمراجعة كتاب "السئلة الكث شيوعاً عببن البمجيببات الحببرة والصببادر
الفتوحة".
مع دبداية اللفية اللثاللثة في عام  ٢٠٠١ظهرت مؤسسببة الاشبباع الدبببداعي Creative Commons

وهي مؤسسة غيبر ردبحية تسعى لنش الواد الحرة عب تببوفي إطببار قببانوني وتنظيمببي للراغبببي
دبناشبر أعمالهم دباشكل حر ،حيث أن الاشاركة تيزيد من النتاج وتعطي مواد ذات جودة عالية تسبباهم
في النتاج الدبداعي وتاشمل هذه الواد جميع أشكال النتاج الفكري ،وكما يظهر في أول هذا الكتاب
تجد أنه كتاب حر ومرخ.ص دبرخصة الاشاع الدبداعي.
من هبذا الببوقت حببت الن تطببور دباشببكل كبببي نظببام جنبو–ليُنكببس أو مبا يطلببق عليببه اختصبباراً
"لي ُنكس" ودبسبب طبيعة النظام الحر الفتوح الصدر ظهببر مببا يعببرف دبالتوزيعببات Distributions
وهي عبارة عن نظام جنو–ليُنكس مع مجموعة من البامج مخصصة لغرض معيبن أو يقوم عليهبا
ل هنبباك توزيعببة مختصببة دبالاشبببكات تحتببوي أهببم دبرامببج الاشبببكات ،أخببرى
أشببخاص معينيبببن ،ملث ً
مختصببة دبالتصببميم فيهببا أهببم دبرامببج التصببميم ،ويوجببد أيضباً توزيعبات عامببة ملثبل أودبنتببو تصبلح
لجميع الغراض تقريبا.

 .٢ناظام أوبنتو
يعد أودبنتو حالياً نظاماً متكبباملً وهببو أحببد أكببث توزيعببات
ليُنكببس انتاشبباراً وذلببك دبسبببب تركيبببيزه علببى السببتخدم النهببائي
وتبسببيط المببور دبالضببافة إلببى الهتمببام دبببالنواحي الجماليببة
وتوفي النظام دبجميع لغات العالم ،وكل ذلببك مببع عببدم الخلل
دبأمان النظام ،أول إصدار لودبنتبو كببان فببي عببام  ،٢٠٠٤فببي كببل
سبببنة يتبببم إطلق نسبببختي مبببن أودبنتبببو الولبببى فبببي شبببهر
أدبريل \نيسان واللثانية في شهر أكتودبر \تاشبرين الول.
الفهرس
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ويصدر النظام دبنسخة عادية ونسبخة طويلببة الببدعم مببدة دعبم النسبخة العاديبة سبنة ونصببف،
أما النسخة طويلة الدعم الت يرميز لها دبب  LTSب ) ( Long Term Supportتصدر كل سنتي وُتدعم
لدة ثل ث سنوات لجهيزة سطح الكتب وخمس سنوات للخوادم ،وتعببد هببذه الصببدارة عمليببة جببداً
في الماكن النتاجية وقطاع العمال.

كلمبببة أودبنتبببو تعنببببي "النسبببانية تجببباه الخريبببن" أو "نحبببن موجبببودون دبسببببب الخريبببن"،
وتنطق على النحو التالي " ."oo–boon–tooكل إصدار من أودبنتو يكون له اسبم رمبيزي مكبون مبن
كلمتي الكلمة اللثانية اسم أحد الحيوانات ورقم يعب عن الاشهر والسنة تم إطلق هذا الصبدار فيبه
على سبيل اللثال آخر إصدار من أودبنتو حت هذه اللحظة يسبمى " "Natty Narwhal 11.04فهببذه
النسبببخة صبببدرت فبببي عبببام  ٢٠١١شبببهر ) ٤أدبريبببل\نيسبببان ( ،أمبببا  Narwhalهبببو أحبببد أنبببواع
الحيتببان ذات القببرن والببت تعيببش دبببالقرب مببن القطببب الاشببمالي ،والنسببخة السببادبقة كببانت تسببمى
"  "Maverick Meerkat 10.10وقد صدرت فببي عببام  ٢٠١٠فببي شببهر ) ١٠أكتببودبر\تاشبببرين الول (
و  Meerkatهو أحد أنواع النموس ،وعلى هذا النحو تتم تسمية إصدارات أودبنتو التتالية.

 .٣مزيات أوبنتو
لببباذا لي ُنكبببس؟ مبببا البببدافع لسبببتعمل أودبنتبببو؟ لببباذا أودبنتبببو تحديبببدًا؟ يوجبببد أسبببباب كبببلثية
تحفيزك لستخدام نظام جنو–ليُنكس دباشكل عام وأودبنتببو دباشببكل خبباص إليببك الن دبعببض الميبببيزات
الت دبالتأكيد ستقنعك"لاذا ؟".
سهولة التجردبة والتلثبيت.

أتعببرف انببك يمكنببك تجردبببة أودبنتببو دبببدون حببت تلثبببيته علببى القببرص الصببلب؟ يمكنببك تجردبببة
أودبنتو من السطوانة أو ذاكرة الفل ش دبدون الحاجة لتلثبيته فعلً على الجهاز ،هذا سيفيدك كببلثياً
فببي التعببرف علببى النظببام عببن قببرب دون حببت تلثبببيته فعلي بًا .أتعببرف أيض باً أنببه يمكنببك تلثبببيته
على القرص الصلب دبكل سهولة؟ إذا اتبعت الرشادات البسيطة الوجودة في هذا الكتاب لن تحتبباج
السبببتعانة دبأحبببد ليلثببببت النظبببام علبببى جهبببازك ،فبببالتلثبيت يتبببم عبببب واجهبببة رسبببومية كاملبببة،
فعملية التلثبيت سهلة ،سيعة ،دبسيطة.
الفهرس
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سهولة الستخدام.

ل تحتاج الكلثي من الوقت لتعتاد عليه ،فهو نظام تاشغيل سهل ودبسيط ،يعطيك ما تريببد تمامباً
دبدون أي تعقيدات ،ويتوفر له آلف البامج الت تستطيع تلثبيتها دبنقرة واحدة .إذا كان مجالك فببي
التكنولوجيبببببا أو الدب ،العلبببببوم أو السياسبببببة ،الاشبببببعر أو القتصببببباد ،فببببببي كببببببل الحبببببوال
سببتجد أودبنتببو مناسبببًا لببك ويعطيببك تجردبببة اسببتعمال رائعببة .أودبنتببو نظببام سببهل لدرجببة أن
أخي الصغي ذو العشة أعوام يستعمله دبطلقة ،ألن تستطيع أنت؟
ل فيوسات!

الحيباة أقصببر مبن أن تقضبيها فبي التعامبل مبع ماشباكل الفيوسبات! إذا مللبت مبن الفيوسبات
والبامج الخبيلثة على نظامك السادبق ،فببدعن أدباشبببرك مببن الن مببع نظببام ليُنكببس قببل وداعباً لهببذه
الشياء لفتة طويلة ،مع أودبنتو ل دبرامج خبيلثة ل تروجنات لن تحتاج حببت مضبباد للفيوسببات!
ليُنكس دب ُِن ليكون قوياً وآمًنا.
خفيف ،متطور ،مستقر.

لكببي تسببتمتع دباسببتعمال الكمبببيوتر ل تحتبباج جهببازاً ذي مواصببفات خارقببة فمتطلبببات تاشببغيل
أودبنتببو تعتببب قليلببة دبالنسبببة للنظمببة الخببرى ويسببتطيع العمببل علببى طيببف واسببع مببن الجهببيزة
ومع ذلك يعمل دباشكل رائع ويستفيد دبقدرة كل قطعة في جهازك.
كل يوم نجد البامج تحصل علببى الكببلثي مبن التحببديلثات ،ويضببيع وقبت كبلثي فببي تحببديث كبل
دبرنامج منفرد ًا لكن أودبنتو يوفر لك نظام تحديث متكامبل مبن خللببه تحصببل علببى آخببر التحببديلثات
لكببل البامببج علببى جهببازك دباشببكل دوري ودبكببل سببهولة .أيضباً يسببتطيع التعببرف علببى أغلببب قطببع
جهازك دون تدخل ،والباقي تستطيع تلثبيته دبنقرة واحدة!
مع كل هذه الميبيزات أيجب التضحية دبالستبقبرار؟ أدبدا! مببع أودبنتبو لببن تاشبباهد شاشببات الببوت
اليزرقاء  ،Blue Screens of Deathدبل إن أودبنتببو يسبتطيع أن يعمبل لسبني دون الحاجببة لعبادة
تلثبيته! دبالضافة للتحديلثات الدورية يصدر من أودبنتو نسخة كاملة جديدة كل سبتة أشبهر تحتبوي
على الكلثي من الميبيزات والخصائ.ص الجديدة ،هل هناك تطورات أسبرع من ذلك؟
جميل وأنيق.

ُيعرف عن أودبنتو أنه نظام أنيق ،يأتي معه مجموعببة مببن السببمات الجميلببة ،وتسببتطيع تحميببل
اليزيد من السمات الرائعة وتخصيصه دبالاشكل الذي يلئم ذوقك .يأتي افتاضياً دبتببأثيات دبصبببرية
مبهببرة ،ومببع ذلببك ل تسببتهلك الكببلثي مببن مببوارد النظببام ،فيمكنببك السببتمتاع دبنظببام جميببل دبببدون
التضحية دبأي ميزايا أخرى.
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اللئمة وتعدد الستخدامات.

أودبنتبببو نظبببام مبببرن جبببد ًا دبسببببب كبببونه حبببر ومفتبببوح الصبببدر حيبببث يسبببتطيع الببببمجي
دراسة كل تفاصيل النظام من أكب لصغر جيزء فيه ،ويمكنهم تخصيصه وتعديله دبما يتناسببب مببع
دبيئاتهببم واحتياجبباتهم .دبالتببالي يمكنببه التكّيببف مببع البببيئات الختلفببة سببواء فببي مؤسسببة إنتاجيببة
أو للستخدام الزنلي أو خوادم النتنت ستجد أن أودبنتو نظاماً ملئماً ويفي دباحتياجاتك وأكث.
مجتمع كبي.

أهم ما يميبيز البمجيات الحرة مفتوحة الصدر هو مجتمعها الكبي ،ويعتب نظببام أودبنتببو أحببد
أكث توزيعات ليُنكس شعبية وقد يكون الكث انتاشاراً على الطلق .هذا يعنبي أنك ستجد العديببد
من الراجبببع الت تاشبرح النظام ،سبتجد العديبد مبن السبتخدمي البذين تسبتطيع الحببديث معهبم عبن
أودبنتو وعن أي شء قد تواجهه معه .مجتمع كبي منتاشبر في كل أنحاء العالم يعنبي أنك تستطيع
الحصول على الدعم دبسهولة وسعة ودبأي لغة تريد.
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حر ،مفتوح الصدر ،مجاني.

دبالضافة لكل الميات الذكورة سادبقاً نأتي لحد أكث الميبيزات أهميببة وهببي الحريببة والصببدر
الفتبوح ،الحريببة ليسببت مرادفباً للمجانيببة فقببد يكبون هنبباك دبرنامبج حبراً مفتببوح الصببدر ودبمقادبببل،
الرائع أن نظام أودبنتو حر مفتوح الصدر وأيضاً مجاني تمامًا .ل حاجة لدفع مبلببغ كبببي مببن الببال
مقادبل نظام التاشغيل ،ول أن تستعمل نظاماً دبطريقبة غيببر قانونيبة مقرصبناً مسببروقًا! مبع أودبنتبو
ستوفر الكلثي من اليانية وتعمل على النظام دباشكل قانوني تمامًا .كون النظام حر مفتببوح الصببدر
هذا يعنبي أنه قادبل للتطور دباشكل أكب ،الصدر الفتبوح ل يفيببد الببمجي فقببط إنمبا يعبود دببالنفع
على كل مستخدمي الكمبيوتر سواء كانوا مبمجي أو ل ملثله ملثل تعلم العلوم الطبية فهو ل يعود
دبالنفع على الطبيب فقط إنما أيضاً على أي شخ.ص يصاب دبالرض.

 .٤أتسئلة شائعة عن أوبنتو
العديد من الشخاص الذي يودون استخدام أودبنتو يكون لديهم دبعببض التسبباؤلت عببن النظببام،
نتعرف الن على أهم السئلة الاشائعة وإجادباتها دباشكل دبسيط ومختص.
س .هل يمكن تلثبيت أودبنتو دبجانب وندوز أو أي نظام آخر؟

ج .نعم دبالتأكيد! ل يوجد ماشكلة إطلقاً في وجود أكث من نظام علببى نفببس جهبباز الكمبببيوتر،
حيث يكون كل منهببم مسببتقل تمامب ًا ول يبؤثر أحببدهما علببى الخببر .وتسببتطيع الختيببار فيمببا دبينهببم
مع دبداية تاشغيلك للكمبيوتر.
س .هل احتاج لتقسيم القرص الصلب يدويا؟

ج .ل لبببن تحتببباج ذلبببك ،لبببن تقبببوم دبتقسبببيم يبببدوي للقبببرص الصبببلب أو تهيئتبببه ،Format
كل ما تحتاجه لتلثبيت أودبنتو هو مساحة فارغة في أي قسم  Partitionمببن أقسببام القببرص الصببلب
)ملثلً  ١٠جيجا ( وسيقوم أودبنتو دباستخدامها دباشكل تلقائي دبدون أي تدخل منك.
س .هل استخدام أودبنتو سهل؟

ج .نعم ،أسهل مما تتوقع حت! أودبنتو في الساس يسببتهدف السببتخدم النهببائي ملثببل السببتخدم
الزنلببي أو الببذي يسببتخدم الكمبببيوتر فببي أشببياء عامببة ول يسببتهدف متخصصبببي الكمبببيوتر ملثببل
البمجي أو الطببورين ،ويبوفر العديببد مبن التسبهيلت البت تجعبل اسببتخدام الكمبببيوتر ممتبع جبداً
دبببدون تعقيببدات أو عقبببات .لكببن مببن ناحيببة أخببرى تببذكر دائم باً أن لكببل نظببام طريقتببه الخاصببة،
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فمحاولببة التعامببل مببع اللغببة النجلييببة دبنفببس الطريقببة الببت تتعامببل دبهببا مببع اللغببة العردبيببة
دبالتأكيببد لببن تجببدي نفعبًا ،ملثلً لببن تسببتطيع أدبببد ًا كتادبببة اللغببة النجلييببة مببن اليميبببن إلببى اليسببار!
المر ينطبق أيضاً على استعمال أودبنتو الذي يجب عليك التعامل معه دبطريقته الخاصة.
س .كم أحتاج من الوقت لستخدام أودبنتو دباشكل كامل؟

ج .إجادبببة هببذا السببؤال نسبببية ،فالببدة الببت يحتاجهببا الاشببخ.ص للنتقببال مببن نظببامه القببديم
لنظبببام جديبببد ملثبببل أودبنتبببو تختلبببف مبببن شبببخ.ص لخبببر وتتوقبببف علبببى احتياجبببات كبببل شبببخ.ص،
فعلى سبيل اللثال هنبباك مببن يسببتعمل الكمبببيوتر فببي أشببياء دبسببيطة فلببن يحتباج الكببلثي مببن الببوقت
للنتقال ،دبينما هناك شخ.ص آخر يستعمل الكمبيوتر في أكث من شء فهذا سببيحتاج دبعببض الببوقت
الضافي لينتقل لستخدام أودبنتو كليًا.
شخصياً أعرف أحببد الشببخاص اسبتطاع النتقببال كليباً فببي أقببل مبن أسببوع ،مبن ناحيبة أخببرى
أحببد الببذين أعرفهببم احتبباج حببوالي  ١٠أيببام ،وهنبباك مببن احتبباج أقببل أو أكببث .لكببن دباشببكل عببام
إذا اعتمدت على هذا الكتاب في استخدام أودبنتو سبتحتاج فبي التوسبط مبن أسببوع للثلثبة أسبادبيع
للنتقال دباشكل كامل أو شبه كامل.
س .هل تحميل أودبنتو من على النتنت يعتب شعي ًا/قانوني ًا؟

ج .نعببم حيببث أن أودبنتببو نظببام مجبباني وُيسببمح دبتحميلببه مببن النببتنت ،نسببخة وماشبباركته
وإعطاؤه لن تريد ،لكن احرص دائمًا على تحميل أودبنتو مبن الوقبع الرسبمي لبه وسبنتعرف لحقباً
خطوة دبخطوة طريقة تحميل آخر إصدار من أودبنتو ووضعه على أسطوانة لتلثبيته.
س .هل سيتعرف أودبنتو على قطع العتاد والجهيزة التصلة دبالكمبيوتر؟

ج .نعم ،أودبنتو نظام متطور ويستطيع التعببرف علببى أغلببب الجهببيزة ملثببل الطادبعببة أو الاسببح
الضوئي وقطع العتاد دبدون أي تدخل ملثل اللوحة الم ،دبطاقة العرض ،الصببوت ،الاشببكة وغيهبم،
لصببنعة لببذا يوجببد مببع أودبنتببو
لكببن دبعببض القطببع والجهببيزة تحتبباج لتعريببف خبباص مبن الاشبببركة ا ُ
دبرنامج يقوم دبتحمل التعريف من النتنت دبدون أي مجهود منك ،كل مببا عليببك فعلببه هببو التصببال
دبالنتنت .أخيبر ًا ،في حالت قليلة قبد تبواجه قطعببة عتباد أو جهباز لبم يتبم التعبرف عليهبا تلقائيباً
ول يوجد لها تعريف جاهيز على النتنت وستحتاج لتعريفها يدويًا ،إذا واجهببت ملثبل هببذه الاشببكلة
تببوجه لحببد الواقببع أو النتببديات الختصببة دبنظببام ليُنكببس علببى النببتنت وفببي أغلببب الحببوال
ستستطيع حل الاشكلة دبسهولة.
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ل ل يوجد فيوسات على أودبنتو ولن أحتاج لضاد فيوسات؟
س .هل فع ً

ج .نعم ل يوجد فيوسببات علببى أودبنتببو ،دبببالحرى عببددها ل يتعببدى أصببادبع اليببد وحببت تلببك
غيبببر ناشببطة وتببم إغلق اللثغببرات الببت تسببتغلها منببذ زمببن ،خصوصباً أن وقببت إغلق اللثغببرات فببي
أنظمة لي ُنكس يعتب مببن السببرع علببى الطلق فببي عببالم البمجيببات والتقنيببة ،فلببك أن تتخيببل أن
دبعض اللثغبرات ظهبر ترقيعهبا )أي حلهبا ( فبي أقبل مبن  ١٤سبباعة فقببط!! ودبالتبالي لببن تحتبباج أيضباً
لضاد فيوسات مع أودبنتو ولفتة من اليزمن عليك نسيان الشياء الملببة الببت تببدعى "فيوسببات"
وما ياشببها .لكن دبطبيعة الحال عليك اللتام دببعض أسس المن اللكتوني ملثببل عببدم تاشببغيل أي
دبرامج من مصادر غيبر موثوقة ،واختيار كلمة مرور جيدة إلى آخره.
س .هل استطيع مع أودبنتو القيام دبنفس الشياء الت أقوم على وندوز أو نظام آخر؟

ج .نعم دبالتأكيد ،فنظام أودبنتو منافس ومكافئ ممتاز للنظمببة الخببرى وتسببتطيع دباسببتخدامه
عمل الكلثي من مهامك اليومية العتادة ،دبببالطبع هببذا يتوقببف علببى مببا تقببوم دبببه فبعببض الشببياء قببد
تكون خاصة دبنظام معي ول تسي على النظمة الخرى ،لكن دباشكل عام الجادبة هي نعم.
س .ماذا عن البامج الت كنت استعملها؟

ج .يوجد العديد من البامج متعددة النصات أي أنهببا تعمببل علببى أكببث مببن نظببام تاشببغيل ملثببل
وندوز وليُنكس وماك ملثال ذلببك متصببفح النببتنت الاشببهي َفيُفكببس ،فببي هببذه الحالببة لببن تبواجه
ماشبباكل فببي اسببتخدام نفببس البامببج الببت كنببت تسببتخدمها ،أمببا فببي حالببة لببم يكببن البامببج متعببدد
النصات فيمكن استعمل دبرنامج آخر مكافئ له يقوم دبنفببس الوظيفببة ،وتجبد فببي الفصببل اللثببامن مبن
هذا الكتاب قائمة كبية دبأشهر وأفضل البامج الت تعمل على أودبنتو ،هذه القائمة ستسبباعدك فببي
اختيار البنامج الكافئ دبكل سهولة وتجنبك عناء البحث الطويل.
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 .٥متطلبات تشغيل أوبنتو
دباشببكل عببام أودبنتببو ل يحتبباج جهبباز كمبببيوتر ذو مواصببفات كبببية فهببو يسببتطيع العمببل علببى
أي جهباز ذي إمكانيبات متوسبطة ،دببل وقليلبة فبي ظبل التطبور الحاصبل فبي أجهبيزة الكمبببيوتر فبي
هببذه اليببام ،ونتعببرف الن علببى الحببد الدنببى مببن المكانيببات الببت يحتاجهببا أودبنتببو دبالضببافة
للمكانيات الستحسنة للحصول على أفضل أداء.

الد الدن

مستتحسن

العالج

الاكرة

١

النقرص الصلب

جيجا هيتيز

ميجا دبايت

٥١٢

جيجا دبايت

جيجا هيتيز

١ .٥

٨

جيجا دبايت

جيجا دبايت

١٥

٢. ٨

أخرى
دبطاقة عرض
شبكة – صوت

دبطاقة عرض
شبكة – صوت
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التحضي لبثبيت أوبنتو
 .١الحصول على أودبنتو.
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⚫ وسيط تلثبيت أودبنتو
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التحضي لبثبيت أوبنتو
نتعرف الن على طريقة تحميل آخر إصدار من أودبنتو عب موقعه الرسمي والتأكد من سببلمة
التحميل ،ثم حرق أودبنتو على أسطوانة أو عمله على ذاكرة فل ش ،دبعد ذلك سنقوم دبفح.ص أقسام
القرص الصلب لضمان سلسة عملية التلثبيت.

 .١الصول ع أوبنتو.
أودبنتو نظام تاشغيل حر مفتوح الصدر وأيضاً مجاني ،لذا يمكنك الحصول عليببه دبببأي طريقببة،
مببن النببتنت ،مبن صبديقك ،أسببطوانات جبباهيزة ،ولببن يعببد ذلببك انتهاكباً للقببانون كمببا فببي النظمببة
الخرى .أسهل طريقبة للحصببول علببى آخبر إصبدارات أودبنتبو تحميلهبا مبن النبتنت وحرقهبا علببى
أسطوانة أو عملها على ذاكرة فل ش .USB Flash Memory
سنتعرف الن على خطوات تحميل آخببر نسببخة لودبنتببو مببن الوقببع الرسببمي ،وغالبباً خطببوات
التحميل لن تختلف كلثياً في الصدارات القادمة؛ لذا هذا الشح سيكون نافعاً لدة طويلة.
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الن ادخل على الوقع الرسمي لودبنتو ،واخت .Download
http://www.ubuntu.com/

شكل ) :( ١-٢الوقع الرسمي لنظام أودبنتو دبلونه البتقالي المي.

دبعد ذلك تظهر لك الصفحة التالية اخت Dwonload and install

شكل ) :( ٢-٢صفحة تحميل أودبنتو يظهر فيها عدة خيارات للتحميل.
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تصل الن لصفحة التحميل

٢
١

شكل ) :( ٣-٢صفحة التحميل في موقع أودبنتو الرسمي يظهر فيها خيارات التحميل.

 .١اضغط على  Start Downloadللتحميل الباش.
 .٢اضغط على  Alternative Downloadsللحصول علببى طببرق تحميببل إضببافية ،علببى سبببيل
اللثال اخت  Bit torrent downloadللتحميل عن طريق التورنت.
إذا اخببتت التحميببل الباشبببر سببيبدأ التحمببل آخببر إصببدارات أودبنتببو دبحجببم أسببطوانة عبببادية
)حوالي  ٦٩٥ميجا تقريبًا ( .وينصح دائماً دبعدم استعمل دبرامج التحميل العنيفببة ملثببل دبرنامببج IDM

حيث في كلثي من الحيان تببؤدي هببذه البامبج لعطبب ملبف  .ISOوإذا واجهببت ماشباكل مببع تحميبل
اللف سليم ًا ،يفضل أن تقوم دبالتحميل عب تقنية التورنت ،فهي تعد أفضببل وسبيلة لتحميببل أودبنتبو
دباشكل سليم.
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⚫ الكأكد من تسلمة التحميل
دبعد تمام تحميل أودبنتو من النتنت يجب التأكد دبأن التحميل تم دبببدون أي أخطبباء .ويتببم ذلببك
عن طريق ما يعرف دبب  md5sumوهي عبارة عن معادلة حسادبية ينتج عنها ناتج خاص دبكل ملف،
دببسبباطة تخيببل أن لببديك قطعببة قمببا ش دبطببول  ٢٠مببت تمام باً فببإذا قسببمتها لردبعببة أجببيزاء سببيكون
كببل جببيزء مكببون مببن  ٥أمتببار دبالضبببط ،أمببا إذا كببانت قطعببة القمببا ش  ١٩.٥وقسببمتها لردبعببة أجببيزاء
لببن يكببون الناتببج  ٥أمتببار تمامبًا ،هكببذا الحببال دبالنسبببة لبب  md5sumأي تغييبببر أو خطببأ فببي اللببف
سببيتغي النببباتج .كببل مببا عليببك للتبببأكد مببن سببلمة التحميببل أن تقبببارن دبيبببن قيمببة اللببف السببليم
وقيمة اللف الذي حملته فإذا كانت القيمتي متطادبقتي فإن التحميل سببليم  .٪١٠٠لنتعببرف الن علببى
كيفية القيام دبهذا.
دبافتاض أنك تستعمل نظام وندوز حمل دبرنامج  WinMD5Sumمن الرادبط التالي
http://j.mp/win_md5sum

شغل البنامج ،اخت مكان ملف  ISOأودبنتو ،اضغط  Calculateسببتظهر قيمببة طويلببة مكونببة
من  ٣٢خانة.

شكل ) :( ٤-٢دبرنامج  winMd5Sumالخاص دبالتأكد من سلمة تحميل أودبنتو.

الن اذهب لصفحة  Ubuntu Hashesالت تحتوي على جميع هاشات أودبنتو
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes

ادبحببث عبن القيمببة الناسببة عبب اسببم ملبف  ISOالبذي قمببت دبتحميلببه سبادبقًا ،علبى سببيل اللثببال
الصدار الحالي من أودبنتو هو  ١١.٠٤ستجد اسم اللف كالتالي
ubuntu–11.04–desktop–i386.iso

ادبحث في الصفحة دبهذا السم وانسخ القيمة القادبلة لها.
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شكل )ِ :( ٥-٢قَيم خليط  md5الخاصة دبأودبنتو من صفحة .Ubuntu Hashes

الن نعود لبنامج  WinMD5Sumانسخ القيمة مببن الصببفحة وضببعها فببي آخببر خانببة واخببت
 Compareليتببم مقارنببة القيمببتي )يمكنببك حببت فعببل هببذا دبمجببرد النظببر فببالفرق يكببون واضببحًا (
إذا وجدت أن القيمتي غي متطادبقتي ستضطر لتحميل اللف مرة أخبرى! والفضبل أن يكبون ذلبك
عب التورنت لنه يتم التأكد من سلمة اللف تلقائيا أثناء التحميل.

تلميح
▪ لحظ أن هذه القيمة تتغي دبتغيبببر إصببدارات أودبنتبو ،فعنببدما تصببدر نسببخة جديببدة مببن
اودبنتو ) ١١.٠٤على سبيل اللثال ( عليك أن تبحث عببن القيمببة القادبلببة للنسببخة فببي صببفحة
 Ubuntu Hashesكما تعرفنا دبالعلى.

⚫ وتسيط تبثبيت أوبنتو
دبعد تحميل آخر نسخة من أودبنتو والتأكد من سلمة التحميل ،نأتي لخطوة أخرى وهي وضببع
أودبنتببو علببى الوسببيط الببذي سببيتم التلثبببيت مببن خللببه .فببي الحقيقببة ليُنكببس نظببام متطببور ومببرن
ويمكن تلثبيته دبعدة طرق ،دبداية من التلثبيت مببن جهبباز آخببر عببب الاشبببكة الحليببة ،مببروراً دبببالتلثبيت
عبببن طريببببق السببببطوانة أو ذاكببببرة الفل ش وانتهبببباء دببببالتلثبيت مبببن النببببتنت ،لكببببن اسببببتخدام
السببطوانات  CD/DVDأو ذاكببرة الفل ش  Flash Memoryيعببدان الطريقببتي السببهل والسبببرع
دبالنسبة لغلب الستخدمي.
نتعرف سيع ًا الن على طريقة عمل كل من أسببطوانة وذاكببرة فل ش أودبنتببو الببت سببنلثبت مببن
عليها النظام .الطريقتان تؤديان نفس الغرض ولكن لكل منهما مميبببيزات وعيببوب؛ لببذلك آثببرت ذكببر
الطريقبببتي لتختبببار الطريقبببة الناسببببة لبببك .علبببى سببببيل اللثبببال التلثببببيت عببن طريبببق السبببطوانة
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هو الكث شيوع ًا ولكنبه يعتببب دبطببيء نوعبا مبا دبالقارنبة دببذاكرة الفل ش ،لكببن مببن ناحيبة أخبرى
قد ل تدعم كل اللوحات الم  MotherBoradالقلع عن طريق  .USBفإذا كببانت اللوحببة الم لببديك
تدعم القلع من  USBيفضل التلثبيت عن طريق ذاكرة الفل ش.

عمل أتسطوانة أوبنتو
يمكن عمل أسطوانة أودبنتو الت سيتم التلثبيت منها لحقاً عن طريق حرق اللف  ISOالذي قمت
دبتحميلببه دبأحببد دبرامببج حببرق السببطوانات كبنامببج  ،Neroلكببن يفضببل دبطبيعببة الحببال اسببتعمال
البنامج الرائع الحر مفتوح الصدر  InfraRecorderوهو دبرنامج خفيف وعملي دبه كل الميبببيزات
الت تحتاجها في عمل السطوانات.
http://www.infrarecorder.org/

حمببل البنامببج مببن مبوقعه الرسببمي ،ثببم ثبتببه كببأي
دبرنامج ،أدخل أسطوانة فارغة فببي ماشببغل السببطوانات
لديك ،افتح البنامج ،ومن قائمة  Actionsاخببت Burn

 ،imageثم اخت ملف  ISOأودبنتببو الببذي قمببت دبتحميلببه
سادبقا .دائماً أثناء حرق أسببطوانات مهمببة اجعببل سبببرعة
الحرق قليلة ملثلً  ، ×١٦أخياً اضغط .Burn
شكل ) :( ٦-٢حرق اسطوانة أودبنتو دببنامج .InfraRecorder

دبعد النتهاء من هذه العملية يكون لديك أسطوانة أودبنتو جاهيزة للعمل كقرص حي .Live CD

مصطلح جديد
▪ القرص الحي Live CD
هو عبارة عن مصطلح ياشي إلى إمكانية اسببتخدام نظببام تاشببغيل ليُنكببس فقببط مببن خلل
السطوانة سواء كانت  CDأو  DVDوذلك دون الحاجة للقرص الصببلب ،وتسببتطيع مببن
خلل القببرص الحببي القيببام دبببأغلب الناشبباطات ملثببل تصببفح النببتنت ،تاشببغيل الوسببائط
التعددة ،الكتادبة دباستخدام البامج الكتبية … إلخ ،لكن الفارق الساس أنك ل تستطيع
حفظ إعدادات النظام لنه دبمجرد إعادة التاشغيل سيبدأ كل شء من نقطة الصفر.
لكن دباشكل عام يعتب القرص الحي مفيببد جببداً فببي العديببد مببن الحببالت ملثببل تجردبببة نظببام
دبدون تلثبيته على القرص الصلب فعليا أو استخدامه فببي الحببالت الطببارئة ،ويمكببن أيضباً
الحتفاظ دبالعدادات إذا كنت تستخدم هذه الطريقة مع ذاكرة فل ش وليس اسطوانة.
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عمل ذاكرة فل ش أوبنتو
سببنقوم الن دبعمببل أودبنتببو علببى ذاكببرة فل ش ،مببا يميبببيز هببذه الطريقببة أنهببا أسبببرع كببلثياً
مببن السببطوانة فماشببغلت السببطوانات حالي باً ل يتعببدى سبببرعتها فببي أفضببل الحببوال عببن !x52
أيض ًا توفي السببطوانات إذا كنببت مببن محببب تجردبببة توزيعببات لينكببس ،وتببذكر أن المببر ل يتعلببق
دبالببال فقببط إنمببا دبببالبيئة أيض ب ًا فكببل أسببطوانة تسببتعملها وتتخلبب.ص منهببا تيزيببد مببن تلببو ث البببيئة.
كذلك من المي والفيد أن يكون معك نظام تاشغيل محمول ،تخيل أنك تسببي ومعببك نظببام تاشببغيل
كامل في جيبك!
ستحتاج ذاكرة فل ش دبمساحة واحد جيجا على القببل ،ويوجببد حاليباً العديببد مبن البامببج الببت
تقوم دبعمل أودبنتو على ذاكرة الفل ش دبكل سهولة ،يعد دبرنامج  UNetbootinمببن البامببج السببهلة
والعملية ويؤدي الهمة على أكمل وجه.
حمل البنامج من موقعه الرسمي ،ثم شغله ،ستظهر لك النافذة التالية

شكل ) :( ٧-٢تلثبيت أودبنتو على ذاكرة الفل ش دباستخدام دبرنامج .Unetbootin

اخت  ،Diskimageثم اخت مكان ملف  ISOالببذي حملتببه سببادبقًا ،ثببم اضببغط  .OKانتظببر حببت
يقوم البنامج دبنقل اللفات .فقط هذا كل شء!
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ملتحوظة
▪ تحتاج إعداد اللوحة الم لتقوم دبالقلع من ذاكرة الفل ش هذه العملية تختلف من BIOS
لخببر لكببن دباشببكل مختصبببر ،دبعببد تاشببغيل جهبباز الكمبببيوتر مباشبببرة اضببغ زر Delete
فبببي لوحبببة الفاتيبببح وسبببتجد أمامبببك شاشبببة  BIOSدبلونهبببا الزرق الميببببيز ،ادبحبببث عبببن
 Boot sequencesواخت  boot from usb–hddأو شبيء ماشادبه لهذا.

هببذا كببل مببا تحتبباجه ،الن سببننتقل لخطببوة أخيبببرة قبببل تلثبببيت أودبنتببو وهببي تخصببي.ص قسببم
من القرص الصلب لودبنتو.

 .٢تصي ص قسم لوبنتو
آخر خطوة قبل التلثبيت هي تخصي.ص القسم  Partitionالذي سيلثبت عليببه النظببام .لببن تحتبباج
استخدام دبرامج تقسيم القرص الصبلب ملثبل دبرنامبج  Partition Magicأو أحبد البامبج الاشبادبهة،
أودبنتو سيقوم دبكل العمل دباشكل تلقببائي حيببث يقببوم النظببام دبببالتلثبيت علببى أكببب قسببم فيببه مسبباحة
خالية .Free Space
على سبيل اللثبال إذا كببان لببديك قسبم  Cفيبه مسباحة خاليببة  ٤جيجبا و  Dفيببه مسبباحة  ٨جيجبا
وقسم  Eفيه مساحة  ١٦جيجا خالية فسيتم تلثبيت أودبنتو في القسم  Eحيث يوجد فيه أكب مساحة
خالية .أودبنتو لن يسبتخدم السباحة الخاليبة كلهبا إنمبا أنبت سبتقرر قبدر السباحة البت سيسبتخدمها
النظام والت كما قلنا سادبقاً يفضل أن تكون  ١٠جيجببا فببأكث .فببإذا أردت تحديببد القسببم الببذي سببيتم
التلثبيت عليه كل ما عليك فعله أن تنقل اللفات منببه لي قسببم آخببر دبحيببث يكببون فيببه أكببب مسباحة
خالية.
دبعد تحديد القسم الذي سيتم التلثبيت عليه ،هنبباك خطببوتي يفضببل دباشببدة القيببام دبهمببا لضببمان
سلسة وسعة التلثبيت.
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⚫ فتح ص الخطاء
ينصح دباشدة أن تقبوم دبعمبل فحب.ص لخطباء نظبام اللفبات علبى القسبم ،دببافتاض أن تسبتعمل
وندوز ،يوجد أداة تأتي افتاضياً مع النظام .ولستعمال تلك الداة كل ما عليببك فعلببه أن تضببغط
دبيزر الفأرة اليمن علببى القسببم الببذي خصصببته لتلثبببت أودبنتببو عليببه واخببت  ،propertiesثببم اخببت
تبببويب  Toolsواضببغط علببى  Check Nowتحببت جببيزء  .Error–checkingسببتظهر لببك نافببذة
صغية اضغط  .Startوانتظر حت انتهاء العملية.

شكل ) :( ٨-٢أداة فح.ص أخطاء نظام اللفات في وندوز..

⚫ إلغاء الجيزئة
نظببببر ًا لن أنظمببببة ملفببببات القسببببام الببببت أنتجتهببببا ميكروسببببوفت ملثببببل  NTFSو FAT32

تعرف دبسمعتها السيئة فيما يتعلق دبتجيزئة اللفات  Fragmentationلذا يستحسن دباشببدة أن تقببوم
دبعمل إلغاء تجيزئة للملفات على القسم الذي سببيتم تلثبببيت أودبنتببو عليببه دبببل ويفضببل أن تقببوم دبهببذه
العملية دباشكل عام لكل أقسام القرص الصلب حيث تحد ث فرقاً ملحوظاً في الداء.
يببأتي نظببام ونببدوز دبببأداة تعتببب جيببدة للغبباء تجببيزئة اللفببات  ،Defragmentationودبنفببس
طريقة الداة السادبقة كل ما عليك فعله أن تضبغط دببيزر الفبأرة اليمبن علبى القسبم البذي خصصبته
لتلثبت أودبنتو عليه واخت  ،propertiesثم اخت تبويب  Toolsواضغط على Defragment Now

ستظهر لك نافذة كهذه
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شكل ) :( ٩-٢أداة إلغاء التجيزئة على نظام وندوز.

اخت القسم الذي خصصته لودبنتو واضغط  .Defragmentوانتظر حت انتهاء العملية.
الن أصبح كل شء جاهيزاً لتلثبيت أودبنتو.
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تبثبيت أوبنتو
دبعد تحميل أودبنتو وعمل وسيط التلثبيت ملثل السببطوانة أو مفتبباح  ،USBتببأتي خطببوة تلثبببيت
أودبنتو على القرص الصلب ،وهي عملية سهلة جببداً دبالقارنببة دبالنظمببة الخببرى ملثببل ونببدوز لنهببا
تتم في دبيئة رسومية كاملة ،دبالضافة إلى أن عملية التلثبببيت فببي الصببدارات الخيبببرة مببن أودبنتببو
أصبحت غاية في السهولة .إذا اتبعت الخطوات التالية ستستطيع تلثبيت أودبنتو دبكل سلسة ويس.
كما رأينا في جيزء السئلة الاشائعة في الفصل الول ،سيتم تلثبيت أودبنتببو جنب باً إلببى جنببب مببع
أي نظام آخر على الجهاز ،وكليهمببا منفصببل تمامباً عببن الخببر ول يببؤثر أحببدهما علببى الخببر ،وفببي
دبداية تاشغيل الكمبيوتر تستطيع الختيار دبينهم.
الجدير دبالذكر أيض ًا أن إعداد تلثبيت أودبنتو لبن تيزيببد عبن دبضببع دقبائق ،وكامبل عمليبة التلثبببيت
تعد سيعة جد ًا حيث تستغرق ما دبيبن سبعة دقائق إلى حوالي أردبعببة عاشببر دقيقببة ،وهببذا يتوقبف
على سعة النتنت لديك ووسيط التلثبيت الذي تستخدمه ،فإذا كنببت تسببتعمل ذاكببرة  USBفغالبباً
التلثبيت لن يتعدى العاشبرة دقائق.

ملتحوظة

▪

احرص على أخذ نسخة احتياطية من دبياناتك الهمة قبل البدء في عملية التلثبيت.

كل ما عليك فعله الن هو وضع السطوانة في ماشغل السطوانات أو تركيب مفتاح  USBفي
النفذ الخاص دبه ،ثم أعد تاشغيل الجهاز.

الفهرس

أوبنتو ببساطة

٤٠

دبعد القلع تظهر شاشة كهذه اخت أول اختيار واضغط .Enter

شكل ) :( ١-٣شاشة خيارات القلع أول شاشة تقادبلها أثناء عملية تلثبيت أودبنتو.

تظهر تالياً شاشة إقلع أودبنتو دبلونها البنفسجي المي.

شكل ) :( ٢-٣دبداية إقلع أودبنتو دباللون البنفسجي المي.

الفهرس

الفصل الالث :تبثبيت أوبنتو

٤١

دبعد ذلك يظهر سطح الكتب دباشكله المي.

شكل ) :( ٣-٣سطح مكتب أودبنتو دبعد القلع من القرص الحي مباشًة.

يمكنببك تجردبببة النظببام كمببا تريببد دون أن يببأثر ذلببك علببى قرصببك الصببلب ،ولكببي تبببدأ تلثبببيت
أودبنتو اخت  Install Ubuntuالوجودة على سطح الكتب.
نتعرف تالياً على تلثبيت أودبنتو خطوة دبخطوة.

الفهرس

أوبنتو ببساطة

٤٢

 .١لغة الواجهة
أول نافذة تظهر لك هي اختيار لغة الواجهة والت هي اللغة النجليية افتاضياً

شكل ) :( ٤-٣اختيار لغة واجهة سطح مكتب أودبنتو ،ويوجد عدد كبي من اللغات الدعومة.

وكمبا عرفنبا سبادبق ًا أن أودبنتبو نظبام عبالي ويبدعم العديبد مبن اللغبات ،ويمكنبك اختيبار اللغبة
العردبية من قائمة اللغات على اليسار.

الفهرس
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٤٣

 .٢تضي البثبيت
للحصببول علببى عمليببة تلثبببيت ملثاليببة يجببب عليببك التأكببد مببن تببوافر متطلبببات اللثبببيت ،تأكببد
من وجود مساحة على القرص الصلب ل تقببل عببن  ٤.٤جيجببا ،وأن يكببون الجهبباز متصبلً دبالكهردببباء
إذا كنت تقوم دبالتلثبيت على جهاز محمول الجهاز ،وأخياً وجود اتصال دبالنتنت.

١
٢

شكل ) :( ٥-٣التحضي لعملية تلثبيت أودبنتو مع إمكانية تحميل التحديلثات أثناء التلثبيت.

دبالنسبة للخيارين الخرين هما كالتالي:
 .١عند التأشي على هذا الخيار سيقوم النظام دبتحميل التحديلثات أثناء التلثبيت ،وهببذا الخيببار
جد مفيد حيث يختص الوقت إذا كنت تقببوم دبعمببل آخببر دبحيببث ل تضببطر أن تكببون دبجببانب
الجهاز لتقوم دبعمل التحديث .لكن لحظ أن هذا سيبيزيد مبدة التلثببيت كبلثياً فبإذا كنبت تبود
استخدام الجهاز في اسبرع وقت والقيام دبتحميل التحديلثات لحقاً ل تقم دبالتأشي على هببذا
الخيار )سنتعرف في الفصل التالي على طريقة تحديث النظام (.
 .٢عند التأشببي علببى هببذا الخيببار سببيقوم النظببام دبتحميببل دبعببض البمجيببات القيببدة لتاشببغيل
دبعببض الصببيغ ملثببل  MP3ودبالتببالي يكببون أودبنتببو قببادر علببى تاشببغيل صببيغ الصببوتيات
الساسية )نتعرف في الفصل الرادبع والعاش على طريقة تاشغيل كل الوسائط (.
الفهرس

أوبنتو ببساطة

٤٤

 .٣قسم أوبنتو
دبعد ذلك تظهر نافذة لختيار طريقة تلثبيت أودبنتو ،على سبيل اللثببال هببل تريببد تلثبببيت أودبنتببو
دبجانب نظام آخر ملثل وندوز؟ أم تريد أودبنتو فقط دبدون أي نظام آخر على القرص الصلب؟

تنبيه
▪ كن حذر ًا في هذه الخطوة كي ل تقوم دباختيار خاطئ قد يؤدي لحببذف ملفاتببك! تأكببد مببن
الختيار كما هو موضح!

دباشكل عام يفضل أن تقوم دبتلثبيت أودبنتو دبجانب النظام الخر الذي تستعمله حببت تعتبباد عليببه
ثم دبعد ذلك تقرر إذا كنت تريد الدبقاء على النظام الخر أم ل.

شكل ) :( ٦-٣خيارات تلثبيت أودبنتو الذي يوفر العديد منها.

لتلثبيت أودبنتو دبجانب نظام آخر وهو في هذه الحالة وندوز إكس دبي  ،Windows XPاخت
Install Ubuntu alongside Microsoft Windows XP Professional

الفهرس
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٤٥

الخطوة التالية هي تحديد حجم قسم  Partitionأودبنتو ،ويوفر نظام أودبنتو طريقة سهلة جداً
لفعل ذلك دبدون أي تعقيدات.

شكل ) :( ٧-٣تحديد مساحة قسم أودبنتو.

سيقوم أودبنتو دبالبحث عن أكب قسم من أقسام القرص الصلب دبه مسبباحة فارغببة ويأخببذ جببيزء
منه ليتم تلثبيت أودبنتو فيه وكل ما عليك فعله هو تحديد مساحة قسم أودبنتو دبمؤش الفأرة!
دبتحريك الفاصل دبي القسمي تقوم دبتحديد مساحة كلً من قسم أودبنتبو والقسبم الصبلي البذي
سيؤخذ جيزء منه .وكما وتعرفنا سادبقاً يفضل أن يكون قسم أودبنتو  ١٠جيجا فأكث.

الفهرس

أوبنتو ببساطة

٤٦

 .٤مكنك ع الريطة
ناتي لخطوة تحديد مكانك على الخريطة لضبط الوقت.

شكل ) :( ٨-٣تحديد مكانك على الخريطة.

الفهرس
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٤٧

 .٥لغة لوحة الفاتيح
الن خطببوة اختيببار لغببة لوحببة الفاتيببح وهببي "العردبيببة" والببت تكببون دبجببانب لغببة الواجهببة
ملثل النجليية أو الفرنسية )هذا يتوقف على اللغة الت اختتها في أولى خطوات التلثبيت (.

شكل ) :( ٩-٣تحديد لغة لوحة الفاتيح.

اخت  Arabicثم من اليمي اخت .Arabic-qwerty/digits

الفهرس
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٤٨

 .٦اختيار اتسم الستخدم
الخطوة الحالية هي اختيار اسم الستخدم وكلمة الس الخاصة دبه

١
٢
٣
٤
٥

شكل ) :( ١٠-٣إعداد دبيانات الستخدم.

 .١اسمك ،ويمكن أن تكتبه دبأي طريقة.
 .٢اسم الجهاز كما سيظهر على الاشبكة الداخلية.
 .٣اسم الستخدم الخاص دبك ،يفضببل أن يكببون دبسببيطاً ويسببهل تببذكره ،ول يسببمح دباسببتخدام
أي علمات في اسم الستخدم عدا الاشبرطة السفلية “_”.
 .٤كلمة الس الخاصة دبالستخدم ،وتذكرها جيداً لنك ستحتاجها كلثياً لحقًا.
 .٥تأكد من اختيار هذا الختيار حيث أنبه يتيببح إمكانيببة الولببوج التلقببائي للمسبتخدم الخباص
دبك ودبالتالي ل تحتاج لكتادبة كلمة الس كل مرة تقوم دبالدخول على النظام.

الفهرس
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٤٩

 .٧اتستياد بيانات الستخدم
إذا كان لديك أكث من نظام تاشغيل على الجهباز ملثبل ونبدوز يمكبن أن يقبوم أودبنتبو دباسبتياد
البيانات الخاصة دبك من النظمة الخببرى دبالتببالي يبوفر عليببك عنبباء نقلهببا يببدوياً ويصبببح أودبنتبو
جاهيزاً للستخدام سيعًا.

شكل ) :(  ١١-٣استياد البيانات من النظمة الخرى ملثل إعدادات التصفح والواقع الفضلة والصور والخلفيات وغيها.

اخببت البيانببات الببي تريببد اسببتيادها علببى سبببيل اللثببال دبيانببات التصببفح كببالواقع الببت زرتهببا
والواقع الفضلة وغيها مببن البيانببات الببت تجعببل اسببتعمالك لنظببام أودبنتببو أكببث سلسببة وكأنببك
تستعمله منذ زمن.

الفهرس
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٥٠

والن تبدأ عملية تلثبيت أودبنتو .وهذه دبعض اللقطات أثناء التلثبيت.

شكل ) :(  ١٢-٣دبعد النتهاء من عمل إعدادات تلثبيت أودبنتو يبدأ عرض دبعض الشائح التتالية الت تعرض مميات أودبنتو الرائعة.

شكل ) :( ١٣-٣شيحة تعرض دبرنامج تنظيم الصور الفتاض في أودبنتو شوتول.

الفهرس
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٥١

شكل ) :(  ١٤-٣اليزيد من الشائح الت تعرض مميات أودبنتو ،وفي الصورة لقطة للمجموعة الكتبية الرائعة ليب أوِفس.

الجدير دبالذكر أن عملية التلثبيت نفسها قد ل تستغرق عبشة دقائق لكن يوجببد دبعببض أجيزاءهببا
يعتمد على النتنت؛ ودبالتالي سعة التلثبيت تتوقف على سعة النتنت لديك.
دبعببد النتهبباء تظهببر رسببالة تخبببك دبتمببام التلثبببيت ،وتسببألك إذا كنببت تفضببل اسببتكمال تجردبببة
أودبنتو أم تود إعادة التاشغيل لتدخل على النظام ال َُلثبت على القرص الصلب.

شكل ) :( ١٥-٣رسالة تظهر دبعد اكتمال التلثبيت.

وهكذا أصبح أودبنتو جاهيز ًا للستعمال ،أعد تاشغيل النظام لتبدأ التمتع دبنظام أودبنتو الرائع.

الفهرس

الفصل الرابع :ما بعد البثبيت

الفصل الرابع
٤

ما بعد البثبيت
 .١تحديث أودبنتو
 .٢تعريف البطاقات
 .٣إيقاف الخدمات غي الضورية
 .٤تحميل اللحقات الضافية
 .٥تلثبيت أودبنتو تويك

الفصل الرابع :ما بعد البثبيت

٥٣

ما بعد البثبيت
الن أصبح لديك نظام أودبنتو ملثبت على القرص الصلب وجاهيز للستعمال ،لكن هناك دبعببض
الشياء الساسية الت يجب فعلها دبعد عملية التلثبيت للحصول على تجردبة استخدام فريدة .سببنقوم
سيع ًا دبعمل دبعض الشياء الت يجب على كل مسبتخدم جديبد القيبام دبهبا لتسبهيل اسبتخدام أودبنتبو
ولكي ل يعاني أي ماشاكل فيما دبعد.
في هذا القسم نتعرف على طريقة تحببديث النظببام ،تعريببف البطاقببات الببت لببم تتعببرف تلقائيبًا،
إيقاف الخدمات غي الضورية ،تحميل دبعبض اللحقببات الضبافية وأخيبببراً تلثبببيت دبرنامبج أودبنتبو
تويك  Ubuntu Tweakالذي سنحتاجه أكث من مرة لحقًا.
يببأتي الصببدار الخيبببر مببن أودبنتببو  ١١.٠٤دبواجهببة افتاضببية جديببدة تببدعى يونببت Unity

الببت اصبببحت واجهببة موحببدة سببواء لجهببيزة الكمبببيوتر الاشخصبببي أو الحمببول أو النببت دبببوك،
وذلك دبالضافة للواجهة الكلسيكية القديمة لن يفضل استخدامها .وتأتي هذه الواجهة الجديدة دبعد
تطوير مكلثف لتضمن تجردبببة اسببتخدام رائعببة ولتسبباعد السببتخدمي علببى زيببادة كفبباءة السببتخدام
وفي نفس الوقت الستمتاع أكث دباستخدام النظام.

الفهرس
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شكل ) :( ١-٤الصورة الولى للواجهة الطورة يونت ،واللثانية للواجهة الكلسيكية.

الفهرس
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٥٦

ل عببن الواجهببة الكلسببيكية مببن حيببث متطلبببات دبطاقببة العببرض VGA
تختلف واجهة يونببت قلي ً

 Cardلذا إذا كان جهازك قببديم دبعببض الاشبببيءأو حببت لببم يعجبببك أسببلوب يونببت يمكنببك اسببتخدام
الواجهة الكلسيكية .وسنتعرف على ك ٍل منهما دباشكل أكب في الفصل التالي.
الجبببدير دبالبببذكر أن الكتببباب يعتمبببد دباشبببكل أساسببببي علبببى يونبببت فبببي الاشببببرح؛ ومبببع ذلبببك
مببا يسبببري علببى يونببت تجببده يسبببري علببى الواجهببة التقليديببة مببع مراعبباة اختلف أجببيزاء كببل مببن
الواجهببتي ،أهببم هببذه الختلفببات هببي قائمببة التطبيقببات  ،Applicationsالصببورة التاليببة توضببح
تاشغيل البامج في واجهة يونت وفي الواجهة التقليدية

شكل ) :(  ٢-٤يظهر على اليمي قائمة التطبيقات في الواجهة الطورة يونت ،والصورة الخرى قائمة التطبيقات في واجهة جنوم الكلسيكية.

أما طريقة الوصول للوحة تحكم أودبنتو  Ubuntu Control Centerفهي ماشتكة وذلك عببب
زر الغلق في طرف الاشبريط العلوي.

شكل ) :( ٣-٤الوصول للوحة تحكم أودبنتو دباشكل سهل وعملي.

الفهرس
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 .١تديث أوبنتو
أودبنتو نظام حر مفتوح الصدر وسبريع التطور ،وتقوم شبركة كانونيكببال القائمببة علببى نظببام
أودبنتو دبجهود ممتازة ليتواكب أودبنتو مع تطورات التقنيببة الحديلثببة؛ لببذا مببن أهبم الشببياء البواجب
فعلها مباشة دبعد تلثبيت أودبنتو هي تحديلثه.
كما ذكرنا سادبق ًا يتمتع أودبنتو دبأسلوب تحديث متطور ،حيث أنه ل يقوم دبتحديث النظببام فقببط
إنما التحديث ياشبمل أيضب ًا البامببج اللثبتبة عليببه ملثببل متصبفح النبتنت ،البامببج الكتبيببة ،دبرامببج
الحادثة الباشبرة وكل البامببج الخببرى؛ هببذا السببلوب التطببور والببرائع يببوفر الكببلثي مببن الببوقت
دبالقارنة دبالسلوب التقليدي )تحديث كل دبرنامج علبى حبدى ( دبالضببافة لسببهولة القيببام دبالتحببديث،
فهو ل يتطلب أكث من دبضع نقرات أو ردبما حت نقرة واحدة!
لتاشغيل مدير التحديث ،من مركيز تحكم أودبنتو
Control Center ‣ System ‣ Update Manager

أول ً اضببببببغط  Checkلفحبببببب.ص وجببببببود
تحديلثات جديدة .ثم دبعببد ذلببك اضببغط Install

 Updatesلتحميل التحديلثات وتلثبيتها.
الجدير دبالذكر أنه سيظهر لك تنبببيه دبببذلك
كلمببا تببوفرت تحببديلثات جديببدة ،وتببذكر دائمبباً
القيبببام دبالتحبببديث دوريبببا للحفببباظ علبببى أمبببن
النظام ودبالتالي أمنك.

شكل ) :( ٤-٤مدير تحديث أودبنتو يظهر فيه آخر التحديلثات.
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 .٢تعريف الطاقات
في الغالب يتعرف أودبنتببو علببى أغلبب البطاقببات وقطببع العتبباد التنوعببة ،لكبن دبسبببب سياسببات
دبعببض الاشبببركات ا ُلصبببنعة للعتبباد ل يمكببن تضببمي تعريفببات قطبببع هببذه الاشبببركة فببي أودبنتببو
)ملثل تعريفات دبعض دبطاقات العرض  ( VGA Cardsلكنها تتوفر في مخازن خاصة على النتنت؛
لذا سنقوم الن دبالتعرف على طريقة فح.ص والتحميل هذه التعريفات الخاصة دبكل سهولة.
لتاشغيل دبرنامج التعريفات ،من مركيز تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Hardware ‣ Additional Drivers

تظهببر هنببا التعريفببات الملوكببة الببت يمكببن
تحميلهببا مببن النببتنت وغالببباً تكببون دبطاقببات
عرض ملثل دبطاقات شبركة  Nvidiaأو دبطاقببات
الاشبكة اللسلكية لبعض الاشبركات الخرى.
دبالضبببغط علبببى  Activateسبببيتم تحميبببل
التعريف وتلثبيته .وفببي حالببة وجببود أكببث مببن
تعريف لنفس البطاقة اخت الذي دبجببانبه كلمببة
.Recommended

شكل ) :( ٥-٤البنامج السئول عن تحميل التعريفات القيدة يظهر فيه
التعريفات التاحة لبطاقة العرض من نيفيديا.

 .٣إينقاف الدمات غي الضورية
أي نظام يأتي مع دبعض الخدمات والبامج الت تعمل مع دبداية تاشغيله ،وتختلف الحاجة لهذه
الخدمات من مستخدم لخر دبحسب احتياجاته ،فعلى سبيل اللثال إذا لم يكن لديك طادبعببة ،أو إذا لببم
تكن تستعمل البلوتو ث ،لا تتك هذه الخدمات مفعلة دبدون الحاجة إليها؟
نتعرف الن طريقة إيقاف دبعض الخدمات الت قد ل تحتاجها وذلك دبطريقة سهلة ودبسيطة.
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للتحكم في البامج الت تعمل مع دبداية تاشغيل النظام ،من مركيز تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Personal ‣ Startup Applications

تجببد هنببا الخببدمات والبامببج الببت تعمببل مببع
دبدايببة تاشببغيل النظببام ،ادبحببث عببن البامببج الببت ل
تحتاجها ثم أزل العلمة من جوارها ودبببذلك تقببوم
دبإيقافهبببا لكبببن تسبببتطيع تفعيلهبببا فبببي أي وقبببت
دبالتأشي عليها مرة أخرى.
احببرص علببى عببدم إزالببة أي دبرامببج ل تعببرف
تماماً وظيفتها حت ل يسبب ذلك ماشاكل لحقًا.
شكل ) :( ٦-٤أداة التحكم في البامج الت تعمل مع دبداية التاشغيل.

 .٤تميل اللتحنقات الاضافية
هناك دبعض اللحقات والب  Codecsالخاصة دبتاشغيل عدد من الصيغ أو التعامل مع هيئات ملثببل
صببيغة  ، mp3ماشغبببل الفل ش  ، Flash Playerهيئة الضببغط  rarوغيهببم ،ول يمكببن تضببمينها
أيضبا دبسبب دبعض القيود القانونية الت تختلف فيما دبيبن الدول؛ لذا تم تجمعيهم في حيزمببة واحببدة
ليسهل تحميلهم .من الفتض دبعد تلثبيت هذه اللحقات الضافية أن تسببتطيع تاشببغيل أغلببب الصببيغ
الصوتية والرئية.
وسببنقوم دبتحميببل هببذه اللحقببات عببن طريببق مركببيز دبرامببج أودبنتببو ،وتعببد هببذه فرصببة جيببدة
للتعرف على الطريقة العبقرية لتلثبيت البامج في أودبنتو الت تعتب من أسهل ما يكون ،مع العلببم
أننا سوف نتعرف على مركيز دبرامج أودبنتو دبشء من التفصيل لحقاً في الفصل اللثامن.
لتاشغيل مركيز دبرامج أودبنتو ،من القوائم العلوية اخت
Control Center ‣ System ‣ Ubuntu Software Center

وكما يظهر في الصورة التالية ،اكتب في خانة البحث الوجود في الركن اليمن العلوي
ubuntu restricted
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شكل ) :( ٧-٤استخدام خاصية البحث في مركيز دبرامج أودبنتو لتلثبيت اللحقات الضافية.

تظهببر عببدة نتببائج اخببت أولهببم السببماة  Ubuntu restricted extrasثببم اضببغط .Install
ُسيطلب منك كلمة الرور اكتبهبا وسبيبدأ تحميببل اللحقبات مباشببرة مبن النببتنت وتتوقبف سبببرعة
تلك العملية على سعة النتنت لديك … هكذا دبكل دبساطة؟ نعم! أرأيت أسهل من هذا؟!

 .٥تبثبيت أوبنتو تويك
يوجببد العديببد مببن البامببج الببت تقببدم طريقببة سببهلة لتخصببي.ص أودبنتببو دبالاشببكل الببذي يفضببله
الستخدم ،لكن أحببد أفضببل هببذه البامببج علببى الطلق هببو أودبنتببو تويببك  Ubuntu Tweakالببذي
سببنحتاجه كببلثياً لحقبب ًا فببي فصببل حيببل وتلميحببات؛ لببذا سببنقوم دبتحميلببه وتلثبببيته الن .لتلثبببيت
البنامج نتبع هذه الرة طريقة أخرى وهي تحميله في شكل ملف .deb

مصطلح جديد
▪ حيزم deb
دي إيدبببي هببي صببيغة حببيزم ددبيببان  Debian packageالسببتخدمة فببي نظببام أودبنتببو،
والت تعتب الاشكل القببادبل لصيغة – exeكحيزم تلثبيت– وصيغة  msiفي نظبام وندوز.
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قم دبتحميل أودبنتو تويك من موقعه الرئيس
http://ubuntu-tweak.com

اضغط مرتيبن على ملف البنامج الذي قمبت دبتحملبه دبصبيغة  debوسبيفتح مركبيز دبرامبج أودبنتبو
والذي سنتعرف عليه لحقاً دبالتفصيل ،اضغط على  Installوانتظر انتهاء التلثبيت.

شكل ) :( ٨-٤الواجهة الرئيسية لبنامج أودبنتو تويك.
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اتستكشف
دبعد القيام دببعض الشياء الساسية الت تجعل التعامل مع أودبنتو أفضل كما رأينببا فببي الفصببل
السادبق ،يأتي الن دور استكاشبباف أودبنتببو دباشببكل فعلببي والتعببرف علببى أجببيزائه الختلفببة ،وأخيبببراً
الستمتاع دباستعمال هذا النظام الرائع .لكببن أيضباً هنباك اليزيبد فبي الفصبول القادمبة ملثبل التعبرف
على طريقة تلثبيت البامج ،وقائمة دبأهم البامج الت تحتاجها على أودبنتو … واليزيد.

 .١واجهة التستخدام
كما تعرفنا سادبقاً أن الصدار الخي من أودبنتو يبأتي مبع واجهببة جديبدة تببدعى يونببت Unity

وهبببي تحتببباج امكانيبببات أعلبببى قليلً مبببن حيبببث متطلببببات دبطاقبببة العبببرض VGA Card؛ لبببذا
قبببد ل تعمبببل واجهبببة يونبببت إل إذا كبببانت دبطاقبببة العبببرض لبببديك جيبببدة ودبعبببد تلثببببيت تعريبببف
دبطاقة العرض كما تعرفنا في الفصل السادبق .وعلى أي حال سنتعرف سبببريعاً علببى كلً مببن يونببت
والواجهببة الكلسببيكية لودبنتببو ليناسببب ذلببك مببن يريببد اسببتخدام أي باً منهمببا مببع اعطبباء اليزيببد مببن
الهتمببام للتعببرف أكببث علببى واجهببة يونببت لكونهببا الواجهببة الفتاضببية ،ودبالنسبببة لببباقي أجببيزاء
الكتاب فهي ماشتكة دبيبن الواجهتي.
دبعببد تلثبببيت النظببام أول مببا سببتواجهه هببو سببطح الكتببب ،سببتجد واجهببة اسببتخدم مرتبببة،
خلفية جميلة وسطح مكتب نظيف خا ٍل من اللفات .مببن النظببرة الولببى سببتعرف أنببه ليببس مختلببف
كلثياً عن أنظمة التاشغيل الخرى وليس نظاماً مريخياً ملثل! فهو ملثل دبقية النظمة يقوم على فكرة
واجهة الستخدم الرسومية  ،Graphical User Interfaceلذا سبرعان ما ستتآلف مببع النظببام ،دبببل
ودبعد التعرف عليه أكث دبالتأكيد ستقع في غرامه ويصبح نظامك الفضل.
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واجهة يونت
حصببل أودبنتببو علببى واجهببة افتاضببية جديببدة دبدايببة مببن الصببدار  ١١.٠٤تببدعى يونببت Unity

تأتي هذه الواجهة الجديدة دبعد تطوير مكلثف لضمان تجردبة استخدام رائعببة ولتسبباعد السببتخدمي
على زيادة كفبباءة السببتخدام وفببي نفببس الببوقت السببتمتاع أكببث دباسببتخدام النظببام .وتببأتي يونببت
دبأسببلوب جديببد وفببي نفببس الببوقت ل يتعببارض مببع عببادات السببتخدمي ودبالتببالي يسببتطيع كببل
الستخدمي التأقلم عليها دبسهولة ودون الحاجة للكلثي من الوقت .ونتعرف الن على يونببت دباشببكل
ل.
أكث تفصي ً
مع أول ولوج للنظام ترى يونت دباشكلها المي شببيط علببوي رفيببع وآخببر جببانب أكببث سببمكاً
يحتوي أيقونات للبامج كما في الصورة التالية

)شكل ) :( ١-٥واجهة يونت كما تظهر دبعد تلثبيت أودبنتو مباشة.

لواجهببة يونببت ثلثببة أجببيزاء رئيسببية وهببم الاشبببريط الجبباني الببذي يعببرف دبببب Launcher

والداة التطورة  Dashالت يمكنك الوصول إليها عببب شببعار أودبنتببو فبي الركبن العلبوي اليسببر،
ثم أخي ًا الاشبريط العلوي ونظام الؤشات .نتعرف الن على كل جيزء منهم دبشء من التفصيل.
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Launcher

نبدأ مع الشيط الجانب "لنش" دببساطة يوجد فيه البامج الت تعمببل حاليباً أو اختصببار لهبا
دبحيث تستطيع تاشغيلها سيعًا دون الحاجة لفتببح أي قببوائم أو مببا شببادبه .وينقسببم لناشبببر دبببدوره
قسبببمي أو مجموعبببتي الولبببى متغييببببرة أي يمكبببن إزالتهبببا أو تغييببببر مكانهبببا وهبببي البامبببج
واللثانية ثادبتة وهي أدوات تؤدي وظائف معينة.
أي دبرنامبببج يعمبببل يظهبببر دبجبببانبه ملثلبببث صبببغي ،إذا كبببان اللثلبببث علبببى جهبببة اليسبببار فكبببأنه
فببي وضببع التصببغي  Minimizeأي ل يظهببر علببى الاشاشببة وعنببدما يكببون البنامببج ظبباهراً علببى
الاشاشة يظهر ملثلث آخبر علبى اليميببن ،وإذا كبانت أكبث مبن نافبذة مفتوحببة لنفببس البنامبج تظهبر
عدد النوافذ على شكل دوائر صغية على جهة اليسار.

شكل ) :( ٢-٥على اليسار لنش ويظهر دبه عدد من البامج في حالت مختلفة.

أما في حالة كون البنامج في وضع التكبي  Maximizeأو حافة البنامج تقببع فببوق لناشبببر
فإنه يختفي لتوفي اليزيد مبن السبباحة ،ويمكبن إظهبار لناشبببر فبي هبذه الحالببة عبب وضبع مؤشببر
الفأرة في الناحية اليسى من الاشاشة.
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إذا أردت تلثبيت أي دبرنامج لتظهر أيقونته دائماً في لناشبببر
ليسببهل الوصببول إليببه لحق باً اضببغط عليببه دبببيزر الفببأرة اليمببن
وأشبببر علببى  .Keep in Launcherأمببا إذا أرد إزالتببه فبنفببس
الطريقة لكن أزل العلمة من أمام .Keep in Launcher
شكل ) :( ٣-٥تلثبيت دبرنامج الحادثة الفورية
إمباثي لتظهر أيقونته دائماً في لنش.

أمببا إن أردت تغييبببر مكببان

أيضببباً يبببدعم لناشببببر السبببحب

وفي حالة فتببح العديببد مببن

أي دبرنامبج فببي لناشبببر اضبغط

والفلت دبطريقة ذكيببة ،فببإن قمببت

البامبببج يقبببوم لناشببببر دبطبببي

علببببى أيقونببببة البنامببببج مببببع

دبسببحب أحببد اللفببات إلببى لناشبببر

اليقونببببببات دبأسببببببلوب ذكببببببي

الستمرار في الضبغط وسببحبها

تجد أن كل البامج أصبحت دبلببون

يتيح لك التعرف علببى البامببج

جهببة اليميبببن ثببم وضببعها فببي

رمببادي عببدا البامببج الببت تببدعم

الببت تعمببل وفببي نفببس الببوقت

الكان الذي تفضله.

نوع اللف الذي سحبته.

تناسب الساحة الصغية.

شكل ) :(  ٤-٥الصورة على اليمي يظهر فيها طريقة تغيي مكان أي دبرنامج في لنش ،وفي الوسط صورة توضح خاصية السحب والفلت،
وعلى اليسار حالة وجود الكلثي من اليقونات في لنش.

تلميح
▪ تستطيع فتح نافذة جديدة من أي دبرنامج مفتوح عب الضغط دبيزر الفببأرة الوسببط علببى
أيقونة البنامج في لنش.
▪ في حالة وجود أكث من نافذة لنفببس البامببج يمكنببك ماشبباهدة النوافببذ كلهببا مببرة واحببدة
دبالضغط على أيكونة البنامج مرتي دبيزر الفأرة اليس.

الفهرس

أوبنتو ببساطة

٦٨

نأتي الن للجيزء اللثادبت فببي لناشبببر الببذي يحتببوي علببى مسباحات العمببل  ،Workspacesقائمببة
التطبيقات  ،Applicationsقائمة اللفبببات والجلدات  ،Files&Foldersوأخيبراً سلة الهملت.
نبببدأ مببع مسبباحات العمببل  Workspacesوهببي كمببا يظهببر مببن اسببمها تكمببن فائدتهببا فببي فصببل
كل مجموعة نوافذ في مكان واحد -أي مساحة عمل واحدة -لتنظيم العمل الذي تقوم دبببه عببن طريببق
تخصي.ص أحد الساحات لاشبببيء معيبببن ،والسبباحات الخببرى للشببياء الخببرى ،فعلببى سبببيل اللثببال
قد تعمل على شيئي في نفس الببوقت ولكببل منهمببا ملفببات ودبرامببج
مرتبطه دبه ،في الوضع العببادي سببيكون لببديك الكببلثي مببن اليزحببام
دبسبب كثة النوافذ الفتوحة أما مع مساحات العمل سيصبح المر
منظمًا أكث مما ييزيد من كفاءة استخدامك للكمبيوتر وإنتاجيتك.
شكل ) :( ٥-٥أيقونة مساحات العمل
في لنش.

شكل ) :( ٦-٥مساحات العمل في يونت ويظهر فيها نوافذ البامج موزعة في الساحات.

اضغط دبالفأرة على مساحة العمل الت تريببد النتقببال إليهببا ويمكببن كببذلك التحكببم فببي البامببج
وسحب أي دبرنامج من مساحة عمل لخرى لتتيبهم دبالطريقة الت تفضل.
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دبعد ذلك أيقونة التطبيقات  Applicationsوالببت كمببا يظهببر مببن
اسببمها مخصصببة للبامببج وهببي مقسببمة إلببى فئات دبحسببب نوعهببا،
دبرامج تخت.ص دبالنتنت ،التصميم ،الوسببائط التعببددة ،إلببخ .ويمكببن
عرض كل البامج اللثبتة لببديك دبالضببغط علببى اليقونببة نفسببها دبببيزر
اليسبر للفأرة أو اختيار الفئات الت تريدها دبالضغط على زر الفأرة
اليمن ثم اختيار الفئة.

شكل ) :( ٧-٥قائمة التطبيقات في يونت.

تاليباً هببي أيقونببة اللفبات والجلببدات  Files&Foldersالخصصببة
للوصبببول للملفبببات والجلبببدات دبطريقبببة سببببريعة ،ودبالضبببغط علبببى
اليقونة دبيزر اليسبر للفأرة تظهر لك اللفات عب دا ش أمببا الضببغط
عليهببببا دبببببيزر الفببببأرة اليمببببن تظهببببر قائمببببة دبببببأهم الجلببببدات ملثببببل
الوثبببببببائق  Documentationsوالصبببببببور  Imagesوالصبببببببوتيات
والرئيات  … Audios&Videosوغيهم.

شكل ) :( ٨-٥قائمة اللفات والجلدات
في يونت.

وفببي حالببة الببدخول علببى القسببام  Partitionsأو وجببود ذاكببرة
فل ش موصببولة دبالجهبباز تظهببر أيقببونتهم فببي لناشبببر أيض باً لسبببرعة
الوصول.

شكل ) :( ٩-٥أيقونات القسام
في يونت.

آخببر أيقونببات لناشبببر هببي أيقونببة سببلة الهملت الببت تتيببح لببك الوصببول للملفببات
الحذوفة.
الفهرس
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Dash

دا ش هببو عبببارة عببن أداة ذكيببة تسبباعدك علببى الوصببولك للملفببات والبامببج دبطريقببة سببهلة
وسبببريعة ويقببوم دبعببرض اللفببات والبامببج الببذين تحتبباجهم كببلثياً دبطريقببة مميبببيزة ييزيببد مببن
إنجازك لعمالك وفي نفس الوقت استمتاعك دباستخدام الكمبيوتر.
تستطيع استعراض دا ش دبالضغط على شعار أودبنتو في الركببن العلببوي اليسبببر ،ويظهببر كمببا
في الصورة

شكل ) :( ١٠-٥النافذة الرئيسية لدا ش ويظهر فيها الختصارات الرئيسية.

تظهر في النافذة الرئيسية لدا ش خانة للبحث وثمانية أيقونات وهم عبارة عن أهم اختصارات
ملثل دبرامج الوسائط ،دبرامج النتنت ،اليزيد من البامج ،اللفات ،ثببم أهببم البامببج الببت يسببتعملها
أغلببب النبباس ملثببل متصببفح النببتنت ،عببارض وُمنظببم الصببور ،عميببل البيببد اللكببتوني وماشببغل

وُمنظم الصوتيات.

للحصول على مساحة رؤية أكب اضغط على اليقونة في الركببن والببت تجعببل
دا ش في وضع ملء الاشاشة .Full Screen
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يمكنك الوصول للبامج دبالضغط علبى أيقونبة ) More Appsأو عبب أيقونببة Applications

في لنش كما تعرفنا سادبقًا (

شكل ) :( ١١-٥قائمة البامج في دا ش.

يظهر في دا ش البامج الكث استعمال ً دبعد ذلك البامج اللثبتببه لببديك ثببم دبعببض مببن البامببج
التاحة للتحميل .وتستطيع رؤية دبقية البامج دبالضغط على السهم الصغي دبجانب كل مجموعة.
ويمكنببببك تصببببفح البامببببج دبحسببببب نوعهببببا دبالضببببغط علببببى
 All Applicationsوتظهبببر لبببديك فئات البامبببج كمبببا فبببي أيقونبببة
التطبيقات في لنش.

شكل ) :( ١٢-٥الوصول لفئات
البامج من دا ش.

ودبنفس الطريقة يمكنك الوصول ملفات والجلدات دبالضغط على أيقونببة ) Find Filesأو عببب
أيقونة  Files&Foldersفي لنش كما تعرفنا سادبقًا (
الفهرس
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شكل ) :( ١٣-٥قائمة اللفات والجلدات في دا ش.

يمكنك أيضاً تصفح اللفات دبحسب نوعها دبالضغط على All Files

وتظهر لديك فئات اللفات كما في أيقونة اللفات والجلدات في لنش.

شكل ) :( ١٤-٥الوصول لفئات
اللفات والجلدات في دا ش

أحد أفضل مميات دا ش هي خاصية البحث حيبث يمكنبك الوصبول للبامببج واللفببات دبسببرعة
دبمجرد كتادبة جيزء من اسمها فهذا يختص الكلثي من الوقت والجهد.

شكل ) :( ١٥-٥خاصية البحث في دا ش والت تتيح الوصول للبامج دبسهولة وسعة أكب.
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Panel

نتعبببرف الن علبببى الكبببون اللثبببالث مبببن مكونبببات واجهبببة يونبببت ،أل وهبببو الاشببببريط العلبببوي
الذي يؤدي وظائف متعددة فمن ناحية يقوم مقام شبريط العنببوان ويحتببوي اسببم وقببوائم البامببج
ومن ناحية أخرى الؤشبرات ومنطقة التنبيهات .نتعرف تالياً على مكوناته دباشكل أكب.
يعمل الاشبريط العلببوي كعببارض لسببم البنامببج الفتببوح وقببوائمه أيضبًا ،فقببوائم كببل البامببج
تظهببر دبببه ،وهببو يعببرض افتاضببيًا اسببم البنامببج وإذا وضببعت مؤشبببر الفببأرة علببى الاشبببريط
تظهببر قببوائم البنامببج ،الصببورة التاليببة توضببح المببر أكببث حيببث يظهببر فببي الاشببكل الول اسببم
البنامج في الشيط والاشكل اللثاني يظهر فيه قوائم البنامج.

شكل ) :(  ١٦-٥الصورة الولى يظهر فيها اسم مركيز دبرامج أودبنتو في شيط يونت العلوي الصورة اللثانية يظهر فيها قوائم البنامج.

وفبببي حالبببة كبببون البنامبببج فبببي وضبببع التكببببي  Maximizeيظهبببر فبببي الاشببببريط العلبببوي
متحكمات النوافذ .Windows Controls

شكل ) :( ١٧-٥يظهر في الصورة أسلوب يونت في دمج كلً من شيط عنوان البامج في شيط يونت العلوي.
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وفي الطرف الخر من الاشبريط العلبوي ناشبباهد الؤشببرات  Indicatorsوهبي دبريمجببات تقبوم
دبوظائف معينة ويأتي أودبنتو افتاضياً دبعدد منها ،نتعرف سيعاً عليها الن

لغة لوحة الفاتيح

التحكم في الجهاز من إغلق
لعادة التاشغيل وتغيي الستخدم

الرسائل وأدوات
النتنت

الاشبكة وخصائصها

اسم مستخدم النظام وأيقونة
الحالة في الحادثة الفورية

الوقت والتاريخ

التحكم في الصوت

الجيزء الخر هنا هو نظام تنبيهات أودبنتو الفريد حيث تظهر جميع التنبيهات دباشكل موحببد فببي
الركن اليمن العلوي من الاشاشة الاشكل التالي يوضح أسلوب التنبيهات في أودبنتو

شكل ) :(  ١٨-٥نظام التنبيهات الوحد في أودبنتو وعلى اليسار شكل التنبيهات حي وضع مؤش الفأرة فوقها والت تعطي تأثياً ضبادبياً لطيفًا.
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الواجهة الكتسيكية
يأتي أودبنتو دبواجهة أخرى لن ل تعجبه يونببت أو واجببه ماشبباكل معهببا ،لكببن هببذه الوجهببة مببع
روعتهببا ودبسبباطتها لببن تكببون مدعومببة لفببتة طويلببة حيببث كببانت آخببر إصببداراتها وسببيحل محلهببا
النسخة الطورة العروفة دبصدفة جنوم  .Gnome Shellوهي تحتوي أغلب مكونات واجهة يونت
لكن دبطريقة مختلفة؛ لذا فسعان ما ستتعود عليها.

شكل ) :( ١٩-٥سطح الكتب أودبنتو دبالواجهة الكلسيكية دبعد عملية التلثبيت مباشة.

ستلحظ وجود شبريطي ،أحدهما علوي والخر سفلي ،وسنبدأ دبالاشبريط العلوي من اليسار.
الشيط العلوي

أقصبى اليسار تجد شعار أودبنتو ،ثم  ،Applicationsهذه القائمة تحتوي على البامج اللثبتببة
لديك ،وتجد البامج فيها مقسمة إلى فئات دبحسب استخدامها ،دبرامج تخت.ص دبببالنتنت ،التصببميم،
الوسائط التعددة ،وهكببذا .وتحتبوي أيضبًا علبى مركبيز دبرامبج أودبنتببو حيبث تسبتطيع تلثبببيت آلف
البامج دبكل سهولة ودبنقرات قليلة ،الذي سنتعرض له دباشكل مفصل أكث لحقًا.
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دبعبببد ذلبببك  ، Placesهبببذه القائمبببة تحتبببوي علبببى أهبببم المببباكن ملثبببل الجلبببد الببببيت Home

وهو الجلد الرئيسببي الخباص دببك والبذي يحتبوي علبى ملفبات السبتخدم والعبدادات الخاصبة دببه،
أيضببباً يحتبببوي علبببى أقسبببام القبببرص الصبببلب  ،Partitionsوالقبببراص الضبببغوطة ،CD&DVD
وكذلك الاشبكة.
يأتي دبعدها قائمة  ،Systemوهي تنقسم إلى قائمتي ،الولببى  Preferencesوتحتببوي أدوات
تعمل على مستوى الستخدم ملثل إعداد لوحة الفاتيح ،الفأرة ،خلفية سببطح الكتببب ،ومببا إلببى ذلببك
من تفضيلت الستخدم .اللثانية  Administrationوتحتوي على أدوات تعمل على مسببتوى النظببام
ملثل تعريف البطاقات ،إعداد الطادبعة ،تحديث النظام ،إلى آخره.
فبببي الجهبببة القادبلبببة ،تجبببد أيقونبببات صبببغية أحاديبببة اللبببون تسبببمى الؤشببببرات Indicators

مخصصة لوظائف معينة وقد تعرفنا عليها سادبقاً في يونت.
الشيط السفلي

أيض ًا من أقصبى اليسار ،يوجد أيقونة لخفاء النوافذ الفتوحة وإظهار سطح الكتببب .ثببم مكببان
البامببج والنوافببذ الفتوحببة .فببي الجهببة القادبلببة يوجببد أردبعببة مردبعببات وهببي مسبباحات العمببل
 Workspacesوالببت أيضبباً تعرفنببا عليهببا سببادبقاً فببي يونببت .آخببر أيقونببة هببي لسببلة الهملت،
الخصصة للملفات الحذوفة.

وتستطيع التغيي دبي واجهة يونت والوجهة الكلسيكية عن طريق تسجيل خببروج Log Out

واختيار الواجهة الت تفضلها من شاشة الدخول

شكل ) :( ٢٠-٥قائمة الختيار دبي واجهات أودبنتو من شاشة الدخول.
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هكذا نكون تعرفنا دباشكل مبدئي على مكونات سطح مكتب أودبنتببو ،وسببنتعرف تاليباً علببى أهببم
البامج اللثبتة مسبق ًا على أودبنتو ،أدوات النظام ،أهم مبا يجبب فعلبه دبعبد تلثببيت أودبنتبو ،وأخيببراً
تخصي.ص أودبنتو دباشكل أكب.

 .٢برامج أوبنتو التساتسية
دبالضافة إلى آلف البامج الت يمكن تلثبيتها دبنقرات دبكل سهولة ،يأتي نظام أودبنتو دبعدد مببن
البامج الساسية الت يستعملها أغلب الستخدمي ،ملثل متصفح إنببتنت ،دبرنامببج محادثببة فوريببة،
ماشغل وسائط متعددة ،ماشببغل صببوتيات رائع ،منظببم صببور ،وحببت دبرنامببج ليزامنببة اللفببات علببى
النتنت وكذلك دبرنامج لتادبعة الواقع الجتماعية ملثل فيس دبوك وتويت ،دبالضافة إلى عدد آخر
من البامج الرائعة الت سوف نتعرف على أهمها سيعًا.
الجببدير دبالببذكر أن الجببيزء التببالي ليببس شبببرحاً للبامببج ،إنمببا هببو استعراضبباً سبببريعاً لهببا،
حيث أن تعلبم أي دبرنامبج يبأتي فبي القبام الول دبالمارسبة ،فقبط خبذ البوقت الكبافي فبي اسبتعمال
البنامج ثم احكم عليه هل هو مناسب لك أم ل.
وتذكر طريقة الوصول للبامج في الواجهتي يونت والكلسيكية

شكل ) :(  ٢١-٥قائمة التطبيقات في الواجهة الطورة يونت على اليمي وعلى اليسار قائمة التطبيقات في واجهة جنوم الكلسيكية.
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إنتنت
Firefox

Applications ‣ Internet ‣ Firefox

َفيُفكببس ،أحببد أشببهر وأفضببل متصببفحات النببتنت علببى الطلق فهببو ليببس مجببرد متصببفح،
يتميبببيز َفيُفكببس دبالبسبباطة ،الرونببة وقادبليببة التوسببع دباشببكل كبببي عببن طريببق الضببافات فيمكببن
أن نطلببق عليببه – دبحببق– نظببام تاشببغيل مصببغر! فبالضببافة إلببى تجردبببة التصببفح الغنيببة والمتعببة
الت يتيحها َفيُفكس ،يوفر أيضًا آلف من الضافات الجاهيزة للستخدام في كافة الجالت كالواقع
الجتماعية ملثل تويت ،فيس دبوك ،ديلياشس ،وكذلك جماليات وتخصي.ص َفيُفكس وعدد مهول من
السمات الرائعة والجميلة ،وأيضاً ماشاريع مختبات موزيل العبقرية ،وغيهم الكلثي!

شكل ) :( ٢٢-٥صفحة البيت الفتاضية لتصفح النتنت َفيُفكس على أودبنتو.

تلميح
▪ لتفعيببببل خاصببببة  AutoScrollingالببببت تسبببباعدك علببببى تصببببفح الواقببببع دبسببببهولة
دباسببتخدام زر الفببأرة الوسببط اخببت مببن قببوائم َفيبببر ُفكببس  Editثببم Preferences
ثم  Advancedوأش على .Use autoscrolling
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٨٠

Applications ‣ Internet ‣ Evolution

إفليوشن ،دبرنامج دبريد إلكتوني ممتبباز ،يحتببوي علببى العديببد مببن اليزايببا ،يمكنببك عببن طريقببه
استقبال وإرسال البيد اللكتوني ،مع تنظيم كامل للمواعيد ،تقويم ،وغيها من الشياء الفيدة.

شكل ) :( ٢٣-٥استعراض الرسائل على عميل البيد إفليوشن.
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Applications ‣ Internet ‣ Transmission

ترانسمياشن ،دبرنامج تحميل تورنت رائع ،فهو خفيف ،عملي وسعة تحميله ممتببازة ،دببسبباطة
ممتاز للستخدام اليومي.

شكل ) :( ٢٤-٥النافذة الرئيسية لبنامج ترانسمياشن.
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وسائط متعددة
Banshee

Applications ‣ Multimedia ‣ Banshee

دبانش ،ماشغل ومنظم ممتاز للصوتيات ،يساعدك على تنظيم الصببوتيات علببى جهببازك وكبذلك
البودكاست من النتنت ،وتاشغيل السطوانات الصوتية دباشكل مباشبر وأيضاً التعامل مع الهواتببف
والاشغلت الحمولة ،دبالضافة تكامله مع تنبيهات النظببام والعديببد مببن الميبببيزات الخببرى .إذا كنببت
تعتمد على الطريقة القديمة في تاشغيل الصوتيات عب تصفح اللفاتَ ،فّكر من جديد مع دبانش!

شكل ) :( ٢٥-٥النافذة الرئيسية لبنامج دبانش يعرض الصوتيات مرتبة دباشكل عملي وجميل.
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٨٣

Applications ‣ Multimedia ‣ Totem

تببو ِتم ،ماشببغل وسببائط متعببددة دبسببيط وعملببي ،يركببيز دباشببكل أساسبببي علببى تاشببغيل الوسببائط
التعددة ملثل الصوتيات والرئيات ،فخلف هذه الواجهة البسببيطة تكمببن قببوة كبببية دبالعتمبباد علببى
إطار جي-ستيمر لتاشغيل أغلب صيغ الوسائط التعددة .أيضاً أحد مميبببيزات هببذا البنامببج قببدرته
على تاشغيل راديو  ،BBCوالرئيات من موقع .Youtube

شكل ) :( ٢٦-٥ماشغل الوسائط توتيم يعرض فيلم  Sintelثالث الفلم ثلثية الدبعاد مفتوحة الصدر من إنتاج مؤسسة دبلندر.
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Pitivi

Applications ‣ Multimedia ‣ Pitivi

دبيتيبﭭبببي ،هببو دبرنامببج لصببنع الرئيببات ذو واجهببة سببهلة ويمكنببك عببن طريببق البنامببج عمببل
الرئيببات دون عنبباء .إذا كنببت تجببده دبسببيطاً أكببث مببن اللزم ألببق نظببرة علببى البامببج الغنيببة
دبالخصائ.ص لحقاً في الفصل التاسع "اليزيد من البامج".

شكل ) :( ٢٨-٥دبيتيبﭭبي صانع الرئيات الخفيف والبسيط.
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⚫

٨٥

رسوميات
Applications ‣ Graphics ‣ Shotwell

Shotwell

شوتولُ ،منظم وُمحرر صور يحتببوي علببى العديببد مببن الميبببيزات ،يسببتطيع اسببتياد وتنظيببم

الصور على جهازك أو على الكاميا الرقمية ،مع إمكانية تصببدير الصببور لعببدد مببن مواقببع الصببور
العروفة ملثل  Flickr ،Picasaوغيهما.

شكل ) :( ٢٩-٥منظم الصور شوت-ول يعرض دبعض الصور.
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٨٦

أدوات مكتبية

LibreOffice

Applications ‣ Office

ليببب أو ِفببس ،عبببارة عببن مجموعببة مببن البامببج الكتبيببة التكاملببة ،وهببو منببافس قببوي جببداً
ليكروسوفت أوِفس ،يستطيع ليب أوِفس التعامل مع ملفات ميكروسوفت أوِفس دبكل سببهولة ،ودبببه
العديد من الميات ملثل إمكانية تحويل الستندات إلى  PDFدبضغطة واحدة ،ودعم الضافات أو مببا
يعرف دبالب  ،Extensionsولذلك فهو قادبل للتوسع دباشكل كبي.

شكل ) :( ٣٠-٥النافذة الرئيسية للمجموعة الكتبية ليب أوِفس يظهر فيها اختصار لكل دبرنامج من الجموعة.

الجدير دبالذكر أن ليب أوِفس هو نسخة ماشتقة من أودبن أوِفببس ويببدعمه الكببلثي مببن مؤسسببات
البمجيات الحرة والصادر الفتوحة حول العالم ،ودبالتالي كل ما يسبري على أودبن أوِفبس يسببري
على ليب أوِفس أيضًا.
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وتتبكون مجموعة ليب أوِفس من ستة دبرامج وهم:
 .١ريت ،محرر النصوص ،النافس لبنامج ُورد.
 .٢كلك ،دبرنامج الجداول اللكتونية ،النافس لبنامج إكسل.
 .٣إمبس  ،دبرنامج العروض التقديمية ،النافس لبنامج دباور دبوينت.
 .٤دبي ،دبرنامج قواعد دبيانات ،النافس لبنامج أكسس.
 .٥درو ،دبرنامج للرسم وهو مفيد جداً ويمكن استخدامه في رسم الخططات البيانية دبسهولة.
 .٦ما ث  ،دبرنامج للتعامل مع الصيغ الرياضية العقدة ،وهو مفيد جداً لدارس الرياضيات.
ل ،وتريببد فتحببه علببى
تذكر دائمًا إذا قمت دبعمل ملف على أحد دبرامج ليب أوِفس كبنامج ريببت ملث ً
ميكروسوفت ُورد ،فتأكد من حفظ اللف في صيغة تستطيع دبرامببج ميكروسببوفت أوِفببس التعامبل معهببا
ملثل صيغ  doc, xml, pptإلى آخرها ،وتذكر أن دعمببك لصببيغة الوثببائق الحببرة  ODFهببو الجببدر،
لنها صيغة معيارية حرة ومفتوحة.

تلميح
▪ كببي ل تبواجه ماشباكل مببع الكتادببة دبالعردبيبة تأكببد مبن تفعيبل خاصببية النصببوص الركبببة،
ويمكنك ذلك من السار التالي في قوائم ليب أوِفس:
Tools ‣ Options ‣ Language Settings ‣ Languages
ثم أّش على )Enabled for complex text layout (CTL

▪ افتاضببببيًا ل يكببببون دبرنامببببج دبيبببببيز ملثبببببت مببببع أودبنتببببوُ ،يفضببببل أن تقببببوم دبتلثبببببيته
حت ل تواجه ماشاكل مع إضافات ليب أوِفس.

ملتحوظة
▪ يوجبببد ثلثبببة كتبببب عردبيبببة ممتبببازة تاشببببرح اسبببتخدام دبرنامبببج ريبببت ،إمببببس وكلبببك،
دبالرغم من أن هذه الكتب اللكتونية تاشبرح الصبدار اللثبباني مببن مجموعببة أودببن أوِفبس،
إل أن الاشبببرح يركببيز علببى أساسببيات البنامببج ولببن تجببد ماشبباكل فببي تطبببيق الاشبببرح
على آخر إصدارات ليب أوِفس.
حمل الكتب اللثلثة من الرادبط التالي

http://j.mp/learn_OpenOffice
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⚫ دبرامج متنوعة
Evince

Applications ‣ Office ‣ Evince

إفنس ،قببارئ كتببب إلكتونيببة ملثببل  PDFو  ،DjVuدبرنامببج خفيببف وعملببي وممتبباز للسببتخدام
اليومي.

شكل ) :(  ٣١-٥إفنس عارض الكتب اللكتونية الفتاض في أودبنتو يعرض جيزء من كتاب "إحدا ث التغيي دبتوطي العلوماتية".
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Applications ‣ Multimedia ‣ Brasero

Brasero

دبراسيو ،حارق أسطوانات ،يتمتع دبواجهة سهلة الستخدام مع توفي جميببع الدوات اللزمببة
لحرق السطوانات الدمجة ).( CD – DVD

شكل ) :( ٣٢-٥حارق القراص الدمجة دبراسيو.
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Applications ‣ Accessories ‣ Tomboy

Tomboy

تومدبوي ،هو دبرنامج لتسبجيل اللحظبات ،يسباعدك علبى الحفبظ والتنظيبم السببريع للفكبار،
ويببدعم العديببد مببن خصببائ.ص التنسببيق التقدمببة ،دبالضببافة إلببى إمكانيببة ميزامنببة اللحظببات علببى
النتنت أو على أحد الجلدات الخصصة.

شكل ) :( ٣٣-٥دبرنامج تسجيل اللحظات تومدبوي.
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يوفر أودبنتو أيضاً أدوات متنوعة أخرى للتعامل مع ك ٍل من
–

النصوص

يأتي أودبنتو دبمحرر نصوص دبسيط ورائع يسمى  ،geditوالذي قببد يبببدوا للوهلببة الولببى
مجرد محرر نصوص عادية  Plain Textلكنببه فببي الواقببع يخفببي خلببف واجهتببه البسببيطة
الكلثي من الميبيزات الرائعببة ملثببل إمكانيببة التوسببع عببب الضببافات  Pluginsوتعرفببه علببى
تراكيب لغببات البمجببة  ،Syntaxدعببم التببدقيق الملئي ،البحببث والسببتبدال ،والعديببد مببن
الخصائ.ص الرائعة الخرى ،وتجده في السار التالي
Applications ‣ Accessories ‣ Text Editor

–

البلوتو ث

يحتوي أودبنتو على دبرنامج للبلوتو ث ملثبت تلقائيباً وتسببتطيع اسببتعماله دبمجببرد توصببيل
أو تاشغيل البلوثو ث في جهازك! تستطيع إعداد تلك الداة عب لوحة تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Internet and Network ‣ Bluetooth

–

القرص الصلب

يببببأتي مببببع أودبنتببببو دبرنامببببج للتعامببببل مببببع القببببراص الصببببلبة وذواكببببر الفل ش ملثببببل
التقسيم  Partitioningوالتهيئة  Formatingويتمي هذا البنامببج دبعببدد مببن الخصببائ.ص
التقدمة ملثل إمكانية اكتاشاف الخطاء والتنبؤ دبإحتمال عطب القببرص الصببلب والعديببد مببن
الميات الرائعة الخرى .تستطيع الوصول للبنامج عب لوحة تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Hardware ‣ Disk Utility

–

ُمحلل الساحات
فببي كببلثي مببن الحيببان تجببد أن القببرص الصببلب لببديك قببد امتل علببى آخببره ول تعببرف

دباشببكل دقيببق مببا اللفببات الببت تسببتهلك كببل هببذه السبباحة ،ومببن الصببعودبة َتَتّبببع اللفببات
والجلدات الواحد تلو الخر فهذا يستهلك الكلثي من الوقت والجهد؛ لذلك يوفر لببك أودبنتبو
دبرنامج دبسيط وسهل لتعرف ما اللفات الت تستهلك مسبباحة أكببب مببن غيهببا وأيببن تقببع.
تجد البنامج في السار
Applications ‣ Accessories ‣ Disk Usage Analyzer

وهناك الكلثي من البامج الخرى الت تأتي مع أودبنتو … استمتع دباستكاشافها دبنفسك.
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 .٣تواصل مع العالم
أحد مميات أودبنتو العديدة أنه يهتم كلثياً دبإعطاء تجردبة استخدام مميبيزة وفريدة وفي وقتنببا
الحالي أصبح النتنت والويب جيزًء هاماً في حياة كل مستخدمي الكمبيوتر؛ لذا اهتم أودبنتو دبهببذه
الجيزئيببة كببلثياً حيببث يحتببوى افتاضببيًا علببى دبرامببج تسبباعدك فببي التواصببل مببع العببالم الخببارجي
وكل ذلك من سطح مكتبك دبداية من الحادثة الفوريببة مببروراً دباسببتخدام الاشبببكات الجتماعيببة ملثببل
فيس دبوك وتويت وانتهاء دبميزامنة وتخيزين ملفاتك على النتنت.
أهببم طببرق التواصببل مببع العببالم الخببارجي هببي قائمببة
الرسببائل  Messaging Menuفهببذا الؤشبببر قادبببل للتوسببع
دباشكل رائع ليبقيببك متصبلً دبببالنتنت دائمباً ولحظببة دبلحظببة
دون تفويت أي شء.
دبالضبببافة للبامبببج البببت تظهبببر افتاضبببياً فبببي قائمبببة
الرسببببائل وهببببي دبرنامببببج الحادثببببة  Empathyودبرنامببببج
الاشبببكات الجتماعيببة  Gwibberوعميبببل البيبببد Evolution

ودبرنامج التخبيزين السحببادبي ،Ubuntu Oneب أصبحبت الكلثيبر
من البامج الخرى تدعم قائمة رسائل أودبنتببو وتتكامببل مببع
نظام التنبيهبات الوحببد مما يقدم تجردبة استخدام رائعة.

شكل ) :( ٣٤-٥تكامل قارئ خلصات  RSSليف ريا
مع قائمة رسائل أودبنتو.

شكل ) :(  ٣٥-٥دبرامج التواصل الجتماعي في أودبنتو مدمجة دباشكل رائع مع الؤشات ونظام التنبيهات الوحد.
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Empathy

٩٣

Applications ‣ Internet ‣ Empathy

إمباثي ،دبرنامج محادثة فورية دبسيط وجميل ،يدعم العديد مببن
الاشببببكات ملثبببل XMPP ،MSN ،Yahoo ،Google Talk ،IRC

وحبببت  !Facebookدبالضبببافة إلبببى أكبببث مبببن  ١١شببببكة أخبببرى،
دببساطة يمكننا أن نطلق عليه "الكل فببي واحببد"! ويمكببن فتببح أكببث
من دبريد لنفس الاشبكة )على سبيل اللثال دبريببدين يبباهو ،أو دبريببدين
إم إس إن (.
أحببد مميبببيزات البنامببج خاصببية  People Nearbyالببت تتيببح
الحادثة عب الاشبكة الحلية دبببدون الحاجببة للتسببجيل فببي أي خدمببة
إضافية ،فيمكنك التحد ث مع شخ.ص آخببر معببك علببى نفببس الاشبببكة
دبكل سهولة.
شبببكل ) :( ٣٦-٥دبرنامبببج إمبببباثي يعبببرض
التصلي في شبكة فيسدبوك الجتماعية.

شكل ) :( ٣٧-٥نافذة محادثة إمباثي دبرنامج الحادثة الفورية الفتاض في أودبنتو.
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Applications ‣ Internet ‣ Gwibber

Gwibber

جيويب ،دبرنامج تدوين مصغر للمواقع الجتماعية ملثل تويببت ،آيببدينتكا ،فيببس دبببوك ،فليكببر
وغيهم .يوفر البنامج واجهة مبسببطة للتعامببل مببع العديببد مببن الاشبببكات الجتماعيببة لتتحكببم فببي
حسادباتك من سطح الكتب.

شكل ) :(  ٣٨-٥جيويب دبرنامج التدوين الصغر يعرض دبعض التغريدات من شبكة تويت الجتماعية.

ويأتي البنامبج مدمبج افتاضبيًا مبع تنبيهبات أودبنتبو ،حيبث تسبتطيع متادبعبة الحبدا ث علبى
الاشبكات الجتماعية كأنك متصل دبهذه الاشبكات دبدون فتحها فعلً عب التصفح.

شكل ) :( ٣٩-٥جيويب يعرض تغريدات تويت عن طريق مؤشات ونظام تنبيهات أودبنتو الوحد.
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Control Center ‣ Other ‣ Ubuntu One

أودبنتو ون ،هو دبرنامج ميزامنة اللفات على النتنت ،ويمكن أيضباً اسببتخدامه كبنامببج نسببخ
احتياطي ،حيث يوفر لك مساحة إثنيبن جيجا مجاناً على النتنت ،يمكن فيها حفظ ملفاتببك الهمببة،
أو إذا كنت تستعمل أكث من جهاز عليه نظام أودبنتو فيمكنك ميزامنة ملفباتك دبيبن الجهازين ،دبحيث
تستطيع على الجهاز اللثاني استكمال ما كنت تقوم دبه على الجهاز الول.

شكل ) :( ٤٠-٥لوحة تحكم أودبنتو ون دباشكلها المي.

دبل يمكنك أيض ًا ميزامنة ملفاتك مع هاتفك الحمبول! حيببث أنببه يبوفر نسببخة للهواتببف الحمولببة
ويدعم أنواع كلثية جد ًا من الهواتف الحمولة ،فإذا كنت تستعمل الهاتف الحمول للقيببام دباشبببيء مببا
على النتنت ،يمكنك استكماله على الجهاز الكمبيوتر دبكل سهولة
ويمكنك ذلك عب تطبيق أودبنتو ون ليزامنة مع الهاتف الحمول ،تجد هنا اليزيد من التفاصيل:
https://one.ubuntu.com/phones/
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 .٤مدير اللفات
يأتي نظام أودبنتو دبمدير ملفات يسمى  Nautilusوهو دبسيط لكببن فعببال وعملببي .حينمببا تفتببح
أي مجلببد سببيفتح لببك مببدير اللفببات ويظهببر فيببه شبببريط الدوات العلببوي ُيوّجهببك أثنبباء تصببفحك
للمجلدات ،تسبتطيع مبن خللبه البحبث ،تصبغي اليقونبات ،تغييببر أسبلوب العبرض الوصبول إلبى
قسببم  Computerالببذي يعببرض أقسببام القببرص الصببلب ،ومجلببد النبببيزل  Homeالببذي ُيعببرض فيببه
ملفاتك الساسية .كما ترى هو سهل الستخدام جدًا ،أتود معرفة اليزيد من خصائصه؟

شكل ) :( ٤١-٥نوتليز مدير ملفات أودبنتو الفتاض.

يحتوي مدير اللفات على العديد من الميبيزات ملثل التبويبات " ."Tabsتساعدك التبويبات على
فتح عدد من الجلدات في نفس الوقت دبكفاءة حيث ل تضطر لفتح مدير ملفات أكث من مرة.
دبالضغط على  ،Ctrl+Tأو من قائمة  Fileاخت  New Tabتقوم دبفتح تبويب جديد.
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شكل ) :( ٤٢-٥مية التبويبات في مدير اللفات نوتليز.

ليس هذا فقط دبل يتيح لك أيضاً قائمة ُتفتح جنباً إلى جنب مع أخرى دبحيث تستطيع ماشبباهدة
ملفات مجلدين في نفس الوقت ،وهذه الخاصية تفيد كلثياً في نقل اللفات من مكان لخر.
دبالضبببغط علبببى  F3أو مبببن قائمبببة  Viewثبببم اخبببت  Extra Paneتقبببوم دبفتبببح مجلبببد آخبببر
في جيزء إضافي.

شكل ) :( ٤٣-٥فتح أكث من مجلد في نفس النافذة في مدير اللفات نوتليز.

الفهرس

الفصل الامس :استكشف

٩٩

أيض ًا القائمة الجانبية في مدير اللفببات تببوفر لببك اختصببارات للوصببول لي جببيزء فببي جهببازك
تأتي افتاضي ًا دبمجموعة ثادبتة من الماكن من مجلد الزنل ،سطح الكتببب ،الاشبببكة ،أقسببام القببرص
الصلب ،سلة الحذوفات ،ثم دبعد ذلببك مجموعببة قادبلببة للتعببديل ملثببل الجلببدات الببت توجببد فببي مجلببد
الزنل )مستندات ،صور ،صوتيات ،مرئيببات ،تحميببل ( ويمكنببك إضببافة أي مجلببد لهببذا الجببيزء ،علببى
سبيل اللثال مجلد تعمل عليه حالياً أو تحتاج الوصول إليه كلثيًا.
تستطيع سحب أي مجلد للقائمة الجانبيببة لُيلثبببت فيهببا ،أو مببن قائمببة  Bookmarksاخببت Add

.Bookmark
القائمة الجانبية ليست مقتصبرة فحسب على الجلببدات أو المبباكن
في القرص الصلب ،إنما أيضباً يمكببن تغييهببا لتصببلك دبأشببياء أخببرى
ملثبل:
•

معلومات اللف أو الجلد.

•

عرض الجلدات في شكل شجري.

•

عرض الجلدات الت دخل عليها مؤخرًا.
كتادبة ملحظات على الجلد أو اللف.

•

وضع علمات إرشادية على الجلدات واللفات.

•

شكل ) :( ٤٤-٥خيارات القائمة
الجانبية في مدير اللفات نوتليز.

تلميح
▪ في أودبنتو يكبون أي ملبف أو مجلبد يببدأ دبنقطبة " ".يكبون مخفبي ،ولظهبار هبذه اللفبات
أو الجلدات اضغط .Ctrl+H
▪ إذا كنت تفضل لسبب أو لخر إلغاء الصغرات  ،Thumbnailsتستطيع فعل ذلك عببب
قوائم مدير اللفات نوتليز من السار التالي
Edit ‣ Preferences ‣ preview

ومن خانة  show thumbnailsاخت .never

الفهرس

أوبنتو ببساطة

١٠٠

 .٥الطرفية
الطرفية أو على نحو أدق محاكي الطرفية  Terminal Emulatorعبارة عن دبرنامببج يسببتقبل
الوامر من الستخدم .هذه الطرفية لهبا سبمعة سبيئة مبع نظبام ليُنكبس لدرجبة أن كبلثي مبن النباس
ما زال يعتقد أن مستخدمي ليُنكس يستخدمون الوامر في التعامل مع النظام!
دبالرغم من الميات الت توفرها الطرفية حيث تختصبر الكلثي من خطوات الواجهة الرسببومية
ودبالتالي تختص الوقت ،لكن ل تقلق ،لن نستعملها قط في هذا الكتاب! يجب عليك فقببط أن تعببرف
ما هي وكيفية تاشغيلها وتعرف أنها ل تعض!
لتاشغيل الطرفية ،من القوائم العلوية اخت
Applications ‣ Accessories ‣ Terminal

شكل ) :( ٤٥-٥محاكي طرفية جنوم.

هنا تكتب الوامر النصية ،لكن لن نفعل ذلك ،هذا كبل شء أغلقها لن نستعملها!
لكن أخبني ،أليست جميلة؟

الفهرس

الفصل السادس :خص ص

الفصل السادس
٦

خص ص
 .١الخلفيات
 .٢السمات
 .٣الخطوط
 .٤لغة لوحة الفاتيح
 .٥الاشبكة

أوبنتو ببساطة

١٠٢

خص ص
دبعدما أخذنا جولة في أودبنتو واستكاشفنا دبعض تفاصيله وأجيزاؤه ،يمكنك الن القيببام دببعببض
التخصي.ص ليلئم ذوقك واحتياجاتك وليكون شخصيا أكث ،وكل هذا دبسهولة فائقة.

 .١اللفيات
لتغيي خلفية سطح الكتب ،اضغط دبيزر الفبأرة اليمبن فبي أي مكببان فبار غ علببى سبطح الكتببب
واخت  ،Change Desktop Backgroundأو من خلل الشيط العلوي من
Control Center ‣ Personal ‣ Appearance

ثم اخت تبويب .Background

شكل ) :( ١-٦تبويب اختيار الخلفيات لسطح مكتب أودبنتو.

يمكن تغييببر خلفيبة سبطح الكتبب مبن هنبا عبن طريبق زر  Addأو دبسبحب الخلفيببة وإسبقاطها
ضمن الخلفيات .لحظ أن الخلفية الت يظهر ورائها شبببرائح متتاليببة هببي عبببارة عببن مجموعببة مببن
الخلفيات تتغيبر كل فتة تلقائيًا.

الفهرس
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١٠٣

 .٢السمات
يمكن تغيي شكل وألوان واجهة الستخدام عن طريببق السببمات  Themesويببأتي أودبنتببو دبعببدد
مبببن السبببمات ويمكبببن تغييببببر السبببمة الفتاضبببية عبببن طريبببق نفبببس الداة السبببادبقة مبببع اختيبببار
تبويب "."Theme

شكل ) :( ٢-٦سمات أودبنتو الفتاضية.

يمكن من هنا اختيار سمة أخرى أو تلثبيت سمة جديدة عن طريبق زر  Installأو سبحب السبمة
وإسقاطها دبي السمات.

تلميح
▪ نتعببرف لحقباً فببي فقببرة جماليببات سببطح الكتببب علببى مصببادر الحصببول علببى اليزيببد مببن
السمات الرائعة.
▪ إذا كنبببت ل تفضبببل سبببمة أودبنتبببو الفتاضبببية ذات اللبببوان القاتمبببة قليلً Ambiance
جرب النسخة الفاتحة منها الت تسمى .Radiance

الفهرس

أوبنتو ببساطة

١٠٤

 .٣الطوط
التحكم دبخطببوط أودبنتببو لهببو أمببر سببهل جببداً أيضببا ،سببواء تكبببي ،تصببغي ،تغييبببر أو إضبببافة
خطوط جديدة .وذلك دبنفس الطريقة السادبقة مع اختيار تبويب "."Fonts

شكل ) :( ٣-٦تبويب خصائ.ص الخطوط في أودبنتو.

يمكببن مببن هنببا تخصببي.ص خطببوط أودبنتببو ملثببل الخببط الفتاضبببي للبنامببج ،الوثببائق ،سببطح
الكتببب ،عنبباوين النوافببذ ،الخببط اللثببادبت .كببذلك تحديببد حببدة وشببكل الخطببوط دبمببا يلئم شاشببتك.
وليزيد من الخيارات اضغط .Details

تلميح
▪ لتلثبيت أي خط اضغط مرتي دبالفأرة عليه واخت  ،Installوإن أردت إضببافة مجموعببة
خطوط مرة واحدة ،افتح مجلد النبيزل ثم أنش مجلد دباسم  .fontsوأضف دبببه الخطببوط
الت تريدها )ل تنس النقطة الوجودة في أول اسم الجلد (.
▪ للحصببول علببى أفضببل تجردبببة مببع اللغببة العردبيببة علببى أودبنتببو تأكببد مببن مراجعببة جيزئيببة
تحسي التعامل مع اللغة العردبية.

الفهرس

الفصل السادس :خصص

١٠٥

 .٤لغة لوحة الفاتيح
أثنبباء تلثبببيت أودبنتبببو يتبببم إعبببداد لغبببة
لوحببة الفاتيببح وهببي دبحسببب الصببل تكببون
لغبببتي )النجلييبببة أو الفرنسبببية دبجبببانب
اللغببة العردبيببة ( ،لكببن مبباذا إذا أردت إضببافة
اليزيد من اللغات للوحببة الفاتيببح؟ تسببتطيع
ذلببك عببن طريببق إعببدادات لوحببة الفاتيببح،
شبببببّغل تفضبببببيلت لوحبببببة الفاتيبببببح مبببببن
مركيز تحكم أودبنتو
‣ Control Center ‣ Hardware
Keyboard
اخببببببت تبببببببويب  Layoutsثببببببم Add

لضافة لغة جديدة.
شكل ) :( ٤-٦إضافة اليزيد من اللغات للوحة الفاتيح في أودبنتو.

دبعبببد ذلبببك تجبببد قائمبببة كببببية مبببن اللغبببات وتسبببتطيع الختيبببار مبببن دبينهبببا دبحسبببب اللغبببة
أو دبحسب البلد.

شكل ) :( ٥-٦إضافة لغة جديدة للوحة الفاتيح.

الفهرس
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١٠٦

تسببتطيع أيضباً التحكببم أكببث فببي لغببات
لوحببة الفاتيببح و إزالببة أي لغببة ل تريببدها
دبالتأشببببي عليهببببا ثببببم اختيببببار ،Remove
ولعببرض توزيببع الغببة علببى لوحببة الفاتيببح
اخت  ،Showوللتحكم في أولوية اللغة مببن
 Move Upو .Move Down
شكل ) :( ٦-٦إزالة أحد لغات لوحة الفاتيح.

الختصبببار الفتاضببببي للتغييببببر دبيببببن
لغببببببات لوحببببببة الفاتيببببببح فببببببي أودبنتببببببو
هو  Alt + Shiftويمكببن تغيبببره مببن نفببس
أداة تفضببببببببببيلت لوحبببببببببببة الفاتيبببببببببببح
عن طريق .Options
شكل ) :( ٧-٦اليزيد من خيارات لغات لوحة الفاتيح.

ثم اخت  Key(s) to change layoutوحدد الختصار الذي تريده.

شكل ) :( ٨-٦إختصار التغيي دبي اللغات في لوحة الفاتيح.

الفهرس
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١٠٧

 .٥الشبكة
يقببدم مببدير شبببكات أودبنتببو دعببم للعديببد مببن طببرق التصببال ،ملثببل الاشبببكة السببلكية ،Wired
اللسبببببلكية  ،Wirelessشببببببكة الجيبببببل اللثبببببالث  ،3Gالاشببببببكات الفتاضبببببية الخاصبببببة VPN

ومودمات النتنت .DSL Modems
أكببث مسببتخدمي الكمبببيوتر فببي العببالم العردبببي يتصببلون دبببالنتنت عببب الاشبببكة السببلكية
واللسببلكية .فببي أغلببب الحببوال سببيتعرف أودبنتببو علببى دبطاقببة الاشبببكة دبببدون الحاجببة لي تببدخل،
لكن قد تحتاج إضافة دبعض البيانات ملثل رقم  IPأو  DNSخاص أو ما شادبه.
الجدير دبالذكر أن الاشبكة اللسلكية ل تختلف كلثياً عن الاشبكة السلكية فقط عوضاً عن اختيار
تبويب  Wiredيتم اختيار  ،Wirelessمع ملحظة أن الببذكور هببو مجببرد إضببافة البب  IPوالبب DNS
وليس إعداد كامل لطريقة التصال فأودبنتو سيتكفل دبهذه الجيزئية تلقائيًا.
لتعديل معلومات التصال دبالاشبكة ،شّغل مدير الاشبكات من مركيز تحكم أودبنتو اخت
Control Center ‣ Internet and Network ‣ Network Connections

شكل ) :( ٩-٦مدير الاشبكات في أودبنتو والذي يقدم دعم للعديد من الاشبكات وطرق التصال.

الفهرس
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١٠٨

سيظهر لك مدير الاشبكات مع طرق التصال ،إذا كنببت تتصببل دبببالنتنت عببب الاشبببكة السببلكية
اخت تبويب  Wiredثم اضغط  Editعلى أول اختيار والذي غالبباً يكببون " "Auto eth0ثببم اخببت
تبويب .IPv4 Settings
عند خانة  Methodاخت  Manualثم اضغط  .Addالن اكتب رقم الب ب  IPالببذي تريببده ،وعنببد
خانببة  DNS serversاكتببب رقببم الب ب  .DNSوينصببح دباسببتعمال خدمببة  OpenDNSلببا تببوفره مببن
سبرعة ،وهذا رقم خدمة أودبن دي إن إس:
208.67.222.222, 208.67.220.220

شكل ) :( ١٠-٦تخصي.ص إعدادات الاشبكة يدويًا.

الفهرس

الفصل السابع :اتستمتع!

الفصل السابع
٧

اتستمتع !
⚫ مميات خاصة

أوبنتو ببساطة

١١٠

اتستمتع!
دبعببد أن تعرفنببا علببى دبعببض العلومببات العامببة فببي الفصببل الول ،والتحضببي لتلثبببيت أودبنتببو
في الفصل اللثاني ،وطريقببة تلثبببيت أودبنتببو فببي الفصببل اللثببالث ،ثببم تعرفنببا فببي الفصببل الرادبببع علببى
دبعض الشياء الت يجب القيام دبها دبعد التلثبيت مباشبرًة ،وقمنا دباستكاشاف وتخصببي.ص أودبنتببو فببي
الفصلي الخامس والسادس … ما رأيك في استاحة قصية لعمل كوب ساخن من القرفة دبالحليب
وأثناء ذلك نتعرف على دبعض الخصائ.ص المية لنظام أودبنتو الرائع؟

⚫ مزيات خاصة
يحتوي أودبنتو افتاضياً على العديد من الميبيزات الخاصة الت قببد لببم تعرفهببا َقْبلً فببي نظامبك
السادبق؛ لذلك دعنبي أَُعّرفك دببعببض الميبببيزات الفعلببة افتاضببياً فببي أودبنتببو وسببنتعرف لحقباً فببي

قسم حيل وتلميحات على الميبيزات الخرى الت يمكنك تفعيلها لتحصل على نظام تاشغيل ملثالي.

الفهرس

الفصل السابع :استمتع!
–

١١١

النسخ دبيزر الفأرة الوسط.

مع أودبنتو ل تحتاج دائم ًا للنسخ دبالطريقة التقليديببة ملثببل الضببغط دبببيزر الفببأرة اليمببن ثببم
 Copy & Pasteأو ضغط الختصار  Ctrl+Cثم  ،Ctrl+Vدبل يمكنك نسخ أي ن.ص دبمجبرد
تظليله والضغط دبيزر الفأرة الوسط في الكان الذي تريد النسخ إليه!
–

تاشغيل الصوتيات فوري ًا.

إن كببان لببديك مجلببد دبببه العديببد مببن اللفببات الصببوتية وكنببت تبحببث علببى ملببف معيبببن،
غالب ًا ستقوم دبتاشغيل كل اللفات الصوتية في هذا الجلد وتستمع لجيزء من كل ملف واحداً
تلبببو الخبببر وهبببذا يأخبببذ وقبببت كببببي عبببب أي ماشبببغل صبببوتيات ،لكبببن مبببع أودبنتبببو
تسببتطيع سببماع مببا دبببداخل اللببف الصببوتي دبمجببرد وضببع مؤشبببر الفببأرة فببوق اللببف
ل!
دون النقر عليه وتاشغيله فع ً

شكل ) :( ١-٧تاشغيل الصوتيات في أودبنتو دبمجرد التأشي على اللف دون فتحه.

–

أدوات صوت متطورة.

يأتي أودبنتو دبأدوات متطببورة منهببا الخاصببة
دبالصبببوتيات ،علبببى سببببيل اللثبببال عنبببدما تاشبببغل
دبرنامبج ماشبغل الصوتيببات دباناشببي ل تحتباج أن
تبقيه مفتوح دائماً حيببث يمكنببك التحكببم فيببه مببن
قائمبببببة الصبببببوت الوجبببببودة دبجبببببانب السببببباعة
في الاشبريط العلوي.
شكل ) :( ٢-٧التحكم في دبرنامج دبانش من قائمة الصوت.

يتيبببح أودبنتبببو أيضببباً إمكانيبببة التحكبببم فبببي
الصوت دبمجرد وضع مؤشبر الفأرة فوق أيقونببة
الصببوت فببي الاشبببريط العلببوي وتحريببك عجلببة
الفأرة )اليزر الوسط في الفأرة (.
شكل ) :( ٣-٧التحكم في الصوت دبمؤش الفأرة.

الفهرس
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١١٢

يمكنببك أيض ب ًا التحكببم فببي مسببتوى صببوت كببل دبرنامببج علببى حببدى ،فببإن كببان لببديك
أكببث مببن دبرنامببج مفتببوح تسببتطيع تحديببد مسببتوى الصببوت الخبباص دبكببل منهببم منفببرداً
دون التأثي على دباقي البامج وذلببك دباختيببار  Sound Preferencesمببن قائمببة الصببوت
ثم اخت تبويب .Applications

شكل ) :( ٤-٧التحكم في مستوى صوت كل دبرنامج على حدى.

–

كتادبة اللحظات على اللفات والجلدات.

في أودبنتو يمكنك كتادبة اللحظات قد تحتاج الرجببوع إليهببا لحقباً علببى أي ملببف أو مجلببد
ذلببك دبالضببغط دبببيزر الفببأرة اليمببن علببى اللببف ثببم اختيببار  Propertiesواخببت Notes

وستلحظ ظهور أيقونة صغية تفيد وجود ملحظات على اللف أو الجلد.

شكل ) :( ٥-٧كتادبة اللحظات على اللفات عن طريق مدير اللفات نوتليز.

الفهرس
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–

١١٣

التنقل دبي النوافذ دبنقرة.

يمكن دباستخدام زر الفأرة الوسط التنقل دبيبن النوافذ الفتوحة ،على سبببيل اللثببال إذا كببان
لديك دبرنامجي مفتوحي ل داعي للتنقل فيما دبينهما دباستخدام لناشبر أو الاشبريط السببفلي
فهذا يستهلك الوقت خصوصًا إذا كنت تعمل في الجيزء العلوي مببن الاشاشببة ،اضببغط دببباليزر
الوسط للفأرة على شبريط العنوان في نافذة البنامج الفتوح أمامك وسببتنتقل مباشبببرًة
للنافذة الوجودة خلفه.
–

تلثبيت النوافذ.

قد تحتاج في كبلثي مبن الحيبان أن ُتبقبي أحبد البامبج ظباهراً
دائمًا علبى الاشاشبة ول تخفيبه نافبذة أي دبرنامبج آخبر ،يمكنبك
ذلك عب الضغط دبيزر الفأرة اليمن على نافذة البنامببج الببذي
تريد تلثبيته ثم أّش على . Always On Top
شكل ) :( ٦-٧خيار جعل أحد النوافذ
تظهر فوق كل النوافذ الخرى.

الن اسببتمتع دبنظببام متكامببل ،سبببريع التطببور ،آمببن خببالي مببن الفيوسببات والبامببج الخبيلثببة.
سبببتحتاج فقبببط القليبببل مبببن البببوقت للتعبببود عليبببه دبعبببدها لبببن تسبببتطيع السبببتغناء عنبببه أدببببداً
فقط كل ما عليك هو القيام دبالناشطة العتادة الت تقوم دبها يومياً على أي نظام آخر.
لكن انتظر هناك اليزيد! في الجيزاء التالية سنتعرف على طريقببة تلثبببيت البامببج دبكببل سببهولة
عب مركيز دبرامج أودبنتو ،أيضا أهم البامبج الضبافية فبي الجبالت الختلفبة ،كبذلك التعبرف علبى
العديد من التلميحات والحيل الت تيزيد من استمتاعك وكفاءة استخدامك لودبنتو.
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الفصل الامن
٨

تبثبيت البامج
 .١مركيز دبرامج أودبنتو
 .٢السبتبودعبببات
 .٣نسخ التحديلثات والبامج الحملة سادبقاً
 .٤التلثبيت اليدوي
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١١٥

تبثبيت البامج
كما رأينا سادبق ًا ،يبأتي أودبنتبو مبع عبدد مبن البامبج الساسبية ملثبتبة مسببقا ،ودبمجبرد تلثببيت
اللحقات الضافية يوفر لك نظام تاشغيل متكامل يلب متطلبات العديد من الفئات ،لكن أيض باً يوجببد
اليزيببد ،أودبنتببو يببوفر نظببام تلثبببيت متطببور جببدًا ،هببل تتببذكر كيببف ثبتنببا اللحقببات دبنقببرة واحببدة؟
تستطيع تلثبيت آلف البامج دبنفس الطريقة!
عب مركيز دبرامج أودبنتو  Ubuntu Software Centerيمكنك تلثبيت آلف البامج دبكل سهولة
ودبنقببرة واحببدة! دبرامببج فببي كببل الجببالت ،التصببميم الرسببومي ،دبرامببج النببتنت ،دبرامببج مكتبيببة،
وغيهم الكلثي … مع مركيز دبرامج أودبنتو ستجد كل البامج الت تتمناها!
لبذا سبنتعرف فبي هبذا الفصبل علبى مركبيز دبرامبج أودبنتبو ،القصبود دبالخبازن أو السبتودعات،
لحملة ،وأخياً التلثبيت اليدوي.
طريقة نسخ البامج والتحديلثات ا ُ

 .١مركيز برامج أوبنتو
أحبببد أروع مميببببيزات أودبنتبببو هبببي مركبببيز دبرامبببج أودبنتبببو حيبببث يمكنبببك مبببن مكبببان واحبببد
تلثبببيت آلف البامببج دبكببل سببهولة ويسبببر ،يببوفر أيض باً معلومببات عببن البنامببج ،رقببم إصببداره،
صورة للبنامببج ،الضببافات التعلقببة دبببه ،مببوقعه الرسببمي ،والعديببد مببن الشببياء الخببرى الفيببدة.
ويتيح أودبنتو أسلوب تحديث متكامل حيث أنه يقوم دبتحديث شامل أي ليس فقط للنظام دبببل أيض باً
للبامج الت تقوم دبتلثبيتها ،هذا يعن أنك لببن تحتبباج الكببلثي مببن الببوقت لتلثبببيت وتحببديث البامببج
فقط ضغطة واحدة للتلثبيت وضغطة واحدة لتحديث النظام وكل البامج ،وهذه الية مفيبدة جبداً
سواء كنت تستعمل النظام في البيت أو العمل ،أودبنتو نظام رائع ويجعل حياتك أفضل.
تجد مركيز دبرامج أودبنتو في السار التالي
Control Center ‣ System ‣ Ubuntu Software Center

عند تاشغيل مركيز البامج تجد دبرنامج ذو واجهة دبسيطة وجميلة دبه أقسام تضم كببل مجموعببة
من البامج ذات مجال ماشتك ،تجد أيضاً في السفل قليلً البامج الميبيزة ،ودبجانبها البامج الت
أضيفت مؤخراً لركيز البامج.
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١١٦

يمكنك الضببغط علبى أي قسببم مبن القسببام الظباهرة أمامببك وتصبُفح البامبج ،تسبتطيع أيضباً
استخدام خاصية البحث عن طريق الستطيل أعلى يمي البنامج.

شكل ) :( ١-٨الواجهة الرئيسة لركيز دبرامج أودبنتو.

لنفرض أنك تريد لعبة خفيفة تقض دبها دبعض أوقات فراغك ،اكتببب  xmotoفببي خانببة البحببث
تجببدها فببي أول نتيجببة البحببث ،اضببغط  More Infoلتاشبباهد صببورة اللعبببة معلومببات عنهببا ،إذا
أعجبتك اضغط  Installسيطلب منك كلمببة الببرور وهبي تكتببب مبرة واحبدة حيببث تلثبببيت البامبج
عب مركيز دبرامج أودبنتو ،دبعد تمام عملية التلثبيت يظهر لك مكان وجود اللعبة كالتالي
Applications ‣ Games ‣ Xmoto

وإذا أردت إزالة البنامج استعمل نفس الطريقة لكن اضغط على .Remove
تلثبببيت أي دبرنامببج آخببر ل يختلببف عببن السببادبق فببي شبببيء ،فقببط اخببت البنامببج وثبتببه دبهببذه
البساطة وتستطيع كتادبة اسم البنامج فببي خانببة البحببث أعلببى اليميبببن أو اسببتخدام القسببام حيببث
ُو ِ
ضعت كل مجموعة ذات علقة من البامج في قسم مخص.ص ملثل  Internetأو  Graphicsإلخ.
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١١٧

قبل النتقال للجيزئية التالية فلنأخذ ملثال مصور لتلثبيت أحببد البامببج دبببدون اسببتعمال خاصببية
البحث )أي دبافتاض أنك ل تعرف اسم البنامج تحديداً دبل تبحث دبحسب وظيفته ( ،وليكببن البحببث
عن قريب متصفح النتنت الاشهي َفيُفكس ،عميل البيد الاشهي ثاندردبيد .Thunderbird
الن شّغل مركيز البنامج واخت قسم  Internetثم اخت القسم الفرعي .Mail

شكل ) :(  ٢-٨البامج في مركيز دبرامج أودبنتو مقسمة إلى فئات رئيسية والت تنقسم دبدورها إلى فئات فرعية
وذلك لسهولة الوصول للبنامج الراد تلثبيته.
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١١٨

إذا وجببدت البنامببج الناشببود اضببغط علببى  Installلتلثبببيته مباشبببرة أو اخببت More Info

لتتعرف عليه أكث.

شكل ) :( ٣-٨دبرنامج عميل البيد الرائع ثاندر دبيد جاهيز للتحميل عب مركيز دبرامج أودبنتو.

إذا وجدت أنه يبدوا دبرنامج مناسب أو هو البنامج الذي تريده اضغط .Install

شكل ) :( ٤-٨صفحة دبرنامج ثاندر دبيد في مركيز دبرامج أودبنتو قبل تلثبيته.
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١١٩

تبدأ عملية التحميل من النتنت ثم دبعد ذلك التلثبيت.

شكل ) :( ٥-٨تحميل وتلثبيت دبرنامج ثاندر دبيد عب مركيز دبرامج أودبنتو.

هكذا تكون عملية التحميببل والتلثبببيت تمببت دبنجبباح ويظهببر الكببان الببذي تجببد فيببه البنامببج فببي
القوائم وهو:
Applications ‣ Internet ‣ Thunderbird

لحظ أن مركيز دبرامج أودبنتو يوفر لك أيضاً الضافات الخاصة دبالبنامج حيببث تجببدها اسببفل
.Add-ons

شكل ) :( ٦-٨صفحة دبرنامج ثاندر دبيد في مركيز دبرامج أودبنتو دبعد تلثبيته.
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١٢٠

لحظ أنك إن قمت دباستخدام خاصية البحث في مركيز دبرامج أودبنتو افتاضببياً ل يظهببر ضببمن
نتائج البحث البمجيات الت ل تعتب دبرنامببج دباشببكل فعلببي ،ولظهارهببا تجببد فببي أسببفل البنامببج
.Show technical items

شكل ) :( ٧-٨إظهار البمجيات التقنية في مركيز دبرامج أودبنتو.

أخيبببر ًا ،تجببدر الشببارة لوجببود أداة أخببرى لتلثبببيت البامببج وهببي مببدير الحببيزم سببينادبتك
 Synaptic Package Managerالذي يوفر تحكم وخيارات متطورة أكث عن مركيز دبرامج أودبنتو،
وهبببو مفيبببد جبببد ًا فبببي العديبببد مبببن الحبببالت .إذا كنبببت تحبببب التعبببرف علبببى الشبببياء الجديبببدة
ل ماشكلة من تجردبته ،تجده في السار
Control Center ‣ System ‣ Synaptic Package Manager

لكننا لن نتعرض له دبالشح في هذا الكتاب حيث أن مركيز دبرامج أودبنتو يوفر أسلوب مناسببب
وسهل لتلثبيت البامج.
يوجد آلف البامج في مركيز دبرامج أودبنتو ،وسيجلب لك مركيز البامج آخر التحديلثات حيبببن
صببدورها؛ لببذلك سببتحتاج الكببلثي مببن الببوقت لتفقببدها كلهببا ،أو انتقبباء البامببج الببت تحتاجهببا فببي
استخدامك اليومي للكمبيوتر؛ لهذا يوجد الفصل القادم اليزيد من البامج فيببه أشببهر وأهببم البامببج
الت يحتاجها أغلب مستخدمي الكمبيوتر.
لكن ماذا إذا أردت أحببد البامببج ولببم يكببن موجببوداً فببي مركببيز دبرامببج أودبنتببو ،أو تريببد نسببخة
أحد ث من أحد البامج؟ هنا يأتي دور الستودعات الضافية.

 .٢الستودعت
في حالة الحاجة لبامج إضافية أو للحصول على آخببر إصببدارات لبعببض البامببج ،كببان يلببيزم
وجببود طريقببة تتناسببب مببع أسببلوب مركببيز دبرامببج أودبنتببو ونظببام تحببديث أودبنتببو التكامببل الببذي
ل يقتصبر فقط على النظام إنما ياشمل البامج أيضًا .لذا تأتي الستودعات لتحل هذه الاشكلة.
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١٢١

دببسبباطة السببتودعات  Repositoriesهببي مواقببع معببدة دبطريقببة معينببة تحتببوي دبرامببج لنظببام
أودبنتببو يضببيفها أشببخاص آخريببن دبخلف شبببركة كانونيكببال القائمببة علببى نظببام أودبنتببو .وتببوفر
مؤسسببة كانونيكببال أسببلوب مبسببط لعمببل مسببتودعات شخصببية دبسببهولة Personal Packages

 Archiveأو ما تعرف أختصاراً دبب .PPA
غالباً الخازن الاشخصية  PPAتكون في شكل من اثني
ppa:n-muench/burg

أو
deb http://ppa.launchpad.net/n-muench/burg/ubuntu natty main

يفضببل دائمبباً اسببتخدام الاشببكل الول إن كببان متببوفرًا ،وطبعبباً يتغيبببر اسببم الخببيزن دبحسببب
اسم البنامج والاشخ.ص أو الوقع الذي قام دبعمل الستودع.
لضافة مستودعات جديدة كل ما عليك عمله هو فتح مركيز دبرامج أودبنتببو ثببم مببن قائمببة Edit

اخت .Software Sources

شكل ) :( ٨-٨الوصول لداة الستودعات عب قوائم مركيز دبرامج أودبنتو.

ستظهر لك نافذة اخت منها تبويب  ،Other Softwareأخيبراً اضغط  Addلضببافة السببتودع
الجديد.
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١٢٢

شكل ) :( ٩-٨قائمة الستودعات الخارجية الضافة في أودبنتو.

شكل ) :( ١٠-٨إضافة مستودع جديد لودبنتو.

ل -الحصببول علببى
إذا كان لديك إنتنت دبطبيء تستطيع -من أحد أصدقائك أو مقهى إنتنت ملث ً
نسببخة أودبنتببو  DVDالببت تحتببوي علببى دبرامببج إضببافية ،ودبالتببالي ل تحتبباج لتحميببل البامببج
من النتنت وتستخدم القرص كمخيزن للبامج عن طريق الضغط على .Add Volume

تنبيه
▪ ل تقببم دبإضببافة مسببتودعات لشببخاص غيبببر موثببوق فيهببم فهببذا قببد ياشببكل تهديببداً أمني باً
عليك وعلى نظامك.

الفهرس

الفصل الامن :تبثبيت البامج

١٢٣

⚫ مازن إاضافية
كما تعرفنا منذ قليل أن الخازن هي عبارة عن طريقة تتكامل مع مركيز دبرامببج أودبنتببو لتحميببل
البامببج لودبنتببو ،ويمكنببك إضببافة اليزيببد مببن الخببازن للحصببول علببى اليزيببد مببن البامببج أو آخببر
تحديلثات لهذه البامج.
دبرنامج أودبنتو تويك يوفر لك مجموعة كبية من الخازن الضببافية للعديببد مببن البامببج؛ لببذا
دعنا نتعرف على طريقة إضافة الخبازن عببب دبرنامبج أودبنتبو تويبك .مببن الفببتض أننبا قببد ثبتنببا
دبرنامج أودبنتو تويك سادبقاً في الفصل الرادبع ،الن شغله من السار التالي
Applications ‣ System Tools ‣ Ubuntu Tweak

مبن اليسببار اخببت  Source Centerدبعببد ذلبك اضبغط علببى زر  Unlockسببيطلب كلمببة الببرور
الخاصة دبك ،اكتبها ودبذلك تستطيع تصفح مخازن كم كبي من البامج الت تولى دبرنامببج أودبنتببو
تويك جمعها وتنظيمها في أقسام.

شكل ) :( ١١-٨عشات الخازن الضافية الت يوفرها دبرنامج أودبنتو تويك.

ولستعمال أي من الخازن الوجببودة هنبا ضببع علمبة علببى أمببام البنامببج البذي تريببد إضببافة
مخيزنه ثم اضغط زر  .Refreshمع ملحظة أنه توجد مخازن لبامج في طببور الختبببار Testing

ودبالتالي قد ل تكون مناسبة للماكن النتاجية أو الستعمال اليومي.
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١٢٤

 .٣حفظ الطبينقات التحملة تسابنقا

ً

دبافتاض أن لديك جهاز آخبر يعمببل دبنظبام أودبنتببو أو أحببد أصبدقائك قبد ثببت أودبنتبو مبؤخراً
أو حت تريد تلثبيت أودبنتو مرة أخرى لي سبببب مببن السببباب ،فببي هببذه الحالببة ل تحتبباج لتحميببل
نفببس البامببج والتحببديلثات مببن علببى النببتنت مببرة أخببرى دبببل يمكنببك نسببخها مببن الجهبباز الول
واستعمالها في الجهاز اللثاني أو إعطاءها لحد أصدقائك دبحيث ل يضطر لتحميل اللفات مجددًا.
لنقبوم دببذلك نحتباج دبرنامبج  APTonCDثبتبه عبن طريبق مركبيز دبرامبج أودبنتبو وسبتجده فبي
السار التالي
Control Center ‣ System ‣ APTonCD

شكل ) :( ١٢-٨الواجهة الرئيسية لبنامج أدبت أون س دي.

البنامج سهل جداً ول يحتاج شبرح ،فقط اضغط  Createوفي النهايببة سببينتج لبك ملببف ISO

تستطيع نسخه في أي مكان أو حرقه على أسطوانة وحيبببن تحتبباج اسببتعادة اللفببات الببت نسببختها
اخت  Restoreثم حدد مكان ملف  ISOالذي لديك ،ودبهذا تستعيد اللفات ول تحتاج تحميلها مجدداً
من النتنت.
تستطيع أيضاً القيام دبنفس العملية دبدون دبرنامج دبالضغط على  Alt+F2وكتادبة
gksu nautilus /var/cache/apt/archives

ُسيطلب منك كلمة الرور اكتبها ثم نسخ اللفات الوجودة في الجلد الذي ُفتببح أمامببك ،ثببم نفببذ
نفس العملية على الجهاز الذي تريد نقل البامج له وانقل اللفات لنفس الجلد في الجهاز الخر.
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 .٤البثبيت الدوي
في دبعض الحيان ل يتوفر أحببد البامبج فبي مركبيز دبرامبج أودبنتبو ،ول يوجبد لببه مسبتودعات
إضببافية علببى النببتنت ورغببم نببدرة حببدو ث هببذا فببي الحببالت العامببة ،لكببن يمكببن تلخيبب.ص الوقببف
في حالتي:
الولى إذا كان البنامج في صيغة  debفي هذه الحالة كل ما عليك القيام دبه هو النقر مرتيبن
علببى اللببف وسببيفتح لببك عببب مركببيز دبرامببج أودبنتببو ،فببإذا كببان البنامببج مسببتوفياً العتماديببات
)أي البنامج الت يحتاجها ليعمل دباشكل سليم ( سيتم تلثبيته دباشكل عادي جدًا.
اللثانيبببة إذا كببببان البنامببببج دبصببببيغ أخببببرى
تنفيذيبببببة ملثبببببل sh

bin,

 run,أو غيهبببببم،

أسهل طريقببة للتعامبل مبع هبذا النبوع مبن اللفبات،
هببو فتببح الطرفيببة وسببحب اللببف وإسببقاطه دبهببا
ثبببم ضبببغط  .Enterلكبببن يجبببب إعطببباء تصببببريح
التنفيببذ  Executeلكببي يعمببل ،وذلببك عببن طريببق
ضبببببببغط زر الفبببببببأرة اليمبببببببن علبببببببى اللبببببببف
واختيببببببار  Propertiesثببببببم اختيببببببار تبببببببويب
 Permissionsووضع علمة دبجانب .Execute

شكل ) :( ١٣-٨إعطاء الصيغة التنفيذية لحد اللفات على أودبنتو.

تنبيه

▪ ل تقم أدبدًا دبتاشغيل أي ملف من مصدر غي موثوق فهذا ياشكل تهديداً أمنياً على نظامك.

الفهرس
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الفصل الاتسع
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اليزيد من البامج
 .١إنتنت
 .٢وسائط متعددة
 .٣تصميم ورسوميات
 .٤أدوات مكتبية
 .٥ألعاب
 .٦دبرامج وأدوات متنوعة

الفصل الاسع :اليزيد من البامج

١٢٧

اليزيد من البامج
البامببج هببي أول مببا يبحببث عنببه أي مسببتخدم جديببد لنظببام أودبنتببو دبعببد التعببرف علببى أجببيزاء
النظببام ،ويتببوفر حاليب ًا لودبنتببو آلف البامببج والتطبيقببات فببي الجببالت الختلفببة ،مببن متصببفحات
إنتنت ،لاشغلت وسائط ،لدوات مفيدة تجعببل حياتببك أفضببل واسببتعمالك للكمبببيوتر أسببهل .لكببن
البحث عن دبرامج مكافئة للبامج الت كان يستعملها في نظامه السادبق هي عملية تحتاج الكلثي مبن
الوقت والجهود؛ لذلك ُوِجد هببذا الفصببل دبحيببث يختصبببر الكببلثي حيببث يحتببوي قائمببة دبببأهم وأشببهر
دبرامج أودبنتو في الجالت الختلفة.
الرائع أنك قد تجد الكلثي من البامج الت كنببت تسببتعملها سببادبقاً موجببودة علببى أودبنتببو أيضباً
حيث أن كلثي من البامج متعددة النصات تعمل على أكث من نظام تاشغيل ملثل متصبفح النبتنت
الاشهي َفيُفكس ،وعميل البيد القوي ثاندردبيد ،وماشغل الوسائط الرائع  ،VLCوغيهم الكلثي.
كمببا ذكرنببا ،هببذا الفصببل عبببارة عببن قائمببة دبببأهم وأشببهر البامببج الببت تعمببل علببى أودبنتببو
وقد اعتمدت في تنظيم وترتيب البامج على أساس محاولة ذكر دبرنامجي على القل في كل مجال
دبحيث يكون لك مساحة كي تستطيع اختيار البنامج الذي يناسبك ،وحرصببت علببى التنويببع دبيبببن
دبرامج تحتوي على الكلثي من الخصائ.ص ودبرامج تحتوي على قدر أقببل مببن الخصببائ.ص حيببث أنهببا
تبوفر أهبم الخصبائ.ص البت يحتاجهبا أغلبب السبتخدمي ،مبع الوضبع فبي العتببار أن النبوع الول
ليبببس دبالضببببرورة أفضبببل مبببن النبببوع اللثببباني فمبببا يناسبببب شبببخ.ص قبببد ل يناسبببب غيببببره .وفبببي
نهاية كل مجموعة وضعت ما يسمى دبب "أنظر أيضبًا" وفيببه أضببفت البامببج ذات الصببلة دبالجموعبة
حيث ل يتسع الكان لذكر معلومات عن كل دبرنامج دباشكل مفصل.
أخيبببر ًا أغلببب هببذه البامببج الببذكورة فببي هببذا الفصببل موجببودة فببي مركببيز دبرامببج أودبنتببو
 Ubuntu Software Centerودبالتالي كل ما عليك هو البحث دباسم البنامج وتلثبيته كما تعرفنببا
في الفصل السادبق .من ناحية أخرى دبالنسببة للبامببج الببت ل توجببد فبي مركبيز دبرامبج أودبنتببو فقببد
وضعت موقع البنامج أو مخيزن  PPAالخاصة دبه ،وكل ما عليببك هببو إضببافة الخببيزن كمببا تعرفنببا
في الفصل السادبق أيضًا وتلثبيت البنامج دبطريقة عادية من مركيز دبرامج أودبنتو.
وفي كل الحوال مركيز دبرامج أودبنتو دائماً موجببود وتسببتطيع تصببفح آلف البامببج وتلثبيتهببا
وإزالتها دبنقرة ودبكل سهولة ويس حت تجد البنامج الذي يلئمك.
الفهرس
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 .١إنتنت
متصفح إتنتتنت
Midori

Chromium
كرومي بببوم ،ال خ الكببببب للمتصببببفح الاشببببهي

مي بببدوري ،إذا كنببببت تريببببد متصببببفح دبسببببيط

كببروم البذي أصبببح أحببد أكببث التصببفحات نمببواً فببي
الفببتة الخيبببرة .سبببريع ذو واجهببة دبسببيطة ويببدعم

ويتطور سيعًا ،يدعم تقنيات الببويب الحديلثببة وقادبببل
للتخصببببي.ص دباشببببكل كبببببي ،وأيضبببباً يعتمببببد علببببى

تقنيات الويب الحديلثة ملثل  HTML5و .CSS3

محرك  WebKitفهذا التصفح مناسب لك.

‹ أنظر أيض اً …

• Epiphany
إدبيفين  ،متصفح جنوم الفتاض ،متصفح دبسيط دبمعن الكلمة يركيز على البساطة والخفة.
• Opera
أودبرا ،أحد التصفحات الت لها صيت جيد دبي الستخدمي .الوقع الرسمي:
http://www.opera.com/

مدنير تميل
uGet
ي ببو ج ببت ،مببدير تحميببل عملببي ومناسببب جببداً
للسبببتخدام اليبببومي ،خفيبببف ودبسبببيط وذو واجهبببة
اسببتخدام نظيفببة وواضببحة ويتكامببل مببع عببدد مببن
التصفحات ملثل َفيُفكس وكروميوم.

Steadyflow
ستدي فلو ،مببدير تحميببل ممتبباز دبسببيط وعملببي
جببببببداً علببببببى أسببببببلوب مجموعببببببة .Elementary
البنامببج اللثببالي لحببب البسبباطة والفاعليببة .أضببف
مستودع البنامج:

ppa:sikon/steadyflow

‹ أنظر أيض اً …

• JDownloader
ج دونلبودر  ،مببدير تحميببل غنبببي دبالخصببائ.ص ويتكامببل مببع العديببد مببن التصببفحات ملثببل فبباير فببوكس
وكروميوم .أضف مستودع البنامج:

ppa:jd-team/jdownloader

• Tucan
توكان ،يوفر إمكانية التحميل دبسهولة من مواقع الاشاركة ملثل رادبيد شي وغيه.

الفهرس
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١٢٩

قارئ بريد
Zimbra

Thunderbird
ثاندر دبيد ،أحد أشهر عملء البيد يسببتخدمه

زيمبا ،ليببس مجببرد قببارئ أو عميببل دبريببد دبببل

الكببلثي مببن الشببخاص حببول العببالم ومناسببب جببداً
للعمال ،يوفر الكلثي من الوقت والجهد .وكإدبن عمببه

يوفر أيضًا منظومببة متكاملببة مببن البامببج الببت تعمبل
كخادم للبيد دبالضبافة لدوات العمبل الجمبباعي عبب

َفيُفكس قادبل للتوسع عب آلف الضافات.

الاشبكة لذا يعد مناسباً جداً للشكات والؤسسات.

http://addons.mozilla.org/thunderbird/

الوقع الرسمي:

http://www.zimbra.com/

‹ أنظر أيض اً …

• Claws
كلوس ،عميل دبريد خفيف ودبسيط.

مادثة فورية
Pidgin

Emesene2

دبدجن ،دبرنامببج محادثببة فوريببة متميبببيز يببدعم

إميسي  ،٢الصببدار اللثبباني مببن البنامببج أتببى

العديببد مببن الاشبببكات ملثببل IRC, MSN, Yahoo,

دبالعديبببد مبببن الميببببيزات ليصببببح أحبببد أفضبببل دبرامبببج

 Gtalkو  XMPPدبالضبببافة لكبببث مبببن  ١١شببببكة

الحادثة الفورية على أودبنتو ،يتميبيز دبقادبلية استخدام

أخرى .يستحق فعلً لقب "الكل في واحد".

ممتازة ويوفر العديد من الخصائ.ص الرائعة.

ويتوفر لبه عاشببرات الضبافات تقبدم خصبائ.ص
إضافية ملثل استخدامه مع فيس دبوك وتويت.

ويعمبببل مبببع عبببدد مبببن الاشببببكات ملثبببل MSN,
 GTalkوكذلك يدعم .Facebook

‹ أنظر أيض اً …

• QuteCom
كيوتكوم  ،دبرنامج لعمل محادثة صوتية ومرئية دبجودة عالية ،ويتمي دبواجهة استخدام جميلة وحديلثة.
• Skype
سكايب ،أحد دبرامج الحادثة الاشهية ،يعمل دباشكل ممتاز على أودبنتو.

الفهرس
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مشاركة ملفات
Vuze

Deluge
ديلج ،دبرنامببج تحميببل تببورنت ممتبباز يحتببوي

ﭬوز ،دبرنامج الاشاركة الاشهي الذي كببان يببدعى

علبببى العديبببد مبببن الخصبببائ.ص والميببببيزات الرائعبببة.

سبببادبقاً ازوريبببس  ،Azureusوالبببذي يحتبببوي علبببى

دببساطة ،البنامج اللثالي لغلب الستخدمي.

العديد من الخصائ.ص التقدمة.

‹ أنظر أيض اً …

• aMule
إيه ميول ،دبرنامج ماشاركة الند للند ) ( Peer-to-Peerمتوافق مع العديد من شبكات الاشاركة العروفة.

برامج إتنتتنت متنوعة
• Cloud Services Notifications
كلود سفيس نوتيفيكياشزن ،والذي يعرف اختصاراً دبب  ClouDNSوهو عبارة عن أداة لفحبب.ص عببدد
مببن خببدمات النببتنت مببن سببطح الكتببب ودون الحاجببة للببدخول علببى موقببع الخدمببة ملثببل دبريببد البيببد
اللكببتوني ،جوجببل ريببدر ،تويببت وغيبببرهم .مببا يميبببيز البنامببج أنببه يتكامببل مببع قائمببة رسببائل أودبنتببو
 .Messaging Menuأضف مخيزن البنامج:

ppa:chuchiperriman/cloudsn

• Hotot
هوتوت  ،أحد أفضل دبرامج سطح مكتب للتدوين الصغر يدعم تويت وآيدينتكا .خفيف ذو واجهببة جميلببة
ويعتمد على تقنيات الويب الحديلثة .أضف مخيزن البنامج:

ppa:hotot-team/ppa

• Liferea
ليف ريا ،قارئ خلصات ممتاز دبسيط وذو واجهة نظيفة يدعم خلصات  RSSو  atomوالرائع فيه أنببه
يدعم اليزامنة مع قارئ خلصات جوجل ريدر.
• Dropbox
دروب دبوكس  ،هو دبرنامج ليزامنة اللفات دبيبن جهاز وآخر عب النتنت وهو ياشبه دبرنامج أودبنتببو-ون
الدمج مع نظام أودبنتو .موقع البنامج الرسمي:

http://www.dropbox.com/

• FileZilla
فايل زيل ،دبرنامببج نقبل ملفببات عببب دبروتوكببول  ،FTPيببوفر العديببد مببن الميبببيزات ملثببل الخفببة والسبببرعة
وسهولة الستخدام ،وهو مناسب للمبتدئي والحتفي على حد السواء.
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 .٢وتسائط متعددة
مشغل وسائط متعدد ة
UMPlayer

VLC
في إل س ،أحد أروع ماشببغلت الوسببائط علببى

يو إم دبلير ،أحد البامببج التميبببيزة فببي تاشببغيل

الطلق ،وتكمن روعته فببي العببدد الكبببي مببن صببيغ

الوسبببائط .ويتميببببيز دببببوفرة الخصبببائ.ص دبالضبببافة

الوسبببائط البببت يبببدعمها ويسبببتطيع تاشبببغيلها دون

لواجهته النيقة ويبأتي معببه عبدد كببي مبن الرمبيزات

الحاجببة لضببافات خارجيببة .دبالضببافة للعديببد مببن

 Codecsودبالتالي يمكنه تاشغيل كم هائل من الصببيغ

اليزايبببا والخصبببائ.ص الخبببرى ،ملثبببل الببببث الباشببببر

والعديد من الميات الخرى أضف مخيزن البنامج:

 Live Streamوالتحويل دبي الصيغ وغيها.

ppa:webupd8team/umplayer

‹ أنظر أيض اً …

• Miro
ميببرو  ،دبرنامببج ممتبباز وذو واجهببة انيقببة لتادبعببة الرئيببات علببى النببتنت ومواقببع ماشبباركة الفيببديو،
ويستطيع أيضاً العمل كماشغل وسائط عادي .جّرب أيضاً .SMPlayer
• XBMC
إكس دبي إم س ،هو عبارة عن مركيز وسائط  Media Centerيمكنك من خلله ترتيب وماشاهدة الصور،
الصوتيات ،الرئيات ،ويمكن من خلله استقبال القنوات الفضائية أو الحلية إذا كان لديك دبطاقة اسببتقبال،
والكلثي من الميات الخرى الرائعة .أضف مخيزن البنامج:

ppa:team-xbmc/ppa

مشغل صوتيات
Rhythmbox

Audacious

ري ببذم دب ببوكس ،ماشبببغل صبببوتيات رائع حيبببث

أودياشببوس ،ماشببببغل صببببوتيات علببببى طببببراز

يعتب مكتبة صبوتيات وماشبغل صبوتيات فببي نفببس

 ،Winampقادبل للتخصي.ص دباشبكل كببي .البنامبج

الوقت ،دبالضافة للعديد من الميات الخرى.

اللثالي لن يفضل أسلوب وين-آمب.

‹ أنظر أيض اً …

• Amarok
أماروك ،واحد من أقوى ماشغلت الصوتيات ،متطور وغن دبالخصائ.ص .جّرب أيضاً .Clementine
الفهرس
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تويل وسائط
WinFF

Arista
أريسببتا ،محبببول صبببوتيات ومرئيبببات ،يبببدعم

ون إف إف ،دبرنامببببج آخببببر سببببهل السببببتخدام

العديببد مببن الصببيغ ،يركببيز علببى سببهولة السببتخدام

وذو واجهببة دبسببيطة ،يببدعم قببدر ممتبباز مببن الصببيغ

ويأتي مجهيزاً دبإعببدادات تناسببب الكببلثي مببن الجهببيزة

ويسبببتطيع التحويبببل دبينهبببا دبفضبببل اعتمببباده علبببى

ملثل أجهيزة الهاتف الحمول.

إطار .FFmpeg

‹ أنظر أيض اً …

• MMC
إم إم س  ،محول وسائط رائع آخر ،له نسخة لسطح الكتب وأخرى سحادبية تمكنك من تحويببل الوسببائط
عب النتنت .موقع البنامج:

http://www.miksoft.net/mobileMediaConverter.htm

• OggConvert
أو جي جي كونفرت ،محول صوتيات متخص.ص جداً يركيز على الصيغ الحرة ملثل .ogg, webm
• Sound Converter
سوند كونفرتر ،محول صوتيات عملي وسهل.

ترير صوتيات
Audacity

Jokosher

اوديس ببت ،دبرنامببج رائع فببي تحريببر اللفببات

جوكوش ببي ،دبرنامببج دبسببيط وسببهل جببداً فببي

الصوتية يجمع دبيبببن السببهولة والخصببائ.ص التقدمببة

الستخدام ،يوفر الخصائ.ص الساسببية الببت تحتاجهببا

فتجبببده يلبببب احتياجبببات شببببريحة كببببية جبببداً مبببن

للتعامببل مببع اللفببات الصببوتية مببن إناشبباء ،تقطيببع،

الستخدمي.

تسجيل ،وما إلى ذلك وكل هذا دبسهولة شديدة.

‹ أنظر أيض اً …

• LMMS, Traverso DAW, Hydrogen, Sweep, Wired, Ardour
دبرامج تحرير صوت أكث تقدمًا.
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ترير مرئيات
OpenShot

Kdenlive

أودبن شوت ،دبرنامج لتحرير وصببنع الرئيببات

كدنليف ،دبرنامج غنبي دبالخصائ.ص والمبيات،

ذو واجهبببة اسبببتخدام سبببهلة و يحتبببوي العديبببد مبببن

يتطور سيعاً ويوفر دبيئة ممتازة لعمل مرئيات علبى
قدر من الحتافية .أضف مخيزن البنامج:

الميات الت ساعدك على إخراج الرئيات فببي شببكل
دبهي ورائع.

ppa:sunab/kdenlive-release

‹ أنظر أيض اً …

• Cinelerra–CV
سينيليا ،محرر مرئيات متقدم يوفر العديد من الخصائ.ص التخصصة .أضف مخيزن البنامج:
ppa:cinelerra-ppa/ppa
• StopMotion
ستوب موشن ،دبرنامج متخص.ص في أسلوب ستوب موشن الرائع .جّرب أيضاً .Luciole
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 .٣تصميم ورتسوميات
تصميم ثنائ البعاد
Inkscape

GIMP
جم بببب ،دبرنامببببج رائع جببببداً متخصبببب.ص فببببي

إنكسببكيب ،دبرنامبببج رائع للتصبببميم التجهبببي

التصميم والرسببوم النقطيببة  ،Bitmapيقببدم الكببلثي

 ،Vectorيحتبببببوي علبببببى العديبببببد مبببببن الميببببببيزات

مبببن الميببببيزات دبالضبببافة للداء التميببببيز ،وفبببي كبببل

والخصائ.ص الرائعة الت تجعله منافساً قوياً للبامج

إصببدار جديببد نببرى اليزيببد مببن الميبببيزات الرائعببة.

الخرى في نفس الجال .تعببرف أكببث عليببه عببب هببذا

تعرف أكث عليه عب هذا القال:
http://itwadi.com/gimp

القال:
http://itwadi.com/inkscape

‹ أنظر أيض اً …

• Synfig
ساينفيج ،دبرنامج ممتاز لعمل التصميمات والرسومات  ،Animationيحتبوي علبى العديبد مبن الميببيزات
الت تؤهله للمنافسة .جّرب أيضاً .KToon
• Pencil Animation
دبنسل أنيمياشن  ،دبرنامج ممتاز آخر يهتم دبالرسوم التحركة لكن يعتمببد الفهبوم التقليببدي أي رسببم إطبار
تلو الخر .موقع البنامج الرسمي:

http://www.pencil-animation.org/

• Dia
ديا ،دبرنامج لعمل رسوم دبيانية دبكل سهولة ،يستخدم أيضاً في رسم خرائط التدفق ومخططات الاشبكات.
• Pencil Mockups
دبنسل موكودبس  ،دبرنامج رائع لعمل نماذج أولية لي شء تريده سواء دبرنامج أو موقع أو غيهما.
• MyPaint
ماي دبينت  ،دبرنامج يوفر الدوات الساسية للرسم الحببر علببى الكمبببيوتر -الرسببم وليببس التصببميم -وهببو
عملي جداً مع أجهيزة الكمبيوتر اللوحية  .Tabletsجرب أيضاً  Tux Paintللطفال.
• Nathive
ناتيبﭫ  ،دبرنامج تصبميم فريبد يركبيز علبى سبهولة وقادبليبة السبتخدام ،مبازال قيبد التطبوير ولكنبه يببدوا
واعداً جدًا .الوقع الرسمي للبنامج:

http://www.nathive.org/

• Hugin
هيوجن ،دبرنامج لعمل صور دبانورامية.
الفهرس

الفصل الاسع :اليزيد من البامج

١٣٥

تصميم ثليث البعاد
Blender
دبلندر  ،دبرنامج تصميم احبتافي ثلثبي الدبعباد قبوي ورائع ومتطبور جبدًا ،يعبد منافسباً قويباً للعديبد مبن
البامببببج الخببببرى فببببي نفببببس الجببببال ،وهببببذه الفببببتة ياشببببهد تطببببويرات ممتببببازة وكبببببية .وقببببد قبببببامت
مؤسسة دبلندر  Blinder Foundationالؤسسة القائمة علبى تطبوير البنامبج دبانتبباج ثلثبة أفلم قصبببية
لتوضيح قوة ومدى تطور البنامج ،الرائع في هذه الفلم أنهببا أيضباً مفتوحببة وحببرة الصببدر! )نعببم ،يمكنببك
التعديل على الاشخصيات الوجودة في الفيلم أو إستخدامها في إنتاج فيلم آخر! (.
Sintel
www.sintel.org

Big Buck Bunny

Elephants Dream

www.elephantsdream.org www.bigbuckbunny.org

أيضًا من الميات الرائعة لبنامج دبلندر أنه يحتوي علببى محببرك ألعبباب  Games Engineفيمكنببك مببن
خلله عمل ألعاب ثلثية الدبعاد ،وقد كانت لعبة  Yo Frankieأحد أول اللعاب الحتافية حرة الصببدر الببت
استفادت من محرك ألعاب دبلندر ،ويجري العمل حالياً على عدد آخر من اللعاب .موقع اللعبة:
http://www.yofrankie.org/
دبلندر انتش عالي ًا دباشكل واضح ويوجد له العديد من الواد التعليمية كالوجودة على موقعه الرسمي:
http://www.blender.org/education-help/
ولحسببن الحببظ ظهببرت دبببوادر اسببتخدام دبلنببدر علببى السببتوى العردبببي ،فببإذا كنببت مهتمباً دبالتصببميم اللثلثببي
الدبعاد فكن جيزء ًا من هذا الجتمع الرائع ،جرب البنامج وادبدأ دبعمل مواضيع تعليمية عنه لينتش أكث عردبيًا.
‹ أنظر أيض اً …

• Sweet Home 3D
سويت هوم ثري دي ،دبرنامج جميبل يسباعدك علببى تبأثيث وترتيببب شببقتك دبالاشبكل الببذي تفضببله ،حيبث
يوفر لك طريقة سهلة لتصميم مزنلك أو شقتك وتحديد شكلها وأمبباكن الثببا ث فيهببا دبالضببافة للعديببد مببن
الميات الخرى الرائعة.
• Art of Illusion, Wings 3D, Ogre, K-3D, OpenFX, Moonlight 3D, YafaRay
دبرامج تصميم ثلثي الدبعاد أخرى.
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 .٤أدوات مكتبية
FocusWriter

Getting Things GNOME

فوكس ري ببت ،محببرر نصببوص يهببدف ليزيببادة

جتنج ثينجبس جنبوم ،أو مببا يمببيز إليببه دبب ب GTG

الببتكي علببى الكتادبببة ،حيببث يقببوم دبإزالببة تاشببويش

هببو دبرنامببج ممتبباز لكتادبببة اللحظببات وإدارة الهببام

واجهببة السببتخدام ممببا ييزيببد كفببائة عمليببة الكتادبببة

يركيز على قادبلية السببتخدام دبالضببافة إلببى السببهولة.

ويعيزز توارد الفكار دباشكل سلس .موقع البنامج:

جّرب أيضاً كلً من دبرنامببج Zim Desktop wiki

http://gottcode.org/focuswriter/

و دبرنامج .Tasks

‹ أنظر أيض اً …

• Calibre
كاليب  ،تطبيق رائع فهو يعمل كمكتبة لكتبك اللكتونية دبالضافة ليزامنة الكتب ما دبيبن جهاز الكمبيوتر
وأجهببيزة قببراءة الكتببب اللكتونيببة وأيضبًا تحويببل دبيبببن صببيغ الكتببب اللكتونيببة والعديببد مببن الميبببيزات
الخرى الرائعة .جّرب أيضاً .Mendeley
• AbiWord
آدبي ورد  ،محرر نصبوص رائع ،صبغي وخفيبف ،يقبدم لبك كبل الخصبائ.ص الساسبية البت تحتاجهبا فبي
التعامل مع النصوص والوثائق وهو مناسب جداً للجهيزة ذات الوارد الحدودة.
• PDF-Shuffler
دبي دي إف شفلر  ،يوفر لك إمكانية استخراج ودمج صفحات من وإلى ملفات  .PDFجرّب أيضباً دبرنامببج
 PDF Chainيحتوي على خصائ.ص أكث تقدمًا.
• OrangeHRM
أورانج إتش آر إم ،أحد أكب وأقوى دبرامج إدارة الوارد البشية حت ،يعد فعلً ثورة في إدارة الوارد
البشية .الوقع الرسمي للبنامج:
http://www.orangehrm.com/
• GnuCash
جن ببو ك ببا ش ،دبرنامببج ممتببازة للحسببادبات والصبباريف الاشخصببية وأيضبباً مناسببب للماشبباريع الصببغية.
جّرب أيضاً .HomeBank
• OpenProj
أودبن دبروج  ،دبرنامج ممتاز لدارة الاشاريع ،يحتوي على العديببد مببن الميبببيزات والخصببائ.ص الببت جعلببت
الكلثي من الاشبركات الكبى تستعمله ملثل  Tosiba, HP, Siemens, Honeywell, Nortelوغيهم!
ويضاهي ميكروسوفت دبورجكت من حيث القوة والخصائ.ص .جّرب أيضاً الخدمببة السببحادبية الحببرة لدارة
الاشاريع .TeamLab

http://www.teamlab.com/
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 ألعاب وتسلية.٥
Tremulous

Nexuiz

Warsow

AssaultCube

ألعاب دبمنظور

BZFlag

Smokin' Guns

Urban Terror

Alien Arena

ص الول.الاشخببب

OpenArena

Sauerbraten

Blood Frontier Digital Paint 2

Yo-Frankie

Vega Strike

Super Tux Kart

FlightGear

Palomino

CRRCsim

TileRacer

TORCS

Danger from the Deep

GL-117

Rigs of Rods

Spring:1944

Freeciv

The Battle for Wesnoth

TripleA

OpenCity

UFO: Alien Invasion

Glest

NAEV

Unknown Horizons

FreeCol

Bos Wars

Gundam annihilation

SuperTux

Go Ollie!

Zaz

Frozen Bubble

Neverball

Jump'n'Bump

kiki

Crack Attack!

Atomic Worm

Secret Maryo Chronicles

Pingus

Tee Worlds

Scorched 3D

X-Moto

Gondola

Armagetron Advanced

Hedgewars

Kernel Panic

Numpty Physics

Wormux

PlaneShift

Excalibur: Morgana's Revenge

الفهرس

VDrift

Time Stop
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 .٦برامج وأدوات متنوعة
ماكيات
ماهية الحاكاة؟ دببساطة هي عبارة عن عملية تقليد لداة حقيقية أو تجردبببة واقعيببة أو أي شبببيء آخببر،
ل يوجد أجهرة محاكاة لقصورة الطائرة ،فيستطيع الطيارين التدرب على قيادة الطائرة فببي ظببروف قاسببية
ملث ً
ل أو وجود ماشكلة في أحد الحركببات وذلبك دون اسببتخدام طببائرة حقيقيببة ودون التعبرض لخبباطر
كإعصار ملث ً
حقيقية .
وعلى الكمبيوتر يمكن محاكاة تاشغيل جهاز آخر فيكون لديك جهاز افتاضبي عليببه نظببام تاشببغيل آخببر أي
يوجد نظامي تاشبغيل أو أكبث يعملن فبي نفبس البوقت تسبتطيع التحكبم دببه كمبا تريبد ،أو تسبتخدمه لغبراض
التعلم والتجردبة أو أي شء آخر.
• VirtualBox
فيتاشوال-دبوكس ،دبرنامج ممتباز لحاكبات أجهبرة الكمببيوتر ،يقبدم العديبد مبن الخصبائ.ص دبالضببافة إلبى
الداء المتبباز ،و يببدعم العديببد مببن أنظمببة التاشببغيل وأيضببًا يببدعم تقنيببات الحاكبباة فببي العالجببات ملثببل
 AMD-Vو  ،VT-xوالكلثي من الميات الخرى الرائعة.
• محاكاة منصات اللعاب
كما في محاكاة الكمببيوتر تسبتطيع محاكبباة منصبات اللعبباب )  ( Games Consoleوتاشبغيل ألعادبهببا علبى
الكمبيوتر .لكن من ناحية أخرى ليكون تاشغيل ملثببل هببذه البامببج قانوني اً يجببب عليببك أن تمتلببك الجهبباز
ل إذا أردت تاشغيل دبرنامج محاكي سيجا يجببب أن تمتلببك جهبباز سببيجا حقيقببي
الذي يحاكيه البنامج ،فملث ً
وأن تمتلك اللعاب الت تريد لعبها على الكمبيوتر! وهذه قائمة دببعض أشهر محاكيات منصات اللعاب

اسم البنامج

الجهاز الذي يحاكيه

موقع البنامج

PCSX2

PlayStation 2

http://www.pcsx2.net/

PCSX

PlayStation 1

http://www.pcsx.net/

JPCSP

PSP

http://www.jpcsp.org/

Dolphin

Wii - GameCube

http://www.dolphin-emulator.com/

Gens/GS

Sega Genesis

http://segaretro.org/Gens/GS
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Yabause

Sega Saturn

موجود في مركيز دبرامج أودبنتو

DeSmuME

Nintendo DS

موجود في مركيز دبرامج أودبنتو

Mupen64Plus

Nintendo 64

موجود في مركيز دبرامج أودبنتو

VBA

Game Boy Advance

موجود في مركيز دبرامج أودبنتو

برامج ثقافية وتعليمية
• Stellarium
ستيلريوم  ،دبرنامج لاشاهدة الفضاء والنجوم في الوقت الحقيقي وكأنببك تنظببر إليهببا فببي نفببس اللحظببة
ويمكنك من خلله ماشاهدة أكث من  ١٢٠٠٠نجم وكوكب ،وأكث من  ٨٠مجموعببة نجميببة ،ولببه اسببتخدامات
أخرى ملثل معرفة حالة الطقس ،التغيبرات الناخية ،أوقات الكسوف والخسوف ،دبرنامج ممتاز حقًا.
• Celestia
سيليستيا  ،هببو دبرنامببج لاشبباهدة الكببواكب دباشببكل ثلثببي الدبعبباد ،ويمكببن ماشبباهدة الكببواكب مببن منظببور
الجموعة الاشمسية أو ماشاهدتها كأنك تنظر إليها من الرض.
• Marble
ماردبل ،دبرنامج خرائط رائع يعرض خريطة كاملة للكرة الرضية وليس للرض فقببط إنمببا أيضباً يمكنببك
ماشاهدة أجرام أخرى ملثل القمر ،الُيزهرة ،الريخ وغيهم .كأنه أطلس متكامل وقادبل للتخصي.ص كذلك.
• Kiwix
كيويكس ،هو عبارة عن دبرنامج مخص.ص لعرض صفحات الويب دبدون اتصال دبالنتنت وعلى الخبب.ص
الوسوعة الحرة ويكيبيديا ،حيث يمكنك يمكن الوصول لحتوى موسوعة ويكيبيديا حت للشخاص الذين
ل يتوفر لديهم إنتنت .أضف مخيزن البنامج:

ppa:kiwixteam/ppa

• KDE Education Project
كدي إديوكياشن دبروجيكت ،عبببارة عببن مجموعببة رائعببة ومتكاملببة مببن البامببج الدراسببية والعلميببة
لراحل التعليم الختلفة .تعرف على دبرامج الشوع:

http://edu.kde.org/applications/

• Gcompris
جي كومبيس ،عبببارة عببن مجموعببة مببن البمجيببات التعليميببة دباشببكل ترفيهببي للطفببال مببن سببن اللثاللثببة
للعاشة ،ودبجهود عردبية تم توفي نسخة من هذه البامج دباللغة العردبية.
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تطوير مواقع
• BlueGriffon
دبلو جرفن  ،دبرنامج ممتاز لتصميم وتطوير الواقع ،يحتوي على العديد من الميات ملثل التحريببر الببرئي
أو ما يعرف دبب  WYSIWYGومحرر  CSSوعميل  FTPوكذلك يدعم تقنيات الويب الحديلثة ملثببل HTML5

و  CSS3والعديد من الميات الخرى الرائعة .موقع البنامج:

http://www.bluegriffon.org/

• Aptana Studio
أدبتانا ستوديو ،دبيئة تطوير متكاملة توفر دعم للعديد من لغببات البمجببة فبالضببافة إلببى دعببم HTML
 Javascript, Ajax, CSSتقدم دعم لب  PHP, Ruby on Railsو  .Pythonودبببالرغم مببن أن البنامببج
ل يدعم التحرير الرئي إل أنه يقدم العديد من الخصائ.ص التقدمبة الخببرى البت تجعلبه دبيئة مناسبببة جببداً
لتطوير الويب للمحتفي .موقع البنامج:
http://www.aptana.com/
‹ أنظر أيض اً …

•  Quanta Plus, Bluefishدبرنامجان آخران للتطوير الواقع.
•  Codetchإضافة عملية ومفيدة لَفيُفكس تتيح إناشاء و تحرير صفحات دبلغة .HTML

برامج دنينية
• Minbar
منب  ،دبرنامج دبسيط وخفيف للتذكي دبأوقات الصلة ،يدعم تحديد القبلة والضبط الجغرافي .يمكنببك مببن
الرادبط التالي تحميل الذان
http://files.simplyubuntu.com/ogg_athan.tar.gz

• Othman Quran Browser
مصحف علثمان اللكتوني  ،هببو مصببحف إلكببتوني دبببه العديببد مببن الميبببيزات يعببرض القببرآن الكريببم
دبالرسم العلثماني .جّرب أيضاً دبرنامج  Zekrالذي يساعدك على تصفح وتعلم القرآن الكريم.
• Thwab
ثواب ،هو عبارة عن مكتبة عردبية إسبلمية تبدعم صبيغة ) bokودبالتبالي تبدعم العديبد مبن أمهبات الكتبب
عب استيادهم من الكتبة الاشاملة ( ويوجد لهذه الوسوعة واجهة ويب يمكن تجردبتها من هنا
http://thawab.ojuba.org/

• Monajat
مناجاة  ،هو دبريمج يقوم دبعرض أدعية وأذكار من وقت للخر.
• Hijra
هجرة ،دبريمج لعرض التوقيت الهجري على أودبنتو.
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برامج أخرى
• Cheese
شي ،تطبيق للتقاط الصور وتسجيل الفيديو عب كاميا الويب  Webcamدبه العديد مببن الميبببيزات ملثببل
التقاط أكث من صورة على التوالي وإضافة دبعض التأثيات الظريفة على الصور.
• EasyTAG
إزي تاج  ،دبرنامببج لتحريببر وسببوم دبيانببات اللفببات الصببوتية ملثببل اسببم الؤلببف ،اللبببوم ،سببنة الصببدار
وغيها من البيانات ،ويمكنك من خلله تغييبر دبيانببات مجموعببة مببن اللفببات مببرة واحببدة .وُينصببح دائمباً
دباستخدام التمي القياس العالي .UTF-8
• Gourmet Recipe Manager
جورميت ريسب م ببانيجر ،أو ج ببي آر إم كمببا أحببب أن أسببميه ،هببو دبرنامببج لببتتيب وتنظيببم وصببفات
الطعببام ،ذو واجهببة واضببحة وسببهل السببتخدام ويسببتطيع السببتياد والتصببدير للعديببد مببن الصببيغ،
دببساطة دبرنامج عملي لحب فن الطعام.
• GNOME Subtitles
جنوم سبتيتليز  ،هو دبرنامج يتيح لك صبنع وتحريببر ترجمبة الرئيبات كبالفلم وغيهبا ،وهبو دبرنامبج
دبسيط وسهل الستخدام.
• Minitube
مين تيوب ،دبرنامج لاشاهدة موقع يوتيوب  YouTubeمن سبطح الكتبب دون الحاجببة لاشبغل الفببل ش.
دبرنامج رائع ويمنحك تجردبة ماشاهدة ممية تختلف حت عن موقع يوتيوب نفسه.
• GShare
جي-شي ،دبرنامج صغي لكن مفيد في ماشاركة اللفات عب الاشبكة الحلية.
• RetroShare
ريتو-شي  ،دبرنامج للمحادثببة وماشبباركة اللفببات دباشببكل مباشبببر وماشببفر حيبث أن البيانببات ل تمببر علببى
شبكات خاصة إنما تكون لديك شبكة ماشفرة خاصبة دببك وتسبتطيع تببادل البيانبات دبأمبان .أضبف مخبيزن
البنامج

ppa:csoler-users/retroshare

• Conduit
كوندوت  ،هو عبارة عن دبرنامج ليزامنة اللفات يسمح لك دبميزامنة اللفات ،الصبور ،اللحظبات ،الرسبائل
اللكتونية أو أي دبيانات مع جهاز آخر أو خدمة علببى النببتنت .يمكنبك ملثلً ميزامنببة الصبور مببع هاتفببك
الحمول ،فعندما تضع أي صبورة فببي مجلببد معيبببن يتببم نقلهببا تلقائيباً إلببى الهبباتف ،أو ملثلً ميزامنببة ملفببات
معينة مع جهاز كمبيوتر على الاشبكة الحلية أو قرص صلب خبارجي ،كبذلك يببدعم البنامببج اليزامنبة مبع
خدمات النتنت وميزامنة الصور مع . Flickr, Facebook, Picasa, SmugMug, ShutterFly
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• PosteRazor
دبوست-رييزور ،دبرنامج يقوم دبتقسيم الصورة إلى عدة أجيزاء ليمكنك عمببل ملصببق ) ( Posterكبببي مببن
عدة صورة دباستخدام الطادبعة العادية!
• Phatch
فاتش  ،دبرنامببج ظريببف لعمببل تببأثيات جميلببة وخلدبببة علببى الصبببور سبببريعاً دون الحاجببة لعرفببة قويببة
دببامج التصميم.
• XMind
إكس-مايند ،دبرنامج رائع يتيح لك عمل خرائط ذهنية  Mind Mapsاحتافية دبكل سببهولة .وللخببرائط
الذهنية العديد من الميات سواء في تلخي.ص الفكار أو وضع خطة عمببل أو حببت فببي الببذاكرة ومراجعببة
الدروس .جّرب أيضاً .FreeMind
• Furius ISO Mount
فوريس آييزو مونت  ،دبرنامج ممتاز لعمل محاكاة لاشغل السببطوانات أي تاشببغيل ملفببات دبصببيغة ISO,
 IMG, BIN, MDFو  NGدون الحاجة لحرقها على أسطوانة.
• StarDict
ستار دكاشني  ،قاموس متعدد اللغات ويدعم الكببلثي مببن القببواميس دبالضببافة إلببى العديببد مببن الميبببيزات
الخرى ملثل إمكانية التجمة الفورية دباستخدام مؤش الفأرة ،نطق الكلمات ،اسببتعمال قببواميس النببتنت
وغيها الكلثي .جّرب أيضاً .GoldenDict
• Shutter
شت  ،دبرنامج غن دبالخصائ.ص والميات يتيح لبك التقباط الصبور لسبطح الكتبب دبطريقبة احتافيبة لي
جيزء من أجيزاء الاشاشة.
• RecordMyDesktop
ريكورد ماي ديسكتوب ،ملثبل البنامببج السببادبق لكنبه يقبوم دبتسببجيل مببرئي  Videoلسبطح الكتبب مببع
إمكانية تسجيل الصوت أيضًا.
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 .٧برامج ممولة
مع التنقل الدائم لبعض الشخاص ظهرت الحاجة لبامج تعمل مباشبرة دون الحاجة لتلثبيتهببا؛
لذلك ظهببرت مببا يعببرف دبالتطبيقببات الحمولببة  Portable Applicationsوهببي عبببارة عببن دبرامببج
ل تحتاج لتلثبيتها إنما تعمل دباشكل مباش دبمجرد تاشغيلها.
وقد ظهرت عدة ماشاريع لصنع دبرامج محمولة لنظببام ليُنكببس أهمهببا Portable Linux Apps

الذي يوفر عشات البامج الجاهيزة للعمل دبمجرد تحميلها .موقع الشوع
http://www.portablelinuxapps.org/

ودبالرغم من تضاؤل أهمية البامج الحمولة دبالنسبة لنظام ليُنكس حيث دباستطاعتك أن تضببع
النظام كاملً دببامجه على ذاكرة  USBكما تعرفنا في الفصل اللثاني ،وأيضاً لسهولة تلثبيت البامج
دبنقرة واحدة كما تعرفنا في الفصل اللثامن ،لكن البامج الحمولة مازال لها العديد مببن الفببوائد ملثببل
تجردببببة البامبببج دون الحاجبببة لتلثبيتهبببا فعليببباً وأيضببباً تجردببببة إصبببدارات جديبببدة مبببن البامبببج
خصوص ًا الصدارات التطويرية )ألفا ،دبيتا ،آر س ( دون الخوف من تأثيها على دبقية النظام.
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حيل وتلميتحات
 .١تحسي التعامل مع اللغة العردبية
 .٢شّغل كل الوسائط
 .٣جماليات سطح الكتب
 .٤حيل يونت
 .٥تعديل أزرار النوافذ
 .٦تخصي.ص أيقونات سطح الكتب
 .٧إظهار اليقونات في القوائم
 .٨إضافة قوالب جاهيزة
 .٩إعداد حافظة الاشاشة
 .١٠مدير اللفات الحّسن نوتليز إلنتي
 .١١الضم التلقائي للقسام
 .١٢تعديل أولوية القلع
 .١٣أحصل على شاشة إقلع أنيقة
 .١٤إزالة النوية القديمة
 .١٥التخل.ص من تعليق النظام
 .١٦حل ماشكلة عطب مركيز البامج
 .١٧إستعادة محمل القلع
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حيل وتلميتحات
فببي هببذا الفصببل نتعببرف علببى العديببد مببن الحيببل والتلميحببات الببت تيزيببد مببن اسببتمتاعك دباسببتخدام
الكمبببيوتر وتجعببل اسببتعمالك لنظببام أودبنتببو تجردبببة فريببدة دبببل وكببذلك تسبباعدك فببي النتقببال لببه
والعتماد عليه كنظام أساس في أسع وقت.

 .١تسي العامل مع اللغة العربية
مما ل شك فيه أن اللغة العردبية من اللغببات الفريبدة سبواء مبن حيببث الببتاكيب اللغويببة أو مبن
حيث شكل الحارف واتساقها؛ لذا مبا يناسبب العديبد مبن اللغبات ل ياشبتط دبالضببرورة أن يناسببب
اللغة العردبية ،ومن حسن الحبظ أن أودبنتببو نظبام حببر مفتببوح الصبدر ودبالتببالي يتمتبع دبقبدر كببي
من الرونة تتيح تطويعه دبما يناسب اللغة العردبية.
لهذا السبب كتبت ُدبريمج صغي ليقوم دبعمل دبعض التحسينات الخاصة دبعرض اللغببة العردبيببة.
حمله من هنا
http://files.simplyubuntu.com/improve_arabic.tar.gz

كل ما عليك فعله الن هو فك ضغطه ثم شّغل اللف السمى " "fixواخت  ،Runسببيطلب منببك
كلمة الرور ،اكتبها ثم انتظر قليل.

شكل ) :( ١-١٠تاشغيل ُدبريمج تحسي التعامل مع اللغة العردبية.

يقوم هذا ال ُبيمج دبعمل دبعض التحسينات الت تتعلق دبالتعامببل مببع اللغببة العردبيببة فببي أودبنتببو
للحصول على أفضل تجردبة للمستخدم العردبي ،وتاشمل هذه التحسينات التالي
–

إصلح ماشكلة اتصال محرف "ل" دبما قبله )زر  Bفي لوحة الفاتيح (.

–

تحسي عرض اللغة العردبية ،وجعل خط  KacstOneهو الخط العردبي الفتاض.

–

تعببديل الببتمي الفتاضبببي لعببدد مببن البامببج ملثببل محببرر النصببوص  geditودبرنببامجي
تاشغيل الوسائط  Totemو .SMPlayer
الفهرس
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ّ
 .٢شغل ك الوتسائط
دبسبب دبعض القيود القانونية ل يمكن تضببمي الرمببيزات  Codecsفببي أودبنتببو أو حببت وضببعها
في الخازن ليمكن تحميلها عب مركيز دبرامج أودبنتو ودبالتالي يصعب تاشبغيل دبعبض صبيغ وسبائط
ملثل  rmvbوغيها ،لكن دبرنامج أودبنتو تويك وفر طريقة سهلة لفعل هذا.
شغل دبرنامج أودبنتو تويك الذي تجده في السار
Applications ‣ System Tools ‣ Ubuntu Tweak

ثم اخت من اليسار اخت  Source Centerدبعببد ذلببك اضببغط علببى زر  Unlockسببيطلب كلمببة
الرور الخاصة دبك ،اكتبهببا ثببم اخببت قسببم  Multimediaوضببع علمببة أمببام  ،Medibuntuأخيبببراً
اضغط زر .Refresh

شكل ) :( ٢-١٠إضافة مخيزن ميديبونتو عب دبرنامج أودبنتو تويك.

الن شببغل مركببيز دبرامببج أودبنتببو ،واكتببب فببي خانببة البحببث  non-free-codecsوثبببت الحيزمببة
دبالطريقة العاديبة .ودبهبذه الطريقبة تحصبل علبى دعبم متكامبل لغلبب صبيغ الوسبائط والصبوتيات
والسببتمتاع دباسببتخدام نظببام أودبنتببو الببرائع .إذا واجهببت ماشببكلة فببي إضببافة مخببازن Medibuntu

عب دبرنامج أودبنتو تويك ،حمل اللف التالي وشغله ،سيقوم دبإضافة الخازن دبسهولة.
http://files.simplyubuntu.com/medibuntu_repos.tar.gz

الفهرس

الفصل العاش :حيل وتلميحات

١٤٧

 .٣جالات تسطح الكتب
مع أودبنتو تستطيع حصول على سطح مكتب رائع الجمال وذلك عن طريببق إضببافة اليزيبد مبن
السمات  ،Themesودجات سكرينلتس  ،Screenletsوأشببكال كببونكي  Conkyوأخيبببراً التحكببم فببي
خصائ.ص مدير النوافذ كومب  .Compizنتعرف تالياً على ك ٍل منهم.
السمات
يأتي مع أودبنتو دبعض السمات الجميلة كما رأينببا فببي الفصببل السببادس ،ويمكببن الحصببول علببى
اليزيد من السمات عن طريق مركيز دبرامج أودبنتو دبالبحث على كلمة ) themeل تنبس الضبغط علبى
 Show technical itemsفي أسفل نافذة مركيز دبرامج أودبنتو لتاشاهد كل السمات التوفرة (.

شكل ) :( ٣-١٠ماشغل الوسائط توتم يعرض فيلم  Big Buck Bunnyثاني الفلم ثلثية الدبعاد مفتوحة الصدر
على الواجهة يونت دبعد استعمال سمة  Elementaryمع مجموعة أيقونات  Faenzaالرائعة.

أيضاً تجد آلف السمات على الوقع الرائع جنوم لوك

http://www.gnome-look.org/

وهذا موقع آخر متمي يعرض العديد من السمات الجميلة
http://ubuntu.hamdi.web.id/
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سكرينلتس
يتوفر أيض ًا العديد من الدوات الببت يمكبن مبن خللهببا تخصبي.ص أودبنتبو دباشبكل أكببب وإضبافة
عليببه اليزيببد مببن لسببات الجمببال ،مببن هببذه الدوات دبرنامببج سببكرينلت  Screenletsالببذي يتيببح لببك
إضافة ودجات  Widgetsتقدم لك العديد من الخصائ.ص الضبافية دبدايبة مبن معرفبة حالببة الطقببس
وانتهاء دبمتادبعة خلصات  … RSSدبل حت يمكنك زراعة سطح مكتبك!

شكل ) :( ٤-١٠عدد من ودجات سكرينلتس مع الواجهة يونت.

تستطيع الحصول على اليزيد مبن الضبافات لبنامبج سبكرينلتس مبن عببدة مصبادر ،أهببم تلبك
الصادر هي
http://gnome-look.org/index.php?xcontentmode=6700
http://screenlets.org/index.php/Category:UserScreenlets

ثم أخياً مخازن سكرينلتس الرسمية
ppa:screenlets/ppa
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كونكي
هو عبارة عن أداة لراقبة أداء العتاد  Hardwareيتمي دبقادبليته للتخصي.ص دباشبكل كبببي جبداً
ودبالتالي يمكن استخدامه دباشكل جمالي على سطح الكتب وفي نفس الوقت متادبعة أداء الجهاز.
يوجد آلف العدادات الجاهيزة لبنامج كونكي كببل مببا عليببك فعلببه هببو تحميببل هببذه العببدادات
وإضافاتها والستمتاع دباستخدام أودبنتو.

شكل ) :( ٥-١٠شكل كونكي ذو طادبع أودبنت مع الواجهة يونت.

يمكنبببك ماشببباهدة والحصبببول علبببى اليزيبببد مبببن أشبببكال كبببونكي دببببالبحث فبببي النبببتنت عبببن
 conky configurationأوعن طريق موقع جنوم لوك
http://gnome-look.org/

الفهرس

أوبنتو ببساطة

١٥٠

كومبي
تستطيع أيضاً القيام دباليزيد من التخصي.ص عن الطريق التحكم في خصائ.ص كومبي Compiz

الذي يمكن التحكم فيه دبسهولة عب الداة  ،CompizConfig Settings Managerتجببد هببذه الداة
في مركيز دبرامج أودبنتو تحت اسم  ،ccsmثبتها دبالطريقة العتادة ثم شغلها من السار التالي
Control Center ‣ Personal ‣ CompizConfig Settings Manager

شكل ) :( ٦-١٠النافذة الرئيسية لبنامج .CompizConfig Settings Manager

جرب إجراء التغييات كما يحلو لك وإذا واجهت ماشكلة يمكنك استعادة العدادات الفتاضية
دبسهولة عن طريق  Preferencesواختيار .Reset to defaults

شكل ) :( ٧-١٠استعادة العدادات الفتاضية لبنامج .CompizConfig Settings Manager
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 .٤حيل يونت
دباسببتخدام نفببس الداة الببت تعرفنببا عليهببا منببذ قليببل CompizConfig Settings Manager

يمكنك التحكم في دبعض خصائ.ص يونت ملثل شكل الشيط الجانب )لنش ( ،حجم اليقونات فيببه،
سلوكه واختصاراته وغي ذلك .الن شغل الداة من السار
Control Center ‣ Personal ‣ CompizConfig Settings Manager

ثم اذهب لب  ،Ubuntu Unity Pluginومنها تستطيع التحكم فببي
العديد من خصائ.ص يونت.

شكل ) :( ٨-١٠التحكم في دبعض خصائ.ص الواجهة يونت عب دبرنامج .CompizConfig Settings Manager
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من ناحية أخرى ،صممت يونت لتعطيك تجردبة استخدام مميبيزة وتجلب لك كل ما تريده تحببت
أطراف أصادبعك ودبكل سهولة؛ لذا دعنبي أعرفك على دبعض اختصارات يونت الت ستجعل حياتك
أفضل وتيزيد من كفاءة استخدامك لودبنتو.
الختصار
Super

وظيفته
الضببغط عليببه مببرة واحببده وتركببه يفتببح دا ش  Dashدبينمببا الضببغط السببتمر
عليه يقوم دبإظهار لنش  Launcherدباشكل دائم.

Super +
أحد الرقام من  ١إلى ٩
Super + Shift +

الضببغط السببتمر عليببه يختببار أو ُياشببغل البامببج مببن لناشبببر دبحسببب ترتيبهببا
ملثلً الختصار "سودبر  "١ +يقوم دباختيار أو تاشغيل أول دبرنامج في لنش.
الضغط الستمر عليه يفتح نافذة جديدة من تطبيقات لنش.

أحد الرقام من  ١إلى ٩
Super + A

يقوم دبتاشغيل قائمة التطبيقات في دا ش.

Super + F

يقوم دبتاشغيل قائمة اللفات في دا ش.

Super + W

يعرض جميع النوافذ الفتوحة في جميع مساحات العمل.

سهم لعلى Shift + Alt +

يعرض جميع النوافذ في مساحة العمل الفتوحة أمامك.

Super + D

يقوم دبإخفاء نوافذ كل البامج الفتوحة.

Super + S

يقوم إظهار مساحات العمل .Workspaces

أسهم Ctrl + Alt +

البتنقبل دبي مسبباحبات العمببل الردبع.

F10

فتح أول قائمة في الشيط العلوي ،وتستطيع التنقل دبي القوائم دبالسهم.

Esc

الخروج من القوائم الفتوحة دون اختيار أي شء.

ملتحوظة
▪ زر  Superهو اليزر الذي يقع في لوحة الفاتيح دبي  Ctrlو  Altالذي يوجد عليه غالببباً
شعار وندوز!
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 .٥إاضافة قوالب جاهيزة
في أودبنتو تسببتطيع دبسببهولة إضببافة قببوالب جبباهيزة  Templatesللصببيغ الببت تحتاجهببا كببلثياً
)ملثبببل  .... txt, odt, doc, xmlإلبببخ ( وذلبببك دبإضبببافتها لجلبببد  Templatesالوجبببود فبببي مجلبببد
الزنل  Homeالخاص دبك.
يمكنك ذلك أيضاً دباستخدام دبرنامج أودبنتو تويك ،ولفعل هذا َشّغل دبرنامج أودبنتببو تويببك ثببم
اخت  Manage Templatesثم أضف القوالب الت تريدها.

شكل ) :( ١٣-١٠إضافة قوالب جاهيزة لودبنتو.

وللوصول لهذه القوالب دبسهولة كل ما عليك فعلببه هببو
الضبببغط دببببيزر الفبببأرة اليمبببن فبببي أي مكبببان خبببا ٍل واخبببت
 Create Documentدبعد ذلك اخت القالب الذي تريده.
شكل ) :( ١٤-١٠استعمال القوالب الجاهيزة في أودبنتو.
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 .٦تصي ص أينقونات تسطح الكتب
الكببلثي يفضببلون أن يكببون سببطح الكتببب خاليباً مببن أي ملفببات أو أيقونببات ،وتسببتطيع التحكببم
في محتويات سطح الكتب سواء مبن حيبث الظهبار أو الخفباء أو التخصبي.ص مبن دبرنامبج أودبنتبو
تويك ،اخت من اليسار  ،Desktop Icon Settingsثم ضع علمة على الكونات الت تريد إظهارها
أو إخفاءها من سطح الكتب ،ملثل كمبيوتر ،مجلد الزنل ،الاشبكة وسلة الحذوفات.

١
٢
٣
٤
٥
٦
شكل ) :( ١٠-١٠التحكم في أيقونات سطح الكتب عب دبرنامج أودبنتو تويك.

 .١إظهار/إخفاء كل أيقونات سطح الكتب.
 .٢إظهار/إخفاء أيقونة .Computer
 .٣إظهار/إخفاء مجلد الزنل .Home Folder
 .٤إظهار/إخفاء سلة الحذوفات .Trash
 .٥إظهار/إخفاء أيقونة الاشبكة .Network
 .٦إظهار/إخفاء القسام الضمومة .Mounted Partitions
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 .٧إظهار الينقونات ف النقوائم
أحببد الخصببائ.ص والببت ألغببي تفعيلهببا افتاضببياً فببي الصببدارات الخيبببرة مببن أودبنتببو هببي
اليقونات في القوائم حيث كانت تعطي شكلً جمالياً وفي نفس الوقت سبرعة الوصول للجيزء الذي
تريده دبمجرد النظبر ،ولتفعيبل هبذه الخاصببية مبرة أخبرى شبّغل دبرنامببج أودبنتبو تويببك ،ثببم اخبت
 Gnome Settingsوضع علمة على .Show icons in menus

شكل ) :( ١١-١٠إظهار اليقونات في قوائم البامج عب دبرنامج أودبنتو تويك.

هنا يظهر الفرق دبي القوائم قبل التعديل ودبعده.

شكل ) :( ١٢-١٠على اليمي شكل القائمة قبل تفعيل اليقونات فيها وعلى اليسار دبعد تفعيلها.
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 .٨تعديل أزرار الوافذ
دبعببض السببتخدمي الجببدد لنظببام أودبنتببو )مسببتخدمي ونببدوز تحديببدًا ( ل يحبببون وجببود أزرار
النوافذ على اليسار دبحجة أنهم غي معتادين عليها ،ودبالرغم من أن نقببل أزرار النوافببذ دبهببذا الاشببكل
لم يأت عبلثاً إنما لن مطوري أودبنتو يخططون للسبتفادة مسببتقبلً مببن الجبيزء اليمبن مبن النوافببذ،
وإن كان ُينصح دبعدم تغيها والتعود على شكلها الحالي ،لكن لسبب أو لخر –إذا ما زلت ُمصبببراً–
سنستخدم دبرنامج أودبنتو تويك لفعل ذلك.
دبعد تاشغيل دبرنامج أودبنتو تويك ،من قسم  Desktopعلى اليسار اخت Window Manager

 ، Settingsثم اخت مكان النوافذ الذي يفضله دبالضغط علببى  Rightأو  .Leftيمكنببك تغييبببر مكببان
أزرار النوافببذ مببن اليميبببن لليسببار ،أو حببت التحكببم فببي ترتيببب الزرار عببب وضببع علمببة علببى
 Customواختيار التتيب الذي تفضله.

شكل ) :( ٩-١٠تعديل مكان متحكمات النوافذ في أودبنتو عب دبرنامج أودبنتو تويك.
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 .٩إعداد حافاظة الشاشة
إذا كنت أحد الذين ل يحبون أن تقفيز لهم حافظات الاشاشبة  Screensaversكلمببا تركبت الجهباز
لدقائق وتعتقد أنها ميزعجة ،يمكن إلغاءها أو على القل زيببادة الببوقت اللزم لظهورهببا وذلببك عببب
لوحة تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Personal ‣ Screensaver

تظهر لك نافذة التحكم دبإعدادات حافظة الاشاشة كالتالي

١

٢
٣
٤

٥
شكل ) :( ١٥-١٠إعدادات حافظة الاشاشة في أودبنتو.

 .١لختيار سمة حافظة الاشاشة.
 .٢الفتة الت تظهر دبعدها حافظة الاشاشة ،زد الدة إن كنت ل تريد أن تظهر حافظببة الاشاشببة
سيعاً خصوصاً إذا كنت تقوم كلثياً من أمام الكمبيوتر.
 .٣تفعيل حافظة الاشاشة حينما يكون الجهاز في حالة الخمول.
 .٤إغلق الاشاشة حينما تعمل الحافظة ،أي عند عمل حافظة الاشاشة سيطلب منك كلمة الرور
لتستطيع استخدام النظام مجددًا ،خاصية مفيدة لنع التطفلي من العبث في النظام!
 .٥إعدادات إدارة الطاقة.
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ّ
 .١٠مدير اللفات التحسن نوتليز إلنتي
يأتي نظام أودبنتو مع مدير اللفات نوتليز  Nautilusودبفضل كونه دبرنامج حر مفتببوح الصببدر
قام دبعض الطورين دبعمل نسبخة محسبنة منبه تحبت اسبم نبوتليز إلنببتي Nautilus Elementary

الذي يوفر العديد من الميبيزات ملثل قببادبليته للتخصببي.ص أكببث ،دبسبباطته وأنبباقته .نتعببرف الن علببى
طريقة تلثبيت نوتليز إلنتي دبكل سهولة عب مخازن  .PPAأضف هذا الخيزن
ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa

الن شغل سينادبتك من لوحة تحكم أودبنتو
Control Center ‣ System ‣ Synaptic Package Manager
ثم أشبر على دبرنامج  Nautilusواخت  Mark for Upgradeكما في الصورة واخبت Apply

من أعلى البنامج.

شكل ) :( ١٦-١٠تلثبيت نوتليز إلنتي عب مدير الحيزم سينادبتك.

انتظر حت تمام عملية التلثبببيت ثببم قببم دبتسببجيل خببروج  Log Outمببن أودبنتببو ،وعنببدما تببدخل
مرة أخرى ستجد أن مدير اللفات نوتليز قد حصل على دبعض التغييات.
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شكل ) :( ١٧-١٠مدير اللفات الحسن نوتليز إلنتي.

تستطيع تخصي.ص شيط الدوات دبسهولة عب
Edit ‣ Customize Toolbar

وليزيد من التخصي.ص
Edit ‣ Preferences ‣ Tweaks

وللحصول على  Breadcrumbsجميل كهذا

شكل ) :( ١٨-١٠مدير اللفات الحسن نوتليز إلنتي قادبل للتخصي.ص دباشكل كبي.

حمل اللف التالي وفك ضغطه ثم شغل اللف السمى  install.shواخت .Run
http://files.simplyubuntu.com/install_breadcrumbs.tar.gz
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 .١١الضم اللنقائ للقسام
لعدد من السباب ل يتببم عمببل ضببم تلقببائي  Automountلقسببام القببرص الصببلب Partitions

ل ،أيضبباً إذا قمببت دبعمببل
ودبالتببالي ل تظهببر القسببام علببى سببطح الكتببب إل إذا دخلببت عليهببا فع ً
اختصبببار لحبببد اللفبببات أو الجلبببدات مبببن داخبببل أحبببد القسبببام لبببن تسبببتطيع الوصبببول إليبببه
إل إذا دخلت على هذا القسبم! ويمكنبك تفعيبل خاصبية الضبم التلقبائي للقسبام دباسبتخدام دبرنامبج
 NTFS Configuration Toolالببذي سببتجده فببي مركببيز دبرامببج أودبنتببو ،ثبتببه دبالطريقببة التقليديببة
وتأكد كذلك من تلثبيت دبرنامج ) Halتجده في مركيز دبرامج أودبنتو ( حببت ل تببواجه أي ماشبباكل فببي
استخدام البنامج.
تجد البنامج في لوحة تحكم أودبنتو في السار التالي
Control Center ‣ System ‣ NTFS Configuration Tool

حينما تقوم دبتاشغيل البنامج لول مببرة تظهببر لببك
النافذة التالية ،اضغط على  Auto Configurationليتم
إعداد ضمن القسام تلقائيًا.
ثم أّش أمام كلً من
Enable write support for external device
Enable write support for internal device
شكل ) :( ١٩-١٠خاصية العداد التلقائي للقسام.

شكل ) :( ٢٠-١٠تفعيل دعم الكتادبة على أقسام  NTFSالداخلية والخارجية.

وهكبببذا ،سبببتكون القسبببام مضبببمومة تلقائيبببًا مبببع كبببل تاشبببغيل لودبنتبببو ،وإذا كنبببت تسبببتعمل
نظام اللفات العتيق  Fatجرب دبرنامج .Storage Device Manager
الفهرس

الفصل العاش :حيل وتلميحات

١٦١

 .١٢تعديل أولوية القلع
إذا كان لديك على الجهبباز أكببث مببن نظببام تاشببغيل كنظببام ونببدوز دبجببانب أودبنتببو ملثلً سببتجده
حيبن تَُاش ّغل جهاز الكمبيوتر في شاشة القلع للختيار دبيبن النظمببة الوجببودة لببديك ،دبعببد تلثبببيت
أودبنتو يكون هو النظام الساس دبمعن أنك إذا قمت دبتاشببغيل جهبباز الكمبببيوتر ثببم تركتببه سببيدخل
على أودبنتو تلقائي ًا .قد تود أن يكون النظام الخر في أول القائمة وليببس أودبنتببو ،ويمكنببك تعببديل
أولوية القلع دبسهولة عن طريق دبرنامج .Grub Customizer
للحصول على آخر إصدارات البنامج سنقوم دباسبتخدام الخبيزن الخباص دببه كمبا تعرفنبا علبى
طريقة إضافة الخازن سادبقًا .اضف هذا الخيزن
ppa:danielrichter2007/grub-customizer

دبعبببد إضبببافة مخبببيزن البنامبببج ،افتبببح مركبببيز دبرامبببج أودبنتبببو واكتبببب فبببي خانبببة البحبببث
 Grub Customizerوثبته دبالطريقة العتادة .دبعد تلثبيت البنامج تجده في السار التالي
Applications ‣ System Tools ‣ Grub Customizer

شكل ) :( ٢١-١٠التحكم في خيارات محمل القلع عب دبرنامج .Grub Customizer

يمكنك التحكم دبسهولة دبعناص محمل القلع عن طريق السهم في البنامج.
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 .١٣أحصل ع شاشة إقلع أنينقة
إذا كان لديك نظام تاشغيل آخر دبجانب أودبنتو )وندوز ملثل ( قببد تلحببظ أن شببكل الاشاشببة الببت
تختار منها نظام التاشغيل عندما يعمل الكمبيوتر ليسببت جميلببة كفايببة ،مببا رأيببك فببي دبعببض الببتف
والرفاهية والحصول على شاشة إقلع رائعة الجمال؟ ما رأيك في شء كهذا؟

شكل ) :( ٢٢-١٠شاشة إقلع أنيقة دباستخدام دبرنامج .BURG

تستطيع ذلك مع دبرنامج  BURGالذي يبوفر لبك عبدد مبن السببمات تضببفي علببى شاشبة القلع
لسة جمالية ورونق خاص .تجد هنا الصفحة الرسمية للمشوع
http://code.google.com/p/burg/

لتلثبيت آخر نسخة من البنامج ،استخدم الخيزن التالي
ppa:n-muench/burg

دبعد إضافة الخيزن افتح مركيز دبرامبج أودبنتبو واكتبب فبي خانبة البحببث  burgثبم اضبغط علبى
 Show technical itemsفي السفل ،ستجد  burgفي أول نتيجة البحث ،ثبته كأي دبرنامج.
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البنامببج ل يحتبباج أي إعببدادات خاصببة ،فقببط يفضببل حيبببن تلثبببيت البنامببج أن يكببون هنبباك
قرص صلب واحد موصول دبالكمبيوتر وليس أكث إن وجد.
الن أعببد تاشببغيل النظببام لببتى شببكل محمببل القلع الجديببد ،ولتتحكببم فببي شببكله وخصائصببه
تحتاج معرفة أهم ثل ث اختصارات ،وهم في لوحة الفاتيح
–

 : F1لعرفة الخيارات والختصارات التاحة.

–

 : F2لتغيي سمة محمل القلع حيث يأتي مع عدد من السمات الجميلة يمكنك الختيار فيما دبينها.

–

 : F3لتغييبر درجة الوضوح  ،Resolutionإذا وجدت أن حجم العناصبر في شاشة القلع غيبر
بببببببببب مناسب )ملثل أكب أو أصغر من اللزم ( جرب تغييبر درجة الوضوح لتحديد ما يناسبك.

 .١٤إزالة النوية النقديمة
مبن حيب لخبر يحصبل أودبنتبو علبى تحبديث لنبواة النظبام ممبا ييزيبد درجببة المبان واسبتقرار
النظام ،لكن من ناحية أخرى تظل النوية القديمة موجودة وتظهر في شاشة القلع حيبببن تاشببغيل
الكمبيوتر مما يعطي شكلً غيبر جميل؛ لذا نتعرف الن على طريقة إزالة النوية القديمة.
شببغل دبرنامببج أودبنتببو تويببك واخببت مببن علببى اليسببار  Package Cleanerثببم اضببغط علببى
 Clean Kernelsدبعد ذلك أش على  Select allثم  ، Cleanوهكذا ستتخل.ص مببن النويببة القديمببة
وتصبح شاشة القلع لديك جميلة ومنظمة.

شكل ) :( ٢٣-١٠إزالة النوية القديمة دباستخدام دبرنامج أودبنتو تويك.
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 .١٥الخل ص من تعليق الاظام
دبالرغم من كون أودبنتو نظام قوي ومستقر إل أنه في النهاية ملثل أي دبرمجيات قادبببل للتعببرض
لاشاكل ملثل التعليببق أو كمببا يطلببق عليببه فببي العاميببة "تهنيببج" ،لكببن فببي أودبنتببو هنبباك عببدة طبرق
للتخل.ص من هذا التعليق قبل التفكي في ضغط زر إعادة التاشغيل  restartفي الكمبببيوتر! دبببالرغم
من أنه يفضل دائم ًا النتظار دبعض الوقت قبل تنفيذ هذه الخطوة فقط ينتهي التعليق دبدون الحاجة
لستعمال طرق قبسية! لكن دعن أعرفك على دبعض الحيل للتخل.ص من هذه الاشكلة.
إعادة تاشغيل الواجهة الرسومية.

في كلثي من حالت تعليق أودبنتو تكون الاشكلة فقط في واجهببة السببتخدام ودبالتببالي ل حاجببة
فعليببة لعببادة تاشببغيل النظببام دبببأكمله دبببل يمكببن فقببط إعببادة تاشببغيل الواجهببة الرسببومية ،وهببي
تاشبه عمل  Log Outمن النظام ثم الدخول مرة أخرى.
نتعببرف الن علببى طريقببة تفعيببل إختصببار إعببادة تاشببغيل الواجهببة الرسببومية ،وذلببك عببب
تفضيلت لوحة الفاتيح كما في الفصل السادس
Control Center ‣ Hardware ‣ Keyboard
اخت تبببويب  Layoutثببم  ،Optionsدبعببد ذلببك اضببغط علبى Key sequence to kill the X

 serverوأخياً أّش على .Control + Alt + Backspace

شكل ) :( ٢٤-١٠تفعيل اختصار إعادة تاشغيل الواجهة الرسومية في أودبنتو.

وهكذا وفي حالة تعليق أودبنتو دبمجرد الضغط على  Alt + Ctrl + BackSpaceسيتم إعادة
تاشغيل الواجهة الرسومية وغلق كل البامج الفتوحة ،ثم قم دبالدخول مجدداً للنظام.
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اليزر السحري . SysRq

دبفرض أن الجاهيز ل يستجيب حت مع اسببتعمال الطريقببة السببادبقة ،جببرب طريقببة أقسبببى وهببي
اسببتعمال زر  ،SysRqاضببغط الزرار دبنفببس الببتتيب مببع النتظببار دبضببع لحظببات قبببل النتقببال
للمجموعة التالية
Alt + SysRq + S

ثم انتظر قليلً واضغط
Alt + SysRq + B

تلميح
▪ زر  BackSpaceهو الذي يستخدم في مسح الن.ص عند الكتادبة.
▪ زر  SysRqهو نفس زر  PrintScreenالذي يلتقط صورة للاشاشة.

 .١٦حل مشكة عطب مركيز البامج
فبي دبعبض الحيبان وأثنباء تلثببيت أحببد البامبج أو عمبل تحببديث للنظبام ،قبد تنقطببع الكهردبببباء
أو شبببيء مببن هببذا القبيببل ،ودبالتببالي يحببد ث عطببب فببي مركببيز دبرامببج أودبنتببو ول تسببتطيع تلثبببيت
اليزيد من البامج.
ولحببل هببذه الاشببكلة ،اضببغط  Alt+F2ثببم انسببخ هببذا السببطر فببي النافببذة الفتوحببة أمامببك
ثم اضغط ُ ،Enterسيطلب من كلمة الرور اكتبها وانتظر لحظات وستحل الاشكلة.
gksudo dpkg --configure -a

 .١٧إتستعادة ممل القلع
إذا قمببت دبتلثبببيت ونببدوز دبعببد أودبنتببو سببتواجه ماشببكلة عببدم قببدرتك الببدخول علببى أودبنتببو
حيببث ل تظهببر شاشببة اختيببار نظببام التاشببغيل .ل تقلببق فببأودبنتو مببازال موجببود! كببل مببا فببي المببر
أن محمببل القلع الخبباص دبونببدوز  Windows Boot Loaderل يتعببرف علببى أنظمببة التاشببغيل
الخببرى علببى عكببس محمببل إقلع أودبنتببو التطببور  GRUBالببذي يسببتطيع التعببرف علببى العديببد
من أنظمة التاشغيل تلقائيًا .لذلك يجب إعادة تلثبت محمببل إقلع أودبنتببو مببرة أخببرى ،ونتعببرف الن
على طريقة إعادة تلثبيته دبطريقة سهلة ودبسيطة.
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سببنحتاج إلببى السببطوانة أو ذاكببرة الفل ش الببت قمببت دبتلثبببيت أودبنتببو منهببا دبالضببافة إلببى
دبرانامج  ،Boot Repairفي البداية أدخل على على أودبنتو من السببطوانة أو ذاكببرة الفل ش كأنببك
ستقوم دبتلثبيت أودبنتو )كما في دبداية الفصل اللثالث ( ثم أضف مخيزن دبرنامج دبووت ريبي
ppa:yannubuntu/boot-repair

وثبته دبالطريقة العتادة ،وشغله من لوحة تحكم أودبنتو من السار التالي
Control Center ‣ System ‣ Boot Repair

دبعد تاشغيل البنامج ستظهر لك رسالة تخبك دبأنه
ل توجد نسخة احتياطيبة مبن محمبل القلع وتسبألك هبل
تريد إعادة تلثبيت دبرنامج  ،GRUBاخت .Yes
شكل ) :( ٢٥-١٠رسالة من دبرنامج دبوت ريبي تفيد
دبأنه ل يوجد نسخة احتياطية من محمل القلع.

تظهببر لببك تاليبباً نافببذة تسببألك عببن العببدادات الببت تريببد اسببتجاع  GRUBدبهببا ،اخببت كمببا
في الصورة مع مراعاة الفروق دبي الصدارات

شكل ) :( ٢٦-١٠إعدادات استعادة محمل القلع عب دبرنامج دبوت ريبي.

أخيبراً اضغط  Applyوانتظر قليلً حت انتهاء العملية ،وهكذا ودبعببد إعببادة التاشببغيل سبُيمكنك
الدخول لودبنتو مجددًا.
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الفصل الادي عش
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إدارة الاظام
 .١التحديث والتقية
 .٢الاشاركة عب الاشبكة
 .٣الطباعة
 .٤السح الضوئي
 .٥إدارة الستخدمي

أوبنتو ببساطة
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إدارة الاظام
فببي هببذا الفصببل سببنلقي الضببوء سبببريعاً ودون الببدخول فببي التفاصببيل علببى دبعببض أدوات
إدارة نظبببام أودبنتبببو ،وهنبببا لبببن نتطبببرق لواضبببيع متقدمبببة فبببي إدارة النظبببام أو مبببا يعبببرف
دبب  System Administrationفهببذه الواضبيع خبارج نطباق الكتباب ،إنمبا سبنتعرف علبى طريقببة
ترقيببببة النظببببام وماشبببباركة اللفببببات عببببب الاشبببببكة الحليببببة وكببببذلك أدوات الطباعببببة Printing

والسح الضببوئي  Scanningعلببى أودبنتببو ،وأخيبببراً طريقببة إدارة السببتخدمي مببن إضببافة وحببذف
وتغييبر كلمة الرور الخاصة دبالستخدم وما إلى ذلك.

 .١التحديث والتقية
يتعامل دبعبض النباس مبع مصبطلحي التحبديث والتقيببة علبى أسباس أنهمبا مبتادفي لكبن فبي
الحقيقببة لكببل منهبمبببا معنبببى أكببث تحديببدًا ،فالتحببديث  Updateهببو الحصببول علببى نسببخة جديببدة
من دبرنامج ما ،ولكن مجمل التعديلت الت تلحق دبالبنامج تعتب أقل من حالة التقيببة Upgrade

والت يكبون فيهبا التعبديلت أكببب دبكبلثي ،علبى
سبببيل اللثببال النتقببال مببن النسببخة  ١.١للنسببخة
١.٢يعببد تحببديلثاً دبينمببا النتقبال مببن النسبخة ١.٠
للنسخة  ٢.٠يعد ترقية.
هذا هو الفرق الساسبي دباشكل مبسط دون
التعرض للميزيد من التفاصيل ،وقبد تعرفنبا فبي
الفصل الرادبع علببى طريقببة التحببديث ،ونتعببرف
الن على طريقة التقية والت ل تختلف كببلثياً
إل في أن القيام دبالتقية يكون كببل سببتة أشببهر
حيبن صدور نسخة جديدة من أودبنتو فالتقيببة
تكبون ملثلً مبن الصبدار  ١٠.١٠للصبدار ١١.٠٤
وهكذا عندما تطلق إصدار أودبنتو الجديد يظهر
في أعلى مدير التحديث تنبيه دبذلك.
شكل ) :( ٢٧-١١ترقية أودبنتو عن طريق مدير التحديلثات.
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 .٢الشاركة عب الشبكة
يستطيع أودبنتو التواصل دبطلقة مع الجهيزة التصلة دبالاشبكة الحلية  Local Networkحببت
لو كانت تعمل دبنظام تاشغيل مختلف كنظام وندوز أو ماك ،ومن أهم طرق التواصل دبيبببن الجهببيزة
على الاشبكة هي تاشارك اللفات ،ويمكنك عمببل هببذا دبكببل سببهولة فببي أودبنتببو دبالضببغط دبببيزر الفببأرة
اليمببن علببى أي ملببف أو مجلببد واخببت  Sharing Optionsثببم أّشبببر علببى Share this folder
وستظهر لك نافذة اخت  Install serviceدبعد ذلك ستكون خاصية الاشاركة عببب الاشبببكة الحليببة
جاهيزة للستخدام.

شكل ) :( ٢٨-١١تلثبيت البامج اللزمة لاشاركة اللفات على الاشبكة الحلية.

 .١لتفعيبببل الاشببباركة عبببب الاشببببكة وتحديبببد اسبببم
اللفات كما تظهر على الاشبكة الحلية.
 .٢للسببماح للخريببن عببب الاشبببكة أن ُيعبب ّدلوا فببي

١

 .٣إمكانية الوصول حت للشخاص دبدون حساب.

٢
٣

الجلد سواء دبالضافة أو الحذف.

شكل ) :( ٢٩-١١إعدادات ماشاركة اللفات على
الاشبكة الحلية في أودبنتو.

وتستطيع التحكم في إعدادات الاشاركة من لوحة تحكم أودبنتو
Control Center ‣ Internet and Network ‣ Personal File Sharing
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 .٣الطباعة
أودبنتو نظام حديث ومتطور وغالبباً سببيتعرف علببى طادبعتببك أيباً كببان نوعهببا أو فئتهببا دبمجببرد
توصيلها دبالكمبيوتر ،وإذا لم يكن تعريف الطادبعة ُمَضّمناً في النظام سببيظهر لببك تنبببيه فببي الركببن
اليمن العلوي يخبك دبتحميل التعريف من النتنت وستعمل دبعدها الطادبعة دباشبكل ممتباز )وّصببل

الطادبعة دبالكمبيوتر وأعد تاشغيل الجهاز لن دبعض الطادبعات يتم التعرف عليها أثناء القلع (

شكل ) :( ٣٠-١١يقوم نظام أودبنتو دبتنبيهك دبحاجته لتحميل ملحق لتعريف الطادبعة من النتنت.

دبعد تلثبيت التعريف تستطيع اسببتخدام الطادبعببة مببن أي دبرنامببج دبالختصببار الاشببهي Ctrl + P

وللتحكببم فببي إعببدادات الطادبعببة علببى سبببيل اللثببال ماشبباركة خصببائ.ص الطادبعببة أو ماشبباركتها عببب
الاشبكة الحلية يمكنك استخدام أداة إعداد الطباعة الت تجدها في السار التالي
Control Center ‣ Hardware ‣ Printing

شكل ) :( ٣١-١١أداة إعداد الطادبعات في أودبنتو.

 .٤السح الضوئ
على نفس السلوب الذي تعرفنا إليه في حالة الطادبعة ،غالباً ما يتعرف أودبنتببو دباشببكل تلقببائي
علببى الاسببح الضببوئي  .Scannerيببأتي نظببام أودبنتببو مببع دبرنامببج مخصبب.ص للمسببح الضببوئي
يدعى  Simple Scanوهو دبرنامج عملي يتمي دبالبساطة والخفة.
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تجده في السار التالي
Applications ‣ Graphics ‣ Simple Scan

شكل ) :( ٣٢-١١الواجهة الرئيسية لبنامج السح الضوئي في الفتاض في أودبنتو سمبل سكان.

وإن أردت تحكماً أكب في عملية السح الضوئي فجّرب البنامج ذو الخصائ.ص التقدمة .XSane

 .٥إدارة الستخدمي
أودبنتو نظام متعدد الهام ومتعدد الستخدمي فعليًا ،يمكنك إضافة العديببد مببن السببتخدمي دبببل
والدخول على حساب كل مسببتخدم فببي نفببس الببوقت .عببن طريببق إدارة السببتخدمي يمكنببك إضببافة
حسادبات أخرى لودبنتو ،فقد يكون الجهاز ماشتك دبينك ودبي والديك واخوتببك وتفضببل أن يكببون
لكل منكما حساب منفصل عن الخر ،أو ردبما تود عمببل حسبباب آخببر لتجردبببة دبعببض الشببياء دبحيببث
ل تفسد العدادات الخاصة دبحسادبك الساس على النظام.
وللتحكم في إعدادات الستخدمي اخت أداة إدارة الستخدمي من لوحة تحكم أودبنتو.
Control Center ‣ System ‣ Users and Groups
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٣
٢
١

٤
شكل ) :( ٣٣-١١أداة التحكم في إعدادات الستخدمي على أودبنتو.

 .١إضافة اليزيد من الستخدمي دبالضغط على .Add
 .٢حذف الستخدم دبالضغط على .Delete
 .٣تغيي كلمة الرور من أمام خانة .Password
 .٤تعديل صلحيات أحد الستخدمي دبالضغط على .Advanced Settings
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الفصل الان عش
١٢

اعرف أكث
 .١نكهات أودبنتو
 .٢نظام  ٣٢دبت أم  ٦٤دبت؟
 .٣الحصول على الدعم
⚫ التوثيق الرسمي والجتمعي
⚫ منتديات ومواقع
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اعرف أكث
في هذا الفصل نتعرف على دبعض العلومات الضافية ملثببل ماشببتقات أودبنتببو والتعببرف إلببى مببا
ياشببي إليببه مصببطلح ٣٢دبببت و ٦٤دبببت ،وأخيبببراً طببرق ومصببادر الحصببول علببى الببدعم والسبباعدة
فيما يتعلق دبأودبنتو.

 .١نكهات أوبنتو
واحدة من أهم مميات أودبنتو هببي "اللئمببة" حيببث أنببه مببن العلببوم أنببه مببن الصببعودبة دبمكببان
أن يكون نظام التاشغيل دبواجهة واحدة ودبرامج محددة مناسب ليلب احتياجات العديد من البببيئات؛
لببببذا يوجببببد مببببن أودبنتببببو عببببدة اشببببتقاقات أو مببببا يمكببببن تسببببميته اصببببطلحاً دبالببببب "نكهببببات"
هي دببساطة عبارة عن نسخة أودبنتو مع دبعض التعبديلت قبد تكبون هبذه التعبديلت صبغية جبداً
وقد تكون كبي جد ًا ،دبعض هذه النكهات رسمية وترعاها شبركة كانونيكال الطورة لنظببام أودبنتببو
وهناك نكهات أخرى غيبر رسمية ل تحظى دبدعم مباشبر من كانونيكال
لببن نتعببرض لكببل الشببتقاقات حيببث أنهببا كببلثية جببداً وأصببعب مببن أن تحصبببى وذلببك دبسبببب
شعبية نظام أودبنتو إنما الحديث هنا عن أشهر هذه الشتقاقات.

•

كودبونتو  :Kubuntuهي نسخة من أودبنتو تعتمببد واجهببة كببدي  KDEالرائعببة الببت تتميبببيز
دبجمالها وقادبليتها الكبية للتخصي.ص مع كمية مهولة من الخيارات والدوات.
الوقع الرسمي

http://www.kubuntu.org/
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زودبونتو  :Xubuntuأو كما يطلق عليها البعض إكبسأودبنتبو هبي نسبخة تعتمبد علبى واجهبة
 Xfceالخفيفة والنيقة ،وهذه النسخة تحقبق نبوع مبن التبوازن دبيببن الجمبال والداء ودبالتبالي
هي تناسب الجهيزة القديمة نوعا ما .وهي من الشتقاقات الرسمية.

الوقع الرسمي
•

http://www.xubuntu.org/

إديودبنتببو  :Edubuntuهببي نسببخة مخصصببة للسببتخدام التعليمببي وللمؤسسببات التعليميببة
كالدارس ،وتحتوي على عدد من البامج التعليمية تناسببب الفئة العمريببة مبن  ٦إلببى  ١٨سببنة.
تهدف أديودبنتو لناشاء دبيئة تعلم إلكتونية سهلة مناسبة خصبوصباً لراحببل التعليم الساس
مع الستفادة دبأكب قدر من الوارد .وهي من الشتقاقات الرسمية.

الوقع الرسمي
•

http://www.edubuntu.org/

أودبنتو ستوديو  :Ubuntu Studioهي نسخة مخصصة لنتاج الوسائط التعددة وتببأتي مببع
عدد من دبرامج الصوتيات والرئيات وأيضًا دبرامج الرسوميات حيث تعد دبيئة مناسبة للفناني
سواء محتفي أو هواة .وهي من الشتقاقات الرسمية.

الوقع الرسمي
•

http://www.ubuntustudio.org/

لودبنتببو  :Lubuntuهببي نسببخة تعتمببد سببطح مكتببب  LXDEوهببو أحببد أخببف أسببطح الكتببب
وتهببدف هببذه الواجهببة لن تكببون "أخببف وأقببل اسببتهلكًا للمببوارد واكببث كفبباءة فببي اسببتخدام
الطاقة" ،ودبذلك هي تنافس واجهة  .Xfceوهي من الشتقاقات الرسمية.

الوقع الرسمي
•

http://www.lubuntu.net/

سبببيلي  :Sabilyهببي نسببخة مخصصببة مببن أودبنتببو تحتببوي علببى سببمات ودبرامببج اسببلمية.
وهي ليست من الشتقاقات الرسمية.

الوقع الرسمي

http://www.sabily.org/

الجميببل فببي المببر أن هببذه الشببتقاقات حببت الببت ل تببدعمها شبببركة كانونيكببال دباشببكل مباشبببر
هببي قانونيببة تمام ب ًا علببى عكببس الحاصببل فببي النظمببة الخببرى ملثببل ونببدوز حيببث ل يمكببن عمببل
الشتقاقات أو النكهات دباشكل قانوني .وهذا التنوع يتيح قدر كبببي مببن الرونببة لتخصببي.ص أودبنتببو
دبما يناسب البيئة الببت يسببتخدم فيهببا فل يكببون النظببام كالقببالب الجامببد الببذي ل يمكببن تطببويعه دبمببا
يناسب اختلف البيئات الت ُيستعمل فيها.
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 .٢ناظام  ٣٢بت أم  ٦٤بت؟
قببد تكببون تعرضببت لصببطلح  32bitو  64bitأو مببا قببد يرمببيز إليببه أيض باً دبب ب  x64و … x86
دببساطة ودون الدخول في تفاصيل تقنية معقدة ،تقنية ٦٤دبت جاءت كتطببوير لتقنيبة ٣٢دبببت لتقببدم
أداًء أفضل دبالنسبة للتعاد  .Hardwareإذا اردت أن تعرف إن كان جهازك يدعم هببذه التقنيببة أم ل
إن كان جهاز الكمبيوتر الذي لديك ُأنِتج دبعد عام  ٢٠٠٣فغالباً هو يعمل دبتقنية ٦٤دبت.
وكببي تسببتفيد مببن هببذا التطببور يجببب أن تسببتخدم أيض باً دبرامببج دبتقنيببة ٦٤دبببت ،لكببن حببت الن
ل دبالضببافة لوجببود عببدد مببن البامببج الببت تببواجه
التحسي الببذي تقببدمه هببذه التقنيببة مببازال ضببئي ً
ماشببباكل مبببع تقنيبببة  ٦٤دببببت ممبببا يجعبببل الكبببلثي مبببن السبببتخدمي ل يسبببتخدمون نظامببباً ذا ٦٤دبتبببًا.
طبعاً أودبنتو نظام متطور ويوجد منه إصدار دبتقنية ٣٢دبببت وأخببرى ٦٤دبببت ،لكببن كببي ل تببواجه أي
ماشاكل يفضل أن تستعمل الصدار ٣٢دبت من أودبنتو.

 .٣الصول ع العم
أحد أهببم مميبببيزات أودبنتببو أن لببه شببعبية كبببية ودبالتببالي لببه مجتمببع مسببتخدمي كبببي ويمكببن
الحصول على الدعم دبسهولة ودبعدة طرق ملثلً إن كان لديك ماشكلة ما وتريد حلها أو شبببيء معيبببن
تريد فعله على أودبنتو وتريد معرفة أفضل طريقة لفعل ذلك ،دببساطة كل ما يتعلق دبنظام أودبنتببو.
مصبادر البدعم تتلخب.ص فبي التوثيبق  Documentationوالواقبع والنتبديات وغيهبا مبن الطبرق،
وسنتعرف الن على أهم تلك الصادر.

⚫ الوثيق الرتسم والجتمع
نبدأ مع التوثيق الرسمي ال َُضّمن في أودبنتو ،فإذا ضغطت زر  F1فببي أي دبرنامببج سببيظهر لببك
توثيق البنامج وفيه دبعض العلومات الفيدة عن البنامج وطريقة استخدامه.
دبعد ذلك يوجد التوثيق الرسمي على موقع أودبنتو ،ويمكن الوصول له من الرادبط التالي
https://help.ubuntu.com/

أمببا دبالنسبببة للتوثيببق الجتمعببي )أي الببذي قببام دبببه متطوعببون مببن محببب نظببام أودبنتببو ( يمكببن
الوصول له من الرادبط التالي
https://help.ubuntu.com/community
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⚫ النتديات والواقع
يوجد على النببتنت العديببد مببن النتببديات والواقببع تهتببم دبنظببام أودبنتببو ودبكببل مببا يتعلببق دبببه،
وهذه الصادر ل تقدم فقط حلولً للماشاكل الت يواجهها الستخدمي إنمببا أيض باً هنبباك مواقببع تقببدم
آخر أخبار أودبنتو وكل ما يتعلق دبه .ونبدأ مع النتديات ثم الواقع ذات العلقة دبنظام أودبنتو.

‹ منتديات …
Ubuntu Forums

منتدى أودبنتو الرسمي يمكنك فيه مناقاشة كل مببا يتعلببق دبنظببام أودبنتببو
وطرح أي ماشكلة أو سؤال يدور في دبالك.
عنوان الوقع

مجتمع ليُنكس العردبي

هو أكب منتدى عردبي لدعم ليُنكس عمومًا ،ستجد فيه كببل مببا تريببد عببن
أودبنتو ودباللغة العردبية!
عنوان الوقع

عالم أودبنتو

http://www.ubuntuforums.org/

http://www.linuxac.org/forum/forum.php

منتدى عردبي متخص.ص في أودبنتو.
عنوان الوقع

http://ubuntuwd.com/

‹ مواقع …
Ask Ubuntu

موقببع مجتمعببي سببلس وسببهل السببتخدام ،متخصبب.ص فببي السببئلة عببن
أودبنتببو يعتمببد النظببام الميبببيز  ،Stack Overflowويمكببن لي شببخ.ص
أن ياشارك في الوقع سواء دبالسؤال أو دبالجادبة.
عنوان الوقع

http://askubuntu.com/
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موقببع متخصبب.ص فببي كببل مببا يتعلببق دبببآخر أخبببار أودبنتببو ودبالبامببج
الخاصة دبه ،يعد واحد من أشهر الواقع الت تهتم دبأودبنتو.
عنوان الوقع

Web Upd8

http://www.omgubuntu.co.uk/

موقع ممتاز يهتم دبآخر أخبار أودبنتو وكل ما يتعلق دبه.
عنوان الوقع

Tech Drive-in

موقع رائع آخر عن أخبار أودبنتو وكل ما يتعلق دبه.
عنوان الوقع

أودبنتو سنت

http://www.webupd8.org/

http://www.techdrivein.com/

أحد أناشط الدونات العردبية الت تغطي آخر تطورات أودبنتو ودبرامجه،
دبل أيض ًا تجد عليها العديد مببن التلميحببات والحيببل تجعببل حياتببك أسببهل
ويوجد لهم مجلة إلكتونية شهرية دبنفس السم.
عنوان الدونة

الدرب

http://ubuntu-c.blogspot.com/

مدونة عردبية أخرى تهتم دبنظام أودبنتو.
عنوان الدونة

http://www.addarb2os.com/

مجموعة مستخدمي

إذا كنت في مصبر وتببود حضببور أو الشببتاك فببي الناشببطة والحببدا ث

أودبنتو في مص

الدورية الرائعة الت تقام دبخصببوص أودبنتببو فببي مصبببر تببادبع مجموعببة
أودبنتو في مص .Ubuntu EG
عنوان الجموعة

http://www.ubuntu-eg.org/
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‹ مواقع أخرى …
هببذه مجموعببة مببن الواقببع الببت تهتببم دبنظببام ليُنكببس والبمجيببات الحببرة مفتوحببة الصببدر
,واللثقافة الحرة دباشكل عام.
وادي التقنية

الصدر العردبي الول لخر أخبار البمجيات الحرة والصادر الفتوحة.
تادبع وادي التقنية وكن على علم دبآخر مستجدات التقنية دائمًا.
عنوان الوقع

الدونة العردبية
للبمجيات الحرة

ناشأت هذه الدونة من أجل دعم وناشبر ثقافة الاشبباركة )اللثقافببة الحببرة (
والبمجيببات الحببرة و الفتوحببة الصببدر ،تجببد دبهببا العديببد مببن الخبببار
والتلميحات الفيدة.
عنوان الدونة

The H Open Source

http://www.itwadi.com/

http://www.arabicfoss.org/

موقببع يقببدم أخبببار ومراجعببات ممتبازة عببن كبل مبا يتعلببق دبالبمجيببات
الحرة والصادر الفتوحة.
عنوان الوقع

Free Software
Daily

Full Circle
Magazine

http://www.h-online.com/

موقع يقوم دبتجميع مقالت عن البمجيات الحرة من أكث من مصدر.
عنوان الوقع

http://www.fsdaily.com/

مجلة إلكتونية مجانية رائعة دباللغة النجليية تصدر شهرياً وتغطببي
كل ما يتعلق دبنظام أودبنتو.
عنوان الوقع

http://fullcirclemagazine.org/
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الوقع الرسمي لؤسسة البمجيات الحرة ،الؤسسة الت لها فضل كبببي
فببي اناشبباء وتطببوير ودعببم نظببام جنببو/ليُنكببس والبمجيببات الحببرة
حول العالم.
عنوان الوقع

Linux Foundation

http://www.fsf.org/

الوقبببع الرسبببمي لؤسسبببة ليُنكبببس ،البببت تقبببوم دبتطبببوير نبببواة نظبببام
جنو/ليُنكس.
عنوان الوقع

Linux.com

http://www.linuxfoundation.org/

الصدر الول لخر اخبار ليُنكس.
عنوان الوقع

Creative Commons

http://www.linux.com/

الوقع الرسمي لؤسسة الاشاع الدبداعي.
عنوان الوقع

http://www.creativecommons.org/

الفهرس

خاتمة

١٨١

خاتمة
الن نكون قد وصبلنا لنهايببة رحلتنببا مبع نظببام التاشبغيل الببرائع أودبنتبو ،يفبتض دببك الن أن
تكببون قببادر ًا علببى تلثبببيت أودبنتببو واسببتعماله وأداء مهامببك اليوميببة عليببه ،مببن تاشببغيل صببوتيات
ومرئيببات والببدخول علببى النببتنت والتمتببع دبميزايببا أودبنتببو فببي الاشبببكات الجتماعيببة وغيهببا مببن
الشياء فبالطبع هناك اليزيد لتفعله ولتتعرف على خبايا هذا النظام الببرائع ممببا ييزيببد مببن كفاءتببك
وإنتاجيتك ،لكن مع ذلك ل يتصبور تغييببر نظبام التاشبغيل فبي يبوم وليلبة فهبذا غيببر متوقبع فبأي
تغيي يجب أن يأخذ الوقت الكافي لكببي يتبم دبالاشبكل الطلبوب ودبالتبالي أعبط لنفسبك وقتباً مناسبباً
للتعرف على أودبنتو دباشكل أفضل وكذلك تخل.ص من أي أفكار سادبقة عنه كي تستطيع التببآلف معببه
والستفادة من ممياته وخصائصه على الوجه الملثل.
من ناحية أخرى من أهم الشياء الت يجب عليك معرفتها أن روعة نظام أودبنتو جاءت نتيجببة
تظافر جهود الكلثي من الشخاص والشكات من كببل أرجبباء العببالم فهببو نظببام حببر مفتببوح الصببدر
ول حاجة فيه لعادة اختاع العجلة عاشبرات الرات! لذا يجدر دبك التفكيبر ملياً في فكببرة الاشبباركة
دبأحد الاشاريع الحرة مفتوحة الصببدر فبهببذا الاشببكل وكمببا اسببتفدت مببن ميزايببا أودبنتببو الرائعببة ُتفيببد
دباللثل أنت أيضًا ،الرائع فببي المبر حاليباً أنببه يوجببد الن الكبلثي مببن السبتخدمي العبرب ياشبباركون
دبطريقة أو دبأخرى في دعم وتطوير البمجيات الحرة مفتوحة الصدر ،فليس دبالضبرورة أن تكون
مبمج ب ًا لتسبباهم فببي تطببوير البمجيببات الحببرة مفتوحببة الصببدر فببأي شببخ.ص فببي العببالم مببن أي
تخص.ص يستطيع الساهمة في دعمها وتطويرها حت لو لم يكن مبمجباً … وأنببت أيضباً تسببتطيع
الساهمة ويوجد العديد من الطرق الت يمكنك الساهمة دبها أدبسطها اختيار أي دبرنامببج حببر مفتببوح
الصدر تراه مفيداً وتحاول أن تاشارك في تطويره سواء دبرمجياً أو عن طريق التصبميم ،التجمببة،
اختبار البنامج  ...وغيها من الطرق دبحسب إمكانياتك.
أتمن أن تكون قد استمتعت دبقراءة الكتاب وأن تساهم أيضاً ناشبببر وتطببوير البمجيببات الحببرة
والصادر الفتوحة في كل مكان … وتذكر دائماً أن هناك شيئاً جديداً لتتعلمه كل يوم.
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