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روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنة قال من لم يشكر الناس لم يشكر 
اهللا وإني أشكر اهللا سبحانة وتعالى ها هنا وارد الحق لمستحقية وأهدي 
كتابي ألبي وأمي أوالً ومن ثم لكل أساتذتي ومن تعلمت على أيديهم 

علومة أو بورقة وجعلهم اهللا سبباً فيما صيرت إلية ولكل إنسان لم  يبخل علي بم
فهؤالء جميعاً أضاءوا لي الطريق ولهم على الكثير من الفضل .. بنصيحة أو 

من بعد اهللا سبحانة وتعالى وإليهم جميعاً أهدي كتابي هذا                                                                       
 ان أرجو أن تصل أليهمكلمة شكر وأمتن
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  من باب 
  ] .٩:  الزمر) [  االلبابِ أُولُوا إنمايتذكر يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: (تعاىل هلقو

  ]١١:  اادلة) [ درجات العلم أوتوا والذين منكم ءامنوا الذين اهللا يرفع: ( تعاىل وقوله
 اهللا رضي الدرداء أيب ماجاءعن منها أذكر النصوص، كثُرت ، وبذلك تفضيال غريهم على العلمطالب  اإلسالم فضل لقد
 من طریقا بھ اهللا علماسلك فیھ یطلب طریقا سلك من: (  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال ، عنه

 من لھ لیستغفر العالم وإن ، العلم لطالب رضا العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة وإن ، الجنة طرق
 لیلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن الماء، جوف في والحیتان األرض في ومن السموات في
 ولكن والدرھما دینارا یوّرثوا لم األنبیاء وإن االنبیاء، ورثة العلماء وإن ، الكواكب سائر على البدر
   ) . وافر بحظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا

 وجوب إىل سببا ذلك لكان ويكرمونك حيبونك العلماء وأن وجيلونك، يهابونك اجلهال أن إال العلم فضل من يكن مل لو( 
  ؟ واآلخرة الدنيا يف فضائله بسائر ،فكيف طلبه
 الفرارعنه وجوب إىل سببا ذلك لكان اجلهال من نظراءه ويغبط ، العلماء حيسد صاحبه أن إال اجلهل نقص من يكن مل ومل
  ؟ واآلخرة النيا يف رذائله بسائر فكيف ،
 غري التفيد اليت اآلمال ومطارح ، املضنية الوساوس عن به املشتغل يقطع أنه إال به، واالشتغال ، العلم فائدة من يكن مل لو
 أقلها ومن ، ذكره مايطول الفضائل من وله فكيف ، إليه داع أعظم ذلك لكان ، للنفس املؤملة األفكار وكفاية ، اهلم

 ، والنرد ، بالشطرنج ذكرنا عما فتشاغلوا أنفسهم امللوك ضعفاُء أتعب مثله ويف ، العلم طلب عليه حيصل مما ماذكرنا
 فال فائدة وأما ، واآلخرة الدنيا يف تعودباملضرة اليت الفضول وسائر ، الصيد طلب يف الدواب وركض ، واألغاين ، واخلمر
   فائدة

  علیة وسلممن باب قولھ صلى اهللا و
 ألجم يعلمه فكتمه علم عن سئل من" {) :  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول قال:  عنه قال اهللا رضي هريرة أيب عن
  عليه متفق  .}" نار من بلجام القيامة يوم

  ومن باب نشر العلم بین المسلمین 
قمت بكتابة وتجمیع ھذا الكتاب الذي بین أیدیكم والذي أسأل المولى الكریم أن یجعلة في میزان 

  حسناتي 
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  الفھرس

  
  
  
  

  مصدر مفتوح
  برمجیات حرة

  مؤسسة البرمجیات الحرة
 برمجیات احتكاریة

 یونكس
  لینكس
 جنو

 قصة شعار لینكس
 توزیعات لینكس
 أوامر یونكس
  بیئات لینكس

 لینوكسمجموعة مستخدمي 
 كلمة أخیرة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مصدر مفتوح

یستخدم . ھو مصطلح یعبر عن مجموع من المبادىء التي تكفل الوصول إلى تصمیم و إنتاج البضائع و المعرفة المصدر المفتوح
الحریة الكاملة  البرمجیاتو ھذا یتیح لمستخدمي  .الملكیة الفكریةالمتاحة بدون قیود ) األكواد)المصطلح عادة لیشیر إلى شیفرات البرامج 

الذي یتم ترجمتھ  (Open Source) ظھر مصطلح. في اإلطالع على المصادر البرمجیة للبرامج، و تعدیھا، وإضافة مزایا جدیدة لھا
بدیل عن في محاولھ منھ إلیجاد مصطلح  (Eric Steven Raymond) ، في نھایة التسعینات من قبل اریك ریموندللمصدر المفتوح

في  Free الذي كان یفھم خطأ على أنھ برمجیات مجانیة بسبب اللبس الحاصل في معاني كلمة(free software) برمجیات حرةمصطلح 
إذ كان قطاع  .(libre) ما ھو حر (gratis)، كما في لغات أخرى كثیرة توجد كلمتان منفصلتان للتعبیر عن ما ھو مجاني اإلنجلیزیةاللغة 

كانت تعني لھم المجانیة، وبالتالي عدم وجود أرباح، و لكن  (Free) رة، ألن كلمةاألعمال یتخوف من العمل في لینكس والبرمجیات الح
 .مع المصطلح الجدید قل ھذا اللبس

لكن خالل تطور . في اإلعالم بشكل أساسي، للداللة على البرمجیات الحرة البرمجیات المفتوحة المصدرحالیا، یتم استعمال مصطلح 
 .یرنز بتطویر تعریف للبرمجیات المفتوحة المصدر، قام بروس بالمصدر المفتوحمفھوم 

 التعریف
 :التي تحقق الشروط التالیة البرمجیاتالمفتوحة المصدر، بأنھا  البرمجیاتمن الممكن اختصار تعریف 

 .البرنامجحریة إعادة توزیع  •
 .لبرنامج، وحریة توزیع النص المصدريتوفر النص المصدري ل •
 .مشتقة أو معدلة من البرنامج األصلي، وحریة توزیعھا تحت نفس الترخیص للبرمجیات األصلي برمجیاتحریة إنتاج  •
النص المصدري للنسخ المعدلة على شرط السماح بتوزیع ملفات التي تحتوي على  من الممكن أن یمنع الترخیص توزیع •

 .التعدیالت بجانب النص األصلي
 .عدم وجود أي تمییز في الترخیص ألي مجموعة أو أشخاص •
 .البرنامجعدم وجود أي تحدید لمجاالت استخدام  •
 .إلیھ البرنامجالحقوق الموجودة في الترخیص یجب أن تعطى لكل من یتم توزیع  •

  .رھذه المیزات األساسیة ألي ترخیص من الممكن أن یطلق علیھ ترخیص مفتوح المصد
 

 برمجیات حرة
التي یمكن استخدامھا،  البرمجیات، ھي مؤسسة البرمجیات الحرة، حسب تعریف (Free Software :باإلنجلیزیة) البرمجیات الحرة

الحریة من قیود كھذه جزء مركزي من الفكرة، وفي المقابل . ونسخھا، ودراستھا، وتعدیلھا، وإعادة توزیعھا بقلیل من أو بدون أي قیود
 .البرمجیات اإلحتكاریةمن البرمجیات الحرة توجد 

، وتوفیر الشفرة )مةأو وضعھا للملكیة العا(الطریق المعتاد لتوزیع البرمجیات كبرمجیات حرة ھو ترخیصھا للمتلقي تحت رخصة حّرة 
 .المصدریة لھا
حیث ال یحصل المستخدمین . ، وھو برمجیات متوفرة بدون مقابل، لكنھا بشكل عام محتكرة ولیست حّرة"Freeware" بالمقارنة مع

تنشر، وقد ال  كما أن شفرتھا المصدریة قد تنشر وقد ال. بالضرورة على حریة استخدامھا، ونسخھا، ودراستھا، وتعدیلھا، وإعادة توزیعھا
 .یسمح بتوزیع النسخ المعّدلة منھا

  .البرنامج یعد مخالفا لتعریف البرمجیات الحّرة حیث أن منع بیع: بشكل كامل مع البرمجیات الحرة البرمجیات التجاریةتتوافق 
 

 ُرخص البرمجّیات الحّرة
 :"حّرة"یجب أن توفر البرامج الحریات األربع التالیة لیطلق علیھا لفظ  مؤسسة البرمجیات الحرةو  لریتشارد ستالمانطبقا 

 .حریة استعمال البرنامج ألي غرض: ٠الحریة  •
 .حریة دراسة وتعدیل البرنامج: ١الحریة  •
 .حریة نسخ البرنامج لتتمكن من مساعدة جارك أو صدیقك: ٢الحریة  •
 .حریة تطویر البرنامج وتحسینھ، وإصدار تحسیناتك وإظھارھا للعالم، لتعم الفائدة: ٣الحریة  •

ة المصدریة للبرنامج، ألن دراسة وتعدیل البرنامج بدون الشفرة المصدریة صعب للغایة، وبشكل تتطلب الوصول للشفر ٣و  ١الحریة 
 .الوصول للشفرة المصدریة المعنیة یحل ھذه المشاكل. كبیر غیر كافي، وأحیانا مستحیل عملیا

  .إل.بي.جيأشھر تراخیص البرمجیات الحّرة، رخصة 
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 أمثلة على البرمجیات الحّرة
 .ReactOSو  داروین، دي.إس.بي، لینكس/جنو، جنو :نظم تشغیل •
 .وروبي بي.إتش.بي، بایثون، بیرللغات برمجة  •
 .وجنوم كیديطح المكتب ، وبیئات سنظام النوفذة إكس :واجھات المستخدم •
 .موزیال فایرفوكسو متصّفح الویب  أوبن أوفیسحزمة البرامج المكتبیة  •
•  

 مؤسسة البرمجیات الحرة
و ھي مؤسسة غیر ربحیة قام بتأسیسھا  FSFوتعرف اختصارا ایضا ب(Free Software Foundation) مؤسسة البرمجیات الحرة

 . ھا التنفیذي فھو حالیا بیتر براونأما مدیر. بھدف تشجیع و دعم البرمجیات الحرة ١٩٨٥سنة ریتشارد ستالمن
و مند .الي حدود منتصف التسعینات من القرن الماضي كانت توظف ھذه الجمعیة مبرمجین كانو یقومون بكتابة و تطویر برمجیات حرة 

، ركزت ھذه ان بدأت العدید من الشركات باإلضافة إلى عدد كبیر من المبرمجین بكتابة وتطویر البرامج الحاسوبیة بشكل مستقل 
 .المؤسسة على الجوانب القانونیة و التنظیمیة داخل مجتمع البرمجیات الحرة
و إلى . والذى یتوخى انشاء نظام تشغیل حر جنومشروع یرتكز عمل ھذه المؤسسة حالیا على خمس مشروعات رئیسیة و لعل أھمھا 

 . جانب ھذا تقوم ھذه الجمعیة في نفس الوقت بتقدیم استشارات عامة وكتابة تقاریر حول كل ما تعلق بالبرمجیات الحرة
تم أیضآ  ٢٠٠٣وفي سنة  (Free Software Foundation Europe) تم انشاء مؤسسة البرمجیات الحرة األوربیة 1991في سنة 

یتم التحضیر لالنشاء مؤسسة  2005و مند سنة  (Free Software Foundation india)تأسیس مؤسسة البرمجیات الحرة الھندیة
وكلھا منظمات شقیقة لمؤسسة البرمجیات  (Free Software Foundation Latin America ) البرمجیات الحرة ألمریكا الالتینیة

  .(FSF) الحرة
 

 برمجیات احتكاریة
لتصف البرمجیات  مؤسسة البرمجیات الحرةمصطلح تستخدمھ  (Proprietary software :نجلیزیةباإل) البرمجیات االحتكاریة

 .البرمجیات الحرةالمضاده لما تسمى 
برنامج صحاب أو محتكر و عندما یقوم ھذا المحتكر باستخدام طرق عادة عندما یكون لل. تعد البرامج برمجیات احتكاریة في عدة أحیان

أو عندما یقوم ھذا الشخص باستخدام طرق  .تقنیة لمنع المستخدمین من التعدیل على برنامجھ مثل عدم نشر الكود المصدري للبرنامج
 .نقانونیة كحقوق النشر لكي یمنع المستخدم من إعادة توزیع البرنامج على مستخدمین آخری

البرمجیات في غیاب مثل ھذه الظروف حیث یمكن للمستخدم استخدام و تعدیل و دراسة و إعادة توزیع البرنامج یقع البرنامج تحت بند 
 .الحرة

مبادرة میكروسوفت للمصادر . أمثلھ شھیرة للبرمجیات االحتكاریة ھي نظام تشغیل نوافذ میكروسوفت، وین زیب، أدوب فوتوشوب
 .المشاركة ھي صورة من صور البرمجیات االحتكاریة التي یخطئ البعض و یعتقد بأنھا برمجیات حرة

  

 برمجیات تجاریة
وھذه البرامج نكون . یتم بیعھا مقابل مبلغ من المال من قبل أفراد أو شركات تجاریةھي البرمجیات التي 

محجوبة المصدر بجیث ال یستطیع أحد التعدیل أو تطویر شیفرة المصدر سوا صاجب حقوق الماكیة وھي ما تكون في العادة الشركة 
لتجاریة ألنھا ال نسمح لألخرین بالتطویر علیھا ألنھا مقودة ویعترض العدید من مطوري البرمجیات على البرامج ا. المطورة للبرمجیة

 .ومن الجدیر ذكره في خذا الخصوص ھو كون البرنامج مجانیا ال یعني أنھ مفتوح المصدر.بقوانین تجاریة
قبل ) یوما ٣٠-١٥ن تتراوح في العادة ما بی(عادة ما تكون البرامج التجاریة تجریبیة بحیث تسمح للمستخدمین بتجربتھا لمفترة محدودة 

یقوم بعض األسخاض أو المجموعات بمحاولةأختراف البرامج تجاریة عن طریق توفیر أرقام و رخص تسجیل بصورة غیر . شرائھا
یعد استخدام رقم تسجیل أو رخصة تسحیل غیر رسمیة . قانونیة الستعمالھم الشخصي أو عن طریق وضعھا على المواقع التي تسمح بذلك

  .مجیة مخالفا للقوانینومقرصنة للبر
 

 یونكس
مختبرات ) AT&T أجھزة الكمبیوتر قام بكتابتھ وتطویره موّظفو شركة لنظام تشغیلھو عالمة تجاریة  (UNIX) أو (Unix) یونكس

في بدایة ". دوجالس مكیلروي"، و "دینیس ریتشي"، كین تومسون : من األشخاص اُألول الذین أشرفوا على ھذا المشروع ھم). بیل
، لم یكن یخطر على بال القائمین علیھ ھذا النجاح المبھر في نظام التشغیل الكمبیوترظم التشغیل في عالم تكوین ما یعرف الیوم بأحد أھم ُن

  ."ینكس"أو " یونكس"المعروف بـ 
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 تاریخ
، و )مختبرات بیل) AT&T ، شركةMIT معھد ماسیتشیوسیتس للتكنولوجیا:  القرن الماضي تكاتف كل منشھدت نھایة الستینیات من 

كان یفترض بالنظام ملتیكس أن  .)Multics) للعمل على نظام تشغیل تجریبي ُأطلق علیھ اسم ملتیكس (GE)شركة جینیرال إلیكتریك 
ة أمنیة النظام من محاوالت اإلختراق للملفات السریة التي یقوم النظام على یكون تفاعلیا ومتجاوب مع مستخدم النظام ناھیك عن ضرور

 رأى المشروع النور على شكل نظام تشغیل قابل للتطبیق إال ان النظام أظھر أداء ردیئا والذي جعل شركة. حفظھا في مستودع الحفظ
AT&T تنسحب من المشروع وترّكز طاقاتھا في مكان آخر. 

أحد مطوري األنظمة لدى مختبرات بیل واستمر في تطویره لنظام التشغیل وطّور لعبة من ألعاب الكمبیوتر وأسماھا كان " كین تومسون"
تیّقن تومسون من أداء اللعبة وبطئھا ناھیك عن التكلفة المرتفعة نسبیًا لممارسة اللعبة، فأعاد تومسون كتابة اللعبة،  ."السفر عبر الفضاء"

تجدر اإلشارة إلى أن عمل نظام  .DEC PDP-7 . ، استطاع الرجالن من تشغیل اللعبة على جھاز"تشيدینیس ری"وبالتعاون مع 
 .العمالق GE-645 التشغیل ملتیكس كان على جھاز

، والخبرة المكتسبة من مشروع نظام التشغیل ملتیكس، طّور "السفر عبر الزمن"بالخبرة التي اكتسبھا تومسون جّراء كتابتھ للعبة 
أضاف فریق . نظام تشغیل جدید یقوم بأكثر من عملیة في نفس الوقت ویقوم على خدمة أكثر من مستخدم في الوقت ذاتھ أیضًا تومسون

 .Unixوالذي أصبح اسمھ فیما بعد،  Unics "یونكس"العمل مترجم ألوامر المستخدم وأسموا نظام التشغیل الجدید 
مجموعة "من الدعم المادي لمشروع تطویر یونكس حتى دعت الحاجة التي تقّدمت بھا  حتي ھذه اللحظة، لم تتقدم مختبرات بیل بأي نوع

وعد كل من تومسون و ریتشي بتزوید نظام  .PDP-7 لتشغیل نظام یونكس على جھاز أكبر بكثیر من جھاز" أبحاث علوم الكمبیوتر
. مما أقنع مختبرات بیل بتقدیم الدعم المالي للمشروع PDP-11 التشغیل الجدید ببرنامج تعدیل نصوص وتھیئة یونكس للعمل على جھاز

 "األسیمبلي"وُكِتب نظام یونكس في باديء األمر باستخدام لغة  1970بھذا، تم اإلعالن رسمیًا عن والدة نظام یونكس في العام 
Assembly. 

عوضًا عن لغة األسیمبلي والذي  C، اتخذت مختبرات بیل قرارًا یقضي بإعادة كتابة یونكس باستخدام لغة الكمبیوتر 1973في العام 
قرار . بدوره سیسّھل عملیة نقل نظام التشغیل ألجھزة كمبیوتر أخري ولتمكین مطورین آخرین من إضافة وتحسین نظام التشغیل

بترخیص المنتج یونكس للجامعات، الشركات التجاریة، وحكومة  AT&T مختبرات بیل ساعد في سرعة تطویر یونكس وقامت شركة
 .الوالیات المتحدة
 Western "ویستیرن إلیكتریك"لنظام التشغیل الجدید ومر یونكس خالل إصدارات عدیدة مطّورة وعملت شركة استمر التطویر 

Electricالشركة البنت لشركة ، AT&T  بتطویر نسخة من نظام یونكس معّدلة مما سبب ربكة في إصدارات یونكس ناھیك عن الربكة
ُتْصِدر نظام یونكس التجاري  AT&T على نظام یونكس، األمر الذي جعل شركةالتي تسببتھا إضافات الجامعات والشركات التجاریة 

دخل على تطویر نظام یونكس جامعة كالیفورنیا لدى مدینة بیركلي وأسھمت إسھامًا یشار لھ بالبنان أال  .Source code بدون المصدر
 .لإلتصاالت TCP/IPوھو نظام 

 قامت بعض الشركات التجاریة بعرض منتجھا التجاري الخاص لنظام تشغیل یونكس والذي یتوافق مع أجھزة الكمبیوتر متوسطة الحجم
Mini  سن "وأسس الرجالن شركة أسموھا  "تشك ھیلي"و " بیل جوي"التابعة لھذه الشركات التجاریة، ومن أشھر من تفّرغ لھذا العمل
 .العمالقة Sun Microsystems "سن میكروسیستیمز"والتي تعرف الیوم بشركة  SunOS "أو أس

أن تدمج إصدار شركة  1987-1989بتحسینات كثیرة على نظام تشغیل یونكس وقررت الشركة في األعوام  AT&T قامت شركة
وإصدارات كثیرة لتخرج بنظام یونكس النسخة الخامسة،  Xenix "زینكس"میكروسوفت لنظام تشغیل یونكس والذي یعرف آنذاك بنظام 

 .الستار على جمیع اإلصدارات المتنافسة فیما یتعلق بنظام تشغیل یونكس AT&T وأسدلت شركة SVR4 اإلصدار الرابع
 والتي بدورھا أرادت بھذه الصفقة مواجھة شركة "Novel" كل حقوق یونكس لشركة AT&T ، باعت شركة١٩٩٣في العام 

ولم تنجح شركة نوفیل من تحقیق مطلبھا نتیجة صعوبة تسویق المنتج  NT وإصدارھا الجدید والذي كان یعرف بنظام "مایكروسوفت"
 مجموعةمقارنة باألموال الھائلة والمتوفرة لشركة میكروسوفت وكفاءتھا في تسویق منتجاتھا مما دعى شركة نوفیل لبیع حقوق یونكس ل

X/Open . 
عملیات "لشركة  Source code في واقع األمر، وفي معمعة بیع حقوق یونكس بین الشركات المتعّددة، آلت حقوق یونكس المصدریة

الیوم، شركة أنظمة كالدیرا تطالب بجمیع حقوقھا القانونیة ". أنظمة كالدیرا"والتي بدورھا باعت تلك الحقوق لشركة  SCO "سانتا كروز
ذو المصدر المفتوح وتّدعي شركة أنظمة كالدیرا أن نظام لینكس یحتوي على جزء من مصدر یونكس  لینكسل من یستعمل نظام من ك

 .التجاري بدون تفویض رسمي من ِقبل شركة أنظمة كالدیرا
في منتصف الثمانینات من القرن العشرین عندما  ستیف جوبزلعل من أفضل األعمال التجاریة المبنیة على نظام یونكس تلك التي قام بھا 

والعرض الثاني . ویعتقد البعض أن سبب فشل نكست أنھ كان سابقًا ألوانھ. از نكست في األسواقوقام بعرض جھ" نكست"ابتدع شركة 
وأثبت . ھو الـ یونكس" ماكنتوش"لیونكس على المستوى التجاري ھو الذي قام بھ نفس صاحب نكست عندما جعل نظام التشغیل ألجھزة 

  .لإلستعماالت الیومیة ستیف بفعلھ ھذا أن یونكس یمكن تطبیقھ على جھاز الكمبیوتر
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 لینكس
 لینكس

شبیھ یونكس :عائلة نظام التشغیل  

 مفتوح المصدر : النموذج المصدري

لأبری 26 / 2.6.21 :آخر إصدار ثابت  2007 
 أغلب المنصات :المنصات المدعومة

النواةنمط  أحادیةنواة  :   
 واجھة نصیة :االفتراضیة واجھة المستخدم

إل.بي.جي :ترخیص  

 یستخدم حالیا : حالة الدعم

ویقصد بھا نظام التشغیل " لینكس"یغلب استعمال لفظة  .مفتوح المصدر ُحر نظام تشغیلھو  (Linux :باإلنجلیزیة) لینوكسأو  ِلیُنكس
لنظام ككل بدال من على ا" لینوكس/جنو"الكامل المكون من النواة والحزم و المكتبات المصاحبة لھا، ویفضل البعض إطالق اسم 

في تعدیل و تشغیل وتوزیع و تطویر أجزاءه، ویعتبر لینوكس  الحریةبسبب ترخیصھ الحر، یتمتع لینكس بدرجة عالیة من . فقط" لینكس"
وفري  سوالریسكس إلى جانب أنظمة أخرى بعضھا تجاري وبعضھا ُحر كـ من األنظمة الشبیھة بیونكس ویصنف ضمن عائلة یون

 .دي.إس.بي
المجال لآلخرین للتطویر علیھ بشكل نجح في فقد فتح  (GPL) لرخصة جنو العمومیةبسبب الحریة التي یوفرھا لینكس لكونھ خاضعا 

وتساھم في تطویره، حتى أصبح یعمل على طیف عریض من المنصات تتراوح بین الخادمات  العقولالتأسیس لنظام تدیره مالیین 
اجھات المستخدم العاملة علیھ لتدعم كل لغات العالم تقریبا، وبسبب كونھ حر ومفتوح العمالقة وأجھزة الھاتف الجوال، وتطورت و

، فإن سرعة تطوره عالیة وأعداد مستخدمیھ تتزاید على مستوى األجھزة الشخصیة و النظامالمصدر وسھولة تطویع وتغییر سلوك 
 . الخادمات

، ولینكس بكونھ نظاما حرا الیعني بالضرورة كونھ نظاما مجانیا إذ أن الجھة التي ترید البرنامج البرمجیات الحرةیعتبر لینوكس من 
تم إنتاج . ن تبیع و تحدد سعر النسخة التي قامت ببناءھامسؤولة عن توفیر الشفرة المصدریة للبرنامج ولكنھا في نفس الوقت حرة في أ

على ھیئات مختلفة لتسھیل تركیب  البرامج المفتوحة المصدرإذ قامت العدید من المجموعات بتجمیع  التوزیعات لنظام لینكسالعدید من 
ختلفة إلي تتراوح النظام وللوصول إلى أھداف مختلفة ، یستعمل البعض مصطلح إصدارات أو نكھات لإلشارة إلى التوزیعات الم

لكل إصدار أو توزیع أو نكھة ممیزات خاصة والیمكن الجزم بأن إصدار معین ھو أفضل . المنزلي إلى الخوادم الحاسوباستخدامھا من 
 .معینة وبعض التوزیعات مفضل من قبل المستخدمین الجدد بلغةن قبل المتحدثین من إصدار آخر فبعض التوزیعات یعتبر أفضل م
یل مقارنة وھو عدد قل فایروس ٤٠فانھ یوجد في لینكس حوالي  2003 أكتوبراستنادا إلى سكوت غرانمان في مقالة نشرت في 

 النظاملینكس سببھ عدم انتشار فایروس ویرى البعض أن قلة الفایروسات في  ٦٠،٠٠٠التي یوجد فیھا حوالي  بمایكروسوفت ویندوز
 . [١]مان ألعالمیا مقارنة بویندوز بینما یؤكد البعض أن قلة الفایروسات في لینكس سببھ تصمیم النظام الذى یسمح بدرجات عالیة من ا

بشكل كبیر وتم تعریب واجھة  عربیة اللغةبفضل الجھود المتواصلة في عملیة تعریب لینكس أصبح نظام لینكس قادرا على التعامل مع 
  .كي دي إيو  جنوماالستخدام في بیئتین مشھورتین وھما 

 
 اسم وشعار لینكس

و الذي یدل على  X و الحرف Freak و Free و ھذه الكلمة مكونھ من Freax في البدایة قرر لینوس تورفالدز أن یسمي نظامھ باسم
صدیق لینوس تورفالدز الذي اقترح على تورفالدز ان یضع نسخھ من لینكس على  Ari Lemmke ، لم یعجب ھذا االسم یونكس

تم اختیار البطریق  . Linus Minix و الذي یقصد بھا Linux حیث قام بتسمیة مجلد النظام بإسم FTPاالنترنت و ھو تكفل بحساب الـ 
بعد اعتماد . نفسھ في إحدى الرسائل التي أرسلھا إلى إحدى القوائم البریدیة لینوس تورفالدسشعارا لنظام لینكس بناء على اقتراح من 

  Torvalds Unix و الذي ُیقصد بھ Tuxالبطریق كشعار رسمي من أجل لینكس اقترح أحدھم أن یتم تسمیة البطریق باسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



anwrtwaf@gmail.com                                     anwrtwaf@hotmail.com الشامل في اللینكس                                            
                                             

 تاریخ تطوره
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حر بالكامل یوفر لمستخدمي الحاسوب حریتھم  نظام تشغیل، لبناء ١٩٨٣سبتمبر من العام  ٢٧في  مشروع جنو ریتشارد ستالمنبدأ 

بدأ . ویعفیھم من االضطرار الستخدام برمجیات محتكره تسلبھم حریتھم في تعدیل وتطویع ومشاركة البرمجیات مع بعضھم البعض
بحیث تستبدلھا الواحدة تلو  یونكستقریبا من الصفر عن طریق كتابة أدوات بدیلة ألدوات نظام  جنوالمشروع في كتابة نظام التشغیل 

مع نھایة الثمانیات وبدایة التسعینات كانت تقریبا كل المكونات األساسیة لنظام جنو قد اكتملت ماعدا . خرى حتى یكتمل نظام التشغیلألا
والتي عرفت فیما (واة النواة، فحتى ذلك الوقت لم تكن ھناك نواة مكتملة لنظام جنو ولكن كانت ھناك محاوالت ال تزال في بدایتھا لعمل ن

  .نواة لینكسھنا أتى دور . ، لكن ھذا استغرق وقتا طویال جداماخمبنیة على النویة  (ھیردبعد باسم 

 جنو
 جنو

 www.gnu.org :موقع اإلنترنت
 مشروع جنو :المطور/الشركة

شبیھ یونكس :عائلة نظام التشغیل  

برمجیات حرة : النموذج المصدري  

 أغلب المنصات تقریبا :المنصات المدعومة
النواةنمط   متعددة الخوادم نویة : 

إل.بي.جي :ترخیص  

 صالح للعمل، ولكن غیر منتھي : حالة الدعم

ھو اختصار  GNU اللفظ. وتطبیقات المستخدم النھائي ومترجمات، و مكتبات، وأدوات النظام، نواةجنو ھو نظام تشغیل حر یتكون من 
 لكن یختلف عنھ في لیشبھ یونكس، وقد أتت ھذه التسمیة من كونھ صمم "یونكسجنو لیس "أي  "GNU's Not Unix" متداخل لعبارة

و بدأ العمل في  ١٩٨٣عن خطة النظام في سبتمبر من العام  ریتشارد ستالمنأعلن . كونھ حرًا وال یحتوي أیًا من شفرات یونكس
مشروع ُیسمى المشروع الذي یطور جنو  .(2006) نآلوال یزال العمل علي تطویر جنو یجري حتى ا. ١٩٨٤مجیات النظام في ینایر بر

 .والبرامج التي تصدر تحت مظلة جنو ُتسمى حزم جنو أو برامج جنو جنو
، والغالف أو الصدفة (binutils) ، وأدوات جنو للتعامل مع التثنائیات(GCC) تجمیعة مترجمات جنوساسیة ألتشمل مكونات النظام ا

للواجھة الرسومیة،  إكس، كما تستخدم جنو حزمًا خارجیة مثل (coreutils) ساسیةألدوات األ، وا(glibc) ومكتبة سي من جنو، باش
 .(ھیرد) ولیست كل برمجیات جنو تعمل مع نواة جنو .تخ تصفیف المحارفونظام 

 لینكسلم تكتمل حتى الیوم، لذا فمعظم أنظمة جنو تستخدم نواة  -ھیرد- ، فنواة جنو الرسمیة(2006) نآللم یصدر نظام جنو كامل حتى ا
تبعا السم النواة، لكن مشروع جنو  لینكسُیطلق على إصدارات جنو التي تستخدم النواة لینكس أنظمة . ولكنھا رسمیًا لیست جزءًا من جنو
 .لینكس/نظمة جنوألیطالب الناس بأن یطلقوا على ھذه ا

 .إس.وماك أو ریسوسوال دي.إس.وبي ویندوزخرى مثل ألنظمة األكما أن الكثیر من برمجیات جنو تعمل على العدید من ا
خصیصا من أجل جنو لكنھا تستعمل في  رخصة جنو للوثائق الحرةو  رخصة جنو العمومیة الصغرى، و رخصة جنو العمومیةكتبت 

  .خري غیر المتعلقة بجنوألالكثیر من المشاریع ا
 

 التاریخ
مشروع جنومؤسس  ,ریتشارد ستالمان . 

اإلخباریة بینما بدأ تطویر  net.usoft و net.unix-wizardsفي مجموعات  ١٩٨٣سبتمبر من العام  ٢٧أعلن عن مشروع جنو في 
حتى ال یّدعوا ملكیتھم لجنو أو یعارضوا توزیعھ  MITمن وظیفتھ في معھد  ستالمن، عندما استقال ١٩٨٤ینایر  ٥البرمجیات في 
 .سم بعد العدید من التالعبات اللفظیة بالكلماتإلقا لستالمن، فقد استوِحي او طب .كبرمجیات حرة

كان الھدف ھو عمل نظام تشغیل حر بالكامل، إذ أراد ستالمان أن یكون مستخدمو الحاسوب أحرارًا، كما كان معظمھم في الستینیات 
نھا، أحرارًا في تعدیل سلوك البرمجیات، وأحرارًا في نشر والسبعینیات؛ أحرارًا في دراسة الشفرة المصدریة للبرمجیات التي یستخدمو

 .GNU Manifesto بیان جنوباسم  ١٩٨٥نشرت ھذه الفلسفة في مارس . النسخ المعدلة
شروع كتبت من الصفر، فیما ُاستخدمت البرمجیات الحرة المتطابقة مع المشروع التي كانت موجودة أغلب البرمجیات التي احتاجھا الم

أغلب العمل في جنو قام بھ متطوعون؛ بعضھم في وقت  .تخونظام تصفیف المحارف  نظام النوفذة إكسمثلة على ھذا ألمن ا. بالفعل
 .فراغھ، بعضھم بمقابل من شركات تجاریة، مؤسسات تعلیمیة، ومنظمات أخرى غیر ربحیة

http://www.gnu.org
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في أواخر الثمینینیات و بدایات التسعینیات وظفت منظمة البرامج  .(FSF) مؤسسة البرمجیات الحرة ستالمنأسس  ١٩٨٥في أكتوبر 
كما تملك . ى الحاالتفي أقص ١٦أو  ١٥الحرة عددا من المطورین لكتابة البرامج التي یحتاجھا جنو، وقد وصل عدد المطورین إلى 

لرخصة جنو العمومیة وعدد أقل  یةلرخصة جنو العمومتخضع أغلب برامج جنو . منظمة البرامج الحرة حقوق النسخ لبعض حزم جنو
 .خدم ترخیصات حرة أخرىو عدد أقل مازال یست الصغرى

، حیث كان یونكس نظام تشغیل احتكاري ذو شعبیة یونكسومن أجل تسھیل انتقال الناس الستخدام جنو، تقرر جعل جنو متوافق مع 
 .ضافة لكونھ مكون من أجزاء صغیرة یسھل التعامل معھا كل على حدةإلثبت قوتھ باكما أن تصمیم یونكس أ. كبیرة في ذلك الوقت

أشھر و أنجح . مع بروز جنو في الصورة، بدأت الشركات المھتمة بالمساھمة في تطویر جنو أو بیع برامج جنو وتوفیر الدعم الفني لھا
  .نآلا رید ھاتوقد اندمجت مع  Cygnus Solutionsھذه الشركات كانت 

 
 الترخیص

ُتستخدم . ١٩٨٩في العام  (GNU GPL) رخصة جنو العمومیةولى من أللضمان بقاء برمجیات جنو حرة، أصدر المشروع النسخة ا
توفر ھذه الرخصة  .مج التي ال تتبع جنو؛ فھذه أكثر الرخص الحرة استخدامًاھذه الرخصة حالیًا في أغلب برامج جنو والكثیر من البرا

لمتلقي البرنامج الحق في تنفیذ، ونسخ، وتعدیل، وتوزیع البرنامج مع منعھ من فرض أیة قیود إضافیة على توزیعاتھ الخاصة من 
 .copyleft :یعرف ھذا عادة بـ. البرنامج

لتستخدم مع الوثائق  ورخصة جنو للوثائق الحرةلتستخدم مع بعض المكتبات،  (LGPL) رخصة جنو العمومیة الصغرىوبعدھا كتبت 
  .وأدلة اإلستخدام

 
 التصمیم والتطبیق

و كان تصمیم نواة . مع إضافة التحسینات أینما دعت الحاجة إلیھا یونكسساس أن یكون متوافقا بشكل كبیر مع ألو في اكان مخططًا لجن
 .ددة الخوادمكبر عن یونكس التقلیدي، فقد خطط لھا أن تكون نویة متعألجنو ھو االختالف ا

ویتكون من مجموعة من البرامج تسمى خوادم وتؤدي نفس الوظائف التي  (GNU Mach حالیًا جنو ماخ(فوق نویة  جنو ھیردیعمل 
 .(أو لینكس(التقلیدیة  یونكس أنویةتؤدیھا 
دوات والمكتبات أل، ومعظم ا(سي.سي.جي) اجح جدا و قوين ومترجمقوي،  محرر نصوصجنو  أصبح لدى نظام ١٩٩٠بحلول 

 .ھي المكون الرئیسي الذي ظل ناقصا حتى ذلك الوقت النواةكانت . الرئیسیة في أي توزیعة من نظام یونكس
، نواة تم TRIX حیث كان یشیر إلى." توجد نواة أولیة لكن بحاجة لكثیر من المیزات لتحاكي یونكس"في بیان جنو، ذكر ستالمان 

بدأ العمل على تعدیل  .صدار الخامس من یونكسإلمجانا، كما أنھا كانت متوافقة مع اوقرر مؤلفیھا توزیعھا  MIT تطویرھا في معھد
 ٦٨٠٠٠جھاز "نھا تعمل فقط علي أللكن في النھایة قرر المطورین أنھا ال تصلح كنقطة بدایة، . ١٩٨٦ھذه النواة في دیسیمبر عام 

تقرر استخدام  ١٩٨٨في عام . مكان استخدامھاإلیصبح في ا، ولھاذا بحاجة لنقلھا إلى معماریات أخري قبل أن "غامض وباھظ الثمن
حیث  ١٩٩٠بدیًال بالرغم من أن إطالقھا كبرنامج حر تأخر حتى عام  Carnegie Mellon المطورة في جامعة (Mach) النواة ماخ

 .AT&T كان مطوریھا یعملون على إزالة الكود المملوك لشركة
دنى، كان على مطوري جنو توفیر أجزاء النواة ذات ألسوى وظائف النواة ذات المستوى اال توفر  -بسبب تصمیھا  - ن النویة ماخ أل

 Michael ، لكن المطورAlix أطلق على ھذه المجموعة في البدایة اسم. على في صورة مجموعة من برامج المستخدمألالمستوى ا
Bushnell سم ھیردإلفضل بعد ذلك استخدام ا (HURD) سمإلوعلیھ نقل ا Alix في النھایة . ام فرعي ثم في النھایة أسقط تمامًالنظ

 .سباب تقنیة وخالفات شخصیةألتوقف تطویر ھیرد 
ولي للینكس كانت بھ قیود على ألبالرغم من أن الترخیص ا .النواة لینكسنواة متوافقة مع یونكس،  دزلینوس تورفالكتب  ١٩٩١في عام 

الشيء  إل.بي.جيإلي  1992ة في عام التوزیع التجاري، وھو ما ال یجعلھا برمجیة حرة كحریة الكالم، فإن لینوس غیر الرخصة بسرع
في عام  .نترنتإلاتطور لینكس بعد ذلك بواسطة العدید من المبرمجین عبر . الذى وصفھ ھو بعد ذلك بأنھ أفضل قرار اتخذه في حیاتھ

 .تم جمعھ مع جنو لیتكون نظام تشغیل كامل الوظیفة ١٩٩٢
فري ھناك أیضا مشاریع الستخدام نظام جنو مع أنویة . ة الرسمیة لنظام جنوفإن ھیرد مازال یخضع للتطویر وھو النوا (2006) نآلا

  .دي.إس.و نت بي دي.إس.بي
 

 التسمیة
GNU 
GNU ھو اختصار متداخل "recursive acronym" لعبارة "GNU's Not Unix" حیث الكلمة األولى من اإلختصار ھي ،

تنبع التسمیة من كون نظام . ھاكا في حد ذاتھا ستالمانحیث یعدھا  الھاكرزاإلختصار نفسھ، وتوضح ھذه التسمیة ملمحا من مالمح ثقافة 
لكنھ في الوقت ذاتھ لیس یونكس، وال یقتصر في تصمیمھ على یونكس بل یسعى لألفضل حتى  Unix یونكسجنو صمم لیطابق معاییر 

ومن ) المالكة لحقوق یونكس في ذلك الوقت) AT&T كما أن في العبارة نوع من السخریة من شركة. ولم یكن موجودا في یونكس
  .محامیھا
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 ھیرد/و جنو جنو ھیردجنو، 
GNU, GNU Hurd and GNU/Hurd 

جنو ھیرد عبارة عن مجموعة من البرامج أو الخوادم . ھیرد إلى توزیعة نظام التشغیل جنو التي یشكل جنو ھیرد القلب منھا/تشیر جنو
 .نویة، وتوفر نفس الخدمات التي توفرھا أنویة یونكس وحیدة الكتلة التقلیدیةالتي تعمل فوق 

جنو فقط  .لینكس/جنوخرى مثل ألتمیزه عن أنظمة جنو ا" ھیرد/جنو"تعني أنھ جزء من مشروع جنو، بینما  "جنو ھیرد" كلمة جنو في
  .ھیرد/تعني جنو

 
 لینكس/خالف تسمیة جنو
لكن منظمة البرمجیات الحرة تصر علي أنھا تشارك . وأدوات جنو لینكسأي نظام یتكون من نواة على  لینكسعادة ما یطلق اللفظ 

نو یذكر الناس بالفلسفة وراء ھذا قل أن تتساوى في الذكر مع لینكس، كما أنھا تقول إن ذكر جألكبر من النظام وتستحق على األبالجزء ا
 ."لینكس/جنو"إلى استخدام اللفظ  لمنوستالذلك تدعو منظمة البرمجیات الحرة . النظام وھو ما لن یكون ملحوظًا لو أغفلنا ذكر جنو

  .فقط" جنو لینكس"أو ببساطة " لینكس-سالش- جنو"ھكذا " لینكس/جنو"تنطق 
 

 برمجیات جنو
و  إیماكس، محرر النصوص جنو (glibc) مكتبة سي من جنو، (GCC) جنوتجمیعة مترجمات المكونات الرئیسیة من نظام جنو تشمل 

 .جنومبیئة سطح المكتب 
دوات المحتكرة ألالمحتكرة لتستبدل ا یونكستم نقل العدید من برمجیات جنو لتعمل على أنظمة أخري وكثیرا ما تستخدم على أنظمة 

تحظى برامج جنو بسمعة جیدة  .[١]خرى ألوقد أثبتت أدوات جنو ھذه في دراسات عدیدة تفوقھا على األدوات المحتكرة ا. خرىألا
 GNU والتي یطلع علیھا أحیانا بشكل مجتمع ِعّدة جنو -في أوساط مستخدمي لینكس، بسبب أدوات التطویر الخاصة بھا وبخاصة 
toolset. دوات تمثل جزءا صغیرا من نظام جنو كما أنھا غیر متوافقة معألوھذه ا POSIX. لینكس، یقوم /مع ازدیاد شعبیة نظام جنو

كما أن الكثیر من . و من أجل التوافقیة أو لمجرد الحصول على سلوك موحد عبر المنصات المختلفةالكثیر من المطورین بتثبیت ِعّدة جن
خرى، بالرغم من أنھ ألنظمة المحتكرة األوالعدید من ا إس إكس.ماك أوو  مایكروسوفت ویندوزبرامج جنو قد نقلت لتعمل علي أنظمة 

 .نظمة ولیس تحسینھاألیث أن الدافع لتطویر ھذه البرامج ھو استبدال ھذه اموضوع ساخن بین المتحمسین ح
 :ھذه قائمة ببرامج معروفة جیدا في مجتمع البرمجیات الحرة

 صدفة یونكس - باش •
 محرر نصوص قابل لإلمتداد - إیماكس •
 واجھة مستخدم رسومیة - جنوم •
 التقلیدیة یونكس أنویةمجموعة من الخوادم تعمل فوق نویة وتؤدي نفس وظیفة  - جنو ھیرد •
 برنامج جنو للتعامل مع الصور - جمب •
• Coreutils - ساسیة مثلألأدوات یونكس ا ls ،cat و rm 
• Gzip - مكتبة وبرنامج لضغط البیانات 

  .باقي فموجود في أماكن أخرى، أما ال[٢]حزمة  ٣٠٧بلغ عدد الحزم التي یستضیفھا موقع جنو لإلستضافة  2006في أكتوبر 
 

 توزیعات جنو
Bee GNU/Hurd 

Debian GNU/Hurd 
GNUAB 

  ھیرد غیر الرسمي/مشروع جنتو
 

 ھیردأنظمة تشغیل مبنیة على جنو ولكن ال تستخدم 
GNU/kFreeBSD -  دي.إس.فري بيأدوات جنو مع نواة 

 أشھر األنظمة المبنیة على جنو وأوسعھا انتشارا - لینكس/جنو
GNU/NetBSD - دي.إس.أدوات جنو مع نواة نت بي 

GNU/Solaris - سوالریز ونواتھ.دمج ألدوات جنو مع أدوات أوبن  
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 النواة
 .فنلنداأثناء دراستھ في جامعة ھلسینكي في  لینوس تورفالدز، بدأ تطویر نواة أخرى كھوایة للطالب الفنلدي ١٩٩١ثناء، عام ألفي ھذه ا

أندرو طورھا البرفسور  شبیھ بیونكستشغیل على حاسوبھ الشخصي، وھو نسخة مبسطة لنظام  مینیكسفي البدایة استخدم تورفالدز 
 .لكن تانینباوم لم یكن یسمح لآلخرین بتطویر مینیكس، مما دفع لینوس لكتابة بدیل لھ. لتستخدم في تدریس تصمیم أنظمة التشغیل تانینباوم

أیضا لنظام تشغیل آخر لیقوم في البدایة كان من الضروري وجود حاسوب یعمل بمینكس إلعداد وتثبیت لینكس، كما كانت ھناك حاجة 
تفوق نظام لینكس بسرعة على مینكس وظیفیا؛ طوع  .LILO لكن بعد ذلك ظھرت محمالت إقالع مستقلة مثل. بتحمیل وتشغیل لینكس

 .تورفالدز ومطوري لینكس األوائل عملھم لیعمل مع مكونات جنو وأدوات بیئة المستخدم لعمل نظام تشغیل كامل الوظیفة وحر
تطویر نواة لینكس لیس جزءا من (مازال تورفالدز یوجھ عملیة تطویر النواة، بینما تطور مكونات أخري مثل جنو بشكل مستقل  حالیا،

  ;mlknlkk;k توزیعات لینكستقوم مجموعات وشركات أخري بتوزیع ھذه المكونات مع بعضھا البعض على شكل ). مشروع جنو
 

 عالقة لینكس بجنو
و تم برمجة العدید من األدوات التي  1985، و بالفعل بدأ العمل علیھ في  بیونكسكان یھدف إلى إنشاء نظام تشغیل شبیھ  جنومشروع 

نواة ، و في أواخر الثمانینیات كانت كل المكونات الرئیسیة للنظام موجودة عدا  المجّمعاتو  محررات النصوصتخص نظم التشغیل مثل 
مجتھا ، و لكن أخذت ھذه النواة فترة طویلة من أجل بر Hurd و بالفعل بدأ العمل على المشروع الذي عرف فیما بعد باسم (علم حاسوب(

ظھرت نواة لینكس بصورة مستقلة عن مشروع جنو ، لكن المھتمین بالحصول على نظام حر  Hurdو بعد فترة قلیلة من بدأ العمل في 
لتكوین نظام تشغیل حر  جنومتكامل بدأوا العمل على تطویع نواة لینكس لتعمل مع جنو ، و بالتالي اندمجت نواة لینكس و أدوات مشروع 

 .تماما وقابل لالستخدام بدون أي مكونات غیر حرة
و غیره ،  المجّمعاتو البرامج االخرى من  الواجھھ الرسومیةنظام التشغیل المتكامل الذي یحتوي على " لینكس"یقصد الناس غالبا بكلمة 

نواة نظام لینكس ، ألن في الحقیقة لینكس عبارة عن / إطالق اسم جنو  ریتشارد ستالمنو لكن في الحقیقھ یفضل الكثیر و خصوصا 
  .بینما تشكل أدوات جنو الجزء األكبر من النظام وبدونھا تصبح لینكس بال فائدة تقریبا تشغیل

  
  لینكس ومینكس

أكثر من مّرة بأن  اندرو تانینباومو ھذا غیر صحیح حیث صّرح البرفسور  Minixالبعض أن نواة لینكس مبنیة على نظام التشغیل یعتقد 
كان یستخدم مینكس أثناء عملھ في برمجة اإلصدارات  لینوس تورفالدزنواة لینكس لیست مبنیة على نظام مینكس ، و لكن في الحقیقة أن 

  . األولیة من لینكس
 

 التطور والنضوج
لكن العامل . منھا الترخیص الذي كان یخصع لھ النظام. كان ھناك عدة عوامل لالھتمام الذي نالھ النظام في بدایتھ من قبل المطورین

كس وفر النواة التي یمكن أن تعمل فوقھا المئات من برامج إذ أن لین .جنواألھم كان التكامل الذي حدث ما بین مشروع لینكس، ومشروع 
عندما . وكان اإلتحاد ما بین لینكس وجنو ما أعطى نظام متكامال، بكامل األدوات والبرامج التي یحتاجھا أي مستخدم في ذلك الوقت .جنو

، ولكنھ الیوم  Minixبرمجیًا إال من خالل نظام  فقط و ال یمكن ترجمتھ ٣٨٦قام تورفالدز بكتابة لینكس في أول مرة كان یدعم معالجات 
یدعم العدید من المعالجات واألجھزة، حتى أنھ یستعمل حالیا في األجھزة المحمولة والمدمجة، وكذلك فیما یخص قطع الحاسب والعتاد 

بیر جدا حتى أنھ یفوق النظام المشھور مایكروسوفت ویندوزوذلك بفضل المتطوعین الذین یأملون بكل أنواعھ ، فقد تطور لینكس بشكل ك
ج بنشر نظام مفتوح المصدر ، غیر احتكاري ، أما بأن الویندوز یدعم العتاد ، فأغلب العتاد الذي یتعرف علیھ ، ال یكون تلقائیا بل ببرام

 .عدد من الشركات في إرفاق معرف للینكس في القرص المدمج الملحق مع القطعة تابعة للقطع من الشركة المصنعة لھا ، وقد بدأ
حتى أنھ یستعمل في أكثر األماكن حساسیة ، مما زاد من دعم النظم لھ و انتشاره ، . یتمتع نظام لینكس بدرجة عالیة من األمن و الوثوقیة 

في لینكس ، كما أن مجموعة  اوراكل قواعد البیاناتمكن استعمال نظام و دعم الشركات المنتجة للبرامج و الحلول لھ ، إذ أصبح من الم
ألن نظام لینكس یتطلب . أو مبنیة على لینكس /و غیرھا أصبحت متوفرة و فلونو HPو  IBMكبیرة من حلول الشركات المقدمة من 

یذ أعمال محددة وبآلیة معینة فإنھ من الصعوبة أن یحصل الفیروس على تقوم بتنف الفیروساتوجود صالحیات لتنفیذ أي أمر وبسبب كون 
فإنھا تصادف مشكلة التطور  للنواةلینكس أما الفیروسات الموجھة  لبرامجصالحیة للقیام بعمل تخریبي ھذا بالنسبة للفیروسات الموجھة 

 .المستمر للنواة
ة األخرى في ھذه الناحیة، فسرعة تطور لینكس تجعلھ یوفر یدعم لینكس كما كبیرا من أنواع العتاد بل إنھ یتفوق على كثیر من األنظم

. دعما لقطع العتاد الحدیثة جدا بصورة سریعة، كما أنھ یدعم قطع العتاد شدیدة القدم التي توقفت الكثیر من األنظمة األخرى عن دعمھا
بة دعم لھا وتمتنع الشركات المصنعة لھذه القطع لكن أحیانا یواجھ لینكس مشاكل في دعم قطع العتاد التي ال یوجد وثائق تساعد علي كتا

 .عن توفیر دعم لھا على لینكس مثل الكثیر من المودمات الداخلیة
یعات القابلة للعمل علي أجھزة مختلفة مثل األكثر إحكاما كما أنھ توجد لھ بعض اإلصدارات أو التوز األمنیتمیز لینكس بالثبات ونظام 

والمعروفـة  RISC وأجھزة أمیجا بل واألجھزة الكبیرة التي تعتمـد علي معالجـات ماكنتوشوالمتوافقة معھا وأجھزة  آي بي إمأجھزة 
لینكس على كل الممیزات الموجودة في أي نظام تشغیل ومنھا أسلوب  نواةیحتوي  . Mini / Mainframe بین النـاس باسـم األجھـزة

والذي یسمى بالذاكرة  ذاكرة الحاسوباشتراك معالج واحد بین وظائف مستقلة و متعددة وكذلك یسمح النواة باستعمال ممتد تكراري من 
ع التخیلیة التي تؤدي إلى تحسین األداء حیث یقوم قسم إدارة الذاكرة بتقسیم ذاكرة الحاسب الرئیسیة إلى أقسام صغیرة للحد من مشكلة تشب

الكبیرة واألحرف الصغیرة تشكل اختالفا كبیرا مع  األحرفأكثر األنظمِة فإن  لینكس نظام حساس لحجم األحرف على خالف. الذاكرة 
 . الیونكس
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 إصدارت لینكس
ذات العام والتي وصفھا  أكتوبر من ٥في  ٠.٠٢، تبعتھا اإلصدارة ١٩٩١على الشبكة بأواسط سبتمبر  ٠.٠١أصدر أول لینكس بإصدارة 

كان لینكس ال . قد رأى النور  ٠.١٠تبعتھا بثالثة أسابیع ، و بحلول دیسمبر كان اإلصدار  ٠.٠٣لینوس بأنھا قابلة لالستخدام ، اإلصدارة 
كانت . ة الصلبة ، لم یكن لھ شاشة دخول بل كان یشغل الغالف مباشر AT فلم یكن یدعم سوى أقراص. یزال بسیط و بشكلھ المجرد 

. و غیرھا  Hercules و EGA و VGAأفضل بكثیر و كانت تدعم لوحة مفاتیح متعددة اللغات ، األقراص المرنة ،  ٠.١١النسخة 
والیوم تخرج إصدارات جدیدة من لینكس بسرعة ، و یتم نشرھا على  ٠.٩٦ثم إلى  ٠.٩٥إلى  ٠.١٢تغیر ترقیم اإلصدارة مباشرة من 

، و ألرقام اإلصدارات معنى حیث أن الخانة األولى على أقصى  ٢.٦یحمل الرقم  نواة لینكسلجیل الحالي من ، و ا kernel.org صفحة
لفترة طویلة و حتى الوقت الحاضر ، و  ٢، و ظل یحمل الرقم ٢و  ١و  ٠األرقام الیسار تشیر إلى رقم اإلصدارة الرئیسي و الذي حمل 

الخانة الثانیة تشیر إلى الجیل ، و عندما یتغیر ھذا الرقم تكون النواة قد خضعت لتغییرات جذریة ، و الجدیر بالمالحظة أن اإلصدارات 
مثال ھي إصدارة تجریبیة بحتة ، و ھي مرحلة إنتقالیة بین الجیل  ٢.٥.٠ المستقرة تحمل دوما عددا زوجیا في الخانة الثانیة ، فاإلصدارة

أما الخانة الثالثة و الرابعة فتشیران إلى تعدیالت أقل جذریة ، تتمثل في تحسینات على النواة أو إضافة محركات أو غیرھا، .  ٢.٦و  ٢.٤
  .ت التجربة أو طازجة من مخزن التغیرات أو برقعةفي إشارة إلى إصدارات تح pre أو gitX أو rcX وقد یتبع اسم النواة

 
 نطق وكتابة كلمة لینكس

فالبعض یستعمل كلمة لینوكس وآخرون یستعملون الینكس أو لنكس،  Linux كلمةحول تلفظ وكتابة  العربیةھناك اختالف في المصادر 
بتوفیر ملف صوتي َینطق بھ كلمة لینكس  لینوس تورفالدزبالشكل الصحیح ، لذا قام " لینكس"كما أن ھناك خالفات على نطق كلمة 

و لیست ھذه المشكلة عند العرب فحسب ، بل ھي موجودة أیضا عند  ".ِلیُنوْكس: "، أي أن الصحیح أنھا ُتنطقھنابالطریقة الصحیحة 
والسبب في عدم االتفاق على نطق كلمة لینوكس بطریقة واحدة في العالم كلھ ھو ذاتھ االختالف في . األوروبیین و األمریكیین و غیرھم

یسجل بنفسھ كیفیة  (Linus Torvalds) لینوس تورفالدزاألمر الذي جعل .من بلد إلى آخر من لغة إلى أخرى  Hello نطق كلمات مثل
لفان صوتیان صغیران الحجم یقول فیھما لینوس فعلى الموقع التالي یوجد م. نطق لینوكس كي یحل ھذا اإلشكال و یضع حًدا لالختالف

 بصوتھ
• Hello ،this is Linus Torvalds ،and I pronounce "Linux" as "Linux" !. واآلخر  [1]أولھما باإلنجلیزیة

 أو باإلنجلیزیة المبسطة.. »   ِلیُنوْكس «: كما ھو معلوم إذا فالنطق الصحیح للكلمة ھو فنلدي األصلفإن لینوس  . [2]بالسویدیة 
«Leenooks» أو «Leen-nouks»  وسبب االلتباس ھو  [3]وھناك تفصیل آخر حول ھذا األمر الطریف على الموقع التالي

 آخر حروف كلمة من»   ـیكس  «+ » ..لینـ «لتسمیة نظامھ ھي منحوتة من أول اسمھ »   لینوس  «اعتقاد البعض أن اختیار 
Unix أو Minix.  و ھو ھنا (وموضوع الخالف ھو في حد حروف النحت فإنھ اختار التسمیة نحوتة من اسمھ إلى الحرف واو
و ھنا تبین . و الذي یعتبر وحده رمزا شھیرا « X » الحرف األخیر من النظامین المذكورین+ » لینـو «) باإلنجلیزیة U حرف

و ھذه مجرد معلومة عابرة للتصحیح فحسب ، و إال فال . »  لـینـیكس  «أو »  الینوكس  «أو »  الیـْـِنـیكس «: ینطقھاخطأ من 
 .مشاحة في االصطالح ، فالمسمى في النھایة واحد ، لكن ھذا تفصیل لمعرفة االسم األصلي و الصحیح من قبل منشئ النظام

 
 لینكس و نظم الملفات

، كان نظام ملفات مینكس  مینكساإلصدارات األولى من لینكس كانت تستخدم نظام ملفات نظام التشغیل  :المرحلة األولى •
لحروف في أسماء الملفات كان میجابایت كحد أقصى لحجم الملفات ، كما أن أكثر عدد من ا ٦٤محدودًا حیث ال یدعم أكثر من 

 .حرفا فقط ، لذا قرر البعض كتابة نظام ملفات جدید یتخلص من محدودیات نظام ملفات مینكس ١٤
وعة من مشاكل نظام إلى نظام لینكس و بالفعل تم حل مجم Ext تمت إضافة نظام الملفات 1992في عام  :المرحلة الثانیة •

 ٢٥٥جیجابایت كحجم اقصى و كان یدعم أسماء ملفات بطول  ٢ملفات مینكس حیث كان یدعم ھذا النظام الملفات التي حجما 
 .حرف ، و لكن رغم ذلك بقیت بھ بعض المحدودیات

و  Ext ھرت نسخھ جدیده منو ظ Xia تم كتابة نظام ملفات جدید و ھو Ext نتیجة لمحدودیات نظام الملفات :المرحلة الثالثة •
أكثر  Xia كان مبنیًا على نظام ملفات مینكس ، في بادئ األمر كان Xia ، أما Ext و التي كانت تعتبر تطویرًا لـ Ext2ھي 

تم العمل على تطویره و تحسینھ إلى أن أصبح  Ext2 لـو بالتالي وسع انتشاره و كثر استخدامھ ، أما بالنسبھ  Ext2 ثباتًا من
 .ثابتًا و أصبح أكثر نظم الملفات شھرة
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 التطبیقات
استخدم لینكس تاریخیا بشكل أساسي كنظام تشغیل للمخدمات ، لكن كلفتھ الضئیلة و مرونتھ و شبھھ بنظام یونكس جعلھ مالئما للعدید من 

، Linux ،Apache ،MySQL) : و تشمل "LAMP" في تشكیلة برمجیات المخدم المدعوةالتطبیقات لینكس حجر األساس 
Perl/PHP/Python)  ھذه الرزمة البرمجیة حققت من االنتشار و الشعبیة بین مطوري البرمجیات و تطبیقات الشبكة، كما أصبحت

 .إحدى أھم المنصات الشائعة الستضافة مواقع الشبكة
قدرة العالیة على ضبطھ و إعداده ، أصبح لینكس أحد أھم األنظمة المضمنة ضمن مجموعات التلفزیونیة و نتیجھ كلفتھ الضئیلة و ال

الذي وجد في العدید  Symbian OSأصبح لینكس منافسا قویا للنظام السابق . أنظمة الھواتف الخلیویة و األجھزة االلكترونیة المحمولة 
مسجالت الفیدیو الرقمیة . إس على الجھزة المحمولة .إي و بالم أو.من أجھزة الموبایل سابقا ، كما شكل بدیال قویا ألنظمة ویندوز سي

 router الراوتراتالشبكیة و منتجات  firewallالعدید من جدران الحمایة . استخدمت أیضا نسخ معدلة من لینكس TiVo فو.تي
 .router المستقلة استخدمت أنواعا من لینكس لالستفادة من قدراتھ على الحمایة و

حاسوب فائق ، كان  ٥٠٠رع ألس ٢٠٠٥في نشرة نوفمبر  . supercomputer ینتشر لینكس أیضا كنظام تشغیل للحواسیب الفائقة
كانوا یعملون بنسخ مختلفة من لینكس ، سبعة %) ٧٤.٢( ٣٧١أسرع حاسوبین یعمالن بنظام لینكس ، و من أصل الخمسمائة حاسوب ، 

  .من العشرة الوائل كانت تعمل أیضا بنظام لینكس
  
  

 أوبن أوفیس
 أوبن أوفیس

 Sun Microsystems :المطور
 / 2.2 :آخر إصدار

 ماك أوإس إكس - لینكس  -ویندوز  :نظام التشغیل
 سي بلس بلس :لغات البرمجة

 برامج مكتبیة :االستعمال
 GPL أو LGPL :الترخیص

 /http://ar.openoffice.org :الموقع االلكتروني

، وتضم UTF-8، تعتمد في ترمیزھا على تقنیة مفتوحة المصدر الحرةإحدى أشھر تطبیقات المكتب  أوبن أوفیس OpenOffice حزمة
وبرنامج إدارة . وبرنامج معالجة الصور عروض تقدیمیة، وبرنامج إعداد جداول ممتدةعالي الكفاءة، وبرنامج  معالج نصوصالحزمة 

 .من شركة صن مایكروسیستمز StarOffice قواعد بیانات، بنیت الحزمة إنطالقا من مصدر
 .ماكنتوشوأنظمة  ویندوز، وقد أنتج منھا نسخًا للعمل ضمن بیئة أنظمة توزیعات لینكسھذه الحزمة أضیفت ألغلب 

 .لیھا بعض الشركات التجاریة كتوفیر في النفقاتوتعتمد ع pdf بشكل كامل ویمكن لھا ان تحول الملفات إلى صیغة مجانیةوھي 
أو من على  فالشذاكرة  USB ال تحتاج إلى تثبیت على جھاز الحاسوب و یمكن استعمالھا وھي مخزنة على نسخة محمولةویوجد منھا 
 .سطح المكتب

 مكوناتھ و میزاتھ
النشاء صفحات الویب ویمكن  wiriter ویمكن استعمال Word وھو ما یقابل بنامج وورد wiriter :یحیتوي اوبن اوفیس على برنامج

وھو ما یقابل اكسل في اوفیس  Calcیوجد فیھ ھذه الخاصیة ایضا  ٢٠٠٧وان كان ورود  PDFملف التنسیق المحمولحفظ النص كملف 
  PDF Impres basملف التنسیق المحمولویمكن كذلك حفظھ ك 

  
 

 كي أوفیس
المھمة في المجال المكتبي، مثل معالج ویتضمن العدید من البرامج  لینكسكي أوفیس أحد حزم التطبیقات المكتبیة، یعمل ضمن بیئة 

، وھناك أیضًا برنامج معالج )كي بریزنتر(، وبرنامج العروض التقدیمیة )كي سبرید(، وبرنامج الجداول الممتدة )كي وورد(النصوص 
  .رىوتطبیقات أخ) كریتا(، ومعالج الصور الشبیھ بالفوتوشوب )كي فیرمال(، ومحرر المعادالت ) كیفیو(خرائط التدفق 
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 أبي ورد
 وورد أبي

 وورد مطورو أبي :المطور
 2006، یولیو 1 / 2.4.5 :آخر إصدار

آخر إصدار 
 2007 فبرایر 6 / 2.5.1 :تجریبي

 متعدد المنصات :نظام التشغیل
 معالج نصوص :االستعمال

 رخصة جنو العمومیة :الترخیص

 http://www.abisource.com :الموقع االلكتروني

 
منھا ) أنظمة التشغیلیعمل على عدد كبیر من  .رخصة جنو العمومیةھو برنامج معالجة كلمات مرّخص تحت  AbiWordأبي وورد

ظھر أبي وورد ). و أنظمة تشغیل اخرى BeOS ، و أیضًا Mac OS X  ،ReactOS  ،SkyOS،  میكروسوفت ویندوز، و لینكس
بمایكروسوفت بكتابتھ على أن یكون المكّون األّول في مجموعة برامج مكتبیة شبیھة  SourceGear إلى الوجود عندما قامت شركة

ى، واآلن یقوم فریق من فیما بعد فقدت الشركة االھتمام بھذا المشروع، و انتقلت إلى مشاریع اخر. لكّنھا مفتوحة المصدر أوفیس
 .المتطوعین بإدارة تطویر أبي وورد و اإلشراف علیھ

. بینھا، وھي مجموعة برامج مكتبّیة تم ربطھا معًا للحصول على درجة ما من التكامل فیما جنومأبي وورد ھو جزء من مجموعة برامج 
 ."مفتوح"أو " حر"و التي تعني  "Abierto"مشتق من الكلمة اإلسبانّیة  AbiWord یذكر أیضا أّن اسم برنامج

. و تلّقت الكثیر من الثناء على تفوقھا من ناحیتي سرعة االستجابة و صغر الحجم ٢٠٠٢أبریل  ١٨صدرت أّول نسخة من أبي وورد في 
 .٢٠٠٣سبتمبر  ١٥ول، و أضیف ھذا الدعم في النسخة الثانیة التي صدرت في لم یكن في النسخة األولى دعم للجدا

مما یجعل تعلم استخدامھ سھًال على من استخدم ذلك  مایكروسوفت أوفیس ووردلبرنامج أبي وورد واجھة مستخدم شبیھة جداًً بواجھة 
ھناك اختالفات طفیفة، لكن المطورین یبذلون جھدھم لمحاكاة واجھة میكروسوفت وورد، لتسھیل األمر  .مایكروسوفت وورد من قبل

الواجھة متوفرة باللغة . اجھة البرنامج في عدد كبیر من اللغات، تتوفر في بعضھا میزة التدقیق اإلمالئيتتوفر و. على المستخدمین الجدد
  .العربیة، لكن دون تدقیق إمالئي

  
 

 أوبن ورك بنش
  .برنامج مجاني یستخدم لتخطیط المشروعات (Open Workbench :باإلنجلیزیة)
  
 

 إن إیدت
رخصة البرنامج مرخص تحت  .ألنظمة النوفذة إكس، برنامج تحریر للنصوص والتعلیمات البرمجیة، (NEdit :باإلنجلیزیة) إن إیدیت

  .جنو العمومیة
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 إن في یو
 إن في یو

 Daniel Glazman :المطور
، یولیو 25 / 1.0 :آخر إصدار 2005 
لغة رقم النص الفائقمحرر  :االستعمال  

 :الترخیص
رخصة موزیال /رخصة جنو العمومیة

/العمومیة لعمومیة رخصة جنو ا
 الصغرى

الموقع 
 www.nvu.com :االلكتروني

 ٠.١صدر اإلصدار رقم  .مفتوح المصدر (HTML :باإلنجلیزیة) لغة رقم النص الفائق، برنامج تحریر (Nvu :باإلنجلیزیة) إن في یو
  .وماكنتوش ولینكس ویندوزالتشغیل البرنامج متاح ألنظمة  .2004، فبرایر 4في 

  
 

 إن إس إم أي
رخصة جنو ، برنامج محادثة یحاكي إم إس إن ماسنجر ویدعم الكثیر من میزاتھ ومرخص تحت (aMSN :باإلنجلیزیة) أي إم إس إن

 وماكنتوش یندوزوالتي تعمل على  مایكروسوفتاستخدام برامج شبیھ ببرامج لیبقوا على . الجدد لینكسأنشئ أساسا للمستخدمي  .العمومیة
  ]].2001 سبتمبر 21أطلق ألول مرة في . فقط

  
 

 بدجن
 

للتراسل الفوري ویدعم  نظام تشغیلویعمل على أكثر من  مفتوح المصدرھو برنامج  (Pigin :باإلنجلیزیة) (ِبْدِجن :ینطق) بدجن
  .برتوكوالت كثیرة للتراسل الفوري

 
  المیزات

 :یتضمن بدجن العدید من المیزات من ضمنھا
 .وبي إس دي كلینكس وشبیھ یونكس ویندوزدعم العدید من أنظمة التشغیل من ضمنھا  •
 .البرتوكالتدعم العدید من  •
 .دعم حسابات متعددة •
 .تدقیق إمالئي •
 .تشجیل المحادثات •
 .فتح المحادثات عن طریق ألسنة في نافذة واحدة •

 
 المدعوة البرتوكالت

• MSN Messenger 
• Yahoo! Messenger 
• Jabber 
• IRC 
• Google Talk 
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  قضیة االسم
 

عالمة تجاریة مملوكة  AOL Instant Messenger ، غیر أن االسمGTK+ AOL Instant Messengerبدجن كان یعرف ب
غیر أن الضغوط استمرت من قبل إي أو إل  .Gaim األمر الذي اضطر مطوري البرنامج لتغییر اسم البرنامج إلى .إیھ أو إللشركة 

 .م البرنامج، غیر أّن مطوري البرنامج أبقوا األمر سرا لحد كبیرمن اس AIM إلزالة الجزء
  .تضمنت تغییر اسم البرنامج إلى بدجنأعلن مطوروا البرنامج عن التوسیة مع إي أو إل،  2007، أبریلفي 

 
 االنتقادات

 غیر أن المطورین یعدون لتطویر ھذه المیزة في المستقبل ال یدعم بدجن أي شكل من أشكال المحادثات المرئیة أو المسموعة
. وكغیره من البرنامج، یحفظ بدجن كلمة السر في ملف سھل القراءة من قبل أي شخص یستخدم حساب المسخدم نفسھ أو مدیر الجھاز

  مطورا البرنامج یبررون أن تشفیر كلمة السر لن یأتي بنتیجة كون البرنامج مفتوح المصدر، ویمكن اإلطالع على مفتاح التشفیر 
  
 

 موزیال فایرفوكس
 

فایرفوكسموزیال   

،دیسمبر 18 / 2.0.0.11 :آخر إصدار 2007 
٢بیتا  3 :آخر إصدار تجریبي ،نوفمبر 19 /  2007 
 متعدد :نظام التشغیل
 سي بلس بلس :لغات البرمجة

متصفح ویب :االستعمال  

إل.بي.إم :الترخیص / إل.بي.جي / إل.بي.جي.إل  [١] 
 www.mozilla.com/firefox :الموقع االلكتروني

یعمل على أنظمة متعددة، تعمل  (مفتوح المصدر) وحرمجاني  متصفح ویبھو  (فایربیردثم  فینیكسعرف سابقا بـ ) موزیال فایرفوكس
تھدف مؤسسة موزیال بفایرفوكس إلى تطویر متصفح سریع، صغیر، قابل . والعدید من المتطوعین على تطویره مؤسسة موزیال

بح المتصفح فایرفوكس المشروع الرئیسي لمؤسسة موزیال، ویتم تطویره بالتوازي مع أص .موزیالللتوسیع، منفصل عن طقم برمجیات 
 .عمیل البرید ثاندربیرد

، كان فایرفوكس قد نال المدح بالفعل في الكثیر من وسائل اإلعالم، من 2004 نوفمبرالصادر بالتاسع من  ١.٠قبل اإلصدار األول 
وجریدة الوول ستریت، ومع أكثر من خمس وعشرین ملیون تنزیل في األیام التسعة التسعین األوائل من ظھور االصدار  فوربسضمنھا 
تخدمین المنزلیین، ، أحرز فایرفوكس أعلى ِنَسب التنزیل عبر اإلنترنت بین البرامج المجانیة مفتوحة المصدر، باألخص على ید المس١.٠
یوما  ٣٤٤(ملیون، في أقل من سنة من صدور االصدار األول  ١٠٠، أحصى موقع فایرفوكس التنزیل رقم ٢٠٠٥أكتوبر  ١٩وفي 
ملیون تنزیل في الساعة السّت والثالثین اُألَول من  ٢، بأكثر من ٢٠٠٥بالتاسع والعشرین من نوفمبر  ١.٥وصدر فایرفوكس ). فقط

، و قد تم إصدار انشر فایرفوكسبحسب موقع  ٢٠٠٦ملیون في أغسطس  ٢٠٠موقع فایرفوكس التنزیل رقم صدوره، وأحصى 
 . ٢٠٠٦أكتوبر  ٢٤في تاریخ  ٢.٠فایرفوكس 

النوافذ المنبثقة ، میزة تصفح األلسنة، میزة عالمات المواقع الحیة، ومیزة االمتدادات؛ یحتوي فایرفوكس على مزایا كثیرة منھا میزة مانع 
إلضافة خصائص جدیدة، ومع أن العدید من المتصفحات تحتوي على بعض تلك المیزات، إال أن فایرفوكس كان األول الذي احتوى على 

 .كل ھذه الخصائص وحظي بترحاب الجمیع
 مایكروسوفت ویندوزالمدمج في نظام  إنترنت إكسبلوررباه كبدیل عن متصفحات ویب أخرى كمتصفح و قد جذب فایرفوكس االنت

% ١٢، ُقدِّر نصیب فایرفوكس بـ 2006 یولیووفي  .رأبل كمبیوتالذي تنتجھ شركة  ماك أو إس إكسالمدمج في نظام التشغیل  وسفاري
  اضغط ھنا لتحمیل فایرفوكس.(بنفس الشھر% ٣٩ي حوال(من االستخدام الكلي لبرامج التصفح، وسجلت أعلى نسبة استخدام في ألمانیا 
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 تاریخیة
، وقد  موزیالالعمل على مشروع فایرفوكس كفرع تجریبي لمشروع  (Blake Ross) وبالك روس (Dave Hyatt) بدأ دیف حیات

الرسمیة للمشروع وولع مطورین المشروع بإضافة خصائص جدیدة  (Netscape) أیقنوا أن المتطلبات التجاریة لرعایة نت اسكاب
قد أدت إلى تسویة متصفح موزیال، ولمكافحة ما شعروا بھ من انتفاخ متصفح  (feature creep) زحف الخصائصبدون ھدف محدد 

 .موزیالمن خاللھ أن یحل محل طقم  ، أنشأوا متصفًحا مخفًضا، والذي ھدفوا(software bloat انتفاخ البرامج(موزیال 
الموجودة بمتصفح  (cross-platform النظم-مشترك ) و قد حافظ متصفح موزیال فایرفوكس على طبیعة العمل على أنظمة مختلفة

، من خالل دعم XUL user interface markup language ستخدام لغة اكس یو ال لواجھات المستخدمموزیال االساسي عن طریق ا
 (extensions) فایرفوكس لتلك اللغة، یمكن لمستخدمي فایرفوكس تمدید وتطویر إمكانات متصفحھم عن طریق میزتي االمتدادات

، أصدرت مؤسسة موزیال ٠.٩االمني، لذلك مع صدور فایرفوكس ، مبدئیا، فأّدت ھذه الخصائص لزیادة القلق (themes)والسِّمات 
 .، وھو موقع یوفر الكثیر من االمتدادات والتیمات اتُِّفَق على أنھا غیر ضارة(Mozilla Update) تحدیث موزیال

نیسان \ابریل و قد ھدفت مؤسسة موزیال جعل مشروع طقم موزیال جزًءا من الماضي، واستبدالھ بفایرفوكس، وفي الثاني عشر من
، واستمرت مؤسسة موزیال ١.٧.١٣، أعلنت مؤسسة موزیال أن االصدارات متصفح موزیل الرسمیة سوف تتوقف بعد االصدار ٢٠٠٦

بسبب استمرار استخدامھ من قبل العدید من المستخدمین، وألن العدید من منتجات الشركات االخرى  x.١.٧في تقدیم الدعم الفني لفرع 
ن ھذا االصدار، وقد استمر مجتمع موزیال بخالف المؤسسة بإصدار إصدارات جدیدة لھذا المنتج تحت اسم سي استمرت في تضمی

  .لتجنب أي نوع من االرتباك مع طقم موزیال االصلي (SeaMonkey) مونكي
 

 التسمیة
، )متصفح موزیال:تعریب -راوسرموزیال ب(ب \بدأ المشروع الذي أصبح فیما بعد فایرفوكس كفرع تجریبي من طقم موزیال المسمى م

 .phoenixتحت اسم فونیكس  ٢٠٠٢أیلول \وحین ُطوِّر بشكل كاف، ظھرت ملفات تنفیذیة للتجربة العامة في سبتمبر
، وتكنولوجیا bios ، حین تبدل بسبب قضایا العالمة التجاریة مع مصنع البایوس٢٠٠٣نیسان \ابریل ١٤واستمر اسم فونیكس حتى 

، وقد أثار االسم (Phoenix FirstWare Connect دم متصفح على قاعدة البایوس یدعى فونیكس فیرستوار كونیكتوالذي ق(فونیكس
، ردود فعل مختلفة، خاصة بسبب برنامج قاعدة البیانات المجاني فایربیرد الذي یستخدم نفس االسم، وفیما firebird الجدید، فایر بیرد

لعدة ساعات، أقّرت مؤسسة موزیال أن المتصفح یجب أن  firebird browser فایربیرد بروسربعد في أبریل، وبعد تحویل االسم إلى 
یحمل دائمًا اسم موزیال فایربیرد لتجنب االرتباك مع سیرفر قاعدة بیانات فایربیرد، ولكن مع الضغط المستمر من قبل مجتمع البرمجیات 

أو (، أصبح موزیال فایربیرد موزیال فایرفوكس ٢٠٠٤شباط \اسع من فبرایرالحرة والمصادر المفتوحة نتج عنھ تغییر جدید، وفي الت
 .(فایرفوكس كإختصار

 عدة عالمات استخدمت لفایرفوكس
ولم تختار مؤسسة موزیال االسم فایرفوكس فقط لتشابھ باالسم فایربیرد، بل أیضا بسبب انفراده ووحدتھ في صناعة الحواسیب، ولتجنب 

مستقبلي لالسم، بدأت مؤسسة موزیال إجراءات حجز اسم فایرفوكس كعالمة تجاریة في مكتب الوالیات المتحدة أي تغییر اضطراري 
، ٢٠٠٣كانون األول \في دیسمبر (United States Patent and Trademark Office) لبراءات االختراع و العالمات التجاریة

  .المتحدة، حجزت مؤسسة موزیال االسم من مالكیھوألن عالمة فایرفوكس كانت محجوزة بالفعل في المملكة 
 

 النقد
 وقت البدء

ویندوز، في نظام  وأوبرا إنترنت إكسبلورریالحظ البعض أن فایرفوكس یأخذ وقًتا أطول للبدء بالمقارنة مع متصفحات أخرى مثل 
، أسرع بدًءا من فایرفوكس عموًما، (K-Meleon) میلیون-مثل كي Gecko فبعض المتصفحات األخرى المبنیة على محرك جیكو

في . وإنترنت إكسبلورر أیضا أسرع بدًءا قلیال من فایرفوكس ألن الكثیر من مكوناتھ مبنیھ في نظام ویندوز وتحمل مع بدایة تشغیل النظام
  .مفتوحة المصدر BrowserSpeedویندوز، یمكن حل تلك المشكلھ بإستخدام أداة  نظام مایكروسوفت

 
 استخدام الذاكرة

 Memory تسرب الذاكرهیشتكي بعض المستخدمین من أن فایرفوكس أكثر استخدًما للذاكرة من متصفحات أخرى، ویوصف ذلك بـ 
leak. كس ان ذلك ربما یكون بسبب تأثیر خاصیة العودة للخلف والتقدم لألمام السریعة، وأسباب أخرى معروفة ادعى مطورو فایرفو

  GOOGLE Toolbar لمشاكل الذاكرة ھي سوء عمل بعض االمتدادات، مثل شریط أدوات
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 تنسیق صفحات الویب
بعض صفحات الویب ال تترجم بالشكل المتوقع، لكن ھذا  یرى بعض المستخدمین المتحولین من إنترنت إكسبلورر في بعض األحیان أن

نادرا ما یكون بسبب مشكلة في فایرفوكس، إنما یكون في األغلب بسبب مصممي الموقع الذین یستخدمون أكواد ال تعود لمواصفات 
W3C في تصمیم موقعھم، مثل األكواد الخاصة بمتصفح إنترنت إكسبلورر، متضمنة أدوات أكتیف إكس ActiveX  وأكواد في بي
 .W3C، اللذین یعودان لتكنولوجیا مایكروسوفت ولیستا من مواصفات VBScript سكریبت

والذي یمّكن من ) اختصار إنترنت إكسبلورر في اإلنجلیزیة: أي إي) (IE Tab) أي إي تابو یوجد امتداد لفایرفوكس یطلق علیھ 
تضمین محرك ترجمة إنترنت إكسبلورر بفایرفوكس في نظام ویندوز، والذي یھدف إلى حل مشاكل التنسیق وترجمة الصفحات التي 

  .تستخدم تكنولوجیا مایكروسوفت، ولكنھ یضع المستخدم في خطر بسبب تعرضھ لثغرات إنترنت إكسبلورر
 

 دعم تحمیل الویندوز
، مع أن بعض الفئات الثالثة قد أنشأت واحدا، فالمدراء الذین یرغبون في تنزیل فایرفوكس على MSI رزم إم إس أيال یوفر فایرفوكس 

غیاب . أكثر من جھاز في وقت واحد یحتاجون إلى رزمة إم إس أي لیفعلوا ذلك محلیا، بدون الحاجة لتنزیلھ یدویا في كل جھاز على حدة
، وینظر إلى ھذا على أنھ عقبة في سبیل )كما في الشركات(فایرفوكس بسرعة على شبكات كبیرةھذه الخاصیة تجعل من الصعب نشر 

  ھذه الخاصیة مخطط تضمینھا بفایرفوكس في اإلصدار اآلتي االستخدام الواسع لفایرفوكس في مجموعات العمل
  

 آراء المنافسین
العملیات االسترالیة في شركة مایكروسوفت، ستیف فاموس، قال  بالرغم من تغلب فایرفوكس الظاھر على إنترنت ایكسبلورر، فإن رئیس

إنھ لم یرى فایرفوكس كتھدید، وإنھ لیس ھناك طلب شدید لمزایا فایرفوكس من قبل مستخدمي مایكروسوفت إنترنت ایكسبلورر، وقال 
الكثیر من "استخدم فایرفوكس، ولكنھ عّلق  بیل جیتسرئیس مجلس إدارة مایكروسوفت  .فاموس إنھ ھو نفسھ لم یستخدم فایرفوكس أبًدا

ومع ذلك، وبالرجوع إلى ملفات تحدیات ."البرامج یتم تحمیلھا طوال الوقت من االنترنت، ولكن ھل یستخدمھا الناس بالفعل؟
، یعترف بأن متصفحات مثل متصفح موزیال ھي تھدید منافس النترنت ٢٠٠٥یونیو حزیران  ٣٠لمنشورة في مایكروسوفت ا

منافسون مثل موزیال یقدِّمون برامج تنافس إمكانات متصفح الویب إنترنت إكسبلورر الخاص بمنتجاتنا من نظم التشغیل : "ایكسبلورر
  ویندوز

 
 ممیزات المتصفح

 مزایا فایرفوكس :مقالة رئیسیة
ة، وأصبح ینافس لقد حاز فایرفوكس على إعجاب العدید من متصفحي اإلنترنت، واحتل مكانة متمیزة جدًا بین مستخدمي الشبكة العالمی

وذلك  إس إكس.ماك أوالمدمج في نظام تشغیل  سفاريو متصفح  مایكروسوفت ویندوزمتصفح إنترنت إكسبلورر المدمج في نظام تشغیل 
 -:ألسباب عدیدة منھا

 مجاني •
 . أمكانیة تكبیر و تصغیر الكتابة إلى ماال نھایة؛ وذلك من خالل فتح قائمة عرض ثم اختیار حجم النص •
 .سریع •
 .Enter لىالجزیرة نت ثم أضغط ع:  ؛ مثًال أكتب في شریك العنوان)للمواقع العربیة(یمكنك أن تكتب العنوان باللغة العربیة •
متاح للجمیع، ویمكن لكل من لدیھ خلفیة برمجیة أن ) كود برمجتھ(أي أن مصدره البرمجى: فایرفوكس برنامج مفتوح المصدر •

یقوم بالتعدیل والتطویر في ھذا الكود البرمجي لیالئم احتیاجاتھ الخاصة في التصفح، كما أن إتاحة المصدر البرمجى للبرنامج 
 .ین لتطویر مھاراتھم البرمجیة واكتساب خبرة أفضل عن كیفیة عمل المتصفحاتیعد فرصة أمام المبرمج

تتعدد ھذه . وجود ما یمسمى باالمتدادات، وھى برامج مصغرة تدمج بداخل المتصفح، وتضیف المزید من الوظائف للمتصفح •
من األمثلة  .ب تفاعلیة كاملةالوظائف و تختلف بدءًا من تشغیل ملفات الموسیقى و عرض درجات الحرارة إلى تطبیقات وی

. یاھو أو إم إس إنأو شریط بحث  كشریط بحث جوجل المعروفة لھذه االمتدادات أشرطة األدوات الخاصة بمحركات البحث
و  ١.٠حیث كان المتسخدم یصل إلیھا في فایرفوكس ؛ من فایرفوكس تغیرت طریقة الوصول لھذه االمتدات ٢.٠في اإلصدارة 

من فایرفوكس،  ٢.٠اإلصدارات الالحقة عن طریق قائمة األدوات ثم الضغط على خیار امتدادات، أما بدءًا من اإلصدارة 
-ذات ألسنة-ق قائمة األدوات ثم الضفط على خیار اإلضافات الذي یظھر بعد ذلك نافذة مبوبةأصبح الوصول إلیھا عن طری

 .أحدھما یعرض االمتدادت، واآلخر یعرض السمات المثبتة بالمتصفحة
وجود السمات وھذه السمات تغیر واجھة المستخدم، وتضفي شكُال رسومیًا جدیدًا على المتصفح، ویمكن الوصول إلیھا من  •

 .(Tools -> Themes)الثیمات  <- أدوات قائمة
، ھذه الخاصیة التي تجعل المستخدم یعرض عدة صفحات في )األلسنة(من ممیزات فایرفوكس أیضًا خاصیة التصفح المبوَّب  •

كما یمكنك تغیر ترتیبھم عن طریق سحب أحدھم . لسان جدید <- نفس النافذة ، ویمكنك الوصول إلى ھذه الخاصیة من ملف
 .المراد بالفأرة للمكان

 .تم إضافة التصحیح اإلمالئي للكلمات في نماذج المشاركة في المنتدیات و المحررات ، ھذه الخاصیة متوفرة باللغة العربیة •
من المتصفح صارت العربیة واحدة × .٢یتوفر المتصفح لواجھة مترجمة لعشرات اللغات العالمیة، ومع اإلصدارة : تعدد اللغات •

 .عرب آیزعبر جھود متطوعین من فریق )عومة رسمیا من اللغات المد
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 برنامج جنو لمعالجة الصور
 جیمب

 فریق جیمب :المطور
 2007 یولیو 13 / 2.2.17 :آخر إصدار

 2007 سبتمبر RC2 / 6-2.4 :آخر إصدار تجریبي
 متعدد المنصات :نظام التشغیل

 محرر رسومیات :االستعمال
 العمومیةرخصة جنو  :الترخیص

 http://www.gimp.org :الموقع االلكتروني

بدأ المشروع . ، برنامج یستخدم للتعامل مع الصور(GIMP أو اختصارًا (GNU Image Manipulation Program :باإلنجلیزیة 
على  GIMP ، یعملرخصة جنو العمومیةمرخص تحت  برنامج حرجیمب . ویدیره اآلن مجموعة من المتطوعین 1995في عام 

  .من اجل بناء واجھة البرنامج الرسومیھ GTKكما انھ یعتمد على مكتبات  وندوزو  لینكسمجموعھ من نظم التشغیل مثل 
 

 تاریخ
كانا یعمالن على مشروع من اجل فصل علم الحاسب  Peter Mattis و Spencer Kimball ُكل ِمن 1995من عام  اغسطسفي 

ورنیا ، و بعدھا اھملوا الفكره التي كانوا یعملون بھا و فكروا في فكره مختلفھ و ھي برنامج للتعامل مع الصور الدراسي في جامعة كالیف
 .البكسلیعتمد على 

 تم نشره في شبكة االنترنت ، االصدارات االّولیھ من GIMP االصدار االول التجریبي من 1996من عام  فبرایرأشھر ، أي في  ٦بعد 
GIMP لى مكتبةكانت تعتمد ع Motif من اجل بناء واجھتھا الرسومیھ ، بعدھا تقرر االستغناء عن Motif  لعّدة اسباب و من ھنا ُولدت
GTK المكتبات الحّره لبناء الواجھات الرسومیھ. 

نھ ، حیث كان یحتوي البرنامج على مجموعھ من االضعاف كـ ساعد الكثیر من المطورین المتطوعین مؤسسي البرنامج في تحسی
من عام  فبرایرفي  ٠.٩٩، و بعد وقت طویل تم اصدار النسخھ  (Layers) مجموعھ من مشاكل ادارة الذاكره و عدم دعم الشفافیات

 .مبني علیھا GIMP ، حیث احتوى ھذا االصدار على المیزات االساسیھ و المعماریھ التي ال زال ١٩٩٧
  .و ال زال تطویر البرنامج مستمرًا ١.٠صدرت النسخھ الثابتھ من  1998من عام  مایو 19و اخیرًا ، في 

 
  نسخ ُمعدلھ

• GIMPshop 
• CinePaint 

  تروكربت
 

 میكروسوفت ویندوزعلى الھواء یعمل على  للتعمیة فتوح المصدرم حرھو برنامج  (TrueCrypt :باإلنجلیزیة) تروكِربت
2000/XP/2003/ تتكون من جزء معمَّى ولھ نظام ملفاتھ الخاص داخل " حاویات مستضافة في ملفات"یستطیع إنشاء  .ولینكسڤیستا

كما یدعم أیضا األجزاء المستضافة في جھاز، والتي یمكن إنشاؤھا في قسم أو . ملف عادي، وھو ما یمكن وصلھ بعد ذلك كقرص حقیقي
  .قرص كامل

 
 خوارزمیات التعمیة

 كما یسمح أیضا باستخدام تتابع من خوازمیات مختلفة، مثًلا .Twofish و Serpent ، وAESیدعم تروكِربت خوازمیات التعمیة 
AES+Twofish+Serpent. 

  .Whirlpool ، وSHA-1 ، وRIPEMD-160 خوازمیات الخالصة التي یستخدمھا ھي
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 أنماط التشغیل
 ٤.١بدءا من  عندما یستخدم مع معامالت االستبداء  CBC للتشغیل، وھو أكثر أنا من نمط LRW كل خوارزمیات التعمیة تستخدم نمط

المنشأة بنسخ سابقة من البرنامج یظل باإلمكان  CBC لكن أجزاء وضع LRW ال یمكن نعمیة األجزاء المنشأة حدیثا إال في وضع
  وصلھا 

 
 كار المقِنعاالن

أحد الخصائص البارزة في تروكِربت ھو توفیره لمستویین من االنكار المقنع، والتي قد تفید عندما یكون المستخدم مجبرا على كشف 
  .كلمة سر الجزء

 

 جانت بروجكت
GanttProject 

٢.٠.٤اإلصدار  :آخر إصدار  / 

 ویندوز، لینكس وماك أو إس :نظام التشغیل

 جافا :لغات البرمجة

 برنامج تخطیط مشروعات :االستعمال

 GPL :الترخیص
الموقع 

http://ganttproject.biz/index.php :االلكتروني  

مفتوح المصدربرنامج  (GanttProject :باإلنجلیزیة)جانت بروجكت  یستخدم في إدارة وجدولة المشروعات بشكل أساسي عن طریق مخطط  
 جانت

 .(Resource Load Chart :باإلنجلیزیة) ومخطط تحمیل الموارد (Gantt Chart :باإلنجلیزیة)

 خصائص البرنامج
 .بالمشروعالخاصة  PERT إمكانیة تمثیل كل من مخطط جانت ومخطط تحمیل الموارد ومخطط •
 .PDF و HTML عمل تقریر علي ھیئة •
 .جكتمایكروسوفت بروقابلیة التعامل مع الملفات الخاصة ببرنامج  •
 .والتي تتیح التعامل مع الخوادم في حالة تعاون أكثر من شخص في نفس المشروع webDAV خاصیة ویب داف •
•  

 نظرة عامة
حوالي "برغم بساطة إمكانیات البرنامج مقارنة بالبرمجیات األخري اإلحتكاریة إال أنھ یغطي إحتیاجات معظم المستخدمین، حیث أن 

   "من إمكانیاتھا المتاحة% ٢٠یستخدمون فقط من مستخدمي ھذه البرامج % ٨٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

http://ganttproject.biz/index.php
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 كسن
 xine team :المطور

 2007 أكتوبر 3 / 1.1.8 :آخر إصدار

 Cross-platform :نظام التشغیل

 قارئ ملفات صوتیة و فیدیو :االستعمال

 GPL :الترخیص

 xinehq.de :الموقع االلكتروني

 
ألنطمة التشغیل متاح  .رخصة جنو العمومیةتحت  ، مشغل وسائط متعددة حر، مرخص[١](ksi:n تلفظ) (xine :باإلنجلیزیة) كسن

  .2000بدأ المشروع في عام  .الشبیھة بیونكس
  
 

 إف إي إل إف
 إف إي إل إف

 amdfanatyk :المطور

 1.0rc6 / 2007-09-06 :آخر إصدار

 شبیھ یونكس :نظام التشغیل

 سي بلس بلس :لغات البرمجة

 مشغل وسائط متعددة :االستعمال

 .اإلصدار الثاني رخصة جنو العمومیة :الترخیص

http://falf.sf.net :الموقع االلكتروني  

ُكتب  .(ویندوزونظام التشغیل  جنوممتاح أیضا لواجھة ) كي دي إي، برنامج مشغل صوتي لواجھة (FALF :باإلنجلیزیة) إف إي إل إف
 .رخصة جنو العمومیةمرخص تحت . سطر ١٠٠٠٠وتتضمن شفرتھ المصدریة أكثر من  السي بلس بلسبلغة 

Fireftp ال ھو برنامج مجاني إلستعمال ftp  أو نظام  بي.تي.اإلفویستعمل لدعم  موزیال فایرفوكس لمتصفح (إضافة(یعمل كملحق
  دعم الملفات

 
 السمات
التي على (فایرفوكس، بعد فتح البرنامج یظھر في الخانة الیسرى الملفات المحلیة متصفحمن قائمة األدوات في  fireftp یتم تشغیل
  واحد للرفع وواحد للتنزیل زرانمرتبة بنظام شجرة األدلة وفي الخانة الیمنى تظھر البرامج التي في موقعك وبین الخانتین ) حاسوبك

 
 عدد مرات التحمیل

  ملیون مرة٢حوالي  fireftp بلغ عدد مرات تحمیل
 

 مواقع ذات صلة
 موقع اإلضافة في موزیال •
 موقع البرنامج •
 حمل اإلضافة باللغة العربیة •
 اإلضافة من أجل سي مونكي •

  
  
 

http://falf.sf.net
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 مینكودر
و إف إف إم بي  إم بالیر، وھو شقیق برنامج سطر األوامریعتمد بشكل أساسي على  مفتوح المصدر حربرنامج  (mencoder)مینكودر
  رخصة جنو العمومیةوغیرھا، یخضع لبنود  ویندوزو  لینكسمثل  أنظمة التشغیلیعمل مع مختلف  (ffmpeg وباإلنجلیزیة(إي جي 

 
 وظیفتھ

  .الوسائط المتعددةوظیفتة األساسیة التحویل بین الترمیزات المختلفة لملفات 
 

 التثبیت
 : (بصفة مدیر النظام(مثبتًا على جھازك فكل ما یمكنك عملھ ھو كتابة األمر التالي  إم بالیروبرنامج  لینكسإذا كنت من مستخدمي 

ln -s /usr/local/bin/mplayer /usr/local/bin/mencoder  
 

 استخدام البرنامج
 البرنامج یعتمد في عملھ على ملفات ترمیز الفیدیو والصوت المتوفرة لدیك، فإذا أردت التأكد من الترمیزات المتوفرة علیك بكتابة األمر

 : (بصفة المستخدم(التالي 
mencoder -ovc help  

 
 وظیفة التحویل

 : ھناك الكثیر من األوامر للتحویل ما بین الصیغ المختلفة للفیدیو لكن سنذكر بعضھا على سبیل التمثیل
 AVI إلى WMV التحویل من صیغة

mencoder <input.wmv> -o <output.avi> -ovc lavc -oac lavc</code 
 AVI إلى MPG التحویل من صیغة

mencoder <input.wmv> -o <output.avi> -ovc lavc -oac lavc</code 
 AVI إلى RM التحویل من صیغة

mencoder <input.wmv> -o <output.avi> -ovc lavc -oac lavc</code  
 

 وظیفة النسخ
 : یمكن أن تقوم بالنسخ من صیغة إلى أخرى دون الحاجة إلعادة الترمیز وذلك من خالل استخدام األمر التالي

mencoder <input.wmv> -o <output.avi> -ovc lavc -oac copy  
 

 التسجیل
 : یمكنك التسجیل من التلفزیون وبجودة عالیة جدًا من خالل استخدام األمر التالي

mencoder tv:// -profile mpeg4-hq -o output.avi  
 

 تفسیم الملفات
 : المستخدم من خالل األمر التاليعند وجود ملفات كبیرة یمكن تقسیمھا ألجزاء بأحجام یحددھا 

mencoder -ovc copy -oac copy -ss 0 -endpos 700mb -o movie_part1.avi movie.avi 
  متغیر األمر ٧٠٠حیث 

 
 دمج الملفات

 : الملفات الكثیرة یمكن دمجھا في ملف فیدیو واحد من خالل استخدام األمر التالي
mencoder -oac copy -ovc copy -idx -o output.avi part1.avi part2.avi  
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 كي بلیر
 

KPlayer 

 The KPlayer Team :المطور

 2007 یولیو 28 / 0.6.3 :آخر إصدار

 BSD - لینكس :نظام التشغیل

  :االستعمال
 GPL :الترخیص

KPlayer :الموقع االلكتروني  

  
  
 بالیر إم

 إم بالیر

 2006 أكتوبر v1.0rc1 / 22 :آخر إصدار

 متعّدد :نظام التشغیل

 مشّغل وسائط متعّددة :االستعمال

إل.بي.جي :الترخیص  

 http://www.mplayerhq.hu :الموقع االلكتروني

یتوّفر . العامة رخصة جنو العمومیةیوّزع تحت  مفتوح المصدر حر وسائط متعددةھو مشّغل  (MPlayer :باإلنجلیزیة) إم بالیر
 .إكس.إس.ماك أوو  میكروسوفت ویندوزاألخرى،  شبیھات یونكسو  لینكسالرئیسّیة، شاملة  أنظمة التشغیلالبرنامج لكل 

 .یشتھر البرنامج بدعمھ لمدى واسع من صیغ الوسائط المتعّددة
أشھر . اإلختیارّیة لكل من أنظمة التشغیل التي یدعمھا الواجھات الرسومّیةإم بالیر ھو برنامج سطر أوامر باألساس، لكن لھ العدید من 

 و) لینكس وشبیھات یونكس األخرى/تعمل على جنو لنظام النوفذة إكسواجھة رسومیة ) GMPlayer ات المستخدمة ھيالواجھ
MPlayer OS X (و) إكس.إس.لماك أو MPUI (وھناك العدید من الواجھات البدیلة المتوّفرة لكل منّصة) لویندوز.  

 
 التطویر

في البدایة كان . ومالبث ان انضّم إلیھ العدید من المطّورین اآلخرین Árpád Gereöffy بواسطة ٢٠٠٠بدأ تطویر إم بالیر في عام 
 .لكن یعمل على تطویره حالیا مطّورین من كل أنحاء العالم المجرأغلب المطّورین من 

لكن بعد أن صار متوّفرا للعدید من أنظمة التشغیل  "MPlayer - The Movie Player for Linux" كان إم بالیر یدعى سابقا
  "MPlayer - The Movie Player" ذا إلىاختصر ھ

 
 صیغ الوسائط المدعومة

 Video CDs، دي في دي، قرص مضغوط :اقراص •
، 3gp ،AVI ،ASF ،FLV ،Matroska ،MOV (QuickTime) ،MP4 ،NUT ،Ogg ،OGM :ملفات حاویة •

RealMedia 
، 3ivx ،Cinepak ،DivX ،DV ،H.263 ،H.264/MPEG-4 AVC ،HuffYUV ،Indeo ،MJPEG :كودك فیدیو •

MPEG-1 ،MPEG-2 ،MPEG-4 ،RealVideo ،Sorenson ،Theora ،WMV ،Xvid 
 AAC ،AC3 ،ALAC ،AMR ،FLAC ،MP3 ،RealAudio ،Shorten ،Speex ،Vorbis ،WMA :كودك صوت •
، AQTitle ،ASS/SSA ،CC ،JACOsub ،MicroDVD ،MPsub ،OGM ،PJS ،RT :انماط عناوین ثانویة •

Sami ،SRT ،SubViewer ،VOBsub ،VPlayer 

http://www.mplayerhq.hu
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، X11 ،OpenGL ،DirectX ،Quartz Compositor ،VESA إم بالیر یدعم ایضا العدید من المحركات الظھار الفیدیو، منھا
SDL واألقل الستخدامًا مثل ASCII art and Blinkenlights.  یمكن ایضًا استخدامھ لعرض معلومات من التلفاز عن طریقtv 
card باستخدام tv://channel.  

 

 بینز نت
Netbeans 

 صن میكروسیستمز :المطور

  2007دیسمبر / 6.0 3 :آخر إصدار

 متعدد :نظام التشغیل

 بیئة تطویر متكاملة :االستعمال

 CDDL :الترخیص

 http://www.netbeans.org :الموقع االلكتروني

 
 الجافاللغة  بیئة تطویر متكاملةھي  (netbeans :باإلنجلیزیة) بینز نت

 خاصة بالجافا ّالة إفتراضیةبرامج الجافا تتطلب لكى تعمل وجود 
  صن میكروسیستمزالبرنامج من انتاج شركة 

 
 نبذة تاریخیة

بینز إلى أن اشترتھ صن میكروسیستمز  كمشروع جامعى، قامت شركة باصدار اصدارات تجاریة من نت 1997كانت بدایة البرنامج عام 
 .مفتوح المصدروجعلتھ برنامج  1999في عام 

إل التي استعملتھا اإلصدارات السابقة مفتوحة المصدر لنت .دي.دي.سیتم إطالق اإلصدار السادس تحت رخصتین أحدھما رخصة سي
   .بتعدیالت طفیفة إل.بي.جيبینز، واألخرى ھي رخصة 

 
 بینز حزم نت
 لغات برمجةبینز على عدة حزم تمكن المبرمج من البرمجھ بعدة  تحتوى نت

 : وھى
 NetBeans Mobility Pack بالھواتف المحمولةالحزمة الخاصة  .١
 ++ NetBeans C/C++ Pack ++سيو  سيالحزمة الخاصة ببرمجة لغة  .٢
 NetBeans Visual Web Pack الحزمة الخاصة بتتطویر المواقع .٣
 NetBeans Ruby Pack روبيالحزمة الخاصة ببرمجة لغة  .٤
 NetBeans JavaScript Editor الجافا سكریبتمحرر خاص بلغة  .٥

 بینز إصدارت نت
 تاریخ اإلصدار رقم اإلصدار

 ٢٠٠٨نوفمبر  ٢٨من المتوقع صدوره في  7.0
 ٢٠٠٧دیسمبر  3 6.0

 ٢٠٠٧مایو  24 5.5.1
 ٢٠٠٦أكتوبر  30 5.5
 ٢٠٠٦ینایر  5.0
 ٢٠٠٥مایو  4.1
 ٢٠٠٤دیسمبر  4.0
 ٢٠٠٤أبریل  3.6
 ٢٠٠٣یونیو  3.5

http://www.netbeans.org
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 كیوكاد

QCad 

 RibbonSoft :المطور

٢٠٠٧أبریل /  ٢.١.٢.٨اإلصدار  :آخر إصدار  

 ویندوز، لینكس وماك أو إس :نظام التشغیل

 ++ سي :لغات البرمجة

 برنامج رسم ھندسي :االستعمال

 مزدوج الترخیص :الترخیص

الموقع 
http://www.qcad.org/qcad.html :االلكتروني  

 :باإلنجلیزیة) یستخدم البرنامج في الرسم بمعاونة الحاسب. ھو أحد حزم البرامج مفتوحة المصدر(QCad :باإلنجلیزیة) كیوكاد
Computer Aided Drafting)  للرسومات الھندسیة ثنائیة األبعاد شاملة المساقط المعماریة، األجزاء المیكانیكیة، األشكال

  .التوضیحیة وغیرھا
 

 البدایة
 ١٩٩٩بدأ مشروع كیوكاد في عام  •
 ٢٠٠٣في سبتمبر ) ٢كیوكاد (تم إطالق اإلصدار الثاني  •

 
 خصائص البرنامج

 :علي معظم األدوات التي یحتاجھا أي مستخدم لبرنامج رسم ھندسي، منھا كیوكادیحتوي 
 .(Layer :باإلنجلیزیة) استخدام الطبقات في الرسم •
 .DXF التعامل مع ملفات اإلمتداد •
 .أداة للرسم ٤٠توافر أكثر من  •
 .أداة للتعدیل ٢٠توافر أكثر من  •
 .(Object Snap :باإلنجلیزیة) في الرسم تلقائیاوجود خاصیة انجذاب األداة إلي النقاط الھامة  •
 .توافر أدوات للقیاس •
 .شكل ھندسي جاھز ٤٨٠٠توافر مكتبة تحتوي علي أكثر من  •

  .لغة منھا الصینیة، اإلندونیسیة، النرویجیة، الروسیة، التركیة والیونانیة ٢٢بھ متاحة ب ھذا إلي جانب أن واجھة المستخدم الخاصة 
 

 دعم العربیة
  .ال توجد حتي وقت كتابة ھذه المقالة واجھة مستخدم للبرنامج باللغة العربیة

 
 إصدارات البرنامج

 :تم إطالق إصدارین أساسیین من البرنامج و ھما
 ، وھي نسخة مدفوعة الثمن تحت دعم مؤسسة ریبون سوفت(QCad Professional :باإلنجلیزیة) النسخة اإلحترافیة .١

 (RibbonSoft :باإلنجلیزیة)
 .جنو، وھي نسخة مفتوحة المصدر تحت رخصة (QCad Community Edition :باإلنجلیزیة) نسخة المجتمع .٢
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  لنكس
 متعدد :نظام التشغیل

 متصفح ویب :االستعمال

 جي.بي.إل :الترخیص

 http://lynx.isc.org :الموقع االلكتروني

 
  .الحّره إل.بي.جنو جينصي، ُمرخص تحت رخصة  متصفح ویبھو 

 
 تاریخ البرنامج

ُیوّزع في الحرم الجامعي ، في  كمتصفح ویب 1992بدأ تطویر ھذا المتصفح في جامعة كانساس على ید مجموعھ من الطالب في عام 
 . ٢.٠قام أحد الطالب الذین شاركوا في ھذا المشروع بإضافة بعض المیزات الجدیده و اطلق االصدار الجدید  1993عام 

و اآلن  إل.بي.جنو جيتم اطالق ھذا المتصفح تحت رخصة  1995و في عام  . Lynx إلى فریق تطویر DosLynx بعدھا انضم ُمنشئ
  .Thomas Dickey المتطوعین على رأسھم یدیره مجموعھ من

  
 

 جت-أبت
  دیبیانھو برنامج الدارة الحزمات البرمجیة لتوزیعة 

  
 
  

 )محرر نصوص(كایت 
 فریق تطویر كي دي إي :المطور

 شبیھ یونكس :نظام التشغیل

عمالاالست  محرر نصوص :

 و أخریات رخصة جنو العمومیة :الترخیص

 www.kate-editor.org :الموقع االلكتروني

وكلمة كایت ھي اختصار  .كي دي إيتخدم مع بیئة سطح المكتب ، ھو محرر نصوص كتب لیس الحوسبةفي  (Kate :باإلنجلیزیة) كایت
 ."KDE advanced text editor"ل

 :ممیزات موجودة في كایت
 .إكس إم إلمحرك لتظلیل التركیب ، یمكن تطویره باستخدام ملفات  •
 .التعبیرات النمطیةالبحث واإلستبدال باستعمال  •
 .بي.إتش.بي،  سي،  ++سيالقدرة على طي الكود للغات البرمجة مثل  •
 .متكاملة) شل(صدفة •
 .ابقاء العدید من الملفات مفتوحة في نافذة واحدة •
 .دعم الجلسات •
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 وھاك
، ولدیھ كل الممیزات األساسیة التي تحتاجھا  GPL المفتوحة المصدر البرمجیاتمجاني متكامل یخضع التفاقیة  مكتباتكوھا ھو نظام 

 المكتبات
• OPAC 
 یانات للمستفیدین والتعامل مع اإلعارة والكتب الُمعارة ومواعید رجوعھاقاعدة ب •
 تمكین المستفید من حجز المصارد من خالل األوباك •
 تمكن المستفید من اقتراح شراء كتاب عن طریق األوباك •
 یتیح للمكتبة التعامل مع المیزانیة بشكل آلي •
 اإلعارة ونقل الكتب بین فروع المكتبة المختلفة •
 إدارة آلیة الشتراكات المكتبة في الدوریات والتعامل مع األعداد المأخرة بشكل آلي وإرسال رسائل التأخیر للموردین •
والیوني مارك بشكل متكامل ویتیح للمكتبة تعدیل البنیة لتالئم استخداماتھا المحلیة لمارك داخل  ٢١كما أن كوھا یدعم مارك  •

 المكتبة
•  

 لمزید من المعلومات انظر
 الویكي العربي الخاص بكوھا •

 
 التوظیف

لیھا في األساس، والیوم تعمل نواة لینكس التي صمم لیعمل ع إنتلمن  ٨٠٣٨٦جرى استقدام لینوكس في فترة مبكرة إلى تصامیم غیر 
على تشكیلة كبیرة من التصامیم تشمل عائلة معالجات إنتل وسبارك وباور بي سي، وعلى منصات تتراوح بین األجھزة المحمولة 

 .، وھو قابل لالستخدام لعدید من األغراض ولتطبیقات متنوعةIBM الضخمة من z9 وخوادم
 (الحاسوب الشخصي( لینكس على أجھزة سطح المكتب

المستخدمة للتطبیقات المكتبیة واالستخدام الیومي تتطلب شرطا أساسیا بأن یكون نظام قابال  ألجھزة الحاسوب الشخصیةاالنتشار الواسع 
لالستخدام الحقیقي، والتنوع الكبیر للمھام المناطة بالحواسیب الیوم من تقدیم خدمات الشبكات إلى برمجیات الوسائط المتعددة ، كبیئة 

ة واأللعاب ؛ حّتم على توزیعات لینوكس الحالیة َشـْمل تشكیلة واسعة من الحزم الحّرة لتطویر البرمجیات والبرامج المكتبیة وحتى للتسلی
وذلك لحل المشكلة القائمة والحرجة وھي أن لینكس ال یشغل . والمفتوحة المصدر في معظمھا لتغطي االحتیاجات في تلك المجاالت

وأخرى لبیئة لینوكس من  ویندوزرامج یصدرون نسخة لبیئة تطبیقات مایكروسوفت ویندوز بشكل افتراضي، وأن لیس كل منتجي الب
تسعى لتشغیل التطبیقات المصممة لویندوز في بیئة  wine ولحل ھذه المشكلة فإن مشاریع مثل واین. برمجیاتھم في معظم األحیان

ینوكس، ولكن ال تغطي سوى جزء من تلك البرامج، ولكن وبشكل عام یجد المستخدمون برامج مقابلة لتلك التي یستخدمونھا في بیئة ل
  .ویندوز

 
 لینكس كنظام تشغیل للخوادم

مع أنظمة أخرى من عائلة یونكس ، نمت معدالت استخدام لینكس كنظام تشغیل للخوادم بسرعة ، وجعل ذلك لینوكس بسبب توافق لینكس 
، وقواعد البیانات والبرید ، وبذلك نما سوق لینكس بشكل  م الویبكخوادمستخدما ومنذ فترة مبكرة في بیئة الخوادم مشغال تطبیقات 

  .مستمر وقوي كنظام تشغیل للخوادم
 

 التوزیعات
، كل توزیعة یتم بناءھا و ترجمتھا  "distro" تستعمل نواة نظام لینكس كجزء من مجموعة شاملة من النظام و تطبیقاتھ تدعى توزیعة

شركات أو مجموعات مبرمجین یضمنونھا اختیاراتھم من البرمجیات و التطبیقات و نظام تثبیت برمجیا و تجمیعھا من قبل أفراد أو 
 .واجھات للمستخدمو عدة  Package Managerإضافة لمنسق حزم  installer system النظام

، او تطبیع النظام لمنطقة معینة او  computer architecture معماریات الحاسبیتم إنشاء التوزیعات بأھداف مختلفة منھا دعم بعض 
 .رمجیات حرةبلغة معینة ، أو التطبیقات ذات الزمن الحقیقي إضافة لألنظمة المضمنة و غالبا تتضمن فقط 

حالیا تتواجد ھناك أكثر من ثالثمائة توزیعة لینكس حول العالم یتم تطویرھا بشكل دائم و تحدیثھا ، من ضمنھا اثنا عشر توزیعة تلقى 
، بعض المكتبات الحرة و األدوات الضروریة ، نوافذ تعلیمات  نواة لینكسالتوزیعة النموذجیة تتضمن دوما  [٢] .شعبیة و رواجا كبیرین

مع آالف البرمجیات و  جنومو  إي.دي.كيو مجموعة بیئات سطح المكتب المرافقة للنظام مثل  نظام النوفذة إكس،  Unix shell یونكس
  .و بعض البرامج العلمیة محررات النصوصو  compiler الحزم البرمجیة من طقم المكتب إلى المترجمات
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 استخدام سطح المكتب
المستوى العالي المتاح للوصول إلى أعماق لینكس كان سببا ھاما في كون مستخدمي لینكس ذوي توجھات تكنولوجیة و برمجیة أكثر من 

 و جیك ھاكرلذلك كثیرا ما یطلق على مستخدمي لینكس أسماء مثل . إس المغلقة و التي تالئم أكثر المبنتدئین .أنظمة ویندوز و ماك أو
geek .  كثیرا ما ینتقد لینكس و غیره من مشاریع البرمجیات المفتوحة بأنھ غیر مصمم لیالئم سھولة االستعمال التي یتطلبھا غیر

 .المختصین و المبتدئین بالحوسبة
دم واجھة المستخیرة بعد أن طورت عدة توزیعات بتسھیالت عدیدة ضمن ھذه الفكرة عن لینكس بدات بالتراجع في السنوات األخ

. إس .ز و ماك اوالمشابھ ألنظمة النوفذة في ویندو نظام النوفذة إكسیمكن استخدم لینكس حالیا بشكل شبھ كامل عن طریق  . الرسومیة
یمكن للمستخدمین التنقل بین التطبیقات المختلفة و ھناك تطبیقات تلبي كافة االحتیاجات من أطقمة المكتب إلى محرات نصوص متنوعة 

 مع انتشار لینكس المتزاید یتزاید عدد. في حین تبقى األلعاب المصممة للینكس أقل من باقي المنصات . و برمجیات الصوت و الفیدیو 
 [٣] . الشركات التي تدعم لینكس في منتجاتھا من العتاد الحاسوبي و البرمجیات

یونكس ، رغم " دفةص"أو " شل"جذور لینكس الموجودة في نظام یونكس أدت إلى استمرار استخدام صنادیق التعلیمات المعروفة باسم 
بعض الدراسات من قبل بعض المنظمات أفادت مؤخرا ان استخدام واجھات لینكس یقارن . توفر أدوات الضبط و اإلعداد الرسومیة 

مما یعني أن تطور  [٥]ومنذ ذلك الحین، صدرت العدید من الدراسات المستقلة، والمقاالت [٤]" بي.ویندوز إكسبسھولة استخدام 
  . ویندوزإي و جنوم في طریقھ لمقاربة سھولة االستعمال في .دي.استخدام لینكس لواجھات كي

 
 الدعم الفني

یتوفر الدعم الفني للینكس إما عن طریق خدمة مدفوعة األجر تقدمھا شركات تجاریة وھنا تظھر ممیزات البرمجیات الحرة؛ فتوفر 
فائدة أكبر مما یعني تنوع في الخدمة و - التي تملك المصدر -المصدر یجعل مجال المنافسة مفتوحا للجمیع ولیس حكرا على شركة معینة 
أو دعم مجاني یوفره مجتمع لینكس والبرمجیات الحرة، عادة . للمستخدم فیمكنھ اختیار من یشاء حسب احتیاجاتھ وارتیاحھ للخدمة المقدمة

م كما توجد في أغلب المدن الكبرى بالعال. في المنتدیات أو برامج المحادثة كاآلى آر سي والمجموعات اإلخباریة أو القوائم البریدیة
 .ألعضائھا وللمناطق المجاورة لھاالتي عادة ما تقوم بتظیم نفسھا لتقدیم الدعم الفني  مجموعات مستخدمي لینكس

نظام العمل للشركات التجاریة التي تقدم الدعم للینكس یعتمد عادًة على نظام الدفع للدعم خاصة للمستخدمین من قطاع األعمال حیث تقدم 
التثبیت والمھام اإلداریة الشركات نسخ من توزیعاتھا لألعمال التجاریة تكون مدفوعة الثمن وتقدم حزم دعم وأدوات إلدارة عملیات 

  .للنظام
 

 )نواة(لینكس 
 لینكس

 وآخرون لینوس تورفالدز :المطور

 2006,نوفمبر 4 / 2.6.18.2 :آخر إصدار

 و أسمبلي سي :لغات البرمجة

نواة :االستعمال  

جي.بي.إل :الترخیص  

http://www.kernel.org :الموقع االلكتروني  

 
 في أوائل التسعینات ثم أصدرھا تحت الرخصة العمومیة العامة لینوس تورفالدز، كتبھا لینكس/جنو نظام التشغیل نواةنواة لینكس ھي 

 .ن فریق من المتطوعین من جمیع أنحاء العالمآلویعمل على تطویرھا ا (إل.بي.جي)
 (GPL) رخصة جنو العمومیةووفره تحت  لینوس تورفالدسقام بابتكاره 

  .دعما لألجزاء القابلة لإلضافةجدیر بالذكر أن نواة لینكس نواة أحادیة ولكنھا توفر 
 

 البدایة
لم  MS-DOS، قام باقتناء حاسب جدید الذي كان نظام تشغیلھ یعمل على  فنلنداالطالب الفنلدي في جامعة ھلسینكي في  لینوس تورفالدز

و لكن ھذا النظام كان ذا تكلفھ عالیھ وقتھا بالنسبھ لطالب ، لذلك  یونكسى الحصول على نظام یكن تورفالدز سعیدا بھذا النظام و كان یتمن
في الجامعھ و تأثر  Cشبیھ بـ یونكس و الُمعد لالغراض التعلیمیھ ، كان تورفالدز قد درس لغة البرمجة النظام ال Minixقام بإقتناء نظام 
. بسیطة  نواةقام تورفالدز باإلعالن عن مشروع  1991اغسطس من عام  ٢٦في . للھوایھ  نواة، لذلك قرر كتابة  Minix كثیرًا في نظام

، مما أتاح لمن یرید إمكانیة االطالع على النص المصدري  GNU GPLرخیص و قد اختار لینوس تورفالدز أن یضع مشروعھ تحت ت
في . لھذا النظام ، و العمل على تعدیلھ و تطویره ، نتیجة لذلك ، شارك المئات من المبرمجین المتطوعین حول العالم في المشروع 

 comp.os.minix قام لینوس تورفالدز بكتابة رسالة في مجموعة 1991 اغسطس ٢٥بالتوقیت العالمي في یوم  ٢٠:٥٧:٠٨الساعة 

http://www.ke
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؟ وكانت ھدفھا تصویت صغیر  minixد رؤیتھ في ما الذي تّو: البریدیة ُمعلنًا فیھا عن مشروعھ شدید البساطة وكان موضوع الرسالة
 لنظام تشغیل جدید وفیما یلي نص الرسالة مترجمة من اإلنجلیزیة

 (جنوحترافي مثل مجرد ھوایھ ، لن یكون كبیر و ا) (مجاني(مرحبًا بجمیع من یستخدم نظام مینكس ، اعمل اآلن على نظام تشغیل 
اتمنى ان تخبروني عن االشیاء التي . ھذا النظام بدأ منذ شھر ابریل ، و بدأ یجھز اآلن  . AT (٤٨٦(٣٨٦لالجھزه المشابھھ لـ 

بین ) ب عملیھفي الحقیقھ السبا) نظام الملفاتنفس الفلسفھ في طبقات (، و نظامي یشبھھ إلى حد ما  مینكسلم تحبوھا في \احببتموھا
ھذا یدل على انھ سوف احصل على شئ عملي . ، و الواضح انھ یعمل  gcc(1.40) و bash(1.08)حالیًا قمت بنقل ). االشیاء االخرى

-: اي اقتراحات ُمرحب بھا ، لكن لن اعد بل سوف اطّبق . بعد القلیل من االشھر ، و احب ان اعرف ما ھي المیزات التي یحتاجھا الناس
، و لدیھ نظام ملفات  مینكسانھ ُحر من اي شیفره خاصھ بـ  -نعم . متعلق بالموضوع  . (torvalds@kruuna.helsinki.fi)لینوس ) 

، ھذا  AT النظام لیس قابل للنقل ، و على االغلب لن یدعم شئ أكثر من االقراص الصلبھ من نوع . multi-threaded متعدد الخیوط
 .كل ما لدي

و ذلك كان (بكتابة رأیھ عن نظام لینكس  (Minix نظاممبرمج ) أندرو تانینباومسنھ تقریبًا من انطالق النواة لینكس ، قام البرفسور  بعد
حیث وصفھ بإنھ نظام غیر قابل للنقل باإلضافھ إلى انتقاده لالسلوب الذي ُبنیت النواة علیھ و ھو االسلوب ) في االصدارات االولى

، َجرت مناقشھ طویلھ على ھذا  Microkernel حیث كان تانینبوم من اشد المناصرین لالسلوب الصغري Monolithic االحادي
  . و ال بد من التنویھ انھ ما ُكتب ھو وجھة نظر و رأي ھنااالساس بین تانینبوم و تورفالدز و یمكن متابعة ما حدث في ھذا النقاش 

  
 

  قصة شعار لینكس
 

بدأ الناس یتناقشون في المجموعھ البریدیھ عن شعار مناسب من اجل لینكس ، إلى ان تقرر وضع البطریق كـ شعار من  1996في عام 
  : لینكس و ھذه الرسالھ قام بكتابتھا لینوس تورفالدز یقترح بھا البطریق كـ شعاراجل 

Re: Linux Logo prototype. 
Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi) 
Thu, 9 May 1996 17:48:56 +0300 (EET DST) 
 
Somebody had a logo competition announcement, maybe people can send their ideas to a web-site.. 
 
Anyway, this one looks like the poor penguin is not really strong enough to hold up the world, and it's 
going to get squashed. Not a good, positive logo, in that respect.. 
 
Now, when you think about penguins, first take a deep calming breath, and then think "cuddly". Take 
another breath, and think "cute". Go back to "cuddly" for a while (and go on breathing), then think 
"contented". 
 
With me so far? Good.. 
 
Now, with penguins, (cuddly such), "contented" means it has either just gotten laid, or it's stuffed on 
herring. Take it from me, I'm an expert on penguins, those are really the only two options. 
 
Now, working on that angle, we don't really want to be associated with a randy penguin (well, we do, 
but it's not politic, so we won't), so we should be looking at the "stuffed to its brim with herring" angle 
here. 
 
So when you think "penguin", you should be imagining a slighly overweight penguin (*), sitting down 
after having gorged itself, and having just burped. It's sitting there with a beatific smile - the world is a 
good place to be when you have just eaten a few gallons of raw fish and you can feel another "burp" 
coming. 
 
(*) Not FAT, but you should be able to see that it's sitting down because it's really too stuffed to stand 
up. Think "bean bag" here. 
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Now, if you have problems associating yourself with something that gets off by eating raw fish, think 
"chocolate" or something, but you get the idea. 
 
Ok, so we should be thinking of a lovable, cuddly, stuffed penguin sitting down after having gorged 
itself on herring. Still with me? 
 
NOW comes the hard part. With this image firmly etched on your eyeballs, you then scetch a stylizied 
version of it. Not a lot of detail - just a black brush-type outline (you know the effect you get with a 
brush where the thickness of the line varies). THAT requires talent. Give people the outline, and they 
should say [ sickly sweet voice, babytalk almost ]"Ooh, what a cuddly penguin, I bet he is just _stuffed_ 
with herring", and small children will jump up and down and scream "mommy mommy, can I have one 
too?". 
 
Then we can do a larger version with some more detail (maybe leaning against a globe of the world, but 
I don't think we really want to give any "macho penguin" image here about Atlas or anything). That 
more detailed version can spank billy-boy to tears for all I care, or play ice-hockey with the FreeBSD 
demon. But the simple, single penguin would be the logo, and the others would just be that cuddly 
penguin being used as an actor in some tableau. 
 
Linus 

 و بعد ایام قلیلھ قام لینوس تورفالدز بإرسال رسالھ اخرى عن سبب اختیاره للبطریق خصوصًا
Re: Linux Logo 
Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi) 
Sun, 12 May 1996 09:39:19 +0300 (EET DST) 
 
 
Umm.. You don't have any gap to fill in. 
 
"Linus likes penguins". That's it. There was even a headline on it in some Linux Journal some time ago 
(I was bitten by a Killer Penguin in Australia - I'm not kidding). Penguins are fun. 
 
As to why use a penguin as a logo? No good reason, really. But a logo doesn't really ave to _mean_ 
anything - it's the association that counts. And I can think of many worse things than have linux being 
associated with penguins. 
 
Having a penguin as a logo also gives more freedom to people wanting to use linux-related material: 
instead of being firmly fixed with a specific logo (the triangle, or just "Linux 2.0" or some other abstract 
thing), using something like a penguin gives people the chance to make modifications that are still 
recognizable. 
 
So you can have a real live penguin on a CD cover, for example, and people will get the association. Or 
you can have a penguin that does something specific (a Penguin writing on wordperfect for the WP 
Linux CD, whatever - you get the idea). 
 
Compare that to a more abstract logo (like the windows logo - it's not a bad logo in itself). You can't 
really do anything with a logo like that. It just "is". 
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  توزیعات لینكس
 
 .نظام تشغیلتحصل على  جنوو لیس نظام تشغیل متكامل ،وبدمجھ مع مجموعة أدوات مشروع  نواة نظام تشغیلعباره عن  لینكسان 

وبیئة سطح مكتب تحصل  OpenOfficeولكن بإضافة بعض البرمجیات مثل و . ال یكفي المستخدمین العادیین لینكس/جنوولكن نظام 
ت ، حیث تقوم ھذه التوزیعات بتجمیع نواة نظام التشغیل من ھنا َظھر ما ُیسمى بالتوزیعا. على نظام تشغیل یصلح للقیام بأعمالك الیومیة

وأدوات أخرى حسب الغرض من التوزیعة والمستخدمین  جنوو برامج مشروع  مفتوحة المصدرلینكس مع مجموعھ من البرامج 
المستھدفین منھا، كل توزیعة من توزیعات لینكس لھا ممیزاتھا الخاصة بھا ، و قد طورت لتناسب مجموعة معینة من المستخدمین ، 

بعض اآلخر یتمیز بصغر حجمھ ، و تحاول بعض من ھذه التوزیعات أن تكون بعضھا یدعم لغة ما و بعضھا یعمل كجدار حمایة و ال
أغلب التوزیعات ممكن أن تلبي احتیاجاتك و لكن مع فروقات قلیلة ، . مناسبة لطیف واسع من المستخدمین ، و ذلك لجذب أكبر عدد منھم 

 دید من المھمات ،حیث أن بعضھا یأتي مع أدوات تسھل عملیة تثبیت النظام ، و بعضھا یسھل الع
 قائمھ توزیعات لینكسیمكنك االطالع على 

 أعداد مستخدمي كل توزیعة
 Distrowatchولكن یعمل موقع . لینكس ھي عدم إمكانیة عّد مستخدمي كل توزیعة بدقة/لنتائج المترتبة على حریة نظام جنوإحدى ا

 .على توفیر إحصائیات للتوزیعات بناء على عدة مؤشرات
 بعض توزیعات لینكس

 توزیعات لینكس العربیة
• Arabix 
• Arabian Linux 
• Joatha Linux (جواثا لینكس) 
• VectARA 
• BinToo 

 توزیعات لینكس العالمیة
• RHEL 
• Fedora 
• Mandriva 
• SLED 
• Debian 
• Linspire 
• Slackware 
• NimbleX 
• xKnoppi 
• Gentoo 
• Ubuntu 

  
  

  فیدورا كور
  
 

، یطورھا مشروع فیدورا المدعوم RPM مبنیة على مدیر الحزم توزیعة لینكس كورفیدورا 
اشتق االسم من قبعة الفیدورا الممیزة لردھات و  .ریدھاتمن قبل المجتمع، و ترعاھا شركة 

 ."رجل الظل"المستعملة في رمز 
 .مفتوحة المصدر الحرةكامل و واسع االستعماالت مؤسس على البرامج  نظام تشغیلفیدورا 

من ممیزاتھا سھولة التثبیت و أدوات اإلعداد المتمثلة في المثبِّت الرسومي البسیط و سلسلة 
یمكن إنزال و تثبیت الحزم و اعتماداتھا بسھولة بواسطة  .'system-config' دوات اإلعدادأ

 .تصدر نسخة جدیدة لفیدورا كل ستة أو ثمانیة أشھر .(Yum) برنامج یوم
یستعمل االسم فیدورا كور للتمییز بین الحزم األساسیة و حزم مشروع فیدورا إكسترا، الذي 

 نظام تشغیل فیدورا

 fedoraproject.org موقع الرسمي

 مفتوح المصادر المطورین
 لینكس GNU/Linux تصنیف النظام

 مجاني \مفتوح المصادر  نموذج البرمجي
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 .دورا كوریعنى بتوفیر حزم إضافیة لفی
المنزلیین، و طرح بدیل لتوزیعات یردھات  لینكسفیتوقع المشروع جذب مستعملي . تفرّعت فیدورا عن مشروع ریدھات لینكس األصلي

، و یالتالي صارت ردھات لینكس للمقاوالت توزیعة ٢٠٠٣دة لردھات سنة ظھرت فیدورا في إطار خطة تجاریة جدی. لینكس التجاریة
أما دعم فیدورا، فإنھ یأتي من المجتمع الواسع القائم حولھا . للینكس موجھة للتسویق، و أصبح الدعم الرسمي محصورا على ھذه التوزیعة

 .(رغم أن مستخدمي ردھات یعملون علیھا، ال توفر ردھات دعما رسمیا لفیدورا)
  .تسمى فیدورا كذلك فیدورا لینكس، لكن ھذا اللقب غیر رسمي

 
 النسخ
 Fedora Core ، بعد أن صدرت مسبقًا النسخةFedora Core 7 ، صدرت النسخة الجدیدة لفیدورا كور وھي2007 مایو 31في یوم 

6. 
و  ٧.٠و إكس أورج  3.5.1 دي إي كيو  2.14 جنومو تضم  .بوردوتحت اسم  ٥، صدرت فیدورا كور 2006 مارس 20في یوم 
و یرجع سبب عدم إدراج مونو من قبل إلى . و للمرة األولى منصة التطویر مونو لنواة لینكس ٢.٦.١٢و النسخة  GCC 4.1 المترجم

 .غموض حالة براءة اختراع مایكروسوفت
 ٦٤و أ م د i386 ٣٨٦، النسخة المستقرة الماضیة، تحت اسم ستانتز لبنیات إ٤، صدرت فیدورا كور 2006 یونیو 13في یوم 

AMD64 و باور بیسي PowerPC.  لنسخة و نسخة إلكلبیس و ا 4.0 سي.سي.جيو المؤّلف  3.4 كي دي إيو  2.10 جنومو تضم
 لنواة لینكس ٢.٦.١١
 الحدیثة

د في تكون روھای. قبل إدراجھا ضمن توزیعة فیدورا، ومنھ ضمن ردھات لینكس للمقاوالت، تدرج الحزم الجدیدة ضمن فیدورا ُروھاید
 .حالة تجریب دائم، و یمكن أن تعطب في أي وقت، لكن بعض المطورین یستعملونھا كتوزیعتھم األساسیة

 المصان من قبل فیدورا لیغاسي
  .فیدورا لیغاسي مشروع مجتمعي یعنى باإلصدارات التي توقفت ردھات عن نقدیم التحدیثات إلیھا لصالح من ال یمكنھ أو ال یرید الترقیة

  
 

 ماندریفا
دامًا أسھل استخ لینكسبھدف جعل  1998في سنة  لینكسأنشىء ماندریك  .توزیعة لینكسھي ) سابقا ماندریك لینكس) ماندریفا لینكس

أخذ  ."سطر األوامر" في ذلك الوقت، كان لینكس یعرف كنظام تشغیل قوي وثابت و یحتاج لمعرفة تقنیة قویة واستخدامًا مكثفًا لـ. للجمیع
محطمین بذلك األسطورة ، و أضافوا أداة تحمیل سھلة االستخدام ,KDEو غیروا سطح المكتب إلى  Redhatاندریك توزیعة مطورو م

صیرة أصبحت ماندریك توزیعة شعبیة بالنسبة لمستخدمین لینكس الجدد و أولئك الذین یبحثون بعد فترة ق. القائلة أن لینكس صعب التنزیل
یحتوي ماندریك على  .الصلب القرصعن نظام تشغیل بدیل لنظامھم ، ما میز ماندریك ھو وجود خاصیة كشف األجھزة و تجزيء 

و قد . و أقل ثباتًا بالمقارنة مع التوزیعات األخرى Crash و االنھیار bugsبرامج بأحدث إصداراتھا مما یجعلھا أكثر عرضة لألخطاء 
 وزیعة إلىوقد تغیر اسم الت .Linux Professional Instituteقامت شركة ماندریك بإعداد شھادات خاصة بماندریك بالتعاون مع معھد

Mandriva (ماندریفا) بعد اندماجھا مع شركة Connectiva. 
 NTFS قابلیة لتغیر حجم قطاع، مدعوم بشكل واسع، سھل االستخدام ، واجھة إعداد رسومیة: اإلیجابیات •
 bugs احتواء بعض اإلصدارات على أخطاء: السلبیات •

  
 

 دیبیان
لینوكس وأصبح الیوم أساسا للعدید من التوزیعات األخرى من لینوكس، كما أنھ یدعم /متكامل، بدأ كإصدارة لجنو نظام تشغیلھو  دیبیان

ویتم تطویر  Debian GNU/kFreeBSD ضمن مشروع دي.إس.فري بي، ونواة ھیرد أنویة نظم تشغیل غیر لینوكس مثل نواة
بشكل رسمي، ودبیان ھو مشروع غیر ربحي  Debian علیھ ولكنھا لیست جزء من مشروع OpenSolarisبنواة  nexenta إصدارة

 .على اإلطالق، و ھو ال ینتمي ألي شركة، طوره الكثیر من المبرمجین من كافة أنحاء العالم
 apt-get ستخدم فقط الواجھة النصیة أثناء التحمیل، إال أن خدمةكان لـ دیبیان سمعة سیئة في مجال تحمیل النظام على الجھاز حیث أنھا ت

، كما أن الواجھة النصیة المستخدمة أصبحت تفاعلیة deb. تسھل عملیة تحدیث و تركیب النظام معتمدة على تصمیم حزم dpkgوأدوات 
ھذه المیزة تضعھا أمام بقیة التوزیعات في مجال وأكثر سھولة وقد بدأ تطویر واجھة تثبیت رسومیة في اإلصدارات التجریبیة الحالیة، و 

 .لذلك فھو مناسب للمحترفین و غیر مناسب للمستخدمین المبتدئین، ولكن ھذا الحال في تغیر مستمر، تحدیث النظام
عندما یتم  .مرحلة الثبات، مرحلة التجریب، مرحلة عدم الثبات: في أي مرحلة من مراحل التطویر فإن التوزیعة تمر في ثالثة مراحل

و إذا تم اجتیاز ھذه المرحلة بنجاح فإن اإلصدار یمر بمرحلة شاقة و ، إصدار جزء جدید من التوزیعة فإنھا توضع في مرحلة عدم الثبات
ذلك و ل، و ال یتم اإلعالن عن اإلصدار في مرحلة الثبات إال بعد فترة طویلة، و تستمر ھذه العملیة لعدة اشھر، عنیفة في مرحلة التجریب

إال أن إصداراتھا المتأخرة تمنعھا من العمل كأجھزة لمن یبحث عن اإلصدرات ، فإن توزیعة دیبیان تعتبر من أكثر التوزیعات ثباتًا و قوة
 .الحدیثة من البرامج
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تحدیث و تحمیل الحزم غایة في السھولة، وإمكانیة استخدام ، نظام ثابت و مجرب بشكل كبیر، %١٠٠مجاني : اإلیجابیات •
 .حزمة ١٥٠٠٠النسخ التجریبة التي تكون حدیثة نسبیا،عدد كبیر من الحزم والبرامج یفوق 

 .إصداراتھا الثابتة دائمًا متأخرة، تحمیل النظام على الجھاز باعتماد الواجھة النصیة فقط: السلبیات •
  
 

 إصدارات دبیان
  2005یونیو , 6سارج 3.1–  •
  2002یولیو , 19وودیوودي 3.0–  •
  2000أغسطس , 15بوتیتو 2.2–  •
  1999مارس , 9سلینك 2.1–  •
  1998یولیو , 24ھام 2.0–  •
  1997یونیو , 2بو 1.3–  •
  1996دیسمبر , 12ریكس 1.2–  •
  1996یونیو , 17باز 1.1–  •

  
 

 لینسبایر
و یمكنھا تشغیل بعض من برامج ویندوز باإلضافة لبرامج لینكس، موفرة بذلك جسرًا  ویندوزلینسبایر ھي توزیعة تتمیز بسھولة نظام 

إلى أجھزتھم بمجرد ضغطة واحدة على ، مما یسمح للمستخدمین بإضافة البرامج  Click-N-Run یستخدم لینسبایر تقنیة. إلى عالم جدید
ھي مكتبة على اإلنترنت مكونة من المئات من البرامج التي توافق احتیاجات بیئات  Click-N-Run WarehouseTM تقنیة ,الماوس

خل ویندوز حیث یمكنك تنصیب لینسبایر من دا، و ال یحتاج إلى إعدادات، ما یمیز لینسبایر أنھ سریع التنصیب و التشغیل. العمل والمنزل
 .ثم یصبح النظام قابل للتشغیل، أنك تحدد فقط القسم المطلوب من القرص الصلب فیقوم برنامج التحمیل بعمل جمیع اإلعدادات

 Click-N-Run تقنیة، السرعة و السھولة في التنصیب، مصمم للمبتدئین: اإلیجابیات •
یحتاج إلى المزید من الجھد إلزالة ، برامج لینسبایر من الویبدفعة سنویة للحصول على ، مرتفع الثمن نسبیًا: السلبیات •

 .األخطاء
  
 

 سالكویر
 

 باتریك فولكیردنج :المطور

 2005 سبتمبر 14 / 10.2 :آخر إصدار

لینكس/جنو :نظام التشغیل  

 االنجلیزیة :لغات البرمجة

 نظام تشغیل :االستعمال

إل.بى.جى :الترخیص  

 http://www.slackware.com :الموقع االلكتروني

 
 Patrick Volkerding أنشئھا. الموجودة على قید الحیاة لینكسمن أقدم توزیعات نظام التشغیل  (Slackware :باإلنجلیزیة) سالكویر

فھي . طتوزیعة سالكویر غایة في الثبات و األمان بسبب إضافتھا إلصدارات للبرامج الثابتة فق. ، و تعتبر الجد األكبر للتوزیعات الحدیثة
  .و تعتبر مناسبة لمن یرید أن یتعلم لینكس بعمق یونكسو ھي أكثر توزیعة مشابھة للنظام ، تناسب الخادمات جدًا

 
 ماضي سالكویر

و الذي یعتبر  Patrick Volkerding بواسطة 1993یولیو من عام  ١٦في  ١.٠٠ھي  Slackware اول نسخھ تم اصدارھا من
، و كذلك  قرص مرنو مجھزه على  Softlanding Linux System مؤسس التوزیعھ و مدیر المشروع ، كانت مبنیھ على توزیعة

 . ھي اقدم توزیعھ باقیھ إلى اآلن Slackware ، توزیعة FTPكانت متوفره ألي شخص في حساب الـ 
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االولى من التوزیعھ كانت تأتي بثالث حسابات لمستخدمي النظام بغرض عرض مثال للمستخدم ، و لكن أزیلت ھذه  في االصدارات
 . الحسابات فیما بعد ألمور امنیھ

 ھو لتسویق الجھود و توضیح ان توزیعة Patrick Volkerding و السبب كما شرحھ ٧إلى  ٤زاد رقم االصدار من  ١٩٩٩في عام 
Slackware عھ محّدثھتوزی . 

یقلقون بشأن مستقبل  Slacware مرضًا شدیدًا مما جعل مستخدمي و مطوري توزیعة Patrick Volkerding مرض ٢٠٠٤في عام 
 . التوزیعھ ، بعدھا تشافى و اكمل تطویر التوزیعھ

 . من التوزیعھ جنومُأزیلت بیئة سطح المكتب  ٢٠٠٥في عام 
، SuSE  ،College Linux  ،miniSlackمثل  Slackware و الجدیر بالذكر انھ ھناك العدید من التوزیعات المبنیھ على

NimbleX  ،Slax . 
 فلسفة تصمیم سالكویر
Keep it Simple, Stupid 

" بسیطھ"یقصد بكلمة  . Slackware ، ھذا المفھوم یشرح الكثیر عن تصمیم!"  اجعلھا بسیطھ و غبیھ"و تعني ھذه الجملھ باللغھ العربیھ 
 ھذا ھو السبب وراء قّلة ادوات االعداد التي تعتمد على واجھة المستخدم الرسومیھ. النظام ،ولیس سھولھ اإلستخدامھنا بساطھ تصمیم 

(GUI) لبسیطة التي تعتمد على سطر ، الّنھا تتألف من واجھات رسومیھ مركّبھ و معقدة لذا فأن مشاكلھا تعتبر أكثر مقارنة بالواجھات ا
یقول النّقاد أن ھذا . سریعھ ، مستقره و آمنھ على حساب سھولھ اإلستخدام  Slackware نتیجھ لھذا المبدأ، أصبحت توزیعة. االوامر

ه المكتسبھ من المبدأ یجعلھا توزیعھ صعبھ و مضیعھ للوقت ، بینما یقول ؤیدي ھذه التوزیعھ ي ان المرونھ و البساطة، إضافة إلى الخبر
 .اإلستخدام، تعوض عن كل ذلك

 برامج البدایھ
Slackware  تستخدم في اعدادھا لبرامج البدایھ طریقةBSD بینما معظم توزیعات لینكس تستخدم طریقة نظام في ، (System V) 

یقولون انھا أفضل النھ مع ھذا النظام یصبح من السھل البحث او القراءه او التعدیل على  BSD إلعداد برامج البدایھ ، مؤیدي طریقة
 . یقولون انھا أفضل النھا تجعل من البرامج أكثر قوه و مرونھ V البرامج ، و مؤیدي طریقة نظام

 مدیر الحزم
 tgz. دائمًا تكون ذات االمتداد Slackware ، حزم بوجود مدیر بسیط للحزم مقارنة بالتوزیعات االخرى Slackware تتمیز توزیعة

 . حیث یتم فكھا و تركیبھا في اماكنھا المناسبھ بواسطة مدیر الحزم
و ھو مخصص لكي یقوم بعملیة تحدیث النظام و یعتبر امتداد لمدیر حزم  ٩.١في التوزیعة منذ اإلصدار  slackpkg تم ضم برنامج

  pkgtool التوزیعة
 

 سالكویر على االنترنتمجتمعات 
 freenode.net على خادم slackware## و غرفة محادثة linuxpackages.netمن أشھر مجتمعات التوزیعة على االنترنت موقع 

  irc.oftc.net على خادم slackware# و أیضا غرفة IRC للمحادثة
  
 

 لینكس مینت
Linux Mint  مبنیھ على  لینكسھي توزیعةUbuntu متوافقھ معھا و تشاركھا بمستودعات البرامج، تھدف Linux Mint  إلى إنشاء

  .توزیعھ جمیلھ، ُمحّدثھ و مناسبھ لسطح المكتب
 

 الفروع
، و ال یتم وضعھا ضمن اصدارات التوزیعھ و لكن یمكن للمستخدمین الذین Romeo ُتمسى Mint Linux النسخھ غیر الُمستقره من

 .APT النسخھ القادمھ تحمیل آخر المستجدات عن طریقیرغبون بالحصول على آخر تحدیثات في التوزیعھ و المساعده في اختبار 
حتى یتم اختبارھا من خالل المطورین و الُمختبرین، و في حال وصلت  Romeo الحزم الجدیده من البرامج یتم وضعھا اوًال في نسخھ

 .الحزمھ إلى وضع االستقرار، بعدھا یتم وضع الحزمھ إلى االصداره الثابتھ من التوزیعھ
 في Remeo، التي تكون فیھا اوًال الحزمھ غیر مستقره ثم تكون في حالة اختبار، دیبیانمأخوذه من توزیعة  Romeo الحقیقھ، فكرةفي 

Linux Mint  اما االصداره االخیره مندیبیانتكافئ حالة عدم االستقرار في ، Mint Linux  دیبیانفإنھا تكافئ حالة االختبار في ،
  .إلیھا Remeo ان االصداره االخیره تكون ثابتھ إال انھا یتم تحویل الحزم من على الرغم من
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 االصدارات
خطھ زمنیھ معینھ من اجل اصدار النسخ، یتم التخطیط لكل نسخھ بعد صدور النسخھ التي تسبقھا حیث  Linux Mint ال یوجد لـ توزیعة

االھداف یتم اصدار النسخھ التجریبیھ و یتم االعالن عن موعد صدور النسخھ  یتم اوًال وضع اھداف النسخھ القادمھ و بعد تحقیق جمیع
  .الثابتھ

  

 انواع النسخ
باإلضافھ إلى مشّغالت ملفات  GNOMEو ھي النسخھ االساسیھ من التوزیعھ، یأتي معھا سطح المكتب : النسخھ االساسیھ •

في قرص مدمج واحد، ُصممت ھذه النسخھ لتناسب الجمیع سواء المستخدم العادي او  (codecs :باإلنجلیزیة) سائط المتعددهالو
 .المحترف

الموجوده في النسخھ االساسیھ غیر مسموح  (codecs :باإلنجلیزیة) بعض مشغالت ملفات الوسائط المتعدده: الخفیفھالنسخھ  •
لھذا السبب تم تصمیم النسخھ الخفیفھ من اجل االشخاص الذین یعیشون في الدول . ق العالمان ُتوزع بشكل حر في بعض مناط

 .(codecs :باإلنجلیزیة) التي تمنعھم من تداول النسخھ االساسیھ لما تحتوي ھذه النسخھ من مشّغالت ملفات الوسائط المتعدده
 .KDEفي ھذه النسخھ بـ سطح المكتب  GNOMEتم استبدال سطح المكتب  :KDEنسخة  •

 
 

 نوبكس
القرص دون الحاجة لتثبیتھا على ) كقرص حي) مدمجالقرص التعمل مباشرة من  توزیعة لینكسھي  (Knoppix :باأللمانیة) نوبكس
 .الصلب

زیعة بنیت نوبكس على تو. نوبكس أول توزیعة لینكس تعمل من القرص المدمج مباشرة، وقد بنیت علیھا المئات من التوزیعات المشابھة
  .الحاسوبتمتاز نوبكس بخاصیة التعرف التلقائي على مكونات . وتستخدم نظام إدارة الحزم الخاص بھا دبیان

  
  

 أوبونتو

 .Ubuntu Foundation\Canonical Ltd :المطور/الشركة

توزیعات لینكس :عائلة نظام التشغیل  

 مفتوح المصدر : النموذج المصدري

 2007 أكتوبر 18 / (Gutsy Gibbon) 7.10 :آخر إصدار ثابت
 KDEأو  GNOME (رسومیة) :االفتراضیة واجھة المستخدم
GPL :ترخیص  

الدعم حالة  قید العمل حالیا : 

) ُتنطق أوبنتو و لیس یوبنتو) Ubuntu وكلمة دبیان، مبنیة على توزیعة توزیعات لینكسھي إحدى  (Ubuntu :باإلنجلیزیة) أوبونتو
 ."اإلنسانیة تجاه اآلخرین"ھي كلمة أفریقیة تعني 

، كما أنھا توفر دعمًا مجانیًا  إكسفسو  كي دي إي،و ھناك نسخ أخرى متفرعة منھا تأتي مع جنومتأتي ھذه التوزیعة مع سطح المكتب 
لرسمي للتوزیعة وقائمة المراسالت الرسمیة وغرفة وآخر غیر مجاني، ویمكن الحصول على الدعم المجاني عن طریق المنتدى ا

 .اآلي آر سيالمحادثة في 
نسخة من أجل استخدام سطح تطّور ھذه التوزیعة بواسطة مجتمعھا، كما أن یمكن للجمیع المشاركة في تطویرھا، و ھناك نسختان منھا 

  .و تعمل على مجموعة كبیرة من المعالجات الخوادمالمكتب و نسخة من أجل استخدام 
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 فلسفتھا
 .أن تتوفر البرامج بشكل مجاني •
 .بواسطة اي شخص بلغتھ المحلیھأن تكون البرامج قابلھ لالستخدام  •
 .أن یكون ھناك حریھ للمستخدم في تكییف و تغییر البرامج بحسب الطریقھ التي یراھا مناسبھ •

 
 ممیزاتھا

 .أشھر ٦صدور نسخة جدیدة منھا كل  •
 .شھرًا على األقل ١٨الدعم المستمر لكل إصدار لمدة  •
 عبر ھذا الرابطإمكانیة طلبھا مجانًا  •
 .اللغھ العربیةدعم تلقائي للكثیر من لغات العالم و من بینھا  •
 .واحد فقط محتویًا على البرامج الھامة قرص مدمجعباره عن  •

 
 إصدارتھا

 2007عام  أبریلصدر في شھر  ٧.٠٤تتم تسمیة إصدرات األوبونتو عن طریق الشھر و السنة التي صدر فیھا اإلصدار مثل أوبونتو 
 مدة دعم اإلصدراة حتى تاریخ الصدور اإلصدار

 ٢٠٠٦أبریل  30 ٢٠٠٤أكتوبر  20 4.10
 ٢٠٠٦أكتوبر  31 ٢٠٠٥أبریل  8 5.04
 ٢٠٠٧أبریل  13 ٢٠٠٥أكتوبر  13 5.10
 إلصدراة الخوادم ٢٠١١إلصدراة سطح المكتب و یونیو  ٢٠٠٩یونیو  ٢٠٠٦ینایر  1 6.06
 ٢٠٠٨أبریل  ٢٠٠٦أكتوبر  26 6.10
 ٢٠٠٨أكتوبر  ٢٠٠٧أبریل  19 7.04
 ٢٠٠٩أبریل  ٢٠٠٧أكتوبر  18 7.10
 إلصدراة الخوادم ٢٠١٣إلصدراة سطح المكتب و أبریل  ٢٠١١أبریل  ٢٠٠٨متوقع قى أبریل  8.04

 
 Gutsy Gibbon ٧.١٠المالمح الجدیدة ألبونتو 

 : عالن عن بعض اإلضافات الجدیدة في ھذه التوزیعة منھاإلوقد تم ا 2007 اكتوبر 18یوم  ٧.١٠صدرت أبونتو 
 : بالنسبة لنسخة سطح المكتب

 GNOME 2.20 [٢] جنومصدار الجدید من الواجھة الرسومیة إلسوف تحتوي التوزیعة على ا •
لحاجة إلى تنزیل أي ملفات سوف تقوم التوزیعة بعاد دون األتحتوي النسخة بشكل تلقائي على تأثیرات سطح المكتب ثالثیة ا •

 [٣]ال بعمل فحص إلمكانیات الجھاز لمعرفة ھل یستطیع تشغیل التأثیرات أم 
الذي یمكن المستخدم من الوصول السریع للملفات التي یبحث  Desktop search تم إضافة خاصیة البحث من سطح المكتب •

 [٤]عنھا أو إلى صفحات الویب التي یریدھا 
 [٥]یمكن التغیر بین المستخدمین بشكل سریع دون الحاجة للخروج و إدخال اسم و كلمة مرور من جدید  •
 [٦]أصبحت أكثر سھولة  الجافامثل الفالش و  الفایرفكوستنزیل إضافات  •
 [٧]یقوم النظام بالتعرف على الطابعات بشكل آلي و سریع  •
 [٨]سوف تدعم التوزیعة الكتابة على نظام الملفات إن تي إف إس  •

 
 توزیعات مبنیھ على اوبنتو

 الرسمیھ
 كوبونتو •
 إیدیوبونتو •
• Xubuntu 

 غیر الرسمیھ
• Fluxbuntu 
• nUbuntu 
• Ubuntu Lite 
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• Christian Edition 
• Ichthux 
• gNewSense 
• Gnoppix 
• Guadalinex 
• Molinux 
• ImpiLinux 
• Linux Mint 

  
 

 أریبیان لینكس
، وال KDEعربیة یطورھا مسلم عادل وھي تعمل مباشرة من على القرص المدمج بالواجھة الرسومیة  لینكسارابیان توزیعة  •

ومن المنتظر طرحھا  arabian linux 2007 واخر نسخة ھي). یمكن تثبیتھا في حال اراد المستخدم ذلك ( تحتاج إلى تثبیت 
 في شھر اكتوبر

 
 ٢٠٠٧ابرز التغیرات في ارابیان  •
 .تم تغییر طریقة ترقیم التوزیعة -1 •
 .٢٠٠٧ سیحمل الرقم) ٠.٧(ارابیان القادم ... الخ ٠.٨، ٠.٧، ٠.٦بدل من االرقام  •
 :بالنسبة للخطوط -2 •
، ال یوجد اي خط من خطوط مایكروسوفت، ھذه قد تسبب نقطة ازعاج للبعض، وخاصة في التصفح، ولكن ٢٠٠٧في ارابیان  •

و  Tahoma لحل ھذه المشكلة، فان ارابیان سیقوم بالبحث اثناء االقالع عن ویندوز، وفي حال وجده سیقوم بنسخ الخطوط
Arial االقالع ولن تشعر ان ھذه الخطوط غیر موجودة بشكل الي اثناء. 

تبقى مشكلة من لیس لدیھم ویندوز، عملت برنامج صغیر بامكانھم استخدامھ الضافة خطوط موجودة في مجلد ما، فكل ما  •
 .علیھم عملھ ھو نسخ الخطوط من اي جھاز ویندوز موجود واضافتھا في اي مجلد

 .م فیھھذا التعدیل غیر ثابت بعد، انتظر ارائك •
 .مركز تحكم ارابیان الجدید -3 •
 "تحكم"او یملك االسم  )apanel-ng (apanel new generation ھذا االصدار یحتوي على مركز تحكم جدید اسمھ •
قمت باعادة  .python واخوه زاید، وتم كتابتھ باستخدام (omlx) ھذا المركز تم عملھ في البدایة من قبل االخ فھد السعیدي •

 .واضافة بعض التعدیالت في الشكل والمظھر العامكتابتھ 
 .یحتوي ھذا المركز على كم ھائل من االدوات الجدیدة التي تسھل كل شيء تقریبا •
فقط اضغط علیھ  LAMP (linux + apache + mysql + php + proftp + phpmyadmin) ان اردت تثبیت •

 (: وستحصل على خادم جاھز للعمل ینتظر منك تصمیم الصفحات
 .اذا اردت مشاركة ملفاتك او الطابعة او حتى خط االنترنت، ایضا ضغطة زر كافیة لھذا كلھ •
 .، ایضا كبسة زر كافیةsquid باستخدام proxy server او ایمیل او حتى dhcp اذا اردت خادم •
، tv ، اضافة كرتvpn ، المودم الداخلي، المودم الخارجي، كرت الستاالیت، عمل اتصالadsl تعریف الوایرلیس، المودم •

 .الجدیدة الموجودة في ھذا االصدار (wizards) ایضا كلھا سھلة جدا باستخدام المعالجات.... الخ
كل االدوات تحتوي على اللغة العربیة بشكل افتراضي، واجمل من ھذا، یمكنك تغییر الخط العربي لھذه االدوات كیفما تشاء  •

 .ذا لم یعجبك الخط االفتراضي الذي استخدمتھ، غیره إلى الخط الذي تراه مناسباباستخدام االداة الخاصة لھذا، بمعنى ا
یمكنك تقسیم القرص الصلب واعادة تحجیمھ من جدید باستخدام المثبت نفسھ، ال داعي لفتح . مثبت ارابیان ایضا جدید -4 •

 .برنامج خارجي وعمل كل تلك الخطوات، فقط شغل المثبت واعمل كل شيء من داخلھ
من فینا یستخدم جھازه المحمول في أكثر من مكان واكثر من شبكة؟ من فینا یعاني من . التعامل مع الشبكات اصبح اسھل -5 •

 مشكلة اعدادات الشبكة كلما انتقل إلى مكان یحتوي على اعدادات مختلفة؟ االن ودعوا ھذه المشاكل، ارابیان یستخدم شيء اسمھ
profiles ات التي تریدھا واحفظھا داخلللشبكة، فقط انشئ االعداد profile  وعندما تذھب إلى مكان اخر یحتوي على

 (ضغطة زر وانتھت المشكلة) profile اعدادات مختلفة فقط استخدم ھذا الـ
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 دام سمول لینكس
Damn Small Linux 

http://www.damnsmalllinux.org :موقع اإلنترنت  

 جون أندروز وشركاه :المطور/الشركة

لینكس :عائلة نظام التشغیل  

 مصدر مفتوح : النموذج المصدري

 2007 أبریل 3 / 3.3 :آخر إصدار ثابت

ھي إصدار " اللینكس الصغیر بشكل ملعون"أو بالترجمة الحرفیة  (Damn Small Linux :باإلنجلیزیة) المصغرة لینكسدام  توزیعة
، وھي قابلة للتثبیت على قرص مدمج، صنعت لتقلع من  GPLبـ  المرموز لھا رخصة جنو العمومیةتخضع لبنود  دبیانمصغر من 

برید و  إنترنتوأدوات تصفح  وسائط متعددةومشغالت  برامج مكتبیة، تتضمن أھم ما یحتاجھ المستخدم من  قرص قابل لإلزالة
  . إلكتروني

 
 أصل التوزیعة

التوزیعة أصًال أسسھا جون أندروز ثم تحولت إلى مشروع مجتمعي مكون من فریق كبیر من المطورین أبرزھم روبرت شینغلیدیكر ، 
، وكان حجمھا في البدایة حوالي  دبیانلتوزیعة  شیفرة مصدریةالمبنیة أساسًا على  نوبكس توزیعةوقد بدأت التوزیعة كنسخة مصغرة من 

  . میجابایت ٢٢
 

 النواحي الفنیة للتوزیعة
 .. فما فوق i386 المستھدفةالمعالجات  •
 Ext3 نظام الملفات المتعمد •
 deb نظام تحزیم الملفات •
 .نظام التثبیت المعتمد واجھة رسومیة •
 JWM و FluxBox إدارة النوافذ •

 
 أھم البرامج والتطبیقات

 البرامج المكتبیة
 FLwriter معالج الكلمات المصغر •
 Siag برنامج الجداول الممتدة •
 Xcalc العلمیةاآللة الحاسبة  •
 Xpdf عارض المستندات القابلة للنقل •

 المحررات
 Ted برنامج •
 Beaver برنامج •
 vim برنامج •

 
 تطبیقات اإلنترنت

 المتصفحات
 FireFox متصفح •
 Dillo متصفح •
 Netrik متصفح •

 البرید اإللكتروني
 Sylpheed برنامج •

 المحادثات الفوریة
 Naim مرسال •
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 الصور والرسم
 Xpaint محرر الرسوم •
 Xzgv عارض الصور •

 
 مشغالت الوسائط المتعددة

 XMMS برنامج •
  
 

 نوبكس
القرص دون الحاجة لتثبیتھا على ) كقرص حي) مدمجالقرص التعمل مباشرة من  توزیعة لینكسھي  (Knoppix :باأللمانیة) نوبكس
 .الصلب

زیعة بنیت نوبكس على تو. نوبكس أول توزیعة لینكس تعمل من القرص المدمج مباشرة، وقد بنیت علیھا المئات من التوزیعات المشابھة
  .لحاسوباتمتاز نوبكس بخاصیة التعرف التلقائي على مكونات . وتستخدم نظام إدارة الحزم الخاص بھا دبیان

  
 

 كوبونتو
 موقع كوبونتو :موقع اإلنترنت

 .Ubuntu Foundation\Canonical Ltd :المطور/الشركة
توزیعات لینكس :عائلة نظام التشغیل  

 مفتوح المصدر : النموذج المصدري

 2007 أبریل 19 / (Feisty Fawn) 7.04 :آخر إصدار ثابت

 KDE (رسومیة) :االفتراضیة واجھة المستخدم
 GPL :ترخیص

 قید العمل حالیا : حالة الدعم

كي دي لكن موجھة لمستخدمي الواجھة الرسومیة  اوبنتووھي نسخة من توزیعة  لینكس توزیعةھي  (Kubuntu :باإلنجلیزیة) كوبونتو
  .إي
 

 ٧.١٠المالمح الجدیدة لكوبونتو 
 :عالن عن بعض اإلضافات الجدیدة في ھذه التوزیعة منھاإلوقد تم ا 2007 أكتوبر 18یوم  ٧.١٠صدرت كوبونتو 

ولكنھ إختیاري  Konqueror ولكنھ لیس بدیل عن مدیر الملفات القدیم Dolphin جدید یسمى مدیر ملفاتتحتوي النسخة على  •
 [١] Konqueror و یحتوي دولفن على العدید من المزایا الجدیدة و بشكل عام یعتبر أكثر سھولة من

 [٢]الذي یمكن المستخدم من خاصیة البحث من سطح المكتب  Strigi برنامج •
 [٣]ذو الواجھة رسومیة  GDebi KDE عن طریق برنامج deb. خاصیة تثبیت حزم الدیبیان •
 [٤] إيكي دي بواجھة ال  Edubuntu تم إصدار توزیعة •

لذلك  [٥] 2007 دیسمبر 11عالن عن صدورھا في إلولكن تم ا ٤كي دي إي  بالواجھة الرسومیةكان من المتوقع نزول ھذه التوزیعة 
  ر القادم من كبونتوفمن المنتظر نزولھ من اإلصدا
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  رید ھات
Red Hat, Inc. 

 1995 تأسست

كارولینا  Flag of North Carolina.svg:صورة المقر الرئیسي
 الشمالیة

 أھم الشخصیات
Matthew Szulik, Chairman, President, CEO 
Bob Young, Founder 
Marc Ewing, Founder 

برمجیات الصناعة  

 المنتجات

Red Hat Enterprise Linux 
Red Hat Directory Server 
Red Hat Certificate System 
Fedora 

 (2006) أمریكي ملیون دوالر 278.3 األرباح
 (2007أبریل ) 2200~ الموظفین

http://www.redhat.com الموقع اإللكتروني  

لینكسللكثیرین ھي الشركة التي قامت باستغالل  (RedHat :باإلنجلیزیة) ریدھاتتعتبر  من أكثر  تعتبرریدھات  توزیعة ,بأفضل طریقة 
تعتمد ریدھات على الواجھة . ما یجعل ھذه التوزیعة ممیزة ھو البرامج التي یتم تطویرھا من قبل الشركة نفسھا، توزیعات شعبیةال

و یستطیع ، لعامة المستخدمین) بیتا(عندما یصدر برنامج جدید فإن الشركة تقوم بنشر نسخة تجریبیة . الرسومیة و النصیة أثناء التحمیل
الكثیر من . و ھكذا یتم االستفادة من انتقادات المستخدمین لتحسین البرنامج، ي انتقادات لھذه النسخة إلى الشركةالمستخدم إرسال أ

أیضًا یستطیع المستخدم . و ھي مستخدمة بشكل واسع ألغراض متعددة، المزودات و الخادمات العالمیة یتم تشغیلھا على خادمات ریدھات
و قد قامت الشركة بإحداث شھادات ، ركة و ھو یحتوي على الكثیر من المعلومات و البرامج المجانیةتحدیث البرامج من خالل موقع الش

 RHCE RedHat Certified Engineer :من أجل نشر نسختھا من لینكس و ھي
 دعم كبیر من قبل المجتمع، مستخدمة بشكل واسع: اإلیجابیات •
 المجانیة توقف إصدار النسخ، دعم قلیل للملتیمدیا: السلبیات •

سیكون آخر نسخة من خط اإلنتاج والتطویر )م2003مارس  ٣١والذي ظھر في ( ٩و لقد أعلنت شركة ریدھات أن إصدار ریدھات 
الموجھ للمستخدم العادي، وأنھم لن یوفروا أي إصدارات مجانیة بعد اآلن، و سیتم تركیز كافة جھود ریدھات على اإلصدارات الموجھة 

مین في الشركات، وكبدیل عن إصدارات ریدھات لمستخدمي المنازل واإلصدارات المجانیة، تم إنشاء إصدارة للخادمات، وللمستخد
 .لینكس فیدورا

نكس متجددة وحدیثة تعتمد على جھود ریدھات السابقة، ودعم فیدورا ھو مشروع مفتوح المصدر غیر ربحي یھدف لتوفیر إصدارة لی
وقد رافق دعم ریدھات إلصدارة فیدورا فتح عدد كبیر من مشاریع ریدھات وجعلھا مفتوحة . مجتمع البرمجیات المفتوح المصدر

 .المصدر، ومنھا برامج اإلعدادات الخاصة بریدھات
ویر فیھا أكبر من إصدارات ریدھات السابقة، وألنھا ستحتوي على آخر النسخ من إصدارة فیدورا مفتوحة بشكل كامل، وإمكانیة التط

 .البرامج المختلفة مما یجعلھا إحدى أكثر اإلصدارات حداثة
ولكن نشرھا (Binary Packages) وبتركیز رید ھات على اإلصدارات الموجھة للخادمات، وعدم توفیرھا الحزم المجّمعة مسبقا

لھذه اإلصدارات، نشأت على األقل إصدارتان مبنیتان على تجمیع المصدر لإلصدارة المجّمعة غیر المجانیة لرید ھات للشیفرة المصدریة 
  CentOS ، أشھر ھاتین اإلصدارتین ھي
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 سوزه لینكس
 سوزه لینكس

 http://www.novell.com/linux :موقع اإلنترنت
http://www.opensuse.org 

نوفل :المطور/الشركة  

لینكس :عائلة نظام التشغیل  

 مصدر مفتوح : النموذج المصدري

 2006 دیسمبر 7 / 10.2 :آخر إصدار ثابت
موذج التحدیثن : RPM 

 YAST :مدیر الحزم
 i386 ،PowerPC ،AMD64 ،IA-64 :المنصات المدعومة

 أحادیة : نمط النواة
 وجنوم كي دي إي :االفتراضیة واجھة المستخدم

جي.بي.إل :ترخیص  

نظام التشغیل  توزیعاتھي إحدى  (SuSE) (نطقھا الصحیح ھي سوزه استنادًا لما یتداولھ المطورون بھا) سوزهأو األصح  سوسي
على الجھاز و سھولة اإلعدادات  ، و نالت شھرتھا لسھولة تحمیلھاMandrivaبالواجھة األمامیة مثل  األلمانیة الشركةتھتم ھذه  .لینكس

و ھذه األداة تسھل علیك االعداد بجمیع أنواعھ دون  . YaST من خالل أداة تم تطویرھا من قبل مبرمجي الشركة نفسھا تسمى ھذه األداة
عملیات التطویر تتم بشكل سري داخل الشركة و  .أوروباتوزیعة سوزه منتشرة بشكل كبیر في ألمانیا و شرق  . سطر األوامرأن تستخدم 

غیر متاحة بعد طرح  الویبمن سیاسة الشركة أنھا تجعل عملیة التحمیل من . من أجل تقیمھا  ال یتم عرض نسخ تجریبیة لعامة الناس
تویات ، من المبتدئین إلى تقدم سوزه لجمیع المس. إصداراتھا باألسواق ، حیث أن اإلصدارات الكاملة تحتوي على آالف البرامج 

و قد قامت شركة سوزه بالتعاون مع معھد محترفي لینكس بإعداد شھادة خاصة . المحترفین ، مدخُال سریعًا و سھًال إلى عالم لینكس 
تتوفر على شكل نسختین، نسخة مجتمعیة و . شركة سوزه و اصبحت النسخة خاصة بھا قبل فترة بشراء نوفلقامت شركة . بلینكس 

، و نسخة تجاریة تصدرھا شركة نوفل و توفر بھا العدید من ادواتھا القویة مغلقة المصدر والتي openSUSE مجانیة وتحمل االسم
و  SUSE Linux Enterprise Server، و بالنسبة للنسخة التجاریة تنقسم إلى نسختین، نسخة للخوادم و تحمل االسم نوفلتصممھا 

 .SLED و اختصارھا SUSE Linux Enterprise Desktop و نسخة لالجھزة الشخصیة و تحمل االسم SLES اختصارھا
 . YaST سھولة االستخدام بفضل أداة اإلعداداھتمام كبیر بالتفاصیل ، :  اإلیجابیات •
 .(بالنسبة للنسخة التجاریة(تتضمن مكونات خاصة تجعلھا غیر قابلة إلعادة التوزیع :  السلبیات •
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 إكسبونتو
Xubuntu 

Xubuntu موقع :موقع اإلنترنت  

 .Ubuntu Foundation\Canonical Ltd :المطور/الشركة

توزیعات لینكس :عائلة نظام التشغیل  

 مفتوح المصدر : النموذج المصدري

 2007 أكتوبر 18 / (Gutsy Gibbon) 7.10 :آخر إصدار ثابت
 إكسفس (رسومیة) :االفتراضیة واجھة المستخدم
 GPL :ترخیص

 قید العمل حالیا : حالة الدعم

Xubuntu  الواجھة الرسومیةو لكنھا تعمل على  أوبونتوو ھو إصدارة رسمیة من إصدارات عائلة  توزیعات لینكسھو توزیعة من 
 [١ ]إكسفس

 تاریخ التوزیعة
 1في  ٦.٠٦و لكن فعلیا لما یتم إصدارھا إال مع نسخة أبونتو  ٢٠٠٥عام  ٥.١٠كان قد تم اإلعالن عن صدور ھذه التوزیعة مع أوبونتو 

  2006یونیو
 أھم ممیزاتھا

 أنھا توزیعة خفیفة ال تحتاج إلى جھاز ذو إمكانیات عالیة لكي تعمل بكفائة Xubuntu أھم ما یمیز
 أوبونتواإلختالفات عن 
الذي یمكنھ  إكسفسو الثانیة تعمل على  جنوم الواجھة الرسومیةإختالف بین النسختین سوي أن األولى تعمل على في الواقع ال یوجد أي 

 العمل بكفائة على األجھزة ذات اإلمكانیات المتواضعة
 غیلمتطلبات التش

 جیجابایت ١.٥مساحة تخزینیة على القرص الصلب ال تقل عن  •
 میجابایت للحصول على أداء أفضل  ١٢٨ولكن من األفضل استخدام  الراممن ذاكرة  میجابایت 64 •

  
 

 مابس لینكس •
عند تشغیل ...یمكن أن یعمل ھذا النظام من االسطوانة بدون تنصیب...بت  ٣٢نظام رائع یعمل على المعالجات  لینكسمابس او مفیس 

 user: root & pass word :root االسطوانة سوف یطلب منك كلمة السر ضعھا كاالتى
الن ..ھذا النظام من عائلة دبیان و متوافق مع كوبتنو لینكس  ..بعد عملیة الدخول إلى النظام یمكنك تنصیبة من نفس االسطوانة اذا اردت

و بة الواجھة الراسومیة كیدى التى ..ھذا النظام رائع بكل المقاییس .. نواتة في االصدرات االخیرة اخذت بعض االكواد من نواة كوبنتو
 & open office.org & Kpdf & Kwrite & SKype & Gaim & fire fox & kaffeineبالعدید من البرامج مثل تأتى 

kplayer & Real player & xmms & Amarok & Kget & ktorrent & Ark & synaptic & K3b & Ksnapshot & 
show foto لكن أھم برنامج ھو..و العدید من البرامج االخرى Kpackage یمكنك من تنصیب حزم دبیان في حالة توافرھا دون  الذى

  و ھو مجانى Mepis 6.0 كل ھذا البرامج تجدھا في االصدار.. الحاجة لتنصیبھا من االنترنت
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 عربكس
وقد تم  لینكسو ھي من أحدث توزیعات ، عربكس ھي أول توزیعة عربیة تعمل من القرص اللیزري مباشرة وال تحتاج أي تثبیت

و أیضًا تعطي العدید من غیر ، من إنجازات ونتائج arabeyes.orgو ھي تعرض ما لدى فریق عرب آیز ، ١٠/١٠/٢٠٠٣إطالقھا في 
یتمیز . تحتوي التوزیعة على التطبیقات التي یتطلبھا أو یحتاجھا المستخدم العربي. مستخدمي لینكس العرب فكرة عن إمكانیات لینكس

و ھو ، مع سھولة فائقة في االستخدامعربكس بغناه بالبرامج والتطبیقات المعربة بشكل كامل و أیضًا خاصیة االكتشاف التلقائي لألجھزة 
 Debian .مبني على 

 .تعریف المستخدم العربي بلینكس، سھولة في االستخدام ، غنى بالبرامج: اإلیجابیات •
 .ألخطاء ولكن یجري إزالتھا حالیایحتوي على عدد من ا، بطيء نسبیًا ألنھ یعمل من السواقة مباشرة: السلبیات •

  
 

 جواثا لینكس
 .(دبیانالمبنیة بدورھا على  نوبكسالمبنیة على (عربیة مبنیة على توزیعة كانوتكس  توزیعة لینكسھي  توزیعة جواثا العربیة

تستخدم نظام . ، و یمكن تثبیت النظام على القرص الصلب إذا رغب المستخدم في ذلك)كقرص مباشر) القرص المدمجتعمل مباشرة من 
 .لحزمإلدارة ا دیبیانحزم 

، كمجرد اعادة صیاغة لتوزیعة كانوتكس بتعریبھا و تطویعھا للمستخدم العربي لتسھیل انتقالھ إلى ٢٠٠٥بدأ في تطویر جواثا في یونیو 
استخدام نظام لینكس، و لذلك فقد كانت مجرد تعریب لكانوتكس، لكنھا حالیا تحتوي على العدید من الخصائص واإلدوات الخاصة التي 

 .إدارة النظام وتالئم احتیاجات المستخدم في المنطقة العربیةتسھل مھمة 
   :ar.htm-http://www.joatha.org/help/manual/ar/welcomeموقع التوزیعة

    :http://www.linuxac.org/forum/forumdisplay.php?f=11الفنيالدعم 
  
 

 أوامر یونكس
 :نظام التشغیل یونكس بھ العدید من االوامر االساسیة منھا

• ar: اداة لألرشفة. 
• as:  لغة االسمبلياالمر القیاسي لسطر اوامر. 
• : rmامر حذف ، یستخدم للملفات. 
• : lsامر عرض ، یستخدم لعرض محتویات المجلدات من الملفات والمجلدات االخرى اضافة إلى معلومات اخرى. 
• rmdir: أمر حذف االدلة (Directory) شرط ان تكون فارغة . 
• cat: امر لعرض محتوى ملف 
• date :امر لعرض التاریخ و الوقت 
• mv: قل الملفات و اعاده تسمیھ الملفاتامر لن 
• chmod : امر لتغیر و اعطاء الصالحیات للملفات و المجلدات 
• :  ifconfigامر لعرض اعدادات الشبكھ و تعدیلھا 
• shutdown : امر لغلق النظام او اعاده تشغیلھ 
• cp:  المجلداتنسخ الملفات و 
• man: امر لعرض المساعده و معلومات متقدمھ عن االوامر 
• kill: ینھي عملیة معینة 
• last: یحدد التواریخ والوقت عند اتصال مستخدم 
• diff:یقارن بیت ملفین ویوضح الفوارق بینھما 
• at: یستخدم لتحدید وقت تنفیذ امر 
• biff: تنبیھ تلقي رسائل 
• arch:یوصف نوعیة بنیة الجھاز 
• cal:یعرض التقویم بالسنة المیالدیة 
• cancel:یلغي وظائف الطباعة الوشیكة 
• du:یحدد استخدام القرص 
• fsck:یفحص انظمة الملفات ویصلحھا 
• halt:یوقف النظام 
• stty:یعرض او یغیر اوضاع شاشتك 
• telnet:یتیح لك االتصال بجلسات بعیدة مع مواقع مضیفة اخرى 

http://www.joatha.org/help/manual/ar/welcome
http://www.linuxac.org/forum/forumdisplay.php?f=11
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• talk:  مستخدم اخریتیح لك ھذا االمر التسامر مع 
• wall:یرسل الرسال التي تكتبھا إلى جمیع الشاشات على الشبكة 
• apropos:یبحث عن اسماء الصفحات االرشادیة 
• df:یحدد مساحة القرص المجانیة المتاحة 
• ed:برنامج تحریر نصوص بسیط 
• hostname: یطبع اسم مضیف جھازك 
• mount: یضع انظمة الملفات ویحذفھا 
• cd: لدخول الي فولدر 
• pico: لفتح ملف 
• cp (source) (destination)  :لنسخ من دیریكتوري الي اخر 
• ls -a  :یستخدم الظھار الملفات المختفیة 
• ls -la : الظھار الملفات المختفیة مع التفاصیل 
• fa_with_ls  :األمر الذي یستخدم لتشغیل السوفت ویر 
• find  :األمر الذي یستخدم في البحث عن الملفات 
• vi  :ھذا البرنامج یستخدم لتعدیل و تحریر الملفات بدون وجود GUI 
• pwd  :یعطي المسار الحالي الذي نوجد علیھ 

  
  
  
  
 

  بیئات لینكس
  
  

 جنوم -١
 جنوم

GNOME 

 مطورو جنوم :المطور

 2007 إبریل 11 / 2.18 :آخر إصدار

 متعدد المنصات :نظام التشغیل

 في البرامج الرسمیة وبایثون ++وسي سي :لغات البرمجة

 بیئة مكتبیة :االستعمال

 رخصة جنو العمومیة :الترخیص
 رخصة جنو العمومیة الصغرى

http://www.gnome.org :الموقع االلكتروني  

یدخل في ھذا  .البرمجیات الحرةسھلة االستعمال مبنیة حصرا على  منصة حاسوبیةمشروع عالمي یھدف إلى إنشاء  مشروع جنوم
المسعى تكوین أدوات تساعد المطورین على كتابة تطبیقات برمجیة قائمة بذاتھا، وانتقاء وترشیح من البرامج حسناھا لتكون ضمن 

، أي جمیع البرامج المتدخلة في إطالق البرامج وتدبیر المستندات وتنظیم "البیئة المكتبیة" اإلصدار الرسمي، والتركیز على ما یسمى
 .النوافذ واألشغال الجاریة

یعمل جنوم على . المختلفة، والتي ُتنتخب منھا مجموعة محدودة تصدر تحت االسم الشامل جنوم البرامجیستضیف مشروع جنوم باقة من 
 .مكونین نظاما حاسوبیا مكتمل األوصاف صن میكروسیستیمزلشركة  سوالریسأو  لینكسمثل  نظام تشغیل

. شائع أیضا/ ُنْوْم/، غیر أن نطقھا /ْگُنْوْم/تنطق كلمة جنوم رسمیا . ، وھو بیئتھ المكتبیة الرسمیةجنویعد جنوم جزءا من نظام تشغیل 
  ."جنوم"یعرب اسمھ رسمیا 
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 األھداف
   حسب موقع جنوم الرسمي

 :من أھدافھ أیضا. شعارا لھ" البساطة والجمال"واالستعمال السھل والحدسي، متخذا یركز جنوم كثیرا على البساطة 
 .إنشاء بیئة مكتبیة مجانیة وبمصدر شفرة یمكن ألي تعدیلھا تحت رخصة للبرامج الحرة: الحریة •
 .توجیھ االھتمام لذوي االحتیاجات الخاصة، لیتمكن الجمیع من استعمالھ مھما كانت قدراتھ العقلیة والبدنیة :واإلعانةسھولة المنال  •
 .تقدیم جنوم في لغات عدیدة :التوطین والعولمة •
 .سھولة كتابة برامج تندمج جیدا في المكتب والسماح باستعمال مجموعة واسعة من لغات البرمجة: تبسیط التطویر •
 .دورة إصدار منتظمة وھیكل مجتمعي مستقیم: التنظیم •
 .تلفة تتعدى مجتمع جنومجلب المساعدة والدعم من مؤسسات مخ: الدعم •

 
 تعدد اللغات

 .یقدم جنوم في لغات عدیدة من بینھا العربیة ویدعم أكثر الكتابات تعقیدا كاللغات العمودیة واللغات المكتوبة من الیمین إلى الیسار
 التعریب

یعمل على تعریب جنوم فریق من . أصبحت البرامج التي تشكل جزءا من مكتب جنوم رسمیا معربة بالكامل ٢.١٨مع اإلصدارة 
 .عرب آیزتحت مظلة مشروع  -شأنھم شأن أغلب المشاركین في تطویر جنوم- المتطوعین 

أرسل عرفات المدیني  2003 یولیو 21في [ .٢ .]برسالة من محمد الزبیر إلى قائمة جنوم البریدیة2001 بدأت عملیة التعریب في سبتمبر 
وبعدھا بفترة أصاب مشروع الترجمة حالة من الجمود حتى [ ٣] ٢.٢رسالة إلى قائمة عرب آیز البریدیة معلنا اكتمال ترجمة جنوم 

أرسل جھاد عفیفي رسالة للقائمة معلنا اكتمال  2006 دیسمبر 28عندما عاد المشروع للنشاط مرة أخرى، وفي 2006 منتصف عام 
صدرت الترجمة العربیة المكتملة لجنوم  ٢.١٨أشھر، ومع صدور جنوم  متأخرة عن اإلصدار الرسمي ببضعة[ ٤] ٢.١٦ترجمة جنوم 

  .رسمیا عبر مشروع جنوم لتتزامن ترجمة جنوم ألول مرة مع اإلصدار الرسمي ٢.١٨
 

  سھولة االستعمال
یل الواجھة من بین اإلنجازات في ھذا المجال، كتابة دل. ، أصبحت سھولة االستخدام من أھم أھداف المشروع٢.٠منذ إصدار جنوم 
ھذا دلیل مفصل في كیفیة إنشاء برامج رسومیة في غایة الجودة ومنسجمة وسھلة، من تصمیم الواجھات إلى تنسیق . اإلنسانیة لجنوم

  .الحاویات على أساس البكسالت
 

 األصل
 كي دي إيمشروع جنوم كرد على مشاكل الترخیص في برامج تستعملھا البیئة المكتبیة المنافسة  ١٩٩٧في أغسطس  مشروع جنوأطلق 

كان األمر . في ذلك الحین، لم تكن كیو تي قد استعملت ترخیصا حرا بعد، مما أثار انزعاج أعضاء مشروع جنو .كیو تيالتي تعتمد على 
لبناء ما كان یعد من أكبر نواقص  بالنسبة لھم في غایة الخطورة، إذ، والمشروع في نشأتھ، لم یكن من المقبول استعمال برنامج غیر حر

طقم األدوات ھارموني، لتعویض مكتبات كیو تي، وجنوم لبناء بیئة  :ولذلك ابتدأ مشروعان. بیئة للمستخدمین النھائیین: مشروع جنو إذاك
 .أول المشرفین على جنوم میغیل دلكاثا وفریدریكو مینا .مكتبیة بدون كیو تي وعلى أساس برامج حرة فقط

، ذلك ألن ھذا الترخیص رخصة جنو العمومیة الصغرىیرخص ھذا الطقم تحت . كأساس لجنوم+ جتكقم أدوات كیو تي، استعمل بدل ط
ورخصة كیو تي مرخص تحت ترخیصین، الرخصة العمومیة كیو  .برامج مملوكةیجیز استعمالھ في برامج مرتبطة بھ، حتى ولو كانت 

 .عن كیو تي+ جتكلكنھما ال یسمحان بربط كیو تي ببرامج مملوكة بحریة، وھذا ما یمیز ، جنو العمومیة
 GNU Network Object Model اقترح إیلُیت لي، أحد مطوري أوربت وورش تنشیط الكوائن اسَم جنوم كمختصر ل

Environment. لكن  .مایكروسوفت لیة األولى من وراء جنوم، تكوین ورش كوائن موزعة مشابھ لربط وطمر البرامج یعود ذلك للن
لذلك السبب، یشجع بعض أعضاء المشروع على التخلي عن ھذا المختصر . عنىالمشروع ابتعد عن ھذا الھدف ولم یعد االسم الكامل ذا م

  .لصالح االسم العادي، دون تكبیر الحروف
 

 بنیة المشروع
   .القوائم البریدیةكما في معظم مشاریع البرامج الحرة، ال یدار المشروع بشكل صارم، بل تدور معظم النقاشات في 

. و االھتمامات الصحفیة والتعامل مع الشركات المھتمة بتطویر جنوم لتھتم بالشؤون اإلداریة مؤسسة جنوم، ظھرت ٢٠٠٠في أغسطس 
االنخراط . دون أن تتدخل في التفاصیل التقنیة، تشرف المؤسسة على مواعید اإلصدار وانتقاء المشاریع المرشحة للدخول في إطار جنوم

یصوت أعضاء المؤسسة على مجلس مدراء كل نوفمبر، ویترشح [ ٧.]في المؤسسة مفتوح ألي شخص قام بمجھودات مھمة في المشروع
 .أعضاء من بین أعضاء المؤسسة

   .لمناقشة الوضع الحالي للمشروع وتطلعاتھ المستقبلیة (GUADEC) یجتمع مطورو ومستخدمو جنوم سنویا في لقاء جوادك
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 المنصات
 سوالریسالتي من أبرزھا  الشبیھة بیونكس، یشتغل جنوم اآلن على معظم األنظمة (لینكس/جنوأو ) جنوصمم جنوم أصال من أجل نظام 

یشكل جنوم الواجھة . اعتمدت صن مایكروسستمز ھذه البیئة المكتبیة الستبدال البیئة المكتبیة االعتیادیة كجزء من نظام مكتب جافاحیث 
 [٩.]یضم موقع جنوم الرسمي قائمة من التوزیعات التي تضم جنوم .وفیدورا كور أوبونتوحدیثة كثیرة، مثل  توزیعات لینكسالرسمیة في 

بدون أي تعدیل في  قرص مضغوطیمكن تنزیل قرص مباشر رسمي لجنوم من الوقع الرسمي الذي یسمح بتشغیل جنوم مباشرة عبر 
   .مایكروسوفت ویندوزلتشغیلھا انطالقا من  cygwin حملت مكونات كثیرة لجنوم إلى. النظام

 
 المعماریة

 :ینبني جنوم على مشاریع كبیرة مختلفة، نذكر من بینھا
 .تقانة مستندات مركبة -بونوبو  •
 .لتسجیل إعدادات التطبیقات -جكونف  •
 .نظام ملفات افتراضي - نظام الملفات االفتراضي لجنوم  •
 .ومعلومات األمان التعمیةلحفظ مفاتیح  -حلقة مفاتیح جنوم  •
 .ترجمة البرامج والوثائق إلى لغات مختلفة -مشروع ترجمة جنوم  •
لمظھر والرسومیات الواضحة الخالیة من یسمح استعمال ھذا الطقم بتخصیص ا. طقم عدة مستعمل في بناء البرامج الرسومیة+ - جتك •

. ، لدعم كتابات معقدة ومحارف عالمیة، وأتك لإلعانةبانجوجكوائن، لدعم البرمجة الموجھة للكوائن؛  :من مشاریعھ الفرعیة. التسنن
 .على حمل برامج جنوم إلى منصات أخرى بمجھود قلیل+ جتكیساعد 

 .البحث وكتابة وثائق حول تسھیل استعمال برامج جنوم - معاییر الواجھة اإلنسانیة  •
 XML.مكتبة لصیغة   XML- مكتبة •
 .أورب لتكوین البرامج - ت أورب •

-٢جتك )وبیرل (بایجتك )وبایثون (#جتك# )وسي (جنوم-روبي )وروبيجنوم - جافا )وجافاجتكمم ++ )سيیمكن الكتابة بلغات كثیرة ك 
   .و بایثون#اللغات المستعملة في البرامج الرسمیة لجنوم ھي سي وسي. وغیرھا) بیرل

 
 المظھر

في . ات مكاتب أنظمة التشغیل المعاصرةتشبھ طریقتھ في تدبیر النوافذ والبرامج والملف. التقلیدي المكتب المجازيصمم جنوم على أساس 
 إعداداتھ االفتراضیة، یوجد في أعلى المكتب قائمة لبدء البرامج وفتح الملفات؛ یمكن تصفح النوافذ باستعمال العارضة السفلى؛ ویوجد في

ت وإزالتھا وإضافة أدوات لكن یمكن في أي وقت تغییر موضع ھذه األدوا. یسار األعلى منطفة إشعار للبرامج التي تعمل في الخلفیة
 .أخرى

من أشھر . وضوابط أخرى+ یمكن تعدیل مظھر جنوم باستعمال السمات، وھي مجموعة أیقونات وتزیین النوافذ ومحرك سمات جتك
یركز جنوم على سھولة االستعمال ). السمة االفتراضیة) (Clearlooks) و المظھر الصافي (Bluecurve)السمات المنحنى األزرق 

 .الجمیع، ولھذا یرشد مشروع معاییر الواجھة اإلنسانیة على تصمیم برامج تتصرف بطریقة متجانسة وحسنة لتقدیم منظر متكاملعلى 
 

 أرغ وجنوم.المكتب الحر
ھذه المنظمة ال  .إكسفسأو  كیديأرغ مشروع یھتم بالتوافق والتقانات المشتركة بین مختلف مكاتب نوافذ إكس مثل جنوم أو .المكتب الحر

راء النوافذ وإخراج تتبع أیة معاییر رسمیة، فھي تحدد بعض میزات مكتب إكس األساسیة، كالحمل والوضع بین البرامج ومواصفات مد
من أھداف اتباع معاییر المكتب الحر جعل . القوائم وقائمة الملفات الحدیثة والنسخ واللصق بین البرامج وقاعدة بیانات مایم مشتركة، إلخ

ع، والتي من التقانات التي ظھرت من خالل ھذا المشرو. تطبیقات جنوم أكثر انسجاما مع المكاتب األخرى، وتشجیع التعاون والتنافس
 :ھي من تقانات جنوم الجوھریة

 .مكتبة ثنائیة األبعاد معقدة - القاھرة •
 .مكتبة لتصییر النصوص العالمیة - بانغو •
 .نظام تواصل العملیات -دباص  •
 .ورش متعدد الوسائط -ستریمر .ج •
 مواصفة وتطبیق لطبقة تجرید عتاد -ھال  •
 (PDF مثل(مكتبة تصییر الملفات المحمولة  -بوبلر  •
 .ف إلى تقدیم معیار بصري بین مختلف المنصاتیھد -مشروع مكتب تانجو  •

ھذه ھذه المبادرات ترك الحریة للمستخدمین والمطورین في اختیار التقانات والتطبیقات التي یفضلون مھما كانت البیئة المكتبیة 
  .المستخدمة
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 التطبیقات
انظر قائمة تطبیقات جنوم و من ھذه التطبیقات ھناك ھناك الكثیر من التطبیقات التي تم برمجتھا للعمل تحت بیئة سطح مكتب جنوم 

 : تطبیقات خاصھ یتم ارفاقھا رسمیًا مع سطح المكتب و ھي
 و ھو برنامج لالتصال بین شخصین عن طریق الصوت و الصوره - إكیجا  •
 متصفح وب - إبیفیني •
 PDF قارئ ملفات - جالء  •
 قارئ للبرید االلكتروني - إفلیوشن  •
 عارض صور -عین جنوم  •
• File Roller - مدیر للملفات المضغوطھ 
• gedit - محرر نصوص 
 DICT دم بروتوكولقاموس یستخ - قاموس جنوم  •
 محاكي سطر األوامر -طرفیة جنوم  •
 مدیر نوافذ - میتاسیتي  •
 مدیر ملفات - نوتلس •
 لالستماع إلى األقراص الصوتیھ -مستخرج الصوتیات  •
 سطح مكتب ویكي - توم بوي •
 ُمشّغل لملفات الفیدیو و الصوت - توتم  •
 مدیر لمفاتیح التعمیة - حصان البحر •

  
 

 إصدارات جنوم
كل جزء من األجزاء التي یتألف منھا جینوم لھ رقم إصدارة الخاص وبرنامج اصدارات، ولكن العاملین على ھذه االجزاء یحاولون انجاز 

االصدارات المبینة ادناه ھي االصدارات المتینة الجاھزة . ي نسخة جدیدة لجنومأشھر حتى یتم اصدارھا كلھا ف ٦نسخة جدیدة في كل 
 .اصدارات تصحیح االخطاء وغیرھا غیر مبینة في القائمة، للمستخدمین

 معلومات التاریخ االصدار

 
أغسطس 
 أعِلن عن مشروع جنوم ١٩٩٧

مارس  1.0
 أول اصدار رسمي لجنوم  ١٩٩٩

أكتوبر  1.0.53
 "أكتوبر"  ١٩٩٩

 "Bongo" ٢٠٠٠مایو  1.2

أبریل  1.4
٢٠٠١  "Tranquility" 

ینایر  2.0
 .اعتماد تعلیمات الواجھة االنسانیة .GTK2 تطورات كبیرة على اساس  ٢٠٠٢

فبرایر  2.2
 .تحسینات في الوسائط ومدیر الملفات  ٢٠٠٣

سبتمبر  2.4
 اضافة متصفح الوب إبفني ومساعدات االدخال  ٢٠٠٣

مارس  2.6
٢٠٠٤  

 GoneME لجینوم اسمھ Fork تم انشاء .GTKواضافة نافذة اختیار الملف في  ,Spatial File Manager تحویل نوتلس إلى
 .ولكنھ مات بعد فترة قصیرة ,البطال التغییرات في ھذه النسخة

سبتمبر  2.8
 .اضافة قارئ البرید إفلیوشن، تحسین االجھزة الغیر ثابتة  ٢٠٠٤

س مار 2.10
 اضافة بریمجات جدیدة وبرامج توتم و مستخرج الصوتیات. متطلبات ذاكرة اقل وتحسین في األداء  ٢٠٠٥

سبتمبر  2.12
٢٠٠٥  

لقراءة  Eviance اضافة برنامج .freedesktop.org، تحسیم النسخ والصق بین البرامج وفي  Nautilus تحسینات في
 و GTK+ 2.8 مبني مع دعم. ادوات تحكم مركزیة .Menu Editor اضافة .Clearlooks، سمة افتراضیة جدیدة  PDFال

Cairo 

مارس  2.14
٢٠٠٦  

 ادوات. تغییر مستخدم سریع. اداة بحث Deskbar .للحوار بالصوت والصورة Ekiga اضافة برنامج. تحسین األداء
Sabayon للتحكم بالنظام. 
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سبتمبر  2.16
٢٠٠٦  

تحسینات في ، قارء الشاشة Ocra ,لتفحص استخدام القرص Baobab ,ظ المالحظاتلحف Tomboy اضافة. تحسینات اداء
 .في میتاسیتي Compositingدعم ال .نوتلس وادوات إدارة الطاقة، توتم

مارس  2.18
٢٠٠٧  

یتیح تعمیة البرید اإللكتروني واملفات المحلیة، محلل استخدام القرص  GPG؛ واجھةحصان البحرإضافة . تحسینات في األداء
محسن الذي یدعم المبیان الحلقي، تحسینات على إبیفیني و مدیر طاقة جنوم و مدیر الحجوم، لعبتان جدیدتن؛ جنوم سودوكو ال
  .glchess و
 

  الشفرة المصدریة
یمكن لمنتجي أنظمة . شفرة مصدریة مع مخطوطات اإلعدادعلى شكل ftp.gnome.org توجد إصدارات جنوم في خادم الملفات 

یستعمل غالب الموزعین اإلصدارات المستقرة والمختبرة، ویقدمونھا على . التشغیل تصریفھا وإدماجھا في باقي أنظمتھم قبل التوزیع
 subversion نوم في مستودعتخزن الشفرة المصدریة لكل إصدار تطویري أو مستقر من ج. شكل حزم مصرفة مسبقا وجاھزة للتثبیت

 الخاص بجنوم
بیلد لتثبیت جنوم .ه.عملیة تنزیل الشفرة ثم تصریفھا ثم تثبیت مكتب جنوم مرھقة ومضیعة للوقت، تستعمل مخطوطات مثل جارنوم أو ج

 .آلیا
تحتوي شفرة ". الجذع"یعمل المختصون بإصالح العلل وإضافة میزة ما الفرع غیر المستقر من شجرة شفرة جنوم، والتي تسمى 

  .ھذه الشفرة الحقا لالختبار وتصحیح العلل قبل اإلصدارة الجدیدة" ُتجمد. "التطویر على آخر التعدیالت والتي قد تكون لغرض تجریبي
 

 اإلنتقادات
 التبسیط المخل

خصائص معینة بحجة أنھا قد تربك توجھ لجنوم انتقادات بسبب التركیز الشدید على البساطة مما یؤدي أحیانا إلى التخلي عن إضافة 
األصلي متھما مطوري جنوم بأنھم یفترضون أن  نواة لینكسمطور  لینوس تورفالدزالمستخدم، من أشھر من وجھ انتقادات كھذه 

  المستخدم غبي ویحجبون عنھ الخصائص التي قد یحتاجھا
 

 التطلعات المستقبلیة
فالبعض منھا لغرض اختباري صرف أو لتجریب . س ضمن المنتج الرسميتوجد مشاریع فرعیة كثیرة تحت شعار جنوم، لكن بعضھا لی

 :من بینھا نذكر. أفكار قد تدخل الحقا ضمن المنتج المستقر الرسمي؛ والبعض اآلخر عبارة عن شفرة في طور التحسین لإلدماج المباشر
 WinFS.یمكن مقارنتھ بنظام التسجیل . نظام ملء قواعد البیانات لجنوم - محفظ جنوم  •
  .٣.٠أفكار من أجل جنوم  -مشروع توباز  •
 االھتمام بالجانب البشري -مشروع سویلنت  •
 .طباعة-جنوم-جنوم ومكتبة-، مثل مكتبة+لتقویة مكتبات صغیرة وغیر مصانة في جتك - مشروع ریدلي  •
 .جنوم لمشروع موزیال في مكتب XUL استعمال •

) وجنوم+ لجتك#  ****)جتكر ، صا٢.١٦انطالقا من جنوم . في جنوم جافاأو # بسيجرت نقاشات ھامة حول إدخال برامج مكتوبة 
  .، توم بوي، في اإلصدار الرسمي#ومونو من قائمة االعتمادات، ودخل برنامج مكتوب بسي
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 مراجع
 .موقع جنوم الرسمي .(باإلنجلیزیة )حْول جنوم^  .١
 .(٢٠٠١/سبتمبر/14) .قائمة جنوم البریدیة .(باإلنجلیزیة )رسالة بدأ تعریب جنوم^  .٢
 .(٢٠٠٣/یولیو/21) .قائمة عربآیز البریدیة .(باإلنجلیزیة )٢.٢اكتمال ترجمة جنوم ^  .٣
 .(٢٠٠٦/دیسمبر/28) .قائمة عربآیز البریدیة .(باإلنجلیزیة )٢.١٦اكتمال ترجمة جنوم ^  .٤
 .٠٩-٠٩-٢٠٠٥ُوِصل لھذا المسار في  .ي، جي بي إل، كیدي، و جنومستالمان متحدثا عن كیو ت .ریتشارد ستالمان^  .٥
 .(باإلنجلیزیة )قوائم جنوم البریدیة، القواعد واألسألة المتكررة^  .٦
 .٠٨-٠٩-٢٠٠٥ُوِصل لھذا المسار في  .عضویة مؤسسة جنوم^  .٧
 .حول جوادك^  .٨
 .(باإلنجلیزیة )تي تحّمل بجنوم كمكتب افتراضيالتوزیعات ال^  .٩
 .(باإلنجلیزیة )قرص جنوم الحي الرسمي^  .١٠
 .ح المكتبقائمة جنوم البریدیة لتطویر سط^  .١١
 .قصة مشروع جنوم .دلكاثا، میغیل^  .١٢
 ١.٠لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٣
 ١.٠.٥٣لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٤
 ١.٢لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٥
 ١.٤لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٦
 ٢.٠لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٧
 ٢.٢لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .١٨
 ٢.٤إعالن إصدار  قائمة جنوم البریدیة^  .١٩
 ٢.٦إعالن إصدار  قائمة جنوم البریدیة^  .٢٠
 ٢.٨لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .٢١
 ٢.١٠لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .٢٢
 ٢.١٢لإلصدارة  نشرة جنوم الصحفیة^  .٢٣
 ٢.١٤لإلصدارة  الصحفیةنشرة جنوم ^  .٢٤
 ٢.١٦إعالن إصدار  قائمة جنوم البریدیة^  .٢٥
 ٢.١٨إعالن إصدار  قائمة جنوم البریدیة^  .٢٦
 .(باإلنجلیزیة )معلومات حول مستودع شغرة جنوم المصدریة^  .٢٧
 .(٢٠٠٥-١٢- ١٣). (باإلنجلیزیة' )استعمل كیدي'تورفالدز یقول ^  .٢٨
 .صفحة مشروع توباز^  .٢٩
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 كي دي إي -٢
 بیئة سطح المكتب كي

 فریق كیدي :المطور

٢٠٠٦أكتوبر  11 / 3.5.5 :آخر إصدار  

 متعدد :نظام التشغیل

 بیئة سطح مكتب :االستعمال

 و أخریات رخصة جنو العمومیة :الترخیص

http://www.kde.org :الموقع االلكتروني  

 
یھدف إلى  برمجیات حرةھو مشروع  (K Desktop Environment و ھى اختصار لـ KDE أو كیدي و باإلنجلیزیة) كي دي إي

 سوالریس، و (BSD) بي إس دي، و لینكس/جنو، مثل أشباه یونكسو  یونكسصنع بیئة سطح مكتب سھلة االستخدام تعمل على نظم 
(Solaris)ماك أو إس إكسیوجد أیضا نسخ تعمل على نظام . ، و غیرھم(Max OS X)   الخاصة بھ و ایضا  ١١أكس من خالل طبقة

یعمل مشروع كي دي إي أیضا كمظلة لعدة برامج تعتمد على تكنولوجیا كي دي إي  .Cygwin من خالل مایكروسوفت ویندوزنظام 
 .Amarok ، وK3B ، وKOffice مثل

بقدوم النسخة الرابعة  لبناء واجھتھ و واجھة البرامج التي تعمل علیھ، (Trolltech) من شركة ترولتك Qt یستخدم كي دي إي مكتبات
 .مایكروسوفت ویندوزیتوقع أن تعمل كل تطبیقات كیدي مباشرة على ماك أو إس أكس و  (٤كیدي (من كیدي 

 و ھى اختصار لـ CDE) و ُاختیر ھذا األسم كتالعب بأسم سي دي إي "(K) بیئة سطح المكتب كي"تعني بالعربیة  KDE كلمة
Common Desktop Environment  یونكسو ھي إحدى بیئات المكتب المتاحة ألنطمة ") بیئة سطح المكتب الشائعة"أو بالعربیة. 

و لكن بعد ) التى تعنى بالعربیة رائع أو جذاب Cool و ھي تحریف لكلمة) Kool كاختصار لكلمة (K) في البدء، ٌأقترح الحرف كي
 [١.]فترة وجیزة ُاتفق على أال یرمز ھذا الحرف إلى شئ بعینھ

یتواجد كونكي في  .(Konqi) أخضر یدعى كونكي تنینفوق عجلة ترس و جالب الحظ للمشروع ھو  (K) شعار كیدي ھو حرف كي
  ."عن كي دي إي"من كي دي إي أو داخل نافذة العدید من التطبیقات فمثال عند تسجیل خروج 

 
 مقدمة

باستخدامھ  .جنوم، و ماك أو إس إكس، و مایكروسوفت ویندوزكي دي إي تم تطویره بحیث یكون متناسق و سھل االستخدام كأقرانھ في 
من سمات كیدي  .مفتوحة المصدریحصل المرء على منصة حاسب كاملة، و حرة، و مجانیة، و  لینكس/جنوحر مثل  شبیھ یونكسمع 

إال أن البعض انتقد قابلیة  الواجھة الرسومیةأیضا القابلیة الكبیرة للتخصیص ، فیمكن تعدیل شكل و تصّرف العدید من عناصر 
یدعى البعض أیضا أن األعدادات االفتراضیة تجعل من كیدي شبیھ . التخصیص تلك استنادا إلى أنھا من الممكن أن تربك المستخدم
و من ضمنھم مستخدمي  - بطھا بحیث تسھل عمل المستخدمین الجدد بمایكروسوفت ویندوز إلى حد ما، و لكن تلك اإلعدادت تم ض

یقدم كیدي أیضا مكتبة ھائلة لتطویر برامج تعمل على كیدي و یدعم عدة لغات حاسب و لكن كي دي إي . و انتقالھم إلى كیدي -ویندوز 
  .للبرمجة كائنیة التوجھمستفیدا من دعمھا ++  (C++)سينفسھ یُكتب بلغة 
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 تاریخ كیدي
في ذلك الوقت، لم یرق لھ حال . و قد كان مازال طالب جامعي1996 مشروع كیدي في عام   (Matthias Ettrich)إتریشبدأ ماتثیس 

و أراد ماتثیس أیضا  .تشبھ بعضھا البعض، ال في الشكل وال في التصرف -على سبیل المثال  - فما كانت التطبیقات  .سطح مكتب یونكس
عن بدء مشروع كیدي الكثیر من  (Usenet) أثارت الرسالة التى بعثھا ماتثیس إلى یوزنت .أن یجعل سطح مكتب یونكس سھل االستخدام

 [٢ .]االھتمام
بحلول عام  - كیو تي التي /لكتابة سطح المكتب الجدید و بدأ العدید من المطورون كتابة تطبیقات كي دي إي Qt أختار ماتثیس مكتبات

لكتابة سطح مكتب و برامج حرة، فلم تكن مكتبات  Qt د استخدام مكتباتقلق بصد مشروع جنوأصبح . كان منھا الكبیر و المعقد -  ١٩٩٧
Qt ھارموني: فبدأ مشروعان. مرخصة تحت رخصة برمجیات حرة (Harmony) بھدف كتابة بدیل حر لـ مكتبات Qt بھدف  جنوم، و

 .تب جدید یعتمد كلیة على برمجیات حرة بدون كیو تيصنع سطح مك
و في نفس العام، أنشئت  .رمفتوحة المصد (Q Public License) ، تم طرح كیو تي تحت رخصة كیو العمومیة١٩٩٨في نوفمبر 

مؤسسة كي دي إي كیو تي الحرة التي تضمن طرح كیو تي تحت رخصة على شاكلة رخصة بي إس دي في حال أصبحت شركة 
طرحت ترولتك نسخة كیو  ٢٠٠٠لكن في سبتمبر .شھرا  ١٢ترولتك غیر موجودة أو لم تطرح نسخة مفتوحة المصدر من كیو تي خالل 

مؤسسة باإلضافة إلى رخصة كیو العمومیة مما أزال مخاوف  رخصة جنو العمومیةتحت  ١١إكس  /یونكستي التى تعمل على 
اكنتوش، و ، أصبحت كیو تي متاحة كبرمجیات حرة لیونكس، و م)٤كیو تي (بدأ من االصدارة الرابعة من كیو تي  .البرمجیات الحرة

  .ویندوز، مما یشیر إلى أن اإلصدارة الرئیسیة التالیة من كیدي ستدعم ھذه المنصات محلیا
 

 تطبیقات كیدي الرئیسیة
 :یذكر منھا. توجد مكتبة ھائلة من التطبیقات التي كتبت لكیدي لشتي األغراض

 لقواعد البیانات، و تطبیق للجدولة، و تطبیق معالج نصوصو ھي حزمة من البرامج المكتبیة تضم  - (KOffice) كي أوفیس •
 .و غیرھا من التطبیقات

 .عارض للملفات/ و مدیر متقدم متصفح وب - (Konqueror) كونكیرور •
 .مشغل متقدم لألصوات - (AmaroK) أماروك •
 .(سي دي أو دي في دي) األقراص المدمجةللتسجیل على  - (K3B) كي ثري بي •
 .یدعم عشرات لغات البرمجة محرر نصوص - (Kate) كیت •
 للبرید اإللكترونيعمیل  - (KMail) كي میل •
 م إس إنإو منھا  البروتوكوالتو ھو یدعم العدید من  (Instant Messaging) عمیل للتراسل اللحظي - (Kopete) كوبیتى •

(MSN)  یاھوو(!Yahoo)  !و غیرھما. 
 محاكي سطر األوامر - (Konsole) كونسول •
 .تدعم العدید من لغات البرمجة بیئة تطویر متكاملة - (KDevelop) كي دیفیلوب •
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 إكسفس -٣
 العدید، مسرودین ھنا :المطور

 2007 دیسمبر 3 / 4.4.2 :آخر إصدار

 متعدد المنصات :نظام التشغیل

 بیئة سطح مكتب :االستعمال

 و رخصة جنو العمومیة الصغرى رخصة جنو العمومیة :الترخیص

xfce.org :الموقع االلكتروني  

 
 .دي.إس.بيو  وسوالریس لینكسبھا مثل  شبیھةالواألنظمة  یونكسخفیفة ألنظمة  حّرة بیئة سطح مكتب (Xfce :باإلنجلیزیة) إكسفس

نوافذ، صممت واإلنتاجیة في الحسبان، ُتحمِّل وُتنفِّذ التطبیقات كمدیر   Xfwmو تستخدم (جنوممثل + )جتكمبنیة بإستخدام مكتبات 
 .أسرع وفي نفس الوقت تحافظ على موارد النظام

  XForms Common" ھو اختصار ل  Xfce، المقصود باالسم1996ھذا المشروع في عام   Olivier Fourdanبدأ
Environment"و ، XForms  ھي المكتبات البرمجیھ التي اسُتخدمت لبناء واجھة المستخدم الرسومیھ في إكسفس، و لكن ُأعید كتابة

و على الرغم من ذلك ظل االسم باقًیا، و ال یتم كتابة اسمھ اآلن باستخدام األحرف اإلنجلیزیھ  XForms إكسفس و إلغاء استخدام مكتبات
  ."Xfce" بل یتم كتابتھ بالشكل التالي "XFce" الكبیره بھذا الشكل

 

  الماضي
 ٢.٠ما قبل 

، و كان توجھ  XFormsحیث بدأ كمشروع بسیط مبني بإستخدام مكتبات1997 بتطویر إكسفس في بدایة عام   Olivier Fourdanبدأ
  .CDE و یكون مشابھ لـ لینكسو موّجھ لنظام  ُحرھذا المشروع ان یكون 

 
 x.٢اإلصدار 

 ، قام Xfwmمع أول إصدار من مدیر النوافذ x.٢صدر إكسفس 1998 تطویر المشروع، و في عام   Olivier Fourdanأكَمل
Olivier Fourdan  بطلب إلحاق مشروعھ مع توزیعة Redhatو لكن ُرِفض طلبھ ألن مشروعھ كان مبنیًا على مكتباتXForms  

  .تقبل إال البرامج الحّره و المجانیھ الRedhat التي كانت آنذاك مغلقة المصدر و مجانیھ فقط لالستخدام الشخصي، و توزیعة 
 

  x.٣اإلصدار 
كانت + جي تي كيغیر الحّره التي كانت ُتستخدم في المشروع كانت َتحد من عملیة تطویره كما ان شعبیة مكتبات   XFormsمكتبات

ألغى االصدارات 1999 من عام  مارس، و في +جتكإلى   XFormsأن یتم التغییر من مكتبات  Olivier Fourdanفي تزاید، و رأى
حت و الذي تم ترخیصھ ت ٣.٠، الناتج كان إكسفس +جتكالقدیمھ من إكسفس و بدأ بإعادة كتابة المشروع من جدید باستخدام مكتبات 

العدید من المیزات، منھا دعم اللغات العالمیة و تحسین أسلوب + جتكرخصة جنو العمومیھ، و استفاد المشروع من اعتماده على مكتبات 
  .٣.٨.١مع اإلصدار  2001 فبرایرفي   SourceForgeاإلعداد و میزة السحب و اإلفالت، تم رفع إكسفس إلى

 
 x.٤اإلصدار 

و تّمت العدید من التغییرات الھاّمھ في ھذه + جتكمن مكتبات  ٢، حیث تم الترقیھ إلى االصدار ٤.٠.٠تقّدم إكسفس كثیًرا في اإلصدار 
و  ٤.٤.٠تم إطالق اإلصدار  2007 ینایر، في  Xfwmو دعم التأثیرات علىSVG اإلصدارات مثل االعتماد على أیقونات من نوع 

، Xffm كبدیل لمدیر الملفات السابق Thunar الجدید مدیر الملفاتالذي احتوى على العدید من المیزات الملحوظھ، مثل اعتماده على 
  .ما احتوت ھذه اإلصدارة على العدید من التأثیرات البصریة، و ُأضیف دعم لألیقونات على سطح المكتبك
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 تطبیقات إكسفس
ھذه  توّفر إكسفس العدید من المكتبات البرمجیھ التي ُتساعد على تطویر البرامج تحت بیئتھا، و تم بالفعل بناء العدید من البرامج باستخدام

  .Xfmedia ، و مشّغل ملفات الصوتMousepad محرر النصوصالمكتبات مثل 
 

 االنتشار
ل إكسفس سطح المكتب أكبر من إكسفس إال ان ھناك العدید من التوزیعات التي تجعKDE و GNOME ُتعتبر شعبیة كًلا من 

 : االفتراضي و ھي
• Archie 
• BeleniX 
 (نسخة إكسفس) دبیان •
• Dreamlinux 
• dyne:bolic 
• FreeSBIE 
• KateOS 
• Kwort 
• Linux Mint 
• Mythbuntu 
• Parted Magic 
• PureOSlight 
• SAM Linux 
• SaxenOS 
• SLAX (نسخة Popcorn) 
• Vector Linux 
• Wolvix (تستخدم Fluxbox بدًال من Xfwm) 
• Xfld 
• Xubuntu 
• Zenwalk Linux 

 
 

 مجموعة مستخدمي لینوكس
ھي مجموعات خاصة، ال تھدف  (LUG والمعروفة إختصارا بـ Linux User Group باإلنجلیزیة) مجموعة مستخدمي لینوكس

یشیر المصطلح عادة لمجموعات . لینوكس، وخاصة للمستخدمین الغیر متمرسین للربح عادة توفر الدعم والمساعدة والتعلیم لمستخدمي
محلیة تلتقي بشكل شخصي، ولكنھا أیضا تشیر إلى مجموعات تتواصل عبر شبكة اإلنترنت وقد یكون أعضائھا موزعین على بقعة 

ولكن  BSD (BUG) ل مجموعات مستخدميھناك أیضا مجموعات مشابھة مث. جغرافیة كبیرة وال یرتبطون بلقاء في موقع جغرافي ما
  .وغیرھا من أنظمة یونكس الحرةFreeBSD العدید من مجموعات مستخدمي لینوكس تضم في صفوفھا مستخدمین ألنظمة 

  
 مجموعة مستخدمي لینكس السودان •
 مجموعة مستخدمي لینكس الشرق األوسط •
 مجموعة مستخدمي لینكس مصر •
 لینكس مصر/مجموعة مستخدمي جنو •
 لینكس قطر/مجموعة مستخدمي جنو •
  1كس الفلسطینیةجماعة مستخدمي لین •
 لینكس سوریا /مجموعة مستخدمي غنو •
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 كلمة أخیرة
  
وأقول بأنة ال یمكن أن تنھض األمة  اإلسالمي الكبیر كلمة أخیرة أوجھھا لكل مسلم غیور على دینة ووطنة

فال تتركوة لإلعداء وھذا شي ال یجب أن یترك  الجھاداإلسالمیة إال بالعلم والعمل والجھاد وھذا باب من أبواب 
  %لإلعداء ومن الواجب علي أوال وعلیكم ثانیًا أن تعملوا لكي تصبح البرمجة والتقنیة عربیة 

  فئات الشباب مجھود عظیم وتكاتف من كل یتطلبوھذا 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  كان لدي وأسأل المولى الكریم أن یكون في میزان حسناتي ماھذا 
  الخاتمةالدعاء لي والوالدي بالھدایة والتوفیق وحسن  طلب واحد وھولي منكم 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتة

 

 

 

 

 


