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كلمة شكر
• الحمد والشكر ل الذي وفقني لمكمال هذه الصفحات .
• الحمد والشكر ل على مكل نعمه علي .
ّ
• شكرا لخوتي لجعجادبهم دبهذا العمل رغم تواضعه.
• الاشكر للسيد “ ياس يكن” إداري في مجتمع لينكس العردبي  ,جعلى ملحظة هامة زودني دبها.
• الاشكر للسيد  saf1من مجمتمع لينكس لتصميم غل ف هذا الكتاب .

إهداء
أهدي هذا الكتاب الى كل محب لنظام لينكس
والى كل محب ومؤمن دبالبمجيات الحرة وأهدافها
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تـــنــــــــــــويـــــــــــــــــه
رغم أن هذا الكتاب لم يتنهي دبعد دباشكل كامل ول زال يحتاج الى دبعض الضافات والتعديلت  ,كما
دبحاجة لراجعة إمليئية لتصحيح الخطاء اللغوية
لكن دبسبب اناشغالي في هذه الفتة واضطراري للغياب لفتة ليست قصية
قررت أن أضع دبي أيديكم هذا العمل التواضع
الوجه الى البتديئي في لينكس  ,أو الذين قرروا أن يبحروا معه
أتمن أن ينال اجعجادبكم وأن يقدم لكم الفايئدة  ,كما أتمن أن أجد جعند جعودتي في صندوق دبريدي
اللكتوني تعليقاتكم وآرايئكم ومقتحاتكم حول هذا العمل  ,من أجل تطويره دبما يخدمكم
كما أطمع أن تزودون دبالخطاء المليئية  ,واماكن تجاوزها  ,فل تبخلو جعلي  ..موافقون ؟؟
كما اتمن من أصدقايئي ) دبالخص طلب الاجستي هههه ( أن يعطوني من وقتهم ولو دبضع دقايئق
للطلع جعلى هذه الصفحات و ارسال ملحظاتهم
لكم التحية
محمد الاشيخ
E_Mail : m.sheakh@yahoo.com

التعديل الخير على هذه النسخة يوم الجمعة 25/05/2012
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مقدمة
دبدأت ماشواري مع لينكس في أواخر العام  2010جعندما قمت دبتلثبيت نسخة من توزيعات لينكس وهي
أودبنتو  UBUNTU 10.10وقد نالت اجعجادبي حينها لكنن لم اتمكن من استخدامها دباشكل جيد لنها الرة
الولى الت اتعر ف دبها جعلى نظام لينكس ,
ظلت النسخة ملثبتة في جهازي ولكن استخدامي لها محدود  ,دبي الحي والخر كنت أدخل إليها
وأتعر ف جعلى دبعض المور والستخدامات ,
إلى أن قررت في نهاية  2011ترقية النسخة إلى أودبنتو  UBUNTU 11.10والبدء الفعلي في استخدام
لينكس  ,ودبالفعل قمت دبتحميل الصدارة الجديدة و دبدأت دبالبحث والتعلم والجعتماد جعلى لينكس
والتخلي تدريجيا جعن ويندوز .
قرأت الكلثي جعن البمجيات الحرة والفتوحة الصدر والبمجيات الجانية ) طبعا مع التميي دبي
البمجيات الحرة والبمجيات الجانية (  ,أجعجبت دبفلسفة البمجيات الحرة إاتاحة التقنية وجعدم
الحتكار  ,مما زاد من احتامي لنظام لينكس وتعلقي دبه .
قرأت جعن الخلفات دبي محب لينكس ومحب ويندوز حول الفضل  ,و رأيت الجدل الحاد دبي الطرفي ,
وكيف ان كل طر ف متمسك دبنظام تاشغيله ومتعصب له .
خلل استخدامي للينكس اجعتمدت البحث جعب النتنت في النتديات والواقع جعن الاشاكل الت كنت
اواجهها  ,ولتسهيل حفظ الحلول وامكانية الرجوع اليها كنت اقوم دبحفظ نتايئج البحث والتدوينات
الفيدة والشوحات وحلول الاشاكل في ملف  ,ودبعد فتة دبدأت دبتتيبها  ,ومن هنا جاءت فكرة اناشاء
هذا الكتاب دبحيث يكون مرجع للنطلق دباستخدام لينكس للمنتقلي اليه حديلثا ,
من ثم تطور المر لكتب سطورا جعن ) لينكس أم ويندوز  ,ثم جعن احتام حقوق اللكية الفكرية (
دبعدها وجدت حاجة لتعريف القارئ دبصورة صحيحة جعلى تعريف البمجيات الحرة والجانية فاستعنت
دبمشوح جنو ) معلومة  :نحن نطلق اسم لينكس جعلى نظام التاشغيل اختصارا لن السم الكامل هو
جنو/لينكس  ,لن نظام التاشغيل هذا جاء نتيجة التحاد دبي أدوات جنو ونواة لينكس ( اذا استعنت
دبمشوع جنو لقتبس منه تعريف للبمجيات الحرة و دبعض التعاريف الخرى ,
ومن هنا دبدأ الوضوع يتطور  ,ورأيت أن من المتع والفيد أن أكمل في هذه التجردبة حيث هي التجردبة
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الولى لي الت اخط فيها مقالت وأجمع أخرى لصنفها في كتاب جعس أن يكون دبه الفايئدة لكم ,
توقفت قليل جعند تسمية الكتاب  ,واستقريت جعلى السم الحالي ) الدليل الى جعالم لينكس ( جعلما انن
فرقت دبي ) الدليل الى جعالم لينكس ( ودبي )الدليل في جعالم لينكس ( حيث أرى أن القصود في الولى
هي الخطوات والفكار الولى الاشجعة جعلى استخدام لينكس ودبعض الساسيات الساجعدة للبدء
دباستخدامه  ,دبينما اللثانية أرى إنها تعن ارشادك الى كل ما تحتاجه في لينكس وكل العمليات
والخطوات والسار  ,وما يحتويه كتادبي هذا هو العن الول ل العن اللثاني .
وكونها الرة الولى  ,اجعتذر مقدما جعن الخطاء المليئية إن وجدت أو أخطاء الصياغة اللغوية  ,او
الخطاء التقنية الت آمل ان ل تكون موجودة  ,و سأكون مسورا لو حصلت جعلى ملحظاتكم
ومقتحاتكم لتطوير هذا العمل .

محمد الاشيخ
ســوريــة
في  18نيسان 2012
m.sheakh@yahoo.com

|  | 7بكل فخر  :تم اعداد هذا الكتاب بواسطة البرمجيات الحرة

 | 8الدليل إلى عالم لينكس

معلومات سريعة عن لينكس
نظام التاشغيل جنو/لينكس  GNU/Linuxهو اندماج لشوجعي مشوع جنو ونواة لينكس :
مشوع جنو → أسس ريتاشارد ستولان مؤسسة البمجيات الحرة جعام  1985وكان يسعى لبناء
نظام تاشغيل حر ومفتوح الصدر  ,يسمح للخرين دبالتعديل جعليه وتطويره  ,نجح الشوع حت العام
 1990دببناء أدوات رايئعة ومهمة  ,لكنه ظّل يفتقر الى نواة قوية ,

نواة لينكس → الذي دبدأ دبكتادبتها لينوس تروفالدز جعندما كان طالباً دبجامعة هلنسكي في فلندة جعام

 1990حيث كان يكتب في أوقات فراغه سطورا في النواة كهواية مفيدة أثناء الدراسة  :الى أن وصل

إلى  2000سطر دبرمجي شكلت لب النواة طرحها جعلى النتنت وجعرضها جعلى الطورين فلقت القبول
الكبي وتم تطوير النواة إلى أن وصلت الى  4مليي سطر دبرمجي ,
من الشوجعي ولد نظام  GNU/Linuxالحر الفتوح الصدر ,

صورة لخطط نواة لينكس
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مدخل الى مفهوم البمجيات الحرة :

لينكس أم ويندوز
جعنوان جعريض تجده يملئ النتديات والدونات التقنية وما ان تطلع جعلى تفاصيل الوضوع حت تجد
صاجعا حادا دبي مؤيد للينكس ومؤيد للويندوز  ,لتاشاهد مقدار تعصب كل مستخدم لنظامه الفضل ,
جعلى أن ل مبر لهذا التعصب وأرى انه من المكن التوفيق دبينهما
الهم قبل أن أدبدأ أريد التأكيد جعلى:
 - 1أن لينكس هو نظام تاشغيل و أن ويندوز هو نظام تاشغيل ,
 - 2يوجد نسخ متعددة مختلفة للينكس تسمى توزيعات ) أودبنتو – ريدهارت  -أودبن سوزي … إلخ ( ,
دبينما توجد اصدارات للويندوز حسب تطوره ) إكس دبي – فيستا – ويندوز ( 7
طبعا قد يجد أحدكم ما ذكرته الن دبديهيا جدًا ويستغرب لاذا ذكرته  ,أجيبه  :ذكرت هذا لنن قرأت في
أحد الرات جعن شخص يستفس جعن ماشكلة واجهته مع ويندوز أودبنتو حيث قال " نصبت ويندوز

أودبنتو ولم استطع فعل كذا أرجو منكم مساجعدتي لنن مبتدأ و أول مرة اقوم دبتنصيب ويندوز غي ال
إكس دبي "  ,فهذا الخطأ الفادح الذي أثار غضب الكلثيين يجب أن ل يتكرر فأودبنتو ليس دبويندوز
اطلقا  ,لذلك وجب التوضيح حت ل يكرر أحد هكذا خطأ  ,وحت أذّكر أن الكمبيوتر ليس ويندوز و أن
ويندوز هو مجرد اسم لنظام تاشغيل  ,حيث هناك خطأ شايئع في هذه النقطة .

الن نعود إلى الوضوع  -تتمحور النقا ط الت يدافع دبها متعصبوا الويندوز جعن نظامهم حول :
 .1الرواج والنتاشار  .نظام التاشغيل الكث رواجاً وانتاشاراً يعد هو الفضل  ،لنه يستعمله جعدد كبي

من الستخدمي ودبالتالي هناك طبقة كبية من الناس الذين يهمهم هذا النظام وينجزون اجعمالهم جعليه ،

ودبالتالي تتوفر العرفة دبهذا النظام ويكون نظام مألو ف ومتعار ف لدى اغلب الناس .
 . 2ويندوز هو الداجعم القوى لللعاب  ,فلو كنت محت ف ألعاب فلن تجد ما يرضيك إل مع ويندوز .
 . 3نظام لينكس مردبك  ،معقد دبعض الشء  ،ويحتاج إلى ان تكون خبياً في التعامل مع الكمبيوتر كي

تستطيع التعامل معه  ،ودبالتالي فهو ل يناسب جميع فئات الستخدمي  ،دبينما نظام ويندوز يعد نظام

تاشغيل سهل الستعمال .
 . 4دبعض البامج التخصصية والحتكارية جدا ل تعمل ال ضمن دبيئة ويندوز  ,دبمعن لديك دبرنامج
محدد ل يمكنك الستغناء جعنه
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أما الداجعمي لنظام لينكس فيقولون :
 -1لينكس نظام حر مفتوح الصدر و مجاني ,
 -2اللينكس يحمي جهازك
 -3جعندما تستخدم لينكس  ,انس الفيوسات
 -4نظام مستقر وآمن دبخل ف الويندوز  ,ثغراته قليلة جدا وتطوره سيع
 - 5اخت شكل سطح مكتبك كما تريد ) التحكم دبالواجهات الرسومية (
 - 6هل تعبت من اجعادة تاشغيل جهازك طوال الوقت؟ مع لينكس ل داجعي لجعادة التاشغيل مع كل خطأ
 -7الويندوز يزداد دبطئ يوما دبعد يوم
 - 8تطبيقاته كلثية ودبرامجه متعددة وكل يوم هي تتايد  ,وهي سهلة الستخدام وسهلة التعلم ول
مبر لعدم استخدامها سوى الكسل وجعدم تطوير الذات الذي يجعل الستخدم متمسك دبما تعود جعليه
جعلى حساب تعلم استخدام دبرامجه دباشكل حر .
 - 9دجعم اللغات  ,لينكس يدجعم كل اللغات ودبسهولة  ,يدجعم العردبية في نظامة وفي تطبيقاته ودبرامجه
ويمكن لي شخص تعريب اي دبرنامج أو تطبيق
شخصيا أحببت لينكس  ,وأحببت استخدامه  ,و وجدت فيه كل ما احتاجه من تطبيقات ودبرامج  ,وأكث
ما جعلن أتعلق دبه هو الفلسفة القايئم جعليها مجتمع لينكس ومجتمع البمجيات الحرة دبصورة جعامة ,
كذلك المان الذي يتافق مع فتح الصدر ,
في نفس الوقت أنا ل احبذ التعصب الاشديد تجاه لينكس دبحيث نهاجم مستخدمي الويندوز  ,فأنا أدجعم
واشجع مستخدمي الويندوز لستخدام البمجيات الحرة ضمن دبيئة ويندوز دبدايًة ثم النتقال التلقايئي
وجعب مراحل وصول لستخدام لينكس في نهاية الطا ف  ,كما أنن ل أتجاهل الحاجة إلى متادبعة

الويندوز ومواكبته لننا يجب أن نبقى جعلى اطلع ونواكب التطورات فقد نضطر لستخدام نظام منتش
ويستخدمه الغلبية ) سواء في العمل – طبعا لو فرض مكان العمل استخدام نظام معي – او الدرسة
– او غيها …(
يوجد الكلثي من البامج الجانية والحرة ) الفتوحة الصدر ( الت تسعى دايئما لتوفي نسخة من
دبرمجاتها تعمل ضمن دبيئة ويندوز ,
لذلك أرى أن دجعم البمجيات الحرة والجانية له العديد من الدوافع دبدءا من :
 -1مبدأ احتام الحقوق والتاخيص ) اللكية الفكرية (
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 -2دجعم حرية انتاشار التقنية  ,والوقو ف ضد الحتكار
 - 3الخاطر المنية الكبية الت تتافق مع استخدام الكرك والسييال ) في هذه النقطة يوجد الكلم
الكلثي  ,ل تقلل من اهميتها (
 .......… -4الخ

فملثل :

صورة لبامج حرة وأخرى مجانية من سطح مكتب جعندما استخدم ويندوز

 .1لاذا نستخدم البنامج التجاري  WinRARالغلق الصدر وهناك دبديل مجاني ومفتوح الصدر هو
 PeaZipالذي يقوم دبوظايئف  WinRARوأكث  ,هل هناك ما يبر دبحلثك جعن سييال أو كراك
لحدث نسخة من  WinRARدبدل من تنصيبك أحدث نسخة من  PeaZipدباشكل سهل ومباش ومجاني
ودبأحدث اصدار  ,نعم هناك مبر واحد هو الكسل .
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 . 2لاذا تستخدم دبرامج تجارية مغلقة لنقل اللفات جعب دبروتوكول  FTPوتستخدم الكراك لكي تتمكن
من تاشغيل هذا البنامج  ,مع العلم ان من صنع الكراك هو قرصان وانت ل تستطيع ان تعلم كم كود
خبيث ارفق مع هذا الكراك  ,ومع جعلمك انك ستدخل في هذا البنامج جعنوان مضيف والنفذ واسم
الستخدم وكلمة الس  ,دبمعبارة اخرى ان تهدي القرصان كل مفاتيح موقعك دببساطة  ,ولن تكلفه جعناء
البحث جعن ثغرة في موقعك ليحاول استغللها  ,انت تقوم دبهذا العمل في الوقت الذي يوجد فيه الكلثي
من البامج الجانية والفتوحة الصدر ) أي الخالية من أي كود خبيث لن الكود الخاص دبها جعلن (
والت تفي دبالغرض الطلوب  ,أذكر منها  FileZillaمن انتاج  Mozillaوالبنامج الجميل ً. WinSCP
 .3هل جردبت دبرنامج الصوتيات والفيديو
VLC media player
 VLCهو ماشغل للصوتيات والفيديو
) حر ومفتوح الصدر ( يعمل دبكفايئة جعالية وتفوق ضمن
دبيئة ويندوز كما ضمن دبيئة ويندوز .
 .4هل جردبت استخدام  Gimpضمن دبيئة يندوز
دبرنامج جيمب هو دبرنامج تحرير والتعامل مع الصور
) البديل الحر لبنامج الفوتوشوب (
جردبه  ,هو يستحق
التجردبة  ,اجعر ف كيف
تتعامل معه وستجده
أفضل من الفوتوشوب
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 . 5ادبدء دباستخدام فيفوكس وجوجل كروم دبدل من انتنت اكسبلورر وتمتع دبتفوق فيفوكس واضافاته
الت تغن استخدامه وتمنحك الكلثي من الدوات لتسهيل التصفح والتحميل .
 . 6والملثلة كلثية جدا … .ما رأيك أن تجرب تنصيب حزمة البامج الكتبية  LibreOfficeدبدل من
 , Microsoft Officeجعلى نظام التاشغيل ويندوز  ,والتعر ف جعليها واستخدامها .

أجعر ف ,إنك ستقول  Microsoft Officeأسهل واستخدمه دبصورة أسع  ,وأجعر ف كيف أصل الى ما
أريد دبسجعة وسهولة  ,دبالتأكيد ما تقوله صحيح  ,لكن ليس لن  Microsoft Officeأسهل دبل لننا
نستخدمه منذ سنوات ومن الطبيعي إننا تعلمنا استخدامه واتقنا مياته  ,لكن هل هذا معناه أن نرفض
الجديد والحر والجاني فقط كي ل نكلف أنفسنا جعناء التعلم جعلى دبرنامج يحمل فكرا حرا  ) ,همسة :
أظن انه لو فرض جعليك دفع اللثمن الحقيقي لنسخة  Microsoft Officeلسجعت لتغييه دبـ
 LibreOfficeدون أن أضطر لتاشجيعك ( .
والملثلة ل تنتهي هنا  ,والبدايئل الحرة الت تستطيع البدء دباستخدامها ضمن دبيئة ويندوز تمهيدا
للنتقال إلى لينكس كلثية  ,فـإدبدء دبالتخلص من القيود والحتكار وانتهاك التاخيص والخاطر المنية
الصاحبة لستخدام الكراك )  ( Crackوالسييال ) . ( Serial Number
)) ملحظة  :قد يقلل أحدكم من أهمية الخاطر المنية – ويقول في سه ليس لدي ما أخش جعلى
سقته من البيانات – صدقن إنك مخطئ  ,ولو دبحلثت في الوضوع جيدا لوجدت ما ل يخطر في
دبالك  ,وقد اخصص فقرة أشح فيها هذا الوضوع إن ساجعدني الوقت ,
انتبه  ,أن البعض منكم قد ل يؤيد استخدام الاشبكات الجتماجعية ) فيسبوك  ,تويت  ,جوجل, +
وغيها  ( ..حفاظا جعلى خصوصية معلوماتك  ,جعلما أنك أنت من يتحكم في إدخال العلومة إلى
صفحتك أو جعدم إدخالها  ,فما رأيك دبسجل لا تستمع إليه من موسيقى  ,وسجل دبما تقرأه من كتب
إلكتونية  ,وما تكتبه من ملفات نصية  ..الخ  ,هذا دببساطة لو كنت مستخدم جعادي  ,فما دبالك لو انك
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مبمج أو تستخدم جهازل في العمل  ,أو رجل أجعمال  ,أو صاحب موقع إلكتوني  ,أو لديك كتب و
مقالت جعالية الخصوصية  ,أنصحك أن تعيد التفكي في موضوع أمن العلومات والحفاظ جعلى
الخصوصية ومنع الختاق (( ,
خرجنا قليل جعن الوضوع لكن وجدت من الضوري أن أذكر دبهذه النقطة ..
في النهاية سأقول … أنا أدجعم لينكس  ,أدجعم البمجيات الحرة وفلسفتها  ,فماذا جعنك ؟؟!!.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

احترام حقوق الملكية الفكرية
رغم انن اقف ضد الحتكار و حجب العلم  ,إل أننا ل ناشجع اطلقا جعلى خرق الحقوق والتاخيص ,
وادجعوا الى احتام هذه الحقوق والتاخيص ,
لذلك أشجع البمجيات الحرة لن تراخيصها حرة .
في حي أن الكراك )  ( Crackوالسييال )  ( Serial Numberالذي نستخدمه لتاشغيل البامج ما
هو إل انتهاك لحقوق هذه البامج ) دبمعن سقة البامج (
الدجعوة إلى احتام حقوق اللكية الفكرية لها منطلقات جعديدة ) شخصية – أخلقية  -دينية  .. -إلخ, ( ..
جعلى سبيل اللثال  :تخيل نفسك تصنع دبرنامج يأخذ من وقتك الكلثي ومن جهودك الكلثي ثم تطرح هذا
النتج للبيع  ,لتفاجئ أن احدهم قام دبقرصنة البنامج وطرحه مع كراك  ,ما هو شعورك ؟
) ملحظة  :موضوع دبيع البامج ل يتناقض مع فلسفة ومفهوم البمجيات الحرة – فالبامج الحرة قد
تباع وقد توزع دبالجان (
) همسة  :أظن أنك تتساءل كيف يباع ؟ وكيف هو حر ؟  ,حسنا  :سبق ونوهت أن دبرنامج حر ل يعن
دبالضورة إنه مجاني  ,هناك فرق دبي مصطلح حر ومصطلح مجاني  ,سأحاول شح الوضوع في
فقرة لحقة (
جعموما لكي تتمكن من أن تعمل كمبمج وتبيع دبرمجياتك الحرة يجب ان يكون لدى الجتمع ثقافة احتام
اللكية الفكرية ثم يجب ان تطبق الحكومة قانون حماية اللكية الفكرية .
يجب ان اذكر هنا ان البنامج الحر يخضع للتاخيص ايضا لكن هذه التاخيص هي تراخيص حرة
وللتاخيص الحرة جعدة انواع دبامكانك البحث والطلع جعليها منها رخصة هذا الكتاب ) ,و سأذكر
دبعضها في آخر فصل من الكتاب(  ,ايضا هناك رخص حرة للكتب والقالت وغيها ,,
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الدجعوة الى احتام حقوق اللكية الفكرية ل تعن ان تتخلى جعن جميع دبرامجك الت تعمل جعليها الن
والت أغلبها ان لم يكن معظمها مملوكة وتستخدمها انت مقرصنة  ,دبل ادجعوك لتبدأ التخلي جعنها دباشكل
تدريجي وقدر المكن دباستبدالها دببدايئل حرة ومجانية  ,وانصحك دبأن تبدأ دبذلك طوجعاً وانطلقا من

مفهوم احتام الرخص واللكية  ,قبل أن تفعل ذلك مجبا جعند تطبيق قواني حماية اللكية الفكرية في

دبلدك .
)همسة  :ل أظن ان موضوع تطبيق حماية اللكية الفكرية سيكون دبعيدا هنا في سورية خصوصا دبعد
صدور “ قانون تنظيم التواصل جعلى الاشبكة ومكافحة الجريمة العلوماتية”
القانون صدر دبمرسوم وأصبح نافذ من تاريخ ( 8/2/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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بما أننا مررنا على مفاهيم البرمجيات الحرة و المجانية وذكرنا أن هناك فرق أرى أنه
من الضروري أن أورد الن تعريف للبرمجيات الحرة
من أجل ذلك أقتبس التعريف كما ورد من موقع جنو :

“"بداية القتباس …...........
تعريف البرمجيات الحرة

يقدم تعريف البرمجيات الحرة المعايير التي يجب أن يحققها برنامج معين حتى يتم اعتباره برنامًجا حًرا .نحن نراجع

هذا التعريف من وقت لخر لنوّضحه أو للجابة عن أسئلة متعلقة بمشاكل غامضة.

” البرمجيات الحرة“ هي البرمجيات التي تحترم حرية المستخدمين والمجتمع .بصورة تقريبية ،يملك المستخدمون
الحرية في تشغيل ونسخ وتوزيع ودراسة وتعديل وتحسين البرمجيات .مع هذه الحريات ،يتحكم المستخدمون )سواء

اﻷفراد أو المجموعات( بما يفعله البرنامج لهم.

عندما ل يتحكم المستخدمون بالبرنامج ،يتحكم البرنامج بمستخدميه .يتحكم المطور بالبرنامج ،ويتحكم بالمستخدمين من

خلله .بالتالي ،يكون هذا البرنامج غير الحر أو ”الحتكاري“ أداة تعطي سلطة غير عادلة.

بالتالي “Free software” ،في اللغة النجليزية ،تدل على الحرية ،وليس السعر .لفهم الفكرة باللغة النجليزية ،اعتبر ”
 “freeكما لو كانت في ” “free speechوليس ”.“free beer

يكون البرنامج حًرا إذا امتلك مستخدموه الحريات اﻷربع اﻷساسية:
 -1حرية تشغيل البرنامج ،ﻷي غرض كان )الحرية .(0

 -2حرية دراسة كيفية عمل البرنامج ،وتعديله ليعمل وفق رغباتك )الحرية  .(1الوصول إلى الشفرة المصدرية

شرط لزم لهذا.

 -3حرية إعادة توزيع نسخ من البرنامج لتتمكن من مساعدة جارك )الحرية .(2

 -4حرية توزيع نسخ من إصداراتك المعَّدلة للخرين )الحرية  .(3وبذلك يمكنك أن تمنح المجتمع بأسره فرصة

الستفادة من تعديلتك .الوصول إلى الشفرة المصدرية شرط لزم لهذا.

يكون البرنامج حًرا إذا امتلك مستخدموه جميع هذه الحريات .لذلك ،ينبغي أن تكون حًرا في إعادة توزيع ُنسخ من

البرنامج ﻷي شخص في أي مكان ،سواًء كانت معّدلة أم لم تكن ،وسواًء تم ذلك مجاًنا أو مقابل رسوم مادية .أن تكون

ح ًرا في فعل هذه اﻷشياء يعني )من ضمن ما يعنيه( أنك غير مضطر لطلب الذن أو أن تدفع للحصول على إذن لعمل

ذلك.
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ينبغي أي ًضا أن تملك حرية إنشاء تعديلت واستخدامها بشكل خاص في عملك أو تسليتك ،بدون الشارة حتى إلى
وجودها .إذا نشرت تعديلتك ،يجب أل ُتطالب بإخطار أي شخص محدد ،بأي طريقة محددة.

حرية تشغيل البرنامج تعني حرية أي فرد أو منظمة في استخدام البرنامج على أي نظام حاسوب ،ﻷي مهمة وغرض بدون

أن يكون مطالًبا بالفشاء عنه للمطور أو أي كيان آخر .في هذه الحرية ،غرض المستخدم هو المهم ،وليس غرض

المطور؛ أنت كمستخدم حر في تشغيل البرنامج ﻷي غرض ،وإذا وّزعته إلى أي شخص آخر ،يكون عندئذ حًرا بتشغيله

ﻷغراضه الخاصة ،وأنت غير ُمخول بفرض استخدامات البرنامج عليه.

حرية إعادة توزيع النسخ يجب أن تتضمن الهيئتين الثنائية أو التنفيذية للبرنامج ،بالضافة إلى الشفرة المصدرية ،لكل

الصدارين المعدل وغير المعدل ) .توزيع البرنامج بصيغة قابلة للتشغيل ضروري لتوزيع أنظمة تشغيل حرة يمكن تثبيتها

بسهولة (.ل مشكلة إذا لم توجد طريقة لتوليد هيئة ثنائية أو تنفيذية لبرنامج معين )ﻷن بعض لغات البرمجة ل تدعم هذه

الميزة(  ،لكن يجب أن تمتلك حرية إعادة توزيع هذه الهيئات في حال وجدتها أو طورت طريقة للحصول عليها.

لجعل الحريتين  1و ) 3حرية إجراء تعديلت وحرية نشر ن َُسخ معدلة( ساريتين ،يجب أن تتمكن من الوصول إلى
الشفرة المصدرية للبرنامج .ولذلك ،فإن إتاحة الشفرة المصدرية للبرنامج شرط لزم للبرمجيات الحرة” .الشفرة

المصدرية“ الُمعّتمة) (1ليست شفرة مصدرية حقيقية ول ُتعتبر كذلك.

تتضمن الحرية  1حرية استخدام نسختك المعدلة بدًلا من النسخة اﻷصلية .إذا أتى البرنامج مع منَتج ُمصّمم لتشغيل

النسخ التي عدلها شخص آخر ،لكنه يرفض تشغيل نسختك — ممارسة ُتعرف باسم التيفزة) (2أو الحبس أو )بحسب

المصطلحات الفاسدة لممارسيها( ”القلع المن“ — فإن الحرية  1تصبح خياًلا نظرًيا بدل أن تكون حرية حقيقية،
وهذا غير كاف .بعبارة أخرى ،تلك الملفات التنفيذية ليست برمجيات حرة حتى لو كانت الشفرة المصدرية الذي

ُترجمت منها حرة.

من الطرق الهامة لتعديل برنامج ما هي دمجه بوحدات وبرامج جزئية حرة متوفرة .إذا كانت رخصة البرنامج تقول بأنك
ل تستطيع دمجه بوحدة موجودة ذات ترخيص مناسب — مثًلا ،اشتراط الرخصة أن تكون مالك حقوق النشر ﻷي

شفرة برمجية تضيفها — فإن الرخصة مق ِيدة جًدا ول يمكن اعتبارها رخصة حرة.
ّ

تتضمن الحرية  3حرية إصدار نسخك المعدلة بشكل برمجيات حرة .يمكن أن تسمح الرخصة الحرة بأساليب أخرى
لصدار النسخ؛ بعبارة أخرى ،ل يشترط أن تكون رخصة حقوق متروكة .لكن الرخص التي تطالب بأن تكون النسخ

المعدلة غير حرة ل تعتبر رخًصا حرة.
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حتى تكون هذه الحريات حقيقية ،يجب أن تكون دائمة وغير قابلة لللغاء طالما أنك لم ترتكب أي خطأ؛ إذا كان لدى

مطور البرمجيات القدرة على إبطال الرخصة ،أو إضافة قيود إلى شروطها بشكل رجعي بدون أن ترتكب أي خطأ يدعو

لذلك ،يكون البرنامج غير حر.

من ناحية أخرى ،توجد أنواع معينة مقبولة من القواعد المتعلقة بتوزيع البرمجيات الحرة ،عندما ل تتعارض مع الحريات

المركزية .على سبيل المثال ،الحقوق المتروكة )بصورة مبسطة جًدا( هي قاعدة تقول بأنك ل تستطيع إضافة قيود تحرم

الخرين الحريا َت المركزية عند إعادة توزيع البرنامج .هذه القاعدة ل تتعارض مع الحريات المركزية ،بل تحميها.

” البرمجيات الحرة“ ل تعني ”البرمجيات غير التجارية“ .يجب أن يكون البرنامج الحر متاحاً للستخدام التجاري

والتطوير التجاري والتوزيع التجاري .لم يعد التطوير التجاري للبرمجيات الحرة غريبًا؛ بل إن مثل هذه البرمجيات الحرة

التجارية مهمة جداً .ربما دفعت ماًل للحصول على نسخ من برمجيات حرة ،أو ربما حصلت على نسخ بدون مقابل .لكن

بغض النظر عن كيفية حصولك على النسخ ،لديك دائمًا حرية نسخ وتعديل البرمجيات ،بل حتى بيع نسخ منها.
إن اعتبار أن تعديًلا ما للبرنامج يشكل تحسيًنا هو مسألة شخصية .إذا كانت تعديلتك محدودة ،عملًيا ،بالتعديلت التي
يعتبرها شخص آخر تحسينات على البرنامج ،فهذه ليست حرية.

ومع ذلك ،فإن القواعد المتعلقة بكيفية تحزيم النسخة المعّدلة مقبولة ،إذا لم تقيد حريتك في إصدار نسخ معدلة من

الناحية العملية ،أو حريتك في إنشاء واستخدام نسخ معدلة بشكل خاص .وهكذا ،يكون مقبوًلا أن تطلب الرخصة منك

تغيير اسم النسخة المعدلة ،أو إزالة الشعار ،أو تعريف التعديلت التي أجريتها على أنها خاصة بك .وما دامت هذه
الشروط غير ثقيلة بحيث تمنعك فعًلا من إصدار التعديلت التي أجريَتها ،فهي مقبولة؛ بما أنك تعدل على البرنامج أصًلا،
فلن تجد مشكلة في عمل بعض التعديلت الضافية.

تبرز مشكلة خاصة عندما تطلب الرخصة تغيير اسم البرنامج الذي تستخدمه البرامج اﻷخرى لستدعاء البرنامج .هذا

يمنعك فعلياً من إطلق نسختك المع ّدلة بحيث تستبدل اﻷصلية عندما تستدعيها هذه البرامج اﻷخرى .يمكن قبول هذا
النوع من المطالب فقط في حال وجود وسيلة تسمية متعددة مناسبة تسمح لك بتعيين اسم البرنامج اﻷصلي كاسم

ثان للنسخة المعدلة.

القواعد مثل ”إذا جعلت نسختك متاحة بهذه الطريقة ،يجب أن تجعلها متاحة بتلك الطريقة أيًضا“ يمكن أن تكون مقبولة

أي ًضا ،وفق نفس الشرط .مثال على قاعدة مقبولة من هذا القبيل هي أن تقول :إذا كنت قد وزعت نسخة معدلة وطلب

مطور سابق الحصول على نسخة منه ،يجب أن ترسل له واحدة) .لحظ أن هذه القاعدة ما زالت تترك لك خيار عدم

توزيع الصدار الخاص بك على الطلق (.القواعد التي تطلب توفير الشفرة المصدرية لمستخدمي النسخ التي توفرها

للستخدام العام مقبولة أيًضا.

" انتهى القتباس … ...........المصدر GNU :
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ايضا للمزيد من اللطلاع ومقارنة الفروق سأورد التعاريف التالية :
" بدابة القتباس …...

البرمجيات شبه الحرة

البرمجيات شبه الحرة هي برمجيات ليست حرة ،لكنها تأتي مع إذن خاص للستخدام ،والنشر ،والتوزيع ،والتعديل

)بما في ذلك توزيع إصدارات ُمعدلة( ﻷغراض غير هادفة للربح .بيجيبي مثال لبرنامج شبه حر.

البرمجيات شبه الحرة أفضل بكثير أخلقيا من البرمجيات الحتكارية ،لكن مازالت متأثرة بالمشاكل ،ول نستطيع

استخدامها في نظام تشغيل حر.

قيود ترك الحقوق مصممة لحماية الحريات الجوهرية لجميع المستخدمين .بالنسبة لنا ،النطاق الوحيد ﻷي قيد معتبر

في استخدام برنامج هو منع اﻷشخاص الخرين من إضافة قيود أخرى .البرامج شبه الحرة لديها قيود إضافيةُ ،تثار من

أهداف أنانية بحتة.

من المستحيل تضمين برنامج شبه حر في نظام تشغيل حر .هذا ﻷن شروط توزيع نظام التشغيل ككل هي اتحاد

شروط التوزيع لكل البرامج فيه .إضافة برنامج شبه حر إلى النظام سوف يجعل النظام ككل شبه حر فحسب .يوجد

سببان لعدم رغبتنا في حدوث ذلك:

• نؤمن أن البرمجيات الحرة يجب أن تكون لكل واحد—بما في ذلك اﻷعمال التجارية ،ليس فقط
المدارس والهواة .نريد دعوة اﻷعمال التجارية إلى استخدام نظام غنو الكامل ،وذلك يجب أل نضمن
برنامج شبه حر فيه.

• التوزيع التجاري لنظام التشغيل الحر ،بما في ذلك نظام غنو/لينكس ،هام جدا ،والمستخدمون يدركون
ملئمة توزيع السيدي روم التجاري .تضمين برنامج شبه حر واحد في نظام تشغيل سوف يسلب توزيع
السيدي روم التجاري منه.

مؤسسة البرمجيات الحرة نفسها غير تجارية ،ولذلك سيكون ُمجازا لنا قانونيا استخدام برنامج شبه حر ”داخليا“.

لكننا ل نفعل ،ﻷن هذا سيضعف جهودنا في السعي إلى برنامج يمكن أيضا تضمينه في غنو.

إذا ُوجدت مهمة تحتاج التعامل من برمجيات ،حينها حتى نمتلك برنامجا حرا لتأدية المهمة ،نظام غنو لديه ثغرة.

يجب أن نخبر المتطوعين “ ليس لدينا برنامج بعد لتأدية المهمة في غنو ،لذا نأمل أنكم ستكتبون واحدا” إذا استخدمنا
بأنفسنا برنامج شبه حر لتأدية المهمة ،هذا سيضعف ما نقول؛ سيأخذ الدافع )منا ،ومن الخرين الذين قد يستمعون

لوجهات نظرنا( لكتابة بديل حر .لذا نحن ل نفعل ذلك.
البرمجيات الحتكارية

البرمجيات الحتكارية هي برمجيات ليست حرة أو شبه حرة .استخدمها ،أو إعادة توزيعها ،أو تعديلها محظور ،أو

يتطلب أن تطلب الذن ،أو ُمقيد مشكل كبير جدا بحيث ل تستطيع استخدامه بحرية.

مؤسسة البرمجيات الحرة تتبع قاعدة أننا ل نستطيع تثبيت أي برنامج احتكاري على حواسيبنا إل بشكل مؤقت لغرض
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محدد لكتابة بديل حر لهذا البرنامج .جانب من هذا ،أننا ل نشعر بوجود أي مبرر لتثبيت برنامج احتكاري.

على سبيل المثال ،شعرنا بمبرر لتثبيت يونكس على حواسيبنا في الثمانينات ،ﻷننا كنا نستخدمها لكتابة بديل حر

ليونكس .الن ،منذ أن توّفر نظام تشغيل حر ،العذر لم يعد ملئما ،تخلصنا من كل أنظمة التشغيل غير الحرة ،وأي
حاسوب جديد نثتبه يجب أن يشغل نظام حر بالكامل.

نحن ل نلح على مستخدمي غنو ،أو المساهمين لغنو ،بأن عليهم العيش بهذه القاعدة .هي قاعدة قطعناها على أنفسنا،

لكن نأمل أن تقرر اتباعها أيضا.
البرمجيات المجانية

مصطلح ”برمجيات مجانية“ ليس لديه تعريف مقبول واضح ،لكن بشكل عام ُيستخدم للحزم التي تجيز إعادة التوزيع

لكن ليس التعديل ) وشيفرتها المصدرية غير متوفرة( .هذه الحزم ليست برمجيات حرة ،لذا من فضلك ل تستخدم

”برمجيات مجانية“ للشارة إلى البرمجيات الحرة.
البرمجيات النصيبية

البرمجيات النصيبية هي برمجيات تأتي مع إذن للناس بإعادة توزيع نسخ ،لكنها تقول أن أي شخص يستمر في

استخدام نسخة مطالب بدفع رسوم رخصة.

البرمجيات النصيبية ليست حرة أو حتى شبه حرة .يوجد سببين لعدم كونها:

 -1لمعظم البرمجيات النصيبية ،الشيفرة غير متاحة؛ لذلك ،ل يمكن تعديل البرنامج أصل.

 -2البرمجيات النصيبية ل تأتي مع إذن بإنشاء نسخة وتثبيتها بدون دفع رسوم رخصة ،أو حتى للستخدام الخاص

في نشاط غير هادف للربح ) .في الواقع ،الناس يتجاهلون شروط التوزيع ويفعلون ذلك على كل حال ،لكن الشروط ل

تجيزه(.

البرمجيات الخاصة

البرمجيات الخاصة أو المخصصة هي برمجيات ُمطورة لمستخدم واحد )عادة منظمة أو شركة( .هذا المستخدم

يحتفظ به ويستخدمه ،ول يصدره للعموم سواًء كشيفرة مصدرية أو ثنائية.

تقريبا كل وظائف المبرمجين في تطوير برمجيات مخصصة؛ لذلك معظم مهام المبرمجين ،أو تكاد تكون ،تتم بطريقة

منسجمة مع حركة البرمجيات الحرة.
البرمجيات التجارية

البرمجيات التجارية هي برمجيات ُتطور من مشاريع تجارية تهدف إلى جني المال من استخدام البرمجيات.

” تجاري“ و” احتكاري“ ليسا نفس الشيء! معظم البرمجيات التجارية احتكارية ،لكن يوجد برمجيات تجارية حرة،
ويوجد برمجيات غير تجارية غير حرة.

" نهاية القتباس …......المصدر GNU :

دبذلك نكون قد وضحنا التعريفات الختلفة لا نتحدث جعنه للذي يطلع جعلى الوضوع للمرة الولى .
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 .3التعامل مع البامج :

تثبيت البرامج
في نظام التاشغيل لينوكس ودبالتحديد توزيعة  ubuntuثلث طرق للتكيب البامج في التوزيعه .
 .1مدير الحزم.
 .2ملثبت الحزم dpkg
 .3التكيب من الصدر .
 .1مدير الحزم :
تتمي توزيعات الديبيانيه ) (debianدبمدير حزم جبار و اجعتقد هو القوى جعن التوزيعات اللينكساويه
الخرى ملثل  red hatو السهل دبالتعامل مع وظيفة مدير الحزم في نظام لينوكس دباشكل جعام هو
تحميل البامج من مصادر خاريجه من النظام و تلثبيتها فيها سوى كانت هذي الصادر من CD or
 DVDأو حت النتنت  Internetتحمل الحزمه  debللتوزيعات  debianو تلثبيتها دبالنظام مجرد
وضع المر لتلثبيتها و للمدير الحزم في  ubuntuو للتاشغيل مدير الحزم هنا ط طريقتي
الولى من خلل الواجهه الرسوميه سوى كانت في  KDEأو  GNOMEواسم البنامج  Synaptticو من
خلل هذا البنامج تستطيع التحكم دبمصدار الحزم و تلثبيت البامج وحذفها فقط دبأختيار البنامج و
البداء دبالتلثبيت وهناك دبرنامج اخر يقوم دبالهمه دبطريقة اسهل و منظم دباشكل اكب هو دبرنامج
 add/removeحيث ينظم البامج فيه حسب تخصهها و التقسيم فيه اللعاب  ,البمجه ,تعليمي ,
الفديو و الصوت  ,انتنت و غيها من التقسيمات الطريقة الخرى في استخدام مدير الحزم هو من
خلل سطر الوامر سيتم شحه لحقا .
يقصد دبمصادر الحزم هو الماكن الت من خللها يقوم مدير الحزم التحميل منها و تلثبيتها في النظام
ملثل روادبط للسيفرات دبالنتنت او مصدار . cd or DVD
و الطريقة اللثاللثه للستخدام مدير الحزم هو في استخدام سطرالوامر apt-get
حيث يتم استخدام دبرنامج  apt-getللتكيب البامج دبهذا المر
sudo apt-get install program

حيث يوضع دبدل  progarmاسم البنامج الراد تلثبيته دبالتوزيعه وللحذ ف البنامج نستخدم هذا المر
sudo apt-get remove program
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لحذ ف ملفات  Configurationنستخدم
apt-get remove --purge xxxx

للدبديت  ،تحديث البامج ) تحميل تحديلثات النواة والبامج (
apt-get update

لعملية ادبجريد  ،ترقية لبيامج
apt-get upgrade

لعمل ترقية اصدار التوزيعة
apt-get dist-upgrade

للبحث :
apt-cache search xxxx

اجعطاء معلومات جعن الباكج
apt-cache show xxxx

مرجع :
و مصدر الحزم تكون في هذا اللف

http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto
sources.list

ويمكن التعديل فيه دبطريقتي اما من خلل محرر النصوص او من خلل دبرنامج software sources
و للتعديل من خلل محرر النصوص ضع هذا المر و انت  Rootمن خلل سطر الوامر يكون دبهذا
المر
sudo gedit /etc/apt/sources.list

من خلله تستطيع التحكم دبمصادر مدير الحزم
للمستخدمي  ubuntuوجدت هذا الوقع الذي تستطيع التعديل ملف sources.list
إلى الصادر الناسبه
http://doc.ubuntu-fr.org/sources.list
 .2ملثبت الحزم dpkg
هذا البنامج يستخدم في تلثبيت الحزم الجاهزة و الحملة جعلى الجهاز وهي الحزم الخاصة دبالددبيان
 debianو دبعد تحميل الحزمه ذات المتداد  debيتم التكيب دبهذا المر
sudo dpkg -i program.deb

وهناك مواقع متخصص للبحث جعن حزم  debمنها
و للتوزيعه ubuntu

http://www.debian.org/distrib/packages
http://packages.ubuntu.com/
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 .3التكيب من الصدر
تعد هذه الطريقة هي الصعب و الكث تعقيد في احيانا كلثية
و هي تركيب البامج من الكود الصدري للبامج يعر ف اغلب ان للبامج وحت نظم التاشغيل تمر في
مراحل جعده
-1تحليل البنامج
-2كتادبة الكود الصدر
-3ترجمة البنامج وتحويل الى نظام ثنايئي Binary
-4استخدام البنامج
التكيب من الصدر تقوم دبعملية التحويل من كود مصدر الى دبرنامج قادبل للتاشغيل و من ثم استخدامه
سو ف اشح الطريقة الاشاجعه للتكيب من الصدرلنه هناك دبرامج لها طرق خاصه للتكيب
دبعد تحميل البنامج وهو جعلى شكل ملف مضغو ط  gz.tarفي الغالب نقوم دبفك الضغط
وهذي الطريقة للفك اغلب امتداد اللفات الضغوطه من خلل سطرالوامر
tar.gz = tar -zxvf program.tar.gz
tgz = tar zxf program.tgz or gunzip -c program.tgz
bz2 = tar jxvf program.tar.bz2
zip = unzip program.zip
rar = rar e program.rar

دبعد فك الضغط نقوم دبالدخل للمجلد ذالك البنامج الفكوك:
cd progarm

 programحسب اسم الجلد الفكوك
ثم نعمل جعملية الجعداد
./configure

دبعد ذالك نضع هذا المر
make

ثم وانت  Rootتضع هذا المر
make install

واذا لم يكن البنامج دبتطلب اي مكتبات سو ف يركب البنامج دباشكل سليم
هناك دبرامج تأتي دبهذا المتداد  binوهي جاهزة للتلثبيت فقط وضع هذا المر
./program.bin

غالبا البامج دبهذا الاشكل تكون مغلقة الصدر !!
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تثبيت الحزم بدون انترنت :
كل ما جعليك فعله هو تنفيذ هذا المر البسيط ،ودبعدها نسخ اللف النص الذي تم اناشاءه والذهاب الى
ويندوز واختيار دبرنامج التحميل الفضل لديك لتحميل الحزم كلها ومن ثم نقلها الى ديبيان وتلثبيتها.
هذه المر هو التي:
" apt-get --print-uris --yes install PACKAGENAME | grep ^\'http: | awk '{print "wget -c " $1
-O " $2}' > packages.txt

حيث ان  PACKAGENAMEهو اسم الحزمة الت تريد تلثبيتها.
دبعد النتهاء ستلحظ انه تم اناشاء ملف نص اسمه  packages.txtقم دبنسخه الى ويندوز وافتحه
دباستخدام  wordpadوانسخ الروادبط منه.
ولو كنت مكانك لفضلت استخدام الداة ) wgetالنسخة الخاصة دبالويندوز( لنها من اروع الدوات .
دبعد النتهاء من التحميل ،قم دبنسخ هذه الحزم الى
/var/cache/apt/archives/

ومن ثم نفذ المر:
apt-get install PACKAGENAME

نقل البامج من جهاز لخر  ,البامج موجودة جعلى السار التالي :
“/var/cache/apt/archives ”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

برامج بدء التشغيل
من اللحظ و منذ أودبنتو  11.10نجد أن قايئمة "دبرامج دبدء التاشغيل" غي مفعلة ،و هذا حسب
أصحادبها من دباب المان )تفاديا للخطاء ،كتوقيف دبرامج مهمة في دبدء التاشغيل( ،و نشح في
الوضوع كيفية تفعيلها أو توقيفها دبالمر  SEDمن خلل سطر الوامر.العمل:ندخل للمسار التالي:
cd /etc/xdg/autostart/

و من سطر الوامر ندخل المر:
sudo sed --in-place 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' *.desktop

شح المر:قمنا دبإستعمال المر  sedلتغيي كلمة  NoDisplay=trueدبـ  ،NoDisplay=falseو هذا
في كل السطر ،في كل اللفات النهية دبالمتداد  desktop.الوجودة دبالسار ./etc/xdg/autostart/و
في حالة الرجوع لعدم تفعيل قايئمة دبدء التاشغيل نقوم دبعكس الكلمات false ،و true
sudo sed --in-place 's/NoDisplay=false/NoDisplay=true/g' *.desktop

أخيا ،أنصح دباشدة تعلم المر  ،sedلمكانياته السيعة و الكبية.
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تشغيل برنامج من الطرفية
دبعض البامج الت نحتاج تاشغيلها من الطرفية ) ملثل امتداد  ( run.تعمل دبالطريقة التالية :
دبعد الدخول الى مسار اللف ندخل المر التالي :
./filename.run

احيانا تحتاج أن تعطي البنامج صلحيات التنفيذ قبل استخدام المر السادبق
يمكن ان تمنص اي ملف صلحيات التنفيذ دباستخدام المر :
chmod +x filename.run

----------------------------------------------------------------------------------------------

إنشاء نسخة احتيالطية عن البرامج المثبتة باستخدام برنامج APTonCD
 APTonCDيعتب وسيلة سهلة وسيعة لتخزين الحزم واستعادتها جعلى اي نظام دبدون انتنت
اناشاء نسخة من الحزم :
دبعد القيام دبتاشغيل البنامج يظهر دبالاشكل التالي :

نقوم دبالضغط جعلى زر  , Cفيظهر لدينا جدول دبالحزم الت سو ف نأخذ نسخة منها  ,نقوم دبتفحصها ,
حذ ف احداه ان اردنا  ,أو إضافة حزمة أخرى جعن طريق زر  Addفي النهاية ننقر نسخ
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فتظهر النافذة التالية نضغط Applay

استعادة الحزم الى ذاكرة التخزين الؤقت :
يجب اول تلثبيت هذه الحزمه hal
sudo apt-get install hal

الن ودبعد اجعادة تاشغيل  APTonCDيمكنك استعادة الحزم فى اي وقت تاشاء دبالضغط جعلى Restore
لي نظام اخر ولكن دبش ط ان يكون يستخدم نفس العماريه ) ل يمكن استخدام حزم مأخوذه من نظام
 32دبت الى  64دبت والعكس (
استخدم  loadلتحديد مكان الس دي او ملف اليسو ثم حدد الحزم الت تريد تلثبيتها ) كلها او
دبعضها ( ثم اضغط جعلى Restore
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--------------------------------------------------------------------------------------------

تشغيل متصفح الملفات او البرامج بصلاحيات ROOT
لتاشغيل متصفح اللفات دبصلحيات الجذر  rootننفذ الخطوات التالية :
نقوم دبتاشغيل المر  runوذلك دبالضغط جعلى الفتاحي Alt+F2 :
يظهر كما في الصورة

ندخل اسم التصفح وليكن  nautilusأو اسم البنامج الراد تاشغيله
فيطلب منك ادخال كلمة الرور  ,دبعده يعمل البنامجي لكن مع صلحيات ال root
----------------------------------------------------------------------------------------------
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 .4أدوات :

أداة  shr edلحذف الملفات والقرص الصلب بشكل نهائي

الاشكل العام
shred -v -z -u file

شح استخدام أداة  shredلحذ ف اللفات والقرص الصلب دباشكل نهايئي جعن طريق الكتادبة فوق اللف
جع ّدة مرات قبل حذفه وهذا سيجعل جعملية استجاجعه شبه مستحيله
الطريقة دبسيطة جد ًا وتكاد ل تحتاج لي شح ,ول حت تركيب دبرنامج وهي جعن طريق استخدام الداة

 shredالوجودة في اللينكس! هذه الداة تقوم دبالكتادبة  25مره “إفتاضياً” فوق اللف أو القرص الذي
تقوم دبتحديده جع ّدة مبات قبل حذفه.
فيمكنك إستخدامها هكذا:
shred -n 7 -vzu SOME-FILE.jpg

أو هكذا:
shred -vzu SOME-FILE.jpg
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لكن في المر اللثاني سو ف تأخذ العملية وقت أطول ,نظراً للكتادبة  25مرة فوق اللف الصلي ,حيث

يمكن إستخدام نفس الطريقة لسح القراص الصلبة وأي نوع من أنواع الذاكرة حت ذاكرت الجوال دبعد

شبكها دبالـ  SD Gateالخاصة دبالجهاز
shred -n 3 -vz /dev/DEVICE

حيث:
 :nيعن جعدد الرات الت سو ف يتم الكتادبة فيها جعلى اللف او القرص الصلب
 :vلظهار تفاصيل كل جعملية تقوم دبها الداة
 :uيستخدم لسح اللفات دبعد النتهاء من الكتادبة فوقها
 : zلكتادبة اصفار فوق اللف دبعد النتهاء من الكتادبة العاشوايئية فوق اللف أو القرص الصلب
---------------------------------------------------------------------------------------------

مشاركة الملفات بين لينكس و ويندوز
في الحقيقة واجهت ماشاكل في ماشاركة اللفات جعب كبل  LANدبي لينكس وويندوز  ,لكن في النهاية
كانت هذه الاشاركة دبسيطة وسهلة  ,حت انها أسهل من ماشاركة اللفات دبي لينكس و لينكس  ,الت
جعانيت منها حت اجد الحل ,
يوجد جعدة طرق لاشاركة اللفات دبي ويندوز و لينكس  ,أفضلها دبحسب رأيي جعن طريق دبرنامج
 , SAMBAمن أجل ذلك قمت دباتباع الخطوات التالية :
في البداية اضفت التصال  Wired1من Network Connections
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تم ضبط الجعدادات دبالاشكل التالي :

صورة 2
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من ثم قمت دبتنصيب  Sambaمن مدير الحزم :

ونقوم دبتاشغيل البنامج

و نقوم دبإضافة الاشتخدمي جعن طريق القايئمة  Preferencesواخيار Samba Users
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ومن ثم Add user

ثم نضيف الجلدات الت نريد ماشاركتها دبالضغط جعلى  Fileثم Add Share
ثم  Browserونختار موقع الجلد

ودبذلك تمت العملية دبنجاح
دبالنسبة لجلدات الويندوز الت قمت دبتفعيل ماشاركتها دبالويندوز تضهر مباشتا جعند اتمام التصال ,
--------------------------------------------------------------------------------------------|  | 32بكل فخر  :تم اعداد هذا الكتاب بواسطة البرمجيات الحرة
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تشغيل أوامر معينة أو سكربت أو برنامج مع بدء التشغيل
فى التوزيعات البنية جعلى ديبيان جنو/ليُنكس )وهنا أتحدث جعن التوزيعة الكث انتاشارا – أودبنتو( ،ل

يوجد ملف  rc.localملثبت مسبقا .والش الجيد أنك ستكون قادرا جعلى إناشاء هذا اللف دبكل سهولة

ويس لذا سيمكنك هذا اللف من وضع أوامر لتبدء تلقايئيا جعند دبداية تاشغيل النظام .وهذا ما ستبدأ دبه:
sudo gedit /etc/init.d/local.autostart

يمكنك تسمية اللف كما تحب ولكن هنا كملثال كتبت ، local.autostartاكتب:
#!/bin/bash

فى السطر الول من اللف وتحتها الوامر الت تريدها واحدا تلو الخر .والن احفظ اللف واغلقه
واجعله ملف تنفيذي دبكتادبة المر فى الطرفية:
sudo chmod +x /etc/init.d/local.autostart

واجعل اللف ُيعَر ف كسكريبت:

sudo update-rc.d local.autostart defaults 80

والن فى كل مرة تبدأ فيها دبتاشغيل توزيعتك ,ستبدأ الوامر الت وضعتها فى
 /etc/init.d/local.autostartتلقايئيا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

استخدام ملف , isoأي عمل  mountلملف  ) isoمشابه للسواقة الوهمية (
افتح الطرفية  ,ثم أكتب المر التالي :
sudo mkdir /media/iso

ثم
sudo modprobe loop
sudo mount filename.iso /media/iso -t iso9660 -o loop

جعندها يعمل ملف الـ  isoوكأنك تستخدمه من خلل سواقة القراص
------------------------------------------------------------------------------------------------------

التشفير الغير متناظر بواسطة برنامج GnuPG
يوجد جعدة أنواع من التاشفي منها التاشفي دباستخدام الفتاح التناظر أي أن الفتاح الذي ياشّفر اللف
هو نفسه الذي يفك تاشفيه ,
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لنفرض اننا ارسلنا هذا اللف الاشفر جعب النتنت الى شخص ما  ,دبطبيعة الحال لن يتمكن هذا
الاشخص من فك تاشفي هذا اللف لنه ل يملك الفتاح  ,وهو دبحاجة لن نزوده دبالفتاح كي يتمكن من
فك تاشفي هذا اللف  ,ولو قمنا دبإرسال الفتاح ايضا جعب النتنت جعندها ل معن لتاشفي اللف فعلى
فرض ان احدهم التقط اللف  ,فإمكانه التقا ط الفتاح ودبالتالي ل معن للتاشفي في هذه الحالة.
انطلقا من هذا الواقع ظهرت فكرة التاشفي الغي متناظر الذي يتألف من مفتاحي الول الفتاح العلن
 Public Keyيستخدم في تاشفي اللفات الت نريد ارسالها أما الفتاح اللثاني هو الفتاح الخاص )أو

السي(  Private Keyويستخدم في فك تاشفي اللفات الاشّفر دبالفتاح العلن .دبهذه الحالة اللفات

الاش ّفرة دباستخدام الفتاح العلن ل يمكن فك تاشفيها ال دباستخدام الفتاح الخاص.

اذا لستخدام هذا النمط من التاشفي يجب أن تقوم دبتوليد مفتاحي  ,الفتاح الخاص Private Key
والذي يبقى محفوظا لديك  ,والفتاح العام  Public Keyتعطيه لن تاشاء وتضعه في موقعك أو
مدونتك أو توزجعه جعلى الصدقاء ليستخدموه في تاشفي اللفات الت يريدون ارسالها إليك .
توليد الفتاح الخاص :
لتوليد الفتاح الخاص نذهب الى الطرفية و ندخل المر التالي :
gpg --gen-key

تظهر النتيجة التالية
gpg (GnuPG) 1.4.11; Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Please select what kind of key you want:
)(1) RSA and RSA (default
(2) DSA and Elgamal
)(3) DSA (sign only
)(4) RSA (sign only
?Your selection

ندخل الرقم  1ونضغط زر ENTER
جعندها سيسألك جعن طول الفتاح ) دبي  ( 2048 – 1024كلما اختت رقم أكب كلما كان الفتاح أقوى
لذلك يفضل ان تبقي جعلى القيمة  2048وتضغط ENTER
gpg (GnuPG) 1.4.11; Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Please select what kind of key you want:
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(1) RSA and RSA (default)
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048)

( سنة – دايئم- الن سيطلب منك تحديد مدة صلحية للمفتاح ) يوم – شهر
ENTER  واضغط0 لو أردت أن ل تنتهي فتة صلحية الفتاح إترك القيمة
( 1y  سنة, 1m  شهر, 1w وإل ادخل الفتة الت تريد ) أردنا جعله صالح لسبوع فقط نكتب
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<n> = key expires in n days
<n>w = key expires in n weeks
<n>m = key expires in n months
<n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)

ENTER  واضغط جعلىy  ادخل, الن سيطلب منك التأكيد جعلى الدة
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

: ENTER  ثم تعليق جعلى الفتاح قم دبإدخال دبياناتك ثم,  ثم دبريدك, سيطلب منك ادخال اسمك
You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID
from the Real Name, Comment and Email Address in this form:
"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>"
Real name: Mohammad
Email address: test@forbook.com
Comment: Only for TEST
You selected this USER-ID:
"Mohammad (Only for TEST) <test@forbook.com>"
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?

ENTER  ثم اضغطO  ادخل, اذا كانت دبياناتك صحيحة كما ظهرت
 دبعد ادخالها سيطلب منك تكرار ادخالها للتأكيد, سيطلب منك ادخال كلمة س للمفتاح
:  وانتظر حت يظهر لك كالتاليENTER اضغط
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
Not enough random bytes available. Please do some other work to give
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the OS a chance to collect more entropy! (Need 284 more bytes)
..+++++
...+++++
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
Not enough random bytes available. Please do some other work to give
the OS a chance to collect more entropy! (Need 48 more bytes)
.............+++++
gpg: key 3AD13BFD marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.
gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid: 2 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
pub 2048R/3AD13BFD 2012-04-20
Key fingerprint = 2114 1C9F 506D 43EB 36FA FA9F CBBC 9E4A 3AD1 3BFD
uid
Mohammad (Only for TEST) <test@forbook.com>
sub 2048R/387F3841 2012-04-20

ودبذلك نكون حصلنا جعلى مفتاحي تاشفي
لظهار الفتاح العام الخاص دبنا نستعمل المر
gpg --list-key

 نستخدم المر, لتصدير الفتاح العام وارساله للصدقاء
gpg --armor --export > publickey.txt

:  الن لضافة مفتاح جعام لحد الصدقاء لدينا نستخدم المر+++
gpg --import friend.txt

friend.txt دبعد أن نكون قد حفظنا مفتاحه العام في اللف
لنسخ الفتاح العام لحد الصدقاء و حفظه نستخدم المر
gpg --armor --export friend@mail.com

حيث نضع البيد اللكتوني للصديق أو اسم الفتاح

:  تاشفي اللفات,  الن الخطوة الهم++
:  دبالاشكل,  متبوجعا دبمسار اللفencrypt-- لتاشفي ملف نستخدم المر
gpg --encrypt file.txt

 ادخل اسم الفتاح أو البيد اللكتوني للمفتاح, سيطلب منك إدخال الفتاح الذي تريد التاشفي فيه
ودبذلك يتم تاشفي اللف
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اذا كنت تريد تغيي اسم اللف لزيادة خصوصيته وحماية معلوماته استخدم
gpg --out newname --encrypt file.txt

لو أردت جعملية تاشفي صامتة غي تفاجعلية  ,مرر المر  r-دبالاشكل التالي :
gpg -r KEYNAME --out newname --encrypt file.txt

 ++الن الخطوة التالية  ,فك تاشفي اللفات :
لفك تاشفي ملف نستخدم المر  decrypt--.حيث يتم ادخاله دبالاشكل :
gpg --decrypt filename

سيطلب منك ادخال كلمة الس الخاصة دبمفتاحك الخاص  ,ادخلها واضغط ENTER
سيظهر محتوى اللف أمامك جعلى الاشاشة ,
لكن لفك التاشفي دبطريقة أفضل استخدم المر السادبق دبالاشكل التالي :
gpg --out newfilename --decrypt filename

------------------------------------------------------------------------------------------------------

أخفاء البيانات المهمة داخل صورة أو مقطع صوت او فيديو
لنبدأ مع دبرنامج  Steghideهذا البنامج يقوم دبتاشفي اللفات و لديه القدرة جعلى اخفاؤها داخل
صورة أو ملف صوتي دون تخريب هذا اللف .
مجاني ومفتوح الصدر تحت رخصة  , GPLيعمل جعلى كل من لينوكس وويندوز  ,رغم قدمه )من جعام
 ( 2003ال أنه جعملي وفعال  ,البنامج دبسيط وسهل الستخدام ,يدجعم اخفاء النصوص واللفات دخل
الصور الت تكون دبامتداد  jpgو  bmpوداخل اللفات الصوتية دبامتداد  wavويوجد للبنامج العديد
من الخيارات يمكننا استعراضها دبتنفيذ المر:
steghide

لخفاء اللف  password.txtداخل الصورة  photo.jpgكل ما جعلينا هو تنفيذ المر:
steghide embed -cf photo.jpg -ef password.txt

صورة للبنامج جعند طلب كلمة الرور

سيطلب البنامج ادخال كلمة مرور وتأكيدها لننا سنحتاجها جعند استخراج العلومات من الصورة واذا
قارنا حجم  photo.jpgقبل ودبعد تنفيذ المر السادبق سنلحظ اختل ف جعن الحجم الصلي.
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دبالنسبة لفارق الحجم سيختلف طبعا دبحسب حجم اللفات الت نريد اخفاؤها داخل الصورة فبالنسبة
للف  password.txtيعتب صغي جدا لذلك لن يكون هنالك فرق كبي خصوصا أن البنامج يضغط
اللف أيضا قبل القيام دباخفاؤه داخل الصورة.
وفي حال أردنا معرفة معلومات جعن الصورة واللفات الخفية فيها نقوم دبتنفيذ المر:
steghide info photo.jpg

دبعد تنفيذ المر السادبق سيطلب البنامج كلمة مرور ليتحقق من وجود اللف وفي حال كانت كلمة
الرور صحيحة وتم اخفاء ملف داخل الصورة سيظهر لنا البنامج اسم اللف الخفي وحجمه أيضا
دبالضافة لنوع التاشفي الذي تم استخدامه.
أخيا اذا أردنا استخراج اللف  password.txtمن الصورة نقوم دبتنفيذ المر:
steghide extract -sf photo.jpg

سيطلب البنامج كلمة الرور الت استخدمنها في اخفاء اللفات دبعد ذلك سيستخرج لنا ملف
 password.txtويضعه دبنفس مسار الصورة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

إحمي مجلداتك بجعلها غير قابلة للحذف
فوايئد المر الحافظة جعلى مجلداتك الت ل تريد العبث دبها من الخرين وحذفها وخصوصا اذا كان
ياشاركك فى الجهاز اخرين  ,ومن الفوايئد ايضا حماية مجلد معي حت ل يتم حذفه دبطريق الخطأ .
نقوم دبذلك جعن طريق الطرفية ) : ( Terminal
>sudo chattr +i -R <folder_name

مع استبدال > <folder_nameدبإسم الجلد الخاص دبنا
وللغاء هذه الخاصية نستعمل المر دبالاشكل التالي :
>sudo chattr -i -R <folder_name

إدارة المهام ,العمليات ,مراقبة تبادل البيانات واداء المعالج والذاكرة والمزيد مع
System Monitor
لتاشغيل دبرنامج System Monitor
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لنتعر ف جعلى نوافذ البنامج الختلفة  ,في النافذة الولى من البنامج )  ( systemيظهر لدينا
معلومات جعن الجهاز  :اسم مستخدم الجهاز  .واسم التوزيعة ورقم اصدارتها  .اصدارة النواة  .نوع
الواجهة الرسومية  ,ثم حجم الذاكرة رام واسم وسجعة العالج  ,والساحة التاحة من قرص النظام

النافذة اللثانية من البنامج هي نافذة العمليات )  ( Processesوالت تتيح التحكم وإنهاء العمليات
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النافذة اللثانية من البنامج هي نافذة )  ( Processesوالت تتمكن من خللها من مراقبة أداء العالج
و استهلك الذاكرة  RAMوايضا حجم تبادل البيانات جعند التصال دبالنتنت ) الصادرة والواردة (
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النافذة الرادبعة من البنامج هي نافذة )  ( File Systemsوالت تظهر القراص الصلبة و مقدار
الستهلك منها والحجم التاح ايضا :

اذا كما هو الحال في إدارة الهام الخاصة دبويندوز فإن  System Monitorيقدم امكانية التحكم
دبالعمليات وايضا مراقبة اداء الحهاز كما ويقدم معلومات جعن الذاكرة والعالج والتوزيعة ,
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ماشاكل وحلول :

استعادة محمل القلاع g r ub
 . 1أول ،تحتاج معرفة تسمية القراص في جهازك  .دباستخدام المر التالي من الطرفية .
sudo fdisk -l

 .2تحصل جعلى نتيجة تاشبه هذه .
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf6edf6ed
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1217 9775521 7 HPFS/NTFS
)/dev/sda2 1218 4866 29306401 f W95 Ext’d (LBA
/dev/sda5 1218 2434 9775521 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 2435 3650 9765888 b W95 FAT32
/dev/sda7 365 3772 972800 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 3772 4866 8786944 83 Linux

 .3في هذا اللثال كان نظام أودبونتو متواجد في القرص/القسم “ . ”/dev/sda8دبعد ذلك  ،من نفس
الطرفية نفذ الوامر التالية .
sudo mkdir /media/sda8
sudo mount /dev/sda8 /media/sda8

 .4الن  ،إجعادة تلثبيت محمل القلع . grub
sudo grub-install –root-directory=/media/sda8 /dev/sda

 .5دبعد القلع دبنجاح  ،نفذ المر . sudo update-grub
ل تنس استبدال  /dev/sda8و  /dev/sdaدبخراج المر  fdiskفي جهازك .
ملحظة  :يمكن استعادة ملفات القلع لـ ويندوز  7كالتالي :
 .1لستعادة محمل القلع في ويندوز فيستا/ويندوز  ، 7يجب استخدام القرص  DVDالخاص دبتلثبيت
ويندوز فيستا/ويندوز . 7
 . 2دبعد القلع دبالقرص و جعند نافذة الجعدادات القليمية  ،حدد الوقع الخاص دبك  /إجعداد لوحة الفاتيح
ثم انقر فوق” التالي”  .في النافذة التالية يجب النقر جعلى كلمة “إصلح الكمبيوتر”.
 .3انقر جعلى “موجه الوامر“ .و نفذ الوامر التالية دبالتتيب.
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /fixmbr
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 .4أغلق جميع النوافذ و أنقر فوق “إجعادة التاشغيل” .
 .5قم دبإزالة القرص  DVDمن جهازك  .الن أنت مع محمل القلع ويندوز فيستا/ويندوز . 7
---------------------------------------------------------------------------------------------

حل مشكلة عدم القدرة على تنصيب لينكس على بعض الهجهزة
واجهتن هذه الاشكلة جعند محاولة تنصيب اودبنتو  11٫10جعلى لدبتوب  ASUS X61Sودبعد البحث
الطويل في النتنت لم أجد حل  ,فطرحت هذه الاشكلة في منتدى  ,وكانت اجادبة احد الخوة الت
حملت الحل دبخطوات دقيقة كالتالي :
ضع القرص داخل السواقة
اضغط جعلى  F6ثم مرر الخيار acpi=off
من دون اجعادة التاشغيل انتقل لعملية التنصيب
دبعد اكمال جعملية التنصيب اجعد تاشغيل الجهاز دبعد ازالة القرص  ،لكن قبل الولوج في النظام اضغط
جعلى  shiftلتفتح محمل القلع ثم اضغط جعلى  eثم غي " "quiet splashدبـ " "acpi=offودبعدها
اضغط جعلى "Ctrl"+"x
سو ف يعيد النظام تاشغيل نفسه
دبعد اجعادة التاشغيل ودخولك النظام اكتب في الطرفية :
sudo gedit /etc/default/grub

ثم غي " "quiet splashدبـ ""acpi=off
الن قم دبتحديث محمل القلع
sudo update-grub

اجعد تاشغيل النظام
---------------------------------------------------------------------------------------------
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أوامر الطرفية Ter minal
سطر الوامر هو مكان اطلق الوامر نصيا و هو وسيلة التصال دبي الستخدم والحاسوب ..
الستخدم يضغط جعلى لوحة الفاتيح ويطلب من الحاسوب أداء العمليات والهام ويقوم الحاسوب دبتنفيذ
هذه الوامر جعن طريق متجم الوامر " سطر الوامر "
سطر الوامر قويا جدا في لينوكس يقوم دبتنفيذ العديد من الوامر ويستطيع أداء مهمات كلثية دبدأ من
تحرير النصوص إلى الستماع إلى الصوتيات إلى مالنهاية من الوامر ..
يعتقد الكلثي ان الكتادبة دبسطر الوامر أمر معقد جداً  ..وهو ليس معقداً  ..ويعتمد جعلى كثة المارسة
فقط ) ..دبقدر ما تستخدمه دبقدر ما تصبح خبيا(

سنتطلع جعلى دبعض الوامر لتوزيعة  Debianوالتوزيعات البنيه جعليها ملثل  Ubuntuو mint
ودبطبيعة الحال هناك العديد من الوامر الت تتطلب من الستخدم أن يكون في وضع  rootأي
الستخدم الجذر وهو ماشادبهه لـ  Administratorفي ويندوز ..
وأسهل الطرق لتكون في وضع  rootكتادبة المر  SUDOفي سطر الوامر قبل دبداية أي أمر  ..وهو
اختصار لـ .. Super User Do
وهذه يتطلب معرفة دبكلمة الرور الخاصة دبمستخدم النظام  ..حيث سيطلب منك إدخالها قبل التنفيذ
الن دبعد استخدمنا أداة إدارة النظام  sudoنحتاج إلى أداة للتحكم دبالبامج والحزم وتلثبيتها وحذفها
دبكل سهولة ..
وهذه الداة هي  apt-getوهي موجوده في ددبيان والتوزيعات البنيه جعليها  ..وهي مديرة الحزم فيها ..
اذاً تبدا دبعض الوامر في التوزيعات الددبيانيه دبـ  sudoثم  apt-getثم المر الراد تنفيذه إما تحديث
أو تلثبيت دبرنامج  ..وقد مرت معنا دباشكل مفصل في سياق الكتاب

دبعض الوامر لتتطلب صلحيات الستخدم ول أداة الحزم دبالتأكيد  ..ملثل
لتغيي كلمة الس أدخل المر ..
passwd

سيطلب منك كلمة الرور القديمة ثم الجديدة ..
و لتنش ملف جديد  ..تكتب هذا المر  mkdirومتبوجعا دباسم اللف الذي تريد ان تسمية  ..ملثل
mkdir name

و لحذفه استبدل mkدبـ  rmليصبح المر .. rmdir ..
rmdir name
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المر  suيطلب منك دباسورد لتغي حالتك من مستخدم جعادي الى روت ..
المر  clearلتنظيف شاشة الطرفية ..
المر  pwdلظهار مسار اللف الذي تاشتغل جعلية ..
المر  whoamiيخبك دباسم الستخدم الذي تستخدمه ..
المر  calلعرض التقويم للاشهر واليوم والسنة ..
المر  fsckلفحص ملفات النظام وإصلحها ..
الوامر الهمه لعرفة قطع الجهاز)(hardwear
لعرفة كرت الاشاشة
lspci | grep VGA

لعرفة دباقي قطع الجهاز
lspci

او
cat /proc/cpuinfo

تنظيف الجهاز
) ( apt-getتأخذ نسخة من الحزمة النصبة أو الزالة من الجهاز ،حيث أن هذه النسخ مع مرور الوقت
تأخذ مساحة لذا يمكننا جعمل تنظيف الجهاز دبالوامر التالية :
sudo apt-get clean

المر  cleanيزيل النسخ من الحزم النصبة في الجهاز من دون الضر دبالحزم النصبة
sudo apt-get autoclean

المر  autocleanلسح للحزم الزالة )من شأنه تحرير مساحة كبية(
اوامر التحديث
sudo apt-get update

المر  updateلتحديث البينات
sudo apt-get upgrade

المر  upgradeلتحديث الحزم النصبة إلى الحدث
لتقية النظام ملثال ترقية من  ubuntu 11.10الى ubuntu 12.04
sudo apt–get dist–upgrade

سنطلع جعلى جدول لبعض التعليمات :
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للدخول إلى مجلد)دليل(  DIRوإذا كتبت  cdلوحدها سو ف تذهب إلى
الدليل البيت وللعودة إلى الدليل الذي كنت فيه اول  - cdوللذهاب للدليل

الب للدليل الذي أنت فيه  .. cdوللذهب إلى الدليل الصل/الجذر الذي
تتفرع منه الدلة الخرى

]cd [DIR

/ cd

جعرض السار إلى الدليل الحالي

pwd

جعرض اللفات الت تتفق مع  ، PATTERNاستخدم  lللعرض الفصل و
 hلظهار الحجم دبطريقة مفهومة أكث و  Fلوضع جعلمة تبي نوع اللف

]ls [-lhFa] [PATTERN

دبعد اسمه و  aلعرض جميع اللفات حت الت تبدأ دبنقطة وهناك الكلثي
مسح الاشاشة

clear

الولى تطبع النص إلى جهاز الخراج القياس  ،اللثانية دبطريقة لغة الس

جعرض مساجعدة جعن أمر من الوامر البنية داخل .BASH
جعرض مساجعدة جعن المر أو اللف الفلني ملثل  man lsأو info grub

)للخروج من البنامج اضغط  (qأو  whatis geditالذي يعرض
معلومات من سطر واحد يتم توليدها دبواسطة .mkwhatis
البحث في قاجعدة دبيانات  whatisجعن نص ملثلً

'apropos keyboard

) 'ledsقد يكون جعليك تاشغيل  mkwhatisإن لم تكن موجودة(.
جعرض ملف جعلى الاشاشة استخدم السهم و PageUP PageDown

للحركة )للخروج من البنامج اضغط (q

]"echo ["STRING
printf "STRING1" ["STRING2"]...

]help [BUILTINCOMMMAND

]whatis [NAME
]man [NAME
]info [NAME

]apropos [NAME

]less [FILE
]more [FILE

جعرض ملف )ومجموجعة ملفات( جعلى الاشاشة دبطريقة غي تفاجعلية )الوصف

الحقيقي للمر هو أنه يجمع هذه اللفات ثم يرسلها إلى جهاز الخراج

cat [FILE]...

القياس (
إرسال  Mوحدة كل منها دبحجم  Nدبايت )يمكنك أن تضع  kو  Mللكيلو
واليغا( الول من اللف الول )تعن  (if - input fileإلى اللثاني )نعم
 (output fileإذا لم تحدد إي من اللفي فإنه الدخل/الخرج القياس.

تستخدم غالباً مع ملفات الجهزة.
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نسخ  ،نقل)نسخ وحذ ف الصل أو تغيي السم( وحذ ف جعلى التتيب.
من الصدر)الصادر( إلى الهد ف والخيارات هي :

 iالسؤال "هل أنت متأكد؟" قبل الحذ ف

cp [-aRvi] SOURCE... DEST
mv [-aRvi] SOURCE... DEST
rm [-Rv] FILES

 vاكتب ماذا تفعل خطوة خطوة
 aالحفاظ جعلى نوع اللف
 Rنقل الدلة الفرجعية
جعمل دليل جديد  ،وحذ ف دليل فارغ جعلى التتيب.

mkdir DIR...
rmdir DIR...

جعمل رادبط/وصلة تاشي إلى اللف الول وتتص ف ملثلها تماماً ) أن يكون

لديك نسختي من نفس اللف في أماكن مختلفة إن شئت دون أن تأخذ

حياً جعلى القرص(  ،الخيارات :

 sأن يكون الرادبط  softأي يظهر جعند جعمل

ls -l

ln [-sf] FILE_OR_DIR LINK
sln FILE_OR_DIR LINK

 fاجبار احلل الرادبط الجديد مكان القديم .البنامج اللثاني  staticيعمل

حت لو كانت وصلت الكتبات غي صحيحة.
التحول إلى مستخدم آخر إذا لم يذكر من هو يعتب الجذر )طبعا دبعد أن
يقدم كلمة الس له(
تخبك من أنت !! أي الستخدم الذي تملثله الن

]su [USER

whoami

جعرض اللفات وما هو نوجعها دبطريقة مفهومة )اجعتمادا جعلى تركيبها ليس

المتداد( ملثل يقول لك أن هذه  English text fileوذلك ASCII C

]file [PATTERN

 text fileوذلك ... MPEG video file
جعرض الساحة التبقية،والساحة الت ياشغلها دليل معي  bدبالبايت k ،
دبالكيلودبايت  m ،دباليغا  g ،دبالغيغا  h ،دبطريقة مفهومة
جعرض الساحة التبقية من الذاكرة والذاكرة الفتاضية

]df [-hbkmg] [PARTITION | DIR
]du [-hbkmg] [FILE_OR_DIR

free

تنفيذ المر الول ثم نفذ اللثاني وهكذا

COMMAND1 ; COMMAND2 [ ; COMMA
ND3]...

تنفيذ المر الول فإذا نجح نفذ اللثاني وهكذا

COMMAND1 && COMMAND2 [ && CO
MMAND3]...
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تنفيذ المر الول فإذا لم ينجح نفذ اللثاني وهكذا
نفذ المر في الخلفية )ل ينتظر حت ينتهي ويمكنك من تاشغيل أوامر
أخرى (
تمرير مخرجات البنامج الول إلى اللثاني  ،تسمى هذه التقنية دبالنبوب )

(pipe

COMMAND1 || COMMAND2 [ || COMM
AND3]...

& COMMAND1

COMMAND1 | COMMAND2

ناتج)مخرجات( تنفيذ هذه البنامج ملحظة ` تحصل ليها من الفتاح

قرب الواحد الذي يحمل حر ف الذال والعلمة ~ وهي ليست جعلمة اقتباس

``COMMAND

مفردة " دبدون shift
قيمة التغي ويسمى هذا تعويض

وضع التغي جعلى القيمة )ل يوجد مسافة(

$VARIABLE

VARIABLE=VALUE

جعرض كل متغّيات البيئة وقيمها.
استخدام اللف الول كجهاز ادخال قياس واللف اللثاني كجهاز إخراج

القياس

استخدام اللف الول كجهاز ادخال القياس من أوله وحت الحصول جعلى
النص ""STRING
إضافة مخراجات المر إلى نهاية اللف

ارسال الخرجات إلى اللف الول وإرسال رسايئل الخطأ إلى اللف اللثاني

set

] COMMAND [ < FILE1 ] [ > FILE2

] "COMMAND [ < FILE1 ] [ << "STRING

] COMMAND [ >> FILE

] COMMAND [ 1> FILE1 ] [ 2> FILE2

س
س
--------------------------------------------------------------------------------------|  | 48بكل فخر  :تم اعداد هذا الكتاب بواسطة البرمجيات الحرة
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اقتباسات
" حبة اختاع كل يوم تبقي الحتكرين دبعيداً "

 Alan Cox --يطلق إصداره من linux-2.4.1ac19

" جعلماء الرياضيات يمارسون الحرية الطلقة" .
) Henry Brooks Adams -مؤرخ أمريكي وصحفي وروايئي (1918-1838" اكتب قول ً حكيماً وسيخلد التاريخ اسمك إلى الدبد" .
 --شخص لم يذكر التاريخ اسمه

" أنا مغفل ..هذه اللثغرة ) (bugاستغرقت  5دقايئق لحلها" ..
 --لينوس تورفلدز ،ياشعر دبالذنب لتأخره خمسة دقايئق في حل ماشكلة في حي تستغرق دوايئر الدجعم الفن

للبمجيات الملوكة شهوراً حت تعت ف دبوجود الاشكلة.

" أفضل أن أمض  10ساجعات وأنا أقرأ الكود الصدري لاشخص آخر جعلى أن أمض  10دقايئق أستمع لوسيقى
 Musakدبإنتظار الدجعم التقن الذي ل يتسم دبالتقنية "

 -الطبيب  Greg Wettsteinمركز  Roger Marisلعالجة السطان." تغّي الزمن ،وتط ّورت الصناجعة ،وأستطيع الن أن أدبدل تلك القالة دبلثلث كلمات :
' احصل جعلى لينكس! ' "

 Eric Raymond --أحد مستاشاري يونكس يب ّدل مقالته "أي يونكس تاشتي؟"

"من أدبرز التعليقات جعلى البمجيات الت سمعتها هو تستطيع هذه أو تلك جعمل القهوة (...) .لينكس يعمل

القهوة وهي طّيبة أيضًا!"

 Fotis Georgatos --في  Coffee HOWTOانظر .http://coffee.sf.net

"كلنا نعلم أن لينكس نظام جعظيم ...إنه ينهي حلقة ل نهايئية في  5ثوان".
"نسبة المية ثادبتة ،ولكن في هذه اليام الميون يمكنهم القراءة".
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خاتمة
ذكرت في دبداية الكتاب  ,انن من محب اللينكس  ,ولكن ل أحبذ التعصب الكبي ضد الويندوز  ,أريد أن
أصدقكم القول أنه ومع نهاية هذا الكتاب  ,دبدأت في تغيي رأيي فالويندوز ل يستحق أن نتعاطف
معه  ,واللينكس يستحق أن نتعصب له  ,فما يقدمه لك اللينكس والبمجيات الحرة جعموما يستحق
التقدير والحتام  ,وما تحجبه جعنك ويندوز والبمجيات الغلقة تستحق صخة غضب  ,وقد أجعجبن ما
ذكره مطور يدجعى “ ”Keith Curtisالذي جعمل معها إحدى جعش سنة كمبمج ومطور وشارك في
تطوير الويندوز ثم استقال وتعر ف جعلى البمجيات الحرة  ,و كتب كتاب جعن البمجيات الحرة ونظام
التاشغيل لينكس  ,أقتبس منه هذا التعبي :
"” إن المقارنة بين البرمجيات الحرة والمملومكة )أو غير الحرة( تشبه المقارنة بين العلم والكيمياء .قبل العلم مكانت هناك
الكيمياء حيث مكان الناس يحرسون أفكارهم لنهم مكانوا يريدون احتكار سوق وسائل تحويل الرصاص إلى ذهب .الجانب السيئ
لهذه الستراتيجية أنه مكان على مكل شخص أن يتعلم بنفسه أن شرب الزئبق فكرة سيئة”“ .

دبعض الستخدمي الذين يفاشلون في النتقال الى لينكس  ,ياشتكون من أن نظام لينكس معقد وصعب ,
وان الويندوز سهل و دبسيط وموجه للمستخدم العادي  ,ويدافعون جعن ميكروسوفت و ينسبون لها
الفضل جعلينا دبدخولنا لجال النتنت و ||ما دبعر ف شو ||
ودبعضهم يظن أن الويندوز أفضل من لينكس لن الويندوز تجاري واللينكس مجاني  ,دهاشت جعذد
سماع ذلك  ,فكان تبير صاحب الدجعاء دبإن هناك قاجعدة جعامة تقول :
النتج الغالي ) مرتفع اللثمن ( يكون أجود  ,والجاني يكون سء لن ل احد يهتم دبه ,
يا جعزيزي نحن هنا في جعالم البمجيات  ,وليس دبسوق الدينة ,
سأورد لكم اقتباس صغي من أحد التمسكي دبويندوز  ,وسأتبعه دبرد جعلى هذا القتباس :
قال أحدهم :
قبل ان تقول ان شرمكة مايكروسوفت هي ]مايكروزفت[
تذمكر انك عندما تعلمت النت تعلمته من هذا النظام العالمي
هل انت نامكر المعروف ؟ !!!!! عندما علمك هذا النظام مكل ما يدور حول النترنت
بعد ذالك تاتي وتقول انه هذا النظام فااااشل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

فكان الرد :
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اخى هل متأمكد انك واعي  % 100لما يدور حولك فى عالم التقنية  ,هل تعتقد ان مايكروسوفت قلبها عليك وتريد افادتك من
صنع النظمة  ...يا عزيزى مايكروسوفت شرمكة ربحية وليست ملجأ للايتام حتى تقول اننا نامكرين للمعروف  ,فكل هدفهم هو
الربح والربح فقط ليس ال  ,ان من ود مايكروسوفت ان تصنع مكل يوم نظام جديد بأسم جديد لول انها متأمكدة انها لن تنجح بهذة
الطريقة ولن تحقق مكاسبها المالية المهولة التى حققتها ومازالت تحققها  ,هناك شىء اسمة التخطيط فى العمال ومنها تنفيذ
بعض المور بطرق ملتوية حتى تحقق نجاحتها ايضا ...
تعودنا منذ بداية استخدامنا على الكومبيوتر على الشىء السهل  ,فمستخدمين الويندوز ل يعرفوا سوى  next next nextثم
, finishولذلك بمجرد ان تواجهنا مشكلة بسيطة بالينكس تكون القيامة قامت ,فى موضوع سابق منذ ايام قليلة مكانوا يتكلمون
عن اللينكس ومكيف ان مستخدميه يشعروا انهم افضل من الجميع  ,اسمحو لي أن اقول لكم ان هذا من حقهم لنهم استطاعوا ان
يتحولوا من مستخدمين ل يخافون من الجديد ومعتادين على السهل دائما الى مستخدمين يستطيعوا ان يكتبوا سطرا برمجيا
لتثبيت برنامج  ....مستخدمين اللينكس اشخاص مبدعين يفكروا ويناقشوا افكارهم حتى يصلوا لحل فى انظمتهم وليسوا
اشخاص ينتظروا المساعدة من مايكروسوفت حتى تنهى مشامكلهم ..
ونحن العرب هكذا دائما  ,مكل شىء مجانى ل يساوى عندنا شىء وننعتة بالصغير والضعيف  ,ولكن لو مكانت لينكس من بدايتها
غير مجانية  ,لكنتم هرولتم عليها لستخدامها وصنع الباتشات لها ...

يحتوي هذا الرد أيضا جوادبا  ,جعلى فكرة أن الجاني ليس جيد ,
رغم ان كل شء واضح  ,إل أن البعض يبقى يجادل ليحاول أن يتحصل جعلى مكسب لصالح الويندوز ,
وكأن هؤلء هم من مبمجيه ومن أصحاب الشكة  ,يريدون الدفاع جعن منتجهم دبأية وسيلة ,
يجادل البعض بأن لينكس وفايرفومكس لهما فيروسات أقل لن عدد مستخدميهما أقل ولكن الباتشي خادم الويب الواسع
النتشار على النترنت يحظى باحترام مكبير من أجل أمانه.

أختم دبإقتباس لـ "سكوت غرنمان" يبي لك الفرق دبي النظامي :
"لتخريب نظام لينكس فإنك بحاجة لن تعمل على ذلك  ،أما لتخريب نظام ويندوز فليس عليك سوى أن تستخدمه"

لينكس يحّفزك جعلى التفكي والبحث ودبالتالي يحّفزك جعلى الدبداع  ,ويندوز جامد ممل  ,تستطيع أن
تفعل أمور كلثية دون أن تفهم ماذا تفعل  ,في لينكس يجب أن تكون مدركا لا تفعله ,
في النهاية تأكد أن “لينكس يزيدك معرفة  ,ويندوز يزيدك كسل”
انتهى دبعون ال
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ملحق للكتاب
 التجمة العردبية لبعض التاخيص:التجمة منقولة جعن ويكبيديا العردبية ar.wikipedia.org :

رخصة هجنو العمومية
GNU Gener al Public License

الصدار الثاني ،كانون ثاني .1991
Ver sion 2, June 1991
فيما يلي التجمة العردبية غي الرسمية لتفاقية رخصة جنو العمومية .هذه التجمة غي مناشورة من
قبل مؤسسة البمجيات الحرة  ،ول تعب جعن الشو ط القانونية لتوزيع البمجيات الت تخضع لتفاقية
رخصة جنو العمومية دبل النص الصلي دباللغة النجليية .هذه التجمة مجرد مساجعدة للناطقي
دباللغة العردبية جعلى استيعاب اتفاقية رخصة جنو العمومية دباشكل أفضل.
حقوق النش محفوظة  1991 ,1989لؤسسة البمجيات الحرة.
شارع فرانكلي  ،51الطادبق الخامس ،دبوسطن ،MA 02110-1301 ،الوليات التحدة المريكية
يسمح للجميع دبنسخ وتوزيع النسخ الحرفية من هذه الوثيقة،
لكن التعديل جعليها هو المر الغي مسموح دبه
تمهيد :
صممت رخص استعمال أغلب البمجيات لتسلبك حرية التاشارك فيها أو تعديلها .وجعلى جعكس هذا،
ترمي رخصة غنو العمومية إلى ضمان حرية تاشارك البمجيات الحرة وتعديلها ،والتأكد من أن
ل موفرة لكل مستعمليها .تنطبق هذه الرخصة جعلى أغلب دبرمجيات مؤسسة البامج الحرة
البمجيات فع ً
 ، FSFو جعلى أي دبرنامج يعلن صاحبه ذلك )توجد دبرمجيات أخرى للمؤسسة خاضعة لرخصة LGPL
أي رخصة غنو العمومية للمكتبات يمكنك طبع ًا جعل دبرامجك خاضعة لهذه الرخصة إذا رغبت في

ذلك.

البمجيات الحرة ل تعن دبالضورة الجانية .صممت رخصتنا لكي تضمن لك حرية توزيع نسخات من
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هذه البمجيات )أكان ذلك مجان ًا أو مقادبل رسم نقدي( وحصولك جعلى الكود الصدري أو توصيله لك

إذا رغبت في ذلك ،وحرية تعديل البمجية أو استعمال أجزاء منها في دبرمجيات حرة جديدة ،وحقك أن

تعر ف أنه يسمح لك فعل كل ذلك.
لحماية حقك قمنا دبوضع قيود جعلى الحرية لنع أي شخص من حجب هذه الحقوق جعنك أو طلب
التنازل جعنها .هذه القيود جعبارة جعن دبعض اللتامات الطلودبة منك جعند توزيع أو تعديل نسخ من
دبرنامج حر تسي جعليه دبنود هذه الرخصة .ملثلً إذا وزجعت ُنسخاً من دبرنامج )مجاناً أو مقادبل ثمن(،

إجعطاء التلقي كل الحقوق الت حصلت جعليها ،و تتأكد من أنهم أيضاً حصلوا جعلى الكود الصدري أو أنه
في متناولهم ،وإظهار هذه الشو ط لهم ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.

نحن نحمي حقوقك دبإجرايئي :إجعلن حقوق النسخ  copyrightلحماية كاتب البنامج و توفي رخصة
تسمح قانونًا دبنسخ أو توزيع أو تعديل البنامج.
من أجل حماية كل مبمج)مؤلف( وإيانا نريد أن نتأكد من أن الجميع يدرك أن ل ضمانات جعلى هذه
البمجيات .إذ يمكن لي شخص أن يعدل البنامج قبل أن يوزجعه ،نريد من التلقي أن يدرك أن ما
وصله ليس )دبالضورة( النتج الصلي ،لهذا فإن أي ماشاكل دبسبب الخرين يجب أن ل تنال من سمعة
صاحب العمل الصلي.
و اخيًا ،أي دبرنامج حر مهدد دباستمرار دبسبب دبراءات الختاع الحصية .نأمل أن نتجنب خطر

الوزجعون الذين يسجلون دبراءة اختاع جعلى دبرنامج حر دباسمهم ،هذا يجعل البنامج ملكية فكرية لهم.
لنع هذه الحالة ،نذكر دبوضوح دبأن أي دبراءة اختاع يجب أن ترخص للجميع حرية الستعمال أو ل

تسجل البتة.
ضوادبط وشو ط النسخ والتوزيع و التعديل الحددة تأتي تاليًا.

دبنود وشو ط النسخ والتوزيع و التعديل

صفر .تسي هذه الرخصة جعلى أي دبرنامج معلومياتي أو أي جعمل يتضمن تنويهاً وضعه صاحب

حقوق النسخ  copyrightياشي إلى أن توزيع البنامج خاضع لضوادبط رخصة غنو العمومية .كلمة
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"دبرنامج" أدناه تعن أي دبرنامج أو أي جعمل ،و جعبارة "جعمل مبن جعلى البنامج" تعن كلً من

البنامج أو أي جعمل ماشتق منه في ظل حقوق النسخ ،سواء تضمن البنامج ككل  ،أو أجزاء منه ،

حرفي ًا )مطادبق للصل( أو دبعد تعديلت و/أو دبتجمة إلى لغة أخرى )من الن فصاجعداً تعتب التجمة
نوجع ًا من التعديل ما لم يحدد جعكس ذلك( .وكل مرخص له ياشار إليه دبضمايئر الخطاب ملثل "أنت".

هذه الرخصة ل تغطي سوى النسخ والتوزيع والتعديل ،أي ناشا ط آخر فهو غي ماشمول دبها وخارج جعن
مجالها ،استعمال البنامج ل يخضع لي قيد ،و مخرجاته ل تخضع للرخصة إل إذا شكلت جعملً ماشتقاً

من البنامج )دبغض النظر جعن كونها نتيج ًة لستعمال البنامج( ،و هذه النقط مرتبطة دبطبيعة جعمل

البنامج.

.1يمكنك نسخ وتوزيع ُنسخ ًا حرفية مطادبقة للكود الصدري للبنامج كما تلقيته دبأية وسيلة أو وسيطة
نقل ،دبش ط إرفاق كل نسخة دبتنويه حقوق النسخ وتصيحات لتبيئة السؤولية ،وأن ل تمس دبنود هذه
الرخصة وتؤكد غياب الضمانة ،وتقديم مع كل نسخة من البنامج نسخة من الرخصة .يمكنك تلقي
رسم نقدي دبدل النسخ الادي ،كما وأنك حر في جعرض ضمانة إضافية مقدمة من طرفك مقادبل رسوم
أخرى.
 . 2يمكنك تعديل نسختك أو نسخك من البنامج أو أجزاء منه ،ودبالتالي أي جعمل مبن جعلى البنامج
ثم نسخ و توزيع هذه التعديلت وفق مضمون البند الول أجعله ،دبش ط اللتام دبالشو ط التالية:
أ .يجب إرفاق اللفات العدلة دبإشارة واضحة للتعديلت النجزة وتاريخ كل تعديل
ب .يجب أن إثبات أن أي جعمل توزجعه مرخص ككل أو مع أجزاء أو إشتقاقات من البنامج مرخص
مجاناً لي طر ف ثلث دبموجب هذه الرخصة.
جـ .إذا كان البنامج العدل يقرأ الوامر دباشكل تفاجعلي حي تاشغيله ،فعليك أن تجعله يعرض إثر
طلبه ،إشعار حقوق النسخ الناسبة وتنويه دبانعدام الضمانة )أو ذكر الضمانة الت تلتم دبتوفيها(،
ودبأن الستعملي يمكنهم توزيع البنامج وفق هذه الرخصة ،واخبارهم دبكيفية معاينة نسخة منها
) استلثناء :إذا كان البنامج الصلي يعمل دبصفة تفاجعلية ،و لكنه ل يعرض إشعاراً دبصورة طبيعية،
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جعندها فإن ما دبن جعلى البنامج غي ملزم دبهذا الجعلن(.
تسي هذه الشو ط جعلى العمل العدل دبمجمله .وإذا كانت أجزاء منه ممكنة التميي وغي ماشتقة من
العمل الصلي ،و يمكن دبصفة منطقية اجعتبارها جعملً مستقلً ومنفصلً في حد ذاته ،فإن دبنود هذه

الرخصة ل تسي جعلى تلك الجزاء إذا وزجعتها كعمل منفصل .لكن إذا وزجعتها كجزء من جعمل إجمالي

متكامل تسي جعليه هذه الرخصة ،فإن مفعول الرخصة يطال كل النتوج دبغض النظر من كتبه.
ليس الهد ف من هذا البند سلبك حقوقك في جعمل أنجزته دبمجمله أو منازجعتك إياها ،و إنما الهد ف
ممارسة حق مراقبة التوزيع الحر لكل جعمل ماشتق أو تجميعي مبن جعلى البنامج.
أضف إلى ذلك ،أن كل جمع لعمل ما ،غي مبن جعلى البنامج ،مع البنامج )أو جعمل ماشتق منه( جعلى
وسيط تخزين أو التوزيع ،ل يجعل هذا العمل في مجال الرخصة.
 . 3يمكتك نسخ و توزيع البنامج )أو جعمل مبن جعليه ،حسب البند اللثاني( في صورة الكود الهد ف
 object formأو التنفيذي حسب البنديي  1و  2أجعله دبش ط إلتامك دبأي من التالية:
أ .إرفاق البنامج دبالكود الصدري الكامل القادبل له،دبهيئة يقرؤها الحاسوب ،والذي يجب توزيعه
حسب مضمون البندين  1و  2أجعله جعلى الوسايئط العتادة لتبادل العطيات.
ب .إرفاقه دبعرض مكتوب ،صالح لدة ثلث سنوات جعلى القل ،يمنح دبموجبه إمكانية ارسال الكود
الصدري أي طر ف ثالث يطلبه مقادبل رسوم ل تتجاوز تكلفة النسخ حسب البندين الول واللثاني ،و
ذلك جعلى الوسايئط الستعملة جعادًة في تبادل العطيات البمجية.
جـ .إرفاقه دبالعلومات الت حصلت جعليها دبمكان تواجد الكود الصدري )هذا البديل صالح فقط
للتوزيع غي التجاري ،وفقط إذا كان حصولك جعلى البنامج التنفيذي أو الكود الهد ف دبالطريقة البينة
في الفرع ب أجعله(.
نقصد دبالكود الصدري لعمل ما ،الهيئة النسب للتطوير والتعديل جعلى ذلك العمل .دبالنسبة لعمل
تنفيذي فإن مصدره الكامل يعن كل مكونات البنامج التنقيذي ،كما ياشمل هذا الوصف كلً من ملفات
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محددات الواجهة والنصوص التنفيذية  scriptsالت تتحكم في في جعملية التصنيف)compilation . (6
والتكيب  . installationإل أن هناك استلثناء خاص فليس دبالضورة أن ياشمل الكود الصدري أي شء
لجِمعات،
لصنفات ،ا ُ
يوزع جعادًة)جعلى صورة مصدر أو تنفيذي( مع الكونات الساسية للنظام )ا ُ
النواة ...الخ( إل في حالة نش هذه الجزاء تزامناً مع البنامج التنفيذي.

إذا كان توزيع اللفات التنفيذية أو الكود الهد ف يتم دبتوفي وصول لكان نسخ البنامج ،فإن توفي
وصول مماثل في نفس الكان للكود الصدر يعتب توزيعاً للكود الصدري ولو اختار الستعمل جعدم

الستفادة من العرض.

 .. 4ل يمكن نسخ أو تعديل أو توزيع أو إجعادة ترخيص أو إيداع البنامج إل دبالطرق الحددة صاحًة

في هذه الرخصة .أي محاولة لنسخ أو تعديل أو إجعادة ترخيصه أو توزيع البنامج خلفاً لحكام هذه

الرخصة ينهي حقوقك في استعماله وفق دبنودها ،و يبقى لن تلقوا منك نسخاً من البنامج أو

تراخيص استعمال هذه النسخ ،الصلحية في استمرار التمتع دبهذا الكتسب ما احتموا كامل مواد هذه

الرخصة.
 ..5لست ملزم ًا دبهذه الرخصة لنك لم توقع جعليها ،و في نفس الوقت ،ل ش آخر يسمح لك دبتعديل أو
توزيع البنامج أو أي جعمل ماشتق منه ،فهذا ممنوع دبموجب القانون ما دمت غي متفق مع دبنود

الرخصة .لهذا دبتعديلك أو توزيعك للبنامج )أو أي جعمل مبن جعليه( ،فأنت متفق ضمنياً مع جميع

دبنود و شو ط هذه الرخصة.

 . 6إجعادة توزيع البنامج )أو أي جعمل ماشتق منه( يتضمن تلقايئياً حصول التلقي جعلى الرخصة تمنحهم
حق النسخ والتوزيع والتعديل ،حسب دبنود و شو ط هذه الرخصة .وليس لك أن تفرض قيوداً إضافية

جعلى الحقوق الكتسبة من طر ف التلقي ،كما وأنك لست مسؤول ً جعن جعدم احتام طر ف ثالث لهذه

الرخصة.

 .7إذا فرضت جعليك شوط ًا )دبحكم قضايئي أو دبإتفاقية أو غي ذلك( نتيجة حكم محكمة أو إدجعاء

ضدك دبانتهاك دبراءة اختاع وغي ذلك من السباب )غي محصورة دبقضايا دبراءات الختاع( ،ودبدت

تلك الشو ط غي منسجمة مع دبنود هذه الرخصة ،فإن ذلك ل يعتب مبراً لجعفايئك مما توجبه هذه
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الرخصة .إذا لم تستطع الجمع دبي الوفاء لبنود هذه الرخصة وواجبات أخرى ذات صلة ،فل توزع
دبرنامجك البتة .و كملثال ،إذا وجدت رخصة دبراءة اختاع ل تجي توزيع البنامج مجاناً من طر ف كل

من تلقى البنامج دبواسطتك )مباشة أو ل( ،فيكون الحل الوحيد للتوفيق دبي تلك الرخصة وهذه
الرخصة هو المتناع التام جعن توزيع البنامج.

إذا كان اي مقطع من هذا الجزء من الرخصة لغيًا أو غي نافذ الفعول في ظر ف ما ،فإن ذلك ل يلغي
مفعول دباقي الجزء ،و يسي اثر الجزء دبأكمله في أي ظرو ف أخرى.

ليس القصد من هذا البند تحريضك جعلى انتهاك دبراءة اختاع ما أو حق ملكية ،أو دفعك إلى تجريد
أصحاب هذه الحقوق منها ،ولكن فقط لحماية سلمة نظام توزيع البنامج الحر ،أشخاص كث جادوا
دبمساهمات طبقت نظام التوزيع هذا جعملي ًا معتمدين جعلى الليئمة العملية له ،و يبقى للمؤلف أو الساهم
اختيار طرق توزيع أخرى و ليس للمرخص له فرض هذا الختيار .القصد من هذا البند هو التوضيح

التام لا يفتض أن تستلزمه دباقي البنود.
 ..8إذا كان توزيع و/أو استعمال البنامج مقيداً دبباءة اختاع أو حقوق نسخ في دولة ما ،فعلى

الالك الصلي لحق النسخ الذي أخضع البنامج لهذه الرخصة ،إضافة تحديد جغرافي لناطق التوزيع

يستلثن هذه الدول ،وفي هذه الحالة ،تصبح هذه الضاقة جزءاً ل يتجزأ من مت الرخصة.
 .. 9يمكن لؤسسة البمجيات الحرة نش تنقيحات أو إصدارات جديدة من هذه الرخصة من حي لخر.
تحتفظ الصدارات الجديدة دبروح الصدار الحالي و يمكن أن تتضمن تغييات في دبعض التفاصيل من
أجل الحاطة دبالستجدات.
لكل إصدار رقم فريد .فإذا حدد البنامج رقم إصدار معي و أضا ف "أو أي إصدار أحدث" فيمكنك
اختيار التق ّيد دبضوادبط و شو ط الصدار العي أو أي إصدار أحدث تنشه جمعية البمجيات الحرة.
في حال لم يحدد رقم الصدار ،يمكنك اختيار أي اصدار مناشور من طر ف مؤسسة البمجيات الحرة.

 . 10إذا أردت دمج جعناص من البنامج في دبرامج حرة أخرى تختلف جعنه في شو ط التوزيع ،اكتب
إلى مؤلفه لستئذانه .دبالنسبة للبامج السجلة مباشة دباسم مؤسسة البمجيات الحرة ،اكتب لنا
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)أحيان ًا منح الستلثناء وارد( .قرارنا يحكمه هدفان ،أولهما الحفاظ جعلى الطادبع الحر للبنامج أو
لاشتقاته ،و ثانيهما تاشجيع التاشارك و إجعادة استعمال البامج جعمومًا.

ل ضمانات

 .. 11لن استعمال هذا البنامج حر فهو دون أية ضمانة جعلى البنامج إلى الحد الذي تسمح دبه
القواني العمول دبها .يقدم البنامج كما هو  ،دون أي نوع من الضمانات ل صاحًة ول ضمنيًا ،دبما في

ذلك ضمانات التسويق أو مليئمة هد ف معي ،إل إذا ورد جعكس ذلك خطياً من قبل صاحب حقوق

النسخ أو غيه دبأن يقدم هكذا ضمان .تتحمل أنت كافة جعواقب الجازفة التعلقة دبجودة وأداء البنامج.

إذا كان دبالبنامج خلل ،فعليك تحمل مصاريف جميع الخدمات و التصحيحات و الصلحات اللزمة.
 . 1.2ل يعتب مالك الحق أو أي من له حق التعديل و/أو التوزيع كما هو مسموح دبه أجعله مسؤول ً جعن
أي رضر دبما في ذلك الرضار العامة أو الحددة أو العرضية أو الناتجة جعن استعمال البنامج أو جعدم

التمكن من استعماله ،و هذا حت في حالة إجعلم مالك الحق أو أي طر ف آخر دبإمكانية وقوع التلف
)فعلى سبيل اللثال ل للحص  :ضياع العلومات أو تأثر دقتها  ،أو ضياع حصل نتيجة استعمال
البنامج من طرفك أو من طر ف آخر أو نتيجة إخفاق البنامج في العمل إلى جانب دبرنامج آخر( إل
إذا أجبه القانون العمول دبه أو وافق دبنفسه خطياً جعلى ذلك.

نهاية دبنود و شو ط الرخصة

كيف تطبق هذه البنود جعلى دبرامجك الجديدة؟
إذا كنت تكتب أو تطور دبرنامجاً جددبدًا وأردت أن يستفيد العموم إلى أقص حد ،فإن أفضل طريقة

جعله دبرنامجاً حراً يوزع ويعدل حسب دبنود هذه الرخصة.

لعمل هذا ألحق دبالبنامج التنويهات التالية .والفضل أن ترفقهم في دبداية كل ملف مصدري لضمان
تبليغ انعدام الضمانات ،وجعلى القل إدراج تنويه في كل ملف إلى صاحب حقوق النسخ دبسطر و إلى
الكان حيث يوجد دبه النص الكامل للرخصة.
---------------------------------------------------------------------------------------
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رخصة هجنو للوثائق الحرة
فيما يلي ترجمة جعردبية غي رسمية لتفاقية رخصة جنو للوثايئق الحرة ) ،(GNU FDLو هي ترجمة لم
تنشها مؤسسة البمجيات الحرة ) ، (FSFول تعب جعن الشو ط القانونية لتوزيع البمجيات الت
تخضع لتفاقية رخصة جنو للوثايئق الحرة ،فالنّص الحاكم هو النّص الصلي دباللغة النجليية ،و

هذه التجمة مساجعدة للناطقي دباللغة العردبية جعلى فهم اتفاقية رخصة جنو للوثايئق الحرة جعلى نحو

أفضل.
الصدار  3 ,1.3نوفمب  2008حقوق الطبع محفوظة (C) 2008 ، 2007 ،2002 ، 2001 ،2000
لؤسسة البمجيات الحرة</http://fsf.org> ،
يسمح للجميع دبنسخ وتوزيع النسخ الحرفية من هذه الوثيقة ،لكن التعديل جعليها هو المر الغي
مسموح دبه.
 -0تمهيد
غاية هذا التخيص هي جعل دليل ما أو كتاب أو أي مستند جعملي وذو فايئدة "حرًا" دبمعن الحرية:
ليضمن للجميع الحرية الفعلية في نسخه وإجعادة توزيعه )مع تعديل أو دون تعديل( سواء لغايات

تجارية أو غي تجارية .كما يضمن هذا التخيص لكل من الؤلف والناش وسيلًة للحصول جعلى العرفان

دبالجميل لقاء جعملهم ،دون أن يكونوا مسؤولي جعن التعديلت الت يضيفها الخرون.

ينضوي هذا التخيص تحت مظلة "الحقوق العاكسة  "Copyleftما يعن أن الجعمال الاشتقة من
الستند ينبغي أن تكون مستندات حرًة دبنفس السلوب ،ويتكامل مع إتفاقية التخيص العمومية GNU
 Public Licenseوالت تعن دبالبمجيات الحرة.

لقد قمنا دبتصميم هذا التخيص لستخدامه مع أدلة استخدام البمجيات الحرة ,لن البمجيات الحرة
تحتاج إلى مستندات حرة :ينبغي أن يرفق البنامج الحر دبمستندات توفر نفس الحريات الت يوفرها
البنامج ذاته ,إل أن هذا التخيص غي محدود دبمستندات البمجيات ،فمن المكن أن يستلثمر لية
أجعمال نصية ،دبغض النظر جعن طبيعة موضوجعها ,أو إذا ما كانت مناشورة دبصيغة كتاب مطبوع .ننصح
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دباستخدام هذا التخيص دباشكل أساس للجعمال الهادفة لن تكون أجعمال ً مرجعية أو تعليمية.

 -1تطبيق التخيص والصطلحات

ينطبق هذا التخيص جعلى أي دليل استخدام أو أي جعمل أددبي آخر ضمن أية صيغة في حال احتوايئه
جعلى تنويه إضافة مالك الحقوق الفكرية لهذا العمل ينص جعلى إمكانية توزيع هذا العمل وفق شو ط
هذا التخيص .يتيح هذا التنويه ترخيصاً جعالياً ودون أية قيود ولفتة زمنية غي محدودة لستخدام
هذا العمل ضمن الشو ط الواردة في هذا التخيص .تاشي كلمة )الستند( في ما يلي إلى أي من هذه

الدلة أو الجعمال .أي شخص من العموم هو الرخص له ،وياشار إليه دبكلمة )أنت( .وتعتب أنت موافقاً

جعلى شو ط هذا التخيص في حال قمت دبنسخ ،تعديل أو توزيع هذا العمل دبأسلوب يتطلب إذناً ضمن

قواني حماية اللكية الفكرية.

تعن جعبارة )إصدار معدل( من الستند أي جعمل يحتوي الستند أو جزءاً منه ،سواء تم نسخه حرفياً أم

مع دبعض التعديلت أو تمت ترجمته إلى لغة أخرى.

تعن جعبارة )قسم ثانوي( أية ملحقات أو مقدمات للمستند تعن تحديداً دبالعلقة دبي الناشين أو

الؤلفي لهذا الستند والوضوع العام للمستند )أو ما يتعلق دبه( ول تحتوي جعلى أي معلومات تنطوي

تحت هذا الوضوع العام )أي أنه في حال كان الستند كتادباً في الرياضيات جعلى سبيل اللثال فإن

أقسامه اللثانوية ل ينبغي أن تحتوي أية معلومات جعن الرياضيات( .قد ترتبط هذه العلقة دبالحيلثيات

التاريخية للموضوع أو دبحيلثيات أخرى قد تكون قانونية أو فلسفية أو أددبية أو سياسية.
)القسام اللثادبتة( هي أقسام ثانوية تاشي جعناوينها دبأنها )أقسام ثادبتة( مع الخذ دبعي الجعتبار أن
الستند خاضع لشو ط هذه التفاقية .في حال لم يتطادبق أحد القسام مع تعريف )القسام اللثانوية(
الذكور أجعله فإنه ل يمكن اجعتباره )قسماً ثادبتًا( .قد ل يحتوي الستند جعلى أية أقسام ثادبتة ،وإذا لم

يش الستند دبالتحديد إلى احتوايئه جعلى أقسام ثادبتة فإن هذا الستند ل يحتوي جعلى أية أقسام ثادبتة.

)نصوص الغل ف( هي أية أجزاء نصية مختصة محددة ومضمنة ضمن الغل ف المامي أو الخلفي
للمستند ،مع الخذ دبعي الجعتبار أن الستند خاضع لشو ط هذه التفاقية .يجب أل يتجاوز نص
الغل ف المامي خمس كلمات وأل يتجاوز نص الغل ف الخلفي خمس وجعشون كلمة.
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تعن جعبارة )نسخة شفافة( من الستند أية نسخة قادبلة للقراءة دبالوسايئل اللية ،والرمزة دبتنسيق ذو
مواصفات متاحة للعموم ،والليئمة لتعديل الستند دبسهولة دباستخدام دبرمجيات تحرير النصوص
الاشايئعة أو )دبالنسبة للصور الؤلفة من نقا ط الكتونية( دبرمجيات تحرير الصور الاشايئعة أو )دبالنسبة
للرسوميات( أحد دبرمجيات تحرير الرسوميات التاحة دباشكل واسع ،والليئمة أيضا ُ للدخال إلى

دبرمجيات تنسيق النصوص أو التجمة اللية إلى جعدة تنسيقات أخرى مليئمة للدخال إلى دبرمجيات
تنسيق النصوص .وتعتب أية نسخ مرمزة دبصيغ ملفات )شفافة( أخرى صممت مواصفاتها )في حال

وجود هذه الواصفات( لجعاقة أو إحبا ط التعديلت اللحقة من قبل القراء غي شفافة .تعتب أية
صيغة رسومية غي شفافة فيما إذا تم استخدامها لتملثيل أية أجزاء كبية من النص .تدجعى أية نسخة
غي شفافة )مصمتة(.
من دبعض أملثلة صيغ اللفات الليئمة للنسخ الاشفافة صيغة  ASCIIالبسيطة دون أية تعليمات
تنسيق ،صيغة إدخال  ،Texinfoصيغة إدخال  ،LaTeXصيغ  SGMLٍSو  XMLشيطة استخدام
محددات  DTDمتاحة للعموم ،صيغة  HTMLالبسيطة والطادبقة للمعايي ،إضافة إلى صيغ
 PostScriptو  PDFالصممة للتعديل من قبل الستخدم .من دبعض أملثلة صيغ الرسوميات الليئمة
للنسخ الاشفافة صيغ  PNG، XCFو  .JPGتتضمن الصيغ الصمتة صيغ اللفات الخاصة والت ل
يمكن قراءتها أو تعديلها إل دباستخدام دبرمجيات تحرير النصوص الخاصة دبمنتٍSج ما ،صيغ  SGMLو

 XMLوالت ل تتاح محدداتها  DTDأو أدوات معالجتها للعموم ،ملفات  HTMLالولدة آليًا ،وملفات

 PostScriptو  PDFالولدة من دبرمجيات تحرير النصوص لغراض القراءة فقط.

تعن جعبارة )صفحة العنوان( لكتاب مطبوع صفحة العنوان ذاتها لهذا الكتاب ،إضافة إلى الصفحات
اللحقة اللزمة لحتواء الواد الت تفرض هذه التفاقية تبيانها جعلى صفحة العنوان .دبالنسبة للجعمال
الناشورة دبصيغ ل تحتوي جعلى صفحة للعنوان فإن صفحة العنوان تعن النص الوارد دبالقرب من أكث
مواقع ظهور جعنوان العمل وضوحاً وقبل دبداية النص الريئيس للعمل.
تعن جعبارة القسم )العنون دبـ س ع ص( وحدة فرجعية ذات تسمية من الستند إما أن يكون جعنوانها )س
ع ص( دبالتحديد أو أن تحتوي )س ع ص( ضمن أقواس دبعد النص الذي يملثل )س ع ص( متجمًة

إلى أية لغ ٍSة أخرى) .تملثل س ع ص هنا تسمية قسم محدد كما هو وارد أدناه ،ملثل "شكر وجعرفان"،
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"إهداء" أو "تاريخ الستند"( .للـ )محافظة جعلى جعنوان( أحد هذه القسام جعندما تقوم دبتعديل الستند
يتوجب جعليك أن تبقي هذا القسم )معنوناً دبـ س ع ص( وفقاً لهذا التعريف.
قد يحتوي الستند جعلى تصيحات لتبيئة السؤولية دبعد العبارة الت تنص جعلى أن الستند خاضع لهذه

التفاقي ٍSة .تعتب هذه التصيحات مضمنة دبالرجعية في هذه التفاقية ،ولكن فقط ضمن سياق تبيئة

السؤولية :وأية تبعاٍSت أخرى قد تسببها هذه التصيحات لغية حتماً ول تملك أية تأثيات جعلى معن
هذه التفاقية.

 - 2النسخ الحرفي
دبإمكانك نسخ وتوزيع الستند دبأي وسيلة ،لغايات تجارية أو غي تجارية ،شيطة الحفاظ جعلى هذه
التفاقية وتنويهات حفظ الحقوق وتنويه التخيص الذي ياشي إلى أن الستند خاضع لشو ط هذه
التفاقية في جميع النسخ ،وجعلى أل تقوم دبزيادة أية شو ط إضافية مهما كانت إلى شو ط هذه
التفاقية .يحظر جعليك استخدام أية وسايئل فنية دبهد ف إجعاقة أو التحكم في قراءة أو إجعادة نسخ
النسخ الت تقوم دبإجعدادها أو توزيعها .يمكنك جعلى أية حال الحصول جعلى مقادبل لقاء هذه النسخ،
ويتوجب جعليك فيما إذا قمت دبتوزيع جعدد كبي دبما فيه الكفاية من النسخ أن تلتم دبشو ط الفقرة 3
أيضًا.
دبإمكانك أيض ًا إجعارة النسخ ضمن نفس الشو ط الذكورة أجعله ،كما يمكنك جعرض النسخ للعموم.

 - 3النسخ دبكميات كبية

إذا ما قمت دبنش نسخ مطبوجعة )أو دبوسيلة تستخدم جعادة أغلفة مطبوجعة( من الستند يتجاوز جعددها
الئة نسخة ،وكان تنويه ترخيص الستند يتطلب )نص غل ف( يتوجب جعليك تضمي النسخ في أغلفة
تحمل دبوضوح ودباشكل مقروء جميع )نصوص الغل ف( الطلودبة :نص الغل ف المامي جعلى الغل ف
المامي ونص الغل ف الخلفي جعلى الغل ف الخلفي .كما يجب أن يتم تحديدك أنت ضمن هذين الغلفي
دبوضوح ودباشكل مقروء دبصفتك ناش هذه النسخ .يجب أن يظهر الغل ف المامي العنوان الكامل دبحيث
تظهر جميع كلمات العنوان دون تميي دباشكل واضح ودبٌي .دبإمكانك إضافة مواد أخرى جعلى الغلفة.

في حال كانت التعديلت في النسخ النتجة مقتصة جعلى الغلفة ،شيطة الحفاظ جعلى جعنوان الستند

واللتام دبهذه الشو ط ،فإن هذه النسخ تعامل معاملة النسخ الحرفي.
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إذا كانت النصوص الطلودبة كبيًة إلى درجة يصعب معها إظهارها دباشكل مقروء دبإمكانك إدراج

النصوص الولى )دبما يتلءم مع إظهارها دباشكل واضح ومقروء( جعلى الغل ف ذاته ،وإدراج ما تبقى

جعلى الصفحات اللحقة.
إذا ما قمت دبنش أو توزيع نسخ مصمتة من الستند يتجاوز جعددها الئة نسخة يتوجب جعليك أن تقوم
دبإرفاق نسخة شفافة قادبلة للمعالجة اللية مع كل نسخة مصمتة أو أن تقوم دبالتنويه ضمن كل نسخة

مصمتة أو أن ترفق دبها جعنواناً لوقٍSع جعلى شبكة حاسودبية يتاح الوصول إليه من قبل جعموم مستخدمي
الاشبكة الحاسودبية للحصول جعلى نسخٍSة شفافٍSة كاملٍSة من الستند دبدون الواد الضافة إليه دباستخدام
دبروتوكول تاشبيك معياري .ينبغي جعليك فيما إذا ما استخدمت الخيار الخي توخي الحذر قدر
الستطاع جعند البدء دبتوزيع كميات كبية من النسخ الصمتة لكي تبقى هذه النسخة الاشفافة متاحًة

ضمن الوقع الحدد ولدٍSة ل تقل جعن سنٍSة واحدٍSة دبدءاً من تاريخ توزيع آخر نسخة مصمتة من هذا
الصدار للعموم )إما دباشكل مباش أو جعب وكليئك وموزجعيك(.

يطلب منك )دون إجبار( أن تقوم دبالتصال دبمؤلفي الستند قبل فتة معقولة من إجعادة توزيع أية

كميات كبية من النسخ لنحهم فرصة تزويدك دبأية نسخٍSة معدلٍSة من هذا الستند.
 -4التعديلت

دبإمكانك نسخ وتوزيع إصدار معدل من الستند ضمن الشو ط الواردة في الفقرتي  2و  3أجعله،
شيطة التامك دبنش الصدار العدل ضمن نفس هذه التفاقية ،مع اجعتبار الصدار العدل مكان
الستند ،ودبالتالي ترخيص نسخ وتوزيع الصدار العدل لي شخص يحصل جعلى نسخة منه .يتوجب
جعليك إضاف ًة إلى ذلك أن تقوم دبما يلي فيما يتعلق دبالصدار العدل:
أ .أن تستخدم جعنواناً مختلفًا جعن جعنوان الستند الصلي ضمن صفحة العنوان )والغلفة في حال

وجودها( ومختلفاً أيض ا ُ جعن جعناوين الصدارات الخرى من هذا الستند )والت يجب أن تدرج في حال

وجودها ضمن قسم )تاريخ الستند(( .دبإمكانك استخدام نفس العنوان لصداٍSر سادبٍSق في حال حصولك

جعلى موافقة الناش الصلي لهذا الصدار.
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ب .أن تدرج ضمن صفحة الغل ف دبصفة محررين الاشخص )أو الشخاص( أو الجهة )أو الجهات(

الجعتبارية السؤولي جعن تحرير الصدار العدل ،إضافة إلى خمسة محررين أساسيي للمستند جعلى
القل )أو جميع الحررين الساسيي في حال كان جعددهم أقل من خمسة( إل إذا ما حرروك من هذا
الش ط.
ت .أن تقوم دبالتنويه ضمن صفحة الغل ف إلى اسم ناش الصدار العدل دبصفة )الناش(.

ث .أن تحافظ جعلى جميع تنويهات حقوق اللكية الفكرية ضمن الستند.

ج .أن تضيف تنويهاً مليئم ًا لحقوق اللكية الفكرية للتعديلت الت قمت دبها إلى جوار تنويهات حقوق

اللكية الفكرية الخرى.

ح .أن تضيف دبعد تنويهات حقوق اللكية الفكرية مباشًة تنويهاً للتخيص يمنح العموم حق استخدام

الصدار العدل ضمن شو ط هذه التفاقية دبنفس الصيغة الذكورة في اللحق أدناه.

خ .أن تحافظ ضمن هذا التنويه جعلى القوايئم الكاملة للقسام اللثادبتة ونصوص الغل ف الطلودبة في

تنويه ترخيص الستند الساس.
د .أن تضٌمن نسخًة غي معدلٍSة من هذه التفاقية.
ذ .أن تحافظ جعلى القسم العنون دبـ )تاريخ الستند( وأن تحافظ جعلى جعنوانه وأن تضيف إليه نصا ُ

ياشي جعلى القل إلى جعنوان ،سنة إصدار ،الؤلفي الجدد وناش الصدار العدل كما تظهر في صفحة

العنوان .إذا لم يحتوي الستند جعلى قسم دبعنوان )تاريخ الستند( يتوجب جعليك إضافة قسم جديد
يحتوي جعلى جعنوان ،سنة إصدار ،الؤلفي وناش الستند كما تظهر في صفحة العنوان للمستند

الساس وإضافة نٍSص ياشي إلى الصدار العدل كما ورد في الجملة السادبقة.

ر .أن تحافظ جعلى الوقع )في حال وجوده( جعلى الاشبكة والاشار إليه في الستند ليتيح للعموم الحصول

جعلى نسخٍSة شفافٍSة من الستند إضافًة إلى الواقع الاشار إليها ضمن الستند للحصول جعلى الصدارات
السادبقة والت اشتق منها هذا الستند .من المكن أن تضا ف هذه العلومات في قسم )تاريخ الستند(.
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دبإمكانك حذ ف الوقع من جعلى الاشبكة لي جعمٍSل نش قبل ما يزيد جعن أردبع سنواٍSت من نش الستند ذاته
أو في حال خولك الناش الساس للصدار الذي ياشي إليه هذا العنوان دبحذفه.
ز .أن تحافظ جعلى جعنوان أي قسم معنون دبـ )شكر وجعرفان( أو )إهداء( وأن تحافظ ضمن هذا القسم
جعلى جميع الجزاء الساسية واللهجة الستخدمة لجميع جعبارات الاشكر والعرفان و/أو الهداءات الواردة
ضمنه.
س .أن تحافظ جعلى جميع القسام اللثادبتة في الستند دون أي تعديٍSل في نصوصها أو جعناوينها .ل

تعتب أرقام القسام أو ما يعادلها جزءاً من جعناوين هذه القسام.
ش .أن تقوم دبحذ ف أي قسٍSم معنوٍSن دبـ )ضمانات( ،ل ينبغي أن تحتوي النسخة العدلة أيا ُ من هذه


القسام.

ص .أن ل تقوم دبإجعادة جعنونة أي قسٍSم من الستند الساس دبعنوان )ضمانات( أو دبعنوان يتعارض مع


جعنوان أي قسٍSم ثادبٍSت من الستند.

ض .أن تحافظ جعلى أية جعباراٍSت لتبيئة السؤولية.

إذا احتوى الصدار العدل جعلى مقدماٍSت أو أقساٍSم ملحقٍSة يمكن اجعتبارها أقساماً ُ ثانويًة ول تحتوي جعلى
أية مواد منسوخة من الستند الساس فإنك تملك الخيار في اجعتبار دبعض أو جميع هذه القسام

أقسام ًا ثادبتة .للقيام دبذلك ينبغي جعليك إضافة جعناوين هذه القسام إلى قايئمة القسام اللثادبتة ضمن

تنويه ترخيص الصدار العدل .يتوجب أن تكون هذه العناوين مختلفة جعن أية جعناوين لقسام أخرى

من الستند.
دبإمكانك إضافة قسم دبعنوان )ضمانات( شيطة جعدم احتوايئه جعلى أية معلومات دباستلثناء ضمان دبعض
الجهات لصدارك العدل ،كعبارات الراجعة من قبل النظراء أو أن نص الستند قد تمت الوافقة جعليه من

قبل جهٍSة ما كإجماٍSع جعلى اجعتباره تعريفاً محِدداً لعيار ما.

دبإمكانك إضافة جعبارٍSة ل تزيد جعن خمسة كلمات ضمن الغل ف المامي ،وجعبارٍSة ل تزيد جعن خمسة
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وجعشين كلم ًة ضمن الغل ف الخلفي في نهاية قايئمة نصوص الغل ف في الصدار العدل.ل يجوز

إضافة ما يزيد جعن جعبارٍSة واحدٍSة إلى نص الغل ف المامي وجعبارٍSة واحدٍSة إلى نص الغل ف الخلفي من
قبل )أو جعب تنسيق تم من قبل( أية جهٍSة دبعينها .إذا احتوى الستند دبالساس جعلى نص غل ٍSف ضمن

نفس الغل ف تمت إضافته سادبقاً من قبلك أو جعب تنسيقاٍSت أجريت من قبل نفس الجهة الت تعمل أنت

نيادب ًة جعنها فإنه ل يسمح لك دبإضافة غيه ،ولكن يمكنك أن تستبدل النص القديم شيطة حصولك

جعلى موافقٍSة صيح ٍSة من الناش السادبق الذي أضا ف هذا النص القديم.

ل يمنح مؤلف )أو الؤلفون( أو ناش )أو الناشون( الستند ضمن هذه التفاقية الحق دباستخدام

أسمايئهم لغرا ٍS
ض دجعايئيٍSة أو لضمان أو دجعم أي إصداٍSر معدل.

 -5دمج الستندات

دبإمكانك دمج الستند مع مستنداٍSت أخرى تخضع لنفس هذا التخيص ضمن الشو ط الحددة في
الفقرة  4أجعله فيما يتعلق دبالصدارات العدلة شيطة تضمينك لجميع القسام اللثادبتة لجميع
الستندات الصلية دون تعديل في الستند الدمج ،وأن تقوم دبإدراجها جميعاً كأقسام ثادبتة لعملك
الدمج ضمن تنويه التخيص الخاص دبه ،وأن تحتفظ دبجميع تصيحات تبيئة السؤولية الواردة

ضمنها.
يتوجب أن يحتوي العمل الدمج جعلى نسخٍSة واحدٍSة فقط من هذه التفاقية ،كما يمكن أيضاً الستعاضة

جعن القسام اللثادبتة الكررة دبنسخٍSة واحدٍSة منها فقط .إذا ما احتوى الستند جعلى جعدة أقساٍSم ثادبتٍSة تملك
نفس العناوين ولكن محتوياتها مختلفة يتوجب تميي جعنوان كل قسٍSم دبأن يضا ف إلى نهايته ضمن

أقواس اسم الؤلف أو الناش الصلي فيما إذا كان معروفاً أو رقما ُ ممياً في حال لم يكن اسم الؤلف أو

الناش الصلي معروفًا .يتوجب جعليك أيضًا أن تقوم دبنفس هذه التعديلت في جعناوين القسام الواردة
ضمن قايئمة القسام اللثادبتة في تنويه إتفاقية التخيص للعمل الدمج.

يتوجب جعليك أن تقوم دبتجميع أية أقسام معنونٍSة دبـ )تاريخ الستند( ضمن الستندات الصلية لتاشكل

قسماً واحد ًا جعنوانه )تاريخ الستند( ،كذلك ينبغي تجميع أية أقساٍSم معنونٍSة دبـ )شكر وجعرفان( وأية
أقساٍSم معنونٍSة دبـ )إهداء( .يتوجب جعليك حذ ف أية أقساٍSم معنونٍSة دبـ )ضمانات(.
 -6تجميع الستندات
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دبإمكانك تاشكيل مجموجعٍSة مؤلفٍSة من الستند دبالضافة إلى مستنداٍSت أخرى تخضغ لنفس هذا التخيص
واستبدال جميع نسخ هذه التفاقية في الستندات الختلفة دبنسخٍSة واحدٍSة تضٌمن في الجموجعة شيطة
التامك دبشو ط هذه التفاقية فيما يتعلق دبالنسخ الحرفي لكٍSل من هذه الستندات وجعلى جميع

الصعدة.
يمكنك جعزل مستنٍSد واحٍSد من إحدى هذه الجموجعات وتوزيعه دباشكٍSل مستقٍSل ضمن شو ط هذه التفاقية
شيطة تضمي نسخ ٍSة من هذه التفاقية في الستند العزول ،واللتام الطلق دبجميع الشو ط الواردة
في هذه التفاقية فيما يتعلق دبالنسخ الحرفي لهذا الستند.
 -7التجميع مع الجعمال الستقلة
تعتب أية توليفٍSة مؤلفٍSة من الستند أو ماشتقاته مع مستنداٍSت أو أجعماٍSل أخرى مستقلة في أو جعلى

مصنٍSف للتخزين أو وسي ٍSط للتوزيع )مجموجعة( إذا ما لم تستخدم إتفاقية حقوق اللكية الفكرية الناتجة
جعن هذه التوليفة لتحديد الحقوق القانونية لستخدمي التوليفة دبما يتجاوز ما تسمح دبه هذه الجعمال

منفردًة .جعندما يتم تضمي الستند في مجموجع ٍSة فإن هذه التفاقية ل تنطبق جعلى الجعمال الخرى ضمن
هذه الجموجعة شيطة أل تكون هذه الجعمال ماشتقًة من الستند.

إذا ما كان ش ط نص الغل ف الوارد في الفقرة  3منطبقًا جعلى هذه النسخ من الستند فإنه في حال كان
حجم الستند يقل جعن نصف حجم الجموجعة دبأكملها يمكن إضافة نصوص الغل ف ضمن الغلفة الت

تحيط دبالستند ضمن الجموجعة ،أو ما يكافئ هذه الغلفة إلكتونياً إذا كان الستند في صيغة

إلكتونية .ودباستلثناء ذلك فإن نصوص الغل ف ينبغي أن تظهر جعلى الغلفة الطبوجعة الحيطة

دبالجموجعة دبأكملها.
 -8التجمة
تعتب التجمة إحدى أشكال التعديل ،ولذلك دبإمكانك توزيع نسخ متجمة من الستند ضمن الشو ط
الواردة في الفقرة  . 4يتوجب جعليك الحصول جعلى موافقة خاصة من قبل مالك الحقوق الفكرية لية

أقساٍSم ثادبت ٍSة قبل أن تقوم دباستبدالها دبتجمتها ،إل أنه دبمقدورك إضافة نصو ٍS
ص متجمٍSة للقسام

اللثادبتة أو لجزاٍSء منها إلى جانب الصدارات الصلية من هذه القسام .دبإمكانك إضافة ترجمة هذه
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التفاقية وجميع تنويهات التخيص في الستند ،وأية تصيحاٍSت لتبيئة السؤولية شيطة تضمي
النسخة الصلية دباللغة النكليية لهذه التفاقية إضافًة إلى النصوص الصلية لجميع تنويهات

التخيص وتصيحات تبيئة السؤولية .في حال ظهور أي تعارض دبي ترجمة هذه التفاقية والنسخة

الصلية لهذه التفاقية أو تنويه التخيص أو تصيح تبيئة السؤولية فإن النسخة الصلية هي
العتبة.
إذا ما كان أحد أقسام الستند معنون ًا دبـ )شكر وجعرفان( أو )إهداء( أو )تاريخ الستند( فإن الش ط الوارد

في الفقرة  4دبالحفاظ جعلى جعنوانه )الش ط أ( يتطلب جعادًة تغيي العنوان الساس.

 -9إنهاء التفاقية

ل يحق لك القيام دبنسخ ،تعديل ،إجعادة ترخيص أو توزيع الستند دباستلثناء الشو ط الواردة صاحًة

في هذه التفاقية .وتحظر أية محاول ٍSة جعدا ذلك لنسخ ،تعديل ،إجعادة ترخيص أو توزيع الستند ،وفي

حال وقوجعها فإنها ستلغي تلقايئيًا الحقوق المنوحة إليك ضمن هذه التفاقية .جعلى أيٍSة حاٍSل فإن إتفاقية
التخيص للطرا ف الت حصلت منك جعلى نسٍSخ أو حقوٍSق ضمن هذه التفاقية ل تلغى مازالت هذه

الطرا ف ملتمًة دبالكامل دبشو ط هذه التفاقية.
 -10الصدارات الستقبلية من هذه التفاقية

قد تقوم مؤسسة البمجيات الحرة دبنش إصدارات جديدة ومعدلة من إتفاقية ترخيص الستندات الحرة
دبي الحي والخر .هذه الصدارات الجديدة ستكون مماثلًة للصدار الحالي من حيث العن ،إل أنها قد
تختلف في التفاصيل لعالجة الاشاكل أو الجعتبارات الستجدة .راجع /www.gnu.org/copyleft

يتم منح كل إصدار من هذه التفاقية رقم إصداٍSر مميًا .إ ذا ما أشار الستند دبأن رقم إصداٍSر محدٍSد من

هذه التفاقية )أو أي إصداٍSر لح ٍSق( ينطبق جعليه فإنك تملك حرية الخيار في اتباع شو ط هذا

الصدار الحدد أو أي إصداٍSر لح ٍSق تم نشه )شيطة أل يكون قد نش دبصيغة -مسودة (-من قبل

مؤسسة البمجيات الحرة .إذا لم يحدد الستند رقم إصداٍSر محدٍSد من هذه التفاقية دبإمكانك اختيار أي

إصدا ٍSر تم نشه )شيطة أل يكون قد نش دبصيغة -مسودة (-من قبل مؤسسة البمجيات الحرة.
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RELICENSING .11
Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide "
Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent
facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is
an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC")
contained in the site means any set of copyrightable works thus published on
.the MMC site
CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license "
published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a
principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft
.versions of that license published by that same organization
Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as "
.part of another Document
An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all
works that were first published under this License somewhere other than this
MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had
no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to
.November 1, 2008
The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under
CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the
.MMC is eligible for relicensing
كيفية استخدام هذه التفاقية للمستندات
ٍد قمت أنت دبكتادبته أضف نسخًة من هذه التفاقية إلى الستندSلستخدام هذه التفاقية في مستن
:دبالضافة إلى تنويه التخيص وحقوق اللكية التالي مباشًة دبعد صفحة العنوان

( السنة اسمك الكاملC) جميع الحقوق محفوظة
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يسمح دبنسخ ،توزيع و/أو تعديل هذا الستند ضمن شو ط إتفاقية ترخيص الستندات الحرة GNU
الصدار  1.2أو أي إصداٍSر لح ٍSق تم نشه من قبل مؤسسة البمجيات الحرة ،دون أية أقسام ثادبتة،

نصوص غل ف أمامي ونصوص غل ف خلفي .لقد تمت إضافة نسخة من إتفاقية التخيص في القسم

العنون )إتفاقية ترخيص الستندات الحرة .(GNU
Copyright (c) YEAR YOUR NAME
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
;or any later version published by the Free Software Foundation
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
"Free Documentation License

إذا ما احتوى مستندك جعلى أقسام ثادبتة ،نصوص غل ف أمامي ونصوص غل ف خلفي جعليك استبدال
جعبارة )دون أية  ..........خلفية( دبالعبارة التالية:
مع اجعتبار القسام اللثادبتة التالية )قم دبإدراج جعناوين هذه القسام( ،ونصوص الغل ف المامي التالية
)قم دبإدراجها( ونصوص الغل ف الخلفي التالية )قم دبإدراجها(.
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST

إذا ما احتوى مستندك جعلى أقسام ثادبتة دون نصوص غل ف ،أو أيٍSة توليفٍSة من هذه الخيارات اللثلثة
جعليك دمج هاتي الصيغتي دبما يتلءم مع حالتك.
إذا ما احتوى مستندك جعلى كمياٍSت كبيٍSة من أملثلة النصوص البمجية فإننا نصحك دبتخيص هذه
الملثلة دبالتوازي ضمن إحدى إتفاقيات ترخيص البمجيات الحرة الت تختارها ،كإتفاقية ترخيص
البمجيات الحرة  GNUجعلى سبيل اللثال وذلك لتاحة استخدامها في البمجيات الحرة.
---------------------------------------------------------------------------------------
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