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 التواصل مع القراء
 

 
  العزیز ،،،القارئ إلى

 
 ومن منطلق اهتمامها العام بعلوم الحاسب _ واإلنترنتحرصت الموسوعة العربیة للكمبیوتر 

 على تقدیم هذه السلسة من _ والتقنیة واهتمامها الخاص بتقدیم هذه العلوم باللغة العربیة 
 أجود العربى الذى اعتاد على قراءة القارئ تحقق طموحات أن التى نتمنى اإللكترونیةب الكت

 .المطبوعات بكافة اللغات العالمیة 
 
تطمح لتقدیم سلسلة من الكتب بمستوى عاٍل من _ من خالل هذه السلسلة _ الموسوعة العربیة إن

 طریقة الكتابة ،_ حول السلسلة  الذى لن یتحقق بدون مالحظاتكم واقتراحاتكم الشيءالجودة ، 
 الفنى اإلخراج والنحویة ، التنظیم والترتیب ، طریقة نشر الكتاب وتوزیعه ، اإلمالئیة األخطاء

 الخ... 
 
 

  المخصص لذلكاإللكتروني على البرید أراءكمننتظر سماع 
ebooks@c4arab.com 

 كتاب والكاتب والطبعة مع ذكر مالحظاتكم لنانرجو ذكر اسم ال
 

 بیتـــــــــــــــــهانى الســـــــــــت
 واإلنترنت الموسوعة العربیة للكمبیوتر مشرفة
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 .. بســــم اهللا الرحمــــن الرحیـــــم .. 
  

 

مجموعة من الدورات  ھي .. التعلیمیة الدورات
التي تقدمھا لكم الموسوعة العربیة؛ بدأنا 

الدورات " مسمى  تحت بتقديمھا في الصیف
حرصنا على . وھا ھي تعود من جديد " الصیفیة 

مختلفة لنراعي أغلب  االتمج تقديم دورات في
االھتمامات كما حرصنا على انتقاء الدورات 

بطريقة جادة تنقلك إلى  المتكررة، المفیدة، غیر
الجو الدراسي في قاعات الجامعة و صفوف 

كل ھـذا  !في بیئة إلكترونیة لكن المعاھد و
  ! ...مجــانـــا

 مجموعة كذلك ساحة متخصصة لھا ضمن يوجد
العربیة للنقاش واألسئلة، ساحات الموسوعة 

  ... !ھنـــا تجدھا

كنت ترغب  إذا !واستثمر وقتك معنا استفد
في  ثقافتك في تطوير ذاتك و توسیع نطاق

و ال ! الحاسوب فاستغل كل دقیقة واستفد معنا
  .والسرعة تنسى أننا في عصر المعلومات

   

على  لالطالع األساتذة ك، انتقل لصفحةتناسب التي اختر الدورة و الدورات لصفحة انتقل !اآلن ابدأ
تسّجل نفسك في إحدى  كي التسجیل لصفحة انتقل ،قائمة األساتذة اّلذين سیلقون المحاضرات

تطلع على  كي المراجع لصفحة انتقل. لمشاركة في أي دورة قبل أن تسجلالدورات، لن تستطیع ا
على بعض  لتطلع الملتحقین انتقل لصفحة .الحالیة المراجع المقدمة من األساتذة بخصوص الدورات

نحن . ترسل لنا اقتراحًا أو طلبًا كي بنا اتصل انتقل لصفحة. المعلومات عن الملتحقین في الدورات
دورة محدود لذا ال تتأخر في التسجیل من  كل لكن الوقت محدود و عدد الملتحقین في! بانتظارك
    .فضلك
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 ....هذا الكتاب 
 

 ةلیس فى األصل إال دورة تم تدریسها فى ساحة الدورات التعلیمی
واإلنترنت ، وتم جمع تلك الدروس وسلسلة لموسوعة العربیة للكمبیوتر با

النقاش التى دارت حولها هنا فى هذا الكتاب ، وتم وضع النقاشات على 
 ،،،،،،،،،تفید الجمیع منها هیئة أسئلة وأجوبة لكى یس

 
 

   : التعلیمیةالدوراتسلسلة كتب لذلك تعتبر 
 

  . عربیة خاصة بالمبتدأینإلكترونیة سلسلة كتاب أول •
 

 من ألشخاص الناتجة فعًال من مشاكل حقیقة واألجوبة األسئلةالسلسلة الوحیدة التى تتبع نظام  •
 .مشكلة وكیفیة التعامل معها ألى عندك نوع من استعداد یهیئمختلف الدول ، مما 

 
 أىار عن تفسفیمكنك االس  طوال العام ، ساعة وعشرینأربعتعتبر سلسلة الكتاب الوحیدة المدعومة  •

 . عن طریق وضعها فى ساحة النقاش واألسئلة بالموسوعة مشكلة وحلها
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمة

تتمیز ھذه البیئة بجمالھا و . KDE3.0اھال و مرحبا بكم مع سلسلة تعلیم بیئة سطح المكتب الشھیرة 
یئات اخرى او خفتھا و قدرتھا التفصیلیة على التحكم بامور كثیرة في سطح المكتب ربما لم نرھا في ب

تم اختیار ھذه البیئة النھا من البیئات االكثر انتشارًا و لقدوتھا و جمال . في انظمة تشغیل اخرى
 بیئة سطح مكتب من اشھرھا 20و للعلم فان في نظام اللنكس اكثر من ، التصامیم الموجودة فیھا

حیدة المستعملة في كما ان بیئة سطح المكتب الو،  و غیرھمENLIGHTENMENT و GNOME و KDEال
تأتي معه مجموعة ، يعتبر بیئة سطح مكتب متكاملة  KDE3.0 ال  .Windows Explorerالوندوز ھي ال

 الخاص بتصفح konqueror و برنامج MS Office و ھي مشابھة ل KOfficeكبیرة من البرامج منھا برامج 
ى في مختلف المجاالت سواء في  برامج اخر الملفات في النظام و ايضا يستخدم كمتصفح لالنترنتو

التصمیم و غیرھا من المجاالت ان شاء اهللا بعد االنتھاء من ھذه السلسلة و ، الصوت ، الفیديو، االنترنت 
مع الممارسة الجیدة سیتمكن القارئ الكريم من اتقان العمل على ھذه البیئة التي تعد من اشھر 

 .شغیل لنكسالبیئات المستخدمة في سطح المكتب في نظام الت

 : مجاالت تختص بھذه البیئة و ھي4في ھذه السلسلة سنغطي ان شاء اهللا 

 سطح المكتب و كیفیة التعامل معه و التحكم فیه. 1
  المشابھة لقائمة ابدا في الوندوز و كیفیة تنسیقھاkقائمة . 2
جزئین من اجزاء ستأخذ (  في الوندوز control panel المشابھة ل control centerلوحة التحكم . 3

 )السلسلة
 . و التعامل معه كمتصفح لالنترنتkonquerorبرنامج ال. 4

 

 "سطح المكتب و كیفیة التعامل معه و التحكم فیه "لنبدأ على بركة اهللا مع الجزئیة االولى و ھي
 : كما ھو موضح في الصورةKDE3.0في البداية لنرى صورة عامة عن سطح المكتب في بیئة ال
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في البداية انقر نقرة واحدة بالزر االيمن على اي مكان ، االن نبدأ بالتعرف على اعدادات سطح المكتب
 :موضح في الصورة كما ھو Configure Desktopفارغ في سطح المكتب و اختر من القائمة 

 

  

 :بعدھا ستظھر لك ھذه الصورة
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 Misc Optionsفي ،  الخیارات الموجودةDesktopنرى في تبويب ال، في الجزئیة الیمنى من الصورة 
 و ھو يّفعل خاصیة ظھور قائمة سطح المكتب في اعلى سطح المكتب و األول نختار الخیار أنيمكننا 

 :التي تراھا في الصورة التالیة

 

.  في سطح المكتب بینما الثالث يرتبھم بشكل عاموياأليقونات إزالةالخیار الثاني يستخدم في عرض و 
 الملفات المخفیة في سطح المكتب و الخیار الخامس يسمح باظھار البرامج بإظھارالخیار الرابط يسمح 

 .فذة سطح المكتبفي نا

،  لمختلف انواع الملفات كما ھو مبین في الصورة previewالجزء االيمن من الصورة يسمح بتفعیل ال 
 الخ..صور ، ملفات صوت، بيمثل ملفات و

فاول خیار ھو للنقر بالزر االيسر على سطح ، يمكننا التحكم بازرار الفأرة، في الجزء السفلي من الصورة
 .No Action  اضح لن يكون اي تأثیر النه تم اختیارالمكتب و كما ھو و

ھذا فقط في المساحة الخالیة في سطح المكتب اي من غیر النقر بالزر االيسر على ملفات او ايقونات 
الزر االوسط خاص بالقائمة الخاصة بالنوافذ و الزر االيمن كما ھو معلوم الخاص بقائمة . في سطح المكتب

 . و غیرھا من االمورproperties على سطح المكتب التي تحتوي
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يمكننا اختیار نوع الخط ،  الخاص بالمظھر العام لسطح المكتبAppearanceعند االنتقال الى التبیوب 
 Font و حجم الخطStandard Fontالمستخدم في كتابة اسامي الملفات الموجودة على سطح المكتب

Sizeو اللون المستخدم في الكتابة Normal Text Color ، باالضافة الى لون خلفیة الكتابة نفسھاText 
Background Color و امكانیة وضع خط تحت اسامي الملفات الموجودة في سطح المكتب Undreline 

filenames .شاھد الصورة التالیة لیكون الشرح اوضح 

 

 

 يمكننا اختیار اكثر من سطح مكتب Number of Desktop، عند االنتقال الى تبويب عدد اسطح المكتب
لنفرض اننا نفتحنا عددًا من .  و يمكننا ان نزيدھم او ننقصھم4العدد االفتراضي ھو . واحد كما ھو واضح

و اردنا ان نفتح عدة صفحات ، كلھا خاصة بالتصمیم و الديزاينلنقل انھا ، البرامج في سطح المكتب
يمكنا فعل ذلك بكل . لمواقع على االنترنت و اردنا ان نفصل برامج التصمیم عن المتصفح عن بعضھا

، بعدھا عندما نريد ان ننتقل الى سطح مكتب جديد، كل ماعلینا ھو ان نفتح برامج التصمیم اوال، بساطة
 4سنجد في اسفل الصورة ، صورة سطح المكتب،  للصورة االولى في ھذا الدرساالن يجب ان نرجع
 و ستجد ان البرامج قد ذھبت و اصبح لديك مثل سطح 2االن اختر رقم  ، 4 و 3 و2 و 1مربعات مرقمة ب 

و عندما تريد ، يمكنك فتح برامج اخرى مثل ماذكرنا مثال صفحات لمواقع على االنترنت، مكتب جديد
تجعل االمور اسھل و منسقة ،  و سترجع1الى برامج التصمیم بكل بساطة اضغط على زر رقم الرجوع 

 .اكثر
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جمیع الملفات ، عتبر يوزر في النظام  يmurshedفمثال ، الصورة التالیة توضح مسارات الملفات في النظام
 :الموجودة على سطح المكتب ستكون موجودة في المسار التالي

/home/murshed/Desktop/ 

 :سیكون   murshedو مسار سلة المھمالت للعضو 

/home/murshed/Desktop/Trash 

 :ملفات بداية التشغیل لنفس العضو ستكون في المسار

/home/murshed/.kde/Autostart/ 

 :اما الملفات العادية مثل الوثائق و غیرھا ستكون بشغل افتراضي على المسار التالي

/home/murshed/ 

 طبعا جمیع المسارات يمكن تغییرھا بشرط ان يكون للعضو الحق بوضع الملفات في المسار الجديد
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، كما ھو موضح في الصورة التالي، Backgroundلننتقل االن الى جزئیة الخلفیة في سطح المكتب 
 Backgroundيمكنك التعامل مع الخلفیة بكل بساطة ووضوح في تبويب ال

 ، مكتب ستجد اعدادات صورة الخلفیة المستخدمة في سطح الWallpaperو في تبويب ال 
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 Single Wallpaperاما عند اختیار ،  فلن تكون ھنا اي صورة في الخلفیةNo Wallpaperعند اختیار 
لمكتب من خالل تصفح الملفات الموجودة في فیمكنك اختیار الصورة التي ترغب بان تكون خلفیة سطح ا

مثال ان تكون في المنتصف او ،  ھو اعداد وضعیة الصورةModeالقرص الصلب الختیار مكان الصورة و ال
 .  وغیرھا من الوضعیات تكون ممددة

 Setup اضغط على Multiple Wallpapersفعند اختیارك ل ، ھناك خاصیة وضع اكثر من خلفیة واحدة
Multiple..  عندھا ستظھر لك الصورة التالیة: 

 



 12

 ستستطیع اختیار مكان الصورة االول ى التي ترغب ان تكون في خلفیة سطح Addعند الضغط على زر 
و يمكنك التحكم بمدة ، العملیة الضافة الكثیر من الصور لخلفیة سطح المكتبيمكنك تكرار ھذه ، المكتب

 فھي المدة التي تكون فیه كل صورة موجودة على Intervalتبديل كل صورة من خالل التعديل على ال
يمكن ان تكون بالترتیب من ،  يمكن التحكم بعملیة تبديل الصورModeفي خانة . الخلفیة قبل ان تتبدل

عند االنتھاء من كل شي اضغط على زر ، او تكون بشكل عشوائي،،  االولى ثم الثانیة و الثالثة الخالصورة
ok. 

 : كما ھو موضح في الصورةAdvancedلننتقل الى التبیوب 

 

  

من القائمة المنسدلة يمكن التحكم بمدى االنسجام في خلفیة سطح المكتب و ايضا التوازن و حجم 
 .cacheذاكرة ال
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يمكنك تفعیل الحافظة ،  كما ھو موضح في الصورة.Screen Saverاالن لننتقل الى حافظة الشاشة او ال
 االعدادات يمكنك التحكم في المدة و في، و ستجد قائم بالحافظات الموجودة  Enable screensaverمن 

و يمكنك وضع كلمة مرور ايضا لكي ال يستطیع احد ان يرجع ، التي ينتظرھا النظام قبل ان تعمل الحافظة
 .للنظام من غیر معرفة الكلمة

 

 Apply الفرق او ان زر ok او زر Applyاضغط على زر ، عند االنتھاء من اختیار االعدادات التي تناسبك
 فسیحفظ االعدادات و يرجعك لسطح okاما زر ، سیحفظ االعدادات الجديد و سیبقي على القائمة ھذه 

عدادات االفتراضیة للنظام كما كان و اذا حفظت االعدادات و اردت ان ترجع فیما بعد لال، المكتب من جديد
 . و سیرجع جمیع االعدادات كما كانتDefaultsيمكنك الضغط على زر ، في اول االمر

 الذي اھتم في سطح المكتب و كیفیة التعامل معه و KDE3.0كان ھذا اول درس من دروس سلسلة 
 .اتمنى ان يكون الدرس مفیدًا، التحكم فیه

 اءتحیاتي و التنسونا من الدع
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

  في الوندوز و كیفیة تنسیقھاأبدا المشابھة لقائمة kقائمة 

 
،  الشبیھة بقائمة ابدا في الوندوزkدرسنا الیوم سوف يجعلنا قادرين على التعّود و معرفة تفاصیل قائمة 

 كیفیة اضافة برامج و روابط سنتمكن من خالل الدرس ان شاء اهللا بتحرير ھذه القائمة و تنسیقھا و معرفة
 .الیھا و ايضا اخفاء او الغاء اجزاء منھا

  
تجدون ان ، فكما ترون في الصورة التالیة، في معظم االحیان سنحتاج الى تعديل او تنسیق ھذه القائمة

 تحتوي على قوائم مشابھة للقوائم الرئیسة الموجودة و كل قائمة تحتوي على مجموعة Extrasقائمة 
يمكننا ان نوزع ھذه البرامج بحیث انھا تكون في القوائم الرئیسة و لیست في قائمة . برنامجمن ال

Extras . 
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 في االسفل kبالزر االيمن للفأرة على حرف بكل بساطة انقر نقرة واحدة ، لنتمكن من تحرير القائمة
 : كما ھو واضح من الصورة التالیةMenu Editorواختر 

 

 :ستشاھد برنامج المحرر كالصورة الموضحة

 

  

الجھة . الرئیسة  Internet من قائمة Instant Messengerتم تظلیل برنامج ، كما ترون في الصورة
و التعلیق ، Instant Messengerفاسمه الظاھر ھو ، المینى للبرنامج تعطي تفاصیل البرنامج المظلل

 و ھو برنامج للمراسالت الفورية gaim ھو اسم البرنامج الفعلي و ھو Commentعلى ھذا البرنامج 
 و AOL و الICQ و الMSN Messengerيستطیع المستخدم من خالله الدخول الى حسابه في ال

 . و غیرھم في آٍن واحد دون استخدام برامج اضافیةYahoo! messengerال

Command و ھو في ھذا المثال نفس اسم البرنامج و يمكن كتابة اسمه ، االمر الذي يشغل البرنامج ھو
 Workتشاھدون ايضا . Application ھو برنامج Typeكما ھو واضح ان نوعه، في سطر االوامر و سیعمل

pathا تغییر و على يمینه ايقونة البرنامج و يمكن من خالل الضغط علیھ،  و ھو المسار الخاص بالبرنامج
 .االيقونة و اختیار ايقونات اخرى
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 و من خالله يمكننا ان نختار بعض االزرار التي ان ضغطنا Current keyفي اسفل الصورة تشاھدون ال
 .علیھا ستشغل البرنامج بشكل تلقائي

انھا  بحیث Internetسنعمل االن على اضافة مجلد او قائمة فرعیة في قائمة ، اآلن لنأخذ مثاالت تطبیقیًا
 كي نظللھا و بعدھا نقرة بالزر الیمین و Internetننقر نقرة واحدة على . تكون خاصة بمتصفحات االنترنت

 New Sub menuنختار 

 :نكتب في النافذة الناتجة ماتشاھدونه في الصورة التالیة

 

  

 في القائمة الرئیسة التي Internet Browsers سنالحظ اضافة قائمة فرعیة باسم Okبعد الضغط على 
 لنقم بنقله الى القائمة Internetفي قائمة   Web Browserنجد برنامج باسم  . Internetاسمھا 

بما اننا نستخدم حساب عادي في ھذا ، ا خیاراناالن لدين. الفرعیة الجديدة الخاصة بمتصفحات االنترنت
و لكن ، يجب ان يكون لدينا حساب الرووت بفعل ھذا االمر، ال يمكننا نقل البرنامج بشكل طبیعي، النظام

الطريقة التي ال . ھناك طريقة اخرى تنفع للمستخدمین العاديین و ال تتطلب استخدام حساب الرووت
 كما ھو Copy و نختار Web Browserر نقرة واحدة بالیمین على تتطلب حساب الرووت ھي اننا ننق

 :موضح في الصورة

 

 :النتیجة كما ھو موضح و ستكون Pasteو ثم ننتقل الى القائمة الفرعیة الجديدة و بالزر الیمین نختار 
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االن سنخفي النسخة ،  في القائمة الرئیسة و القائمة الفرعیةWeb Browserسنالحظ االن وجود 
 : كما ھو موضح في الصورةHideبالزر االيمن علیھا و اختیار الموجودة في القائمة الرئیسة و ذلك بالضغط 

 

  

قر نن،  كي نصل الیه بسھولةMozillaاالن لنضیف الى قائمة متصفحات االنترنت متصفح اخر مشھور و ھو 
 و نكتب في النافذة الناتجة اسم البرنامج و New Item و نختار Internet Browsersنقرة بالیمین على 

 : سنحصل على النتیجة التالیةokبعد الضغط على زر . Mozillaھو في حالتنا 
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االن كل ماعلینا عمله ھو تحديد امر تشغیل البرنامج او مساره كي يعمل عند اختیاره و تغییر ايضا ايقونة 
 .البرنامج

  Mozilla Internet  Browser نكتب Commentفي خانة 

 نعلم ان و بما اننا،  و ھو امر تشغیل البرنامج في سطر االوامر mozilla نكتب Commandفي خانة 
 يكفي mozillaالمسار الخاص بالبرنامج موجود من ضمن المسارات التي يعرفھا النظام فكتابة امر 

 .لتشغیله

االن نضغط على زر االيقونة الموجود على الیمین و من خالل النافذة الناتجة نختار االيقونة الخاصة به كما 
 :ھو موضح في الصورة
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 و لنقل اننا نريد تشغیل البرنامج بمجرد Current keyنرجع للمحرر نضغط على زر   okبعد الضغط على 
 عمله ھو كل ماعلینا،  من غیر كتابة اوامر او من غیر الذھاب الى القائمة لتشغیلهCtrl + Mالضغط على 
  ok و بعدھا نختار  Current Key بعد ان ضغطنا على ctrl+mالضغط على 

 :نشاھد ھذه الصورة بعد اكتمال ملئ الخانات 
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حفظ التغییرات و بعدھا نتأكد من ان كل شي تم على ما يرام بالذھاب  لتApplyيمكننا االن الضغط على 
 :الى مسار القائمة الفرعیة كما ھو واضح في الصورة
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 امل ان يكون درسًا مفیدا، ومبھذا نصل الى نھاية درسنا لھذا الی

 تحیاتي و التنسونا من الدعاء
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 نقاش وأسئلة الیوم األول
 

 
 !! ؟اللینكس على جھازي  تثبیتاستطاعتيھل يمكنني تعلم ھذه الدورة بالرغم من عدم 

 
  شيأھملكن .  الصور كثیرة نسبیًاإنو جیدة عن النظام خصوصا   فكرة حلوةستأخذ تابعت الدروس إذا

 التجربة في ھذه الدورة ھو التطبیق و البحث و

 

 

   ..شبه الكلي للیونكس بعد ھذا الدرس سأحاول االنتقال
 ريدھات؟ لكن سؤال أي نظام تشغیل لینكس الذي في الصور؟ھل ھو

 
 ما شاء اهللا

 الثامنة نعم ھو الردھات النسخة
  .... كثیرة جمیلةأمورالدورة و ستجد انتظر حتى انتھاء 

 
 

 

 نوع آخر لیتغیر الشكل؟؟؟؟ إلى KDE ؟أم الزم أغیر الـ themes سؤال فیه ثیمات للیونكس
 

 و ھي كثیرة جدًا، نعم في ثمیز في اللنكس
 سنصل ان شاء اهللا لھذا االمر قريبا عموما

 themes.kde.org :تجد ماتريد في

 
 
 
 

 ؟ في شرحك مثل الصور... وائم شفافة  القاجعل اعرف كیف ممكن
 

 :انسخ لك الجزء، فتم ذكرھا في الدرس الرابع ، بالنسبة للقوائم الشفافة
الرسومیة بشكل  تستطیع التحكم بالتأثیرات التي تريدھا على الواجھة Effects االنتقال الى تبويب عند

غیرت الدرجة الى  Menu Opacity يو ف Menu Effect في Make Translucent مثال عند اختیارك، جمیل
التحكم بدرجة الشفافیة من خالل ھذه  يمكنك،  شفافة أصبحتاو قائمة ابدأ  K ستالحظ ان قائمة% 20

 .الخاصیة يدعم ھذه style طبعا اذكر ان لیس كل، الخاصیة
 

 راجع الدرس الرابع و ستجده ان شاء اهللا
 
 
 
 

 **انتهى اليوم االول بحمد هللا ** 
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 الرحیم اهللا الرحمن بسم
 الیوم الثانى

 
 KDE3.0مركز التحكم الخاص بال

 
 عنسنتحدث باذن اهللا في ھذا الدرس . KDE3.0 سلسلة تعلیم المن بكم في الدرس الثالث مرحبا

سیتم ان شاء اهللا . في الوندوز" التحكملوحة " كما ھو معروف ب او KDE3.0الخاص بالمركز التحكم 
سیتم التحدث بشكل عام و ،  يحتويه من تفرعاتلماتقسیم الحديث عن مركز التحكم الى درسین نظرًا 

اءة  لیأخذ القارئ فكرة عامة عن ھذا الجزء المھم و يتبع القرالتحكمبصفة عامة فقط عن محتويات مركز 
ربما يرى البعض ان الجزء ،  الممارسة فكلنا نتعلم بھذه الطريقة بعد القراءة النظريةوبالتجربة و البحث 

 تفرعھا و وو ذلك بسبب تقسیم لوحة التحكم ،  الخاص بلوحة التحكم سیكون اطول من ھذا الجزءالثاني
 .مناسبةلما تحتويه من اجزاء تتطلب صور ديدة لشرحھا بطريقة 

 
 

او يمكننا بكل ،  الظاھرةالقائمة في Control Center ثم K على نضغط،  الى مركز التحكم ولللوص
 ھو كما enter نضغط على زر و kcontrol فتظھر لنا نافذة نكتب فیھا معًا F2 و Altبساطة الضغط على زر 

 :التالیةواضح في الصورة 
 
 

 

 على الشاشة التالیة و التي تعطي بعض المعلومات عن المستخدم و النسخة التحكم لنا مركز سیفتح
يمكننا .  و المنصة المستخدمةالكرنل الى النظام و نسخة النواة او باالضافة KDE من المستخدمة

 About Myselfلتالیة في خانة مشاھدة ذلك من الصورة ا
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 :  تفريعاته ھينجد File Browsing جزئیة  في

 

File Associations المتداد مثاالالتالیة نرى في الصورة ،  بروابط الملفات الموجودة في النظام الخاصة 
 لھذا االمتداد باالضافة الى البرامج التي تدعمه و تشغل المستخدمةنرا االيقونة  ، jpegالصور المعروف 

 jpg and JPG االمتداد او امتداد شبیه به من مثل ھذااي ملف يحوي على 
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  :ام بروابط الملفات الموجودة في النظالخاصة File Associationsشاشة 
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File Manager في تبويب ،  الجزء الخاص بالتحكم بمدير الملفاتھو وBehavior االسلوب او السلوك او 
 بعھا ان نفتح اي مجلد فیمكننا Open directories in separate windowsالمتبع نستطیع مثال ان نختار 

 اسلوبباالضافة الى امور اخرى تتمثل في ،  علیه في نافذة جديدة بمجرد الضغط مرتین علیهنضغط
 .التعامل كاظھار التلمیحات و غیرھا
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 و لونه اسود و بقیة 10 حجمه و Sans ان الخط المستخدم ھو نالحظ Appearanceتبويب  في
 تعني انه باختیار ھذا الخیار فان اسم الملف الموجود تحت التي word-wrap icon textالخیارات مثل ال

 طويال او االسمفي حالة كان ( نتقل الى سطر جديد  يجب ان يكون عبارة عن كلمة كاملة حتى يااليقونة
 .حفاظا على معنى االسم) عبارة عن جملة
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ارسال ( علمیات الحذف لتنفیذالة تأكید  خیارات من خاللھا نجعل النظام يخرج رسنجد Trashتبويب  في
 او ازالتھا كامًال من النظام ) الى سلة المھمالت

 

 

  

 علیھم العرض  قائمة بالبروتوكوالت و خاصیة تفعیلنشاھد Previewsال في خانة و
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 عمالت النقل او في ان نحدد عدد المجلدات نستطیع Quick Copy and Move plugin جزئیة في
  cacheبالالنسخ التي تكون في الذاكرة المخبأة المعروفة 
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 الخاصة بالجھاز المھمة تحتوي على العديد من المعلومات التي information ال جزئیة االن الى ننتقل
 من و Block Devices مثال العديدةبنظرة سريعة نالحظ وجود معلومات تفصیلیة عن امور ، و النظام

الموجودة فیه و تقسیماته و حجم كل  و معلومات عنه من حیث االنظمة الصلبخاللھا نرى وجود القرص 
 .رومالمعروفین بالفلوبي درايف و السیدي ،  الى سواقة االقراص المرنة و المدمجة باالضافةتقسیم 
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و مدى استخدامھا و  الذاكرة الخاصة بالجھاز  بعض المعلومات التفصیلیة عنالتالیةة  من الصورنشاھد
  المتبقیة وغیرھا من التفاصیلالذاكرةكمیة 

 

 النظام و الجھاز سواء من في العديد من التفاصیل الجزاء مھمة على information الجزئیة تحتوي طبعا
 التفاصیل بالضغط على التفريعات و ستظھر على الجھة الیمنى مشاھدةيمكن ،  العتاد و غیرهناحیة

 . من تفاصیلالتفريعاتماتحتويه ھذه 

ن يكون ھذا الخیار مفّعل  ايجب،  الصورة التي تظھر عند الدخول الى النظامھي Login Photoال جزئیة
 يستطیع تفصیل عملیة الصور المستخدمة او الواجھات المستخدمة فھو (rootال(من قبل مدير النظام 

 .الدخولعند 

 فقط تم تقسیمه الى القائمةنظرًا لطول ، KDE3 من درس مركز التحكم في األول الجزء باختصار ھذا
 . تعالىاهللاقادم ان شاء و سیتم شرح بقیة النقاط في الدرس ال ، جزأين
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 مركز التحكم: الجزء الثانى 

يعتبر ھذا الدرس ھو الجزء الثاني والمكمل للدرس االول الخاص بشرح نبذات عن مركز التحكم الخاص ب 
KDE3 ، لنكمل من حیث انتھینا على بركة اهللا. 

 مالحظة

وو لن اضیف صورًا الجزاء ، سأحاول قدر االمكان تقلیل عدد الصور ، الدرس طويل نوعًا ما و به صور كثیرةا
 يمكن شرحھا بدون صور 

و ھي الخاصة باعدادات الواجھة الرسومیة كالخلفیة و " انظر و اشعر" و تعني Look & Feelجزئیة ال 
 ، االيقونات و الخطوط و غیرھا

اما ،  الرجوع الیه لمزيد من التفاصیلفي درس سطح المكتب و يمكن  Backgroundتم التطرق الى ال
و ، كلون االطارات و غیرھا، خاصة بااللوان الظاھرة بشكل عام ،  فھي كما ھو واضح في الصورة Colorsال

و يمكن مشاھدة   Color Schemeيمكن اختیار اكثر من نوعیة او تشكیلة من القائمة الموجودة في 
 النتیجة في االطار العلوي 
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contrast و عند ، تستطیع التحكم به ھناك ،  ھي الفرق بین درجة أغمق و أفتح االجزاء في الصورة
على البرامج االخرى التي يتم تعمیم ھذه االعدادات   Apply colors to non-KDE applicationsاختیار 

 .تقوم بتثبیتھا

 

 فیمكن االختیار من Iconsاما ال ، تم التطرق الیھم سابقًا  screen saver   وDesktop , Fonts ال
موجودة في النظام حیث انه باختیار النوع سیظھر في المساحة العلوية عرض بسیط بین التشكیالت ال

و يمكن التحكم بحجم االيقونات و غیرھا من االعدادات المتقدمة ، لما سیكون علیه شكل االيقونات
 . في االعلىAdvancedباالنتقال الى تبويب 

 Enableعند اختیار. ى النقرة على زر معین ام التصادفنا احیانًا مواقف ال نعلم أكان النظام قد استجاب ال
Busy Cursor في جزئیة Launch Feedback فانه عند قیام النظام بعملیة معینة سواء كانت عبارة عن 
فستظھر صورة منزل صغیر بجوار مؤشر الفأرة لمدة يمكنك تحديدھا ويمكن ان تكون صورة ، فتح ملف مثال

تتكرر المسألة . ورة اوضح ان النظام يقوم بعملیة معینة كردة فعل للنقرالمنزل مشعة بحیث انھا تظھر بص
 حیث انه يخبرنا بشكل نظري عن تفاعل النظام من عدمه اثناء النقر على Taskbar Notificationفي ال

 .ايقونات البرامج 
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 يحتوي الشريط الموجود في اسفل K يمكننا التحكم بشكل مفصل بشريط الpanelجزئیة الفي 
 و ھو مشابه بزر ابدأ في الوندوز و ايضا على ايقونات لبعض البرامج Kالشاشة في العادة على حرف 

ستخدمه المستخدم اثناء استخدامه التي عادة ما تستخدم و ايضا الى مساحة تشغل البرامج التي ي
 يمكننا تغییر مكان Positionفي تبويب ، كالملفات المفوحة او البرامج التي تعمل حالیا و غیرھا، للنظام

 و بعد ذلك Sizeيمكننا ايضا اختیار حجمه في جزئیة  ، Locationالشريط عن طريق اختیار المكان من جزء 
 فان Lengthفمن خالل تغییر النسبة المئوية في ، المستخدمةيمكننا التحكم بنسبة ملئه للمساحة 

 لنجد Alignment من جزئیة centerبعدھا يمكننا ان نختار مثال ، فقط % 70الشريط سیتغیر لیملئ مثال 
 فاننا نستطیع اختیار Expand to fit required sizeاذا ازلنا خیار . ان الشريط قد اخذ مكانه في المنتصف

الن باختیار ھذا الخیار نحن نجبر الشريط على ان يكون الحد االدنى لطوله ھو الطول الذي ، ايضًا % 20
 لیتم Applyيجب الضغط على زر ، بعد كل عملیة . يحوي على حجم االيقونات و غیرھا بدون اضافات

 .انصح بتجربة االعدادات جمیعھا حتى يتم معرفتھا بالتطبیق. اتخاذ التعديالت في االعدادات
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 : كما في الصورة التالیةHidingننتقل الى التبويب 

 

 Enableباختیار ، يمكننا ان نجعل الشريط يختفي بشكل تلقائي اذا لم يكن مؤشر الفأرة علیه 
automatic hide من Automatic Hide و يمكن التحكم بفترة االنتظار قبل اختفاءه من Delay in seconds 

 و بتحريك Enable automatic hide animationكما يمكننا التحكم بسرعة االختفاء بواسطة اختیار ، 
أرة الى اسفل لالسترجاع الشريط بعد اختفاءه يجب تمرير مؤشر الف.  و خالفهfast الى slowالخیار من 
خاصیة . و سیظھر الشريط بشكل تلقائي) على اساس ان مكان الشريط ھو في االسفل( الشاشة 

Hide Buttons نجد خیاران و ھما Enable left/top hide button و Enable right/bottom hide button و 
و ، الیسرى من الشاشة عند اختیار احدھما فیمكن ان نخفي الشريط بان يذھب الى الجھة المینى او 

جدير بالذكر ان خاصیة اخفاء . نضغط علیه الرجاع الشريط الى مكانه، سیبقى سھم صغیر على الطرف
الشريط توفر مساحة ال بأس با من الشاشة يمكن استغاللھا لالشیاء عديدة منھا تكبیر المساحة 

 .المستخدمة للقراءة
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 ة كما ھو واضح في الصورLook & Feelتبويب 

 

 Enable backgroundمثًال عند اختیار ، ھنا يمككنا التحكم بخلفیة الشريط بوضع اشكال رخامیة علیھا
tiles و ثم اختیار K-Menu Tilesنة يمكننا االختیار من بین انواع عديدة موجودة  سنجد اشكال رخامیة ملو

يمكننا وضع ، قد اخذت شكال و لونا رخامیًا  K سنجد ان قائمة Applyو بعد الضغط على ، في القائمة
، Background Imageصورة كخلفیة في الشريط و ذلك باختیارھا بواسطة الضغط على صورة المجلد في 

 .Enable background Imageطبعا بعد تفعیل الخاصیة باختیار 
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 كما ھو واضح في الصورة التالیة Menus ننتقل الى التبويب

 

ستحتوي على الجزء االيسر منھا  K فان قائمة Show side imageعند اختیارنا ل  ، K Menu Layoutفي 
. يمكننا ذلك بازالة االختیار عن ھذه النقطة،  اذا رغبنا في ازالتھاKDE3على صورة عامودية تحمیل اسم 

 مجلد فرعي يحوي على K فاننا سنجد في قائمة Show " Recent Documents" submenuعند اختیار 
 عند اختیار سیعطي شرح Detailed menu entriesر خیا. اخر الوثائق التي قمنا بفتحھا او استخدامھا

يمككنا جعل القائمة بسیطة و قصیرة بان تحتوي ، مطول او اسمًا طويال نوعا ما لكل خیار في القائمة
 Show. على اسم قصیر و مفھوم للبرامج و الملفات الموجودة فیه بازالة الخیار عن ھذه النقطة

Bookmarks menuة ال ھو خیار اظھار قائمbookmarksو .  المستخدمة بكثرة في حفظ صفحات االنترنت
،  يفیدنا بان نظھر قائمة فرعیة باخر البرامج التي قمنا بتشغیلھاShow Quick Browser submenuخیار 

يمكن جعلھا الخر البرامج التي تم استخدامھا او اكثر البرامج استخدامًا من خالل االختیار من بین 
يمكن ايضًا اظھار الملفات المخفیة باختیار  . Quick Start" section contains"ة في الخیارات الموجود

Show hidden files in browser menus. 

باالمتدادات التي نضیفھا على ) تحكم و لیست اضافة (  نستطیع من خالله التحكم Extensionsتبويب ال
، منى مثًال و نضع فیه ايقونات لبرامج او خالفهفیمكننا عمل شريط اضافي يكون على الجھة الی، الشريط

 .من ھنا يمكن التحكم بھذا التفرع بشكل منفصل
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 shortcutsجزئیة ننتقل الى 

 

  

بمعنى انه يمكنك التحكم ببعض الخواص من ناحیة ،  تستطیع التحكم باالختصاراتshortcutsفي ال
 القیام بعملیات معینة من خالل اختصارات في لوحة المفاتیح تحددھا انت

تستطیع اختیار العملیة من القائمة الموجودة و من ثم تعديل او اضافة االزرار في لوحة التحكم التي 
 shortcut forبعد اختیار العملیة اضغط على الزر الموجود في ، خدام الماوستؤدي العملیة ھذه بدون است

selected actionلتحدد االزرار بالضغط علیھا . 
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لوحات مفاتیح ، كمثال، توجد بعض لوحات المفاتیح باختالفات بسیطة، Modifier Keysتبويب 
يل استخدام ازرار اخرى لتؤدي اغراض يمكن من ھذه الخاصیة تحو. Alt ال تحتوي على زر Macintoshال

 لیؤدي غرض زر Caps Lockيمكننا على سبیل المثال في ھذه الحالة استخدام زر ، ازرار غیر موجودة
و غیرھا من االستخدامات في حالة اراد المستخدم تغییر استخدام ، Macintosh في لوحة مفاتیح Altال

 .المفاتیح في لوحة المفاتیح

  

من خالل القائمة الموجودة يمكنك اختیار الستايالت ، و ھي جزئیة جمیلة  Styleة الجزئینأتي الى 
الموجودة في النظام و عند االنتقال من نوع الى اخر سیتم عرضھا في االطر السفلي لیتغیر شكله مع 

 .تغییر النوعیة المختارة

دھا على الواجھة الرسومیة بشكل  تستطیع التحكم بالتأثیرات التي تريEffectsعند االنتقال الى تبويب 
 غیرت الدرجة الى Menu Opacity و في Menu Effect في Make Translucentمثال عند اختیارك ، جمیل

يمكنك التحكم بدرجة الشفافیة من خالل ھذه ، او قائمة ابدأ اصبحت شفافة   Kستالحظ ان قائمة % 20
 .خاصیة يدعم ھذه الstyleطبعا اذكر ان لیس كل ، الخاصیة

 

 يمكن التحكم بتفصیل عديدة اخرى منھا اعدادات قائمة االدوات و غیرھا من Miscellaneousفي تبويب 
 االمور
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  Task barجزئیة 

 

حیث انھا تھتم بالمنطقة الخاصة بالبرامج و الملفات التي  ، Kھذه الجزئیة ھي امتداد للتحكم بالشريط 
لمكتب ذكرنا في درس سابق عن سطح ا. قام المستخدم بتشغیلھا و التي تعتبر قید االستخدام

عند تشغیل ملفات  ، KDE من اسطح المكتب االفتراضیة بشكل افتراضي في ال4االفتراضي و انه يوجد 
خصوصا عند استخدام اكثر من سطح مكتب كنوع من ، عديدة و فتح مجلدات اخرى سیزدحم المكان بھم

ب سیحوي على  فان كل سطح مكتShow windows from all desktopsمن خالل ازالة اختیار ، التنظیم
اذا قمنا . و سیكون الوضع منظمًا اكثر و سیخف ازحدام الملفات المفتوحة، البرامج التي يشغلھا ھو

حیث انه سیقوم بترتیب ، Sort tasks by virtual desktopفیمكننا ان نختار ايضا ، باختصار ھذا الخیار
 .الملفات بحسب رقم سطح المكتب المستخدم

 يعني ان يجمع جمیع الملفات المتشابھة في زر واحد و يمكن اختیار احدھا Group similar tasksاختیار 
ھذه الخاصیة لیست غريبة على مستخدمي الوندوز ، بالنقر علیھا و اختیارھا من ضمن قائمة منسدلة

 .يمكن تفعیل ھذه الخاصیة من ھذه النقطة، اكس بي

  .Show application iconsيمكن ازالة االيقونة المصاحبة للملف بازالة خیار 

 يمكننا التحكم بازرار الفأرة و ما تقوم به عند النقر على الشريط و ذلك باختیار االوامر من Actions  من
يفضل ممارستھا اثناء القراءة لتكون النتیجة ، لفھم ھذه النقاط بشكل افضل . القوائم المنسدلة لكل نقرة

 .واضحة و تطبیقیة لیسھل الفھم
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   و اختیارadd الجديد من ھنا بالضغط على theme يمكننا القیام بتثبیت الTheme Manager من جزئیة
 contentsيمكننا ايضا حذف الموجود في القائمة ايضا و تبويب ال،  بعد ان قمنا بتنزيلهthemeمكان ال

 . فقط كااليقونات و غیرھاthemeيختص بحذف بعض جوانب ال

فمثال في نظام ، تص بتصرف و رد فعل النظام لحركات المستخدم فھي تخwindow Behaviorاما ال
ھنا يمكن التحكم ، و في اللنكس نقرة واحدة تكفي، الوندوز يجب النقر مرتین على الملف كي يعمل

 .باختالفات االنظمة و كیفیة التصرف

window Decorationتھتم بالجوانب التجمیلیة و الديكورية للنوافذ في النظام . 

يمكن التحكم باجزاء مختلفة في الشبكات من مثل رسائل البريد االلكترونیة  ،Networkة الجزئی 
 حیث يمكننا ان نضع معلومات المستخدم ھناك كما ھو Network المتفرعة من Emailباختیار جزئیة 

 اما بقیة .outlook express المشابه ل kmailو اختیار احد برامج البريد االلكتروني مثل ،واضح في الصورة 
االجزاء فھي تختص بتصفح الشبكة المحلیة و اعدادات الوقت لكل حزمة تمر خالل الشبكة و غیرھا من 

 .االمور التفصیلیة الخاصة بالشبكات

 . ھي للكلمة السرية و يمكن التحكم بھا من ھناكpasswordجزئیة ال

يمكن وضع اعدادات المرا بطريقة  .  نجد الفأرة و لوحة المفاتیح و الكامراperipheralsجزئیة الفي 
من لوحة المفاتیح يمكننا اضافة . سھلة من اختیارھا من ضمن قائمة بھا العديد من الكمرات المعروفة

يمكننا . لدرسيمكن مشاھدة تفاصیل كیفیة القیام بذلك بمراجعة ھذا ا، الدعم للكتابة باللغة العربیة 
اما بخصوص . التحكم باعدادات لوحة المفاتیح من ھناك من حیث سرعة االستجابة و غیرھا من التفاصیل

 :تجدونھا في الصورة التالیة، الفأرة و اعداداتھا التفصیلیة
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و  ، Signle-click to open files and foldersيمكننا فتح الملفات او المجلدات بنقرة واحدة بعد اختیار 
حیث انه بمجرد تمرير مؤشر الفأرة على ايقونة الملف او المجلد فانه سیتم تظلیله و اختیاره بانتظار نقرة 

استجابة النظام لتظلیل بالتحكم ب الشريط الموجود في يمكن التحكم بسرعة ، واحده لفتحه 
Automaticlly select icons . اذا اردنا ان تكون بنقرتین فنختارDouble-click to open files and folders 

 حیث تكون النقرة االولى لتظلیل الملف او المجلد المراد فتحه و الثانیة لفتحه

 Personalizationجزئیة 

 وھي خاصة بالمستخدمین ذو االحتیاجات Accessibilityعديد من الخصائص منھا التحتوي لى ال
الذين لديھم مشاكل في السمع يمكنھم وضع اعدادات خاصة بتنبیھات النظام التي في العادة . الخاصة

 Use customizedيمكن اختیار ملفات صوتیة معینة باختیار ، ما تصدر اصواتًا معینة لتدل على اشیاء معینة
bell من Audible bell  في تبويب Bellو بعدھا يتم تحديد مكان الملف الصوتي المطلوب . 

 فھنا يمكننا التحكم بشكل اكبر في استخدام لوحة المفاتیح لذوي Keyboardعند االنتقال الى تبويب 
یح التي تم  و التي بدورھا تجعل النظام يتذكر المفاتstiky keysيمكن اختیار ، االسحتیاجات الخاصة

 :مثال، الضغط علیھا في امور معینة

يمكن بعد ،  في وقت واحدCtrl+Alt+Delمن الصعب على ذوي االحتیاجات الخاصة ان يضغطوا على 
 و من ثم االنتقال للضغط على Alt و من ثم الضغط على Ctrlاختیار ھذه الخاصیة ان يتم الضغط على زر 
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Del وستأخذ نفس عمل Ctrl+Alt+Delضافة الى خواص اخرى تفصیلیة موجودة يمكن من خاللھا ان  باال
 . Ctrl+Alt+Delيتذكر النظام امور اخرى غیر ازرار التحكم من مثل

 فھنا يمكن تفعیل خاصیة مفیدة و ھي استخدام المؤشرات Mouseعند االنتقال الى تبويب الفأرة او ال
الن بعض ذوي االحتیاجات الخاصة ال يمكنھم ، رةاو االسھم الموجودة على لوحة المفاتیح لتأخذ دور الفأ

فیتم استبدالھا باالسھم الموجودة في لوحة المفاتیح ويتم تحديد ، استخدام الفأرة او انھا تصعب علیھم
 .سرعة االستخدام باالضافة الى اعدادا اخرى موجودة في نفس التبويب

تمي الیه المستخدم و سیتم تحويل يمكن تحديد البلد الذي ين Country and Language في جزئیة
 وغیھرا من االمور الخاصة بھذا  كطريقة كتابة التاريخ و االرقام و العمالت المستخدمة، بعض االعدادات

 البلد 

  القادمKonqueror سیتم ذكرھا في درس برنامج الCryptoجزئیة ال

حیث يمكن وضع ، KDEھي خاصة بالبرنامج المستخدم في سطر االوامر في ال Konsoleجزئیة ال
يمكن ، اعدادات معینة على البرنامج و يمكن تغییره و اختیار برنامج اخر غیر المستخدم بشكل افتراضي

و التعديل على مظھره بحیث تكون الخلفیة شفافة او غامقة و اختیار  Schema ايضا االنتقال الى تبويب
 .الوان اخرى يفضلھا المستخدم

 بواسطة (root(یة الخاصة بالرقم السري الخاص بمدير النظام او الرووت ھي الجزئ passwordsجزئیة 
 .suبرنامج 

تظھر بعض االحیان امور تتطلب معرفة الرقم السري لمدير النظام كي تتم ، عند استخدام سطر االوامر
يجب ھذا االمر ال يستطیع فعله المستخدم العادي بل ، مثال عند اضافة مستخدم جديد للنظام، العملیة

فلالنتقال من ، ان يضیف المستخدم الجديد مدير النظام نفسه او من يملك خصائص مدير النظام
 :المستخدم الحالي الى مدير النظام يتم طباعة االمر التالي في سطر االوامر

su 

لن ، عند كتابة الكلمة السرية، عندھا سیتم طلب الرقم السري الخاص بمدير النظام، super userوتعني 
فاي شخص يمكنه مشاھدة الكلمة السرية و ، تم طباعتھا على الشاشة ابدًا الن ھذا االمر ال يعد آمنًا ي

 يمكن ان يتم اعداد البرنامج على passwordsفي جزئیة ال. ھي تكتب اذا كان موجودًا بجوار المستخدم
 نجوم عن كل حرف 3يمكن ايضا ان يتم طبعا ، عن كل حرف في الكلمة السرية* ان يطبع نجوم مثل 

فال يستطیع الشخص الجالس بجوار المستخدم و ھو يدخل الكلمة السرية معرفة عدد ، للتمويه*** 
 .و ايضا يمكن تعطیل ھذه الخاصیة بان ال تظھر اي نجوم في الشاشة، الحروف بالضبط

له رسالة االمر يّمكن المستخدم من ان تظھر ،  و فیھا جزئانSession Managerننتقل الى جزئیة 
 و ايضا يمكنه حفظ فترة دخول Confirm logoutتأكیدية عند رغبته في الخروج من النظام بواسطة اختیار 

 يمكن اختیار عملیات معینة افتراضیة بعد .Save session for future loginsالمستخدم للمستقبل من 
 اي الدخول بواسطة مستخدم Login as different userعملیة الخروج و ذلك باختیار احدى النقاط مثل 

 اي اعادة تشغیل Restart computer اي اغالق الحاسب اآللي او اخیرًا Turn off computerأخر او 
 .الحاسب اآللي

حیث يمكن اختیار القاموس من مثل ، ھي الخاصة بالقاموس الخاص بالنظام Spell checkingجزئیة 
Aspell او Ispellو يمكن اعتبار الكلمات ،  في معرفة االخطاء االمالئیة اثناء الكتابة و يتم االعتماد علیھما

 و كلمة alarmمثال كلمة . المتالصقة مع بعضھا خطًأ بشكل افتراضي باختیار اول خیارين في ھذه الجزئیة
clockلكن اذا تمت كتابتھما ك ،  كلمات صحیحة موجودة في القاموسalarmclock فانه في ھذه الحالة 

 .باالضافة الى بقیة االعدادات الخاصة كاختیار الترمیز المستخدم. ھما خطأ امالئيسیعتبر

 . مع نظام اللنكسPocket PC و الPDAخاصة بالتعامل مع اجھزة ال Pilot/Handspring Toolجزئیة 

تحتوي على تفصیالت عديدة لمستخدمي ، خاصة بالكھرباء المستخدمة Power Controlجزئیة ال 
حیث انھا تتفرع لتري المستخدم عن المدة المتبقیة للبطارية حتى تنفذ و ، سب المحمولةاجھزة الحا

ھناك امكانیات رائعة موجودة و ھي ان تبرمج الحاسب المحمول على انه ان قاربت . نسبة الطاقة فیھا
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ان يكون ممكن (يتم تنفیذ امر معین ) من الطاقة% 5كأن تبقى فقط ( البطارية على ان تنفذ من الطاقة 
 .او تشغیل ملف صوت معین و غیرھا من االمور) امر من اوامر الباك اب مثال 

تحتوي ھذه الجزئیة على تفريعات عديدة يھتم بھا المھتمون ، وھي خاصة بالصوت Soundجزئیة 
 و اعداداتھا و غیرھا من تفاصیل اعدادات الصوت من حیث استخدام فالتر معینة لملفات الصوت MP3بال
 خاص باعداد درجة ارتفاع الصوت Mixerال.  ھناSystem Notification وال Mixer سنتحدث عن ال ،خال..

 سیحدد ھذا الخیار Load Volume on Loginفیمكن التحكم بمستوى الصوت من ھنا و ايضا باختیار 
 يجب  عدد االجھزة التيMixerالقسم التالي يبین لل. KDEمستوى الصوت عند كل مرة يتم تشغیل ال

 فقط وال داعي 1اذا كنت تستخدم كرت صوت واحد فیجب ان تضع العدد رقم ، ان يبحث عنھا البرنامج
 فھو باختصار طريقة العالم System Notificationاما بالنسبة لل. للبحث عن كروت صوت غیر موجودة

، غیرھم الكثیر جدًااو االنتھاء من عملیة معینة و ، كوجود مشكلة، المستخدم ببعض االمور التي حصلت
يمكنك التفرع الى ان تجد ، ستجد قائمة متفرعة بھا العديد من االحداث التي من الممكن ان تحدث

او ، الحدث الذي ان حدث فانك تستطیع مثال ان تشغل ملف صوت معین لینبھك بان الحدث قد حدث فعًال 
يمكن ايضًا ان يظھر لك رسالة ،  يحتوي على تفاصیل تشغیل البرنامجLogان يرسل مالحظة الى ملف 

message boxلتنبھك باالمر . 

فھي خاصة بتشغیل المنبه بشكل تلقائي مع ، االولى خاصة بالتنبیه .  أفرع3فیھا  Systemجزئیة ال
فالنظام ،  موجوًد1اي ان كان الرقم ، الدخول للنظام و تحديد المدة التي يتأكد منھا النظام من التنبیه

فھو الوحید الذي يستطیع تغییر ،  خاص بالمستخدم الرووتLogin Managerال. دقیقةسیتأكد في كل 
 في الجزء االيمن اسفل الشاشة لیتم ادخال Administrator Modeيجب الضغط على ، االعدادات فیه

يستطیع من قرأ ھذه الدروس . الرقم السري الخاص بالرووت و من ثم االستطاعة لتغییر االعدادات فیھما
 فھو Printing Manager ال اما.  النھا تقريبًا مكررةLogin Manager يفھم االعدادات الموجودة في الان

 .فیه نجد تفاصیل عملیات الطباعة و النظام المستخدم و غیرھا من االمور، مدير الطباعة

صورة عامة أود التذكیر ان ماتم شرحه ھو فقط ب، KDEبھذا نصل الى نھاية شرح مركز التحكم الخاص بال
اتمنى ان يكون الدرس مفیدًا و نافعًا و . فھناك تفاصیل عديدة لم يتم التطرق لھا حالیًا، في اغلب اجزائه

 و كیفیة التعامل مع االعدادات الخاصة Konquerorان شاء اهللا الدرس التالي سیكون عن متصفح ال
 .كز التحكم المتبقیة في مرWeb browsingباالنترنت من خالله و ھو يوازي ال

 تحیاتي و ال تنسونا من الدعاء
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 نقاش وأسئلة الیوم الثانى
 

 
 

 :لدى نقطة فى الدرس لم افھمھا جیدًا 
------------------------------------------------------------ 

  ..یھم علالعرض قائمة بالبروتوكوالت و خاصیة تفعیل نشاھد Previews الخانة في و
 عدد المجلدات في عمالت النقل او النسخ نحدد ان نستطیع Quick Copy and Move plugin جزئیة في

  cacheبالالتي تكون في الذاكرة المخبأة المعروفة 
------------------------------------------------------------ 

 ) و النسخ االنقلنحدد عدد المجلدات في عملیات  (ما المقصود بـــ
 ... عدد المجلدات في عملیة النسخ والنقل غیر مفتوح ھل

 ... عدد الملفات المنسوخة او المنقولة مفتوح وغیر محدد مثًال الوندوز 
 !!؟؟... في اللینكس مفتوحاجعله  وكیف

 
 cacheال فھي مفتوحة و لكن التحديد ھو لذاكرة، بخصوص النسخ

 
فعال الواحد ممكن ، االقل  كبیر عنھا في ملفات المساعدة على ھذه النقطة لم يتم ذكر شرح لألسف
 ,, األعلى فقط و ماھو الحد 5 ان شو المقصود ب يتساءل

 
و اعتقد ... بدون ان نحس   او اكثر و نلصقھا5يمكننا بكل بساطة ان ننسخ ،، لكن اذا اختبرنا الموضوع 

 و ينسخالنظام يحدد كل مستخدم كم يقدر  مديريعني يقدر .. انھا خاصیة لتحديد استخدام موارد النظام 
 كثیرا واهللا اعلم ما يخلیه ينسخ كمیات ضخمة ممكن تشغل الجھاز

 أولو تبقى في  cache في عملیة الأولويةلھا  يكون،  المنسوخةاألخیرة 5او احتمال ان المجلدات ال
 .سريع  يتم ذلك بشكلإلصاقھاالذاكرة و عند طلب 

  تفسیر عندھملم اجد ألنيت بصراحة ھذه استنتاجا

 

 كیف يمكنك تصوير ماتفعله على الكمبیوتر مثل صور الدروس
 ما اسم البرنامج؟

 ..التصوير له اكثر من طريقة 
 Screen Capture Program و اسمه KDE3 ال انا استخدم برنامج يأتي ضمن باقة

 :التالي تلقاه فیالمسار
K 

Graphic 
Screen Capture Program 

 
 

 WindowsXP مع جھازاعمل شبكة ھل ممكن  Network من الجزئیة
 ؟...!!Client سیرفر و الـ اللیونكس عمیل بحیث يكون االكس بي

 
 اللنكس ھو السرفر و االكس بي ھو العمیل في العادة الناس يسوون العكس

 
 النترنت فقط وال؟مشاركة ل ماذا تريد بالضبط ؟انت 

 ...يكون عنده برنامج مشاركة لالنترنت  جھز االكس بي بحیث، اذا كانت مجرد مشاركة لالنترنت 
 ،، كبروكسي لجھاز اللنكس في متصفح االنترنت  لجھاز االكس بي IP و بعدين استخدم رقم ال

 شاء اهللا و سنأتي لمكان البروكسي في درس الغد ان
 .تحتاج رقم جھاز االكس بي امج ماطبعا ھذا مثال ممكن برن
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 الیوم الثالث واألخیر

 
 Konqueror خصائص متصفح الوب الشھیر

 
 

 الذي يأتي مع Konquerorفي ھذا الدرس ان شاء اهللا سیتم شرح خصائص متصفح الوب الشھیر 
KDE3.0 ،ن خالله تصفح ملفات النظام و يمكنك م، ھو باختصار متصفح للشبكة و ايضا لملفات النظام

في ھذا الدرس سیتم التركیز على . القیام بالعملیات االعتیادية من نسخ و لسق و غیرھا من االمور
 .الجانب الخاص باالعدادات و التي تھتم باالنترنت اكثر منھا من استخدامھا لتصفح النظام

 :لنشاھد معًا صورة المتصفح عند دخول الموسوعة

 

  

 للدخول الى نافذة Configure Konqueror قم باختیار settingsمن قائمة ، لنبدًأ في شرح االعدادات االن
 :كما ھو مبین في الصورة التالیة، االعدادات الخاصة بالمتصفح



 47

 

 تم التطرق لھما في درس File Association و File Manager الن Konqueror browserسنبدأ مع جزئیة 
 .KDE control centerشرح مركز التحكم 

 

  



 48

 

 و ھي تسمح باكمال الخانات الموجودة في enable form completion جزئیة HTMLتجد ان في تبويب ال
فان قائمة ، رة مثال بسیط ھو انه عند استخدام محركات البحث بكثی. المواقع مثل االسم و الباسوورد

 .منسدلة ستظھر في خانة البحث لتعطیك الكلمات التي بحثت عنھا في السابق

change cursor over links عند تمريره )في الغالب شكل يد( الخیار ھذا يسمح بتغییر شكل مؤشر الفأرة
 .التمرير علیهلیسھل على المستخدم معرفة مكان الرابط عند ، على رابط من الروابط في مواقع االنترنت

right click goes back in history حیث انه ) رجوع(فان الزر االيمن يتحول الى امر ، عند اختیار ھذا الخیار
ربما يتسائل . يمكنك الرجوع الى الصفحة السابقة بواسطة نقرة بالزر االيمن، عند تصفحك لھذا الدرس 

ینھا؟ الجواب ھو ان تضغط بالزر االيمن لمدة كیف اظھر القائمة التي تحتوي على الخصائص ح، البعض
العملیة تتطلب تّعود الن ھذا الشي . عندھا ستظھر القائمة، ثانیة تقريبًا ثم تسحب المؤشر الى اسفل
 Windowsلم يتعود علیه المستخدم القادم من بیئة 

Automatically load imagesحمیلھا بشكل  عند وضع عالمة صح امام ھذا الخیار فان الصور سیتم ت
يمكن الصحاب االتصال البطيء ازالة الخیار منه كي يتجنب ، تلقائي مع جمیع المواقع التي يتم زيارتھا

 .المتصفح تنزيل الصور فیسرع تنزيل الصفحة

Allow automatic delayed reloading / redirecting  ھذا الخیار وظیفته عملrefresh او reload بشكل 
و عادة ما يكون السبب مشاكل في االتصال ، ما تأخذ وقت طويل نوعًا ما في فتحھاتلقائي للصفحة عند

 . لیتم طلب الصفحة من جديدrefreshاو في السرفر فیتم عمل ال

underline links اذا تم اختیار ، ھذا الخیار خاص بوضع سطر تحت الروابطAlways فان السطر يسظھر 
 Neverيمكن اختیار . معرفة الروابط في الصفحة التي يقرأھافي جمیع الروابط لیسھل على المستخدم 

 فان السطر سیظھر عند تمرير مؤشر الفأرة Only on Hoverو في حالة اختیار ، لیتم تجنب ھذا الشي
 .على الرابط فقط

animations الخیار ھذا يسمح بعرض الرسوم التأثیرات المتحركة في حال وضعه على enable . بعض
 .يستطیع التحكم باظھارھا من ھنا،  و قد تضايق المستخدمgifوي صور متحركة من نوع المواقع تح
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 Appearance التبويب عند االنتقال الى

 

 حیث انه يسمح للمستخدم بتحديد اصغر حجم للخط Minimum Font Sizeجد  نfont sizeفي خانة ال
فان صادفه موقع يحوي على خط اصغر من الرقم الذي حدده فانه بشكل تلقائي ، الذي يريده اثناء تصفحه

 ھو الحجم االفتراضي Medium Font Sizeو ال، سیكبر الخط الى ان يصل الى الرقم الذي تم تحديده ھنا 
فان القیمة ستأخذ مكانھا من ، مستخدم و ايضا في حالة عدم ذكر حجم الخط من قبل الصفحةللخط ال

و في بعض االحیان عند ، Default Encodingيمكن اختیار نوع الخط و نوع الترمیز ايضًا من . ھذه الجزئیة
 Fontالجزئیة في اختیار ترمیز معین فان الخط الظاھر يكون صغیرًا جدًا فیتم تحديد الحجم الخاص بھذه 

size adjustment for this encoding. 
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 Javaمن تبويب 

 

تكون مضمنة في و ھنا المقصود البرامج التي ، نشاھد امكانیة تفعیل استخدام الجافا اثناء التصفح 
يمكن . طبعًا بشريطة ان تكون الجافا نفسھا موجودة في النظام و مثبتة ، Java Appletالصفحات مثل ال

 و لكن في بعض االحیان يمكن Enable Java globallyتفعیل استخدام الجافا في جمیع المواقع باختیار 
يتم تفعیل الجافا على بعض المواقع عندھا يمكن ان ، ان يسبب نوعًا من االستغالل و الضعف االمني

الجزئیة االخیرة  . Domain -specificاو تعطیلھا على بعضھا من خالل التعامل مع ، فقط دون غیرھا 
خاصة باعدادات الجافا مثل اظھار بريمج الجافا في صفحة منفصلة بدل من فتحھا في نفس الصفحة 

)Show Java Console)ونیة وااللعاب كبعض مواقع التجارة االلكتر. 

 Java Script و لكنھا خاصة بالJavaنشاھد نفس الخواص الموجودة في  Java Scriptفي تبويب ال
وكیفیة التعامل التفصیلي مع مختلف المواقع سواء بالسماح بھا في المواقع الموثوق منھا والتي يحددھا 

 .المستخدم بنفسه او غیره

 االضافات التي تكون مثل الفالش و غیرھا من االضافات ستجد امكانیة تفعیل Pluginsفي تبويب ال
 .التي يحتاجھا المتصفح كي يعمل بشكل متكامل
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 Enhanced Browsing جزئیة لننتقل االن الى
 

 

 Web و الInternet Keywordsھما ال،  خاصیتینEnhanced Browsingلتصفح المتقد او التقدم خاصیة ا
Shortcuts .فمثًال لنقل ان محرك البحث ، عمل االولى ھو تسھیل عملیة البحث باستخدام االنترنت

) يمكن اختیار محركات بحث اخرى من القائمة(،  كما ھو محدد في الصورةgoogle.comالمفضل لدي ھو 
استطیع وقتھا ان اكتب الكلمة المراد البحث عنھا في خانة العنوان وعندھا ، دما افّعل ھذه الخاصیة عن

طريقة عمله ھو ان ! سیقوم المصتفح بالبحث بشكل مباشر عن الكلمة في محرك البحث المفضل لدي
ملیة على اساس ان كانت عنوان لموقع فانه يكمل الع، المصتفح يفحص نوعیة االدخال في خانة العناوين

 فانه سیبحث عن com or .net. من غیر c4arabو ان كانت كلمة مثال مثل ، ان يحضر الصفحة المطلوبة
 .googleالكلمةف ي محرك البحث المفضل و ھو 

نرى قائة باسماء ،  ھي للبحث في مواقع ثانیة بطرق سھلةWeb Shortcutsالخاصیة التالیة وھي 
، لنفرض مثًال اننا نريد البحث في قاموس الموسوعة بطريقة سريعة،  الیھاالمواقع و قد اضفت الموسوعة

طريقة .  وامالء الفراغات المطلوبة ووضع المختصرAddيمكننا اضافة عنوان البحث للقاموس بالضبط على 
 :البحث ستكون كالتالي
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 :في القاموس ھو   pcلنفرض ان عنوان البحث عن معنى كلمة 

http://www.c4arab.com/qamoos/mean.php?pc 

و فرضًا ان االختصار الذي اخترناه للقاموس ھو  ، pcنحن نضیف العنوان السابق من غیر الكلمة االخیرة 
qamoos فان كل ما علینا عمله ھو كتابة التالي في خانة العنوان : 

qamoos:pc 

ايضا ال انسى ان اذكر ! یبحث عن معنى الكلمة في قاموس الموسوعة و سیعطینا النتائجوھو بدوره س
 :مثال نضیف العنوان التالي، ان يمكننا الوصول الى مجلدات معینة في النظام نفسه

file:/home/murshed/c4arab/lessons 

 lessonsونضع االختصار ھو 

 !لنصل الى ذلك المجلد في خانة العنوان :lessonsعلینا فقط ان نكتب 

  

 cookiesفي جزئیة ال

http://www.c4arab.com/qamoos/mean.php?pc
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و ، نالحظ انه تم تفعیل خیار قبول الكوكیز،  تبین سیاسة التعامل مع الكوكیز ھناPolicyفي تبويت ال
يمكن ايضا اختیار عدم قبولھا ، تراضیة الموجودة للتعامل مع الكوكیز ھي قبولھا جمیعاالسیاسة االف

 .جمیعًا او يمكن ان يسألك المتصفح في كل مرة يريد وضع كوكیز في الجھاز

 Domain specific policyفي ال

يمكن ، طةلتوضیح النق. ھنا يمكنك وضع سیاسة خاصة بالتعامل مع الكوكیز على اساس اسامي المواقع
او يسأل ، ھل يقبلھا دون سؤال، ان نضع وضعیة خاصة للتعامل مع الكوكیز الخاص بموقع الھوتمیل مثال 

 الخ،، قبل ان يقبل او يردھا 

 . يمكننا مشاھدة ومتابعة تفاصیل الكوكیز من المواقع التي تمت زيارتھاManagementفي تبويب ال

  

 نجد خیار تفعیل الذاكرة مّفعل و ھنا يتم تحديد كیفیة التعامل  او الذاكرة المخبأيةcacheفي جزئیة ال
 و   كیلو بايت من الصفحات التي تم زيارتھا لكي يسھل الرجوع الیھا5120فیتم تخزين ما حجمه ، معھا

 .اخذھا من الجھاز بدال من الموقع 
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 proxyجزئیة ال

 

 Manually specifiedيتم اختیار ، لوضع البروكسي الخاص بمقدم الخدمة او بالبوابة في الشبكة المحلیة
settings و ثم الضغط على Setup و ھناك يتم ادخال تفاصیل مقدم الخدمة للبروتوكوالت الموجودة مثل 

HTTP, FTP, HTTPSو غیرھا  . 
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 خاصة بالشكل الذي نريده للمواقع Cascading Style Sheets و ھي تعني  CSS Stylesheets الجزئیة
فاالختیارات التي يختارھا المستخدم ھنا ستؤثر على كیفیة ظھور المواقع ، ان تظھر لدينا عند زيارتھا

الختیارات ايضا في برامج اخرى غیر بطبیعة الحال سیتم أخذ ھذه ا، التي يريدھا على حسب رغبته
 .KHelpcenter وKMail من مثل htmlالمتصفح التي تعتمد على ال

 االفتراضي او ثاني سبق و تمت stylesheet نستطیع ان نختار بین استخدام الGeneralفي تبويب 
 و من ثم ننتقل الى التبويب التالي، برمجته او اخر نعدله على حسب الرغبة
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 Customizeفي تبويب 

 

حیث اننا باختیار ھذه الخیارات فان المواقع التي نزورھا ،  لونه و خالفهنجد نوع الخط و حجمه و 
 . ستحتوي على ھذه الخواص التي تناسبنا

وھو الخط المستخدم في ، tahomaبعض المواقع تجد ان الخط االفتراضي المستخدم مثال ھو 
،  مثال Arialيفضلون خط فتجد ان المتصفح يجبرك على ھذا الخط و ربما نرى ان بعض الزوار ، الموسوعة

يمكنھم تحديد ھذا الخط ھنا و سیستطیع تصفح الموسوعة و بقیة المواقع والتمتع بالقراءة بواسطة 
عند اختیار الخط سیتم استخدامه في الكلمت . خطه المفضل بغض النظر عن ما سیتخدمه الموقع

 Use sameال بعد ان يتم اختیار لن يتم استخدامه في العناوين و خالفه ا، الموجودة في جسم الصفحة
family for all textحیث ان البعض يفضل ان يقرأ الكلمات بالون ،  ونفس النتیجة لحجم الخط واللون

و آخرون يفضلون ان يقرأوا الكلمات البیضاء بخلفیة سوداء او الوان اخرى تناسب ، االسود مع خلفیة بیضاء 
ل خاصیة اظھار الصور في الصفحات و ايضا تعطیل اظھار  فھي لتعطیImagesاما بالنسبة لل. غیرھم

الصور التي تكون في الخلفیة الن بعض المواقع تضع في الخلفیة صورًا تعیق المستخدم من القراءة 
 لیتم Previewبعد االنتھاء من التعديالت يمكن مشاھدة النتیجة بالضغط على زر . السھلة و السريعة

 .االختیارات المطروحةعرض المظھر العام على اساس 
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 cryptoفي جزئیة ال

 جمیع خواص التشفیر المستخدم في  ،نالحظمدى تفصیلھا في الموضوع، ھي جزئیة خاصة بالتشفیر
 المعتمدة في كثیر SSL Secure Socket Layerو يعتمد بشكل اساسي على ال، المصتفح موجودة ھنا

یع المعلومات الصادرة من الجھاز و المتصلة مع السرفر من مواقع التجارة االلكترونیة بحیث يتم تشفیر جم
 .المرتبط به

 User Agentجزئیة ال 

في العادة كل سرفر يأخذ بعض المعلومات عن ، ھو الخاص بالتعريف عنك لدى المواقع التي تزورھا
حكم بمدى ھنا يمكنك الت، الخ،،مثل نوع التمصفح و نظام التشغیل ، الزائرين السباب احصائیة في الغالب

يمكنك تفعیل ما تشاء من النقاط المبینة ،  و على البرامج واالدوات التي تستخدمھا قابلیة التعرف علیك
 في الصورة
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 Netscape Pluginsجزئیة ال 

 من وضع عملیة المسح لالضافات الجديدة Scan for new plugins at KDE startupنك خاصیة تمك
مثل ماذكرنا في السابق ھذه ،  فیتأكد من وجود الجديد منھاKDEالموجودة مع كل عملیة تشغیل لل
 . و عملیة التصفح االضافات تؤدي الى تكامل المتصفح

  

 كما تشاھدون ان ھناك تفاصیل كثیرة و konquerorمتصفح النصل ھنا الى درس الیوم الخاص باعدادات 
جزئیات لم نتطرق الیھا و لكن الھدف ھو التعريف بشكل عام على االعدادات و لوضع القارئ في المسار 

 .الصحیح كي يكمل مشوار التعلم في ھذا المجال بإذن اهللا

ة تم التعرف على بعض تفاصیل من خالل ھذه الدور، KDE3 بالبھذا نصل الى ختام دورتنا الخاصة
و نذكر بان ھناك بعض الجزئیات لم يتم التطرق الیھا كي يقوم القارئ ،  مدير الملفات المشھورأساسیات

 يحتوي KDEنجد ان اللنكس و ال. بالتجربة و البحث عن الجزئیات التي يرغب في معرفة تفاصیلھا اكثر
انصح بشدة بالممارسة و التجربة و السؤال ، بدى البعضعلى العديد من الخواص الجديدة و غیر المألوفة 

 المصاحب Helpو علیكم بقراءة ملفات المساعدة و ذلك بالضغط على زر ، و البحث لكي يتقنوا االستخدام
كما ذكرت المسألة تحتاج الى تجربة و ممارسة و بحث و من خالل ، مع اغلب الخطوات لتتثبت المعلومة

 .ون االتقان شیئًا سھًالتتبع ھذه النقاط سوف يك

 .إلیك أتوب و كأتستغفر أنتسبحانك اللھم و بحمدك اشھد ان ال اله اال 
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 نقاش وأسئلة الیوم الثالث
 

 كیف أجعل الخط و شكل الموقع يظھر كما يريده الموقع و لیس كما يريده المستخدم حیث
 يده الموقع و إنما كما يريده المستخدم؟الحظت فیالصور أن الخط لیس كما ير

 
يعني  المواقع  فستتمكن من تصفح المواقع كما تريدهاإلعداداتاذا لم تتدخل انت شخصیا في تغییر 

خط معین او حجم  تريد ان ترى  انت بنفسك كنت اال اذا  defaultتراضى افمثل ماھو  خلي كل شي
 قدرة اكبر على التحكم يعني  معین

 

  Konqueror أو الـMozilla أن أعرف أي المتصفحين أفضل الـ و أريد
 لليونكس؟ Netscape و هل يوجد

 
 على تعريفك لالفضلية يعتمد.. من ناحية االفضلية 

  طيبين و الموزيال هو نفس النتسكيب تقريبا كلهم
http://www.mozilla.org/ 

 
 
 

--------------------------- 
Automatically load images وضع عالمة صح امام ھذا الخیار فان الصور سیتم تحمیلھا  عند

يمكن الصحاب االتصال البطيء ازالة الخیار ، التي يتم زيارتھا بشكل تلقائي مع جمیع المواقع
 .تنزيل الصور فیسرع تنزيل الصفحة منه كي يتجنب المتصفح

--------------------------- 
مثل الموجود فى او انه خیار ... یخزن لي الصور في مجلد مستقل س ھل ..!!! ما المقصود 

 ...ى الذى تذھب فیه ال) ... اإلنترنت إكسبلورر(الوندوز  متصفح
 ؟؟؟] إظھار الصور[ووضع عالمة بجانب خیار ... خیارات متقدمة  >خیارات إنترنت >=أدوات 

 نفس خاصیة الوندوز بخصوص الصور

 ..!! اتصال باإلنترنت كیف اعمل  ME/98 في الوندوز... عندي سؤال ثاني 
 ىوأسوي اتصال جديد او اضغط عل... شبكة الطلب الھاتفي  ثم  إعداداتاذھب الى 

 او ه ھذمثلخاصیة ...  9.1فھل في في المندريك ...  من قبلعملتھاإعدادات إتصال انا 
 ؟مشابھة لھا

 
  konquerorكیفیة االتصال باالنترنت عن طريق المودم قصة ثانیة مالھا عالقة بال

 
 

  ..ھل ھذا المتصفح يدعم العربیة بشكل جید
 ؟..األمر في ھذا internet explorer وھل ھو أفضل من

 
  .لالمانة لیس افضل من االنترنت اكسبلورر و لكن يدعمه بشكل جید نعم

 
 

 **انتهى اليوم الثالث ** 
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 ----اسئلة عامة ، دورة اللنكس ----

 
  تنصیب البرامج في لیونكسھل يجب أن تكون عملیة 

 و ھل جمیع برامج لیونكس Shell أو الـ CommandLine بالـ
 لھا؟ compile يجب عمل

 
 ..اللنكس يحتوي على طرق عديدة لتثبیت برامجه 

 ..االسلوب الوحید لعمل ذلك  و سطر االوامر لیس
مبايل ھو للملف المصدر فالكو.. للوندوز  عملیة الكومبايل في العادة ھي جديدة للمستخدم العادي

و من ،، يمكنك التعديل بكل حرية في الكود .. منتشر في النت  برنامج مصدره مفتوح و الكود،، للبرنامج 
 يصبح ملفا تنفیذيا تستطیع تشغیله ثم تعمل له كومبايل حتى

 
 

 ،،في الوندوز  setupالخاصة باْل exeتشبه ملفات ال  كومبايل لھا و ھيلھناك برامج تم عم
 rpm  ھذه الملفات تحمل امتداد

  يمكنك تثبیت ھذه البرامج بواسطة سطر االوامر او من خالل الواجھة الرسومیة
 :و تثبیتھا البرامجباقرأ الدرس التالي الذي كتبه كمبیوتر مان و ستأخذ فكرة جیدة ، عموما

http://www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=413 

 

 ---- information ---- block devices ---- عندا توجھي الي قسم لوحه التحكم -1
  : ان المعلومات التي تظھر ليأالحظ إنني 

 غیر كامله علي جھازي المثبتةفي الجھه الیمني حول نوع وحجم االقراص 
 ! ؟(block devices ) العرض الخاصهبمعني انه يوجد قسم لم تظھره لي لوحه

 
 ..لھذه االقسام  mount عدم مشاھدة بعض اقسام القرص الصلب يعود الى انك لم تقم بعمل

  ،،،م الوندوز ااعتقد انك تقصد ھنا اقس
 اهللا لھذه االقسام و ستظھر باذن mount يجب عمل

 )اكو ثم اذھب الي المسار الذي ذكرته و سترى انھا ھن mount اعمل (

 

 
عند  تسمح لمستعمل النظام linux ھل توجد امكانیه تحكم في الديسك لنظام  -2

 كما في الويندوز show disktop الضغط علیھا انزال جمیع النوافد المفتوحه باالسفل
  ؟لكذوكیف يتم 

 
  اختر من القائمة، و انقر نقرة واحدة بالیمین K اذھب الى حرف

Panel Menu 
Add 

Special Button 
Desktop Access 

 
  و يعمل بالشكل الذي طلبتicon االيكون و ان شاء اهللا سیظھر لك

 
 
 

 

http://www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=413
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 اعتقد ان ھده ألنني gnome التحكم بواجھه  تعد لنا شرحا مطوال حولھل ممكن 
  ...رهث اشتغل علیھا بكوألنني kde  متلاإلمكاناتقويه من حیت   تعتبرالواجھة
 redhat 7.3 انا استعمل: مالحظه

االقل بالنسبة لي  على KDE و لكن جمال تصامیم KDE برأيي انھا اثبت من، الجنوم بیئة جمیلة و ثابتة 
 اراه افضل

 نكس لم يعد ذلك النظام ذو الشاشةاسباب اختیاري له في الدورة ھو لیرى الناس ان الل فمن
 لسوداءا

 
 .سأحاول تلبیة طلبك ان شاء اهللا تعالى

 
 GNUMEوال  KDEھل لك ان توضح الفرق بین ال

 ؟؟؟..منھما فى االستخدام ومیزة كل
 

 لديه برامجه و شكله،، ما يعتبر بیئة سطح مكتب كالھ
 

 :منھما االجابة بان اعطیك رابط لكل اختصر لك
 

http://www.gnome.org/ 
 

www.kde.org 
 

فیمكنك  االطالع على من المزيد من ... انتھى الدورة والكتاب بحمد اهللا ولكن لیس ھذا بنھاية المطاف 
ومرحبا باى استفسار لك أو ..   بالموسوعة دروس نظم التشغیلالمعلومات والدروس القیمة بقسم 

  . ساحة نظم التشغیلمشكلة فى 

 

 ...تمت الدورة بحمد هللا 
 نلقاكم على خير فى دورات 

 .ى إن شاء هللاأخر

http://www.gnome.org/
http://www.kde.org

