
1 
 

Uالفصل األول 

Uمقدمة 

 

 

U ماهو نظام Linux 

، GNU، ونتيجة لتطوره يف إطار مشروع GNU/Linux هو نظام تشغيل ُحر مفتوح املصدر يدعوه البعض باسم 
 بدرجة عالية من احلرية يف تعديل وتشغيل وتوزيع وتطوير أجزاءه، ويعترب من األنظمة الشبيهة Linuxيتمتع نظام 

 ويصنف ضمن عائلة يونكس إىل جانب أنظمة أخرى بعضها مملوك وبعضها ُحر مثل Unix-Likeبيونكس 

Solaris & BSD .

 ف د فتح الال لآلخرين للتطوير عليه بشكل جنح يف التأسيس لنظام تطوره أطراف Linuxبسبب احلرية اليت يوفرها 

متعّددة، حىت أصبح يعمل على طيف عريض من املنصات ترتاوح بني املخدمات العمالقة وأجهزة اهلاتف اجلوال، 
وتطورت واجهات املستخدم العاملة عليه لتدعم كل لغات العامل ت ريبا، وبسبب كونه حر ومفتوح املصدر وسهل 

تطويع وتغيري سلوك النظام، فإن سرعة تطوره عالية وأعداد مستخدميه تتزايد على مستوى األجهزة الشخصية 

واملخدمات. 

 نظاما حرا ال يعين بالضرورة كونه نظاما جمانيا إذ أن اجلهة اليت تريد الربنامج مسؤولة عن توفري الكود Linuxإن كون 

املصدري للربنامج ولكنها يف نفس الوقت حرة يف أن تبيع وحتدد سعر النسخة اليت قامت ببنائها.  
وحىت ا ن إ إنتاا العديد من التوزيعات إذ قامت العديد من الموعات بتجميع الربامج 1991منذ نشأته عام 

املفتوحة املصدر على هيئات خمتلفة لتسهيل تركيب النظام وللوصول إىل أهداف خمتلفة ترتاوح استخدامها من احلاسب 

املنزيل إىل املخدمات.  

لكل إصدار أو توزيع أو نكهة مميزات خاصة وال ميكن اجلزم بأن إصدار معني هو أفضل من إصدار آخر فبعض 

التوزيعات يعترب أفضل من قبل املتحدثني بلغة معينة وبعض التوزيعات مفضل من قبل املستخدمني اجلدد. 
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 ولفهم تارخيه وسبب نشأته ال بد من Linux سنتحدث أوال عن نشأة Linux أحد توزيعات Ubuntuباعتبار 

. Unixاحلديث عن نظام الشتغيل 

UUnix 

 األب الروحي ألنظمة التشغيل احلالية ويعترب أقوى أنظمة التشغيل وأكثرها است راراً حيث ميكنه العمل Unixيعترب 

بشكل مست ر ومتواصل لفرتات طويلة تصل لعدة سنوات دون احلاجة إلعادة تشغيله. 

 يف الواليات املتحدة، بواسطة (Bell Labs) بدعم من خمتربات بيل 1969 يف عام Unixصمم نظام التشغيل 

كال من كني تومسون، دينيس ريتشي، دوغالس ماكلروي، وجو اوساننا.  

 اختذت 1973، يف العام Assembly، وكان يف البداية مكتوب كامال بلغة 1971صدر االصدار األول يف عام 
AT&T املعروفة ساب ا بـ) Bell Labs قراراً ي ضي بإعادة كتابة (Unix باستخدام لغة C والذي بدوره 

سيسّهل عملية ن ل نظام التشغيل حلواسيب أخرى ولتمكني مطورين آخرين من إضافة وحتسني نظام التشغيل.  

 للجامعات، الشركات Unix برتخيص املنتج AT&Tساعد هذا ال رار يف سرعة تطوير يونكس وقامت شركة 

التجارية، وحكومة الواليات املتحدة الستعماله يف احباثهم وتطويره.  

 مغل ة Unixوهكذا ظهرت العشرات من نسخ يونكس املختلفة يف وقت قياسي مما دفع الشركة الصدار نسخة 

 حبيث أصبحت نسخة Unix، كما قامت بتعديل رخصة استعمال نواة 1983 يف عام System3املصدر باسم 
جتارية، ومل تسمح شركة بيل بالتعديل على هذه النسخة أو إنتاا نسخة جتارية مبنية على هذه النسخة، األمر الذي اثار 

 ومطوريه، وكان من بينهم رجال يدعى ريتشارد ستوملان الذي غضب أيضا من Unixغضبا عارما لدى عّشاق نظام 

قرار الشركة، حيث مل يستسيغ فكرة ت ييد نسخة يونكس كونه اعتاد على العمل على نواة النظام وتعديلها مبا يناسب 

عمله وعندما اكتشف انه لن حيصل على مصدر النواة ليجري تعديالته مبا يتناسب مع طبيعة عمله، قرر ان ينشئ 

. GNUمشروع 

U مشروعGNU 

، لبناء نظام تشغيل حر بالكامل يوفر ملستخدمي احلاسوب 1983 يف عام GNUبدأ ريتشارد ستاملن مشروع 

حريتهم ويعفيهم من االضطرار الستخدام برجميات حمتكره تسلبهم حريتهم يف تعديل وتطويع ومشاركة الربجميات مع 

 ت ريبا من الصفر ومبساعدة العديد من املربجمني الذين GNUبعضهم البعض. بدأ املشروع يف كتابة نظام التشغيل 

 حبيث تستبدهلا الواحدة تلو األخرى حىت يكتمل نظام Unixأيدوا الفكرة عن طريق كتابة أدوات بديلة ألدوات نظام 

 قد اكتملت ماعدا GNUالتشغيل. مع �اية الثمانيات وبداية التسعينات كانت ت ريبا كل املكونات األساسية لنظام 
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 ولكن كانت هناك حماوالت ال تزال يف بدايتها GNUالنواة، فحىت ذلك الوقت مل تكن هناك نواة مكتملة لنظام 

) لكن هذا استغرق وقتا طويال جدا، هنا أتى دور النواة لينكس. hurdلعمل نواة (واليت عرفت فيما بعد باسم 

U النواةLinux Kernel  

، إ تطوير نواة أخرى من قبل طالب فنلندي يدعى لينوس تورفالدز أثناء دراسته يف جامعة 1991يف هذه األثناء، عام 

 على حاسوبه الشخصي، وهو نسخة مبسطة لنظام Minixهلسينكي يف فنلندا. يف البداية استخدم تورفالدز نظام 

 طورها األستاذ أندرو تانينباوم لتستخدم يف تدريس تصميم أنظمة التشغيل. لكن تانينباوم مل Unixتشغيل يشبه 

يكن يسمح لآلخرين بتطوير مينيكس، مما دفع لينوس لكتابة بديل له. 

، كما كانت هناك GNU\Linux إلعداد وتثبيت Minixيف البداية كان من الضروري وجود حاسوب يعمل بـ 
. لكن بعد ذلك ظهرت حممالت إقالع GNU\Linuxحاجة أيضا لنظام تشغيل آخر لي وم بتحميل وتشغيل 

 وظيفيا؛ طوع تورفالدز ومطوري النواة Minix بسرعة على GNU\Linux. تفوق نظام Liloمست لة مثل 

Linux األوائل عملهم ليعمل مع مكونات GNU .وأدوات بيئة املستخدم لعمل نظام تشغيل كامل الوظيفة وحر 

 بشكل مست ل (تطوير GNUحاليا، ما زال تورفالدز يوجه عملية تطوير النواة، بينما تطور مكونات أخرى مثل 

). ت وم جمموعات وشركات أخرى بتوزيع هذه املكونات مع بعضها البعض على GNUالنواة ليس جزءا من مشروع 
. Linuxشكل توزيعات 

 بشكل مست ل دفع املهتمني باحلصول Linux وظهور النواة Hurd بتطوير نواة النظام GNUإن تأخر مشروع 

، وبالتايل اندجمت النواة وأدوات  GNU لتعمل مع Linuxعلى نظام حر متكامل للبدأ بالعمل على تطويع النواة 

لتكون نظام تشغيل حر متاما وقابل لالستخدام بدون أي مكونات غري حرة.  GNUمشروع 

لينوس تورفالدز على تطوير النواة اخلاصة  قد متكن من تطوير نواة النظام بوقت سابق ملا أقدم GNUولو أن مشروع 

به كما صرح الح اً 

U توزيعاتLniux Distributions 

"، كل توزيعة يتم بناءها distro كجزء من جمموعة شاملة من النظام وتطبي اته تدعى توزيعة "Linuxتستعمل النواة 

وترتتها برجميا وجتميعها من قبل أفراد أو شركات أو جمموعة مربجمني يضمنو�ا باختياراتم من الربجميات والتطبي ات 
 وعدة واجهات للمستخدم. Package Managerوأداة تثبيت النظام إضافة ملنسق حزم 
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يتم إنشاء التوزيعات بأهداف خمتلفة منها دعم بعض احلواسب ذات البنية اخلاصة، أو تطبيع النظام ملنط ة معينة أو لغة 

معينة، أواسنخدامه يف بعض التطبي ات إضافة لألنظمة املضمنة وغالبا تتضمن ف ط برجميات حرة. 

حاليا يوجد أكثر من ثالمثائة توزيعة حول العامل يتم تطويرها بشكل دائم وحتديثها، من ضمنها اثنا عشر توزيعة تل ى 

، بعض املكتبات احلرة واألدوات الضرورية، Linuxشعبية ورواجا كبريين، والتوزيعة النموذجية تتضمن دوما النواة 

 مع آالف KDE Gnome، نظام النوفذة إكس وجمموعة بيئات سطح املكتب املراف ة للنظام مثل shellالغالف 

الربجميات واحلزم الربجمية من جمموعة برامج املكتب وحمررات النصوص وبعض الربامج العلمية. 

 وآخر اإلصدارات ميكن الرجوع ملوقع Linuxوللحصول على معلومات عن توزيعات 

http://distrowatch.com : وفيما يلي أمساء بعض التوزيعات .

 العربية: Linuxتوزيعات 

- Arabix  

- Arabian Linux  

- Joatha Linux  

- VectARA  

- BinToo 

 

 العاملية: Linuxتوزيعات 

- )Debian (

- )Red Hat Enterprise (

- )Ubuntu (

- )Fedora (

- )linux mint (

- )Slackware (

http://distrowatch.com/�


5 
 

- )opensuse (

- )Mandriva (

- )arch (

- )Linspire (

- )Knoppix( 

- )Gentoo (
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U الحرةمؤسسة البرامج Free Software Foundation 

 العمل على بناء نظام تشغيل أمساه 1984نشأت فكرة الربجميات احلرة عندما بدأ ريتشارد ستوملان يف العام 

)GNU كما ذكرنا ساب اً وأراد له أن يكون حراً (مبعىن أن يكون ألي شخص مطلق احلرية يف اإلطالع على شيفرته (

املصدرية وتعديلها وإعادة توزيعها دون أي قيود).  
).  Emacsوقد قام ريتشارد نفسه بتطوير العديد من املكونات الربجمية هلذا النظام (واليت كان أوهلا حمرر النصوص 

 GNU Generalوحلماية الفكرة اليت آمن با يف حرية الربجميات، قام ريتشارد بكتابة (إتفاقية الرتخيص العمومية 

Public License وذلك إلجياد قاعدة قانونية حتمي الربجميات احلرة وحتول دون استغالهلا بأساليب ملتوية عرب (

حرفها عن مسارها الصحيح وجتريدها من صفة احلرية، وهكذا ضمن ريتشارد بأن أي برنامج سيطلق ضمن اتفاقية 

الرتخيص العمومية سيب ى حراً إىل األبد وسيحمل هذه احلرية إىل أي مستخدم. 

 ) واليت تعتمد على Copyleftتعتمد فكرة إتفاقية الرتخيص العمومية على ما أمساه ريتشارد (ح وق امللكية املعاكسة 

استخدام قانون محاية امللكية الفكرية واستخدامه لتح يق هدف معاكس متاماً للهدف الذي وضع من أجله، فعوضاً 

عن استخدام هذا ال انون لفر  قيود على التعامل مع الربجميات وشيفرتا املصدرية فإن هذه االتفاقية تستخدم ال انون 

ذاته حلماية حرية الربجميات. الفكرة األساسية التفاقية الرتخيص العمومية هي منح أي مستخدم ألي برنامج حر احلق 

يف استخدام هذا الربنامج، نسخه، تعديله وتوزيع هذه النسخ املعدلة دون أن متنحه احلق يف إضافة أية قيود قد يفرضها 
هذا املستخدم على الربنامج األساسي أو املعدل. 

 أبدى العديد من املتطوعني إعجابم بالفكرة ورغبتهم يف GNUمع تزايد االهتمام ببوادر أدوات نظام التشغيل 

 مؤسسة 1985املسامهة بتطويرها. ولتسهيل التعاون والعمل املشرتك بني هؤالء املتطوعني أسس ريتشارد يف العام 

). ويف إطار هذه املؤسسة قام املتطوعون من املربجمني بتطوير Free Software Foundationالربجميات احلرة (

   C Shell Library واليت يعد أبرزها مكتبة لغة الربجمة .GNUالعديد من أدوات نظام التشغيل 

وإلدراك التباين يف تفسري فلسفة الربجميات احلرة ومفتوحة املصدر ال بد من استيعاب اهلدف الرئيس الكامن وراء دفع 

 وذلك لالستفادة UNIX. مع أن ريتشارد أراد تطوير نظام متوافق مع نظام التشغيل GNUريتشارد لتطوير نظام 

 إال أنه مل يهدف إىل بناء GNU بإتاحة تشغيلها مباشرة ضمن Unixمن كم الربجميات املطورة أساساً من أجل 

نظام متطور ت نيا عن يونيكس. 

 1990 جاهزة يف العام GNUتابعت مؤسسة الربجميات احلرة عملها إىل أن أصبحت غالبية مكونات نظام التشغيل 

) HURDباستثناء نواة هذا النظام. ومع أن مطوري مؤسسة الربجميات احلرة بدءوا ببناء نواة لنظام تشغيلهم أمسوها (

إال أن هذه املهمة مل تكن سهلًة البتة، وكان على فريق التطوير جتاوز الكثري من الع بات واحدًة تلو األخرى. 
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) ببناء 1991 (حوايل العام Linus Torvaldsيف هذه األثناء قام شاب من جامعة هلسنكي إمسه لينوس تورفالدز

) معتمداً على بعض األدوات اليت طورتا مؤسسة الربجميات Linuxنواة لنظام تشغيل أمسيت تيمناً بامسه (لينوكس 

 general public licenseاحلرة. وكان لينوس قد قرر إطالق هذه النواة ضمن اتفاقية الرتخيص العمومية (

GPL ،عندما أطلق لينوس اإلصدار األول من النواة اليت قام بتطويرها صرح بأنه ي وم ببناء هذه النواة كمجرد هواية ( 
. أي أن لينوس نفسه ما كان ليدرك GNUوبأن نواته لن ترقى بأي حال من األحوال إىل مستوى أداء نظام التشغيل 

أن عمله الذي قام به مللء ألوقات فراغه سيغري وجه صناعة ت نية املعلومات يف أص اع العامل كافة!، وسرعان ما 

است طبت اإلصدارة األوىل من نواة لينوكس إهتمام العشرات من املطورين يف تيع أحناء العامل والذين عملوا على 

إصالحها وتطويرها حبماس من طع النظري. وتزايد عدد املتطوعني لتطوير لينوكس بسرعة خيالية ليصل إىل مئات ا الف 

. وبذلك أصبح لينوكس أكبر مشروع جماعي في تاريخ البشريةخالل بضعة سنوات، 

 املتعثر HURDأدرك ريتشارد ستوملان ما ح  ته نواة لينوكس من جناح، وسرعان ما قرر التخلي عن تطوير نواة 

. وهنا بدأ التباين يف تفسري فلسفة GNU/Linux يف توليفة أمساها GNUواعتماد لينوكس كنواة لنظام التشغيل 

الربجميات احلرة. حيث أن ريتشارد يعترب أن نواة لينكس ما كانت لرتى النور لوال اجلهود اجلبارة اليت بذهلا مطوروا 

، وذلك يستوجب االعرتاف بفضل هؤالء املطورين واحرتام قواعد حركة GNUمؤسسة الربجميات احلرة يف بناء أدوات 
الربجميات احلرة عرب تسمية نظام التشغيل غنو/لينوكس. 

 هو نواة لنظام التشغيل، ولكن ولسبب جمهول ف د ارتبط اسم Linuxريتشارد حمق يف رأيه، ففي احملصلة فإن 

Linux مع نظام التشغيل بأكمله، مع أن النواة تشكل جزءاً من هذا النظام وليست النظام بأكمله (حىت وإن كانت 

أهم جزء من هذا النظام، مع أن هذه الن طة تعترب مثار جدل). وبالتايل يرى ريتشارد أن تسمية الكل بإسم اجلزء فيه 

الكثري من الغنب لكثري من اجلهود املبذولة يف تطويره. 

إذاً أين الربجميات مفتوحة املصدر من كل ذلك؟ 

ينطوي تعريف الربجميات احلرة على إشكالية تتعلق بطبيعة اللغة اإلنكليزية (اللغة األم لريتشارد ستوملان واملستخدمة يف 

كتابة اتفاقية الرتخيص العمومية). يف اللغة اإلنكليزية ال توجد مفردتان خمتلفتان للتعبري عن مفهومية (الانية) و 

). هذه اإلشكالية تسببت يف الكثري من سوء الفهم ملغزى فلسفة الربجميات احلرة. Free(احلرية). فكالمها يعين (
وسامهت (باإلضافة إىل طبيعة شخصية ريتشارد وأسلوبه يف الدفاع العنيف عن الرسالة اليت يؤمن با بشدة) يف تصوير 

حركة الربجميات احلرة كعدو لصناعة الربجميات التجارية، مما دعا الكثري من الشركات واملؤسسات إىل التعامل معها حبذر 

شديد.  

  بأنه الربنامج الذي GNU من وجهة نظر مؤسسي مشروع free softwareومن هنا كان مفهوم الربنامج احلر  

يرتكز على  املبادئ األربعة التالية:  
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. حرية تشغيل الربنامج، ألي غر . 1

. حرية دراسة كيفية عمل الربنامج وتغيريها لي وم مبا ترغب به. 2

. حرية إعادة توزيع نسخ لتتمكن من مساعدة ا خرين. 3

. حرية توزيع نسخ من إصداراتك املعدلة لآلخرين. 4

 

U أهم ميزاتLinux  

 Stabilityالثبات واالستقرار  -۱

 ال اعدة العامة Linuxيعترب نظام لينكس من أقوى األنظمة على مستوى العامل يف قوته وثباته واست راره، ويتبع نظام 

له ال ائلة أن املستخدم املتمرس لن يعمل إعادة تشغيل للنظام إال يف حالتني ف ط ومها: 

. New Hardware- أن ت وم بتثبيت قطعة ألكرتونية جديدة  1

. Kernelأن ت وم بتحديث أو التعديل على النواة  -۲

وهلذا يعترب النظام األقوى ألنه ميكن أن يعمل كمخدم لباقي األجهزة وباقي املستخدمني دون احلاجة اىل إعادة تشغيله 

 الذي تضطر اىل إعادة تشغيله لرد تنصيب برنامج عادي وإال حدثت مشكلة Windowsكما حيصل مع نظام 
بالنظام كله.  

أن عملية تفريغ الذاكرة تتم بصورة صحيحة وعلى أكمل وجه وال حاجة إىل الربامج  أيضاً Linuxومن أهم ميزات 

 لكي ي وم بتفريغ الذاكرة ،فهو ال ميسح الربنامج األساسي إال بعد أن ميسح الربامج Windowsاليت يستخدمها 

 Linuxالفرعية له وبذا يتم تفريغ الذاكرة كليا من امللفات العال ة يف الذاكرة . إضافة إىل فرتة أو ساعات العمل، يف 
ميكن أن يب ى اجلهاز يعمل ملدة إسبوع، شهر، سنة، أوأكثر إال يف حالة قطع يف التيار الكهربائي.  

 التابع له ، حىت حبال توقفه عن X Window Systemأيضاً ميزة أخرى جتعله أكثر ثباتاً هو النظام الرسومي 

)  أو استخدام األمر CTRL+ALT+BACKSPACEالعمل ميكن أن تغل ه من خالل الضغط على (

kill .الذي سي وم بإغالقه بصورة قسرية لتعود وتشغله من جديد دون احلاجة إلعادة تشغيل للنظام كله 
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وهناك  الكثري من امليزات األخرى اخلاصة باإلست رار والثبوتية واليت يصعب أن نسردها تيعاً . 

 Quality جودة النظام لينكس -۲

 من أكثر أنظمة التشغيل جودًة وذلك ل لة األخطاء املمكن أن تظهر للمستخدمني، واليت غالباً Linuxيعترب نظام 

 وهناك عدة شركات تدرس هذه األنظمة Bugs  أو ما يسمى Logic  Errorsهي عبارة عن أخطاء منط ية 

 ال تتجاوز الـ Linuxوت دم ت ارير مفصلة بذه األخطاء، ومن خالل آخر دراسة تبني أن نسبة املشاكل يف نظام 
. Windows% م ارنًة مع 25

 Linux Priceسعر نظام  -۳

 من أهم امليزات املفرو  أن تنظر هلا الشركات واملؤسسات الرحبية وحىت احلكومية، كون أنظمة Linuxسعر نظام 

Linux أغلبها جمانية مثل توزيعة الـ Fedora التابعة لشركة Red Hatو ،Debian  .

إن تعاملنا مع الشركات احملتكرة العاملية، يعىن ببساطة استنزاف بالدنا أكثر فأكثر وما حنصل عليه ليس إال خدمات، 

 مليارات لایر اذا اعتمدت على 7قد حنصل عليها جماناً أو ندفع ىف سبيلها املليارات، فبلد مثل السعودية ميكنها توفري 

نظام لينوكس يف العديد من االعمال . 

 Performanceأداء النظام   -٤

 عن أنظمة التشغيل األخرى، وت ريباً ال ينافسه أي Linuxطبعاً يعترب األداء من أهم وأكثر اخلصائص اليت يتميز با 

 Linux املختصة بأمور البحث على األنرتنت، تعتمد نظام Googleنظام آخر يف األداء. ويكفي ذكر أن شركة 
  على خمدماتا

 Security Issueتأثير الفيروسات على النظام   -٥

 فايروسات عديدة، ولكن قوته أنه ال يتأثر با ألسباب كثرية منها: Linuxميكن أن يصيب نظام 

 تعد Windows) عددها قليل جدا بامل ارنة مع أنظمة التشغيل األخرى (بضعة مئات بينما فريوسات 1 

باملاليني). 

) أغلب اخلدمات التابعة للنظام هلا اسم مستخدم خاص با مسؤول عن هذه اخلدمات. طبعاً إ متييز هؤالء 2 

املستخدمني اخلاصني باخلدمات من أجل تصعيب الوصول اليها من خارا النظام وبالتايل ختريبها. 
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 ال تساعد الفايروس على العمل مثل باقي األنظمة ،لكي تنفذ برنامج معني جيب أن تكون لك Linux) بيئة 3 

مساحيات التنفيذ خاصًة إذا كان األمر يتعلق بأمور ختص النظام نفسه، هلذا تكون هذه الصالحيات دائماً معطاة 

.  rootللمستخدم 

 يستعمل نظام Linux ليست سهلة للغاية، خاصًة إذا عرفنا أن rootوعملية الوصول إىل السيطرة على املستخدم 

 للتشفري الذي هو نظام تشفري أحادي اإلجتاه، يعين يشفر ولكن ال يعيد التشفري مرة أخرى. هذا النظام MD5الـ 

 وباقي املستخدمني بالطبع. rootي وم بتشفري كلمة السر اخلاصة باملستخدم 

 ،لذلك من السهل أن تكتشف الربامج Firewall حتتوي على جدار ناري Linuxإضافة لذلك أن أغلب أنظمة 
اليت ت وم بإرسال معلومات منك اىل اخلارا أو تفتح أبواب للدخالء على جهازك واليت تسمى بأحصنة طروادة، 

% أو بعبارة أخرى كامل ومثايل. 100 و يف �اية هذه الف رة تأكد أنه ال يوجد نظام بالعامل حممي بشكل 

 العمل عليه من خالل سطر األوامر -٦

 األوامر وليس الشاشات الرسومية. تأيت قوة هذه األوامر من خالل كو�ا باستخدام مبيزة العمل Linuxميتاز نظام 

برامج صغرية للغاية ميكن حتميلها من واىل الذاكرة بسرعة عالية جداً وأيضاً ميكن ربطها مع بعضها البعض، طبعاً العمل 

من خالل األوامر يعترب عمل إحرتايف للغاية وذلك ألنه يتيح لك إمكانية السيطرة على النظام بشكل أدق من الربامج 

 أو Virtual Terminalاليت تعتمد يف طبيعتها على الفأرة أيضاً ما مييز العمل باألوامر وخاصًة إذا كانت على الـ 
 ال يدعم الرسومات هو قلة الذاكرة احملجوزة للشاشات وغريها من الربامج Run Levelعلى مستوى تشغيلي 

الرسومية مما يتيح للجهاز أن يعمل بكفاءة أعلى. 

 

 العمل بوجود البيئة الرسومية -۷

 مصمم للعمل باألوامر ف ط ! وهذا مفهوم خاطئ للغاية ،وذلك Linuxكثرياً ما خيطر يف للمستخدمني أن نظام 

ألنه يدعم واجهات رسومية غاية يف اجلمال ومتعددة، وهلذا ميكن للمستخدم أن خيتار الواجهة الرسومية اليت يريد أن 
 بواحد آخر دون احلاجة اىل إعادة تشغيل اجلهاز وحىت Desktopيعمل عليها. كما ميكنك تغيري سطح املكتب 

من دون حدوث مشاكل. 
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 Open Sourceنظام مفتوح المصدر  -۸

، وذلك ألنه يسمح لك باإلطالع Linuxهذه اخلاصية قد تكون األميز من بني باقي اخلصائص اليت يتمتع با نظام 

 أوًال والتعديل عليها ثانياً . وبسبب هذه اخلاصية جند اليوم جمموعة متنوعة من Source Codeعلى شيفرته 

التوزيعات وذلك كل حسب حاجته أو حسب ما يراه مناسب. أيضاً هذه اخلاصية تساعدك يف عملية الصيانة للنظام 

والربامج املثبتة عليه وذلك ألنه كل شيء مكشوف أمامك ولديك الشيفرة اخلاصة به، مما يتيح لك التعديل والتحديث 

لكي تواكب التطور، عكس األنظمة األخرى اليت ستضطر اىل شراء النسخ اجلديدة منها.  

، مشاكل النظام ممكن أن حتل بسهولة كون النظام مبين على فكرة العلم للجميع، يعين Linuxإضافة أخرى يف عامل 

أي أن الوصول حلل مشكلة معينة ال يتطلب الدفع هلا، بل سنجد ا الف من الناس املستعدة لت دمي الدعم لك. 

أضافة لوجود منتديات خاصة لطرح املشاكل وطلب املساعدة مثل موقع ومنتديات 

www.linuxquestions.org  


