
 شرح: بدائل سطر الوامر في الواجهة الرسومية (تفاعلي، متجدد)

السلم عليكم 

 سطام
.: فريق عمل الموسوعة :.

 وال كنت ، مضبط جزء كبير من الدرس ، لكن اللقافة ، ماتجيب خير ، وطار الدرس ،
 pشكلكم مقاريد :

مقدمه : 

 يتذمر كثير من اإلخوان ، من سطر الوامر ، ويطلقون عليه أنه متخلف ، لنه ماعرفوه
 جيدا ، وأخذوا فكرة خاطئة عنه ، وإال هو تافه وسهل جدا ، لو يعملوا كم أمر ، ويكرروا ،

 رايج يجدونه بهالسهوله ، بل زادوا الطين طين ، وقالوا : اليمكن أن تعمل شئ في
  ، يكفيك أن تعرف أن أحدوهذا خطأالنظام إال بسطر الوامر ، واليمكن أن تستغني عنه 

 المشرفين في أكبر موقع عربي متخصص في الجنو/لينوكس ، اليجيد شيئا من سطر
 الوامر ، ومع ذلك هو مستمر بإستخدام النظام ، وتقديم الشروحات ، والدروس ،

 وموضوعنا اليوم إلبطال هذا الكلم ، ولرفع الوهم والجهل عن أصحابه ، لذا فسنقدم ،
 مطلوببديل لشهر الوامر المستخدمه ، مثل تثبيت البرامج ، وتحديث النظام ، وغيرها ، 

  ، ليكن موضوعناممن يعرف البديل التفاعل ، ومطلوب من الذي اليعرف ، أن يسأل
(وليس موضوعي أنا فقط ) ، مرجعا في البديل عن سطر الوامر ، 

Gnomeواجهة 

تثبيت البرامج

للتوزيعات الديبيانية ، مثل البونتو

synapticعن طريق 

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_Package_Manager
http://linuxac.org/forum/showthread.php?t=8716
http://linuxac.org/forum/member.php?u=4870
http://www.linuxac.org/forum/index.php


فيديو يشرح البرنامج 

Add/remove applications 
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http://fr.youtube.com/watch?v=AYuXRLdPQvg
http://fr.youtube.com/watch?v=AYuXRLdPQvg
http://www.linuxac.org/forum/index.php


 Fedora ، مثل : RPMللتوزيعات المعتمدة على 

YUM

اقتباس:

  mauudالمشاركة الصلية كتبت بواسطة 
yumex

yumواجهه رسوميه لمدير الحزم 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_dog_Updater%2C_Modified
http://www.linuxac.org/forum/index.php
http://linuxac.org/forum/showthread.php?p=1319819#post1319819


Yast >>> OpenSuSe
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http://en.opensuse.org/YaST/About
http://en.opensuse.org/YaST/About
http://www.linuxac.org/forum/index.php


~~~~~~~~~~~~~

تشغيل البرامج

عن طريق اإلختصار التالي :

ALT+F2

تظهر لك مثل هذه الصورة : 
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http://www.linuxac.org/forum/index.php


  ،Gnome ، متصفح الملفات اإلفتراضي في nautilusفقط أدخل اسم البرنامج ، مثال : 
، عن طريق كتابة التي، في المستطيل :rootتستطيع تشغليه بصلحيات 

gksudo nautils

 ، أنت اآلن في غنى عن الدخول بيوزر الرووتrootثم أدخل باسوورد الرووت 

~~~~~~~~~~~~~~~~

إضافة وتعديل المصادر ( المخازن)

اللي هي مقابلة لعملية تعديل هذا الملف : 

:PHPكود 
/etc/apt/sources.list  

فقط اكتب مسار الملف السابق ، في التطبيق الخاص بتشغيل البرامج 

  ، تستطيعsoftware sourcesسوف يطلب منك طبعا باسوورد الروووت ، ثم يفتح لك 
الوصول له من : 

system> Administration >software sources

~~~~~~~~~~~~~~~~
Update

عن طريق :

System > Administration > Update Manager

~~~~~~~~~~~~~~~~

إلنهاء البرامج

xkill

الطريقه : فقط اضغط على نافذة البرنامج الذي تريد إغلقه 

هل مازلت محتاج لسطر الوامر ؟

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


KDEواجهة 

تثبيت البرامج

للتوزيعات الديبيانية ، مثل الكوبونتو

synapticعن طريق 

فيديو يشرح البرنامج 

Add/remove applications 

7

http://fr.youtube.com/watch?v=AYuXRLdPQvg
http://fr.youtube.com/watch?v=AYuXRLdPQvg
http://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_Package_Manager
http://www.linuxac.org/forum/index.php


 Fedora ، مثل : RPMللتوزيعات المعتمدة على 
اقتباس:

  AmiZyaالمشاركة الصلية كتبت بواسطة 
..للكيدي  yumوهذي واجهة أخرى لل 

KYUM: 

 ..yumللتوزيعات التي تعتمد على مدير الحزم 
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http://www.linuxac.org/forum/index.php
http://linuxac.org/forum/showthread.php?p=65979#post65979


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


: للتحميل 

http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=144215

Yast >>> OpenSuSe

smart
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http://labix.org/smart
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=144215
http://en.opensuse.org/YaST/About
http://en.opensuse.org/YaST/About
http://www.linuxac.org/forum/index.php
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http://www.linuxac.org/forum/index.php


اقتباس:

  AmiZyaالمشاركة الصلية كتبت بواسطة 
gslapt-get: 

12.0للسلكوير 

:رابط التحميل 

http://software.jaos.org/slackpacks/....19-i386-2.tgz

~~~~~~~~~~~~~

تشغيل البرامج

عن طريق اإلختصار التالي :

ALT+F2
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http://software.jaos.org/slackpacks/12.0/gslapt-0.3.19-i386-2.tgz
http://www.linuxac.org/forum/index.php
http://linuxac.org/forum/showthread.php?p=65976#post65976


تظهر لك مثل هذه الصورة : 

  ،KDE ، متصفح الملفات اإلفتراضي في konquerorفقط أدخل اسم البرنامج ، مثال : 
، عن طريق كتابة التي، في المستطيل :rootتستطيع تشغليه بصلحيات 

kdesu konqueror

 ، أنت اآلن في غنى عن الدخول بيوزر الرووتrootثم أدخل باسوورد الرووت 

~~~~~~~~~~~~~~~~

إضافة وتعديل المصادر ( المخازن)

اللي هي مقابلة لعملية تعديل هذا الملف : 

:PHPكود 
/etc/apt/sources.list  

k > system > software sourcesيمكن الوصول إليه عن طريق : 

 ، software sourcesسوف يطلب منك طبعا باسوورد الروووت ، ثم يفتح لك 
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http://www.linuxac.org/forum/index.php


~~~~~~~~~~~~~~~~
Update

عن طريق :

K > system > Update Manager ( system update tool( 

~~~~~~~~~~~~~~~~

إلنهاء البرامج

xkill

الطريقه : فقط اضغط على نافذة البرنامج الذي تريد إغلقه 

~~~~~~~~~~~~~~~~

هل مازلت محتاج لسطر الوامر ؟

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

N!x L0ver 
مشرف سابق

شكراv أخي على الموضوع الجميل

وهذه اضافه من عندي :
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http://linuxac.org/forum/member.php?u=3490
http://www.linuxac.org/forum/index.php


smart package manager

وين اليقونه يا سطام 

alsadi 
::ضيف شرف::

الستاذ مؤيد السعدي
طيب خذو هاي

xkill و killبدل 
KDE في CTRL+ALT+ESCاضغط 

تتحول الفأرة إلى جمجمة انقر بها على أي برنامج ال يروق لك لتقتله!!!!

)windows في taskman لفتح حامي النظام (زي CTRL+ESCأو اضغط 

 لقتل خادم إكس ومن ورائه كل البرامج الرسومية CTRL+ALT+BKSPاو 
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http://linuxac.org/forum/member.php?u=8980
http://www.linuxac.org/forum/index.php

