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 ؟ "Linuxلينوآس " ما هو : الحلقة الدراسية األولى
 

فيما يلي البنود التي سيتم تداولها فjي هjذا الjدرس و هjو عبjارة          
 :عن مقدمة للتعرف على نظام لينوآس

 
" عرض للخطوات التي مرت بها عملية تطوير نظام التشغيل           -1

 ".لينوآس 
 
 ".لينوآس " سرد لمكونات نظام التشغيل  -2
 

 
وآس هو نظام تشjغيل مجjاني قjائم علjى أوامjر يjونكس ، و                 لين

هو مخصjص لألجهjزة الشخصjية و يjدعم اإلنترنjت، و قjد تطjور هjذا                   
 .النظام بسرعة فائقة و حصل على شعبية آبيرة

 
و مjjن األسjjباب الرئيسjjية النتشjjار هjjذا النظjjام ، هjjو إمكانيjjة        

ر الحصول عليه مجانا من اإلنترنت أو علjى أقjراص مضjغوطة بأسjعا         
 .رمزية

 
من المزايا العظيمة لهذا النظام أداؤه المتفوق عند تشغيله علjى           
آل من األجهزة المتطورة و تلك ذات المواصفات المتواضعة، آما أنjه           

 64 بjت أو تلjك التjي تعتمjد     32يستطيع العمل مع األجهزة التjي تعتمjد         
 .بت

 
علjى يjد طالjب     ) Linux Kernel( تم تطوير لjب اللينjوآس   

 Linus الكمبيjjوتر فjjي مدينjjة هلسjjنكي فjjي فنلنjjدا و اسjjمه    فjjي علjjوم
Torvalds      امjjوآس عjjن لينjjدار األول مjjر اإلصjjد ظهjjو 1991، و ق 
 راضjjيا عjjن واقjjع  Linusفjjي ذلjjك الوقjjت لjjم يكjjن   .0.02حمjjل الjjرقم 

أنظمjjة التشjjغيل المتjjوفرة حينهjjا ، فقjjد آانjjت باهظjjة الjjثمن و مشjjاآلها    
يjد متبعjا لتصjميم نظjام التشjغيل      عديدة، لهذا قرر آتابة نظام تشjغيل جد    

 ).1969ظهر هذا النظام عام  (UNIXيونكس 
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حقق تطوير لينوآس إنجjازا آبيjرا فjي سjوق أنظمjة التشjغيل،               
فحتjjى ذلjjك الوقjjت آانjjت أنظمjjة التشjjغيل مغلقjjة، باإلضjjافة الjjى آونهjjا   
مطورة و مملوآة من قبل شرآات آبيرة، أما لينوآس فلم يطور ليكون             

ي، بjل علjjى العكjس فقjjد طjور وفقjjا لسياسjة تطjjوير     نظjام تشjغيل تجjjار  
 و التjي  open-system development policyاألنظمjة المفتوحjة   

تسjjمح للمتطjjوعين مjjن أي مكjjان مjjن العjjالم أن يسjjاهموا فjjي تطjjوير       
لينjjوآس، حيjjث تjjم تjjوفير الشjjيفرة المصjjدرية للنظjjام مجانjjا لكjjل مjjن      

ر األول مjjن و منjjذ ظهjjور اإلصjjدا. يرغjjب فjjي المسjjاهمة فjjي تطjjويره 
 .لينوآس و الى وقتنا الحالي ما زال هذا النظام يوزع مجانا

 
دورا ) GNU is Not UNIX (GNU((و قد لعب مشjروع  

بارزا فjي تطjوير لينjوآس، و تjتلخص مهمjة هjذا المشjروع فjي تjوفير             
مجموعة مjن البjرامج المكتوبjة ألنظمjة يjونكس و يjتم توزيjع شjيفرتها             

 آمحاولjة لبjث   1983ا المشjروع عjام     المصدرية مجانا، و قد ظهjر هjذ       
روح المنافسة من جديد في مجتمعات الحاسب، و للتغلب على العوائjق            

 .التي أحدثتها قيود الملكية على البرامج و األنظمة
 

خjjالل فتjjرة التسjjعينيات مjjن القjjرن العشjjرين و إلآمjjال نظjjام     
 GNUالتشغيل لينوآس تم دمج البرامج التي أنتجت بواسjطة مشjروع            

  jع لjوآس  مjب لينLinux Kernel      غيلjام تشjور نظjى ظهjا أدى إلjمم ،
 .متكامل

 
 مسjjjتعدا إلصjjjدار نظjjjام Linus Torvaldsعنjjjدما أصjjjبح  

تشغيله لينوآس، قjرر أن يجعjل شjيفرته المصjدرية متjوفرة مjن خjالل                  
 و التي General Public License (GPL)إجازة االستخدام العام  

نية مع االلتزام بتوفيرها مجانا بعد تسمح بتوزيع و تعديل البرامج المجا 
التعديل، مما يعني أن المستخدمين أو المطورين لهم الحرية في التعديل 
علjjى البرنjjامج و بيعjjه مقابjjل عائjjد مjjالي علjjى شjjرط تjjوفير الشjjيفرة        
المصدرية له مجانjا بعjد التعjديل لجميjع المسjتخدمين اآلخjرين، و لكjن                

 Linusينjjوآس مملوآjjة ل بجjjب التنبيjjه إلjjى أن حقjjوق النسjjخ للjjب ل  
Torvaldsو أي تغيير في اللب يجب أن يوافق عليه . 
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نسjjتنتج ممjjا سjjبق أنjjه ال توجjjد مؤسسjjة بعينهjjا مسjjئولة عjjن        
تطوير لينوآس، بل على العكس يشارك متطوعون من آل مكjان عبjر             
اإلنترنت باستمرار في تطويره، و نظرا لذلك فإن أي مشاآل قد تظهjر              

مر وقت قصير حتى تجد الحلjول لهjا قjد تjدفقت مjن            في النظام ال يكاد ي    
آل مكان، لهذا فjإن الشjوائب التjي تظهjر فjي النظjام يjتم التغلjب عليهjا                     
بشكل أسرع من أي نظام آخر، لهjذا فjإن مسjتخدم لينjوآس ينصjح بjأن               
يتjjابع الجديjjد مjjن أخبjjار نظامjjه مjjن اإلنترنjjت حيjjث يتjjوفر باسjjتمرار     

 .ن في العالمتحديثات و برامج و غيرها من آل مكا
 

يتكjjjون نظjjjام تشjjjغيل لينjjjوآس مjjjن مجموعjjjة مjjjن الطبقjjjات،   
فباإلضjjافة إلjjى لjjب النظjjام فإنjjه يحتjjوي علjjى العديjjد مjjن البjjرامج و         

 .التطبيقات التي طورها مستخدمون من آل مكان في العالم
 

يوفر اللب خدمات أساسية لباقي أجزاء النظام، فهو يتفاعل مjع    
دارة الذاآرة و يjوفر الخjدمات الضjرورية       العتاد بشكل مباشر ليتحكم بإ    

 .لبرامج المستخدم
 

 و إن آjان  Hardwareيستطيع لينوآس التعامjل مjع أي عتjاد         
 . ليتمكن من ذلكKernelفي بعض األحيان يحتاج الى تعديل في لبه 

 
آثيjjjر مjjjن بjjjرامج لينjjjوآس المدمجjjjة فيjjjه تjjjم اسjjjتعارتها مjjjن   

Berkeley Software Distribution (BSD)و إصدار سابق  و ه
من يونكس، آما أن لينوآس يدعم أغلjب خصjائص يjونكس و البjرامج               

 .المكتوبة له
 

 أو shell إلى لينوآس فإن برنامجا يسمى log inعندما تدخل 
الصدفة يعمjل تلقائيjا و يjوفر الواجهjة االبتدائيjة بjين المسjتخدم و نظjام          

تعمjل آطبقjة    التشغيل، حيث توفر هذه الصدفة الحماية للب النظjام بjأن            
بjjين اللjjب و التطبيjjق أو البرنjjامج الjjذي يعمjjل علjjى النظjjام، و تjjوفر         
للمسjjتخدم البيئjjة لكتابjjة األوامjjر و تقjjوم هjjي بتنفيjjذها باسjjتخدام اللjjب،    
يسjjتجيب اللjjjب للصjjدفة و تسjjjتجيب هjjي بjjjدورها للمسjjتخدم، و هكjjjذا     
يستطيع المستخدم تشغيل البرامج و الوصول الى الملفات و إدارتها من 

تتjوفر عjدة صjدفات لليjونكس و لكjن أشjهرها هjي               . الل هذه الصjدفة   خ
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GNU Bourne Again Shell (bash).   عjjل مjjتطيع التعامjjتس
 shellالصjjدفة بإدخjjال األوامjjر بشjjكل متتjjابع أو إعjjداد ملjjف يسjjمى   

script      كلjjذها بشjjتم تنفيjjي يjjر، آjjن األوامjjة مjjى مجموعjjوي علjjيحت 
 .تلقائي عند تشغيله

 
 deviceنوآس، فjإن مشjغالت األجهjزة    بمجرد دخولك الى لي

drivers)            لبةjو التي تستخدم لالتصال مع األجهزة مثل األقراص الص
يتم تجهيزها تلقائيا، يقوم بعدها اللب بتشjغيل بعjض البjرامج       ) و غيرها 

فjjي الخلفيjjة دون تjjدخل مjjن المسjjتخدم و يطلjjق علjjى هjjذه البjjرامج اسjjم  
Daemonsو هي تنفذ مهام تتعلق بالنظام . 

 
 

بjالرغم مjjن أن لينjjوآس يسjjتخدم علjjى األنظمjjة ذات المسjjتخدم  
الواحjjjد فإنjjjه قjjjد تjjjم تصjjjميمه أصjjjال ليسjjjتخدم فjjjي البيئjjjات متعjjjددة        
المسjjتخدمين، و حيjjث أن لينjjوآس يعتبjjر مjjن أنظمjjة التشjjغيل متعjjددة     

أي أن أآثjjر مjjن برنjjامج يمكjjن أن يعمjjل فjjي    (multitaskingالمهjjام 
لي للشjjبكات، و خاصjjة أنjjه يjjدعم  ، فهjjذا يجعلjjه نظjjام مثjjا )نفjjس الوقjjت

 :بروتوآوالت التشبيك األساسية مثل
 

1- Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP)  تخدامjjت و اسjjبكة اإلنترنjjر شjjال عبjjمح باالتصjjذي يسjjو ال

 .البريد اإللكتروني
 
2- UNIX-to-UNIX copy program (UUCP) و الذي يستخدم

 .ادلها بين أجهزة يونكسلنقل الملفات و تب
 
3- Network File Systems (NFS). 
 
4- File Transfer Protocol (FTP). 
 

مjjن العوامjjل التjjي سjjاهمت فjjي نجjjاح لينjjوآس هjjو اسjjتخدامه    
 و هو عبارة عjن نظjام   1984 و الذي طور عام X Windowsلنظام 

نوافjjذ يسjjهل تفاعjjل المسjjتخدم مjjع نظjjام التشjjغيل مjjن خjjالل واجهjjة          
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دم الرسjjjومية بjjjدال مjjjن نافjjjذة األوامjjjر السjjjوداء، ممjjjا يعطjjjي   المسjjjتخ
 Xالمسjتخدم بيئjة عمjل شjبيهة بالوينjدوز، هنjاك عjدة إصjدارات مjن          

Windows و لكن أشهرها هو XFree86. 
 

و فjjي نهايjjة هjjذه الحلقjjة أحjjب أن أطمjjئن المسjjتخدمين الجjjدد      
الراغبين بjالتعرف علjى هjذا النظjام، أن لينjوآس يسjتطيع العمjل علjى                  

لجهاز دون التأثير على األنظمة التي تعمل عليه مثل ويندوز بمختلjف            ا
إصداراته، مما يعني أنك تستطيع أن تشغل آال من الويندوز و لينوآس 
علjjى نفjjس الجهjjاز دون أي مشjjاآل و هjjذا مjjا سنشjjرحه فjjي الحلقjjات      

 .التالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




