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 عليه بالمقارنة مع لينوآس، ما له و ما: الحلقة الدراسية الثانية
 أنظمة التشغيل األخرى

 
 

 :فيما يلي البنود التي سيتم تداولها في هذا الدرس
 
 إجراء مقارنjة بjين نظjام لينjوآس و بعjض أنظمjة التشjغيل            -1
 .األخرى

 
 مناقشة مميزات و عيوب لينjوآس بالمقارنjة مjع غيjره مjن         -2

 .أنظمة التشغيل
 
 
 

 ظهjور بjدأ يتسjع لنظjام     لوحظ في الفتjرة األخيjرة تقjدم آبيjر و          
لينوآس حتى في منطقتنا العربية، مما ساهم في طjرح سjؤال بjديهي و                

 أي األنظمة أفضل؟ لينوآس أم ويندوز؟ : هو 
 

 :لنحاول إجراء مقارنة بين هذين النظامين
 
 يعتبjjjjjر وينjjjjjدوز نظامjjjjjا مغلقjjjjjا و مملوآjjjjjا مjjjjjن شjjjjjرآة   -1

حا ، فjإذا الحظنjا   ميكروسوفت ، بينما يعد لينوآس نظاما مجانيا و مفتو 
أن البرامج المقرصنة بدأت تنحسر بشكل ملحوظ في منطقتنjا العربيjة،          
فهjjذا يعنjjي أن علjjى آjjل منjjا فjjي القريjjب العاجjjل أن يjjدفع مبjjالغ طائلjjة   
للحصول على الويندوز، بينما يستطيع الحصول على لينوآس مجانا أو 

 .بسعر رمزي
 
آس مجانjا    تستطيع الحصول على الشيفرة المصjدرية للينjو        -2

ممjjا يعنjjي أن المطjjور العربjjي يسjjتطيع تطjjوير و تقjjويم هjjذا النظjjام         
 .ليتناسب مع احتياجاته، بينما ال يتوفر هذا األمر بالنسبة للويندوز

 
 يعتبر لينوآس نظاما مستقرا الى حjد بعيjد، و نjادر جjدا مjا                 -3

 .تضطر الى إعادة تشغيله، بينما مشاآل الويندوز ال تخفى على الجميع
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 ال يتطلjjب لينjjوآس مواصjjفات جبjjارة لجهjjازك آjjي يعمjjل    -4

بشكل جيد، فأي جهاز مزود بمعالج بينتيjوم أو أي معjالج آخjر متوافjق                
معjjه أو أحjjدث منjjه سjjيكفيك لتشjjغل لينjjوآس دون مشjjاآل تjjذآر، أمjjا       
ويندوز فمع آل إصدار جديد منه تجد أن قائمة المواصjفات قjد تغيjرت               

 تjjتمكن مjjن استضjjافة السjjيد  و قjjد تضjjطر الjjى شjjراء جهjjاز جديjjد آjjي  
 .ويندوز ثقيل الظل

 
 فيما سبق آان الويندوز يتفوق على اللينوآس بjدون منjازع       -5

فjjي سjjهولة ترآيبjjه، أمjjا اليjjوم فهjjذا األمjjر أصjjبح مjjن الماضjjي فقjjد تjjم   
تسjjهيل عمليjjة ترآيjjب أغلjjب نسjjخ لينjjوآس لتضjjاهي عمليjjة ترآيjjب       

 هjذا مjا سjنتابعه مjن         الويندوز بل و لتتغلب عليها ربما في السjرعة ، و          
 .خالل دروس ترآيب  بعض النسخ الشهيرة من لينوآس

 
 أما عملية تنصjيب البjرامج فjي لينjوآس فمjا تjزال متjأخرة                 -6

قليال عjن الوينjدوز فjي سjهولة التنصjيب و سالسjته، حيjث تجjد نفسjك                    
مضطرا لكتابة بعض األوامر لتنصjيب برنjامج مjا فjي لينjوآس، بينمjا                

 .لنقر عليهتكتفي في الويندوز با
 
 تتفوق ويندوز في الدعم المتوفر لهjا عبjر اإلنترنjت، و مjع         -7

أن هذا الدعم يتوفر للينوآس أيضjا و لكjن إيجjاده و العثjور عليjه قjد ال                
 .يكون سهال و في متناول الجميع

 تتفوق ويندوز في الكjم الهائjل مjن البjرامج المتjوفرة لهjا و                 -8
شjjرآات آبيjjرة، فأغلjjب  خاصjjة البjjرامج المتخصصjjة و التjjي ترعاهjjا   

برامج التصميم و المونتاج و آثير من البjرامج الكبيjرة و المشjهورة ال            
توفر نسخا متوافقة مع لينوآس ممjا يعjد امتيjازا آبيjرا لصjالح وينjدوز                 
في مقابل لينوآس، و إن آان هذا األمر في طريقه للتحسن و خاصة أن 

ير نسjخ مjن    بدأت بتوفOracle و IBMبعض الشرآات العمالقة مثل    
برامجها متوافقة مع لينوآس، آما أن نسjخ لينjوآس تjأتي حاليjا مjزودة               
 .بأغلب البرامج التي قد يحتاجها المستخدم العادي و المستخدم المكتبي

 
 آان الوينjدوز فيمjا سjبق يتفjوق علjى لينjوآس فjي واجهتjه                  -9

الرسومية، و لكن هذا األمر أصبح أيضا من الماضي، حيث تأتي نسjخ          
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 GNUس اآلن مjjjزودة بjjjواجهتين رسjjjوميتين رائعتjjjين همjjjا  لينjjjوآ
Object Modeling Environment (GNOME) و K 

Desktop Environment (KDE)     اتينjر أن هjي األمjل فjو الجمي 
الواجهتين تjوفران لjك تحكمjا آبيjرا فjي مظهرهمjا ليتناسjب مjع أذواق                 

 .أغلب المستخدمين
 
التشjغيل بشjكل لjم     يوفر لك لينjوآس تحكمjا آبيjرا بنظjام         -10 

تعتjjد عليjjه مjjع وينjjدوز بمعنjjى أن لينjjوآس يعjjد مjjن األنظمjjة المحببjjة      
ألغلjjjب المسjjjتخدمين المتقjjjدمين الjjjذين يرغبjjjون بمزيjjjد مjjjن الjjjتحكم      

 .بأجهزتهم
 
 مjjا زال لينjjوآس يعjjاني مjjن بعjjض المشjjاآل فjjي التعjjرف  -11

على القطع المختلفة من العتاد و إن آنا نستطيع القjول أن أغلjب القطjع            
 .التي تنتجها شرآات معروفة، يستطيع لينوآس التعرف عليها بسهولة

 
بهjjذا نكjjون قjjد حصjjلنا علjjى تصjjور مقبjjول لمزايjjا و عيjjوب       
لينوآس بالمقارنة مع نظjام وينjدوز، و اسjتكماال للفائjدة سjنقوم بjإجراء         
مقارنة بين لينوآس و أحد نسخ يونكس نظرا للتشابه بينهما، و سنختار          

 و الذي يعد أحد نسخ يونكس و هو من إنتjاج       Solarisنظام سوالريس   
 .Sunشرآة مرموقة هي 

 
بالرغم من التشابه بين لينوآس و يونكس، فإنه البد من التأآيد            
على أن لينوآس هو أمر آخر غير يونكس و يجjب عjدم الخلjط بينهمjا،           
فعلى الرغم من أن لينوآس صمم ليكون شبيها بيونكس، إال أن شjيفرته   

 .تلفآتبت بشكل مخ
 

 :لنلق نظرة على االختالفات بين نظامي لينوآس و سوالريس
 
 نظjjام لينjjوآس مفتjjوح و مجjjاني بينمjjا سjjوالريس مغلjjق و    -1

 .Sunمملوك من قبل شرآة 
 
 نظام لينوآس متوافق مع مجموعة ضخمة من العتاد، بينما          -2

 .Sunطور سوالريس ليعمل فقط على أجهزة و عتاد شرآة 
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 أسjjjjهل فjjjjي الترآيjjjjب مjjjjن نظjjjjام    أغلjjjjب نسjjjjخ لينjjjjوآس -3
 .سوالريس
 
 بjjjدأ لينjjjوآس ينتشjjjر فjjjي أوسjjjاط الشjjjرآات الصjjjغيرة و      -4

المتوسطة الحجم نظرا لكلفته البسيطة، بينما يخصص سوالريس للعمل 
على أجهزة متطورة جدا و باهظjة الjثمن، لهjذا فهjو ينتشjر فjي أوسjاط                   

 .الشرآات الضخمة
 
امج معينjjة عاليjjة  غالبjjا مjjا يسjjتخدم سjjوالريس لتشjjغيل بjjر  -5

األداء و مخصصjjة ألداء مهjjام محjjددة لهjjذا فهjjو ال يناسjjب المسjjتخدم      
 .الشخصي، بعكس لينوآس

 
 يتوفر دعjم أآبjر لنظjام سjوالريس بالمقارنjة مjع لينjوآس،                -6

آما أن عملية تطويره تتم منذ فترة أطول بكثير من لينوآس مما يجعلjه              
 .ألداءنظاما عتيدا و متفوقا على لينوآس فيما يخص ا

 
 تتفوق قدرة نظام سوالريس على العمل مع األجهزة عديjدة          -7

 .المعالجات، على آل من لينوآس و ويندوز
 
 يعjjد نظjjام سjjوالريس أآثjjر األنظمjjة ثباتjjا و اسjjتقرارا علjjى -8

 .اإلطالق و دون منافس بين جميع األنظمة المعروفة
 

 بهذا نكون قد تعرفنا على صورة لينjوآس بالمقارنjة مjع أقjوى             
أنظمة يونكس، و لتكتمل الصورة هيا بنا نجري هذه المقارنة مjع نظjام          
تشjjغيل آخjjر يتفjjق مjjع لينjjوآس فjjي آونjjه نظامjjا مجانيjjا و هjjو نظjjام         

FreeBSD   ىjjjjي الjjjjو ينتمjjjjونكس و هjjjjكال يjjjjد أشjjjjد أحjjjjذي يعjjjjو ال 
Berkeley Standard Distribution (BSD) variants  دjو ق 

 :بعض االختالفات بين النظامينطورته جامعة آاليفورنيا، و فيما يلي 
 
 نظjjرا FreeBSD يعjjد نظjjام لينjjوآس أآثjjر انتشjjارا مjjن      -1

 .لبعض المشاآل التي صاحبت اإلصدار األول منه
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 يjjjjدعم لينjjjjوآس عjjjjدد أآبjjjjر مjjjjن العتjjjjاد بالمقارنjjjjة مjjjjع     -2
FreeBSD. 

 
 لب نظام لينوآس مملوك من قبjل شjخص واحjد، بينمjا لjب               -3

ريق تطوير فjي جامعjة آاليفورنيjا،         مملوك من قبل ف    FreeBSDنظام  
و أي تغييjjرات فjjي اللjjب يجjjب أن تحصjjل علjjى موافقjjة الفريjjق قبjjل        
إدراجها في اإلصjدارات القادمjة مjن النظjام، و هjذا يسjاهم فjي خjروج              
إصدارات أآثر ثباتا و لكن هذه اإلصدارات تكون أقل و بالتjالي عمليjة            

 .التطوير تكون أبطأ بالمقارنة مع لينوآس
 
أبjjرز االختالفjjات بjjين النظjjامين، قjjدرة نظjjام لينjjوآس    مjjن -4

علjى جjذب مسjjتخدمي وينjدوز نظjjرا للبيئjة و الواجهjjة الرسjومية التjjي      
يستطيع لينوآس توفيرها للمستخدمين و التي تتشابه مع ويندوز فيما ال           

 . هذه الميزةFreeBSDيوفر 
 
 مناسjjبا أآثjjر للمسjjتخدمين الjjذين   FreeBSD يعتبjjر نظjjام  -5

 .استخدام نظام يونكساعتادوا 
 

بهjjذا أرجjjو أن نكjjون قjjد حصjjلنا علjjى صjjورة متكاملjjة لنظjjام    
لينوآس بالمقارنة مع غيره من أنظمة التشغيل، و سjنتعرف فjي الحلقjة          
القادمjjة إن شjjاء اهللا علjjى نسjjخ لينjjوآس المختلفjjة و الفروقjjات بينهjjا،        

 .فكونوا معنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




