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 ، أيها أختار؟"وآستوزيعات لين: "الحلقة الدراسية الثالثة
 

 :سنتناول في هذا الدرس البنود التالية
 
 عjjرض مjjوجز ألشjjهر الشjjرآات التjjي تjjوفر الjjدعم لنظjjام    -1
 .لينوآس

 
 نبjjذة مjjوجزة عjjن توزيعjjات لينjjوآس المختلفjjة و الفjjروق      -2

 .بينها، الختيار األنسب بينها وفقا الحتياجات آل منا
 
 

       jام لينjور لنظjد أول ظهjر و عنjل   في بدابة األمjم التعامjوآس، ت
معه على أنjه نظjام للهjواة و فئjة محjدودة مjن المسjتخدمين، و لكjن مjع            
مjرور الjزمن و مjjع انتشjار لينjjوآس بjين المسjتخدمين فjjي شjتى أنحjjاء       
العالم بjدأت آثيjر مjن الشjرآات تغيjر نظرتهjا للينjوآس، و تفكjر جjديا                    

، IBMبدعمjjه و تبنيjjه، و علjjى رأس هjjذه الشjjرآات بjjرزت آjjل مjjن      
Sun Microsystems ،Oracle ،Hewlett-Packard ،

Netscape ،Compaq ،Intel و ،Network Associates. أدى
هذا الدعم من هذه الشرآات الكبرى إلى إعطاء لينوآس دفعة قوية ممjا           
جعله يحتل مرآزا متقدما بين أنظمة التشغيل الحديثة، فقد قامjت شjرآة     

IBM  ا    باعتماد استخدام نظام لينوآس في اثنين منjا آمjخطوط إنتاجه 
قامjjjت بتjjjوفير نسjjjخ خاصjjjة مjjjن برامجهjjjا لتكjjjون متوافقjjjة مjjjع نظjjjام  
لينjjوآس، و تعهjjدت بمسjjاعدة الشjjرآات البرمجيjjة فjjي إصjjدار بjjرامج    

  التي تستخدم نظام لينوآسIBMتستطيع العمل على أجهزة 
 
 فقد قامت باستثمار أموالها Sun Microsystemsأما شرآة .

    jjوآس و أصjjام لينjjم نظjjي دعjjام    فjjيين لنظjjولين األساسjjن الممjjبحت م
لينjjوآس علjjى مسjjتوى العjjالم، آمjjا قامjjت بتصjjنيع أجهjjزة مخصصjjة      

 . UltraSPARCللعمل مع نظام لينوآس مثل سلسلة أجهزة  
 

 فقjjjد قامjjjت بتjjjوفير لينjjjوآس علjjjى أنظمتهjjjا    HPأمjjjا شjjjرآة  
NetServer     رآةjjjع شjjjا مjjjى تحالفهjjjافة الjjjباإلض ،.Red Hat 

Software Incنتجي توزيعات لينوآس أحد أآبر م. 
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آما تقوم آل من إنتل و نتسكيب باالستثمار في لينوآس، بينمjا            
قررت شرآة آومباك استخدام نظام لينوآس على مزوداتها، أما شرآة          
أوراآل الشهيرة فقد أصبحت توفر نسخا مjن تطبيقاتهjا لتعمjل فjي بيئjة               

د أخذت ، و ق  8لينوآس و خاصة برنامج قواعد البيانات الشهير أوراآل       
 .هذه الشرآة على عاتقها إنتاج برامج متقدمة لنظام لينوآس

 
 فقد أخjذت خطjوة جريئjة    Network Associatesأما شرآة 

 . باستبدال أنظمة سوالريس بنظام لينوآس
 

بقي أن نذآر أن العتاد و البرامج التي تصمم لتستخدم فjي بيئjة              
سjjjمى لينjjjوآس يjjjتم اختبارهjjjا مjjjن قبjjjل مختبjjjرات شjjjرآة مسjjjتقلة ت       

Linuxcare و بعد اجتياز هذه االختبارات يتم منح البرنامج أو العتاد ،
 .شهادة تشير الى توافقه مع نظام لينوآس

 
تتوفر عدة إصدارات مjن نظjام لينjوآس و تعjرف بالتوزيعjات        

، و قد ظهرت هذه التوزيعات نتيجة لتوفير الشيفرة      distributionsأو  
ح للشjjjرآات و المطjjjورين المصjjjدرية للjjjب لينjjjوآس مجانjjjا، ممjjjا سjjjم 
 .بإصدار و تطوير نسخهم الخاصة من لينوآس

 
يسjjتخدم المصjjطلح لينjjوآس ليصjjف لjjب نظjjام التشjjغيل و لكjjن 
دون أي بjjرامج أو تطبيقjjات ملحقjjة، و لكjjن هjjذا ال يمنjjع أنjjك تسjjتطيع    
اسjjتخدام الكثيjjر مjjن البjjرامج و التطبيقjjات المتوافقjjة مjjع هjjذا اللjjب، و     

 jjإن التطبيقjjرى فjjات أخjjي  بكلمjjاهمت فjjب سjjة باللjjرامج الملحقjjات و الب
ظهjjور توزيعjjات مختلفjjة لنظjjام لينjjوآس قjjد تتفjjق فjjي احتوائهjjا علjjى      

 .تطبيقات معينة و تختلف في أخرى
آل توزيعة من توزيعات لينjوآس لهjا خصائصjها و مميزاتهjا              
الخاصة بها، وقد طورت لتناسjب مجموعjة معينjة مjن المسjتخدمين، و       

 أن تكjjjون مناسjjjبة لطيjjjف واسjjjع مjjjن  تحjjjاول بعjjjض هjjjذه التوزيعjjjات 
 .المستخدمين و ذلك لجذب أآبر عدد ممكن منهم

 
 :لنلق نظرة على أشهر التوزيعات المتوفرة لنظام لينوآس
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1- Red Hat 
 

 
 
2- Debian 
 

 
 
3- TurboLinux 
 

 
 
4- Mandrake 
 

 
 
5- Slackware 
 

 
 
6- S.u.S.E 
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7- Caldera OpenLinux 
 

 
 
 

 علjjى بيئتjjين مختلفتjjين مjjن سjjطح Red Hatزيعjjة تحتjjوي تو
، و في الماضي القريب آان تنصيب GNOME و KDEالمكتب هما 

هذه التوزيعة صعبا شيئا ما للمسjتخدم المبتjدئ و لكjن مjع اإلصjدارات                
األخيرة تم تبسيط عملية التنصيب الjى حjد آبيjر، و مjع تjوفير برنjامج                   

لتنصjيب أو يjدويا باسjتخدام    لتقسيم القرص الصلب تلقائيا خالل عملية ا    
 و الذي يمكن اسjتخدامه خjالل عمليjة التنصjيب     Disk Druidبرنامج 

أيضا، أصبح األمر بمجمله أشبه برحلة ممتعة الآتشاف نظام جديد مع           
و إن آjjjان األمjjjر ال يخلjjjو مjjjن  ( حjjjد أدنjjjى مjjjن المعرفjjjة الحاسjjjوبية   

 ).صعوبات في حالة عدم تعرف النظام على بعض قطع جهازك
 
jjjjة أمjjjjا توزيعDebian  رjjjjة غيjjjjات القليلjjjjن التوزيعjjjjد مjjjjفتع 

المدعومjjة مjjن قبjjل شjjرآة بعينهjjا، حيjjث يقjjوم بتطjjوير هjjذه التوزيعjjة     
مجموعة من المتطوعين، و لكن يعيب هذه التوزيعjة صjعوبة تنصjيبها     
و إعjjjدادها علjjjى الجهjjjاز و خاصjjjة للمبتjjjدئين، و هjjjي تناسjjjب أآثjjjر      

 واسjjعة فjي اسjjتخدام نظjjام  المسjتخدمين المتقjjدمين الjjذين يملكjون خبjjرة  
 .لينوآس

 
 Pacific و التjjي تنتجهjا شjjرآة  TurboLinuxأمjا توزيعjة   

HiTech              كلjبكات بشjى الشjد علjفهي مخصصة للمؤسسات التي تعتم 
آبيjjر و لكنهjjا فjjي نفjjس الوقjjت موجهjjة لكjjل مjjن المسjjتخدم المبتjjدئ و     
 المتقدم، آما أن تنصيبها ليس صعبا، و هي متjوفرة بلغتjين إنجليزيjة و              

 .يابانية و تعد من أشهر التوزيعات في اليابان
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 فتعتبر من أشهر و أبسjط التوزيعjات   Mandrakeأما توزيعة  
و أآثرهjjا مرونjjة و سjjهولة فjjي عمليjjة التنصjjيب أو الjjتحكم فjjي النظjjام   
آكل و هي تحتوي على مجموعة ضjخمة مjن التطبيقjات المختلفjة ممjا             

لمتقدم، و هي أيضا تحتوي     يجعلها مثالية لكل من المستخدم المبتدئ و ا       
 و تعjjد هjjذه التوزيعjjة األآثjjر  GNOME و KDEعلjjى آjjل مjjن بيئjjة  

انتشارا بين المستخدمين المعتادين علjى اسjتخدام نظjام وينjدوز و لjيس        
 .لهم خبرة في استخدام نظام يونكس

 
 Walnut و التjjي تقjjدمها شjjرآة   Slackwareأمjjا توزيعjjة  

Creekتقدمين، و تعمل بشكل رائع ، فهي مشهورة بين المستخدمين الم
على األجهزة المتطورة و خاصة تلك التي تحتوي على عدة معالجات،           

 .و تنصيبها أصعب قليال من غيرها من التوزيعات
 

 فهjjي مشjjهورة فjjي أوروبjjا و إن آانjjت   S.u.S.Eأمjjا توزيعjjة 
تستخدم أيضا في مناطق أخرى، و هي تحتوي على أداة تنصيب تسمى 

YaSTتخدمjjمح للمسjjكل  تسjjه بشjjتحكم بjjام و الjjداد النظjjيب و إعjjبتنص 
جيد، لهذا تعتبر هذه التوزيعjة مثاليjة للمسjتخدمين الjراغبين بمزيjد مjن          

 .التحكم بنظامهم
 

 فهjي ترآjز بشjكل أآبjر     Caldera OpenLinuxأما توزيعة 
علjjى قطjjjاع األعمjjjال و الشjjjبكات و هjjي تسjjjتخدم بشjjjكل أساسjjjي فjjjي   

 .الشرآات الصغيرة و المتوسطة
 

م إن شاء اهللا فjي الحلقjات القادمjة و بمسjاهمة مjن إخjوان          سنقو
لكم في شjرح تنصjيب بعjض هjذه التوزيعjات، و للjراغبين بتحميjل أي             
مjjن هjjذه التوزيعjjات مجانjjا مjjن اإلنترنjjت مراجعjjة الjjرابط التjjالي مjjع      

 :التنويه الى ضخامة حجوم هذه التوزيعات
 

http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-
10000-103-0-1-
7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000  

 
 .آونوا معنا و تابعونا في رحلتنا هذه الآتشاف لينوآس

http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000
http://download.cnet.com/downloads/1,10150,-10000-103-0-1-7,00.html?tag=srch&qt=linux&cn=&ca=10000



