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 خطوة Red Hat 7.2تنصيب : الحلقة الدراسية الخامسة
 خطوة

 
ح طيjjjب و وافjjjي   بتقjjjديم شjjjر RichManبعjjjد أن قjjjام أخjjjي  

، سأحاول اليوم تقjديم شjرح   Linux Mandrake 8لخطوات تنصيب 
لتنصيب توزيعة أخرى من توزيعات لينوآس، لنقدم نوعا من الشمولية 
و التنjjوع فjjي طjjرح هjjذا النظjjام، و سjjيكون الشjjرح لخطjjوات تنصjjيب    

Red Hat 7.2   ةjى برآjو هي واحدة من أشهر توزيعات لينوآس، فعل 
 .اهللا نبدأ

 
 : على جهازك آما يليRed Hat عدة خيارات لتنصيب هناك

 
أي أن يكjون القjرص     Bootable CD-ROM باسjتخدام  -1

المضغوط الذي يحتوي على ملفjات لينjوآس ذاتjي اإلقjالع  و فjي هjذه               
الحالة ال تنس أن تدخل الى إعدادات البيوس عند تشغيل الجهاز و تغير 

   jjغوط هjjرص المضjjون القjjث يكjjالع بحيjjب اإلقjjذا  . و األولترتيjjد هjjيع
 .الخيار هو األبسط حيث سيبدأ تشغيل برنامج اإلعداد تلقائيا

 
 إذا آانت ملفات اللينوآس موجودة على القرص الصjلب أو      -2

على قرص مضغوط غير ذاتي اإلقالع فإنjك تسjتطيع أن تقلjع جهjازك              
باستخدام قرص مرن يحتوي على أي نظام تشغيل ويندوز أو دوس ثjم             

 :التاليةتكتب األوامر 
 

A:\> d: 
D:\> cd dosutils 
D:\dosutils> autoboot.bat 

 
 برمز القرص المضغوط أو بمسjار الملفjات   dمع تغيير الرمز  

علjjى القjjرص الصjjلب إذا آانjjت ملفjjات لينjjوآس مخزنjjة علjjى القjjرص   
 .Red Hatبعد آتابة هذه األوامر سيتم تشغيل برنامج إعداد . الصلب

 
3-     jرص بjدوس و     إذا لم يكن لديك قjدوز أو الjغيل للوينjدء التش

لjjيس لjjديك قjjرص مضjjغوط ذاتjjي اإلقjjالع فهنjjاك خيjjار آخjjر تسjjتطيع     
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بواسطته إنشاء قرص مرن يحتوي على ملفjات إقjالع لنظjام اللينjوآس        
لتشjjغيل الجهjjاز بواسjjطته و مjjن ثjjم بjjدء اإلعjjداد تلقائيjjا، و لعمjjل ذلjjك     

كتابة األوامر  تستطيع من داخل الويندوز أو الدوس إعداد هذا القرص ب         
 :التالية من محث األوامر آما يلي

 
C:\> d: 
D:\> cd \dosutils 
D:\dosutils> rawrite 
Enter disk image source file name: 
..\images\boot.img 
Enter target diskette drive: a: 
Please insert a formatted diskette into drive A: and 
press --ENTER-- : [Enter] 
D:\dosutils> 

 
 برمز محرك القرص المضغوط أو مسار      dمع استبدال الرمز    

ملفات اللينوآس على القرص الصلب إذا آانت ملفjات لينjوآس مخزنjة         
على القرص الصلب، و عليك توفير قرص مjرن فjارغ  و وضjعه فjي                 

 Please insert a formatted: محرك األقراص عندما يطلب ذلjك  
diskette into drive A: and press --ENTER-- : ثم اضغط   

بعjد انتهjاء نسjخ الملفjات تسjتطيع اآلن إقjالع جهjازك مjن هjjذا         . موافjق 
 .القرص المرن و سيبدأ برنامج اإلعداد تلقائيا

 
 مjjن Red Hat إذا آنjjت تسjjتخدم شjjبكة فتسjjتطيع تنصjjيب -4

 .HTTP أو FTP أو NFSخالل 
 

تالية التي تطلب بعد بدء عملية التنصيب ستظهر لك الصورة ال      
 :منك اختيار اللغة المناسبة
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هjjذا اإلصjjدار ال يحتjjوي علjjى اللغjjة العربيjjة و لكjjن سنشjjرح     
عملية ترآيب التعريب في درس منفصل إن شاء اهللا و هذا ينطبق على      

 .Mandrakeباقي التوزيعات بما فيها 
 

 لتظهjjjر لjjjك Nextبعjjjد اختيjjjار اللغjjjة المناسjjjبة اضjjjغط علjjjى 
 Generic 105-keyية لتحديد نوع لوحjة المفjاتيح مثjل    الصورة التال

PC و توزيعة األحرف layout مثل U.S. English. 
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 : لتظهر الصورة التالية الختيار نوع الفأرةNextثم اضغط 
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 و Next ثjjم سjjتظهر لوحjjة ترحيبيjjة، اضjjغط     Nextاضjjغط 
 :ستظهر الصورة التالية لتحديد خيارات اإلعداد

 

 
 

 إذا آان جهازك لإلسjتخدام الشخصjي و     Workstationاختر  
 Laptop إذا آان جهازك يعمل آمزود لشjبكة، و اختjر            Serverاختر  

 إذا آنjjjت Customإذا آjjjان لjjjديك جهjjjاز آمبيjjjوتر محمjjjول، و اختjjjر  
 و Red Hatمسjjتخدما محترفjjا، أمjjا إذا آjjان لjjديك إصjjدار سjjابق مjjن  

 .Next ثم اضغط Upgradeترغب بتحديثه فاختر 
 

 jjالث      الخطjjjديك ثjjلب و لjjرص الصjjيم القjjjتم بتقسjjة تهjjوة التالي
 :خيارات آما في الصورة التالية
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الخيjjار األول يقتjjرح عليjjك تقسjjيم القjjرص بشjjكل تلقjjائي، أمjjا    
، Disk Druidالخيار الثاني فلتقسjيم القjرص يjدويا باسjتخدام برنjامج      

  و هjjوfdiskبينمjjا الخيjjار الثالjjث فلتقسjjيم القjjرص باسjjتخدام برنjjامج     
 .للمحترفين و البرنامج السابق أسهل

 
 Nextإذا قمjjjjjت باختيjjjjjار الخيjjjjjار األول و ضjjjjjغطت علjjjjjى  

 :فستحصل على الصورة التالية
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 : و التي ستعطيك عدة خيارات

 
الخيjjار األول يقتjjرح عليjjك إزالjjة جميjjع أقسjjام لينjjوآس علjjى     
القرص الصلب، تستطيع اختيار هذا الخيار إذا آان لديك نظام لينوآس          

jjى     سjjأثير علjjدة، دون التjjام جديjjاء أقسjjه و إنشjjتخلص منjjد الjjابق و تري
 .أقسام الويندوز

 
أمjjا الخيjjار الثjjاني فيقتjjرح عليjjك إزالjjة جميjjع األقسjjام علjjى         
القرص الصلب، و هذا الخيjار مفيjد إذا آjان لjديك أي نظjام وينjدوز أو               

 . لوحده على القرصRed Hatغيره و تريد التخلص منه و تثبيت 
 

ار الثالث فلن يتعرض ألي مjن أقسjام القjرص الصjلب           أما الخي 
و لكنه سيبحث عjن أي مسjاحة فارغjة علjى القjرص لjم تقjم بتقسjيمها،                    

 . عليهاRed Hatحيث سيتولى هو تقسيمها و تجهيزها لتثبيت 
 

 ليقjوم  Nextإذا اخترت أيا من الخيارات السابقة فاضغط على         
آانت جميع هذه الخيjارات     برنامج اإلعداد بتقسيم القرص تلقائيا أما إن        

غير مناسبة لك فتستطيع اختيار الخيار الثاني في الصورة قبjل السjابقة             
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 و عنjjjدها Disk Druidلتقسjjjيم القjjjرص يjjjدويا باسjjjتخدام برنjjjامج   
 :ستحصل على الصورة التالية

 

 
 

اآلن سنفترض أن لديك الحالة التالية و التي قjد تتفjق مjع آثيjر                
 :من مستخدمي ويندوز

 
لصjjلب مقسjjم لعjjدة أقسjjام و آلهjjا قسjjمت للعمjjل مjjع      قرصjjك ا

ويندوز، سنفترض أنك قمت بتفريغ أحد هذه األقسام بحيث تكون خالية          
مjjjن البيانjjjات لغjjjرض تخصيصjjjها للينjjjوآس، فjjjي هjjjذه الحالjjjة و مjjjن   
الصjورة أعjاله حjjدد القسjم الjjذي تjود أن تخصصjjه للينjوآس و اضjjغط      

لفارغjjjة فيjjjه   لتحjjjذف ذلjjjك القسjjjم و تحjjjرر المسjjjاحة ا   Deleteعلjjjى 
لتسjjتخدمها إلنشjjاء أقسjjام خاصjjة بلينjjوآس، سjjتظهر لjjك رسjjالة تأآيjjد    
عملية الحذف، قم بالموافقة، اآلن علينjا أن ننشjئ أقسjاما جديjدة خاصjة          

 و سjjتظهر لjjك الصjjورة   Newبلينjjوآس و لهjjذه الغايjjة اضjjغط علjjى     
 :التالية
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 :اآلن أنصح بإنشاء األقسام التالية

 
1- /boot partition ه      وjjjاري و لكنjjjر إجبjjjم غيjjjو قسjjjه

 50مستحسن لحفjظ ملفjات النظjام الالزمjة لإلقjالع، أمjا حجمjه فيكفjي               
 .ميجابايت
 
2- root partition ه بjjز لjjاري و /    و يرمjjم إجبjjو قسjjوه

يحتوي على جميع ملفات النظام و البرامج، أما حجمه فأقترح أن يكون  
 . جيجا بايت3.5 -1.2بين 

 
3- swap partitionي       و هjام فjل النظjز عمjتخدم لتعزيjو يس

 32، أمjا حجمjه فيجjب أن ال يقjل عjن           RAMحالة عدم آفايjة الjذاآرة       
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 جيجjا بايjت، و يقتjرح أن يكjون مسjاويا أو         2ميجابايت و ال يزيد على      
 .أآبر بقليل من حجم الذاآرة لديك

 :لعمل األقسام السابقة انظر الى الصورة أعاله و قم بما يلي
 
 أو rootلعمjjjل قسjjjم /  اختjjjر Mount Point فjjjي قسjjjم -1

/boot لعمل قسم boot و ال تدخل أي شيء لعمل قسم swap. 
 
 لعمjjل أقسjjام  ext3 اختjjر Filesystem Type فjjي قسjjم  -2

root أو boot و اختر swap لعمل قسم swap. 
 
 . حدد حجم القسم الذي تود إنشاءهSize (MB) في قسم -3
 

بقة ستكون مستعدا إلآمال بعد انتهائك من عمل التقسيمات السا     
 .Nextعملية التنصيب بالضغط على 

 
  boot loaderستظهر لك الصورة التالية و التي تهتم بإنشاء 

 مjن قرصjك الصjلب سjواء آjان      Red Hatو هو المسjئول عjن إقjالع    
النظام الوحيد فjي جهjازك أو آنjت تريjد أن تحصjل علjى قائمjة أنظمjة                

   jjوآس و نظjjين لينjjار بjjغيل لالختيjjدء     التشjjد بjjدوز عنjjل وينjjر مثjjام آخ
 .تشغيل الجهاز
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  :Red Hatفي البداية لديك عدة خيارات إلقالع 

 
 السjjjتخدام واجهjjjة رسjjjومية للتخييjjjر بjjjين  GRUB خيjjjار -1

 .األنظمة عند تشغيل الجهاز
 
  و تستخدم للتخييjر بjين األنظمjة و لكjن دون     LILO خيار  -2

 .واجهة رسومية
 
إلقالع لينjوآس و فjي هjذه الحالjة           عدم استخدام أي برنامج      -3

 Redستضjطر إلنشjاء قjرص مjرن يحتjوي علjى ملفjات بjدء تشjغيل          
Hatبحيث تشغل لينوآس بواسطته . 

 
فjjي القسjjم الثjjاني مjjن الصjjورة أعjjاله لjjديك خيjjاران لتسjjجيل       

Boot Loader   ىjا علjإم master boot record (MBR)  ذاjو ه 
 األنظمة على الجهاز، يعني أن لينوآس هو من سيتحكم في التخيير بين

 أو NTو هjjذا هjjو الخيjjار المفضjjل إال إذا آنjjت تسjjتخدم نظjjام وينjjدوز  
OS/2  امجjjغل برنjjأو تش System Commander   ةjjذه الحالjjي هjjف 

 first sector of your root: سjيكون عليjك اختيjار الخيjار الثjاني     
partition ة وjjين األنظمjjر بjjة التخييjjوآس بعمليjjتحكم لينjjن يjjدا لjjو عن 
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ا سيقوم بذلك البرامج األخرى و التي سيكون عليك إعدادها للتعرف    إنم
 .على نظام لينوآس إلضافته الى قائمة أنظمة التشغيل

 
 Bootفjjي القسjjم األخيjjر مjjن الصjjورة أعjjاله تسjjتطيع آتابjjة  

label        ثjب، حيjي ترغjورة التjازك بالصjى جهjأي اسم  لكل نظام عل 
 . يل لالختيار بينهاستظهر هذه األسماء في قائمة أنظمة التشغ

 
 لتظهjر لjjك  Nextبعjد االنتهjاء مjjن هjذه الخطjjوة اضjغط علjjى     

الصورة التالية و التي تقترح عليك إن رغبjت أن تكتjب آلمjة مjرور و                
فjjي حjjال  (ذلjjك لمنjjع المتطفلjjين مjjن اسjjتخدام قائمjjة أنظمjjة التشjjغيل        

ممjjا يعنjjي عjjدم مقjjدرة أي أحjjد غيjjرك علjjى الjjدخول إلjjى أي ) وجودهjjا
 . فيها ويندوزنظام بما 

 
 

 
 

 Nextاآتjjب آلمjjة المjjرور إن شjjئت و مjjن ثjjم اضjjغط علjjى       
 .لتنتقل الى الصورة التالية إلعداد شبكتك إذا آنت متصال بشبكة
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أمjjا إذا لjjم تكjjن متصjjال بشjjبكة فسjjتظهر لjjك الصjjورة التاليjjة       
إلعjjداد الجjjدار النjjاري الjjذي يحميjjك مjjن المتطفلjjين و المختjjرقين عنjjد   

 .تاتصالك باإلنترن
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 لتحديjjد Custom  ثjjم اختjjر Mediumاختjjر مسjjتوى األمjjان 
 Mailالخjjدمات التjjي ال تjjود أن يقjjوم الجjjدار النjjاري بمنعهjjا مثjjل       

(SMTP)  ائل أوjjال الرسjjإلرس FTP   بكة وjjى الشjjات علjjادل الملفjjلتب 
 إذا آنjjت تسjjتخدم جهjjازك آمjjزود    WWW (HTTP)اإلنترنjjت أو 

ي منافذ إضافية تود فتحها و ذلك لمواقع اإلنترنت، آما تستطيع تحديد أ    
 .Other ports: بإضافتها في البند

 
 و سjjتظهر Nextبعjjد االنتهjjاء مjjن هjjذه الخطjjوة اضjjغط علjjى  

الصjjورة التاليjjة الختيjjار اللغjjات التjjي تjjود أن يjjدعمها النظjjام قjjراءة و    
 .آتابة

 
 
 

 و Nextبعjjد اختيjjار اللغjjات التjjي تjjود دعمهjjا اضjjغط علjjى        
 .ختيار المنطقة الزمنية التي تنتمي لهاستظهر هذه الصورة ال
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 لتظهر لك الصورة Nextحدد المنطقة الزمنية ثم اضغط على 
التاليjjة لتjjدخل آلمjjة المjjرور الخاصjjة بمjjدير النظjjام و يطلjjق عليjjه فjjي    

 .Root Passwordلينوآس 
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آمjjا تسjjتطيع إضjjافة حسjjابات ألآثjjر مjjن مسjjتخدم للنظjjام و        
 حيjjjث Addمjjjنهم بالضjjjغط علjjjى إدخjjjال آلمjjjة مjjjرور لكjjjل مسjjjتخدم 

 .ستظهر الصورة التالية إلدخال البيانات الالزمة فيها
 

 
 

 لتظهjjر Nextبعjjد إضjjافة الحسjjابات و إعjjدادها اضjjغط علjjى   
 .الصورة التالية الختيار مجموعات الحزم و البرامج التي تود تثبيتها
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 إذا رغبت بتثبيjت جميjع الحjزم      Everythingتستطيع اختيار   
 . جيجا بايت1.7ستحتاج الى مساحة ال تقل عن و لكنك 

 
 و سjتظهر  Nextبعد االنتهاء مjن اختيjار الحjزم اضjغط علjى            

الصورة التالية لتحدد فيها نوع بطاقة العرض لديك و غالبjا مjا يتعjرف         
 .عليها تلقائيا

 

 
 

 ستظهر لك رسالة تعلمك ببدء عمليjة      Nextعند ضغطك على    
    jوة األخيjي الخطjن      التثبيت و هذه هjدها عjع عنjك التراجjي بإمكانjرة الت

 CTRL+ALT+DEL و لعمjل ذلjك اضjغط علjى     Red Hatتثبيjت  
 لتظهjر الصjورة التاليjة و        Nextأما إذا رغبت بالمتابعة فاضjغط علjى         

 .التي تفيد ببدء عملية التثبيت
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بعjjد انتهjjاء هjjذه الخطjjوة سjjتظهر الصjjورة التاليjjة التjjي تقتjjرح   
غيل لينوآس باسjتخدام قjرص مjرن و         عليك إنشاء قرص إقالع لبدء تش     

 .هو اختياري
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 لتظهjjjر Nextبعjjjد االنتهjjjاء مjjjن هjjjذه الخطjjjوة اضjjjغط علjjjى  
 .الصورة التالية لتحدد فيها نوع الشاشة لديك

 

 
 

 و ستظهر لjك  Nextبعد االنتهاء من هذه الخطوة اضغط على       
 .الصورة التالية لتحدد عمق األلوان و دقة الصورة
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لخطjjوة نكjjون قjjد انتهينjjا مjjن إعjjداد و تثبيjjت   بعjjد انتهjjاء هjjذه ا 
Red Hat   ديك وjة لjو بعد إعادة التشغيل تستطيع االختيار بين األنظم 

 .الدخول الى لينوآس
 

 .تابعونا في الحلقات القادمة للتعرف على المزيد حول لينوآس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




