
B!n@ry 
::إدارة مجتمع لينوكس العربي::

Ubuntu Tweakأروع لوحة تحكم بخيارات نظامك  

...السلم عليكم ورحمة ال وبركاته 

 كما عودكم مجتمع لينوكس العربي أن يكون سباقا5 بأهم وأحدث المور التي تخص
 لينوكس بصورة عامة والمصادر المفتوحة المجانية بصورة خاصة ... أود أن أقدم لكم هذا

  ومنUbuntu Teakالبرنامج الرائع جدا5 ولول مرة على الساحة العربية ... البرنامج إسمه 
إسمه نستطيع أن نعرف بإنه موجه لمستخدمي الوبنتو ...

 البرنامج يقوم بعمل الكثير من المور ويختص بالكثير من العدادات ... لنبحر معا5 ونرى
 System Tools ومن ثم الى Applicationsماذا يقدم ... قم بتشغيله من خلل الذهاب الى 

 وقم بتشغيله ... ستظهر لك الشاشة التالية:Ubuntu Tweakومن ثم أضغط على أيقونة 

 والتي هي الصفحة الولى للبرنامج ... أذهب الى الخيار الول ستظهر لك الشاشة
التالية:

  وغيرها من المور ...Sessionحيث فيها العدادات الخاصة ببدأ التشغيل وعملية حفظ الـ 
  وأختر الخيار الول الخاص باليقونات ... ستظهر لكDesktopأضغط على الخيار الثاني 

الصورة التالية:

 Home Directoryفيها تتحكم باليقونات وظهورها على سطح المكتب مثل أيقونة الـ 
 وأيقونة سلة المحذوفات وباقي المور المتعلقة باليقونات ... أضغط على الخيار الخر

Compiz Fusion :ستظهر لك الصورة التالية 

  وغيرها منWobbly من تشغيل الـ Compiz Fusionفيها بعض الخيارات المتعلقة بالـ 
 وستظهر لك الصورة التالية:GNOMEالمور ... بعد ذلك أضغط على الخيار 

  وخيارات المساعدة للكتابة وغيرها منGNOME Panelحيث فيها الخيارات الخاصة بالـ 
 لتظهر لك الشاشة التالية:Nautilusالمور ... أضغط على الخيار 
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 حيث فيها بعض الخيارات الخاصة بإظهار أمور أكثر تفصيل5 لما يتعلق بالصلحيات وبعض
  أي ناسخ القراص الممغنطة ... أضغط علىCD/DVD Burnerالعدادات الخاصة بالـ 

System ومن ثم Power Management:ستظهر لك الشاشة التالية 

 حيث فيها العدادات الخاصة بالطاقة الكهربائية وإدارتها وغيرها من المور ... أضغط
 ستظهر لك الشاشة التالية:Securityالحين على الخيار 

  وغيرها منAlt+F2 وخيارات منع الـ User Switchingحيث فيها خيارات مثل منع الـ 
المور ...

تحميل البرنامج
أضغط هنا Intelلتحميله بالنسبة لمستخدمي أجهزة 

أضغط هنا AMDلتحميله بالنسبة لمستخدمي أجهزة 

تنصيب البرنامج
Intelلمستخدمي 

كود:
dpkg -i ubuntu-tweak_0.2.0-1_i386.deb

AMDلمستخدمي 
كود:
dpkg -i ubuntu-tweak_0.2.0-1_amd64.deb

الموقع الرسمي للبرنامج

 صراحة يا أخوان هذا البرنامج عجبني كثيرا5 ليس لنه يقدم خدمات جميلة ... خاصة
 وإنه أنا متأكد إن هناك الكثيرون منا يعرف يعمل كل هذه العدادات ومن دون هذا
 البرنامج ... ولكن لنه فعل5 الهتمام واضح هو موجه لمن "المبتدئين" وواضح إنه

 يسير جنو/لينوكس بخطى ثابته نحو منافسة باقي أنظمة التشغيل وبرامجها التي
  ولكن للسف تزيد النظام ثقل5 وعبئا5 وليس تسهيلTweaksلها الكثير من برامج الـ 

 وتجميل5 له ... أتمنى وأدعوا ال أن يكون نال البرنامج والشرح المتواضع رضاكم
جميعا5 ...

 وبإذن ال سيبقى مجتمع لينوكس العربي حاضرا5 بكل ما هو جديد ... وجد لكم
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وهو منكم وأليكم جميعا5 ...
أخوكم أبو محمد ...

 أسف أخى أبو محمد بس الصور اختفت من الموضوع ولهاذا قمت بالبحث فى المجتمع
ووجدت موضوع اخر بالصور ولهذا قمت بدمجه فى موضوعك تقبل اعتذارى :(

Nour_aoi
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 المصري
لينكساوي

Ubuntu Tweak 

الموقع الرمسي للبرنامج 

 

ubuntu tweak 

 هذا البرنامج يعد من البرامج التي تيسر عمليه التعامل مع نظام التشغيل اوبنتو خاصه
مع المبتدئين وقليلي الخبره بهذا النظام

يعتبر ها البرنامج لوحه تحكم لنظامك....

طيب ما هي المكانيات التي تستدعي ان اثبت هذا البرنامج لدي

 : يمكنك التحكم في تثبيت البرامج عن طريق اول
Add/Remove & Third Party Sources

A

 : يمكنك التحكم بالبرامج التي تعمل بطريقه اوتوماتيكيه عند بدئ التشغيلثانيا

 : يمكنك التحكم في خصائص الديسك توب وكذلك برنامج كومبيزثالثا

 : يمكن التحكم فيرابعا
system security options

كده تقريبا شرحنا اهم مميزات البرنامج

ازاي نثبت البرنامج ده :

 قبل ما نبدا في طريقه التثبيت ده السورس كود للبرنامج عشان اللي يقدر يساهم في
تطوير البرنامج

هنااااا
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وده لينك تحميل نسخه ديبيانيه للبرنامج

هنااااا

طبعا هتثبت البرنامج عادي جدا مفيش اي مشاكل

بعد تثبيت البرنامج هتفتح :

applications>>system tools>>ubuntu tweak

هتظهرلك الصفحه ديه

كده البرنامج شغال تمام

وهتلقي امكانيات كتيره موجوده فيه اسيب سيادتك تكتشفها بنفسك ........

ارجو ان يكون شرحي قد افاد الجميع وانا موجود لو فيه اي استفسار ؟؟؟
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mohaned_nj 
.: مشرف قسم ألعاب لينوكس :.

   Ubuntu Tweak 0.4.4  صدور نسخة جديدة للبرنامج الشهير 

  والتي تحميل بعضUbuntu Tweak 0.4.4صدور نسخة جديدة من البرنامج الشهير 
التعديلت 

 ubuntueولمن ل يعرف هذا البرنامج فهو احد الدوات المساعدة في تركيب وتعديل نظام 
وتعديل سطح المكتب 

ubuntuوبالنسبة لي شخصيا5 فهو احد اهم برامج 
ومن اهم وضائف البرنامج كما في الصورة:
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 Third-partyومن التعديلت التي ضهرت على النسخة الخيرة بعض الضافات في 
source وايضا5 تحديثات لبعض البرامج التي لم تعمل على نسخة ubuntu 8.10لحعلها  
تعمل

http://www.getdeb.net/app/Ubuntu+Tweakرابط تحميل البرنامج لمستخدمي اوبونتو:
/http://ubuntu-tweak.comورابط الموقع الرسمي:
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