
T-FoRCE 
لينكساوي

   kibadock   منافس   Avant  تركيب 

السلم عليكم 

 هذا البرنامج عباره بار على سطح المكتب يحتوى على اختصار اليقونات على شكل
 قوس او شكل ثلثي البعاد تستطيع من خلله الدخول على اقراص الهاردديسك
 والدخول على القوائم والملفات والبرامج المتاحه على جهازك والكثير الكثير عليك

 kiba-dockاكشافه بنفسك يعتبر منافس 

يحتاج الى كومبيز اثناء عمله : ملحظه

UBUNTU GUTSY 7.10تم التركيب على التوزيعه : 

  قبل البدء بعمليه التركيب اذا كان البرنامج موجود لديك فى السابق قم بأزالتهملحظه:
عن طريق الوامر التاليه طبعا كل امر على حده :

افتح التيرمنال واكتب:

:PHPكود 
sudo rm -f /usr/local/bin/awn* 
sudo rm -f /usr/local/bin/avant* 
sudo rm -rf /usr/local/lib/awn  

اقتباس:

sudo rm -f /usr/local/share/locale/*/LC_MESSAGES/avant-window-navigator.mo 
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:PHPكود 
sudo rm -f /usr/local/share/applications/avant* 
sudo rm -f /usr/local/share/applications/awn* 
sudo rm -rf /usr/local/share/avant-window-navigator  

:PHPكود 
sudo rm -f /usr/local/lib/libawn* 
sudo rm -rf /usr/local/include/libawn 
sudo rm -f /usr/local/lib/libawn* 
sudo rm -f /usr/local/lib/pkgconfig/awn.pc 
sudo rm -rf /usr/local/share/awn-core-applets 
sudo rm -rf /usr/local/lib/python2.5/site-packages/awn/  

طريقه التركيب :

الدخول الى التيرمنال 

- تركيب 1

bazaar, gnome-common and M4

:PHPكود 
sudo apt-get install bzr m4 gnome-common  

  الذى يتيح لك عم بار على شكل قوسawn-curve- قم بتركيب برنامج 2

:PHPكود 
sudo apt-get install build-essential autotools-dev libxdamag
e-dev libxcomposite-dev libgnome2-common libgnome2-dev libgn
ome-desktop-dev libgnome-vfs-dev libgtk2.0-dev libwnck-dev l
ibgconf2-dev libglib2.0-dev libdbus-glib-1-dev libgnomevfs2-
0 libgnome-desktop-2 libgnome2-0 libwnck-common python-gtk2 
python-gconf bzr gnome-common python-dev python-gtk2-dev pyt
hon-cairo-dev python-gconf python-gnome2-dev  

:PHPكود 
bzr co http://bazaar.launchpad.net/~awn-curves-team/awn/awn-
curves awn-curves  

:PHPكود 
cd awn-curves  
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:PHPكود 
./autogen.sh && make  

:PHPكود 
sudo make install  

- الن عليك اضافه المصدر للسورس لست3

اضغط على 
:PHPكود 

ALT+F2  
 :runواكتب امر الشغيل التالي ثم اضغط تشغيل او 

:PHPكود 
gksudo "gedit /etc/apt/sources.list"  

 اضف هذين المصدرين على سورس لست واعمل حفظ وتأكد انك عملت حفظ ثم اغلق
النافذه 

:PHPكود 
deb http://download.tuxfamily.org/syzygy42 gutsy avant-
window-navigator 
deb-src http://download.tuxfamily.org/syzygy42 gutsy avant-
window-navigator  

 - الن اغلق نافذه الترمنال وافتح واحده اخره جديده واكيب بدخلها الوامر التاليه كل4
واحد على حده 

:PHPكود 
wget http://download.tuxfamily.org/syzygy42/reacocard.asc  

:PHPكود 
sudo apt-key add reacocard.asc  

:PHPكود 
rm reacocard.asc  

 قم بتحديث- 5
:PHPكود 

sudo apt-get update  
 من خلل المر التالي avant- واخيرا قم بتركيب برنامج 6

:PHPكود 
sudo apt-get install avant-window-navigator-bzr awn-core-
applets-bzr  
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 7.10بذلك نكون قد انتهينا من تركيب البرنامج على الوبنتو 

- اين تجد البرنامج :

تجده من خلل اتباع المسار التالي :

:PHPكود 
application >> accessories >> Avant windows navigator  

- اريد تشغيل البرنامج عند اقلع النظام كيف اقوم بذلك :

يمكنك القيام بذلك عن طريق الدخول على المسار التالي :

:PHPكود 
System > prefernces > sessions  

 ثم اضغط اوكي :COMMAND- ثم قم بكتابه السطر التالي داخل مربع 

:PHPكود 
avant-window-navigator  

- كيف اقوم بتغير شكل البار على شكل قوس :- 

يمكن ذلك عن طريق اتباع المسار التالي :

:PHPكود 
System > prefernces > awn manager  

بعد فتح البرنامج اختر مايلي :

:PHPكود 
General >> BAR Appearance>> look >> Curves look  

http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=572019المصدر : 
اتمنى لكم اطيب المنيات
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BAD3R 
:: مراقب عام سابق ::

 .. مميزT-FoRCEأحسنت يا 

 ترتيب•
تنسيق •
 تلوين•
نقاط مرتبه •
وصول المعلومه بسرعه للمستخدم •

لك مني كل الود  سوف اجربه ورد عليك خبر باذن ال 

============

اسمحلي باضافه التالي / 
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...    // سمكر سطح مكتبك   Kiba Dock  // تـركيب •

•Avant Window Navigator   

==================================

 ...10 % 10اشكرك ع ترتيبك المرتيب يامرتب للموضوع  و اعطيك 

مع التحيه
bad3r
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T-FoRCE 
لينكساوي

شكرا لجميع لخوان الى شاركوا فى الموضوع

شكل سطح المكتب بعد تنزيل البرنامج وتركيبه 

7

http://www.linuxac.org/forum/member.php?u=7148
http://www.linuxac.org/forum/index.php


بعض الثيمات التى ممكن ان تقوم بتركيبها :

Human theme -1
:PHPكود 

http://www.mediafire.com/?2xxcg0lnu0p  
purple -2

:PHPكود 
http://www.mediafire.com/?cz1capmgcdn  

black -3 
:PHPكود 

http://kerlz.de/downloads/black.tgz  
glass theme - 4

:PHPكود 
http://mahdee.jameel.googlepages.com/Glass.tgz  
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T-FoRCE 
لينكساوي

اقتباس:

  ehabالمشاركة الصلية كتبت بواسطة 
بسم ال الرحمن الرحيم

أخي العزيز
 كما أنه أكثر Kibaبصراحة الشرح روعة والبرنامج رائع كما أعتقد أنه أقوي من 

!أستقرار منه، كل شئ تم بسلسه غريبة؟
 حيث أنني من الضعف أن أجد Launchersأرجو الفادة في كيفيه إضافة ال 

البرامج ؟؟؟
!لدي جنوم ويوبونتو

السلم عليكم 

يمكنك تركيب البرامج على الشكل التالي 

:PHPكود 
system>> Preference>> AWN MANAGER  

على اليسار اختر 

LAUNCHERES

addثم اضغط 

 سيظهر لك نافذهaddعند الضغط على 
 NAME- عند كلمه 

اكتب اسم البرنامج 
 command-عند كلمه 

اكتب اسم البرنامج حسب السم الى نزلته عند تركيبه 

 Realplayمثال الريل بلير اكتب 
 Azureusبرنامج التورنت ازورس اكتب 

وهكذا
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TikTak 
لينكساوي

 T-FoRCEموضوع رائع أخي 

 للتنبيه فقط .. في الخطوه الرابعه يجب تنفيذ المر التالي بعد المر الول في الخطوه
الرابعه 
كود:

sudo apt-key add reacocard.asc

  غير مستقر و بعض الحيان مايطلع و ال يختفي .. بدونKiba Dockبصراحه برنامج 
اي اسباب .. وفي شي قاهرني فيه اليقونه المخفيه ماعرفت شلون احذفها..

عموماv شكراv اخي .. 

:اضافة
 مستخدمو اوبن سوزه بامكانهم الن تنزيل هذا التطبيق باصدارته الخيرة و ذلك عن
طريق الداة سمارت و بواسطة مخزن باكمان, فقط اكتب المر التالي في الترمنال

كود:
smart install avant-window-navigator awn-extras-applets libawn1

و تمتعوا باستخدامه 
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