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مقدمة
LibreOffice )6يمك̀`ن تث̀`بيته  ه̀`و حزم̀`ة البرام̀`ج المكتبي̀`ة الح̀`رة ومفتوح̀`ة المص̀`در،)سلي6بر أوفي

(ديبي̀`ان، أوبنت̀`و، في̀`دورا، تش̀`ملل وين̀`دوز و م̀`اك و توزيع̀`ات لينك̀`م ،العديد م̀`ن نظ̀`م التش̀`غيلمجانا على 

 س̀``تة برام̀``ج غني̀``ة لتلبي̀``ة جمي̀``ع احتياجات̀``ك المكتبي̀``ة م̀``ن تحري̀``ر الوث̀``ائق وLibreOfficeيمنح̀``ك). إل̀``خ

معالجة البيانات وتقديم العروض والرسم وبن̀`اء قواع̀`د البيان̀`ات وغيره̀`ا م̀`ن الس̀`تعمالت المكتبي̀`ة البس̀`يطة

والمعقدة، وهذه البرامج هيل

•Writer        لماتe  معال) 

• Calc          جداو  ح ابية)

•Impress      عروض تقديمية)

•Draw         لنشاء وتحرير) eالمتجهة الر و(

•Math         الصيغ الرياضية (لنشاء وتحرير(

•Base        ) بيانات القواعد ة اردإ

قل̀``ق م̀``ن حق̀``وق النس̀``خ أو الت̀``أليفال ب̀``دون و  بك̀``ل حري̀``ةLibreOffice و توزي̀``عتث̀``بيتيمكن̀``ك تحمي̀``ل، 

.LGPL لرخصة لكونه خاضع 

    يفية تثبيت البرنامe نظام كنوع ح ب ب يرشد  هذا الدلي  إلى
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 على نظاe ويندوزLibreOfficeتثبيت 

عل̀`ى LibreOfficeلتثبيت الساسية متطلبات ال من توفر  أول تأكددء في عملية التثبيتقبل الب•
: رابط صفحة متطلبات النظامجهازكز

http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements. 

خي̀`ارات ال̀`تيالع̀`دادات وال جمي̀`ع ، س̀`يتم حف`ظالجديد مباشرة الصدار تثبيت عند الترقية يمكنك•
.الحالي (دون الحاجة إلى إزالتهي الصدارتم ضبطها في 

م̀``ع النتب̀``اه إل̀``ى أن الص̀``دارات، ال̀``ذي تري̀``دهالص̀``دار  يمكن̀``ك اختي̀``ار ،م̀``ن ص̀``فحة التحمي̀``ل•
 التيالصداراتـ تتضمن لغات مختارة وهي أكثر اللغات شعبية، بينما multi ب`ـالمنتهي اسمها
جميع اللغات التي يدعمها البرنامجزعلى ـ فهي تحوي all ب`ـينتهي اسمها

.  http://  ar  .libreoffice.org/download-moreرابط صفحة التحميلل 

في أحد المجلدات على جهازك وليكن سطح المكتب مثلزتثبيته  قم بحفظ الصدار المراد •
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خطوات التثبيت
اذه̀`ب إل̀`ى المجل̀`د ال̀`ذي يح̀`وي نس̀`خة البرنام̀`ج، انق̀`ر نق̀`را مزدوج̀`ا عل̀`ى البرنام̀`ج، انتظ̀`ر قليل.1

حتى تظهر لك نافذة تخبرك أن البرنامج مستعد للتثبيتز

̀`د لف̀`ك ض̀`غط البرنام̀`ج إلي̀`ه، افتراض̀`يا يت̀`م اختي̀`ار مجل̀`د.2 الناف̀`ذة التالي̀`ة تطل̀`ب من̀`ك اختي̀`ار مجل

 لف̀``كا 66تخراجض " لتحدي̀``د مجل̀``د مختل̀``فز انق̀``ر ف̀``وقع66رضضداخ̀``ل س̀``طح المكت̀``ب، انق̀``ر ف̀``وق ـ

 .الضغط 
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: اخت ار مجلد لفك الضغط : ه1صورة 
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3.  ك̀`ان ج̀`دار الحماي̀`ة يطل̀`ب من̀`ك إعط̀`اءه الذن بعم̀`لإذا، الض̀`غطانتظ̀`ر ح̀`تى يكتم̀`ل ف̀`ك 

.البرنامج، اسمح للبرنامج بمواصلة التثبيت

تخ̀`برك أن عملي̀`ة ف̀`ك الض̀`غط تم̀`ت والمعال̀`جترحيبي̀`ة  تظهر ناف̀`ذةس̀`بع̀`د اكتم̀`ال ف̀`ك الض̀`غط ، .4

".التاليانقر ـ. جاهز لتثبيت البرنامج
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: مؤشر تقدم :ك الضغط2الصورة 
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م̀`ن أج̀`ل تس̀`جيل المس̀`تندات )اختي̀`اري(تطلب منك إدخال اسمك واس̀`م منظمت̀`ك سالنافذة التالية .5

خي6ارات ث̀`م أدوات القائم̀`ةالتي تكتبها باسمك وللحفاظ عل̀`ى حقوق̀`ك، يمكن̀`ك فيم̀`ا بع̀`د م̀`ن خلل 

. بيانات الم تخدeثم 

أن يك̀`ون مت̀`اح أووح̀`دك يمكن̀`ك أيض̀`ا تحدي̀`د إذا م̀`ا أردت أن يقتص̀`ر اس̀`تخدام البرنام̀`ج علي̀`ك 

.)هذا هو الختيار الفتراضي( الجهازمستخدمي  كافةل

".التاليثم انقر على ـ

5

: إدخال ب انات المست:دم3صورة ال
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̀``ة.6 ̀``ذة التالي ̀``بيت  يوج̀``د به̀``ا خي̀``ارانلالناف ̀``ار الفتراض̀``ي " النم66وذجي "التث ̀``بيتوه̀``و الخي (س̀``يتم تث

مكون̀`ات خاص̀`ة و تحدي̀`د أم̀`اكنلختي̀`ار (" المخص6ص التثبيت ـالمكونات الساسية للبرنامجي و

.)تثبيتها

.”التالياختر احد هذين الخيارين ثم انقر علىـ
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 نموذجي أو م:صصالعداد: اخت ار نوع 4الصورة 
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 تحدي̀`د م̀`ا تري̀`دأو إلغ̀`اء تحدي̀`د  مكن̀`ك م̀`ن تناف̀`ذةس̀`تنبثق  ،مخص̀`صال التث̀`بيت عن̀`د اختي̀`ار

(يت̀`م تحدي̀`د اللغ̀`ة النجليزي̀`ة ولغ̀`ة نظ̀`ام الض̀`افيةغ̀`ات و ح̀`زم اللمكون̀`ات البرنام̀`ج تث̀`بيته م̀`نل 

 .(يتم تحديد كافة القواميم بشكل افتراضييالقواميم و التشغيل الخاص بك بشكل افتراضيي 

".التاليبعد النتهاء من التخصيص انقر على ـ
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: ت:ص ص التث: ت5الصورة 
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عل̀`ى ان̀`ه التط̀`بيق الفتراض̀`ي لفت̀`ح أن̀`واع ملف̀`ات LibreOffice  يمكن̀`ك تعي̀`نالناف̀`ذة التالي̀`ةف̀`ي .7

Microsoft Office ) مربع̀`ات الوث̀`ائقنش̀`يطت لب̀`د م̀`ن ل̀`ذا ،ااي افتراض̀`يمح̀`دده̀`ذا الخي̀`ار غي̀`ر 

.تطبيق هذه الخاصية عليهاالتي تريد 

".التاليبعد الختيار انقر على ـ
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 إنش̀`اء اختص̀`ار للبرنام̀`ج عل̀`ى س̀`طحتحت̀`وي عل̀`ى خي̀`ار ،آخ̀`ر ناف̀`ذة ف̀`ي خي̀`ارات التث̀`بيت ه̀`ذه .8

).الختيار محدد افتراضياا(المكتب 

.”تثبيت "لبدء عملية التثبيت انقر على

9

: إنشاء اختصار ال:رنامج على سطح الم:تب7الصورة 
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ه``ذه ه``ي آخ``ر فرص``ةق``د تس``تغرق العملي̀``ة بض``ع دق``ائقز  ،تث̀``بيتال مدتق`` تع``رض س``تظهر ناف``ذة.9

رـزإلغاء الموذلك بالنقر على ـ تثبيتالللغاء 

.المثبت لغلق إنهاءض بعد انتهاء عملية التثبيت ستظهر نافذة تعلمك بذلك، انقر فوق ـ.10

  كالن البرنامeفوق اختصاره على س̀`طح المكت̀`ب، أوج مزدوانقر بشكل ه لفتح جاهز لل تخدا 

 ثم البرنامج الذي تريد فتحهزLibreOfficeمن قائمة البرامج اختر مجلد 
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لغة المثبت

عل̀`ى اللغ̀`ةالمثب̀`ت حي̀`ث تعتم̀`د لغ̀`ة ، وين̀`دوز ي̀`دعم العدي̀`د م̀`ن اللغ̀`اتعل̀`ى انظم̀`ه  LibreOfficeمثب̀`ت 

).7 (ويندوز  تن يقالمنطقة واللغة  لوحة التحee  المحددة في

 ف̀`ي”msiexec م̀`ن خلل  إدخال̀`ك أم̀`ر خ،أي لغ̀`ة تري̀`دب̀` LibreOffice مثب̀`ت توجد طريقة أخرى لب̀`دء

سطر الوامرز 

:مثا 

msiexec /i LibO_3.5.3_Win_x86_install_multi.msi TRANSFORMS=:1025 

 (:)الرأس̀`يتينز الرق̀`م بع̀`د النقط̀`تين )مملك̀`ة العربي̀`ة الس̀`عوديةل(ابعد هذا المر سيبدأ المثبت باللغة العربية 

 للحص̀`ول عل̀`ى معلوم̀`ات ع̀`ن مع̀`رف اللغ̀`ة يمكن̀`ك زي̀`ارة،هو معرف اللغة الخاص بتحديد اللغة المطلوب̀`ة

http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664الرابط التاليل 

11 LibreOffice
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صالخصائ

 م̀``ن خلل خي̀``ارات نواف̀``ذها تغيي̀``ر بعض̀``ت̀``م، حي̀``ث يالفتراض̀``ية خص̀``ائص البرنام̀``ج م̀``ن الممك̀``ن تع̀``ديل

:صخصائهذه الأهم و،  سطر الوامرفباستخدامأما البعض الخر ، المثبت

•CREATEDESKTOPLINK K نشاء اختصار على سطح المكتبزل: )1 (الفتراضي

•INSTALLLOCATION تث̀`بيتالتحدي̀`د دلي̀`ل التث̀`بيت أثن̀`اء ل: (غي̀`ر مح̀`دد بش̀`كل افتراض̀`يي

صامتز 

•ISCHECKFORPRODUCTUPDATES K ل عن̀```````د م̀```````ا تك̀```````ون ه̀```````ذه)1 (الفتراض̀```````ي

 K ل يقوم المثبت بتثبيت ميزة التح̀`ديث م̀`ن خلل الن̀`ترنتز وه̀`ذا منطق̀`ي بالنس̀`بة0الخاصية ،

له هذه الصلحيةز من للشركات ، حيث يكون مدير النظم هو فقط 

•REGISTER_ALL_MSO_TYPE  K 0(الفتراضي(K 1ل عن̀`د م̀`ا تك̀`ون ه̀`ذه الخاص̀`ية،

.Microsoft Office هو التطبيق الفتراضي المخصص لنواع ملفات LibreOfficeسيكون 
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•UI_LANGSتتي̀``ح ل̀``ك ه̀``ذه الخاص̀``ية إمكاني̀``ة تحدي̀``د لغ̀``ات واجه̀``ة:  (غي̀``ر مح̀``دد افتراض̀``ياي

لغات واجهةنفم يحدد ذلك ( بLibreOffice مثبتم قياالوضع الفتراضيأن  المستخدمز حيث

.ز هذه الخاصية مفيدة في الوضع الصامت)لغة العدادات القليمية الحاليةو المستخدم للنظام 

 كما يمكن للمستخدم تجاوز الكشف التلقائيز

 يكتب المرلوالعربيةواللمانية ) الوليات المتحدة( النجليزية اتتثبيت اللغل مثا ا

UI_LANGS=en_US,de,ar

•VC_REDIST K 1 (الفتراضي( K ل يقوم المثبت بتث``بيت0ل  عند ما تكون هذه الخاصية ،

ليعم̀`ل بش̀`كل LibreOffice يتطلبه̀`اوالتي القابلة لعادة التوزيع  Visual C++ 2008حزمة 

حزمة من قبلزهذه القمت بتثبيت قد وهذا منطقي عندما تكون بالفعل صحيح، 

13 LibreOffice



 على نظاe ما LibreOfficeتثبيت 

LibreOfficeلتث̀`بيت الساس̀`ية متطلب̀`ات ال م̀`ن ت̀`وفر  أول تأك̀`ددء ف̀`ي عملي̀`ة التث̀`بيتقب̀`ل الب̀` •
: رابط صفحة متطلبات النظام جهازكزعلى

http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements. 

خي̀`ارات ال̀`تيالع̀`دادات وال جمي̀`ع ، س̀`يتم حف`ظالجديد مباشرة الصدار تثبيت عند الترقية يمكنك•
.الحالي (دون الحاجة إلى إزالتهي الصدارتم ضبطها في 

 م̀`ع ملحظ̀`ة أن الملف̀`ات الخاص̀`ة بنظ̀`ام م̀`اك تك̀`ونالصدار المطلوب،من نسخة  قم بتحميل •
”.DMGذات المتداد ـ

.http://www.libreoffice.org/download-more : رابط صفحة التحميل

عند حدوث مشاكل في التحميل او التثبيت يمكنك الرجوع لهذه الصفحةل•

http://www.libreoffice.org/get-help/installation/mac.
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خطوات التثبيت
.في مجلد التنزيلت” DMG"ملف ى مزدوج علبشكل  انقر تحميل،انتهاء البعد .1

̀```م  ،LibreOfficeس````تفتح ناف````ذة تث````بيت .2 ̀```أرة ث ̀```وق مجل````دفلته````اااس````حب أيقون````ة البرنام````ج بالف  ف

.التطبيقات

15

 مجلد:وق ثم إ:لتها LibreOffice: سحب أيقونة 9صورة 
التط: قات
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مرور الخاصة بالمسؤول، أدخل كلمة المرورالدأ التثبيت تلقائيا (قد يطلب منك إدخال كلمة بسي.3

لتواصل التثبيتيز

 خ̀`ل اس̀`م المس̀`تخدمدأانقر زر الس̀`تيثاقز ف̀`ي الناف̀`ذة التالي̀`ة،  استيثاق، رسالة لك ظهرت إذا

.”موافقثم انقر على خ ،وكلمة المرور الخاصة بك

.LibreOfficeتقدم عملية تثبيت يوضح سيظهر مؤشر .4

 ستظهر أيقونة ، تثبيتال اكتمال عند LibreOffice لبدء تشغيل البرنامج انقرالتطبيقات داخل مجلد ،

.LibreOffice أيقونة على مزدوج بشكل
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: مؤشر تقدم عمل ة التث: ت10صورة 
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ة اللغةتثبيت حزم

 م````ن ص̀```فحة التحمي````للات الخاص````ة به````املف````حزم````ة الل ي````حمح````دد اللغ````ة المطلوب````ة، ث````م ق````م بت.1 

http://ar.libreoffice.org/download. 

 م̀`زدوج عل̀`ىبش̀`كلانق̀`ر الذي ت̀`م تنزيل̀`ه ف̀`ي مجل̀`د التن̀`زيلتز ث̀`م  ملفى المزدوج علبشكل  انقر.2 

.أيقونة حزمة اللغة لبدء عملية التثبيت

17

: حزمة اللغة11صورة 
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 بنف̀`م اللغ̀`ة ترحيبي̀`ة إذا لم يكن هناك أي نافذة مفتوحة على سطح المكتب ستظهر رس̀`الة )

 نواف̀`ذ مفتوح̀`ة، س̀`تظهروج̀`ود أم`ا ف̀`ي ح̀`التفيد بب̀`دء عملي̀`ة تث̀`بيت حزم̀`ة اللغ̀`ة، المراد تثبيتها ي 

.الترحيبيةرسالة الأيقونة بالسفل تتحرك صعودا ونزول للفت انتباهك، انقر فوق اليقونة لتظهر 

”.تثبيتانقر فوق ـ.3 

. س```تظهر رس```الة توض```يحية لكيفي```ة تغيي```ر لغ```ة واجه```ة المس```تخدم،بع̀```د اكتم```ال تث̀```بيت الحزم```ة.4 

والخطوات هيل

.” من شريط القوائمLibreOfficeقائمة خاذهب إلى •
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 ال:اصة بتث: ت حزمة اللغة العرب ةالترح : ة: الرسالة 12صورة 

LibreOfficeقائمة :  13صورة 
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”Languages “اخ̀`تر•   “Language Settings”    “Preferences”ح̀`دد 

”.OK” ثم انقر فوق ـUser Interfaceاللغة التي تريدها لواجهة المستخدم من قائمة خ

  ليتسنى للبرنامج تطبيق الواجهة الجديدةزLibreOfficeأعد تشغيل •

19
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 على نظاe لينeسLibreOfficeتثبيت 

 باس``تخدام الط̀`رق الموص̀`ى به``ا م``ن قب``ل توزي``عLibreOfficeينص``ح بتث``بيت  ،كقاع``دة عام``ة •
، البرنام̀`ج يحظ̀`ى ب̀`الكثير م̀`ن الش̀`عبية)مرك̀`ز البرمجي̀`ات ف`ي أوبنت̀`و لينك̀`م الخ`اص ب̀`ك (مث̀`ل 

. نظام التشغيلافتراضي مع  بشكلغالبا ما ستجد البرنامج مثبت ا بين توزيعات لينكم لذ

LibreOfficeلتث̀`بيت الساس̀`ية متطلب̀`ات ال م̀`ن ت̀`وفر  أول تأك̀`ددء ف̀`ي عملي̀`ة التث̀`بيتقب̀`ل الب̀` •
: رابط صفحة متطلبات النظام جهازكزعلى

http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements

 ن̀`وع الحزم̀`ة ال̀`تيزك و حس̀`ب ن̀`وع جه̀`اbit-64 أو bit-32تحمي̀`ل، اخ̀`تر الق̀`م بزي̀`ارة ص̀`فحة •
تناسب نظامكل

 حزمة خrpmما بني عليهاز سوزه و ،”ل لتوزيعات فيدورا، مندريفا

 حزمة خdeb” ما بني عليهاز و أوبنتو، منت ،للتوزيعاتل ديبيان

 .http://ar.libreoffice.org/download رابط صفحة التحميلل

.تثبيتال زالةقe بإ، وجود نسخة سابقة مثبته على الجهازفي حال •
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تيتثبال إزالة

ف̀`ي ح̀`الأم`ا ).  مع العديد من التوزيع̀`ات(متوفر "Synapticستخدم مدير الحزم خيتثبيت البرنامج زالة ل

̀`ة تث̀`بيت النس̀`خة القديم``ة م̀`نيك̀`ن مثب̀`ت عل̀`ى جه̀`ازك فم̀`نل̀`م   الفض̀`ل تث``بيته قب̀`ل الب̀`دء ف̀`ي عملي̀`ة إزال

LibreOffice . 

 اeتب ال طر التالي في الطرفيةاSynapticلتثبيت 

sudo apt-get install synaptic 

قد يطلب منك الموافقة على تثبيت بعض التبعيات، قم بالموافقة واستمر في تثبيت البرنامجز 

 ي لمس̀`تخدمملحظةا KDEإذا ل̀`م يعم̀`ل الم̀`ر خ apt-get ق̀`م بتش̀`غيل، ”KPackageKitنش̀`ط ،

 ، ث̀`م ق̀`م بتح``ديث النظ̀`ام م̀`ن س̀`طر الوام̀`ر ع̀`بر طب̀`ع ه``ذاSettingsجمي̀`ع المس̀`تودعات م̀`ن تب̀`ويب 

المرل

 sudo apt-get update 

 قد يطلب من̀`ك ص̀`لحيات الج̀`ذر ح̀`تى تتمك̀`ن م̀`ن تح̀`ديث النظ̀`ام، أدخ̀`ل كلم̀`ة الم̀`رور الخاص̀`ة بالج̀`ذر

وواصل التثبيتز
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 ع6بر اتب6اعLibreOffice تث6بيت زال6ة يمeن6  الب6دء ف6ي عملي6ة إSynaptic م6ن تث6بيتالنته6اءبع6د  

هذه الخطواتا 

. Synaptic شغل مدير الحزم .1

انقر فوق أيقونة البحث لمشاهدة النتائجزثم ” في مربع البحث، libreoffice أدخل كلمة خ.2

”. libreoffice3حزمة خقائمة بنتيجة البحث، اختر التظهر لك س .3

قد يطلب منك". Mark for Complete Removal انقر بيمين الفأرة على الحزمة واختر ـ.4
عمل تغييرات على بعض الحزم، وافق على ذلك وواصل إزالة التثبيتز قبول 

. لم يوضع عليها علمة لزالة التثبيت القائمة التي باقي حزمعلى   السابقةةاعد تطبيق الخطو.5

 " Mark for Complete Removal أفض̀``ل م̀``ن ”“Mark for Removal”،
مساحةز اللتوفير  جهازالمن بشكل نهائي وحذفها لحزم لالزالة الكاملة ب ها تقوملن
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".Apply "قانقر فوثم  تأكد من أن كافة الحزم المدرجة في القائمة عليها علمة إزالة التثبيتز.6

”.OKالتثبيت، انقر على ـإلغاء إتمام عملية ستظهر رسالة لتأكد من رغبتك في .7

وي عل̀``ى بع̀``ض الح̀``زم، ق̀``م بتط̀``بيقت̀``بع̀``د انته̀``اء عملي̀``ة إزال̀``ة التث̀``بيت، ق̀``د ل ت̀``زال القائم̀``ة تح.8
ي عليهاز6ي و (4الخطوات (

  ة الزإ تتم النLibreOfficeكcسطرإدخال المر التالي فييمكنك  أنظف، لضمان إزالة  بنجا 

  (هذا المر اختيارييلالوامر

locate libreoffice | less 

”.Nautilusباستعمال مدير الملفات خ  يدوياالمكتشفةثم قم بحذف الملفات 

 عدد قليل من الملفات تحتل جزءيبقىفقط س تخطي هذه الخطوة ليم له عواقب وخيمة على جهازك، 
صغير جدا من مساحة القرصز
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 أوبنتو وما بني عليهاو يعات ديبيان وز تىتثبيت علال

) المريكي̀`ة (الولي̀`ات المتح̀`دةباللغ̀`ة النجليزي̀`ة LibreOffice تث̀`بيت تش̀`رح كيفي̀`ة ال̀`واردة هن̀`ا الخط̀`وات

 لك̀`ن يبق̀`ىbit-64، حيث أنه قد تختلف أسماء بعض المجلدات في أجهزة bit-32على جهاز بمعمارية 

أسام التثبيت هو نفسهز 

الخطواتا
ف̀`ي أي مجل̀`د م̀`ن Nautilusلملف̀`ات ابع̀`د تنزي̀`ل الح̀`زم ق̀`م بف̀`ك الض̀`غط عنه̀`ا باس̀`تعمال م̀`دير .1

اختياركز

.LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-deb_en-US: مجلد اسمهسيتم استخراج .2

”.فتح في الطرفية واختر ـيهانقر بيمين الفأرة عل، DEBSفرعي اسمهمجلد داخله يوجد .3

س̀`يطلب من̀`ك إدخ̀`ال كلم̀`ة الس̀`ر الخاص̀`ة( ثبت الحزم الموجودة فيه عبر كتاب̀`ة الس̀`طر الت̀`اليل .4

)بالجذر، ادخلها لتنفيذ المر

sudo dpkg -i *.deb
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 تم الجزء الول من العمل، لكمال الجزء الخر يلزمك تثبيت حزم التكام̀`ل م̀`ع الواجه̀`ةز أدخ̀`ل.5

:المر عبر هذا desktop-integrationمجلد 

cd desktop-integration 

ثبت جميع الحزم باستعمال هذا المرل.6

sudo dpkg -i *.deb

 مشاهدة أيقونات يمكنك، الن انتهى التثبيت LibreOfficeفي قائمة البرامج لديكز 
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rpmتحزيe ل الم تخدمةيعات وزالت و اورتثبيت على توزيع فيد ال

) المريكي̀`ة (الولي̀`ات المتح̀`دةباللغ̀`ة النجليزي̀`ة LibreOffice تث̀`بيت تش̀`رح كيفي̀`ة ال̀`واردة هن̀`ا الخط̀`وات

 لك̀`ن يبق̀`ىbit-64، حيث أنه قد تختلف أسماء بعض المجلدات في أجهزة bit-32على جهاز بمعمارية 

أسام التثبيت هو نفسهز 

الخطواتا 
ف̀`ي أي مجل̀`د م̀`ن Nautilusلملف̀`ات ابع̀`د تنزي̀`ل الح̀`زم ق̀`م بف̀`ك الض̀`غط عنه̀`ا باس̀`تعمال م̀`دير .1

اختياركز

. LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-rpm_en-US: مجلد اسمهسيتم استخراج .2

. ”فتح في الطرفية واختر ـيهانقر بيمين الفأرة عل ، RPMS فرعي اسمهمجلد داخله يوجد .3

التاليلالوامر  ثبت الحزم الموجودة فيه عبر كتابة .4

  ل (أدخل كلمة المرور عند المطالبةي والتوزيعات المبنية عليهافيدورا لنظمة

su -c 'yum install *.rpm'
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  أدخل كلمة المرور عند المطالبةي ( والتوزيعات المبنية عليهال لمندريفا لنظمة

su 

:ي التالبإدخال المر هثم اتبع

urpmi *.rpm 

 الخرى (سوزة وغيرهايل للنظمة 

su rpm -Uvh *.rpm 

تم الجزء الول من العمل، لكمال الجزء الخر يلزمك تثبيت حزم التكامل مع الواجهةز.5

:المر عبر هذا desktop-integrationأدخل مجلد  

cd desktop-integration

التاليلالوامر عبر كتابة  الن قم بتثبيت حزم التكامل مع الواجهة .6

  والتوزيعات المبنية عليهافيدورا لنظمة :

su -c 'yum install libreoffice3.3-redhat-menus-3.3-1.noarch.rpm'
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  أدخل كلمة المرور عند المطالبةي ( والتوزيعات المبنية عليهال لمندريفا لنظمة 

su 

ادخل المرلثم 

urpmi libreoffice3.3-mandriva-menus-3.3-1.noarch.rpm 

 الخرى (سوزة وغيرهايل للنظمة 

su -c 'rpm -Uvh install libreoffice3.3-suse-menus-3.3-1.noarch.rpm'

 مشاهدة أيقونات يمكنك، الن انتهى التثبيت LibreOfficeفي قائمة البرامج لديكز 
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 ملحظات حو  الواجهات التي ل تشملها طريقة التeام 

بالنس̀`بة لب̀`اقي التوزيع̀`ات ف̀`إن طريق̀`ة التث̀`بيت ه̀`ي نفس̀`ها ف̀`ي الس̀`ام، لك̀`ن الختلف يكم̀`ن ف̀`ي طريق̀`ة

تكامل البرنامج مع الواجهةز

 يحتوي أيضا على حزمةلdesktop-integrationمجلد 

  libreoffice3.3-freedesktop-menus-3.3-3.noarch.rpm 

 ، ه̀`ذاFreeDesktop.orgوال̀`تي تس̀`تعمل لتكام̀`ل البرنام̀`ج م̀`ع جمي̀`ع الواجه̀`ات ال̀`تي ي̀`دعمها مش̀`روع 

المشروع (سطح المكت̀`ب الح`ري يه̀`دف إل̀`ى توحي̀`د المس̀`ارات والع̀`دادات بي̀`ن مختل̀`ف الواجه̀`ات م̀`ن أج`ل

مساعدة المستخدمين على التبديل بين الواجهات بل صعوباتز

لتثبيت تكامل الواجهة بالنسبة لبقية الواجهات استعمل المر التاليل 

su rpm -Uvh libreoffice3.3-freedesktop-menus-3.3-3.noarch.rpm
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 تثبيت حزمة اللغة

̀`````ل،.1 ̀`````ك م̀`````ن ص̀`````فحة التحمي ̀`````ل حزم̀`````ة اللغ̀`````ة الخاص̀`````ة ب ̀`````م بتنزي ̀`````لل ر ق ̀`````ط ص̀`````فحة التحمي اب
http://ar.libreoffice.org/download. 

م̀`نز تأك̀`د ف̀`ي أي مجل̀`د م̀`ن اختي̀`ارك Nautilusلملف̀`ات اقم بفك الضغط عنها باستعمال مدير .2
).QuickStarter(بما في ذلك  مثبتة LibreOfficeأن جميع مكونات 

على س̀`بيل المث̀`ال ف̀`ي حزم̀`ة اللغ̀`ة العربي̀`ة ف̀`ي أنظم̀`ةالناتج عن فك الضغط (مجلد إلى الانتقل .3
 اسم المجلد الناتج هول)bit-32ديبيان/أوبنتو التي تستعمل أجهزة 

 LibO_3.3.2_Linux_x86_langpack-deb_ar

في داخل هذا المجلد، انتقل إلى المجلد الحاوي على الحزم المراد تثبيتهال.4

   اسم المجلد المبنية عليها التوزيعاتأوبنتو و و لنظمة  ديبيان ،"DEBS.”

  المجلد ـ، اسم والتوزيعات المبنية عليهافيدورا لنظمة RPMS.”

”. ضفتح في الطرفية واخترالمناسب انقر بيمين الفأرة على المجلد .5

 30 دليل التثبيت 
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 التالي لتثبيت جميع الحزملالوامر أدخل .6

   المبنية عليها التوزيعاتأوبنتو و و لنظمة  ديبيان:

sudo dpkg -i *.deb

  والتوزيعات المبنية عليهالفيدورا لنظمة 

su -c 'yum install *.rpm' 

 والتوزيعات المبنية عليهاللمندريفا لنظمة 

su 

ثم أدخل المرل 

urpmi *.rpm 

   لباقي التوزيعات التي تستخدم تحزيمrpm: 

su rpm -Uvh *.rpm
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ز من شريط القوائم اخترل LibreOfficeفتح أحد برامج ا الن .7

 “Languages”  “Language Settings”  “Options”    “Tools”

”.Arabic المنسدلة اخترل خ”User interface من قائمة خ

”.OK بعد ضبط العدادات انقر فوق خ.8

 أعد تشغيل البرنامج حتى يتم استخدام الواجهة الجديدةز
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  ن  زيارة المواقع التاليةeلمزيد من المعلومات أو للحصو  على م اعدة يم

   http://www.motah.org.sa   

    http://www.libreoffice.org   

http://  ar  .libreoffice.org     

    http://wiki.documentfoundation.org   

http://wiki.documentfoundation.org/
http://wiki.documentfoundation.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.motah.org.sa/
http://www.motah.org.sa/
http://www.motah.org.sa/
http://www.motah.org.sa/
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