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مقدمة
) LibreOfficeلي6بر أوفي6س( ه``و حزم``ة الب ارم``ج المكتبي``ة الح`رة ومفتوح``ة المص``در ،يمك``ن تث``بيته
مجانا على العديد م``ن نظ``م التش``غيل ،تش``ملل وين``دوز و م``اك و توزيع``ات لينك``م )ديبي``ان ،أوبنت``و ،في``دورا،
إل ``خ( .يمنح ``ك  LibreOfficeس ``تة ب ارم ``ج غني ``ة لتلبي ``ة جمي ``ع احتياجات ``ك المكتبي ``ة م ``ن تحري ``ر الوث ``ائق و
معالجة البيانات وتقديم العروض والرسم وبن``اء قواع``د البيان``ات وغيره``ا م``ن الس``تعمالت المكتبي``ة البس``يطة
والمعقدة ،وهذه البرامج هيل
•

Writer

)معال eلمات

•

Calc

)جداو ح ابية

•

Impress

)عروض تقديمية

•

Draw

)لنشاء وتحرير الر و eالمتجهة(

•

Math

)لنشاء وتحرير الصيغ الرياضية(

•

Base

)إد ارة قواعد البيانات

يمكن ``ك تحمي ``ل ،تث ``بيت و توزي ``ع  LibreOfficeبك ``ل حري``ة و ب ``دون القل``ق م ``ن حق``وق النس ``خ أو الت ``أليف
لكونه خاضع لرخصة .LGPL


1

يرشد هذا الدلي إلى eيفية تثبيت البرنام بح ب نوع نظام ك
LibreOffice

تثبيت  LibreOfficeعلى نظا eويندوز

•

قبل البدء في عملية التثبيت تأكد أول من توفر المتطلبات الساسية لتثبيت  LibreOfficeعل``ى
جهازكز رابط صفحة متطلبات النظام:
. http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements

•

عند الترقية يمكنك تثبيت الصدار الجديد مباشرة ،س``يتم حف`ظ جمي``ع الع``دادات والخي``ارات ال``تي
تم ضبطها في الصدار الحالي )دون الحاجة إلى إزالتهي.

•

م ``ن ص ``فحة التحمي ``ل ،يمكن ``ك اختي ``ار الص ``دار ال ``ذي تري ``ده ،م ``ع النتب ``اه إل ``ى أن الص ``دارات
المنتهي اسمها ب`ـmultiـ تتضمن لغات مختارة وهي أكثر اللغات شعبية ،بينما الصدارات التي
ينتهي اسمها ب`ـallـ فهي تحوي على جميع اللغات التي يدعمها البرنامجز
رابط صفحة التحميلل .http://ar.libreoffice.org/download-more

•

قم بحفظ الصدار المراد تثبيته في أحد المجلدات على جهازك وليكن سطح المكتب مثلز

دليل التثبيت
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خطوات التثبيت
.1

اذه``ب إل``ى المجل``د ال``ذي يح``وي نس``خة البرنام``ج ،انق``ر نق ` ار مزدوج``ا عل``ى البرنام``ج ،انتظ``ر قليل
حتى تظهر لك نافذة تخبرك أن البرنامج مستعد للتثبيتز

.2

الناف``ذة التالي``ة تطل``ب من``ك اختي``ار مجل``د لف``ك ض``غط البرنام``ج إلي``ه ،افت ارض``يا يت``م اختي``ار مجل``د
داخ ``ل س ``طح المكت ``ب ،انق ``ر ف ``وق ـع66رضض لتحدي ``د مجل ``د مختل ``فز انق ``ر ف ``وق "ا 66تخراجض لف ``ك
الضغط .

صورة  :1اخت ار مجلد لفك الضغط  :ه
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.3

 انتظ``ر ح``تى يكتم``ل ف``ك الض``غط ،إذا ك``ان ج``دار الحماي``ة يطل``ب من``ك إعط``اءه الذن بعم``ل
البرنامج ،اسمح للبرنامج بمواصلة التثبيت.

الصورة  :2مؤشر تقدم :ك الضغط

.4

بع``د اكتم``ال ف``ك الض``غط  ،س`تظهر ناف``ذة ترحيبي``ة تخ``برك أن عملي``ة ف``ك الض``غط تم``ت والمعال``ج
جاهز لتثبيت البرنامج .انقر ـالتالي".

دليل التثبيت
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.5

النافذة التالية ستطلب منك إدخال اسمك واس``م منظمت``ك )اختي``اري( م``ن أج``ل تس``جيل المس``تندات
التي تكتبها باسمك وللحفاظ عل``ى حقوق``ك ،يمكن``ك فيم``ا بع``د م``ن خلل القائم``ة أدوات ث``م خي6ارات
ثم بيانات الم تخد.e
يمكن``ك أيض``ا تحدي``د إذا م``ا أردت أن يقتص``ر اس``تخدام البرنام``ج علي``ك وح``دك أو أن يك``ون مت``اح
لكافة مستخدمي الجهاز )هذا هو الختيار الفتراضي(.
ثم انقر على ـالتالي".

الصورة  :3إدخال ب انات المست:دم
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.6

الناف ``ذة التالي ``ة يوج ``د به ``ا خي ``ارانل التث ``بيت "النم66وذجي" وه ``و الخي ``ار الفت ارض ``ي )س ``يتم تث ``بيت
المكونات الساسية للبرنامجي و التثبيت ـالمخص6ص" )لختي``ار مكون``ات خاص``ة و تحدي``د أم``اكن
تثبيتها(.
اختر احد هذين الخيارين ثم انقر علىـالتالي”.

الصورة  :4اخت ار نوع العداد نموذجي أو م:صص

دليل التثبيت
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 عن``د اختي``ار التث``بيت المخص``ص ،س``تنبثق ناف``ذة تمكن``ك م``ن إلغ``اء تحدي``د أو تحدي``د م``ا تري``د
تث``بيته م``نل مكون``ات البرنام``ج و ح``زم اللغ``ات الض``افية )يت``م تحدي``د اللغ``ة النجليزي``ة ولغ``ة نظ``ام
التشغيل الخاص بك بشكل افتراضيي و القواميم )يتم تحديد كافة القواميم بشكل افتراضيي.
بعد النتهاء من التخصيص انقر على ـالتالي".

الصورة  :5ت:ص ص التث :ت
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.7

ف``ي الناف``ذة التالي``ة يمكن``ك تعي``ن  LibreOfficeعل``ى ان``ه التط``بيق الفت ارض``ي لفت``ح أن`واع ملف``ات
) Microsoft Officeه``ذا الخي``ار غي``ر مح``دد افت ارض``ي اي ،ل``ذا لب``د م``ن تنش``يط مربع``ات الوث``ائق
التي تريد تطبيق هذه الخاصية عليها.
بعد الختيار انقر على ـالتالي".

الصورة  :6اخت ار نوع الملفات الذي يتم :تحها ا:تراض ا بـاست:دام
LibreOffice

دليل التثبيت
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 .8ه``ذه آخ``ر ناف``ذة ف``ي خي``ارات التث``بيت ،تحت``وي عل``ى خي``ار إنش``اء اختص``ار للبرنام``ج عل``ى س``طح
المكتب )الختيار محدد افتراضيا(.
لبدء عملية التثبيت انقر على "تثبيت”.

الصورة  :7إنشاء اختصار ال:رنامج على سطح الم:تب
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 .9س``تظهر ناف``ذة تع``رض تق `دم التث``بيت ،ق``د تس``تغرق العملي``ة بض``ع دق``ائقز ه``ذه ه``ي آخ``ر فرص``ة
للغاء التثبيت وذلك بالنقر على ـإلغاء المرـز

الصورة  :8تقدم عمل ة التث :ت

 .10بعد انتهاء عملية التثبيت ستظهر نافذة تعلمك بذلك ،انقر فوق ـإنهاءض لغلق المثبت.
 الن البرنام جاهز لل تخداeك لفتحه انقر بشكل مزدوج فوق اختصاره على س``طح المكت``ب ،أو
من قائمة البرامج اختر مجلد  LibreOfficeثم البرنامج الذي تريد فتحهز

دليل التثبيت
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لغة المثبت
مثب``ت  LibreOfficeعل``ى انظم``ه وين``دوز ي``دعم العدي``د م``ن اللغ``ات ،حي``ث تعتم``د لغ``ة المثب``ت عل``ى اللغ``ة
المحددة في لوحة التح  eeالمنطقة واللغة  تن يق )ويندوز .(7
توجد طريقة أخرى لب``دء مثب``ت  LibreOfficeب`أي لغ``ة تري``د ،م``ن خلل إدخال``ك أم``ر خ ”msiexecف``ي
سطر الوامرز
مثا :
msiexec /i LibO_3.5.3_Win_x86_install_multi.msi TRANSFORMS=:1025
بعد هذا المر سيبدأ المثبت باللغة العربية )المملك``ة العربي``ة الس``عودية(ز الرق``م بع``د النقط``تين ال أرس``يتين )(:
هو معرف اللغة الخاص بتحديد اللغة المطلوب``ة ،للحص``ول عل``ى معلوم``ات ع``ن مع``رف اللغ``ة يمكن``ك زي``ارة
الرابط التاليل http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664
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الخصائص
م ``ن الممك ``ن تع ``ديل خص``ائص البرنام``ج الفت ارض``ية ،حي``ث يت``م تغيي ``ر بعض `ها م``ن خلل خي``ارات نواف ``ذ
المثبت ،أما البعض الخر فباستخدام سطر الوامر ،وأهم هذه الخصائص:

•

) CREATEDESKTOPLINKالفتراضي  :(1 Kلنشاء اختصار على سطح المكتبز

•

) INSTALLLOCATIONغي``ر مح``دد بش``كل افت ارض``يي :لتحدي``د دلي``ل التث``بيت أثن``اء التث``بيت
صامتز

•

) ISCHECKFORPRODUCTUPDATESالفت ارض ` ` ``ي  (1 Kل عن ` ` ``د م ` ` ``ا تك ` ` ``ون ه ` ` ``ذه
الخاصية  ،0 Kل يقوم المثبت بتثبيت ميزة التح``ديث م``ن خلل الن``ترنتز وه``ذا منطق``ي بالنس``بة
للشركات  ،حيث يكون مدير النظم هو فقط من له هذه الصلحيةز

•

) REGISTER_ALL_MSO_TYPEالفتراضي (0 Kل عن``د م``ا تك``ون ه``ذه الخاص``ية ،1K
سيكون  LibreOfficeهو التطبيق الفتراضي المخصص لنواع ملفات .Microsoft Office

دليل التثبيت
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•

) UI_LANGSغي``ر مح ``دد افت ارض``ياي :تتي``ح ل``ك ه``ذه الخاص``ية إمكاني``ة تحدي ``د لغ``ات واجه``ة
المستخدمز حيث أن الوضع الفتراضي قيام مثبت  LibreOfficeبذلك )يحدد نفم لغات واجهة
المستخدم للنظام و لغة العدادات القليمية الحالية(ز هذه الخاصية مفيدة في الوضع الصامت.
كما يمكن للمستخدم تجاوز الكشف التلقائيز
مثا ا لتثبيت اللغات النجليزية )الوليات المتحدة( واللمانية والعربية يكتب المرل
UI_LANGS=en_US,de,ar

•

) VC_REDISTالفتراضي (1 Kل عند ما تكون هذه الخاصية  ،0 Kل يقوم المثبت بتث``بيت
حزمة  Visual C++ 2008القابلة لعادة التوزيع والتي يتطلبه``ا  LibreOfficeليعم``ل بش``كل
صحيح ،وهذا منطقي عندما تكون بالفعل قد قمت بتثبيت هذه الحزمة من قبلز
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تثبيت  LibreOfficeعلى نظا eما

•

قب``ل الب `دء ف``ي عملي``ة التث``بيت تأك``د أول م``ن ت``وفر المتطلب``ات الساس``ية لتث``بيت LibreOffice
على جهازكز رابط صفحة متطلبات النظام:
. http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements

•

عند الترقية يمكنك تثبيت الصدار الجديد مباشرة ،س``يتم حف`ظ جمي``ع الع``دادات والخي``ارات ال``تي
تم ضبطها في الصدار الحالي )دون الحاجة إلى إزالتهي.

•

قم بتحميل نسخة من الصدار المطلوب ،م``ع ملحظ``ة أن الملف``ات الخاص``ة بنظ``ام م``اك تك``ون
ذات المتداد ـ.”DMG
رابط صفحة التحميل.http://www.libreoffice.org/download-more :

•

عند حدوث مشاكل في التحميل او التثبيت يمكنك الرجوع لهذه الصفحةل
.http://www.libreoffice.org/get-help/installation/mac

دليل التثبيت
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خطوات التثبيت
 .1بعد انتهاء التحميل ،انقر بشكل مزدوج على ملف " ”DMGفي مجلد التنزيلت.
 .2س` ``تفتح ناف` ``ذة تث` ``بيت  ،LibreOfficeاس` ``حب أيقون` ``ة البرنام` ``ج بالف` ``أرة ث` ``م افلته` ``ا ف` ``وق مجل` ``د
التطبيقات.

صورة  :9سحب أيقونة  LibreOfficeثم إ:لتها :وق مجلد
التط :قات
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 .3سيبدأ التثبيت تلقائيا )قد يطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بالمسؤول ،أدخل كلمة المرور
لتواصل التثبيتيز
 إذا ظهرت لك رسالة استيثاق ،انقر زر الس``تيثاقز ف``ي الناف``ذة التالي``ة ،أدخ``ل اس``م المس``تخدم
وكلمة المرور الخاصة بك ،ثم انقر على خموافق”.
 .4سيظهر مؤشر يوضح تقدم عملية تثبيت .LibreOffice

صورة  :10مؤشر تقدم عمل ة التث :ت

 عند اكتمال التثبيت ،ستظهر أيقونة  LibreOfficeداخل مجلد التطبيقات ،لبدء تشغيل البرنامج انقر
بشكل مزدوج على أيقونة .LibreOffice

دليل التثبيت
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تثبيت حزمة اللغة
 .1ح` ``دد اللغ` ``ة المطلوب` ``ة ،ث` ``م ق` ``م بتحمي ` `ل حزم` ``ة الملف ` `ات الخاص` ``ة به` ``ا م` ``ن ص` ``فحة التحمي` ``لل
. http://ar.libreoffice.org/download

 .2انقر بشكل مزدوج على الملف الذي ت``م تنزيل``ه ف``ي مجل``د التن`زيلتز ث``م انق``ر بش``كل م``زدوج عل``ى
أيقونة حزمة اللغة لبدء عملية التثبيت.

صورة  :11حزمة اللغة
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 إذا لم يكن هناك أي نافذة مفتوحة على سطح المكتب ستظهر رس``الة ترحيبي``ة ) بنف``م اللغ``ة
المراد تثبيتها ي تفيد بب``دء عملي``ة تث``بيت حزم``ة اللغ``ة ،أم`ا ف``ي ح``ال وج``ود نواف``ذ مفتوح``ة ،س``تظهر
أيقونة بالسفل تتحرك صعودا ونزول للفت انتباهك ،انقر فوق اليقونة لتظهر الرسالة الترحيبية.

صورة  :12الرسالة الترح  :ة ال:اصة بتث :ت حزمة اللغة العرب ة

 .3انقر فوق ـتثبيت”.
 .4بع ``د اكتم ``ال تث ``بيت الحزم ``ة ،س ``تظهر رس ``الة توض ``يحية لكيفي ``ة تغيي ``ر لغ ``ة واجه ``ة المس ``تخدم.
والخطوات هيل
•

اذهب إلى قائمة خ ”LibreOfficeمن شريط القوائم.

صورة  :13قائمة LibreOffice

دليل التثبيت
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•

اخ``تر “ ”Languages”  “Language Settings”  “Preferencesح``دد
اللغة التي تريدها لواجهة المستخدم من قائمة خ ”User Interfaceثم انقر فوق ـ.”OK

صورة  :14تشغ ل خ ار الوجهة العرب ة لل:رنامج

•
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أعد تشغيل  LibreOfficeليتسنى للبرنامج تطبيق الواجهة الجديدةز

LibreOffice

تثبيت  LibreOfficeعلى نظا eلينeس

•

كقاع``دة عام``ة ،ينص``ح بتث``بيت  LibreOfficeباس``تخدام الط``رق الموص``ى به``ا م``ن قب``ل توزي``ع
لينك``م الخ`اص ب``ك )مث``ل مرك``ز البرمجي``ات ف`ي أوبنت``و ( ،البرنام``ج يحظ``ى ب``الكثير م``ن الش``عبية
بين توزيعات لينكم لذا غالبا ما ستجد البرنامج مثبت بشكل افتراضي مع نظام التشغيل.

•

قب``ل الب `دء ف``ي عملي``ة التث``بيت تأك``د أول م``ن ت``وفر المتطلب``ات الساس``ية لتث``بيت LibreOffice
على جهازكز رابط صفحة متطلبات النظام:
http://ar.libreoffice.org/get-help/system-requirements

•

ق``م بزي``ارة ص``فحة التحمي``ل ،اخ``تر  bit-32أو  bit-64حس``ب ن``وع جه``ازك و ن``وع الحزم``ة ال``تي
تناسب نظامكل
 حزمة خ”rpmل لتوزيعات فيدورا ،مندريفا ،سوزه و ما بني عليهاز
 حزمة خ ”debللتوزيعاتل ديبيان ،أوبنتو ،منت و ما بني عليهاز
رابط صفحة التحميلل . http://ar.libreoffice.org/download

•

في حال وجود نسخة سابقة مثبته على الجهاز ،ق eبإزالة التثبيت.

دليل التثبيت
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إزالة التثبيت
لزالة تثبيت البرنامج يستخدم مدير الحزم خ) "Synapticمتوفر مع العديد من التوزيع``ات( .أم`ا ف``ي ح``ال
ل``م يك``ن مثب``ت عل``ى جه``ازك فم``ن الفض``ل تث``بيته قب``ل الب``دء ف``ي عملي``ة إ ازل``ة تث``بيت النس``خة القديم``ة م``ن
. LibreOffice
لتثبيت  Synapticاeتب ال طر التالي في الطرفيةا
sudo apt-get install synaptic
قد يطلب منك الموافقة على تثبيت بعض التبعيات ،قم بالموافقة واستمر في تثبيت البرنامجز

 ملحظةا لمس``تخدمي  KDEإذا ل``م يعم``ل الم``ر خ، ”apt-getق``م بتش``غيل  ،KPackageKitنش``ط
جمي``ع المس``تودعات م``ن تب``ويب  ، Settingsث``م ق``م بتح``ديث النظ``ام م``ن س``طر الوام``ر ع``بر طب``ع ه``ذا
المرل
sudo apt-get update
قد يطلب من``ك ص``لحيات الج``ذر ح``تى تتمك``ن م``ن تح``ديث النظ``ام ،أدخ``ل كلم``ة الم``رور الخاص``ة بالج``ذر
وواصل التثبيتز
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بع6د النته6اء م6ن تث6بيت  Synapticيمeن 6الب6دء ف6ي عملي6ة إزال6ة تث6بيت  LibreOfficeع6بر اتب6اع
هذه الخطواتا
 .1شغل مدير الحزم .Synaptic
 .2أدخل كلمة خ  ”libreofficeفي مربع البحث ،ثم انقر فوق أيقونة البحث لمشاهدة النتائجز
 .3ستظهر لك قائمة بنتيجة البحث ،اختر الحزمة خ.”libreoffice3
 .4انقر بيمين الفأرة على الحزمة واختر ـ  ."Mark for Complete Removalقد يطلب منك
قبول عمل تغييرات على بعض الحزم ،وافق على ذلك وواصل إزالة التثبيتز

 .5اعد تطبيق الخطوة السابقة على باقي حزم القائمة التي لم يوضع عليها علمة لزالة التثبيت.

نصيحة

" ”Mark for Complete Removalأفض ``ل م ``ن “،”Mark for Removal

لنها تقوم بالزالة الكاملة للحزم وحذفها بشكل نهائي من الجهاز لتوفير المساحةز

دليل التثبيت
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 .6تأكد من أن كافة الحزم المدرجة في القائمة عليها علمة إزالة التثبيتز ثم انقر فوق "."Apply
 .7ستظهر رسالة لتأكد من رغبتك في إتمام عملية إلغاء التثبيت ،انقر على ـ.”OK
 .8بع ``د انته ``اء عملي ``ة إ ازل ``ة التث ``بيت ،ق ``د ل ت` `زال القائم ``ة تحت` `وي عل ``ى بع ``ض الح ``زم ،ق ``م بتط ``بيق
الخطوات )4ي و )6ي عليهاز

 الن تمت إزالة  LibreOfficeبنجاcك لضمان إزالة أنظف ،يمكنك إدخال المر التالي في سطر
الوامر )هذا المر اختيارييل
locate libreoffice | less
ثم قم بحذف الملفات المكتشفة يدويا باستعمال مدير الملفات خ.”Nautilus
تخطي هذه الخطوة ليم له عواقب وخيمة على جهازك ،فقط سيبقى عدد قليل من الملفات تحتل جزء
صغير جدا من مساحة القرصز
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التثبيت على ت وزيعات ديبيان و أوبنتو وما بني عليها
الخط `وات ال `واردة هن``ا تش``رح كيفي``ة تث``بيت  LibreOfficeباللغ``ة النجليزي``ة )الولي``ات المتح``دة المريكي``ة(
على جهاز بمعمارية  ،bit-32حيث أنه قد تختلف أسماء بعض المجلدات في أجهزة  bit-64لك``ن يبق``ى
أسام التثبيت هو نفسهز

الخطواتا
 .1بع``د تنزي``ل الح``زم ق``م بف``ك الض``غط عنه``ا باس``تعمال م``دير الملف``ات  Nautilusف``ي أي مجل``د م``ن
اختياركز
 .2سيتم استخراج مجلد اسمه.LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-deb_en-US :
 .3داخله يوجد مجلد فرعي اسمه  ،DEBSانقر بيمين الفأرة عليه واختر ـفتح في الطرفية”.
 .4ثبت الحزم الموجودة فيه عبر كتاب``ة الس``طر الت``اليل )س``يطلب من``ك إدخ``ال كلم``ة الس``ر الخاص``ة
بالجذر ،ادخلها لتنفيذ المر(
sudo dpkg -i *.deb

دليل التثبيت
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 .5تم الجزء الول من العمل ،لكمال الجزء الخر يلزمك تثبيت حزم التكام``ل م``ع الواجه``ةز أدخ``ل
مجلد  desktop-integrationعبر هذا المر:
cd desktop-integration
 .6ثبت جميع الحزم باستعمال هذا المرل
sudo dpkg -i *.deb

 الن انتهى التثبيت ،يمكنك مشاهدة أيقونات  LibreOfficeفي قائمة البرامج لديكز
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التثبيت على توزيع فيد وار و الت وزيعات الم تخدمة لتحزيrpm e
الخط `وات ال `واردة هن``ا تش``رح كيفي``ة تث``بيت  LibreOfficeباللغ``ة النجليزي``ة )الولي``ات المتح``دة المريكي``ة(
على جهاز بمعمارية  ،bit-32حيث أنه قد تختلف أسماء بعض المجلدات في أجهزة  bit-64لك``ن يبق``ى
أسام التثبيت هو نفسهز

الخطواتا
.1

بع``د تنزي``ل الح``زم ق``م بف``ك الض``غط عنه``ا باس``تعمال م``دير الملف``ات  Nautilusف``ي أي مجل``د م``ن
اختياركز

.2

سيتم استخراج مجلد اسمه. LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-rpm_en-US :

.3

داخله يوجد مجلد فرعي اسمه  ،RPMSانقر بيمين الفأرة عليه واختر ـفتح في الطرفية”.

.4

ثبت الحزم الموجودة فيه عبر كتابة الوامر التاليل
 لنظمة فيدورا والتوزيعات المبنية عليهال )أدخل كلمة المرور عند المطالبةي
'su -c 'yum install *.rpm

دليل التثبيت
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 لنظمة لمندريفا والتوزيعات المبنية عليهال )أدخل كلمة المرور عند المطالبةي
su
ثم اتبعه بإدخال المر التالي:
urpmi *.rpm

 للنظمة الخرى )سوزة وغيرهايل
su rpm -Uvh *.rpm

.5

تم الجزء الول من العمل ،لكمال الجزء الخر يلزمك تثبيت حزم التكامل مع الواجهةز
أدخل مجلد  desktop-integrationعبر هذا المر:
cd desktop-integration

.6

الن قم بتثبيت حزم التكامل مع الواجهة عبر كتابة الوامر التاليل
 لنظمة فيدورا والتوزيعات المبنية عليها:
'su -c 'yum install libreoffice3.3-redhat-menus-3.3-1.noarch.rpm
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 لنظمة لمندريفا والتوزيعات المبنية عليهال )أدخل كلمة المرور عند المطالبةي
su
ثم ادخل المرل
urpmi libreoffice3.3-mandriva-menus-3.3-1.noarch.rpm
 للنظمة الخرى )سوزة وغيرهايل
'su -c 'rpm -Uvh install libreoffice3.3-suse-menus-3.3-1.noarch.rpm

 الن انتهى التثبيت ،يمكنك مشاهدة أيقونات  LibreOfficeفي قائمة البرامج لديكز

دليل التثبيت
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ملحظات حو الواجهات التي ل تشملها طريقة التeام
بالنس``بة لب``اقي التوزيع``ات ف``إن طريق``ة التث``بيت ه``ي نفس``ها ف``ي الس``ام ،لك``ن الختلف يكم``ن ف``ي طريق``ة
تكامل البرنامج مع الواجهةز
مجلد  desktop-integrationيحتوي أيضا على حزمةل
libreoffice3.3-freedesktop-menus-3.3-3.noarch.rpm
وال``تي تس``تعمل لتكام``ل البرنام``ج م``ع جمي``ع الواجه``ات ال``تي ي``دعمها مش``روع  ، FreeDesktop.orgه``ذا
المشروع )سطح المكت``ب الح`ري يه``دف إل``ى توحي``د المس``ارات والع``دادات بي``ن مختل``ف الواجه``ات م``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
.1

ق` ` ``م بتنزي` ` ``ل حزم` ` ``ة اللغ` ` ``ة الخاص` ` ``ة ب` ` ``ك م` ` ``ن ص` ` ``فحة التحمي` ` ``ل ،ارب` ` ``ط ص` ` ``فحة التحمي` ` ``لل
. http://ar.libreoffice.org/download

 .2قم بفك الضغط عنها باستعمال مدير الملف``ات  Nautilusف``ي أي مجل``د م``ن اختي``اركز تأك``د م``ن
أن جميع مكونات  LibreOfficeمثبتة )بما في ذلك .(QuickStarter
 .3انتقل إلى المجلد الناتج عن فك الضغط )على س``بيل المث``ال ف``ي حزم``ة اللغ``ة العربي``ة ف``ي أنظم``ة
ديبيان/أوبنتو التي تستعمل أجهزة  (bit-32اسم المجلد الناتج هول
LibO_3.3.2_Linux_x86_langpack-deb_ar
 .4في داخل هذا المجلد ،انتقل إلى المجلد الحاوي على الحزم المراد تثبيتهال
 لنظمة ديبيان و أوبنتو و التوزيعات المبنية عليها ،اسم المجلد ".”DEBS


لنظمة فيدورا والتوزيعات المبنية عليها ،اسم المجلد ـ.”RPMS

 .5انقر بيمين الفأرة على المجلد المناسب واختر ضفتح في الطرفية”.

دليل التثبيت
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 .6أدخل الوامر التالي لتثبيت جميع الحزمل
 لنظمة ديبيان و أوبنتو و التوزيعات المبنية عليها:
sudo dpkg -i *.deb



لنظمة فيدورا والتوزيعات المبنية عليهال
'su -c 'yum install *.rpm

 لنظمة لمندريفا والتوزيعات المبنية عليهال
su
ثم أدخل المرل
urpmi *.rpm

 لباقي التوزيعات التي تستخدم تحزيم : rpm
su rpm -Uvh *.rpm
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 .7الن افتح أحد برامج LibreOfficeز من شريط القوائم اخترل
“”Languages”  “Language Settings”  “Options”  “Tools
من قائمة خ ”User interfaceالمنسدلة اخترل خ.”Arabic
 .8بعد ضبط العدادات انقر فوق خ.”OK

 أعد تشغيل البرنامج حتى يتم استخدام الواجهة الجديدةز

دليل التثبيت
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ن زيارة المواقع التاليةe لمزيد 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 

