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سپس خود به خود گسترش . جنبشی کوچک در آگاهی تو کافی است تا این روند را آغاز کند 
ییابد  .نخستین گام،مشکل ترین گام است. م

با . این گامی مشکل است . بذری که در خاک قرا  گرفته در آستانه در هم شکفتن است 
برداشته شدن این گام و از هم شکفته شدن بذر در خاک ،جوانه شروع به رشد میکند در آغاز 

،تنها دو برگ کوچک سر باز میکنند و به زودی شاخ و برگی فراوان ، درختی تنومند با 
نها شکوفه .  میلیو
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 محیط های میز کار
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ههایی که از سامانٔه پنجره ایکس ( ) استفاده X Window Systemدر سامان
فپذیرتر  ههای شبه یونیکسی)، محیط میزکار بسیار نعطا یکنند (معمول سامان م
است. یک محیط میز کار، معمول از یک مدیر پنجره ، یک مدیر فایل (همچون 
هها برای  هها و همچنین کتابخان هها و برنام ناتیلوس و دولفین)، گروهی از پوست

هاست. هر یک از این واحدها به طور مستقل  مدیریت میز کار تشکیل شد
یتوانند توسعه بیابند و یا به صورت تک تک تنظیم شوند تا ترکیبی یکتا را،  م

طهای میزکار، یک پیکره بندی پیش فرض را  تشکیل دهند، ولی اکثر محی
یکنند که کمترین نیاز به ورودی کاربر را دارند. فراهم م
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یدهد. امروزه گنوم و کی دی ای  طها را نشان م تهای بین این محی میزکاری سامانه پنجره ایکس تفاو
هاند. هر  ههای لینوکسی نصب شد میز کارهای غالب هستند و اغلب به صورت پیش فرض روی سامان

یکنند: یک از آنها این موارد را فراهم م
های از  های استاندارد، یک محیط برنامه نویسی و یک راهنمای API    * برای برنامه نویسان، مجموع

رابط انسانی.
نهای بسیاری در دسترس               * برای مترجمان، یک زیر ساخت همکاری. کی دی ای و گنوم در زبا

                                                                            هستند.
    * برای هنرمندان، یک فضای کاری برای به اشتراک گذاشتن استعداد هایشان.

طهای کاری .     * برای متخصصان طراحی ماشین، شانس کمک به ساده کردن محی
ههای شخص ثالث، یک محیط ارجاعی برای یکپارچه سازی.      * برای توسعه دهندگان برنام

OpenOffice.org.هها است  از این دسته برنام
ههایی همانند مدیر  مافزارها شامل برنام های از نرم افرازهای ضروری.این نر     * به کاربران، میزکاری کامل و دست

سها،  های، سرویس گیرندٔه ایمیل، دفتر آدر  خوان، اداره کننده PDFفایل، مرورگر وب، پخش کننده چند رسان
ههای تنظیمات سیس یباشد.تصاویر و برنام تمی م
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ههای ۲۰۰۰در اوایل سال   این دو محیط به تکامل رسیدند. پروژ
Appeal و ToPaZ که هنوز هم فعال هستند روی افزودن 

امکانات جدید به انتشارهای بعدی دو محیط کی دی ای و گنوم 
یکنند، اما  توجه دارند. اگر چه هر دو برای اهداف یکسانی تلش م
گنوم و کی دی ای در روش کارسنجی کاربران، بسیار متفاوت اند. 



 www.royaflash.com-yashar esmaildokht

گنوم
gnome
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یگیرد) و یک Gnomeِگنوم ( معامل قرار م ) یک میزکار آزاد (واسط گرافیکی کاربر که روی سیست
مافزار برای کامپیوترهای  مافزار، تعدادی نر های از ابزارهای توسعٔه نر پروژٔه جهانی شامل ساخت مجموع

هها است. هها و پنجر لها، وظیف رومیزی، مدیریت فای

ه-یونیکس همچون گنو/لینوکس و  لهای شب معام یتواند در سیست گنوم بخشی از پروژه گنو است و م
هکار رود. سیستم میزکار جاوا در سولریس ب

gتلفظ رسمی گنوم / no məˈ ʊ/ یشود، البته نوم noˈ/ است، که با «گ» قوی تلفظ م mʊ مانند کلمه) /
یشود.G" با یک "gnomeانگلیسی " " صامت) نیز معموًل استفاده م

 بود، که این مخفف GNU Network Object Model Environmentدر اصل این نام مخفف 
هاست. اکنون منسوخ شد
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بگاه رسمی پروژٔه «گنوم» ، هدف اصلی این پروژه تأمین یک میزکار جذاب است که در عین  بر طبق و
مافزارهای کاربردی  حال به سادگی قابل استفاده باشد. علوه بر این گنوم یک چهارچوب برای توسعٔه نر

هاست. ایجاد نمود
تاند از: اهداف دیگر پروژه عبار

مافزار آزاد)     * آزادی - یک میز کار کامل آزاد (مطابق تعریف نر
تهای فنی یا      * قابل استفاده برای همگان - این میز کار باید برای همگان، بدون توجه به مهار

یهای جسمی قابل استفاده باشد. تها و ناتوان محدودی
هاست.[ ]۲    * بومی سازی و جهانی سازی - در حال حاضر گنوم به بیش از یک صد زبان ترجمه شد

مافزارهایی  یتوانند به سادگی نر     * توسعه دهنده پسند - حصول اطمینان از اینکه توسعه دهندگان م
را بنویسند که با این میزکار هماهنگ هستند. همچنین به توسعه دهندگان این آزادی داده شود که از 

یخواهند برای این منظور استفاده کنند. هنویسی که م هر زبان برنام
ندهی - چرخٔه انتشار منظم و جامعٔه کاربران ساخت یافته     * سازما

    * پشتیبانی

 هدف
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Kde
 کی دی ای
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یای (به انگلیسی:  ید های برای توسعه یک میزکار آزاد (واسط KDEِک ) پروژ
مافزارهای مرتبط  یگیرد)، و دیگر نر معامل قرار م گرافیکی کاربر که روی سیست

سدی،  یا  و سولریس AIXاست. این میزکار بیشتر روی یونیکس، لینوکس، ب
نرا روی ویندوز و مک اواس هم نصب کرد. یتوان آ هتازگی م یشود که ب اجرا م
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ساختار (طراحی سیستم)
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Arts:      خادم صوت و صدا 
DCOP: سیستم برای ارتباط بین فرایندها و پردازش ها 

KHTML: موتور HTML 
Kiosk: یای به منظور ایجاد کنترل ید یها در ک  ناتوان کردن برخی ویژگ

 بیشتر محیط
Kwin :مدیریت پنجره 
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هبندی بست
کتری برای نصب  ههای کوچ یای به بست ید به دلیل حفظ اندازٔه معقول، ک
هاست: هها در زیر آورده شد های از بست هاست. مجموع آسان تر تقسیم شد

aRts: یای ید  خادم صدای ک
Kdelibs: یای ید تهای ساختار ک  .کتابخانٔه اصلی. شامل بسیای از قسم

Kdebase: پایٔه میزکار و کاربردها (نیازمند kdelibs). 
Kdeaccessibiity: مافزارهای در دسترس  .نر

Kdeaddons: مافزارهای افزوده شده  .نر
Kdeadmin: نهای یونیکس  .ابزار اجرایی. نامزد برای اجرا کردن ماشی
Kdeartwork: ،کارها و تصاویر گرافیکی اضافی (محافظهای صفحه نمایش 

یهای و  (...کاغذ دیوار
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Kdeedu: مافزارهای آموزشی  .نر
Kdegames: بازی ها. 

Kdegraphics: ابزار برای دستکاری گرافیک ها. 
Kde-i18n: یای ید نالمللی کردن ک  .بی
Kdemultimedia: مافزارهای چند رسانه ای نر

denetwork: مافزارهای شبکه  .ابزار و نر
Kdepirn: مافزار مدریت اطلعات شخصی و ایمیل  .نر

Kdesdk: ابزارهای توسعه. 
Kdetoys: ابزارهای سرگرمی.
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Lxde
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یای (به انگلیسی:  سد لاک ) یک میزکار آزاد و کد باز LXDEا
سدی  یا سها مانند لینوکس و ب برای یونیکس و سایر شبه یونیک
مهای با منابع کم مانند  یای برای استفاده سیست سد لاک است. ا

یای  سد لاک تبوک طراحی شده است. ا ههای قدیمی، نو رایان
های مانند اوبونتو ،مندریوا ،دبیان  عهای شناخته شد روی توزی

شفرض روی  نسوزه ،فدورا قابل اجرا و نصب است و بطور پی ،اپ
ولیت نصب است. عهایی مانند ناپیکس ، لوبونتو و ی توزی
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محیط های دیگری نیز وجود دارد که مادر اینجا به بررسی آن نپرداختیم.
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سوال؟
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