
    لستة توزيعات  Google desktop  برنامج 

M@H!O 
لينكساوي

 كيف حالكم يا شباب جديدي اليوم لكم هو, السلم عليكم ورحمة ال وبركاته
 لمن ل يعرفه هو عبارة عن Google برنامج مذهل ولكن أول هل سمعتم بما يدعى

.محرك بحث  يمتاز بالدقة في البحث والسرعة والمرونة و السهولة  
 ,عندي سؤال لكم ما رأيكم أن يكون عندكم محرك بحث خارق لملفات جهازكم- 

أمر غير ممكن بالطبع ل 
 المشهورة وهو Googleبرنامجي الذي سأقدمه إليكم هو برنامج من إنتاج شركة - 

 وهو Google Desktopبرنامج للبحث في جهازكم الشخصي اسم البرنامج هو 
:برنامج رائع بحيث يمتاز بالكثير من المكانيات المدهشة وإليكم البعض منها

.إمكانية البحث في حاسوبكم بسهولة البحث في الويب *
 ........Gmailإمكانية البحث في محتويات ملفاتكم وبريدكم اللكتروني  *
...إمكانية البحث عن البرامج وفتح البرامج الموجودة بضغطة زر واحدة  *

  وإليكم التوزيعات الستة التي يمكنكم تثبيته فيهاللينكسالبرنامج هذا متوفر - 
:وهي

* توزيعة أوبونتو * 

*توزيعة دبيان * 

*توزيعة السوزي * 

*توزيعة ماندريفا * 

*توزيعات ريدهات * 

*توزيعة فيدورا * 

:التحميل

:روابط تحميل البرنامج بسهولة فائقة- 

Téléchargement gratuit (.rpm) - pour Red Hat/Fedora/Suse/Mandriva x86
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Téléchargement gratuit (.deb) - pour Debian/Ubuntu x86

******************************
Téléchargement gratuit (.rpm) - pour Red Hat/Fedora/Suse/Mandriva x86-64

Téléchargement gratuit (.deb) - pour Debian/Ubuntu x86-64
 نقر مزدوج على(طريقة التثبيت بسيطة جدا ول أظن أنها تحتاج إلى شرح - 

 )Installالبرنامج ثم 

:عند التثبيت بنجاح أكتب ما يلي في الترمينال لتشغيل البرنامج- 

:PHPكود 
gdlinux  

:عند تشغيل البرنامج سوف يأتيكم هذا الرمز في العلى–

:وتأتيكم أيضا نافذة الترحيب هذه اختر منها ما يناسبك–
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 وبعدها سوف يقوم البرنامج بعملية التصنيف لملفات جهازك وهي عملية–
 ساعة وهذا لن جهازي متواضع أو لن 1.8طويلة نوعا ما استغرقت معي 

 الملفات الموجودة على جهازي كبيرة  و لرؤية سير عملية التصنيف قم
 بالضغط بالزر اليمن للفأرة على رمز البرنامج الموجود في العلى واختر

Afficher la page d'acceuil وستظهر لكم الصورة التالية:
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 لتغيير العدادت قم بالضغط على رمز البرنامج بالزر اليمن للفأرة واختر–
Préférence  لن ما يناسبني من(و العدادات سهلة ول تحتاج إلى شرح 

).إعدادات ربما ل يعجب غيري المر خاص يا جماعة  

:طريقة البحث

 بعد النتهاء من عملية التصنيف المملة يمكنكم البحث عن ملفاتكم- 
:بطريقتين

 مرتين Ctrl وهي طريقة سريعة للبحث وذلك بالضغط على   :  الطريقة الولى
:وستظهر لكم هذه النافذة
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.مرتين أيضا Ctrl هذه طريقة سريعة للبحث ولخفاها قم بالضغط على–

 وهي أن تقوم بالضغط على زر البرنامج فوق بالزر اليمن   :  الطريقة الثانية
 وستظهر لكم هذه النافذة في Afficher la page d'acceuilللفأرة ثم اختر 

:المتصفح الخاص بالنترنيت عندكم

  :  ملحظة

 البرنامج يشتغل تلقائيا عند تشغيل النظام دون فعل شيء منكم ولغلقه العملية- 
 و انتهى ولكن Quitterبسيطة إضغط على رمز البرنامج بالزر اليمن للفأرة ثم 

.عندما تعيد تشغيل النظام يشتغل 

 وفيها PDFبصراحة البرنامج رائع ومفيد جدا لنفترض أن لديك عدة ملفات - 
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 ونسيت) مثلي  (معلومات احتجتها يوما ما وملفاتك غير مرتبة أو غير مسمات 
 مكان الملف الذي تبحث عنه أو اسمه فماذا ستعمل تعيد البحث في كل الملفات

 ولهذا عليك بهذا البرنامج الرائع جدا بحيث يمكنك أن تقوم, طبعا هذا مستحيل
 بكتابة كلمة دللية موجود في محتوى الملف الذي تبحث عنه في محرك بحث

 حقا مذهل يا جماعة ل تترددوا فهو ل يبحث في محتويات, البرنامج والباقي عليه
:الملفات فقط بل يبحث في كل هذه البيانات الموضحة في الصورة

 في النهاية أرجوا أن, فائدته ولكن تهمنا  ليس برنامج حرالبرنامج مع السف- 
......... وأرجوا الفائدة للجميعيعجبكم البرنامج وأن يكون الشرح مفهوم وواضح 

..ل تنسونا من صالح دعائكم لي و لوالدي 

 في المنتدى M@H!Oمن مواضيع 
   لستة توزيعات  Google desktop  برنامج - 
  GNU/Linux  العتاد المتوافق مع - 
  ubuntu  قائمة الحواسيب المحمولة المتوافقة مع - 
  xampp  عمل إختصار للسيرفر - 
ما معنى سيرفر وما الفائدة منه- 
طريقة التصال بالنترنيت لمشتركي فوري و أنيس- 
  FreeBSD 7.1  النسخة الثانية من - 
  Gnome  خلفية لكل مكتب في - 
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