
   APTonCD   للبرامج الذي قمت بتنصيبها بإستعمال   Backup  عمل 

السلم عليكم ورحمة ال وبركاته ...

  ولسبب ما فيXهل مللت من كثرت إعادة تنزيل البرامج من النت ؟ اليوم تنزل البرنامج 
 جهازك تروح تنزل البرنامج مرة أخرى من النت !!! ألم تمل من هذه المسألة ؟ ألم تفكر

 يوماH بأخذ نسخة إحتياطية من البرامج التي قمت بتنصيبها ؟ إن لم تفكر بذلك من قبل ؟
 فأتمنى أن تتمعن في هذا الدرس لتعرف مدى فائدته لك ... خاصة مستخدمي توزيعة

Ubuntu... 

  هو برنامج يساعدك في عمل مكتبة أو مستودع خاص بالحزم/البرامجAPTonCDبرنامج 
 التي قمت بتنصيبها على جهازك ... البرنامج له واجهة رسومية سهلة الستعمال ...

var/cache/apt/archivesطبعاH يقوم ببناء هذه المكتبة على ضوء الحزم التي موجودة هنا: /

 apt-getأيضاH من فوائده إن يعمل لك مستودع بإمكانك تنصيب البرامج منه من خلل 
  ... لتحميل البرنامج إن لم تستطعdebianوغيرها من الوامر المستعملة في توزيعات 

أضغط على هذا الرابط Ubuntuتركيبه من خلل مخازن ومكتبات 

ومن ثم قم بتنصيبه بهذه الطريقة:
كود:

dpkg -i aptoncd-version.deb

الن لخذ نسخة إحتياطية قم بالتالي:
 ستظهر لك الواجهة التالية:System -> Administration -> AptonCDأذهب الى 
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 لتظهر لنا الشاشة التالية:Create أضغط على الزر Createالن لعمل 
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 هنا يظهر لنا جميع البرامج التي قمنا بتنصيبها ... بإمكاننا أن ال نلغي برنامج وإضافته من
خلل علمة الصندوق الذي بجانب كل برنامج ... كما في الصورة هذه:
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 وأيضاH بإمكاننا إضافة برامج أخرى لم نقم بتنصيبها مثلH وهي موجودة في مجلد من
 لتظهر لنا الشاشة هذه:OK ... الن نضغط على الزر Add Packageخلل الزر 

  جارية ... وبعد ذلك ستظهر لناisoالتي تفيد بإن عملية إنشاء المكتبة والتي هي بصيغة 
هذه الصورة:

 تفيد بإن المكتبة تم إنشاءها بنجاح وتم تخزينا في المكان المذكور في الصورة ... وكما
 ... هذا ما يخص أخذ النسخة الحتياطية ...isoقلت لكم على صيغة 
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الحين إرجاع نسخة إحتياطية:
 نفتح البرنامج مرة أخرى على الجهاز الذي نريد تنصيب هذه البرامج عليه ... ونذهب الى

 لتظهر لنا هذه الشاشة:Restoreالخيار 

 هناك ثلث خيارات ... الول يقوم بعملية نسخ وتنصيب للبرامج الموجودة على القرص
  الذيiso الى جهازك ... والثاني يقوم بإرجاع البرامج من ملف الــ AptonCDمن نوع 

 AptonCDعملناه في الخطوة الولى ... والثالثة إنك تضيف هذا القرص الذي من نوع 
  بطبيعة الحال ...Ubuntu والــ Debian وغيرها من برامج الــ apt-getالى مكتبات برنامج الــ 

 هذا كل ما في المر ... برنامج رائع خاصة لما يكون عندك أكثر من جهاز وتريد تنصيب
  حق النترنتQuotaنفس البرامج عليه ... سيسهل عليك الكثير من المور والوقت والــ 
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Connection... الذي لديك 

 ...B!n@ryأخوكم 

B!n@ry 
::إدارة مجتمع لينوكس العربي::
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BAD3R 
:: مراقب عام سابق ::

ابو محمد اسمحلي جدا جدا البرنامج رووووووعه بمعنى تعنيه الكلمه ..

النه رايح يوفر على التالي /

والبحث عنها ... وغيرها البرامج على الوقت الكثير فى انزال سيوفر •
من البرامج التي بالجهاز نسخه برنامج سهل ورهيب فى التعامل فى اخذ •
 دائماللبرنامج التي اوريدها واستخدمها البرامج اضافه •
 احرقهوفى ايت وقت  isoومن ثم تحويل  cdتجميع البرنامج وتنسخها على •

وركبه ... 

 بجد يابومحمد موضوع فادني كثير وقلل على الوقت والمجهود فى تنصيب البرامج•
كل مره .. 

.

/ صور طبعاH بعد التنزيل رايح نوصله على هذا المسار •

والبرنامج روعه بمعنى الكلمه / •

كل الود استاذي /
bad3r
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Nour_aoi 
لينكساوي

السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

B!n@ryاستاذى 

   على الهارد ثم     Ubuntu , kubuntu 8.10  كيف اقوم بتحميل مخازن كنت قد كتبت موضوع 
نسخها على اسطوانات ؟

    للبرامج الذي قمت بتنصيبها بإستعمال  Backup  عمل ولقد اشرت على بالحل وهو 
APTonCD

  فيبدا البرنامج بحسلبCreateولقد حاولت تنفيذ الشرح وكله تمام حتى اضغط على زر 
% يختفى البرنامج تماماH .10البكجات ( هذا ما فهمته ) وعندما يصل ال 

Kubuntu 8.10, Ubuntu 8.10, OpenGEU 8.04.1جربت هذا على 

Hوالنتيجه واحده فيهم جميعا

فهل اطمع فى ان أجد حلH عندك ؟

 لقد تعمدت أن اذكر سؤالى فى الموضوع الصلى لك ليستفيد الجميع وعدم تشتيت
العضاء ... أرجو أن أكون قد أصبت ؟

. Hمقدما Hوشكرا
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1الصور
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Image 2
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 %16الصورة الثالثه لسطح المكتب بعد اختفاء البرنامج عند 

وعليكم السلم ورحمة ال وبركاته
 أهل أخي نور ... ربما المشكلة يا طيب في البايثون على ما اعتقد ولهذا للتأكد يا خوي

قم بتشغيل البرنامج من سطر الوامر (الطرفية) بالطريقة التالية:
كود:
$ aptoncd

وعندما يغلق نفسه البرنامج أرجع الى الطرفية وشوف ما هي رسالة الخطأ 
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Nour_aoi 
لينكساوي

ألف ألف شكر على اهتمامك رغم مشاغلك 
تم التشغيا من الطرفيه

وهذه هى النتيجه
:PHPكود 

nour@nour-desktop:~$ aptoncd
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
FATAL -> Failed to fork.
nour@nour-desktop:~$  

وطبعاH ما فهمتش منها حاجه 
 وادعو لك ال سبحانه وتعالى ان يعينك على ان تتحملنا وان يرضيك بما تحب

 تم حل المشكله .. شكرا

هذا حل مشكلتى مع
APTonCD

لقد كنت استخدم اصدار 
ِAPTonCD 0.1.98

وهو غير االصدار الذى تم الشرح عليه وهو 
APTonCD 0.1.1

فقمت بتحميله من سورس فروج واخذت ملفاتى بنجاح على ثلثة اسطوانات
3CD

http://downloads.sourceforge.net/apt..._0.1-1_all.deb

وأكرر شكرى لدكتور بينارى 

 لقد وفيت بوعدى وقمت بوضع الحل ليسفيد منه اخوانى علماH بأننى قد كنت حصات
على االصدر الذى سبب المشكله من هنا

http://packages.ubuntu.com/search?su...ywords=APTonCD

هذا الرابطوتمت التجربه بنجاح ولكن حمل البرنامج من 
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lazy crazy 
لينكساوي

  يا أبو محمد وحفظت حتى التحديثات  << --- فرحان ويدعي لك6طبقتها على المنت 
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