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◦

تعطيل وظيفة اللقل ع المن ) (Secure Bootفي ).(BIOS/UEFI

الوصول إلى إعدادات البرنامج الثابت ) (BIOS/UEFIعن طريق نظام ويندوز .8

الواجهة الموحدة للبرنامج الثابت الممتد ).(UEFI
الواجهة الموحدة للبرنامج الثابت الممتد )) .(UEFIتنطق بالشكل " ”U-E-F-Iأو مثل كلمة " ”unifyبدون حرف " (”nهي مواصفة للتعريف بالواجهة البرمجية
التي بين نظام التشغيل و البرنامج الثابت للمنصة .تستخدم في أجهزة الحاسوب الحديثة التي ظهرت بعد عام  .2010القصد منها أن تحل مع الولقت محل
نظام البرنامج الثابت ) (BIOSأو "نظام الدرخال و الرخراج ألساسي” الذي يستعمل منذ عام  1981في الحاسوب الشخصي المتوافقة مع أنظمة ).(IBM
نظام التشغيل


واجهة البرنامج الثابت الممتد


برنامج ثابت
العتاد
عمليً،ا  ،معظم صور ) (UEFIتدعم الخدمات المعروفة في نظام ) .(BIOSلكن نظام و واجهة ) (UEFIيملك مميزات أرخرى إضافية  ،مثل دعم تشخيص مشاكل
الحاسوب و إصلحها عن بعد  ،بدون وجود نظام تشغيل على الطرف الرخر .أيضا بفضل هذه الواجهة لن تكون هناك حاجة إلى برمجة مشغل لعتاد معين لكل
أنظمة التشغيل .فواجهة البرنامج الثابت الممتد تتكلف بالتواصل مع العتاد  ،ولذلك يمكن برمجة مشغل للواجهة فقط وليس لكل عتاد في الحاسوب كما هو
الحال بدون استخدام هذه الواجهة.
مواصفة واجهة البرنامج الثابت الممتد الصلية  ،المعروفة ارختصارً،ا ) (EFIكانت من تطوير شركة إنتل ) .(Intelبعض من تطبيقاتها و صيغ بياناتها تعكس نظيرتها
في مايكروسوفت ويندوز .لكن أرخر نسخة )إصدار( من تلك المواصفة كان ) (EFI 1.10عام  .2005و الن حلت مكانها المواصفة ) (UEFIالتي يتم إدارتها من
لقبل المنتدى الموحد لواجهة البرنامج الثابت الممتد .المعروف باسم ).(Unified EFI Forum
برنامج ) (GRUB 2متوافق تماما مع مواصفة واجهة ) (EFI/UEFIو سوف يحمل الوحدات الضرورية أثناء عملية التنصيب.
لمعلومات أكثر راجع مستندات ) (UEFIو ) (GRUB 2في منتدى أوبنتو.
الفقرات التالية تشرح كيفية تنصيب و إلقل ع أوبنتو باستخدام المواصفة ) ، (UEFIو كيفية التبديل بين وضع اللقل ع ) (EFI modeو الوضع ).(legacy BIOS
طريقة تنصيب أوبنتو في نظام )) (UEFIبشكل سريع و سهل(.
إتبا ع الخطوات التالية إذا كانت حاسوبك يملك شريحة ).(UEFI/BIOS
.1

أنشئ لقرص حي ) (DVD/USBمن أجل تنصيب )أوبنتو  ، 12.04.2بنية  64بت أو نسخة أحدث(.

.2

من دارخل نظام ) (BIOSعطل "وظيفة اللقل ع السريع" و تقانة ) ، (SRTو وظيفة بدء "التشغيل السريع" في ويندوز ) ، 8إن وجدت(.

.3

بعد الولوج إلى سطح مكتب القرص الحي .إذا حصلت على رسالة الخطأ ) Secure bootأو  ، (signature errorجرب تعطيل رخاصية )(Secure Boot
من دارخل نظام )) (BIOSراجع فقرة :تعطيل وظيفة اللقل ع المن ( .ثم حاول مرة أرخرى اللقل ع إلى سطح مكتب القرص الحي.

.4

بعد تنصيب أوبنتو من القرص الحي  ،أعد تشغيل الحاسوب.

.5

إذا لم يقلع نظام أوبنتو )وألقلع مباشرة نظام ويندوز  ،كما ورد في هذه العلة " .(”1050940أو إذا كانت مدرخلة ويندوز في لقائمة ) (GRUB 2ل تعمل
أي ل تقلع )كما هو مذكور في هذه العلة " ، (”1024383
.1

استخدام القرص الحي مرة أرخرى  ،ثم من سطح مكتب شغل البرنامج ).(Boot-Repair

.2

أنقر زر تصليح موصى به ) ، (Recommended repairو كتب في ورلقة العنوان الذي يظهر ).(/paste.ubuntu.com/XXXXXX

.3

ثم أعد تشغيل الجهاز.

.4

تنبيه :ل تستخدم برنامج ) (Boot-Repairإل إذا كانت هناك مشكلة في اللقل ع بالحاسوب.

.5

الخطوات التالية سوف تحل معظم مشاكل اللقل ع.

.6

إذا لم تحل هذه الخطوات مشكلة اللقل ع في جهازك  ،افتح صفحة منالقشة في منتدي أوبنتو و شرح فيها مشكلتك مع تضمين عنوان )(URL
الذي دونته في الخطوة السابقة.

ملحظة:
•

إذا كنت مستخدم جديد لتوزيعة أوبنتو ربما تحتاج إلى إتبا ع النصيحة في الفقرة السابقة.

متى يجب تنصيب أوبنتو في وضع اللقل ع ) (EFI mode؟.
في ألقراص ألقل من ) .(TB 2لست مجبر على تنصيب أوبنتو في وضع اللقل ع ) (EFI modeحتى و إن كان حاسوبك يملك واجهة البرنامج الثابت )(UEFI
تنصيب أوبنتو في وضع اللقل ع ).(EFI mode
.1

إذا كان تنصيب النظمة الرخرى ) (Windows Vista/7/8, GNU/Linux ...في وضع ) ، (EFI modeيجب تنصيب أوبنتو أيضا في وضع ).(EFI mode

.2

إذا كان تنصيب النظمة الرخرى ) (Windows, GNU/Linux ...في وضع ) ، (Legacy modeيجب تنصيب أوبنتو أيضا في وضع ).(Legacy mode

.3

إذا كانت تريد تنصيب أوبنتو وحده في حاسوبك  ،يمكنك استخدام أي وضع تريد في اللقل ع.

لقاعدة عامة :عند تنصيب أوبنتو في وضع اللقل ع ):(EFI mode
.1

استخدم لقرص تنصيب أوبنتو ببنية )-64بت() .أنظر ملحظة(.

.2

استخدم نسخة أوبنتو التي تدعم )) .(UEFIأنظر ملحظة(

.3

اضبط نظام ) (BIOSلللقل ع بالقرص في وضع ).(UEFI mode

.4

راجع فقرة) :كيف تعرف أن الحاسوب يستطيع إلقل ع القرص ) (HDDفي وضع ) .((EFI modeثم تابع:
.1

ل تحتاج عمل أي شيء إضافي  ،إذا ارخترت تنصيب أوبنتو آليً،ا:
.1

إلى جانب النظمة الرخري ) (Install Ubuntu alongside others

.2

أو مسح القرص الثابت و تنصيب أوبنتو وحده ) .(Erase the disk and install Ubuntu

.2

إذا كان هناك نظام )  (Windowsفي القرص و تريد الحفاظ عليه فل تختار الخيار السابق الرخير )مسح القرص …(.

.3

إذا ارخترت تقسيم القرص الثابت يدويا  ،أي ارخترت ) .(Something elseستحتاج تعيين نقطة وصل ) (/boot/efiلقسم إلقل ع ).(EFI

.4

ل .راجع فقرة) :إنشاء لقسم اللقل ع ) (EFIعلى القرص الثابت(.
إذا كان ذلك القسم غير موجود على القرص الثابت  ،فيجب عليك إنشاءه أو ً،

ملحظة:
•

دعم هذه الواجهة بدء في أوبنتو  ، 11.10و أصبح ألقوى في النسخ اللحقة .أما دعم وظيفة ) (Secure Bootبدء فقط من نسخ ) 12.10و .(12.04.2

•

أوبنتو نسخة )-32بت( ليس من السهل تنصيبها في وضع ) (UEFIراجع هذه العلة ).(1025555

كيف تعرف أن الحاسوب يستطيع إلقل ع القرص الثابت ) (HDDفي وضع ) (EFI mode؟
يمكنك تنفيذ هذه الخطوة فقط إذا كان أوبنتو موجود على القرص الثابت  ،راجع إعدادات البرنامج الثابت )) (BIOSكما هو مشروح في الفقرة التالية(.
افتح طرفية نظام أوبنتو ) ، (Ctrl+Alt+Tثم نفذ المر التالي:
"[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD
إذا كانت نتيجة المر السابق هي رسالة )  (Legacy boot on HDDفذلك يعني أن البرنامج الثابت ليس )، (UEFI
أو البرنامج الثابت لم يتم إعداده لللقل ع بالقرص الثابت في وضع ).(EFI

كيف تعرف أن الحاسوب يستطيع إلقل ع لقرص التنصيب ) (DVDفي وضع ) (EFI mode؟
عند اللقل ع باستخدام لقرص أوبنتو بنية )- 64بت(:
إذا ضبط نظام ) (BIOS/UEFIلللقل ع بالقرص المدمج ) (CD/DVDفي وضع ) ، (EFI modeفسوف تظهر أمامك الشاشة التالية:

إذا لم يضبط البرنامج الثابت ) (BIOS/UEFIلللقل ع بالقرص المدمج ) (DVD/CDفي وضع ) ، (EFI modeأو كان لقرص التنصيب ل يستخدم بنية )- 64بت( ،
فسوف تظهر أمامك الشاشة التالية:

ملحظة:
•

في حاسوبك حتى و إن ألقل ع لقرص التنصيب ) (DVDفي وضع ) ، (EFI modeلقد يقلع القرص الثابت في وضع ) ، (Legacy modeو العكس صحيح.

ضبط نظام ) (BIOS/UEFIلللقل ع في وضع ) (EFI modeأو وضع ).(Legacy mode
بعض أجهزة الحاسوب الحديثة )بدء من  (2011تسمح بضبط إلقل ع الحاسوب في وضع ) (EFIأو ) .(Legacyلكن الوصول إلى تلك العدادات و/أو تغييرها يعتمد
على نو ع الحاسوب  ،عموما تلك النماط في اللقل ع عادة ما تكون موجودة ضمن لقائمة ) (Boot orderدارخل ).(BIOS/UEFI
ملحظة:
•

بعض أنظمة ) (BIOS/UEFIمثل ) (AMIو ) (Aptioفي أجهزة ) (Asus vivobookتسمي وضع ) (Legacy modeباسم "وحدة دعم التوافق” ).(CSM

•

للدرخول إلى واجهة البرنامج الثابت تحتاج ضغط مفتاح معين  ،أثناء بدء التشغيل  ،غالبا سيكون مفتاح ).(Del

•

بعض أنظمة ) (BIOS/UEFIتسمح بضبط وضع إلقل ع الجهزة الضوئية بشكل منفصل عن وضع إلقل ع القرص الثابت.

مثال على ذلك:
UEFI Hitachi

إلقل ع القرص الثابت في وضع ).(EFI mode

P1: Hitachi

إلقل ع القرص الثابت في وضع القديم ).(Legacy mode

P3: DVD

إلقل ع القرص المضغوط أو المدمج الخاص بتوزيعة أوبنتو في وضع ).(Legacy mode

UEFI: USB

إلقل ع القرص الحي )) (LiveUSBلقرص الذاكرة( الخاص بتوزيعة أوبنتو في وضع ).(EFI mode

في الصورة التالية مثال ثاني أبسط لنظام ) ، (BIOS/UEFIحيث معامل وضع اللقل ع ) (Boot Modeيسمح للمستخدم بالرختيار بين ) (UEFIأو )(Legacy
لجميع وسائط التخزين في نفس الولقت  ،مثل لقرص ثابت  ،لقرص مدمج  ،لقرص ذاكرة ... USBالخ.

في بعض البرامج الثابتة ) (BIOS/UEFIيوجد الخيار ) (UEFI/Legacy Bootالذي يسمح بارختيار أحد النماط التالية:
اسم الخيار  /وضع اللقل ع

وضع اللقل ع المستخدم

][Legacy only

وضع اللقل ع القديم فقط.

][UEFI only

وضع اللقل ع الحديث فقط.

][Both

كل الوضعين في اللقل ع في نفس الولقت.

ملحظة:
•

هذا الخيار الرخير ) (Bothسوف يحاول اللقل ع باستخدام الوضع ) (EFI modeإذا كان ذلك ممكن  ،و إذا لم يكتشف وجود ملفات ) (EFIسيحاول
اللقل ع باستخدام الوضع ).(Legacy mode

إنشاء لقسم اللقل ع ) (EFIعلى القرص الثابت.
إذا كنت تريد تقسيم القرص الثابت يدويا أثناء تنصيب أوبنتو  ،سوف تحتاج إلى إنشاء لقسم ).(EFI
تنبيه:
•

إذا كان لقسم ) (EFIموجود مسبقا )غالبا  ،يعني ذلك وجود ويندوز  .(8يمكنك استخدام ذلك القسم مع أوبنتو أيضا  ،لكن ل تقم بتهيئة القسم.

•

ينصح بوجود لقسم ) (EFIواحد فقط على القرص الثابت.

يمكن إنشاء لقسم ) (EFIعن طريق النسخة الحديثة من برنامج ) .(Gpartedبالخصائص التالية:
خصائص قسم إقل ع )  (EFIعلى القرص الثابت.
صل
نقطة الو لْ

الحجم

نو ع نظام الملفات

علم اللقل ع

/boot/efi

 1024 ~ 512ميغابايت

FAT32

boot

ملحظة:
•

صل آليا.
لست في حاجة إلى تعيين نقط الوصل عند تقسيم القرص الثابت يدويا  ،فالبرنامج المث تّبت لوبنتو سيتعرف على نقطة الو لْ

كيف تعرف أن تنصيب أوبنتو كان في وضع اللقل ع ) (EFI mode؟
في نظام أوبنتو على القرص الثابت:
.1

صل.(/boot/efi:
إذا كان ملف ) (/etc/fstabيتضمن معلومات عن لقسم )) (EFIنقطة الو لْ

.2

إذا كان نظام لينكس يستخدم حزمة ) (grub-efiو ليس الحزمة ).(grub-pc

.3

أو أفتح الطرفية ) (Ctrl+Alt+Tو نفذ المر التالي )رلقم .(3
*2 # dpkg --list | grep grub

1 # cat /etc/fstab

"3 # [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Installed in EFI mode" || echo "Installed in Legacy mode

تحويل إلقل ع أوبنتو إلى وضع ) (Legacy modeأو ).(EFI mode
ملحظة:
•

ل تحاول تجربة هذه الطريقة إذا كان حاسوبك يقلع بدون مشاكل.

•

استخدم هذه الطريقة فقط إذا كنت تعتقد أنك لقمت بدون لقصد بتنصيب أوبنتو في وضع )  ، (BIOS/CSM/legacy modeبينما كنت تريد استخدام
وضع اللقل ع ) .(EFI/UEFI mode

تحويل إلقل ع أوبنتو إلى وضع ).(EFI mode
.1

شغل برنامج ).(Boot-Repair

.2

أنقر على رخيارات متقدمة ).(Advanced options

.3

ثم في لقائمة مولقع محمل اللقل ع ).(GRUB location

.4

إذا لم بظهر سطر ) ، (Separate /boot/efi partitionفذلك يعني أن حاسوبك ل يملك أي لقسم من نو ع ).(EFI
في هذه الحالة  ،أغلق البرنامج  ،ثم أنشئ القسم ) ، (EFIراجع فقرة) :إنشاء لقسم إلقل ع ) (EFIعلى القرص الثابت(.

.5

إذا ظهر سطر ) ، (Separate /boot/efi partitionحدده و أنقر زر تطبيق ).(Apply

.6

اضبط ) (BIOS/UEFIلللقل ع بالقرص الثابت في وضع )، (EFI mode
راجع فقرة) :ضبط ) (BIOS/UEFIلللقل ع في وضع ) (EFI modeأو ).(Legacy mode

تحويل إلقل ع أوبنتو إلى وضع ).(Legacy mode
.1

شغل برنامج ).(Boot-Repair

.2

أنقر على رخيارات متقدمة ).(Advanced options

.3

ثم من مولقع محمل اللقل ع ).(GRUB location

.4

ألغي رخيار تحديد سطر ).(Separate /boot/efi partition

.5

أنقر زر تطبيق ).(Apply

.6

اضبط إعدادات ) (BIOSلللقل ع بالقرص الثابت في الوضع )، (Legacy mode
راجع فقرة) :ضبط ) (BIOSلللقل ع باستخدام وضع ) (EFI modeأو ).(Legacy mode

إذا كان تنصيب أوبنتو على لقرص )  (BIOSتخطيط جدول اللقسام )) (GPTيمكنك التحقق بالمر ) ، ((sudo parted -lاستخدام برنامج ) (Gpartedلنشاء لقسم
إلقل ع ) (BIOS-Boot partitionفي بداية القرص الثابت بهذه المواصفات:
صل
نقطة الو لْ

الحجم

نو ع نظام الملفات

علم القل ع

؟

 1أو  2ميغابايت

بدون تهيئة

bios_grub

ملحظة:
•

استخدم هذه الطريقة فقط من أجل تحويل إلقل ع لينكس من وضع ) (EFI modeإلى وضع ).(Legacy mode

•

هذا التحويل مطلوب في حالة لم يعمل عتاد الحاسوب بالشكل الصحيح مع وضع اللقل ع )) ، (EFI modeمعظم المشاكل من بطالقات الفيديو(.

•

إذا كان إلقل ع نظام ويندوز في وضع ) (EFI modeوتم تحويل وضع اللقل ع إلى ) (BIOS/CSM/legacy modeلقد يجعل ذلك عملية اللقل ع أكثر
صعوبة .و لقد تحتاج إلى استخدام مدير اللقل ع المدمج في الحاسوب للتبديل بين أنظمة التشغيل ) ،في بعض الجهزة يكون ذلك المدير سيء أيضا
مما يجعل أمر اللقل ع مستحيل(.

اللقل ع المن في البرنامج الثابت ).(UEFI
اللقل ع المن أو ) ، (Secure Bootميزة جديدة في الواجهة الموحدة للبرنامج الثابت الممتد ) .(UEFIظهرت عام  ، 2012في حواسيب نظام ويندوز  .8لكن جميع
إصدارات نظام أوبنتو الحالية ) - 64بت( )باستثناء نسخة -32بت ( تدعم هذه الوظيفة  ،مع أنها ما زالت تحت الرختبار بسبب تأرخر دعم تطبيقها في الحواسيب
الشخصية ) ، (PCالذي بدء فقط في النتشار في نهاية عام .2012
و لهذا السبب هناك احتمال أن يواجه المستخدم مشاكل في إلقل ع نظام أوبنتو في حالة تمكين وظيفة ) .(Secure Bootإذا حدث ذلك  ،الرجاء من
المستخدمين تقديم تقرير عن هذه العلة مع حزمة ) (shimفي أوبنتو  ،و الفضل أن يكون باستخدام المر ) (ubuntu-bug shimلقبل تعطيل وظيفة اللقل ع
المن ) (Secure Bootوتنصيب أوبنتو.
تعطيل وظيفة اللقل ع المن ) (Secure Bootفي ).(BIOS/UEFI
في الصورة التالية مثال عن نظام ) (BIOS/UEFIتظهر فيه وظيفة اللقل ع المن ) (Secure Bootفي حالة تمكين ):(Enabled

لتعطيل أو تمكين وظيفة اللقل ع المن ) ، (Secure Bootابحث عن الخيار المشابه للخيار السابق في ) ، (BIOS/UEFIثم استخدم لوحة المفاتيح لتبديل بين
وضعية التمكين و التعطيل ).(Enabled/Disabled
ملحظة:
•

إذا كان في جهازك ويندوز  ، 8تحتاج إلى إتبا ع الطريقة في الفقرة التالية للوصول إلى نظام ).(BIOS/UEFI

الوصول إلى إعدادات البرنامج الثابت ) (BIOS/UEFIعن طريق نظام ويندوز .8
.1

من رخيارات الطالقة ).(PowerOff

.2

اضغط بثبات على مفتاح )  ، (SHIFTو أنقر على إعادة التشغيل ).(Restart

.3

عندما تظهر القائمة التالية )كما في الصورة(  ،ارختر حل المشكلة ) .(Troubleshoot

.4

ثم ارختر إعدادات البرنامج الثابت ).(UEFI Firmware Settings

.5

سوف يعيد الحاسوب اللقل ع  ،بعدها يمكنك الوصول إلى نظام ) ) (BIOS/UEFIإذا لم يحدث ذلك  ،اضغط المفتاح المناسب  ،مثل ).((Del

)تمت بحمد ال(
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