
دد؟ر؟ ما الذي يعنيه هذا؟ ●  دمدص رر ؟ة؟ مفتوحة ال حح ريات  جج دم دبر
ببمرمجيات  ييكمكن اللطل ع على كودها البمرمجي ومفتوحة المدصد؟رال بمجيات   معمرفة كيف تعكمل دواخلها،  بمر

يظم أخمرى متعلقة بالمان لللطكمئنان إلى كيفية عكملها و لذلك فوائد كثيمرة تعليكمية و و نن بملة ال يمكا .تحسين 

رر ؟ة حح ريات ال جج دم دبر   بمرمجيات مفتوحة الكمصدر منشورة بمرخصة تسكمح ل ي شخص بالتعديل عليها، لتطويمرهاال
 بذلك يكمكن البناء تمراككميا على ما صنعه الخمرون، ككما حسب الحاجة، وأو تعديلها أو إصل ح عيوب فيها، 

تت ق منها، و ييش ددة للفمراد و تسكمح المرخصة الحمرة بإعادة نشمر البمرمجيات أو ما  عع  الكمؤسسات لذلك فوائد 
تل نسخة منها نسخة قانونية أصلية .الكمجتكمع كله البمرمجيات الحمرة يكمكن نسخها و و تن ك .تداولها إذ أ

تمرفتها مؤسسة تيات الربعة التي ع تمرة أم ل هو كونها منشورة بمرخصة تضكمن الحمر تدد كون البمرمجية ح  ما يح
Free  البمرمجيات الحمرة  Software Foundationتمرة مفتوحة الكمصدر بالتعمريف لكن  . كل البمرمجيات الح

تمرة .البمرمجيات مفتوحة الكمصدر ليست بالضمرورة ح

بكمن أبمرز و يول يت رمرد س بش عرت ند  ييع تظمريها حمركة البمرمجيات الحمرة حمركة اجتكماعية  .أبكمر من

 ●Freeججاني جر أم م ! ح :

تمر وfreeفي النگليزية لكلكمة  ح “ دللتي  تجاني و ” “م تجب ”  هذا مصدر خلط كبيمر بين مستعكمليها يستو
.توضيحات لكن العمربية و لغات أخمرى عديدة ل يوجد فيها هذا الخلط و  freeفي مجال البمرمجيات فإن  .

software تمرة بالتعمريف الساب ق، بينكما تلفهاfreeware تعني بمرمجيات ح تمر ح لك مؤ ييص   و تعني بمرمجية 
تمر ح لك بغيمر ذلك ل مطالعها كودها الكمصدر ي و  ل تحسينها :باستخدامها بل مقابل لكنه على الغلب ل يص

.ل إعادة توزيعها و

حنسكس؟ ●  جلي حنو  ما گ
حنسكس جلي حنو  تمر، مجاني مفتو ح الكمصدر، يكمكن باستخدامه تشغيل الحاسوب وگ  البمرمجيات  نظام تشغيل ح

ينكس تختلف في بعض الكمطلوبة لداء مختلف العكمال و  .التمرفيه توجد توزيعات عديدة للنظام گنو لي
 .فلسفة أداء الكمهام فيها لكنها تشتمرك في قلب النظام گنو لينكس نتيجة جهد عشمرات وظائف الدارة و

تمر ما يزيد على عشمرين سنة و .هو ملك لكل من يعكمل على تطويمره أو يستخدمه .اللف من البشمر على م

حنسكس؟●  جلي حنو  جر ؟ة قدصر على نظام التشغيل گ هل البرمجيات الح
تق ق مختلف الغمراض و تمرة منشورة لكل نظم التشغيل العكمومية تح  .الوظائف نقطة توجد بمرمجيات ح

تمرة مثل تيدة للتعمرف على أمثلة منها هو البحث عن وظيفة بعينها في مستود ع كبيمر للبمرمجيات الح  انطل ق ج
sourceforge.netأو بكمطالعة صفحة مثل :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_software_packages
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ججاني و و●  بذل جهدهم بل مقابل؟ ما دافع هؤل ء الخشخاص لهذا العمل الم
 أن التعاون الوسيلة الفضلى للنتاج الفكمر ي، أغلبهم يدفعهم إيكمان بأن الكمعمرفة يجب أن تتا ح للجكميع، و

 يطبقون أفكارهم لتجمريبها نظمريات جديدة في الحوسبة و لطلبة يطورون مفاهيم و كثيمر منهم باحثون و و
ةة لنفسه و فيستفيد منها الخمرون، و بمجي ببمر  ييحب أن يستفيد الخمرون منه كذلك يوجد من يكتب 

 يساعدوه على تحسينها، ككما أن شمركات عديدة وجدت أن بوسعها الستفادة من مجتكمع عالكمي من و
 التقنية لتحسين تقنيات تبني عليها منتجاتها الكمساهكمين في مختلف الكمجالت البداعية و الكمطورين و

ييكمكن تطويمره بكمواردها وحدها تمرة لنها أفضل مكما  .التجارية، أو هي تستعكمل بمرمجيات ح

!لسكن الخشيا ء المجانية عاد ؟ة تسكون جودتها أقل من التجا؟رية● 

تمرة دون أن تدر ي .أنت على الغلب تستخدم يوميا بمرمجيات ح

تكمر في —هي أعقد آلة أوجدها البشمر  تشتغل أساسا على گنو لينكس و —النتمرنت  و تمرة ف  .البمرمجيات الح
 ستجد أنها تعكمل على بمرمجيات حمرة أ ي خدمة أساسية في النتمرنت من التي تفيد مليين الكمستخدمين و

)أو بمرمجيات مشتقة منها خواديم الوب، البمريد، نظام أسكماء النطاقات  .DNSأكبمر مواقع الوب تقوم على .( 
عة محتوى حمرة مكتوبة بلغات حمرة تشتغل على خواديم حمرة و  تخزن بياناتها في قواعد بيانات هي نظم إدار

تمرة شمركات التصالت الكبمرى؛ إنتمرنت أو محكمول أو غيمره؛ ل تستخدم غيمر لينكس  .في أغلبها بمرمجيات ح
 ما مشغلت الكميديا و الجهزة الكمحكمولة و .ممراكز عكملياتها نظم الشغيل الكمدمجة في الهواتف و في أعكمالها و

.أفضلها مبنية على لينكس شابهها أغلبها و

تدمها التقني ةمرا من الفكار الكموجودة في البمرمجيات الحمرة بسبب تق  شمركات البمرمجيات الكبمرى تقتبس كثي
 .تدخلها في منتجاتها ككما أن الشمركة التي تسعى لتسمريع تطويمر فكمرة ما تطمرحها بمرخصة حمرة للستفادة و

 من آلف العقول التي ل يكمكنها أن توظفها، و بعضها يدعم مشمروعات البمرمجيات الحمرة ماديا أو تطل ق بعض
تمرة .منتجاتها إلى الكمعين العالكمي الكمشاعي من البمرمجيات الح

 ككما أن بعض الكمجالت ل يكمكن فيها الوثو ق إل في البمرمجيات الكمفتوحة الكمصدر حصمريا، مثل تطبيقات
تية الخصوصية و .السمر

هل يمسكن تحقيق ؟ربح من البرمجيات الحر ؟ة؟ ● 
 تطويع التدريب و شمركات عديدة في قطا ع الكمعلوماتية يقوم عكملها على تقديم خدمات الدعم التقني و

 .هذا ل يتعارض مع كون البمرمجيات حمرة مفتوحة الكمصدر  بشمرط الشادة بعكمل الحلول لعكملئها بكمقابل، و
ت ق إلى الخمرين تص المرخصة نفسها مع كل نسخة لتكممريمر الح .من ساهكموا في صنعها بطمري ق توزيع ن
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حنسكس صعب و●  !إدخالها في الشاخشة السودا ء المرعبة يتطلب حفظ أوامر و أسمع أن لي

نلم  و تنك إن كان بإمكانك تع تكد أ —ذلك انتهى منذ سنوات لطويلة تأ نكمل سخافة  نظام تشغيل مثل .  —بتح
ينكس من حين لخمر قد تتطلب بعض الوظائف الكمتقدمة إدخال الواممر نلم لي  .وندوز فسيكون بإمكانك تع

ةة، لكن الكمسألة ليست بالصعوبة التي تتصورها و .الكمساعدة متاحة كتاب

حم نظام تشغيل آخر، هل سيمسكنني استخدام برامجي المفضلة و●   التدصال بالنترنت أستخد
حنسكس؟  تشغيل الميديا و و اللعاب لو انتقلت لستخدام لي

ينكس مشغلت الكميديا موجودة .توجد بدائل لكل البمرمجيات التي يحتاجها الكمستخدم العاد ي في لي . 
.الحزمة الكمكتبية موجودة بمرامج النتمرنت موجودة لطبعا اللعاب بعضها له نسخ للينكس، و  بعض ألعاب .

 النظم الخمرى يكمكن أن تعكمل على لينكس ببعض التضبيطات، لكن الهم أنه توجد ألعاب عديدة مكتوبة
يمفيدة و تلية و خصيصا للينكس من أنوا ع مختلفة،  عهمرة يمس .يمب

تدرها لينكس .أما التطبيقات العلكمية فكمولطنها الصلي هو لينكس القسام العلكمية في الجامعات الكبمرى يتص .

حنسكس و●  لي حنو للمجتمع؟  البرمجيات الحر ؟ة لي كفرد؟ كمؤسسة؟ و /ما مميزات گ
 سيفتح لك بابا للتعلم الذاتي  ستكون جزءا من كيان كبيمر هو مستخدمو گنو لينكس حول العالم، وكفرد

 يتيح لك تغييمر ما جهدك يستخدم بشكل مفيد، و أن تمرى إبداعاتك و الكمساهكمة في إنتاج التكنولوجيا و و
تفمر عليك نفقات  تمريد بنفسك بدل الشكوى أو النتظار حتى تتحمرك الشمركات الكبمرى بالصدارة التالية، ككما يو

 يعفيك من مخالفة قوانين الكملكية الفكمرية، و يزيد أمان نظكمك، و الهم أنه يحمررك جزئيا من سطوة و
.الكمال احتكار الكمعمرفة و

دفمرت مصاريفكمؤسسة أو خشركة تيل لو و  .،فإن الوفورات الكمادية حقيقية في قطاعات عديدة تخ
 صمرفتها على تدريب الكموظفين أو تحسين نواحي أخمرى في العكمل، ستزيد التمرقية السنوية و التمراخيص و

يتخلصك من خطمر مخالفات قوانين الكمصنفات .النتاجية بالتأكيد كذلك فإن البمرمجيات الحمرة  .

تلب صيانة، و ككما أن لينكس بكمجمرد ضبطه فإنه تقمريبا ل يعطل و  لن تضطمر إلى إعادة تنصيبه كل ل يتط
تعب بعدوى الوقت، و بضعة أشهمر مثل نظم أخمرى بكما يستتبعه ذلك من ضيا ع الجهد و  تصكميكمه يص

تسس .الفيمروسات و بمرمجيات التج

ينكس أخف و  .أكفأ في استغلل موارد العتاد الجهزة القديكمة يطول عكممرها التشغيلي نظام التشغيل لي
.لسنوات فتوفمر ثكمن شمراء أجهزة جديدة مع كل تمرقية نظام تشغيل

 . كذلك يفيدها استخدام البمرمجيات الحمرة بعض جوانب الكمسألة تتعل ق باعتبارات الشفافيةالحسكومات
 كذلك لتلفي الوقو ع في الكمحاسبة و كذلك اعتبارات المن القومي في نظم الكمعلومات الستمراتيجية و و

تول الحكومات القتصار على استخدام تتجاه لتح  .قبضة شمركات بعينها لهذه السباب و غيمرها يوجد ا
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تمرة لطالع بعض التجارب في .البمرمجيات الح

http://arabdigitalexpression.org/wiki/ _ _ الحكومات_ و الحرة البرمجيات

تورها فإن تولطين التقنية محليا له فوائد تنكموية ، بكما أن البمرمجيات الحمرة ملك من يستخدمها وللمجتمع  يط
.اجتكماعية عديدة اقتصادية و و

كيف أخشا؟رك؟ ● 
تمر أخبمرنا عن احتياجاتك و• تمرب نظام تشغيل ح .سنساعدك .ج

.أنفسهم ساعد الخمرين على تحمريمر حواسيبهم و انضم إلى مجكموعة مستخدمي لينكس في بلدك و•

عمجون تكمكنهم الكمساهكمة في تحسين لينكس و يكمبمر تكمك ال البمرمجيات الحمرة التي ته
تكمكما بصمريا فساهم في تصكميم واجهات البمرمجيات، و• يمص رسوميات الكمشمروعات مواقع و إن كنت 
دمرة الطلبة و الباحثون بوسعهم استخدم البمرمجيات الحمرة و• يح انشمر أكواد مشمروعاتك بمرخصة 
وثائ ق الكمشمروعات الشمرو ح و إن كنت ماهمرا في التوثي ق فساهم في كتابة الدلة و•
دكمك و• تبمر ع بالكمال لكمشمرو ع يه تستفيد منه شمركتك أو أنت شخصيا ت
البل غ عن العطال كل مستخدم يكمكنه الكمساهكمة باختبار البمرامج و•

.2015 مؤسسة التعبيمر المرقكمي العمربي ©
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 :الصدار الحدث منها موجود في
http://arabdigitalexpression.org/wiki/GNU-Linux_FOSS_leafet

ننسكس و ررإ	ة ما گنو لي نح 4 من 2015.09.214إصدارإ	ة البرمجيات ال


