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تقديم
  الحثثرةالبرمجيثثاتدليثثل "بعد أكثر من ثلثة أعوام، يطتل علينتا الصتدار الثتالث متن كتتاب 

 قائمتتتة بتتتأهم البرامتتتج الحتتترة مفتوظحتتتة المصتتتدر يتتتوفر " التتتذيمفتوحثثثة المصثثثدر لنظثثثام وينثثثدوز

  بدايتتتًة متتتن متصتتتفح التنتتتترتنت، متتترورًا بمشتتتغل الوستتتائط المتعتتتددةلمستتتتخدمي تنظتتتام وينتتتدوز

ًء بالتطبيقات الصغيرة في المجالت المتنوعة  كتل يتتوفر لتك، ببستاطة والبرامج المكتبية واتنتها

.ما تحتاج من برامج للستعمال اليومي

 الفاضتل عبتتد الرظحيتم البيستتاتني فتتي رستتالته إلتتى ن القاضتيعلتى لستتا فيمتا ستتبقوقد جتاء 

إ ُب إنساٌن كتاب« :عماد الدين الصفهاتني إ ُت إ ُت أّنل ه ل يك إ ُغّيَر هثثذاًاإّنر ي رأي ّل قاَل فر ي َغِدِه لو   : فر ي يوِمل ه؛ إ

إ ُتثثِرَك هثثذا لكثثان أجمثثَل إ ُقثثّدَم هثثذا لكثثان أفضثثَل، ولثثو  إ ُن، ولثثو  إ ُيسَتحَسثث .لكثثان أحسثثَن، ولثثو ِزيثثَد كثثذا لكثثان 

إ ُجملثثِة الَبَشثثِر ِء الّنِصقثثِص عَلثث ى   الجديتتد الصتتدار أتتتىوقد  »هذا ِمْن أعَظِم الِعَبِر، وهو دليٌل عَل ى استيل

ًل ومضموتنًا،   ،ُأخذ بالحسبان العديد متتن التفاصتتيل الصتتغيرة هنتتا وهنتاكوبالعديد من التحديثات شك

 ليتتوفر مصتتدرًا متكتتامًل لكتتل متتن يتتود البتتدء فتتي استتتخدام البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر

.دون عناء

أحمد محمد أبوزيد
23\١0\20١3

القاهرة



تمهيد



البداية
 تهتدف هتتذه الوثيقتة إلتتى استتعراض أهتم وأشتتهر البرامتج الحتترة مفتوظحتة المصتدر التتي تعمتتل

 ميكروسوفت ويندوز وذلك للتسهيل على المستتخدمين الراغتبين فتي استتعمالالتشغيل على تنظام 

 وتتتوفير الكتتثير متتن التتوقتعنتتاء البحتتث والتجربتتة البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر دون تكبتتد 

:والمجهود، هناك أيضًا ثلثة أهداف أساسية من هذه الوثيقة

.دعم والتعريف بالبرمجيات الحرة مفتوظحة المصدر وأهميتها•

مثل ويندوز، ليُنكس، ماك، وغيرهم• ).تنشر التطبيقات متعددة المنصات  )

.الدعوة إلى التوقف عن استخدام البرامج المقرصنة واستبدالها ببرمجيات ظحرة•

البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتدر وصتتلت اليتتوم إلتتى ظحتد متتن التطتتور لتتم تبلغتتهفتتي الواقتتع 

!متتن قبتتل ومتتع ذلتتك عربيتتًا تنجتتد الكتتثير لتتم يستتمع بهتتا متتن قبتتل أو ظحتتتى يستتتعملها دون أن يتتدري

 في هتذه المرظحلتة تقفتز إلتى التذهن الكتثير متن التستاؤلت مثتل متا هتي البرمجيتات الحترة؟ متا هتي

 دعتتم البرمجيتتات الحتترة والمفتوظحتتة المصتتدر؟ هتتل البرمجيتتاتأالمصتتادر المفتوظحتتة؟ لمتتا استتتعمل و

.ًا تاليًامجاتنية؟ والعديد من السئلة الخرى تنتعرف عليها سريعالالحرة والمفتوظحة تعني 

. نشأة البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة١
 والذي عرف باسمتبدأ القصة في سبعينات القرن الماضي ظحيث اتنتشر تنظام تشغيل ظحقيقي 

  والجامعتاتما لبتث أن اتنتشتر فتي العديتتد متن القطاعتات كالمؤسستات الحكوميتتةو Unixيوتنكس 
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل البداية 

 ومراكز البحاث وكان السبب الرئيسي في اتنتشاره كوتنه ظحرًا، في الواقع لم يوجد في هذا التتوقت

 مصتتطلح برمجيتتات مملوكتتة أو برمجيتتات ظحتترة ظحيتتث كتتاتنت كتتل البرمجيتتات فتتي هتتذا التتوقت ظحتترة

 ويمكن لي شتتخص الحصتول علتتى المصتدر التتبرمجي للبرامتتج أو ظحتتتى تنظتام التشتغيل تنفستته، لكتتن

  الشتتتركة المالكتتتة لنظتتتام يتتتوتنكسAT&T قتتتررت شتتتركة ١98٣ ستتتنةفتتتي الثماتنينتتتات وتحديتتتدًا فتتتي 

التوقتتف عتتن إتاظحتتة الشتتفرة البرمجيتتة للنظتتام، ويتتتوجب علتتى أي جامعتتة أو شتتركة تريتتد تنستتخة

.AT&Tمن النظام أن تطلب ترخيص استعمال من شركة 

 هتتذا التصتتترف كتتان يتماشتتتى متتتع التجتتتاه العتتتام فتتتي هتتتذه الفتتتترة ظحيتتتث ظهتتترت العديتتتد متتن

 الشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات والتي رأت أن الوضع آن ذاك منفتحًا أكثر متتن اللزم

 نتتجُت منتذ هتذا التوقت أصتبحت كتل الشتركات ؛ولن يضمن لهم الرباح التي يطمحون إليهتا، وعليته

.برمجيات مقيدة مغلقة المصدر

  وأغضتب الكتثيرين متن الشتخاص والمؤسستاتالحيتنهذا التصرف لم يرض الجميع في ذلتك 

  الخطتتوة التتتيهتتذه.الذين ساهموا في تطوير تنظام يوتنكس ووصوله لما هو عليه أظحد الغاضبين من 

 Richard Matthew Stallman كان البروفيسور ريتشارد ماثيو ستالمن AT&Tاتخذتها شركة 

 قتترر وقتهتتاالتتذي ، وMITالستتتاذ بمختتتبر التتذكاء الصتتناعي فتتي معهتتد مساشوستتيتس للتكنولوجيتتا 

 اتخاذ خطوة فعلية لتوفير تنظام ظحر بالكامل ل يتحكم فيته أظحتد وتنتتج عتن ذلتك ولدة مشتروع جنتو

GNU Project تنظتتام تشتتغيل ظحتتر يشتتبه يتتوتنكس ليتتس ذلتتك فحستتب بتتل أيضتتًالتنتتتاج  التتذي هتتدف 

.١98٤ سنةأفضل منه، وقد بدأ مشروع جنو 
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل البداية 

  أتنشاء البروفيسور ريتشارد ستالمن مؤسسة غيتر ربحيتة مهمتهتا تقتديم التدعم١985 سنةوفي 

 التنظيمتتي والقتتاتنوتني والمتتالي لمشتتروع جنتتو والبرمجيتتات الحتترة ستتماها مؤسستتة البرمجيتتات الحتترة

Free Software Foundationفتتي كتتلًا واستتعًكتتان لهتتذا المشتتروع صتتدىعلتتى متتدار التتوقت ، و  

.أرجاء العالم والتحق بالمشروع آلف المبرمجين من كل أتنحاء المعمورة

 مع عودة اتنتشار البرمجيات الحرة في التسعينات ووصولها ليتتس فقتتط للمستتتخدمين العتتاديين

أنبتتل أيضتتًا قطتتاع العمتتال والتجتتارة ظهتترت مشتتكلة بستتبب التبتتاس فتتي اللغتتة التنجليزيتتة ظحيتتث 

ظحتتتر ظهتتترت ظحركتتتة تتتدعى مبتتتادرة المصتتدر المفتتتوحFreeكلمتتة  مجتتتاتني وتعنتتي أيضتتًا  ". تعنتتي  " " " 

Open Source Initiative وجاءت هذه المبادرة بالدعوة لستخدام مصطلح Open Source 

  ولكتن.ن الكتثير متن الشتخاص يختلتط عليهتتم المتر وخصوصتًا قطتتاع العمتالل Freeعوضتًا عتن 

 مبادئ المصادر المفتوظحة اتخذت منحى آخر بخلف المشتكلة اللغويتة، ظحيتث أصتبح لتديها فلستفة

.وأفكارًا خاصة غير فلسفة البرمجيات الحرة

 برمجيتتتات ظحتتترة أم مصتتتادر مفتوظحتتتة؟ ظحاليتتتًا قتتتد يكتتتون المصتتتطلحان وجهتتتان لعملتتتة واظحتتتدة

 ) ظحيث تعتبرFree Open Source Software أي FOSS ت(ولذلك غالبًا ما يرمز لهما اختصارًا ب

 أغلب البرامج المفتوظحة المصدر هي برامج ظحرة، ولكن لكل منهما فلسفة ودوافع مختلفة، فحركة

 البرمجيتتات الحتترة فتتي الستتاس ذات دافتتع أخلقتتي واجتمتتاعي، فتتالمهم هنتتا هتتو ظحريتتة المستتتخدم

 بغتتض النظتتر عتتن أي شتتيء آختتر، بينمتتا مبتتادرة المصتتادر المفتوظحتتة ترتكتتز فتتي الستتاس علتتى دوافتتع

 تقنيتة، فتعتتبر استتراتيجية لتنتتاج وتطتوير البرمجيتات، فالوضتع الحتالي يشتبه شخصتان يمشتيان

.في طريق واظحد ولكن لكل منهما هدف مختلف 
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 وفتتي لغتنتتا العربيتتتة الرائعتتتة ل تنعتتاتني متتن أي مشتتاكل فتتتي المعتتاتني والمترادفتتتات فتتالحر ظحتتر

والمجتتاتني مجتاتني، وظحتتى فتتي اللغتة التنجليزيتة بتوضتتيح بستتيط يمكتن إزالتتة هتذا اللتبتتاس بقتول

"Free as in freedomوإذا كنت مهتم بالتعرف أكثر عن ظحركة البرمجيات الحرة والمصادر ،" 

الستتتتئلة الكتتتتثر شتتتتيوعًا عتتتتن البرمجيتتتتات الحتتتترة والمصتتتتادر  "المفتوظحتتتتة ينصتتتتح بمراجعتتتتة كتتتتتاب 

".المفتوظحة

 Creative Commons ظهترت مؤسستة المشتاع البتداعي ٢00١ ستتنةمع بدايتة اللفيتة فتي 

 وهي مؤسسة غير ربحية تستتعى لنشتر المتتواد الحتترة عتتبر تتتوفير إطتار قتاتنوتني وتنظيمتتي للراغتتبين

  ذات جتتودة عاليتتةمتتوادًابنشتتر أعمتتالهم بشتتكل ظحتتر، ظحيتتث أن المشتتاركة تزيتتد متتن التنتتتاج وتعطتتي 

 تساهم في التنتاج البداعي، ويشمل جميع أشكال التنتتتاج الفكتري متتن مكتتتوب ومستتموع ومرئتتي،

.كما هو موضح في أولهالمشاع البداعي وهذا الكتاب مرخصة تحت رخصة 

 والن هنتتتاك العديتتتد متتتن المؤسستتتات والمجموعتتتات والشتتتخاص متتتن جميتتتع أتنحتتتاء العتتتالم

.يساهمون كل يوم في تشكيل وصنع وإتنتاج المزيد من المواد الحرة مفتوظحة المصدر

. ماهية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر؟٢
 ظحسنًا، ظحتتى هتذه اللحظتة قتد ل يتضتح تحديتدًا متا هتي البرمجيتات الحترة مفتوظحتة المصتدر

Freeومتتتا ليستتتت كتتتذلك، ببستتتاطة شتتتديدة تعريتتتف البرمجيتتتات الحتتترة   Softwareوالمصتتتادر  

Openالمفتوظحتتتتة   Sourcesالبرمجيتتتتات الحتتتترة برمجيتتتتات  « وفقتتتتًا لموستتتتوعة ويكيبيتتتتديا هتتتتي 

 ظحاستتوبية يمكتتن استتتخدامها ودراستتتها و تعتتديلها لي غتترض دون قيتتود، وكتتذلك تنستتخها وتتتداولها

.ُمعّدلة أو غير ُمعّدلة بل قيود أو بقيود تضمن أن متلقيها ستتتكون لهتتم الحقتتوق ذاتهتتا البرمجيتتاُت . 

».الحرُة عمومًا مجاتنية، إل أن بعضها قد يكون بمقابل
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل البداية 

 تنتعرف أكثر عن مبتادئ البرمجيتات الحترة والمصتادر المفتوظحتة متع هتذا الجتزء المقتبتس متن

: لفهد السعيديتعرف عل ى البرمجيات الحرة"كتاب  "

إن المحيتتتط التتتذي تنشتتتأ فيتتته ستتتتولمن متتتن ظحريتتتة المشتتتاركة وظحريتتتة النستتتخ وظحريتتتة التعتتتبير

فتتتتي الستتتتتينيات والستتتتبعينات كتتتتان لتتتته أثتتتترًا كتتتتبيرًا فتتتتي إعطتتتتاء مصتتتتطلح البرمجيتتتتات الحتتتترة

 .بعتتده الختتاص والمفضتتل لتتديه لقتتد ضتتاق ستتتولمن ذرعتتًا عنتتدما لتتم يستتتطع الوصتتول إلتتى مصتتدر

تعريتتتتف الطابعتتتتة الجديتتتتدة ليضتتتتيف ميزتتتتته المفضتتتتلة، وزاد ذلتتتتك أيضتتتتًا عنتتتتدما بتتتتدأت المؤسستتتتة

.التي يعمتل لهتا بإرغتامهم لتوقيتتع علتتى اتفاقيتات عتتدم الفصتتاح لمصتدر النظتام التذي يستتتخدموتنه

 .بتتل عنتتدما قيتتدت ظحريتتته بعتتدم الستتماح لتته بنستتخ برامجتته المفضتتلة لصتتدقائه وجيراتنتته كتتل هتتذه

ًل ومتتن ثتتم ظحريتتة  المعطيتتات أثتترت علتتى ستتتولمن ليضتتع تنصتتب عينيتته ضتتمان ظحريتتة المستتتخدم أو

.المطور ثاتنيًا

  ظحرية مستخدمي البرامج في تشغيل وتنستخ وتوزيتع ودراستةيفيقصد بحرية البرمجيات ه

: مصطلح ظحرية البرمجيات يشير بالتحديد إلى أربع ظحريات للمستخدم وهي.وتعديل البرمجيات

. ظحرية استعمال البرتنامج لي غرض:1الحرية •

. ظحرية دراسة وتعديل الشفرة المصدرية للبرتنامج:٢الحرية •

.ظحرية توزيع تنسخ من البرتنامج الصلي لتتمكن من مساعدة جارك أو صديقك :3الحرية •

. ظحرية توزيع تنسخك المعدلة من البرتنامج ومشاركة المجتمع بتعديلتك:٤الحرية •
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أن:الحرية الول ى من  الرغم  على  كان  غرض  لي  غرض  لي  البرتنامج  استعمال   .ظحرية 

  أن بعتتتض الحكومتتتاتًاهتتتذه الحريتتتة بديهيتتتة، فتتتإن ستتتتولمن وجتتتد لظحقتتت

 والشركات تمنع المستخدم من تشغيل البرتنامج في أغراض معينة، وهتتذا

.ضل من أجله ستولمنايتعارض مباشرة مبدأ الحرية الذي ين

الحرة:الحرية الثانية البرمجيات  فمع  للبرتنامج  المصدرية  الشفرة  وتعديل  دراسة  .ظحرية 

 ل يوجتتتتد شتتتتيئًا يستتتتتطيع المبرمتتتتج أو الشتتتتركة المطتتتتورة أن تخفيتتتته عنتتتتك،

 فتتالجميع يستتتطيع أن يصتتلوا إلتتى الشتتفرة المصتتدرية للبرتنامتتج، والمستتتخدم

 (ل تنستتواا يستتتطيع أن يطتتوع البرتنامتتج بإضتتافة مميتتزات جديتتدة يرغتتب بهتت

).قصة ستولمن مع تعريف الطابعة الجديدة في عمله

 من جاتنب آخر يقول بعض منتقدي البرمجيات الحتترة أن هتتذه الحريتتة تستبب

  أمنية، ظحيث يستطيع المخربون أن يصلوا للشفرة المصدرية واكتشتتافًاخرق

  وصتتحيحًا لتتو أتننتتا لتتمًا، قتتد يبتتدو هتتذا منطقيتتستتيئثغراتهتتا واستتتغللها بشتتكل 

 تننظر إلى الوجه الخر والمشرق من هذه الحريتتة، فكمتتا أن المخربتتون يصتتلون

 للشتفرة فكتتذلك المصتتلحون والمطتورون ومتتدراء التنظمتتة الحساستتة، ولحستتن

.الحظ فإن تنسبة المخربين تبقى دائمًا أصغر بكثير من المصلحين

 وهذا ينتج عنه مبدأ جديد في البرمجيتتات الحتترة فكمتتا أن الثغتترات المنيتتة

 تكتشتتف ستتريعًا فإتنهتتا تصتتلح ستتريعًا متتن دون الحاجتتة إلتتى موافقتتة الشتتركة

  ل تصتتمد الثغتتراتًفعتتادة.الم كمتتا يحتتدث الن فتتي البرمجيتتات المحتكتترة 

 المنية إل ساعات معدودة لتجد أن الترقيعات المنية قد صتتدرت بشتتكل

!اظحترافي مثير للعجاب، إتنه عالم البرمجيات الحرة
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توزيع :الحرية الثالثة البرتنتنسظحرية  من  مستخ  من  لتتمكن  الصلي  جاركتامج  اعدة 

 .أو صتتتتديقك هتتتتذه ظحريتتتتة أصتتتتيلة فتتتتي البرمجيتتتتات الحتتتترة ظحيتتتتث تضتتتتمن

 للمستتتخدم النهتتائي ظحريتتة تنستتخ وإعتتادة توزيتتع البرتنامتتج لستترته وجيراتنتته

 .وأصدقائه من دون قيد لقد ذهبت البرمجيات الظحتكارية والشركات إلتتى

 ظحد مثير من الشتمئزاز فتي تقييتد ظحريتة المستتخدم بتالرغم متن أتنته يملتك

 تنسخة مرخصة من برمجياتهم، فكثير من الشركات تفتترض قيتتودًا صتتارمة

ة منتتتته،يتتتتلنستتتتخ برامجهتتتتا بحيتتتتث ل تستتتتتطيع أن تمتلتتتتك تنستتتتخة اظحتياط

 أو ل تستتتطيع أن تثبتتت البرتنامتتج لكتتثر متتن جهتتاز، أو ل تستتتطيع أن تثبتتت

 البرتنامتتتج لولتتتدك أو زوجتتتك أو أستتترتك، وقتتتد يلجتتتأ المستتتتخدم لستتتتخدام

 تنستتخة مقرصتتنة متتن أجتتل ل شتتيء إل هربتتًا متتن تعقيتتدات تفعيتتل الرخصتتة

!التي اشتراها

بتعديلتك،:رةاليخيالحرية  المجتمع  ومشاركة  البرتنامج  من  المعدلة  تنسخك  توزيع   ظحرية 

 فبعتتتد أن عتتتدلت البرتنامتتتج الحتتتر لظحتياجاتتتتك الخاصتتتة وقمتتتت بتخصيصتتته

 وتوزيعهتتالمتطلباتتتك، فهتتذه الحريتتة تضتتمن لتتك القتتدرة علتتى تنشتتر تعتتديلتك 

 متتتن دون أختتتذ الذن متتتن المطتتتور الول، بتتتل تستتتمح لتتتك هتتتذه الحريتتتة بتتتبيع

.البرتنامج وإتنشاء شركة خاصة بك لتطويره

 تتفاوت البرمجيات الحرة في التقيد بهذه الحرية ما بين متشتتدد فتتي النتتص عليهتتا، ومتتا بيتتن

 .متساهل فيها ويرجع القرار بتطبيقها للمطور النهائي فمتتن المتشتتددين فيهتتا ستتتولمن ظحيتتث ينتتص

 على وجوب وفترض الحريتة الرابعتة علتتى كتل متن يقتوم بتعتديل البرتنامتتج الحتترة وتطتويره بحيتث

.يقوم بنشر الشفرة المصدرية المعدلة للجميع في رخصته التي سنتكلم عنها بعد قليل
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ملحوظة

 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل البداية 

 أمتتا متتن تستتاهل فيهتتا فل يلتتزم المطتتور النهتتائي بنشتتر الشتتفرة المصتتدرية المعدلتتة للجميتتع، بتتل

 يتستتاهل بإعطتتائه الحتتق فتتي غلتتق البرتنامتتج الحتترة وتحتتويله إلتتى منتتتج مملتتوك اظحتكتتاري، وهتتذا

 الصتتنف متتن المطتتورين هتتم متتن يعملتتون علتتى البحتتاث التتتي تمولهتتا الجامعتتات ومراكتتز البحتتاث

.الحكومية

 هتتذه هتتي المبتتادئ الساستتية لي برتنامتتج ظحتتتى يطلتتق عليتته برتنامجتتًا ظحتترًا، وكتتان لطلقهتتا أن

 ينشأ ظحركة ستدعى ظحركة البرمجيات الحترة قتامت بشتكل أساستي ظحتول مشتروع جنتو وستتولمن

فتتيوذلتتك بشتتكل ظحصتتري، ممتتا يتتدفع لستتتولمن بتتأن يستتتقيل متتن عملتته وينشتتأ منظمتتة غيتتر ربحيتتة 

 م، هتتتدفها تنشتتتر التتتوعي وتستتتويق فكتتترة البرمجيتتتات الحتتترة بيتتتن المطتتتورين والفتتتراد،١985 ستتتنة

 وتوظيتتف متتبرمجي البرامتتج الحتترة لتستتريع عجلتتة التطتتوير فتتي مشتتروع جنتتو والبرمجيتتات الحتترة

.المرافقة له

تعرف على البرمجيات الحرة راجع الرابط التالي▪ :لمزيد من المعلومات وتحميل كتاب  " "

http://itwadi.com/node/2518
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مميزات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر. ٣
 ربما قد تكون سمعت مؤخرًا أن الشتركة الفلتنيتة تتدعم البرمجيتات الحترة مفتوظحتة المصتدر،

 أو البلتتد الفلتنتتي بتتدأ فتتي اعتمادهتتا فتتي مؤسستتاته، والكتتثير متتن الزختتم ظحتتول البرمجيتتات الحتترة

.والمصدر المفتوح

 وربما تود أن تعرف أتنتتت أيضتتًا لمتتاذا كتل هتتذا الظحتفتتاء؟ ولمتتاذا البرمجيتتات الحتترة والمصتتادر

المفتوظحة ليست رائعة فحسب بل هي أولوية بالنسبة لنا على المستوى العربي؟

 هذه البرمجيات تتيح ظحريات أكثر من البرمجيات الظحتكاريتتة الخترى، وهتذه الحريتتات تنتتتج

 عنها العديد من المميزات الرائعة والتي تفيدتنا كثيرًا على المستتتوى العربتتي لجتتب الفجتتوة الرقميتتة

 . وبيتتن التتدول المتقدمتتة تنتعتترف الن علتتى بعتتض هتتذه المميتتزات التتتي تجعتتل-كتتدول تناميتتة-بيننتتا 

: المميزاتأهم هذهالبرمجيات الحرة مفتوظحة المصدر مميزة ظحقًا، وتنكتفي ظحاليًا ببعض 

ية  الحريتتة هتتي الميتتزة الجوهريتتة والرئيستتية للبرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر، هتتذه:الحر

 الميزة تعتبر المزية الم ظحيث تنبثق منها كل المزايا الختترى بشتتكل أو بتتآخر، الحريتتة

 التتتي تتيحهتتا البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر تجعلنتتا قتتادرين ليتتس فقتتط علتتى

 قراءة الكتواد البرمجيتتة بتتل أيضتًا دراستتتها وتعتتديلها بالشتكل التذي يلئتم كتل بيئتتة،

  تطلق العنان للبداع البشتتري للوصتتول لمتتداه القصتتى دون أي قيتتود،ماهذه الميزة هي 

.هي التي تجعل ظحياتنا أفضل
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تمتتتتاز البرمجيتتتات الحتتترة مفتوظحتتتة المصتتتدر بدرجتتتة عاليتتتة جتتتدًا متتتن المتتتان ويمكتتتن:الأمان

 لي جهة أن تقوم بمراجعة أمنية لكواد أي برتنامج مفتوح المصدر وهذا غير متتتوفر

 في البرمجيات المغلقة المصدر الظحتكاريتة، وهتذا مفيتد بحتتق فتي ظحالتة اعتمتاد أظحتد

.البرمجيات في المؤسسات الحكومية والرسمية الحساسة

عقلن أفضل من واظحد فما بالك بتتآلف العقتتول المبدعتتة متتن كتتل:الجودة "هناك ظحكمة تقول  " 

 أتنحتتاء العتتالم؟ بستتبب تتتوفر المصتتدر التتبرمجي للجميتتع يقتتوم المئتتات متتن الشتتخاص

 ستتتواء المتتتبرمجين أو المستتتتخدمين العتتتاديين بقتتتراءة ومراجعتتتة وتجربتتتة الكتتتواد

 البرمجيتتة وإفتتادة المطتتورين بتتأي ملظحظتتات ممتتا يزيتتد متتن جتتودة هتتذه البرمجيتتات

 بشتتكل ملحتتوظ عتتن غيرهتتا، وهتتذا ينعكتتس أيضتتًا علتتى ستترعة تطورهتتا ظحيتتث تتطتتور

 .بشكل أسترع كتثيرًا متن غيرهتا المصتدر المفتتوح ل يفيتد المتبرمجين فقتط إتنمتا مثلته

 مثل تعلم العلوم الطبية فهو ل يعتود بتالنفع علتى الطتبيب فقتط إتنمتا علتى أي شتخص

.مصاب بمرض أيضًا

 بستتبب اعتمتتاد البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر علتتى تنمتتوذج أعمتتال مختلتتف عتتن:التكلفة

 أغلتتب البرمجيتتات الموجتتودة ظحاليتتًا فتإن تكلفتهتتا تكتون منخفضتتة جتدًا وتكتاد تقتتترب

متتن الصتتفر، وهتتذا يمنحهتتا ميتتزة اقتصتتادية هائلتتة بالمقارتنتتة بغيرهتتا متتن البرمجيتتات،

هنتاك العديتتد متن التدول والمؤسستات التتتي استتتطاعت خفتتض تنفقاتهتتا والتخلتتصلتتذا 

 ي.من مليين الدولرات باستخدامها البرمجيات الحرة مفتوظحتتة المصتتدر هتذا ل يعنتت

 اأن البرمجيتتتات الحتتترة غيتتتر قتتتادرة علتتتى الربتتتح، بتتتل علتتتى العكتتتس فبستتتبب مميزاتهتتت

 والساليب غير التقليدية في الربح فهي تحقق أرباح عالية، أظحد أفضل المثلة لهتتذا

  ظحيتتتث تخطتتتت متتتؤخرًا قيمتتتة أستتتهمها فتتتي البورصتتتةRedHatهتتتي شتتتركة ريتتتدهات 

!العديد من الشركات الكبرى
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 البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر كغيرهتتا متتن البرمجيتتات التتتي تتتأتي فتتي قتتوالب:المرونة

 جامتتدة غيتتر قابلتتة للتشتتكيل يجتتب عليتتك التتتأقلم معهتتا، بتتل علتتى العكتتس هتتي أشتتبه

 .بالصلصتتال تستتتطيع تشتتكيلها بالشتتكل التتذي يلئمتتك ويلئتتم بيئتتتك ل العكتتس متتن

 تناظحية أخرى لكل بيئة متطلبات مختلفة ل يمكن استخدام تنفس القالب متتع كتتل منهتتا

 فالبيئتتة التعليميتتة تختلتتف عتتن البيئتتة التنتاجيتتة تختلتتف عتتن البيئتتة الترفيهيتتة، لهتتذا

 الستتبب تعتتتبر البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر هتتي الفضتتل متتن تناظحيتتة المروتنتتة

.ظحيث يمكن تطويعها بالشكل الملئم لي بيئة كاتنت

 في البرمجيات الظحتكارية مغلقة المصتدر تصتتبح مرتبتتط بمصتتدر واظحتتد فقتتط ل غيتتر:الاستقلالية

 وهتتي الشتتركة أو المؤسستتة المطتتورة للبرتنامتتج التتذي تستتتعمله، أتنتتت مضتتطر لتنتظتتار

الشتتتتركة لتطتتتتوير برتنامجهتتتتا وإصتتتتلح أي علتتتتل قتتتتد تظهتتتتر فيتتتتته وهتتتتذا متتتتا يعتتتترف

لبرمجيتتتات الحتتترة أتنتتتت فعليتتتًاعكتتتس الوضتتتع بالنستتتبة ل  علتتتى Vendor Lock-in تب

  مرتبط بشتركة واظحتدة، تستتطيع أي شتركة تقتديم دعتم وظحلتول بأفضتل الطترقلست

 .التتتي تناستتبك هتتذا يفتتتح المجتتال أمتتام استتتقلل التتدول والهيئتتات الرستتمية للدولتتة،

 ودعتتم والعتمتتاد علتتى الشتتركات المحليتتة عوضتتًا عتتن العتمتتاد علتتى شتتركات أجنبيتتة

. من التبعية التقنيةًاصبح هناك تنوعل يوبالتالي 

 البرمجيات الحرة مفتوظحة المصدر لها من المميزات ما يصعب ظحصره، لكن إليك سببًا أخيرًا؛

 لماذا يجب أن تنكون في المؤخرة دائمًا؟ إذا كاتنت كل دول العالم سواء التتدول المتقدمتتة أو التتدول

 الناهضتتة أو ظحتتتى التتدول الناميتتة بتتدأت تلتفتتت إلتتى البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر وتستتتفيد

منها بأفضل طريقة سواء على المستوى العام أو الخاص، هل يجب علينا التأخر أكثر من ذلك؟

18الفهرس



 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل البداية 

. قائمة البرامج٤
اعتمتتتدت فتتتي تنظيتتتم وترتيتتتب البرامتتتج علتتتى أستتتاس محاولتتتة ذكتتتر برتنتتتامجين علتتتى القتتتل

 في كل مجال بحيث يكون لك مساظحة كي تستطيع اختيار البرتنامج الذي يناسبك، وظحرصت على

 التنويتتتع بيتتتن برامتتتج تحتتتتوي علتتتى الكتتتثير متتتن الخصتتتائص وبرامتتتج تحتتتتوي علتتتى قتتتدر أقتتتل متتتن

.الخصائص ظحيث أتنها توفر أهم الخصائص التي يحتاجها أغلب المستخدمين

 مع الوضع فتتي العتبتار أن النتتوع الول ليتس بالضترورة أفضتل متن النتتوع الثتتاتني فمتا يناستتب

أتنظتتر أيضتتًا وفيتته أضتتفتت.شخص قد ل يناسب غيره وأستتفل كتتل مجموعتتة وضتتعت متتا يستتمى ب  " " 

.البرامج ذات الصلة بالمجموعة ظحيث ل يتسع المكان لذكر معلومات عن كل برتنامج بشكل مفصل

 الرائتتع فتتي المتتر أتنتتك قتتد تجتتد الكتتثير متتن البرامتتج التتتي تستتتعملها ستتابقًا ل تتتدري أتنهتتا ظحتترة

 مفتوظحتتة المصتتدر، مثتتل متصتتفح التنتتترتنت الشتتهير َفيرفتتوكس، وعميتتل البريتتد القتتوي ثاتنتتدربيرد،

.، وغيرهم من البرامج الحرة مفتوظحة المصدر  الرائعة الخرىVLCومشغل الوسائط الرائع 

 فتتي النهايتتة البرمجيتتات الحتترة دائمتتًا رائعتتة فقتتط أعطهتتا الفرصتتة المناستتبة وجربهتتا بطريقتهتتا

.وليس بطريقة البرامج التي كنت تستعملها سابقًا وستجد أتنها ستعمل معاك بشكل ممتاز
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ملحوظة

إنترنت
متصفح إنترنت

FirefoxChromium

إ ُفكثثثثثثثس،   أظحتتتتتتتد أفضتتتتتتتل متصتتتتتتتفحاتَفير

 التنتتتتتتترتنت علتتتتتتى الطلق فهتتتتتتو ليتتتتتتس مجتتتتتترد

 المروتنتتتةومتصتتتفح، يتميتتتز َفيرُفكتتتس بالبستتتاطة 

 وقابليتتتتتتة التوستتتتتتع بشتتتتتتكل كتتتتتتبير عتتتتتتن طريتتتتتتق

بحتتق تنظتتام –الضتتافات فيمكتتن أن تنطلتتق عليتته  – 

.تشغيل مصغر

    :يعمل على

www.firefox.com

  ال خ الكتتتتبر للمتصتتتتفح الشتتتتهيركروميثثثثوم،

 ًاكتتروم التتذي أصتتبح أظحتتد أكتتثر المتصتتفحات تنمتتو

 ،.فتتتي الفتتتترة الخيتتترة ستتتريع ذو واجهتتتة بستتتيطة

 يتتتتتدعم تقنيتتتتتات التتتتتويب، َفيرُفكتتتتتسوكمتتتتتا فتتتتتي 

.CSS3 وHTML5الحديثة مثل 

    :يعمل على

www.chromium.org

… أنظر أيضًا ◂

•Midori

 ميدوري، إذا كنت تريد متصفح بسيط ويتطور سريعًا، يدعم تقنيتتات التتويب الحديثتتة وقابتتل للتخصتتيص

. فهذا المتصفح مناسب لكWebKitبشكل كبير، وأيضًا يعتمد على محرك 

   www.twotoasts.de

 ًااستخدم متصفحل تؤذ الويب والذي ستستخدمه من فضلك  حالمتصف كان ًاأي▪

!، من فضلك ل تستخدم إتنترتنت إكسبلورر المعايير القياسية للويبيحترم
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل إتنترتنت 

مدير تحميل
Free Download ManagerUget

  برتنامتتتتتج تحميتتتتتلفثثثثثري دونلثثثثثود مثثثثثانجر،

 ممتتتاز وبتته العديتتد متتن الخصتتائص رائعتتة، مثتتل

 تحديد سرعة التحميل، تقسيم الملتتف إلتى أكتتثر

 متتتن جتتزء، تحميتتتل التتتتورتنت، جدولتتتة التحميتتل،

.والعديد من المميزات الخرى الفريدة

  :يعمل على

www.freedownloadmanager.org

  مدير تحميل عملي ومناستتب جتتدًا يوجت،

 للستخدام اليومي، خفيتتف وبستتيط وذو واجهتتة

 استتتتتتتتخدام تنظيفتتتتتتتة وواضتتتتتتتحة ويتكامتتتتتتتل متتتتتتع

.بسهولةَفيرُفكس وكروميوم 

    :يعمل على

uget.visuex.com

… أنظر أيضًا ◂

•JDownloader

دونلودر،   مدير تحميل غني بالخصائص ويدعم التحميل من مواقع المشاركة مثل رابيد شتتير، فقتتط-جيل ه

.ضف له الرابط وسيقوم بكل شيء، ويتكامل مع العديد من المتصفحاتأ

   www.jdownloader.org

•FreeRapid Downloader

. يوفر إمكاتنية التحميل بسهولة من مواقع المشاركة مثل رابيد شير وغيره،فري رابد داونلودر

   www.wordrider.net/freerapid

•DownThemAll

  تعمل كمدير تحميل، وتحتوي على العديتتد متن المميتزاتجدًا إضافة فير فوكس ممتازة دونلود ذم أول،

.مدير تحميل مستقلتمكنها من المنافسة ك التي

   www.downthemall.net
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل إتنترتنت 

قارئ بريد
ThunderbirdZimbra

  أظحتتتتتد أشتتتتتهر عملء البريتتتتتد ثانثثثثثدربيثثثثثرد،

 يستتتخدمه الكتتثير متتن الشتتخاص ظحتتول العتتالم

 ومناسب جدًا للعمتتال، يتوفر الكتثير متن التوقت

 بن عمه َفيرُفكس قابل للتوستتع عتتبرا.والجهد وك

.آلف الضافات

    :يعمل على

www.mozilla.org/ar/thunderbird

  أو عميل بريد بتتلئ ليس مجرد قارزيمبرا،

 يتتوفر أيضتتًا منظومتتة متكاملتتة متتن البرامتتج التتتي

 تعمتتتتل كختتتتادم للبريتتتتد بالضتتتتافة لدوات العمتتتتل

 الجمتتتاعي عتتتبر الشتتتبكة التتتتالي هتتتو مناستتتب جتتتدًا

.للشركات والمؤسسات

    :يعمل على

www.zimbra.com

ية محادثة فور
PidginJitsi

  برتنامتتتتج محادثتتتتة فوريتتتتة متميتتتتزبثثثثدجن،

 ,IRC, MSNيتتدعم العديتتد متتن الشتتبكات مثتتل 

Yahoo, Gtalkو XMPPبالضافة لكتثر متتن  

الكتتل فتتي١١ ًل لقتتب  " شتتبكة أختترى يستتتحق فع . 

 ".واظحتتتد ويتتتتوفر لتتته عشتتترات الضتتتافات تقتتتدم

 خصتتتائص إضتتتافية مثتتتل استتتتخدامه متتتع فيتتتس

.بوك وتويتر

    :يعمل على

www.pidgin.im

  برتنامتتج محادثتتتة رائتتع وعصتتري،جيتسثثر ي،

 يتتدعم العديتتد الشتتبكات مثتتل فيتتس بتتوك، جوجتتل

  والمحادثتتتتة الصتتتتوتية والمرئيتتتتة،تتتتتوك وغيرهمتتتتا

 بجتتتتودة عاليتتتتة، مصتتتتمم بشتتتتكل جميتتتتل ويقتتتتدم

 المحادثتتتتةالعديتتتتد متتتتن المميتتتتزات الرائعتتتتة مثتتتتل، 

 مشتتتتاركة ستتتتطح المكتتتتتب، التصتتتتالالجماعيتتتتة، 

.المن من خلل تشفير المحادثات

    :يعمل على

www.jitsi.org
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل إتنترتنت 

… أنظر أيضًا ◂

•Instantbird

 اتنستاتنت بيرد، أيضتًا برتنامتج محادثتتة فوريتتة ويتتدعم عتدد متن شتتبكات المحادثتة المعروفتتة مثتل بيتتدجين،

فير فوكس .ولكنه يتميز بالخفة والبساطة، وله عدد جيد جدًا من الضافات على أسلوب موزيل /

   www.instantbird.com

•HexChat

 ، يتتوفر العديتتد متتن الخصتتائص التتتي تستتاعد علتتى استتتخدمIRC برتنامتتج محادثتتة لشتتبكات هيكثثس شثثات،

. بسهولةIRCشبكات 

  www.hexchat.org

مشاركة ملفات
DelugeVuze

  برتنامتتتتتج تحميتتتتتل تتتتتتورتنت ممتتتتتتازديلثثثثثج،

 يحتوي علتتى العديتتد متتن الخصتتائص والمميتتزات

.للستعمال اليومي.الرائعة البرتنامج المثالي 

    :يعمل على

www.deluge-torrent.org

  برتنامتتج المشتتاركة الشتتهير التتذي كتتان،ڤوز

 ، والتتتتتتتذيAzureusيتتتتتتتدعى ستتتتتتتابقًا ازوريتتتتتتتس 

.يحتوي على العديد من الخصائص المتقدمة

    :يعمل على

www.vuze.com

… أنظر أيضًا ◂

•FrostWire

  متوافتتتق متتتع العديتتتد متتتن شتتتبكات المشتتتاركةPeer-to-Peer برتنامتتتج مشتتتاركة النتتتد للنتتتد ،فورسثثثت ويثثثر

.المعروفة

  www.frostwire.com
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل إتنترتنت 

برامج إنترنت متنوعة
•FileZilla

 ، يتتوفر العديتتد متتن المميتتزات مثتتل الخفتتة والستترعةFTP برتنامتتج تنقتتل ملفتتات عتتبر بروتوكتتول  فايثثلزيل،

.وسهولة الستخدام، وهو مناسب للمبتدئين والمحترفين على ظحد السواء

   www.  filezilla-project.org  

•UbuntuOne

 ستحصتتل علتتىبرتنامج يوفر لك إمكاتنية المزامنة وظحفظ الملفات على التنترتنت أو جهاز آختتر،  ،أوبنتو ون

خمسة جيجا مجاتنًا علتى التنتترتنت يمكنتك متن خللهتا مزامنتة ملفاتتك بيتن الجهتزة المختلفتة، أوبنتتو ون

.بأتنواعها المختلفةل يعمل فقط على الحواسيب الشخصية بل أيضًا يتوفر على الجهزة المحمولة 

   one.ubuntu.com

•SparkleShare

 ؟ظحسنًا، هل تريد الحصول على كل مميزات برتنامج أوبنتو ون ولكن علتى موقعتك الختاص ،سباركل شير

.سباركل شير يوفر لك ذلك، ظحيث يقدم لك إمكاتنية مزامنة وظحفظ الملفات على موقعك

   www.sparkleshare.org

•Hotot

 للتدوين المصغر يعمتتل متتع كًل متن تويتتتر وآيتتدينتكا، وبتتالرغم متن كتتوتنه قيتتد التطتويرتطبيق  هو ،هوتوت

 لكنه واعد جدًا ويعمل بشكل سلس، ويتميتتز بتتدعم ممتتاز لعترض للغتة العربيتتة وبواجهتتة استتخدام جميلتتة

 وسهلة الستخدام مع العديد متن المميتتزات مثتل إمكاتنيتة عتترض الصتور مباشترًة وكتتذلك يتتدعم الضتافات

 مثل رفع الصور، والترجمة والقراءة لظحقًا، وغيرها من الخصائص الخرى الرائعة، كما أتنه متتتوفر كملحتتق

كروميوم .لمتصفح كروم /

   www.hotot.org
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل إتنترتنت 

•RSSOwl

 ، بته العديتتد متن المميتزاتAtom وRSS ت برتنامج لجلب خلصات المواقع أو ما يعرف بآر إس إس اول،

 متتع تطبيقتتاتوقابتل للتخصتتيص بشتتكل رائتتع، ويستتتطيع الستتتيراد والتصتتدير وكتتذلك مزامنتة الخلصتتات 

.قارءة الخلصات التي تعمل عبر الويب

   www.rssowl.org

•RetroShare

شثثير،   برتنامتتج للمحادثتتة ومشتتاركة الملفتتات بشتتكل مباشتتر ومشتتفر ظحيتتث أن البياتنتتات ل تمتتر علتتى-ريثثترو

.شبكات خاصة إتنما تكون لديك شبكة مشفرة خاصة بك وتستطيع تبادل البياتنات بأمان

   retroshare.sf.net

•Minitube

  متن ستتطح المكتتب دون الحاجتتة لمشتتغلYouTube برتنامتج رائتتع لمشتاهدة موقتتع يوتيتوب مينر ي تيوب،

.الفلش برتنامج رائع ويتيح لك البرتنامج تجربة مشاهدة مميزة تختلف ظحتى عن موقع يوتيوب تنفسه .

   flavio.tordini.org/minitube

•Sismics Reader

 ،Google Reader الشتتهيرة المعروفتتة باستتم RSS، بعد إغلق جوجل خدمة خلصات سيسمكس ريدر

 ظهرت الكثير من التطبيقات لتسد الفجوة الحاصلة بسبب إغلق الخدمة، وربما يكون هذا البرتنامج أظحتتد

 أفضل البدائل لخدمة جوجل ريدر ظحيتث أتنته يتتوفر لمنصتات متنوعتة، بالضتافة إلتى وجتود تنستخة تعمتل

 .من خلل الويب وكذلك الموبايل يقدم البرتنامج واجهة استخدام شبيهة إلى ظحد كبير  بجوجل ريدر متتع

.العديد من المميزات الرائعة

   www.sismics.com/reader
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الثانيالفصل 



وسائط متعددة
مشغل وسائط متعددة

VLCMiro

 فر يإلسر ي،   أظحد أروع مشتتغلت الوستتائط 

 علتتى الطلق، وتكمتتن روعتتته فتتي العتتدد الكتتبير

 متتتتن صتتتتيغ الوستتتتائط التتتتتي يتتتتدعمها ويستتتتتطيع

 .تشتتتتتتغيلها دون الحاجتتتتتتة لضتتتتتتافات خارجيتتتتتتة

 بالضتتتتتتافة للعديتتتتتتد متتتتتتن المزايتتتتتتا والخصتتتتتتائص

Liveالختتترى، مثتتتل البتتتث المباشتتتر   Stream 

 ، والتحكتتم فتتي البرتنامتتجوالتحويتتل بيتتن الصتتيغ

. وغيرهامن المتصفح،

    :يعمل على

www.videolan.org/vlc/

  مشتتتتتتغل وستتتتتتائط بواجهتتتتتتة أتنيقتتتتتتةميثثثثثثرو،

 ومميزات رائعة فبالضافة إلى تشتتغيل الوستتائط

 يقوم بالتحويل ما بين الصيغ، ومزامنة الوسائط

 مع الجهزة المحمولة، وظحتتتى مشتاهدة المرئيتتات

 متتتن يوتيتتتوب والتحميتتتل منتتته بستتتهولة، وكتتتذلك

 تنظيتتم ملفاتتتك الصتتوتية والمرئيتتة والعديتتد متتن

 ، ميترو ببستتاطة مشتتغل وستتائطالمميتتزات الرائعتة

.لمتكام

    :يعمل على

www.getmiro.com

… أنظر أيضًا ◂

•XBMC

 إكثثسبثثر يإمسثثر ي،     يمكنتتك متتن خللتته ترتيتتب ومشتتاهدةMedia Center هتتو عبتتارة عتتن مركتتز وستتائط  

 استتقبال القنتوات الفضتائية أو المحليتة إذا كتان لتديك بطاقتةه أيضتًا الصتور، الصتوتيات، المرئيتات، ويمكنتت

 استتتقبال، والكتتثير متتن المميتتزات الختترى الرائعتتة، عتتن طريتتق هتتذا البرتنامتتج ستتتحول جهتتازك إلتتى ستتينما

.منزلية بكل سهولة

   www.xbmc.org
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل وسائط متعددة 

•UMPlayer

 يثثوإمبليثثر،  . أظحتتد البرامتتج المتميتتزة فتتي تشتتغيل الوستتائط ويتميتتز بتتوفرة الخصتتائص بالضتتافة لتتواجهته 

  وبالتالي يمكنه تشغيل كم هائتل متن الصتيغ والعديتدCodecsالتنيقة ويأتي معه عدد كبير من المرمزات 

.من المميزات الخرى

   www.umplayer.com

•Media Player Classic Home Cinema

  مشتتغل وستتائط فتتائق الخفتتة، بستتيط، عملتتي، ويعمتتل بشتتكل ستتلس،ميثثديا بليثثر كلسثثيك هثثوم سثثينما،

معهاويأتي مضمنًا ، K-Lite Codec Mega مجموعة من خللولفضل أداء للبرتنامج ينصح بتجربته 

.أي ل تحتاج لتحميله بشكل منفصل

 www.  bit.ly/k-lite-mega  

مشغل صوتيات
SongbirdAudacious

  مشتتغل صتتوتيات رائتتع بتتدعمسونج بيثثرد،

 يعمتتلمتتن متتوزيل ويستتتخدم تقنياتهتتا، وكتتذلك 

 مكتبتتة ومنظتتم للملفتتات الصتتوتية ستتواء علتتىك

 جهتتتتازك الشخصتتتتي أو التتتتتي تستتتتتمع إليهتتتتا عتتتتبر

ًل، ليس هذا فقتتط بتتل  التنترتنت كالبود كاست مث

 أيضتتتتًا متتتتوفر للجهتتتزة المحمولتتتتة ستتتواء التتتتي

.تعمل بنظام أتندرويد أو آي أو إس

   :يعمل على

www.getsongbird.com

 خفيتتتتتتف مشتتتتتتغل صتتتتتتوتيات أوديشثثثثثثوس،

 ، البرتنامتتج المثتتاليWinamp علتتى طتتراز وأتنيتتق

آمتب   قابتل للتخصتيص،-لمن يفضتل أستلوب ويتن

الوضتتعبشتتكل كتتبير  (، ويعمتتل فتتي أكتتثر متتن وضتتع 

، ومتتن الشتتياء الرائعتتة  )الممتتتد والوضتتع المصتتغر

 يتتدعمووقابتتل لتوستع  قتتوي محتتركفيه أتنته لتتديه 

. من الصيغ الصوتيةكبيرتنطاق 

   :يعمل على

www.audacious-media-player.org
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محول وسائط
MVCMMC

 هتتو، ميرو فيديو كثثونفرترأو  ،إم فر ي سر ي

 محتتتول صتتتوتيات ومرئيتتتات، يتتتدعم العديتتتد متتتن

 الصتتتيغ، يركتتتز علتتتى ستتتهولة الستتتتخدام ويتتتأتي

  بإعتتتدادات تناستتتب الكتتتثير متتتن الجهتتتزةًمجهتتتزا

.أجهزة الهاتف المحمولاللكتروتنية على رأسها 

    :يعمل على

www.mirovideoconverter.com

  ذو واجهتتتتتةمحتتتتتول وستتتتتائط ،إم إم سثثثثثر ي

 استخدام بسيطة وسهل الستتتخدام، يتتدعم قتتدر

 ممتاز من الصيغ ويستطيع التحويل بينها بفضل

 ، الرائتع أتنتته متتتوفر أيضتتًاFFmpegاعتماده على 

. أوتنلينالوسائطعبر الويب ويمكنك تحويل 

    :يعمل على

miksoft.net/mobileMediaConverter.php

محرر صوتيات
AudacityJokosher

  برتنامتتتتتج رائتتتتتع فتتتتتي تحريتتتتتراوديسثثثثثتر ي،

  الملفات الصتتوتية يجمتتع بيتتن الستتهولةوتسجيل

 والخصائص المتقدمتتة فتجتتده يلتتبي اظحتياجتتات

.شريحة كبيرة جدًا من المستخدمين

    :يعمل على

audacity.sf.net

  فتتيًا برتنامج بسيط وسهل جتتدجوكوشير،

 الستتتتتخدام، يتتتتوفر الخصتتتتائص الساستتتتية التتتتتي

 تحتاجهتتتتا للتعامتتتتل متتتتع الملفتتتتات الصتتتتوتية متتتتن

 إتنشاء، تسجيل، ومتتا إلتتى ذلتتك وكتتل هتتذا بستهولة

.شديدة

    :يعمل على

www.jokosher.org

… أنظر أيضًا ◂
•Traverso DAW  , LMMS, HydrogenAudio, Ardour

.برامج تحرير صوت أكثر تقدمًا
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محرر مرئيات
VLMCAvidemux

 فثثثر يإل  الشتتتقيق الصتتتغر لمشتتتغل  سثثثر ي،إم 

  يهدف لتقتتديم تجربتتة استتتخدامVLCالوسائط 

 ستتتهلة ومزايتتتا أساستتتية لختتتراج المرئيتتتات فتتتي

 دون الخلل بسلستتتتتتتتةشتتتتتتتتكل بهتتتتتتتتي ورائتتتتتتتتع 

.الستخدام

    :يعمل على

www.videolan.org/vlmc/

 برتنامتتج آختتر بستتيط ،إيل ه فثثر ي آي ديمثثوكس

 للتعامتتل متتع المرئيتتات، بتتالرغم متتن أتنتته ل يحتتتوي

 ن بتتتهأخصتتتائص متقدمتتتة إل العديتتتد متتتن العلتتتى 

.خصائص متميزة ومفيدة

    :يعمل على

avidemux.sf.net

… أنظر أيضًا ◂

•Aegisub

 يتيح لتك صتنع وإضتافة الترجمتة علتى المرئيتات كتالفلم وغيرهتا، وهتو برتنامتج بستيط وستهل ،آيجيسب

.الستخدام

   www.aegisub.org

•EasyTag

  برتنامتتج لتحريتتر وستتوم بياتنتتات الملفتتات الصتتوتية مثتتل استتم المؤلتتف، اللبتتوم، ستتنة الصتتدارإيثثزي تثثاج،

 .وغيرها من البياتنات، ويمكنتك متن خللته تغييتر بياتنتات مجموعتة متن الملفتات مترة واظحتتدة وُينصتح دائمتًا

.UTF-8باستخدام الترميز القياسي العالمي 

   projects.gnome.org/easytag/
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تصميم ورسوميات
تصميم ثنائي الأبعاد

GIMPInkscape

  برتنامتتج رائتتع جتتدًا متخصتتص فتتيمثثب،ِج

 ، يقتتتتدمBitmapالتصتتتتميم والرستتتتوم النقطيتتتتة 

 الكتتثير متتن المميتتزات بالضتتافة للداء المتميتتز،

 وفي كل إصدار جديد تنرى المزيد من المميتتزات

: التالي.الرائعة تعرف أكثر عليه عبر المقال 
http://itwadi.com/gimp

    :يعمل على

www.gimp.org

  برتنامج رائع للتصميم المتجهيإنكسكيب،

Vectorيحتتتتتوي علتتتتى العديتتتتد متتتتن المميتتتتزات ، 

 والخصتتتائص الرائعتتتة التتتتي تجعلتتته منافستتتًا قويتتتًا

 .للبرامتتج الختترى فتتي تنفتتس المجتتال تعتترف أكتتثر

: التاليعبر المقال ه علي
http://itwadi.com/inkscape

    :يعمل على

www.inkscape.org

… أنظر أيضًا ◂

•Synfig

 ، يحتوي على العديتد متن المميتزاتAnimation برتنامج ممتاز لعمل التصميمات والرسومات ساينفيج،

.التي تؤهلة للمنافسة

   www.synfig.org

•Pencil Animation

  برتنامج ممتاز آخر يهتم بالرستتوم المتحركتة لكتتن يعتمتتد المفهتوم التقليتدي أي رستم إطتاربنسل أنيميشن،

.تلو الخر

   www.pencil-animation.org
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•MyPaint

  برتنامتج رائتتع يتوفر الدوات الساستية للرستم الحتتر علتتى الكمتبيوتر وهتتو عملتتي جتدًا متع أجهتزة مايبينت،

.Tabletsالكمبيوتر اللوظحية 

   mypaint.intilinux.com

•Pencil Project

  لي شتتيء تريتتده ستتواء برتنامتتج، موقتتع،Mockups برتنامتتج رائتتع لعمتتل تنمتتاذج أوليتتة بنسثثل بروجكثثت،

.غيرهما برتنامج عملي وسهل الستخدام .

   pencil.evolus.vn

•Phatch

 برتنامج ظريف لعمل تأثيرات جميلة وخلبة على الصور سريعًا دون الحاجة لمعرفة قوية ببرامجفاتش، 

.التصميم

   photobatch.stani.be

•Hugin

. برتنامج لعمل صور باتنوراميةهيوجن،

   hugin.sf.net

•PosteRazor

ريزور،  ) كبير متتن عتتدةPoster( برتنامج يقوم بتقسيم الصورة إلى عدة أجزاء لمكنك عمل ملصق -بوستر

!صورة باستخدام الطابعة العادية

   posterazor.sf.net
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تصميم ثلاثي الأبعاد
Blender

  برتنامج تصميم اظحترافي ثلثي البعاد قوي ورائع ومتطور جدًا، يعد منافسًا قويتتًا للعديتتدبلندر،

 .متتن البرامتتج الختترى فتتي تنفتتس المجتتال، وهتتذه الفتتترة يشتتهد تطتتويرات ممتتتازة وكتتبيرة وقتتد قتتامت

  المؤسستة القائمتة علتى تطتتوير البرتنامتتج بإتنتتاج أربعتتة أفلمBlinder Foundationمؤسسة بلنتتدر 

 !قصيرة لتوضيح قوة ومدى تطور البرتنامج، الرائع في هذه الفلم أتنها أيضًا مفتوظحة وظحتترة المصتتدر

!تنعم، يمكنك التعديل على الشخصيات الموجودة في الفيلم أو استخدامها في إتنتاج فيلم آخر ).(

• Elephants Dream :

www.elephantsdream.org

• Big Buck Bunny :

www.bigbuckbunny.org

• Sintel :

www.sintel.org

• Tears of Steel :

mango.blender.org

 Games Engineأيضتتًا متتن المميتتزات الرائعتتة لبرتنامتتج بلنتتدر أتنتته يحتتتوي علتتى محتترك ألعتتاب 

  أظحتتتد أول اللعتتتابYo Frankieفيمكنتتتك متتتن خللتتته عمتتتل ألعتتتاب ثلثيتتتة البعتتتاد، وقتتتد كتتتاتنت لعبتتتة 

 الظحترافية ظحرة المصدر التي استفادت من محرك ألعاب بلندر، ويجري العمل ظحاليًا على عدد آخر من

:اللعاب موقع اللعبة .
www.yofrankie.org

 لتته العديتتد متتن المتتواد التعليميتتة كتتالموجودة علتتىأضتتحى بلنتتدر اتنتشتتر عالميتتًا بشتتكل واضتتح و 

:موقعه الرسمي
www.blender.org/education-help

 ولحسن الحظ ظهرت بوادر استخدام بلندر على المستوى العربي، فتإذا كنتت مهتمتًا بالتصتميم الثلثتي

. عنه لينتشر أكثر عربيًاًا تعليميمحتوًىالبعاد فكن جزًء من هذا المجتمع الرائع، جرب البرتنامج واصنع 

   www.blender.org
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تصميم وتطوير الموقع
BlueGriffonAptana Studio

  برتنامج ممتاز لتصميم وتطوير بلوجرفن،

 المواقع، يحتوي على العديد من المميتتزات مثتتل

 WYSIWYG تالتحريتتتر المرئتتتي أو متتتا يعتتترف ب

  وكتتتتتتتذلك يتتتتتتتدعمFTP وعميتتتتتتتل CSSومحتتتتتتترر 

HTML5تقنيتتتتتتتتات التتتتتتتتويب الحديثتتتتتتتتة مثتتتتتتتتل 

 وكتتتتذلك لتتتتديه عتتتتدد متتتتن الضتتتتافات CSS3 و

 المفيتتدة التتتي تستتاعد فتتي العمتتل علتتى البرتنامتتج

 العديتتد متتن المميتتزات الخترىهذا بالضافة إلى 

.الرائعة

    :يعمل على

www.bluegriffon.org

  بيئة تطتوير متكاملتة تتوفر ستوديو،أبتانا

 دعتتم للعديتتد متتن لغتتات البرمجتتة فبالضتتافة إلتتى

HTML كتتتتٍل متتتتندعتتتتم   JavaScript,  Ajax, 

CSS تلقتتتتدم دعتتتتم ت PHP,  Ruby  on  Rails, 

Python.وبتتتتتالرغم متتتتتن أن البرتنامتتتتتج ل يتتتتتدعم  

 التحريتتتتتتر المرئتتتتتتي إل أتنتتتتتته يقتتتتتتدم العديتتتتتتد متتتتتتن

 الخصتتائص المتقدمتتة الختترى التتتي تجعلتته بيئتتة

.مناسبة جدًا لتطوير الويب للمحترفين

    :يعمل على

www.aptana.com

… أنظر أيضًا ◂

•Codetch

 Dreamweaverح لتتتك الحصتتتول علتتتى تنفتتتس تجربتتتة كس تتيتتتفتتتوعمليتتة لَفيررائعتتتة وإضتتتافة  كودتثثثك،

.كسفوَفيرمن داخل  الويبتنشاء وتحرير صفحات ل

   addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/codetch

•Bluefish

  محرر ويب قوي ومناسب جدًا للستتتخدامات المتقدمتة، وهتو ليتتس محتترر ويتب فقتط بتل يمكتنبلوفش،

.استعماله مع عدد من لغات البرمجة الخرى

   bluefish.openoffice.nl
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مكتبيةبرامج 
حزمة مكتبية

LibreOffice

  عبتتتارة عتتتن مجموعتتتة متتتن البرامتتتج المكتبيتتتة المتكاملتتتة، وهتتتو منتتتافس قتتتوي جتتتدًاليثثثبر أوِفثثثس،

 لميكروسوفت أوِفس، يستطيع ليبر أوِفس التعامل مع ملفتتات ميكروستوفت أوِفتس بكتل ستهولة، وبته

 بضتتغطة واظحتتدة، ودعتتم الضتتافاتPDFالعديتتد متتن المميتتزات مثتتل إمكاتنيتتة تحويتتل المستتتندات إلتتى 

.، ولذلك فهو قابل للتوسع بشكل كبيرExtensionsتأو ما يعرف بال

WriterCalc

 ،Word processor محتترر النصتتوص ريثثتر،

.المنافس لبرتنامج ُورد

  برتنامتتتتتتتتتتتج الجتتتتتتتتتتتتداول اللكتروتنيتتتتتتتتتتتةكلثثثثثثثثثثثك،

Spreadsheetالمنافس لبرتنامج إكسل ،.

ImpressBase

  برتنامتتتتتتتتتج العتتتتتتتتتروض التقديميتتتتتتتتتةإمثثثثثثثثثبرس،

Presentationsالمنتتتتتافس لبرتنامتتتتتج بتتتتتاور ، 

.بوينت

 ،Database برتنامتتتتتتتج قواعتتتتتتتد بياتنتتتتتتتات بيثثثثثثثز،

.المنافس لبرتنامج أكسس

DrawMath

 لتته عتتدة استتتخدامات، متتن أهمهتتا برتنامتتج درو،

 المخططتتاتالستتهولة الشتتديدة فتتي رستتم رستتم 

.Diagramming editorالبياتنية 

  برتنامتتتتج للتعامتتتتل متتتتع الصتتتتيغ الرياضتتتتيةمثثثثاث،

 ، وهو مفيد جتدًاFormulae editorالمعقدة 

.لدارسي الرياضيات
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 الحرة مفتوظحة المصدر لنظام ويندوزالبرمجياتدليل برامج مكتبية 

ًل، وتريتتد فتحتته علتتى  تتتذكر دائمتتًا عنتتد عمتتل ملتتف علتتى أظحتتد برامتتج ليتتبر أوِفتتس كبرتنامتتج ريتتتر مث

 ميكروسوفت ُورد، فتأكد من ظحفظ الملف في صيغة تستطيع برامتج ميكروستوفت أوِفتس التعامتل معهتا

,docمثتتتل صتتتيغ   xml,  ppt إلتتتى آخرهتتتا، وتتتتذكر أن دعمتتتك لصتتتيغة الوثتتتائق الحتتترة ODF،هتتو الجتتتدر 

  علتتى أظحتتد إصتتدارات القديمتتة متتنODF.لتنهتتا صتتيغة معياريتتة ظحتترة ومفتوظحتتة وإذا أردت تشتتغيل صتتيغة 

 Sun ODF Plugin for"ميكروستتوفت أوفيتتس إليتتك هتتذه الضتتافة الخاصتتة بميكروستتوفت أوفيتتس 

Microsoft Office:"

http://bit.ly/ODF-for-MSOffice

 يوجد ثلثة كتتتب عربيتة ممتتتازة تشترح استتخدام برتنامتج ريتتتر، إمتبرس وكلتتك،▪
 ، إل أن الشتترح يركتتز علتتتىجموعتتتةمالمتتتن إصتتتدار قتتتديم بتتتالرغم متتتن أتنتته تشتترح 

.ساسيات ولن تجد مشاكل في تطبيق الشرح على آخر إصدارات ليبر أوِفسال

http://j.mp/learn_OpenOffice:ظحمل الكتب الثلثة من الرابط التالي

   www.libreoffice.com

أدوات مكتبية متنوعة
Sumatra PDFDia

  هو برتنامتتج لقتتراءةسومطرة بر ي دي إف،

 ، خفيف، سهل، فإذا مللت من كثرةPDFملفات 

 برتنامجهذا الثغرات برتنامج أدوب ريدر وثقله، ف

.أفضل وجهيقوم بالمهمة على 

  :يعمل على

blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf

  برتنامتتتج لعمتتتل الرستتتوم البياتنيتتتة بكتتتلديثثثا،

 ستتتهولة، ويستتتتخدم فتتتي رستتتم خرائتتتط التتتتدفق

 XMLومخططتتتتتات الشتتتتتبكات، ويتتتتتدعم قتتتتتوالب 

.وتصدير المخططات لعدد من الصيغ

    :يعمل على

projects.gnome.org/dia
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FocusWriterGetting Things GNOME

  محتترر تنصتتوص يهتتدف لزيتتادة فثثوكسريثثتر،
 التركيز علتتى الكتابتتة، ظحيتتث يقتتوم بإزالتتة تشتتويش

 ة عمليتتة الكتابتتةءواجهة الستخدام مما يزيد كفتتا
.ويعزز توارد الفكار بشكل سلس

    :يعمل على

www.gottcode.org/focuswriter

 أو متتتا يرمتتتز إليتتتهجتنثثثج ثينجثثثس جنثثثوم،
  هتتتو برتنامتتتج ممتتتتاز لكتابتتتة الملظحظتتتاتGTGبتتتت 

 وإدارة المهتتتتتام يركتتتتتز علتتتتتى قابليتتتتتة الستتتتتتخدام
.بالضافة إلى السهولة

    :يعمل على

www.gtgnome.net

CalibreProjectLibre

  تطتتتبيق رائتتتع فهتتتو يعمتتتل كمكتبتتتةكثثثاليبر،
 لكتبتك اللكتروتنيتتة بالضتافة لمزامنتة الكتتب متا
 بيتتتتن جهتتتتاز الكمتتتتبيوتر وأجهتتتتزة قتتتتراءة الكتتتتتب
 اللكتروتنيتتتة وأيضتتتًا تحويتتتل بيتتتن صتتتيغ الكتتتتب
 اللكتروتنيتتتتتة والعديتتتتتد متتتتتن المميتتتتتزات الختتتتترى

.بالضافة إلى التطويرات المستمرة بهالرائعة 

    :يعمل على

www.calibre-ebook.com

 ممتتتتتتتتاز لدارةبرتنامتتتتتتتج  ،بروجكثثثثثثثت ليثثثثثثثبر
 يستتير علتتى خطتتى ستتلفه أوبتتن بتتروجالمشتتاريع  

  العديتتتتتتد متتتتتتن المميتتتتتتزاتالتتتتتتذي اظحتتتتتتتوى علتتتتتتى
 والخصتتتائص التتتتي جعلتتت العديتتتد متتتن الشتتركات

,Toshibaالكتتتبرى تستتتتعمله مثتتتل   HP, IBM, 

Siemensظحيتتتتتتتتتث أتنتتتتتتتتته يضتتتتتتتتتاهي برتنامتتتتتتتتتج ! 
.ميكروسوفت بروجكت في القوة

    :يعمل على

www.projectlibre.org

… أنظر أيضًا ◂

•OrangeHRM

 أورانثثجإتثثشآرإم،    الرائعتتة أظحتتد أكتتبر وأقتتوى برامتتج إدارة المتتوارد البشتترية، يتمتتتع بالعديتتد متتن المميتتزات  

.التي تجعله يعد ظحقًا ثورة في إدارة الموارد البشرية

   www.orangehrm.com
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•GnuCash

. برتنامج ممتازة للحسابات والمصاريف الشخصية وأيضًا مناسب للمشاريع الصغيرة جنوكاش،

   www.gnucash.org

•GanttProject

 برتنامتتج آختتر مميتتز لدارة المشتتاريع بتته متتن المميتتزات التتتي تتتؤهله لن يكتتون منتتافس جثثانت بروجكثثت،

.للبرامج المشهورة الخرى في تنفس المجال وهو ملئم أكثر للشركات متوسطة الحجم

   www.ganttproject.biz

•AbiWord

  فتتيتحتاجهتتا محتترر تنصتتوص رائتتع، صتتغير وخفيتتف، يقتتدم لتتك كتتل الخصتتائص الساستتية التتتي  آبثثر يورد،

. جدًا للجهزة ذات الموارد المحدودةًاالتعامل مع النصوص والوثائق وهو مناسب

   www.abisource.com

•Zim

ويكي إلى سطح المكتب ظحيث تستتتطيع فيتته التتتدوين والكتابتتةزيم، " هو عبارة عن تطبيق يجلب فكرة  " 

.ض، ويمكن الستفادة منه في العديد من الستعمالتوربط الصفحات ببعضها البع

   www.zim-wiki.org

•SunBird

  ويتكامل مع عميل البريدCalender هو مدير للمواعيد والبياتنات الشخصية، ويعمل كتقويم دصن بيرد،

.ثاتندربيرد ليكوتنا برتنامج مثالي للمهام المكتبية

   mozilla.org/projects/calendar/sunbird

•Chandler

  برامج آخر يعمل كمفكرة ومنظم رائع للوقت وكتابتتة الملظحظتتات الشخصتتية، ويتتوفر أيضتتًا متتديرًاشاندلر،

.للمهام، باختصار كل ما تحتاجه لتنظيم العمال ستجده في هذا البرتنامج

   www.chandlerproject.org
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ألعاب
 ستتابقًا البرمجيتتات الحترة ل تقتصتر علتى البرامتتجأشترت ألعاب ظحرة مفتوظحة المصدر؟ تنعم فكمتتا 

وهتتي   –برامتتج الكتتتب والوثتتائق، الصتتورفتتي الصتتل –فقتتط، إتنمتتا تمتتتد لكتتل متتا هتتو إلكتتتروتني، كاللعتتاب 

 هتم أستباب تطتور البرمجيتتاتأظحتد أوالوسائط المرئية، وكل شيء تقريبًا فالحرية والتشارك البتداعي 

  لمتتن يتتود تعلتتم برمجتتةًا رائعتتيعتتد شتتيئًا  تتتوفر المصتتدر لهتتذه اللعتتاب كتتذلكر، الحتترة مفتوظحتتة المصتتد

.بشكل عملياللعاب 

 شتهر اللعتتاب الحتترة والمجاتنيتتةأ فتتي موضتتوع اللعتاب، لكتن سأضتع بعتتض ًافي الحقيقة لست ضتليع

.في تنفس الوقت، فكما وضحت سابقًا البرمجيات الحرة والمفتوظحة المصدر ل تعني بالضرورة المجاتنية

٤3الفهرس
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منظور الشخص الأول
• Digital WPaint 2

www.digitalpaint.org

• Blood Frontier
www.bloodfrontier.com

• Sauerbraten
www.sauerbraten.org

• OpenArena
www.openarena.ws

• Super Tux Kart
supertuxkart.sourceforge.net

• Vega Strike
vegastrike.sourceforge.net

• Yo-Frankie
www.yofrankie.org

• Xonotic
www.xonotic.org

• AssaultCube
assault.cubers.net

• Warsow
www.warsow.net

• Nexuiz
www.nexuiz.com

• Tremulous
www.tremulous.net

• Alien Arena
red.planetarena.org

• Urban Terror
www.urbanterror.net

• Smokin' Guns
www.smokin-guns.net

• BZFlag
www.bzflag.org

محاكاة وسباقات
• TORCS

torcs.sourceforge.net

• TileRacer
tileracer.model-view.com

• Rigs of Rods
www.rigsofrods.com

• Speed Dreams
www.speed-dreams.org

• GL-117
www.heptagon.de

• VDrift
www.vdrift.net 

• CRRCsim
crrcsim.sourceforge.net

• Palomino
www.palomino3d.org

• FlightGear
www.flightgear.org

• Danger from the Deep
dangerdeep.sourceforge.net
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استراتيجية
• Unknown Horizons

www.unknown-horizons.org

• 0 A.D.
www.play0ad.com

• MegaGlest
www.megaglest.org

• Zero-K
www.zero-k.info

• Bos Wars
www.boswars.org

• FreeCol
www.freecol.org

• NAEV
www.naev.org

• The Battle for Wesnoth
www.wesnoth.org 

• Freeciv
freeciv.wikia.com

• Spring:1944
www.spring1944.net

• UFO: Alien Invasion
www.ufoai.org

• OpenCity
www.opencity.info

• TripleA
triplea.sourceforge.net

• Evolution RTS
www.evolutionrts.info

متنوعة
• Numpty Physics 

numptyphysics.garage.maemo.org

• Kernel Panic 
springrts.com/wiki/Kernel_Panic

• Hedgewars 
www.hedgewars.org

• Excalibur: Morgana's Revenge 
www.excaliburworld.com 

• PlaneShift 
www.planeshift.it

• Wormux 
www.wormux.org

• Time Stop 
sf.net/projects/time-stop

• Scorched 3D 
www.scorched3d.co.uk

• Tee Worlds 
www.teeworlds.com

• Pingus 
pingus.seul.org

• Armagetron Advanced 
www.armagetronad.net

• X-Moto
xmoto.tuxfamily.org
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• kiki 
kiki.sourceforge.net

• Neverball 
www.neverball.org

• Secret Maryo Chronicles 
www.secretmaryo.org

• Frogatto & Friends 
www.frogatto.com

• Frozen Bubble 
www.frozen-bubble.org 

• Zaz 
zaz.sourceforge.net

• SuperTux 
supertux.lethargik.org

• Crack Attack! 
www.aluminumangel.org

مواقع ذات علاقة
• Free Gamer - Open Source Games

freegamer.blogspot.com

• Open Source Game Clones
www.osgameclones.com

• Free Game Alliance 
www.freegamealliance.com
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أدوات متنوعة
محاكيات

 ي ببساطة هي عبارة عن عمليتتة تقليتتد هSimulationبدايًة ما هي المحاكاة أساسًا؟ المحاكاة 

ًل يوجتتتد أجهتتترة محاكتتتاة لمقصتتتورة الطتتتائرة،  لداة ظحقيقيتتتة أو تجربتتتة واقعيتتتة أو أي شتتتيء آختتتر، مث

ًل أو وجتتود مشتتكلة فتتي  فيستطيع الطيارين التدرب على قيادة الطائرة في ظروف قاسية كإعصار مث

.أظحد المحركات وذلك دون استخدام طائرة ظحقيقية ودون التعرض لمخاطر ظحقيقية

 والمحاكتتاة قتتد تكتتون ماديتتة أي عتتن طريتتق بنتتاء تنمتتاذج مشتتابهة للدوات أو التجتتارب التتتي يتتراد

 محاكاتهتتتا، وقتتتد تكتتتون افتراضتتتية عتتتن طريتتتق استتتتخدم أتنظمتتتة برمجيتتتة تخيليتتتة تقتتتوم بعمتتتل بيئتتتة

.افتراضية مشابهة للبيئة الحقيقية

 وعلى أجهزة الكمبيوتر يمكن محاكاة تشغيل جهاز آخر فيكون لديك جهاز افتراضي عليه تنظام

تشغيل آخر أي يوجد تنظامين تشغيل أو أكثر يعملن في تنفس الوقت تستتطيع التحكتم بته كمتا تريتد،

.أو تستخدمه لغراض التعلم والتجربة أو أي شيء آخر

Games Console كما في محاكتتاة أجهتتزة الكمتتبيوتر تستتتطيع أيضتتًا محاكتتاة منصتتات اللعتتاب

 .وتشغيل ألعابها على الكمبيوتر لكن من تناظحية أخرى ليكتتون تشتتغيل مثتتل هتتذه البرامتتج قاتنوتنيتتًا يجتتب

 عليك أن تمتلك الجهاز الذي يحاكيه البرتنامج، فمثًل إذا أردت تشغيل برتنامج محاكي سيجا يجب أن

 !تمتلك جهتاز ستيجا ظحقيقتي وأن تمتلتتك اللعتتاب التتي تريتتد لعبهتتا علتتى الكمتتبيوتر وهتذه قائمتتة ببعتض

.أشهر محاكيات منصات اللعاب

٤8الفهرس
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كمبيوترمحاكي 
VirtualBox

  برتنامتتتج ممتتتتاز لمحاكتتتات أجهتتترة الكمتتتبيوتر، يقتتتدم العديتتتد متتتن الخصتتتائصفيرتشثثثوال بثثثوكس،

 بالضتافة إلتى الداء الممتتاز، و يتدعم العديتد متن أتنظمتة التشتغيل وأيضتًا يتدعم تقنيتات المحاكتتاة فتي

.، والكثير من المميزات الخرى الرائعةVT-x وAMD-Vالمعالجات مثل 

   www.virtualbox.org

 منصات ألعابمحاكي
•PCSX2

.PlayStation 2محاكي 
www.pcsx2.net

•nullDC

.Sega Dreamcastمحاكي 
code.google.com/p/nulldc

•PCSX

.PlayStation 1محاكي 
www.pcsx.net

•Yabause

.Sega Saturnمحاكي 
www.yabause.org

•JPCSP

.PSPمحاكي 
www.jpcsp.org

•DeSmuME

.Nintendo DSمحاكي 
www.desmume.org

•Dolphin

.Wii – GameCubeمحاكي 
www.dolphin-emulator.com

•Mupen64Plus

.Nintendo 64محاكي 
code.google.com/p/mupen64plus

•Gens/GS

.Sega Genesisمحاكي 
www.segaretro.org/Gens/GS

•VBA

.Game Boy Advanceمحاكي 
vba.ngemu.com
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برامج ثقافية وتعليمية
StellariumWorld Wind

  برتنامتتتتج لمشتتتتاهدة الفضتتتتاءسثثثثتيلريوم،

 والنجوم في الوقت الحقيقي وكأتنك تنظر إليهتتا

 فتي تنفتس اللحظتتة ويمكنتتك متتن خللته مشتتاهدة

 80 تنجتتتتم وكتتتتوكب، وأكتتتتثر متتتتن ١٢000أكتتتتثر متتتتن 

 مجموعتتة تنجميتتة، ولتته استتتخدامات أختترى مثتتل

 معرفة ظحالة الطقس، التغيرات المناخية، أوقات

.الكسوف والخسوف، برتنامج ممتاز ظحقًا

    :يعمل على

www.stellarium.org

  برتنامتتج تناستتا لبحتاث الفضتتاءورلثثد واينثثد،

 يتيتتح لتتك مشتتاهدة الكتترة الرضتتية متتن الفضتتاء

 وتستتتتطيع مشتتتاهدة كتتتل القتتتارات ودول العتتتالم،

 أيضتتتتتًا يمكنتتتتتك معرفتتتتتة ظحركتتتتتة الريتتتتتاح وبعتتتتتض

 العوامتتل الجغرافيتتة الختترى، ويحتتتوي البرتنامتتج

 علتتتى إمكاتنيتتتة مشتتتاهدة القمتتتر، المريتتتخ، الزهتتترة

ًل، فمتتتتن  وعتتتتدد متتتتن النجتتتتوم، برتنامتتتتج جميتتتتل فع

أفضل من تناسا في الفضاء؟

  :يعمل على

worldwind.arc.nasa.gov

CelestiaKiwix

  هتتتتتتتو عبتتتتتتتارة عتتتتتتتن برتنامتتتتتتتجسيليسثثثثثثثتيا،

 لمشاهدة الكواكب بشكل ثلثتي البعتاد، ويمكتن

 مشتتتاهدة الكتتتواكب متتتن أكتتتثر متتتن منظتتتور علتتتى

ستتتتتبيل المثتتتتتال منظتتتتتور المجموعتتتتتة الشمستتتتتية

،أو مشتتتتتاهدتها كأتنتتتتتك تنظتتتتتر إليهتتتتتا متتتتتن الرض

وهتتتو يقتتتدم تجربتتتة استتتتخدام ظريفتتتة ومفيتتتدة

.في تنفس الوقت

    :يعمل على

www.shatters.net/celestia

  برتنامتتتتتتتج مخصتتتتتتتص لعتتتتتتترضكيثثثثثثثويكس،

 صتتفحات التتويب بتتدون اتصتتال بتتالتنترتنت وعلتتى

 الختتتتص  الموستتتتوعة الحتتتترة ويكيبيتتتتديا، ظحيتتتتث

 يمكنتتتك الوصتتتول لمحتتتتوى موستتتوعة ويكيبيتتتديا

 ،ظحتتتى للشتتخاص التتذين ل يتتتوفر لتتديهم إتنتتترتنت

 وبتتتتذلك تعتتتتتبر أداة متتتتن الدوات المميتتتتزة لنشتتتتر

.المعرفة

    :يعمل على

www.kiwix.org
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… أنظر أيضًا ◂

•KDE Education Project

  عبارة عن مجموعة رائعة ومتكاملة من البرامتتج الدراستتية والعلميتتة لمراظحتتلكدي إديوكيشن بروجيكت،

.التعليم المختلفة

   edu.kde.org/applications

•Gcompris

  عبتتارة عتتن مجموعتتة متتن البرمجيتتات التعليميتتة بشتتكل ترفيهتتي للطفتتال متتن ستتن الثالثتتة جثثر يكومثثبريس،

.للعاشرة، وبجهود عربية تم توفير تنسخة من هذه البرامج باللغة العربية

   www.gcompris.net

•Schoolsplay

كومبوزر، مجموعة من البرامج التعليمية للعمار الصغيرةسكول بلي، . كبرتنامج جي -

   www.schoolsplay.org

•TuxMath

.برتنامج آخر لتعليم الرياضيات للطفال بطريقة مسلية ومبسطة توكس ماث،

   www.tux4kids.com

•Virtual Moon Atlas

  ألتتف متترة، وموصتتى500برتنامج خاص بمعلومات عن القمر، تم تحميله أكثر من  فيرتشوال موون أطلس،

.وزارة التربية والتعليم الفرتنسيةكذلك به من وكالة الفضاء الوروبية و

   www.ap-i.net/avl

•Aciqra

.برتنامج آخر لمشاهدة الفضاء والنجوم يشبه برتنامج ستيلريوم أوسيكرا،

   aciqra.caglow.com
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برامج أخرى
•InfraRecorder

  برتنامج رائع جدًا لنسخ وعمل السطواتنات، خفيف وسهل الستتتخدام يتتدعم الستتطواتناتإنفرا ريكوردر،

 Onذات الطبقتتين وإمكاتنيتة محتي محتويتات الستتطواتنات القابلتة للمحتتي، تنستخ القتراص بشتكل مباشتر 

The  Fly ببستتتتاطة البرتنامتتتتج المثتتتتاليالرائعتتتتة، الجلستتتتات المتعتتتتددة، والعديتتتتد متتتتن المميتتتتزات الختتتترى  

!للستخدام اليومي

 www.infrarecorder.org

•XMind

  برتنامتج ممتتاز لعمتل الخرائتط الذهنيتة، ويعترف الكتثير فوائتد الخرائتتط الذهنيتة فهتي مفيتدةإكس ماينثد،

 فتتي تلخيتتص الفكتتار أو وضتتع خطتتة عمتتل فتتي شتتكل مواضتتيع أساستتية أو ظحتتتى تستتتخدم فتتي المتتذاكرة

.ومراجعة الدروس، والبرتنامج يتيح لك عمل خرائط ذهنية اظحترافية وبكل سهولة

   www.xmind.net

•Rainmeter

  هو عبارة عتن بريمتتج صتتغير يقتتوم بعتترض معلومتات عتن استتتهلك المعالتتج، التتذاكرة العشتوائية،رين ميتر،

.مساظحة القسام في القرص الصلب وسرعة التنترتنت

   www.rainmeter.net

•ShareX

  برتنامتتج ممتتتاز جتتدًا للتقتتاط وعمتتتل صتتتور ثابتتتة لستتتطح المكتتتب ويحتتتتوي علتتتى العديتتتد متتنشثثيرإكس،

 الخصتتتائص المتقدمتتتة، فيمكنتتتك تصتتتوير كتتتل الشاشتتتة، تنافتتتذة واظحتتتدة، منطقتتتة محتتتددة، رفتتتع الصتتتور علتتتى

.التنترتنت بعد عملها، تقصير الروابط، وضع علمة مائية على الصور ومميزات أخرى كثيرة

 code.google.com/p/sharex
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•My Photo Index

متتاي فوتتتو إتنتتدكس، برتنامتتج جيتتد جتتدًا مهمتتته التعامتتل متتع الصتتور متتن تنظيتتم وترتيتتب، وهتتو مفيتتد جتتدًا
.إذا كنت مهتم بالتصوير أو لديك صور كثيرة تريد تصنيفها

 www.myphotoindex.com

•StarDict

دكشنري،   قاموس متعتدد اللغتات ويتدعم الكتثير متن القتواميس بالضتافة إلتى العديتد متن المميتزات ستار
  مؤشتتتر الفتتتأرة، تنطتتتق الكلمتتتات، استتتتعمال قتتتواميسباستتتتخدامالختتترى مثتتتل إمكاتنيتتتة الترجمتتتة الفوريتتتة 

.التنترتنت وغيرها الكثير

   code.google.com/p/stardict-3

•GoldenDict

.قاموس آخر رائع متعدد المزايا مثل سابقه ،جولدن دكشنري

   www.goldendict.org

•PNotes

  برتنامج جميل لكتابة الملظحظات، مفيد لكي تتتذكر الشتتياء التتي عليتك القيتام بهتا، وهتو قابتتلبر ي نوتس،
ًل تنظيم الملظحظات والتذكير بها .للتخصيص بشكل كبير ويسهل فع

   pnotes.sf.net

•Sweet Home 3D

 يساعدك على تأثيث وترتيب شتتقتك، ظحيتث يتوفر لتك طريقتتة ستتهلةظريف  برتنامج سويت هوم ثري دي،
.لتصميم منزلك أو شقتك وتحديد شكلها وأماكن الثاث فيها والعديد من المميزات الخرى الرائعة

   www.sweethome3d.com

•PDFCreator

  من أي شيء يمكن طباعته، ظحيتتث يضتتيف البرتنامتتج تنفستتهPDF برتنامج لعمل ملفات بر ي دي إف كريتور،
!، وهذه الميزة موجودة بشكل أصيل في ليبر أوفسPDFكطابعة ولكن تقوم بعمل ملف 

 www.pdfforge.org/pdfcreator
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•CamStudio

 ، برتنامج ممتاز لتسجيل سطح المكتب صوت وصورة، ظحيث يتيح لك البرتنامج تستجيل كتلكام ستوديو

 سطح المكتب، جزء محدد منه أو تنافذة معينة وتستطيع أيضًا إضافة علمات إرشتتادية أثنتتاء التستتجيل،

 ، والعديتتتد متتن المميتتزاتSWFمثتتل الستتتهم أو بطاقتتتات التلميحتتات، وظحفتتتظ الفيتتتديو فتتي صتتتيغة فلش 

.الخرى

 www.camstudio.org

•SmartCam

 وهتو متوافتق متع عتدة برتنامتج يقتوم بتحويتل الهواتتف المحمولتة لكتاميرا ويتب بكتل ستهولة سمارت كام،

مثل أجهزة تنوكيا 60نظام سميبيان أتنظمة ك  ( .، سامسوتنج بادا6أتندرويد، ويندوز موبايل (

   sf.net/projects/smartcam

•Tor

  هتتو أداة للتصتتفح الخفتتي، ظحيتث تتتدخل ضتتمن شتتبكة تتتور المتشتتعبة والتتتي تتكتتون متتن آلف الجهتتزةتثثور،

 ظحول العالم، ول يظهر مكان اتصالك، ويفيد أيضًا في تخطتتي الحجتتب، طبعتتًا للحصتتول علتتى تخفتتي كامتل

.يجب مراعاة بعض الشياء الخرى، لمعلومات أكثر راجع الموقع الرسمي

   www.torproject.org

•VirtuaWin

  عبارة عن برتنامج صغير يمكنك من خلله الحصول على أكثر من سطح مكتب، أو ما يعتترففيرتوا وين،

.، وهو مفيد إذا كنت تتعامل مع عدد تطبيقات كبير في تنفس الوقتVirtual Desktops تب

 virtuawin.sf.net

•Gourmet Recipe Manager

 جثثر يآرإم، أو جثثورميت ريسثثبر ي مثثانيجر  كمتتا أظحتتب أن أستتميه، هتتو برتنامتتج لتتترتيب وتنظيتتم وصتتفات  

 الطعام، ذو واجهة واضحة وسهل الستخدام ويستطيع الستيراد والتصدير للعديتتد متتن الصتتيغ، ببستتاطة

.برتنامج عملي لمحبي فن الطعام

   thinkle.github.io/gourmet
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•Zekr

  برتنامج يساعدك على تصفح وتعلم القترآن الكريتم، وهتو مناستب جتدًا لغيتر النتاطقين بالعربيتة ظحيتثذكر،

 يتضتتمن ترجمتتة للقتترآن بعتتدة لغتتات مثتتل التنجليزيتتة، الفرتنستتية، الروستتية، التندوتنيستتية وعتتدد آختتر متتن

.على جهازك أو تحميله من التنترتنتاللغات، ويوفر أيضًا إمكاتنية الستماع للقرآن 

   www.zekr.org

•BleachBit

  برتنامج يقوم بالتخلص من مخلفات البرامج، ظحيث تقوم العديد من البرامج بتترك الكتثير متنبليتش بت،

 الملفتتتات والمخلفتتتات التتتتي تتتتؤثر علتتتى المستتتاظحات وستتترعة النظتتتام، ويعتتتتبر هتتتذا النتتتوع متتتن البرامتتتج متتتن

.البرمجيات المهمة لنظام ويندوز ظحيث يعرف بترهله ويصبح أبطأ فأبطأ بمرور الوقت

   bleachbit.sf.net

•UltraDefrag

 للغتتتتاء تجزئتتتتة البياتنتتتتات علتتتتى القتتتترص الصتتتتلب أو متتتتا يعتتتترف أيضتتتتًارائتتتتع هتتتتو برتنامتتتتج لثثثثترا دفثثثثراج،أ

 ، وتجزئتتة البياتنتتات أظحتتد اشتتهر الستتباب ُبطتتء القتترص الصتتلب وتنظتتام التشتتغيلDefragmentation تب

 .عمومًا، ويجب عمل إلغاء تجزئة من وقت لخر على الوتندوز للحصول على أداء افضل ويتميز البرتنامتتج

. الخرىبسرعته وسهولة استخدامه بالضافة إلى العديد من المميزات

 ultradefrag.sf.net

•++Notpad

  هتو محترر تنصتوص ممتتاز ستواء النصتوص العاديتة أو البرمجيتة، وقابتل للتوستع عتبرنوت باد بلثس بلثس،

. بالضافة إلى العديد من المميزات الرائعةMacros والماكروات Tabsالضافات، ويدعم التبويبات 

 www.notepad-plus-plus.org

•Geany

. محرر تنصوص مميز آخر ل يقل روعة عن سابقهجنر ي،

   www.geany.org
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•YAPM

  برتنامتتج يتتوفر خصتتائص متقدمتتة جتتدًا للتعامتتل متتع البرامتتج والعمليتتات التتتي تعمتتل فتتيواي إيثثل ه بثثر ي إم،

.النظام، وأيضًا مراقبة الذاكرة والخدمات التي تعمل في الخلفية

 yaprocmon.sf.net

•Serna Free

  ممتتتاز، ستتهل الستتتخدام وبتته العديتتد متتن الخصتتائص القويتتة، ويتتدعم التحريتترXML محتترر سثثيرنا فثثري،

  مثتلXML متن أتنتواع الملفتات التتي تعتمتتد علتى ًايتدعم عتددكتذلك  وWYSIWYG تالمرئي أو ما يعرف ب

DocBookو XHTML.

   sf.net/projects/sernafree.mirror

•AstroGrep

 "، وهتتو مختتتصGrep" هو تنسخة لنظتام وتنتتدوز متن البرتنامتج القتتوي جتدًا المعتروف باستتم أسترو جريب،

. في البحث مما يكسبه قوة وسرعة في البحثRegexبالبحث ويعتمد على التعبيرات النظامية 

   astrogrep.sf.net

•Parted Magic

  فتي الحقيقتة هتتو ليتس برتنامتج، هتتو عبتارة عتن أستتطواتنة تحتتوي علتى العديتتد متن البرامتجبارتد ماجيثك،

بتديل  (الخاصتة بصتياتنة الحاستب، فهتو يحتتوي علتى مجموعتة كتبيرة متن البرامتج تقستيم القترص الصتلب 

، برامتتج تنستتخ اظحتيتتاطي، استتترجاع الملفتتات المحذوفتتة، والعديتتد متتن  )ممتتتاز عتتن برتنامتتج بارتشتتن ماجيتتك

.البرامج الخرى المتكاملة والمفيدة في الصياتنة

   www.partedmagic.com

•ClamWin

  هو مضتاد للفيروستات خفيتف، ستتريع، قتوي، قاعتتدة بياتنتتاته ممتتازة وذو واجتته بستيطة، بتالرغمِكلم وين،

 من أن البرتنامج ل يحتوي على ظحماية في الوقت الحقيقي، إل أتنته يمكتن استتغلل هتذه الجزئيتة وتثتبيته

. لن يتعارض معهظحيثمع أي مضاد فيروسات آخر بدون أي مشاكل 

   www.clamwin.com
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•FWBackups

 إف دبليتتو باكتتابس، برتنامتتج متخصتتص فتتي النستتخ الظحتيتتاطي، يتتوفر واجهتتة استتتخدام غنيتتة بالخصتتائص

.بالضافة إلى سهولة الستخدام

   www.diffingo.com/oss/fwbackups

•TrueCrypt

  أظحد أفضل برامج التشفير في الوقت الحالي يدعم العديد من خوارزميات وتقنيتتات التشتتفيرترو كّربت،

. أو ظحتى كل القرص الصلب، وكل هذا مع المحافظة على الداءPartitionالقوية، يمكنه تشفير قسم 

   www.truecrypt.org
•

•UltraVNC

  هو برتنامج للوصول للجهزة عن بعد، أي تستطيع من خلله التحكم في الجهاز عن بعتتدألترا فر ي إن سر ي،

 وكأتنك جالس أمام الجهاز، ويحتوي على العديد من الخصائص مثل سرعة النقتتل، الضتتافات التتتي تجعتتل

.، إمكاتنية تشفير البياتنات، والعديد من المميزات الخرىSingle Clickالتصال عن بعد أسهل مثل 

   www.uvnc.com

•AutoHotkey

ًلأوتو هوت كر ي،   برتنامج يقدم عدة وظائف، فهو يتيح لك عمل اختصارات معينتتة متتن لوظحتتة المفاتيتتح، مث

 برتنامج فيتتر فتوكس، ويمكنتك أيضتًا عتن طريتق البرتنامتج عمتل بعتض المهتاميفتح  Alt+Fعند الضغط على 

.بشكل أوتوماتيكي، سواء باستخدام الفأرة أو لوظحة المفاتيح، ويمكن الستفادة منه بحسب اظحتياجاتك

   www.autohotkey.com
•

•Eraser

 عتن هتو برتنامتج لمستح الملفتات بشتكل آمتن، ظحيتث متن المعتروف ظحتتى لتو تتتم ظحتذف الملتتف تنهائيتتًا إريسثر،

  فتتإن الملتتف ل يتتتم ظحتتذفه تمامتتًا، إتنمتتا يكتتون قابتتل للكتابتتة عليتته، ويوجتتد العديتتد متتنShift+Delطريتتق 

البرامتتج التتتي تستتتطيع استتتعادة الملفتتات المحذوفتتة، برتنامتتج إريستتر يقتتوم بحتتذف الملفتتات بشتتكل تنهتتائي،

. الملفاتهذهأو بطريقة تجعل من الصعب استعادة 

   eraser.heidi.ie
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•OpenERP

 من أفضل البرامج المفتوظحة المصدر في فئة إدارة أصول الشتتركات، إذا كنتتت تبحتتث عتن أوبن إي آر بر ي،

Oracleبتتتديل جيتتتد عتتتن   ERP فبرتنامتتتج OpenERPخيتتتار جيتتتد للمؤسستتتات الصتتتغيرة والمتوستتتطة . 

.مكتوب بلغة بايثون ويتوفر بشكل مجاتني بكامل خصائصه

   www.openerp.com

•Marble

 ، برتنامتتج خرائتتط رائتتع آختتر يعتترض خريطتتة كاملتتة للكتترة الرضتتية وليتتس للرض فقتتط إتنمتتا أيضتتًاماربثثل

 .يمكنك مشاهدة أجرام أخرى مثل القمر، الُزهرة، المريخ وغيرهم كأتنه أطلس متكامل وقابتتل للتخصتتيص

.كذلك

   marble.kde.org

•Scribus

 التتتي تحتاجهتتتا لعمتتل كتتتتب، مجلتالخصتتتائص برتنامتتج رائتتتع للنشتتر المكتتتبي، ويقتتتدم جميتتتع سثثكريبس،

 وأي وثائق أخرى، ومع برتنامجي إتنكسكيب وجيمب يكون لديك مجموعة كاملة توفر لك كتتل متتا تحتتتاجه

.في هذا المجال

   www.scribus.net

•Xournal

 ، ستواء بحفتظ الملظحظتات فتي شتكل ملتفPDF كتابة الملظحظات على ملفات هيمكنك من خلل ،ورنالز

 رائتتع جتتدًا وممتتاز لكتابتة الملظحظتتات علتىبرتنامتج . تنفستته PDFملتف التتت منفصل، أو دمتج الملظحظتات متتع 

.الكتب اللكتروتنية بشكل سهل وسلس 

 يتتتوفر البرتنامتتتج أدوات أساستتتية لكتابتتتة الملظحظتتتات مثتتتل، الكتابتتتة اليدويتتتة بختتتط اليتتتد، كتابتتتة النصتتتوص

 ، إمكاتنيتتتة عمتتتل أشتتتكال هندستتتية عتتتن طريتتتق رستتتمها يتتتدويًاHighlightاللكتروتنيتتتة، تظليتتتل النصتتتوص 

Shape Recognizerوالعديد من الخصائص الخرى الرائعة،، تحريك العناصر المرسومة .

 xournal.sf.net
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تدوين•
  هو البرتنامج الفائز بالمركز الول في المسابقة الولى لموقع الفريق العربي للبرمجة لعمل لبرتنامجتدوين،

ًل كبرتنامج فوتوشوب مث ).يدعم اللغة العربية على التطبيقات غير العربية  )

 tadween.sf.net

الرسام الحر•
  هتتو البرتنامتتج الفتتائز بتتالمركز الثتتاتني فتتي تنفتتس المستتابقة وبفتتارق تنقطتتتين فقتتط عتتن برتنامتتجالرسثثام الحثثر،

.تدوين، المميز في برتنامج الرسام الحر أتنه متعدد المنصات، عملي وفعال

   wiki.github.com/hasenj/arabic-writer
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KDEمجموعة برامج 

 الرائعتتتة،KDEأدعتتتوك للتعتتترف علتتتى الجمتتتال والخصتتتائص المتميتتتزة متتتع مجموعتتتة برامتتتج 

ليُنكتتتتس وهتتتتي اختصتتتتار /كتتتتدي فتتتتتي الستتتتتاس هتتتتي أظحتتتتد واجهتتتتات ستتتتطح مكتتتتتب تنظتتتتام جنتتتتو

، وهتتي واجهتتة استتتخدام أتنيقتتة ذات خصتتائصK Desktop Environmentلتتت  كتتدي " وتنطتتق  " 

  الشتهيرة، لكتن الواجهتة تنفستها ليستت مجتال ظحتديثنا هنتا، بتل برامتجQTرائعة وتستخدم مكتبتات 

 هذه الواجهة، ظحيث تتوفر تنسخة من أغلب برامتتج كتتدي لنظتتام وينتتدوز، وستتتجد قائمتتة كتتبيرة متتن

.البرامج المتنوعة في كل التخصصات

 أتنصحك بتجربة برامتج كتدي ظحيتث أتنهتا غنيتة ومتنوعتة، خصوصتًا تجربتة مشتغل الصتوتيات

 ، متصفح التنتترتنتDigiKam، منظم الصور Akrgator ت RSS، قارئ خلصات Amarokالرائع 

Rekonq محرر الرسوم ،Krita محرر النصوص ،Kateوغيرهم من مجموعة كدي الرائعة .
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 مطتتوري كتتدي يتتوفرون طريقتتة مركزيتتة مميتتزة عتتن طريتتق برتنامتتج صتتغير يقتتوم بتحميتتل أي

 برتنامج تريده من مجموعة برامج كدي، بعتتد تحميتتل هتذا البريمتج ستتقوم بعمتل بعتض العتدادات

.السريعة وبعد ذلك كل ما عليك هو تحديد البرامج التي تريد تثبيتها

 لظحتتظ أن البرامتتج تعتمتتد علتتى بعتتض المكتبتتات المشتتتركة، أي أن أول برتنامتتج قتتد يستتتغرق

 بعض الوقت لتحميل المكتبتتات الساستتية ثتتم بعتد ذلتك ستتتنزل البرامتتج بشتكل أستترع علتى ظحستب

.ظحجم كل برتنامج

:تحميل مجموعة برامج كدي على ويندوز 

windows.kde.org/

: كدي مجموعةقائمة ببرامج 

www.kde.org/applications 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_KDE_applications
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نسخة محمولة
استتتتعمالها فتتتي أي وقتتتت يمكنتتتكجيبتتتك فتتتي عشتتترات البرامتتتج  الحصتتتول علتتتىهتتتل تتتتود 

 وأي مكتتان؟ بستتبب التتترخيص القتتاتنوتني للبرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر يمكنتتك فعتتل هتتذا

  متن أغلتب البرامتج المتذكورة فتيPortableتنسخة محمولة وبشكل قاتنوتني تمامًا، ظحيث يتوفر  

 كوبالتتالي يمكنتتنظتام التشتتغيل هذه الكتيب تعمل بشكل مباشتتر دون الحاجتة إلتى تثتتبيت علتى 

. أو أي جهاز محمول وأخذها معك واستعمالها على أي جهازUSBوضعها على أي ذاكرة 

  التذيPortableApps.comأظحتد أشتهر المواقتع التتي تتوفر البرامتج المحمولتة هتو موقتع 

 الرائتتع.يوفر قائمة ضخمة من البرامج الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر المحمولتتة والجتتاهزة للتحميتتل 

  فقط هذه البرامج منفردة إتنما كذلك يوفرها عبر ظحزمة تعمل عبر قائمة أتنيقتتة كمتتاأتنه ل يوفر

.تظهر بالشكل في العلى
www.PortableApps.com
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ماذا الآن؟
  ظحتتر مفتتتوح المصتتدرتطتتبيق ١80بالوصتتول إلتتى هنتتا تنكتتون قتتد اتنتهينتتا متتن استتتعراض أكتتثر متتن 

 في الواقتتع إن البرمجيتتات الحتترة، لكن شتى المجالتفي تغطي الظحتياجات المختلفة للمستخدمين 

 ،جديتتدةحصتر، فتطبيقاتهتتا ل تنتهتتي وكتتل يتتوم يظهتتر برامتتج رائعتتة ُمفتوظحتتة المصتتدر أصتتعب متتن أن ت

 هذا فضًل عن عدم التطرق إلى المئات من تطبيقات الويب التي يستعملها الجميع طول التتوقت، فكتتر

WordPress على التتويب مثتلفي أتنظمة إدارة المحتوى الرائعة   ،Drupal  ،Joomlaوالعديتد متن  

.التطبيقات المذهلة الخرى

الإنجاز!ُصنع . شارك في ١
 أهم الشياء التي يجب عليك معرفتها أن روعة البرمجيتتات الحتترة مفتوظحتتة المصتتدر جتاءت

 تنتيجة تظافر جهود الكثير من الشخاص والشركات ظحول العالم فل ظحاجة لعادة اختراع العجلتتة

 !عشتترات المتترات لتتذا يجتتدر بتتك التفكيتتر مليتتًا فتتي فكتترة المشتتاركة بأظحتتد المشتتاريع الحتترة مفتوظحتتة

 المصدر فبهذا الشتكل وكمتا استتفدت متن مزايتا البرمجيتات الحترة الرائعتة ُتفيتد بالمثتل أتنتت أيضتًا،

 يشاركون بطريقة أو بأخرى فتتيمتحدثي العربية الرائع في المر ظحاليًا أتنه ويوجد الن الكثير من 

 دعم وتطوير البرمجيات الحرة مفتوظحة المصدر، فليس بالضتترورة أن تكتتون مبرمجتتًا لتستتاهم فتتي

يستتتطيع المستتاهمة فتي دعمهتا وتطويرهتا ظحتتتىأيتتًا كتان تخصصته التطوير فأي شخص في العالم 

!فِصقط ابدأ الن في صنع التنجاز،…لو لم يكن مبرمجًا  وأتنت أيضًا تستطيع المساهمة 
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. نظام تشغيل آخر؟٢
 إذا مللتتتت متتتن مشتتتاكل وينتتتدوز مثتتتل الفيروستتتات وغيرهتتتا متتتن الشتتتياء التتتتي تنغتتتص عليتتتك

 استمتاعك باستخدام الكمبيوتر، ما رأيك في تجربة تنظام متطور، سريع، خفيف وأيضتتا آمتتن، ابتتدأ

  فالحيتتاة أقصتتتر متتن أن تقضتتتيها فتتي التعامتتل متتع،كتتسُالن متتع تنظتتتام التشتتتغيل الرائتتع أوبنتتتو لين

!المشاكل

 .كتاب أوبنتو ببساطة سيساعدك في استتتخدام هتتذا النظتتام الرائتع بكتتل ستهولة ودون عنتتاء ظحيتتث

وكمتتا يظهتتر متتن استتمه بأستتلوب بستتيط وستتلس دون التتدخول فتتي تفاصتتيل معقتتدة يستتاعدك .يتميتتز  - - 

 الكتاب على استخدام أوبنتتو للمهتام اليوميتتة المعتتتادة متن التدخول علتى التنتترتنت وتشتغيل الصتوتيات

 والمرئيتتتتات، والكتابتتتتة باستتتتتخدام الدوات المكتبيتتتتة، إلتتتتى آختتتتر تلتتتتك الشتتتتياء التتتتتي يقتتتتوم بهتتتتا أغلتتتتب

 .مستخدمي الكمبيوتر ويعتمد بشتتكل كامتتل علتتى استتتخدام الواجهتتة الرستتومية لستتتخدم تنظتتام أوبنتتتو

 ...بكتتل ستتهولة وفتتي وقتتت قصتتير  لمزيتتد متتن المعلومتتات وتحميتتل الكتتتاب راجتتع الموقتتع الرستتمي لكتتتاب

:أوبنتو ببساطة
www.SimplyUbuntu.com
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. استمتع!٣
 ها قد اتنتهينا، كل ما عليك فعله الن هو الستمتاع باستخدام البرمجيات الحرة مفتوظحة المصدر

.، وتذكر دائمًا أن هناك شيئًا جديدًا لتتعلمه كل يومالرائعة ومشاركتها
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