


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةرخصة الحتوى

رخصة المحتوى

 Attribution-Share Alike) ـ "Creative Commonsتخضع هذه الوثيقة لرخصة البداع العامة (

3.0 Unportedو لك مـطـلـق الـحـرية في نسخ ، نـش و عـمـل نـسـخـة مـشـتـقـة مـن الوثيقـة تـحـت ، " 
الشوط التالية :

 :  يـجـب عـلـيك أن تـنـسب الوثيقة بصفتها الخاصـة إلـى الؤلف أو الرخص .النسبـة

ـل ـشر بالـمثـ   : إذا غيـت فـي الوثيقـة أو حولتهـا أو بنيـت عليهـا نسـخة مشـتقة ،الـنـ
يجب عـليك نــش العمل النهائي بنفس الرخصة .

- لي إعادة استخدام أو توزيع يجب عليك التأكد من توضيح الشوط الوضحة أعله .

- أي مـن هـذه الشوط يمكن أل يعمل بها إذا حصلـت على ترخـيص من صاحب اللكية .

أنـت مرخـص لـك بالسـتـخدام و كافة الحقوق الخـرى الـت ل تتـعــارض مـع الـشوط الـوضـحـة أعـله .

- ملحظات قانونية :
 جميـع السـماء و الشـعارات و العلمـات التجاريـة الـواردة هنـا هـي ملـك لصـحبها ، و الصـورة علـى الغلف هـي نسـخة

 .Humanity و Tango ، بالضافة إلى  أيكونات من Ubuntu Software Centerمعدلة من أيكونة برنامج 

لي استفسارات أو تعليقات ، ل تتدد في مراسلت على البيد اللكتوني التالي :

و لتابعة آخر التحديثات و الصدارات الجديدة ، يمكن زيارة مدونت الشخصية : 

Skeleton-Eel.blogspot.com
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةتـم باستخـدام

تم باستخدام

OpenOffice.org – GIMP– INKSCAPE
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةشـكـراً

شـكـراً

شـكـراً لـكـل شـخـص مـتـمـسـك بـقـيـمـه و مـبـادئـه و يـسـعـى لـنـشـرهـا .

شـكــراً لـكـل شــخــص ســاهــم فــي عـمـل هـذه الـوثـيـقـة و لـو حـتـى بــتــعــلــيــق أو اقـــتــراح .

 شكراً لكل شخص يقتطع من وقته ، جـــهــده ، مــالـه أو يســـاهــم بـأي طريقة لدعم حركــة البمجـيـات الـحـرة ،
شـكـراً لكل شخص يأبى التخاذل و القبول بالمر الواقع .

 شكراً لبي و أمي كنتما لي خي معي ، أطال ال في عمركما و غفر لكما و أدخلـكـما فـسـيح جـنـاته ، عـس أن
أكـون لـكـمـا خـي ابــن .

 شكراً لعـضــاء منتدى مـجتمع لينوكس العربي ، الـكـان الـــذي يجـعـلن اشـعـر أننا مـنـتـجي و قـــادريـن عـلى
البــداع فعـلً .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةالـفـهـرس

الـفـهـرس
  : أ  ...............................................................................................................                                                                                                  رخصة الحتوى :

  : ب  ................................................................................................................                                                                                                    تم باستخدام :
  : ت  ..........................................................................................................................                                                                                                            شـكـراً :

  : ث  ......................................................................................................................                                                                                                        الـفـهـرس :
  : ج  .........................................................................................................................                                                                                                           تـقديـم :
  ٧  :   ..........................................................................................................................                                                                                                            مقدمـة :

  ٩  :   ...............................................................................................................                                                                                                   قـائمة البامـج :
  ١٠  :   ...............................................................................................................                                                                                                   - إنـتـرنـت :

  ١٤  :   .....................................................................................................                                                                                           - وسائط متعددة :
  ١٧  :   ................................................................................................                                                                                      - تصميم و رسوميات :

  ١٩  :   ........................................................................................................                                                                                             - أدوات مكتبية :
  ٢٢  :   ..............................................................................................................                                                                                                  - محاكيات :

  ٢٣  :   .............................................................................................                                                                                   - برامج ثقافية و علمية :
  ٢٤  :   ................................................................................................................                                                                                                   - ألــعــاب :

  ٢٥  :   ...........................................................................................                                                                                  - برامج و أدوات متنوعة :
  ٣١  :   .......................................................................................................                                                                                            - نسخة محمولة :

  ٣٢  :   ..........................................................................................................                                                                                              مواقع ذات علقة :
  ٣٣  :   .......................................................................................................................                                                                                                         خـاتـمـة :

  ٣٤  :   ........................................................................................................                                                                                            الدوات الستخدمة :
  ٣٥  :   .................................................................................................                                                                                      مواقع و منتديات مفيدة :
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةتـقديـم

تـقديـم
ــت بعمـل تحـديث لهـذا الكتـاب و الـذي يضـم قائمـة ــي ، قـم ـا يقـارب الـسـنــت ــرور مـ ــعد م  ب
 بــأهم البامــج الحــرة و الفتوحـة الصــدر لســتخدمي نظــام ونـدوز ، و فــي هــاتي الســنتي
 تعلمــت الكــثي مــن الشــياء و تعرفـت أكــث علــى البمجيــات الحــرة و الفتوحـة الصــدر و
 أفكارهمـا ، و لـذا جـاء الصـدار الثـاني بالعديـد مـن التحـديثات شـكلً و مضـموناً ، إضـافًة و

حذفاً و تعديلً .

ـاً فـي يـومه إل قـال فـي ـاد الـدين الصـفهاني : «إنـي رأيـت أنـه ل كتـب أحـد كتاب  يقـول عم
 غده لو غـي هذا لكان حسن ، و لو زيد هذا لكان يستحسن ، و لو قدم هذا لكان أفضل ، و
 لـو تـرك هـذا لكـان أجمـل ، و هـذا مـن أعظـم العـب ، و هـو دليـل علـى اسـتيلء النقـص علـى
ـام التشـغيل ة البشـ ...» . و كـان هـذا الكتـاب آخـر مـا قمـت بـه قـبل النتقـال الكامـل لنـظـــ  جمـل

 الحـــر "جنــو/لينــوكس" أو مــــا يـــشار إلـــيه اخـــتصاراً بـــ "لينــوكس" ، و مــن ذلــك الحـــي و خلل هــذه الفــتة اكتســبت
 العـديـــــــــد من الخبات و تعلمت العديد من الشياء الجديدة ، و ها هو الصدار الجديد ذو أسلوب أفضل ، منسق بشكل
 اجمل ، برامج أكث و عدد صفحات اقل ، و تم مراعاة العديد من الشياء الصغية هنا و هناك و الت تحدث فرق حقاً ،
 و يا للسخرية حيث قمت بـعمل هذا الوثيقـة الوجهة لستخدمي وندوز بالرغم من استعمالي نظام جنو/لينوكس و كتبتها

بشكل كامل على جنو/لينوكس !

ـارة عـن قائمـة بـأهم و أشـهر البامـج الحـرة الفتوحة الصـدر ، و هـذه  كمـا هـو واضـح مـن العنـوان ، فهـذه الوثيقـة عب
الوثيقة لنظام وندوز على وجه الخصوص ، و الهدف منها كما في الصدار الول يمكن تلخيصه في ثلثة نقاط و هي ،

–   التعريف بالبمجيات الحرة و الصادر الفتوحة و دعمها .

–            الحث على عدم استخدام البامج القرصنة .

–     التعود على البمجيات متعددة النصات .

 فالبمجيـات الحـرة و الفتوحة الصـدر ذات جـودة عاليـة ، ســريعة التطـوير ، أكـث أمنـاً ، اقـل تكلفـة ، بالضـافة إلـى
 العديـد مـن الميـات الخــرى ، لكنهـا مـا زاـلت تعـاني مـن ضـعف فـي الدعايـة ، فـالكثي مـن الشـخاص قـد ل يكـون سـمع عـن
 مصـطلح "برمجيـات حـرة" أو "مصـدر مفـتوح" ، و قـد يكـون يسـتعمل برامـج حـرة ول يعـرف أنهـا حـرة . مـن ناحـية أخـرى ،
 نجد أن العديد من الشخاص يستعملون برامج مقرصنة بشكل غـيـر قـانوني (أي يستخدمون كـراك أو سـريال لبامج لم
 يدفعوا ثمنها) بالرغم من وجود العديد من البامج القوية الجانية سواء الفتوحة الصدر أو مغلقة الصدر ، و لكن الناس
 تسـتعمل البامـج الشـهورة بغـض النظـر عـن موضوع حـقوق اللكيـة ، و الواقـع أن لـيس بالضـورة أن يكـون كـل مشـهور أو
ــرة ، أجـد أن الفضــل العتمـاد عـلى برامـج متعـددة النصـات (أي تعمـل عـلى  منتشـ هـو الفضـل أو جيـد ! . من ناحـية أخي
 أكـث مـن نظـام تشـغيل مثـل وندوز ، لينـوكس ، مـاك) لكـي ل تجـد نفسـك مضطــر لسـتخدام تشـغيل بعينـه ، و يمكنـك

النتقال لنظمة أخرى غي وندوز ، و لهذا فأغلب البامج الت قمت بتجميعها هنا هي متعددة النصات .

 و في الحقيقة إن البمجيات الحرة و الفتوحة الصدر ليست للستخدام فقط ! و ليست كمعروضات التحف ممنوع
 لسها و القتاب منها ، إنما يمكن لي شخص الشاركة في تطويرها و الضافة إليها و التعلم منها أيضاً . سأوضح لحقاً

هذه الجزئية بشكل مختص .

أحمد م. أبوزيد ؛      
Skeleton_Eel العروف بـ

٢٠٠٩/١١/٦
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةمقدمـة

مقدمـة
 في البداية و قبل الدخول في صلب الوضوع ، أحب أن أوضح أن هذه الوثيقة ما هي
 إل الـدخل للتعرف على البمجيات الحرة و الفتوحة الصدر ، حيث يوجـد الف البامج و

التطبيقات الحرة ، و يصعب حصها في وثيقة واحدة كهذه . 

 قـد توجد بعـض التسـاؤلت يجـب الجابـة عنهـا ، مـا هـي البمجيـات الحـرة ؟ مـا هـي
 الصـادر الفتوحة ؟ ، لــاذا اسـتعمل و ادعـم البمجيـات الحـرة و الفتوحة الصـدر ؟ ، هـل
 البمجيات الحرة و الفتوحة تـعن مجانية ؟ و العديد من السئلة الخـرى سنتعرف عليها

بشكل مختص و سيع .

 ) ، الـبمجـيـات الـحـرة ببساطة هـي البمجيات  الت يمكن استخدامها ،Free Softwareنبدأ بالبمـجـيات الحرة (
  بوضع حجر الساس لهذه الفكار ، ومــؤسـسة البمــجـيات الحرةنسخها ، تعديلها و نشها بدون أي قيود ، و قد قامت 

 ، و هي مؤسسة غي ربحية .١٩٨٥) في عام Free Software Foundationقد تأسست مؤسسة البمجيات الحرة (

 ) ، جـاءت هـذه البـادرة بسـبب وجود مشـكلة فـي اللغـة النجليية ، حيـث يوجدOpen Sourceالصـدر الفتـوح (
 " ، ففي النجليية قد تعن "مجاني" و قد تعن "حر" ، و لن الكثي من الناس قد يختلطfreeالتباس في معن كلمة "

  ، و قـد انطلقـتFree ليكـون بـديل عـن Open Sourceعليهـم المــر ، و خصوصاً قطـاع العمـال ، لـذا جـاء مصـطلح 
  ، و لكـن مبـادئ الصـادر الحـرة اتخـذت منحـى آخـر بخلف الشـكلة اللغوية ، حـيث١٩٩٨ فـي عـام مبادرة الصادر الفتوحة

اصبح لها فلسفة و أفكار خاصة بها غي فلسفة البمجيات الحرة .

 برمجيـات حـرة أم مصـادر مفتوحة ؟ فـي الـوقت الحـالي قـد يكـون الصـطلحان وجهـان لعملـة واحـدة (و لـذلك غالبـا مـا
 ) ، حيث أن تقريبا كل البامج الفتوحة الـصـــــدرFree/Open Source Software أي FOSSيرمز لهما اختصاراً بـ 

ـا فلسـفة و دوافـع مختلفـة ، حيـث أن حركة البمجيـات الحـرة فـي السـاس  هـي برامـج حـرة ، و لكـن فـي السـاس لكـل منهم
 ذات دافع أخلقي و اجتماعي و الهم هنا حرية الستخدم بغض النظر عن أي شـيء آخر ، إنما مبادرة الصادر الفتوحة
 ترتكــز فــي السـاس علــى دوافــع تقنيــة ، فهــي تعتــب اســتاتيجية لنتــاج و تطــوير البمجيــات ، فالوضـع الحــالي يشــبه
 شخصان يمشيان في طريق واحد و لكن لكل كل منهما هدف مختلف . شخصياً أنا من أنصار البمجيات الحرة لنها حركة
 أخلقيـة قبـل كونهـا تقنيـة و هـذا ل يــعن أن الصـادر الفتوحة سـيئة ، إنمـا حركة البمجيـات الحـرة أشـمل و هـي تهتـم
 بالحريات و ليس بالثمن (و لذك يوجد برمجيات حرة بمقابل مادي و ليست مجانية) و عندنا في لغتنا العربية الرائعة ل
 نعاني من أي مشاكل في العاني و التادفات فالحر حر و الجاني مجاني ، و حت في النجليية بتوضيح بسيط يـمـكن

 " ، و إذا كنــت مهتــم بــالتعرف أكــث عــن حركة البمجيــات الحــرة وFree as in freedomإزالــة اللـتـبـــاس بـقــــول "
" .السئلة الكث شيوعاً عن البمجيات الحرة و الصادر الفتوحةالـصــــــــادر الـفـتـوحة انـصح بمراجعة كتاب "

 " و الت يمكن ترجمة اسمها لـمؤسسة البداع العامة أو التشاركCreative Commonsول ننـس أيضاً مؤسسة "
  ، تسعى لنش الواد الحرة على لييد من النتاج البداعي٢٠٠١البداعي ، و هي مؤسسة حديثة نوعاً ما تأسست في عام 

 ، حيث أن الشاركة تزيد من النتاج و تعطي مواد ذات جودة عالية ، و يشمل جميع أشكال النتاج الفكري من مكتوب و
مسموع و مرئي ، و هذه الوثيقة مرخصة تحت رخصة البداع العامة كما هو موضح في أولها .

 نـأتي لنقطـة أخـرى ، لـمــاذا ليس البامـج الجانية الغلـقة الصدر ؟ ببساطة بشـكل أسـاس الـهم فـي الوضوع حرية
 السـتخدمي و الشـفرة البمجيـة ، الشـفرة الصـدرية للبنامـج هـي طريقـة عملـه برمجيـاً و تشـبه وصفة الطعـام لـن تعـرف
 طريـقة صـنع أكلـة معيـنة دون الوصفة الخاصـة بهـا ، و البامـج الجانيـة مغلـقة الصـدر تشـبه شـخص أعطـاك طـبق طعـام
 مجاني ، فمجرد أكله لن تستطيع معرفة طريقة عمله ول تعرف ما الواد الت وضعت فيه بالتحديد (قد تكون تتبع حمية
ــل و أيضـاً ل  معينـة و تريد معرفة السـعرات الحرارية فـي الوجبـة مثلً !) ، البامـج الجانيـة الغلقـة هـي برامـج بـدون مقاب

يتوافر لها شفرة مصدرية ، و كما وضحت سابقاً البمجيات الحرة ل تُعن بالسعر إنما بحرية الستخدام .
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ــجي ! و الشــخاص ــد إل البمـ ــم ول تفي ــات الحــرة و الصــادر الفتوحـة ل ته ــول بعــض الشــخاص أن البمجي  يق
 العاديي لن يستفيدوا منها ! في الحقيقة أن وجود الشفرة الصدرية و فتح مصدر البامج مفيد للجميع و يجعل البامج
 قــابـلـة لن تـكـون أفـضل ، فل يـمـكـن القول بأن تعلم الطب و إتاحة العلوم و التطبيقات الطبية هو مفيد للطباء فقط !
 فعنـدما يتعلـم أشـخاص معينــي الطـب سـيعالجون أشـخاص آخرين ليسـوا أطبـاء ! ، و هـذا هـو الحـال مـع وجود الصـدر

البمجي للبامج بوجوده سيتمكن البمجي من صنع و تطوير برامج أفضل و الفائدة تعود على الجميع في النهاية .

 البمجيـات الحـرة و الفتوحة ليسـت للمـبمجي فقـط ! الواقـع إن البمجيـات الحـرة و الفتوحة ل تعتمـد فقـط علـى
 البـمجي فقـط ، فهـي تعتمـد علـى الجتمـع بشـكل كـبي ، فهـي ل تشـبه معروضات التـاحف ول تـأتي فـي صـناديق سـواء
 مغلقـة ل تعرف ما فـي داخلها ول تستطيع التعامـل معها ، إنمـا أي شخص يستطيع السـاهمة في تطويرها ول يشـتط أن
 يكون مبمج أو مطور ، قد يكون موثق يكتب توثيق لبنامج معي ، قد يكون مصمم يصمم شعار للبنامج ، قد يكون له
ــرى  خـبة فـي الواقـع و تثـبيت أنظمـة أدارة الحتـوى فيقـوم بعمـل موقع جميـل للبنامـج ، و يوجد العديـد مـن الطـرق الخ
 للمساهمة ، ابحث عـن برنامج أو مشوع تجد أنه مفيد و ساهم بالدعم الــادي ، مثل برنامج يغنيك عن دفع مبلغ كبي
 مـن الـال لـاذا ل تساهم بجزء من هذا الال الذي كنت ستدفعه في البنامج الغلق الصدر ؟ ، اعرف أنه لدينا مشكلة في

 paypalالنطقـة العربيـة فـي الـدفع عـب الـنتنت ، لكـن أنـا متأكـد تمامـاً أن أي شـخص سـيجد طريقـة للـدفع ، ل يشـتط 

  دولرات سنوياً ؟ شخصياً قررت الساهمة بعشة دولرات في السنة لي١٠مثل ، إنما ستجد غيه بالتأكيد ، ما رأيك بـ 
 مشوع مفيد و فعال ، قد تكون عـشة دولرات في السنة مبلغ قليل جداً لكن بـمـا أنـن حـالـيـاً ما زلت طالب و ليس لي
 مصـدر دخـل خـارجي سأسـاهم بمـا اسـتطيع ، و أعتقـد أن هـذا البلـغ لـن يكـون عـب علـى أي شـخص مهمـا كـان مسـتواه
ـاته . الوضوع ل يتوقف علـى مـا ذكـرت فقـط ، يمكنـك السـاهمة بالفكـار و بالـدعم ـادي ، و كـل شـخص بحسـب إمكاني  الـمـ
 العنوي عب نش هذه البمجيات و نـش فلسفتها ، إذا كان لديك أفكار أو نقد لخاصية معينة في برنامج ما ، ببساطة
 توجه لوقع البنامج و راسل مطوري البنامج بشكل مباشة أو عن عب الطريقة الحددة في الوقع ، و ستجد استجابة

رائعة و تفاهم ممتاز ، هذه بعض أساليب الدعم و بالتأكيد ستجد الطريقة الناسبة لك .

 البمجيـات الحـرة و الفتوحة الصـدر فرصة مضـاعفة لنـا ! إذا كـانت العديـد مـن الـدول بـدأت تعتمـد علـى البمجيـات
 الحرة و الفتوحة ، بداية من الدول التقدمة كالوليات التحدة المريكية ، فرنسا ، ألانيا ، روسيا ، و دول تعتب من دول
 العالم الثاني مثل البازيل ، الهند ، جنوب أفريقيا و مالييا و حت دول العالم الثالث مثل تايلند ، أورجواي و  فنويل ،
ــن شـؤونها  ، مثـل ــي م  و كـل فـتة نسـمع أخبـار عـن اعتمـاد إحـدى الـدول علـى البمجيـات الحـرة و الفتوحة فـي شـأن مع

    مليون دولر أمريكي بواسطة الصادر  12  مالييا توفر أكث من " ، "   مليون يورو مع أوبنتو  50  الدرك الفرنـس يــوفـر "
 الجر و تتارستان تنتقلن إلى الصادر" ، "بعد روسيا كوبا تقرر إنشاء توزيعتها الخاصة من جنو/لينكس" ، "الفتوحة

 " ،الــدارس الـبازيلية تـتجه نـــحــو الـصـادر الـحـرة" ، "وزارة الخارجية اللانـية تنتقل إلى الصادر الفتوحة" ، "الحرة
 تـعـدى ثـمن و هـي واحـدة مـن أكـب الشـكات الـت تنتـج و تسـتعمل حلـول مفتوحة الصـدر و قـد RedHatو نجـد شـكة 

  (سعر السهم و ليس مجموع رأس الال) ، و العديد من الدول بدأت بالتحولسهمها ثمن سهم شكة ميكروسوفت نفسها !
 فعلً و نحن ما زلنا نتساءل هل هي مفيدة لنا أو ل نعرف عنها أصل !!!! . على الستوى العربي حركة البمجيات الحرة
 والفتوحة مفيـدة لنـا بشـكل كـبي جـداً و فـي العديـد مـن النـواحي ، فمـن يتعـرف أكـث علـى البمجيـات الحـرة و الفتوحة ،
 سـيعرف فـوائدهم و أن هـذه الفـوائد ليسـت تقنيـة فقـط ، إنمـا تمتـد للعديـد مـن النـواحي بالضـافة إلـى أن الناحيـة التقنيـة
 تشمل تشارك العرفة الذي يتيح وجود كوادر ذي مستوى عالي و عدم الحاجة لبمجة برمجيات موجوده بالفعل و إعادة
 اختاع العجلة ، الحصول على برمجيات ذات جودة افضل و الشفافية في الستخدام فـمـن الصعب جداً وجود أكواد ضارة
 أو خبيثـة فـي هـذه البمجيـات لوجود أكـث مـن جهـة يمكنهـا مراجعـة الشـفرة البمجيـة ، بالضـافة هـذا توجد نـواحي أخـرى
 مثل النواحي القتصادية و الجتماعية و حت السياسية ! ، فإذا كانت دول ذات اقتصاد كبي و قوي تستعمل البمجيات
ــوي تسـتعمل ـا نحـن باقتصـادنا الهزيل ! و إذا كـانت دول ذات نفـوذ سياســي ق ـا فمـا موقفن  الحـرة و الفتوحة لتشيد نفقاته
 البمجيات الحرة و الفتوحة لكي ل تكون تحت رحمة أي شكة أجنبية فما موقفنا نحن بنفوذنا السـياس الضعيف ! و و
 و ! هذا بشكل مختـص جـداً ، لن الــوضـــوع قــد يـحتاج ُكتب للكلم فيه ، اعــــرف أن البمجيات الحرة و الفتوحة ليسا
 حل للـغـبــــاء أو الـفــســـــاد الداري ، و شخصياً ل أعــول عـلـى أي من الحكومات العربية بل على وعي الفرد بأهمية هذه
 الحركة بمـا تتضـمنه مـن أفكـار و أنهـا تعتـب فرصة ممتـازة لنـا و ذلـك إذا تـم السـتفادة منهـا بالشـكل الصـحيح ، و هـذا
الوعي لن يأتي من نفسه ، أريد أن نكون جزء من هذه الحركة و نكون عنصاً فعالً فيها ل مجرد مستهلكي أو مشاهدين .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةقـائمة البامـج

قـائمة البرامـج
 اعتمدت في ترتيب و تنظيم البامج في هذه الوثيقة على أساس ذكر برنامجي في كل مجال أو تخصص ، حيث أن
 البنامج الذي يناسب شخص ما قد ل يناسب شخص آخر ، و حاولت اختيار برنامجي غي متشابهي أي برنامج يحتوي
 على العديد من المـيات و الخـصائص و الخر يهتم بالبساطة و سهولة الستخدام ، طبعاً هذه ليست قاعدة و لكن هذا
ـا ، و فـي نهايـة كـل مجموعة وضعت جـزء يسـمى "انظـر أيضـاً" و فـي هـذا الجـزء وضعت  واضـح فـي كـثي مـن البامـج هن
 البامـج ذات الصـلة بالبامـج الساسـية ، و لـقد جربت أغـلب البامـج الوجودة هنـا بـل و اسـتخدم الكـثي مـن هـذه البامـج
ـا أشـهر البامـج و اـلت تناسـب اغـلب السـتخدمي ، فـإذا كنـت مـن هـواة تجريب البامـج  بشـكل يـومي و دائم ، و جمعـت هن

يمكن أيضاً تجربة البامج الوجودة في "انظر أيضاً" و لكن بشكل عام البامج الساسية مناسبة لغلب الستخدمي .

ــل هـذه القائمـة مكونة مـن برامـج حـرة و مفتوحة م أتطـرق هنـا للبامـج الغلقـة الصـدر الجانيـة ، إنمـا ك  لحــظ أنـي ـل
الصدر فقط ل غي ، و قد وضعت الوقع الرسمي لكل برنامج تحته لسهولة الوصول .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةإنـتـرنـت

- إنـتـرنـت :

متصفح إنترنت

Firefox
  ؛ اعتقـد أن كلنـا أو اغلبنـا يعـرف التصـفحفـاير فـوكس

 الرائع الحر و الفتوح الصدر مـوزيل فاير فوكس ، فهو
 ليس مجرد متصفح ، ما يميه أنه بسيط ، مرن و قابل
ــن أن ــن طريق الضـافات فـيـمـك  للتوسع بشـكل كـبي عـــ

–نطلق عـلــيــه  بحق  نظام تشغيل مصغر !  –
 بالضــافة إلــى تجربـة التصــفح الغنيــة و المتعــة الــت
 يتيحهــا فــاير فــوكس ، يــوفر أيضــاً آلف مــن الضــافات
 الجـاهزة للسـتخدام بمجـرد تثبيتهـا بضـغطات قليلـة ، و
 نتحدث هنا عن إضافات قوية و فعالة و ليست إضافات

 لغات ؟ عربيضــعيفة ، مثــال ؟ هــل تريـد مــدقق إملئي 
 رفع ؟ مدير تحميل متكامل ؟ مانع إعلنات قوي ؟ أخرى

  ؟محرر صور عملي ؟ تحميل تورنت ؟   FTP  ملفات عب 
  ؟  CSS  رر  ـ  ـ  ـ  ـ   حـ ـ   م ؟ برنامج لتصميم و تـطـويـر الـمـواقع

  (مثل  ات ـ   ديوه ـ   ي ـ   ة الف ـ  ـ  ـ  ـ   ارك ـ  ـ  ـ   ش ـ  ـ  ـ   واقع م ـ  ـ   ن م ـ  ـ  ـ   ل مـ ـ   ي ـ   م ـ   ح ـ   تال
  ؟  و ـ   دي ـ   ي ـ   كل ف ـ   ب في ش ـ   ت ـ   ح الك ـ   ط ـ   ل س ـ   جي ـ   تسيوتيـوب) ؟ 

 متابعة خلصات ؟ تصوير صفحة مـوقــع أو جزء منها
RSS مديـر قواعد ؟! شطرنج ؟ قاموس متعدد اللغات ؟ 

 !! بيانات سيكول ليت

 هذا بالضــافـة إلى الف الضــافــــــات الخـــرى و الت
 تختص بكل شء تـــقـريـــبـــاً ، كالواقع الجتماعية مثل

  وجمالياتتويـت ، فيــس بــوك ، ديليشــس ، و كــذلك 
  الرائعةالسماتتخصيص الفاير فوكس و عدد مهول من 

 مــــــخــتــبــرات مـــــوزيـــلو الجميـلة ، و أيضـاً مشـاريع 
ــمن و سـتجد مـاغيهـــم الــكـثيالعبقرية ، و    ! فقـط ت

تريد .

 ]الوقع الرسمي[ 

Chrome
ــروم ــىك ــد عل ــن جوجـل يعتم ــتنت م   ؛ هــو متصــفح إن

 مشـوع كرومـيوم الحـر و الفـتوح الصـدر ، و بـالرغم من
 أنـه لـم يكمـل عـامه الثـاني سـوى مـن فـتة قريبـة ، فقـد
ــي  اثبـت نفسـه كمتصـفح قـوي و جـدير بـالحتام ، فيتم
 كــروم بالبســاطة ، الخفــة ، ســـرعة التحميــل و سعـــة
 التشغيل أيضاً ، و تم إضافة عدد من الخصائص المية

فيه .
  لعــــرضWebKitو يعتمــــد البنامــــج علــــى محــــرك 
 السيع جداً .V8الصفحات ، و محرك جافا سكربت 

ــد اســـتخدام برنامـــج مـــن  و إذا كنـــت لســـبب مـــا ل تري
  نســخة مــن التصــفح مبـــنيةSRWare Ironجوجـل ، 

على مـشوع كروميوم بدون أي علقة بجوجل .

 ]الوقع الرسمي[ 

K-Meleon
  ؛ متصــفح انــتنت خفيــف جــداً ، بســيط وكيــه ميليــون

 ســهل التخصــيص ، و هــو حــل ممتــاز لـــمن يســتخدمون
أجهزة قديمة و ذات موارد محدودة .

 و يعتمـد البنامـج عـلى نـفس محـرك عـرض فـاير فـوكس
Gecko.  

 ]الوقع الرسمي[ 

  ،العايــــي الـقـــياسية للويبأياً ما كان التصفح الذي ستستخدمه ، لو سمحت استخدام متصفح يراعي 
ــت ــر مـن إنتنــ ــن عائلـة إنـتنت إكسـبلورر  للعلـم ، الصـدار الثـامن و الخي ــط ابتعـد عــ  –ببسـاطة فـــقــ

–٪ ! 93 ، في حي اقل متصفح مشهور حصل على ACID3٪ في اختبار 20إكسبلورر حصل على 
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مدير تحميل

Free Download Manager
  ؛ برنامـج تحميـل ممتـاز جـداً و بـهفـري دونلـود مـانيجر

 العديد من الخصائص رائعة ، مثل إمكانية تحديد سعة
 التحميل ، دعم تقسيم اللف إلى أكث من جزء و تحميل
 اللـف الواحـد مـن أكـث مـن موقع فـي نفـس الـوقت ، دعـم

MetaLinkإمكانية تحميل التورنت ، تحميل الرئيات ،  
 من الواقع مثل يوتيوب ، جدولة التحميل ، و العديد من
ــيات الخــرى الفريدة ، و يعـتب البنامـج بـديل عـن  الم
 اغـلب برامـج التحمـيل الوجودة حاليـاً و خصوصاً إذا تـم
ــص سـعة تحميـل  التعـديل ببعـض إعـداداته ستصـل لق

متاحة لديك .
ــة يوجـد نســخة منــه  و إذا كنــت تحــب البســاطة و الخف

 .Liteبإمكانيات أقل تحت مسمى 

 ]الوقع الرسمي[ 

Uget
  ؛ برنامــج تحميــل بســيط و خفيــف ، يــوفر لــكيــو جــت

ــم ــل و يهت ــج تحمي ــي أي برنام ــات الساســية ف  المكاني
 بالبسـاطة و سـهولة السـتخدام ، و يمكنـك بسـهولة عمـل
 تصـنيفات للملفـات الـت تقـوم بتحميلهـا ، و كـل تصـنيف
 يكـون لـه إعـدادات مسـتقلة ، و يـدعم التحميـل التـوالي ،
ــج ــل و ســيقوم البنام ــة تحمي  أي تســتطيع وضـع قائم

بتحميل اللفات الواحد تلو الخر .

ـــب إضـــافة ـــوكس ع ـــاير ف ـــع ف ـــج م ـــل البنام  و يتكام
Flashgot. 

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
JDownloadبرنامج تحميل ممتاز و خصوصاً في التحميل من مواقع الشاركة مثل رابيد شي فقط اضف له الرابط :  

و سيقوم البنامج بكل شء .
DTA. إضافة فاير فوكس ممتازة جداً تعمل كمدير تحميل ، و فيها العديد من الخصائص و الميات : 

RSSقارئ 

RSSOwl
  ؛ برنامج ممتـاز لجلب خلصات الواقعآر إس إس اول
  ، به العديد من المياتAtom وRSSأو ما يعرف بـ 

 و قابـل للتخصـيص بشـكل رائع ، و يسـتطيع اسـتياد و
التصدير لجوجل ريدر بكل سهولة .

 ]الوقع الرسمي[ 

RSS Bandit
  ؛ كالبنامـج السـابق بالضـافة إلـىآر إس إس بانـديت

ــية مزامنـة الخلصـات مـع جوجل ريدر ، ــوي م  أنـه يحت
 بمـعن ، أي موقع ستضيفه عب البنامج سيكون أيضاً

في حسابك على جوجل ريدر . 

 ]الوقع الرسمي[ 
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قارئ بريد

Thunderbird
  ؛ برنامج ممتاز جداً لقراءة البيد اللكتونيثندر بـيد

 ، و يمكــن أن يتكامـل مـع صـن بــيد (أو إضـافة تـدعى
Lightningليكونــا معــاً ثنــائي مثــالي فــي العمــال ( 

 الكتبيـة مـن قـراءة البيد الـلكتوني و تنظيـم الوقات ،
ــه أيضــاً التعامــل مــع خلصــات الواقــع    ،RSSو يمكن

 بالضـافة لسـعته و تـوفي نسـبة أمـان أعـلى مـن قرنائه
من البامج .

 و كـابن عمـه فـاير فـوكس ، يمكـن للبنامـج التوسع عـن
 .Add-ons أو ما يعرف بالـ الضافاتطريق 

 ]الوقع الرسمي[ 

Claws Mail
ــد كســـابقه ، و كالعديـــد مـــنكلوس ميـــل   ؛ عميـــل بري

  يتمي بالبساطة في التعاملGTKالبامج الكتوبة بـ +
ــيات  و الخفـة فـي أداء الهـام بالضـافة إـلى عـدد مـن الم

الخرى .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Zimbra Desktop. برنامج بريد قوي و فيه العديد من الميات الرائعة و التقدمة : 

محادثة فورية

Pidgin
  ؛ برنامـج محادثـة فورية يـدعم أكـث مـن شـبكةبيـدجي

ــل  MSNمث  ,  Yahoo  ,  GTalk  ,IRC و XMPP 

  شـبكة أخـرى ، أي نسـتطيع أن نطلـق١١بالضـافة إلـى 
عليه الكل في واحد .

  الت تقدم خصائصعــــشـرات الضــــافـــاتو يوجـد له 
 إضــافية مثــل إمكانيــة اســتخدامه مــع تويــت و فيــس

بوك .

 ]الوقع الرسمي[ 

Instantbird
  ؛ أيضـاً برنامـج محادثـة فورية و يـدعمإنستانــت بــيد

 عدد من شبكات الحادثة العروفة مثل بيدجي ، و لكنه
 يتمـي بالخفة و البساطة ، و هو يستعمل نفس تقنيات
ه  مـوزيل السـتخدمة فـي فـاير فـوكس و ثانـدر بيـد ، و ـل

  عـلى أسلوب موزيـــل / فايرالضافاتعدد جيد جداً من 
فوكس .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Miranda IM. برنامج آخر يدعم أكث من بروتوكول ، بسيط ، خفيف و سهل الستخدام : 

XChat 2 برنامج للـ : IRC. به العديد من الميات و الخصائص التقدمة 
aMSN , emesene برنامجان جيدان جداً للـ : MSN إذا مللت من مشاكل البنامج الساس لخدمة ، MSN. 
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VoIPبرامج محـادثة 

Ekiga
  ، وVoIP ؛ هـو برنامـج محادثـة عـب بروتوكول إكيجـا

 يــوفر إمكانيــة عمــل محادثــات صــوتية و مرئيــة بجــودة
 عاليــة ، و يحتــوي البنامــج علــى عــدد مــن الـــميات
ــة اســتخدام بســيطة و ســهلة ، و ــه واجه ــة ، و ل  الجميل
 بالضافة إلى إمكانية عمل محادثة مجانية بي كمبيوتر
ــر ،  يمكنــك عمــل اتصــال بالهــاتف الرضـــي أو  و الخـ

 .Skypeالحمول بتكلفة منخفضة هو منافس لبنامج 

 ]الوقع الرسمي[ 

QuteCom
  ؛ كالبنامــج الســابق ، يعمــد البنامــج علــىكيوتكــوم

  (تنطـق فـويب) ، و يحتـوي عـلى واجهـةVoIPبروتوكول 
 اسـتخدام جميـلة ، و يحـتوي عـلى العديـد مـن الخصـائص

المية .

 ]الوقع الرسمي[ 

تورنت و مشاركة

Deluge
ــج ــع ،ديل ــل ، سيـ ــيات جمي ــه ممـ ــورنت ب   ؛ برنامــج ت

ــه واجهــة ويـب إضــافية  خفيــف و ســهل الســتخدام و ل
 للتحكــم فــي البنامــج عــب التصــفح  ، ببســاطة ممتــاز

للستخدام اليومي .

 ]الوقع الرسمي[ 

FrostWire
ــدفروسـت ويـر ــاركة الـنـ   ؛ هــو برنامــج تــورنت و مشــــ

 ) فــــي نفــــــــــــس الــــــــــوقت ،Peer–to–Peerللنــــــد (
 ســريع و  يحتـوي علـى العديـد مـن المــيات الجميلـة و

القوية .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
aMule ، Mldonkey. برنامجان آخران ممتازان في مشاركة اللفات و يدعمان عدد كبي من شبكات الشاركة : 
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- وسائط متعددة :

تشغيل الوسائط المتعددة

VLC
ـــي ـــي إل سـ ـــ ف ـــصار لـ VideoLan ؛ (اختـ  Client( 

 برنامـج رائـع جداً في تشغيل الوسائط ، و تكمن روعته
  و أنه يستطيع تشغيل هذهالصيغ الت يدعمهافي عدد 

ــ    ، فهـو يسـتطيعCodecsالصـيغ بنفسـه و ل يحتـاج ل
 تشـغيل اغـلب الصـيغ العروفة و غالبـاً ـلن تـواجه مشـاكل

 .RMVB ، AMRإل مع صيغت 
ــا و الخصــائص  هــذا بالضــافة علــى العديــد مــن الزاي

  ؟عــمل بث مباشالرائعة الخرى ، فمثلً هل فكرت مرة 
 التحكـــم فـــي البنامـــج مـــن التصـــفح ؟ التسجــــيل مـــن

الكاميا ؟ أو تحويل بي الصيغ ؟

 ]الوقع الرسمي[ 

SMPlayer
  ؛ برنامـج مـتـمــي أيضـاً و هـو عبـارة عـنإس إم بليـر

  ، و يتميـز البنامجMPlayerواجهة للبنامج القــوي 
 بكـــثة خصائصـــه و إمكانيـــة التحكـــم فـــي العديـــد مـــن

ــ    الناســبةCodecsالشــياء عــب البنامــج ، و مــع الـ
يستطيع تشغيل كل الصيغ العروفة .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Media Player Classicبرنامج بسيط ، عملي ، و يعمل بشكل سلس ، و لفضل أداء للبنامج انصح بتجربته مع :  

–  البنامج ُمضّمن معها أي ل تحتاج لتحميله بشكل منفصل  .K-Lite Codec Megaمجموعة   –

XBMC) ــط ــز وســائ ــن مرك ــبارة ع  ) ، هـل تـذكر وندوز ميـديا سـنت ؟ هـذا البنامـج يقـدم لـكMedia Center : هـو ع
 نفس خصائصه و مـمـيـزاته بل و أكث بكثي . يمكنك من خلله ترتيب و مشاهدة الصور ، الصوتيات ، الرئيات ، و
 أيضـاً متابعــة مواقـع مشـاركة الرئيـات مثـل يوتيـوب ،  أو إذا كـان لـديك كـارت للتقـاط القنـوات الفضـائية أو الحليـة

 الضافاتيمكنك مشاهدتها عب البنامج ، بالضافة إلى دعم أجهرة التحكم عن بعد ، و للبنامج عدد جيد جداً من 
  ، بـالرغم مـن أنـهBoxeeاـلت تسـمح بالتوسع و إضـافة الزيد مـن الخصـائص ، و أيضـاً اـلق نظـرة عـلى ابنـه الصـغر 

قيد التطوير إل أنه قابل للستخدام بشكل جيد جداً ، و يبدوا واعد فعلً .
Freevo , Moovida ، MeediOS. كالبنامج السابق و يستحقون التجربة : 

Miro بـرنامج ممـتاز لتــابعة الرئيات من على النتنت ، مواقع مشاركة الفيديو و الشتاك في الـ : ScreenCast. 
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تشغيل صوتيات

Songbird
  ؛ برنامج رائع بدعم من موزيل و يستخدمسـونـج بيد

ــات الصــوتية ــم اللف ــا ، و هــو احــد برامــج تنظي  تقنياته
 سـواء عـلى جهـازك الشخــص أو اـلت تسـتمع إليهـا عـب
 النتنت كالبود كاست مثلً ، و يحتوي متصفح إنتنت
 مدمـــج لتكـــون عمليـــة إضـــافة النــــشات و الذاعـــات
 الوجودة عـلى الـنتنت سـهلة و بسـيطة ، و مـع محـرك
 البحــث الخــاص بــه تســتطيع الســتمتاع بــآلف اللفــات

الصوتية .
ــه عــدد كــبي مــن  ــازة ، والضافاتكــذلك يوجـد ل   المت
  و بـذلكGStreamerيعتمـد علـى إطـار العمـل القـوي 

يستطيع دعم عدد كبي من الصيغ بسهولة .

 ]الوقع الرسمي[ 

aTunes
  ؛ أيضــاً برنامــج لتنظيــم اللفــات الصــوتية وإيــه تيــونز

 يشـتك مـع سـونج بــيد فـي الكـثي مـن الخصـائص و
 الميات ، إل أنه يتـمي بواجهة مرتبـة بشكل اخر تتيح
 –الوصــول للعديــد مــن الخصــائص بســهولة  يعتبهــا

–البعض أنها مربكة !  .
 عــدد كــبي مــن الســتخدمي ل يتعــاملون مــع مثــل هــذه
ــج بيـد ، إيـه تيـونز و غيهم) ، لكـن فـي  البامـج (سون
 الحقيقيـة إذا بـدأت باسـتخدامها و تعـودت عليهـا سـتعرف
 حقاً الفرق و ستلحظ الوقت و الجهد الذي ستوفره على

نفسك .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Cool Player مشغل صوتيات خفيف يشبه : winamp. 

Juice. برنامج مخصص للستماع لذاعات النتنت : 

تحويـل صـيـغ

MMC
  ؛ بـرنامج جـميـل لتحويل الصــيــغ الصوتية وإم إم س

  ، برنامــج بســيط ،FFmpegالرئيــة ، بالعتمــاد علــى 
 سـهل ، عمـلي و يـدعم عـدد جيـد مـن الصـيغ العروفة ، و

 . برنامجي اخرين لنفس الطورينيوجد 

 ]الوقع الرسمي[ 

WinFF
  ؛ برنامـج آخـر بسـيط و سـهل السـتخدام ،وين إف إف

  ، و يــدعم بعــضFFmpegو هــو أيضــاً يعتمــد علــى  
الصيغ أكث من البنامج السابق .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
OggConvert صيغة  : برنامج جميل جداً للتحويل الوسائط الصوتية و الرئية لـ  OGG  الحرة   . 
HandBrake برنامج آخر لتحويل الصيغ ، جيد جداً في التعامل مع أقراص الـ : DVD. 
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http://handbrake.fr/
http://www.itwadi.com/ogg_vorbis_theora
http://oggconvert.tristanb.net/
http://winff.org/
http://www.miksoft.net/mobileMediaConverter.htm
http://www.miksoft.net/products.htm
http://juicereceiver.sourceforge.net/
http://coolplayer.sourceforge.net/
http://www.atunes.org/
http://www.getsongbird.com/
http://gstreamer.freedesktop.org/
http://addons.songbirdnest.com/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةوسائط متعددة

تحرير صوتيات

Audacity
ــتمي لتحرير اللفـات الصـوتية فهـوأوديسـت   ؛ برنامـج م

 يـجـمـع بيـن الــسهـولة و الخصائــص الـتـقـدمة ، فسواء
 اسـتخدمته فقـط لقطـع أجـزاء ل تريدها مـن مـلف صـوتي
 أو أردت عمـل مونتـاج لبعـض اللفـات الصـوتية ، سـتجده

يلب كل احتياجاتك .

 ]الوقع الرسمي[ 

Jokosher
  ؛ برنامج بسيط و سهل جداً في الستخدام ،جوكوشي

 يـوفر الخصــائص الساسـية الـت تحتاجهـا للتعامـل مــع
 الـلف الصـوتية مـن إنشـاء ، تقطـيع ، تسـجيل ، و مـا إـلى

ذلك و كل هذا بكل سهولة .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
LMMS , Traverso DAW , Hydrogen. برامج لتحرير و عمل الصوتيات تحتوي خصائص متقدمة : 

تحرير مرئيات

Avidemux
  ؛ برنامـج بسـيط لتـحرير الرئـيـاتإيه في آي ديموكس

)Videos. و إضافة بعض الؤثرات بسيطة (

 ]الوقع الرسمي[ 

VirtualDub
  ؛ برنامج آخر بسيط للتعامل مع الرئياتفيشوال داب

 ، بالرغم من أنه ل يحتوي على خصائص متقدمة إل أنه
به خصائص متمية و مفيدة .

 ] الوقع الرسمي[

– انظر أيضاً :
Jahshakaبرنامـج جيـد جـداً فـي إضـافة التـأثيات علـى الرئيـات ، و مـؤخراً تـم إعـادة إنعـاش البنامـج تحـت اسـم :  

Cinefx. 
LiVESبرنامــج آخــر جيــد جــداً للتعامــل مــع الرئيــات ، فــي الحقيقــة هــو ل يعمــل علــى نظــام ونـدوز ، و لكــن موقـع :  

البنامج يوفر منه نسخة على أسطوانة ذاتية القلع ، أي تستطيع تشغيل البنامج من السطوانة بشكل مباش .
PhotoFilmStrip. برنامج لعمل مقطع مرئي من مجموعة صور بكل سهولة : 
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http://www.photofilmstrip.org/
http://lives.sourceforge.net/
http://www.cinefx.org/
http://jahshaka.org/
http://www.virtualdub.org/
http://fixounet.free.fr/avidemux/
http://www.hydrogen-music.org/
http://www.hydrogen-music.org/
http://www.hydrogen-music.org/
http://www.hydrogen-music.org/
http://traverso-daw.org/
http://lmms.info/
http://lmms.info/
http://lmms.info/
http://lmms.info/
http://www.jokosher.org/
http://audacity.sourceforge.net/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةتصميم و رسوميات

- تصميم و رسوميات :

التصميم الثنائي البعاد

GIMP
  ؛ برنامـج رائع جـداً فـي التصـميم و التعامـل مـعجيمـب

 ) ، و يعتــب منــافس قــويBitmapالصــور النقطيــة (
 لعـــدد مـــن برامـــج التصـــميم الخــــرى ، و يقـــدم أداء و
ــرى ــد ن ــل إصــدار جدي ــي ك ــداً ، و ف ــة ج ــزات جميل  مميـ
 ممــيات و خصـائص أقـوى ، فقـط يعيبـه ضـعف دعمـه

  اللـــونية ، و هــي صـيغــــة خــاصــــةCMYKلصــيغة 
ــر هـذا الجـال فـهو ــة الحتافيـة ، أمـا فـي غيـ  بالـطــــــبـاع

يقوم بالطلوب  بشكل ممتاز .
 تريد التعرف أكث على البنامج ؟ ، راجع هذا الوضوع

" . ، محرر الصور الشهيGIMPالرائع ، "

 و قــد اســتخدمت البنامــج فــي عمــل هــذه الوثيقــة ، إذا
ـــدليل ـــدء باســـتخدام البنامـــج ، إليـــك هـــذا ال  أردت الب
 سيساعدك في التعرف عليه و اهم الصادر التعليمية له

" .         GIMP  م  ـ   ي ـ   رنامـج التصم ـ   ن ب ـ   ك ع ـ   هـم ـ   ا ي ـ   كل م"

 ]الوقع الرسمي[ 

INKSCAPE
 )Vector ؛ برنامــج رائع للتصــميم التجهــي (إنكســكيب

 يحتـوي علـى العديـد مـن المــيات و الخصـائص الرائعـة
 الــت تجعلــه واحــد مــن النافســي للبامــج الملوكـة فــي

 .SVGنفس الجال ، بالضافة إلى دعم معايي 

 تريد التعرف أكث على البنامج ؟ ، راجع هذا الــقـــــال
"Inkscapeللرسوميات التجهة . "

" .السئلة الكث شيوعاً فى النكسكيبو أيضاً "
استخدمت هذا البنامج أيضاً في عمل هذه الوثيقة .

 ]الوقع الرسمي[ 

Synfig
  ؛ برنامـــج جميـــل جـــداً لعمـــل التصـــميمات وســـاينفيج

 ) ، اعتقــد أنــه واحــدAnimationالرسـومات التحركـة (
 مــن البامــج الــت لــم تأخــذ حقهــا مـن الشـهـــرة ، فبغــض
 النـــظر عــن واجهــة البنامــج الــت قــد يعتبهـا البعــض
 غريبـة نوعاً مـا ، إل أن البنامـج يحتـوي علـى عـدد مـن
ــيات الجيـدة جـداً ، فقـط يحتـاج القليـل مـن الهتمـام  الم
 مــن مجتمــع البمجيــات الحــرة و الفتوحــة لينــافس و

ينتش أكث .

 ]الوقع الرسمي[ 

Pencil
  ؛ برنامـج آخـر يهتـم بالرسوم التحركة ، و يعتمـدبنسـل

 الفهوم التقليدي في عمل الرسوم التحركة أي رسم إطار
ــية ( ــع دعـم الصـور النـقـطــ ــر ، مــــ  )Bitmapتلـو الخ

 ) ، و أيضاً يتيـح عـدد مـــن الدواتVectorو التجهة (
 الساسية الت تهم أي شخص لديه اهتمام بعمل الرسوم

التحركة .

 ]الوقع الرسمي[ 
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http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.linuxac.org/forum/linuxac40/thread31100.html
http://www.pencil-animation.org/
http://synfig.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.linuxac.org/forum/linuxac6/thread16930.html
http://www.itwadi.com/inkscape
http://www.gimp.org/
http://www.itwadi.com/gimp


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةتصميم و رسوميات

– انظر أيضاً :
MyPaintبرنامج يوفر الدوات الساسية للرسم الحر على الكمبيوتر  الرســـم و ليس التصــميم  ، و هو مناسب : – – 

) .Tabletلجهزة الكمبيوتر اللوحية (
Nathiveبرنامج تحرير صور بسيط يهدف للتكي على القابلية للستخدام ، بالرغم من أنه ما زال تحت التطوير :  

إل أنه يبدوا برنامج واعد .
Tux Paint. برنامج رسم لطيف جداً موجهة للطفال الصغار و هو مفيد جداً لتنمية الحس الفن لدى الطفال : 

PosteRazor) ــق ــمل ملــصـ ــمكنك عــ ــزاء ليـ ــدة أجـ ــبي مـن عـدةposter : برنامـج يقـوم بتقسـيم الصـورة إلـى عـ  ) كـــ
صور باستخدام الطابعة العادية !

Hugin. برنامج لعمل الصور بشكل بانورامي : 

التصميم الثلثي البعاد

Blender
  ؛ برنامــج تصــميم ثلثــي البعــاد احــتافي و رائع جــداً ، و يعتــب منــافس قــوي للعديــد مــن البامــج الخـــرىبلنــدر

 الملوكة ، و هذه الـفتة يشهد البنامج تطويرات ممتازة و قوية ، و قد استخدم البنامج في عمل فيلمـيـن قصيين
ــا " ــات البنامــج ، و هم Elephantsلتوضـيح قــوة و إمكاني  Dream" و "Big  Buck  Bunnyــمي  " ، و الفـلـ

 مرخصـي تحـت رخصـة حـرة و مفتـوحي الصـدر ! (نعـم يمكنـك التعـديل علـى الشخصـيات الوجودة فـي الفـيـلــم أو
 استخدامها في عمل فيلم آخر) ، و أحد الشياء المية في البنـامج أنه يحتوي على محرك ألعاب ، فيمكنك عــمــل

 " احد اول اللعاب الحتافية حرة الصدر الت استفادتYo Frankieألعاب باستخدام البنامج ، و قد كانت لعبة "
من محرك ألعاب بلندر ، و يجري الن العمل على عدد آخر من اللعاب .

ــش عاليـاً بقـوة ، و لحسـن الحـظ أنـه يوجد بـوادر فـي اسـتخدام برنامـج بلنـدر للتصـميم الثلثـي البعـاد  البنامـج انت
 علــى الســتوى العربـي ، و نجــد عــدد مــن الــدروس التعليميــة العربيــة يمكــن أن تكــون بمثابــة قاعــدة جيــدة لنتشــار

  ، هذاعرب بلند ، و موقع منتدى النابرالبنامج ، فإذا أردت البدء باستخدام البنامج الق نظرة على قسم بلندر في 
 بالضـافة إلـى عـدد كـبي مـن الواقـع الجنبيــة الـت تقـدم مـواد تعليميــة خاصـة ببنامـج بلنـدر ، و إذا كنـت مهتمـاً

بالتصميم الثلثي البعاد جرب البنامج و حاول عمـل مواضيع تعليمية عنه لينتش أكث .

 ]الوقع الرسمي[ 

Wings 3D
  ؛ برنامج لعمل النماذج الثلثية البعاد ،ونجز ثري دي

 ) ، و يســـــــتطيعModelingأو ما يـــعرف بالنمذجة (
التصدير لعدد من صيغ البامج الخرى  .

 ]الوقع الرسمي[ 

Art of Illusion
  ؛ برنامــج آخــر جميــل فــي التصــميمأرت اوف إلوسيشــن

 الثلثي البعاد ، له واجهة بسيطة و سهل الستخدام و
به العديد من الميات الجميلة .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Ogre , K-3D , OpenFX , Moonlight 3D , YafaRay. برامج أخرى ذات علقة بالتصميم الثلثي البعاد : 
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http://www.yofrankie.org/
http://www.bigbuckbunny.org/
http://www.elephantsdream.org/
http://www.yafaray.org/
http://www.yafaray.org/
http://www.yafaray.org/
http://www.yafaray.org/
http://www.moonlight3d.eu/
http://www.openfx.org/
http://www.k-3d.org/
http://www.ogre3d.org/
http://www.ogre3d.org/
http://www.ogre3d.org/
http://www.ogre3d.org/
http://www.artofillusion.org/
http://www.wings3d.com/
http://www.blender.org/
http://arabblend.com/feature/
http://www.maxforums.net/forumdisplay.php?f=29
http://hugin.sourceforge.net/
http://posterazor.sourceforge.net/
http://www.tuxpaint.org/
http://www.nathive.org/
http://mypaint.intilinux.com/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةأدوات مكتبية

- أدوات مكتبية :

OpenOffice.org

  ؛ عبـارة عـن مجموعة برامـج مكتبيـة ممتـازة جـداً (و قـد اسـتخدمت محـرر النصـوص ريت فـيأوبن أوفيـس دوت أورج
 عمــل هــذه الوثيقــة) ، و هــو منــافس قــوي جــداً ليكروسـوفت أوفيــس ، و يســتطيع أوبـن أوفيــس التعامــل مــع ملفــات

  بضــغطةPDFميكروسـوفت أوفيــس بكــل ســهولة ، و بــه العديــد مــن الـــميات مثــل إمكــانيه تحويـل الســتندات إلــى 
ــ الضافاتواحـدة ، و دعـم  ـا يعـرف بال ــهو قابـل للتوسع ، و تتكـون مجموعة أوبنExtensions أو مـــ ــذلك ف   ، و لـ

أوفيس من ستة برامج و هم :

Writer
  ؛ برنامـج تحريـر النصـوص ،ريـت

وهو منافس لبنامج ُورد .

Calc
ـــــــــك   ؛ برنامـــــــــج الجـــــــــداولكل

ــــــافس ــــــو من ــــــة ، و ه  اللكتوني
لبنامج إكسل . 

Impress
  ؛ برنامـــــــج العـــــــروضإمـــــــبس

 التقديميـة ، و هـو منـافس لبنامـج
باور بوينت .

Base
ــي ــات ، وبـ ــد بيان ــج قواع   ؛ برنام

هو منافس لبنامج أكسس .

Draw
  ؛ برنامـج للرسم ، و هـو مفيـددرو

ــي رسـم ــن اســتخدامه ف  جــداً و يمك
الخططات البيانية بسهولة .

Math
  ؛ برنامـج للتعامـل مـع الصـيغمـاث

 الرياضية العقدة ، و هو مفيد جداً
لدارس الرياضيات .

  إذا قمت بعمل ملف على احد برامج أوبن أوفيس ، برنامج ريت مثلً ، و تريد فتحه على ميكروسوفت◉
 doc ، xmlُورد ، فتأكد من حفظ اللف في صيغة تستطيع برامج ميكروسوفت أوفيس التعامل معها مثل 

ppt إـلى آخـره ، و إذا أردت التعامـل مـع صـيغة ODFالخاصـة بمجموعة أوبن أوفـيس عـلى ميكروسوفت  
Sun ODF Pluginأوفيــس إليــك هــذه الضــافة الخاصــة ميكروسـوفت أوفيــس "  for  Microsoft 

Officeو شخصياً أفضل استعمال صيغة الوثائق الحرة ، "ODF. لنها معيارية أكث 

ــرح اسـتخدام برنامـج ريت ، إمـبس و كلـك ، بـالرغم مـن أن هـذه◉   يوجد ثلثـة كتـب عربيـة ممتـازة تش
 الكتـب اللكتونيـة تــشح النسـخة الثانيـة مـن برامـج أوبن أوفيـس ، إل أن الــشح يركز علـى أساسـيات
 البنامج و لن تجد مشاكل في تطبيق الشـرح مع الصدار الثالث من مجموعة أوبن أوفيس ، و في اقرب

 ثلثة كتب عربية حول تعلمفرصة إن شاء ال سـيتم عمل شـرح للصدار الخـي ، تجد هذه الكتب هنا "
" .أوبن اوفيس بالصور

 ]الوقع الرسمي[ 

1 | صـفـحـة ^الـفـهرس9

http://www.openoffice.org/
http://www.linuxac.org/forum/linuxac6/thread639.html
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةأدوات مكتبية

Evince
  ،PDF ؛ هـو برنامـج لقـراءة و اسـتعراض ملفـات إفنـس

ــع معــايي  ــف ، ســهل و يتب ــإذاPDFخفي   القياســية ، ف
ــه ، ــج أدوب ريــدر و ثقل ــرات برنام ــثة ثغ ــن ك ــت م  ملل
فبنامـــج إفنـــس يقـــوم بالهمـــة علـــى افضـــل وجـــه .

 ]الوقع الرسمي[ 

Dia
ــا ــل ســهولة ، ودي ــة بك ــل الرسـوم البياني   ؛ برنامــج لعم

 يستخدم في رسم خرائط التدفق و مخططات الشبكات ،
  و تصــدير الخططــات لكـــث مــنXMLو يــدعم قــوالب 

 .                    PNG و SVG ، WFMصيغة مثل 

 ]الوقع الرسمي[ 

OpenProj
  ؛ برنامج ممتــاز لدارة الشاريع ، و يحتويأوبن بروج

ــت ــت جعل ــيات و الخصــائص ال ــن المـ ــد م ــى العدي  عل
 ,Toshibaالعديــد مــن الشــكات الكــبى تســتعمله مثــل 

HP,  IBM,  Siemens,  Bank  of  America, 
Honeywell و Nortelو يضــــــــاهي برنامــــــــج ، !  

ميكروسوفت بروجكت في القوة .

 ]الوقع الرسمي[ 

Scribus
  ؛ برنامج رائع للنشـر الكـتب ، و يقدم جميعسكريباس

ــحتاجها لعمـل كتـب ، مجلت و أي وثائق  الـدوات اـلت ت
 أخـرى ، و مـع برنامجي إنكسـكيب و جيمـب يكـون لـديك
مجموعة كاملة توفر لك كل ما تحتاجه في هذا الجال .

 طرق التفافية لدعـــــم الـكتابةحاليـاً و بـالرغم مـن وجود 
  فـي البنامـج فـهو ل يـدعم اللغـة العربـية بشـكلبالعربية

 رسمي ! و قـد وضح احـد مطـوري البنامـج أنـه سـيهتم
ــشوع إل أن ــب أولويــات الـ ــن بحس ــة و لك ــذه النقط  به
 الحــزن حقــاً فــي موضـوع هــو وجـود اثـــني و عشيـــن
 دولة يتحـدث شـعوبها العربـية ول يوجد فيـهم شـخص أو
 مجموعـة أشــخاص يســتطيعوا إضــافة دعــم العربيــة فــي
 البنامج إلـى الن ! نــعــم تـــوجـــد أسباب تقنية أخرى
 تعيق دعم العربية لكن لحظ أن هذا مـشوع مفتوح و
 حر الصدر و يمكن لي شخص دعمه و الساهمة فيه !

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
AbiWordبرنامج تحرير نصوص رائع ، صغي و خفيف ، يــقدم لك كل الخصـــائص الســــاسية الت تحتاجها في :  

التعامل مع النصوص و الوثائق ، و هو مناسب جداً للجهزة ذات الوارد الحدودة .
Open Workbench. برنامج آخر لدارة الشاريع ، و به مميات قوية ينافس بها برنامج ميكروسوفت بروجكت : 

GanttProject. كسابقه و مناسب أكث للشكات التوسطة الحجم : 
Sumatra PDF برنامج آخر خفيف جداً لعرض ملفات : PDF. 

GnuCash ، HomeBank. برنامجي للحسابات و الصاريف الشخصية و للمشاريع الصغية : 
OrangeHRM ًثورة في إدارة الوارد البشية : برنامج لدارة الوارد البشية ، هو حقا. 
 .أنظمة تخطيط موارد العمال الفتوحة الصدرللمزيد راجع : 
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةأدوات مكتبية

تصميم و تطوير المواقع

Kompozer
ــاز لتصــميم و تطــوير الواقــع ،كومبــوزر   ؛ برنامــج ممت

 يحتـوي علـى العديـد مـن المــيات مـثــل دعمـه التحريـر
  ،CSS ، محرر WYSIWYGالرئــي أو مــا يعــرف  بـ 

 مدمج ، و العديد من الميات . FTPعميل 
 ملحوظة ، حمل الصدار البيتا من البنامج فهو مستقر

تماماً و به العديد من الميات الرائعة .

 ]الوقع الرسمي[ 

Aptana Studio
  ؛ بيئة تطـوير متكاملـة تـوفر دعـم للعديـدأبنتـا سـتوديو

 HTMLمـــن لغـــات البمجـــة فبالضـــافة إلـــى دعـــم 

Javascript  Ajax  ، CSS تــقـــــدم دعـــم لــــ  PHP 

Ruby on Rails و Python. 
 و بالرغم من أن البنامج ل يدعم التحرير الرئي إل أنه
 يقدم العديد من الخصائص التقدمة الخرى الت تجعله

بيئة مناسبة جداً لتطوير الويب .

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Bluefish. برنامج آخر ممتاز لتصميم الواقع : 
Codetch إضافة فاير فوكس ممتازة تتيح إنشاء و تحرير صفحات بلغة : HTML. إضافة عملية و مفيدة ، 
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http://bluefish.openoffice.nl/
http://www.aptana.org/studio
http://kompozer.net/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةمحاكيات

- محاكيات :

ما هي الحاكاة ؟

  ببساطة هي عبارة عن عملية تقليد لداة حـقـيـقـيـة أو تجربة واقعية أو أي شء آخر ، مثلً يوجد أجهرة محاكاةالحاكاة
 –لقصورة الطائرة ، فيستطيع الطيارين التدرب على قـيادة الطائرة في ظروف قاسـية  إعصار مــثلً أو وجود مــشكلة في

–أحد الحركات  و ذلك دون استخدام طائرة حقيقية و دون التعرض لخاطر حقيقية .

–و على الكمبيوتر يمكن محاكاة تشغيل جهاز آخر  كمبيوتر مثل أو منصة ألعاب  ، فيكون لديك جهاز افتاض عليه – 
–نظـام تشـغيل آخـر  أي يوجد نظـامي تشـغيل أو أكـث يعملن فـي نفـس الـوقت  تسـتطيع التحكـم بـه كمـا تريـد ، أو – 

تستخدمه لغراض التعلم و التجريب ، أو أي شء آخر .

محاكاة الكمبيوتر

VirtualBox
  ؛ برنامج ممتاز لحاكات أجهرة الكمبيوتر ، يقدم العديد من الخصائص بالضافة إلى أداؤه المتاز ،فيتشوال بوكس

  ، و الكـثيVT-x و AMD-Vو يـدعم العديـد مـن أنظمـة التشـغيل و أيضـاً يـدعم تقنيـات الحاكـاة فـي العالجـات مثـل 
ـا " ــيات الخــرى ، و يوجد شــرح تفصـيلي لسـتخدام البنامـج هن  الصدار الثاني من شح برنامج الحاكاةمـن الم

Sun xVM VirtualBox. "

 ]الوقع الرسمي[ 

محاكاة منصات اللعاب
) و تشغيل ألعابها على الكمبيوتر .Games Consoleكما في محاكاة الكمبيوتر تستطيع محاكاة منصات اللعاب (

ــذي يحــاكيه◉ ــاز ال ــك الجه ــاً يجــب عليــك أن تمتل ــل هــذه البامــج قانوني ــه ليكــون تشــغيل مث   لحــظ أن
 البنامـج ، فمثلً إذا أردت تشـغيل برنامـج محـاكي سـيجا يجـب أن تمتـلك جهـاز سـيجا حقيقـي و أن تمتـلك

اللعاب الت تريد لعبها على الكمبيوتر ! هذا و لجل العلم .

PCSX2 محاكي جهازPlayStation 2 ًو انظر أيضا ، PCSX محاكي PlayStation 1. 

JPCSP محاكي جهازPSP - بليستيشن محمول) PlayStation Portable. (

Dolphin محاكي جهازWii و GameCube أجهزة شكة ، Nintendo. الشهية 

.

DeSmuME

D

 الحمول .Nintendo DSمحاكي 

Yabause محاكيSega Saturn ًو انظر أيضا ، Gens/GS محاكي Sega Genesis. 

Mupen64Plus محاكي : Nintendo 64. VBA محاكي جهاز : Game Boy Advance. 
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةبرامج ثقافية و علمية

- برامج ثقافية و علمية :

Stellarium
ــيســتيلريوم ــوم ف ــاهدة الفضــاء و النج ــج لش   ؛ برنام

 –الوقت الحقيقي  أي كأنك تنظر إليها في نفس اللحظة
  نجـم و١٢٠٠٠– و يمكنـك مـن خللـه مشـاهدة أكـث مـن 

  مجموعـــة نجميـــة (البــــراج٨٠كـــوكب ، و أكـــث مـــن 
 الســماوية) ، و لــه اســتخدامات أخــرى مثــل معرفة حالــة
ـــات الكســــوف و  الطقــــس ، التغيـــــيات الناخيــــة ، أوق

الخسوف ، برنامج ممتاز حقاً .

 ]الوقع الرسمي[ 

World Wind
  ؛ برنامــج ناســا لبحــاث الفضــاء يتيــح لــكورلـد واينــد

 مشـاهدة الكـرة الرضية مـن الفضـاء و تسـتطيع مشـاهدة
 كــل القــارات و دول العــالم ، أيضــاً يمكنــك معرفة حركة
ــل الجغرافيـة الخــرى ، و يحتـوي  الرياح و بعـض العوام
 البنامج على إمكانية مشاهدة القمر ، الريخ ، الزهرة و
 عـدد مـن النجـوم ، برنامـج جميـل فعلً ، فمـن أفضـل مـن

ناسا في الفضاء ؟

 ]الوقع الرسمي[ 

– انظر أيضاً :
Celestiaهو برنامج لشاهدة الكواكب بشكل ثلثي البعاد ، و يمكن مشاهدة الكواكب من منظور الجموعة الشمسية :  

أو مشاهدتها :انك تنظر إليها من الرض .
Moulin هـو مشـوع يـوفر نسخة مـن الوسوعة الحـرة ويكيبيـديا عـلى قـرص : CD أو DVDبحـيث يمكـنك أخـذه معـك ،  

إلى أي مكان و إعطائه لي شخص فيستطيع الوصول لحتوى الوسوعة حت إذا لم يكن لديه انتنت .
Virtual Moon Atlas ألـف مـرة ، و موص بـه مـن٥٠٠ : برنامـج خـاص بمعلومات عـن القمـر ، تـم تحميلـه أكـث مـن  

وكالة الفضاء الوروبية و وزارة التبية و التعليم الفرنسية .
Aciqra. برنامج آخر لشاهدة الفضاء و  النجوم يشبه برنامج ستيلريوم : 

Gcomprisعبـارة عـن مجموعة مـن البمجيـات التعليمـية بشـكل ترفيـهي للطفـال مـن سـن الثالـثة للعــاشة ، و بجـهود :  
عربية تم توفي نسخة من هذه البامج باللغة العربية .

Schoolsplay. كسابقه : 
TuxMath. برنامج آخر لتعليم الرياضيات للطفال بطريقة مسلية و مبسطة : 
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http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/
http://www.schoolsplay.org/
http://gcompris.net/
http://aciqra.caglow.com/
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http://moulinwiki.org/
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http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html
http://www.stellarium.org/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةألـعـاب

- ألــعــاب :

 ألعاب حرة مفتوحة الصدر ؟ نعم فكما قلت سابقاً البمجيات الحرة ل تـقـتـص على البامـج فقط ، إنما تـمـتـد لكل ما هو
–إلكتوني ، كاللعاب   و هي أساسا تعتب برامج  الكتـــب و الوثائق ، الصور و الوسائط الرئية ، و كـل شـيء تقريباً – 

فالحرية و التشارك البداعي احد اهم أسباب تطور البمجيات الحرة / الفتوحة الصدر .

 فـي الحقيقـة أنـا لسـت ضـليع فـي موضوع اللعـاب ، لكـن سأضـع بعـض اشـهر اللعـاب الحـرة و الجانـية فـي نـفس اـلوقت ،
فكما وضحت سابقاً البمجيات الحرة و الفتوحة الصدر ل تعن بالضورة الجانية .

 ألعاب بمنظور
الشخـــص الول

)First Person(

Tremulous (واحدة من ألعابي الفضلة) – Nexuiz – Warsow – AssaultCube 
BZFlag – Smokin' Guns – Urban Terror – Alien Arena 

OpenArena – Sauerbraten – Blood Frontier – Digital Paint 2

Yo-Frankie (أول لعبة حرة بمحرك بلندر) – Vega Strike – Super Tux Kart 

 ( مع إنها ليست لعبة حقاً لكن تعجبن) Danger from the Deep – CRRCsimمحاكاة و سباقات
VDrift – TileRacer – FlightGear – TORCS – GL-117 – Rigs of Rods

Spring:1944 – The Battle for Wesnoth – Unknown Horizonsإستاتيجي 
Glest – UFO: Alien Invasion – Freeciv – NAEV – Widelands

OpenCity – FreeCol  – Gundam annihilation – Bos Wars – TripleA

Secret Maryo Chronicles – SuperTux – Neverball – Frozen Bubbleألعاب خفيفة
Zaz – Go Ollie! – Atomic Worm – Jump'n'Bump – kiki

 Crack Attack!

Tee Worlds – Scorched 3D – (لعبة رائعة و تحتاج تفكي) Pingusمتنوع

X-Moto (لعبت الفضلة في أوقات الفراغ القصية) – Gondola – Wormux
Numpty Physics – Time Stop – Hedgewars

Kernel Panic – Chromium B.S.U. – Armagetron Advanced
Excalibur: Morgana's Revenge – PlaneShift

 مواقــع تهتــم باللعــاب
الحرة و الفتوحة 

Free Gamer - open source games
The Open Source Gamer
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http://fossgamer.110mb.com/index.html
http://freegamer.blogspot.com/
http://www.planeshift.it/
http://excaliburworld.com/emr/emr3/index.html
http://www.armagetronad.net/
http://www.reptilelabour.com/software/chromium/
http://springrts.com/wiki/Kernel_Panic
http://www.hedgewars.org/
http://sourceforge.net/projects/time-stop/
http://numptyphysics.garage.maemo.org/
http://www.wormux.org/
http://arcticpaint.com/gondola/
http://xmoto.tuxfamily.org/
http://www.scorched3d.co.uk/
http://www.teeworlds.com/
http://pingus.seul.org/
http://aluminumangel.org/attack/
http://kiki.sourceforge.net/
http://icculus.org/jumpnbump/
http://www.charliedoggames.com/?page_id=42
http://www.charliedoggames.com/?page_id=62
http://sourceforge.net/projects/zaz/
http://www.frozen-bubble.org/
http://neverball.org/
http://supertux.lethargik.org/
http://www.secretmaryo.org/
http://triplea.sourceforge.net/
http://www.boswars.org/
http://springrts.com/wiki/Gundam_RTS
http://www.freecol.org/
http://www.opencity.info/
http://wl.widelands.org/
http://code.google.com/p/naev/
http://freeciv.wikia.com/
http://ufoai.sourceforge.net/
http://glest.org/en/index.php
http://www.unknown-horizons.org/
http://www.wesnoth.org/
http://s44.koshi.homelinux.net/
http://rigsofrods.com/
http://www.heptargon.de/gl-117/gl-117.html
http://torcs.sourceforge.net/
http://www.flightgear.org/
http://tileracer.model-view.com/
http://vdrift.net/
http://crrcsim.berlios.de/
http://dangerdeep.sourceforge.net/
http://supertuxkart.sourceforge.net/
http://vegastrike.sourceforge.net/
http://www.yofrankie.org/
http://digitalpaint.org/
http://www.bloodfrontier.com/
http://www.sauerbraten.org/
http://www.openarena.ws/
http://icculus.org/alienarena/rpa/
http://www.urbanterror.net/
http://www.smokin-guns.net/
http://bzflag.org/
http://assault.cubers.net/
http://www.warsow.net/
http://www.alientrap.org/nexuiz/
http://tremulous.net/
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- برامج و أدوات متنوعة :

Zekr
ــر ــرآنذك ــم الق ــى تصــفح و تعل ــج يســاعدك عل   ؛ برنام

 الكريـم ، و هــو مناســب جــداً لغـــي النــاطقي بالعربيــة
 حيث يتضمن ترجمة للقرآن بعدة لغات مثل النجليية ،
 الفرنســـية ، الروســية ، الندونيســـية و عـــدد آخـــر مـــن
 اللغات ، و يوفر أيضاً إمكانية الستماع للقرآن من على

النتنت أو تحميله دون الحاجة إلى النتنت .

 ]الوقع الرسمي[ 

7-zip
  ؛ برنامـج ضـغط و أرشفة جميـل جـداً و هـوسـفن زيب

 " ذات قوة الضغط العالية ، و يدعم7zصاحب صيغة "
 zip ، gzipالتعامل مع العديـد من الصـيغ الخرى مثل 

، bz2 و rar هذه الخية يقوم بفكها فقط  – –
PeaZipانظر أيضاً برنامج مثله : 

 ]الوقع الرسمي[ 

StarDict
  ؛ قــاموس ممتــاز جــداً خفيــف ، بســيط ،قــاموس ســتار

 يحتــوي علــى العديــد مــن المـــيات و يــدعم العديــد مــن
ـــن ـــدد آخـــر م ـــابليون و ع ـــواميس ب ـــل ق ـــواميس مث  الق

 .هـنـاالقواميس ، تستطيع تحميلها من 
 لحـظ أن عليـك إضـافة القـواميس للبنامـج بنقلهـا لهـذا

السار بعد فك ضغطها :

C:\Program files\stardict\dic\

 ]الوقع الرسمي[ 

ZScreen
  ؛ برنامـج ممتـاز جـداً للتقـاط و عمـل صـورزد سـكرين

 ثابتـــة لســـطح الكتـــب و يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن
ــل الشاشــة ، ــك تصــوير ك ــة ، فيمكن  الخصــائص التقدم
ـــى ــع الصـــور عل ـــة محـــددة ، رف ـــذة واحـــدة ، منطق  ناف
 النـتنــت بعـد عملهـا ، تقصـي الروابـط ، وضع علمـة

مائية على الصور و مميات أخرى كثية .
Lightscreenانظر أيضاً برنامج مثله و لكن ابسط : 

   ]  الوقع الرسمي  [ 

Sunbird
  ؛ هـو مـدير للمواعيـد و البيانـات الشخصـية ،صـن بيـد

ـــويم ( ـــل كتق ـــلcalenderو يعم ـــع عمي ـــل م  ) و يتكام
البيد ثاندر بيد ليكونا برنامج مثالي للمهام الكتبية .

 ]الوقع الرسمي[ 

My Photo Index
  ؛ برنامج جيد جداً مهمته التعامل معماي فوتو إندكس

 الصـور مـن تنظيـم و ترتيـب ، و هـو مفيـد جـداً إذا كنـت
تقوم بالتصوير أو لديك صور كثية تريد تصنيفها .

 ]الوقع الرسمي[ 
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http://www.myphotoindex.com/
http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/
http://lightscreen.sourceforge.net/
http://code.google.com/p/zscreen/
http://lightscreen.sourceforge.net/
http://lightscreen.sourceforge.net/
http://stardict.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/stardict/files/#38;package_id=240210
http://www.7-zip.org/
http://peazip.sourceforge.net/
http://zekr.org/
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VirtuaWin
  ؛ عبارة عن برنامج صغي يمكنك من خللهفيتوا وين

 الحصـول علـى أكـث مـن سـطح مكتـب ، أو مـا يعـرف بــ
virtual desktopsمـن اسـتخدم نظـام جـنو/ليـنوكس)  

 يعـرف مـا هـي) ، و هـو مفيـد إذا كنـت تتعامـل مـع عـدد
 كـبي مـن التطبيقـات أو تقـوم بأشـياء مختلفـة فـي نفـس

الوقت .

 ]الوقع الرسمي[ 

RetroShare
  ؛ هـو برنامـج للمحادثـة و مشـاركة اللفـاتريـتو شـي

 )  و مشــفر ، حـــيثpeer–to–peerبشــكل مــبـاشـــــر (
 أن البيانات ل تمر على شبكات خاصة إنما تكون لديك
 شـبكة خاصـة بـك و فـي نفـس الـوقت تكـون مشـفرة ، و

تستطيع تبادل البيانات بأمان .

 ]الوقع الرسمي[ 

InfraRecoder
  ؛ برنامـــج رائع جـــداً لنســـخ و عمـــلإنفـــرا ريكـــوردر

 الســـــطوانات ، خفيـــــف و ســـــهل الســـــتخدام يـــــدعم
ــي محتويــات ــة مح ــتي ، إمكاني  الســطوانات ذات الطبق
 السطوانات الـقابلة للمحي ، يدعم نسخ القراص بشكل

ــددة ،on the flyمباشـ ( ـات التــع ــم الجلســـ  ) ، يــدعـ
ــيات الـخرى ، منـافس ممتـاز و قـوي ــن الم ــد م  و الـعدي

لبنامج نيو !

 ]الوقع الرسمي[ 

SmartCam
  ؛ برنامــج يقــوم بتحويـل الهواتــف الحموـلةســمارت كــام

  (مثــل أجهــزة نوكيــا)60الــت تعمــل بنظــام ســميبيان 
لكاميا ويب بكل سهولة .

ــهزة    (مثـل بعـض أجهـزةUIQ3انظـر أيضـاً برنامـج لج
V.R.C.Cسوني اريكسون و موتورل) : 

 ]الوقع الرسمي[ 

YAPM
  ؛ برنامــج يــوفر خصــائص متقدمــة جــداًواي إيــه بــي إم

 للتعامـل مـع البامـج و العمليـات اـلت تعمـل فـي النظـام ،
 و أيضاً مراقبة الذاكرة و الخدمات الت تعمل في الخلفية

، برنامج متقدم جداً بصاحة .
Daphneانظر أيضاً برنامج مثله و لكن ابسط : 

 

 ]الوقع الرسمي[ 

UltraVPN
ـــتا فـــي بـــي إن   ؛ هـــو برنامـــج يقـــوم بعمـــل شـــبكةأل

ــ "  " ، وVPNافتاضـية خاصـة أو مـا يعـرف اختصـاراً ب
 هـذه الشـبكة تكـون مشـفرة ، و بالتـالي فالبنامـج مفيـد
 جداً اذا كنت تستعمل انتنت في مكان عام كمقهى يقدم
 خدمـــــة النـــــتنت مثلً  ، او تريـــــد الحفـــــاظ علـــــى
 خصوصـيتك فـي شـبكة عامـة ، كــذلك يفيــد فــي تخطــي

الحجب .

 ]الوقع الرسمي[ 
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https://www.ultravpn.fr/
http://yaprocmon.sourceforge.net/
http://www.drk.com.ar/daphne.php
http://sourceforge.net/projects/smartcam/
http://www.senoctar.com/vrcc/
http://infrarecorder.org/
http://retroshare.sourceforge.net/
http://virtuawin.sourceforge.net/
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PNotes
  ؛ برنامـج جميـل لكتابـة اللحظـات ، مفيـد لكـيبـي نـوتز

 تتــذكر الشــياء الــت عليــك القيــام بهــا ، و هــو قابــل
 للتخصيص بشكل كبي و يسهل فعلً تنظيم اللحظات

و التذكي بها .

 ]الوقع الرسمي[ 

AstroGrep
  ؛ هـو نسـخة لنظـام وندوز مـن البنامـجأسـتو جريـب

 " ، و هـــــــو مختصGrepالـقوي جــداً العروف باسم "
 بالبحث و يعتمد على التعبيات النظامية في البحث مما

يكسبه قوة و سعة في البحث .

 ]الوقع الرسمي[ 

Makagiga
  ؛ برنامج متعدد الستخدامات و يحتوي علىماكا جيجا

 الــعـديــد مـن الدوات الدمــجــة بــه ، مثل قائمة الهام ،
 ) ، تـقويم ،RSSتـدوين اللحظـات ،  قـارئ الخلصـات (

 بحـث ، و هـو قابـل للتوسع و التخصـيص بشـكل كـبي ،
حقاً مجموعة إدارة مهام متكاملة .

Task Coachانظر أيضاً مدير مهام ممتاز : 

 ]الوقع الرسمي[ 

Parted Magic
  ؛ في الحقيقة هو ليس برنامج ، هو عبارةبارتد ماجيك

 عـن أسـطوانة تحتـوي علـى العديـد مـن البامـج الخاصـة
ــى برنامــج تقســيم ــوي عل ــو يحت  بصــيانة الحاســب ، فه
 الـقرص الصلب يعتب بـديل ممتـاز عن بارتشن ماجـيك ،
 برامـج نسـخ احتيـاطي ، اسـتجاع اللفـات الحذوفة ، و
 العديـــد مــن البامــج الخـــرى التكاملـــة و الفيــدة فـــي

الصيانة .

 ]الوقع الرسمي[ 

PDFCreator
  مـن أيPDF ؛ برنامـج لعمـل ملفـات بـي دي إف كريتـور

 شء يمكن طــبـاعـتـه ، حـــــيـــث يضيف البنامج نفسه
  ، و هذه الـــــيةPDFكطابعة و لكن تقوم بعمل ملف 

موجودة بشكل أصيل في أوبن أوفيس دوت أورج .
ــر أيضــاً برامــج ذات علقــة :  ــجPDFsamأنظ    برنام

يقوم  بتقسيم و جمع ملفات بي دي إف . 

 ]الوقع الرسمي[ 

TOR
ــور ــدخل ضــمنت ــث ت ــي ، حي   ؛ هــو أداة للتصــفح الخف

 شــبكة تــور التشــعبة و الــت تتكــون مــن آلف الجـــهزة
 حـول العـالم ، و ل يظهـر مكـان اتصـالك ، و يفيـد أيضـاً
 فـي تخطـي الحجـب ، طبعـاً للحصـول علـى تخفـي كامـل
 يجــب مراعــاة بعــض الشــياء الخـــرى ، لعلومـات أكــث

حول الوضوع راجع هذا الرابط .

 ]الوقع الرسمي[ 
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http://www.torproject.org/
http://www.pdfforge.org/
http://www.pdfsam.org/
http://partedmagic.com/
http://makagiga.sourceforge.net/
http://www.taskcoach.org/
http://astrogrep.sourceforge.net/
http://pnotes.sourceforge.net/


◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةبرامج و أدوات متنوعة

FWBackups
  ؛ برنامـــج متخصـــص فـــي النســـخإف دبليـــو باكـــابس

 الحتيــاطي ، يــوفر واجهــة اســتخدام غنيــة بالخصــائص
بالضافة إلى سهولة الستخدام .

 ]الوقع الرسمي[ 

EasyTAG
ــر وســوم بيانـــات اللفـــاتإيـــزي تـــاج   ؛ برنامـــج لتحري

ــوم ، سـنة الصـدار و  الصـوتية ، مثـل اسـم الؤلف ، اللب
 غيها من البيانات ،  و يمكنك تغيي بـيــانـات مجموعة
 من اللفات مرة واحدة ، و طبعاً يُنصح دائماً باستخدام

 .UTF-8التمي القياس العالي 

 ]الوقع الرسمي[ 

ClamWin
ــريع ،ِكلم ويــن ــف ، سـ ــو مضــاد للفيوســات خفي   ؛ ه

ــوي ، قاعـدة بيانـاته ممتـازة و ذو واجـه بسـيطة جـداً ،  ق
 بالرغم من أن البنامج ل يحتوي على حماية في الوقت
 الحقيقـي ، إل أنـه يمكـن اسـتغلل هـذه الجزئيـة و تثـبيته
ن  مـع أي مضـاد فيوسات آخـر بـدون أي مشـاكل ، فهـو ـل

يتعارض معه .

 ]الوقع الرسمي[ 

TrueCrypt
  ؛ واحـد مـن أفضـل برامـج التشـفي فـي الـوقتتـرو كّربت

 الحـالي يـدعم العديـد مـن خوارزميـات و تقنيـات التشـفي
 ) أو حت كــلpartitionالقوية ، يمكنه تـشـفي قســم (

 القرص الصلب ، و كل هذا مع الحافظــــــة على الداء ،
برنامج ممتاز فعلً .

 ]الوقع الرسمي[ 

Sweet Home 3D
  ؛ برنامج جميل جداً يساعدك علىسويت هوم ثري دي

 تـأثيث و ترتيـب شــقتك ، حيــث يــوفر لــك طريقـة ســهلة
 جـداً لتصـميم منلك أو شـقتك و تحديـد شـكلها و أمـاكن

الثاث فيها و العديد من الميات الخرى الرائعة .

 ]الوقع الرسمي[ 

Rainmeter
  ؛ هـو عبـارة عـن بريمـج صـغي يقـوم بعـرضرين ميـت

 معلومـات عــن اســتهلك العالــج ، الــذاكرة العشــوائية ،
مساحة القسام في القرص الصلب و سعة النتنت . 

 ]الوقع الرسمي[ 

2 | صـفـحـة ^الـفـهرس8

http://code.google.com/p/rainmeter/
http://www.sweethome3d.eu/index.jsp
http://www.truecrypt.org/
http://www.clamwin.com/
http://easytag.sourceforge.net/
http://www.diffingo.com/oss/fwbackups
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Serna Free
ــخدام وXML ؛ محـرر سـينا فـري ـاز ، سـهل الســت   ممت

ــدعم التحريــر ــن الخصــائص القويــة ، و ي ــد م ــه العدي  ب
ــ (  ) و يـدعم عـدد مـنWYSIWYGالرـئي أو مـا يعـرف ب

  مــــثــلXMLأنــواع الــــلفات الــت تـــعــــتـــمــد عـــلـى 
DocBook و XHTML. 

 ]الوقع الرسمي[ 

Notepad++
  ؛ هـو محـرر نصـوص ممتـاز سـواءنـوت بـاد بلـس بلـس

 النصــوص العاديــة أو البمجيــة ، و قابــل للتوسـع عــب
ـبات ( ــرواتtapsالضـافات ، و يـدعم التبويـــ  ) و الاكـــــ

)macros. بالضافة إلى العديد من الميات الخرى (
Geanyانظر أيضاً محرر ممتاز آخر : 

 ]الوقع الرسمي[ 

XMind
  ؛ برنامـج ممتـاز لعمـل الخـرائط الذهنيـة ، وإكـس ماينـد

ــي ــة فه ــرائط الذهني ــوائد الخ ــرف ف ــثي يع ــد أن الك  اعتق
 مفيدة في تلخيص الفكار أو وضع خطة عمل في شكل
ـــذاكرة و  مواضـــيع أساســـية أو حـــت تســـتخدم فـــي الـ
 مراجعــة الــدروس ، و البنامــج يتيــح لــك عمــل خــرائط

ذهنية احتافية و بكل سهولة .
Freemindانظر أيضاً : 

 ]الوقع الرسمي[ 

CamStudio
ــاز لتســجيل ســطح الكتــبكــام ســتوديو   ؛ برنامــج ممت

 صـوت و صـورة ، حيـث يتيـح لـك البنامـج تسـجيل كـل
 ســـطح الكتـــب ، جـــزء محـــدد منـــه أو نافـــذة معينـــة و
 تستطيع أيضاً إضافة علمات إرشادية أثناء التسجيل ،
 مثل السهم أو بطاقات التلميحات ، و حفظ الفيديو في

 ، و العديد من الميات الخرى .SWFصيغة فلش 

 ]الوقع الرسمي[ 

UltraDefrag
ــراج ــتا دف ــاء تجــزئةأل ــل إلغ ــاز لعم ــج ممت ــو برنام   ؛ ه

 الـبـيـانـات على القـرص الـصلـب أو مــــا يــــعـرف أيـضـاً
 " ، و تجزئة البيـــــــانات احدDefragmentationبـ "

 اشـهر السـباب لبطـئ القـرص الصـلب و نظـام التشـغيل
 عموماً ، و يجـب عمـل إلغـاء تجـزئة مـن وقت لخــر علـى

الوندوز للحصول على أداء افضل .
ــــته و ســــهولة اســــتخدامه ــــي البنامــــج بسعـ  و يتمـ
 بالضـافة إلـى العديـد مـن المــيات الـت تجعلـه منـافس

قوي للكثي من البامج الخرى .

 ]الوقع الرسمي[ 

UltraVNC
  ؛ هو برنامج للوصول للجهزة عن بعد ،ألتا في إن س

 أي تســتطيع مــن خللــه التحكــم فــي الجهــاز عــن بعــد و
 كأنــك جــالس أمــام الجهــاز ، و يحتــوي البنامــج علــى
 العديد من الخصائص مثل سعة النقل ، الضافات الت

  ،Single Clickتجعل التصال عـن بـعـد أسـهل مـثل 
ـــيات ـــديد مـــن المــ ـــة تشـــفي البيانـــات ، و العـ  إمكاني

الخرى .
 Paglo RemoteVNCانظــر أيضــاً برامــج مشــابهة : 

TightVNC. 

 ]الوقع الرسمي[ 
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةبرامج و أدوات متنوعة

FileZilla
 FTP ؛ هو برنامج نقل ملفات عب بروتوكول فايل زيل

 ، و هو يوفر العديد من الميات مثل الخفة ، السعة و
 ســهولة الســتخدام ، و يــدعم العديــد مــن الــبوتوكولت

SSHمــثــل   ، SFTPو هــو مـنـاســـب للـمــبــتــدئــــي  
و الحتفي على حد السواء .

 ]الوقع الرسمي[ 

AutoHotkey
  ؛ برنامـج يقـدم عـدة وظائف ، فهـو يتيـحأوتو هـوت كـي

 لك عمل اختصارات معينة من لوحة الفاتيح ، مثلً عند
Altالضـــغط علـــى   +  Fيقـــوم بفتـــح برنامـــج فـــاير  

 فوكس ،  و يمكنك أيضاً عن طريق البنامج عمل بعض
ــأرة أو ــام بشــكل أوتومـاتيكي ، ســواء باســتخدام الف  اله
 لوحـــة الفاتيــــح ، و يمكــــن الســــتفادة منــــه بحســــب

احتياجاتك .

 ]الوقع الرسمي[ 

Gourmet Recipe Manager
  ؛ أو جــي آر إم كمــا احــب أنجــورميت ريســيب مــانيجر

 اسـميه هـو برنامـج لـتتيب و تنظيـم وصفات الطعـام ،
 برنامـج ذو واجهـة واضـحة ، سـهل السـتخدام ، يسـتطيع
 الســـتياد و التصـــدير للعديـــد مـــن الصـــيغ ، ببســـاطة

برنامج عملي .

 ]الوقع الرسمي[ 

Eraser
  ؛ هو برنامج لسح اللفات بشكل آمن ، حيث أنهإريس

 + Shiftمـن العـروف حـت لـو تـم حـذف اللـف نهائيـاً (

Delفإن اللف ل يتم حـذفه تـمـاماً ، إنـمـا يكون قــابـل ( 
 للكتابــة عليــه عليــه ، و يوجـد العديــد مــن البامــج الــت
ــس ــج إري ــحذوفة ، بــرنام  تسـتطيع اسـتعادة اللفـات الـم
 يقوم بحذف اللفات بشكل نهائي ، أو بطريقة تجعل من

الصعب استعادة اللفات .

 ]الوقع الرسمي[ 

تدوين
 برنامج تدوين هـو البنامج الفــائـــز بالركـــز الول فــي
 مسابقة لبنامج يدعم اللغة العربية على التطبيقات غي
العربية (كبنامج فوتوشوب مثلً) ، برنامج جميل فعلً .

 ]الوقع الرسمي[ 

الرسام الحر
 برنامـج الرسام الحـر هـو البنامـج الفـائز بـالركز الثـاني
 فــي نفــس الســابقة و بفــارق نقطــتي فقــط عــن برنامــج
 تـدوين ، و الـذي يعــجبن فـي برنامـج الرسام الحـر أنـه

متعدد النصات ، عملي و فعال .

 ]الوقع الرسمي[ 

 مسـابقة أكـث مـن رائعـة و يكفـي روح النافسـة الجميلـة الـت كـانت سـائدة فـي السـابقة و جهـود التسـابقي الرائعـة ،
  عـلىهذا الوضوع عـلى موقع السـتاذ رؤوف شـبايك ، و هذه التدوينةلعلومات أكـث عـن السـابقة ، يمكـنك مراجعـة 

موقع الفريق العربي للبمجة الذي تم إعلن النتيجة فيه  .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةنسخة محمولة

- نسخة محمولة :

  نسخة محمولة من اغلب البامج الوجودة في هذا الوضوع ، و البامج الحمولةPortableApps.comيوفر موقع 
 USBهي برامج ل تحتاج لتثبيت و تعمل بشكل مباشة و بشكل قانوني تماماً ، و يمكنك وضع هذه البامج على ذاكرة 

 و أخذها معك أينما شئت بحيث تتوافر لك برامج الت تستعملها على أي جهاز ، و يمكنك تحميل كل برنامج على حدى
أو تحميل قائمة تحتوي على البامج الت حملتها .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةمواقع ذات علقة

مواقع ذات علقة

 مشوع بديل كما يعرف عن نفسه في صفحته الرئيسية «هو مشوع يهدف إلى توفيمشروع بديل
 أهـم البـدائل مفتوحة الصـدر الـت تقـوم مقـام البامـج التجارية و الغلقـة، وما عـرض
 ليس كل شـيء ول أفضل شـيء ،  بل هو في حدود ما علمناه و جربناه ، و الصادر
ـا أو نحــص كـل مـا أنتجتـه …. لكـن يمكـن اعتبـار هـذا  الفتوحة أكـب مـن أن نحيـط به

الشوع مجرد بداية للنطلق و السياحة في هذا العالم المتع الجميل .»

 مــشوع جميــل جــداً و يسـتحق الشـادة ، و سـتجد فيـه العديــد مــن البامــج الحــرة و
الفتوحة الت لم يتم ذكرها في هذه الوثيقة .

Open Source 
Alternative

 موقع يوضح يحتوي قائمـة كـبية مـن البامـج الحـرة و الفتوحة في مقابل البمجيات
 الغلقـة القيـدة ، و يظهـر الوقع كـل برنامـج مغلـق و البـدائل التاحـة ليـه مـن برامـج

مفتوحة و حرة ، أحد الواقع الفيدة جداً في البحث عن البدائل .

The OSSwin 
project

موقع يهدف لتجميع أكب قدر من البامج الحرة و الفتوحة لنظام وندوز .

FOSS Win. موقع يقدم قائمة بالبمجيات الحرة و الفتوحة الصدر لنظام وندوز

FOSS FOR 
US

 كسـابقه يقـدم قائمـة تحتـوي علـى برامـج حـرة و مفتوحة ، و لكـن ليـس لوندوز فقـط
(يشتمل أيضاً على جنو/لينوكس و ماك أو إس أكس)

SourceForgeواحـد مـن أكـب مواقـع استضـافة الشـاريع الحـرة و الفتوحة الصـدر ، و سـتجد عليـه 
العديد من البامج الفيد و المتازة .
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةخـاتـمـة

خـاتـمـة
 كما وضحت في البداية ، هذه الوثيقة ليس الغرض منها تجميع كل البمجيات الحرة و الفتوحة ، بالضافة إلى أن
 هـذه البمجيـات كـثية جـداً و لهـا انتشـار كـبي فـلم أذكـر مثلً البمجيـات اـلت تعمـل عـلى الواقـع كتطبيقـات إدارة الحـتوى

  )Office  أو الجــمـــوعــــة الـكـتـبيـة (phpBB ، PunBB أو منتديــات WordPress ، Drupal ، Joomlaالرائعة  
  أو أنظمــة الــويكي التشــاركية مثــلMoodle أو نظــام التعليــم اللـــكتوني OpenGooالــت تعمــل عــن طريـق التصــفح 

DokuWiki ، MediaWiki أو حـت نظـام التشـغيل السـحابي eyeOSو يوجد العديـد مـن تطبيقـات الـويب الرائعـة !  
الخرى الحرة و الفتوحة الصــدر الت لـــم آتـــي على ذكرها في هذه الوثيقة لكثة هذه التطبيقات .

 الن و قــد تــعــرفت على البمجيات الحرة و الفتوحة تذكر دائماً أنك يمكنك الساهمة في هذه البمجيات ، يمكنك
 الســاهمة بـأكث مــن طريقــة كمــا وضحت سـابقاً ، و ل تستصــغر أبـداً مســاهمتك مهمـا قلـت ، قـد تكـون شــرح أو توثيــق
 لخاصية معينة في برنامج ما مفيدة للعديد من الشخاص و تساعد على انتشار هذه البامج . تأكد أن الشكلة ليست في
 الحكومات ول في المكانيات ول حت فـي عادات و تقاليد الجـتـمـع ! و تأكد أننا لن نتقدم بالكـسـل أو بالكـلم ! سنتقـدم
 حينمـا نسـتحق و ذـلك عنـدما نبـذل الجـهد الكـافي و حينمـا نتوقف عـن البحـث عـلى "الشـماعة" اـلت نعـلق عليهـا أخطائنـا و

 ويكيبيديا العربيةتكاسلنا ، يوجد العديد من الشاريع الت يمكن لي شخص الشاركة فيها ، مثال ؟ الساهمة في تطوير 
  و هي موسوعة عربية حرة يمكن للجميع الشاركة فيها ،مـوسـوعــة الــمـعـرفـةل تعجبك سياسات ويكيبيديا ؟ ساهم في 

  مشـوع رائع يهـدف لتـوفيعرب آيز و هـو مشـوع لتوثيـق البمجيـات الحـرة باللغـة العربيـة ، وثائق أعجوبةيوجد أيضـاً 
 كتاب جيمبواجهات استخدام عربية و معالجة أي مشكلة تخص التعامل مع اللغة العربية في البمجيات الحرة ، مشوع 

  إذا كنــت مصــمم أو مهتــم بالتصــميم يمكنــك الشــاركة فــي هــذا العمــل الــرائع ، مهتــم بالبمجــة و التطــوير ؟ لـــا لالعربي
  فـي منتـدى الفريق العربي للبمجـة ؟ أو يمكنـك حـت السـاعدة فـي أي برنامـج حـرقــســم تــرجــمــة الــكــتــبتشـارك فـي 

 بالطريقة الت تناسبك ، فقط توقف عن الكلم و ابتعد عن الجدال و النقــاشــات العـقـيـمـة ، ابـدأ الـعـمـل الـجـاد و ثق أن
لك دور فعال و مهم : )

 إذا استفدت من هذه الوثيقة أتمـن فقط دعوة صغية بظهر الغـيــب أن يطيـل ال فــي عــمــر والّدي و يغفر لـهـما و
يدخلهما الجنة ، و أن تقوم بنش هذا اللف على النتنت من منتديات و مدونات و بي أصدقائك و معارفك : )

ــن كـثة ــظام التشـغيل اـلذي تعملـه عليـه ؟ نعـم أقصـد نظـام "وندوز" ، هـل ملـلت م ــيي ن ــرت مـرة بتغ ــراً ، هـل فك  أخي
 الفيوسات و البامـج الخبيثـة ؟ أو مـن كـثة التهنيـج ؟ أو أن الصـدارات الحديثـة مـن وندوز تحتـاج جهـاز ذي إمكانيـات

 كبية ؟ أو حت كنت تعاني من ارتفاع سعر النظام ؟ (ل تقل لي انك تستعمل
 نسخة مقرصنة/مسوقة من النظام ، هذا ل يجوز) ، هل فكرت مرة تجربة نظام

جنو/لينوكس و التعرف على ممياته ؟

 هذه الفتة أحد أكث الوقات إزهاراً على الستوى العربي في التعامل مع
ـا الـن ــ لينـوكس ، يوجد لدينــــ  نظـام جنـو/لينـوكس أو مـا يرمز إليـه اختصـاراً ب

 أعجوبةتوثيــق ممتــاز و مراجــع كــثية ، و لــدينا أيضــاً توزيعــات عربيــة مثــل 
 تحتوي العديد من التسهيلت و تناسب الستخدم العربي بشكل ممتاز .لينكس

 "السئلة الكث شيـوعاً عـــن جـنـو/لينكسأنصحك أن تلقي نظرة على "
 للتعـرف اكـث عـلى النظـام ، و إذا أردت تجربة النظـام أنصـحك بنسـخة أوبنتـو

ـا شــرح مفصـل خطـوة بخطـوة  "  الدليل العملي فـي استخدام أوبنتوو تجـد هن
 " سـتجد فـي هـذا الكتـاب كـل مـا تحتـاج إليـه بأسـلوب واضـح ولينـوكس العملي

بسيط و مدعوم بالكثي من الصور  .

 جرب النظام و اعطه الوقت الناسب في التجربة ، قد يكون النظام الثالي
بالنسبة لك : )
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةالدوات الستخدمة

الدوات المستخدمة
 أحب دائماً في آخر كل وثيقة اكتبها ذكر الدوات الت استخدمتها لعمل اللف من برامج ، خطوط و أيكونات لتساعد
 مـن يريد عمـل موضوع مشـابه و مـا إلـى ذلـك ، و أحـاول دائمـاً اسـتخدام برامـج حـرة فـي ذلـك ، و ليـس البامـج فقـط بـل

الصور و الخطوط أيضاً .

البرامج
OpenOffice.org

Writer 3.0.1
استخدمت برنامج ريت من مجموعة أوبن أوفيس دوت أورج لكتابة الحتوى .

Gimp 2.6. استخدمت برنامج جيمب لتحرير الصور النقطية

INKSCAPE 0.46. استخدمت برنامج إنكسكيب لتحرير الصور التجهة و عمل قالب الوثيقة

الخطوط
KacstOne 3.0 – AlArabiya – AlMateenالعربية

Dimnah – AlMothnna– AlHor

DejaVu (Sans – Serif) –  Zektonالنجليية

اليكونات
Tango Desktop 

Project
أيكونات العلمات الرشادية من مشوع تانجو . 
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◉المدخل للبـرمـجـيات الحـرة و المـفتوحةمواقع و منتديات مفيدة

مواقع و منتديات مفيدة
بعض الواقع الت أزورها باستمرار و أنصح بزيارتها .

 أكب تجمع لستخدمي جنو/لينوكس على الستوى العربي ، إذا أردت استخدام هذامجتمع لينوكس العربي
النظام الرائع فمجتمع لينوكس العربي أول موقع تفكر فيه .

منتدى آخر جميل يهتم بنظام جنو/لينوكس و البمجيات الحرة .لينكس العرب

موقع ممتاز يهتم بالبمجيات الحرة و الفتوحة و آخر أخبارها .وادي التقنية

) .Hardwareمن أكب الواقع الختصة بالعتاد (عرب هارد وير

من أكب الواقع الختصة بالبمجة و التطوير .الفريق العربي للبمجة

و أخياً ، مدونت : )

Skeleton-Eel.blogspot.com
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