رخصة الحتوى

دليل البرامج الحـرة و المـفتوحة

◉

رخصة المحتوى

تخضع هذه الوثيقة لرخصة البداع العامة ) (Creative Commonsـ "Attribution-Share Alike
 ، "3.0 Unportedو لك مـطـلـق الـحـرية في نسخ  ،نـش و عـمـل نـسـخـة مـشـتـقـة مـن الوثيقـة تـحـت

الشوط التالية :

النسبة  :يـجـب عـلــيـك أن تـنـسب الوثيقة بصفتها الخاصـة إلـى الؤلف أو الرخص .

النشر بالمثل  :إذا غيت في الوثيقـة أو حولتـهـا أو بنيت علـيهـا نسخة مشتقة  ،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 التجارية الـواردة هنـا هـي ملـك لصـحبها  ،و الصـورة علـى الغلف هـي نسـخة
معدلة من أيكونة برنامج  ، Ubuntu Software Centerبالضافة إلى أيكونات من  Tangoو . Humanity
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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تم باستخدام

OpenOffice.org – GIMP– INKSCAPE
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شـكـراً
شـكـرا ً 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 ،
شـكـرا ً 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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الـفـهـرس
رخصة الحتوى  :..............................................................................................................:أ
تم باستخدام  :................................................................................................................:ب
شـكـرا ً  :..........................................................................................................................:ت
الـفـهـرس  :......................................................................................................................:ث
تـقديـم  :.........................................................................................................................:ج
مقدمـة ٧ :..........................................................................................................................:
قـائمة البامـج ٩ :...............................................................................................................:
 إنـتـرنـت ١٠ :...............................................................................................................: وسائط متعددة ١٤ :.....................................................................................................: تصميم و رسوميات ١٧ :................................................................................................: أدوات مكتبية ١٩ :........................................................................................................: محاكيات ٢٢ :..............................................................................................................: برامج ثقافية و علمية ٢٣ :.............................................................................................: ألــعــاب ٢٤ :................................................................................................................: برامج و أدوات متنوعة ٢٥ :...........................................................................................: مجموعة برامج ٣١ :..............................................................................................: KDE نسخة محمولة ٣٢ :.......................................................................................................:مواقع ذات علقة ٣٣ :..........................................................................................................:
خـاتـمـة ٣٤ :.......................................................................................................................:
الدوات الستخدمة ٣٥ :........................................................................................................:
مواقع و منتديات مفيدة ٣٦ :.................................................................................................:

صفحة | ث

الفهرس

⟰

تـقديـم

دليل البرامج الحـرة و المـفتوحة

◉

تـقديـم
بـعد مـرور مـا يقارب الـسـنــتـي  ،قـمـت بعمل تحديث لهـذا الكتاب و الذي يضم قائمة
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 شـكل ً و مضـموناً  ،إضـافًة و
حذفا ً و تعديلً .
يقـول عمـاد الـدين الصـفهاني » :إنـي رأيـت أنـه ل كتـب أحـد كتابـاً فـي يـومه إل قـال فـي
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
جملـة البشـ  . «...و كـان هـذا الكتـاب آخـر مـا قمـت بـه قبـل النتقـال الكامـل لنـظــــام التشـغيل
الحـــر "جنــو\لينــوكس" أو مــــا يـــشار إلـــيه اخـــتصاراً بـ ـ "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 حقا ً ،
و يا للسخرية حيث قمت بـعمل هذا الوثيقة الوجهة لستخدمي وندوز بالرغم من استعمالي نظام جنو\لينوكس و كتبتها
بشكل كامل على جنو\لينوكس !
كمـا هـو واضـح مـن العنـوان  ،فهـذه الوثيقـة عبـارة عـن قائمـة بـأهم و أشـهر البامـج الحـرة الفتوحة الصـدر  ،و هـذه
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 أمنـا ً  ،اقـل تكلفـة  ،بالضـافة إلـى
العديـد مـن الميـات الخــرى  ،لكنهـا مـا زالـت تعـاني مـن ضـعف فـي الدعايـة  ،فـالكثي مـن الشـخاص قـد ل يكـون سـمع عـن
مصـطلح "برمجيـات حـرة" أو "مصـدر مفتـوح"  ،و قـد يكـون يسـتعمل برامـج حـرة ول يعـرف أنهـا حـرة  .مـن ناحيـة 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 البامج الشهورة بغض النظر عن موضوع حقـوق اللكية  ،و الواقـع أن ليس بالضورة أن يكون كل مشهور أو
منتشـ هـو الفضـل أو جيـد !  .مـن ناحيـة أخيــرة  ،أجـد أن الفضـل العتمـاد علـى برامـج متعـددة النصـات )أي تعمـل علـى
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
لحقا
لسها و القتاب منها  ،إنما يمكن لي شخص الشاركة في تطويرها و الضافة إليها و التعلم منها أيضاً  .سأوضح
ً
هذه الجزئية بشكل مختص .

أحمد م .أبوزيد ؛
العروف بـ Skeleton_Eel
٢٠٠٩ \ ١١ \ ٦
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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 .
نبدأ بالبمـجـيات الحرة ) ، (Free Softwareالـبمجـيـات الـحـرة ببساطة هـي البمجيات الت يمكن استخدامها ،
نسخها  ،تعديلها و نشها بدون أي قيود  ،و قد قامت مــؤسـسة البمــجـيات الحرة بوضع حجر الساس لهـذه الفكـار ،
و قــد تأسســت مؤسســة البمجيــات الحــرة ) (Free Software Foundationفــي عــام  ، ١٩٨٥و هــي مؤسســة غيـــر
ربحية .
الصـدر الفتـوح ) ، (Open Sourceجـاءت هـذه البـادرة بسـبب وجود مشـكلة فـي اللغـة النجليية  ،حيـث يوجد
التباس في معن كلمة " ، "freeففي النجليية قد تعن "مجاني" و قد تعن "حر"  ،و لن الكثي من الناس قد يختلط
عليهـم المــر  ،و خصوصاً قطـاع العمـال  ،لـذا جـاء مصـطلح  Open Sourceليكـون بـديل عـن  ، Freeو قـد انطلقـت
مبادرة الصادر الفتوحة فـي عـام  ، ١٩٩٨و لكـن مبـادئ الصـادر الحـرة اتخـذت منحـى آخـر بخلف الشـكلة اللغوية  ،حيـث
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
يرمز لهما اختصاراً بـ  FOSSأي  ، (Free\Open Source Softwareحيث أن تقريبا كل البامج الفتوحة الـصـــــدر
هـي برامـج حـرة  ،و لكـن فـي السـاس لكـل منهمـا فلسـفة و دوافـع مختلفـة  ،حيـث أن حركة البمجيـات الحـرة فـي السـاس
ذات دافع أخلقي و اجتماعي و الهم هنا حرية الستخدم بغض النظر عن أي شـيء آخر  ،إنما مبادرة الصادر الفتوحة
ترتكــز فــي الســاس علــى دوافــع تقنيــة  ،فهــي تعتــب اسـتاتيجية 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
إزالة اللـتـبـاس بـقــول " ، "Free as in freedomو إذا كنت مهتم بالتعرف أكث عن حــــركــــة البمجـــيـــات الحــــــرة
و الـصـــادر الـفـتـوحة انـصح بمراجعة كتاب "السئلة الكث شيوعاً عن البمجيات الحرة و الصادر الفتوحة" .
ول ننـس أيضاً مؤسسة " "Creative Commonsو الت يمكن ترجمة اسمها لـمؤسسة البداع العامة أو التشارك
البداعي  ،و هي مؤسسة حديثة نوعاً ما تأسست في عام  ، ٢٠٠١تسعى لنش الواد الحرة على لتيد من النتاج البداعي
 ،حيث أن الشاركة تزيد من النتاج و تعطي مواد ذات جــودة عالية  ،و يشمل جميع أشكال النتاج الفكري من مكتـــوب
و مسموع و مرئي  ،هذه الوثيقة مرخصة تحت رخصة البداع العامة كما هو موضح في أولها .
نأتي لنقطة أخــرى  ،لـمـاذا ليـس البامــج الجانيـة الغلقـة الصـدر ؟ ببسـاطة بشكل أســاس الهم في الوضوع حرية
السـتخدمي و الشـفرة البمجيـة  ،الشـفرة الصـدرية للبنامـج هـي طريقـة عملـه برمجيـاً و تشـبه وصفة الطعـام لـن تعـرف
طريقـة صنع أكلـة معينـة دون الوصفة الخاصـة بهـا  ،و البامـج الجانيـة مغلقـة الصـدر تشـبه شخص أعطـاك طبـق طعـام
مجاني  ،فمجرد أكله لن تستطيع معرفة طريقة عمله ول تعرف ما ال واد الت وضعت فيه بالتحديد )قد تكون تتبع حمية
معينـة و تريد معرفة السـعرات الحرارية فـي الوجبـة مثلً !(  ،البامـج الجانيـة الغلقـة هـي برامـج بـدون مقابــل و أيضـاً ل
يتوافر لها شفرة مصدرية  ،و كما وضحت سابقاً البمجيات الحرة ل تُعن بالسعر إنما بحرية الستخدام .
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يقــول بعــض الشــخاص أن البمجيــات الحــرة و الصــادر الفتوحـة ل تهــم ول تفيــد إل البمـــجي ! و الشــخاص
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 معروضـات التـاحف ول تـأتي فـي صـناديق سـواء
مغلقة ل تعـرف مـا في داخلهـا ول تسـتطيع التعامل معهـا  ،إنما أي شخص يسـتطيع الساهمة فـي تطويرها ول يشتط أن
يكون مبمج أو مطور  ،قد يكون موثق يكتب توثيق لبنامج معي  ،قد يكون مصمم يصمم شعار للبنامج  ،قد يكون له
خـبة فـي الواقـع و تثـبيت أنظمـة أدارة الحتـوى فيقـوم بعمـل موقع جميـل للبنامـج  ،و يوجد العديـد مـن الطـرق الخــرى
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
النطقـة العربيـة فـي الـدفع عـب الـنتنت  ،لكـن أنـا متأكـد تمامـاً أن أي شـخص سـيجد طريقـة للـدفع  ،ل يشـتط paypal
مثل ً  ،إنما ستجد غيه بالتأكيد  ،ما رأيك بـ  ١٠دولرات سنوياً ؟ شخصياً قررت الساهمة بعشة دولرات في السنة لي
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
الـمــادي  ،و كـل شـخص بحسـب إمكانيـاته  .الوضوع ل يتوقف علـى مـا ذكـرت فقـط  ،يمكنـك السـاهمة بالفكـار و بالـدعم
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 فنويـل ،
و كــل فـتة نسـمع أخبـار عـن اعتمـاد إحـدى الـدول علـى البمجيـات الحـرة و الفتوحة فـي شـأن معــي مــن شـؤونها  ،مثــل
"الدرك الفرنـس يــوفـر  50مليون يورو مع أوبنتو" " ،مالييا توفر أكث من  12مليون دولر أمريكي بواسطة الصادر
الفتوحة" " ،بعد روسيا كوبا تقرر إنشاء توزيعتها الخاصة من جنو\لينكس" " ،الجر و تتارستان تنتقلن إلى الصادر
الحرة" " ،وزارة الخارجية اللانـية تنتقل إلى الصادر الفتوحة" " ،الــدارس الـبازيلية تـتجه نـــحــو الـصـادر الـحـرة" ،
و نجـد شـكة  RedHatو هـي واحـدة مـن أكـب الشـكات الـت تنتـج و تسـتعمل حلـول مفتوحة الصـدر و قـد تـعـدى ثـمن
سهمها ثمن سهم شكة ميكروسوفت نفسها ! )سعر السهم و ليس مجموع رأس الال(  ،و العديد من الدول بدأت بالتحول
فعلً و نحن ما زلنا نتساءل هل هي مفيدة لنا أو ل نعرف عنها أصل !!!!  .على الستوى العربي حركة البمجيات الحرة
والفتوحة مفيـدة لنا بشـكل كبي جـداً و فـي العديـد من النـواحي  ،فمـن يتعـرف أكـث علـى هذه الحركة  ،سيعرف فوائدهــــم
و أن الفوائد ليست تقنية فقط  ،إنما تمتد للعديد من النواحي بالضافة إلى أن الناحية التقنية تشمل تشارك العرفة الـذي
يتيح وجود كوادر ذي مستوى عالي و عدم الحاجة لبمجة برمجيات موجوده بالفعل و إعادة اختاع العجلة  ،الحصول
علــى برمجيـات ذات جــودة افضـل و الشـفافية فـي السـتخدام فـمـــن الصــعب جـدا ً وجود أكـواد ضـارة أو خبيثــة فــي هـذه
البمجيــات لوجـود أكــث مــن جهــة يمكنهــا مراجعــة الشــفرة البمجيــة  ،بالضــافة هــذا توجـد نـواحي أخــرى مثــل النـواحي
القتصـادية و الجتماعيـة و حـت السياسـية !  ،فـإذا كـانت دول ذات اقتصـاد كـبي و قــــــوي تسـتعمل البمجيـات الحـــــــرة
و الفتوحة لتشيد نفقاتها فما موقفنا نحن باقتصادنا الهزيـــــل ! و إذا كـــــانت دول ذات نفوذ سياسـي قـــــوي تستعمــــــل
البمجيات الحرة و الفتوحة لكي ل تكون تحت رحمة أي شكة أجنبية فما موقفنا نحن بنفوذنــا الســيــــاس الضعيـف !
و و و ! هذا بشكل مختـص جـدا ً لن الوضوع قــد يـحتاج ُكتب للكلم فيه  ،اعرف أن البمجيات الحرة و الفتوحة ليسا
حـل للغبـاء أو الفسـاد الـداري و شخصـياً ل أعـــول عـلــى أي مــــن الحكومات العربيـة بـل علـى وعي الفـرد بأهميـة هـذه
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 فعال ً فيها ل مجرد مستهلكي أو مشاهدين .
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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
واضـح فـي كـثي مـن البامـج هنـا  ،و فـي نهايـة كـل مجموعة وضعت جـزء يسـمى "انظـر أيضـاً" و فـي هـذا الجـزء وضعت
البامـج ذات الصـلة بالبامـج الساسـية  ،و لقـد جربت أغلـب البامـج الوجودة هنـا بـل و اسـتخدم الكـثي مـن هـذه البامـج
بشـكل يـومي و دائم  ،و جمعـت هنـا أشـهر البامـج و الـت تناسـب اغلـب السـتخدمي  ،فـإذا كنـت مـن هـواة تجريب البامـج
يمكن أيضا ً تجربة البامج الوجودة في "انظر أيضاً" و لكن بشكل عام البامج الساسية مناسبة لغلب الستخدمي .
لحــظ أنـي لـم أتطـرق هنـا للبامـج الغلقـة الصـدر الجانيـة  ،إنمـا كــل هـذه القائمـة مكونة مـن برامـج حـرة و مفتوحة
الصدر فقط ل غي  ،و قد وضعت الوقع الرسمي لكل برنامج تحته لسهولة الوصول .
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 إنـتـرنـت :متصفح إنترنت

Firefox
فـاير فـوكس ؛ اعتقـد أن كلنـا أو اغلبنـا يعـرف التصـفح
الرائع الحر و الفتوح الصدر مـوزيل فاير فوكس  ،فهو
ليس مجرد متصفح  ،ما يميه أنه بسيط  ،مرن و قابل
للتوسع بشـكل كـبي عـــــن طريق الضـافات فـيـمـكــن أن
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
ضــعيفة  ،مثــال ؟ هــل تريـد مــدقق إملئي عربي ؟ لغات
أخرى ؟ مانع إعلنات قوي ؟ مدير تحميل متكامل ؟ رفع
ملفات عب  FTP؟ تحميل تــورنت ؟ محرر صور عملي
؟ برنامج لتصميم و تـطـويـر الـمـواقع ؟ مـحـــــرر CSS
؟ برنامج متعدد الهـــــــام لتطوير الواقع ؟ التحميل من
مواقـــــــع مـشـــــاركة الفـيـديو )مثـل يوتيوب( ؟ تسـجيـل
سـطـح الكـتـب على شـــكــل فـيـديـو ؟ تصويــــر صفحة
مـوقــع أو جزء منها ؟ متابعة خلصات  RSS؟ قاموس
متعدد اللغات ؟ شطرنج ؟! مديـر قواعد بـيانات سيكول
ليت !!
هذا بالضــافـة إلى الف الضــافــــــات الخـــرى و الت
تختص بكل شء تـــقـريـــبـــاً  ،كالواقع الجتماعية مثل
تويـت  ،فيـس بـوك  ،ديليشـس  ،و كـذلك جماليــــــــات
و تخصــيص الفــاير فــوكس و عــدد مهــول مــن السمات
الرائعـــة و الجميلـــة  ،و أيضـــاً مشـــاريع مــــــخــتــبــرات
مـــــوزيـــل العبقرية  ،و غيهـــم الــكـــثــي ! فقط تـمن
و ستجد ما تريد .

Chrome
كــروم ؛ هــو متصــفح إنــتنت مــن جوجـل يعتمــد علــى
مشوع كروميوم الحر و الفتوح الصدر  ،و بالرغم من
أنـه لـم يكمـل عـامه الثـاني سـوى مـن فـتة قريبـة  ،فقـد
اثبـت نفسـه كمتصـفح قـوي و جـدير بـالحتام  ،فيتمــي
كــروم بالبســاطة  ،الخفــة  ،ســـرعة التحميــل و سعـــة
التشغيل أيضاً  ،و تم إضافة عدد من الخصائص المية
فيه .
و يعتمــــد البنامــــج علــــى محــــرك  WebKitلعــــرض
الصفحات  ،و محرك جافا سكربت  V8السيع جداً .
و إذا كنـــت لســـبب مـــا ل تريــد اســـتخدام برنامـــج مـــن
جوجـل  SRWare Iron ،نســخة مــن التصــفح مبـــنية
على مـشوع كروميوم بدون أي علقة بجوجل .
] الوقع الرسمي [

K-Meleon
كيـه ميليـون ؛ متصـفح انـتنت خفيـف جـداً  ،بســـيـــــــط
و سـهل التخصـيص  ،و هـو حـل ممتـاز لــمن يسـتخدمون
أجهزة قديمة و ذات موارد محدودة .
و يعتمـد البنامـج علـى نفـس محـرك عـرض فـاير فـوكس
. Gecko
] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
أياً ما كان التصفح الذي ستستخدمه  ،لو سمحت استخدام متصفح يراعي العايــــي الـقـــياسية للويب ،
ببسـاطة فـــقــــط ابتعـد عــــن عائلـة إنـتنت إكسـبلورر – للعلـم  ،الصـدار الثـامن و الخيــر مـن إنتنــــت
إكسبلورر حصل على  ٪20في اختبار  ، ACID3في حي اقل متصفح مشهور حصل على – ! ٪93
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◉

مدير تحميل

Free Download Manager
فـري دونلـود مـانيجر ؛ برنامـج تحميـل ممتـاز جـداً و بـه
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
 ، MetaLinkإمكانيـــــة تحميـــــل التـــــورنت  ،تحميـــــل
الرئيـات مـن الواقـع مثـل يوتيـوب  ،جدولـــة التحـمـــــيل ،
و العديـــد مـــن المــــيات الخــــرى الفريــدة  ،و يعتـــب
البنامـج بـديل عـن اغلـب برامـج التحميـل الوجودة حاليـاً
و خصوصــاً إذا تــم التعــديل ببعــض إعــداداته ستصــل
لقـص سعة تحميل متاحة لديك .
و إذا كنــت تحــب البســاطة و الخفــة يوجـد نســخة منــه
بإمكانيات أقل تحت مسمى . Lite

Uget
يــو جــت ؛ برنامــج تحميــل بســيط و خفيــف  ،يــوفر لــك
المكانيــات الساســية فــي أي برنامــج تحميــل و يهتــم
بالبسـاطة و سـهولة السـتخدام  ،و يمكنـك بسـهولة عمـل
تصـنيفات للملفـات الـت تقـوم بتحميلهـا  ،و كـل تصـنيف
يكـون لـه إعـدادات مسـتقلة  ،و يـدعم التحميـل التـوالي ،
أي تســتطيع وضـع قائمــة تحميــل و ســيقوم البنامــج
بتحميل اللفات الواحد تلو الخر .
و يتكامـــل البنامـــج مـــع فـــاير فـــوكس عـــب إضـــافة
. Flashgot

] الوقع الرسمي [

] 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 .
 : DTAإضافة فاير فوكس ممتازة جداً تعمل كمدير تحميل  ،و فيها العديد من الخصائص و الميات .
قارئ RSS

RSSOwl
آر إس إس اول ؛ برنامج ممتـاز لجلب خلصات الواقع
أو ما يعرف بـ  RSSو  ، Atomبه العديد من الميات
و قابـل للتخصـيص بشـكل رائع  ،و يسـتطيع اسـتــــياد
و التصدير لجوجل ريدر بكل سهولة .

RSS Bandit
آر إس إس بانـديت ؛ كالبنامـج السـابق بالضـافة إلـى
أنـه يحتــوي مــية مزامنـة الخلصـات مـع جوجل ريدر ،
أيضا
بمـعن  ،أي موقع ستضيفه عب البنامج سيكون
ً
في حسابك على جوجل ريدر .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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◉

قارئ بريد

Thunderbird
ثنــــدر بـــــيد ؛ برنامــــج ممتــــاز جــــداً لقــــراءة البيـــد
اللـــكتوني  ،و يمكــن أن يتكـــــــــــامل مـــــع صــن بـــيد
)أو إضـــافة تـــدعى  (Lightningليكونــا معـــا ً ثنـــائي
مثـالي فـي العمـال الكتبيـة مـن قـراءة البيد الـلكتوني
و تنظيم الوقات  ،و يمكنه أيضا ً التعامل مع خلصات
الواقـع  ، RSSبالضـافة لسـعته و تـوفي نسـبة أمـان
أعلى من قرنائه من البامج .

Claws Mail
كلوس ميـــل ؛ عميـــل بريــد كســـابقه  ،و كالعديـــد مـــن
البامج الكتوبة بـ  GTK+يتمي بالبساطة في التعامل
و الخفـة فـي أداء الهـام بالضـافة إلـى عـدد مـن المــيات
الخرى .

و كـابن عمـه فـاير فـوكس  ،يمكـن للبنامـج التوسع عـن
طريق الضافات أو ما يعرف بالـ . Add-ons
] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
– انظر أيضاً :

 : Zimbra Desktopبرنامج بريد قوي و فيه العديد من الميات الرائعة و التقدمة .

محادثة فورية

Pidgin
بيـدجي ؛ برنامـج محادثـة فوريـة يـدعم أكـث مـن شـبكة
مثــل  MSN , Yahoo , GTalk ,IRCو XMPP
بالضـافة إلـى  ١١شـبكة أخـرى  ،أي نسـتطيع أن نطلـق
عليه الكل في واحد .
و يوجـد له عــــشـرات الضــــافـــات الت تقدم خصائص
إضــافية مثــل إمكانيــة اســتخدامه مــع تويــت و فيــس
بوك .

Instantbird
إنستانــت بــيد ؛ أيضـاً برنامـج محادثـة فوريـة و يـدعم
عدد من شبكات الحادثة العروفة مثل بيدجي  ،و لكنه
يتمـي بالخفة و البساطة  ،و هو يستعمل نفس تقنيات
مـوزيل السـتخدمة فـي فـاير فـوكس و ثانـدر بيـد  ،و لـه
عــدد جيــد جــدا ً مــن الضافات عـــلى أســلوب موزيـــــل \
فاير فوكس .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :
 : Miranda IMبرنامج آخر يدعم أكث من بروتوكول  ،بسيط  ،خفيف و سهل الستخدام .
 : XChat 2برنامج للـ  IRCبه العديد من الميات و الخصائص التقدمة .
 : aMSN , emeseneبرنامجان جيدان جداً للـ  ، MSNإذا مللت من مشاكل البنامج الساس لخدمة . MSN
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◉

برامج محـادثة VoIP

Ekiga
إكيجـا ؛ هـو برنامـج محادثـة عـب بروتوكــــــول ، VoIP
و يـوفر إمكانيـة عمـل محادثـات صـوتية و مرئيـة بجـودة
عاليــة  ،و يحتــوي البنامــج علــى عــدد مــن الـــميات
الجميلـة  ،و لـه واجهـــة اسـتخدام بـسيطـــة و سهــلــــة ،
و بالضــافة إلــى إمكانيــة عمــل محادثــة مجانيــة بـيـــن
كمـــبيوتر و الخــــر  ،يمكنـــك عمـــل اتصـــال بالهـــاتف
الرضــــي أو الحمـــول بتكلفـــة منخفضـــة هـــو منـــافس
لبنامج . Skype

QuteCom
كيوتكــوم ؛ كالبنامــج الســابق  ،يعمــد البنامــج علــى
بروتوكول ) VoIPتنطـق فويب(  ،و يحتوي على واجهـة
اسـتخدام جميلـة  ،و يحتـوي علـى العديـد مـن الخصـائص
المية .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

تورنت و مشاركة

Deluge
ديلــج ؛ برنامــج تــورنت بــه ممـــيات جميــل  ،سيـــع ،
خفيــف و ســهل الســتخدام و لــه واجهــة ويـب إضــافية
للتحكــم فــي البنامــج عــب التصــفح  ،ببســاطة ممتــاز
للستخدام اليومي .

FrostWire
فروســت ويـر ؛ هــو برنامــج تــورنت و مشــــــاركة الـنـــد
للنــــــد ) (Peer–to–Peerفــــي نفــــــــــــس الــــــــــوقت ،
ســريع و يحتـوي علـى العديـد مـــــن المــيات الجمـيـلــة
و القوية .

] الوقع الرسمي [
] الوقع الرسمي [
– انظر أيضاً :
 : aMule ، Mldonkeyبرنامجان آخران ممتازان في مشاركة اللفات و يدعمان عدد كبي من شبكات الشاركة .
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◉

 وسائط متعددة :تشغيل الوسائط المتعددة

VLC
فـــي إل ســــي ؛ )اختــــصار لــــ (VideoLan Client
برنامـج رائـع جداً في تشغيل الوسائط  ،و تكمن روعته
في عدد الصيغ الت يدعمها و أنه يستطيع تشغيل هذه
الصـيغ بنفسـه و ل يحتـاج لــ  ، Codecsفهـو يسـتطيع
تشغيل اغلب الصيغ العروفة و غالباً لن تواجه مشاكل
إل مع صيغت . RMVB ، AMR
هــذا بالضــافة علــى العديــد مــن الزايــا و الخصــائص
الرائعة الخرى  ،فمثلً هل فكرت مرة عــمل بث مباش ؟
التحكـــم فـــي البنامـــج مـــن التصـــفح ؟ التسجــــيل مـــن
الكاميا ؟ أو تحويل بي الصيغ ؟

SMPlayer
إس إم بليـر ؛ برنامـج مـتـمــي أيضـاً و هـو عبـارة عـن
واجهة للبنامج القــوي  ، MPlayerو يتميـز البنامج
بكـــثة خصائصـــه و إمكانيـــة التحكـــم فـــي العديـــد مـــن
الشــياء عــب البنامــج  ،و مــع الـ ـ  Codecsالناســبة
يستطيع تشغيل كل الصيغ العروفة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :

 : Media Player Classicبرنامج بسيط  ،عملي  ،و يعمل بشكل سلس  ،و لفضل أداء للبنامج انصح بتجربته مع
مجموعة  – K-Lite Codec Megaالبنامج ُمضّمن معها أي ل تحتاج لتحميله بشكل منفصل – .
 : XBMCهـو عــبارة عــن مركــز وســائــط ) ، (Media Centerهـل تـذكر وندوز ميـديا سـنت ؟ هـذا البنامـج يقـدم لـك
نفس خصائصه و مـمـيـزاته بل و أكث بكثي  .يمكنك من خلله ترتيب و مشاهدة الصور  ،الصوتيات  ،الرئيات  ،و
أيضـاً متابعـة مواقـع مشـاركة الرئيـات مثـل يوتيـوب  ،أو إذا كـان لـديك كـارت للتقـاط القنـوات الفضـائية أو الحليـة
يمكنك مشاهدتها عب البنامج  ،بالضافة إلى دعم أجهرة التحكم عن بعد  ،و للبنامج عدد جيـد جدا ً من الضافات
الـت تسـمح بالتوسع و إضـافة الزيد مـن الخصـائص  ،و أيضـاً الـق نظـرة علـى ابنـه الصـغر  ، Boxeeبـالرغم مـن أنـه
قيد التطوير إل أنه قابل للستخدام بشكل جيد جدا ً  ،و يبدوا واعد فعلً .
 : Freevo , Moovida ، MeediOSكالبنامج السابق و يستحقون التجربة .
 : Miroبـرنامج ممـتاز لتــابعة الرئيات من على النتنت  ،مواقع مشاركة الفيديو و الشتاك في الـ . ScreenCast
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◉

تشغيل صوتيات

Songbird
سـونـج بيد ؛ برنامج رائع بدعم من موزيل و يستخدم
تقنياتهــا  ،و هــو احــد برامــج تنظيــم اللفــات الصــوتية
سـواء علـى جهـازك الشخــص أو الـت تسـتمع إليهـا عـب
النتنت كالبود كاست مثلً  ،و يحتوي متصفح إنتنت
مدمـــج لتكـــون عمليـــة إضـــافة النــــشات و الذاعـــات
الوجودة علـى الـنتنت سـهلة و بسـيطة  ،و مـع محـرك
البحــث الخــاص بــه تســتطيع الســتمتاع بــآلف اللفــات
الصوتية .
كـذلك يوجد لـه عـدد كـبي مـن الضافات المــتــــــــــازة ،
و يعتمد على إطار العمل القوي  GStreamerو بذلك
يستطيع دعم عدد كبي من الصيغ بسهولة .

aTunes
إيـه تيـونز ؛ أيضـاً برنامـج لتنظيـم اللفـــــــــــات الصوتية
و يشتك مع سونج بـيد في الكثي من الخصـــــــائص
و المـيـــزات  ،إل أنــه يتـــمي بواجهــة مرتبــة بشــكل آخــر
تتيح الوصول للعديد من الخصائص بسهولة – يعتبها
البعض أنها مربكة ! – .
عــدد كــبي مــن الســتخدمي ل يتعــاملون مــع مثــل هــذه
البامـج )سونــج بــيد  ،إيـه تيـونز و غيهم(  ،لكـن فـي
الحقيقيـة إذا بـدأت باسـتخدامها و تعـودت عليهـا سـتعرف
حقا ً الفرق و ستلحظ الوقت و الجهد الذي ستوفره على
نفسك .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :
 : Cool Playerمشغل صوتيات خفيف يشبه . winamp
 : Juiceبرنامج مخصص للستماع لذاعات النتنت .

تحويـل صـيـغ

MMC
إم إم سـ ؛ بــرنامج جـميــل لتحويل الصــيـــغ الصوتيــة
و الرئية  ،بالعتماد على  ، FFmpegبرنامج بسيط ،
سـهل  ،عملـي و يـدعم عـدد جيـد مــــــن الصـيغ العروفـة ،
و يوجد برنامجي اخرين لنفس الطورين .

WinFF
وين إف إف ؛ برنامـج آخـر بسـيط و سـهل السـتخدام ،
و هــو أيضــا ً يعتمــد علــى  ، FFmpegو يــدعم بعــض
الصيغ أكث من البنامج السابق .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :

 : OggConvertبرنامج جميل جداً للتحويل الوسائط الصوتية و الرئية لـ صيغة  OGGالحرة .
 : HandBrakeبرنامج آخر لتحويل الصيغ  ،جيد جداً في التعامل مع أقراص الـ . DVD
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◉

تحرير صوتيات

Audacity
أوديسـت ؛ برنامـج مــتمي لتحرير اللفـات الصـوتية فهـو
يـجـمـع بيـن الــسهـولة و الخصائــص الـتـقـدمة  ،فسواء
اسـتخدمته فقـط لقطـع أجـزاء ل تريدها مـن ملـف صـوتي
أو أردت عمـل مونتـاج لبعـض اللفـات الصـوتية  ،سـتجده
يلب كل احتياجاتك .

Jokosher
جوكوشي ؛ برنامج بسيط و سهل جداً في الستخدام ،
يــوفر الخصـائص الساســية الــت تحتاجهــا للتعامــل مـع
اللـف الصـوتية مـن إنشـاء  ،تقطيـع  ،تسـجيل  ،و مـا إلـى
ذلك و كل هذا بكل سهولة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :

 : LMMS , Traverso DAW , Hydrogenبرامج لتحرير و عمل الصوتيات تحتوي خصائص متقدمة .

تحرير مرئيات

Avidemux
إيه في آي ديموكس ؛ برنامـج بسـيط لتـحرير الرئـيـات
) (Videosو إضافة بعض الؤثرات بسيطة .

VirtualDub
فيشوال داب ؛ برنامج آخر بسيط للتعامل مع الرئيات
 ،بالرغم من أنه ل يحتوي على خصائص متقدمة إل أنه
به خصائص متمية و مفيدة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :
 : Jahshakaبرنامـج جيـد جـدا ً فـي إضـافة التـأثيات علـى الرئيـات  ،و مـؤخرا ً 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 .
 : PhotoFilmStripبرنامج لعمل مقطع مرئي من مجموعة صور بكل سهولة .
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◉

 تصميم و رسوميات :التصميم الثنائي البعاد

GIMP
جيمـب ؛ برنامـج رائع جـداً فـي التصـميم و التعامـل مـع
الصــور النقطيــة ) ، (Bitmapو يعتــب منــافس قــوي
لعــدد مــــن برامــــج التصـميم الخــرى  ،و يقــــــــدم أداء
و مميـــزات جميلــة جــداً  ،و فــي كــل إصــدار جديــد نــرى
ممــيات و خصـائص أقـوى  ،فقـط يعيبـه ضـعف دعمـه
لصــيغة  CMYKاللـــونية  ،و هــي صـيغــــة خــاصــــة
بالـطــــــبـاعــة الحتافيـة  ،أمـا فـي غيـــر هـذا الجـال فهـو
يقوم بالطلوب بشكل ممتاز .
تريـد التعــرف أكــث علـى البنامــج ؟  ،راجـع هـذا القــال
الرائع  ، GIMP" ،محرر الصور الشهي" .

INKSCAPE
إنكســكيب ؛ برنامــج رائع للتصــميم التجهــي )(Vector
يحتـوي علـى العديـد مـن المــيات و الخصـائص الرائعـة
الــت تجعلــه واحــد مــن النافســي للبامــج الملوكـة فــي
نفس الجال  ،بالضافة إلى دعم معايي . SVG
تريد التعرف أكث على البنامج ؟  ،راجع هذا الــقـــــال
" Inkscapeللرسوميات التجهة" .
و أيضاً "السئلة الكث شيوعاً فى النكسكيب" .
استخدمت هذا البنامج أيضاً في عمل هذه الوثيقة .

و قــد اســتخدمت البنامــج فــي عمــل هــذه الوثيقــة  ،إذا
أردت البـــدء باســـتخدام البنامـــج  ،إليـــك هـــذا الدليــــل
سيساعدك في التعرف عليه و اهم الصادر التعليمية له
"كل مـا يـهـمـك عـن بـرنامـج التصمـيـم . "GIMP
] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

Synfig
ساينفيج ؛ برنامج جميل جـــداً لعمــــل التـصـمـيـمـــــــات
و الرسومات التحركة ) ، (Animationاعتقـد أنـه واحـد
مــن البامــج الــت لــم تأخــذ حقهــا مــن الشـهـــرة  ،فبغــض
النـــظر عــن واجهــة البنامــج الــت قــد يعتبهـا البعــض
غريبـة نوعاً مـا  ،إل أن البنامـج يحتـوي علـى عـدد مـن
المــيات الجيـدة جـداً  ،فقـط يحتـاج القليـل مـن الهتمـام
مــن مجتمـع البمجيـات الحـرة و الفتوحـــــة ليـنـافــــــس
و ينتش أكث .

Pencil
بنسـل ؛ برنامـج آخـر يهتـم بالرسوم التحركة  ،و يعتمـد
الفهوم التقليدي في عمل الرسوم التحركة أي رسم إطار
تلـو الخــر  ،مــــــع دعـم الصـور النـقـطــــية )(Bitmap
و التجهة ) ، (Vectorو أيضاً يتيـح عـدد مـــن الدوات
الساسية الت تهم أي شخص لديه اهتمام بعمل الرسوم
التحركة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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◉

– انظر أيضاً :
 : MyPaintبرنامج يوفر الدوات الساسية للرسم الحر على الكمبيوتر – الرســـم و ليس التصــميم –  ،و هو مناسب
لجهزة الكمبيوتر اللوحية ). (Tablet
 : Nathiveبرنامج تحرير صور بسيط يهدف للتكي على القابلية للستخدام  ،بالرغم من أنه ما زال تحت التطوير
إل أنه يبدوا برنامج واعد .
 : Tux Paintبرنامج رسم لطيف جداً موجهة للطفال الصغار و هو مفيد جدا ً لتنمية الحس الفن لدى الطفال .
 : PosteRazorبرنامـج يقـوم بتقسـيم الصـورة إلـى عـــدة أجـــزاء ليـــمكنك عــــمل ملــصـــق )  (posterكـــــبي مـن عـدة
صور باستخدام الطابعة العادية !
 : Huginبرنامج لعمل الصور بشكل بانورامي .

التصميم الثلثي البعاد

Blender
بلنــدر ؛ برنامــج تصــميم ثلثــي البعــاد احـتافي و رائع جــدا ً  ،و يعتــب منــافس قــوي للعديــد مــن البامــج الخـــرى
الملوكة  ،و هذه الفتة يشهد البنامج تطويرات ممتازة و قوية  ،و قد استخدم البنامج في عمل فيلمـيـن قصيين
لتوضـيح قــوة و إمكانيــات البنامــج  ،و همــا " "Elephants Dreamو " ، "Big Buck Bunnyو الفـلـــمي
مرخصـي تحـت رخصـة حـرة و مفتـوحي الصـدر ! )نعـم  ،يمكنـك التعـديل علـى الشخصيـــــات الوجــــــودة فـي الفـيـلــم
أو اسـتخدامها فـي عمـل فيلـم آخـر(  ،و أحـد الشـياء الميــزة فـي البنــامج أنـه يحتـوي علـى محـرك ألعـاب  ،فيمكنـك
عـمــل ألعـاب باسـتخدام البنامـج  ،و قـد كـانت لعبـة " "Yo Frankieاحـد اول اللعـاب الحتافيـة حـرة الصـدر الـت
استفادت من محرك ألعاب بلندر  ،و يجري الن العمل على عدد آخر من اللعاب .
البنامـج منتــش عاليـاً بقـوة و يوجد لـه العديـد مـن الـمواد التعليمية  ،و لحسـن الحـظ أنـه يوجد بـوادر فـي اسـتخدام
برنامـج بلنـدر للتصـميم الثلثـي البعـاد علـى السـتوى العربي  ،و نجـد عـدد مـن الـدروس التعليميـة العربيـة يمكـن أن
تكـون بمثابـة قاعـدة جيـدة لنتشـار البنامـج  ،فـإذا أردت البـدء باسـتخدام البنامـج الـق نظـرة علـى قسـم بلنـدر فـي
منتدى النابر  ،و موقع عرب بلند  ،هذا بالضافة إلى عدد كبي من الواقع الجنبية الت تقدم مواد تعليمية خاصة
ببنامـج بلنـدر  ،و إذا كنـت مهتمـا ً بالتصـميم الثلثـي البعـاد جـرب البنامـج و حـاول عمــل مواضـيع تعليميـة عنـه
لينتش أكث  .و نحن الن في انتظار الصدار الجديد من البنامج الذي يحتوي تغييات كبية و شاملة .
] الوقع الرسمي [

Wings 3D
ونجز ثري دي ؛ برنامج لعمل النماذج الثلثية البعاد ،
أو ما يـــعرف بالنمذجة ) ، (Modelingو يســـــــتطيع
التصدير لعدد من صيغ البامج الخرى .

Art of Illusion
أرت اوف إلوسيشــن ؛ برنامــج آخــر جميــل فــي التصــميم
الثلثي البعاد  ،له واجهة بسيطة و سهل الستخدام و
به العديد من الميات الجميلة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :

 : Ogre , K-3D , OpenFX , Moonlight 3D , YafaRayبرامج أخرى ذات علقة بالتصميم الثلثي البعاد .
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◉

 -أدوات مكتبية :

OpenOffice.org
أوبن أوفيـس دوت أورج ؛ عبـارة عـن مجموعة برامـج مكتبيـة ممتـازة جـداً )و قـد اسـتخدمت محـرر النصـوص ريت فـي
عمــل هــذه الوثيقــة(  ،و هــو منــافس قــوي جــداً ليكروســوفت أوفيــس  ،و يســتطيع أوبـن أوفيــس التعامــل مــع ملفــات
ميكروســوفت أوفيــس بكــل ســهولة  ،و بــه العديــد مــن الـــميات مثــل إمكــانيه تحويـل الســتندات إلــى  PDFبضــغطة
واحـدة  ،و دعـم الضافات أو مــــا يعـرف بالــ  ، Extensionsو لـــذلك فــهو قابـل للتوسع  ،و تتكـون مجموعة أوبن
أوفيس من ستة برامج و هم :

Writer

Calc

Impress

ريت ؛ برنامـج تحريـر النصـوص ،
وهو منافس لبنامج ُورد .

كلـك ؛ برنامـج الجـداول اللكتونيـة
 ،و هو منافس لبنامج إكسل .

إمــــــبس ؛ برنامــــــج العــــــروض
التقديميـة  ،و هـو منـافس لبنامـج
باور بوينت .

Base

Draw

Math

بـــي ؛ برنامــج قواعــد بيانــات  ،و
هو منافس لبنامج أكسس .

درو ؛ برنامـج للرسم  ،و هـو مفيـد
جــدا ً و يمكــن اســتخدامه فــي رسـم
الخططات البيانية بسهولة .

مـاث ؛ برنامـج للتعامـل مـع الصـيغ
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
ُورد  ،فتأكـد مـن حفـظ اللـف فـي صـيغة تسـتطيع برامـج ميكروسـوفت أوفيـس التعامـل معهـا مثـل doc ،
 xml pptإلــى آخــره  ،و إذا أردت التعامــل مــع صــيغة  ODFالخاصــة بمجموعـة أوبـن أوفيــس علــى
ميكروســوفت أوفيــس إليــك هــذه الضــافة الخاصــة ميكروســوفت أوفيــس " Sun ODF Plugin for
 ، "Microsoft Officeو شخصياً أفضل استعمال صيغة الوثائق الحرة  ODFلنها معيارية أكث .
◉ يوجد ثلثـة كتـب عربيـة ممتـازة تشــرح اسـتخدام برنامـج ريت  ،إمـبس و كلـك  ،بـالرغم مـن أن هـذه
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
فرصة إن شاء ال سـيتم عمل شـرح للصدار الخـي  ،تجد هذه الكتب هنا " ثلثة كتب عربية حول تعلم
أوبن اوفيس بالصور" .
] الوقع الرسمي [
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◉

Evince
إفنـس ؛ هـو برنامـج لقـراءة و اسـتعراض ملفـات ، PDF
خفيــف  ،ســهل و يتبــع معــايي  PDFالقياســية  ،فــإذا
مللــت مــن كــثة ثغــرات برنامــج أدوب ريــدر و ثقلــه ،
فبنامـــج إفنـــس يقـــوم بالهمـــة علـــى افضـــل وجـــه .

Dia
ديـا ؛ برنامج لعمل الرسوم البيانيـة بكــــل سهـولـــــــــة ،
و يســـتخدم فـــي رســم خـــرائط التـــدفق و مخططــــات
الشــبكات  ،و يــدعم قـوالب  XMLو تصــدير الخططــات
لكـث من صيغة مثل  SVG ، WFMو . PNG

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

OpenProj
أوبن بروج ؛ برنامج ممتــاز لدارة الشاريع  ،و يحتوي
علــى العديــد مــن المـــيات و الخصــائص الــت جعلــت
العديــد مــن الشــكات الكــبى تســتعمله مثــل Toshiba,

Scribus
سكريباس ؛ برنامج رائع للنشـر الكـتب  ،و يقدم جميع
الـدوات الـت تــحتاجها لعمـل كتـب  ،مجلت و أي وثائق
أخـرى  ،و مـع برنامجي إنكسـكيب و جيمـب يكـون لـديك
مجموعة كاملة توفر لك كل ما تحتاجه في هذا الجال .

ميكروسوفت بروجكت في القوة .

حاليـاً و بـالرغم مـن وجود طرق التفافية لدعـــــم الـكتابة
بالعربية فـي البنامـج فهـو ل يـدعم اللغـة العربيـة بشـكل
رسمي ! و قـد وضح احـد مطـوري البنامـج أنـه سـيهتم
بهــذه النقطــة و لكــن بحســب أولويــات الـــشوع إل أن
الحــزن حقــاً فــي الوضـوع هــو وجـود اثـــني و عشيـــن
دولة يتحـدث شـعوبها العربيـة ول يوجد فيـهــم شخــص
أو مجموعة أشخاص يستطيعوا إضافة دعم العربية في
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 [

] الوقع الرسمي [

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

– 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 جدا ً للجهزة ذات الوارد الحدودة .
 : Open Workbenchبرنامج آخر لدارة الشاريع  ،و به مميات قوية ينافس بها برنامج ميكروسوفت بروجكت .
 : GanttProjectكسابقه و مناسب أكث للشكات التوسطة الحجم .
 : Sumatra PDFبرنامج آخر خفيف جداً لعرض ملفات . PDF
 : GnuCash ، HomeBankبرنامجي للحسابات و الصاريف الشخصية و للمشاريع الصغية .
 : OrangeHRMبرنامج لدارة الوارد البشية  ،هو حقاً ثورة في إدارة الوارد البشية .
للمزيد راجع  :أنظمة تخطيط موارد العمال الفتوحة الصدر .
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◉

تصميم و تطوير المواقع

Kompozer
كومبــوزر ؛ برنامــج ممتــاز لتصــميم و تطــوير الواقــع ،
يحتـوي علـى العديـد مـن المــيات مـثــل دعمـه التحريـر
الرئــي أو مــا يعــرف بـ  ، WYSIWYGمحرر ، CSS
عميل  FTPمدمج  ،و العديد من الميات .
ملحوظة  ،حمل الصدار البيتا من البنامج فهو مستقر
تماماً و به العديد من الميات الرائعة .

Aptana Studio
أبتانـا سـتوديو ؛ بيئة تطـوير متكاملـة تـوفر دعـم للعديـد
مـــن لغـــات البمجــــة فبالضـــافة إلــــى دعـــم HTML
 Javascript Ajax ، CSSتــقـــــدم دعـــم لــــ PHP
 Ruby on Railsو . Python
و بالرغم من أن البنامج ل يدعم التحرير الرئي إل أنه
يقدم العديد من الخصائص التقدمة الخرى الت تجعله
بيئة مناسبة جدا ً لتطوير الويب .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

– انظر أيضاً :
 : Bluefishبرنامج آخر ممتاز لتصميم الواقع .
 : Codetchإضافة فاير فوكس ممتازة تتيح إنشاء و تحرير صفحات بلغة  ، HTMLإضافة عملية و مفيدة .
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محاكيات

◉

 محاكيات :ما هي الحاكاة ؟
الحاكاة ببساطة هي عبارة عن عملية تقليد لداة حـقـيـقـيـة أو تجربة واقعية أو أي شء آخر  ،مثلً يوجد أجهرة محاكاة
لقصـورة الطـائرة  ،فيسـتطيع الطيـارين التـدرب علـى قــيادة الطـائرة فـي ظـروف قاســية – إعصـار مـــثلً أو وجود مـــشكلة
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 عليــه
نظام تشغيل آخر – أي يوجد نظامي تشغيل أو أكث يعملن في نــفــس الوقــت – تستطيع التحــكــم بــه كما تريــــــــد ،
أو تستخدمه لغراض التعلم و التجريب  ،أو أي شء آخر .

محاكاة الكمبيوتر

VirtualBox
فيتشوال بوكس ؛ برنامج ممتاز لحاكات أجهرة الكمبيوتر  ،يقدم العديد من الخصائص بالضافة إلى أداؤه المتاز ،
و يـدعم العديـد مـن أنظمـة التشـغيل و أيضـا ً يـدعم تقنيـات الحاكـاة فـي العالجـات مثـل  AMD-Vو  ، VT-xو الكـثي
مـن المــيات الخــرى  ،و يوجد شــرح تفصـيلي لسـتخدام البنامـج هنـا "الصدار الثاني من شح برنامج الحاكاة
. "Sun xVM VirtualBox
] الوقع الرسمي [

محاكاة منصات اللعاب
كما في محاكاة الكمبيوتر تستطيع محاكاة منصات اللعاب ) (Games Consoleو تشغيل ألعابها على الكمبيوتر .
◉ لحــظ أنــه ليكــون تشــغيل مثــل هــذه البامــج قانونيــاً يجــب عليــك أن تمتلــك الجهــاز الــذي يحــاكيه
البنامـج  ،فمثل ً إذا أردت تشـغيل برنامـج محـاكي سـيجا يجـب أن تمتلـك جهـاز سـيجا حقيقـي و أن تمتلـك
اللعاب الت تريد لعبها على الكمبيوتر ! هذا و لجل العلم .
PCSX2

محاكي جهاز  ، PlayStation 2و انظر أيضاً  PCSXمحاكي . PlayStation 1

JPCSP

محاكي جهاز ) PSPبليستيشن محمول . (PlayStation Portable -

Dolphin

محاكي جهاز  Wiiو  ، GameCubeأجهزة شكة  Nintendoالشهية .

D
DeSmuME

محاكي  Nintendo DSالحمول .

Yabause

محاكي  ، Sega Saturnو انظر أيضاً  Gens/GSمحاكي . Sega Genesis

 : Mupen64Plusمحاكي . Nintendo 64
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 -برامج ثقافية و علمية :

Stellarium
ســتيلريوم ؛ برنامــج لشــاهدة الفضــاء و النجــوم فــي
الوقت الحقيقي – أي كأنك تنظر إليها في نفس اللحظة
– و يمكنـك مـن خللـه مشـاهدة أكـث مـن  ١٢٠٠٠نجــــــم
و كـــوكب  ،و أكـــث مـــن  ٨٠مجموعــة نجميـــة )البــــراج
الســماوية(  ،و لــه اســتخدامات أخــرى مثــل معرفة حالــة
الطقـــس  ،التغيــيات النـــاخيــــة  ،أوقــــات الكســــــوف
و الخسوف  ،برنامج ممتاز حقا ً .

World Wind
ورلــد واينــد ؛ برنامــج ناســا لبحــاث الفضــاء يتيــح لــك
مشـاهدة الكـرة الرضية مـن الفضـاء و تسـتطيع مشـاهدة
كــل القــارات و دول العــالم  ،أيضــاً يمكنــك معرفة حركة
الرياح و بعـض العوامــل الجغرافيـة الخــرى  ،و يحتـوي
البنامـج علـى إمكانيـة مشـاهدة القمـر  ،الريخ  ،الزهـــرة
و عدد من النجوم  ،برنامج جميل فعلً  ،فمن أفضل من
ناسا في الفضاء ؟

] الوقع الرسمي [

] 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 .
 : Moulinهو مشوع يوفر نسخة من الوسوعة الحرة ويكيبيديا على قرص  CDأو  ، DVDبحيث يمكنك أخذه معك
إلى أي مكان و إعطائه لي شخص فيستطيع الوصول لحتوى الوسوعة حت إذا لم يكن لديه انتنت .
 : Virtual Moon Atlasبرنامـج خـاص بمعلومات عـن القمـر  ،تـم تحميلـه أكـث مـن  ٥٠٠ألـف مـرة  ،و موصــى بــه مــــن
وكالة الفضاء الوروبية و وزارة التبية و التعليم الفرنسية .
 : Aciqraبرنامج آخر لشاهدة الفضاء و النجوم يشبه برنامج ستيلريوم .
 : Gcomprisعبـارة عـن مجموعة مـن البمجيـات التعليميـة بشـكل ترفيهـي للطفـال مـن سـن الثالثـة للعــاشة  ،و بجهـود
عربية تم توفي نسخة من هذه البامج باللغة العربية .
 : Schoolsplayكسابقه .
 : TuxMathبرنامج آخر لتعليم الرياضيات للطفال بطريقة مسلية و مبسطة .
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◉

 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 الجانيـة فـي نفـس الـوقت ،
فكما وضحت سابقا ً البمجيات الحرة و الفتوحة الصدر ل تعن بالضورة الجانية .
ألعاب بمنظور
الشخـــص الول
)(First Person

) – Nexuiz – Warsow – AssaultCubeواحدة من ألعابي الفضلة( Tremulous
BZFlag – Smokin' Guns – Urban Terror – Alien Arena
OpenArena – Sauerbraten – Blood Frontier – Digital Paint 2
) – Vega Strike – Super Tux Kartأول لعبة حرة بمحرك بلندر( Yo-Frankie

محاكاة و سباقات

) مع إنها ليست لعبة حقاً لكن تعجبن( Danger from the Deep – CRRCsim
VDrift – TileRacer – TORCS – GL-117 – Rigs of Rods
)محاكيان طيان رائعان( FlightGear – Palomino

إستاتيجي

Spring:1944 – The Battle for Wesnoth – Unknown Horizons
Glest – UFO: Alien Invasion – Freeciv – NAEV – Widelands
OpenCity – FreeCol – Gundam annihilation – Bos Wars – TripleA

ألعاب خفيفة

Secret Maryo Chronicles – SuperTux – Neverball – Frozen Bubble
Zaz – Go Ollie! – Atomic Worm – Jump'n'Bump – kiki
!Crack Attack

متنوع

) – Tee Worlds – Scorched 3Dلعبة رائعة و تحتاج تفكي( Pingus
) – Gondola – Wormuxلعبت الفضلة في أوقات الفراغ القصية( X-Moto
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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◉

 -برامج و أدوات متنوعة :

Zekr
ذكــر ؛ برنامــج يســاعدك علــى تصــفح و تعلــم القــرآن
الكريـم  ،و هــو مناســب جــداً لغـــي النــاطقي بالعربيــة
حيث يتضمن ترجمة للقرآن بعدة لغات مثل النجليية ،
الفرنســـية  ،الروســـية  ،الندونيســـية و عـــدد آخـــر مـــن
اللغات  ،و يوفر أيضاً إمكانية الستماع للقرآن من على
النتنت أو تحميله دون الحاجة إلى النتنت .

7-zip
سـفن زيب ؛ برنامـج ضـغط و أرشفة جميـل جـدا ً و هـو
صاحب صيغة " "7zذات قوة الضغط العالية  ،و يدعم
التعامل مـع العديـد مـن الصيغ الـخرى مثل zip ، gzip
 ، bz2و  – rarهذه الخية يقوم بفكها فقط –
انظر أيضاً برنامج مثله PeaZip :

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

StarDict
قــاموس ســتار ؛ قــاموس ممتــاز جــدا ً خفيــف  ،بســيط ،
يحتــوي علــى العديــد مــن المـــيات و يــدعم العديــد مــن
القـــواميس مثـــل قـــواميس بـــابليون و عـــدد آخـــر مـــن
القواميس  ،تستطيع تحميلها من هـنـا .
لحـظ أن عليـك إضـافة القـواميس للبنامـج بنقلهـا لهـذا
السار بعد فك ضغطها :

ZScreen
زد سـكرين ؛ برنامـج ممتـاز جـداً للتقـاط و عمـل صـور
ثابتـــة لســـطح الكتــــب و يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن
الخصــائص التقدمــة  ،فيمكنــك تصــوير كــل الشاشــة ،
نافـــذة واحـــدة  ،منطقـــة محـــددة  ،رفــع الصـــور علـــى
النـتنــت بعـد عملهـا  ،تقصـي الروابـط  ،وضع علمـة
مائية على الصور و مميات أخرى كثية .
انظر أيضاً برنامج مثله و لكن ابسط Lightscreen :

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

Sunbird
صـن بيــرد ؛ هـو مـدير للمواعيـد و البيانـات الشخصـية ،
و يعمـــل كتقـــويم ) (calenderو يتكامـــل مـــع عميـــل
البيد ثاندر بيد ليكونا برنامج مثالي للمهام الكتبية .

My Photo Index
ماي فوتو إندكس ؛ برنامج جيد جداً مهمته التعامل مع
الصـور مـن تنظيـم و ترتيـب  ،و هـو مفيـد جـداً إذا كنـت
تقوم بالتصوير أو لديك صور كثية تريد تصنيفها .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

\C:\Program files\stardict\dic
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◉

VirtuaWin
فيتوا وين ؛ عبارة عن برنامج صغي يمكنك من خلله
الحصـول علـى أكـث مـن سـطح مكتـب  ،أو مـا يعـرف بــ
) virtual desktopsمـن اسـتخدم نظـام جنـو\لينـوكس
يعـرف مـا هـي(  ،و هـو مفيـد إذا كنـت تتعامـل مـع عـدد
كـبي مـن التطبيقـات أو تقـوم بأشـياء مختلفـة فـي نفـس
الوقت .

RetroShare
ريـتو شـي ؛ هـو برنامـج للمحادثـة و مشـاركة اللفـات
بشــكل مــبـاشـــــر ) (peer–to–peerو مشــفر  ،حـــيث
أن البيانات ل تمر على شبكات خاصة إنما تكون لديك
شـبكة خاصـة بـك و فـي نفـس الوقـــت تكـــون مشـفــــرة ،
و تستطيع تبادل البيانات بأمان .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

InfraRecoder
إنفـــرا ريكـــوردر ؛ برنامـــج رائع جـــداً لنســـخ و عمـــل
الســـــطوانات  ،خفيـــــف و ســـــهل الســـــتخدام يـــــدعم
الســطوانات ذات الطبقــتي  ،إمكانيــة محــي محتويــات
السطوانات الـقابلة للمحي  ،يدعم نسخ القراص بشكل
مباشـ ) ، (on the flyيــدعـــم الجلســــات التــعــددة ،
و الـعديــد مــن المــيات الـخرى  ،منـافس ممتـاز و قـوي
لبنامج نيو !

SmartCam
ســمارت كــام ؛ برنامــج يقــوم بتحويـل الهواتــف الحمولـة
الــت تعمــل بنظــام ســميبيان ) 60مثــل أجهــزة نوكيــا(
لكاميا ويب بكل سهولة .
انظـر أيضـاً برنامـج لجــهزة ) UIQ3مثـل بعـض أجهـزة
سوني اريكسون و موتورل( V.R.C.C :

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

YAPM
واي إيــه بــي إم ؛ برنامــج يــوفر خصــائص متقدمــة جــد ًا
للتعامـل مـع البامـج و العمليـات الـت تعمـل فـي النظـام ،
و أيضا ً مراقبة الذاكرة و الخدمات الت تعمل في الخلفية
 ،برنامج متقدم جدا ً بصاحة .
انظر أيضاً برنامج مثله و لكن ابسط Daphne :

UltraVPN
ألـــتا فـــي بـــي إن ؛ هـــو برنامـــج يقـــوم بعمـــل شـــبكة
افتاضـية خاصـة أو مـا يعـرف اختصـاراً بــ " ، "VPNو
هـذه الشـبكة تكـون مشـفرة  ،و بالتـالي فالبنامـج مفيـد
جدا ً اذا كنت تستعمل انتنت في مكان عام كمقهى يقدم
خدمـــــة النـــــتنت مثلً  ،او تريـــــد الحفـــــاظ علـــــى
خصوصيتك فــي شــبكة عامــة  ،كـذلك يفيـد فـي تخطـي
الحجب .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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PNotes
بـي نـوتز ؛ برنامـج جميـل لكتابـة اللحظـات  ،مفيـد لكـي
تتــذكر الشــياء الــت عليــك القيــام بهــا  ،و هــو قابــل
للتخصيص بشكل كبي و يسهل فعلً تنظيم اللحظات
و التذكي بها .

AstroGrep
أسـتو جريـب ؛ هـو نسـخة لنظـام وندوز مـن البنامـج
الـــــقوي جــــــداً العــــروف باســــم " ، "Grepو هـــــــــــو
مختـص بـالبحث و يعتمـد علـى التعـبيات النظاميـة فـي
البحث مما يكسبه قوة و سعة في البحث .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

Makagiga
ماكا جيجا ؛ برنامج متعدد الستخدامات و يحتوي على
الــعـديــد مـن الدوات الدمــجــة بــه  ،مثل قائمة الهام ،
تـدوين اللحظـات  ،قـارئ الخلصـات ) ، (RSSتقـويم ،
بحـث  ،و هـو قابـل للتوسع و التخصـيص بشـكل كـبي ،
حقا ً مجموعة إدارة مهام متكاملة .
انظر أيضاً مدير مهام ممتاز Task Coach :

Parted Magic
بارتد ماجيك ؛ في الحقيقة هو ليس برنامج  ،هو عبارة
عـن أسـطوانة تحتـوي علـى العديـد مـن البامـج الخاصـة
بصــيانة الحاســب  ،فهــو يحتــوي علــى برنامــج تقســيم
القرص الصـلب يعتـب بديل ممتاز عن بارتشـن ماجيك ،
برامـج نسـخ احتيـاطي  ،اسـتجاع اللفـات الحذوفة  ،و
العديـــد مـــن البامـــج الخــــرى التكاملــة و الفيـــدة فــي
الصيانة .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

PDFCreator
بـي دي إف كريتـور ؛ برنامـج لعمـل ملفـات  PDFمـن أي
شء يمكن طــبـاعـتـه  ،حـــــيـــث يضيف البنامج نفسه
كطابعة و لكن تقوم بعمل ملف  ، PDFو هذه الـــــية
موجودة بشكل أصيل في أوبن أوفيس دوت أورج .
أنظــر أيضــاً برامــج ذات علقــة  PDFsam :برنامــج
يقوم بتقسيم و جمع ملفات بي دي إف .

TOR
تــور ؛ هــو أداة للتصــفح الخفــي  ،حيــث تــدخل ضــمن
شــبكة تــور التشــعبة و الــت تتكــون مــن آلف الجـــهزة
أيضـا
حـول العـالم  ،و ل يظهـر مكـان اتصـالك  ،و يفيـد
ً
فـي تخطـي الحجـب  ،طبعـاً للحصـول علـى تخفـي كامـل
يجــب مراعــاة بعــض الشــياء الخـــرى  ،لعلومـات أكــث
حول الوضوع راجع هذا الرابط .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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◉

FWBackups
إف دبليـــو باكـــابس ؛ برنامـــج متخصـــص فـــي النســـخ
الحتيــاطي  ،يــوفر واجهــة اســتخدام غنيــة بالخصــائص
بالضافة إلى سهولة الستخدام .

EasyTAG
إيـــزي تـــاج ؛ برنامـــج لتحريــر وســوم بيانـــات اللفـــات
الصـوتية  ،مثـل اسـم الؤلف  ،اللبــوم  ،سـنة الصـدار و
غيها من البيانات  ،و يمكنك تغيي بـيــانـات مجموعة
من اللفات مرة واحدة  ،و طبعاً يُنصح دائماً باستخدام
التمي القياس العالي . UTF-8

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

ClamWin
ِكلم ويــن ؛ هــو مضــاد للفيوســات خفيــف  ،ســـريع ،
قــوي  ،قاعـدة بيانـاته ممتـازة و ذو واجـه بسـيطة جـدا ً ،
بالرغم من أن البنامج ل يحتوي على حماية في الوقت
الحقيقـي  ،إل أنـه يمكـن اسـتغلل هـذه الجزئيـة و تثـبيته
مـع أي مضـاد فيوسـات آخـر بـدون أي مشـاكل  ،فهـو لـن
يتعارض معه .

TrueCrypt
تـرو كّربت ؛ واحـد مـن أفضـل برامـج التشـفي فـي الـوقت
الحـالي يـدعم العديـد مـن خوارزميـات و تقنيـات التشـفي
القوية  ،يمكنه تـشـفي قســم ) (partitionأو حت كــل
القرص الصلب  ،و كل هذا مع الحافظــــــة على الداء ،
برنامج ممتاز فعل ً .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

Sweet Home 3D
سويت هوم ثري دي ؛ برنامج جميل جـداً يساعدك على
تــأثيث و ترتيــب شـقتك  ،حيـث يـوفر لـك طريقــة سـهلة
جـدا ً لتصـميم منلك أو شـقتك و تحديـد شـكلها و أمـاكن
الثاث فيها و العديد من الميات الخرى الرائعة .

Rainmeter
رين ميـت ؛ هـو عبـارة عـن بريمـج صـغي يقـوم بعـرض
معلومـات عــن اســتهلك العالــج  ،الــذاكرة العش ـوائية ،
مساحة القسام في القرص الصلب و سعة النتنت .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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◉

Serna Free
سـينا فـري ؛ محـرر  XMLممتـاز  ،سـهل الســتــخدام و
بــه العديــد مــن الخصــائص القويــة  ،و يــدعم التحريــر
الرـئي أو مـا يعـرف بــ ) (WYSIWYGو يـدعم عـدد مـن
أنــواع الــــلفات الــت تـــعــــتـــمــد عـــلـى  XMLمــــثــل
 DocBookو . XHTML

Notepad++
نـوت بـاد بلـس بلـس ؛ هـو محـرر نصـوص ممتـاز سـواء
النصــوص العاديــة أو البمجيــة  ،و قابــل للتوسـع عــب
الضافات  ،و يدعم التبويـــبات ) (tapsو الاكــــــروات
) (macrosبالضافة إلى العديد من الميات الخرى .
انظر أيضاً محرر ممتاز آخر Geany :

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

XMind
إكـس ماينـد ؛ برنامـج ممتـاز لعمـل الخـرائط الذهنيـة  ،و
اعتقــد أن الكــثي يعــرف فــوائد الخــرائط الذهنيــة فهــي
مفيدة في تلخيص الفكار أو وضع خطة عمل في شكل
مواضـــيع أساســـية أو حـــت تســـتخدم فـــي الــــذاكرة و
مراجعــة الــدروس  ،و البنامــج يتيــح لــك عمــل خـرائط
ذهنية احتافية و بكل سهولة .
انظر أيضاً Freemind :

CamStudio
كــام ســتوديو ؛ برنامــج ممتــاز لتســجيل ســطح الكتــب
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
صيغة فلش  ، SWFو العديد من الميات الخرى .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

UltraDefrag
ألــتا دفــراج ؛ هــو برنامــج ممتــاز لعمــل إلغــاء تجــزئة
الـبـيـانـات على القـرص الـصلـب أو مــــا يــــعـرف أيـضـاً
بـ " ، "Defragmentationو تجزئة البيـــــــانات احد
اشـهر السـباب لبطـئ القـرص الصـلب و نظـام التشـغيل
عموماً  ،و يجـب عمـل إلغـاء تجـزئة مـن وقت لخــر علـى
الوندوز للحصول على أداء افضل .
و يتمـــــي البنامــــج بسعـــــته و ســــهولة اســــتخدامه
بالضـافة إلـى العديـد مـن المــيات الـت تجعلـه منـافس
قوي للكثي من البامج الخرى .

UltraVNC
ألتا في إن س ؛ هو برنامج للوصول للجهزة عن بعد ،
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
تجعل التصال عـن بـعـد أسـهل مـثل ، Single Click
إمكانيـــة تشـــفي البيانـــات  ،و العــــديد مـــن المـــــيات
الخرى .
انظــر أيضــاً برامــج مشــابهة Paglo RemoteVNC :
. TightVNC

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [
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◉

FileZilla
فايل زيل ؛ هو برنامج نقل ملفات عب بروتوكول FTP
 ،و هو يوفر العديد من الميات مثل الخفة  ،السعة و
ســهولة الســتخدام  ،و يــدعم العديــد مــن الــبوتوكولت
مــثــل  SSH ، SFTPو هــو مـنـاســـب للـمــبــتــدئــــي
و الحتفي على حد السواء .

AutoHotkey
أوتو هـوت كـي ؛ برنامـج يقـدم عـدة وظائف  ،فهـو يتيـح
لك عمل اختصارات معينة من لوحة الفاتيح  ،مثلً عند
الضـــغط علـــى  Alt + Fيقـــوم بفتـــح برنامـــج فـــاير
فوكس  ،و يمكنك أيضاً عن طريق البنامج عمل بعض
الهــام بشــكل أوتومـاتيكي  ،س ـواء باســتخدام الفــأرة أو
لوحـــة الفاتيــــح  ،و يمكــــن الســــتفادة منــــه بحســــب
احتياجاتك .

] الوقع الرسمي [

] الوقع الرسمي [

Gourmet Recipe Manager
جــورميت ريسـيب مـانيجر ؛ أو جــي آر إم كمــا احــب أن
اسـميه هـو برنامـج لـتتيب و تنظيـم وصفات الطعـام ،
برنامـج ذو واجهـة واضـحة  ،سـهل السـتخدام  ،يسـتطيع
الســـتياد و التصـــدير للعديـــد مـــن الصـــيغ  ،ببســـاطة
برنامج عملي .

Eraser
إريس ؛ هو برنامج لسح اللفات بشكل آمن  ،حيث أنه
مـن العـروف حـت لـو تـم حـذف اللـف نهائيـاً )Shift +
 (Delفإن اللف ل يتم حـذفه تـمـاماً  ،إنـمـا يكون قــابـل
للكتابــة عليــه عليــه  ،و يوجـد العديــد مــن البامــج الــت
تسـتطيع اسـتعادة اللفـات الـمــحذوفة  ،بــرنامــج إريــس
يقوم بحذف اللفات بشكل نهائي  ،أو بطريقة تجعل من
الصعب استعادة اللفات .

] الوقع الرسمي [

] 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 فعل ً .

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 [

] الوقع الرسمي [

مسـابقة أكـث مـن رائعـة و يكفـي روح النافسـة الجميلـة الـت كـانت سـائدة فـي السـابقة و جهـود التسـابقي الرائعـة ،
لعلومات أكـث عـن السـابقة  ،يمكنـك مراجعـة هذه التدوينة علـى موقع السـتاذ رؤوف شـبايك  ،و هذا الوضوع علـى
موقع الفريق العربي للبمجة الذي تم إعلن النتيجة فيه .
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◉

 -مجموعة برامج : KDE

KDE
أدعـوك للتعـرف علـى الجمـال و الخصـائص التميـة مـع برامـج  ، KDEكـدي فـي السـاس هـي واجهـة سـطح مكتـب
لنظـام جنـو \ لينـوكس )هـي اختصـار لــ  K Desktop Environment Desktopو تنطـق كـدي(  ،واجهـة استخــدام
أنيقـة ذات خصـائص رائعـة و تسـتخدم مكتبـة  Qtالقوية  ،يمكنـك إلقـاء نظـره علـى بعـض اللقطات لهـا  ،و لكـن الواجهـة
نفسـها ليسـت مجـال حـديثنا هنـا  ،بـل برامـج هـذه الواجهـة الرائعـة  ،حيـث يوجد نسـخة مـن هـذه اغلـب البامـج تعمـل علـى
نظـام وندوز  ،يمكنـك مـن هنـا مشـاهدة قائمة برامج كدي سـتجد برامـج متنوعة و فـي كــل التخصصـات تقريبـاً  .مطـوري
كدي يوفرون برنامج صغي يقوم بتحميل البامج بكل سهولة  ،في البداية ستقوم بعمــل بعض العــــدادات السيـعــة
و بعـد ذلـك كـل مـا عليـك هـو تحديـد البامـج الـت تريد تثبيتهـا و سـيقوم الــث ُبت بتحميلهـا )لحـظ إن البامـج تعمـد علـى
الكتبات أي غالباً ستجد أول برنامج تقوم بتثبيته يستغرق بعض الوقت في التحميل لنه ل يتم تحميله وحده إنما مع
الكتبات الساسية  ،أما بقية البامج لن تحتاج وقت كبي و على حسب حجم كل برنامج(

مصدر الصورة
تجد هنا دليـل يشح بشكل الوضوع بشكل مفصل اكث )باللغة النجليية(  .برامج كدي كثية و متنوعة أنصحك
بتجربتها  ،يمكنك التعرف علـى البامـج مـن القائمـة الت ذكرتها منـذ قليل  ،و انصح خصوصاً بتجربة برنامج الصوتيات
الرائع  ، Amarokقارئ الخلصات ) (RSSـ  ، Akregatorمجموعة كدي التعليمية  ،منظم الصور . DigiKam
] [ The KDE on Windows Project
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◉

 -نسخة محمولة :

يوفر موقع  PortableApps.comنسخة محمولة من اغلب البامج الوجودة في هذا الوضوع  ،و البامج الحمولة
هي برامج ل تحتاج لتثبيت و تعمل بشكل مباشة و بشكل قانوني تماماً  ،و يمكنك وضع هذه البامج على ذاكرة USB
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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◉

مواقع ذات علقة
مشروع بديل

مشـوع بـديل كمـا يعـرف عـن نفسـه فـي صـفحته الرئيسـية »هـو مشـوع يهـدف إلـى
تـوفي أهـم البـدائل مفتوحة الصـدر الـت تقـوم مقـام البامـج التجارية و الغلقـة ،وما
عـرض ليـس كـل شــيء ول أفضـل شــيء  ،بـل هـو فـي حـدود مـا علمنـاه و جربنـاه  ،و
الصـادر الفتوحة أكــب مــن أن نحيــط بهــا أو نحـــص كــل مـا أنتجتــه … .لكـن يمكـن
اعتبار هذا الشوع مجرد بداية للنطلق و السياحة في هذا العالم المتع الجميل «.
مــشوع جميـل جـداً و يسـتحق الشـادة  ،و سـتجد فيـه العديـد مـن البامـج الحـرة و
الفتوحة الت لم يتم ذكرها في هذه الوثيقة .

Open Source
Alternative

موقع يوضح يحتـوي قائمـة كبية من البامج الحرة و الفتوحة فـي مقابـل البمجيـات
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(

SourceForge

واحـد مـن أكـب مواقـع استضـافة الشـاريع الحـرة و الفتوحة الصـدر  ،و سـتجد عليـه
العديد من البامج الفيد و المتازة .
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◉

خـاتـمـة
كما وضحت في البداية  ،هذه الوثيقة ليس الغرض منها تجميع كل البمجيات الحرة و الفتوحة  ،بالضافة إلى أن
هـذه البمجيـات كـثية جـدا ً و لهـا انتشـار كـبي فلـم أذكـر مثلً البمجيـات الـت تعمـل علـى الواقـع كتطبيقـات إدارة الحتـوى
الرائعة  WordPress ، Drupal ، Joomlaأو منتديــات  phpBB ، PunBBأو الجــمـــوعــــة الـكـتـبيـة )( Office
الـت تعمـل عـن طريـق التصـفح  OpenGooأو نظـام التعليــم اللـــكتوني  Moodleأو أنظمــة الــويكي التشــاركية مثــل
 DokuWiki ، MediaWikiأو 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
السـاهمة بـأكث مـن طريقــة كمـا وضـحت سـابقاً  ،و ل تستصـغر أبــداً مسـاهمتك مهمــا قلــت  ،قــد تكـون شــرح أو توثيـق
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 ذلـك عنـدما نبـذل الجهـد الكـافي و حينمـا نتوقف عـن البحـث علـى "الشـماعة" الـت نعلـق عليهـا أخطائنـا و
تكاسلنا  ،يوجد العديد من الشاريع الت يمكن لي شخص الشاركة فيها  ،مثال ؟ الساهمة في تطوير ويكيبيديا العربية
ل تعجبك سياسات ويكيبيديا ؟ ساهم في مـوسـوعــة الــمـعـرفـة و هي موسوعة عربية حرة يمكن للجميع الشاركة فيها ،
يوجد أيضـاً وثائق أعجوبة و هو مشوع لتوثيـق البمجيات الحـرة باللغـة العربية  ،عرب آيز مشـوع رائع يهـدف لتـوفي
واجهـات اسـتخدام عربيـة و معالجـة أي مشـكلة تخـص التعامـل مـع اللغـة العربيـة فـي البمجيـات الحـرة  ،مشـوع كتاب
جيمب العربي إذا كنت مصمم أو مهتم بالتصميم يمكنك الشاركة في هذا العمل الرائع  ،مهتم بالبمجة و التطوير ؟ لـا ل
تشـارك فـي قسـم ـترجمةـ ـالكتب فـي منتـدى الفريق العربي للبمجـة ؟ أو الشـاركة فـي مشـوع جمـاعي لتطـويـــر ـمـحـرك
ألـعـاب ؟ أو يمكنك حـت الساعدة في أي برنامج حر 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 يطيــل ال فــي عــمــر وال ّدي و يغفر لـهـما و
يدخلهما الجنة  ،و أن تقوم بنش هذا اللف على النتنت من منتديات و مدونات و بي أصدقائك و معارفك ( :
أخيــرا ً  ،هـل فكــرت مـرة بتغــيي نــظام التشـغيل الـذي تعملـه عليـه ؟ نعـم أقصـد نظـام "وندوز"  ،هـل مللـت مــن كـثة
الفيوسـات 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
نسـخة مقرصنة\مســروقة مـن النظـام  ،هـذا ل يجـوز(  ،هـل فكـرت مـرة تجربة
نظام جنو\لينوكس و التعرف على ممياته ؟
هذه الفتة أحد أكث الوقات إزهارا ً على الستوى العربي في التعامل مع
نظـام جنـو\لينـوكس أو مـا يرمز إليـه اختصـارا ً بــ لينـوكس  ،يوجد لدينـــــا الـن
توثيــق ممتــاز و مراجــع كــثية  ،و لــدينا أيضــاً توزيعــات عربيــة مثــل أعجوبة
لينكس تحتوي العديد من التسهيلت و تناسب الستخدم العربي بشكل ممتاز .
أنصحك أن تلقي نظرة على "السئلة الكث شيـوعا ً عـــن جـنـو\لينكس"
للتعـرف اكـث علـى النظـام  ،و إذا أردت تجربة النظـام أنصـحك بنسـخة أوبنتـو
و تجـد هنـا شــرح مفصـل خطـوة بخطـوة "الدليل العملي فـي استخدام أوبنتو
لينـوكس العملي" سـتجد فـي هـذا الكتـاب كـل مـا تحتـاج إليـه بأسـلوب واضـح و
بسيط و مدعوم بالكثي من الصور .
جرب النظام و اعطه الوقت الناسب في التجربة  ،قد يكون النظام الثالي
بالنسبة لك ( :
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◉

الدوات المستخدمة
أحب دائما ً 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
العربية

KacstOne 3.0 – AlArabiya – AlMateen
Dimnah – AlMothnna– AlHor

النجليية

DejaVu (Sans – Serif) – Zekton

اليكونات
Tango Desktop
Project
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أيكونات العلمات الرشادية من مشوع تانجو .
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◉

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

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

لينكس العرب

منتدى آخر جميل يهتم بنظام جنو\لينوكس و البمجيات الحرة .

وادي التقنية

موقع ممتاز يهتم بالبمجيات الحرة و الفتوحة و آخر أخبارها .

عرب هارد وير

من أكب الواقع الختصة بالعتاد ). (Hardware

الفريق العربي للبمجة

من أكب الواقع الختصة بالبمجة و التطوير .

و أخياً  ،مدونت ( :

Skeleton-Eel.blogspot.com
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