
 

 

 



 

  
 



 

  



 

  
 



 

  

 ال تتضمن البرامج والتطبیقات فقط لكنھا أصبحت تشمل مجتمعاً كامالً یشمل المصادر الحرة مفتوحة المصدر

ویمكن تعدیل الشفرة ، العدید من المتخصصین في كل المجاالت وھو ینتج برامج ومقاالت ودراسات وكتب

بعكس ، األساسیة للبرامج والتطبیقات الحرة مفتوحة المصدر وإعادة توزیعھا على المستخدمین بعد التعدیل

 فھي برامج یمكن استخدامھا مجاناً ودن دفع أموال مقابلھا ولكنك ال یمكن أن تقوم ببیعھا البرامج المجانیة

. لغیرك أو تقوم بالتعدیل في الشفرة األساسیة لھا وإعادة توزیعھا

 وخادم الویب أباتشي Linux نظام التشغیل الشھیر لینكس :مثال على المصادر الحرة مفتوحة المصدر

Apache وأیضاً لغة البرمجة بي إتش بي PHP 

. Snipping tool البرامج الصغیر الملحقة بالوندوز كبرنامج تصویر الشاشة :مثال على البرامج المجانیة

 

 



 

  

وھو أیضاً جمیل ،  أالحظ أنھ ال یحتاج إلى تحمیل وتركیب حیث أن یأتي تلقائیاً مع الوندوز: اإلكسبلورر:أوالً 

 ً لكنھ مع األسف كثیراً ما یتوقف عن . وأالحظ أیضاً توافق أغلب المواقع معھ، المظھر وتنسیقھ جید جدا

العمل و تحدث بھ مشاكل مما ئؤدي إلى ضیاع الصفحات وعدم القدرة على استرجاعھا إلى جانب افتقاده 

. للكثیر من الممیزات الموجودة في الفایر فوكس

 ً  الحظت أنھ سریع في فتح الصفحات وتحمیل البیانات منھا مع ندرة حدوث مشاكل بھ أو : الفایرفوكس:ثانیا

 ألنھ یمتلك القدرة على إسترجاع الصفحات التي كنت ؛عطال وحتى لو حدثت أعطال فلن تضیع الصفحاتأ

ولكن یعاب علیھ وجود العدید من المواقع التي التدعم العمل بھ إلى جانب اإلضطرار إلى . أتصفحھا سابقا

 .البحث عنھ و تركیبھ و تحدیثھ باستمرار

 

 



 

  
 



 

  
 



 

  

تعدیلھا ،  ھو مصطلح یطلق على تلك البرامج الحاسوبیة التي تستطیع استخدامھا:البرمجیات الحرة

وتوزیعھا ألي غرض دون أي قیود أو أحكام فمن الممكن أن یكون البرنامج الحر متاح لعامة الناس 

وقد تكون ھناك . باستخدامھ وتعدیل أي جزء منھ وتوزیعھ بدون أي اعتداء على الحقوق الملكیة والفكریة

والتي تقدمھا بعض الشركات األم “ رخص البرمجیات الحرة” في ةقیود على البرمجیات الحرة ممثل

.  جنو العمومیة والمكتبیةة موزیال وشركة جنو التي تقدم رخصةمثل شرك“ البرمجیات الحرة”لمصطلح 

 ھو مصطلح یعبر عن جملة المبادئ والقواعد التي تكفل للمستخدم الوصول إلى :أما المصادر المفتوحة

. تصمیم البرنامج وإعادة إنتاجھ بناءاً على النماذج األولیة لھ

 



 

  

  .  تسمح بالتعدیالت على البرنامج مع عدم االلتزام بنشر ومشاركة اآلخرینBSDرخصة   .١

. LGPG _ FDL.رخصة   .٢

 ألنھا تسمح بالتعدیالت على البرنامج مع ضرورة توفیر ونشر GPL؛وأفضلھا رخصة الـ 

. التعدیالت لآلخرین 
 

 



 

  



 

  
 



 

  

. أقوم بفتح الموقع وأقوم بكتابة مقالة جدیدة عن طریق الضغط أعلى الصفحة على إنشاء مقالة جدیدة .١

 

. أقوم باختیار الموضوع الذي أود الكتابة عنھ. 2

 



 

  

أتبع الخطوات التي تظھر لي من حیث نوع الموضوع ومصادره ومصداقیاتھ وأنھا لیست مأخوذة من . 3
  .آخرمقال 

:  یمكنني البحث عن موضوعي للتأكد من أنھ غیر مكرر من ھنا

 

: ویمكنني تحدید نوع الموضوع من ھنا

 

 



 

  

: تیار موضوع موسوعي معروف كالتاليخوأقوم باختیار شيء آخر وا

 

 .ثم أقوم بتوثیق المصادر

 

  .ثم أحدد ھل موضوعي محتواه مكرر أو منسوخ و ھل ھي مقالة ھادفة ومكتملة

 



 

  

  .سم المقالة والضغط على أنشئھااثم أقوم بكتابة 

 

. إلى أن نصل إلى ھذه الصفحة داخل الموقع أدناه ثم نطبع ذلك. 4

 

 



 

  



 

  
 



 

  

من خالل محركات البحث أجري بحثاً عن توزیعة ، تتوفر توزیعات متعددة لنظام لینكس بإمكانات ومزایا متعددة

: عربیة لنظام لینكس یشمل اآلتي

 .تعریف بالتوزیعة ومزایاھا وخصائصھا .١

، Ubuntu ھي توزیعة لینُكس إسالمیة عربیة مبنیة على توزیعة :)Helal Linux: باإلنكلیزیة(ھالل لینُكس 

تھدف إلى توفیر نظام تشغیل عربي ومعاصر یغطي كافة احتیاجات المستخدم ویسد النقص الواضح في مجال 

. التوزیعات العربیة من ناحیة سھولیتھا وجھازیتھا المسبقة

: ومن أھم مزایا وخصائص ھذه التوزیعة ما یلي

 غربي متمازج مما یحسن من روعة االستخدام للعدید من الثقافات  - عربي – جعل التوزیعة ذات طابع إسالمي

 .المتنوعة التي لن تعاني من مشكلة في استخدام ھالل

  حیث تم إضافة ،  بالعدید من التخصیصات والتسریعات3.4جنوم كالسیك  ، 3.4جنوم شل  ، 3.4جنوم

وضبط الكثیر من األمور التي یواجھ المستخدمون صعوبة فیھا وممیزات ، عشرات االمتدادات والثیمات لھا

. أخرى

  مركز تحكم ھالل الجدید والمكتوب بواسطةGTK 3.0إصالحات لبعض ،  بالعدید من التحسینات واإلضافات

أصبح متوفراً بالكامل باللغتین  ،إضافة خیارات عدیدة لتخصیص واجھة سیناُمن، األمور التي لم تكن تعمل فیھ

 . لیناسب التوزیعة بإصالحات أخرىSplash مع تعدیل أیقونة البرنامج والـ، العربیة واإلنجلیزیة

  مركز برمجیات ھالل المبني علىLSCوعمل بعض اإلصالحات ،  حیث تم تعریب البرنامج بالكامل وتعدیلھ

. فیھ لكي یتمكن المستخدمون من تثبیت البرامج بسھولة أكبر

 مع مظھر شبیھ تقریباً بجنوم ،  واجھة جنوم شل المخصصة في ھالل لحد كبیر لتالءم المستخدمین

 .وتحسین المظھر بشكل ھائل بالكثیر من اإلضافات والتحسینات، الكالسیكیة

 وغیرھا، الوثائق ،جوایبر ،مباثي إ،مثل مركز برمجیات أوبونتو، تم إزالة عدد من برامج أوبونتو .

  3.2 نواة لینكس 

 والبرامج المتنوعة، خطوط عدیدة ،جافا ،الكودیكس ،الفالش .

 ومصلح اإلقالع وغیرھا ،مخصص اإلقالع، عن ھالل: العدید من االسكربتات الصغیرة مثل .

 وتوفیرھا بنسختین عربیة ، تم إعادة تصمیم صفحة بدایة التوزیعة بالكامل بمظھر جدید أكثر سالسة من قبل

 .وإنجلیزیة یتم تغییرھا تلقائیاً حسب لغة النظام

  دعم أفضل للغة العربیة وتثبیت الترجمات الناقصة والخطوط العربیة واستخدام خطKacstOne ًافتراضیا 

 .“ال”حل مشكلة حرف ، تعریب بعض أسماء التطبیقات وتعریب بعض البرامج، في جمیع التطبیقات
 

 

 



 

  

 .قائمة بأھم البرمجیات والتطبیقات التي تحویھا التوزیعة .٢

ii  accountsservice                                query and manipulate user account 

information 

ii  acl                                            Access control list utilities 

ii  acpi                                           displays information on ACPI devices 

ii  acpi-support                                   scripts for handling many ACPI events 

ii  acpid                                          Advanced Configuration and Power Interface 

event daemon 

ii  activity-log-manager-common                    blacklist configuration for Zeitgeist 

(assets) 

ii  activity-log-manager-control-center            blacklist configuration for Zeitgeist 

(control center integration) 

ii  adduser                                        add and remove users and groups 

ii  adium-theme-ubuntu                             Adium message style for Ubuntu 

ii  aisleriot                                                                 Solitaire card games 

ii  alacarte                                       easy GNOME menu editing tool 

ii  alsa-base                                                                ALSA driver configuration files 

ii  archdetect-deb                                                                    Hardware architecture 

detector 

ii  aspell                                         GNU Aspell spell-checker 

ii  libsndfile1                                    Library for reading/writing audio files 

ii  libwavpack1                                    audio codec (lossy and lossless) – library 

ii  libwpg-0.2-2                                   WordPerfect graphics import/convert library 

(shared library) 

ii  monajat                                        Islamic supplications tray applet (transitional 

package) 

ii  monajat-applet                                 Islamic supplications tray applet 

ii  monajat-data                                   Islamic supplications database 

ii  othman                                         electronic Quran browser 
 

 



 

  

 .طریقة تركیب التوزیعة على األقراص الضوئیة أو الذاكرة المتنقلة .٣

 .أھم المراجع والمواقع التي تقدم دعماً فنیاً للتوزیعة .٤

توفر بوابة ھالل الكثیر من الوسائل للحصول على الدعم الفني، مثل منتدى ھالل على مجتمع لینُكس العربي، 

: ومجموعة ھالل لینكس الرسمیة على موقع التواصل االجتماعي فیسبوك

http://www.facebook.com/groups/helallinux 

 .إرفاق قرص ضوئي أو ذاكرة متنقلة تحوي التوزیعة .٥

. ----------------------------------------------- 

 .مراجع البحث .٦

 :الموقع الرسمي لھالل لینكس

http://helallinux.com /

 :الموقع اإللكتروني الرسمي لمجلة لغة العصر

http://loghatalasr.ahram.org.eg/News/2479.aspx 

 

 



 

  
 



 

  

: وفق العناصر اآلتیة" المصادر الحرة"أجري دراسة مصغرة عن 

 .تعریف المصادر الحرة ومزایاھا .١

 .ھو مفھوم متبع لحمایة الملكیة الفكریة ال تقوم على احتكار المعلومة بل على نشرھا

 

تحریر – تحریر األصوات – الرسم – برمجیات المكتب الشخصي (قائمة بتطبیقات المصادر الحرة في مجال  .٢

 .)برامج لغة عربیة– برامج شرعیة – األلعاب التعلیمیة – المقاطع المرئیة 

 برمجیات المكتب الشخصي: LibreOffice و OpenOffice. 

 برنامج :الرسم gpaint و برنامج rgbpaint 

 تحریر األصوات:  Audacity 

 برنامج :تحریر المقاطع المرئیة pitivi أو OpenShot 

 األلعاب التعلیمیة: GCompris ،KTouch 

 وھي متصفّحات للقرآن الكریم: »مصحف عثمان«و» ذكر«و» نور« تطبیقات :برامج شرعیة. 

 برنامج الترجمة العربیة لسطح المكتب :برامج لغة عربیة Enlightenment 

 

 



 

  

ھي مجموعة البرامج أو 
التطبیقات أو المقاالت أو 

الدراسات أو الكتب والتي ینظم 
تداولھا والتعدیل علیھا ونشرھا 

. مجموعة من القوانین

 

ھي صیغة قانونیة لحمایة 
یحدد فیھا ، األعمال المؤلفة

حقوق كل من المنتج 
. والمؤلف

 

 .األمان العالي
 .سرعة التشغیل

 .قلة األعطال
 .كلفةتال انخفاض

إتاحة المصدر 
 .لالطالع

سھولة كشف 
 األخطاء مع

 سرعة تقدیم 
 .الحلول

 

 .العائد المادي
 االستفادة من 

 .خبرات اآلخرین
 

التركیز على 
 .الدعم الفني

 
 البدیل األقل 

 .تكلفة
 .أسعار أقل

 

 االستنساخ
 النسخ
 االستبدال
 المزج
 
 المزیج
 

 رخصة المستخدم 
 .األخیر

 براءة االختراع 
 .الحصریة

 رخصة حقوق 
 .النسخ

 

أنواع المصادر 

 

 مصادر حرة

 

 



 

  
 



 

  

. software feedom ،opendisc :البرامج ھي

. رخص البرامج ھي رخص مصادر حرة
 

 ھي مفھوم متبع لحمایة الملكیة الفكریة ال تقوم على احتكار المعلومة بل :المصادر الحرة

 أنھا تمثل مجتمع المبرمجین فقط ولكنھا تشمل العدید :والمفھوم الخاطئ لھا. على نشرھا

. من المتخصصین في جمیع المجاالت

 

 



 

  

: مزایا المصادر الحرة

. األمان العالي .١

 .السرعة في التشغیل .٢

 .قلة األعطال .٣

 .انخفاض الكلفة .٤

 .إتاحة المصدر إلطالع .٥

 .سھولة كشف األخطاء مع سرعة تقدیم الحلول .٦

 .عالمیة وتدعیم لغات مختلفة منھا العربیة .٧

 .شبة خالیة من الفیروسات وبرامج التجسس .٨

 .وجود تطبیقات وبرامج متعددة .٩

. سریعة التطور والتحدیث .١٠

. (IBM)مدعوم من شركة ضخمة وتاریخیة مثل  .١١

: مزایا المصادر المغلقة

 ألن ؛المیزة بالنسبة للمصادر المغلقة ھي مادیة بالنسبة لمطوریھا والشركات المسؤولة عنھا

المصادر المغلقة تجبر المستخدم على شراء نسختھ الخاصة بھ والدفع مقابل تحدیثھا وھذا 

أما بالنسبة للمستخدم . مكسب مادي كبیر ألصحاب الشركات المطورة لھذا النوع من المصادر

فالفائدة بالنسبة لھ ھي أن المصادر المغلقة تشمل عدد كبیر من البرامج التي ال یستغني عنھا 

 ً . المستخدم وال توجد مفتوحة المصدر أبدا

 استخدام رخصة تطبیق أو برنامج  ألن المصادر المغلقة تعطي لكل؛وأفضل المصادر الحرة

ً  بھ خاصة  االستخدام حقوق شراء بعد إال البرنامج یحق استخدام ال أنھ على تنص ما وغالبا

مما یعني تكلفة مادیة كبیرة بالنسبة لي كما  للغیر نسخھ أو بتوزیعھ السماح عدم مع الشخصي

. أن المصادر المفتوحة تتمتع بحمایة و أمان من الفیروسات و برامج التجسس
 



 

  

 البرامج مجانیة االستخدام المصادر المفتوحة المصادر الحرة

مفھوم متبع لحمایة  -

الملكیة الفكریة ال تقوم 

على احتكار المعلومة 

بل على نشرھا وھدفھا 

األول ھو الربح 

 .المادي

 تسمح بالتعدیل -

 قید أو دون والتطویر

 من إذن أو شرط

. األول الطرف

سلوب في أطریقة أو  -

البرمجة قائمة على مبدأ 

الكود المفتوح أي أن 

الشفرة المصدریة تكون 

متاحة للجمیع بدون 

استثناء وال تعتمد على 

 .الربح المادي

 یمنعك عقد مع تأتي قد -

 علیھا التطویر من

 باالطالع فقط لك ویسمح

. علیھا

ھي برامج تطرح 

لالستخدام دون أي مقابل 

مادي ولفترة زمنیة غیر 

.محدودة  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


