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تقديم
 غدت الحواسيب وبرمجياتها أحد العناصلر الساسية في حياتنا اليومية بللل وتعللدت

 ذلك بأن شكلت ثورة جديدة، تحاكي النهضة العلمية والصللناعية والللتي بللدأت قبللل قرظنيلللن

.من الزمن، وسميت الثورة الجديدة بثورة المعلومات

 شلللملت هلللذه الثلللورة جميلللع قطاعلللات المجتملللع، الفرديلللة، والمؤسسلللية، والحكوميلللة؛

 .وغللدت قيمللة هللذه الصللناعة تقللدر بمئللات المليللارات مللن الللدولرات ظنسللرد فللي هللذا الملللف

 العديللد مللن البعللاد السللتراتيجية والدخصللائص الفنيللة وقصللص النجللاح الللتي تحققللت مللن

 اسللتدخدام البرمجيللات الحللرة مفتوحللة المصللدر لمسللاعدة متدخللذي القللرار فللي أخللذ صللورة

 واضحة عما تمثله هذه البرمجيات بشكل عام وظنظام لينكللس بشللكل خللاص، وبالتللالي أخللذ

.القرار المناسب



ما هي البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر؟
. ماهيتها؟١

 البرمجيات الحرة هي برمجيللات لدخدمللة النللاس ولدارة الحاسللوب يتللم تطويرهللا بطللر ق

 جديدة من قبل عشرات اللف من المطورين المحترفين ومئات اللف من ضللابطي الجللودة

.والموثقين والملييلن من المستدخدمين حول العالم

 تتميلللز البرمجيلللات الحلللرة بتراخيصلللها الحلللرة واللللتي تتيلللح للجميلللع حريلللة اسلللتدخدامها

 (وتوزيعها والحصللول علللى أصللول برمجياتهللا  أو مللا يعللرف بالنصللوص المصللدرية أو الشلليفرة

.المصدرية دون الحاجللة للرجللوع إلللى مطللوري البرمجيللات أو دفللع أيللة رسللوم ترخيللص تللأتي ( 

.البرمجيات الحرة بفلسفة أخلقية عالية، هدفها تعميم الفائدة ودحر الحتكار

  بأظنها برمجياتOpen Source Softwareيمكننا تعريف البرمجيات مفتوحة المصدر 

 توفر كودها المصدري تحت رخصة برمجية تسمح بدراسة وتغيير وتحسللين البرظنامللج ظنفسلله

.للمستدخدمين النهائيين

 تعتمد البرمجيات مفتوحة المصدر على فلسفة المصدر المفتوح وهي طريقللة تطويريللة

.للبرمجيات تستفيد بشكل كبير من عمليات التوزيع وشفافية العمل بين جميع الطراف
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرما هي البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر؟ 

اا فيما اصطلح عليه بالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر   Free andويقترن الثنين غالب

Open Source Software (FOSS) اا أخرى  Free /Libre and Open Source أو أحياظن

Software (FLOSS).

 عندما ل يتحكم المستدخدمون بالبرظنامج، يتحكم البرظنامج بمستدخدميه، وحيللث يتحكللم

 .المطللور بالبرظنامللج، فللإظنه يتحكللم بالمسللتدخدمين مللن خلللله بالتللالي، يكللون هللذا البرظنامللج غيلللر

الحتكاري . أداة تعطي سلطة غير عادلة""الحر أو 

اا منقطعللي النظيللر لمللا تتمتللع بلله ال وظنجاحلل  تلقي البرمجيات الحرة مفتوحللة المصللدر إقبللا

 .مللن خصللائص فهللي غنيللة بالمواصللفات والمكاظنللات، وذات أمللن وثبللات عللاليين، وتللدعم كافللة

 أظنلللواع العتلللاد، وتتعاملللل ملللع كافلللة أظنظملللة التشلللغيل المعروفلللة، وتعتملللد المقلللاييس المفتوحلللة

اا .والمتداولة عالمي

دد مللا بللل   "، ل يمكللن معرفللة كيفيللةوصععفة الطعععام"يمكللن تشللبيه المصللدر الللبرمجي إلللى حلل

 عمللل أكلللة مللا ول مكوظناتهللا إل عللن طريللق وصللفتها، معرفللة الوصللفة ليللس لمجللرد المعرفللة، بللل

 يمكن التعديل عليها بما يناسب ذو ق كل شدخص، يمكن التدخلص من بعللض المكوظنللات إذا كللان

ريجيم أو كان لديه حساسية اتجاه مكون من المكوظنات .هناك من يتبع حمية  ( )

  البرمجيلللات مفتوحلللة المصلللدر بسلللبب إتاحلللة مصلللدرها اللللبرمجي تلللوفر قلللدر كلللبير ملللن

 المروظنة والمان وقابليتها لمناسبة بيئات العمللل المدختلفللة، خاصللة تلللك الللتي تحتللاج إلللى قللدر

.من السرية
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرما هي البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر؟

. مللكية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.٢
 المسللاهمون فللي تطللوير البرمجيللات الحللرة مفتوحللة المصللدر هللم عللدد ل حصلللر للله مللن

.النللللاس حللللول العللللالم واسللللتدخدام البرمجيللللات الحللللرة مفتوحللللة المصللللدر أو الوصللللول إليهللللا

 .ل يسللتوجب الرجللوع إليهللم لللذلك فليسللت هنالللك جهللة قاظنوظنيللة أو أخلقيللة واحللدة تمتلللك

.البرمجيات الحرة أو مفتوحة المصدر

. العتاد المفتوح المصدر.٣
 بعللد ظنجللاح البرمجيللات مفتوحللة المصللدر، اتجلله البعللض إلللى تعميللم الفكللرة بشللكل أوسللع

.لتشمل أيضا العتاد والتصنيع

 وعلى الرغم أن المشاريع القائمة للعتاد المفتوح المصدر لللم تنضللج بعللد بشللكل تنلللافسي،

 إل أظنهللا تنللبئ بمسللتقبل واعللد وقللوي للغايللة، خاصللة إذا مللا تبنتهللا إحللدى المؤسسللات أو الللدول

اا .لتقود المجتمع الجديد الذي ينمو سريع
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الأبعاد الاستراتيجية
اا علللى أهللم البعلللاد السللتراتيجية فللي اعتمللاد البرمجيللات الحللرة مفتوحللة  ظنتعللرف تاليلل

.المصدر والتي تفيدظنا بشكل مباشر سواء على مستوى الفراد، أو الشركات، أو حتى الدول

. البعد الاقتصادي.١
.أ خفض النفقات .

اا  تتطلب البرمجيات الحتكارية ظنفقات عالية من ظناحية التراخيص المطلوبللة والللتي غالبلل

 ما تكون لكل حاسوب على حده، ول تتوقف التكلفة عند هذا الحللد، حيللث تكللون هنللاك تكلفللة

اا، بل ويتطلب الحصول على ترقية لذات البرمجيات كلفللة إضللافية،  دعم تلك البرمجيات أيض

.مما يجعل عملية التطوير عبارة عن ظنزيف مالي مستمر

اا ما تسللتهلك العتللاد بصللورة أكللبر مللن  إضافة إلى كل هذا فإن البرمجيات الحتكارية غالب

 قرينتهللا مللن البرمجيللات مفتوحللة المصللدر، ممللا يعنلللي الحاجللة إلللى ترقيللة للعتللاد علللى فللترات

.متقاربة، وبالتالي زيادة في الظنفا ق بشكل مطرد وأعباء مالية متزايدة
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية

.ب تطوير الكفاءات المحلية .

 يتيلللح اسلللتدخدام البرمجيلللات الحلللرة إمكاظنيلللة تطلللوير القلللدرات المحليلللة للللدعم وكتابلللة

ال مللن العتمللاد علللى أظنظمللة التشللغيل مغلقللة المصللدر،  البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر؛ فبللد

 والحاجة إلى العودة إلى المورد الصلي في كل مرة ظنحتاج بها إلللى تعللديل أو إصلللح مشللكلة

 أو تطللوير، يمكننللا أن ظنطللور قللدراتنا المحليللة والقيللام بللذلك بأظنفسللنا، فنحللن ظنحتللاج فقللط إلللى

.عقول شبابنا المبدع لفهم هذه البرمجيات ومن ثم القيام بالمهام المطلوبة

اا  وسيتمكن القطاع الكبر من المهتمين من سبر أغللوار هللذه المعللارف بللدل أن تكللون حكللر

 .على شلركة أو دولة لتتشكل بذلك مجموعللة مللن المحللترفين لللديهم الملكللة والكفللاءة لتطويللع

 .وتحسللين أعقللد أظنللواع البرمجيللات وبأحسللن جللودة وبهللذا سللنتمكن مللن تللوفير فللرص عمللل

اا .لشبابنا، وقد بلغت البطالة في بلدظنا مبلغ

.ج خلق أسواق جديدة .

 إن إغل ق النصلللوص المصلللدرية للبرمجيللات هللو كمللن يللبيع السلليارات وقللد أحكلللم لحلللام

 .غطاء محركها فلن تتمكن من أخذها إلى الميكاظنيكي القريب منك، ولن تتمكن من رفع قللدرة

 .المحللللرك أو تغييلللللر أي مللللن مواصللللفات السلللليارة إل مللللن خلل مصللللنعها وبهللللذا ينهللللار سللللو ق

 .ميكاظنيكي ومصلحي السيارات بالكيفية ظنفسللها يحقللق اسللتدخدام البرمجيللات الحللرة مفتوحللة

 المصدر خلللق أسللوا ق محليللة وإقليميللة جديللدة مقابللل العتمللاد الكلللي علللى المصللنع فللي حالللة

.البرمجيات المغلقة
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية 

.د فرق كلفة التصنيع .

اا، فعلللى سللبيل المقارظنللة تحصللد اليللدي  فر ق تكلفة التصنيع بين الشر ق والغرب كللبير جللد

 العاملة في الغرب خمسللة وتسللعين فللي المئللة مللن كلفللة ترقيللع إطللار السلليارة، وتللذهب خمسللة

 في المئللة إلللى ثمللن الرقعللة المسللتدخدمة، فللي حيللن تحصللد اليللدي العاملللة فللي الللدول الفقيلللرة

 خمسللة فللي المئللة مللن كلفللة الصلللح فللي حيلللن تللذهب خمسللة وتسللعون فللي المئللة إلللى ثمللن

 .الرقعللة المسللتدخدمة فللي الصلللح أي أن الظنتللاج المحلللي يحتللاج إلللى كسلللر مللن سللعر المنتللج

.الغربللي وبهللذا يمكننللا سللد الهللوة بيلللن الشلللر ق والغللرب فللي هللذا المجللال وسلليذهب المللال إلللى . 

 اليدي والمؤسسات المحلية ل الجنبية؛ لنعيد النصاب إلى موازيننا التجاريللة والللتي أصلليبت

.بدخلل شديد لصالح الغرب الغني وظنحافظ على العملة الصعبة

.هع تجنب تكرار الجهود .

 تتيح فلسللفة وطللر ق عمللل البرمجيللات الحللرة مفتوحللة المصللدر فرصللة فريللدة لتجنللب تكللرار

ال عن ذلك على تطوير برمجية ظناضجة ومتقدمة .الجهود في برمجية معينة، والتركيز بد

ال من إعادة اختراع العجلللة، فللإظنه يتللم السللتفادة مللن الجهللود السللابقة والبنللاء عليهللا  فبد

 والظنطل ق ممللا توقللف عنللده الخللرون، ممللا يعنللي سلللرعة أكللبر فللي التطللوير وإبللداع أكللثر فللي

اا لكثرة عدد المطورين وتنوع طر ق تفكيرهم .المزايا ظنظر
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية

ببعد التعليمي.٢ . ال
 إن مفردات استدخدام الحاسوب هي ظنفسها علللى كافللة أظنظمللة التشللغيل الحديثللة فهنالللك

 البيئة التشغيلية والتي تتضمن سطح مكتب، ملفات، مجلللدات، ظنافللذة، قائمللة، لوحللة مفاتيللح،

 .فللأرة وهنالللك البرمجيللات الظنتاجيللة والللتي تتضللمن برمجيللات إظنللترظنت، إظنتللاج مكتللبي، قللوائم

.مجدولة، عرض، محرر ظنصوص، إبداعية، علمية

 لقلللد أضلللحت هللذه المفلللردات قياسلللية ومتللوفرة عللللى معظلللم أظنظملللة التشلللغيل بملللا فيهلللا

 .لينكس وويندوز وأبل لذلك فان عبء إعادة التأهيللل هللو قليللل أو معللدوم حيللث سلليتدخاطب

 .المستدخدم العادي مع النظام بنفس السلوب والمعطيات وأقرب مثال علللى ذلللك التعلللم علللى

 قيادة المركبات، إذ يكفللى أن تتعلللم وتحصللل علللى إجللازة السللواقة باسللتدخدام ظنللوع معيللن مللن

اا عللللى قيلللادة معظلللم الظنلللواع الخلللرى ملللن سللليارات  سللليارات الركلللوب الصلللغيرة، لتكلللون قلللادر

.الركوب الصغيرة بفار ق تعلم قليل

. البعد السياسي والقومي والأمني.٣
 تلللم اعتملللاد ظنظلللام لينكلللس ملللن قبلللل العديلللد ملللن المؤسسلللات والفلللراد واللللدول لسلللباب

.سياسية وقاظنوظنية وقومية وأمنية

.أ سياسية  .

 التحللرر مللن ضللغوط الشللركات الكللبرى ومللن أمامهللا دولهللا الكللبرى الللتي تسللتغل الحاجللة

ال من أشكال التبعية اا ويفرض شك اا وقاظنوظني اا مادي .التقنية والمادية للدول مما يشكل عبئ
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية 

.ب قومية .

 الدول التي ساهم أفرادها في تطوير هذا النظام والدول التي ترغب أن يكلون لهللا شللأن فللي

.صناعة البرمجيات وتقنية المعلومات تلجأ إلى اعتماد البرمجيات الحرة لتحقق هذه الهداف

.ج أمنية .

 إتاحة وتوفر أصل وكود البرمجيات يتيح للشلركات والمؤسسات والدول ضللمان خلوهللا

 مللن ثغللرات أمنيللة مقصللودة أو غيلللر مقصللودة قللد تمكللن شللركات منافسللة أو دول معاديللة مللن

.الحصول على معلومات سرية

يادة.٤ . الر
اا فلللي مجلللال العللللم والمعرفلللة والبتكلللار فنحلللن ظنعلللرف أن اا حقيقيللل  .أصلللبح الغلللرب رائلللد

اا وتنتشللر بدرجللة كللبيرة قبللل أن تسللمع اى واسللع  التكنولوجيللات المدختلفللة تجللد فللي الغللرب صللد

.فيها دول العالم الثالث وتبدأ في اعتمادها

اا لهذه الفجللوة ولتللوفر الفرصللة أمللام  وتأتي البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لتضع حد

 .الجميلللع للحصلللول عللللى آخلللر التقنيلللات والبرمجيلللات ويصلللبح ملللن يعتمللد البرمجيلللات الحلللرة

اا للخرين سواء أكان هذا في الشر ق أو الغرب اا حقيقي .مفتوحة المصدر رائد
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية

. قيمة المعروض.٥
 Value(القيمللة الحقيقللة للسلللع ل تتحللدد بسللعرها فقللط وإظنمللا بمعادلللة قيمللة المعللروض 

Propositionاا علللى كلفللة  )، وهي حاصل ضرب الدخصائص المطلوبة في جودة السلعة مقسم

.التملك الكلية للسلعة

 فالسلللع الللتي ل ظنحتللاج إلللى كافللة خصائصللها أو تلللك الللتي ل تغطللي كافللة احتياجاتنللا أو

 حتى تلك التي ل تتمتع بجودة مقبولة أو تلك الللتي تكللون كلفللة تملكهللا الكليللة مرتفعللة تكللون

 قيمتهللا لنللا مندخفضللة فللي حيلللن أن السلللع الللتي تغطللي احتياجاتنللا وتكللون ذات جللودة مقبولللة

.وتتدظنى كلفة تملكها الكلية تكون قيمتها عالية

. تدني كلفة التملك الكلية.٦
 ) الكلفللة البتدائيللةTotal Cost of Ownership - TCO(تشللمل كلفللة التملللك الكليللة 

اا إليهللا كلفللة الللدعم والتصللحيح والتطللوير وبللالرغم  .لشلراء وتطويع وتنصيب البرمجية مضللاف

 مللللن الكلفللللة النسللللبية العلللللى للللللدعم، فللللإن اعتمللللاد البرمجيللللات الحللللرة سلللليغطي احتياجللللات

. من تكلفة البرمجيات مغلقة المصدر٦0% إلى 30المؤسسات بتكلفة تتراوح من  %

. سرعة النمو والقيمة المستقبلية.٧
اا علللى الطل ق، وهللو يحقللق مكاسللب كللبيرة كللل يللوم  يعد لينكس أسرع أظنظمة التشغيل ظنمو

Desktops أو السللللللتدخدام المكتللللللبيServersسللللللواء أكللللللان ذلللللللك علللللللى مسللللللتوى الدخللللللوادم 

ّممنة  نض نم .Cloud Computing أو في الحوسبة السحابية Embedded Systems أو الظنظمة ال
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية 

  حقللق ظنظللام لينكللس والبرمجيللات الحللرة علللى:نظام لينكس والبرمجيات الحرة كخعادم•

  أكلثر منApache.هذا المستوى ظنجاحا منقطع النظير حيث يدير خادم الويب أباتشلي 

.  من كافة خوادم العالم٦0% من خوادم العالم، ويدير ظنظام لينكس حوالي ٦٤ %

  ظناجح فلي مجلال عملل المؤسسللات والشلللركات:نظام لينكس كنظام لسطح المكتب•

 والفللراد المتدخصصللين، وبللالنظر إلللى سللرعة تطللوره فمللا هللي إل مسللألة وقللت قصللير

  النLaptop.حللتى ينتشلللر فللي ظنطللا ق السللتدخدام المكتللبي وهنللاك أجهللزة محمولللة 

اا بنظام تشغيل لينكسHP وDellمن شركات كبيرة مثل  . تأتي محملة مسبق

اا لدى معظم المحترفين فللي العللالم،  وقد أضحى تعلم واستدخدام البرمجيات الحرة مطلب

. من مواقع الظنترظنت70 الحرة تدير أكثر من PHPفللغة برمجة الويب بي إتش بي  %

. اعتماد المقاييس المفتوحة والتحرر من الارتباط بمورد واحد.٨
  لتحقيقOpen Standardsتتجه الصناعة الن إلى تحديد واعتماد مقاييس مفتوحة 

 Data and والقلدرة عللى التعامللل مللع صليغ المعلومللات Communicationقدرة التدخللاطب 

File formatsأيا كان مورد الدخدمة أو المعلومات أو البرمجيات .

ول تللزال مشللكلة حجللب تفاصلليل بروتوكللول اتصللال - وقللد واجهللت مسللألة المقللاييس  - 

 معيلن أو صيغة ملفات معينة، حيث تجلبر الشللركة المنتجلة لهلذه الصليغ المغلقلة الجميلع عللى

.الشراء منها فقط
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالبعاد الستراتيجية

 باعتماد المقاييس المفتوحة تضمن المؤسسات أن بإمكاظنها توسيع قائمة خياراتها طالما

 .الللتزم مللوردو هللذه البرمجيللات أو الدخللدمات بالمقللاييس المفتوحللة وأصللبحت مسللألة اعتمللاد

Economicالمقلللاييس المفتوحلللة أحلللد أهلللم عواملللل ظنجلللاح النظلللام اللللبيئي للقتصلللاد  Eco 

Systemفرد واحللد وخيللار واحللد، ليقللوم هللذا اا بمللو  . فمللا عللاد أحللد يرغللب فللي أن يكللون مرتبطلل

كما هي طبيعة البشر بالحكر والتحكم بالسعر والنوعية فرد  .المو - -

 فالبرمجيات الحللرة فللي هللذا السلليا ق قللد أخللذت علللى عاتقهللا اللللتزام الكامللل بالمقللاييس

فردين والللذي يعتمللد علللى  المفتوحللة، فاتحللة بللذلك المجللال إلللى وجللود تنللافس حللر بيللن المللو

فرد الول فبإمكاظنللللك  .الكفللللاءة والجللللودة ل علللللى الظنغل ق والحتكللللار فللللإذا لللللم يعجبللللك المللللو

.الستعاظنة بالخر

. القدرة على التخاطب مع كافة الأنظمة.٩
بدرجللة  (يلللدعم ظنظلللام لينكلللس كافللة اللللبروتوكولت القياسللية المعروفللة وغيلللر القياسلللية 

، فهللو يتعامللل مللع وينللدوز وأبللل ويللوظنكس وبللذلك يمكللن الظنتقللال إلللى لينكللس علللى .كللبيرة ( 

اا ول حاجللللة إلللللى التحللللول دفعللللة واحللللدة وهللللو مللللا يعللللرف بللللل .مراحللللل وكيفمللللا يللللرى مناسللللب . 

Compatibility and Interoperability.
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. دعم صيغ الملفات القياسية وغير القياسية.١٠
 تتعامل البرمجيات الحرة مع معظم صيغ الملفات القياسية ومللع الكللثير مللن الصلليغ غيلللر

 ,mpg, wav, avi, mp3, ra, ram, docالقياسية من ملفات ويندوز وأبل ويللوظنكس مثللل 

xls,  txt وغيرهللللللا وهللللللو مللللللا يعللللللرف بللللللالتوافق مللللللع هيئللللللات البياظنللللللات Data  formats 

compatibility.

. الثبات والوثوقية والأمن.١١
 )، وقللد تللم اعتمللادUNIX(ظنظللام لينكللس يعتمللد علللى ظنظللام التشللغيل القياسلللي يللوظنكس 

اا لكفاءته العالية وظنظام يوظنكس، معروف باظنتشاره الواسع  .الخيلر لدى معظم المؤسسات ظنظر

اا، اا علللى الدخللوادم لفلترة تزيللد عللن ثلثيللن عاملل  ومشللهود للله بالثبللات والمللن، فهللو الكللثر اظنتشللار

 والظنظمللة اللتي تعتملد يلوظنكس، بالضللافة إلللى لينكلس كلثيرة، منهلا علللى سللبيل المثللال ل علللى

.Sun Solaris , HP UX ,IBM Aixالحصر 

 % مللن٦٤فعلى سبيل المثال لم يصب خادم أباتشي، وهو الدخادم الذي يدير ما يزيد عن 

 IISخوادم الويب في العالم، إل بعدد محدود من الخطاء الفنية، وأصليب الدخلادم أي أي أس

.  بعلدد كلبير ملن الثغلرات والمشلاكل المنيلة٢0من ميكرسوفت والذي ل يدير سوى حلوالي  % 

 وعلى العكس من هذا يتم إصلح الخطاء المنية في البرمجيات الحرة بسرعة كبيرة تفللو ق

.مثيلتها مغلقة المصدر
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نيعرف ظنظام لينكس كذلك بندرة ومحدودية خطر الفيروسات فيه حتى  .من ظناحية أخرى، 

نيسللمع عللن قيللام أي شللركة حمايللة فيروسللات بتطللوير مضللادات فيروسللات لظنظمللة  أظنلله ل يكللاد 

اا لتللوفر  .لينكللس بالدخصللوص إذ أن مللن الصللعوبة بمكللان كتابللة فيللروس علللى ظنظللام لينكللس ظنظللر

اا في هذا الطار خلل السنوات الماضية اا كبير .تدابير أمنية مشددة وقد أثبت لينكس ظنجاح .

 وقللد مكللن تللوفر أصللل البرمجيللة البللاحثين مللن التللدقيق والتمحيللص، ممللا قلللل وبشللكل

 .ملحوظ عدد الخطاء المنية فعلى سبيل المثال، أضحى إيجاد ثغللرة أمنيللة فللي البرمجيللات

 الحللرة واسللعة الظنتشللار، السلللوب المفضللل عنللد شللركات وخللبراء المللن للوصللول إلللى الشللهرة،

.فها هو لينكس قد حظي بذلك بمراجعة اللف من خبراء المن
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مقارنة بين نوعي البرمجيات
 الجللدول التللالي يوضللح مقارظنللة واقعيللة بيللن البرمجيللات مفتوحللة المصللدر والبرمجيللات

:الحتكارية

يةالبرمجيات مفتوحة المصدروجه المقارنة البرمجيات الاحتكار
 هللللي برمجيللللات يتللللوفر لهللللا المصللللدرالتعريف

Sourceاللللللللبرمجي   Codeويمكلللللللن  

 الطلع عليللللللللللله بحريلللللللللللة وإجلللللللللللراء

 تعديلت على هذا المصدر بما يناسب

.احتياجات كل بيئة

 هللي برمجيللات ل يمكللن الطلع علللى

 مصللدرها الللبرمجي، ول يمكللن معرفللة

 كيلللللف تعملللللل عللللللى وجللللله الدقلللللة ول

 الثغرات التي ملن الممكلن أن تحتويهلا

 .بغللللير قصلللد أو بقصلللد ويتحكلللم فلللي

 تطويرهلللللللللا جهلللللللللة واحلللللللللدة، ويتلللللللللم

كما هي دون أي تعديل .استدخدامها  " "

.جودة عالية.جودة عاليةالجودة

ااالتكلفة  تكلفللللللللة ابتدائيللللللللة مندخفضللللللللة جللللللللد

.ومتوسطة على المدى البعيد

اا  تكلفلللللللللة ابتدائيلللللللللة مرتفعلللللللللة جلللللللللد

.ومتوسطة على المدى البعيد
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يةالبرمجيات مفتوحة المصدروجه المقارنة البرمجيات الاحتكار
اا،الأمان  مسللللتوى المللللان العللللام مرتفللللع جللللد

اا، قللد  والتحديثات المنية سلللريعة جللد

 تصلللل فلللي بعلللض الحيلللان إللللى بضلللع

.ساعات

 مستوى المان العللام مرتفللع مللع بعللض

 التكلفة، لكن التحديثات المنية تأخذ

اا ملن الشلركة المطللورة اا كبير ظنسلبي  وقت

.للبرظنامج

لتطورسرعة
اا حيللللللللث يشللللللللارك آلف  سللللللللريع جللللللللد

 الشللللدخاص فللللي تطللللوير البرمجيللللات

 .مفتوحلللة المصلللدر كملللا يمكلللن تطلللوير

 البرظناملج بشللكل خلاص وإضلافة مزايللا

.متدخصصة في حال الحاجة لذلك

 متوسط حيث ل يمكن تطوير البرظنامللج

 .إل مللن خلل الشلللركة المنتجللة للله كمللا

 يجلللب التقيلللد بالنسلللدخة اللللتي تصلللدرها

الشلللللللركة دون القللللللدرة علللللللى إضلللللللافة

 أو تعديل أي ميلزة خاصة فللي البرظنامللج

.المستدخدم

التطويرأسلوب
 أسلوب غلللير مركلزي يمكللن لي شلللركة

 أو مؤسسة تقديم أفضل دعم وحلول

 حللللتى إذا لللللم تكللللن الشللللركة المنتجللللة

 للبرظناملللج، ويمكلللن لي شللللركة تقلللديم

.حللللللول برمجيلللللة لي تطلللللبيق كلللللذلك

 ل يوجد ارتبللاط بوجللود شللركة معينللة

.لضمان استمرار تحديث البرظنامج

 أسلللوب مركللزي ول يمكللن لي شلللركة

 تقديم أفضل دعم وحلول إل الشلركة

 المنتجللة، وفللي حالللة ظهللور أي خطللأ

 برمجلللي فلللي البرظناملللج يجلللب اظنتظلللار

 !الحللللل مللللن الشلللللركة المنتجللللة فقللللط

 وفللي حللال قلرار توقفهللا فل يوجلد إل

 تغييللللر البرظنامللج المسلللتدخدم لبرظنامللج

.من شركة أخرى
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرمقارظنة بين ظنوعي البرمجيات 

يةالبرمجيات مفتوحة المصدروجه المقارنة البرمجيات الاحتكار
البرمجيةالشفرة

 الشللللللفرة البرمجيللللللة متاحللللللة ويمكللللللن

 التعللللديل عليهللللا والتأكللللد مللللن طريقللللة

 عملهلللا واستكشلللاف أي ثغلللرات أمنيلللة

.موجوده بها

 الشفرة البرمجية غيلللر متاحللة ول يمكللن

 التعديل عليها، ول يمكن الجللزم بطريقللة

 عملللللللل البرظنامللللللج أو معرفلللللللة الثغلللللللرات

.المنية الموجودة به بشكل كامل

 تتيللللح البرمجيللللات مفتوحللللة المصللللدرالإبداع

 قللدر كللبير مللن البللداع، ومجللال واسللع

 للتطلللللللوير بفضلللللللل إتاحلللللللة المصلللللللدر

 البرمجي وبالتالي إمكاظنية تعللديله بمللا

اا تتيح إمكاظنية  يناسب كل بيئة، وأيض

 دراسة المصدر الللبرمجي والتعلللم منلله

.وزيادة فهم البرظنامج بشكل أفضل

اا ويتللم  البللداع والتطللوير محللدود جللد

 فلي حلده الدظنلى لعلدم وجلود المصلدر

 اللللللبرمجي، ويرتبلللللط فقلللللط بالشلللللركة

.المنتجة للبرظنامج

 مجتمع كبير وفعال بشكل مؤثر لكونالمجتمع

 المصدر البرمجي متاح وعدم مركزيلة

.التطوير

 مجتملللللع كلللللبير لكلللللن تلللللأثيره محلللللدود

 بسللللللبب مركزيللللللة التطللللللوير وتحكللللللم

.الشلركة المطورة في كل شيء
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرمقارظنة بين ظنوعي البرمجيات

يةالبرمجيات مفتوحة المصدروجه المقارنة البرمجيات الاحتكار
ننكس•أمثلة ظنظام التشغيل لي

Linux

المتصفح فاير فوكس•
Firefox

جفس• مجموعة ليبر أو
LibreOffice

مشغل الوسائط في إل سي•
VLC

 برظنامج التصميم ثلثي البعاد•
بلندر

Blender

خادم الويب أباتشي•
Apache

منصة إدارة المحتوى ورد برس•
WordPress

ظنظام التشغيل وظندوز•
Windows

المتصفح إظنترظنت إكسبلورر•
Internet Explorer

جفس• مجموعة ميكروسوفت أو
Microsoft Office

مشغل الوسائط وظندوز ميديا بلير•
Windows Media Player

برظنامج التصميم ثلثي البعاد•
ثري دي ماكس

3D Max

ظناسخ السطواظنات ظنيرو•
Nero

مصمم الصور فوتوشوب•
Photoshop
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الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر
اا، يبللق السللؤال الن لملاذا لللم يعتملد العللالم كللله أظنظمللة البرمجيللات مفتوحلة المصللدر  حسن

 حللتى الن؟ ظنظللام لينكللس سللريع الظنتشللار بالفعللل، ومتواجللد فللي الجهللزة الحساسللة لكللبرى

اا مللا  الللدول التقنيللة والصللناعية، لكللن التحللرر مللن قبضللة الظنظمللة والشلللركات الحتكاريللة غالبلل

يأخذ بعض الوقت، فالظنسان بشكل عام هو

 عدو ما يجهل، وقد بلدأت العديلد ملن الحكوملات بالفعلل فلي الظنتقلال إللى ظنظلام تشلغيل

 لينكلللس والبرمجيلللات الحلللرة مفتوحلللة المصلللدر، وملللا هلللي إل مسلللألة وقلللت حلللتى تتلللوجه كلللل

اا بعلض ظنقللاط الضلعف ظنحصللر هنللا معظللم النقلاط  .الظنظار لهذا النظام لكللن ل شللك أن هنللاك أيضلل

.الساسية مع التعليق على كل منها

. يحتاج إلى بعض الوقت للتعرف عليه.١
 كأي برظنامج جديد يحتاج إلى التعلرف عليله فلي البدايلة، يحتلاج ظنظلام التشلغيل لينكلس

 إلى بعض الوقت للتأقلم عليه، وإلى جاظنب كوظنها ظنقطة ضعف، تعتبر هذه ظنقطة قوة لل لينكلس

 لظنهللا تعطللي المسللتدخدمين، بعللد الظنتهللاء مللن التعلللم، قللدرة كللبيرة علللى فهللم النظللام بصللورة

اا للتعامللل ملع اا علميلل  صللحيحة، وذلللك أن كلثير مللن مسلتدخدمي أظنظمللة وينلدوز لللم يتلقللوا تللدريب

 ظنظللام التشللغيل وإظنمللا يتعللاملون معلله بالتقليللد والتجربللة والدخطللأ دون درايللة حقيقيللة بطبيعللة

.ظنظام التشغيل أو الطر ق المناسبة والعلمية للتعامل معه
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر

 وبللالنظر إليهللا كنقطللة الضللعف فإظنهللا آخلذة فللي الللزوال ظنهائيللا خاصللة مللع وجللود توزيعللات

اا للستدخدام المكتبي ننكس سهلة ومناسبة جد .لي

. تشغيل برمجيات ويندوز.٢
وهذه المشكلة موجللودة رغللم  (ل يستطيع ظنظام لينكس تشغيل معظم برمجيات ويندوز 

 وأخرى مغلقة المصدر تدعى كللروس أوفللرWineتوفر برمجية مفتوحة المصدر تدعى واين

Cross overوالتي باستطاعتها تشغيل عدد ل بأس به من برمجيات ويندوز .(

اا برمجية حرة أو مفتوحلة المصلدر مقابلل كلل برمجية تقريب )ولكن وفي المقابل هنالك  ) 

 .مغلقللة وهنالللك حللالت قليللة ومتدخصصللة حيلث ستضلطر المؤسسلة إلللى البقلاء علللى أجهللزة

 تحللوي ظنظللام وينللدوز أو أبللل ريثمللا يتللوفر البللديل علللى ظنظللام لينكللس أو يتللم تطويللع البرظنامللج

.للعمل على لينكس

. قلة الدعم الفني المتخصص.٣
 أضللحت هللذه المسللألة طللي الماضللي الن، فقللد تللوفرت العديللد مللن المؤسسللات المحليللة

.والقليمية والدولية والتي تقدم خدمات الدعم الفني وبشكل محترف

25الفهرس



الخصائص والمزايا الفنية
 تمتاز البرمجيات الحللرة مفتوحلة المصلدر بعلدد ملن الدخصلائص والللتي تؤهلهلا للقفلز إللى

.أعلى قائمة خيارات الحلول المتاحة للمؤسسات

. دعم اللغة العربية.١
 تللم دعللم اللغللة العربيللة بشللكل جيللد، مللع إمكاظنيللة التعريللب بشللكل كامللل وخللاص بحسللب

.الحاجة وهذا لتوفر الكود المصدري للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر

ففر البرمجيات.٢ . تو
 يتوفر عدد كبير من البرمجيات المدختلفة والتي تغطللي معظللم الطيللاف كنظللام تشللغيل،

 .بيئللة تشللغيل، أظنظمللة الدخللوادم، برمجيللات إظنتللاج، إبللداع، علميللة وهنالللك أكللثر مللن مائللة ألللف

 برمجية مفتوحة المصدر، بالضافة إلى عدد كبير من البرمجيات مغلقة المصدر والللتي تعمللل

.على ظنظام لينكس

. المرونة ودعم العتاد.٣
 يعمل ظنظام لينكس على كافة أظنواع الحواسيب والمعالجات المعروفة من أجهزة الهللاتف

اا بالحواسلليب التقليديللة واظنتهللاء بالحواسلليب العملقللة بمللا فللي ذلللك الظنظمللة  .المحمللول مللرور

.القديمة وهذه الدخاصية ينفرد بها ظنظام لينكس عن كافة أظنظمة التشغيل الخرى .
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالدخصائص والمزايا الفنية

. سرعة التطور والدعم والانتشار.٤
اا لوجود عدد كبير مللن المطللورين حللول  .يتطور ظنظام لينكس وينتشر بسرعة كبيرة وظنظر

 العلللالم فلللإن سللللرعة السلللتجابة للمشلللاكل المنيلللة أو الخطلللاء البرمجيلللة أو إضلللافة خصلللائص

 جديدة، هي أسلرع بكثير من مثيلتها في البرمجيات المغلقة، حيث تصل سللرعة التحللديثات

اا إلى بضع ساعات بعد اكتشاف المشكلة أو العثرة .أحياظن
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كيف ومن يستفيد من النظام؟
. الأفراد.١

.أ المستخدم العادي .

 الذي يحتاج إلى ظنظام تشغيل آمن وخالي مللن الفيروسللات فللي المنللزل والمكتللب وبكلفلة

اا ملللن اا واسلللع  .تكلللاد تكلللون معدوملللة كملللا يلللوفر ظنظلللام لينكلللس برمجيلللات عاملللة تغطلللي طيفللل

 الحتياجات، فمن برمجيات تحرير النصللوص، والبياظنللات المجدولللة، والرسللوم، إلللى برمجيللات

.الشبكة العالمية من تصفح وبريد إلكتروظني وتحادث إلى برمجيات تعليمية وألعاب

.ب المستخدم المتقدم .

 يللوفر ظنظللام لينكللس بيئللة ثريللة للتقنييلللن مللن الطلب والسللاتذة ومطللوري البرمجيللات

 ومديري أظنظمة الحاسوب والمعنيون بتقنية المعلومات، حيث يمكنهم الوصللول إلللى الللتركيب

.الداخلي للبرمجيات والحصول على كافة تفاصيلها الفنية

 للملللرة الوللللى سيحصلللل الطلب والبلللاحثون والسلللاتذة عللللى كلللم ل حصللللر لللله ملللن المثللللة

 الواقعيللة والمحترفللة ليقومللوا بتشلللريحها ودراسللتها بللدل أن تنحصلللر دراسللتهم علللى تطبيقللات

 .بسيطة وسطحية والنظر إلى جسم البرمجيات وفحصها من الدخارج وسيتمكن المحللترفون مللن

.التحكم بكافة التفاصيل الدقيقة وحل التحديات الفنية بما يناسب احتياجاتهم ومؤسساتهم
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدركيف ومن يستفيد من النظام؟

.ج الباحثون والعلماء .

 يوفر ظنظام لينكس بيئة متكاملة تلدعم عناقيلد الحواسليب للحصلول عللى قلدرات فائقة

اا مللن البرمجيللات المحترفللة فللي مجللالت عديللدة اا كللبير  في معالجة المعلومات، كمللا يللوفر عللدد

.منها الرياضات المتقدمة والهندسة

. الهيئات.٢
.أ الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

.ب الشركات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمؤسسات غير الربحية .

  يمكن لهذه المؤسسات وعلى اختلف أحجامها السلتفادة ملن ظنظلام لينكلس فلي أظنظملة

 .الدخوادم وسطح المكتب ومن أمثلة ذلك خوادم الشللبكة العنكبوتيللة، أظنظمللة قواعللد البياظنللات،

Applicationالظنظملللللة البينيلللللة  Servers  and  Middlewareوأظنظملللللة إدارة الملللللوارد  

CRMوالشلللللركات  and  ERP وأظنظملللللة إدارة وتوثيلللللق المحتلللللوى والمعلوملللللات ،Content 

Management  Systemsوأظنظملللللة إدارة وخدملللللة البريلللللد اللكلللللتروظني وإدارة الشلللللبكات ، 

  إلى غلير ذلك الكلثير الكلثير مللن البرمجيللات والتطبيقللاتRouter and Firewallوحمايتها

.عالية الجودة
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الانتقال للأنظمة الحرة مفتوحة المصدر
 بناء على مراجعة العديد من تجارب الدول في التحول من البرمجيللات الحتكاريللة إلللى

:الحرة مفتوحة المصدر، خطوات الظنتقال تتلدخص في التالي

 نيرفلللع واقلللع الشلللركة أو المؤسسلللة وحصلللر البنيلللة التحتيلللة التقنيلللة لهلللا ملللن خلللوادم.١

 وشلللللبكات وأظنظملللللة أمنيلللللة وأظنظملللللة تحكلللللم مدختلفلللللة، وكلللللذلك جميلللللع التطبيقلللللات

إن وجدت وعللى أجهلزة الملوظفين، وتسلجيل الطريقلة -المستدخدمة عللى الدخلوادم  - 

.التي يدار بها العمل في المؤسسة والوظائف اليومية المستدخدمة

 تحليل البياظنات التي تم جمعها وطللر ق سلير العمللل واسللتدخراج ظنقللاط القللوة والضللعف.٢

وطللر ق سللير البياظنللات وأسلللوب معالجتهللا وتفاعللل كللل جللزء مللن المؤسسللة مللع الخللر

.أو مع الفروع الخرى للمؤسسة

.وضع الحلول المقترحة لمعالجة ظنقاط الضعف واقتراح سبل تحسين الداء.3

 تحديللد البرمجيللات الحتكاريللة الللتي سلليتم اسللتبدالها ببرمجيللات مفتوحللة المصللدر.٤

.والبرمجيات الحتكارية التي يتطلب عملها على ظنظام التشغيل لينكس

 تحديد الدخطة الزمنية المطلوبة للمحضن التجريبي حيلث يتلم أول اختيلار جلزء صغير.٥

.من المؤسسة والفراد لجراء عملية الظنتقال لهم مع تدريبهم على النظام الجديد
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالظنتقال للظنظمة الحرة مفتوحة المصدر

إن وجدت في المحضن التجريبي وقياس مدى توافق.٦ )معالجة المشاكل والخطاء  ) 

.الفراد معه واستقرار النظام والداء بشكل عام

 إجللراء اختبللارات الضللغط والتحميللل الزائللد لقيللاس مللدى اسللتيعاب النظللام الجديللد.7

.لوقات ذروة العمل ومدى استجابته للضغط المحمل عليه

 وضع خطة زمنية مرحلية للقيلام بعمليلة الظنتقلال إلى البرمجيلات مفتوحة المصلدر.٨

 مللع مراعللاة التللوقيت المناسللب لعمليللة الظنتقللال وكللذلك تللدريب الفللراد علللى النظللام

إن وجدت ).الجديد والتجاوب مع استفساراتهم وما يقابلهم من صعوبات  )

 تنفيذ عملية الظنتقال المرحلية بحسب الدخطة الزمنية المقررة مع فترة للختبار بيلن.9

.كل مرحلة وأخرى للتأكيد على الموثوقية والداء وسلسة سير العملية بكاملها

 المتابعلللة الدوريلللة لسلللير وعملللل النظلللام والعملللل عللللى تحسلللين وترقيلللة البرمجيلللات.١0

.المفتوحة المصدر لضمان أفضل أداء وأعلى درجات المان والموثوقية
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قصص نجاح على أرض الواقع
 .هنالك أمثلة ظنجاح ل حصر لها لستدخدام البرمجيات الحللرة مفتوحللة المصللدر فمحركللي

  يعتمدان على البرمجيللات الحللرة مفتوحللةGoogle وجوجل Yahooالبحث الشهيرين ياهوو

 .المصللللدر ويسللللتدخدم الخيلللللر أكللللثر مللللن مليللللون وسللللبعمائة ألللللف خللللادم يعمللللل علللللى لينكلللس

 .والبرمجيات مفتوحة المصدر إضافة إلى اعتماد جوجل على ظنسدخة خاصة من ظنظام تشغيل

.أوبنتو لينكس لموظفيها داخل الشركة

 ، أكبر شلركات بيع الكتب والتجزئة عبر الظنترظنت فلليAmazonوقد اعتمدت شلركة أمازون

اا .العالم، البرمجيات الحرة منذ أعوام لتوفر على ظنفسها ما يقرب من سبعة عشر مليون دولر

 ، ثلاظني أكللبر شللركات البرمجيلات فلي العلالم، علللى ظنظلامOracleواعتمدت شركة أوراكلل 

 .لينكللس، ليللدير ظنظللام قواعللد البياظنللات المحللترف الللذي تنتجلله حيللث تللوفر علللى زبائنهللا كلفللة

 .ترخيص ظنظام التشغيل الذي سيدخدم برمجياتها بللل وذهبلت إللى أكللثر مللن ذللك بلأن سللاهمت

 بتحسين ظنظام لينكس ليكون ظنظاما متفوقا في خدمة قواعد البرمجيات وتقللوم أوراكللل الن

.بإظنتاج ظنسدخة من لينكس خاصة بها
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع

  ظنظام لينكس لفعاليته العاليلة وكمسللاهمة منهلا فليIBMكذلك اعتمدت شلركة أي بي أم 

 إعللادة النصللاب إلللى صللناعة البرمجيللات بتللوفير البللدائل لزبائنهللا والتشللجيع علللى اعتمللاد ظنظللام

 .قياسي بدل من التشتت فلي العديللد مللن الظنظمللة المدختلفلة وغيللر المتوافقللة قللامت أي بللي أم

 بدعم ظنظام لينكس على معظم أظنواع العتاد الذي تصنعه، كما قامت بتعديل برمجياتهللا للعمللل

.على ظنظام لينكس

. بعض المؤسسات التي تستخدم نظام التشغيل لينكس.١
.البيت البيض المريكي•

.وزارة الدفاع المريكية•

أسللللللللللطول•  (البحريللللللللللة المريكيللللللللللة 

).الغواصات

 إدارة الملللللللللللن النلللللللللللووي اللللللللللللوطني•

.المريكية

.إدارة الطيران الفيدرالية المريكية•

.هيئة البريد المريكية•

 -المصالح الحكومية بميوظنخ  ألماظنيا،•

). حاسوب١٤000(

.البنك التجاري الصيني•

.المحاكم الفيدرالية المريكية•

.البرلمان الفرظنسي•

.الشرطة الفرظنسية•

.وزارة الزراعة الفرظنسية•

.الحكومة البرازيلية الفيدرالية•

.جمهورية الصين الشعبية•

مكتب التوظيف الفيدرالي اللماظني•

..الحكومة الروسية•

أسلرع كمبيوتر•  (جامعة تورظنتو بكندا 

).خار ق في كندا

.الحكومة الماليزية•
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع 

  جامعة حتى33(الجامعات اللماظنية •

٢007.(

.الحكومة التركية•

.حكومة كوبا•

.متجر أمازون اللكتروظني•

  اللللللللللوطني بوليلللللللللةFermiمعملللللللللل •

.إلينوي المريكية

.مصنع تويوتا للسيارات•

 شللركة جوجللل محلللرك البحللث الول•

.في العالم

.Novellشركة •

. للظنظمة والشبكاتCiscoشركة •

.بورصة ظنيويورك•

.بورصة لندن•

 شللللللركة بيجللللللو الفرظنسللللللية لصللللللناعة•

.السيارات

.شركة باظناسوظنيك لللكتروظنيات•

 حكومللللللللة منطقللللللللة إكستلللللللللريمادورا•

.بإسباظنيا

.هيئة البريد التشيكية•

.حكومة مدينة المكسيك•

.IBMشركة •

 المنظملللة الوروبيلللة لبحلللاث الطاقلللة•

.النووية

 المركللللز القللللومي للحوسللللبة الدخارقللللة•

أسللرع كمللبيوتر خللار ق لعللام  (بالصللين 

٢0١0.(

.وزارة التعليم والعلوم في مقدوظنيا•

 المدارس الحكومية والجامعللات فللي•

.باكستان

.Wikipediaالموسوعة الحرة •

 وكاللللة الضلللمان الجتملللاعي بجنلللوب•

.أفريقيا

. للطاقةConocoPhillipsشركة •
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع

 الكثير من المللدارس والجامعللات فلي•

.الفلبين وجورجيا والهند

 جامعللللللللللة بورتسللللللللللموث بالمملكللللللللللة•

الكمللللللبيوتر عللللللالي الداء  (المتحللللللدة 

 الدخللللللللللللللللاص بتحليللللللللللللللللل بياظنللللللللللللللللات

).التلسيكوبات العالمية

  لصللللللللناعةDreamWorksشلللللللللركة •

.الفلم المتحركة

  للمعلللللللللللاطفBurlingtonمصلللللللللللنع •

.بأمريكا

.Virgin Americaشركة طيران •

اا.٢ . مؤسسات تحولت للمصادر المفتوحة مؤخر
اا مرتبللة مللن اا بعللض المثلللة علللى المؤسسللات الللتي تحللولت للمصللادر المفتوحللة مللؤخر  تاليلل

:الحدث للقدم

 مقاطعلللة ترينلللتينو اليطاليلللة تملللرر قلللاظنون لتحويلللل الدارات العاملللة إللللى المصلللادر•

2012(.المفتوحة  07 19/ /(

 . بشكل رسمي أعلنت مدينللة الملللك عبللدالعزيزLibreOfficeالسعودية تدعم تطوير •

 للعلوم التقنية عبر برظنامج دعم المصادر المفتوحة عن دعمها الرسمي لتطللوير حزمللة

LibreOffice شلدخص للعملل بلدوام١٤ المكتبية مفتوحلة المصلدر وذلللك عللبر تعييللن  

LibreOffice .)2012كامل على المساهمة في تطوير حزمة  07 18/ /(
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع 

 .الحكومللة الفرظنسللية تمنللح مليللوظنين يللورو لعقللود دعللم البرمجيللات مفتوحللة المصللدر•

  برظناملللج3٥0منحلللت دائلللرة تقنيلللة المعلوملللات المركزيلللة عقلللد بمليلللوظنين يلللورو للللدعم 

 .مفتلللوح المصلللدر فلللي خملللس عشلللرة وزارة العقلللد اللللذي يغطلللى ملللن ثلث إللللى أربلللع

2012(.سنوات، والذي أعلنت مناقصته في السنة الماضية  06 26/ /(

 . ملييلللن يلللورو حلللتى الن ملللن الظنتقلللال إللللى لينكلللس فلللي آخلللر٤مدينلللة ميوظنلللخ تلللوفر •

لينكللس أظهللر أن عمليللة الظنتقللال  /التقارير الصادرة حول اظنتقال مدينة ميوظنخ إلى جنللو

  ملييلللن يللورو حللتى الن، كمللا أن عللدد المشللاكل التقنيللة الللتي٤وفللرت مللا يقللارب عللن 

 . تلذكرة بالشلهر تفاصليل٤٦ تلذكرة دعلم إلللى 70تواجه فريق الدعم الفنلي اظندخفلض ملن 

٢التوفير جاءت من  ١ مليلون يورو ملن قيملة اللتراخيص و.٨   مليلون يورو ملن قيملة.٢

لينكس ل يتطلب مواصفات عتاد عالية  .العتاد حيث أن ظنظام جنو /)29\3\2012(

 . أللللف حاسلللوب إللللى لينكلللس قلللررت إدارة٤0مقاطعلللة إكستللللريمادورا بإسلللباظنيا تنقلللل •

 مقاطعة إكستلريمادورا بإسباظنيا الظنتقال الكامل إلى أسطح مكتبية مفتوحة المصللدر

 .بالكاملللل، مسلللتبدلة منصلللة المكتبيلللة المملوكلللة الحاليلللة بتوزيعلللة دبيلللان ويتوقلللع أن

 .ينتهللي المشللروع فللي ديسللمبر القللادم ويعتللبر هللذا المشلللروع هللو ثللاظني أكللبر عمليللة

 ) أللف حاسلوب ومدينلة90(اظنتقلال إللى منصلة لينكلس بيلن اظنتقلال الشلرطة الفرظنسلية 

)2012\1\23(). ألف حاسوب ١٤(ميوظنخ بألماظنيا 
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع

 .الدارات العامللة فللي آيسلللندا تتحللول إلللى اعتمللاد المصللادر المفتوحللة تزيللد الدارات•

 العاملللة فلللي آيسللللندا ملللن ظنسلللبة العتملللاد عللللى البرمجيلللات مفتوحلللة المصلللدر، حيلللث

اا يقضلللي بتحويللل جميللع المؤسسللات العامللة إلللى  أطلقللت الحكومللة مللؤخرا مشللروع

.البرمجيات مفتوحة المصدر في خلل عام

اا•  .باراجواي تسعى للتحول إلى البرمجيات الحلرة أطلقت حكوملة بلاراجواي مشلللروع

 لسلتدخدام البرمجيلات الحلرة مفتوحلة المصلدر فقط في جميلع قطاعلات الحكوميلة

 . جاء العلن عن هذا المشروع على لسان منسق تقنية المعلومللات فللي٢0١٢في عام 

الهلدف الول والكلثر وضوحا هلو حفظ  :"مكتب رئيس وزراء بلاراجواي، حيث قلال

 ٤."المصادر حيلث أن الحللافز الساسلللي لهلذه الحركللة هلو الكلفلة، حيلث يمكللن تلوفير 

 ملييلللن دولر ملللن خلل تطلللبيق هلللذا المشللللروع فقلللط عللللى وزارة الصلللحة العاملللة

)2011\10\14(.والشؤون الجتماعية 

  مللن المللوظفين إلللى برمجيللات المكتللب الحللر٢٥000 مستشللفى بالللدظنمارك تتحللول بللل ١3•

٥وتوفر  . مليون يورو من تراخيص البرامج الحتكارية.3

 %  ملللن ميزاظنيلللة أظنظملللة المعلوملللات للللديها بعلللد70الشللللرطة الفرظنسلللية قلللامت بتلللوفير •

.التحول للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرقصص ظنجاح على أرض الواقع 

 .بعد روسيا كوبا تقلرر إظنشلاء توزيعتهلا الدخاصلة ملن جنلو لينكلس بعللد روسليا، أعلنللت•

 ، ويلقلىNovaكوبا عن ظنيتهللا عللن إظنشللاء توزيعللة خاصلة بهلا مللن جنلو لينكلس اسلمها 

اا ل بللأس بلله، ففللي سللنة   %  مللن الحواسلليب٢0 كللان ٢00٨جنللو لينكللس فللي كوبللا رواجلل

  عميللدHector Rodriguez.الللتي بيعللت للعامللة تعمللل بنظللام جنللو لينكللس وحسللب 

مدرسللة المصللادر الحللرة فللي جامعللة كوبللا أن الدخطللة هللو فللي غضللون خمللس سللنوات

. من كوبا سوف ينتقل إلى جنو لينكس ٥0أن  %)2009 02 12/ /(

 . مليللللون دولر أمريكللللي بواسللللطة المصللللادر المفتوحللللة١٢ماليزيللللا تللللوفر أكللللثر مللللن •

أي مللا يعللادل ٤0اسللتطاعت الحكومللة الماليزيللة أن تللوفر أكللثر مللن   ١٢( مليللون رجنللت 

 )مليون دولر أمريكللي مللن خلل اسللتعمال المصللادر المفتوحللة فللي الللدوائر والجهللات

  فللليMySQLالحكوميلللة، حيلللث جلللاء أوبلللن أوفيلللس وفلللايرفوكس وقاعلللدة بياظنلللات 

ال  2009(.مقدمة التطبيقات الكثر استعما 01 13/ /(

 .وزارة الدخارجيللة اللماظنيللة تنتقللل إلللى المصللادر المفتوحللة فللي خطللة طموحللة بللدأتها•

 م للظنتقللال إلللى المصللادر المفتوحللة كليللا، تللم٢00١وزارة الدخارجيللة اللماظنيللة فللي عللام 

  إلى المصادر المفتوحللة، والللدافع وراء هللذا الظنتقللال١١000 حاسوب من أصل ٤000ظنقل 

  يللورو كللل١000هو خفض التكلفة الكلية لكل حاسوب، حيث يكلللف كللل حاسللوب الن 

2008(. يورو 3000سنة بينما في الوزرات الخرى يكلف  11 01/ /(

 ٥٢قلللامت وزارة التعليلللم البرازيليلللة فلللي تركيلللب لينكلللس فلللي معاملهلللا واللللتي تدخلللدم •

2008(.مليون طالب  04 29/ /(
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 يتضللح مللن المثلللة السللابقة أن الظنتقللال مللن البرمجيللات مغلقللة المصللدر إلللى البرمجيللات

اا أن اا في السنوات الدخمس السابقة، والجللدير بالملحظللة أيضلل اا كبير  مفتوحة المصدر شهد ظنمو

اء  هذا الظنتقال ل يقتصلر عللى فئلة معينللة فقلط مللن اللدول، إظنملا يتلم فلي مدختلللف الفئللات سللوا

.كاظنت دول متقدمة أو دول ظنامية

 " بللل غللداهل يمكن لنظعام لينكعس أن يغطععي احتياجاتنعا؟"وفي النهاية لم يعد السؤال 

 كيف يمكننا تطويع لينكععس ليغطععي احتياجاتنععا بشعكل ل تنعاظره فيعه البرمجيعات المغلقععة"

".!وكيف يمكننا أن نشكل من ذلك قصة نجاح جديدة
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المراجع والمصادر
المراجع العربية.

.مقدمة في البرمجيات الحرة  كفاح عيسى.١ -

http://ojuba.org/wiki/الحرة البرمجيات في _مقدمة _ _

.سلسلة تعرف على البرمجيات الحرة البرمجيات مفتوحة المصدر.٢ :

http://itwadi.com/node/1694

.المصادر الحرة والمفتوحة.3
http://itwadi.com/open_source

ما هي البرمجيات الحرة؟.٤
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ar.html

.لغات البرمجة مفتوحة المصدر ل تزال هي الكثر شعبية.٥
http://itwadi.com/node/2287

.برظنامج متاح يدعم ليبر أوفس بشكل رسمي.٦
http://itwadi.com/node/2440

.الحكومة الفرظنسية تمنح مليوظنين يورو لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر.7
http://itwadi.com/node/2413

. مليين يورو حتى الن من الظنتقال إلى لينكس٤مدينة ميوظنخ توفر .٨
http://itwadi.com/node/2371
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البعاد الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرالمراجع والمصادر

. ألف حاسوب إلى لينكس٤0مقاطعة إكسترمدورا بإسباظنيا تنقل .9
http://itwadi.com/node/2306

.باراجواي تسعى للتحول إلى البرمجيات الحرة.١0
http://itwadi.com/node/2074

.كوبا تقرر إظنشاء توزيعتها الدخاصة من جنو لينكس.١١
http://itwadi.com/node/901

. مليون دولر أمريكي بواسطة المصادر المفتوحة١٢ماليزيا توفر أكثر من .١٢
http://itwadi.com/node/862

.وزارة الدخارجية اللماظنية تنتقل إلى المصادر المفتوحة.١3
http://itwadi.com/node/779

. مليون طفل برازيلي٥٢ سيصلن إلى KDEلينكس و .١٤
http://itwadi.com/node/435
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.الأجنبيةالمراجع 
1. Internet 2011 in numbers.

http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/

2. Usage statistics and market share of PHP for websites.

http://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all

3. How many servers does Google have?

https://plus.google.com/114250946512808775436/posts/VaQu9sNxJuY

4. 50 Places Linux is Running That You Might Not Expect.

http://www.focus.com/fyi/50-places-linux-running-you-might-not-

expect/

5. List of Linux adopters.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters

6. Brazil's love of Linux.

http://news.cnet.com/Brazils-love-of-Linux/2009-1042_3-

6245409.html

7. Another Italian province mandates more use of open source.

http://www.h-online.com/open/news/item/Another-Italian-province-

mandates-more-use-of-open-source-1648018.html

8. LiMux: Cheaper and more robust than Windows.

http://www.h-online.com/open/news/item/LiMux-Cheaper-and-more-

robust-than-Windows-1485895.html
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9. All of Iceland's public administrations moving towards open 

source.

https://joinup.ec.europa.eu/news/all-icelands-public-administrations-

moving-towards-open-source

10. 25,000 Danish hospital staff to move to LibreOffice.

http://www.h-online.com/open/news/item/25-000-Danish-hospital-

staff-to-move-to-LibreOffice-1326231.html

11. French coppers save a few pennies with open source.

http://www.h-online.com/open/news/item/French-coppers-save-a-

few-pennies-with-open-source-740527.html
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