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  تقنية المعلوماتعودة الى 

ومجانيةمزيج من البرامج المفتوحة المصدر بجودة علمية .. القرص المفتوح 
لمصدر من أبرز العوائققلة اهتمام الهيئات الرسمية والتربوية بالبرامج مفتوحة ا:عفيفي 

الموقع

هند الخليفة- حوار
ة وذلك بفضل ديناميكية    خالل السنتين الماضيتين انتشرت بسرعة ثقافة المصادر المفتوح

 والتي ساهمت إيجاباحرآة النشر على الويب وأيضا بفضل ازدهار بنية االتصاالت السريعة
.في الحصول على تلك البرامج على اختالف أحجامها بسهولة

لنظير من قبل مستخدميوتبعًا لذلك بدأت البرامج المفتوحة المصدر تلقى اهتماما منقطع ا
موعة عيون العربفظهرت لنا مجموعات مهتمة مثل مج. الحاسب وخاصة في العالم العربي

 آما ظهرت أيضا.التي مهمتها دعم حرآة تعريب البرامج المفتوحة المصدر) أرب آيز(
لموقع الذي أنشاؤه جهادجهود فردية متميزة تهدف لنشر ثقافة البرامج المفتوحة المصدر، آا

. المتحدةعفيفي طالب الماجستير في علوم الحاسب في جامعة مانشستر بالمملكة

وقع القرصصفحة تقنية المعلومات حاورت المهندس الجزائري جهاد عفيفي مؤسس م
ليطلع القراء على مميزات القرص المفتوح) www.arabicopencd.org(المفتوح 
.وفوائده

 الجودة مفتوحة المصدر،إنها مبادرة لتقديم برامج عالية: حيث قال عن فكرة القرص المفتوح
 الباهظة الثمن والتيأوال للتعريف بها ولتقديم مجموعة آاملة معوضة للمشروعات المغلقة

ول العربية قوانين داخليةنعلم أن لمعظم الد. يتم استعمالها بطريقة غير قانونية بشكل واسع
وبهذا. ة الحقوق الفكريةوالتزامات خارجية تجاه منظمات مثل منظمة التجارة العالمية لحماي
.ية لشرآات البرامج المغلقةفإن هذه البرامج تمثل بديال مناسبا لتجنب المبالغ الضخمة والتبع

تقنية المعلوم
تعرض أحدث" اتصاالت"

الترفيه عبر الهواتف المتح
غوغ"مايكروسوفت تتهم 
بتشجيع القرصنة

برنامج فوتوشوب مجانًا
!االنترنت

ن" اإللكترونيات المتقدمة"
ليته يتكرر

بحث
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.يهدف القرص لتشجيع الحكومات والشرآات العربية الستعمالها

لتشجيعهم على أخذثانيا يهدف القرص لعرض برامج بمصادرها للشباب والمبرمجين العرب 
ل مصادر تعلم هامة يمكنزمام المبادرة والمشارآة فيها وتعريبها، فشفرات هذه البرامج تمث

.حتى استعمالها في الجامعات ومراآز التكوين

هل لنا بتعريف ببرامج القرص المفتوح؟ وهل جميعها معربة؟@ 

هناك: موليتهاآما ذآرت يحتوي القرص على باقة هامة من البرامج، وقد حرصت على ش
وأوداسيتي، برامج مكتبية مثل آبي) VLC(صورة مثل في آل سي /برامج تحرير صوت

باتشي، لغة البرمجةوورد وأوبن أوفيس، برامج للمطورين ومديري خادمات اإلنترنت مثل آ
 وبرامج علمية آمكتشف الفضاءMySQLوبرنامج قواعد البيانات ) PHP(بي آش بي 

:هناك قائمة آاملة على الموقع. الخارجي سلستيا

http://arabicopencd.org/programs.html

قلة المساهمينيا لألسف ليست آل البرامج معربة، بل إن معظمها غير معرب، وذلك ل
دارك األمر في ظلالمعربين للبرامج، غير أن مجموعة شجاعة من الشباب تحاول بجدية ت

.قلة اإلمكانات والحوافز

هل البرامج مخصصة لنظام تشغيل بعينه؟@

أما. أنظمة التشغيلمن جودة هذه البرامج أنه تم تطويرها بشكل يجعلها تعمل على معظم 
روسوفت ويندوزالبرامج المجمعة في القرص والقرص في حد ذاته يعمل على أنظمة ميك

.المعروفة

اص مدمجة وبيعهاآم نسخة تم تحميلها من القرص المفتوح؟ وهل لديكم نية لعمل أقر@ 
بسعر رمزي لدعم الموقع؟

مرة منذ افتتاح الموقع،2000يتم تحميل القرص من عشر إلى عشرين مرة آل يوم، حوالي 
ة من مواقع أآبررقم مشجع وهو في ازدياد باستمرار جعلني أفكر في طلب خدمة استضاف

.غير أن تكاليفها باهظة عادة

ال بعض اإلخوة بذلكالقرص يشجع المستخدمين ليقوموا بنسخه وتوزيعه بحرية، وقد قام فع
مثل األخ بشار من الكويت

مفتوحة المصدر؟هل هناك مشروعات أخرى تنوون القيام بها لدعم ثقافة البرامج ال@ 

مج المفتوحة المصدر،في الحقيقة هناك عدد من المشروعات قيد التطوير لدعم ثقافة البرا
:قاموس التقنيمثال نحاول حاليا تعريب وتوحيد المصطلحات الحاسوبية عبر موقع ال

http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

:و مشروعات تعريب وتطوير عديدة تجدونها على الصفحة

http://www.arabeyes.org/project.php

ومتصفح) GNOME(من أهم اإلنجازات التعريب الكامل لبيئة سطح المكتب جنوم 
، برامج لحساب مواقيت الصالة بدقة عالية ومشروعات)Firefox(اإلنترنت فايرفوآس 

...أخرى

، وقلة اهتمام الهيئات الرسميةو يبقى دائما العائق األآبر هو قلة اإلمكانيات المادية والبشرية
ية مثل البرازيلوالتربوية بالبرامج مفتوحة المصدر، على عكس العديد من دول النام
.مج على آل المستوياتوالصين التي أخذت زمام المبادرة وتحاول بجدية استعمال هذه البرا
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...  اضافة تعليق على الموضوع 
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