




إفتتاحية العدد

مقارنة جنو/لينكس بأنظمة تشغيل أخرى
 يدخفل مؤيدو جنفو/لينكفس أغلب الحيان ففي نقاشات
 مسفتمرة حول نظام جنفو/لينكفس والتفي تبدأ بالسفؤال
 المألوف "مفا الذي يدفعنفي للتغييفر؟" ، لكفن ففي سفبيل
 ذلك قفد يقفع بعضنفا ففي أخطاء قفد تحتسفب ضدنفا،
 وتعطففي انطباعاً خاطئاً عفن نظام حرّ يتميففز أسففاساً
 بالشفافيففة وانفتاح عمليففة التطويففر بكففل مميزاتهففا
 ومسفاوئها. لذلك فمفن المهفم جداً أن نعطفي فكرة عفن
 الوجففه السففاسية عنففد الدخول فففي أي مقارنات بيففن

جنو/لينكس والنظمة الخرى.
 ومفن أبرز المآخفذ هفو أن تجفد البعفض يتعمفق ففي
هل السباب  مناقشة البعاد التقنية عند المقارنة ويتجا
 والمبادئ الساسية التي أنتجت هذا النظام في الساس.
 وهذا الجانفب – ففي حقيقفة المفر - هفو الجانفب الهفم
 عندمفا نبدأ بالتعريفف بالنظام ومقارنتفه بنظرائه مفن
 النظمة. إذ يجب أن يعلم كل من يفكر في التغيير أو
 يسفأل عفن فائدتفه أو معنفى تحوله لجنفو/لينكفس أن
 يدرك تأثيفر ذلك على حريتفه ومجتمعفه ككفل وكذا
 الثار المترتبفة على اسفتمراره ففي اسفتخدام برمجيات

احتكارية.
 كذلك ل يجفب الفراط ففي نشفر الدعايفة بأن لينكفس
 نظام ل يخترق، لن هذه الدعايففة تنعكففس سففلباً على
 نظام جنففو/لينكففس وتحدث فهماً خاطئاً عففن النظام.
 بينمفا الواجفب أن تسفتبدل صفيغة التسفاؤل مفن (هفل
 جنفو/لينكفس يمكفن اختراقفه ؟) إلى صفيغة أصفح وأدق
 (كالقول: هفل أعددت جهازك لكفي ل يتفم اختراقفه؟)

 ومففن جهففة الخطاء المنيففة فمففن المعلوم أنففه فففي
 جنفو/لينكفس يتفم تداركهفا بوقفت أسفرع خاصفة وأن
 شيفرته يطلع عليها آلف المطورين فيتم تحديثها أول
 بأول. ول توجفد عوائق ففي معرففة هذه الخطاء مثفل
 الخوف على سفففمعة النظام، أو عدم نشفففر التحديثات

لسباب تسويقية ما.
 وففي التجاه الخفر فإن على كفل راغفب ففي تحقيفق
ية القصوى بأي نظام كان أن يقوم بإعداد النظام  الحما
 ليكون بيئة محمية آمنة، وهنا تظهر فائدة جنو/لينكس
 والبرمجيات الحرة عموماً، حيففث توفففر هذه الدوات
مة في إعدادها، كما أن كل التفاصيل تكون  مرونة تا
 متاحففة، ومعرفففة التفاصففيل الدقيقففة لكففل مففا يحدث
 بالجهاز ميزة هامة لمدير النظام لنها تساعد على حل
 المشاكفل ففي وقفت أقفل. فوضفع الدوات المناسفبة مفع
 الشخفص المناسفب سفتمكنه مفن إعداد نظام آمفن، ولكفن
 سيبقى نظام جنو/لينكس غير محمي بصورة جيدة إذا

كان يديره شخص على غير دراية بأدواته.

 كمفففا أن مفففن الخطفففأ إقناع الخريفففن بعدم وجود
 فيروسفات ففي جنفو/ لينكفس كحقيقفة مطلقفة، بينمفا
 الواجففب بيان أنففه توجففد فيروسففات لكنهففا قليلة جداً
 ومعظمها أضرارها طفيفة كما أنها لم تنتشر إطلقا،
 فتصميم النظام ليس بيئة صالحة لنمو الفيروسات. إذ
 أن قضيفة عمفل الفيروس على نظام جنفو/لينكفس هفي
 مشكلة ففي حفد ذاتهفا وكذلك كيفيفة التسفبب ففي
 تدميفر ملفات معينفة وتليهفا كيفيفة انتشاره إلى أجهزة
 أخرى. نظام جنفو/لينكفس ل يسفمح لهذه المراحفل أن
 تتففم بسففهولة ممففا يسففبب موت الفيروس بسففرعة

واختفاؤه.
 هذه بعفض النقاط التفي ينبغفي توضيحهفا عنفد مقارنفة
 جنففو/لينكففس بأنظمففة أخرى. مجتمففع جنففو/لينكففس
 والبرمجيات الحرة يتميفز بالشفافيفة، فمفا تراه هفو مفا
 تحصفل عليفه. بدايفة مفن اسفتخدام النظام نفسفه وحتفى
 عمليففة تطويره وتتبففع عمليففة إصففلح الخطاء وسففدّ
 الثغرات. وعندمففا ندعففو إليففه علينففا أن نتسففم بنفففس
 الشفافيفة وأن نبتعفد عفن الجمفل الدعائيفة البرّاقفة لن
 هذا بالتأكيففد لن يجعلنففا أفضففل مففن دعايففة النظففم
 الخرى. ثورة البرمجيات الحرّة تخرج بفبرمجيات تفم
 تأسيسها على مبادئ وقواعد تمنع التحكم في المستخدم
 وتمنفع خداعفه أيضاً وليفس علينفا أن نبعفد عفن تلك
 المبادئ والصفففول للحفاظ على مفففا يبقينفففا الخيار

الفضل لمجتمع يبحث عن حريته.
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 مؤسجججسة بلندر وإضافجججة مزدوججججة لعالم
البرمجيات الحرة 

 تعمجل مؤسجسة بلندر حاليجا على
 فيلمهجا الثانجي الذي سجتتاح كجل
 مواده التصججميمية تحججت رخصججة
 حرة، الجديجد أن المؤسجسة أعلنجت
 أيضجا عجن بدايجة مشروع تصجميم
 لعبجة بنفجس الرؤيجة. المميجز فجي

 ذلك أن مجن يعمجل على تلك المشاريجع منهجم مطوري
 البرنامج أنفسهم، مما يعد أفضل تجربة على أرض الواقع
 للبرنامجج، وفجي حالة حاججة المصجممين أي خصجائص أو
 مميزات غير موجودة أو يمكن تحسينها بالبرنامج فيعمل
 على ذلك مطوري البرنامججج فورا، ممججا يعطججي واقعيججة
 لعمججل البرنامججج وتلبيتججه احتياجات السججواق فججي إنتاج

منتجات مشابهة. 
 peach.blender.orgموقع الفيلم : 
 apricot.blender.orgموقع اللعبة : 

 سجامبا تحصجل على توثيجق بروتوكول شبكات
ميكروسوفت ويندوز 

 بمسجججاعدة مجججن
 مركجججججز قانون
 حريججة البرمجيات
 وبأمجججججر مجججججن
 المحاكجججججججججم

 الوروبيجة، أرغمجت المحكمجة شركجة ميكروسجوفت على
 تمكيجججن البرمجيات الحرة مجججن الوصجججول لتوثيجججق
 البروتوكول الخاص بشبكات نظام ميكروسجججججججججوفت

  آلف يورو، لكجن١٠ويندوز. وتجم هذا برسجوم ترخيجص 
 هذا الترخيجص ل يشمجل ترخيجص براءات الختراع التجي
 تملكهججا ميكروسجججوفت لكجججن قررت المحكمججة أن على
 ميكروسوفت تقديم قائمة ببراءات الختراع التي تمتلكها
 والمتعلقجججة بهذا البروتوكول حتجججى يتمكجججن مطوري
 البرمجيات الحرة مججججن تجنججججب انتهاك براءات اختراع

الشركة. 

  بأكججبر تجمججع للهاكرز فججي٢٠٠٧توديججع 
أوروبا 

  أكجبر٢٠٠٧ ديسجمبر ٣٠انتهجى فجي يوم 
 تجمججع لمجتمججع الهاكرز فججي برليجن
Chaos  Communication 

Congressوشمجججل العديججد مججن . 
 الجلسجججات والراء حول الخصجججوصية
 وكيفيجة حمايتهجا وكيفيجة الحفاظ على مبادئ مجتمجع
 الهاكرز وحريججة البيانات. تسجججيلت صججوتية ومرئيججة

للجلسات متاحة على الموقع. 
 موقجججججججججججججججججججع المؤتمجججججججججججججججججججر :

events.ccc.de/congress/2007 

 OS2008نوكيجججا تصجججدر نظام تشغيجججل 
 N800لمستخدمي جهاز 

 أصججدرت نوكيججا تحديججث لنظام التشغيججل المبنججي على
  متضمنجا متصجفحا مبينجاN800جنجو/لينكجس لجهازهجا 

 على محرك موزيل، ول يحتاج التحديججججث مججججن نظام
OS2007 إلى OS2008أي تعديلت بمكونات الجهاز  

 ومجن آراء المسجتخدمين فإنهجم يشعرون بأداء أسجرع مجع
النظام الجديد. 

 المزيججججججججججججججججد مججججججججججججججججن المعلومات :
www.nokia.com/OS2008

أخبـــــار
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 أصجدرت ترولتجك معاينجة للصجدار القادم مجن مكتبتهجا
  تضمنت عرض لهم المميزات الجديدةQt 4.4الشهيرة 

 ، حيججث سججوف تحوي
 الصدارة القادمة على

 webkitمحرك 
 لعرض صججججججفحات
 النترنجت ، ممجا يسجهل
 تضميجججن صجججفحات
 النترنجت فجي البرامجج

 .Qtالمبنية على
 أمججا الميزة الثانيججة

 فهجي اطار عمجل للملتميديجا بالعتماد على مشروع الكيدي
Phononحيجث يوفجر هذا الطار بيئة سجهلة لتشغيجل ،  

 ملفات الملتميديجا على جميجع أنظمجة التشغيجل المدعومجة
 بواسطة نفس الشفرة.Qtمن قبل 

 وهناك المزيجد مجن المميزات الرائعجة مثجل دعجم المحسجن
من لتحسين دعم برامجXMLلل    ، و اطار العمل للتزا

متعددة عمليات ، ونظام المساعدة الجديد.
المصدر : وادي التقنيه

 5.10 اصدار perlصدور لغة 

 يعلن مجتمجع بيرل اول ترقيجه
 رئيسجيه للغجة البرمججه بيرل
 على مدى خمججس سججنوات عججن
 الصجدار الجديجد للغجه باضافات ومميزات قويجه وتحسجين

لمترجم بيرل نفسه .

لمتابعة التطورات الحاصله اتباع  رابط الخبر
http://www.perlfoundation.org/perl_5_10_now_available

 صجدور النسجخه العربيجه مجن جواثجا لينكجس
بواجهة قنوم التنقيح الثاني

وشمل هذا الصدار على :-
  , اصجدار حديجث مجن كيرنال2.20واجهجة قنوم اصجدار 

  مجع باتشات كثيره جدا ومجن ابزرهجا تلك2.6.23.8
  , تجم اضافجةsuspend و powertopالداعمجه لجج 

 كمبايججز فيوجججن للعرض الثلثججي جاهججز للعمججل بدون
 اعدادات بشرط وجود كرت بدعجم ثلثجي.والن لن يقلق
 مسجتخدمو الوايرلس مجن اعدادات الشبكات والتصجال بهجا

  يقومnetwork-manager-gnomeفجججبرنامج 
 بذالك تلقائيججا فهججو يقوم بالبحججث الدائم عججن الشبكات
 السجلكيه واللسجلكيه ويتابجع التغيجر عليهجا ويضعهجا فجي

  وماعلىnm-appletقائمجة على شريجط المهام اسجمها  
 المستخدم ال اختيار الشبكه التي يريدها من القائمه وهو
 يقوم بالزم  , وتم اضافة برنامج لتعريف كروت الدعم
 الثلثجي كنفيديجا , وتجم اضافجة اوبجن اوفيجس العربجي

 add/removeالجديججد , وكمججا تججم اضافججة برنامججج 
   الشهيججر لتحديججثupdate-managerوبرنامججج 

  والذيaptitudeالبرامج والحزم , وتم اضافة برنامج 
 يقوم بحججل تعارضات الحزم ان وجدت وهججو يعمججل مججن

سطر الوامر.
 كل هذا بالضافه الي برنامج سينابتك , والتوزيعه الن
 تتعرف على عدد من انواع المودم تلقائيا وبالخص مودم
 سجمارت لنجك , وتجم حجل مشكلة برنامجج تنزيجل خطوط

مايكروسوفت , وامور اخرى كثيره.
مصدر الخبر

http://linux-ar.org/forum/viewtopic.php?t=320
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      فهي عالم الحاسهوب تتعدد المجالت والوظائف، ومهن أههم هذه
 المجالت برامهج الرسهوم والتصهاميم التهي تدخهل فهي كثيهر مهن
 المهام المتعلقهه بالحاسهب اللي مثهل مواقهع النترنهت وخلفيات
 سطح المكتب واليقونات ويتعدى ذلك إلى مجالت أوسع وأكثر
 تخصهصاً كتصهاميم المجلت الورقيهة والكتهب والصهحف وكهل
 مجال يحتاج إلى اسهلوب عرض منسهق وجميهل والوان مشعهة تلفهت

أنظار المشاهدين إلى المنتجات والعلنات.
     فمنهذ بدايهة عصهر الحواسهيب وتطورهها أهتهم المطورون فهي
 إنتاج برامج تختص بتحرير الصور والرسم والتصميم الفني حتى
 ظهرت برامهج قويهة فهي أدائهها وسههلة فهي اسهتخدامها تربعهت على
 عرش برامهج التصهميم الفنهي، ولم يكهن بالمهر السههل للمسهتخدم
 المنزلي البسههيط الذي يملك حاسههوب شخصههي عانههى الكثيههر
 للحصهول عليهه أن يدفهع أكثهر مهن قيمهة جهازه للحصهول على
 رخصهة برنامهج فقهط لسهتخدامه وليهس لتملكهه!! ، والعقوبات
 أقسهى ممها تتصهور عنهد نسهخ هذه البرامهج او توزيعهها أو إعارتهها
 لصهديق أو جار حتهى وإن كان قريباً لك !! وتصهبح بذلك فهي
 نظر القانون ضمن قائمة المجرمين وتقام عليك دعاوى قضائية
 وتسهجن وتغرم والسهبب أنهك قدمهت خدمهة لخيهك (تخيهل)!!

بإعارتك برنامج يفترض أنك دفعت ثمناً له.
 لتظههن عزيزي القارئ أننههي مههع نسههخ وتوزيههع هذه البرامههج
 التجاريهة دون وجهه حهق ،بالعكهس أنها ضهد قرصهنة هذه البرامهج
 وضهد شروط ترخيصهها القاسهية على المسهتخدم ،لكهن للمسهتخدم
 الحريهة فهي الختيار ولههم حريتههم فهي منتجاتههم ذات السهعار
 الفلكية والرخصة المحاصرة للمستخدمين ، من هنا بدأ الكثيرون
 بالبحهث عهن البدائل التهي تغنيههم عهن البرامهج التجاريهة ورخصهها
 وتكون ذات جودة عاليهة تلبهي جميهع الحتياجات بغهض النظهر عهن
 السهعار لدى البعهض المههم الجودة والرخصهة المعقولة لسهتخدام

البرنامج .
هل يوجد بديل لبرامج التصاميم التجارية؟

      نعهم يوجهد بديهل ليهس فقهط لبرامهج التصهاميم بهل معظهم
البرامج التجارية ذات الرخصة المقيدة يوجد لها بدائل في عالم

 ) فقط اسههأل في المواقههعOpen Sourceالمصادر المفتوحههة (
 المتخصههصة لههها وسههتجد أناسههاً تواقيههن لمسههاعدتك ونشههههر
 الفائهدة ولن يكلفك ذلك سوى القليل من وقتك لتجد ضالتك
 ،أما برنامجنا المتخصص في التصميم والبديل للبرامج التجارية

 Gimp وغيرها فهو جمب Paint Shop Pro و Photoshopمثل  

 صاحب الشهرة الواسعة في المصادر المفتوحة المتضمن في أغلب
 Windowsتوزيعات لينكهس الشهيرة ومتعدد المنصهات يعمهل على 

 والكثير من النظمة .Unix و Macو 
 ؟Gimpماهو الهه

     Gimpبرنامههههج لرسههههم وتحريههههر الصههههور شههههبيه  
 GNU Image Manipulation Programبالفوتوشوب ,إختصار له

 GPLوههو مفتوح المصهدر يخضهع لبنود رخصهة جنهو العموميهة 
 ومجانهي  ول يشترط للبرنامهج المفتوح المصهدر أن يكون مجانياً
ية ول تتعارض مع مج مفتوحة المصدر وغير مجان  فقد تجد برا
 الرخصة إذ بإمكانك توزيعه ونسخه وإعارته لمن تريد دون قيود،
 واذا كنههت مههبرمجاً أيضاً يمكنههك الطلع على الشيفرة كاملة

والتعديل عليها دون أية مساءلة.
Spencer على يهد كهل مهنGimp    بدأ مشروع   Kimballو  

Peter Mattisاللذان يدرسان في جامعة كاليفورنيا، وتم إصدار  
  ونشره1996النسهخة التجريبيهة الولى منهه فهي فهبراير مهن عام 

 على شبكههة النترنههت، وبادر عدد مههن المطوريههن المتطوعيههن
 لمسههاعدة مؤسههسي البرنامههج على تحسههينه حيههث كان يحتوي
 البرنامههج على مجموعههه مههن نقاط الضعههف كمشاكههل ادارة

 ) ، ثهم أعلن عهن إصهدارLayersالذاكره وعدم دعهم الطبقات (
فبراير من عام 0.99النسخة  في   حيث احتوى هذا الصدار1997 

 مبني عليها. GIMPعلى الميزات والبناء الساسي الذي ل يزال 
  صدرت النسخة الثابتة منه1998 مايو من عام 19و أخيراً ، في 

 و ل يزال تطوير البرنامج مستمراً.1.0برقم 
  وفي طياته2.4حالياً الصدار الخير من البرنامج يحمل الرقم 

الكثير من التحسينات والدوات القياسية للرسم والتحرير.

إعداد – عبدال الدعجاني

Gimpبرنامج الرسم 
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Gimpواجهة 
      عنههد تشغيل البرنامج لول مههرة ستظههر لهههك نافذتان
 - باستثناء نافذة التلميحات - تكون الولى في الجهة اليسرى وهي

  وFileالنافذة الرئيسية وفيها الدوات وثلث قوائهم بالعلهههى 
Xtnsو Helpعند إغلقها يتم إغلق البرنامج كامهل ،أمهها،  

 الثانيهة فتكون فهي الجههة اليمنهى وههي نافذة فرعيهة بعكهس الولى
عند إغلقها .

  لنشاءNew ثم Fileأذهب إلى النافذة الولى الرئيسية واختر 
  وحههددCtrl+Nمسهاحة عمهل جديدة او بالضغهط على مفتاحهي 

 طول وعرض مسهههاحة العمهههل الجديدة أو اختهههر مهههن قائمهههة
Template مسهاحات عمهل جاهزة واضغهط الزر okوسهتظهر  

 لك نافذة ثالثة للبرنامج بمساحة العمل التي اخترتها ذات خلفية
بيضاء ،ويصبح البرنامج لديك كما هو موضح بالصورة أدناه:

نه مج وتحريك كل جزء عن مكا  تستطيع التحكم بواجهة البرنا
بواسطة السحب والفلت بكل يسر وسهولة.

 مهن خصهائص البرنامهج كذلك أنهه يدعهم صهيغ كثيرة قهد ل
 tup وpspتخطههر فههي بالك ،مثههل ملفات الباينههت شوب برو

 Gimp فتهح وحفهظ ،وصهيغة ملفات psdوملفههات الفوتوشوب 
  ،أليههس هذا جميلً ،لديههك مشروع قمههتxcfالرئسههية هههي 

 بتصهميمه على برنامهج الفوتوشوب تسهتطيع فتحهه والتعديهل عليهه
 وكذلك حفظه.Gimpعن طريق الهه

 مسهتخدمو الفوتوشوب لن يواجهوا صهعوبات فهي اسهتخدام برنامهج
  سيلحظون أن الشبه كبير جداً بينهما حتى قائمةGimpالهه

 الفلتهر سهيجد معظهم الفلتهر بنفهس المسهميات وكذلك أنماط
  بنفس المسميات ل صعوبة تذكر سهوى العتيادModeالطبقة 

 على واجههة البرنامهج وههي ليسهت مشكلة بالمعنهى الحقيقهي لنهها
 سههتزول بعههد اسههتخدام البرنامههج بفترة قصههيرة
 والعتياد عليهها ،ويصهبح كمهن ضرب عصهفورين
 بحجر واحد ،والثقافة التقنية ستزداد عند استخدام

أكثر من برنامج في مجال معين.
 سههههتتعجب عزيزي القارئ عندمهههها تعلم أن هذا
 البرنامههج بأدواتههه وإمكانياتههه الضخمههة ل يتعدى

  ميجابايت !! بينما الفوتوشوب التاسهع15حجمه 
  ميجابايت فرق شاسع بينهما والغرض293حجمه 

  مفتهههوحGimpمنهمهها واحههد ،  ويكفههي أن الههه
 المصهدر ويعمهل على متابعتهه وتنقيحهه وتحديثهه

آلف المطورين حول العالم.

روابط مساعدة :
موقع البرنامج.

http://www.gimp.org

.Linuxتحميل البرنامج لنظام 
http://www.gimp.org/downloads

.windowsتحميل البرنامج لنظام 
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.htm

 .Macتحميل البرنامج لنظام 
http://wilber-loves-apple.org

موقع عربي يقدم دروس للبرنامج بالصوت والصورة.
http://yousufinternet.blogspot.com

موقع أجنبي يحتوي على دروس وفرش .
http://gimp-tutorials.net

النافذة الرئيسية وتحتوي على 
وخيارات الداة,أدوات الرسم 

 Tool Optionsبالجزء السفلي.

نافذة فرعية تحتوي على الطبقات
 Layersوقنوات اللوان والمسارات

والجزء السفلي به أختيار اللوان,والحداث 
Brushes واللوان المتدرجة والفرش 

Pattern.والنقوش 

نافذة مساحة العمل والتصميم
يمكنك إظهارها ,وفي أعلها قوائم 
أيضههاً بالضغههط 
على زر المههاوس
اليمن في مساحة

.العمل 
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 :Xأدوات 

  قيد ل يعلم أكثرنيا أن هناك الكثيير مين الدوات الضروريية■ 
 التي يمكن استخدامها دون الحاجة لبيئة سطح مكتب، هذه الدوات

  ، منهيا آلة حاسيبة متكاملة الوظائف، ولسيتدعائهاXتسيمى أدوات 
أكتب المر :

xcalc
ولعرض ساعة بعقارب :

xclock
ولستدعاء محرر النصوص:

xedit
  ثمxوللتعرف على بقية الدوات، أكتب من سطر الوامر حرف 

.Tabاضغط مفتاح الجدولة 

إخفاء الملفات والمجلدات:

  مين المور التيي يحتاجهيا المسيتخدم الحفاظ على الخصيوصية■
 سيواء مين خلل حمايية مجلد أو ملف بكلمية مرور أو العميل على
 إخفائها عن أعين الخرين، في أنظمة ويندوز مثلً تقوم بتحديد
 خيار إخفاء مين خلل الخصيائص، لكين فيي أنظمية لينكيس المير
 مختلف وأسهل مما تتخيلون، كيف؟ فقط قم بوضع (نقطة) أمام
 اسيم الملف أو المجلد مين خلل خاصيية إعادة التسيمية أو تغييير

المسمى في الخصائص. وستجد أن المجلد قد اختفى تماماً. 
 وكميا تلحيظ أنيه عنيد عرض الملفات والمجلدات المخفيية يبدو

 لونهييا أبهييت ميين الملفات والمجلدات الظاهرة حتييى يمكنييك
تمييزها.

حدث في مثل هذا اليوم : 

نك أن تعرف أحداث اليوم في التاريخ في■  نه بإمكا   هل تعلم أ
أغلب التوزيعات المشهورة، كل ما عليك هو كتابة المر:

 calendar 
 ليعرض لك جملة مين الحداث التيي توافيق اليوم الذي أنيت فييه

باللغة النجليزية. 

تقويم أي سنة وأي شهر:

 إن كنيت ترييد عرض تقوييم لشهير معيين مين أي سينة، (سيبتمبر
 مثلً) فاكتب المر التالي :1976

cal 9 1976
 وإذا أردت عرض كاميل تقوييم السينة (بأشهرهيا الثنيي عشير)

فاكتب :
cal 1976

كرت الشبكة:

تي تستخدمها وقت تنفيذ المر ■  كة ال قة الشب سم بطا  لعرض ا
 سيواء كانيت هذه الشبكية سيلكية أو ل سيلكية كيل ميا علييك هيو

كتابة المر التالي:
 modinfo -d e1000

إعداد – خالد بن محمد العنزي

تلميحات وأفكار
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 مدراء النوافذ وبيئات سطح المكتب
 فسسي هذا المقال نتعرض لمكونات الواجهات الرسسسومية
نو/لينكسس وهسي فسي  السساسية أمام مسستخدمي أنظمسة ج
ليسة تتكون مسن عدة برامسج تتكامسل مسع  النظمسة الحا
ستخدام صالحة لل سلسة  هة  طي واج عض لتع ها الب  بعض

تيح. بسهولة عن طريق الماوس ولوحة المفا

 ١١خادم النوفذة إكس 

 تاريسخ هذا البرنامسج طويسل جدا وملئ بالحداث ولكننسا سسنركز
 على وظيفته، هناك وظيفتين أساسيتين للبرنامج أولهما هي نقل
 نتائج مرسسومة إلى الشاشسة، وثانيهمسا هسو اسستقبال مدخلت مسن

قطع خارجية مثل الماوس ولوحة المفاتيح. 
 وظيفسة الرسسم فسي هذا البرنامسج أسساسية للغايسة، فهسو ل يضسع أي
 قيود على ما يجب أن يرسم، بل يعطي فقط إمكانية رسم وعرض

النوافذ ول يحدد حتى شكلها. 
فذ بطريقة سهلة  وبعد ذلك تظهر الحاجة إلى التحكم بهذه النوا
 وإمكانية التعامل معها، فرسم النوافذ ل يكفي، نحتاج إلى تحريك
 هذه النوافسذ بالماوس أو لوحسة المفاتيسح وتكسبير وتصسغير النوافسذ
 والتحويسل بيسن النوافسذ المفتوحسة وهذه وظيفسة مسا يسسمى مديسر

النوافذ.

فذ لنوا مدير ا

 يغلف مديسر النوافسذ مسا هسو مرسسوم على الشاشسة ليصسبح واجهسة
  وعلى حسب تفاعلك مع مدير النوافذ١١بينك وبين خادم إكس 

 (مثسل تحريسك نافذة بالماوس إلى مكان مسا أو تغييسر حجمهسا)
  محددا فيه١١يقوم مدير النوافذ بترجمة أمرك هذا لخادم إكس 

 مسا هسو الشكسل الذي يجسب أن تكون عليسه النافذة وتحديسد مكانهسا
وحجمها .. إلخ. 

 هذه الوظيفة الشائعة لمدير النوافذ، ولكن هناك عدة برامج تقدم
 مسا هسو أقسل أو أكثر مسن ذلك. فهناك مدير نوافسذ كسل مسا يقوم
 بفعله هسو ترتيسب النوافسذ لتصسبح ملصسقة للنوافسذ الخرى بدون

إمكانية أن تكون نافذة فوق الخرى كما هو معتاد.
 كذلك هناك بعسض مدراء النوافسذ يقدمون خدمسة مسساحات عمسل
 افتراضيسة وهسي ببسساطة عبارة عسن وجود أكثسر مسن سسطح مكتسب
 يمكنسك وضسع النوافسذ المفتوحسة فيهسم إذا كان عدد النوافسذ فسي

تلك المساحة يؤثر على العمل. 

 بيئة سطح المكتب

 للمسستخدم المنزلي ل يكفسي مديسر النوافسذ لمسساعدته فسي القيام
 بمهامسه اليوميسة بسسهولة، فهسو يحتاج إلى برنامسج لدارة سسطح
 المكتسب نفسسه وأيقوناتسه مثل، بالضافسة إلى قائمسة برامسج يسسهل
 الوصسول إليهسا، ولوحسة يسستطيع أن يرى فيهسا معلومات مسساعدة

سريعة مثل الساعة وحالة التصال بالنترنت وخلفه. 
 لو كل وظيفة مما ذكرت كان لها برنامج لكان على المستخدم
 أن يتخسذ العديسد مسن القرارات ويقوم بتثسبيت عدة برامسج وربمسا
فق بين برنامجين نظرا لن تلك  ينتهي به المر لمشكلة عدم توا
 الوظائف تعمل في نفس البيئة بشكل أو بآخر. كما أن بعد ذلك
 سسيكون عليسه التعامسل مسع طريقسة إعداد كسل برنامسج على حدة
تب، وهسي عبارة تي فائدة بيئة سطح المك نا تأ  وضبط خياراتسه. وه
 عسن حزمسة متكاملة مسع بعضهسا البعسض تحتوي الدوات والبرامسج
 (ومنها مدير النوافذ) التي تعطي المستخدم البسيط بيئة صالحة

للعمل وتعطيه تحكم موحد بخصائص هذه الدوات. 
 تقوم أيضسا بيئة سسطح المكتسب بتوفيسر وسسائل موحدة للبرامسج
 لتتفاعسل مسع بعضهسا البعسض بسسهولة مثسل المكتبات الرسسومية
 والصوات لكي تستطيع بيئة سطح المكتب من تنسيق العمل بين

تلك البرامج بشكل موحد.

  ولكسسل بيئةKDEبرنامسسج لجنوم... وبرنامسسج ل
برنامج!!! 

 بعسض البرامسج تعرف نفسسها بأنهسا برنامسج يقوم بوظيفسة معينسة
 لسسطح مكتسب جنوم مثل. ليسس معنسى ذلك أن البرنامسج ل يعمسل
 على بيئة سطح مكتب أخرى، لكن المعنى هو أن البرنامج يتكامل
 بشكل أفضل مع حزمة جنوم. إذا أردت استعمال هذا البرنامج في
ثبيت مكتبات جنوم (في كن ستحتاج لت  بيئة أخرى يمكنك ذلك ل

الغالب يتم تثبيتها تلقائيا إذا احتاج البرنامج ذلك). 
مج التي  لذا إذا وجدت أنك تستعمل بيئة جنوم مثل ومعظم البرا

  فربمسا حان الوقستKDEاعتدت عليهسا وتفضلهسا مصسممة لبيئة 
  لتتمتع بسرعة أعلى لهذا التطبيقاتKDEلتنتقل إلى تلك بيئة 

وتكامل أفضل. 

FVWM-Crystalبيئة سطح مكتب 

metacityمدير نوافذ 

واجهة رسومية بدون تشغيل إضافات

بقلم – حسن إبراهيم ضوّة

نحو الحتراف
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اختيار بيئة عمل مناسبة

 يمكسن تثسبيت كسل مديري النوافسذ وبيئات سسطح المكتسب المتوفرة
 على جهاز واحسد واختيار أيهسم تريسد تشغيله عنسد تسسجيل الدخول

  ولكن عليك أن تستقر على اختيار محدد،Sessionsمن قائمة 
 ففسسي النهايسسة يجسسب أن تعتاد على طريقسسة معينسسة لداء مهامسسك
 اليوميسسسة. ولكسسسن المشكلة هسسسي ... أي البرامسسسج تختار لهذه
 المهمسة؟ ... هذه بعسض النقاط التسي ربمسا تسساعدك.. لكسن القرار

عائد بالكامل إليك .

 أول: بيئة سطح مكتب متكاملة
 المستخدم في بداية تعامله مع جنو/لينكس في الغلب سيميل إلى
 اختيار بيئة سسسسطح مكتسسسب متكاملة تقدم له الخدمات والوظائف
ين كن كيسف يمكن المفاضلة ب  المعتادة حيث يتوقع أن يجدها، ول

البيئات المتوفرة ؟ 

 KDEجنوم و 
 الكثيسر مسن المسستخدمين الجدد يسسعون للمقارنسة بيسن هاتيسن.فسي
ية ظهورهما كان هناك عامل قانوني يتعلق بالتراخيص ولكن  بدا
 تسسم حله وتعتمسسد البيئتان الن على مكتبات ذات تراخيسسص حرّة
نت، يا كلهما اختيار جيد لكن هذا يعتمد على شخصيتك أ  وحال
 فسي جنوم يعمسل المطورون على تقديسم الوظائف السساسية فقسط
 التسي تحتاجهسا بصسفة دائمسة لبقاء المور بسسيطة والسسعي لعدم

  يتم وضع كل الخيارات الممكنةKDEإرباك المستخدم، أما في 
 أمامسك حتسى وإن كنست نادرا مسا تحتاج بعضهسا. لذا فالفلسسفة

مختلفة والمفاضلة بينهما تعود لك. 

XFCE 
مج جنوم  هذه بيئة سطح مكتب متوافقة بشكل كبير جدا مع برا
 وتم تأسيسها على نفس المكتبات الرسومية لكنها تعمل على تقليل
 بعسسض المكانيات لتقليسسل حجسم الذاكرة التسسي تحتاجهسا وتعمسل
 بسرعة أكبر، ليست بأناقة مثيلتها لكنها اختيار ممتاز لمن يريد

الحصول على أداء جيد بإمكانيات تحت المتوسطة. 

: مدير نوافذ فقط نيا  ثا

 تأتي كل بيئة سطح مكتب بمدير نوافذ تم إعداده ليتكامل معها،
 لكسن أحيانسا يهوى البعسض التخلص مسن تلك الضافات والحصسول
 على أقسل قدر مسن الضافات يسستطيعون بسه التعامسل مسع الجهاز
 بسرعة دون أي ملحقات إضافية قد ل يحتاجونها بشكل دائم. سبب
 آخسسر لسسستخدام مديسسر نوافسسذ فقسسط بدل مسسن بيئة متكاملة هسسو
 اسستغلل قدرة وإمكانيات الجهزة القديمسة التسي قسد ل تتمكسن مسن

الستفادة بشكل عملي من بيئات سطح المكتب الموجودة حاليا. 

لواجهات الرسومية  جماليات ا
 Compositingيعمسل المطورون منسذ فترة على إضافسة تقنيسة 

 إلى مدراء النوافسذ. وهذا يسسمح لمدراء النوافسذ بتنفيسذ إجراءات
 رسسسومية على الواجهات وإعطاء تأثيرات جماليسسة متميزة. أشهسسر

فذ  يا هو مدير نوا   ويتميز بأنCompiz Fusionمشروع حال
 مسسن الممكسسن دمجسسه فسسي بيئات سسسطح المكتسسب الموجودة حاليسسا

فذ الفتراضي فيها بس  .Compiz Fusionواستبدال مدير النوا
 وهناك أكثسر مسن مديسر نوافسذ آخسر يعملون على إضافسة تأثيرات
 بسيطة فقط حتى تستمر بالعمل مع الجهزة المتوسطة المكانيات
 أيضسا بكفاءة. يمكنسك البحسث عسن كيفيسة تثسبيت هذا البرنامسج
 لتوزيعتسك أو تجربسة التوزيعات التسي تأتسي مجهزة بسه افتراضيسا

 .Mandriva و Ubuntu 7.10مثل جواثا و 

ملخص
 تحتوي الواجهات فسي بيئة جنسو/لينكسس على عدة مكونات تتفاعسل
 مع بعضها البعض. قد يرغب بعض المستخدمين في عدم التعرض

 . فسسيKDEلهذه التفاصسسيل واختيار بيئة متكاملة مثسسل جنوم أو 
ته بدقة لكي يهيئ  حين قد يرغب البعض الخر في تحديد خيارا
 لنفسسه بيئة عمسل ملئمسة تناسسب احتياجاتسه وإمكانياتسه، وفسي كل
 الحالتين، فإن التجربة لن تضر. لمعرفة المزيد عن مدراء النوافذ

 .xwinman.orgوالبيئات المتوفرة يمكن تصفح موقع 

سطح مكتب جنوم مع بعض التخصيصات

اختيار مدير نوافذ قبل تسجيل الدخول

fluxboxمدير نوافذ 
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الكاتب: بريت سميث

ترجمة: بدري دركوش

 بعممد سممنة و نصممف مممن المناقشات و السممتشارت العامممة , آلف
 التعليقات و أربمع مسمودات , النسمخة الثالثمة ممن رخصمة جنِمو

 29 ) صممممممدرت أخيراً بتاريممممممخ GPLv3العموميممممممة (
 حزيران(يونيممو). بينممما كان هناك الكثيممر مممن النقاش حول
 الرخصمة منمذ ظهور أول مسمودة لهما , لم يتكلم كثيمر ممن الناس
 عمن المزايما التمي تقدمهما للمطور. وضعنما هذا الدليمل لمل هذا
الفرغ . سمممموف نبدأ بتذكيممممر سممممريع لكممممل مممممن :

  ) , وcopyleft ()1(البرمجيات الحرة , حقوق النسمممخ الحرة 
  ) , وبعممد ذلك سمموفGPLهدف رخصممة جِنممو العموميممة (

 نسممتعرض التغيرات الٍسمماسية لنرى كيممف سمموف تسمماعد هذه
التغيرات فمممممممممي تقدم هذه الهداف و تطور المزايممممممممما.

 :GPLمبادئ و أسممممممممممممممممممممممممممماسيات 
 ل يجمب على البرمجيات أن تقيمد حريمة المسمتخدم , هنالك أربمع

حريات يجب أن يحصل عليها كل المستخدمين :

حرية استخدام البرنامج لي غرض كان . •
 حرية مشاركة البرنامج مع الصدقاء و الجيران.•
 حريمة التعديمل فمي البرناممج ليناسمب حاجاتمك•

الخاصة. 
حرية مشاركة هذه تعديلتك مع الخرين .•

 عندمما يحقمق برناممج مما كمل هذه الحريات للمسمتخدمين ندعوه
 ) .                           free softwareبالبرنامج الحر ( 

 المطورون و الممبرمجون الذيمن يكتبون البراممج يطلقونهما تحمت
 بنود الرخصممة العموميممة لجِنممو , عندممما يقومون بذلك سمموف
 تصبح برمجيات حرة و سوف تبقى برمجيات حرة , مهما يكن من
 يعدل أو ينشمر هذه البرمجيات , نحمن ندعمو ذلك حقوق النسمخ

  ) : أي البرمجيممممات لهمممما حقمممموقcopyleft ()1(الحممممرة 
 ) و لكمن عوضاً عمن اسمتخدام هذهcopyrightنسمممممممخ أي (

 الحقوق لتقييد المستخدمين - كما تفعل البرمجيات المملوكة –
 نحمن نسمتخدم هذه الحقوق لنتأكمد أن كمل المسمتخدمين يملكون

الحرية .

ية حقوق النسخ الحرة  لقد قمنا بتحديث الرخصة العمومية لحما
 من التلعب و التجاوز ممن قبل القانممون أو التطممورات التقنية

 ,النسمخة الخيرة تحممي المسمتخدمين ممن ثلثمة تهديدات حديثمة
هي:

 ) :Tivoization ( )2(تيفوزيشن •
  بعمض الشركات صمنعت العديمد ممن التجهيزات
 المختلفممة و التممي تسممتخدم برمجيات محميممة
 برخصممة جِنممو العامممة , وبعممد ذلك أعدت هذه
 التجهيزات لكممي تقوم بتعديممل البرمجيات التممي
 تشغلهمما ,لكممن أنممت ل تسممتطيع ذلك . إذا كان
 الجهاز يسممتطيع أن يشغممل برمجيات تحكميممة –
 على كمممبيوتر متعدد السممتخدامات – و المالك
 يجب عليه أن يتحكم بما يقوم به (الكمبيوتر ) ,
 عندما يعترضه هذا الجهاز من القيام بذلك , هذا

 ) . tivoization ( )2(ما ندعوه بم تيفوزيشن 

القوانين التي تحظر البرمجيات الحرة :•
  التشريعات مثممل قانون حقوق الحمايممة الرقميممة

Digital ()3(اللفيمممممة   Millennium 
Copyrightو تعليمات التحاد الوروبمممممي (  

 لحقوق الملكيممة تجعممل مممن كتابممة أو نشممر
برمجيات التي تتجاوز حماية الحقوق الرقمية

)3()DRMجريممة . هذه القوانيمن يجمب أن ل ( 
 تتداخل مممع الحقوق التي تمنحك إيها الرخصة

 ). GPLالعموميممممة ( 

 :)4(صمممممممممممممممممممفقات المتياز المنحازة •
 بدأت مايكروسموفت حديثاً بإخبار الناس بأنهمم لن
 يقاضوا مسممتخدمي البرمجيات الحرة لنتهاكهممم
 براءة الختراع (المتياز ) طالمما يحصملون عليهما
 – أي البرمجيات الحرة – مممن مزوديممن يقومون
 بالدفممع لمايكروسمموفت مممن أجممل المتياز . فممي
 النهايمممة ,تحاول مايكروسممموفت الحصمممول على
ما ستخدام البرمجيات الحرة , و هذا   عائدات من ا
 يتعارض ممع حريمة المسمتخدم , يجمب ان ل تمنمح

أي شركة إمكانية القيام بذلك. 

 النسمخة الثالثمة تحممل المزيمد ممن التحسمينات لجعمل الترخيمص
 اسهل للستخدام و الفهم من قبل الجميع , و لكن بالرغم من كل

  ليست رخصة جديدة بشكل جذري , بلGPLv3تلك التعديلت 
 هي تطوير عن النسخة السابقة , بالرغم أن العديد من النصوص

  ببساطة .GPLv2قد تغيرت , أصبح الكثير منها يوضح ما قالته 
في   GPLv3ممع وضمع ذلك بالعتبار , لنرى التغيرات السماسية 

 و نتحدث عنهما و كيمف تحسمن الرخصمة بالنسمبة للمسمتخدم و
المطور .

كن لبرمجيات الحرة – ول ظر ا تي تح ين ال ن يد القوا  تحي
 :DRMليممممممممممممممممس حظممممممممممممممممر 

 )5(مممن المحتمممل أن تكون متآلفاً مممع إدارة القيود الرقميممة 

)DRM على أقرص ( DVDو الوسممممائط الخرى , و مممممن  
 المحتممممل أيضاً أن تكون معتاداً على القانون الذي يجعمممل ممممن
 كتابمة أدواتمك الخاصمة لتجاوز هذه القيود أمراً غيمر قانونياً ,

  و تعليمات التحاد)3(مثمممل قانون الحمايمممة الرقميمممة اللفيمممة 
 الوروبي لحقوق الملكية . يجب أن ل يمنعك أي أحد من كتابة

GPLv3الدليل السريع نحو 

ترجمة – بدري دركوش
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 تحممي هذا الحمق ممن أجلك .GLPv3أي كود تريمد كتابتمه , 
بة كود محمي برخصة    يحقق إدارةGPLمن الممكن دائماً كتا

  ) , ولكمن إن قام أحدهمم بذلك ممعDRM ( )5(القيود الرقميمة 
ند الثالث : أن النظامGLPv3كود محمي بالرخصة    – يقول الب

 لن يعتمبر ذلك مقياس حمايمة تقنمي فعّال , هذا يعنمي إذا قممت
  ) سمتكون حراً فمي توزيمع البرمجياتDRM ( )5(بكسمر حمايمة 

  أوDMCA )3(التي تقوم بذلك و لن تكون مهدداً بقوانين مثل 
غيرهممممممممممممما.                                                  
 كالمعتاد ..رخصة جنو العمومية ل تقيد مع ما يفعله الناس في
برمجياتهممم , ولكممن تقوم بمنعهممم مممن تقييممد الخريممن فقممط.

 :)6(حمايمممممة حقوقمممممك ممممممن المدعيمممممن 
  : هي محاولة خطيرة لختصار حرية المستخدم ,)2(تيفوزيشن 

 حقمك فمي تعديمل البرمجيات سميصبح بل معنمى إذا كان أجهزة
الكممممممبيوتر خاصمممممتك تمنعمممممك ممممممن القيام بذلك.

GLPv3 عن طريق الفرض على الموزع أن)2( تمنع التيفوزشن  
 يزودك بممما تحتاجممه مممن معلومات أو بيانات ضروريممة لتصمميب
 البرمجيات المعدلة على الجهاز , و التمممي قمممد تكون ببسممماطة
 مجموعممة مممن التعليمات أو التوجيهات , أو قممد تتضمممن بيانات

  ) , أوCryptographic Keysخاصمة مثمل مفاتيمح مشفرة ( 
 معلومات حول تجاوز الفحمص النظاممي للجهاز . هذا يعتممد على
 طريقمة تصمميم هذا الجهاز , و لكمن مهمما كانمت المعلومات التمي
تحتاجهممممما يجمممممب أن تسمممممتطيع الحصمممممول عليهممممما .
 هذه المكانيات مازالت فمممممممي هذا النطاق , وليزال الموزعون
 مسمموح لهمم وضمع مفاتيمح مشفرة لي غرض كان , وسميفرض
 عليهمم كشمف المفتاح فقمط إذا أردت تعديمل البرمجيات المحميمة
 بالرخصمة العمومية على الجهاز الذي أعطوك إياه , مشروع جِنمو

  لتحسمين التكامليمة بيمن كمل البرمجيات علىGnuPGيسمتخدم 
FTPموقعممه لتبادل الملفات (   siteومقاييممس مثممل ذلك , (  

تكون ذات منفعة للمستخدمين .                                      
GLPv3ل تمنمع الناس ممن اسمتخدام التشفيمر – ل نريدهما أن  

 تفعمل ذلك – ولكنهما تمنمع الناس ممن أخمذ التمي أعطتهمم إياهما
 الرخصممة بعيداً , إن كان عممن طريممق المتياز أو التقنيممة أو أي
معنممممممممى آخممممممممر.                                          
ضد تهديدات المتياز ( براءة الختراع) : ية  ية قو حما

  ...تغيرت رؤيممة امتيازاتGLPv2 عاماً و منممذ نشممر 17خلل 
 البرمجيات بشكمممل معتمممبر , طورت رخمممص البرمجيات الحرة

  بعكمس هذهGLPv3اسمتراتيجيات جديدة حتمى تخاطبهما , تقوم 
التغييرات أيضاً .

  – وGLPv3كلمما قام شخمص بنفمل برمجيات محميمة برخصمة 
 التي قام بكتابتها أو تعديلها – يجب عليه أن يزودكل متلقي لها
 (أي الرمجيات) أيممة رخصممة امتياز ضروريممة لسممتعمال الحقوق

  , أمتيازهمم سموفGPLالتمي تمنحهما إياه الرخصمة العموميمة 
يصمممبح منتهمممي.                                                    
 ذلك يعنمي للمسمتخدمين و المطوريمن أنهمم سموف يتمكنون ممن

  بدون القلق ممنGLPv3العممل ممع البرمجيات المغطاة برخصمة 
 مساهم يائس ما سوف يحاول محاكمتهم من أجل انتهاك المتياز

  توفر للمستخدمين المزيدGLPv3آجلً. مع هذه التغييرات ... 
 ممن الدفاعات ضمد تعديات المتياز أكثمر ممن أي رخصمة برمجيات

حرة أخرى.

إيضاح النسمممممممجام بيمممممممن التراخيمممممممص :
 إذا و جدت كوداً مما و أردت دمجمه ممع مشروع محممي برخصمة

نو العمومية ( نه يجبGLPv2 ) , تقول رخصة ( GPLجِ  ) : أ
 على الرخصمة الخرى أن ل تحممل أيمة قيود موجودة سمابقاً فمي

  ,طالمما حققمت هذه القضيمة قلنما أن الرخصمةGLPv2رخصمة 
 ).GPLمتوافقممممة مممممع رخصممممة جِنممممو العموميممممة( 

ها متطلبات غير مُقيدِة نت لدي  على أي حال ...بعض الرخص كا
 لنمه كان ممن السمهل الموافقمة عليهما . على سمبيل المثال : بعمض
 الرخص تقول ل تمنحك الحق باستخدام بعض العلمات المسجلة

)trademarkًالمحددة , و ذلك لم يكممممممن تقييداً إضافيا (  
 حقيقياً . إذا كانمت العبارة غيمر موجودة مازلت ل تملك الحمق
 باسممتخدام العلمممة التجاريممة المسممجلة , ول طالم قلنمما أن هذه

 أيضاً.GLPv2التراخيمممممص متوافقمممممة ممممممع رخصمممممة 
  تعطمي بوضوح الحمق للجميمع باسمتخدام كودGLPv3الن ... 

ساعد على  يسمتخدم هكذا متطلبات , هذه البنود الجديدة يجمب أن ت
 إيضاح سموء الفهمم حول الرخمص المتوافقمة ممع رخصمة جِنمو
 العمومية , لماذا كل هذا و ما الذي يمكن عمله مع كود متوافق

 ) .GPLممممممممع رخصمممممممة جِنمممممممو العموميمممممممة ( 
فقممممممممممممة : الرخممممممممممممص الجديدة المتوا
 من أجل توضيح القواعد حول الرخص المتوافقة مع رخصة جِنو

  أيضاً متوافقممة معهمما و بعممضGPLv3العموميممة السممابقا , 
 Apache License 2.0التراخيص الخرى , رخصة أباتشي  

 هي مثال رئيسي , الكثير من البرمجيات الحرة العظيمة موجودة
 تحت هذه الرخصة مع و جود مجتمع قوي يحيط بها . نحن نأمل

  سموف ينشمئ المزيمد ممنGPLv3أن هذا التغييمر فمي رخصمة 
 التعاون و المشاركممة ضمممن مجتمممع البرمجيات الحرة , الشكممل
 التالي يساعد على إيضاح بعض العلقات المتوافقة بين التراخيص

المختلفة للبرمجيات الحرة :

 السمهم التمي تشيمر ممن ترخيمص إلى آخمر تدلّ على أن الترخيمص
 الول متوافمق ممع الترخيمص الثانمي , هذا صمحيح إذا تبعمت عدة
 أسمممهم لتصمممل ممممن ترخيمممص إلى آخمممر . أي على سمممبيل

  , و كذلكGPLv3 متوافقمممة ممممع ISCالمثال ....رخصمممة 
GPLv2 متوافقمممة ممممع GPLv3إذا كان البرناممممج يسممممح  

 بالختيار لمم " أو أي إصمدار أحدث" كمما تنمص رخصمة جِنمو
تي تطلق تحت في أغلب البرمجيات ال ما يحصل   العمومية ,و همو 

  ) . هذا الشكمل غيمر شاممل ( انظمر إلىGPLv2هذه الرخصمة (
 لدينما للحصمول على لئحمة كاملة للتراخيمصصمفحة الترخيمص 
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  ) , ولكمن يظهمر بوضوح أنGPLv3 و GPLv2المتوافقمة ممع 
GPLv3 متوافقمة ممع كمل مما همو متوافمق ممع GPLv2و...  

أكثممممممممممممممممممممر مممممممممممممممممممممن ذلك أيضاً .
  ) : أصمبحتGNU Affero GPL verison3جِنمو أفيرو ( 

Afferoجزءاً التجمممع , إن رخصممة   GPLالصمملية صممممت  
ية  لتضمن أن كل مستخدمين لتطبيق الويب سوف يملكون إمكان

  توسع هذاGNU Affero GPLv3الحصول على المصدر , إذاً 
 الهدف : إنها قابلة للتطبيق على كل برمجيات الشبكة التفاعلية ,
 لذلك سموف تعممل جيداً ممن أجمل براممج مثمل مخدمات اللعاب .
 التدبيممر الحتياطممي الضافممي أكثممر مرونممة أيضاًَ , وذلك إذا

  ) فمي تطمبيقAGPLاسمتخدم شخمص مما مصمدراً محمياً بممم ( 
 بدون واجهمة شبكيمة فسموف يتوجمب عليمه أن يوفمر هذا المصمدر
 بنفس الطريقة التي تتطلبها رخصة جِنو العمومية , بجعل هاتان
 الرخصممتان متوافقتان سمموف يتمكممن مطورو برمجيات الشبكممة

  ) وCopyleftالتفاعليمة ممن تقويمة حقوقهمم للنسمخ الحمر ( 
 بنفممس الوقممت يسممتطيعون البناء على المصممدر القوي المحمممي
برخصمممممة جِنمممممو العموميمممممة و المتوفمممممر لديهمممممم .
المزيممد مممن الطرق للمطوريممن للتزويممد بالمصممدر :
نه عندما توزع نو العمومية أ  أحد المتطلبات الرئيسية لرخصة جِ
 كود تنفيذي للمسممتخدمين يجممب عليممك تزويدهممم بطريقممة

  تعطيمك بعمد الطرقGPLv3للحصمول على المصمدر . رخصمة 
  تحافممظ على هذه الطرق مممع بعممضGPLv3للقيام بذلك , 

 اليضاحات و تقدم لك أيضاً طرق جديدة للتزويمممد بالمصمممدر
 عندمممما تنقمممل الكود التنفيذي عمممبر الشبكمممة . على سمممبيل
 المثال ...عندما تستضيف كود تنفيذي على مخدم ويب أو مخدم

FTPتبادل ملفات (   siteتسممتطيع ببسمماطة تزويممد الزوار (  
 بكيفيمة الحصمول المصمدر عمن طريمق مخدم طرف ثالث . بفضمل
 هذا الخيار الجديمد سميصبح تلبيمة هذا المطلب أسمهل لكثيمر ممن
 الموزعيمن الصمغار و اللذيمن يقومون بتعديلت طفيفمة فقمط على
البنيمممممممممممممة الكمممممممممممممبيرة للمصمممممممممممممدر ,
 الترخيص الجديد يجعل من السهل أيضاً نقل الكود التنفيذي عن

  ) , بدايةً الشخاص اللذيممنBitTorrentطريممق البتتورنممت ( 
  ) أو ينشرون ممن التورنمت معفيون ممنdownloadيحمّلون (

 متطلبات الترخيمص اللزم لنشمر البرمجيات , عنمد ذلك أي كان
 ممن يبدأ التورنمت يسمتطيع التزويمد بالمصمدر عمن طريمق إخبار
 مسمتخدمي تورنمت الخريمن عمن توفره على مخدم شبكمة عام و
ذلك بكممممممممل بسمممممممماطة .                                  

  في صف واحد معGPLهذه الخيارات الجديدة تساعد على إبقاء 
 معاييمر المجتممع الحمر لتوفيمر المصمدر بدون جعمل ذلك صمعباً
على المسمممممممتخدمين فمممممممي الحصمممممممول عليمممممممه.
توزيمع أقمل للمصمدر : نظام مكتبات إسمتثنائي جديمد :
 كل نسممختي الرخصممة العموميممة تتطلب توفيممر كممل المصممادر
 الضروريممة لبناء البرمجيات متضمناً مكتبات الدعممم و نصمموص
 النشاء ...و ممما إلى هنالك..., و قامممت بحممد (اسممتثناء) مكتبات
 النظام : لست ملزماً بتزويد المصدر لمكونات أساسية محددة من

 .Cنظام التشغيممممممممممممل مثممممممممممممل مكتبممممممممممممة 
GLPv3حددت تعريمف مكتبات النظام لتتضممن البرمجيات التمي  

 قد ل تأتي بشكل مباشر مع نظام التشغيل و لكن كل مستخدمي
 البرمجية يتوقع وجودها عندهم بشكل معقول , علي سبيل المثال
 أصمبح يتضممن الن المكتبات القياسمية للغات البرمجمة المعروفمة
مثمممممممممممممممممممممل بايثون و روبمممممممممممممممممممممي .

 التعريمف الجديمد يجعمل ممن الواضمح أنمك تسمتطيع الجممع بيمن
 برمجيات محميمة بالرخصمة العموميمة ممع مكتبات نظام رخصمها

  الخاصمة بالنظامCمتوافقمة ممع الرخصمة العموميمة مثمل مكتبات 
OpenSolarisما معاً , هذه التغييرات ستجعل من   , و توزيعه

 حياة موزعمممي البرمجيات الحرة و اللذيمممن يرغبون بتزويمممد
المسممممممممممتخدمين بهذا التركيممممممممممب أسممممممممممهل .
ترخيممممممممممممممممممص عالمممممممممممممممممممي :

  ) كثيراً -distribution عممن "التوزيممع"( GLPv2تتحدث 
 عندما تشارك البرنامج مع شخص آخر , أنت تقوم بتوزيعه . لم
 يتحدث الترخيمص ابداً عمن ماهيمة التوزيمع لن المصمطلح مسمتعار
نا ان يبحث  من قانون الوليات المتحدة لحقوق النسخ . لقد توقع
 القضاة عمن تعريفمه هناك . و ممن ناحيمة ثانيمة و جدنما ان قوانيمن
 حمايمة حقوق النسمخ فمي البلدان الخرى تسمتخدم نفمس الكلممة و
 لكن تعطيها معنى آخر . بسبب ذلك ..القاضي في مثل هذه البلد

  بشكممل مختلف عممن القاضممي فممي الولياتGLPv2قممد يحلل 
المتحدة .
GLPv3) "تسممتخدم المصممطلح الجديممد "ينقممل conveyو (  

 ) تحمل نفس المعنى الذيconveyتوفر تعريف لهذا المصطلح (
 ) , و لكمن الن همو مشروح بشكملdistributionعنيناه بممم ( 

 مباشمر ضممن الترخيمص, يجدر أن يكون المعنمى سمهل الفهمم ممن
 قبممل الناس اينممما كانوا , هناك تعديلت صممغيرة أخرى ضمممن
الترخيص تضمن تطبيقه بشكل متناغم على مستوى العالم أجمع.

)7(عندممما تتجاوز القواعممد : سممبيل هادئ للمطاوعممة 

  .. إذا قمممت بالعتداء على الترخيممصGLPv2تحممت ترخيممص 
 بطريقة ما , فسوف تخسر حقوقك بشكل أوتوماتيكي و نهائي .
 الطريقمة الوحيدة لتحصمل عليهمم مجدداً همي عمن طريمق اللتماس
 إلى صماحب حقوق النسمخ .فمي حيمن يكون هناك دفاع جيمد ضمد
 العتداء , هذه السياسة قد تسبب الكثير من الزعاج للشخص الذي
يتورط ممممممع القوانيمممممن عمممممن طريمممممق الخطمممممأ .
 الطلب من جميع صاحبي الحقوق تجديد الترخيص من الممكن أن
 يكون مرهقاً و مكلف أيضاً : توزيعة جنو/لينكس نموذجية مبنية
على عممممممممل اللف .                                              

GLPv3توفممر تخفيممف مممن أجممل التصممرف الجيممد : إذا قمممت  
 بانتهاك الترخيمص سموف تسمتعيد حقوقمك حالمما توقمف النتهاك

  يوماً . بعمد أن60إل إذا اتصمل بمك صماحب حقوق النسمخ خلل 
 تتلقى ملحظة من هذا النوع , سوف تستعيد حقوقك كاملة إذا
 كانمت هذه أول مرة تقوم بانتهاك و قممت بإصملح النتهاك خلل

  يوم . وإل فسوف تعمل على المسألة قضية-قضية على حسب30
 مالك حقوق النسمخ الذي اتصمل بمك , وسموف تسمتعيد حقوقمك
بعممممممد ذلك.                                                       

  ممع رخصمة جنمو العموميمة لطالمما كانمت أولويمة)7 (المطاوعمة
  ) و مجموعات أخرىFSF Compliance Labبالنسمبة لمم (

 تنفمممذ الترخيمممص على نطاق العالم . هذه التغيرات تضممممن أن
  تبقمى أولويمة عليما للمنفذيمن و تعطمي المنتهكيمن)7(المطاوعمة 

حافممممز لكممممي يسممممتجيبوا .                                      
الخيممممممممممممممممممر و الهممممممممممممممممممم :
 ممن المحتممل ان تبدو بعمض هذه التغييرات أقمل أهميمة لك عمن
 الخريمممن . لبأس بذلك , كمممل مشروع همممو مختلف , و له
 إحتياجات مختلفة من الترخيص . و لكن الفضلية تكمن بأن عدد
ممممن هذه التحسمممينات سممموف تسممماعدك و تسمممهل عملك.
 وعندمما نأخمذ بالمجممل , كمل هذه التحديثات تقدم شيئاً أكثمر :
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  ) . أنهما تقومCopyleftلقمد صمنعنا حقوق نسمخ حرة أفضمل (
 بالمزيمد ممن أجمل حمايمة حريمة المسمتخدمين , ولكمن أيضاً تمكمن
 المزيممد مممن التعاون ضمممن مجتمممع البرمجيات الحرة . و لكممن
 تحديث الترخيص هو جزء من من العمل : لكي يحصل الناس على

 GLPv3المزايمما التممي توفرهمما , يحتاج المطوريممن لسممتخدام 
 لمشاريعهم أيضاً.عندما تطلق مشروعك الخاص تحت الترخيص
 الجديمد كمل ممن يتعاممل معهما – ممن مسمتخدمين أو مطوريمن
 آخريمن أو موزعيمن أو حتمى محاميمن – سموف ينتفمع . نحن نأممل

 مممممن أجممممل إصممممدارك التالي .GLPv3أنممممت تسممممتخدم 
 GLPv3إذا أردت أن تتعلم المزيمد حول تحديمث مشروعمك إلى 

  سعيداً ليساعدك . علىFSF Compliance Labسوف يكون 
 التعليمات السمماسية لسممتخدام , تسممتطيع الحصممول موقعهممم

.الترخيص 

                                                 

الهاممممممممممممممش : ممممممممممممممن المترجمممممممممممممم ..
)1( copyleftحقوق النسمخة الحرة هذا المصمطلح اجتهاد شخصمي =  

مممممن لديممممه ترجمممممة أخرى أرجممممو إعلمممممي . (المترجممممم)
)2( Tivoizationهذا المصطلح لم أجد له أي ترجمة. واضحة حتى :  

باللغممممممممة النكليزيممممممممة لذلك هممممممممو يشرح نفسممممممممه .
)3( Digital  Millennium  Copyrightهمو قانون فمي الوليات  

المتحدة لمنع نسخ و تعديل المنتجات الرقمية .

)4( Discriminatory patent deals.المصطلح الصلي للتوضيح  

 

)5(  =  Digital  Restrictions  Management

 

 إدارة القيود
          .الرقمية 

)6(  = Tinker

 

.المدعين 

.

)7 (Compliance                     . المطاوعمممة  =                      

 كلممة مصمدر الواردة ضممن الترجممة تعنمي الكود المصمدري أي
source code. للبرنامج 

 أرجمو إعلممي عمن أي ملحظات أو نصمائح خاصمة بهذه الترجممة
بمراسلتي على :

free.programmer4linux@gmail.com

أو على العنوان :

badry85@maktoob.com

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Verbatim copying and distribution of this entire 
article are permitted worldwide, without royalty, 
in any medium, provided this notice is preserved.

جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة البرمجيات الحرة
 النسخ الحرفي و التوزيع لكل هذا المقال مسموح على نطاق عالمي ، من
دون عوائد ، على أي وسيط ، شريطة الحفاظ على وجود هذه الملحظة.
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د :خالد محمد العنزي  اعدا

Tile Racer

لفئة :  arcadeا
الرخصة : لم توضح

Linux, Windowsالنظمة : 
للعبة :  http://tileracer.model-view.comموقع ا

  إن كنت من هواة السباقات والمغامرات بقيادة السيارات في أجواء■
 وظروف مختلفة، فإن هذه اللعـبة حتماً ستـحقق لـك رغبـتـك،
 فبإمكانك أن تختار نوع السيارة والظروف، كما يمكنك أن تضـع
 الظروف التي تريدها من خلل بــناء الخرائـط. اللعـبة غـاية في

المتعة وتحاكي الواقع كأنك تعيشه.

Flight Gear

الفئة : محاكاة
GPLالرخصة : 
Linux, UNIX, MAC, Windowsالنظمة : 

للعبة :  http://flightgear.orgموقع ا

 من أكثر اللعاب شعبية لعبة محاكاة الطيران،وهذ اللعبة  ■
 طورت حتى أصبحت تشبه الواقع بشكل كبير سواء في الطائرات

أو البيئة المحيطة أثناء التحليق أو المطارات. 

أعدت مؤخراً لتعمل من القرص مباشرة دون الحاجة إلى نظام تشغيل.*

lincity-ng                                                           

الفئة : محاكاة
GPLالرخصة : 
Linux, UNIX, MAC, Windowsالنظمة : 

للعبة :  http://lincity-ng.berlios.deموقع ا

 هذه اللعبة تتيح لك تولي أمر مدينة تخيلية بكاملها، بحكومتها وإداراتها، وتستطيع أن تقيم ما تريد من مشروعات وتفرض السياسة■ 
 التي تريدها سواء بتخفيض النفقات وزيادة الضرائب أو إنقاصها، وتأخذ فرصتك كاملة، لكن في النهاية مدينتك إما أن تصبح مقصداً
 للسواح الجانب والمهاجرين، أو يهاجر منها أهلها وتحل فيها الكوارث الطبيعية والبشرية وتصبح مدينة أشباح. لكن تذكر أن المر ليس

جدياً وأن المسألة مجرد لعبة
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