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يوميات لينكساوى

شكر وتقدير

خججراج الجججزءإ دافعججا لججى لمججن كتججاب يوميججات لينكسججاوىلقججد كججان الجججزء الول 
الثانى منه عن طريق تشجججيع  كجل مجن حجولى وملحظجات أصججدقائى عليجه، لجذا

ون مقابل، لذلك أشكر بعد ا عزالكثير دموا لى ّقدقد وجب لى أن أشكرهم ف
.وجل وفضله ومّنه علّى الجميع

"َيْشُكُر ا  َيْشُكُر الناس،  ل :"قال رسول ا صلى ا عليه وسلم  من ل 

صحيح الجامع

أحمججل العرفججان والشججكر والفضججل لبججى، وأمججى حفظهججم اجج ومهمججا فعلججت فلججن
.رة من فضلهما علّى، وإلى إخوتى بارك ا فيهنَذأوفى ب

، مجججن مصجججر وفلسجججطين ..أوججججه الشجججكر إلجججى كجججل أصجججدقائى مجججن جميجججع القطجججار

أحمججد أبججو زيججد،...وسججوريا والمغججرب والكججويت والسججعودية والسججودان وليبيججا  
أحمجد عثمججان، أنججس عمجاد،  حلمججى الاججا، ربيججع الزيججن، عبججد الججرءوف عّجججال، عمججر
خرسه،  اازى عبد الحق، محمد طريججف، وايرهججم ممججن لججم يحضججرنى أسججماؤهم
لحظججة كتابججة تلججك السججطر، وأرجججو أن يسججامحنى مججن نسججيت اسججمه، فتججالله لججم

..أقصد ذلك 
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يوميات لينكساوى

مقدمة

يوميججات لينكسججاوى تعّرفجت علجى أصججدقاء ُكجثر أعجزاء علججى "بعججد كتجابى الول  "

قلبى من بلدى ومن مختلف البلدان العربية، وتعلمت منهم الكثير، كما أتاح لججى
سججتفدت منهججا، فمججا حّصججلته مججن هججذا الكتججاب لججم يكججناعلومججا جديججدة تعلمتهججا و

توكجانبعججض المجججالت، مكسبا ماديا بل مكسبا معنويا ونقلنى نقلة نوعية فى 
.. مكاسب عظيمة فمن الذى كان يصدق ذلك  بالنسبة إلّى

/عججدت إليكججم بكتججابى الثججانى مكمل يوميججاتى مججع نظججام التشججغيل العظيججم جنججو

... عججججدت لعيججججد^_^متحججججدىا عججججن خطججججواتى بججججذلك العججججالم الحججججر لينكججججس، 
لينكججس إلججى مكججانته الججتى يجججب أن يعتليهججا، ولزيججل شججبهات، وأتكلججم عججن /جنججو

.مصاعب تصقل علم الفرد وشخصيته

اهتممت فى الجزء الثانى من الكتاب بالحديث عجن فلسجفة المصجادر المفتوحجة
وعجججن دورهجججا فجججى التعليجججم، كمجججا تطرقجججت إلجججى أمجججور واجهتنجججى وطجججرق حلولهجججا،
وتحدىت عن مجالّى التصميم والبرمججة فجى عجالم المصجادر المفتوحجة، مضجيفا

.مصادر تعليمية يمكنكم الستفادة منها

..وما توفيقى إل بالله

أحمد فوزى        
مدونة خوارزمى العرب  

:لبداء أية آراء أو نصائح يرجى مراسلتى على البريد التالى 

ahmed.linuxawy@gmail.com 
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يوميات لينكساوى

الجزء الول "عن يوميات لينكساوى  "

الجججزء الول ليتحججدث عججن تجربججتى مججع -أصججدرت كتججاب يوميججات لينكسججاوى  -

لينكس لينتفع بها الجميع، فقد كان الهدف منه إيجاد مثال للخريججن /نظام جنو

لينكججس ولكنهججم يشججعرون بصجعوبة النتقججال /الذين يفكججرون فججى اسججتخدام جنججو

إلججى نظججام جديججد، ومحاولججة مناقشججة فكرهججم، والتحججدث عججن الصججعوبات الججتى
.تواجههم قدر المكان 

الجججزء الول لججم يكججن تقججديم مجادة تقنيججة بقججدر تقججديم -كججان الهجدف مججن كتججابى  -

تجربججة حيججة تعايشججت مججع نظججام لينكججس ومججا قابلهججا مججن عقبججات ومججا لمسججته مججن
مميزات ،ومناقشة عدة أمور تواجه المبتدئ بالاجافة إلجى الشجارة للعديجد مجن

.البرمجيات البديلة 

يبين الكتاب لماذا نججدعو إلججى البرمجيججات الحججرة، ومججا أهميججة أن يكججون البرنامججج
لينكس  .حرا، والتذكرة بعدة أساليب للدعوة إلى جنو /

لينكججس، ويطججرح سججؤال هججام وهججو هججل /يتنججاول الكتججاب مواججوع الحريججة وجنججو

لينكس تعنى أن الجهود مشتتة   !!كثرة توزيعات جنو /

لم أنظر إلى كتاب يوميجات لينكسجاوى علجى كجونه قصجة نججاح، ولكنجه يمثجل لجى
قصة كفاح تقنى بسيطة، ومغامرة جميلة تعلمت فيها الكثير ومججا زلججت وأنججارت

.لى دروبا جديدة، وطّورت فكرى للفضل 
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يوميات لينكساوى

ل أنكر أن فكرى تطور كجثيرا، وبجدأت أنظجر بنظجرة ذات طجابع شجمولى ونهضجوى
للمجتمع التقنى، ومدى التكامل والتعاون الذى يجب أن يكون سمات المجتمججع

..التقنى المتطور 

الجزء الول على مدونتى -رابط كتاب يوميات لينكساوى  - 
 

لم أتوقف عند ذلك بل وترجمت الجزء الول من الكتاب إلى اللغة النجليزيججة،
،النسججخة المطبوعججة مججن الكتججاب:متاح للشراء على الويب لمن يريد شراء هو و

.  Lulu على موقع ) من الكتابPDF(النسخة اللكترونية أو يمكنك شراء 
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يوميات لينكساوىيوميات لينكساوى

/فلسفة البرمجيات الحرة  مفاهيم الحرية

GNUمنجججججذ أن بجججججدأ ريتشجججججارد سجججججتولمان مؤسسجججججته مؤسسجججججة جنجججججو الحجججججرة  

Foundationلبنججاء نظججام تشججغيل حججر يهججدف إلججى رفججع قيمججة المسججتخدم مججن 
مسججتخدم فقججط لججه حججق السججتخدام فقججط أى النتفججاع إلججى شججخص يملججك مججا
يسججججتخدم، بججججل ويسججججتخدمه كيفمججججا شججججاء ويعججججّدل عليججججه ليناسججججب احتياجججججاته
..الشخصججججية  وانطلقججججوا فججججى بنججججاء المعججججايير والتطبيقججججات الججججتى يقججججوم عليهججججا

Linus المشروع ، ليندمج مع مشروع لينججوس تورفالجدز   Torvaldsلبنجاء نجواة 
..نظام تشغيل، ساهم فيها مبرمجون مججن أنحججاء العججالم  نعججم سججاهم فيهججا بنائهججا

العديججد كججانت مفتوحججة لهججم، يقججرأوا شججفرتها كمججا يشججاءون، يعججّدلوا عليهججا كيفمججا
..يريجججدون  يعجججالجوا الخطجججاء، ويحسجججنوا الداء  ليصجججلوا إلجججى عمجججل احجججترمه ..

العالم أجمع أل وهو نواة نظام لينكس، ولك أن تتخيجل مقجدار مسجاهمة لينجوس
.  فقط 2 هو 2006تورفالدز فى شفرة النواة فى عام  %

تعججاونت مؤسسججة جنججو مججع نججواة لينججوس تورفالججدز ليخرجججوا للعججالم عمل فنيججا
..رائعا، استحق أن يحوز على إعججاب الجميجع، ويفجرض قجوته بيجن المنافسجين 

لينكجججس ؛ نعجججم لقجججد كجججان عمل أشجججبه بإعججججاز،  لجججم تجمعجججه مؤسسجججة /نظجججام جنجججو

واحدة، لكنه كان عمل جماعى من مجتمع تقنى لم تجمعه الحججدود الجغرافيججة،
وسججاهم أعضججاءه لبنججاء نظججام تشججغيل وتحسججينه بشججكل مسججتمر مججن خلل ذلججك
لينكججس أفضججل، ودحججض فكججرة أن العمججل /المجتمع الذى يريد أن يرى نظام جنججو

المجتمعججى الججذى ل تجمعججه مؤسسججة واحججدة عبججث، وسججوق ل يحمججل مقومججات
..النجاح  

نقجل نظجام لينكجس البرمجيجات الحجرة نقلجة نوعيجة، ونقجل فكجرة الحريجة الرقميجة
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يوميات لينكساوى

إلى واقع ملموس شعر به الجمي، وأىبت أنه ليس مجرد كلم فلسفى من رجل
لينجججوس تورفالجججدز بجججل فكجججرة ريتشجججارد سجججتولمان أو شجججاب طجججائش  -أشجججعث  - - -

.عظيمة ىمارها تعم الكل ججاءت البرمجيجات الحجرة بأربعجة أنجواع مجن الحريجات

:تحملها للعالم، وهى الحريات التى بينت عليها فلسفة البرمجيات الحرة  

-  حرية الستخدام 1
الكود المصدرى 2 -  حرية الطلع على الشفرة  - -

-  حرية التعديل بما يناسب احتياجاتك 3
-  حرية التوزيع 4

لقد أعطت البرمجيات الحرة الحرية لجميع الفئججات الججتى تتعامججل مججع الحاسججب،
فحرية الستخدام هى الحرية التى ُتكسب الشخص حرية اسجتخدام البرنامجج
..فيمجججا يريجججد كيفمجججا يريجججد، وحريجججة الطلع علجججى الشجججفرة ججججاءت لتكفجججل حجججق

المبرمجين فى الطلع على الشفرة لاراض التعليم أو التحقق مججن خلججوه مججن
أى أكججججواد خبيثججججة أو ايججججر ذلججججك، أمججججا حريججججة التعججججديل فجججججاءت لتفتججججح آفججججاق
المبرمجين لينتقلوا لمرحلة التطوير، ومرحلججة عجدم اخجتراع العجلجة مجن جديجد،
وحرية التوزيع ففتحت باب التسويق والنشجر بجل والربججح أيضجا، كمجا أنهجا تكفججل

.لك حق مساعدة أصدقائك دون أن يقول لك أحد أنك سارق أو مجرم 

،لقد فتحت البرمجيات الحرة الفاق لمستقبل أفضل، 
..يحمل فى طياته الفائدة للكل 
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يوميات لينكساوىيوميات لينكساوى

التعليم فى الحرة البرمجيات دور

أسلفت الذكر فى الحديث عن الحريات التى تمنحها لك البرمجيات الحججرة، لجذا
لزامججا منججى، وواجبججا علججّى أيضججا بإظهججار مججدى السججتفادة منهججا فججى المجتمعججات

وأتمنجججى أن تكجججون إاجججافة ولجججو مجججن وجهجججة نظجججرى التقنيجججة ومؤسسجججات الدولجججة
يسججيرة نحججو مجتمججع منتججج  ومؤسسججات حكوميججة وخاصججة متحججررة مججن القيججود
البرمجيججات الحتكاريججة، وتنقججل المجتمججع التقنججى المحلججى إلججى مرحلججة النتججاج
والبجججداع والمشجججاركة بجججدور فعجججال فجججى المؤسسجججات الحكوميجججة، والمؤسسجججات

.الخاصة

البرمجيجججات أن فكمجججا .. التعليجججم فجججى الحجججرة البرمجيجججات دور عجججن الن حجججديثى
فججى فهججى، عليهججا التعلم وزيادة المعرفة بمجرد الحصججول مجال لك تفتح الحرة

عليهجججا التعجججديل فجججى الحريجججة لجججك أن كمجججا تكلفتهجججا لقلجججة أو لمجانيتهجججا متناولجججك
.استخدامك لتناسب

فمسجججاهمة، التعليجججم فجججى الحجججرة البرمجيجججات دور انبثقجججت الحريجججات تلجججك ومجججن
تكلفججة لقلججة نظججرا، اقتصججادى بشججكل تكججون قججد التعليججم فججى الحججرة البرمجيججات
فججى هججام أمججر وذلججك، المملوكججة البرمجيججات مججن مثيلتهججا عججن الحججرة البرمجيججات

كجبيرة ميزانيجة لهجا ُيرصجد الجتى القطاعجات مجن أنجه يفجترض الجذى التعليجم مجال
.الدول جميع فى

،الحتكاريججة كالبرمجيججات مكلفججة ايججر فهججى، الحججرة يسججهل الوصججول للبرمجيججات
الججججانب فجججى خاصجججة التعليجججم إلجججى الموجهجججة الميزانيجججة بتقليجججل ستسجججاعد لجججذا

بيججن التعججاون مبججادئ ترسججيخ علججى تسججاعد كججبير، كمججا أنهججا بشججكل التكنولججوجى

11



يوميات لينكساوى

عجن مقدمجة يسجبقه أن يججب الحجرة البرمجيجات باسجتخدام فالتجدريس، الجميجع
.وأهدافها، نشأتها وظروف الحرة البرمجيات تاريخ

إلججى السججتخدام مرحلة من النتقال يريد لمن الفاق الحرة البرمجياتستفتح 
أن لججك تججوفر أنهججا الحججرة للبرمجيججات الكججبرى الميججزة تكمججن وهنججا التطججوير مرحلة
يناسجججب بمجججا والتطجججوير بجججل، منهجججا لتتعلجججم الخريجججن بخجججبرات وتْحتجججك، تتعلجججم

. احتياجاتك

وأكاد، الدراسية السنوات بعض فى visual basic لغة يدرس الطالب تجد قد
إن لم يكن الكل أن اجزم أن - أالبهم  أو نصوصججا سوى دراستهم فى بها يأبه ل-

تلججك أن وسججتجد، دراسججتها انتهججاء بعججد بهججا الهتمججام عججن فضججل ُتحفججظ أكججوادا
.أيضا خطأ والمحتوى خطأ ُيدرس فالمحتوى، الطالب بها مفقود المرحلة

،المصجججدر مفتوحجججة -المجججر لجججزم -إن برمججججة لغجججة الطلب يتعلجججم بجججأن الضجججير مجججا
مثججل الحديثججة بجججانب مقومججات للغججات الججتى سججبقتها اللغججات مقومججات وتمتلججك
بشجكل البرمججة لغجات ماهيجة عجن يسجيرة وأن يسبقها مقدمجة، Python بايثون
لغجات مكونجات عجن المتعلجم لعقليجة ومقجارب مبسجط بشجكل والحجديث، !! ميسجر

بشججكل وأكججرر، Object oriented programming  مثججل الحديثججة البرمجججة
.المدرسة طالب عقلية يفهمه

للمحتججوى ؛بالنسججبة والمججدرس، العلمججى المحتججوى وهمججا لنقطججتين التطججرق أريججد
مبسججط بشججكل ىالعلمجج المحتججوى ذلججك تججوفير شججباب لمججبرمجى فيمكججن العلمججى
جمججود عججن بعيججدا مثل روائججى أو قصصى بشكل الطالب المدرسى عقلية يقارب
الهجّممقجدار  أنججس م.لج المختلفججة التعليجم مراحجل مجع ويتناسجب البرمجيجة الكتب

بين أحججد قارن ؛ثانوىال أولالصف الفى  اللى الحاسب مادة كتابّى رأيت حين
بجججايثون طريجججق علجججى خطجججوة كتجججاب وبيجججن -المرجعيجججن  بجججالحرى أو -الكتجججابين 
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يوميات لينكساوى

أكججثر تبسججيطه يمكجن الجذى - المحتججوى وبسجاطة الحجم فى بينهما شتان ستجد
.أقل عمرية مراحل مع ليتناسب - بايثون طريق على خطوة كتاب فى

أسججلوبه مججن رّويطجج نأ يجججب الججذى الشججباب مججن المدرسججين فمعظججم المججدرس أمججا
المصججادر جمججود فججى يعيججش ول، المفتوحججة المصججادر إلججى وفكججره بعقلججه وينتقججل
.المغلقة

الحججرة البرمجيججات إلججى ينتقججل أنبجج التعليججم تسججاعد يمكججن أن بسججيطة نقجاط هذه
:طائلة  مبالغ وتوفر يسير بشكل المفتوحة والمصادر

 محمججججوليهوذات، الججججذكر أسججججلفت كمججججا حديثججججة برمجججججة لغججججات تعليججججم.1
Portability بجايثون مثجل عالية Python العديجد علجى العمجل يمكنهجا

...)، ماك، ويندوز، (لينكس التشغيل أنظمة من

برنامججججج مثججججل أيضججججا محموليججججة وذات حججججرة برمجيججججات مججججع التعامججججل.2
LibreOffice مجججانى برنامججج أو، احترافيججة مكتبيججة كحزمة المجانى

-بججايثوناللغججة الجججتى يتجججم تدريسجججها  شجججفرة لكتابجججة أو مفتججوح المصجججدر
.ولينكس ويندوز على سواء أكثرهم وما-كمثال 

 علججججىيججججوفر لينكججججس نظججججام مثجججل جديججججد تشججججغيل نظججججام مججججع التعامجججل.3
ومنظومجات حكوميجة أخججرى أيضججا ماديجا ي -المنظومة التعليمية  تمثججل-

 بالاججججافة للبرامجججججللمججججدارس المخصصججججة وينججججدوز نسججججخ ىمججججن فججججى
لبعض ويندوز عن الستغناء تستطع لم فإنالمستخدمة على النظام، 

علججى العتمججاد فججى تتمثججل أخججرى مبججالغ تججوفير مججن فيمكنججك الجهججزة
يعملن المصجججدر ومفتوحجججة حديثجججة برمججججة لغجججات أو حجججرة برمجيجججات

-.الذكر أسلفت -كما ويندوز على
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يوميات لينكساوى

تشجغيل بنظجام باحتكجاكهم وذلجك الطلبة على سينعكس ذلك أن بالذكر والجدير
مايكروسوفت على المغلقة الفاق لهم فتحت وكأنك، لينكس نظام مثل جديد

.المنزلية أجهزتهم على ذلك ينعكس وقد، فقط ومنتجاتها

والمصججادر الحججرة البرمجيججات تنميججه الججذى الججتربوى كمججا ل يمكججن إهمججال الجججزء
بشججركات علقة لها بأمثلة مدعم بسيط باب فى تلخيصه يمكن الذى المفتوحة

لهججا يفتقججر الصججغر منججذ قيم وزرع، بها سمعوا قد للطلبة يمكن جوجل مثل كبرى
،وأسججتفيد، "تعّلججم منهججا خاصججة بصججفة التقنججى والمجتمججع، عامججة بصججفة المجتمججع

المجتمعجججاتفجججى عملجججة نجججادرة وهجججى الجمجججاعى،  العمجججل وروح، التعجججاون، "وأفجججد
.التقنية العربية
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يوميات لينكساوى

حين تفتقد لينكس فى العمل

ميكانيكججا هنججاك برامججج تعمججل علججى بيئججة وينججدوز _فى مجججال هندسججى كمجججالى  _

.Wineفقط، وقد تستطيع فتح بعضها بواسطة برنامج المحاكى 

 الجذى كجان يجججبAutoCadأحد تلك البرامج التى يتطلبهجا عملجى كجان برنامجج 
علججّى معرفتججه نظججرا لسججتخدامه بشججكل موسججع بتخصصججى، لججذلك فأخججذت دورة
تعليميججة فيججه، ونظججرا لنججى أحججب لينكججس ول أريججد تنصججيب وينججدوز، لججذا قمججت

  فجججى لينكجججس، كجججى ل أبعجججد عجججن نظجججامىVirtuallyبتنصجججيب وينجججدوز وهميجججا
، واستخدمت  . بداخل ويندوز الوهمىAutoCad^_^الحبيب 

-VirtulBoxالبرنامجججج الججذى اسجججتخدمته فججى تنصججيب وينجججدوز وهميجججا برنامجججج 

OSEفهو برنامج رائع يتيح لك استخدام أنظمة التشغيل المختلفة وتجربتهججا ،
كنظام وهمى، كما أنى أستخدمه فى تجربة الصدارات الجديدة من توزيعججات

.فيدورا وأوبونتو قبل تنصيبها  كنظام أساسى

بعجججد أن انتهيجججت مجججن الجججدورة ، لجججم أهنجججأ بكجججثير مجججن الجججوقت حجججتى عملجججت بأحجججد
، لجذا فمجن الضجرورىAutoCadالشركات والتى كان من صميم عملى استخدام 

 بججداخل وينججدوزAutoCadتنصججيب وينججدوز، لكنججى لججم أفعججل وظللججت أسججتخدم 
الجججوهمى علجججى نظجججام أوبونتجججو حيجججث قمجججت بإنشجججاء مجلجججد وجعلتجججه فجججى حالجججة

sharingبيجججن النظجججامين الساسجججى والجججوهمى حيجججث أقجججوم بعمجججل التصجججميمات 
بالبرنامججج فججى النظججام الججوهمى  ىججم أاججعها فججى المجلججد ليظهججر للنظججام الساسججى
، وفى نفس الوقت ذلك المجلد تراه الجهزة الخرى التى على الشبكة -أوبنتو -

.ويمكنهم أخذ تلك التصميمات
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يوميات لينكساوى

قد يجدها البعجض طريقجة متعبجة وكجان مجن الفضجل أن أقجوم بتنصجيب وينجدوز
لريح نفسى، ولكنى اختلف معججه بجالرأى، فتعجبى فججى عمجل مجا ذكجرت آنفجا أخجف
علّى من الجلوس على ويندوز لمدة ىمانى ساعات متواصلة دون رؤية لينكس

!!! فأى عذاب هذا  …

^_^قد يجدنى البعض متعصبا فلو كان هذا تعصبا فيحيا التعصب 
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يوميات لينكساوى

حين تفتقد لينكس بسبب ويندوز

حيجن تقجع فجى موقجف صجعب وُتختججبر فجى ىباتجك علجى مبادئجك،  تعلجم هجل كنجت
!!صادقا أم ل  وستجد الختبجار الصجعب والبلء العظيجم الجذى قجد يمجر بجالبعض

وحينها يلعن لينكس وما له صلة به، لكن وفقنى ا فى الصججبر إلججى أن وصججلت
.لبر المان 

وتحديدا أوبونتو وويندوز، وفى لينكس  _كان يمتلك جهازى نظامي تشغيل  _ :

إحدى اليام لم يعمل ويندوز وباءت كل المحاولت بالفشل لنعاشه فقججّدر اجج
وهجججىgrubعجججز وجججل أن أقجججوم بتنصجججيب وينجججدوز مججرة أخجججرى وحينهجججا اجججاع   -

شاشة الدخول التى تظهر عند فتح الجهاز لختيار ويندوز أو لينكججس للججدخول
، وأصبح الجهاز يفتح على ويندوز فقط  .إليه -

كانت هذه أول مرة تمر بى تلك المشكلة ومن الرواسب التى علقججت فججى ذهنججى
مجن جلوسجى علجى وينجدوز هججو إعجادة تنصججيب نظججام التشجغيل، لكججن إيمجانى بججأن
لينكجججس مختلجججف اختلفجججا ججججذريا وعلمجججى بجججأن لكجججل مشجججكلة حجججل حجججتى إعجججادة
تنصيب لينكس مرة أخجرى حجل مجن الحلجول وليجس هجو الحجل الول، لجذا كجان ل

.بد لى من بداية رحلة البحث عن حل 

أْبحججث رامججى وإسججلم هججى  "مججن أجمججل كلمججات الججتى كججانت ديججدن أصججدقائى  " _ _

المثججابرة فليججس "فهججذه كججانت البججذرة الججتى بججدأت بهججا، ويجججب أن يتّوجهججا كلمججة  "

البججاحث يصججل لمبتغججاه مججن أول مججرة ولكنججه قججد يفشججل مججرة بججل مججرات، وهججذا مججا
.حدث معى 
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يوميات لينكساوى

لقججد قججاربت علججى السججبوع أو أكججثر مججن بدايججة بحججثى عججن حججل لمشججكلتى قمججت
 محججاولت فاشججلة تمامججا إلججى أن هججدانى اجج لحججل مشججكلتى،5خللهججا بتجربججة 

. وأصبحت قادرا على الدخول إلى أوبونتو مرة أخرى grubوأخيرا رجع 

لقججد كججانت قنججاعتى هججو وجججود حججل ويجججب الوصججول إليججه أيججا كججانت المشججقة أو
الصججعوبات الججتى تججواجهنى حينهججا، وبفضججل اجج وصججلت للحججل، قججد يكججون الحججل
بين يديك وأنت ل تدرى، وقد تتعب للوصول إليه، فل تحججرم نفسججك مججن متعججة

.البحث عن الحل، حتى ل يحرمك من متعة حل المشكلة   ^_^

زاد الباحث الصبر
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يوميات لينكساوى

^_^هل تريد أن تبدأ يومياتك مع لينكس 

لينكججس، /يسججألنى أشججخاص كججثيرون يريججدون أن يتعلمججوا اسججتخدام نظججام جنججو

ليروا ما هذا النظام الجديد على أذهانهم وآذانهم، وقد يجدوا فيه بغيتهججم، لججذا
:فإنى أنصحهم بعدة أمور  

 حيججن تقججرر تنصججيب لينكججس علججى جهججازك ل تقججم بحججذف وينججدوز، بججل قججم:أول 
بتثبيت لينكس بجانب ويندوز،فإنك جديد علججى النظجام وقججد تحتجاج لفعجل أمجر
مججا بشججكل اججرورى، ولججم تجيججده أو تعرفججه علججى لينكججس بعججد فل تتعطججل أمججورك

.إلى أن تعتاد على لينكس وتتكيف معه  

 يتسججاءل البعججض مججا هججى توزيعججة لينكججس:ثانيا 
لججذا إنججى أفضججل.الججتى تناسججبه ويقججوم بتنصججيبها 

 فججججى البدايججججة، نظججججراUbuntuتوزيعججججة أوبنتججججو 
لمجتمعهجججججا الكجججججبير، ومصجججججادرها الكجججججثيرة فجججججى
معرفتها، لذا أنصح من يستخدمها فى أن يقججوم

"  للصججججديقأوبنتججججو ببسججججاطة"بتحميججججل كتججججاب  

العزيججز أحمججد أبجججو زيجججد مججن الججويب، وهججو كتجججاب
يحتوى على معلومات كثيرة عن التوزيعة منهججا
طريقججججججة التنصججججججيب، ومججججججاذا بعججججججد التنصججججججيب،

 وهنججاك توزيعججة جميلججة أيضججا تججدعى لينكججس.ومعلومججات أخججرى كججثيرة ومفيججدة
Linux مينت  Mint  لمن لم يحب استخدام أوبنتو .

تحّلى بالصبر فى كل جديد تتعلمه فقد تجد به بعض الصعوبة قبل

 .استيعابه كامل، وتحّلى بالصبر فى البحث عما تريد 
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ابحث عن معلومتك

Easy   "هناك مقولة انجليزية شهيرة   Come, Easy Goوهى حكمة بليغة  ،  "

.جدا، فما يأتيك بسهولة سيضيع منك بسهولة

هججذه الحكمججة أرجججو أن تكججون أمججام أعينكججم، فسججهولة
الحصول على المعلومة قد يؤدى إلى نسيانها، وأقصد
إنك إن لم تتعب نفسك فى أن تحصججل علججى المعلومججة
بنفسك وفّضلت أن تأخذها سهلة بسيطة، فقد تججذهب

منجججك بسجججهولة، والجتهجججاد فجججى الوصجججول للمعلومجججة يجعلهجججا أيسجججر فجججى حفظهجججا
.وسهولة استرجاعها

ل تحرم نفسك من متعة البحث

قججد يسججتغرب البعججض كلمججى لكنججه حقيقججة، فججإنى لججم أجججد متعججة تعادلهججا متعججة
الوصججول إلججى معلومججة أو حججل بعججد عنججاء البحججث عنهججا، ولججن تجججد معلومججة أْىَبججت

.وأحفظ عندك أكثر من تلك المعلومة التى اكتسبتها ببحثك عنها
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يوميات لينكساوىيوميات لينكساوىيوميات لينكساوىيوميات لينكساوىيوميات لينكساوى

لينكس /الكتفاء الذاتى مع جنو

لينكجس لزامجا عليجه أن يغيجر عجدة برمجيجات /كل من انتقل من ويندوز إلجى جنجو

كان يستخدمها بالنظام الول، وهذا المر وّلد مشكلة عند البعض وهى البدايججة
دوام الحججال "مع برامج أخرى بديلة لما كان يستخدمه قبل ذلك، ولكنها الحياة 

، ولكنى ما زلت مصر على أن البرامججج ذات المجججال الواحججد تجججدها "من المحال

.شبيه الدوات إن لم تنطبق والفكار إن لم تتفق وهذا طبيعى جدا 

لينكجججس والبرمجيجججات الحجججرة يصجججدر /سجججتجد البعجججض ممجججن بجججدأ اسجججتخدام جنجججو

فرمانا عاما بعدم قدرة البرمجيججات الحججرة فججى سججد فججراغ البرمجيججات المملوكججة،
.وأعتبر هذا خطأ تام ومحض افتراء ول يمكن أن ُيعمم لن ينكججر أحججد أن هنججاك

بعض المجالت التى تقل فيها جودة البرمجيات الحرة ولكنها ليست معدومججة،
فيجججب أن أعججترف بججذلك أمججا أن تجعججل هججذا دأبججك فهججذا شججيء سججيء أنصججحك

.بالتخلص منه فورا

يجججأتى البعجججض ويقجججول لجججك لقجججد تعّلمجججت البرنامجججج الفلنجججى ولكنجججى وججججدته دون
:المستوى ول يصلح لن أنفذ به مهامى، لذا دعنى أرد عليك بعدة نقاط

عليك أن تؤمن أن البرنامج البديل قد تجد له فلسفته الخاصة، مثل فى إظهار
أدواته  وهذا وارد جدا ول يعنى بالضرورة رداءة البرنامج البجديل ومثجال علجى
:ذلججججك  مقارنججججة قججججام بهججججا الخ الكريججججم ىعلججججب عمججججان بيججججن الحزمججججة المكتبيججججة

OpenOffice المجانيجججة ومفتوحجججة المصجججدر،  والحزمجججة المكتبيجججة Microsoft

 Office "  ليعطججىOpenOfficeالقوة الخفية فججي "  فى كتيب بعنوان  2007

علميجججة تعطجججيإبجججة وسجججط دعايجججة َّغيُنبجججذة عجججن قجججوة برنامجججج أوبجججن أوفيجججس الم
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يوميات لينكساوى

.! الفضلية بدون واقع عملي   2007وفيس أمايكروسوفت 

هل تعلم أن قدراتك هى التى تتحكم فججى أعمالججك بشججكل كججبير وأن الداة الججتى
فجى المقجام الول _تستخدمها ليسججت تقييجدا لمهارتجك ولكججن يججب أن تعتبرهججا _

:تحديا لك لتبرز مهارتك بها، ومثال على ذلك  هنججاك مججن رسججم لوحججة المونججاليزا

.. الموجججود بوينججدوز افترااججيا ذلججك البرنامججج البسججيطPaintبواسججطة برنامججج 

الججذى يتججأفف كججثيرا منججا لفتحججه فضججل عججن اسججتخدامه، والفيججديو موجججود علججى
.اليوتيوب

لينكجس فمجن المؤكججد عنجد ظهججور اهتمامجات أو هوايجات /حين سججتنتقل إلجى جنججو

جديجججدة أو حيجججن تريجججد تحقيجججق أو تنفيجججذ عمججل مجججا، فسجججتبحث عجججن البرمجيجججات
الحرة التى توفر لك البيئة المناسبة لبلورة هواياتك وتحقيق مهامك، وهججذا مججا
لينكججس والبرمجيججات /حججدث لججى، وهنججا سججتبدأ بمرحلججة الكتفججاء الججذاتى بجنججو

.الحرة والمفتوحة المصدر 
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يوميات لينكساوى

قد يأتى البعض تساوره بعض السجئلة عجن كجونى أتكلجم عجن برنامجج واحجد فجى
مجال معين وكأنه ل يوجد إل ذلك البرنامج، وإنى حين أدعجوك بجترك البرنامجج
المملجججوك لتسجججتخدم ذلجججك البرنامجججج الحجججر فجججإنى أقجججوم بالتضجججييق عليجججك، وهجججذا

.يحتاج لتوايح منى وصدق فى مواجهة نفسك

لينكجس، وأنجت تمّسجكت بنظجام واحجد قبجل أن /لقد جئجت لكلمجك عجن نظجام جنجو

لينكس وبعد أن سمعت عنه .تعرف جنو /

لقد جئت لخبرك عن برنامج فى مجال معين قجادر علجى أن يتجوفر فيججه البجديل
.الجيد للبرنامج المملوك، وذلك لتسهيل طريقك فى النتقال إلى عالم حر

لقد جئت لخبرك أنك قد تجججد أكجثر مجن بججديل لمجا تريججد، وأنججت تمّسججكت فجى أن
تجعل نفسك مقيدا ببرنامج واحد فقط ولم تبحث هل يوجد الفضل أم ل بججل

.لم تبحث عن نظام تشغيل أفضل أم ل

لقد جئت لخبرك أنه قد تجد برنامج واحد بديل أو اىنين أو قد ل تجد البديل
.الكفء، ولكن ل تجعل هذا يحرمك من لذة العيش بحرية

لقججد جئججت لخججبرك أنججك لججن تجججد خادعججك، ولججن تجججد صججاحب الدعايججة الهلميججة
.ومعجزة القرن، ولكن ستجد الصدق

..أن تعيش من الحرار   إنه لشىء تستحق أن تقاتل من أجله  ..
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يوميات لينكساوىيوميات لينكساوىيوميات لينكساوىيوميات لينكساوى

حين تريد أن تصمم

"مصمم كلمة جميلة مهما اقترنت بها أيا مجن المججالت مثجل مصجمم جرافيججك، "

.مصججمم ويججب المصججمم هججو عقججل وفكججر أداتججه، ففرشججاة الرسججم فججى يججد الرسججام

الموهوب هى ذاتهجا نفجس الفرشجاة فجى يجد أى شجخص آخجر والجذى يفجرق بينهمجا
.هو موهبة وفكر وعقلية مستخدم الداة

..يمتلججك المصججممون الجيججدون فكججرا جيججدا وذوقججا رائعججا فكججرا جيججدا فججى توليججد

إخجراج هجذه الفكجرة علجى هيئجة تصجميمكيفيجة فكرة التصميم، وذوقجا رائعجا فجى 
،Illustrator، و Photoshopرائع، أما البرامج المستخدمة فى التصجميم مثجل 

. فهى مجرد أدوات نستخدمها لتحقيق ما نريد Inkscapeو 

ليجججس الفكجججر والجججذوق هججى القجججدرات الوحيجججدة الجججتى يججججب أن يمتلكهجججا المصجججمم
المحججترف، بججل يجججب أن يكججون محلل قججادرا علججى تحليججل البيانججات المتاحججة عججن
التصججميم المطلججوب، ومعرفججة متطلبججاته، ويحلججل كيفيججة تنفيججذه للتصججميم، لن

Software -إمكانيجججججات المصجججججمم ليسجججججت مميجججججزات البرنامجججججج   Features -

المستخدم فى التصميم فحسجب، بجل هجى أكجبر مجن ذلجك بكججثير، وعقجل المصجمم
الخيجال أهجم مجن المعرفجة .ليس مقيدا بشىء سوى خياله، كما قال أينشجتاين  " :

".بالخيال نستطيع رؤية المستقبل 

يجججب أن تمتلججك الثقججة فججى نفسججك وفججى قججدراتك وليججس فججى مميججزات برامججج
.التصميم

بعججد دخججولى عجالم المصججادر المفتوحججة ظهجرت لجى أبعجاد جديجدة للحيججاة الرقميجة
دون قيججود،  فوجججدت حيججاة تحججترم عقججول البشججر واريججزة المعرفججة لججديهم، ول
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يوميات لينكساوى

تعاملهم كعبيد افعل ول تفعل، وانطلقت فى إىبات جودة البرمجيججات مفتوحججة
المصجججدر فجججى مججججالت عجججدة ومنهجججا مججججال التصجججميم وعجججرض أهجججم برمجيجججات

.للتصميم فى عالم المصادر المفتوحة 

لينكس تجد العديد من أدوات التصميم سواء كان ىلىى البعاد /فى عالم جنو

 مثجججل برنامججججVectorأو ىنجججائى البعجججاد كمجججا تججججد أدوات التصجججميم المتجهجججى 
. Gimp مثل برنامج Pixel، والنقطى Inkscapeاينكسيب 

 والبعججض لVectorالكججثير سججمع عججن التصججميم المتجهججى والرسججومات المتجهججة 
..  pixelيعلم ما المقصود به وما الفرق بينه وبين الرسم النقطى 

الرسوميات المتجهية هجى الرسجوميات الججتي تسججتعمل الّوليججات الهندسججية مثجل
النقط والخطوط والمنحنيات التي تعتمد على المعادلت الريااججية فججي تمثيججل

Raster(الصجججور، بينمجججا الرسجججوميات الغيجججر متجهيجججة هجججي رسجججوميات الرسجججتر 

graphics التي تعتمد على البكسل ) (Pixelكأصغر وحدة للصورة . (

تتميجججز الرسجججوميات المتجهيجججة بدرججججة واجججوح عاليجججة ججججدا للصجججورة فجججي حالجججة
تكبيرهجججا لنهجججا تعتمجججد علجججى معجججادلت تصجججف مكونجججات الصجججورة، علجججى عكجججس
رسوميات الرستر التي يمكن أن تضيع ملمحها في حالججة تكبيرهججا لنهججا تعتمججد
على وصف كل بكسل في الصورة، أيضا الرسججوميات المتجهيججة أقججل فججي حجججم
التخزيججججن علججججى الحاسججججوب بصججججورة كججججبيرة لنهججججا تقججججوم بتخزيججججن المعججججادلت
المستخدمة في رسم مكونات الصورة، بينمججا الرسججتر تقججوم بتخزيججن كججل بكسججل

.في الصورة على حدة 
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يوميات لينكساوى

من  )ويكيبديا(الصورة والمعلومات 

كان اهتمامى بالتصميم المتجهججى وبرامجججه ناتجججا مججن الظججروف الججتى مجرت بججى
Inkscapeوأدت لمعرفجججتى بأحجججد البرامجججج الجججتى بهجججذا المججججال وهجججو برنامجججج 

.الرائع
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يوميات لينكساوى

Inkscapeبرنامج 

ن البرامججج الجميلججة جججدا فججى مجججالمجج InkScapeبرنامممج 
Vector التصميم المتجهى  Graphicsوالذى أعتز وأفتخر ،

.باستخدامه، ومحاولة إنجاز أمورى به حتى فى عملى 

 هو برنامج متخصص فججى الرسجوم المتجهججة والجتى تتميججزInkScapeبرنامج 
. أدواتLogosبدقججة التصججميم وواججوحه كمججا فججى مجججال تصججميم الشججعارات 

InkScapeتشبه أدوات برنامج CorelDrawوالبرامج التى بنفس المجال  .

SVG      بحفججظ أعمالججك بامتججدادات مختلفججة منهججا InkScapeيتميججز  , Pdf ,

  Png , Ps و ،  Xcf .

قججد يظججن البعججض أن البرنامججج بسججيطا فججى شججكله، فججى أدواتججه، ولكججن ل تجعججل
،  وأعلججم أنججك العامججل الساسججى فججى إخججراج العمججل بالشججكل ^_^المظججاهر تغججّرك 

.المطلوب وليس البرنامج

بدأت رحلتى مع البرنامج بالبحث عن دروس شرح مفيججدة لججه، ووجججدت موقعججا
رائعججا يحتججوى علججى دروس جميلججة اسججتطعت أن أحصججل منهججا علججى إلمججام جيججد
بأدوات عديدة فى ذلك البرنامج الشيق،  ىم اتجهت إلججى تعليججم نفسججى بنفسججى
عن طريق اختبار الدوات الموجججودة بالبرنامجج حججتى ألممججت بججزء يسجير منهجا

.أكون قادرا من خلله على تحقيق ما أريد 

..أما بداية معرفتى بالبرنامج فكانت كالتالى 
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يوميات لينكساوى

تصميم المجلت

 كججان عججن طريججق منتججدى مجتمججع ليُنكججسInkscapeبدايججة معرفججتى ببرنامججج 
العربى الذى تعلمت منه الكثير، ولكن حينها لم يكن لدى اهتمجام بالتصجميم، لجذا
لم أبججالى بالبرنامججج إلجى حيججن اصجطدمت بحقيقججة ُمجّرة وهجى أن مجلجة المجتمججع
يتججم إنتاجهججا ببرمجيججات مملوكججة، فججأحزننى هججذا المججر كججثيرا وحججزن الكججثيرون
فكيجف لمجتمجع يججدعو لنشجر البرمجيجات الحججرة والمفتوحجة المصجدر يقجوم بفعجل
ذلجججك، ولكجججن فجججى نفجججس الجججوقت فجججالمر ينتجججج مجججن تقصجججيرنا نحجججن كجججأفراد بهجججذا

..المجتمع بسد تلك الفجوة  كيف؟

 هو برنامجج مفتجوح المصججدر يسججتخدم فججى تصجميم المجلتScribusبرنامج 
ولكنججه ل يججدعم اللغججة العربيججة، وبججذلك صججار مججن العسججير اسججتخدامه فججى إنتججاج
.مجلة عربية ظهرت محجاولت عججدة فجى كيفيججة دعججم البرنامجج فججى كتابججة اللغجة

العربية لكن لم ُيكلل أحدها بالنجاح إلى الن ىم ظهرت أدوات خارجية تسججمح
الرسججام الحججر مثججل برنامججج Scribusلججك بكتابججة اللغججة العربيججة بججداخل برنامججج 

والجججذى أتجججاح كتابجججة العربيجججة فجججى البرامجججج الجججتى ل تجججدعمها، وأعطجججى حل لتلجججك
.المشكلة ولكنه ليس حل جذريا

لقججد أشججار المسججئولون عججن مجلججة المجتمججع أن المجلججة يتججم إنتاجهججا ببرمجيججات
مملوكة اير مقرصنة، وأبدوا أن من يجد فى نفسه القججدرة علججى تصججميم مجلججة
المجتمججع ببرمجيججات حججرة فليتقججدم وسججيكون ُمرحّبججا بججه، ومججن وجهججة نظججرى لججو
كان أنتظر المسئولين عن المجلة إلى أن يظهر هذا الشخص لكججانوا قججد أاججاعوا
خيرا كثيرا، فالمجلة ساهمت كثيرا فجى نشجر البرمجيجات الحججرة، وأنجا أحججد ىمججار

.تلك المجلة التى أعتز بها
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أرجججو مججن الجميججع عججدم فتججح بججاب للحججديث عججن المجلججة فججى مجتمججع الليُنكججس
العربى مرة أخرى ولكن من يجد نفسه موهبة تصميم المجلت وقججادر علججى أن
يسد ذلك الفراغ فليساهم ويشارك وله جزيل الشكر، فإنى قد فتحت قبل ذلججك
مواججوعا لصججنع ذلججك الشججخص فججى المجتمججع ولكججن لججم يظهججر بعججد،  وحججاولت أن

.أخطو عدة خطوات بذلك العالم المثير
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يوميات لينكساوى

 ودوره فى تصميم المجلتLibreOfficeبرنامج

بجججدأ المجججر عنجججدى بمحاولججة إىبجججات أن البرمجيجججات الحججرة قجججادرة علجججى سججد تلجججك
بعججد سجاعتين مجن البحجث عجن بجديل يججدعمالفججوة فجى إنتجاج مجلججة المجتمججع، و

ما وجدت، فقررت استخدام الدوات المتاحة ، Scribusاللغة العربية بدل من
- LibreOfficeلى وقررت استغلل معلوماتى البسججيطة والضججئيلة فججى برامججج 

. Gimp و Inkscape- سابقا  و OpenOfficeبرنامج 

لقد حاولت حتى يكون لى على القل شرف المحاولة، وكان هجدفى هجو إخجراج
.عمل يتميز بالجمال والناقة والجودة

  بضججججبطGimp وعججججّدلت عليهججججا ببرنامججججج CentOSاسججججتعنت بخلفيججججة لنظججججام 
 لعمججلInkscape وتدويرها ىم انتقلت إلى برنامججج Transparencyالشفافية 

Svgالمنحنجججججى العلجججججوى المخصجججججص للهجججججامش العلجججججوى ىجججججم حفظتهجججججا بصجججججيغة 

. وقمت بكتابة ما أريد  LibreOfficeلستيرادها فى برنامج  

:وهذا نتاج عملى 
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يوميات لينكساوى

 قجججادر علجججى فعجججل كجججل شجججىء فعلتجججهInkscapeللعلجججم فقجججد وججججدت أن برنامجججج 
بالبرنامجين الخريين، لكن قلة معلوماتى عنججه هجى الججتى جعلتنججى أسججتخدمهما

.لوظف كل ما أعرفه لنتاج ما أريد

كججانت النتائججج مراججية إلججى حججد مججا، لكنججى وجججدت نفسججى بعيججد كججل البعججد عججن
،  فمعلومججاتى القليلججة عنججهLibreOfficeالمنافسججة بعمججل يتججم إخراجججه بواسججطة 

جعلتنججى لسججت قججادرا علججى اسججتيعاب أن هججذا البرنامججج قججادر علججى إخججراج مجلججة
خاصًة بعد تجربتى تلك ، لكن جاء ايرى لُيثبت لى خطأ رأيى فى الحكم علججى
البرنامج من المظهر بل يجب أن تنظر فى مدى مهارتك وُتطورهججا وتحججاول أن
تقوم بتطويججع أدوات البرنامججج كيفمجا تريججد لمججا تريججد، وكجان هججذا الشججخص أخججى

العججدد–  العججدد الول(الكريم ىعلب عمان الذى قام بإطلق مجلة أوبونتو بلس  
  بعججد2010 وكججان ذلججك بشججهر مججايو LibreOffice)  باسججتخدام برنامججج الثججانى

 لتحقيق مرادى حيججثInkscapeتركى لذلك البرنامج بفترة وانتقالى لبرنامج 
.قررت التعمق فيه لتحقيق هدفى

... Inkscapeوبدأت رحلتى مع برنامج 
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يوميات لينكساوى

Inkscapeتصميم المجلة ببرنامج 

 كأسجاس لتصجميم المجلجة بعجد تركجىInkscapeبدأت فجى التعامجل مجع برنامجج 
 حيججث عكفججت علججى البرنامججج مججن أجججل إخججراج نمججوذجLibreOfficeلبرنامججج 

مجلة مصغرة، وقمت بعملية تحليل لمجلة المجتمع وواع السس التى يجججب
أن أسجججير عليهجججا لخجججراج مجلجججة جميلجججة قجججادرة علجججى منافسجججة مجلجججة المجتمجججع،
جزاه ا خيرا للستعانة بأحد _وراسلت أخى الفاال الستاذ مؤيد السعدى  _

.مواايعه لواعه بالمجلة

لقجججد حجججاولت أن أحجججاكى مجلجججة المجتمجججع قجججدر المكجججان بالاجججافة لواجججع بعجججض
اللمسجات الفنيجة قجدر المكجان ىجم راسجلت السجتاذ مؤيجد وعراجت عليججه المجلجة
فبّين لى قصورى الشديد فى اللمسات الفنية، وذلك شىء طبيعى فإنى ل أجد

.نفسى موهوبا بذلك المجال، ولكنى أجيد المحاكاة

– ل يججدعم تعدديججة الصججفحات للملججف الواحججد  لججو تججم دعمهججاInkscapeبرنامججج 

-سينافس ذلك البرنامج بشدة فى ذلك المجال ولجذلك كنجت أقجوم بعمجل نمجاذج

، واسججتخدم كججل نمججوذج فججى عمججل الصجفحة الججتى بججاليمين والشججمال )للصجفحات  )

. pdfتصميم المجلة بالترتيب ىم حفظها بامتداد 

؛Pdf-Shuffler بواسججطة برنامججج pdfفى النهايججة قمججت بتجميججع كججل صججفحات   
PDF كمججا أن هنججاك برنامججج  Chainيمكنججه أداء نفججس المهمججة ويمتلججك وظججائف  
.جيدة أخرى اير ذلك
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9(ظهجرت لجى مشجكلة أخجرى وهجى كجبر مسجاحة المجلجة مجع قلجة عجدد صجفحاتها 

، وقمت بالتغلب عليهججا فيمججا بعججد بواسججطة سججكربت  Compress )صفحات Pdf

.الججذى قججام بتقليججل مسججاحة الملججف مججع المحافظججة علججى جججودته يمكججن الحصججول

. الرابطعلى السكربت من هذا 

لتحميل المجلة

صفحات من المجلة
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Inkscape مع برنامج Logosتصميم الشعارات 

!!!من منا ل يحب أن تجتمع البساطة والجمال والقوة فى شىء واحد 

، فالبسجاطة فججى البساطة والجمججال والقججوة "هذا هو تعريف الشعار بالنسبة إلّى  "

فهججم المججراد والجمججال فججى الجججذب والقججوة فججى التعججبير، فهكججذا الشججعارات تأسججر
.قلوب ناظريها

"، فقججد انتقلججت مججن مرحلججةInkscape"ورجعججت مججرة أخججرى إلججى رفيججق دربججى 
، وبججدأت مسججيرة تصججميم ^_^المؤيد للبرمجيات الحرة إلى المحججب والمنااججل 

.. CATالشعارات بواسطته، ولكن كيف بدأت ؟؟ مسابقة أسرة كات 

 هجججى أسجججرة علميجججة بكليجججة الهندسجججة جامعجججة المنصجججورة، تهتجججمCATأسجججرة كجججات 
.بمجال تكنولوجيا المعلومات والمصادر المفتوحة

 بتنظيم المسابقة الولى لتصجميم شجعار وبوسجتر وشخصجية لحجدثCATقامت 
 Scope ، فججأعلمنى صججديقى إسججلم بتلججك المسججابقة، فقججررت الشججتراك بهججا،12

وكججان فججى البدايججة فججى قسججم الشججعارات ىججم جججاءتنى حّمججاة الشججتراك بالقسججام
طّماع  .الخري   ( ) ^_^

إنى لست موهوبجا لجدخول هجذا النجوع مجن تلجك المسجابقات ولكنهجا روح التحجدى
والمنافسة هى الججتى جعلتنجى شججغوفا بالشججتراك فججى هجذا النجوع مجن المسجابقات

. Inkscapeبواسطة برنامج 
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:وهذه بعض العمال التى قمت بتصميمها والشتراك بها بمسابقة أسرة كات 

بعججد الشججتراك بمسججابقة الكججات، زادت شججهيتى لمسججابقات التصججميم فبحثججت عججن
مسججابقات أخججرى للتصججميم علججى النججترنت إلججى أن تعرفججت علججى بعججض المواقججع
والججتى تقججوم بحلقججة الوصججل بيججن الشججركات أو الفججراد طججالبى التصججميمات وبيججن

.المصممين

^_^لم أفز بأى مسابقة على تلك المواقع إلى الن  فهناك مصممون موهوبججون

.بشكل مرعب إاافة إلى خبرتهم بهذا المجال   ^_^
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:وهذه بعض أعمالى على تلك المواقع 
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Inkscapeمصادر لتعّلم برنامج 

هذه عدة مصادر باللغة النجليزية توفر لك دروس عديدة لتعّلم ذلجك البرنامجج
:الرائع وستجد اير ذلك الكثير على النترنت 

Screencasters.Heathenx.Org

  Inkscape Tutorials Blog

        35 Tutorials to create amazing Vector Graphics using Inkscape

    Vector tuts+ 'search on inkscape'

أما بالنسبة للمصادر العربيجة فهجى قليلججة كالمعتججاد للسججف، ولكججن سججتجد دروسجا
. وعلى مجتمع لينكججس العربججى، وايرهججم هججذهYoutubeمفيدة على اليوتيوب 

 علججى اليوتيججوب تقججدم لججك دروسججا تسججاعدك علججى تعلججم أدوات برنامجججصججفحة
inkscape قناة المجمع العلمية، وهى مقدمة من .

Open  وهجججذا موقجججع   Clip Art يقجججدم أعمجججال رائعجججة تجججم تصجججميمها ببرنامجججج 
inkscapeيمكن الستفادة منها فى تعليمكم أو أعمجالكم وذلجك وفقجا لرخصجة ،

.الموقع 
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التصميم ىلىى البعاد

لججم أهتججم كججثيرا بمجججال التصججميم ىلىججى البعججاد لكججن ذلججك لججم
يمنعنى من محاولة تجربججة برامججج مفتوحججة المصججدر فججى ذلججك

  للستكشججاف ومعرفججة قججدراتهBlenderالمجال مثل برنامججج 
ومدى تقدم البرمجيات الحرة فى ذلك المجال الشيق، وأرى أن البرنامج واعججد

.جدا

 من خلل التصميماتBlenderلقد أبهرتنى العمال التى تم تنفيذها ببرنامج 
الفنيججة أو أفلم أنمججى قصججيرة تظهججر قججدرات البرنامججج فججى النمذجججة والكسججاء

Elephants.ذلجججك مجججن الفلم الجججذى تجججم إنتاجهجججا بواسجججطته والتحريجججك وايجججر 

Dreamو ،   Big Buck Bunny و Sintel .

: Blender موقع Galleryبعض العمال الرائعة من 
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Blenderمصادر لتعّلم برنامج 

: Blenderإليكم عدة مصادر باللغة النجليزية لتعّلم واحتراف 
 Blender.com Tutorials

 Blender Guru

BlendTuts.com

 cgcookie.com Tutorials

 Blender Tutor

  cg tuts+ Tutorials

   45 Epic Blender Tutorials

BlenderDiplom.com

أما بالنسبة للمصادر العربيججة لتعّلججم بلنججدر فهججى قليلججة للسججف، وليسججت بمسججتوى
منتججدى.المصادر الجنبية من أشهر المنتديات العربيججة فججى مجججال الجرافيكججس 

 فججى منتججدى المنججابر، حيججث سججتجد دروسججاقسججم البلنججدر، يمكنججك تصججفح المنججابر
.عربية، كما يمكنك طرح الستفسارات التى تريدها

Blenderخراجهجا ببرنامججج إ تججم تصجميمها وmodelsهناك مواقع تقججدم نمججاذج 

بشكل رائع، يمكنكم الستفادة من تلك النماذج فى أعمالكم وفقا للرخصة التى
:واعها المصممون على أعمالهم، ومن تلك المواقع 

BlendSwap.com

KatorLegaz.com

41

http://3dmodels.katorlegaz.com/
http://www.blendswap.com/blends
http://www.maxforums.net/forumdisplay.php?f=29&s=e146866ef8ea75a2576d0ab1441c9fa6
http://www.maxforums.net/
http://www.maxforums.net/
http://blenderdiplom.com/index.php/en/tutorials
http://cg.tutsplus.com/articles/web-roundups/45-epic-blender-tutorials/
http://cg.tutsplus.com/category/tutorials/blender/
http://www.blendertutor.com/
http://cgcookie.com/blender/category/tutorials/
http://www.blendtuts.com/blender_tutorials
http://www.blenderguru.com/
http://www.blender.org/education-help/tutorials/


يوميات لينكساوىيوميات لينكساوى

عن البرمجة أشدو

..ذلك المجال الرهيب الذى أعشقه، وكم أحب أن أكمل طريقى به .. البرمجة 

كليججة الهندسججة -أول ما سمعت عن البرمجة بمفهومها الصحيح كان فى كليتى  -

، والتى شّكلت لى البداية الفعليجة لفهجم عجالمCوأول مراحل فهمها كان فى لغة 
لينكجس، وهنجا احتككجت بلغجة جديجدة /البرمجة، ىم بدأت رحلجتى مجع نظجام جنجو

، وهى اللغة التى يرقص لهججا قلججبى طربججا مججن مججرد الحججديثPythonوهى لغة 
..عنها فحسب فما بالك بمطالعة كودها    ^_^

 مجججن كتجججاب المجججادة بالجامعجججة، لكنجججى اسجججتعنت بمصجججدرCكجججانت دراسجججتى للغجججة 
 لمججؤلفه الجزائجرى خليججل أونيججس، وهججو كتجاب الشججاملCكتاب لغجة خارجى وهو 

رائججع باللغججة العربيججة ذو ترتيججب جيججد، اسججتفدت منججه شخصججيا خاصججة فججى فهججم
). Pointers(المؤشرات 

 هجى لغججة مفتوحججة المصجدر، وتججم كتابججة تطبيقججات شججهيرة وعديججدةPythonلغة 
، كمججا أنهججاGoogleبتلججك اللغججة، كمججا تسججتخدمها شججركات عالميججة مثججل جوجججل 

لينكس، وأدواتها متوفرة بججه، وهججذا مججا أعطاهججا /مستخدمة بكثرة فى عالم جنو

مكانا متميزة فى عالم المصادر المفتوحججة، بالاججافة إلجى مجتمعهججا الجذى يعمجل
.على تحسينها وتحديثها بشكل مستمر ساعيا أن تكون بايثون هى الفضل 

Self  عججن طريججق الدراسججة الذاتيججة Pythonبدأت فججى تعّلججم لغججة  Studyحيججث ،
Byte  بججدأت بكتابججة خطججوة علججى طريججق بججايثون  of Pythonوهججو كتججاب رائججع ،

) لتلججكSwaroop(أحببنى فى اللغة، شعرت مججن خللهججا بحججب صججاحب الكتججاب 
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اللغجة العظيمجة، وهجو أحجد الكتجب العجيبجة الجتى كنجت أقرؤهجا وأشجعر باسجتمتاع
رهيب لدرجة كنت أبتسم حين قراءتى لبعض الفقرات من الكتاب، فلم أتخيل
فى حياتى أنجى سجأقرأ كتابجا يتكلجم عجن أحجد لغجات البرمججة ويعطينجى كجل هجذا
.الستمتاع لقد كجان حجب المؤلجف للغجة يخجرج مجن بيجن كلمجات كتجابه، ولحظجت

.فى كل من كتب فى لغة بايثون أنه يحب تلك اللغة ويكتب فيها عن حب 

ربما تحب أن تعرف ماذا قاله بعض عظماء الهاكرز عن لغة بايثون ؛ 
Eric فهججذا هججو المبرمججج المخضججرم إيريججك رايمونججد  Raymondمؤلججف كتججاب 

البازار" " والمدعم للبرمجيات الحرة،  يقول عن بججايثون /الكاتدرائية والسوق : "

"لقد أصبحت بايثون لغة البرمجة المفضلة لدّى  

Bruce وهججا هججو بججروس إيكيججل  Eckel مؤلججف الكتججب الشججهيرة ، Thinking in

Java و ،++  Thinking in Cليس هناك لغججة جعلتججه أكججثر "  يقول عن بايثون  :

إنه ربما تكجون بجايثون هجى اللغجة الوحيجدة ، ويقول أيضا  "إنتاجية من بايثون : "

"التى تركز على جعل المور أسهل بالنسبة للمبرمج 

ن فى عججالم البرمجججة،وتعتبر لغة بايثون من اللغات المفضل أن يبدأ بها المبتدؤ
فهجججى لغجججة سجججهلة، وشجججفرتها أنيقجججة وجميلجججة، وتحمجججل مقومجججات اللغجججة الحديثجججة

Object  'كالبرمجججة الكائنيججة  Oriented Programming 'كمججا أنهججا ل تخلججو ،
Procedural مججججن دعمهججججا للبرمجججججة الجرائيججججة  programmingوالبرمجججججة 

functional الوظيفية  programmingكما أنها من اللغات المستخدمة فى  .
Web عالم برمجة الويب، وذلك من خلل عدة أطر عمل  Frameworksمثججل 

 Pyramid, Django .
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 جولة فى تطوير الويب

كان كتاب يوميات لينكساوى الجزء الول سبب معرفتى بصديقى العزيججز عبججد
الحق اازى من المغرب الشقيق، والذى كان الدليل والمرشد فى تعّلمى لبرمجة
الويب، حيث بدأ معى من البداية، وعملت على إعداد جهجازى وتجهيجزه ليكجون

.بيئة عمل مناسبة لبرمجة الويب 

PHP  لتصميم صفحات الجويب، ودراسجة لغجة CSS  و HTMLبدأت أتعّلم لغات 

لبرمجة للويب، وتم ذلك من خلل دورات موججودة علجى النججترنت للمجبرمجين
يوسججف إسججماعيل وعبججد اجج عيججد بالاججافة لمواقججع عديججدة ودليججل اسججتخدام

PHP،وإذا أستشجكل علجّى أمجر كنجت أسجأل صجديقى أو أبحجث عنجه علجى الجويب ،
والجتهاد فجى فهجم الساسججيات والمفجاهيم الجتى تغيجب عنجى لبنجاء نظجرة أعمجق
وأشجججمل ؛بالاجججافة للتجربجججة ولجججو بعمجججل بسجججيط لتثجججبيت مجججا تعّلمجججت والنتقجججال

.لمرحلة أعلى وهى مرحلة التطبيق والحتكاك بالواقع 

كان ل بد من تهيئة بيئة عمل مناسبة تناسب توّجهى الن وهو البرمججة بجوجه
لينكس، حيث اسججتقريت علجى /عام،وبرمجة الويب بوجه خاص على نظام جنو

 ؛حينهجججججا تعجججججرف قيمجججججة نظجججججام أوبونتجججججو وأنظمجججججةUbuntuتوزيعجججججة أوبونتجججججو 
لينكس فقد وّفرت لى مسججتودعات أوبونتججو تحميججل   وهججو خججادمApache/جنو

Web الويب  Server ولغة ،PHP وقاعدة البيانات ،MySQL  .

Apache  تحتججوى علججى XAMPPهنججاك البعججض يفّضججل تحميججل حزمججة تججدعى  ,

    MySQL , PHP , Perl بالاججججافة لعججججدة أدوات مثججججل أداة PhpMyAdmin

.  MySQLللتعامل مع 
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 هججو الهججمNetBeans الججتى أسججتعنت بهججا فججى كتابججة الكججواد، فكججان IDEأمججا 
عنججدى والججذى اسججتعنت بججه فججى عملججى، وهججذا لججم يمنعنججى مججن اختبججار ايججره مثججل

 Aptana Studio الذى أعجبنى كذلك ،.

  وCSS و HTML هججى دعمهججا لكتابججة NetBeansمن المميزات التى وّفرها لى 
PHP كمججا وجججدت   NetBeans for Pythonوهججى نسججخة قججائم عليهججا مجتمججع 

NetBeansويدعمها .
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 جولة فى برمجة تطبيقات سطح المكتب

عجّداد  حكايجة فكجرة تحجولت لبرنامججج  الجذى كجان -قبجل الحججديث عججن برنامججج  - " "

ىمرة توفيق ا عز وجل فجى مججال برمججة تطبيقجات سجطح المكتجب، دعجونى
أتحدث عن هذا المجال، فقد كانت برمجة تطبيقات سججطح المكتججب تسججبب لججى
الرهبجة، وكنجت أوهجم نفسجى أنهجا مسجتحيلة بالنسجبة إلجّى، وذلجك بعجد أن حجاولت
عججدة محججاولت فججاترة وبائسججة لتعّلمهججا؛ لكججن يبججدو أن الفكججرة حيججن تختمججر فججى
.الرأس فالنية والعزيمة تحطم بفضل ا ما اعتقدت أنه فى يوم ما مستحيل

قبججل أن أبججدأ فججى مجججال برمجججة الججويب كنججت قججد بججدأت فججى تعّلججم لغججة البرمجججة
Pythonخطججوة علججى طريججق بججايثون بججداخل كتججاب "، حيججث كنججت أفتججح كتججاب  "

المحااججرة الججتى كنججت أحضججرها فججى الجامعججة وأقججرأ أىنججاء المحااججرة فججى تلججك
، ولكن نّظموا أوقاتكم أنصح أل تفعلوا مثلى  -اللغة الرائعة التى أحببتها  ^_^ -

 فججى الجامعججة،c كنججت قججد درسججت لغجة pythonقبل أن أبدأ فى القراءة عن لغة 
-وكانت هناك فججوة أمجامى بيجن مجا ندرسججه  حسجاب مسجاحة مسجتطيل، ترتيجب

-مصججفوفة، إاججافة عنصججر فججى مصججفوفة، و و و  وبيججن مججا أراه فججى التطبيقججات

التى نستخدمها أىناء جلوسنا على الحاسب لتلبية احتياجاتنا، وعندما درست
بايثون شعرت بنفس الشعور، ولكججن مجا لبججث أن اختفججى بعججدما زادت معلومججاتى
عججن مكتبججات لغججات البرمجججة بصججفة عامججة سججواء مكتبججات مدمجججة أو خارجيججة
جعلتنججججى أعججججرف أن مججججا أتعلمججججه مججججن قواعججججد للغججججة سججججيعيننى لتنفيججججذ مججججا أريججججد

=باسجججتخدام المكتبجججات، وأل أنسجججى أن العامجججل الهجججم هجججو فهجججم أن  البرمججججة  "

.  Math+  ريااة Logicالمنطق  "
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ذلك الشّقان هما أساس البرمجة، فلم أستوعب معناها كما ينبغى وأفهمها فهما
عميقججا إل بعججد أن بججدأت برنامججج عججّداد واسججتمريت فججى تطججويره، فججأنت بججدونه ل
شىء، كالرّسام يمتلك الدوات لكنه ل يمتلك المهارة التى تمكنه من اسججتخدام

.تلك الدوات الستخدام الصحيح والمثل 

بعججد أن عرفججت قواعججد بججايثون، حججاولت أن أوّظفهججا فججى عمججل مججا، ولججم يكججن فججى
ذهنى أمامهجا سجوى تطججبيق لسجطح المكتججوب ذو واجهجة رسججومية، لكنجى وقفجت
حائرا كيف سأستخدم عدة عمليات حسابية وبعض المكتبات التى تتعامججل مجع
النظججام لتصججميم واجهججة رسججومية فضججل عججن كيفيججة التعامججل معهججا فججى اسججتقبال
وإرسال بيانججات منهججا وإليهججا، فعلمججت بوجججود بمكتبججات رسججومية خارجيججة يمكججن

-  أوGtkاسججتخدامها لتصججميم تلججك الواجهججة، ومججن المكتبججات الشججهيرة مكتبججة 
.. وايرهم  Qt، ومكتبة Wxpython-  ، ومكتبة  Pygtkتسمى 

عججزت عججن تصجميم واجهججة رسجومية أسججتطيع فهمهججا علجى القججل، وشجعرت أنهججا
علجى مثلجى حّلجه، فلجم أفهجم كيجف أكتجب كجود لواجهجة رسجومية، -لغجز مسجتحيل  -

gladeفبحثججت عججن أداة تسججاعدنى علججى رسججم الواجهججة الرسججومية، ووجججدت 

Gtkوهجججى أداة لتصجججميم الواجهجججات الرسجججومية  للتطبيقجججات باسجججتخدام مكتبجججة 

، ووجججدت برنامججج  لينكججس -موجججود فججى أنظمججة جنججو / -QtDesignerللتصججميم 
..،  لكججن ل فائججدة  لججم أفهججم شججيئا فججى كيفيججة التعامججل معهجاQtباستخدام مكتبججة 

وكيفيججة التصججميم لججم أسججتوعبه، فمججا النفججع الججذى يعججود علججّى مججن اسججتخدام أداة
، وفجى النهايجة -دون أن أفهم ماذا تفعل تلجك الداة علججى القجل  فجى الكججواليس  -

.يئست وتوقفت عن إكمال مجال برمجة سطح المكتب 

كل حين كنت أحّن إلى القراءة فى برمجة تطبيقات سطح المكتب مججرة أخججرى
!!!لكن تقف أمامى العوائق مجددا، فأتوقف  
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كنت أيأس فى آخر كل محاولة، فأتوقف، ىم أنسى ألم اليأس لعود من جديججد
محاول أن أتعّلم ما أريد، فل تجعل يأسك يوقفك عن المحاولة مرة أخججرى، بججل
أنساه وعد مرة ىانيجة واجعجل محاولتجك السجابقة دافعجا لجك وخجبرة تمكنجك مجن

..الوصول إلى ما تريد فى محاولة جديدة  كن طويل النفس    ^_^ ...

قد تكون ىرىرتى دون أهمية تذكر، لكن ما واجهته أوصلنى إلجى فائججدة عظيمججة
وهى أن بوجود فكرة تختمر فى الرأس، فالنية والعزيمة تحطم بفضججل اجج مججا
اعتقججدت أنججه فججى يومججا مججا مسججتحيل، وكججانت بدايججة الفكججرة البحججث عججن تطججبيق

 Stop Watchأستفيد به فى إدارة وقتى بشكل جيد على الحاسب على نظام 
،  وفججى بدايججة بحججثى لججم أصججل لججذلك فقججررت أنججه خاصججة أوبنتججو لينكججس  -جنججو - /

..سيكون تطبيقى الول فى مجال برمجة تطبيقات سطح المكتب  

 التى أعشججقها،Pythonقررت أن أستعين بمكتبة رسومية بجانب لغة البايثون 
Eric  بعجججدما قجججرأت مجججدح إيريجججك رايمونجججد wxpythonفاسجججتعنت بمكتبجججة  S.

Raymondلكجججن فشجججلت، فقجججررت اسجججتخدام مكتبجججة تلجججك المكتبجججة،   لpygtk،
وعزمت بفضل اج وبجدأت فجى تعّلمهجا والسجتعانة بجوججل فجى عمليجات بحجث

. .استمرت لعدة أيام لفهم نقطة، وأتعلم أخرى

بعد طول عمليات البحججث احتككججت ببرامججج أخججرى تججؤدى نفجس الغججرض تعلمججت
منها عدة نقاط، ولكنججى شجعرت أنهججا معقجدة نسجبة للهجدف المرججو مجن البرنامجج،
لجذا قجررت أن أكمجل طريقجى فجى كتابجة برنجامجى بطريقجتى الخاصجة، خاصجة أن

..الفكرة اختمرت تماما فى رأسى    ^_^
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،  فهججو يعنججى بججذلك أداة لقيججاس الزمججن عججّداد  -والمنتججج النهججائى كججان برنامججج  - " "

Stop يقججججججججاف إيشججججججججمل سججججججججاعة  Watch وعججججججججداد زمنججججججججى تنججججججججازلى ، Time

Countdown  و تقنيجججة البومجججودورو ، Pomodoro Technique؛ نعجججم، كجججان 
فكرة وتحولت لمنتج تم تطجويره بفضجل اج ىججم بفضجل توجيهجات واقتراحججات

.سلم مصطفى إ، وأنس عماد، وعّجالأصدقائى بهاء سلمة، وعبد الرءوف 

 

 الحجججرة أى يمكنجججك الحصجججول علجججى الشجججفرةGPLرخصجججة البرنامجججج هججى رخصجججة 
،  و لينكجججسUbuntu^_^المصجججدرية  ، والبرنامجججج يعمجججل علجججى نظجججام أوبنتجججو 

linux مينت  mint  ..

، يمكنكجججم تحميجججل الكجججود المصجججدرى، أوLaunchpadصجججفحة البرنامجججج علجججى 
  لغرض التنصيب ؛أيضا يمكنكججم السججتعانة بججالوامر التاليجةDebتحميل حزمة 

:نتو أو لينكس مينت للتنصيب أيضا  وإن كنت من مستخدمى أوب

sudo add-apt-repository ppa:ahmed-linuxawy/ppas 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install addad 
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:مميزات برنامج عّداد 

. StopWatchساعة إيقاف✔
Time عججججّداد زمنججججى تنججججازلى✔ CountDownمججججع المكانيججججة لختيججججار ،

Popular أوقات شهيرة  Timers .
Pتقنية البومودورو✔  Pomodoro Technique ،ويمكنك القراءة عنها

.لرابط عبر هذا ا

  تظهججر حيججن انتهججاء الججوقت المحججدد للعججدادnotificationsإشججعارات ✔
Time التنازلى  CountDown و  Pomodoro Technique .

 يحمل شعار البرنامج بججه خيججارات عججدة منهجا إخفججاءIndicatorمؤشر ✔
وإظهججار نافججذة البرنامججج،  وإظهججار أو إخفججاء التججوقيت الزمنججى لى مججن
ساعة اليقاف  العداد الزمنى التنازلى  تقنية البومودورو  )الثلث  – – )

. indicatorبجانب 

تتضمن الثلث وظائف )صورة للبرنامج  )
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GTKعن مكتبة 

،GTKقبججل أن أنتقججل إلججى حججديث آخججر، فججإنى أحججب أن أتكلججم قليل عججن مكتبججة 
Gimp وهججى اختصججار لكملججة  ToolKitحيججث إنهججا فججى الصججل مكتبججة رسججومية ،

المنجججافس للفوتوشجججوب ىجججم تطججججورت لتصجججبح إحجججدى أقجججوىGimpلبرنامججججج   - -

المكتبات الرسومية المستخدمة فى تصميم الواجهة الرسومية للبرامججج، وهججى
 والكجثير مجن البرمجيجات علجى أنظمجةGnomeمكتبة قويجة تجم تصجميم واجهجة 

لينكججس بهججا مكتبججة  .جنججو /GTKمتججوفرة لنظمججة لينكججس، ووينججدوز ومججاك أيضججا  
  وRuby  وC/C++  و Pythonحيث يمكنك استخدامها مع لغات عججدة مثججل 

Perl  واير ذلك  ..

 مقدمجججة: يمكنكجججم الطلع علجججى GTKللسجججتزادة فجججى معلومجججات عجججن مكتبجججة 
. glade وبرنامج GTKمكتبة  ، و GTK+تعريفية بج 

،Pythonبممايثون وهذه عدة مصادر استعنت بها أىناء تعّلمى المكتبة مع لغة 
' ايججر العتمججاد علججى البحججث عمججا أريججد عججبرAddad'وبرمجججتى لبرنامججج عججّداد 

:جوجل 

   Zetcode - PyGTK tutorial

 PyGTK Notebook       A Journey Through Python Gnome Technologies

  PyGTK 2.0 Tutorial

GTK والمصادر السابقة تتحدث عجن  ، وهجى مجا اسجتخدمتها لكجثرة مصجادرها،2
ونتائججج بحثهجا ودعمهجا داخجل أنظمجة لينكجس، أمجا الصجدار الجديججد مجن المكتبججة

GTK وهو  :  فذلك مصدر جيد لتعلمها أرجو أن يفيدكم 3

    The Python GTK+ 3 Tutorial
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1هل تفكر فى البدء فى مشروع مفتوح المصدر 

قججد تجججد لججديك حججافز الن لبججدء مشججروع مفتججوح المصججدر تسججتفيد مججن خللججه
-وتفيججد بججه ايججرك  حجديثنا عججن مشججروع برمجججى ويمكججن السججتفادة بالعديججد مجن

.مبادئه أيضا فى مشاريع مفتوحة المصدر اير برمجية فى الساس   -

opensourceway:مصدر الصورة 

ما هي أهدافك ؟
من المور الشائعة في هذه اليام،  أن أي شخص يكتب جزء من كود برمجججي،

 تحججججت أحججججد الرخججججصGitHubينتهججججي بججججه المطججججاف إلججججى رفعججججه علججججى سججججيوفر 
لقد قججدمت كججودا مفتججوح المصججدر فججي ".المفتوحة المصدر ويتشدق فيما بعد  " :

الواقع،  إنشاء مشججروعا مفتججوح المصججدر ل يقتصججر فقججط علججى إصججدار برنامجججك
تحت رخصة تتيح للخرين أستخدام برنامجك بكل حرية وإنما المر أكبر من
.ذلججك بكججثير لججذلك وقبججل أن تعلججن للعججالم أنججك قججد قججدمت لهججم برنامجججا مفتوحججا

..زاكاس،  ترجمه أ زاهر التونكى، وقمت بنقله بتصرف .  لج نيكولس سيمقال مترجم1 /
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.المصدر ولم يتم تجربته بعد من قبل أي شخص آخر ايرك في أوقات فرااك

هنججا عليججك التوقججف قليل وسججؤال نفسججك عججن حقيقججة أهججدافك مججن مثججل هكججذا
..مشروع

:بداية،  يجب أن يكون الهدف الول دائما تقديم شيء مفيجد ؛ ويمكنجك التأكجد

من أهمية ما تقدمه من خلل عدة أمور كجالنظر إلجى مجبرمجين آخريجن يعملجون
علججى مشججاريع مماىلجة وكججذلك التعججرف علججى عججدد المسجتخدمين النهجائيين الجذين

.تستهدفهم لستخدام أداتك

بعد ذلك،  عليك أن تحدد السبب الرئيس من تقديم أداة مفتوحججة المصججدر فججي
المقججام الول؟ هججل هججو لنججك تريججد فقججط أن تشججارك الخريججن بمججا قمججت بججه؟ هججل
تنوي مواصلة تطوير الكججود الججبرمجي،  أم أن المججر يقتصججر علججى مججا تججم تقججديمه
وستتوقف عند ذلك؟ لذا فإذا كنت ل تملك أية نية لمواصلة العمججل علججى كججودك
.الججبرمجي،  فججأعلم أن بقيججة الحججديث ل ينطبججق عليججك ولججن تقجدم لججك شججيئا تأكججد

أقرأنجي اجمن مسججتودعات البرنامجج ينججص وبكججل واجوح علجى .."مجن أن ملجف  "

.ذلك حتى يكون جليا لكل من يتعامل مع برنامجك منذ البداية

أمججا إذا كججانت لججديك النيججة فججي مواصججلة تطججوير كججودك الججبرمجي،  فهججل سججتقبل
مساهمات الخريججن أو إاججافاتهم البرمجيججة فججي برنامجججك؟؟ إذا كججانت أجابتججك

إنه.بل،  فمرة أخرى هذا الحديث ل ينطبججق عليجك أمجا إذا كجان جوابجك بنعجم،  فجج
م عليججك بالقيججام بعمججل إاججافي، فإنشججاء مشججروع مفتججوح المصججدر يقبججلّسججيتحت

.مسججاهمات الخريججن يتطلججب جهججدا أكججبر ممججا يبججدو عليججه فعليججك إنشججاء بيئججة

مناسبة حتى يستطيع كل من لم يعتد على مشروعك على التأقلم على طبيعججة
البرنامججج فججي وقججت قصججير ليكونججوا منتجيججن بصججورة سججريعة نسججبيا،  وكججل هججذه

.المور تحتاج بعض التخطيط المسبق
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:لذا نحن على وشك البدء بمشروع مفتوح المصدر يتضمن الهداف التالية

. تقديم شيئا مفيدا للعالم.1

. الستمرار في تطوير البرنامج في المستقبل القريب.2

. قبول إسهامات المبرمجين الخرين.3

.. اختيار رخصة البرنامج.4

قبججل التفكيججر فججي مشججاركة الكججود الججبرمجي مججع الخريججن،  عليججك اختيججار رخصججة
مناسججبة للتطججبيق،  حيججث يمكججن لهججذا القججرار أن يسججاعدك كججثيرا أو يضججرك فججي
.جذب اهتمام المبرمجين للمسججاهمة فججي البرنامججج كافججة الججتراخيص تسججمح لججك

.بالبقججاء علججى حججق المؤلججف فججي مججا أنتجججه مججن أكججواد برمجيججة فججي حيججن يعتججبر

مفهجججوم تراخيجججص البرامجججج مجججن المجججور المعقجججدة ججججدا،  إل أن هنجججاك عجججدد مجججن
ملحظة إن كنججت بصججدد :التراخيص والمور الساسية التي عليك اللمام بها  ) .

أختيجججار رخصجججة برنامجججج نيابجججة عجججن شجججركة مجججا،  فعليجججك التحجججدث إلجججى مستشجججار
).الشركة القانوني قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد

GPLرخصة•

 وكان لها الفضل في صججعودGNUتم إنشاء رخصة جنو العامة مبدئيا لمشروع 
 بججأنGPL.نظججام لينكججس كنظججام تشججغيل قججادر علججى المنافسججة تشججترط رخصججة 

 أن يكججونGPLيصججدر أي مشججروع تججم إنشججائه باسججتخدام برنامججج تحججت رخصججة 
. كجذلك ولتواجيح هجذه الجزئيجة ببسجاطة،  فجإن أي مشجروعGPLتحجت رخصجة 

 بأي شكل من الشكال عليججه أيضججا أنGPLيستخدم كود برمجي تحت رخصة 
. نفسجها ليسجت هنجاك أيجة قيجود علجىGPLيكون مفتوح المصدر تحت الرخصجة 

 العامجة،  بينمجا التقييجد فقجطGPLاستخدام التطبيقات الصادرة تحت ترخيص 
على القيام بتعديلت على هذه التطبيقات وطريقة توزيع التطبيقججات المنبثقججة

.وترخيصها
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LGPLة رخص•

. وهججي أكججثر تسججاهل منهججاGPLتعتججبر هججذه الرخصججة نسججخة مصججغرة عججن نسججخة 

حيججث يمكججن لي تطججبيق صججادر تحججت هججذه النسججخة مججن ربطججه بججأي تطججبيق آخججر
LGPL أو حجججتى GPLدون اشجججتراط أن يكجججون مفتجججوح المصجججدر تحجججت رخصجججة 

،  لجذا فجإن أي أعمجالGPL هجي نفسجها LGPL.نفسها في ماعدا ذلك فإن رخصجة 
.LGPL أو GPLمشتقة يجب أيضا أن تكون مفتوحة المصدر تحت رخصة 

MITرخصة•

أطلجق عليهجا  ) مجن الرخجص المتسجاهلة لبعجد الحجدودX11(تعتبر هجذه الرخصجة 
حيث تسمح هذه الرخصة مجن اسجتخدام وإعجادة توزيجع أي كجود برمججي طالمجا
.يتضمن التطبيق على الرخصة وحقوق النشر جنبا إلى جنب كما يمكن إاججافة

.أي كجججود تحجججت هجججذه الرخصجججة اجججمن تطجججبيق مغلجججق دون أيجججة قيجججود إاجججافية

 ويمكجن دمجهجاGPL متوافقجة مجع رخصجة MITبالاافة إلى ذلك،  فإن رخصجة 
بججأي كججود برمجججي صججادر تحججت هججذه الرخصججة لصججدار تطبيقججات جديججدة اججمن

.GPLرخصة 

BSD3رخصة•

تعتجججبر هجججذه الرخصجججة كجججذلك مجججن الرخجججص المتسجججاهلة الجججتي تسجججمح لسجججتخدام
وإعججججادة توزيججججع الكججججود الججججبرمجي طالمجججا يتضجججمن علجججى حقجججوق النشججججر بجججججانب
.الرخصة وبالاافة إلى ذلجك،  فجإن أي توزيججع للكجود فجي شجكل ىنججائي فلبججد أن

.يشججمل علججى الججترخيص وحقججوق النشججر فججي ملفججات التوىيججق الخاصججة الجزئيججة

 هجو حظجر اسججتخدام اسججم صججاحبMITالتي تنفرد بها هذه الرخصة عن رخصة 
حقجججوق النشجججر مجججن الترويجججج لي منتجججج يسجججتخدم الكجججود الجججبرمجي تحجججت هجججذه
.الرخصة فعلى سبيل المثال،  إذا كتبججت بعجض الكججواد البرمجيجة تحجت رخصججة
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BSD3ىججم التطججبيق الججذي اسججتخدم هججذا الكججود ل يمكنججه مججن اسججتخدام اسججمي  ،
.فججي الترويججج عججن تطججبيقه دون إذن مسججبق منججي شخصججيا تعتججبر هججذه الرخصججة

.GPLأيضا من الرخص المتوافقة مع 

هنجججاك العديجججد مجججن الرخجججص الخجججرى المسجججتخدمة فجججي التطبيقجججات المفتوحجججة
.المصدر،  ولكن يعتبر مما ذكر سابقا من الرخص الكثر شيوعا

opensourceway:مصدر الصورة 

(هناك أمرا واحدا علينا أن نأخذه بعين العتبار وهو أن رخججص البججداع العامججة 

 Creative Commonsلم تصمم ليتم استخدامها فججي ترخيججص التطبيقجات . (

العمجل البجداعي "حيث تهدف كل هجذه الرخجص لي عمجل ينجدرج اجمن قائمجة  "

.بما في ذلك الصوت والفيديو والصور والنصوص حيججث توصجي منظمججة العمجل

البجججداعي نفسجججها مجججن عجججدم اسجججتخدام هجججذه الجججتراخيص لجججترخيص البرامجججج أو
الكواد البرمجية وبدل مجن ذلجك يستحسجن اسججتخدام الجتراخيص الجتي صجيغت
خصيصجججا للتطبيقجججات البرمجيجججة،  كمجججا هجججو الحجججال فجججي الخيجججارات الربعجججة الجججتي

.نوقشت أعله
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لججذا السججؤال الن أي مججن الرخججص السججابقة سججتختار؟؟ فججي الحقيقججة،  كججل ذلججك
.يعتمججد وإلججى حججد كججبير علججى الهيئججة الججتي مججن خللهججا تنججوي اسججتخدام تطبيقججك

،  فلججنGPL متطابقججة مججع رخصججة BSD3 و MIT و LGPLولن كججل مججن رخصججة 
.يكون هذا المر مصدر قلق بالنسبة لجك ولكجن فججي حالجة رابتجك فججي اسججتخدام

 هجيGPLنسخة معدلة من التطبيق كتطبيق مفتوح المصدر فقط فجإن رخصجة 
.المناسججبة بل أدنججى شججك أمججا إن كججان تطبيقججك مصججمم ليعمججل كمنصججة مسججتقلة

يمكججن إدراجججه اججمن تطبيقججات أخججرى دون أي تعججديلت،  فربمججا عليججك اختيججار
LGPL أمججا فيمججا عججدا ذلججك،  فججإن كججل مججن .MIT و BSD3هججي الخيججارات الكججثر 

،  بينمججا تميججل المؤسسججاتMIT.شججيوعا المججبرمجين الفججراد يفضججلون اسججتخدام 
 لضمان عجدم اسججتخدام اسجم الشجركة أو المؤسسجةBSD3إلى استخدام رخصة 

.من دون إذن مسبق بأي حال من الحوال

ولمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب لجك،  انظجر إلجى تراخيجص بعجض البرامجج
:المفتوحة المصدر المعروفة

jQuery رخصة  :MIT

YUI رخصة  :BSD3

 Dojo Toolkit  ىنججائي الججترخيص بمججوجب رخصججة :BSD3والرخصججة 
.الكاديمية الحرة

Backbone  رخصة :MIT

مججن الخيججارات الخججرى المتاحججة لججترخيص البرامججج،  ترخيججص برنامجججك اججمن
Public رخصجججة الملكيجججة العامجججة  Domainحيجججث يمكجججن اسجججتخدام التطجججبيق  

.الصادر بموجب هذا الترخيص بأي شكل من الشكال دون قيود لججذا فججي حالججة

عجججدم رابتجججك فجججي السجججيطرة علجججى طريقجججة اسجججتخدام تطبيقجججك أو كجججانت لجججديك
الرابة في مشاركة العججالم بججالتطبيق دون أيججة نيججة فججي تطججوريه،  عليججك التفكيججر
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.في إصداره بموجب هذه الرخصة

وللطلع علججججى المزيججججد عججججن الججججتراخيص والقضججججايا القانونيججججة المرتبطججججة بهججججا
والطريقة التي تعمل من خللها هذه الرخص باختلف أنواعها،  عليك الطلع

"علججى كتججاب ديفيججد بوشججل فججي كتججابه   :  Understanding Copyright and

Licenses ."

تنسيق الكود البرمجي
بعجججد النتهجججاء مجججن هجججذه الخطجججوة،  حجججان الجججوقت لنشجججر تطبيقجججك للمسجججتخدمين
.والمججبرمجين الخريججن ولكججن قبججل أن تخطججو هججذه الخطججوة عليججك النظججر فججي

طريقججة تنظيججم الكججود الججبرمجي،  حيججث ليججس كججل الكججواد البرمجيججة مشجججعة
.لمساهمات المبرمجين الخرين فعلى سبيل المثال،  إذا لججم يسججتطع مبرمججج مججا

من قراءة كودك البرمجي،  فإنه مجن المسججتبعد ججدا أن يسججاهم فيججه تطججويره أو
.الاجججافة إليجججه فالطريقجججة الججتي ترتجججب بهجججا تطبيقجججك الججبرمجي مججن حيجججث بنيججة

الملفات والمجلدات وأسلوب البرمجة من المور الرئيسة في العتبار قبل نشر
.التطبيق ومشاركته بين المستخدمين ل ترمي كودك البرمجي بأي شكل تمججت

كتابته إلى العالم الفترااي هكذا وإنما عليججك قضججاء بعججض الججوقت فججي تخيججل
.نظرة الخرين للتطبيق والسئلة الممكنة أن تخطر على بالهم

التوثيق
واحدة مجن أكجبر الشججكاوى حججول مشججاريع المصجادر المفتوحججة هجى افتقارهجا إلجى
.التوىيق الجيد كتابة شروحات التطبيقات ليست من المتعة أو الىارة كما هي

في كتابة الكواد البرمجية ولكن وجودها من الهميجة بمكجان لضجمان نججاح أي
.مشججروع مفتججوح المصججدر ومججن أفضججل الوسججائل للحججد مججن اسججتخدام البرنامججج

واستقطاب مساهمات المبرمجين الخريججن هججو كتجابته دون أيجة وىجائق شجارحة
.بطريقججة عملججه وهججذه إحججدى الخطججاء الججتى قججد تقججع بهججا حيججث تطلججق البرنامججج
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.لول مرة دون أيججة وىججائق مصججاحبة والجميججع يتسججاءل عججن طريقججة اسججتخدامه

.لذا احذر،  وقم بتجهيز الوىائق قبل نشر التطبيق للمستخدم النهائي

ومججع هججذا كلججه علججى الوىججائق أن تكججون سججهلة التحججديث ول تتطلججب تغييججر فججي
الكجود الجبرمجي لنهجا سجوف تحتجاج إلجى التغييجر المسجتمر بنجاء علجى ملحظجات
.المسججتخدمين النهججائيين وهججذا يعنججي أن أفضججل مكججان للتوىيججق ليججس فججي نفججس

.مستودع الكود البرمجي فعلى سبيل المثال،  إذا كنت قججد استضججفت التطججبيق

.،  فتأكجججد مجججن إدراج ويكجججي مدمجججج لكجججل مشجججروع أمجججا إذا تمجججتGitHubعلجججى 

استضافة تطبيقك على مكان آخجر،  فعليجك النظجر فجي إنشجاء ويكجي خجاص بجك
.أو أي نظام مماىل يمكنك من تحديث وىجائق التطجبيق فجي وقجت قياسجي علجى

.نظام التوىيق الجيد أن يكون سهل التحديث وإل فلن تشغل بالك بتحديثه

ىوثائق المستخدم النهائ
سواء أكنت تقوم بإنشاء برنامج سطر الوامر،  أو تطبيق مججا أو أداة لمكتبججة أو
.أي شي آخجر،  عليجك الخجذ بنظجرة المسجتخدم النهجائي فجي العتبجار المسجتخدم

النهائي ليس هو الشخص الجذي سججيقوم بتعجديل الكججود الججبرمجي وإنمجا سججيكون
.الشجججخص الجججذي سيسجججتخدم هجججذا الكجججود ل يمكجججن لمشجججروعك أن يكسجججب ىقجججة

ث إنالمبرمجين الخرين قبجل الحصججول علجى ىقجة المسجتخدمين النهجائيين حيج
ن الرااون عن التطبيق هم الذين سيصججبحون فججي نهايججةين النهائييالمستخدم

.المطاف المساهمون في الشفرة المصدرية لنهم لمسوا قيمة ما قمت بإنشائه

دليل المطور
حججججتى وإن قمججججت بواججججع الشججججفرة المصججججدرية علججججى أحسججججن شججججكل مججججع وىججججائق
للمسججتخدم النهججائي فل يضججمن ذلججك حصججولك علججى مسججاهمات مججن مججبرمجين
.آخريجججن وإنمجججا عليجججك بتجججوفير دليجججل المبرمجججج للمسجججاعدة فجججي الحصجججول علجججى

.مساهمين آخرين مستعدين للمساهمة في تطوير الشفرة المصدرية الساسية
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:وعلى دليل المبرمج الجيد أن يغطي ما يلي

طريقة الحصول على الشفرة المصدرية●
ربمججا تتمنججى أن يكججون المسججاهمين علججى درايججة كافيججة مججن طريقججة الوصججول إلججى
.مسجتودعات الشجفرة المصججدرية ونسججخها ولكجن ل يكججون الحججال هكجذا دائمججا لججذا

مججن المستحسججن إاججافة مقدمججة لطيفججة تشججرح طريقججة الحصججول علججى الشججفرة
.المصدرية للبرنامج

طريقة تنضيد وترتيب الشفرة المصدرية●
علججى الراججم مججن أن طريقججة ترتيججب المجلججدات شججارحة لنفسججها ول تحتججاج لي
شججرح،  إل أن كتابججة وصججف لمسججتودعات وأجججزاء التطججبيق يسججاعد المججبرمجين

.ويسهل المهمة

طريقة إعداد نظام البناء●
إذا كنت تسججتخدم نظججام لبنجاء التطججبيق،  فسجوف تحتججاج إلجى إدراج الرشججادات
.اللزمجججة لطريقجججة عمجججل ذلجججك يججججب أن تتضجججمن هجججذه التعليمجججات علجججى مكجججان

الحصجججول علجججى المسجججتودعات الخارجيجججة المطلوبجججة لتشجججغيل التطجججبيق والغيجججر
.مضمنة امن التطبيق نفسه

طريقة تشغيل نظام البناء●
هنا عليك شرح الخطوات الرئيسة لتشغيل البنية التطويريجة وتشجغيل وحجدات

.الختبار

طريقة المساهمة في التطبيق●
.هنا عليك تحديد المعايير الساسية لطريقة المساهمة في المشروع فإذا كنت

تحتاج إلى وحدات اختبار أذكر ذلك،  أما إذا كنت بحاجججة إلججى وىججائق للتطججبيق
عجججداد قائمجججة بمتطلبجججات المسجججاهمة يسجججتطيعإ.ذكر ذلجججك أيضجججا مجججن الفضجججل افججج

.المساهمين الطلع عليها قبل تقديم أي مساهمة واختيار المجال الملئم لهم

يججججب أن يكجججون دليجججل المطجججور وىيقجججة حيجججة تنمجججو بصجججورة متزامنجججة مجججع نمجججو
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المشججروع، وينتججج ذلججك مججن المحادىججات الججتى تجريهججا مججع المسججاهمين والسججئلة
التي طرحت عليك من الكثيرين

استخدام قائمة بريدية
كجججل مشجججاريع المصجججادر المفتوحجججة الجيجججدة تجججوفر مكانجججا مناسجججبا لطجججرح السجججئلة
وأسجججهل طريقجججة لتحقيجججق ذلجججك هجججي مجججن خلل إنشجججاء قائمجججة بريديجججة بجججدل مجججن

.التواصل عبر تويتر والبريد اللكتروني بصفة شخصية

يمكنجك إنشجاء قائمجة بريديجة مجن خلل مجموعجات يجاهو أو مجموعجات جوججل
.وهججي سججهلة ومجانيججة وتأكججد مججن وجججود هججذه القائمججة قبججل إطلقججك لمشججروعك

البرمجي مع تشجيع المستخدمين على استخدام هججذه القائمججة البريديججة لطججرح
.السئلة والستفسارات كذلك تأكد مججن إظهججار القائمججة البريديججة فججي مكججان بججارز

إذا كنت تملك واحدا أو في ملفات التوىيق .على موقعك  ( )

مراقبة القائمة البريدية المستمرة من المور المهمة فججي إدارة القائمججة البريديججة
فليججججس هنججججاك مججججا هججججو أكججججثر إحباطججججا للمسججججتخدمين النهججججائيين والمججججبرمجين
.المسججاهمين مججن أن يتججم تجججاهلهم وتجاهججل استفسججاراتهم فججإذا قمججت بإعججداد

قائمججة بريديججة فتأكججد مججن صججرف بعججض الججوقت فججي متابعتهججا والججرد علججى أسججئلة
.المسججججتخدمين فهججججذه مججججن أفضججججل الطججججرق لنشججججاء مجتمججججع مججججن المسججججاهمين

.يساهمون في تطوير تطبيقك يحتججاج الحصججول علججى مسجاهمات محترمججة فججي

القائمة البريدية على بعجض الججوقت ولكنجه يسججتحق كجل هجذا الجهجد المبجذول بل
.أدنججججى شججججك عليججججك هنججججا تقججججديم المشججججورة المناسججججبة لمججججن أراد المسججججاهمة فججججي

ل تجججدعticketsمشجججروعك،  واقجججترح للمسجججتخدمين فجججي كتابجججة  ( عنجججد الحاججججة 

)القائمة البريدية تتحول إلى أداة تتبع العلل البرمجية واستخدم كل ما يطجرح

في القائمجة البريديجة مجن معلومججات فجي تحجديث البرنامجج وتحسججين مسجتندات
.التوىيق
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opensourceway:مصدر الصورة 

استخدام أرقام الددارات
مججن الخطججاء الشججائعة فججي البرامججج المفتوحججة المصججدر هججو تجاهججل اسججتخدام
أرقججام إصججدار لكججل نسججخة مججن البرنامججج وهججي مججن المججور المهمججة للغايججة لضججمان
.اسجججتقرار طويجججل المجججد لتطبيقجججك وصجججيانة دوريجججة للمشجججروع  فعنجججد اسجججتلمنا

لتقجججارير الخطجججاء البرمجيجججة لجججم يكجججن عنجججدي أي فكجججرة إن كجججان المسجججتخدمين
يسجججتخدمون الصجججدارة الخيجججرة لعجججدم وججججود طريقجججة لمعرفجججة النسجججخة الجججتي
.يسججتخدموها وهنججاك الكججثير مججن العلججل الججتي تصججلني تقججارير بشججأنها سججبق وأن

.أصلحتها ولكن لم تكن خطأ المستخدم النهائي لعدم معرفته بذلك

.ختججم كججل إصججدارة مججن البرنامججج برقججم إصججدارة يسججهل المججور بشججكل كججبير لججذا

عندما يرسل شخص تقريرا عن علة ما فيمكنك مجن سجؤاله عجن الصجدارة الجتي
.يستخدمها والتحقق ما إذا كان قد سبق وأن تججم إصججلح تلججك العلججة وهججذا قلججل

لججي الكججثير أنججا شخصججيا مججن الججوقت فججي مراجعججة تقججارير العلججل لنججى قججادر علججى
.معرفة ما إذا كان المستخدم يستخدم أحدث إصدار من التطبيق أم ل

ل توجد قواعد محددة في تحديد أرقام إصدارات برامجججك ولكججن هنججاك بعججض
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:المصادر التي تستحق الطلع عليها قم باختيار طريقججة واحججدة واىبججت عليهججا

Apache  مجججججع كجججججل إصجججججدارة جديجججججدة مجججججن برنامججججججك  APR Versioningو 
 Semantic Versioning .

بالاججافة إلجى سجهولة تتبجع إصجدارات البرنامججج،  تقجدم هجذه الميججزة العديجد مجن 
.المور المفيدة للمشروع الخاص بك

 وسم الددارات في الشفرة المصدرية
إذا اتخججذت قججرار بإصججدار نسججخة جديججدة مججن التطججبيق،  عليججك اسججتخدام وسججم
.مججدير التحكججم بالشججفرة لتواججيح نسججخة الكججود المصججدري لتلججك الصججدارة لججن

 ويريججد أحججدهم التبليججغ عنهججا، وأنbugتشعر بأهمية ذلك الوسم إلى أن تحدث 
المطجورين الخريججن قججد يرابججون فجي التحقجق مجن إصجدارات معينجة مجن الشجفرة

.المصدرية 

لذا قم بالحاق هذه العلمة برقم الصدارة من خلل إدراج رقم تلججك الصججدارة
بمججا فيهجمtagفي حقل الوسججم  - مباشجرة هجذا سيسججهل لكجل مجن يبحججث خللهجا  .

-أنت لنك ستكون قادرا على الحفاظ على التغييرات التي قمججت بإجراءهججا مججع

.كل إصدارة جديدة للتطبيق 

 سجل متابعة التغييرات
مججن الفوائججد الخججرى لججترقيم الصججدارات هججي كتابججة سجججلت التغييججرات مججع كجل
إصدارة جديجدة لهميتهجا فجي تواججيح التحسججينات والتغييجرات الججتي تطججرأ مجع
.كل إصدارة جديدة من التطبيق سججواء للمسججتخدمين النهججائيين أو للمسججاهمين

ومججن الفوائججد الاججافية لعلمججات الصججدارات والتحكججم بالمصججدر هججو إمكانيججة
كتابة سجلت التغييرات المصاحبة لكل إصدارة بصورة تلقائية بناء على هجذه
.العلمججات ومججن الممكججن أن يصججبح سجججل متابعججة التغييججرات سجججل ليججس فقججط

.للتغييججرات البرمجيججة ولكججن أيضججا لجميججع المسججاهمات الخججرى مججن المسججاهمين
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مدى توافر الللاات

عليك بالعلن عن تجوافر نسجخة جديجدة مجن كجل إصجدارة لبرنامججك فجي مكجان
أو فججي (مججا سججواء أكنججت تقججوم بججذلك علججى مججدونتك أو علججى القائمججة البريديججة  .

.المكججانيين معججا حيججث يعتججبر هججذا العلن مججن المججور المهمججة لنجججاح تطبيقججك .(

وينبغي أن يتضمن هذا العلن عن أي تغييرات جذرية فجي الشجفرة المصجدرية
بالاجججافة إلجججى أسجججماء الشجججخاص الجججذين قجججاموا بمثجججل هجججذه المسجججاهمات فجججي
.التطبيق حيث يميل المساهمين إلى بذل المزيد من الجهد في حالة حصججولهم

علججى بعججض التقججدير لمججا قججاموا بججه،  لججذا عليججك مكافججأة النججاس الججذين بججذلوا بعججض
.الوقت للمساهمة في المشروع عن طريق العتراف بمساهماتهم

إدارة المساهمات والمسالدات
وبعد النتهاء من إعداد كل شيء،  عليك تحديد اللية الججتي سججتتم مجن خللهججا
.اسججتقبال المسججاهمات وكججل ذلججك راجججع إليججك،  حيججث يمكنججك مججن اتبججاع نمججوذج

.رسجججمي أو ايجججر رسجججمي،  وكجججل هجججذا يتوقجججف علجججى أهجججدافك بالنسجججبة للمشجججاريع

الشخصججية فربمججا لجن يكججون لجك أي نمجوذج رسجمي لجذلك وعلجى دليججل المطججور أن
يججبين المججور الرئيسججة الججتي تتوقججف عليهججا قبججول أي مسججاهمة ودمجهججا بالشججفرة
المصدرية أو بمستودعات التطبيق وكلما اتبع المساهمين هججذه الشججروط سججيتم
.قبول مساهماتهم أما بالنسبة للمشاريع الكبيرة،  فمججن الفضجل أن تكجون لجديك

.سياسة أكثر رسمية لقبول المساهمات

ومن المور الوليجة الجتي عليجك أن تضجعها بالحسججبان هجي مسجألة حاجتجك علجى
). حيججث تسججتخدم هججذه الججتراخيص بكججثرة فججيCLA(اتفاقيججة ترخيججص مسججاهم 

.مشجججاريع المفتوحجججة المصجججدر لحمايجججة الحقجججوق القانونيجججة للمشجججروع فعلجججى كجججل

 ويمثجججل ذلجججكCLAشجججخص يسجججاهم فجججي المشجججروع عليجججه أن يمليجججء اسجججتمارة 
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اعترافا منه بأن أي شفرة مصدرية استخدمها هي عمل اير مقتبجس مجن مكجان
.آخججر وأن حقججوق ذلججك العمججل قججد انتقججل بصججورة تلقائيججة للمشججروع تمنججح هججذه

التفاقيات أيضا الحق لصاحب المشججروع فججي اسججتخدام هججذه المسججاهمة كجججزء
مججن البرنامججج وتصججريح مججن المسججاهم بعججدم وجججود أي شججفرة مصججدرية لشججخص
آخر يمكن أن يطالبه فيما بعد بحق التججأليف أو بججراءة الخججتراع أو أي حججق آخججر

 يتطلجب التوقيججعDojo و YUI وjQuery.تطال تلك المساهمة كجل مجن برنامجج 
.علججى مثججل هججذه السججتمارة للمسججاهمة فججي المشججروع لججذا فججي حالججة التفكيججر فججي

تطججججبيق هججججذا المججججر عليججججك الحصججججول علججججى المشججججورة القانونيججججة بشججججأن ذلججججك
.والترخيص المناسب لك

مججن المججور الخججرى فججي هججذا المجججال هججو إنشججاء تسلسججل هرمججي للعججاملين فججي
المشجججروع وفجججي العجججادة تكجججون المسجججميات الساسجججية للمسجججاهمين فجججي مشجججاريع

:ر المفتوحة على ىلىة أنواع دالمصا

المساهم•
كل من يشارك بشفرة مصدرية للمستودع الساسي للتطبيق يعتبر مساهم فججي
.المشججروع ول يملججك المسججاهم الصججلحية للوصججول إلججى مسججتودعات التطججبيق

بصورة مباشجرة ولكنجه قجام بتزويجد المشجروع بإاجافات أو تصجحيحات وقجد تجم
.اافتها للشفرة الساسيةإقبولها و

المتعهد•
.مكانيججة للوصججول إلججى مسججتودعات التطججبيق حيججث يعملججواإهججم كججل مججن يملججك ال

.صججلح العلججل بشججكل منتظججم والججتيإاججافة الميججزات الجديججدة للتطججبيق وإعلججى 

.تضاف إلى الشفرة الساسية بشكل مباشر
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المراجع•
يتربع المراجع على أعلى سلم المسجاهمين حيجث يعتججبروا القجادة الجذين يملكجون
.التأىير المباشر على المشروع سبب حصول المراجعين على لقبهم هججذا بسججبب

مججا يقومججون بججه مججن أشججراف ومراجعججات علججى مسججاهمات المسججاهمين الخريججن
.وقراراتهم بالموافقة أو الرفجض علجى أي مسجاهمة أو إصجلح علجة كمجا يقومجون

.بترقية مسجاهم أو تخفيججض رتبتجه كجل حسجب مجا يسجاهم بجه بصجورة أو بجأخرى

.يعتبر هذا النوع من المساهمين من يقومون بإدارة المشروع بشكل كلي

لججذا فججي حالججة عزمججك فججي تطججبيق تسلسججل هرمججي مماىججل عليججك صججيااة وىيقججة
تصف دور كل نوع من أنججواع المسججاهمين وكيججف يمكججن لكجل شججخص أن يججترقى

" نمججججوذج رسججججمي YUI.إلججججى مسججججتوى أعلججججى اججججمن التسلسججججل الهرمججججي أنشججججأ 

 Contributor Modelبالاجججافة إلجججى توىيجججق ممتجججاز للدوار والمسجججئوليات  "

.المنوطة لكل نوع
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!!هل جربت أن ترسم وتكتب ما يدور بمخيلتك 

سججمح لججى بججأن أتحججدث عججناقد تراودك فكرة مشروع الن تريججد البججدء فيججه، لجذا 
الخرائط الذهنية وفوائججدها فهججى ستسججاعدك فجى صججيااة أفكججارك وفججى عصجفك

. بإذن ا  Brainstormingالذهنى 

:الخريطة الذهنية  كما يعّرفها الستاذ عبد ا العثمان  هي   - -

هي طريقة رائعة تعتمد على رسم كل ما تريده في ورقه واحججدة بشججكل منظججم
تحجججاول فيهجججا قجججدر السجججتطاعة اسجججتبدال الكلمجججات برسجججمة تجججدل عليهجججا بحيجججث
تستطيع واع كل ما تريجد فججي ورقججة واحجدة بطريقججة مركجز ومختصججرة وسجهلة

.التذكر بالنسبة لك  

نجيب الرفاعي   موّجهة للطلب  هي   :الخريطة الذهنية  كما يعّرفها د ( ) - . -

وسيلة ناجحة من وسائل الدراسة تقوم بربط المعلومات المقروءة فججي الكتججب
ًل تقجججرأ والمجججذكرات بواسجججطة رسجججومات وكلمجججات علجججى شجججكل خريطجججة فجججأنت أو
الفكججرة فججي المججادة المكتوبججة ومججن ىججم تحولهججا إلججى كلمججات مختصججرة ممزوجججة
(بالشججكال واللججوان فبإمكانججك اختصججار فصججل كامججل فججي ورقججة واحججدة حجججم 

A4السجهولة ججدا اسججتخراج ، وبتعجّودك بجالنظر إلجى هجذه الورقجة سججتجد مجن   " " (

.المعلومات منها أىناء الدراسة وأىناء الختبارات والمتحانات  

الفوائد التى قد تحصل عليهما ممن جممراء اسممتخدام الخرائممط الذهنيممة كمثيرة
:ومتنوعة فمنها  

تعمججل علججى تنظيججم المعلومججات بشججكل يعّمججق اسججتيعابك، وفهمججك لهججا،✔
وتعطيك صورة شاملة ووااحة عنها، ولجو تحجدىنا عجن مشججروع فهجى
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تبنى لك صورة وااحة عن خطوات مشروعك وتساعدك على حسججن
التخطيط له، وتعالج مشججكلة التشججتت الججذهنى الججذى قججد يججدور بججذهنك

.دون طائل 

تسججّهل لججك ىبججات المعلومججات السججابقة فججى ذهنججك بشججكل كججبير، وأيضججا✔
.سهولة تذّكرها إن نسيتها  

قد تجد فيها الحل لمشاكلك، فصيااتك لمشججكلتك وعواملهججا وحلولهججا✔
المتاحة فجى ورقجة علججى شججكل خريطججة ذهنيجة يجعلجك تنظجر لهججا نظجرة

.شاملة، وبالتالى تختار الحل الفضل لمشكلتك

.. واير ذلك الكثير من الفوائد كٌل فى مجاله  

للستزادة عججن الخرائججط الذهنيججة وطريقجة كتابتهجا، وفوائجدها، يمكنكججم مراجعججة
الخريطججة الذهنيججة مججن "الورقججة البحثيججة للسججتاذة شججريفة الشججهرانى بعنججوان  "

، نقلت منها التعريفات سابقة الذكر واستخلصت منهججا الفوائججدالرابطخلل هذا 
.التى أفادتنى شخصيا، أو مطالعة أحد الكتب المتخصصة فى ذلك

ننتقل للحديث الن عن برنامجج مفتجوح المصجدر يسجاعدنا فجى
 الرائجججع، وهجججوxMindرسجججم خرائطنجججا الذهنيجججة، وهجججو برنامجججج 

برنامج احججترافى يمّكنججك مجن رسججم الخرائججط الذهنيججة لفكججارك
ومشاريعك بشكل احترافى، كما أنه يملك العديد مججن الدوات

بمشججروعك  فججى تحديججد النقججاط الججتى تججم البججدء فيهججا -والعلمججات الججتى تفيججدك  -

. لم تبدأ بعد ىوالنقاط التى انتهيت منها والنقاط الت

لينكس، ومتاح أيضا لمن يستخدم وينججدوز ومججاك، /البرنامج متوفر لنظمة جنو

^_^وسيستخدم لينكس إن شاء ا  

xMind.Netموقع البرنامج 
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، يمكنكجم مشججاهدة هجذهxMindولمن يطمجح لجدروس تشجرح اسجتخدام برنامجج 
 . الرابط للخ عبد ا عيد من خلل ذلك عبر يويتيوبالدروس التعليمية 

 اخترتها لكم لكججى أريكججمxMind لخريطة ذهنية تم تنفيذها ببرنامج مثالهذا 
.قوة البرنامج فى رسم الخرائط الذهنية 

كّبر الملف لرؤية التفاصيل

يمكنك تصميم خريطة ذهنية لمر يهمك أو مشروعك أو مهام

تريد إتمامها، وتضعها خلفية على سطح مكتب جهازك، أو جزء

  ..من الخلفية، أو أطبعها وألصقها على الحائط 
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2النهضة بالمحتوى العربى 

تجربجججتى السجججابقة فجججى برنامجججج عجججّداد أكجججدت لجججى أمجججورا فجججى اايجججة الخطجججورة،
نجليزيججة، بججل وحيججن كنججت أبحججث علججىإلججتى اعتمججدت عليهججا كججانت افالمصججادر 

معلومججة أو نقطججة لججم أفهمهججا، فقججد كنججت أبحججث بالنجليزيججة، وهججذا يبعججث بججأمر
 قليججل، والقليججل المتواجججدالججويبسججىء، وهججو المحتججوى العربججى المتججوفر علججى 

عانى جججزء منججه مجن قلججة المسجتوى، لجذا ل بججد مجن الحججديث عججن إىجراء المحتججوىي
.العربى، وأهدافه  

..  هججل تعرفججون أنالججويبدعونا نبدأ بالحديث عن نسبة المحتوى العربججى علججى 

- تقريبا فى عامنا هذا 3نسبة المحتوى العربى  !! ؟؟ %2013 -

 مليجججون نسجججمة300لجججك أن تعلجججم أن تلجججك النسجججبة الهزيلجججة هجججى نتجججاج أكجججثر مجججن 
% مججن محتججوى7.7يتكلمججون اللغججة العربيججة، فججى حيججن أن اللغججة اللمانيججة تمثججل 

حاليججا أمججا يعطيججك90الججويب، وتعججداد سججكان ألمانيججا ل يتجججاوز  - مليججون نسججمة  -

!!ذلك انطباع اليائس، وتشعر بالسى والحزن على حالنا ؟؟ 

لججك أْن تعججرف أيضججا أّن مججن اكججتر الججدول تججأىير فججى نمججو المحتججوى العربججى هججى
الردن الشقيق وهى الدولة الفضل مساهمة فى تنمية المحتوى العربى، وهجذا
يمثل خلل فى دور دولتين كبار مثل مصر والسعودية لنهم ل ينقصهم الموارد
البشجرية أو اللغجة الصجحيحة، بججل علجى العكجس لججو سججنلتمس عججذرا لحجد /الماديججة

لكججان لدولججة الردن لنججه بلججد صججغير ِتعججدادًا مججن حيججث السججكان بالمقارنججة بمصججر
.والسعودية وايرها من الدول 

العزيز" للخ عن المحتوى العربى على الويب"تم الستعانة بإحصائيات وحلول من مقال 2
محمد رفاعى
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..يبدو أنها ليست بالعدد  

لو نظرنا فى التاريخ لوجدنا أن الحضارات والثقافات كانت متناىرة فى أنحججاء
الرض، فكججل دولججة لهججا حضججارتها وعلومهججا، وكججان التصججال عججن طريججق احتكججاك
الشعوب ببعضها عن طريق التجارة أو عن طريق الحتلل أو الهجرة، وظهرت
فججى إحججدى الفججترات ترجمججة العلججوم، فتأمججل فججى حضججارات الاريججق والرومججان
كانت على اتصال بعلوم الشرق الوسط ومصر القديمة وفينيقيجا وأنشجئت دور

.الترجمة والمكتبات كمكتبة السكندرية الشهيرة 

وعند ظهور الدولة العباسية وتملكها لشججتى الججدنيا كججان الهتمججام عججن المسججلمين
بدور الترجمة تمكن من عقجولهم فهجذا الخليفجة أبجو جعفجر المنصجور كجان شجغوفًا
بالطب والفلك والهندسة فأمر بأن تترجم له الكتب فيها ىم جاء المأمون وكان
مهتمجججا بعلجججوم المنطجججق والفلسجججفة فجججأمر بترجمجججة كتجججب الفلسجججفة اليونانيجججة إلجججى
ًل ىججم جميججع فججروع العلججم ىانيججًا ول العربيججة فُترجمججت كتججب المنطججق والفلسججفة أو
سيما كتب الطب والفلك والفيزياء ىجم اسججتمرت هجذه النهضجة وتزايجدت الكتججب
.المترجمة حتى ترجمت كل الكتب اليونانيجة الجتي وقعجت فجي أيجدي المسجلمين

ولججم يكتججف العججرب بترجمجة الكتججب عججن اليونججان فقجط بجل ترجمججوا عجن الفارسجية
.والهندية أيضًا 

مجا كجاد المسججلمون يتدارسجون هجذه الكتجب المترجمججة حجتى نشججطوا إلججى تحقيججق
مسججائلها وشججرحها وتلخيصججها ومناقشججتها والزيججادة عليهججا فججأبقوا علججى الججتراث
اليوناني ىم زادوا عليه وأانوه فاخترعوا وابتكروا وألفججوا وتركججوا للغججرب تراىججًا
هيججأه لنهضججته الحااججرة ؛ولججو نظرنججا لواقعنججا لوجججدنا أن أدوات التصججال أقججوى

.وأفضل، وهذا أدعى لحدوث نهضة فكرية وعلمية فى مجتمعنا  
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مصدر الصورة

ومنهججا الجويب -انطلقت العديد مجن المبججادرات العربيججة لتنميجة المحتججوى العربجى  -

وإىججراءه لترجمججة مججواد علميججة وأدبيججة إلججى اللغججة العربيججة وللتعريججب وايججر ذلججك،
:ات رومن تلك المباد

.مؤسسة المير محمد بن راشد آل مكتوم الماراتية•

.مبادرة ملك السعودية الملك عبد ا بن عبد العزيز•

.مشاريع ويكيبيديا نفسها لتنمية المحتوى•

. القطرية على تويترتغريداتمبادرة •

.ة للترجمكلمةمشروع •

لكججن أريججد أن أشججير إلججى نقطججة هامججة، وهججى مججا فائججدة تنميججة محتججوى مججن قبججل
مؤسسات قد تجد العديد من المستخدمين يتشاركون معها فى ذلك، ويبذلون
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جهدهم، ولكن السواد العظم من العرب ل يشعروا بانتمائهم إلى لغتهم، فتجججد
!!بعضهم يكتب بالنجليزية أو الفرانكو معتبرا أن فيها التقدم والحداىة  

أحد مشكلتنا الكبرى هى نقص النتماء بداخلنا إلى اللغة العربيججة، فلججن أخججبرك
عن كونها لغة القرآن، بل سأحّدىك على كونها لغتك الم التى ُولدت فججى بيئتهججا
..وترعرعججت بيججن حروفهججا، وتججذوقت عججبير َكِلمهججا  هججل نسججيت أنهججا اللغججة الججتى

تسجججتطيع أن توصجججف بهجججا كجججل حركاتجججك وسجججكناتك ونشجججاطك بأريحيجججة تامجججة،
وبألفجججاظ ترسجججم مجججا أنجججت فيجججه ؟؟ هجججل نسجججيت أنهجججا لغجججة التواصجججل بينجججك وبيجججن
مجتمعجك وأسججرتك ؟؟ َلَكججم أعجججب مجن امججرئ يتمججرد علججى لغتججه ويججرى فججى لغتججه
أنها الاعف والفقر وفى ايرها الحداىة والتقدم، ويتناسى أنه وبنجى لغتجه هجم

.السبب فى اعفها وهوانها فى قلوبهم وقلوب ايرهم 

وأحد أمثلة العتزاز الثقجافى، العجتزاز الحضجارى، العججتزاز اللغجوى هجو مجا فعلججه
مجمع العلمى الفرنسى حين تصدى لغزو كلمة أجنبية للغتهم؛ يتحدث عن ذلك

:الدكتور مصطفى صادق الرافعى فى كتابه  تحت راية القرآن  فيقول  " "

" أل يرى أبو خالمد النجليممزي وأبممو خالمد الفرنسمى كيمف تبماهى كمل أممة فمى
أوروبا بلغتها، وكيف يفخر الفرنسيون بلسانهم حتى إنهمم ليجعلمونه أول مما
يعقممدون عليممه الخنصممر إذا عممدوا مفمماخرهم ومممآثرهم، وهممل أعجممب مممن أن
المجمع العلمممى الفرنسممى يممؤذن فممى قممومه بإبطممال كلممة إنجليزيممة كممانت فممى
اللسنة من أثر الحرب الكبرى ويوجب إسقاطها من اللغة جملممة، وهممى كلمممة
، وكممانت مممما جمماءت مممع نكبممات فرنسمما فممى الحممرب "نظممام الحصممر البحممرى "

العظمى، فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمى أن الكلمة وحدها نكبممة
على اللغة كأنها جندى دولة أجنبية فى أرض دولة مستقلة بشاَرته وسلحه

"وعلمه يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد  .
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يجججب الهتمججام بالشججباب لنهججم المججل، وذلججك برفججع الججوعى لججديهم ومسججتواهم
الفكججججرى والثقججججافى ودورهججججم المجتمعججججى فججججى النهضججججة ببلججججدهم وبحضججججارتهم،
بالاافة لوسائل تشجيعية تساعد على جذب الشباب للبداع بلغتهجم العربيجة،

:وهناك حلول عديدة لذلك 

-  مؤسسات تهتم بالتوعية فى إىجراء المحتجوى العربجى، وأهميتجه، والتشجججيع1
.بصور مختلفة كمسابقات مثل 

-  إظهجججار المميجججزات الجججتى يحصجججل عليهجججا الشجججاب باهتمجججامه بجججإىراء المحتجججوى2
 كاتصالك بالخرين بنفس المججال والتبجادل المعرفجى، ورفجعالويبالعربى على 

.خبرتك بالمجال بل ووظيفة قد تحصل عليها من ذلك 

-  عمجججل دورات تثقيفيجججة لرفجججع ىقافجججة الشجججباب بنشجججر المعرفجججة وفكجججرة العمجججل3
.الجماعى 

-  عمل فيديوهات كفيديوهات قبيلة لرفع الثقافة العامة للشججباب بنشججر العلججم4
.وبإىراء المحتوى العربى 

-  مؤتمرات عن أهمية نشر العلم وعن مبادرين أىجروا المحتجوى العربجى سجواء5
.مؤسسات أو أشخاص 

اعلموا أن إىراء المحتوى العربى ليس اعتزاز باللغة فحسب، ولكنه خطججوة فججى
.طريق بناء نهضة أمة وحضارتها 
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أمجججا طجججرق مسجججاهمتك لىجججراء المحتجججوى العربجججى ورفجججع قجججدر اللغجججة العربيجججة إلجججى
وليس الكل   :مكانتها المرجوة، فهى كثيرة، وهذا قليل منها  - -

شججارك فججى مبججادرات لىججراء المحتججوى العربججى مثججل مبججادرة تغريججدات✔
.وايرها، واشترك فى أنشطتها 

، ودّون عما تحججب، دّون✔ "قم بعمل مدونة  كتابية،  صوتية، أو مرئية  "

فيمجججا تعجججرف، تطّلجججع إلجججى الجديجججد فجججى اهتماماتجججك، وحلجججل، واسجججتنتج
وانشججججر، ويمكججججن أن تنشججججر فججججى قسججججم خججججاص بالمواججججوع فججججى أحججججد
المنتججديات الشججهيرة كججى يسججتفيد بهججا الجميججع وتصججل لكججبر عججدد مججن

.الفئة المستهدف بها كتاباتك 

قججم بتلخيججص كتججب عربيججة أو أجنبيججة وكتابججة المججور المسججتفادة مججن✔
. عن تلك الكتبreviewالكتاب، وتقديم وجهة نظر 

.ترجمة كتب أو مقالت مميزة فى مجالك ✔

^_^قم بتأليف كتابا عن مواوع تعرفه  إنه أمر ممتع  ✔ ..

شججارك فججى تعريججب تطبيقججات أو قججوالب للمواقججع، وعججدم التوقججف عنججد✔
.ذلك بل التعلم، والنتقال لمرحلة البناء والتطوير

.شارك فى ويكيبديا أو معرفة ✔

...قم بعمل دروس وشروحات عن برنامج أو مشكلة أو ✔
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ل يسجججتلزم أن تكججون عالمججا أو ذا مكانججة علميججة معتمججدة لتكتجججب أو تجججثرى اللغججة
العربيججة، فالسججاس أن تكججون ملّمججا بالمواججوع الججذى أنججت بصججدده إلمامججا جيججدا،

.والثبات من المعلومة، والمناقشة، والمراجعة  

..ل تستصغر دورك  ل تقل كيف أفيد  ل تقل لن أستطيع   .. ..

قجججد تجججرى عملجججك صجججغيرا، فجججإن كجججان صجججغيرا فجججإنه بججججانب عمجججل ايجججرك سجججيكبر
.وسيكون عظيما بإذن ا 
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خاتمة

 الكتججاب لكنهجا لججم تعلجن عججن انتهججاء يوميجاتى مجعذلجكقد تكون انتهججت صججفحات 
لينكس  ./نظام جنو

أحببت أن أوّاح فى ذلجك الكتجاب مجا أراه مجن أهميججة لعجالم المصججادر المفتوحججة
لنا كمجتمع تقنى ينهض ويبحث عن مقّوماته لينججح، وأن الحلجول متجوفرة لنجا

..لكن ينقصنا الرادة والتخطيط

وأنججججك اسججججتمتعت بقراءتججججك لججججذلكأرجججججو أن أكججججون قججججد أفججججدت ولججججو باليسججججير، 
^_^.بالكتا

أحمد فوزى    

تم بحمد ا
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