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الحرة  البرمجيات
وسياسية   إقتصادية مقاربة
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من أنا؟
عماد الشيحي

1998 شهادة في الهنردسة من الردرسة الوطنية لعلوم العلمية سنة 
 2003 شهادة الردراسات العمقة في نظم الكمبيوتر والشبكات سنة 

  سنة في ميردان البمجيات الحرة15خبة 
   عملت مع مؤسسات عالية في الولايات الحتحردة وأوروبا والش ق الوسط

من أنا؟
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ما هو الكمبيوتر؟
آلة قابلة للبمجة.

تنفذ تعليمات مخزنة في الذاكرة لعالجة 
معلومات مخزنة في نفس الذاكرة.

الكمبيوتر الحردايث ايسحتعمل هنردسة 
).1945فون نوايمان (

الذاكرة

وحردة
الحتحكم

الوحردة 
النطقية 

والراياضية
مجمع

دخول

خروج
وحردة العالجة
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ما هي البامج؟
تسلسل منظم لحتعليمات جزئية ايحتم تنفيذها بآلة قابلة للبمجة.

19ادا لفليس -- القرن 
أول من كحتبت سلسلة تعليمات للة حاسبة 

وهي آلة شارل باباج.

9محمرد إبن موس الخوارزمي -- القرن 
أول من وصف طرايقة آلية لحل معادلت 

راياضية.

  برنامج لحساب مضوب عردد طبيعي
Factorial PROC
  push ebp
  mov  ebp, esp
  mov  eax, [ebp+8]
  cmp  eax, 0
  ja   L1
  mov  eax, 1
  jmp  L2
L1:
  dec  eax
  push eax
  call Factorial
ReturnFact:
  mov  ebx, [ebp+8]
  mul  ebx
L2:
  pop  ebp
  ret  4
Factorial ENDP
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اشكاليات صناعة البامج
portability–قابلية النقل بي أجهزة مخحتلفة  

إمكانية تشغيل برنامج ما على جهاز مخحتلف دون عناء كبي.
modularityقابلية الحتجزئة إلى وحردات -- 

إمكانية تعردايل أجزاء من البنامج دون الساس بالكل.
reuseإعادة السحتعمال -- 

إمكانية إعادة إسحتعمال وحردة من البنامج لنفس الغرض في برنامج آخر.

                  وقع تجميع الوحردات الحتعلقة بالحتعامل مع أجهزة الكمبيوتر 
.بنظام الحتشغيل                في ما ايسمى 
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كيف تطورت صناعة البامج؟
بردااية الحاسبات الشخصية

AT&–  شكة 1971 T تسو ق نظام  
Unixالحتشغيل ايونكس 

 - تسوايق أول طقم كمبيوتر شخص 1974 
للحتجميع الذاتي.

  - بيل جاايحتس، أحرد مؤسس شكة 1976
ماايكروسوفت، ايبعث رسالة إلى هوات الكمبيوتر 
ايحثهم فيها على عردم "سقة" البامج بإعحتبار 

أنها منحتجات صناعية تجاراية.

   - الحكم بأول براءة إختاع في البامج 1981
في الولايات الحتحردة. آي بي أم تسو ق أول 

كمبيوتر شخص.
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كيف تطورت صناعة البامج؟
بردااية النتنت والبامج الحرة

–  تحردايرد معاايي التصالت على 1983
شبكة انتنت.

GNU  - إنطل ق مشوع جنو 1983

GPL   - بروز رخصة جنو العامة 1989

 - أول إصردار لنظام الحتشغيل لنكس 1991
Linux

 - بردااية السحتثمارات الحتجاراية 1999
الضخمة في البامج الحرة

1991 أوت 25رسالة لينوس تورفالردس ايوم 
    Hello everybody out there using minix -

    I'm doing a (free) operating system (just a hobby, 
won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT 
clones. This has been brewing since april, and is starting 
to get ready. I'd like any feedback on things people 
like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same 
physical layout of the file-system (due to practical 
reasons) among other things).

    I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and 
things seem to work. This implies that I'll get something 
practical within a few months, and I'd like to know what 
features most people would want. Any suggestions are 
welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

    Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

    PS. Yes – it's free of any minix code, and it has a 
multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task 
switching etc), and it probably never will support anything 
other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

    —Linus Torvalds
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الحرايات العامة في البامج الحرة
رخصة جنو العامة تكفل:

   حراية السحتعمال لكافة الرغراض
    حراية دراسة وتعردايل البنامج
    حراية نسخ وتوزايع البنامج

    حراية توزايع نسخ معردلة من البنامج.

             إنحتاج البامج مثل إنحتاج العلوم:
            الجميع ايسحتعملها وايساهم فيها

            لصلحة الجموعة.

                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                     Version 1, February 1989

 Copyright (C) 1989 Free Software Foundation, Inc.
                    51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  
USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed.

                            Preamble

  The license agreements of most software companies try to keep users
at the mercy of those companies.  By contrast, our General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.  The
General Public License applies to the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it.
You can use it for your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price.  Specifically, the General Public License is designed to make
sure that you have the freedom to give away or sell copies of free
software, that you receive source code or can get it if you want it,
that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.

...
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البعرد الخلقي في البمجيات الحرة
حركة البمجيات الحرة تركز على مفاهيم حراية السحتعملي ومساعردة الخراين. النظام 

الرأسمالي الليبالي لم ايسحتسغ الحتوجهات شبه الشيوعية في البمجيات الحرة.

Free وقع جردل حول اسحتعمال تعبي "البمجيات الحرة"  Software "مقابل "الصردر الفحتوح 
 Open Source .

لقي تعبي "الصردر الفحتوح" رواجا في أوساط الشكات المرايكية لنه فن ص ف ول ايحمل 
قيما أخلقية.

ايمكن اعحتبار البمجيات الحرة "وقفا" و"صردقة جاراية" في النظام السلمي
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مفارقة "الكاتردرائية والسو ق الشعبية"
مهنردسون ايصممون كمبيوتر محتطور

تفاصيل الحتصميم ل ايعرفها إل الصنع

الشكات تنحتج البمجيات وتححتفظ 
بالحتصاميم

البمجيات سلعة، أي منحتجات صناعية 
تجاراية تمحتلكها شكات ربحية.

السحتعمل ايشتي الكونات وايركب الكمبيوتر 
في البيت

الحتصاميم تخضع لعاايي معلومة

إنحتاج البمجيات ايحتم بطرايقة تشاركية بي 
السحتعملي والشكات بناءا على تصاميم 

معلومة

البمجيات علوم ل ايجوز منعها أو تقييردها 
مثل ملكية النقولت فهي مثل الرفق العام.
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براءة الختاع: كلمة حق أرايرد بها باطل
".. لحتطواير العلوم والفنون الفيردة عب كفالة حقو ق حصاية للمؤلفي والختعي على 

كحتاباتهم واكحتشافاتهم لردة محرددة".
.8، الفقرة 1دسحتور الولايات الحتحردة، الفصل                       

ولكن..
في الواقع عمل نظام براءة الختاع 
على تعطيل حركة الحتطور الصناعي 

والبحتكار.
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براءة الختاع: كلمة حق أرايرد بها باطل
صار تطواير برامج جردايردة دون خر ق براءات إختاع عردايردة أمر مسحتحيل.

 طالبت برايحتش تلكم بمسحتحقات عن إسحتعمال الروابط في صفحات الوب بمقحتض 2000سنة 
.1989براءة إختاع تحصلت عليها سنة 

  تحصلت جوجل على براءة إختاع عن الحتصميم البسيط لصفححتها الرئيسية.2009سنة 
الشكات الكب ى جمعت ترسانة واسعة من براءات الختاع. الغااية هي الحمااية من الحتحتبعات 

من الشكات النافسة عب الحتهردايرد الشتك.
هذا الوضع ايتك الشكات الصغر ى مكشوفة وعرضة للبتاز.

ظهرت في السنوات الخية شكات ل تنحتج شيئا ولكنها تشتي براءات إختاع وتهاجم بها 
Patent شكات أخر ى  trolls

في القحتصاد الادي ترفع العوائق الجمركية لحتسهيل حركة البضائع. في إقحتصاد العرفة ايجب 
أن ترفع العوائق أمام تنقل الفكار والعار ف.
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البمجيات الحرة: هنردسة جردايردة
أنموذج تطواير البامج الحتقليردي ايقص السحتخردم من مراحل بناء الحتطبيقات.

 تطواير البمجيات الحرة ايعحتمرد مبادئ مخحتلفة:
        اصردارات سايعة ومحتعاقبة.

       فحتح إمكانية الساهمة للجميع
        قبول الحتحسينات والصلحات من الجميع

تمكن هذا النوال من إنحتاج برمجيات ناجحة 
وذات جودة عالية.

برزت في عالم البمجيات الحتجاراية مناهج 
تطواير جردايردة مسحتوحاة من انموذج البمجيات 

Agile الحرة:  Methods.
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البمجيات الحرة: السألة المنية
أنظمة الكمبيوتر صارت حاضة في قطاعات حساسة.

إسحتعمال برامج ل ايمكن دراسة طرايقة عملها في مثل هذه القطاعات أمر  في رغااية الخطورة.
توفر مصادر البمجيات ايجعل من اليسي الحتفطن إلى هفوات البمجة وبالحتالي إصلحها.

الفيوسات، بالفهوم الحتعار ف عليه، رغي موجودة على الحاسبات الشخصية الت تسحتعمل 
البمجيات الحرة.
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البمجيات الحرة: السألة الالية
البمجيات الحتجاراية مكلفة جردا في أرغلب الحيان.

ًا.20محاكات لحتكلفة رخص السحتعمال في مؤسسة صغية ذات   موضف

برمجيات حرة (لنكس) برمجيات مغلقة (ونردوس)
0 4000 نظام الحتشغيل
0 5000 خادم ملفات وبرايرد إلكتوني
0 1000 خادم انتنت
0 16000 برمجيات مكحتبية
0 2000 مضاد للفيوسات
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البمجيات الحرة: السألة القحتصاداية
النوال الحتجاري للبمجيات الحرة ايسمح بص ف العحتمادات على خردمات ذات قيمة عالية 

عوضا عن صفها على رخص السحتعمال.
الخردمات تشمل الحتردرايب والصيانة والحتشخيص والراقبة، إلخ.. وتقردمها عادة شكات خردمات 

محلية صغر ى.
تمثل هذه طرايقة ايسية للحتقليص من ص ف العملة الصعبة من ناحية وفي دعم الؤسسات 

الصغر ى في البلد من ناحية أخر ى. 

               ولوج شكات الخردمات الصغر ى إلى السو ق ايسي
               فرصة للحا ق بالردول الحتقردمة عب إنشاء صناعة برمجيات وخردمات بشكل ميس
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النجاحات: نظام جنو لنكس

النظام الكث تنوعا على الطل ق..
كامرات مراقبة

هواتف جوالة
 كمبيوتر في 500% من بي أسع 90ايشغل 
العالم.

أجهزة إسحتقبال تلفزي

معردات شبكات
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النجاحات: جنو لنكس للحاسبات الشخصية

مجموعة تطبيقات 
مكحتبية

برمجيات لحتصفح 
النتنت

تطبيقات لعالجة 
الصور والفيردايو

برمجيات البايرد 
اللكتوني

أدوات لحتطواير 
البمجيات

أدوات لحتطواير 
البمجيات

أدوات علمية 
وهنردسية
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النجاحات: أباتش
خادم الوب الكث شهرة..
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البمجيات الحرة والحتحولت الكب ى
ًا": شاء رخصة السحتعمال ل  النوال الحتجاري الكلسيكي للبمجيات الغلقة أصبح "محتخلف

ايحل مشاكل الزبون البحتة.
رغااية الزبائن من النفا ق على العلوماتية ليس تكردايس الخردة. الغااية هي حل مشاكل قائمة 

في الؤسسة مثل ص ف الرواتب.
النوال الحتجاري في البمجيات الحرة ايحول النفا ق على موارد رغي مجرداية بشكل مباش إلى 

خردمات تحل مشاكل الؤسسة فعليا.

Software                     البمجيات كخردمة  as a Service

Cloud                   العلوماتية السحابية  Computing
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البمجيات الحرة والحتحولت الكب ى
-  User generated Content

الواقع الناجحة على انتنت: فيسبوك وتوايت وايوتيوب وبلورغر ووردبرس وامثالها.
هذه الواقع ل تنحتج مححتو ى. الححتو ى اينحتجه السحتعملون

-  User driven Innovation

 ملحظات السحتعملي تساهم في تعردايل النحتجات
بعض الشكات تقردم لسحتعمليها نفس الحتسهيلت الحتوفرة للمطوراين
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