كلمة اللجنة المنظمة

لمؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر 2019م
إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نرحــب بكــم فــي الــدورة الرابعــة لمؤتمــر
البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر 2019م ،الــذي ينظمــه مركــز أبحــاث
االتصــاالت والمعلومــات فــي جامعــة الســلطان قابــوس ،وهيئــة تقنيــة
المعلومــات.
يتمثــل الموضــوع الرئيســي للمؤتمــر فــي نســخته هــذا العــام فــي
«البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر كمحــرك لنقــل التقنيــة وتعزيــز
االبتــكار وريــادة األعمــال» ،وهــو اســتمرار لجهــود المؤتمــرات الســابقة
المنعقــدة فــي 2013م2015 ،م ،و2017م .وفــي هــذا العــام ،دعــت اللجنــة
عــددا مــن المتخصصيــن المعروفيــن دوليــا والذيــن يشــاركون
المنظمــة
ً
بنشــاط فــي مختلــف عمليــات تبنــي اســتراتيجيات وتطبيقــات البرمجيــات
الحــرة والمفتوحــة المصــدر للتحــدث رســميا فــي المؤتمــر وللمســاهمة فــي
بنــاء بيئــة مهمــة وجاذبــة ومســتدامة للتواصــل بيــن مســتخدمي البرمجيــات
الحــرة والمفتوحــة المصــدر والقطــاع الصناعــي والباحثيــن والمطوريــن
والخبــراء .ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن خــال إقامــة هــذا المؤتمــر فــي
دعــم الصناعــة المحليــة ومســاعي تعزيــز االبتــكار وخطــط ريــادة األعمــال
ونقــل وتوطيــن التقنيــات الحديثــة مــن خــال البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة
المصــدر.
وقــد أدرج فــي جــدول أعمــال المؤتمــر  12متحدثــا تــم دعوتهــم للمؤتمــر
للحديــث حــول موضــوع المؤتمــر ،و ســيتم تقديــم  10ورش (حلقــات) عمــل،
و 11ورقــة بحثيــة وتقنيــة وســيكون هنالــك  4جلســات حواريــة علــى مــدى
يومــي المؤتمــر.
اســتغرق العمــل علــى هــذا الحــدث مــا يقــرب مــن عاميــن ،وبالتالــي فــإن
اللجنــة المنظمــة تقــدم الشــكر الجزيــل لجميــع المتحدثيــن المدعويــن،
ومقدمــي ورش العمــل والبحــوث ،ومقيمــي األوراق العلميــة المقدمــة،
وجميــع أعضــاء لجــان المؤتمــر المختلفــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس
وهيئــة تقنيــة المعلومــات لجهودهــم الكبيــرة ،والوقــت الــذي بــذل،
والمســاهمة فــي جعــل المؤتمــر إضافــة متميــزة وناجحــة ألنشــطة التعاون
بيــن الهيئــة والجامعــة وإنجازاتهمــا المشــتركة معــا.
تتمنــى اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر كل النجــاح للعــروض التقنيــة والعلميــة
وحلقــات النقــاش وجلســات التعــارف المصاحبــة ،وتتطلــع اللجنــة إلــى اللقاء
بالجميــع فــي الــدورة الخامســة للمؤتمــر فــي عــام 2021م.
أ .د .عبد الناصر حسين ،رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر

حول المؤتمر
شــارك فــي تنظيــم مؤتمــر البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر كال مــن
مركــز أبحــاث االتصــاالت والمعلومــات فــي جامعــة الســلطان قابــوس وهيئة
تقنيــة المعلومــات لتعزيــز أهــداف المبــادرة الوطنيــة لدعــم البرمجيــات
الحــرة والمفتوحــة المصــدر .ويســتمر جــدول المؤتمــر ليوميــن ويهــدف إلــى
نشــر اســتخدام وتطويــر البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر للمطوريــن
والموظفيــن والطــاب والمجتمــع فــي الســلطنة.
يعقــد هــذا المؤتمــر كل عاميــن ،حيــث انطلقــت النســخة األولــى فــي فبراير
2013م تحــت عنــوان «تجــارب ناجحــة :لتبنــي البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة
المصــدر» ،وأقيمــت النســخة الثانيــة فــي فبرايــر 2015م تحــت عنــوان «فــرص
ومجتمعــات البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر» ،بينمــا جــاءت النســخة
الثالثــة فــي فبرايــر 2017م تحــت عنــوان «اســتراتيجيات وممارســات تبنــي
ويعقــد المؤتمــر هــذا العــام فــي
البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر»ُ .
 11و 12فبرايــر 2019م تحــت شــعار «البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر
كمحــرك لنقــل التقنيــة وتعزيــز اإلبتــكار وريــادة األعمــال» .ويســتهدف
المؤتمــر الشــركات العاملــة فــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والعامليــن
والباحثيــن واألكاديمييــن والموظفيــن والطــاب ومجتمعــات البرمجيــات
عمومــا.
الحــرة والمفتوحــة المصــدر
ً
تــم دعــوة العديــد مــن الخبــراء الدولييــن والمحلييــن المعروفيــن فــي مجــال
البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر مــن أجــل إثــراء المؤتمــر بمواضيــع،
مثــل :المصــادر المفتوحــة فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،البرمجيــات الحــرة
والمفتوحــة المصــدر مــع التقنيــات الرقميــة الحديثــة ،المصــادر المفتوحــة
فــي القطاعــات الحيويــة ،ودور وفــرص البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة
المصــدر فــي المؤسســات الحكوميــة والمصــدر المفتــوح كجســر لنقــل
التقنيــة وتوطينهــا ودور البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر لدعــم
وتعزيــز االبتــكار وريــادة األعمــال.
يعتبــر المؤتمــر فرصــة جيــدة إلكتشــاف ومناقشــة وتبــادل األفــكار فــي
هــذه المجــاالت فــي الســلطنة .كمــا أنــه يتيــح الفرصــة لتواصــل مجموعــات
مختلفــة مــن مســتخدمي البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر
لالســتفادة مــن المحاضــرات المهمــة ولتبــادل الخبــرات المحليــة والدوليــة
ومناقشــة إمكانيــة تبنــي البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر محليــا.

أهداف مؤتمر البرمجيات الحرة
والمفتوحة المصدر:
 دعم المبادرة الوطنية للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. تعزيز الوعي ،وتشجيع إستخدام والبحث والتطوير في البرمجيات الحرةوالمفتوحة المصدر في السلطنة وخارجها.
 تعزيز المجتمعات وإيجاد الفرص في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحةالمصدر لصناعة تقنية المعلومات واالتصاالت في السلطنة.
 توفير بيئة جاذبة ومستدامة للتواصل بين مستخدمي البرمجيات الحرةوالمفتوحة المصدر والباحثين والمطورين والخبراء.
 تبادل الخبرات والتطورات وتطبيقات البرمجيات الحرة والمفتوحةالمصدر الناجحة.

أنشطة المؤتمر:
المعرض المصاحب
يقدم معرض مؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر الحلول
والمنتجات المحلية والعالمية المفتوحة المصدر،باإلضافة إلى أنشطة
الجماعة الطالبية للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر ،وهي جماعة تعمل
تحت إشراف مركز أبحاث اإلتصاالت والمعلومات بالجامعة وبدعم من
هيئة تقنية المعلومات.
حلقات العمل والجلسات النقاشية
بناء على احتياجات المؤسسات
تم اختيار العديد من حلقات العمل ً
المحلية وستعقد في جلسات متوازية مع أنشطة المؤتمر ،سيقدمها
خبراء في هذه البرمجيات من المؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية
والخاصة.

لمحة عن هيئة تقنية المعلومات
تــم إنشــاء هيئــة تقنيــة المعلومــات بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم
 2006/52الصــادر بتاريــخ  31مايــو  2006كهيئــة وطنيــة مســتقلة ماليــً وإداريــً تــم
تأسيســها لقيــادة تنفيــذ مبــادرة عمــان الرقميــة وتحمــل رؤيتهــا وأهدافهــا
الوطنيــة .وتتولــى هيئــة تقنيــة المعلومــات مســؤولية تنفيــذ مشــاريع البنيــة
األساســية لتقنيــة المعلومــات الوطنيــة واإلشــراف علــى جميــع المشــاريع
المتعلقــة بتنفيــذ اســتراتيجية عمــان الرقميــة مــع توفيــر قيــادة مهنيــة
لمختلــف مبــادرات الحكومــة اإللكترونيــة األخــرى فــي الســلطنة.
تعمــل هيئــة تقنيــة المعلومــات برؤيــة تهدف إلــى تحويل ســلطنة عمان إلى
مجتمــع مســتدام للمعرفــة مــن خــال االســتفادة مــن تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت لتعزيــز الخدمــات الحكوميــة وإثــراء األعمــال وتمكيــن األفــراد.
تــم إطــاق المبــادرة الوطنيــة لدعــم البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر
فــي مــارس 2010م خــال نــدوة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر فــي
مســقط .ويتمثــل الهــدف العــام مــن مبــادرة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة
المصــدر فــي تشــجيع االبتــكار وتعزيــز مهــارات تطويــر البرمجيــات وإنشــاء
المــوارد والبنيــة األساســية الالزمــة لزيــادة التســويق وتبنــي هــذه البرمجيــات
محليــا.

لمحة عن جامعة السلطان قابوس
تقــدم جامعــة الســلطان قابــوس ،الجامعــة الوطنيــة فــي ســلطنة عمــان،
مجموعــة واســعة مــن البرامــج الجامعيــة األوليــة وبرامــج الدراســات العليــا،
وأنشــطة البحــوث مــن خــال كلياتهــا ومراكزهــا البحثيــة .تــم تســجيل
الدفعــة األولــى مــن طــاب جامعــة الســلطان قابــوس فــي عــام ،1986
وتلعــب الجامعــة دور بيــت الخبــرة الوطنــي ،وتأخــذ علــى عاتقها المســؤولية
بنــاء علــى المعرفــة المكتســبة مــن األبحــاث
لتوفيــر البرامــج المتقدمــة،
ً
المتطــورة ذات األهميــة االســتراتيجية الوطنيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينصــب
تركيــز جامعــة الســلطان قابــوس علــى تطويــر تعلــم الطــاب وتشــجيع
البحــث وتعزيــز التطويــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن.
تتكــون جامعــة الســلطان قابــوس مــن تســع كليــات هــي كليــة العلــوم
الزراعيــة والبحريــة وكليــة االداب والعلــوم االجتماعيــة وكليــة االقتصــاد
والعلــوم السياســية وكليــة التربيــة وكليــة الهندســة وكليــة الحقــوق وكليــة
الطــب والعلــوم الصحيــة وكليــة التمريــض وكليــة العلــوم .هــذه الكليــات
لديهــا خطــط مدروســة محــددة تتبعهــا فــي تصميــم برامجهــا فــي
مجــاالت تخصصهــا .تضــم كل كليــة العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
المؤهليــن تأهيــا عاليــا والذيــن يشــاركون بنشــاط فــي التدريــس والبحــث
العلمــي وخدمــة المجتمــع.
وتدعــم الجامعــة تدريــس وبحــوث الدراســات العليــا بتوفيــر مختبــرات
ومكتبــات جيــدة التجهيــز فــي الكليــات المختلفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك تضم
الجامعــة العديــد مــن مراكــز األبحــاث التــي تدعــم االحتياجــات التعليميــة
لطــاب الدراســات العليــا .وهــذه المراكــز هــي مركــز االستشــعار عــن بعــد
والمعلومــات الجغرافيــة ،مركــز أبحــاث النفــط والغــاز ،مركــز الدراســات

العمانيــة ،مركــز أبحــاث الميــاه ،مركــز الدراســات والبحــوث البيئيــة ،مركــز
التميــز فــي التقنيــة الحيويــة البحريــة ،مركــز رصــد الــزالزل ،مركــز البحــوث
اإلنســانية ،مركــز أبحــاث علــوم األرض ،مركــز أبحــاث الطاقــة المســتدامة،
مركــز أبحــاث تقنيــات النانــو ،مركــز األبحــاث الطبيــة ،مركــز اإلبتــكار ونقــل
التقنيــة ،ومركــز أبحــاث االتصــاالت والمعلومــات ،والــذي يشــارك فــي تنظيــم
هــذا الحــدث مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات.
تركــز مهمــة المركــز علــى المســاهمة فــي األبحــاث واالستشــارات فــي
مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ،وبنــاء القــدرات ،وإنشــاء مختبــرات
البحــث والتطويــر ،وتنظيــم الفعاليــات العلميــة ،وبنــاء الروابــط مــع مختلــف
وحــدات البحــث العلمــي والصناعــة ،ذلــك وبالتعــاون مــع األكاديمييــن
والباحثيــن داخــل وخــارج جامعــة الســلطان قابــوس .أنشــأ المركــز فــي عــام
 2010باالشــتراك مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات أول جماعــة طالبيــة للبرمجيــات
الحــرة والمفتوحــة المصــدر .إن الهــدف مــن انشــاء هــذه الجماعــة الطالبيــة
هــو نشــر مفهــوم وثقافــة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر داخــل
المجتمــع العمانــي.

برنامج المؤتمر

اليوم األول :االثنين 11 ،فبراير 2019
 ٩:٠٠ - ٨:٠٠ص

التسجيل

الجلسة األولى :االفتتاح
افتتاح المؤتمر
كلمة جامعة السلطان قابوس

د .رحمة بنت إبراهيم المحروقية  -نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي

كلمة هيئة تقنية المعلومات

المهندس عمر بن سالم الشنفري  -نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

كلمة اللجنة المنظمة لمؤتمر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر
أ .د .عبدالناصر حسين مدير مركز أبحاث االتصاالت والمعلومات

المصادر المفتوحة :محرك الثورتين الصناعيتين الثالثة والرابعة

 ٩:١٠ - ٩:٠٠ص
 ٩:٢٠ - ٩:١٠ص
 ٩:٣٠ - ٩:٢٠ص
 ٩:٤٠ - ٩:٣٠ص

جيل جرافيير ،مدير و استشاري أول في البرمجيات المفتوحة المصدر والبلوكتشين،
شركة Wipro

 ١٠:٠٠ - ٩:٤٠ص

افتتاح المعرض المصاحب/استراحة قصيرة

 ١٠:٣٠ - ١٠:٠٠ص

الجلسة الثانية :المصدر المفتوح في القطاعات الصناعية الحيوية
كيف يمكن لقطاعات النفط والغاز والسياحة والتجارة االستفادة
من التعاون في تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر.
األستاذ الدكتور ديرك ريهله |  ، M.B.Aأستاذ البرمجيات المفتوحة المصدر في

 ١١:٠٠ - ١٠:٣٠ص

جامعة فريدريش ألكسندر في إيرالنجن-نورمبرغ.

الخطوات األساسية للتعامل اآلمن مع البيانات والتعاون من أجل ذلك.
فرانك كارليتشيك ،المدير اإلداري ومؤسس شركة NextCloud

جلسة النقاش األولى:

 ١١:٣٠ - ١١:٠٠ص

جيل غرافيير ،بروفيسور ديرك ريهله ،فرانك كارليتشيك
مدير الجلسة :د .قاسم المعمري  ,مساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث
العلمي بكلية العلوم التطبيقية بصحار

 ١٢:٠٠ - ١١:٣٠ص

استراحة قصيرة

 ١٢:٣٠ - ١٢:٠٠ص

الجلسة الثالثة :المصدر المفتوح كجسر لنقل التقنية
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في جامعة السلطان قابوس ،
أكثر من مجرد خفض للتكاليف.

 ١:٠٠ - ١٢:٣٠م

تبني مبادئ البرمجيات الحرة لشراء البرمجيات وتطويرها
ونشرها وصيانتها.

 ١:٣٠ - ١:٠٠م

د .ناصر الزيدي ،مدير مركز نظم المعلومات ،جامعة السلطان قابوس

أبهاس أبهيناف ،مؤسس شركة DeepRoot GNU/Linux

جلسة النقاش الثانية:

د .ناصر الزيدي ،أبهاس أبهيناف ،ماريو بولينج ،دوروثي جوردن.
مدير الجلسة :د .أحمد المعشري ،كلية الهندسة ،جامعة السلطان قابوس

 ٢:٠٠ - ١:٣٠م

وجبة الغداء

 ٣:٠٠ - ٢:٠٠م

الجلسة الرابعة :عروض تقديمية لألوراق والبحوث العلمية
مختبر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر ،مركز الدراسات
التحضيرية ،الطابق الثاني ،غرفة 2010

 ٥:٠٠ - ٣:٠٠م

برنامج المؤتمر

اليوم الثاني :الثالثاء 12 ،فبراير 2019م
 ٩:٠٠ - ٨:٠٠ص

التسجيل

الجلسة الخامسة :االبتكار المفتوح
التنوع مقابل الهيمنة ،دور البرمجيات المفتوحة المصدر كمنصة
اقتصادية لإلبتكار.

دوروثي جوردون ،رئيسة برنامج المعلومات للجميع ،منظمة اليونسكو

الواقع اإلفتراضي والمعزز لإلنترنت المفتوح.

روبرت «بوب» رييس ،متحدث في التقنيات الحديثة ،مؤسسة موزيال

الحوسبة الكمومية المفتوحة المصدر.

ماثيو ترينش ،مطور برمجيات مفتوحة المصدر  ،شركة IBM

 ٩:٣٠ - ٩:٠٠ص
 ١٠:٠٠ - ٩:٣٠ص
 ١٠:٣٠ - ١٠:٠٠ص

جلسة النقاش الثالثة:

دوروثي جوردن ،روبرت «بوب» رييس ،وماثيو ترينش
مدير الجلسة :د .تيسيرة البلوشي ،مساعد العميد للدراسات العليا ،جامعة السلطان
قابوس

 ١١:٠٠ - ١٠:٣٠ص

استراحة قصيرة

 ١١:٣٠ - ١١:٠٠ص

الجلسة السادسة :المصدر المفتوح لتعزيز ريادة األعمال
فرص األعمال من خالل التقنيات المفتوحة المصدر.

ماريو بولينج ،رائد أعمال والشريك المؤسس لمجتمع FOSSASIA

اختيار ترخيص ونموذج عمل مفتوح المصدر لضمان نجاح مشروعك.

جيل جرافير ،مدير و استشاري أول في البرمجيات المفتوحة المصدر والبلوكتشين،
شركة Wipro

التقنيات المفتوحة المصدر لمقدمي الخدمات السحابية.

د.كياراش كيزاند ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة ،شركة CloudAcropolis

البرمجيات الحرة كمحرك لالبتكار :تجارب من الهند.

 ١٢:٠٠ - ١١:٣٠م
 ١٢:٣٠ - ١٢:٠٠م
 ١:٠٠ - ١٢:٣٠م

أرون إم ،مدير برامج (األكاديميين والبحوث) ،المركز الدولي للبرمجيات الحرة
والمفتوحة المصدر

 ١:٣٠ - ١:٠٠م

جيل غرافيير ،وآرون إم ،وكياراش كيازاند ،ماريو بولينج
مدير الجلسة :د .محمد البدوي ،كلية العلوم ،جامعة السلطان قابوس

 ٢:٠٠ - ١:٣٠م

جلسة النقاش الرابعة:

ختام المؤتمر ،الغداء

 ٢:٠٠م

برنامج حلقات العمل
اليوم األول :اإلثنين  11فبراير 2019
منزلك الذكي بإستخدام انترنت األشياء المفتوحة المصدر.

ماثيو ترينش ،مطور برمجيات مفتوحة المصدر  ،شركة IBM

تقنيات تعلم اآللة المفتوحة المصدر ودورها في تحديد المستقبل.

يونس العنقودي،مدير أول تقنية المعلومات واالتصاالت ,الشركة العمانية للمناولة
األرضية

 ١١:٤٠ - ١١:٠٠ص
 ١٢:٢٠ - ١١:٤٠م

الجلسة الحوارية األولى:
 .1فرانك كارليتشيك  -المدير اإلداري ومؤسس شركة NextCloud
 .2أبهاس أبهيناف  -مؤسس ،شركة  DeepRootجنو/لينكس

 ١٢:٤٠ - ١٢:٢٠م

موضوع الجلسة:
أمن المعلومات والخصوصية في عصر الثورة الصناعية الرابعة
البرمجيات المفتوحة المصدر في صميم عمل األرصاد الجوية
العمانية.

محمد جداد ،رئيس قسم صيانة أجهزة األرصاد الجوية .الهيئة العامة للطيران
المدني

الخصوصية الرقمية والبرمجيات المفتوحة المصدر.
محمد العجمي ،مهندس اتصاالت وباحث في أمن المعلومات

 ١:٢٠ - ١٢:٤٠م

 ٢:٠٠ - ١:٢٠م

اليوم الثاني :الثالثاء  12فبراير 2019
تطوير منصة للتجارة اإللكترونية بإستخدام البرمجيات المفتوحة
المصدر :التجربة و التحديات.

 ٩:٤٠ - ٩:٠٠ص

علي الربخي ،الرئيس التنفيذي لشركة أمل لتقنية المعلومات

تطوير نظام إلنترنت األشياء باستخدام البرمجيات الحرة فقط.

 ١٠:٢٠ - ٩:٤٠ص

كيف يمكن أن تبدأ في تطوير تعلم اآللة باستخدام البرمجيات
المفتوحة المصدر.

 ١١:٠٠ - ١٠:٢٠ص

أبهاز أبهناف ،مؤسس شركة DeepRoot GNU/Linux

علياء الشنفري ،المؤسس والرئيس التنفيذي ،شركة بينوفا

الجلسة الحوارية الثانية:
 .1جيل جرافيير مدير و استشاري أول في البرمجيات المفتوحة المصدر والبلوكتشين،
شركة Wipro
.2ماريو بولينج  ،رائد أعمال والشريك المؤسس لمجتمعFOSSASIA

 ١١:٢٠ - ١١:٠٠ص

موضوع الجلسة:
اإلبتكار وريادة األعمال في عصر الثورة الصناعية الرابعة
البرمجيات المفتوحة المصدر لألمن السيبراني.

د .محمد الفيروز ،كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة السلطان قابوس

البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في ريادة األعمال
(تجربة مزاد عمان)

 ١٢:٠٠ - ١١:٢٠م

 ١٢:٤٠ - ١٢:٠٠م

مازن السعدي ،المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتقنية ،مزاد عمان

اإلنجازات السابقة والخطط المستقبلية لجماعة البرمجيات الحرة
والمفتوحة المصدر في جامعة السلطان قابوس.
سليمان المزروعي ،زياد الغرابي و رحاب الجهورية،
جماعة  ،FO3Sجامعة السلطان قابوس

 ١:٢٠ - ١٢:٤٠م

العروض التقديمية لألوراق
والبحوث العلمية

مختبر البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر ،مركز الدراسات التحضيرية ،الطابق الثاني ،غرفة 2010

االثنين  11فبراير 2019
الورقة األولى:
حوكمة نظام إدارة المؤسسة  ERPالمفتوح المصدر،
وكيف يكون المصدر المفتوح مفتوحا بما فيه الكفاية؟

 ١٥:١٠ - ١٥:٠٠م

وصال البلوشي ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

الورقة الثانية:
تجربة استخدام نظام مفتوح المصدر كنظام تشغيل موازي

 ١٥:٢٠ - ١٥:١٠م

مونش سينغ تشوهان ،كلية العلوم التطبيقية .عبري ،سلطنة عمان

الورقة الثالثة:
البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر  - Logisimأداة مثالية
لتعليم وتعلم مقرر تصميم الدوائر الرقمية المنطقية  -الخبرة
والوضع الحالي

 ١٥:٣٠ - ١٥:٢٠م

السيد سمير البوسعيدي وأفاق أحمد ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

الورقة الرابعة:
أثر البرمجيات المفتوحة المصدر على تطوير حلول إنترنت األشياء
فاطمة الشهومي ،محمد سرب ،داود العبري وعبد اهلل الحمداني ،جامعة السلطان

 ١٥:٤٠ - ١٥:٣٠م

قابوس ،سلطنة عمان

الورقة الخامسة:
إطار معادلة مقررات البرمجيات المفتوحة المصدر لمؤسسات
التعليم العالي في سلطنة عمان
محمد عظيم قريشي ،غوفنداسامي باسكار ،سانيو موسى وناصر الحمر
الكثيري،الكلية التقنية بصاللة ،كلية العلوم التطبيقية ،صاللة ،سلطنة عمان

 ١٥:٥٠ - ١٥:٤٠م

الورقة السادسة:
مشاكل نموذج أذونات تطبيقات أندرويد وانتهاك الخصوصية

 ١٦:٠٠ - ١٥:٥٠م

زينب الكندي ،محمد سرب وناصر الزيدي ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

الورقة السابعة:
مقترح اإلنترنت غير المتصل المقترح للمدارس الريفية  /القرى

 ١٦:١٠ - ١٦:٠٠م

اونو بربو  ,إندونيسيا

الورقة الثامنة:
نمذجة للتعلم اإللكتروني المخصص على أساس التفاعل
والتعاون االجتماعي

 ١٦:٢٠ - ١٦:١٠م

أمل العبري ،زهور الخنجري  ،ياسين الجموسي ونوفل كريم  ،جامعة السلطان
قابوس  ،سلطنة عمان

الورقة التاسعة:
تطوير نظام إدارة التعلم الذكي ()SLMS

 ١٦:٣٠ - ١٦:٢٠م

إيمان الكندي وزهور الخنجري ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

الورقة العاشرة:
استخدام البرمجيات الحرة وتطبيقات الهاتف المحمول في
القطاع االكاديمي لتعزيز نقل التقنية في سلطنة عمان

 ١٦:٤٠ - ١٦:٣٠م

ويلفريد بليسينج ووسيم حيدر وخالد عبداهلل سالم المشيخي  ،كلية التقنية
بصاللة  ،سلطنة عمان

الورقة الحادية عشر:
االستعداد والتعيين واإليقاف المؤقت :االستعداد للمقررات
اإللكترونية المفتوحة في مؤسسات التعليم العالي العمانية
عائشة سالم الحارثي ،وجيهة ثابت العاني ،وإيمان راشد الكندي ،جامعة السلطان
قابوس ،سلطنة عمان

 ١٦:٥٠ - ١٦:٤٠م

المتحدثون

جيل جرافيير
مدير و استشاري أول في البرمجيات المفتوحة
المصدر والبلوكتشين ،شركة Wipro

العنوان:1
المصادر المفتوحة :محرك الثورتين
الصناعيتين الثالثة والرابعة

الملخص:1
ً
فــي حيــن أن البرمجيــات المفتوحــة المصــدر ،المعروفــة أيضــا باســم
البرمجيــات الحــرة ،كانــت موجودة منــذ عدة عقــود ،إال أنها أصبحت منتشــرة
فعل ًيــا منــذ العقديــن األخيريــن مــن القــرن الماضــي .قــادت وصــول أجهــزة
الحاســب اآللــي إلــى المنــازل ،ولكــن أيضــا انتشــرت فــي القطــاع الصناعــي،
مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر المصغــرة وحوســبة الخــوادم والثــورة الرقميــة.
لقــد أخــذت اآلن الــدور الرئيســي فــي تشــغيل الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن
خــال كونهــا المحــرك الرئيســي لتطويــر األجيــال الجديــدة مــن التقنيــات
الرقميــة التــي تدفعنــا نحــو المســتقبل .دعونــا نعــرج علــى تاريــخ البرمجيــات
المفتوحــة المصــدر ونــرى كيــف حــدث كل هــذا.
السيرة الذاتية:1
مديــر اإلستشــارات فــي التدريــب فــي المصــادر المفتوحــة وعضــو فــي فريــق
بلوكتشــين األساســي فــي ويبــرو كــور ،يقــدم خدمــات استشــارية ونصائــح
اســتراتيجية مختصــة بالمصــادر المفتوحــة و البلوكتشــين للعمــاء الكبــار
فــي ويبــرو .خــال مســيرته المهنيــة ،اختــص فــي المصــادر المفتوحــة
واألمــن المعلوماتــي ،ولعــب أدوار كثيــرة منهــا أحــد كبــار االســتراتيجيين
التقنييــن لألمــن والبرمجيــات المفتوحــة المصــدر فــي ،Sun Microsystems
وتقديــم المشــورة ألشــهر للعمــاء عالميــا فــي أمــن تقنيــة المعلومــات أو
اســتراتيجية البرمجيــات المفتوحــة المصــدر.

جيل جرافيير
مدير و استشاري أول في البرمجيات المفتوحة
المصدر والبلوكتشين ،شركة Wipro

العنوان:2
اختيار ترخيص ونموذج عمل مفتوح
المصدر لضمان نجاح مشروعك.

الملخص:2
غال ًبــا مــا يتــم وصــف البرمجيــات المفتوحــة المصــدر بالخطــأ علــى أنهــا
متاحــة مجا ًنــا ،وبالتالــي قــد يكــون مــن الصعــب الجمــع بينهــا وبيــن نمــوذج
عمــل تجــاري ناجــح .لنصحــح هــذا المفهــوم مــن خــال استكشــاف كيفيــة
عمــل التراخيــص المفتوحــة المصــدر ،واألذونــات التــي تمنحهــا ،ولكــن ً
أيضــا
مــا هــي القيــود التــي تفرضهــا للمطوريــن فــي اســتخدام الشــفرة .ســننظر
فــي كيفيــة اختيــار الترخيــص الصحيــح والــذي يحتــاج إلــى فهــم كامــل
لنمــوذج العمــل الــذي ســيدعمه .ســوف ننتقــل إلــى نمــاذج أعمــال مختلفــة
مناســبة بشــكل خــاص للبرمجيــات المفتوحــة المصــدر ،وســوف نــرى أن
أصحــاب رؤوس األمــوال المغامــرة اليــوم يفهمــون قيمــة االســتثمار فــي
المشــاريع المفتوحــة المصــدر.
السيرة الذاتية:2
انتقــل إلــى تطويــر اســتراتيجيات األعمــال والســوق العالميــة للبرمجيــات
المفتوحــة المصــدر واألمــن المعلوماتــي فــي القطــاع العــام فــي Sun
، Microsystemsومــن ثــم فــي  .Oracleكمــا أنــه يعمل مع الشــركات الناشــئة
علــى اســتراتيجية تبنــي البرمجيــات المفتوحــة المصــدر ونمــاذج األعمــال.

األستاذ الدكتور ديرك ريهله
 ، M.B.Aأستاذ البرمجيات المفتوحة المصدر في
جامعة فريدريش ألكسندر في إيرالنجن-نورمبرغ.

العنوان:
كيف يمكن لقطاعات النفط والغاز
والسياحة والتجارة االستفادة من
التعاون في تطوير البرمجيات
المفتوحة المصدر.
الملخص:
تحتــاج العديــد مــن الصناعــات الــى البرمجيــات فــي عملهــا ،وقــد زاد مــن تلــك
الحاجــة االســتخدام المتزايــد للتقنيــات الرقميــة .تعتبــر صناعــة الســيارات
والطاقــة مثاليــن مهميــن مــن قطــاع الصناعــة غيــر البرمجيــة ،والــذي
عمــل علــى تكريــس الجهــد للتعــاون فــي تطويــر البرمجيــات ذات األهميــة
كبرمجيــات مفتوحــة المصــدر .يعمــل هــذا التعــاون المشــترك علــى تحريــر
الشــركات مــن االحتــكار كمــا يســاهم أيضــً فــي زيــادة فــرص االبتــكار
ودعــم صناعــة البرمجيــات المحليــة .ســيتم فــي هــذا العــرض مناقشــة
كيــف يمكــن لنمــوذج العمــل هــذا أن يكــون مســتدامًا .حيــث ســيتم عــرض
االتحــاد  OPEN KONSEQUENZاأللمانــي لمشــغلي أنظمــة توزيــع الطاقــة
كمثــال وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا المثــال ناجحــً فــي الصناعــات األخــرى
كالســياحة والتجــارة والرعايــة الصحيــة.
السيرة الذاتية:
البروفســور الدكتــور ديــرك ريهلــه هــو أســتاذ البرمجيــات المفتوحــة المصــدر
فــي جامعــة فريدريــش ألكســندر فــي ايرالنكن-نورمبــرغ .قبــل انضمامــه
إلــى الوســط األكاديمــي ،قــاد ريهلــه مجموعــة أبحــاث المصــادر المفتوحــة
فــي مختبــرات ســاب ،ال ال ســي  ،بالــو ألتــو ،وادي الســليكون فــي كاليفورنيا.
قــاد عمليــة تركيــب أول جهــاز  UMLظاهــري .البروفيســور ريهلــه حاصل على
درجــة الدكتــوراه فــي علــوم الكمبيوتــر مــن المعهــد الفيدرالــي السويســري
للتكنلوجيــا فــي زيوريــخ وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة الدراســات
العليــا لألعمــال فــي جامعــة ســتانفورد.

دوروثي جوردون
دوروثي جوردون ،رئيسة برنامج المعلومات للجميع
( ، )IFAPمنظمة اليونسكو

العنوان:
التنوع مقابل الهيمنة ،دور البرمجيات
المفتوحة المصدر كمنصة اقتصادية
لإلبتكار
الملخص:
أصبــح اإلبتــكار مــن المحــاور المهمــة لنمو اإلقتصــاد في ظل التقــدم التقني
رواد األعمــال مــن مختلــف الــدول لديهــم
الرقمــي ،وبــات مــن المعلــوم أن ّ
الفرصــة للوصــول للعالميــة فــي ظــل الفــرص المتاحــة والتــي ال تعتــرف
بالحــدود الجغرافيــة ،كمــا أصبــح الــدور الريــادي الــذي تلعبــه البرمجيــات
الحــرة والمفتوحــة المصــدر فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة واالبتــكار العالمــي
معتــرف بــه بشــكل عــام .ولكــن هيمنــة بعــض أنظمــة المنصــات التقنيــة
هــو واقــع وتشــير البحــوث الجديــدة إلــى أن هنــاك تحديــات حقيقيــة تواجــه
المؤسســات التقنيــة عالم ًيــا .مــن خــال هــذا الحديــث ،ســيتم مناقشــة هــذه
المتناقضــات وضــرورة وجــود سياســات مقترحــة تــم جمعهــا مــن خــال
التواصــل مــع رواد األعمــال مــع التركيــز علــى دور الحكومــة وأصحــاب القــرار
فــي قطــاع التقنيــة بالتحديــد .ان القــرارات التــي يصدرهــا أصحــاب القــرار فــي
قطــاع التقنيــة لهــا أثــر مباشــر علــى االبتــكار فــي االقتصــاد المحلــي وتؤثــر
كذلــك علــى االنفتــاح والتنافســية فــي منظومــة االبتــكار العالميــة.
السيرة الذاتية:
دوروثــي غــوردون هــي رئيســة برنامــج المعلومــات للجميــع التابع لليونســكو
وعضــوة مجلــس إدارة معهــد اليونســكو لتقنيــة المعلومــات فــي التعليــم.
عامــا
عملــت فــي مجــال التنميــة والتقنيــة الدوليــة منــذ أكثــر مــن ثالثيــن ً
وتعــرف بأنهــا ناشــطة تقنيــة رائــدة ومتخصصــة فــي السياســة والتعليــم
والتقنيــة والمجتمــع فــي إفريقيــا.

فرانك كارليتشيك

المدير اإلداري ومؤسس شركة NextCloud

العنوان:
الخطوات األساسية للتعاون والتعامل
اآلمن مع البيانات والتعاون من أجل
ذلك.

الملخص:
يقــوم مجتمــع ( )Nextcloudالتقنــي ببنــاء شــبكة مفتوحــة المصــدر وشــبكة
اتصــاالت المركزيــة موحــدة وموزعــة بالكامــل .يمكــن ألي شــخص تشــغيل
جهــاز خدمــة ( )Nextcloudفــي المنــزل أو فــي أي مــكان علــى األنترنــت
والمشــاركة والمســاهمة مع أي شــخص آخــر .يمكن اســتخدام ()Nextcloud
لتوفيــر الوصــول إلــى الملفــات والمزامنــة والمشــاركة والتقويــم وجهــات
االتصــال وأكثــر مــن ذلــك وبطريقــة موزعــة .إن البرمجيــات المفتوحــة
المصــدر توفــر ح ـ ً
ا لــكل مــن ال يريــد اســتخدام البنيــة األساســية للســحابة
المركزيــة التــي يتــم اســتضافتها فــي الغالــب فــي الواليــات المتحــدة
األمريكية.ســتغطي هــذه المحاضــرة التحديــات الحاليــة المتعلقــة باألمــن
وكيــف يمكــن للمســتخدمين والشــركات والمؤسســات حمايــة أنفســهم.
وســنناقش أيضــً الميــزات الجديــدة للتشــفير واســتضافة اتصــاالت الفيديــو/
الصــوت ذاتيــً .كمــا تقــدم أيضــً بنيــة معماريــة جديــدة لتحقيــق مزامنــة
الملفــات ومشــاركة الحلــول ذاتيــا وضمــن نطــاق المؤسســة.
السيرة الذاتية:
فرانــك هــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة .Nextcloud Gmbh .بــدأ
فرانــك كارلتشــيك مشــروع  ownCloudفــي عــام  2010إلعــادة الســيطرة علــى
حلــول تخزيــن ومشــاركة المعلومــات إلــى المســتهلكين ،وفــي عــام  2016بــدأ
مشــروع  Nextcloudلتحويــل هــذه الفكــرة إلــى مســتو متقــدم .وقــد شــارك
فــي مجموعــة متنوعــة مــن مشــاريع البرمجيــات الحــرة لكونــه عضــوا فــي
مجلــس إدارة المجتمــع .KDE

ماريو بولينج

رائد أعمال والشريك المؤسس لمجتمع FOSSASIA

العنوان:
فرص األعمال من خالل التقنيات
المفتوحة المصدر.

الملخص:
تطــور البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر فتــح المجــال لظهــور فــرص
متعــددة فــي ريــادة األعمــال وبنــاء جيــل جديــد مــن رواد األعمــال حــول
العالم.الشــركات الكبيــرة مثــل فيســبوك ،جوجــل ،تويتــر ،وأمــازون مــا
كانــت لتظهــر وتســتمر بــدون اســتخدام خــوادم لينكــس وتقنيــات الويــب
المفتوحــة المصدر.مــا هــي الفــرص المتاحــة حاليــا لألســواق الناشــئة؟ كيــف
يمكــن للمعرفــة المفتوحــة والبيانــات المفتوحــة أن تعــزز توطيــن التقنيــة
وريــادة األعمــال المحليــة؟ خــال هــذا الحديــث ســيتم طــرح نموذجيــن مــن
المانيــا وســنغافورة.
مجتمــع  FOSSASIAيدعــم مجتمعــات المطوريــن مــن خــال الحاضنــات
التقنيــة ومســابقات التطويــر والهاكثــون مثــل  .Codeheatمشــاريع
مجتمــع  FOSSASIAمتعــددة وفــي عــدة مجــاالت مثــل الــذكاء اإلصطناعــي
وتطبيقــات العلــوم وإدارة الفعاليــات.
السيرة الذاتية:
مؤســس مشــارك مــن ذوي الخبــرة مــع تاريــخ طويــل مــن العمــل فــي تقنيــة
المعلومــات والقطاعــات الخدميــة .يعمــل علــى مشــروع  ،SUSI.AIوالــذي
يعتبــر إطــار عمــل مفتــوح المصــدر للــذكاء اإلصطناعــي و المســاعدات
الشــخصية .مؤســس مشــارك فــي  FOSSASIAلتطويــر حلــول مفتوحــة
المصــدر بمــا فــي ذلــك  Open Eventنظــام إدارة الفعاليــات المفتــوح المصــدر،
و Pocket Science Labومولــد .Meilix Linux

روبرت «بوب» رييس

متحدث في التقنيات الحديثة ،مؤسسة موزيال

العنوان:
الواقع االفتراضي والمعزز لإلنترنت
المفتوح.

الملخص:
يتعتبــر موزيــا مؤسســة عالميــة غيــر ربحيــة وتقــف خلــف تطويــر متصفــح
الشــبكة فايرفوكــس المفتــوح المصــدر ،أعلنــت مــوزال مؤخــرا عــن
برنامــج تطويــر جديــد للواقــع المختلــط والــذي سيوســع عملهــا بشــكل
كبيــر فــي الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز لمتصفــح الشــبكة عبــر
األنترنــت .وســيكون التركيــز علــى كيفيــة الحصــول علــى أجهــزة ،ســماعات
وخــوذ الــرأس ،أطــر وأدوات التطويــر ،للعمــل معــً بحيــث يمكــن لمطــوري
متصفحــات اإلنترنــت االختيــار مــن بيــن مجموعــة مــن األدوات وطــرق النشــر
لتقديــم تجــارب تفاعليــة جديــدة بشــكل مباشــر عبــر األنترنــت وجعلهــم
يعملــون معــً بطريقــة مؤثــرة.
السيرة الذاتية:
روبــرت «بــوب» ريــس هــو ممثــل موزيــا ومشــرف تطويــر ومتحــدث فــي
التقنيــات الحديثــة مــن الفلبيــن .وهــو مســاهم نشــط فــي مشــروع موزيــا
فــي مجــال التوطيــن منــذ عــام  .2003يمثــل موزيــا فــي الفلبيــن منــذ عــام
 2011وانتخــب مرتيــن لعضويــة مجلــس إدارة موزيــا العالميــة .أصبــح بــوب اآلن
ـزءا مــن مجموعــة  Tech Speakersالتابعــة لشــركة موزيــا ،والتــي تهــدف
جـ ً
إلــى زيــادة الوعــي للعامليــن فــي التطويــر واعتمــاد الويــب ،وفايرفوكــس،
وموزيــا مــن خــال برنامــج تطويــر المتحدثيــن التقنييــن المؤثريــن فــي
المجتمــع.

د.كياراش كيازاند

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة،
شركة CloudAcropolis

العنوان:
التقنيات المفتوحة المصدر
لمقدمي الخدمة السحابية.

الملخص:
لحســن الحــظ تحتــل البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر موقــع القيــادة
لتقديــم تقنيــة المعلومــات كخدمــة للمســتخدمين عبــر العالــم.إن أصحاب
األعمــال المبنيــة علــى البرمجيــات المغلقــة المصــدر والتــي حققــت أرباحــً
كبيــرة خــال العشــرين عامــً الماضيــة أدركــوا اآلن ضــرورة التحــول والمحاولة
غالبــً بــدون نجــاح للعمــل بالبرمجيــات المفتوحــة المصــدر .بالنســبة لمقدمي
الخدمــة الســحابية فإنهــم يعلمــوا تمامــً أن نظــام الترخيــص القديــم غيــر
مناســب ألن عــدد المســتخدمين كبيــر جــدًا .وعليــه فإمــا أن يطــوروا تقنيــة
خاصــة بهــم أو أن يبــدأوا باســتخدام التقنيــات المفتوحــة المصــدر وفــي
معظــم الحــاالت حاليــا نــرى مزيجــا مــن هــذه التقنيات.فــي هــذا العــرض
ســيتم التحــدث عــن التقنيــات المفتوحــة المصــدر المتوفــرة حاليــً إلنشــاء
شــركة تجاريــة للخدمــة الســحابية .وســتقتصر المناقشــة علــى التقنيــات
اآلمنــة والموثوقــة والفعالــة مــع عــرض متكامــل إلنجــاز مثــل هــذا العمــل.
السيرة الذاتية:
مــع أكثــر مــن  22عامــا مــن الخبــرة فــي المجــال ،أصبــح كيــراش رائــدًا فــي
خدمــات تقنيــة المعلومــات .بــدأ كمطــور برامــج وخوارزميــات فــي حقــل
البتروكيماويــات فــي معهــد البتــرول فــي فرنســا قبــل أن ينتقل إلــى الواليات
المتحــدة .وبالعــودة إلــى الشــرق األوســط ،قــام بإنشــاء وإدارة شــركة لتوفيــر
خدمــات المشــتريات والخدمــات اإلداريــة لمــزود خدمــة اتصــاالت ل  30مليــون
مشــترك .قــام حتــى اآلن ببنــاء  19مركــز بيانــات ،وأدار  4مراكــز.

ماثيو ترينش

مطور برمجيات مفتوحة المصدر  ،شركة IBM

العنوان:
الكمومية المفتوحة المصدر.
الحوسبة
ّ

الملخص:
لــم تعــد الحوســبة الكموميــة مجــرد خيــال علمــي بعــد اآلن ،حيــث تقــوم
العديــد مــن الشــركات ببنــاء حواســيب كموميــة أكثــر قــوة وفاعليــة .بينمــا
عامــا ولكــن
كان مفهــوم الحوســبة الكموميــة موجــود منــذ أكثــر مــن ً 30
متاحــا حتــى وقــت قريــب .علــى الرغــم مــن أن هــذه
لــم يكــن الوصــول إليهــا
ً
الحوســبة الكموميــة ال تــزال فــي بداياتهــا وهنــاك قيــود ماديــة تمنعهــا مــن
أن تكــون قابلــة لالســتخدام بشــكل عــام ،إال أن األجهــزة المتوفــرة حاليــا
تعتبــر مفيــدة للتجــارب وعــرض تطبيقــات معينــة مفيــدة مســتقبال .بــدأ
تطويــر البرمجيــات المفتوحــة المصــدر للحوســبة الكموميــة منــذ بدايــة بنــاء
هــذه اآلالت الجديــدة.
ـم المعلوماتية،
فــي هــذا الحديــث ســيتم التطرق الــى أساســيات نظريــة الكـ ّ
وإلقــاء نظــرة علــى بعــض أجهــزة الحوســبة الكموميــة ،واستكشــاف األدوات
المفتوحــة المصــدر المتاحــة للحوســبة الكموميــة ،والتطــرق الــى كيفيــة
اســتخدام كل ذلــك لكتابــة برامــج الحوســبة الكموميــة الخاصــة وتشــغيلها
علــى أجهــزة المحــاكاة وأجهــزة الحوســبة الكم ّيــة الفعليــة.
السيرة الذاتية:
يعمــل ماثيــو حال ًيــا لــدى فريــق  IBMلتطويــر برامــج مفتوحــة المصــدر .عمــل
لفتــرة طويلــة كمســاهم فــي  Open Stackوكان عضــوا ســابقا فــي اللجنــة
الفنيــة للشــركة وكان المديــر الفنــي لمشــروع برنامــج ضمــان الجــودة فــي
مجتمــع .Open Stack

آرون م.

مدير برامج (األكاديميين والبحوث) ،المركز الدولي
للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر

العنوان:
البرمجيات الحرة كمحرك لالبتكار:
تجارب من الهند.

الملخص:
إن بنــاء القــدرات التقنيــة يعــد أمــرًا ضروريــا لتطويــر أيــة منطقــة مــن العالــم.
ويتوجــب علــى الــدول المتأخــرة فــي مجــال التقنيــة اللحــاق بركــب الــدول
المتقدمــة عــن طريــق رفــع قدراتهــا التقنيــة المحليــة .البحــث العلمــي يؤكد
علــى حقيقــة أن عمليــة المواكبة مــن قبل الــدول المتأخرة للــدول المتقدمة
ترتكــز علــى االبتــكار بطــرق مختلفــة عمــا كان فــي العقــود الماضيــة.
وفــي صــدد تقنيــة المعلومات واالتصــاالت ،فإن الخطــوات باتجــاه البرمجيات
الحــرة توفــر فرصــا ال مثيــل لهــا للمواكبــة المذكــورة .ولكــن يجــب تطبيــق
السياســات المالئمــة لتحويــل هــذه الفــرص إلــى واقــع .هــذه المحاضــرة
تقــدم بعــض الخبــرات فــي هــذا المجــال مــن الهنــد ،وتوضــح بشــكل خــاص
دور الدولــة المهــم فــي عمليــة اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة.
السيرة الذاتية:
أرون ناشــط فــي البرمجيــات الحــرة وأحــد األعضــاء المؤسســين لمؤسســة
البرمجيــات الحــرة فــي الهنــد ،الفــرع الثالــث مــن مؤسســة البرمجيــات
الحــرة الدوليــة .عمــل كمديــر تنفيــذي لجمعيــة تعزيــز الحوســبة البديلــة
والتوظيــف ( )SPACEوهــي منظمــة تعمــل علــى تبنــي برمجيات حــرة للتنمية
االجتماعيــة .وحاصــل علــى درجــة جامعيــة فــي علــوم وهندســة الكمبيوتــر
مــن (جامعــة كيــراال) ودرجــة الدراســات العليــا فــي االقتصــاد التطبيقــي مــن
(جامعــة جواهــر الل نهــرو).

د .ناصر الزيدي

مدير مركز نظم المعلومات بجامعة
السلطان قابوس

العنوان:
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر
في جامعة السلطان قابوس ،أكثر من
مجرد خفض للتكاليف.

الملخص:
علــى الرغــم مــن التواجــد المكثــف للبرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر
فــي التطبيقــات وأجهــزة تقديــم الخدمــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس،
فــإن الجامعــة تبنــت أيضــً العديــد مــن هــذه البرمجيــات كحلــول ألعمالهــا
الرئيســية.
وقــد كان الدافــع األساســي فــي كثيــر مــن الحــاالت وراء هــذه السياســة هــو
تقليــل كلفــة التراخيــص ورســوم االشــتراك ،ممــا يســاهم بتخفيــض تكلفــة
تشــغيل حلــول تقنيــة المعلومــات فــي الجامعــة .إن خفــض التكلفــة كان
مجــرد البدايــة للعديــد مــن المزايــا والفوائــد المترتبــة علــى تبنــي حلــول
البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر فــي المؤسســات األكاديميــة مثــل
جامعــة الســلطان قابــوس.
السيرة الذاتية:
حصــل الدكتــور ناصــر الزيــدي علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــوم الكمبيوتــر
مــن جامعــة غالســكو (المملكــة المتحــدة) فــي عــام  .2007وهــو حاليــً
أســتاذ مشــارك فــي قســم علــوم الحاســب اآللــي ومديــر مركــز نظــم
المعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس فــي ســلطنة عمــان .وتشــمل
اهتماماتــه البحثيــة تقييــم أداء أنظمــة االتصــاالت ،والشــبكات الالســلكية،
أنظمــة الحوســبة المتوازيــة والموزعــة .وهــو عضــو فــي  IEEEورئيــس فــرع
 IEEEلجمعيــة الحاســبات فــي ســلطنة عمــان.

أبهاس أبهيناف

مؤسس ،شركة  DeepRootجنو/لينكس

العنوان:
تبني مبادئ البرمجيات الحرة لشراء
البرمجيات وتطويرها ونشرها
وصيانتها.

الملخص:
إن تعلــم كيفيــة اســتخدام ميــزة الحريــة فــي البرمجيــات الحــرة لصالحنــا
ســيجعل تطبيقاتنــا قابلــة للتطويــر وقابلــة لإلســتدامة وشــفافة وآمنــة
وقابلــة للتوســع وتدعــم الخصوصيــة وتكــون مكتفيــة ذاتيــا .هــذه هــي
الفوائــد الغيــر الملموســة والطويلــة األمــد للبرمجيــات الحــرة وإن الطريــق
للحصــول عليهــا يكــون بمواصلــة التحســين واالســتفادة المثلــى لمفهــوم
الحريــة واالســتضافة الذاتيــة.
وســيركز الحديــث علــى كيفيــة تطبيــق مبــاvدئ البرمجيــات الحــرة لشــراء
البرمجيــات وتطويرهــا ونشــرها وصيانتهــا بحيــث تعطــي المزايــا المذكــورة
أعــاه .كمــا ســيوضح الحديــث باســتخدام بعــض األمثلــة والدراســات العمليــة
أســباب وأهميــة القيــام بذلــك ومخاطــر التركيــز فقــط علــى المزايــا الســهلة
والفوريــة الســتخدام البرمجيــات الحــرة.
السيرة الذاتية:
أبهــاس هــو مؤســس  ، DeepRoot GNU/Linuxوهــي شــركة برمجيــات
عامــا  ،وتوفــر الدعــم والخدمــات والحلــول
حــرة تعمــل منــذ ثمانيــة عشــر ً
لعمليــات تبنــي البرمجيــات الحــرة .تقــوم شــركة  DeepRootببنــاء خــوادم
البريــد اإللكترونــي ،وتوفــر االســتضافة والدعــم لمجموعــة متنوعــة مــن
أدوات البرمجيــات الحــرة وتســاعد المؤسســات علــى اختــاف حجمهــا علــى
اختيــار االســتضافة الذاتيــة للبنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا بشــكل عــام .أبهــاس
عضــو فــي مجلــس إدارة مؤسســة البرمجيــات الحــرة فــي الهنــد.

حلقات العمل

د .محمد الفيروز

أستاذ مساعد  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة السلطان قابوس

العنوان:
البرمجيات المفتوحة المصدر لألمن
السيبراني

الملخص:
ـزء ال يتجــزأ ومكمــا ألي نظــام معلوماتــي .توجــد
أصبــح األمــن الســيبراني جـ ً
العديــد مــن التهديــدات ألمــن المعلومــات فــي هــذا العالــم المترابــط،
ويقــوم العديــد مــن المهاجميــن المجهوليــن بالكشــف المســتمر عــن
األنظمــة الضعيفــة لمهاجمــة حســابات المســتخدمين .لذلــك ،يتوجــب
علــى مــزودي الخدمــات عبــر اإلنترنــت تنفيــذ نظــام توثيــق دقيــق لحمايــة
خدماتهــم .ان مقــدار معلومــات اإلثبــات المطلوبــة مــن المســتخدم
تقديمهــا قــد تزيــد وتنقــص اعتمــادا علــى مقــدار المخاطــر المرتبطــة
بالخدمــات أو المــوارد المقدمــة .ســتغطي حلقــة العمــل كيفيــة االســتفادة
مــن األنظمــة المفتوحــة المصــدر لتحســين األمــن الســيبراني لألنظمــة فــي
عالــم األنترنــت الغيــر موثــوق.

د .محمد جداد

رئيس قسم صيانة أجهزة األرصاد الجوية ،الهيئة
العامة للطيران المدني

العنوان:
البرمجيات المفتوحة المصدر في
صميم عمل األرصاد الجوية العمانية.

الملخص:
تعتمــد المديريــة العامــة لألرصــاد الجويــة فــي الهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي بشــكل كبيــر علــى مختلــف البرمجيــات المفتوحــة المصــدر
لتشــغيل أجهــزة الــرادار المســتخدمة وأدوات تحليــل الطقــس وأنظمــة
أخــرى .ســنناقش فــي حلقــة العمــل تجربــة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
مــع مختلــف البرمجيــات المفتوحــة المصــدر وعلــى وجــه التحديــد نظــام
التشــغيل  GNU/Linuxو جهــود بنــاء القــدرات المعتمــدة علــى التقنيــات
المفتوحــة.

ماثيو ترينش

مطور برمجيات مفتوحة المصدر  ،شركة IBM

العنوان:
منزلك الذكي باستخدام انترنت
األشياء المفتوحة المصدر.

الملخص:
بعــد عودتــه مــن رحلتــه األخيــرة التــي كانــت خــال منتصــف فصــل الصيــف.
وصــل ماثيــو إلــى منزلــه ليجــد شــقته حــارة جــدا ،وبدرجــة حــرارة التقــل عــن
 45درجــة مئويــة فــي الداخــل .ممــا دفعــه أن يقــرر أن الوقــت قد حــان للقيام
بشــيء حيــال هــذا األمــر وعــادة يتــم حــل هــذا األمــر مــن خــال وجــود منظم
للحــرارة والــذي يتحكــم فــي تكييــف الهــواء .وقــرر بنــاء منظــم خــاص بــه
باســتخدام البرمجيــات المفتوحــة المصــدر!
ســتغطي حلقــة العمــل كيفيــة حــل للمشــكلة باســتخدام البرامــج
والبروتوكــوالت الحاليــة مثــل مســاعد المنــزل ،وبروتوكــول  ، MQTTوكذلــك
بعــض البرامــج التــي تــم تطويرهــا لهــذا الغــرض .كمــا ســيناقش كيفيــة
اســتخدام للبرمجيــات المفتوحــة المصــدر والتشــغيل اآللــي للمنــزل لحــل
المشــكلة.

أبهاز أبهناف

مؤسس شركة DeepRoot GNU/Linux

العنوان:
تطوير نظام إلنترنت األشياء
باستخدام البرمجيات الحرة فقط.

الملخص:
ستســاعد حلقــة العمــل المشــاركين علــى إدراك عــدة جوانــب مختلفــة
إلنترنــت األشــياء وتركــز علــي طــرق بنــاء حلــول إلنترنــت األشــياء التــي تعتمــد
علــى البرمجيــات الحــرة بشــكل حصــري والتــي يمكــن اســتضافتها ذات ًيــا
علــى الشــبكة المحليــة .وهــذا يشــمل أمثلــة علــى مختلــف بيئــات البرمجــة،
وأنظمــة التطويــر ،وجمــع البيانــات والتخزيــن االحتياطــي المعــزز ،والتحكــم
عــن بعــد ،والوصــول عن بعــد ،وأنظمــة الشــبكات وتحليــل البيانــات والمؤثرات
البصريــة.
وباســتخدام األمثلــة المقدمــة فــي حلقــة العمــل ،ســيتمكن المشــاركون
مــن الحصــول علــى مزيــد مــن التحكــم فــي مشــاريع إنترنــت األشــياء
الخاصــة بهــم وســيكونون قادريــن علــى بنــاء منتجــات تحفــظ خصوصيــات
المســتخدمين وتضمــن حريتهــم.

مازن السعدي

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتقنية،
مزاد عمان

العنوان:
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر
في ريادة األعمال (تجربة مزاد عمان)

الملخص:
البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر هــي أحــد أدوات تعزيــز ريــادة
األعمــال ،يبــدأ معظــم أصحــاب المشــاريع التقنيــة أفكارهــم الرياديــة
باســتخدام البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر .مــزاد عمــان تمثــل أحــد
هــذه المشــاريع الرياديــة التــي اعتمــدت والزالــت تعتمــد علــى البرمجيــات
الحرة والمفتوحة المصدر في االبتكار ولتحقيق نموذج أعمال ناجح.

محمد العجمي

مهندس اتصاالت

العنوان:
الخصوصية الرقمية والبرمجيات
المفتوحة المصدر

الملخص:
تعتبــر الخصوصيــة الرقميــة أحــد المواضيــع المهمــة فــي ظــل التطــور
الرقمــي الســريع وتوجــد العديــد مــن المخاطــر التي تتعلق بســوء اســتخدام
بيانــات المســتخدمين واســتغاللها للتأثيــر علــى ســمعتنا وقراراتنــا وتشــكيل
ســلوكنا علــى اإلنترنــت.
كمــا يمكــن اســتخدامها كأداة لممارســة االبتــزاز والتحكــم بنــا والتســبب
فــي إضــرار كبيــرة أحيانــا .ولكــن يمكــن الحــد مــن هــذه المخاطــر وتعزيــز
الخصوصيــة الرقميــة وذلــك بزيــادة الوعــي المعلوماتــي واتبــاع الممارســات
التــي مــن شــأنها أن تحافــظ علــى البيانــات الشــخصية وتقلــل مــن المخاطــر
المتعلقــة بهــا علــى اإلنترنــت .حيــث أن اســتخدام البرمجيــات الحــرة
والمفتوحــة المصــدر يعتبــر مــن الممارســات والعوامــل المهمــة للحفــاظ
علــى الخصوصيــة الرقميــة .لــذا ســيتناول المتحــدث أهميــة الخصوصيــة
الرقميــة والممارســات الغيــر قانونيــة في اســتخدام بيانــات المســتخدمين
مــن قبــل الشــركات الكبــرى .كمــا ســيتحدث عــن كيفيــة حمايــة الخصوصية
الرقميــة بإســتخدام البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر.

علياء الشنفري

المؤسس والرئيس التنفيذي ،شركة بينوفا

العنوان:
كيف يمكن أن تبدأ تطوير تعلم اآللة
باستخدام البرمجيات المفتوحة
المصدر.

الملخص:
مــع اعتمــاد التعلــم اآللــي لحــل مشــاكل أكثــر إثــارة لالهتمــام وأكثــر تحديــا
فــي الوقــت الحاضــر فــإن الطلــب يتزايــد علــى األفــراد الذيــن يســتطيعون
تطويــر تطبيقــات التعلــم اآللــي.
أنشــأت شــركة جوجــل تقنيــات مفتوحــة المصــدر للســماح بعمليــة تعلميــة
ســريعة ثريــة بالمعرفــة فــي التعلــم اآللــي ويعــد  TensorFlowأحــد أهــم
المشــاريع الرائــدة فــي التعلــم اآللــي المفتوحــة المصــدر.
 TensorFlowعبــارة عــن مكتبــة برمجيــات مفتوحــة المصــدر أصدرتهــا شــركة
جوجــل والتــي تســتخدم فــي تنفيــذ التعلــم اآللــي وأنظمــة التعلــم العميق.

علي الربخي

الرئيس التنفيذي لشركة أمل لتقنية المعلومات

العنوان:
تطوير منصة للتجارة اإللكترونية
باستخدام البرمجيات المفتوحة
المصدر :التجربة والتحديات.

الملخص:
أعــادت البرمجيــات المفتوحــة المصــدر صياغــة الطــرق التــي تتبعهــا شــركات
التقنيــة فــي تطويــر المنتجــات وتقديــم خدمــات ذات قيمــة للعمــاء ،وغال ًبــا
مــا تواجــه مشــاريع التجــارة اإللكترونيــة المفتوحــة المصــدر تحديــات مثــل
هيــاكل المنتجــات المعقــدة ،وهيــاكل األســعار المعقــدة ،وحســابات التوافــر
المعقــدة ،وكثــرة مجموعــات العمــاء ذات المتطلبــات المحــددة ،ومتطلبات
التجــاوب الســريع ،والتوثيــق الجيــد لملفــات المصــدرـ لذلــك ســتناقش حلقــة
العمــل تطبيــق  e-commerceالمفتــوح المصــدر مــن خــال عــدة مواضيــع
مثــل :الخبــرة والتحديــات والــق ضايــا المتعلقــة بهــذا التطبيــق.

يونس العنقودي

مدير أول تقنية المعلومات واالتصاالت ,الشركة
العمانية للمناولة األرضية

العنوان:
تقنيات تعلم اآللة المفتوحة المصدر
ودورها في تحديد المستقبل.

الملخص:
كان وال يــزال الــذكاء االصطناعــي حلــم يــراود المبتكــرون فــي المجــال
الصناعــي منــذ وقــت طويــل ومــع تعلــم اآللــة أصبحــت هنــاك تطبيقــات
واعــدة تجعــل حيــاة البشــر مبســطة بميــزات ذكيــة تدمــج الكثيــر مــن
التقنيــات التــي تخــدم تجربــة حيــاة بشــرية أفضــل.

سليمان المزروعي
زياد الغرابي
رحاب الجهورية
العنوان:
اإلنجازات السابقة والخطط
المستقبلية لجماعة البرمجيات
الحرة والمفتوحة المصدر في جامعة
السلطان قابوس.
الملخص:
منــذ أن نشــأت حركــة البرمجيــات المفتوحــة المصــدر ،بــدأت الكثيــر مــن
المجتمعــات فــي احتضانهــا بســبب انفتاحهــا ،ومــن أجــل خفــض التكاليــف،
وللفوائــد األمنيــة المصاحبــة لهــا .ازدادت قيمــة البرمجيــات المفتوحــة
المصــدر حتــى أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة فــي العديــد
مــن التطبيقــات .لهــذا الســبب نحــن الجماعــة الطالبيــة للبرمجيــات الحــرة
والمفتوحــة المصــدر فــي جامعــة الســلطان قابــوس نكــرس جهودنــا لنشــر
الوعــي حــول حركــة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر للمســاهمة
فــي تطويــر ومشــاركة هــذه البرمجيــات فــي الجامعــة والمجتمــع .وســتركز
حلقــة العمــل علــى إنجــازات جماعــة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر
 FO3Sوالخطــط المســتقبلية لهــا فــي جامعــة الســلطان قابــوس.
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اﻟﻤﻄﻮر
اﻟـﺬﻛـﻲ
ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
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