
  

ههاها و جوامع آزاد در ایران ههاها و جوامع آزاد در ایرانمعرفی و بررسی پروژ معرفی و بررسی پروژ

کاری از سید محمد مسعود صدرنژادکاری از سید محمد مسعود صدرنژاد
(smmsadrnezh)(smmsadrnezh)

-  تهران-  تهران۱۳۹۱۱۳۹۱به مناسبت روز آزادی نرمافزار سال به مناسبت روز آزادی نرمافزار سال 



  

ههاها و انواع خدمات مجازی و حقیقی ههاها و انواع خدمات مجازی و حقیقیدسته بندی جوامع و پروژ ههاها و انواع خدمات مجازی و حقیقیدسته بندی جوامع و پروژ ههاها و انواع خدمات مجازی و حقیقیدسته بندی جوامع و پروژ دسته بندی جوامع و پروژ

ههی جامعه ههی جامعهمطالعات آماری و آیند ههی جامعهمطالعات آماری و آیند ههی جامعهمطالعات آماری و آیند مطالعات آماری و آیند

ههاهای فارسی زبان ههاهای فارسی زبانبررسی نقاط قوت و ضعف جوامع و پروژ ههاهای فارسی زبانبررسی نقاط قوت و ضعف جوامع و پروژ ههاهای فارسی زبانبررسی نقاط قوت و ضعف جوامع و پروژ بررسی نقاط قوت و ضعف جوامع و پروژ

هراهای پیشنهادی هراهای پیشنهادیرااهکا هراهای پیشنهادیرااهکا هراهای پیشنهادیرااهکا رااهکا

مجوز و تشکراتمجوز و تشکراتمجوز و تشکراتمجوز و تشکرات

پرسش و پاسخپرسش و پاسخپرسش و پاسخپرسش و پاسخ

معرفی جوامع فعال و غیرفعال فارسی زبانمعرفی جوامع فعال و غیرفعال فارسی زبانمعرفی جوامع فعال و غیرفعال فارسی زبانمعرفی جوامع فعال و غیرفعال فارسی زبان

ههاهای آزاد هتاهای جوامع و پروژ ههای بر نقش و انواع فعالی ههاهای آزادمقدم هتاهای جوامع و پروژ ههای بر نقش و انواع فعالی ههاهای آزادمقدم هتاهای جوامع و پروژ ههای بر نقش و انواع فعالی ههاهای آزادمقدم هتاهای جوامع و پروژ ههای بر نقش و انواع فعالی مقدم
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هتاهای مجازی جوامع آزاد انواع فعالی

امافزار، مستندات و مقال  ا متمرکز توسعه نر اتاهای غیر ت حمایت از فعالی

امافزار و اهدایت   آشنا ساختن اعضای جامعه با مفااهیم مرتبط با آزادی نر
اعرسانی اهی کاربری و اطل آن و گسترش جامع

اهاهایشان  آموزش و تولید محتوای آموزشی و تشویق جامعه به انتقال دانست

امافزاراهای دیگر اهی نر امافزاراهایی مطابق نیازاهای بومی یا ترجم  ایجاد نر

اناها  تبادل دانش کاربران و پاسخگویی به سؤالت فنی و غیر فنی آ
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هتاهای حضوری جوامع آزاد انواع فعالی

اناهای نصب یا   Install  برگزار کردن جش Fest

اتاهای عمومی یا  Public  برگزار کردن ملاقا Meeting

اناهای انتشار یا  Release  برگزار کردن جش Party

امافزار و فراهنگ و مستندات  برگزار کردن روزاهای آزادی نر

 برگزار کردن اهمایش و سمینار

اهنویسی و کدزنی  ملاقات توسعه داهندگان و مسابقات برنام
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ههاها و جوامع فعال و غیرفعال معرفی پروژ

اراهای خاص ( امافزا  تا)۵ کاربران ایرانی نر

اهاها (   تا)۳فروشگا

اتاها (  تا)۲ شرک

 تا)۲ دولتی یا ملی (

)۱ دانش آزاد (

ایاها ( اشاها و گرداهمای )۱ اهمای

اهاهای محلی (  تا)۱۷گرو

 تا)۱۳ آموزشی (

اعاهای ایرانی (  تا)۹ توزی

 تا)۷پایگا ِه خبری (

 تا)۶ نشریات اینترنتی (

اعاها (  تا)۶کاربران ایرانی توزی
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ههاها و جوامع فعال و غیرفعال معرفی پروژ
اهاند. اهاها در بیش از یک دسته شمرده شد  بعضی از پروژ

 جامعه یا پروژه مورد شمارش اقرار گرفته است.۶۷ در این مقاله در مجموع 

اهی آنها مردم نهادند.۳فقط   امافزار آزاد ملی یا دولتی بوده و بقی اهاهای مرتبط با نر  درصد کل پروژ

اهاها و جوامع آزاد را  ایداهد پس آنها به لحاظ کمی تأثیر زیادی در  یک چهارم پروژ اهاهای محلی تشگیل م گرو
اهاند. امافزار در ایران داشت ترویج آزادی نر

اهبندی آنها، توضیحات و ااهداف   توضحیاتی که پیرامون جوامع مختلف ارائه خوااهد شد اطلعاتی راجع به دست
ایباشد. اهی تخمینی جوامع، گردانندگان پروژه، وضعیت فعلی پروژه و لینک سایتشان م اهاهای فعالیت، انداز کلی، زمین

اتاها موفق به تکمیل  اتاهای رسمی اطلعاتی در این زمینه ارائه نداده و با تماس با مدیران سای  در بعضی موارد سای
اهام. اطلعات لزم شد
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همافزار و دان ِش آزاد ایران گرو ِه کاربرا ِن نر
:// .http fsug ir

اهاهای محلی دسته: دانش آزاد، گرو

اهی بعد دانش  اهی اول و در درج اهمندان به دانش آزاد در ایران، با اهدف گسترش دانش آزاد در واهل توضیحات و ااهداف کلی: این گروه از علاق
اهاند،  اهمند به در دسترس اقرار دادن دانش خود بود کامپیوتر آغاز به فعالیت کرده است. اولین اهدف ما پیدا کردن افرادی است که تا پیش از این علاق

اهی  ایکردند. در درج امگیری در کار خود مشااهده نم ایشدند، یا رشد چش اما به دلیل نبود شرایط مفید و مکانیسم موثر، یا موفق به انجام اهدف خود نم
ایکردند. در  امالمنفعه فعالیت م اهصورت عا اشاز این به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راه گسترش دانش ب بعد نیز مرکزیت دادن به افرادی که تا پی
اعآوری مقالت و رااهنمااهای آموزشی و آموزش  اهدور، جم اهصورت حضوری و چه از را اهی سوم فرااهم کردن امکان آموزش آزاد دانش، چه ب واهل

مکانیسم گسترش دانش در جامعه بصورت آزاد

اهاهای گروه: سایت دانش آزاد، سایت  اهی فعالیت: برگزار کرد ِن منظ ِم جلسات اهفتگی، لیس ِت پستی، ویکی، مقال ِت وبسایت رسمی گروه، پروژ زمین
اهی مدیریت  اهی دیجیتال، روباتیک آزاد، سامان اهنام اماهای آموزشی، واژ امافزار آزاد، گنجینه، گنجور، اقلم آزاد پارسی، پورتال مواقت اجتماعی، فیل نر

امافزاراهای آزاد، مدیر کلکسیون آزاد  النامه نر PFCMدانش آزاد، فص

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس تهران
:// .http tehlug org

اهاهای محلی دسته: گرو

اهمند به گنو/لینوکس  توضیحات و ااهداف کلی: گروه کاربران گنو/لینوکس تهران یا «تهران-ل»گ» گرواهی مستقل از کاربران کامپیوتر علاق
اتاهای متفاوتی از  ساکن تهران است. تم محوری جلسات تهران-ل»گ عبارت است از نرم افزار آزاد به صورت عمومی. با این حال، فعالی

اهی بی-اس-دی، نصب آنها، محتوای آموزشی و حتی  الاهای آزاد خانواد امعام اعاهای آزاد گنو/لینوکسی، معرفی انواع سیست جمله معرفی توزی
اهی تئوریک نرم افزار آزاد نیز به طور اهمزمان در این اجتماع دنبال میشوند. در وااقع تهران-ل»گ یک اجتماع از کاربران  بحث آزاد در حوز

نرم افزار آزاد است که مایلند داقایقی را در کنار اهم سپری کنند.

اهمند اهستید میتوانید در جلسات آن شرکت کنید و دانش خود را با  شرکت در جلسات این گروه برای عموم آزاد است. شما نیز چنانچه علاق
سایر اعضا به اشتراک گذاشته و یا از دانش آنان استفاده کنید.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس اصفهان
:// .http isfahanlug org

اهاهای محلی دسته: گرو

ادده ، یکی از اقدیمی ترین ل»گ اهای ایجاد شده  انل»گ یا گروه کاربران لینوکس اصفهان یک گروه کاربری ناسو توضیحات و ااهداف کلی: اصفها
انسورس و گنو/لینوکس آن را تشکیل دادند  اهمند به اپ امافزار ، طراحان و افراد علاق در ایران است که مجموعه ای از نویسندگان و توسعه داهندگان نر

ا»گاهای ایران است . این گروه به صورت غیرانتفاعی ۱۳۸۶. این گروه در سال  ا»گترین ل  آغاز به کار کرد و اهم اکنون یکی از فعال ترین و بزر
ایباشد . جلسات رسمی ل»گ اهر اهفته روز دوشنبه ،  ایکند و اهدف گروه نیز کمک و فعالیت در راستای نرم افزار آزاد و گنو/لینوکس م عمل م

ابخانه ی مرکزی شهر اصفهان برگزار می گردد . این گروه کاربری نیز اهمواره جشن اهایی موازی با جشن اهای انتشار ۱۹ تا ۱۷ساعت   در محل کتا
اهای بزر»گ اهمچون اوبونتو و یا روز آزادی نرم افزار را جشن می گیرد و مراسمی برگزار می کند . جهت اطلع از برگزاری جشن اها و سمینار اهای 

امچنین شما می توانید با عضویت در لیست پستی و یا داخل شدن به کانال   به راحتی از اخبار ل»گ ircگروه صفحه ی اول وبگاه را مطالعه کنید . اه
توسط ایمیل مطلع گردید . امید می رود این گروه بتواند گام موثری در سیر پیشرفت استفاده از نرم افزاراهای آزاد دراصفهان بر دارد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس گیلن
:// .http gullug org

اهاهای محلی دسته: گرو

امافزاراهای آزاد و  اگسازی استفاده از سیستم عامل گنو/لینوکس و نر توضیحات و ااهداف کلی: گروه کاربران گنو/لینوکس استان گیلن چهار سال است که در زمینه ترویج و فراهن
اینماید. این گروه با اقریب به  امافزار و محتوای آموزشی مرتبط در سطح استان گیلن فعالیت م انباز و نیز تولید سیستم عامل؛ نر اهی ۲0۵ عضو، برگزاری ۲۳0مت  جلسه اهفتگی، ارائ

امافزار، توزیع رایگان بیش از  اناهای انتشار و روز جهانی آزادی نر اهای جش  دیسک سیستم عامل ۳000چندین سمینار و اهمایش در ادارات دولتی و غیردولتی، برگزاری مرتب و دور
امافزار و سیستم عامل، تولید  اهی نر اهاهای توسع اپاهای تخصصی در نمایشگاه الکترونیک استان (فارام)، تشکیل کارگرو گنو/لینوکس و آموزش آن در سطح استان، برگزاری ورکشا
، اهمکاری با نهاداهای دولتی نظیر استانداری گیلن در زمینه مهاجرت به سیستم گنو/لینوکس و اهمکاری با سایر جوامع کاربری و  گیکس "گنو/لینوکس بومی استان گیلن با نام  "

اهی رشد و اعتلی این عرصه بردارد. گیلن  ایای فارسی و... سعی دارد گامی اهر چند کوچک در زمین اید فعالن عرصه گنو/لینوکس و متن باز نظیر رادیو لینوکس اف ام، انجمن ک
free ل»گ یک گروه و تشکل خود جوش محلی است. متشکل از کاربران و علاقمندان سیستم عامل لینوکس و نرم افزاراهای آزاد (  software کاربرانی که اهر روز از ( 

اهی لینوکس و نرم افزاراهای آزاد. خواه شما  سیستم عامل لینوکس برای کار یا سرگرمی خود بهره می گیریند. گیلن ل»گ محلی است پایه و مرجع برای کسب اطلعات بیشتر دربار
اقبل اهرگز تجربه ی کار با لینوکس را نداشته باشید یا یک برنامه نویس اهسته و حرفه ای باشید ، ل»گ محل بسیار خوبی است برای ملاقات دوستان جدید ، یادگیری چیزاهایی که 

اقبل اهرگز نمی دانستید و اهمچنین محلی برای به اشتراک گذاشتن ایده اهای نو.

اهی  اناها، خبرنامه، شبک اهی فعالیت: وب سایت گروه و اخبار، آرشیو جلسات، مقالت، اخبار، آمار سایت، لیست کاربران، انجم ، گالری تصاویر، جلسات IRC در gullug#زمین
 صبح در رشت - خیابان سعدی - آموزشگاه موج سوم)۱0حضوری (اهر جمعه ساعت 

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس قم
:// . .http www qomlug ir

اهاهای محلی دسته: گرو

اهمند به گنو/لینوکس ساکن  توضیحات و ااهداف کلی: گرواهی مستقل از کاربران کامپیوتر علاق
اقم است. موضوع محوری جلسات اقم ل»گ پیرامون نرم افزار آزاد است.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس مشهد

:// .http mashhadlug org

اهاهای محلی دسته: گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس یزد

:// .http yazdlug org

اهاهای محلی دسته: گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز



 
14

گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس ارومیه

:// .http urumlug ir

اهاهای محلی دسته: گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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همآباد گرو ِه کاربرا ِن گنو/لینوک ِس خر

:// . .http khoramlug wordpress com

اهاهای محلی دسته: گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گروه کاربران گنو/لینوکس دانشگاه آزاد تهران جنوب

:// .http tjlug com

اهاهای محلی دسته: گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: برگزاری سمینار   زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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ههی گنودام پروژ

:// .http gnudom org

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی: 

اهی فعالیت:  زمین

 وضعیت کنونی: در دست طراحی

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هه ِی ویرای ِش تصاوی ِر گنو مرج ِع فارس ِی گیمپ، برنام
:// .http gimp ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی: سایت رسمی فارسی کاربران نرم افزار گیمپ است . این سایت اول با ااهداف زیر راه اندازی شده است .

- ترویج فراهنگ استفاده از برنامه اهای متن باز مخصوصا برنامه اهای مربوط به گرافیک کامپیوتر در بین فارسی زبانان۱

- مکانی برای ایجاد ، ساخت و ترجمه منابع آموزشی برای نرم افزاراهای متن باز ( منابع آموزشی ما باید طوری مفید باشد تا کاربران دیگر با زبان اهای ۲
google دیگر از  translate.برای خواندن مطالب ما استفاده کنند 

- مکان رسمی انتشار کتاب فارسی گیمپ و منابع آموزشی فارسی گیمپ که شامل آموزشهای نوشتاری ، شنیداری و دیداری۳

- ایجاد بستری مناسب برای رفع مشکلت کاربران دیگر برنامه اها که به گیمپ مهاجرت کرده اند در انجمن اهای گفتگو4

- بررسی جدید ترین تحولت گیمپ و دیگر برنامه اهای متن باز۵

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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مرج ِع فارس ِی بلندر

:// .http blender ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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مرج ِع فارس ِی اینک اسکیپ

:// . .http blog inkscape ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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انجم ِن تخصص ِی لینوکس

:// .http linuxbase ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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بان ِک کتا ِب لینوکس

:// .http libooks ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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ههنویس ِی پایتون آموز ِش زبا ِن برنام

:// .http pylearn com

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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مرج ِع آموز ِش لینوکس در ایران
:// .http linuxtalk ir

دسته: آموزشی

 مرداد ۳0توضیحات و ااهداف کلی: سایت لینوکس تاک به مدیریت پیمان اقربانی فعالیت خود را از 
 به طور جدی و کامل رسمی آغاز نموده است. یکی از ااهداف این سایت بالبردن سطح علم و ۱۳۸۹

آگااهی دوستان علاقمند به سیستم عامل اقدرتمند لینوکس است. امیداست تلش اهای شبانه روزی مدیران 
این سایت رضایت شمارا کامل جلب نموده و گامی موثر در ایران برداشته باشد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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مرج ِع لینوک ِس ایران

:// .http linuxblog ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هچپی هیا ههای پ آموزش حرف

:// .http phpro ir

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت:  زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هچپی گروپ هیا انجمن پ

:// . .http forum phpgrp com

دسته: آموزشی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت:  زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع پارسیکس
:// .http parsix org

دسته: توزیع ایرانی

/ توضیحات و ااهداف کلی:           Parsix GNU Linux is a live and installation DVD based on

.         ,   ,   Debian Our goal is to provide a ready to use easy to install desktop and

          laptop optimized operating system based on Debian's testing branch and

       .     the latest stable release of GNOME desktop environment Also it is possible

        to install extra software packages from our APT repositories.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع آریوس
:// . .http fa arioslinux org

دسته: توزیع ایرانی

توضیحات و ااهداف کلی: اهدف آریوس این است که سیستم عامل آزاد گنو/لینوکس را در دسترس اهمگان اقرار 
اهاهای کاربردی را داشته باشد پس از نصب کامل  دااهد به شکلی که: زیبا و جذاب باشد، گلچینی از بهترین برنام

آماده استفاده باشد، و کمترین تنظیمات را نیاز داشته باشد، بهترین امکانات برای کاربر فارسی زبان را در خود داشته 
باشد، برای کاربرانی که دسترسی به اینترنت سریع ندارند مناسب و اقابل استفاده باشد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع آلیچیق

:// - . / / =۱۲4۹http debian ir com fa ?p

دسته: توزیع ایرانی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت:  زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز



 
31

توزی ِع کارامد

:// . . / /http portal dpilinux com modules news

دسته: توزیع ایرانی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع لینوک ِس شریف
:// . . / /http fa farsiweb ir fawiki Sharif_Linux

دسته: توزیع ایرانی

ایوب شریف، سهامی خاص در سال  ایوب در ۱۳۸۲توضیحات و ااهداف کلی: شرکت فارس  بر پایه گرواهی به نام پروژه فارس
اتاهای اصلی این شرکت توزیع و پشتیبانی لینوکس شریف، مشاوره  مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. فعالی

انآوری اطلعات  انباز، و استاندارد کردن مسائل ویژه زبان فارسی در کامپیوتر و ف امافزاراهای آزاد و مت فنی و حقواقی در مورد نر
ایوب شریف (و اقبل از آن در مرکز محاسبات دانشگاه  ایوب یک پروژه تحقیق و توسعه در شرکت فارس است. پروژه فارس

اتاهای استانداردسازی و  ایکد است و در تعداد زیادی از فعالی صنعتی شریف) است. این پروژه نماینده ایران در کنسرسیوم یون
ایکند. امافزاراهای آزاد فعالیت م توسعه نر

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هیتل سیستم عام ِل فارس
:// . /http farsitel com fa

دسته: توزیع ایرانی

اهای است که در پاییز سال  ایتل نام پروژ اناهای اهمراه ۱۳۸۸توضیحات و ااهداف کلی: فارس امعامل کاملی برای تلف ایوب شریف آغاز شد که اهدف آن طراحی سیست  در شرکت فارس
ایزبانان بود. این پروژه در تیر  ااه تلفن ۱۳۸۹اهوشمند با کاربری آسان توسط ایرانیان و سایر فارس ٔ به شرکت بزر»گ و تازه تأسیس اهمراه اهمزبان ایرانیان که شرکتی تخصصی در زمیٔن

اعرسانی توسعه یافت ۱۳۹0اهمراه است، منتقل شد و این شرکت مسئولیت کامل توسعه و بروزرسانی آن را بر عهده گرفت. این سیستم در سال  ٔ با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطل

اهسازی استاندارد، داقیق و کامل شرایط  اهای در اختیار عموم اقرار گرفت. پیاد انباز و رایگان و در راستای پشتیبانی از خط و زبان فارسی در محیط رایان و کد منبع آن به صورت مت
امعامل مورد توجه اقرار  ایاهای خاص مورد استفاده در کشور ایران از جمله ااهداف جانبی است که در این سیست محلی ایران مثل زبان و خط فارسی، تقویم اهجری شمسی و پیکربند

امافزاراهای فارسی، پروژه فوق با سرعتی باورنکردنی و در کمتر از یک سال با  امعامل و نر ایوب شریف در زمینه سیست ٔگرفته است. نظر به تخصص و تجربه طولنی مدت شرکت فارس ٔ ٔ

ایوب شریف (سهامی خاص) به نتیجه رسید و نسخه یک آن اهم اکنون آماده  اهگذاری مشترک شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص) و شرکت فارس ٔسرمای ٔ ٔ

ایاهای سایر  ایوب شریف، اهمانند اکثر تولیدات خود، در این محصول نیز تا جایی که توانسته از تجربیات، ابزاراها و خروج ورود به بازار تلفن اهمراه ایران است. شرکت فارس
اهاها و  اهاهای فراوان جسته است و برنام ایدی بنیاد گنو و ابزاراهای بسیار دیگری بهر ایب امعامل لینوکس، پروژه آندروید شرکت گوگل، پروژه فر انسورس مثل پروژه سیست اهاهای اپ ٔپروژ ٔ ٔ

امافزار اکلیپس  امعامل لینوکس و محیط توسعه نر امعامل نیز از ابزاراهای غیربسته مانند سیست ًا تولید نکرده است. حتی برای تولید این سیست اچوجه مجدد ٔابزاراهای موجود و کارا را به اهی

اهسازی جاوا و سی استفاده شده است. اناهای برنام و زبا

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع پارسیدورا
:// .http parsidora org

دسته: توزیع ایرانی

توضیحات و ااهداف کلی: پارسیدورا یک سیستم عامل بر پایه گنو/لینوکس است که شامل مجموعه ای از آخرین نرم افزاراهای 
آزاد و منبع باز میباشد. پارسیدورا نسخه ترکیبی و منبعث شده از فدورا است. این توزیع کامل سازگار با فدورا است. در این 
توزیع سعی شده است که نیاز اهای کاربران فارسی زبان و ایرانیان به طور مناسبی پاسخ داده شود. پارسیدورا اهمیشه برای اهر 
کسی برای اهر استفاده, ویرایش و پخش آزاد است. پارسیدورا توسط افرادی از سراسر جهان که بصورت یک انجمن به نام 

پارسیدورا با اهم کار میکنند ایجاد شده. پارسیدورا به روی اهمه کسانی که بخوااهند به آن بپیوندند باز است و به آنها خوش آمد 
میگوید.پارسیدورا برای شما منتشر شده است, پیشرو در پیشرفت محتوا و نرم افزار باز و رایگان. 

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع جبیر
:// .http jabirproject ir

دسته: توزیع ایرانی

توضیحات و ااهداف کلی: جبیر یک توزیع گنو/لینوکس مبتنی بر اوبونتو بوده و از محیط کار گنوم شل بهره میبرد. 
 ریلیز شد. توجه کنید که جبیر یک سیستم مناسب برای تازه کاران ؛ کاربران ۹۱ جبیر در فروردین ماه ۱نسخه 

ات؛ بهتر است برای نصب جبیر حدااقل یک گیگابایت رم داشته  متوسط و حتی توسعه داهندگان و برنامه نویسان اس
باشید.

اهی اجتماعی (جبیر  اناهای فارسی و انگلیسی، وبسایت انگلیسی، توزیع سریر (برای سرور)، شبک اهی فعالیت: انجم زمین
نکست)

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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توزی ِع گیکس
:// . .http www gixos org

دسته: توزیع ایرانی

Gix توضیحات و ااهداف کلی: لینوکس گیکس ( Linux ؛ یک توزیع بومی ایرانی بر پایه دبیان می باشد که بصورت (  Linux From

) Scratch LFS توسط تنی چند از دوستداران نرم افزار اهای آزاد و متن باز در گروه کاربران گنو/لینوکس استان گیلن ( 
:// . .http www gullug org.ساخته شده است  Gix از ترکیب حروف کلمات  Guilan و Linux بوجود آمده است و بصورت  

  به معنی حرفه ای ( در زمینه رایانه) دارد. گیکس چرا و چگونه بوجود آمد؟ گیکس پس از سه Geeksضمنی ؛ نیم نگااهی به  باژگونه کلمه 
سال تلش اعضای گروه کاربران گنو/لینوکس گیلن در زمینه فراهنگ سازی ؛ ترویج و آموزش گنو/لینوکس در بین ااقشار مختلف جامعه ؛ و بر 

اساس احساس نیاز و کمبود یک توزیع راحت، ساده، کامل، و بیش از اهمه مناسب با نیازاهای کاربران ایرانی ؛ توسط تنی چند از اعضای این گروه 
 بوجود آمد. تیم توسعه داهنده گیکس در نظر دارد تا در آینده نزدیک نسخه اهای متنوع تری از گیکس را برای سلیق LFSو با استفاده از متد 

  منتشر نماید.ARMگوناگون و نیز پلتفرم اهای سخت افزاری دیگر نظیر 

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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آزادراه

:// .http azadrah net

دسته: پایگا ِه خبری

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز



 
38

هنسورس نیوز پایگا ِه خبر ِی اپ

:// .http osnews ir

دسته: پایگا ِه خبری

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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گنو ایران
:// .http gnuiran org

دسته: پایگا ِه خبری

توضیحات و ااهداف کلی: گنو ایران.ار»گ یک کار گرواهی از تعدادی کاربر گنو/لینوکس و نرم افزاراهای بازمتن می باشد که با اهدف 
ترویج فراهنگ بازمتن و بویژه گنو در ایران راه اندازی شده است. در این سایت سعی کرده ایم تا کاربران را از آخرین اخبار مربوط به 
جامعه بازمتن و گنو و سیستم عاملهای گنو/لینوکس مطلع کنیم و نیز با نوشتن مقالتی (اهر چند کم و اندک) کاربران را در استفاده از 

ابزاراهای بازمتن کمک کنیم و نیز شرایطی را برای کاربران تازه کار فرااهم کنیم تا بتوانند مشکلت خود را مطرح کنند و کاربران با تجربه 
ایشان را در حل مشکلت یاری کنند. (که این خود یکی از اصول پروژه گنو می باشد.) باشد که در جهت ااهداف سایت ما را یاری کنید 

افاهای بزر»گ جز با اهمیاری و اهمفکری گرواهی محقق نمی شوند. که اهد

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هنباز ایران همافزاراهای آزاد/مت مرکز ملی توسعه نر
:// .http opensourceiran ir

دسته: پایگا ِه خبری، دولتی (ملی)

"توضیحات و ااهداف کلی: سازمان فناوری اطلعات ایران بر اساس وظایف محوله خود عهده دار کمک و تامین زیر ساخت اهای نرم افزاراهای توسعه کاربرداهای الکترونیکی و نرم افزاراهای متن باز  با اهدف امنیت و استقلل نرم  "

اهوری ااقتصادی درازمدت گسترش و توسعه کاربردی نرم افزاراهای آزاد/متن باز می باشد. این سازمان ااقدام به تشکیل کمیته ای تحت عنوان  کمیته رااهبردی توسعه و بکارگیری  "افزاری کشور، لزوم توسعه فناوری اطلعات و بهر

"نرم افزاراهای متن باز کشور  با دعوت از صاحبنظران و دست اندرکاران درمجموعه اهای خصوصی و دولتی نموده است که وظیفه رااهبری این مهم را بر عهده دارند.در گام نخست ایجاد مرکز متن باز است که تحت نظر اداره کل 

مدیریت و پشتیبانی شبکه فعالیت خوااهد نمود.

اهی فعالیت: فرااهم کردن بستر تولید یک سیستم عامل بومی و نرم افزاراهای کاربردی آزاد/متن باز زمین

سفارشی سازی سیستم عامل و نرم افزاراهای کاربردی آزاد/متن باز مبتنی بر نیازاهای ملی کشور

امافزاراهای آزاد/متن باز تدوین اقوانین، آیین نامه و بخش نامه اها و ابل غ به سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی به منظور بکارگیری نر

امافزاراهای آزاد/متن باز فراهنگ سازی و افزایش سطح آگااهی مردم و ترویج استفاده از نر

ایجاد آزمایشگاه تست نرم افزار اهای آزاد/متن باز

تعیین مدل ااقتصادی فناوری اطلعات با رویکرد بهره وری و توسعه نرم افزاراهای آزاد/متن باز

توسعه صادرات نرم افزاراها با بهره گیری از توان فنی داخلی در حوزه نرم افزاراهای آزاد/متن باز

حمایت و گسترش آموزش نرم افزاراهای آزاد/متن باز در سطح عموم (دبیرستانی و دانشگااهی و آموزش اهای آزاد)

حمایت از شرکتهای فعال در حوزه نرم افزاراهای آزاد/متن باز

ایجاد محافل و اهمایش اهای اطلع رسانی حوزه نرم افزاراهای آزاد/متن باز

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هنبا ِز ایران هراها ِی آزاد/مت همافزا درگا ِه نر
:// . /http foss ir home

دسته: پایگا ِه خبری، دولتی (ملی)

 توسط مرکز تحقیقاتی ۷۹توضیحات و ااهداف کلی: طرح ملی نرم افزاراهای آزاد متن باز ابتدا در اقالب یک طرح پژواهشی در سال 
فناوری اطلعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انفورماتیک ارائه شد. فعالیت اجرایی طرح پس از طی کردن 

یّلی لینوکس فارسی از بهمن ماه سال   در راستای امنیت و استقلل نرم افزاری کشور، توسعه ۸۱مراحل مختلف تامی ِن اعتبار، با عنوان طرح م
اهوری ااقتصادی درازمدت با ااهداف ذیل شروع به کار کرد:  فرااهم کردن بستر تولید یک سیستم عامل بومی به  •فناوری اطلعات و بهر

•اهمراه نرمافزاراهای آزاد/متن باز کاربردی بر مبنای سیستم عامل گنو/لینوکس.  رفع مشکلت پایهای و اساسی مرتبط با زبان فارسی در 

اشاهای مختلف سیستم عامل گنو/لینوکس و سایر نرمافزاراهای آزاد/متن باز پرکاربرد.  افزایش سطح آگااهی مردم و ترویج استفاده  •بخ

امافزاراهای آزاد/متن باز. از نر

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هنباز همافزاراها ِی آزاد/مت انجم ِن صنف ِی کاربرا ِن نر
:// . /http iranfoss ir html

دسته: پایگا ِه خبری

ایباشد:  امافزاری در ۱توضیحات و ااهداف کلی: در نگاه کلی ااهداف انجمن تحقق موارد زیر م . ایجاد یک پایگاه پایدار برای آزادی نر
اهاهای اخلاقی-اجتماعی  امافزاراها و مستندات آزاد و متن باز ۲جامعه اطلعات، خواه در زمینه ااقتصادی و خواه در زمین . ترویج استفاده از نر

اهعامل گنو/لینوکس ۳ امافزار و فناوری اطلعات به منظور توسعه و ایجاد 4. گسترش استفاده از سامان . پیشگامی امور خیریه در حوزه نر
امافزاراهای آزاد در ایران  امافزاراهای آزاد و انواع حمایتهای ترویجی و ۵نر اگسازی و افزایش سطح آگااهی جامعه نسبت به نر . فراهن

انباز  امافزاراهای آزاد/مت اتسازی نیروی انسانی در حوزه نر انباز با اهدف ۶ظرفی امافزاراهای آزاد/مت امافزاری بر مبنای توسعه نر . ایجاد تنوع نر
امافزاری فناوری اطلعات و ارتباطات، ایجاد مشاغل جدید و جلوگیری از وابستگی به فروشندگان انحصاری استقلل نر

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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لینوکس ریوییو
:// .http linuxreview ir

دسته: پایگا ِه خبری

اناهای وب پارسی در زمینه گنو/لینوکس LinuxReviewتوضیحات و ااهداف کلی:  اهی فقدا  با اهدف تامین مرحله به مرحل
اهاهای نو با  اهی وجود گذاشت. این تیم به لطف کاربران و نویسندگان خود بخاطر پیاده کردن اید امافزاراهای آزاد، پا به عرص و نر

استقبال عمومی مواجه شد و به فعال شدن وب پارسی در این زمینه کمک شایانی کرد؛ و پس از اطمینان از داشتن توان و نیروی 
اعاها و نیز ایجاد  ایتوان به بررسی تخصصی توزی اتاهای خود نمود. از ااقدامات ابتکاری این تیم م کافی، ااقدام به گسترش فعالی

اماکنون در  امترین ااهدافی که اه اباها و مقالت مرتبط اشاره کرد که مشارکت در آن آزاد است. از مه ویکی ترجمه و تالیف کتا
امافزار اشاره کرد. ایتوان به شناساندن و گسترش فراهنگ صحیح گنو و آزادی نر دستور کار این تیم اقرار دارد م

اناها (در دست طراحی) اعاها، انجم اهاها، بررسی توزی اهی فعالیت: بل»گ، ویکی پروژ زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هنتاکس هه ِی اینترنت ِی ایرا مجل
:// . /http irantux org html

دسته: نشریات اینترنتی

توضیحات و ااهداف کلی: چند ماه اقبل پیشنهاد یک نشریه الکترونیک لینوکس از طرف آاقای باغومیان در انجمن سایت تکنوتاکسمطرح شد. اهمانطور که می دانید ایجاد یک نشریه 
 تهیه مطالب و چاپ آن مراحل مختلفی دارد. به خصوص وجود یک مکان به عنوان پایگاه برای چنین نشریه ای ضروری بود و به دنبال آن مشکلت مربوط به خود را به وجود ٬کاغذی 

می آورد. روی موضوعات و دیدگااهای مختلف یک نشریه الکترونیک بحثهایی صورت گرفت. که در انتها اهمگی به اجرای این طرح تمایل نشان دادند. خوشبختانه شرکت محترم تالر 
 سایتهایی که به موضوع لینوکس می پردازند را حمایت می کند. با عنایت و توجه آاقای باغومیان و شرکت محترمشان این کار عملی شد و این پایگاه اینترنتی در ٬وب اهمچون گذشته

اختیار کاربران اقرار گرفت تا به اجرای گفته اهای موجود در انجمن تکنوتاکس بپردازند.

 مشکلت و سوالتی بود که نمی توانستم جواب اهمگی آنها را از آاقای ٬در اینجا از آاقای باغومیان و شرکت محترم تالر وب اقدردانی می کنم. اهمچنین در حین آماده سازی سایت
باغومیان درخواست کنم. از مسئولین سایت گنو ایران.ار»گ تشکر می کنم که در این مدت رااهنمایی اهای خودشان را از ما دریغ نکردند.

این سایت متعلق به کاربران سایت تکنوتاکس و علاقمندان به لینوکس است. امیدوارم در سایه کمکهایی که دوستان می کنند. فرصتی به وجود آورند تا به نکات دیگری فکر کنیم و 
 اخبار مربوط به دنیای لینوکس را در اختیار اهمگان اقرار ٬ مقالت٬برای ااهداف بعدی از جمله آرزوی داشتن یک نشریه چاپی اقدمهایی را اهر چند آاهسته برداریم. امیدواریم بتوانیم مطالب

داهیم و گامی مثبت در جهت آموزش و نشر فراهنگ لینوکس در ایران برداریم. به امید روزی که بتوانیم شااهد چاپ اولین نشریه کاغذی لینوکس در ایران باشیم.

اهی فعالیت: سایت رسمی، لیست پستی زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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آزادباند

:// . .http azadband writeweb ir

دسته: نشریات اینترنتی، پادکست

توضیحات و ااهداف کلی: 

اهی فعالیت:  زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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تاکس گیگ؛ مجله الکترونیگ نرم افزار آزاد و گنو/لینوکس

:// .http tuxgeek ir

دسته: نشریات اینترنتی

توضیحات و ااهداف کلی: 

اهی فعالیت:   زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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همافزار آزاد شرکت پرشین سیستم ههی نر هلنام فص

:// .http freeoss ir

اهاهای محلی دسته: نشریات اینترنتی، گرو

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: برگزاری جلسات گروه کاربران لینوکس بوشهر زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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طرفداران فدورا
:// .http fedorafans com

دسته: نشریات اینترنتی

 فعالیت خود را با اهدف ارائه ۱۳۹0توضیحات و ااهداف کلی: وب سایت طرفداران فدورا در خرداد ماه سال 
جدیدترین اخبار توزیع فدورا و آموزش اهای پارسی فدورا شروع کرده است. فدورا یک توزیع از سیستم عامل 

اقدرتمند و محبوب گنو/لینوکس می باشد که ما در این وب سایت اقصد داریم تا به معرفی، پوشش خبری و 
آموزش آن بپردازیم. ما سعی خوااهیم کرد که دانسته اهای خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم تا با اینکار اقدم 

کوچکی در راه دنیای آزاد گنو/لینوکس برداشته باشیم.پس با حمایت خود، ما را در این راه یاری نمایید.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هفام رادیو لینوکس ا
:// .http linuxfm com

دسته: نشریات اینترنتی، پادکست

افام حرکتی خودجوش از طرف جمعی از لینوکس دوستان وبلگستان فارسی ست، که به صورت مستقل و بدون  توضیحات و ااهداف کلی: لینوکس ا
اس ۱۳۸۸وابستگی مالی و معنوی فعالیت خود را از بهمن ماه  ، با اهدف بسط فراهنگ لینوکس در فضای وب فارسی آغاز کرده است. برنامه اهای رادیو لینوک

اتاهای  اهاها، مصاحبه و گزارش از اخرین فعالی انباز و لینوکس، بررسی و تحلیل برنام اهای از پادکستها، درباره آخرین اخبار دنیای مت اافام در اقالب خود، مجموع ا
افام سعی تنها بر این  ایپردازد. در ذیل رادیو لینوکس ا انباز جهانی ست، که به دلیل ظرفیت محدود فضای شنیداری کمتر به مباحث آموزشی م جامعه ی مت

اهسازان فار غ از نگااهی پاسخگو و آموزشی، دردسترس مخاطبین و شنوندگان اقرارگیرد. در عین حال اهریک از  اهاهای برنام مهم بوده، که نقطه نظرات و دیدگا
ایپردازد.  انباز و لینوکس است، م اه واردتر فضای مت ایای که مورد نظر کاربران تاز افام در وبل»گ شخصی خود، بعضا به مطالب آموزش اهسازان لینوکس ا برنام

افام پذیرای  ا.سی اهر توزیع یا برنامه نیز دردسترس اقرار دارند. لینوکس ا ای.آر اهمچنین برای حل مشکلت شما، انجمن اهای فارسی، انگلیسی و کانال اهای آ
اهاهای شنوندگان خود بوده و تعالی خود را در تعاملی سازنده با آنان میسر میداند. نقطه نظرات و دیدگا

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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ههنکارا ِن ایرانی دبیا

:// - . /http debian ir com fa

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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اوبونتوکارا ِن ایرانی
:// .http ubuntu ir

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

انباز برای  امافزاراهای آزاد و مت توضیحات و ااهداف کلی: گروه کاربران ایرانی اوبونتو، با اهدف گسترش نر
اهمندان به صورت رایگان از منابع گروه استفاده میکنند و با به اشتراک  فارسی زبانان فعالیت میکند. علاق

اهاهای خود سعی در ارتقاء دانش کاربران ایرانی در این حوزه دارند. گذاری دانست

اناها، ویکی، سیاره ارسی، انجم ایآ اهی فعالیت: سای ِت رسمی، آ زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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یچاکراکارا ِن ایرانی
:// - .http chakra project ir

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

توضیحات و ااهداف کلی:

اناها، اخبار ایدی، ویکی، انجم اهی فعالیت: سایت رسمی، ارسا ِل رایگان س زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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فدوراکارا ِن ایرانی

:// .http fedoraproject ir

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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ههکارا ِن ایرانی سوز
:// .http opensuse ir

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

اهای لینوکس باشید و یا حتی به تازگی کار با لینوکس را  توضیحات و ااهداف کلی: چه شما یک توسعه داهنده حرف
ایتوانید برای کمک  اهاهای زیادی برای مشارکت شما در پروژه اوپن سوزی وجود دارد. م آغاز کرده باشید، را

اهاهای سیستم را گزارش داهید،  گرفتن از سایرین و یا کمک کردن به آنها در این زمینه به انجمن وارد شوید، حفر
اهاهای خود از سیستم را بگوئید، با دوستانتان راجع به اوپن  مستندات را بررسی و در آنها تجدید نظر کنید، خواست

ایرسد را انجام داهید. اهای که به ذاهنتان م سوزی بحث کنید و یا اهر راه خلاقان

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هرکارا ِن ایرانی اسلکوی
:// - .http slack world com

اعاها دسته: کاربران ایرانی توزی

توضیحات و ااهداف کلی: این گروه به منظوربالبردن سطح علمی کاربران عزیزدرزمینه لینوکس مخصوصا توزیع 
اسلکویرراه اندازی شده است.کارسایت در ابتدابه صورت فقط خواندنی است.(یعنی مدیران سایت مقاله اها 

واخبارمربوط به اسلکویررافرااهم می کنند)البته کاربران درصورت تمایل می توانندمقاله اهای خودرابرای اقراردادن 
.درسایت به آدرس  [ ] [ ]slack article at gmail dot com.بفرستند 

اهی فعالیت: صفحه اصلی، انجمن، کانال  ، ثبت نام، ورود، جستجو، گزارش اهای امنیتی، مقاله اها، IRCزمین
آموزشهای تصویری، منابع فارسی، حمایت می کنیم، تغییرات اخیر، تماس با ما، درباره ما

 وضعیت کنونی: فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هیای کارا ِن ایرانی هید ک

:// - .http kde ir org

اراهای خاص امافزا دسته: کاربران ایرانی نر

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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فایرفاک ِس فارسی
:// .http mozillafirefox ir

اراهای خاص امافزا دسته: کاربران ایرانی نر

امافزاری سنتی نیست. ما یک اجتماع جهانی اهستیم که به ساخت  توضیحات و ااهداف کلی: موزیل یک شرکت نر
ایشود،  ایاهایی که باعث بهبود تجارب آنلین مردم در اهرکجا م انباز و تکنولوژ امافزاری آزاد، مت محصولت نر

اهنویسان، بازاریابان، آزمایشگران و اهواخوااهانی از سراسر جهان اهستیم که در جهت اطمینان از  ایپردازیم. ما برنام م
ایکوشیم. ما معتقدیم که استاندارداهای باز، نوآوری و انتخاب را  بااقی ماند ِن وب به عنوان یک منبع باز و عمومی م

اعترین و بهترین تجارب ممکن آنلین را دارد. انترین، سری ایکنند و اهر کسی در اهر کجا استحقاق ام ممکن م

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هه ِی گنو/لینوکس هدزبان هه ِی یچن ههنام واژ
:// .http xfardic org

اراهای خاص امافزا دسته: کاربران ایرانی نر

اهنامه  اهاهای xFarDicتوضیحات و ااهداف کلی: واژ اهنامه چند زبانه است که با استفاده از کتابخان ۲GTK یک واژ  ،wxWidgets 
امعامل گنو/لینوکس توسعه یافته و تحت مجوز ۲libxmlو  GNU/ برای استفاده تحت سیست GPL .ایشود  در xFarDic منتشر م

GNU     حال حاضر به اهمراه بانک اطلعاتی  Collaborative International Dictionary of English بانک ،
اهاهای تخصصی انگلیسی به فارسی الکترونیک و  اهاهای تخصصی انگلیسی به انگلیسی گنو/لینوکس و بانک اطلعاتی واژ اطلعاتی واژ

اهاهای  اهاهای عمومی انگلیسی به فارسی مانند بانک اطلعات واژ ایشود، ولی در صورتی که شما یک بانک اطلعات واژ کامپیوتر منتشر م
 Generic XMLDB.ایتوانید از آن استفاده نمایید  را در اختیار دارید، م

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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همافزار قرآنی و بازمتن النوار نر
:// - . / . /http al anvar com index php fa

اراهای خاص امافزا دسته: کاربران ایرانی نر

توضیحات و ااهداف کلی: النوار یک نرم افزار کامل رایگان و متن باز اقرآن پژواهی می باشد که استفاده و تکثیر و 
اه(فارسی ،عربی و انگلیسی) بوده و  توزیع آن کامل رایگان و بل مانع می باشد. این نرم افزار در حال حاضر سه زبان

در تمامی سیستم عاملهای معروف دنیا(ویندوز و لینوکس و مک) اقابل اجراست و سعی شده کار با آن ساده و 
کاربرپسند باشد. در این نرم افزار امکانات زیادی وجود دارد که تلوت کنندگان اقرآن را در امر پژواهش و تحقیق 

و تعمق در اقرآن یاری میداهد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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همافزار محاسبات عددی سایلب نر
:// . .http www scilab ir

اراهای خاص امافزا دسته: کاربران ایرانی نر

ایتواند  انباز محاسبات عددی با فرااهم آوردن یک محیط محاسباتی اقوی، م امافزار آزاد و مت توضیحات و ااهداف کلی: سایلب نر
اهی «چرا سایلب؟» را در ویکی مطالعه نموده و به  ًا مقال ااداهای علمی و مهندسی باشد. لطف جایگزینی مناسب برای متلب در کاربر

اناها کمک کنید.  اراهای آزاد استفاده نموده و به توسعه و بهترشدن آ امافزا ایخوااهیم تا از نر دلخواه خود ویرایش کنید. ما از شما م
اهاهایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید و تلش کنیم تا اهمه بااهم پیشرفت کنیم. این اهمان فراهنگ گنو/لینوکس است.  دانست

اطاهای علمی و صنعتی کشور در نوروز   ۱۳۹0وب سایت فارسی سایلب با اهدف آموزش و ترویج این نرم افزار در محی
خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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فروشگا ِه محصول ِت گنو/لینوکس سیتو
:// . .http shop sito ir

دسته: فروشگاه

توضیحات و ااهداف کلی: شرکت خدمات الکترونیک اوج گستر پاسارگاد مجری اصلی این فروشگاه 
ایتو در  اماکنون با دارا بودن ۱۳۸۶ آذرماه ۱4می باشد. س  فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و اه

ا»گترین  اشاهای ارسال و پرداخت عنوان بزر اعترین رو امچنین متنو اهترین طیف محصولت و اه گسترد
انباز ایران را به خود اختصاص داده است. فروشگاه لینوکس و محصولت مت

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هسشاپ فروشگا ِه لینوک
:// .http linuxshop ir

دسته: فروشگاه

اسشاپ ایران یک فروشگاه اینترنتی مستقل است، فروشگااهی مبتنی بر وجدان فردی و اقوانین متداول  توضیحات و ااهداف کلی: لینوک
ایشوند و تمامی محصولت، منطبق با مجوز  الشکسته و غیر اقانونی فروخته نم اهاهای اقف اسشاپ برنام انباز. در لینوک امافزار آزاد ـ مت جامعه نر
اناها استفاده کنید. اعضای لینوکس شاپ اهمگی  ایتوانید با خیالی راحت و وجدانی آسوده از آ ایشوند؛ بنابراین شما م آن محصول منتشر م

امافزاراهای آزاد-متن باز در کشور اهستند. افتخار ما این است که علوه بر عرضه  ازتوسعه داهندگان و فعالین شناخته شده اجتماعات نر
اسشاپ: بیشترین  محصولت، در توسعه آنها نیز نقشی -اهرچند کوچک- داریم و صرفا عرضه کننده آنها نیستیم. مااهیت محصولت لینوک

انباز و آزاد باشند. ًل مت ایکنیم کام سعی ما بر این است که محصولتی که روی سایت عرضه م

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هسمارکت فروشگا ِه لینوک

:// .http linuxmarket ir

دسته: فروشگاه

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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هه ِی آموز ِش لینوکس و فناور ِی اطلعات مرک ِز توسع
:// .http lpiorg ir

اتاها دسته: آموزشی، شرک

) به عنوان مجری برگزاری دوره اهای حرفه ای سیستم عامل KICTCتوضیحات و ااهداف کلی: شرکت مهندسی فناوری اطلعات و ارتباطات کاوین پیشرو شریف سامانه (
 نیز به عنوان اهمکار ۲0۱0) آغاز به فعالیت نمود و از سال ۱۳۸۸ (دی ماه ۲00۹ کانادا در ایران در ژانویه سال LPIلینوکس و فناوری اطلعات و تنها نماینده انحصاری شرکت 

 دانشگاه صنعتی شریف با اهدف فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه فناوری اطلعات و IT در مرکز ۱۳۸۱ در ایران شروع به فعالیت کرد. اهسته اولیه شرکت در سال LPIآموزشی 
ارتباطات شکل گرفت . اولین اعضای آن عده ای از فار غ التحصیلن دانشگاه اهای مختلف در رشته کامپیوتر بودند . از ابتدای تاسیس این باور وجود داشت که این گروه تحقیقاتی با 

به کار گیری فار غ التحصیلن و نخبگان دانشگاه اهای مختلف بالخص دانشگاه صنعتی شریف، نیازاهای روز جامعه را در زمینه فناوری اطلعات و ارتباطات پاسخگو باشد. با توسعه 
فعالیتهای این اهسته و مشارکت در پروژه اهای ملی بزر»گ و با حمایت علمی مرکز فناوری اطلعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و تشکیل شرکت این اهمکاری اهای 

انرا تعهد نموده، ادامه دارد . اهمچنین  اهگیری از آخرین دستاورداهای KICTCدوجانبه اهمچنان ادامه دارد. اهم اینک نیز آرمان شرکت در رااهی که آغاز کرده و  پایبندی به آ  با بهر
 این شرکت ۲0۱0  در داخل و خارج از کشور دارد. در سال ITفناوری اطلعات و ارتباطات و امنیت اطلعات، با استفاده از کارشناسان مجرب، سعی در ارائه خدمات به کاربران 

 کانادا به عنوان نماینده آموزش دوره اهای حرفه ای سیستم عامل لینوکس و برگزاری آزمونهای بین المللی مطرح گردید. این گروه، علوه بر برگزاری LPIعلوه بر نمایندگی 
دوره اهای استاندارد، مدارک معتبری را نیز در سراسر کشور با عنوان لیتک توسعه می داهد که در تمامی مدارک عنوان حمایت علمی مرکز فناوری اطلعات دانشگاه صنعتی 

شریف درج می گردد.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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فناورا ِن آنیسا
:// . /http lpir org fa

اتاها دسته: آموزشی، شرک

اتاهای لینوکس و فناوریهای متن باز را در سراسر جهان با LPIتوضیحات و ااهداف کلی:   مهار
ارائه امتحانات فراگیر، جامع، با کیفیت بال و مستقل از فروشندگان نرم افزار ترویج کرده و 

مدرک معتبر اعطا می کند.

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز
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اهمایش سراسری تخصصی نرم افزاراهای آزاد/متن باز

:// .http zconf ir

اشاها و گرداهمایی دسته: اهمای

توضیحات و ااهداف کلی:

اهی فعالیت: زمین

 وضعیت کنونی: غیر فعال

اهی تخمینی جامعه:   انداز



 
67

ههی جوامع آزاد نظر اشخاص سرشناس دربار

ریچارد استالمن

ابن ماگلن

جان ماددا»گ اهال
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ههی جامعه مطالعات آماری و آیند

متن
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بررسی نقاط قوت و ضعف جوامع فارسی زبان

متن 
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هراهای پیشنهادی رااهکا

 ایجاد ارتباط میان جوامع آزاد برای جلوگیری از اهدر رفتن منابع جامعه

ایشان اتاهای غیر فعال برای بهبود وضعیت کنون  ارتباط با مسئولین سای

اراهای مدیریتی جوامع  اصلح ساختا

امافزار آزاد در ایران اهی نر  آموزش نسلی جدید برای به دست گرفتن آیند

اهاش آشنا سازد الترین جامع اهآ  ایجاد مستنداتی که کاربر را با اید

ایشود. اهی چرخ م  جلوگیری از کاراهای موازی که باعث اختراع چندبار
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یچگونه این مقاله را گسترش داهیم؟!
اهاهای شخصی  ااهمیت محافظت از استناد مطالب در برابر سلیق

 دسترسی محدود برای ویرایش مقاله و تکمیل آن برای حفظ اعتبار محتوا

ًل املیی) اشاهای محدود زبانی (مث  نیاز به بازنگری یا ویرای

اعآوری اطلعات  تکمیل محتوا و جم

اهاها بر حسب مشخصات ابسازی پروژ  ایجاد جدول با اقابلیت مرت

اگگیری در اواقات مشخص اهی سیستم خودکار پین  اعلم درصد آپتایم به وسیل
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یچگونه به گسترش این مقاله کمک کنیم؟!
اهی درست از این لیست برای بررسی مواقعیت کنونی جامعه  اهگیری و استفاد  نتیج

ازاهای آن وشناخت نیا

اکاهای داوطلبانه اتاها برای برآورد نیازاها و جذب کم  تماس با مسئولین سای

اکخورده اما مفید  بازنشر مطالب خا

اتاها  انتشار و معرفی این مقاله در سای

 به روز رسانی اطلعات موجود در این مقاله
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هگاهای آزادکاران فارسی زبان گردآوری بل
 ایجاد سیاره

 تخمین تخصص جامعه و دسترسی آن به اینترنت برای گسترش جوامع آزاد

اتاهای پراکنده  جلوگیری از اهدر رفتن توان جامعه با فعالی

اهی غیر متمرکز  تشویق توسع

اهریزی ااهداف جوامع ازاهای آن برای برنام اهمندی جامعه و نیا اهاهای علاق  اطلع از زمین

 شناسایی مخاطبین و تسهیل ارتباط فعالن و وبل»گ نویسان در جامعه

اداها از جامعه  تسهیل فرایند دریافت بازخور
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مجوز
اداها اتاهای استفاده شده در اسلی  فون

  B Zar

  Iranian Sans

  B Titr

   Droid Arabic Naskh

اداها:  -  مجوز اسلی  ۳Creative Commons Attribution ShareAlike 

اهاها ارائه شد با یا بی disclaimerرفع ادعا ( ): توضیحاتی که پیرامون اهر یک از پروژ
ایباشد. ایبرداری شده و مستند م اهاها کپ ویرایش از سای ِت رسم ِی گرو
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تشکرات

 با سپاس از شما که
اهی آزاد با سپاس از فعالن جامع

با سپاس از گروه دانش آزاد
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 !Happyhacking

پرسش و پاسخ
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