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• طريقة جديدة �ستزيح العالج الكيمائي اإىل الوراء
• ن�سف اخلاليا ال�سرطانية من خالل جزيئات الذهب النانوية 

• الرقاقة الب�سرية عامل جديد من االت�ساالت 
• تقنية حتول اليد ل�سا�سة مل�س  واالأ�سابع لوحة مفاتيح

• التكنولوجيات املتقدمة  تعلن نهاية عامل االأ�سالك 
• الرتجمة الفورية للمكاملات لعدة لغات 

•عطارد ... الكوكب االأكرث غمو�سا
• يوم القيامة الرقمية ونهاية املعرفة الب�سرية

• ترانز�ستور اجلرافني بداية النهاية لل�سليكون

• لوحة ر�سم الكرتونية
 )4G( نوت بوك جديد  من اجليل الرابع •

Apple iPad tablet اأطالق اجلهاز اللوحي •
• كمبيوتر الفرا�سة  حا�سوب االألعاب املحمولة

• قر�س �سلب خارجي ب�سرعة 270Mb يف الثانية 
• اأمن املعلومات 

• بطاقة ذاكرة تت�سع لـ200 مليون فيلم
• كامريا مبيزة الت�سويب البعيد 

• م�ساعد �سخ�سي
•  وم�سغل فيديو عايل الدقة

• الفاأرة ناطقة
• حمرك القر�س الرقمي 

• الدخول اإىل ع�سر التلفزيون ثالثي االأبعاد
• غ�سالة رقمية  توفر الطاقة وال ت�ستنزف املياه

• رئي�س الوزراء يد�سن الربنامج التخ�س�سي ملوظفي القطاع ال�سمكي  
• تفكيك اكرب �سبكة قر�سنة يف العامل 

 SmaKit S7 هواوي تطلق جوالها الذكي •
• �سماعة متناهية الدقة  ل�سماع اأ�سوات الكائنات الدقيقة

 DECT 6.0 تقنية الهاتف املنزيل •
W701ds حوا�سب اللوحية الذكية •

رئي�س التحرير : يحيى حممد املطري

اأول جملة علمية متخ�ص�صة ت�صدر عن 
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات باجلمهورية اليمنية

 $60 احلكومية  والدوائر  للموؤ�س�سات  داخلياً: للأفراد $30، 
خارجياً: للفراد واملوؤ�س�سات $100 

�سامل ر�سوم التو�سيل الربيدي. 

اال�صرتاك الـ�صنوي
اجلمهورية اليمنية - �سنعاء - �سارع الثورة - �ص.ب : )25507( 

هاتف )331198( فاك�ص )331393(
 mtit@yemen.net.ye الـبـريـد االلـكـتـرونـي

 www.titmag.net.ye مـوقـع املـجـلـة علــى االإنــرتنـت 

العنـــــــــــوان
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اأنظمة التقيي�س 
ومعايري اجلودة
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• االأطفال واأجهزة الكمبيوتر
• الو�سول للملفات والطابعات يف امل�ساركة

• تلميحات التكنولوجيا
 Windows7 اإ�سدارات •

3dmax برنامج •

50

• تقدمي االأفكار واملعونة مل�ساريع �سغريه واملتو�سطة 
• مت�سفح االإنرتنت امل�ساد للماء  برنامج املجاين الإدارة 

الربيد االلكرتوين يف مكان واحد
• اأداة جديدة للبحث االإح�سائي واملخططات البيانية 

• حممول ذكي لدعم ال�سبكات االجتماعية
• مواقع مفيدة

• كوكب االأر�س النموذجية
• االألعاب

ال�صنـة التا�صعة - العدد )105( - ربيع ثاين 1431هـ - املوافـق مار�س 2010م

 م�شروع احلكومة االلكرتونية... 
الفر�ص والتحديات

بقلم / رئي�س التحرير 

ان تطوير االإدارة احلكومية وحتديثها والتقليل من االإجراءات والتعقيدات االإدارية والق�صاء 
علــي البريوقراطيــة بات هدفًا ا�صرتاتيجيــًا ت�صعى اإليه احلكومات خ�صو�صــا يف ظل التطورات 
الهائلــة التــي �صهدها العامل خــال ال�صنوات القليلــة املا�صية يف نظم املعلومــات على م�صتويات 
عــدة �صملت االقت�صاد والتجارة واالإدارة ومعــه ظهر منط جديد من الفكر واملمار�صة االإدارية 
اأو مــا ي�صمى "بــاالإدارة االإلكرتونية" والتي تتبنــى مفاهيم واأ�ص�ــس االإدارة االإ�صرتاتيجية من 
حيــث و�صوح الروؤيــة والر�صالة  وقبول التغيري والتعامل معــه بديناميكية  وا�صتيعاب التقنية 
كعن�صر رئي�صي يف ن�صيج البناء االإداري واالإنتاجي واخلدمي مبا يكفل التميز يف االأداء واالجناز 

والقدرة على التناف�س والتفوق . 

اإن االإدارة االلكرتونيــة متثــل احــد اللبنــات االأ�صا�صيــة مل�صــروع احلكومة االلكرتونيــة والتي 
ت�صهــم يف تهيئــة اجلهــات احلكومية داخليــا وخارجيا للتحــول الرقمي عن طريــق اأمتتة نظم 
العمــل وحتويــل جميع معلومــات احلكومــة الورقيــة اإىل معلومــات اإلكرتونية واإتاحــة م�صدر 
واحــد للمعلومــات احلكوميــة ميكن للجمهــور اأن يتعامل معــه وتوفري بع�س اخلدمــات التي تهم 
قطاعا كبريا من اجلمهور وامل�صتثمرين على �صبكة االإنرتنت وكذا �صن القوانني الازمة للوثائق 

واملعامات االإلكرتونية والتوقيع االإلكرتوين.
 وال�صــك ان م�صــروع احلكومــة االإلكرتونيــة يعــد م�صروعــًا �صخمــًا وا�صرتاتيجيــا يف جمــال 
املعلوماتيــة ويتميز عن غريه بح�صا�صية بالغة واحتياجــات خا�صة تنبع من طبيعته القومية، 
واأهميتهــا بالن�صبة للدولــة اأو املواطن كم�صروع للتطور والنهو�س التنمــوي ال�صامل االأمر الذي 
يتطلــب جهــود كبــرية وال�صري وفق اأجنــدة حمددة و اعتمــاد اإ�صرتاتيجية وا�صحــة تنطلق من 

درا�صة الواقع القائم وم�صكاته.
 

وال�صــك ان تطبيــق م�صــروع احلكومــة االإلكرتونيــة يف اأي بيئــة �صيواجهــه كثــري مــن العوائق 
والتحديــات اأبرزها  عــدم وجود روؤية وا�صحــة واإ�صرتاتيجية حمددة املعــامل لعملية التحول 
الرقمي للموؤ�ص�صات يجعل منها عملية ع�صوائية  حيث يتم الرتكيز على حمور دون االآخر ومنها  
علــى �صبيل املثال عدم االهتمام باإن�صاء قاعدة بيانات و�صبكة نظم معلومات متكاملة لاأن�صطة 
الوظائفيــة وامل�صتويــات التنظيميــة املختلفة والتطبيــق اجلزئي لتكنولوجيــا املعلومات وكذا 
تف�صــي االأميــة احلا�صوبية ناهيك عن االأميــة الكتابية يف اأو�صاط املجتمــع وعدم توفر اأجهزه 
احلا�صــوب ال�صخ�صيــة لــدى املواطنــني وغريهــا من التحديــات التــي ت�صتدعي ت�صافــر اجلهود 
وتعزيــز ال�صراكــة بني احلكومــة وقطاع االأعمــال الإطاق مبــادرات وم�صاريع وطنيــة لتعميم 
احلا�صوب يف اأو�صاط ال�صباب بكلفة مي�صرة  تتنا�صب ومتو�صط دخل الفرد العادي ومباي�صهم يف 

دعم التوجهات العامة لتنفيذ خطط وبرامج  امل�صروع الوطني لتقنية املعلومات.
لكــن ومــع  وجود تلــك التحديات وال�صعوبــات التي قد تعيــق عملية التحــول والتهيئة باجتاه 
م�صــروع احلكومة االلكرتونية اال اأن املنجزات التي متت يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات 
ويف زمــن قيا�صــي يجعلنا نتفاءل بــاأن القطاع التقني من برنامج التهيئــة للحكومة االإلكرتونية 
يخطــو يف الطريــق ال�صحيح حتى وان مل يكــن مب�صتوى الطموحــات.اإال اأن اليمن متتلك فر�س 

كبرية يف جمال تقنية املعلومات وا�صتثمار املوارد الب�صرية يف هذا املجال.
 ولعــل اأهــم املوؤ�صرات علــى جدية احلكومة يف امل�صي قدمــًا يف التنميــة املعلوماتية وبناء جيل 
وجمتمــع قــادر علــى مواكبــة متطلبــات احلكومــة االإلكرتونيــة هــو ا�صتمراريــة تبنــي وزارة 
االت�صــاالت وتنقية املعلومات مل�صروع فخامة رئي�ــس اجلمهورية لتعميم احلا�صوب ون�صر الوعي 
التكنولوجي �صواءًا من خال تنظيم املخيمات التكنولوجية ال�صيفية اأو عرب اإ�صدارها ال�صهري 

الوا�صع االنت�صار )جملة تكنولوجيا االت�صاالت(.
اإ�صافــة اإىل اإطــاق املوقع الرئي�صي للحكومة  اليمنية علــى �صبكة االنرتنت واعتماد احلكومة 
خطة العمل التنفيذية للمرحلة الثانية للم�صروع املتمثل يف ا�صتكمال بناء البوابة االلكرتونية 
للحكومــة على �صبكــة االنرتنت وتنفيذ م�صروع امل�صح امليداين لتقييــم و�صع تقنية املعلومات يف 

قطاعات الدولة وقيا�س م�صتوى جاهزيتها ومتطلبات تطويرها. 
كذلــك ويف اإطــار االإجراءات التنفيذيــة للحكومة لا�صتعداد والتوجه نحــو التهيئة للحكومة 
االلكرتونيــة كلــف املجل�ــس وزارة االت�صــاالت وتقنيــة املعلومــات تنفيــذ م�صــروع حمــو اأميــة 
احلا�صــوب يف القطاعات احلكومية من خال برنامج الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�صوب بحيث 
يتــم تقــدمي درا�صة متكاملة للم�صروع اعتمــادا على نتائج امل�صح امليــداين التقييمي و�صوال اإىل 

حتديد الت�صورات والتو�صيات الازمة لتنفيذ واإجناح هذا امل�صروع.  

• �سبط اأحد اأكرب االأنظمة لتهريب املكاملات ب�سنعاء
• مين نت �سيا�سة جديدة ال�ست�سافة املواقع  وخدمة واي ماك�س
Bada OS اأحدث االأنظمة الت�سغيلية للهواتف املحمولة •

• هاتف نقال على هيئة دفرت املالحظات
• اأول نقال مزدوج الطاقة يحمل بطارية جافة

•  قريبا هاتف حممول يقراأ ال�سفاه
• رهانات العامل يف الطاقة البديلة
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م/ع�سام عبد اهلل الدبا�سيماحظه: نرجو من االإخوة القراء اأن تكون اأ�صئلتهم وا�صحة حتى يت�صنى لنا الرد عليها واملعذرة الإهمال اأي ر�صالة غري وا�صحة.
Esam1978@hotmail.com

• الإخ���وة :�ســـامل بامو�سى-ه�سام احلناين �سكرا �سعوركم الطيب نحو جملتكم اما بالن�سبـــة لل�سكاوى واالقرتاحات التي تف�سلتم باإر�سالها 
بخ�سو�س الربامج واالأعداد القدمية واملوا�سيع وكذلك توزيع اأعداد املجلة فقد مت عر�سها على املخت�سني يف االإدارة.

شكراً 
وصلت الرسالة

WiMAX
تقني���ة  ه���ي  م���ا   •

WiMAX؟

تقنية الــــ WiMAX هـــي اخت�سار 
 Worldwide Interoperability for Microwave Access لــــ 
وم�سجلـــة يف اجلمعيـــة العامليـــة ملهند�ســـي الكهربـــاء وااللكرتونيـــات 
IEEE 802.16 تهـــدف هـــذه التقنية اإىل توفـــري خدمة االت�ساالت 
عرب م�سافات طويلة والربط بني عدة مواقع بدون ا�ستخدام الكابالت. 
ومـــن اأكرث التطبيقات التي ت�ستخدم هذه التقنية هي الهواتف النقالة 
وخدمة الدخول على �سبكة االإنرتنـــت العاملية وال�سراكة يف ا�ستخدام 
تطبيقـــات معينة بني اأكرث من موقع. والتو�سع يف هذه التقنية اأدى اإىل 
تطور تقنية الهاتف الرقمي اأي�سًا اأو ما ي�سمى بـIP Telephony والتي 
تعتمد اأ�سا�سًا على �سبكات العمل املحلية والدولية والتو�سيل بخطوط 
T1 connections كما تعترب �سركة اإنتل املتخ�س�سة ب�سناعة �سرائح 
الكمبيوتـــر )Chipset( مـــن اأوائـــل ال�سركات العامليـــة التي بداأت يف 
اإنتاج �سرائح كمبيوتر تتوافق مع تقنية الواي ماك�س. وت�سميم هذين 
النوعـــني من التطبيقات لتوفري خدمات ال�سلكية �ساملة التغطية ذات 

.)High-Throughput( سعة معاجلة عالية ال�سرعة�
http://www.enjaztech.com/vb/t2536.html

تعلم ال�صيانة وال�صبكات 
• ممك���ن تدل���وين على مواق���ع لتعلم �سيان���ة الكمبيوتر 

وال�سبكات حيث واأنا مبتدئ؟
هنـــاك العديد مـــن املواقع قم با�ستخدام حمـــركات البحث ومبا اأنك 

مبتدئ ميكنك زيارة هذه املواقع:

www.matcom.net/
network.htm
www.saven7.
com/vb/showthread.
php?t=28631
www.enjaztech.com/vb/f13
http://kenanaonline.com/users/BITBYBIT/posts/
91929

Back Ground
 Back اأمنع الربامج م���ن العمل يف اخللفية  • كي���ف 

؟  Ground
الربامـــج  بع�ـــس  معهـــا  ياأتـــي  رمبـــا  الربامـــج  تثبيـــت  عنـــد 
امل�ساعدة)Utilities( التي تعمل ب�سكل تلقائي عند ت�سغيل الربنامج 
وتظل تعمل يف اخللفية. هذه الربامج ت�سمى TSRs ومعناها اأو هي 
اخت�ســـار لــــ Terminate and Stay Resident يف بع�س احلاالت 
يظهـــر الربنامج TSR رمز يف �سريط املهام, لذلك ميكنك اإنهاء 
الربنامـــج ب�سهولة. ولكن يف حـــاالت اأخرى ال ميكنك معرفة ما اإذا 

كان هناك برنامج يعمل يف اخللفية اأم ال.
اإذا �سببـــت لك برامـــج TSR م�سكلة ميكنك منـــع Windows من 
System Configuration Utility وذلـــك  حتميلهـــا با�ستخـــدام 
بالقيام با�ستبعاد برامج TSR واحد تلو االآخر حتى حتدد اأيًا منهم 

ي�سبب امل�سكلة. وملنع برامج TSR من العمل اتبع االآتي:
"1 - افتـــح القائمـــة Start ثـــم Programs ثـــم Accessories ثـــم
  System Tools ثم انقر System information تظهر لك نافذة

.System Information 
 System Configuration Utility ثم انقر Tools 2 - افتح قائمة

.Start Up ثم ن�سط التبويب
3 - انقـــر علي املربع املوجود بجـــوار اأي برنامج تريد ا�ستبعاده يف 

.Ok بداية الت�سغيل. �سيتم حذف العالمة املوجودة بجواره, ثم انقر
"4 - اأغلـــق كافـــة الربامـــج ثم اأغلـــق Windows واأعـــد ت�سغيل اجلهاز 

.Restart
اإكمال الت�صغيل

• م���ا ه���و �سب���ب توق���ف جه���ازي عن���د ت�سغيله فج���اأة عند 
الدخول للنظام ويندوز؟

قـــد يكون �سبب توقف ويندوز عن اأكمال ت�سغيل نف�سه راجع اإىل م�سكلة 
يف احـــد ملفـــات وينـــدوز اأو يف ملف خا�ـــس باأحد الربامـــج وقد يكون 
ال�سبـــب م�سكلـــة يف القر�ـــس ال�سلب. وقـــد حتتـــاج اإىل معرفة طريقة 

ا�ستخدام منط الت�سغيل االآمن.
- يف حالـــة اأن وينـــدوز توقـــف عن اإكمـــال ت�سغيـــل نف�سه بعد 

تن�سيـــب برنامج م�سغل احـــد االأجهزة. وحلل امل�سكلـــة ا�ستخدم منط 
الت�سغيـــل االآمن الإلغاء الربنامج اأو امل�سغل, ومن ثم اعد ت�سغيل ويندوز 
وقـــم برتكيب امل�سغل ال�سحيـــح. يف حالة اأن وينـــدوز توقف عن العمل 
بعـــد تركيب اأحد الربامج ا�ستخدم منـــط الت�سغيل االأمن الإلغاء تركيب 
ذلـــك الربنامج ثم اأعد تركيب وينـــدوز فوق ويندوز اإذا كنت ترغب يف 
املحافظـــة على الربامج املوجودة لديـــك. ولتتمكن من تخزين امللفات 
املهمـــة لك من خالل ويندوز نظرًا الأن فعل ذلك من خالل الدو�س اأمر 
�سعب. ولكن قم باإعـــداد وتركيب ويندوز بالطريقة املثالية ل�سمان اأن 

ويندوز �سيعمل باأف�سل اأداء.
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رئي�س الوزراء يد�صن الربنامج 
التخ�ص�صي ملوظفي القطاع ال�صمكي

اأو�ــســح دولـــة الــدكــتــور علي 
ـــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  جمــور  حممد 
اخلا�س  اجلمهوري  القرار  �سدور  اإن 
ال�سمكية  املــعــلــومــات  مــركــز  بــاإنــ�ــســاء 
املطلوبة  املــعــلــومــات  ــاعــدة  ق �ــســيــوفــر 
معلومات  �سبكة  عرب  القطاع  هذا  عن 
وات�ساالت متكاملة تخدم ب�سورة فاعلة 
اجلهد املبذول لتطوير االإدارة ال�سمكية 
الوقت  نف�س  يف  وتــ�ــســهــم  املــ�ــســتــدامــة 

ال�سحيحة  املــعــلــومــات  تــقــدمي  يف 
ال�سليم  للتخطيط  القرار  ملتخذي 
نحو  املائية على  االأحياء  ال�ستغالل 

منهجي وعلمي".
تد�سني  ـــك خـــالل حــفــل  ذل  جـــاء 

القطاع  ملوظفي  التدريبي  الــربنــامــج 
االت�ساالت  تكنولوجيا  مبدينة  ال�سمكي 
والــذي  مــوؤخــرا  ب�سنعاء  واملــعــلــومــات 
بالتعاون  ال�سمكية  الرثوة  وزارة  تنظمه 

املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزارة  مع 
ــمــن الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدورات  ــ�ــس ــت وي
الربجمة  جمــــاالت  يف  التخ�س�سية 

وقواعد البيانات وال�سبكات... 
تفا�سيل �سفحة ) 40(

ا�ستهدفت 13 مليون حا�سب
تفكيك اكرب �صبكة قر�صنة يف العامل 
القر�سنة  �سبكات  اأكــرب  عن  اال�سبانية  ال�سرطة  ك�سفت 
 ,spam فيها  املرغوب  غري  االإلكرتونية  الر�سائل  وتوزيع 
ماليني  على  �سيطروا  مربجمني  ثــالث  يديرها  والــتــي 

احلوا�سيب عن طريق الفريو�سات.
و متكنت �سبكة ماريبو�سا من �سرقة كل بيانات �سخ�سية 

ل�سن هجمات  امل�ستهدفة  احلوا�سيب  وا�ستخدام  وبنكية, 
قدرت  حيث  الكرتونية,  مواقع  على   DDOS الكرتونية 
ال�سبكة  عليها  �سيطرت  التي  احلوا�سيب  عدد  ال�سرطة 

حا�سب  مــلــيــون   13
ت�سم  بلد,   190 يف 
ـــربى  �ــــســــركــــات ك
وا�ستخدم  وبنوك, 
القرا�سنة �سبكتهم 
لتاأجريها الأ�سحاب 
االإعــــــــــــالنــــــــــــات 
غري  ـــل  ـــائ ـــس ـــر� وال
فيها  املـــــرغـــــوب 

.spam

 SmaKit عن جوالها الذكي Huawei ك�سفت �سركة 
 1.6 االإ�ــســدار   HSPA+ Android 2.1 بنظام   S7
اأما املوا�سفات فال�سا�سة طولها 7 اأن�س بدرجة و�سوح 
بقوة  فيديوهات  وعر�س  بث  اأمكانية  مع   480×800
720p ومنفذ ل�سريحة اجليل الثالث. اجلدير بالذكر 
 HDMI للـ  منفذ  على  يحتوي  م�سند  هنالك  اأن 
للذاكرة  اآخــريــن  ومنفذين   USB 2.0 للـ  ومنفذين 
ــدار  االإ�ــس مــوعــد  اأمـــا   ,microSDHC اخلــارجــيــة 

ف�سيكون يف ف�سل ال�سيف القادم.

هواوي تطلق جوالها الذكي 
 SmaKit S7
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�صماعة متناهية الدقة
 ل�صماع اأ�صوات الكائنات الدقيقة

املتحدة  باململكة   Glasgow بجامعة  العلماء  من  فريق  اأفــاد 
اأنهم قد ا�ستطاعوا موؤخرا تطوير �سماعة متناهية الدقة والتي 
اأ�سوات  ل�سماع  باملعامل  �ست�ستخدم  ولتي  مرت  باملايكرو  تقا�س 

الكائنات احلية الدقيقة.
 micro-ear واأو�سح العلماء اأنهم قد اأطلقوا على ال�سماعة ا�سم
والذبذبات  الرتددات  بقيا�س  �ستقوم  والتي  الدقيقة,  االأذن  اأو 
با�ستخدام  ــك  وذل الدقيقة,  احلية  الكائنات  حتدثها  التي 
اأج�سام �سناعية ت�سبه اخلرز والتي يتم توزيعها بالت�ساوي حول 
الكائن احلي ومراقبة ذبذبات اخلرز با�ستخدام اأ�سعة الليزر, 
وهو االأمر الذي ي�ساعد على تكوين فكرة عن طريقة تخاطب 
الكائنات احلية مع بع�سها, وفهم طبيعتها اأكرث, ومن ثم فهم 
منها  للوقاية  حلول  واإيــجــاد  ال�سارة  احلية  الكائنات  طبيعة 
التقنية اجلديدة قريبا  ا�ستخدام  اأكرث, و�سيتم  بطريقة فعالة 

بعد االنتهاء من عملية التطوير واالختبار.

تقنية الهاتف املنزيل 
 DECT 6.0

خمتلف  مــنــزيل  هــاتــف  عــن  الك�سف  اأخـــريا  مت 
 Motorola HS1001 ا�ـــســـم  عــلــيــه  اأطـــلـــق 
تقنية  ويدعم  االأنــدرويــد  بنظام  يتميز  الهاتف 
كامل خدمات  مع   DECT 6.0 املنزيل  الهاتف 
والذي  املتعددة.  االإعالمية  الو�سائط  وتطبيقات 
والربيد  االإنــرتنــت  ت�سفح  للم�ستخدمني  يتيح 
مزدوج  نظام  طريق  عن  واالت�سال  االإلكرتوين 

 Wi-Fi
به...وموا�سفات الهاتف هي:

 240 بــ�ــســرعــة   DSPG Arm9 املــعــالــج   •
ميجاهرتز

تعمل   QVGA اأنــ�ــس   2.8 طولها  ال�سا�سة   •
باللم�س

128 ميجابايت والروم 256 ميجابايت • الرام 
MicroSD اخلارجية  للذاكرة  • منفذ 

 Android 1.6 • النظام 

W701ds حوا�صب اللوحية الذكية
التحديثات  مــوؤخــرا   Lenovo طرحت 
من  مــزيــد  مــع  منتجها  على  ــدة  اجلــدي
اللوحية  ــب  ــس حــوا� مـــن  الــتــحــ�ــســيــنــات 
الذكية املرافقة لل�سا�سة والتي ت�ستهدف 
اللوحية  ال�سا�سة  ت�سهل  حيث  التجاريني 
ال�سا�سة  على  التي  املهام  اخت�سار  يف 
الدفرتية  احلوا�سب  انت�سار  مع  وخا�سة 
التحويل  ميزة  توفر  مع  ال�سا�ستني  ذات 
الرقمي Wacom الذي ي�سمح بالتحكم 
بالعمليات حتى بعد اإقفال اجلهاز بقليل 
ت�سغيل  اإعــادة  اإىل  الكثري  ي�سطر  حيث 
اإغالقه....ومن  من  قليل  بعد  اجلهاز 

املزايا االأخرى : 
 W701ds(( امللحقة  اللم�س  �سا�سة   -

10.6 اأن�س.
 820QM-Intel Core i7 معالج -

والتجهيز  القيا�سية,  االألــوان  خيارات   -
الب�سمات,  قارئ   ,VGA/DVI املرئي 
الرقمية,  املفاتيح  لوحة  ويــب,  وكامريا 

ويندوز 7, 
anti- تقنيات مكافحة ال�سرقة -

.theft technologies
.8Gb16 اأوGb سعة األرام� -

WiMAX/3G/ ال�سبكات  يــدعــم   -

 ethernetو WiFi
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بطاقة ذاكرة تت�صع لـ200 مليون فيلم
بطاقة   Association �سركة  طورت 
بيتا   144 بــ�ــســعــة  جـــديـــدة  ـــــرة  ذاك
 1048000  = بايت  بيتا   1  ( بايت 
ال�سركة  تقريبا(.وذكرت  غيغابايت 
 Compact Flash 5.0 "اأن البطاقة
مليون   200 حفظ  اإمكانية  �ستتيح 

 mp3 فلم اأو 50 مليار اأغنية بامتداد
على بطاقة الذاكرة... ويتوقع ازدياد 
الطلب على البطاقة اجلديدة من قبل 
ال�سركات امل�سنعة لكامريات ت�سجيل 

.)HD( الفيديو عالية الو�سوح
 CompactFlash اأن  ويرى اخلرباء 

رفع  يف  كــبــري  ب�سكل  �ست�سهم   5.0
م�ستوى دقة االأفالم امل�سجلة باأجهزة 

غري احرتافية.

م�صاعد �صخ�صي
 وم�صغل فيديو عايل الدقة

 Portable طـــرحـــت 
موؤخرا   navigation
كم�سغل   Moov V780
ــو عــــايل اجلــــودة  ــدي فــي

وباملو�سفات التالية : 
املواقع  حتــديــد  دعــم   -
 Mio GPS مع برجمية 

Spirit املحدثة.
عالية  فيديو  م�سغل   -
�سمعي  ونـــظـــام  الـــدقـــة 

نظيف.
ت�سفح  عــلــى  ــــدرة  ق  -

 b/g 802.11 االإنرتنت ودعم االإنرتنت الال�سلكي
.720p وعالية التعريف x 480 800 سا�سة 7 اأن�س بحلول� -

.MP3/WMA/WMV/ACC تدعم االأن�ساق ال�سوتية -
.3.5mm سماعة راأ�س� -

- م�ستقبل تلفزيوين DVB-T حيث ميكنك من تكبري ال�سورة 
يف اأثناء امل�ساهدة للتلفزيون. 

- توفر معالج 600MHz الذي ي�سمح بامل�ساهدة ثالثية االأبعاد.
- �سعة الذاكرة الداخلية 4Gb , 8Gb والرام ن�سف غيغا.

كامريا مبيزة الت�صويب البعيد 
اأعلن اأخريا عن كامريا رقمية عالية اجلودة بحلول فيديو 
ومن  ب�سري  زوم   5x تكبري  وقــدرة   720p HD Canon
االإ�سافات اجلديدة على الكامريا Powershot جتعل من 
اإىل م�سافات  العد�سة  بتقريب  الت�سويب  الكامريا  اإمكانية 

بعيدة ومن املزايا االأخرى :
- كامريا بدقة14 ميغابيك�سيل مع نظام ا�ست�سعار.

نقطة  و460,000  اأن�س   3.5 قيا�س   LCD مل�س  �سا�سة   -
م�سادة لالنعكا�س ومطلية مبادة �سد اخلد�س .

- تاأخذ الكامريا االإبعاد التالية x 2.20 x 0.83 3.56 اأن�س 
.28mm وعد�سة

االت�سال  تــقــنــيــة  ــدعــم  ي  -
الــال�ــســلــكــي بــاالأ�ــســعــة حتت 
 Eye-Fi بتقنية  ــراء  ــم احل

الال�سلكية 
- بطاقة ذاكرة SDXC كما 

.HDMI يتوفر منفذ
مـــتـــوفـــرة يف  ـــريا  ـــام ـــك ال  -
بحوايل  االأمريكية  االأ�ــســواق 

350دوالر.

�ـــســـركـــة   Thanko
ــاأرة  ف طــرحــت  يابانية 
على  قــــــــادرة   USB
اليابانية  باللغة  النطق 
ـــمـــاع  ـــس وميــــكــــنــــهــــا �
اخلا�سة  الــتــعــلــيــمــات 
ميكن  كما  بالكمبيوتر 
ا�ستخدامها يف املكاملات 

مع  ميكرفونًا  وتت�سمن 
مدعم  �ــســوتــي  مــدقــق 
1000dpi/ على منفذ

ترويج  وي�سعب   USB
هــــذا الــــفــــاأرة خـــارج 
توفر  لــعــدم  الـــيـــابـــان 

لغات اأخرى بها.

الـــــفـــــاأرة نــاطــقــة 
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حمرك القر�س الرقمي   Western Digital اأطــلــقــت 
ـــــس خـــارجـــيـــة  ـــــرا� حمـــــرك اأق
 e-paper �سا�سة  با�ستخدام 
ال�سفر  كجواز  حمله  ميكن  كما 
اأن�س   2.5 �سا�سة  على  ويعر�س 
الت�سمية  بعر�س  النظام  وميتاز 
باملحركات  واملــدجمــة  الــذكــيــة 
 My ومنها  اخلارجية  ال�سلبة 

مبنفذ  وزود   Book Studio
املحرك  وميــتــاز   USB 2.0

كذلك بالربودة كما يدعم نظام 
من�سة  تــوفــر  خــالل  مــن   Mac
HFS+ Journaled ويتوافق مع 
ويعمل   TimeMachine نظام 
 WD SmartWare بربنامج 
ـــة  ـــي ـــن ـــــا االأم ـــــزاي وتـــ�ـــســـمـــل امل

مرور  كلمة  اختيار  للم�ستخدم 
حماية جمتمعة مع 256 بت من 
االأجهزة امل�ستندة اإىل الت�سفري, 
والتي تكافح امللفات قبل اأن يتم 
املتاحة  ال�سعات  وتبلغ  تخزينها 
عــلــى حمـــرك االأقــــرا�ــــس 320 

.GB, 500 GB , 640 GB

الدخول اإىل ع�صر
 التلفزيون ثاثي االأبعاد

اأول �سا�سة 3DTV من Sony تدعم البث ثالثي االأبعاد يف 
حادة  بزوايا  وتاأتي   Samsungو  Panasonic بني  مناف�سة 
 IR املوجات حتت احلمراء  وتعمل برتددات   LED LX900
ومدمج معها نظارتني RealD للتج�سيم الثالثي وهي اأي�سا 
ما  املزايا  ومن  م�ستقلة,  ب�سورة  اجلهاز  عن  ف�سلها  ميكن 

يلي : 
- ميزة تتبع الوجه الحت�ساب امل�سافة ال�سحيحة وال�سحية 

بني العني وال�سا�سة.
اأ�سخا�س  وجـــود  عـــدم  مبــجــرد  االتــومــاتــيــكــي  االإغــــالق   -

يتابعونه.
- ياأتي النموذج مبقا�سات 60, 51, 46 , 40 اأن�س.

- واأ�سعار ترتاوح بني 6444-3222دوالرًا.
- من املرجح طرحة خالل يوليو املقبل.

غ�صالة رقمية 
توفر الطاقة وال ت�صتنزف املياه

املالب�س  فــرز  ميكنها  مق�سورات  بــثــالث  جمــهــزة  غ�سالة 
بطريقة حتفظ اللون وعدم تعر�س املالب�س للتلف مع التوفري 
على  تعتمد  العادية  الغ�ساالت  كون  الكهرباء  ا�ستهالك  يف 
املياه  ا�ستنزاف  وكذلك  التيار  ا�ستهالك  من  االأق�سى  احلد 
حيث ال حتتاج املالب�س فيها اإال لدورة واحدة من الغ�سل مدة 
كل دورة حوايل الدقيقة والن�سف دقيقة كما تتميز بالقدرة 

على التنقل.
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املوا�سفات القيا�سية
تختلف املوا�شفات باختالف نوعية املنتج.

حتدد من خاللها جودة املنتج.

التقيي�س
اأ�شلوب اأو نظام يحقق املوا�شفات القيا�شية.
�شاهم التطور التكنولوجي يف زيادة اأهمية 

التقيي�ص.
التقيي�ص و�شيلة فعالة لتحقيق اأهداف �شخمة.

الأيزو
منظمة غري حكومية فر�شت �شيطرتها بقوة يف 

 �شوق التقنية.
ت�شتخدم لو�شف املنتج الفعلي.

معايري اجلودة
تطبيق معايري اجلودة هي حجر الزاوية لنجاح 

املنتج.  

اإدارة اجلودة ال�ساملة
النجاح طويل االأمد اأ�شا�شه اإر�شاء الزبون.
اجلودة ال�شاملة تعني التح�شن امل�شتمر لها.

جناح اإدارة اجلودة ال�شاملة اأهم اأ�شباب جناح 
املوؤ�ش�شة.

تقيي�س الت�سالت
تقيي�ص االت�شاالت �شبب رئي�شي يف جناح التقنية 

وتو�شعها.
التطور ال�شريع يف التقنية جعل عملية التقيي�ص 

اأ�شعب.
حتمي امل�شتخدم من م�شاكل عدم التوافق.

امل�شتقبل  اإىل  تنظر  التي  الطموحة  املوؤ�ش�شات  لكل  هدفًا  اجلودة  اأ�شبحت   لقد 
مفتاح  لكونها  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  متزايدة  اأهميه  ذات  واأ�شبحت  امل�شرق 
باجلودة  اهتماما  اأكرث  اأ�شبحوا  العامل  اأنحاء  كافة  يف  والزبائن  االأ�شواق  يف  النجاح 
توجهات  تظهره  ملا  وتبعا  القريب  امل�شتقبل  ويف  املوا�شفات،  بهذه  باالإيفاء  ويطالبون 
التقيي�ص  اأنظمة  �شت�شبح  املعلومات  وتقنية  االت�شاالت  �شوق  ومنها  الدولية  ال�شوق 
اأخر.  على  ومنتج  اأخرى  على  �شركة  وتف�شيل  لتمييز  مقيا�شا  اجلودة   ومعايري 
لذلك فال ميكن الأي عمل حتى ولو كان �شغري احلجم اأن ينافـ�ص االأعمال الكبرية اإال 
ب�شيء واحد وهو جودة االإنتاج فاجلودة مل تعد ترفًا اأو اختياراً ميكن التخلي عنه بل 

اأ�شبح �شرورة ال بد من تطبيقها

13
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تختلف املوا�صفات باختالف نوعية املنتج.
حتدد من خاللها جودة املنتج.

كان  �صواء  �صناعي  منتج  اأي 
هاتف  اأو  ـــكـــرتوين  اإل ــاز  جــه
له  غــذائــيــة  �صلعة  حــتــى  اأو 
من  يتم  قيا�صية  موا�صفات 
مدي  وقيا�س  حتديد  خالها 
املوا�صفات  مع  املنتج  تطابق 
وبالتايل  للنوعية  القيا�صية 
ـــودة  ــــدي ج يــتــم حتـــديـــد م

املنتج.

املوا�سفات القيا�سية
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املوا�صفات القيا�صية
طبيعتها  يف  القيا�سية  املوا�سفات  تختلف 
يف  امل�سجلة  الو�سط  يف  وكذلك  ومو�سوعها 

وميكن تلخي�سها يف التايل:
1. ت�سمل جماالت عديدة.

2. متنا�سقة ومنطقية.

3. تـنـتج عن امل�ساركة.
4. متثل عملية ن�سـيطة وفّعـالة.

5. يتم حتديثـها بطريقة دورية.
6. تعترب وثـائق مرجعية.

7. متوفرة للجميع.
القيا�سية  املوا�سفات  لي�ست  عامة  وب�سفة 
ب�سفة  للتطبيق  متاحة  ولكنها  اإجــبــاريــة 
اختيارية. وت�سبح اإجبارية يف بع�س احلاالت 
التي تتعلق باالأمن, وبالتجهيزات الكهربائية, 

ويف جمال العقود احلكومية.

االأنواع 
ميكن ذكـر اأربعة اأنواع رئي�سية من املوا�سفات 

القيا�سية:
1. املوا�سفات القيا�سية االأ�سا�سية.

بطرق  املرتبطة  القيا�سية  املوا�سفات   .2
االختبار والتحليل وقيا�س اخلوا�س.

3. املوا�سفات القيا�سية التي حتدد خوا�س 
املنتج.

بو�سف  املتعلقة  التنظيم  مــوا�ــســفــات   .4

والعالقات  املــوؤ�ــســ�ــســات  ــف  وظــائ خمتلف 
املتبادلة بينها.

دورة احلياة 
ب�سفة عامة تت�سمن عملية اإعداد املوا�سفة 

القيا�سية �سبع مراحل رئي�سية :
1. حتديد االحتياجات.
2. الربجمة اجلماعية.

3. اإعداد م�سروع املوا�سفات القيا�سية.
4. اتفاق اخلرباء ب�ساأن م�سروع املوا�سفات 

القيا�سية.
م�سروع  اأن  مــن  الــتــاأكــد  بعد  املــوافــقــة   .5
امل�سلحة  مــع  يتفق  القيا�سية  املــوا�ــســفــات 

العامة وال يواجه اعرتا�سات كبرية. 
6. اعتماد الن�س لين�سر كموا�سفة قيا�سية.

7. املراجعة.

حقوق املوؤلف وامل�صتخدم
· املوا�سفات القيا�سية الوطنية:

متثل املوا�سفات القيا�سية عمال جماعيا. تتم 
درا�سة وبرجمة املوا�سفة القيا�سية الوطنية 
للتقيي�س.  الوطنية  الهيئة  ــراف  اإ�ــس حتــت 
احلماية,  يعطيها  مما  بن�سرهـا,  تقوم  التي 
القيا�سية,  املوا�سفات  م�سروع  ظهور  منذ 
التي تتمتع بها جهة  بناء على حقوق املوؤلف 

االإ�سراف.
الدولية: القيا�سية  · املوا�سفات 

منذ اإعداد م�سروع اللجنة تتمتع املوا�سفات 
حقوق  مبوجب  باحلماية  الدولية  القيا�سية 
الدولية  املنظمات  عن  ال�سادرة  التاأليف 
حق  ا�ــســتــغــالل  حــقــوق  وتــنــتــقــل  للتقيي�س. 
الوطنية  للمنظمات  التاأليف ب�سفة مبا�سرة 

للتقيي�س.
: الن�سر  · اإعادة 

ما عدا بع�س احلاالت اال�ستثنائية املن�سو�س 
عليها ال ميكن اإعادة ن�سر اأو ت�سجيل اأو نقل 
اأو  اأية موا�سفة ولو جزئيا وباأية �سفة كانت 
�سكل ما, اإلكرتوين اأو ميكانيكي مبا يف ذلك 
جميع اأ�ساليب الن�سخ والت�سوير, اإال مبوافقة 

كتابية للجهة املعنية باالأمر.

ال�صبكات واالإنرتنت
اأو الدويل  اأو االإقليمي  على امل�ستوى الوطني 
للتقيي�س  الوطنية  الهيئة  ا�ست�سارة  يتحتم 
قبل فتح اأية �سبكة اإلكرتونية,عامة اأو خا�سة 
)اإنرتنت,اإنرتانت وما �سابهها ( بق�سد ن�سـر 
اأو نقل اأو تبادل ن�سو�س اأو اأجزاء منها تتعلق 
اإطار  اأو خارج  باملوا�سفات القيا�سية, داخل 
هناك  احلاالت  جميع  ويف  التقيي�س.  اأعمال 
التزام �سريح باإتباع تو�سيات الهيئة الوطنية 
ت�ستعمل  مــرة  كــل  يف  للتقيي�س  الــدولــيــة  اأو 

ال�سبكات العامة اأو اخلا�سة.
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ـــم  ـــن اأه يــعــتــرب الــتــقــيــيــ�ــس م
جلميع  الــــازمــــة  املــــجــــاالت 
االأطراف امل�صاركة يف االأن�صطة 
التي  والتقنية  االقت�صادية 
حتتاج اإىل امل�صاركة يف ن�صاطاته 
التقيي�س  ونــتــائــجــه.واأ�ــصــبــح 
العنا�صر  من  اأ�صا�صيا  عن�صرا 
بتقنية  واخلــا�ــصــة  التجارية 
باالت�صاالت وتقنية املعلومات، 
ال�صركات  ــي  وع تنامي  حيث 
ب�صرورة لعب دور فعال يف هذا 
لتقبل  اال�ــصــتــعــداد  اأو  املــجــال 
تكن  مل  قيا�صية  مــوا�ــصــفــات 
تاأخذ  ال  اأو  اإعدادها  يف  طرفا 
هذه  م�صالح  االعــتــبــار  بــعــني 

ال�صركات.

.اأ�صلوب اأو نظام يحقق املوا�صفات القيا�صية
.�صاهم التطور التكنولوجي يف زيادة اأهمية التقيي�س

.التقيي�س و�صيلة فعالة لتحقيق اأهداف �صخمة

التقيي�س
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مفهوم التقيي�س
التنظيم.ويعرف  قــواعــد  وتطبيق  و�ــســع  هــو 
التقيي�س ن�ساط معني ل�سالح جميع االأطراف 
لتحقيق  خا�سة  وب�سفة  وبتعاونها  املعنية 
اقت�ساد متكامل مع االعتبار الواجب لظروف 

االأداء ومقت�سيات االأمان.
وميــكــن تــو�ــســيــح هـــذا الــتــعــريــف مبــزيــد من 
الذي  النظام  اأو  االأ�ــســلــوب  بــاأنــه  التف�سيل, 
القيا�سية, التي حتدد  يحقق و�سع املوا�سفات 
وطرق  اجلودة  ومعايري  واالأبعاد  اخل�سائ�س 
الت�سغيل واالأداء للمنتجات للتاأكد من مطابقة 

ال�سلع واملنتجات للموا�سفات املعتمدة.

اجلـودة
بعد ظهورها يف اخلم�سينات تنامت اأكرث فاأكرث 
يف  فعاال  عن�سرا  لت�سبح  بــاجلــودة  املطالبة 
اإطار املنظومة التناف�سية. فمن ال�سهل مقارنة 
فتبقى  اجلودة  م�ستويات  مقارنة  اأما  االأ�سعار 
مرجعي  نظام  وجــود  يجعل  مما  معقدا  اأمــرا 
ومعرتف به باالإجماع يف جمال اجلودة مبثابة 
اأداة لبلورة االأمور. واملوا�سفات القيا�سية تلعب 

هذا الدور.

التطور التكنولوجي
يتمثل  التقيي�س  تنامي  وراء  االآخــر  العن�سر 
جــديــدة. وتــكــنــولــوجــيــات  تقنيات  ظــهــور  يف 

وهـــي الــتــقــنــيــات املــتــعــلــقــة بــاملــعــلــومــاتــيــة اأو 
معاجلة  مثل  بعد  عن  ونقلها  معها  بالتعامل 
اإن�ساء  ت�ستوجب  االت�ساالت.التي  البيانات, 
االأخـــرى  التقنيات  تــطــور  ويرتبط  �سبكات. 
مبدى  االإلكرتوين  النقل  �سبكات  على  املبنية 
لتبادل  مــوحــدة  لقواعد  امل�ستخدمني  قــبــول 
التقنيات  هــذه  تلعب  حيث  اال�ــســتــخــدامــات. 
دورًا مهما يف اقت�ساديات الدول املتقدمة كما 
لتبادل  بالن�سبة  املثال  �سبيل  على  ال�ساأن  هو 

املعلومات املربجمة اأو عرب احلا�سوب.

التقيي�س الدويل واالإقليمي 
هذه  جميـع  على  االأعــمــال  تن�سيق  عملية  تتم 
امل�ستويات من خالل هياكل م�سرتكة واتفاقيات 

تعاون للتقيي�س الدويل :
) ISO ( منظمة االأيزو ·

الوطنية  لــلــمــنــظــمــات  دولـــيـــا  احتـــــادا  متــثــل 
ت�سجيع  يف  ــــزو  االأي مهمة  تتمثل  للتقيي�س. 
تطور التقيي�س واالأن�سطة املتعلقة به يف العامل 
بق�سد ت�سهيل عمليات تبادل ال�سلع واخلدمات 
املجاالت  يف  م�سرتك  تفاهم  لتحقيق  وكذلك 
واالقت�سادية.  والتقنية,  والعلمية,  الفكرية, 
تتعلق اأعمالها بجميع جماالت التقيي�س ما عدا 

املوا�سفات القيا�سية الكهربائية والكهروتقنية 
. IEC التي بعهدة منظمة

IEC الدولية ُ الكهروتقنية  · اللجنة 
ــــدويل  ــهــا الــتــقــيــيــ�ــس ال ــات ــي ــوؤول ــس تــ�ــســمــل مــ�
يف املـــجـــاالت الــكــهــربــائــيــة, واالإلــكــرتونــيــة 
ميثاقها  ويغطي  بها.  املتعلقة  والتكنولوجيات 
مبا  الكهربائية  التكنولوجيا  جمــاالت  جميع 
املغناطي�سية,  االإلكرتونية,  املجاالت  ذلك  يف 
وعمليات  االت�ساالت  االإلكرتومغناطي�سية, 
اإنتاج وتوزيع الطاقة. تتمتع اللجان الكهروتقنية 
الوطنية بدعم وا�سع من القطاعات ال�سناعية 

كما اأنها معرتف بها من طرف احلكومات.
:I.T.U لات�صاالت  الدويل  · االحتاد 

تعد منظمة I.T.U من منظمات االأمم املتحدة 
املتخ�س�سـة. وتعد التو�سيات الدولية لالحتاد 
الدويل لالت�ساالت قي جمال االت�ساالت عن 

بعد واالت�ساالت الال�سلكية.
· منظمات دولية اأخرى 

يوجد عدد كبري من املنظمات الدولية املرتبطة 
والتي  الدولية  الكهروتقنية  واللجنة  باالأيزو 
العديد  اأعمالها.  ت�سارك بدرجات خمتلفة يف 
ن�ساطها اخلا�س يف  من هذه املنظمات لديها 
جمال التقيي�س ح�سب اخت�سا�ساتها املعرتف 
بها دوليًا. يف العديـــد من احلاالت تبلغ اأعمال 
التقيي�س املنبثقة عن هذه املنظمات اإىل اأنظمة 
االأيزو واللجنة الكهروتقنية الدولية حيث يتم 
ن�سرها من قبل هذه االأخرية. بينما تن�سر بع�س 
بها  خا�سة  قيا�سية  موا�سفات  املنظمات  هذه 
التقيي�س  اأنظمة  فح�س  عند  اعتبارها  يتحتم 

الدولية.

عمليات التقيي�س 
تقيي�س  جلان  التقيي�س  باأعمال  القيام  تتويل 
وتتكون  اخلـــرباء.  مــن  جمموعات  ت�ساندها 
القطاع  من  موؤهلني  ممثلني  من  اللجان  هذه 
ال�سناعي, ومن معاهد البحوث, ومن ال�سلطة 
ومن  امل�ستهلكني  جمعيات  ومــن  احلكومية, 

املنظمات املهنية والتقنية.
القيام  تتويل  والــدويل  االإقليمي  امل�ستوى  على 
املنظمات  اأمــانــة  حتت  فنية  جلــان  باالأعمال 
الفنية  الــلــجــان  ت�سكل  للتقيي�س.  الــوطــنــيــة 
للمنظمة  الفنية  االإدارة  مكاتب  بوا�سطة 
االأع�ساء  جلميع  املعنية.  الدولية  اأو  االإقليمية 
الوطنيني احلق يف متثيلهم على م�ستوى اللجنة 

االإقليمية اأو الدولية املهتمة مبو�سوع معني.

اأ�ص�س التقيي�س
بني التقيي�س على اأربعة اأ�س�س هي :

· التب�صيط 
اخت�سار عدد مناذج املنتجات اإىل العدد الذي 
وقت  يف  ال�سائدة  االحتياجات  ملواجهة  يكفي 

ا�ستبعاد  اأو  اخت�سار  طريق  عن  وذلك  معني, 
جديد  منوذج  ا�ستحداث  اأو  الزائدة  النماذج 
ليحل حمل منوذجني اأو اأكرث على اأال يخل ذلك 

بحاجة املجتمع ورغبات امل�ستهلكني. 
· التنميط.

توحيد �سفتني اأو اأكرث جلعلها موا�سفة واحدة 
قابلة  تكون  اأن  الناجتة  للمنتجات  ميكن  حتى 

للتبادل عند اال�ستخدام.
· التو�صيف.

· البيان املوجز ملجموعة املتطلبات التي 
اأو عملية ما  اأو مادة  ينبغي حتقيقها يف منتج 
بوا�سطتها  ميكن  التي  الطريقة  اإي�ساح  مــع 
التحقق من ا�ستيفاء هذه املتطلبات كلما كان 

ذلك مالئما.
لا�صتعمال. املائمة  · حتقيق 

لي�ست  اجلودة  اأن  يف  التحقيق  هذا  ويتخل�س 
بظروف  تــرتــبــط  اأن  يــجــب  واإمنـــــا  مــطــلــقــة 
اال�ستخدام. فما هو جيد يف مكان معني وحتت 
اأمكنة  يف  جيد  غري  يكون  قد  معينة  ظــروف 

اأخرى اأو حتت ظروف خمالفة. 

اأهداف التقيي�س
ي�سمنها  والتي  ال�سابقة  االأربــعــة  االأ�س�س  اأن 
التقيي�س لها اآثار بعيدة املدى يف جميع اأن�سطة 
بل  ذاته  غاية يف حد  لي�س  فالتقيي�س  احلياة. 
اأهــداف �سخمة من  لتحقيق  فعالة  و�سيلة  انه 

اأهمها :
· خف�س التكاليف

· زيادة الكفاية االإنتاجية.
· حت�سني جودة املنتجات.

· احلفاظ على املواد واملوارد 
· التبادلية ويعني اأي قدرة ال�سانع على اإنتاج 
احلجم  يف  املتماثلة  االأجـــزاء  من  كبري  عــدد 

وال�سكل واالأداء.
· ال�سالمة واالأمان.
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تــاأتــي هـــذه الــكــلــمــة اخــتــ�ــصــار لـ 
 International Organization
والتي   for Standardization
اأو  للتقيي�س  العاملية  املنظمة  تعني 
على  تعمل  منظمة  وهــي  املعايري، 
هذه  وت�صم  اجلــودة،  معايري  و�صع 
منظمات  عدة  من  ممثلني  املنظمة 
اخت�صارها  وجاء  للمعايري.  قومية 
الكلمة  على  اعــتــمــادًا   ISO اإىل 
تعني  ISOSوالتي  الــيــونــانــيــة 
هذا  ويعك�س  مت�صاوي.   Equal
امل�صاواة  وهو  املنظمة  هدف  االأمر 

بني الثقافات املختلفة.

منظمة غري حكومية فر�صت �صيطرتها 
 بقوة يف �صوق التقنية.

ت�صتخدم لو�صف املنتج الفعلي.

الأيزو
 ISO"
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البداية
بعد اأن تطور املفهوم العاملي الأهمية اجلودة اأ�سدرت املنظمة العاملية 
للتقيي�س اأول �سل�سلة يف جمال نظم توكيد اجلودة يف عام 1987. 
حكومية,  غري  كمنظمة  نف�سها  عن  تعرف  االأيــزو  اأن  من  وبالرغم 
اإما  قوانني  اإىل  عادة  تتحول  التي  املعايري  و�سع  على  قدرتها  ولكن 
عن طريق املعاهدات اأو املعايري القومية جتعلها اأكرث قوة من معظم 

املنظمات غري احلكومية.

وثائق االأيزو
وثائق اأيزو حممية بحقوق الن�سر وتاأخذ املنظمة ر�سوم معينة مقابل 
احل�سول على ن�سخ من معظم املعايري. ولكن احل�سول على معظم 
امل�سودات ب�سكل الكرتوين جماين. رغم اأنها مفيدة, يجب احلر�س 
اأن  قبل  كبري  لتغيري  اإمكانية  فهناك  امل�سودات  ا�ستخدام هذه  على 

ي�سبح املعيار نهائيا. 

االأع�صاء
لدى االأيزو ثالث فئات للع�سوية: 

متثيال  االأكرث  تعترب  التي  الوطنية  الهيئات  وهي  الهيئة:  اأع�ساء   ·
للمعايري يف كل بلد. وهي فقط التي يحق لها الت�سويت.

معايري.  منظمات  لديها  لي�س  التي  الدول  هي  املرا�سلة:  اأع�ساء   ·
يف  ت�سارك  ال  ولكنها  املنظمة,  باأعمال  علم  على  االأع�ساء  هــوؤالء 

اإ�سدار املعايري. 
ال�سغرية.  االقت�ساديات  ذات  البلدان  من  امل�ساركة:  االأع�ساء   ·
متابعة  لهم  ميكن  ولكن  للع�سوية,  خمف�سة  ر�سوم  يدفعون  اإنهم 

تطور املعايري. 
عمل االأيزو
من اأهم ما تقوم به هذه املنظمة التايل:

1. اإ�سدار املوا�سفات القيا�سية العاملية وا�ستمرار التحديث لها.
2. تطوير وحتديث عمليات التوحيد القيا�سي.

للمنتجات واخلدمات بني دول  التجاري  التبادل  �سهولة  3. �سمان 
العامل.

منتجات اأيزو
اإن كون العديد من معايري اأيزو موجودة يف كل مكان, اأدى هذا اإىل 
ا�ستخدام اأيزو لو�سف املنتج الفعلي الذي يتوافق مع املعيار. وجند 
ذلك يف �سور االأقرا�س التي الحقتها ISO للداللة على اأنها ت�ستخدم 
نظام امللفات القيا�سي االأيزو 9660 عو�سا عن نظام ملفات اآخر, 
وبالتايل �سور االأقرا�س امل�سغوطة عادة ما ي�سار اإليها باال�سم اأيزو. 
امل�سغوط ميكنها  القر�س  �سواقات  التي حتتوي  واأجهزة احلا�سوب 
 DVD قراءة االأقرا�س التي ت�ستخدم هذا املعيار. وبع�س اأقرا�س

اأي�سا ت�ستخدم نظام امللفات اأيزو 9660.

التوثيق 
ت�سمل عملية التوثيق اإعداد ثالثة جملدات رئي�سية وهي : 

 : Quality Manual دليل اجلودة ·
تريد  التي  للموؤ�س�سة  اجلـــودة  �سيا�سة  على  املجلد  هــذا  يحتوي 
احل�سول على االأيزو من اأجل حتقيقها واملحافظة عليها وتطويرها 
بطريقة  ــزو  االأي نظام  تطبيق  اأ�سلوب  على  ويحتوى  امل�ستقبل,  يف 
وا�سحة وخمت�سرة. كما يبني اأهداف املوؤ�س�سة واأن�سطتها الرئي�سة.
 : Quality Procedures Manual دليل اإجراءات اجلودة ·

بتنفيذ  املتعلقة  االإجـــراءات  جميع  توثيق  على  الدليل  هذا  يحتوى 
العمليات والن�ساطات الرئي�سة يف املوؤ�س�سة مع ال�سرح الوايف لطريقة 

تنفيذ هذه العمليات. 
 : Work Instruction Manual دليل تعليمات العمل ·

ويحتوى على توثيق تف�سيلي لتنفيذ االأعمال ب�سكل مب�سط ووا�سح 
اأو  منوذج  العمل  تعليمة  ا�ستخدام  يرافق  ,وقد  اال�ستخدام  و�سهل 

مناذج متعلقة بها.

�صهادة االأيزو
جميع  لتوثيق  م�سبق  اإعــداد  هناك  يكون  ال�سهادة  على  وللح�سول 
اأويل  تدقيق  هناك  يكون  ذلك  وبعد  واإ�سالحها.  املوؤ�س�سة  اأعمال 
يكون  ال�سهادة.  على  احل�سول  وبعد  نهائي.  تدقيق  مبا�سرة  ويليه 
اأ�سلوب التدقيق االأول وذلك من  هناك تدقيق ن�سف �سنوي بنف�س 
واالإجراءات.  العمل  �سري  تطور  ومراقبة  اأخطاء  اأي  ت�سحيح  اأجل 

وترتاوح مدة �سالحية ال�سهادة بني �سنتان وثالث �سنوات.

عائلة االأيزو
 ISO اجلــــــودة  ــد  ــي ــوك ت نـــظـــام  اإدارة  مـــوا�ـــســـفـــات  �ــســلــ�ــســلــة   ·

.9000:2000
.ISO 14001:2004 سل�سلة موا�سفات اإدارة نظام البيئة� ·

 OHSAS سل�سلة مــوا�سفة نظـام اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية� ·
.18001:1999

 ISOالغـــــذاء �سـالمة  اأنظــمة  اإدارة  مــوا�ــســفــات  �سل�سلة   ·
.22000:2005 HACCP

 ISOسل�سلة املتطلبات العامة لكفاءة خمتربات املعايرة واالختبار� ·
.17025:2000

 ISO ــومــات  ــل ــع امل اأمــــن  نــظــام  اإدارة  ــات  ــف مــوا�ــس �ــســلــ�ــســلــة   ·
27001:2005
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ــري اجلــــــودة يف  ــاي ــع مــــراعــــاة م
اأهم  من  واحدة  تعترب  املنتجات 
موؤ�ص�صة  اإىل  للو�صول  اخلطوات 
يف  خا�صة  جمال  اأي  يف  ناجحة 
وتكنولوجيا  االت�صاالت  جمال 
من  عليها  يــرتتــب  ملــا  املعلومات 
اإىل  تـــوؤدى  قــد  خطرية  م�صاكل 
انهيار موؤ�ص�صات كاملة وخ�صارتها 
خ�صارة فادحة اإذا مل يتم تطبيق 
منتجاتها  على  اجلــودة  معايري 
واأن  خا�صة  االأكمل  الوجه  على 
وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع 
املعلومات يف الوقت احلايل اأ�صبح 
متداخا يف العديد من املجاالت 
 �صواء االقت�صادية اأو التجارية.

.اأ�صلوب اأو نظام يحقق املوا�صفات القيا�صية
.�صاهم التطور التكنولوجي يف زيادة اأهمية التقيي�س

.التقيي�س و�صيلة فعالة لتحقيق اأهداف �صخمة

معايري اجلودة
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اجلودة
يف  واخل�سائ�س  املــوا�ــســفــات  جميع  تــوافــر  هــي  اجلـــودة 
ــات  ــع ــوق ــبــي مــتــطــلــبــات وحــــاجــــات وت ـــي تــل ـــت ــج وال ــت ــن امل
وال�سعر  املنا�سب,  الــوقــت  يف  وال�سمنية  املعلنة  العميل 
يف  ــارك  ــس ــ� وي ــــد,  واح اآن  يف  واملـــــورد  للعميل  املــنــا�ــســب 
امل�ستويات. كافة  وعلى  العاملني  جميع  وبنائها   �سنعها 

البداية
كانت جودة املنتج تعتمد ب�سكل رئي�سي على مهارة ال�سانع 
والذي كان م�سئوال عن تطوير املنتج خالل جميع مراحله, 
ثم ّقدم العاملTaylor فكرة حتديد م�سوؤوليات العامل, 
وذلك  العاملني  على  املنتج  تطوير  مراحل  تق�ّسم  بحيث 
معني,  اإطــار  يف  العامل  ومــهــارات  طاقات  تركيز  بهدف 
بعد تلك املرحلة قدم العامل Shewhart مبداأ الطرق 
االإح�سائية يف فح�س قدرة اأداء العملية االإنتاجية, ومن ثم 

 تطور مفهوم اجلودة لي�سمل االإدارة العليا يف تطوير املنتج.

مراحل التطور
حيث  العاملية.  احلــرب  �سنوات  بعد  اجلــودة  مفهوم  تطور 

�سهد هذا املفهوم عدة مراحل كما يلي :
عن  املعيبة  املنتجات  ف�سل   : التفتي�س  اأو  ·ال�فح���س 

املنتجات املقبولة.
بداية  منذ  العمليات  فح�س  تخطيط   : اجل��ودة  �سبط   ·

االإنتاج مما يف �ساعد على ك�سف االأخطاء مبكرًا.
والذي  العميل  الرتكيز على متطلبات   : اجل��ودة  توكيد   ·
اأ�سبح هدف وحمور عمل املوؤ�س�سات ن�ساأ عنه �سهولة تعريف 

وتفادي امل�ساكل منذ البداية.
مت  قد  العميل  متطلبات  اأن  من  التاأكد   : اجل��ودة  اإدارة   ·

حتقيقها بالطريقة التي ت�سمن لل�سركة حتقيق اأهدافها.
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طويل  لنجاح  اإداري  اأ�صلوب  هو 
اإر�صاء الزبون.  االأمد من خال 
ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  وتعتمد 
اأع�صاء  جميع  مــ�ــصــاركــة  عــلــى 
العمليات  حت�صني  يف  املوؤ�ص�صة 
احلديثة  والتقنيات  واملنتجات 
اأنها  كما  ظلها.  يف  يعملون  التي 
املوؤ�ص�صة  اأع�صاء  جلميع  مفيدة 

واملجتمع. 

.النجاح طويل الأمد اأ�صا�صه اإر�صاء الزبون
.اجلودة ال�صاملة تعني التح�صن امل�صتمر لها

.جناح اإدارة اجلودة ال�صاملة اأهم اأ�صباب جناح املوؤ�ص�صة

اإدارة اجلودة ال�ساملة
Total Quality Management (TQM)

تعريف اإدارة اجلودة ال�صاملة
وميكن تعريف اإدارة اجلودة ال�ساملة على اأ�سا�س الكلمات 

التي يتكون فيا امل�سطلح كما يلي : 
- اإدارة : تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة الن�ساطات 
املتعلقة بتطبيق اجلودة, كما يت�سمن ذلك دعم ن�ساطات 

اجلودة وتوفري املوارد الالزمة. 
- اجلودة : تلبية متطلبات العميل وتوقعاته. 

- ال�ساملة : تتطلب م�ساركة واندماج كافة موظفي املنظمة, 
حلل  املوظفني  بني  الفعال  التن�سيق  اإجراء  ينبغي  وبالتايل 

م�ساكل اجلودة والإجراء التح�سينات امل�ستمرة. 
وعليه فيمكن القول باأن اإدارة اجلودة ال�ساملة تعرف باأنها 
على  ويبنى  اجلـــودة,  على  يرتكز  املنظمة  الإدارة  مدخل 
طويل  النجاح  وي�ستهدف  املنظمة  اأع�ساء  جميع  م�ساركة 

املدى من خالل اإر�ساء امل�ستخدم النهائي.

البداية 
القرن  يف  اليابان  يف  اجلـــودة  مفهوم  على  الرتكيز  بــداأ 
اأمريكا والدول االأوربية, ثم  انت�سر بعدها يف  الع�سرين ثم 
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من  عديدة  م�ساهمات  هناك  كان  وقد  العامل,  دول  باقي 
قبل عدد من العمالء واملفكرين يف حتديد مفهوم اجلودة 
عن  املحا�سرات  اأول  بــداأت   1931 عام  ففي  وتطويره. 
املهند�سني  من  للعديد  االإح�سائية  واالأ�ساليب  اجلــودة 
عناوين  واأ�سبحت  ب�سرعة  انت�سرت  بعدها  اليابانيني. 

اجلودة من�سورة يف عدة جمالت علمية يف اليابان. 

الفوائد 
اإن الفوائد واملنافع املبدئية الإدارة اجلودة ال�ساملة تندرج 

حتت ثالثة عناوين رئي�سية وهي : 
· رفع معدالت الربحية والتناف�س.

· اإر�ساء العميل.
مع  اخلــدمــات  اأو  امل�سنعة  املــنــتــجــات  جـــودة  حت�سني   ·

اال�ستمرارية. 
وتقليل  اأخطاء  نتيجة عدم وجود  العمل  تكلفة  انخفا�س   ·

معدالت التالف.
· فتح اأ�سواق جديدة وتعزيز االأ�سواق احلالية. 

· القيام باالأعمال ب�سورة �سحيحة من املرة االأوىل. 
· م�ساهمة العاملني يف التح�سني.

املتطلبات 
اإن تطبيق منهجية اإدارة اجلودة ال�ساملة يتطلب توفر املناخ 
املالئم وبالتايل فاإذا مل يتوفر هذا املناخ, فاإن على اإدارة 
هيكلها  وتعديل  وقيمها  املنظمة  ثقافة  على  العمل  املنظمة 
اأمناط االإ�سراف بال�سكل الذي يتنا�سب  التنظيمي وتوجيه 
مع تطبيق املفهوم اجلديد. ومن اأهم املتطلبات التي ينبغي 
توفرها عند البدء بتطبيق منهجية اإدارة اجلودة ال�ساملة: 

1. دعم االإدارة العليا.
2. الرتكيز على العميل.

3. التعاون وروح الفريق.
4. ممار�سة النمط القيادي املنا�سب.

5. وجود نظام للقيا�س.
6. فعالية نظام االت�ساالت.

اأدوات حت�صني اجلودة
االأدوات ال�سائعة اال�ستخدام يف اجلودة ال�ساملة هي:

.Ishikawa diagram خمطط اإ�سيكاوا البياين -
.Control sheet ورقة املراقبة -

.Flow charts خرائط ان�سيابية -
.Histograms ر�سم امل�ستطيالت البياين -

.Pareto graph *1 ر�سم باريتو البياين -
Dispersion diagram خمطط الت�ستت -

وهناك اأدوات اأخرى مت اإ�سافتها مثل:
.Control Lists قوائم املراقبة -

. block diagrams ر�سومات املربعات -
.percentage graphs ر�سومات الن�سب املئوية -

.Control matrices م�سفوفات املراقبة - 

جناح اأم ف�صل
اجلودة  برامج  ف�سل  اأو  جناح  حول  حادة  مناق�سات  تدور 
اأن  على  واحلجة  بالدليل  البع�س  يوؤكد  فبينما  ال�ساملة. 
اإدارة اجلودة ال�ساملة هي االآن على فرا�س املوت, فاإننا جند 
البع�س االآخر يوؤكد بالدليل على اأنها الطريقة االأف�سل يف 

االإدارة لتحقيق النجاح الدائم من خالل اإر�ساء الزبون.
وقد تظهر امل�سكالت يف الطريقة التي يتم بها تنفيذ برامج 
االإدارة ال�ساملة. ويت�سمن هذا بو�سوح احلاجة اإىل التغيري 
ال�ساملة,  اجلودة  اإدارة  باإدخال  ت�سمح  م�سرتكة  ثقافة  يف 
الطريقة  اإنها  املحتملة.  ال�سعوبات  م�سدر  ميثل  ما  وهو 
يحدد  ما  ثقافيًا  تغريًا  الإحــداث  اجلهد  بذل  بها  يتم  التي 

النجاح اأو الف�سل بالن�سبة الأي برنامج حت�سني.
وكثريًا ما تتم املحاوالت اخلا�سة باإدخال تغريات جوهرية 
يف ثقافة م�سرتكة, اإال اأن ال�سيء الوحيد الذي متت معاجلته 
وتغيريه هو اجلزء ال�سكلي اأو الر�سمي, اأي الهيكل املوؤ�س�سي 
االآخرين  باجلانبني  االهــتــمــام  يتم  مل  بينما  واملــنــظــم. 
معتقدات الفرد واملعايري املوؤ�س�سية. ويعترب هذا هو ال�سبب 

االأ�سا�سي لف�سل اإدارة اجلودة ال�ساملة.

نظرة م�صتقبلية
اأ�سا�سيا  عامال  اخلدمات  اأو  املنتجات  جودة  اإدارة  تعترب 
يف اأداء موؤ�س�سة ما. ويوجد اجتاه عاملي نحو توقعات اأكرث 
ت�سددًا ب�ساأن اجلودة. وي�ساحب هذا االجتاه اإدراك وفهم 
يكون  ما  غالبًا  اجلــودة  يف  امل�ستمر  التح�سني  باأن  متزايد 

�سروريًا للتحقيق واالحتفاظ باأداء اقت�سادي جيد.
االأجهزة  جمــال  يف  خا�سة  املنتجة  املوؤ�س�سات  ومعظم 
بق�سد  خدمة  اأو  منتجًا  تنتج  واالتــ�ــســاالت  االإلكرتونية 
اإر�ساء احتياجات اأو متطلبات الزبون. وغالبًا ما تكون هذه 
املتطلبات مدجمة يف موا�سفات وبالرغم من هذا فقد ال 
ي�سمن ذلك اأن متطلبات الزبون �سيتم الوفاء بها, واأن هذا 

�سيوؤدي اإىل تطوير معايري نظام اجلودة.
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هو و�صع معايري تقنية وت�صغيلية 
متفق عليها دوليًا وحتديد مبادئ 
واملحا�صبة  بالتعريفات  خا�صة 
بـــ�ـــصـــاأن خـــدمـــات االتـــ�ـــصـــاالت 
املعايري  اأهمية  الدولية.وتتزايد 
بتكنولوجيا  املتعلقة  الــدولــيــة 
فقط  لي�س  واالت�صاالت  املعلومات 
ب�صبب العوملة واإمنا اأي�صًا الأن قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 
التي  الرئي�صية  اأحد االأعمدة  هو 
العاملي  االقــتــ�ــصــاد  عليها  يــقــوم 

اليوم.

.تقيي�س الت�صالت �صبب رئي�صي يف جناح التقنية وتو�صعها.
.التطور ال�صريع يف التقنية جعل عملية التقيي�س اأ�صعب.

.حتمي امل�صتخدم من م�صاكل عدم التوافق.

تقيي�س الت�سالت

ر�سائل  اأو  بيانات  اأو  �سوتية  ات�ساالت  نتبادل  كنا  ف�سواء 
تربط  معايري  بدون  االت�ساالت  اأن حتدث  ال ميكن  مرئية 
بني املر�ِسل وامل�ستقِبل. وت�ستند �سبكة الهاتف التي تعد عن 
حق اإحدى اأكرث امل�ساريع املنفذة تعقيدًا على االإطالق اإىل 

عدد �سخم من املعايري اخلا�سة بها. 

االحتاد الدويل لات�صاالت
يعد االحتاد الدويل لالت�ساالت هو امل�سدر العاملي الرائد 
العاملية. وتغطي تو�سيات قطاع تقيي�س  ملعايري االت�ساالت 

مــن خطط  بـــدءًا  ال�سبكات  كــل جــوانــب عمل  االتــ�ــســاالت 
ال�سبكات  ت�سغيل  اإىل  و�سواًل  املحا�سبة  ومعدالت  الرتقيم 
الـــدارات  بتبديل  العاملة  املعطيات  و�سبكات  ال�سوتية 

وبتبديل الرزم.
ي�سطلع  العاملية,  للمعلومات  التحتية  البنية  جمــال  ويف 
االحتاد الدويل لالت�ساالت بالدور الرائد من خالل جهوده 
حتديد  اإىل  ترمي  التي  املعايري  و�سع  جمــال  يف  املبذولة 
وا�سعة  جديدة  عاملية  حتتية  لبنية  الالزمة  البناء  دعائم 

النطاق.
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معايري التقيي�س
ل�سبكات  الهادئ  ــالأداء  ل الالزمة  االأ�سا�سية  االأمــور  ومــن 
معايري  تتوافر  اأن  ال�سريع  التو�سع  يف  االآخــذة  االت�ساالت 
االأمم  جلميع  تتيح  عامليًا  ومقبولة  عامليًا  عليها  متفق 
اإمكانيات اال�ستفادة من النفاذ اإىل التكنولوجيات املتطورة 
للتكنولوجيات  التجارية  للتطبيقات  اأ�سا�س  الرائدة وتوفري 

املتقدمة على النطاق العاملي. 
وتزود املعايري اجلهات امل�سنعة على النطاق العاملي باأ�سا�س 
ال�سوق  �ساحات  يف  التناف�س  اإليه  ا�ستنادًا  ميكن  �سلب 
العاملية دون عائق ب�سبب احلواجز التقنية. ونتيجة للحجم 
احلوا�سيب,  وعتاد  التطوير  تكاليف  يف  وانخفا�س  الكبري 
فاإن ذلك ينعك�س اأي�سًا يف �سورة انخفا�س يف االأ�سعار التي 
يدفعها امل�ستخدمون النهائيني. واأخريًا فاإن املعايري العاملية 
االأنظمة  بني  التوافق  عدم  م�ساكل  من  امل�ستعملني  حتمي 

املتناف�سة.

املميزات
تتميز معايري التقيي�س بالتايل:

· غري متحيزة وميكن تطبيقها عامليًا.
· تتميز باأعلى درجات اجلودة.

· تغطي نطاقًا وا�سعًا جدًا من تكنولوجيا االت�ساالت.
يف  ال�سناعة  ومنــو  لتطور  االأهــمــيــة  بالغ  جـــزءًا  ت�سكل   ·

امل�ستقبل.

املعوقات 
اإن و�سع معايري عاملية عمل معقد للغاية, وتتمثل حتديات 

التقيي�س احلالية فيما يلي: 
مثل  اجلــديــدة,  واحلــلــول  للتكنولوجيا  ال�سريع  التطور   ·

النطاق العري�س واخلدمات القائمة على االإنرتنت.
خمتلف  من  الكثري  ــاج  اإدم على  ينطوي  الــذي  التقارب   ·
بتكنولوجيا  تت�سل  التي  والتقنيات  االت�ساالت  تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت.
الهيئات  مــن  متزايد  عــدد  مــع  التن�سيق  اإىل  احلــاجــة   ·

واملنظمات املعنية بالتقيي�س.

معايري االأمن واحلماية عرب �صبكة الويب
�سهدت ال�سنوات االأخرية قلقًا متزايدًا على اأمن تكنولوجيا 
اأعمال  على  تطغى  لذلك  ونتيجة  واالت�ساالت.  املعلومات 
االحتاد الدويل لالت�ساالت م�سائل حتقيق االأمن يف مواجهة 
الهجوم على �سبكات االإنرتنت اأو �سرقة اخلدمة اأو رف�سها 
اأو انتحال ال�سخ�سية, اأو الت�سنت اخلفي, اأو االإح�سائيات 
اأمن  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستيقان,  اأجل  من  بعد  عن  احليوية 
االت�سال.  �سبكات  اأمــن  ومتطلبات  الــطــوارئ,  ات�ساالت 
معيارًا   70 من  اأكــرث  لالت�ساالت  الــدويل  االحتــاد  ون�سر 
اإىل عدد  االإنرتنت  ويعود جناح  االأمن.  يتعلق مبجال  فيما 

وبف�سل  االأخـــرى.  االت�ساالت  تقيي�س  قطاع  معايري  من 
اأعمال جلان الدرا�سات التابعة لقطاع تقيي�س االت�ساالت, 
النفاذ  العامل  اأنــحــاء  خمتلف  يف  الويب  مل�ستعملي  ميكن 
الفعلي من وحدات خدمة  الوقت  اأي عر�س مرئي يف  اإىل 
احلا�سوب البعيدة وذلك بف�سل عدد كبري من معايري تقيي�س 

االت�ساالت. 
معايري اأ�صهل

اأجرى االحتاد الدويل لالت�ساالت اإ�سالحًا كبريًا على مدى 
اإجراءات  فب�سط  املعايري,  و�سع  يف  لنهجه  االأخــري  العقد 
املوافقة على املعايري, واخت�سر وقت االإعداد بن�سبة كبرية 

بلغت 95%. 
وكان الهدف املن�سود من هذه الزيادات يف االإنتاجية التي 
اإجراءات املوافقة املعجلة والتجهيز  حتققت نتيجة لتنفيذ 
والتوزيع االإلكرتونيني للوثائق واأ�ساليب عمل املكاتب االأكرث 

كفاءة هو تقدمي خدمات اأف�سل واأ�سرع. 
ويدرك االحتاد الدويل لالت�ساالت يف بيئة اأنظمة وخدمات 
اأع�ساءه يعولون على  اأن  االت�ساالت املتزايدة الديناميكية 
املعايري املنا�سبة التوقيت وامل�ستقرة التي تتيح لهم احلفاظ 
اأنظمة  على قدرتهم التناف�سية مع حماية ا�ستثماراتهم يف 
البحث  جمــال  يف  املكلفة  واأن�سطتهم  ال�سناعي  االإنــتــاج 

والتطوير.
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بحلول عام 2012.

• تخطط �رشكة ا�ستثمارات التقنية 
املتقدمة "اأتيك" اململوكة حلكومة 

اأبو ظبي اإنفاق 3 مليارات دوالر 

لتو�سيع طاقاتها واال�ستئثار 
بح�سة اأكرب يف �سناعة الرقائق 

العاملية. 
• احتلت اململكة العربية 

ال�سعودية املركز االأول عربيا 

نوت بوك جديد 
 )4G( من اجليل الرابع

جنحت �سركة Samsung يف خطف االأ�سواء بت�سنيعها 
اجليل  من   )netbook( �سغري  حممول  حا�سوب  اأول 
ملت�سفحي  الــفــر�ــســة  �سيتيح  )4G(.والذي  الــرابــع 
مرات   5 )تعادل  اأ�سرع  خدمة  على  للح�سول  االإنرتنت 

خدمة اجليل الثالث( يف الت�سفح والتحميل.
ويعتمد املنتج اجلديد وامل�سمى بـ Samsung N150 على 
 ,)Long Term Evolution( نوع تقنية االت�سال من 
ما ميكن م�ستخدميه اال�ستفادة من ميزات اجليل الرابع 
ومنح �سرعات ت�سل اإىل 100 ميغابايت يف الثانية للتنزيل 
و50 ميغابايت يف الثانية للتحميل... هذا وتعتزم ال�سركة 

طرح منتجها اجلديد يف االأ�سواق قبل عام 2012.

لوحة ر�صم الكرتونية
النقاب   GDC موؤمتر  خالل   wacom �سركة  ك�سفت 
عن اجلهاز اللوحي cintiq 21ux tablet والذي يحتوي 
ر�سام حمرتف مزود  برنامج  ويحمل  ويندوز  نظام  على 
الري�سة  حركة  اللتقاط  خارقه  ا�ستجابة  ب�سرعة  جدًا  ح�سا�س  بقلم 
التي بيدك..وهو اأول قلم مزود بتقنية اال�ست�سعار. ال�سا�سة طولها 21 
اأن�س بتقنية LCD وبجانب ال�سا�سة هنالك زّر Touch Strips والذي 
يقوم بتحكم بال�سور مما ي�سمح للم�سورين وامل�سممني والر�سامني 
مبا�سر  وب�سكل حد�سي  ب�سورة طبيعية  العمل  املهنيني  من  وغريهم 
�سريط جانبي  املبتكرة  االأخرى  التح�سينات  ومن  املكتب  �سطح  على 
16 تطبيقًا تتوزع على جانبي  لالأدوات والتطبيقات والتي ت�سل اإىل 

ال�سا�سة مثل التكبري, التمرير, فر�ساة, حجم التكيف...الخ.

اأطاق اجلهاز اللوحي 
Apple iPad tablet

 Apple ك�سفت �سركة اأبل عن جهاز
 9.7 طولها  ب�سا�سة   ,iPad tablet
بعدة  ويــاأتــي   ,LCD وبتقنية  اأنــ�ــس 
�سعات 16 و32 و64 جيجابايت, كما 
يدعم الوايرلي�س واجليل الثالث,, مع 
دعمه لالألعاب, كما اإن هذا اجلهاز 
واال�ستماع  املهمات  اأدارة  مع  يوفق 
الفيديو  وم�ساهدة  املو�سيقى  اإىل 
وقراءة االأخبار اأو الكتب االإلكرتونية 

اإىل جانب املوا�سفات التالية : 
1 جيجاهرتز من  ب�سرعة  معالج   •

ويحمل  نف�سها  اأبــل  �سركة  ت�سميم 
.A4 اأ�سم

اإىل   16 مابني  تخزينية  م�ساحة   •
64 جيجابايت.

فاي. واي   + • بلوتوث 
�ساعات   10 حتى  تــدوم  بطارية   •
من م�ساهدة الفيديو و�سهر كامل يف 

و�سع اال�ستعداد.
اللم�س. تعدد  • دعم 

9.7 اأن�س. • �سا�سة 

• يتوقع خرباء 
التكنولوجيا م�ستقبل 

واعد الأ�سوق الو�سائط 
ال�سمعية الب�رشية يف املنطقة 
مع توقعات بنمو ال�سوق 
اإىل 3 مليارات دوالر 
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يف حجم مبيعات الكمبيوترات 
املحمولة واملكتبية بنحو 1.8 
مليون وحدة بقيمة 5.8 مليار 

ريال خالل العام 2009.
• قررت مايكرو�سوفت تخ�سي�ص 

500 مليون دوالر خلدمات البحث 
والتطوير يف ال�سني، بجانب 150 

مليون اأخرى مل�ساريع ت�ستعني فيها 
مب�سادر خارجية.

• اأعلنت اإنتل اأنها بداأت ب�سحن 

اأقرا�ص تخزين نوع 
SSD بكلفة 125 دوالر 

فقط، مما يتيح ا�ستخدام يف 
الكمبيوترات الدفرتية على 

نطاق اأو�سع. 

كمبيوتر الفرا�صة 

طرحت HP حا�سوب دفرتي Mini 210 ملحبي 
الفرا�سات واللون الذهبي الزاهي مع حا�سوب 
الرقمية  احلرفية  من  عالية  بدرجة  م�سمم 

وياأتي باملوا�سفات التالية : 
Intel N450 معالج -

- �سا�سة 10.1 اأن�س 
 2GB سعة الرام� -

 Windows 7 يعمل بنظام -
- بطارية بــ3 خاليا قادرة على العمل 5�ساعات 

مع وزن خفيف 
.2.4GHzيدعم الفارة الال�سلكية برتدد -

- يبلغ ثمنه 600 دوالر.

حا�صوب االألعاب املحمولة
الكمبيوتر  اأجـــهـــزة 
ـــي  ـــت املــــحــــمــــولــــة ال
االألعاب  يف  ت�ستخدم 
قوية  تكون  اأن  يجب 
اأجــــل  مــــن  االأداء 
ــوع  ــن تـــقـــدمي هــــذا ال
ـــات  ـــوم ـــس ـــر� مـــــن ال
الـــتـــفـــ�ـــســـيـــلـــيـــة يف 
ــعــاب  بــرجمــيــات االأل
ولهذا طرحت �سركة 
التايوانية   Clevo

كمبيوتر  اأ�ـــــســـــرع 
ــعــامل  ال يف  حمـــمـــول 
بــثــالثــة   X8100
 Core معاجلات من 
 1.6GHz( وهي   i7
 7 2 0 Q M
 1 . 7 3 G H z و
 2GHz 820QMو
 9 2 0 X M
وبطاقة   )Extreme
 nVIDIA ر�سومية 

 GeForce GTX
 SLI تكنولوجيا  مــع 
اأن�س   18.4 و�سا�سة 
ـــة الــتــعــريــف  ـــي عـــال
�سور  مـــع  تــتــنــا�ــســب 
اجلـــــــرافـــــــيـــــــك يف 
ميتاز  كما  االألــعــاب 
باملوا�سفات التالية :

األـــــــرام  ذاكــــــــرة   -
وقــــر�ــــس   12Gb
بقدرة  وهــو   SATA
ــــة حمـــركـــات  ــــالث ث

لالأقرا�س.
تطبيقات  دعــــم   -
تـــقـــنـــيـــة االأ�ــــســــعــــة 

.Blu-ray الزرقاء
للبث  تـــولـــيـــفـــة   -
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــوين 
واالإنرتنت الال�سلكي 
ثـــمـــنـــه  ــــغ  ــــل ــــب ي  -

2000دوالر 

قر�س �صلب خارجي ب�صرعة 270Mb يف الثانية 
 SSD اخلارجية  ال�سلبة  االأقــرا�ــس  ميزة 
البيانات  تــخــزيــن  يف  عملية  اأكــــرث  اأنــهــا 
ــد احلـــاجـــة لــــذا فقد  وا�ــــســــرتدادهــــا عــن
القر�س  Team Group �سركة   طرحت 

الذي   SandForce مبعالج   Xtreem-S1  
قدرها  والكتابة  القراءة  يف  �سرعة  يحقق 
ع�سر  حــوايل  �سرعة  وتزيد   270Mb/sec

مرات عن االأقرا�س ال�سلبة القيا�سية.

 60Gb, ب�سعات  اجلــديــد  القر�س  ويــاأتــي 
تقنية  ويــ�ــســتــخــدم   120Gb , 250Gb
نقل  �سرعة  من  تزيد  والتي   SandForce
البيانات اإىل 3Gb/s ويدعم القر�س نظام 
تكنولوجيا  ويدعم   Windows 7 TRIM
تقاوم ال�سدمات الكهربائية ودرجة حرارة 
املتوقع  ومــن  مئوية  درجـــة   70 اإىل  ت�سل 

طرحه خالل ابريل.
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نقدم لكم يف هذا العدد من عامل الربامج اأهم امليزات باالإ�صافة اإىل �صرح تف�صيلي لعمل 
اأحدث واأف�صل برامج �صيانة الكمبيوتر وحت�صني اأداوؤه.

TuneUp Utilties 2010

 TuneUp Utilities 2010
 9.0.4020.33 Final

واحلا�سل  ال�سهري  ال��وي��ن��دوز  �سيانة  ب��رن��ام��ج 
على املئات من اجلوائز العاملية. 

حجم الربنامج : 20 ميجا بايت. 
ميزات الربنامج : 

- ت�سريع اأقالع واإغالق الويندوز وت�سريع االإنرتنت 
اإىل اأق�سى درجة. 

غري  وامللفات  البيانات  على  الفعال  الق�ساء   -
املرغوب بها. 

- تنظيف وحت�سني تلقائي بالكامل جلهازك. 
ال�سلب  القر�س  لتجزئة  وفعالة  قوية  اإزالـــة   -

تلقائيا. 
االأقرا�س  جلميع  النطاق  وا�سع  �سريع  تنظيف   -

ال�سلبة. 
واإزالـــة  للريج�سرتي  النطاق  وا�ــســع  تنظيف   -

جتزئته. 
النظام  مــ�ــســاكــل  حـــل  يف  فــعــالــة  مــ�ــســاعــدة   -

القيا�سية. 
- التحكم ب�سكل ومظهر الويندوز كما يحلو لك. 

- تخ�سي�س تكوين الويندوز مبنتهى ال�سهولة. 
- حذف وا�ستعادة امللفات باأمان تام.

عمل  لت�سريع   Turbo Mode خا�سية   -
الربنامج. 

�صرح الربنامج : 
الواجهة الرئي�صية للربنامج : 

الواجهات الفرعية للربنامج : 
النظام: “Maintain System” �سيانة 

ا�ستقرار  مــن  تزيد  للنظام  الــدوريــة  ال�سيانة 
ب�سيانة  ـــوم  ـــق ي والــــربنــــامــــج  الــكــمــبــيــوتــر, 

 One-Click واحــــدة  زر  ب�سغطة  الــنــظــام 
 Maintenance & Automatic

بالتايل:  خاللها  Maintenance" يقوم 
امللفات  واإزالــة جميع  ال�سلب  القر�س  تنظيف   -

غري ال�سرورية. 
- اإزالة جتزئة القر�س ال�سلب. 

التالفة  املــلــفــات  مــن  الــريــجــ�ــســرتي  تنظيف   -
واملدخالت غري ال�سحيحة. 
- اإزالة جتزئة الريج�سرتي. 

- اإزالة االخت�سارات املك�سورة. 
- ت�سريع اأقالع واإغالق النظام. 

اأداء  زيادة   Increase performance
الكمبيوتر:

با�ستخدام  تقوم  اأو  الكمبيوتر  ت�ستخدم  عندما 
الكمبيوتر  اأداء  بزيادة  الربنامج  يقوم  االألعاب 
بوقف الربامج التي ال ت�ستخدم اأو ت�ستخدم نادرا 
 , الت�سغيل  بــدء  عمليات  بتقليل  يقوم  انــه  كما   ,
خالل  من  وذلك  ال�سرورية  غري  امللفات  واإزالــة 

اأف�صل واأحدث برامج الكمبيوتر والنظام
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التايل: 
 . Turbo Mode الرتبو  و�سعية   -  1

اأوتوماتيكيا  االأداء  حت�سني  اإعداد   -  2
 . Configure Live Optimization

 Free up ال�سلب  القر�س  م�ساحة  حترير   -  3
 . disk space

 Configure الت�سغيل  بدء  نظام  اإعداد   -  4
 . System Start

 Display عر�س واإلغاء تثبيت الربامج  -  5
 . and uninstall programs

 “Fix problems” اإ�سلح امل�ساكل :
ب�سغطات قليلة من املاو�س ت�ستطيع اإ�سالح اأخطاء 
فالربنامج  ال�سهولة  مبنتهى  ال�سائعة  الــويــنــدوز 
الكامريا  اأخــطــاء  واإ�ــســالح  اإيــجــاد  ي�ستطيع  مثال 
من   60 وحــوايل  اأوتوماتيكيا  واإ�سالحها  الرقمية 
بى  اأك�س  ويندوز  من  كال  يف  �سيوعا  االأخطاء  اأكرث 
باإ�سالحها  ويقوم  الربنامج  يكت�سفها  و7  وفي�ستا 
ميكنه  الربنامج  اأن  اإىل  باالإ�سافة  اأوتوماتيكيا, 
ا�سرتجاع امللفات التي مت حذفها عن طريق اخلطاأ 

بكفاءة و�سهولة وذلك من خالل التايل :
 Fix ال�سائعة  امل�ساكل  اإ�سالح   -  1

 .common problems
 Restore املحذوفة  البيانات  ا�ستعادة   -  2

 .deleted files
االأخطاء  عن  بحثا  ال�سلب  القر�س  فح�س   -  3

 .Check hard disks for errors
 Manage العاملة  الربامج  اإدارة   -  4

 .running programs

 “Customize Windows” تخ�سي�س 
الويندوز :

�سا�سة  اإ�سافة  الواجهة  هــذه  خــالل  من  ت�ستطيع 
اإ�سافة   - الويندوز  ثيمات  تغيري   - جديدة  اإقــالع 
اأيقونات جديدة - اإ�سافة ر�سوم متحركة تعرب عن 
املكتب اخلا�س بك, مبعنى  ل�سطح  نظرة �سخ�سية 
اأنك ت�ستطيع تخ�سي�س مظهر الويندوز واإعدادات 

كثرية اأخرى وذلك من خالل التايل : 
 Change ويندوز  مظهر  تغيري   -  1

 . Windows appearance
 Modify ويندوز  اإعدادات  تعديل   -  2

 .Windows settings

وظائف   ”Additional functions“  
اإ�سافية :

 Show االأداء  حت�سني  تقرير  عر�س   -  1
 . Optimization Report

 . Undo Changes التغيريات  ا�سرتجاع   -  2
 Check for حتديثات  وجود  من  التحقق   -  3

 .updates
 Show system النظام  معلومات  اإظهار   -  4

 .information
دائم  ب�سكل  البيانات  حذف   -  5

 . Permanently delete data
 . Edit registry الريج�سرتي  حترير   - م / فايز يحيى الغباري 6 

faiz1974l@yemen.net.ye

اأحدث برامج ال�صوتيات 
والفيديو لعام 2010م
 CyberLink Power

DVD Ultra 9

االأقوى عامليا  الربنامج  اإ�سدار من  اأحدث 
يقوم  حيث  احلــا�ــســوب  �سيانة  جمــال  يف 
يف  وي�ساعدك  االإنرتنت  خملفات  بتنظيف 
ترتيب ملفاتك املبعرثة ويقوم بعمل �سيانة 
امل�ساحة  ويــديــر  ال�سلب  للقر�س  كاملة 

اخلالية من الذاكرة وغري ذلك الكثري. 

 
 Real Player SP v12

2010

امل�سغل ال�سهري املتعدد الو�سائط ريل بالير 
بن�سختة 12 مبميزات كبرية جدا. ي�ستطيع 
الربنامج اأن يقوم بت�سجيل ملفات الفيديو 
وحتميلها  الربنامج  يف  ا�ستعرا�سها  اأثناء 
على  احلماية  تخطي  وكذلك  اجلهاز  على 
الن�سخة  هــذه  ويف  الفيديو.  مواقع  بع�س 
اأقرا�س  ت�سجيل  ت�ستطيع  كذلك  اجلديدة 
املميزات  من  الكثري  اإ�سافة  ومت  الفيديو 

الرائعة واملده�سة. 
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األمن املعلوماتي... 
وقانون حماية املعلومات

ــه  ــاالت وجم احلــا�ــصــوب  اأن  الــكــثــري  عــلــى  يــخــفــي  ال 
وتخ�ص�صاته املختلفة حققت للب�صرية اإمكانيات هائلة 
والتوا�صل  ال�صريع  االت�صال  منها  خمتلفة  جماالت  يف 
املعلومات  وجمع  جماعية  اأو  ثنائية  ب�صورة  بعد  عن 
على  وقــدره  هائلة  �صرعة  مع  اأقل  حيز  يف  وتخزينها 
وحتى  طلبها،  عند  للمعلومات  واال�صرتجاع  البحث 
اأخرى  اإىل  قارة  من  اجلراحية  العمليات  يف  امل�صاركة 
وال�صيطرة على جمريات االأمور يف ال�صركات وامل�صانع 
عن  الطائرات  وقيادات  النووية  واملفاعات  الكبرية 
بعد والتحكم يف ال�صواريخ من خال ا�صتهداف وحتديد 
اأجهزة  خال  من  عالية  وبدقة  الع�صكرية  االأهــداف 
االإبــحــار يف اخلرائط  بــاالإمــكــان  احلــا�ــصــوب وكــذلــك 
اإيرث  وال�صور اجلوية التي يوفرها موقع مثل جوجل 

والأي مكان يف العامل.

بقلم /م/خالد عبداهلل القائفي
kqaefi@yahoo.com
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ولقد مثل دخول تقنيات احلا�سوب ثوره حقيقية 
ملئات املاليني من النا�س حول العامل اال اإن هذا 
التطور التقني الهائل والدقة يف احل�سول على 
يف  اأحــداث  قد  تبادلها  يف  وال�سرعة  املعلومات 
االت�سال  اأنظمة  ثغرات عديدة يف  ذاته  الوقت 
مربراته  له  قلق  ظهور  درجــة  اإىل  االإلــكــرتوين 

املنطقية على » اأمن املعلومات«

عليه  االإجــابــة  واملطلوب  املهم  ال�سوؤال  وي�سل 
الأنظمة  وال�سروري  الكايف  االأمن  توفري  هل مت 
واالأبواب  الثغرات  اأن  اأم  احلا�سوب؟  و�سبكات 
اخللفية لهذه االأنظمة وال�سبكات ت�سمح بدخول 
التدمري  وهــواة  املعلومات  ول�سو�س  املتطفلني 

والتخريب االإلكرتوين.

العوملة  تعي�س يف ع�سر  العربية وهي  الدول  اإن 
الكون  جعل  الــذي  املذهل  الب�سري  والتوا�سل 
اإىل تكاثر  اأدى  كاأنه »قرية �سغرية« والذي  كله 
املعلوماتية  واملنظومات  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
ولكنه  للتفاوؤل  يدعو  وجتاري  حكومي  بت�سجيع 
املعلوماتية  اأنــظــمــة  �سبكات  معظم  اإن  يــبــدو 
التجارية  وال�سبكات  االأنظمة  وبع�س  احلكومية 
»االأمـــن  مــن  ــدر  ق بــاأقــل  تتمتع  الر�سمية  غــري 

املعلوماتي »

واخلطر هذا ياأتي من عدة جهات لها رغبة يف 
وغري  احلكومية  املوؤ�س�سات  عن  الكثري  معرفة 

احلكومية واملنظمات واالأفراد ومنها :
والربيد  االإنرتنت  خدمات  تزويد  �سركات   •
االإلـــكـــرتوين واالتــ�ــســال عــرب االإنــرتنــت حيث 

بيعها  اأو  لنف�سها  املــعــلــومــات  هــذه  ت�ستخدم 
عن  تبحث  والتي  واالإعــالن  الدعاية  ل�سركات 

ف�ساء اأو�سع لت�سويق وترويج املنتجات.

هائل  كــم  تر�سل  التي  االإعــالنــيــة  املــواقــع   •
ال�ستغالل  م�ستمرة  بــ�ــســوره  الــر�ــســائــل  مــن 
لل�سبكة  بامل�ستخدمني  اخلــا�ــســة  املــعــلــومــات 
ملعرفة اهتماماتهم اأو الرتويج للمواقع االإباحية 

وغريها.

االأجنبية  اال�ستخبارية  االأمنية  االأجــهــزة   •
وتداولها  باملعلومات  كبري  اهتمام  لها  التي 
اأو  حكوميني  م�سئولون  يتبادلها  التي  وخا�سة 
يف  ال�سعف  نقاط  ومعرفة  املعار�سة  جماعات 
اهتماماتهم ال�سخ�سية وعالقاتهم االجتماعية 
وال�سفقات  املــالــيــة  والــتــحــويــالت  واجلن�سية 
ن�ساط  اإن ي�سب  التجارية, وكان من املفرت�س 
هذه االأجهزة على ن�ساط اجلماعات االإرهابية 
واالأ�سلحة  املخدرات  وجتارة  ترويج  وع�سابات 
والتي  والقا�سرين  االأطفال  دعارة  وع�سابات 
لهذه  املف�سل  املكان  االإنرتنت  �سبكة  اأ�سبحت 
اجلماعات والع�سابات بدال من ت�سييع الوقت 
يف جمع كم هائل من املعلومات حتتاج اإىل جي�س 
ميكن  مــا  وحتــديــد  لت�سنيفها  املخت�سني  مــن 

اال�ستفادة من هذا الكم الهائل من املعلومات.
اللذين  الــنــا�ــس  مــن  الــفــئــة  وهـــم  الــهــاكــر   •
ــيــومــي الــتــ�ــســلــل اإىل  جــعــلــوا مــن نــ�ــســاطــهــم ال
التدمري  بهدف  وال�سبكات  االإلكرتونية  املواقع 
للمعلومات اأو و�سع معلومات بديله غري حقيقية 
اأو  اخرتاقها  يف  ينجحون  التي  املواقع  تلك  يف 

لتحقيق  وا�ستغاللها  الهامة  املعلومات  �سرقة 
مكا�سب مادية وغريها.. الخ.

اأ�سافه اإىل ما �سبق فهناك الكثري من الت�ساوؤالت 
التي تثريها م�ساألة »االأمن املعلوماتي«

واملوؤ�س�سات  احلكومية  االأجــهــزة  فـــاأن  لــهــذا 
العربية  بلداننا  يف  املواطنني  وحتى  وال�سركات 
مــوؤمتــنــه على  و�ــســبــكــات  انــظــمــه  اإىل  بــحــاجــه 
»بحماية  خــا�ــس  قــانــون  ظــل  ويف  معلوماتهم 
بخ�سوع  اإال  يتم  اأن  ميكن  ال  املعلومات«وهذا 
االإنـــرتنـــت والربيد  تــزويــد خــدمــات  �ــســركــات 
املوؤ�س�سات  قبل  من  خا�سة  لرقابه  االلكرتوين 
وتقنية  باالت�ساالت  العالقة  ذات  احلكومية 
حتت  خا�س  كقطاع  تطويرها  ويتم  املعلومات 
اإ�سراف وطني يدرك متاما م�سئوليته االأخالقية 
يف  واالأمنية  والثقافية  وال�سيا�سية  واالجتماعية 

جمتمعات حره ودميوقراطية.

وعلى  باالهتمام  جدير  القانون  هــذا  مثل  اإن 
اأعلى امل�ستويات ونتمنى اأن يرى النور قريبا يف 
بالدنا الن فيه نفع وم�سلحة للجميع وهو الذي 
تقع عليه م�سئولية االأمن املعلوماتي وخا�سة يف 
بني  املعلومات  تبادل  عند  االأمــن  تعزيز  جمال 
االأجهزة االأمنية والع�سكرية واحلكومية وخا�سة 
املتطلبات  وتنفيذ  تطبيق  عن  احلديث  ظل  يف 
حلم  حتقيق  اإىل  ــوؤدي  ت �سوف  التي  والو�سائل 
يف  تتحقق  لــن  التي   « االإلــكــرتونــيــة  »احلكومة 
وانعدام  املعلومات  حماية  قــانــون  غياب  ظــل 
اخلا�سة  واالإجـــــراءات  واالأنــظــمــة  ال�سيا�سات 

باأمن املعلومات.
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الــواعــدة يف  التطبيقات  اأهــم  مــن  واحـــدة 
النانوي  للطب  النا�سئة  التقنية  جمــال 
على  الــقــدرة  خــالل  من  ال�سرطان  لعالج 
ا�ستهداف اخلاليا الفردية, ويوفر النظام 
من  فعالية  االأكــرث  العالج  من  اآمنه  حالة 
العالج الكيميائي الذي ال ي�ستطيع الق�ساء 
بني  التفريق  اأو  ال�سرطانية  اخللية  على 
حماولة  ويف  واملت�سررة,  ال�سليمة  اخلاليا 
درا�سات  ال�سرطانيةاأثبتت  االأورام  ل�سرب 
من جامعة Rice University اأن اخلاليا 
الفريق  وا�ستطاع  ن�سفها  ال�سرطانية ميكن 

طريقة  تطوير  بها  امل�ستغل  البحثي 
للخاليا  الن�سف   "blow up" ُتدعي 
اأ�سعة  با�ستخدام  ال�سرطانية  الفردية 
الليزر وجزيئات الذهب النانوية.حيث 
 nanobubbles اجلزيئات  بعث  يتم 
تاأين  ــد  ــع وب الـــذهـــب اخلــالــ�ــس  مـــن 
االأنبوب الناقل باأ�سعة الليزر وت�سخي�س 
على  اإر�سالها  يتم  امل�ستهدفة  اخلاليا 
هوائية  مطرقة  مثل  فــقــاعــات  �سكل 
الطريقة  تتمكن  اأن  الــفــريــق  ويــعــول 

اجلديدة من التخل�س من العالج الكيمائي 
وذلك  االإن�سان  على  ال�سيئ  االأثر  له  الذي 

خالل عقد من امل�ستقبل.

تقنية جديدة مذهلة حتول اليد 
ل�صا�صة مل�س واالأ�صابع لوحة مفاتيح

 Carnegie جامعة  مع  باال�سرتاك  مايكرو�سوفت  طــورت 
تتيح   Skinput تــدعــى  مذهلة  جــديــدة  تقنية   Mellon
مل�ستخدمها التحكم بحا�سوبه اأو هاتفه اخللوي عن طريق مل�س 
�سا�سة �سوئية تعر�س على ب�سرة مناطق ظاهرة من ج�سمه.

النموذج  مرحلة  يف  تعترب  والتي  اجلديدة  التقنية  وتعمل   
على  يو�سع  خفيف  عر�س  جهاز  تثبيت  خالل  من  االأويل, 
الذراع ليعر�س �سورة �سوئية على ال�ساعد اأو يف راحة اليد, 
واأعترب العلماء اأن تقنية Skinput هي اآخر نقطة مت الو�سول 
اإليها يف جمال التكنولوجيا, واأكدوا اأن االأ�سخا�س الع�سرون 
العمل  يف  �سعوبات  باأية  ي�سعروا  مل  بتجربتها  قاموا  الذين 
بها, م�سريين اإىل اأن التقنية �سهلة اال�ستعمال يف حالة امل�سي 

اأو حتى اجلري.

طريقة جديدة �ستزيح العلج الكيمائي اإىل الوراء
ن�صف اخلايا ال�صرطانية من خال جزيئات الذهب النانوية 

الرقاقة الب�سرية التي ميكنها حتويل نب�سات ال�سوء 
اإىل اإ�سارات رقمية اأ�سرع واأكرث كفاءة من التكنولوجيا 
احلالية فقد ابتكر باحثون يف جامعة كاليفورنيا رقاقة 
ال�سوئية  النب�سات  حتويل  ميكنها  جهاز  على  �سنعت 
 10,000 اإىل  ت�سل  وب�سرعة  اإلكرتونية  اإ�سارات  اإىل 
مرات من التكنولوجيات املوجودة, مما ميهد الطريق 
اأمام عامل جديد من االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية 
فائقة ال�سرعة وعالية القدرة واملتقدمة على ثالثة نظم 
يف الت�سوير الثالثي االأبعاد وتقوم ال�سريحة اجلديدة 
اإىل �سرائح الطيف الرتددي ثم  االإ�سارة  على تق�سيم 
تتجمع مرة اأخرى وهي العملية التي تعرف اأي�سًا با�سم 

.)FDM( النطاق الرتددي املتنوع

الرقاقة الب�صرية 
 عامل جديد من االت�صاالت 
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العامل  اأنــحــاء  خمتلف  مــن  باحثني  جمعت   TechFest
من  النا�سئة  التكنولوجيات  بع�س  ومناق�سة  التجربة  لعمل 
البحوث  عمل  يتم  التي  التكنولوجيا  ومن  مايكرو�سوفت 
بهدف  ال�سوت  لن�سخ  جديدة  طريقة  االأولــيــة  واملــعــدات 
واأطلق  الدقة  لل�سوت مبنتهي  والفورية  التلقائية  الرتجمة 
 voice recognition transcription على النظام اجلديد
ترجمة  على  اجلــديــدة  التقنية  تلك  وتطبيق   system
من   The Translating Telephone الهاتفية  املكاملات 
Transcriptor الذي مازال حتت  خالل ا�ستخدام جهاز 
التجربة واالختبار الأمناط من االأ�سوات واللغات املختلفة 
وي�سعي  تريده  �سوت  بــاأي  وترجمته  الكالم  على  للتعرف 
والربيد  االلكرتوين  الربيد  مع  التجارب  لتكامل  الباحثون 
ال�سوتي كما �ست�ستخدم هذه التقنية يف ترجمة املوؤمترات 

وور�س العمل ذات الطابع الدويل.

الرتجمة الفورية للمكاملات لعدة لغات 

التكنولوجيات املتقدمة 
تعلن نهاية عامل االأ�صاك 

يف  املتخ�س�سة   Purdue University جامعة  طــرحــت 
التكنولوجيات املتقدمة نظامًا يق�سي على االأ�سالك املنزلية 
خالل  من  الراديو  مبوجات  يعمل  مركزي  جهاز  خالل  من 
بالكمبيوتر  لتاأمني االت�ساالت  ال�سرعة  الليزر فائقة  نب�سات 
االت�سال  من  ويتمكن  للبيانات  وخــادم  كمر�سد  يعمل  الــذي 
ومتعددة  مركزية  املحطة  هــذه  وتعترب   HDTV بتلفزيون 
تنتجها  التي  اال�سارات  من  طبيعة  فــاإن  ذلك  ومع  االأمنــاط, 
بالرتدد  امل�سكل  االإلكرتونية  ال�سرائح  على  يعتمد  املحطة 
الطيفي  ويقلل من التداخل الذي عادة ما ي�سيب االت�ساالت 
 femtoseconds  100 ال�سرعة  وتبلغ  الراديو  ترددات  ذات 

)تعادل واحد من الع�سرة من ترليون ثانية( وبالتايل ت�ستطيع 
املحيطة نقل 60 غيغا بايت يف الثانية. 

 BepiColombo تقرتب من 
عطار.... الكوكب االأكرث غمو�صا

االقــــرتاب مــن عــطــارد يعني االقــــرتاب نــحــو حـــرارة 
بحوايل 400 درجة مئوية على االأقل ورمبا لهذا ال�سبب 
كواكب  جمموعة  يف  غمو�سًا  االأكرث  عطارد  كوكب  ظل 
االأوروبية  الف�ساء  وكالة  دفــع  مما  ال�سم�سي  النظام 
)ESA( اإىل ت�سعى اإىل االقرتاب نحو كوكب عطارد من 
تنفيذها  ُيرجح   BepiColombo مبركبة  رحلة  خالل 
جاذبية  منها  هامة  جوانب  الرحلة  وتراعي   2014 يف 

ال�سم�س ودرجة احلرارة الهائلة .
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على قيد احلياة مـــن اأجل اإعادة بناء احل�سارة 
بعد ب�سعـــة عقود اأو قرون ولنفرت�س على �سبيل 
املثال حدوث انهيار يف النظام املايل العاملي, اأو 
وجـــود فريو�س جديد يقتل معظم �سكان العامل, 
اأو عا�سفـــة �سم�سيـــة تدمـــر �سبكـــة الكهرباء يف 
العـــامل اأو لنفرت�ـــس اأن هناك ارتفـــاع لتكاليف 
الطاقـــة وتفاقـــم الكـــوارث البيئيـــة فمهما كان 
ال�سبـــب اإذا انقطع التيار الكهربـــي عن اأجهزة 
الكمبيوتـــر التـــي تخـــزن البيانـــات واملعلومات, 
وتوقفـــت امل�سانع التي تنتـــج رقائق جديدة فاأن 
الكثري من املعارف الب�سرية �سوف ُتفقد... بعد 
هذا كيـــف �سنتخيل حجم معرفتنـــا للبقاء على 
قيـــد احلياة وكم �سيكون هناك من الناجني من 
هذه الكارثة وهـــل لديهم القادرة على ا�سرتداد 

عقود اأو قرون من التقدم الب�سري.
 

)Fogbank الف�صل ) بنوك ال�صباب
حتى وان غابـــت كل الكـــوارث �ست�سبح املعرفة 
الب�سريـــة يف خطـــر فكيـــف ي�ستطيـــع العلمـــاء 
احلفاظ علـــى ما و�سل اإليـــه االإن�سان من تطور 
تكنولوجي وكثريا ما كان يتعر�س لل�سياع ب�سبب 
اإجراءات و�سيا�سيات ما.. ففي عام 2008 تبني 
اأن الواليات املتحدة " وب�سبب زيادة االإجراءات 
ال�سرية التي تتخذهـــا احلكومات املتعاقبة فيها 
ف�سلت عمليـــة مايعرف با�سم )بنـــوك ال�سباب 
Fogbank( والتي احتوت معلومات �سرية لبع�س 
الروؤو�ـــس احلربيـــة النوويـــة, فجميـــع املوظفني 
الوكالـــة  تركـــوا  اأو  تقاعـــدوا  قـــد  الرئي�سيـــني 
وامل�سوؤوليـــة واملده�ـــس اأي�ســـا حتمـــل اخلزينـــة 
االأمريكية 69 مليون دوالر تكلفة برنامج جتديد 
الروؤو�ـــس احلربية وهنا رمبا كان االحتياج كبري 
اإىل جمـــع تلـــك املعلومـــات يف حا�ســـوب عمالق 
يت�ســـع لـــكل املعلومـــات مـــن اجلينـــوم الب�سري 
genome اإىل ال�سجـــالت امل�سرفية واملعلومات 
ال�سخ�سيـــة املوجـــودة على االأقرا�ـــس ال�سلبة, 
ومعظمها بحاجة للخوادم املعروفة با�سم مراكز 
البيانات data centres. ورغم ذلك ال ن�ستطيع 
القول باإن تلك الو�سائط التخزينية االإلكرتونية 
واالأقرا�ـــس ال�سلبـــة قد ت�ستمـــر اإىل ما النهاية 
فهـــي معر�ســـة للخطـــر مـــن م�ســـادر عديدة, 
برغم من ن�سمعه اليوم عن كثافة التخزين على 
االأقرا�س ال�سلبة الأكرث من 200 غيغابايت لكل 
بو�سة مربعة من �سريحـــة التخزين يف القر�س 
ال�سلـــب... ولكـــن العلمـــاء يوؤكـــدون رغم ذلك 
اأن معظـــم و�سائل حفـــظ البيانـــات الهامة يتم 
احتياطيـــا على �سيغ مثـــل االأ�سرطـــة املمغنطة 
اأو االأقرا�ـــس ال�سوئيـــة وجميعها الميكن الوثوق 
بها ومن املوؤكد جدا تعر�سها للتلف خالل خم�س 

�سنـــوات ويقول خبري باملعهد الكنـــدي يف اأوتاوا 
يعمل علـــى تطويـــر و�سائـــط االإعـــالم الرقمية 
وحفظ البيانات accelerated ageing املتعلقة 
بت�سريع التجـــارب اخلا�سة بو�سائـــط التخزين 
االإعالميـــة والتي يتم تعري�سهـــا لعوامل ارتفاع 
احلرارة والرطوبة.. يقول انه تبني اأن االأقرا�س 
واالأقرا�ـــس  ا�ستقـــرارا  االأكـــرث  ال�سوئيـــة هـــي 
املدجمة القابلـــة للت�سجيل مع طبقة عاك�سة من 
الذهب اأو مادة phthalocyanine حيث يرجح 
بقـــاء تلـــك املـــواد يف و�سائط التخزيـــن حوايل 
100 �سنـــه بخالف املـــدة االفرتا�سية من 10-5 

�سنوات.

انهيار احل�صارات املرهون باالأقرا�س ال�صلبة
 flash-memory تتزايـــد وظائف واحتياجـــات
منـــذ ظهورهـــا قبـــل اأكرث مـــن 10 �سنـــوات كما 
تزيـــد من �سعاتها وت�سغر مـــن اأحجامها وتزيد 
يف املقابـــل �سرعـــة نقلها للبيانات ممـــا يجعلها 
و�سيلـــة �سحريـــة حلفـــظ البيانـــات ال�سخ�سية 
واإجـــراء التعديل عليها بخالف االأقرا�س املرنة 
ويف نف�ـــس االإطـــار تزدهـــر �سناعـــة االأقرا�ـــس 
ال�سلبـــة املحمولة )اخلارجيـــة(, ولكي نحافظ 
علـــى حمـــركات االأقرا�س يجـــب اأن تبقى جافة 
وبـــاردة وت�ستغـــرق وقتـــا اأطـــول مـــن تلـــك التي 
تتعر�ـــس للحـــرارة والرطوبة...وعـــدد قليل من 
مراكز البيانات م�سممة للحفاظ على مثل هذه 
الظـــروف ملدة طويلـــة, وجند ذلك علـــى �سبيل 
 Dennis املثـــال يف مركـــز البيانات الف�سائيـــة
Wingo حيث يعكف العلمـــاء على م�سروع تابع 
لوكالة نا�سا ال�سرتداد �سور ف�سائية عالية الدقة 
من االأ�سرطة املمغنطـــة القدمية, والتي حتتوي 
علـــى بيانـــات خـــام جمهزة مـــن خم�ـــس بعثات 
قامت بهـــا املركبـــة القمرية.. وهـــذه االأ�سرطة 
كانـــت مغلفـــة بالبال�ستيك,وو�سعـــت يف علـــب 

معدنية مغناطي�سية منيعة منذ العام 1960. 

التحدي االأكرب.. مرحلة ما بعد الكارثة
لقـــد كان احل�ســـول علـــى البيانـــات اخلام من 
االأ�سرطـــة املمغنطة لوكالة نا�ســـا فر�سة ملعرفة 
الطريقة ال�سحيحة ال�ستخـــراج املواد القدمية 
وهذا هو التحـــدي االأكرب فمنذ اإن مت ا�ستخراج 
البيانات مل يتمكن الفريـــق اإال بعد ثالثة �سهور 
مـــن البحث من اإيجاد دليـــل امللفات واملعادالت 
الفيزيقيـــة التي تراكمـــت يف االأقرا�س القدمية 
والتـــي جعلتهم يتمكنون من ا�ســـرتداد البيانات 
اخلـــام وحتويـــل البيانـــات املخزنـــة اإىل �ســـكل 
قابـــل لال�ستعمال...فتخيـــل ال�سعوبـــات التـــي 
تواجـــه تلك العملية يف مرحلة مـــا بعد الكارثة. 

فحتـــى مع وجـــود اإمـــدادات وفرية مـــن اأجهزة 
الكمبيوتـــر لقراءة االأقرا�س ال�سلبة, فلن يكون 
�سهـــال ا�ستعادة البيانات خ�سو�ســـا وان الكثري 
مـــن البيانات يف الوقـــت احلا�سر يتم ت�سفريها 
اأو جعلهـــا للقـــراءة فقط با�ستخـــدام برجميات 
مل  البيانـــات  مركـــز  يف  وتوجـــد  متخ�س�ســـة 
ت�ستخـــدم ملدة 20 اأو 30 عاما وهذا من �ساأنه اأن 

يدفع اإىل جتمد املحتوي املمغنط.

حجر ر�صيد... القر�س الب�صري الأول 
بالتاأكيد مل يكن النحت يعرب عن فقدان البيانات 
يف االأنظمـــة االإلكرتونيـــة يف ع�سرنـــا بقـــدر ما 
يعرب عن منو العقـــل الب�سري ويف املقابل متكنه 
من تلويث الطبيعة, ومع كل ذلك جند لالإن�سان 

اإخفاقاته يف حياته الفردية ويف املجتمع.
جمـــال  يف  يعمـــل  الـــذي   Season Tse يقـــول 
املعهـــد  التاريخيـــة يف  االأوراق  علـــى  احلفـــاظ 
الكنـــدي اأنـــه يقوم مب�سح اأوراق تعـــود الأكرث من 
100 �سنـــة وكتـــب باأكـــرث مـــن 868 خمطوط مت 
العثـــور عليها يف مغارة يف �سمـــال غرب ال�سني 
يف عـــام 1907 تتحـــدث عـــن احلكمـــة القدمية 
لـــدي ال�سينيني, وبالتايل هل توقـــع ال�سينيون 
يف ذلك الوقـــت بقاء اأوراقهم وحماولة اإنقاذها 
بطريقـــة م�سح الوثائق وابتـــكار املواد البرتولية 
للحفـــاظ علـــى حتنيطهـــا لكننا وحتـــى االن مل 
نفكـــر كيف �سيحافظ اأبناوؤنـــا يف امل�ستقبل وباأي 
طريقـــة �سيبتكرونهـــا للحفـــاظ علـــى خمزوننا 

العلمي والثقايف.
االإ�سرتاتيجيـــة احلالية للحفاظ علـــى البيانات 
الهامة هي تخزين ن�سخ عدة يف اأماكن خمتلفة, 
واأحيانا يف اأ�سكال رقمية خمتلفة. هذا ميكن اأن 
حتمـــي �سد الكـــوارث حمليا مثـــل االأعا�سري اأو 
الـــزالزل, لكنها لن تنجـــح يف املدى البعيد. فال 
يوجد حقـــا تقنية رقمية قيا�سيـــة للحفظ ميكن 

االعتماد عليها يف املدى البعيد جدا 
 جزء من امل�سكلة هـــي اأنه ال توجد �سوق للخلود 
وهنـــاك مقرتحات البتـــكار ورق خا�ـــس ميكنه 
تخزيـــن البيانات الرقميـــة لقـــرون با�ستخدام 
الرموز وهـــوا قرب اىل �سريط الرموز لكن تلك 
املقرتحـــات واالأفكار تعرثت ب�سبـــب عدم وجود 

م�سلحة جتارية.
 رمبا احلـــل الوحيد هو تن�سيـــق البيانات ب�سكل 
ي�سبـــه حجر ر�سيد. ولكن اإذا كانت لدينا و�سيلة 
لتخزيـــن البيانات الرقمية علـــى املدى الطويل, 
فاإن ال�سوؤال التايل ما الذي ميكن للحفاظ على, 
وكيـــف يحافـــظ عليها اآمنـــا ويكون مـــن ال�سهل 

اكت�سافها.
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 اإعداد : عبد الرحمن �صناح
Senah1@hotmail.com 

Ammisaduqa هذه املالحظات التي �سجلت عن كوكب الزهرة لوحة فينو�س
كان قـــد �سبق تدوينها من قبـــل بع�س املنجمني 
مـــن عهد احل�ســـارة البابليـــة على لـــوح ي�سمى 
Ammisaduqa ونحتت قبل 1000 �سنة وجنت 
دون اأن ت�ســـاب بـــاأذى ونقلـــت من العـــراق اإىل 

املتحف الوطني الربيطاين.
ونحـــن نعـــرف جيـــدًا اأن هنـــاك فرق بـــني لوح 
املالحظـــات  ت�سجيـــل  يف  املنحـــوت  احلجـــر 
القدمية للبابليني وبـــني ع�سرنا الرقمي املعقد 
والـــذي ميتلك مقومات احلجم ال�سغري واالأداء 
الكبري...فنحـــن بالطبـــع لدينـــا معرفـــة غـــري 
متخيلة من قبل البابليـــني... فقد اأر�سلنا �سفنا 
ف�سائية اإىل كواكـــب بعيدة.. ولدينا االآن علماء 
الفلك الذين يق�سون وقتـــًا يف مراقبة الكواكب 

اجلوالـــة وال�سمو�ـــس الغريبـــة عرب هـــوة وا�سعة 
من املكان والزمـــان, ولدينا الكيميائيون الذين 
يحولون الرمل والنفط اإىل اأجهزة اأ�سغر حجمًا 
واأكرث تعقيـــدًا, ومع ذلك فـــان اكت�ساب املعرفة 
ا�ستثنائيـــة اأكـــرث مـــن اأي وقـــت م�ســـى وتت�سم 

باله�سا�سة و�سرعة الزوال.

النيازك والعوا�صف ال�صم�صية 
بطبيعـــة احلال, يف حال وقـــوع كارثة كبرية مبا 
يكفـــي للق�ســـاء على جميـــع الب�سر مثـــل �سربة 
نيزك هائل, فاإنه ال يهم عندها كل تلك املقومات 
التكنولوجية. دعنا نفرت�س مع ذلك اأن �سيئا ما 
قـــد يحدث اأقل كارثية, فـــاإن العديد من املباين 
�ستظـــل �سليمـــة و�سيبقى عدد كاف مـــن النا�س 
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جرافني اأقالم الر�سا�ص ت�سنع اأ�سرع معاجلات الكمبيوتر ؟
معاجلات ال�سليكون قاربت على ا�ستنفاد قدراتها الفيزيائية 

و�سائل جديدة يف �سناعة املعاجلات

ـــه كـــل يــــوم تــقــفــز بك  ـــال مـــع اإط
قفزات  املت�صارعة  العلمية  االأخبار 
جتعلك تقف م�صدودًا لكل هذا الكم 
الهائل من االخرتاعات واالبتكارات 
جماالت  يف  املتاحقة  والتطورات 
االإن�صان  فهذا  العلمية.  االأبــحــاث 
كلما  اال�صتك�صاف  بحب  املت�صف 
الكون  اأعماق  تفا�صيل  اأدق  يف  غار 
للمعرفة  حاجته  زادت  ــراره  ــص واأ�
مل  خياالت  اأمامه  وتك�صفت  والعلم 
قدم  وطــاأة  منذ  ادم  بنو  يت�صورها 

اأبوهم االأر�س.
عمر احلياين

)ASJA( ع�سو الرابطة العربية للإعلميني العلميني
Omer_alhyani@hotmail.com
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و�صائل جديدة يف �صناعة املعاجلات
ثورة  يف  ال�سحري  الــعــامل  هــذا  بـــزوغ  ومــنــذ 
ت�سق طريقها   العلوم  اأبعاد  اأخذت  االت�ساالت 
اأو  واحـــدة  كــوحــدة  العلوم  فل�سفة  ت�ستخدم 
تخ�س�س التق�سيم العلمي كاأبعاد م�ستقيمة يف 
املتناهي يف  الذري  التكوين  جتليات عامل من 

ال�سغر اأو ما يعرف بالنانو تكنولوجي.
امتداد �سحراء  منثورة على  رمل  فمن ذرات 
اأو �سواطئ البحار والتي ترتبع على ما  قاحلة 
رمال  �سكل  على  االأر�س  ق�سرة  يربوا%90 من 
تتكون مادة ال�سليكون التي اخذ االإن�سان منها 
الهمته وحركت عبقريته  حبات رمل متالأالأه, 
معامل  اإيل  طــريــقــهــا  احلــبــات  هـــذه  لــتــجــد 
ال�سليكون لت�سبح اأهم تقنية تدخل يف �سناعة 
على  ب�سري  اخــرتاع  اأهــم  ولتغدو  املعاجلات 
وثورة  الكمبيوتر  اأجهزة  ت�سغيل  يف  االإطــالق 

االت�ساالت.
اأ�سباه  اأ�سا�سي يف  �سي  ال�سليكون  وتعترب مادة 
املو�سالت واالألياف ال�سوئية )الفيرباأوبتك�س( 
عرب خليط من الزجاج وبوليمرات البال�ستيك 
لينقل ال�سوء وي�ساهم يف �سرعة نقل البيانات 
الكمبيوتر  �سناعة  تطوير  على  �ساعد  ممــا 

واالت�ساالت ب�سكل عام.
ا�ستنفاد  على  قاربت  ال�سليكون  فمعاجلات 
هذا  ظــل  يف  وخــا�ــســة  الفيزيائية  قــدراتــهــا 
واملعلومات  الــبــيــانــات  مــن  الــهــائــل  ــرتاكــم  ال
و�سائل  عــن  للبحث  ملحه  احلــاجــة  فكانت 
جديدة يف �سناعة املعاجلات التي ت�ستطيع اأن 
الرتاكم  هذا  ملعاجلة  �سرعة  اأق�سى  يف  تكون 

من البيانات واملعلومات.

معاجلات الغد 
وقد اجتهت اأنظار العلماء نحو مادة اجلرافني 
عن  عبارة  وهــي  �سفاف  بربيق  تت�سف  التي 
الكربون,  ذرات  من  ــدة  واح ذرة  من  رقائق 
ويذهب كثريًا من الباحثني يف اأ�سباه املو�سالت 
اإنها �سوف تزيح معاجلات ال�سليكون وحتيلها 
معاجلات  �سناعة  على  لترتبع  املبكر  للتقاعد 
النقل  يف  كــبــرية  ب�سرعة  تت�سم  الــتــي  الــغــد 
يف  جديدة  اآفــاق  يولد  �سوف  مما  واملعاجلة 
�سنع هذه الرتانز�ستورات. فاجلرافني لي�ست 
ت�سنيع  يف  ت�ستخدم  هــي  بــل  جــديــدة  مبـــادة 
العديد من املواد ومنها اأقالم الر�سا�س التي 
العلم  االأوىل من حروف  بها اخلطوط  تعلمنا 

يف مدار�سنا.
واالآن يت�سابق مطورو التكنولوجيا ملزج االأنابيب 
الكربون  هياكل  مــن  وغــريهــا  الــنــانــومــرتيــة 
ل�سناعة  البوليمرات,  مــع  للغاية  الدقيقة 
الهياكل  هذه  اأحجام  وت�سل  الغد.  معاجلات 
الدقيقة اإىل اأجزاء من املليار من املرت, ولهذا 

يطلق عليها تراكيب نانوية.

اإمكانية  اإىل  اأمريكيون  باحثون  تو�سل  قد  و 
اجلرافني  ـــادة  م مــن  تــرانــز�ــســتــورات  �سنع 
االإ�سارات  تبادل  على  كبرية  مبقدرة  لتميزها 
ترانز�ستورات  من  اأ�سرع  بطريقة  االإلكرتونية 
الكهربائية  مليزاتها  باالإ�سافة  ال�سيليكون. 
الفريدة من نوعها والتي ميكن اأن جتعل مادة 
من  جديد  جيل  يف  لل�سيلكون  خلفًا  اجلرافني 
والبد  الــدقــيــقــة,  الــ�ــســرائــح  ذات  املــعــاجلــات 
املادية  املعوقات  على  التغلب  من  ذلــك  قبل 
االأ�سا�سية التي حتد من �سرعة طرح معاجلات 
اأي  اأ�سغر حجمًا واأ�سرع من  �سريعة ومتطورة 

وقت م�سى.

ولكن هذه واحده فقط من املواد والتطبيقات 
ذرة  ومتـــوجـــات  ل�سمك  ونـــظـــرَا  املــحــتــمــلــة. 
مو�سل  بال�سفافية,وكونها  ومتتعها  الكربون, 
جلعل  ت�ستخدم  اأن  فيمكن  لــلــحــرارة,  جيد 
االأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة �ــســفــافــة لــلــ�ــســوء يف 
التطبيقات امل�ستندة اإىل مثل االإ�ساءة الثنائية 
ال�سم�سية.  اخلاليا  حت�سني  اأو  )امل�سابيح( 
واإمكانية تطبيقها يف �سنع اخلاليا ال�سم�سية. 
الباحثني  بع�س  قبل  مــن  ذلــك  درا�ــســة  وتتم 
يف  مبا  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  من 
الكهربائية  الهند�سة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  ذلك 
كلية  عــمــيــد  ومـــعـــاون   Bulovic فــالدميــري 

الهند�سة للبحوث كارين غلي�سون. 
مادة اجلرافني ميكن اأن ت�سبح بدياًل للنحا�س 
رقائق  بني  الكهربائية  التو�سيالت  عملية  يف 
االأخـــرى  االإلــكــرتونــيــة  واالأجــهــزة  الكمبيوتر 
قليلة  فهي  بها  تتمتع  التي  لل�سفات  ــك  وذل
املقاومة, وبالتايل تولد حرارة اأقل,ولها اأي�سا 
من  اأجــزاء  �سناعة  يف  حمتملة  ا�ستخدامات 
متكني  �ساأنها  من  التي  االإلكرتونية  االأجهزة 

اجليل اجلديد من التمتع مبيزات اإ�سافية.

ترانز�صتورات اجلرافني
اأن ترانز�ستورات  اأكدوا  الباحثون االأمريكيون 
ـــام  االأي مــن  يـــوم  اجلــرافــني رمبـــا ت�سبح يف 
الرقمية,  االتــ�ــســاالت  تطبيقات  يف  مفيدة 
التبديل  تتطلب  احلــاجــة  اأ�ــســبــحــت  ــي  ــت وال
معدل  ملواكبة  واالإ�ــســارات,  للبيانات  ال�سريع 
البيانات املرتفع يف الرتانز�ستور, وتتميز هذه 
التقنية باأنها ت�ستهلك كمية قليلة من الكهرباء 

بخالف ال�سليكون.
ــــادة اجلـــرافـــني مـــن انــحــف املــــواد  وتــعــد م
ــاإن حــامــالت ال�سحنة  االإلــكــرتونــيــة, ولــهــذا ف
ب�سهولة  ــك  ذل خــالل  مــن  تتحرك  اأن  ميكن 
جدًا. عالية  بــرتددات  تعمل  وبالتايل  بالغة. 

فالباحث Yu-Ming Lint وزمالوؤه يف ميدان 
اأن  �سرحوا  الدقيقة  االإلــكــرتونــيــة  البحوث 
طبقة  من  تتكون  التي  الرتانز�ستورات  تاأثري 
اجلرافني اأعلى من كربيد ال�سيليكون الرقيقة 

ت�سل  بوابة  وبطول  جيجاهريتز   100 مبقدار 
الرتدد  كل  من  اأعلى  وهي  نانومرت,   240 اإىل 
اأن  اأخرى  توؤكد بحوث  بل   , ال�سليكون  لكربيد 
ال�سرعة �سوف تخرتق نطاق �سرعة ال�سليكون 
يقدر  جديد  قيا�س  اإىل   GigaHertz املقدرة 

.TeraHertzبــ
جرافني  الــنــانــو  اآفــــاق  اأن  الــعــلــمــاء  ويعتقد 
ــكــون حمــ�ــســورة على  وا�ــســتــخــدامــاتــه لــن ت
املعاجلات والرتانز�ستورات وحدها واأنها �سوف 
متتد لتقنيات االت�ساالت والت�سوير والك�سف 
االأ�ــســلــحــة واخلاليا  عــن  والــكــ�ــســف  ــوجــي  امل
التطبيقات  هــذه  جميع  الأن  وذلــك  ال�سم�سية 
التو�سل حلل لها  تتطلب �سرعة فائقة مل يتم 

حتى االآن.

�سرعة  اأكــرث  لتقنيات  م�ستمرة  احلاجة  والأن 
الفيزياء  باحثي  اأيـــدي  بــني  اجلــرافــني  تظل 
والكهرباء كل يطرق يف ج�سيماتها  والكيمياء 
االأكرث  واملعالج  الناقل  تكون  اأن  وع�سى  لعل 
ويف   , االلكرتونيات  من  القادم  للجيل  �سرعة 
التقنية  �سركات  كثب  عن  تراقب  اآخــر  م�سار 
تطورات االأبحاث املتعلقة بهذا اجليل اجلديد 
بنتائجهاإىل  لتنطلق  اجلرافني  معاجلات  من 

االأ�سواق.
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الدكتور  ال���وزراء  دول��ة رئي�س جمل�س  اأك��د 
كل  تكاتف  اأهمية  على  علي حممد جم��ور 
اجلهود املبذولة لتنمية الدور القت�سادي 
اأدوات  وت��ط��وي��ر  ال�سمكية  ال���روة  لقطاع 
حمايته الت�سريعية واملوؤ�س�سية و�سونه من 
الأعمال غري ال�سرعية التي تلحق الأ�سرار 

الفادحة باحلياة والبيئة البحرية.
واأ�سار جمور خلل حفل تد�سني الربنامج 
التدريبي ملوظفي القطاع ال�سمكي موؤخرا 
واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا  مبدينة 
ب�����س��ن��ع��اء وال������ذي ح�����س��رة الأخ�������وة وزي���ر 
الت�سالت وتقنية املعلومات املهند�س كمال 
ال�سمكية  ال���روة  ووزي���ر  اجل���ربي  ح�سني 
حممد �سالح �سملن ووزير التعليم الفني 
والتدريب املهني د اإبراهيم حجري والذي 
بالتعاون  ال�سمكية  ال���روة  وزارة  تنظمه 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  الت�����س��الت  وزارة  م��ع 
وم�����س��روع الأ���س��غ��ال ال���ع���ام���ة....اأ����س���ار اإىل 
اأهمية الربنامج التدريبي للرتقاء بالكادر 
الب�سري العامل يف هذا القطاع القت�سادي 
والعلمية  الإداري�����ة  اجل��وان��ب  يف  احل��ي��وي 

والفنية.
االأهمية  ــراعــي  ت "احلكومة  واأ�ـــســـاف 
عن  الدقيقة  املعلومة  لتوفري  الكبرية 
القطاع وحتديد االآلية الكفيلة باحل�سول 
املحلية..  املــ�ــســادر  خمتلف  مــن  عليها 
�سيا�سات  تر�سيد  يف  احلــيــوي  لــدورهــا 
هذا  لتنمية  املــوجــهــة  ــة  ــدول ال ــرامــج  وب
له  اال�ستثماري  الرتويج  وعملية  القطاع 

حمليًا ودوليا ".
مركز املعلومات ال�صمكية

اجلمهوري  ــقــرار  ال �ــســدور  " اإن  وتــابــع 
اخلا�س باإن�ساء مركز املعلومات ال�سمكية 
�سيوفر قاعدة املعلومات املطلوبة عن هذا 
وات�ساالت  معلومات  �سبكة  عرب  القطاع 
اجلهد  فاعلة  بــ�ــســورة  تــخــدم  متكاملة 
املبذول لتطوير االإدارة ال�سمكية امل�ستدامة 
وت�سهم يف نف�س الوقت يف تقدمي املعلومات 

ال�سحيحة ملتخذي القرار للتخطيط 
ال�سليم ال�ستغالل االأحياء املائية على 

نحو منهجي وعلمي".
دور  باأهمية  الــــوزراء  رئي�س  ونـــوه 
املعلومة  ا�ــســتــقــ�ــســاء  يف  املـــركـــز 
التالعب  حـــاالت  عــن  ال�سحيحة 
املتجددة  الـــرثوة  بــهــذه  العبث  او 
وال�سادرات  االإنــتــاج  معرفة  وكــذا 
ال�سمكية احلقيقية ليت�سنى للجهات 

نحو  على  الدولة  عائدات  حتديد  املعنية 
عادل.

�سيوؤمن  التدريبي  الربنامج  اأن  موؤكدا 
االأر�سية املعرفية واملهنية للكادر الوطني 
ليكون قادر على اإدارة �سئون هذا القطاع 

مبهنية وهمة وطنية عالية.
الربنامج التدريبي

ال�سمكية  الـــرثوة  ــر  وزي قــال  جانبه  م��ن 
حممد �سالح �سمالن اأن تد�سني الربنامج 
ياأتي يف اإطار االهتمام الذي توليه القيادة 
بالقطاع  احلكومة  وبرنامج  ال�سيا�سية 
ال�سمكي باعتباره من القطاعات الواعدة 
والتي كان اآخرها رفد الوزارة بعدد من 
ـــة  االإداري اجلــوانــب  يف  املوؤهلة  الــكــوادر 

واملحا�سبية واملعلوماتية.
الــوزارة تهدف من خالل  " ان  واأ�ساف 
ماهرة  كوادر  اإيجاد  التدريبي  الربنامج 
تتمكن من تنفيذ املهام واالأعمال االإدارية 
ال�سمكية  املــعــلــومــات  ومــركــز  بـــالـــوزارة 
والذي يتكون من �سبكة معلومات حديثة 
تعمل وفق اأنظمة اإح�سائية تربط وزارة 
واملوانئ  باملحافظات  ال�سمكية  ــرثوة  ال

ومراكز االإنزال ومنافذ الت�سدير".
فريق  بجهود  ال�سمكية  ــرثوة  ال وزيــر  ونــوه 
ال�سمكية  الــرثوة  وزارتــي  املكون من  العمل 
وم�سروع  املعلومات  وتقنية  واالتــ�ــســاالت 
والتح�سري  االإعـــداد  يف  العامة  االأ�ــســغــال 
للربنامج التدريبي ملوظفي القطاع ال�سمكي 

والذي يت�سمن العديد من الدورات التاأهيلية 
والتخ�س�سية يف جماالت الربجمة وقواعد 
البيانات وتركيب ال�سبكات مبا ميكنهم من 
املركزية  البيانات  قاعدة  وت�سغيل  اإدارة 

مبركز املعلومات.
االإنزال  مراكز  تزويد  �سيتم  انه  واأو�سح 
البنكية  والنوافذ  االإلكرتونية  باملوازين 
�سبط  يكفل  مبــا  ــاالت  ــ�ــس االت و�سبكة 
منها  الدولة  وعائدات  ال�سمكي  االإنتاج 
اإ�سافة اإىل رفع تقارير حقيقية عن جميع 

االأن�سطة املعتملة بالقطاع ال�سمكي.
تنمية املوارد الب�صرية

لالت�ساالت  العام  املعهد  قال عميد  فيما 
التابع لوزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
اأخذ  املعهد  الطويلي,  حممد  املهند�س 
باالأ�ساليب احلديثة لتنمية املوارد الب�سرية 
واملتمثلة بكادر التدريب املوؤهل واال�ستعانة 
املجاالت  كافة  يف  املخت�سني  بــاخلــرباء 
اأو  اأو االإقليمي  �سواء على امل�ستوى املحلي 
الدويل.. ي�سار اىل ان الربنامج التدريبي 
الذي ي�ستمر ثالثة اأ�سهر يهدف اىل تاأهيل 
موظفي وزارة الرثوة ال�سمكية وخ�سو�سا 
مبركز  للعمل  ا�ستيعابهم  �سيتم  الــذيــن 
من  متكينهم  بهدف  ال�سمكية,  املعلومات 
املركزية  البيانات  قاعدة  وت�سغيل  اإدارة 
مع  ربطه  �سيتم  الــذي  املعلومات  مبركز 
منفذا  و13  اإنــزال  مركز   122 من  اأكــرث 

للت�سدير يف خمتلف املحافظات.
••••

مبدينة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات

 رئي�س الوزراء يد�شن الربنامج التنفيذي
ملوظفي القطاع ال�شمكي
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وزير االت�شاالت ُيطلع جمل�ص الوزراء على عر�ص حول تهريب املكاملات الدولية

�شبط اأحد اأكرب الأنظمة لتهريب املكاملات الدولية ب�شنعاء
اطل���ع جمل����س ال���وزراء عل���ى عر����س وزي���ر 
الت�س���الت وتقني���ة املعلومات ح���ول تهريب 
تق���وم  الت���ي  واجله���ود  الدولي���ة  املكامل���ات 
به���ا ال���وزارة للت�س���دي له���ذه العملي���ة غ���ري 
القانوني���ة وذل���ك بالتن�سي���ق والتع���اون م���ع 

اجلهات ذات العلقة.

وثمـــن املجل�س اجلهد املبـــذول من قبل وزارة 
االت�ساالت ملكافحـــة تهريب املكاملات الدولية 
مبا متثله هذه الظاهرة من خطورة باأبعادها 
الـــوزارة  واالأمنيـــة... مطالبـــا  االقت�ساديـــة 
مـــع  والتن�سيـــق  اأجراءتهـــا  يف  باال�ستمـــرار 
اجلهـــات ذات العالقـــة للت�سدي لهـــذا النوع 
مـــن االأن�سطـــة التهريبية واإحالـــة كل من يتم 

�سبطـــه متورطا يف هذا املجـــال اإىل االأجهزة 
العدلية وفقا للقانون.

هذا وكانت وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
قـــد اأعلنـــت موؤخرا اأنهـــا �سبطـــت احد اكرب 
االأنظمة لتهريـــب املكاملات الدولية بالعا�سمة 
�سنعاء, يف اإطار حملتها الرامية للق�ساء على 

تهريب املكاملات الدولية الواردة وال�سادرة.
واأو�ســـح م�سدر م�سئول بالوزارة اإن املنظومة 
التي مت �سبطها بالتعاون مع اجلهات االأمنية 
والنيابـــة املخت�ســـة كانـــت تعمل علـــى مترير 
مكاملـــات دولية واردة ذات جودة رديئة وتعمل 
ب�ســـكل غري قانـــوين يف اأحـــد امل�ساكن جنوب 

العا�سمة �سنعاء.
واأ�ســـار امل�سدر اىل اأنه مت ت�سليم امل�سبوطات 
اإىل اجلهات املعنية ال�ستكمال التحقيقات مع 
مـــن يقفـــون وراء هذا الن�ســـاط الغري قانوين 

وتقدميهم اإىل الق�ساء.
واأكـــد امل�ســـدر اأن تهريـــب املكاملـــات الدولية 
ميثـــل ممار�سة غـــري قانونية ملا لهـــا من اآثار 
�سلبية على جودة خدمات االت�ساالت الدولية 
و�سمعـــة ال�سركـــة امل�ســـرح لهـــا بتوفـــري هذه 

اخلدمـــة وهـــي �سركـــة تيليمـــن لالت�ســـاالت 
الدولية.

وثمن امل�سدر جهود جهات ال�سبط املخت�سة 
التي تعاونـــت يف ك�سف هـــذه االأنظمة, داعيا 
املواطنـــني اإىل التعاون ملا فيـــه ال�سالح العام 
اأن�سطـــة  اإىل  تقـــود  معلومـــات  بـــاأي  واالإدالء 
غـــري قانونيـــة مماثلـــة, وذلـــك باالإبـــالغ عن 
اأي مكاملـــات دوليـــة واردة يظهـــر للم�ستقبـــل 
اأن من�ساأهـــا اأحـــد االأرقـــام التابعـــة ل�سبكات 
اأي  اأو  املحلية)الثابت,النقـــال(  االت�ســـاالت 
مكاملات دولية واردة بدون ظهور رقم املت�سل 
واإبالغ مركز بالغات املكاملات غري ال�سرعية 

على الرقم )170(.
وبـــنّي امل�ســـدر اأن الوزارة اأتبعـــت �سل�سلة من 
االإجراءات التقنية للحـــد من ظاهرة تهريب 
املكاملـــات من خالل اإيجـــاد رقم جماين يقوم 
املواطنون عربه باالإبالغ عن املكاملات الدولية 
التي تـــرد على هواتفهـــم من اأرقـــام حملية, 
م�سيفـــًا اأن الـــوزارة قامـــت بتحديـــث نظـــام 
الفوترة واحت�ساب املتو�ســـط اليومي للدقائق 

امل�ستهلكة

مين نت تعلن عن �شيا�شة جديدة
 ال�شت�شافة املواقع االإلكرتونية وخدمة واي ماك�ص 

ممثلة  لالت�ساالت  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
جديدة  خــدمــات  تقدمي  عــن  نت"  بـ"مين 
تتمثل  مل�ستخدميها  تناف�سية  وعــرو�ــس 
ال�ست�سافة  ــدة  جــدي �سيا�سة  انــتــهــاج  يف 
وال�سركات  لالأ�سخا�س  االإلكرتونية  املواقع 
وباأ�سعار  واخلــا�ــســة  العامة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
ممــيــزة مــن جــهــة, وتــقــدمي خــدمــة "واأي 
خطوة  يف  الال�سلكي(,  ماك�س" )االإنرتنت 
مقارنة  تف�سيلية  عــرو�ــس  لتقدمي  تهدف 
املواقع  ا�ست�سافة  �ــســركــات  متنحه  مبــا 

االإلكرتونية من خارج البالد.
لالإنرتنت  العامة  االإدارة  عام  مدير  وقــال 
نت",  "مين  املــعــطــيــات  تــرا�ــســل  و�ــســبــكــة 
انتهاج  مت  اأنــــة  هــــزاع,  عــامــر  املــهــنــد�ــس 
لتقدمي خدمات ال�ست�سافة  �سيا�سة جديدة 
وال�سركات  لالأ�سخا�س  االإلكرتونية  املواقع 
واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة تبداأ �سعتها من 

100 ميجا وت�سل اإىل 10 جيجا )10.0000 
وتقدر  تناف�سية,  وباأ�سعار  بــايــت(,  ميجا 
 50 ال�سخ�سية  املــواقــع  ا�ست�سافة  قيمة 

دوالرا يف ال�سنة".
االإلكرتونية  املواقع  منح  "�سيتم  واأ�ساف: 
عرو�سنا  يف  الــ�ــســركــة  لـــدى  امل�ست�سافة 
ــــدة عـــــدد مــــن عـــنـــاويـــن الـــربيـــد  اجلــــدي
بالن�سبة  اإمييال   20 من  تبداأ  االلــكــرتوين 
ملواقع  اأميــيــال  و350  ال�سخ�سية  للمواقع 
�سيتم  التي  العامة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

ا�ست�سافتها"
املواقع  عدد  ان  اإىل  هزاع  املهند�س  واأ�سار 
االإلكرتونية امل�ست�سافة يف "مين نت" و�سل 
اإىل 545 موقعا الكرتونيا حتى نهاية العام 

املا�سي.
اجلديدة  اال�ست�سافة  خــدمــة  ان  مــوؤكــدا 
تتميز  نــت  ميــن  يف  االإلــكــرتونــيــة  للمواقع 

وتقنيا,  اأمنيا  عالية  جودة  ذات  موا�سفات 
اإىل  الو�سول  �سرعة  اإمكانية  اإىل  باالإ�سافة 
بعوائق  تاأثرها  وعــدم  امل�ست�سافة  املــواقــع 

الو�سالت الدولية لالنرتنت.
االإدارة  عام  مدير  اأو�سح  اآخــر  جانب  من 
العامة لالإنرتنت اإن اإجراءات اإنزال خدمة 
الواي ماك�س مل�ستخدمي خدمة االإنرتنت يف 
اليمن اأ�سحبت يف مراحلها االأخرية و�سيتم 
اإقرارها  وذلك عقب  قريبا,  عنها  االإعالن 
من قبل اللجنة العليا للمناق�سات", موؤكدا 
�ستقوم  لالت�ساالت  العامة  املوؤ�س�سة  اأن 
تبداأ  مــراحــل  عــرب  اخلــدمــة  هــذه  بتغطية 
وذلك  عدن  وحمافظة  العا�سمة  اأمانة  من 
ا�ست�سافة  مع  تزامنا  اخلدمة  هذه  لتقدمي 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ع�سرين,  خليجي  اليمن 
املنطقة  يف  النفط  حــقــول  مــواقــع  تغطية 

ال�سرقية.
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اجلديد  الــذكــي  الهاتف   
هواتف  اأول  هـــو   Wave S8500
اخلا�س  الت�سغيل  بنظام   Samsung
العام  اأعلنته  Bada OSوالذي  بها 
ت�سغيلية  بــيــئــة  كـــاأحـــدث  املــا�ــســي, 
ت�ستخدم  الــتــي  املــحــمــولــة  لــلــهــواتــف 
الثالث  االإ�ــســدار   TouchWiz 3.0
اال�ستخدام  ــة  واجــه مــن  واالأحـــــدث 

عدة  يت�سمن  الديناميكية 
تطبيقات  منها  لكل  قوائم 

ويحمل املوا�سفات االآتية:
 AMOLED ــة  ــا�ــس �ــس  -

بقيا�س 3.3 
HD 720P ت�سوير فيديو -
GB 2 ذاكرة داخلية ب�سعة -

MicroSD فتحة ذاكرة -

- كامريا 5 ميجابيك�سل فقط؟
HSDPA دعم �سبكات -

Wi-Fi b/g/n واي فاي -
1GHz معالج -

•••

 OT-808 املحمول  الهاتف  الكاتيل  �سركة  طرحت 
وامل�سمم على هيئة دفرت املالحظات وب�سكل �سديف 

وياأتي مع وجود مزايا اأخرى منها :
.QWERTY لوحة مفاتيح وا�سعة -

- �سا�سة QVGA ب�سعة 2.4 اأن�س.
 1.1 OLED على الغالف  - مع �سا�سة امامية نوع 

اأن�س.
.FMيدعم البلوتوث و -

.Opera Mini م�ستعر�س -
- كامريا بدقة 2 ميغابيك�سيل.

ال�سبكات  - يدعم 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــــــــــــــربيــــــــــــــد 
االلــــــــــكــــــــــرتوين 
الفورية  والر�سائل 

والدرد�سة.
- يبلغ ثمنه حوايل 

125 دوالرًا.

جوال على هيئة دفرت املاحظات

نهاية ال�سنة املا�سية.

• ك�سف تقرير تراجع عدد 
م�سرتكي خدمات الهاتف الثابت 

يف الدول العربية من 29.2 

مليون م�سرتك بنهاية عام 
2008 اإىل 27.8 مليون 

م�سرتك يف2009 . 

• اأعلنت �رشكة تورك�سيل 

• قفز عدد م�سرتكي 
خدمات �رشكة الوطنية 

لالت�ساالت املتنقلة 
– اجلزائر من 5 ماليني 

م�سرتك نهاية 2008 اإىل 
8 ماليني م�سرتك مع 

الهواتف  اأنتاج  يف  املتخ�س�سة   VoIP �سركة  ك�سفت   
املكتبية عن هاتف ثابت ب�سا�سة مل�س كبرية عر�سته يف 

معر�س CeBIT, هاتف MS-9A31 �سيدعم :
- مكاملات املوؤمترات بالفيديو. 

 DECT يدعم -
املـــخـــ�ـــســـ�ـــس 
لتبادل الر�سائل 
الفورية الن�سية 

بني املكاتب.
منفذ  ــوفــر  ت  -
ــــاري  وق  USB

ذاكرات.
يدعم خطني   -
هاتفيني يف نف�س 

الوقت. 
ال�سمعية  ــة  ــي االإعــالم الــو�ــســائــط  مــلــفــات  يــدعــم   -

والب�سرية.
هذه  مــن  الــقــادمــة  ــال  االأجــي ربــط  يف  ال�سركة  وتفكر 

الهواتف ب�سبكه االإنرتنت. 

هاتف ثابت م�صمم ب�صا�صة مل�س 

اأحدث االأنظمة الت�صغيلية 
 Bada OS للهواتف املحمولة
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الرتكية لالت�ساالت اأنها 
�ستطلق خدمة االت�سال 

باالإنرتنت عرب �سبكات اجليل 
 3G الثالث للهاتف اجلوال
ب�رشعة 42.2 ميغابت يف 

الثانية. 

• عر�ست �رشكة تيليفونيكا اأول 
 SIM( بطاقة للهاتف اجلوال
Card( مزودة بقدرات ات�سال 

ال�سلكية مدجمة، 
ميكنها توزيع االإنرتنت 

ال�سلكيا لالأجهزة املحيطة 
بها.

االت�ســــاالت  �سركــــة  طرحــــت 
اأول  موؤخــــرا   )Olive( الهنديــــة 
 هاتــــف حممــــول مــــزدوج الطاقة 
يحمــــل   )dual-powered(
 )AAA batteries( بطارية جافة
كم�ســــدر للطاقــــة يف حالــــة تعذر 
�سحن بطارية )Li-ion( امللحقة 

باجلهاز ل�سبب اأو الآخر.
 )FrvrOn V-G2300( الهاتف
يعمل على �سبكــــة )GSM(, وهو 

يحمل موا�سفات ب�سيطة مثل :
 )CSTN( سا�سة امللونة من نوع� -

بدقة )pixel )128 × 128, يبلغ 
طولها 1.5 بو�سة.

- مكرب �سوت. 
.)FM radio( باالإ�سافة اإىل -
- بع�س االألعاب املحملة م�سبقًا.

الهاتــــف مطروح ب�سعــــر )1699( 
روبيــــة هندية - اأي مــــا يعادل 37 
دوالرا - وهــــو ينا�ســــب امل�ستخدم 
الذي يتواجــــد يف خميمات خلوية 
طاقــــة  م�ســــادر  فيهــــا  تتوفــــر  ال 

لل�سحن.

تو�سل باحثون اإىل تكنولوجيا جديدة ميكنها الق�ساء على عادة تزعج 
الكثريين وهي التحدث ب�سوت مرتفع عرب الهواتف املحمولة.

فنموذج اجلهاز اجلديد الذي تو�سل اإليه الباحثون ي�سمح لالأ�سخا�س 
تقنية  على  يعتمد  اجلديد  اجلهاز  �سامتة.  هاتفية  حمادثات  باإجراء 
وهي  الع�سالت  ت�سدرها  التي  الكهربائية  االإ�سارات  تر�سد  كهربائية 
الفكرة ذاتها امل�ستخدمة لت�سخي�س بع�س االأمرا�س وب�سكل خا�س التي 
ت�سيب االأع�ساب.ويحتوى النموذج على ت�سعة اأقطاب كهربائية تل�سق 
على وجه امل�ستخدم تقوم بــالتقاط هذه النب�سات الكهربائية التي تنتج 
عندما يحرك ال�سخ�س الع�سالت امل�ستخدمة للنطق . النب�سات الكهربائية 
يتم متريرها بعد ذلك اإىل جهاز ي�سجلها وي�سخمها قبل حتويلها عن 
بلوتوث  طــريــق 
جــــهــــاز  اإىل 
كمبيوتر حممول 
حيث يتم ترجمة 
اال�سارات  هــذه 
ميكن  ن�س  اإىل 

قراءته. 

تكنولوجيا جديدة 
 قريبا هاتف حممول يقراأ ال�صفاه

جـــــــــوال جــديـــد
iDEN بتقنيـــــــــة 

ــــن اأخـــــــــريًا عــــن الـــهـــاتـــف اجلــــــوال اأعــــل

 

 Motorola i1 Tidbits Emerge املزود 
بنظام ت�سغيل Android والذي يدعم تقنية 

.iDENال�سبكة الرقمية املطورة املتكاملة
hVGA تعمل بتقنية  الهاتف ب�سا�سة  و زود 
 mega  3 وكامريا  بو�سة   3.1 قيا�س  اللم�س 
pixel مزودة بـ LED flash كما زود بتنقنية 
Wi-Fi 802.11b/gو  الال�سلكي  االت�سال 
ودعم   ,256MB الع�سوائي  الو�سول  ذاكرة 

.A-GPS نظام حتديد املواقع العاملية

اأول نقال مزدوج الطاقة
 يحمل بطارية جافة
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مل تعد الطاقة ال�صم�صية والرياح م�صدرًا تقليديا للطاقة البديلة بقدر 
ما اأ�صبح تفكري دول العامل باجناز امل�صاريع العماقة يف ا�صتغال الطاقة 
املتجددة غاية بحد ذاتها، ولي�س مفهوم م�صاريع جزر الطاقة يف املحيط 
حثيثة  جهود  اإىل  م�صمم  خيال  من  تنطلق  والتي  عنا  ببعيدة  الهادي 
واأموال جتمع وت�صخر للبحث العلمي والذي ال تنال منه العقول العربية 

�صوا احل�صرات املتكررة.؟ 

الطاقـــة ال�سم�سيـــة النظيفـــة واملتجـــددة حتتـــاج 
اإىل ا�ستثمـــارات اأو�ســـع تبلغ مابـــني 25000 دوالر 
ال�سم�سيـــة  الطاقـــة  لنظـــام  دوالر   30000 اإىل 
والكهربائيـــة و10000 دوالر لنظـــام ت�سخني املياه 

بالطاقة ال�سم�سية.

جزر الطاقة احلرارية البحرية

يعمل فريق �سخم من علماء الطاقة على بناء ثالث 
جـــزر للطاقـــة Three Energy Islands  تعتمد 
 )OTEC( على حتويل الطاقة احلرارية البحرية
با�ستغـــالل امليـــاه القريبـــة من ال�سطـــح حيث يتم 
ت�سخـــني ميـــاه البحـــر بوا�سطـــة اأ�سعـــة ال�سم�ـــس. 
ويتم تنميـــة نباتات OTEC التـــي ت�ستخدم املياه 
 ammonia ال�سطحية احلارة لت�سخـــني االأمونيا
اأو بع�ـــس ال�سوائـــل االأخرى التي تغلـــي عند درجة 

حـــرارة منخف�ســـة في�ستخـــدم الغاز النـــاجت لدفع 
التوربينات التي تنتج الكهرباء وعندئذ يتم تربيد 
الغـــاز عن طريـــق �سخ امليـــاه الباردة مـــن اأعماق 
املحيطـــات وال�سوائل الناجتة مـــن اإعادة تدويرها 
للم�ساعدة يف توليد الكهرباء مرة اأخرى فاإذا كان 
اأقـــل من واحد من ع�سرة من ن�سبة 1 % من جممل 
الطاقة ال�سم�سية التـــي ت�سب يف املحيطات ميكن 
حتويلها اإىل الطاقة الكهربائية فاإنه �سيتولد طاقة 
مبقدار يكون اأكرث من 20 مرة من جمموع الطاقة 
التـــي ت�ستهلكهـــا الواليـــات املتحـــدة  الكهربائيـــة 
يوميـــا ولكن حتويـــل الطاقـــة احلراريـــة البحرية 
يتطلـــب الكثري من املال خا�سة يف اأجهزة التحويل 

للم�ساريع ال�سخمة.

طواحني الهواء امل�صغر 
تكـــون البداية مع النموذج ال�سغـــري الذي ي�ساعد 
العلماء يف تطويـــر االأجهزة الكبرية وطاقة الرياح 
من توربينـــات �سغرية ن�سبيا ويهـــدف العلماء اإىل 
دعـــم امل�ساكن الفردية من خـــالل تثبيت طواحني 
تولـــد مـــن 10-1 كيلووات وبقطر مـــن 8-3 اأمتار 
وبـــرج 24 مـــرتًا وفقًا ملعايري جمعيـــة طاقة الرياح 
 American Wind Energy  االأمريكيـــة 

Association ومـــن خالل التوربينات ال�سغرية 
املنزليـــة بقوة 400 وات مع دوران قطري 46 اأن�س 
)117�سم( ميكن توفري الطاقـــة املنزلية وت�سغيل 
م�سخـــات امليـــاه وامل�ساعدة يف توليـــد الكهرباء اأو 
ت�سغيـــل امل�سابيـــح واالأجهـــزة املنزليـــة االأخـــرى. 
ويعاب على هذه النوعية من املولدات اأنها ال تعمل 
يف حـــاالت ال�سكون الدائم للرياح وغالبًا ما ت�سبب 

االإزعاج من دوران الرحى. 
 

وقود الهيدروجني
 وقود من امل�صتحيل ن�صوبه 

الوقـــود  خلليـــة  البيـــاين  م  الر�ـــس  يك�ســـف 
�سيـــارات  اإحـــدى  علـــى  املثبتـــة   الهيدروجينيـــة 
يف  كبـــريًا  اأمـــاًل  احلديثـــة   General Motors
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 H2O احل�ســـول على الطاقـــة الدائمة مـــن املاء
وهو املركب االأكرث تواجـــد على االأر�س, باالإ�سافة 
اإىل اأهمية احل�سول على الهيدروجني من الهواء, 
حيـــث يتفاعل الهيدروجني مـــع االأوك�سجني لتوليد 
التيـــار الكهربائـــي وهـــذا بـــدوره ميكـــن اأن يدفع 
مبحـــرك كهربائي, وانبعـــاث العـــادم �سيكون من 
امليـــاه. اإن Hydrogen cars هـــي تقريبًا �سعف 
كفـــاءة ال�سيارات العادية التي تعتمد على البنزين 

وهي لهذا تواجه جمموعة من التحديات.

ال�صيارات الكهربائية 
الكهربائيـــة   Ultimate Aero EV �سيـــارة   
تعتمد علـــى البطاريات ولهذا فـــاإن االأداء �سعيف 
بحـــوايل 4 اأ�سعـــاف عـــن ال�سيـــارات العادية التي 
تعمل بالبنزين و�سعف كفـــاءة ال�سيارات الهجينة 

وهـــي التـــي تعمل بالنظامـــني العـــادي )البنزين( 
والطاقـــة الكهربائيـــة وبطبيعـــة احلـــال ال تنتـــج 
ال�سيارات الكهربائيـــة Electric Cars انبعاثات 
العادم, كمـــا اإنها رخي�سة للعمـــل ويبقى التحدي 
-ba  االأكـــرب لهذه ال�سيارات  يف حزمـــة البطارية

tery packs مـــن خالل تطويـــر نظام التربيد يف 
البطاريات لتو�سيع.

توليد الكهرباء
من اأمواج امل�صطحات املائية 

مقدمتهـــا  ويف  الوا�سعـــة  املائيـــة  امل�سطحـــات   

اأمـــواج عاتيـــة خا�ســـة  املحيطـــات التـــي تراكـــم 
ميكـــن  والفي�سانـــات,  العوا�ســـف  موا�ســـم  يف 
مولـــدات با�ستخـــدام  عربهـــا  الطاقـــة   توليـــد 

 Ocean-buoy generators املدعمـة بعوامات 
خم�س�ســـة تعمـــل على حتويل حركـــة االأمواج اإىل 

طاقة.
ومـــن االأجهزة املتعلقـــة با�ستغالل البحـــار لتوليد 
يعمـــل  وهـــو   Hydrokinetic الكهربـــاء جهـــاز 
كطواحـــني الهـــواء ولكن حتـــت �سطح املـــاء حيث 
ي�ستغـــل التيـــارات الداخليـــة للمحيطـــات والبحار 
واالأنهـــار العميقـــة, وخا�ســـة تيارات املـــد واجلزر 
والتـــي ت�ستخدم كم�سدر هام يف توليد الكهرباء.. 
كمـــا ي�سعـــى العلمـــاء اإىل �سناعـــة ممـــرات مائية 
ا�سطناعيـــة وقنـــوات ت�ستغـــل الدوامـــات املائيـــة 
وحركـــة الدوارات يف التوربينـــات لتوليد الكهرباء 
ويظل جهـــاز Hydrokinetic مـــن اأهم م�سادر 
الطاقـــة املتجـــددة وخا�ســـة انه يفرز عـــوادم غري 
ملوثـــة للميـــاه اأو اجلو مـــن خالل اإطـــالق غازات 
ت�ساعـــد علـــى التخفيف من االحتبا�ـــس احلراري, 
ولكن هـــذه التكنولوجيا لي�س لهـــا اأن تتخطى حيز 

االنت�سار املو�سع قبل مرور 15 عامًا.

اآبار الطاقة احلرارية االأر�صية
بطـــن  يف  والكامنـــة  اجلوفيـــة  احلـــرارة   
ال�ستغاللهـــا  مـــا  و�سيلـــة  اإىل  حتتـــاج  االأر�ـــس 
اآبـــار وت�ستهـــر  الكهربائيـــة  الطاقـــة  توليـــد   يف 

 

باإطـــالق  اأي�سلنـــدا  يف   Geothermal wells
احلـــرارة اجلوفية مـــن الرباكني فثمـــة كمية غري 
عادية من احلـــرارة حما�سرة حتت �سطح االأر�س 

والتي جتد يف الرباكني متنف�سًا عنيفًا. 
وتعد الطاقـــة احلراريـــة االأر�سية م�ســـدر جديد 
ت�سعـــى اجلهود العلميـــة ال�ستخدامه هذه احلرارة 
لتوليد الكهرباء وت�سخني املباين والطرق يف ف�سل 
ال�ستـــاء, فحـــوايل 8000 ميغاواط مـــن الكهرباء 
احلراريـــة التي تنتج حاليـــًا يف جميع اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك حـــوايل 2800 ميغـــاواط يف الواليات 
املتحـــدة تنتج بوا�سطة النفـــط. وبرغم اأن الطاقة 
احلراريـــة االأر�سيـــة نظيفة جدًا ووفـــرية ومتاحة 
علـــى مدار 24 �ساعـــة يوميًا لكنهـــا تتطلب الكثري 

من املال. 

 Wind Farms مزارع الرياح
متثـــل الواليـــات املتحدة االآن اأكرب جهـــة يف العامل 

لتوليد طاقة الريـــاح, وتنتج ما يقرب من 18000 
ميجاوات مـــن الكهرباء من طاقـــة الرياح وتتوقع 
وزارة الطاقـــة االأمريكيـــة بحلـــول عـــام 2030 اأن 
تغطـــي طاقـــة الريـــاح بحلـــول عـــام 2030 حاجة 
الواليـــات املتحدة من قوة الطاقة.. ويقدر حمللون 
اإن االأمـــر �سي�ستغرق ما ال يقل عـــن 260000 من 
التوربينـــات الهوائيـــة يف كل 300 اأقدام, ملواجهة 
متطلبات الطاقة يف الواليات املتحدة واحتياجاتها 
مـــن الكهربـــاء... والدمنـــارك علـــى �سبيـــل املثال 
حت�ســـل علـــى 20% مـــن احتياجاتها مـــن طاقة 
الريـــاح وهـــي م�ســـدر طبيعـــي نظيـــف ال ين�سب 
للطاقـــة ولكنة مـــع ذلك م�سدر قلـــق لل�سكان كون 

مزارع الرياح متثل مالذ للطيور واخلفافي�س.

 )Solar Farms( مزارع الطاقة ال�صم�صية
هنـــاك طريقتان يف مزارع الطاقة ال�سم�سية ميكن 
اأن ُت�ستخدمـــا لتوليد كميات كبـــرية من الكهرباء. 
وتعـــرف الطريقة االأوىل بطريقـــة املرايا العاك�سة 
حيث تعمل املحطات ال�سم�سية احلرارية علي تركيز 
اأنظمة الطاقة ال�سم�سية عرب مرايا حميطة مبركز 
واحد يحتوي على اأنابيب مياه تقوم بت�سخني املياه 
واإنتـــاج البخار الذي يدفـــع التوربينات الكهربائية 

لتتولد الكهرباء.

الطريقة الثانية يتم فيها ت�سميم اخلاليا ال�سوئية 
التي حتـــول �سوء ال�سم�ـــس مبا�ســـرة اإىل كهرباء, 
ولكـــن ال�سم�س لي�ســـت م�سرقة فهـــي ت�سرق ملدة ال 
تزيـــد عن 12 �ساعة ولذلك تعـــاين و�سائل الطاقة 
ال�سم�سيـــة يف الليل اأو عندما يكون اجلو غائمًا كما 
اإن مزارع الطاقـــة ال�سم�سية ميكن اأن تكلف مئات 

املاليني من الدوالرات لبنائها.
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عامل  يف  حتدث  التي  والتطورات  التغريات  من  الهائل  الكم  رغم 
تكون  تكاد  التغريات  لهذه  االإح�صائي  اجلانب  فــان  االإنــرتنــت 
فيها  بن�صر مقالة عر�صت  �صركة بينجدوم  منعدمة وهذا قامت 
اإح�صائيات �صبكة االإنرتنت يف عام 2009، م�صتعينة مبجموعة 
عاوة  ال�صبكة  اأنحاء  خمتلف  من  امل�صادر  من  ووا�صعة  متنوعة 

على اإ�صافة املزيد من املعلومات التي ر�صدتها ال�صركة بنف�صها.
كم من املواقع االإلكرتونية مت اإ�صافتها على �صبكة االإنرتنت؟ كم 
االإنرتنت  م�صتخدمي  عدد  بلغ  كم  اإر�صاله؟  مت  اإلكرتونيًا  بريدًا 
االأ�صئلة  املو�صوع �صوف يجيب على جميع هذه  2009؟ هذا  فى 

وغريها من االأ�صئلة الكثرية ذات العاقة.

 ح�شاد ال�شبكة العنكبوتيه
 لعـــام 2009م

اإعداد :عمر ناجي

- 234 مليون موقع.... 126 مليون مدونة... 
- 1.73 مليار عدد م�صتخدميها عامليا 

)90 تريليون ( ر�صالة اإلكرتونية... 
و4 مليار �صورة... ومليار مقطع فيديو يومي.
- 2.6 مليون مادة خبيثة )فريو�صات وديدان(
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الربيد االإلكرتوين 
املر�سلة  االإلــكــرتوين  الربيد  ر�سائل  عدد   •
 90(  2009 عـــام  يف  االإنـــرتنـــت  �سبكة  عــلــى 

تريليون ( ر�سالة.
االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  عدد  متو�سط   •

املر�سلة يوميا )274 مليار(.
يف  االإلــكــرتوين  الــربيــد  م�ستخدمي  عــدد   •

جميع اأنحاء العامل )1.4 مليار(.
االإلكرتوين اجلدد  الربيد  م�ستخدمي  • عدد 

منذ العام قبل املا�سي )100 مليون(.
ــكــرتوين  االإل الــربيــد  ر�ــســائــل  ن�سبة   %  81  •
الربيد  ر�سائل  عدد  اإجمايل  “املزعجة” من 

االإلكرتوين املر�سلة يف عام 2009.
الر�سائل  عـــدد  يف  الـــزيـــادة  ن�سبة   %  24  •

املزعجة مقارنة بالعام ال�سابق.
املرغوب  “غري  املزعجة  الر�سائل  عــدد   •
على  مــلــيــار(   200( يــومــيــا  املــر�ــســلــة  فيها” 
االإلكرتونية  الر�سائل  من   %  81 ان  افرتا�س 

املر�سلة كانت مزعجة.

 املواقع االإلكرتونية 
- 234 مليون عدد املواقع على �سبكة االإنرتنت 

حتى دي�سمرب 2009.
التي مت  االإلكرتونية  املواقع  مليونًا عدد   47  -

اإن�ساوؤها يف عام 2009.

 خوادم الويب
التي  اخلـــوادم  يف  الــزيــادة  ن�سبة   %  13.9  -

ت�ستخدم االأبات�سى Apache يف عام 2009.
االإنرتنت  خــوادم  يف  الزيادة  ن�سبة   %  -22.1

.IIS التي ت�ستخدم
االإنرتنت  خوادم  الزيادة يف  ن�سبة   %  35.0  -

.GFE التي ت�ستخدم جوجل
التي  اخلــوادم  يف  الزيادة  ن�سبة   %  384.4  -

.Nginx ت�ستخدم
التي  اخلـــوادم  يف  الــزيــادة  ن�سبة   %  72.4  -

.Lighttpd ت�ستخدم

اأ�صماء النطاقات
 COM.و�سل عدد النطاقات التي ت�ستخدم -

81.8 مليون نطاق مع نهاية 2009
    NET تــ�ــســتــخــدم  ــى  ــت - عـــدد الــنــطــاقــات ال

12.3مليون
    ORG ت�ستخدم  ــتــي  ال الــنــطــاقــات  عـــدد   -

7.8مليون 
 CN,.UK,.DE, عدد نطاقات البلدان مثل -

ect بلغ 76.3 مليون

النطاقات  اأ�سماء  يف  الــزيــادة  ن�سبة   %8  -
مقارنة بالعام ال�سابق

 م�صتخدمو االإنرتنت
 - 1.73 مليار عدد م�ستخدمي االإنرتنت حول 

العامل حتى �سبتمرب 2009
االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد   738.257.230  -

يف اآ�سيا
االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد   418.029.796  -

يف اأوروبا
االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد   252.908.000  -

يف اأمريكا ال�سمالية
االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد   179.031.479  -
يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

- 67.371.700 عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف 
اأفريقيا

- 57.425.046 عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف 
ال�سرق االأو�سط

- 20.970.490 عدد م�ستخدمي االإنرتنت يف 
اأوقيانو�سيا / اأ�سرتاليا

م�ستخدمي  عــدد  يف  ــادة  ــزي ال ن�سبة   18%  -
االإنرتنت مقارنة بال�سنة املا�سية

ال�صبكات االجتماعية
- بلغ عدد املدونات على �سبكة االإنرتنت 126 

مليون مدونة
يوميًا  ت�ساف  ق�سرية  تدوينة  مليون   27.3  -

اإىل “تويرت” حتى نوفمرب 2009
�سكان  من  هم  تويرت  م�ستخدمي  من   %57  -

الواليات املتحدة االأمريكية
- 350 مليون عدد م�ستخدمي في�س بوك

يقومون  بــوك  في�س  م�ستخدمي  من   %50  -
باالطالع على ملفاتهم ب�سكل يومي

500.00 عدد التطبيقات الفاعلة فى في�س   -
بوك

 ال�صـــــــور
 4 فليكر  يف  حفظها  مت  التي  ال�سور  عــدد   -

مليار �سورة )اأكتوبر 2009(
- عدد ال�سور التى يتم حتمليها �سهريًا على 

في�س بوك 2.5 مليار )اأي 30 مليار �سورة يتم 
حفظها �سنويا على في�س بوك(

 الفيــــديو
م�ساهدتها  تتم  التي  الفيديو  مقاطع  عدد   -

يوميًا يف يوتيوب حول العامل )مليار مقطع(
م�ساهدتها  تتم  التي  الفيديو  مقاطع  عدد   -
�سهريًا يف يوتوب يف الواليات املتحدة االأمريكية 

)12.2 مليار( مقطع )نوفمرب 2009(
م�ساهدتها  تتم  التي  الفيديو  مقاطع  عدد   -
املتحدة  الـــواليـــات  يف  “هولو”  يف  �ــســهــريــًا 
)نوفمرب  مقطع  مــلــيــار(   924( االأمــريــكــيــة 

)2009
التي  الفيديو  مقاطع  عــدد  متو�سط   182  -
فى  الــواحــد  ــت  االإنــرتن م�ستخدم  ي�ساهدها 

اأمريكا �سهريًا
يف  االإنـــرتنـــت  م�ستخدمي  ن�سبة   82%  -
على  فيديو  مقاطع  ي�ساهدون  الذين  اأمريكا 

�سبكة االإنرتنت
يف  املدرجة  الفيديو  مقاطع  من   81.9%  -

املدونات حمفوظة يف موقع يوتيوب

الربجميات اخلبيثة
يوميا  ي�ساب  كمبيوتر  جــهــاز   148.000  -

مبواد خبيثة
يف  االأجهزة  تهدد  خبيثة  مــادة  مليون   2.6  -

بداية 2009 )فريو�سات وديدان(
ال�سفرات اخلبيثة  توقيعات  921.143 عدد   -
يف    Symantec �سيمانتيك  اأ�سافتها  الــتــي 

2009

مت�صفحات االإنرتنت

٦2,٧% ملت�سفح انرتنت اك�سبلورر  • 
فايرفوك�س ملت�سفح   %24,٦  •
كروم قوقل  ملت�سفح   %4,٦  •

�سفاري ملت�سفح   %4,٥  •
اأوبرا ملت�سفح   %2,4  •

اأخرى ملت�سفحات   %1,2  •
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الرتفيه والو�صائط املتعددة عن بعد
 لهـــذا ُطـــورت تكنولوجيـــا جديدة وهـــي VDSL وهي تقنيـــة هائلة 
ال�سرعة ومتثل اخلطوة التالية يف توفري حل متكامل للرتفيه واالت�ساالت 
املنزلية, وظهرت يف الواليات املتحدة بع�س ال�سركات مثل Qwest  التي 

تقدم خدمات هذه التقنية يف بع�س املناطق.
 ومبقارنـــة ال�سرعـــات الهائلـــة التي توفرها تقنيـــة  VDSL  والتي ت�سل 
اإىل 52 ميجابـــت يف الثانيـــة, باأق�سى �سرعة لتقنيـــة الــ ADSL وهي 8 
ميجابـــت يف الثانيـــة اأو حتـــى 10 ميجابت يف الثانية علـــى اأق�سى تقدير 
يت�ســـح لنا مدى الطفرة التي حتققها هـــذه التقنية يف جمال االت�ساالت 
والرتفيـــه والو�سائط املتعددة عن بعـــد والفيديو ح�سب الطلب وتطبيقات 
الفيديـــو على االإنرتنت التي �ستـــوؤدي اإىل ظهور �سينمـــا الويب فبداًل عن 
الذهاب مل�ساهـــدة االأفالم يف دور العر�س �سيمكن م�ساهدة االأفالم عرب 

الويب بعد دفع الر�سوم املقررة وكذلك تطبيقات االألعاب عرب الويب.

 VDSL كمدخل الأ�صا�صيات DSL اأ�صا�صيات
يحكـــم نظام االإنرتنـــت معايري دولية حمددة فهناك معيـــار الهاتف وهو 
زوج مـــن االأ�ســـالك النحا�سية بـــني امل�ســـرتك وال�سركة املـــزودة خلدمة 
االت�سال... هـــذا الزوج من االأ�سالك النحا�سية يوفـــر النطاق العري�س 
الـــرتددي لنقـــل البيانات واملحادثـــات ال�سوتية والتي ت�ستهلـــك اإ�سارتها 
جزءًا ب�سيطًا من طاقة االأ�سالك النحا�سية. فيقوم DSL با�ستغالل هذه 
القدرة لتنفيذ ما تبقى من عملية نقل البيانات واملعلومات عرب االأ�سالك 

مع القدرة على حتمل املحادثات يف وقت واحد وبكفاءة 
اإن معيار خدمة الهاتـــف Standard phone service يحد من تبديل 
الـــرتددات وي�ستطيـــع االإن�سان التكلـــم بالهاتف يف نطـــاق الرتددات من 

�صهد االإنرتنت ال�صريع DSL منوًا مطردًا خال ال�صنوات القليلة املا�صية وخا�صة يف اخلدمات التجارية واحلكومية 
تكنولوجيتان  وهناك  ال�صرعة(،  )عالية  العري�س  النطاق  �صبكات  وا�صتخدام  املنزيل  اال�صتخدام  عن  ناهيك 
يف  انت�صارًا  االأكرث  وهي  الثانية  يف   56K اإىل  �صرعتها  وت�صل   cable modems الكابل  طريق  عن  )تعمل  اأحدهما 
العامل واالأخرى عرب خط امل�صرتك الرقمي التماثلي ADSL )والذي يكون عادة با�صتخدام الهاتف ( وهي �صرعة 

ال تكفي خلدمة التلفزيون الرقمي والفيديو.

اإعــــداد /م. �صهام العب�صي
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400 اإىل 3,400 هرتـــز )دورة يف الثانية( عرب الهاتف الثابت يف معظم 
احلـــاالت, واالأ�سالك نف�سها لديها القدرة على التعامل مع ترددات ت�سل 
اإىل عـــدة ماليني مـــن الهرتز ويتبقـــي ا�ستخدام املعـــدات احلديثة التي 
تر�سل البيانات الرقمية )بداًل عن التناظرية( وميكن ا�ستخدامها باأمان 

اأكرث بكثري من قدرة خط هاتفي, وذلك ما يفعله DSL بال�سبط. 

ADSL املتماثل 
ي�ستخـــدم ADSL التماثلي قطعتني وهمـــا جهاز االإر�سال واال�ستقبال يف 
موقـــع العميـــل وجهاز االإر�ســـال وDSL يف ال�سركة والتي قـــد توفر اأي�سا 
 DSL access multiplexer خدمـــات اأخرى ويتـــم الو�ســـول املتعـــدد

DSLAM لتلقي ات�ساالت العمالء لالنرتنت. 
 

تعتمـــد قيا�ســـات DSL من خالل قيا�س امل�سافة بـــني طول املوجة وجودة 
االإ�ســـارة و�سرعـــة االت�سال بـــني نقطتني لذا فـــاإن �سركـــة االت�ساالت اأو 
مـــزودي اخلدمـــة ي�ستخدمـــون احلد االأق�ســـى للم�سافة وهـــي 18,000 
قـــدم )5,460 م( بني جهاز املـــودم وDSLAM وهنا نطرح �سوؤااًل ملاذا 
ال يراعـــى يف خطـــوط الهاتف امل�سافة بينما يف خطـــوط االإنرتنت تراعى 
امل�سافـــة ؟ واحلقيقيـــة اأن املكاملـــات الهاتفيـــة الثابتة ت�ستغـــل حيز التيار 
يف ال�سلـــك النحا�سي بدرجة اأقل مما تر�سلهـــا بيانات االإنرتنت فتح�سب 

ال�سركات املزودة م�سافة املنزل من نقطة الو�سول.

 كابات االألياف الب�صرية 
واالنتقال من التناظري اإىل الرقمي 

نظام االإر�سال واال�ستقبال باإ�سارة ADSL ال�سابقة تعتمد على االأ�سالك 
النحا�سيـــة والتـــي ال ميكن اأن متر من خالل التحويـــل من التناظري اإىل 
العر�س الرقمي التناظري اإال اإذا كان جزء من �سبكات الهاتف الرئي�سية 
 fiber-optic اأو الفرعيـــة ياأتـــي من خالل كابـــالت االألياف الب�سريـــة
cables, والتـــي تعـــد من العوامـــل الرئي�سية املزعزعـــة لنظام امل�سرتك 
الرقمي غري املتماثل والتي ال تعتمد على امل�سافة البينية من نقطة املزود 

.VDSL اإىل مقر العميل وهو يف الواقع ما ميكن اأن حتلها تكنولوجيا

VDSL صرعة�
عـــرب  تعمـــل   VDSL
االأ�ســـالك النحا�سيـــة يف 
خـــط الهاتـــف بالطريقة 
نف�سها )التماثلية( ولكن 
هناك عـــددًا من الفروق 
اأهمهـــا ال�سرعـــة والتـــي 
تبلغ عن اإر�سال البيانات 
 Mbps 52 اإىل العميـــل
من  البيانات  وا�ستقبـــال 
 .Mbps  16 العميـــل 
وال�سرعـــة الرقميـــة غري 

التناظريـــة توفـــر ما ي�ســـل اإىل 8 ميغابايت يف الثانيـــة و800 كيلوبت يف 
 VDSL الثانية يف امل�سب )كيلوبت يف الثانية الواحدة( من املنبع ولكن

ذو االأداء العايل ياأتي ب�سعر 
النحا�س  اأعلـــى مـــن خـــط 
امل�سافـــة  قيا�ـــس  وكذلـــك 
الق�ســـرية حـــوايل 4,000 

قدم )1,200 م(.
مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
بـــداأت بالتحول  ال�ســـركات 
لت�ستبـــدل  التدريجـــي 
النحا�سيـــة  االأ�ســـالك 
باالأليـــاف ال�سوئيـــة وتقوم 

ال�سركات بو�سع جهاز االإر�سال VDSL لدى العميل ويف املق�سم الفرعي 
والتقاطعي ل�سبكة VDSL وذلك للحد من طول امل�سافات وتتوىل البوابة 
اأو جهاز التجميع مهمة التحويـــل الرقمي-التناظري-الرقمي التي تعوق 
تقنيـــة “اإيه دي اإ�س اإل” عرب اأ�سالك االألياف ال�سوئية, فتحول البيانات 
امل�ستقبلـــة من املـــودم اإىل نب�سات �سوئية تنتقل عـــرب تو�سيالت االألياف 
ال�سوئيـــة اإىل املركـــز االأ�سا�سي حيث يتـــم توجيه البيانـــات اإىل ال�سبكة 
املنا�سبـــة للو�ســـول اإىل مق�سدها النهائي, وعندمـــا تر�سل البيانات مرة 
اأخرى راجعة اإىل احلا�سب,حتول البوابة االإ�سارة من نب�سات �سوئية اإىل 

االإ�سارة الرقمية, ويحدث ذلك ماليني املرات يف الثانية الواحدة.

اأنواع DSL ووجه املقارنة بينها 
هناك عدة تباينات يف تقنية DSL جتعل منها اأنواع خمتلفة وغالبًا جند 
نـــوع xDSL حيث يعـــرب x عن املتغري الـــذي يقا�س عليه مـــدى ال�سبكة, 
والنـــوع االآخـــر ADSL وهـــو الالمتكافـــئ Asymmetric مـــع ال�سبكة 
الرقميـــة وهـــذا النوع يجعل من قدرة التحميل اأكـــرب من �سرعة التحميل 
وهـــو الغالب يف �سوق االإنرتنـــت العاملي كون ال�سبكة وا�سعة وال تعتمد على 

ال�سرعة بقدر ما تعتمد على قوة االإ�سارة املتوفرة يف عموم ال�سبكة.
و النـــوع الثالث يعتمد على ارتفاع معدل بـــت HDSL وهو يوفر معدالت 
 HDSLحـــوايل 1.5 ميغابايت يف الثانيـــة( و( T1 مماثلـــة لنقل خـــط
ي�ستقبل وير�سل البيانات بنف�ـــس ال�سرعة لكنه يتطلب خطني ولي�س خطًا 

هاتفيًا واحدًا الأن االإر�سال يكون منف�ساًل عن خط الهاتف العادي.
والنـــوع الرابـــع ISDN DSL    ISDL موجـــه بالدرجـــة االأوىل نحـــو 
 )ISDN( امل�ستخدمـــني احلاليني ل�سبكـــة اخلدمات الرقميـــة املتكاملة
بينمـــا ISDL اأبطاأ مـــن معظم االأ�سكال االأخرى مـــن خطوط اال�سرتاك 
الرقميـــة, التـــي تعمل علـــى املعـــدل الثابـــت 144 كيلوبـــت يف الثانية يف 
     Multirate Symmetric DSL اخلام�ـــس  والنـــوع  االجتاهـــني   كال 
MSDSL تعمـــل على اأكرث من معدل نقل وغالبـــًا ما تلجاأ ال�سركات اإىل 
توحيـــد امل�ستويات الرقمية بغية الت�سهيل يف نقل البيانات وخا�سة للفروع 

داخل الدولة الواحدة.
النـــوع ال�ساد�ـــس Rate Adaptive DSL     RADSL وتعتمـــد ال�سبكة 
احلالية على معدل التكيف وهذا النوع يعتمد على قيا�س معدل االختالف 
يف النظام التناظري الذي ي�سمح للمودم ب�سبط �سرعة االت�سال اعتمادا 

على طول ونوعية اخلط.
 النـــوع ال�سابـــع Symmetric DSL )SDSL( وهو ي�سبه HDSL هذا 
النـــوع ي�ستقبـــل وير�سل البيانات بنف�ـــس ال�سرعة. بينمـــا SDSL يتطلب 
اأي�ســـا �سطرًا منف�ساًل من خـــط الهاتف الذي ي�ستخدم خطًا واحدًا بدال 

.HDSL عن اثنني ي�ستخدمها
النـــوع الثامن Very high bit-rate DSL    VDSL وهو الذي يعتمد 
علـــى وجود ات�ســـال �سريع للغاية وب�ســـورة غري رقمية ويعـــاب على هذا 
النـــوع العمل علـــى م�سافات ق�ســـرية با�ستخدام معيار اأ�ســـالك الهاتف 

النحا�سية. 
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املرتجمني  العديد من  �سارع 
العرب من خمتلف الدول العربية للتربع 
املحا�سرات  اأ�ــســهــر  لــرتجــمــة  بوقتهم 
ال�سهري  تيد  موقع  على  والعلمية  التقنية 
ون�سرها  املعلومات  نقل  بهدف  وذلــك 
لال�ستفادة منها وتوفريها باللغة العربية 
وا�سعا ال�ستفادة مت�سفحي  املجال  لفتح 

االإنرتنت العرب.

مينح هذا املوقع فر�سة كبرية للمرتجمني 
ذلك  من  واال�ستفادة  مهاراتهم  الإثبات 
عند التقدم اإىل عمل. وموقع االبتكارات 
 )ted.com( الرائع  واالأفــكــار  العلمية 

على  مليون   50 من  اأكــرث  �ساهده  الــذي 
لزيارة  ميكنكم  االآن...  حتى  االإنرتنت 
ــتــايل :  املــوقــع الــعــربــي عــرب الــرابــط ال

www.tedxarabia.com

تيد بالعربية... موقع 
االبتكارات العلمية 

 قدمت TrendyDigital م�ستعر�س خا�س باالإنرتنت 
للمياه  م�ساد  باأنه  اجلهاز  وميتاز   WaterGuard

وميتاز باخل�سائ�س التالية :
.Wifi يدعم االإنرتنت الال�سلكي -

 16GB, 32GB, بــني  مــا  داخــلــيــة  بــذاكــرة  يــاأتــي   -
.64GB

خماوف  فال  املفاتيح  للوحة  �سا�سة  بواجهة  وتعمل   -
من الغبار واالأو�ساخ والرمل, اأو احل�سول على املياه.

- يبلغ ثمنه حوايل 20 دوالر

مك�صب... تقدمي االأفكار واملعونة 
مل�صاريع �صغريه واملتو�صطة 

يهدف موقع املك�سب بح�سب القائمني علية اإىل رفع م�ستوى 
لل�سباب  الدخل وتوفري فر�س عمل وتقدمي االأفكار واملعونة 

العربي لبدء م�ساريع �سغريه ومتو�سطه
جميع  لتنا�سب  امل�ساريع  حمــتــوى  يف  الــتــنــوع  مــراعــاة  مــع 

امل�ستويات.
 ومن خدمات املوقع تقدمي درا�سة اجلدوى للم�ساريع �سغريه 

واملتو�سطة وتوفر
العديد  املــوقــع 
ـــن اجلــهــات  م
الـــــتـــــي متــــول 
مــ�ــســروعــك...

ت�ستطيع  اأي�سا 
مــــــــن خــــــالل 
االإعالن  املوقع 
عن  املــــجــــاين 
كما  �ــســلــعــتــك 
زيارة  عند  عليها  االطــالع  ميكن  عديدة  ت�سنيفات  يوجد 

 http://almksb.com: املوقع على العنوان التايل

العامل العربي. 

• حافظت االإمارات على 
�سدارتها كاأف�سل دولة عربية 

يف مكافحة قر�سنة الربجميات 

خالل عام 2009، حيث 
مل تتجاوز ن�سبة قر�سنة 

الربجميات %34.

• اأعلنت املوؤ�س�سة 

• تعقد يف بريوت 
فعاليات موؤمتر اأراب 

نيت 2010 خالل الفرتة 
25 - 26 مار�ص اجلاري 

و�سيتمحور املوؤمتر 
حول االإنرتنت يف 

مت�صفح االإنرتنت امل�صاد للماء 
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وال�سغري  الذكي   Vodafone 845 Android حممول 
واملخ�س�س لدعم ال�سبكات االجتماعية من املقرر الك�سف 

عنه يف مايو القادم وميتاز الهاتف باالتي :
- �سا�سة QVGAوقيا�س 2.8 اأن�س.

.3G, Wi-Fi, GPSيدعم البلوتوث و -
- كامريا 3.2 ميغابك�سل.

- ويبلغ ثمنه 150 يورو.

طرحت �سركة Leena Rao الهولندية 
الذي   "Inbox2 املجاين"  الربنامج 
 Windows نــظــام  مــع  حــالــيــًا  يعمل 
الــربنــامــج اجلديد  ــقــوم  وي فـــقـــط... 
وامل�ستندات  الــر�ــســائــل  كــل  بتجميع 
واملرفقات والروابط وجهات االت�سال 
وح�سابات  احلالية  الربيدية  للر�سائل 
ال�سبكات االجتماعية وجلبها اإىل مكان 
واحد,وال يقوم التطبيق فقط با�سترياد 
عليها,  لــالطــالع  ــــواردة  ال الــر�ــســائــل 
والبحث  الــرد  اإمكانية  اأي�سًا  يتيح  بل 

االت�ساالت  جميع  واإدارة 
اإىل  احلــاجــة  دون  الـــــواردة 
ت�سجيل الدخول يف ح�سابات 

متعددة.
قائمة  الـــربنـــامـــج  ويـــدعـــم 
الرئي�سية  اخلـــدمـــات  مـــن 
 Yahooو  Gmail مـــثـــل 
 Outlookو  Hotmaiو
 Microsoft Exchangeو
اأي  اإىل  اإ�ـــســـافـــة   AOLو

ح�ساب اأخر وال�سبكات االجتماعية... 
مزيد من املعلومات من خالل الرابط 

www.inbox2.com : التايل

 برنامج املجاين الإدارة الربيد االلكرتوين يف مكان واحد

العربية للعلوم 
والتكنولوجيا بدء 
الت�سجيل مب�سابقة 

املالحة بوا�سطة االأقمار 
اال�سطناعية االأوروبية 

مطلع مايو وحتى نهاية يوليو 
قيمة جوائزها مليون يورو.

• اأعلنت مايكرو�سوفت موعد 
انطالق باقة اأوفي�ص 2010 

لتحرير ومعاجلة 
الن�سو�ص والبيانات 
يف 12 مايو املقبل.

اأطلقت Google على االأداة اجلديدة ا�سم م�ستك�سف املعلومات 
تقنية  على  علمها  يف  وتعتمد   Public Data Explorer العامة 
يقدمها  التي  البحث  لنتائج  مرئي  والدعم  الر�سوميات  اإن�ساء 

.Google حمرك
ت�سمل  العامل  دول  جميع  عن  هامة  معلومات  االأداة  هذه  تقدم 
وعن  البيئة  عن  ومعلومات  والبيئة  والتقنية  ال�سناعة  قطاعات 
تعداد ال�سكان. وال تقت�سر االأداة على عر�س املعلومات بل تتيح 

مقارنة معلومات دولة ما باأخرى اأو بعدة دول.
 Google اأن  ـــر  ـــذك وي
ــة  ــهــا اخلــا�ــس جمــمــوعــت
املخ�س�سة  االأدوات  من 
املخططات  لــ�ــســنــاعــة 
املتواجدة  على  البيانية 

على العنوان التايل :
h t t p : / / c o d e .

google.com

اأداة جديدة للبحث االإح�صائي
 Google واملخططات البيانية من 

حممول ذكي لدعم
 ال�صبكات االجتماعية
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�سوتيات  ت�����س��م��ل  اإ����س���لم���ي���ة  م����دون����ة 
ومرئيات القراآن الكرمي والأنا�سيد.

�صبكة اإ�صالمك
www.islam4m.com

قدرات بال حدود 
www.upower.net

ل�سخ�سيتك  فح�ساً  يجري  عربي  موقع 
وي���واف���ي���ك ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ع���ل���ى الإن����رن����ت 

مبا�سرة ويهتم بتطوير الذات.

الفوائد 
/http://alfawaed.net

مقالت منوعة يف العلم واملعرفة.

ال�سناعة  ل��وزارة  تابع  موقع 
ح�سد  ال��ي��م��ن��ي��ة  وال���ت���ج���ارة 
لأف�سل  ال��ف�����س��ي��ة  اجل���ائ���زة 
امل�����واق�����ع الل����ك����رون����ي����ة  يف 
اللكرونية  املواقع  م�سابقة 
�سبكة  ع��ل��ى  الأوىل  اليمنية 
2009م. ل��ل��ع��ام  الن���رن���ت 
املوقع ميثل واجهة اقت�سادية 

للجمهورية  وا���س��ت��ث��م��اري��ة 
اليمنية.

نقطة التجارة اليمنية الدولية
http://yementp.moit.gov.ye

�صخ�صيات �صنعت تاريخًا 
www.aljarra7.net/man 

التاريخ  �سنعت  ل�سخ�سيات  موقعاً 
احلديث والقدمي.

فنون عربية
 http://fnoonarabia.com

وملتقى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ل��ت��ق��ى 
الفنانني العرب.

مو�صوعة ال�صاحات الإلكرتونية
www.arabsys.net/vb

الإلكرونية  ال�������س���اح���ات  م���و����س���وع���ة 
التي  امل�����ج�����الت  ك����ل  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 

يحتاجها امل�ستخدم.

عناقيد الأدب 
www.anageed.com

�سعر،  والأدبي،  الفكري  الإبداع  �سبكه 
نر، ق�سة، مقالت، بحوث ودرا�سات.
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ال�صفاء
www.elssafa.com

موقع متخ�س�س يف ال�سحة النف�سية 
لل�ست�سارات  يقدم خدمات جمانية 

النف�سية. 

تعليم الجنليزية 
لالأطفال

www.go4english.com

اللغة  مبادئ  العرب  الأط��ف��ال  تعليم 
الجنليزية.

املاي�صرتو
www.ellmaestro.jeeran.com 

رومان�سية،  اأف����لم  اأغ����ان،  ب��ه  م��وق��ع 
�سعر وخواطر، �سور امل�ساهري.

الديكور
www.jordans.com

�صحة الأطفال
www.updatejo.com

واأمرا�سه  الطفل  ب�سحة  املوقع  يهتم 
ب�سكل خا�س ومتابعة جديد املوؤمترات 

والأبحاث وامل�ستجدات الطبية.

عنان ال�صماء 
www.ananasky.com

والفتاة  للمراأة  وخا�س  مميز  ع��امل 
واأزياء  مو�سة  من  امل�سلمة  العربية 

واأناقة وم�سكلت زوجية.

حلم الذواقة 
www.7ulum.com

والأك���لت  واملطبخ  الطبخ  و�سفات 
واحللويات  وال���غ���رب���ي���ة  ال�����س��رق��ي��ة 

وال�سوربات واللحوم واملعجنات.

تي يف جول 
www.tvgoals.net

متابعه  العاملية،  القدم  ك��رة  اأه���داف 
نقل مبا�سر  احل���دث،  م��ع  ب���اأول  اأول 

للمباريات.

الألعاب الأوملبية 
ال�صتوية

www.nbcolympics.com 

من املواقع الإلكرونية املميزة على 
عدة  ي��ق��دم  ال����ذي  الإن���رن���ت  �سبكة 
ن�سائح واإر�سادات يف جمال الديكور 

وجتميل املنازل.

خمت�سرة  تغطيات  مب�ساهدة  ي�سمح 
للألعاب الوملبية وحوارات اللعبني 
ف�سًل عن اأخبارهم ومقاطع فيديو 

ق�سرية من الألعاب. 
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مع نهاية عام 2009 كان العلماء على موعد يف اكت�صاف 
Super- معلومات مثرية عن كوكب جديد اأطلق عليه

 Cambridge Earth حيث حقق فيه فلكيني من جامعة 
�صمن جمموعة super-Earth التي تدور حول جنم قزم 

اأحمر يبعد عن االأر�س 40 �صنة �صوئية. 

اكت�شاف معلومات مثرية 

كوكب �صمن عائلة 
GJ1214b النجم االأحمر القزم

من  الرغم  على  االأر�سية  املناظري  من  اأ�سطول  االكت�ساف  يف  ا�ستخدم 
هذا  ويظهر  جدا  حار  هو   Super-Earth الكربى  االأر�ــس  كوكب  اأن 
تكنولوجيات  وبا�ستخدام  االأر�س  على  القائم  احلايل  الو�سع  االكت�ساف 
قادرة على العثور على ما يقرب من االأر�س بحجم الكواكب يف حرارتها 
 17 يف  ن�سر  االكت�ساف  اجلغرافية.هذا  الظروف  من  وغريها  وطق�سها 
-A s 2009 مبجلة the journal Nature العلمية, كوكب   دي�سمرب

per-Earth يعرف باأنه كوكب بني 10:1 اأ�سعاف كتلة االأر�س والكوكب 
مبقدار6.5  �سخم  وهو   GJ1214b النجم  �سمن  هو  حديثا  املكت�سف 
من حجم االأر�س ويعرف بالنجم القزم االأحمر وهو خم�س حجم ال�سم�س 
لديه درجة حرارة �سطحية حوايل 4,900 درجة فهرنهايت وقوة اللمعان 

 GJ1214b تعادل ثالثة يف االألف كما يف ال�سم�س وعن املدارات عرب جنم
يف املدار الواحدة )للمرة الواحدة ( حوايل 38 �ساعة يف م�سافة ال تزيد 

عن 1.3 مليون ميل.

 super-Earth كوكب
االأكرث برودة يف جمموعته 

الكوكب  حــرارة  درجة  العلماء  يقدر  حيث  املكت�سف  الكوكب  اإىل  وعــودة 
بحوايل 400 درجة فهرنهايت ورغم هذه احلرارة ال�سديدة فهو ال يزال 
اأكرث الكواكب املعروفة برودة نظرا الأنه يدور حول جنم خافت جدا. ومن 
GJ1214b ا�ستطاع العلماء  super-Earth حول  خالل دوران كوكب 
2.7 مرات من ن�سف قطر االأر�س وهذا  ح�ساب ن�سف القطر بحوايل 
 ( ال�سيارة  النجوم  عوامل  يف  اثنني  من  واحد   GJ1214b النجم  ي�سع 

GJ1214b القزم  االأحمر  النجم  عائلة  �صمن  • كوكب 
جمموعته  يف  برودة  االأكرث   super-Earth • كوكب 
املزيد  واكت�صاف  االكت�صاف...  وراء  العالية  • التقنية 

كواكب  عن  البحث  يف  نا�صا  • جهود 
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من  الناجتة  الكثافة   ,)CoRoT-7-b هو  له  امل�سابه  االأخــر  والنجم 
الكوكب توحي باأنة يتاألف من نحو ثالثة اأرباع مكوناته مياه وغريها والربع 

الرابع �سخور برغم اأن الكوكب يغطيه جو غازي كثيف. 
اأن حتت  ال�ساخنة وهذا على ما يبدو  وعلى الرغم من درجات احلرارة 
طالب  وهــو   Zachory Berta يــقــول   waterworld مــاء  الكوكب 
 )CfA( الفلكية  للفيزياء  �سميثونيان  هارفارد  مركز  يف  عليا  درا�سات 
الذي كان اأول من ملح عن هذا الكوكب من بني مراجعني للبيانات القادمة 
من التل�سكوبات »اأن الكوكب اأ�سغر بكثري واأكرث برودة, واأكرث من اأي �سيء 

اآخر Earthlike باملقايي�س املعروفة يف كوكبنا«. 
وي�سيف Berta بقولة اأن بع�س من مياه الكوكب يجب اأن يكون يف �سكل 
بلورات من  �سكل  ال�سابع )Ice VII( على  الثلج  مادة  مثل  مواد غريبة 
املاء املوجود يف قدر اأكرب من ال�سغط بحوايل 20,000 مره من منطقة 
اأن نتخيل  ولنا  البحر  االأر�س والغالف اجلوي على م�ستوى �سطح  مابني 
الكوكب حتت غليان �سديد يف  اأن يكون عليه  الذي ميكن  ال�سغط  حجم 

غالفه اجلوي.

التقنية العالية وراء االكت�صاف...
واكت�صاف املزيد 

 MEarth با�ستخدام  الكوكب  هذا  اكت�ساف  اإىل  الفلك  علماء  تو�سل   
وهو �سمن م�سروع mirth التي حتتوي على تل�سكوبات بقطر 16 بو�سة 
وت�ستخدم النظام الب�سري RC Optical Systems التي تر�سد قائمة 
 red(حمددة م�سبقا من 2,000 من النجوم ومنها جنم القزم االأحمر
dwarf( هذه التل�سكوبات على درجة عالية من الدقة وت�ستخدم برجميات 
 Apogee Alta على كامريا funnels lightو Bisque Paramount
U42 اإىل جانب حت�سني درجة وقوة تباين ال�سورة من خالل توفر رقاقة 
وبوا�سطة  العالية  احل�سا�سية  ذات   )CCD( برقاقة  تعرف  الكرتونية 
نزعها  ميكن  الرقمية  الكامريات  اأغلب  على  تتوفر  التي  الرقاقة  هذه 
)تل�سكوبات  ال�سغري  الرقمي  التل�سكوب  اإىل  ونقلها  الكامريات  تلك  من 
 David يقول GJ1214b الهواة ( فتح�سن من اأداء ال�سورة لروؤية جنم
Charbonneau من مركز CfA وهو مدير م�سروع MEarth البحث 
التل�سكوب  يف  ال�سطوع  ن�سبة  غريت  اأذا  ممكنة  القزم  جنم  كواكب  عن 

الرقمي اإىل م�ستوي اجلودة التي ت�ساعد على التقاط النجوم العابرة ومن 
املالحظات اأن ال�سورة امللتقطة للكوكب تكون باهته اأو ازدواج لل�سورة.

جهود نا�صا يف البحث عن كواكب 
حجم  يف  كواكب  عن  للبحث  تهدف  نا�سا  لوكالة  التابعة   Kepler بعثة 
االأر�س تدور حول ال�سم�س اأو كواكب تدور حول جنوم قريبة من املجموعة 
البحث  لــطــرق  نــظــام  األـــف   10 نــظــام ي�سري على  ــك جــزء مــن  وكــل ذل
واالكت�ساف, يف املقابل على كوكب super-Earth التي متر �سغرية على 
جنم قزم اأحمر تكون على انخفا�سا اأكرب ن�سبيا يف ال�سطوع واللمعان يف 
ال�سماء ولكن يعطي اإ�سارة اأقوى للك�سف عنة يف االأر�س وي�ستخدم علماء 
الفلك اأدوات مثل HARPS )عايل الدقة ذو �سرعة يف التقاط الكوكب( 

وي�ستخدم طيف ترددي مو�سوع يف املر�سد االأوروبي اجلنوبي. 
ن�سف قطر الكوكب يقا�س من GJ1214b ا�ستنادا للنماذج النظرية مت 
الكوكب  اأن  فر�سية  مع  حتى  للتنبوؤ,  جمال  وهذا  قطرها  ن�سف  حتديد 
النجم  �سوء  يحجب  �سلب  الكوكب  يكون  وقــد  نقية  مياه  على  يحتوي 
غازات  من  جو  للكوكب  اأن  فر�سية  يطرح  العلماء  من  القزم.وفريق 
ويعتقد  اجلــوي  الغالف  خــارج  الغليان  درجــة  اإىل  ت�سل  تقريبا  بدائية 
مليارات  منذ  الكوكب  بهذا  �سبيه  كان  االأر�ــس  كوكب  اأن  كذلك  العلماء 
ال�سنني اخلطوة التالية بالن�سبة لعلماء الفلك هو حماولة ك�سف وحتديد 
خ�سائ�س الكوكب مبا�سرة يف الغالف اجلوي والتي من املمكن لوكالة اأن 
تك�سفها عرب تل�سكوب هابل الف�سائي ويبعد النجم GJ1214b عن االأر�س 
بحوايل 40 �سنة �سوئية, هذا الكوكب قريب جدا من االأر�س وينبغي اأن 
الغازية  مكوناتة  هي  ما  وحتديد  اجلوي  الغالف  ك�سف  على  قادر  هابل 
 Center for مركز  مع  نا�سا  وكالة  تعاون  مع  وال�سائلة.خا�سة  واملادية 
Astrophysics )CfA( ويطرح علماء الفلك يف املركز دعوة لعلماء 
الفلك يف جميع دول العامل للتوا�سل العلمي معهم عرب الربيد االلكرتوين 

 )David A. Aguilar( للربف�سور
 daguilar@cfa.harvard.edu 

 Christine Pulliam اأو ال�سيدة
 cpulliam@cfa.harvard.edu بالربيد االإلكرتوين
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اأع��������ل��������ن��������ت ������س�����رك�����ة 
اأن موعد   Nintendo
اإ���س��دار اجل��زء الثاين 
 Super ل���ع���ب���ة  م������ن 
.Mario Galaxy
ال����ث����ال����ث  يف  وذل�����������ك 

مايو  م��ن  والع�سرين 
هذا  اأن  ُي��ذك��ر  املقبل. 
اجلزء قد مت الإعلن 
 E3 ع��ن��ه يف م��ع��ر���س 
امل��ا���س��ي، وهذه  ال��ع��ام 
الأوىل  امل����������رة  ه������ي 

فيها  ي�������س���در  ال����ت����ي 
ث��ان من  اأ�سا�سي  ج��زء 
 3D س��ل�����س��ل��ة م����اري����و���
كون�سول  ج��ه��از  ع��ل��ى 

واحد.

اجلزء الثاين من لعبة 
Super Mario Galaxy 2

ك�سفت �سركة )Capcom( عن اجلزء 
 Super امل�سماة  لعبتها  م��ن  اجل��دي��د 
الأجهزة  على   Street Fighter IV
قتال  لعبة  وه��ي   .Xbox 360 - Ps3
متميزة و�سوف يحتوي اجلزء اجلديد 
 Street " على 25 �سخ�سية من لعبة
 Ryu- Ken( مبا فيهم" Fighter IV
 - Crimson Viper- Abel- El
Fuerte- Rufus( بالإ�سافة اإىل ثمان 

�سخ�سيات جديدة.

اجلزء اجلديد للعبة 
 Super Street

Fighter IV
 Foto Showdown mSupreme Co  

 mander 2
 Pro Evolution
 Soccer 2010

MotoGP
PS3 09/10 

 Dawn 
 of Heroes

 Tom Clancy's
 Splinter Cell:
Conviction PC
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www.flyordie.com/gamesm
ar.html

 

www.downloadmonlinem
games.com

 

www.onlinegames.net

)Monster Hunter3( صور جديدة للعبة �صيد الوحو�س�
 Capcom ن�سرت �سركة
��������������س�������������وراً ج��������دي��������دة 
الوحو�س  �سيد  للعبة 
 M o n s t e r (

لعبة  وه��ي   )Hunter3
وينتظر  رائ���ع���ة  اأك�����س��ن 
من  اأبريل  يف  �سدورها 
ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى جهاز 
اللعب  اأ����س���ل���وب   ،  Wii
ي���ت���م���ث���ل ح����ول 

حم����اول����ت����ك ال���دائ���م���ة  
ك�سائد  نف�سك  تطوير 
وح��و���س يف ق��ري��ة حتت 
تهديد دائم من وحو�س 
ال��ع��دي��د منها  ���س��خ��م��ة 

ي�سبه لدينا�سورات. 

Pure Futbol... لعبة كرة قدم جديدة

ق������������دم������������ت 
كرة  لعبة   Ubisoft �سركة 
جديدة Pure Futbol ت�سمح لك باللعب 
بخم�سة لعبني مع كامريا ت�سوير فوق 
الكتف ، ومع حوايل 230 لعباً م�سهوراً 
اأ�سطوري  و17 منتخباً دولياً و17 لعب 

الكبري  ال��ع��دد  يعجبك  مل  واإذا   ،
تكّون  اأن  ت�ستطيع  اللعبني  من 
لعبك املف�سل. وهذا وي�سمح طور تعدد 
اللعبني باللعب باأربعة لعبني يف فريق 
واحد، اأو لعب �سد لعب على ال�سبكة. 
هذا و�ست�سدر اللعبة يف �سهر مايو هذه 

 .PS3، Xbox36 ،PC ال�سنة على

تفا�سيل  عن   Nintendo �سركة  اأعلنت 
جهازها املحمول اجلديد DSi XL )الذي 
يعترب جهازاً مطوراً عن جهازها احلايل 
190دولراً  بحدود  �سيكون  ال�سعر   .)DS
وت�سري  مار�س.   28 يف  طرحه  و�سيتم 
جملة  اأجرتها  التي  التجارب  تقارير 
تكبري  من  الرغم  وعلى  باأنه   Engadget
ال�سا�سة من 3.25 اأن�س حتى 4.2 اإن�س، اإل 

اأن و�سوح ال�سور مل يتغري.

Nintendo DSi XL موعد اإطاق جهاز
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باإمكانهم  ال�صغار  االأطفال  حتى  اأن  املذهل  من 
كمبيوتر  اإىل  الدخول  ت�صجيل  كيفية  معرفة 
عن  والــبــحــث  ــت  ــرتن االإن وا�ــصــتــخــدام  العائلة 

االألعاب املمتعة دون م�صاعدة اأحد من الكبار. 

قد تكون فخورًا مبهارات الكمبيوتر لدى اأطفالك, ولكنك تريد تقنني بع�سها. 
غري اأن فر�س القوانني غالبًا ما يكون اأمرًا �ساقًا.

 
انتهاء املهلة

يعد  مل  فاإنه   ,Windows 7 يف  الوالدين«  حتكم  »عنا�سر  با�ستخدام 
والربامج  مبمار�ستها  الأطفالك  ُي�سمح  التي  االألعاب  حتديد  ميكنك  كذلك. 

التي ميكنهم ا�ستخدامها وكذلك حتديد ا�ستخداماتهم على الكمبيوتر. 
قم فقط باإعداد ح�ساب م�سئول لنف�سك وح�ساب م�ستخدم قيا�سي لكل طفل, 
االأطفال  ميلك  لن  عندئٍذ  خياراتك.  وحدد  التحكم  عنا�سر  بت�سغيل  قم  ثم 

�سوى اتباع قوانينك عندما يقومون بت�سجيل الدخول بح�ساباتهم اخلا�سة.

اأنك ترغب يف  الوالدين« هو املرونة. فلنفر�س  اأهم ما مييز »عنا�سر حتكم 
ال�سماح لالأطفال با�ستخدام الكمبيوتر الحقًا يف وقت ال يكون عليهم الذهاب 
اإىل املدر�سة يف �سباح اليوم التايل. ونظرًا الأنك حتظر �ساعات حمددة لكل 

يوم من اأيام االأ�سبوع, فاإن باإمكانك �سبط اجلدول كما ت�ساء. 

ماذا عن الويب؟
الوا�سع  االإنــرتنــت  لعامل  اأطفالهم  مواجهة  من  بالقلق  االآبــاء  معظم  ي�سعر 
يف  الــوالــديــن«  حتكم  »عنا�سر  ميزة  اأتــاحــت  فلقد  مفهوم.  وهــذا   واملتنوع. 
ي�ساهدها  اأن  التي ميكن  Windows Vista لالآباء حظر حمتويات ويب 
على  اأطفالهم  بها  يقوم  التي  باالأن�سطة  تقارير  على  واحل�سول  االأطــفــال 

االإنرتنت. 
اإدارة ت�سفية ويب وتقارير االأن�سطة  لكن لتحقيق ذلك كان البد لالآباء من 
لكل كمبيوتر يرغبون يف مراقبته على حدة. لكن االأمر اأ�سبح خمتلفًا االآن. 
اإىل  م�ستند  برنامج  ا�ستخدام  لــالآبــاء  ميكن   ,Windows 7 يف  فــاالآن 
التقارير  لعر�س   »Windows Live يف  العائلة  »اأمــان  برنامج  مثل  ويب 
ت�سغيل بنظام  تعمل  التي  الكمبيوتر  اأجهزة  كافة  على  االإعـــدادات   وتغيري 

االت�سال  عند  كمبيوتر  اأي  من  مراقبتها  ميكن  والتي   Windows 7  
باالإنرتنت. 

مل  واإذا  الكمبيوتر,  اأجــهــزة  من  العديد  على  العائلة«  »اأمـــان  ميزة  تتوفر 
موقع من  جمانًا  تنزيلها  فيمكنك  بك,  اخلا�س  الكمبيوتر  على  مثبتة   تكن 

 Windows Live على ويب. 

ا�صتخدام »عنا�صر حتكم الوالدين« لتعقب 
وقت ا�صتخدام اأطفالك للكمبيوتر

م. / علوي العطا�س
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قبل اأن ميكنك الو�صول للملفات اأو الطابعات من كمبيوتر 
ملجموعة  الكمبيوتر  ذلك  باإ�صافة  تقوم  اأن  يجب  اآخــر، 
اأجهزة  عر�س  �صيتم  بــك.  اخلا�صة  املنزلية  امل�صاركة 
-Wi م�صتعر�س يف  للمجموعة  املنتمية   الكمبيوتر 
dows. ملزيد من املعلومات حول اإ�صافة اأجهزة كمبيوتر 

اإىل جمموعة امل�صاركة املنزلية،.

للو�سول للملفات اأو املجلدات من اأجهزة كمبيوتر املجموعة االأخرى
, ثم انقر فوق ا�سم امل�ستخدم اخلا�س بك. انقر فوق الزر ابداأ 

انقر  املنزلية,  امل�ساركة  جمموعة  �سمن  االأي�سر(,  )اجلــزء  التنقل  جزء  يف 
اإىل  الو�سول  فوق ا�سم ح�ساب امل�ستخدم اخلا�س بال�سخ�س الذي ترغب يف 

ملفاته.
انقر نقرًا مزدوجًا فوق املكتبة التي تريد الو�سول اإليها يف قائمة امللفات, ثم 

انقر نقرًا مزدوجًا فوق امللف اأو املجلد الذي تريده.

ماحظات
لن تظهر اأجهزة الكمبيوتر املتوقفة عن الت�سغيل, اأو التي يف حالة االإ�سبات اأو 

�سكون يف جزء التنقل.
قمت  ثم  ات�سال,  دون  جملداتها  اأو  املجموعة  ملفات  اأحتــت  قد  كنت  اإذا 
نافذة  املجلدات معرو�سة يف  اأو  امللفات  تكون  فلن  بال�سبكة,  ات�سالك  باإلغاء 

>ال�سبكة<. جملد  بفتح  قم  عنها,  للبحث  بك.  >املكتبات< اخلا�سة 
 

نافذة >املكتبات<

لكي ت�سيف موقع جمموعة امل�ساركة املنزلية للمكتبة

اأع�ساء  من  اآخــر  ع�سو  مكتبة  من  جملد  ت�سمني  ميكنك  ال�سريع,  للو�سول 
املجموعة ملكتبتك عن طريق اإتباع اخلطوات التالية:

, ثم فوق ا�سم امل�ستخدم. انقر فوق الزر ابداأ 
اإليه, من جزء التنقل  انقر نقرًا مزدوجًا فوق الكمبيوتر الذي تريد الو�سول 

)اجلزء االأي�سر(, اأ�سفل جمموعة امل�ساركة املنزلية.
انتقل للمجلد الذي تريد اإ�سافته, ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوقه, ثم انقر فوق 

ت�سمني يف املكتبة, ثم اخرت املكتبة املحددة.
لالت�سال التلقائي بطابعة منتمية ملجموعة امل�ساركة املنزلية

منزلية  م�ساركة  على طابعة جمموعة   Windows الر�سالة عرث  فوق  انقر 
التي يتم عر�سها.

لالت�سال اليدوي بطابعة منتمية ملجموعة امل�ساركة املنزلية
يف الكمبيوتر املت�سل بالطابعة, انقر فوق الزر ابداأ  ثم فوق لوحة التحكم, 
ثم اكتب جمموعة امل�ساركة املنزلية يف مربع البحث, ثم انقر فوق جمموعة 

امل�ساركة املنزلية.
تاأكد من اأن مربع االختيار الطابعات حمدد.

انتقل اإىل الكمبيوتر التي ترغب يف الطباعة منه.
افتح >جمموعة امل�ساركة املنزلية< عن طريق النقر فوق الزر ابداأ  وفوق 
لوحة التحكم وكتابة جمموعة امل�ساركة املنزلية يف مربع البحث ثم النقر فوق 

جمموعة امل�ساركة املنزلية. 
انقر فوق تثبيت طابعة. 

اإذا مل يكن لديك برنامج ت�سغيل للطابعة مثبت على كمبيوتر, انقر فوق تثبيت 
برنامج الت�سغيل من مربع احلوار املعرو�س.

ماحظة
احلوار  مربع  خالل  من  اإليها  الو�سول  ميكنك  الطابعة,  تثبيت  يتم  اأن  بعد 
>الطابعة< يف اأي برنامج, بال�سبط كاأي طابعة مت�سلة مبا�سرًة بالكمبيوتر 
حتى  الت�سغيل  قيد  بالطابعة  املت�سل  الكمبيوتر  يكون  اأن  يجب  بك.  اخلا�س 

ميكنك ا�ستخدام الطابعة.
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يف هذا العدد جئنا لكم ببع�س من التلميحات الهامة التي تاأتي لتتكلم عن كيفية ا�صتخدام بع�س 
جمال  يف  اخلا�صة  واال�صتخدامات  والبيوت  الور�صات  يف  بال�صيانة  اخلا�صة  واالأدوات  الربامج 

التكنولوجيا والتقنية.

اإبعاد النتوءات الزائدة يف الهيكل املعدين 
للكي�س

اإن التعديالت الب�سيطة على الهيكل املعدين للكي�س 
النتوءات  بع�س  ترتك  الكمبيوتر  بجهاز  اخلا�س 

عليه لذا يجب احلذر منها والتخل�س منها.
املعدين  الهيكل  يف  املثقاب  ت�ستخدم  ال  اأن  ويجب 
االأم بطريقة ع�سوائية ويف  اللوحة  لتثبيت  للكي�س. 
ترتك  ال  اأن  يجب  لذلك  ال�سديدة  احلاجة  حالة 
الرقاقات املعدنية املتطايرة من املثقاب )الدريل( 
اأن تتناثر فوق اللوحة االأم الأنهها قد ت�سبب يف عمل 
اإزالتها ب�سهولة  التما�س بني القطع فيها وال ميكن 
مو�سلة  مــواد  وتعترب  حجمها  ل�سغر  ترى  ال  الأنها 
اأي  بعمل  قمت  واإذا  االأم  اللوحة  يف  تلف  ت�سبب 
ا�ستخدام  يجب  املعدين  الهيكل  يف  اإ�سافية  ثقوب 
والتخل�س  واحلــادة  املتبقية  النتوءات  لنزع  اأداة 
املو�سحة  م معدنية مثل  َق�سْ اأداة  با�ستخدام  منها 

يف ال�سورة التالية:

رمبا حتتاج اإىل �صريط ر�صغ ا�صتاتيكي!

الكهربائية  ال�سربات  من  عدد  نواجه  ما  اأحيانًا 
اأو  الكمبيوتر  ــة  ــس ور� يف  الــعــمــل  عــنــد  املــفــاجــئــة 
مما  بالكمبيوتر  اخلا�س  الكي�س  مل�س  عند  اأحيانًا 
هذه  وحلل  بالكهرباء  واالإ�سابة  للخطر  يعر�سنا 

على  يــربــط  �سريط  ا�ــســتــخــدام  ميكنك  امل�سكلة 
معدن  اأي  على  يــربــط  االآخـــر  ــطــرف  وال الــر�ــســغ 
ما  غالبًا  اال�ستاتيكية  الكهرباء  وهذه  لك  جماور 
وغري مغطاة  رطبة  اأر�سية  على  يعملون  ملن  توجد 
اأو مواد عازلة لالأر�س مع وجود كهرباء  بال�سجاد 
الكمبيوتر  ومنها  بنا  حتيط  التي  االإلكرتونيات  يف 

وامللحقات االأخرى به.

كرتونة حاوية البي�س 

ميكن ا�ستخدام الكرتونة احلاوية للبي�س يف عمل 
�سينية لرتتيب اأنواع امل�سامري والرباغي ال�سغرية 
اخلا�سة  الور�سة  اأو  البيت  يف  ت�ستخدمها  التي 
ونوعها  حجمها  ح�سب  على  وفرزها  لتنظيم  بك 
امل�سامري اخلا�سة  وتعطيك �سكاًل ممتازًا الحتواء 

بك.

ال ت�صد م�صامري التثبيت بقوة

التي  امل�سامري  اأو  ل�سد الرباغي  لي�س هناك حاجة 
الأن  ربطها  عند  قطعة  اأي  اأو  االأم  اللوحة  تثبت 
ذلك �سبب يف تلف الفتحات اخلا�سة بامل�سامري اأو 

يو�سعها وي�سبب تلفها عند ال�سد بقوة عليها يومكن 
اإدراك ذلك باأن ت�ستخدم ثالث اأ�سابع فقط لل�سد 
وتالحظ و�سول طرف امل�سمار اإىل م�ستوى ال�سطح 
ب�سيطة عند  اأن هناك مقاومة  اأو تالحظ  املعدين 
الغر�س  حققت  قد  وتكون  ال�سد  عن  نتوقف  ذلك 

من ذلك واأ�سبحت ثابتة.

لي�صت كل امل�صامري قابلة لا�صتعمال

عنددما ت�سرتي كي�س خا�س بالكمبيوتر ياأتي معها 
جمموعة من امل�سامري املختلفة االأ�سكال واالأحجام 
براأ�س  وبع�سها  حــاد  براأ�س  بع�سها  اأن  ونالحظ 
ذلك  من  الهدف  وعــادة  مربعة  وبع�سها  م�ستوي 
املخ�س�س  واملكان  اخلا�س  عملها  م�سمار  لكل  اأن 
بع�سوائية  للم�سامري  اال�ستخدام  يجب  ال  لــذا  له 
والرتوي عند ا�ستخدامها الأن ذلك ي�سبب يف تلف 
الفتحات التي تو�سع فيها امل�سامري اإذا ا�ستخدمت 
تاأتي  مثاًل  �سحيح  غــري  اأو  منا�سب  غــري  م�سمار 
م�سامري خا�سة بتثبيت القر�س ال�سلب وم�سامري 
خا�سة بتثبيت م�سغل االأقرا�س املدجمة وم�سامري 

لتثبيت اللوحة االأم وهكذا..



61

كثريًا ما ي�صاأل البع�س ما هو الفرق بني اإ�صدارات الويندوز7 وملاذا كل اإ�صدار منها له ا�صم 
غري االأول لذا �صنو�صح يف هذه ال�صفحة الفرق بينها يف اجلدول التايل:

التفا�صيل
Home Basic Home Premium Professional Ultimate

با�ستخدام  ب�سهولة  اليومية  املهام  اإجراء 
التنقل با�ستخدام �سطح املكتب املح�ّسن. 

ال�سرعة  من  مبزيد  الربامج  ت�سغيل  بدء 
عن  ــرع  ــس اأ� ب�سكٍل  والــبــحــث  والــ�ــســهــولــة, 

امل�ستندات التي ت�ستخدمها غالبًا. 
وال�سرعة  ال�سهولة  مــن  املــزيــد  اإ�ــســفــاء 
طريق  عن  ويــب  ا�ستخدام  على  واالأمـــان 

.Internet Explorer 8 ا�ستخدام
م�ساهدة العديد من العرو�س التلفزيونية 
الذي  واملــكــان  الوقت  يف  جمانًا  املف�سلة 
ت�ساء با�ستخدام العرو�س التلفزيونية على 

اإنرتنت. 
وتو�سيل  ب�سهولة  منزلية  �سبكة  اإنــ�ــســاء 
با�ستخدام  بالطابعة  الكمبيوتر  اأجــهــزة 

جمموعة امل�ساركة املنزلية. 
-Wi بـــرامـــج الــعــديــد مـــن   تــ�ــســغــيــل 
Wi - يف  االإنـــتـــاجـــيـــة   dows XP

.dows XP Mode
من  مبــزيــد  ال�سركة  ب�سبكات  االتــ�ــســال 
ال�سهولة واالأمان با�ستخدام االن�سمام اإىل 

املجال.
االحتياطي  ــنــ�ــســخ  ال اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة 
يف  املتوفرة  بالكامل  للنظام  واال�ستعادة 
اإجراء  اأي�سًا  ميكنك  االإ�ــســدارات,  كافة 
اأو  منزلية  �سبكة  اإىل  االحتياطي  الن�سخ 

�سبكة العمل.
املوجودة  البيانات  حماية  يف  امل�ساعدة 
على الكمبيوتر واأجهزة التخزين املحمولة 
با�ستخدام الــ�ــســرقــة  اأو  ــفــقــدان  ال  مــن 

.BitLocker 
واالختيار  فيها  ترغب  التي  باللغة  العمل 

من بني 35 لغة. 
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3D Max3برنــامـجD Max

15 Editable poly امر

برنــامـج

 BOX لعمل عدة اأوجه يل ج�سم مثًل ن�ستخدم ج�سم
اول نذهب اىل قائمة create نختار BOXكما يف �سكل التايل.

بعد اختيار اجل�سم املراد نعدل يف القيم اخلا�سة به كما يف ال�سكل التايل 

 Convert to ونختار  المين  املاو�س  بزر  اجل�سم  على  ن�سغط  الن 
التايل: ال�سكل  يف  كما   –convert to Editable poly

بعد اختيار امر convert to Editable poly نختار امر من الوامر املوجودة 
امر polygon يعمل هذا المر على حتديد جميع اوجه اجل�سم ثلثي البعاد كما 

يف ال�سكل التايل :

 M التي اخت�سارهاMaterial  الن نختار للج�سم اأك�ساء

المر  على  ن�سغط  ثم  ال�سابق  ال�سكل  يف  كما  للج�سم  اأوجه  اأربعة  نختار  القائمة  من 
polygon ثم نذهب ايل اجل�سم ونختار وجه من الأوجه الأربعة يتم حتديد بالون 
الأحمر ثم ن�سحب ال�سكل املراد من قائمة  Materialاىل الوجه املختار ثم ت�ستمر 
بنف�س الطريقة حتديد الوجه و�سحب ال�سكل املراد ايل كل الأوجه تلحطة ان اجل�سم 
ل يطهر عليه ال�سكل ال بعد عمل  F9تعمل لها بعد كل وجه حتى تتم عمليه اك�ساء 

للج�سم املراد كما يف �سكل التايل: 
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اعداد /�سروق الهمداين

م�سطلحات

ا

لنتيجة النهائية للعمل
 

اأمثاله اخرى 

وانتم اأكملوا ال�سكل 

Hierarchy الهرم الت�سل�سلي 
عالقة االأج�سام الفرعية يف اجل�سم اأو امل�سهد ببع�سها البع�س , 

فاالأج�سام الفرعية قد تكون اآباًء Parentsاأو اأبناًء Childrenاأو 
م�ستقلة Independent. فاجل�سم االأب يتحكم بحركة كافة االأج�سام 

املرتبطة به , رغم اأن حركة االأج�سام االأبناء ال توؤثر بحركة اجل�سم االأب. 

History التاريخ (ال�سرية)
من  الفنان  ن  ميكِّ  d3 م�سهد  يف  ال�سفات  الأحدى  ال�سابقة  للقيم  ت�سجيل 

الرتاجع فورًا حلالة �سابقة معينة, ويعترب التاريخ مهمًا جدًا يف عملية 
النمذجة.

Hull الغطاء (ق�سرة)
�سل�سلة من اخلطوط امل�ستقيمة التي ت�سل بني روؤو�س التحكم 

CVs يف �سطح من نوع نرييز.

Image Based Lighting الإ�ساءة املبنية على 
ال�سور 

تقنية ت�ستخدم فيها �سورة فوتوغرافية مرجعية كخارطة بيئة للتحكم باإنارة 
االأ�سطح يف االأج�سام الثالثية االأبعاد وذلك الإن�ساء موؤثرات اإ�ساءة واقعية.

In-Betweening احلركة البينية 
وهي توليد االإنتقال الو�سطي )البيني(بني اإطارين اأ�سا�سيي

) Keyframes( وهو م�سطلح ماأخوذ من التحريك اليدوي التقليدي 
يقوم  ثم   , ونهايتها  اللقطة  بداية  بر�سم  رئي�سي  فنان  يقوم  حيث 
احلركة  ليقسم  إطارات  أربع  برسم  فنانتقسيمي 

الأق�سامها الرئي�سية ثم ياأتي الر�سام 
البيني ليكمل احلركة.

Interpolation ال�ستيفاء 
المواضع  بحساب  البرنامج  يقوم من خالله  ريا�سي  اإجراء 

البينية بين إطارين أساسيين. 

Inverse Kinematics احلركة الت�سل�سلية الرتاجعية 
(العك�سية)

تخت�سر عادًة IKوهي اإحدى اأ�ساليب حتريك ال�سخ�سيات , ُتربط فيها 
الهدف  اجل�سم  ما(وبتحريك  بهدف)ج�سم  ال�سل�سلة  يف  االأخرية  العظمة 

تتحرك العظمة �ساحبًة معها بقية العظام يف ال�سل�سلة , وهي بعك�س ال 
FK حيث تنتقل احلركة من الطرف احلر يف ال�سل�سلة اإىل الطرف الثابت 

, ولذلك �سمي باحلركة الت�سل�سلية العك�سية.
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