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• الروبوت Robonaut 2... ع�سر جديد من 
االجنازات الف�سائية

• ا�ستخراج الكهرباء من الهواء
• طالء النانو... يخفي الطائرات عن الرادارات   

• 2030 ... موعد للتنبوؤات باأول دماغ ب�سري 
• كوكب اجلليد Titan ... حياة خارج االأر�ض

• اأول حافلة الكرتونية  يف العامل
احلية  للكائنات  اخلفية  • االأ�سرار 

اليمنية للجمهورية  احلديثة  الرقمية  • العنونة 
االأف�سل االختيارات  وا�س�ض  ال�سوئية  • املا�سحات 

• احدث اأجهزة  االألعاب املحمول بنظام الويندوز7 
Folio 100 احلا�سب الكفي •

• اجليل الثالث من اأنظمة معاجلات   
WindBOX بدون مراوح

• مكتبي بنظام املاك مزود مبربد مائي
• Hyper Drive ... قر�ض �سلب خارجي لالآيباد

• احلا�سوب الدفرتي الذكي
الربامج • عامل 

• اأمن املعلومات - مزامنة املعلومات
Linux اإىل  Windows من  للتحول  • اأ�سباب 

الر�سومات عر�ض  • بطاقات 

Spy للتج�س�ض  جديدة  • كامريا 
USB 3.0 مبنفذ  فال�سيه  ذاكرة  • اأول 

HD بتقنية  ويب  كامريا  تطلق  • مايكرو�سوفت 
اجلديد ال�سوت  تكبري  • نظام 

 LCD ملونه  ب�سا�سة  الكرتوين  • قارئ 
120 ميغابك�سل بدقة  كامريا  • متح�س�ض 

نانو  االآيبود  من  ال�ساد�ض  • اجليل 

• واأخريًا الن�سخة االأويل من Internet Explorer 9 بيتا
بـ100 دوالر اأندرويد  هاتف  عن  تعلن  • هواوي 

ت�سغيل بنظامي  جديد  • لوحي 
HTC Desire Z الهاتف  • اأطلق 

�سوئي وعار�ض  الفيديو  • كامريا 
 

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 

�سامًل 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

عامل االإك�صرتانت

10

إلـكـتــرونـيــات

34
آفاق الغد

24
علوم الحاسوب

13

ملف العدد

8
نافذة على العام
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وجواب  • �سوؤال 
توب لالب  ال�سلبة  االأقرا�ض  حمرك  • ا�ستبدال 

DVD قر�ض  على  الفيديو  ملفات  • ن�سخ 

التجارة االإلكرتونية الوطنية   ال�صنـة العا�صرة - العدد )111( - �صوال 1431هـ - املوافـق �صبتمرب 2010م

بقلم / رئي�س التحرير 

اأ�س���بحت التجارة الإلكرتونية )E-Commerce( احد الأعمدة الرئي�س���ية للقت�س���اد العاملي و�سهد مطلع 
الق���رن ال����21 حت���ولت هائلة  يف جمال تقنية التجارة الرقمية والعمل عن بع���د وظهرت مفاهيم  جديدة يف قطاع 
الأعمال اللكرتونية مثل م�س���طلح البنوك الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين والت�سويق الإلكرتوين والتي بدورها 
فر�س���ت تغيريا كبريا يف النظم الإدارية والإنتاجية ... و�س���ار من مل يكون موقع على ال�س���بكة العنكبوتية لن يكون 
ل���ه موق���ع عل���ى الأر����س .. ومن مل ي�س���تفيد م���ن تكنولوجي���ا الت�س���الت واملعلوم���ات احلديثة يف ت�س���ويق منتجاته 
وخدمات���ه الكرتوني���ا واأمتت���ه اأعمالة فلن تتج���اوز اأعمالة وجتارته مو�س���ع قدمه .. فلم تعد التج���ارة اللكرتونية 
تقت�سر على عمليات بيع و�سراء ال�ِسلَع واخلدمات عرب الإنرتنت بل اأنها تنطوي على اأكرث من ذلك بكثري بداء من 
معاجلة حركات البيع وال�س���راء واإر�س���ال التحويلت املالية عرب �س���بكة الإنرتنت، و�س���ول اإىل بيع و�سراء املعلومات 
نف�س���ها جنبا اإىل جنب مع ال�ِس���لَع واخلدمات وتقدم املنتجات واخلدمات يف �س���يغة افرتا�س���ية اأو رقمية، كما ُيدَفع 

ثمنها بالنقود لإلكرتونية. 
اإن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكرتونية اأمام ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد ل تقف عند حد معني  ومعها 
مل يع���د م���ن املمك���ن الت�س���كيك يف مدى النجاح ال���ذي حققته التج���ارة اللكرتوني���ة ول تزال حتققه على امل�س���توى 
العامل���ي وبلغ���ة الأرق���ام ميك���ن قيا�س ه���ذا التطور والنجاح من خلل املكا�س���ب والأرب���اح التي حققته���ا بع�س املواقع 
ول���ن نق���ول ال���دول اأو ال�س���ركات عابرة احل���دود... ب���ل مواقع اللكرتوني���ة  ومنها على �س���بيل املث���ال مبيعات موقع 
amazon وحده والتي و�سلت اإىل 8.7 مليار دولر يف حني حقق موقع مثل eBay ربح يقدر ب6.1 مليار دولر 

عن العام 2006. 
ناهيك عن ان  موؤ�سرات حجم التجارة الإلكرتونية والتي تتزايد �سنويا ب�سكل فلكي ت�سري بو�سوح  اإىل ت�سابق  
دول العامل املتطور نحو ا�س���تخدام التجارة اللكرتونية ب�س���كل وا�س���ع، حيث تبني احدث الإح�س���ائيات تطور التجارة 
الإلكرتوني���ة عاملي���اً فق���د ت�س���اعدت الأرقام منذ العام 1995، من �س���فر باملائة، لت�س���ل اإىل 7 تريليونات مليار دولر 

بنهاية 2009.بينما ت�سري التقديرات  اإىل اأن حجم التجارة اللكرتونية الأوروبية بلغ حوايل 170 مليار فرنك.
و�س����نجد ان الزيادة يف عدد م�س����تخدمي  التجارة اللكرتونية �س����نويا ي�سري بوترية 100 مليون م�ستخدم �سنويا 

وعدد م�ستخدمي النرتنت يربو على نحو مليار م�ستخدم  اأي ما يعادل ٪15 من ن�سبة �سكان العامل . 
عل����ى النقي�����س م����ن ذل����ك عربي����ا و)كالع����ادة طبع����ا( �س����نجد ان الو�س����ع العرب����ي م����رتدي ويقبع يف موؤخ����رة ركب 
التعام����لت الإلكرتوني����ة حي����ث اأن اإجم����ايل الإنف����اق العرب����ي ل يزي����د ع����ن )95( ملي����ون دولر �س����نوياً ع����رب التج����ارة 
الإلكرتونية، بينما لمتثل املواقع العربية �سوى 0.5% من م�ساحة ال�ستخدام على �سبكة الإنرتنت لذلك فاأن %80 
م����ن امل�س����رتيات العربي����ة تتم خ����ارج املواقع العربي����ة... وترتكز امل�س����رتيات العربية عرب النرتنت على �س����راء الربامج 
واأجهزة احلا�س����ب الآيل بن�س����بة تزيد عن %70، بينما تتوزع الن�س����بة الباقية على الكتب والهدايا، وهكذا �س����نجد ان  
ح�س����يلة التجارة اللكرتونية العربية ل تتجاوز 2 يف املائة من التنامي العاملي.... ولكي تلحق الدول العربية بقطار 

التجارة اللكرتونية عليها اأن تنفق ما يزيد على  90 مليار دولر خلل الع�سر �سنوات القادمة. 
 ان الرتدي العربي املريع يف جمالت التجارة اللكرتونية  وعدم ال�ستفادة من التقنيات   يرجع اإىل كثري من 
الأ�سباب اأو اإىل ثالثة الأثايف كما يقولون ... البريوقراطية  املتف�سية يف كافة اأوجه احلياة والأمية الكتابية التي تفتك 
باأك����رث م����ن 60 ملي����ون عربي ثانيا اأ�س����اف اإىل ذل����ك الأمية اللكرتوني����ة اأو اجلهل الرقمي املريع  ال����ذي تتعاي�س معه  

خمتلف الأو�ساط  على امل�ستوى اجلماهريي اأو النخبوي )موؤ�س�سات حكومية و�سركات ومنظمات واأحزاب(.
واإذا كان���ت التط���ورات املت�س���ارعة يف املج���الت التكنولوجي���ة جتعل من التج���ارة اللكرتونية اأم���را واقعا، فاإن 
املع�س���لة  احلقيقي���ة الت���ي تب���دو م���ن الوهلة الأوىل تتلخ����س يف غياب الوعي الع���ام  و انعدامه لدي قط���اع الأعمال 
واملوؤ�س�سات التجارية التي ت�ستحوذ علية العقلية التجارية التقليدية و التي تعامل بحذر �سديد مع تقنيات النرتنت 
 والإمكان���ات الهائل���ة الت���ي ميكن ان توفرها لتطوير ن�س���اطهم امل���ايل والتجاري والبحث عن اأ�س���واق جديدة ...الخ. 
 وتكم���ن العنا�س���ر املطلوب���ة لنجاح التجارة الإلكرتونية العربية يف جملة م���ن اخلطوات اأو الإجراءات  يف مقدمتها 
اإيج���اد بني���ة اأ�سا�س���ية للت�س���الت  واملعلوم���ات وتواف���ر البيئة القانوني���ة والت�س���ريعية امللئمة واملتخ�س�س���ة والتي 
تنظيم عمل التجارة الإلكرتونية  وب�س���كل اأ�سا�س���ي املتعلقة بتوطني وميكنة النظم امل�س���رفية والتو�س���ع يف ا�ستخدام 
بطاق���ات الئتم���ان بجانب توفري اأنظمة فنية لتاأمني و�س���رية التعاملت الإلكرتوني���ة اإىل جانب تطوير اجلمارك 

ونظم ال�سرائب واأ�ساليب ال�سحن واإن�ساء �سركات �سامنة للتعاملت التجارية .
وعل���ى امل�س���توى املحلي �س���نجد ان الظروف اأ�س���بحت مواتية ب�س���كل كبري اأمام قطاع الأعم���ال الوطني  للبدء 
بخطوات حقيقة للدخول يف جمال التعاملت اللكرتونية والتحول اجلاد نحو الأعمال اللكرتونية خ�سو�سا يف 
ظل القانون اجلديد للت�س���الت املزمع اإ�س���دارة خلل املرحلة القادمة وكذلك مع توافر البنية التقنية احلديثة 
لقطاع الت�سالت واملعلومات ووجود �سبكة وطنية متطورة لرتا�سل املعطيات ويف اإطارها مت موؤخرا تد�سني م�سروع  
�سبكة ) IP/MPLS(  مببلغ يزيد عن 8 مليني دولر والتي تعترب �سبكة متكاملة ميكنها التعامل يف ذات الوقت 
م���ع ع���دة اأنواع من خ�س���ائ�س ال�س���بكة مب���ا يف ذلك ال�س���وت والبيان���ات والفيديو والتي ت�س���تهدف القط���اع اخلا�س 
والأعمال والقطاع احلكومي من �سركات وموؤ�س�سات وبنوك وذلك للربط البيني بغر�س تبادل البيانات اأو الت�سال 

بال�سبكة العاملية وب�سرعات عالية ت�سل اإىل 50 ميجا بايت.

الوا�سعة النفاد  �سبكات  • نقال 
W-CDMA HSDPA / HSUPA

املعاقني  ي�ساعد  لتبادل..  مرئي  هاتف  • نظام 
وفاقدي الب�سر

عامل  يف  جديدة  تقنية   ... العني  • �سماعات 
االت�ساالت

• Go Live 1000 ... اأجهزة مالحة 
اإك�سبلورر9 االأنرتنت  • مت�سفح 

44

االإعاقة  لذوي  القراآن  لتعليم  اإلكرتوين  • موقع 
الب�سرية

• لعبة على االإنرتنت تطعم اجلياع
وتن�سيب حتميل  بدون  براجمك  • اإ�ستخدام 

PDF حمرك بحث مللفات...   PDFTeam •"
االإنرتنت على  مفيدة  • مواقع 

االألعاب  • عامل 

حممد �سليمان امل�سباحي
جنلء �سالح اجلهمي

االإخراج الفني والت�صميم

عالم االتصاالت

50

اإلنترنت

56

البوابة التعليمية
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م/ع�سام عبد اهلل الدبا�سيمالحظه: 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

• الإخوة :احمد القدمي – زاكورا خالد – ب�سري عبده فارع ...   �سكرا ل�سعوركم الطيب نحو جملتكم .

اأ�صكال غريبة  

يف  واأ�����س����ك����ال  اأدوات  ه����ن����اك 
ويندوز7 متوفرة غريبة نراها 
اأجدها  ل  الإن���رتن���ت  م��واق��ع  يف 

عندما اأثبت هذا النظام يف جهازي؟
ياأتي  ويندوز7  مثاًل  ويندوز  اإ�سدارات  اأنواع  اختالف  هو  ذلك  ال�سبب يف 
اإ�سدارة  كل  ولكن  االإ�سدارات  اأنواع من   5 اإىل  ت�سل  باإ�سدارات خمتلفة 
تهتم  ال  م�ستخدمني  وهناك  امل�ستخدمني  من  معينة  جهة  اإىل  خم�س�سة 
امل�ساعدة  االأدوات  اإىل  باالإ�سافة  املح�سنة  املكتب  و�سطح  ويندوز  بواجهة 
امل�ساعدة  االدوات  اإىل  باالإ�سافة  اأ�سكال  عليها  يظهر  والتي  ابــداأ  لقائمة 
اإليها  للو�سول  للربامج  واأيكونات  اأ�سكال  عليها  يظهر  والتي  ابــداأ  لقائمة 
اأدوات  الذكية وغريها من  واالأدوات  ال�سريع  الت�سغيل  �سريط  مثل  ب�سرعة 
تاأتي مع ويندوز7 ولكن يجب اأن نعرف اأن الكثري من االأدوات واخل�سائ�ض 
العتاد  موا�سفات  وهو  هام  رئي�سي  ب�سبب  تظهر  ولن  تعمل  لن  النظام  يف 
)كرت  الر�سومات  عر�ض  وجهاز  رام  الذاكرة  �سعة  مثل  للكمبيوتر  املادي 
برامج  جميع  عر�ض  اإمكانية  مع  متوافقة  تكون  اأن  يجب  والذي  ال�سا�سة( 
على  للماو�ض  االأي�سر  بالزر  النقر  ميكن  اأحدها  ولتجربة  النظام  وميزات 
اإذا كان كارت  املاو�ض  املكتب �ستالحظ ظهور متوجات حول موؤ�سر  �سطح 
ال�سا�سة لديك متوافق مع ويندوز7 واإمكاناته املتعددة اأو مت تعريفه ب�سكل 

�سحيح.

Thumbs ملفات
كانت  اإذا  منها  اأتخل�س  وكيف   Thumbs.db ملفات  هي  ما 

غري مفيدة؟
العر�ض  باأ�سلوب  املــجــلــدات  مــن  جملد  حمتويات  بعر�ض  تقوم  عندما 

 Thumbnail ــغــرات«  »مــ�ــس
 Windows XP يقوم نظام

ـــــف بــــا�ــــســــم  بــــــاإنــــــ�ــــــســــــاء مـــــل
على  يــحــتــوي   Thumbs.db  
وذلك  املجلد  هــذا  عــن  معلومات 
املرات  يف  امل�سغرات  عر�ض  لت�سريع 

التالية :
لفتح هذا املجلد. 

اإذا اأردت منع Windows من اإن�ساء هذه امللفات لتوفري م�ساحة على 
القر�ض ال�سلب بجهازك، اتبع اخلطوات التالية: 

 My Computer »افتح نافذة »جهاز الكمبيوتر -
 Folder املــجــلــد«  ــارات  ــي »خ ــرت  اخ  Tools »اأدوات«  قائمة  مــن   -

 Options
 View  »انقر فوق التبويب »عر�ض -

 Do Not Cache »اخرت البند »عدم التخزين املوؤقت للم�سغرات -
 .Thumbnails

- االآن ميكنك حذف جميع ملفات Thumbs.db من القر�ض ال�سلب 
بجهازك، ولن يقوم Windows باإن�سائها مرة اأخرى. 

الربامج املعيبة 
العمل  عن  فجاأة  ال��ربام��ج  بع�س  تتوقف  الأح��ي��ان  بع�س  يف 
�سعوبة  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  بها  م��ا  عيب  نتيجة  طويلة  ل��ف��رتة 

التعامل مع الربامج الأخرىكيف نحل هذه امل�سكلة؟
 ويف بع�ض االأحيان قد ت�سطر اإىل اإعادة ت�سغيل النظام ككل، اإذا اأردت 
العمل  عن  تتوقف  التي  الربامج  باإغالق   Windows XP يقوم  اأن 

لفرتة طويلة تلقائيا اتبع اخلطوات التالية: 
- قم بت�سغيل برنامج "حمرر الت�سجيل"Registry Editor ، بالنقر 
 ،regedit واكتب   ،  Run"ت�سغيل" ، ثم فوق   Start"ابداأ" الزر  فوق 

 OK "ومن ثم انقر فوق "موافق
- اذهب اإىل املفتاح

 HKEY_CURRENT_USERControl 
 PanelDesktopAutoEndTasks

- اأعطه القيمة 1 
 Wait ToKillAppTimeout  فــي نفــــ�ض الق�ســــم ا�سبـــــط القيـمــــة -
اإىل الوقت الذي تريد اأن ينتظره Windows قبل اإغالق الربنامج )باملللى 

ثانية(. 

االأرقام االجنليزية
يكتب  اإك�����س��ب��ل��ورر  امل��ت�����س��ف��ح  ج��ع��ل  مي��ك��ن  • ك��ي��ف 

الأرقام بالإجنليزية؟

 Regional ومن ثم اختار منها Control Panel اخرت Start من قائمة
�سا�سة   الربنامج �ستظهر لك  and language Option  وبعد اختيار 
بعد االختيار �سنظهر لك �سا�سة اأخرى انقر   Customize  اختار منها

English الحظ اأن االأرقام باللغة الـ Digit substitution على
بعد االختيار �ستظهر لك 3 اختيارات اختار منها National والحظ 

بعد االختيار ماذا ح�سل لالأرقام.
وللمزيد من املعلومات قم بزيارة هذا الرابط :

www.w-enter.com/forum/f84/t14887

شكراً 
وصلت الرسالة
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واأخريًا الن�صخة االأويل من Internet Explorer 9 بيتا
ا�ـــســـتـــعـــر�ـــســـت �ـــســـركـــة 
ــوفــت  مـــوؤخـــرا  ــس ــرو� ــك ــاي م
مميزات الن�سخة التجريبية االأوىل من 
)بيتا(  9 اإك�سبلورر  اإنرتنت  مت�سفح 
والذي يعترب نقلة جديدة ملايكرو�سوفت 
يف عـــامل املــتــ�ــســفــحــات خــا�ــســة اأنـــه 
بعد  وذلــك   HTML5 يدعم  اأ�سبح 
ال�سابقة  االإ�سدارات  مع  حالها  تدهور 

الإك�سبلورر من 6 اإيل 8 واأبرز ما يف 
اال�ستفادة من  االإ�سدار اجلديد هو 
ب�سورة  الر�سوميات  بطاقة  قدرات 
ب�سكل  الــ�ــســفــحــات  لــعــر�ــض  اأكــــرب 

اأ�سرع. وتتجه مايكرو�سوفت باالإ�سدار 
امل�ستخدمة  املعايري  دعم  اإىل  اجلديد 
�سيما  ال  اأكرب،  ب�سورة  الويب  يف عامل 
كما   ،CSS نــوع  من  التن�سيق  ملفات 
حمّركًا  الـــقـــادم  االإ�ـــســـدار  �سي�سم 
للتعامل مع لغة جافا �سكريبت  جديدًا 
ال�سفحات.  بــرجمــة  يف  امل�ستخدمة 
علي  فقط  يعمل  اجلديد  واملت�سفح   ..

ومتوفر   7 ويــنــدوز  اأو  في�ستا  ويــنــدوز 
العربية  منها  الــلــغــات  مــن  بــالــعــديــد 
وميكنك اختيار الن�سخة التي تنا�سبك 
العنوان  عــلــى  التحميل  �سفحة  مــن 

التايل :
http://windows. 
 microsoft.com

هواوي تعلن عن هاتف اأندرويد 
بـ100 دوالر

اأعلنت �سركة هواوي ال�سينية عن اأرخ�ض الهواتف الذكية التي 
تعتمد على نظام الت�سغيل غوغل Android 2.2  لت�ستهدف 

ـــــواق  ـــــس بـــــه االأ�
حيث  الــنــا�ــســئــة 
�سعره  �سيرتاوح 
 100 بـــــــــــني 
و200 دوالر.... 
هــاتــف هــــواوي 
ي�سمى  اجلــديــد 
وهو   IDEOS
ــى  ـــمـــد عــل ـــعـــت ي
تعمل  ــة  ــس ــا� ــس �
بقيا�ض  باللم�ض 
اأنـــــ�ـــــض   2.8

ب�سرعة  ومــعــالــج 
528 ميغاهرتز، وكامريا بدقة 3.2 ميغابك�سل، وجهاز قيا�ض 
وتبلغ   ،MicroSD نوع  من  ذاكــرة  بطاقة  ومنفذ  الت�سارع 
مثل  مزايا  ويدعم  غيغابايت   16 الداخلية  التخزين  �سعة 
بطاقة  من  التطبيقات  وت�سغيل  ال�سوتية  لالأوامر  اال�ستجابة 

.SD الذاكرة
 Wi يوفر الهاتف كافة مزايا االت�سال الال�سلكي مثل تقنية 
Fi و�سبكات الهاتف 3G وتقنية بلوتوث، باالإ�سافة اإىل وحدة 

حتديد املواقع اجلغرافية املدجمة.

عر�ست �سركة ViewSonic جهازها اللوحي اجلديد 
ViewPad 100 والذي ياأتي بنظامي ت�سغيل االوىل 
 )Windows 7 Home Premium( نظام 
..وزود   Google من   )Android 1.6( ونظام 
 SSD بذاكرة تخزين ب�سعة 16 جيجا بايت من النوع
 1.66 ب�سرعة   Intel من   Atom N455 معالج  و 
 ،  DDR3 بايت  جيجا   1 رام  وذاكــرة  هريتز  جيجا 
 Bluetooth و Wi Fi باالإ�سافة اإىل تقنيات تو�سيل

. GPS و
اجلهاز �سيتم اإطالقه يف االأ�سواق يف وقت ما بعد �سهر 

ت�سرين الثاين القادم ب�سعر 708 دوالر .

لوحي جديد بنظامي ت�صغيل
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HTC Desire Z اأطلق الهاتف
اأطلق الهاتف املحمول HTC Desire Z بلوحة مفاتيح 
قابلة لالنزالق وتتميز هذه اللوحة باأنها �ستقدم لك خدمة 
التي  بالطريقة  املفاتيح  لوحة  وتعديل  االخت�سارات  تعيني 
 LED بفال�ض  بك�سل  ميجا   5 بكامريا  زود  كما  تريدها، 
 Qualcomm واملعالج      الدقة  عايل  فيديو  وت�سوير 
الهاتف  اأن  كما  800 ميجاهرتز  ب�سرعة    MSM7230
 802.11 والوايرل�ض   +HSPA املطورة  ال�سبكة  يدعم 
Sense اجلديدة وخدمة  n  كذلك الهاتف مزود بواجهة 
الهاتف  �سيكون   ، م�سبقًا  مثبته   HTCSense.com

متوفرًا يف اآ�سيا واأوروبا يف �سهر اأكتوبر.

قريبًا.. ذاكرة الكمبيوتر 
�صبيهه دماغ االإن�صان

 Shoot 3 عن كامريا وكامريا الفيديوM اأعلنت �سركة
N Share‘ والتي حتمل كامريا بدقة خم�سه ميغابك�سل 
وت�سوير فيديو بجودة 720p بتن�سيق MP4  ومبجرد 
زّر  هنالك  الفيديو  ت�سوير  اأو  ت�سوير  تنتهي من  اأن  ما 
بت�سويره  ماقمت  واأعر�ض  عليه  بال�سغط  قم  م�ستقل 
هنا  االإ�ــســاءة  فــدرجــة  املــدمــج  ال�سوئي  العار�ض  على 
14 ملبة  وبدرجة و�سوح 640 يف 480  وهنالك منفذ 
microSD و HDMI وال�سعر 299 دوالر اأمريكي .

كامريا الفيديو وعار�س �صوئي

ــعــكــف بـــاحـــثـــون يف  ي
تكنولوجيا  جمـــــال 
املعلومات على اإ�سدار 
نوع جديد من بطاقات 
ــوب،  ــس ذاكـــــرة احلــا�
م�سممة للعمل ب�سكل 
الب�سر.  اأدمغة  ي�سابه 
"خمتربات  وذكــــرت 
باكرد  هيولت  �سركة 
ــا  ــه )اأتــــ�ــــض بـــــي(  اأن
ــدار  تــقــرتب مــن اإ�ــس

اأن جتعل االأجهزة  جديد من ذاكرة احلا�سوب من �ساأنها 
اأ�سرع ب�سكل كبري واأكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة".

ميمري�سرت  اجلــــديــــدة  ــا  ــوجــي ــول ــكــن ــت ال عــلــى  ويــطــلــق 
اأ�سبه  ب�سكل  لتعمل  م�سممة  وهــي   )Memristor(
باأدمغة الب�سر، وبعيدا عن االأ�سلوب التقليدي االإلكرتوين، 
ذاكــرة  عمل  حتكم  الــتــي  والت�سغيل  االإطــفــاء  ومفاتيح 
   " ال�سركة  خمتربات  يف  الباحث  وقــال  االآن.  الكمبيوتر 
جدا  م�سابهة  خ�سائ�ض   )  Memristor( لبطاقة  اإن 

لنقاط اال�ستباك الع�سبي يف الدماغ.
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 ypS كامريا جديدة للتج�ص�س
تعتزم �سركـــة  Minox االأملانية اأطالق 
ال�سمعـــة  ذات  جت�س�ـــض  كامـــريات   3
ال�سهـــرية يف عـــامل كامـــريات التج�س�ـــض 
والتـــي ظهرت يف احلـــرب العاملية الثانية 
وهي كامريات نحا�سيـــة مغطاة بالفوالذ 
املقـــاوم لل�ســـداأ ومـــن املزايـــا اخلا�ســـة 
باملنظر و ت�سحيح عد�سة الكامريا تقنية 

   Minostigmat 15mm/3.5
التي ميكنها الرتكيز على م�سافة 20�سم 
، وت�ســـل دقتهـــا 5.1 ميغابيك�سيـــل وهي 
م�سادة للمياه بعمق 3 مرت واي�سا م�سادة 
للغبـــار وهـــي م�سممة لتحمـــل الظروف 

القا�سية والبيئة الوعرة. 

مايكرو�صوفت تطلق كامريا ويب 
HD بتقنية

جديدة  ويــب  كــامــريا  عــن  مايكرو�سوفت  اأعلنت 
 HD LifeCam Studio تعمل بتقنية  با�سم 
يف  ...وتتحرك   senseor 1080p وم�ست�سعر 
بدقة  فيديو  ت�سوير  وميكنك  كاملة،  درجة   360
720p عن طريق هذه الكامريا والتي يبلغ �سعرها 

99.9 دوالر .

USB 3.0 اأول ذاكرة فال�صيه مبنفذ
مبنفذ مــزوده  فال�سيه  ذاكــرة  اأول  عن   Kingston �سركة   ك�سفت 

معروفه  ــة  ــل عــائ مـــن  هـــي  ــه  ــي ــس ــفــال� ال ــــذاكــــرة  ال  USB 3.0  
القراءة  DataTraveler Ultimate 3.0 وهي �سريعة فمعدل 
ي�سل اإىل 80 ميجابت يف الثانية ومعدل الكتابة 60 ميجابت بالثانية 
و�ستكون متوفر بعدة �سعات وهم 16 و32 و64 جيجابايت ...واالأ�سعار 

هي 89 و 130 و 270 دوالر اأمريكي.

 AeroSystem ميكرفون يعمل على نظام Jean Michel طور
والذي طرح موؤخرا وميتاز امليكرفون اجلديد بالقدرة على العمل يف  
حيز وزوايا حمددة لاللتقاط ال�سوت وبقوة 60 وات ،  باالإ�سافة 
املدى  وتكرار  اجلوانب  على  وتوزيعه  ال�سوت  تفريق  اإمكانية  اإىل 
يلحق  والــذي  ال�سوت  تك�سري  جهاز  اإىل  احلاجة  دون  ال�سوتي 
بامليكرفون وهو �سغري ونحيف وخفيف الوزن ويدعم اأنظمة ال�سوت 

يف اأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة ال�سوتية االأخرى .

نظام تكبري ال�صوت اجلديد 
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  LCD قارئ الكرتوين ب�صا�صة ملونه

متح�ص�س كامريا بدقة 120 ميغابك�صل 

منوذج  تطوير  على   Canon �سركة  خمتربات  تعكف 
امل�ست�سعر  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سور  لتح�سني  حلول 
ميتلك  ـــذي  وال  APS-H-size CMOS املــطــور 
 120 بنحو  ال�سورة  حلول  كفاءة  زيــادة  على  القدرة 
 approx. 29.2 x ميغابك�سل وحلول التقنية العالية
20.2mm بنف�ض امل�ساحة حيث يجب ا�ستخدام كامريا 
البك�سل  من  كمية  توفر  والتي  بك�سل  ميغا   16.1 بدقة 
تعر�ض  والتي  بك�سل   9،184  ×  13،280 بنحو  تقدر 
الكامريات  مع  تتوافق  كما  ال�سورة  مكونات  من   7.5

للقراءات  عالية  �سرعة  حتقيق  يتم  حني  يف  الرقمية   SLR االحرتافية 
االإ�سارة واالنحرافات الطفيفة يف  املتوازية يف قيا�ض  من خالل املعاجلة 

التوقيت على  اأق�سى �سرعة حوايل 9.5 لقطة يف الثانية .

قارئ  عن   ViewSonic �سركة  اأعلنت 
  LCD ب�سا�سة ملونه MB-P702 الكرتوين
و�سوح  وبدرجة  اأن�ض   7 طولها  يبلغ  والتي 
اأن  املمكن  من  اجلهاز  وهذا  اللم�ض  بتقنية  تعمل    480 يف   800
ي�ستخدم يف جمال قراءة الكتب االإلكرتونية باالإ�سافة اإىل م�ساهدة 
االأفالم  اجلهاز يقراأ الكتب االإلكرتونية ب�سيغة PDF و TXT و 
MKV و هو  هنا  فامل�سموح  الفيديو  مللفات  وبالن�سبة    EPUB

وRMVB  وهذا يعني دقه   MP4و  MPGو  WMV و   AVI
.HDMI عالية مدعومة اأي�سا وهنالك منفذ

اأعلنت �سركة اآبل عن اجليل ال�ساد�ض من االآيبود نانو والذي ميكن القول 
التي  اللم�ض  �سا�سة  اأ�سبح ميلك  .فاجلهاز  �سامل  تغيري  اأنه ح�سل على 
 46 بن�سبة  اأ�سغر  اأ�سبح  اأنه  باالإ�سافة  املــزدوج   اللم�ض  خا�سية  تدعم 
باملائة  و 42 باملائة مع اأزرار التحكم ال�سوتية التي �ستجدها  يف اجلانب 
...اجلهاز �سيكون متوفر ب�سبعة األوان واالأ�سعار على ح�سب ال�سعه مثل 8 

جيجابايت 149 دوالر اأمريكي و�سعة 16 جيجابايت 179 دوالر.

اجليل ال�صاد�س من االآيبود نانو  

 العدد 111 �سبتمرب 2010م11



عالــــم 
اإلكسترانت

عالــــم 
اإلكسترانت
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االإك�صرتانــت هــي �صبكــة خا�صة ت�صتخــدم االإنرتنــت وو�صائــل االت�صال 
العامة لكي ت�صارك وبطريقة اآمنة جزءًا من بياناتها الأطراف خارجية. 
فاالإك�صرتانت هي ال�صبكة  الناجتة عن عملية الدمج بني  كاًل من االإنرتنت 
و االإنرتانــت والتي تعني خلق عالقة جديــدة بني ال�صركة وبني عمالئها 
و�صركائهــا. وتت�صابه االإك�صرتانــت مع االإنرتانت يف العديد من املوا�صفات 
اأن االإنرتانــت تختبــئ دائمــًا وراء اجلــدران  امل�صرتكــة. فبالرغــم مــن 
الناريــة Firewalls والنظــم االأمنيــة حلمايــة �صريــة البيانــات جنــد 
اأن االإك�صرتانــت ال تــزال حتتــاج اإىل نظم �صبيهة باجلــدران النارية واإن 
كانت اأب�صط من �صابقتها حيث تتيح فقط هذه البيانات للطرف اخلارجي 
امل�صتهــدف. وميكن اعتبار االإك�صرتانت حلقة الو�صل بني االإنرتنت العامة 

و بني االإنرتانت اخلا�صة.

ال�شبكات:
- االإنرتنت �صبكة ال�صبكات.

- االإنرتانت �صبكة �صخ�صية داخلية.

ال�شبكات  الداخلية:
- �صبكة حممية بجدار ناري منيع.

- االإنرتانت وقت  وتكلفة اأقل.
- توفر خدمات االإنرتنت العامة.

�شبكات  الإك�شرتانت:
- ربط م�صادر املوارد الب�صرية مع �صوق العمل املتخ�ص�صة.

- حلقة الو�صل بني االإنرتنت واالإنرتانت.
- تطبيقاتها وا�صعة ومتنوعة.

ت�شنيفات  الإك�شرتانت:
- �صبكات جتارية متعددة املجاالت واخلدمات.

احلماية  والأمان  يف  الإك�شرتانت:
- حماية تقوم على اأ�صا�س التحقق من هوية امل�صتقبل.

اإك�شرتانت  امل�شتقبل:
- اأهم �صبكات الع�صر االإلكرتوين.

اإعداد:

م / �شامية ال�شريفي

عالــــم 
اإلكسترانت

عالــــم 
اإلكسترانت
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Internet صبكة االإنرتنت� 
كمــــا هو معروف هي �سبكة ال�سبكات حيــــث تتكون االإنرتنت من عدد 
كبري من احلا�سبات املرتابطة يف جميع اأنحاء العامل.  وهذه احلوا�سيب 
حتمــــل كمية هائلة ال ت�سدق من املعلومات بع�سها ملوؤ�س�سات وبع�سها 
حلكومــــات والبع�ض االآخر �سخ�سي. وت�ستخدم ال�سبكة جمموعة من 

الربتوكوالت اخلا�سة التي تنظم عمل هذه االأجهزة مع بع�سها.
متكن االإنرتنــــت م�ستخدميها من اال�ستفادة مــــن ع�سرات اخلدمات 
املختلفــــة و التخاطب مــــع امل�ستخدمــــني االآخرين . فهــــي نافذة على 
العامل ب�سعوبه و ثقافته وعلومه املختلفة وو�سيلة ات�سال بني الباحثني 
ورجال االأعمال والدوائر و القطاعات امل�سرتكة. ويوجد يف االإنرتنت 
كــــم هائل مــــن املعلومات املتجددة و املتنوعــــة و ال�ساملة جلميع اأنواع 

احلقول و امليادين.

Intranet صبكة  االإنرتانت�
م�سطلح ال يعرفه الكثري حيث هناك من ي�سميها بال�سبكة الداخلية اأو 
ال�سبكات ال�سخ�سية الفعلية، وهي عبارة عن �سبكة اإنرتنت م�سغرة 
تكون عادًة �سبكة داخلية يف ال�سركة اأو املوؤ�س�سة. و تعترب تطبيق فعلى 
ل�سبكــــة االإنرتنت ولكن داخليــــًا وبنف�ض اأعــــراف وبروتوكوالت ومبداأ 
�سبكــــة االإنرتنت. وتتميــــز باحلماية العالية عــــن طريق جمموعة من 

االأنظمة والربامج التي توؤمن حماية عالية لل�سبكة.

Extranet صبكة  االإك�صرتانت�
م�سطلح جديد نوعًا مــــا ال يعرفه الكثري نظرًا حلداثة هذه ال�سبكة، 
وهي ال�سبكــــة املكّونة من جمموعة �سبــــكات اإنرتانت ترتبط ببع�سها 
عــــن طريق االإنرتنت، وحتافظ على خ�سو�سية كل �سبكة اإنرتانت مع 

منح اأحقية ال�سراكة على بع�ض اخلدمات وامللفات فيما بينها.
وبالتــــايل هي عبارة عن �سبكات اأو خدمــــات �سبكية مت�سابهة تف�سل 
بينها حدود دقيقة وديناميكية تتغري معياريتها من يوم الآخر ا�ستنادًا 

اإىل ما ي�ستجد يف العامل التقني املعا�سر. 

االإنرتنت �صبكة ال�صبكات.
االإنرتانت �صبكة �صخ�صية داخلية.

ال�شبكـات 
كــرت امل�صطلحــات التــي ت�صــري اإىل معــان 
متقاربــة، فقد بتنا ن�صمع م�صطلح االإنرتنت 
 )Intranet( واالإنرتانــت   )Internet(
واالإك�صرتانــت )Extranet( وكلهــا عبــارة 
عــن �صبــكات اأو خدمــات �صبكيــة مت�صابهة 
تف�صــل بينهــا حــدود دقيقــة وديناميكية 
تتغري معياريتهــا من يوم الآخر ا�صتنادًا اإىل 

ما ي�صتجد يف العامل التقني املعا�صر. 
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ال�شبكات الداخلية
)الإنرتانت(

اأو  لهيئة  ممــلــوكــة  تــكــون  مــرتابــطــة  �صبكة   هــي 
موؤ�ص�صة، وت�صتخدم تقنيات االإنرتنت املختلفة مثل 
املت�صفحات وخادمات الويب يف التعامل مع املعلومات 
واإجناز مهام العمل داخل املوؤ�ص�صة بغر�س رفع كفاءة 
ال  االإنرتنت  تطبيقات  لنف�س  وا�صتخدامها  العمل. 
يعني باأي حال من االأحوال باأنها مفتوحة الأ�صخا�س 
خارج نطاق املوؤ�ص�صة، بل قد تكون مف�صولة كليا عن 

�صبكة االإنرتنت.

�صبكة حممية بجدار ناري منيع.
االإنرتانت وقت  وتكلفة اأقل.

توفر خدمات االإنرتنت العامة.

االإنرتنت واالإنرتانت
فيما  تلخي�سها  ميكن  االإنرتانت  و  االإنرتنت  بني  الرئي�سية  الفوارق 

يلي: 
اأوًل :الإنرتنت : 

 - غري مملوكة الأحد.
- اأي �سخ�ض ميكنه الو�سول اإليها.

- ميكن الو�سول اإليها من اأي مكان اأو موقع.
كافة  ويف  املتنوعة  ال�سفحات  اأو  املواقع  من  العديد  على  حتتوي   -

املجاالت. 
ثانياً :الإنرتانت : 

- ملك للموؤ�س�سة التي ت�ست�سيفها.
- ال ميكن الأي �سخ�ض الو�سول اإليها اإال الذين �سمح لهم بذلك.

- تعمل فقط يف موقع واحد.
الذي  واحــد  جمال  ويف  حمــددة  ومعلومات  موا�سيع  على  حتتوي   -

�سممت من اأجله 

اأما اأوجه ال�سبه بني الإنرتنت والإنرتانت فهي :
.  HTML كل من ال�سبكتني ت�ستخدمان �سفحات كتبت بلغة -

�سفحاتها  مل�ساهدة  املعروفة  الت�سفح  برامج  منها  كل  ت�ستعمل   -
واإر�سال وا�ستقبال املعلومات.

- كل منها ي�ستعمل نف�ض املعايري اأو الربوتوكوالت.

اجلدار الناري
النار  جـــدار  ا�ــســم  عليه  يطلق  منيعًا  جــــدارًا  االإنـــرتانـــت  ــوؤمــن  ت
)Firewall( حول حمتوياتها مع املحافظة على حق و�سول العاملني 
هذا  ويوفر  االإنرتنت.  على  اخلارجية  املعلومات  م�سادر  من  اإليها 
اجلدار حماية عالية لل�سبكة حيث ي�سمح بدخول االأ�سخا�ض امل�سرح 
بهم ومينع االآخرين والت�سريح قد يكون بكلمة �سرية وببطاقات ذكية 

ت�ستخدم الت�سفري للدخول اإىل ال�سبكة الداخلية.

املميزات
العمل  كــفــاءة  رفــع  هــو  االإنـــرتانـــت  �سبكة  مــن  الرئي�سي  الــهــدف   
واال�ستفادة من تقنيات احلو�سبة امل�سرتكة يف ال�سركات واملوؤ�س�سات 

على اختالفها وميكن تلخي�ض اأهم املزايا يف االإنرتانت مبا يلي: 
اأقل وقت   -  1

االت�سال بني عنا�سر  ال�سائع يف  الوقت  الكثري من  االإنرتانت  توفر 
على  االإداريـــة  واخلــدمــات  املعلومات  تبادل  تنظيم  يتم  ال�سركة، 
اإر�سالها  يتم  وال  عليها  متفق  معيارية  مناذج  طريق  عن  االإنرتانت 
اآليًا  يتم حفظها  ثّم  ومن  بكاملها،  املطلوبة  املعلومات  ا�ستيفاء  قبل 
يف اجلهاز اخلادم وتاأمني و�سولها اإىل الطرف الثاين يف وقت ق�سري 
املطلوبة  املعلومات  على  احل�سول  توفر  الويب  تقنية  اأن  كما  جــدًا، 

ب�سرعة فائقة.
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اأقل: تكاليف   -  2
 تقلل �سبكات االإنرتانت احلاجة اإىل وجود ن�سخ متعددة من الربامج 
امللفات والتطبيقات ب�سهولة  بالتعامل مع  البيانات، وت�سمح  وقواعد 
وي�سر.وتقدم االإنرتانت حلواًل اإلكرتونية متّكن ال�سركة من  اال�ستغناء 
عن الكثري من املطبوعات والنماذج الورقية املكلفة. اإىل جانب ذلك 
ميكن اعتماد اأجهزة متوا�سعة االإمكانيات للموظفني الأن احلا�سوب 
املخدم هو الذي �سيقوم بجميع مهام التخزين واإدارة العمليات عن 

طريق املوقع الداخلي. 
واحلماية  الأمان   -  3

خالل  من  وذلك  االخــرتاق  من  باحلماية  االإنرتانت  �سبكات  تتمتع 
ناري  جدار  وجود  وكذلك  للم�ستثمرين،  معينة  �سالحيات  حتديد 

عازل مينع الدخول غري املخول اإىل ال�سبكة.
ومرونة ا�ستقللية   -  4

للحا�سوب  فئات خمتلفة  اأجهزة حوا�سيب من  بني  االإنرتانت  تربط 
ال�سخ�سي، حالها يف ذلك حال كل ال�سبكات احلديثة، اأما اجلديد 
املعلومات  موارد  اإىل  النفاذ  اإمكانية  فهو  االإنرتانت  به  تنفرد  الذي 
عن طريق تطبيق واحد هو امل�ستعر�ض ومن من�سات عمل خمتلفة. 
اجلهاز  حمتويات  اإىل  الولوج  من  امل�ستخدمني  ال�سفة  هذه  كن  متمُ

م بغ�ض النظر عن احلا�سوب الطرفية التي يعملون عليها. املخدِّ
توفري خدمات الإنرتنت  -  5

الويب  وتقنيات  االإنــرتنــت  خدمات  جميع  االإنــرتانــت  �سبكة  تقدم 
مل�ستخدميها ومنها:

- الربيد االإلكرتوين . 
. chat خدمة احلوار يف الزمن احلقيقي -

- تقنية امللفات االإلكرتونية املحمولة.
- خدمة االأخبار.

- خدمة موؤمترات الفيديو .

التطبيقات 
الداخلي �سمن  التعامل  االإنرتانت منطًا جديدًا من  �سبكات  قدمت 

ال�سركة، وبرزت اأهم ا�ستخدامها يف التطبيقات التالية:
- اعتماد الدورة امل�ستندية االإلكرتونية التي تتمتع بالدقة وال�سرعة 

وتخفي�ض الكلفة.
chat يف  الداخلي وخدمة احلوار  االإلكرتوين  الربيد  ا�ستخدام   -
الزمن احلقيقي،و خدمة موؤمترات الفيديو يف التوا�سل والتعاون بني 

موظفي املوؤ�س�سة وعمالئها لرفع كفاءة العمل وا�ستغالل الزمن.
املفيدة  واملعلومات  االإنرتانت  موقع  التدريبية على  الربامج  و�سع   -
االإح�سائية  املبيعات واملعلومات  املنتجات وتقارير  ن�سرات  مبا فيها 

املختلفة عن اأعمال ال�سركة.
ال�سركة  لزبائن  ال�سماح  عــرب  االإنــرتنــت  عــرب  الفواتري  ت�سديد   -

بالدخول اإىل موقعها اخلا�ض �سمن �سالحيات حمددة. 

الربوتوكوالت 
تعتمد �سبكات االإنرتانت على العديد من الربوتوكوالت اأهمها:

 TCP/IP بروتوكول التحكم بالنقل / بروتوكول انرتنت -
 HTTP برتوكول نقل الن�سو�ض -

FTTP بروتوكول نقل امللفات -
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�شبكات الإك�شرتانت
Extranet
تربط  التي  ال�صبكة  هــي  االإكــ�ــصــرتانــت  �صبكة 
�صبكات االإنرتانت اخلا�صة باملتعاملني وال�صركاء 
ــاث الــذيــن جتمعهم  ــح واملــزوديــن ومــراكــز االأب
جتمعهم  اأو  واحـــد،  م�صروع  يف  العمل  �صراكة 
مركزية التخطيط اأو ال�صراكة وتوؤمن لهم تبادل 
املعلومات والت�صارك فيها دون امل�صا�س بخ�صو�صية 

االإنرتانت املحلية لكل �صركة. 

ربط م�صادر املوارد الب�صرية مع �صوق العمل 
املتخ�ص�صة

حلقة الو�صل بني االإنرتنت واالإنرتانت
تطبيقاتها وا�صعة ومتنوعة

تكنولوجيا االإك�صرتانت
املوؤ�س�سات  قـــامـــت  الـــويـــب  و�ــســبــكــة  االإنــــرتنــــت  ظـــهـــور  مبـــجـــرد 
بني  املــعــلــومــات  لــتــبــادل  ــب  ــوي ال تكنولوجيا  بــا�ــســتــخــدام  تلقائيا 
ــة.  ــدوري املــوظــفــني بـــداًل مــن املـــذكـــرات املــطــبــوعــة واخلــطــابــات ال
ا�سرتداد  فيها  ميكن  الــتــي  ال�سرعة  مــدي  يت�سح  لــذلــك  ونتيجة 
ــظــام الـــورقـــي. ــن  تــكــلــفــة اإنــ�ــســاء �ــســبــكــة اإنـــرتانـــت بــديــلــة عـــن ال
ومن هنا ظهرت فكرة االإك�سرتانت التي كانت و�سيلة �سريعة و�سهلة 
وقليل التكلفة للت�سارك يف املعلومات يف اأي وقت واأي مكان تكون فيه 

و�سيلة االت�سال بني ال�سركة واالأطراف اخلارجية مهمة. 

االإنرتانت واالإك�صرتانت
االإنرتانت  واالإك�سرتانت  هما �سبكتان خا�ستان نظرًا ال�ستعمالهما 
االنرتنت  تقنية  ت�ستعمل  املوؤ�س�سات فقط. وكالهما  اأو  ال�سركات  يف 
كاالإنرتنت متامًا. ميكن  وتت�سرفان  تبدوان  ولذا  املعلومات  الإظهار 
اأن تكون هناك م�ستويات و�سول خمتلفة للم�ستخدمني الذين ميكنهم 
ا�ستعمالها فقط اإذا كانوا ميلكون ا�سمًا وكلمة مرور �ساحلني. وهوية 

ال�سخ�ض حتدد ما هي اأجزاء النظام التي يحق له الو�سول اإليها.

اأهمية االإك�صرتانت
الكبرية ال�ستخدامها يف قطاع  االإك�سرتانت اجلدوى  �سبكات  اأثبتت 
لل�سركات  تكن  مل  العوائد،  من  مرتفعا  م�ستوى  وحققت  االأعــمــال 

املرا�سالت  لتبادل  التقليدية  االأ�ساليب  باعتماد  عليه  حت�سل  اأن 
والعرو�ض. 

تكاليف  حتديد  على  وم�ساعدتهم  العمالء  خدمة  جمال  يف  خا�سة 
عدد من االأعمال التي يقومون بتنفيذها اأو التي يخططون لتقدميها 

اإىل زبائنهم م�ستقباًل.

املزايا
- امل�ساركة يف املعلومات مبجهود اأقل.

- احل�سول على املعلومة مبجهود اأقل.
- التقليل من تكلفة الطباعة والربيد.

- التوا�سل عن بعد.

تطبيقات االإك�صرتانت
يتم بناء تطبيقات االإك�سرتانت يف جماالت عديدة منها مثال �سبكات 
التعليم  نظم  يف  اأي�سا  وجندها  امل�سرفية،  والتعامالت  البنوك 
يف  و  االأكادميية  التدريب  ومراكز  اجلامعات  مثل  النطاق  الوا�سعة 
�سبكات املوا�سالت. وفيما يلي تطبيقات االإك�سرتانت االأكرث �سيوعًا:

- ت�سهيل عمليات ال�سراء يف ال�سركات:
باإر�سال طلب  االأو�سط  ال�سرق  �سركة من منطقة  تقوم  اأن  اإذ ميكن 
�سراء اإىل �سركة يابانية عرب االإك�سرتانت التي تربط بينهما، وتلغي 

احلاجة اإىل املرا�سالت بكل اأنواعها.
- متابعة الفواتري وت�سديدها:
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الفروع  مــديــري  مــن  الــفــواتــري  توقيع  عملية  اخلــدمــة  هــذه  تمُ�سهل 
املنت�سرين يف مناطق خمتلفة )يف حال احلاجة للتوقيع اجلماعي(، 
كما ت�سمح لهم مبتابعة اإجراء ال�سرف اأو القب�ض، وو�سع العالمات 
رى على الفاتورة اأثناء تناقلها بني الفروع  التي تمُ�سري اإىل كل عملية جتمُ

واالأق�سام.
- توا�سل �سبكات توزيع الب�سائع:

اإك�سرتانت تربط املوزعني املحليني باملزود الرئي�ض  مكن بناء �سبكة 
اأن  ميكن  كما  احل�سابات،  وت�سوية  وال�سحن  الطلب  عمليات  لت�سريع 
 request( الطلب  نقطة  مفهوم  اإىل  امل�ستندة  التطبيقات  تبنى 
املتعلقة  احل�سابات  وت�سوية  التوزيع  عمليات  كامل  الأمتتة   )point

بها. 
:)Employing Services( خدمات التوظيف -

املوؤهلة  الب�سرية  املــــوارد  مــ�ــســادر  لــربــط  االإكــ�ــســرتانــت  �ستخدم  تمُ
العمل  �سوق  مع  وغريها(  التدريب  ومراكز  واملعاهد  )اجلامعات 
املتخ�س�سة، بغر�ض تقدمي خدمة متعددة املنافع لكال الطرفني، اإذ 
جتد املوارد الب�سرية املوؤهلة فر�سة العمل املنا�سبة يف الوقت املنا�سب، 
كما اإن �سوق العمل يوؤمن احتياجاته عن طريق ال�سبكة نف�سها. وقد 
ت�سل فعالية هذه ال�سبكة اإىل درجة امل�ساركة بالتخطيط مع م�سادر 

املوارد الب�سرية ملا فيه �سالح �سوق العمل.
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ت�شنيفـات
  الإك�شرتانت

يتطلبه  ملا  ا�صتجابة  االإك�صرتانت  �صبكات  ن�صاأت 
قــطــاع االأعــمــال مــن �ــصــراكــات وحتــالــفــات وما 
يقت�صيه من اأمن على املعلومات املتبادلة عن طريق 
بال�صالحيات.  ال�صديدة  العناية  مع  ال�صبكات، 
يعتمد  االإك�صرتانت  �صبكات  ت�صنيف  فاإن  ولهذا 
ثالثة  اإىل  ُيق�صمها  الــذي  االأعــمــال  قطاع  على 

اأنواع اأو اأ�صناف.

ـــة مـــتـــعـــددة املـــجـــاالت  ـــاري ــكــات جت ــب ــص �
واخلدمات.

�صبكات اإك�صرتانت التزويد 
 )Supplier Extranets(

مع  الرئي�سة  الب�سائع  وم�ستودعات  خمــازن  ال�سبكات  هــذه  تربط 
امل�ستودعات الفرعية بغر�ض ت�سيري العمل فيها اآليا، للمحافظة على 
كمية ثابتة من الب�سائع يف امل�ستودعات، وبالتايل تقليل احتمال رف�ض 
اخلدمات  من  للعديد  اإ�سافة  امل�ستودع،  يف  عجز  ب�سبب  الطلبات 

االأخرى املتعلقة بالتحكم باملخزون .

�صبكات اإك�صرتانت التوزيع )التكميل( 
)Distributor Extranets(

يعترب هذا النوع من االإك�سرتانت من اأكرث االأنواع تواجد. فهو يقدم 
وخالفة  وا�سرتاكات  حجز  من  للعمالء  االإلــكــرتوين  الطلب  خدمة 
والتغريات  للتعديالت  الفوري  الن�سر  خدمات  ظل  يف  خدمات،  من 
. وموا�سفات  اأ�سعار  تغيري   التي قد حتدث على هذه اخلدمات من 

حجم  اإىل  �ستندة  ممُ للمتعاملني  �سالحيات  ال�سبكات  هــذه  ومتنح 
تعامالتهم، وتمُقدم لهم خدمة الطلب االإلكرتوين وت�سوية احل�سابات 
واملوا�سفات  اجلديدة  املنتجات  بقوائم  الدائم  التزويد  مع  اآليا، 
الذي قد  للب�ض  اأخرى. وحتا�سيا  اإىل ذلك من خدمات  وما  التقنية 
لتداخل  نتيجة  االإك�سرتانت  ال�سابقني من  النوعني  يح�سل بني هذا 

الوظائف التي توؤديها كل منهما.

�صبكات اإك�صرتانت الند 
)Peer Extranets(

يكرث ا�ستخدام هذا النوع يف جماالت االإنتاج ال�سناعية و الغذائية، 
الكبرية  ال�سركات  بــني  واملنتجات  االأ�ــســعــار  بتبادل  ت�سمح  فهي 
وال�سغرية، وتوفر بذلك فر�سة متكافئة يف جمال البيع وال�سراء عن 
طريق ربط ال�سركات ال�سغرية والكبرية كي تنقل فيما بينها االأ�سعار 
واملوا�سفات التقنية الدقيقة مما يرفع من م�ستوى اخلدمة يف ذلك 

القطاع، ويعزز جودة املنتجات ويق�سي على االحتكار.
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هوية  من  التحقق  اأ�صا�س  على  تقوم  حماية 
امل�صتقبل.

احلماية والأمان 
يف الإك�شرتانت

نقل  فــاإن  عامة.  �صبكة  هي  االإنرتنت  الأن 
البيانات من حا�صب الآخر مت�صل بال�صبكة 
يــعــد خــطــرا كــبــريا. فــال تــوجــد طريقة 
ملعرفة ال�صبكات التي متر عليها البيانات يف 
�صريكتها  اإىل  املوؤ�ص�صة  للو�صول من  رحلتها 

يف اجلانب االآخر من العامل.

رحلتها  اأثــنــاء  �سريتها  علي  احلــفــاظ  و  املعلومات  هــذه  وحلماية 
اإيل  باالإ�سافة  املتقدمة  الت�سفري  بتقنيات  هــذا  يتحقق  اأن  ميكن 
املعلومة. �سي�ستقبل  الــذي  االآخــر  الطرف  هوية  �سحة  من   التاأكد 

ال�صهادات الرقمية
وبيانات  معلومات  لتقدمي  اال�ستعداد  فاإن  االإك�سرتانت  يخ�ض  فيما 
مهمة مثل بيانات اأو ح�سابات البنوك و املعلومات املالية االأخرى اأو 
من  التاأكد  خالل  من  يتم  اأن  البد  احل�سا�سة،  احلكومية  املعلومات 
امل�سموح  احلقيقي  للطرف  ي�سل  بالفعل  البيانات  هذه  تقدمي  اأن 
ال�سهادات  مفهوم  هو  نف�سه  وهذا  املعلومات  هذه  على  باالإطالع  له 

الرقمية .

مميزات ال�صهادات الرقمية
- التحكم فيما ميكن لكل م�ستخدم م�ساهدته و روؤية ما يقوم بفعله 

اأثناء ولوجه علي ال�سبكة.
 - تقدمي ال�سهادات الرقمية الالزمة ل�سبكات االإك�سرتانت.

ت�ستخدمها  والـــتـــي  ــة  اخلــا�ــس املــخــتــلــفــة  املــنــتــجــات  اإ�ــــســــدار   -
الـــرقـــمـــيـــة. الــــ�ــــســــهــــادات  اإدارة  و  ـــــدار  ـــــس الإ� ـــات  ـــس ـــ� ـــس ـــوؤ�  امل
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اإك�شرتانت 
امل�شتقبل

باتت االإك�صرتانت من اأروج التقنيات يف هذه املرحلة 
من ع�صر املعلومات، ويتوقع الدار�صون اأن حتل حمل 
حاليا،  القائمة  اخلا�صة  الوظائف  ذات  ال�صبكات 
االإلكرتونية،  والتجارة  االأعمال  قطاع  يف  خا�صة 
ملا تقدمه من تقلي�س يف التكاليف والبنى التحتية 
اخلا�صة،  الوظائف  ذات  ال�صبكات  الإقامة  الالزمة 
اإىل جانب الت�صهيالت الكبرية يف العمليات االإدارية 

والتفاعل مع العمالء.

اأهم �صبكات الع�صر االإلكرتوين.

تطبيقات امل�صتقبل
 ومن التطبيقات العملية ل�سبكات االإك�سرتانت التي ميكن ت�سخريها 

يف الواقع العملي: 
 )remote access( التعامل عن بمُعد -

 )branch office connectivity( ارتباطيه الفروع -
- الولوج اإىل االأجهزة اخلادمة املتو�سطة 

 )mainframe access(
- ا�ستخدام واجهة الويب يف تطبيقات االأعمال

 )Web browsing interface( 
- تبادل املعلومات اإلكرتونيا 

)EDI-electronic data interchange( 

وقد بداأت تظهر تطبيقات هذه ال�سبكات على الويب، اإذ اأ�سبح من 
املمكن الولوج اإىل مواد و�سفحات حمددة من اأحد املواقع عن طريق 
 . كلمة مرور وا�سم م�ستخدم حمدد يتم االتفاق عليه ب�سكل م�سبق 

كما تتوفر االآن كتيبات العر�ض االإلكرتونية )e-catalogs(، والتي 
ال�سحن  واأزمنة  واالأ�سعار  بالعرو�ض  ب�ساعة  �ساعة  العمالء  تــزود 
ويف  معلومات.  من  ذلك  اإىل  وما   )delivery time( والتو�سيل 
كال املثالني ال�سابقني يرتبط النفاذ اإىل املواقع واخلدمات ال�سابقة 
ت�سمح  مــرور  وكلمة  للموقع  اخلــادم  اجلهاز  على  ح�ساب  بامتالك 
بالو�سول اإىل جمموعة معينة من اخلدمات واملعلومات. وال �سك اأننا 
االإك�سرتانت  �سبكات  اعتماد  اإىل  تتجه  ال�سركات  الكثري من  �سنجد 
وقت  باأ�سرع  املناف�سة  عــامل  ودخــول  وعمالئها  م�ساحلها  خلدمة 
ممكن، واإال فاإن القطار ال�سريع لع�سر املعلومات �سيفوتها، وت�سبح 

من الرتاث االإن�ساين يف ع�سر ما قبل الع�سر االإلكرتوين .
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 eDRAM على تقنية

• حققت �رشكة HP يف عام 2010 
ما يق���رب من 30.7 ملي���ار دوالر , 
وو�صل �صافى ربحها �إىل 1.8 مليار 

دوالر , وهى بن�ص���بة زيادة 11.4 
عن �لعام �ل�صابق .

• توقعت فور�صرت للأبحاث �رتفاع 
ع���دد �حلو��ص���يب �إىل 3.5 مليون 
وتنم���و �إىل 20.4 مليون يف عام 

 Folio 100 احلا�صب الكفي

مت االإعالن عن 
اجلهاز اللوحي 
 Toshiba
 F o l i o
والذي    100
ببع�ض  ـــي  ـــاأت ي
ـــات  ـــف ـــس ـــوا� امل
مثل  الــتــقــنــيــة 
 1024 و�سوح  بدرجة  اأن�ض   10.1 طولها  ال�سا�سة 
 Tegra 2 واملعالج  املتعدد  اللم�ض  بتقنية    600 يف 
للذاكرة  16 جيجابايت  وهنالك منفذ  ب�سعة داخلية 
اخلارجية SD  وهنالك منفذ HDMI وكامريا اأمامية 
1.3 ميجا بك�سل  ويدعم تقنية الوايرل�ض واالأندرويد 
2.2  والذي يدعم الفال�ض 10.1 .البطارية تدوم اإىل 
7 �ساعات من اال�ستخدام املعتدل واملت�سفح الرئي�سي 
هنا هو اأوبرا  ومتجر للتطبيقات خا�ض و�سيكون متوفر 
يف املنطقة يف الربع االأخري من العام اجلاري وال�سعر 

من املتوقع اأن يكون بـ 399 يورو.

احدث اأجهزة  االألعاب 
املحمول بنظام الويندوز7 

اأجــهــزة  االألــعــاب املحمول  اأزيــح النقاب عن احــدث 
الويندوز7  بنظام  واملــزود    Ocosmos OCS-1
كلّيا  اجلديد  اأنتل  ومعالج  اجلانبني  من  للتوجيه  واأزرار 
 Intel ر�سوميات  ومعالج  1.5 جيجاهرتز   ب�سرعة   Oak Trail
جيجابايت    64 ب�سعة   SSD التخزينية  والو�سائط   GMA600
ويدعم البلوتوث والوايرل�ض  وال�سا�سة طولها 4.8 اأن�ض بدرجة و�سوح 
1024 يف 600 يدعم خا�سية اللم�ض املتعدد  وهنالك كامريا اأمامية 

وخلفيه و�سماعات للجهاز ومايكروفون .

اجليل الثالث من اأنظمة معاجلات   
WindBOX بدون مراوح

عن  اأخــــــــرى  ـــــرة  م  MSI عـــر�ـــســـت 
الثالث   اجلـــيـــل  مـــن  املــعــاجلــة  نـــظـــام 
و�سمم  مـــراوح  بـــدون   WindBOX
لدعم املزيد من التطبيقات التي ت�ساعد 
حيث  ومعاجلاتها  البيانات  حفظ  على 
ولوحة  النواة  ثنائي  املعالج  من  يتكون  

و�سعة   Intel GS45 االأم 
البطاقات  ويدعم   4GB ــرام  األ
االأبعاد مبن�سة  الر�سومية ثالثية 

منفذ  ويــتــوفــر   1080p تقنية  تــدعــم 
و  الــبــلــوتــوث  ــدعــم  وي  mini-PCIe
 USB 2.0 ويتوفر �ستة منافذ WiFi

 VESA ويدعم تقنية HDMI ومنفذ
ومل   ، ال�سا�سة  حماية  على  تعمل  التي 

تف�سح ال�سركة عن ال�سعر اإىل اأالن .

 IBM ك�صفت �رشكة •
 z196 معاجله���ا  ع���ن 
�جلديد �لذي يعد �أ�رشع معالج 
�إطلقه م���ن قبلهم ب�رشعة  مت 
ت�صل �إىل 5.2 جيجاهرتز... 
�ملعالج �جلديد يحتوي 
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�أن ينخف�ض  2015. بينما تتوقع 
عدد �حلو��صيب �ملكتبية من 18.7 

�إىل  15.7 وحد�ت يف2015.
• ك�صفت �رشك���ة �إنتل عن �لعديد 
من �خل�صائ�ض �ملهمة يف ت�صاميم 

�جليل �لث���اين من عائلة �ملعاجلات 
يف   2011 للع���ام   Intel Core

 .IDF منتدى �إنتل للمطورين
• �أج���رت �رشك���ة Toshiba على 
�صحب م���ا يق���ارب 41.000 جهاز  

كمبيوت���ر حممول من 
كونها   Satellite جي���ل 

قد ت�صبب خماطر من �رتفاع 
درجة حر�رتها.

 

مكتبي بنظام املاك مزود مبربد مائي
ك�سفــــت �سركــــة Quo Computers  عــــن احلا�سب 
 Core i7  املــــزود مبعالــــج Quo maxQ2 املكتبــــي
 12 الع�سوائــــي  والذاكــــرة  جيجاهرتــــز   3.6 ب�سرعــــة 
جيجابايــــت  والو�سائــــط التخزينيــــة SSD ب�سعة 240 
واحــــد  ب�سعــــة  ال�سلــــب  القر�ــــض  وهنالــــك  جيجابايــــت 
 NVIDIA 285 GTX تريابايــــت  ومعالج الر�سوميــــات
 Adobe Mercury Playback مبحــــرك متوافــــق
 Asetek وهــــذا احلا�سب �سيكــــون مزود مبربد مائــــي

بنظــــام  و�سيعمــــل 
املــــاك اأو اللينك�ــــض 
اأو نظام الويندوز7 
بـــــ  يبــــداأ  .ال�سعــــر 
دوالر   3765
وموعد االإ�سدار يف 
15 من �سيبتمرب .

خارجي  �سلب  قر�ض  عن   Hyper Mac �سركة  اأعلنت 
اأي�سًا يف موؤمتر  750 جيجا بايت، وذلك  لالآيباد مب�ساحة 
IFA والذي اأعلنت فيه الكثري من ال�سركات عن منتجات 

جديدة.
قر�ض  بدون  دوالر   249 بـ   ف�سيكون  اجلهاز  �سعر  اأما عن 
�سلب، و 599 دوالر للم�ساحة 750 جيجا...ويعترب ال�سعر 
دوالر(   499( نف�سه  االآيباد  ب�سعر  مقارنًة  ن�سبيًا  مرتفع 
االآيباد  مل�ستخدمي  ممتازة  خدمة  يقدم  بالتاأكيد  ولكنه 

والذي ال يتجاوز م�ساحة 64 جيجا بايت فقط.

 Toshiba اأطلــــق موؤخرا حا�سوب
AC100 والــــذي ت�سفــــه ال�سركة 
باحلا�ســــوب الذكــــي لتوفــــر رقاقــــة 
والتــــي   nVidia Tegra 250
تزيد من حلول ال�سا�سة اإىل 1024 
ال�سا�ســــة  و�سعــــة  بك�ســــل   600  ×
10.1 اأن�ــــض ورغــــم ذلــــك تتمكــــن 

مــــن حتمل التطبيقــــات املتباينة يف 
حلــــول ال�سا�ســــة كمــــا ميتــــاز ب�سعة 
القر�ض ال�سلب 128GB  والرام 
512MB  ولــــذا فهــــو يــــزن 1.9  
باوند .كذلك ميكن العمل بالبطارية 
8 �ساعات متوا�سلة و180 يف حالة 

اال�ستعداد .

احلا�صوب الدفرتي الذكي

 ...  Hyper Drive
قر�س �صلب خارجي لالآيباد 
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تت�صمن  الفريو�صات  ملكافحة  املجانية  الربنامج  باأف�صل  قائمة  لكم  ُاقدم  �صوف 
و�صفًا ومعلومات عن هذه الربامج و�صوف اأقوم ب�صياغتها باأكر قدر ممكن.

 Microsoft Security
Essentials

برنامـــج جمـــاين وفّعـــال ملكافحـــة الفريو�ســـات 
اأ�سدرتـــه �سركـــة مايكرو�سوفت موؤخـــرًا، تركيب 
هـــذا الربنامج ال ياأخـــذ اأكرث مـــن دقيقتان على 
االأكـــرث، اأي�ســـًا ال ي�ســـكل عبئًا ثقيـــاًل اأو اأي حمل 

على النظام.
الربنامج متوافق مع: 

Windows XP، Vista، Windows7 
 Microsoft Security  لتحميل برنامج

 :Essentials
www.microsoft.com/Security_
/Essentials

AVG Antivirus

مـــن اأ�سهـــر برامـــج مكافحـــة الفريو�ســـات 
املجانيـــة، و حائز علـــى العديد من اجلوائز 
يف جمال حماية الكمبيوتر، وميكنك الوثوق 

يف هذا الربنامج واالعتماد عليه.

 Windows XP، : الربنامـــج متوافـــق مـــع
Vista، Windows 7

 : AVG Anti-Virus لتحميل برنامج
www.avg.com/in-en//download-
a...s-free-edition

BitDefender

برنامج مكافـــح فريو�سات اآخـــر حائز علي 
العديـــد مـــن اجلوائـــز ومتميـــز يف حمايـــة 

االأجهزة ال�سخ�سية.

برنامـــج  يف  احلمايـــة  م�ستـــوى  اأي�ســـًا 
BitDefender جيدة جدًا ويمُعتمد عليه.

 BitDefender Free برنامـــج  ي�ستخـــدم 
Edition نف�ـــض طريقـــة معامـــل ICSA يف 

م�سح وفح�ض االأجهزة من الفريو�سات. 
يجعلك الربنامج تتمتع باملميزات االأ�سا�سية 
الأي برنامـــج مكافـــح للفريو�ســـات دون اي 

تكلفة.
الربنامـــج متوافـــق مـــع:  Windows XPو 

Windows Vista فقط.
: BitDefender لتحميل برنامج

www.bitdefender.com/media/
html/trialpay.html

Avast Antivirus

اإن برنامـــج Avast Anti Virus برنامـــج 
ولي�ـــض  ال�سخ�ســـي  لالإ�ستخـــدام  جمـــاين 

لالإ�ستخدام التجاري. 
عـــد املناف�ض القوي لربنامج  هذا الربنامج يمُ

AVG املجاين اأي�سًا.
ويتميز هذا الربنامج بنموه ال�سريع وتطويره 
امل�ستمـــر ممـــا يجعلـــه اأحـــد اأكـــرث الربامج 

اأف�صل الربامج املجانية 
ملكافحة الفريو�صات
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املجانية ملكافحة الفريو�سات متيزًا.
 Windows الربنامـــج متوافق مع : نظامي

و Linux اي�سًا.
 : Avast Anti Virus لتحميل برنامج

http://download.cnet.com/Avast-
Free-...=dl&tag=button

 Comodo Antivirus +
Firewall

وبقـــوة  ال�ساعـــد   Comodo برنامـــج 
ليلحق بركـــب برامج مكافحـــة الفريو�سات 
املجانية، يتميز هـــذا الربنامج كونه مكافح 
للفريو�سات Anti Virus اأي�سًا وجود جدار 
لحق معـــه ب�سكل اأ�سا�سي  نـــاري Firewall ممُ
عدالت احلمايـــة الق�سوى  ل�سمـــان اأعلـــى ممُ
الفريو�ســـات  مـــن  ال�سخ�ســـي  جلهـــازك 

وامللفات والربجميات اخلطرية واملمُ�سرة.
 Windows XP، : الربنامـــج متوافـــق مـــع

Vista، Windows 7
 Comodo Anti-Virus  لتحميـــل برنامج

 :+ FireWall
http://download.comodo.com/
cis/downl..._Vista_x32.exe

AntiVir

باأيقونتـــه  املعـــروف   AntiVir برنامـــج 
ال�سهـــرية علـــى �ســـكل )�سم�سيـــة حمـــراء( 
ويمُعرف اأي�سًا با�سم Avira ، يحمي جهازك 
 Worms الديـــدان  الفريو�ســـات،  مـــن 
االأح�سنة الطروادة Trojans  والعديد من 

امللفات ال�سارة.
االإ�سدار املجاين منه متاح للتنزيل و يدعم 

عدة لغات.
ي�سدر الربنامج لنظامي ويندوز و لينوك�ض 
ويتـــم �سدور نمُ�سخ منـــه الأنظمة املوبايل مثل 
�سيمبيان ووينـــدوز موبايل، وقد مت االإعالن 
يف مدونـــة الربنامج عن عزمهـــم ل�سناعة 
اإ�ســـدار مـــن الربنامـــج يعمـــل علـــى نظام  

.Android
. Linux و Windows  :الربنامج متوافق مع

 :AntiVir  لتحميل برنامج
www.free-av.com/en/
products/1...antivirus.html

Clam Win

برنامـــج ب�سيـــط ولكنـــه قـــوي وا�ستخدامـــه 
ب�سيـــط و�سهل جـــدًا، فقـــط تقـــوم بتحديد 
 C، D، E، سواًء كان� Drive سواقة القر�ض�
F اإلـــخ ثم ال�سغط على Scan That واجعله 

يقوم مبهمته. 
فيد لالأجهـــزة القدمية اأو  هذا الربنامـــج ممُ
ذات عتـــاد مـــادي Hardware �سعيف، وال 

باأ�ض به اأي�سًا مع االأجهزة احلديثة.
الربنامـــج متوافق مـــع:   Windows XPو 

 Windows Vista
 : Clam Win لتحميل برنامج

www.clamwin.com/content/
/46/view/18

PC Tool AntiVirus

مـــع برنامـــج PC Tools AntiVirus اأنت 
حممـــي مـــن تهديـــدات االإنرتنـــت االأكـــرث 
�سناعة والتي تمُهدد اأمن جهازك ومعلوماتك 

وبياناتك ال�سخ�سية.
 Windows Vista، :الربنامج متوافق مـــع

XP، 2000
 :PC Tool AntiVirus  لتحميل برنامج

/www.pctools.com/free-antivirus

Immunet Protect

 Windows XP، :الربنامـــج متوافـــق مـــع
2000، Vista

:Immunet Protect  لتحميل برنامج
www.immunet.com/protect

Panda Cloud، Security

واحـــد مـــن برامـــج مكافحـــة الفريو�ســـات 
 PC جملـــة  بـــه  اأو�ســـت  وقـــد  املجانيـــة 

magazine نظرًا لقوته و كفائته الرائعة.
 Windows XP، :الربنامـــج متوافـــق مـــع

Windows Vista، Windows 7
 : Panda Cloud لتحميل برنامج

/www.cloudantivirus.com/en

Graugon Antivirus

 Windows 2003، :الربنامـــج متوافق مـــع
.XP

 :Graugon Antivirus  لتحميل برنامج
www .graugon .com/download .

html

Rising Antivirus

برنامـــج جمـــاين ملكافحـــة الفريو�سات من 
�سركة Rising اإحدى ال�سركات الرائدة يف 

�سناعة الربامج املجانية.
 Windows 2000،  :الربنامج متوافق مـــع

XP، 2003، Vista
 :Rising Antivirus  لتحميل برنامج

www.rising-global.com/
Downloa...irus-2009.html
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كيــــف تتاأكــــد من اأنــــك تعمل مــــع االإ�ســــدارات 
االأحــــدث مــــن امللفــــات اإذا كان لديــــك ن�سخــــًا 
مبعرثًة يف كل مكان؟ وكيف تتاأكد اأن لديك كافة 
امللفــــات الالزمة علي الكمبيوتر، اأو اخلادم، اأو 
االأجهــــزة املحمولة التي يتــــم ا�ستخدامها بدون 
اإر�ســــال كثري من امللفات التي تاأخذ وقتًا طوياًل 

يف ن�سخها يدويًا؟
الطريقة الأ�سهل والأكرث فاعلية هي مزامنة 
مرك����ز  با�س����تخدام  يدوي����ة  بطريق����ة  امللف����ات 

املزامنة.
 

ميكنــــك من خالل ا�ستخــــدام »مركز املزامنة« 
االحتفــــاظ مبزامنــــة املعلومات بــــني الكمبيوتر 
وجملدات ال�سبكة واالأجهزة املحمولة املتنوعة 

من املمكن اأن ت�صبح متابعة 
تعقب املعلومات كوظيفة يومية 

اإذا مت االحتفاظ بامللفات يف 
مواقع خمتلفة. من املمكن 
تخزين بع�س امللفات علي 

الكمبيوتر، وملفات اأخرى يف 
املجلدات املوجودة على خادم 
ال�صبكة، وتبقي ملفات اأخرى 

علي االأجهزة املحمولة مثل 
م�صغالت املو�صيقى املحمولة، اأو 
امل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية 

)PDAs(، اأو الهواتف 
اجلوالة. 
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ما املق�صود باملزامنة؟
يف Windows، املزامنـــة عبارة عن عملية 
حفظ امللفات يف موقعني اأو اأكرث متطابقني مع 

بع�سهما. 
ميكـــن اأن تكـــون املزامنـــة اأحادية االجتـــاه اأو 
ثنائية االجتـــاه. يف املزامنـــة اأحادية االجتاه، 
فـــاإن يف كل وقت ت�سيـــف فيه اأحـــد امللفات اأو 
اأي معلومـــات اأخرى، اأو تغريها، اأو حتذفها يف 
اأحد املواقع، فيتم اإ�سافـــة نف�ض املعلومات، اأو 
تغيريهـــا، اأو حذفها يف املوقـــع االآخر. ولكن ال 
يتم تغيري اأي �سيء يف املوقع االأول الأن املزامنة 

اأحادية االجتاه فقط. 
يتـــم يف املزامنـــة ثنائية االجتاه ن�ســـخ امللفات 
مبزامنـــة  واالحتفـــاظ  االجتاهـــني،  كال  يف 
امللفـــات يف كال املوقعني. يف كل مرة تقوم فيها 
باإ�سافـــة اأحد امللفـــات، اأو تغيريه، اأو حذفه يف 
اأحد املواقع، فاإن نف�ض التغيري يحدث يف موقع 
املزامنـــة االآخـــر. ال يوؤخـــذ يف االعتبـــار �سواء 
اأجريت تغيـــريات علي اأحد اأجهزة الكمبيوتر، 
اأو اأحـــد االأجهزة املحمولـــة، اأو اأحد املجلدات 
املوجـــودة علـــي خـــادم ال�سبكـــة، فاإنـــه �سوف 
جتري نف�ض التغيـــريات يف كال املوقعني. تقوم 
بيئات العمل با�ستخدام املزامنة ثنائية االجتاه 
ب�سكٍل عام، حيث يتم حتديث امللفات كثريًا يف 
اأكرث من موقع ثم جتـــري مزامنتها مع املواقع 

االأخرى.

االنتقال للمزامنة
يعتـــرب »مركـــز املزامنـــة« هـــو مـــكان االنتقال 
ال�سبكـــة  جملـــدات  مـــع  الكمبيوتـــر  ملزامنـــة 
واالأجهـــزة املحمولة والربامج املتوافقة. ميكن 
اأن يحتفظ »مركز املزامنـــة« مبزامنة امللفات 

اأو املجلدات يف مواقع خمتلفة.
افتـــح »مركز املزامنة« بالنقـــر فوق الزر ابداأ، 
والنقر فوق كافة الربامج، والنقر فوق الربامج 

امللحقة، ثم النقر فوق مركز املزامنة. 

�صعوبة اإعداد املزامنة
لقـــد كان اإجـــراء عمليـــة املزامنـــة يف املا�سي 
معقدة جـــدًا لدرجة اأن كثريًا مـــن االأ�سخا�ض 
كانـــوا يعتمـــدون علـــي م�ســـوؤول النظـــام ليعد 
املزامنة لهم. ميكن من خالل »مركز املزامنة« 
اإجـــراء عمليـــة املزامنـــة من تلقـــاء نف�سك. ال 
يوجد اإعدادات خا�سة باخلـــادم تقلق ب�ساأنها 
رى مزامنة مع اأحد املجلدات  حتى اإذا كنت جتمُ

املوجـــودة علي خـــادم ال�سبكـــة. كل ما ت�سطر 
اإيل فعلـــه هو تعريف »مركز املزامنة« بامللفات 
واملجلـــدات التي ترغـــب يف مزامنتها، ومكان 
املزامنـــة، وزمانه. ت�سمى هـــذه املجموعة من 
القواعد—التي متثل امل�ساركة بني موقعني اأو 

اأكرث— م�ساركة املزامنة.

عدد مرات اإجراء املزامنة
ميكنـــك جدولـــة »مركـــز املزامنـــة« ملزامنـــة 
امل�ساركات كما ترغب. ميكنك جدولة مزامنة 
رى يوميًا، اأو اأ�سبوعيًا، اأو �سهريًا تلقائيًا، اأو  جتمُ
عنـــد حدوث حدث معني مثـــل كل مرة ت�سجيل 
فيهـــا دخولك علـــي الكمبيوتر. ميكنـــك اأي�سًا 
تنفيذ املزامنة اليدوية يف اأي وقت مثل عندما 
تكون جاهـــزًا لف�سل الكمبيوتـــر املحمول من 
�سخ  ال�سبكـــة وترغـــب يف التاأكـــد اأن لديـــك النمُ
االأحـــدث مـــن امللفـــات املوجـــودة علـــي خادم 

ال�سبكة.

كيفية املزامنة
كلما قمـــت مبزامنة امللفات بني موقعني )اأحد 
اأجهزة الكمبيوتـــر وجهاز حممول مثاًل(، فاإن 
»مركز املزامنة« يعقـــد مقارنة بني امللفات يف 
كال املوقعـــني ملعرفـــة هل مـــا زالـــت متطابقة 
اأو تغـــريت. ويحدد هـــل يلزم حتديـــث اأي من 

امللفات لكي يبقي متزامنا.
»مركز  امللفـــات، يحدد  اختالف  • يف حالـــة 
املزامنة« اإ�ســـدار كل ملف يراد حفظه، ون�سخ 
هـــذا االإ�ســـدار علـــي املوقـــع االآخـــر، والكتابة 
فوق هـــذا االإ�ســـدار هناك. ويحـــدد االإ�سدار 
االأحـــدث املـــراد حفظـــه اإال اإذا قمـــت باإعداد 
م�ساركـــة املزامنـــة لتنفيذ امل�ساركـــة بطريقة 

خمتلفة. 
• اإذا مت تغري امللف يف كال املوقعني من اآخر 
مزامنـــة، فاإن »مركـــز املزامنة« يعطيه عالمة 
مثـــل تعار�ض يف املزامنـــة ويطالبـــك باختيار 

االإ�سدار املراد حفظه.
• اإذا كانت امللفات مت�ساوية يف كال املوقعني، 
فال يقوم »مركز املزامنـــة« بفعل اأي �سيء الأن 

امللفات متزامنة بالفعل.
اجلديدة  امللفات  اأحـــد  باإ�سافة  قمـــت  • اإذا 
يف اأحـــد املواقـــع ومل حتذفه مـــن املوقع االآخر 
االآخر، فـــاإن »مركـــز املزامنة« �سيقـــوم بن�سخ 

امللف اإيل املوقع االآخر من تلقاء نف�سه.
اأحد  مـــن  امللفات  اأحـــد  باإزالـــة  قمـــت  • اإذا 

املواقـــع ومل ت�سفـــه يف االآخـــر، فـــاإن »مركـــز 
املزامنـــة« �سيقـــوم بحـــذف امللـــف مـــن املوقع 

االآخر من تلقاء نف�سه.

االأ�صاليب املختلفة التي ميكننك 
ا�صتخدامها للمزامنة 

تو�ســـح ال�سيناريوهـــات التاليـــة العديـــد مـــن 
اإفـــادة  واالأكـــرث  �سيوعـــًا  االأكـــرث  االأ�ساليـــب 
حلفظ مزامنة املعلومـــات. با�ستخدام »مركز 

املزامنة«، وميكنك مزامنة: 
• املو�سيقـــى التـــي مت تخزينهـــا علـــي م�سغل 
مت  التـــي  واملو�سيقـــي  املحمولـــة  املو�سيقـــي 
تخزينهـــا علـــي الكمبيوتـــر. يف حالـــة تخزين 
علـــي  املو�سيقـــي  مـــن  الرئي�سيـــة  املجموعـــة 
الكمبيوتر، وترغب يف التاأكد من اأن املو�سيقي 
التي تقوم باإ�سافتهـــا اأو حذفها من الكمبيوتر 
اأي�ســـًا مت اإ�سافتهـــا اأو حذفهـــا مـــن امل�سغـــل 
املحمـــول. ولكـــن يف حالـــة عـــدم الرغبـــة يف 
حـــذف اإحـــدى االأغاين مـــن امل�سغـــل املحمول 
التي مت حذفها من الكمبيوتر، لذا يجب اإن�ساء 
م�ساركة مزامنة اأحادية االجتاه بني الكمبيوتر 
وم�سغـــل املو�سيقـــي. اإذا قمـــت باإ�سافـــة اأحد 
ملفـــات املو�سيقـــي اأو حذفها مـــن الكمبيوتر، 
ف�سوف يقـــوم »مركز املزامنـــة« باإ�سافة نف�ض 

االأغاين اأو حذفها من علي م�سغل املو�سيقى.
الكمبيوتر  علـــي  تخزينها  التي مت  • امللفـــات 
مـــع  تعمـــل  كنـــت  اإذا  ال�سبكـــة.  جملـــد  ويف 
زمالئـــك ب�ســـكٍل متعـــاون علـــي جمموعة من 
خـــادم  علـــي  التـــي مت تخزينهـــا  امل�ستنـــدات 
اإحدى ال�سبكات. يجب اإعداد م�ساركة مزامنة 
»امللفات غري املت�سلة« مع جملد هذه ال�سبكة. 
�ســـل الكمبيوتر مـــن ال�سبكة اأو اإذا  واالآن اإذا فمُ
َفقد اخلادم االت�سال بال�سبكة يف اأي وقت ما، 
فيمكنـــك ا�ستمرار العمل علي هذه امللفات بال 
انقطـــاع. ويتم اإجراء التغيـــريات علي امللفات 
املوجودة يف جملد ال�سبكة التي قمت بتغيريها 
يف حالـــة اإعادة االت�ســـال مبجلـــد ال�سبكة يف 

املرة القادمة. 

مالحظة
ال يتـــم ت�سمـــني القـــدرة علـــي املزامنـــة مـــع 
 Windows Vista جملـــدات ال�سبكـــة يف
 Windows Vista Homeو  ،Starter
 Windows Vista Homeو  ،Basic

.Premium
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مهمة االنتقال  التغيري يف التفكري 
لي�ـــض هنـــاك �سعوبـــة يف االنتقـــال اأو التحول اإىل 
لينك�ض اأو جعلها من املهمات امل�ستحيلة اأو املعقدة 
ولكن التغيـــري يف التفكري والت�ســـور لهذا التحول 
هي االأكـــرث �سعوبة. فعند ترقيـــة ويندوز XP اإىل 
وينـــدوز7 �ست�سعر بال�سعوبـــة وال�سبب هو البحث 
 XP عـــن املكونـــات التي كنـــت جتدها يف وينـــدوز
واأ�سبح �سكلها متغري اأو مت اإزالتها واإ�سافة وظائف 

وخ�سائ�ض اأف�سل منها.
كذلـــك احلال عنـــد التحـــول اإىل نظـــام الت�سغيل 
LINUX ويتعلـــق رجـــال االأعمـــال  بالبحـــث عن 
نظام ت�سغيل تتوفر فيـــه املكونات التي ت�سمح لهم 
بتحقيـــق وظائف االأعمـــال املختلفـــة و على مئات 
االآالف مـــن اأجهـــزة الكمبيوتـــر املكتبيـــة الفردية 
ونظـــام الت�سغيل ويندوز ي�سيطـــر على 100% من 
�سناعـــة �سحابة احلو�سبـــة وخدماتها والتي تاأخذ 

وقت الكت�ساف لينك�ض وا�ستخدامه يف العمل.
نظام لينك�س ... كل ما تتوقعه

يحتـــوي نظـــام لينك�ـــض علـــى كل ما تتوقعـــه لي�ض 
فقـــط مـــن نظام يونيك�ـــض بل من اأي نظـــام اآخر. 
بع�ـــض املّيـــزات املتوافـــرة، تعددية املهـــام ب�سكل 
حقيقـــي Multitasking، الذاكـــرة االفرتا�سيـــة 
Virtual Memory، اأ�ســـرع �سواقـــات بروتوكـــول 
TCP/IP يف العـــامل وبالتاأكيـــد تعددية امل�ستخدم 
باإمـــكان مئـــات امل�ستخدمـــني  اأي   ،Multi-User
مـــن ا�ستخدام نظام واحد فقـــط يف نف�ض الوقت، 
اإما مـــن خـــالل ال�سبكـــة Network، االإنرتنت اأو 

من خالل اأجهـــزة حممولة/كمبيوترات اأو اأجهزة 
طرفية مت�سلة بتلك االأنظمة. يعمل نظام لينك�ض 
يف �سيغـــة حممية Protected Mode حيث يدعم 

دعمًا كاماًل لتعددية املهام بـ 32بت و 64بت.
 الدعم التجاري 

يف املا�ســـي مل يتوفـــر دعـــم لدى ال�ســـركات دعم 
جتاري كـــون الربنامج كان ي�ستخـــدم يف االأعمال 
االأمنيـــة وكان هـــذا �سبب يف بقـــاء windows  يف 
التـــداول التجاري وهذه ال�سركات التي تقدم دعم 
-ku red hat و nofellو  جتاري وت�سويقي وا�ســـع

seo  وهـــذه ال�سركات التي تقـــدم خدمات لينك�ض 
على م�ستوى العامل وتلك ال�سركات تقدم تطبيقات  

خا�سة باملهام احلرجة وخدمات االأعمال.
الدعم الكامل 

 ا�صتخدام التكنولوجيا ال�صافية 
ت�ستطيـــع ال�ســـركات التـــي لديهـــا �سبـــكات موحـــدة 
على تكنولوجيـــا مايكرو�سوفت وحتديـــدًا على �سبكة 
 pure االإنرتنـــت ا�ستخـــدام التكنولوجيـــا ال�سافيـــة
tech. مـــن خـــالل االعتماد على لينك�ـــض لدعم ن�سخ 
ويندوز وتلقـــى طلبات التحديث فمثـــاًل �سركة نوفيل 
متلـــك م�سروع الدعم ال�سايف mono والذي يحافظ 
على �سايف التوافق بني التطبيقات بني ويندوز ولينك�ض 
وت�سعـــى ال�سركة من خـــالل امل�سروع من رفـــع االأداء 
واأخذ ح�سة من االأ�سواق وخا�سة يف خدمة الو�سائط 
االإعالميـــة املختلفة واالإ�سافـــات التي تتم بني احلني 
واالآخر ويحقق برنامج لينك�ض نوع من اال�ستقرار على 

الربامج املتمثلة على برنامج ويندوز.

االآن هو الوقت املنا�صب للهجرة من نظام ويندوز اىل نظام لينك�س خا�صة اذا ما علمنا  اأن 
ميكرو�صوفت �صتتوقف عن الدعم الفني لويندوز �صريفر 2003 مطلع العام 2011 وهذا 
يعني اأن رحلة البحث عن خادم لل�صبكة �صتبداأ �صواء كان ذلك التحول من ويندوز �صريفر  
2008-2003 اأو اإىل ا�صتخدام خوادم لينك�س على اأ�صا�س بديل منا�صب اأو التغيريات التي 
طبقت على ويندوز في�صتا وخا�صة على �صطح املكتب والتي تالفاها ويندوز 7  .. ال�صيء 
االأكر مالئمة للم�صتخدمني يف ا�صتخدام لينك�س الذي يوفر احلرية يف االختيار. وهناك 

اأ�صباب الإعطاء لينك�س فر�صة للمناف�صة على ويندوز ومن تلك االأ�صباب :
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 Uptimes يونك�س
لينك�ـــض يوفر اال�ستقرار خا�سة من االنقطاعات 
الطويلـــة عن التحديثـــات يف النظـــام وي�ستطيع 
 uptimes لينك�ـــض القيا�ض الزمني للتحديثـــات
من خالل عمـــل ترميمات مبعدل 99.999% من 
متطلبـــات اخلدمـــة املتاحة قبل اإعـــادة الت�سغيل 
لتنفيذ التحديثات وعمل الت�سحيحات املنا�سبة، 
وحتتـــوي كل حزمـــة عـــادة علـــى الت�سحيحـــات 
الالزمـــة والتـــي تتوفر علـــى windows  ويجعل 
الربنامـــج بخيارات غري م�ستقـــرة و غري موثوق 
بهـــا بالن�سبة الأولئك الذين يحتاجون اإىل الدعم 

دون توقف وخا�سة يف التطبيقات احليوية.
االأمن واحلماية

ال يوجد نظام ت�سغيل اآمن 100%  و تاأمني لينك�ض 
لي�ســـت ا�ستثنـــاء مـــن اأنظمـــة الت�سغيـــل االأخرى  
ولكـــن، لينك�ـــض يوفـــر االأمـــن ب�ســـورة ممتازة 
مل�ستخدميه مع التحديثات اليومية والتي حتتوي 
على الت�سحيحات الالزمة يف ا�ستخدام لينك�ض 
بطريقـــة تكفل اإدخال التحديثات مع البقاء على 

جمال كبري من امل�ساحة التخزينية.
 حتويل املهارات بني لينوك�س ولينك�س 

كان اأهـــم امل�ســـاكل التـــي حتـــول دون اعتماديـــة 
النظـــام هو القـــدرة علـــى االنتقال بـــني �سمات 
لينوك�ض ولينك�ض وكان حاجزًا يحول دون اعتماد 
نظـــام الت�سغيل)لينوك�ض( كـــون لينك�ض ال يكفي 
مثل يونيك�ـــض يف تو�سع التطبيقـــات، وبالتايل ال 
ميكـــن للم�ستخدمني ليونك�ض ا�ستخدام معارفها 

وحفظ ملفاتهم عند التحويل اإىل لينك�ض. 
كمـــا اإن تخطيـــط نظـــام ملفـــات لينك�ـــض ي�سبه 
اإىل حـــٍد مـــا  ن�سخة من يونيك�ـــض التجارية. كما 
ي�ستخـــدم لينك�ض جمموعـــة قيا�سية مـــن اأوامر 
يونك�ـــض، وهناك بع�ض االأوامر يف لينك�ض التي ال 
ميكـــن  نقلها  ولكن هـــذا ينطبق اأي�ســـًا على اأي 

ن�سخة من يونيك�ض.
وينـــدوز  لربنامـــج  امل�ستخدمـــني  اأن  جتـــد  قـــد 
ي�ستخدمـــون لوحة املفاتيح بـــدال ًمن املاو�ض وهو 

اجلزء ال�سعب من العملية االنتقالية بني ويندوز 
ولينك�ض  ولكن مبجرد اكت�ساف قوة �سطر االأوامر 
)فوق خا�سيـــة  ابداأ يف وينـــدوز( ليتحل واجهه 
امل�ستخـــدم املخ�س�سة وذلك مـــع خمتلف اأنواع 
وينـــدوز وواجهـــة امل�ستخـــدم الر�سوميـــة املحدد 
مـــع  لينك�ض تظهر على �سطح املكتب مع خمتلف 

اخل�سائ�ض ولي�ض مبفردها.
دعم ترقية االأجهزة  واملعاجلات

 اأ�سحـــاب االأعمـــال التجاريـــة يعتمـــدون علـــى 
عمليـــات يجـــب اأن تت�ســـم علـــى قـــدر كبـــري من 
الذكاء اال�سطناعي والدقـــة و�سرعة اال�ستجابة 
وهذا يتطلب نظام ت�سغيل عمالق ونظام لينك�ض 
بـــداأ يحقق هـــذا املفهوم من خـــالل دعم ترقية 
 x86 32 اجلهـــاز وخا�سة للمعاجلات مـــن نوعية
بـــت و 64 بت وهناك معيار اآخـــر بحيث اإذا كان 

نظام ت�سغيل ويندوز فاإنه �سيتم ت�سغيل لينك�ض.
برامج وتطبيقات لينك�س احلرة 

برنامـــج لينك�ض هـــو برنامـــج حر)جماين( وهي 
خاليـــة من اأي براءات اخرتاع وغريها من القيود 
التي جتعـــل غري م�ستحـــب للم�ستخدمني وخا�سة 
الأ�سحـــاب االأعمال االإبداعية الذيـــن يرغبون يف 
حتريـــر و تعزيز �سفرة امل�سدر. هذه القدرة على 
االبتـــكار مـــع لينك�ض �ساعـــدت  يف اإن�ساء �سركات 
مثـــل google والذيـــن يتخذون من هـــذه القدرة 

وحتويلها اإىل �سركات جتارية كربى. 
وي�ساهـــم العديـــد من املبدعـــني يف جميع اأنحاء 
اخلا�ســـة  امل�ســـدر  �سفـــرة  تطويـــر  يف  العـــامل 
بربنامـــج لينك�ـــض وخا�ســـة يف تعزيـــز قـــدرات 
االأمان والتطبيـــق االآمن للربامج وميكن حتميله 

من املنتديات.
والربامـــج  التطبيقـــات  جميـــع  اإىل  باالإ�سافـــة 
 SVR4 و SCO املخ�س�ســـة للعمـــل حتت اأنظمـــة
ميكـــن تنفيذها علـــى اأغلب اأنظمـــة لينك�ض بدون 
اأي تغيـــريات )ويرجـــع ال�سبب يف ذلـــك مل�ساعدة 
�سبيـــل  علـــى   ،)IBCS تدعـــى  التـــي  ال�سواقـــة 
 SCO لنظام !Corel Draw املثـــال، كـــورول درو
 .Dataflex ونظـــام قاعـــدة بيانـــات داتافليك�ـــض
حماكـــي دو�ـــض DOS Emulator لنظام لينك�ض 
DOSEMU ميكـــن اأن ينفـــذ العديـــد من برامج 
مايكرو�سوفـــت دو�ـــض MS-DOS، مت�سمنًا تلك 
الربامـــج التي حتتاج اإىل قـــدرات ر�سوماتية مثل 
نظـــام  وبرامـــج  تطبيقـــات   .SVGA اأو   VGA
مايكرو�سوفـــت وينـــدوز Windows اأي�سًا ميكن 
اأن تعمـــل على نظام اإك�ـــض ويندوز بوجود حماكي 
يدعـــى WINE. وبف�ســـل خوا�ض لينك�ـــض القوية 
ميكـــن لربامـــج وينـــدوز اأن تعمل بع�ســـر اأ�سعاف 

�سرعتها االعتيادية.

 موؤ�ص�صة لينك�س
موؤ�س�ســـة لينك�ـــض هـــي جمموعة مـــن ال�سركات 
)داعمون بالتـــني(  وهذه ال�سركات  )فوجيت�سو 
و هيتا�ســـي وهيوليت بـــاكارد واآي بـــي اإم واإنتل، 
واأوراكل( واالأع�ســـاء الذين يتـــم احل�سول على 
تربعـــات و ر�ســـوم الع�سوية... ومـــن الداعمون 
امل�ساركـــون لينو�ـــض تورفالد�ـــض وغريهـــم ممن 
يعملون يف الوقت املحـــدد لدعم لينك�ض بالكامل 
ومن خـــالل منح لينك�ـــض خرباتهـــا وابتكاراتها 
وخا�ســـة يف تعزيـــز وحمايـــة و توحيـــد لينك�ـــض 

لتغذية منوها يف جميع اأنحاء العامل.
التحديثات والرتقية لالأنظمة 

ننتظـــر 18 �سهـــرًا حتـــى نح�ســـل علـــى حزمـــة 
حتديثـــات مـــن windows  وذلـــك لرفـــع اأداء 
اجلهاز وزيادة حماية الربنامج من الهجمات...
لكـــن لينوك�ض اأوبونتـــو تقوم بتحديـــث حزماتها 
كل �ستـــة اأ�سهر كمـــا يتم احل�ســـول على الدعم 
يف املـــدى الطويل من خـــالل اإ�سدارات LTS كل 
�سنتني والتي ت�سمل على التوزيعات املختلفة التي 
ت�سدرها لينوك�ض والتي تدعم خادمات البيانات 
وخا�ســـة البيانات احل�سا�ســـة والرتقية لالأنظمة 
والتطبيقات املرخ�سة وغري املرخ�سة ومن تلك 
 red hat من  CentOS  االإ�سدارات والتوزيعات
linux   وهو توزيع جماين وكذلك توزيع  اأوبونتو 
املجاين والـــذي يدعم م�ساريـــع لينك�ض املجانية 
املتوفرة، توزيع  فيدورا و م�سروع فيدورا املجاين 
ذو االإ�ســـدار املجتمعـــي  املدعوم مـــن ريد هات 

لينوك�ض. وغريها من التوزيعات املجانية.
X-Windows ... بيئة جمانية 

يحتـــوي نظـــام لينك�ض علـــى بيئـــة جمانية تدعى 
اإك�ـــض وينـــدوز X-Windows متطابقـــة ملقيا�ض 
X/Open. اأغلب الربامج املخ�س�سة للعمل على 
نظام X بالتاأكيد �ستعمل على نظام لينك�ض بدون 
اأي تعديـــالت. اإك�ض ويندوز تعترب بيئة ر�سوماتية 
اأغلـــب  وينـــدوز.  مايكرو�سوفـــت  ببيئـــة  �سبيهـــة 
ت�سنيفـــات لينك�ـــض تاأتـــي معـــدة بالكامل ح�سب 
االختيارات املقرتحة من ال�سركة املنتجة، وبع�ض 
الت�سنيفات مثل ريد هات RedHat حتتوي على 

بيئة ر�سوماتية لعملية االإعداد والرتكيب.
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ال �صــيء ي�صاهــي وجــود عالمــة جتاريــة مميــزة 
علــى كــرت عار�ــس الر�صومــات اخلا�ــس بجهــازك 
والــذي يجعــل املناف�صــني يركــزون عليــه ويريدون 
اأن يح�صــو مبثلهــا يف جهازهــم والــذي يجعــل كــرت 
عار�ــس الر�صومــات ذو اأهميــة �صديــدة للمناف�صــة 
لكفــاءة العمــل والتميــز يف االأداء وت�صغيــل الكثري 
مــن الر�صومات واالألعــاب الهامة ممــا يجعل الطلب 

ل�صراء م�صغل للر�صومات اأمرًا حتميًا وهامًا.

 بطاقة عرض الرسومات
التي ينبغي أن تشتريها

اأهمية كرت ال�صا�صة
نالحظ عنـــد ت�سغيل االألعاب التي تعر�ض ر�سومات بدقة عالية اأنها 
تعمل وميكنك اللعب ولكن نالحظ ق�سور �سديد يف و�سوح الر�سومات 
مع بطء �سديد يف احلركة واال�ستجابة يف اللعبة ، وبذلك يكون اأداء 
اللعبه بخ�سائ�ض متدنية ب�سبب اأن كرت ال�سا�سة �سعيف اأو ال يكون 
باملوا�سفـــات املطلوبة لت�سغيل االألعاب التي تتطلب ت�سغيل تطبيقات 
الفيديـــو عالية الو�سوح واأي�سًا هناك بع�ض التطبيقات مثل برنامج 

الفوتو�سوب CS4 ولذلك يتطلب تدعيم ت�سريع االأجهزة.
وهنـــا �ســـوف نقـــوم ب�ســـرح لثـــالث فئـــات منا�سبـــة للم�ستخدمـــني 
للكمبيوتـــر كاًل على ح�سب احتياجاته من م�سغـــل وعار�ض الر�سوم 

على ال�سا�سة.

م�صتوى اأدنى من املوا�صفات
هنـــاك بع�ض االأ�سخا�ض ال ياأخذ امل�ساألة على حممل اجلد فال يفكر 
يف اأهميـــة اأن يكون كـــرت ال�سا�سة مبوا�سفات عاليـــة الأنه ال يحتاج 
اإليهـــا وال ي�ستخدم الكمبيوتر يف االألعـــاب وا�ستعرا�ض ال�سور ولكن 

يكون عمله حمدود.
لي�ض هناك �سروط للح�سول على كرت �سا�سة للم�ستخدمني من هذه 
الفئة وغالبًا ما تكون الفتحة التي يدرج فيها كرت ال�سا�سة متوافقة 

يف كثري من اللحات االأم ويجب اأن يكون كرت ال�سا�سة املدرج والذي 
لي�ض مـــن �سمن اللوحة االأم منا�سب ملوا�سفات اللوحة االأم واملعالج 
الذي لديك لكي يكـــون الكمبيوتر متوافق والذي ال يوؤدي اإىل تباطوؤ 
الكمبيوتر الإجنـــاز االأعمال واإال �ستالحظ بطء �سديد يف الكمبيوتر 
وال�سبب اأن كرت ال�سا�سة مبوا�سفات عالية جدًا بالن�سبة للمعالج اأو 

اللوحة االأم والذاكرة رام.

 ATI HD4670 كرت ال�صا�صة
منا�صبة لهذه الفئة
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 ATI HD4670 تعتـــرب كـــرت ال�سا�ســـة
منا�سبة عالية الدقـــة وب�سعر منا�سب ن�سبيًا 
RV732 وميـــزات وحـــدات متويـــه 320 
وب�سرعـــة  الذاكـــرة  مـــن   512MB مـــع 
افرتا�سية جيدة جدًا من 750MHz اإىل 

2000MHz للذاكرة.
والذي مييز هذا الكـــرت لل�سا�سة هو اأرقام 
قيا�سيـــة ال�ستهـــالك الطاقـــة الكهربائيـــة، 
والتي تقدر بـ 8W فقط، يف حني اأنه ميكن 
 58W اأن حت�ســـل علـــى كـــرت مبوا�سفات
مـــن nVidia ، وGSO9600 وت�ستخدم 
مـــن الطاقـــة مـــا ي�ســـل اإىل 46W عندما 
يكون الت�سغيـــل يف برنامج يحتاج اإىل طاقة 
كهربائيـــة اأعلـــى و108W كحمولـــة كاملة 

من الطاقة.
موا�صفات متو�صطة وعملية

مـــن املوا�سفـــات املختلفة لكـــرت ال�سا�سة، 
والتي هي على ا�ستعـــداد الإطالق قوة ت�سل 
اإىل حـــوايل مـــن 10K اإىل 15K وميكـــن 
احل�ســـول علـــى قـــوة ت�ســـل مـــن 19-17 
× 1024 اأو  والـــذي �سيكـــون اإمـــا 1280 
× 900 اإن�ـــض، والذي يعطيع جمال   1440

وا�سع للرتقية يف امل�ستقبل.
�صروط هامة م�صبقة 

اأن تعمـــل يف  اأ�سيـــاء هامـــة يجـــب  هنـــاك 
احل�سبان ملوا�سفـــات الكمبيوتر لكي تكتمل 
كـــرت  م�سغـــالت  مـــن  الق�ســـوى  الفائـــدة 

ال�سا�سة وهي:
وحدة املعاجلة املركزية:

تاأكد من اأن تكون بنواة معاجلة ثنائية النواة 
 AMD لوحـــدة املعاجلـــة املركزيـــة، مـــع
Ethlon X2 اأو Core2Duo مل�ستـــوى 
التحمـــل اأو تاأكـــد من اأن ال�سرعـــة اأعلى من 

.  2.0GHz
التيار الكهربائي:

هنـــاك عن�ســـر هـــام ملكونـــات الكمبيوتـــر 
ويتمثـــل يف توفر اإمـــدادات الطاقة املنا�سبة 
لبنـــاء نظـــام األعاب كامـــل وقـــوي ، واملدى 
املتو�سط يتطلب عادة قوة بـ 6 مو�سل للعمل 

على النحو االأمثل.
نو�صي مب�صغل الر�صومات 

HD4850ATI

HD4850ATI وهذا اجلزء من التو�سيل 
يظهر قوة عالية يف االأداء ملكافحة التعرج يف 
الر�سومـــات لالألعاب املتوفرة اليوم ا�ستنادًا 
اإىل RV770 اأ�سا�سيـــة ويجب اأن تكون مع 
بطاقة ذاكرة GDDR3 512MB يعمل 

. Bios 256Bit على
التباهي يف املوا�صفات اجليدة 

التنـــوع ال�سامـــل اأدى اإىل م�سكلـــة الك�ســـاد 
ال�سعـــب يف املوا�سفـــات للبيـــع وال�سراء يف 
املوا�سفـــات املختلفـــة واملتنوعـــة لل�سركات 
ولكـــن اإذا كنـــت تنتمـــي اإىل هـــذه الفئة من 
تفتخـــر  اأن  وتريـــد  ال�سابقـــة  املوا�سفـــات 
باحل�ســـول على عتـــاد متطـــور يف جهازك 
املنـــزيل اخلا�ض بـــك وقبـــل اأن تذهب على 
اإنفـــاق الكثـــري مـــن املـــال للح�ســـول علـــى 
موا�سفـــات متميـــزة وجتربـــة عـــدة كروت 
لل�سا�ســـة خمتلفـــة املوا�سفـــات، ولكن يجب 
التفكـــري قبل االإقدام على ذلك وتوفري املال 
وحماولة تطبيق �سرطني هامني لال�ستفادة 

الكاملة من م�سغالت ال�سا�سة:
وحدة املعاجلة املركزية 

تاأكـــد اأن لديـــك وحـــدة معاجلـــة مركزيـــة 
ثنائيـــة النواة اإمـــا اأن تكـــون ب�سرعة ال تقل 
عن3.0GHz  اأ�سا�سيـــة اأو رباعية النواة، 
مكرر مرتني، وهذا يجعـــل الفارق اأكرث من 

اثنني من النوى االإ�سافية. 
�صا�صة بعر�س  22 بو�صة اأو اأعاله

ال�ستغـــالل بطاقة عر�ـــض الر�سومات ب�سكل 
كامل مـــن الناحيـــة املثالية يجـــب اأن تكون 
 ×  1680 22 بو�ســـة  ال�سا�ســـة مبقيا�ـــض 

1050 اأو اأعلى.
نو�صي بكرت �صا�صة

 nVidia GeFoRce 
GTX285

لقد اخرتنا GTX295 غيفور�سي ل�سببني، 
اأواًل: اأداء عـــايل ومتقدم ال ي�ســـدق، ثانيًا: 

يف�سل ا�ستهالك الطاقة منخف�ض.
الفئة املف�صلة  

يف�سلـــون  امل�ستخدمـــني  مـــن  الفئـــة  هـــذه 
اال�ستمتاع باالألعاب املثرية وذات الر�سومات 
العالية الدقة والتي تتطلب �سرعة يف عر�ض 
الر�سومـــات واأخـــذ هـــذه املوا�سفـــات علـــى 

حممـــل اجلد والـــذي ميكـــن جتـــد البع�ض 
مـــن امل�ستخدمـــني للكمبيوتر يدفعـــون املال 
االإ�ســـايف للح�ســـول على هـــذه املوا�سفات 
اجليـــدة والتـــي متكنهـــم مـــن اال�ستخـــدام 
االأمثـــل لكرت ال�سا�سة املتميـــز باملوا�سفات 
العاليـــة االإمكانيـــات والعتـــاد واالنطالق يف 
عـــامل االألعاب ملـــدة �سنتـــان اأو اأكـــرث بدون 
والرتقيـــة  التحديثـــات  اإىل  يحتاجـــون  اأن 
ملوا�سفـــات كـــرت ال�سا�سة ، ولكـــن اجلانب 
العاليـــة ملوا�سفـــات  التكلفـــة  ال�سلبـــي هـــو 
الكمبيوتر لتكرار معالج الر�سومات ومعالج 
الكمبيوتـــر رباعـــي النـــواة ويجـــب اأن يكون 
مبوا�سفات راقية لتحقيـــق التوازن يف عتاد 

الكمبيوتر من جميع النواحي.

واإذا كنت ال تريـــد اأن تذهب وتزعج نف�سك 
بالبحـــث قامـــت ATInVidia بالنيابـــة 
عنك وتقـــدمي عر�سهم اخلا�ـــض وهو كرت 
 HD4870 X2 الر�سومـــات  معالـــج 
GTX295 وهي عار�ض ر�سومات مزدوج 
املعاجلات واملخ�س�ســـة لعر�ض الر�سومات 
اخلا�ســـة باالألعـــاب والذي يعطيهـــا الكثري 
من امليزات الأدائها املتميز والذي ال ي�سدق 
ناهيك عن ا�ستهالك الطاقة القليلة وتعترب 
هـــي التـــي ت�ستحـــق احل�ســـول علـــى التاج 

الذهبي الأ�سرع عار�ض ر�سومات يف العامل.

يف االأخري... 
الق�سة طوليـــة للتحدث عن كـــروت عر�ض 
الر�سومات، ولكـــن خال�سة املو�سوع هو اإذا 
اأردت احل�ســـول علـــى كـــرت �سا�ســـة يجب 
اأن يكـــون لديك زيـــادة يف اإمكانيـــة ال�سراء 
مـــن الناحية املاليـــة واأن تكـــون املوا�سفات 
التـــي تطلبهـــا ال توؤثر على �سوء تـــوازن اأداء 
الكمبيوتـــر واحل�سول على وحـــدة معاجلة 
مركزيـــة يف االأ�سا�ـــض ذات معاجلات ثنائية 
كــــ Pentium4 Athlon64 مع العمل 
يف احل�سبـــان احل�سول علـــى �سا�سة وا�سعة 
17 بو�سة ويف�سل اأن تكون   - تبداأ مـــن 19 
22 بو�سة واأهم ما يف االأمر هو تتذكر اأن 
ال �سيء ي�ساهي احل�سول على كرت عار�ض 
للر�سومـــات مبوا�سفات متميـــزة لكي تتمتع 

بعر�ض ر�سومات واألعاب �سريعة.
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ادعــــت �سركة "نانوتيــــك" االإ�سرائيليــــة اأنها متكنت من ابتــــكار طالء خا�ض 
م�سنــــوع بتقنية النانو بحيث ميكن من خف�ــــض الب�سمة الرادارية للمركبات 
اجلويــــة، �ســــواء اأكانت طائــــرات اأم �سواريخ وما �سواهــــا وجعلها ع�سية على 
الك�ســــف بوا�سطة الرادارات املعادية. وتزعم ال�سركة باأن هذا الطالء املطور 
ميكنــــه من جعل الطائرات املقاتلة التقليدية وحتــــى القدمية من التحول اإىل 
طائــــرات �سبه خفية الأنه وكما ذكــــرت ال�سركة، ال يجعل هذا الطالء الطائرة 
خفيــــة بالكامل لكنه يك�سبها ن�سبة من اخلفاء كفيلة بتحقيق عن�سر املفاجاأة 
علــــى اخل�سم، االأمر الذي ميكن معه اأن يوفــــر على �سالح اجلو اأمواال طائلة 
يف �سراء طائرات خفية بالكامل مكلفة جدا، وعو�سا عن ذلك �سراء عدد اأقل 

واالإبقاء على االأ�سطول اجلوي القدمي معززا بتقنية طالء النانو اخلفي.

يف قفزة عمالقة واحدة ، اأعلنت نا�سا اأنها �سرت�سل اأول روبوت يف العامل 
م�سابه لالإن�سان اإىل الف�ساء يف وقت الحق من هذا العام....ويعد الروبوت
Robonaut 2 هو اأول روبوت ب�سري ي�سعد اإىل الف�ساء، وميّثل ا�ستهالاًل 
وو�سف  فيها.  الطوىل  اليد  للروبوتات  تكون  جديدة  اكت�سافيه  ملرحلة 
اليدين  الب�سري ذو  الروبوت  خرباء يف وكالة )نا�سا( “روبونوت2” باأنه 
االأكرث تطورًا على االإطالق، فيمكنه ا�ستخدام يديه الإجناز اأعمال دقيقة 
تت�سف باخلطورة مثل العمل حتت درجات حرارة بالغة االنخفا�ض اأو يف 
النطاقات الف�سائية التي تكون فيها قوة اجلاذبية �سعيفة للغاية.كما ان 
الفيزيائية  الظروف  ا�ست�سعار  بكثري يف جمال  اأكرب  قدرة  ذو  الروبوت، 
ذات  املج�ّسات  بف�سل  فيها  يتحرك  التي  البيئة  يف  ال�سائدة  واحلركية 
التنّوع الكبري التي مت جتهيزه بها..حيث يحمل اأكرث من 350 من اأجهزة 
اال�ست�سعار.كما انه جمّهز بكامريا عالية الو�سوح ميكنها التقاط ال�سور 
مع  الــدوران  على  قدرتها  بف�سل  درجة   360 تبلغ  كاملة  دوران  بزاوية 
الراأ�ض حول املف�سل املثبت يف اأعلى الرقبة.كما ان النظام االآيل للروبوت 
ي�سم جهاز كمبيوتر مزود بـ 38 معالج وي�ساف اإىل كل هذا اإمكانية قيام 
طريق  عن  اأو  م�ستقلة  ب�سورة  املهام  بتنفيذ   Robonaut 2 الروبوت 

الــتــحــكــم عن 
اأو   ، ــــد  ــــع ب
مـــــزيـــــج مــن 

االثنني معا .

ا�صتخراج الكهرباء من الهواء
 University of جــامــعــة  يف  االخـــتـــبـــارات  جتـــري 
Campinas من ا�ستخراج الكهرباء من الهواء وت�سري 
اإىل اأن مثل هذا ال�سيناريو قد ي�سبح حقيقة واقعة بالفعل 
الكهرباء  ترتاكم  التي  الطرق  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتقود 
فيها وتنت�سر يف اجلو وكيف ميكن جمعها وميهد البحث 
اإىل  اجلوي  الغالف  من  الكهرباء  لتحويل  الطريقة  على 
املتخ�س�ض  اأظهر  وقد  للطاقة...  وجديد  بديل  م�سدر 
كاليفورنيا  بجامعة   Galembeck الطاقة   ب�سوؤون 
من  دقيقة  ج�سيمات  تتكون  اأنه  يوؤكدون  والذين  وفريقه 
�سحنات  تكون  والتي  واالأملونيوم  والفو�سفات  ال�سيليكا 
الهواء  مع  خا�سة  التوايل  على  ال�سحنة  وموجبة  �سالبة 
الرطب واأن امل�ستقبالت واملجمعات لهذه الطاقة ال تختلف 
كثريا عن اخلاليا ال�سم�سية وميكن اأن تركب يف االأماكن 

ال�ساهقة وذلك يف م�سادات ال�سواعق.

طالء النانو... يخفي الطائرات وال�صواريخ عن الرادارات    

...Robonaut 2 الروبوت
ع�صر جديد من االجنازات الف�صائية

اإر�سال اأول روبوت ب�سري اىل الف�ساء
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الذي  نوعه  من  االأول  املــوؤمتــر  عقد  قليلة  اأ�سابيع  خــالل 
على  حياة  عن  للبحث  الرئي�سي  املو�سوع  عن   فيه  ك�سف 
منت كوكب Titan حيث عر�ست يف املوؤمتر وثائق جديدة 
Klingons ، Daleks و ك�سفت عنها نا�سا والباحثني 

Vorlons وقد طرحت تلك املحاور كما لو كانت تطرح 
وثائق للخيال العلمي كون االأر�ض حتتوي على خمزون من 
املحيطات  اأعماق  extremophile يف  الكائنات احلية 
بني  وتعي�ض  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  واحد  فوتون  تري  ال  والتي 
 .Titan كوكب  يف  اجلليد  على  ذلك  عك�سنا  واإذا  املياه 
علماء الكواكب االآن لديهم اأدلة قوية لدعم وجود حميطات 
من املاء ال�سائل حتت ق�سور جليدية من النظام ال�سم�سي 
تدور حول  والتي   ، كالي�ستو   ، يوروبا  اأقمار  مثل  اخلارجي 
كوكب امل�سرتي ، وكذلك زحل تيتان الأقمار جوفيان الكبرية 
... وكوكب تيتان الكوكب البارد حيث ت�سل درجة احلرارة 
فيه اإىل)حوايل 280- فهرنهايت( ومتكنت نا�سا من قيا�ض 
2004 ومازالت اجلهود م�ستمرة  واأخذ �سور له من عام 

ملعرفة نوعية امليكروبات املوجودة يف ذلك الكوكب.

 ... Titan كوكب اجلليد
يف�صح عن حياة خارج االأر�س

يعكـــف اأكادمييـــني و مهند�ســـني منـــذ زمـــن بعيد 
على حمـــاكاة الدمـــاغ والك�سف عن اإ�ســـراره وكل 
يـــوم يكت�ســـف املزيـــد مـــن احلقائـــق واملعلومـــات 
وتزيد التقديرات الزمنيـــة يف ابتكار دماغ ب�سري 
بديـــل وكانت التوقعـــات يف 2020 غري مكتملة يف 
الدرا�سات ولكنها حـــددت 2030 موعد للتنبوؤات 
بدماغ ب�سري ومن تلـــك التكنولوجيات التي تب�سر 
 Singul – بحلـــول اأول دماغ ب�سري م�سنـــع هي
itarian ويقول الدكتور الكندي Dvorsky اأن 
الدماغ بحاجة اإىل املحاكاة ملعرفة ال�سلوكيات التي 
ميار�سها العقل بدقة والتي تتمكن التقنية ال�سابقة 

من التكيف معها ب�سهولة  لالأ�سخا�ض 
الذيـــن اأعمارهم مـــن 50-75 �سنة ، 
وذلـــك عنـــد بنـــاء البيانـــات الفريدة 
 "positronic من نوعها "يف دماغ
يف مفهـــوم الكـــون �ستار تريـــك والتي 
يقـــول اخلـــرباء اأنهـــا �ستكـــون مطلـــع 
القـــرن 24 ويبـــدو اأنها  فـــرتة زمنية 

معقولـــة ومنا�سبة للتوقعـــات خا�سة مع 
تطور االأ�سلحـــة البيولوجية الريبوتية  ومنها االآيل 

iLimb الذي يعمل كمر�سد ع�سكري .

اأول حافلة الكرتونية  يف العامل 

2030 ... موعد للتنبوؤات باأول دماغ ب�صري م�صنع 

د�سنـــت يف الواليات املتحدة االأمريكيـــة اول و�سيلة موا�سالت 
الكرتونيـــة تعمل بالكهرباء لتحل حمـــل احلافالت التي تعمل 
بالديـــزل وتوؤثر �سلبا على البيئة وقد زودت احلافلة  التي يبلغ 
طولها 35 قدما )10m( وحتمل 37 راكب مبحرك كهربائي 
الكـــرتوين EcoRide BE-35 قادر علـــى ال�سحن ال�سريع 
واالنطـــالق خالل 10 دقائق وت�ستخـــدم احلافلة بطارية 72 
kW-h وهـــي ذات كفاءة م�ساعفـــة اأعلى من بطاريات 53 
)48km(  العادية ويقطع البا�ض م�سافة 30 ميل kW-h

 . 249kg وعليه حمولة
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األسرار الخفية للكائنات الحية
ثورة الجينات الوراثية... 

عمر احلياين
Omer_alhyani@hotmail.com

ع�سو الرابطة العربية للإعلميني العلميني

• اخلرائط اجلينية ...وت�صفري الوظائف احلية.
• م�صروع فك ال�صفرة الوراثية.

• املخطط الوراثي الكامل لالإن�صان.
• اأبحاث اجلينوميات...وثورة الربوتيوم.

• اأهمية علم اجلينات.
• التخزين املعلوماتي للجني الب�صري.

وظلـــت حالة ال�ســـك وعدم اليقـــني حتى حلول عـــام 1953م 
حيث متكن عاملا االأحيـــاء فران�سي�ض كريك وجيم�ض واط�سون 
با�ستخدام االأ�سعة ال�سينية من ك�سف تركيب احلام�ض النووي 
ووجـــدا اأن كامل موا�سفـــات اأج�سام الكائنـــات احلية مكتوبة 
بطريقة رقمية على �سريط طويل ودقيق من احلام�ض النووي 
خمزن يف نـــواة اخللية وهو من ال�سغـــر بحيث ال ميكن روؤيته 

حتى باأقوى امليكرو�سكوبات ال�سوئية.
اخلرائط اجلينية...

وت�صفري الوظائف احلية
ومنـــذ فرتة تلك الفـــرتة التي  اكت�سف العلمـــاء فيها اجلينات 
اأو مـــا يطلق علية )املورثات (  التي حتتفظ بت�سفري املعلومات 
ر�ســـم  يف  م�ستمـــرون  والعلمـــاء  احليـــة   للوظائـــف  املهمـــة 
اخلرائط اجلينية للكائنـــات احلية.  واجلينات هي اخلرائط 
االأ�سا�سيـــة للخاليـــا احليـــة التـــي تبنـــي االأحما�ـــض النوويـــة  
احليـــة للـ)DNA( ويتكون من وحـــدات بنائية اأ�سغر ت�سمي 
النيوكلوتيـــدات.... وتنتقـــل املـــادة الوراثيـــة من جيـــل الآخر، 
خـــالل عملية التكاثـــر reprod،ction، بحيـــث يكت�سب كل 
فرد جديد ن�سف مورثاته من اأحد والديه والن�سف االآخر من 
 الوالد االآخر. يف بع�ض احلاالت ميكن للمادة الوراثية اأن تنقل 

اأقربـــاء  غـــري  اأفـــراد  بـــني 
بعمليـــات مثل التعـــداء transfection اأو 

عن طريق احلمات )الفريو�سات(.
املعلومـــات  املورثـــات  حتـــوي  اأ�سا�ســـي،  ب�ســـكل 
االأ�سا�سيـــة لبناء الربوتينـــات واالإنزميات واملواد 

احليوية الالزمة للع�سوية ووظائفها.

م�صروع فك ال�صفرة الوراثية
مثـــل اأول م�سروع لفك �سفرة اجلينات )ما يقرب 
مـــن 30000 جـــني ب�ســـري خمتلف( مـــن حيث 
حتديد اأماكنها وترتيب النيكلوتيدات املكونة لها، 
و تخزين تلك املعلومات يف قواعد البيانات. وقد 
�سارك يف هذا امل�سروع اأكرث من 18 دولة وا�ستمر 
امل�سروع من �سنـــة 1990 اإىل �سنه 2003. ولنا 
اأن نت�ســـور اأن حجم املعلومـــات الوراثية يتطلب 
من الفـــرد حـــوايل 9 �سنوات ون�ســـف لقراءته.

ولذلك يعترب هـــذا امل�سروع مبثابة خريطة متكن 
العلماء مـــن البحث عن اجلينـــات ومعرفة كافة 

املعلومات عنها.

املخطط الوراثي الكامل لالإن�صان
ثالثـــة اأرقام متيـــز اأهـــداف م�ســـروع اجلينوم. 
اأولهـــا الرقـــم 24 وهـــذا هـــو العـــدد امل�سبـــوط 
للطـــرز املختلفة مـــن الكروموزومات يف االإن�سان 

الطبيعي. 
والثـــاين هو الرقم 3 باليني  وميثل تقديرًا للعدد 
الكلـــي من اأزواج القواعـــد يف تتابع دنا االإن�سان، 
ولقـــد كان يف االأ�ســـل تخمينـــا لكـــن ات�ســـح يف 
النهايـــة اأنه تخمني جيد للغاية، عن كل اجلينات 
التـــي منتلكهـــا )ويقدر عددها مـــا بني 50000 
�سهـــم يف وجود ذلك  و 100000 چـــني( والتي تمُ

العدد الهائل من اخل�سائ�ض الب�سرية .

اأبحاث اجلينوميات...
وثورة الربوتيوم

اإذا كان اجلينـــوم الب�ســـري قد اأمـــاط اللثام عن 
كامل الرتكيب الوراثـــي، فاملهمة االأ�سعب هي يف 
تف�ســـري الن�سو�ـــض فيه. ونحن نقـــراأ منه حوايل 
140 األـــف جملـــة مفيـــدة هي اجلينـــات، ولكنها 
ال متثـــل �سوى 5% مـــن بحر ثالثـــة مليارات من 
االأحما�ـــض النووية. وت�سبه العثور على لغة قدمية 
مكونـــة من ثالثـــة مليارات حرف وحتـــوي جماًل 
مفيدة. وح�سب جيم�ض وات�سون، الذي ك�سف عن 
تركيب املـــادة الوراثية للمرة االأوىل عام 1962، 

فاإن اأمامنا 300 �سنة لفك اأ�سرار هذه اللغة. 
 ومع هذا فاإن التكملة االأوىل من م�سروع اجلينوم 
الب�ســـري، قد فتح اآفاقـــًا اأمام ظهـــور الكثري من 
النظريات والتطـــورات العلمية والتقنية احلديثة 
يف اأبحـــاث اجلينوميـــات   genome  ملحاولـــة 
لفـــك اأ�ســـرار جميـــع اجلينـــات يف الكائن احلي. 
-pr  كمـــا فتـــح االآفـــاق لدرا�ســـات الربوتيـــوم

teome، الذي يهدف، يف اأب�سط تعريف له،اإىل 
الك�سف عن �سائر الربوتينات ووظائفها. ومبا اأن 
اجلينـــات هـــي بب�ساطة خمططـــات للربوتينات، 
التـــي بدورها تربز كاأهم ما يف اجل�سم، فبالتايل 
فاإنهـــا تعتـــرب خطـــوة منطقية بـــدون اأدنـــى �سك 
للو�ســـول اإىل الثـــورة يف العلوم الطبيـــة مع االآثار 
التي تفوق بكثري تلك التي تو�سل اإليها العلماء يف 

بحوثهم اجلينومية.
و�سيوؤدي التطور يف علـــوم وتقنيات “الربوتيوم” 
الب�سري اأي�سًا اإىل تغيري �سكل الدواء خالل العقد 
احلايل والعقود التالية، و�ستتحول معظم االأدوية 
اإىل اأدوية م�سنعـــة بالهند�سة الوراثية اأو التقنية 
احليويـــة، و�سيتـــم الرتكيز ب�ســـكل اأ�سا�سي خالل 
هـــذا القرن على الطب الوقائـــي؛ اأي منع املر�ض 
قبل وقوعـــه، وهو ما يوؤدي لتغيري مفهوم التداوي 
والعـــالج. ولهـــذا ف�سناعـــة الدواء �ســـوف ت�سهد 

تغريًا كبريًا خالل االأعوام القليلة القادمة. 

لطاملــا تنوع الب�صــر وتنوعت �صفاتهــم  وتعددت 
الكائنــات احليــة  وتنوعت اأ�صكالهــا، بالرغم اأن 
اأ�صا�ــس التكــون االأويل لهــا جميعهــا هــي خاليا 
التكاثــر والتي تكاد اأن تكون مت�صابهة يف ال�صكل 
وحتتــوي على نف�س املكونات لكنهــا تنتج ماليني 
االأنواع مــن الكائنات احلية مبختلــف االأحجام 
علمــاء  �صــك  كان  لقــد  واالألــوان.  واالأ�صــكال 
النــووي  احلام�ــس  حــول  يــدور  البيولوجيــات 
)DNA( املوجود يف نــواة اخللية احلية والذي 
مت اكت�صافــه يف عــام 1869م علــى يــد الطبيــب 
ال�صوي�صــري فريدرك مي�صر، فكانــوا يظنون اأنه 
هــو امل�صئول عن نقل ال�صفــات الوراثية من جيل 

اإىل جيل يف الكائنات احلية.

 العدد 111 �سبتمرب 2010م36



اأهمية علم اجلينات
رغم التخوفات من علم اجلينات خالل القرن احلايل  
فـــاإن م�ستقبـــل هـــذا العلـــم الزال يف طـــور اكت�ســـاف 
اخلرائط اجلينية ملعظم الكائنات احلية. وتنبع اأهمية 
علـــم اجلينات باأنـــه اأحد اأهم االكت�سافـــات الهامة يف 
تاريخ االإن�سانية. فـــالأول مرة ا�ستطاع االإن�سان معرفة 
اجلينـــات املورثة لكل ال�سفات التـــي يحملها االإن�سان  
وبالتـــايل فلدينـــا حـــوايل ثالثـــة اآلـــف مر�ـــض وراثي 
ي�ستطيـــع العلمـــاء التحكـــم يف انتقالهـــا والبحـــث عن 
عالجـــات لهـــذه االإمرا�ض فهناك حـــوايل ثالثة اآالف 
مر�ـــض وراثي معـــروف منت�سرة فمن بـــني كل ع�سرين 
طفال اأر�سلوا للعـــالج يف امل�ست�سفيات الربيطانية كان 
اأحدهـــم يعاين من مر�ض يعـــزى باالأ�سل اإىل الوراثة. 

وبـــني كل مائـــة طفل يولـــد طفالن اأو ثالثـــة م�سابون 
باأحـــد الت�سوهـــات اجلنينيـــة الرئي�سة وحـــوايل ثالثة 
باملائـــة من النا�ـــض يولدون بتخلف عقلـــي تعزى ن�سبة 

عالية منها اإىل اأ�سباب وراثية اأو جنينية.
قبل عدة �سنوات كانت جتارب نقل املعلومات الوراثية 
مـــن كائن الآخر تقوم على اأ�سا�ـــض ا�ستعمال االأ�ساليب 
املعتـــادة يف التكاثر اجلن�ســـي. ولكن ذلك كله قد تغري 
االآن. فاأ�ساليـــب التقنيـــة التـــي تهيـــاأت للعلمـــاء اليوم 
جعلـــت باالإمكان نقل قطـــع من اأية مـــادة وراثية ومن 
اأي م�سدر كان اإىل ما يعرف بـ)البالزميد( الذي هو 
عن�سر وراثي غري كرومو�سومي من عنا�سر البكرتيا، 
اأو اإىل اأي فريو�ـــض بكتريي. ويف كلتا احلالتني يتم زرع 

هذه القطع من االأداة الوراثية.

جينوم القمح 
اكرب حجم من اجلينوم الب�صري

وكانت اآخـــر اخلرائط اجلينية التـــي ا�ستطاع العلماء 
فـــك �سفرتها هـــي الـــذرة والقمح حيث متكـــن علماء 
اأغـــوار مفـــردات اخلريطـــة  �ســـرب  بريطانيـــون مـــن 
اجلينيـــة لنبات القمح  البالغة التعقيد. وجنح العلماء 
الربيطانيـــون يف و�ســـع م�سودة لهـــذا الطاقم الوراثي 
الفريد ل�سنف يعرف با�سم القمح الربيعي ال�سيني. 
وقـــد ن�سر العلمـــاء )يف 27 اأغ�سط�ـــض/اآب 2010م( 
نتائج هذه الرتكيبة اجلينيـــة البالغة التعقيد. وك�سف 
كايـــث اإدواردز، من جامعة بري�ستول، عن اأن اجلينوم 
اخلا�ـــض بالقمـــح “اأكرب خم�ـــض مرات مـــن اجلينوم 
اخلا�ـــض باالإن�سان”، اإنه يتاألف من 17 مليار زوج من 
القواعـــد املكونـــة للحم�ض النووي الريبـــوزي منقو�ض 
االأك�سجـــني )دنا( اأي انه ي�ســـاوي خم�سة اأمثال حجم 
اجلينـــوم الب�ســـري االأمـــر الـــذي �سكل “حتـــد كبري” 

بالن�سبة للعلماء. 

وياأمـــل العلمـــاء اأن ي�ساعـــد هـــذا النجـــاح يف ر�ســـد 
اخلريطة اجلينية  ملح�سول  القمح الذي يعترب الغذاء 
الرئي�ض لثلث �سكان العـــامل  يف معاجلة م�سكلة نق�ض 
الغـــذاء يف العـــامل من خـــالل  ا�ستنباط طـــرق الإنتاج 
حما�سيـــل عالية االإنتاج واأكـــرث مقاومة ملواجهة خطر 
اأزمـــة الغـــذاء العاملية يف وقـــت اأ�سبحت فيـــه االآفات 
والكـــوارث  والتغـــريات املناخية والزيـــادات ال�سكانية 
تهـــدد م�ستقبل املليـــارات من الب�ســـر باملجاعة واملوت 

جوعًا.

التخزين املعلوماتي للجني الب�صري

إن اأكـــرث مـــا اأثـــار ده�ســـة علمـــاء االأحيـــاء يف �سريط 
احلام�ض النووي هـــو اأن الطريقة التي متت بها كتابة 
تعليمـــات ت�سنيـــع الكائنـــات هي نف�ـــض الطريقة التي 
ي�ستخدمها احلا�سوب الرقمـــي لتخزين خمتلف اأنواع 

املعلومات يف ذاكرته ويف تنفيذ براجمه.
ولقـــد ترتب علـــى هذا االكت�ســـاف العظيم حتول كبري 
يف املفاهيـــم املتعلقـــة بالطريقة التي متـــت بها عملية 
خلـــق الكائنات احلية من الرتاب وخا�سة تلك املتعلقة 
بنظرية التطور والتي اأ�سيبت ب�سدمة كبرية بعد هذا 

االكت�ساف.
ومـــن �سمن اكت�سافات العلماء اأن التخزين املعلوماتي 
لهـــذه اخلرائـــط اجلينية يوؤكد اأنـــه ال ميكن تعديل اأي 
جـــزء مـــن اأجـــزاء الكائن احلـــي مهما بلغـــت ب�ساطة 
تركيبة اإال من خالل تعديل  املعلومات الرقمية املكتوبة 
علـــى هذا ال�سريط، فمثل هـــذه الفكرة البالغة الذكاء 
مل تخطـــر على عقـــول الب�سر اإال يف ع�ســـر احلا�سوب 
والتخزيـــن الرقمـــي الـــذي يتطلب تقنيـــات الكرتونية 

بالغة ال�سغر ومعقدة.
وتعتمد طريق العر�ض اخلرائطي  للجينات على �سكل 
لفة بالغة الـــذكاء بحيث ميكن قراءة جميع التعليمات 
املكتوبـــة ب�ســـكل مبا�ســـر، فقـــد مت لفهـــا علـــى �سطوح 
اأ�سطوانـــات بروتينية ي�سل قطر الواحدة منها ثالثني 
نانومرتًا وال يتجـــاوز طولها امليكرومرت الواحد وي�سل 
عـــدد لفـــات ال�سريط علـــى االأ�سطوانـــة الواحدة مائة 
األـــف لفـــة ويطلق العلمـــاء ا�ســـم الكرومو�سومات على 
هـــذه االأ�سرطة امللفوفة حول هـــذه االأ�سطوانات والتي 
يرتاوح عددها ما بني كرومو�سوم واحد يف الفريو�سات 
والبكترييـــا وعـــدة ع�ســـرات مـــن الكرومو�سومات يف 

الكائنات الكبرية.
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ت اإىل  ممــاال �صــك فيــه اأن التقنيــات احلديثــة اأدَّ
تغــري ملمو�س يف تفكري االإن�صــان ويف نظام حياته، 
حيــث ي�صعى جاهــدًا اإىل اعتمــاد اأ�صاليب متطورة 
حتقق لــه متطلباته واحتياجاتــه ونظرًا للنه�صة 
املــدن فقــد  التــي ت�صهدهــا  الوا�صعــة  العمرانيــة 
اأدى ذلــك اإىل بــروز احلاجة امللحــة لنمط جديد 
لت�صمية وترقيم هذه املباين لي�صهل الو�صول اليها 
مــن قبل االإطفاء والربيد واالت�صاالت واخلدمات 
الطبيــة واخلدمــات البلدية االأخــرى، كالكهرباء 
وامليــاه واالأمــن والدفــاع املــدين. حيــث ا�صبحــت  
املــراآة  الع�صــر احلا�صــر  العمرانيــة يف  الت�صميــة 

العاك�صة لتاريخ االأمم وال�صعوب. 
كمــا اإن االنطالقة نحــو م�صتقبل واعــد ال بد واأن 
تقــوم على منهجيــة علميــة مدرو�صــة، وذلك الأن 
نظــم العنونــة التقليديــة مل تعد جمديــة يف ظل 
تطــور النظــم املعمــول بهــا والتحــول اإىل تطبيق 
مفهــوم احلكومــة االإلكرتونيــة من اأجــل التوا�صل 
ال�صليــم يف بنــاء احل�صــارات، والتفاعــل والتناغم 
مــع متطلبــات املرحلة التــي ت�صهدهــا اجلمهورية 

اليمنية. 

درا�صات وابحاث تقنية 

العنونة الرقمية الحديثة 
للجمهورية اليمنية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

دكتور: اأمين عبد الكرمي حمرم
جامعه �سنعاء - كلية احلا�سوب 

وتكنولوجيا املعلومات
املهند�سة: منال مانع امل�سلع

املهند�سة: �سلوى حزام اخلليدي
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لقـــد تطـــورت اخلارطـــة عـــرب القـــرون القليلة 
املعلومـــات  خلـــزن  اأوليـــة  كطريقـــة  املا�سيـــة 
واالت�ســـال املعـــريف، فاخلرائـــط الطبوغرافية 
تر�ســـم ال�سكل العـــام ل�سطح االأر�ـــض ومظاهرة 
مفهـــوم  تغـــري  لكـــن   ، واحل�ساريـــة  الطبيعيـــة 
اخلارطـــه و ا�ستخدامها والف�ســـل يعود جلوجل 
التي اهلـــت النا�ض للمفهـــوم اجلديد للخارطه.  
حيث اأ�سبحت اخلارطة تو�سح مالمح ح�سريه 
وتعتـــرب  احلا�ســـوب  علـــى  لال�ستخـــدام  قابلـــه 
التطبيقـــات  اإحـــدى   Geocoding العنونـــة  
املهمة واالأكرث �سيوعـــًا يف جمال نظم املعلومات 
اجلغرافيـــة و تكمـــن اهميتهـــا يف العديـــد مـــن 
التطبيقـــات املهمـــة مثـــل اأعمال الدفـــاع املدين 

والهالل االأحمر والقطاع االأمني وغريها.
اخلارطة الرقمية املوحدة

للجمهورية اليمنية
ورقـــه العمـــل هـــذه تاأتـــي تزامننـــا مـــع التقرير 
ال�سادر عن وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات 
الـــذي يفيـــد باأنـــه  مت حتـــى االآن اجنـــاز %95 
مـــن الت�سوير اجلوي ال�سامـــل لليمن من خالل 
التقـــاط 20 األـــف �ســـورة جوية مبقيا�ـــض ر�سم 
50000 على م�ستـــوى اجلمهورية. حيث اإن   :1
م�سروع اخلارطة الرقمية يهدف اإىل توفري وعاء 
جلميـــع البيانات الرقميـــة املكانيـــة للجمهورية 
واجلهـــات  احلكوميـــة  املوؤ�س�ســـات  وتزويـــد 
امل�ستخدمة لنظم املعلومات اجلغرافية ببيانات 
طوبوغرافيـــة �ساملـــة ومبقايي�ض ر�ســـم منا�سبة 

وبدقة وو�سوح عاليني. 
نظم املعلومات اجلغرافية

�سهـــدت العلـــوم امل�ساحية يف ال�سنـــوات االأخرية 
تطـــورات كبـــرية و�سريعـــة نظـــرًا لتقـــدم علوم 
احلا�ســـب االآيل ونظـــم االأقمـــار اال�سطناعيـــة، 
ومن اأهم هذه التطورات ا�ستخدام نظام حتديد 
  global  positioning(   املواقـــع العاملـــي
system  GPS(  ونظم املعلومات اجلغرافية 
-geographic information sy (
tems GIS(. و مـــع وجـــود اخلارطة الرقمية 
املوحـــدة للجمهوريـــة اليمنيـــة  اأ�سبحـــت  كافة 
العنا�ســـر كاملـــة ال�ستثمـــار هـــذه التقنيـــة على 

الوجه ال�سحيح وال�سليم.
العنونة الرقمية احلديثة

لعل من اأهم التطبيقات التي نحتاجها يف الوقت 
الراهن هـــي اأنظمة العنونـــة الرقمية احلديثة. 
فبالرغـــم من توفـــر اأنظمة عنونـــة تقليدية، اإال 
اأن جميع هـــذه االأنظمة تواجه بع�ض ال�سعوبات 
التطبيقيـــة اأو الفنية االأمر الـــذي يفر�ض نف�سه 
الإيجـــاد نظـــام حديـــث يتغلب علـــى معظم هذه 
ال�سعوبـــات، ومـــن هـــذا املنطلـــق يهـــدف هذا 

البحـــث الإيجـــاد نظـــام عنونـــة �سهـــل التطبيق 
والتنفيـــذ با�ستخـــدام تقنيـــة نظـــم املعلومـــات 

اجلغرافية. 
تكمـــن اأهميه الدرا�سة نظـــرا يف كون تفتقر اإىل 
تطبيـــق مثل هـــذه االأنظمة التي تعتـــرب من اأهم 
امل�ساريـــع احل�سريـــة الهامة... حيـــث اإن عملية 
ترقيـــم املنـــازل تعترب خطـــوة رئي�ســـة يف طريق 
التح�ســـر والتي من �سانها اأن ت�سهم ب�سكل كبري 
ومبا�ســـر يف تعجيل عـــدد من االإجـــراءات التي 
نعـــاين منها كاإي�ســـال الربيد واإي�ســـاح عناوين 
اأهميـــه العنونـــة يف  املنـــازل وغـــرية. و تكمـــن 

االأ�سباب التالية:
دعـــم احلكومـــة االلكرتونيـــة والتعامالت  1 .

الرقمية يف اجلمهورية اليمنية.  
الرغبـــة يف مواكبـــة التطـــورات الهائلة يف  2 .
اجلغرافيـــة  املعلومـــات  نظـــم  ا�ستخـــدام 

وتطبيقها يف �ستى جماالت احلياة.
عـــدم وجود نظام عنونة �سامل للجمهورية  3 .
اليمنية ،وينتج عن ذلك �سعوبة يف حتديد 
العنـــوان املـــراد الو�ســـول اإليه �ســـواء من 
قبل الفـــرد اأو من قبـــل مقدمي اخلدمات 
كخدمـــات االإ�سعاف واملطافـــئ  اأو موزعي 

الربيد.   
 وت�سعـــى ورقة العمل هـــذه اليجاد مقرتح لنظام 
اليمنيـــة  اجلمهوريـــة  يغطـــي  متكامـــل  عنونـــة 
باأكملهـــا- مدنهـــا وقراهـــا �سهولهـــا وجبالهـــا 
ووديانهـــا – باأ�سلوب علمي من خالل ا�ستخدام 
اآخـــر ما و�ســـل اإليه العلـــم يف تقنيـــة املعلومات 
وانظمه املعلومـــات اجلغرافية GIS واخلرائط 
الرقميـــة التـــي ت�ساعـــد على �سرعـــة اال�ستعالم 
واال�ستـــدالل و حتديد املوقـــع لل�سكان والزائرين 
حتديـــدًا دقيقًا ووا�سحًا ي�سهـــل اال�ستدالل عليه 
بـــكل ي�سر و�سهولـــة. وكذلك م�ساعـــدة االأجهزة 
االأمنيـــة واحلكوميـــة واالأجهزة اخلدميـــة اأي�سًا 
مـــن موؤ�س�سات و�ســـركات يف اجناز مهامها على 
اأكمل وجه لتقـــدمي خدماتها مثل: نظام التوزيع 
الربيـــدي و غرف املراقبـــة االأمنيـــة والعمليات 
و الدفـــاع املـــدين ،االإ�سعـــاف، الهـــالل االأحمر 

والطوارئ .
طريقة عمل النظام احلايل 

حتى االآن ال يوجد نظام ر�سمي ي�ستعمل اخلرائط 
واجلـــداول لتعريف ال�سوارع الرئي�سية والفرعية 
واحلـــارات ونظام ترقيم املبـــاين يف اجلمهورية 
اليمنيـــة، وهـــذا ال يعني اأن ال�ســـوارع بال اأ�سماء 
وال اأرقـــام نهائيـــًا )وكذلك بالن�سبـــة للمباين(. 
امل�سكلة تكمن يف عدم وجود نظام ر�سمي لتوثيق 
مـــا هو موجود وال توجد خريطـــة متاحة للعامة. 
وبالن�سبة ملحاوالت الرتقيم ال�سابقة مل ت�ستخدم 
اأنظمـــة املعلومـــات اجلغرافيـــة، اإي اأنه ال يوجد 

حتـــى االآن نظـــام ترميز يف اجلمهوريـــة اليمنية 
ي�ستخـــدم اأنظمة املعلومـــات اجلغرافية، لي�سهل 
عمليـــه الو�سول اإىل العنوان املطلـــوب بكل ي�سر 
و�سهولـــة  و كذلك و�ســـول خدمات الطوارئ اإىل 

املكان املطلوب.
مقارنة بني نظــام العنونة املوجود حاليًا 

ونظام العنونة املقرتح:
نظام العنونة املوجود حاليًا

• قا�سر على بع�ض املـــدن الرئي�سية وهناك 
اأماكن يف هذه املدن غري معنونة . 

• عنـــد ا�ستحـــداث �ســـارع جديـــد اأو من�ساة  
جديدة حتتاج عنونتهـــا اإىل وقت كبري قد 
ي�ســـل اإىل �سنـــوات علـــى ح�ســـب عمليات 

امل�سح امليداين .
• مبـــا اأن هـــذا النظـــام ال ي�سمـــل اإال املـــدن 
الرئي�سيـــة فعنـــد الرغبـــة يف عنونة املدن 
املتو�سطـــة اأو ال�سغرية اأو القرى فاإن ذلك 
�سيحتـــاج اإىل عمل جبـــار لعنونتها يتطلب 
مبالـــغ وميزانيـــات كبـــرية ووقـــت يح�سب 

بالكثري من ال�سنوات.  
النظام املقرتح

اأما النظام املقرتح ف�سيكون �ساماًل لكل مكان يف 
اجلمهوريـــة اليمنية، فال يتطلـــب اإعطاء عنوان 
حديـــث ملنطقـــة نائيـــة �سغـــرية- مثـــال- اإنتاج 
خرائـــط رقمية اأو عمل م�سح ميـــداين �سخم اأو 
تكاليـــف باهظة، يكفي فقط اإعطـــاء اإحداثيات 
املوقع املوجود فيه املكان املراد عنونته ويف زمن 

قيا�سي جدًا يعطي النظام عنوانًا  ثابتًا له. 
تفا�صيل النظام املقرتح

اأواًل- املناطق الربيدية:
مت تق�سيـــم اليمـــن اإىل مناطق بريديـــة اعتمادًا 
علـــى التق�سيم االإداري لهـــا )حمافظات(، وقد 
مت حجـــز اأول خانتني من الرمز الربيدي لتمثيل 
املناطـــق الربيديـــة )املحافظـــات( ويكون مدى 
االأرقـــام مـــن )00 - 99(. وقـــد مت ترقيم هذه 
املناطـــق )املحافظـــات ( اعتمـــادا علـــى اأرقام 

لوحات املرور املخ�س�سة  لكل حمافظة.

خريطة اجلمهورية اليمنية موضح 
عليها احملافظات والرقم اخملصص 

لكل منها
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ثانيًا- املديريات:
كما مت تق�سيم كل حمافظة من املحافظات والتي 
حتمـــل اخلانتني االأوىل من الرمـــز الربيدي اإىل 
عدة اأق�سام )مديريات( ح�سب التق�سيم االإداري 
لـــكل حمافظة، بحيـــث اأ�سبحـــت املديرية حتمل 
99( ومتثـــل بخانتـــني مـــن   - رقمـــني مـــن)00 

الرمز الربيدي.
وقـــد مت ترقيم هذه االأق�سام )املديريات( ابتداء 
مـــن اأق�ســـى اجلنـــوب الغربي مـــن املحافظات، 
حيـــث اعتـــربت املديريـــة التـــي تقـــع يف اأق�سى 
اجلنوب الغربـــي للمحافظة هي نقطة االنطالق 
يف عملية الرتقيم حيث تاأخذ رقم )01( ثم بعد 
ذلـــك ترقم بقية املديريـــات انطالقا من الغرب 
اإىل ال�ســـرق ومن اجلنـــوب اإىل ال�سمـــال، وكلما 

اجتهنا اإىل �سمال املحافظة كلما كربمُ الرقم.

                     مديريات اأمانة العا�سمة

ثالثًا - املربعات:
يف هـــذه املرحلـــة يتـــم تق�سيـــم املديريـــات اإىل 
مربعـــات بريدية مـــع مراعاة عـــدة عوامل منها 
العوامـــل الطبيعية من ت�ساري�ـــض جبلية و�سهول 
وه�ســـاب وكذلـــك  �سبـــكات الطـــرق الرئي�سيـــة 
والفرعية التي ت�ساعد علـــى �سهولة الو�سول اإىل 
مواقـــع املدن والقـــرى املختلفة مـــن خالل �سبكة 
الطـــرق امل�ستخدمـــة واأي�ســـًا مراكـــز الكثافـــات 
ال�سكانيـــة وتقاربها وبعدها عـــن �سبكات الطرق 
التـــي تخدم املدينـــة اأو القرية. وميكـــن اأن تزيد 
م�ساحـــة املربـــع خـــارج املـــدن يف املناطـــق قليلة 
الكثافة ال�سكانيـــة اأو اخلالية متامًا من ال�سكان، 
اأي اأن حجـــم املربع يعتمد على الكثافة ال�سكانية 
ومت اأي�سًا االأخذ بعني االعتبار تق�سيمات احلدود 
االإداريـــة للمحافظـــات وارتبـــاط بع�ـــض املـــدن 
ال�سغرية والقرى بعوا�ســـم املحافظات وغريها 
مـــن العوامل بهدف خف�ـــض التكلفة االقت�سادية 

عند تنفيذ امل�سروع .

تق�سيم مديرية ال�سبعني اإىل مربعات بريدية

وبالتـــايل ي�سبـــح الرمـــز الربيـــدي للجمهورية 
اليمنية كالتايل:

ترقيم املباين 
مت ترقيـــم املبـــاين اعتمـــادًا علـــى اإحداثيات كل 
مبنى وتطبيق معادلة ريا�سية متكن من ا�ستنتاج 
عنوان وحيد يتكون من 4 اأرقام لكل مبنى داخل 
املربـــع. من خالل برنامج الــ ARC MAP مت 
ا�ستـــرياد الــــShape files  الالزمـــة للم�سروع 
ومت ر�سم املربعـــات اخلا�سة باملديريات ومن ثم 

ر�سم املنازل يف كل مربع.

�سكل يو�سح ال�سوارع واملنازل 
الأحد املربعات يف مديرية ال�سبعني 

ت�صميم قاعدة البيانات 
برنامـــج  Shape file  اىل  الـــــ  اإدخـــال   بعـــد 
الــARC MAP قمنا بت�سميم قاعدة البيانات 
ومت اإدخال البيانات الالزمة  اإىل قاعدة البيانات 

اخلا�سة بامل�سروع .
خمرجات املقرتح عبارة عن برنامج:

1. عنونة مبنى : عند الرغبة يف عنونة منطقة 
معينة يتم اختيارها ثـــم البدء باختيار كل مبنى 

على حده  و يقوم النظام بعنونة املبنى تلقائيًا.
امل�ستخـــدم  يقـــوم   : مبنــى  عــن  البحــث   .2
باإدخال عنوان املبنى املـــراد البحث عنه فتظهر 
لـــه اخلريطة مو�سح عليها املبنـــى وا�سم ال�سارع 

الذي يقع فيه املبنى.

�سكل يو�سح تنفيذ الربنامج

اال�صتنتاج
 �سهـــد العامل املتقـــدم والنامي على حد �سواء خالل 
اخلم�ســـة العقـــود املا�سية منـــو منقطـــع النظري يف 
جميع املجاالت العمرانية واالقت�سادية واملعلوماتية 
وغريها حيث اأ�سبح العامل قرية �سغرية. ومن اأهم 
املجـــاالت املتقدمـــة نظـــم املعلومـــات واالت�ســـاالت 
ب�سبب توفر اأنظمة االت�ساالت من اأقمار ا�سطناعية 
وحوا�سب اآلية واأنظمة �سبكات وبرجميات وغريها. 
هـــذا باالإ�سافـــة اإىل توفـــري معلومـــات مكانيـــة مثل 
امل�سورات الف�سائيـــة واخلرائط الرقمية والربامج 
التي ت�ساعد على حتديد املواقع على االأر�ض وتنفيذ 

الدرا�سات البيئية واحل�سرية والعمرانية وغريها.
وكان الهـــدف من هـــذا امل�سروع هـــو تقدمي مقرتح 
لنظـــام عنونة متكامـــل يغطي اجلمهوريـــة اليمنية 
باأكملهـــا باأ�سلـــوب علمي من خـــالل ا�ستخدام اآخر 
مـــا و�سل اإليـــه العلـــم يف تقنية املعلومـــات وانظمه 
املعلومـــات اجلغرافيـــة GIS واخلرائـــط الرقمية 

التي ت�ساعد على �سرعة اال�ستعالم واال�ستدالل.
ومن االأهـــداف التي مت حتقيقهـــا يف هذا امل�سروع: 
اإيجـــاد نظـــام عنونة متكامـــل للجمهوريـــة اليمنية 
مبنـــي على اأ�س�ض علميـــة �سهل اال�ستخـــدام واأي�سًا 
توفـــري الوقـــت واجلهـــد والتكاليـــف اأثنـــاء القيـــام 
بعملية العنونة  وت�سهيـــل و�سول اخلدمات املختلفة 
اإىل املكان املطلوب، و�سهولة اال�ستدالل على املراكز 
اخلدميـــة ، و حتديـــد املوقـــع لل�ســـكان والزائريـــن 
حتديـــدًا دقيقًا ووا�سحًا ي�سهل اال�ستدالل عليه بكل 
ي�سر و�سهولة، وبالتايل �سهولة التوا�سل بني خمتلف 

املناطق يف داخل اجلمهورية اأو خارجها. 

تابع درا�صات وابحاث تقنية 
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ثانيًا- املديريات:
كما مت تق�سيم كل حمافظة من املحافظات والتي 
حتمـــل اخلانتني االأوىل من الرمـــز الربيدي اإىل 
عدة اأق�سام )مديريات( ح�سب التق�سيم االإداري 
لـــكل حمافظة، بحيـــث اأ�سبحـــت املديرية حتمل 
99( ومتثـــل بخانتـــني مـــن   - رقمـــني مـــن)00 

الرمز الربيدي.
وقـــد مت ترقيم هذه االأق�سام )املديريات( ابتداء 
مـــن اأق�ســـى اجلنـــوب الغربي مـــن املحافظات، 
حيـــث اعتـــربت املديريـــة التـــي تقـــع يف اأق�سى 
اجلنوب الغربـــي للمحافظة هي نقطة االنطالق 
يف عملية الرتقيم حيث تاأخذ رقم )01( ثم بعد 
ذلـــك ترقم بقية املديريـــات انطالقا من الغرب 
اإىل ال�ســـرق ومن اجلنـــوب اإىل ال�سمـــال، وكلما 

اجتهنا اإىل �سمال املحافظة كلما كربمُ الرقم.

                     مديريات اأمانة العا�سمة

ثالثًا - املربعات:
يف هـــذه املرحلـــة يتـــم تق�سيـــم املديريـــات اإىل 
مربعـــات بريدية مـــع مراعاة عـــدة عوامل منها 
العوامـــل الطبيعية من ت�ساري�ـــض جبلية و�سهول 
وه�ســـاب وكذلـــك  �سبـــكات الطـــرق الرئي�سيـــة 
والفرعية التي ت�ساعد علـــى �سهولة الو�سول اإىل 
مواقـــع املدن والقـــرى املختلفة مـــن خالل �سبكة 
الطـــرق امل�ستخدمـــة واأي�ســـًا مراكـــز الكثافـــات 
ال�سكانيـــة وتقاربها وبعدها عـــن �سبكات الطرق 
التـــي تخدم املدينـــة اأو القرية. وميكـــن اأن تزيد 
م�ساحـــة املربـــع خـــارج املـــدن يف املناطـــق قليلة 
الكثافة ال�سكانيـــة اأو اخلالية متامًا من ال�سكان، 
اأي اأن حجـــم املربع يعتمد على الكثافة ال�سكانية 
ومت اأي�سًا االأخذ بعني االعتبار تق�سيمات احلدود 
االإداريـــة للمحافظـــات وارتبـــاط بع�ـــض املـــدن 
ال�سغرية والقرى بعوا�ســـم املحافظات وغريها 
مـــن العوامل بهدف خف�ـــض التكلفة االقت�سادية 

عند تنفيذ امل�سروع .

تق�سيم مديرية ال�سبعني اإىل مربعات بريدية

وبالتـــايل ي�سبـــح الرمـــز الربيـــدي للجمهورية 
اليمنية كالتايل:

ترقيم املباين 
مت ترقيـــم املبـــاين اعتمـــادًا علـــى اإحداثيات كل 
مبنى وتطبيق معادلة ريا�سية متكن من ا�ستنتاج 
عنوان وحيد يتكون من 4 اأرقام لكل مبنى داخل 
املربـــع. من خالل برنامج الــ ARC MAP مت 
ا�ستـــرياد الــــShape files  الالزمـــة للم�سروع 
ومت ر�سم املربعـــات اخلا�سة باملديريات ومن ثم 

ر�سم املنازل يف كل مربع.

�سكل يو�سح ال�سوارع واملنازل 
الأحد املربعات يف مديرية ال�سبعني 

ت�صميم قاعدة البيانات 
برنامـــج  Shape file  اىل  الـــــ  اإدخـــال   بعـــد 
الــARC MAP قمنا بت�سميم قاعدة البيانات 
ومت اإدخال البيانات الالزمة  اإىل قاعدة البيانات 

اخلا�سة بامل�سروع .
خمرجات املقرتح عبارة عن برنامج:

1. عنونة مبنى : عند الرغبة يف عنونة منطقة 
معينة يتم اختيارها ثـــم البدء باختيار كل مبنى 

على حده  و يقوم النظام بعنونة املبنى تلقائيًا.
امل�ستخـــدم  يقـــوم   : مبنــى  عــن  البحــث   .2
باإدخال عنوان املبنى املـــراد البحث عنه فتظهر 
لـــه اخلريطة مو�سح عليها املبنـــى وا�سم ال�سارع 

الذي يقع فيه املبنى.

�سكل يو�سح تنفيذ الربنامج

اال�صتنتاج
 �سهـــد العامل املتقـــدم والنامي على حد �سواء خالل 
اخلم�ســـة العقـــود املا�سية منـــو منقطـــع النظري يف 
جميع املجاالت العمرانية واالقت�سادية واملعلوماتية 
وغريها حيث اأ�سبح العامل قرية �سغرية. ومن اأهم 
املجـــاالت املتقدمـــة نظـــم املعلومـــات واالت�ســـاالت 
ب�سبب توفر اأنظمة االت�ساالت من اأقمار ا�سطناعية 
وحوا�سب اآلية واأنظمة �سبكات وبرجميات وغريها. 
هـــذا باالإ�سافـــة اإىل توفـــري معلومـــات مكانيـــة مثل 
امل�سورات الف�سائيـــة واخلرائط الرقمية والربامج 
التي ت�ساعد على حتديد املواقع على االأر�ض وتنفيذ 

الدرا�سات البيئية واحل�سرية والعمرانية وغريها.
وكان الهـــدف من هـــذا امل�سروع هـــو تقدمي مقرتح 
لنظـــام عنونة متكامـــل يغطي اجلمهوريـــة اليمنية 
باأكملهـــا باأ�سلـــوب علمي من خـــالل ا�ستخدام اآخر 
مـــا و�سل اإليـــه العلـــم يف تقنية املعلومـــات وانظمه 
املعلومـــات اجلغرافيـــة GIS واخلرائـــط الرقمية 

التي ت�ساعد على �سرعة اال�ستعالم واال�ستدالل.
ومن االأهـــداف التي مت حتقيقهـــا يف هذا امل�سروع: 
اإيجـــاد نظـــام عنونة متكامـــل للجمهوريـــة اليمنية 
مبنـــي على اأ�س�ض علميـــة �سهل اال�ستخـــدام واأي�سًا 
توفـــري الوقـــت واجلهـــد والتكاليـــف اأثنـــاء القيـــام 
بعملية العنونة  وت�سهيـــل و�سول اخلدمات املختلفة 
اإىل املكان املطلوب، و�سهولة اال�ستدالل على املراكز 
اخلدميـــة ، و حتديـــد املوقـــع لل�ســـكان والزائريـــن 
حتديـــدًا دقيقًا ووا�سحًا ي�سهل اال�ستدالل عليه بكل 
ي�سر و�سهولة، وبالتايل �سهولة التوا�سل بني خمتلف 

املناطق يف داخل اجلمهورية اأو خارجها. 
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 الظهور االأو�صع للما�صحات  كان منذ 6 
اإىل 7 �صنــوات وقد مثلت �صلعة كمالية 
باهظــة  الأنهــا  الكمبيوتــر  مل�صتخــدم 
الثمــن مقارنــه بنــوع اخلدمــة وكانــت 
 300 100 اإىل  ت�صــل يف اأحيــان مــن 
دوالر واليــوم تدمــج خدمــة املا�صح يف 
اآلــة الت�صويــر موفــرة م�صاحــة كبرية 
يف  نتطــرق  االإداريــة...  املكاتــب  يف 
هــذا املقال عن اخليــارات واملزايا التي 

توفرها املا�صحات .

املا�صحات الرقمية .... 4 يف 1
تقــــوم املا�سحــــة ال�سوئيــــة  بوظيفة حتيول اجل�ســــم امل�سور كما هو 
اإىل �ســــورة رقميــــة  ميكن التعامــــل معها وتعديلهــــا وتخزينها على 
الكمبيوتــــر ح�سب الطلب من خالل برامج معاجلات ال�سور ومنها 
الر�سام و الفوتو�سوب.  واملا�سحات ال�سوئية نوعان هما املا�سحات 
ال�سوئية العادية واملا�سحــــات ال�سوئية الرقمية ويف الوقت الراهن 
ال تتوفر يف االأ�سواق املا�سحــــات ال�سوئية التناظرية القدمية واإمنا 
املا�سحــــات الرقمية وخا�سة املدجمة مع الطابعات واآالت الت�سوير 
مــــع توفر خيارات 4 يف 1 والتي جتمع خدمة الفاك�ض والطابعة واآلة 

الت�سوير واملا�سح ال�سوئي )اال�سكانر ( يف مكينة واحدة. 

اأ�صا�صيات االختيار االأف�صل
االختيــــار االأف�ســــل يبداأ مــــن االأ�سا�سيات التي بنيــــت عليها اأهدف 
ووظيفــــة املا�سحــــة ال�سوئيــــة وهــــي ال�ســــورة. فكلما اأمكــــن تكبري 
ال�ســــورة واال�ستفادة منهــــا كان ذلك اأف�سل ويتــــم ذلك من خالل 
حت�ســــني القرار الب�سري اأو ما يطلق عليه احللول التقنية يف نقاط 
البك�ســــل )النظــــام النقطــــي مقا�ض بالبو�ســــة( فكلمــــا زادت تلك 
النقاط كانت ال�سورة اأكرث و�سوح وميكن تكبريها ويزيد من جودة 

اإعداد : عبد الرحمن �صناح 
Senah1@hotmail.com
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ال�سورة.   
واحلد االأدنى مــــن النقاط الواجب  توافرها 
علــــى املا�سحــــة ال�سوئية العاديــــة ال يقل عن 
1200dpi وهي القدرة التي ت�سمح بالقراءة 
بــــني النقــــاط على نحــــو فعــــال لزيــــادة دقة 
ال�ســــورة املم�سوحــــة �سوئيــــًا وال�ســــيء الذي 
ينبغي معرفتــــه عن املا�سحات هو عمق اللون 
و املعــــروف اأي�سًا با�سم عمق البت وهو ي�سري 
اإىل اأي مدى ميكــــن التقاط املعلومات يف كل 
بك�ســــل مبفردة عند امل�ســــح وارتفاع عمق بت 
يزيــــد من و�سوح ال�ســــورة والرقم االأدنى يف 
دقة اللون عند 24 بت وما فوق وهذا ما يحدده 
جهــــاز اال�ست�سعار داخــــل املا�سح ال�سوئي مع 
تقنيــــة CCD للح�ســــول على اأف�ســــل �سورة 
مم�سوحة. كمــــا اإن املعيار اجلديد هو معدل 
ا�ستهــــالك الطاقــــة، فاملا�سحــــات ال�سوئيــــة 
احلديثة تقلل مــــن ا�ستهالك الطاقة مقارنة 

باملا�سحات القدمية.   

برجميات املا�صحات ال�صوئية 
الطريقة االأكرث �سيوع هي ا�ستخدام تو�سيلة 
الناقل الت�سل�سلي USB من جهاز املا�سح اإىل 
الكمبيوتــــر وي�ستخــــدم كابــــل  USB 2.0 يف 
املا�سحات احلديثة والتــــي تتوافق مع اأنظمة 
وميكــــن   PC،MAC للكمبيوتــــر  الت�سغيــــل 
اي�سال جهاز املا�سح عرب Firewire  ويندرج 
كل نوع مــــن التو�سيالت ح�سب حلول التقنية 

الت�سنيعية جلهاز املا�سح ال�سوئي. 
ومــــن ال�سهل التعتيم علــــى الربامج التي يتم 
اإ�سدارهــــا مع جهاز املا�سحــــة حيث ي�ستطيع 
الكمبيوتــــر التعــــرف عليهــــا وت�سغيلهــــا ولكن 
هناك ما�سحــــات يخ�س�ض لها نظام ت�سغيل 
خا�ض ح�ســــب �سيا�سية الت�سنيــــع يف العديد 
مــــن ال�ســــركات امل�سنعــــة حــــول  اأ�سا�سيــــات 

حزمه اال�ستخــــدام اخلا�سة بها حيث ت�سمل 
اأي�سًا علــــى طرف ثالث من الربجميات التي 
متيــــل ملعاجلــــة ال�سور و التالعــــب بها وعلى 
وجه التحديد التعرف ال�سوئي على احلروف 

)التعرف على احلروف �سوئيًا(.
  adope-photoshop ومــــن تلــــك الربامــــج
وبرامــــج مكافــــح العــــني احلمــــراء وخا�سية 
التعريــــف ال�سوئــــي للحــــروف هــــي بب�ساطة 
تقنية جديدة وتنطبق على املا�سحات الرقمية 
والتي يتم من خاللها م�سح احلروف وميكن 
حتويلهــــا لن�ــــض، والتــــي ي�سهــــل ا�ستخدامها 

واإعادة طبعها.
يف  النظــــر  ي�ستحــــق  االأمــــر  فــــاإن  واأخــــريًا، 
واحــــدة اأو اثنتني من االإ�سافــــات االختيارية 
على املا�سحــــات االأكرث تلبيــــة لالحتياجات. 
فعلــــى �سبيل املثال اإذا كنــــت تريد م�سح ورق 
�سفاف فاأنــــت بحاجة للتاأكد مــــن اأن املا�سح 
توفــــر  اخليــــارات  �سمــــن  يحــــدد  ال�سوئــــي 
حمــــول ال�سفافيــــة... واإذا كان البحــــث عــــن 
االأداء العــــايل ف�ستجد العديد من املا�سحات 
واإذا كنــــت تبحــــث عــــن  بقــــدرات خمتلفــــة 
املا�سحــــة التي تتحقق مــــن النطاقات فيمكن 
ا�ستخــــدام ما�سحــــات )اإب�ســــون ، وهيوليــــت 
بــــاكارد وكانون( و بالن�سبــــة للمبتدئني تكون 

على ا�ستعداد لتقراأ ال�سورة بدقة اأعلى. 

 CCD تقنية
 اآفاق جديدة للم�صح الرقمي 

ت�ساهم هذه التقنية يف حت�سني جودة ال�سورة 
-contact i  والتي تعتمــــد على م�ست�سعــــر

age sensor CIS  والــــذي يرفــــع مــــن قدرة 
االلتقــــاط للبك�ســــل حتى يف االأماكــــن املعتمة 
واالأقــــل �ســــوءًا وت�ساعــــد هــــذه التقنيــــة على 
االت�سال ال�سل�ض مبكونــــات جهاز الكمبيوتر 
....USB 2.0 من خــــالل ا�ستخــــدام منفــــذ

وقــــد جعلــــت هــــذه التقنيــــة ات�ســــال ال�سبكة 
الال�سلكيــــة والتقــــاط االإ�ســــارة اأقوى من ذي 
 FireWire قبل من خالل االت�ســــال ب�سبكة

والتي تعد من حلول املا�سحات العمالقة .

برنامج االلتقاط الب�صري للحروف  
OCR

-optical character re )ي�ســــار للعبــــارة 
برنامــــج  وهــــو   OCR بالرمــــز   )ognition
ي�ساعــــد علــــى رفــــع قــــدرة اأداة امل�ســــح علــــى 
التقــــاط احلروف مــــن خــــالل برنامج دعم 
خا�ــــض يعتمــــد عليه OCR والــــذي ي�ستخدم 
رمز التن�سيط )PhotoImpact( من خالل 
التح�س�ــــض على �سكل احلــــروف التي يدعمها 
 Adope  الربنامــــج فمثــــاًل اإذا كان برنامج
يدعم اللغــــة العربية ف�سيكــــون متح�س�ض من 
�ســــكل تلك احلــــروف العربيــــة مبنتهي الدقة 
رغــــم تعــــدد اإ�ســــكال واأمنــــاط كتابــــة اخلط 
العربــــي وكذلك احلال يف اللغــــة االجنليزية 

واللغات االأخرى .
االختيار اجليد ح�صب املتطلبات 

للمكاتــــب  اخلا�ســــة  االحتياجــــات  تتنــــوع 
باختالف طبيعــــة اأعمالها وتنظيــــم �سوؤونها 
ولهــــذا فاملا�سحات اأ�سبحت جــــزءًا هامًا يف 
النظام االإلكرتوين والتجــــاري. فالعديد من 
املوؤ�س�سات تعمل على م�سح وثائقها اإلكرتونيًا 
وخا�ســــة هيئــــات املخطوطــــات واملوؤ�س�ســــات 
التــــي تريد اإر�ســــال وثائقهــــا لالعتماد وعرب 
الربيــــد االلكرتوين فتلجــــاأ اإىل م�سح الوثائق 
واإر�سالهــــا �سواء علــــى االأقرا�ــــض امل�سغوطة 
اأو بالربيد االلكــــرتوين... وتقل االحتياجات 
املنزلية للما�سحــــات ال�سوئية رغم ما ميكن 
اإن تقــــوم به من م�ســــح ال�ســــور ال�سخ�سية، 
ويف�ســــل غالبيــــة امل�ستخدمــــني يف املنازل ان 

تكون �سغرية احلجم.
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فـــازت �سركـــة هـــواوي موؤخـــرا بعقـــد 
تو�سعة �سبكة ميـــن موبايل للعام 2010م 
ال�ستيعـــاب 500 األـــف م�ســـرتك جديـــد 
بتكلفة 14 مليون و48 األف و401 دوالر.

واأو�ســـح املدير التنفيـــذي ل�سركة مين 
موبايـــل املهند�ـــض �سادق حممـــد م�سلح 
اأن املناق�ســـة املقـــرة مـــن اللجنـــة العليا 
للمناق�سات ت�سمل �سراء وتوريد وتركيب 
وت�سغيل التو�سعـــة اجلديدة، بتمويل ذاتي 

من �سركة مين موبايل للهاتف النقال.

واأ�ســـاف باأن التو�سعـــة اجلديدة ت�سمل 
حت�سني اخلدمة وتو�سعة التغطية واإدخال 
خدمات جديدة.موؤكدا حر�ض �سركة مين 
موبايـــل على مواكبة التطـــورات احلا�سلة 
يف خدمـــات الهاتف النقال وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات للم�سرتكني.
ي�ســـار اإىل اأن �سركـــة بـــوري الفنلندية 
لالت�ســـاالت كانت قـــد فـــازت مبناق�سة 
اخلدمـــات اال�ست�سارية مل�ســـروع منظومة 

االت�ساالت الال�سلكية.

 اأجنـــز فـــرع املوؤ�س�ســـة العامـــة لالت�ســـاالت بعـــدن تنفيذ 
م�سروع ربط مالعب خليجي 20 بال�سبكة الرئي�سة والفرعية 

لالت�ساالت بتكلفة 60 مليون و168 األف ريال.
واأفـــاد مدير عام فرع املوؤ�س�ســـة حممد اأحمد الزمزمي اأن 
هذه اخلدمـــة �ستلبي احتياجات املالعب من خدمة الرتا�سل 
للف�سائيـــات يف النقـــل املــــبا�ســـــر للمبــاريـــات الرئي�ســـة اأو 
يف مالعـــب التدريب وخدمـــة املركز االإعالمـــي مبلعب 22 
مايـــو. واأ�ســـار اإىل اأنه مت تزويد ملعـــب 22 مايو بـ 700 خط 
هاتفـــي، وملعب حقات بــــ 200 خط، ونحـــو 700 خط لكل 
ملعـــب تدريبي، موؤكدا اأن خدمة االت�ساالت ملالعب البطولة 

جاهزة للت�سغيل ب�سكل كلي.

كمال  املهند�س  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزي��ر  ناق�س   
الأعمال  قطاع  رئي�س  م��ع  ب�سنعاء  م��وؤخ��را  اجل��ربي  ح�سني 
ب�سركة بوري الفنلندية للت�سالت �سيبو �سيتزوفن اجلوانب 
الدرا�سات  واإع�����داد  امل��ي��داين  امل�����س��ح  اأع��م��ال  بتنفيذ  املتعلقة 
منظومة  م�سروع  لجن��از  املطلوبة  وال�����س��روط  وامل��وا���س��ف��ات 
ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  ومب���ا  الل�سلكية  الت�����س��الت 
اأف�سل  ع��ل��ى  احل�����س��ول  وي��ك��ف��ل  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  خمتلف 

واحدث تقنيات الت�سالت الل�سلكية.

وزير االت�صاالت يلتقي
 رئي�س قطاع االأعمال ب�صركة بوري الفنلندية

االنتهاء من تنفيذ م�صروع ربط مالعب خليجي 20 ب�صبكة االت�صاالت

باأكرث من 14مليون دوالر
م�شــرتك األــف   500 ال�شــتيعاب  �شــبكتها  تو�شــع  موبايــل  ميــن 
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وقد اأو�ســـح مدير عـــام املوؤ�س�سة العامة 
لالت�ساالت الدكتور علي ناجي ن�ساري اأن 
اللقـــاء يعترب فر�سة وتقليدًا �سنويًا حتر�ض 
االإدارة العليـــا على اإقامتـــه �سنويا للوقوف 
علـــى اأهم الق�سايـــا وامل�ســـاكل والتحديات 

التي تواجه ن�ساط املوؤ�س�سة.
تفعيـــل   اإىل  يهـــدف  اللقـــاء  اأن  وقـــال 
موؤ�سرات قيا�ض االأداء وال�سفافية واملراقبة 
امل�ستمـــر لالأن�سطـــة واخلدمات  والتقييـــم 
وذلـــك لتحديد مكامن القـــوة وال�سعف يف 
اخلطـــط والربامج بغية  اتخـــاذ القرارات 
املنا�سبـــة وا�ستخـــدام املـــوارد واالإمكانات 

الب�سرية بكفاءة عالية.
واأ�ساف بان اللقاء يكت�سب طابع التمييز 
عما �سبقه من  لقاءات وذلك لطبيعة  حماور 
ومو�سوعـــات اللقـــاء واملتعلقـــة بالن�ســـاط 
الفني واملايل والتجـــاري للموؤ�س�سة  بهدف 
اخلـــروج بقـــرارات وتو�سيات متثـــل حلواًل 
ملعظـــم امل�ساكل ومبـــا يحقق مبـــداأ االإدارة 
بامل�ساركـــة وي�سمـــن تبني القيـــادات لهذه 
القرارات وتنفيذهـــا باعتبارهم م�ساركني 

يف �سياغتها واإقرارها.

اإعادة الهيكلة
ولفت اإىل ان الـــوزارة واملوؤ�س�سة ت�سعيان 
اإىل اإعادة الهيكلـــة بغية اإعادة تنظيم هذا 
القطـــاع الهـــام واحليـــوي الإحـــداث تغيري 
جذري يف البيئة الهيكلية من اجل احل�سول  
اإىل اإدارة ديناميكيـــة فاعلـــة مـــع االأخذ يف 
االعتبار للم�ستجـــدات احلديثة مثل تقدمي 

خدمة هاتفي مع اأمكانية خدمات االنرتنت 
وترا�سل املعطيات كما هي خدمات الهاتف 
النقـــال وهناك متطلبـــات ب�سريـــة ومادية 

ترافق ذلك.
العامـــة  املوؤ�س�ســـة  عـــام  مديـــر  و�ســـدد 
لالت�ساالت على اأهميـــة التخطيط ال�سليم 
للتاأكـــد مـــن كل حلقـــات توفـــري اخلدمـــة 
وتقدميهـــا للم�ســـرتك وتقـــدمي خدمات ما 
بعـــد البيـــع، م�ســـريا اإىل اأن اللقـــاء فر�سة 
لو�سع امل�ساكل والق�سايـــا التي تواجه عمل 
خدمات امل�سرتكني وو�سع احللول املنا�سبة 

لها.
مراجعة اخلطط والربامج 

واأ�صــاف الدكتور ن�صــاري: اأن قيادة 
االت�ساالت تويل تدريب الكادر وتاأهيله جل 
اهتمامها حيث وقطاع االت�ساالت لديه من 
الكفاءات واخلـــربات الكثري وهم من يعول 
عليهم يف تطوير خدمات االت�ساالت و�سيتم 
اال�ستفـــادة مـــن هـــذه الكـــوادر واخلربات 
مـــن خـــالل اإعـــادة توزيعهـــا علـــى مكاتب 
االت�ســـاالت  مكاتـــب  يف  اخلدمـــة  تقـــدمي 
باملحافظـــات وحتديد االأعداد املنا�سبة من 
هذه الكفاءات وفق درا�سات علمية وا�سحة 
ووفق االإمكانات بهـــدف التو�سع يف اإي�سال 

خدمات االت�ساالت.
واأكد مدير عـــام املوؤ�س�سة وجود كفاءات 
رائعة يف املوؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ونخبة 
مـــن اأف�ســـل النا�ض واملوظفـــني احلكوميني 
الكـــوادر  وهـــذه  واحلري�ســـني  امللتزمـــني 
هـــي من تفانـــت يف بناء االت�ســـاالت طوال 

ال�سنـــوات املا�سيـــة لكـــن ذلـــك اليعني انه 
اليوجد ق�سور يف تقدمي خدمة االت�ساالت 
احلاليـــة والتـــي هـــي بحاجـــة اإىل مراجعة 
واإعـــادة نظـــر يف كثري من خطـــط وبرامج 

االت�ساالت.

خدمات امل�صرتكني  
من جانبه اأو�سح االأخ مدير عام ال�سوؤون 
التجاريـــة- اإ�سماعيـــل العوامـــي  اأهـــداف 
وبرنامـــج الور�ســـة، م�ســـريا اإىل اأن اللقـــاء 
يعطـــي فر�سة لطـــرح املوا�سيـــع والق�سايا 
املتعلقة بخدمات امل�سرتكني وو�سع احللول 
واملعاجلـــات واملقرتحـــات املنا�سبـــة وو�سع 
اآليـــة عمـــل فعالـــة للحفاظ علـــى م�سرتكي 

املوؤ�س�سة.
هذا وقد ناق�ض اللقـــاء الت�ساوري املو�سع 
لقيادات املوؤ�س�سة العامة لالت�ساالت عددًا 
مـــن املحـــاور والق�سايـــا الرئي�سيـــة اأهمها 
م�ساريـــع التو�سعـــة واملخطط لـــه، وم�سروع 
اإعادة الهيكلة.. ف�ساًل عن م�سروع �سندوق 
دعم املوظفني واهم املوؤ�سرات االإح�سائية 
واملـــايل  التجـــاري  بالن�ســـاط  اخلا�ســـة 
واالإداري وتقييـــم الو�سع من قبل االإدارات 
املخت�ســـة وذات العالقـــة مبحـــاور اللقـــاء 
كما ا�ستعر�ســـت الور�سة جملة من املوا�سع 
الهامة املتعلقة بخدمـــات ترا�سل املعطيات 
واالنرتنـــت، وم�ساكل خدمـــات امل�سرتكني، 
واالإح�سائيـــات  واملوؤ�ســـرات  واملبيعـــات 
اخلا�ســـة بالن�ســـاط التجـــاري، وال�سيانة 

واالأعطال.

نعول  ا�شرتاتيجي  م�شروع  الهيكلة  ــادة  اإع
االت�شاالت خدمات  حت�شني  يف  كثرياً  عليه 

 الدكتور ن�صاري:

اختتمت موؤخراً مبدينة تكنولوجيا الت�سالت ب�سنعاء اأعمال اللقاء 
الت�ساوري املو�سع لقيادات املوؤ�س�سة العامة للت�سالت وور�سة العمل 
املهند�س/  معايل  برعاية  عقد  وال��ذي  امل�سرتكني   خلدمات  الثانية 

كمال ح�سني اجلربي، وزير الت�سالت وتقنية املعلومات.

 اختتام فعاليات اللقاء األت�صاوري املو�صع 
لقيادات االت�صاالت 2010
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ــــف مـــــــــوؤخـــــــــرا عـــن  ــــس ــــ� ك
 Galaxy Tab ـــف  هـــات
الت�سغيل   بــنــظــام  يــعــمــل  ــــذي  ال  Samsung
وكامريا   1GHz مبــعــالــج   Android 2.2
ومن  املرئية  املــكــاملــات  تدعم  بك�سل  ميغا   3.2

املوا�سفات : 
- بطارية ت�سمح بت�سغيل الفيديو عايل الدقة ملدة 

7 �ساعات متوا�سلة .
× 600 نوع   1024 اأن�ض بدقة   7 - �سا�سة مل�ض  

.AMOLED ولكنها ال تدعم  TFT

 HTML 5، Adobe ملفات  �سيغ  دعــم   -
.Flash Player 1.10

 DivX، XviD، الــفــيــديــو  مــلــفــات  دعـــم   -
 MPEG4، H.263 ، H.264

GB مع دعم ذاكرة   32  / - ذاكرة داخلية 16 
.microSDTM خارجية

 WLAN 802.11 دعم االنرتنت الال�سلكي -
b / g / n والبلوتوث 

الثاين  اجلــيــل  مــن  الــنــفــاديــه  �سبكات  يــدعــم   -
W-CDMA HSDPA / HSUPA

 NTT DoCoMo اليابانية  االتــ�ــســاالت  �سركة  طــورت 
واملكاملات وهذه  الال�سلكية  االت�ساالت  تقنية جديدة يف عامل 
تك�سف   اأن  ميكن  التي  اخلا�سة  الــراأ�ــض  �سماعة  هي  التقنية 
تلك  وت�ستخدم   كامريا  بدون  للم�ستخدم  العني  بدقة حركات 
الهواتف  مثل  االإلــكــرتونــيــة  االأجــهــزة  يف  للتحكم  احلــركــات 
اليابانية  ال�سركة  املحمولة،  املو�سيقى  وم�سغالت  املحمولة 
اعتمدت  على تقنية جديدة من ا�ستخدام  جهاز طبي يدعي   
electrooculogram EOG حيث ميكن للعني  التحكم 
باالأجهزة االلكرتونية ب�سورة ال�سلكية ويتم ذلك من التحكم 
الي�سار.  اأو   اليمني  من  للعني  تر�سل  موجبة  كهربائية  ب�سحنة 
للهواتف  االت�ساالت  من  عامل  بانطالقة  التقنية  هذه  وتب�سر 

بدون  املحمولة 
اليد  ا�ستخدام 
ـــال  ـــ�ـــس االت يف 
يكتفي  اأمنــــــــا 
لطلب  بــالــعــني 
واإجراء  االأرقــام 

االت�سال. 

�صماعات العني ... 
تقنية جديدة يف عامل االت�صاالت 

دوالر خ���لل عام 2010 , مقارنة ب� 
205 مليار بالعام �ملا�صي.

• تدر�ض �رشكة �ت�صاالت �ل�صعودية 
�إن�صاء �رشكة با�صم “�يديا �صيليوالر” 

للمحم���ول يف �لهن���د م���ن بني 
��صتثمار�ته���ا �مل�صتهدفة يف �صبه 

�لقارة. 

• من �ملق���رر تد�صني خدمة نظام 

موؤ�ص�ص���ة  توقع���ت   •
حجم  �رتف���اع  غارت���ر 
�الإنف���اق على قط���اع تقنية 
�ملعلومات يف �ملنطقة  �لعربية 
و�أفريقي���ا بن�صب���ة %3.9 
لي�صل �إىل 212.9 مليار 

ي�سمى   جديد   جوال  تطبيق  تطوير  على   Nokia �سركة  تعكف 
ThinkContacts يتيح ل�سخ�ض معاق اختيار ال�سخ�ض الذي 
يرغب االت�سال به من قائمة طويلة، وبالتايل طلب رقم هاتفه عن 
طريق ا�ستخدام العقل فقط. والتطبيق هذا امل�سمم ملن�سة هاتف 
»اإن 900 ميامو« Nokia›s N900 Maemo يعمل مع �سماعة 
راأ�ض تقراأ املوجات الدماغية للم�ستخدم لقيا�ض م�ستويات تركيزه. 
فاإذا كان م�ستوى تركيزه اأعلى من 70% يقوم الربنامج بالتوجه اإىل 
رقم االت�سال التايل بالالئحة. اأما اإذا كانت درجة الرتكيز اأعلى 
من 80 يف املائة فعندها يقوم الربنامج باإجراء االت�سال الهاتفي 
بال�سخ�ض املختار. وهذا اأحد التطويرات االأخرية للخروج بتطبيقات 

للهواتف الذكية 
خم�س�سة 

 ، قني للمعا
فقدوا  والذين 
النظر  نعمة 

وال�سمع.

نظام هاتف مرئي لتبادل..
 ي�صاعد املعاقني وفاقدي الب�صر

نقال �صبكات النفاد الوا�صعة
APUSH / APDSH AMDC-W 
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كاب���لت “تي ج���ي �إن” �لبحري 
و�الإنرتنت  للت�صاالت  �ملخ�ص�ض 
يف �صهر�صبتم���ر 2011 و�خلا�ض 
)تات���ا كوميونيكي�صنز(  ب�رشك���ة 
�لهندية , و�لذي �صريبط بني �لهند 

ومنطقة �خلليج. 

• ك�صف���ت �رشكة �أفايا عن حزمة من 
حلول �الت�ص���ال �ملرئية �لتي تعمل 
 Avaya يف �لزمن �حلقيقي, وتعتر

 Flare™ Experience
م���ن  �لتالي���ة  �ملوج���ة 

�حلل���ول متخ�ص�صة يف هذه 
�ل�صناعة.

 HTC �سركة  من  اجلديد  الذكي  الهاتف  عن  الك�سف  اأخــريا  مت 
االأندرويد   بنظام  واملـــزود   HTC PD42100 امل�سمى  يحمل 
 CDMA تـــرددات  يدعم  ــه  اأن كما  جيجاهرتز.   1.2 ومبعالج 
2000 و  GSM 850 باالإ�سافة اإىل EV-DO Rev و تقنية 
الوايرل�ض 802.11b/g/n برتددات 2.4 جيجاهرتز . و�سا�سة 4 

اأن�ض وبطارية قابلة لالإزالة.

 Go Live 1000( اعالن ر�سميا عن اأجهزة املالحه
اأن�ض   4.3 طولها  ب�سا�سة  �ستتوفر  والتي   )  -1005
والتي �ست�ستعني باالأقمار ال�سناعيه ...االأثنان يدعمان 
باالأ�سافة   Fluid Touch املتعدده   اللم�ض  تقنية 
اإىل  اخلدمات املالحية بجودة عالية الدقه مثل حركة 
 TomTom Weather الطق�ض  وحالة  ــرور  امل
البحث  حمــرك  وا�ستخدام   IQ Routes وطبعا 

 ...  Go Live 1000
اأجهزة مالحة بتقنية اللم�س املتعددة  

جوال جديد يدعم نظام حتديد 
املواقع عالية احل�صا�صية

PD42100 نقال ذكي يدعم �صبكتي
 CDMA / GSM 

اأطلق موؤخرا جوال جديد يدعى Android gPad الذي يدعم 
نظام حتديد املواقع عالية احل�سا�سية ويت�سمن  جهاز ا�ستقبال 
  Armada166 مبعالج  ويــاأتــي   )NXP GNS7560(
املطورة   ال�سبكة  يدعم  الهاتف  اأن  كما    800MHz ب�سرعة 
n و�سيكون الهاتف مزود  HSPA+ وتقنية الوايرل�ض 802.11 
بواجهة Sense اجلديدة كما اأن ال�سا�سة طولها 7 اأن�ض بتقنية 
اجلهاز  وزود   800 يف   480 الو�سوح  ودرجــة  املتعدد  اللم�ض 
بذاكرة داخلية   2Gbit DDR2 SDRAM وذاكرة خارجية 

اأي�سا  ..وهــنــاك   MicroSD   32GB
املتعددة  الو�سائط  �سيغ  من  لعدد  الدعم 
وال�سوت،  الفيديو  ت�سغيل  اأنظمة  املختلفة 

اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
مع  الــــتــــوافــــق 
فال�ض  اأدوبــــــي 

اليت 4.

جوجل  قبل  مــن  املــدعــوم 
املوا�سفات  مــن  واملــزيــد 
االأ�ــســا�ــســيــة.اجلــهــازيــن  
 385 بـ�سعر  �ــســيــكــونــان 

و460 دوالر. 
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اأعلنــت �صركــة مايكرو�صوفــت موؤخــرًا عــن اإطــالق االإ�صــدار 
9، حيــث  اإك�صبلــورر  اإنرتنــت  التجريبــي االأول مــن مت�صفــح 
�صنتطــرق يف هــذه املقالــة اإىل اخل�صائ�ــس الفنيــة املتعلقــة 
-goo  بتطويــر املت�صفح اجلديد يف ظل املناف�صة خا�صة من

firefox. ومــن املهم جدًا اأن نعلم اإن  le chrom  وكذلــك 
-Internet E xp ال يدعم الن�صخة اجلديدة من   ويندوز

plorer 9 ...وبرغم اأن  بع�س املالمح غري كاملة للمت�صفح 
اجلديــد لكننــا �صنجــري معاينــة �صريعــة لبع�ــس املميــزات 

التقنية اجلديدة.
 يوفــر االإ�صــدار اجلديــد من اإنرتنــت اإك�صبلــورر دعمــًا كاماًل 
لتقنيــة HTML5، وهــي الثــورة القادمة يف عــامل برجمة 
الويب، ف�صال عــن حت�صني التعامل مع ال�صور والن�صو�س �صمن 
املوقــع، اإىل جانــب ا�صتخدام حمــرك جديد و�صريــع للتعامل 
مع الكود الربجمــي املكتوب بلغة جافا �صكريبت وتتيح املزايا 
الثــالث ال�صابقــة ت�صفــح االإنرتنــت ب�صرعة عاليــة، وت�صغيل 
كافــة تطبيقاتــه ب�صرعة كبــرية، مبا فيهــا التطبيقــات التي 
تعتمــد علــى الن�صو�ــس الربجميــة املت�صابكــة اأو الر�صوميات 

املعقدة.
كمــا يدعــم تقنيــة CSS3 التي ُت�صتخــدم يف �صبــط تن�صيق 
�صفحــات االإنرتنــت، وتقنيــة SVG امل�صئولــة عــن حت�صــني 
التعامــل مــع ال�صور و الر�صوميــات، وتقنية الرتميــز املتطورة 
املعايــري  الأحــدث  الدعــم  ذلــك  اإىل  اأ�صــف   ،XHTML
H.264/( امل�صتخدمــة يف ترميــز ال�صــوت والفيديــو وهــي

.)MPEG4 and MP3/AAC
اإعداد/عبد الرحمن �صناح

Senah1@hotmail.com

 العدد 111 �سبتمرب 2010م48



البداية من ال�صفحة الرئي�صية

ال�سفحـــة الرئي�سيـــة االفرتا�سيـــة يف اإك�سبلورر 
مل�ساهـــدة  ا�ستخدامهـــا  التجريبـــي، ميكنـــك   9
التـــي  املمكنـــة  والوظائـــف  املختلفـــة  العرو�ـــض 
يقدمهـــا املت�سفح.. حيـــث يح�سن ظهـــور نوافذ 
اإنرتنت اإك�سبلورر مثل انقر مرتني الإغالق.اأو فتح 
عالمة تبويب جديدة من �سريط العنوان واإخفاء 
�سريـــط البحـــث. باالإ�سافـــة اإىل اإمكانيـــة زيادة 
احلـــد االأق�سى لعـــدد االت�ســـاالت املتزامنة اإىل 
املوقـــع... وكذا متكني �سوبـــر ال�سحب واالإفالت، 
وذلـــك لفتح روابط جديـــدة بب�ساطة  عن طريق 
�سحـــب واإ�سقـــاط و�سلـــة علـــى ال�سفحـــة.  اإىل 
جانـــب ميزة التعايف من الف�ســـل وا�ستعادة جميع 
ال�سفحـــات املفتوحـــة بعـــد اإنرتنـــت اإك�سبلورر.. 
وحظـــر االإطـــارات املنبثقـــة مثـــل االإعالنـــات ، 
وبرامـــج التج�س�ض مـــع اعتماد خا�سيـــة التدقيق 

االإمالئي IE7Pro.. وغريها من املزايا.
اأدوات املطور....اأداة جديدة 
لل�صيانة وت�صحيح االأخطاء  

اإجـــراء  يف  املطوريـــن  االأدوات  هـــذه  ت�ساعـــد 
الت�سحيحات الالزمة ب�سهولة  وي�سر وكذلك فهم 
التفاعل بني مواقعهم االلكرتونية  واملت�سفح . ولفتح 
اأدوات املطـــور انقر فوق القائمـــة واخرت خا�سية 
.F12 ت�سحيـــح ثم انقر فـــوق اأدوات املطـــور اأو 

الويـــب  اإىل �سفحـــة  �سريـــط املعلومـــات ي�ســـري 
عندمـــا يولد اأخطاء يف الربنامج الن�سي و ميكن 
ا�ستخـــدام اأدوات املطـــور للح�ســـول علـــى مزيد 
مـــن املعلومات حـــول ت�سحيح االأخطـــاء وخا�سة 

االأخطاء الن�سية.
مالمح رئي�صية يف مت�صفح اإنرتنت اإك�صبلورر 9

�سرعـــة demouse متكـــن ال�سرعـــة امل�سممة 
من ترجمة ملفات جافا �سكريبت وكذلك ملفات 
HTML5 وف�ســـل الت�سغيـــل املتداخل بني تلك 

امللفـــات والتـــي تن�سجـــم مـــع اجليـــل املقبـــل من 
معايـــري الويب وت�ستخدم لذلك ر�سومات دميو�ض 

وهي ملفات معيارية جديدة.
-DOME  ومـــن املالمح الرئي�سيـــة  وظائف 
والتطبيقـــات  بالربامـــج  واملتعلقـــة   ception
 W3C والتـــي تكـــون متفاوتة وفقـــًا ملوا�سفـــات 
وHTML5 مـــع اخل�سائ�ض املعياريـــة الثابتة 
ومن تلك النماذج خا�سية » const » املذكورة 
ت�سمل  يف موا�سفـــات W3C· تلك اخل�سائ�ض 
فاخل�سائ�ـــض   )const( علـــى   جميعهـــا 
 DOM ومنوذجW3C املذكورة يف املوا�سفات
التي ت�ســـري عليها التغيريات والتعديالت تن�سجم 
مـــع معيـــار IE9 وت�سمل باالإ�سافـــة اإىل ذلك كل 
 L2 املعايـــري االأ�سا�سيـــة يف برتوكـــول االنرتنـــت

والتي ت�سمح بو�سع التعليقات والتنبيهات.
ميزات جزئية  

-globalComposit املزايـــا  تلـــك   ومـــن 
Operationوالذي يعمـــل ب�سورة وا�سعة على 

.2D العمليات املركبة واملزدوجة و التي تدعم
والـــذي   drawFocusRing املزايـــا  ومـــن 
 CSS3 خطـــوط  وتركيـــز  اإدارة  علـــى  ي�ساعـــد 
اخلا�سة بال�سفحـــة والتي ميكن بوا�سطته تغيري 
حجـــم اخلـــط وكذلـــك قبـــول التعديـــالت علـــى 
�سفحـــة الويب )والتعديل غري معتمد اأي ال يتغري 

�سفحة الويب الرئي�سية الغري معدلة(.
البحث يف اأداة التقاط ال�صبكة

ال�سرعـــة و املعايري هاتـــان الكلمتيان تلخ�سان 
منــــــــــــــــهـــاج  اأهــــــداف 
حتديث  يف  مايكرو�سوفت 
ن�سخـــة مت�سفح االنرتنت 
الهدفني  مـــن  واملق�ســـود 
حتقيـــق  همـــا  ال�سابقـــني 
اأكرب درجة للولوج ال�سريع 
اإىل ال�سبكة العنكبوتيه مع 
تطبيق املعايري الدولية يف 
االنرتنت وحقوق الت�سفح 
على �سبكة االنرتنت لهذه 
التجريبية حتى  الن�سخـــة 
ميكرو�سوفـــت  تتمكـــن 
واأخـــذ  تقييـــم  مـــن 
وميكـــن  االنطباعـــات. 
حتميل الن�سخة التجريبية 

االنرتنـــت يف  ال�سركـــة  موقـــع   مـــن 
 ie.microsoft.com/testdrive  ومـــن 
ال�سمـــات التـــي �ستجـــد اأنها مل تتغـــري، �سمات 
التاريخ، واأ�سرطة البحث والعناوين و اأي ميزات 
اأخـــرى مع عنا�ســـر جديدة من ال�ســـكل املميز 
للم�ستخـــدم خا�ســـة تنزيـــل و�سحـــب البيانات 

املخزنة يف املف�سلة ودعم اللغة وغريها.
التميز بني املت�صفحات

تقـــدمي  علـــى  مناف�ســـة  يف  املت�سفحـــات  تظـــل 
خدمة ت�سفح االنرتنت بطريقـــة اأف�سل وخا�سة 

يف جمـــال التحميـــل مـــن املواقـــع ومـــدى �سرعة 
الربتوكـــول  معايـــري  مـــع  وتطابقهـــا  التحميـــل 
ومعايري االختبـــارات. ومن تلك ال�سركات �سركة 
مايكرو�سوفـــت. ومـــن خـــالل االختبـــارات التي 
اأجريـــت علـــى ن�سخـــة اإنرتنـــت اإك�سبلـــورر 8 يف 
كل مـــن االأداء و اعتمـــاد املعايـــري وكانت النتائج 
ايجابيـــة، كذلك دعم مت�سفحـــات اأخرى ومنها 
chrom  و opera  والتـــي مازالـــت ذات اأداء 
متوا�سع يف خدمة ملفات اجلافا. ويختلف االأمر 
 HTML5 والذي يدعم  firefox مع مت�سفح
)اجليـــل اخلام�ـــض مـــن �سيـــغ ملفـــات الويب ( 
 xp ولعـــل التحديثات التي طرحت علـــى ويندوز
مـــن حزمـــة SP2 ويندوز في�ستـــا ت�سمح بتحميل 
  internet explorer9 االإ�سدار اجلديد من
وعلى اأ�سا�ـــض اأن الكمبيوتر يتمتـــع مبعالج ثنائي 
النـــواة لتجميع وتنظيـــم ملفات جافـــا �سكريبت 
ب�سكل متـــواز واالختبـــارات  القيا�سيـــة اخلا�سة 
-Su  با�ستخدام تكنولوجيا جافا �سكريبت من 
 IE7 والتي حاول االإ�سدار اجلديد من Spider
تالفيهـــا مبنتهي الدقة وذلك با�ستخدام اأثلون 2 
جيجاهرتـــز AMD 64 X2والتـــي يجب اأن ال 

. 2GB  يقل �سعة الرام فيها عن
وفيما يلي ميكن مقارنة بني اأداء املت�سفحات مع 

. SunSpider
ومن خالل اجلدول جند التح�سن يف مت�سفحات 
اإنرتنـــت اإك�سبلـــورر  مـــن معـــدالت االعتماد على 
 .IE9  ثـــم IE8 اإىل IE7  ملفـــات اجلافـــا مـــن

بينمـــا كـــروم، واأوبرا، و �سفـــاري ال تـــزال توؤدي 
دعمها مللفات اجلافا بهام�ض جيد ويختلف االأمر 
مـــع فايرفوك�ـــض 3.6 حيـــث ميكن تتـــايل حركة 
ال�ســـورة والتـــي تدعمها ملفـــات اجلافا بحوايل  
60 لقطة يف الثانية. فعند فتح موقع يحتوي على 
فيديـــو ومنها مواقع اإخبارية فاإن �سرعة ال�سورة 
�ستكون �سريعة حيث ي�سغل مت�سفح IE9 حوايل 
70MB  من ذاكرة الرام ومت�سفح فايرفوك�ض 

 .78MB حوايل

 ملفات جافااملت�صفح
  �صكريبت

1،405فايرفوك�س 3.6
749جوجل كروم 4.0
47،119اإنرتنت اإك�سبلورر 7
9،015اإنرتنت اإك�سبلورر 8
1،310اإنرتنت اإك�سبلورر 9 )الن�سخة التجريبية (
577اأوبرا 10.5
790�سفاري 4.0
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اأعلــــن جممــــع امللك فهــــد لطباعة 
امل�سحــــف ال�سريف بــــدء الت�سغيل 
االإلكــــرتوين  للموقــــع  التجريبــــي 
املخ�س�ض خلدمة ذوي االإعاقة الب�سرية �سواء 
من فئة �سعاف النظر اأو املكفوفني، وي�ساعدهم 
على اإمــــكان ت�سفــــح املوقع واال�ستمــــاع اإىل اأي 
�سورة مــــن القراآن الكرمي من خــــالل اال�ستماع 
اإىل عبارات �سوتية مرتبطة مع حتركات موؤ�سر 
الفارة على مت�سفح االنرتنت، ولوحة املفاتيح.

وقــــد روعي يف ت�سميم املوقــــع اأن يكون مب�سطًا 
قــــدر االإمــــكان لي�سهل علــــى ال�سخ�ــــض العادي 

اأن يتعامــــل معــــه دون احلاجــــة اإىل مهــــارة 
حا�سوبية....كما ميكن اأن ت�ستفيد من املوقع 
يني  فئــــات اأخرى من امل�ستخدمــــني مثل: االأمِّ
)من ال يجيدون القراءة( اإذ ميكنهم الو�سول 
اإىل ال�ســــورة املطلوبــــة واال�ستمــــاع اإليها من 
خالل التوجيهــــات ال�سوتيــــة. وكذلك االأمر 
بالن�سبة ل�سغــــار ال�سن مــــن االأطفال الذين 
مل يتقنوا مهارات القراءة...والعنوان املوؤقت 

للموقع هو:
http://qsound.qurancomplex. 
gov.sa

موقع اإلكرتوين لتعليم القراآن لذوي االإعاقة الب�صرية

خدمة جديدة من yahoo تتيح للم�ستخدمني البحث يف امل�ستقبل 
 Twitter االجتماعية  ال�سبكة  موقع  عــرب  ا�ستخدامها  وميكن 
والذي ير�سد توقعات امل�ستقبل وقد اأن�ساأت yahoo خمترب البحث 
 Time امل�ستك�سف  ي�سمي  للبحث  حمرك  اال�سبانية  بر�سلونة  يف 
اإنه ين�سئ جداول زمنية تقوم على ا�ستف�سارات ور�سد   Explorer
التوقعات مع دقة التنبوؤات ال�سابقة و ي�سمح اأي�سا للم�ستخدمني لعر�ض 
التنبوؤات التي مل حتدث ، نتائج البحث حتدد من القوائم الرئي�سية يف 
�سفحات البحث وعناوين املواد.. للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة 

املوقع على العنوان التايل :
http://research.yahoo.com 

عدد �أع�صائه 500 مليون م�صتخدم.  

• تب���دء� يف مدينة دب���ي �الإمار�تية 
فعالي���ات �أ�صب���وع جيتك�ض للتقنية 

2010. �ل���ذي �صينعق���د يف �لفرتة 
بني 17 - 21 �أكتوبر �ملقبل.

• �أعلن���ت �رشك���ة �صاندي�صك, عن 
�أوىل منتجاته���ا من �لفئة �جلديدة 

"�للغ���ة  حقق���ت   •
�لعربية" �أعلى معدل منو  
ي�صل �إىل  18% مقارنة مع 
كل لغ���ات �لعامل �الأخرى د�خل 
�لفي�ض بوك  و�لبالغ  موقع 

بحث  حمرك    Time Explorer
ال�صتك�صاف امل�صتقبل  األف   40 حــوايل  جتــذب  التي  كــوم  دوت  رايــ�ــض  فــري  لعبة 

�سخ�ض يوميًا تطلب من املت�سابقني تخمني املعنى ال�سحيح 
لكلمة من بني اأربعة اختيارات وتكون املكافاأة اأن يذهب اأرز 

مل�ساعدة النازحني عن ديارهم يف باك�ستان.
وجتني  االأ�سعب  اإىل  تتدرج  ثم  �سهلة  بكلمات  اللعبة  وتبداأ 
من  منحها  يتم  االأرز  من  حبات  ع�سر  �سحيحة  اإجابة  كل 
التابع لالأمم املتحدة وتغطي  خالل برنامج االأغذية العاملي 
االإعالنات ثمن هذا االأرز...ومنذ انطالقها يف عام 2007 
جمعت اللعبة بالفعل اأرزًا الإطعام اأكرث من 4.2 مليون �سخ�ض 
ملدة يوم يف دول مثل اأوغندا وبنجالد�ض...الن�سخة اجلديدة 

من لعبة  freerice جتدونها على الرابط التايل :
www.freerice.com

لعبة على االإنرتنت تطعم اجلياع
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يدعــــى  متميــــز  موقــــع  موؤخــــرا  ظهــــر 
)spoon.net(  يتيــــح لــــك خدمــــة 
اإ�ستخــــدام براجمــــك و  ت�سغيل تطبيقات 
تطبيقــــات  مــــن  واآالف  املكتــــب  �سطــــح 
االنرتنت جمانا عرب �سبكة االإنرتنت ،دون 
احلاجــــة اإىل حتميــــل اأو تثبيت اأي برامج 
كما ميكنــــك مــــن ا�ستخــــدام تطبيقاتك 
اإمكانيــــة  اإىل  باالإ�سافــــة   مــــكان  اأي  يف 
ا�ستخدام اأنواع الربامج ول�ستى املجاالت 
،واالألعاب...ولكي  املت�سفحات  وخمتلف 

ت�ستخــــدم تلــــك الربامــــج ،يجــــب اأن 
تن�ســــب يف حا�سبك بلوجات حجمها  
MB فقــــط ومرفوعــــة علــــى   3.45

امليديا فاير على الرابط التايل : 
www.mediafire.(

 )com/?my4hu983hteplf3
وبعــــد تن�سيبهــــا ا�ستمتــــع بالربامج 
تلقائيــــا  مفعلــــة  �ستكــــون  حيــــث 
دخلــــت  ،كلمــــا  لال�ستخــــدام 
.)spoon.net(  املوقــــع 

اإ�صتخدام براجمك بدون حتميل وتن�صيب

م���ن �الأقر��ض �ل�صلب���ة �لتكميلية 
 )SSD(ل�صلب���ة� �حلالة  �أقر�����ض 
لدعم م�صتوى م���ن �الأد�ء يفوق ما 
تقدمه �حللول �لتخزينية �ملتاحة.

 Juniper �رشك���ة   �أعلن���ت   •  
تطبيقات  تو�ف���ر  ع���ن   Networks
م���ة  و�مُل�صمَّ   Junos Pulse App
لتمك���ني كاف���ة م�صتخدم���ي �أجهزة 

 iPod و   iPhone
�لنفاذ عن  م���ن   Touch

بعد �إىل �ل�صبكة بطريقة �آمنة.

اإن كنت من حمبي قراأه ملفات الـPDF   خ�سو�سا 
اإذا كنــــت من م�ستخدمــــي جهــــاز )iPad ( وتريد 
اأن تبحــــث عــــن موا�سيع تهمك يف �ستــــى املجاالت ، 
عليــــك بتجربــــة موقــــع PDFTeam وهو حمرك 
بحــــث جديــــد خم�س�ــــض مللفــــات PDF  ...املوقع 
يظهــــر النتائج ب�سكل رائع و�سريع ، ولكن يعاب على 
املوقع عــــدم دعمه للغة العربية ...كمــــا يوفر املوقع 
 PDF Search( ( اإ�سافــــة ملت�سفح الفايرفوك�ض
 ...PDF  لت�سهيــــل البحث عــــن ملفات   Engine

ميكن زيارة املوقع :
www.pdfteam.com 

PDFTeam   ...حمرك 
PDF بحث مللفات 

ال�سور  برنامج  من   2010 للعام  اجلديد  االإ�ــســدار  اأخــريا  اأطلق 
 Ashampoo- Photo-( لــلــفــوتــو�ــســوب  املــنــافــ�ــض  ال�سهري 
للتحكم   مــركــز  يــعــد  والــــذي   )Commander- 8.-1.0-
وا�ستعرا�ض ملفات الو�سائط مثل ال�سور اأو ملفات الفيديو اأو امللفات 
اإما  امللفات  تلك  كافة  اأدارة  على  القدرة  اإىل  باالإ�سافة   . ال�سوتية 
بالعر�ض اأو باال�ستماع اأو بالتحرير اأو بالتعديل اأو بغري ذلك ، حيث 
يوفر عليك الوقت الذي تق�سيه بحثا هنا و هناك عن برنامج اآخر...

ميكنك حتميل الربنامج والذي ي�سل حجمه  اإىل 93.38MB من 
خالل املوقع التايل :

www.ashampoo.com/en/usd/pca/3/Multimedia_ 
Software

االإ�صدار اجلديد من برنامج ال�صور ال�صهري 
 Photo Commander"
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م��وق��ع اأدب����ي م��ن��وع ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سو�س 
وانباء  نقدية  ودرا���س��ات  و�سعرية  ق�س�سية 

ثقافية خمتلفة

املوجز الأدبي 
www.mojz.com

من هو 
http://www.whooos.com

واأعلمها  العامل  ل�سخ�سيات  مو�سوعة 
وم�����و������س�����وع�����ة ل����ل����ك����ت����ب وال�����ع�����رو������س 

التقدميية.

عودة ال�شم�س 
http://www.re-sun.net

عد اإىل �سم�سك عد اإىل ذاتك عد اإىل 
اإبداعك �سرتى يف املوقع كل ما حتتاج 
واكت�سافات  ع��ل��م��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  م���ن 
ت��ق��ن��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم���ق���الت عن 

تطوير الذات.

ال�سياحة يف اليمن موقع الكرتوين 
ميني متميز د�س���نه املرك���ز الوطني 
رئا�س���ة  ملكت���ب  التاب���ع  للمعلوم���ات 
اجلمهوري���ة  كاأحد املواقع الفرعية 
التابعة ملوقعة اللكرتوين ، ويعترب 
املوقع مبا يحتويه من بيانات هامة 
اليمني���ة  اجلمهوري���ة  ع���ن  وقيم���ة 
وم�سدر غني باملعلومات عن البنية 
وماتتمت���ع  واخلدمي���ة   ال�س���ياحية 
ب���ة مناط���ق اليم���ن من تن���وع ثقايف  
وح�س���اري وخم���زون الأث���ري ميتد 

يف اأعماق التاريخ .

ال�شياحة يف اليمن
www.yemen-nic.info/tourism_site

اأنتي احلي 
www.antya7la.com 

ع���امل م���ن اجل���م���ال، م��اك��ي��اج وعطور، 
احلياة  وال����ط����ف����ل،اأ�����س����رار  الأم�����وم�����ة 

الزوجية.

ناركيز للأزياء 
www.narkiz.com

موقع متخ�س�س ب�سناعة ف�ساتني 
ال�سهرة  ال�سهرة واخلطوبة و تيور 

وجميع الألب�سة.

حلم ذواقة 
www.7ulum.com

ال�سرقية  والأك��لت  الطبخ  و�سفات 
و الغربية و احللويات و ال�سوربات و 

اللحوم و املعجنات.

حديقة احلروف للأطفال 
www.almedia.net

برنامج حديقة احلروف وهو برنامج 
ت���ق���دمي خدمة  اأج������ل  م��ت��ك��ام��ل م����ن 
باء  الأل���ف  م��ن  العربية  اللغة  تعليم 
التي  اجلمل  اإىل  و�سوًل  الكلمات  ثم 

ت�ستخدم يف احلياة اليومية. 
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دليل ال�شكري
www.diabetes-om.com

اك�����رب قدر  ف���ي���ه ج���م���ع  دل���ي���ل مت 
م���ن امل���ع���ل���وم���ات ف��ي��ه ع���ن مر�س 

ال�سكري.

الأ�شالة نت 
http://www.elasaala.net

م���وق���ع م��ت��خ�����س�����س ب��ك��اف��ة الأم�����ور 
الفئات  ل���ك���ل  وم����وج����ه  ال����زراع����ي����ة 
الزراعي  العربي  املت�سفح  ويخاطب 

والغري زراعي.

طنجة الأدبية 
http://www.aladabia.net

اأنحاء  �ستى  يف  املبدعني  لكل  املجال  يفتح 
العامل للتعريف باأعمالهم الأدبية والفنية 
���س��ع��ر، زج����ل، رواي�����ة، درا�سة،  م���ن ق�����س��ة، 
كاريكاتري،  ت�سكيل،  �سينما،  م�سرح،  نقد، 

مو�سيقى.

جلدية دوت كوم 
www.geldeya.com

اأول مدونة عربية طبية متخ�س�سة 
ب�سحة وم�ساكل اجللد.

ا�شمع
www.esm3.com

كلمات  م���ن���وع���ة،  ع���رب���ي���ة  اأغ���������اٍن 
الأغ��������������اين، رادي�����������و وت���ل���ف���زي���ون 

النرتنت.

امل�شمم العربي
www.araby4design.com

تقدمي  يف  ع���ام  ب�سكل  متخ�س�سة  �سبكة 
خ����دم����ات ال��ت�����س��م��ي��م والإع������لن������ات كما 
م��ن��ت��دى متخ�س�س يف جمال  ت��وف��ر  اإن��ه��ا 

الت�سميم. 

�شبكة طرائف 
www.xm0mx.com

ع����امل ترفيهي متن����وع، اأخبار طريفة 
وموا�سيع عامة وحوارات واآراء عامل 

املراأة و نكت و�سعر.

فوتبولينك
/http://footballink.com

اخلطوط العربية 
www.arfonts.net

كرة  اأخ���ب���ار  يف  ُمتخ�س�س  م��وق��ع 
اإحرتافية  بنظرة  العاملية  ال��ق��دم 

فريدة. 

اخلطوط  لتحميل  جميل  م��وق��ع 
العربية 
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اأعلنت Microsoft عن عزمها 
طرح اأول حمتوى اإ�سايف للعبة 
طور  بتقدمي   Crackdown2
“Keys to the City” والذي 
الأ�سلية.  الإ����س���دارة  يف  ظهر 
احلزمة الأوىل �ستكون بعنوان 
“Toy Box” والتي �ستت�سمن 

اأ�سياء جمانية اإ�سافية لأ�سياء 
نقطة   560 م���ق���اب���ل  اأخ��������رى 
واإمكانية  م���اي���ك���رو����س���وف���ت. 
ال�ساد�س  للم�ستوى  ال��و���س��ول 
ل��ق��درات ال��لع��ب وط���ور لعب 

.Vehicle Tag  جديد ا�سمه

Crackdown 2 مايكرو�صوفت : اأول حمتوى اإ�صايف للعبة

اأول عر�س لطريقة 
FIFA 11 اللعب

Elemental: 
War of Magic

Shank 
X360

Ship Simulator 
Extremes

Batman: DSLionheart: 
Kings’ Crusade

عر�س  اأول  ر���س��م��ي��اً   EA اأ����س���درت 
للعبة  ال���ل���ع���ب  ط���ري���ق���ة  ي���و����س���ح 
امل����ن����ت����ظ����رة.وم����ن����ه����ا   FIFA11
 Pro نظام  مثل  اجلديدة  املميزات 
و   +  Personality و   Passing
 degrees fighting for  360
على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة   possession
والإعلن   .. لرجل  رج��ل  مواجهة 
للونلين   11 �سد   11 ط��ور  ع��ن 
تكون  ان  ب��اإم��ك��ان��ك  �سي�سبح  حيث 
احلار�س مما يتيح لك �سد الكرات 
الثابتة. هذا �سيتم اإ�سدار اللعبة يف 

اأكتوبر املقبل.  

SpellForce 2: 
Faith in Destiny
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http://al3abcom.com

www.bigdownload.com

www.gametop.com

فيديو جديد وخميف للعبة 
Dead Space 2

مت م��وؤخ��راً اإط���لق ع��ر���س جديد 
 Dragon Ball ال��ق��ت��ال  ل��ل��ع��ب��ة 
وال������ذي   .Raging Blast 2
���س��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى اأك�����رث م���ن 100 
���س��خ�����س��ي��ة م����ع حت���ولت���ه���ا مثل 
هو  وال��ت��ح��ول   Goku �سخ�سية 

 .Goku SSJ  2 و   Goku SSJ
اللعبة  يف  امل���ق���ات���لت  اأن  ي���ذك���ر 
اللعبة  �سابقتها  اأ�سرع من  �ستكون 
�ست�سدر يف نوفمرب القادم على كل 

 .PS3 ، X360  من
••••

  Hothead Games اإ�ستديو  اأك��د 
الثانية  الإ����س���دارة  ط��رح  ب�سدد  اأن���ه 
  Deathspank الآرك��ي��د  لعبة  م��ن 
خ�������لل ����س���ه���ر ����س���ب���ت���م���رب اجل�������اري 
بعنوان  الثانية  الإ���س��دارة  و�ستكون 

 DeathSpank: Thongs of
الأ�سلية  اأط��ول من  وه��ي    Virtue
اأماكن  و���س��ت��ع��ر���س   %50 ب���ح���وايل 

جديدة مثل البحر وغريه. 
••••

Dragon Age 2 موعد اإطالق لعبة القتال

اأطلقت �سركة EA فيديو جديد للعبة الرعب 
القادمة Dead Space 2 حيث اإن بطل الق�سة 
اي���زك ق��د وق��ع يف ف��خ ه��ذا ال��وح�����س الكبري .. 
اللعبة �سوف تكون متوفرة يف الأ�سواق يف �سهر 

يناير2011 . 

  Deathspank 2 االإ�صدارة الثانية من لعبة
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كيف يتم اإلغاء و�سع الإ�سبات؟

 Hibernation اإذا كان و�سع الإ�سبات
ي�سبب م�سكلة جلهازك اأو ي�ستهلك م�ساحة 

 كبرية من القر�س ال�سلب فيمكنك اإلغاء 
 و�سع الإ�سبات متاماً، وذلك كالتايل: 
- يف لوحة التحكم انقر باملاو�س نقرا 

مزدوجا فوق الرمز “خيارات الطاقة” 
 Power Options"

- انقر فوق زر التبويب “اإ�سبات” 
 Hibernation"

- ق�م باإلغاء اختيار البند “متكني الإ�سبات” 
 Enable Hibernation

اآخ���ر م�س���تخدم  اإخف���اء  كي���ف يت���م 
للجهاز؟

اإذا كنت ت�ستخدم الطريقة التقليدية )التي 
ت�سبه نظام Windows NT( لت�سجيل 

 Windows XP يف نظام Login الدخول 
وتريد اإخفاء اآخر م�ستخدم قم بت�سجيل 
 الدخول للنظام، اتبع اخلطوات التالية: 
 Group Policy قم بت�سغيل برنامج -

Editor بكتابة gpedit.msc يف �سندوق 
 Enterثم �سغط مفتاح Run )ت�سغيل( 

 Computer Configuration اإذهب اإىل -
 / Windows Settings / Security

 Settings / Local Policies /
 Security Options"

 Interactive ثم اذهب اإىل البند -
 logon: Do not display last user

 name"
 Enable )غري قيمته اإىل )متكني -

م���ا ه���ي الطريق���ة الت���ي ميك���ن بها 
اإيقاف ت�سغيل الكمبيوتر متاما؟ 

بعد اأجهزة الكمبيوتر تظهر بها م�سكلة عند 
اإنهاء عمل نظام Windows XP حيث ل 

 يتم ف�سل الطاقة عنها متاما، وحلل 
 هذه امل�سكلة اتبع اخلطوات التالية: 

- ق�م بت�سغ��يل ب�رنام�ج “حم�رر 
الت�سجي��ل”Registry Editor ، بالنقر 

 ، Start”فوق الزر “ابداأ 
 regedit واكتب ، Run”ثم فوق “ت�سغيل

 OK ”ومن ثم انقر فوق “موافق ، 
- اذهب اإىل

HKEY_CURRENT_ 
 USERControl PanelDesktop

 PowerOffActive غري قيمة املفتاح -
اإىل 1 

و�س���رعة  كف���اءة  زي���ادة  يت���م  كي���ف 
النظام؟

 RAM اإذا كان جهازك يحتوي على ذاكرة
بحجم 512 ميجابايت اأو اأعلى ميكنك زيادة 

 كفاءة و�سرعة ج��هازك بتحم�يل الأج��زاء 
الأ�سا�سي�ة م��ن نظ����ام Windows يف 

 الذاكرة، وذلك كالتايل: 
- قم بت�سغيل برنامج “حمرر 

الت�سجي��ل«Registry Editor ، بالنقر 
 فوق الزر )ابداأ(Start ، ثم 

 ، regedit واكتب ، Run )فوق )ت�سغيل
 OK )ومن ثم انقر فوق )موافق 

- اذهب اإىل املفتاح
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HKEY_LOCAL_ 
 MACHINESYSTEMCurren
 tControlSetControlSession
 ManagerMemory
ManagementDisablePagingExe

 cutive
 - حول قيمته اإىل 1 

- اأعد ت�سغيل جهازك. 
�سبط الوقت من خلل الإنرتنت 

يوفر نظام Windows XP ميزة فريدة 
هي اإمكانية �سبط الوقت من خلل خادمات 

 خم�س�سة لذلك على �سبكة الإنرتنت، 
 وذلك كالتايل: 

- اأنقر باملاو�س نقراً مزدوجاً فوق الوقت 
 احلايل يف �سريط املهام. 

- انقر فوق زر التبويب )وقت الإنرتنت( 
 Internet Time"

- اخرت البند )تزامن تلقائي مع 
ملقم الإنرتنت خا�س بالوقت( 

 Automatically synchronize with
 an Internet time server"

- انقر فوق الزر )التحديث الآن( 
 Update Now

تاأكد من �سلمة ملفات النظام 
يوفر نظام Windows XP برناجما 
خا�سا للتاأكد من �سلمة ملفات النظام 

 System Fileلديك وهو برنامج
 sfcاأو  Checker"

 وميكنك ت�سغيله كالتايل: 
- انقر فوق الزر “ابداأ«Start واخرت 

 Run "“ت�سغيل« 
- اكتبsfc /scannow ثم ا�سغط 

 Enter مفتاح
اإيقاف ت�س���غيل الكمبيوتر يف خطوة 

واحدة 
ميكنك اإن�ساء اخت�سار على �سطح املكتب عند 

النقر عليه يتم اإيقاف ت�سغيل الكمبيوتر 
مبا�سرة دون اأية مربعات حوار اأو اأ�سئلة، 

 وذلك كالتايل: 

- انقر بزر املاو�س الأمين فوق اأي مكان خال 
على �سطح املكتب واخرت “جديد«New ثم 

 Shortcut "“اخت�سار« 
- اكتب shutdown -s -t 00 ثم انقر 

 Next »فوق الزر “التايل 
- اكتب ا�سما من اختيارك لهذا الخت�سار ثم 

 Finish »انقر فوق الزر “اإنهاء
اإعادة ت�سغيل الكمبيوتر يف خطوة 

واحدة 
كم���ا فعلن���ا يف الفك���رة ال�س���ابقة ميكنك اإن�س���اء 
اخت�سار على �سطح املكتب عند النقر عليه يتم 
 اإعادة ت�س���غيل الكمبيوتر مبا�سرة وذلك باإتباع 
نف����س اخلط���وات ال�س���ابقة ولك���ن يف اخلط���وة 

 shutdown -r -t 00الثانية اأكتب
ت�سغيل مفتاح NumLock تلقائيا 

مفتاح NumLock الذي يتيح ا�ستخدام 
لوحة الأرقام اجلانبية يف لوحة املفاتيح 

 ميكنك ت�سغيله تلقائيا مع بدء 
 ت�سغيل Windows وذلك كالتايل: 

- قم بت�سغيل برنامج )حمرر الت�سجيل( 
Registry Editor، بالنقر فوق الزر 

 ،Run )ت�سغيل( ثم فوق ،Start )ابداأ(
واكتب regedit، ومن ثم انقر فوق 

 OK )موافق( 
- اذهب اإىل املفتاح

HKEY_CURRENT_USERContro lPa 
 nelKeyboardInitialKeyboardIndicators

 - غري قيمته اإىل 2 
 - قم بت�سغيل مفتاح NumLock يدويا. 

- اأعد ت�سغيل جهازك. 
تغيري اإعدادات »ا�ستعادة النظام«

افرتا�س���يا   Windows XPيق���وم
بحج���ز م�س���احة كب���رية م���ن القر�س ال�س���لب 

لي�ستخدمها برنامج 
»ا�ستع�ادة النظ��ام« System Restore و 
ميكنك اإج�راء تع�دي��لت عل�ى ذل�ك و تقلي��ل 

 ت��ل�ك امل��ساح��ة كالتايل: 
- انقر ب��زر املاو�س الأمي��ن فوق الرم��ز 

 My Computer )جهاز الكمبيوتر(
 Properties )واخرت البند )خ�سائ�س 

- انقر فوق زر التبويب )ا�ستعادة النظام( 
 System Restore"

- انقر فوق الزر »اإعدادات« Settings وقم 
بتحديد امل�ساحة التي تريدها )ل ميكن اأن 

تقل عن 2% من امل�ساحة الكلية للقر�س 
 ال�سلب( 

- كرر العملية مع الأقرا�س ال�سلبة الأخرى 
اإن وجدت.

نقطة ا�ستعادة
متثي���ل حلال���ة خمزن���ة للكمبيوتر. يتم اإن�س���اء 
نقطة ال�س���تعادة من قبل ا�س���تعادة النظام عند 
فوا�س���ل زمنية معينة وعندما تكت�سف ا�ستعادة 
النظ���ام بداي���ة ح���دوث تغي���ري يف الكمبيوت���ر. 
اأي�س���اً، ميكن���ك اإن�س���اء نقطة ا�س���تعادة بنف�س���ك 

يدوياً يف اأي وقت. 

اإ�سبات
حال���ة يقوم الكمبيوت���ر فيها باإيقاف الت�س���غيل 
اإىل  بع���د حف���ظ كل م���ا يف ذاك���رة الكمبيوت���ر 
القر����س الثاب���ت. عن���د اإخ���راج الكمبيوت���ر من 
حال���ة الإ�س���بات، تت���م ا�س���تعادة كاف���ة الربام���ج 
وامل�س���تندات الت���ي كان���ت مفتوح���ة اإىل �س���طح 

املكتب. 
MIDI اإعداد

 MIDI جه���از  ن���وع  يح���دد  ال���ذي  الإع���داد 
الذي ت�س���تخدمه، واإعدادات الت�سحيح والقناة 
واملنف���ذ   ،MIDI ملف���ات  لق���راءة  املطلوب���ة 

الذي ي�ستخدمه اجلهاز اخلا�س بك. 

اإلكرتونيات اجلهاز املتكاملة 
)IDE(

ن���وع واجه���ة حم���رك اأقرا����س التي تقي���م فيها 
مرح���ك  عل���ى  التحك���م  جه���از  اإلكرتوني���ات 
الأقرا����س نف�س���ه، م���ع اإلغ���اء احلاج���ة لبطاقة 
حم���ول منف�س���لة. تق���دم IDE مي���زات مث���ل 

التخزين املوؤقت امل�ستبق لزيادة الأداء الكلي. 

برنامج ا�ستعرا�س
برنام���ج يف�س���ر خل�س���ة امللف���ات املكتوب���ة بلغة 
HTML، ويقوم بتن�س���يقها ب�سكل �سفحات 
بع����س  ت�س���مح  للم�س���تخدم.  وعر�س���ها  وي���ب، 
باإر�س���ال  للم�س���تخدمني  ال�س���تعرا�س  برام���ج 
وتلقي الربيد الإلكرتوين، وقراءة املجموعات 
الإخبارية، وت�س���غيل امللفات ال�س���وتية وملفات 

الفيديو امل�سمنة يف م�ستندات ويب. 

برنامج اأمامي
الن�س���ط  الإط���ار  يف  ت�س���غيله  يج���ري  برنام���ج 
�س���ريط  متيي���ز  مت  ال���ذي  العل���وي  )الإط���ار 
ال���ذي  الربنام���ج  وي�س���تجيب  ل���ه(.  العن���وان 
يعم���ل يف املقدم���ة اإىل الأوام���ر ال�س���ادرة ع���ن 

امل�ستخدم. 
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يواجــه الكثــري منــا م�صكلــة نفــاذ 
لديــه  الثابــت  القر�ــس  م�صاحــة 
والــذي  املحمــول  الكمبيوتــر  يف 
ي�صتدعي احلاجــة ال�صتبــــــدالــــه 
لتلبيــة  اأو�صــع  ثابــت  بقر�ــس 
مثــل  اخلا�صــة  االحتياجــات 
تخزيــن الربامــج وال�صــور، والتــي 
امل�صاحــة  مــن  الكثــري  ت�صتهلــك 
التخزينيــة للقر�ــس الثابت، ومن 
ثــم ميكن حتويــل القر�ــس الثابت 
القــدمي اإىل قر�س ثابــت خارجي 
حممــول ال�صتخدامه لعمــل الن�صخ 
االحتياطية باالإ�صافة اإىل كونية 
و�صيلة تخزيــن اإ�صافيــة لالأعمال 
اخلا�صــة بك واأخذه معــك اإىل اأي 

مكان.

 اســتــبــدال
ـــــرك ـــــح  م
ــــــراص  األق
ــة ــب ــل ــص  ال
ــوب لـــاب ت

م. / علوي العطا�س
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املتطلبات 
جهاز الكمبيوتر املحمول.

علبـــة خارجيـــة الحتـــواء القر�ـــض ال�سلب 
اخلارجي.

قر�ض ثابت جديد.
مفك براغي.

اأقرا�ـــض م�سغوطـــة دي يف دي لعمل الن�سخ 
االحتياطية.

علبة خارجية للقر�ض ال�سلب اخلارجي
هناك بع�ض االأمـــور الهامة قبل البدء بهذه 
العمليـــة وهـــي اأن القر�ـــض ال�سلـــب الـــذي 
الكمبيوتـــر  داخـــل  يف  وت�سعـــه  �ست�سرتيـــه 
متوافق مع جهاز الكمبيوتر لديك واأن يكون 
لديك العدة التي �سوف ت�ستخدمها من مفك 
وم�سامـــري واالأهم من هذا كلـــه وجود علبة 
خا�سة بالقر�ض ال�سلب خارجية مع الكابل 
USB وقبل هذا كله �سيتح�سن ا�ست�سارة اأي 
�سخ�ض لديه اخلربة يف ملوا�سفات املنا�سبة 
واجليدة واملتوفرة يف ال�سوق لتجنب حدوث 

اأي خطاأ عند عملية الرتكيب.

ملفات الن�صخ االحتياطي

ولكـــي تتمكـــن مـــن احل�سول علـــى ملفاتك 
على القر�ض ال�سلب القدمي يجب اأن تاأخذ 
احتياطاتك ون�سخها على اأقرا�ض م�سغوطة 
DVD الأنـــك قـــد تواجـــه م�سكلـــة عدم 
ا�ستطاعتـــك للو�ســـل اإىل امللفـــات التـــي يف 

�سطح املكتب واأي�سًا يف امل�ستندات.

اأو قـــد يكـــون الغر�ـــض مـــن الن�ســـخ علـــى 
االأقرا�ـــض DVD لكي تتمكـــن من اإعادة 

تن�سيق حمرك االقرا�ض ال�سلب القدمي.

اإزالة القر�س الثابت

يجب اإيقاف ت�سغيـــل الكمبيوتر الالب توب 
واإزالـــة البطاريـــة لكي يكـــون االأمر يف غاية 
االأمـــان وهناك اختـــالف يف طريقة تركيب 
القر�ـــض الثابـــت مـــن ماركـــة اإىل اأخـــرى 
وبع�سهـــا يحتـــاج اإىل فـــك عطـــاء �سغـــري 
الإزالـــة القر�ـــض الثابـــت والبع�ـــض يتطلـــب 
اإزالـــة العطاء بالكامل قد حتتـــاج اإىل دليل 
الرتكيـــب اخلا�ض بالكمبيوتـــر اإن وجد عن 
كيفيـــة اإزالـــة القر�ـــض الثابت ويجـــب رفع 
الـــالب توب وو�سعه مقلوب بعناية وبعد فك 
الغطاء يـــزال القر�ض الثابـــت بعناية ورفق 

�سديدين من مهده اخلا�ض به.
 

و�صع الق�س الثابت اجلديد 

بعـــد اأن متت اإزالة القر�ض الثابت القدمي.. 
ميكنـــك تثبيـــت القر�ـــض الثابـــت اجلديـــد 
يف مكانـــه وبعد ذلـــك تاأكد مـــن اأن و�سعية 
القر�ـــض الثابـــت يف مكانـــه ال�سحيـــح ومت 
تثبيتـــه ب�سكل جيد جـــدًا وربطـــه بالرباغي 
اإعادة  ثم  به جيـــدًا  “امل�سامـــري” اخلا�سة 
البطاريـــة يف مكانها اخلا�ض، واالآن ميكنك 
امل�سي بتثبيت نظـــام الت�سغيل على القر�ض 

ال�سلب اجلديد.
 

تثبيت القر�س الثابت القدمي يف 
العلبة اخلارجية للقر�س املحمول

تثبيـــت القر�ـــض الثابـــت القديـــد يف العلبة 
باالجتـــاه  و�سعـــه  عـــن طريـــق  اخلارجيـــة 
ال�سحيح وربطه بالقطعة اخلا�سة بتعريف 
 ID القر�ـــض ال�سلـــب وحتويلـــه مـــن نظام
اإىل نظـــام USB تاأكد اأن امل�سامري تنا�سب 
املـــكان املخ�س�ض لهـــا وبعد ذلـــك تو�سيل 
 USB البيانـــات  بنقـــل  اخلا�ـــض  الكابـــل 
بـــني العلبـــة وجهـــاز الكمبيوتر ولـــن حتتاج 
اإىل برنامـــج تعريـــف فقـــط قـــم بالتو�سيل 
و�سيتـــم التعرف عليه تلقائيـــًا و�سوف تظهر 
حمتويـــات القر�ـــض الثابـــت اخلارجـــي يف 
جهـــاز الكمبيوتر على ح�سب التق�سيم وعدد 

االأجزاء املق�سم لها.
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وترتيبها وال�صور  الفيديو  ملفات  اإ�صافة   -  1

عنـــد اإن�ســـاء قر�ـــض DVD، يجـــب اأواًل اإ�سافـــة ملفـــات الفيديـــو 
وال�سور.

 اإذا متـــت اإ�سافـــة �سورًا، ف�سيتم ت�سغليها يف �ســـورة عر�ض �سرائح 
علـــى قر�ـــض DVD ميكـــن تغيـــري ترتيب كل مـــن ملفـــات الفيديو 
 'Windows مـــن DVD والعر�ـــض لل�سرائـــح يف 'اأداة اإن�ساء قر�ض
لتغيري ترتيبها على قر�ض DVD النهائي. بعد ذلك، ميكنك عر�ض 

قر�ض DVD لروؤية كيف يبدو، ثم تخ�سي�سه اأو البدء يف ن�سخه.
اإ�سافة ملفات الفيديو وال�سور وترتيبها

عنـــد اإن�ســـاء قر�ـــض DVD، يجـــب اأواًل اإ�سافـــة ملفـــات الفيديـــو 
وال�سور.

 اإذا متـــت اإ�سافـــة �سورًا، ف�سيتم ت�سغليها يف �ســـورة عر�ض �سرائح 
علـــى قر�ـــض DVD ميكـــن تغيـــري ترتيب كل مـــن ملفـــات الفيديو 
 'Windows مـــن DVD والعر�ـــض لل�سرائـــح يف 'اأداة اإن�ساء قر�ض
لتغيري ترتيبها على قر�ض DVD النهائي. بعد ذلك، ميكنك عر�ض 

قر�ض DVD لروؤية كيف يبدو، ثم تخ�سي�سه اأو البدء يف ن�سخه.
 

نسخ ملفات الفيديو على 
قرص DVD باستخدام أداة 

Windows من DVD إنشاء قرص
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الإ�صافة العنا�صر
DVD وترتيبها يف قر�س

 Windows من DVD قم بفتح اأداة اإن�ساء قر�ض
طريقـــة اأخرى لبـــدء 'اأداة اإن�ساء قر�ض DVD مـــن Windows' وهي 
عن طريق اإدخال قر�ض DVD قابل للت�سجيل اأو الكتابة يف م�سجل 
اأقرا�ض  DVD، ثم النقر فوق ن�سخ قر�ض فيديو DVD با�ستخدام 
اأداة اإن�ســـاء قر�ض DVD مـــن Windows يف مربع احلوار ت�سغيل 

تلقائي.
انقر فـــوق اختيار ال�سور والفيديو مـــن ال�سفحة حتويل الذكريات 

 .DVD الرقمية اإىل قر�ض
قم باأحد االإجراءات التالية يف ال�سفحة اإ�سافة �سور وملفات فيديو 

: DVD  اإىل قر�ض
وانقر فوق اإ�سافة عنا�سر. حدد موقع ملفات الفيديو وال�سور التي 

ترغب يف اإ�سافتها اإىل قر�ض  DVD، ثم انقر فوق اإ�سافة.
لتحديـــد العديد من ال�ســـور وملفات الفيديو، ا�سغـــط وا�ستمر يف 
ال�سغـــط على املفتاح  Ctrl، ثم انقر فوق كل �سورة اأو فيديو ترغب 

يف اإ�سافته.
انقـــر فوق ملف، ثم انفر فـــوق فتح ملف امل�سروع. حدد موقع املجلد 
 'Windows من  DVD الذي يت�سمن ملف م�سروع 'اأداة اإن�ساء قر�ض

الذي تريد ا�ستخدامه يف قر�ض DVD ، ثم انقر فوق فتح. 

اإذا كنـــت ترغـــب يف اإ�سافة املزيد من ال�ســـور اأو ملفات الفيديو اأو 
املو�سيقـــى اإىل قر�ـــض  DVD، بعد فتـــح ملف م�ســـروع 'اأداة اإن�ساء 
قر�ض DVD من Windows، فانقر فوق اإ�سافة عنا�سر، ثم انقر 

فوق ال�سور وملفات الفيديو االأخرى التي ترغب يف اإ�سافتها.
لتغيـــري ترتيب كل مـــن ملفات الفيديو وعر�ـــض ال�سرائح، انقر فوق 
الفيديـــو اأو عر�ـــض ال�سرائـــح الـــذي ترغـــب يف نقله، ثـــم انقر فوق 
حتريـــك الأعلـــى اأو حتريك الأ�سفل. ميكنك اأي�ســـًا حتريك العنا�سر 

من خالل �سحبها الأعلى اأو الأ�سفل يف القائمة.
 ، DVD الإزالـــة اأحد ملفات الفيديو اأو عر�ض �سرائـــح من القر�ض

حدد العن�سر الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق اإزالة العنا�سر.
الإ�سافـــة �سورًا يف عر�ـــض �سرائح اأو اإزالتهـــا اأو ترتيبها، انقر نقرًا 
مزدوجـــًا فـــوق عر�ـــض ال�سرائح، ثم انقـــر فوق العـــودة اإىل ملفات 

: DVD  الفيديو لالنتقال اإىل قائمة ملفات الفيديو على القر�ض
• وانقـــر فـــوق اإ�سافة عنا�سر. حدد موقع ال�سور التي ترغب يف 

اإ�سافتها اإىل عر�ض ال�سرائح، ثم انقر فوق اإ�سافة.
لتحديد العديد من ال�سور، ا�سغط وا�ستمر يف ال�سغط على املفتاح 

Ctrl، ثم انقر فوق كل �سورة ترغب يف اإ�سافتها.
التي  ال�سرائح، حـــدد ال�سورة  ال�ســـور من عر�ض  اأحد  • الإزالـــة 

تريد حذفها، ثم انقر فوق اإزالة العنا�سر.
• لتغيري الرتتيب الذي تظهر به ال�سور يف عر�ض ال�سرائح، انقر 
فـــوق ال�سورة التي ترغب يف نقلها، ثم انقـــر فوق حتريك الأعلى اأو 
حتريـــك الأ�سفل. ميكنـــك اأي�سًا حتريك ال�سور عـــن طريق �سحبها 

الأعلى اأو الأ�سفل القائمة.
اإذا كان لديـــك اأكـــرث من م�سجـــل اأقرا�ض  DVD، فحـــدد م�سجل 
اأقرا�ـــض DVD الـــذي ترغـــب يف ا�ستخدامـــه من القائمـــة م�سجل 
اأقرا�ض DVD من ال�سفحة اإ�سافة �سور وملفات فيديو اإىل قر�ض 

.DVD
انقـــر فوق املربع عنـــوان DVD واكتب العنوان الـــذي �سيظهر على 

قر�ض DVD النهائي، ثم انقر فوق التايل.
قـــم باأحد االإجـــراءات التالية املوجودة على �سفحـــة م�ستعد للن�سخ 

على DVD، وفقًا ملا تريد القيام به:
اإذا كنـــت ترغـــب يف معاينة القر�ـــض لروؤية كيف يبـــدو، فانقر فوق 
معاينة. انتقل اإىل االإجراء التايل للتعرف على كيفية معاينة قر�ض 

.DVD
DVD فـــورًا، فانقر فوق ن�سخ  • اإذا كنـــت ترغـــب يف ن�سخ قر�ض 

على قر�ض م�سغوط. 
• اإذا كنـــت ترغـــب يف تخ�سي�ض قر�ـــض DVD قبل ن�سخه، ابداأ 

.DVD بتخ�سي�ض اأمناط ون�ض قائمة القر�ض

مالحظة
اإذا كنـــت ترغـــب يف تعيني خيارات خمتلفة لقر�ـــض  DVD، فانقر 
فوق خيارات من اإ�سافة �سور وملفات فيديو اإىل قر�ض  DVD، ثم 

حدد اخليارات التي ترغب يف ا�ستخدامها.

DVD  ملعاينة قر�س فيديو

مبعاينة قر�ض DVD، ميكنـــك ا�ستعرا�ض ال�سور وملفات الفيديو 
املوجودة عليه. ميكن لذلك اأن ي�ساعد يف حتديد ما اإذا كنت ترغب 

يف اإجراء اأي تغيريات على قر�ض DVD قبل ن�سخه.
يف ال�سفحة م�ستعد للن�سخ على  DVD، انقر فوق معاينة.

لت�سغيـــل معاينـــة القر�ـــض  DVD، انقـــر فـــوق ت�سغيـــل يف �سا�ســـة 
املعاينة.

للتحكم يف الت�سغيل، انقر فوق اإيقاف الت�سغيل موؤقتًا 
اأو ت�سغيل 

اأو الف�سل ال�سابق 
اأو الف�سل التايل 

، وفقًا ملا تريد القيام به.
لعر�ـــض قائمة قر�ض  DVD، انقر فـــوق القائمة. انقر فوق مفاتيح 
االأ�سهـــم اأعلـــى اأو اأ�سفل اأو لليمني اأو للي�ســـار للتنقل يف هذا االجتاه 
على معاينة قائمة قر�ض  DVD، ثم انقر فوق الزر Enter لت�سغيل 
عن�سر القائمة الذي مت حتديده. انقر فوق موافق عند االنتهاء من 

 DVD معاينة قر�ض

DVD اخلا�س بك قر�س  تخ�صي�س   -  2

تتيـــح 'اأداة اإن�ســـاء قر�ض DVD مـــن Windows' تخ�سي�ض قائمة 
قر�ـــض DVD ون�ـــض القائمة حتى ميكنك اإن�ســـاء القر�ض بنف�سك 
واإ�سفـــاء املظهر الذي ترغبه عليه. مبا يف ذلـــك تغيري منط قائمة 
قر�ـــض DVD ون�ـــض القائمـــة واأزرار قائمـــة قر�ـــض DVD  واإذا 
قمـــت باإ�سافة �سور اإىل قر�ـــض  DVD، فيمكنك تخ�سي�ض كيفية 
ت�سغيلها كعر�ض �سرائح على قر�ض DVD كما ميكنك اأي�سًا اإ�سافة 

مو�سيقى.
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اختيار االإعدادات 
DVD  لعر�س �صريحة علي اأقرا�س

لتعيني االإعدادات لعر�ـــض �سرائح موجود على القر�ض  DVD، يف 
ال�سفحة م�ستعد للن�سخ على  DVD، انقر فوق عر�ض ال�سرائح.

يف ال�سفحـــة تغيـــري اإعدادات عر�ض ال�سرائح قـــم باإجراء واحد اأو 
اأكرث من االإجراءات التالية:

• انقـــر فـــوق اإ�سافة مو�سيقى وابحث عن ملفـــات املو�سيقى مثل 
ملفـــات MP3 اأو WMA التـــي ترغـــب يف ا�ستخدامها، ثم انقر 

فوق اإ�سافة.
• وفقـــًا لطول عر�ـــض ال�سرائح واإعداداتها، قد ترغب يف اإ�سافة 

مو�سيقى اإ�سافية. الإجراء ذلك، اأ�سف ملف مو�سيقى اآخر.
تغيري  وترغب يف  واحد  �سوت  ملف  من  اأكرث  باإ�سافة  قمت  • اإذا 
نظام ت�سغيـــل ملفات املو�سيقي يف عر�ض ال�سرائـــح، انقر فوق اأحد 
ملفـــات ال�ســـوت التـــي ترغب يف حتريكهـــا، ثم انقر فـــوق حتريك 

الأعلى اأو حتريك الأ�سفل. 
القائمة، حـــدد ملف ال�سوت  اأحد ملفـــات ال�سوت من  • الإزالـــة 
�سمـــن القائمـــة مو�سيقـــى اأثنـــاء عر�ـــض ال�سرائـــح، ثـــم انقر فوق 

اإزالة.
• اإذا كنـــت ترغـــب يف اأن ي�ستمـــر عر�ض ال�سرائـــح مع املو�سيقى 
لنف�ـــض املدة من الوقـــت، فحدد خانـــة االختيار تغيـــري مدة عر�ض 

ال�سرائح لتنا�سب مدة املو�سيقى.
• تظهـــر مـــدة العر�ـــض التـــي ت�ستغرقهـــا كل �سورة بجـــوار مدة 

ال�سورة.
• لتحديد مدة عر�ض كل �سورة يف عر�ض ال�سرائح، ام�سح خانة 
االختيـــار تغيري مـــدة عر�ض ال�سرائح لتنا�سب مـــدة املو�سيقى )اإذا 
كانـــت حمددة(، ثـــم انقر فوق املـــدة )بالثـــواين( يف القائمة مدة 

ال�سورة اخلا�سة مبدة عر�ض كل �سورة.
ال�سور،  ا�ستخدامه بني  الذي ترغـــب يف  االنتقال  نوع  • الختيـــار 

حدد نوع االنتقال من املربع االنتقال.
اإىل ال�سور  تاأثريات تكبري/ت�سغري ال�سور وحتريكها  • الإ�سافـــة 
التـــي قمـــت بت�سمينها يف عر�ـــض ال�سرائـــح، انقر فـــوق ا�ستخدام 

تاأثريات تكبري/ت�سغري ال�سور وحتريكها.
• اإذا كنـــت ترغـــب يف روؤيـــة عر�ض ال�سرائح كمـــا �سيظهر وقت 
ت�سغيـــل قر�ـــض  DVD، انقـــر فـــوق معاينـــة، ثم انقر فـــوق عر�ض 

ال�سرائح. انقر فوق موافق عند االنتهاء من املعاينة.
انقر فـــوق تغيري عر�ض ال�سرائـــح حلفظ التغيريات التـــي اأجريتها 

والعودة لل�سفحة ال�سابقة.

DVD قر�س  ن�صخ   -  3

بعـــد اإ�سافة امللفات وترتيبها )وتخ�سي�ـــض قر�ض DVD اإذا كنت 
.DVD قد اخرتت ذلك(، تكون م�ستعدًا لبدء ن�سخ قر�ض

DVD لن�صخ اأقرا�س

عند تكون م�ستعـــدًا لن�سخ قر�ض DVD، انقر فوق ن�سخ على قر�ض 
م�سغوط.

يعتمـــد الوقت امل�ستغرق يف ن�سخ قر�ض DVD على عدة اأ�سياء، مثل 
كـــم ملفات الفيديو التـــي متت اإ�سافتها اإىل القر�ـــض وموارد نظام 

.DVD الكمبيوتر، باالإ�سافة اإىل نا�سخ اأقرا�ض
DVD، ميكـــن اإجـــراء واحـــدًا اأو اأكـــرث من  • بعـــد ن�ســـخ قر�ـــض  

االإجراءات املوجودة على ال�سفحة قر�ض DVD جاهز:
DVD احلايل، قم باإزالة قر�ض  اأخرى من قر�ض  ن�سخة  • لعمـــل 
DVD الـــذي مت ن�سخه واأدخل قر�ض DVD جديد قابل للت�سجيل، 

 DVD ثم انقر فوق ان�سخ ن�سخة اأخرى من هذا
اإغالق. فوق  انقر  ال�سفحة،  • الإغالق 

تغيري اإعدادات ملفات الفيديو 
 DVD الأداة اإن�صاء قر�س DVD على قر�س

Windows  من

يف اأداة اإن�ساء اأقرا�ض DVD من Windows و�سمن مربع احلوار 
خيارات قر�ـــض DVD، ميكنك حتديد االإعـــدادات التي ترغب يف 

ا�ستخدامها الإن�ساء قر�ض DVD يالءم احتياجاتك.
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