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رئي�س التحرير  :يحيى حممد املطري
ملف العدد

13

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

عامل الإك�سرتانت
علوم الحاسوب

24

نافذة على العام
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• و�أخري ًا الن�سخة الأويل من  Internet Explorer 9بيتا
• هواوي تعلن عن هاتف �أندرويد بـ 100دوالر
• لوحي جديد بنظامي ت�شغيل
• �أطلق الهاتف HTC Desire Z
• كامريا الفيديو وعار�ض �ضوئي

• احدث �أجهزة الألعاب املحمول بنظام الويندوز7
• احلا�سب الكفي Folio 100

• اجليل الثالث من �أنظمة معاجلات
 WindBOXبدون مراوح
• مكتبي بنظام املاك مزود مبربد مائي

•  ... Hyper Driveقر�ص �صلب خارجي للآيباد

• احلا�سوب الدفرتي الذكي
• عامل الربامج
• �أمن املعلومات  -مزامنة املعلومات
• �أ�سباب للتحول من � Windowsإىل Linux
• بطاقات عر�ض الر�سومات

إلـكـتــرونـيــات

آفاق الغد

34

10
• كامريا جديدة للتج�س�س Spy
• �أول ذاكرة فال�شيه مبنفذ USB 3.0

• مايكرو�سوفت تطلق كامريا ويب بتقنية HD

• نظام تكبري ال�صوت اجلديد
• قارئ الكرتوين ب�شا�شة ملونه LCD
• متح�س�س كامريا بدقة  120ميغابك�سل
• اجليل ال�ساد�س من الآيبود نانو

اال�شرتاك الـ�سنوي
داخلياً :للأفراد  ،$30للم�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية $60
خارجياً :لالفراد وامل�ؤ�س�سات $100
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�شام ًال ر�سوم التو�صيل الربيدي.

• الروبوت  ...Robonaut 2ع�صر جديد من
االجنازات الف�ضائية
• ا�ستخراج الكهرباء من الهواء
• طالء النانو ...يخفي الطائرات عن الرادارات
•  ... 2030موعد للتنب�ؤات ب�أول دماغ ب�شري
• كوكب اجلليد  ... Titanحياة خارج الأر�ض
• �أول حافلة الكرتونية يف العامل
• الأ�سرار اخلفية للكائنات احلية
• العنونة الرقمية احلديثة للجمهورية اليمنية
• املا�سحات ال�ضوئية وا�س�س االختيارات الأف�ضل

العنـــــــــــوان
اجلمهورية اليمنية � -صنعاء � -شارع الثورة � -ص.ب )25507( :
هاتف ( )331198فاك�س ()331393
الـبـريـد االلـكـتـرونـي mtit@yemen.net.ye
مـوقـع املـجـلـة علــى الإنــرتنـت www.titmag.net.ye

ال�سنـة العا�شرة  -العدد (� - )111شوال 1431هـ  -املوافـق �سبتمرب 2010م

التجارة الإلكرتونية الوطنية
بقلم  /رئي�س التحرير

عالم االتصاالت

44
• نقال �شبكات النفاد الوا�سعة

W-CDMA HSDPA / HSUPA

• نظام هاتف مرئي لتبادل ..ي�ساعد املعاقني
وفاقدي الب�صر
• �سماعات العني  ...تقنية جديدة يف عامل
االت�صاالت
• � ... Go Live 1000أجهزة مالحة
• مت�صفح الأنرتنت �إك�سبلورر9
اإلنترنت

50
• موقع �إلكرتوين لتعليم القر�آن لذوي الإعاقة
الب�صرية
• لعبة على الإنرتنت تطعم اجلياع
• �إ�ستخدام براجمك بدون حتميل وتن�صيب
"• ... PDFTeamحمرك بحث مللفات PDF
• مواقع مفيدة على الإنرتنت
• عامل الألعاب

البوابة التعليمية

56
• �س�ؤال وجواب
• ا�ستبدال حمرك الأقرا�ص ال�صلبة لالب توب
• ن�سخ ملفات الفيديو على قر�ص DVD

الإخراج الفني والت�صميم

�أ�ص ��بحت التجارة الإلكرتونية ( )E-Commerceاحد الأعمدة الرئي�س ��ية لالقت�ص ��اد العاملي و�شهد مطلع
الق ��رن ال� �ـ 21حت ��والت هائلة يف جمال تقنية التجارة الرقمية والعمل عن بع ��د وظهرت مفاهيم جديدة يف قطاع
الأعمال االلكرتونية مثل م�ص ��طلح البنوك الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين والت�سويق الإلكرتوين والتي بدورها
فر�ض ��ت تغيريا كبريا يف النظم الإدارية والإنتاجية  ...و�ص ��ار من مل يكون موقع على ال�ش ��بكة العنكبوتية لن يكون
ل ��ه موق ��ع عل ��ى الأر� ��ض  ..ومن مل ي�س ��تفيد م ��ن تكنولوجي ��ا االت�ص ��االت واملعلوم ��ات احلديثة يف ت�س ��ويق منتجاته
وخدمات ��ه الكرتوني ��ا و�أمتت ��ه �أعمالة فلن تتج ��اوز �أعمالة وجتارته مو�ض ��ع قدمه  ..فلم تعد التج ��ارة االلكرتونية
تقت�صر على عمليات بيع و�شراء ال�سِ لَع واخلدمات عرب الإنرتنت بل �أنها تنطوي على �أكرث من ذلك بكثري بداء من
معاجلة حركات البيع وال�ش ��راء و�إر�س ��ال التحويالت املالية عرب �ش ��بكة الإنرتنت ،و�ص ��وال �إىل بيع و�شراء املعلومات
نف�س ��ها جنبا �إىل جنب مع ال�سِ � �لَع واخلدمات وتقدم املنتجات واخلدمات يف �ص ��يغة افرتا�ض ��ية �أو رقمية ،كما يُدفَع
ثمنها بالنقود لإلكرتونية.
�إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكرتونية �أمام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ال تقف عند حد معني ومعها
مل يع ��د م ��ن املمك ��ن الت�ش ��كيك يف مدى النجاح ال ��ذي حققته التج ��ارة االلكرتوني ��ة وال تزال حتققه على امل�س ��توى
العامل ��ي وبلغ ��ة الأرق ��ام ميك ��ن قيا�س ه ��ذا التطور والنجاح من خالل املكا�س ��ب والأرب ��اح التي حققته ��ا بع�ض املواقع
ول ��ن نق ��ول ال ��دول �أو ال�ش ��ركات عابرة احل ��دود ...ب ��ل مواقع االلكرتوني ��ة ومنها على �س ��بيل املث ��ال مبيعات موقع
 amazonوحده والتي و�صلت �إىل  8.7مليار دوالر يف حني حقق موقع مثل  eBayربح يقدر ب 6.1مليار دوالر
عن العام .2006
ناهيك عن ان م�ؤ�شرات حجم التجارة الإلكرتونية والتي تتزايد �سنويا ب�شكل فلكي ت�شري بو�ضوح �إىل ت�سابق
دول العامل املتطور نحو ا�س ��تخدام التجارة االلكرتونية ب�ش ��كل وا�س ��ع ،حيث تبني احدث الإح�ص ��ائيات تطور التجارة
الإلكرتوني ��ة عاملي� �اً فق ��د ت�ص ��اعدت الأرقام منذ العام  ،1995من �ص ��فر باملائة ،لت�ص ��ل �إىل  7تريليونات مليار دوالر
بنهاية .2009بينما ت�شري التقديرا ت �إىل �أن حجم التجارة االلكرتونية الأوروبية بلغ حوايل  170مليار فرنك.
و�س ��نجد ان الزيادة يف عدد م�س ��تخدمي التجارة االلكرتونية �س ��نويا ي�سري بوترية  100مليون م�ستخدم �سنويا
وعدد م�ستخدمي االنرتنت يربو على نحو مليار م�ستخدم �أي ما يعادل  15٪من ن�سبة �سكان العامل .
عل ��ى النقي� ��ض م ��ن ذل ��ك عربي ��ا و(كالع ��ادة طبع ��ا) �س ��نجد ان الو�ض ��ع العرب ��ي م�ت�ردي ويقبع يف م�ؤخ ��رة ركب
التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة حي ��ث �أن �إجم ��ايل الإنف ��اق العرب ��ي ال يزي ��د ع ��ن ( )95ملي ��ون دوالر �س ��نوياً ع�ب�ر التج ��ارة
الإلكرتونية ،بينما المتثل املواقع العربية �سوى  %0.5من م�ساحة اال�ستخدام على �شبكة الإنرتنت لذلك ف�أن %80
م ��ن امل�ش�ت�ريات العربي ��ة تتم خ ��ارج املواقع العربي ��ة ...وترتكز امل�ش�ت�ريات العربية عرب االنرتنت على �ش ��راء الربامج
و�أجهزة احلا�س ��ب الآيل بن�س ��بة تزيد عن  ،70%بينما تتوزع الن�س ��بة الباقية على الكتب والهدايا ،وهكذا �س ��نجد ان
ح�ص ��يلة التجارة االلكرتونية العربية ال تتجاوز  2يف املائة من التنامي العاملي ....ولكي تلحق الدول العربية بقطار
التجارة االلكرتونية عليها �أن تنفق ما يزيد على  90مليار دوالر خالل الع�شر �سنوات القادمة.
ان الرتدي العربي املريع يف جماالت التجارة االلكرتونية وعدم اال�ستفادة من التقنيات يرجع �إىل كثري من
الأ�سباب �أو �إىل ثالثة الأثايف كما يقولون  ...البريوقراطية املتف�شية يف كافة �أوجه احلياة والأمية الكتابية التي تفتك
ب�أك�ث�ر م ��ن  60ملي ��ون عربي ثانيا �أ�ض ��اف �إىل ذل ��ك الأمية االلكرتوني ��ة �أو اجلهل الرقمي املريع ال ��ذي تتعاي�ش معه
خمتلف الأو�ساط على امل�ستوى اجلماهريي �أو النخبوي (م�ؤ�س�سات حكومية و�شركات ومنظمات و�أحزاب).
و�إذا كان ��ت التط ��ورات املت�س ��ارعة يف املج ��االت التكنولوجي ��ة جتعل من التج ��ارة االلكرتونية �أم ��را واقعا ،ف�إن
املع�ض ��لة احلقيقي ��ة الت ��ي تب ��دو م ��ن الوهلة الأوىل تتلخ� ��ص يف غياب الوعي الع ��ام و انعدامه لدي قط ��اع الأعمال
وامل�ؤ�س�سات التجارية التي ت�ستحوذ علية العقلية التجارية التقليدية و التي تعامل بحذر �شديد مع تقنيات االنرتنت
والإمكان ��ات الهائل ��ة الت ��ي ميكن ان توفرها لتطوير ن�ش ��اطهم امل ��ايل والتجاري والبحث عن �أ�س ��واق جديدة ...الخ.
وتكم ��ن العنا�ص ��ر املطلوب ��ة لنجاح التجارة الإلكرتونية العربية يف جملة م ��ن اخلطوات �أو الإجراءات يف مقدمتها
�إيج ��اد بني ��ة �أ�سا�س ��ية لالت�ص ��االت واملعلوم ��ات وتواف ��ر البيئة القانوني ��ة والت�ش ��ريعية املالئمة واملتخ�ص�ص ��ة والتي
تنظيم عمل التجارة الإلكرتونية وب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي املتعلقة بتوطني وميكنة النظم امل�ص ��رفية والتو�س ��ع يف ا�ستخدام
بطاق ��ات االئتم ��ان بجانب توفري �أنظمة فنية لت�أمني و�س ��رية التعامالت الإلكرتوني ��ة �إىل جانب تطوير اجلمارك
ونظم ال�ضرائب و�أ�ساليب ال�شحن و�إن�شاء �شركات �ضامنة للتعامالت التجارية .
وعل ��ى امل�س ��توى املحلي �س ��نجد ان الظروف �أ�ص ��بحت مواتية ب�ش ��كل كبري �أمام قطاع الأعم ��ال الوطني للبدء
بخطوات حقيقة للدخول يف جمال التعامالت االلكرتونية والتحول اجلاد نحو الأعمال االلكرتونية خ�صو�صا يف
ظل القانون اجلديد لالت�ص ��االت املزمع �إ�ص ��دارة خالل املرحلة القادمة وكذلك مع توافر البنية التقنية احلديثة
لقطاع االت�صاالت واملعلومات ووجود �شبكة وطنية متطورة لرتا�سل املعطيات ويف �إطارها مت م�ؤخرا تد�شني م�شروع
�شبكة (  )IP/MPLSمببلغ يزيد عن  8ماليني دوالر والتي تعترب �شبكة متكاملة ميكنها التعامل يف ذات الوقت
م ��ع ع ��دة �أنواع من خ�ص ��ائ�ص ال�ش ��بكة مب ��ا يف ذلك ال�ص ��وت والبيان ��ات والفيديو والتي ت�س ��تهدف القط ��اع اخلا�ص
والأعمال والقطاع احلكومي من �شركات وم�ؤ�س�سات وبنوك وذلك للربط البيني بغر�ض تبادل البيانات �أو االت�صال
بال�شبكة العاملية وب�سرعات عالية ت�صل �إىل  50ميجا بايت.

حممد �سليمان امل�صباحي
جنالء �صالح اجلهمي
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«م�����ص��غ��رات» Thumbnail
يقوم نظام Windows XP

�أ�شكال غريبة
ه� �ن ��اك �أدوات و�أ� � �ش � �ك� ��ال يف
ويندوز 7متوفرة غريبة نراها
يف م��واق��ع الإن�ت�رن ��ت ال �أجدها
عندما �أثبت هذا النظام يف جهازي؟

ال�سبب يف ذلك هو اختالف �أنواع �إ�صدارات ويندوز مث ًال ويندوز 7ي�أتي
ب�إ�صدارات خمتلفة ت�صل �إىل � 5أنواع من الإ�صدارات ولكن كل �إ�صدارة
خم�ص�صة �إىل جهة معينة من امل�ستخدمني وهناك م�ستخدمني ال تهتم
بواجهة ويندوز و�سطح املكتب املح�سنة بالإ�ضافة �إىل الأدوات امل�ساعدة
لقائمة اب��د�أ والتي يظهر عليها �أ�شكال بالإ�ضافة �إىل االدوات امل�ساعدة
لقائمة اب��د�أ والتي يظهر عليها �أ�شكال و�أيكونات للربامج للو�صول �إليها
ب�سرعة مثل �شريط الت�شغيل ال�سريع والأدوات الذكية وغريها من �أدوات
ت�أتي مع ويندوز 7ولكن يجب �أن نعرف �أن الكثري من الأدوات واخل�صائ�ص
يف النظام لن تعمل ولن تظهر ب�سبب رئي�سي هام وهو موا�صفات العتاد
املادي للكمبيوتر مثل �سعة الذاكرة رام وجهاز عر�ض الر�سومات (كرت
ال�شا�شة) والذي يجب �أن تكون متوافقة مع �إمكانية عر�ض جميع برامج
وميزات النظام ولتجربة �أحدها ميكن النقر بالزر الأي�سر للماو�س على
�سطح املكتب �ستالحظ ظهور متوجات حول م�ؤ�شر املاو�س �إذا كان كارت
ال�شا�شة لديك متوافق مع ويندوز 7و�إمكاناته املتعددة �أو مت تعريفه ب�شكل
�صحيح.

ملفات Thumbs
ما هي ملفات  Thumbs.dbوكيف �أتخل�ص منها �إذا كانت
غري مفيدة؟

عندما تقوم بعر�ض حمتويات جملد م��ن امل��ج��ل��دات ب�أ�سلوب العر�ض
ومن ثم انقر فوق "موافق" OK

 -اذهب �إىل املفتاح

HKEY_CURRENT_USERControl
PanelDesktopAutoEndTasks

ب�������إن�������������ش������اء م�����ل�����ف ب����ا�����س����م
 Thumbs.dbي��ح��ت��وي على
معلومات ع��ن ه��ذا املجلد وذلك
لت�سريع عر�ض امل�صغرات يف املرات

التالية :
لفتح هذا املجلد.
�إذا �أردت منع  Windowsمن �إن�شاء هذه امللفات لتوفري م�ساحة على
القر�ص ال�صلب بجهازك ،اتبع اخلطوات التالية:
 افتح نافذة «جهاز الكمبيوتر» My Computer م��ن قائمة «�أدوات»  Toolsاخ�تر «خ��ي��ارات امل��ج��ل��د» FolderOptions
 -انقر فوق التبويب «عر�ض» View

 اخرت البند «عدم التخزين امل�ؤقت للم�صغرات» Do Not Cache.Thumbnails
 الآن ميكنك حذف جميع ملفات  Thumbs.dbمن القر�ص ال�صلببجهازك ،ولن يقوم  Windowsب�إن�شائها مرة �أخرى.

الربامج املعيبة
يف بع�ض الأح�ي��ان تتوقف بع�ض ال�برام��ج فج�أة عن العمل
ل�ف�ترة طويلة نتيجة عيب م��ا بها مم��ا ي ��ؤدي �إىل �صعوبة
التعامل مع الربامج الأخرىكيف نحل هذه امل�شكلة؟

ويف بع�ض الأحيان قد ت�ضطر �إىل �إعادة ت�شغيل النظام ككل� ،إذا �أردت
�أن يقوم  Windows XPب�إغالق الربامج التي تتوقف عن العمل
لفرتة طويلة تلقائيا اتبع اخلطوات التالية:
 قم بت�شغيل برنامج "حمرر الت�سجيل" ، Registry Editorبالنقرفوق الزر "ابد�أ" ، Startثم فوق "ت�شغيل" ، Runواكتب ،regedit

من قائمة  Startاخرت  Control Panelومن ثم اختار منها Regional
 and language Optionوبعد اختيار الربنامج �ستظهر لك �شا�شة
اختار منها  Customizeبعد االختيار �سنظهر لك �شا�شة �أخرى انقر
على  Digit substitutionالحظ �أن الأرقام باللغة الـ English
بعد االختيار �ستظهر لك  3اختيارات اختار منها  Nationalوالحظ

 �أعطه القيمة 1 فــي نفـ ــ�س الق�سـ ــم ا�ضب ـ ــط القيـمـ ــة  Wait ToKillAppTimeoutبعد االختيار ماذا ح�صل للأرقام.�إىل الوقت الذي تريد �أن ينتظره  Windowsقبل �إغالق الربنامج (باملللى وللمزيد من املعلومات قم بزيارة هذا الرابط :
ثانية).
www.w-enter.com/forum/f84/t14887

شكراً
وصلت الرسالة

الأرقام االجنليزية
• ك�ي��ف مي�ك��ن ج�ع��ل امل�ت���ص�ف��ح �إك���س�ب�ل��ورر يكتب
الأرقام بالإجنليزية؟

•

الإخوة :احمد القدمي – زاكورا خالد – ب�شري عبده فارع � ...شكرا ل�شعوركم الطيب نحو جملتكم .

مالحظه :نرجو من الإخوة القراء �أن تكون �أ�سئلتهم وا�ضحة حتى يت�سنى لنا الرد عليها واملعذرة لإهمال �أي ر�سالة غري وا�ضحة.
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م/ع�صام عبد اهلل الدبا�شي

Esam1978@hotmail.com
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و�أخري ًا الن�سخة الأويل من  Internet Explorer 9بيتا
ا����س���ت���ع���ر����ض���ت ����ش���رك���ة
م��اي��ك��رو���س��وف��ت م����ؤخ���را
مميزات الن�سخة التجريبية الأوىل من
مت�صفح �إنرتنت �إك�سبلورر ( 9بيتا)
والذي يعترب نقلة جديدة ملايكرو�سوفت
يف ع���امل امل��ت�����ص��ف��ح��ات خ��ا���ص��ة �أن���ه
�أ�صبح يدعم  HTML5وذل��ك بعد
تدهور حالها مع الإ�صدارات ال�سابقة
لإك�سبلورر من � 6إيل  8و�أبرز ما يف
الإ�صدار اجلديد هو اال�ستفادة من
قدرات بطاقة الر�سوميات ب�صورة
�أك��ب�ر ل��ع��ر���ض ال�����ص��ف��ح��ات ب�شكل

�أ�سرع .وتتجه مايكرو�سوفت بالإ�صدار
اجلديد �إىل دعم املعايري امل�ستخدمة
يف عامل الويب ب�صورة �أكرب ،ال �سيما
ملفات التن�سيق من ن��وع  ،CSSكما
�سي�ضم الإ����ص���دار ال���ق���ادم حم ّرك ًا
جديد ًا للتعامل مع لغة جافا �سكريبت
امل�ستخدمة يف ب��رجم��ة ال�صفحات.
 ..واملت�صفح اجلديد يعمل فقط علي

هواوي تعلن عن هاتف �أندرويد
بـ 100دوالر
�أعلنت �شركة هواوي ال�صينية عن �أرخ�ص الهواتف الذكية التي
تعتمد على نظام الت�شغيل غوغل  Android 2.2لت�ستهدف
ب�����ه الأ������س�����واق
ال��ن��ا���ش��ئ��ة حيث
�سيرتاوح �سعره
ب�����ي�����ن 100
و 200دوالر....
ه��ات��ف ه����واوي
اجل��دي��د ي�سمى
 IDEOSوهو
ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى
���ش��ا���ش��ة تعمل
باللم�س بقيا�س
� 2.8أن�����������ش
وم��ع��ال��ج ب�سرعة
 528ميغاهرتز ،وكامريا بدقة  3.2ميغابك�سل ،وجهاز قيا�س
الت�سارع ومنفذ بطاقة ذاك��رة من نوع  ،MicroSDوتبلغ
�سعة التخزين الداخلية  16غيغابايت ويدعم مزايا مثل
اال�ستجابة للأوامر ال�صوتية وت�شغيل التطبيقات من بطاقة
الذاكرة .SD
يوفر الهاتف كافة مزايا االت�صال الال�سلكي مثل تقنية Wi
 Fiو�شبكات الهاتف  3Gوتقنية بلوتوث ،بالإ�ضافة �إىل وحدة
حتديد املواقع اجلغرافية املدجمة.
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وي��ن��دوز في�ستا �أو وي��ن��دوز  7ومتوفر
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��غ��ات منها العربية
وميكنك اختيار الن�سخة التي تنا�سبك
م��ن �صفحة التحميل ع��ل��ى العنوان
التايل :
http://windows.
microsoft.com

لوحي جديد بنظامي ت�شغيل
عر�ضت �شركة  ViewSonicجهازها اللوحي اجلديد
 ViewPad 100والذي ي�أتي بنظامي ت�شغيل االوىل
نظام ()Windows 7 Home Premium
ونظام ( )Android 1.6من .. Googleوزود
بذاكرة تخزين ب�سعة  16جيجا بايت من النوع SSD
و معالج  Atom N455من  Intelب�سرعة 1.66
جيجا هريتز وذاك��رة رام  1جيجا بايت , DDR3
بالإ�ضافة �إىل تقنيات تو�صيل  Wi Fiو Bluetooth
و . GPS
اجلهاز �سيتم �إطالقه يف الأ�سواق يف وقت ما بعد �شهر
ت�شرين الثاين القادم ب�سعر  708دوالر .

�أطلق الهاتف HTC Desire Z
�أطلق الهاتف املحمول  HTC Desire Zبلوحة مفاتيح
قابلة لالنزالق وتتميز هذه اللوحة ب�أنها �ستقدم لك خدمة
تعيني االخت�صارات وتعديل لوحة املفاتيح بالطريقة التي
تريدها ،كما زود بكامريا  5ميجا بك�سل بفال�ش LED
وت�صوير فيديو عايل الدقة واملعالج Qualcomm
 MSM7230ب�سرعة  800ميجاهرتز كما �أن الهاتف
يدعم ال�شبكة املطورة  +HSPAوالوايرل�س 802.11
 nكذلك الهاتف مزود بواجهة  Senseاجلديدة وخدمة
 HTCSense.comمثبته م�سبق ًا � ،سيكون الهاتف
متوفر ًا يف �آ�سيا و�أوروبا يف �شهر �أكتوبر.

قريب ًا ..ذاكرة الكمبيوتر
�شبيهه دماغ الإن�سان
ي��ع��ك��ف ب���اح���ث���ون يف
جم�����ال تكنولوجيا
املعلومات على �إ�صدار
نوع جديد من بطاقات
ذاك�����رة احل��ا���س��وب،
م�صممة للعمل ب�شكل
ي�شابه �أدمغة الب�شر.
وذك����رت "خمتربات
�شركة هيولت باكرد
(�أت���������ش ب�����ي) �أن��ه��ا
ت��ق�ترب م��ن �إ���ص��دار
جديد من ذاكرة احلا�سوب من �ش�أنها �أن جتعل الأجهزة
�أ�سرع ب�شكل كبري و�أكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة".
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل����دي����دة ميمري�سرت
( )Memristorوه��ي م�صممة لتعمل ب�شكل �أ�شبه
ب�أدمغة الب�شر ،وبعيدا عن الأ�سلوب التقليدي الإلكرتوين،
ومفاتيح الإط��ف��اء والت�شغيل ال��ت��ي حتكم عمل ذاك��رة
الكمبيوتر الآن .وق��ال الباحث يف خمتربات ال�شركة "
�إن لبطاقة ( ) Memristorخ�صائ�ص م�شابهة جدا
لنقاط اال�شتباك الع�صبي يف الدماغ.

كامريا الفيديو وعار�ض �ضوئي
�أعلنت �شركة  3Mعن كامريا وكامريا الفيديو Shoot
 ‘N Shareوالتي حتمل كامريا بدقة خم�سه ميغابك�سل
وت�صوير فيديو بجودة  720pبتن�سيق  MP4ومبجرد

ما �أن تنتهي من ت�صوير �أو ت�صوير الفيديو هنالك ز ّر
م�ستقل قم بال�ضغط عليه و�أعر�ض ماقمت بت�صويره
على العار�ض ال�ضوئي امل��دم��ج ف��درج��ة الإ���ض��اءة هنا
 14ملبة وبدرجة و�ضوح  640يف  480وهنالك منفذ
 microSDو  HDMIوال�سعر  299دوالر �أمريكي .
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كامريا جديدة للتج�س�س ypS
Minostigmat 15mm/3.5
التي ميكنها الرتكيز على م�سافة �20سم
 ،وت�ص���ل دقته���ا  5.1ميغابيك�سي���ل وهي
م�ضادة للمياه بعمق  3مرت واي�ضا م�ضادة

تعتزم �شرك���ة  Minoxالأملانية �أطالق
 3كام�ي�رات جت�س����س ذات ال�سمع���ة
ال�شه�ي�رة يف ع���امل كام�ي�رات التج�س����س
والت���ي ظهرت يف احل���رب العاملية الثانية
وهي كامريات نحا�سي���ة مغطاة بالفوالذ للغب���ار وه���ي م�صممة لتحم���ل الظروف
املق���اوم لل�ص���د�أ وم���ن املزاي���ا اخلا�ص���ة القا�سية والبيئة الوعرة.
باملنظر و ت�صحيح عد�سة الكامريا تقنية

�أول ذاكرة فال�شيه مبنفذ USB 3.0
ك�شفت �شركة  Kingstonعن �أول ذاك��رة فال�شيه م��زوده مبنفذ
 USB 3.0ال����ذاك����رة ال��ف�لا���ش��ي��ه ه���ي م���ن ع��ائ��ل��ة معروفه
 DataTraveler Ultimate 3.0وهي �سريعة فمعدل القراءة
ي�صل �إىل  80ميجابت يف الثانية ومعدل الكتابة  60ميجابت بالثانية
و�ستكون متوفر بعدة �سعات وهم  16و 32و 64جيجابايت ...والأ�سعار
هي  89و  130و  270دوالر �أمريكي.

مايكرو�سوفت تطلق كامريا ويب
بتقنية HD

نظام تكبري ال�صوت اجلديد

طور  Jean Michelميكرفون يعمل على نظام AeroSystem

والذي طرح م�ؤخرا وميتاز امليكرفون اجلديد بالقدرة على العمل يف
حيز وزوايا حمددة لاللتقاط ال�صوت وبقوة  60وات  ،بالإ�ضافة
�إىل �إمكانية تفريق ال�صوت وتوزيعه على اجلوانب وتكرار املدى
ال�صوتي دون احلاجة �إىل جهاز تك�سري ال�صوت وال��ذي يلحق
بامليكرفون وهو �صغري ونحيف وخفيف الوزن ويدعم �أنظمة ال�صوت
يف �أجهزة الكمبيوتر والأجهزة ال�صوتية الأخرى .
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�أعلنت مايكرو�سوفت ع��ن ك��ام�يرا وي��ب جديدة
با�سم  LifeCam Studioتعمل بتقنية HD
وم�ست�شعر ... senseor 1080pوتتحرك يف
 360درجة كاملة ،وميكنك ت�صوير فيديو بدقة
 720pعن طريق هذه الكامريا والتي يبلغ �سعرها
 99.9دوالر .

�أعلنت �شركة  ViewSonicعن قارئ
قارئ الكرتوين ب�شا�شة ملونه LCD
الكرتوين  MB-P702ب�شا�شة ملونه LCD
والتي يبلغ طولها � 7أن�ش وبدرجة و�ضوح
 800يف  480تعمل بتقنية اللم�س وهذا اجلهاز من املمكن �أن
ي�ستخدم يف جمال قراءة الكتب الإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل م�شاهدة
الأفالم اجلهاز يقر�أ الكتب الإلكرتونية ب�صيغة  PDFو  TXTو
 EPUBوبالن�سبة مللفات الفيديو فامل�سموح هنا هو  MKVو
 AVIو  WMVو MPGو MP4و RMVBوهذا يعني دقه
عالية مدعومة �أي�ضا وهنالك منفذ .HDMI

متح�س�س كامريا بدقة  120ميغابك�سل
تعكف خمتربات �شركة  Canonعلى تطوير منوذج
حلول لتح�سني ال�صور من خالل ا�ستخدام امل�ست�شعر
امل��ط��ور  APS-H-size CMOSوال���ذي ميتلك
القدرة على زي��ادة كفاءة حلول ال�صورة بنحو 120
ميغابك�سل وحلول التقنية العالية approx. 29.2 x
 20.2mmبنف�س امل�ساحة حيث يجب ا�ستخدام كامريا
بدقة  16.1ميغا بك�سل والتي توفر كمية من البك�سل
تقدر بنحو  9,184 × 13,280بك�سل والتي تعر�ض
 7.5من مكونات ال�صورة كما تتوافق مع الكامريات
االحرتافية  SLRالرقمية يف حني يتم حتقيق �سرعة عالية للقراءات
من خالل املعاجلة املتوازية يف قيا�س الإ�شارة واالنحرافات الطفيفة يف
التوقيت على �أق�صى �سرعة حوايل  9.5لقطة يف الثانية .

اجليل ال�ساد�س من الآيبود نانو
�أعلنت �شركة �آبل عن اجليل ال�ساد�س من الآيبود نانو والذي ميكن القول
�أنه ح�صل على تغيري �شامل .فاجلهاز �أ�صبح ميلك �شا�شة اللم�س التي
تدعم خا�صية اللم�س امل��زدوج بالإ�ضافة �أنه �أ�صبح �أ�صغر بن�سبة 46
باملائة و  42باملائة مع �أزرار التحكم ال�صوتية التي �ستجدها يف اجلانب
...اجلهاز �سيكون متوفر ب�سبعة �ألوان والأ�سعار على ح�سب ال�سعه مثل 8
جيجابايت  149دوالر �أمريكي و�سعة  16جيجابايت  179دوالر.
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عالــــم
اإلكسترانت
ال�شبكات:

 الإنرتنت �شبكة ال�شبكات. -الإنرتانت �شبكة �شخ�صية داخلية.

ال�شبكات الداخلية:

 �شبكة حممية بجدار ناري منيع. الإنرتانت وقت وتكلفة �أقل. -توفر خدمات الإنرتنت العامة.

�شبكات الإك�سرتانت:

 ربط م�صادر املوارد الب�شرية مع �سوق العمل املتخ�ص�صة. حلقة الو�صل بني الإنرتنت والإنرتانت. -تطبيقاتها وا�سعة ومتنوعة.

ت�صنيفات الإك�سرتانت:

� -شبكات جتارية متعددة املجاالت واخلدمات.

احلماية والأمان يف الإك�سرتانت:

 -حماية تقوم على �أ�سا�س التحقق من هوية امل�ستقبل.

�إك�سرتانت امل�ستقبل:

� -أهم �شبكات الع�صر الإلكرتوين.

�إعداد:
م � /سامية ال�شريفي

الإك�سرتان��ت ه��ي �شبك��ة خا�صة ت�ستخ��دم الإنرتن��ت وو�سائ��ل االت�صال
العامة لكي ت�شارك وبطريقة �آمنة جزء ًا من بياناتها لأطراف خارجية.
فالإك�سرتانت هي ال�شبكة الناجتة عن عملية الدمج بني ك ًال من الإنرتنت
و الإنرتان��ت والتي تعني خلق عالقة جدي��دة بني ال�شركة وبني عمالئها
و�شركائه��ا .وتت�شابه الإك�سرتان��ت مع الإنرتانت يف العديد من املوا�صفات
امل�شرتك��ة .فبالرغ��م م��ن �أن الإنرتان��ت تختب��ئ دائم�� ًا وراء اجل��دران
الناري��ة  Firewallsوالنظ��م الأمني��ة حلماي��ة �سري��ة البيان��ات جن��د
�أن الإك�سرتان��ت ال ت��زال حتت��اج �إىل نظم �شبيهة باجل��دران النارية و�إن
كانت �أب�سط من �سابقتها حيث تتيح فقط هذه البيانات للطرف اخلارجي
امل�سته��دف .وميكن اعتبار الإك�سرتانت حلقة الو�صل بني الإنرتنت العامة
و بني الإنرتانت اخلا�صة.
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ال�شبكـات
ك�ثرت امل�صطلح��ات الت��ي ت�ش�ير �إىل مع��ان
متقارب��ة ،فقد بتنا ن�سمع م�صطلح الإنرتنت
( )Internetوالإنرتان��ت ()Intranet
والإك�سرتان��ت ( )Extranetوكله��ا عب��ارة
ع��ن �شب��كات �أو خدم��ات �شبكي��ة مت�شابهة
تف�ص��ل بينه��ا ح��دود دقيق��ة وديناميكية
تتغري معياريته��ا من يوم لآخر ا�ستناد ًا �إىل
ما ي�ستجد يف العامل التقني املعا�صر.

�شبكة الإنرتنت Internet

كم����ا هو معروف هي �شبكة ال�شبكات حي����ث تتكون الإنرتنت من عدد
كبري من احلا�سبات املرتابطة يف جميع �أنحاء العامل .وهذه احلوا�سيب
حتم����ل كمية هائلة ال ت�صدق من املعلومات بع�ضها مل�ؤ�س�سات وبع�ضها
حلكوم����ات والبع�ض الآخر �شخ�صي .وت�ستخدم ال�شبكة جمموعة من
الربتوكوالت اخلا�صة التي تنظم عمل هذه الأجهزة مع بع�ضها.
متكن الإنرتن����ت م�ستخدميها من اال�ستفادة م����ن ع�شرات اخلدمات
املختلف����ة و التخاطب م����ع امل�ستخدم��ي�ن الآخرين  .فه����ي نافذة على
العامل ب�شعوبه و ثقافته وعلومه املختلفة وو�سيلة ات�صال بني الباحثني
ورجال الأعمال والدوائر و القطاعات امل�شرتكة .ويوجد يف الإنرتنت
ك����م هائل م����ن املعلومات املتجددة و املتنوع����ة و ال�شاملة جلميع �أنواع
احلقول و امليادين.

�شبكة الإنرتانت Intranet

م�صطلح ال يعرفه الكثري حيث هناك من ي�سميها بال�شبكة الداخلية �أو
ال�شبكات ال�شخ�صية الفعلية ،وهي عبارة عن �شبكة �إنرتنت م�صغرة
تكون عاد ًة �شبكة داخلية يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة .و تعترب تطبيق فعلى
ل�شبك����ة الإنرتنت ولكن داخلي���� ًا وبنف�س �أع����راف وبروتوكوالت ومبد�أ
�شبك����ة الإنرتنت .وتتمي����ز باحلماية العالية ع����ن طريق جمموعة من
الأنظمة والربامج التي ت�ؤمن حماية عالية لل�شبكة.
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الإنرتنت �شبكة ال�شبكات.
الإنرتانت �شبكة �شخ�صية داخلية.

�شبكة الإك�سرتانت Extranet

م�صطلح جديد نوع ًا م����ا ال يعرفه الكثري نظر ًا حلداثة هذه ال�شبكة،
وهي ال�شبك����ة املكوّنة من جمموعة �شب����كات �إنرتانت ترتبط ببع�ضها
ع����ن طريق الإنرتنت ،وحتافظ على خ�صو�صية كل �شبكة �إنرتانت مع
منح �أحقية ال�شراكة على بع�ض اخلدمات وامللفات فيما بينها.
وبالت����ايل هي عبارة عن �شبكات �أو خدم����ات �شبكية مت�شابهة تف�صل
بينها حدود دقيقة وديناميكية تتغري معياريتها من يوم لآخر ا�ستناد ًا
�إىل ما ي�ستجد يف العامل التقني املعا�صر.

ال�شبكات الداخلية
(الإنرتانت)
�شبكة حممية بجدار ناري منيع.
الإنرتانت وقت وتكلفة �أقل.
توفر خدمات الإنرتنت العامة.

الإنرتنت والإنرتانت

الفوارق الرئي�سية بني الإنرتنت و الإنرتانت ميكن تلخي�صها فيما
يلي:
�أو ًال :الإنرتنت :
 غري مملوكة لأحد. �أي �شخ�ص ميكنه الو�صول �إليها. ميكن الو�صول �إليها من �أي مكان �أو موقع. حتتوي على العديد من املواقع �أو ال�صفحات املتنوعة ويف كافةاملجاالت.
ثانياً :الإنرتانت :
 ملك للم�ؤ�س�سة التي ت�ست�ضيفها. ال ميكن لأي �شخ�ص الو�صول �إليها �إال الذين �سمح لهم بذلك. تعمل فقط يف موقع واحد. حتتوي على موا�ضيع ومعلومات حم��ددة ويف جمال واح��د الذي�صممت من �أجله

ه��ي �شبكة م�تراب��ط��ة ت��ك��ون مم��ل��وك��ة لهيئة �أو
م�ؤ�س�سة ،وت�ستخدم تقنيات الإنرتنت املختلفة مثل
املت�صفحات وخادمات الويب يف التعامل مع املعلومات
و�إجناز مهام العمل داخل امل�ؤ�س�سة بغر�ض رفع كفاءة
العمل .وا�ستخدامها لنف�س تطبيقات الإنرتنت ال
يعني ب�أي حال من الأحوال ب�أنها مفتوحة لأ�شخا�ص
خارج نطاق امل�ؤ�س�سة ،بل قد تكون مف�صولة كليا عن
�شبكة الإنرتنت.
 -كل منها ي�ستعمل نف�س املعايري �أو الربوتوكوالت.

اجلدار الناري

ت���ؤم��ن الإن�ت�ران���ت ج����دار ًا منيع ًا يطلق عليه ا���س��م ج���دار النار
( )Firewallحول حمتوياتها مع املحافظة على حق و�صول العاملني
�إليها من م�صادر املعلومات اخلارجية على الإنرتنت .ويوفر هذا
اجلدار حماية عالية لل�شبكة حيث ي�سمح بدخول الأ�شخا�ص امل�صرح
بهم ومينع الآخرين والت�صريح قد يكون بكلمة �سرية وببطاقات ذكية
ت�ستخدم الت�شفري للدخول �إىل ال�شبكة الداخلية.

املميزات

ال��ه��دف الرئي�سي م��ن �شبكة الإن�ت�ران���ت ه��و رف��ع ك��ف��اءة العمل
واال�ستفادة من تقنيات احلو�سبة امل�شرتكة يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
على اختالفها وميكن تلخي�ص �أهم املزايا يف الإنرتانت مبا يلي:
 - 1وقت �أقل
توفر الإنرتانت الكثري من الوقت ال�ضائع يف االت�صال بني عنا�صر
ال�شركة ،يتم تنظيم تبادل املعلومات واخل��دم��ات الإداري���ة على
الإنرتانت عن طريق مناذج معيارية متفق عليها وال يتم �إر�سالها
�أما �أوجه ال�شبه بني الإنرتنت والإنرتانت فهي :
قبل ا�ستيفاء املعلومات املطلوبة بكاملها ،ومن ّثم يتم حفظها �آلي ًا
 كل من ال�شبكتني ت�ستخدمان �صفحات كتبت بلغة . HTML ت�ستعمل كل منها برامج الت�صفح املعروفة مل�شاهدة �صفحاتها يف اجلهاز اخلادم وت�أمني و�صولها �إىل الطرف الثاين يف وقت ق�صريج��د ًا ،كما �أن تقنية الويب توفر احل�صول على املعلومات املطلوبة
و�إر�سال وا�ستقبال املعلومات.
ب�سرعة فائقة.
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 - 2تكاليف �أقل:
تقلل �شبكات الإنرتانت احلاجة �إىل وجود ن�سخ متعددة من الربامج
وقواعد البيانات ،وت�سمح بالتعامل مع امللفات والتطبيقات ب�سهولة
وي�سر.وتقدم الإنرتانت حلو ًال �إلكرتونية مت ّكن ال�شركة من اال�ستغناء
عن الكثري من املطبوعات والنماذج الورقية املكلفة� .إىل جانب ذلك
ميكن اعتماد �أجهزة متوا�ضعة الإمكانيات للموظفني لأن احلا�سوب
املخدم هو الذي �سيقوم بجميع مهام التخزين و�إدارة العمليات عن
طريق املوقع الداخلي.
 - 3الأمان واحلماية
تتمتع �شبكات الإنرتانت باحلماية من االخ�تراق وذلك من خالل
حتديد �صالحيات معينة للم�ستثمرين ،وكذلك وجود جدار ناري
عازل مينع الدخول غري املخول �إىل ال�شبكة.
 - 4ا�ستقاللية ومرونة
تربط الإنرتانت بني �أجهزة حوا�سيب من فئات خمتلفة للحا�سوب
ال�شخ�صي ،حالها يف ذلك حال كل ال�شبكات احلديثة� ،أما اجلديد
الذي تنفرد به الإنرتانت فهو �إمكانية النفاذ �إىل موارد املعلومات
عن طريق تطبيق واحد هو امل�ستعر�ض ومن من�صات عمل خمتلفة.
مُتكن هذه ال�صفة امل�ستخدمني من الولوج �إىل حمتويات اجلهاز
املخدِّ م بغ�ض النظر عن احلا�سوب الطرفية التي يعملون عليها.
 - 5توفري خدمات الإنرتنت
تقدم �شبكة الإن�تران��ت جميع خدمات الإن�ترن��ت وتقنيات الويب
مل�ستخدميها ومنها:
 الربيد الإلكرتوين . خدمة احلوار يف الزمن احلقيقي . chat تقنية امللفات الإلكرتونية املحمولة. -خدمة الأخبار.
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 -خدمة م�ؤمترات الفيديو .

التطبيقات

قدمت �شبكات الإنرتانت منط ًا جديد ًا من التعامل الداخلي �ضمن
ال�شركة ،وبرزت �أهم ا�ستخدامها يف التطبيقات التالية:
 اعتماد الدورة امل�ستندية الإلكرتونية التي تتمتع بالدقة وال�سرعةوتخفي�ض الكلفة.
 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين الداخلي وخدمة احلوار  chatيفالزمن احلقيقي،و خدمة م�ؤمترات الفيديو يف التوا�صل والتعاون بني
موظفي امل�ؤ�س�سة وعمالئها لرفع كفاءة العمل وا�ستغالل الزمن.
 و�ضع الربامج التدريبية على موقع الإنرتانت واملعلومات املفيدةمبا فيها ن�شرات املنتجات وتقارير املبيعات واملعلومات الإح�صائية
املختلفة عن �أعمال ال�شركة.
 ت�سديد الفواتري ع�بر الإن�ترن��ت ع�بر ال�سماح لزبائن ال�شركةبالدخول �إىل موقعها اخلا�ص �ضمن �صالحيات حمددة.

الربوتوكوالت

تعتمد �شبكات الإنرتانت على العديد من الربوتوكوالت �أهمها:
 بروتوكول التحكم بالنقل  /بروتوكول انرتنت TCP/IP برتوكول نقل الن�صو�ص HTTP -بروتوكول نقل امللفات FTTP

�شبكات الإك�سرتانت
Extranet

ربط م�صادر املوارد الب�شرية مع �سوق العمل
املتخ�ص�صة
حلقة الو�صل بني الإنرتنت والإنرتانت
تطبيقاتها وا�سعة ومتنوعة

تكنولوجيا الإك�سرتانت

�شبكة الإك�����س�تران��ت ه��ي ال�شبكة التي تربط
�شبكات الإنرتانت اخلا�صة باملتعاملني وال�شركاء
وامل��زودي��ن وم��راك��ز الأب��ح��اث ال��ذي��ن جتمعهم
�شراكة العمل يف م�شروع واح���د� ،أو جتمعهم
مركزية التخطيط �أو ال�شراكة وت�ؤمن لهم تبادل
املعلومات والت�شارك فيها دون امل�سا�س بخ�صو�صية
الإنرتانت املحلية لكل �شركة.
�أن حت�صل عليه باعتماد الأ�ساليب التقليدية لتبادل املرا�سالت
والعرو�ض.
خا�صة يف جمال خدمة العمالء وم�ساعدتهم على حتديد تكاليف
عدد من الأعمال التي يقومون بتنفيذها �أو التي يخططون لتقدميها
�إىل زبائنهم م�ستقب ًال.

مب���ج���رد ظ���ه���ور الإن��ت�رن����ت و���ش��ب��ك��ة ال���وي���ب ق���ام���ت امل�ؤ�س�سات
تلقائيا ب��ا���س��ت��خ��دام تكنولوجيا ال��وي��ب ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات بني
امل��وظ��ف�ين ب���د ًال م��ن امل���ذك���رات امل��ط��ب��وع��ة واخل��ط��اب��ات ال��دوري��ة.
ونتيجة ل��ذل��ك يت�ضح م��دي ال�سرعة ال��ت��ي ميكن فيها ا�سرتداد
ت��ك��ل��ف��ة �إن�����ش��اء ���ش��ب��ك��ة �إن�ت�ران���ت ب��دي��ل��ة ع���ن ال��ن��ظ��ام ال���ورق���ي.
املزايا
ومن هنا ظهرت فكرة الإك�سرتانت التي كانت و�سيلة �سريعة و�سهلة  -امل�شاركة يف املعلومات مبجهود �أقل.
وقليل التكلفة للت�شارك يف املعلومات يف �أي وقت و�أي مكان تكون فيه  -احل�صول على املعلومة مبجهود �أقل.
و�سيلة االت�صال بني ال�شركة والأطراف اخلارجية مهمة.
 التقليل من تكلفة الطباعة والربيد. -التوا�صل عن بعد.

الإنرتانت والإك�سرتانت

الإنرتانت والإك�سرتانت هما �شبكتان خا�صتان نظر ًا ال�ستعمالهما
يف ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات فقط .وكالهما ت�ستعمل تقنية االنرتنت
لإظهار املعلومات ولذا تبدوان وتت�صرفان كالإنرتنت متام ًا .ميكن
�أن تكون هناك م�ستويات و�صول خمتلفة للم�ستخدمني الذين ميكنهم
ا�ستعمالها فقط �إذا كانوا ميلكون ا�سم ًا وكلمة مرور �صاحلني .وهوية
ال�شخ�ص حتدد ما هي �أجزاء النظام التي يحق له الو�صول �إليها.

تطبيقات الإك�سرتانت

يتم بناء تطبيقات الإك�سرتانت يف جماالت عديدة منها مثال �شبكات
البنوك والتعامالت امل�صرفية ،وجندها �أي�ضا يف نظم التعليم
الوا�سعة النطاق مثل اجلامعات ومراكز التدريب الأكادميية و يف
�شبكات املوا�صالت .وفيما يلي تطبيقات الإك�سرتانت الأكرث �شيوع ًا:
 ت�سهيل عمليات ال�شراء يف ال�شركات:�إذ ميكن �أن تقوم �شركة من منطقة ال�شرق الأو�سط ب�إر�سال طلب
�شراء �إىل �شركة يابانية عرب الإك�سرتانت التي تربط بينهما ،وتلغي
�أهمية الإك�سرتانت
�أثبتت �شبكات الإك�سرتانت اجلدوى الكبرية ال�ستخدامها يف قطاع احلاجة �إىل املرا�سالت بكل �أنواعها.
الأع��م��ال وحققت م�ستوى مرتفعا من العوائد ،مل تكن لل�شركات  -متابعة الفواتري وت�سديدها:
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ُت�سهل ه��ذه اخل��دم��ة عملية توقيع ال��ف��وات�ير م��ن م��دي��ري الفروع
املنت�شرين يف مناطق خمتلفة (يف حال احلاجة للتوقيع اجلماعي)،
كما ت�سمح لهم مبتابعة �إجراء ال�صرف �أو القب�ض ،وو�ضع العالمات
التي ُت�شري �إىل كل عملية تجُ رى على الفاتورة �أثناء تناقلها بني الفروع
والأق�سام.
 توا�صل �شبكات توزيع الب�ضائع:مكن بناء �شبكة �إك�سرتانت تربط املوزعني املحليني باملزود الرئي�س
لت�سريع عمليات الطلب وال�شحن وت�سوية احل�سابات ،كما ميكن �أن
تبنى التطبيقات امل�ستندة �إىل مفهوم نقطة الطلب (request
 )pointلأمتتة كامل عمليات التوزيع وت�سوية احل�سابات املتعلقة
بها.
 خدمات التوظيف (:)Employing Servicesُت�ستخدم الإك�����س�تران��ت ل��رب��ط م�����ص��ادر امل����وارد الب�شرية امل�ؤهلة
(اجلامعات واملعاهد ومراكز التدريب وغريها) مع �سوق العمل
املتخ�ص�صة ،بغر�ض تقدمي خدمة متعددة املنافع لكال الطرفني� ،إذ
جتد املوارد الب�شرية امل�ؤهلة فر�صة العمل املنا�سبة يف الوقت املنا�سب،
كما �إن �سوق العمل ي�ؤمن احتياجاته عن طريق ال�شبكة نف�سها .وقد
ت�صل فعالية هذه ال�شبكة �إىل درجة امل�شاركة بالتخطيط مع م�صادر
املوارد الب�شرية ملا فيه �صالح �سوق العمل.
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ت�صنيفـات
الإك�سرتانت
���ش��ب��ك��ات جت���اري���ة م���ت���ع���ددة امل���ج���االت
واخلدمات.

�شبكات �إك�سرتانت التزويد
()Supplier Extranets

تربط ه��ذه ال�شبكات خم��ازن وم�ستودعات الب�ضائع الرئي�سة مع
امل�ستودعات الفرعية بغر�ض ت�سيري العمل فيها �آليا ،للمحافظة على
كمية ثابتة من الب�ضائع يف امل�ستودعات ،وبالتايل تقليل احتمال رف�ض
الطلبات ب�سبب عجز يف امل�ستودع� ،إ�ضافة للعديد من اخلدمات
الأخرى املتعلقة بالتحكم باملخزون .

ن�ش�أت �شبكات الإك�سرتانت ا�ستجابة ملا يتطلبه
ق��ط��اع الأع��م��ال م��ن ���ش��راك��ات وحت��ال��ف��ات وما
يقت�ضيه من �أمن على املعلومات املتبادلة عن طريق
ال�شبكات ،مع العناية ال�شديدة بال�صالحيات.
ولهذا ف�إن ت�صنيف �شبكات الإك�سرتانت يعتمد
على قطاع الأع��م��ال ال��ذي ُيق�سمها �إىل ثالثة
�أنواع �أو �أ�صناف.

�شبكات �إك�سرتانت الند
()Peer Extranets

يكرث ا�ستخدام هذا النوع يف جماالت الإنتاج ال�صناعية و الغذائية،
فهي ت�سمح بتبادل الأ���س��ع��ار واملنتجات ب�ين ال�شركات الكبرية
وال�صغرية ،وتوفر بذلك فر�صة متكافئة يف جمال البيع وال�شراء عن
طريق ربط ال�شركات ال�صغرية والكبرية كي تنقل فيما بينها الأ�سعار
واملوا�صفات التقنية الدقيقة مما يرفع من م�ستوى اخلدمة يف ذلك
القطاع ،ويعزز جودة املنتجات ويق�ضي على االحتكار.

�شبكات �إك�سرتانت التوزيع (التكميل)
()Distributor Extranets

يعترب هذا النوع من الإك�سرتانت من �أكرث الأنواع تواجد .فهو يقدم
خدمة الطلب الإل��ك�تروين للعمالء من حجز وا�شرتاكات وخالفة
من خدمات ،يف ظل خدمات الن�شر الفوري للتعديالت والتغريات
التي قد حتدث على هذه اخلدمات من تغيري �أ�سعار وموا�صفات .
ومتنح ه��ذه ال�شبكات �صالحيات للمتعاملني ُم�ستندة �إىل حجم
تعامالتهم ،و ُتقدم لهم خدمة الطلب الإلكرتوين وت�سوية احل�سابات
�آليا ،مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة واملوا�صفات
التقنية وما �إىل ذلك من خدمات �أخرى .وحتا�شيا للب�س الذي قد
يح�صل بني هذا النوعني ال�سابقني من الإك�سرتانت نتيجة لتداخل
الوظائف التي ت�ؤديها كل منهما.
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احلماية والأمان
يف الإك�سرتانت
لأن الإنرتنت هي �شبكة عامة .ف���إن نقل
البيانات من حا�سب لآخر مت�صل بال�شبكة
ي��ع��د خ��ط��را ك��ب�يرا .ف�لا ت��وج��د طريقة
ملعرفة ال�شبكات التي متر عليها البيانات يف
رحلتها للو�صول من امل�ؤ�س�سة �إىل �شريكتها
يف اجلانب الآخر من العامل.

وحلماية ه��ذه املعلومات و احل��ف��اظ علي �سريتها �أث��ن��اء رحلتها
ميكن �أن يتحقق ه��ذا بتقنيات الت�شفري املتقدمة بالإ�ضافة �إيل
الت�أكد من �صحة هوية الطرف الآخ��ر ال��ذي �سي�ستقبل املعلومة.

حماية تقوم على �أ�سا�س التحقق من هوية
امل�ستقبل.

مميزات ال�شهادات الرقمية

 التحكم فيما ميكن لكل م�ستخدم م�شاهدته و ر�ؤية ما يقوم بفعله�أثناء ولوجه علي ال�شبكة.
ال�شهادات الرقمية
 تقدمي ال�شهادات الرقمية الالزمة ل�شبكات الإك�سرتانت.فيما يخ�ص الإك�سرتانت ف�إن اال�ستعداد لتقدمي معلومات وبيانات � -إ�����ص����دار امل��ن��ت��ج��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة اخل��ا���ص��ة وال���ت���ي ت�ستخدمها
مهمة مثل بيانات �أو ح�سابات البنوك و املعلومات املالية الأخرى �أو امل����ؤ����س�������س���ات لإ������ص�����دار و �إدارة ال���������ش����ه����ادات ال���رق���م���ي���ة.
املعلومات احلكومية احل�سا�سة ،البد �أن يتم من خالل الت�أكد من
�أن تقدمي هذه البيانات بالفعل ي�صل للطرف احلقيقي امل�سموح
له بالإطالع على هذه املعلومات وهذا نف�سه هو مفهوم ال�شهادات
الرقمية .
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�إك�سرتانت
امل�ستقبل
�أهم �شبكات الع�صر الإلكرتوين.

باتت الإك�سرتانت من �أروج التقنيات يف هذه املرحلة
من ع�صر املعلومات ،ويتوقع الدار�سون �أن حتل حمل
ال�شبكات ذات الوظائف اخلا�صة القائمة حاليا،
خا�صة يف قطاع الأعمال والتجارة الإلكرتونية،
ملا تقدمه من تقلي�ص يف التكاليف والبنى التحتية
الالزمة لإقامة ال�شبكات ذات الوظائف اخلا�صة،
�إىل جانب الت�سهيالت الكبرية يف العمليات الإدارية
والتفاعل مع العمالء.

كما تتوفر الآن كتيبات العر�ض الإلكرتونية ( ،)e-catalogsوالتي
تطبيقات امل�ستقبل
ومن التطبيقات العملية ل�شبكات الإك�سرتانت التي ميكن ت�سخريها ت��زود العمالء �ساعة ب�ساعة بالعرو�ض والأ�سعار و�أزمنة ال�شحن
والتو�صيل ( )delivery timeوما �إىل ذلك من معلومات .ويف
يف الواقع العملي:
كال املثالني ال�سابقني يرتبط النفاذ �إىل املواقع واخلدمات ال�سابقة
 التعامل عن ُبعد ()remote accessبامتالك ح�ساب على اجلهاز اخل��ادم للموقع وكلمة م��رور ت�سمح
 ارتباطيه الفروع ()branch office connectivityبالو�صول �إىل جمموعة معينة من اخلدمات واملعلومات .وال �شك �أننا
 الولوج �إىل الأجهزة اخلادمة املتو�سطة�سنجد الكثري من ال�شركات تتجه �إىل اعتماد �شبكات الإك�سرتانت
()mainframe access
خلدمة م�صاحلها وعمالئها ودخ��ول ع��امل املناف�سة ب�أ�سرع وقت
 ا�ستخدام واجهة الويب يف تطبيقات الأعمالممكن ،و�إال ف�إن القطار ال�سريع لع�صر املعلومات �سيفوتها ،وت�صبح
()Web browsing interface
من الرتاث الإن�ساين يف ع�صر ما قبل الع�صر الإلكرتوين .
 تبادل املعلومات �إلكرتونيا()EDI-electronic data interchange
وقد بد�أت تظهر تطبيقات هذه ال�شبكات على الويب� ،إذ �أ�صبح من
املمكن الولوج �إىل مواد و�صفحات حمددة من �أحد املواقع عن طريق
كلمة مرور وا�سم م�ستخدم حمدد يتم االتفاق عليه ب�شكل م�سبق .
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احدث �أجهزة الألعاب
املحمول بنظام الويندوز7
�أزي��ح النقاب عن اح��دث �أج��ه��زة الأل��ع��اب املحمول
 Ocosmos OCS-1وامل��زود بنظام الويندوز7
و�أزرار للتوجيه من اجلانبني ومعالج �أنتل اجلديد كل ّيا
 Oak Trailب�سرعة  1.5جيجاهرتز ومعالج ر�سوميات Intel
 GMA600والو�سائط التخزينية  SSDب�سعة  64جيجابايت
ويدعم البلوتوث والوايرل�س وال�شا�شة طولها � 4.8أن�ش بدرجة و�ضوح
 1024يف  600يدعم خا�صية اللم�س املتعدد وهنالك كامريا �أمامية
وخلفيه و�سماعات للجهاز ومايكروفون .

احلا�سب الكفي Folio 100
مت الإعالن عن
اجلهاز اللوحي
Toshiba
Folio
 100والذي
ي����أت���ي ببع�ض
امل���وا����ص���ف���ات
ال��ت��ق��ن��ي��ة مثل
ال�شا�شة طولها � 10.1أن�ش بدرجة و�ضوح 1024
يف  600بتقنية اللم�س املتعدد واملعالج Tegra 2
ب�سعة داخلية  16جيجابايت وهنالك منفذ للذاكرة
اخلارجية  SDوهنالك منفذ  HDMIوكامريا �أمامية
 1.3ميجا بك�سل ويدعم تقنية الوايرل�س والأندرويد
 2.2والذي يدعم الفال�ش . 10.1البطارية تدوم �إىل
� 7ساعات من اال�ستخدام املعتدل واملت�صفح الرئي�سي
هنا هو �أوبرا ومتجر للتطبيقات خا�ص و�سيكون متوفر
يف املنطقة يف الربع الأخري من العام اجلاري وال�سعر
من املتوقع �أن يكون بـ  399يورو.

اجليل الثالث من �أنظمة معاجلات
 WindBOXبدون مراوح
ع���ر����ض���ت  MSIم�����رة �أخ��������رى عن
ن���ظ���ام امل��ع��اجل��ة م���ن اجل���ي���ل الثالث
 WindBOXب���دون م���راوح و�صمم
لدعم املزيد من التطبيقات التي ت�ساعد
على حفظ البيانات ومعاجلاتها حيث
يتكون من املعالج ثنائي النواة ولوحة

• ك�شفت �رشكة IBM
ع���ن معاجله���ا z196

اجلديد الذي يعد �أ�رسع معالج
مت �إطالقه م���ن قبلهم ب�رسعة
ت�صل �إىل  5.2جيجاهرتز...
املعالج اجلديد يحتوي
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الأم  Intel GS45و�سعة
�أل��رام  4GBويدعم البطاقات
الر�سومية ثالثية الأبعاد مبن�صة
ومنفذ  HDMIويدعم تقنية VESA
ت��دع��م تقنية  1080pوي��ت��وف��ر منفذ التي تعمل على حماية ال�شا�شة  ،ومل
 mini-PCIeوي��دع��م ال��ب��ل��وت��وث و تف�صح ال�شركة عن ال�سعر �إىل �أالن .
 WiFiويتوفر �ستة منافذ USB 2.0

على تقنية eDRAM
• حققت �رشكة  HPيف عام 2010
ما يق���رب من  30.7ملي���ار دوالر ,
وو�صل �صافى ربحها �إىل  1.8مليار

دوالر  ,وهى بن�س���بة زيادة 11.4

عن العام ال�سابق .
• توقعت فور�سرت للأبحاث ارتفاع
ع���دد احلوا�س���يب �إىل  3.5مليون
وتنم���و �إىل  20.4مليون يف عام

مكتبي بنظام املاك مزود مبربد مائي
ك�شف����ت �شرك����ة  Quo Computersع����ن احلا�سب
املكتب����ي  Quo maxQ2امل����زود مبعال����ج Core i7
ب�سرع����ة  3.6جيجاهرت����ز والذاك����رة الع�شوائ����ي 12
جيجاباي����ت والو�سائ����ط التخزيني����ة  SSDب�سعة 240
جيجاباي����ت وهنال����ك القر�����ص ال�صل����ب ب�سع����ة واح����د
ترياباي����ت ومعالج الر�سومي����ات NVIDIA 285 GTX
مبح����رك متواف����ق Adobe Mercury Playback
وه����ذا احلا�سب �سيك����ون مزود مبربد مائ����ي Asetek
و�سيعم����ل بنظ����ام
امل����اك �أو اللينك�����س
�أو نظام الويندوز7
.ال�سع����ر يب����د�أ ب����ـ
3765
دوالر
وموعد الإ�صدار يف
 15من �سيبتمرب .

... Hyper Drive
قر�ص �صلب خارجي للآيباد

�أعلنت �شركة  Hyper Macعن قر�ص �صلب خارجي
للآيباد مب�ساحة  750جيجا بايت ،وذلك �أي�ض ًا يف م�ؤمتر
 IFAوالذي �أعلنت فيه الكثري من ال�شركات عن منتجات
جديدة.
�أما عن �سعر اجلهاز ف�سيكون بـ  249دوالر بدون قر�ص
�صلب ،و  599دوالر للم�ساحة  750جيجا...ويعترب ال�سعر
مرتفع ن�سبي ًا مقارن ًة ب�سعر الآيباد نف�سه ( 499دوالر)
ولكنه بالت�أكيد يقدم خدمة ممتازة مل�ستخدمي الآيباد
والذي ال يتجاوز م�ساحة  64جيجا بايت فقط.

احلا�سوب الدفرتي الذكي
�أطل����ق م�ؤخرا حا�سوب Toshiba
 AC100وال����ذي ت�صف����ه ال�شركة

باحلا�س����وب الذك����ي لتوف����ر رقاق����ة
 nVidia Tegra 250والت����ي
تزيد من حلول ال�شا�شة �إىل 1024
×  600بك�س����ل و�سع����ة ال�شا�ش����ة
� 10.1أن�����ش ورغ����م ذل����ك تتمك����ن

 .2015بينما تتوقع �أن ينخف�ض
عدد احلوا�سيب املكتبية من 18.7
�إىل  15.7وحدات يف.2015
• ك�شفت �رشك���ة �إنتل عن العديد
من اخل�صائ�ص املهمة يف ت�صاميم

م����ن حتمل التطبيق����ات املتباينة يف
حل����ول ال�شا�ش����ة كم����ا ميت����از ب�سعة
القر�ص ال�صلب  128GBوالرام
 512MBول����ذا فه����و ي����زن 1.9
باوند .كذلك ميكن العمل بالبطارية
� 8ساعات متوا�صلة و 180يف حالة
اال�ستعداد .

اجليل الث���اين من عائلة املعاجلات
 Intel Coreللع���ام  2011يف
منتدى �إنتل للمطورين .IDF
• �أج�ب�رت �رشك���ة  Toshibaعلى
�سحب م���ا يق���ارب  41.000جهاز

كمبيوت���ر حممول من
جي���ل  Satelliteكونها
قد ت�سبب خماطر من ارتفاع
درجة حرارتها.
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�أف�ضل الربامج املجانية
ملكافحة الفريو�سات
�سوف ُاقدم لكم قائمة ب�أف�ضل الربنامج املجانية ملكافحة الفريو�سات تت�ضمن
و�صف ًا ومعلومات عن هذه الربامج و�سوف �أقوم ب�صياغتها ب�أكرث قدر ممكن.
Microsoft Security
Essentials

برنام���ج جم���اين وفعّ���ال ملكافح���ة الفريو�س���ات
�أ�صدرت���ه �شرك���ة مايكرو�سوفت م�ؤخ���راً ,تركيب
ه���ذا الربنامج ال ي�أخ���ذ �أكرث م���ن دقيقتان على
الأك�ث�ر� ,أي�ض��� ًا ال ي�ش���كل عبئ ًا ثقي�ل�اً �أو �أي حمل
على النظام.
الربنامج متوافق مع:

Windows XP, Vista, Windows7
لتحميل برنامج Microsoft Security
:Essentials
_www.microsoft.com/Security
/Essentials
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�أي�ض��� ًا م�ست���وى احلماي���ة يف برنام���ج
AVG Antivirus
 BitDefenderجيدة جد ًا ويُعتمد عليه.
ي�ستخ���دم برنام���ج BitDefender Free
 Editionنف����س طريق���ة معام���ل  ICSAيف
م�سح وفح�ص الأجهزة من الفريو�سات.
يجعلك الربنامج تتمتع باملميزات الأ�سا�سية
لأي برنام���ج مكاف���ح للفريو�س���ات دون اي
م���ن �أ�شه���ر برام���ج مكافح���ة الفريو�س���ات تكلفة.
املجاني���ة ,و حائز عل���ى العديد من اجلوائز الربنام���ج متواف���ق م���عWindows XP :و
يف جمال حماية الكمبيوتر ،وميكنك الوثوق  Windows Vistaفقط.
يف هذا الربنامج واالعتماد عليه.
لتحميل برنامج : BitDefender
الربنام���ج متواف���ق م���ع Windows XP, :
Vista, Windows 7
لتحميل برنامج : AVG Anti-Virus
www.avg.com/in-en//downloada...s-free-edition

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

Avast Antivirus

BitDefender

�إن برنام���ج  Avast Anti Virusبرنام���ج
جم���اين للإ�ستخ���دام ال�شخ�ص���ي ولي����س
للإ�ستخدام التجاري.
هذا الربنامج ُيع���د املناف�س القوي لربنامج
برنامج مكاف���ح فريو�سات �آخ���ر حائز علي  AVGاملجاين �أي�ضاً.
العدي���د م���ن اجلوائ���ز ومتمي���ز يف حماي���ة ويتميز هذا الربنامج بنموه ال�سريع وتطويره
الأجهزة ال�شخ�صية.
امل�ستم���ر مم���ا يجعل���ه �أح���د �أك�ث�ر الربامج

املجانية ملكافحة الفريو�سات متيزاً.

الربنام���ج متوافق مع  :نظامي Windows
و  Linuxاي�ضاً.
لتحميل برنامج : Avast Anti Virus
http://download.cnet.com/AvastFree-...=dl&tag=button

لتحميل برنامج :AntiVir

www.free-av.com/en/
products/1...antivirus.html

Panda Cloud, Security

Clam Win
واح���د م���ن برام���ج مكافح���ة الفريو�س���ات
املجاني���ة وق���د �أو�ص���ت ب���ه جمل���ة PC
 magazineنظر ًا لقوته و كفائته الرائعة.
الربنام���ج متواف���ق م���عWindows XP, :

Comodo Antivirus +
Firewall

Windows Vista, Windows 7
لتحميل برنامج : Panda Cloud
/www.cloudantivirus.com/en

برنام���ج ب�سي���ط ولكن���ه ق���وي وا�ستخدام���ه
ب�سي���ط و�سهل ج���داً ,فق���ط تق���وم بتحديد
Graugon Antivirus
�سواقة القر�ص � Driveسوا ًء كان C, D, E,
� Fإل���خ ثم ال�ضغط على  Scan Thatواجعله
الربنام���ج متوافق م���عWindows 2003, :
يقوم مبهمته.
هذا الربنام���ج مُفيد للأجه���زة القدمية �أو .XP
ذات عت���اد م���ادي � Hardwareضعيف ,وال لتحميل برنامج :Graugon Antivirus
www.graugon.com/download.
ب�أ�س به �أي�ض ًا مع الأجهزة احلديثة.
الربنام���ج متوافق م���عWindows XP :و html

برنام���ج  Comodoال�صاع���د وبق���وة
ليلحق برك���ب برامج مكافح���ة الفريو�سات
املجانية ,يتميز ه���ذا الربنامج كونه مكافح
للفريو�سات � Anti Virusأي�ض ًا وجود جدار
ن���اري  Firewallمُلحق مع���ه ب�شكل �أ�سا�سي
ل�ضم���ان �أعل���ى مُعدالت احلماي���ة الق�صوى
جله���ازك ال�شخ�ص���ي م���ن الفريو�س���ات
Windows Vista
وامللفات والربجميات اخلطرية واملُ�ضرة.
الربنام���ج متواف���ق م���ع  Windows XP, :لتحميل برنامج : Clam Win
Vista, Windows 7
لتحمي���ل برنامج Comodo Anti-Virus
:+ FireWall
http://download.comodo.com/
cis/downl..._Vista_x32.exe

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

Rising Antivirus

PC Tool AntiVirus

AntiVir

م���ع برنام���ج � PC Tools AntiVirusأنت
حمم���ي م���ن تهدي���دات الإنرتن���ت الأك�ث�ر
�شناعة والتي تُهدد �أمن جهازك ومعلوماتك برنام���ج جم���اين ملكافح���ة الفريو�سات من
وبياناتك ال�شخ�صية.
�شركة � Risingإحدى ال�شركات الرائدة يف
برنام���ج  AntiVirاملع���روف ب�أيقونت
���ه الربنامج متوافق م���ع� Windows Vista, :صناعة الربامج املجانية.
���راء)
ال�شه�ي�رة عل���ى �ش���كل (�شم�سي���ة حم
XP, 2000
الربنامج متوافق م���عWindows 2000, :
ويُعرف �أي�ض ًا با�سم  ، Aviraيحمي جهازك لتحميل برنامج :PC Tool AntiVirus
XP, 2003, Vista
م���ن الفريو�س���ات ,الدي���دان Worms
 /www.pctools.com/free-antivirusلتحميل برنامج :Rising Antivirus
الأح�صنة الطروادة  Trojansوالعديد من
www.rising-global.com/
امللفات ال�ضارة.
Downloa...irus-2009.html
الإ�صدار املجاين منه متاح للتنزيل و يدعم
Immunet Protect
عدة لغات.
ي�صدر الربنامج لنظامي ويندوز و لينوك�س
ويت���م �صدور نُ�سخ من���ه لأنظمة املوبايل مثل
�سيمبيان ووين���دوز موبايل ,وقد مت الإعالن
يف مدون���ة الربنامج عن عزمه���م ل�صناعة الربنام���ج متواف���ق م���عWindows XP, :
�إ�ص���دار م���ن الربنام���ج يعم���ل عل���ى نظام 2000, Vista
لتحميل برنامج :Immunet Protect
م  /فايز يحيى الغباري
.Android
www.immunet.com/protect
faiz1974l@yemen.net.ye
الربنامج متوافق مع Windows :و . Linux
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من املمكن �أن ت�صبح متابعة
تعقب املعلومات كوظيفة يومية
�إذا مت االحتفاظ بامللفات يف
مواقع خمتلفة .من املمكن
تخزين بع�ض امللفات علي
الكمبيوتر ،وملفات �أخرى يف
املجلدات املوجودة على خادم
ال�شبكة ,وتبقي ملفات �أخرى
علي الأجهزة املحمولة مثل
م�شغالت املو�سيقى املحمولة� ،أو
امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية
(� ،)PDAsأو الهواتف
اجلوالة.
كي����ف تت�أك����د من �أن����ك تعمل م����ع الإ�ص����دارات
الأح����دث م����ن امللف����ات �إذا كان لدي����ك ن�سخ���� ًا
مبعرث ًة يف كل مكان؟ وكيف تت�أكد �أن لديك كافة
امللف����ات الالزمة علي الكمبيوتر� ،أو اخلادم� ،أو
الأجه����زة املحمولة التي يت����م ا�ستخدامها بدون
�إر�س����ال كثري من امللفات التي ت�أخذ وقت ًا طوي ًال
يف ن�سخها يدوياً؟
الطريقة الأ�سهل والأكرث فاعلية هي مزامنة
امللف ��ات بطريق ��ة يدوي ��ة با�س ��تخدام مرك ��ز
املزامنة.
ميكن����ك من خالل ا�ستخ����دام «مركز املزامنة»
االحتف����اظ مبزامن����ة املعلومات ب��ي�ن الكمبيوتر
وجملدات ال�شبكة والأجهزة املحمولة املتنوعة
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ما املق�صود باملزامنة؟
يف  ,Windowsاملزامن���ة عبارة عن عملية
حفظ امللفات يف موقعني �أو �أكرث متطابقني مع
بع�ضهما.
ميك���ن �أن تك���ون املزامن���ة �أحادية االجت���اه �أو
ثنائية االجت���اه .يف املزامن���ة �أحادية االجتاه،
ف����إن يف كل وقت ت�ضي���ف فيه �أح���د امللفات �أو
�أي معلوم���ات �أخرى� ،أو تغريها� ،أو حتذفها يف
�أحد املواقع ،فيتم �إ�ضاف���ة نف�س املعلومات� ،أو
تغيريه���ا� ،أو حذفها يف املوق���ع الآخر .ولكن ال
يتم تغيري �أي �شيء يف املوقع الأول لأن املزامنة
�أحادية االجتاه فقط.
يت���م يف املزامن���ة ثنائية االجتاه ن�س���خ امللفات
يف كال االجتاه�ي�ن ،واالحتف���اظ مبزامن���ة
امللف���ات يف كال املوقعني .يف كل مرة تقوم فيها
ب�إ�ضاف���ة �أحد امللف���ات� ،أو تغيريه� ،أو حذفه يف
�أحد املواقع ،ف�إن نف�س التغيري يحدث يف موقع
املزامن���ة الآخ���ر .ال ي�ؤخ���ذ يف االعتب���ار �سواء
�أجريت تغي�ي�رات علي �أحد �أجهزة الكمبيوتر،
�أو �أح���د الأجهزة املحمول���ة� ،أو �أحد املجلدات
املوج���ودة عل���ي خ���ادم ال�شبك���ة ،ف�إن���ه �سوف
جتري نف�س التغي�ي�رات يف كال املوقعني .تقوم
بيئات العمل با�ستخدام املزامنة ثنائية االجتاه
ب�شكلٍ عام ،حيث يتم حتديث امللفات كثري ًا يف
�أكرث من موقع ثم جت���ري مزامنتها مع املواقع
الأخرى.
االنتقال للمزامنة
يعت�ب�ر «مرك���ز املزامن���ة» ه���و م���كان االنتقال
ملزامن���ة الكمبيوت���ر م���ع جمل���دات ال�شبك���ة
والأجه���زة املحمولة والربامج املتوافقة .ميكن
�أن يحتفظ «مركز املزامن���ة» مبزامنة امللفات
�أو املجلدات يف مواقع خمتلفة.
افت���ح «مركز املزامنة» بالنق���ر فوق الزر ابد�أ،
والنقر فوق كافة الربامج ,والنقر فوق الربامج
امللحقة ,ثم النقر فوق مركز املزامنة.
�صعوبة �إعداد املزامنة
لق���د كان �إج���راء عملي���ة املزامن���ة يف املا�ضي
معقدة ج���د ًا لدرجة �أن كثري ًا م���ن الأ�شخا�ص
كان���وا يعتم���دون عل���ي م�س����ؤول النظ���ام ليعد
املزامنة لهم .ميكن من خالل «مركز املزامنة»
�إج���راء عملي���ة املزامن���ة من تلق���اء نف�سك .ال
يوجد �إعدادات خا�صة باخل���ادم تقلق ب�ش�أنها
حتى �إذا كنت تجُ رى مزامنة مع �أحد املجلدات

املوج���ودة علي خ���ادم ال�شبك���ة .كل ما ت�ضطر املواق���ع ومل ت�ضف���ه يف الآخ���ر ،ف����إن «مرك���ز
�إيل فعل���ه هو تعريف «مركز املزامنة» بامللفات املزامن���ة» �سيق���وم بح���ذف املل���ف م���ن املوقع
واملجل���دات التي ترغ���ب يف مزامنتها ،ومكان الآخر من تلقاء نف�سه.
املزامن���ة ،وزمانه .ت�سمى ه���ذه املجموعة من
القواعد—التي متثل امل�شاركة بني موقعني �أو الأ�ساليب املختلفة التي ميكننك
�أكرث— م�شاركة املزامنة.
ا�ستخدامها للمزامنة
تو�ض���ح ال�سيناريوه���ات التالي���ة العدي���د م���ن
الأ�سالي���ب الأك�ث�ر �شيوع��� ًا والأك�ث�ر �إف���ادة
عدد مرات �إجراء املزامنة
ميكن���ك جدول���ة «مرك���ز املزامن���ة» ملزامن���ة حلفظ مزامنة املعلوم���ات .با�ستخدام «مركز
امل�شاركات كما ترغب .ميكنك جدولة مزامنة املزامنة» ،وميكنك مزامنة:
تجُ رى يومياً� ،أو �أ�سبوعياً� ،أو �شهري ًا تلقائياً� ،أو • املو�سيق���ى الت���ي مت تخزينه���ا عل���ي م�شغل
عن���د حدوث حدث معني مث���ل كل مرة ت�سجيل املو�سيق���ي املحمول���ة واملو�سيق���ي الت���ي مت
فيه���ا دخولك عل���ي الكمبيوتر .ميكن���ك �أي�ض ًا تخزينه���ا عل���ي الكمبيوت���ر .يف حال���ة تخزين
تنفيذ املزامنة اليدوية يف �أي وقت مثل عندما املجموع���ة الرئي�سي���ة م���ن املو�سيق���ي عل���ي
تكون جاه���ز ًا لف�صل الكمبيوت���ر املحمول من الكمبيوتر ،وترغب يف الت�أكد من �أن املو�سيقي
ال�شبك���ة وترغ���ب يف الت�أك���د �أن لدي���ك النُ�سخ التي تقوم ب�إ�ضافته���ا �أو حذفها من الكمبيوتر
الأح���دث م���ن امللف���ات املوج���ودة عل���ي خادم �أي�ض��� ًا مت �إ�ضافته���ا �أو حذفه���ا م���ن امل�شغ���ل
املحم���ول .ولك���ن يف حال���ة ع���دم الرغب���ة يف
ال�شبكة.
ح���ذف �إح���دى الأغاين م���ن امل�شغ���ل املحمول
التي مت حذفها من الكمبيوتر ،لذا يجب �إن�شاء
كيفية املزامنة
كلما قم���ت مبزامنة امللفات بني موقعني (�أحد م�شاركة مزامنة �أحادية االجتاه بني الكمبيوتر
�أجهزة الكمبيوت���ر وجهاز حممول مثالً) ،ف�إن وم�شغ���ل املو�سيق���ي� .إذا قم���ت ب�إ�ضاف���ة �أحد
«مركز املزامنة» يعق���د مقارنة بني امللفات يف ملف���ات املو�سيق���ي �أو حذفها م���ن الكمبيوتر،
كال املوقع�ي�ن ملعرف���ة هل م���ا زال���ت متطابقة ف�سوف يق���وم «مركز املزامن���ة» ب�إ�ضافة نف�س
�أو تغ�ي�رت .ويحدد ه���ل يلزم حتدي���ث �أي من الأغاين �أو حذفها من علي م�شغل املو�سيقى.
• امللف���ات التي مت تخزينها عل���ي الكمبيوتر
امللفات لكي يبقي متزامنا.
• يف حال���ة اختالف امللف���ات ،يحدد «مركز ويف جمل���د ال�شبك���ة� .إذا كن���ت تعم���ل م���ع
املزامنة» �إ�ص���دار كل ملف يراد حفظه ،ون�سخ زمالئ���ك ب�ش���كلٍ متع���اون عل���ي جمموعة من
ه���ذا الإ�ص���دار عل���ي املوق���ع الآخ���ر ،والكتابة امل�ستن���دات الت���ي مت تخزينه���ا عل���ي خ���ادم
فوق ه���ذا الإ�ص���دار هناك .ويح���دد الإ�صدار �إحدى ال�شبكات .يجب �إعداد م�شاركة مزامنة
الأح���دث امل���راد حفظ���ه �إال �إذا قم���ت ب�إعداد «امللفات غري املت�صلة» مع جملد هذه ال�شبكة.
م�شارك���ة املزامن���ة لتنفيذ امل�شارك���ة بطريقة والآن �إذا فُ�ص���ل الكمبيوتر م���ن ال�شبكة �أو �إذا
فَقد اخلادم االت�صال بال�شبكة يف �أي وقت ما،
خمتلفة.
• �إذا مت تغري امللف يف كال املوقعني من �آخر فيمكن���ك ا�ستمرار العمل علي هذه امللفات بال
مزامن���ة ،ف�إن «مرك���ز املزامنة» يعطيه عالمة انقط���اع .ويتم �إجراء التغي�ي�رات علي امللفات
مث���ل تعار�ض يف املزامن���ة ويطالب���ك باختيار املوجودة يف جملد ال�شبكة التي قمت بتغيريها
يف حال���ة �إعادة االت�ص���ال مبجل���د ال�شبكة يف
الإ�صدار املراد حفظه.
• �إذا كانت امللفات مت�ساوية يف كال املوقعني ،املرة القادمة.
فال يقوم «مركز املزامن���ة» بفعل �أي �شيء لأن
امللفات متزامنة بالفعل.
مالحظة
• �إذا قم���ت ب�إ�ضافة �أح���د امللفات اجلديدة ال يت���م ت�ضم�ي�ن الق���درة عل���ي املزامن���ة م���ع
يف �أح���د املواق���ع ومل حتذفه م���ن املوقع الآخر جمل���دات ال�شبك���ة يف Windows Vista
الآخر ،ف����إن «مرك���ز املزامنة» �سيق���وم بن�سخ  ,StarterوWindows Vista Home
امللف �إيل املوقع الآخر من تلقاء نف�سه.
 ,BasicوWindows Vista Home
• �إذا قم���ت ب�إزال���ة �أح���د امللفات م���ن �أحد .Premium
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الآن هو الوقت املنا�سب للهجرة من نظام ويندوز اىل نظام لينك�س خا�صة اذا ما علمنا �أن
ميكرو�سوفت �ستتوقف عن الدعم الفني لويندوز �سريفر  2003مطلع العام  2011وهذا
يعني �أن رحلة البحث عن خادم لل�شبكة �ستبد�أ �سواء كان ذلك التحول من ويندوز �سريفر
� 2003-2008أو �إىل ا�ستخدام خوادم لينك�س على �أ�سا�س بديل منا�سب �أو التغيريات التي
طبقت على ويندوز في�ستا وخا�صة على �سطح املكتب والتي تالفاها ويندوز  .. 7ال�شيء
الأكرث مالئمة للم�ستخدمني يف ا�ستخدام لينك�س الذي يوفر احلرية يف االختيار .وهناك
�أ�سباب لإعطاء لينك�س فر�صة للمناف�سة على ويندوز ومن تلك الأ�سباب :

مهمة االنتقال التغيري يف التفكري
لي����س هن���اك �صعوب���ة يف االنتق���ال �أو التحول �إىل
لينك�س �أو جعلها من املهمات امل�ستحيلة �أو املعقدة
ولكن التغي�ي�ر يف التفكري والت�ص���ور لهذا التحول
هي الأك�ث�ر �صعوبة .فعند ترقي���ة ويندوز � XPإىل
وين���دوز� 7ست�شعر بال�صعوب���ة وال�سبب هو البحث
ع���ن املكون���ات التي كن���ت جتدها يف وين���دوز XP
و�أ�صبح �شكلها متغري �أو مت �إزالتها و�إ�ضافة وظائف
وخ�صائ�ص �أف�ضل منها.
كذل���ك احلال عن���د التح���ول �إىل نظ���ام الت�شغيل
 LINUXويتعل���ق رج���ال الأعم���ال بالبح���ث عن
نظام ت�شغيل تتوفر في���ه املكونات التي ت�سمح لهم
بتحقي���ق وظائف الأعم���ال املختلف���ة و على مئات
الآالف م���ن �أجه���زة الكمبيوت���ر املكتبي���ة الفردية
ونظ���ام الت�شغيل ويندوز ي�سيط���ر على  %100من
�صناع���ة �سحابة احلو�سب���ة وخدماتها والتي ت�أخذ
وقت الكت�شاف لينك�س وا�ستخدامه يف العمل.
نظام لينك�س  ...كل ما تتوقعه
يحت���وي نظ���ام لينك����س عل���ى كل ما تتوقع���ه لي�س
فق���ط م���ن نظام يونيك����س بل من �أي نظ���ام �آخر.
بع����ض امليّ���زات املتواف���رة ،تعددية امله���ام ب�شكل
حقيق���ي  ،Multitaskingالذاك���رة االفرتا�ضي���ة
� ،Virtual Memoryأ�س���رع �سواق���ات بروتوك���ول
 TCP/IPيف الع���امل وبالت�أكي���د تعددية امل�ستخدم
� ،Multi-Userأي ب�إم���كان مئ���ات امل�ستخدم�ي�ن
م���ن ا�ستخدام نظام واحد فق���ط يف نف�س الوقت،
�إما م���ن خ�ل�ال ال�شبك���ة  ،Networkالإنرتنت �أو
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من خالل �أجه���زة حممولة/كمبيوترات �أو �أجهزة
طرفية مت�صلة بتلك الأنظمة .يعمل نظام لينك�س
يف �صيغ���ة حممية  Protected Modeحيث يدعم
دعم ًا كام ًال لتعددية املهام بـ 32بت و 64بت.
الدعم التجاري
يف املا�ض���ي مل يتوف���ر دع���م لدى ال�ش���ركات دعم
جتاري ك���ون الربنامج كان ي�ستخ���دم يف الأعمال
الأمني���ة وكان ه���ذا �سبب يف بق���اء  windowsيف
الت���داول التجاري وهذه ال�شركات التي تقدم دعم
جتاري وت�سويقي وا�س��� ع  red hatو nofellو nku
 seoوه���ذه ال�شركات التي تق���دم خدمات لينك�س
على م�ستوى العامل وتلك ال�شركات تقدم تطبيقات
خا�صة باملهام احلرجة وخدمات الأعمال.
الدعم الكامل
ا�ستخدام التكنولوجيا ال�صافية
ت�ستطي���ع ال�ش���ركات الت���ي لديه���ا �شب���كات موح���دة
على تكنولوجي���ا مايكرو�سوفت وحتدي���د ًا على �شبكة
الإنرتن���ت ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا ال�صافي���ة pure
 .techم���ن خ�ل�ال االعتماد على لينك����س لدعم ن�سخ
ويندوز وتلق���ى طلبات التحديث فمث�ل�اً �شركة نوفيل
متل���ك م�شروع الدعم ال�صايف  monoوالذي يحافظ
على �صايف التوافق بني التطبيقات بني ويندوز ولينك�س
وت�سع���ى ال�شركة من خ�ل�ال امل�شروع من رف���ع الأداء
و�أخذ ح�صة من الأ�سواق وخا�صة يف خدمة الو�سائط
الإعالمي���ة املختلفة والإ�ضاف���ات التي تتم بني احلني
والآخر ويحقق برنامج لينك�س نوع من اال�ستقرار على
الربامج املتمثلة على برنامج ويندوز.

يونك�س Uptimes

لينك����س يوفر اال�ستقرار خا�صة من االنقطاعات
الطويل���ة عن التحديث���ات يف النظ���ام وي�ستطيع
لينك����س القيا�س الزمني للتحديث���ات uptimes
من خالل عم���ل ترميمات مبعدل  %99.999من
متطلب���ات اخلدم���ة املتاحة قبل �إع���ادة الت�شغيل
لتنفيذ التحديثات وعمل الت�صحيحات املنا�سبة،
وحتت���وي كل حزم���ة ع���ادة عل���ى الت�صحيح���ات
الالزم���ة والت���ي تتوفر عل���ى  windowsويجعل
الربنام���ج بخيارات غري م�ستق���رة و غري موثوق
به���ا بالن�سبة لأولئك الذين يحتاجون �إىل الدعم
دون توقف وخا�صة يف التطبيقات احليوية.
الأمن واحلماية
ال يوجد نظام ت�شغيل �آمن  %100و ت�أمني لينك�س
لي�س���ت ا�ستثن���اء م���ن �أنظم���ة الت�شغي���ل الأخرى
ولك���ن ،لينك����س يوف���ر الأم���ن ب�ص���ورة ممتازة
مل�ستخدميه مع التحديثات اليومية والتي حتتوي
على الت�صحيحات الالزمة يف ا�ستخدام لينك�س
بطريق���ة تكفل �إدخال التحديثات مع البقاء على
جمال كبري من امل�ساحة التخزينية.
حتويل املهارات بني لينوك�س ولينك�س
كان �أه���م امل�ش���اكل الت���ي حت���ول دون اعتمادي���ة
النظ���ام هو الق���درة عل���ى االنتقال ب�ي�ن �سمات
لينوك�س ولينك�س وكان حاجز ًا يحول دون اعتماد
نظ���ام الت�شغيل(لينوك�س) ك���ون لينك�س ال يكفي
مثل يونيك����س يف تو�سع التطبيق���ات ،وبالتايل ال
ميك���ن للم�ستخدمني ليونك�س ا�ستخدام معارفها
وحفظ ملفاتهم عند التحويل �إىل لينك�س.
كم���ا �إن تخطي���ط نظ���ام ملف���ات لينك����س ي�شبه
�إىل ح���دٍ م���ا ن�سخة من يونيك����س التجارية .كما
ي�ستخ���دم لينك�س جمموع���ة قيا�سية م���ن �أوامر
يونك����س ،وهناك بع�ض الأوامر يف لينك�س التي ال
ميك���ن نقلها ولكن ه���ذا ينطبق �أي�ض��� ًا على �أي
ن�سخة من يونيك�س.
ق���د جت���د �أن امل�ستخدم�ي�ن لربنام���ج وين���دوز
ي�ستخدم���ون لوحة املفاتيح ب���دال ًمن املاو�س وهو

اجلزء ال�صعب من العملية االنتقالية بني ويندوز
ولينك�س ولكن مبجرد اكت�شاف قوة �سطر الأوامر
(فوق خا�صي���ة ابد�أ يف وين���دوز) ليتحل واجهه
امل�ستخ���دم املخ�ص�صة وذلك م���ع خمتلف �أنواع
وين���دوز وواجه���ة امل�ستخ���دم الر�سومي���ة املحدد
م���ع لينك�س تظهر على �سطح املكتب مع خمتلف
اخل�صائ�ص ولي�س مبفردها.
دعم ترقية الأجهزة واملعاجلات
�أ�صح���اب الأعم���ال التجاري���ة يعتم���دون عل���ى
عملي���ات يج���ب �أن تت�س���م عل���ى ق���در كب�ي�ر من
الذكاء اال�صطناعي والدق���ة و�سرعة اال�ستجابة
وهذا يتطلب نظام ت�شغيل عمالق ونظام لينك�س
ب���د�أ يحقق ه���ذا املفهوم من خ�ل�ال دعم ترقية
اجله���از وخا�صة للمعاجلات م���ن نوعية x86 32
ب���ت و  64بت وهناك معيار �آخ���ر بحيث �إذا كان
نظام ت�شغيل ويندوز ف�إنه �سيتم ت�شغيل لينك�س.
برامج وتطبيقات لينك�س احلرة
برنام���ج لينك�س ه���و برنام���ج حر(جماين) وهي
خالي���ة من �أي براءات اخرتاع وغريها من القيود
التي جتع���ل غري م�ستح���ب للم�ستخدمني وخا�صة
لأ�صح���اب الأعمال الإبداعية الذي���ن يرغبون يف
حتري���ر و تعزيز �شفرة امل�صدر .هذه القدرة على
االبت���كار م���ع لينك�س �ساع���دت يف �إن�شاء �شركات
مث���ل  googleوالذي���ن يتخذون من ه���ذه القدرة
وحتويلها �إىل �شركات جتارية كربى.
وي�ساه���م العدي���د من املبدع�ي�ن يف جميع �أنحاء
الع���امل يف تطوي���ر �شف���رة امل�ص���در اخلا�ص���ة
بربنام���ج لينك����س وخا�ص���ة يف تعزي���ز ق���درات
الأمان والتطبي���ق الآمن للربامج وميكن حتميله
من املنتديات.
بالإ�ضاف���ة �إىل جمي���ع التطبيق���ات والربام���ج
املخ�ص�ص���ة للعم���ل حتت �أنظم���ة  SCOو SVR4
ميك���ن تنفيذها عل���ى �أغلب �أنظم���ة لينك�س بدون
�أي تغي�ي�رات (ويرج���ع ال�سبب يف ذل���ك مل�ساعدة
ال�سواق���ة الت���ي تدع���ى  ،)IBCSعل���ى �سبي���ل
املث���ال ،ك���ورول درو  !Corel Drawلنظام SCO
ونظ���ام قاع���دة بيان���ات داتافليك����س .Dataflex
حماك���ي دو����س  DOS Emulatorلنظام لينك�س
 DOSEMUميك���ن �أن ينف���ذ العدي���د من برامج
مايكرو�سوف���ت دو����س  ،MS-DOSمت�ضمن ًا تلك
الربام���ج التي حتتاج �إىل ق���درات ر�سوماتية مثل
� VGAأو  .SVGAتطبيق���ات وبرام���ج نظ���ام
مايكرو�سوف���ت وين���دوز � Windowsأي�ض ًا ميكن
�أن تعم���ل على نظام �إك����س ويندوز بوجود حماكي
يدع���ى  .WINEوبف�ض���ل خوا�ص لينك����س القوية
ميك���ن لربام���ج وين���دوز �أن تعمل بع�ش���ر �أ�ضعاف
�سرعتها االعتيادية.

م�ؤ�س�سة لينك�س
م�ؤ�س�س���ة لينك����س ه���ي جمموعة م���ن ال�شركات
(داعمون بالت�ي�ن) وهذه ال�شركات (فوجيت�سو
و هيتا�ش���ي وهيوليت ب���اكارد و�آي ب���ي �إم و�إنتل،
و�أوراكل) والأع�ض���اء الذين يت���م احل�صول على
تربع���ات و ر�س���وم الع�ضوية ...وم���ن الداعمون
امل�شارك���ون لينو����س تورفالد����س وغريه���م ممن
يعملون يف الوقت املح���دد لدعم لينك�س بالكامل
ومن خ�ل�ال منح لينك����س خرباته���ا وابتكاراتها
وخا�ص���ة يف تعزي���ز وحماي���ة و توحي���د لينك����س
لتغذية منوها يف جميع �أنحاء العامل.
التحديثات والرتقية للأنظمة
ننتظ���ر � 18شه���ر ًا حت���ى نح�ص���ل عل���ى حزم���ة
حتديث���ات م���ن  windowsوذل���ك لرف���ع �أداء
اجلهاز وزيادة حماية الربنامج من الهجمات...
لك���ن لينوك�س �أوبونت���و تقوم بتحدي���ث حزماتها
كل �ست���ة �أ�شهر كم���ا يتم احل�ص���ول على الدعم
يف امل���دى الطويل من خ�ل�ال �إ�صدارات  LTSكل
�سنتني والتي ت�شمل على التوزيعات املختلفة التي
ت�صدرها لينوك�س والتي تدعم خادمات البيانات
وخا�ص���ة البيانات احل�سا�س���ة والرتقية للأنظمة
والتطبيقات املرخ�صة وغري املرخ�صة ومن تلك
الإ�صدارات والتوزيعات  CentOSمن red hat
 linuxوهو توزيع جماين وكذلك توزيع �أوبونتو
املجاين وال���ذي يدعم م�شاري���ع لينك�س املجانية
املتوفرة ،توزيع فيدورا و م�شروع فيدورا املجاين
ذو الإ�ص���دار املجتمع���ي املدعوم م���ن ريد هات
لينوك�س .وغريها من التوزيعات املجانية.
 ... X-Windowsبيئة جمانية
يحت���وي نظ���ام لينك�س عل���ى بيئ���ة جمانية تدعى
�إك����س وين���دوز  X-Windowsمتطابق���ة ملقيا�س
� .X/Openأغلب الربامج املخ�ص�صة للعمل على
نظام  Xبالت�أكيد �ستعمل على نظام لينك�س بدون
�أي تعدي�ل�ات� .إك�س ويندوز تعترب بيئة ر�سوماتية
�شبيه���ة ببيئ���ة مايكرو�سوف���ت وين���دوز� .أغل���ب
ت�صنيف���ات لينك����س ت�أت���ي مع���دة بالكامل ح�سب
االختيارات املقرتحة من ال�شركة املنتجة ،وبع�ض
الت�صنيفات مثل ريد هات  RedHatحتتوي على
بيئة ر�سوماتية لعملية الإعداد والرتكيب.
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ال �ش��يء ي�ضاه��ي وج��ود عالم��ة جتاري��ة ممي��زة
عل��ى ك��رت عار���ض الر�سوم��ات اخلا���ص بجه��ازك
وال��ذي يجع��ل املناف�س�ين يرك��زون علي��ه ويريدون
�أن يح�ض��و مبثله��ا يف جهازه��م وال��ذي يجع��ل ك��رت
عار���ض الر�سوم��ات ذو �أهمي��ة �شدي��دة للمناف�س��ة
لكف��اءة العم��ل والتمي��ز يف الأداء وت�شغي��ل الكثري
م��ن الر�سومات والألع��اب الهامة مم��ا يجعل الطلب
ل�شراء م�شغل للر�سومات �أمر ًا حتمي ًا وهام ًا.

بطاقة عرض الرسومات
التي ينبغي أن تشتريها
�أهمية كرت ال�شا�شة
نالحظ عن���د ت�شغيل الألعاب التي تعر�ض ر�سومات بدقة عالية �أنها
تعمل وميكنك اللعب ولكن نالحظ ق�صور �شديد يف و�ضوح الر�سومات
مع بطء �شديد يف احلركة واال�ستجابة يف اللعبة  ،وبذلك يكون �أداء
اللعبه بخ�صائ�ص متدنية ب�سبب �أن كرت ال�شا�شة �ضعيف �أو ال يكون
باملوا�صف���ات املطلوبة لت�شغيل الألعاب التي تتطلب ت�شغيل تطبيقات
الفيدي���و عالية الو�ضوح و�أي�ض ًا هناك بع�ض التطبيقات مثل برنامج
الفوتو�شوب  CS4ولذلك يتطلب تدعيم ت�سريع الأجهزة.
وهن���ا �س���وف نق���وم ب�ش���رح لث�ل�اث فئ���ات منا�سب���ة للم�ستخدم�ي�ن
للكمبيوت���ر ك ًال على ح�سب احتياجاته من م�شغ���ل وعار�ض الر�سوم
على ال�شا�شة.
م�ستوى �أدنى من املوا�صفات
هن���اك بع�ض الأ�شخا�ص ال ي�أخذ امل�س�ألة على حممل اجلد فال يفكر
يف �أهمي���ة �أن يكون ك���رت ال�شا�شة مبوا�صفات عالي���ة لأنه ال يحتاج
�إليه���ا وال ي�ستخدم الكمبيوتر يف الألع���اب وا�ستعرا�ض ال�صور ولكن
يكون عمله حمدود.
لي�س هناك �شروط للح�صول على كرت �شا�شة للم�ستخدمني من هذه
الفئة وغالب ًا ما تكون الفتحة التي يدرج فيها كرت ال�شا�شة متوافقة
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يف كثري من اللحات الأم ويجب �أن يكون كرت ال�شا�شة املدرج والذي
لي�س م���ن �ضمن اللوحة الأم منا�سب ملوا�صفات اللوحة الأم واملعالج
الذي لديك لكي يك���ون الكمبيوتر متوافق والذي ال ي�ؤدي �إىل تباط�ؤ
الكمبيوتر لإجن���از الأعمال و�إال �ستالحظ بطء �شديد يف الكمبيوتر
وال�سبب �أن كرت ال�شا�شة مبوا�صفات عالية جد ًا بالن�سبة للمعالج �أو
اللوحة الأم والذاكرة رام.
كرت ال�شا�شة ATI HD4670
منا�سبة لهذه الفئة

تعت�ب�ر ك���رت ال�شا�ش���ة ATI HD4670

 HD4850ATIوهذا اجلزء من التو�صيل
يظهر قوة عالية يف الأداء ملكافحة التعرج يف
الر�سوم���ات للألعاب املتوفرة اليوم ا�ستناد ًا
�إىل � RV770أ�سا�سي���ة ويجب �أن تكون مع
بطاقة ذاكرة  GDDR3 512MBيعمل
على . Bios 256Bit
التباهي يف املوا�صفات اجليدة
التن���وع ال�شام���ل �أدى �إىل م�شكل���ة الك�س���اد
ال�صع���ب يف املوا�صف���ات للبي���ع وال�شراء يف
املوا�صف���ات املختلف���ة واملتنوع���ة لل�شركات
ولك���ن �إذا كن���ت تنتم���ي �إىل ه���ذه الفئة من
املوا�صف���ات ال�سابق���ة وتري���د �أن تفتخ���ر
باحل�ص���ول على عت���اد متط���ور يف جهازك
املن���زيل اخلا�ص ب���ك وقب���ل �أن تذهب على
�إنف���اق الكث�ي�ر م���ن امل���ال للح�ص���ول عل���ى
موا�صف���ات متمي���زة وجترب���ة ع���دة كروت
لل�شا�ش���ة خمتلف���ة املوا�صف���ات ،ولكن يجب
التفك�ي�ر قبل الإقدام على ذلك وتوفري املال
وحماولة تطبيق �شرطني هامني لال�ستفادة
الكاملة من م�شغالت ال�شا�شة:
وحدة املعاجلة املركزية
ت�أك���د �أن لدي���ك وح���دة معاجل���ة مركزي���ة
ثنائي���ة النواة �إم���ا �أن تك���ون ب�سرعة ال تقل
عن� 3.0GHzأ�سا�سي���ة �أو رباعية النواة،
مكرر مرتني ،وهذا يجع���ل الفارق �أكرث من
اثنني من النوى الإ�ضافية.
�شا�شة بعر�ض  22بو�صة �أو �أعاله
ال�ستغ�ل�ال بطاقة عر����ض الر�سومات ب�شكل
كامل م���ن الناحي���ة املثالية يج���ب �أن تكون
ال�شا�ش���ة مبقيا����س  22بو�ص���ة × 1680
� 1050أو �أعلى.
نو�صي بكرت �شا�شة
nVidia GeFoRce
GTX285

منا�سبة عالية الدق���ة وب�سعر منا�سب ن�سبي ًا
 RV732ومي���زات وح���دات متوي���ه 320
م���ع  512MBم���ن الذاك���رة وب�سرع���ة
افرتا�ضية جيدة جد ًا من � 750MHzإىل
 2000MHzللذاكرة.
والذي مييز هذا الك���رت لل�شا�شة هو �أرقام
قيا�سي���ة ال�سته�ل�اك الطاق���ة الكهربائي���ة،
والتي تقدر بـ  8Wفقط ،يف حني �أنه ميكن
�أن حت�ص���ل عل���ى ك���رت مبوا�صفات 58W
م���ن  ، nVidiaو GSO9600وت�ستخدم
م���ن الطاق���ة م���ا ي�ص���ل �إىل  46Wعندما
يكون الت�شغي���ل يف برنامج يحتاج �إىل طاقة
كهربائي���ة �أعل���ى و 108Wكحمول���ة كاملة
من الطاقة.
موا�صفات متو�صطة وعملية
م���ن املوا�صف���ات املختلفة لك���رت ال�شا�شة،
والتي هي على ا�ستع���داد لإطالق قوة ت�صل
�إىل ح���وايل م���ن � 10Kإىل  15Kوميك���ن
احل�ص���ول عل���ى ق���وة ت�ص���ل م���ن 19-17
وال���ذي �سيك���ون �إم���ا � 1024 × 1280أو
� 900 × 1440إن����ش ،والذي يعطيع جمال
وا�سع للرتقية يف امل�ستقبل.
�شروط هامة م�سبقة
هن���اك �أ�شي���اء هام���ة يج���ب �أن تعم���ل يف
احل�سبان ملوا�صف���ات الكمبيوتر لكي تكتمل
الفائ���دة الق�ص���وى م���ن م�شغ�ل�ات ك���رت
ال�شا�شة وهي:
وحدة املعاجلة املركزية:
ت�أكد من �أن تكون بنواة معاجلة ثنائية النواة
لوح���دة املعاجل���ة املركزي���ة ،م���ع AMD
� Ethlon X2أو  Core2Duoمل�ست���وى
التحم���ل �أو ت�أك���د من �أن ال�سرع���ة �أعلى من
. 2.0GHz
التيار الكهربائي:
هن���اك عن�ص���ر ه���ام ملكون���ات الكمبيوت���ر
ويتمث���ل يف توفر �إم���دادات الطاقة املنا�سبة
لبن���اء نظ���ام �ألعاب كام���ل وق���وي  ،واملدى
املتو�سط يتطلب عادة قوة بـ  6مو�صل للعمل
على النحو الأمثل.
لقد اخرتنا  GTX295غيفور�سي ل�سببني،
نو�صي مب�شغل الر�سومات
�أوالً� :أداء ع���ايل ومتقدم ال ي�ص���دق ،ثانياً:
HD4850ATI
يف�ضل ا�ستهالك الطاقة منخف�ض.
الفئة املف�ضلة
ه���ذه الفئ���ة م���ن امل�ستخدم�ي�ن يف�ضل���ون
اال�ستمتاع بالألعاب املثرية وذات الر�سومات
العالية الدقة والتي تتطلب �سرعة يف عر�ض
الر�سوم���ات و�أخ���ذ ه���ذه املوا�صف���ات عل���ى

حمم���ل اجلد وال���ذي ميك���ن جت���د البع�ض
م���ن امل�ستخدم�ي�ن للكمبيوتر يدفع���ون املال
الإ�ض���ايف للح�ص���ول على ه���ذه املوا�صفات
اجلي���دة والت���ي متكنه���م م���ن اال�ستخ���دام
الأمث���ل لكرت ال�شا�شة املتمي���ز باملوا�صفات
العالي���ة الإمكاني���ات والعت���اد واالنطالق يف
ع���امل الألعاب مل���دة �سنت���ان �أو �أك�ث�ر بدون
�أن يحتاج���ون �إىل التحديث���ات والرتقي���ة
ملوا�صف���ات ك���رت ال�شا�شة  ،ولك���ن اجلانب
ال�سلب���ي ه���و التكلف���ة العالي���ة ملوا�صف���ات
الكمبيوتر لتكرار معالج الر�سومات ومعالج
الكمبيوت���ر رباع���ي الن���واة ويج���ب �أن يكون
مبوا�صفات راقية لتحقي���ق التوازن يف عتاد
الكمبيوتر من جميع النواحي.

و�إذا كنت ال تري���د �أن تذهب وتزعج نف�سك
بالبح���ث قام���ت  ATInVidiaبالنياب���ة
عنك وتق���دمي عر�ضهم اخلا����ص وهو كرت
معال���ج الر�سوم���ات HD4870 X2
 GTX295وهي عار�ض ر�سومات مزدوج
املعاجلات واملخ�ص�ص���ة لعر�ض الر�سومات
اخلا�ص���ة بالألع���اب والذي يعطيه���ا الكثري
من امليزات لأدائها املتميز والذي ال ي�صدق
ناهيك عن ا�ستهالك الطاقة القليلة وتعترب
ه���ي الت���ي ت�ستح���ق احل�ص���ول عل���ى التاج
الذهبي لأ�سرع عار�ض ر�سومات يف العامل.
يف الأخري...
الق�صة طولي���ة للتحدث عن ك���روت عر�ض
الر�سومات ،ولك���ن خال�صة املو�ضوع هو �إذا
�أردت احل�ص���ول عل���ى ك���رت �شا�ش���ة يجب
�أن يك���ون لديك زي���ادة يف �إمكاني���ة ال�شراء
م���ن الناحية املالي���ة و�أن تك���ون املوا�صفات
الت���ي تطلبه���ا ال ت�ؤثر على �سوء ت���وازن �أداء
الكمبيوت���ر واحل�صول على وح���دة معاجلة
مركزي���ة يف الأ�سا����س ذات معاجلات ثنائية
ك���ـ  Pentium4 Athlon64مع العمل
يف احل�سب���ان احل�صول عل���ى �شا�شة وا�سعة
تبد�أ م���ن  17 - 19بو�صة ويف�ضل �أن تكون
 22بو�صة و�أهم ما يف الأمر هو تتذكر �أن
ال �شيء ي�ضاهي احل�صول على كرت عار�ض
للر�سوم���ات مبوا�صفات متمي���زة لكي تتمتع
بعر�ض ر�سومات و�ألعاب �سريعة.
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�إر�سال �أول روبوت ب�شري اىل الف�ضاء

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

يف قفزة عمالقة واحدة � ،أعلنت نا�سا �أنها �سرت�سل �أول روبوت يف العامل
م�شابه للإن�سان �إىل الف�ضاء يف وقت الحق من هذا العام....ويعد الروبوت
 Robonaut 2هو �أول روبوت ب�شري ي�صعد �إىل الف�ضاء ،ومي ّثل ا�ستهال ًال
ملرحلة اكت�شافيه جديدة تكون للروبوتات اليد الطوىل فيها .وو�صف
خرباء يف وكالة (نا�سا) “روبونوت ”2ب�أنه الروبوت الب�شري ذو اليدين
الأكرث تطور ًا على الإطالق ،فيمكنه ا�ستخدام يديه لإجناز �أعمال دقيقة
تت�صف باخلطورة مثل العمل حتت درجات حرارة بالغة االنخفا�ض �أو يف
النطاقات الف�ضائية التي تكون فيها قوة اجلاذبية �ضعيفة للغاية.كما ان
الروبوت ،ذو قدرة �أكرب بكثري يف جمال ا�ست�شعار الظروف الفيزيائية
املج�سات ذات
واحلركية ال�سائدة يف البيئة التي يتحرك فيها بف�ضل
ّ
التن ّوع الكبري التي مت جتهيزه بها..حيث يحمل �أكرث من  350من �أجهزة
اال�ست�شعار.كما انه جم ّهز بكامريا عالية الو�ضوح ميكنها التقاط ال�صور
بزاوية دوران كاملة تبلغ  360درجة بف�ضل قدرتها على ال��دوران مع
الر�أ�س حول املف�صل املثبت يف �أعلى الرقبة.كما ان النظام الآيل للروبوت
ي�ضم جهاز كمبيوتر مزود بـ  38معالج وي�ضاف �إىل كل هذا �إمكانية قيام
الروبوت  Robonaut 2بتنفيذ املهام ب�صورة م�ستقلة �أو عن طريق
ال��ت��ح��ك��م عن
ب����ع����د � ،أو
م�����زي�����ج م��ن
االثنني معا .

ا�ستخراج الكهرباء من الهواء
جت���ري االخ���ت���ب���ارات يف ج��ام��ع��ة University of
 Campinasمن ا�ستخراج الكهرباء من الهواء وت�شري

�إىل �أن مثل هذا ال�سيناريو قد ي�صبح حقيقة واقعة بالفعل
وتقود هذه الدرا�سة �إىل الطرق التي ترتاكم الكهرباء
فيها وتنت�شر يف اجلو وكيف ميكن جمعها وميهد البحث
على الطريقة لتحويل الكهرباء من الغالف اجلوي �إىل
م�صدر بديل وجديد للطاقة ...وقد �أظهر املتخ�ص�ص
ب�ش�ؤون الطاقة  Galembeckبجامعة كاليفورنيا
وفريقه والذين ي�ؤكدون �أنه تتكون ج�سيمات دقيقة من
ال�سيليكا والفو�سفات والأملونيوم والتي تكون �شحنات
�سالبة وموجبة ال�شحنة على التوايل خا�صة مع الهواء
الرطب و�أن امل�ستقبالت واملجمعات لهذه الطاقة ال تختلف
كثريا عن اخلاليا ال�شم�سية وميكن �أن تركب يف الأماكن
ال�شاهقة وذلك يف م�ضادات ال�صواعق.

طالء النانو ...يخفي الطائرات وال�صواريخ عن الرادارات
ادع����ت �شركة "نانوتي����ك" الإ�سرائيلي����ة �أنها متكنت من ابت����كار طالء خا�ص
م�صن����وع بتقنية النانو بحيث ميكن من خف�����ض الب�صمة الرادارية للمركبات
اجلوي����ة� ،س����واء �أكانت طائ����رات �أم �صواريخ وما �سواه����ا وجعلها ع�صية على
الك�ش����ف بوا�سطة الرادارات املعادية .وتزعم ال�شركة ب�أن هذا الطالء املطور
ميكن����ه من جعل الطائرات املقاتلة التقليدية وحت����ى القدمية من التحول �إىل
طائ����رات �شبه خفية لأنه وكما ذك����رت ال�شركة ،ال يجعل هذا الطالء الطائرة
خفي����ة بالكامل لكنه يك�سبها ن�سبة من اخلفاء كفيلة بتحقيق عن�صر املفاج�أة
عل����ى اخل�صم ،الأمر الذي ميكن معه �أن يوف����ر على �سالح اجلو �أمواال طائلة
يف �شراء طائرات خفية بالكامل مكلفة جدا ،وعو�ضا عن ذلك �شراء عدد �أقل
والإبقاء على الأ�سطول اجلوي القدمي معززا بتقنية طالء النانو اخلفي.
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 ... 2030موعد للتنب�ؤات ب�أول دماغ ب�شري م�صنع
يعك���ف �أكادميي�ي�ن و مهند�س�ي�ن من���ذ زم���ن بعيد
على حم���اكاة الدم���اغ والك�شف عن �إ�س���راره وكل
ي���وم يكت�ش���ف املزي���د م���ن احلقائ���ق واملعلوم���ات
وتزيد التقديرات الزمني���ة يف ابتكار دماغ ب�شري
بدي���ل وكانت التوقع���ات يف  2020غري مكتملة يف
الدرا�سات ولكنها ح���ددت  2030موعد للتنب�ؤات
بدماغ ب�شري ومن تل���ك التكنولوجيات التي تب�شر
بحل���ول �أول دماغ ب�شري م�صن���ع هي – Singul
 itarianويقول الدكتور الكندي � Dvorskyأن
الدماغ بحاجة �إىل املحاكاة ملعرفة ال�سلوكيات التي
ميار�سها العقل بدقة والتي تتمكن التقنية ال�سابقة

من التكيف معها ب�سهولة للأ�شخا�ص
الذي���ن �أعمارهم م���ن � 75-50سنة ،
وذل���ك عن���د بن���اء البيان���ات الفريدة
من نوعها "يف دماغ "positronic
يف مفه���وم الك���ون �ستار تري���ك والتي
يق���ول اخل�ب�راء �أنه���ا �ستك���ون مطل���ع
الق���رن  24ويب���دو �أنها ف�ت�رة زمنية
معقول���ة ومنا�سبة للتوقع���ات خا�صة مع
تطور الأ�سلح���ة البيولوجية الريبوتية ومنها الآيل
 iLimbالذي يعمل كمر�شد ع�سكري .

كوكب اجلليد ... Titan
يف�صح عن حياة خارج الأر�ض

خ�لال �أ�سابيع قليلة عقد امل���ؤمت��ر الأول من نوعه الذي
ك�شف فيه عن املو�ضوع الرئي�سي للبحث عن حياة على
منت كوكب  Titanحيث عر�ضت يف امل�ؤمتر وثائق جديدة
ك�شفت عنها نا�سا والباحثني  Klingons ، Daleksو
 Vorlonsوقد طرحت تلك املحاور كما لو كانت تطرح
وثائق للخيال العلمي كون الأر�ض حتتوي على خمزون من
الكائنات احلية  extremophileيف �أعماق املحيطات
والتي ال تري فوتون واحد من �أ�شعة ال�شم�س وتعي�ش بني
املياه و�إذا عك�سنا ذلك على اجلليد يف كوكب .Titan
علماء الكواكب الآن لديهم �أدلة قوية لدعم وجود حميطات
من املاء ال�سائل حتت ق�شور جليدية من النظام ال�شم�سي
اخلارجي مثل �أقمار يوروبا  ،كالي�ستو  ،والتي تدور حول
كوكب امل�شرتي  ،وكذلك زحل تيتان لأقمار جوفيان الكبرية
 ...وكوكب تيتان الكوكب البارد حيث ت�صل درجة احلرارة
فيه �إىل(حوايل  -280فهرنهايت) ومتكنت نا�سا من قيا�س
و�أخذ �صور له من عام  2004ومازالت اجلهود م�ستمرة
ملعرفة نوعية امليكروبات املوجودة يف ذلك الكوكب.

�أول حافلة الكرتونية يف العامل

د�شن���ت يف الواليات املتحدة الأمريكي���ة اول و�سيلة موا�صالت
الكرتوني���ة تعمل بالكهرباء لتحل حم���ل احلافالت التي تعمل
بالدي���زل وت�ؤثر �سلبا على البيئة وقد زودت احلافلة التي يبلغ
طولها  35قدما ( )10mوحتمل  37راكب مبحرك كهربائي
الك�ت�روين  EcoRide BE-35قادر عل���ى ال�شحن ال�سريع
واالنط�ل�اق خالل  10دقائق وت�ستخ���دم احلافلة بطارية 72
 kW-hوه���ي ذات كفاءة م�ضاعف���ة �أعلى من بطاريات 53
 kW-hالعادية ويقطع البا�ص م�سافة  30ميل ()48km
وعليه حمولة . 249kg
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ثورة الجينات الوراثية...

األسرار الخفية للكائنات الحية

	•اخلرائط اجلينية ...وت�شفري الوظائف احلية.
	•م�شروع فك ال�شفرة الوراثية.
عمر احلياين
Omer_alhyani@hotmail.com
	•اﻤﻟﺨطط الوراثي الكامل للإن�سان.
ع�ضو الرابطة العربية للإعالميني العلميني
	•�أبحاث اجلينوميات...وثورة الربوتيوم.
	•�أهمية علم اجلينات.
	•التخزين املعلوماتي للجني الب�شري.
لطامل��ا تنوع الب�ش��ر وتنوعت �صفاته��م وتعددت
الكائن��ات احلي��ة وتنوعت �أ�شكاله��ا ,بالرغم �أن
�أ�سا���س التك��ون الأويل له��ا جميعه��ا ه��ي خاليا
التكاث��ر والتي تكاد �أن تكون مت�شابهة يف ال�شكل
وحتت��وي على نف�س املكونات لكنه��ا تنتج ماليني
الأنواع م��ن الكائنات احلية مبختل��ف الأحجام
والأ�ش��كال والأل��وان .لق��د كان �ش��ك علم��اء
البيولوجي��ات ي��دور ح��ول احلام���ض الن��ووي
( )DNAاملوجود يف ن��واة اخللية احلية والذي
مت اكت�شاف��ه يف ع��ام 1869م عل��ى ي��د الطبي��ب
ال�سوي�س��ري فريدرك مي�شر ،فكان��وا يظنون �أنه
ه��و امل�سئول عن نقل ال�صف��ات الوراثية من جيل
�إىل جيل يف الكائنات احلية.

وظل���ت حالة ال�ش���ك وعدم اليق�ي�ن حتى حلول ع���ام 1953م
حيث متكن عاملا الأحي���اء فران�سي�س كريك وجيم�س واط�سون
با�ستخدام الأ�شعة ال�سينية من ك�شف تركيب احلام�ض النووي
ووج���دا �أن كامل موا�صف���ات �أج�سام الكائن���ات احلية مكتوبة
بطريقة رقمية على �شريط طويل ودقيق من احلام�ض النووي
خمزن يف ن���واة اخللية وهو من ال�صغ���ر بحيث ال ميكن ر�ؤيته
حتى ب�أقوى امليكرو�سكوبات ال�ضوئية.
اخلرائط اجلينية...
وت�شفري الوظائف احلية
ومن���ذ فرتة تلك الف�ت�رة التي اكت�شف العلم���اء فيها اجلينات
�أو م���ا يطلق علية (املورثات ) التي حتتفظ بت�شفري املعلومات
املهم���ة للوظائ���ف احلي���ة والعلم���اء م�ستم���رون يف ر�س���م
اخلرائط اجلينية للكائن���ات احلية .واجلينات هي اخلرائط
الأ�سا�سي���ة للخالي���ا احلي���ة الت���ي تبن���ي الأحما����ض النووي���ة
احلي���ة للـ( )DNAويتكون من وح���دات بنائية �أ�صغر ت�سمي
النيوكلوتي���دات ....وتنتق���ل امل���ادة الوراثي���ة من جي���ل لآخر،
خ�ل�ال عملية التكاث���ر  ،reprod,ctionبحي���ث يكت�سب كل
فرد جديد ن�صف مورثاته من �أحد والديه والن�صف الآخر من
الوالد الآخر .يف بع�ض احلاالت ميكن للمادة الوراثية �أن تنقل
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ب�ي�ن �أف���راد غ�ي�ر �أقرب���اء
بعملي���ات مثل التع���داء � transfectionأو
عن طريق احلمات (الفريو�سات).
ب�ش���كل �أ�سا�س���ي ،حت���وي املورث���ات املعلوم���ات
الأ�سا�سي���ة لبناء الربوتين���ات والإنزميات واملواد
احليوية الالزمة للع�ضوية ووظائفها.
م�شروع فك ال�شفرة الوراثية
مث���ل �أول م�شروع لفك �شفرة اجلينات (ما يقرب
م���ن  30000ج�ي�ن ب�ش���ري خمتلف) م���ن حيث
حتديد �أماكنها وترتيب النيكلوتيدات املكونة لها,
و تخزين تلك املعلومات يف قواعد البيانات .وقد
�شارك يف هذا امل�شروع �أكرث من  18دولة وا�ستمر
امل�شروع من �سن���ة � 1990إىل �سنه  .2003ولنا
�أن نت�ص���ور �أن حجم املعلوم���ات الوراثية يتطلب
من الف���رد ح���وايل � 9سنوات ون�ص���ف لقراءته.
ولذلك يعترب ه���ذا امل�شروع مبثابة خريطة متكن
العلماء م���ن البحث عن اجلين���ات ومعرفة كافة
املعلومات عنها.
اﻤﻟﺨطط الوراثي الكامل للإن�سان
ثالث���ة �أرقام متي���ز �أه���داف م�ش���روع اجلينوم.
�أوله���ا الرق���م  24وه���ذا ه���و الع���دد امل�ضب���وط
للط���رز اﻤﻟﺨتلفة م���ن الكروموزومات يف الإن�سان
الطبيعي.
ً
والث���اين هو الرقم  3باليني وميثل تقديرا للعدد
الكل���ي من �أزواج القواع���د يف تتابع دنا الإن�سان،
ولق���د كان يف الأ�ص���ل تخمين���ا لك���ن ات�ض���ح يف
النهاي���ة �أنه تخمني جيد للغاية ,عن كل اجلينات
الت���ي منتلكه���ا (ويقدر عددها م���ا بني 50000
و  100000چ�ي�ن) والتي ُت�سه���م يف وجود ذلك
العدد الهائل من اخل�صائ�ص الب�شرية .

�أبحاث اجلينوميات...
وثورة الربوتيوم
�إذا كان اجلين���وم الب�ش���ري قد �أم���اط اللثام عن
كامل الرتكيب الوراث���ي ،فاملهمة الأ�صعب هي يف
تف�س�ي�ر الن�صو����ص فيه .ونحن نق���ر�أ منه حوايل
� 140أل���ف جمل���ة مفي���دة هي اجلين���ات ،ولكنها
ال متث���ل �سوى  %5م���ن بحر ثالث���ة مليارات من
الأحما����ض النووية .وت�شبه العثور على لغة قدمية
مكون���ة من ثالث���ة مليارات حرف وحت���وي جم ًال
مفيدة .وح�سب جيم�س وات�سون ،الذي ك�شف عن
تركيب امل���ادة الوراثية للمرة الأوىل عام ،1962
ف�إن �أمامنا � 300سنة لفك �أ�سرار هذه اللغة.
ومع هذا ف�إن التكملة الأوىل من م�شروع اجلينوم
الب�ش���ري ،قد فتح �آفاق��� ًا �أمام ظه���ور الكثري من
النظريات والتط���ورات العلمية والتقنية احلديثة
يف �أبح���اث اجلينومي���ات  genomeملحاول���ة
لف���ك �أ�س���رار جمي���ع اجلين���ات يف الكائن احلي.
كم���ا فت���ح الآف���اق لدرا�س���ات الربوتي���و م opr
 ،teomeالذي يهدف ،يف �أب�سط تعريف له�،إىل
الك�شف عن �سائر الربوتينات ووظائفها .ومبا �أن
اجلين���ات ه���ي بب�ساطة خمطط���ات للربوتينات،
الت���ي بدورها تربز ك�أهم ما يف اجل�سم ،فبالتايل
ف�إنه���ا تعت�ب�ر خط���وة منطقية ب���دون �أدن���ى �شك
للو�ص���ول �إىل الث���ورة يف العلوم الطبي���ة مع الآثار
التي تفوق بكثري تلك التي تو�صل �إليها العلماء يف
بحوثهم اجلينومية.
و�سي�ؤدي التطور يف عل���وم وتقنيات “الربوتيوم”
الب�شري �أي�ض ًا �إىل تغيري �شكل الدواء خالل العقد
احلايل والعقود التالية ،و�ستتحول معظم الأدوية
�إىل �أدوية م�صنع���ة بالهند�سة الوراثية �أو التقنية
احليوي���ة ،و�سيت���م الرتكيز ب�ش���كل �أ�سا�سي خالل
ه���ذا القرن على الطب الوقائ���ي؛ �أي منع املر�ض
قبل وقوع���ه ,وهو ما ي�ؤدي لتغيري مفهوم التداوي
والع�ل�اج .وله���ذا ف�صناع���ة الدواء �س���وف ت�شهد
تغري ًا كبري ًا خالل الأعوام القليلة القادمة.

وب�ي�ن كل مائ���ة طفل يول���د طفالن �أو ثالث���ة م�صابون
ب�أح���د الت�شوه���ات اجلنيني���ة الرئي�سة وح���وايل ثالثة
باملائ���ة من النا����س يولدون بتخلف عقل���ي تعزى ن�سبة
عالية منها �إىل �أ�سباب وراثية �أو جنينية.
قبل عدة �سنوات كانت جتارب نقل املعلومات الوراثية
م���ن كائن لآخر تقوم على �أ�سا����س ا�ستعمال الأ�ساليب
املعت���ادة يف التكاثر اجلن�س���ي .ولكن ذلك كله قد تغري
الآن .ف�أ�سالي���ب التقني���ة الت���ي تهي����أت للعلم���اء اليوم
جعل���ت بالإمكان نقل قط���ع من �أية م���ادة وراثية ومن
�أي م�صدر كان �إىل ما يعرف بـ(البالزميد) الذي هو
عن�صر وراثي غري كرومو�سومي من عنا�صر البكرتيا,
�أو �إىل �أي فريو����س بكتريي .ويف كلتا احلالتني يتم زرع
إن �أك�ث�ر م���ا �أث���ار ده�ش���ة علم���اء الأحي���اء يف �شريط
هذه القطع من الأداة الوراثية.
احلام�ض النووي ه���و �أن الطريقة التي متت بها كتابة
تعليم���ات ت�صني���ع الكائن���ات هي نف����س الطريقة التي
جينوم القمح
ي�ستخدمها احلا�سوب الرقم���ي لتخزين خمتلف �أنواع
اكرب حجم من اجلينوم الب�شري
املعلومات يف ذاكرته ويف تنفيذ براجمه.
ولق���د ترتب عل���ى هذا االكت�ش���اف العظيم حتول كبري
يف املفاهي���م املتعلق���ة بالطريقة التي مت���ت بها عملية
خل���ق الكائنات احلية من الرتاب وخا�صة تلك املتعلقة
بنظرية التطور والتي �أ�صيبت ب�صدمة كبرية بعد هذا
االكت�شاف.
وم���ن �ضمن اكت�شافات العلماء �أن التخزين املعلوماتي
له���ذه اخلرائ���ط اجلينية ي�ؤكد �أن���ه ال ميكن تعديل �أي
ج���زء م���ن �أج���زاء الكائن احل���ي مهما بلغ���ت ب�ساطة
تركيبة �إال من خالل تعديل املعلومات الرقمية املكتوبة
وكانت �آخ���ر اخلرائط اجلينية الت���ي ا�ستطاع العلماء عل���ى هذا ال�شريط ,فمثل ه���ذه الفكرة البالغة الذكاء
ف���ك �شفرتها ه���ي ال���ذرة والقمح حيث متك���ن علماء مل تخط���ر على عق���ول الب�شر �إال يف ع�ص���ر احلا�سوب
بريطاني���ون م���ن �س�ب�ر �أغ���وار مف���ردات اخلريط���ة والتخزي���ن الرقم���ي ال���ذي يتطلب تقني���ات الكرتونية
اجليني���ة لنبات القمح البالغة التعقيد .وجنح العلماء بالغة ال�صغر ومعقدة.
الربيطاني���ون يف و�ض���ع م�سودة له���ذا الطاقم الوراثي وتعتمد طريق العر�ض اخلرائطي للجينات على �شكل
الفريد ل�صنف يعرف با�سم القمح الربيعي ال�صيني .لفة بالغة ال���ذكاء بحيث ميكن قراءة جميع التعليمات
وق���د ن�شر العلم���اء (يف � 27أغ�سط����س�/آب 2010م) املكتوب���ة ب�ش���كل مبا�ش���ر ,فق���د مت لفه���ا عل���ى �سطوح
نتائج هذه الرتكيبة اجليني���ة البالغة التعقيد .وك�شف �أ�سطوان���ات بروتينية ي�صل قطر الواحدة منها ثالثني
كاي���ث �إدواردز ،من جامعة بري�ستول ،عن �أن اجلينوم نانومرت ًا وال يتج���اوز طولها امليكرومرت الواحد وي�صل
اخلا����ص بالقم���ح “�أكرب خم����س مرات م���ن اجلينوم ع���دد لف���ات ال�شريط عل���ى الأ�سطوان���ة الواحدة مائة
اخلا����ص بالإن�سان”� ،إنه يت�ألف من  17مليار زوج من �أل���ف لف���ة ويطلق العلم���اء ا�س���م الكرومو�سومات على
القواع���د املكون���ة للحم�ض النووي الريب���وزي منقو�ص ه���ذه الأ�شرطة امللفوفة حول ه���ذه الأ�سطوانات والتي
الأك�سج�ي�ن (دنا) �أي انه ي�س���اوي خم�سة �أمثال حجم يرتاوح عددها ما بني كرومو�سوم واحد يف الفريو�سات
اجلين���وم الب�ش���ري الأم���ر ال���ذي �شكل “حت���د كبري” والبكتريي���ا وع���دة ع�ش���رات م���ن الكرومو�سومات يف
بالن�سبة للعلماء.
الكائنات الكبرية.
التخزين املعلوماتي للجني الب�شري

�أهمية علم اجلينات
رغم التخوفات من علم اجلينات خالل القرن احلايل
ف����إن م�ستقب���ل ه���ذا العل���م الزال يف ط���ور اكت�ش���اف
اخلرائط اجلينية ملعظم الكائنات احلية .وتنبع �أهمية
عل���م اجلينات ب�أن���ه �أحد �أهم االكت�شاف���ات الهامة يف
تاريخ الإن�سانية .ف�ل��أول مرة ا�ستطاع الإن�سان معرفة
اجلين���ات املورثة لكل ال�صفات الت���ي يحملها الإن�سان
وبالت���ايل فلدين���ا ح���وايل ثالث���ة �آل���ف مر����ض وراثي
ي�ستطي���ع العلم���اء التحك���م يف انتقاله���ا والبح���ث عن
عالج���ات له���ذه الإمرا�ض فهناك ح���وايل ثالثة �آالف
مر����ض وراثي مع���روف منت�شرة فمن ب�ي�ن كل ع�شرين
طفال �أر�سلوا للع�ل�اج يف امل�ست�شفيات الربيطانية كان
�أحده���م يعاين من مر�ض يع���زى بالأ�صل �إىل الوراثة.

وي�أم���ل العلم���اء �أن ي�ساع���د ه���ذا النج���اح يف ر�ص���د
اخلريطة اجلينية ملح�صول القمح الذي يعترب الغذاء
الرئي�س لثلث �سكان الع���امل يف معاجلة م�شكلة نق�ص
الغ���ذاء يف الع���امل من خ�ل�ال ا�ستنباط ط���رق لإنتاج
حما�صي���ل عالية الإنتاج و�أك�ث�ر مقاومة ملواجهة خطر
�أزم���ة الغ���ذاء العاملية يف وق���ت �أ�صبحت في���ه الآفات
والك���وارث والتغ�ي�رات املناخية والزي���ادات ال�سكانية
ته���دد م�ستقبل امللي���ارات من الب�ش���ر باملجاعة واملوت
جوع ًا.

الـمــراجـــع
1 .1الدكت���ور من�صور �أبو �شريعة العب���ادي ,ال�شفرة
الوراثية �سر احلياة الأعظم.
2 .2بداي���ة اخلل���ق يف الق���ر�آن الك���رمي ،د .من�صور
العب���ادي ،دار الف�ل�اح للن�ش���ر والتوزيع ،عمان،
الأردن ،طبعة 2006م.
3 .3ال�شفرة الوراثية للإن�سان ،ت�أليف دانييل كيفل�س
ولريوي ه���ود ،ترجمة �أحمد م�ستج�ي�ر� ،سل�سلة
عامل املعرفة ،كانون ثاين 1997م ،الكويت.
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درا�سات وابحاث تقنية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

العنونة الرقمية الحديثة
للجمهورية اليمنية

دكتور� :أمين عبد الكرمي حمرم
جامعه �صنعاء  -كلية احلا�سوب
وتكنولوجيا املعلومات
املهند�سة :منال مانع امل�ضلع
املهند�سة� :سلوى حزام اخلليدي
مم��اال �ش��ك في��ه �أن التقني��ات احلديث��ة �أدَّت �إىل
تغ�ير ملمو�س يف تفكري الإن�س��ان ويف نظام حياته،
حي��ث ي�سعى جاه��د ًا �إىل اعتم��اد �أ�ساليب متطورة
حتقق ل��ه متطلباته واحتياجات��ه ونظر ًا للنه�ضة
العمراني��ة الوا�سع��ة الت��ي ت�شهده��ا امل��دن فق��د
�أدى ذل��ك �إىل ب��روز احلاجة امللح��ة لنمط جديد
لت�سمية وترقيم هذه املباين لي�سهل الو�صول اليها
م��ن قبل الإطفاء والربيد واالت�صاالت واخلدمات
الطبي��ة واخلدم��ات البلدية الأخ��رى ،كالكهرباء
واملي��اه والأم��ن والدف��اع امل��دين .حي��ث ا�صبح��ت
الت�سمي��ة العمراني��ة يف الع�ص��ر احلا�ض��ر امل��ر�آة
العاك�سة لتاريخ الأمم وال�شعوب.
كم��ا �إن االنطالقة نح��و م�ستقبل واع��د ال بد و�أن
تق��وم على منهجي��ة علمي��ة مدرو�س��ة ،وذلك لأن
نظ��م العنون��ة التقليدي��ة مل تعد جمدي��ة يف ظل
تط��ور النظ��م املعم��ول به��ا والتح��ول �إىل تطبيق
مفه��وم احلكوم��ة الإلكرتوني��ة من �أج��ل التوا�صل
ال�سلي��م يف بن��اء احل�ض��ارات ،والتفاع��ل والتناغم
م��ع متطلب��ات املرحلة الت��ي ت�شهده��ا اجلمهورية
اليمنية.
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لق���د تط���ورت اخلارط���ة ع�ب�ر الق���رون القليلة
املا�ضي���ة كطريق���ة �أولي���ة خل���زن املعلوم���ات
واالت�ص���ال املع���ريف ،فاخلرائ���ط الطبوغرافية
تر�س���م ال�شكل الع���ام ل�سطح الأر����ض ومظاهرة
الطبيعي���ة واحل�ضاري���ة  ،لك���ن تغ�ي�ر مفه���وم
اخلارط���ه و ا�ستخدامها والف�ض���ل يعود جلوجل
التي اهل���ت النا�س للمفه���وم اجلديد للخارطه.
حيث �أ�صبحت اخلارطة تو�ضح مالمح ح�ضريه
قابل���ه لال�ستخ���دام عل���ى احلا�س���وب وتعت�ب�ر
العنون���ة � Geocodingإح���دى التطبيق���ات
املهمة والأكرث �شيوع��� ًا يف جمال نظم املعلومات
اجلغرافي���ة و تكم���ن اهميته���ا يف العدي���د م���ن
التطبيق���ات املهم���ة مث���ل �أعمال الدف���اع املدين
والهالل الأحمر والقطاع الأمني وغريها.
اخلارطة الرقمية املوحدة
للجمهورية اليمنية
ورق���ه العم���ل ه���ذه ت�أت���ي تزامنن���ا م���ع التقرير
ال�صادر عن وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ال���ذي يفي���د ب�أن���ه مت حت���ى الآن اجن���از %95
م���ن الت�صوير اجلوي ال�شام���ل لليمن من خالل
التق���اط � 20أل���ف �ص���ورة جوية مبقيا����س ر�سم
 50000 :1على م�ست���وى اجلمهورية .حيث �إن
م�شروع اخلارطة الرقمية يهدف �إىل توفري وعاء
جلمي���ع البيانات الرقمي���ة املكاني���ة للجمهورية
وتزوي���د امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة واجله���ات
امل�ستخدمة لنظم املعلومات اجلغرافية ببيانات
طوبوغرافي���ة �شامل���ة ومبقايي�س ر�س���م منا�سبة
وبدقة وو�ضوح عاليني.
نظم املعلومات اجلغرافية
�شه���دت العل���وم امل�ساحية يف ال�سن���وات الأخرية
تط���ورات كب�ي�رة و�سريع���ة نظ���ر ًا لتق���دم علوم
احلا�س���ب الآيل ونظ���م الأقم���ار اال�صطناعي���ة،
ومن �أهم هذه التطورات ا�ستخدام نظام حتديد
املواق���ع العامل���ي (global positioning
 )system GPSونظم املعلومات اجلغرافية
( sgeographic information sy
 .)tems GISو م���ع وج���ود اخلارطة الرقمية
املوح���دة للجمهوري���ة اليمني���ة �أ�صبح���ت كافة
العنا�ص���ر كامل���ة ال�ستثم���ار ه���ذه التقني���ة على
الوجه ال�صحيح وال�سليم.
العنونة الرقمية احلديثة
لعل من �أهم التطبيقات التي نحتاجها يف الوقت
الراهن ه���ي �أنظمة العنون���ة الرقمية احلديثة.
فبالرغ���م من توف���ر �أنظمة عنون���ة تقليدية� ،إال
�أن جميع ه���ذه الأنظمة تواجه بع�ض ال�صعوبات
التطبيقي���ة �أو الفنية الأمر ال���ذي يفر�ض نف�سه
لإيج���اد نظ���ام حدي���ث يتغلب عل���ى معظم هذه
ال�صعوب���ات ،وم���ن ه���ذا املنطل���ق يه���دف هذا

البح���ث لإيج���اد نظ���ام عنون���ة �سه���ل التطبيق
والتنفي���ذ با�ستخ���دام تقني���ة نظ���م املعلوم���ات
اجلغرافية.
تكم���ن �أهميه الدرا�سة نظ���را يف كون تفتقر �إىل
تطبي���ق مثل ه���ذه الأنظمة التي تعت�ب�ر من �أهم
امل�شاري���ع احل�ضري���ة الهامة ...حي���ث �إن عملية
ترقي���م املن���ازل تعترب خط���وة رئي�س���ة يف طريق
التح�ض���ر والتي من �شانها �أن ت�سهم ب�شكل كبري
ومبا�ش���ر يف تعجيل ع���دد من الإج���راءات التي
نع���اين منها ك�إي�ص���ال الربيد و�إي�ض���اح عناوين
املن���ازل وغ�ي�رة .و تكم���ن �أهمي���ه العنون���ة يف
الأ�سباب التالية:
1 .1دع���م احلكوم���ة االلكرتوني���ة والتعامالت
الرقمية يف اجلمهورية اليمنية.
2 .2الرغب���ة يف مواكب���ة التط���ورات الهائلة يف
ا�ستخ���دام نظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة
وتطبيقها يف �شتى جماالت احلياة.
3 .3ع���دم وجود نظام عنونة �شامل للجمهورية
اليمنية ،وينتج عن ذلك �صعوبة يف حتديد
العن���وان امل���راد الو�ص���ول �إليه �س���واء من
قبل الف���رد �أو من قب���ل مقدمي اخلدمات
كخدم���ات الإ�سعاف واملطاف���ئ �أو موزعي
الربيد.
وت�سع���ى ورقة العمل ه���ذه اليجاد مقرتح لنظام
عنون���ة متكام���ل يغط���ي اجلمهوري���ة اليمني���ة
ب�أكمله���ا -مدنه���ا وقراه���ا �سهوله���ا وجباله���ا
ووديانه���ا – ب�أ�سلوب علمي من خالل ا�ستخدام
�آخ���ر ما و�ص���ل �إليه العل���م يف تقني���ة املعلومات
وانظمه املعلوم���ات اجلغرافية  GISواخلرائط
الرقمي���ة الت���ي ت�ساع���د على �سرع���ة اال�ستعالم
واال�ست���دالل و حتديد املوق���ع لل�سكان والزائرين
حتدي���د ًا دقيق ًا ووا�ضح ًا ي�سه���ل اال�ستدالل عليه
ب���كل ي�سر و�سهول���ة .وكذلك م�ساع���دة الأجهزة
الأمني���ة واحلكومي���ة والأجهزة اخلدمي���ة �أي�ض ًا
م���ن م�ؤ�س�سات و�ش���ركات يف اجناز مهامها على
�أكمل وجه لتق���دمي خدماتها مثل :نظام التوزيع
الربي���دي و غرف املراقب���ة الأمني���ة والعمليات
و الدف���اع امل���دين ،الإ�سع���اف ،اله�ل�ال الأحمر
والطوارئ .
طريقة عمل النظام احلايل
حتى الآن ال يوجد نظام ر�سمي ي�ستعمل اخلرائط
واجل���داول لتعريف ال�شوارع الرئي�سية والفرعية
واحل���ارات ونظام ترقيم املب���اين يف اجلمهورية
اليمني���ة ,وه���ذا ال يعني �أن ال�ش���وارع بال �أ�سماء
وال �أرق���ام نهائي��� ًا (وكذلك بالن�سب���ة للمباين).
امل�شكلة تكمن يف عدم وجود نظام ر�سمي لتوثيق
م���ا هو موجود وال توجد خريط���ة متاحة للعامة.
وبالن�سبة ملحاوالت الرتقيم ال�سابقة مل ت�ستخدم
�أنظم���ة املعلوم���ات اجلغرافي���ة� ,إي �أنه ال يوجد

حت���ى الآن نظ���ام ترميز يف اجلمهوري���ة اليمنية
ي�ستخ���دم �أنظمة املعلوم���ات اجلغرافية ،لي�سهل
عملي���ه الو�صول �إىل العنوان املطل���وب بكل ي�سر
و�سهول���ة و كذلك و�ص���ول خدمات الطوارئ �إىل
املكان املطلوب.
مقارنة بني نظ��ام العنونة املوجود حالي ًا
ونظام العنونة املقرتح:
نظام العنونة املوجود حالي ًا
	•قا�صر على بع�ض امل���دن الرئي�سية وهناك
�أماكن يف هذه املدن غري معنونة .
	•عن���د ا�ستح���داث �ش���ارع جدي���د �أو من�شاة
جديدة حتتاج عنونته���ا �إىل وقت كبري قد
ي�ص���ل �إىل �سن���وات عل���ى ح�س���ب عمليات
امل�سح امليداين .
	•مب���ا �أن ه���ذا النظ���ام ال ي�شم���ل �إال امل���دن
الرئي�سي���ة فعن���د الرغب���ة يف عنونة املدن
املتو�سط���ة �أو ال�صغرية �أو القرى ف�إن ذلك
�سيحت���اج �إىل عمل جب���ار لعنونتها يتطلب
مبال���غ وميزاني���ات كب�ي�رة ووق���ت يح�سب
بالكثري من ال�سنوات.
النظام املقرتح
�أما النظام املقرتح ف�سيكون �شام ًال لكل مكان يف
اجلمهوري���ة اليمنية ،فال يتطل���ب �إعطاء عنوان
حدي���ث ملنطق���ة نائي���ة �صغ�ي�رة -مث�ل�ا� -إنتاج
خرائ���ط رقمية �أو عمل م�سح مي���داين �ضخم �أو
تكالي���ف باهظة ،يكفي فقط �إعط���اء �إحداثيات
املوقع املوجود فيه املكان املراد عنونته ويف زمن
قيا�سي جد ًا يعطي النظام عنوان ًا ثابت ًا له.
تفا�صيل النظام املقرتح
�أوالً -املناطق الربيدية:
مت تق�سي���م اليم���ن �إىل مناطق بريدي���ة اعتماد ًا
عل���ى التق�سيم الإداري له���ا (حمافظات) ,وقد
مت حج���ز �أول خانتني من الرمز الربيدي لتمثيل
املناط���ق الربيدي���ة (املحافظ���ات) ويكون مدى
الأرق���ام م���ن ( .)99 - 00وق���د مت ترقيم هذه
املناط���ق (املحافظ���ات ) اعتم���ادا عل���ى �أرقام
لوحات املرور املخ�ص�صة لكل حمافظة.
خريطة اجلمهورية اليمنية موضح
عليها احملافظات والرقم اخملصص
لكل منها
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تابع درا�سات وابحاث تقنية
ثانياً -املديريات:
كما مت تق�سيم كل حمافظة من املحافظات والتي
حتم���ل اخلانتني الأوىل من الرم���ز الربيدي �إىل
عدة �أق�سام (مديريات) ح�سب التق�سيم الإداري
ل���كل حمافظة ،بحي���ث �أ�صبح���ت املديرية حتمل
رقم�ي�ن م���ن( )99 - 00ومتث���ل بخانت�ي�ن م���ن
الرمز الربيدي.
وق���د مت ترقيم هذه الأق�سام (املديريات) ابتداء
م���ن �أق�ص���ى اجلن���وب الغربي م���ن املحافظات,
حي���ث اعت�ب�رت املديري���ة الت���ي تق���ع يف �أق�صى
اجلنوب الغرب���ي للمحافظة هي نقطة االنطالق
يف عملية الرتقيم حيث ت�أخذ رقم ( )01ثم بعد
ذل���ك ترقم بقية املديري���ات انطالقا من الغرب
�إىل ال�ش���رق ومن اجلن���وب �إىل ال�شم���ال ,وكلما
اجتهنا �إىل �شمال املحافظة كلما كبرُ الرقم.

ت�صميم قاعدة البيانات
بع���د �إدخ���ال الـ���ـ  Shape fileاىل برنام���ج
ال ـ ARC MAPقمنا بت�صميم قاعدة البيانات
ومت �إدخال البيانات الالزمة �إىل قاعدة البيانات
اخلا�صة بامل�شروع .
خمرجات املقرتح عبارة عن برنامج:
 .1عنونة مبنى  :عند الرغبة يف عنونة منطقة
معينة يتم اختيارها ث���م البدء باختيار كل مبنى
على حده و يقوم النظام بعنونة املبنى تلقائياً.
تق�سيم مديرية ال�سبعني �إىل مربعات بريدية
 .2البح��ث ع��ن مبن��ى  :يق���وم امل�ستخ���دم
ب�إدخال عنوان املبنى امل���راد البحث عنه فتظهر
وبالت���ايل ي�صب���ح الرم���ز الربي���دي للجمهورية ل���ه اخلريطة مو�ضح عليها املبن���ى وا�سم ال�شارع
الذي يقع فيه املبنى.
اليمنية كالتايل:

ترقيم املباين
مت ترقي���م املب���اين اعتم���اد ًا عل���ى �إحداثيات كل
مبنى وتطبيق معادلة ريا�ضية متكن من ا�ستنتاج
عنوان وحيد يتكون من � 4أرقام لكل مبنى داخل
املرب���ع .من خالل برنامج ال ـ  ARC MAPمت
ا�ست�ي�راد ال���ـ Shape filesالالزم���ة للم�شروع
ومت ر�سم املربع���ات اخلا�صة باملديريات ومن ثم
ر�سم املنازل يف كل مربع.

مديريات �أمانة العا�صمة

ثالث ًا  -املربعات:
يف ه���ذه املرحل���ة يت���م تق�سي���م املديري���ات �إىل
مربع���ات بريدية م���ع مراعاة ع���دة عوامل منها
العوام���ل الطبيعية من ت�ضاري����س جبلية و�سهول
وه�ض���اب وكذل���ك �شب���كات الط���رق الرئي�سي���ة
والفرعية التي ت�ساعد عل���ى �سهولة الو�صول �إىل
مواق���ع املدن والق���رى املختلفة م���ن خالل �شبكة
الط���رق امل�ستخدم���ة و�أي�ض��� ًا مراك���ز الكثاف���ات
ال�سكاني���ة وتقاربها وبعدها ع���ن �شبكات الطرق
الت���ي تخدم املدين���ة �أو القرية .وميك���ن �أن تزيد
م�ساح���ة املرب���ع خ���ارج امل���دن يف املناط���ق قليلة
الكثافة ال�سكاني���ة �أو اخلالية متام ًا من ال�سكان،
�أي �أن حج���م املربع يعتمد على الكثافة ال�سكانية
ومت �أي�ض ًا الأخذ بعني االعتبار تق�سيمات احلدود
الإداري���ة للمحافظ���ات وارتب���اط بع����ض امل���دن
ال�صغرية والقرى بعوا�ص���م املحافظات وغريها
م���ن العوامل بهدف خف����ض التكلفة االقت�صادية
عند تنفيذ امل�شروع .
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�شكل يو�ضح ال�شوارع واملنازل
لأحد املربعات يف مديرية ال�سبعني

�شكل يو�ضح تنفيذ الربنامج

اال�ستنتاج
�شه���د العامل املتق���دم والنامي على حد �سواء خالل
اخلم�س���ة العق���ود املا�ضية من���و منقط���ع النظري يف
جميع املجاالت العمرانية واالقت�صادية واملعلوماتية
وغريها حيث �أ�صبح العامل قرية �صغرية .ومن �أهم
املج���االت املتقدم���ة نظ���م املعلوم���ات واالت�ص���االت
ب�سبب توفر �أنظمة االت�صاالت من �أقمار ا�صطناعية
وحوا�سب �آلية و�أنظمة �شبكات وبرجميات وغريها.
ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إىل توف�ي�ر معلوم���ات مكاني���ة مثل
امل�صورات الف�ضائي���ة واخلرائط الرقمية والربامج
التي ت�ساعد على حتديد املواقع على الأر�ض وتنفيذ
الدرا�سات البيئية واحل�ضرية والعمرانية وغريها.
وكان اله���دف من ه���ذا امل�شروع ه���و تقدمي مقرتح
لنظ���ام عنونة متكام���ل يغطي اجلمهوري���ة اليمنية
ب�أكمله���ا ب�أ�سل���وب علمي من خ�ل�ال ا�ستخدام �آخر
م���ا و�صل �إلي���ه العل���م يف تقنية املعلوم���ات وانظمه
املعلوم���ات اجلغرافي���ة  GISواخلرائ���ط الرقمية
التي ت�ساعد على �سرعة اال�ستعالم واال�ستدالل.
ومن الأه���داف التي مت حتقيقه���ا يف هذا امل�شروع:
�إيج���اد نظ���ام عنونة متكام���ل للجمهوري���ة اليمنية
مبن���ي على �أ�س�س علمي���ة �سهل اال�ستخ���دام و�أي�ض ًا
توف�ي�ر الوق���ت واجله���د والتكالي���ف �أثن���اء القي���ام
بعملية العنونة وت�سهي���ل و�صول اخلدمات املختلفة
�إىل املكان املطلوب ،و�سهولة اال�ستدالل على املراكز
اخلدمي���ة  ،و حتدي���د املوق���ع لل�س���كان والزائري���ن
حتدي���د ًا دقيق ًا ووا�ضح ًا ي�سهل اال�ستدالل عليه بكل
ي�سر و�سهولة ،وبالتايل �سهولة التوا�صل بني خمتلف
املناطق يف داخل اجلمهورية �أو خارجها.
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الظهور الأو�سع للما�سحات كان منذ 6
�إىل � 7سن��وات وقد مثلت �سلعة كمالية
مل�ستخ��دم الكمبيوت��ر لأنه��ا باهظ��ة
الثم��ن مقارن��ه بن��وع اخلدم��ة وكان��ت
ت�ص��ل يف �أحي��ان م��ن � 100إىل 300
دوالر والي��وم تدم��ج خدم��ة املا�سح يف
�آل��ة الت�صوي��ر موف��رة م�ساح��ة كبرية
يف املكات��ب الإداري��ة ...نتط��رق يف
ه��ذا املقال عن اخلي��ارات واملزايا التي
توفرها املا�سحات .
�إعداد  :عبد الرحمن �سناح
Senah1@hotmail.com

املا�سحات الرقمية  4 ....يف 1
تق����وم املا�سح����ة ال�ضوئي����ة بوظيفة حتيول اجل�س����م امل�صور كما هو
�إىل �ص����ورة رقمي����ة ميكن التعام����ل معها وتعديله����ا وتخزينها على
الكمبيوت����ر ح�سب الطلب من خالل برامج معاجلات ال�صور ومنها
الر�سام و الفوتو�شوب .واملا�سحات ال�ضوئية نوعان هما املا�سحات
ال�ضوئية العادية واملا�سح����ات ال�ضوئية الرقمية ويف الوقت الراهن
ال تتوفر يف الأ�سواق املا�سح����ات ال�ضوئية التناظرية القدمية و�إمنا
املا�سح����ات الرقمية وخا�صة املدجمة مع الطابعات و�آالت الت�صوير
م����ع توفر خيارات  4يف  1والتي جتمع خدمة الفاك�س والطابعة و�آلة
الت�صوير واملا�سح ال�ضوئي (اال�سكانر ) يف مكينة واحدة.
�أ�سا�سيات االختيار الأف�ضل
االختي����ار الأف�ض����ل يبد�أ م����ن الأ�سا�سيات التي بني����ت عليها �أهدف
ووظيف����ة املا�سح����ة ال�ضوئي����ة وه����ي ال�ص����ورة .فكلما �أمك����ن تكبري
ال�ص����ورة واال�ستفادة منه����ا كان ذلك �أف�ضل ويت����م ذلك من خالل
حت�س��ي�ن القرار الب�صري �أو ما يطلق عليه احللول التقنية يف نقاط
البك�س����ل (النظ����ام النقط����ي مقا�س بالبو�ص����ة) فكلم����ا زادت تلك
النقاط كانت ال�صورة �أكرث و�ضوح وميكن تكبريها ويزيد من جودة
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ال�صورة.
واحلد الأدنى م����ن النقاط الواجب توافرها
عل����ى املا�سح����ة ال�ضوئية العادي����ة ال يقل عن
 1200dpiوهي القدرة التي ت�سمح بالقراءة
ب��ي�ن النق����اط على نح����و فع����ال لزي����ادة دقة
ال�ص����ورة املم�سوح����ة �ضوئي���� ًا وال�ش����يء الذي
ينبغي معرفت����ه عن املا�سحات هو عمق اللون
و املع����روف �أي�ض ًا با�سم عمق البت وهو ي�شري
�إىل �أي مدى ميك����ن التقاط املعلومات يف كل
بك�س����ل مبفردة عند امل�س����ح وارتفاع عمق بت
يزي����د من و�ضوح ال�ص����ورة والرقم الأدنى يف
دقة اللون عند  24بت وما فوق وهذا ما يحدده
جه����از اال�ست�شعار داخ����ل املا�سح ال�ضوئي مع
تقني����ة  CCDللح�ص����ول على �أف�ض����ل �صورة
مم�سوحة .كم����ا �إن املعيار اجلديد هو معدل
ا�سته��ل�اك الطاق����ة ،فاملا�سح����ات ال�ضوئي����ة
احلديثة تقلل م����ن ا�ستهالك الطاقة مقارنة
باملا�سحات القدمية.

برجميات املا�سحات ال�ضوئية
الطريقة الأكرث �شيوع هي ا�ستخدام تو�صيلة
الناقل الت�سل�سلي  USBمن جهاز املا�سح �إىل
الكمبيوت����ر وي�ستخ����دم كاب����ل  USB 2.0يف
املا�سحات احلديثة والت����ي تتوافق مع �أنظمة
الت�شغي����ل للكمبيوت����ر  PC,MACوميك����ن
اي�صال جهاز املا�سح عرب  Firewireويندرج
كل نوع م����ن التو�صيالت ح�سب حلول التقنية
الت�صنيعية جلهاز املا�سح ال�ضوئي.
وم����ن ال�سهل التعتيم عل����ى الربامج التي يتم
�إ�صداره����ا مع جهاز املا�سح����ة حيث ي�ستطيع
الكمبيوت����ر التع����رف عليه����ا وت�شغيله����ا ولكن
هناك ما�سح����ات يخ�ص�ص لها نظام ت�شغيل
خا�ص ح�س����ب �سيا�سية الت�صني����ع يف العديد
م����ن ال�ش����ركات امل�صنع����ة ح����ول �أ�سا�سي����ات

وق����د جعل����ت ه����ذه التقني����ة ات�ص����ال ال�شبكة
الال�سلكي����ة والتق����اط الإ�ش����ارة �أقوى من ذي
قبل من خالل االت�ص����ال ب�شبكة FireWire
والتي تعد من حلول املا�سحات العمالقة .
برنامج االلتقاط الب�صري للحروف
OCR

ي�ش����ار للعب����ارة( ( coptical character re
 )ognitionبالرم����ز  OCRوه����و برنام����ج

حزمه اال�ستخ����دام اخلا�صة بها حيث ت�شمل
�أي�ض ًا عل����ى طرف ثالث من الربجميات التي
متي����ل ملعاجل����ة ال�صور و التالع����ب بها وعلى
وجه التحديد التعرف ال�ضوئي على احلروف
(التعرف على احلروف �ضوئياً).
وم����ن تل����ك الربام����ج adope-photoshop
وبرام����ج مكاف����ح الع��ي�ن احلم����راء وخا�صية
التعري����ف ال�ضوئ����ي للح����روف ه����ي بب�ساطة
تقنية جديدة وتنطبق على املا�سحات الرقمية
والتي يتم من خاللها م�سح احلروف وميكن
حتويله����ا لن�����ص ،والت����ي ي�سه����ل ا�ستخدامها
و�إعادة طبعها.
و�أخ��ي�راً ،ف�����إن الأم����ر ي�ستح����ق النظ����ر يف
واح����دة �أو اثنتني من الإ�ضاف����ات االختيارية
على املا�سح����ات الأكرث تلبي����ة لالحتياجات.
فعل����ى �سبيل املثال �إذا كن����ت تريد م�سح ورق
�شفاف ف�أن����ت بحاجة للت�أكد م����ن �أن املا�سح
ال�ضوئ����ي يح����دد �ضم����ن اخلي����ارات توف����ر
حم����ول ال�شفافي����ة ...و�إذا كان البح����ث ع����ن
الأداء الع����ايل ف�ستجد العديد من املا�سحات
بق����درات خمتلف����ة و�إذا كن����ت تبح����ث ع����ن
املا�سح����ة التي تتحقق م����ن النطاقات فيمكن
ا�ستخ����دام ما�سح����ات (�إب�س����ون  ،وهيولي����ت
ب����اكارد وكانون) و بالن�سب����ة للمبتدئني تكون
على ا�ستعداد لتقر�أ ال�صورة بدقة �أعلى.

ي�ساع����د عل����ى رف����ع ق����درة �أداة امل�س����ح عل����ى
التق����اط احلروف م����ن خ��ل�ال برنامج دعم
خا�����ص يعتم����د عليه  OCRوال����ذي ي�ستخدم
رمز التن�شيط ( )PhotoImpactمن خالل
التح�س�����س على �شكل احل����روف التي يدعمها
��ل�ا �إذا كان برنامج Adope
الربنام����ج فمث ً
يدعم اللغ����ة العربية ف�سيك����ون متح�س�س من
�ش����كل تلك احل����روف العربي����ة مبنتهي الدقة
رغ����م تع����دد �إ�ش����كال و�أمن����اط كتاب����ة اخلط
العرب����ي وكذلك احلال يف اللغ����ة االجنليزية
واللغات الأخرى .
االختيار اجليد ح�سب املتطلبات
تتن����وع االحتياج����ات اخلا�ص����ة للمكات����ب
باختالف طبيع����ة �أعمالها وتنظي����م �ش�ؤونها
وله����ذا فاملا�سحات �أ�صبحت ج����زء ًا هام ًا يف
النظام الإلكرتوين والتج����اري .فالعديد من
امل�ؤ�س�سات تعمل على م�سح وثائقها �إلكرتوني ًا
وخا�ص����ة هيئ����ات املخطوط����ات وامل�ؤ�س�س����ات
الت����ي تريد �إر�س����ال وثائقه����ا لالعتماد وعرب
الربي����د االلكرتوين فتلج�����أ �إىل م�سح الوثائق
و�إر�ساله����ا �سواء عل����ى الأقرا�����ص امل�ضغوطة
�أو بالربيد االلك��ت�روين ...وتقل االحتياجات
املنزلية للما�سح����ات ال�ضوئية رغم ما ميكن
�إن تق����وم به من م�س����ح ال�ص����ور ال�شخ�صية،
ويف�ض����ل غالبي����ة امل�ستخدم��ي�ن يف املنازل ان
تكون �صغرية احلجم.

تقنية CCD
�آفاق جديدة للم�سح الرقمي
ت�ساهم هذه التقنية يف حت�سني جودة ال�صورة
والتي تعتم����د على م�ست�شع���� ر mcontact i
 age sensor CISوال����ذي يرف����ع م����ن قدرة
االلتق����اط للبك�س����ل حتى يف الأماك����ن املعتمة
والأق����ل �ض����وء ًا وت�ساع����د ه����ذه التقني����ة على
االت�صال ال�سل�س مبكون����ات جهاز الكمبيوتر
من خ��ل�ال ا�ستخ����دام منف����ذ ....USB 2.0
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وزير االت�صاالت يلتقي
رئي�س قطاع الأعمال ب�شركة بوري الفنلندية
ناق�ش وزي��ر االت�صاالت وتقنية املعلومات املهند�س كمال
ح�سني اجل�بري م��ؤخ��را ب�صنعاء م��ع رئي�س قطاع الأعمال
ب�شركة بوري الفنلندية لالت�صاالت �سيبو �سيتزوفن اجلوانب
املتعلقة بتنفيذ �أع �م��ال امل���س��ح امل �ي��داين و�إع� ��داد الدرا�سات
وامل��وا��ص�ف��ات وال���ش��روط املطلوبة الجن��از م�شروع منظومة
االت �� �ص��االت الال�سلكية ومب��ا يلبي اح�ت�ي��اج��ات ومتطلبات
خمتلف اجل �ه��ات امل�ستفيدة وي�ك�ف��ل احل���ص��ول ع�ل��ى �أف�ضل
واحدث تقنيات االت�صاالت الال�سلكية.

ب�أكرث من 14مليون دوالر

مي��ن موباي��ل تو�س��ع �ش��بكتها ال�س��تيعاب � 500أل��ف م�ش�ترك
ف���ازت �شرك���ة ه���واوي م�ؤخ���را بعق���د
تو�سعة �شبكة مي���ن موبايل للعام 2010م
ال�ستيع���اب � 500أل���ف م�ش�ت�رك جدي���د
بتكلفة  14مليون و� 48ألف و 401دوالر.
و�أو�ض���ح املدير التنفي���ذي ل�شركة مين
موباي���ل املهند����س �صادق حمم���د م�صلح
�أن املناق�ص���ة املق���رة م���ن اللجن���ة العليا
للمناق�صات ت�شمل �شراء وتوريد وتركيب
وت�شغيل التو�سع���ة اجلديدة ،بتمويل ذاتي
من �شركة مين موبايل للهاتف النقال.

و�أ�ض���اف ب�أن التو�سع���ة اجلديدة ت�شمل
حت�سني اخلدمة وتو�سعة التغطية و�إدخال
خدمات جديدة.م�ؤكدا حر�ص �شركة مين
موباي���ل على مواكبة التط���ورات احلا�صلة
يف خدم���ات الهاتف النقال وتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للم�شرتكني.
ي�ش���ار �إىل �أن �شرك���ة ب���وري الفنلندية
لالت�ص���االت كانت ق���د ف���ازت مبناق�صة
اخلدم���ات اال�ست�شارية مل�ش���روع منظومة
االت�صاالت الال�سلكية.

االنتهاء من تنفيذ م�شروع ربط مالعب خليجي  20ب�شبكة االت�صاالت
�أجن���ز ف���رع امل�ؤ�س�س���ة العام���ة لالت�ص���االت بع���دن تنفيذ
م�شروع ربط مالعب خليجي  20بال�شبكة الرئي�سة والفرعية
لالت�صاالت بتكلفة  60مليون و� 168ألف ريال.
و�أف���اد مدير عام فرع امل�ؤ�س�س���ة حممد �أحمد الزمزمي �أن
هذه اخلدم���ة �ستلبي احتياجات املالعب من خدمة الرتا�سل
للف�ضائي���ات يف النق���ل املـ ــبا�ش ـ���ر للمبــاري���ات الرئي�س���ة �أو
يف مالع���ب التدريب وخدم���ة املركز الإعالم���ي مبلعب 22
ماي���و .و�أ�ش���ار �إىل �أنه مت تزويد ملع���ب  22مايو بـ  700خط
هاتف���ي ،وملعب حقات ب���ـ  200خط ،ونح���و  700خط لكل
ملع���ب تدريبي ،م�ؤكدا �أن خدمة االت�صاالت ملالعب البطولة
جاهزة للت�شغيل ب�شكل كلي.
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اختتام فعاليات اللقاء �ألت�شاوري املو�سع
لقيادات االت�صاالت 2010
الدكتور ن�صاري:
�إع��ادة الهيكلة م�شروع ا�سرتاتيجي نعول
عليه كثرياً يف حت�سني خدمات االت�صاالت
اختتمت م�ؤخراً مبدينة تكنولوجيا االت�صاالت ب�صنعاء �أعمال اللقاء
الت�شاوري املو�سع لقيادات امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت وور�شة العمل
الثانية خلدمات امل�شرتكني وال��ذي عقد برعاية معايل املهند�س/
كمال ح�سني اجلربي ,وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وقد �أو�ض���ح مدير ع���ام امل�ؤ�س�سة العامة
لالت�صاالت الدكتور علي ناجي ن�صاري �أن
اللق���اء يعترب فر�صة وتقليد ًا �سنوي ًا حتر�ص
الإدارة العلي���ا على �إقامت���ه �سنويا للوقوف
عل���ى �أهم الق�ضاي���ا وامل�ش���اكل والتحديات
التي تواجه ن�شاط امل�ؤ�س�سة.
وق���ال �أن اللق���اء يه���دف �إىل تفعي���ل
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء وال�شفافية واملراقبة
والتقيي���م امل�ستم���ر للأن�شط���ة واخلدمات
وذل���ك لتحديد مكامن الق���وة وال�ضعف يف
اخلط���ط والربامج بغية اتخ���اذ القرارات
املنا�سب���ة وا�ستخ���دام امل���وارد والإمكانات
الب�شرية بكفاءة عالية.
و�أ�ضاف بان اللقاء يكت�سب طابع التمييز
عما �سبقه من لقاءات وذلك لطبيعة حماور
ومو�ضوع���ات اللق���اء واملتعلق���ة بالن�ش���اط
الفني واملايل والتج���اري للم�ؤ�س�سة بهدف
اخل���روج بق���رارات وتو�صيات متث���ل حلو ًال
ملعظ���م امل�شاكل ومب���ا يحقق مب���د�أ الإدارة
بامل�شارك���ة وي�ضم���ن تبني القي���ادات لهذه
القرارات وتنفيذه���ا باعتبارهم م�شاركني
يف �صياغتها و�إقرارها.
�إعادة الهيكلة
ولفت �إىل ان ال���وزارة وامل�ؤ�س�سة ت�سعيان
�إىل �إعادة الهيكل���ة بغية �إعادة تنظيم هذا
القط���اع اله���ام واحلي���وي لإح���داث تغيري
جذري يف البيئة الهيكلية من اجل احل�صول
�إىل �إدارة ديناميكي���ة فاعل���ة م���ع الأخذ يف
االعتبار للم�ستج���دات احلديثة مثل تقدمي

خدمة هاتفي مع �أمكانية خدمات االنرتنت
وترا�سل املعطيات كما هي خدمات الهاتف
النق���ال وهناك متطلب���ات ب�شري���ة ومادية
ترافق ذلك.
و�ش���دد مدي���ر ع���ام امل�ؤ�س�س���ة العام���ة
لالت�صاالت على �أهمي���ة التخطيط ال�سليم
للت�أك���د م���ن كل حلق���ات توف�ي�ر اخلدم���ة
وتقدميه���ا للم�ش�ت�رك وتق���دمي خدمات ما
بع���د البي���ع ،م�ش�ي�را �إىل �أن اللق���اء فر�صة
لو�ضع امل�شاكل والق�ضاي���ا التي تواجه عمل
خدمات امل�شرتكني وو�ضع احللول املنا�سبة
لها.
مراجعة اخلطط والربامج
و�أ�ض��اف الدكتور ن�ص��اري� :أن قيادة
االت�صاالت تويل تدريب الكادر وت�أهيله جل
اهتمامها حيث وقطاع االت�صاالت لديه من
الكفاءات واخل�ب�رات الكثري وهم من يعول
عليهم يف تطوير خدمات االت�صاالت و�سيتم
اال�ستف���ادة م���ن ه���ذه الك���وادر واخلربات
م���ن خ�ل�ال �إع���ادة توزيعه���ا عل���ى مكاتب
تق���دمي اخلدم���ة يف مكات���ب االت�ص���االت
باملحافظ���ات وحتديد الأعداد املنا�سبة من
هذه الكفاءات وفق درا�سات علمية وا�ضحة
ووفق الإمكانات به���دف التو�سع يف �إي�صال
خدمات االت�صاالت.
و�أكد مدير ع���ام امل�ؤ�س�سة وجود كفاءات
رائعة يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ونخبة
م���ن �أف�ض���ل النا�س واملوظف�ي�ن احلكوميني
امللتزم�ي�ن واحلري�ص�ي�ن وه���ذه الك���وادر
ه���ي من تفان���ت يف بناء االت�ص���االت طوال

ال�سن���وات املا�ضي���ة لك���ن ذل���ك اليعني انه
اليوجد ق�صور يف تقدمي خدمة االت�صاالت
احلالي���ة والت���ي ه���ي بحاج���ة �إىل مراجعة
و�إع���ادة نظ���ر يف كثري من خط���ط وبرامج
االت�صاالت.
خدمات امل�شرتكني
من جانبه �أو�ضح الأخ مدير عام ال�ش�ؤون
التجاري���ة� -إ�سماعي���ل العوام���ي �أه���داف
وبرنام���ج الور�ش���ة ،م�ش�ي�را �إىل �أن اللق���اء
يعط���ي فر�صة لط���رح املوا�ضي���ع والق�ضايا
املتعلقة بخدمات امل�شرتكني وو�ضع احللول
واملعاجل���ات واملقرتح���ات املنا�سب���ة وو�ضع
�آلي���ة عم���ل فعال���ة للحفاظ عل���ى م�شرتكي
امل�ؤ�س�سة.
هذا وقد ناق�ش اللق���اء الت�شاوري املو�سع
لقيادات امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت عدد ًا
م���ن املح���اور والق�ضاي���ا الرئي�سي���ة �أهمها
م�شاري���ع التو�سع���ة واملخطط ل���ه ،وم�شروع
�إعادة الهيكلة ..ف�ض ًال عن م�شروع �صندوق
دعم املوظفني واهم امل�ؤ�شرات الإح�صائية
اخلا�ص���ة بالن�ش���اط التج���اري وامل���ايل
والإداري وتقيي���م الو�ضع من قبل الإدارات
املخت�ص���ة وذات العالق���ة مبح���اور اللق���اء
كما ا�ستعر�ض���ت الور�شة جملة من املوا�ضع
الهامة املتعلقة بخدم���ات ترا�سل املعطيات
واالنرتن���ت ،وم�شاكل خدم���ات امل�شرتكني،
واملبيع���ات وامل�ؤ�ش���رات والإح�صائي���ات
اخلا�ص���ة بالن�ش���اط التج���اري ،وال�صيانة
والأعطال.
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نقال �شبكات النفاد الوا�سعة

APUSH / APDSH AMDC-W
 دع��م �صيغ ملفات HTML 5, Adobe.Flash Player 1.10
 دع���م م��ل��ف��ات ال��ف��ي��دي��و DivX, XviD,MPEG4, H.263 , H.264
 ذاكرة داخلية  GB 32 / 16مع دعم ذاكرةخارجية .microSDTM
 دعم االنرتنت الال�سلكي WLAN 802.11 b / g / nوالبلوتوث

ك���������ش����ف م����������ؤخ���������را ع���ن
ه���ات���ف Galaxy Tab
 Samsungال����ذي ي��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام الت�شغيل
 Android 2.2مب��ع��ال��ج  1GHzوكامريا
 3.2ميغا بك�سل تدعم امل��ك��امل��ات املرئية ومن
املوا�صفات :
 بطارية ت�سمح بت�شغيل الفيديو عايل الدقة ملدة� 7ساعات متوا�صلة .
 �شا�شة مل�س � 7أن�ش بدقة  600 × 1024نوع  -ي��دع��م �شبكات ال��ن��ف��ادي��ه م��ن اجل��ي��ل الثاينW-CDMA HSDPA / HSUPA
 TFTولكنها ال تدعم .AMOLED

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

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

تعكف �شركة  Nokiaعلى تطوير تطبيق جوال جديد ي�سمى
 ThinkContactsيتيح ل�شخ�ص معاق اختيار ال�شخ�ص الذي
يرغب االت�صال به من قائمة طويلة ،وبالتايل طلب رقم هاتفه عن
طريق ا�ستخدام العقل فقط .والتطبيق هذا امل�صمم ملن�صة هاتف
«�إن  900ميامو»  Nokia›s N900 Maemoيعمل مع �سماعة
ر�أ�س تقر�أ املوجات الدماغية للم�ستخدم لقيا�س م�ستويات تركيزه.
ف�إذا كان م�ستوى تركيزه �أعلى من  %70يقوم الربنامج بالتوجه �إىل
رقم االت�صال التايل بالالئحة� .أما �إذا كانت درجة الرتكيز �أعلى
من  80يف املائة فعندها يقوم الربنامج ب�إجراء االت�صال الهاتفي
بال�شخ�ص املختار .وهذا �أحد التطويرات الأخرية للخروج بتطبيقات
للهواتف الذكية
خم�ص�صة
للمعا قني ،
والذين فقدوا
نعمة النظر
وال�سمع.

ط��ورت �شركة االت�����ص��االت اليابانية NTT DoCoMo

• توقع���ت م�ؤ�س�س���ة
غارت�ن�ر ارتف���اع حجم
الإنف���اق على قط���اع تقنية
املعلومات يف املنطقة العربية
و�أفريقي���ا بن�سب���ة %3.9
لي�صل �إىل  212.9مليار
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تقنية جديدة يف عامل االت�صاالت الال�سلكية واملكاملات وهذه
التقنية هي �سماعة ال��ر�أ���س اخلا�صة التي ميكن �أن تك�شف
بدقة حركات العني للم�ستخدم بدون كامريا وت�ستخدم تلك
احل��رك��ات للتحكم يف الأج��ه��زة الإل��ك�ترون��ي��ة مثل الهواتف
املحمولة وم�شغالت املو�سيقى املحمولة ،ال�شركة اليابانية
اعتمدت على تقنية جديدة من ا�ستخدام جهاز طبي يدعي
 electrooculogram EOGحيث ميكن للعني التحكم
بالأجهزة االلكرتونية ب�صورة ال�سلكية ويتم ذلك من التحكم
ب�شحنة كهربائية موجبة تر�سل للعني من اليمني �أو الي�سار.
وتب�شر هذه التقنية بانطالقة عامل من االت�صاالت للهواتف
املحمولة بدون
ا�ستخدام اليد
يف االت�������ص���ال
�أمن��������ا يكتفي
ب��ال��ع�ين لطلب
الأرق��ام و�إجراء
االت�صال.

دوالر خ�ل�ال عام  ، 2010مقارنة بـ
 205مليار بالعام املا�ضي.
• تدر�س �رشكة ات�صاالت ال�سعودية
�إن�شاء �رشكة با�سم “ايديا �سيليوالر”

للمحم���ول يف الهن���د م���ن بني
ا�ستثماراته���ا امل�ستهدفة يف �شبه
القارة.
• من املق���رر تد�شني خدمة نظام

 PD42100نقال ذكي يدعم �شبكتي
CDMA / GSM

مت �أخ�يرا الك�شف عن الهاتف الذكي اجلديد من �شركة HTC
يحمل امل�سمى  HTC PD42100وامل���زود بنظام الأندرويد
ومبعالج  1.2جيجاهرتز .كما �أن��ه يدعم ت���رددات CDMA
 2000و  GSM 850بالإ�ضافة �إىل  EV-DO Revو تقنية
الوايرل�س  802.11b/g/nبرتددات  2.4جيجاهرتز  .و�شا�شة 4

�أن�ش وبطارية قابلة للإزالة.

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

جوال جديد يدعم نظام حتديد
املواقع عالية احل�سا�سية

اعالن ر�سميا عن �أجهزة املالحه (Go Live 1000
 ) -1005والتي �ستتوفر ب�شا�شة طولها � 4.3أن�ش

�أطلق م�ؤخرا جوال جديد يدعى  Android gPadالذي يدعم
نظام حتديد املواقع عالية احل�سا�سية ويت�ضمن جهاز ا�ستقبال
( )NXP GNS7560وي���أت��ي مبعالج Armada166
ب�سرعة  800MHzكما �أن الهاتف يدعم ال�شبكة املطورة
 +HSPAوتقنية الوايرل�س  n 802.11و�سيكون الهاتف مزود
بواجهة  Senseاجلديدة كما �أن ال�شا�شة طولها � 7أن�ش بتقنية
اللم�س املتعدد ودرج��ة الو�ضوح  480يف  800وزود اجلهاز
بذاكرة داخلية  2Gbit DDR2 SDRAMوذاكرة خارجية
.. MicroSD 32GBوه��ن��اك �أي�ضا
الدعم لعدد من �صيغ الو�سائط املتعددة
املختلفة �أنظمة ت�شغيل الفيديو وال�صوت،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ال����ت����واف����ق مع
�أدوب������ي فال�ش
اليت .4

والتي �ست�ستعني بالأقمار ال�صناعيه ...الأثنان يدعمان
تقنية اللم�س املتعدده  Fluid Touchبالأ�ضافة
�إىل اخلدمات املالحية بجودة عالية الدقه مثل حركة
امل��رور وحالة الطق�س TomTom Weather
وطبعا  IQ Routesوا�ستخدام حم��رك البحث

امل��دع��وم م��ن قبل جوجل
وامل��زي��د م��ن املوا�صفات
الأ���س��ا���س��ي��ة.اجل��ه��ازي��ن
���س��ي��ك��ون��ان بـ�سعر 385
و 460دوالر.

كاب�ل�ات “تي ج���ي �إن” البحري
املخ�ص�ص لالت�صاالت والإنرتنت
يف �شهر�سبتم�ب�ر  2011واخلا�ص
ب�رشك���ة (تات���ا كوميونيكي�شنز)
الهندية  ،والذي �سريبط بني الهند

ومنطقة اخلليج.
• ك�شف���ت �رشكة �أفايا عن حزمة من
حلول االت�ص���ال املرئية التي تعمل
يف الزمن احلقيقي ،وتعترب Avaya

Flare™ Experience

املوج���ة التالي���ة م���ن
احلل���ول متخ�ص�صة يف هذه
ال�صناعة.
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�أعلن��ت �شرك��ة مايكرو�سوف��ت م�ؤخ��ر ًا ع��ن �إط�لاق الإ�ص��دار
التجريب��ي الأول م��ن مت�صف��ح �إنرتن��ت �إك�سبل��ورر  ،9حي��ث
�سنتط��رق يف ه��ذه املقال��ة �إىل اخل�صائ���ص الفني��ة املتعلق��ة
بتطوي��ر املت�صفح اجلديد يف ظل املناف�سة خا�صة م ن ggoo
 le chromوكذل��ك  .firefoxوم��ن املهم جد ًا �أن نعلم �إن
ويندو ز  xpال يدعم الن�سخة اجلديدة من xInternet E
... plorer 9وبرغم �أن بع�ض املالمح غري كاملة للمت�صفح
اجلدي��د لكنن��ا �سنج��ري معاين��ة �سريع��ة لبع���ض املمي��زات
التقنية اجلديدة.
يوف��ر الإ�ص��دار اجلدي��د من �إنرتن��ت �إك�سبل��ورر دعم�� ًا كام ًال
لتقني��ة  ،HTML5وه��ي الث��ورة القادمة يف ع��امل برجمة
الويب ،ف�ضال ع��ن حت�سني التعامل مع ال�صور والن�صو�ص �ضمن
املوق��ع� ،إىل جان��ب ا�ستخدام حم��رك جديد و�سري��ع للتعامل
مع الكود الربجم��ي املكتوب بلغة جافا �سكريبت وتتيح املزايا
الث�لاث ال�سابق��ة ت�صف��ح الإنرتن��ت ب�سرعة عالي��ة ،وت�شغيل
كاف��ة تطبيقات��ه ب�سرعة كب�يرة ،مبا فيه��ا التطبيق��ات التي
تعتم��د عل��ى الن�صو���ص الربجمي��ة املت�شابك��ة �أو الر�سوميات
املعقدة.
كم��ا يدع��م تقني��ة  CSS3التي تُ�ستخ��دم يف �ضب��ط تن�سيق
�صفح��ات الإنرتن��ت ،وتقني��ة  SVGامل�سئول��ة ع��ن حت�س�ين
التعام��ل م��ع ال�صور و الر�سومي��ات ،وتقنية الرتمي��ز املتطورة
� ،XHTMLأ�ض��ف �إىل ذل��ك الدع��م لأح��دث املعاي�ير
امل�ستخدم��ة يف ترمي��ز ال�ص��وت والفيدي��و وه��ي (H.264/
.)MPEG4 and MP3/AAC
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�إعداد/عبد الرحمن �سناح

Senah1@hotmail.com

البداية من ال�صفحة الرئي�سية

ال�صفح���ة الرئي�سي���ة االفرتا�ضي���ة يف �إك�سبلورر
 9التجريب���ي ،ميكن���ك ا�ستخدامه���ا مل�شاه���دة
العرو����ض املختلف���ة والوظائ���ف املمكن���ة الت���ي
يقدمه���ا املت�صفح ..حي���ث يح�سن ظه���ور نوافذ
�إنرتنت �إك�سبلورر مثل انقر مرتني لإغالق�.أو فتح
عالمة تبويب جديدة من �شريط العنوان و�إخفاء
�شري���ط البح���ث .بالإ�ضاف���ة �إىل �إمكاني���ة زيادة
احل���د الأق�صى لع���دد االت�ص���االت املتزامنة �إىل
املوق���ع ...وكذا متكني �سوب���ر ال�سحب والإفالت،
وذل���ك لفتح روابط جدي���دة بب�ساطة عن طريق
�سح���ب و�إ�سق���اط و�صل���ة عل���ى ال�صفح���ة� .إىل
جان���ب ميزة التعايف من الف�ش���ل وا�ستعادة جميع
ال�صفح���ات املفتوح���ة بع���د �إنرتن���ت �إك�سبلورر..
وحظ���ر الإط���ارات املنبثق���ة مث���ل الإعالن���ات ،
وبرام���ج التج�س�س م���ع اعتماد خا�صي���ة التدقيق
الإمالئي  ..IE7Proوغريها من املزايا.
�أدوات املطور�....أداة جديدة
لل�صيانة وت�صحيح الأخطاء

ت�ساع���د ه���ذه الأدوات املطوري���ن يف �إج���راء
الت�صحيحات الالزمة ب�سهولة وي�سر وكذلك فهم
التفاعلبنيمواقعهمااللكرتونية واملت�صفح.ولفتح
�أدوات املط���ور انقر فوق القائم���ة واخرت خا�صية
ت�صحي���ح ثم انقر ف���وق �أدوات املط���ور �أو .F12
�شري���ط املعلوم���ات ي�ش�ي�ر �إىل �صفح���ة الوي���ب
عندم���ا يولد �أخطاء يف الربنامج الن�صي و ميكن
ا�ستخ���دام �أدوات املط���ور للح�ص���ول عل���ى مزيد
م���ن املعلومات ح���ول ت�صحيح الأخط���اء وخا�صة
الأخطاء الن�صية.
مالمح رئي�سية يف مت�صفح �إنرتنت �إك�سبلورر 9
�سرع���ة  demouseمتك���ن ال�سرع���ة امل�صممة
من ترجمة ملفات جافا �سكريبت وكذلك ملفات
 HTML5وف�ص���ل الت�شغي���ل املتداخل بني تلك

امللف���ات والت���ي تن�سج���م م���ع اجلي���ل املقب���ل من
معاي�ي�ر الويب وت�ستخدم لذلك ر�سومات دميو�س
وهي ملفات معيارية جديدة.
وم���ن املالمح الرئي�سي���ة وظائف   xDOME
 ceptionواملتعلق���ة بالربام���ج والتطبيق���ات
والت���ي تك���ون متفاوتة وفق��� ًا ملوا�صف���ات W3C
و HTML5م���ع اخل�صائ�ص املعياري���ة الثابتة
ومن تلك النماذج خا�صية «  « constاملذكورة
يف موا�صف���ات  ·W3Cتلك اخل�صائ�ص ت�شمل
جميعه���ا عل���ى ( )constفاخل�صائ����ص
املذكورة يف املوا�صفات W3Cومنوذج DOM
التي ت�س�ي�ر عليها التغيريات والتعديالت تن�سجم
م���ع معي���ار  IE9وت�شمل بالإ�ضاف���ة �إىل ذلك كل
املعاي�ي�ر الأ�سا�سي���ة يف برتوك���ول االنرتن���ت L2
والتي ت�سمح بو�ضع التعليقات والتنبيهات.
ميزات جزئية
وم���ن تل���ك املزاي��� ا eglobalComposit
Operationوالذي يعم���ل ب�صورة وا�سعة على
العمليات املركبة واملزدوجة و التي تدعم .2D
وم���ن املزاي���ا  drawFocusRingوال���ذي
ي�ساع���د عل���ى �إدارة وتركي���ز خط���وط CSS3
اخلا�صة بال�صفح���ة والتي ميكن بوا�سطته تغيري
حج���م اخل���ط وكذل���ك قب���ول التعدي�ل�ات عل���ى
�صفح���ة الويب (والتعديل غري معتمد �أي ال يتغري
�صفحة الويب الرئي�سية الغري معدلة).
البحث يف �أداة التقاط ال�شبكة
ال�سرع���ة و املعايري هات���ان الكلمتيان تلخ�صان
�أهـ ـ���داف من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه���اج
مايكرو�سوفت يف حتديث
ملفات جافا
املت�صفح
ن�سخ���ة مت�صفح االنرتنت
�سكريبت
واملق�ص���ود م���ن الهدفني
1,405
فايرفوك�س 3.6
ال�سابق�ي�ن هم���ا حتقي���ق
�أكرب درجة للولوج ال�سريع
749
جوجل كروم 4.0
�إىل ال�شبكة العنكبوتيه مع
47,119
�إنرتنت �إك�سبلورر 7
تطبيق املعايري الدولية يف
9,015
�إنرتنت �إك�سبلورر 8
االنرتنت وحقوق الت�صفح
1,310
على �شبكة االنرتنت لهذه �إنرتنت �إك�سبلورر ( 9الن�سخة التجريبية )
الن�سخ���ة التجريبية حتى
577
�أوبرا 10.5
تتمك���ن ميكرو�سوف���ت
790
�سفاري 4.0
م���ن تقيي���م و�أخ���ذ
االنطباع���ات .وميك���ن
حتميل الن�سخة التجريبية
م���ن موق���ع ال�شرك���ة يف االنرتن���ت بينم���ا ك���روم ،و�أوبرا ،و �سف���اري ال ت���زال ت�ؤدي
 ie.microsoft.com/testdriveوم���ن دعمها مللفات اجلافا بهام�ش جيد ويختلف الأمر
ال�سم���ات الت���ي �ستج���د �أنها مل تتغ�ي�ر� ،سمات م���ع فايرفوك����س  3.6حي���ث ميكن تت���ايل حركة
التاريخ ،و�أ�شرطة البحث والعناوين و �أي ميزات ال�ص���ورة والت���ي تدعمها ملف���ات اجلافا بحوايل
�أخ���رى مع عنا�ص���ر جديدة من ال�ش���كل املميز  60لقطة يف الثانية .فعند فتح موقع يحتوي على
للم�ستخ���دم خا�ص���ة تنزي���ل و�سح���ب البيانات فيدي���و ومنها مواقع �إخبارية ف�إن �سرعة ال�صورة
�ستكون �سريعة حيث ي�شغل مت�صفح  IE9حوايل
املخزنة يف املف�ضلة ودعم اللغة وغريها.
التميز بني املت�صفحات
 70MBمن ذاكرة الرام ومت�صفح فايرفوك�س
تظ���ل املت�صفح���ات يف مناف�س���ة عل���ى تق���دمي حوايل .78MB
خدمة ت�صفح االنرتنت بطريق���ة �أف�ضل وخا�صة

يف جم���ال التحمي���ل م���ن املواق���ع وم���دى �سرعة
التحمي���ل وتطابقه���ا م���ع معاي�ي�ر الربتوك���ول
ومعايري االختب���ارات .ومن تلك ال�شركات �شركة
مايكرو�سوف���ت .وم���ن خ�ل�ال االختب���ارات التي
�أجري���ت عل���ى ن�سخ���ة �إنرتن���ت �إك�سبل���ورر  8يف
كل م���ن الأداء و اعتم���اد املعاي�ي�ر وكانت النتائج
ايجابي���ة ،كذلك دعم مت�صفح���ات �أخرى ومنها
 chromو  operaوالت���ي مازال���ت ذات �أداء
متوا�ضع يف خدمة ملفات اجلافا .ويختلف الأمر
مع مت�صفح  firefoxوالذي يدعم HTML5
(اجلي���ل اخلام����س م���ن �صي���غ ملف���ات الويب )
ولع���ل التحديثات التي طرحت عل���ى ويندوز xp
م���ن حزم���ة  SP2ويندوز في�ست���ا ت�سمح بتحميل
الإ�صدار اجلديد من internet explorer9
وعلى �أ�سا����س �أن الكمبيوتر يتمت���ع مبعالج ثنائي
الن���واة لتجميع وتنظي���م ملفات جاف���ا �سكريبت
ب�شكل مت���واز واالختب���ارات القيا�سي���ة اخلا�صة
با�ستخدام تكنولوجيا جافا �سكريبت من   nSu
 Spiderوالتي حاول الإ�صدار اجلديد من IE7
تالفيه���ا مبنتهي الدقة وذلك با�ستخدام �أثلون 2
جيجاهرت���ز AMD 64 X2والت���ي يجب �أن ال
يقل �سعة الرام فيها عن . 2GB
وفيما يلي ميكن مقارنة بني �أداء املت�صفحات مع
. SunSpider
ومن خالل اجلدول جند التح�سن يف مت�صفحات
�إنرتن���ت �إك�سبل���ورر م���ن مع���دالت االعتماد على
ملف���ات اجلاف���ا م���ن � IE7إىل  IE8ث���م .IE9
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موقع �إلكرتوين لتعليم القر�آن لذوي الإعاقة الب�صرية
�أعل����ن جمم����ع امللك فه����د لطباعة
امل�صح����ف ال�شريف ب����دء الت�شغيل
التجريب����ي للموق����ع الإلك��ت�روين
املخ�ص�ص خلدمة ذوي الإعاقة الب�صرية �سواء
من فئة �ضعاف النظر �أو املكفوفني ،وي�ساعدهم
على �إم����كان ت�صف����ح املوقع واال�ستم����اع �إىل �أي
�سورة م����ن القر�آن الكرمي من خ��ل�ال اال�ستماع
�إىل عبارات �صوتية مرتبطة مع حتركات م�ؤ�شر
الفارة على مت�صفح االنرتنت ،ولوحة املفاتيح.
ً
مب�سطا
وق����د روعي يف ت�صميم املوق����ع �أن يكون
ق����در الإم����كان لي�سهل عل����ى ال�شخ�����ص العادي

�أن يتعام����ل مع����ه دون احلاج����ة �إىل مه����ارة
حا�سوبية....كما ميكن �أن ت�ستفيد من املوقع
فئ����ات �أخرى من امل�ستخدم��ي�ن مثل :الأمِّيني
(من ال يجيدون القراءة) �إذ ميكنهم الو�صول
�إىل ال�س����ورة املطلوب����ة واال�ستم����اع �إليها من
خالل التوجيه����ات ال�صوتي����ة .وكذلك الأمر
بالن�سبة ل�صغ����ار ال�سن م����ن الأطفال الذين
مل يتقنوا مهارات القراءة...والعنوان امل�ؤقت
للموقع هو:

http://qsound.qurancomplex.
gov.sa

لعبة على الإنرتنت تطعم اجلياع
لعبة ف��ري راي�����س دوت ك��وم التي جت��ذب ح��وايل � 40ألف
�شخ�ص يومي ًا تطلب من املت�سابقني تخمني املعنى ال�صحيح
لكلمة من بني �أربعة اختيارات وتكون املكاف�أة �أن يذهب �أرز
مل�ساعدة النازحني عن ديارهم يف باك�ستان.
وتبد�أ اللعبة بكلمات �سهلة ثم تتدرج �إىل الأ�صعب وجتني
كل �إجابة �صحيحة ع�شر حبات من الأرز يتم منحها من
خالل برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة وتغطي
الإعالنات ثمن هذا الأرز...ومنذ انطالقها يف عام 2007
جمعت اللعبة بالفعل �أرز ًا لإطعام �أكرث من  4.2مليون �شخ�ص
ملدة يوم يف دول مثل �أوغندا وبنجالد�ش...الن�سخة اجلديدة
من لعبة  freericeجتدونها على الرابط التايل :

 Time Explorerحمرك بحث
ال�ستك�شاف امل�ستقبل
خدمة جديدة من  yahooتتيح للم�ستخدمني البحث يف امل�ستقبل
وميكن ا�ستخدامها ع�بر موقع ال�شبكة االجتماعية Twitter
والذي ير�صد توقعات امل�ستقبل وقد �أن�ش�أت  yahooخمترب البحث
يف بر�شلونة اال�سبانية حمرك للبحث ي�سمي امل�ستك�شف Time
� Explorerإنه ين�شئ جداول زمنية تقوم على ا�ستف�سارات ور�صد
التوقعات مع دقة التنب�ؤات ال�سابقة و ي�سمح �أي�ضا للم�ستخدمني لعر�ض
التنب�ؤات التي مل حتدث  ،نتائج البحث حتدد من القوائم الرئي�سية يف
�صفحات البحث وعناوين املواد ..للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة
املوقع على العنوان التايل :

www.freerice.com

• حقق���ت "اللغ���ة
العربية" �أعلى معدل منو
ي�صل �إىل  %18مقارنة مع
كل لغ���ات العامل الأخرى داخل
موقع الفي�س بوك والبالغ
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http://research.yahoo.com

عدد �أع�ضائه  500مليون م�ستخدم.

 .2010ال���ذي �سينعق���د يف الفرتة
بني � 21 - 17أكتوبر املقبل.

• تب���دءا يف مدينة دب���ي الإماراتية
فعالي���ات �أ�سب���وع جيتك�س للتقنية

• �أعلن���ت �رشك���ة �ساندي�سك ،عن
�أوىل منتجاته���ا من الفئة اجلديدة

�إ�ستخدام براجمك بدون حتميل وتن�صيب
ظه����ر م�ؤخ����را موق����ع متمي����ز يدع����ى
( )spoon.netيتي����ح ل����ك خدم����ة
�إ�ستخ����دام براجم����ك و ت�شغيل تطبيقات
�سط����ح املكت����ب و�آالف م����ن تطبيق����ات
االنرتنت جمانا عرب �شبكة الإنرتنت ،دون
احلاج����ة �إىل حتمي����ل �أو تثبيت �أي برامج
كما ميكن����ك م����ن ا�ستخ����دام تطبيقاتك
يف �أي م����كان بالإ�ضاف����ة �إىل �إمكاني����ة
ا�ستخدام �أنواع الربامج ول�شتى املجاالت
وخمتلف املت�صفحات ،والألعاب...ولكي

ت�ستخ����دم تل����ك الربام����ج ،يج����ب �أن
تن�ص����ب يف حا�سبك بلوجات حجمها
 MB 3.45فق����ط ومرفوع����ة عل����ى
امليديا فاير على الرابط التايل :
(www.mediafire.
)com/?my4hu983hteplf3

وبع����د تن�صيبه����ا ا�ستمت����ع بالربامج
حي����ث �ستك����ون مفعل����ة تلقائي����ا
لال�ستخ����دام ،كلم����ا دخل����ت
(.)spoon.net
املوق����ع

... PDFTeamحمرك
بحث مللفات PDF
�إن كنت من حمبي قر�أه ملفات الـ PDFخ�صو�صا
�إذا كن����ت من م�ستخدم����ي جه����از ( ) iPadوتريد
�أن تبح����ث ع����ن موا�ضيع تهمك يف �شت����ى املجاالت ,
علي����ك بتجرب����ة موق����ع  PDFTeamوهو حمرك
بح����ث جدي����د خم�ص�����ص مللف����ات ... PDFاملوقع
يظه����ر النتائج ب�شكل رائع و�سريع  ,ولكن يعاب على
املوقع ع����دم دعمه للغة العربية ...كم����ا يوفر املوقع
�إ�ضاف����ة ملت�صفح الفايرفوك�س ( (PDF Search
 Engineلت�سهي����ل البحث ع����ن ملفات ...PDF
ميكن زيارة املوقع :

الإ�صدار اجلديد من برنامج ال�صور ال�شهري
"Photo Commander

�أطلق �أخ�يرا الإ���ص��دار اجلديد للعام  2010من برنامج ال�صور
ال�شهري امل��ن��اف�����س ل��ل��ف��وت��و���ش��وب (Ashampoo- Photo-
 )Commander- 8.-1.0وال����ذي ي��ع��د م��رك��ز للتحكموا�ستعرا�ض ملفات الو�سائط مثل ال�صور �أو ملفات الفيديو �أو امللفات
ال�صوتية  .بالإ�ضافة �إىل القدرة على �أدارة كافة تلك امللفات �إما
بالعر�ض �أو باال�ستماع �أو بالتحرير �أو بالتعديل �أو بغري ذلك  ،حيث
يوفر عليك الوقت الذي تق�ضيه بحثا هنا و هناك عن برنامج �آخر...
ميكنك حتميل الربنامج والذي ي�صل حجمه �إىل  93.38MBمن
خالل املوقع التايل :
_www.ashampoo.com/en/usd/pca/3/Multimedia
Software

www.pdfteam.com

م���ن الأقرا�ص ال�صلب���ة التكميلية
�أقرا����ص احلالة ال�صلب���ة()SSD
لدعم م�ستوى م���ن الأداء يفوق ما
تقدمه احللول التخزينية املتاحة.

• �أعلن���ت �رشك���ة
 Networksع���ن تواف���ر تطبيقات
 Junos Pulse Appواملُ�ص َّمم���ة
لتمك�ي�ن كاف���ة م�ستخدم���ي �أجهزة
Juniper

iPod

 iPhoneو
 Touchم���ن النفاذ عن
بعد �إىل ال�شبكة بطريقة �آمنة.
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ال�سياحة يف اليمن

www.yemen-nic.info/tourism_site

املوجز الأدبي

www.mojz.com

م��وق��ع �أدب� ��ي م �ن��وع ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�صو�ص
ق�ص�صية و�شعرية ودرا��س��ات نقدية وانباء
ثقافية خمتلفة
حديقة احلروف للأطفال

من هو

برنامج حديقة احلروف وهو برنامج
م �ت �ك��ام��ل م ��ن �أج � ��ل ت� �ق ��دمي خدمة
تعليم اللغة العربية م��ن الأل ��ف باء
ثم الكلمات و�صو ًال �إىل اجلمل التي
ت�ستخدم يف احلياة اليومية.

مو�سوعة ل�شخ�صيات العامل و�أعالمها
وم � ��و� � �س � ��وع � ��ة ل� �ل� �ك� �ت ��ب وال � �ع � ��رو� � ��ض
التقدميية.

�أنتي احلي

ناركيز للأزياء

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

http://www.whooos.com

عودة ال�شم�س

http://www.re-sun.net

عد �إىل �شم�سك عد �إىل ذاتك عد �إىل
�إبداعك �سرتى يف املوقع كل ما حتتاج
م��ن م �ع �ل��وم��ات ع�ل�م�ي��ة واكت�شافات
ت�ق�ن�ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وم �ق ��االت عن
تطوير الذات.
حلم ذواقة

www.antya7la.com

www.narkiz.com

www.7ulum.com

ع ��امل م��ن اجل �م ��ال ,م��اك �ي��اج وعطور,
الأم � ��وم � ��ة وال � �ط � �ف ��ل�,أ� � �س ��رار احلياة
الزوجية.

موقع متخ�ص�ص ب�صناعة ف�ساتني
ال�سهرة واخلطوبة و تيور ال�سهرة
وجميع الألب�سة.

و�صفات الطبخ والأك�لات ال�شرقية
و الغربية و احللويات و ال�شوربات و
اللحوم و املعجنات.
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دليل ال�سكري

جلدية دوت كوم

الأ�صالة نت

www.diabetes-om.com

www.geldeya.com

دل� �ي ��ل مت ف �ي��ه ج �م��ع اك �ب��ر قدر
م ��ن امل �ع �ل��وم��ات ف �ي��ه ع ��ن مر�ض
ال�سكري.

�أول مدونة عربية طبية متخ�ص�صة
ب�صحة وم�شاكل اجللد.

م��وق��ع م�ت�خ���ص����ص ب �ك��اف��ة الأم � ��ور
ال� ��زراع � �ي� ��ة وم� ��وج� ��ه ل �ك��ل الفئات
ويخاطب املت�صفح العربي الزراعي
والغري زراعي.

طنجة الأدبية

ا�سمع

امل�صمم العربي

http://www.aladabia.net

يفتح املجال لكل املبدعني يف �شتى �أنحاء
العامل للتعريف ب�أعمالهم الأدبية والفنية
م��ن ق���ص��ة�� ،ش�ع��ر ،زج ��ل ،رواي � ��ة ،درا�سة،
نقد ،م�سرح� ،سينما ،ت�شكيل ،كاريكاتري،
مو�سيقى.

�شبكة طرائف

www.esm3.com

http://www.elasaala.net

www.araby4design.com

�أغ� � � ��انٍ ع��رب �ي��ة م� �ن ��وع ��ة ,كلمات
الأغ� � � � � � ��اين ,رادي� � � � ��و وت� �ل� �ف ��زي ��ون
االنرتنت.

�شبكة متخ�ص�صة ب�شكل ع��ام يف تقدمي
خ ��دم ��ات ال �ت �� �ص �م �ي��م والإع� �ل��ان� � ��ات كما
�إن�ه��ا ت��وف��ر م�ن�ت��دى متخ�ص�ص يف جمال
الت�صميم.

فوتبولينك

اخلطوط العربية

www.xm0mx.com

/http://footballink.com

www.arfonts.net

ع ��امل ترفيهي متن ��وع� ،أخبار طريفة
وموا�ضيع عامة وحوارات و�آراء عامل
املر�أة و نكت و�شعر.

م��وق��ع ُمتخ�ص�ص يف �أخ �ب��ار كرة
ال�ق��دم العاملية بنظرة �إحرتافية
فريدة.

م��وق��ع جميل لتحميل اخلطوط
العربية

53

العدد � 111سبتمرب 2010م

مايكرو�سوفت � :أول حمتوى �إ�ضايف للعبة Crackdown 2
�أعلنت  Microsoftعن عزمها
طرح �أول حمتوى �إ�ضايف للعبة
 Crackdown2بتقدمي طور
“ ”Keys to the Cityوالذي
ظهر يف الإ� �ص��دارة الأ�صلية.
احلزمة الأوىل �ستكون بعنوان
“ ”Toy Boxوالتي �ستت�ضمن

�أ�شياء جمانية �إ�ضافية لأ�شياء
�أخ � � ��رى م �ق��اب��ل  560نقطة
م��اي �ك��رو� �س��وف��ت .و�إمكانية
ال��و��ص��ول للم�ستوى ال�ساد�س
ل �ق��درات ال�لاع��ب وط��ور لعب
جديد ا�سمه .Vehicle Tag

�أول عر�ض لطريقة
اللعب FIFA 11
Elemental:
War of Magic

Shank
X360

Ship Simulator
Extremes

Batman: DS

Lionheart:
Kings’ Crusade

SpellForce 2:
Faith in Destiny

�أ� �ص��درت  EAر��س�م�ي�اً �أول عر�ض
ي ��و�� �ض ��ح ط ��ري� �ق ��ة ال� �ل� �ع ��ب للعبة
 FIFA11امل� �ن� �ت� �ظ ��رة.وم� �ن� �ه ��ا
املميزات اجلديدة مثل نظام Pro
 Passingو  + Personalityو

degrees fighting for 360
 possessionل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على

مواجهة رج��ل لرجل  ..والإعالن
ع��ن ط��ور � 11ضد  11لالونالين
حيث �سي�صبح ب��إم�ك��ان��ك ان تكون
احلار�س مما يتيح لك �صد الكرات
الثابتة .هذا �سيتم �إ�صدار اللعبة يف
�أكتوبر املقبل.
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فيديو جديد وخميف للعبة
Dead Space 2
�أطلقت �شركة  EAفيديو جديد للعبة الرعب
القادمة  Dead Space 2حيث �إن بطل الق�صة
اي��زك ق��د وق��ع يف ف��خ ه��ذا ال��وح����ش الكبري ..
اللعبة �سوف تكون متوفرة يف الأ�سواق يف �شهر
يناير. 2011

موعد �إطالق لعبة القتال Dragon Age 2

مت م ��ؤخ��راً �إط�ل�اق ع��ر���ض جديد
ل�ل�ع�ب��ة ال �ق �ت��ال Dragon Ball
 .Raging Blast 2وال � ��ذي
��س�ت�ح�ت��وي ع �ل��ى �أك�ث��ر م ��ن 100
� �ش �خ �� �ص �ي��ة م� ��ع حت ��والت� �ه ��ا مثل
�شخ�صية  Gokuوال �ت �ح��ول هو

 Goku SSJو .Goku SSJ 2
ي ��ذك ��ر �أن امل� �ق ��ات�ل�ات يف اللعبة
�ستكون �أ�سرع من �سابقتها اللعبة
�ست�صدر يف نوفمرب القادم على كل
من .PS3 , X360

http://al3abcom.com

••••

الإ�صدارة الثانية من لعبة Deathspank 2

www.bigdownload.com

�أك��د �إ�ستديو DeathSpank: Thongs of Hothead Games
�أن��ه ب�صدد ط��رح الإ� �ص��دارة الثانية  Virtueوه��ي �أط��ول من الأ�صلية
م��ن لعبة الآرك�ي��د  Deathspankب �ح��وايل  %50و��س�ت�ع��ر���ض �أماكن

خ �ل ��ال �� �ش� �ه ��ر � �س �ب �ت �م�ب�ر اجل � � ��اري جديدة مثل البحر وغريه.
و�ستكون الإ� �ص��دارة الثانية بعنوان
••••

www.gametop.com
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كيف يتم �إلغاء و�ضع الإ�سبات؟

�إذا كان و�ضع الإ�سبات Hibernation
ي�سبب م�شكلة جلهازك �أو ي�ستهلك م�ساحة
كبرية من القر�ص ال�صلب فيمكنك �إلغاء
و�ضع الإ�سبات متاماً ،وذلك كالتايل:
 يف لوحة التحكم انقر باملاو�س نقرامزدوجا فوق الرمز “خيارات الطاقة”
"Power Options

 انقر فوق زر التبويب “�إ�سبات”Hibernation
"

 قـم ب�إلغاء اختيار البند “متكني الإ�سبات”Enable Hibernation
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كي ��ف يت ��م �إخف ��اء �آخ ��ر م�س ��تخدم
للجهاز؟

م ��ا ه ��ي الطريق ��ة الت ��ي ميك ��ن بها
�إيقاف ت�شغيل الكمبيوتر متاما؟

�إذا كنت ت�ستخدم الطريقة التقليدية (التي
ت�شبه نظام  )Windows NTلت�سجيل
الدخول  Loginيف نظام Windows XP
وتريد �إخفاء �آخر م�ستخدم قم بت�سجيل
الدخول للنظام ،اتبع اخلطوات التالية:
 قم بت�شغيل برنامج Group Policy Editorبكتابة  gpedit.mscيف �صندوق
(ت�شغيل)  Runثم �ضغط مفتاحEnter
� -إذهب �إىل Computer Configuration

_HKEY_CURRENT
USERControl PanelDesktop
 غري قيمة املفتاح PowerOffActive�إىل 1

/ Windows Settings / Security
Settings / Local Policies /
"Security Options
 ثم اذهب �إىل البند Interactivelogon: Do not display last user
"name
 -غري قيمته �إىل (متكني) Enable

بعد �أجهزة الكمبيوتر تظهر بها م�شكلة عند
�إنهاء عمل نظام  Windows XPحيث ال
يتم ف�صل الطاقة عنها متاما ،وحلل
هذه امل�شكلة اتبع اخلطوات التالية:
 قـم بت�شغــيل بـرنامـج “حمـررالت�سجيــل” ، Registry Editorبالنقر
فوق الزر “ابد�أ”، Start
ثم فوق “ت�شغيل” ، Runواكتب regedit
 ،ومن ثم انقر فوق “موافق” OK
 -اذهب �إىل

كي ��ف يت ��م زي ��ادة كف ��اءة و�س ��رعة
النظام؟
�إذا كان جهازك يحتوي على ذاكرة RAM

بحجم  512ميجابايت �أو �أعلى ميكنك زيادة
كفاءة و�سرعة جــهازك بتحمـيل الأجــزاء
الأ�سا�سيـة مــن نظــــام  Windowsيف
الذاكرة ،وذلك كالتايل:
 قم بت�شغيل برنامج “حمررالت�سجيــل» ، Registry Editorبالنقر
فوق الزر (ابد�أ) ، Startثم
فوق (ت�شغيل)  ، Runواكتب ، regedit
ومن ثم انقر فوق (موافق) OK
 -اذهب �إىل املفتاح

_HKEY_LOCAL
MACHINESYSTEMCurren

tControlSetControlSession
ManagerMemory
ManagementDisablePagingExe
cutive
 -حول قيمته �إىل 1

 انقر بزر املاو�س الأمين فوق �أي مكان خالعلى �سطح املكتب واخرت “جديد» Newثم
"“اخت�صار» Shortcut
 اكتب  shutdown -s -t 00ثم انقرفوق الزر “التايل» Next
 اكتب ا�سما من اختيارك لهذا االخت�صار ثمانقر فوق الزر “�إنهاء» Finish

 �أعد ت�شغيل جهازك.�إعادة ت�شغيل الكمبيوتر يف خطوة
�ضبط الوقت من خالل الإنرتنت واحدة

كم ��ا فعلن ��ا يف الفك ��رة ال�س ��ابقة ميكنك �إن�ش ��اء
اخت�صار على �سطح املكتب عند النقر عليه يتم
�إعادة ت�ش ��غيل الكمبيوتر مبا�شرة وذلك ب�إتباع
نف� ��س اخلط ��وات ال�س ��ابقة ولك ��ن يف اخلط ��وة
الثانية �أكتبshutdown -r -t 00
ت�شغيل مفتاح  NumLockتلقائيا
مفتاح  NumLockالذي يتيح ا�ستخدام
لوحة الأرقام اجلانبية يف لوحة املفاتيح
ميكنك ت�شغيله تلقائيا مع بدء
ت�شغيل  Windowsوذلك كالتايل:
 قم بت�شغيل برنامج (حمرر الت�سجيل) ،Registry Editorبالنقر فوق الزر
(ابد�أ)  ،Startثم فوق (ت�شغيل) ،Run
واكتب  ،regeditومن ثم انقر فوق
(موافق) OK
 -اذهب �إىل املفتاح

يوفر نظام  Windows XPميزة فريدة
هي �إمكانية �ضبط الوقت من خالل خادمات
خم�ص�صة لذلك على �شبكة الإنرتنت،
وذلك كالتايل:
 �أنقر باملاو�س نقراً مزدوجاً فوق الوقتاحلايل يف �شريط املهام.
 -انقر فوق زر التبويب (وقت الإنرتنت)

HKEY_CURRENT_USERContro lPa
nelKeyboardInitialKeyboardIndicators

 اخرت البند (تزامن تلقائي معملقم الإنرتنت خا�ص بالوقت)

 قم بت�شغيل مفتاح  NumLockيدويا.� -أعد ت�شغيل جهازك.

"Internet Time

Automatically synchronize with
"an Internet time server

 انقر فوق الزر (التحديث الآن)Update Now

ت�أكد من �سالمة ملفات النظام
يوفر نظام  Windows XPبرناجما
خا�صا للت�أكد من �سالمة ملفات النظام
لديك وهو برنامجSystem File

"� Checkerأوsfc

وميكنك ت�شغيله كالتايل:
 انقر فوق الزر “ابد�أ» Startواخرت"“ت�شغيل» Run
 اكتب sfc /scannowثم ا�ضغطمفتاح Enter

�إيقاف ت�ش ��غيل الكمبيوتر يف خطوة
واحدة

ميكنك �إن�شاء اخت�صار على �سطح املكتب عند
النقر عليه يتم �إيقاف ت�شغيل الكمبيوتر
مبا�شرة دون �أية مربعات حوار �أو �أ�سئلة،
وذلك كالتايل:

 -غري قيمته �إىل 2

تغيري �إعدادات «ا�ستعادة النظام»

يق ��وم Windows XPافرتا�ض ��يا
بحج ��ز م�س ��احة كب�ي�رة م ��ن القر�ص ال�ص ��لب
لي�ستخدمها برنامج
«ا�ستعـادة النظــام»  System Restoreو
ميكنك �إجـراء تعـديــالت علـى ذلـك و تقليــل
تــلـك املـ�ساحــة كالتايل:
 انقر بــزر املاو�س الأميــن فوق الرمــز(جهاز الكمبيوتر) My Computer
واخرت البند (خ�صائ�ص) Properties
 انقر فوق زر التبويب (ا�ستعادة النظام)"System Restore
 انقر فوق الزر «�إعدادات»  Settingsوقمبتحديد امل�ساحة التي تريدها (ال ميكن �أن
تقل عن  %2من امل�ساحة الكلية للقر�ص
ال�صلب)
 كرر العملية مع الأقرا�ص ال�صلبة الأخرى�إن وجدت.

نقطة ا�ستعادة

متثي ��ل حلال ��ة خمزن ��ة للكمبيوتر .يتم �إن�ش ��اء
نقطة اال�س ��تعادة من قبل ا�س ��تعادة النظام عند
فوا�ص ��ل زمنية معينة وعندما تكت�شف ا�ستعادة
النظ ��ام بداي ��ة ح ��دوث تغي�ي�ر يف الكمبيوت ��ر.
�أي�ض� �اً ,ميكن ��ك �إن�ش ��اء نقطة ا�س ��تعادة بنف�س ��ك
يدوياً يف �أي وقت.

�إ�سبات

حال ��ة يقوم الكمبيوت ��ر فيها ب�إيقاف الت�ش ��غيل
بع ��د حف ��ظ كل م ��ا يف ذاك ��رة الكمبيوت ��ر �إىل
القر� ��ص الثاب ��ت .عن ��د �إخ ��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 �إىل �س ��طح
املكتب.

�إعداد MIDI

الإع ��داد ال ��ذي يح ��دد ن ��وع جه ��از MIDI
الذي ت�س ��تخدمه ،و�إعدادات الت�صحيح والقناة
املطلوب ��ة لق ��راءة ملف ��ات  ،MIDIواملنف ��ذ
الذي ي�ستخدمه اجلهاز اخلا�ص بك.

�إلكرتونيات اجلهاز املتكاملة
()IDE

ن ��وع واجه ��ة حم ��رك �أقرا� ��ص التي تقي ��م فيها
�إلكرتوني ��ات جه ��از التحك ��م عل ��ى مرح ��ك
الأقرا� ��ص نف�س ��ه ،م ��ع �إلغ ��اء احلاج ��ة لبطاقة
حم ��ول منف�ص ��لة .تق ��دم  IDEمي ��زات مث ��ل
التخزين امل�ؤقت امل�ستبق لزيادة الأداء الكلي.

برنامج ا�ستعرا�ض

برنام ��ج يف�س ��ر خال�ص ��ة امللف ��ات املكتوب ��ة بلغة
 ،HTMLويقوم بتن�س ��يقها ب�شكل �صفحات
وي ��ب ،وعر�ض ��ها للم�س ��تخدم .ت�س ��مح بع� ��ض
برام ��ج اال�س ��تعرا�ض للم�س ��تخدمني ب�إر�س ��ال
وتلقي الربيد الإلكرتوين ,وقراءة املجموعات
الإخبارية ,وت�ش ��غيل امللفات ال�ص ��وتية وملفات
الفيديو امل�ضمنة يف م�ستندات ويب.

برنامج �أمامي

برنام ��ج يج ��ري ت�ش ��غيله يف الإط ��ار الن�ش ��ط
(الإط ��ار العل ��وي ال ��ذي مت متيي ��ز �ش ��ريط
العن ��وان ل ��ه) .وي�س ��تجيب الربنام ��ج ال ��ذي
يعم ��ل يف املقدم ��ة �إىل الأوام ��ر ال�ص ��ادرة ع ��ن
امل�ستخدم.
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م / .علوي العطا�س

اس��ت��ب��دال
م�����ح�����رك
األق������راص
ال��ص��ل��ب��ة
ل�ل�اب ت��وب
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يواج��ه الكث�ير من��ا م�شكل��ة نف��اذ
م�ساح��ة القر���ص الثاب��ت لدي��ه
يف الكمبيوت��ر املحم��ول وال��ذي
ي�ستدعي احلاج��ة ال�ستبــــــدالــــه
بقر���ص ثاب��ت �أو�س��ع لتلبي��ة
االحتياج��ات اخلا�ص��ة مث��ل
تخزي��ن الربام��ج وال�ص��ور ،والت��ي
ت�ستهل��ك الكث�ير م��ن امل�ساح��ة
التخزيني��ة للقر���ص الثابت ،ومن
ث��م ميكن حتوي��ل القر���ص الثابت
الق��دمي �إىل قر�ص ثاب��ت خارجي
حمم��ول ال�ستخدامه لعم��ل الن�سخ
االحتياطية بالإ�ضافة �إىل كونية
و�سيلة تخزي��ن �إ�ضافي��ة للأعمال
اخلا�ص��ة بك و�أخذه مع��ك �إىل �أي
مكان.

�سطح املكتب و�أي�ض ًا يف امل�ستندات.

املتطلبات
جهاز الكمبيوتر املحمول.
علب���ة خارجي���ة الحت���واء القر����ص ال�صلب �أو ق���د يك���ون الغر����ض م���ن الن�س���خ عل���ى
اخلارجي.
الأقرا����ص  DVDلكي تتمك���ن من �إعادة
قر�ص ثابت جديد.
تن�سيق حمرك االقرا�ص ال�صلب القدمي.
مفك براغي.
�أقرا����ص م�ضغوط���ة دي يف دي لعمل الن�سخ
�إزالة القر�ص الثابت
االحتياطية.
بع���د �أن متت �إزالة القر�ص الثابت القدمي..
ميكن���ك تثبي���ت القر����ص الثاب���ت اجلدي���د
يف مكان���ه وبعد ذل���ك ت�أكد م���ن �أن و�ضعية
القر����ص الثاب���ت يف مكان���ه ال�صحي���ح ومت
تثبيت���ه ب�شكل جيد ج���د ًا وربط���ه بالرباغي
“امل�سام�ي�ر” اخلا�صة به جي���د ًا ثم �إعادة
البطاري���ة يف مكانها اخلا�ص ،والآن ميكنك
امل�ضي بتثبيت نظ���ام الت�شغيل على القر�ص
ال�صلب اجلديد.
علبة خارجية للقر�ص ال�صلب اخلارجي
تثبيت القر�ص الثابت القدمي يف
هناك بع�ض الأم���ور الهامة قبل البدء بهذه
العلبة اخلارجية للقر�ص املحمول
العملي���ة وه���ي �أن القر����ص ال�صل���ب ال���ذي
�ست�شرتي���ه وت�ضع���ه يف داخ���ل الكمبيوت���ر
متوافق مع جهاز الكمبيوتر لديك و�أن يكون
لديك العدة التي �سوف ت�ستخدمها من مفك
وم�سام�ي�ر والأهم من هذا كل���ه وجود علبة
خا�صة بالقر�ص ال�صلب خارجية مع الكابل
 USBوقبل هذا كله �سيتح�سن ا�ست�شارة �أي يجب �إيقاف ت�شغي���ل الكمبيوتر الالب توب
�شخ�ص لديه اخلربة يف ملوا�صفات املنا�سبة و�إزال���ة البطاري���ة لكي يك���ون الأمر يف غاية
واجليدة واملتوفرة يف ال�سوق لتجنب حدوث الأم���ان وهناك اخت�ل�اف يف طريقة تركيب
القر����ص الثاب���ت م���ن مارك���ة �إىل �أخ���رى
�أي خط�أ عند عملية الرتكيب.
وبع�ضه���ا يحت���اج �إىل ف���ك عط���اء �صغ�ي�ر تثبي���ت القر����ص الثاب���ت القدي���د يف العلبة
لإزال���ة القر����ص الثاب���ت والبع����ض يتطل���ب اخلارجي���ة ع���ن طري���ق و�ضع���ه باالجت���اه
ملفات الن�سخ االحتياطي
�إزال���ة العطاء بالكامل قد حتت���اج �إىل دليل ال�صحيح وربطه بالقطعة اخلا�صة بتعريف
الرتكي���ب اخلا�ص بالكمبيوت���ر �إن وجد عن القر����ص ال�صل���ب وحتويل���ه م���ن نظام ID
كيفي���ة �إزال���ة القر����ص الثابت ويج���ب رفع �إىل نظ���ام  USBت�أكد �أن امل�سامري تنا�سب
ال�ل�اب توب وو�ضعه مقلوب بعناية وبعد فك امل���كان املخ�ص�ص له���ا وبعد ذل���ك تو�صيل
الغطاء ي���زال القر�ص الثاب���ت بعناية ورفق الكاب���ل اخلا����ص بنق���ل البيان���ات USB
ب�ي�ن العلب���ة وجه���از الكمبيوتر ول���ن حتتاج
�شديدين من مهده اخلا�ص به.
�إىل برنام���ج تعري���ف فق���ط ق���م بالتو�صيل
و�سيت���م التعرف عليه تلقائي��� ًا و�سوف تظهر
و�ضع الق�ص الثابت اجلديد
حمتوي���ات القر����ص الثاب���ت اخلارج���ي يف
جه���از الكمبيوتر على ح�سب التق�سيم وعدد
الأجزاء املق�سم لها.
ولك���ي تتمك���ن م���ن احل�صول عل���ى ملفاتك
على القر�ص ال�صلب القدمي يجب �أن ت�أخذ
احتياطاتك ون�سخها على �أقرا�ص م�ضغوطة
 DVDلأن���ك ق���د تواج���ه م�شكل���ة عدم
ا�ستطاعت���ك للو�ص���ل �إىل امللف���ات الت���ي يف
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نسخ ملفات الفيديو على
قرص  DVDباستخدام أداة
إنشاء قرص  DVDمن Windows
� - 1إ�ضافة ملفات الفيديو وال�صور وترتيبها
عن���د �إن�ش���اء قر����ص  ،DVDيج���ب �أو ًال �إ�ضاف���ة ملف���ات الفيدي���و
وال�صور.
�إذا مت���ت �إ�ضاف���ة �صوراً ،ف�سيتم ت�شغليها يف �ص���ورة عر�ض �شرائح
عل���ى قر����ص  DVDميك���ن تغي�ي�ر ترتيب كل م���ن ملف���ات الفيديو
W
والعر����ض لل�شرائ���ح يف '�أداة �إن�شاء قر�ص  DVDم���ن ' indows
لتغيري ترتيبها على قر�ص  DVDالنهائي .بعد ذلك ،ميكنك عر�ض
قر�ص  DVDلر�ؤية كيف يبدو ،ثم تخ�صي�صه �أو البدء يف ن�سخه.
�إ�ضافة ملفات الفيديو وال�صور وترتيبها
عن���د �إن�ش���اء قر����ص  ،DVDيج���ب �أو ًال �إ�ضاف���ة ملف���ات الفيدي���و
وال�صور.
�إذا مت���ت �إ�ضاف���ة �صوراً ،ف�سيتم ت�شغليها يف �ص���ورة عر�ض �شرائح
عل���ى قر����ص  DVDميك���ن تغي�ي�ر ترتيب كل م���ن ملف���ات الفيديو
W
والعر����ض لل�شرائ���ح يف '�أداة �إن�شاء قر�ص  DVDم���ن ' indows
لتغيري ترتيبها على قر�ص  DVDالنهائي .بعد ذلك ،ميكنك عر�ض
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قر�ص  DVDلر�ؤية كيف يبدو ،ثم تخ�صي�صه �أو البدء يف ن�سخه.

لإ�ضافة العنا�صر

وترتيبها يف قر�ص DVD

قم بفتح �أداة �إن�شاء قر�ص  DVDمن
طريق���ة �أخرى لب���دء '�أداة �إن�شاء قر�ص  DVDم���ن  'Windowsوهي
عن طريق �إدخال قر�ص  DVDقابل للت�سجيل �أو الكتابة يف م�سجل
�أقرا�ص  ،DVDثم النقر فوق ن�سخ قر�ص فيديو  DVDبا�ستخدام
�أداة �إن�ش���اء قر�ص  DVDم���ن  Windowsيف مربع احلوار ت�شغيل
تلقائي.
انقر ف���وق اختيار ال�صور والفيديو م���ن ال�صفحة حتويل الذكريات
الرقمية �إىل قر�ص .DVD
قم ب�أحد الإجراءات التالية يف ال�صفحة �إ�ضافة �صور وملفات فيديو
�إىل قر�ص : DVD
وانقر فوق �إ�ضافة عنا�صر .حدد موقع ملفات الفيديو وال�صور التي
ترغب يف �إ�ضافتها �إىل قر�ص  ،DVDثم انقر فوق �إ�ضافة.
لتحدي���د العديد من ال�ص���ور وملفات الفيديو ،ا�ضغ���ط وا�ستمر يف
ال�ضغ���ط على املفتاح  ،Ctrlثم انقر فوق كل �صورة �أو فيديو ترغب
يف �إ�ضافته.
انق���ر فوق ملف ،ثم انفر ف���وق فتح ملف امل�شروع .حدد موقع املجلد
الذي يت�ضمن ملف م�شروع '�أداة �إن�شاء قر�ص  DVDمن 'Windows
الذي تريد ا�ستخدامه يف قر�ص  ، DVDثم انقر فوق فتح.
Windows

�إذا كن���ت ترغ���ب يف �إ�ضافة املزيد من ال�ص���ور �أو ملفات الفيديو �أو
املو�سيق���ى �إىل قر����ص  ،DVDبعد فت���ح ملف م�ش���روع '�أداة �إن�شاء
قر�ص  DVDمن  ،Windowsفانقر فوق �إ�ضافة عنا�صر ،ثم انقر
فوق ال�صور وملفات الفيديو الأخرى التي ترغب يف �إ�ضافتها.
لتغي�ي�ر ترتيب كل م���ن ملفات الفيديو وعر����ض ال�شرائح ،انقر فوق
الفيدي���و �أو عر����ض ال�شرائ���ح ال���ذي ترغ���ب يف نقله ،ث���م انقر فوق
حتري���ك لأعل���ى �أو حتريك لأ�سفل .ميكنك �أي�ض��� ًا حتريك العنا�صر
من خالل �سحبها لأعلى �أو لأ�سفل يف القائمة.
لإزال���ة �أحد ملفات الفيديو �أو عر�ض �شرائ���ح من القر�ص ، DVD
حدد العن�صر الذي تريد حذفه ،ثم انقر فوق �إزالة العنا�صر.
لإ�ضاف���ة �صور ًا يف عر����ض �شرائح �أو �إزالته���ا �أو ترتيبها ،انقر نقر ًا
مزدوج��� ًا ف���وق عر����ض ال�شرائح ،ثم انق���ر فوق الع���ودة �إىل ملفات
الفيديو لالنتقال �إىل قائمة ملفات الفيديو على القر�ص : DVD
• وانق���ر ف���وق �إ�ضافة عنا�صر .حدد موقع ال�صور التي ترغب يف
�إ�ضافتها �إىل عر�ض ال�شرائح ،ثم انقر فوق �إ�ضافة.
لتحديد العديد من ال�صور ،ا�ضغط وا�ستمر يف ال�ضغط على املفتاح
 ،Ctrlثم انقر فوق كل �صورة ترغب يف �إ�ضافتها.
• لإزال���ة �أحد ال�ص���ور من عر�ض ال�شرائح ،ح���دد ال�صورة التي
تريد حذفها ،ثم انقر فوق �إزالة العنا�صر.
• لتغيري الرتتيب الذي تظهر به ال�صور يف عر�ض ال�شرائح ،انقر
ف���وق ال�صورة التي ترغب يف نقلها ،ثم انق���ر فوق حتريك لأعلى �أو
حتري���ك لأ�سفل .ميكن���ك �أي�ض ًا حتريك ال�صور ع���ن طريق �سحبها
لأعلى �أو لأ�سفل القائمة.
�إذا كان لدي���ك �أك�ث�ر من م�سج���ل �أقرا�ص  ،DVDفح���دد م�سجل
�أقرا����ص  DVDال���ذي ترغ���ب يف ا�ستخدام���ه من القائم���ة م�سجل
�أقرا�ص  DVDمن ال�صفحة �إ�ضافة �صور وملفات فيديو �إىل قر�ص

.DVD
انق���ر فوق املربع عن���وان  DVDواكتب العنوان ال���ذي �سيظهر على
قر�ص  DVDالنهائي ،ثم انقر فوق التايل.
ق���م ب�أحد الإج���راءات التالية املوجودة على �صفح���ة م�ستعد للن�سخ
على  ،DVDوفق ًا ملا تريد القيام به:
�إذا كن���ت ترغ���ب يف معاينة القر����ص لر�ؤية كيف يب���دو ،فانقر فوق
معاينة .انتقل �إىل الإجراء التايل للتعرف على كيفية معاينة قر�ص
.DVD
• �إذا كن���ت ترغ���ب يف ن�سخ قر�ص  DVDف���وراً ،فانقر فوق ن�سخ
على قر�ص م�ضغوط.
• �إذا كن���ت ترغ���ب يف تخ�صي�ص قر����ص  DVDقبل ن�سخه ،ابد�أ
بتخ�صي�ص �أمناط ون�ص قائمة القر�ص .DVD
مالحظة
�إذا كن���ت ترغ���ب يف تعيني خيارات خمتلفة لقر����ص  ،DVDفانقر
فوق خيارات من �إ�ضافة �صور وملفات فيديو �إىل قر�ص  ،DVDثم
حدد اخليارات التي ترغب يف ا�ستخدامها.
ملعاينة قر�ص فيديو DVD

مبعاينة قر�ص  ،DVDميكن���ك ا�ستعرا�ض ال�صور وملفات الفيديو
املوجودة عليه .ميكن لذلك �أن ي�ساعد يف حتديد ما �إذا كنت ترغب
يف �إجراء �أي تغيريات على قر�ص  DVDقبل ن�سخه.
يف ال�صفحة م�ستعد للن�سخ على  ،DVDانقر فوق معاينة.
لت�شغي���ل معاين���ة القر����ص  ،DVDانق���ر ف���وق ت�شغي���ل يف �شا�ش���ة
املعاينة.
للتحكم يف الت�شغيل ،انقر فوق �إيقاف الت�شغيل م�ؤقت ًا
�أو ت�شغيل
�أو الف�صل ال�سابق
�أو الف�صل التايل
 ،وفق ًا ملا تريد القيام به.
لعر����ض قائمة قر�ص  ،DVDانقر ف���وق القائمة .انقر فوق مفاتيح
الأ�سه���م �أعل���ى �أو �أ�سفل �أو لليمني �أو للي�س���ار للتنقل يف هذا االجتاه
على معاينة قائمة قر�ص  ،DVDثم انقر فوق الزر  Enterلت�شغيل
عن�صر القائمة الذي مت حتديده .انقر فوق موافق عند االنتهاء من
معاينة قر�ص DVD
 - 2تخ�صي�ص قر�ص  DVDاخلا�ص بك
تتي���ح '�أداة �إن�ش���اء قر�ص  DVDم���ن  'Windowsتخ�صي�ص قائمة
قر����ص  DVDون����ص القائمة حتى ميكنك �إن�ش���اء القر�ص بنف�سك
و�إ�ضف���اء املظهر الذي ترغبه عليه .مبا يف ذل���ك تغيري منط قائمة
قر����ص  DVDون����ص القائم���ة و�أزرار قائم���ة قر����ص  DVDو�إذا
قم���ت ب�إ�ضافة �صور �إىل قر����ص  ،DVDفيمكنك تخ�صي�ص كيفية
ت�شغيلها كعر�ض �شرائح على قر�ص  DVDكما ميكنك �أي�ض ًا �إ�ضافة
مو�سيقى.
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اختيار الإعدادات

لعر�ض �شريحة علي �أقرا�ص DVD

يعتم���د الوقت امل�ستغرق يف ن�سخ قر�ص  DVDعلى عدة �أ�شياء ،مثل
ك���م ملفات الفيديو الت���ي متت �إ�ضافتها �إىل القر����ص وموارد نظام
الكمبيوتر ،بالإ�ضافة �إىل نا�سخ �أقرا�ص .DVD
• بع���د ن�س���خ قر����ص  ،DVDميك���ن �إج���راء واح���د ًا �أو �أك�ث�ر من
الإجراءات املوجودة على ال�صفحة قر�ص  DVDجاهز:
• لعم���ل ن�سخة �أخرى من قر�ص  DVDاحلايل ،قم ب�إزالة قر�ص
 DVDال���ذي مت ن�سخه و�أدخل قر�ص  DVDجديد قابل للت�سجيل،
ثم انقر فوق ان�سخ ن�سخة �أخرى من هذا DVD
• لإغالق ال�صفحة ،انقر فوق �إغالق.

لتعيني الإعدادات لعر����ض �شرائح موجود على القر�ص  ،DVDيف
ال�صفحة م�ستعد للن�سخ على  ،DVDانقر فوق عر�ض ال�شرائح.
يف ال�صفح���ة تغي�ي�ر �إعدادات عر�ض ال�شرائح ق���م ب�إجراء واحد �أو
�أكرث من الإجراءات التالية:
• انق���ر ف���وق �إ�ضافة مو�سيقى وابحث عن ملف���ات املو�سيقى مثل
ملف���ات � MP3أو  WMAالت���ي ترغ���ب يف ا�ستخدامها ،ثم انقر
فوق �إ�ضافة.
تغيري �إعدادات ملفات الفيديو
• وفق��� ًا لطول عر����ض ال�شرائح و�إعداداتها ،قد ترغب يف �إ�ضافة
على قر�ص  DVDلأداة �إن�شاء قر�ص DVD
مو�سيقى �إ�ضافية .لإجراء ذلك� ،أ�ضف ملف مو�سيقى �آخر.
من Windows
• �إذا قمت ب�إ�ضافة �أكرث من ملف �صوت واحد وترغب يف تغيري
نظام ت�شغي���ل ملفات املو�سيقي يف عر�ض ال�شرائ���ح ،انقر فوق �أحد
ملف���ات ال�ص���وت الت���ي ترغب يف حتريكه���ا ،ثم انقر ف���وق حتريك يف �أداة �إن�شاء �أقرا�ص  DVDمن  Windowsو�ضمن مربع احلوار
خيارات قر����ص  ،DVDميكنك حتديد الإع���دادات التي ترغب يف
لأعلى �أو حتريك لأ�سفل.
• لإزال���ة �أحد ملف���ات ال�صوت من القائمة ،ح���دد ملف ال�صوت ا�ستخدامها لإن�شاء قر�ص  DVDيالءم احتياجاتك.
�ضم���ن القائم���ة مو�سيق���ى �أثن���اء عر����ض ال�شرائ���ح ،ث���م انقر فوق
�إزالة.
• �إذا كن���ت ترغ���ب يف �أن ي�ستم���ر عر�ض ال�شرائ���ح مع املو�سيقى
لنف����س املدة من الوق���ت ،فحدد خان���ة االختيار تغي�ي�ر مدة عر�ض
ال�شرائح لتنا�سب مدة املو�سيقى.
• تظه���ر م���دة العر����ض الت���ي ت�ستغرقه���ا كل �صورة بج���وار مدة
ال�صورة.
• لتحديد مدة عر�ض كل �صورة يف عر�ض ال�شرائح ،ام�سح خانة
االختي���ار تغيري م���دة عر�ض ال�شرائح لتنا�سب م���دة املو�سيقى (�إذا
كان���ت حمددة) ،ث���م انقر فوق امل���دة (بالث���واين) يف القائمة مدة
ال�صورة اخلا�صة مبدة عر�ض كل �صورة.
• الختي���ار نوع االنتقال الذي ترغ���ب يف ا�ستخدامه بني ال�صور،
حدد نوع االنتقال من املربع االنتقال.
• لإ�ضاف���ة ت�أثريات تكبري/ت�صغري ال�صور وحتريكها �إىل ال�صور
الت���ي قم���ت بت�ضمينها يف عر����ض ال�شرائ���ح ،انقر ف���وق ا�ستخدام
ت�أثريات تكبري/ت�صغري ال�صور وحتريكها.
• �إذا كن���ت ترغ���ب يف ر�ؤي���ة عر�ض ال�شرائح كم���ا �سيظهر وقت
ت�شغي���ل قر����ص  ،DVDانق���ر ف���وق معاين���ة ،ثم انقر ف���وق عر�ض
ال�شرائح .انقر فوق موافق عند االنتهاء من املعاينة.
انقر ف���وق تغيري عر�ض ال�شرائ���ح حلفظ التغيريات الت���ي �أجريتها
والعودة لل�صفحة ال�سابقة.
 - 3ن�سخ قر�ص DVD
بع���د �إ�ضافة امللفات وترتيبها (وتخ�صي����ص قر�ص � DVDإذا كنت
قد اخرتت ذلك) ،تكون م�ستعد ًا لبدء ن�سخ قر�ص .DVD
لن�سخ �أقرا�ص DVD

عند تكون م�ستع���د ًا لن�سخ قر�ص  ،DVDانقر فوق ن�سخ على قر�ص
م�ضغوط.
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