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احتل ��ت اليم ��ن املرتب ��ة ال�ساد�س ��ة �ضم ��ن قائمة الدول الت ��ي تقدم �أرخ� ��ص الأ�سعار
خلدم ��ة االنرتن ��ت عايل ال�سرع ��ة الـ  ADSLمن بني  19دول ��ة عربية ،وذلك بح�سب
الدار�سة احلديثة التي �أجرتها جمموعة املر�شدين العرب املتخ�ص�صة يف درا�سات قطاع
االت�صاالت العربية والإعالم.
ومل يك ��ن ذل ��ك ولي ��د م�صادف ��ة بل مث ��ل يف جمملة تط ��ور ايجاب ��ي يحمل دالالت
ذات بع ��د ا�سرتاتيج ��ي عل ��ى امل�ست ��وى املنظ ��ور ويك�ش ��ف بو�ض ��وح جدية برام ��ج وخطط
احلكوم ��ة ممثل ��ة ب ��وزارة االت�ص ��االت واملعلوم ��ات وتوجهاته ��ا الهادف ��ة اىل االرتق ��اء
بخدم ��ات االت�صاالت واملعلومات و�شبكة االنرتن ��ت  ...ونحو هذا امل�سعى حر�صت قيادة
االت�ص ��االت على تبني حزمة من اخلط ��ط وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية لتطوير وحتديث
البني ��ة التحتي ��ة لالت�صاالت وتكنولوجي ��ا املعلومات وتطبيقاتها وف ��ق احدث الأنظمة
والتقني ��ات املتط ��ورة لت�شمل �شبكات االت�صاالت ذات ال�سعة الفائقة التي ت�سمح بتقدمي
اخلدمات املتكاملة والتي ي�سهل النفاذ �إليها بتكلفة معقولة جلميع الفئات يف املجتمع
واحلر� ��ص ق ��در الإم ��كان على ن�ش ��ر وتوفري خدم ��ات تكنولوجي ��ا النط ��اق العري�ض يف
االنرتن ��ت فائ ��ق ال�سرع ��ة  Broadbandوالتق ��ارب والتالحم بني قط ��اع االت�صاالت
والإعالم  Media Convergenceوغريهما من التكنولوجيات املبتكرة.
ومل يقت�ص ��ر الأم ��ر على جم ��رد �إن�شاء واحده من �أف�ضل البن ��ى التحتية املتطورة
عل ��ى امل�ست ��وى الإقليم ��ي �إذ �أن البني ��ة التحتي ��ة يف حد ذاته ��ا لي�ست غاي ��ة بقدر ما هي
و�سيل ��ة لتحقي ��ق غايات كب�ي�رة تعود على املجتم ��ع والدولة باخل�ي�ر الوفري،فلم تدخر
احلكومة جهدا يف �سبيل دميومة عملية التحديث والتطوير يف اطار ر�ؤية �شاملة تعزز
ال�سيا�س ��ة احلكيمة الت ��ي تنتهجها قيادة الوزارة وامل�ؤ�س�س ��ة ..و�إذا ما تتبعنا العديد من
اخلطوات املت�سل�سلة التي اتخذتها امل�ؤ�س�سة خالل ال�سنوات املن�صرمة لتخفي�ض �أ�سعار
ور�س ��وم خمتل ��ف خدماته ��ا ب�شكل مت ��درج وم�ستمر ،حت ��ى �أ�صبح من الوا�ض ��ح للجميع
�أن خدم ��ات االت�ص ��االت يف بالدن ��ا تعترب هي الأرخ�ص بال ج ��دال على م�ستوى املنطقة
ب�شكل عام.
حيث اتخذت قيادة االت�صاالت جملة من القرارات القا�ضية بتخفي�ض كلفة بع�ض
اخلدمات التي تقدمها للمواطنني يف عموم حمافظات اجلمهورية  ،ولعل �أبرزها قرار
جماني ��ة اال�ش�ت�راك يف عدد من اخلدمات امل�ضافة خلدمة الهاتف الثابت �أهمها خدمة
االنرتن ��ت  ..لي�س هذا فح�سب فقد ت�ضمن ��ت تلك القرارات الكثري من املزايا ال�سعرية
واخلدمي ��ة الت ��ي �ستع ��ود على املواطن�ي�ن بالفائدة والت ��ي ت�ستهدف اي�ض ��ا رفع م�ستوى
اجل ��دوى االقت�صادية والعملية املرتتبة على ا�ستخ ��دام خدمات �شبكة االنرتنت وذلك
م ��ن خ�ل�ال تغي�ي�ر �آلي ��ة احت�س ��اب تعرف ��ة ا�ستخدام ه ��ذه اخلدم ��ة ...حيث تق ��رر �إلغاء
ال�سق ��ف الزمن ��ي لتظ ��ل اخلدم ��ة متاح ��ة ب�ش ��كل م�ستم ��ر ،و مت ا�ستب ��دال �سق ��ف (الكم
الزمن ��ي) ب�سق ��ف (الكم املعلومات ��ي) ...كذلك قام ��ت احلكومة ب�إع ��داد �أ�س�س ومعايري
من ��ح الرتاخي� ��ص مل ��زودي خدم ��ة االنرتن ��ت ،و�إع ��داد ال�سيا�س ��ات واخلط ��ط لت�شجي ��ع
اال�ستثم ��ار يف االنرتن ��ت فائ ��ق ال�سرع ��ة واخلدم ��ات الرقمي ��ة املتكامل ��ة�..إىل جان ��ب
اجن ��از وتنفي ��ذ م�شاري ��ع �إدخ ��ال خدم ��ات جدي ��دة للإنرتنت وترا�س ��ل املعطي ��ات �أهمّها
�إن�ش ��اء �شبك ��ة ترا�سلية حديث ��ة با�ستخدام تقني ��ات الربتوكوالت املتع ��ددة ،والتي مكّنت
م ��ن �ضبط خمتل ��ف حمافظ ��ات اجلمهورية على م�ست ��وى  35موقعا ب�سرع ��ات عالية،
�إىل جان ��ب قي ��ام امل�ؤ�س�س ��ة العامة لالت�ص ��االت با�ستكمال الرتتيب ��ات النهائية لتد�شني
خدمة االنرتنت بتقنية و�آي ماك�س الذي من املتوقع تد�شينها نوفمرب احلايل يف �إطار
ا�ست�ضافة اليمن خلليجي .20
حي ��ث �سيت ��م تد�ش�ي�ن هذه التقني ��ة يف العا�صم ��ة �صنعاء وحمافظة ع ��دن ومناطق
اخلدم ��ات النفطي ��ة نهاي ��ة الع ��ام اجل ��اري ،ه ��ذه التقنية �ستم ِّك ��ن من تق ��دمي خدمات
االنرتنت الال�سلكي يف خمتلف املناطق التي ي�صعب فيها تقدمي هذه اخلدمات بكفاءة
عالية.
ان تل ��ك اجلهود التي �أثمرت نقلة نوعي ��ة كبرية يف خدمات االت�صاالت واالنرتنت
ودفعت بالدنا لتحتل مرتبة �إقليمية وعربية متقدمة على م�ستوي جودة اخلدمة ذات
الكلف ��ة الأق ��ل �أمن ��ا متثل خطوة متقدم ��ة يف رحلة الألف ميل نح ��و املزيد من التطور
والنم ��اء لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلوم ��ات باعتباره لبنة �أ�سا�سية من لبنات التنمية
وحم ��ركًا رئي�سً ��ا ملجاالته ��ا املختلفة...باجت ��اه تبن ��ي مفه ��وم التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة
وتعميم ��ه والت�شجي ��ع على تطبيقه وفق �أ�س�س علمية وبيئ ��ة ذات موثوقية عالية� ،سعيًا
للو�صول �إىل املجتمع املعريف.
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كلمة املرور

• عند �إدخ��ال عنوان احل�ساب
اخل � � � ��ا� � � � ��ص ب � � � ��ي يف ال �ب ��ري� � ��د
االل� � � �ك� �ت ��روين ..ي � �ق� ��وم ال �ن �ظ��ام
ب�إدخال كلمة املرور تلقائياً؟
ميكن �إلغ���اء هذه اخلا�صية من خ�صائ�ص املت�صف���ح لديك وكل مت�صفح
ل���ه طريقة ،املت�صف���ح العادي  : IEمن خ�ل�ال  Toolsثم Internet
 Optionsث���م  Content Tabث���م Auto Complete
� Settingsأل���غ الأ�سهم ع���ن  Usernames and Passwordsثم
�أ�ضغط على  Delete Autocomplete Historyوهكذا تكون قد
�ألغيته���ا �.أما عل���ى املت�صفح  : FireFoxا�ضغ���ط Ctrl+Shift+Del
يتظه���ر لك نافذة اخرت جميع اخليارات ومن �أعلى اخرت Everything
ث���م Clear Now .بعده���ا اذهب �إىل بري���دك ويف ال�صفحة اخلا�صة
بت�سجيل الدخول احذف خانة االحتفاظ بكلمة املرور.

حفظ ملفات

• ه ��ل ميك ��ن �أن �أحف ��ظ ملفات ��ي م ��ن ن ��وع Microsoft
 wordو  Microsoft Excelيف م ��كان م ��ا يف بري ��دي

الإلكرتوين؟

هن���اك طريقة من خالل �إر�سالها ب�ش���كل مرفقات  attachmentثم
�إر�ساله���ا �إىل بريدك االلكرتوين نف�سه ثم ق���م ب�إن�شاء جملد خا�ص وقم
بحفظ جميع تلك الر�سائل فيه.

ملفات حممية
• ه ��ل هن ��اك طريقة لفتح ملف  wordحممي بكلمة مرور
يف حالة ن�سيانها؟
هن���اك برام���ج كث�ي�رة ت�ستطي���ع م���ن خالله���ا فت���ح كلم���ة ال�س���ر مثل
 Advanced Office Password Recovery 3.13لفت���ح كلمة

بعد تطور �أنظمة الأجهزة املحمولة ظهرت كلها متوافقة مع ترميز UTF
ولك���ن غ�ي�ر متوافقة م���ن نظ���ام وين���دوز  Windows-1256وبالتايل

حدث���ت م�شكل���ة للغات املعقدة مث���ل اللغة العربية الت���ي تتما�شى مع ترميز
وين���دوز  Windows-1256ولك���ن مل تت�أث���ر املواقع العربي���ة التي هي
برتمي���ز  UTFمع العلم �أن بريد الياهو واله���ت ميل ي�ستخدمان الرتميز
 Windows-1256وبالتايل ت�أثرت اللغة العربية هنا� ..أما بريد اجلي
ميل في�ستخدم  UTFوبالتايل مل تت�أثر اللغة العربية فيه.
وحل���ل امل�شكلة ال�سابق���ة ،ولكي ت�ستطي���ع ت�صفح بري���دك الإلكرتوين على
الياه���و والهت ميل دون احلاجة �إىل تعري���ف الرتميز يف كل مرة تفتح بها
�صفح���ة جديدة ،طبق اخلطوات التالية على جهازك :من �أبد�أ START
لوحة التحك���م  control panelاخليارات الإقليمية وخيارات
اللغ���ة  regional and language optionsخي���ارات
شكراً
متقدم���ة  advanceاخ�ت�ر دولة عربية يف املرب���ع الأول ت�أكد
وصلت الرسالة

امل���رور للمل���ف املراد م���ن خالل
القائمة  Open Fileاخرت امللف
ث���م اخ�ت�ر ن���وع االنكرب�ش���ن املراد
(ح���روف –�أرق���ام – رم���وز – �أو
الكل .وهناك �أي�ض ًا برنامج Word
 Password 10.1.6805وه���و �أداة
ال�سرتجاع كلمة ال�سر مبلفات برنامج الوورد.
وهن���اك العديد م���ن الربام���ج مث���ل office password recovery toolbox
وكذلك .Advanced Word 2000 Password Recovery 1.11

وللمزيد من املعلومات تف�ضل بزيارة هذه املواقع:

http://vb.vip600.com/showthread.php?t=140857
http://www.swalif.net/softs/swalif48/softs114860

وهن���اك طريقة �أخرى عن فت���ح امل�ستند بوا�سطة عميل  OLEي�ستخدم
 IOleObject::DoVerbميك���ن حترير م�ستخدم �أو حفظ امل�ستند
بدون معرفة كلمة املرور.

م�شكلة اللغة
• عن ��دي وين ��دوز  XPوفج�أة ظه ��رت م�شكلة اللغة العربية
عل ��ى �ش ��كل رموز و�أح ��رف غريب ��ة يف بع�ض الربام ��ج وكذلك
على بريد الياهو والهت ميل؟

نظر ًا لكرثة امل�شاكل وال�صعوب���ات التي يواجهها بع�ضنا يف اللغة العربية
يف وين���دوز  xpت�أكد من �إ�ضافة اللغة العربية �إىل الويندوز ب�شكل كامل
وذلك بالدخول �إىل لوحة التحكم  Control Panelعن طريق

start>>>>settings>>>> Control Panel
>>>>>Regional and Language Options

�أما مو�ضوع الربيد الكرتوين يعترب ا�ستخدام اللغة العربية �ضمن �أنظمة
الربي���د الإلك�ت�روين م�شكلة تواج���ه اجلميع ،حيث مت التح���ول عن نظام
الرتميز ال�سابق  UTFوالذي كان ي�ستخدم  Windows-1256وهو
نظام مواكب للأنظمة املوبايل والأجهزة الكفية ،والذي حدث متام ًا �أنه
يف ال�سابق كان �أي موقع يختار الرتميز الذي يدعم جميع الأنظمة ،ولكن
م���ن و�ض���ع �صح عل���ى اللغ���ات العربي���ة املتواج���دة يف القائم���ة ويف املربع
الثال���ث �ضع �ص���ح يف ح�س���اب امل�ستخ���دم االفرتا�ض���ي Default user
 account settingث���م مواف���ق  okميك���ن �أن يطلب هن���ا �إدخال �سي
دي الوين���دوز اك�س بي ثم تطبيق ثم مواف���ق  .apply and okافتح الآن
بري���دك على الياهو �أو الهوت مي���ل يف حال ت�شفري اللغة العربية فقط انقر
ال���زر الأمين للماو�س يف مكان فراغ على االمييل ترميز � encodingضح
�ص���ح �أمام حتديد تلقائ���ي افتح �أي �صفحة يف االميي���ل و�ستجد �أن بريدك
يدعم اللغ���ة العربية ..وملعلومات زيادة هو املو�ض���وع ميكن زيارة الروابط
التالية:
www.3arabsoft.com/forum/computer-pc/win-xp-t1403.html
www.alsakher.com/vb2/showthread.php?t=94929
www.damasgate.com/vb/t109389.html

الإخوة  /ع�صام ميا�س – عبود احلبوب � ...شكر ًا و�صلت الر�سالة..
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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اليمن ال�ساد�س عربي ًا يف �أ�سعار الإنرتنت فائقة ال�سرعة

احتلت اليمن املرتبة ال�ساد�سة �ضمن
قائمة الدول التي تقدم �أرخ�ص الأ�سعار
خلدمة االنرتنت عايل ال�سرعة الـ ADSL
من بني  19دول��ة عربية ،وذل��ك بح�سب
الدار�سة احلديثة التي �أجرتها جمموعة
املر�شدين العرب املتخ�ص�صة يف درا�سات
قطاع االت�صاالت العربية والإعالم.
وب ّينت املجموعة يف درا�ستها ال�صادرة
هال أ�ونالين  .خدمة جديدة من
أ� ً

م�ؤخرا �أن املغرب وم�صر ،اللتان احتلتا
املرتبتني الأوىل والثانية على التوايل
ل��دي��ه��م��ا �أرخ�������ص الأ���س��ع��ار يف الوقت
ال���ذي ك��ان��ت الأ���س��ع��ار ه��ي الأغ���ل���ى يف
العراق ولبنان ،واللتان احتلتا املرتبتني
الأخ�ي�رت�ي�ن ع��ل��ى التوايل...وبح�سب
الدرا�سة التي ف�إن خدمة االنرتنت عايل
ال�سرعة  .ADSLال ت��زال هي التقنية

Google

تعلم الإنرتنت
بنظام الفيديو الكارتونى
�أطلقت  Googleخدمة جديدة لتعلم االنرتنت
باللغة العربية بطريقه �سهلة و�شيقة عن طريق عدة
فيديوهات كارتونية تعليمية وتقول جوجل يف موقعها
اجلديد الذي يقدم هذه اخلدمة �أن هذا املوقع هو
نقطة االنطالق لعامل الإنرتنت ومكان ًا للتعرف على
كل ما حتتاجونه من معلومات �أ�سا�سية ومعرفة
الأدوات والربامج الالزمة لت�صبحوا قادرين على
ا�ستخدام الإنرتنت وت�صفح املواقع الإلكرتونية بكل
�سهولة مع جوجل...للمزيد ميكن زيارة املوقع على
العنوان التايل :
www.google.com/intl/ar/ahlanonline/
index.html
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الرئي�سة امل�ستخدمة يف العامل العربي .
ي��ذك��ر �أن وزارة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات كانت قد ّ
د�شنت ر�سميا يف
العام  2005خدمة االن�ترن��ت ال�سريع
( )ADSLوقدمت تخفي�ضات وعرو�ض
ج��دي��دة يف ت��ع��رف��ه خ��دم��ة االن�ترن��ت،
حتت�سب ولأول م��رة بحجم املعلومات
ولي�س بح�سب وقت الت�صفح.

ما�سح �ضوئي جديد
ثوان
للك�شف عن املتفجرات يف ٍ
قدميا كان ي�صعب الك�شف عن املتفجرات التي ا�ستخدمت يف �شكل
قنابل خمب�أة يف الأحذية ويجد �أن يتم خلع احلذاء لفح�صها جيدا
على �أيدي متخ�ص�صني.
ولذلك قام باحثني جامعة  Illinoisبت�صميم املا�سح ال�ضوئي
اجلديد  TATPاملتخ�ص�ص يف الك�شف عن القنابل املخب�أة يف
الأحذية ويعمل مبادة ال متت�ص ال�ضوء فوق البنف�سجي �أو الفلور�سنت
ب�سهولة فهو يعترب من املا�سحات ال�ضوئية الكيميائية وهو مزود
مبجموعة من �أج��ه��زة اال�ست�شعار بطباعة �سل�سلة من النقاط
ال�صغرية امللونة  16كل �صبغة خمتلفة يف فيلم من البال�ستيك
اخلامل وحم�ض حفاز �صلب ينهار � TATPإىل مكونات اكت�شاف
التي ت�سبب �أ�صباغ لتغيري اللون مثل ورقة عباد ال�شم�س يك�شف
ب�سهولة عن املتفجرات وقد �أثبت جناحا جيدا عند جتربته.

�إطالق �أ�سرع كرت
�شا�شة على وجه الأر�ض
�أطلقت �شركة � ،Nvidiaأ�سرع كرت �شا�شة على وجه
الأر���ض كما تزعم و ُيتوقع �أن يحمل الكرت اجلديد
ا�سم  .GeForce GTX 580وك�شفت ال�شركة

�إ�صدار اللوحي
 Indamixx 2مبعالج Atom
مت ط��رح اجلهاز اللوحي  Indamixx 2امللفت
ل�ل�أن��ظ��ار املميز مبوا�صفاته ف��اجل��ه��از اللوحي
ميلك بداخله معالج  Atom N450ب�سرعة 1.66
جيجاهرتز (و�سيكون هنالك �إ�صدار �آخر مبعالج
ثنائي النواة) وبذاكرة ع�شوائية  2جيجابايت و
مزود ب  3منافذ  USB 2.0ومدخل  VGAومدخل
�أثرينت ومنفذ لل�صوت واملايكروفون وي�ستخدم
نظام خا�ص باملو�سيقى .Transmission 5.0

موا�صفات الكرت اجلديد  DX11و�سرعة املعالج
 772ميجاهرتز وع��دد الأن��وي��ة  512ن��واة وذاك��رة
الباندويث هي  192.4جيجابايت يف الثانية و�سعة
الذاكرة  1.5جيجابايت من ن��وع .GDDR5قامت
 CyberPowerبتقدمي هذا الوح�ش مع �أمكانية ربط
 3معاجلات من هذا النوع بتقنية SLI

�أول جهاز يجمع بني نظام حتديد املواقع وتكنولوجيا الرادار
�أعلنت �شركة Escortعن طرح جهاز
جديد هو الأول من نوعه يف العامل الذي
يجمع بني نظام حتديد املواقع والرادار
الب�سيط والذي يبحث عن املوجودات
الب�سيطة والتي تكون يف متناول اليد
وت�ستخدم تكنولوجيا الأ�شعة احلمراء
وك��ام�يرات ذات �سرعات ثابتة ،كما
ت�ستخدم نظام املالحة 9500ix GPS
والذي يدعم نظام الرادار يف حتديد
الوجوه  IQوعن املوا�صفات الفنية :
�شا�شة مل�س � 5أن�ش بدقة x 272 480
بك�سل.

ب��رن��ام��ج م�لاح��ة خم�ص�ص ومدمج
بنظام الرادار مع موجة �صوتي .
م�����س��اع��د ب��رجم��ي ل��ر���س��م اخل��رائ��ط
بالنظام ثالثي الإبعاد .
ي�ساعد ال�برن��ام��ج يف تطوير برامج
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة والأم��ن��ي��ة اخلا�صة
ويف بع�ض املهام الع�سكرية من خالل

�ضبط املتغري الفوقي . Varactor
ميزة  AutoLearnالتعليم التلقائي
والذي يرف�ض م�صادر الرادار الكاذبة
على �أ�سا�س املكان.
ي��ب��ل��غ ث��م��ن اجل���ه���از 650دوالر مع
ا����ش�ت�راك ���ش��ه��ري جم����اين مل����دة 90
ي����وم يف ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ف�ضائية
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�شا�شة بتقنية الأبعاد الثالثية ملحبي الألعاب
�أعلنت �شركة  Planarعن �شا�شة
ط��ول��ه��ا � 23أن�����ش تتمتع بتقنية
الأبعاد الثالثية وذات جودة عاليه
 1080pوه��ي �شا�شة منا�سبة
جدا ملحبي الألعاب �أو الأفالم
...ال�������ش���ا����ش���ة SA2311W
ب�����س��رع��ة  120ه��رت��زودرج��ة

الو�ضوح  1920يف  1080وزمن
اال���س��ت��ج��اب��ة  2ج���زء م��ن الثانية
ومتلك ع��دة منافذ منها VGA
ومنفذين  DVIو  HDMIوتدعم
حزمة NVIDIA 3D Vision
�ستطلق يف الأ�سواق ال�شهر املقبل
ب�سعر  449دوالر �أمريكي .

كامريات الطرق
تذهب بقدراتها �إىل ابعد حد
الكل يعرف �أن كامريات الطريق الهدف منها احلد من ال�سرعة عن طريق
ر�صد �إي �شخ�ص يقوم بقيادة مركبته ب�سرعة اعلى من ال�سرعة امل�سموح بها،
ولكن الآن كامريات الطريق قد تذهب بقدراتها �إىل ابعد من هذا احلد.
فالتقنية اجلديدة و التي تعرف ب  ASSETوت�ستطيع ان تكت�شف �إذا ما قام
�سائق املركبة بانتهاك واحده �أو �أكرث من جمموعة قوانني ت�ستطيع هذه التقنية
تفح�صها.
فهي ت�ستطيع ان تعرف �إذا ما كانت مركبتك
م�أمنه ،و �إذا ما كنت ت�ضع حزام الأمان و �أي�ضا
�إذا ما كنت قريب جدا من املركبة التي �أمامك.
وفكرة عمل هذه الكامريا اجلديدة All-
 Knowing 3D Speed Cameraب�سيطة،
و تعتمد على التقاط عدة �صور للمركبة و
�إر�سالها بوا�سطة الأقمار اال�صطناعية �إىل
مركز للمعلومات ليتم فح�صها و الت�أكد ما
�إذا كان ال�سائق قد انتهك احد القوانني التي
�سبق وذكرناها.

رميوت ي�ستمد
طاقته من ال�شم�س
�أزاحت  Philipsعن رميوت يتالءم مع
املحافظة على البيئة وا�ستخدام الطاقة
البديلة وهو الرميوت Econova LED
 TVوال���ذي �سيقدم �ضمن املنتجات
التكنولوجية امل�ساملة للبيئة European
 2011-Green EV 2010وخ�ص�ص
ه���ذا ال��ن��م��وذج ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��زاي��ا
ومنها الإك�س�سوارات ال�صوتية واملرئية
بالإ�ضافة �إىل الت�صميم اجليد ويحتاج
لطاقة  40Wي�ستمدها من ال�شم�س ،وهو
يقلل من ا�ستخدام الطاقة مبعدل .60%

نظام االت�صاالت املرئية ذو الدقة الفائقة
مت �أخ�ي�را �أط�ل�اق ن��ظ��ا َم االت�صاالت
املرئية فائقة الدقة KX-VC500
 Panasonicوقالت ال�شركة � َّإن هذا
النظام ي�س ِهّل �إجراء ات�صاالت مرئية
بدقة �أخ���اذة بني طرفني يف مدينتني
خمتلفتني �أو حتى بلدين متباعدين.
ويت�ألف نظام االت�صاالت املرئية هذا
من تلفاز بالزما «ﭭي�يرا» فائق الدقة
الكاملة  50بو�صة ،وال ُّنظم الت�شفريية،
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وك�أمريتي فيديو  ،وميكروفون مجُ َّ�سم
ُوجه ال�شبكة
ال�صوت  360درج��ة ،وم ِّ
املحلية االف�ترا���ض��ي��ة ،وج��ه��از حت ُّكم
ع��ن بُعد بوظائف ت�شغيلية َحدْ�س َّية،
واملتممات
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ك��واب��ل ِّ
املعيارية .كما ي�شمل النظام �إر�شادات
على ال�شا�شة ومفاتيح الذاكرة �أحادية
ال��ل��م�����س��ة ل�لاج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي تنعقد
مرار ًا.

�سماعات بلوتوث جديدة للـPS3
�أط��ل��ق م����ؤخ���را �إ����ص���دار ج��دي��د ل�سماعات
البلوتوث للـ .PS3وق��د �صممت خ�صي�صا
لتتطابق م��ع م��وا���ص��ف��ات اجل��ه��از رغ��م �أن
ب���إم��ك��ان��ك ا���س��ت��ع��م��ال �أي �سماعة بلوتوث
خ��ارج��ي��ة .وت��ق��ول ال�����ش��رك��ة امل�صنعة ب���أن
ال�سماعة اجلديدة ت�شمل مميزات جديدة
فقد متت �إعادة ت�صميمها من جديد و تعترب

جهاز امللتيميديا
Archos 43

ق��ام املتجر الإل��ك�تروين �أم���ازون بفتح
ال��ط��ل��ب امل�����س��ب��ق جل��ه��از امللتيميديا
 Archos 43املزود بنظام الأندرويد
و�شا�شة طولها � 4.3أن�ش تعمل بتقنية
اللم�س وخدمة م�شاركة امللفات وحتويل
ال�صيغ وي��دع��م ال��واي��رل�����س والذاكرة
الداخلية  16جيجابايت و منفذ HDMI
وال�سعر  249.99دوالر �أمريكي .

ا�صغر م��ن ال�سماعة الأوىل بن�سبة
وبالإ�ضافة �إىل انها خم�ص�صة �ضد �أ�صوات
ال�ضجيج وبها فلرت خا�ص لت�صفية ال�ضو�ضاء
املحيطة عند �إ�ستخدامها �أثناء اللعب .يذكر
�أن��ه ميكنك ا�ستخدامها �أي�ضا مع الهواتف
املحمولة فال�سماعة اجل��دي��د متوافقة مع
الأجهزة املزودة بتقنية بلوتوث 1.1
30%

كامريا احرتافية بدقة  12.1ميغابك�سل
�أعلن �أخريا عن الكامريا االحرتافية
ال��رق��م��ي��ة ���ص��غ�يرة احل��ج��م Lumix
 DMC-GF2بدقة  12.1ميغابك�سل
م��ع جمموعة م��ن امل��ي��زات اجلديدة
وا���س��ت��خ��دم م��ع��ال��ج ال�صورDMC-
 GF2وهو �أكرث قوة مع تقنية حت�س�س
ت�صل �إىل  720ح�سا�سيته  ،وتتمتع
الكامريا املدجمة يف وم�ضة وت�سجيل
ت��ع��ري��ف

الفيلم.كما ميكن ت��ب��دي��ل عد�سات
 UMIX G 12.5mm / F12والتي
تدعم ت�صوير بتقنية الأبعاد الثالثية..
مع زيادة التباين يف املنطقة الب�ؤرية
 ، 23وخا�صية التعرف على الوجوه
 AFوتتايل الإطارات � 3.2أطار يف
الثانية وب�إمكان هذه الكامريا ت�صوير
فيديو بجودة  1920يف 60i/1080
بتن�سيق عايل اجل��ودة � AVCHDأو
ميكنك الت�صوير بتن�سيق منخف�ض
اجل�����ودة  JPEGوت���دع���م ذاك����رات
الفيديو  SD, SDHC , SDXCمع
حت��رك العد�سة بزاوية 42mm-14
ومن املرجح �إطالق الكامريا مع بداية
العام اجلديد.

�أول فارة ليزر تعمل بتقنية
البلوتوث 3.0

ك�����ش��ف��ت � M-BT6BLأول ف���ارة
حو�سبيه ت��دع��ى  Elecomتعمل
ب��ت��ق��ن��ي��ة ال���ب���ل���وت���وث  3.0م���ن فئة
الليزر.مقايي�س �أب��ع��اد ه���ذه الفارة
 33.4×52.3×74.3ملم والوزن
 43جرام من دون البطاريات طبعا

والتي تعمل على  AAAللبطاريات
ال���ع���دد اث����ن����ان ودق�����ة ه����ذه ال���ف���ارة
 DPI 1600/800و�ستكون متوفرة
ال�شهر القادم طبعا يف اليابان وال�سعر
 52دوالر �أمريكي.
11

العدد  113نوفمرب 2010م

12

العدد  113نوفمرب 2010م

فيروسات الموبايل
�إعداد:
م � /سامية ال�شريفي

الفيروسات

 الفريو�سان عبارة عن برامج تقوم بن�شر نف�سها. � Cabirأول فريو�سات املوبايل واقلها خطورة. -تدرج اخلطورة يف م�ستويات.

أشهر الفيروسات

 فريو�سات ت�ستهدف الهواتف الذكية . فريو�سات ت�ساهم يف ن�شر بع�ضها. ملفات ذات الحقة ..sis -ملفات و�شفرات تقوم بن�شر نف�سها.

طرق انتشار الفيروسات

 تقنية الـ  Bluetoothالداعم الأول لن�شر الفريو�سات. فريو�سات امللتيميديا و�أ�ضرار مكلفة. -الإنرتنت م�صدر غني بالفريو�سات.

الحماية و الوقاية

 م�ضادات الفريو�سات �أهم متطلبات احلماية. جتنب الر�سائل جمهولة امل�صدر. -احلر�ص �أ�سا�س العمل .

إزالة الفيروسات

�إن م�صطلح فريو�سات الكمبيوتر هو م�صطلح
�شائع وم��ع��روف ل��دى اغلب النا�س ،وكثري منا
عانى من هذه الفريو�سات التي تقتحم احلا�سب
ال�شخ�صي قادمة مع ر�سائل الربيد االلكرتوين
�أو مع الأق��را���ص امل�صابة ،والأم��ر م�شابه جدا
لفريو�سات املوبايل فهي �أي�ضا ملفات تنفيذية
ت�صل �إىل الهاتف املحمول من هاتف �آخ��ر �أو
من ملفات حمملة من االنرتنت ثم تقوم بن�سخ
نف�سها �إىل باقي الهواتف املحمولة التي تكون
�أرقامها يف دفرت العناوين املخزن على الهاتف
�أو من خالل و�صلة  . Bluetoothوعلى قدر
التطور الذي ت�شهده الهواتف املحمولة تبقى
على ال�صعيد الآخ��ر التهديدات التي تواجهها
منطلقة من املخربني واملهاجمني والقرا�صنة.

 تنظيف الذاكرة اخلارجية �أو ًال. عمل ن�سخة احتياطية للإعدادات فقط.13
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الفيروسات

فريو�س املوبايل هو فريو�س كمبيوتر
يتك ّيف خ�صي�ص ًا م��ع بيئة الهواتف
�صمم لالنت�شار من هاتف
النقالة و ُم ّ
م�صاب �إىل �آخ��ر .وه��ذا الفريو�س هو
�شفرة برنامج تتطابق بوا�سطة ن�سخها
�إىل برنامج �آخر .و يمُ كن للفريو�سات �أن
تنتقل كمرفقات �إىل الربيد الإلكرتوين
�أو يف ملف حتميل.

 الفريو�سات عبارة عن برامج تقومبن�شر نف�سها.
 � Cabirأول فريو�سات املوبايلواقلها خطورة.
 تدرج اخلطورة يف م�ستويات.14
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تاريخ الفريو�سات

كان �أول انت�شار لهذه الفريو�سات يف عام  2004مع ظهور الهواتف
املحمولة الذكية  Smart Phonesامل�سماة ب�أنظمة Symbian
ب�سبب ا�ستخدامها نظام ت�شغيل من نوع  Symbianوهو نظام
قريب من نظام ت�شغيل ويندوز مما يتيح مل�ستخدم هذا النوع من
الهواتف املحمولة �إ�ضافة و�إزالة الربامج ح�سب الإرادة والتي كان
�أ�شهرها هواتف  Nokia 60 seriesوا�سم هذا الفريو�س هو
 Cabirوهو يقوم بن�شر نف�سه عرب و�صلة  Bluetoothلكنه مل
يكن م�ؤذ �إال �أن الأمر مل يتوقف عند هذا الفريو�س امل�سامل فخرباء
الأم��ن يف كربيات �شركات مكافحة الفريو�سات ي�ؤكدون �أن عدد
فريو�سات املوبايل �أ�صبح حوايل  150فريو�س منها ما قد ي�صل
خطره �إىل �إر���س��ال ر�سائل امللتيميديا  MMSغالية الثمن �إىل
كل الأ�سماء املخزنة فيه �أو حتى �إقفال املوبايل نهائيا ولكن هذا
العدد ال يزال �صغري جدا باملقارنة مع عدد فريو�سات الكمبيوتر.

�آلية العمل

بع�ض الفريو�سات ت�أخذ ت�أثريها مبجرد تنفيذ �شفرتها ،والفريو�سات
الأخرى يمُ كن �أن تبقى خاملة .ويمُ كن �أن يتطابق الفريو�س ب�إعادة
�إر�سال نف�سه كمرفق للربيد الإلكرتوين �أو كجزء من ر�سالة �شبكة
ُيعرف بالدودة .وميكن �أن ُترتّب الفريو�سات من حميدة �إىل �ضارة
جد ًا .وميكن �أن مت�سح البيانات من الهاتف امل�صاب �أو تر�سل ر�سائل
مز ّورة تزعم �أنها من مالك الهاتف .

املخاطر

ال ي�صعب علينا �أن نتنب�أ بالإخطار التي ت�سببها هذه الفريو�سات
وخ�صو�صا بعد �أن عرفنا �أن��ه��ا ال تختلف ك��ث�يرا ع��ن فريو�سات
الكمبيوتر فهي ترتاوح بني �آثار خفيفة كربامج جمهولة تقوم بن�سخ
نف�سها �إىل احلوا�سب وبني �آث��ار خطرية جدا .ومن الأخطار التي
ميكن �أن ت�سببها فريو�سات املوبايل التايل:
• �أ�ضرار ب�سيطة
كالتي يقوم بها فريو�س  Lascoالذي يجعل بطارية الهاتف تظهر
�أنها �شارفت على االنتهاء مع انه ال يزال يوجد فيها طاقة كافية
لت�شغيل الهاتف ل�ساعات.
• �أ�ضرار مزعجة
م�سح قائمة الأ�سماء �أو حمتويات املفكرة وجدول املواعيد املخزنة

على الهاتف .
• �أ�ضرار متو�سطة
تعطيل بع�ض الربامج �أو التطبيقات على الهاتف كما يفعل فريو�س
 Metal gearالذي يعطل برامج احلماية وبرامج ت�صفح االنرتنت
على الهاتف ال�ضحية كما انه يقوم بتعطيل عمل �أزراره .ومنها �أي�ضا
ما يعطل كل الربامج ما عدا �إمكانية �إر�سال وا�ستقبال املكاملات كما
يفعل فريو�س .Skull
• �أ�ضرار باهظة الثمن
بع�ض الفريو�سات تقوم ب�إر�سال ر�سائل امللتيميديا � MMSإىل كل
رقم موجود يف قائمة الأ�سماء ومن املعروف �أن ر�سائل امللتيميديا
غالية الثمن ن�سبيا.

برامج التج�س�س

هناك نوع �آخر من الربامج التي ت�سبب ال�ضرر �شخ�صيا من خالل
الهاتف املحمول غري الفريو�سات وهي برامج التج�س�س spyware
والتي تعمل �أي�ضا بطريقة م�شابهة لتلك اخلا�صة بالكمبيوتر فهي
تقوم بالتج�س�س على �أرق���ام املكاملات ال���واردة وال�����ص��ادرة وعلى
الر�سائل  ،وتخزن هذه املعلومات يف ملف وتقوم ب�إر�ساله �إىل جهة
خارجية خم�ص�صة.

15
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أشهر
الفيروسات

ظهر يف الآون����ة الأخ��ي�رة جيل جديد
من الفريو�سات� ،أرعبت من ي�ستخدمون
الهواتف اجل��وال��ة .وحقيقة الأم��ر �أن
هذه الفريو�سات ت�صيب فقط نوع ًا معين ًا
من الهواتف املحمولة �أال وهي الهواتف
الذكية وامل�سماة بـ  Symbianوذلك
ب�سبب ا�ستخدامها ن��ظ��ام ت�شغيل من
ن��وع  Symbianوه��و نظام قريب من
نظام احلا�سوب والويندوز .من ما يتيح
مل�ستخدم هذا النوع من الهواتف املحمولة
�إ�ضافة و�إزالة الربامج ح�سب الإرادة.

 فريو�سات ت�ستهدف الهواتف الذكية فريو�سات ت�ساهم يف ن�شر بع�ضها. ملفات ذات الحقة ..sis -ملفات و�شفرات تقوم بن�شر نف�سها.
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الفريو�سات اجليل اجلديد

وب�سبب وج��ود مثل ه��ذا النظام على اجل���واالت احلديثة حاليا
�أت����اح ه���ذا ال��ن��ظ��ام مل�برجم��ي ال��ف�يرو���س��ات �أن ي���ب���دءوا ب�إنتاج
جيل جديد م��ن الفريو�سات لن�شر ال��دم��ار على م��ن يحمل هذا
ال��ن��وع م��ن ال��ه��وات��ف .وي��وج��د حاليا ع��دد م��ن ال��ف�يرو���س��ات التي
ت��ق��وم ب���أع��م��ال ت��دم�يري��ة خمتلفة ع��ل��ى ج����واالت Symbian
ال��ذك��ي��ة ،و�سنتطرق هنا لأ�شهر ال��ف�يرو���س��ات املنت�شرة حاليا.

فريو�س Cabir

ويوجد نوعني من هذا الفريو�س وهي  EPCC/Cabirوفريو�س
 . SymbOS/Cabirوي��ن��ت��ق��ل ه���ذا ال��ف�يرو���س ع�بر تقنية
 Bluetoothامل��وج��ودة يف �أج��ه��زة  Symbianالذكية .ويتم
ا�ستقباله يف جهاز ال�ضحية على هيئة ملف با�سم Caribe.sis
وجنده يف جملد الـ  Indexوعند ال�ضغط علية لكي يعمل يقوم
هذا الفريو�س بالعمل مبا�شرة ون�شر نف�سه واالنتقال من جهاز �إىل
�آخر عرب تقنية الـ  .Bluetoothلذلك الأجهزة التي ال تدعم هذه
التقنية ال ميكن لفريو�س الـ  Cabirالو�صول �إليها �إال عن طريق

فريو�س Skulls

فريو�س �آخ��ر .ولكي مننع انتقال هذا الفريو�س �إىل جهاز الهاتف
يجب �أن ال يكون على الو�ضع � . Discover Modeإذا كان هناك ه��ذا الفريو�س خمتلف عن الفريو�سات الأخ���رى حيث يقوم هذا
برنامج حماية ف�سوف يقوم بحذف هذا الفريو�س.
الفريو�س بعمليات حمددة على الهواتف املحمولة ويعمل هذا الفريو�س
فقط على �أجهزة النوكيا  7610ويعترب من �أ�صعب الفريو�سات عمال
 ،وينقل عن طريق جهاز الكمبيوتر املو�صل باملوبايل ومن ثم يجب
فريو�س****l Gear
تقول �شركة  SimWorkمكت�شفة هذا الفريو�س �أن هذا هو �أول علينا �أن نقوم بتثبيته ويقوم هذا الفريو�س ب�إبطال عمل Nokia
فريو�س للهواتف املحمولة الذكية  Symbianالذي يقوم بتعطيل  Theme Mangerوبعد ذلك بتحويل كل ال�صور والأيقونات على
برامج احلماية على �أجهزة املوبايل لي�س هذا فح�سب بل يقوم �أي�ضا اجلوال �إىل جماجم ثم يقوم بعد ذلك ب�إبطال عمل الهاتف بالكامل
بتعطيل برامج الت�صفح اخلا�صة بالإنرتنت على الهاتف املحمول .فيقوم الهاتف فقط با�ستقبال و�إر���س��ال املكاملات ال �أك�ثر .اجليل
ا�سم **** l Gearهو ا�سم م���أخ��وذ من ا�سم للعبة تعمل على اجلديد من هذا الفريو�س وامل�سمى  Skulls Bيقوم بانتقال من
الهواتف النقالة وهي لعبة خالية من �أي م�شاكل �أو فريو�سات ولكن جهاز �إىل �آخر عن طريق تقنية تقنية الـ  .Bluetoothوقد قيل �أن
هذا الفريو�س ي�ستغل هذا اال�سم امل�شهور لكي ينت�شر ب�سرعة  .يقوم يف البداية كان هذا الفريو�س هو نتيجة حتد بني مربمج فريو�سات
هذا الفريو�س �أي�ضا بن�شر فريو�س من نوع �آخر حتت ا�سم  Sexxxy.و�شركة هاتف لإثبات �أن جواالت  Symbianب�إمكانها �أن ت�صاب
 sisويقوم هذا الفريو�س ب�إبطال عمل �أزرار الهاتف اجلوال وهو ما بالفريو�س بكل �سهولة.
ي�سمى بـ ****. lGear.A
ك��م��ا ي��ق��وم ه���ذا ال��ف�يرو���س �أي�����ض��ا ب��ن�����ش��ر ف�ي�رو����س ال���ـ Cabir
فريو�س Commwarrior
يقوم ه��ذا الفريو�س باالنت�شار عرب تقنية ال��ـ  Bluetoothوما
�إن يتم حتميله يف اجل��وال حتى يقوم بالعمل على ن�شر نف�سه لكل
فريو�س Lasco A
قام بعمل هذا الفريو�س مربمج من الربازيل ،وينتقل هذا النوع اجل��واالت املوجودة باجلوار واح��دا تلو الآخ��ر حتى يبقى على قيد
من الفريو�سات عرب تقنية الـ � Bluetoothأو �أن يقوم ب�إحلاق احلياة وي�سبب ال�ضرر لأكرب عدد من الأجهزة ،وعندما يتم حتميله
نف�سه من �ضمن برامج �أخ��رى .ويعترب هذا النوع من الفريو�سات �إىل اجلوال كر�سالة فانه ال ي�سبب ال�ضرر وال ي�ستطيع االنت�شار ولكن
�أول ف�يرو���س يقوم با�ستخدام طريقتني خمتلفتني يف التنقل يف عندما نقوم مبحاولة ت�شغيله من �صندوق الر�سائل الواردة وحفظة
نف�س الوقت .وي�صيب هذا الفريو�س �أي�ضا هواتف الـ � Symbianأو م�شاهدته يقوم نظام الت�شغيل يف اجلهاز ب�أ�شعارنا بان هذا امللف
ويلحق نف�سه مبلفات الـ  SISوتعني  Symbian Instlationبرنامج ت�شغيلي ويطلب الت�أكد هل فعال نريد ت�شغيل هذا امللف
 . Systemوك��م��ا ذك���رت ���ش��رك��ات احل��م��اي��ة �أن ه��ذا الفريو�س وعند املوافقة تبد�أ املعاناة حيث ي�ضع نف�سه يف �أماكن خمتلفة داخل
�سوف يبد�أ بالعمل وذلك بعد ال�ضغط على ملف الـ  SISامل�صاب .اجلهاز وي�أخذ ع�صا التحكم من �صاحب اجلوال نف�سه ،وتظهر هنا
�أحد الأعرا�ض التي قد تدل على وجود هذا الفريو�س يف الهاتف عالمات املر�ض ،حيث ال يكتفي الربنامج ب�إزعاج الأجهزة املجاورة
هي �أن م�ؤ�شر البطارية يبني �أن البطارية �شارفت على االنتهاء بكرثة �إر�سال نف�سه عرب الـ  Bluetoothللآخرين ولكنه �أي�ضا
م��ع �أن اجل��ه��از ال ي��زال يوجد فيه طاقه كافية للعمل ل�ساعات .يقوم ب�إعادة ت�شغيل اجلهاز كل فرته ق�صرية �ساعيا �إىل الق�ضاء
على البطارية وتق�صري عمر اجلهاز عرب كرثة الت�شغيل وكذلك قطع
املكاملات و�أي عمل نقوم به على اجلهاز حارم ًا �صاحب اجلهاز من
اب�سط و�سائل املتعة والفائدة من جهازه.
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طرق انتشار
الفيروسات
�إذا ك���ان ا���س��ت��خ��دام امل��وب��اي��ل حم�صور
ب�إر�سال وا�ستقبال املكاملات فنحن غري
معر�ضني خلطر الإ�صابة بالفريو�سات
لكن هذه احلالة هي احلالة غري ال�شائعة،
فاغلبنا ي�ستخدم هاتفه بالإ�ضافة �إىل
االت�صاالت يف �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل
الن�صية �أو ر�سائل امللتيميديا  MMSمع
الأ�صدقاء �أو ال�شركاء يف العمل كما �أن
و�صلة  Bluetoothبحد ذاتها �صارت
الأكرث �شيوعا لتبادل النغمات �أو الألعاب
ب�ين ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة امل���وج���ودة يف
منطقة واحدة.

 تقنية ال��ـ  Bluetoothالداعمالأول لن�شر الفريو�سات.
 ف�يرو���س��ات امللتيميديا و�أ����ض���رارمكلفة.
 الإنرتنت م�صدر غني بالفريو�سات.18
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االنت�شار

�إذا كان الهاتف من طراز الهواتف الذكية Smart
 phoneمع نظام ت�شغيل  Symbianومع
اح��د اال�ستخدامات ال�سابقة فقد نكون عر�ضة
لو�صول ملفات م�صابة قد ت�سبب خطرا على الهاتف
النقال .وم��ن املهم �أن نعرف �أن نف�س الفريو�س
ميكن �أال يكتفي بطريقة واح��دة لن�شر نف�سه بها
فالفريو�س الذي ينتقل بالـ  Bluetoothميكن
�أي�ضا �أن ينتقل عري ر�سائل امللتيميديا ،.MMS
وتتو�ضع هذه الفريو�سات يف مواقع خمتلفة على
الهاتف و�أ�سماء خمتلفة ،واغلب هذه امللفات ي�أخذ
الالحقة sis

من املفرت�ض �أن يكون �صورة �أو �صوت �أو فيديو لكن ال �شيء مينع
و�صلة Bluetooth
وه��ي الطريقة الأك�ثر انت�شارا يف انتقال الفريو�سات,ف�إذا كانت �أن يكون ملفا م�صابا ف��ان اخرتنا �أن نفتح امللف املرفق بر�سالة
�إعدادات الـ  Bluetoothعلى الهاتف املحمول ت�سمح بر�ؤيته من كهذه نكون بذلك قد فتحنا على �أنف�سنا بابا رمبا يكلفنا الكثري.
قبل باقي الهواتف املحمولة التي تدعم تقنية الـ Bluetooth
يف املكان ال��ذي توجد فيه فنحن عر�ضة ال�ستقبال ملف م�صاب
الإنرتنت
بفريو�س قام احدهم ب�إر�ساله .فان فتح هذا امللف �سي�صيب املوبايل عند بتنزيل نغمة �أو لعبة �أو برنامج من احد مواقع االنرتنت الكثرية
ب�ضرر هذا الفريو�س حتى لو مل نكن نحن املعنيني �شخ�صيا بال�ضرر .التي تفرد ق�سما خا�صا خلدمات املوبايل �إىل جهاز كمبيوتر مو�صل
�إىل االنرتنت �أو �إىل الهاتف املحمول مبا�شرة ،وبالتايل قد نكون
امللفات ال�سابقة م�صابة بفريو�س وبالتايل عند فتح هذه امللفات �أو
ملفات امللتيميديا MMS
يف ه���ذا ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�تر���ض ان���ه م���ن ال�����وارد �أن ت�����ص��ل ر�سالة الربامج نكون قد �سمحنا لهذا الفريو�س ب�إحلاق �أذا به.
 MMSمن احدهم ويكون الفريو�س يف ملفها املرفق والذي
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إزالة
الفيروسات

غالب ًا فريو�سات املوبايل عند دخولها
للهاتف ت��ق��وم بن�سخ نف�سها على
الذاكرة اخلارجية وعلى الذاكرة
الداخلية (ذاكرة الهاتف) �أي�ضا.
وب��دورن��ا �سنقوم بعملية تنظيف
الذاكرتني من الفريو�سات عن طريق
الكمبيوتر.

 تنظيف الذاكرة اخلارجية �أو ًال. عمل ن�سخة احتياطية للإعداداتفقط.
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االنت�شار

بالن�سبة لربامج مكافحة فريو�سات املوبايل البع�ض
ال يجدها ذات نفع لأنها غري جمانية بالأ�سا�س
وحتتاج لتحديث كل ف�ترة) عن طريق االنرتنت
والأغلبية ال يقومون باالت�صال باالنرتنت من خالل
الهاتف

متطلبات الإزالة

· برنامج � PC Suiteإ���ص��دار حديث لأخذ
ن�سخة احتياطية ملحتويات ال��ذاك��رة الداخلية
للجوال.
ً
· كابل ات�صال اجلوال مع الكمبيوتر غالبا يوجد
مع حمتويات الهاتف عند �شرائه.
· قارئ بطاقة الذاكرة.
· ج��ه��از كمبيوتر م��ع م��ك��اف��ح ف�يرو���س��ات جيد
وحمدث.

ثاني ًا:تنظيف الذاكرة اخلارجية
خطوات الإزالة
· نقوم برتكيب الذاكرة بـ  USBقارئ الذاكرة وتو�صيله بالكمبيوتر
�أو ًال:الن�سخ االحتياطي
· نقوم بنزع الذاكرة اخلارجية من اجلهاز لأننا لو قمنا بتنظيف لتتم القراءة.
ال��ذاك��رة الداخلية للهاتف وك��ان��ت ال��ذاك��رة اخل��ارج��ي��ة م�صابة · بعد �أن يتعرف الكمبيوتر على الـ  USBنقوم بعمل بحث عن
ب��ال��ف�يرو���س �أي�����ض��ا ف�سوف ي��ع��ود ال��ف�يرو���س ل��دخ��ول ال��ه��ات��ف مرة الفريو�سات بوا�سطة مكافح الفريو�سات وحذف الفريو�س .
�أخرى.
ثالث ًا:تنظيف الذاكرة الداخلية
· نقوم بتو�صل املوبايل بالكمبيوتر عن طريق الكابل.
· عند ات�صال الهاتف نتوجه �إىل برنامج الـ  PC Suiteونقوم · الآن نقوم بعمل �إعادة تهيئة للهاتف من خالل ال�ضبط "ا�ستعادة
ب�أخذ ن�سخة احتياطية من الهاتف من خالل تطبيق الن�سخ االحتياطي �ضبط امل�صنع" ون�ترك الهاتف ي�ستعيد �ضبطه الأ�سا�سي ويقوم
الذي يعمل على اخذ ن�سخة احتياطية ملحتويات الهاتف وا�سرتجاعها بحذف جميع حمتويات الذاكرة الداخلية ومن �ضمنها الفريو�س.
 .هذه اخلطوة هامة لأننا �سنقوم ب�إعادة تهيئة الهاتف format
بعد قليل .ونن�صح �أن تكون الن�سخة االحتياطية للإعدادات فقط الن رابع ًا�:إعادة التجميع
الفريو�س ممكن �أن يلت�صق بالأ�سماء �أو الر�سائل ويعود للدخول عند بعد �أن يعاد ت�شغيل الهاتف نقوم بالتايل:
· و�صل الهاتف بالكمبيوتر من خالل الكابل .
ا�سرتجاع الن�سخة.
· ندخل على ملفات الهاتف من خالل تطبيق م�ستعر�ض الربنامج · ا�ستعادة الن�سخة االحتياطية من خالل الـ  PC Suiteوالتي
ون��ق��وم بن�سخها حمتويات ال��ذاك��رة جلهاز الكمبيوتر وفح�صها حتتوى على �أعدادات الهاتف ال�سابقة.
من خالل مكافح الفريو�سات وحذف الفريو�س �إن وجد بالذاكرة · �أعادة ن�سخة ملفات الذاكرة الداخلية ال�سابقة والتي حتتوى على
الأ�سماء والر�سائل.....الخ.
الداخلية .
· برتكيب الذاكرة اخلارجية .
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الحماية
والوقاية
ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة �أو
�أجهزة امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صية
قيد اال�ستخدام ،وامل�ستخدمني لهذه
الهواتف يغريون امللفات القابلة
للتنفيذ بانتظام،وبالتايل اخلطر
يبقى �ضعيف ًا .و�صانعي اجل��وال
ي���أخ��ذون خطر الفريو�سات ب�شكل
جدي ويراقبون �شبكاتها با�ستمرار
ويعملون حلماية امل�ستخدمني من
�أي �أخطار م�ستقبلية من فريو�سات
اجلوال .وهناك �أي�ض ًا بع�ض التدابري
الب�سيطة التي يمُ كن للم�ستخدمني
�أن يطبقونها حلماية �أنف�سهم .

 م�ضادات الفريو�سات �أهم متطلباتاحلماية.
 جتنب الر�سائل جمهولة امل�صدر.احلر�ص �أ�سا�س العمل .
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م�ضادات الفريو�سات

تعترب م��ن �أه���م متطلبات احل��م��اي��ة ح��ت��ى يعمل
اجلهاز ب�شكل �سليم مع مراعاة حتديثه با�ستمرار.
وم�ضـادات الفريو�سـات املنت�شرة يف ال�سوق كثرية
مثل برامج  Antivirusوتتميز بحجمها ال�صغري
�إ�ضافة �إىل �سهولة ا�ستخدامـها و�سرعتها ودقتها يف
البحث .ومن �أمثلة ال�شركات املنتجة لهذه الربامج

Symantec, MacAfee, Casper sky

�.....إلخ .وبع�ض هذه ال�شركات تقدم حلوال �أمنية
على م�ستوى مزودات خدمة املوبايل وبهذه احلالة
قد ال نكون م�ضطرين لتنزيل برامج حماية.

احلذر من الر�سائل املجهولة

�أكرث فريو�سـات اجلوال وخ�صو�صـا فريو�س anticommwarrior
و فريو�س  Cabirانت�شرت عن طريق ر�سائل ال��ـ Bluetooth
ور�سائل الو�سـائط املتعددة .MMS
ف����أي ر���س��ال��ة  Bluetoothتطلب التثبيت ه��ي ع��ب��ـ��ارة عن

ف��ـ�يرو���س ،و�أي ر���س��ال��ة و���س��ائ��ط ت��ط��ل��ب ال��ت��ث��ب��ي��ـ��ت ه���ي عبـارة
ع���ن ف���ـ�ي�رو����س .ف��ي��ج��ب جت��ن��ب �أي ر���س��ال��ة جم��ه��ول��ة امل�صدر.

الربامج

الت�أكد قبل تثبيت �أي برامج على الهاتف هل الربنامج �أمـن وخايل
من عيوب برجميـه �أو �أ�ضرار تلحق الأذى بالهاتف؟وهل الربنامج
متوافق مع الهاتف؟ وعدم تنزيل الربنامج �إذا كان ن�سخة جتريبية
فمعظم امل�شاكل ت�أتي من الن�سخ التجريبية .عند تنزيل الربنامج على
اجلهاز البد من قراءة الر�سائل التحذيرية و�أخذها بعني االعتبار.

تثقيف النف�س

عن طريق القراءة والتعرف على �أنواع الفريو�سـات و�أ�ضرارها ،ف�إذا
انت�شرت فريو�سـات جديدة نكون على علم مبا هي مـخاطرها؟؟ وما
هي طرق احلماية منهـ؟؟ وهل هناك م�ضادات فريو�سات لها؟؟.....
وغريها من الأ�سئلة التي حتتاج �إىل معرفة �إجابتها.

حقائق ثابتة

· املوافقة قبل التمرير
ال ميكن لأي �أحد كان �أن ميرر للموبايل فريو�س ًا عرب الـ Bluetooth

�أو الر�سائل ذات الو�سائط املتعددة دون علم �صاحب الهاتف ،فالأمر
لي�س كما هو احلال بالكومبيوتر ،بحيث يجب املوافقة على التحميل.
· احلر�ص �أ�سا�س العمل
فريو�سات الـ  Symbianال متلك �أ�ساليب االنت�شار التي متلكها
فريو�سات الأنظمة (مثل  )Windowsبل تر�سل بالدرجة الأوىل
مل�صنعي م�ضادات الفريو�سات ليقوموا بالتحذير والتنبيه ل�ضرورة
اقتناء براجمهم املخ�ص�صة وطاملا �أن ا�ستخدام املوبايل حمدد وال
نقوم بتنزيل �أي �شيء نعرفه �أو ال نعرفه فنحن ل�سنا معر�ضني ملخاطر
الفريو�سات �إطالق ًا.
· م�ضار �أقل
من امل�ستحيل �أن تعطل فريو�سات املوبايل ( )Symbianيف حال
�إ�صابتها جلهاز الكمبيوتر بتخريبه وجعله غري قابل لال�ستخدام
لأنها حتى ولو ا�ستطاعت الدخول �إىل املوبايل لن ت�ستطيع الت�أثري
على نظام املوبايل (�سواء نظام الت�شغيل �أو براجمه) املكتوب يف
الذاكرة  ROMاخلا�صة به.
· برامج الكراك
�إن امل�صدر الرئي�سي لفريو�سات املوبايل هي برامج املوبايل املك�سورة
 Crackedوامل��ق��دم��ة م��ن خ�لال م��واق��ع م�شبوهة ،وفيها تدرج
ال�شفرات امل�شبوهة �إما من قبل كا�سر الربنامج �أو من خالل املوقع
احلا�ضن للربنامج مك�سور احلماية.

ن�صائح و�إر�شادات �أخرية

· و�ضع البلوتوث دائم ًا يف الو�ضع املخفي .
· احلذر قبل فتح املرفقات ،ور�سائل الو�سائط املتعددة.
· احلر�ص على حتميل برنامج م�ضاد للفريو�سات .
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نهاية اخليال
كمبيوتر مكتبي جديد
ط�������رح م�����ؤخ����را
ك��م��ب��ي��وت��ر مكتبي
( DT615-FF Onkyoنهاية
اخل���ي���ال )Final Fantasy
ويوفر جهاز  FFجميع متطلبات
الأج��ه��زة الأخ����رى والتقنيات
امللحقة بالأجهزة بكفاءة وخربة
م��ن جيل  XIVم��ن احلوا�سب
ذات امل��ه��ام املتكاملة وميتاز
باملوا�صفات التالية :

قر�ص �صلب خارجي يدعم منفذ
" USB 3.0وب�سعة 3TB

معالج . 870-Intel Core i7
�سعة �ألرام 4GBوميكن تو�سيعه
�إىل  GB 16و���س��ع��ة القر�ص
ال�����ص��ل��ب  1TBم���ع نوعيات
. 5400rpm
دعم م�شغل الأقرا�ص التي تعمل
بالأ�شعة الزرقاء .
البطاقة الر�سومية nVidia
 GeForce GTX460والتي
حت���ت���اج �إىل ذاك�������رة فيديو
( VRAMب�سعة
 768GBت�سمح
بالتعامل مع وحدة
عر�ض.)500W
�شا�شة � 21.5أن�ش
 LCDت���دع���م
ال�����ص��ورة عالية
النقاء HD
يبلغ ثمنه 1615
دوالر

ك�شفت  LaCieعن �إنتاجها اجلديد لقر�ص �صلب خارجي
حممول ب�سعة  3TBو�سرعة نقل للبيانات  306MB/sمع
دعم منفذ  USB 3.0وميكن م�ضاعفة ال�سعة �إىل 6TB
وبنف�س �سرعة النقل وتبلغ �سرعة التخزين (مدخالت
ال��ب��ي��ان��ات )  156MB/sوت��ق��ل ال�سرعة با�ستخدام
املنفذ  USB 2.0حيث يت�ضمن م�سرع النقل RAID
والي�ستهلك املزيد من الطاقة و التزيد درجة احلرارة
فيه باال�ستخدام كون الهيكل اخلارجي من مادة الأملنيوم
وي�أخذ م�ساحة �أ�ضافية  60%لتبديد احلرارة والتن�شيط
خالل  30دقيقة ومن املرجح �أطالقة خالل هذا ال�شهر
رغم عدم حتديد ال�سعر.

املكرب ال�صوتي  Soundbarعلى احلوا�سب الدفرتية
عر�ضت � Edifierأح���دث منتج �أج��ه��ز ال�صوت املكربة
التي تعمل بوا�سطة  USBوالتي ميكن ت�شغيلها وتركيبها
يف �أج��ه��زة احل��وا���س��ب ال��دف�تري��ة املختلفة فيعمل جهاز

Soundbar
 USBعلى ت�ضخيم

�صوت الو�سائط الإعالمية والفيديو
وال�سينما ويدعم �أنظمة الت�شغيل Mac, Windows PC
من خالل منفذ  USBويبلغ ثمنه 50دوالر .

• �أو�ضحت احلكومة
الأردني���ة �أنه���ا ب�صدد
الت�صدي���ق عل���ى اتف���اق
ا�ست�ضافة �إن�شاء مركز الإ�سكوا
للتكنولوجي���ا ،وذلك يف
مدينة احل�سن العلمية،
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بتكلفة  11مليون دوالر.
• تخط���ط �إمارة �أب���و ظبي لرفع
م�ساهم���ة قط���اع االت�ص���االت
والتكنولوجي���ا يف الناجت املحلي

الإجم���ايل �إىل  3.4مليار
دوالر خالل اخلم�س �سنوات
املقبلة
• �أعلنت �رشكة  IBMعن

لوحي بوظائف كمبيوتر حممول

املحمول Booktop
 T1125ثالثة يف واحد
قدم����ت �شرك����ة
املحم����ول
احلا�س����ب
 Booktop T1125والذي
يحم����ل معاجل����ات  i3و
 i5من فئ����ة اال�ستهالكية
للطاقة ب�ش����كل �أقل ULV
حتمل م�سن����د جانبي يقوم
بتحويله �إىل حا�سب مكتبي

byte

�صغ��ي�ر احلج����م وال�شا�شة
طوله����ا � 11.6أن�����ش تعم����ل
بتقني����ة اللم�����س ومناف����ذ
 USB 3.0م����ع دعم لتقنية
التحوي����ل للر�سوم����ات
Optimus
.موع����د
الإ�ص����دار الحق����ا وال�سع����ر
 1129دوالر �أمريكي .

ع���ر����ض���ت ����ش���رك���ة Crux
 .Caseاملنتج Crux 360

املميز والتي تقول �أنة �أف�ضل
خيار للذي يريد ان يكتب
مقاالت كبرية على الآيباد
ح��ي��ث زود ب��ل��وح��ة مفاتيح
ك��ب�يرة ميكنها االرت��ب��اط
بجهاز الآي���ب���اد والو�صول
�إىل جميع موانئ والأزرار
اخلا�صة بة مبا ميكنك من

طباعة الن�صو�ص ور�سائل
الربيد الإلكرتوين ومعاجلة
الن�صو�ص كما ي�سمح بقراءة
الكتب �أو املجالت هذا وي�أتي
اجلهاز مبعالج “�إنتل �آتوم
�إن  ”270ب�سرعة  1. 6غيغا
هريتز وهو ي�ضم العديد من
املوا�صفات التي ت�أتي ح�سب
الطلب�،سوف يكون �سعره
149دوالر.

كمبيوتر جديد يدعم ال�صور ثالثية الأبعاد
�أزيح ال�ستار عن احلا�سوب  HP Envyبطاقة  AMD’s 3Dتدعم
 17ال���ذي ت��دع��م �شا�شته ال�صورة ال�صور ثالثية الأبعاد .
ثالثية الأب��ع��اد ومبوا�صفات خا�صة ب��ط��اق��ة ر���س��وم��ي��ة ATI
بال�شا�شة واملعالج ت�سمح بدعم البث .Mobility Radeon
معالج .Intel Core i7
الثالثي الأبعاد وهي:
����ش���ا����ش���ة ب���ت���ق���ن���ي���ة  3D Ultraوم��ع��ال��ج ر���س��وم��ي��ات ATI
Mobility Radeon
 BrightViewمع النظارة .

تو�سي���ع نط���اق الأعمال
الذكية واالختبارات على
ال�سحابة االلكرتونية من
 IBM Cloudوالت���ي
تدع���م نظ���ام الت�شغيل

ويندوز.
• ك�شف���ت مايكرو�سوف���ت اخلليج،
النق���اب عن خدم���ة �أوفي�س ،365
اجلي���ل الت���ايل من حل���ول تعزيز

نظام الت�شغيل .Windows 7
وي��ق��در ث��م��ن��ه ب��ح��وايل 1600دوالر
�أمريكي .

الإنتاجي���ة القائم���ة
على من�ص���ة احلو�سبة
ال�سحابية اجلديدة.
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Internet Explorer
ترتبط التح�سينات التي حدثت يف  Internet Explorerبامليزات
التي ال تراها �أكرث من امليزات التي تراها .يتمي ز xInternet E
 plorer 9بت�صميم ان�سيابي ،وله عدد �أقل من مربعات احلوار
لتنقر عليها وت�ن�ق��ل م ��درك �أك�ث�ر ب��احل��د���س ،وك��ذل��ك العديد
م��ن امل �ي��زات اجل��دي��دة ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ت���س��ري��ع خ��دم��ة ا�ستخدام
اال�ستعرا�ض .ومتكنك ميزات مثل “املواقع املثبتة” من تثبيت
موقع وي��ب املف�ضل مبا�شرة �إىل �شريط امل�ه��ام للو�صول �إليه
بنقرة واحدة .وتقوم ميزات �أخرى ،مثل ت�سريع اجلهاز ،بتقدمي
خدمة ا�ستخدام اال�ستعرا�ض على نحو �أ�سرع و�أ�شمل .م ع rInte
 ،net Explorer9تعمل مواقع ويب وتبدو ك�أنها �أ�شبه بالربامج
التي ت�ستخدمها يوميًا على جهازك.

م  /فايز يحيى الغباري
faiz1974l@yemen.net.ye

ت�صميم ان�سيابي
مالحظة �إذا كنت تريد ا�ستعادة �شريط الأدوات و�شريط املف�ضلة و�شريط
�أول ما �سوف تالحظ���ه عندما تفتح  Internet Explorer 9هو واجهة املعلوم���ات ،فانقر بزر املاو�س الأمين فوق الزر «عالمة تبويب جديدة» ،ثم
امل�ستخدم امل�ضغوطة .وميك���ن الو�صول �إىل معظم وظائف �شريط الأوامر ،حددهم على القائمة.
مث���ل “طباعة” �أو “ت�صغري/تكبري” عن طريق النقر فوق الزر “�أدوات” ،املواقع املثبتة
وتظهر املف�ضلة عندما تنقر فوق الزر “املف�ضلة” .وبخالف ذلك ،مينحك �إذا قمت بانتظام بزي���ارة �صفحات ويب معينة ،فعندئذٍ ت�سمح لك «املواقع
 Internet Explorerعنا�صر التحكم الأ�سا�سية التي حتتاجها ،وميكّن املثبتة» بالو�صول �إليها مبا�شرة من �شريط املهام املوجود على �سطح مكتب
الويب ليكون مركز االهتمام.
.Windows 7

كما �أن  Internet Explorer9يركز ب�شدة على الويب.
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تثبيت املواقع على �شريط املهام اخلا�ص بك للتنقل الفوري
يعد تثبي���ت املوقع �أمرًا ب�سيطً ا للغاية :ا�سح���ب �أيقونة الدبو�س املوجودة يف
�شريط العناوين (�أو �أيقونة موقع ويب من ال�صفحة «عالمة تبويب جديدة»)
�إىل �شري���ط امله���ام — �ستظ���ل �أيقون���ة موقع وي���ب يف مكانه���ا حتى تقوم
ب�إزالته���ا .عندما تنقر فوق الأيقونة الحقًا ،عندئ���ذ �سيفتح موقع الويب يف
.Internet Explorer

ويف �أي وق���ت تفتح فيه موقع مثبت� ،سيظهر رمز لإظه���ار �صفح���ات وي���ب املفتوح���ة ذات ال�صل���ة م�شاركة ما تكتبه مع موفر بحث.
موقع الويب �أعل���ى امل�ستعر�ض ،حتى تكون لديك ببع�ضه���ا البع����ض  -لتمنحك مراج���ع مرئية يف
�إمكاني���ة و�صول �سهل���ة �إىل ال�صفح���ة الرئي�سية متناول يدك عندما تنقر بني عالمات التبويب� .شريط الإعالمات
ملوقع الويب .ويقوم الزران “اخللف” و”الأمام”
مينح���ك �شري���ط الإعالمات الذي يظه���ر �أ�سفل
بتغيري اللون ليتطابق مع لون الأيقونة.
�صفحة عالمة التبويب اجلديدة
 Internet Explorerمعلوم���ات مهم���ة عن
تق���وم ال�صفحة «عالم���ة تبويب جدي���دة» املعاد احلال���ة عندم���ا حتتاجه���ا ،ولكن���ه ال يج�ب�رك
عر�ض التنزيالت وتعقبها
ت�صميمه���ا بعر����ض املواق���ع التي تزوره���ا غالبًا عل���ى النق���ر ف���وق �سل�سلة م���ن الر�سائ���ل ملتابعة
يع���د مرب���ع احل���وار «عر����ض التنزي�ل�ات» ميزة وت�صنيفها ح�سب الل���ون لتمكني التنقل ال�سريع .اال�ستعرا�ض.
جديدة وقوي���ة تقوم بحفظ قائم���ة قيد الت�شغيل يو�ض���ح �شريط م�ؤ�ش���ر املواقع عدد امل���رات التي
م���ن امللف���ات الت���ي يت���م تنزيله���ا م���ن الإنرتنت ت���زور فيه���ا كل موق���ع ،وميكن���ك �إزال���ة املواق���ع
وتقوم ب�إعالمك عند احتمال وجود �أحد امللفات املعرو�ضة �أو �إخفا�ؤها يف �أي وقت تريد.
ال�ض���ارة .كم���ا �أن هذه املي���زة متكّنك كذلك من
�إيقاف تنزيل م�ؤقتًا و�إع���ادة ت�شغيله—�إذا كان
لدي���ك ات�ص���ال �إنرتن���ت بطيء—وتو�ض���ح لك
يعطي���ك �شري���ط الإعالم���ات معلوم���ات دون
�أين جتد امللفات التي مت تنزيلها على الكمبيوتر.
تعطيلك
وميكنك كذلك م�سح القائمة يف �أي وقت.
مر�شد �أداء الوظائف الإ�ضافية
ب�إم���كان الوظائ���ف الإ�ضافي���ة ،مث���ل �أ�شرط���ة
الأدوات ،حت�س�ي�ن ا�ستخدام اال�ستعرا�ض لديك،
�صفحة عالمة التبويب اجلديدة
ولكنها ق���د ت�صيب���ه بالبطء .ويخ�ب�رك «مر�شد
�أداء الوظائ���ف الإ�ضافية» عم���ا �إذا كانت هناك
بحث يف �شريط العناوين
وظيفة �إ�ضافية تعمل على �إبطاء �أداء امل�ستعر�ض
ميكن���ك البح���ث مبا�شرة من �شري���ط العناوين .اخلا����ص بك ،وم���ن ثم ي�سم���ح ل���ك بتعطيلها �أو
ترتي���ب التنزي�ل�ات با�ستخ���دام املي���زة “عر�ض �إذا �أدخل���ت عنوان موقع ويب ،ف�ستنتقل مبا�شرة �إزالتها.
التنزيالت”
�إىل موق���ع الوي���ب .و�إذا �أدخل���ت م�صطلح بحث
�أو عنوانً���ا غ�ي�ر كام���ل ،ف�سيت���م �إط�ل�اق بح���ث
با�ستخدام حم���رك البحث املح���دد حاليًا .انقر
عالمات التبويب املح�سنة
ف���وق �شريط العناوي���ن لتحديد حم���رك البحث
ت�سم���ح لك مي���زة اال�ستعرا�ض املب���وب باالنتقال اخلا�ص بك من الأيقون���ات امل�سرودة �أو لإ�ضافة
ب�سهولة بني �صفحات وي���ب املفتوحة املتعددة يف حمركات بحث جديدة.
ناف���ذة واح���دة ،ولكن رمب���ا تكون هن���اك �أوقات
تري���د فيها االط�ل�اع على �صفحت�ي�ن مبوبتني يف
التمت���ع بتجرب���ة ا�ستعرا����ض �أف�ض���ل با�ستخدام
نف�س الوقت .ت�سمح لك عالمات التبويب «�سحب
“مر�شد �أداء الوظائف الإ�ضافية”
�سري���ع» ب�سح���ب عالم���ة تبوي���ب م��� ن rInte
 net Explorerلفت���ح �صفح���ة وي���ب اخلا�صة
ت�سريع الأجهزة
بعالم���ة التبويب يف نافذة جديدة و”حماذاتها”
للعر�ض جنبًا �إىل جنب.
لت�سري���ع الأداء ،ي�ستخ���د م xInternet E
 plorerقوة معالج ال�صور اخلا�ص بالكمبيوتر،
اكتب م�صطلح بح���ث يف �شريط العناوين للعثور
املع���روف كذل���ك باالخت�ص���ار  ،GPUملعاجلة
على ما تبحث منه.
امله���ام املليئ���ة بالر�سومات مثل دف���ق الفيديو �أو
عندم���ا تق���وم بالبح���ث م���ن �شري���ط العناوين،
الألعاب على الإنرتنت .وعن طريق ال�ضغط على
�سيتوف���ر لديك خي���ار فتح �صفح���ة نتائج البحث
 ،GPUيقوم  Internet Explorerبتقدمي
�أو �أف�ض���ل نتائج البحث (�إذا كان حمرك البحث
جتربة ويب �أ�سرع و�أكرث حماكاة للواقع.
عر����ض عالمت���ي التبوي���ب جنبً���ا �إىل جن���ب مع يدع���م هذه امليزة) .كما ميكن���ك احل�صول على
عالمات التبويب “�سحب �سريع”
مقرتح���ات بح���ث اختيارية يف �شري���ط العناوين
يتم � ً
أي�ضا ت�صنيف عالمات التبويب ح�سب اللون — ولكنها ال تعمل افرتا�ضيًا� ،إذا مل تكن تريد
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�إعداد /م.خالد عبداهلل القائفي
kqaefi@yahoo.com

التحقيق اجلنائي الرقمي واملعروف �أي�ضا با�سم العلوم اجلنائية للأجهزة الرقمية ()Digital Forensicsوعملية التحقيق
والإثبات بالأدلة والرباهني على ارتكاب اجلرمية االلكرتونية .
وهذا العلم يعترب من العلوم احلديثة التي بد�أ االهتمام بها يتزايد يف الآونة الأخرية خ�صو�صا مع زيادة االعتماد على الأجهزة
الرقمية مبختلف �أنوعها من احلا�سبات و �أجهزة اجلوال �إىل غريها من الأجهزة الرقمية الأخرى .لذلك هذا العلم حتى وان كان
ا�سمه احلا�سب اجلنائي فهو ي�شمل كل الأجهزة الرقمية كاجلواالت والكامريات الرقمية بل ويتعدى ذلك �إىل بطاقات االئتمان
والبطاقات الذكية ون�ستطيع القول �أنه ي�شمل كل جهاز با�ستطاعته تخزين املعلومات.
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بزوغ فجر اجلرمية الإلكرتونية
�أح����دث ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال��ه��ائ��ل يف جمال
تقنيات املعلومات وتدفقها يف العقود الثالثة
الأخرية ،ثورة �إلكرتونية تطبق الآن يف جميع
م��ن��اح��ي احل���ي���اة ،و�أ���ض��ح��ى م��ن ال�صعوبة
مبكان اال�ستغناء عن خدماتها الالحمدودة،
وكطبيعة النف�س الب�شرية حيث ي�ستغل بع�ض
الأ����ش���رار امل��خ�ترع��ات العلمية وم���ا تقدمه
من و�سائل متقدمة يف ارتكاب العديد من
اجل��رائ��م التقليدية م�ستغلني الإمكانيات
الهائلة لهذه امل�ستحدثات� ،أو ا�ستحداث �صور
�أخ��رى من الإج���رام يرتبط بهذه التقنيات
التي ت�صري حمال لهذه اجلرائم �أو و�سيلة
الرتكابها ،وقد تزايدت معدالت هذه اجلرائم
يف العقدين الآخرين على وجه اخل�صو�ص،
ب�صورة �أدت �إىل بزوغ فجر ظاهرة �إجرامية
ج��دي��دة ،ت��ع��رف ب���الإج���رام امل��ع��ل��وم��ات��ي �أو
الإجرام الإلكرتوين
ف��ت��م ال�سطو ع��ل��ى ال��ب��ن��وك مب�����س��اع��دة هذه
الو�سائل امل�ستحدثة ،ومنت اجلرمية املنظمة
وت��رع��رع��ت يف ظ��ل ه��ذه ال��ث��ورة العلمية يف
جم��ال امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت ،على وجه
اخل�����ص��و���ص يف جم���االت الإره�����اب وجت���ارة
امل���خ���درات ،واالجت����ار ب��ال�����س�لاح وال��دع��ارة
املنظمة ب���إ���س��ت��خ��دام الإن�ت�رن���ت ،وارتكبت
العديد م��ن اجل��رائ��م التقليدية كال�سرقة
والن�صب وخيانة الأمانة ،وتزوير املحررات،
واالعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة ،وعلى
البيانات ال�شخ�صية ،والتج�س�س.
وظهرت جرائم مالزمة لهذه امل�ستحدثات،
منها ال��غ�����ش الإل���ك�ت�روين ،و ب��ال��ت�لاع��ب يف
املدخالت ويف الربامج ،والن�سخ غري امل�شروع
ل��ل�برام��ج ،وال��ع��دي��د م��ن اجل��رائ��م املتعلقة
ب��ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة ،و�إت��ل�اف الأجهزة
الإل��ك�ترون��ي��ة ،و�إت��ل�اف ال�����س��ج�لات املدونة
على احلا�سب الآيل وبث ال�صور �أو الأفالم
اجلن�سية م��ن خ�لال الأج��ه��زة ،وال��ق��ذف �أو
ال�سب عن طريق الإمي��ي��ل ،وغ�سيل الأموال
القذرة ب�إ�ستخدام النقود الإلكرتونية .
وخ����ط����ورة ه�����ذه ال���ظ���اه���رة الإج���رام���ي���ة
امل�ستحدثة� ،أن اجلرمية ي�سهل ارتكابها على
هذه الأجهزة �أو بوا�سطتها ،و�أن تنفيذها ال
ي�ستغرق غالبا �إال دقائق معدودة ،و�أحيانا
تتم يف ب�ضع ث��وان ،و�أن حمو �آث��ار اجلرمية
و�إت�لاف �أدلتها غالب ًا ما يلج�أ �إليه اجلاين
عقب ارتكابه للجرمية ،ف�ضال عن �أن مرتكبي
هذه اجلرائم ،وبالذات يف جمال اجلرمية
املنظمة يلجئون �إىل تخزين البيانات املتعلقة

ب�أن�شطتهم الإجرامية يف �أنظمة الكرتونية مع
ا�ستخدام �شفرات �أو رموز �سرية لإخفائها
عن �أعني �أجهزة العدالة ،مما يثري م�شكالت
كبرية يف جميع الأدلة اجلنائية و�إثبات هذه
اجلرائم قبلهم.
التحليل اجلنائي ملعلومات احلا�سوب
�إن التحليل اجلنائي ملعلومات احلا�سوب لهو
�أحد الطرق والتقنيات التي ميكن تطبيقها
على �أي حتقيق جنائي .كما �أن طريقة �إدارته
يجب �أن ت�ضمن تكامله مع الأج��زاء الأخرى
م��ن التحقيق بالإ�ضافة �إىل �ضمان �إتباع
ال�سيا�سات والإج����راءات القيا�سية املتبعة.
�إن ال��ه��دف الأ�سا�سي م��ن حتليل جنائيات
احل��ا���س��وب ه��و تق�صي امل��ع��ل��وم��ات لك�شف
الفاعل وما فعله ومع من فعله ،بالإ�ضافة �إىل
متى و �أين وملاذا �أقام بفعلته .بناء على ذلك،
تعد مهمة املحققني يف جنائيات احلا�سوب
من �أ�صعب املهام يف جمال تقنية املعلومات
وذلك لأنه يجب على املحقق �أن يكون م�ؤه ًال
تقني ًا بالإ�ضافة �إىل �إملامه مبجال القانون.
و���س��واء ك��ان��ت اجل��رمي��ة ق��د مت وق��وع��ه��ا �أو
الزال���ت ج��اري��ة ،ففي النهاية يتحتم على
املحققني جتهيز تقارير مف�صلة عن النتائج
لت�شكيل ق�ضية .وحتى لو �أنه ميكن للمجرمني
املتمر�سني الدخول على جمموعة من املعدات
ت�سهل عملية �إخفاء امللفات التي ميكن �أن
جترمهم� ،إال �أن القيام بعمل التحليل اجلنائي

ملعلومات احلا�سوب على وجه تقني وقانوين
وحتليلي من �ش�أنه �أن يو�ضح احلقائق وراء
الأعمال اجلنائية مثل التج�س�س والتخريب
�ضد ال�شركات� ،أو جتاوز �سيا�سات ال�شركات
بالإ�ضافة �إىل �أعمال االخرتاقات .يعد جهاز
احلا�سوب التقليدي والأج��ه��زة التي تعمل
مبعاجلات دقيقة م�صادر خ�صبة بالن�سبة
للمحقق املاهر ،فهي م�صادر غنية بالأدلة

املختلفة� .إذ ًا فوظيفة املحقق يف جنائيات
احلا�سوب هي الك�شف عن املعلومات املحذوفة
�أو املم�سوحة �أو التالفة �أو امل�شفرة بالإ�ضافة
�إىل ا�سرتجاع كلمات امل��رور وذل��ك للدخول
على حمتويات امللفات� .إن �إتباع الإجراءات
العلمية ال�صارمة والدقيقة من �ش�أنه احلفاظ
على الأدلة �ضد التخريب �أو التلويث �أو حتى
�ضد االدع��اء ب�أنه مت التالعب بها �أو �أنه مل
يتم حرزها ب�شكل �صحيح� .إذ ًا فالف�شل يف
�إت��ب��اع الإج����راءات ال�صارمة واملتفق عليها
قد يعر�ض تلك الأدل��ة لال�ستبعاد �أو يجعلها
حمدودة الفاعلية يف املحكمة .فالأدلة يجب
�أن تكون مقبولة ،كاملة ،موثوقة ،ومعقولة
لكي يتم اال�ستفادة منها .كل ذلك مع الأخذ
بعني االعتبار �أن �أي معلومات مت اكت�شافها قد
تكون �أدلة لإثبات براءة �شخ�ص ما.
م�صادر حمتملة للأدلة
���س��اب��ق��ا ويف ب��داي��ة ع�صر احل��ا���س��وب كان
امل�صدر الوحيد الذي ميكن من خالله جمع
الأدل��ة من جهاز رقمي هو القر�ص ال�صلب
(�أو �شريط الكا�سيت) والأقرا�ص املرنة .فقد
كانت ال��ذاك��رة امل�ؤقتة حم��دودة احلجم وال
ميكن ا�سرتجاع �أية �أدلة من خاللها� .أما يف
�أجهزه احلا�سوب احلديثة ف�إن اجلهاز العادي
بالإ�ضافة �إىل الأجهزة التي تعمل مبعاجلات
دقيقة حتتوي على جمموعة م��ن امل�صادر
املحتملة للأدلة والتي ميكن �أن ي�ستفيد منها
املحقق اجل��ي��د .هنا بع�ض تلك امل�صادر:
   .1القر�ص ال�صلب (���س��واء داخ��ل��ي �أو
خارجي)
   .2القر�ص املرن
   .3الأقرا�ص امل�ضغوطة (  ) CDو�أقرا�ص
الفيديو الرقمية ( ) DVD
Pen drives   .4
Flash drives   .5
   .6املودم
Routers   .7
   .8الهواتف النقالة (�أو اخللوية)
�    .9أ�شرطة الت�سجيل
   .10الكامريات
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م�شغالت MP3
Jaz/Zip cartridges

ت�سريع عمليات احلا�سب اجلنائي التي تكون
عادة بطيئة .حيث ت�ستخدم تقنيات التطابق
و التمثيل الب�صري للتعرف على البيانات
املخفية �أو امل�شفر ولعل م��ن �أب���رز الربامج
امل�ستخدمة لهذه التقنية ,برنامج RUMINT
الذي طوره �أحد اخلرباء امل�صممني للتنقية.

  .11
  .12
�    .13أجهزة ال�شبكات
   .14الأجهزة املت�صلة بخا�صية البلوتوث
�    .15أجهزة حتت احلمراء
�   .16أجهزة WiFi
للتعامل مع هذا الكم من امل�صادر املحتملة
ل�ل�أدل��ة يجب الإمل���ام بجموعه من املهارات
امل�شكالت الإجرائية
واخل�برات وذلك لتوظيف املعرفة والأدوات ذات ال�صلة باجلرائم الإلكرتونية
العاملة للدخول ب�شكل �آمن على املعلومات .تبد�أ امل�شكالت الإجرائية يف جمال اجلرائم
الإل��ك�ترون��ي��ة بتعلقها يف كثري م��ن الأحيان
تقنيات التحقيق اجلنائي الرقمي ببيانات معاجلة �إلكرتونيا وكيانات منطقية
غري مادية ،وبالتايل ي�صعب من ناحية ك�شف
ه��ذه اجل��رائ��م ،وي�ستحيل من ناحية �أخرى
يف بع�ض الأحيان جمع الأدلة ب�ش�أنها ،ومما
يزيد من �صعوبة الإج��راءات يف هذه املجال
كما ا�شرنا �سلفا� ،سرعة ودقة تنفيذ اجلرائم
الإلكرتونية و�إمكانية حمو �آث��اره��ا ،و�إخفاء
الأدلة املتح�صلة عنها عقب التنفيذ مبا�شرة،
ويواجه التفتي�ش وجمع الأدلة �صعوبات كثرية
يف هذا املجال ،وقد يتعلقان ببيانات خمزنة
يف �أنظمة �أو �شبكات �إلكرتونية موجودة
باخلارج ،ويثري م�س�ألة الدخول �إليها وحماولة
جمعها وحتويلها �إىل الدولة التي يجري فيها
ت��وج��د ه��ن��اك بع�ض التقنيات امل�ستخدمة التحقيق� ،أو م�شكالت تتعلق ب�سيادة الدولة �أو
ح��ال��ي��ا وت��دع��م��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن الأدوات الدول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات.
وال�برجم��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة ومفتوحة امل�صدر ويف هذه احلالة يحتاج الأمر �إىل تعاون دويل
�أي�������ض���ا .و���س��ن��ت��ط��رق ل�����ش��رح خم��ت�����ص��ر كل يف جماالت البحث والتفتي�ش والتحقيق وجمع
تقنية ث��م بع�ض ال�برجم��ي��ات امل�ستخدمة :الأدلة ،وت�سليم املجرمني ،بل وتنفيذ الأحكام
 1تقنيات الن�سخ  techniques Ima gالأجنبية ال�صادرة يف هذا املجال. :ingوت��ق��وم ه��ذه التقنية على �أخ��ذ ن�سخة ويثري التفتي�ش �أو ال�ضبط �أو امل�صادرة يف
م���ن حم��ت��وي��ات اجل���ه���از ال��رق��م��ي م���ع عدم جمال �أنظمة االت�صال الإلكرتونية �ضرورة
الإ�ضرار �أو التعديل على البيانات املوجودة و�ضع �ضوابط �إجرائية لها ،تعمل على �إقامة
وم����ن �أم��ث��ل��ة ال�ب�رام���ج امل�����س��ت��خ��دم�� ة  nEالتوازن بني احلرية الفردية وحرمة احلياة
 – Caseوهو �أح��د �أ�شهر الربامج و�أكرثها اخل��ا���ص��ة ل�ل��إف���راد ،وب�ين حتقيق الفاعلية
تكلفة ,ومن الربامج التجارية �أي�ض ا  eSafاملطلوبة للأجهزة الأمنية ،و�سلطات التحقيق
.Backومن ال�برام��ج املجانية ال��ت��ي ت���ؤدي يف ك�شف غمو�ض اجلرمية و�ضبط فاعليها
ن��ف�����س ال��غ��ر���ض ه��ن��اك  .Data dumperوالتحقيق معهم وتقدميهم للمحكمة.
 2تقنيات التحليل techniques Anal yخ�صو�صية التحقيق
 :sisوتهدف هذه التقنيات �إىل التعرف عن
يف اجلرائم الإلكرتونية
�أي بيانات خمفية �أو خمب�أة �أو حتى حمذوفة
وتهدف �أي�ضا �إىل اكت�شاف �أية �صالت حمتملة ان خ�صو�صية اجلرائم املتعلقة باحلا�سب
بني املعلومات املوجودة على اجلهاز الرقمي الآيل ت�ستدعي تطوير �أ���س��ال��ي��ب التحقيق
وكذلك تتبع بع�ض املعلومات الأخ��رى .ولعل اجلنائي و�إجراءاته ب�صورة تتالءم مع هذه
من �أبرز الربجميات امل�ستخدمة هن ا  5mdاخل�صو�صية ،ومتكن رجل ال�شرطة ،واملحقق
" sum , Grep, SectorSpyXPو  .Whoisمن ك�شف اجلرمية ،والتعرف على مرتكبيها
 3تقنيات التمثيل التخيلي  :Visualizationبال�سرعة والدقة الالزمني.وهي من التقنيات اجلديدة التي ت�ساعد يف ولتحقيق ذل���ك ي��ج��ب م��ن ن��اح��ي��ة تدريب
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الكوادر التي تبا�شر التحريات والتحقيقات
مع اال�ستعانة بذوي اخلربة الفنية املتميزة
يف هذا املجال ،ف�ضال عن تطوير الإجراءات
اجلنائية ،لتحقيق الغر�ض املطلوب،
كما ان اال�ستعانة بخبري فني يف امل�سائل
الفنية البحتة �أمر واجب على جهة التحقيق
والقا�ضي ،فهي �أو جب يف جم��ال اجلرائم
الإلكرتونية ،حيث تتعلق مب�سائل فنية �آية
يف التعقيد وحمل اجلرمية فيها غري مادي،
والتطور يف �أ�ساليب ارتكابها �سريع ومتالحق،
وال يك�شف غمو�ضها �إال متخ�ص�ص وعلى
درجة كبرية من التميز يف جمال تخ�ص�صه،
ف�إجرام الذكاء والفن ،ال يك�شفه وال يفله �إال
ذكاء وفن مماثلني.
و�أهمية اال�ستعانة باخلبرية يف جمال اجلرائم
الإلكرتونية ،تظهر عند غياب ِه ،فقد تعجز
ال�شرطة عن ك�شف غمو�ض اجل��رمي��ة ،وقد
تعجز هي �أو جهة التحقق عن جميع الأدلة
ح��ول اجلرمية وق��د تدمر الدليل �أو متحوه
ب�سبب اجلهل �أو الإهمال عند التعامل معه.
التو�صيــات
• �أوال��� :ض��رورة �إع���داد ال��ك��وادر الأمنية،
و�سلطات التحقيق من الناحية الفنية للبحث
والتحقيق وجمع الأدل��ة يف جمال اجلرائم
الإل��ك�ترون��ي��ة ،مم��ا ي�ستلزم �إن�����ش��اء مراكز
متخ�ص�صة يف البالد العربية حتقيقا لهذا
الغر�ض.
• ثانيا � :ضرورة تطوير الت�شريعات العربية
القائمة� ،أو �إ�صدار ت�شريعات جديدة ملواجهة
هذه الظاهرة امل�ستحدثة من اجلرائم.
• ثالثا� :ضرورة التعاون بني الدول العربية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل��ب�رات،
والتعاون يف املجال الأمني والق�ضائي ب�صوره
املختلفة ،ف�ضال عن التعاون بينها وبني الدول
الأخرى يف هذا املجال.
• رابعا� :ضرورة عقد اتفاقية عربية م�شرتكة
ملواجهة ظاهرة اجلرائم الإلكرتونية ،على
غ���رار االت��ف��اق��ي��ات العربية الأخ����رى ومنها
االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب.
• خام�سا� :ضرورة عقد الندوات وامل�ؤمترات
العربية – كما هو احلال يف م�ؤمترنا احلايل
– لبحث �سبل مواجهة الإجرام الإلكرتوين.
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 15حقيقة أساسية
يجب أن يعرفها
كل مستخدم
للكمبيوتر

�سواء كنت مبتدئ �أو متقدم يف ا�ستخدام
الكمبيوتر هناك  15حقيقة �أ�سا�سية
ي �ج��ب م �ع��رف �ت �ه��ا ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع نظام
الت�شغيل والكمبيوتر لرتقى �إىل �أعلى
م�ستوى الكفاءة والعادات اخلا�صة بك.

�إعـ ــداد م�/.سهام العب�سي

املحذوف���ة ميك���ن ا�ستعادة امللف���ات املحذوفة م���امل يتم ا�ستخدام امل���كان الذي
 - 1ال تنقر نقر ًا مزدوجا فوق كل �شيء
مت ت�سجي���ل ملفات جدي���دة على نف�س امل���كان �أو القطاع يف القر����ص ال�صلب �أو
النق���ر املزدوج هو لفتح العنا�صر يف ويندوز ،ولكن لي�ست الطريقة التي يتم فتح الذاكرة.
االرتباطات يف م�ستعر����ض ويب ،مع العلم �أنه �أ�صبح النقر املزدود لفتح امللفات
والعنا�ص���ر ي�شكل خطر ًا كب�ي�ر ًا لتن�شيط الكثري من الربام���ج اخلبيثة ويجب �أن
تع���ود نف�سك عل���ى ا�ستخدام النقر الأحادي �أو با�ستخ���دام الزر الأمين واختيار  - 5ام�سح القر�ص ال�صلب قبل بيعه �أو التخل�ص منه
الأم���ر املنا�سب ال�ستك�ش���اف حمتويات املجل���دات والأقرا�ص الثابت���ة والفال�ش
قب���ل �إعادة تدوي���ر �أو بيع جهاز الكمبيوت���ر القدمي اخلا�ص ب���ك لأنه ميكن لأي
د�سك.
�شخ����ص �آخ���ر القدرة عل���ى ا�ستعادة ملفات���ك التي مت حموه���ا واحل�صول على
معلومات���ك ال�شخ�صي���ة با�ستخ���دام تطبيق���ات اال�س�ت�رداد للبيان���ت احل�سا�سة
 - 2حاالت حرف املائلة \ backslashes
ولذلك هناك من الربامج الكثري التي تفيد يف كيفية م�سح البيانات من القر�ص
\  Backslashesهو اخلط املائل الذي يف�صل بني م�سارات امللفات واملجلدات ال�صلب نهائياً.
بينما ت�ستخدم املائلة الأخرى  /لعناوين الإنرتنت مثل :
� - 6 www.pcworld.com/howto.htmlإلغاء حتديد خانات اخليارات قبل تثبيت
� - 3ضبط �سجل ر�سالة اخلط�أ
عن���د تعطل جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بك  ،عادة م���ا حتاول �أن تعرف ال�سبب يف
ذل���ك وميكن معرفة ذلك با�ستخ���دام تقارير �أو �سجل ر�سائ���ل اخلط�أ التي قام
النظ���ام بت�سجيلها وميكن الرجوع �إليها حلل امل�ش���اكل التي مت ت�سجيلها و�إذا مل
يك���ن بامل�ستوى املطل���وب ميكن تفعيل مركز عر�ض ر�سائل اخلط����أ ومتابعته �أو ًال
ب�أول.
 - 4ا�ستعادة امللفات املحذوفة مرة �أخرى
عن���د حذف ملف من جهاز الكمبيوتر �أو بطاق���ة الذاكرة ،يجب �أن تعرف �أنه ال ا�ض���اف �شري���ط �أدوات ال قيمة له على الإطالق �إىل املت�صفح اخلا�ص بك؟ ازل
يت���م حذف امللفات ب�شكل نهائ���ي والفهر�س اخلا�ص باملعلوم���ات مازال موجود ًا مربع اخليار قبل تثبيت التحديثات.
يف القط���اع الذي مت كتاب���ة امللف عليه وبا�ستخدام �أي برنام���ج ا�ستعادة امللفات هن���اك الكثري م���ن التطبيق���ات التي تثب���ت نف�سها م���ع الربام���ج املجانية وهي
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انتهازي���ة ووجوده���ا غري مطل���وب �أحيان��� ًا وميكنك الربام���ج لأنها ت�شكل عبء كبري على النظام وميكن � - 13إبق على لوحة التحكم يف عر�ض
تعطي���ل خي���ارات تثبيته���ا �إذا مل ت���رد تثبيته���ا على �إزالتها لال�ستفادة من موارد النظام التي ت�ستهلكها جميع الرمز
جهازك وغالب ًا ما تقوم هذه الربامج ب�إر�سال تقارير الربامج الكثرية واملثبتة لديك بدون فائدة.
و�إح�صائيات جت�س�سية وبع�ضها ما تكون مفيدة مثل
حتويل طريقة البحث يف املت�صفح �أو �إ�ضافة �أ�شرطة
�أدوات خا�صة ببع�ض املواقع وال�شركات.
 - 10ال ت��دع �أي �سوائ��ل �أن ي�سبب اخلراب
لكمبيوترك املحمول
 - 7احل��ذر م��ن املاكروه��ات الت��ي تعم��ل مع عندم���ا يحدث ت�سرب �أو ينك���ب بع�ض ال�سوائل على
ملفات امل�ستندات
جه���از الكمبيوتر املحمول ال جتزع ولكن ب�سرعة قم
ميكن للم�ستخدمني اخلرباء يف برامج مايكرو�سوفت بف�ص���ل التيار الكهربائي ون���زع البطارية وال تنتظر
اال�ستف���ادة من املاكروهات الت���ي ميكن ت�شغيلها مع النظام لإيقاف الت�شغيل وف�صل �أي كابالت مت�صلة
امللف���ات وامل�ستن���دات مث���ل ملفات ال���وورد والإك�سل بالكمبيوت���ر مث���ل كاب���ل ال�شبكة �أو ملحق���ات �أخرى ميكن للوحة التحكم يف وين���دوز� 7أن تكون بال�شكل
وغريها ولكن ماذا لو ا�ستغلها املربجمون لأغرا�ض و�سحب �أي عن�صر مت�صل بالكمبيوتر مثل حمركات الأف�ضل برموزه���ا املخت�صرة ولكن قد جتد �صعوبة
التج�س�س والإ�ضرار بعملك والتي تتداخل مع عملك الأقرا�ص ال�ضوئية ،ثم قم ب�إمالة الكمبيوتر ملحاولة يف البح���ث عن ال�شيء الذي تريده ولكن �شكل لوحة
اخلا����ص وم���ع زمالئ���ك االفرتا�ضي�ي�ن ،ولتعطي���ل ال�ستنزاف ال�سوائل يف اجتاه �سكبها على الكمبيوتر التحكم بالرموز الكاملة هو �أ�سهل بكثري عند ر�ؤئية
كاف���ة وحدة املاكرو عند فت���ح �أي وثيقة حتتوي على اخلا�ص بك ولكن كن ح���ذر ًا ال تدع الت�سرب يذهب كل الرموز يف ملحة واحدة .
املاكروه���ات اخلبيثة �أو غريها من خيارات الإعداد �إىل �أك�ث�ر الأماك���ن عمق ًا وبع���د ذلك ق���م بتن�شيف
لربنام���ج الوورد – مركز التوثيق – �إعدادات مركو الأماك���ن ال�سطحي���ة �أو �أي مكان ت�ستطي���ع الو�صول  - 14او�ضح رموز �شريط املهام للنظام
�إلي���ه وميكن التفكري يف �أن تب���د�أ بتفكيك الكمبيوتر
التوثيق – �إعدادات املاك���رو وبهذا تكون �أي ملفات وتن�شيف الأجزاء ك ًال عل���ى حده �أو ميكن �أخذه �إىل اخلا�ص بك
يتم فتحها ويتم تعطيل املاكروهات املرفقة بها.
حمالت ال�صيانة.
 - 8تطبيقات التنظيف امل�شكوكة

ال ت�ص���رف امل���ال عل���ى برام���ج تنظي���ف الأقرا�ص
ال�صلبة للتخل�ص من امللفات امل�ؤقتة وملفات ت�صفح
االنرتن���ت لأن وين���دوز لديه �أداة مدجم���ة لتنظيف
القر�ص ولديه كل ال�سلطة لتنظيف معظم ما يحتاج
امل�ستخدمني �إليه.
� - 9إلغاء تثبيت التطبيقات القدمية
�إذا كنت من هواة حتمي���ل التطبيقات من الإنرتنت
ودائم ًا تق���وم بتثبيت برامج وتطبيقات متنوعة على
جه���ازك يج���ب �أن تق���وم ب�ش���كل دوري بالبحث عن
التطبيق���ات التي مت تثبيتها يف �أي���ام �سابقة ومل تعد
بحاج���ة �إىل وجودها يف نظامك والقيام بعمل �إلغاء
تثبيتها من لوح���ة التحكم وا�ستخدام �إ�ضافة و�إزالة

 - 11التحكم يف ح�ساب امل�ستخدم
كل م���ن وين���دوز  7ووين���دوز في�ستا ي�شم���ل و�ضيفة
الأمان وه���ي التحكم يف ح�س���اب امل�ستخدم ،والذي
يعم���ل عل���ى ومي����ض ال�شا�شة �إثن���اء عم���ل مربعات
احل���وار �أو حماولة �أي تطبي���ق �أو تغيري يف �إعدادات
النظام اخلا�ص بك وهذا مفيد جد ًا ليمنع الربامج
والتطبيق���ات الغ�ي�ر �شرعي���ة بالتثبي���ت والتغيري يف
الإع���دادات ب���دون علمك ،وهن���ا ميك���ن �أن حتاول
تقليل درج���ة احلدة له���ذه اخلا�صي���ة بتقليل درجة
احلماية والذي بدوره مينع ومي�ض ال�شا�شة ولكن لن
يوقف عملي���ة احلماية و�سي�ضل يعمل ويظهر ر�سائل
التحذير.
 - 12ال تعمل يف احل�ساب الإداري اخلا�ص
اعتاد الكثري من م�ستخدم���ي الكمبيوتر ال�شخ�صي
عل���ى القيام بعمله���م اليومي بت�سجي���ل الدخول �إىل
ح�س���اب م�سئول الكمبيوت���ر اخلا�ص بهم ال �سيما يف
ويندوز �إك�س بي ،ولكن ميكن ذلك �أن ي�سبب م�شاكل
ويجعل النظام معر�ض للفريو�سات والربامج ال�ضارة
ولك���ن نن�صح بالعمل على ح�ساب م�سئول غري كامل
ال�صالحي���ة ولكن �سي�سبب لك بع����ض الإزعاج عند
تثبي���ت �أي برنام���ج مم���ا ت�ضطر لت�سجي���ل اخلروج
والدخ���ول يف ح�ساب م�سئول كامل ال�صالحية ولكن
هذا �أف�ضل لك وللنظام ويجعلك تعمل يف بيئة نظام
�آمنة وخالية من امل�شاكل.

�إن الرم���وز امل�صفوف���ة باجلان���ب الأمي���ن ل�شري���ط
املهام يف حالة ا�ستخدام عر�ض جميع الرموز يجعل
من املنظ���ر الغري جميل لكرثته���ا بالإ�ضافة �إىل �أنه
ي�ستهلك الق���در الكبري من الذاك���رة ولذلك يف�ضل
�أن ت�ستخ���دم ال�سهم اجلانب���ي لإظهار الرموز الغري
ن�شطة وعر�ضها يف حالة طلب ا�ستخدام �إحداها.
� - 15إعدادات �إدارة الطاقة
�إذا كن���ت ت�ستخدم جهاز كمبيوتر حممول ،و ترغب
يف معرف���ة كيفي���ة تغيري �إع���دادات الطاقة اخلا�صة
ب���ك ميكن���ك ا�ستخ���دام الرم���ز يف �شري���ط امله���ام
اخلا����ص ب�إعدادات الطاق���ة لإظهار وقت ا�ستهالك
الطاق���ة للبطاري���ة م���ع �إظه���ار حال���ة التو�صي���ل
بالبطارية �أو بامل�ص���در للكهرباء ومع النقر املزدوج
ميكن الو�صول �إىل خيارات عر�ض الطاقة والتحكم
ب�إعدادات الطاقة بالن�سب���ة لكرت ال�شا�شة وغريها
م���ن الإع���دادات التي توف���ر من ا�سته�ل�اك الطاقة
للبطارية.
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م�ستقبل قريب لنقل ال�صورة احلية ثالثية الأبعاد
م����ا زل���ن���ا ال من���ل���ك ه���ذه
التقنية التي ت�سابق �سرعة
ال�ضوء وتكون ج��زء من تكنولوجيا حرب
النجوم ولكن هناك ب��وادر وبحوث علمية
حثيثة للو�صول �إىل فكرة �إر���س��ال �صورة

جم�سمة متحركة� ،أو �شكل ثالثي الأبعاد،
ل�شخ�ص ما �إىل �أي مكان ،حتى ول��و كان
ذلك يف قارة �أخرى ،املادة الأ�سا�سية لأفالم
اخل��ي��ال العلمي� .أ َّم���ا الآن ،ف����إن العلماء
الأمريكيني يزعمون �أن هذا الأمر قد بات
قريبا للغاية من �أن
يتحقق يف الواقع.
حيث ك�شف النقاب
م�����ؤخ����را م����ن قبل
باحثني من جامعة
 Arizonaعن
ن���ظ���ام للت�صوير
امل���ج�������س���م ق���ام���وا
بت�صميمه ب�إمكانه

ابتكار جهاز الكرتوين رقمي
الختبار حتاليل ال�سكر
�أوراق االختبار الت�شخي�صية الطبية والتي منها اختبار حتاليل ال�سكر
غالبا تكون عر�ضة للتلوث و التي ت�ؤخر احل�صول على نتيجة الفح�ص
 ،ولكن علماء من جامعة Pennsylvania State University
 )(PSUابتكروا جهاز الكرتوين رقمي يدعي microchannels
ميكنه معرفة وح�ساب النتائج الطبية ويتكون من ورقة م�صنوعة من
�شمع  paraffin waxوعند و�ضع عينة من ال�سائل يبد�أ بالتفاعل مع
الكوا�شف التقليدية والتي تتحول �إىل نتائج التحليل وتلتقط النقاط
ال�����ص��ب��غ��ي��ة وال���ت���ي
يحت�سبها اجلهاز
االل����ك��ت�روين على
مدي فرتة التحليل
وال��������ذي ي�ستمر
م����ن ����س���اع���ة �إىل
����س���اع���ت�ي�ن وت��ع�بر
ال���ن���ق���اط امل��ل��ون��ة
يف م��ن��اط��ق �أخ���رى
م��ن ال���ورق���ة ن��ت��ائ��ج االخ��ت��ب��ار ال��ف��ع��ل��ي.وا���س��ت��خ��دم ال��ف��ري��ق ورق��ة
االختبار  CHEMCARDوال��ذي ي�ستخدم لقيا�س ن�سبة ال�سكر
يف ال��دم �أو الكول�سرتول يف قطرة من ال��دم ووج��د الفريق العلمي
�أن اجل��ه��از يخت�صر امل���دة بنحو  97%عما ك��ان عليه �سابقا .
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�صنع عر�ض ثالثي الأبعاد ليظهر يف مكان
�آخ��ر ،بحيث يقومون بتعديله وتطويره يف
ال��وق��ت ذات���ه� ،أي خ�لال ال��زم��ن احلقيقي
الذي ت�ستغرقه عملية البث والعر�ض.وهي
خطوة هامة نحو البث املبا�شر من احلجم
الطبيعي ثالثي الأب��ع��اد وب��الأل��وان للكائن
احلي املتحرك .
التقنية اجل��دي��دة ت�شمل على �شا�شة 10
بو�صة تقوم بت�سجيل �صور �ضوئية جم�سمة
م��رات وم���رات ،بحيث تتكرر العملية كل
ثانيتني ويف النظام تقوم � 16آل��ة ت�صوير
بت�سجيل �صور ثنائية الأبعاد و�أ�شخا�ص من
زوايا خمتلفة .بعد ذلك ُتر�سل املعلومات �إىل
موقع �آخر عن طريق و�صلها بالكمبيوتر.

تطور �ساعة تخربك
بالطق�س و تت�صل بالإنرتنت
طرحت �شركة � Altazساعة �أنيقة ذات �شا�شة
ملونة بحجم  3.5بو�صة ,ال�ساعة ميكنها االت�صال
ب��الإن�ترن��ت م��ن خ�لال ال��ـ  ,WiFiفبا�ستخدام
ال�ساعة ميكنك اال�ستماع ل�ل�آالف من حمطات
ال���رادي���و ال��ت��ي تت�صل ب��ه��م ال�����س��اع��ة م��ن خالل
الإنرتنت ,كما ميكنك معرفة حالة الطق�س ليومك
التايل بكل �سهولة.
حتتوي ال�ساعة على العديد من التطبيقات الفريدة
و املمتعة ,وقد زودت بذاكرة داخلية م�ساحتها
128ميجا ,متكنك م��ن حفظ ال�صور الرقمية
عليها وعر�ضها على
ال�����ش��ا���ش��ة ب�شكل
م�����ت�����ت�����ايل ,ك��م��ا
ميكنك احل�صول
على �آخر الأخبار,
ت���ب���اع ال�ساعة
ب�����س��ع��ر 86.55
دوالرعلى موقع
�أمازون.

منوذج �إح�صائي تقني جديد ينقل تطور الإن�سان خالل  3ماليني �سنة
طور باحثني منوذج �إح�صائي تقني جديد ينقل تطور الإن�سان يف ال�سجل الأحفوري ميكن �أن جتعل هذه املعلومات من ال�صعب
�إىل ثالثة ماليني �سنة وميكن العلماء من �أف�ضل تف�سري لتاريخ
تطور الإن�سان ولقد مت العمل مع علماء الريا�ضيات وعلماء
االنرثوبولوجيا وعلماء البيولوجيا اجلزيئية لدمج املعلومات
امل�ستمدة من تطوري امل��واد اجلينية يف خمتلف الأن���واع مع
ال�سجل الأحفوري للح�صول على �صورة �أكرث اكتماال.
وذل���ك با�ستخدام التقنيات ملقارنة احلم�ض ال��ن��ووي بني
احليوانات ذات ال�صلة ميكن �أن تعطي �صورة وا�ضحة عن
كيفية تطورت اجلينات امل�شرتكة بينهما مع مرور الوقت مما
�أدى �إىل نوع جديد وم�ستقل لكن هذه املعلومات اجلزيئية ال
ت�سفر عن اجلدول الزمني عندما عر�ض االختالف اجليني.
والأدلة الأحفورية هي امل�صدر الوحيد املبا�شر للمعلومات حول
الأنواع انقر�ضت منذ فرتة طويلة وتطورها ولكن فجوات كبرية

تف�سريها جليل ويقدر علماء احلفريات �أ�صول الإن�سان يف 5
حتى � 60ألف �سنة م�ضت.

�أول جهاز ت�شخي�ص
مبا�شر و�سريع ل�سرطان الثدي
طرحت جامعة Manchesterيف الهند�سة الكهربائية
وااللكرتونية جهاز الربوفي�سورZhipengوفريق عملة
اخلا�ص بالك�شف املبكر وال�سريع على الأورام ال�سرطانية
يف الثدي من خالل ما�سح �ضوئي حممول توفر للم�صابني
�صور بالفيديو يف الوقت احلقيقي التي تظهر بو�ضوح
وجود ورم وي�ستخدم املا�سح ال�ضوئي  lunchboxالذي
ي�ستخدم تكنولوجيا مماثلة لرتدد الراديو كما احلال يف
الهواتف املحمولة ولكن يف جزء �صغري من تردد الطاقة
الكهرومغناطي�سية  ،ويف�سح اجلهاز املجال ال�ستخدامه
يف العمليات اجلراحية والفح�ص ال��ف��وري وا�ستمرار
الر�صد يف املنزل بدال من زيارة امل�ست�شفي وفقا للفريق
البحثي اجلامعي ي�ستخدم اجل��ه��از كثافة الت�صوير
ال�شعاعي للثدي  ،يف حني �أن تقنية تردد الراديو يعمل
على ع��زل التناق�ضات ب�ين �أن�سجة ال��ث��دي الطبيعية
واملري�ضة وه��و م��ا ي�ستخدمه جهاز امل�سح ال�ضوئي .

كامريا روبوتية فائقة
ال�سرعة حتاكي العني الب�شرية
يعتمد الروبوت يف نظره على كامريا ثابتة يتم تركيبها مكان
العني لتعطيه القدرة على امل�شاهدة يف اجتاه واحد فقط فهي
غري ق��ادرة على احلركة يف �أي اجتاه �آخ��ر ,لكن يبدو �أن ذلك
�سيتغري قريب ًا و �سيكون للروبوت القدرة على حتريك عينه.
فقد �صمم باحثون �أمل��ان بجامعة  Munichكامريا روبوتية
حتاكي عني الإن�سان ,تعتمد الكامريا يف حركتها على جهاز يقوم
يتحريك الكامريا �آلي ًا كما تتحرك العني الب�شرية فهي تتحرك يف
جميع املحاور الثالثة ( الر�أ�سية والأفقية والطولية ) مع ات�ساع
حوايل  30درجة ,كما ميكنها التحرك حول جميع املحاور الثالثة
يف وقت واحد مع ات�ساع حوايل  19درجة ,تتفوق هذه الكامريا
على الإن�سان يف �سرعتها فهي ت�ستطيع التحرك يف �أي اجتاه حول
مركزها  2500درجة يف الثانية بينما ي�ستطيع الإن�سان حتريك
عينه  1000درجة فقط...يزن النموذج احلايل للروبوت 100
جرام الذي يعطيه القدرة على احلركة بهذه ال�سرعة الفائقة,
يرى الباحثون �أن هذا الت�صميم واعد ًا جد ًا حيث �أنه �سيعطي
الروبوتات القدرة على الر�ؤية كما يرى الإن�سان.
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�إعداد :عبدا لرحمن �سناح

SENAH1@HOTMAIL.COM

“منذ ظهور � Google Earthأذهل العامل بدقة اخلرائط الطبيعية امللتقطة
بالأقمار ال�صناعية والتفا�صيل والتي كانت مثار اختالف بني اجلغرافيني وعلماء
الطبيعة “ي�ستطيع امل�ستخدم متابعة موقعة على دائرة ن�صف قطرها � 3أميال
ومما ال يخفي ذكره �أن كوريا اجلنوبية طالبت ر�سميا بعمل تغيريات على الربنامج
لأنه يظهر تفا�صيل رهيبة عن الدول واملواقع الهامة فيها � ،أن Google Earth
لي�س جمرد تطبيق للخرائط العادي �أمنا هو نافذة مفتوحة للجميع .
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تريابايت  TBمن املعلومات والبيانات

ميزات خرائط Google Earth

برنامج  Google Earthمتاح للتحميل املجاين
كتطبيق �سطح مكتب ول��ك��ن يجب �أن يكون
مت�صل ب��االن�ترن��ت لتحميل اخل��رائ��ط والتي
حتتوي على التريابايت (وتخت�صر  TBت�ساوي
 1024جيجابايت )م��ن البيانات ال�سيا�سية
واالجتماعية والبيانات اجلغرافية مع ال�صور
فعلى �سبيل امل��ث��ال ميكن عر�ض املدينة مع
“طبقات معينة” قيد الت�شغيل مبا يف ذلك
املعلومات الطوبوغرافية والبيانات ال�سكانية
و�إح�������ص���اءات �أخ����رى ع��ن امل��ن��ط��ق��ة و جميع
الطبقات ميكن التنقل فيها عرب اخلريطة مبا
يف ذل��ك التكبري و�إم��ال��ة وتدوير  ،وكلها تقع
يف �إط��ار حمور اخلريطة والربنامج يعمل مع
برامج الت�شغيل Windows, Linux , Mac
 OSوه��ذا ه��و املتوفر يف ال�برن��ام��ج املجاين
ولكن برنامج  Google Earth Plusوالذي
ميكن اال�شرتاك فيه بحوايل  20دوالر يف ال�سنة
ويقدم حت�سينات عدة منها زيادة الو�ضوح �إىل
 1400بك�سل بينما احللول يف Google Earth
املجاين ت�صل �إىل  1000بك�سل وميكن ا�سترياد
ال�صور من جهاز  GPSو�أما الربنامج الأف�ضل
فهو Google Earth Proوي�صل اال�شرتاك
ال�سنوي يف ال�برن��ام��ج �إىل  400دوالر حيث
ت�صل درجة الو�ضوح �إىل  4800بك�سل وميكن
ا�ستعرا�ض ال�صور واخلرائط ثالثية الأبعاد
 3-Dم��ع حت�سن ك��ب�ير يف ق��اع��دة البيانات
وحتديثاتها.

�أول ميزة يف برنامج خدمة
خا�صية البحث عن املدن وال�شوارع ومن خالل
�إدخ��ال املدينة وال�شارع يتوجه حمور احلركة
للأر�ض نحو املكان املق�صود....التطبيقات
الأخ��رى هو �إ�ضافة الطبقات وت�شمل الطعام
 ،وال�سكن  ،و البنوك  ،والطرق والت�ضاري�س
ومراكز الت�سوق  ،وحمالت البقالة وحمطات
الوقود واملتنزهات  ،والعبور  ،واملدار�س واملعامل
اجل��غ��راف��ي��ة كما ميكن و���ض��ع ع�لام��ة خا�صة
للمكان ال��ذي زرت��ه من خرائط GOOGLE
للعودة �إليه متي �شئت .
وم��ن املزايا البحث اخلا�ص برجال الأعمال
حيث حتتوي اخل��رائ��ط على كمية كبرية من
املعلومات التي ت�ساعد على اتخاذ القرار يف
بناء امل�شروعات اال�ستثمارية الناجحة وو�ضع
املخططات العمرانية يف جمال املقاوالت كذلك
معرفة مواقع البنوك وال�شركات العمالقة يف
جميع �أن��ح��اء العامل تقريبا وكذلك الأماكن
العامة ومنها املطاعم واملقرات احلكومية .
ومن املزايا الأخرى انه م�ساعد قوي مل�صممني
الهند�سيني يف خمتلف امل��ج��االت الهند�سية
كما �أن املزية العامة انه يجعل من التنقل يف
�إرج��اء الأر���ض متعة حقيقة خا�صة مع تطبيق
الإبعاد الثالثية ناهيك عن املزايا املجتمعية
والتعريف بالدول وال�شعوب املختلفة فالربنامج
يوفر منتدى للم�ستخدمني مع وم�شاركة امللفات
املخ�ص�صة وتقدمي الن�صائح.

خدمة  MSNاالفرتا�ضية
توفر اخلدمة وظائف م�شابهة خلدمة Google
 Earthوي�ضم �صور الأقمار ال�صناعية وخيارات
البحث املحلية رغم �أنها يف مرحلتها التجريبية
فالن�سخة الأ���س��ا���س��ي��ة م��ن Google Earth
املجانية متثل قطعة مده�شة من الربجميات.

ال�صور ثالثية الأبعاد

Google Earth

بالن�سبة للعديد من مباين امل��دن الأمريكية
ف��ق��د ا���س��ت��ط��اع��ت خ��رائ��ط Google Earth
�إظهارها مب�ستوي ال�صور ثالثية الأبعاد ولكن
ب�صورة رمادية و ال ت�ستطيع �أخذ التفا�صيل و ال
ت�ستطيع �أخذ التفا�صيل �أكرث من الطبقات التي
حتدد على ال�صورة و ي�ستخدم لذلك برنامج
 SketchUpاملجاين ال��ذي ي�ستورد الر�سوم
 3-D drawingsوميكن التحرك والتدوير
ب�سهولة با�ستخدام امليل.
( .... )Google Skyالبحث يف ال�سماء

انتقلت  Googleمن الأر���ض �إىل ال�سماء يف
�أغ�سط�س  2007مع �إعطاء امل�ستخدمني القدرة
على تتبع النجوم والكواكب والقبة ال�سماوية
عموما من خالل امل�سح الرقمي بالتعاون مع
.NASA
وكما هو احلال  يف  Google Earthف�أن gGoo
 le Skyلديها الكثري من الطبقات التي ميكن
عر�ضها فيمكنك العثور على الأب��راج باال�سم
وقد بنيت على  3طبقات من خالل مراجع علم
الفلك لإعطاء مزيد من التفا�صيل عن بع�ض
الأج�سام الف�ضائية املعروفة فيمكنك ت�سليط
ال�ضوء على املجرات وال�سد مي وجمموعات
النجوم والنجوم املرئية ال�شهرية للح�صول
على معلومات عن املوقع والتاريخ والت�صنيفات
والروابط انتهاء �إىل قاعدة البيانات التابعة
لنا�سا  .وهناك �أي�ضا معر�ض هابل الذي يوفر
�صورا م�أخوذة من تل�سكوب  Hubbleالف�ضائي
جنبا �إىل جنب مع بع�ض البيانات التف�صيلية
ح��ول املكونات الف�ضائية  ،ويوجد ثمة اثنني
من ال�سمات التي مل تكن مثرية �إىل �أالن من
 Google Skyو القمر والكواكب يف حركتها
والطبقات امل�ضافة ملعرفتها والت�سهيل على
امل�ستخدم فهمها وخا�صة طبقات احلركة،
ولكن تظهر ه��ذه اخل��رائ��ط م�����س��ارات للقمر
والكواكب يف ال�سماء من موقعه املفرت�ض على
�سطح الأر�ض.
ا�ستغرقت وك��ال��ة نا�سا يف عمل ال�صور مرة
واح��دة كل �ساعة ملدة ثالثة �أ�شهر للت�أكد من
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�أن امل�سارات كانت دقيقة مع مراجعة �شريط
التمرير والذي يحتاج �إىل فرتة زمنية للم�سح
وه��و الآن امل�����س��ار ال���ذي ن��ح��دده لل�سري على
القمر كما ميكن من خالل امل�سار معرفة حجم
الكواكب وحجم امل�سافة Google Sky .يوفر
اثنني من جوالت ف�ضائية مثرية جدا لالهتمام
يف الف�ضاء اخلارجي فدليل امل�ستخدم ي�سري
يف رح�ل�ات امل��ج��رات  Galaxyامل��ع��روف��ة �إىل
الآن كما يبني حياة جنم منوذجي من الوالدة
�إىل املوت يف كل اجلوالت ميكن النقر على �أي
جمرة و يف وقت واحد �أو حتميل رحلة واحدة
طويلة عرب الكون.
 ....flight simulatorحماكاة الطريان

�أح���دث ن�سخة م��ن  Google Earthيت�ضمن
حم��اك��اة ال��ط�يران flight simulatorحيث
ميكن �أن تدخل �إىل برنامج Google Earth
وادخل على �أدوات �ستجد �أنواع من الطائرات
�أخ�تر النوعية التي تريد �أو مروحية SR22
لركوب �أكرث ا�سرتخاء وبعد ذلك اختيار املطار
وكن على ا�ستعداد لالنطالق �أو على الأرجح
الهبوط اال�ضطراري �إذا مل تكن متمكن.
جهاز املحاكاة ه��و ع�صا التحكم يف �إدارة
خ��رائ��ط  Googleولكن ميكن �أن ت�ستخدم
�أي�ضا �ضربات املفاتيح اخلا�صة يف الكمبيوتر
وهى ب�سيطة �إىل حد كبري باملقارنة مع �أجهزة
املحاكاة بكامل ميزاتها  ،ولكن قد تكون �أداة
ت�سلية �أكرث منها خدمة .
�صناعة بيانات خريطة الأر�ض Google Earth

ميكن اعتبارها �صناعة بكل املقايي�س فقد
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ا�ستخدمت  Google Earthبرنامج
وال��ذي يكلف  90دوالر وقد ا�ستطاع الربنامج
ر�سم اخلرائط بدقة �أف�ضل من  Googleمما
دفعها �إىل �شراء الربنامج و�سيكون الربنامج
متاح جمانا لال�ستخدام .وال�صور الفوتوغرافية
من اخلرائط املتوفرة على  Google Earthت�أتي
�أ�سا�سا من م�صدرين هما الأقمار ال�صناعية و
الطائرات وحت�صل  Googleمن م�صادر ر�سم
اخلرائط الرقمية مثل  TeleAtlasوEarthSat
وكالهما يقوم بتجميع ال�صور الفوتوغرافية
واخلرائط يف �شكل رقمي للتطبيقات التجارية
(م�����ص��ف��وف��ة منتظمة م��ن ال�����ص��ور الرقمية
املعاجلة) لأن البيانات ت�أتي من م�صادر خمتلفة
وقدمت �إليها يف �أحجام و�أن�ساق خمتلفة وهذا
هو ال�سبب يف �أن بع�ض �صور املناطق من العامل
تبدو ه�شة وغري وا�ضحة على م�ستوى ال�شارع
والبع�ض الآخ��ر غري وا�ضح من م�سافة بعيدة
(دون تقريبها ).
 Googleت�سعى جاهدة جلعل تغطيتها للعامل
تغطية عالية وفقا  Googleف���إن املعلومات
التي ال تزيد على ثالث �سنوات يتم حتديثها
با�ستمرار والبيانات اجلديدة ت�صبح متوفرة
ب�شكل م�ستمر وهناك دول معينة مت تغطيتها
ب�شكل ت��ام على م�ستوي ال�����ش��ارع والطرقات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والتجارية وغريها ومن
تلك ال��دول الواليات املتحدة  ،كندا و اململكة
املتحدة بحيث ميكنك تكبري وعر�ض الأ�سماء
واحل�صول على توجيهات من هنا �إىل هناك
فقاعدة البيانات لديها كمية ال ب�أ�س بها من
املعلومات عن مناطق �أخرى مثل �أوروبا الغربية
 ،الهند و اليابان ولكن هناك مواقع هامة يف
العامل ومنها الأهرامات مب�صر مل تو�ضع لها
�أدلة كاملة يف �أ�سماء ال�شوارع �أو حمل للبقالة
يف املنطقة.
تكنولوجيا Google Earth
عند ا�ستخدام  Google Earthميكن للنا�س
عمل احلركات التي يردونها ومنها القدرة على
التكبري  ،التدوير  ،او �إمالة ال�صورة ولكي نعلم
حجم العمل العمالق ال��ذي قامت Google
فيمكن �أن نعلم �أن حتميل كل م�ساحات الكرة
الأر�ضية مبعدل مرت واحد من خرائ ط gGoo
 leع�بر ان�ترن��ت م��ن��زيل �سرعته  56kمبودم
هاتف  dial-upي�ستغرق � 12400سنه.
من املفرت�ض �إن يكون امل�ستخدم على ات�صال
دائم باالنرتنت �إثناء نقل اخلرائط واخلرائط
Keyhole

التي مت زيارتها ميكن العودة �إليها ب�سهولة دون
االت�صال باالنرتنت كونها قد خزنت يف قر�ص
ذاكرة التخزين امل�ؤقت ومع ذلك زيادة التمرير
ي����ؤدي �إىل تخزين مزيد م��ن اخل��رائ��ط التي
تتحمل على جهاز الكمبيوتر وي���ؤدي ذلك �إىل
بطء اجلهاز ولهذا ميكن ا�ستخراج تلك امللفات
من ذاكرة التخزين امل�ؤقتة ونقلها �إىل القر�ص
ال�صلب ف�إنه ال حاجة لإع��ادة نقل ال�صور من
م�صدرها عندما تريد عر�ضها م��رة �أخرى
 Google Earthتعتمد على هذه التكنولوجيا
للم�ساعدة على ت�سريع نقل مرة.
الربامج و براءات االخرتاع
 Googleمتتلك العديد من الربامج و براءات
االخرتاع التي تت�صل بوظائف Google Earth
ومنها �صور  )Texture (UTوهي جمموعات
من ال�صور النقطية التي تعمل �ضمن ن�سيج
خللق خرائط افرتا�ضية للح�صول على كميات
كبرية من املعلومات تدخل جلهاز الكمبيوتر،
 Avi Bar-Zeevواحد من م�ؤ�س�سي Keyhole
(ثقب املفتاح ) وهو م�ؤلف كتاب Earthviewer
(م�ستعر�ض الأر�ض ) وهو الكتاب الذي �أ�س�س
لربنامج .Google Earth
تخ�صي�ص  Google Earthلوظائف معينة
�أحد العوامل التي جتعل من Google Earth
ب��ارز من بني برامج ر�سم اخلرائط الأخرى
هو م�ستوى التخ�صي�ص التي يوفرها .فيمكن
ب�سهولة �إدراج امل��وا���ض��ي��ع م��ن امل��واق��ع التي
تريد العودة �إليها �أو تركب ال�صور اخلا�صة
بامل�ستخدم على اخلريطة التي يقوم ب�إن�شائها
وذل���ك بف�ضل �شريط الأدوات  ،كما ميكن
الت�صفح ب��ال��وي��ب بن�سق  HTMLوبلغات
عديدة.
املخاوف املثارة على Google Earth
 Google Earthيجعلك باخت�صار على بعد
م�سافة قريبة من الأر�ض وبقدر ما ميكن القول
انه تطور هام يف التكنولوجيا �إال �أن كثري من
الدول تتخوف من �إمكانية ا�ستغالل الل�صو�ص
والإرهابيني للتخطيط جلرائمهم وتهدد الأمن
القومي.
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“الكتابة العلمية لون
م��ن �أل����وان االخ��ت��ي��ارات
الدقيقة “ ب��ه��ذه العبارة
ي�صف ال�صحفي العلمي الأملاين
بان لوبن�سلكي الكتابة عن العلوم
,ب�أنها فن االختيار الدقيق ملفردات
التعبري يف ال�صحافة العلمية.
وقد تعاطت ال�صحافة العلمية التخ�ص�صية
يف ال���دول الغربية م��ع مثل ه��ذا ال��ن��وع من
الإع�لام املتخ�ص�ص منذ بداية القرن الثامن ع�شر عرب ت�أ�سي�س
جمعيات علمية كان لها �سبق املبادرة يف تناول الق�ضايا العلمية
عرب ع�شرات من الدوريات واملجالت وال�صحف وكان هذا االهتمام
ي�أخذ دوره مبحاذاة الثورة العلمية التي انطلقت مع باكورة الثورة
ال�صناعية يف ارويا و�أمريكا .

« �إمرباطورية الإطار الأ�صفر»
فجمعية ن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ي��وج��راف��ي��ك الأمريكية
التي ت�أ�س�ست 1888م �أ�صبحت اليوم من �أكرب
امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية غري الربحية يف
العامل ,حتى �أ�صبح يطلق عليها “ �إمرباطورية
الإط��ار الأ�صفر” ف�إ�صدارها الأ�شهر من جملة
“نا�شيونال جيوجرافيك” تطبع  32طبعة باثنني
وث�لاث�ين لغة ح��ول ال��ع��امل ،وت���وزع م��ن طبعاتها
املختلفة  9ماليني ن�سخة �شهريا يقر�ؤها ما يزيد
عن  50مليون قارئ حول العامل ,.بالإ�ضافة ملواد
علمية وبيئية  ,وت�صل املنتجات الإعالمية للجمعية
�إىل �أك�ثر م��ن  350مليون �شخ�ص ح��ول العامل
�شهريا ومبختلف اللغات  ,والو�سائل الإعالمية .
اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم هي الأخرى لها
تاريخ عريق يف العلوم حيث ت�أ�س�ست عام 1848م
وت�صدر عنها جملة العلم  Scienceالتي متتلك
اكرب قاعدة من اال�شرتاكات املدفوعة لأية جملة
علمية حمكمة يف ال��ع��امل  ,وتن�سب �إليها 262
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عمر احلياين – بريوت

ع�ضو الرابطة العربية للإعالميني العلميني
Omer_alhyani@hotmail.com

جمعية و�أكادميية علمية وتعد اكرب جمعية علمية
عامة يف العامل  ,وت�صنف ك�أف�ضل جملة علمية
حمكمة على امل�ستوى العاملي و ترتجم �إىل �أكرث
من لغة حول العامل  ,هدف اجلمعية الأمريكية
" تقدم العلوم وخدمة املجتمع " من خالل
املبادرات املتعلقة بال�سيا�سات العلمية والربامج
الدولية ,وتعليم العلوم  ,وغريها .
هموم الإعالم العربي يف بريوت
يف ور�شة العمل الإقليمية لتدريب الإعالميني
العلميني العرب حول فنون تناول الق�ضايا العلمية
يف و�سائل الإعالم  ,و�أو�ضاع الإعالم العلمي يف
الوطن العربي  ,والتي عقدت م�ؤخرا يف العا�صمة
اللبنانية بريوت  ...كانت النقا�شات واحلوارات
والتدريبات كلها ت�صب يف خانة الهموم وال�صعاب
التي تواجه الإعالم العلمي العربي .
ال��ور���ش��ة ح�����ض��ره��ا ع�����ش��رون �صحفي وخم�سة
متدربني من اثنتي ع�شر دول��ة عربية و�أجنبية

ومراقبني من �أملانيا وفرن�سا وكندا  ,كان ملجلة
التكنولوجيا واالت�����ص��االت ح�ضورا ف��اع�لا يف
نقا�شات وحما�ضرات الور�شة التي كانت مثمرة
يف و�ضع العالج على اجل��رح عرب طرح م�شاكل
الأعالم العلمي يف اليمن والوطن العربي ,وكان
لنا هذا الر�صد واللقاء بعدد من رواد الإعالم
العلمي يف الوطن العربي عرب حتقيق هو الأول
من نوعه يف اليمن الذي يتناول الإعالم العلمي .
التنمية والتغيري
 يف بداية الور�شة حتدثت راغ��ده حداد املديرالتنفيذي ملجلة البيئة والتنمية اللبنانية بقولها
�أن الإعالم العلمي يجب �أن يكون له دورا فاعال
يف �إح���داث التنمية والتغيري يف العامل العربي
حيث “�أن م�سئولية ال�صحفي العلمي �إحداث
ف���رق وت��غ��ي�ير يف املجتمع ال��ع��رب��ي وخ��ا���ص��ة يف
املجال التقني �أو الطبي �أو التثقيف ال�صحي �أو
ا�ستنزاف املياه ومكافحة تلوث البيئة التي تواجه
ال��دول العربية ,ب�صياغة علمية �صحفية اقرب

جملة تكنولوجيا ت�ستطلع �آراء عدد
من رواد الإعالم العلمي يف الوطن العربي

ما تكون �إىل املجتمع  ...ورغ��م �أن ال�صحافة
العلمية الزال��ت غريبة عن املجتمع العربي فان
الغرابة �أن اغلب الإعالميني العرب مل ي�سمعوا
يوما مب�صطلح الإع�ل�ام العلمي �أو ال�صحافة
العلمية  ,والتي هي باخت�صار �شديد �صحافة
تخ�ص�صية تهتم بن�شر الق�ضايا العلمية والبيئية
عرب تقدميها بطرق جذابة قابلة للفهم من عموم
النا�س  ,يف �أ�شكال �صحفية خمتلفة .
ال�صحافة والإعالم التخ�ص�صي
 وي��رى ري��ا���ض يان�صيب �أ��س�ت��اذ الريا�ضياتوالفلك مبدينة العلوم تون�س:
�أن ال�صحافة العلمية �شئ جديد علية ومع ذلك
فان تخ�ص�صه العلمي جذبة �إىل هذا الإعالم
التخ�ص�صي يف �إبراز العلوم الذي ال�شك �أن له
دور حموري يف تنمية املجتمع ,وت�شجيع ال�شباب
على االنخراط يف املجاالت العلمية .
الإعالم العربي برمته له اهتماماته التي ال�شك
�أن لها اجتاهات قد متيل مع اهتمامات اجلمهور
وقد ت�صب يف خانة �إعادة توجيه املواطن العربي
 ,وت��وج��ه��ات امل��واط��ن ال��ع��رب��ي ك��م��ا ه��و معلوم
للجميع ابتعاده عن االهتمام بالق�ضايا العلمية ,
وانخراطه يف ال�سيا�سية والريا�ضة وما �شابهاها
 ...ف��الإع�لام العلمي ال يجد جمهور �شغوف
بالعلوم  ,وال�صحافة مر�آه املجتمع ,لذلك فهي
تبعد التوجه نحو الإعالم العلمي .
التعاطي مع الق�ضايا العلمية
 وي���ص��ف ه��ائ��ل ع�ب��د احل�ف�ي��ظ م��ن �صحيفةالر�أي ال�سودان :
ي�صف حالة ال�صحافة العلمية يف ال�سودان
بالب�ؤ�س رغم �أن بع�ض ال�صحف تن�شر موا�ضيع
علمية عن بع�ض الأم��را���ض والأوب��ئ��ة لكن تظل
بعيده عن تخ�صي�ص �صفحات للإعالم العلمي
�سواء يف جانب ال�صحة �أو البيئة �أو التكنولوجيا

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن ر�ؤ���س��اء التحرير بدورهم
ينفرون م��ن التعاطي م��ع الق�ضايا العلمية يف
�صحفهم  ,بالرغم م��ن �أن تو�صيات املجل�س
القومي لل�صحافة دعت �إىل تخ�صي�ص �صفحات
علمية وزي��ادة االهتمام بالعلوم و�إبرازها على
حيز ال�صفحات الأوىل ..هائل دعاء �إىل �ضرورة
ت�أهيل ال�صحفي العربي �أوال يف جمال ال�صحافة
التخ�ص�صية ,ليكون يف امل�ستقبل ق���ادرا على
التعامل معها ويكون له دورا يف �إب��راز الق�ضايا
العلمية باحرتافية ومهنية
الق�ضايا العلمية
 من جانب �آخر يقول حممد باقر من �صحيفةالو�سط البحرينية :
�أن ال�صحف البحرينية تتناول الق�ضايا العلمية
ولكن من باب اخلرب  ,فامل�ؤ�س�سات البحرينية
واخلليجية ال تهتم بالق�ضايا العلمية كما �أن
ال�صحف ال ت�ست�ضيف الباحثني واملتخ�ص�صني
يف امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة وه����ذا راج����ع �إىل قلة
االخت�صا�صني وان�شغال ال�صحفيني ب�أمور �أخرى
كالريا�ضة والق�ضايا ال�سيا�سية .
الهروب ال�صحفي من حواف العلوم
هل تعد ال�صعوبات التي تواجه الطالب يف التعليم
الأويل يف فهم املواد العلمية يف ظل نظام التلقني
�,سببا يف نفور ال�صحفيني من تغطية الق�ضايا
العلمية ؟
���س���ؤال يحتاج �إىل �إج��اب��ة علمية ت��ت��ن��اول هذا
اجلانب  ,ولكن يظل نفور ال�صحفيني من تناول
الق�ضايا العلمية كواحدة من �أهم الق�ضايا التي
تواجه ال�صحافة التخ�ص�صية العربية  ,وهذا
راجع بدوره �إىل �صعوبة الكتابة العلمية وتعقيدات
العلوم بالإ�ضافة �إىل احتياجها �إىل ثقافة علمية
 ,ليكون ال�صحفي قادر على حتويل املادة العلمية
�إىل مادة �سهلة وجذابة.

يف هذا الإطار يعلق الدكتور �سمري حممود �أ�ستاذ
الإع�ل�ام وق�ضايا املجتمع بجامعة عني �شم�س
وخبري التدريب الإعالمي العلمي �,أن من ابرز
�أ�سباب ه��روب ال�صحفيني من تناول الق�ضايا
العلمية وق��د جتتمع تلك الأ���س��ب��اب يف �صحفي
واحد �أو جتدها لدى عامة ال�صحفيني وهى:
	•االعتقاد ب�صعوبة العلم واملحتوى العلمي
ورمبا عدم فهمه والتعاطي معه خا�صة وان
�أغلبية املمتهنني لل�صحافة من خريجي
الدرا�سات الأدبية.
	•االعتقاد ب�صعوبة تو�صيل الر�سالة العلمية
فيما يقدم عرب ال�صحف.
	•عدم الكفاءة والت�أهيل من الأ�سا�س  ،ف�أنا
�أهوى الكرة لكنى ال �أ�ستطيع مث ًال الكتابة
فيها  ،فلها قوانينها وخططها التدريبية
ولها �أبعاد عديدة تطلب فيمن يكتب فيها
ويحرتم ذاته �أن يدرك قوانني هذه اللعبة
ومعايريها  ،الأمر نف�سه يف العلم مع فارق
�ضخم ل�صالح كرة القدم وهو اجلماهريية
العري�ضة التي حتظى بها اللعبة عامليا  ،يف
وقت ال يحظى العلم بع�شر هذه اجلماهريية
يف كل املجتمعات املتقدمة والنامية وبالطبع
املت�أخرة �أو املتخلفة �أن جاز الو�صف.
	•ال�����ش��ه��رة ذات��ه��ا �آف���ة حت���ول دون امتهان
ال��ك��ث�يرون – �أق�����ص��د ات��خ��اذ ال�صحافة
العلمية مهنة لهم – للكتابة العلمية  ،فمهنة
ال�صحافة هي مهنة �صنع النجوم وامل�شاهري
يف ال��ف��ن وال�����س��ي��ا���س��ة وامل��ج��ت��م��ع وال��دي��ن
واجلرمية  ،م�شاهري من الفنانني  ،ومعهم
يطول ال�صحايف قدرا من ال�شهرة مبنطق
(طباخ ال�سم بيذوقه)  ،لكن هل �سمعت عن
�صناعة العلماء �إعالميا يف عاملنا العربي
 ،هل �سمعت عن م�شاهري من العلماء يف
العقود الأخ�يرة من بني �أقطارنا العربية ،
وهل �سمعت بزوغ جنم �صحايف �أو �إعالمي
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يعمل يف الكتابة العلمية  ،بالطبع هناك قلة
 ،ومع كل �أ�سف ال يعرفها �أحد مهما حظيت
بجوائز دولية �أو �إقليمية �أو حملية ...وهذا
لي�س مدعاة للي�أ�س والإح��ب��اط بل العك�س
الإ�صرار على ح�صاد النجومية والتفرد يف
الكتابة العلمية .
التخ�ص�ص ال�صحفي لغة جديدة
يف الإعالم «هل تقبل الق�سمة «
م��ن جانب �آخ��ر تطرق الدكتور �سمري �إىل �أن
التخ�ص�ص الإعالمي ال يلعب دورا حموريا يف
�صنع االحرتاف التخ�ص�صي حيث يقول “�أعتقد
�أن الأمر ال عالقة له كثري ًا بوجود �أق�سام للإعالم
العلمي �أو البيئي  ،فاملهم يف نظري الإع���داد
اجليد لل�صحفي  ،مع �إعطائه دورات تخ�ص�صية
�أو تكميلية يف الكتابة العلمية  ،لأنه لو كان الأمر
ك��ذل��ك لكانت ه��ن��اك �أق�����س��ام بكليات الإع�ل�ام
للإعالم الريا�ضي والإعالم الزراعي الخ ...
معوقات ال�صحافة العلمية العربية
وبالرغم من ارتباط معوقات ال�صحافة العلمية
يف الوطن العربي ب�أكرث من جانب  ,فالتطرق لها
يحتاج ملجلدات من الكتب  ,فالدكتور �سمري
ي�صف بع�ضها هذه املعوقات بالقول تلعب عوامل
عديدة يف جم��ال تطور ال�صحافة العلمية من
تدنيها لعل �أهمها ثقافة املجتمع ومدى �إميانه
ب�أهمية العلوم  ,ومنط التعليم ومدى التف�ضيل
بني جانب الآداب والعلوم الإن�سانية والعلوم
التطبيقية  ,كذلك تلعب التوجهات ال�سيا�سية
للحكومات العربية نحو العلوم والتكنولوجيا دورا
حموريا يف هذا اجلانب  ,ال�سيا�سيات الإعالمية
التي تك�شف حالة من العداء �أو التجاهل ال�شديد
للعلوم وللمهتمني به .
براءة طفولة ت�صنع �صحفي علمي
 ال���ص�ح�ف��ي ال�ب�ي�ئ��ي ب�ت�ل�ف��زي��ون � �س��وري��ا نواراملاغوط :
ي�شري يف حديثة �أن الإعالم العربي يهتم باجلانب
اخل�بري املنقول من وكالة الأن��ب��اء العاملية مع
ترجمة ركيكة تفتقد للرتجمة العلمية املحرتفة
م��ن ذوي االخ��ت�����ص��ا���ص يف ظ��ل و���ض��ع عربي
م�ستهلك للعلوم وبعيد عن �إنتاج العلم واالبتكار
و�ضعف وان��ع��دام مراكز البحث العلمي ووجود
قطيعة بني مراكز البحث وال�صحفيني العلميني
مع ندرة الأخريين .
الإعالم العلمي يف اليمن
بداية قدمية حلداثة مفقودة
ترى كيف و�ضعنا يف اليمن مع العلوم والإعالم
العلمي ؟ خالل الور�شة �أع��ددت ورق��ة مداخلة
ع��ن ال��و���ض��ع الإع�لام��ي التخ�ص�صي يف اليمن
 ,وق��د ب���د�أت كالمي بالقول بالرغم �أن �أقدم
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اخل�برات واجلهود العربية يف الإع�لام العلمي,
و�شاركت ب�أع�ضائها يف تدريب الإعالميني العرب
يف هذا احلقل الإعالمي التخ�ص�صي  ,ويوا�صل
الدكتور جمدي � :إن الرابطة حققت جناحات كان
�أخرها الفوز با�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل ال�سابع
للإعالميني العلميني وال��ذي ينعقد يف القاهر
�أواخ��ر يونيو املا�ضي بعد �أن ك��ان حم�صورا يف
ال�شمال املتقدم  ,ونحن ن�سعى يف مراحل الحقة
لإكمال امل�شوار عرب تكوين الروابط العربية يف
الإع�لام العلمي ...حيث �إن العامل اليوم يقفز
قفزات كبري يف العلوم والتكنولوجيا ويجب �أن
يكون لنا دورا يف ذلك ,ودور الإعالميني تنوير
الأجيال ال�شابة ب�أهمية العلوم والتكنولوجيا يف
التطور و الريادة احل�ضارية.

برنامج علمي يف اجلزيرة العربية كما ت�ؤكد بع�ض
املعطيات انطلق من �إذاع���ة ع��دن ع��ام 1965م
مبذيعها احمد عمر بن �سلمان يف برناجمه “العلم
والإن�سان” الربنامج طوال  45عاما الزال يبث
�أريج العلم والعلوم �إىل الآن .
وم��ع ذل��ك ف��ان و�ضع الإع�لام العلمي يف اليمن
ي�شبه واقع باقي الدول العربية  ,تغطيات جزئية
مل��ا تناقله و�سائل الإع�ل�ام العربية والأجنبية
,فاملجالت التخ�ص�صية يف الإع�لام العلمي يف
اليمن تكاد ال تتعدى �أ�صابع اليد ال��واح��دة ,مع
وج��ود �صفحات متخ�ص�صة يف الإع�لام البيئي
وال�صحي يف بع�ض ال�صحف احلكومية وتظل
�صحف املعار�ضة تنحت يف ال�سيا�سية وحدها فقط
...ومن خالل املداخالت التي قدمها ال�صحفيون
العرب تبني �أننا يف اليمن �أف�ضل حاال من كثري من
الدول العربية� ,إال �أننا بحاجة �إىل تطوير وزيادة فقدان �إنتاج العلم بفقدان مراكز البحث
الو�سائل والربامج العلمية يف �إعالمنا.
 ال�صحفية حنان الك�سواين  -املتخ�ص�صة يفالإعالم العلمي ب�صحيفة الغد الأردنية :
النهو�ض العلمي باكورته التعليم
يدرك ال�صحفيون العاملون يف هذا املجال �أنة ال
 �أل �ف��ة �ألإل �ب��ا� �س��ي م��دي��رة م �� �ش��روع  sjcoopميكن �أن تكون املادة العلمية ذو فاعلية يف تناولاملرحلة الثانية :
الق�ضايا العلمية ما مل تتوفر مراكز الأبحاث
تطرقت من جانبها بالقول� :أن االحتاد الدويل الفاعلة واملنتجة  ,واملخت�صني املدركني لأهمية
للإعالميني العلميني يف كندا قدر نذر على نف�سه التعاون مع الإع�لام يف �إب��راز الق�ضايا العلمية
حتريك املياه الراكدة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال امل�ستجدة وو���ض��ع الت�صورات واحل��ل��ول لكل ما
�أفريقيا ب�ضرورة تدريب نخبة من الإعالميني ي�صادف املجتمع من ق�ضايا و�إ�شكاليات ذات
العلميني لي�صبحوا م�ستقبال هم ال��ن��واة التي �صلة بالبيئة والعلوم .
ن�سعى �إىل بناءها  ,فال�صحفي العلمي له ر�سالة ويف هذا اجلانب يعاين ال�صحفي يف الإعالم
ي�سعى �إىل تو�صيلها ع�بر ت�سهيل نقل املعرفة العلمي م��ن ع��دم ت��ع��اون املخت�صني يف املجال
ب�أ�سلوبه الب�سيط وال�سهل القادر على الو�صول العلمي وع���دم ال��ب��وح باملعلومة وال�سعي �إىل
�إىل اكرب عدد من النا�س  ,مع الرتكيز على بناء �إخفاءها � ,إال �أنها من جهة �أخرى تقول من خالل
ال��ق��درات يف �أح���داث تغيري يف ما ينغ�ص حياة جتربتها العملية التي علمتها كيف �أن العلماء
النا�س واملتعلقة بق�ضايا ال�صحة والبيئة والعلوم يتحولون �إىل التعاون عندما يت�أكدوا �أنهم يعملون
وارتباطاتها املختلفة ,فم�شروع  sjcoopوعرب مع �صحفيني متخ�ص�صني قادرين على �صياغة
متويل يقدر 4,5مليون دوالر وملدة �سنتني ون�صف املادة العلمية وال�صحية بطريقة علمية و�صحفية
من التدريب ي�سعى �إىل �صقل مهارات ال�صحفيني بعيدا عن الإثارة والت�شوي�ش .
والعلماء وم�ساعداتهم يف االنخراط والكتابة يف
العلوم  ,وان ينتقلوا مبهاراتهم �إىل االحرتاف يف
ال�صحفي العلمي بحث يف العمق
ال�صحافة العلمية وخرباء يف بلدانهم باعتبارهم الكاتب العلمي وليد ال�شوبكي – م�صر:
لبنة �أ�سا�سية للم�شروع .
يقول �أن ال�صحافة العلمية يف جمملها �صحافة
ا�ستق�صائية و �إذا كان البع�ض يريد من ال�صحافة
حلم العرب يف الإعالم العلمي
العلمية �أن تعرب املوجة اجلديد من التحقيقات
 الدكتور جمدي �سعيد رئي�س الرابطة العربية اال�ستق�صائية ,ولكن عرب التحقيقات العلمية يفللإعالميني :
مراكز البحث للت�أكد من �سالمة الغذاء والبيئة
ويف الإط����ار نف�سه ي��ق��ول ان ال��راب��ط��ة العربية والدواء وكل ما هو متعلق بالإن�سان ,فال�صحافة
للإعالميني العلميني هي من �أوقدت ال�شموع يف العلمية ه��ي البحث ع��ن امل�����ص��ادر م��ن �أهلها
الوطن العربي وكان لها �شرف املبادرة يف عدد وم�صادرها فاالجتهادات وخا�صة يف اجلوانب
من امل�شاريع ك�إ�صدار دليل الإعالميني العلميني العلمية الدقيقة تعد تعدي من ال�صحفي وهرف
 ,وا�شرتاكها يف برنامج  sjcoopاملرحلة الأوىل مبا ال يعرف من احلقائق العلمية ,...فال يجوز
واملرحلة الثانية وهي التي انطلق فيها الربنامج اخلو�ض يف ماال نفهم و�إمن��ا يجب التحري عن
مب�شاركة � 60صحفيا من العامل العربي و�أفريقيا  ,امل�صادر واملراجع ب�شكل دقيق.
ب�شراكة فاعلة من الرابطة التي عملت على جمع

43

العدد  113نوفمرب 2010م

�أعرب العلماء عن تخوفهم من �أن انفجار ًا �شم�سي ًا
من املقرر �أن يندلع عام � ،2013سي�ؤدي �إىل حدوث
انقطاع يف التيار الكهربائي وانت�شار الفو�ضى يف
�أنحاء العامل كافة.،

ا�ستيقاظ ال�شم�س بعد ُ�سباتها
مع توقعات علماء الفلك ب�أن ال�شم�س �سوف
ت�صل �إىل م��ا ي��ع��رف با�سم ذروة الن�شاط
ال�شم�سي وهو �أم��ر يتكرر كل � 11سنه حيث
يعتقد �أن ال�شم�س �ستبلغ مرحلة حرجة من
دورتها عام  .2013ومن املحتمل �أن يت�سبب
ارت��ف��اع الطاقة املغناطي�سية داخ��ل غالفها
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اجلوي يف حدوث عوا�صف �إ�شعاعية تت�سبب
يف حدوث ارتفاعات كبرية يف الطاقة.
م��ع تلك التوقعات واخل���وف م��ن (ا�ستيقاظ
ال�شم�س بعد ُ�سباتها) ي�ستعد العلماء لدرا�سة
ظاهرة التواتر ال�شم�سي sun’s flaresوالتي
تزيد من اال�شتعال م��رة كل � 100سنه والتي
قد ت���ؤدي �إىل ّ
تعطل �شبكات الطاقة ،وانهيار

نظم االت�صال ،وتعر�ض الإم���دادات الغذائية
لل�ضرر ،و�إغالق خدمة الإنرتنت ،وتوقف حركة
الطريان� ...إ�ضافة �إىل �أن �أ�شيا ًء كثرية �ستتعطل
ب��دء ًا من الثالجات املنزلية وانتها ًء ب�أجهزة
املالحة الف�ضائية التي ت�ستخدم يف ال�سيارات،
ورمب��ا متثل تلك الكارثة انعكا�س ًا لالنفجار
ال�شم�سي العظيم الذي وقع عام .1859

بهذا الإع�صار قد جت��اوزت  80بليون دوالر
� ،أي �أن اخل�سائر املتوقعة م��ن العا�صفة
ال�شم�سية القادمة يف عامي  2012و  2013م
قد ت�صل �إىل رقم ُخرايف ي ّقدر بحوايل 1600
بليون دوالر .
ه���ذا ي��ع��ن��ي �أن ال�����ض��رر �سيلحق بالأقمار
ال�صناعية فقط و مل ي��ذك��ر �أح��ده��م ب�أن
ومبا يتواكب مع خطورة التحذيرات التي بد أ� هنالك ���ض��ر ٌر �سيحل بالب�شرية ���س��وا ًء من
يطلقها العلماء ا�ستباق ًا لتلك الكارثة اجلديدة ارتفاع �أو انخفا�ض درجة احلرارة � ،أو ح ّتى
فقد فكرت وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا يف انعكا�س متوقع يف قطبية الأر�ض .
م�شروع يدعى درع الطاقة ال�شم�سية “Solar
كيف يعمل الدرع ال�شم�سي ؟
 ”Shieldتعمل من خالله على تطوير نظام
التنب�ؤ ال��ذي ميكنه �أن يخفف من �آث��ار هذه عندما يحدث انفجار هائل من الرياح ال�شم�سية
الأحداث واحلفاظ على تدفق االلكرتونات .املعروفة با�سم اللفظ الكتلي الإكليلي ()CME
وال����ذي ي��ح��دد ارت���ف���اع االن��ف��ج��ار م��ن �سطح
ال�شم�س وتوجهه �إىل الأر���ض ف�أن ال�صور من
العوا�صف ال�شم�سية
مركبة الف�ضاء SOHOالتابعة لوكالة الف�ضاء
ونظرية الدرع ال�شم�سي
من احل��وادث امل�سجلة ما حدث يف  Quebecنا�سا والتي تقدم �صور ثالثية الأبعاد 3Dوالذي
يف  13م��ار���س  1989عند �سيطرة عا�صفة تتمكن من التنب�ؤ عن العا�صفة ال�شم�سية قبل
مغناطي�سية �أر�ضية �أق��ل بكثري م��ن عا�صفة و�صولها �إىل الأر�ض وهي خالل رحلة مابني 24
 Carringtonعلى املجال الكهربائي وت�سببت �إىل � 48ساعة (على الرغم �إن عا�صفة Carrington
يف انقطاع الكهرباء يف �إنحاء وا�سعة من الوالية ا�ستغرقت من انفجارها ال�شم�سي �إىل و�صولها
لأكرث من � 9ساعات  ...وكذلك العا�صفة التي �إىل الأر���ض حوايل � 18ساعة فقط) وبالتايل
حلت يف والي���ة  New Jerseyو�ساهمت يف فالفريق املكلف بالر�صد عليه �إعداد الو�سائل
ا�ضطراب الطاقة يف معظم الواليات الأمريكية الكفيلة بالتنب�ؤ والإب�ل�اغ ال�سريع وذل��ك بعد
القارية (التي ال تطل على البحر) وعلى حوايل ح�ساب كافة اجلوانب لأي عا�صفة �أو عا�صفتني
 200مدينة �أمريكية ،برغم تدابري ال�شركات م��زدوج��ت��ان وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ال���ف���ارق الزمني
وامل���راف���ق واالح��ت��ي��اط��ي م��ن ال��ط��اق��ة لتجنب للإبالغ.وتقليل الفارق الزمني بنحو  30دقيقة
احلوادث وتعزيز �شبكاتها الكهربائية وبالتايل قبل �إن ت�ؤثر يف املتح�س�س ال�شم�سي املثبت على
فالتوقعات ت�شري �إىل �أن املخاطر �ستكون �أكرب املركبة والتي تبعد عن الأر�ض بنحو  1,5مليون
مما نتوقع كذلك �أن انقطاع التيار يكون �أطول كيلومرت من الأر�ض مع مراعاة الكثافة واملجال
ل��ه��ذا �سيعمل م�شروع ال���درع ال�شم�سي على املغناطي�سي ونقل ه��ذه البيانات �إىل فريق
حتويل الطاقة ال�شم�سية و�صرفها بعيدا عن م�شروع الدرع ال�شم�سي وهذه املج�سات الدقيقة
الطاقة الكهربائية من خالل حموالت عمالقة املثبتة على املركبة ذات قيا�سات خم�ص�صة
حت��اول مقاومة ال��ظ��روف الطق�سية الرديئة لل�سرعة ويعمل الفريق يف وكالة نا�سا مبركز
وعلى م�سافات بعيدة .كما ان نظام الدرع  Goddardلرحالت الف�ضاء.
ال�شم�سي يعمل على تتبع الغبار والعوا�صف هذه املج�سات تعمل على ح�ساب ال�سرعة التي
ال�شم�سية ويعمل على حتذير املناطق التي ت�سري عليها العا�صفة ال�شم�سية وتتم تغذية
البيانات ب�سرعة ( )CCMCوالتي قد ت�ؤثر
�ستتعر�ض للعوا�صف ال�شم�سية.
عليها تيارات الغالف اجلوي العلوي للأر�ض
ون�شر هذه التيارات �إىل الأر�ض يف �أقل من 30
عا�صفة 2013
دقيقة والتي تقدم يف معلومات .GICs
رقم ُخرايف للخ�سائر املتوقعة
�أم��ا بخ�صو�ص اخل�سائر امل��ادي��ة املتوقعة و م�����ش��روع ال���درع ال�شم�سي م���ازال يف الطور
التي قد تكون �ضعف خ�سائر �إع�صار كاترينا التجريبي وقد مت تدريب عدد من املهند�سني
الأمريكي املد ّمر بع�شرين م ّرة  ...تلك اخل�سائر يف عدد من �شركات الطاقة مل�ساعدة فريق
لن تكون �سوى لأقما ٍر �صناعية متطورة جد ًا  ،م�شروع الدرع ال�شم�سي يف مواقع امليدان والتي
و قد ك ّلفت الدول املتقدمة الكثري من الأموال من املتوقع �أن تت�أثر حمطات الكهرباء للمزيد
لإن�شائها  ،مع العلم �أن خ�سائر دولة �أمريكا من امل�شاكل واالنقطاعات .

منو ا�ستهالك الطاقة
تثري املخاوف من �ضخامة الأ�ضرار
متكنت م�ؤ�س�سة  PSE&Gيف والي���ة New
 Jerseyمن ح�ساب منو الطاقة الكهربائية
يف العامل خ�لال � 50سنه ووج��دت �أن النمو
زاد � 10أ�ضعاف من  1950حتى � 2000سوا
يف ا�ستخدام ال�شبكات الكهربائية العادية �أو
�شبكات طاقة ال�ضغط العايل وه��ذا يجعل
خماوف العلماء تزيد �أن اخلطر املتوقع من
العا�صفة ال�شم�سية �سيكون كبري مامل تتخذ
�شركات الطاقة حلول جذرية وا�سعة .
كما ان اخلطوط الكهربائية تزيد بالأميال
بنحو � 170أل��ف ميل وب��ح��وايل  3800بليون
كيلووات يف ع��ام  2000فقط وتنمو الطاقة
بعالقة طردية مع الزيادة ال�سكانية .
وال��ع�لاق��ة اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن الطلب
على الطاقة هو النمو ال�سكاين والإه��دار من
ا�ستخدام الطاقة خا�صة يف امل��دن الكبرية
واللوحات ال�ضوئية الدعائية .
املعلومات التقديرية للعا�صفة
ح�سب احل�سابات وب��ي��ان��ات “”GICوالتي
تت�ضمن درا����س���ات ت��ق��دي��ر حل��ج��م الطاقة
ال�شم�سية املندفعة م��ن العا�صفة بحوايل
مليون ط��ن م��ن الطاقة و�ست�ضرب الأر���ض
يف جم���ال مغناطي�سي ق���وي �سيخف عند
و�صولة �إىل الغالف اجلوي وال��ذي �سيمت�ص
حوايل  30%من الإ�شعاع ال�ضار القادم من
ال�شم�س وت��ق��در الطاقة امل�ستنفذة حوايل
 4مفاعالت ن��ووي��ة جمتمعة وبقية الطاقة
�ست�صل �إىل الأر�����ض و�ست�شابه يف قوتها
العا�صفة ال�شم�سية التي حدثت يف Quebec
يف  13مار�س1989والعوا�صف ال�شم�سية
اخلفيفة والتي حدثت يف �أكتوبر  2003يف
ج��ن��وب ال�سويد و�أخ���رى يف ج��ن��وب �أفريقيا
والتي احدث �أ�ضرار يف الطاقة واالت�صاالت
الال�سلكية  ،وت�ستعد م�ؤ�س�سة الكهرباء وت�أهيل
الطاقة يف �أمريكا ال�شمالية  NERCلإعداد
حلول جديدة ملواجهه اخلطر القادم .
ورغم تلك التوقعات والتنب�ؤات والتي حتتاج
�إىل اال�ستعداد لها �إال �أن العلم الأول والأخر
عند اهلل عز وجل .
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�أهم الربامج الطبية يف متجر تطبيقات �آبل
يزخر متجر برامج �آبل بعدد هائل من الربامج الطبية
الرائعة التي قد يحتاجها كل من يعمل يف اجلانب ال�صحي
وغريه مما ي�صعب عملية البحث والت�صفح عن برنامج
ينا�سب احتياجات الدرا�سة والعمل للكوادر ال�صحية ؛
حيث ميكنك اختيار �أروع املو�سوعات الطبية التي ال غنى
عنها لكل طالب وممر�ض وطبيب ميتلك جهاز iPhone
�أو � iPadأو ....iPod touchللمزيد ميكنكم زيارة
املوقع :
www.apple-wd.com/2010/11/medical-apps

نظام طاقة جديد يطرق �أنظمة
ال�شبكات الالسلكية

تخطط  Fujitsuلعمل منظومة ال�ستغالل احلد الأدنى من الطاقة
امل�ستنفذة يف تغطية ال�شبكة الال�سلكية وخا�صة بط ا�ستقبال بث
�شبكات االنرتنت �أو �شبكات الهاتف املحمول وحلول ال�شركة لهذه
امل�شكلة يتمثل يف ا�ستخدام منظومة )gallium nitride (GaN
والتي ت�ستخدم الرتانز�ستور �سريعة الأداء يف نقل الإ�شارات بوا�سطة
 HEMTوالتي تعتمد على موجات
ال��ن��ط��اق  W bandم��ن خالل
وح����دات ملليمرت م��ن الذبذبات
الدقيقة وال��ت��ي ت�ستخدم كابالت
الأل��ي��اف الب�صرية .مع تكنولوجيا
 HEMTوال��ت��ي ت��وف��ر النطاق
ال���ت���رددي ال���ع���ايل يف اخل��ط��وط
الرئي�سية الال�سلكية القادرة على
نقل البيانات يف مدى ي�صل �إىل 10
جيجابايت يف الثانية مقابل  350ميغاوات من الطاقة فقط وحتت �أي
ظرف مناخي تفا�صيل �أكرث ميكن زيارة املوقع التايل:
www.fujitsu.com/global

• �أبرمت الرثيا اتفاقية
جتاري����ة م����ع �رشك����ة
“اجليل اجلدي����د” الليبية
لالت�صاالت الف�ضائية لتوفري
خدمة الهاتف الف�ضائي
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�أول هاتف جوال
بـ � 4شرائح SIM
مت الإعالن عن الهاتف املحمول الأول الذي ميتلك القدرة على
جمع �أربع �شرائح  SIMمعا  ...اجلهاز اجلديد OTECH
 F1ي�أتي ب�شا�شة بقيا�س � 2.4أن�ش و ميتلك م�ستقبل �إ�شارة
تلفزيونية مدمج متوافق مع �أنظمة  PALو  NTSCوECAM
ورادي��و � ...FMإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستيعاب �أرب��ع �شرائح
 SIMف��ان
اجل���������ه���������از
ي��ح��ت��وي على
كامريا رقمية
ب��دق��ة 12.1
ميجا بك�سل .
وعلى ما يبدو
ف����ان اجلهاز
خم�������ص�������ص
ل����ل����ب����ي����ع يف
الأ�سواق الأ�سيوية دون �أن تعلن ال�شركة عن �سعر اجلهاز �أو
تاريخ �إطالقه.

املحمول بنظام الدفع الآجل.
• �أعلنت عمانتل عن تراجع �صايف
�أرباحها للأ�شهر الت�سعة الأوىل من

ال�سنة بن�سب����ة %21.6
على �أ�سا�س �سنوي ،نتيجة
ازدياد النفقات.

�إ�صدار الن�سخ التجريبية من تقنية الوايرل�س WiGig
ك�شفت �شركة  VESAعن البدا يف �إ�صدار الن�سخ االختبارية من تقنية
الوايرل�س  WiGigب�سرعة  60جيجاهرتز و�ست�سمح بنقل البيانات ب�سرعة
ت�صل �إىل  7جيجا بت/الثانية (حوايل  800ميجابايت يف الثانية) وهي تقنية
واعده �أ�صبحت ممكنه عرب منافذ  DisplayPortولي�س  HDMIحيث
ب�إمكانها نقل ال�صور وال�صوت وحتى الفيديوهات واملعلومات وتقول ال�شركة
�أن هذه التقنية ت�ساعد على نقل وا�ستقبال البيانات يف وقتا واحد كما �ست�سمح
بربط �أكرث من جهاز على موجة واحدة بحيث �سيكون بالإمكان ربط التلفاز
بالكمبيوتر� ...أحد عيوب هذه التقنية هي �أنها لي�ست طويلة املدى مقارنة بالواي-
فاي ،هذا ويتوقع �إطالق هذه التقنية يف الأ�سواق بحلول العام . 2012

�إطالق هاتف  Gratiaبنظام
Android Froyo

�أع��ل��ن��ت �شركة  HTCع��ن �إط�ل�اق ه��ات��ف  Gratiaباللون
الأخ�ضر اجلذاب ،ويعمل بنظام الأندرويد مع HTC sense
.overlay
ويزن اجلهاز � 4أون�صات وي�أتي بكامريا  5ميجا بك�سل ،واملعالج
 Qualcomm MSM7230ب�سرعة  800ميجاهرتز كما
�أن الهاتف يدعم �شبكة املطورة  +HSPAوايرل�س 802.11n
و�سيكون ال��ه��ات��ف م���زود ب��واج��ه��ة  Senseاجل��دي��دة وخدمة
 HTCSense.comمثبته م�سبقا كما ي�أتي اجلهاز بخا�صية
ج��دي��دة لتحمل
ال�������ص���دم���ات،
مل ي��ت��م حتديد
ال�سعر للجهاز
بعد وق��د يخرج
اجل��ه��از للحياة
يف غ���������ض����ون
ب�ضعة �أ�شهر.

• وقعت �رشكة ات�صاالت
ال�سعودية عق����دا ً جتارياً
م����ع �رشك����ة “ه����واوي
العاملية لرتقي����ة �شبكة

الإعالن عن جوالني جديدين
بتقنية الأبعاد الثالثية
مت م�ؤخرا عر�ض جوالني م��زودان بنظام الأندرويد
وتقنية الأبعاد الثالثية والتي الحتتاج �إىل ا�ستخدام
النظارات واجل��وال�ين هما  003SHبلوحة مفاتيح
قابلة لالنزالق والآخر بدون واملعالج Snapdragon
بنظام االندرويد  2.2وال�شا�شة طولها � 3.8أن�ش بدرجة
و�ضوح . 480 × 800
اجلوال  003SHي�أتي بكامريا  9.6ميغابك�سل بت�صوير
فيديو � 720pأما الهاتف  005SHبدقة  8ميغابك�سل
....االث��ن��ان يحمالن بداخلهما بع�ض املحتويات ذات
الأب����������ع����������اد
ال����ث��ل�اث����ي����ة
..الأج�����ه�����زة
اجل�������دي�������دة
���س��ت��ط��ل��ق يف
اليابان مطلع
العام القادم.

الهاتف املحمول �إىل تقنية (اجليل
الرابع) املعروفة با�سم (.)LTE
• �أطلقت �رشك����ة �إت�ش بي ومدينة
دب����ي للإنرتنت ،برنام����ج �رشكاء

الكوك����ب لإع����ادة
التدوير ،يف �إطار االلتزام
مبفهوم �إدارة وحماية البيئة
يف املنطقة.
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تكنولوجيا مش��اركة
الملفات عبر االنترنت
• مكتب امل�ستقبل .Office of the future

• ت�سجيل الدخول للعمل عن بعد.
• التقا�سم الذكي للبيانات.
• م�شاركة وترا�سل البيانات الفنية
والتقنية.

�إعـ ــداد م�/.سعاد ثامر

"م�شاركة �سطح املكتب ت�سمح مل�ستخدم �أو �أكرث بالعمل على
امللفات نف�سها حتى و�أن كان امل�ستخدمني متباعدين ويف غري
موقعهم "..
مكتب امل�ستقبل office of the future
ي����ؤدي الكمبيوتر خدمات متعددة ويدخل يف حياتنا ب�شكل متزايد للتوا�صل
مع الآخرين و�أنتقل الكمبيوتر من مواقع العمل �إىل املنازل ففي عام 2004
�أو�ضحت درا�سة �أمريكية ان  20700000م�ستخدم نقلوا �أعمالهم للمنازل
ع�ب�ر الكمبيوتر مما ير�ش���ح �أن يكون البيت "مكت���ب امل�ستقبل office of
 "the futureو�أن  84%م���ن العامل�ي�ن الأمريكي�ي�ن ميتلك���ون �شهادات
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م���ن كليات تتعلق بالكمبيوت���ر ودرا�سة تكنولوجيا املعلوم���ات ...وقد دخلت

تكنولوجي���ا م�شاركة امللفات بقوة بعد ظه���ور االنرتنت وخا�صة عام 1999

كفك���رة تقا�سم �سطح املكت���ب حيث ي�ستخدم �سطح املكت���ب برنامج ب�سيط
لنقل امللفات وتبادلها ومنه���ا برنامج العرو�ض التقدميية والتطبيقات عرب
االنرتن���ت وال���ذي و�سع امل�شارك���ة يف امللفات من املكت���ب �إىل العامل وجعلها
عن�ص���ر �أ�سا�سي م���ن احللقات الدرا�سي���ة وامل�ؤمترات ع�ب�ر الويب وتعزيز

القدرات ونقل املعلومات واخلربات عرب م�سافات
طويلة من العامل .
م�شاركة وتقا�سم التطبيقات
ي�سمح االت�صال ع�ب�ر االنرتنت بامل�شاركة مللفات
العمل عن بع���د �سوا كان عرب �أجه���زة منزلية �أو
�أجه���زة رقمي���ة م�ساع���دة  ...وحتق���ق م�شارك���ة
امللف���ات التع���اون والتفاعل يف الوق���ت احلقيقي
ب�ي�ن امل�ستخدم�ي�ن �ضمن ج���و م���ن اخل�صو�صية
واالجن���از ال�سري���ع ورمب���ا حتولت تل���ك اجلهود
�إىل العرو����ض التقييمية ع�ب�ر االنرتنت وتقا�سم
التطبيق���ات والربجميات وكذل���ك الفيديو وتتم
بذل���ك االت�ص���االت واملرا�س�ل�ات التجاري���ة من
خالل ال�شبكات االفرتا�ضية .
التقا�سم الذكي للبيانات
تق�س���م برامج �سطح املكت���ب الإعمال عن طريق
�إر�س���ال ح���زم املعلومات م���ن كمبيوت���ر م�ضيف
�إىل كمبيوت���ر بعي���د وا�صف���ا م���ا عل���ى �شا�ش���ة
الكمبيوت���ر امل�ضيف يف �أي وقت م���ن الأوقات...
وتت���م عملية نقل البيانات امل�شف���رة بال�سفر عرب
الإنرتنت وو�صول بع�ض البيانات وملفات ال�صور
( JPEGsوال�صور املتحرك���ة)  ،ويتم ذلك من
خالل برامج �سطح املكتب والتي تقوم بالتقا�سم
الذك���ي وال���ذي يكف���ي لإر�س���ال فق���ط معلومات
التحديثات عن الأجزاء التي تغريت من ال�شا�شة
وذلك بغر����ض �ضغ���ط البيانات ب�ش���كل ملحوظ
 ،والتقلي���ل م���ن كمية عر����ض النط���اق الرتددي
الالزم.
عن���د جتهيز عر�ض تقدمي���ي با�ستخدام برنامج
 PowerPointاملخ���زن على جهاز الكمبيوتر
يتم حفظ كافة امللفات باور بوينت وال�صور التي
�سيتم ا�ستخدامها يف العر�ض التقدميي ويف حال
امل�شاركة للملفات �سنحتاج �إىل حفظ م�ؤقت لكافة
امللفات ...وذلك حت�سبا لتعر�ض جهازك لهجوم
فريو�سي عندها ف����أن بياناتك �ستكون حمفوظة
يف ملف���ات امل�شاركة �سواء على ال�سرفر �أو الربيد
االلكرتوين وكذلك عل���ى املنتديات  ،وحتى وقت
قريب كانت ال�شب���كات االفرتا�ضية اخلا�صة هي
ال�سبي���ل الوحيد للو�صول �إىل امللفات عن بعد ...
مع ع���دم �إمكانية الو�ص���ول �إىل القر�ص ال�صلب
و�إمنا فقط �إمكانية الو�صول �إىل �شبكة االت�صال
املحلية (ال�شبكة املحلية) يف املكتب.
ت�سجيل الدخول للعمل عن بعد
بع���د ت�سجيل الدخ���ول ميكن ا�ستخ���دام برنامج
ب�سي���ط لتقا�سم �أو م�شارك���ة �سطح املكتب بهدف
"التحكم عن بعد" للو�صول �إىل جهاز الكمبيوتر
اخلا����ص وجميع الربام���ج وامللف���ات يف القر�ص

ال�صل���ب ومن �أي جهاز مت�صل
بالإنرتن���ت يف �أي م���كان يف
العامل.
والكمبيوت���ر امل�ضي���ف ي�سم���ح
للم�ستخ���دم البعي���د بعر����ض
حمتوي���ات �سط���ح املكت���ب
للكمبيوت���ر امل�ضي���ف ع�ب�ر
الإنرتن���ت .وميك���ن للكمبيوتر
امل�ضيف التحك���م اليدوي �أكرث من لوحة املفاتيح
والف�أرة مع ًا للم�ستخ���دم البعيد .مع الدخول عن
بع���د م���ن املن���زل �أو الكمبيوت���ر ويف العم���ل وهو
امل�ضيف وامل�ستخدم البعيد.
 يتطل���ب ت�سجيل الدخول للعمل عن بعد ثالثةعنا�صر �أ�سا�سية هي :
• حتميل الربنامج وتنزيله
• االت�صال باالنرتنت
• ا�ستخ���دام نظ���ام تقا�س���م �سط���ح املكت���ب

الو�صول �إىل �شبكة امل�شاركة VPN
ميكن الو�صول �إىل �شبكة امل�شاركة  VPNب�صورة
جمانية �أو بوا�سطة قائمة ا�شرتاك امللفات والتي
تعتم���د على االت�ص���ال �أو �إن���زال امللفات يف حالة
ع���دم االت�صال وتعم���ل على امللف���ات كما لوكنت
على ات�صال مع الطرف الأخر مع حتديد .ID
ولأغرا����ض �أمنية ف�أن كافة احلزم من املعلومات
التي يتم �إر�سالها ع�ب�ر ال�شبكة يتم ت�شفري عادة
يف نهاي���ة املهم���ة مع �شركة خا�ص���ة ومنها �شركة
� )secure shell (SSHأو  128-bitمعي���ار
Secure
الت�شف�ي�ر املتق���دم ( )AESيف ترمي���ز البيانات
���ن
ع
���ل
م
الع
���ق
ي
تطب
���ب
ج
ي
���ول
خ
الد
���ل
ولت�سجي
و�أ�ضافه اخل�صائ�ص الأمنية ومنها كلمات املرور
بع���د �س���واء عل���ى الكمبيوت���ر امل�ضي���ف �أو جميع على ملقم���ات تقا�سم �سطح املكت���ب والتي تتولد
امل�ستخدم�ي�ن البعيدي���ن لتحمي���ل وتثبيت �سطح تلقائيا من قبل اجلهاز امل�ضيف.
املكت���ب وتقا�سم نف�س الربنامج .و متتاز خا�صية
تقا�س���م برناجم�ي�ن ب�إمكاني���ة التمت���ع بنف����س م�شاركة وترا�سل البيانات الفنية والتقنية
الوظائف واخل�صائ�ص ب�ي�ن الكمبيوتر امل�ضيف املي���زة الأك�ث�ر �أهمي���ة يف م�شارك���ة امللف���ات هو
يف النافذة الثانية .
امل�شارك���ة يف الوقت احلقيقي بني طرفني �أو �أكرث
وبع���د دخ���ول امل�ستخ���دم لت�شغي���ل الكمبيوت���ر ومبعني �أو�ضح العم���ل يف نف�س الوقت وال�سيطرة
امل�ضي���ف على �شبك���ة الإنرتنت وت�شغي���ل برنامج على الكمبيوتر امل�ضيف والتي متكنه من الو�صول
م�شارك���ة �سط���ح املكت���ب ....ويف كل م���رة يت���م �إىل الأدوات ال�شائعة .
فيها فت���ح وت�شغيل برنامج م�شاركة �سطح املكتب �أح���د التطبيق���ات الأك�ث�ر فائدة م���ن التعاون يف
عل���ى الكمبيوت���ر امل�ضيف ف����إن الربنام���ج يبد�أ الوق���ت احلقيق���ي ه���و ترا�س���ل البيان���ات الفنية
جل�س���ة عمل جدي���دة ... .و كل دورة حتتوي على
هوي���ة معينة �أو كلم���ة املرور التي تك���ون مطلوبة
لت�سجي���ل الدخول عن بع���د �إىل جهاز الكمبيوتر
امل�ضي���ف ....ومبج���رد ت�أ�سي����س جل�س���ة العمل ،
تق���وم برجمي���ات تقا�س���م �سطح املكت���ب بالعمل
به���دوء يف خلفي���ة الكمبيوتر امل�ضي���ف حتى يتم
طلب ت�سجيل الدخول مرة �أخرى.
لت�سجي���ل الدخ���ول �إىل الكمبيوت���ر امل�ضيف من
البداي���ة (�أو �أثن���اء التنق���ل خ���ارج املكت���ب ) ،
�س���وف حتتاج �إىل ت�شغيل الإ�ص���دار اخلا�ص من
ملعرفة
برام���ج تقا�س���م �سط���ح املكتب والدخ���ول
والتقني���ة والدع���م الفن���ي  ...فق���د تتلق���ي عدة
دورة العم���ل ال�صحيح �أو كلم���ة املرور....وبع�ض ات�صاالت هاتفية حول نقط���ة ما ولكن مب�شاركة
اخلدم���ات ت�سم���ح بت�سجي���ل الدخ���ول من خالل امللف���ات تتمك���ن م���ن �إر�س���ال حزم���ة البيان���ات
موق���ع على �شبك���ة االنرتن���ت .ومبج���رد ت�سجيل واملعلوم���ات املطلوب���ة والتي تغني ع���ن االت�صال
الدخ���ول ي�صبح كال اجلهازي���ن يف حالة توا�صل وكذلك �أن ت�ستخدم الو�سائط الإعالمية وامللفات
وات�ص���ال م���ع بع�ضه���م البع�ض عرب �شبك���ة �آمنة ال�صوتية والفيديو والربيد االلكرتوين ومكاملات
مل�شاركة �سطح املكتب.
الفيديو من خالل موقع �سكايب.
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رواج ...موقع عربي يعطيك القيمة املادية لأي موقع
م��وق��ع رواج م��وق��ع ع��رب��ي ج��دي��د يعطيك القيمة موقع معني ...ميكن زيارة املوقع على الرابط التايل :
http://rawaj.net
املالية لأي موقع بناء على عدة معلومات �إح�صائية
مثل ترتيب املوقع يف  Alexaوعدد زواره و�سمعته ب�شكل عام.
بالإ�ضافة للدخل اليومي للموقع وع��دد رواب��ط��ه املحركات
بالإ�ضافة ملعلومات عن ال�سريفر
املخدم  ...طبع ًا القيمة لي�ست
دقيقة  100%ولكنها مفيدة جد ًا
يف بع�ض الأحيان عند الرغبة يف
معرفة معلومات تقديرية عن

حا�سب انرتنت
بتقنية Smart POP

Adobeair
�إجناز عربي جديد
ب���د�أ امل��وق��ع اجل��دي��د  .Adobeairوه���و موقع
يقوم بجمع �أكرب عدد من تطبيقات �أدوب��ي �أير
وي�ضعها يف �أق�سام خا�صة ويقوم ب�إعطائك و�صف
خمت�صر عن كل تطبيق بالإ�ضافة لرابط كل
تطبيق ويقرتح عليك بع�ض التطبيقات الأخرى
التي رمبا تعجبك ...وميكنك من خالل املوقع
�أي�ض ًا البحث يف التطبيقات املوجودة �أو �إ�ضافة
تطبيق �أدوبي �آير اخلا�ص بك ...عنوان املوقع :
/http://adobeair.me

• ف���از موقع م�رصاوي
بجائ���زة منظم���ة الأمم
املتحدة للطفولة اليوني�سيف،
لل�صحاف���ة االلكرتونية وذلك
ع���ن ن��ش�ر �سل�سل���ة من
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�أطلق حا�سب االنرتنت  X170 LGوالذي هو عبارة عن �شا�شة
� 10.1أن�ش مبعالج � Atom N455أو  N550والذاكرة الع�شوائية
 250جيجابايت والذاكرة الع�شوائية واحد جيجابايت ومعالج
الر�سوميات املت�صل  Intel GMA 3150حا�سب انرتنت عادي
�صحيح ؟ لكن حلظه هذا احلا�سب ميلك تقنية Smart POP
والذي يقوم باالقرتان بهاتفك املحمول البلوتوث  .. 3.0فكرة
هذه التقنية لي�س فقط املزامنة مع هاتفك وح�سب بل ميكنك
�إر�سال الر�سائل وعر�ض �أ�سماء الهاتف وامللفات واالت�صال
عن طريق هذا احلا�سب ..من املرجح �أن يكون ال�سعر 700
دوالر �أمريكي .

التقاري���ر اال�ستق�صائية حول عمالة
الأطفال.
• �أطلقت �رشك���ة �إفيكتف ميجر �أداة

 Openviewيف املنطق���ة
العربي���ة والت���ي تعد �أداة
جديدة لقيا�س ن�شاط و�سلوك
املالي�ي�ن م���ن م�ستهلكني
الإنرتنت.

 ... ontwikموقع تعليمي للمهتمني بالربجمة والت�صميم
�أط����ل����ق م�����ؤخ����را م����وق����ع تعليمي
 ,ontwikيخت�ص بجمع املحا�ضرات
وامل���ؤمت��رات التي تتعلق بالت�صميم
وال��ب��رجم�����ة ,ومي���ك���ن م�����ش��اه��دة
جمموعة م��ن املحا�ضرات املتاحة
يف املوقع والتي تهتم ب�شتى جماالت
الت�صميم والربجمة مثل HTML5
واالجاك�س وت�صميم املواقع ،وغريه,

ومي��ك��ن امل�����ش��ارك��ة يف ن�شر مقاطع
الفيديو يف ال�شبكات االجتماعية �أو
التعليق عليها.املوقع فكرته رائعة
للمهتمني بالت�صميم والربجمة،
لكن كنا نتمنى وجود ن�سخة عربية
من املوقع بحكم �أن املطور عربي...
مي��ك��ن زي����ارة امل��وق��ع ع��ل��ى الرابط
التايل http://ontwik.com :

Fedora 14
�أحدث �إ�صدارات نظام  Linuxاملجاين

�أ�شهر املقوالت
يف الرتاث الإ�سالمي والعربي

�أعلنت �شركة  Red Hatاملط ّورة لأنظمة ت�شغيل  Linuxعن
تقدميها للإ�صدار اجلديد من نظام امل�صادر املفتوحة املجاين
ال��ذي تدعمه ،Fedora 14 ،و ال��ذي ي�ستهدف ب�شكل خا�ص
املطورين و مديري الأنظمة و املولعني بامل�صادر املفتوحة ،و يوفر
هذا النظام اجلديد حتديثات تبدو لأول وهلة غري ظاهرة لكنها
تت�ضمن �إطارا برجميا جديدا ل�سطح املكتب االفرتا�ضي  Spiceو
نطاقا من خوا�ص جديدة لتتبع امل�شاكل و عر�ضا �أوليا حمدثا من
بيئة  GNOMEوالتي �ستكون جزءا من �إ�صدار GNOME 3.0
القادم ،و �إ�ضافة �إىل ذلك يت�ضمن النظام بع�ض الربجميات من
جم��ت��م��ع MeeGo
ال���ذي يعد بتجربة
م���ت���ح�������س���ن���ة ع��ل��ى
�أج���ه���زة ال����ـ net
 booksوالأجهزة
ال�����������ص�����غ��ي��رة...
راب���ط حتميل هذه
الإ�صدارة من هنا :

مقولة موقع خا�ص بجمع �أ�شهر و�أف�ضل املقوالت يف
ال�تراث والثقافة العربية والإ�سالمية ,التي تخ�ص
ال�شعر والق�ص�ص الق�صرية واحلكم والأمثال ،ويتيح
املوقع �إمكانية البحث عن املقوالت من خا�صية البحث
املتاحة يف امل��وق��ع ,وميكن ترتيب امل��ق��والت بح�سب
الوقت التي متت �إ�ضافتها فيه �أو عدد امل�شاهدات �أو
عر�ضها على ح�سب التقييم ,وميكن للزوار التعليق
على املقوالت �أو امل�شاركة ب�إ�ضافة املقوالت وذلك
عن طريق �إر�سالها �إىل �إدارة املوقع...رابط املوقع:
http://maqola.org

http://fedoraproject.org/en/get-fedora

• ط���ورت “ياهو” �صفحة
خا�ص���ة باللغ���ة العربية
مل�ستخدم���ي ياه���و يف
املنطق���ة عل���ى �أن تكون
متاح���ة لال�ستخ���دام يف

منت�صف دي�سمرب املقبل.
• �أعلنت �رشكة �سيمانتيك عن �إطالقها
برجمي���ات اجلي���ل الت���ايل حلماية
ال�شبكة وهي عبارة عن حلول تعزيز

ومراقب���ة ال�سيا�س���ات
الأمني���ة ال�شبكي���ة التي
متكن
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موقع يمني متميز
عناوين

www.anaweeen.net

�أم الكتاب

www.omelketab.net

مكتبتك الإ�سالمية املجانية

�شبكة مزامري
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ر�صد لتجليات امل�شهد الإبداعي الأدبي يف اليمن.

املو�سوعات

القرية االلكرتونية

www.mazameer.com

m3loma.com/new/mwso3a

www.qariya.com

م��وق��ع خم�ت����ص ب �ت�ل�اوات ق ��راء العامل
الإ� � �س �ل�ام� ��ي وي �ه �ت ��م ب �ع �ل ��وم ال � �ق� ��ر�آن
والتف�سري والتجويد وال�ق��راءات وعلم
املقامات.

ي �ق��دم م��وق��ع م �ع �ل��وم��ة جم �م��وع��ة من
امل��و��س��وع��ات العلمية املختلفة يف عامل
احل �ي��وان وع ��امل ال�ط�ب�ي�ع��ة ومو�سوعة
الدول العربي

موقع عربي تعليمي يهتم بكل ماهو
تقني

دكتور اون الين

عـلـم الأرقـام

الإ�سالم و املعرفة و العلوم

www.edoctoronline.com

www.alargam.com

www.pre-renaissance.com

�أح��دث وا�شمل ال�ب��واب��ات الطبية عرب
ال�شبكة � ،إذ تقدم البوابة �أدل��ة �شاملة
لكافة القطاعات الطبية على اختالف
�أن�شطتها.

ي�ضم املوقع جمموعة من املو�ضوعات
اخلا�صة بعلم الأرقام .

موقع تاريخي متعدد اللغات يعر�ض
الإجنازات العلمية قبل ع�صر النه�ضة
الأوروبية.
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�آثار حتت البحار

خممليات

�شبكة بيوت

www.culture.gouv.fr

www.byoot.com

www.mbc66.com

يتناول بالدرا�سة املكت�شفون الأوائل
واملواقع الأثرية يف الأعماق والتقنيات
اخلا�صة املتبعة.

قامو�س عامل املنزل من الألف �إىل الياء
يحوي ويجيب عن كل ما يجول يف ذهن
املت�صفح من ت�صاميم وديكورات املنازل.

�شعر ,ماكياج ,م��ر�آة� ,ألعاب ,ترفية,
جوال ,حوار ونقا�ش� ,أدب� ,أزياء.

�أكالت �شهية

�أحلان �شرقية

قناة الطق�س

www.aklaat.com

ي��وف��ر امل ��وق ��ع ت���ش�ك�ي�ل��ة م ��ن خمتلف
الأك�ل�ات ال�شرقية والعاملية على حد
�سواء ,لكي تتوافق مع جميع الأذواق .

برامج جمانية

/http://orientaltunes.com

www.weather.com

خم� �ت ��ارات م ��ن امل��و� �س �ي �ق��ى ال�شرقية
و�أغ ��اين م��ن ��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وجنوب
و�شرق �آ�سيا.

ت��وق�ع��ات و�أخ �ب��ار ال�ط�ق����س يف جميع
�أنحاء العامل عرب الأقمار ال�صناعية
واخل ��رائ ��ط  ،وم �ع �ل��وم��ات الطريان
والأحداث.

حتفة كوم

ريا�ضة عاملية

www.tucows.com

www.to7af.com

www.cricinfo.com

من �أف�ضل املواقع العاملية التي تقدم
الربامج املجانية

هذا املوقع ميثل مكتبة عربية جمانية
ت �ع��ر���ض ك �ت��ب يف خم �ت �ل��ف امل �ج ��االت
للقارئ العربي.

�صنف هذا املوقع �ضمن �أفـ�ضل عـ�شرة
مواقـع ريـا�ضية فـي العالـم
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�إ�صدار جديد
من اللعبة Doney Kong
�أطلقت �أخريا �إ�صدارة جديدة
م ��ن ل�ع�ب��ة Doney Kong
Returns

Country

ال�شهرية وذل��ك على جهاز الـ
 Wiiواملميزة باالعتماد على
احل��رك��ة ورد ف�ع��ل ال�شخ�ص
ال��ذي يلعب وعلى  Kongيف
ه ��ذا اجل ��زء ا�سرتجاع

املوز اخلا�ص به بعد �أن قامت
احل � �ي ��وان ��ات ع �ل��ى اجل ��زي ��رة
ب�سرقته و�سوف متتاز اللعبة
اجلديدة بالر�سومات الرائعة
واملغامرات املثرية �إ�ضافة �إىل
ال�ع��دي��د م��ن الأ� �ش �ي��اء املميزة
فيها.

أحدث ألعاب
نوفمبر 2010
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Need for Speed:
Hot Pursuit PS3
PC WII

Call of Duty:
Black Ops PS3
PC WII DS

Monster Jam:
PS3 PSP WII
DS

Naruto Shippuden

Hot Wheels:
DS

Yogi Bear
DS
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�صدور الرائعة
James Bond 007

��ص��در م ��ؤخ��را اجل ��زء اجل��دي��د من
� �س �ل �� �س �ل��ة ل �ع �ب��ة ال �ع �م �ي��ل James
 Bond 007: Bloodstoneعلى
الأج �ه��زة  X360 PS3و�سيعتمد
اجل� ��زء اجل ��دي ��د م ��ن ال�ل�ع�ب��ة على
العديد من املهمات واملهارة يف قيادة
ال�سيارات واليخوت كما ي�أتي بطور
م�ت�ع��دد ال�لاع �ب�ين ��س�ي�ح�ت��وى على
 16ع�شر العباً و�ستكون اللعبة من
م�ن�ظ��ور ال���ش�خ����ص ال �ث��ال��ث ك�م��ا يف
اجلزء ال�سابق.

موعد �إطالق لعبة TDU2
�أ� �ص��درت �شركة  Namcoبع�ض ال���ص��ور اجلديدة
للعبة � .Test Drive Unlimited 2سرتى �سيارات
كثرية مذهلة لن تكون قادراً على حتمل نفقاتها لو
كانت حقيقية.
�ست�صدر اللعبة يف �أوائل العام القادم لأجهزة PS3،
 ،360والكومبيوتر.

�ساحة املعركة ...لعبة جمانية للـ ()PC

www.dailygames.com

�أ�صدرت �شركة ( )EAدعاية جديدة
ل�ل�ع�ب�ت�ه��ا امل �ق �ب �ل��ة (Battlefield
 )Play4Freeوه��ي لعبة جمانية
�سوف ت�صدر على ( )PCربيع العام
امل �ق �ب��ل ،و��س�ت�ك��ون م�ك�م�ل��ة ل�سل�سة

( )Battlefield Heroesاملجانية
ب�ح�ي��ث �أن �ه��ا ت�ستخدم ن�ف����س منط
ال�سل�سة بالإ�ضافة �إىل دعم اللعبة
بالأ�سلحة واملروحيات و الطائرات
واملهمات اجلديدة ودعم  32العب.

مقود القيادة لألعاب ال�سيارات
ك�شفت �شركة ��س��وين ع��ن �إك�س�سوار
جديد جلهازها ال�ـ  PS3وه��و عبارة
ع��ن م�ق��ود ق �ي��ادة لأل �ع��اب ال�سيارات
ال�ت��ي ت��دع��م احل��رك��ة اال�ست�شعارية
و �إن مل ي �ك��ن لديك
ال �ـ  Moveفيمكنك
�أي �� �ض ��ا �أن ت �� �ض��ع يد
البالي�ستي�شن(Dual
 Shock 3م��دع��وم بـ
 )SIXAXISوهنالك
ع��دة �أ� �ش �ي��اء رائ �ع��ة يف

www.freebestgame.com

املقود مثل تواجد قطع مطاطية يف
�أ�سفلها ت�ساعد يف التثبيت و �ضبط
ارت�ف��اع�ه��ا و ت�ضعها ب��امل�ق��ا���س الذي
تريده.
www.gamesfreak.net
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ما هو الت�صيد االحتيايل؟
تعت�ب�ر عملي ��ة الت�صي ��د االحتي ��ايل عل ��ى
الإنرتن ��ت �إح ��دى الط ��رق اخلا�ص ��ة ب�سرق ��ة
الهوي ��ة والتي حتتال علي ��ك لكي تقوم بك�شف
معلوم ��ات �شخ�صية �أو مالي ��ة على الإنرتنت.
وت�ستخ ��دم جه ��ات الت�صيد االحتي ��ايل مواقع
ويب وهمية �أو ر�سائل بريد �إلكرتوين خادعة
حتاكي ال�شركات والعالمات التجارية املوثوق
بها بغر�ض �سرقة بع�ض املعلومات ال�شخ�صية
مث ��ل �أ�سم ��اء امل�ستخدم�ي�ن وكلم ��ات امل ��رور
و�أرق ��ام بطاق ��ات االئتم ��ان و�أرق ��ام الت�أمينات
االجتماعية.

ما هو الربنامج ال�ضار؟
الربام ��ج ال�ض ��ارة ه ��ي برام ��ج تق ��دم وظائف
خادع ��ة وتع ّر� ��ض الأم ��ان واخل�صو�صي ��ة
للخط ��ر .وي�ش�ي�ر م�صطل ��ح الربام ��ج ال�ضارة
�إىل الربام ��ج الت ��ي تظهر �سل ��وكًا غري �شرعي
�أو فريو�س ��ي �أو خ ��ادع �أو �ض ��ار .عل ��ى �سبي ��ل
املث ��ال ،تعد الفريو�س ��ات والفريو�سات املتنقلة
و�أح�صنة طروادة برامج �ضارة.

ما هو عامل ت�صفية
 SmartScreenوكيف يقوم
بحمايتي؟
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عام ��ل ت�صفي ��ة  SmartScreenه ��و مي ��زة
م ��ن مي ��زات Windows Internet
 .Explorer 8مت ت�صميم ��ه للم�ساع ��دة يف

حمايت ��ك م ��ن مواق ��ع الوي ��ب اخلادع ��ة الت ��ي
حت ��اول �سرق ��ة معلومات ��ك ال�شخ�صي ��ة .كم ��ا
ي�ساع ��د عام ��ل ت�صفي ��ة  SmartScreenيف
حمايت ��ك م ��ن تثبي ��ت الربامج ال�ض ��ارة ،وهي
عب ��ارة عن برامج تظهر �سلوكًا غري �شرعي �أو
فريو�سي �أو خادع �أو �ضار.
ي�ساع ��د عامل ت�صفية  SmartScreenعلى
حمايتك بثالث طرق:

م ��ا الذي يت ��م تغيريه عندم ��ا �أقوم
بالنق ��ر ف ��وق "�إ�ص�ل�اح �إع ��دادات
الأم ��ان" عل ��ى '�شري ��ط التنبيهات'
عندما يكون الكمبيوتر يف خطر؟

عن ��د النق ��ر ف ��وق �إ�ص�ل�اح �إع ��دادات الأم ��ان
عل ��ى �شري ��ط التنبيهات ،يق ��وم Internet
 Explorerب�إعادة �ضبط �إعدادات الأمان
الت ��ي تعر� ��ض الكمبيوتر للخطر م ��رة �أخرى
�إىل �إعداداته ��ا امل�ستح�سن ��ة .مل�شاهدة �إعدادات
الأمان ،اتبع هذه اخلطوات:
عر� ��ض �إع ��دادات الأم ��ان يف Internet
Explorer
انقر لفتح .Internet Explorer
انق ��ر ف ��وق ال ��زر �أدوات ،ث ��م ف ��وق خي ��ارات
�إنرتنت.
انقر فوق عالمة التبويب الأمان.
انق ��ر ف ��وق الرم ��ز �إنرتن ��ت ،ثم ف ��وق م�ستوى
خم�ص�ص.
يت ��م متيي ��ز الإع ��دادات الت ��ي ال تك ��ون يف
امل�ستويات امل�ستح�سنة باللون الأحمر

م ��ا املق�ص ��ود عن ��د ظه ��ور القائمة
املتحرك ��ة من اخلارج "هل حتاول
زيارة هذا املوقع"؟
يعر� ��ض  Internet Explorer 8قائم ��ة
متحرك ��ة م ��ن اخل ��ارج "ه ��ل حت ��اول زي ��ارة
ه ��ذا املوقع" �إذا ت�ضمن موقع الويب املريب
بع�ض ��ا من ال�سم ��ات النمطي ��ة ملواقع الويب
ً
غري الآمنة ،ولكنها لي�ست مدرجة يف قائمة
مواق ��ع الوي ��ب غري الآمنة الت ��ي مت الإبالغ
عنه ��ا .م ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون موق ��ع الوي ��ب
حري�صا عند
ً
�شرع ًي ��ا ،ولك ��ن يجب �أن تك ��ون
�إدخال �أية معلومات �شخ�صية �أو مالية حتى
تتيقن من موثوقية املوقع.
ميكن ��ك م�ساع ��دة �شرك ��ة Microsoft
يف تقيي ��م ه ��ذا املوق ��ع م ��ن خ�ل�ال تق ��دمي
املالحظ ��ات املنا�سبة با�ستخ ��دام االرتباطات
املتوفرة.

مت ��ى ينبغ ��ي ال�سم ��اح للربام ��ج
ب�إج ��راء التغي�ي�رات عل ��ى
الكمبيوتر؟
يق ��وم 'التحك ��م يف ح�س ��اب امل�ستخ ��دم'
( )UACب�إعالم ��ك عن ��د حماول ��ة قي ��ام
الربامج ب�إجراء تغيريات للكمبيوتر .يف كل
م ��رة ت�شاه ��د فيه ��ا مربع احل ��وار '،'UAC
�سيلزم ��ك حتديد م ��ا �إذا كان �سيت ��م ال�سماح
للربنام ��ج ب�إجراء تغي�ي�رات �أم ال .فيما يلي
بع�ض الأ�شياء التي يجب �أخذها يف االعتبار
عند اتخاذ القرار:
ه ��ل توقع ��ت م�شاه ��دة الر�سال ��ة؟ ه ��ل تقوم
�اط م ��ا ،مث ��ل تثبي ��ت برنامج �أم
ب�إج ��راء ن�ش � ٍ
حتاول تغيري �إعدادات Windows؟ �إذا
كانت الإجابة 'نعم' ،فيمكنك توقع م�شاهدة
مطالب ��ة م ��ن ' .'UACيف حال ��ة ع ��دم
حماول ��ة تثبي ��ت برام ��ج �أو �إج ��راء تغيريات
للكمبيوت ��ر ومتت مطالبتك ب�شكل مفاجئ،
قم مبراجعة املطالب ��ة بعناية .من الأف�ضل
دوماً النقر فوق ال.
افح� ��ص ا�سم الربنام ��ج ومعلوم ��ات النا�شر
ومعلوم ��ات ال�شه ��ادة .يوف ��ر مرب ��ع احل ��وار
' 'UACيف كل م ��رة ا�س ��م الربنام ��ج
واملعلوم ��ات اخلا�ص ��ة بالنا�ش ��ر� .إذا كان
الربنام ��ج يحت ��وي عل ��ى نا�ش ��ر مت التحق ��ق
من ��ه ،ف� ��إن ذلك يعن ��ي �أن الربنام ��ج يحتوي

عل ��ى توقيع رقم ��ي �صالح .ي�ساع ��د التوقيع
الرقم ��ي عل ��ى �ضم ��ان �أن هذا ه ��و الربنامج
بالفع ��ل و�أنه قادم م ��ن نا�شر ح�سن ال�سمعة.
�إذا كان الربنام ��ج يحت ��وي عل ��ى �شه ��ادة
�صاحل ��ة ،فيمكن ��ك �أي�ض� �اً عر� ��ض املعلومات
اخلا�صة بال�شهادة بالنقر فوق التفا�صيل ثم
النقر فوق ارتباط ال�شهادة .تقوم 'معلومات
ال�شهادة' ب�إعالمك مبن مت �إ�صدار ال�شهادة

Router
موجه
نظ ��ام كمبيوت ��ر يتخ ��ذ الق ��رارات اخلا�ص ��ة
بتحديد اجتاهات احلركة على االنرتنت.

SLIP
بروتوكول االنرتنت ذو اخلط
املت�سل�سل

له ومن قام ب�إ�صدارها والتواريخ التي تكون
ال�شهادة �صاحلة خاللها.
�إذا كان نا�ش ��ر الربنام ��ج غ�ي�ر مع ��روف،
ف�إن ��ه ال يحت ��وي عل ��ى توقي ��ع رقم ��ي �صالح
م ��ن نا�ش ��ره .ال يعن ��ي ه ��ذا بال�ض ��رورة �أن
الربنام ��ج �ض ��ار  -حي ��ث �أن هن ��اك الكث�ي�ر
م ��ن الربامج القدمية والربام ��ج القانونية
ال حتت ��وي عل ��ى التواقيع .وم ��ع ذلك ،يجب
توخ ��ي احل ��ذر ب�ش ��كل زائ ��د وال�سم ��اح فقط
بت�شغي ��ل ه ��ذا الربنام ��ج �إذا ح�صل ��ت علي ��ه
م ��ن م�صدر موثوق مث ��ل القر�ص امل�ضغوط
الأ�صلي �أو موقع النا�شر على ويب .يف حالة
ع ��دم الت�أكد ،ابحث عن ا�س ��م الربنامج على
�إنرتنت لتحديد ما �إذا كان برنامج معروف
�أم برنامج �ضار.
افح� ��ص �أ�ص ��ل املل ��ف .يج ��ب �أن تك ��ون حذراً
ب�شكل خا�ص م ��ع الربامج التي يتم تنزيلها
م ��ن �إنرتنت .يف حالة التع ��رف على النا�شر
والثق ��ة ب ��ه ،م ��ن املمك ��ن ت�شغي ��ل الربنام ��ج
ال ��ذي قمت بتنزيل ��ه من �إنرتن ��ت ب�أمان .يف
حال ��ة عدم الت�أكد من الربنام ��ج �أو النا�شر،
ميكن ��ك فح� ��ص الربنام ��ج با�ستخ ��دام
فاح�ص الربامج ال�ضارة �أو البحث عن ا�سم
الربنام ��ج على �إنرتنت لتحدي ��د ما �إذا كان
الربنامج معروف �أم برنامج �ضار.

Serial Line Internet Protocol
ه ��و بروتوك ��ول ي�ستخ ��دم لت�شغي ��ل بروتوك ��ول
االنرتن ��ت  IPعل ��ى خط ��وط مت�سل�سل ��ة
 Serial Linesكدوائر الهاتف .عادة عند
االرتب ��اط مبوف ��ر خدمة ي�ستخ ��دم اما PPP
�أو .SLIP

SMTP
بروتوكول نقل الربيد الب�سيط
بروتوكول ي�ستخ ��دم لنقل الربيد االلكرتوين
بني الأجهزة.

Spamming
التعميم
م�صطل ��ح يطل ��ق على عملي ��ة تعمي ��م ر�سالة يف
جمموع ��ات الأخب ��ار �أو الربي ��د االلك�ت�روين.
ويقابله التطهري .Flaming

Standard
معيار (افرتا�ضي)
جمموع ��ة م ��ن املوا�صف ��ات لت�صمي ��م الربام ��ج
يت ��م االعرتاف بها من قبل بائع�ي�ن �أو منظمة
ر�سمية.
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سماعة البلوتوث

�أ�صبحت �سماعات ال�ب�ل��وت��وث �أحد
امل�ق�ت�ن�ي��ات امل�ه�م��ة مل�ح�ب��ي ملحقات
الهاتف اخللوي وفوائد هذه التقنية
�أنها متكنك من ا�ستخدام الهاتف
اخللوي ب��دون �أ��س�لاك �أو ب��دون �أن
تخرجه من جيبك يف حال كنت يف
ال�شارع �أو �أثناء قيادة ال�سيارة.
�إعداد/
م .علوي العطا�س

تزاي����د عدد ا�ستخ����دام ه����ذه ال�سماعات وال����ذي يتزام����ن مع تطور
الهواتف الذكية وتعدد اجلوان����ب الفنية والتي تكمل الإمكانات التي
يوفرها تقنية الهاتف املحمول.
وال يقت�ص����ر ا�ستخدام ال�سماعة البلوتوث على الهاتف املحمول فقط
بل وميك����ن ا�ستخدامها م����ع م�شغل املو�سيقى وغريه����ا من التقنيات
التي ت�ستخدم خا�صية نقل ال�صوت عن طريق البلوتوث.
تقنية البلوتوث
ال
قب����ل اخلو�ض يف �أنواع خمتلفة من �سماعات البلوتوث ،نتعرف قلي ً
عن تقنية البلوتوث نف�سها.
على الرغم من �أن هذه التكنولوجيا ظهرت منذ عام � ،1999إال �أن
العدي����د من امل�ستخدمني لهذه التقني����ة ال يزالون مرتبكني حو كيفية
ا�ستخدامه����ا وكيف تعمل .حتى ا�سمها غري����ب �إىل حد ما وغام�ض،
وكان����ت تدعى تكنولوجيا الق����رن الـ  .20على الرغم م����ن �أن تقنية
البلوتوث قد تبدو معق����دة� ،إال �أنها ب�سيطة جد ًا وغري مكلفة ،و�سهلة
اال�ستخدام.
وتقنية البلوتوث ،تعمل على االت�صال بني اثنني من �أجهزة االت�صال
م����ع بع�ضها البع�ض ع��ب�ر موجات ال��ت�ردد الال�سلك����ي املنخف�ضة يف
نطاق حمدد بدون احلاجة �إىل �أ�سالك �أو كابالت ،وال�شرط الوحيد
هو �أن يكون اجلهازين مزود ببلوتوث متوافق.
وخالفا مبنافذ الأ�شعة حت����ت احلمراء ،يف �أجهزة االت�صال يكون ال
حاج����ة لأن تكون البلوتوث يف خط مبا�ش����ر م�ستقيم �أو مواز للب�صر،
ولكنها حتتاج �إىل �أن تكون قريبة ن�سبي ًا من بع�ضها البع�ض.
وتقني����ة البلوت����وث ال تكل����ف �س����وى �أنها حتت����اج �إىل وق����ت ال�ست�شعار
الأجه����زة م����ع بع�ضها البع�ض للم����رة الأوىل ثم تك����ون جاهزة يف �أي
وقت حتتاجها.
بالإ�ضاف����ة �إىل ا�ستخدامه����ا يف الهواتف النقالة م����ع �سماعة الر�أ�س
ميك����ن ا�ستخدامه����ا للتوا�صل ب��ي�ن �أجه����زة الكمبيوتر وب��ي�ن لوحات
املفاتي����ح والف�أرة ،والأجهزة املحمولة الأخرى مثل الهواتف املحمولة
و�أجهزة الكمبيوتر الأخرى.
حت����ى �أن العدي����د م����ن ال�سيارات ق����د زودت بتقني����ة البلوتوث بحيث
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ميكن����ك ا�ستخدام ال�سيارة لنظام نقل التق����اط ال�صوت من الهاتف
اخللوي.
االقرتان والت�سجيل
تب����د�أ عملية رب����ط الأجهزة عن طري����ق البلوتوث بعم����ل اقرتان وهو
�إج����راء تقوم فيه تقني����ة البلوت����وث بالبحث عن الأجه����زة والتعرف
عل����ى بع�ضها البع�ض لكي تتم عملية االت�صال وتتم هذه العملية مرة
واحدة لكي يكون االت�صال بني الأجهزة م�ضمون ومعرف با�ستخدام
رقم تعريف �شخ�صي بني جهازين والذي ميكن من تبادل املعلومات
ب��ي�ن بع�ضها البع�ض  .وميكنك تو�صيل ما ي�صل �إىل �سبعة �أجهزة يف
وقت واحد ب�سرعة .500Kbps
حدود وقيود البلوتوث
ي�أت����ي مدى هذه التقني����ة �إىل  30قدم ًا مما يجعلها جيدة لربط بني
عدد قليل من الأجهزة ولكن لي�س من اجليد ل�شبكة كاملة من �أجهزة
الكمبيوتر ولي�س �أف�ضل من تقنية الواي فاي لعمل ال�شبكات.
وال تتم عملية االت�صال بني الأجهزة �إال �إذا كانت ت�ستخدم �إ�صدارات
لنف�س التقنية البلوتوث نف�سها.
اختيار �سماعة البلوتوث
ميكن من ال�سهل معرفة تقنية البلوتوث ولكن اختيار �سماعة بلوتوث
لهاتفك املحمول قد يكون معقد ًا بع�ض ال�شيء وخا�صة و�أن ال�سماعات
بتقنية البلوتوث ال زالت يف طور البحث والتطوير والتناف�س امل�ستمر
وهناك الأمن����اط املميزة بالأداء والتواف����ق املختلف ولذلك يجب �أن
ن�أخ����ذ الوقت املنا�سب للبح����ث عن �سماعة بلوت����وث منا�سبة للجهاز
املحمول خا�صتك.
�سمات ومالمح
معظ����م �سماع����ات البلوت����وث ت�أت����ي مبمي����زات االت�ص����ال الأ�سا�سية
مث����ل القدرة عل����ى الإجابة ورف�ض املكاملات ،و�إع����ادة طلب �آخر رقم
وهكذا.
وت�أت����ي نوعية ال�صوت من �أولويات اختي����ار �سماعات البلوتوث والتي
ت�أت����ي مبيزة مزدوجة مع ميكرفون مان����ع ال�ضجيج والتي حت�سن من
ال�صوت والتي تقاوم الرياح وال�ضو�ضاء وهي مهمة �صعبة جداً.

وت�أت����ي �سماع����ة موت����وروال �أنديف����ور  HX1للق�ضاء عل����ى ال�صوت وب�ص����رف النظ����ر ع����ن ه����ذه الإ�ص����دارات املختلفة م����ن موا�صفات
يف اخللفي����ة متام ًا وال ي�����ؤدي بال�ضرورة �إىل حت�س��ي�ن جودة ال�صوت �سماع����ات البلوتوث ،هناك �أي�ضا عدد كبري م����ن مميزات البلوتوث
للأ�سف.
املختلفة.
وهن����اك ميزة �أخرى متقدمة لتكنولوجي����ا متعددة والتي متكنك من
االت�صال ي�صل �إىل اثنني �أجهزة خمتلفة يف نف�س الوقت .وهذا مفيد البلوتوث الأكرث �شيوع ًا يف الهواتف املحمولة
�إذا كن����ت ت�ستخدم �أحد �سماعة الر�أ�����س مع اثنني من الهواتف ،على البلوت����وث الأك��ث�ر �شيوع ًا يف الهوات����ف املحمولة هو بلوت����وث �سماعة
�سبيل املثال .مثل �سماعات مع تكنولوجيا متعددة ت�شمل بلنرتونيك�س الر�أ�����س التي تدع����م ا�ستخ����دام �سماع����ات �أحادية قيا�سي����ة لإجراء
دي�سكفري  975و�ستون جربا.
املكاملات .
والتي
البلوتوث
�سماعات
من
واحدة
وهو
وم����ن املزايا املبتكرة Q1 ،
وهن����ا الئح����ة ب�أك��ث�ر تقني����ات وممي����زات ا�ستخدام����ات البلوتوث يف
توفر ال�سيطرة الكاملة للأوامر ال�صوتية.
الهواتف املحمولة:
وه����ذا يعني �أننا ميكن �أن نقول �أ�شي����اء مثل «البداية نداء» و�إذا كنت
ق����د قمت بربجم����ة �سماعة الر�أ�س على �أن تفعل ذل����ك  ،ف�إنها �سوف
مميزات توزيع �صوت متقدمة ()A2DP
تفعل ذلك متاماً.
�إن الأم����ر ال�صوت����ي على  Q1م�ستقلة عن هاتف����ك ،حتى تتمكن من ي�أت����ي مبيزة �سماع����ة �سترييو ،وي�سم����ح  A2DPمع قن����اة مزدوجة
ا�ستخدامها مع الهواتف التي ال توفر االت�صال ال�صوتي  ،مثل اجليل لتدفق ال�صوت من خالل �سماعة ر�أ�س �سترييو.
الثالث  3Gعلى �سبيل املثال.
و�ض����ع  A2DPمفهوم خا�ص مع املو�سيقى والهواتف  MP3لأنه
يتيح للم�ستخدمني اال�ستماع �إىل املو�سيقى ال�سلكياً.
كم����ا ميك����ن ا�ستخدامها لإج����راء املكامل����ات ،وميك����ن للم�ستخدمني
�إ�صدارات البلوتوث
التبديل بني املو�سيقى واملكاملات بلم�سة زر واحدة.
هناك �إ�صدارات متعددة م����ن تقنية البلوتوث  ،ولي�س كل موا�صفات �سمعية  -ب�صرية وحتكم �شخ�صي عن بعد ()AVRCP
البلوت����وث مت�ساوية  ،لذل����ك قد حتتاج للت�أكد م����ن جهازين ت�ستعمل يوفر واجه����ة موحدة للتحكم ب�أجهزة التلفزي����ون وي�ستخدم لل�سماح
نف�س الإ�صدار لالت�صال مع بع�ضها.
جله����از التحكم ع����ن بعد واح����د (�أو �أي جهاز �آخ����ر) لل�سيطرة على
معظم املنتج���ات تعمل حاليا على �إ�صدار بلوت���وث  ، 1،1والتي تقدم جمي����ع املع����دات ال�سمعي����ة والب�صري����ة الت����ي �ستخدم في����ه للو�صول.
ميزات �أ�سا�سية مثل االت�صال ال�صوتي ،والكتم  ،ومعاودة االت�صال .وتعرف  AVRCPبكيفية ال�سيطرة على خ�صائ�ص تدفق الو�سائط
والآن توا�صل����ت تطوير ه����ذه التقنية وقد و�صل����ت �إىل الإ�صدار  2.0الإعالمية واملرئية.
وميكن �أن ن�سمع عن �إ�صدارات �أحدث يف ال�سنوات الالحقة.
وميكن هذا النظام من عمليات التحكم مثل التوقف  ،وبدء الت�شغيل
كم����ا قدمت تقني����ة البلوت����وث ميزات جدي����دة للق�ضاء عل����ى تداخل وحج����م الر�ؤي����ة ،ف�ضال ع����ن �أنواع �أخ����رى من عملي����ات التحكم عن
ال��ت�رددات الال�سلكي����ة و�إ�ضاف����ة الق����در ال����كايف للأم����ان واحلماية بعد.
�ض����د التطفل والتعق����ب .مع تقدمي �سرعات �أعل����ى لالت�صال ب�سرعة
م�ضاعفة ثالث مرات يف بع�ض احلاالت مع حت�سني الأداء وا�ستهالك االت�صال الهاتفي ال�شخ�صي ()DUN
�أقل للطاقة.
وت�أت����ي املو�سوع����ة الفل�سطيني����ة والتي �أدخل����ت م�ؤخ����را الإ�صدار  DUN 2.1متك����ن م����ن الو�ص����ول �إىل الإنرتن����ت وغريها م����ن خدمات
 ،وال����ذي يه����دف �إىل حت�سني االق��ت�ران دون احلاجة لرق����م التعريف االت�صال الهاتفي ،عرب تقنية البلوتوث الال�سلكية.
ال�شخ�صي ،ويتطلب ا�ستهالك �أقل للطاقة  ،ويوفر املزيد من الأمان .وي�أتي ال�سيناريو الأكرث �شيوع ًا هو ت�صفح االنرتنت من جهاز كمبيوتر
وميك ��ن التحق ��ق م ��ن الإ�ص ��دارات املختل ��ف واملي ��زات الت ��ي ميك ��ن حممول من خالل االت�صال عن طريق الهاتف املحمول ،ال�سلكيا.
توافرها ومقارنتها عن بع�ضها يف اجلدول التايل:
اال�ستخدام احلر اليدوي ال�شخ�صي ()HFP
يتيح لك ا�ستخ����دام اجلهاز كبوابة للتحكم الي����دوي وتلقي املكاملات
بلوتوث 2،1
بلوتوث بلوتوث
مميزات
بلوتوث زيادة (معدل
اخلارجية با�ستخدام اليد.
2.0
1.2
1.1
وموا�صفات
نقل البيانات)
والتكوي����ن النموذج����ي يف �سي����ارة يت����م با�ستخدام الهات����ف املحمول
نعم
نعم
نعم
نعم
االت�صال ال�صوتي
كجه����از و�سيط لتلقي املكامل����ات يف ال�سيارة  ،ويت����م ا�ستخدام نظام
نعم
نعم
نعم
نعم
كتم ال�صوت
�سترييو للهات����ف ال�سمعية ويتم تثبيت ميكروفون يف ال�سيارة لإر�سال
نعم
نعم
نعم
نعم
�إعادة طلب �آخر رقم
ال�صوت ال�صادر �إىل النقال �أثناء املحادثة.
نعم
نعم
نعم
نعم
تداخل
حت�سني مقاومة
�أي�ضا ميكن عمل جهاز كمبيوتر �شخ�صي ليكون مبثابة مكرب ال�صوت
الراديوية
الرتددات
للهاتف املحمول يف املنزل �أو يف املكتب.

نطاق �10أمتار
مدى  100مرت
�سرعة انتقال �سريع
انخفا�ض ا�ستهالك الطاقة
حت�سني االقرتان (بدون
رقم التعريف ال�شخ�صي)
قدر �أكرب من الأمان

نعم
-

نعم
-

نعم
نعم
نعم
نعم
-

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

-

نعم

نعم

نعم
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الكث�ي�ر من ��ا يعل ��م �أن الت�صوي ��ر الليل ��ي
يعم ��ل على ظه ��ور الع�ي�ن احلم ��راء على
�أي �ص ��ورة مت التقاطها ولكن �سوف نقدم
لك ��م طريق ��ة ب�سيط ��ة لإ�ص�ل�اح م�شكل ��ة
الع�ي�ن احلمراء من ال�ص ��ور اخلا�صة بك
با�ستخدام برنامج . Paint.NET

استخدام

Paint.NET

إلزالة العين الحمراء
من الصور الفوتوغرافية

�أداة ا�ستبدال الألوان
هناك �أداة ب�سيطة يف الربنامج Paint.
 NETت�سمى �أداة ا�ستبدال الألوان
وبال�ضغط على املفتاح“ ”Rميكن تفعيله

60

�ضبط عر�ض الري�شة

ومن ثم ا�ستخدامه للقيام باخلطوة التالية.
�ضبط اللون

يتم �أخذ عر�ض مقيا�س الفر�شاة بعر�ض  100بك�سل �سيكون منا�سب ًا
وبعد ذلك ميكن ا�ستخدام الفر�شاة مبا�شرة بالنقر فوق العني احلمراء
و�سوف يتم ا�ستبدال اللون ،و�إذا مل يتم الأمر ميكن تغيري اللون الثانوي
مع التعديل عليه قلي ًال ليتالءم مع ذلك و�إعادة العملية مرة �أخرى �إىل �أن
يتنا�سب اللون متام ًا ومن ثم اعتماده يف كل ال�صور.

ميكنك �ضبط اللون الذي تريد تغيري العني
احلمراء به كما يت�ضح يف ال�صورة ال�سابقة ويجب
�أن يكون اللون الأ�سود الأ�سا�سي واللون الثانوي هو الأحمر.

مل�سة فر�شاة واحدة  ،وذهب لون العني احلمراء.
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ثوان فقط ويتم ا�ستبدال اللون يف كلتا العينني.
�إذا مل يكن لديك برنامج  ،Paint.NETميكنك حتميله جمان ًا من
الإنرتنت و�إ�ضافته على النظام ويندوز.

61

العدد  113نوفمرب 2010م

تثبيت صفحة البداية في المتصفح

لتكون دائمة
وغير قابلة لالختطاف
كثريا ما نعاين من بع�ض املواقع التي نزورها �أو الفريو�سات �أو و�إذا كانت ال�صورة ال ت�ساوي لديك  1000كلمة ،فعليك القيام بالتايل:
الأدوير و غريها من الربجميات اخلبيثة فتقوم بتغيري �صفحة 	•�إفتح ال�سجل من خالل  ،regeditثم �إذهب �إىل
البداية ،ثم تعيدها ،فتعود مرة �أخرى للموقع غري املنا�سبHKEK_CURRENT_USER\Software\Microsoft ،
وت�ضطر �إىل �إعادة تعديلها بعد كل عملية �إطفاء للجهاز ،فيما 	•�إذا كان املجلد �أو املفتاح “ ”Internet Explorerغري
يلي طريقة حمكمة تتجاهل �أي تغيري �أو تعديل يح�صل على
موجود فقم ب�إن�شائه.
�صفحة البداية:
	•وحتت املفتاح ال�سابق� ،إذا كان املفتاح “ ”Mainغري موجود فقم
يكون ذلك من خالل ا�ستخدام �سيا�سة املجموعة (.)group policy
ب�إن�شائه.
و ميكننا �أن نقوم بهذا التغيري باليد( .ولكن كما هو احلال دائما �إذا مل 	•ثم حتت املفتاح “ ”Mainيف اجلانب الأمين من ال�صفحة ميكنك
تكن متمر�س يف التعامل مع ال�سجل ( )Registryفال تفعل �شيئا من
بب�ساطة �إن�شاء ا�سم “�صفحة البداية” كما مو�ضح يف ال�صورة
هذا �أبدا .حيث �أن غلطة غري حم�سوبة مع �سجل النظام ممكن �أن ت�ؤدي
�أدناه .قيمة لك يف مكان هنا �ستكون �صفحة جديدة تريد قوة �آي
�إىل نتائج غري حم�سوبة ،وقد ال تتمكن من الإقالع بجهازك مرة �أخرى)
�إي لزيارة
عموما� ،إذا كنت تدرك ما تفعله مع �سجل النظام ،ف�ستجد املفتاح الأ�صلي
لتعيني ال�صفحة الرئي�سية يف ال�سجل على امل�سار التايل:

\HKEK_CURRENT_USER\Software
Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page

اذا الحظنا بب�ساطة من خالل موقع املفتاح امل�ستحدث يف ال�سجل،
ف�إننا ن�ستطيع �إن�شاء مفتاح ل�صفحة البداية يف �إطار _HKEK
 CURRENT_USERللم�ستخدم احلايل� ،أما �إذا �أذا �أردنا
�أن نعملها للجهاز كامل فتقوم بالتغيري يف ال�سجل يف �إطار

HKEY_LOCAL_MACHINE
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies
Microsoft\Int ernet Explorer\Main\Start Page

الآن  ،عندما يقوم امل�ستخدم �أو �أي برنامج �آخر مبحاولة تغيري ال�صفحة
هذا ...و�سوف حتتاج �إىل �إن�شاء بع�ض املفاتيح كما يف امل�سار �أعاله ،وتالحظ الرئي�سية ،ف�إن ال�سجل ومن ثم املت�صفح يتجاهل ذلك الإجراء ويحتفظ
النتيجة يف �صورة ال�سجل �أدناه ،وقد قمنا ب�إن�شاء املفاتيح املفقودة.
بال�صفحة الرئي�سية التي قمنا ب�إن�شاءها �أعاله .و�أخريا ال تن�سى �أنك قمت
بهذه الإعدادات ،ف�إذا �أردت تغيري �صفحة البداية م�ستقبال ،ف�إن عليك
تغيريها من خالل الطريقة املذكورة �أعاله ،ولي�س من خالل املت�صفح ،لأن
�أي تغيري من خالل املت�صفح ل�صفحة البداية �سوف يعيدك لل�صفحة التي
قمت ب�إن�شاءها من خالل العمليات املذكورة �آنفا.
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طريقة تعطيل إعادة التشغيل
التلقائي في ويندوز 7
وال�سبب يعود اىل ال�شا�شة الزرقاء «�شا�شة املوت»
حني يعمل الكمبيوتر وفج�أة تاتيك ال�شا�شة الزرقاء ملدة ع�شر
ثوان ورمبا �أقل ثم يعيد الت�شغيل تلقائياً.
وي�ستمر هذا الو�ضع كثرياً...
و ميكنك �إ�صالح هذه امل�شكلة ولكن ب�شكل م�ؤقت عن طريق الو�ضع
الأمن ..ولكن بهذه الطريقة �أن �شاء اهلل ي�سكون احلل دائم...

ال�شرح

يكون ذلك من خالل ا�ستخدام �سيا�سة املجموعة (.)group policy
و ميكننا �أن نقوم بهذا التغيري باليد( .ولكن كما هو احلال دائما �إذا مل
تكن متمر�س يف التعامل مع ال�سجل ( )Registryفال تفعل �شيئا من هذا
�أبدا .حيث �أن غلطة غري حم�سوبة مع �سجل النظام ممكن �أن ت�ؤدي �إىل
نتائج غري حم�سوبة ،وقد ال تتمكن من الإقالع بجهازك مرة �أخرى)
عموما� ،إذا كنت تدرك ما تفعله مع �سجل النظام ،ف�ستجد املفتاح الأ�صلي
لتعيني ال�صفحة الرئي�سية يف ال�سجل على امل�سار التايل:
\HKEK_CURRENT_USER\Software\Microsoft
Internet Explorer\Main\Start Page

2
1

3
الآن ت�ستطع البحث عن امل�شكلة وحلها بدون
ظهور ال�شا�شة الزرقاء "�شا�شة املوت"
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