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الإن�سان   جل�سم  مالحية  �سور  يقدم  طبي   • برنامج 
• اجلرافني

ال�سحراء يف  ال�سم�سية  الطاقة  • م�ستقبل 
ال�سقيقان • املخرتعان 

 networking املنزلية  ال�سبكات  • كمبيوتر 
حجمًا الكمبيوترات  • اأغرب 
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رئي�س التحرير : يحيى حممد املطري

اأول جملة علمية متخ�ص�صة ت�صدر عن 
وزارة االت�صاالت وتقنية املعل�مات باجلمه�رية اليمنية

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

�سامًل ر�سوم التو�سيل الربيدي. 

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

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

 www.titmag.net.ye مـوقـع املـجـلـة علــى االإنــرتنـت 

العنـــــــــــ�ان
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بقلم / رئي�ص التحرير 

حف���ل الع���ام 2010  كغ���رية من االأع���وام ال�سابقة بالكثري من االجن���ازات يف قطاع 
االت�س���االت وتقني���ة املعلوم���ات .. ومل ي�سه���د �س���وى بع����س الق�س���ور والتع���رات هن���ا 
وهن���اك  ..ولك���ن ن�سبة االجناز والنجاح على امل�ستوى اال�سرتاجتي  للخطط والربامج 
اال�ستثماري���ة كان���ت كب���رية  وم�سرف���ة اإذا م���ا قورن���ت بن�سب���ة التعر واالإخف���اق لبع�س 
امل�سروعات .. حيث �سنجد ان قطاع االت�ساالت يظل من القطاعات احلكومية املتميزة  
والت���ي تتب���وؤ مرتب���ة متقدمة عل���ى �سعيد اخلدم���ات النوعي���ة اأوعلى م�ست���وى االجناز 
وحج���م امل�ساري���ع الك���ربى املنف���ذة  والت���ي تاأت���ي يف معظمه���ا  بتمويل ذات���ي ناهيك عن 
رفد اخلزينة العامة مبليارات الريال من �سرائب الدخل واالأرباح ومبا يعزز م�ساهمة 

قطاع  االت�ساالت  يف اأن�سطة التنمية االقت�سادية ال�ساملة.
لق���د ا�ستهدفت خطة عمل قط���اع االت�ساالت والربنامج اال�ستثماري للعام 2010 
االرتق���اء باأداء هذا القط���اع ليواكب ال�سيا�سات التنموية احلكومية الهادفة اإىل حتقيق 
التنمي���ة الب�سري���ة امل�ستدام���ة، وتوفري اأرقى امل�ستويات من اخلدم���ات وباأف�سل االأ�سعار 

للم�ستهلكني. 

ان ا�ستق���راء اخلط���وط الرئي�سي���ة  ملا حتقق م���ن اجنازات يف ه���ذا القطاع احليوي 
خلل العام 2010 ،على م�ستوى البنية التحتية لن يتاأتي  يف هذا الهام�س الب�سيط... 
ولكن ميكن االإ�سارة اخلاطفة اإىل بع�س مامت اجنازه على امل�ستوى  التنظيمي واالإداري  
... والذي يف �سوئه ميكن القول بان العام 2010 ا�ستحق بجدارة  بان يكون من االأعوام  
املتمي���زة  يف جم���ال التنمية الب�سرية ... اعتم���ادا على ما مت تنفيذه من برامج وخطط 
و�سيا�س���ات ا�ستهدفت بدرجة اأ�سا�سية  تطوي���ر وتنمية قدرات ومهارات كوادر وموظفي 
قط���اع االت�ساالت ادري���ا وتقنيا وفنيا ومعي�سيا باعتبار تنمي���ة املوارد الب�سرية هي احد 
االأركان االأ�سا�سي���ة  ل���لإدارة احلديث���ة والرتباطه���ا املبا�س���ر بزي���ادة الكف���اءة االإنتاجي���ة 

للقوى العاملة وتفعيل م�ساركتها يف التنمية االقت�سادية ال�ساملة.  

و تاأت���ي م�ساريع التنمية الب�سرية يف قط���اع االت�ساالت وتقنية املعلومات واجلهات 
التابع���ة له���ا لتتكام���ل م���ع تطبي���ق �سيا�سة وا�سح���ة وعلميه للأج���ور واملرتب���ات وقابلة 
للتطوير ومبا يحقق اال�ستقرار الوظيفي واالرتقاء مب�ستوى الكفاءة واالأداء ... حيث 
�سهد العام 2010 اأقرار و�سرف  البدالت واملزايا )بدل ات�سال( ملوظفي املوؤ�س�سة العامة 
للت�ساالت  كون املوؤ�س�سة  تتمتع بخ�سو�سية مهامها وطبيعة عملها التناف�سية يف ظل 
وج���ود �س���ركات اأخ���رى يف �س���وق االت�س���االت .. وقبل ه���ذا وذاك جاء تنفي���ذا لتوجيهات 
احلكوم���ة والقي���ادة ال�سيا�سي���ة ممثل���ة بفخام���ة االأخ/  عل���ي عب���د اهلل �سال���ح – رئي����س 
اجلمهورية )حفظة اهلل( ،ب�سان تاأمني اال�ستقرار املعي�سي  لكافة اأبناء ال�سعب  اليمني 
واالرتقاء مب�ستوى االأجور واملرتبات ملوظفي اجلهاز االإداري للدولة من خلل اإ�سلح 
نظ���ام الوظائ���ف واالأج���ور واخلدم���ة العامة مبا ميك���ن الدولة من )اأن تك���ون رب عمل 
قادراً على جذب الكفاءات اجليدة ( ويكفل اإمكانية )بناء جهاز حكومي فعال قادر على 

تقدمي خدمات عالية اجلودة للمواطنني(. 

ولع���ل م���ن اأهم خطوات ه���ذا العام تتمثل يف اإن�ساء )�سن���دوق  للتكافل االجتماعي 
خا����س مبوظف���ي املوؤ�س�سة العام���ة للت�ساالت( والذي يعد اجن���ازا اأخر من االجنازات 
النوعي���ة  الت���ي حت�س���ب لقيادة الوزارة واملوؤ�س�سة  والذي يعك����س بجلء مدى اهتمامها 
املتعاظ���م بكوادر وموظفي وزارة االت�س���االت واملعلومات واجلهات التابعة لها .. والذي 
�سيرتت���ب علي���ة اث���اأر ايجابي���ة فاعلة  ت�سه���م  يف االرتقاء ب���االأداء الوظيف���ي  واخلدمي 
للموؤ�س�س���ة... حيث يهدف ال�سندوق اإىل تنمي���ة روح التعاون والتكافل االجتماعي بني 
موظف���ي املوؤ�س�س���ة وحت�سني ظروفه���م املعي�سية اإ�سافة اإىل دع���م االأن�سطة  االجتماعية 

التي من �ساأنها جتديد حيوية املوظف باجتاه زيادة االإنتاج  وحت�سني االأداء.

ال�س���ك ان الع���ام 2010 �س���كل اأي�س���ا احد املحط���ات الهامة  على امل�ست���وى الوطني  
م���ن خ���لل ما حفلت به اأجندته من اجنازات  وطنية اإ�سرتاتيجية توجت باال�ست�سافة 
الناجح���ة لبطول���ة خليج���ي 20 والتي مثلت يف م�سمونها اأكر م���ن داللة وكانت بحق 
انت�سارا رائعا للوطن وال�سعب و�سقوط مريع للرهانات  اخلا�سرة و�سفعة قوية الأبواق 
التاأم���ر و اأق���زام الت�س���رذم والتفتت واالإره���اب املعادية مل�سال���ح ال�سعب واأم���ن وا�ستقرار 

الوطن ووحدته  وقيمه الدميقراطية ومبادئ ثورته املجيدة.   
 

خا�س  الجتماعي  للتكافل  �سندوق  • اإن�ساء 
    مبوظفي املوؤ�س�سة العامة لالت�سالت
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46

الكروم ملت�سفح  الثامنة  الن�سخة  • �سدور 
Avast • ن�سخة جمانية من مكافح الفريو�سات 
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الإنرتنت على  مفيدة  • مواقع 
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50
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56
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م/ع�سام عبد اهلل الدبا�سيمالحظه: نرج� من االإخ�ة القراء اأن تك�ن اأ�صئلتهم وا�صحة حتى يت�صنى لنا الرد عليها واملعذرة الإهمال اأي ر�صالة غري وا�صحة.
Esam1978@hotmail.com

ت�صريع امل�صتك�صف 
فت���ح  ت�سري���ع  اأ�ستطي���ع  كي���ف 
م�ستك�سف ويندوز للمجلدات؟ 

افتح م�ستك�سف ويندوز يف اأي جملد 
ثم من القائمة اأدوات ثم خيارات املجلد 
ثم عر�س واأزل الإ�سارة عن اخليارين التاليني  الأول عر�س معاينة 
التخزين  جملد ب�سيطة يف قائمة جملدات “ Explorer”  ثم عدم 
املجلدات.  كافة  على  تطبيق  على  ا�سغط  ثم  للم�سغرات.   املوؤقت 

الكتابة باليد   
 كي���ف ميك���ن تثبيت ق���درات التعرف عل���ى الكتابة بالي���د يف ويندوز 

XP؟ 
ي�سمـــح التعـــّرف على الكتابة باليـــد باإدراج ن�س بالكتابـــة عو�سًا عن 
الطباعـــة. ميكنـــك اإدراج ن�ـــس با�ستخدام جهـــاز الكتابـــة اليدوية، 
مثل قلـــم ولوح رقمي، اأو ميكنـــك حتريك املاو�ـــس لت�سكيل كلمات مع 
ال�ستمـــرار ب�سغط زر املاو�س الأ�سا�سي. يتـــم حتويل كتابتك اليدوية 
اإىل اأحرف كتابة مطبوعة واإدراجها حيث تريدها اأن تكون مب�سّغالت 
التعـــرف على الكتابـــة باليد خا�سة بلغة معينـــة. اأول خم�س م�سّغالت 
املب�سطـــة، وال�سينيـــة  Microsoft هـــي ال�سينيـــة  متوفـــرة مـــن 
التقليديـــة، والإنكليزيـــة، واليابانيـــة، والكوريـــة. �ستتوفـــر م�سّغـــالت 
لغـــات اأخرى لحقًا. ميكنك ا�ستخدام التعـــّرف على الكتابة باليد يف 
الربامـــج التي تعتمد هذه امليزة. هذه الربامج تت�سمن: الإ�سدار 5.0 
مـــن Internet Explorer اأو الأحدث )ميكنك ا�ستخدام الكتابة 
اليدوية يف املربعات الن�سية الظاهرة على مواقع ويب، ولكن لي�س يف 
�سريط العنوان، الإ�سدار 5.0 من Outlook Express اأو الأحدث 

اليدويـــة  الكتابـــة  )ا�ستخـــدم 
لكتابة الربيد الإلكرتوين(. كافة 
 Microsoft Office برامـــج 
 Microsoft مثـــل   ،XP
 Microsoft اأو   Word 2002
ل�ستخـــدام  ممّكنـــة  اأخـــرى  برامـــج  اأيـــة   .Outlook 2002
 .Microsoft مـــن  باليـــد  الكتابـــة  علـــى  التعـــّرف   م�سّغـــل 
ل�ستخـــدام التعّرف على الكتابة باليد، عليـــك تثبيت م�سّغل التعّرف 
علـــى الكتابة باليد. لتثبيـــت التعرف على الكتابـــة باليد يجب تثبيت 
Microsoft Office XP ثـــم : افتـــح اإ�سافـــة اأو اإزالـــة الربامج 
يف لوحـــة التحكـــم. انقر فـــوق تغيري الربامـــج اأو اإزالتهـــا، انقر فوق 
Microsoft Office XP، ثـــم انقر فوق تغيري. انقر فوق اإ�سافة 
اأو اإزالة ميزات، ثم انقر فوق التايل. حتت ميزات للتثبيت، انقر نقرًا 
مزدوجـــًا فوق امليزات امل�سرتكة لــــ Office. انقر نقرًا مزدوجًا فوق 
اإدخالت امل�ستخدم البديلة، انقر فوق املربع املقابل لـ الكتابة اليدوية، 
ثم انقر فوق ت�سغيل من جهاز الكمبيوتر. انقر فوق حتديث. ثم افتح 
اخليـــارات الإقليميـــة وخيارات اللغـــة يف لوحة التحكـــم. يف التبويب 
 لغات، و�سمن خدمات الن�سو�س ولغات الإدخال، انقر فوق تفا�سيل. 
حتـــت اخلدمات املثبتة، انقر فـــوق اإ�سافة. ثم قـــم باختيار التعرف 

على الكتابة باليد. 

جتنب الف�رمات
م���ا هي اأف�س���ل الطرق لتجن���ب الفورمات وكذل���ك تنظيف اجلهاز 

ب�سكل دائم يف ويندوز اك�س بي؟
من الأ�سباب الرئي�سية لتعطيل الويندوز اأنه يفقد العديد من امللفات 
 Run اخرت اأمر Start وكل مـــا �سوف تفعله هو بالرتتيب مـــن قائمة
 XP واأدخـــل ا�سطوانة الويندوز  sfc /scannow  ثـــم تكتب الأمر
يف ال�ســـى دى روم واأترك اجلهاز مدة من الزمن وبهذه الطريقة يتم 

التـــايل  اأوًل: يحذف امللفات املعطوبة وي�ستبدلها بامللفات ال�سليه التي 
توجد بال�سى دى. ثانيًا:اأى ملف ناق�س يف النظام يتم عمل ن�سخ له من 

ال�سطوانة وو�سعه يف النظام.
اأمـــا تنظيـــف اجلهاز مـــن امللفات التـــي تبطئ اجلهاز اتبـــع اخلطوات 
التاليـــة: اذهـــب اإىلstart ثـــم ا�سغـــط علـــى RUN اكتـــب الأمـــر 
prefetch تظهـــر لـــك ملفـــات قـــم مب�سحهـــا وكذلـــك مـــن قائمـــة 
Recent الأمـــر  نكتـــب  ثـــم   RUN ثـــم  كليـــك  ا�سغـــط   start"
قـــم مب�سح امللفات التي ظهرت  واأي�سًا من قائمة start ا�سغط كليك 

RUN ثم نكتب الأمر%tmp% قم مب�سح امللفات.
الرابـــط  هـــذا  بزيـــارة  قـــم  املو�ســـوع  هـــذا  حـــول   وللمزيـــد 

http://www.v90v.com/forums/t9342.html

ملفات تبطئ
هل هناك ملفات تبطئ جهاز الكمبيوتر ميكن حذفها ؟

نعـــم هناك ملفـــات تبطئ جهازك �ســـارع بحذفها ولإزالتهـــا  الذهاب 
امللفـــات  مـــن  العديـــد  dllcache هنـــاك  الأمـــر  وكتابـــة   run  اإىل 
 recent اكتب الأمـــر run  حـــدد الـــكل  وقم بحذفهـــا  واأي�ســـا مـــن
prefetch اكتـــب الأمـــر run  حـــدد الـــكل وام�ســـح  وكذلـــك مـــن 

الـــكل  حـــدد   temp الأمـــر  واأي�ســـًا   وام�ســـح  الـــكل  حـــدد 
وام�ســـح الـــكل  حـــدد   %temp% الأمـــر  واأخـــريًا   وام�ســـح  

اخلطوات ال�سابقة تعطي م�ساحة يف اجلهاز واأي�سًا ت�سرعه.

شكراً 
وصلت الرسالة

الإخوة / ب�سري عبده فارع العب�سي- احمد  علي ...  �سكرًا و�سلت الر�سالة..
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على كتاب  ماليني   3
 مكتبة ج�جل االلكرتونية

العمالقة  الأمريكية  ال�سركة  اأطلقت 
على  بحث  حمــرك  اأقـــوى  و�ساحبة 
مكتبتها  “جوجل”  النرتنت  �سبكة 
 3 مــن  بــاأكــرث  ـــزودة  وامل الإلكرتونية 
مت�سمنة  ــكــرتوين  اإل كــتــاب  مــاليــني 
العامل.... حول  مبيعًا  الأكرث  الكتب 
وتــ�ــســعــى جـــوجـــل مـــن خــــالل هــذه 
من  ال�سعوب  ثقافات  توثيق  املكتبة 
خمتلف  على  الكتب  توفريها  خالل 
جمانية  تطبيقات  عــرب  الأجـــهـــزة 
خم�س�سة لالأندرويد واآبل وقارئات 

بالإ�سافة  الإلكرتونية  الكتب 
اإىل ت�سفح الويب العادي.

كتبك  تخزين  وميكنك  هــذا 
�سحابيًا وقراءتها من اأي جهاز 
بــدون حتديد   ، وقــت  اأي  ويف 
مع  الكتب  لتخزين  م�ساحة 
اإمكانية تغيري اخلط وحجمه 
ومعلومات عن كل كتاب تقوم 
مراجعات  وقــــراءة  بتنزيله 

كتابة  ال�سابقني كما ميكنكم  القراء 
مراجعتكم اخلا�سة بالكتاب.

، كما توجد كتب عربية اأي�سًا لكنها 
...للمزيد  �سوئيًا  مم�سوحة  ن�سخة 
من املعلومات ميكن زيارة املكتبة  : 

http://books.google.com

Huawei ه�اتف
Froyo  الذكية بتقنية 

فئة  مـــن  ذكـــيـــان  هــاتــفــني   Huawei ــقــت  اأطــل
ياأتي  وكالهما   X5 ، X6 وهما   Android2.3
 Huawei هواتف  تنفرد  Froyoوالتي  بتقنية  
من حيث امل�ساعدة الروبوتيه ال�سريعة يف معاجلة 

الطلب ومتتاز الهواتف باملوا�سفات التالية :
�سا�سة 4.1 اأن�س و3.8•  اأن�س لكال الطرازين مع 

WVGA سا�سات�
  •802.11 ويدعمان   1GHz مبعالج  كالهما 

.b/g/n WiFi، GPS
.  •HSPA مع دعم �سبكة HDMI توفر منفذ

.  •720p كامريا 5 ميغابك�سيل وفيديو بتقنية

مت موؤخرا طرح كمبيوتر مكتبي جديد باأحدث اأجهزة الكمبيوتر 
 Intel Corei7 ومعالج IdeaCentre K330 Lenovo املنزيل
وي�ستخدم اجلهاز نظام Turbo Boost 2.0 لت�سريع الت�سغيل 

وهو كذلك باملوا�سفات التالية :
 •.2TB 16 والقر�س ال�سلبGB سعة الرام�

دعم امل�سغل اخلا�س بالأقرا�س املرنة والتي•  تعمل بالأ�سعة 
. Blu-ray الزرقاء

• ميكنه ا�ستقبال البث التلفزيوين
يبلغ ثمنه 700•  دولر.     

كمبي�تر ال�صرعة الفائقة 
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الكامريا  الربمائية 
هي كامريا عوامة الطراز مزدوجة العد�سات ميكنهما 
الوقت  نف�س  املاء يف  �سطح  وفوق  �سور حتت  التقاط 
ب�سكل متوازي  بالعوم  لها  ي�سمح  بت�سميم ذكي  وهى 
املاء نتيجة  التاأرجح بني  وبطريقة عمودية ل ميكنها 
احلركة ، ومزودة ب�سا�سة LCD للمعاينة ولوحة ذاتية 
  polypropylene ، ويتكون ج�سم الكامريا من مادة 

التي تكون اأخف وزنا من املياه وتطفو ب�سهولة. 

فاأرة كمبي�تر خم�ص�صة للمكف�فني

حذرت �سركة Symantec من انت�سار 
تطبيقات  عرب  جديدة   worm دودة 

ــقــدرة على  املــحــادثــة الــفــوريــة مــع ال
لغة  بع�سرين  امل�ستخدمني  ا�ستهداف 

خمتلفة . 
اكت�سافه  الذي مت  و  الــدودة  رمز 
 W32.Yimfoca.B �سكل  على 
ملوقع  جاهزة  قائمة  على  يحتوي 
امل�ستخدم و يتم اإر�سال ر�سالة له 

باللغة املنا�سبة ملوقعه.
امل�ستخدم موجود  و يف حال كان 
يف دولـــــة غـــري مــ�ــســنــفــة لــدى 
اإر�سال  يــتــم  اخلــبــيــث  التطبيق 

الر�سالة اخلبيثة باللغة الجنليزية و 
التي تظهر على ال�سكل :

 seen this? [link[“ or ”this is the
.[funniest photo ever! [link

و بالإ�سافة اإىل النتقال عرب تطبيقات 
 Google Talk املحادثة الفورية مثل
و   Skype و   MSN Messenger و 
Yahoo Messenger و Pal talk و 
ICQفان التطبيق اخلبيث يتم زرعه 
يف اأي ذاكرة فال�س USB يتم و�سعها 

يف جهاز الكمبيوتر امل�ساب .

دودة خبيثة ت�صتهدف م�صتخدمي املحادثة الف�رية بع�صرين لغة 

كمبيوتر  فـــــــاأرة  اأحـــــــدث 
للمكفوفني  خمــ�ــســ�ــســة 
الن�سو�س  ـــراءة  ق ميكنها 
ــهــا  اإىل  ــل الـــعـــاديـــة  وحتــوي
Braille  من خالل  طريقة 
العادية  ال�سطحية  املالم�سة 
كما   .. احلــربيــة   للكتابة 
�ــســيــتــمــكــن املــكــفــوفــني من 

التعرف  تقنية  خالل  من  العادية  الن�سو�س  قــراءة 
 optical character( احلــــروف  عــلــى  الــ�ــســوئــي 
recognition( وتقنية haptic املخ�س�سة ل�سا�سات 

اللم�س احل�سا�سة وميكن حملها يدويا.   
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بطاقة ت�صمح بتبديل البطاريات لالأجهزة املحم�لة
تظل هناك م�سكلة تواجه م�ستخدمي 
ــة والأجــــهــــزة  الـــهـــواتـــف املــحــمــول
املحمولة الأخرى وهي اأن كل جهاز 
م�ستوى  على  خا�سة  بطارية  لــه 
ــــــريا مت  ــركــة املــنــتــجــة واأخ ــس ــ� ال
 Jump-Start CARD ابتكار 
بطاريتني  بعمل  ت�سمح  والــتــي 
الطاقة  وت�ستخرج  خمتلفتني 

يف  واحــــدًا  مــعــيــارًا  وت�ستخدم  منهما 
الطاقة  لنقل  الطاقة  منافذ  ا�ستقراء 
لديك  فمثال  اأخـــرى  اإىل  بطارية  مــن 
بطارية جهاز نوكيا وهي فارغة فيمكن 
مملوءة  مــوتــورول  بــطــاريــة  تــاأخــذ  اأن 
البطاقة  يف  الثــنــتــني  بــو�ــســع  ــقــوم  وت
اإىل  اململوءة  من  الطاقة  �سحب  فيتم 
للبطاريتني. املوؤ�سر  بيان  مع   الفارغة 

بل�ت�ث ل�حي 
ي�صتقبل وير�صل البيانات 

وهو   Chinavasion �سركة  من  جهاز  ب�ساطة  بكل  هو 
ي�ستقبل وير�سل   Bluetooth Keyboard بلوتوث لوحي 
حتتوي    QWERTY مفاتيح  بلوحة  ومــزود  البيانات 

مفتاحًا   72 عــدد 
ل�سوء  ومــ�ــســدرًا 
ـــة الــلــيــزر  ـــع ـــس اأ�
ــــــــــذي ميــكــن  وال
ــــتــــخــــدامــــه  ا�ــــس
ــــقــــدمي  ـــــد ت ـــــن ع
بوا�سطة  عــر�ــس 
 power point
وظيفة  ـــــــوؤدي  وي
من   pointer

ال�سبورة  اإىل  الليزر  �سعاع  البيانات عرب  تلك  نقل  خالل 
)اللوحة العار�سة( بعد كتابتها على لوحة املفاتيح وذلك 
با�ستخدام تقنية EFO امل�سابهة وميكن التحرك ب�سهولة 

يف اإدارة املفاتيح ويبلغ ثمنه 45 دولرًا فقط.

بطاقات الذاكرة 
و�صباق ال�صعة وال�صرعة الفائقة 
اأعلنت Patriot Memory عن الفئة الـ10 من اأ�سرع 
GB وGB 32 من  بطاقــــات الذاكــــرة ذات �سعــــات 16 
 LX و�سل�سلــــة micro SDHC نــــوع تهيئــــة بطاقــــات
مــــع �سمانــــه 5 �سنــــوات والبطاقتــــان تنا�سبــــان منافذ 
بطاقــــات microSD ومنفذ SD وميكــــن للذاكرة 32 
GB الت�سجيــــل ملدة 10 �ساعــــات فيديو HD  متوا�سلة 
وب�سرعــــة قــــراءة وكتابة لفئة 10 بطاقــــات ب�سرعة 10 

.MB/s

 GE اإلكرتيــــك  جــــرال  ك�سفــــت 
العاملية عن  ملبة ال�سمام الأيونية  
ال�ساطعة والتــــي �ستطرحها  للبيع 
مطلع العام اجلديد وتعمل بقدرة 
مابني 40-60 واتًا وميكن اأن تعمر 

اللمبــــة ملــــدة تزيــــد عــــن  17 �سنة 
وت�ستهلك اللمبة القليل من الطاقة 
  LED مع اإ�ساءة �سديدة ال�سطوع
متاثــــل ع�ســــرة اأ�سعــــاف اللمبات 

املماثلة.

م�صباح كهربائي جديد 
با�صتهالك اأقل وعمر اأط�ل 
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اأحدث اأجهزة العر�ص الرقمية 
اأجهـــزة  احـــدث   موؤخـــرًا  اأطلقـــت 
الربوجكـــرتات للو�سائـــط الإعالميـــة 
 REALiS WUX4000 طـــراز  مـــن 
بتقنيـــة  وميتـــاز   LCOS ويدعـــى   D
DICOM لت�سخيـــم ال�سا�سة وعر�س 
ال�سا�ســـة  علـــى  الرماديـــة  ال�ســـورة 
الكبـــرية والتـــي تعر�ـــس 21  م�ستـــوًى 
من تـــدرج ال�ســـورة الرماديـــة برغم 
توفـــر �سا�ســـة كر�ستاليـــه �سائلـــة على 
النظـــام الب�ســـري بال�سيلكـــون والتي 
ت�ستخـــدم 3 م�ستويـــات خمتلفة عالية 
الأداء يف تقريـــب وبعـــد ال�ســـورة من 

خالل الدخول يف خ�سائ�س العد�سات 
با�ستخـــدام حلـــول WUXGA بدقـــة  

والتـــي   1200×1920
lumens 4000  تت�سمن

وت�سحيـــح  تن�سيـــق  يف 
املداخل  وتتوفر  الألوان 
 HDMI DVI التاليـــة
VGA كمـــا ميكن ربط 
اجلهـــاز بال�سبكـــة مـــن 
خـــالل الرميـــوت. ومن 
املرجـــح طـــرح اجلهاز 
خـــالل مار�س من العام 

املقبل بحوايل 10000 دولر .   

�صماعة الط�ق التي تعمل باالأوامر ال�ص�تية 
مع  تعمل  اأن  ميكن  فــريــدة  اأذن  �سماعة 
 Mac للم�سمم  وهـــي   DAP اأجـــهـــزة 
 Snake �سركة  وتــقــوم   Funamizu
حيث  ال�سوتية  بالأوامر  وتعمل  بت�سنيعها 
ميكن تخزين امللفات وت�سميتها و ميكن اأن 
تكون اأداة ثورية يف �سنع الأحلان من خالل 
الطلب  وحتــويــل  ال�سوتية  الأوامــــر  تلقي 

ال�سوتي اإىل نغمة با�ستخدام 
مو�سيقية  اأدوات 
ــارة  ــث ــقــي مــنــهــا ال

والبيانو.  

قر�ســـًا   LaCie اأطلقـــت 
يدعـــى  خارجيـــًا  �سلبـــًا 
فهـــي   Tank الدبابـــة 
لي�ست فقـــط قوية واإمنا 
مـــزودة بنظـــام حمايـــة 
ومقاومة للمياه  والرطوبة 

مبتانة  وم�سنوعة  والغبار 
ومـــزود مبعـــرف  عاليـــة  
�سخ�ســـي IP-63  وبرغم 
ذلك فال�سمـــان ملدة عام 
جنيـــة   20 ثمنـــه  ويبلـــغ 

اإ�سرتلينيًا. 

»الدبابة« قر�ص �صلب خارجي 
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القرصنة
متزايد. تط�ر  يف  �صرعية  غري  عملية   o

عالية. قدرات  ذو  مربجم�ن  القرا�صنة   o
واحد. ال�صرر  ويبقى  االأهداف  تختلف   o

الدوافع والمسببات
لالخرتاق. قابل  نظام  القرا�صنة:كل   o

للقر�صنة. الرئي�صية  الدوافع  من  التعلم   o
الغر�ص. باختالف  الدوافع  تختلف   o

األدوات والطرق 
للقرا�صنة. الرئي�صي  املدخل  مرخ�صة  الغري  الربامج   o

امل�صدر. جمه�لة  والر�صائل  امللفات   o
التعرف على الـ IP Address جلهاز ال�صحية.  o

األشكال واألنواع
وامل�ؤ�ص�صات. ال�صركات  الأجهزة  النارية  اجلدران  اخرتاق   o

القرا�صنة. مداخل  اأهم  ال�صحية  جهل   o
التهديدات. واآالف  االجتماعية  ال�صبكات   o

القرصنة والقانون
م�صتمرة. واملقاومة  الرقمي  االإجرام   o

القر�صنة طريق لدخ�ل عامل العجائب من اأرخ�ص اأب�ابه.  o
العالج. من  خري  ال�قاية   o

وهذان  االت�صاالت  وو�صائل  احلا�ص�ب  اخرتاع  منذ 
على  كاًل  االأف�صل  نح�  ثابتة  بخطى  يتط�ران  االخرتاعان 
تقنية  ا�صتخدام  مع  واحد  خط  يف  اندماجها  حلني  حده، 
العمل  حت�ل  اأن  والال�صلكية.وبعد  ال�صلكية  ال�صبكات 
اليدوي اإىل العمل باحلا�ص�ب الذي يرتبط عادة بح�ا�صيب 
يف  املعل�مات  اأ�صبحت  كبرية  اأو  �صغرية  �صبكات  عرب  اأخرى 
الدخ�ل  اإمكانية  يعني  جهاز  اأي  اخرتاق  الأن  دائم  خطر 
واحدة،  �صبكة  عرب  ترتبط  التي  االأخرى  االأجهزة  اإىل 
ن�ع جديد من اجلرائم  العامل ينفتح على  االأمر جعل  هذا 
"بالقر�صنة  تعرف  كما  اأو  املعل�مات  ب�صرقة  تعرف  والتي 
خط�رة  تقل  ال  جناية  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  االلكرتونية" 

وتاأثريًا عن باقي اأن�اع اجلرائم .

القرصنة
 اإللكترونية
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تاريخ القر�صنة
بداأت ظاهرة القر�سنة والخرتاق مع بداية ظهور احلا�سبة اللكرتونية، 
وازدادت ب�سكل كبري مع ا�ستخدام تقنية ال�سبكات الرقمية، حيث ي�سمل 
الأنظمة  خمرتقي  قبل  من  احلا�سوب  �سبكات  على  الهجوم  الخــرتاق 
جمال  يف  احلا�سل  التطور  يبني  كما  القوانني،  ومنتهكي  اللكرتونية 
اأخرى  تقنيات  اإىل  بالإ�سافة  النرتنت  تغطي  التي  املعلومات  �سرية 
با�ستخدام  فائقة  وب�سرعة  تتطور  القر�سنة  عمليات  اأن  كالت�سالت 

تقنيات حديثة ومعقدة مما جعل النظرة اإليها تتغري كليًا.

مفه�م القر�صنة
جمال  ويف  الآخرين،  حقوق  على  التعدي  تعني  العربية  يف  القر�سنة 
احلا�سب ت�سمل كلمة قر�سنة عمليات ن�سخ الربامج وبيعها وا�ستخدام 
الكلمة  وت�سمل  معلومات،  على  واحل�سول  التج�س�س  يف  ال�سبكات 
اللغة  يف  ولكن  اأمــكــن،  اإن  وتــدمــريه  موقع  مبهاجمة  يقوم  من  اأي�سًا 
الجنليزية ولغة احلا�سب توجد عدة كلمات حتت كلمة قر�سنة حتدد 
خمرتق  اأو  قر�سان  اأي   Hacker املعروفة  فالكلمة  القر�سنة،  نوع 
مثل  اأخــرى  م�سميات  وتوجد  بــه،  قــام  الــذي  العمل  لتحديد  تكفي  ل 
Cracker اأي من يقوم بك�سر كلمات ال�سر ويخرتق الأنظمة الأمنية 

عملية غري �صرعية يف تط�ر متزايد.
القرا�صنة مربجم�ن ذو قدرات عالية.
تختلف االأهداف ويبقى ال�صرر واحد.

ع�صابات  نتخيل  فاأننا  قر�صنة  كلمة  �صماع  عند 
ما  ونهب  عليها  وال�صط�  البحرية  ال�صفن  �صرقة 
قر�صان  يفعله  ما  ذاته  وه�  طاقمها،  وا�صر  فيها 
ب��صائل  لكن  بال�صبط  االلكرتونية  االأنظمة 
حديثة ودون اأن يعر�ص نف�صه للخطر. فالقر�صنة 
اخرتاق  عملية  هي  املعل�ماتية  اأو  االلكرتونية 
الأجهزة احلا�ص�ب عرب �صبكة االنرتنت غالبًا الأن 
اغلب ح�ا�صيب العامل مرتبطة عرب هذه ال�صبكة 
اأو حتى عرب �صبكات داخلية يرتبط فيها اأكرث من 

جهاز حا�ص�ب. 

القـر�صنـة
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املعلومات  م�سادر  مبهاجمة  يقوم  ملــن  وهــي   Ahacker وكلمة 
الــربامــج فقد  بن�سخ  اأمــا من يقوم  اللــكــرتوين،  والــربيــد  واملــواقــع 
للنظام. خمالفًا  يزال  ل  كان  واإن  القرا�سنة  من  البع�س  يعتربه  ل 

 

القرا�صنة
برامج احلا�سوب وطرق  اأ�سخا�س متمكنني يف  اأو عدة  هم �سخ�س 
معني  لغر�س  ال�سحية  اخرتاق جهاز  اأو  بالتج�س�س  يقومون  اإدارتها 
تختلف من قر�سان اإىل اأخر، ليتمكنوا من م�ساهدة ما يوجد فيه من 
ملفات اأو �سرقتها اأو تدمري اجلهاز بالكامل، اأو التج�س�س وم�ساهدة 
عال  م�ستوى  ذو  مربجمون  وهم  الإنرتنت.  �سبكة  على  به  نقوم  ما 
ي�ستطيعون بوا�سطة برامج م�ساعدة اخرتاق حا�سوب معني والتعرف 
على حمتوياته ومن خاللها يتم اخرتاق باقي الأجهزة املرتبطة معها 

يف نف�س ال�سبكة  .

ت�صنيف القرا�صنة 
ميكن ت�سنيف قرا�سنة املعلومات اإىل ق�سمني:

Hackers •
ن�ستطيع اأن ننعتهم باملبتدئني اأو الهواة الذي يكون الهدف من وراء 

اخرتاقهم لالأنظمة اللكرتونية التعلم والت�سلية على الأغلب.

 Crackers •
وهم املخرتقون املحرتفون والذي يكون دخولهم اإىل احلوا�سيب من 

اجل غاية معينة حتقق لهم ما يهدفون اإليه .

اأهداف القر�صنة
لإظهار  وفــر�ــســة  كــهــوايــة  التج�س�س  ميــار�ــســون  القرا�سنة  بع�س 
الإمكانيات وحتدي الذات والبع�س الآخر ميار�س هذا العمل بدافع 

حتقيق عدة اأهداف تختلف من قر�سان لآخر ونذكر منها ما يلي:
مثل  البنكية  املعلومات  �سرقة  خالل  من  املــال  على  احل�سول   ·

اأرقام احل�سابات اأو البطاقات الئتمانية.
· احل�سول على معلومات اأو �سور �سخ�سية بدافع البتزاز لأغرا�س 
ومعلوماتهم  �سورهم  بن�سر  البع�س  كتهديد  منحرفة  اأو  مالية 

ال�سخ�سية على الإنرتنت اإذا مل ينفذوا مطالبهم.
ملفات  مثل  احلا�سوب  جهاز  من  معينة  ملفات  على  احل�سول   ·

ال�سوت وال�سورة والفيديو والبوربوينت...وغريها. 
· اإثبات القدرة على الخرتاق ومواجهة العقبات وفر�سة لالفتخار 
اأو  الأجــهــزة  اأحـــد  على  القر�سان  دخـــول  حــال  يف  ن�سر  بتحقيق 

الأنظمة املعلوماتية.
وجهاز  الإلكرتوين  بالربيد  اخلا�سة  ال�سر  كلمات  على  · احل�سول 
�سرقة  اأو  اخلا�سة  الر�سائل  على  التج�س�س  له  ليت�سنى  احلا�سوب 

اأ�سم الربيد الإلكرتوين باأكمله.
اأو  تدمريه  بهدف  املواقع  لأحــد  ال�سري  الرمز  على  احل�سول   ·

التغيري يف حمتوياته.
موقعه. اأو  جهازه  وتدمري  الأ�سخا�س  اأحد  من  · النتقام 
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دافع التعلم
يعترب حب التعلم وال�ستطالع من الأ�سباب الرئي�سة التي تدفع لرتكاب 
مثل هكذا جرائم لأن املخرتق يعتقد اأن اأجهزة احلا�سوب والأنظمة هي 
ملك للجميع ويجب اأن ل تبقى املعلومات حكرًا على احد. اأي اأن للجميع 

احلق بالتعرف وال�ستفادة من هذه املعلومات .

الدافع التجاري واملايل
من املعروف اأن ال�سركات التجارية الكربى تعي�س هي اأي�سا فيما بينها 
حربا �سر�سة وقد بينت الدرا�سات احلديثة اأن عددا من كربيات ال�سركات 
كل  ل�سبكاتها  قر�سنة  حماولة  خم�سني  من  اأكرث  عليها  يجرى  التجارية 

يوم.
وقد تكون حماولت الك�سب ال�سريع وجني الأرباح الطائلة دون تعب ول 
كالتي  الإلكرتونية  الأنظمة  لقر�سنة  تدفع  التي  الأ�سباب  من  مال  را�س 
امل�سرفية  احل�سابات  اإىل  الدخول  طريق  عن  امل�سارف  ت�ستخدمها 

والتالعب فيها اأو ال�ستخدام غري امل�سروع لبطاقات الئتمان.

القرا�صنة:كل نظام قابل لالخرتاق.
التعلم من الدوافع الرئي�صية للقر�صنة.

تختلف الدوافع باختالف الغر�ص.

العبث  ملجرد  القر�صنة  ظاهرة  تنت�صر  مل 
واإن كان العبث وق�صاء وقت الفراغ من اأبرز 
وبروزها  تط�رها  يف  �صاهمت  التي  الع�امل 
اأن  املمكن  من  بــات  فقد  الــ�جــ�د.  حيز  اإيل 
اإلكرتوين حتى  اأي فرد لديه بريد  يتعر�ص 
من  مت�قعة  غري  تهديد  وطــاأة  حتت  ي�صبح 
ما  نعرف  اله�ية وال  اأ�صخا�ص جمه�يل  قبل 

هي اأهدافهم احلقيقة؟؟

الدوافع 
 وامل�صببات
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الدافع ال�صيا�صي
مما ل�سك فيه اأن التطور العلمي والتقني اأديا اإيل العتماد ب�سكل �سبة 
كامل على اأنظمة احلا�سوب يف اأغلب الحتياجات التقنية واملعلوماتية. 
فمنذ احلرب الباردة وال�سراع املعلوماتي والتج�س�سي بني الدولتني 
العامل  لل�سراع يف  مناطق جديدة  بروز  ومع  اأ�سده.  على  العظميني 
كليا  العتماد  اأ�سبح  والــدول،  لالأنظمة  املعلوماتية  الطبيعة  وتغري 
على احلا�سب الآيل وعن طريقة اأ�سبح الخرتاق من اجل احل�سول 
اأهمية.  اأكرث  م�سالة  واقت�سادية  وع�سكرية  �سيا�سية  معلومات   على 

الدافع ال�صخ�صي
املوؤثرة  العوامل  من  فيها  يعي�س  التي  والبيئة  الإن�سان  حميط  يعترب 
رغبة  اإىل  العمل  م�ساكل  تدفع  مــا  وغالبًا  وت�سرفاته  �سلوكه  يف 
بالنتقام ومع وجود اأنظمة الكرتونية ت�سهل له القيام برغباته فيعبث 
واثبات  التحدي  الدافع  يكون  اأو  التخريب،  درجة  اإىل  مبحتوياتها 
اجلدارة اأمام الآخرين بحيث يفتخر هذا ال�سخ�س باأن با�ستطاعته 

بوجهه  الوقوف  احد  ي�ستطيع  ول  نظام  اأي  اأو  حا�سوب  اأي  اخــرتاق 
اجلامعات  طــالب  بني  الفردية  الخــرتاق  حمــاولت  اأوىل  .وبـــداأت 
اأجهزة  اخــرتاق  يف  بالنجاح  التباهي  من  كنوع  املتحدة  بالوليات 
�سخ�سية لأ�سدقائهم ومعارفهم وما لبثت اأن حتولت تلك الظاهرة 
مبواقع  ثم  بال�سركات  الأنظمة  اخــرتاق  يف  بينهم  فيما  حتدي  اإيل 
الإنرتنت. ول يقت�سر الدافع على الأفراد فقط بل توجد جمموعات 

ونقابات اأ�سبة ما تكون بالأندية ولي�ست بذات اأهداف جتارية. 

دافع الت�صلية والله�
عدد غري قليل من خمرتقي الأنظمة يعتربون من عملهم هذا و�سيلة 
وحوا�سيب  اأنظمة  يف  ممكن  وقــت  اكــرب  وتق�سيه  والت�سلية  للمرح 
الآخرين ويكون هذا الخرتاق غالبًا غري خطر ول يحدث تاأثريا اأو 
القر�سان  مقدرة  باختالف  ال�سرر  يختلف  وعمومًا  كبرية.  اأ�سرار 

على اإحداث ال�سرر.
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االأدوات
توجد عدة ي�ستخدمها القرا�سنة يف عملية الخرتاق ويف التايل نذكر اأهمها:

:Virus الفريو�صات   .1
هو برنامج له القدرة على ن�سخ نف�سه اأكرث من مرة وميتاز بقدرته على التخفي 
والتكرار  الن�سخ  عملية  لأن  احلا�سوب  ت�سغيل  اأنظمة  على  تدمريية  اآثــار  وله 
على  املوجودة  الأ�سلية  امللفات  حمل  حتل  امللفات  هذه  جتعل  مللفاته  الدائم 

القر�س ال�سلب )Hard Disk( جلهاز احلا�سوب .
:Trojans طروادة  اأح�صنة   .2

هو برنامج جت�س�سي يقوم بعمل معني يحدده ال�سخ�س الذي �سممه اأو زرعه يف 
جهاز ال�سحية والذي ميكنه من احل�سول على مبتغاة .

:Worms الديدان   .3
هو برنامج ينتقل غالبًا عرب الربيد اللكرتوين وميتاز بقدرته على التنقل عرب 
اأو الت�سوي�س عليها عن طريق �سل قدرتها  �سبكات النرتنيت لغر�س تعطيلها 

على تبادل املعلومات .
:Information Bomp املعل�ماتية  القنبلة   .4

هو برنامج ي�سنعه م�سمم النظام نف�سه لغر�س اإنهاء فرتة عمل ذلك النظام 
يحددها  معينة  اأحــرف  اأو  اأرقـــام  ا�ستخدام  حــال  يف  اأو  معينة  فــرتة  خــالل 

امل�سمم.

الربامج الغري مرخ�صة املدخل الرئي�صي 
للقرا�صنة.

امللفات والر�صائل جمه�لة امل�صدر.
التعرف على الـ IP Address جلهاز 

ال�صحية.

القر�صنة  اأدوات  معظم  اأن  املعروف  من 
يف  واالأنــظــمــة  االنــرتنــت،  على  مت�فرة 
متنع  اأو  حتــرم  ال  الــعــامل  دول  معظم 
وك�ن  االنــرتنــت،  مــ�اقــع  على  ت�فرها 
لهذه  وجيدة  �صليمة  ا�صتخدامات  هناك 
فاإن  وبالتايل  منعها،  يج�ز  فال  الربامج 
ه�  واالإجــرام  مت�فرة  القر�صنة  اأدوات 

يف اال�صتخدام ال�صيئ لهذه االأدوات.

الأدوات 
والطرق 
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:Trappe الفخ   .5
هو منفذ يرتكه م�سمم الربنامج ي�سهل له عملية الدخول اإليه وقت 

ما ي�ساء واإجراء التعديالت التي يريدها .

الطرق
املحادثة  عرب  �سخ�س  خالل  من  التج�س�س  ملف  ي�سل  اأن   -  1
)Chat ( باأن ير�سل اأحد القرا�سنة �سورة اأو ملف يحتوي على ملف 
Patch اأو Trojan،حيث ن�ساهد ال�سورة اأو امللف ب�سكل طبيعي 
ول نعلم اأنه يحتوي على ملف جت�س�س اأو فريو�س رمبا يجعل اجلهاز 

عبارة عن �سوارع يدخلها القرا�سنة واملتطفلني.
الر�سالة  م�سدر  نعلم  ل  الإلكرتوين  بريد  ر�سالة  خالل  من   -  2
مع  املرفق  امللف  بتنزيل  فتقوم  املر�سل  ال�سخ�س  ماهية  نعلم  ول 

اأنه �سيجعل اجلميع يدخلون  الر�سالة ومن ثم فتحه ونحن ل نعلم 
اإىل جهاز احلا�سوب وبالتايل يتم اخرتاق اجلهاز.

التي  املواقع  مثل  م�سبوهة  مواقع  من  ملفات  اأو  برامج  اإنزال   -  3
ت�ساعد على تعليم القر�سنة والتج�س�س.

اإىل  الدخول  مبجرد  اأنه  حيث  م�سبوهة  مواقع  اإىل  الدخول   -  4
ملفات  بوا�سطة  اجلــهــاز  يف  املــلــف  تنزيل  يتم  فــاإنــه  املــوقــع  هــذه 
اأ�سحاب  يقوم  بها، حيث  نعلم  ل   )Cookies( الإنرتنت كعكات 
مثل هذه املواقع بتفخيخ ال�سفحات فعندما يرغب اأحد الزوار يف 
اأمر  باإ�سدار  املوقع  �سفحات  تقوم  ال�سفحات  هذه  اإىل  الدخول 

بتنزيل ملف التج�س�س على جهاز احلا�سوب.

اآلية العمل
بعينه  اختيار حا�سوب  العادي من  القر�سان  ي�ستطيع  ل  عام  ب�سكل 
به،  اخلا�س   )IP Address( رقم  يعرف  كان  اإذا  اإل  لخرتاقه 
حيث يقوم باإدخال رقم )IP Address( اخلا�س بجهاز ال�سحية 
 يف برنامج التج�س�س ومن ثم اإ�سدار اأمر الدخول اإىل اجلهاز املطلوب.

واأغلب القرا�سنة يقومون با�ستخدام برنامج مثل )IP Scan( اأو 
كا�سف رقم الـ IP وهو برنامج يقوم القر�سان با�ستخدامه للح�سول 
التي حتتوي على  بالأجهزة امل�سروبة  تتعلق  التي   IP الـ  اأرقام  على 
ت�سغيل الربنامج ثم يقوم املخرتق  يتم   .)Patch( التج�س�س ملف 
خمتلفني  رقمني  بو�سع  يقوم  اأنــه  اأي  افرتا�سيه،   IP اأرقــام  بو�سع 

فيطلب من اجلهاز البحث بينهما. 
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القر�صنة على االأجهزة واملزودات
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  الرئي�سية  الأجهزة  اأو  املــزودات  على  القر�سنة  تتم 
تو�سع  عــادة  التي  النارية  اجلــدران  باخرتاق  وذلــك  احلكومية  اجلهات  اأو 
وهو   Spoofing املــحــاكــاة  با�ستخدام  ــك  ذل يتم  مــا  وغــالــبــا  حلمايتها 
اأن  حيث  النظام  اإيل  للدخول  �سخ�سية  انتحال  عملية  على  يطلق  م�سطلح 
العناوين  وهــذه  اإليه  واملر�سل  للمر�سل  عناوين  على  حتتوي   IP الـــ  حــزم 
الربامج  قبل  من  املفعول  و�سارية  مقبولة  عناوين  اأنها  على  اإليها  ينظر 
 Source امل�سدر  مب�سارات  تعرف  طريقة  خالل  ومن  ال�سبكة.  واأجهزة 
IP قد مت اإعطائها �سكال تبدو معه وكاأنها قادمة  Routing فاإن حزم الـ 
وعلى ذلك  قادمة منه  لي�ست  الأمر  بينما هي يف حقيقة  من حا�سوب معني 
فاإن النظام اإذا وثق بهوية عنوان م�سدر احلزمة فاإنه يكون بذلك قد خدع 
يف  الإلــكــرتوين  الربيد  خمرتقي  بها  جنح  التي  ذاتها  هي  الطريقة  وهــذه 
الإلكرتوين.  الربيد  خدمة  مزودات  لبع�س  ال�سخ�سية  معلومات  اإيل   الولوج 

القر�صنة على االأجهزة ال�صخ�صية
وهي  معلومات  من  حتويه  مبا  والعبث  ال�سخ�سية  الأجهزة  على  القر�سنة 
اأ�سحاب  من  ال�سديد  احلر�س  لعدم  نظرًا  جــدا،  �سائعة  لالأ�سف  طريقة 

اخرتاق اجلدران النارية الأجهزة ال�صركات 
وامل�ؤ�ص�صات.

جهل ال�صحية اأهم مداخل القرا�صنة.
ال�صبكات االجتماعية واآالف التهديدات.

اأ�صكال منها  للقر�صنة االلكرتونية عدة 
ما يهدف اإىل �صرقة بيانات من حا�ص�ب 
معني ومنها ما يهدف اإىل التخريب فقط 
تعتمد  االأهداف  وهذه  البيانات،  كم�صح 
على طبيعة املخرتق فاإذا كان هاويًا فاأن 
وحماولة  التجربة  ــاوز  جت ال  اأعماله 
التعلم اأكرث اأو حتى جمرد االإطالع وهذا 
الن�ع يك�ن خطريًا جدًا الأنه قد يت�صبب 
كما  يعلم  اأن  دون  كاملة  اأنظمة  بحذف 
النظام  على  حم�ص��صًا  اأثــرا  يرتك  انه 
فاأن  اإذا كان حمرتفًا  اإما  الذي اخرتقه، 
االأمر يختلف كثريًا الأنه يدرك جيدًا ما 

يفعله ويك�ن له هدف.

الأ�صكال 
والأنواع
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الخرتاقات  برامج  تعلم  ول�سهولة  جانب  من  ال�سخ�سية  الأجهزة 
وتعددها من جانب اآخر.

القر�صنة على البيانات
كانت  اإن  �سفرتها  على  والتعرف  انتقالها  اأثناء  للبيانات  التعر�س 
الئتمان  بطاقات  اأرقام  ك�سف  يف  ت�ستخدم  الطريقة  وهذه  م�سفرة 
وك�سف الأرقام ال�سرية للبطاقات البنكية ATM ويف هذا ال�سياق 
اأمرين ل يتم الهتمام بهما ب�سكل جدي وهما عدم  نحذر هنا من 
بعد  اإل  اللكرتونية  التجارة  ملواقع  الئتمان  بطاقات  اأرقــام  ك�سف 
فبقدر  الثاين  الأمر  اأما  الأمان.  املواقع مببداء  تلك  بالتزام  التاأكد 
ما هو ذو اأهمية اأمنية عالية اإل اأنه ل يوؤخذ ماأخذ اجلدية. فالبع�س 
النقدية  البنوك  مكائن  من  الآيل  ال�سحب  بطاقة  ي�ستخدم  عندما 
ATM ل ينتظر خروج ال�سند ال�سغري املرفق بعملية ال�سحب اأو انه 
يلقي به يف اقرب �سلة للمهمالت دون اأن يكلف نف�سه عناء متزيقه 
عدة  من  تتكون  اأرقاما  �سنجد  امل�ستند  ذلك  اإيل  نظرنا  ولو  جيدا. 
اأدركنا  لو  اأهمية ولكننا  خانات طويلة هي بالن�سبة لنا لي�ست بذات 
باأن تلك الأرقام ما هي يف حقيقة الأمر اإل انعكا�س لل�سريط املمغنط 
هو  ال�سريط  وهــذا   ATM الـــ  لبطاقة  اخللفية  باجلهة  الظاهر 
حلقة الو�سل بيننا وبني ر�سيدنا بالبنك الذي من خالله تتم عملية 

ال�سحب النقدي لأدركنا اأهمية التخل�س من امل�ستند ال�سغري بطريقة 
م�سمونه ونق�سد بال�سمان هنا عدم تركها لقر�سان حمرتف ميكنه 
ال�سرية  الأرقــام  على  والتعرف  بل  البنكي  احل�ساب  رقم  ا�ستخراج 

 . ATM للبطاقة البنكية

القر�صنة على �صبكات
 الت�ا�صل االجتماعي

ما  تعر�س  احتمال  من  الفريو�سات  مكافحة  �سركات  اأكــرب  حــذرت 
الإلكرتونية،  للجرائم  الجتماعية  لل�سبكات  م�ستخدم  مليار  يقارب 
حيث ي�ستهدف مطوري هذه الربامج اخلبيثة غالبًا �سبكات التوا�سل 
Facebook.حيث اأن ال�سفرة اخلبيثة املوزعة  الجتماعي مثل الـ 
% من  عرب مواقع الت�سبيك الجتماعي متتاز مبعدل جناح نحو 10 
% للربامج اخلبيثة املوزعة  حيث العدوى، مقارنة بن�سبة اأقل من 1 
ا�ستخدام  على  النرتنت  قرا�سنة  ويعمل  الإلــكــرتوين.  الربيد  عرب 
اأ�سماء وكلمات ال�سر امل�سروقة اخلا�سة مب�ستخدمي مواقع الت�سبيك 
ر�سائل  اأو  مزعج  بريد  اأو  ملوثة  مواقع  روابــط  لإر�سال  الإلكرتوين 

زائفة، كالطلبات الإن�سانية للتحويل الطارئ لالأموال.
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امل�صطلح القان�ين
توجد م�سطلحات كثرية ميكن اأن ت�ستخدم للتعبري عن الظاهرة اجلنائية 
ال�ستخدام،  ك�سوء  وال�سبكات  اللكرتونية  احلوا�سيب  بيئة  يف  النا�سئة 
وجرائم  الخــرتاق  القر�سنة،  جرائم  املعلوماتية،  اجلرمية  الحتيال، 
والقانوين،  التقني  البعدين  بارتباط  يتعني  امل�سطلح  النرتنت.واختيار 
فرعني  ت�سمل  جندها  املعلومات  تقنية  وتطور  ن�ساأة  حلقيقة  عدنا  فاإذا 

جرى بحكم التطور تقاربهما واندماجهما هما:
· احل��صبة:

تقوم احلو�سبة على ا�ستخدام التقنية لإدارة وتنظيم ومعاجلة البيانات 
يف اإطار تنفيذ مهام حمددة تت�سل بعلمي احل�ساب واملنطق.

· االت�صاالت:
دللتها  بجميع  املعلومات  لنقل  تقنية  و�سائل  على  قائم  التــ�ــســال 

الدارجة.
عن  يعرب  �سامل  م�سطلح   اإيجاد  ال�سعوبة  من  اأن  ذلك  من  لنا  يتبني 
كل احلالت الإجرامية املرتكبة التي يقوم بها املخرتقون، فاإذا و�سفنا 

االإجرام الرقمي واملقاومة م�صتمرة.
القر�صنة طريق لدخ�ل عامل العجائب من 

اأرخ�ص اأب�ابه.
ال�قاية خري من العالج.

م�صكلة  باتت  االإلكرتونية  القر�صنة  ظاهرة 
وخيمة  تداعيات  من  لها  ملا  اجلميع  ــ�ؤرق  ت
ظاهرة  ــي  وه واأمــنــه  املجتمع  �صالمة  على 
لي�صت حملية فقط واإمنا عاملية. وقد حظيت 
قبل  من  وبالغ  بــارز  باهتمام  الق�صية  هــذه 
تتعلق  ال  اأنها  اإذ  االجتماعية،  ال�صرائح  كل 
بفرد دون اآخر، فمن املمكن اأن يتعر�ص لها اأي 
�صخ�ص لديه بريد اإلكرتوين حتى ي�صبح حتت 
اأ�صخا�ص  قبل  من  مت�قعة  غري  تهديد  وطاأة 
اأهدافهم  هي  ما  نعرف  وال  اله�ية  جمه�يل 
ا واحًدا  احلقيقة، غري اأنهم يتقا�صم�ن غر�صً
وذلك  �صالمته  و  املجتمع  ــن  اأم تهديد  وهــ� 
عرب ك�صف االأ�صرار واخل�ص��صيات والتهديد 

بن�صرها.

القر�صنة 
والقانون
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تكون  اأن  بال�سرورة  فلي�س  ات�سالت  جرمية  باأنها  معينة  جرمية 
مرتبطة باحلا�سوب اأو النرتنت واإمنا مقت�سرة على �سرقة خطوط 
باأنها جرمية حا�سوب فلي�س  هاتفية مثاًل، واإذا و�سفنا حالة اأخرى 
تكون  قد  واإمنــا  الت�سال  باأجهزة  عالقة  لها  يكون  اأن  بال�سرورة 
امل�سطلح  يكون  اأن  يجب  لذا  ما.  حا�سوب  يف  فريو�س  برنامج  زرع 
بكل  اجلرمية  ملعنى  �ساماًل  املعلوماتية  جرائم  لو�سف  امل�ستخدم 

تفا�سيلها وتفرعاتها.

حق�ق امللكية الفكرية
على الرغم من كل املحاولت الهادفة حلفظ حقوق امللكية الفكرية 
اإل اأن كل �سمامات الأمان يبدو اأنها ت�سقط يف كثري من بلدان العامل 
حني يتعلق الأمر بفك ال�سفرة الإلكرتونية التي جتعل املنتج اجلديد 
ال�سبيل  فقط  لي�ست  الإلكرتونية  القر�سنة  القادرين.  على  حكرًا 
باب  اأي�سا  لكنها  اأبوابه  اأرخ�س  العجائب من  لدخول عامل  املف�سل 
القرا�سنة  على  قب�ستها  الــدول  �سددت  فكلما  له.  عمل  ل  ملن  رزق 
كلما زاد متردهم ،حيث تنتع�س جتارة ال�سطوانات امل�ستن�سخة حتى 
ذاتها  بالوترية  عملهم  يتابعون  فالقرا�سنة  املحيطة.  البلدان  تغرق 
واإن اختلفت الطرق وتنوعت احليل. فهي احلرب املفتوحة وما تزال 

يف اأولها. 

ن�صائح واإر�صادات
ل  و  دائم.  ب�سكل  جدا  ال�سخ�سية  معلوماتك  ا�ستخدام  · حتا�سى 

نقوم بكتابتها اإل يف املواقع الآمنة جدا. 
النارية  واجلـــدران  الفريو�سات  من  احلماية  برامج  ا�ستخدم   ·

ب�سرط اأن تكون مرخ�سة وحمدثة ب�سكل منتظم.
الإلكرتوين. الربيد  مل�ستخدمي  امل�سدر  جمهولة  الر�سائل  · جتاهل 

فيها. الت�سجيل  اأو  م�سبوهة  مواقع  من  برنامج  اأي  حتميل  · جتنب 
امل�سبوهة. املواقع  زيارة  · جتنب 

· عدم ا�ستقبال اأي ملفات اأثناء اإجراء عمليات املحادثة الإلكرتونية 
من اأ�سخا�س جمهويل الهوية.

· تغيري كلمات املرور اخلا�سة بجهاز احلا�سوب والربيد الإلكرتوين 
ب�سفة دورية.

ل  و  حمدث  بالإنرتنت  اخلا�س  املت�سفح  اإ�سدار  اأن  من  · التاأكد 
يحتوي على ثغرات اأمنية.

معروفة  الغري  املحادثة  برامج  ا�ستخدام  الإمكان  قدر  جتنب   ·
والغري موثوقة ملا حتتويه من ثغرات اأمنية.

لكي  عــدوه  حترك  بطريقة  ملم  احلا�سوب  م�ستخدم  يكون  اأن   ·
ي�ستطيع و�سع و�سائل الردع له يف الوقت املنا�سب.

الو�سول  يحاول  ذكي  م�ستخدم  املخرتق  اأو  القر�سان  اأن  · معرفة 
اإىل ال�سحية عن طريق نقاط ال�سعف التي ي�سيطر عليها.

ليكون  اأ�سا�سية  خطوات  نعد  اأن  يجب  احلا�سوب  �سبكة  حلماية   ·
هناك درع واقي �سد املخرتقني فال�سبكة متطلبتها للحماية تختلف 

قليال عن احلا�سب ال�سخ�سي.
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ما يزيد على 1000 خبري وخمت�ص. 

• �أطلقت �أ�سو�ص بطاقتيها 
�لر�سوميتني “جي تي �أك�ص 580، 

و”جي تي �أك�ص 570”، �للتني 

تعد�ن �أحدث منتجات 
�لبطاقة �لر�سومي �لد�عمة 
لتطبيقات د�يريكت �أك�ص 

 .11

 Xi3 Corp
اأغرب الكمبي�ترات حجمًا

اأعلنت Xi3 Corp عن اأغرب الكمبيوترات حجمًا والذي 
يبلـــغ حجمـــه 4 بو�سات مكعبـــة ويبلغ ثمنـــه 850 دولرًا 
والغريب فيه توفر 6 منافـــذ USB بالإ�سافة اإىل موانئ 
 eSATA اأخـــرى ومنافذ متعددة ومنها منفذان للمعالج
وخمرج لل�سوت وال�ســـورة in/outومنفذ   DVIومنفذ
لل�سا�ســـة بالإ�سافة اإىل منفذ Ethernet ومزود بالعديد 

من املزايا التقنية الأخرى.

كمبي�تر ال�صبكات املنزلية 
  networking system

عر�س اأخريًا يف الأ�سواق 
كمبيوتر ال�سبكات املنزلية 

networking system من 
طراز Acer Revo 100 والذي 

ميتاز ب�سهولة م�ساركة امللفات 

وياأتي  باملزايا التالية :
 AMD معالج ثنائي النواة

.  Athlon II Neo
 NVIDIA بطاقة ر�سومية

.Ion
.1080p دعم تقنية الفيديو
 TV برامج اإدارة التلفزيون

tuner و م�سغل  الأقرا�س 
.Blu-ray

 WiFi دعم �سبكات
والإيرثنت.

GB والقر�س  �سعة الرام 4 
.GB ال�سلب 750 

منفذ HDMI و3 منافذ 
USB وقارئ بطاقات متعدد 

الوظائف.
 Windows 7نظام الت�سغيل

.Home Premium 64-bit
يبلغ ثمنه 600 جنية اإ�سرتليني.

دفرتي ب�صا�صتني يعمل باللم�ص 
كانت توقعـــات اخلرباء بظهور حا�سوب دفـــرتي يعمل باللم�س 
على �سا�ستـــنيdual-screen اأن يتم ذلـــك يف غ�سون عامني 
اإىل خم�ســـة اأعوام ولكن قبـــل نهاية هذا العام  مت الإعالن  عن 

اأول حا�سوب دفرتي ب�سا�ستني وميتاز بال�سكل العملي واملثري. 
وقد اأطلقـــت عليه ال�سركة ا�سم حا�ســـوب Iconia ورغم ذلك 
مل تعلن ال�سركة امل�سنعة  ا�ستعدادها لطرح احلا�سوب جتاريًا 
مطلـــع العـــام اجلديد وميتـــاز احلا�ســـوب بالعديد مـــن املزايا 

التقنية التي مل تف�سح عنها ال�سركة اإىل الآن .

• �فتتحت �رشكة 
مايكرو�سوفت �لأردن 

موؤخر� �أكرب فعالية 
تكنولوجية يف قطاع 

�لت�سالت وتكنولوجيا 
�ملعلومات مب�ساركة 
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• �أعلنت �رشكة �سي�سكو 
و”بي �إم �سي �سوفتوير” 

عن �لتاأ�سي�ص لتحالف 
لتطوير وت�سويق حلول 
جديدة للبنى �لتحتية 

يف جمال �حلو�سبة �لغيمية و��سعة 
�لنطاق. 

• ك�سفت �سيمانتك كوربوري�سن 
عن تفا�سيل �لن�سخة �لحتياطية 

للأجهزة �لفرت��سية، 
من خلل من�ستي 

 VMware vCenter™
 VMwareو Server

 .vSphere

احلا�ص�ب ال�صم�صي 
  AUO �سركــــة  طرحــــت 
الكمبيوتــــر  جهــــاز  مكونــــات 
 Solar Laptop املحمــــول 
والتــــي ت�ستغنــــي عــــن الطاقة 
التقليديــــة لتعتمد وب�سكل كلي 
علــــى الطاقــــة ال�سم�سيــــة من 
خالل خم�س مكونــــات اعتمد 

م�سنعو الكمبيوتر عليها :
�سحــــن البطاريــــة مــــن خالل 
و�ســــع لوحــــة املفاتيــــح حتــــت 
البطاريــــة  فتــــزود  ال�سم�ــــس 

بالطاقة.

Jetyo تعتمــــد  كامــــريا ويــــب 
على الطاقــــة ال�سم�سيــــة ولها 

خازن خا�س.
لوحة مفاتيــــح ل�سلكية ميكن 
 Logitech ف�سلها من اجلهاز

. K750 ومزودة بخازن
علــــى  يعتمــــد  �سوتــــي  نظــــام 

.  Soulra الطاقة ال�سم�سية
رميــــوت ي�ستمــــد طاقتــــه مــــن 
Econovaمن خالل  ال�سم�س 
ت�سغيل  �سمام خا�س وميكــــن 

.LED TV التلفزيون عليه

Cr-48 اأول حا�صب حمم�ل
 مزود بنظام الكروم

 Cr-48 احلا�سب املحمول
اأول حا�سب حممول يف 

العامل يحمل نظام الكروم.
احلا�سب ميلك نظامًا ل 

زال اختباريًا و�سيكون 
متوفرًا يف منت�سف العام 

القادم. من موا�سفات 
احلا�سب:

اإن�س ال�سا�سة 12.1 • 

• يحمل رقاقة. 
 Qualcomm Gobi 3G

• يدعم تقنية الوايرل�س 
802.11n نطاقي 

العر�س.
ثمان•  �ساعات من 

الأ�ستخدام.
• كامريا مدجمه مع 

ذاكره فال�سيه للتخزين

يتوقع خالل الربع الأول من العام 
لوحيه  اأجهزة   3 اإطــالق  اجلديد 
 Quanta وهي   CES معر�س  يف 
 Pegatron Toshiba و Compal
ومتتاز باأن لكل جهاز منها نظام 
 11.6 �سا�سة  مع  خمتلف  ت�سغيل 
الت�سغيل بــرنــامــج  وتــدعــم  اإنــ�ــس 

ومــــ�ستـعـــر�س    Windows7
 Chrome OS  النــــــرتنــــــت 
و Android من Google وتخطط 
Toshiba لإنتاج اأجهزة كمبيوتر 
حائطية tablet PC بقيا�سات 10 
اأن�س و 7 اإن�سات مع دعم التقنيات 

الال�سلكية املختلفة.   

ثالثة كمبي�ترات حائطية للعام اجلديد  
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أفضل أدوات سطح 
مكتب ويندوز 

المجانية
هنــاك الكثــري من يبحث عــن الربامــج واالأدوات التي 
ميكــن اإرفاقها مع نظــام الت�صغيل وينــدوز والتي ميكن 
اأن تعمل ب�صكل �صل�ص وغري م�صر وتعترب اأدوات متممة 
لعمل النظام ويندوز وهذه امليزات التي ت�فرها الكثري 
من االأدوات والربامج امللحقة ب�يندوز7 وكذلك اإك�ص 
بــي ت�فر اآليــة عمل متميــزة وهامة جــدًا واحل�ص�ل 

عليها باملجان.

و�ســـوف نقـــرب لكـــم البحـــث عـــن الأدوات 
املجانيـــة املتاحـــة لويندوز واملتواجـــدة يف املئات 

من املواقع.

Dropboxes

الغر�ــص: عمــل ازدواجية للملفــات على 
عدة اأجهزة

مبجـــرد ن�ســـخ امللـــف اإىل املجلـــد اخلا�ـــس 
باجلهـــاز �ســـواء كان كمبيوتـــر اآخـــر اأو تلفـــون 
حممول اأو جهاز بالك بريي كما يتم عمل ن�سخة 
الآنرتنـــت ويقـــوم بتوفـــري الن�ســـخ هـــذه يف حالة 
مت التعديـــل على امللـــف الأ�سلي يتـــم التعديل يف 
بقيـــة امللفات املرتبطـــة بالكمبيوتر واملوجودة يف 

الأجهزة الأخرى.
كمـــا يتم توفـــري امللفـــات على رابـــط ميكن 

م�ساركتهـــا مع الأ�سدقاء يف العمل اأو اأي �سخ�س 
حتب اأن ت�سارك امللفات معه.

SyncToy

الغر�ص: تزامن امللفات
SyncToy  جمانـــًا مـــن مايكرو�سوفت 
ظهـــر اأ�ساًل كجزء مـــن حزمة وينـــدوز اإك�س بي 
ب�ســـكل   SyncToy حت�ســـني  مت  بوورتـــوي.  

منتظم، مع مالحظة عمل الأداة ب�سكل جيد.
ل�ستخدام SyncToy ويتم اختيار اثنني 
من املجلدات ثم ن�ســـع اأحدها يف اجلهة اليمنى 
من �سا�سة الربنامج والآخر يف اجلهة الي�سرى .

يتم مزامنة امللفات القدمية مع امللفات التي 
مت التغيـــري فيها، واإذا مت احلـــذف اأو التغيري يف 
اأحـــد املجلـــدات اأو امللفات يتـــم التغيري باملثل يف 

املجلد الآخر متامًا.
كمـــا اإنـــه ل يتم عمـــل العك�س اأبـــدًا لكي يتم 
املحافظـــة علـــى نظـــام العملية مـــن دون فقدان 

البيانات.
نظام املعل�مات عن ويندوز

االأجهــزة  مل�ا�صفــات  عر�ــص  الغر�ــص: 
والربجميات

هـــذه الأداة ت�ساعـــد على عر�ـــس اإح�سائية 
موا�سفات جهاز الكمبيوتر مثل ا�سرتداد مفاتيح 
تراخي�س الربامج وح�ســـر الأجهزة وامل�سغالت 
اخلا�ســـة بهـــا وعر�ـــس درجـــة حـــرارة املعالج، 
وحتديـــد �سرعـــة املروحـــة اخلا�ســـة بالتربيـــد 
والتحكم بها، كل هذا �ستجده يف برنامج واحد.
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كمـــا ميكـــن احل�ســـول علـــى تقريـــر �سامل  
عن اأ�سمـــاء امللفات يف الكمبيوتـــر وتفا�سيل عن 
الأجهـــزة مثل كرت ال�سا�سة وال�سوت. وتفا�سيل 
وحدة املعاجلـــة املركزية بالإ�سافـــة اإىل املنافذ 
املرتبطـــة  والأجهـــزة  ال�سبكـــة  عـــرب  املفتوحـــة 

بجهازك.
ويتـــم عر�ـــس املعلومـــات على �ســـكل �سجرة 
اجلـــذر الأ�سا�سي لها جهـــاز الكمبيوتـــر وتتفرع 
منـــه جميـــع الأجهـــزة اخلا�سة به مثـــل الكروت 
والتعريفـــات والتقاريـــر والعمليـــات التـــي تتـــم 

وامللفات اخلا�سة بها يف اجلهة املقابل لها.
حتذي���ر : عـــادة هـــذه الربامـــج قـــد ت�سبب 
تراكمـــًا يف التقارير اخلا�سة بهـــا ول يتم حذف 
وتنظيـــف امللفـــات املرتاكمـــة ممـــا ي�سبـــب بطء 
النظام وظهور اأخطاء ولذلك حتتاج اإىل تنظيف 

ب�سكل دوري مللفات التقارير هذه وبانتظام.

Recuva

الغر�ص: ا�صتعادة امللفات املحذوفة
اأداة �سريعـــة وحرة و�سهلة ل�سرتداد امللفات 
التـــي حذفت، والتي عادة ما يتم حذفها من �سلة 
املهمـــالت اخلا�سة بالنظام وينـــدوز يف حالة مل 
يتـــم كتابـــة بيانـــات جديدة علـــى الأماكـــن التي 
كانت تتواجد عليها هـــذه امللفات، وغالبًا ما يتم 
ا�ستعادة امللفات حتى ولو مت ا�ستخدام القطاعات 
عدة مرات يف القر�س ال�سلب. وتقوم هذه الأداة 
بعر�س األوان لعمليـــات اإمكانية وفر�س ا�ستعادة 

امللف الذي مت البحث عنه.
كما اإن الأداة ميكن ا�ستخدامها على الذاكرة 
اخلارجيـــة اخلا�سة بالكامـــريا اأو اأي جهاز قابل 
لالإزالـــة مثل الفال�س د�ســـك اأو القر�س ال�سلب 

. mp3 اخلارجي اأو جهاز
حتذي���ر : عنـــد تثبيـــت الأداة ميكن اأن تقوم 
باإ�سافـــة اأ�سرطـــة اأدوات يف املت�سفـــح اخلا�ـــس 

بالإنرتنت.

Zip7

الغر�ــص: فتــح امللفــات امل�صغ�طــة بعدة 
�صيغ

اأداة اأخرى ُت�ساف لويندوز وت�ستخدم ل�سغط 
امللفـــات مـــع اإمكانيـــة دعـــم غالبيـــة التن�سيقات 
ال�سائعـــة ال�ستخـــدام لأن هناك مـــن النا�س من 
يقـــوم باإر�سال امللفات املرفقـــة مثاًل عرب الربيد 
وا�ستخدام �سيغة ال�سغـــط rar اأو zip ويجب 
اأن يكون لديك الربنامج الذي ميكنه فتحها، كما 
 ،cap، z7 ميكن ا�ستخدامـــه مع ال�سيغ مثـــل
مايكرو�سوفت وورد كما ميكنه ا�ستخراج امللفات 

من ملفات ال�سور اإيزو والبور بوينت.

Wiseval Photophant

الغر�ص: حت�يل وتكبري ال�ص�ر
مثـــل  ميـــزات  بعـــدة  الأداة  هـــذه  تاأتـــي 
Resizers تغيري اأحجام ال�سور، والتي تقوم 
بهـــذه العملية لعدة �سور دفعة واحدة مع اإمكانية 
و�ســـع العالمات املائيـــة عليها واإعـــادة الت�سمية 
لهـــا وذلـــك اأحيانًا بالنقـــر على ال�ســـورة فقط، 
كمـــا ميكنـــك اختيـــار حجـــم م�سبقًا كــــ )800 
768، وغريها من  مـــن  مـــن 1024 ، 600 
الأحجام( وعمل التغيـــري لل�سور بهذه الأحجام 
املطلوبـــة �سائـــع، بالإ�سافة اإىل خيـــارات عديدة 

ووا�سعة.

برنامج الك�صف عن امللفات املكررة

الغر�ــص: البحــث والق�صــاء عــن امللفــات 
املكررة

اإذا كنـــت تريـــد البحث عـــن اأداة ت�ساعد يف 
البحـــث وال�سيانـــة لالأقرا�ـــس ال�سلبـــة الثابتة 
والتي من اأهم عمليات ال�سيانة �سيوعًا التخل�س 
من امللفات املكررة لتوفري امل�ساحة على القر�س 
ال�سلب فهذه الأداة �سوف ت�ساعدك يف ا�ستعادة 
م�ساحة كبرية جدًا لأن الداة تقوم بالبحث بعناية 
عن امللفات املكررة وم�ساعدتك يف التخل�س من 
الن�سخ الغري مرغوبة للملفات والحتفاظ بن�سخة 
واحـــدة بطريقـــة �سهلـــة ومميـــزة، مثـــل ملفات 
املو�سيقى وال�سور، اأو ما �سابه ذلك، كما متكنك 
من جتنب ملفـــات النظام واحلذر من حذف اأي 

ملفات خا�سة بالنظام.

ريف� الإلغاء التثبيت جمانية

الغر�ص: الغاء تثبيت الربامج
ريفو لإلغاء تثبيـــت الربامج بطريقة �سريعة 
وبطريقـــة اآمنة مـــع اإمكانية البحـــث عن ملفات 
الربامـــج ومفاتيح الت�سجيـــل وت�سجيل الربنامج 
يف �سجل النظام وحذفه ثم يقوم بتنظيف تثبيت 
الربنامـــج وحذفه بطريقة اآمنة مع عدم ترك اأي 
بقايـــا للربنامج املحذوف، كما اإنـــه يقوم بر�سد 
عمليـــات التثبيـــت للربامـــج اخلا�ســـة بـــك عند 
التثبيـــت مما ي�سهـــل اإزالتها لحقـــًا ب�سكل اأ�سرع 

وبطريقة اآمنة وكاملة مع عدم ترك اأي بقايا.
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ممارسات 
ألمن الحاسوب

املعل�مــات  اإىل  ال��صــ�ل  اإن 
والرتفيــه، وبطاقــات االئتمان 
واملنتجــات  املاليــة  واخلدمــات 
مــن كل ركــن مــن اأركان العــامل 
حتى يف العمل متاح ب�صكل كبري 
من اأي وقــت م�صى وذلك بف�صل 
وجــ�د االإنرتنت، حيــث ميكنك 
لعــب مبــاراة وديــة مــع خ�صــم 
وت�صغيــل  املحيــط،  وراء  مــا  يف 
اأ�صرطــة الفيديــ� وا�صتعرا�ــص 
اأو  املالب�ــص،  و�صــراء  االأغــاين، 
احل�صــ�ل على م�صــ�رة اخلرباء 
يف حلظــات، واأي�صــًا التعاون مع 
زمالء العمل يف املكاتب البعيدة 

واالفرتا�صية.

ولكـــن من اأهم الم�ساكل في �سبكة النترنت هو عدم الك�سف عن هوية 
الم�ستخدم والمت�سل بك من قبل المحتالين والمت�سكعين في النترنت لذا 
يجـــب النتباه والحذر عند التعامل مع اأ�سخا�س مجهولي الهوية في الأمور 

المالية وال�سخ�سية.
وهنـــاك �سبعة اإجـــراءات روتينيـــة يمكـــن اأن ت�ساعدك علـــى الحماية 
والوعـــي اأثناء تواجدك على �سبكـــة الإنترنت لحماية معلوماتك ال�سخ�سية 
والكمبيوتـــر ليكون اأكثـــر اأمانًا عند الت�ســـال واإجراء التعامـــالت المالية 

والتجارية وال�سخ�سية:

قيمة الأنها  ال�صخ�صية  معل�ماتك  حماية   -  1
اإن ا�ستخدام هوية الم�ستخدم والمعلومات ال�سخ�سية من قبل ال�سارق 
يمكنه من الو�سول اإلى ح�ساباتك المالية و�سجل بطاقات الئتمان الخا�سة 
بـــك، وغيرها واإن كنت تعتقد اأن ل اأحد مهتم بمعلوماتك ال�سخ�سية فاأنت 
تكون بذلك قد عر�ست نف�سك لكثير من الم�ساكل المالية وال�سخ�سية فقد 
تكون معر�ســـًا لل�سرقة لأن الكثير والماليين مـــن النا�س اأ�سبحوا �سحايا، 

ويمكنك زيارة الرابط التالي:
  ftc.gov / idtheft  لمعرفـــة مـــاذا تفعلـــه لـــو �سرقت هويتك 
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ال�سخ�سية اأو تم انتهـــاك خ�سو�سية معلوماتك  
ال�سخ�سية اأو المالية على الإنترنت.

معلوماتـــك  علـــى  المجرميـــن  يح�ســـل 
ال�سخ�سيـــة على الإنترنت بطريقـــة واحدة وهي 
الكـــذب حول من هـــم لإقناعـــك بتبـــادل اأرقام 
الح�ســـاب وكلمات ال�سر وغيرهـــا من المعلومات 
حتـــى يتمكنوا من الح�سول علـــى مالك الخا�س 
ل�سراء الأ�سياء با�ستخدام معلوماتك ال�سخ�سية 
ولديهم اأرقام وكلمات ال�سر الخا�سة بح�ساباتك 

المالية وا�ستخدام ا�سمك في ال�سراء.

تجنب عمليات الخداع
• عدم الرد علـــى ن�س، البريـــد الإلكتروني، اأو 
ر�سالة منبثقة تطلب منك معلومات �سخ�سية 
اأو ماليـــة، وعـــدم النقـــر علـــى الروابـــط فـــي 

الر�سالة. 
• اإذا كنـــت ترغـــب في الذهـــاب اإلـــى البنك اأو 
موقع تجـــاري على ال�سبكة اكتـــب عنوان ويب 

في المت�سفح الخا�س بك.
البريـــد  طريـــق  عـــن  للر�سائـــل  ت�ستجـــب  • ل 
الإلكترونـــي اأو الر�سائـــل الن�سية في الهواتف 
النقالـــة والتـــي تطلـــب منـــك القيـــام بعملية 
اإعطـــاء المعلومـــات  اأو  التحديـــث لح�سابـــك 
عمليـــات  اإلـــى  للو�ســـول  بـــك  ال�سخ�سيـــة 
ال�ستـــرداد للح�سابات الخا�سة والتي تو�سلك 
اإلـــى منظمات اأو هيئات تجاريـــة ولكن ات�سل 
على الرقـــم الخا�س بالبيـــان المالي الخا�س 

بك اأو ا�ستخدم دليل الهاتف الثابت.
هنـــاك عمليات �سرقـــة من قبـــل الل�سو�س 
للمعلومـــات ال�سخ�سية من كثيـــر من النا�س من 
خـــالل اختـــراق قواعد البيانـــات الكبيـــرة التي 
تديرهـــا �ســـركات اأو وكالت حكوميـــة بينمـــا ل 
يمكـــن التمتع بفوائـــد الإنترنـــت دون اأن ت�سرح 
عن بع�ـــس المعلومات ال�سخ�سية، ويمكن اتخاذ 
خطـــوات هامة وذلـــك بمعرفة مـــدى الثقة لدى 
الجهـــة اأو الم�سلحـــة ول تعطيهـــم المعلومـــات 
اإل بعـــد معرفة كيف ت�سير الأمـــور ومدى حماية 

بياناتك ال�سخ�سية لديهم.
اإذا كنـــت تت�ســـوق عبـــر الإنترنـــت، ل تترك 
معلوماتـــك ال�سخ�سيـــة اأو الماليـــة اإل بعـــد اأن 
تتحقق لك موؤ�سرات على اأن الموقع الذي تتعامل 
معه اآمـــن عن طريق روؤية رمـــز القفل مثاًل على 
�سريط الم�ستعر�س مع اأن الكثير من المحتالين 
قامـــوا بعمل رمـــوز اأمنيـــة وتمكنوا مـــن اختراق 

المواقع التي تقوم بعملية الحتياطات الأمنية.
اقـــراأ �سيا�سات المواقـــع الخ�سو�سية والتي 
ت�ســـرح مـــا هـــي المعلومـــات ال�سخ�سيـــة بجميع 
المواقـــع وكيف يتـــم ا�ستخدام هـــذه المعلومات 

يتـــم  كان  اإذا  ومـــا 
توفيـــر اأطـــراف ثالثـــة 
للتعامـــل وكيفيـــة �سير 
الخ�سو�سية اأي�سًا وما 
هـــي التدابيـــر الأمنية 
الالزمـــة  لل�سركـــة 
المعلومـــات  لحمايـــة 
بعمالئهـــا  الخا�ســـة 
واإذا لم تفهم �سيا�سية 
في  انظر  الخ�سو�سية 
تقرير ممار�سة اأن�سطة 
اأمكـــن  اإن  الأعمـــال 

ذلك.

من تتعامل معهم اعرف   -  2
هنـــاك اأ�سخا�س غيـــر �سرفاء فـــي التعامل 
وخا�ســـة على �سبكة الإنترنـــت ول يجب اأن ت�سع 
الثقـــة فـــي اأي �سخ�س علـــى الإنترنـــت مثل روؤية 
ال�سخ�ـــس بالعين، وخا�سة اإذا كنت تنوي اإجراء 
التعامالت التجارية والت�سوق على المواقع اإل اإذا 
كانـــت ماألوفة وقد قمـــت بالعديد من التعامالت 
التجاريـــة ال�سابقة ومع ذلك يجـــب الحذر اأثناء 
القيـــام بالعمليـــات التجارية المعتـــادة، وهناك 

الكثير من الإجراءات الهامة :
• اذا كانت المرة الأولى على موقع غير ماألوف، 
ات�ســـل بالبائع عبر الهاتف، واإذا لم يكن رقم 
الهاتـــف غير موجود يمكن اتخـــاذ اأي طريقة 

اأخرى اآمنة.
• قـــم بالبحـــث عـــن ا�ســـم الموقع فـــي محرك 
البحث واإن وجدت مـــا ي�سيب هذا الموقع من 
معلومـــات تنبيه اأو مخالفة يمكنك التعامل مع 

بائع مختلف.
وال�ســـركات  المواقـــع  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
ت�ستخـــدم �سريـــط اأدوات للتعامل معـــه ويمكنك 
تحميـــل �سريـــط الأدوات الخا�ـــس بهـــا للتعامل 
معها والذي من �ساأنه اأن ينبهك في حالة القيام 

باإجراءات غير اآمنة.

تبادل الملفات : قد يكلف الكثير 
في كل يوم هنـــاك الماليين من م�ستخدمي 
الكمبيوتـــر يمكنهم اأن يتبادلوا الملفات الخا�سة 
بالمو�سيقـــى وال�سور والملفـــات الترفيهية فيما 
بينهـــم وا�ستخـــدام برامـــج خا�ســـة تمكنهم من 
الح�سول على هذه الملفـــات والبيانات مبا�سرة 
مـــن اأي كمبيوتر مت�ســـل بالإنترنـــت وهو م�سغل 

لهذا البرنامج.
ولكـــن مـــا يهمنا هـــو تجنب المخاطـــر التي 
تعمـــل علـــى عمـــل اإعـــدادات غيـــر منا�سبـــة في 

جهـــازك والتاأكد مـــن اأنها تقوم بعمـــل م�ساركة 
للملفـــات التـــي قمـــت بم�ساركتهـــا فقـــط ولي�س 
للملفات الخا�سة والمتعلق بالتعامالت التجارية 
مثـــل الإقـــرار ال�سريبـــي الخا�ـــس بـــك ور�سائل 
البريـــد الإلكتروني وال�سجالت الطبية ، وال�سور 
الخا�سة، ووثائق �سخ�سية اأخرى، بالإ�سافة اإلى 
ذلـــك تجنب تحميـــل البرامج الخبيثـــة عن غير 
ق�ســـد اأو المـــواد الإباحية وتجنـــب تحميل مواد 
تحميها قوانين حقوق التاأليـــف والن�سر، لتجنب 

خرق القانون المعد لذلك.
م�ساركـــة  برامـــج  ا�ستخـــدام  قـــررت  اإذا 
الملفـــات، تاأكـــد مـــن قـــراءة اتفاقيـــة ترخي�س 
الم�ستخـــدم النهائـــي للتاأكـــد مـــن اأنـــك تفهـــم، 
واأنـــك م�ستعـــد لتحمـــل المخاطـــر المحتملة من 

التنزيالت الحرة.

االآمنــة  البرمجيــات  ا�صتخــدام   -  3
المحدثة تلقائيًا

يجـــب المحافظـــة علـــى اأمـــن البرمجيـــات 
والكمبيوتـــر وذلـــك با�ستخدام برامـــج مكافحة 
التج�س�ـــس،  مكافحـــة  وبرامـــج  الفيرو�ســـات 
والجدران الناريـــة، وذلك باإبقائها محدثة ودفع 
ر�ســـوم التحديث للجهات المعنيـــة لكي توفر لك 
الحماية للكمبيوتر والبرامج الخا�سة من اأحدث 

التهديدات التلقائية.
هنـــاك بع�ـــس المحتاليـــن يقومـــون بتوزيع 
برامج خبيثـــة متخفية على هيئة برامج مكافحة 
التج�س�ـــس وياأتـــي ذلـــك بال�ستجابـــة للر�سائـــل 
المنبثـــة اأو ر�سائـــل البريـــد الإلكتروني، وخا�سة 
الإعالنات التي تدعـــي اأن ليديها برامج الك�سف 
عـــن البرامـــج الخبيثـــة فـــي جهـــاز الكمبيوتـــر 
ولذلـــك يجب معرفة قائمـــة البرامج التي يمكن 
ا�ستخدامهـــا لمكافحة البرامـــج الخبيثة والغير 

م�سروعة.
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برامج مكافحة الفيرو�صات
برنامـــج مكافحـــة الفيرو�ســـات يحمي جهـــازك مـــن الفيرو�سات التي 
يمكن اأن تدمر البيانات الخا�سة بك، والتي ت�سبب بطًء في اأداء الكمبيوتر 
واأي�ســـًا يحمي مـــن ال�سماح باإر�سال بريد اإلكترونـــي بدون علمك من خالل 

ح�سابك.

برامج مكافحة التج�ص�ص
اإن برامـــج مكافحـــة التج�س�ـــس تراقـــب �سوابط ا�ستخـــدام الكمبيوتر 
الخا�س بك وعدم ال�سماح بت�سغيل الإعالنات المنبثة اأو اإعادة توجيه جهاز 
الكمبيوتر الخا�س بك اإلى موقع م�سبوه ور�سد حركة الإنترنت اأو من خالل 
ت�سجيـــل ا�ستخدام لوحة المفاتيح الخا�سة بك، والتي بدورها قد توؤدي اإلى 

�سرقة المعلومات ال�سخ�سية الخا�سة بك.
ويمكن اكت�صاف الكمبي�تر الم�صاب بمالحظة التالي:

• بطء �سديد في الكمبيوتر وعر�س ر�سائل الخطاأ.
• اإيقاف ت�سغيل اأو اإعادة ت�سغيل الكمبيوتر.

• ظهـــور الكثيـــر مـــن الإعالنـــات المنبثقـــة حتـــى واإن لـــم تكـــن تت�سفح 
الإنترنت.

• يعر�ـــس �سفحات الويـــب اأو برامج لم تنـــِو ا�ستخدامهـــا واإر�سال ر�سائل 
بريد اإلكتروني لم تنِو القيام بعملها.

اإن جـــدران الحمايـــة ت�ساعـــد فـــي الحفاظ علـــى منـــع المت�سللين من 
ا�ستخدام الكمبيوتر لإر�سال معلوماتك ال�سخ�سية بدون موافقتك في حين 
اأن برنامـــج مكافحة الفيرو�سات يفح�ـــس البريد الوارد والملفات ، وجدار 
الحمايـــة مثل الحر�ـــس، تر�سد محاولت الو�سول اإلى خـــارج النظام ومنع 

الت�سالت من واإلى جهاز الكمبيوتر.

4 - حافظ على نظام الت�صغيل والمت�صفح محدث اإلى اآخر تاريخ
يحـــاول القرا�سنة ال�ستفادة مـــن العيوب الموجودة فـــي مت�سفحات 
الويـــب مثـــل فاير فوك�س واإنترنـــت اإك�سبلورر وبرامج نظـــام الت�سغيل اإن لم 
يكـــن لديك اآخر تحديثـــات الأمان ولذا وجـــب التنبيه اإلى اأنـــه يجب و�سع 

ت�سحيحات الأمان على و�سع التلقائي.
واإذا كنـــت ل ت�ستخـــدم الكمبيوتـــر لفتـــرة طويلـــة، فيجـــب ف�سله عن 
الإنترنت لكي ل تترك فر�سة لقرا�سنة الإنترنت بالعبث فيه اأثناء غيابك.

حماية كلمة ال�صر الخا�صة بك  -  5
يجـــب الحفاظ على كلمة ال�ســـر الخا�سة بك والتي قـــد تح�سل عليها 
مـــن موفر خدمـــة الإنترنت في مكان اآمن وبعيد عـــن اأعين الجميع ول تقم 
بحفظهـــا في اأحد البرامج اأو ال�سفحـــات التي قد تزورها في اأحد المواقع 
والتـــي تقوم بتوفيـــر خدمة حفظ كلمات ال�سر لكـــي ت�ستطيع الدخول بدون 
كتابـــة كلمـــة ال�سر فـــي حـــال زرت الموقع مرة اأخـــرى لكي ل يحـــاول اأحد 

المت�سللين الو�سول اإلى جهازك عن طريق الح�سول عليها.
ولكي ل يتم الو�سول اأو تخمين كلمة ال�سر الخا�سة بك اأو الخا�سة بالو�سول 
اإلـــى الكمبيوتر الخا�س بـــك اأثناء ات�ساله بالإنترنـــت يجب عليك اأن تهتم 

بعدة نقاط هامة لجعل كلمة ال�سر �سعبة اأو معقدة:
ا�ستخدام على الأقل 8•  اأحـــرف وت�سمين اأرقام ورموز وجعل كلمة ال�سر 
طويلة م�ستح�سن، مع العلم اأن كلمة �سر مكونة من 12 حرفًا تكون اأقوى 

من كلمة �سر ذات 8 اأحرف.
• تجنـــب كلمات ال�ســـر ال�سائعة اأو المعروفـــة لأن برامـــج الهاكرز تحاول 

ا�ستخدام الكلمات التي في القامو�س.

• ل ت�ستخـــدم المعلومـــات ال�سخ�سيـــة بك مثـــل ا�سم ت�سجيـــل الدخول اأو 
مفاتيح مجـــاورة للوحة المفاتيـــح الحرفية اأو ا�ستخـــدام اأرقام التلفون 

الخا�سة بك اأو تلفون العمل اأو ما �سابه.
تغيير كلمة ال�سر الخا�سة بك بانتظام على الأقل كل 90•  يومًا.

• ل ت�ستخـــدم كلمـــة مـــرور واحـــدة للو�ســـول اإلـــى جميـــع ح�ساباتك على 
الإنترنت.

احتياطيًا الهامة  الملفات  ن�صخ   -  6
المعروف اأنه لي�ـــس هناك نظام اآمن تمامًا ولي�س هناك حماية موؤكدة 
تمنـــع دخـــول المتطفلين ولكن يمكنك ن�سخ ملفاتـــك الخا�سة والهامة على 
قر�س م�سغوط مثاًل اأو تخزينها على قر�س قابل لالإزالة اأو محرك اأقرا�س 

ثابت خارجي وو�سعها في مكان اآمن.

في حالة الط�ارئ االإلكترونية به  القيام  يجب  ما   -  7
اإذا كنـــت ت�سك اأن هناك اأحـــد البرامج الخبيثة في جهـــاز الكمبيوتر 
الخا�س بك فيجب التوقف عن الت�سوق وعدم القيام بالعمليات الم�سرفية 
وغيرهـــا من الأن�سطـــة عبر الإنترنت التـــي تت�سمن اأ�سمـــاء الم�ستخدمين 
وكلمـــات ال�ســـر اأو غيرها من المعلومـــات الح�سا�سة اإذ يمكـــن اأن يكون قد 
تم اإر�سال معلوماتك ال�سخ�سية لل�سو�س ويجب عليك اأن تقوم باإجراءات 
الأمان المتبعـــة كتغيير كلمات ال�سر وا�ستخدام برامـــج مكافحة التج�س�س 

وعمل الن�سخ الحتياطية لجميع ملفاتك داخل الكمبيوتر.
واإذا ا�ستمرت الم�سكلة بعد ا�ستخـــدام قدراتك الحترازية لت�سخي�س 
وعـــالج ذلك قد تحتـــاج لطلـــب الم�ساعدة المهنيـــة كا�ستخـــدام ال�سمان 
الموجـــود في جهاز الكمبيوتر الخا�س بـــك اأو الت�سال بال�سركة الم�سنعة 
وكتابـــة الرقم الت�سل�سلـــي على جهازك وا�سم البرنامـــج الذي قمت بتثبيته 

واإعداد و�سف موجز للم�سكلة لديك.
واإذا كنـــت بحاجـــة اإلى الم�ساعـــدة المهنية ولم يتـــم تغطيتها من قبل 
ال�سمـــان الخا�ـــس بجهـــاز الكمبيوتـــر اأو برنامـــج الأمان قد تحتـــاج لدفع 
تكاليف الدعم التقني عبر الهاتف اأو با�ستخدام �سبكة الإنترنت اأو الو�سول 
اإلى منزلك من قبل خبير اأو فني لعالج الم�سكلة لديك والتعليمات الفورية 

عادة ما تكون اأقل تكلفة.
ل تعمد اإلى ت�سغيل البرامج التي قد تكون المت�سببة في الم�سكلة وفكر 
فـــي كيفية تم تحميل البرامـــج الخبيثة في جهازك ومـــاذا يمكن اأن تفعله 

لتجنب الم�سكلة في الم�ستقبل.
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اإعــــداد م./�صهام العب�صي

اجعل األشياء 
تحت األضواء

• التحديدات
• املنحنيات
• التدرجات

مت اأخذ هذه ال�ســـورة ل�سيارة بور�س لتطبيق التقنية عليها و�سوف يتم 
ا�ستخـــدام امل�ستويات واملنحنيـــات لي�س اإل لإ�سافة تلميـــع لل�سورة الفورية 

الطبيعية وو�سع القليل من التاأثريات ال�سوئية.

التحديدات
ال�سورة  يف  كما  التحديد  يتم  البي�ساوية  التحديد  اأداة  وبا�ستخدام  اأوًل   

التالية:

• اخرت حتويل التحديد من القائمة حتديد
• �سوف يظهر مربع اإحاطة ميكنك الآن تدوير وحتجيم التحديد.

• قـــم بتدوير التحديـــد بحيث  ي�سبح بال�سكل البي�ســـاوي املائل وجعله 
مائاًل بزاوية كما يف ال�سورة ال�سابقة.

• وبعد ذلك ال�سغط على املفتاح اإنرت لتثبيت التحديد احلر.
املنحنيات

والآن يجب اإن�ساء طبقة خا�سة باملنحنيات.
• مـــن لـــوح الأدوات طبقات قم بعمل طبقة جيدة ليتـــم عمل التاأثريات 

عليها.
• من اأ�سفل لوح الطبقات قم بتحديد منحنيات.

• يجب اأن ت�ساهد الآن معالج املنحنيات. 

هذه التقنية �ص�ف ت�صيف 
عمقــًا لالإ�صــاءة اخلا�صة 
والت�صاميــم  لل�صــ�ر 
وهــذه  بــك  اخلا�صــة 
اللم�صات قد تك�ن خا�صة 
اإنتــاج  يف  باملحرتفــني 
ال�ص�ر والت�صاميم الفنية 

يف برنامج الف�ت��ص�ب.
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• عند حتريك املاو�س على ال�سورة يجب اأن ت�ستخدم اأداة القطارة. 
• انقـــر وا�سحب دائرة �سغرية تظهـــر على خط مائل من املنحنى وهذا 

هو نطاق الدرجة اللونية للمنطقة التي تقوم بتحريك املاو�س فوقها.

• انقر وا�سحب املنحنى وذلك بنقل النقطة �سعودًا ونزوًل ولحظ تاأثري 
الإ�ساءة على ال�سورة.

التدرجات
اإذا نظـــرت اإىل لوحـــة الطبقات �ســـرتى طبقة املعايرة لقنـــاع الطبقة 
ولحـــظ اأنـــه مت عمله واللـــون الأبي�س هـــو الفرتا�سي و�ســـوف يتم تطبيق 

القناع عليه.
• انقر على �سكل قناع الطبقة كما يف ال�سورة .

• اخرت من القائمة مر�سح ثم متويه ثم متويه �سبابي. 

• �ستالحظ ظهور ال�سوء والتمويه ال�سبابي فوق ال�سورة. 

• الآن ويف الأخـــري يجـــب اإبعاد الإ�ســـاءة من الأماكن التـــي ل يجب اأن 
يتوفـــر فيها اإ�ساءة وذلـــك با�ستخدام وحتديد طبقـــة القناع وحتديد 
اللـــون الأ�سود والر�سم بالفر�ساة علـــى الأماكن املطلوب اإزالة التمويه 

والإ�ساءة من عليها.
ولأنك �سوف تر�سم فوق طبقة القناع �ستالحظ الفرق عند الر�سم فوق 

الأماكن املطلوبة.

واأخـــريًا لدينـــا نتيجة �ســـورة خمتلفة عـــن ال�سورة يف بدايـــة الدر�س 
و�ست�ساهد الفرق الوا�سح.

علمـــًا اأنه ميكنك خف�س عتامة طبقة املعايرة اإذا اأردت تخفيف العتمة 
قليـــاًل وميكـــن ا�ستخدام هذه التقنيـــة على جميع ال�ســـور العادية وال�سور 

التي حتتوي على وجود ظل فيها وكاأنك و�سعت ال�سيء حتت الأ�سواء.
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قدمت Axis لالت�سالت كامريا رقمية ل�سلكية ذات ارتفاع قيا�سي 
عاملي يقدر بنحو21.7  ميل )35 كيلومرتًا( وتقوم بت�سجيل الفيديو 
ومزودة بنظام PTZ ويعني )pan/tilt/zoom(  والتي تقي�س امليل 
ونظام تكبري ال�سورة وجاء تطوير هذه الكامريا من خالل برنامج 
ال�سويدي.   Esrange Space Center التابع ملركز   BEXUS 11
ومع  اجلوي  للغالف  علمية  جتربة   20 الكامريا  لهذه  وخم�س�س 
ذلك فاإن كامريا  AXIS Q6034-E يعول عليها العلماء يف تقدمي 
معلومات دقيقة ويف الوقت احلقيقي ومت اإطالق الكامريا بوا�سطة 
    .)SNSB( بالون منطادي تابع للمركز الوطني ال�سويدي للف�ساء

طائرات التعليم ثالثية االأبعاد
اأكادمييـــة  ح�سلـــت  
للطـــريان   Lufthansa
الأملاين على جائزة الت�سميم الذهبي لعام 
 Design 2011 وامللقبة بالت�سميـــم املميز

بـــرج  م�سروعهـــا  يف   Oscar
 360degree( درجـــة   360
وقـــد   )Tower project
التحفـــة  هـــذه  ت�سميـــم  مت 
لتعليـــم  املعماريـــة 
للقيادة  للمتقدمـــني 
املدنيـــة  الطائـــرات 
والعمـــل  املختلفـــة 
املنا�ســـب  التدريبـــي 
الطائـــرات.  جلـــو 
واملكان �سينفذ خالل 

 WHITEvoid 2011 عرب �سركة
ويتـــم ا�ستخدام و�سائـــط اإعالمية 
ثالثيـــة الإبعاد على املـــكان لزيادة 

درجـــة ا�ستيعاب احلركـــة يف اجلو وظروف 
التعليـــم  ملوا�سلـــة  روح  وخلـــق  الطائـــرات 
واإجـــراء 16000 رحلـــة افرتا�سية للطالب 

قبل التجارب العملية.

اأعلى كامريا رقمية ال�صلكية يف العامل 

دعم الحتاد الأوروبي م�سروع م�ستقبلي اأطلق عليه 
Safe Road Trains خا�ـــس باأمن البيئة القيادية 
وي�سعى امل�سروع اإىل جعل الذين ليركزون يف حالة 
القيـــادة الغري ذاتية فمثال عند ال�سري يف اخلطوط 
الطويلـــة ميكن حتويل منـــط القيـــادة اإىل ال�سيارة 
التي يف الأمام فتكون كل احلركة مقيدة يف ال�سيارة 
الأمامية كما لوكانـــت تلك ال�سيارات قطار )مكون 
من عربـــات متتالية( ت�سري يف اجتاه واحد، ي�ستمر 
امل�ســـروع يف عمـــل التجـــارب حتـــى 2012 وميكـــن 

بالنظام احلايل ربط خم�س �سيارات يف قافلة.

القافلة الروب�تية
االإلكتـــــرونية 
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طبي  برنامج  AmbiVUباأف�سل  برنامج   و�سف  ميكن 
Oxford الربيطانية ويقدم  اأطلق من جامعة  العامل  يف 
نظامي  الربنامج  ويدعم  الإن�سان  جل�سم  مالحية  �سور 
 2D،وُي�ستخدم نظام �سور Mac Windows و  الت�سغيل 
امل�ساب  الثدي  ت�سوير  يف  امل�ستخدم  واملاموقرايف   3D
PET/ بال�سرطان وي�ستخدم كذلك �سور الفلم العادي و
والربنامج  الفــرتا�ــســي  الــقــولــون  منظار  �ــســور  و   CT
 www.  : جماين وميكن حتميله من خالل الرابط التايل

ambivu.com

برنامج طبي جماين 
 يقدم �ص�ر مالحية جل�صم االإن�صان  

طورت Fujitsu رقاقة ا�ست�سعار خا�سة ميكنها العمل كبطارية 
ت�ستمد الطاقة من احلرارة املوجودة يف ج�سم الإن�سان وال�سوء 
يف املحيط اخلارجي وميكن ا�ستخدام رقاقة ال�ست�سعار هذه 
يف الأجهزة املحمولة والال�سلكية ومنها اأجهزة قيا�س ال�سغط 
ونب�س الدم ودرجة احلرارة والتي حتتاج اإىل طاقة لإر�سالها 
اإىل قاعدة البيانات ل�سلكيا وي�ستخدم اجلهاز هيكاًل جديدًا 
للجهاز  ت�سمح  والتي  املو�سلة،  �سبه  املــواد  من  نوعني  لربط 
بالعمل بو�سفها خلية �سوئية اأو مولدات حرارية اأي�سا.  وقد 
من  كل  يف  للمولد  منا�سبة  رخي�سة  ع�سوية  مــادة  و�سعت 
الو�سعيتني ال�سوئية واحلرارية ومن املقرر طرح البتكار يف 
الدويل( وتعتزم  IEEE )ملتقي الأجهزة اللكرتونية  ملتقي 

ال�سركة طرحه كمنتج يف 2015.

كب�ص�لة التنني التجريبية يف 
 SpaceX  برنامج �صركة

مــــن  فريــــد  تعــــاون  يف 
نوعــــه مل ي�سبق له مثيل 
الف�ســــاء  برامــــج  بــــني 
نا�ســــا  وكالــــة  اأطلقــــت 
عــــرب  التنــــني  كب�سولــــة 
على  فالكــــون  �ســــاروخ 
مرحلتــــني مــــن قاعــــدة Cape Canaveral   لتثبيــــت 
الكب�سولــــة يف املــــدار وعــــودة ال�ساروخ بعــــد ذلك اإىل 
الغالف اجلوي لالأر�س ثم حتطمه يف املحيط الهادئ 
قبالــــة �ساحل وليــــة كاليفورنيا. وُحــــدد برنامج زمني 
ق�ســــري للكب�سولة لدعم عمليــــة ال�سحن والنقل ملحطة 
 الف�ساء الدولية �سمــــن برنامج COTS لوكالة نا�سا. 

رقاقة ا�صت�صعار ت�صتمد الطاقة من حرارة ج�صم االإن�صان

 العدد 114 دي�سمرب 2010م35



حيـــث يقـــرتب العلماء اليوم اأكرث مـــن اأي وقت م�سى  نحـــو الجتاه النهائي ل�سناعـــة املعاجلات من 
اجلرافـــني، الذي يتميز بخ�سائ�ـــس وموا�سفات فريدة يف اجلانب اللكـــرتوين وامليكانيكي ... ويعد 
اجلرافـــني �ســـكل من اأ�سكال الكربـــون الذي يعد الأكرث �سيوعـــًا واحتادًا مع العنا�ســـر  الأخرى مكونًا 
اأكـــرث مـــن 10ماليني مركب وهو مادة رقيقـــة و�سفافة للغاية وم�سطحة  وتظهـــر علية  متوجات دقيقة 
جـــدًا قادرة على امت�سا�س طاقة ال�ستثارة احلراريـــة، وله مقدره جيدة يف التو�سيل  وثبات  جيد يف 
معـــدلت درجة احلرارة ،بعك�س ال�سيلكون الذي يتاأثـــر بارتفاع حرارته كلما  زادت  قدراته املعا جلية 

وبالتايل احتياجه اإىل طاقة تربيد عالية.

كاأرفــع واأقــ�ى مــادة متناهيــة ال�صغــر يف العامل بهــر اجلرافني العــامل  بخ�صائ�صه 
وقدراته الفيزيائية، التي زرعت  االأمل مب�صتقبل  واعد قي �صناعة اأ�صباه امل��صالت 
واملعاجلــات، بعد ا�صتنفــاد القدرات الفيزيائية ملادة ال�صيليكــ�ن، وتربعه لعق�د من 

الزمن  على �صناعة املعاجلات واخلاليا االإلكرتونية.

• اجلرافني تبهر العامل وتقاعد ال�سيليكون

• املادة املده�سة للقرن احلادي والع�رشين

عمـــر احليـــاين 
ع�ص� الرابطة العربية لالإعالميني العلميني 

Omer_alhyani@hotmail.com
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و اجلرافني �سكل مـــن اأ�سكال الكربون �سدا�سي 
الـــذرات )ذرات الكربون فيـــه مرتبة على �سكل 
م�سد�س الزوايا والأ�سالع كخلية النحل متامًا(، 
ول يـــرى بالعـــني املجردة لذا يعتـــرب اأقوى مادة 
رقيقة على الإطالق فو�سع 25000�سريحة فوق 

بع�سها ي�سبح يف حجم ورقة بيا�س عادية. 
ويعد اجلرافني من اأكـــرث العنا�سر توافرًا على 
كوكب الأر�س ،فكل كائن حي يحتوي على مادة 
اجلرافني وهو احـــد تكوينات الكربون املختلفة  
واملتعـــددة العنا�سر والأ�سكال حيث يختلف عن 
مادة الأملا�س )رغم انتمائهما لعن�سر الكربون( 
يف درجـــة الن�سهار والتكوين بالإ�سافة اإىل اأن 
مـــادة  اجلرافني  ذراتها �سدا�سية ال�سكل بينما 

الأملا�س هرمية.

املادة املده�صة... تبهر ن�بل 

وقد لفت اجلرافني النتباه بعد قيام عاملني من 
اأ�سل رو�سي )وهما اأنـــدري جيم  وكو�ستانت�سن 
نوفو�سيلوف(   وكالهما مـــن جامعة مان�س�سرت 
بربيطانيـــا بن�سر بحثها عن اجلرافني يف جملة   
العلـــوم الأمريكية جملـــد 306 اأكتوبـــر 2004م  
عندمـــا اكت�سفا اخل�سائ�س الفيزيائية  الكمية 
ملـــادة اجلرافـــني  وجناحهـــا يف اإنتـــاج وعـــزل 
وحتديـــد وتو�سيـــف ذرات اجلرافـــني واثبـــات 
اإمكانية  �سناعة معاجلات احلا�سوب والأجهزة 
اللكرتونية من هذه املـــادة التي تت�سم مبيزات 

وقـــدرات تفوق قـــدرات ال�سيليكـــون يف معاجلة 
هـــذا الرتاكـــم الهائـــل للمعلومـــات والعمليات 

املعقدة.
فبعـــد انتظـــار طويـــل انبهـــرت   نوبـــل  بف�ســـل 
يف  جائزتهـــا  ومنحتهـــم  الطليعـــي   عملهمـــا  
الفيزيـــاء لعـــام 2010م تقديـــرًا جلهودهـــا يف 
اكت�ساف اخل�سائ�س الفيزيائية ملادة اجلرافني 
التـــي اعتربت املـــادة املده�سة للقـــرن احلادي 
والع�سريـــن، وكانـــت نوبل قد منحـــت جائزتها 
ملخرتعي مادة الفيلورين )الفيلورين :جزيئات 
كبرية متكونة من ذرات كربون مرتابطة ثالثيا 
تعطي �سكل كريات )والتي تعترب اأف�سل واأب�سط 
الأ�ســـكال وتعرف با�سم باكي بول( التي تت�سابه 

معها يف ال�سفات. 
وقـــد اأ�ســـادت الأكادمييـــة بجيـــم )51 عامًا( 
ونوفو�سيلـــوف )36 عامـــًا( لأنهمـــا اأظهـــرا اأن 
بهـــذه ال�سيغـــة امل�سطحـــة، ميتلـــك  الكربـــون 
ميـــزات ا�ستثنائيـــة تنبـــع مـــن عـــامل الفيزياء 

الكمية املده�س. 
وبح�ســـب بيان �سحفـــي �سدر عـــن الأكادميية، 
متكن العاملان مـــن ا�ستخال�س مادة اجلرافني 
من قطعة اعتياديـــة من اجلرافني، وهي رقاقة 
مـــن الكربون تعـــادل يف �سماكتهـــا �سماكة ذرة 
واحدة من هذا العن�سر، وذلك يف الوقت الذي 
كان يعتقد الكثريون با�ستحالة ثبات هذا البناء 

البلوري. 
الت�ليفة املثالية للذرات

ال�سويديـــة  العلـــوم  اأكادمييـــة  واعتـــربت 
اجلرافني مبثابـــة “التوليفة املثاليـــة للذرات” 
بف�ســـل اإمكانات ا�ستخدامـــه املبهرة يف اأجهزة 

الكمبيوتر والأدوات املنزلية وو�سائل النقل.
فالإ�سافـــات الكيميائيـــة ملـــادة اجلرافـــني  
فتحـــت البـــاب اأمـــام اكت�سافـــات جديـــدة لهـــا 
خ�سائ�س فريـــدة  يف اللكرتونيات وامليكانيكا 
فهـــو اإيل جانـــب �سرعتـــه يف تو�سيـــل احلرارة 
والكهربـــاء  ووزنـــه اخلفيف ،يعمـــل على زيادة 

�سالبـــة البال�ستيـــك و�سد الفراغـــات يف املواد 
النانوية.

ي�ســـف اندريـــه جيـــم الفائـــز بجائـــز نوبل يف 
الفيزياء لعـــام 2010م اجلرافني”: باأنة رقاقة 
منفـــردة منزوعة مـــن اجلرافني تعطـــي نتائج 

مده�سة”.
واحلا�سبات املبنية على ال�سيلكون تقوم بعمليات 
عديدة يف الثانية بدون اأن ترتفع درجة حرارتها 
و لكن حلد معني، اأما اجلرافني فاإن اللكرتونات 
متـــر فيه بدون مقاومـــة تقريبـــًا و ترتفع درجة 
حرارتـــه بن�سبـــة قليلة جدًا و ذلـــك لأنه مو�سل 
جيد للحرارة و يفقدها  ب�سرعة كبريه جدا وهذا 
يجعلـــه منا�سبـــًا ل�ستخدامـــه يف اللكرتونيات 
بالإ�سافـــة   اأن �سرعـــة املعاجلـــات املبنية على 
ال�سيلكون �ستبقى حم�ســـورة يف نطاق الـجيجا 
هريتز  GigaHertz اأمـــا اجلرافني ق�سيمكنها 
من اخـــرتاق الـتريا هريتز TeraHertz)التريا 
يعني  1،000،0000،0000،000 دورة  يف الثانية 

الواحدة(.
وعلى الرغم ان اجلرافـــني  لي�س مو�ساًل جيدًا 
للكهربـــاء كما ال�سيلكون و هـــذه اخلا�سية مهم 
تواجدهـــا يف املعاجلات  اإل اأنها ت�سبب  بفقدان 
كميـــات مـــن الطاقة دون فائـــدة، ولكن العلماء 
قاربوا علـــى جتاوز هذه العقبـــة و جعله يقارب 

ال�سيليكون بخ�سائ�سه يف التو�سيل.

اجلرافني حتت املجهر 
وقـــد متكنـــا  “اأنـــدري جيـــم” و”كون�ستانتـــني 
نوفو�سيلوف”،يف عام 2004م   من ا�ستخال�س 
مـــادة اجلرافـــني-   بتجربـــة علميـــة ب�سيطـــة 
ا�ستخدمـــا فيها ل�سقًا عاديـــًا  وقطعة جرافيت 
حيـــث عمـــال على نـــزع رقاقات مـــن اجلرافني 
ب�سكل متكـــرر ويف نهاية التجربـــة ح�سال على 

رقاقة كربون يف حجم ذرة واحدة .
ثـــم قام الباحثان بربـــط ذرة اجلرافني ب�سطح 
من مادة ال�سيلكـــون املتاأك�سد  ،وو�سعا التوليفة 
اجلديدة حتت املجهر ال�سوئي العادي ،ليتمكنا 
مـــن روؤيته ب�سكلـــه امل�سطح و ذراتـــه ال�سدا�سية 
البديعـــة ، مـــا يعنـــي اأنهمـــا متكنـــا مـــن ف�سل 
اجلرافني  يف �سكلـــه النانو والتحقق من وجوده 

ب�سكل ثابت على درجة حرارة الغرفة. 
وبح�ســـب خمت�ســـني؛ يتاألـــف كل مليمـــرت مـــن 

اجلرافني من ثالثة ماليني طبقة جرافني 
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مرتا�سة فوق بع�سها البع�س، وهي غري متما�سكة 
بقوة، لذا من ال�سهل ف�سلها عن بع�سها، الأمر 
الـــذي يربز عند الكتابـــة بقلم الر�سا�س، حيث 

يتكون راأ�سه من مادة اجلرافني. 
فلو نظرت اإىل اجلرافني حتت املجهر، لوجدت 
اأنـــه عبارة عن �سبكة دقيقـــة جدًا من الكربون، 
تتكون مـــن اأ�سكال �سدا�سية )م�سلعات لها �ستة 

اأوجه(.
وباإمـــكان كل �سخ�ـــس ي�ستخدم قلـــم ر�سا�س 
عـــادي اأن ينتـــج جرافـــني من خـــالل احتكاك 
اجلرافـــني بورقـــة عاديـــة عـــدد مـــن املـــرات 

املتتالية.
وميكـــن ت�سور روؤية اجلرافني  يف �سكله العادي 
يف قلـــم الر�سا�ـــس املدر�سي، وقلـــم الر�سا�س 

م�سنوع من  خليط من اجلرافني والطني. 

تطبيقات اجلرافني 
ولأن اجلرافني بالغ القوة، كما اأنه رفيع جدًا وله 
قدرة على تو�سيل الكهرباء)اأي اأن الإلكرتونات 
متر عـــربه مـــن دون مقاومة تقريبـــًا( ومو�سل 
جيد للحرارة وفقده لها �سريع جدًا الأمر الذي 
يجعله منا�سبـــًا لال�ستخـــدام يف الإلكرتونيات، 

لهـــذا ميكـــن ا�ستخدامـــه يف ت�سنيـــع اخلاليـــا 
ال�سم�سيـــة الدقيقة، التي حتـــّول طاقة ال�سم�س 
اإىل تيـــار كهربائي. حيث اإن هذه اخلاليا يجب 
اأن تتميز بقدرتها على تو�سيل الكهرباء واإمكان 

مرور ال�سوء خاللها. 
كذلـــك ميكن للجرافني اأن يلعـــب دورًا مهمًا يف 
الهواتـــف النقالـــة امل�ستقبلية واأجهـــزة ت�سجيل 
واملفاتيـــح  و»الرتانز�ستـــورات«.  املو�سيقـــى 
الكهربائيـــة الدقيقة جـــدًا، و�سا�ســـات اللم�س، 

والأقمـــار  وال�سيـــارات  الطائـــرات  و�سناعـــة 
ال�سطناعية، وتغليف املواد الغذائية.

اإىل جانـــب ذلـــك تلمح بع�ـــس الدرا�ســـات اإىل 
اأن اإمكانيـــة ا�ستخـــدام اجلرافـــني يف تطويـــر 
فاإ�سافـــة  البال�سيتـــك،  مثـــل  املـــواد  بع�ـــس 
اجلرافـــني بن�سبة ب�سيطة )واحد يف املائة( اإىل 
البال�ستيـــك، �سيزيد من قـــوة و�سالبة  الأخري 
ويرفع من قدرتها على حتمل احلرارة، ويجعلها 
مـــن املواد املو�سلة للكهربـــاء، مما يفتح املجال 
اأمـــام ا�ستخدام هذا النوع من املواد املطورة يف 

العديد من التطبيقات املثرية. 
التطبيقات املايكرو اإلكرتونية

يف هذه الآونة تن�سط املختربات العلمية لإنتاج 
اجلرافني بكميات جتارية بطريقتني: 

الأوىل يديرهـــا معهـــد جورجيـــا التكنولوجـــي 
بوليـــة اأتالنتا الأمريكية وتتمثل يف رفع حرارة 
بلـــورة كربيـــد ال�سيلي�سيـــوم )ال�سيليكون( اإىل 
اأكرث مـــن 1000 درجـــة مئويـــة اإىل اأن تتفكك 
وتتبخـــر. وينتج عـــن هذه العمليـــة بقاء ذرات 
الكربون التـــي ترتبط فيما بينها ب�سكل تلقائي 

م�سكلة �سبكة �سدا�سية من اجلرافني.
وتقـــول كلري برجيه التي تعمـــل يف هذا املعهد: 
“يبلـــغ عر�س وريقـــات اجلرافني التي ينتجها 
املخترب ب�ســـع ع�سرات مـــن املايكرومرت، لكن 
الأهم مـــن ذلك هو اأننـــا ا�ستطعنا خالل هذه 
ال�سنة اأن نثبت اأن نقاوة العينات التي اأنتجتاها 
التطبيقـــات  يف  ل�ستخدامهـــا  كافيـــة  كانـــت 
املايكـــرو اإلكرتونية، ما يعني اأن مرحلة الإنتاج 
علـــى امل�ستوى التجاري قـــد انطلقت بالفعل يف 

دي�سمرب/ كانون الأول 2008 يف اأتالنتا”.
الطريقـــة الثانيـــة التـــي ي�سعـــى اإىل التح�سري 
لهـــا الباحث تريي بوارو مـــن خمترب الأبحاث 
التطبيقيـــة يف جمـــال الإلكرتونيـــات مبدينـــة 
غرونوبـــل الفرن�سيـــة، ت�ستفيـــد مـــن اكت�ساف 
نوؤك�ســـد  عندمـــا  اأنـــه  الفرن�سيـــني  الباحثـــني 
اجلرافني يف و�سط حم�سي فاإن وريقاته تتفكك 
وتتحول اإىل جرافني وبالتايل فاإنه يكفي تنقية 

البلورة با�ستخدام حملول خمتزل.
ويف الآونة الأخـــرية، متكن فريق من الباحثني 
من جامعـــة كاليفورنيا من اكت�ســـاف اأن مادة 
الهيدرازين )مركب من الآزوت والهيدروجني( 
قـــادرة علـــى اأن تقـــوم بالـــدور الـــذي تقوم به 

اجلرافني ب�سكل ممتاز حيـــث ميكن للباحثني 
احل�ســـول علـــى طبقـــات ذات درجـــة تو�سيل 

عالية وب�سعر اأرخ�س من الطريقة الأوىل.

الفتح العلمي
ا�ستخدامات اجلرافني لن تبقى حم�سورة يف 
املعاجلات واخلاليا اللكرتونية  بل �ستمتد اإىل 
تقنيات اأخرى كالت�سالت والت�سوير والك�سف 
املوجـــي والك�ســـف عـــن الأ�سلحـــة والبيولوجيا 
للك�ســـف عن متتاليات احلم�ـــس النووي وذلك 
لأن جميـــع هـــذه التطبيقـــات تتطلـــب �سرعـــة 

فائقة.
ويقول الباحث اأندريه جيم اإن اجلرافني مبثابة 
الرحمـــة للفيزيائي لأنه مـــن الناحية النظرية 
ميكنـــه من خـــالل ذرة واحـــدة احل�سول على 
مـــادة ثنائيـــة الأبعـــاد وفائقـــة التو�ســـل، ففي 
وريقة واحدة من اجلرافني تتحرك ال�سحنات 
الن�سبيـــة  الكموميـــة  الكهربيـــة كاجل�سيمـــات 
وكاأنها يف احلقيقة فقـــدت كتلتها مما يجعلها 
تتحـــرك ب�سرعـــة ال�ســـوء. وي�سيـــف جيـــم اأن 
هـــذا النـــوع مـــن الفيزيـــاء الذريـــة كان بعيد 
املنـــال، ولـــذا ميكننـــي ت�سبيه اجلرافـــني باأنه 
يعمـــل كمعجل للج�سيمـــات، و�ستكون ال�سنوات 
اخلم�ـــس ع�ســـرة املقبلـــة فا�سلـــة يف مو�ســـوع 
التطـــورات التـــي �سي�سهدها عـــامل الكمبيوتر 
ب�ســـكل خا�س.. كيف ل وهو اأ�ســـد مقاومة من 

الفولذ مبائتي مرة؟
وبالرغـــم اأن جلنـــة نوبـــل اأقـــرت اأن اأغلبيـــة 
ا�ستعمـــالت اجلرافـــني العلميـــة “موجودة يف  
تخيالتنـــا فح�ســـب لكـــن العديد منهـــا يخ�سع 

للتجربة حاليا “ 
ويظل حقـــل اكت�ساف خ�سائ�س اجلرافني  يف 
مراحلـــه الأوىل ، ومن املنتظر اأن يجذب  هذا 
الفتـــح العلمـــي الكثري مـــن مراكـــز الأبحاث و 
�ســـركات التقنيـــة التـــي ترتقب التطـــورات يف 
الأبحـــاث املتعلقة باجلرافني، لتنطلق يف عامل 

ل يعرف امل�ستحيل .
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تتلقي االأر�ص مزيد من طاقة ال�صم�ص ويقدر العلماء اأن ما تتلقاه االأر�ص 
من الطاقة ال�صم�صية يف �صاعة وعلى ن�صف وجه الكرة االأر�صية  يكفي 
لت�صخري  الالزمة  التكن�ل�جيا  تبقي  كاملة  ل�صنه  ال�صتخدامها  العامل 

الطاقة ال�صم�صية وا�صتغاللها بطريقة �صليمة على بيئة ك�كب االأر�ص. 

الطاقة هي احلياة
يعـــد توفـــري اإمـــدادات الطاقة ب�ســـكل كاف 
وبفعالية عاليـــة، مفتاح مكافحـــة الفقر يف 
كثري من البلـــدان النامية وال�ساعدة. وكما 
تو�ســـح درا�سة �سادرة عـــن الوكالة الأملانية 
للتعاون الفني )GTZ( والتي حملت عنوان 
“الطاقـــة هـــي احليـــاة”، اأن عـــدد الذين 
يعانـــون مـــن م�ســـاكل يف اإ�ســـاءة منازلهم 
واإعـــداد وجبـــات �ساخنـــة اأو ت�سخـــني املياه 
للنظافة ال�سخ�سية يبلغ 2.5 مليار �سخ�س. 
وغالبًا ما يفتقر هـــوؤلء اإىل اأب�سط الو�سائل 
التكنولوجيـــة واإىل املعرفة الالزمة لتح�سني 
حياتهم عـــرب حلول ب�سيطة وغري مكلفة من 
الناحية املاديـــة، كما تـــرى الدرا�سة  اأي�سا 
اأن هـــذا النق�س يعيق التنميـــة القت�سادية 

ب�سكل كبري، ل�سيما يف املناطق الريفية.

االنطالقة من ال�صحراء 

ال�سحراء املكان اخلايل من احلياة تقريبًا 
وتزيد فيه احلرارة وات�ساع املكان وانب�ساطه 
متثل بيئية منا�سبة لرتكيب الألواح ال�سم�سية  
حيث ميكن ا�ستخراج ثالثة اأنواع من الطاقة 
وهي الطاقة ال�سم�سية وال�سوئية واحلرارية 
فال�سحـــارى تكـــون اأف�سل اأماكـــن العر�س 

يوؤهل ال�سحراء لتكون منبع الطاقة البديلة 
الأ�سباب التالية :

ات�صاع م�صاحة ال�صحراء 
ال�سحارى قاحلـــة يف معظمها ووا�سعة جدا 
بحيث ميكن اأن تقام عليها م�ساريع الطاقة 
ال�سم�سيـــة ب�سهولـــة ...والبحوث التي قامت 
بها جمموعـــات علمية متخ�س�ســـة ب�سوؤون 
الطاقة دلـــت اأن ال�سحـــراء قوية مبا يكفي 
لتلبيـــة ما ي�ســـل اإىل 25 % مـــن احتياجات  
الكهربـــاء يف العـــامل بحلـــول عـــام 2050. 
وكـــون ال�سحـــراء هي منطقة غـــري ماأهولة 
وحتـــوز على اأكرث من  9 ماليني  كلم²، فاإذا 
غطيت بالألواح ال�سم�سية فاإنها �سوف توفر 
terawatts من الطاقة  طاقـــة قدرهـــا 750 
الكهربائيـــة املتجددة.. ومـــن اجلدير ذكره 
اأن ا�ستهـــالك الطاقة يف العامل حاليا ي�سل  

اإعداد : عبد الرحمن �صناح 
Senah1@hotmail.com
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/ ثانية.  13.5TW  حوايل اإىل
املناخ اجلاف

مناخ ال�سحراء قاري قليل املطر وال�سحارى 
تبقى عـــادة حارة وم�سم�سة وهـــذه الأماكن 
مثالية لتوليـــد الطاقة ال�سم�سيـــة ويتنا�سب 
هـــذا املنـــاخ امل�سم�ـــس علـــى حد �ســـواء مع 
من�ساآت الطاقة ال�سم�سية ال�سوئية ومن�ساآت 

الطاقة ال�سم�سية احلرارية. 

ال�ظائف ال�صكانية
 والبي�ل�جية ال�صحراوية 

عـــالوة علـــى جهـــود العـــامل ملكافحـــة تغري 
املنـــاخ ، فاإن حمطات الطاقـــة ال�سحراوية 
تقـــوم على اأ�سا�س خلق فر�س عمل وحت�سني 
التنميـــة القت�ساديـــة للمجتمعـــات املحلية 
ال�سحراوية و كـــون اغلب �سكان ال�سحراء 
هم من الفقراء والبدو الرحل جهود التنمية 
وتعمـــري الأر�ـــس �ست�سعد �ســـكان ال�سحراء 
الذين �سيزودون العامل بالطاقة البديلة كما 
زودوه بالنفط... ومع ذلك فهناك من ي�سع 
قيـــودًا على الطاقـــة ال�سم�سيـــة امل�ستخرجة 
من قيعان ال�سحراء ويرجع ال�سبب يف ذلك 

اإىل:

املناخ احلار للغاية
متو�ســـط درجة حـــرارة ال�سحـــراء حوايل 
30 درجـــة مئويـــة. قـــد تكـــون الختالفـــات 
كبـــرية اأي�ســـا  فقد ت�ســـل درجـــة احلرارة 
اإىل  اأكـــرث مـــن 50 درجة مئويـــة يف النهار 
خالل ف�ســـل ال�سيف  واإىل ما دون ال�سفر 
درجـــة مئويـــة يف الليل يف ف�ســـل ال�ستاء... 
وهذا يجعـــل درجة احلـــرارة ال�ساخنة على 
الألواح الكهرو�سوئيـــة ال�سم�سية اأقل كفاءة 

يف حتويل �سوء ال�سم�س اإىل كهرباء.

الغبار واالأتربة والعوا�سف الرملية 
�ســـدة الرياح يف هذه املناطـــق قد توؤدي اإىل 
انفجار الألواح ال�سم�سيـــة خا�سة مع الغبار 
الكثيف مما يقلل من كفـــاءة كل من املرايا 
امل�ستخدمـــة يف من�ســـاآت الطاقـــة ال�سم�سية 
احلرارية والوحدات ال�سوئية امل�ستخدمة يف 

من�ساآت الطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية. 

اإر�سال التيار مل�سافات طويلة 
اإن اإر�سال التيار مل�سافات طويلة )الإمدادات 
الكهربائيـــة ( اإىل املدن العامرة يف خمتلف 
اأجزاء العامل والبعيدة عن منابع الطاقة يف 
ال�سحراء �ستفقـــد بع�س الن�سبة املئوية من 
الكهرباء املولدة خالل انتقال التيار كما اأن 

تخفي�س هذا الفاقد يحتاج اإىل ا�ستثمارات 
هائلة من اأجـــل )اإن�ساء املزيد من حمطات 
التوليد- حمطـــات التحويل- �سبكات النقل 

والتوزيع( .

نق�س املياه يف ال�سحراء 
بينمـــا ال�سحارى لديها الكثـــري من الطاقة 
ال�سم�سيـــة ولكنهـــا تفتقـــر  اإىل مـــورد اآخر 
اأقـــل و�سوحًا ولكن ل غنى عنه ملحطة توليد 
الطاقة احلرارية ال�سم�سية وهو املياه. فاملاء 

هو عامـــل التربيد للمن�ساآت �سواء احلرارية 
ال�سم�سية اأو الطاقـــة ال�سم�سية، والتي املياه 
�ستكون تلك املحطات حممومة وغري قادرة 
علـــى العمـــل اأو ال�سغط والتوليـــد بال�سغط 

و�ستقل الكفاءة تدريجيا وب�سكل كبري. 
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م�صاريع  وحل�ل مل�صتقبل الطاقة 
م�سروع غابة ال�سحراء

 Sahara Forest »م�سروع غابة ال�سحـــراء
Project، م�ســـروع متكامل وطموح، يهدف 
بب�ساطـــة اإىل زراعة ال�سحـــراء، لي�س فقط 
لإنتـــاج الغذاء وتوفري امليـــاه العذبة والوقود 
احليـــوي لتوليد طاقة نظيفة، بل يهدف اأوًل 
واأ�سا�سًا اإىل حمايـــة البيئة، باعتباره ي�سكل 
تكنولوجيـــا حديثة ومبتكـــرة، تعد، من دون 

ادعاء، مبكافحة الت�سحر وتغري املناخ.
يرتكز امل�سروع على تقنيات جديدة تدمج بني 
الطاقة ال�سم�سية، ومياه البحر، والدفيئات 
اخل�ســـراء، وزراعة الطحالـــب، وذلك من 
اأجـــل زرع املناطـــق القاحلة وتوفـــري الغذاء 
واملياه العذبة وكذلك الوقود احليوي لتوليد 
طاقـــة نظيفـــة تعتمد علـــى تقنيـــة ت�ستخدم 
املرايـــا لت�سليـــط اأ�سعـــة ال�سم�ـــس مـــن اأجل 
تكوين البخـــار الالزم لت�سغيـــل التوربينات 

التي تقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

حديقة الطاقة ال�سم�سية 

من�ســـاأة لتوليد الطاقة احلراريـــة ال�سم�سية 
ويجري حاليًا اإن�ســـاء من قبل �سركة �سوليل  
وهي م�سممة لتكون قادرة على توليد طاقة 
قدرها 553MW.  وعند النتهاء من العمل 
�ســـوف ت�سبح اأكرب من�ســـاأة يف العامل جلمع 

الطاقـــة ال�سم�سيـــة علـــى م�ستـــوى القـــدرة 
وحجم التغطية.

املفاعلت ال�سم�سية 
مت اإن�ســـاء اأول مفاعـــل �سم�ســـي 
يلـــو  اأود  العـــامل يف خمتـــرب  يف 
ب�سبكة  )ODEILLO(مو�سول 
توزيع كهربيـــة . وي�ستخدم هذا 
املفاعـــل لقطات لل�ســـوء موؤلفة 
مـــن مرايا تعمـــل لرتكيـــز اأكرب 
قدر مـــن الأ�سعة. اأمـــا التجربة 
فكانت تهـــدف اإىل جتميع كافة 
حـــول  التجريبيـــة  املعطيـــات 
م�ساألتني دقيقتـــني تتعلقان ب�سكل 
اأو باآخـــر باملفاعالت ال�سم�سيـــة: عمل موّلد 
البخـــار ال�سم�ســـي وتنظيـــم عمليـــة تخزين 

الكهرباء .
�ســـورة  مبثابـــة  يلـــو  اأود  من�ســـاآت  كانـــت 
للمفاعالت ال�سم�سية التي اأن�ساأت يف فرن�سا 
والوليات املتحدة الأمريكية واليابان والتي 
تـــرتاوح قدرتهـــا بني ع�ســـرات الكيلـــو وات 

وع�سرات امليغاوات.
وجميـــع هـــذه املفاعـــالت ت�ستخـــدم املرايا 
العاك�ســـة لرتكيز اأ�سعـــة ال�سم�ـــس وبالتايل 
احل�سول علـــى كمية من احلـــرارة مرتفعة 
باإمكانهـــا جعل �سائل معني يف درجة الغليان 
واإدارتـــه ملحـــرك بخـــاري اأو توربـــني موّلـــد 

الكهرباء.
وبالرغم مـــن اأن املفاعالت ال�سم�سية كانت 
معروفة منذ زمن بعيد فاإنها مل حتتل مكانة 

مرموقة .
 100GW  م�سروع ديزيرتيك لتوليد

 100 مل�ســـروع   desertec موؤ�س�ســـة  تـــروج 

غيغـــاوات والذي �سيتـــم بنـــاوؤه بوا�سطة 
ال�سركات الأملانية املرموقة والطاقة الكبرية 
التـــي �سيولدهـــا امل�ســـروع �ستكـــون خالفـــًا 
لغريها من حمطات الطاقة ال�سم�سية والتي 
يتـــم بناوؤها عـــادة يف مكان واحـــد. �ستكون 
هـــذه املحطـــة ال�سخمة املنت�ســـرة يف جميع 
اأنحـــاء البلدان امل�ستقرة �سيا�سيًا ويف �سمال 

افريقيـــا. وتقـــول ال�سركـــة اإن الإنتاج الكلي 
للم�سنـــع �ستكون اأكرب 80 مرة من املخطط 
لها ويجري التخطيط لن�ساء م�سنع مماثل 
يف �سحراء موهـــايف. ويخطط لنقل الطاقة 
عرب البحـــر املتو�ســـط اإىل اأوروبـــا بوا�سطة 

خطوط عالية اجلهد.
SSP الطاقة ال�سم�سية الف�سائية

Space-( الف�سائيـــة  ال�سم�سيـــة  الطاقـــة 
حتويـــل  هـــو    based solar power)SSP
الف�ســـاء  املكت�سبـــة يف  ال�سم�سيـــة  الطاقـــة 

اإىل اأي نـــوع اآخـــر من الطاقـــة )الكهربائية 
اأ�سا�سًا(، بو�سع اأقمـــار ا�سطناعية �سخمة 
يف مـــدارات يف الف�ســـاء، تكـــون عبارة عن 
اأج�ســـام عمالقـــة قابلة للتمـــدد، مكونة من 
األـــواح وهوائيات قـــادرة على جتميـــع اأ�سعة 
ال�سم�ـــس لتحويلهـــا اإىل طاقـــة كهربائيـــة. 
ومن ثـــم ميكن حتويل حزمـــة الأ�سعة، لدى 
تلقيهـــا يف حمطـــات ال�ستقبـــال املوجـــودة 
علـــى �سطح الأر�ـــس، اإىل تيـــار كهربائي اأو 
وقود ا�سطناعـــي يتدفقان ب�ســـكل متوا�سل 
اإىل �سبكات خطـــوط الكهرباء بغ�س النظر 
عن الف�ســـل )�سيفًا اأم �ستـــاء( اأو الطق�س 
اأو املـــكان، وذلـــك على النقي�س مـــن التيار 
الكهربائـــي املولـــد يف املحطـــات الأر�سيـــة 

امل�ستخدمة للطاقة ال�سم�سية.
وعـــالوة على ذلـــك، تعتـــزم اليابـــان اأي�سًا 
ا�ستثمـــار حواىل21 مليـــار دولر يف م�ساريع 
الطاقة ال�سم�سيـــة يف الف�ساء والتي �ستكون 
الطاقـــة  مـــن   1GW توليـــد  علـــى  قـــادرة 
الكهربائية. و�سيتم تطوير امل�سروع من قبل 
�سركة ميت�سوبي�ســـي الكرتيك كورب و�سيتم 
التجميـــع للطاقـــة ال�سم�سيـــة الف�سائية من 
خـــالل 4 كيلـــو مـــرتات مربعة مـــن اللواح 
ال�سم�سيـــة واملتمركـــزة فوق �سطـــح الر�س 

وعلى بعد 36000 كيلومرت.
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م�صروع الطائرة بدون طيار 
موؤمن م�سطفى: بداأت مع اأخي مدين م�سطفى 
عام  يف  طيار  ــدون  ب الطائرة  م�سروع  بابتكار 
كيفية  يف  تتمثل  �سعوبة  نــواجــه  وكــنــا   ،  1999
تطبيق اأفكارنا  اإىل واقع، ويف ذلك الوقت تولدت 
طبعا  لالإبداع  بالن�سبة  جدا  كبرية  اأفكار  لدينا 
بالطائرة  يتعلق  فيما  اإبــداع  بل  لي�س اخرتاع  هو 
ا�ستغرق  الطائرة  ت�سميم  اأن  علما  طيار  بدون 
.... وكان عبارة عن  اأعــوام  اأربعة  اأكرث من  منا 
�سنع اأربعة حمركات نفاذة و�سنع جم�سم طائرة 
�سغرية طولها ثالثة اأمتار تقريبا وتعمل بالطاقة 

الكهربائية.
بعد  م�سروع ابتكار الطائرة انتقلنا اإىل م�ساريع 
اأخرى حيث قمت بت�سميم اجلهاز الأول )اخرتاع 
املزرعة الذكية( والذي يقوم بر�س املزروعات اأو 
ميكن  حيث  احلديث”،  “الري  التقطري  عملية 
الــري يف  تتم عملية  اإن  هــذا اجلهاز  من خــالل 
املزرعة غائب عن مزرعته  حالة غياب �ساحب 

اأو خارج البالد اأي ب�سكل اتوماتيكي.
هل متت اال�ستفادة من هذا اجلهاز على ار�س 

الواقع ؟
)املزرعة  اجلــهــاز  هـــذا  تتبنى  جــهــة  تــوجــد  ل 

ا�ستثماري  كم�سروع  اإخراجه  يتم  لكي  الذكية( 
وخدمي.

جهاز الف�لتية
 لديك ابتكارات اأخرى؟

والذي  الفولتية(  )جهاز  ابتكار  م�سروع  لــدي 
يقوم بف�سل التيار الكهربائي اأثناء حدوث عملية 
يقوم  اأي  الكهربائي  التيار  انطفاأ  ب�سبب  حريق 

بعملية الف�سل عرب جهاز ل �سلكي اتوماتيكيا.
هل عر�سته على اأي جهة ؟

لل�سباب  الثاين  املعر�س  -  ل.. لكن �ساركت يف 
والريا�سة يف عدن يف 30 نوفمرب 2008. وهناك 
تتبنى  جهة  غياب  يف  تتمثل  نواجهها  اإ�سكالية 
الواقع  اإىل  واإخــراجــهــا  العلمية  م�سروعاتنا 

وال�ستفادة منها.
ما االإ�سكاليات التي تواجهها؟

-  كثرية ومنها: غياب اجلهات الداعمة مل�ساريع 
ال�سباب حيث نقوم بدعم اأنف�سنا وغياب الدعم 
ويحمي  للمخرتع  يثبت  مــا  يــوجــد  ول  املــــادي 

اخرتاعه.
وماذا عن االإ�سكالية القانونية؟

ال�سناعة  وزارة  يف  حلها  مت  الإ�سكالية   هذه   -
يوم  يف  اخــرتاع  اإخــطــار  على  احل�سول  وميكن 

“�سباأ”  قناة  يف  تلفزيوين  لقاء  لنا  وكان  واحد 
وحتدثنا مبا�سرة مع وزير ال�سناعة يف ما يتعلق 
بح�سول املخرتع على اإخطار من وزارته. وحاليا 
اإجــراءات قطع اإخطار اخرتاع يف الوزارة  ت�سري 
يحمي  اأويل    اإجـــراء  �سلمية..ويعترب  ب�سورة 
الخرتاع يف اليمن ول يعترب اإثبات دويل وبراءة 
الخرتاع الدولية يح�سل عليها املخرتع بخم�سني 

األف دولر ولي�س لدينا قدرة على هذا.
جائزة رئي�س اجلمهورية للعلوم

اجلمهورية  رئ��ي�����س  ج���ائ���زة  يف  ����س���ارك���ت  ه���ل 
للعلوم؟

- اإن �ساء اهلل اأقدم هذا العام يف جائزة الرئي�س 
واأمتنى اأن اأكون مهند�س طريان واخدم الب�سرية 

من خالل اأعمايل .
 كلمة اأخرية نختم بها هذا احلوار؟

موا�سلة  اليمنية  اجلــويــة  اخلــطــوط  مــن  اأمتــنــى 
عن  عــبــارة  وهــو  لديها  املــقــدم  للنموذج  دعمها 
اأخي  مع  قمت  والــذي  بدون طيار  م�سروع طائرة 
مدين بت�سميمها والذي �سبق وان عر�سناها على 
اليمنية التي منحتنا �سهادة متيز وتكمن الإ�سكالية 
هنا اإن امل�سروع اأهمل يف اليمنية من عام 2006 ، 

والطائرة ل تزال موجودة لدى اليمنية.

م�شـــــــــاريع 
وابتكــارات 
املخرتعان ال�شقيقان ال�شبــــــــاب

مدين وموؤمن م�صطفى حممد لـ« تكنولوجيا االت�صاالت: 
غياب دور القطاع اخلا�ص ابرز معوقات االخرتاع يف اليمن 

�سنعاء )تكنولوجيا االت�ساالت واملعلومات(ـ حاور : �سادق �سريع 
 ال �سك اإن لكل ق�سة جناح مهني بداية .. فكيف كانت بداية املخرتعني ال�سقيقني موؤمن ومدين؟
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داعم البطارية النم�ذجي
ما اأبرز اأعمال ال�ساب املبدع مدين م�سطفى يف 

جمال االبتكار ؟
النموذجي” والذي  البطارية  “داعم  اخرتاع   -
يقوم باإعادة �سحن بطاريات ال�سيارات باأنواعها 
اجلهاز  هــذا  زر  �سغط  خــالل  مــن  اتوماتيكيا 

عندما تتعطل بطارية ال�سيارة .
 هل عر�ست م�سروعك على اأي جهة؟

- قدمته يف معار�س فقط واملخرتع لبد له اأول 
م�سروعه  فكرة  ما عر�س  واإذا  فكرته  اأن يحمي 

ب�سكل مبا�سر �سيتعر�س م�سروعه للخطر.
ال��ق��ان��ون��ي��ة )امللكية  ت��وج��د احل��م��اي��ة  ت��ع��ن��ي ال 

الفكرية( التي حتمي م�سروعك من ال�سرقة؟
�سيحل  اخلا�س  القطاع  بــادر  اإذا  انه  اأعتقد    -
ب�سان  قانونية  اإ�سكالية  هناك  ولي�س  امل�سكلة 
الخرتاعات ولن القطاع اخلا�س �سيقوم بو�سع 
وي�ستثمره  يتبناه  الــذي  للم�سروع  فكرية  حماية 

ويقدمه كم�سروع خدمي للم�ستهلك.
هل ا�ستعنتم مثل بالقيادة ال�سيا�سية؟

على  اخلــا�ــس  القطاع  يحث  الرئي�س  دائــمــا    -
يزور  وعــنــدمــا  املــخــرتعــني  ب�سريحة  الهــتــمــام 
القطاع  يوجه  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  الرئي�س 

اخلا�س بدعم املخرتعني.
براأيك ما هي معوقات االخرتاع يف اليمن؟

عدم وجود مبادرة من قبل القطاع اخلا�س وقد 
طالبنه عرب و�سائل الإعالم اأكرث من مرة ولكن 

دون جدوى.

مع�قات مادية
وما املعوقات التي تواجهك؟

معوقات مادية ووظيفتي يف القطاع العام ل تفي 
اخلا�س  القطاع  مــبــادرة  اأن  واعتقد  بالغر�س 

�ستحل كل الإ�سكاليات.
لو كان هناك اهتمام باملخرتعني واأبحاثهم من 
قبل القطاعات املختلفة ماذا �ستكون النتيجة؟

حا�سنة  و�ستوجد  وتقنية  اقت�سادية  فوائد   -
اخلدمة  ــقــدم  ــت و�ــس ــمــار  ــث ــت ــس وا� لــلــمــخــرتعــني 
عمل  فر�س  و�ستتوفر  تكلفة  بــاأقــل  للم�ستهلك 

لل�سباب املبدعني.
هل �سبق وان قامت جهة بتبني م�ساريعك؟

 - حتى الآن ل توجد اأي جهة .
هل ح�سلت على �سهادة براءة اخرتاع من قبل 

وزارة ال�سناعة ؟
براءة  ولي�س  اخــرتاع  اإخطار  على  ح�سلت  نعم 

اخرتاع.
ما القيمة الذي ميثله االإخطار؟

للمخرتع  مينح  قانوين  اإجـــراء  يعترب  الإخــطــار 
لالعرتاف بحقه الأدبي والعلمي .

ملاذا ال تطالب باحل�سول على براءة اخرتاع ؟
اأو  حكومية  �سواء  جهة  اأي  اأطالب  ا�ستطيع  ل   -
م�سروع  اأي  مير  اأن  بد  ل  اأن  واعتقد   . خا�سة 
اخرتاع على مراحل وفق املعايري الدولية املوجودة 
يف فرن�سا كما يجب اأن تتوفر يف اليمن حا�سنة ل 

جراء الفحو�سات العلمية ودورية لالخرتاعات.

واإذا وجدت حا�سنة للمخرتعني؟
حيز  اإىل  الخــرتاعــات  م�ساريع  اإخـــراج  �سيتم 

الوجود .
تعتقد من امل�سئول عن غياب احلا�سنة؟

احلكومة  اإ�سكالية  من  وهــذا  ال�سناعة  وزارة 
 . مليارات  تكلف  للمخرتعني  حا�سنة  واإن�ساء 
وعلمية  طبية  فح�س  اأجهزة  توفري  اإىل  وحتتاج 
م�ساريع  �ستخرج  التي  وهي  وتكنولوجية  وتقنية 
احلا�سنة  مهمة  وتكمن   . الواقع  اإىل  املخرتعني 
لالخرتاعات  علمي  اختبار  بعملية  القيام  يف 

ومبوجب الختبار مينح املخرتع براءة اخرتاع.
كلمة اأخرية؟

لنا  تتاح  اأن  اليمنيني  املخرتعني  با�سم  اأطالب 
املعار�س  يف  باخرتاعاتنا  للم�ساركة  الفر�سة 
علي  الرئي�س  فخامة  اأنا�سد  كما   ... الدولية. 
ب�سريحة  اهتمامه  مب�ساعفة  �سالح  هلل  عبدا 

املخرتعني.
 بطاقة تعريف:

ـ ال�سم: مدين م�سطفى حممد احمد
 ـاملوهبة :خمرتع

7ـ  6ـ  ـ  مك�سر  ـ خور  امليالد: عدن  وتاريخ  ـ حمل 
1983م ـ حمل الإقامة: �سنعاء ـ املدينة ال�سكنية 

ـ�سعوان 
ـ احلالة الجتماعية: متزوج 

ـ املوؤهالت: 
خرجي املعهد الملاين ق�سم اللكرتونيات العامة 
�سهادات  على  وحا�سل  الكرتونيوماتك  نظام 

ودورات تدريبية.

املخرتعان ال�شقيقان مدين وم�ؤمن م�شطفى:
الرئي�ص دائما يحث القطاع اخلا�ص على االهتمام ب�صريحة املخرتعني

يجب اأن تتوفر حا�سنة الجراء الفحو�سات العلمية والدورية لالخرتاعات
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 Nexus S contest �سركة 
حممول  لإنتاج  طريقها  يف 
مبـــوا�ـــســـفـــات   CDMA
�سهر  ــــالل  خ  Verizon
باملوا�سفات  وميتاز  فرباير 
 Google ب�سبكات  اخلا�سة 
اأنتجت  واأن  �ــســبــق  والــتــي 
الكورية   Samsung �سركة 
با�سم   CDMA ــول  حمــم

ب�سا�سة  وميــتــاز   Google
غـــرار  عــلــى   AMOLED
ولكن  ال�سم  بنف�س  هاتف 
ب�سبكة GSM وياأتي تناف�س 
ال�سركات على اأنتاج نوعيات 
من الهواتف املميزة يف ظل 
وال�سبكات  النرتنت  انت�سار 
واحلو�سبة  ــة  ــمــاعــي الجــت

ال�سحابية .

ي�سمى  للجوال  فــريو�ــســات  م�ساد   NetQin �سركة  اأطلقت   
NetQin Mobile Antivirus ...وياأتي هذا الربنامج ليدعم 
ويندوز  نظام  اإىل  بالإ�سافة  الأنــدرويــد،  ال�سيمبيان،  اأنظمة 
اأنه جمانيًا  ال�سركة   بح�سب  الربنامج  ما مييز  واأهم  موبايل. 
بالرغم من قوته يف حماية اجلوال حيث حتتوى قواعد بيانات 
الفريو�سات يف NetQin على ماليني الفريو�سات ويتم حتديثها 

دوريًا ل�سمان اأعلى م�ستوى من احلماية.
..ا�سرتجاع  املميزات  تلك  ومن 
بيانات جهات الت�سال يف حال 
فقدت جوالك، حيث ت�سمح لك 
تخزين  باإمكانية  املــيــزة  هــذه 
اخلا�سة  التـــ�ـــســـال  ــات  ــان ــي ب
ــابــك يف  ــس بـــجـــوالـــك عــلــى حــ�
تخزين  كــارت  اأي  اأو   NetQin
موقع  زيــارة  ميكن  خارجي.... 
الربنامج  لتحميل  الــ�ــســركــة  

     www.netqin.com/en:

 NetQin Mobile
 م�صاد فريو�صات للج�ال

�لت�سالت. 

• �سلمت �ل�سلطات �جلز�ئرية جازي 
وحدة �رشكة �ور��سكوم تليكوم 

�مل�رشية مطالبة �رشيبية 

نهائية بقيمة 230 
مليون دولر للعامني 

�ملا�سيني.

�أتو�ص  تعتزم �رشكة “• 

• وقعت وز�رة 
�ملو��سلت �لكويتية عقد� 

مع �إحدى �ل�رشكات لتطوير 
�لكيبل �لبحري �خلليجي 

خلل �سنتني وزيادة �ل�سعة 
�ل�ستيعابية خلدمات 

�ساعة الهاتف Swap Rebel والتي مت ت�سنيعها من 
قبل �سركة بريطانيه والذي ياأتي ب�سا�سة 1.46 اأن�س 
 GSM ملونه بتقنية اللم�س والتي تعمل على �سبكات
للت�سوير  واأي�سا  الفيديو  ملكاملات  كامريا  وحتمل 
 MP4 لنقل ملفاتك USB وهنالك منفذ بالأ�سفل
و Mp3 اإىل هذه ال�ساعة ... وال�سعه 2 جيجابايت 
كما   microSD اخلــارجــيــة   لــلــذاكــرة  منفذ  مــع 
اأم  اأف  موجات  اإىل  بال�ستماع  ال�ستمتاع  ميكنك 
كما تعمل هذه ال�ساعة بتقنية البلوتوث وال�سعر هو 

تقريبا 300 دولر اأمريكي.

Swap Rebel  �صاعة الهاتف

CDMA بنظام Google حمم�ل
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�أوريجني” �لفرن�سية 
لتكنولوجيا �ملعلومات 

�إن�ساء �رشكة لنظم 
�ملعلومات ك�رشكة 

م�ساهمة م�رشية مقرها 

�لرئي�سي يف �لقاهرة .

• �أ�سارت هيئة تنظيم �لت�سالت 
�لإمار�تية �إىل �رتفاع عدد 

�مل�سرتكني يف �سبكة �لت�سالت 

�جلو�لة يف �لدولة 
�إىل 10.8 مليني يف 

�سبتمرب �ملا�سي.

 ظــهــر مـــوؤخـــرا اجلـــيـــل املــقــبــل من 
اإطــالق  مــن خــالل  الذكية  الــهــواتــف 
�سيتوفر  ــذي  وال  X7 Nokiaحممول
مع AT&T مما يجعل اجلهاز يدخل 
 Symbian لل�سبكات  الثالث  اجليل 
ذات املوجات الرباعية يف الت�سالت 

الال�سلكية GSM اجلديدة والتي ميكن 
اإن تغطي الإ�سارة مناطق حتت الأر�س 
الهاتف  كما ميتاز  الأنفاق  ومنها مرتو 
 x  640 وحلول  اأن�س   4 ب�سا�سة  اجلديد 
360  ومن املرجح اأطالق الهاتف خالل 

�سهر فرباير2011. 

ال�سركات  ــدي  اأح طرحت 
فريد  مــنــتــج  الــيــابــانــيــة 
ــــزة  ـــ�ـــس لأجــــه وخمـــ�ـــس
عـــبـــارة  وهـــــو   iPhone
يدوية  وذراع  �ساحن  عــن 
املكاملات  لتحويل  ت�ستخدم 
اإىل   iPhone جــهــاز  مــن 
اأو  ــة  الــ�ــســمــاعــة اخلــارجــي
وقد جاء  للمكاملات  ا�ستقبال  اليدوية  وجهاز  ال�سماعة 
جيل  ويــدعــم   Hashy-Topin ت�سميم  مــن  اجلــهــاز 

تلك  مــن  ــع  ــراب وال الثالث 
الأجهزة  وميكن ا�ستخدام 
على   iPhone تطبيقات 
ومنها  الــثــابــت  الــهــاتــف 
�سمم  وقد  املكاملات  دليل 
اجلهاز بغالف بال�ستيكي 
 25 ثمنه  ويبلغ  مطاطي 

دولر .

�صاحن و�صماعة يدوية
i-phone له�اتف 

تدعم  اأداة   Jailbreak
Phone  7  Windows

التط�ر القادم له�اتف امل�جات الرباعية

مــــ�ــــســــتــــخــــدمــــي 
 Windows 7
ميكنهم   Phone
ا�ـــــــســـــــتـــــــخـــــــدام 
ــاعــدة  ــس ــ� م اأداة 
وال�ــــــســــــتــــــفــــــادة 
ــــوى مــن  ــــقــــ�ــــس ال
الذكية  هــواتــفــهــم 
من خالل ا�ستخدام 
 Jailbreak اأداة  
ــمــح  ــس ــ� والــــــتــــــي ت
التطبيقات  بتنفيذ 
املــــخــــتــــلــــفــــة مــن 

تعتمد  و�سوف  هواتفهم  على  وا�ستخدامها   Microsoft
اإمام   الباب  �ستفتح  والتي   ChevronWP7 على  الأداة 
عن  بعيدا  تطبيقاته  لتطوير     Windows 7 Phone
من  ولكن  األن  اإىل  جتاريا  الأداة  تطرح  مل  و  الحتكار 
املرجح طرحها مع بداية العام املقبل بعد احل�سول على 

.iOS 4.2.1. tool ترخي�س
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اإن�صاء �صندوق  للتكافل االجتماعي
 خا�ص مبوظفي املوؤ�ص�صة العامة للإت�صاالت

– وزير  اجلــربي  ح�صني  كمال  املهند�ص  اأكــد 
اأهمية  على  املعل�مات  وتقنية  االت�صاالت 
مل�ظفي  االجتماعي  للتكافل  �صندوق  وج�د 
ال�صلكية  لــالتــ�ــصــاالت  الــعــامــة  املــ�ؤ�ــصــ�ــصــة 
واملفاهيم  الــقــيــم  لــرت�ــصــيــخ  والــال�ــصــلــكــيــة 
االجتماعية بني ك�ادر االت�صاالت واإبعادها 

االإن�صانية.

 واأو�صح معايل االأخ ال�زير يف حفل االجتماع 
االجتماعي  التكافل  ل�صندوق  التاأ�صي�صي 
تكن�ل�جيا  مبــديــنــة  مــ�ؤخــرا  عــقــد  ـــذي  ال
ب�صنعاء  املــعــلــ�مــات  وتقنية  ــاالت  االتــ�ــص
امل�ؤ�ص�صة  فـــروع  مــن  م�صاركا   60 بح�ص�ر 
وج�د  اأن  املحافظات  يف  لالت�صاالت  العامة 
يعد  للم�ظفني  اجتماعي  �صمان  �صندوق 

كاأحد االأ�ص�ص التي من خاللها تتحقق احلياة 
الكرمية للم�ظف، ولهذا فقد اأوجد �صندوق 
التكافل االجتماعي تكرميا للجه�د املخل�صة 
التي تبذل من قبل العمال والفنيني يف قطاع 
النه��ص  يف  عليهم  نع�ل  للذين  االت�صاالت 
بخدمات االت�صاالت وحق من حق�قهم وانه 
�صندوق  لنجاح  اجله�د  كل  تكاتف  من  الأبد 
منت�صبي  اأو�ــصــاع  حت�صني  بــهــدف  التكافل 
اإىل  املعي�صية،  ظروفهم  وحت�صني  االت�صاالت 
من  التي  االجتماعية  االأن�صطة  دعم  جانب 
لتح�صني  وتدفعه  امل�ظف  حياة  جتدد  �صاأنها 

االأداء جت�يد االإنتاج .

االلتزام بال�صفافية
وق����ال االأخ ال���وزي���ر ن����زوال ع��ن��د رغ��ب��ة االأخ����وة 
�سندوق  اأو  جمعية  وج��ود  يف  املوؤ�س�سة  موظفي 
انتخابات  تد�سني  يف  ن�سارك  ال��ي��وم  ف��رتة  منذ 
االجتماعي  التكافل  ل�سندوق  االإداري��ة  للهيئة 
ال�����س��ن��دوق االلتزام  ن���اأم���ل م���ن ق���ي���ادة  وال�����ذي 

• �ش�������ندوق التكاف�������ل وجد  لتح�ش�������ن الظ�������روف املعي�ش�������ية ملوظفي 
االت�شاالت 

يف  وتكرميا للجهود املخل�ش�������ة التي تبذل من قبل العمال  والفنين • 
قطاع االت�شاالت

ناأمل من قيادة ال�ش�������ندوق االلتزام بال�شفافية وان•  ي�شتفيدوا من 
تقنية املعلومات يف هذا ال�شاأن 

وزير االت�صاالت :
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بال�سفافية يف اأعمالهم وان ي�ستفيدوا من تقنية 
لل�سندوق  يكون  وان  ال�ساأن  ه��ذا  يف  املعلومات 
للموظف  ي�سهل  االن��رتن��ت  �سبكة  على  م��وق��ع 

واملنت�سب ان يطلع على �سري اأعمال ال�سندوق 
.

االأخ���وة  اأع�ساء  بجهود  ال��وزي��ر  االأخ  واأ���س��اد 
الذين  ال�سندوق  مل�سروع  التح�سري  اللجنة 
ع��م��ل��وا م��ن��ذ ���س��ن��ت��ني الإخ������راج امل�������س���روع اإىل 
االأع�����داد والتح�سري  ال��وج��ود وق��ام��وا  ح��ي��ز 
االإدارية لل�سندوق والذي  الهيئة  النتخابات 
االت�ساالت  خ��دم��ات  على  ايجابيا  �سينعك�س 

وتقنية املعلومات. 
اأهداف ال�صندوق

من جانبه اأو�سح االأخ عبد الكرمي االأن�سي – 
للت�ساالت  العامة  املوؤ�س�سة  فرع  عام  مدير 
مبحافظة �سنعاء رئي�س اللجنة التح�سريية 
ل�سندوق التكافل االجتماعي اأن عمل اللجنة 
التح�سريية بداأ منذ �سنتني تقريبا بنا على 
ممثلة  للموؤ�س�سة  العليا  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 
مبعايل املهند�س كمال ح�سني اجلربي وزير 
 – ن�ساري  ناجي  علي  والدكتور  االت�ساالت 
مدير عام املوؤ�س�سة العامة للت�ساالت حيث 
كانت فكرة ال�سندوق عبارة عن تو�سية للقاء 
الت�ساوري ملدراء عموم االت�ساالت باملحافظات 

بها  يت�سف  ال��ت��ي  احل��م��ي��دة  ل��ل��ع��ادات  وجت�سيد 
توا�سلهم  خ����لل  م���ن  االت�������س���االت  م��وظ��ف��ي 

واإحزانهم  اأف��راح��ه��م  يف  وتكاتفهم  وترابطهم 
مت ت�سكيل جلنة حت�سريية مكونة من موظفي 
املوؤ�س�سة على ان يقوموا باالطلع على جتارب 
م��ن �سبقونا يف ه��ذا اجل��ان��ب واخل���روج بنظام 

اأ�سا�سي لل�سندوق .
مو�سحا اأن الهدف من ال�سندوق هو م�ساعدة 
)امل������وت(  ال����وف����اة  اأو  امل���ت���ق���اع���دي���ن  امل���وظ���ف���ني 
تو�سيع  يتم  ان  على  معينة  مالية  مب�ساعدات 
جماالت  اإىل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ال�����س��ن��دوق  خ���دم���ات 
متعددة ن�ساطات اجتماعية وثقافية وم�ساعدات 

بهدف خدمة املوظف .
ال�ثائق والل�ائح القان�نية

واأ���س��اف االأن�����س��ي ان��ه مت اإع����داد ك��اف��ة الوثائق 

بال�سندوق  اخل���ا����س���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���ل���وائ���ح 
بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل 

املماثلة يف اجلهات  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
احلكومية االأخرى لي�سهم ال�سندوق يف تقدمي 
ملنت�سبي  ال��لزم��ة  املالية  واالإع��ان��ات  امل�ساعدات 
من  واال�ستثمار  للت�ساالت  العامة  املوؤ�س�سة 
القدرات  تعزز  وم��درو���س��ة  منا�سبة  اآل��ي��ة  خ��لل 

املالية لل�سندوق.
انتخاب الهيئة االإدارية 

 بعدد ذلك جرت عملية انتخاب الهيئة االإدارية 
وزير  برئا�سة  اأع�ساء   9 من  مكونة  لل�سندوق 
انتخاب  مت  املعلومات،كما  وتقنية  االت�����س��االت 
مدير عام املوؤ�س�سة العامة للت�ساالت الدكتور 
ال�سندوق.. لرئي�س  نائبا  ن�ساري  ناجي  علي 

وع�����س��وي��ة ك���ل م���ن :ع��ب��د ال���ك���رمي االإن�������س���ي ، 
، و���س��امل من�سور  ال��زم��زم��ي  حم��م��د اح��م��د 
 ، الديلمي  �سرف  ال�سمان،  اأحمد  علي جمال 
حممد الذهباين، �سامي �سبيل، زيد الغيثي، 

قا�سم من�سر.
 اإ�سافة اإىل انتخاب جلنة  للرقابة والتفتي�س 
حممد  اأع�����س��اء:ي��ح��ي��ى  خم�سة  م��ن  م��ك��ون��ة 
املطري’ لطفي با�سريف، عفيف �سعيد، مازن 

ال�سرميي، هاين قطيان.
 – ال��ف��ودع��ي  ���س��رف  ح�سر االن��ت��خ��اب��ات االأخ 
االإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
الوزارة  ووكيل  العامة للت�ساالت  باملوؤ�س�سة 
امل�ساعد لقطاع تقنية املعلومات �سمرية عبد 
اهلل حممد واملهند�س كمال ح�سن عمر نائب 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة  وم����دراء ع��م��وم ديوان 
باملحافظات  املوؤ�س�سة  وف���روع  املوؤ�س�سة  ع��ام 
االجتماعية  ال�سوؤون   وزارة  ع��ن  ومم��ث��ل��ون 

والعمل واالحتاد العام لعمال اليمن
النظــام االأ�صــا�صي على �صبكة االنرتنت

االأ�س��ا�سي  ال��ن��ظ��������ام  ع��ل��ى  االط������لع  مي��ك��ن 
مل�وظف�ي  االجتم���اعي  التك��افل  ل�سن���دوق 
موقع  ع��رب  للت�س����االت  الع�����امة  املوؤ�س�س���ة 
العنوان  ع��ل��ى  اليمنية  االت�����س��االت  جم��م��وع��ة 

www.ptc.gov.ye : التايل
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الن�سخة  جــوجــل  ـــدرت  ـــس اأ�
الثامنة ملت�سفح الكروم والتي 
حتتوي على الكثري من الإ�سالحات والتي 
اإ�سالح   800 من  اأكرث  اإىل  عددها  و�سل 
واأي�سا املت�سفح مدمج معه قارئ ملفات 
PDF بالإ�سافة اإىل دعم مللفات الفيديو 
بعدد  الكروم  ولقد مت دعم   ...WebGL
اأهمها  اجلديدة   اخل�سائ�س  من  هائل 
هـــي دعــــم حمــــرك الــبــحــّث احلــــي مع 

�ستح�سل  اأنــك  اأي   Omnibox
على نتائج البحث مبا�سرة مع كل 
كلمه بالإ�سافة اإىل نتائج للبحث 

ب�سكل كامل وب�سكل متجدد.
ــة الــثــانــيــة هي  ــزة اجلــوهــري ــي امل

Crankshaft وهذا يعني اأن هنالك �سرعه 
اأكرب يف حمرك اجلافا �سكريبت ومقارنة 
بالإ�سدار احلايل فال�سرعة اأ�سرع مبرتني 
اأ�سرع  كــروم  املت�سفح  اأن  جوجل  وتقول 

مبائة  الإك�سبلورر  الإنرتنت  مت�سفح  من 
الثامنة  الن�سخة  حتميل  ...ميــكــن  مــره 
من خالل التحديث التلقائي يف مت�سفح 
الكروم اأو من خالل حتميله عرب الرابط 

www.google.com : التايل

�صدور الن�صخة الثامنة ملت�صفح الكروم

اأ�سهر  مــن  لل�سوت(  )واأيــ�ــســا  لل�سور   aviary حمــرر  يعد 
املحررات املوجودة على النرتنت يف تقدمي العديد من الأدوات 
اخلا�سة للم�سممني، وميكن م�ساهدة بع�س الأعمال التي تدل 
على قوة هذا املحرر، ولقد اأعلنت ال�سركة املطورة للمحرر عن 
بـHTML5، وخ�س�ست  تعمل  املحرر  من  ن�سخة خا�سة  اإتاحة 

لها ا�سم الري�سة.
وتتيح هذه الن�سخة العديد من اأدوات الت�سميم مثل التاأثريات 
دون  ومن  رائعا،  عمال  تعمل  العربية  )اللغة  الن�سو�س  وكتابة 

وتتميز  م�سكالت(،  ــة  اأي
 HTML5 نــــ�ــــســــخــــة 
باإمكانية ت�سمينها يف اأي 
وي�ستطيع  مبا�سرة،  موقع 
ال�سور  امل�ستخدم حترير 
اإىل  الـــذهـــاب  دون  مـــن 
نف�سه... املــحــرر  مــوقــع 
 HTML5 ن�سخة  ــط  راب
www.aviary. للمحرر: 

com/html5

�مل�ساريع.

�أ�سدرت �أوبر� �لن�سخة 11•  من 
مت�سفحها، ويحتوي �ملت�سفح 
�جلديد على دعم للإ�سافات، 

وخا�سية جتميع 
�لأل�سنة وترتيبها 
.Tab stacking

• �أطلقت �رشكة جوجل 
تقريرها �ل�سنوي لأكرث 

• ينطلق يف 
�أبوظبي يوم 24 يناير 
�ملقبل، �أ�سبوع �أبوظبي 
للبتكار، و�لذي تقدمه 

جامعة �أبوظبي و�سندوق 
خليفة لتطوير 

 aviary حمرر ال�ص�ر
 HTML54 ي�صدر ن�صخة

مكافحها   عن  الإعــالن  يف  موؤخرا  ال�سركة  �سرعت 
والأخر  اأحدهما حر  اإ�سدارين  باإطالق   AVAST
للمحرتفني وباملجان وذلك جلذب الهتمام والذي 
 2009 يونيو   30 خــالل  منة   الأول  الإ�ــســدار  كــان 
ت�سخمت  �سغرية  �سركة   14 الــربنــامــج  بيع  عند 
اأواخر عام  774651 م�ستخدم ن�سط   اإىل  ب�سرعة 
2010.وانت�سار ال�ستخدام اإىل 200 دولة �سوا من 
ال�ستخدام غري  اأو من  لهم  املرخ�س  امل�ستخدمني 
رو�سيا  وتت�سدر  امل�سروع 
قائمة بيع مفاتيح الربامج 
ومنها  العامل  يف  املقر�سنة 
وتبلغ  احلـــمـــايـــة  ـــرامـــج  ب
 .9% القائمة  يف  ن�سبتها 
املعلومات  مـــن  لــلــمــزيــد 
ميــكــنــكــم زيـــــــارة املـــوقـــع 
www. : الن�سخة العربية  
avast.com/ar-ww/

index

ن�صخة جمانية من مكافح 
Avast الفريو�صات
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لإثراء  الهادفة  م�ساريعه  اأول   TEAM-8D.COM فريق  اأطلق 
devara. اأرا  ديــف  الإنــرتنــت...مــ�ــســروع  على  العربي  املحتوى 

 w3schools.comبـ �سبيه  نوعه،  اأول موقع عربي من  وهو   org
يكون  لأن  ي�سبوا  بل  فقط،  الويب  لغات  على  يقت�سر  ل  لكنه 
ال�سامل باللغة العربية للغات الربجمة الأكرث �سيوعًا مع  الدليل 
العرب  لها، وهو مبثابة مرجع للمربجمني  واأمثلة مب�سطة  �سرح 

وخ�سو�سًا الذين ل يجيدون اللغة الإجنليزية.
يحتوي الآن املوقع على �سرح مف�سل م�سحوب باأمثلة لكل و�سوم 
 html5، css، من  كل  مراجع  على  الآن  فريقه  ويعمل   .html4
php وبعد النتهاء منهم �سيتم البدء يف ق�سم بايثون...بالإ�سافة 
للمراجع، يحتوي املوقع على بع�س الأدوات املفيدة للمربجمني، 
مثل جتربة الأكواد ب�سكل مبا�سرة من املت�سفح، واأدوات الت�سفري 

http://devara.org : وعنوان املوقع كالتايل ...

الدليل العربي ال�صامل للغات الربجمة االأكرث �صي�عًا

�لكلمات بحثا يف 
�لعام 2010،

• وبح�سب تقريرها فقد 
ت�سدر موقع �سات 

روليت �أكرث �لكلمات بحثا . 

• حثت تريند مايكرو �ل�رشكات 
و�لأفر�د يف �ملنطقة على 
توخي �حلذر خلل مو�سم 

�لأعياد وعدم 
متكني جمرمي 

�لإنرتنت من �لإيقاع 
بهم و�رشقة بياناتهم. 

حيث  احلرة  بالأعمال  املخت�سة  املواقع  من    freelancer
واخلرباء  للمطورين  واأي�سا  امل�ساريع،  لطرح  �سوق  يتيح 
امل�ساريع،  لأ�سحاب  خدماتهم  بعر�س  املوقع  ي�سميهم  كما 
وكل مطور اأو خبري يح�سل على تقييم بح�سب ما نفذه من 
م�ساريع واأعمال، كما يتيح املوقع لأ�سحاب امل�ساريع واخلرباء 
خطط جمانية، واأي�سا خطط مدفوعة لال�سرتاك، وتختلف 
اخلطط املجانية عن اخلطط املدفوعة يف احلجم امل�سموح 
اخليارات  كرثة  هي  املوقع  يعيب  ما  لكن  املرفقة.  بامللفات 

�ساحب  منها  حرم  التي 
مثل  املجانية،  اخلطة 
حتويل  اأداة  خا�سية 
العمالت التي ل  تعمل 
ذو  امل�سروع  ل�ساحب 
املجانية...  اخلــطــة 
http:// :رابط املوقع

arablance.com

م�قع عربي خم�ص�ص لالأعمال احلرة
العربية    !OMG موؤخرا موقع  Yahoo- مكتوب   اأطلقت 
لأخبار امل�ساهري واملخ�س�سة للعامل العربي. ويقدم املوقع 
حول  ومعلومات  الكوالي�س  خلف  مــن  حتليالت  العربي 
امل�ساهري  واآخر اأخبار الفنانني يف املنطقة وخارجها، وكل 

 .!OMG ذلك �سمن الواجهة العاملية ملوقع
واملواقع  الــروابــط  اآلف  دمــج  على  تلقائيًا  املوقع  ويعمل 
املنطقة..  يف  احليوي  الإنــرتنــت  املجتمع  عرب  الإخبارية 

http://maktoob.omg.yahoo.com  : رابط املوقع

OMG  اإطالق املن�صة العربية مل�قع
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 القراآن الكرمي ا�ستماع و تلوة حتميل 
امل�سحف الكامل الأ�سهر القراء .

كتاب الله
www.kitablah.com

بوابة ال�شعراء 
www.poetsgate.com

مو�سوعة �سعرية حتوي ال�سعر العربي 
الع�سر  بداية من  العامي  و  الف�سيح 

اجلاهلي و نهاية بالع�سر احلديث.

قرية املخرتعني 
www.inventorsglobalvillage.org

ثقافة  ب���ن�������س���ر  ي���ه���ت���م  م����وق����ع   
االخرتاع وامللكية الفكرية.

املـــ�قـــع على  هــــذا  ــ�ي  ــت ــح ي
ــب  ــالأدي ــة ل ــي ــذات ــرية ال ــص ــ� ال
زيد  الكبري  اليمني  والروائي 
يحت�ي  كــمــا  دمـــــاج،  مــطــيــع 
االأدبـــي  نتاجه  معظم  على 
من  عــدد  جانب  اإىل  املن�ص�ر 
التي  الــنــقــديــة  الـــدرا�ـــصـــات 
الق�ص�صية  اأعماله  عن  كتبت 
يعد  والـــروائـــيـــة...املـــ�قـــع 
ــدرًا لــكــل الــبــاحــثــني يف  ــص ــ� م
ـــة  ـــرواي جمــــال الــقــ�ــصــة وال

والدرا�صات االأدبية يف ال�طن 
العربي وخارجه.

زيد مطيع دماج
www.dammaj.net

ا�شرتاتيجيات للمذاكرة 
www.studygs.net/arabic

 يت�سمن ن�سائح وتوجيهات للطلبة 
حول املذاكرة واالمتحانات.

تقني عرب 
www.tk-ar.com

متخ�س�س  وم���ن���ت���دى  م���وق���ع   
اآخ�����ر  يف   ، ال������ربام������ج  جل���م���ي���ع 

اإ�سداراتها .

النادي العربي 
للم�شادر املفتوحة 
www.openarabs.org

الربامج  ت��ود معرفته عن  ما  كل 
املجانية و امل�سادر املفتوحة ب�سكل 

�سهل.

الدرر ال�شنية
www.dorar.net

العقيدة،  يتناول  مو�سوعي  موقع 
والفقه،  احل���دي���ث  وال���ف���رق،  امل��ل��ل 

التاريخ و املخطوطات.
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حمبوبة 
/http://ma7boba.com

ج�����م�����ال،اأن�����اق�����ة اأزي������������اء، اأث������اث 
ودي��������ك��������ورات، امل���ط���ب���خ اأك������لت 

متنوعة الطفل.

اأدب الأطفال
www.adabatfal.com

للكبار  م����لئ����م  ����س���ام���ل  م����وق����ع 
وال�سغار يهم الباحثني والطلب 
واالأه��������������ايل وامل����ه����ت����م����ني ب�������اأدب 

االأطفال.

لأف�شل �شحة 
www.allbesthealth.com

 مو�سوعة طبية الأمناط احلياة التغذية 
لياقة، وقاية، العناية بالبيئة، االإعاقة، 

الطفولة، احلمل، ال�سحة والريا�سة.

اأحبابنا
http://kids.hawahome.com

م�������وق�������ع وم�������ن�������ت�������دى خ�����ا������س 
باالأطفال.

�شيدلة اأون لين
http://saidalaonline.blog-

 spot.com

معلومات  ت��ق��دم  متخ�س�سة  م��دون��ة    
وم��ا يخ�س  االأدوي���ة  علمية عن جميع 

عامل ال�سيدلة.

النف�شي
www.alnafsy.com

النف�سية  ب��ال�����س��ح��ة  ي��ه��ت��م  م���وق���ع 
وال��ع��دي��د م���ن م��و���س��وع��ات الطب 

النف�سي وعلم النف�س

مبا�شر نت 
www.mubasher.net

املعلومات  ك��اف��ة  ع��ل��ي  ي�ستمل  م��وق��ع 
امل���ال يف  وا����س���واق  ب��ال��ب��ور���س��ة  املتعلقة 

جميع الدول العربية.

عامل البناء
www.buldings-world.

blogspot.com

عيون.كوم
www.3oyoon.com/songs

موقع خا�س بالبناء و�سامل خل�سائ�س 
خدمات  وي����ق����دم  ال��ب��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت�����س��م��ي��م��ات امل���ع���م���اري���ة واالإظ����ه����ار 

املعماري للم�ساريع.

واملو�سيقى  الغناء  ب��ع��امل  يهتم  م��وق��ع 
االأن�سطة  كل  ويتابع  العربي  عاملنا  يف 
املخت�سة بهذا الفن اجلميل من اأغان 

والبومات. 
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 Namco �����س����رك����ة  اأع�����ل�����ن�����ت 
�ست�سدر  اأن������ه������ا   Bandai
والتمرينات  ال����ذك����اء  ل��ع��ب��ة 
Dr. Kawshima’s الذهنية 
جلهاز  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر   11 يف 
اللعبة  وه�����ذه   ...Xbox ال����� 
تدريب  على  اللعبني  حتمل 

اأدمغتهم  باالإ�سافة  اأج�سادهم 
ن�ساطاً  ع�����س��ري��ن  ط��ري��ق  ع���ن 
خمتلفاً يف منط اللعب الفردي 
واأمناط اللعب املتعدد ، والتي 
اأ�سئلة  م���ن���ه���ا  ك����ل  ت��ت�����س��م��ن 
ريا�سيات، منطق، ردود االأفعال 

املنعك�سة. 

لعبة ذكاء 
Xbox جديدة للـ

 حتديث لعبة القتال
The Fight

Deadliest 
Catch: WII X360

World of 
Warcraft: Cata-

clysm

Brunswick Pro 
Bowling

SBK X: Super-
bike PS3

Mafia II: X360
حتديثها  ع��ن  �سونى  �سركة  اأعلنت 
 The Fight: امل��ث��رية  ال��ق��ت��ال  لعبة 
حتميلي  مب��ح��ت��وى   Lights Out
ال��ك��ث��ري م��ن امل�ساكل  ج��دي��د ي��ع��ال��ج 
جعل  على  ال��ق��درة  يت�سمن  وذل���ك 
ال��لع��ب للخ�سم م��ن خلل  روؤي���ة 
اأكر  ب��ه��ا  ي��ق��ات��ل  ال��ت��ي  �سخ�سيته 
و�����س����وح����ا..ويف ب���داي���ة االأح�������داث، 
�سخ�سيته  باختيار  ال��لع��ب  ي��ق��وم 
ب��اخ��ت��ي��ار قدراته  اخل��ي��ال��ي��ة وي��ق��وم 
من ناحية القوة وال�سرعة والطاقة 

والتكنيك.

nail’d PS3 
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www.smashingames.com

http://ar.freeonlinegames.com

www.ztage.com

Binary Domain اللعبة القادمة

 )Sega( ����س���رك���ة  ق���ام���ت 
بن�سر فيديو جديد للعبة 
 Shogun( االإ�سرتاتيجية
وقالت   )2 Total War

�ستقدم  ب���اأن���ه���ا  ال�����س��رك��ة 
كاملة  حم�����س��ن��ة  م���ع���ارك 
االأبعاد  ث��لث��ي��ة  ب�سيغة 
والبحر،  ال����رب  ع���رب   3D

وخ��������ارط��������ة ت���ك���ت���ي���ك���ي���ة. 
نظام ذكاء  اأي�ساً  وتعر�س 
ا�سطناعي جديد متاماً .

 Electronic Arts ���س��رك��ة  ن�����س��رت 
فيديو جديد للعبة املغامرة االأك�سن 
والتي   )Spare Parts( ال��رائ��ع��ة 
على  ال��ع��ام  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  يف  �ست�سدر 

اأجهزة PS3-XBOX360 فقط.

للعبة  ال���ن���ا����س���ر   2k ����س���رك���ة  ح������ددت 
البي�سبول MLB 2K11  موعد اإ�سدار 
اللعبة وهو 8 مار�س 2011 . يذكر اأن 
 The اجلزء ال�سابق للعبة كان بعنوان 

Show وح�سل على تقييمات عالية .

 Shogun 2: Total War اإطالق لعبة

القادمة  لعبتها  عن   Toshihiro Nagoshi ك�سفت 
حتت عنوان Binary Domain، وذلك على كل من 
اجلهازين PS3 و X360 خلل العام القادم . اللعبة 
منظور  من  ت�سويب  لعبة  عن  عبارة  هي  اجل��دي��دة 
اأح��داث��ه��ا يف ع��امل خيايل  وت���دور  ال��ث��ال��ث  ال�سخ�س 
، وحت��ك��ي ع��ن ق�����س��ة ���س��راع ب��ني ب��ن��ي ال��ب�����س��ر وبني 

جمموعة من االآليني.

Spare Parts فيدي� جديد للعبة 

MLB 2K11 حتديد م�عد �صدور لعبة
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ظل منفذ Ethernet  و�شيلة نقل البيانات ال�شلكي على 
 40-100 من  بيانات  بنقل  واملخ�ش�ص   .802.3ba تق�شيم 
GB ومل ي�شهد تطور كما هو احلال يف منافذ اأخرى كداعم 
لنقل البيانات ولهذا نقدم نبذه على التطورات اجلارية 

وامل�شتقبلية لهذا املنفذ 
اعتمد العامل معايري اأ�شا�شية ال�شتخدام Ethernet  عرفت 
التطبيقات  على  تن�شر  والتي    .802.3baاملعايري تلك 
البيانات  ومر�شل  للبيانات  واخلادمات  البيانات  ومراكز 

ومعدات النقل مع م�شاعف االإر�شال 

Next-generation
 Ethernet interfaces

اإعداد/
م. عل�ي العطا�ص
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  Ethernet  برت�ك�الت ومعايري

يف  حــددت  والتي  ال�سوئية  الواجهات  تعريف 
خالل  مــن     Ethernet وت�ستخدم  الربتكول 
معيار GE 40 واملخ�س�س للو�سائط العالمية 
وميــكــن ايــ�ــســاح املــعــايــري الــبــ�ــســريــة يف نقل 
 40GBASE - SR4 املعيار   ومنها  البيانات 
مرت   100 للطول  الأق�سي  احلد  يحدد  والــذي 
القنوات  متعددة  ال�سوئية  اللياف  و�سلة  مع 
 40GBASE واملعيار  الــواحــد  لل�سف   OM3
الأقــ�ــســي لطول  يــحــدد احلــد  والـــذي   - LR4
الب�سرية  اللياف  على  كيلومرت   10 الرتباط 
 100GBASE -واملعيار SMF من خالل قنوات
40 كيلومرت ت�سل  ER4 باحلد الق�سي لطول 

.SMF اللياف على و�سع واحد
املناهج  حــول  اأكــرث  مف�سل  و�سف  يلي  وفيما 
ف�سال   ، الواجهات  لهذه  امل�ستخدمة  التقنية 
الإر�سال  وحــدة  يف  عوامل  لعدة  اأو�ــســاف  عن 
موجودة  وتــكــون  ب�سري  ب�سكل  وال�ستقبال 
دعم  ميكنها  والــتــي  تعريفها  يتم  اأو  بالفعل 

. 100GE40 وGE  خمتلف �سيغ وبرتكولت
 CXP اجلديد  بال�سكل  اخلا�سة  املعايري  ومن 
منظمة  عرفته  ـــذي  وال اليــرثنــت  منافذ  مــن 
 InfiniBand Trade Association التجارة 
الداء  عالية  للحو�سبة  واملخ�س�س   ))IBTA
عن  امــا  التطبيقات  بنوعية  اي�سا  واملرتبطة 
موا�سفات CXP التي حتدد مالمح امليكانيكية  
التو�سيالت  اإدارة  واجهة  اإىل  امل�ستندة   I2C

الكهربائية وب�سكل عام فهو عايل الكثافة.
-12x10 تطبيقات لدعم  املعيار  اأن�سئ   وقد 
تطبيقات  يــدعــم  كــمــا   QDR ومــنــهــا   bps
100GBASE- 10 وتطبيقاتx10.3125Gbps
SR10 PMD مع واجهه امل�سيف CPPI.وميكنه 

العمل من 40-10 كيلومرت اأحادى النمط .
 40G واجهات اإيرثنت

ـــط وحــــدات الإر�ـــســـال  هــنــاك نــوعــان مــن رب
40GE  مع  امل�سيف  وال�ستقبال ال�سوئية يف  
م�ستقلة  م�سارات  اأربعة  على  كالهما  وي�ستند 

البيانات  مــن  كــم  على  م�سار  كــل  حتمل  وهــي 
وهذه امل�سارات تعرف بالتي :

ب�سعة    وهــو    10.3125Gbps الأول  املــ�ــســار   
“ وامل�سار  اأ�سا�سية  واجهة  وهو   Gigabit  40“
الثاين  XLAUI  والتي يفرت�س وجود وظائف 
الإر�سال  وحدة  داخل  تكون   والتي   retiming

وال�ستقبال ال�سوئية
املوازي  “40 جيجابت  ويدعي   الثالث  وامل�سار 
والذي   XLPPI الرابع    امل�سار  للواجهة”  مع 
ل يتحمل  retiming يف الوحدة النمطية مما 

ي�ستلزم وجودهما معًا .
   40GE ال�سعبة  يف  ب�سريتان  واجهتان  وهناك 
ال�سبكة  تــوزع  IEEE 802.3baوالتي  بوا�سطة 
يف  م�سارات اللياف الب�سرية و تكون مزدوجة 
وتدعم  الب�سرية  الروابط  يف  وم�ستقلة  الجتاه 
OM3 على  نوع  100 مرت من  اأق�سها   م�سافة  
2000 كم * عر�س النطاق الرتددي )ميغاهريتز( 
  850nm. سمن عدد الألياف الب�سرية املتعددة�
يحتوي  الب�سرية  اللياف  من  الواحد  والكابل 
تق�سم  امل�سئولة عن  4 خطوط م�ستقلة هي  على 
ت�ساعد  اللياف  وهذه  مزدوجة  خطوط  ثمانية 
واجهه 40GBASE - LR4 والتي تخدم موجات 
والتي   1300nm اإطـــار  يف   CWDM رباعية  
يدعم  والذي   10.3125Gbps م�سار  على  ت�سري 
األحادية  الألــيــاف  عرب  كيلومرتات   10 مل�سافة 
)الو�سع العادي( وبرغم ذلك ت�ستخدم موجات 
لذلك  نتيجة  ويحدث  الليزر  ا�سعة   CWDM
على  مـــربدات  ا�ــســتــخــدام  يتم  ولــهــذا  �سخونة 
 10GBASEوباملثل ل demultiplexed اللياف
اأو  اليمني  اإىل  الي�سار  مــن  يــعــرف  ـــذي  وال   -
يك�سف  والــذي  اإك�س   –  1000BASE واجهات 

عن ال�سور.
االنتقال اإىل التطبيقات الرقمية الذكية 
تطور  يف  الذكية  الرقمية  التطبيقات  �ساهمت 
خدمات اليرثنت من خالل ا�ستخدام جمموعة 
اإىل  بالإ�سافة   PMD املــزدوجــة   الألــيــاف  من 
املخت�سة  وهي   IEEE 802.3bg تقنية  حداثة  

املنفذ  ا�سا�س  على   40GBASE-FR لتحديد 

بالليزر  يعمل  الــذي   1550nm 40G الحــادي 
والتي ت�ستهدف تطبيقات بروتوكولت الت�سالت 
التطبيقات  مــن  العديد  بقاء  رغــم  الناقل  يف 

.Ethernet التقليدية والتي ت�ستخدم
وجد حاليا اثنني من العوامل الب�سرية يف جهاز 
الإر�سال وال�ستقبال التي ميكن اأن ت�سكل وحدة 
وهو   CFP وهما   40GE لتقنية  خا�سة  دعــم 
 2009 معيار معتمد مت الإعالن عنه يف مار�س 
 Multi-Source امل�سادر  متعددة  واتفاقيته 
البيانات  قاعدة  الثاين  والعامل   Agreement
MDIO والتي تتميز بدينامكية عالية مع قدرة 
تنفيذ تطبيقات SONET/SDH و OTN كما 
ي�سمل النظام تعريف اإدارة الواجهه )مع واجهة 

XLAUI الكهربائية املثبته على امل�سيف( .

امل�ستندة   I2C دعم   امليكانيكية  امليزات  ومن 
اإىل اإدارة الواجهة واملتعلقة بتو�سيل  الكهرباء 
بدل  اجلديد   QSFP نظام  وهو  الكثافة  عالية 
واجهات  لدعم  اأ�سال  اأن�سئت  وقد   MSA من 
4x2.5G ، و مت موؤخرا و�سع موا�سفات حمدثة 
40GE واأ�سدار  4x10G وتطبيقات مثل  لدعم 

.InfiniBand  من فئة QDR تقرير
100G واجهات اإيرثنت

يوجد نوعني اأو منوذجان من تعاريف الواجهات 
الكهربائية لربط وحدات الإر�سال وال�ستقبال 

ال�سوئية 100GE  وهما :
-100Gigabit Attac املــ�ــســيــف  »مــنــ�ــســات 

  CAUIبـ لها  وي�سار   »ment Unit Interface
حتميلها  ميكن  م�ستقلة  وحــدات   10 ح�سب  ذلــك 
املــوازي  وهــي  والثانية    ..  10.3125Gbpsعلى
-Gigabit Parallel Physical Inte  100«

توفر  فيها  ويفرت�س   CPPI واخت�سارها   »face
retiming املوجودة داخل وحدة الإر�سال  وظائف 
من  اأربــعــة  ت�ستخدم  كما  ال�سوئية   وال�ستقبال 
اأنظمة التربيد امل�ستقلة الليزرية مع  ال�سبكة املحلية 
والتي هي  والإر�سال    LAN-WDM الفرتا�سية  
الألياف  مــن  واحــد  يف  ب�سريا  م�ساعفة  بــقــدرة 
الإ�سارات  ا�ستقبال  على  املتلقي  ويعمل  الب�سرية 
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من  جمموعة  وت�ستخدم  �سور،  اإىل  يحولها  التي 
40GBASE-  الألياف املزدوجة على غرار واجهه
 Gearbox “ اأو( Serdes وهذا يتطلب تنفيذ LR4
“( داخل وحدة الإر�سال وال�ستقبال ال�سوئية  من 
الكهربائية   CAUI 10x10G واجهة  حتويل  اأجل 

. 4x25G لواجهه
اأطوال  اأربعة  على  الب�سرية  الواجهة  هذه  ت�ستند 
 LAN-WDM موجية خمتلفة من ال�سبكة املحلية
قادرة  نانومرت   1300 اإطــار  يف  طولية  موجة  على 
40 كيلومرتا  25.8Gbps ودعم مل�سافة  على احالة 

عرب الألياف الحادية يف  الو�سع العادي.
مق�مات ال�صكل اجلديد

يف  

االيرثنت م�صتقباًل
ال�سوئيات  بني  التكامل  يف  التقدم  �سر  يكمن 
ـــادة  ــات املــنــافــذ وزي ــه مــن خـــالل تــوحــيــد واج
للتطبيقات  ودعم   25Gbps املعيارية  ال�سرعة 
املنظور  امل�ستقبل  يف   100GBASE - LR4
والتي �ستدعى CFP2 ومن املتوقع لهذا ال�سكل 
من  تعريف  اإىل  يحتاج  زال  ما  الــذي  اجلديد  
قبل MSA �سي�سهم يف احلد من تبديد الطاقة 
بكثري وعلى مناذج متعددة وتعتمد امل�سانع على 
-Q  الت�سنيع اجلديد لالثرنت والذي �سيدعي
 4x25G FP2 و تطبيقات الب�سريات املوازية  
-25Gbps 850nm V ا�ستخدام خالل   من 
 IEEE من الألياف املتعددة والتي ت�سابه SELs
و�ستكون معرفة كذلك على قاعدة PMD والتي 

 »100GBASE-SR4« ستدعى�
التحتية  البنية  توفري  على  ــادرة  ق تكون  ولكي 
خلدمات النطاق العري�س ذات الأداء العايل مثل 
الت�سغيل الثالثي والت�سغيل على �سبكات حديثة 
قادرة على دعم التلفزيون والفيديو. وخا�سة مع 
�سبكات اجليل القادم )�سبكات اجليل التايل( 
على  الــقــادرة  ومن�ساتها  اإيرثنت  ناقالت  من 
دعم ال�سبكات اخلا�سة الإفرتا�سية وال�سبكات 
بروتوكول  عرب  وال�سوت   ، الظاهرية  املحلية 

التلفزيوين.  والبث  الفيديو  واأي�سا  الإنــرتنــت 
وتتكون هذه ال�سبكات من مق�سم الربوتوكولت 
املتعددة القائمة على �سبكات النقل وم�سدرها  
مرتو اإيرثنت. للو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من 
العمالء وامل�ستخدمني لل�سبكة ، وهذه ال�سبكات 
الداعمة ذات  اأنواع خمتلفة من الو�سول خلدمة 
النحا�سية  اخلــطــوط  مــن  وامل�سنوعة   DSL

وخطوط تلفزيون الكابل .
 DSLAMs التحديث مع

�سكل  بتح�سني  مــرتــبــط  الــ�ــســبــكــات  حتــ�ــســني 
+والتي حتتاج   ADSL2 �سبكات  ومنها  املنافذ 
اإىل  للو�سول  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأحد  لتحديث 
�سبكات بروتوكول الإنرتنت واأحد اأهم العنا�سر 
بروتوكول  �سبكات  اإىل  الو�سول  يف  الأ�سا�سية 
خالل  مـــن   DSL هـــي  ـــدة  اجلـــدي الإنــــرتنــــت 
وهذه    DSLAMs املتعددة  الر�سائل  و�سول 
وجوهرية  وا�سعة  خدمات  للم�ستخدمني  توفر 
املحلية.  احللقة  لهذه  الفقري  العمود  ت�سكل 
ال�سبكة  مب�سغل  مت�سلة  الكا�سفات  تكون  حيث 
اإيرثنت  اأو  املــتــعــددة  الــربوتــوكــولت  مق�سم  و 
 G الهياكل الأ�سا�سية للنقل واملعروفة ب�سبكات 
للتحول  علبة  ت�ستخدم  عموما  ال�سرائح  هذه   ،
الت�سال  ليجري  اإيرثنت  مع   ، اخلطوط  بني 
بب�ساطة  خالفا مع  DSLAMs التقليدية والتي 
اأجهزة ال�سراف  اإيرثنت على  ت�ستخدم منافذ 
الآيل. بالإ�سافة اإىل زيادة �سرعة نقل البيانات 
، واحلاجة اإىل قيام بالدخول ل�سبكات الفيديو 
ب�سكل �سل�س ، ودعم حركة الت�سالت ال�سوتية 
الثالثي.  الت�سغيل  مــبــداأ  مــع  مت�سيا  وذلــك   ، 

DSLAM التطبيقات و اإيرثنت املرور
وحتويالت  نقاط  على  تعتمد  التطبيقات  تطور 
وتدعى  الــربوتــوكــول  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ب�سيطة 
معقولة  و�سيلة  اأف�سل  هو  و   ConversionAs
لتنفيذ اإيرثنت املرور من DSLAM عرب �سبكة 
جيجا  �سبكة  بواجهات  تلقب  والتي  املحددات 
بــت اإيــرثنــت والــتــي حتــول الــربوتــوكــول وحتول 

البيانات يف حاويات4.
وحجم حركة املرور اإيرثنت ت�سل مابني )100 
يف  ميغابايت   -1000 الثانية  يف  ميغابايت 
الثانية( وهذا ل يتنا�سب مع م�ستويات الت�سل�سل 
ميغابت   150 )حــوايل  املــحــددات  يف  الهرمي 
اآلية  مع  الثانية  يف  ميغابت   450  - الثانية  يف 
املتابعة(. وبالتايل  فاإن انتقال حركة املرور مع 
وخط  املتابعة  اآلية  عرب  �سريعة  اإيرثنت  واجهة 
الثلث يف النفايات على م�ستوي عر�س النطاق 

الرتددي املتوفر

Tribal-play خدمات جديدة لاليرثنت 

خدمات Tribal-play  هي مزيج من الو�سول 
والفيديو  والتلفزيون  والهاتف  الإنــرتنــت  اإىل 
حمتملة  كبرية  مبيعات  توفر  اأن  املتوقع  ومــن 
اخلدمة  و�ست�سخدم  امل�ستهلكني.  قــطــاع  يف 
وميكن  موحدة  اخلدمة  كون  موحد  دفع  نظام 
الهاتفية  املكاملات  يف  ما  مكان  اإىل  الو�سول 
وم�ساهدة   ، النرتنت  وت�سفح  الإنرتنت  عرب 
التلفزيون ، واأ�سرطة فيديو والألعاب واملو�سيقى 
والرتفيه املنزيل عرب ال�سبكة . وميكن اأن تقدم 
هــذه اخلــدمــات على حــد �ــســواء عــرب خطوط 
من  الكابل  تلفزيون  متكني  خلفية  وقناة   DSL
الدخول وا�سع النطاق ، ومع املناف�سة التجارية 

�سوف حتقق مزيد من النمو .
اأكرث  اإىل  نحتاج  لتقدمي هذه اخلدمات  ولكن   
من جمرد حت�سني البنية التحتية الب�سيطة لنقل 
ومثالية  حديثة  ل�سبكات  نحتاج  واإمنا  البيانات 
لتطبيقات الزمن احلقيقي ،و الذي ميكن من  
وموؤمترات  التلفزيون  برامج  بث  على  احلفاظ 
جودة  متكني  و�سمان  الطلب  ح�سب  الفيديو 

اخلدمة )جودة اخلدمات(. 
1 ميغابايت يف  البيانات  بني  ويبلغ معدل نقل 
الثانية و 4 ميغابايت يف الثانية )وهذا �سيزيد 
عالية  للتلفاز  اجلــديــدة  الأ�ــســكــال  قـــدوم  مــع 
التعريف( وحت�سني البنية التحتية القادرة على 
دعم معدلت ترتاوح بني 5 ميغابايت يف الثانية 

، و 25 ميغابت يف الثانية.
�صد الثغرات مكافحة التج�ص�ص 

من املهم اأن واجهات اليرثنت اجلديدة �ست�ساهم يف 
ال�سبكة  عرب  التج�س�س  ومكافحة  ال�سبكة  ثغرات  �سد 
-affordablyTelefn  وتوؤكد �سركة ال�سبكات الأملانية
العري�س ومزودو  النطاق  �سبكات  املتخ�س�سة يف   ca
خدمة النرتنت )مقدمي خدمات الإنرتنت( اأن مق�سم 
الربوتوكولت املتعددة وال�ساملة على ال�سعيد املحلي 
يف اأملانيا والتي اأدت اإىل زيادة م�ستخدمي الأ�سر 40% 
 ADSL2 عن العدد ال�سابق وذلك من خالل ا�ستخدام
مثل  املتعددة  الو�سائط  خدمات  على  ت�ساعد  والتي   +
 IP-DSLAM الت�سغيل الثالثي كما حت�سن ا�ستخدام

التعريف العام لل�سبكة لكل م�ستخدم .
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معظ���م م�ستخدم���ي نظ���ام وين���دوز اإك����س ب���ي ي�ستكون م���ن بطئ 
ت�سفح املجلدات امل�ساركة يف ال�سبكات املحلية. واملتهم الرئي�سي يف 
ذل���ك هو وجود جمل���د Scheduled Tasks »املهام املُجدولة« 
وال���ذي يظه���ر يف جمل���د "My Network Places” اأماكني 
عل���ى ال�سبك���ة« . ولي����س جملد امله���ام املُجدولة وح���ده امل�سوؤل عن 
 Printers بط���ئ الت�سفح فهناك متهم اأخر ُم�سارك وهو جملد
and  Faxes  الطابع���ات  والفاك�س���ات. ومب���ا اأن جمل���د جدولة 
امله���ام ي�ستغ���رق وقت���اً طوي���ًل يف التحمي���ل، وتكاد قيم���ة م�ساركة 
هذا املجلد الت�ستحق الذكر ملعظم م�ستخدمي ويندوز فت�ستطيع 

اإيقاف م�ساركة هذا املجلد لت�سريع ت�سفح ال�سبكة املحلية.

اإ�سغـــط علـــى زر �سعـــار ويندوز+حـــرف R•  يف نافـــذة ت�سغيـــل 
املفتوحة اأمامك واأكتب Regedit وتوجه اإىل امل�سار التايل:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\RemoteComputer\NameSpace
داخـــل مفتـــاح Name Space•  لرمبـــا تالحظ عـــدة مفاتيح 
فرعيـــة، كل مفتـــاح منها م�سئـــول عن جملد م�ســـارك خا�س. 
فـــاإذا اأردت اأن تعـــرف مـــا هـــي وظيفـــة كل مفتـــاح مـــن تلـــك 
املفاتيح الفرعية، حدد املفتـــاح الذي تريده وانظر اإىل القيمة 
الإفرتا�سيـــة يف اللوحـــة اليمنى مـــن حمرر ال�سجـــل ولإيقاف 
م�ساركـــة جملـــد املهام املجدولة مـــا عليك �سوى اإلغـــاء املفتاح 

التايل:
D6277990-4C6A-11CF-8D87-{
}00AA0060F5BF
• اأمـــا اإذا اأردت مزيـــدًا مـــن حت�ســـني الأداء فت�ستطيـــع اإيقـــاف 
م�ساركـــة جملـــد الطابعـــات والفاك�ســـات، فـــاإذا كنـــت لتنوي 
ولتفكـــر يف م�ساركة الطابعات اأو الفاك�سات التي لديك مع من 
معك يف ال�سبكة املحلية فاإحـــذف املفتاح امل�سئول عن م�ساركة 

الطابعات والفاك�سات واملفتاح املطلوب حذفه:
2227A280-3AEA-1069-A2DE-{
}08002B30309D
• اغلق حمـــرر ال�سجل عند الإنتهاء. من املفرت�س اأن ترى نتائج 

التعديل الذي قمت به للتو فورًا.

مشكلة 
بطىء تصفح 

الشبكة المحلية 
Windows xp في



مشاكل 
الشاشة الزرقاء 

وكيفية حلها
ج1

يف ه���ذه املقال���ة �سوف ن�ستعر�س بع�س الر�سائل التي تظهر م�ساحبة مع 
ال�سا�س���ة الزرق���اء التي ت�سيب الكثري بالذع���ر الأن النظام يف هذه احلالة 
يك���ون منه���اراً وغري ق���ادر على العمل والبد اأنه يتم اإ�س���لح امل�سكلة التي 

ت�سببت يف ذلك.

الدرايفرات غري مت�افقة مع ال�يندوز
Stop 0x0000000A
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ت�ســـري هـــذه الر�سالـــة اإىل اأن اإحـــدى الدرايفـــرات غـــري متوافقـــة مع 
الوينـــدوز اأو اأن هناك فريو�س و�سل اإىل ملفـــات النظام حلل امل�سكلة تاأكد 
مـــن خلو جهازك من الفريو�ســـات و ازل اأي درايفر قمـــت بتثبيته موؤخرًا و 

. XP اح�سل على درايفر متوافق مع الويندوز

و�ص�ل اإىل الذاكرة بطريقة خاطئة
Stop 0x0000001E
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
تفيـــد هـــذه الر�سالة اأن هنـــاك و�سول جمهـــول اإىل الذاكـــرة بطريقة 
غـــري �ساحلة وغالبًا تظهر هـــذه الر�سالة عند تثبيـــت درايفر غري متوافق 
مـــع ويندوز Xp و حلل هـــذه امل�سكلة يجب اإزالة الدرايفر الذي مت تن�سيبه 

موؤخرًا.

NTFS  نظام امللفات
Stop 0x00000024
NTFS_FILE_SYSTEM
تفيـــد هذه الر�سالـــة بوجود م�سكلة يف نظام امللفـــات  NTFS وهناك 
 FAT32 ر�سالـــة م�سابهة رمزها ينتهي بـ23 وهي خا�ســـة بنظام امللفات
 chkdsk.exe وحلـــل هـــذه امل�سكلة �سغـــل هذا امللف مـــن موجه الأوامـــر

وتاأكد من �سحة تو�سيل الأ�سالك بني الأقرا�س.

وج�د م�صكلة يف الذواكر
Stop 0x0000002E
DATA_BUS_ERROR 
هناك عدة اأ�سباب لظهور هذه الر�سالة، و اأكرثها �سيوعًا وجود م�سكلة 
يف ذاكـــرة النظام اأو ذاكـــرة بطاقة العر�س و من الأ�سبـــاب الأخرى وجود 
م�سكلـــة يف القر�س ال�سلـــب و لبد من فح�سه و ال�سبـــب الأخري هو عطب 

يف اللوحة الأم.

�ص�ء ا�صتخدام ال�صتعادة البيانات
Stop 0x0000003F
NO_MORE_SYSTEM_PTES
هذه الر�سالة نادرة احلدوث و يكون �سببها على الأغلب �سوء ا�ستخدام 
ل�ستعادة البيانات يف برنامج الن�سخ الحتياط Backup حاول ا�ستخدام 

خا�سية ا�ستعادة النظام حلل امل�سكلة.

هن���اك الكث���ري م���ن ي�سك���و م���ن 
امل�س���اكل والعييوب التي حتدث 
عند العمل على النظام ويندوز 
ب�سبب امل�ساكل التي يكون غالباً 
لي�س املت�سبب بها النظام واإمنا 
ع���دم  م���ن  امل�س���اكل  يك���ون  ق���د 
توافق قطع جتميع الكمبيوتر 
الت���ي  الفريو�س���ات  ب�سب���ب  اأو 
ت�سر بامللفات اخلا�سة بالنظام 
وب�سبب اإهمال تنظيف وترتيب 

امللفات على الكمبيوتر.
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ا�صتدعاء بيانات من الذاكرة غري م�ج�دة

Stop 0x00000050
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
تفيـــد هذه الر�سالة باأن اإحدى الدرايفرات اأو اخلدمات قام با�ستدعاء 
بيانـــات ما من الذاكرة و لكنه مل يجدها و امل�سبب لهذه امل�سكلة اإما درايفر 
اأو برنامـــج غـــري متوافـــق مع الوينـــدوز XP مثـــل بع�س الربامـــج امل�سادة 
للفريو�ســـات. يف هذه احلالة يجب اإزالة الدرايفر اأو الربنامج الذي ظهرت  
عليـــه الر�سالة بعـــد تن�سيبه و ل تن�س الدخول اإىل الويندوز يف منط الأمان 

.SAFE MODE

ف�صل يف ال��ص�ل اإىل البيانات املطل�بة
Stop 0x00000077
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
تفيـــد هذه الر�سالة باأن النظام ف�سل يف الو�سول اإىل البيانات املطلوبة 
مـــن الذاكـــرة الظاهرية و امل�سبب لهذه امل�سكلة يكـــون لأ�سباب خمتلفة من 
بينهـــا عطـــب يف الذاكرة اأو م�سكلـــة يف القر�س ال�سلـــب اأو اإ�سابة فريو�س 

للجهاز.

عدم تطابق و ت�افق بني ملفات نظام ويندوز 
Stop 0x00000079
MISMATCHED_HAL
تفيد هذه الر�سالة بوجود عدم تطابق و توافق بني ملفات نظام ويندوز 
hardware abstraction layer>HAL  للوينـــدوز  XP وطبقـــة 

 ACPI حتـــدث هذه امل�سكلة غالبـــا يف الأجهزة التي تعمل مـــع موا�سفات
ويف حـــال تغريت اإعـــدادات ACPI يف البايو�س ب�سكل غـــري متوقع و حلل 
امل�سكلة لبد مـــن اإعادة تن�سيب الويندوز بعد التاأكد من �سحة الإعدادات 

يف البايو�س.

 SCSI ص�ء تن�صيب اأو اإعداد لدرايفرات�
Stop 0x0000007A
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

 Stop 0x00000077  اإفادة هـــذه الر�سالة م�سابهة للم�سكلـــة
�سببهـــا فهـــو اإمـــا اأن يكون �ســـوء تن�سيب اأو اإعـــداد لدرايفـــرات SCSI اأو 
وجود اأجزاء معطوبة Bad blocks يف القر�س ال�سلب اأو تعار�س بني 

. SCSI اإعدادات البايو�س و متحكم

اأق�صام القر�ص ال�صلب
Stop 0x0000007B
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
ت�ســـري هـــذه الر�سالـــة اإىل اأن وينـــدوز XP مل يتعـــرف علـــى اأق�ســـام 
القر�ـــس ال�سلب اأثناء ت�سغيل اجلهاز وحلل هـــذه امل�سكلة اقلع من القر�س 
امل�سغـــوط لويندوز XP وادخـــل اإىل Recovery Console ونفذ الأمر 

.Bootcfg
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ملعاجلة  تقنية  م�صاعدة  املقالة  “تقدم 
وب�ص�رة  الت�صغيل  نــظــام  بــطء  م�صاكل 
املعاجلات على  اأن ت�ؤثر تلك  منهجية دون 
اإىل  تــ�ؤدي  اأخطاء  حدوث  اأو  النظام  �صري 

اإعادة تن�صيبه مرة اأخري “
الت�صغيل  ال�صكاوي من بطء نظام  اأن   رمبا 
اأن  ب�صبب  ــرية وذلــك  االأخ ــة  االآون قلت يف 
تلك  تالفت  قد  اجلديدة  الت�صغيل  اأنظمة 
الت�صغيل  برامج  تقلي�ص  وحاولت  العي�ب 
يف  ــك  ــذل وك  windows7 يف  وخــا�ــصــة 
ركزت  والتي  اجلديدة  االأجهزة  معاجلات 
الع�ص�ائية  الذاكرة  م�صاحات  زيــادة  على 
نظام  بــطء  احتماالت  اأن  واحلقيقية   .
التطرق  �صنحاول  ولكن  كثرية  الت�صغيل 
الأهم تلك املع�قات التي ت�صبب بطء نظام 
الت�صغيل وكيفيه م�اجهتها واإعادة التهيئة 

وزيادة كفاءة عمل الكمبي�تر .

 )  •Processor overheating( املعالج املحموم
 •Bad RAM شوء ذاكرة الو�شول الع�شوائية�

• القر�ص ال�شلب وبطء نظام الت�شغيل 

»  •BIOS settings« شبط الإعدادات�
”  •Windows “ خدمات نظام الت�شغيل

 )  •Runaway processes( مهرب العمليات

اإعداد/
م. �صعاد ثامر
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املعالج املحم�م
 )Processor overheating( 

ولكن  احلـــرارة  ارتــفــاع  مب�سكلة  املعالج  ارتبط 
موؤخرا ظهرت معاجلات اأكرث كفاءة الأمر الذي 
ذلــك هناك  ومــع  اأقــل  حـــرارة  تولد  اأنــهــا  يعني 
معاجلات حديثة تولد املزيد من احلرارة وهذا 
اأو  املروحة  ومنها  للتربيد  نظام  تثبيت  يتطلب 
التربيد بال�سائل وعند حدوث زيادة يف احلرارة 
خا�سة يف احلوا�سب الدفرتية ميكن �سراء مراوح 
�سركة  مــن  اأ�ــســعــارهــا  وتختلف  قاعدية  تهوية 
القاعدة  �سنع  فيتم  ال�سنع  مادة  ح�سب  لأخرى 
التهوية  على  ي�ساعد  للحرارة  ما�س  معدن  من 
 Thermal Design والتربيد وظهر موؤخرا نظام
Point )TDP( وهو الت�سميم  احلراري للبحث 
عن النقاط ال�ساخنة يف املعالج وت�سليط التهوية 
درجة  جتــاوز  دون  وبــدون  اأمنه  وب�سورة  عليها 
مزايا  فــاأن  .ولهذا  للرقاقة  الق�سوى  احلــرارة 
احلرارة  درجة  ترتفع  عندما  تختفي  املعاجلات 
فيه وي�سبح يف حالة )lock up( الحتبا�س عن 

اأداء الوظائف .   
مروحة املعالج قد تف�سل لأ�سباب عدة منها الغبار 
و  �سل�سة  ب�سورة  بــالــدوران  املروحة  مينع  الــذي 
طردة  من  بــدل  للغبار  مدخلة  فتكون  �سحيحة 
كما اأن من الأ�سباب التي توؤدي اإىل ف�سل املراوح 
هو الهتزاز وميكن معرفة اخللل يف املروحة من 
الكمبيوترومع  ج�سم  اهــتــزاز  اأو  �سوتها  خــالل 
مرور الوقت  فاإن الأ�سوات والهتزازات ت�سبح 
بارزة بحيث عليك تغيري املروحة بكاملها ولكن يف 
اأحيان كثرية ل نحتاج اإىل �سراء مروحة فيمكن 
ا�ستخدام املنفاخ الهوائي لطرد الغبار اأو الهواء 
الإ�سافية  املــراوح  ا�ستخدام  وميكن  امل�سغوط 
من  الداخلية  املروحة  ف�سل  حال  يف  اخلارجية 

اأداء املهمة .
احلـــراري  امل�ستت  ت�ستخدم  مــعــاجلــات  هــنــاك 
والذي يو�سع فوق املعالج اأو مبا يعرف بالال�سق 
غري  نوعية  ذات  تكون  اأن  ــا  اأم وهــي  احلـــراري 
على  �سحيح  ب�سكل  مثبتة  غري  اأنها  ل  اأو  جيدة 
قاعدة املعالج مما يعيق عملها يف التربيد. ومع 
و�سع  وعدم  الباردة  الأماكن  اختيار  يجب  ذلك 
ت�سد  لأنــهــا  القما�سيه  املــوائــد  على  الكمبيوتر 

منافذ الهواء وتزيد من درجة احلرارة .
ومن الأ�سباب الأخرى ال�سائعة للمعالج املحموم 
هو اأن بع�س املعاجلات ل ت�سمح مبحاولة حت�سني 
الأداء اأو عمل حت�سينات كبرية ويطلق على هذا 
-overcloc  النوع من املعاجلات اأنه يف حالة  

ingويف هذه احلالة ل تنفع معه املراوح الداخلية 
نظام  مــع  خا�سة  تهوية  اإىل  ويحتاج  والــعــاديــة 
من  املــزيــد  على  التعرف  وميــكــن  �سائل  تــربيــد 
مفهوم overclocking من خالل الرابط التايل 

  . overclockers.com

�ص�ء ذاكرة ال��ص�ل الع�ص�ائية 
Bad RAM

م�ساكل  جليا  تظهر  احلـــالت  مــن  الــعــديــد  يف 
الأداء يف ذاكرة الو�سول الع�سوائي ذات ال�سلة 
الأوامـــر  ــال  ــس واإر� الأولــيــة  البيانات  با�ستقبال 
للمعالج وميكن  الت�سنيع  بجودة  احلال  ويرتبط 
من  اأكرث  ت�سغيل  األــرام من خالل  اختبار جودة 
الأول،  الــ�ــســراء  عند  وغــريهــا  وتطبيق  نــافــذة 
باحلرارة  الع�سوائية  الو�سول  ذاكــرة  وت�ساب 
األـــرام   RAM overheating« عليها  فيطلق 
األرام  م�ساحة  تكون  ل  “ وذلك عندما  املحموم 
قبل  الأولية  البيانات  واإر�سال  ل�ستقبال  كافية 
للتخزين  ال�سلب  والقر�س  للمعالج  ت�سليمها 
وكانت �سعات الذاكرة ل تزيد عن 512 ميغابايت 
القدرة  وعــدم  للبيانات  ازدحـــام  ي�سبب  وهــذا 
األرام  على ا�ستيعابها ولكن حاليا زادت م�ساحة 
اللوحة  مع  تتنا�سب  والتي  غيغابايت   4-8 مابني 
 PC133 للرام دعم  املثل يجب  الأم فعلى �سبيل 
الو�سول  ذاكــرة  يف  الطفيفة  والعيوب   ،   RAM
ا�ستقرار  وعدم  الت�سغيل  لبطء  توؤدي  الع�سوائية 
ب�سكل  زرقــاء  �سا�سة  على  احل�سول  اأو  النظام 
ا�ستهالك  خف�س  اإىل  ذلــك  يــوؤدي  كما  متقطع 
الطاقة وبطء تنفيذ اأوامر الربامج لهذا فربامج 
حتتاج   Windows 7 ومنها  اجلديدة  الت�سغيل 
اإىل �سعة كبرية لذاكرة الو�سول الع�سوائي والذي 
 32-bit لتثبيت GB يحتاج لذاكرة ل تقل عن 4 
 64-bit لتثبيت   GB  192  -  8 ومن   Windows

وذلك اعتمادا على ال�سداريه.

القر�ص ال�صلب 
وبطء نظام 

الت�صغيل 
ال�سلبة  ـــــرا�ـــــس  الأق
ت�ستهلك  الــتــقــلــيــديــة 
حالت  وهناك  الطاقة 
نظام  ــطء  ب اإىل  ـــوؤدي  ت
اأوقات  ومنها  الت�سغيل 
على  البطيء  الو�سول 
حمـــــــرك الأقــــــرا�ــــــس 
من  املت�سررة،العديد 
قــــطــــاعــــات الـــقـــر�ـــس 
ال�سلب املت�سررة والتي 
وعدم  لفح�س  حتــتــاج 
يف  بالفح�س  ال�سماح 
بداية الت�سغيل قد يوؤدي 

القر�س  يف  وخطاأ  الزرقاء  ال�سا�سة  ظهور  اإىل 
ذوي  من  الكمبيوتر  حمرتيف  فاأن  ولهذا  الثابت 
يف  تغيريا  عــن  منهم  ن�سمع  مــا  كــثــريا  اخلـــربة 
حركة دوران القر�س العادي فالقر�س ي�سري يف 
الأقرا�س  اجتاه معني عك�س حركة �سري حمرك 
املحملة  البيانات  كتل  كتابة  اإعــادة  يف  ي�ساهم 
عليه والتي ت�ستغرق وقتًا طويال لإعادة كتابتها و 

ل ميكن عمل ذلك اإل بتوفر نظام امللفات القوية 
 Blue و اأنظمة امللفات الأخرى ومنها NTFS مثل

Screen املخ�س�س لل�سا�سة الزرقاء.
ت�سغيل  عليك  يجب  اجلهاز  بــطء  عند  وعموما 
كل  �سالمة  من  والتاأكد   chkdskاأو الفاح�س 
نوع  ح�سب  املجزئة  ال�سلب  القر�س  قطاعات 
البيانات  وجودة  من  التاأكد  ثم  الكمبيوتر  جهاز 
البيانات  وتخزين  الأمن  الو�سع  يف  الحتياطية 
برنامج  يثبت عليه  الذي مل  ال�سلب  القر�س  يف 
على  ت�ساعد  م�ساحة  لتوفري  وذلـــك  الت�سغيل 
على  الحتفاظ  وكذلك  وا�ستيعابه  النظام  راحة 
البيانات خمزنة على القر�س الذي مل يثبت عليه 
ال�سلب  القر�س  تهيئة  لإعـــادة  الت�سغيل  نظام 
بحالة  ال�سلب  الــقــر�ــس  ي�ساب  وقــد   C على 
اختناق bottleneck توؤثر على �سرعة ا�ستخراج 

البيانات.
ن�ع واجهه القر�ص 

املتوفرة  الأقــرا�ــس  حمركات  ــواع  اأن من  العديد 
والتي تقدم م�ستويات خمتلفة من الأداء وكذلك 
اأكرث  تدعم  والــتــي  حــداثــة  الأكـــرث  اإلم  لــوحــات 
الأنواع  ومن  ال�سلب  القر�س  اأنــواع  من  نوع  من 
تاأتي  والتي    SATA اأقرا�س  واملعروفة  املميزة 
Gb/s  6 اإىل   Gb/s  1.5 متعددة من  ب�سرعات 
ال�سريعة  الأقــرا�ــس  حمركات  اأن  الوا�سح  ومن 
تكون اأكرث كفاءة و تكلفة.وكذلك خيارات الربط 
توؤثر على �سرعة القر�س ال�سب ومنها  واملنافذ 
قد  و   Firewire/IEEE 1394و  USB منافذ 
الربامج  تثبيت  خالل  من  التباطوؤ  �سبب  يكون 
حمركات  يف  ت�ستخدم  ما  غالبا  التي  امللفات  اأو 

ومع  بطيئة.  وتكون  ال�سلبة اخلارجية  الأقرا�س 
 USB منفذ  ا�ستخدام  اإىل  النتقال  ميكن  ذلك 
 USB اإ�ــســعــاف   4 بــحــوايل  �سرعة  الأكـــرث    3.0
ذلك  ومع  اجلديد   Firewire 800منفذ اأو   2.0
رقاقة  ا�ستخدام  فيمكن  هو  كما  البطء  اإذا ظل 

ت�سريع للنظام.  
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»BIOS settings« صبط االإعدادات�
من  النظام  تباطوؤ  ق�سية  جتاهل  يتم  ما  كثريا 
�سبط اإعدادات ال�سري اأو BIOSللنظام فمعظم 
يف  تكوينها  مت  كما  ال�سري  �سبط  تقبل  النا�س 
امل�سنع وتركها كما هي وتركها لفرتة طويلة مع 
الزمن ت�سبح بطيئة يف كثري من الأحيان ، وميكن 
حت�سني اأداء اجلهاز عن طريق البحث الأمثل من 
واإعادة  الكمبيوتر  التحكم يف جهاز  خالل لوحة 
نف�س ما كانت  تكون  والتي قد ل  لل�سري  ال�سبط 
عليه يف �سبط امل�سنع الفرتا�سية، لي�س هناك 
بطريقة  ال�سري  ل�سبط  مركزية  بيانات  قاعدة 
بحث  ا�ــســتــخــدام حمـــرك  ولــكــن ميــكــن   ، مثلي 
اللوحة  ا�ــســم  وا�ــســتــخــدام  بنج  اأو  جــوجــل  مثل 
الإعدادات  على  للعثور  رئي�سية  ككلمات  وال�سري 
ال�سحيحة وب�سورة اأف�سل وت�ساهم هذه اخلطوة 

يف زيادة �سرعة النظام على اأملدي البعيد .

”Windows « خدمات نظام الت�صغيل
 Windows خــدمــات  مــن  الــعــديــد  متكني  يتم 
تعمل  اخلــدمــات  هــذه  وبع�س  افرتا�سي  ب�سكل 
على ت�سغيل اجلهاز ب�سكل غري �سحيح وبالتايل 
XP/ فيجب مراجعة كل اخلدمات املقدمة على
بحاجة  ل�ست  التي  الــربامــج  وحــذف   Vista/7
اإليها اأو تعطيلها ولكي تتعرف على خطة الت�سغيل 
املهام  اأدارة  قائمة  اطلب  الكمبيوتر  جهاز  يف 
delete ثم  و   alt و   ctrl من خالل ال�سغط على 
طريقة  هناك  وكذلك  العمليات  لقائمة  الدخول 
 Tools اأخرى من خالل الدخول لقائمة الأدوات
ــة  الإداري اخلدمات  قائمة  عن  والبحث   menu
الت�سغيل  بنظام  امللحقة  الربامج  وا�ستعرا�س 
والتخل�س اأو تعطيل الوظائف لتلك الربامج التي 
 Start Windows 7  انقر فوق  لحتتاجها . يف 
، ثم حدد  البحث  “اخلدمات” يف مربع  واكتب 
خدمات املكونات من خالل كتابة العبارة التالية  
برنامج  لك  Component Services�سيظهر 
واأختار  للماو�س  الي�سر  الــزر  على  باأ�سغط  قم 
خا�سية open file location  �سيفتح لك جملد 

بقائمة اخلدمات كما يف ال�سكل التايل :

الـــذي تعمل عليه  املــكــون  ــدد اخلــدمــات مــن  ح
النظام  عــلــى  تعمل  الــتــي  اخلــدمــات  لتحديد 
التحكم  وحــدة  يف  ـــواردة  ال الهامة  فاملعلومات 
اخلدمة  ا�ــســم  تت�سمن  بــاخلــدمــات  اخلــا�ــســة 
املزيد  معرفة  وميكن  الت�سغيل  بدء  ونــوع  وحالة 

املزدوج  النقر  خالل  من  اخلدمات  وظائف  من 
مو�سح  هو  كما  الوظيفة  ومعرفة  اخلا�سية  على 

بال�سكل التايل :

وميكن  مف�سلة  معلومات  توفر  القائمة  وهــذه 
اإيقاف اخلدمة عن طريق النقر على زر اإيقاف 
اإىل  اإذا كنت مــتــاأكــدا مــن عــدم احلــاجــة   اأمـــا 
اخلدمة  انقر فوق ال�سهم اإىل الأ�سفل يف املربع 
 drop-down نوع بدء الت�سغيل القائمة املن�سدلة
 Disabledمعطل اإىل  اخلــدمــة  وحتــويــل    list
نوع بدا اخلدمة يدويا من خالل  ت�سغيل  وميكن 
ال�سغط على زر Manual وهناك طريقة اأخرى 
لل�سيطرة على اخلدمات التي يتم بدء ا�ستخدام 
 Windows امل�ساعدةmsconfigيف  الأداة 
واأطلب  البحث  مربع  ثم   Start فــوق  بالنقر   7

msconfig.exe �سيظهر ال�سكل التايل :

�سلوك  يف  للتحكم  امل�ساعدة  الأداة  ا�ستخدم 
ــني بع�س  ــاأم اأنــــه ل ميــكــن ت اخلـــدمـــات لحـــظ 
تعطيلها  يتم  التي  مايكرو�سوفت  من  اخلدمات 
الكمبيوترو�ستالحظ  لت�سغيل  �سرورية  وتعترب 

زيادة �سرعة نظام الت�سغيل .

مهرب العمليات 
-Runaway pro (

 )esses
ت�سغيل  بـــرامـــج  جــمــيــع  تــ�ــســمــل 
القدمية  والربجميات  الأجهزة 
الت�سغيل  ــظــام  ن عــلــى  املــثــبــتــة 
الأحــــدث وميــكــن الــتــعــرف على 
ائحة  التهريب من خالل  عملية 

طلبها  )ويتم  ويندوز  املهام  اإدارة  يف  العمليات 
عملية  اأي   )delete و   alt و   ctrl على  بال�سغط 
ت�ستغرق ما يقرب من %100 من الوقت الالزم 

للتجهيز كما يف ال�سكل التايل :

التي  العمليات  لتحديد  املهام  اإدارة  ا�ستخدام 
لهذه  ا�ستثناء  وهناك  النظام  ت�سغيل  تبطء 
لإظهار  زر  على  النقر  خــالل  مــن  الــقــاعــدة 
العمليات من كافة امل�ستخدمني وقيا�س فرتات 
عملية  كل  كانت  فــاأذا  الكمبيوتر  جهاز  خمول 
لديك  فهنا  املعالج  دورات  من   98% ت�ستغرق 
ميكن  التهريب  يتم  مل  فـــاذا  تهريب  عملية 
واأختيار  للماو�س  الميــن  الــزر  على  ال�سغط 
End Processوميكن ا�ستخدام  انهاء العملية 
 Process برنامج م�ستك�سف خمطط العمليات

Explorer 12.04 املو�سح يف ال�سكل التايل: 

اأن Process Explorer يعطي معلومات مف�سلة 
حول ت�سغيل العمليات وكيفية اأدارتها .

وللمقالة بقية يف اجلزء الثاين ...
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