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االفتتاحية 
د. علي ناصر الخويلدي

  تعد مبادرة دوم ركيزة أساسية ومنطلقا مهما لدعم الكثير من المشاريع المهمة 
وحيوية نشاطها باندفاع كامل ببن جيلي المرأة والشباب النها استقطبت منظمات 
الدولي  الرايب )RIPE NCC( ومنظمة)ICANN(  واالتحاد  دولية مهمة مثل منظمة 
بشكل  دوم2025  تبرز خدمة  الدولية  المنظمات  ومن خالل هذه   )ITU( لالتصاالت 
المشاريع  الى  جذبهم  على  والعمل  جنسيهم  بكال  الشباب  مجاميع  إلنقاذ  قوي 
الصغيرة الفاعلة التي لم يتمكنوا من القيام بها والعمل فيها لوال مبادرة دوم2025 
الجامعات  الى  الخدمة  هذه  ادخال  عن  اعلن  كما  الدولية،  وجهودها  الستراتيجية 
العراقية مع المنظمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث اعتبار وضع 
األهداف ضمن األولويات الخاصة لتعزيز دور قطاع المعلومات واالتصاالت من اجل ان 

تتمكن الفئات الشبابية والمرأة لغرض إنجاح التجربة وفقا لكل المقاييس .
تعمل دوم2025 على التقاط االفكار والمشاريع المقدمة من المرأة والشباب فيما 
دوم2025  يجعل  ما  المشاريع  تلك  دعم  الى  تعمد  ثم  التكنولوجي  الجانب  يخص 
وقد  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  المعنيين  تستقبل  ان  من  األبواب  مفتحة 
اجل  من  العراقية  المحافظات  الى  بالدخول  بالفعل  واالتصاالت  االعالم  هيئة  بدأت 
ومنظمات  الحكومية  المؤسسات  مع  حقيقية  شراكات  وتثبيت  الشرائح  تلك  دعم 

المجتمع المدني والجامعات وغيرها  المعنية بتكنولوجيا المعلومات .
هذه المساحة التي توفرها دوم2025 لمثل تلك المشاريع هي من أولويات عملها 
تهم  التي  للمعايير  ووفقا  تقنية  بصورة  المجتمع  ومساعدة  المشاريع  تلك  النجاح 

الفرد وتعتني بأولوياته للعمل على إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
في  بهم  والنهوض  والشباب  للمرأة  كبير  دعم  عامل  المشاريع  هذه  ستكون  لذلك 
المجتمع لضمانة المستقبل لهم وألوالدهم باعتبار ان دوم2025 يعمل على تأمين 

حاجة الفرد من خالل التكنولوجيا في اطار المدى البعيد .

دوم2025.. لدعم جهود المرأة والشباب تكنولوجيا





الباب

علوم تقنية االتصال 

Technical
 Communication Sceince

1



ال
تص

اال
ة 

قني
م ت

لو
ع

ول
اال

ب 
لبا

ا

8

دوم 2025.. من التخطيط للتنفيذ

  
  

انطلقت مبادرة دوم االستراتيجية لتطوير قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ببغداد  كبير  مؤتمر  خالل  الحالية,  السنة  مطلع  الثاني  14/كانون  في  البالد  في 
بحضور رئيس االتحاد الدولي لالتصاالت هولين زاو” واالمين العام للمنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات “محمد بن عمر” وحضور حكومي وبرلماني كبير، 

وبمشاركة واسعة لشركات القطاع الخاص من مصنعين ومزودي خدمات.
ومن بين االهداف التي وضعتها المبادرة امامها تعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت كعامل مؤثر لتمكين المجتمع واالقتصاد وتنمية الوطن باالضافة لتطوير 
بين  والمشاركة  التعاون  وتدعيم  الماليةااللكترونية  والمعامالت  الرقمي  االقتصاد 
في  والمنافسة  االستثمار  وتشجيع   ICT.4 بقطاع  والمعنيين  المصلحة  أصحاب 
واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  الشفافية  واعتماد  العراقي،  السوق 
لتحقيق  الريفية  المناطق  الخاصة وسكان  االحتياجات  وتطويراالنسان خصوصًا ذوي 
مستوى عال من الخدمة وسد الفجوة المعرفية بين فئات الشعب، وتوفير فرص عمل 
للشباب الكفوء ناهيك عن تعزيز مرتبة العراق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

إقليميا ودوليا.
قطاع  في  المشاريع  عشرات  تنفيذ  دوم  مبادرة  اطالق  بعد  القليلة  الفترة  وشهد 
المراقبين  من  الكثير  عدها  زمنية  مدة  في  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

والمختصين طفرة نوعية في انجاز المشاريع على مستوى العراق.
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والمشاريع هي:-  

ع المتنبي خالل يومي الجمعة والسبت  اطالق الخدمة المجانية المفتوحة لالنترنت على طول شار
من كل اسبوع وعلى طول اليوم وليس لوقت محدد.

لتلبية  االنترنت  خدمة  توفير  خالل  من  عام  بشكل  المثقفين  شريحة  لدعم  الخطوة  هذه  اتت 
هذه  وستشمل  الثقافي  القطاع  الذي شمل  االلكتروني  التحول  مع  تماشيا  الرقمية  احتياجاتهم 
الخدمة توفير االنترنت في المؤسسات التعليمية عبر توفير الخدمة المجانية لطلبة الجامعات في 
العاصمة بغداد والموصل والبصرة وبواقع يوم واحد لكل جامعة على ان تشمل الخطوة الثانية 
جميع جامعات وسوف تشمل المرحلة المقبلة كل جامعات البالد تماشيا مع التحول االلكتروني 

للتعليم وخدماته المتعددة.

1- االنترنت المجاني
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كرمت هيئة االعالم واالتصاالت الفائزين االوائل في مسابقة شركة هوواي الدولية لالتصاالت وتقنية 
المعلومات المقامة في الصين التي شارك بها قرابة 20,000 الف طالب من كليات التخصصية 
في االتصاالت والمعلوماتية في الشرق االوسط, ونقل هذا المنجز صورة مغايرة عما ينقله االعالم 

المأجور من الصورة الضبابية او السوداوية عن الوضع العراقي. 

مع  بالتعاون  الهيئة  اطلقت 
وايركسون  العراق  زين  شركة 
مسابقة انترنت االشياء وشارك 
بالورش التعريفية الخاصة بها 
العراقية,  الجامعات  في  طلبة 
وتهدف المسابقة إلى تسليط 
الشباب  إمكانات  على  الضوء 
المفاهيم  وتعزيز  العراقي 
وستجري  لإلتصال,  الجديدة 
نوعها  من  األولى  المسابقة 

2- دعم الموهوبين في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

3- مسابقة انترنت االشياء

على امتداد ستة أسابيع، حيث يتم دعوة الطالب لتقديم حاالت استخدام لمعالجة إمكانيات تقنية 
التجارية  الجيل الخامس وإنترنت األشياء، ورقمنة القطاع، وفي نهاية المطاف تحقيق إمكاناتهم 
الكاملة, كما قدمت شركة زين العراق رؤيتها المستقبلية النترنت االشياء IOT واهمية االفكار التي 
من الممكن ان تقدم ضمن هذه المسابقة وتصبح مشاريع جاهزة للتطبيق والدعم حيث بينت 
ان هناك الكثير من فرص العمل يمكن تحقيقها من خالل مشاريع انترنت االشياء IOT, وشهدت 
الورش اقباال كبيرا من الطلبة والمهتمين بانترنت االشياء ومشاريع االتصاالت والمعلوماتية, وجرى 
في  اقيمت  التي  الثالث  العمل  ورشات  خالل  بالمسابقة  المشاركة  في  الراغبين  الطلبة  تسجيل 
النهرين وجامعة بغداد على مدى يومين متتاليين وبمشاركة كبيرة  التكنلوجية وجامعة  الجامعة 

من طلبة الجامعات العراقية.
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اختتمت هيئة االعالم واالتصاالت مقابالت ذوي االحتياجات الخاصة المتقدمين على الدورات التي 
اطلقتها الهيئة عبر مشروع تطوير هذه الشريحة ضمن مبادرة دوم 2025 االستراتيجية, وتهدف 
وقامت  واالتصاالت,  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  ومهاراتهم  قابلياتهم  لتطوير  الدورات 
للتدريب  المتقدمين  للمقابلة من  125 ممن حضروا  اكثر من  بمقابلة  المختصة  الفنية  اللجان 
ضمن البرنامج على مدى ثالثة ايام في مركز دوم لتأهيل وتطوير ذوي االحتياجات الخاصة بمعرض 

بغداد الدولي.

4- تدريب ذوي االحتياجات الخاصة 

اقامت الهيئة ضمن فعاليات المبادرة اإلستراتيجية 
كربالء  وجامعة  بابل  جامعة  في  نوعيا  معرضًا 
للتعريف بمفردات مبادرة دوم 2025 االستراتيجية 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لتطوير 
العراق, وقدمت الكوادر االعالمية والهندسية لهيئة 
اإلعالم واالتصاالت في الفرات األوسط عدة فعاليات 
االوسط  الفرات  محافظات  في  التواجد  على  ترتكز 
اساتذة  وقال  العراقيين,  بين  دوم  ثقافة  لنشر 
بشكل  ما دعمت  اذا  المبادرة  ان هذه  واكاديميون 
صحيح وضمن السياق ستنتقل بالعراق الى مصاف 
المؤسسات  حوكمة  ان  مؤكدًا  التكنولوجي،  العالم 
نوعية  بادرة  هي  القطاعات  بمختلف  الحكومية 
التي  باالتجاهات  المسير  خاللها  من  يمكن  فريدة 
الخدمات  افضل  لتقديم  الدولة  مؤسسات  تدعم 

للعراقيين.

5- اقامة معارض نوعية خاصة باالتصاالت والمعلوماتية
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ع البصرة الدورة التدريبية التخصصية في “ادارة قواعد البيانات”  اختتمت هيئة االعالم واالتصاالت فر
)Database management )MYSQl( بحضور ممثل عن منظمة )IEEE( في البصرة والعديد من 
اساتذة وطلبة الدراسات العليا والمتدربين من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسوب اضافة الى 
الكليات العلمية االخرى, وخضع المتدربون المتحان تطبيقي اوضح مدى االستفادة من المعلومات 
بعد  عليها  بالحصول  الراغبين  للمشاركين   IEEE المشاركة وشهادات  ونيلهم شهادات  المقدمة 
اجتياز االختبار  كما اتفقت هيئة االعالم واالتصاالت مع جامعة البصرة لتبادل المعلومات والخبرات، 

وتنظيم ورش عمل ودورات تطويرية وتدريبة لرفع قدرات وامكانات الشباب.

6- اقامة دورة تدريبية في البصرة

وبالتعاون  الهيئة  نظمت   2025 دوم  مبادرة  ضمن 
عمل  )RIPE NCC(ورشة  الدولية  الرايب  منظمة  مع 
للطالب واالساتذة واالكاديميين المختصين في مجال 
اختصاصاته  بمختلف  الحاسوب  وتقنيات  االتصاالت 
هيئة  اطلقتها  التي  دوم  بمبادرة  المشاركين  لتعريف 
 )RIPE NCC( منظمة  ومبادرة  واالتصاالت،  االعالم 
البرنامج  في  الطلبة  بتأهيل  الخاصة  األكاديمية 
االصدار  حول  اكثر  تفاصيل  ح  ولطر  ,RACI االكاديمي 
الى  باالضافة   ,IPV6 االنترنت  لبروتوكول  السادس 
 IOT االشياء  انترنت  سوق  في  االصدار  هذا  اهمية 
الذي تنتظره فرص عمل اقتصادية كبيرة وفرص عمل 
هائلة في البالد وهو ما سيدعم الدخل الوطني, فضال 
عن اهمية هذه االنتقالة النوعية بالنسبة للعراق وهو 
بامكاناتنا  المعطاء  البلد  هذا  لتطوير  له  نطمح  ما 

وقدراتنا الوطنية.

جامعة  واساتذة  للطلبة  عمل  ورشة  تنظيم   -7
بغداد عن بروتكوالت االنترنت
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  اقامت الهيئة المهرجان التكنولوجي البرمجي ) inc’19( “مبرمجي عراق المستقبل” الذي اقامته 
االولى  االطفال في مرحلته  الداعمة، واستهدف  الجهات  وبالتعاون مع  الجنوبية  التقنية  الجامعة 
لتنمية اهتمامهم بالبرمجة والتفكيـر الخوارزمي وتضمن فقرات وانشطة وفعاليات متنوعة منها 
وفعاليـــات  وانشطة  فقرات  تضمن  و  البرمجة,  من  ساعة  تنفيذ  ابرزها  ترفيهية  واخرى  علمية 
متنوعة منها علمية واخرى ترفيهية ابرزها تنفيـــذ ساعة من البرمجة, وجرى استعراض األهداف 
التي تسعى لتحقيقها الهيئة من خالل إطالق مبادرة دوم 2025 في دعم القطاعات وفي مقدمتها 
وتنمية  األطفال  تربية  خالل  من  العصر  تواكب  متجددة  طاقات  وخلق  تقدمي  حضاري  جيل  بناء 
اطالق  في  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  األدوار  ح  طر جانب  الى  والبرمجية،  العلمية  قابلياتهم 
بالواقع  إنجازه منذ انطالقها على مستوى الدعم والتنظيم والنهوض  المبادرة وصوال إلى ما تم 

التكنولوجي.

8- المهرجان التكنولوجي البرمجي 

اختتمت الدورة التدريبية وبحضور الكوادر التخصصية في مكتب المنطقة الجنوبية لهيئة االعالم 
ع ذي قار ونقيب المهندسين في المحافظة المهندس احمد شهد فعاليات الدورة  واالتصاالت – فر
التدريبية والتي جادت ضمن فعاليات )DU3M2025( بعنوان ) تصميم المواقع االلكتروني( التي 

)iT.iQ.th( اقامها مكتب ذي قار بالتعاون مع فريق
المتدربين لتصميم  بين  المهندسين منافسة  نقابة  اقيمت على قاعة  التي  الدورة  حيث شهدت 
على  االوائل  الثالث  الفائزون  الحاضرين وحصل  على  وتم عرض مشاريعهم  االلكترونية  المواقع 

جوائز مقدمة من هيئة االعالم واالتصاالت .

9- اقامة دورات تدريبية تخصصية في االتصاالت والمعلوماتية 
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دعا االتحاد الدولي لالتصاالت ITU الى االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
العراق، مؤكدا ان االجواء والوقت مناسبتين، جاء ذلك في تقرير نشره االتحاد عن زيارة امينه العام 
هولين زاو الى بغداد, وقال ITU في تقريره ان امينه العام زار العراق لتشجيع االستثمار في هذا 
البلد وحضور إطالق مبادرة Du3M 2025 التي اعدتها هيئة االعالم واالتصاالت لتطوير تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

10- االهتمام الدولي

ع ذي قار هيئة االعالم واالتصاالت فر

زاو  هولين  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  رئيس     
يجدد تاكيده على دعم االتحاد لمشاريع مبادرة 
االعالم  هيئة  اطلقتها  التي   2025 دوم 
الوفد  لقائه  خالل  ذلك  جاء  واالتصاالت، 
التحضيري  االجتماع  في  شارك  الذي  العراقي 
الثاني لمؤتمر الراديو العالمي وجرى بحث اليات 
المبادرة  لدعم  الدولي  االتحاد  قرار  تفعيل 
مبادرة  ومشاريع  نشاطات  الوفد  واستعرض 

دوم2025 .
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اريكسون: "الجيل الخامس" سيحول االتصاالت الى االنترنت الصناعي

إيكهولم عن تشغيل الشركة لتقنية الجيل  آريكسون بورجي  التنفيذي لشركة  الرئيس والمدير    أعلن 
الشرق  ، فيما سيتم تشغيلها قريبا في  ، وأوروبا وأستراليا  ، وآسيا  أمريكا  الخامس"5G"  عالمًيا في 

األوسط..
وأشار إيكهولم إلى أن هذه التقنية مدعومة بمحفظة قوية وآمنة ومتوفرة ، وأنها لن توفر فقط سرعة 
ثورية في نقل البيانات عبر الهواتف النقالة، بل ستربط مليارات األجهزة ببعضها البعض لتحقيق  "االتصال 
الصناعي"، موضحًا أن الشركة أعلنت عن صفقات تجارية لتقنية الجيل الخامس مع 10 عمالء مزود ي 

خدمة محددة ، فضال عن توقيع 42 مذكرة تفاهم.
وقال إيكولوم إن تقنية الجيل الخامس ستدفع بقطاع االتصاالت إلى ما هو أبعد من المنتجات االستهالكية 
وإنما اإلنترنت الصناعي، الفتا إلى التعاون المستمر في كل من الروبوتات المتنقلة والسيارات ذاتية 

القيادة والكهربائية كأبرز األمثلة على ذلك.
 وتوّقع إيكهولم أن تغطي تقنية الجيل الخامس أكثر من %40 من سكان العالم أو ما يقارب 1.5 مليار 
اشتراك بخدمات النطاق العريض السريع للمحمول بنهاية 2024، فيما ستكون هذه التقنية مسؤولة 

عن نقل %25 من إجمالي البيانات في العالم بحلول 2024.

واستنادا إلى تقرير صادر عن "أريكسون كونسيومر الب"، فإن ثلث مستخدمي الهواتف الذكية عالميا 
سيتنقلون إما فوًرا أو في غضون ستة أشهر إلى مزود خدمة يستخدم الجيل الخامس. واليوم ستتصدر 

الواليات المتحدة وآسيا المشهد في شبكات اتصال الجيل الخامس.
العريض  النطاق  مستخدمي  من  هم  الخامس  الجيل  تقنية  من  المستفيدين  أول  إن  إيكهولم  وقال 
التطبيقات  سيسهل  مما  التكلفة،  حيث  من  وفعالة  كبيرة  توسعات  التقنية  ستوفر  حيث  للمحمول، 

الجديدة في الواقع المعزز والواقع االفتراضي في مجاالت مثل األلعاب والبث الرياضي.
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ما عليك سوى االتصال بخدمة 

صوت المستهلك .... بالرقم المجاني

في حال وجود مشكلة في خدمة

 الهاتف الالسلكي المحمول أو الالسلكي الثابت

 اشارة ضعيفة ...

عدم ارسال رسالة ...

 استقطاع رصيد ...

 صعوبة االتصال ...

 تعذر تحويل رصيد ... 

قطع المكالمة 

اعالن

نوع المشكلة :                
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تكنولوجيا استقبال وتدوين شكاوى صوت المستهلك 177

اعداد/ قسم صوت المستهلك

ورقم  اسم مستخدم  القسم عن طريق  بدالة  الى  بالولوج  وذلك  الشكاوى  استقبال  الخدمة في  يبدأ موظف 
سري خاص بكل موظف )user iDوPin( ومن هذه اللحظة تكون كل االتصاالت التي يتلقاها الموظف مسجلة 
الرسمي وبشكل  الدوام  فترة  بها طول  يقوم  التي  فعالياته  القسم وكذلك كل  بدالة  صوتيًا)Recording( في 
يتم   )177( المجاني  الرقم  عبر  المواطنين  اتصاالت  اإلستقبال  شعبة  في  الخدمة  موظف  تلقي  بعد   , يومي 

تصنيف هذه المكالمات الى ما يأتي  :ـ

1.استفسارات :ـ 
عبر  يمكن تسجيلها  التي  واالمور  المستهلك  االستفسار عن عمل صوت  لغرض  المواطنين  الكثير من  يتصل 
الرقم المجاني )177( وأحيانًا يكون االتصال عبارة عن استفسارعن ارقام بعض الوزارة اوالهيئات او االستفسار 
عن بعض االرقام الضرورية كالخطوط الساخنة واالسعاف الفوري والنجدة وغيرها من االرقام وفي هذه الحالة 

يم اعطاء المتصل المساعدة الالزمة وتنتهى المكالمة.
2.مشاكسات :ـ 

العديد من االتصاالت تكون عبارة عن مشاكسات ومضايقات من قبل المتصلين ويتم التعامل معها وحجبها عن 
االتصال بالرقم )177( فيعمل المسؤول بمراجعة مكالمات الشخص وعلى ضوء هذه المكالمات يتم تقييم 
الفترة التي حجب بها الرقم المشاكس ويدخل في قائمة الــ )Blacklist( وتحدد بيوم أو يومين او اسبوع او 

اكثر(.
3.المكالمات مقطوعة : ـ 

هنالك العديد من المكالمات التي تقطع من قبل المتصلين السباب متعددة اغلبها بسبب ضعف الشبكة في 
منطقة المتصل .

4.الشكاوى الفعلية :ـ
ج في البرنامج ويتم متابعتها من قبل شعبة شؤون  وهي االتصاالت التي يعنى بها قسم صوت المستهلك وتدر
المواطنين والمتابعة , عند تلقي موظف الخدمة اتصال من مواطن لدية شكوى فعلية )حقيقية ( يتم التعامل 

معها وحسب نوع الشكوى والتي يمكن تصنيفها الى االتي :

المتصل لديه شكوى جديدة متعلقة بالخدمات التي تقدمها إحدى شركات االتصاالت 	 
يتم فتح تذكرة جديدة للمشترك)tikit( يثبت فيها جميع تفاصيل المشكلة ويتم تثبيت اسم صاحب الشريحة 
والمحافظة والمنطقة ونقطة دالة قريبة من محل سكناه بعدها يتم اسناد الشكوى لموظف المتابعة الموجود 
شركة  الى  انيًا  الشكاوى  اسناد  يتم  وكذلك   , الشركة  مع  متابعتها  ليتولى  المستهلك  صوت  قسم  نفس  في 
االتصاالت المعنية ومن ثم يتم ابالغ المتصل ان شكواه تم تسجيلها وسيتم االتصال به من قبل الشركة خالل 
فترة )24( ساعة ومن بعدها يتم االتصال به من قبل قسم صوت المستهلك للتأكد من حل المشكله وينتهى 

االتصال . 
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المشترك لدية شكوى سابقة مسجلة في برنامج قسم صوت المستهلك واتصل مرة اخرى لنفس السبب 	 
وفي هذه الحالة يتم التعامل مع المشكلة كما يأتي:

- اذا كانت الشكوى مغلقة ونقصد بــ )مغلقة( اي تم حل المشكلة من قبل الشركة وتم التاكد من حل المشكلة 
من قبل شعبة المتابعة واغالقها لكن بعد فترة عادت المشكلة للظهور من جديد في هذه الحالة يتم فتح هذه 
بان  المشترك  ابالغ  ويتم  الشكوى  داخل  الالزمة  المالحظة  وتكتب  الشكاوى  استالم  قبل موظف  الشكوى من 

شكواه تم إعادتها للشركة وسيتم التعامل معها لغرض المعالجة ويتم انهاء االتصال.
- اذا كانت الشكوى لم يتم حلها اي  لدى المتصل شكوى سابقة بنفس الخصوص ولم يتم حلها من قبل الشركة 
في هذه الحالة يقوم موظف استقبال الشكاوى بتدوين مالحظة بان مشكلة المتصل لم تحل الى اآلن وترفع 
درجة الشكوى الى )عالية او حرجة ( لغرض اعالم الشركة  بان الشكوى لم تحل وعاود المواطن اتصاله بالرقم 

المجاني )177( ويتم انهاء االتصال.
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آلية متابعة شكاوى صوت المستهلك 

صوت  قسم  بدالة  في  تسجل  التي  الشكاوى  جميع  متابعة  على  والمتابعة  المواطنين  شؤون  شعبة  تعمل 
لكل  )ارتباط(  موظف  الشعبة  وتخصص   , والمسائية  الصباحية  الشكاوى  استالم  شعبتي  قبل  من  المستهلك 
شركة من شركات االتصاالت عمله االساس متابعة اجراءات الشركة على الشكاوى واالتصال بالمواطنين اصحاب 

الشكاوى )feed Back( للتاكد من حل شكاواهم ويمكن تلخيصه بما يأتي :ـ
-1 تدقيق و مراجعة الشكوى التي تسجل على شركات االتصاالت من قبل شعبتي استالم الشكاوى الصباحية 

والمسائية بشكل يومي وإسناد الشكوى غير المسندة الى شركات االتصاالت كافة.
-2 متابعة الشكاوى التي تم معالجتها من قبل الشركة وقراءة االجوبة والفترات الزمنية التي خصصت لغرض 
التي يحيطها  االجوبة  االستفسار عن بعض  بغية  الشركات  االرتباط في  واالتصال بموظفي  معالجة كل شكوى 

الغموض او االستعالم عن سبب التاخر في معالجة بعض الشكاوى .
اغالقها  يتم  لكي  نهائي  بشكل  شكاواهم  حل  من  التاكد   لغرض  الشكاوى  اصحاب  بالمواطنين  االتصال   3-

وتسقيطها من الشركة المعنية  .
االتصال  بعد  الشركة  من  الشكاوى  اسقاط  )غلق(  بكلمة  ونقصد  حلها  التأكد من  يتم  التي  الشكاوى  غلق   4-

بأصحاب الشكاوى وتأكيدهم حل شكاواهم .
الشكاوى وتاكيدهم بعدم  المواطنين اصحاب  االتصال  بعد  يتم حلها  التي لم  المسؤولية للشكاوى  تولي   5-
حل شكاواهم في هذه الحالة يتم تولي المسؤولية للشكوى من قبل موظف المتابعة للشركة المعنية لغرض 
المعالجة ويقصد بمصطلح تولي المسؤولية )اعادة الشكوى للشركة ( لغرض النظر بالمشكلة مرة أخرى وحلها.
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النطاق العراقي ).عراق( و أمن االتصاالت
يتميز النطاق العراقي الكترونيًا بعدة مميزات منها االمان حيث لم يحدث اي اختراق السم النطاق العراقي منذ 
حصول الهيئة عليه. المسجل يتكلم لغتك و بالتالي سهولة التواصل و حل المشاكل و االجابة عن االستفسارات 
المتعلقة. توفر اسماء النطاقات على العكس من النطاقات اخرى اذ توجد صعوبة الحصول على اسماء نطاقات 
مميزة او تشابه اسم عملك او عالمتك التجارية اذ ان اسماء النطاقات الثانوية مفتوحة للعراقيين فقط. زيادة 

ترتيبك في محركات البحث العالمية ك GOOGLE.IQ للمواقع اللكترونية التي تعرض من خالل البحث عنها.

مميزات النطاق العراقي:
يتميز النطاق العراقي الكترونيًا بعدة مميزات منها:

• االمان حيث لم يوجد اي اختراق أسم النطاق العراقي منذ حصول الهيئة عليه.
االستفسارات  عن  اجابة  و  المشاكل  حل  و  التواصل  سهولة  بالتالي  و  لغتك  يتكلم  المسجل   •

المتعلقة.
اسماء  الحصول على  توجد صعوبة  اذ  اخرى  النطاقات  العكس من  النطاقات على  اسماء  توفر   •
نطاقات مميزة او تشابه اسم عملك او عالمتك التجارية اذ ان اسماء النطاقات الثانوية مفتوحة 

للعراقيين فقط.
• زيادة ترتيبك في محركات البحث العالمية ك GOOGLE.IQ للمواقع اللكترونية التي تعرض من 

خالل البحث عنها.

ق
عرا

.
اسم النطاق العراقي على الشبكة العنكبوتية
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الالئحة التنظيمية السماء النطاقات العراقية ).عراق( المميزة
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VSAT خدمة االنترنت الـــ

كومبيوتر  برامج  بواسطة  يتم تشغيلها  أرضية  استقبال  عبارة عن محطات   VSAT خدمة فيسات
خاصة تستخدم في نقل البيانات والصوت بكفاءة عالية عبر االقمار االصطناعية.

يسمح نظام خدمة VSAT بمد شبكات االنترنت الى الجمهور- الشبكات الشخصية- والمؤسسات 
الى المناطق النائية واقامة روابط مستقلة، ويتم استخدام تقنيات هذا النظام في الوقت الحاضر  
في مجموعة كبيرة من الشركات والقطاعات الصناعية، المصارف، خدمات الطاقة، الخدمات المالية، 

الخدمات الفندقية والسياحية، فضاًل عن قطاعات المبيعات بالتجزئة وخدمات النقل.

هناك مزايا عديدة الستخدام تقنيات االتصاالت عبر االقمار االصطناعية بنظام فيسات VSAT ، يأتي في مقدمتها:

• إن خدماته عالمية.
• القدرة على توفير الخدمة على مدار الساعة.
• توفير االتصاالت الموثوقة بالمناطق النائية.

• ربط مستقل للبنى التحتية.
• خدمة يمكن تصميمها حسب الطلب.

i-tech متابعات
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أرضية فرعية صغيرة مخصصة لالتصال  HUB تتصل بمحطات  أرضية مركزية  يتألف نظام VSAT من محطة 
الفضائي- استقبال وارسال- يتم تركيب هذه المحطات الصغيرة في مواقع متباعدة جغرافيًا، ويكون االتصال عن 
طريق االقمار االصطناعية بين المحطة المركزية والمحطات الفرعية عن طريق االقمار االصطناعية باستخدام 

هوائيات ذات قطر صغير.
تمثل تقنية نظام فيسات أحد التطبيقات منخفضة التكلفة التي يتم تقديمها للمستخدمين الراغبين في شبكة 
اتصاالت مستقلة تربط عددًا كبيرًا من المواقع المتباعدة جغرافيًا، كما يقدم نظام فيسات خدمات ذات قيمة 
والشبكات  البيانات  نقل  وخدمات  االنترنت  خدمات  دعم  على  القادرة  االصطناعية  االقمار  طريق  عن  مضافة 
الفرعية االرضية للمستخدم عن المحطة  المحلية وخدمات االتصاالت الصوتية والفاكس، وتختلف المحطات 

االرضية المركزية، في أنها تعد أكثر بساطة وأقل سعرًا.

:VSAT فوائد استعمال نظام
1. المرونة الكبيرة لزيادة سعة الشبكة متى ما تطلب األمر.

2. القدرة على جمع وتوزيع المعلومات من والى المواقع البعيدة.
3. تحقيق اتصاالت بعيدة المدى باالضافة الى تغطية جغرافية واسعة النطاق.

وبنيتها  األرضية  الشبكات  على  االعتماد  وعدم  بالمستخدمين  الخاصة  المباني  في  لالجهزة  سريع  تركيب   .4
التحتية.

5. جودة عالية في الخدمات، درجة اعتماد كبيرة تصل الى %99,9 من جودة االتصال.
6. تحكم ورقابة مركزية.

7. امتالك حزمة عريضة من الترددات تسمح بسرعة وكثافة عالية للمرور.
8. تستخدم كمنظومة احتياطية لالتصاالت االستراتيجية في حاالت الطوارئ.

9. التتأثر بالعوائق الطبيعية واالصطناعية مثل موجات المايكروويف.

VSAT
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أنظمة المالحة العالمية باستخدام األقمار الصناعية
)Navigation Satellites Systems - GNSS  Global(

إعـداد
عـامر عـبود مـطــر

مسؤول شعبة امن المعلومات
دائرة تنظيم تكنولوجيا 

المعلومات

فإننا  العالمية  المالحة  عن  بالحديث 
نتكلم عن نظام يحدد موقعك في العالم 
على خط الطول و خط العرض و ارتفاعك 
فإن  وبالتالي  األرضية،  الكرة  سطح  عن 
موقعك  تمثل  نقطة  تحديد  يعني  ذلك 
في الفضاء ثالثي األبعاد، أنظمة المالحة 
باألقمار  تعمل  اليوم  الموجودة  الحديثة 

الصناعية، ومن أشهرهذه االنظمة:

:)Global Positioning System - GPS( النظام األمريكي •
وهو نظام يستخدم عالميا لتحديد ورصد االجسام او المركبات المتحركة بدقة شديدة وذلك بواسطة شبكة 
من االقمار الصناعية تقريبًا )24( قمرًا صناعيًا تغطى فضاء الكرة االرضية، استخدام الـ)GPS( اقتصر قديمًا على 
المؤسسات العسكرية الكبرى والتى كانت تستغلها لمعرفة تحركات القوات والمعدات العسكرية فى مناطق 
الـ)GPS( في اي طقس وطوال  ، يعمل نظام  القوات بصفة مستمرة  الحروب والنزاعات ومراقبة مواقع تلك 
باستخدام GPS في شتى  الثمانينات  اوائل  المدنية منذ  للجهات  تذكر، وبعد ذلك سمح  تكلفة  اليوم وبدون 

االغراض لمتابعة حركة وسائل النقل وتأمينها وقت اللزوم وخاصة حركة القطارات والسفن .

تمسح االقمار الصناعية الخاصة بنظام الـ)GPS( الكرة االرضية مرتين يوميا وترسل معلوماتها الى المحطات 
االرضية الى اجهزة االستقبال الخاصة بنظام الـ)GPS( والذى يحلل معلومات االقمار الصناعية لتحديد احداثيات 
االشياء بدقة يرصد جهاز االستقبال الوقت الذى تم فيه ارسال االشارة التى تحتوى على معلومات او احداثيات 
الهدف المتحرك من القمر الصناعى وكذلك وقت استقبال االشارة فى المحطة االرضية بحيث ان الفارق بين 
الوقتين يحدد مسافة الهدف او بعده عن هذا القمر الصناعي ومع تكرار االشارات المرسلة من اكثر من قمر 
صناعي يستطيع جهاز استقبال GPS تحديد موقع الهدف واظهاره على خريطة موضوعة على شاشة الكترونية .

البد ان يرتبط جهاز االستقبال بثالثة اقمار صناعية على االقل تمده بمعلومات عن الهدف حتى يحدد البعد 
االفقي والرأسي للهدف المرصود، اجهزة GPS ترصد اهدافها بدقة وان كان هناك نسبة خطأ تتراوح بين 3-5 

امتار مع مالحظة ان االجهزة الحديثة تحاول التغلب على هذه النسبة. أن النظام األمريكي هو المعمول به على 
النطاق األوسع عالميًا من حيث اكتمال مراحله .
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: )GLONASS( النظام الروسي •
يشكل  الفضائية  للمالحة  روسية  منظومة  وهي 
االرضية  الكرة  حول  تحلق  صناعيًا  قمرا   24 نواتها 
ويعد مبدأ عملها مماثال  3 مستويات مدارية.  في 
الفضائية.  للمالحة  االمريكية   )GPS(الـ لمنظومة 
وزارة  من  بطلب  المنظومة  هذه  وضع  تم  وقد 
اول  اطالق  وتم  السوفيتي.  االتحاد  في  الدفاع 
االول  اكتوبر/تشرين   12 في  لها  تابع  صناعي  قمر 
تبني  تم   2001 عام  اغسطس/آب  في   1982 عام 
برنامج "منظومة المالحة الشاملة" الفيدرالية التي 
من شأنها ان تغطي اراضي روسيا كلها بحلول عام 
2008 واعلن في 29 يناير/كانون الثاني عام 2009 
ان مدينة سوتشي ستصبح اول مدينة روسية تزود 
وسائل النقل العام فيها باجهزة منظومة "غلوناس" 

الروسية للمالحة الفضائية.
اشراك  تم   2009 عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي 
الالسلكية  للقياسات  االوكراني  خاركوف  معهد 
بالمنظومة  الخاصة  االجهزة  تصنيع  في  التقنية 
مشتركة  اوكرانية  روسية  مؤسسة  تشكيل  وتم 

متخصصة في هذا المجال.
قومية  منظومة  لوجود  واضحة  افضليات  هناك 
االمن  تهديد  حال  انه في  علما  الفضائية،  للمالحة 
تعطيل  المتحدة  الواليات  بوسع  لروسيا  القومي 
او  تماما  روسيا  في  المستخدمة  منظومتها 
الروسية  الفيدرالية  الفضاء  وكالة  ودرست  جزئيا.  
الشرق األوسط  بلدان  إمكانية جذب مشتركين من 
الفضائية   )GLONASS( منظومة  من  لالستفادة 
بتوسيع  رغبتها  روسيا  أعلنت  أن  وسبق  الروسي.  
البلدان  باتجاه   ،)GLONASS( نطاق عمل منظومة

الراغبة باالستفادة من هذا النظام.

:)GALILEO( النظام األوروبي •
طريق  عن  الجغرافي  الموقع  لتحديد  نظام  وهو 
تحديد  نظام   )GPS(الـ يعادل  الصناعية،  األقمار 
الذكية،  هواتفنا  تستخدمه  الذي  العالمي،  المواقع 
بشكل  النظام  هذا  إنجاز  على  العمل  حاليا  ويجري 
كامل عن طريق 30 قمرًا صناعيًا، تدور حول األرض، 
على ارتفاع 23222 كم. وفي الوقت الراهن، هناك 
وسيكون  مكانها،  في  موضوعة  صناعيًا  قمرًا   12
تكون  عندما   ،2020 العام  في  التشغيل  كامل 
يوحي  وكما  مكانها،  في  الصناعية  األقمار  جميع 
بواسطة  موقعك  سيحدد  النظام  هذا  فإن  اسمه، 
جهاز  لديك  يكون  أن  شريطة  الصناعية،  األقمار 
الذي  الذكي  الهاتف  »مثل  المناسب  االستقبال 
عنها،  غنى  ال  أداة  أصبح  الذي  الميزة«،  هذه  لديه 
وفي الحياة اليومية، يمكن أن نجد هذا النظام في 
السيارة، ونعرف متى ستصل الحافلة، ونحدد موقع 
إلى  الوصول  كيفية  أو  صيدلية،  أقرب  أو  األصدقاء 
أنه يستخدم  إلخ، وال شك   .... للتزلج  أفضل منتجع 
طيار  بدون  الطائرات  توجيه  أو  كثيرة،  أخرى  ألمور 
عن  فضال  تلقائي،  بشكل  سائق  بدون  والسيارات، 
جراراتهم  على  تركيبه  أيضا  للمزارعين  يمكن  ذلك 
من خالل بطاقات تحليل مفصلة للتربة، تساعدهم 
تدريجيا في ضبط مقادير األسمدة وفقا لالحتياجات 
الحقيقية لألرض، وفي مجال الرياضة، يمكن لنظام 
تحديد المواقع الفضائية تسجيل تحركات الالعبين 
للمدرب  يمكن  المباراة،  فبعد  الملعب،  أرض  على 
مشاهدة تحركات الالعبين على الكمبيوتر، ومعرفة 
مقدار السرعة التي ركض بها الالعب بهدف تحسين 

األداء، والكشف عن مناطق الضعف لديه.
 وحتى وقت قريب كان نظام الجي بي إس األمريكي، 
دخوله  منذ  جدا،  جيد  بشكل  الغرض  بهذا  يقوم 
أن  هي  المشكلة  ولكن   ،1995 العام  في  الخدمة 
أمريكية،  خدمة  نظام  هو  المواقع،  تحديد  نظام 
لدى  وليس  األمريكية،  العسكرية  السيطرة  وتحت 
أي دولة سلطة عليه، علما بأن جميع أجهزة تحديد 
المواقع، وكذلك أجهزة المالحة الفضائية تستخدمه.
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المتحدة،  الواليات  على  نعتمد  جميعا  نحن  باختصار، 
على  القدرة  األمريكي  للجيش  الفنية،  الناحية  ومن 
عن  المحلي،  المواقع  تحديد  بنظام  االتصال  قطع 
الصناعية،  األقمار  إشارة  على  التشويش  طريق 
من  المزيد  كسب  أجل  ومن  رؤوسنا،  فوق  تمر  التي 
نظام  وبناء  تمويل  األوروبي،  االتحاد  قرر  االستقاللية، 
جاليليو، بتكلفة تبلغ أكثر من 10 مليارات يورو، وعند 
هذا السعر، سيكون النظام األوروبي لتحديد المواقع 
»جاليليو«، أفضل من نظام تحديد المواقع األمريكي 
»جي بي إس« ألن دقته ستكون قريبة من واحد متر، 
تقريبَا،  أمتار   5 إلى   )GPS(الـ نظام  دقة  تصل  بينما 
ستصل  للعمل  جاهزة  قمرا(  الـ)30  ستكون  وعندما 

دقة جاليليو إلى أقل من متر.
 )GPS(ولكن لماذا يبدو هذا النظام أكثر دقة من نظام الـ
األمريكي ؟ ألنه يستخدم تقنيات غير معروفة مقارنة 
الجديدة  الذرية  الساعات  أوالها   ،)GPS(الـ بنظام 
المتطورة، التي تعد فائقة الدقة، وهذا أمر ضروري، ألن 
الفارق يبلغ واحدًا من المليار من الثانية، عند انطالق 
حساب  في  سم،   30 قدره  خطأ  إلى  يؤدي  اإلشارة، 
المستقبل  »الجهاز  الصناعي  القمر  بين  المسافة 
لإلشارة«، كما أن أقمار جاليليو الصناعية تبث إشاراتها 
واحد،  تردد  من  بدال  »قناتين«،  ترددين  عبر  الراديوية 
بالنسبة لنظام الـ)GPS( والواقع، أن الجزء األعلى من 
الغالف الجوي »الغالف األيوني«، هو مكان للتداخالت 
ع  الكهرومغناطيسية التي تبطئ، أو على العكس، تسر
قياسات  يشوه  الذي  األمر  الراديوية،  اإلشارات  حركة 
ولذا  المتلقي،  والجهاز  الصناعي  القمر  بين  المسافة 
تؤثر  االضطرابات  ألن  ترددين،  استخدام  فاألفضل 
فيها بشكل مختلف، ونتيجة لذلك لن يستقبل الجهاز 
في  اإلشارتين  جاليليو  بنظام  يعمل  الذي  المتلقي، 
الوقت نفسه بالضبط، وهذا الفارق في تلقي اإلشارة، 
سيمكنه من تقدير تأثير االضطراب، وأخذه في االعتبار 
خالل حساباته. هذه الخدعة ستسمح لجاليليو، تحقيق 
على  المتاحة  المجانية  للخدمة  واحد،  متر  تبلغ  دقة 
الخدمة  ستقدم   ،2020 العام  وفي  الذكية،  الهواتف 
واحد،  متر  أقل من  إلى  تصل  أفضل،  دقة  المدفوعة 
تأثير  لتعويض  الالزم  التصحيح  فإن  الحالة،  هذه  في 
بشكل  حسابه  سيتم  الكهرومغناطيسي،  التداخل 
»في  بجاليليو  التحكم  مراكز  قبل  من  مستمر 
األقمار  إلى  المعلومة  التي ستنقل  وإيطاليا«،  ألمانيا 
الصناعية، التي ستدمج اإلشارة الصحيحة، وتعيد بثها 

إلى المستخدمين.

:)Beidou( النظام الصيني  •
BeiDou Satellite Navigation Sys- نظام  )ان 
الصناعية.  باألقمار  للمالحة  نظام صيني  هو   )tem
بدقة  المواقع  عن  بمعلومات  المستخدمين  يزود 

وكفاء عالية ويغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مستقل،  بشكل  وتشغيله  ببنائه  الصين  تقوم 
 GPS,( ويعمل مع األنظمة األخرى في العالم مثل
في  الدعم  تقديم  بهدف   )GLONASS, GALILEO
السفن  ومالحة  والمراقبة  واألمن  النقل  قطاعات 
البيئة،   الكوارث،  من  والوقاية  والزراعة  والصحة 
والرسم   والمسح  المياه،  وعلم  البضائع،  وتداول 
وكذلك يلعب دورًا كبيرًا فى البناء االقتصادي واالمن 

القومي.
وتنتج الشركات الصينية عدة أجهزة ومعدات وبرامج 
تطبيقية تعمل مع نظام )BeiDou( للمالحة وتخدم 

بشكل كبير الكثير من القطاعات والمجاالت.
المواقع  لتحديد  الدقة  عالية  منتجات  فتوجد 
في   )Mobile CORS Station( على  باالعتماد 
وإنشاء  ثابتة  محطات  فيها  توجد  ال  التي  الحاالت 
أنواع  جميع  تلبية  أجل  من  مؤقتة،  تعزيز  قاعدة 
مواجهة  وفي  الكبرى  الطبيعية  والكوارث  الطوارئ 

األحداث العامة المفاجئة.
ان الصين وضعت خالل الفترة من ثمانينات القرن 
السابق الى تسعيناته خطة " الخطوات الثالث" لبناء 
وتحديد  للمالحة  الصناعية  لالقمار  بيدو  شبكة 
النفس،  على  واعتمادًا  مستقلة  بصورة  المواقع 
علمي  نحو  وعلى  الوطني  للوضع  وفقا  وذلك 

ومعقول: 
فى  تتمثل  تجريبية،  مرحلة  هي   : االولى  الخطوة 
فى  الصناعية  االقمار  من  قليل  عدد  استخدام 
الثابت  المدار  من  استفادة  تجريبية  مهمات  انجاز 
واعداد  التجارب،  جمع  بهدف  لالرض،  المتزامن 
في  المستخدمة  المعدات  بعض  وبحوث  االكفاء، 

تطبيق المرافق االساسية خدمة لشبكة بيدو.
اقمار  عشرة  من  اكثر  اطالق  هي   : الثانية  الخطوة 
صناعية قبل عام 2012، وانجاز اعمال شبكة بيدو 

التي تغطي منطقة اسيا والمحيط الهادئ.
الخطوة الثالثة : هي انجاز اعمال بناء خمسة اقمار 
صناعية فى مدار ارضي، وثالثين اخرى فى مدارات 
بحلول  بيدو  نظام  تشكيل  لخطة  وفقا  ارضية  غير 
الصناعي  للقمر  عالميا  نظاما  ليصبح   2020 عام 

للمالحة وتحديد المواقع.
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تم تصميم نظام بيدو للمالحة الفضائية باالقمار الصناعية، المصنوع محليا، لتلبية االحتياجات المدنية المختلفة، 
ويساعد ايضا في بناء منظومة الدفاع الوطني.  وتسعى الكثير من الدول على بناء أنظمة تطورها بلدانها لتوفر 
أكبر استقاللية عن النظام األمريكي خصوصًا و ذلك ألسباب لوجستية معروفة. أما الفوائد األخرى التي يمكن ان 

تحققها فهو الحصول على تغطية أدق للبلدان الراعية. و هي تعمل بمبدأ عمل شبيه بباقي األنظمة.

بالنسبة للتطبيقات المدنية لهذه االنظمة فهي كثيرة و نجمل أهمها على نقاط كما يأتي:

ع و  • تسهيل تحديد المواقع عند وصف االحداثيات، أما عن الطرق الواجب سلوكها فيجب تحديد مواقع الشوار
األرصفة و األنفاق و الجسور. 

• تتبع حركة المركبات من سيارات أو بواخر أو حتى طائرات أو أي شيء مزود بمستقِبل يبلغ عن موقعه.
• ثورة في هندسة المساحة، وتحدد األبعاد والمساحات.

• تطبيقات في المسح الجيولوجي.
• تطبيقاته مفيدة في الرصد الفلكي و تحديد الكثير من النقاط الفلكية المبنية على موقع اإلنسان في األرض.

يمثل  المجاالت، حيث  العديد من  أدائها واستخدامها في  التلقائي وتطوير  الرصد  أنظمة  تطوير  تم  • وكذلك 
فني جديد  نهج  بمثابة  الحديثة  االستشعار  مراقبة  وتقنية  الدقة  عالية  المواقع  تحديد  تكنولوجيا  بين  الجمع 
يستخدم لرصد سالمة الجسور والسدود واستشعار الزالزل والفيضانات والكوارث الطبيعية والحد من الخسائر 

الناجمة عن هذه الكوارث. 
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المحطات عالية 
HAPS   االرتفاع

عن  عبارة  هي   )HAPS( العالية  االرتفاعات  محطة 
نظام يتم تركيبه على البالونات أو الطائرات بدون طيار 

على ارتفاع يتراوح بين 17 و 22 كيلومترًا من األرض.
اتصاالت  تكنولوجيا  تطوير  تم  األخيرة،  السنوات  في 
البالونات  تستخدم  والتي   ،HAPS قبل  من  جديدة 
إلرسال  كهوائي  لألرض  الستراتوسفير  في  تقع  التي 

واستقبال الهوائيات. 

م.اوس مجيد
دائرة تنظيم االتصاالت

على  المزايا  من  بالعديد  الهوائيات  هذه  تتمتع 
هذا  لحداثة  نظرا  والساتلية.  األرضية  الهوائيات 
كاف  غير  بحث  هناك  يزال  ال   ، النظام  من  النوع 
ألنظمة  العالي  األداء  أدى  وقد  المجال.  هذا  في 
القادمة  األجيال  في  النظام  تشغيل  إلى   HAPS
من االتصاالت. تؤدي مراجعة بروتوكوالت تطبيق 
على  وتساعد  للنظام  أفضل  عرض  إلى   HAPS

االمتثال لمتطلبات التنفيذ الفعلية.
قبل  من  النظام  لتنفيذ  األولى  المحاوالت  كانت 
على  بناء   ،  2008 عام  في  مارتن  لوكهيد  شركة 
علو  على  البالون  ، هي وضع  الدفاع  وزارة  طلب 
شاهق لترقية األنظمة البالستية. في عام 2011 ، 
حاولت الشركة تطوير منطاد على ارتفاع 60،000 

قدم فوق األرض لكنها فشلت على مدى السنوات القليلة 
He-  الماضية ، تم إطالق مشاريع كبرى في العالم ، مثل
 Sky ومحطة HALO و Sky tower و Sky Net و linet
نظر  وتطبيقاتها.   HAPS مجال  في   Capanina تليها   ،
االتحاد الدولي  لالتصاالت السلكية والالسلكية )ITU( في 
مختلف التطبيقات في نطاقات التردد المختلفة لمحطة 
 HAPS تقدمها  التي  الخدمات  مواصفات  وقدم   HAPS
جيكا   48  –  47 من  الترددات  نطاق  تعيين  تم  كتوصية. 
المتعددة ألنظمة  الوسائط  لتطبيقات   WRC-97 هـ في
HAPS. يوفر هذا النظام  للمستخدم نطاق ترددي عريض 
من  يقلل  العالية  الحاملة  الموجة  تردد  استخدام  وألن   ،
الحجم المادي للهوائي ، فإنه يستخدم على نطاق أوسع 

لتطبيقات النطاق العريض.
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و من المالحظ انه من اهم اإلشكاليات  في تطبيق نطاق التردد هذا هو توهين اإلشارة بسبب المطر والسحب 
والضباب واألوكسجين. 

2 جيكا هـ لتلك  خصص االتحاد الدولي لالتصاالت  باإلضافة إلى نطاقات التردد المذكورة أعاله أيضًا النطاق 
ح استخدام تكنولوجيات موحدة مثل IS-95 و UMTS أيضًا و  المنصات  استنادًا إلى معيار IMT2000 ، واقتر
من ناحية أخرى  تم اقتراح استخدام الجيل الرابع من الهواتف المحمولة كواحدة من أهم منصات االتصاالت 
التي يمكن أن توفر خدمات االتصاالت الالسلكية في مناطق مختلفة. و من المالحظ ان  نطاق التردد GHz 2 له 
تطبيقات واسعة في االتصاالت القائمة على HAPS ، ويمكن استخدام نموذج القناة لهذا النطاق الترددي في 

كثير من الحاالت.

HAPS تطبيقات

العملية  المجاالت  بين  من  لالتصاالت.  منصة  بمثابة   HAPS تعد   العالم  حول  المشاريع  من  العديد  هناك 
المتوقعة في هذه المشاريع ما يأتي :

جمع  يتم  أنه  يعني  مما   ، بعد  عن  لالستشعار  كمنصة   )HAPS( االرتفاع  عالية  المنصات  استخدام محطات   -
البيانات المتعلقة بجهاز من خالل مستشعرات مختلفة دون االتصال بالموضوع نفسه.

-  يمكن استخدامهافي الخرائط الجغرافية وإعدادها بجودة مرغوبة ، ومراقبة حركة المرور ، وقياس الكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل ، وجمع بيانات األرصاد الجوية عن طريق قياس حالة السحاب والغالف الجوي 

.HAPS لألرض كتطبيق لالستشعار عن بعد لمحطة
- استخدام محطات المنصات عالية االرتفاع في الموجات اإلذاعية وإنشاء اتصاالت في المناطق التي تكون فيها 

البنية التحتية لالتصاالت غير متاحة أو أن هذه البنى التحتية قد تأثرت بكوارث طبيعية مثال .
- استخدام محطات المنصات عالية االرتفاع كجهاز مرتفع الطيران في بعثات مراقبة طويلة األجل. على سبيل 
المثال ، تتبع السواحل والحدود أو حتى البعثات العسكرية باستخدام محطات المنصات عالية االرتفاع في أنظمة 

المالحة وتحديد المواقع .
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HAPS مزايا استخدام

من خالل الجمع بين النقاط اإليجابية ألنظمة االتصاالت األرضية والسواتل ، يمكن مالحظة الفوائد 
:HAPS التالية ألنظمة االتصاالت القائمة على

- تغطية واسعة النطاق: نظرًا لتغطيتها العالية للـ HAPS ، فأن نطاق تغطيتها رائع بالمقارنة بالنظم األرضية و 
يمكن لمحطة HAPS أن تغطي منطقة يزيد قطرها عن 200 كم . 

- إشارة ناقلة عالية الجودة: يمكن أن يكون لالرتفاع الخاص بأنظمة HAPS مقارنة بأنظمة االتصاالت األرضية 
تأثير ًا ايجابيًا على جودة اإلشارة . 

- الفوائد البيئية: من خالل تقليل الحاجة إلى البنية التحتية األرضية ، وألن إطالق هذه األنظمة ال يتطلب أي نوع 
من المعدات ، مثل الصاروخ ، اضافة الى ان الطاقة الرئيسية لهذه األنظمة مشتقة من الخاليا الشمسية ، يمكن 

لهذه األنظمة أن تلعب دوًرا أساسًيا في حماية البيئة.
- النشر السريع: يمكن نشر محطات المنصات عالية االرتفاع في غضون بضع ساعات في الموقع ، وهي نسبة 

عالية مقارنة بالبنية التحتية األرضية لتوفير تغطية واسعة لالتصاالت.
- سهولة صيانتها : على عكس السواتل ، يمكن جلب أنظمة HAPS إلى األرض لإلصالح أو التحديث أو إعادة 

التكوين.
- عدم الحاجة إلى الحصول على شهادة األداء في الفضاء: مثل ما هو مطلوب للسواتل  هذه االجراءات غير 

مطلوبة في محطات المنصات عالية االرتفاع )HAPS( ، مما يلغي الوقت وتكلفة االستهالك.
- اقل تأثرا بالظروف الجوية: بالمقارنة مع وصالت االتصاالت بين المحطات األرضية والسواتل ، تكون اتصاالت 

االتصاالت في شبكات HAPS أقل تأثرًا باالكتئاب واالضطراب في الغالف الجوي.
مع جميع المزايا المذكورة أعاله ، هناك مشاكل مثل الحاجة إلى محطة مراقبة ، واستخدام الشباب لتكنولوجيا 
الطيران والطائرات بدون طيار ، والحاجة إلى معدات لوضع الهوائيات وتحديد الهوائيات ، بما في ذلك إخفاقات 

هذه األنظمة.

HAPS تقنية الجيل الرابع ومحطات

الجيل الرابع ، أو )4G( ، هو المصطلح المستخدم لوصف الشبكات 
الالسلكية المتقدمة أو ما بعد الجيل الثالث ، ومن الممكن أن نقول 

.LTE3هيGPPs  أن عالمتها التجارية في
يستخدم الجيل الرابع حاًل شاماًل يعتمد على بروتوكول اإلنترنت لنقل 
ع بكثير  الصوت والصورة ونقل البيانات ، ويقدم البيانات بمعدل أسر
من  وزمان".  مكان  أي  "في  مبدأ  إلى  استناًدا   ، السابقة  األجيال  من 
LTE أعلى بكثير من  الناحية الفنية تكون سرعة التحميل في تقنية 
األجيال السابقة. وبطبيعة الحال ، وبصرف النظر عن معدالت البيانات 
المرتفعة ، هناك تأخير أقل في إرسال الحزم ، مما يؤدي إلى جودة 
الفيديو  ومؤتمرات   ، اإلنترنت  بروتوكول  عبر  الصوت  لنقل  فائقة 
قنوات  مع  النطاق  عرض  مشغل  عن  فضاًل   ، المتزامنة  والخدمات 

متنوعة تتراوح بين 1.25 و 20 ميغاهيرتز.
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الميزة األكثر أهمية في LTE هي أن البنية التحتية 
بأكملها تعتمد على الـIP ، وبعبارة أخرى ، فإن الجزء 
األساسي من الشبكة متوافق تماًما مع بروتوكوالت 
TCP / IP ، وال توجد إشارات مشتركة تستخدم في 

.GSM الشبكات القديمة ، وخاصة
 326 هو  التقنية  هذه  في  البيانات  نقل  معدل 
في  ميغابت   86 و  للتنزيل  الثانية  في  ميغابت 
وفي   ، ميغاهيرتز   20 تردد  على  للتحميل  الثانية 
هذه الحالة يمكن لحوالي 400 مستخدم أن يكونوا 
نشطين في وقت واحد في نفس الوقت في الخلية. 
في 3GP أو HSPA ، يكون الكمون حوالي 40 إلى 
50 مللي ثانية ، والتي تكون في LTE إلى حوالي 10 

ميلي ثانية.
واليوم  تميل معظم شبكات االتصاالت إلى إقامة 
على  القائمة  الهياكل  خالل  من  الخاصة  اتصاالتها 
النظام  الهياكل  هذه  تصف  اإلنترنت.  بروتوكول 
الذي يستخدم فيه بروتوكول ويب على بنية تحتية 
للشبكة ، ويمكن أن يقدم المستخدم خدمات مثل 
الصوت والصورة والبيانات ونقل البيانات من خالل 
الجيل  تكنولوجيا  تعد  عريض.  ترددي  نطاق  اتصال 
الرابع واحدة من المنصات الهامة لتوفير الخدمات 
الجيل  أن  وبما   ، اإلنترنت  بروتوكول  على  القائمة 
على  عادة  تنفيذه  يتم  التي  الخدمات  من  الرابع 

بالقدرة على   HAPS لتتمتع ونظرا  المدينة  مستوى 
الدول   بعض  فإن   ، المدينة  في  االتصاالت  تغطية 
العريض تعمل اآلن  النطاق  من أجل تطوير اتصاالت 
الرابع و مواؤمتها مع   الجيل  تقنية  بناء وقبول  على 

HAPS المنصات عالية االرتفاع
لقد أجرت تقنية MIMO تغييرات كبيرة و ملحوظة في  
لتحسين  استكشافها   ويجري   ، المتنقلة  االتصاالت 
تم   ، األخيرة  السنوات  في  االتصاالت.  بروتوكوالت 
 ،  HAPS قبل من  جديدة  اتصاالت  تكنولوجيا  تطوير 
والتي تستخدم البالونات التي تقع في الستراتوسفير 
تتمتع  الهوائيات.  واستقبال  إلرسال  كهوائي  لألرض 
الهوائيات  على  المزايا  من  بالعديد  الهوائيات  هذه 
األرضية والساتلية. نظرا لجديد هذا النوع من النظام 
المجال. وقد  يزال هناك بحث غير كاف في هذا  ، ال 
أدى األداء العالي ألنظمة HAPS إلى تشغيل النظام 
مراجعة  تؤدي  االتصاالت.  من  القادمة  األجيال  في 
للنظام  إلى عرض أفضل   HAPS بروتوكوالت تطبيق

وتساعدك على االمتثال لمتطلبات التنفيذ الفعلية.
 HAPS حتى اآلن ، تم إجراء محاكاة الجيل الرابع على
، ولكن الجيل الرابع وحده غير قابل للتنفيذ ، واألجيال 
المستقبلية ستحتاج إلى نشرها مع MIMO. وبالتالي 
تسعى  االتصاالت  مجال  في  الحالية  البحوث  فإن   ،
الى  تنفيذ نظام شامل وعام للجيل الرابع عن طريق 

HAPS في قنوات MIMO اعتماد
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الباب

2
ملف العدد
File number

Internet Protocol Version6

IPv6

االصدار السادس 
لبروتكول االنترنت



IPV6 االصدار السادس لبروتكول االنترنت

مقدمة :
ماهو  أوال   IPV6 االنترنت  لبروتكوالت  السادس  االصدار  تعريف  في  الخوض  قبل 
بروتوكول اإلنترنت المعروف بـ آي بي )IP(، هو المعيار الذي يحدد شكل الحزم ونظام 
العناوين لالتصال عبر الشبكة، سواء اإلنترنت أو أي شبكة محلية وهو يعمل في طبقة 

  .OSI الشبكة من نموذج
في عالم االتصاالت واالنترنت هناك برتوكوالت عامة للتعامل بين االجهزة والسيرفرات 
لضمان االتصال بشكل صحيح ووصول المعلومات بشكل سريع وصحيح احد هذه 
 internet هي اختصار لكملة كلمة )ip( كلمة الـ … )ip( البروتوكوالت هو بروتوكول
)لتوضيح  به  او عنوانًا خاصًا  اعطاء كل جهاز رقمًا  البرتوكول  protocol، وظيفة هذا 
الفكرة كـ مثال لكل منا رقم هاتف خاص به .. لترسل رسالة الى احمد يجب ان تعرف 
رقمه وترسل على ذلك الرقم حتى ال تذهب الرسالة لـ محمد وهو الشخص الخطأ ( 
كذلك في عالم االنترنت هناك نفس الفكرة … لذلك كل من يستطيع دخول االنترنت 

.. ip address لديه عنوان خاص به يسمى
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اربع  على  ويقسم  بت   32 من   IP Address يتكون 
خانات من االرقام كل خانة تحتوي علي رقم من 0 الي 

255 وبالتالي يكون مجموعهم 256
كل خانة من هذه الخانات تسمي Octet وهي ترمز 
من  رقم  اي  علي  تحتوي  الواحدة  فالخانة   8 للرقم 
الشكل  ان  اي   .. ثمانية(  اس  )اثنين   8^2 الى   1^2

الرئيسي لعنوان IP هو التالي : x.x.x.x حيث ان x يتغير من 0 الى 255 .. وذلك يسمح لنا بإمكان اعطاء 
عناوين لـ 4.3 مليار شخص تقريبا، لكن مع تطور وسائل االتصال وانتشار ثقافة االنترنت تزايد عدد دخول 
اكتشاف طريقة  الواجب  فكان من  العناوين،  تلك  نفاد  الى  أدى  كبير مما  العالم بشكل  االشخاص حول 
جديدة للـعنونة تعطينا مساحة اكبر من العناوين مع تزايد المشتركين الذين يدخلون الى شبكة االنترنت 

يوميآ .

ما الذي كان بالـ ipv4 ؟ وماهي مشاكله؟

ما هو الـ ipv6 ؟ ماهي المشاكل التي سيحلها ؟
عند ظهور مشكلة نفاد العنوانين كان من الواجب التحرك لتطوير البديل فكان الحل هو ان يقوموا بالعمل 
على إنشاء إصدار جديد من بروتوكول اإلنترنت وهو ما يعرف بـ IPv6 او اإلصدار السادس من بروتوكول 
اإلنترنت والذي يوفر عددًا كبيرًا جدا من العناوين )يقارب 340 تريليون تريليون(، وفي هذا االصدار  يستخدم 
128 بت للعنوان الواحد )مثال على العناوين الجديدة  : 2001:1234:5678:9:1:2:3:4(  وبالتالي توفير 
عدد كبير من العناوين مما يعطينا مساحة كبيرة لتوسيع تطبيقاتنا المرتبطة بشبكة االنترنت وفي هذا 
االصدار يمكن ان يكون للشخص اكثر من 5000 عنوان حاليا .. مما يحل الكثير من المشاكل التي تواجهها 
الكثير من الشركات والمؤسسات في استخدام عنوان IP واحد مشترك لكل اجهزة الشركة للدخول على 
االتصال  في  موحدة  لكنها  مختلفة  داخلية  بعناوين  واالكتفاء   …  NAT الـ  برتوكول  طريق  عن  االنترنت 

باالنترنت .

ماهي آثار هذا اإلصدار ؟
لن نشعر بأي تغير في االتصال بشبكة االنترنت او التصفح او االستخدام العادي لشبكة االنترنت، اال في 
حالة ان المودم او جهاز الشبكة او نظام التشغيل الذي لديك قديم اليدعم هذا النوع الجديد من العناوين.

IPv6 مالحظة : في الغالب جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات وأجهزة الكمبيوتر تدعم

لهذا فأن االصدار الجديد من هذا البروتوكول سيفيد كثير في نقلة نوعية في عدد االجهزة المرتبطة في 
شبكة االنترنت كـ الجواالت وأنظمة التحكم بالمنازل واالجهزة المحمولة كااليباد والجالكسي تاب والكثير 
الكثير ممايتيح لنا التطور بشكل سريع تجاه تطوير االنظمة الذكية المرتبطة باالنترنت والتحكم عن بعد.
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IPv6 بروتوكول االنترنت االصدار السادس

  
 )Internet Protocol Version 6 :ميثاق)بروتوكول( االنترنت اإلصدار الّسادس، )باإلنجليزية
يأتي في نفس   IPv6 الجديد اإلصدار  الّرابع IPv4 هذا  اإلصدار  اإلنترنت  لميثاق  هو تطوير 
 )IPv4( الّربع  اإلصدار  لقدرات  والّتكميالت  والّتحسينات  الّتمديدات  من  بالعديد  الوقت 

ووظائفه، ومن بينها :
الواحد  128 بت للعنوان  الّسادس يستخدم  العنونة بشكل هائل: اإلصدار  1-تمديد فضاء 
فقط  بت   32 يستخدم  الّرابع  اإلصدار  أّن  حين  في   )2001:1234:5678:9:1:2:3:4 )مثال: 

)مثال: 192.0.2.1(. 
)األنترنت(  الشابكة  في  اليوم  المنسجمة  الحواسيب  جميع  تحّصل  الّتمديد  هذا  2-يتيح 
وجميع الحواسيب واألجهزة اإللكترونّية األخرى اّلتي ستتمكن الحقًا من الحصول على عناوين 
فريدة ال يشاركها فيها أحد، تمّكنها عندئذ من اإلّتصال ببعضها البعض، أي دون االلتجاء إلى 

 .)Network Address Translator, NAT( األجهزة اّلتي تسّمى "مترجم عناوين الّشبكة
الجّوآلة  الهواتف  العنونة،  الّتمديد في فضاء  بهذا  االنتفاع  يمكنها  اّلتي  األجهزة  بين  3-من 
.)"Mobile IPv6"( "متحّرك IPv6" والّسّيارات والّطائرات والبواخر المربوطة بشبكة من طراز

.)auto-configuration( 4-الّتشكيل الّذاتي
.)built-in security and mobility( 5-إدماج األمان والّتحّرك منذ البداية
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1996 : لينكس تطور من نواة برنامج األلفا للنسخة 2.1.8 من برنامجها لكي 
تتالئم مع النسخة السادسة من األي بي. 

1997 : في نهاية هذا العام)1997( نظام التشغيل IBM AIX 4.3 كان أول 
برنامج تجاري يدعم هذه النسخة من األي بي.

1998 : أول طرح تجريبي لشركة أبحاث مايكروسوفت، )لم يكن الطرح قابل 
لالستخدام مع منتجات مايكروسوفت(.

 8  Solaris لـ  بي  : شركة سن سوالريس تدعم هذا اإلصدار من األي   2000
منذ فبراير 2000.

لمحوالتها  بي  األي  من  اإلصدار  هذا  تدعم  سيسكو  شركة   :  2001
)Switches( وموجـهاتـها.

إن  ويندوز  للمنتجين  بي  األي  من  السادس  اإلصدار  من  محدود  دعم   :  2002
تي4.0 وويندوز SP1 2000 )فقط لالختيارات واألبحاث(.

 Windows في  تطويرية،  ألغراض  بي  إكس  ويندوز  للمنتج  دعم   :  2002
XP SP1 وWindows Server 2000 تم تضمين اإلصدار السادس كنواة 

لتقنية الشبكات وهو مالئم جدا لألنتشار التجاري.
IBM Z/ 2002 : أي بي إم قد دعمت اإلصدار السادس من األي بي منذ اإلصدار

.1.4 OS
2007 : اإلصدار السادس من األي بي هو األي بي االفتراضي لـ ويندوز فيستا.

2012 : تم إطالق ipv6 عالميًا 2012/06/06.

مسيرة :
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IPV6 و   IPV4 التوافق  بين
التحول من برتوكول اإلنترنت IPv4 إلى برتوكول IPv6 فجأة أمر غير ممكن وذلك بسبب الحجم الكبير 

 .IPv4 لشبكة اإلنترنت
إضافة إلى أن الكثير من المنظمات صارت أكثر اعتمادًا على اإلنترنت في عملها اليومي وهي بهذه الصفة 
فيه  يتم  يكون هنالك وقت محدد  لن  لذلك  ونتيجة  االنترت  بروتوكول  لنظام  الفوري  التغيير  تتحمل  ال 
ايقاف بروتوكول IPv4 واحالل برتوكول IPv6 محله وذلك ألن البروتوكولين يمكن أن يتعايشا مع بعض 
نفس  وفي   IPv6 برتوكول  ميزات  من  االستفادة  المستخدمون  يستطيع  وبالتالي  مشاكل،  أي  غير  من 

الوقت يمكنهم من استخدام برامج بروتوكول IPv4 وملحقاته. 
ان بعض خواص بروتوكول IPv6 قد صممت خصيصًا لتبسط التحول بمعنى أنه يمكن استخالص عناوين 
IPv6 اليا من عناوين IPv4، كما يمكن بناء أنفاق IPv6 على شبكات IPv4، هذا على األقل في المراحل 
ع IPv6 ستتبع تظام المصفوفات الثنائية, أي بمعنى آخر ان البروتوكولين بإمكانهم  األساسية وكل نقاط تفر

دعم بعضهم البعض.
هذا المستوى من التناسق بين IPv4 وبروتوكول IPv6 يمكن أن يجعل المستخدمين يعتقدون بأن التحول 
إلى بروتوكول IPV6 غير ضروري ولكن عدم التحول إلى بروتوكول )IPv6( سيحد من التطور ألنه سيحرم 

المستخدمين نهائيا من استخدام التطبيقات الجديدة. 
 )]IETF[( قبل  من  حقوله  اختبار  وتم  وشاملة  دقيقة  بصورة   IPv6 بروتوكول  ونقاش  تصميم  تم  لقد 
والعديد من معاهد األبحاث, وقد تم إنشاء مشروع يسمى )Bone-6( بحيث يستطيع المستخدمون من 

.IPv6 خالله اكتساب الخبرات واستخدام حزم بروتوكول

IPv6 ظهور نسخة
مع تزايد االهتمام بالشبكة )اإلنترنت( الذي بدأ في منتصف التسعينات وفي ظل هذه الظروف أصبح على 
 IETF أن يتطور ويصبح أكثر مرونة، وحين ظهرت هذه المشكلة في عام 1995 قامت منظمة  IPبروتوكول
ببدء العمل إلصدار نموذج جديد من IP, بحيث ال يكون بطيئا في البحث عن العنوان ويحل العديد من 

المشاكل األخرى ويكون أكثر مرونة، وأطلقت عليه اسم IPv6 وكانت األهداف األساسية منه هي:
1 ..)Terminals(التعامل مع مليارات من النهايات الطرفية
2 ..)routing[ table[[s[[[(اختصار حجم جداول التسيير
ع.. 3 تبسيط الميثاق )البروتوكول( للسماح للمسيرات )Routers( بمعالجة الرزم)العبوةs( بشكل أسر
تقديم حماية أفضل للمعلومات)مصداقية+خصوصية( من ]IP[ الموجودة حاليًا.. 4
صرف اهتمام أكبر لنوع الخدمة المقدمة وخاصة لمعلومات الزمن الحقيقي.. 5
السماح للنهايات الطرفية بالتنقل دون تغير عنوانها.. 6
السماح للميثاق بالتطور في المستقبل.. 7
إمكانية تواجد المواثيق )البروتوكوالت( القديمة والجديدة معًا لسنوات قادمة، وقد حقق IPv6 هذه . 8

األهداف المطلوبة بشكل جيد فهو يحوي الميزات الجيدة لـ IPv4 ومتفاديًا لعيوبه السابقة ويضيف 
الجديد عند الحاجة.

 وبشكل عام فإن IPv6 ليس متوافقًا مع IPv4 في بعض الخصائص منها خواص الـ Header لكال منهما، 
ولكنه متوافق معه في بروتوكوالت اإلنترنت األخرى بما فيها DNS,BGP,OSFP, بروتوكول إدارة مجموعة 

.UDP,TCP,اإلنترنت
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استعدادات العراق للتحول الى االصدار السادس
IPV6 لبروتكوالت االنترنت 

اطلقتها  التي   2025 دوم  مبادرة  عليها  اشتملت  كثيرة  مشاريع 
الجاري، وهدفها تسريع الخطط  العام  هيئة االعالم واالتصاالت مطلع 
تكنولوجيا  واقع  تنقل  مشاريع  لتنفيذ  والتنفيذية  االستراتيجية 
المعلومات واالتصاالت في العراقا لى مصاف الدول المتقدمة في هذه 
التقنيات، من هذه المشاريع التحول نحو االصدار السادس لبروتكوالت 
العالمية  الرايب  منظمة  مع  التواصل  الى  وعمدت   ،IPV6 االنترنت 
التقنية المتطورة في  لتنظيم ورش عمل استعداد للتحول نحو هذه 

استخدامات االنترنت.
)RIPE NCC( هي منظمة تشرف على تخصيص وتسجيل موارد أرقام 
اإلنترنت )عناوين IPv4 وعناوين IPv6 وأرقام النظام المستقل( وتدعم 
التنسيق الفني واإلداري للبنية التحتية لإلنترنت، تاسست هذه المنظمة 
عام 1992 في هولندا منظمة غير ربحية تضم في عضويتها أكثر من 
10000 عضو، ويمكن ألي فرد أو منظمة أن تصبح عضًوا فيها، وتتكون 
العضوية بشكل رئيسي من مزودي خدمة اإلنترنت )ISPs( ومنظمات 

االتصاالت والمؤسسات التعليمية والحكومات والهيئات التنظيمية(.
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1 .IPV6 هيئة االعالم واالتصاالت وبالتعاون مع منظمة الرايب تقيم ورشة عمل عن اهمية

نظمت هيئة االعالم واالتصاالت وبالتعاون مع منظمة الرايب الدولية )RIPE NCC(، ورشة عمل للطالب 
واالساتذة واالكاديميين المختصين في مجال االتصاالت وتقنيات الحاسوب بمختلف اختصاصاته.

بروتوكوالت  تعريفية عن  نبذه  بغداد تضمنت  االعالم  في جامعة  كلية  ح  اقيمت على مسر التي  الندوة 
وسياسات وعمل شبكة االنترنيت، اضافه الى تعريف المشاركين بمبادرة دوم التي اطلقتها هيئة االعالم 
االكاديمي  البرنامج  في  الطلبة  بتأهيل  الخاصه  األكاديمية   )RIPE NCC( منظمة  ومبادرة  واالتصاالت، 
)RACI(.حضر الندوة  أ.د.عالء كريم محمد عميد كلية الهندسة وممثل جامعة بغداد، وعميد كلية االعالم 
د.هاشم حسن التميمي ، وأ.عادل سلمان مدير دائرة تنظيم االتصاالت ،و أ.شفيق شيا، وأ.هشام ابراهيم 
من منظمه )RIPE NCC( العالمية. وفي كلمة لهيئة االعالم واالتصاالت اوضح مدير دائرة تنظيم االتصاالت 
المهندس عادل سلمان ان الهيئة تعمل على  تحقيق االهداف المرجوة من اطالق مشروع مبادرة دوم 
االستراتيجي )DU3M 2025( وهي تطوير قطاعات الصحة والتعليم و الزراعة و الخدمات المصرفية و 

التجارة من خالل إطالق الخدمات االلكترونية.
الى جانب تعزيز المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطاقم العاملين و الموارد البشرية 
وتشجيع  لتنمية  فرص  لخلق  اضافة  االستثمار،  تشجيع  و  الخبرة  ذات  المعنية  الجهات  من  باالستفادة 
قدرات الشباب العراقيين في مجال المعلوماتية واالتصاالت وجعلهم قادرين على انجاز مشاريع صغيرة 
تمكنهم من تحقيق ذاتهم وزيادة فرص انجازهم وانتاجهم، فضال عن تعزيز وتسهيل وتشجيع الوصول 
العالمي بشكل ميسر لخدمات االتصال االلكتروني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في 

جميع المناطق ولجميع المواطنين.
من جهته اوضح المدير االقليمي لمنظمة الرايب في منطقة الشرق االوسط االستاذ شفيق شيا أن اعضاء 
وكيفية  االنترنت  استخدام  بكيفية  المشتركين  وتعريف  افضل،  انترنت  أجل  من  دعمهم  يتم  المنظمة 

التعرف على البحوث التي تكون في خدمة البلد وبكل البرامج “فيس، كوكل، يوتيوب، انستكرام”.
وأكد أن في كل اجتماع تقوم المنظمة بتقديم عروض للطلبة لحضور اجتماعاتها وندواتها للتعرف على 
وأن  للعالمية،  الوطني  نطاق  للخروج من  المطلوب  الدعم  إعطاء  تحاول  المنظمة  ان  االنترنت، مضيفا 

ع للعراق وقارة اوربا و ٧٦ بلد لتطوير االنترنت اكثر. هناك خمس منظمات لتوزيع االنترنت توز
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 IPV6 2-هيئة االعالم واالتصاالت تؤكد اكمال ستراتيجية تطبيق

اصبح  العراق  ان  العالمية  الرايب  منظمة  اعلنت 
في  االوسط  الشرق  منطقة  مستوى  على  اوال 
تخصيص بروتوكوالت االنترنت، فيما اكدت هيئة 
اللوجستيات  جميع  اكمال  واالتصاالت  االعالم 
النتقال العراق الى االصدار السادس لبروتكوالت 
تبادل نقاط  االنترنت، جاء ذلك خالل ورشة عمل 
 IPV6 و استراتيجية التحول لبروتكول انترنت IXP
التي نظمتها هيئة االعالم واالتصاالت بالتعاون مع 
منظمة الرايب العالمية، عقدت على قاعة مطعم 

عيون بغداد. 
لهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئيس  الورشة  حضر 
االعالم واالتصاالت و ممثلون عن وزارة االتصاالت 

وشركات القطاع الخاص المتخصصة.
وفي كلمة للهيئة القاها معاون مدير دائرة تنظيم 
واالتصاالت  االعالم  هيئة  ان  فيها  اكد  االتصاالت 
تسعى جاهدة لمواكبة التقدم الحاصل في مجاالت 
ما  وخصوصا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
االصدار  االنتقال من  االنترنت عبر  يخص خدمات 
الذي   IPV6 السادس  االصدار  الى   IPV4 الرابع 
التقنية  الحياة  ضروريات  من  ضرورة  سيصبح 
البحث  ومتصفحات  التقنيات  اغلب  الن  المقبلة, 
على شبكة االنترنت ستحتاج الى IPV6, باالضافة 
الى اهمية هذا االصدار في سوق انترنت االشياء 
كبيرة  اقتصادية  عمل  فرص  تنتظره  الذي   IOT
سيدعم  ما  وهو  البالد  في  هائلة  عمل  وفرص 
االنتقالة  هذه  اهمية  عن  فضال  الوطني,  الدخل 
النوعية بالنسبة للعراق وهو ما نطمح له لتطوير 

هذا البلد المعطاء بامكاناتنا وقدراتنا الوطنية.
قدرات  تطور  في  الحاصل  الحراك  ان  واضاف 

في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتقنيات 
التحرك  هذا  مواكبة  اهمية  علينا  فرض  العالم 
القطاعات  لهذه  التحتية  البنية  تدعيم  عبر 
المهمة في العراق وهو ما وضعناه نصب اعيننا 
ومن  ايضا  ونسعى  دوم2025,  مبادرة  ضمن 
االتصاالت  لقطاعات  التحتية  البنى  تطوير  خالل 
النهوض  الى  البالد  في  المعلومات  وتكنولوجيا 
بواقع اليات ربط حركة االنترنت IXP مع المصادر 
وتكلفة  جهد  باقل  اليصالها  للخدمة  المزودة 

وباعلى مستوى وتطور.
من جهته قال االستاذ شفيق شيا ممثل منظمة 
و  االوسط  الشرق  منطقة  في  العالمية  الرايب 
اوربا واسيا قال في كلمته ان دور د. علي ناصر 
الى  تعود  الدولية  المنظمات  جعل  الخويلدي 
تنموية  مشاريع  واطالق  دورها  الخذ  العراق 
مؤسسات  اهتمام  ازداد  واضاف  واستثمارية، 
االعالم  هيئة  مقدمتها  وفي  العراق  في  الدولة 
لالنضمام  الخاص  القطاع  وشركات  واالتصاالت 
ليصبح  العالمية  الرايب  منظمة  في  كاعضاء 

االول في منطقة الشرق االوسط
بدوره اوضح المدير االقليمي للبرامج الفنية في 
منظمة الرايبة العالمية االستاذ “هشام ابراهيم” 
قطاع  في  ملحوظا  تقدما  يشهد  العراق  ان  اكد 
وخصوصا  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 
في قطاع االنترنت وخدماته، مشيدا بدور الهيئة 
الدولية  المنظمات  مع  التعاون  افاق  فتح  في 
مشاريع  لتنفيذ  العراق  الى  ودعوتها  المختصة 
العراق  تضع  سوف  طبقت  لو  فيما  استراتيجية 
في مراتب متقدمة في ادارة وتنظيم تكنولوجيا 

المعلومات.
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قرار االتحاد الدولي لالتصاالت الخاص باالصدار السادس 
IPV6 لبروتوكول االنترنت

االتحاد الدولي لالتصاالت وكالة تابعة لألمم المتحدة متخصصة في ميدان االتصاالت، وقطاع تقييس 
االتصاالت )ITU-T( هو هيئة دائمة في االتحاد الدولي لالتصاالت، مسؤول عن دراسة المسائل التقنية 
والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس االتصاالت على 
الصعيد العالمي. وتحدد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت )WTSA( التي تجتمع مرة كل أربع 
سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وأن ُتصدر 

توصيات بشأنها.

القـرار 64 – الجتماع الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت المنعقد في 
جوهانسبرغ عام 2008

توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت
)IPV6( وتشجيع نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت

إذ يشير إلى
 القرار 102 )المراجع في أنطاليا، 2006( لمؤتمر المندوبين المفوضين وما كّلف به مدير مكتب . 1

تقييس االتصاالت.
 نتائج ورشة العمل التي نظمها االتحاد بشأن اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت، والتي . 2

عقدت يومي 4 و5 سبتمبر 2008.
 أن االنتقال من اإلصدار الرابع لبروتوكول اإلنترنت )IPv4( إلى اإلصدار السادس )IPv6( أمر مهم . 3

للدول األعضاء وأعضاء القطاع.

وإذ تالحظ:
اوال: أن عناوين بروتوكول اإلنترنت موارد أساسية وهي ذات أهمية جوهرية من أجل تطور شبكات 
تطور  أجل  ومن  اإلنترنت  بروتوكول  على  القائمة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  االتصاالت/ 

اقتصاد العالم؛
ثانيا: أن كثيرًا من البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تاريخية تتصل بتوزيع عناوين اإلصدار IPv4؛

ثالثا: أن فدرات كبيرة متجاورة من عناوين IPv4 تزداد ندرة وأنه بات من الضرورة العاجلة النهوض 
.IPv6 باالنتقال إلى
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وتضع في اعتبارها:-
بنشر  المتصلة  المناقشات  مواصلة  اإلنترنت  مجتمع  في  المعنيين  المصلحة  أصحاب  على  يتعين   ) أ   

اإلصدار السادس لتحسين فهم البلدان لهذه القضايا المهمة.
ب( أن نشر اإلصدار IPv6 قضية مهمة للدول األعضاء وأعضاء القطاع، وعليه تقرر ما يأتي:-

تكليف لجنتي الدراسات 2 و3، كل حسب واليتها، بدراسة الجانبين التوزيعي واالقتصادي لعناوين بروتوكول 
اإلنترنت، مع مراعاة التحديات والقضايا المحددة في تقرير رئيس ورشة العمل بشأن اإلصدار السادس 
التي عقدت يومي 4 و5 سبتمبر 2008، وتكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير 

مكتب تنمية االتصاالت، النجاز المهام ادناه:

اإلقليمية 	  الحتياجاتها  يستجيب  النامية،  البلدان  لمساعدة  مشروع  إطالق  إلى  يعمد 
بين  نحو مشترك  على  المشروع  بهذا  القيام  وينبغي  االتصاالت؛  تنمية  مكتب  حددها  كما 
مكتبي تقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء الراغبين في 

المشاركة والمساهمة بخبرتهم.

باإلصدار 	  المتصلة  العالمية  األنشطة  عن  معلومات  يقدم  الويب  شبكة  في  موقع  إنشاء 
السادس، لتسهيل إثارة الوعي بأهمية نشر اإلصدار السادس لدى كل أعضاء االتحاد والكيانات 
المهتمة، وتقديم معلومات تتعلق بأنشطة التدريب التي تضطلع بها الكيانات ذات الصلة 
 )LIR( وسجالت اإلنترنت المحلية )RIR( في مجتمع اإلنترنت )مثل سجالت اإلنترنت اإلقليمية

.)ISOC( ومجموعات المشغلين وجمعية اإلنترنت

بمشاركة 	  المشترك  التدريب  أنشطة  وتسهيل   IPv6 اإلصدار  نشر  بأهمية  الوعي  ترويج 
الخبراء المعنيين من الكيانات ذات الصلة وتوفير المعلومات للبلدان النامية.

 	 IPv6 تكلف كذلك مدير مكتب تقييس االتصاالت بدراسة مسألة توزيع عناوين البروتوكول
وتسجيل األعضاء المهتمة، ال سيما البلدان النامية، وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس االتحاد 
في دورة عام 2009، تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع إلى المساهمة في هذه األنشطة.
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)OSP( آليات عمل شركات

On-line Service Providers
  

عبر  الخدمة  اي مزودي   )On-line Service Providers( كلمة  اختصار  العنوان هو    
االنترنت، وهذه الشركات لها القدرة على وصل المشترك مع شبكة االنترنت مباشرة، 

لقاء رسم اشتراك كبير نسبيًا في كل شهر.
الشبكة،  المعلومات مباشرة من  بإرسال واستقبال  تسمح شركات )OSP( للمشترك 

ويمكن استخدام مساحة محدودة جدًا من التخزين على أجهزة الشركة.
تقوم هذه الشركات بتأجير مساحات تخزين خاصة من أجهزتها الرئيسية إلى الشركات 
والمؤسسات، لغرض وضع عليها ملفاتهم وبرامجهم الخاصة هذا بالنسبة إلى الذين 
إلى  سيحتاج  فانه  عندئذ  جدا  كبير  أعمال  حجم  أن  حالة،  في  اما  بسيطة،  أعمالهم 

مختصين للمساعدة في استخدام االنترنت.
واإلنترنت أحدث وسيلة إعالمية، وهي عالمية االنتشار، سريعة التطور، “وكلمة إنترنت 
)Internet( تعني لغويًا: ترابط بين الشبكات، وبعبارة أخرى: شبكة الشبكات، حيث تتكون 
اإلنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة من 
العالم. ويحكم ترابط تلك األجهزة وتحادثها بروتوكول موحد يسمى بروتوكول تراسل 

”.)TCP/IP( اإلنترنت
 فهي عبارة عن مجموعة ضخمة من شبكات االتصال المرتبط بعضها ببعض، وتربط 
أجهزة الكمبيوتر عبر الخط الهاتفي، وعبر هذا الجهاز يستطيع المستخدم أن يرسل ما 

يشاء من معلومات، ويستقبل ما يريد.
الحياة، فهناك مواقع خاصة لألخبار، وأخرى لشتى  اإلنترنت جميع مجاالت  وقد دخل 
والتجارية  واالجتماعية  واالقتصادية  المتخصصة،  العلمية  المواقع  وهناك  األفكار، 
في  واضحة  آثارًا  لها  جعل  مما  واإلدارية..  والدينية  والسياسية  والفكاهية  والمهنية 
نظام االتصال العالمي الجديد، حتى صارت اإلنترنت أول منتدى عالمي، وأعظم مكتبة 
التواصل  البشر  من  لها  حصر  ال  أعداد  بمقدور  أصبح  التاريخ  في  مرة  وألول  عالمية، 
فيما بينهم بيسر وسهولة، مستخدمين الصوت والصورة بشكل حي ومباشر مهما بعد 

المكان، وبقليل من التكلفة المالية. 
وقد دخلت فيها القنوات الفضائية التلفزيونية، والصحف اليومية، والمجالت الدورية، 

وجّل وسائل االتصال األخرى، لذلك صارت جامعة لكل الوسائل تقريبًا.
وهذه الشبكة بالغة األهمية والخطورة، لها القدرة الخارقة على اختزال المسافات وطي 
الزمن، ويزداد أعضاؤها يومًا بعد يوم، حتى نافست بأهميتها القنوات التلفزيونية، لكنها 
تتميز عن التلفزيون بعدة أوجه، أولها أن الفرد العادي المشترك في اإلنترنت يتساوى 

مع أضخم الشركات اإلعالمية في نشر ما يريد، ال يمنعه مانع، وال يراقبه رقيب.
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أنواع بروتوكوالت االنترنت

   بروتوكوالت االتصاالت هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات )آلية خاصة( توجه الحاسب 
اآللي إلى القواعد التي يجب إتباعها لالتصال بأجهزة الحاسب األخرى. كما يمكن تعريف 
البروتوكول بأنه نظام قياسي تتابعي متفق عليه يساعد على نقل المعلومات بسهولة 

ويسر بين األجهزة المختلفة.

ما هو الـ TCP/IP ؟
اإلنترنت، وهو اختصار  الحاسب لالتصال بشبكة  بين أجهزة  بروتوكول لالتصاالت  بروتوكول TCP/IP هو 
للمصطلح Transmission Control Protocol / Internet Protocol، وهو يعني بروتوكول التحكم في 

نقل البيانات.
ويعد نظام قياسي يحدد كيف يمكن لألجهزة اإللكترونية مثل الحاسب اآللي أن تتصل بشبكة اإلنترنت، 

وكيفية نقل البيانات والمعلومات بين تلك األجهزة.
كما أنه يعد البروتوكول المتحكم فعاًل في إرسال واستقبال المعلومات داخل شبكة اإلنترنت، بل يضمن 
أن البيانات قد تم إرسالها واستقبالها بشكل صحيح... و وظيفته هي نقل حزم المعلومات بعد تقسيمها 
 )TCP/IP( بروتوكولي  على  أساسًا  البروتوكوالت  هذه  وتعتمد  واستقبالها،  إلرسالها  معلومات  حزم  إلى 

باعتبارهما بروتكوالن اصلييان.

يستخدم بروتوكول TCP لنقل البيانات من أحد التطبيقات إلى الشبكة. فبروتوكول TCP هو المسؤول 
عن تمرير البيانات إلى حزم الـ IP قبل إرسالها، وإعادة تجميع تلك الحزم عند استقبالها.

TCP - Transmission Control Protocol

IP - Internet Protocol

بروتوكول الـ IP هو المسؤول عن االتصاالت مع أجهزة الحاسب األخرى. فبروتوكول الـ IP يكون مسؤواًل 
عن إرسال و استقبال حزم البيانات من وإلى شبكة اإلنترنت.
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HTTP - Hyper Text Transfer Protocol

 web ( ومتصفح الويب ) web server( هو المسؤول عن االتصال بين خادم الويب HTTP بروتوكول
browser ( يستخدم إلرسال طلب من جهازك )web client( عبر المتصفح إلى خادم الويب، وإعادة 

الطلب في شكل صفحات الويب من الخادم إلى متصفح العميل.

HTTPS - Secure HTTP

بروتوكول HTTPS هو المسؤول عن االتصال اآلمن بين خادم الويب ومتصفح الويب، فبروتوكول 
HTTPS يقوم على تنفيذ تعامالت البطاقات االئتمان والبيانات الحساسة األخرى.

SSL - Secure Sockets Layer

يستخدم بروتوكول SSL لتشفير البيانات لنقل البيانات المؤمنة.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

يستخدم بروتوكول SMTP إلرسال البريد اإللكتروني.

IMAP - Internet Message Access Protocol

يستخدم بروتوكول IMAP لتخزين واسترجاع البريد اإللكتروني.

POP - Post Office Protocol

يستخدم بروتوكول POP لتنزيل البريد اإللكتروني من خادم البريد اإللكتروني إلى حاسبك الشخصي.

FTP - File Transfer Protocol

بروتوكول FTP هو المسئول عن نقل الملفات بين أجهزة الحاسب اآللي.

NTP - Network Time Protocol

يستخدم بروتوكول NTP لمزامنة الوقت )الساعة( بين أجهزة الحاسب اآللي.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

يستخدم بروتوكول DHCP لتخصيص عناوين IP ألجهزة الحاسب اآللي في شبكة االتصال.
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SNMP - Simple Network Management Protocol

يستخدم بروتوكول SNMP إلدارة شبكات الحاسب اآللي.

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol

يستخدم بروتوكول LDAP لجمع المعلومات حول المستخدمين و عناوين البريد اإللكتروني من 
اإلنترنت.

ICMP - Internet Control Message Protocol

بروتوكول ICMP يقوم على معالجة األخطاء في الشبكة.

ARP - Address Resolution Protocol

يستخدم بروتوكول ARP بواسطة الـ IP إليجاد عناوين ) معرفات ( األجهزة من خالل بطاقة شبكة 
.IP الحاسب اعتمادًا على عناوين الـ

RARP - Reverse Address Resolution Protocol

يستخدم بروتوكول RARP بواسطة الـ IP إليجاد عناوين الـ IP اعتمادًا على عناوين األجهزة من خالل 
بطاقة شبكة الحاسب.

BOOTP - Boot Protocol

يستخدم بروتوكول BOOTP لبدء تشغيل الحاسب اآللي من الشبكة.

PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

يستخدم برتوكول PPTP إلعداد قناة اتصال بين الشبكات الخاصة.
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م. محمد مالك/ كلية الرافديناهمية بروتكول بت تورنت

بت تورنت :- هو بروتوكول يستخدم في مشاركة الملفات عبر االنترنيت بوجود 
وسيط وهو التراكر والذي ينسق نقل الملفات وبرنامج يستعمله المستخدمون 

ليتصل  بالتراكر ويتعامل معه بلغة برمجة خاصة  . 
ويذكر انه تم إنشاء مشروع بت تور نت على يد المبرمج برام كوهين  واستخدم 

لغة بايثون لبرمجة البروتوكول وتم استخدامه  ألول مرة في عام 2001.

فائدة التو رنت للمستخدم :-
التو رنت مفيد جدًا اذا كنت من هواة تحميل وتنزيل الملفات  عبر االنترنيت سواء كانت هذه الملفات 
بأحجام كبيرة تصل في بعض االحيان إلى اكثر من ٢٠ جيجا بايت للملف الواحد.  أو ملفات عادية صغيرة 

الحجم.  
ويدعم التو رنت مشاركة وتحميل جميع انواع وصيغ الملفات المختلفة  برامج ، العاب.....الخ 

ع   أسر وهو  المباشرة،  أو  العادية  الروابط  من  التحميل  من  كثيرًا  افضل  رنت  التو  خالل  من  فالتحميل 
وأسهل ويدعم استكمال التحميل  في حالة انقطاع  االتصال، ويمكنك تحميل الملفات الضخمة التي ال 

تستطيع تحميلها  بالطريقة العادية.
احد  شاركه  قد  عنه  يبحث  ملف  اي  التورنت  تحميل  مراكز   في  يجد  سوف  المستخدم  ان  الى  اضافة 

االشخاص في اي مكان آخر بالعالم  يستخدمون هذا النوع من مشاركة الملفات.
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مشاركته  عبر االنترنيت  ويسمى هذا الشخص حينها  ب super ويكون حجم ملف التو رنت  
صغير جدا اليتجاوز 5 ميجا. 

ويعمل برنامج التو رنت حينها على مشاركة هذا الملف  فعندما  يقوم شخص آخر بتحميل  
ملف التو رنت  صغير الحجم  وفتحه  بواسطة  احد برامج التو رنت فانه يبدأ بتحميل الملف 
في نفس الوقت يساهم في رفعه  ويسمى حينها  seeder، وتزداد السرعة كلما ازداد عدد 
ال seeder االخرون الذين يقومون  بتحميل هذا الملف معه، حيث أنهم يساهمون في رفع  

الملف أثناء تحميلهم  مثلما  يفعل هو تماما .
ويبقى الحال هكذا فيما لو قام اشخاص بتحميل الملف فانهم يساهمون في رفعه ألشخاص 
المجموعة من  أيضا، ويطلق على هذه  رفعه هم  االشخاص يساهمون في  وأولئك  آخرين 
األشخاص التي تقوم بتحميل  ورفع الملف swam وينظم نقل البيانات tracker وبعد انتهاء 
احد االشخاص من تحميل الملف فإن برنامج التو رنت يظل يرفع هذا الملف ومشاركته إلى 

أن يقوم المستخدم بإيقافه. 
ويطلق على هذا المستخدم الذي يقوم بتحميل الملف ويقوم بإيقاف  رفعه بعد االنتهاء من 
التحميل  leeches حيث يعمل ك seeder فقط أثناء تحميل الملف فهو يعمل على رفعه 

اجباريا. 
اما بعد االنتهاء التحميل فال يسمح بالتحميل منه، اما المستخدم الذي يسمح بالتحميل 
منه بعدما انتهى هو من تحميل الملف فيطلق عليه seed، وإثناء تحميل الملف بواسطة 

التو رنت يظهر لك ال health وتعنى بالعربية "صحة" اي صحة التحميل. 
فتزداد بزيادة عدد ال seeds و ال seeder ، وتقل جودة ال tracker بانخفاضهم. 

فكرة عمل التورنت :- 
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IT SECURITY أمن المعلومات

والبيانات  المعلومات  أصحاب  بال  التي تشغل  الملّحة  األمور  المعلومات من  أمن  يعد موضوع 
المهمة في كل مرفق أو منشأة، سواء كانت هذه المعلومات تخصها أو تخص عمالءها، كما هو 
الشأن نفسه في المؤسسات والهيئات الحكومية والوزارات، وما يخص الدول، والسياسات العالمية.
ويرى المتخّصصون –  وهو أيضا ما تقول به مؤسسة "األيزو" وذكرته مفصال في ملحق نظام أمن 
المعلومات عدة محاور يجب إنشاؤها  أنه يجب أن يكون لنظام أمن   – 27001 أيزو  المعلومات 
وتوثيقها وتطبيقها وصيانتها في كل منشأة تريد أن تطّبق نظاما سليما متكامال ألمن المعلومات 

لديها؛ ومن هذه المحاور :

م. ربيع الزواوي

استشاري نظم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات

 سياسة أمن المعلومات Security Policy : فيجب على الشركة أو المنشأة أن تكون لديها سياسة أمن . 1
المعلومات معتمدة من اإلدارة وموثقة ومتاحة لكل العاملين المسؤولين عن نظام أمن المعلومات. 

 الهيكل التنظيمي لـ أمن المعلومات Organization of Information Security: داخل أو خالل المؤسسة، . 2
وذلك لتحديد التزامات اإلدارة العليا لتأمين المعلومات، وتنسيق أمن المعلومات، وتحديد المسؤوليات، 

وعمليات التفويض ألماكن عمليات المعلومات.
المناسبة ألصول المؤسسة، . 3 الحماية  إدارة األصول Asset Management: وذلك للوصول والتعامل مع 

وتحديد قائمة جرد الممتلكات، وملكية هذه األصول، واالستخدام المقبول لها، وتصنيف وتمييز وتداول 
المعلومات.

والمقاولين . 4 الموظفين  تفهم  لضمان  وذلك   :Human Resources Security البشرية  الموارد  أمن 
ومستخدمي الطرف الثالث لمسؤولياتهم وأنها مناسبة لدورهم. 

تأمين المناطق والظروف المناخية Physical and Environmental Security: وذلك بهدف منع من ليس . 5
لهم سلطة اختراق وإتالف المباني التي تحتوي على مراكز معلوماتية للمؤسسة، فيجب تأمين المناطق، 
والتحكم في عملية الدخول إليها، وتأمين المكاتب والغرف والمعدات، والتأمين ضد التهديدات الخارجية 

والبيئية.
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6 . إدارة االتصاالت والعمليات Communication and Operation Management : وذلك بهدف التأكد من 
التشغيل الصحيح واآلمن لوسائل معالجة المعلومات. بوضع إجراءات التشغيل الموثقة، وكيفية إدارة تعديالت 

التشغيل، وعمليات الفصل للواجبات ولوسائل التشغيل والتطوير.
7 . مراقبة الدخول Access control: وذلك بهدف ضبط والتحكم في الدخول على المعلومات، وكيفية اعتماد 
وتسجيل المستخدم، وإدارة حقوق االمتياز وكلمة السر، ومراجعة الحقوق والمسؤوليات للمستخدمين، ومراقبة 

الدخول، وخطط العمل عن بعد، وغير ذلك.
وذلك   :Information Systems development and maintenance المعلومات  نظم  وصيانة  تطوير   .  8
بهدف التأكيد على أن المطالب األمنية جزء متكامل من  نظم المعلومات، وتحليل وتوصيف المتطلبات األمنية، 
ح بها، وضوابط التشفير،  وتحديد العمليات الصحيحة في التطبيقات، لمنع أخطاء وفقد التعديالت غير المصر

وضبط األضرار الفنية.
9 . إدارة حوادث أمن المعلومات Information security incident management: وذلك بهدف ضمان أن 
أحداث أمن المعلومات ونقاط الضعف المرتبطة بنظم المعلومات تكون متصلة بشكل يسمح باتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية في لوقت المناسب.
10 . إدارة استمرارية العمل Business continuity management: بهدف إبطال العوائق لنشاط المؤسسة 
لضمان  المعلومات  لنظام  الضخمة  الفاشلة  األعمال  او  الكوارث  تأثير  من  األساسي  العمل  سير  ولحماية 

استعادتها في الوقت المناسب.
الجنائية  القوانين  من  كل  مخالفة  لتحاشى  وذلك   :Compliance والتشريعات  القوانين  مع  التطابق   .  11
السارية  التشريعات  على  والتعرف  أمنية.  التي تشمل متطلبات  التعاقدية  واالرتباطات  والتشريعات  والمدنية 

وحقوق الملكية الفكرية، وغير ذلك.
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المحركات أاليونية الصامته 

أنجوس تشن 

      خلف ستار أبيض رقيق يفصل مختبره المّؤقت عن الراكضين في مضمار داخلي في معهد ماساتشوستس 
ل طائرة على اإلطالق تعمل بدفعات الرياح األيونية؛  للتكنولوجيا، اختبر مهندس الطيران، ستيفن باريت، مؤخًرا أوَّ

وهي محركات كهربائية ُتوّلد قوة دافعة عن طريق تكوين جسيمات مشحونة وإطالقها.
ظلَّ استخدام هذا المبدأ إلطالق طائرة -حتى بالنسبة لباريت نفسه- "فكرة بعيدة المنال" لوقت طويل، ومادة 

للخيال العلمي، لكن باريت ظل راغًبا في المحاولة.
ق نموذج "النسخة 2" لمسافة 200 قدم تقريًبا في الهواء  وبخالف النماذج السابقة التي َهَوْت إلى األرض، حلَّ
بسرعة 11 مياًل في الساعة )17 كيلومتًرا في الساعة(، ودون عادم مرئي، أو تدفق صاخب، أو مروحة دفع دوارة 
-ودون أي أجزاء متحركة على اإلطالق في واقع األمر- بدت الطائرة وكأنها تتحرك بصمت بواسطة مصدر أثيري. 

يقول باريت: "كان األمر مثيًرا للغاية، ثم اصطدمت بالجدار، وهو أمر لم يكن مثالًيا".
غير أن »اإلصدار 2« نجح، ونشر باريت وزمالؤه نتائجهم يوم األربعاء في دورية Nature. يقول ميتشيل ووكر، 
مهندس الطيران في معهد جورجيا للتكنولوجيا، ولم يشارك في تصميم الطائرة الجديدة: »كانت الطائرة إنجاًزا 
سعى إليه آخرون، ولكنهم أخفقوا«. ويضيف: »لقد أثبت [باريت] شيًئا فريًدا بحق«. وال ُتعد أجهزة الدفع األيونية 
تكنولوجيا حديثة للغاية؛ فهي تساعد بالفعل على دفع المركبات الفضائية بكفاءة عالية، لكنها تختلف تماًما عن 
الصواريخ والطائرات النفاثة، وعادة ما تدفع المركبات الفضائية إلى أماكنها في المدار، كما أنها دفعت مسابير 

الفضاء السحيق -مثل المسبار »دون« Dawn- في بعثاتها إلى حزام الكويكبات.
نها وتطلقها  غ، ينبغي أن تحمل أجهزة الدفع األيونية على متنها إمدادات الغاز التي ُتؤيِّ في الفضاء شبه الفار
في الفراغ النسبي لتوليد الدفع، لكن عندما يتعلق األمر بالحركة عبر الغالف الجوي السميك لألرض، فقد »رأى 
الجميع أن السرعة ]من جهاز دفع أيوني[ لم تكن كافية لدفع الطائرة«، كما يقول ووكر. ويضيف ووكر قائاًل: »ولم 

يدرك أحد كيف يمكن إحراز تقدم في هذا األمر«.
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لكن باريت وفريقه اكتشفوا ثالثة أشياء رئيسية إلنجاح "النسخة 2"، األول هو تصميم جهاز دفع الرياح األيونية، 
تتكون أجهزة دفع "النسخة 2" من صّفين من خيوط معدنية طويلة ُتبطن أجنحتها ذات اللون األزرق السماوي، 
ل الصف األمامي نحو 40000 وات من الكهرباء؛ أي ما يعادل 166 ضعف الجهد الكهربي الذي يتم توصيله  يوصِّ

إلى منزل عادي، وطاقة كافية لتجريد اإللكترونات من ذرات النيتروجين الوفيرة المعلقة في الغالف الجوي.
وعندما يحدث ذلك، تتحول ذرات النيتروجين إلى أيونات موجبة الشحنة، وحيث إن الصف الخلفي من الخيوط 
المعدنية يحمل شحنة سالبة، تنحرف األيونات نحوها ككرات بلياردو ممغنطة. يقول باريت: "على طول الطريق، 
تحدث ماليين التصادمات بين هذه األيونات وجزيئات الهواء المحايدة"، يدفع هذا جزيئات الهواء باتجاه مؤخرة 

الطائرة، وهو ما تتوّلد عنه رياح تدفع الطائرة لألمام بسرعة وقوة كافيتين للطيران.
وأخيًرا، استخدم باريت نموذج كمبيوتر للحصول على أقصى استفادة من كل عنصر تصميم في الطائرة، بداية 
باريت: "جرى تحسين  الطائرة. يقول  التي تمر عبر  إلى األسالك  الكهربائي  الدفع والنظام  من تصميمات جهاز 
كل شيء: محّول الطاقة، والبطارية، واألغطية، وجسم الطائرة". ويضيف قائاًل: "فشلت عمليات المحاكاة طوال 

الوقت، وكان علينا إجراء مئات التغييرات". وفي النهاية، صارت لديهم "النسخة 2" الناجحة.
ويضيف باريت أنه يمكن استخدام الطائرات دون طيار أيًضا في التوصيل، أو التصوير، أو المراقبة البيئية. ويتابع: 
"تخيل أنه بعد 10 أو 20 عاًما من اآلن، يمكن أن تكون لدينا طائرات دون طيار في كل مكان. وإذا كانت جميعها 

صاخبة، فإنها ستقلل من جودة حياتنا، لكن هذه الطائرة صامتة ال تصدر صوًتا".

ل طائرة على اإلطالق تعمل بدفعات الرياح األيونية أوَّ
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الفرق بين الواقع الممتد XR، الواقع االفتراضي 
MR والواقع المدمج ،AR والواقع المعزز ،VR

Aug- والواقع المعزز ،Virtual Reality والواقع االفتراضي ،Extended Reality  يعد الواقع الممتد
mented Reality، والواقع المدمج ) أو ما يسمى بالمختلط( من أحدث المصطلحات التقنية ال 
ج في اآلونة األخيرة استخدامها وتضمينها في الفصول والمناهج  سيما في مجال التعليم، فقد در
الدراسية، فهي تثري العملية التعليمية، و توصل المعلومة بسرعة، و بشكل أكبر وأعمق إلى ذهن 
الناس صعوبة  العلمية بشكل عام. لكن يجد كثير من  العلوم والمواد  الطالب خاصة في مناهج 
المعزز، والواقع  االفتراضي، والواقع  الممتد، والواقع  )الواقع  المصطلحات  بين هذه  التفريق  في 
ج تحت مصطلح واحد؛ في هذه المقالة سيتم  المدمج "المختلط"( و يظن البعض أنها جميعًا تندر

عرض كل مصطلح  على حدة وتعريفه على النحو اآلتي:

i-tech متابعات

Extended Reality )XR ( الواقع الممتد
الحقيقية،  البيئات  إلى  ويشير  حديثًا،  التقنية  المصطلحات  إلى  الممتد  الواقع  مصطلح  إضافة  تم 
يعد  كما  الحاسوب؛  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  والعناصر  اإلنسان  بين  التفاعل  وإلى  معًا،  واالفتراضية 
الواقع الممتد مظلة لكل من الواقع المعزز، والواقع االفتراضي، والواقع المدمج، فهو يشملها جميعها 

تحت اسم واحد وهو الواقع الممتد.
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Virtual Reality )VR ( الواقع االفتراضي
يعد الواقع االفتراضي تقنية واقعية جديدة راسخة ال سيما في مجال األلعاب، لكن اليوم نرى هذه التقنية 
في تطبيقات عملية أكثر، كما يمكن عمل الواقع االفتراضي باستخدام محتوى حقيقي بحت )فيديو 360 
(، أو محتوى اصطناعي بحت ) تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب (، أو مزيج من كليهما، وذلك باستخدام جهاز 

يثبت على الرأس لتوليد األصوات الواقعية والصور واألحاسيس األخرى.
إن الواقع االفتراضي الحقيقي يمكن أن يشغل جميع الحواس )التذوق، والنظر، والشم، واللمس، والسمع( 

لكن ليس في جميع األحوال يمكن جمع جميع الحواس معًا.

Augmented Reality )AR( الواقع المعزز
لتعزيز  وذلك  الواقع  أرض  على  الحاسوب  بواسطة  إنشاؤه  تم  لمحتوى  مركب  عرض  المعزز  الواقع  إن 
جوجل  ترجمة  المعزز:  الواقع  تستخدم  التي  األمثلة  أشهر  ومن  افتراضية؛  بعناصر  الحقيقي  الواقع 
Google، كما أن متجر ايكيا يستخدم أيضا تطبيق IKEA Place والذي يعد من أحدث تطبيقات الهواتف 
المحمولة، والذي يستخدم الواقع المعزز للتأثير بشكل كبير على طريقة شراء األثاث في المنزل؛ الفرضية 
األساسية هي أن المتسوقين يختارون عنصًرا من الصور المعروضة، ثم باستخدام الكاميرا على أجهزتهم 
المحمولة يمكنهم وضع األثاث الرقمي في أي مكان في غرفة معينة؛ يتم ضبط المنتج تلقائًيا ليتناسب 

مع المساحة )التي ترى ايكيا أنها صحيحة بنسبة ٪98( ويمكن نقلها أو تدويرها داخل العرض.
على الرغم من ذلك، فإن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب مرتبط بمنظر الكاميرا فقط؛ ففي 
مثال تطبيق ايكيا IKEA Place، إذا وضعت األثاث خلف طاولة حقيقية للحصول على مظهر أفضل فلن 

تختفي خلفها؛ وهذا ما يحدث في ” الواقع المدمج “.

Mixed Reality )MR( )الواقع المدمج )المختلط
وهو دمج الواقع الحقيقي بالواقع االفتراضي إلنتاج بيئات ومرئيات جديدة بحيث تتفاعل األشياء المادية 
والرقمية معًا، كما أن الواقع المدمج يزيل الحدود بين التفاعل الحقيقي واالفتراضي، يعني أن األشياء 

االفتراضية يمكن أن تختفي وراء األشياء الحقيقية كما في مثال الطاولة قبل قليل.
في الختام، الواقع االفتراضي هو بيئة افتراضية بشكل كامل؛ أما الواقع المعزز فهو عرض مركب لمحتوى 
تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب على أرض الواقع، ولكن ال يمكنه التفاعل مع البيئة؛ أما الواقع المدمج فإنه 
دمج الواقع االفتراضي والواقع الحقيقي، والذي يمكنه أن يتفاعل مع البيئة الفعلية؛ أما الواقع الممتد 

فإنه يجمع بين هذه المصطلحات الثالث تحت مصطلح واحد.
أيضًا.. الفرق بين الواقع المعزز، والواقع المدمج هو أن كل واقع مدمج هو واقع معزز، و لكن ليس كل 

واقع معزز هو واقع مدمج، فالواقع المعزز مركب، أما الواقع المدمج فهو تفاعلي.
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تاريخ المكتبات االلكترونية ..

i-tech متابعات

المكتبة الرقمية أو المكتبة اإللكترونية هي مجموعة من المواد )نصوص وصور وفيديو وغيرها( مخزنة بصيغة 
رقمية ويمكن الوصول إليها عبر عدة وسائط. أهم وسائل الوصول لمحتويات المكتبة الرقمية هي الشبكات 
يتعداه  بل  فقط  الرقمية  الكتب  على  الرقمية  المكتبة  محتوى  ينحصر  ال  اإلنترنت.  خاصة  وبصفة  الحاسوبية 
أنها  )ولو  أيضا  الوسائط. وبذلك تكون مواقع مثل Flickr و YouTube وغيرها مكتبات رقمية  إلى غيرها من 
متخصصة، فالصور لـFlickr والفيديو لـ YouTube(. حتى إن البعض ال يتوانى في وصف اإلنترنت بأنها المكتبة 
الرقمية العالمية. تتميز المكتبات الرقمية بأهدافها )تجارية، ثقافية..إلخ(، وحسب مواضيع مضامينها التي تركز 

عليها )دينية، أدبية، علمية، تقنية...إلخ( وحسب شكل المضامين )مستندات، صور، فيديو، صوت...إلخ(.

انتشار المكتبات الرقمية
مع انتشار تقنيات الكتب اإللكترونية، واعتناق الكثير من الشركات الكبرى مثل أدوبي ومايكروسوفت لتقنيات 
التطور  انتشارا سريعا، يدعمها في ذلك  تنتشر  الرقمية بدأت  المكتبات  النصوص وتوزيعها، فإن فكرة  رقمنة 
السريع في تقنيات حفظ المعلومات ورقمنتها واستعراضها والبحث فيها، إضافة إلى توفر الشبكات كبنية تحتية 
الرقمية المختلفة موفرة بذلك فضاء معلوماتيا رحبا  المكتبات  الربط بين المستخدم وبين  يمكن بواسطتها 

يعادل في أهميته فضاء اإلنترنت العام السائد اليوم.

تاريخ المكتبات الرقمية
تتميز المواد أو الوسائط الرقمية عن غيرها، سواء كانت هذه المواد ملفات نصية، أو أفالم، أو موسيقى، بعدة 
مزايا. فالمواد )في معظم األحيان( سهلة اإلنتاج والنشر والتوزيع إلى الماليين بتكلفة زهيدة. فإنتاج كتاب بصيغة 
رقمية يختصر تكاليف الطباعة الورقية والنقل والتوزيع الباهضة. فيكفي إنتاج نسخة رقمية واحدة توضع على 
خادم مركزي وبيعها للمشترين الذين يتصلون بالخادم عبر )الشابكة )االنترنت((. وبالتالي فإن تكلفة بيع كتاب 

إضافي هي صفر بالنسبة للشركة الناشرة، وكل ما تجنيه من بيع النسخة الرقمية يع[ ربحا صافيا.
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مشاريع رائدة

1- مشروع غوتنبرغ
غ. لم يكن الربح التجاري هدف الشاب مايكل هارت في عام 1971  من أقدم المكتبات الرقمية مشروع غوتنبر
ع الطباعة في القرن الخامس عشر،  غ على اسم مختر عندما قام بإنشاء أول مكتبة رقمية، واختار اسم غوتنبر
الذي فتح أفقا جديدا إلصدار الكتب مؤذنا ببدء عصر التنوير في أوروبا وتمكين المواطن األوروبي العادي من 

اقتناء وقراءة الكتب.

2- واير تاب
هارت لم يكن وحده في جهوده الرامية إلى إنشاء أضخم مكتبة إلكترونية للنصوص الرقمية، حيث ظهر في 
الشبكة،  الملفات عبر  لتداول  تقنية غوفر  اليوم  إلى  واير تاب وهو موقع يستخدم  التسعينيات مشروع  أوائل 
الدولية،  والقوانين  المعاهدات  كنصوص  المتخصصة،  الرقمية  النصوص  من  هائلة  مجموعة  على  ويحتوي 

والوثائق التقنية والعسكرية وما إلى ذلك.

3- جون مارك
لموقع  كمدير  ويعمل  الحاسوب  علوم  طالبا في  وكان  أوكربلوم،  مارك  اسمه جون  قام شاب   1993 عام  في 
اإللكترونية  الكتب  إلى جميع  يضم وصالت  فهرس  على  العمل  ببدء  ميلون،  كارنيغي  بجامعة  الخاص  إنترنت 
غ. وأطلق أوكربلوم على فهرسه هذا اسم صفحة الكتب  الموجودة على الشبكة بما في ذلك مشروع غوتنبر

.The Online Books Page اإللكترونية
وفي عام 1998 حصل أوكربلوم على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب وانتقل إلى جامعة بنسلفانيا حيث أخذ 
يعمل على األبحاث المتعلقة بعلم المكتبات الرقمية في مكتبة الجامعة وقسم علوم الحاسوب، مرتكزا على 
فهرسه األساسي الذي طوره في جامعة كارنيغي ميلون والذي أصبح اآلن جزءا من مراجع المكتبات الرقمية لدى 
باللغة  المجانية  اإللكترونية  الكتب  األلوف من  اليوم على وصالت لعشرات  الموقع  جامعة بنسلفانيا ويحتوي 
اإلنجليزية أو غير المجانية ولكن التي سمح مؤلفوها بنشرها عبر الشابكة. كما يحتوي الموقع على وصالت إلى 

غ. العديد من المواقع التي تقوم بنشر الكتب اإللكترونية مثل مشروع غوتنبر



MWC19 ... نتاجات كونغرس الهواتف العالمي
  

الهواتف  لشركات  بالنسبة  األهم  السنوي  الحدث  برشلونة  في  العالمي  الهواتف  كونغرس  يع[ 
الذكية، فالعديد من الشركات الكبيرة تقيم مؤتمراتها للكشف عن أخر ما توصلت إليه من منتجات 
وخدمات، فيما تستغل الشركات المغمورة والصغيرة الحدث لتسليط الضوء على ما توصلت إليه 
 28  –  25 للفترة من  اتعقد  الذي  المؤتمر  األسبوع  الذكية. وخالل  باألجهزة  لها عالقة  تقنية  من 
شباط في MWC19 أثارت العديد من األشياء الجديدة والمميزة انتباه المهتمين بجانب عدد من 
المنتجات الغريبة، بالرغم من أن شركات مثل سامسونج فضلت عرض هواتفها الذكية قبل أيام 

من الحدث بسبب تسليط الضوء أكثر عليها ربما.

:MWC19 وأهم ما يثير االهتمام في برشلونة خالل

هواتف وأجهزة قابلة للطي :
بعد إعالن سامسونج عن هاتفها القابل للطي في 20 فبراير الماضي استطاعت سبق العديد من المنافسين 
 Mate في هذا المجال، لكن بالطبع لمدة 4 أيام فقط ألن كونغرس الهواتف العالمي شهد إطالق هواوي هاتفها
X القابل للطي بتصميم مختلف وأكثر نحافة من هاتف سامسونج، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة من مستقبل 
الهواتف الذكية. لكن هواوي لم تكن وحدها، حيث أن شركة TCL الصينية كشفت عن عدة أجهزة قابلة للطي 
للطي، مع عرض  قابل  أخر  لوحي  بجانب جهاز  المحفظة  مثل  ويصبح  ينطوي بشكل طولي  تتمثل في هاتف 
 Nubia Alpha تصاميم ألجهزة مختلفة قابلة للطي من ساعات وغيرها. أما شركة نوبيا فقد ذهب مع ساعتها

لطريق مختلف، حيث أطلقت ساعة تمثل هاتًفا قاباًل لالرتداء.
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تقنيات الجيل الخامس
في  الرائدة  العالمية  الصينية  هواوي  شركة  استغلت 
عن  بالكشف  الحدث  الخامس  الجيل  تقنيات  مجال 
التقنية  يدعم  الذي   Mate X للطي  القابل  هاتفها 
بفضل رقاقة Balong 5000 والتي ستساهم في توفير 
تقنية  ودعم  لدمجها  األخرى  الذكية  لألجهزة  الخيارات 
إل  شركة  فإن  األخر،  الجانب  على   .5G الخامس  الجيل 
جي عرضت هاتفها V50 ThinQ بتقنية الجيل الخامس، 
 Axon عن هاتف خاص بها باسم ZTE فيما أعلنت شركة
 Mix 10 للجيل الخامس، وأطلقت شاومي هاتفها Pro
5G 3، بينما عرضت ون بلس نموذج هاتفها في الحدث، 
وتحدثت أوبو عن نيتها إطالق هاتف في النصف الثاني 
حاضرة  كانت  كوالكوم  فإن  وبالطبع،  الحالي.  العام  من 
للحديث عن أخر ما توصلت له في هذا المجال وخاصة 
الهواتف،  ومعالجات  االتصاالت  بمودمات  يتعلق  بما 
وقامت بإطالق منصة جديدة للواقع االفتراضي والمعزز 

بدعم تقنيات الجيل الخامس.

الذكاء االصطناعي
الكثير من تقنيات الذكاء االصطناعي ظهرت مع الهواتف 
الذكية من خالل تقنيات التصوير وسرعة معالجة البيانات 
والتعرف على المشاهد، وغيرها من األشياء. كما قامت 
كوالكوم بالكشف عن منصة خاصة بالذكاء االصطناعي 

لتطوير الروبوت وتقنيات األتمتة اآللية وغيرها.

تقنيات جديدة وأخرى غريبة
غريبة بعض  تقنيات  تقني، ظهور  يتزامن مع كل حدث 
كونغرس  شهد  وقد  مختلفة،  شركات  من  الشيء 
إل  طرحت  حيث  العام.  هذا  بعضها  العالمي  الهواتف 
الحماية  تقنية  مع   G8 هاتفها  المثال  سبيل  على  جي 
بالتعرف على الكف على غرار التعرف على الوجه وغيره. 
تقنية  دعم  عن  للكشف  كوالكوم  شركة  ذهبت  فيما 
جديدة للشحن السريع والالسلكي، أما هواوي فأعلنت 
بقوة  رهيبة  شحن  سرعة  مع  للطي  القابل  هاتفها  عن 

55 وات.
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منتجات جديدة وغيرها غريبة
كان من بين األشياء الالفتة للنظر في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة، ظهور هاتف مع بطارية 18,000 
ملي أمبير من شركة Energizer يوازي في سمكه ثالثة هواتف آيفون. بينما حضرت مايكروسوفت على الجانب 
األخر مع جهازها الجديد Azure Kinect بدعم الخدمات السحابية والذي يستخدم لألعمال، بجانب الكشف عن 
نظارة الواقع المختلط HoloLens 2. فيما قامت نوكيا بإطالق هاتف جديد مع كاميرا خلفية بخمسة عدسات 
لتقدم رقًما قياسًيا في هذا المجال بالنسبة للشركات المعروفة. أما سوني فقد أعلنت عن عدد من الهواتف 
ع رغم أن حجم الشاشة 6.5 بوصة وذلك بسبب األبعاد المستخدمة  يتقدمها Xperia 1 الذي يأتي بطول فار
بطريقة مختلفة. ومن األشياء التي كانت جديدة ومثيرة أيًضا في MWC19، إطالق ذاكرة microSD بسعة 1 تيرا 

.Micronو Western Digital بايت ألول مرة واتاحتها للمستهلكين، وذلك بفضل شركتي

حواسيب جديدة
استغلت شركة لينوفو الحدث للكشف عن جهاز لوحي جديد باسم Tab V7، لكن هذا الجهاز تزامن مع إعالن 

 Chromebook وكذلك جهاز ،Ideapadو Thinkpad الشركة عن مجموعة من الحواسيب ضمن سلسلتي
14e ، باإلضافة إلى إطالق سماعتين السلكيتين تتناسبان مع أجهزتها واألجهزة األخرى لتجعل الشركة من 
كونغرس الهواتف العالمي موعًدا إلظهار بعض تقنيات الحاسوب ومنتجاته. فيما حضرت هواوي في هذا 

.MateBook X Pro القسم مع إطالق حاسبها
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الثورة الرقمية... واثرها على اجهزة التحكم عن بعد

الثورة الرقمية التي بدأت منذ مطلع القرن الجاري جعلت التنبوء والتوقع بما سينتجه العقل البشري وبمساعدة 
رفيق علمه عقل الحاسب االلي جعلتها صعبة وغير ممكنة لما تتوصل اليها االنتاجات المتسارعة، والتي تغذيها 
دوافع المنافسة التجارية والريادة الرقمية.  جهاز Roku Ultra، يعد ثورة جديدة في اجهز التحكم عن بعد لما 
يحمله من خصائص جديدة غيرت استعمال هذه االجهزة التي تتلخص باللمس. يأتي جهاز Roku Ultra في 
خلفية،    HDMI ،Ethernet منافذ  ويضم  المالمح،  الكثير من  بدون  اللون  أسود  نحيف  صورة صندوق صغير 
ومنافذ USB وبطاقات microSD جانبية. يتركز التصميم الفعلي للجهاز في وحدة التحكم عن بعد “الريموت” 
والتي تأتي بحجم ُمدمج وتصميم بسيط ولكنه ممتاز للغاية. تم تصميم الريموت بحيث ُيمكن استخدامه في 
الوضعين الرأسي واأُلفقي؛ في الوضع الرأسي وهو الوضع اإلفتراضي يتم إستخدام أزرار التنقل وتصفح واجهة 
االستخدام باإلضافة إلى أزرار جانبية تم اختيار مكانها بعناية بحيث تتناسب مع موضع اإلبهام باليد عند اإلمساك 
بالريموت وتتحكم بُمستوى الصوت، أما الوضع اأُلفقي فيعتمد على إستخدام ألزرار التوجيه باإلضافة الى زرين 

A و B وهو ُمصمم خصيصا الستخدام األلعاب. بشكل عام.

نظام التشغيل:
تم  حيث  مدى،  أبعد  إلى  للُمستخدم  وصديقة  البساطة  شديدة  استخدام  واجهة   Roku أجهزة  جميع  تحمل 
تصميم النظام ليتمكن الُمستخدم بسرعة من تصفح الُمحتوى الذي ُيريد الوصول إليه. واجهة االستخدام تعتمد 
اإلختيار  وزر  التوجيه  أزرار  من  ألكثر  تحتاج  وال  الُمحتوى،  غالف  وصورة  الحجم  كبيرة  االيقونات  على  باألساس 
لتصفحها. تنقسم واجهة االستخدام الى قسمين رئيسين؛ قائمة تصفح قنوات الُمحتوى، ووظيفة البحث عن 
الُمحتوى، باإلضافة بالطبع إلى خصائص النظام نفسه. ُتظهر قائمة قنوات الُمحتوى تلك القنوات التي ُقمت 
الى أي من  أزرار الوصول السريع  إعادة ترتيبها وإختيار  الى جهازك، والتي سنتناولها الحقا، وُيمكنك  بإضافتها 
تلك القنوات التي ُتفضلها وتستخدمها كثيرا. تمتاز وظيفة البحث بقدرتها على البحث عن الُمحتوى عبر كافة 
القنوات التي قمت بإضافتها وغيرها من تلك التي لم تقم بإضافتها بحيث ُيمكن على سبيل المثال البحث عن 
اسم فيلم أو مسلسل ُمعين وُتظهر قائمة النتائج جميع الخدمات التي ُيمكن من خاللها ُمشاهدة هذا الفيلم 
مثل Netflix ،Amazon Prime ، Hulu وغيرها مع بيان إذا ما كان ُيمكنك ُمشاهدة هذا الُمحتوى مجانا وفقا 

إلشتراكك بإحدى الخدمات، وكذلك سعر هذا الُمحتوى من مقدمي الخدمة اآلخرين.
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تتم عملية ضبط الجهاز للتشغيل في دقائق معدودة، ويتضمن ذلك تعريف النظام على ُمزودي الُمحتوى الذين 
جهاز  يتعرف  المحمول.  الهاتف  خالل  من  بالنظام  التحكم  تطبيق  تنصيب  وكذلك  بخدماتهم،  اشتراكا  تمتلك 
التحكم عن بعد أيضا خالل عملية التنصيب على التليفزيون الُمستخدم حيث يقوم الريموت بعد ذلك بالتحكم 
في التليفزيون كذلك بحيث ال تحتاج ألكثر من ضغط زر التشغيل في جهاز تحكم Roku لتشغيل التليفزيون و 
نظام Roku معا في نفس الوقت و نفس الشئ عند التحكم في ُمستوى الصوت أيضا؛ واحدة من اللمسات 

الرائعة في النظام.

البحث الصوتي:
تتشابه جميع أجهزة Roku في واجهة اإلستخدام و انظمة 
Roku Ul- أجهزة تدعم  فقط  ولكن  والُمحتوى،   التشغيل 
tra  و Roku Streaming Stick خاصية البحث والُمساعد 
التحكم  الصوتي  الُمساعد  خالل  من  تستطيع  الصوتي. 
الصوتية،  األوامر  الُمحتوى من خالل  عن  والبحث  بالجهاز 
وتضم وحدة التحكم عن ُبعد الميكروفون الخاص بالخدمة، 
كل ما عليك هو الضغط الُمستمر على زر األوامر الصوتية 
تنفيذه وسيقوم  المراد  باألمر  التحدث  أثناء  الريموت  في 
النظام تلقائيا بالبحث عن الُمحتوى الذي ُتريده أو إيقاف 

تشغيل النظام إلخ من األوامر المدعومة. 

المحتوى:
المنافسين  الكثير من  الفعلية لنظام Roku والتي تجعله يتميز بمسافات كبيرة على  التميز  تكمن هنا ُنقطة 
حاليا. يكمن اإلختالف هنا في أن Roku ال ُتصنف نفسها كُمزود خدمة، بخالف “أمازون” و”أبل” وحتى “جوجل” 
ُتروج   Roku فإن  ذاته.  الوقت  في  للُمحتوى  متاجر  وُيديرون  اإلنترنت  عبر  الرقمي  للبث  أجهزة  ُينتجون  ممن 
لنظامها بأنه يدعم أكثر من 500 ألف قناة ُمحتوى مجانية بالكامل حاليا، تضم تلك القنوات عدد من القنوات 
التي تبث ُمحتوى رقمياص عربيًا مجانيًا يشمل أفالم، ُمسلسالت وأفالم وثائقية، باإلضافة إلى دعم حسابات 
 ،Hulu ،لجميع خدمات البث الرقمي الشهيرة التي ُربما تمتلك أنت حسابا لديها مثل “نتفليكس”، أمازون برايم
Show- و CBS وغيرهم الكثير وكذلك العديد من القنوات التليفزيونية الترفيهية العالمية مثل شبكات Sling  و
time وغيرهم. الجهاز ُيقدم أوال الخيارات المجانية في الحصول على الُمحتوى الذي ُتريد ُمشاهدته سواء كان 
التي تمتلك اشتراكا لديها ثم غيرها من  المدقوعة  الخدمات  أو غيرها، ثم يلي ذلك تقديم  أخبار  أو  ترفيهيا، 
الخدمات اإلضافية، وهو ما يضمن لك دائما خرية كاملة في حال قررت التخلي عن أي خدمة مدفوعة في أي 
  JBL 4( ويأتي بسماعات مجانية منk( قيمة 100 دوالر أمريكي، وهو يدعم Roku Ultra وقت. يبلغ سعر جهاز

تتصل بالريموت إذا أردت اإلستماع دون إزعاج اآلخرين بصوت التليفزيون.
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ال يزال قطاع الرعاية الصحية حول العالم األكثر عرضة للحوادث األمنية والخرق التنظيمي وسرقة 
البيانات، في ظل وجود العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الموقف.

البيانات  ترميز  مستويات  بانخفاض  الصحية  الرعاية  مؤسسات  تتسم  الداخلي،  الصعيد  فعلى 
إلى ضعف  يؤدي  الذي  األمر  األمنية،  الممارسات  بأفضل  التوعية  في  بسيط  بشكل  تستثمر  كما 
إدارة وحماية بيانات المرضى. أما على الصعيد الخارجي، فإن تكلفة إعادة بيع السجالت الصحية 
عالميًا  المجرمين  أوساط  بها في  االهتمام  يعزز مستويات  ما  تزال جذابة،  ال  للقرصنة  المعّرضة 

وإقليميًا ويدفعهم لمحاوالت قرصنة تلك المؤسسات.
في  المتخصصة  »سوفوس«  في  وأفريقيا  األوسط  للشرق  الرئيس  نائب  تشيب،  هاريش  ويقول 

الحلول األمنية:
»تظهر األبحاث التي أجرتها بضع مؤسسات مؤخرًا أدلة جلّية على هذا االنتشار الواسع للتهديدات 
في القطاع، فالممارسات األمنية الضعيفة، وهي غير مدمجة أصاًل في الوصف الوظيفي للعاملين 
في المجال، تفتقر إلى فهم أهمية خصوصية البيانات، فيما تبقى األنشطة الداخلية الخبيثة أكبر 

محرك للحوادث األمنية رفيعة المستوى في قطاع الرعاية الصحية«.

األمن اإللكتروني في الرعاية الصحية
i-tech متابعات
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وتنصح سوفوس بخمس نصائح إلعداد وتطبيق الدفاعات المتينة لحماية المؤسسات من الهجمات اإللكترونية:

1-إعداد وصف واضح للمخاطر المحتملة

الرعاية  مؤسسات  تحتاج 
تقييم  عمل  إلى  الصحية 
شامل لنقاط الضعف فيها، بما 
سيناريوهات  دراسة  ذلك  في 
إعداد  يساعد  كما  الهجمات، 
في  للمخاطر  شامل  تدقيق 
واألطر  السياسات  تحديد 
اإللكتروني،  لألمن  المطلوبة 
واضح  وصف  إعداد  وبالتالي 

للمخاطر.

2- تحديد أفضل الممارسات

لألمن  مالئمة  حلول  تطبيق  بعد 
الرعاية  مؤسسات  في  اإللكتروني 
المستخدمين  تتعامل مع  التي  الصحية 
تطوير  الضروري  من  يكون  النهائيين، 
وتعريف  الممارسات  ألفضل  توجيهات 
مختلف المستخدمين بتلك الممارسات 
الفعالية  مستويات  أعلى  لضمان 

الممكنة للحلول واإلجراءات الجديدة.

3- إجراء محاكاة للهجمات واالستجابة

تواجه المؤسسات كافة تهديدًا 
الخرق  أو  بالهجمات  مستمرًا 
المحتمل في أي وقت، ويسمح 
قدرة  الختيار  المحاكاة  إجراء 
الحاالت  تلك  في  مؤسسة  كل 
حماية  على  قدرتها  بتحسين 
الفعلي،  الخرق  من  أعمالها 
الموظفين  قدرة  يضمن  فيما 
على العمل واستمرارية تقديم 
نفسه.  الوقت  في  الخدمة 
لتلك  االستجابة  خالل  ومن 
لمؤسسات  يمكن  الهجمات، 
في  النهائيين  المستخدمين 
تحسين  الصحية  الرعاية  قطاع 
األعمال  حماية  على  قدرتها 

واستمرارية العمليات.

4- تحديد أكثر البيانات أهمية وخصوصية

إلى  الصحية  الرعاية  مؤسسات  تحتاج 
لمستويات  وفقًا  البيانات  تصنيف 
الخصوصية واألهمية المرتبطة بها. وبناء 
البيانات،  تلك  أهمية  مستويات  على 
مستويات  تحديد  باإلمكان  يصبح 
الحماية األمنية واالستثمارات المطلوبة 

لحماية تلك البيانات.

5- تثقيف الموظفين حول األمن اإللكتروني

من  بد  وال  أساسي،  عنصر  التثقيف 
الحرص على أن يفهم الموظفون أهمية 
اتباع أفضل الممارسات األساسية لألمن 
تقليل  في  سيساعد  ما  اإللكتروني، 
والهجوم.  لالختراق  األنظمة  تعرض 
أن  باستمرار  العالمية  األبحاث  وتظهر 
الموظفين  لدى  الوعي  مستوى  تدني 
الهجمات  نصف  من  أكثر  في  سببًا  كان 

التي تعرض لها قطاع الرعاية الصحية.

من خالل التركيز على المجاالت المبينة أعاله، ستجد مؤسسات الرعاية الصحية أن تحسين الوعي 
األمني لدى الموظفين وتطبيقهم أفضل الممارسات األمنية يحقق عائدات إيجابية على المديين 

المتوسط والطويل.
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i-tech متابعات

كيف ستساعد شبكة البرق في تطوير المعامالت المالية الرقمية

تعاني تقنية سلسلة الكتل )blockchain( -التي تعد بمثابة السجل المالي العام للعمليات المالية 
بالعملة الرقمية- من مشكلة قابلية التوسع.

وتتمحور المشكلة حول قدرة الشبكة على التعامل بكفاءة مع الكّم المتزايد من العمليات المالية، 
إذ إن هذه التقنية غير قادرة على إجراء سوى سبع معامالت في الثانية فحسب بسعة قدرها واحد 

ميغابايت، في حين أن الفيزا تستطيع أن تجري ألفي معاملة في الثانية.
ولحّل هذه المشكلة، توصل العلماء إلى إيجاد تقنية حديثة للحد من الصعوبات التي تواجه سلسلة 
الكتل واالستجابة  التي ساهمت في تطوير سلسلة  البرق"  الكتل، ويتمثل هذا في تقنية "شبكة 

لمتطلبات المنافسة الشرسة في سوق العمالت الرقمية.
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 طبقة ثانية لعملة البتكوين
 

يوضح الكاتب شان راي في مقاله الذي ُنشر على موقع "هاكرنون" األميركي، أن الفكرة وراء خلق 
شبكة البرق هي أن المعامالت اليومية صغيرة الحجم ال ينبغي أن ُتخّزن على شبكة سلسلة الكتل 

الرئيسية المعتمدة على البتكوين.
وتمّثل شبكة البرق الطبقة الثانية التي تعتمد على تقنية سلسلة الكتل الرئيسية، حيث تتيح إجراء 
ج السلسلة”. وباالعتماد على  ع، وذلك باستخدام “قنوات الدفع خار المعامالت الصغرى بشكل أسر
السلسلة  ج  خار الجانبية  العمليات  أو  كبرى  أهمية  تكتسي  ال  التي  المعامالت  ُتجرى  النهج،  هذا 

الرئيسية.
البرق، تحتوي على  ج السلسلة والتي تستخدم شبكة   وأورد الكاتب أن المعامالت، التي تتم خار
مدخلْين فحسب، أحدهما لفتح “قناة دفع” خاصة بين الطرفين، واآلخر إلغالقها. وتعد قناة الدفع 
ج السلسلة. وسيلة خاصة يعتمدها اثنان من المستخدمين مما يتيح لهما التعامل مع بعضهما خار
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مثال على شبكة البرق

ومن أجل فهم شبكة البرق بشكل أفضل يوضح الكاتب المثال االتي:
لنفترض أنك تشتري وجبة الغداء من الكافتيريا ذاتها الموجودة في مكان العمل كل يوم. في هذه 
الحالة، ال ينبغي عليك تسجيل هذه المعامالت اليومية الروتينية التي تجري بينك وبين الكافتيريا 
)مما يجعلكما طرفين تجمعهما ثقة متبادلة( على شبكة البتكوين الرئيسية. عوضا عن ذلك، تقوم 
يقع  ثّم  ومن  التوقيعات".  متعدد  "حساب  في  البتكوين  من  معين  مبلغ  بإيداع  والكافيتريا  أنت 

تسجيل هذه المعاملة المالية على شبكة البتكوين الرئيسية.
ج السلسلة للتعامل مع الكافتيريا. وال يمكن إجراء  على هذا النحو، بات لديك اآلن قناة خاصة خار

المعامالت المالية من “حساب متعدد التوقيعات” إال حين يبرم الطرفان اتفاقا على ذلك.
ج السلسلة، فيستطيع القيام بذلك في أي وقت.   وإذا رغب أحد الطرفين في إغالق قناة الدفع خار
وكل ما عليك فعله هو تقديم أحدث قائمة للميزانية العمومية تكون موّقعة من كال الطرفين وبثها 
بتوزيع  تقوم  إجراء معاملة مالية  الخاصة من خالل  القناة  وُتغلق  الرئيسية.  البتكوين  على شبكة 

أموال حساباتك الخاصة على شبكة سلسلة الكتل الرئيسية.
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تأثيرات الشبكة في ظّل وجود أطراف متعددة

ج السلسلة ليس بين طرفين موثوق بهما فحسب،  البرق إجراء معامالت مالية خار  تتيح شبكة 
السابق،  المثال  نستخدم  دعونا  العملية،  هذه  توضيح  ولمزيد  أيضا.  األطراف  من  شبكة  مع  بل 
ج السلسلة؛ قناة بينك وبين الكافيتريا، وأخرى  ولنفترض أن لديك قناتين منفصلتين مفتوحتين خار

بينك وبين زميل لك في العمل.
ج السلسلة، يمكنه  وإذا رافقك زميلك في العمل لتناول الغداء، وبدال من فتح قناته الخاصة خار
تحويل األموال إلى الكافيتريا باستخدام حسابك "متعدد التوقيعات" كوسيط بينه وبين الكافيتريا 

)مع تحديث جميع قوائم الميزانية العمومية المناسبة خالل العملية(.
 وبفضل هذه التقنية، يمكن للجميع في هذه الشبكة شراء سلع من الكافتيريا طالما أنهم يملكون 

ميزانية بتكوين في حساباتهم.
الكافتيريا،  التوقيعات مع  يملكون حسابات متعددة  الذين  األشخاص  العديد من  كان هناك  وإذا 
فسُتجرى عملية الدفع في هذه الحالة انطالقا من زميلك في العمل )الطرف األصلي( نحو الكافتيريا 
)الطرف المستلم( عبر أقل عدد من الوسطاء وأقل رسوم مالية. وبالتالي، يمكن للمعاملة أن ُتجرى 

من خالل قنوات الدفع المرتبطة مع بعضها.
وأشار الكاتب إلى أن قابلية التوسع هي مشكلة رئيسية تواجه كبريات شبكات سلسلة الكتل العامة. 
وفي ظّل مواجهة منافسة عمالت "إي أو إس" و"كيتيوم" و"إيثريوم" وغيرها من العمالت الرقمية، 
تعتبر شبكة البرق حال ناجعا لمعالجة مشكلة قابلية التوسع لعلمة بتكوين من خالل إجراء عدد كبير 
ج السلسلة، وبالتالي، تخفيف الحمل على سلسلة الكتل الرئيسية التي تعتمد  من المعامالت خار

على البتكوين.



ية
وج

ول
كن

ت ت
فا

شا
كت

ا
بع

لرا
ب ا

لبا
ا

78

الباب

اكتشافات تكنولوجية
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الذين  اللصوص،  ومراقبة  منازلهم  حماية  على  الناس  يساعد  ذكيا"  "جرسا  الفرنسية  "نيتاتمو"  أطلقت شركة 
يتربصون بهم. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الجهاز الجديد يستخدم التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على 
أمن المنازل، مشيرة إلى أنه جرى عرضه، هذا األسبوع، في معرض للتقنيات في الس فيغاس, ويحتوي الجرس 
على كاميرا وميكروفون ومكبر للصوت، كما أنه يتوفر على اتصال دائم باإلنترنت، مما يجعله يرسل إشعارات 
عاجلة إلى الهاتف الذكي المتصل به, وتقول الشركة المصنعة، إن ربط الجرس باإلنترنت، سيجعل صاحب المنزل 
مطلعا دائما على ما يجري في محيط مسكنه, وتابعت "في حال قدم شخص ما إلى منزلك، فسيتصل بك الجهاز 

على هاتفك ويخبرك بالمعلومة.. كما أنه سيكون قادرا على تقديم مقطع فيديو مباشر للشخص الزائر".

ابتكار ثوري يكشف من يتجول حول بيتك أثناء غيابك

أعلنت شركة سامسونغ، العمالق الكوري الجنوبي لصناعات اإللكترونيات، عن طراز جديد من تلفزيون "الجدار" 
الشركة  أن  تقارير  "البالطة". وتفيد  لتغيير حجمه وشكله، ويعتمد على مبدأ  ألواح  إلى  ينقسم  أن  الذي يمكن 
الكثير  ألواح مؤلفة من  التكنولوجيا، وهي عبارة عن  ألواح "مايكروليد" في  هذه  الجنوبية استخدمت  الكورية 
من األضواء الميكروسكوبية التي تشكل النقاط الضوئية أو البيكسل، إلنتاج "بالطات" Tile التلفزيون. ويمكن 
جمع البالطات معا لتشكل تلفزيون منزلي قياس 75 بوصة، وبأي شكل من األشكال، بحسب ما ذكرت صحيفة 
التليغراف البريطانية. وصمم التلفزيون األحدث في تكنولوجيا التلفزيونات من شركة سامسونغ فقط للمنازل، 
بحسب ما أعلنت الشركة في بيان لها، وهذا يعني أن الناس يمكنهم إضافة أجزاء أخرى لزيادة حجمه من أجل 

متابعة أحدث رياضية على سبيل المثال.

تلفزيون جديد تغير حجمه كما تريد!
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مستشعر الكتروني 
يكشف أمراضا خطيرة

تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن وضعه على ظفر 
أصبع اليد ويقوم بجمع بيانات صحية مهمة. المستشعر الذي صممته شركة "IBM" يستطيع التواصل بشكل 
السلكي مع هاتف أو ساعة ذكيين ألجل تزويدها بمعلومات عن الوضع الصحي لألشخاص المصابين بمرض 
باركنسون المعروف بالشلل االرتعاشي فضال عن رصد عمل الوظائف لدى مرضى الفصام، و امراض القلب، وهو 
ما يعني االستغناء بشكل نسبي على الفحوصات التقليدية. ويعتمد المستشعر على درجة الضغط الذي يمارسه 
األصبع على األشياء الخارجية كما يقوم بقياس درجة االرتعاش وما يطرأ عليها من تغيير بمرور الزمن. وبما أن 
هذا الجهاز صغير الحجم، يمكن إلصاقه بظفر اإلنسان على نحو مستمر، لكن المشكلة التي يواجهها الباحثون 

في الوقت الحالي هي خفض استهالك الطاقة في المستشعر.

استشعار  جهاز  ح  لطر األميركية  التنظيمية  الهيئات  موافقة  على  ألفابت  لشركة  التابعة  غوغل  وحدة  حصلت 
لحركة اليدين باستخدام الرادار يعرف باسم  " سولي". وقالت هيئة االتصاالت االتحادية االميركية إنها ستسمح 
لشركة غوغل بتشغيل أجهزة استشعار "سولي" بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حاليا، مبينة أن أجهزة 
االستشعار يمكن تشغيلها أيضا على متن الطائرات. وأضافت الهيئة أن القرار: "سيخدم الصالح العام من خالل 
توفير مواصفات مبتكرة للتحكم في األجهزة باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس"، مشيرة الى ان أجهزة 
استشعار "سولي" تلتقط الحركة في مجال ثالثي األبعاد، باستخدام شعاع راداري لتمكين المستخدم من التحكم 
الكالم. وتقول غوغل إن أجهزة  أو  الحركة  أداء مهام يمكن أن تفيد من يعانون من ضعف في  دون لمس في 
االستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين اإلبهام والسبابة، أو إدارة قرص افتراضي 

يعمل من خالل مالمسة اإلبهام للسبابة.

ابتكار للتحكم باألجهزة دون لمسها
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"آبل" تطور نسيجا لـ "المالبس الذكية"!

ستطلق  التي  الذكية"  "المالبس  صناعة  في  سيستخدم  خاص  لنسيج  جديدة  اختراع  براءة  آبل  شركة  سجلت 
مستقبال. وسيحوي النسيج الذي ستصنع منه "المالبس الذكية" أسالكا كهربائية غاية في الدقة، وأليافا خاصة 
قادرة على نقل مؤشرات جسم اإلنسان، كدرجة الحرارة وحتى معدالت النبض، وتحويلها إلى بيانات خاصة لنقلها 
أثناء  الصحية  حالتهم  مراقبة  في  والرياضيين  الناس  المالبس  هذه  الذكية. وستساعد  واألجهزة  الهواتف  إلى 
المشي أو ممارسة الرياضة، كما ستسمح تقنياتها بتطوير أحزمة خاصة للساعات واألساور الذكية التي تراقب 
تلك المؤشرات. كما يتوقع أن تساعد هذه التقنيات في ظهور ألبسة وأغطية لألسّرة المستخدمة في المشافي 

لمراقبة حالة المرضى على مدار 24 ساعة.

ان  الحكومية  الروسية  تيخ"  "روس  مؤسسة  كشفت 
المهندسين الروس استخدموا مادة جديدة من شأنها 
أن تزيد بنسبة %30 من تخفي طائرتي "سو57-" من 
الجيل الخامس و"تو160-" االستراتيجية المطورة عن 
المشكلة  المادة  أن  المؤسسة  وبحسب  الرادارات. 
الزجاجية  القيادة  قمرة  ستغطي  التي  الجديدة 
امتصاص موجات  للطائرات، ستزيد من قدرتها على 
عن  الطائرة  تخفي  زيادة  إلى  يؤدي  ما  ضعفا،  الرادار 
حماية  عن  فضال   ،30% بنسبة  المعادية  الرادارات 
والحرارية  البنفسجية  فوق  األشعة  تأثير  من  الطيار 
سبيل  وعلى  الضارة.  السلبية  العوامل  من  وغيرها 
القيادة  الذي يغطي قمرة  الرفيع  الغطاء  المثال، فإن 
مرات.   3 بمقدار  الشمس  أشعة  حرارة  من  يخفض 
أما تأثير الموجات فوق البنفسجية، فينخفض بمقدار 
بسماكة  رفيعة  طبقة  في  الغطاء  ويتمثل  مرات.   6
مختلفة. معادن  أكيسد  من  تتكون  نانومترا،   70-90

روسيا تزود طائرات بمواد تخفيها عن ترددات الرادارات
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Obsbot Tail .. أول كاميرا ذكية فى العالم

عد موقع Forbes المتخصص، ان كاميرا Obsbot Tail هي  أول كاميرا تعمل بالذكاء االصطناعي فى العالم، 
يمكنها أن تتحّرك على حامل دائري بزاوية تبلغ 360 درجة لتتعقبك بدون التأثير على األداء أو جودة الصورة، 
وتعّد هذه الكاميرا أحد أهّم تقنيات الذكاء االصطناعي التى تّم اإلعالن عنها خالل معرض "CES 2019" لهذا 
الهواتف  الدقة تتعدى  الوجوه بجودة فائقة  الذكية نظام تتبع يستطيع تحديد  الكاميرا  العام. كما تمتلك تلك 
الذكية، وتتعرف أيضًا إلى شكل الجسم وموضعه، مما يؤّدي إلى تتبع دقيق حّتى مع الحركة، كما تتيح تعّقب 
الحركة وتسجيلها بدقة "4K" بمعدل يصل إلى 60 إطارًا فى الثانية وذلك فى بيئة أكثر تعقيدًا. وتعمل كاميرا 
"Obsbot Tail" بمعالج "HiSilicon Hi3559A" الذي يعتمد على الذكاء االصطناعى لتصنيف الكائنات المتعّددة 
وتحديد السمات ومعالجة عالية األداء فى التصوير. وتملك "Obsbot Tail" عدسة بدقة 12 ميجا بيكسل للصور 
الثابتة مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة "4K"، وبقدرة على التقريب البصري تصل إلى 3.5 ضعفًا، وبمجرد التقاط 
اللقطات الخاصة بك يمكن تحريرها بسالسة مع العشرات من خيارات التحرير، ومشاركتها فى خطوات قليلة 

."Obsbot studio" فقط مع تطبيق

الصين تجتاح اوربا تقنيا..!!
أعلنت صحيفة "Digiday" أن تطبيق "TikTok" الصيني لتسجيل الفيديوهات بات من أكثر التطبيقات استخداما 
في أوروبا. وأشار الموقع إلى أن أكثر من 800 مليون شخص في دول أوروبا والغرب باتوا يستخدمون تطبيق 
نحو  الفيديوهات  لتسجيل  يستعملونه  بريطاني  مليون   3.7 نحو  أن  إلى  تشير  واإلحصائيات  يوميا،   "TikTok"
8 مرات في اليوم، كما يستخدمه بشكل دائم نحو 4.1 مليون ألماني، و2.7 مليون إسباني، ونحو 2.4 مليون 
وصورية  صوتية  بتأثيرات  المصحوبة  الفيديوهات  لتسجيل   "TikTok" تطبيق  ويستخدم  إيطاليا.  من  شخص 
ع  مميزة، كما يتضمن ميزة "كاريوكي" للغناء مع المقاطع الموسيقية، وتعد المنصة اإللكترونية واحدة من أسر

المنصات نموا عبر الشبكة العنكبوتية.
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إبسون تطلق ماسحات ضوئية بسرعات خارقة

Work- ع سلسلة لها من الماسحات الضوئية بنظام التغذية بالورق،  أطلقت شركة »إبسون« أسر
Force DS-970 وDS-870، وهما جهازان عاليا الموثوقية للبيئات التي تتسم بضغوط عمل عالية 

مثل قطاعات الرعاية الصحية والشؤون القانونية والخدمات المالية.
85 صفحة في الدقيقة و170 صورة في  التي تبلغ  الرائدة في السوق  وبفضل سرعات االلتقاط 
ووظائف  ورقة،   100 تبلغ  التي  السعة  العالية  بالمستندات     التلقائية  التغذية  ووحدة  الدقيقة، 

معالجة المهام المتقدمة، ُيثبت هذان الجهازان أنهما ال ُيقدران بثمن في أي سير عمل تجاري.
ويأتي كالهما مزّودين بلوحة LCD ملونة جديدة لتحسين االستخدام السهل لوظائف التحّكم في 
المهام واألجهزة، في حين تتضافر المستشعرات الداخلية والبرامج المبتكرة لرفع معدالت اإلنتاجية 

وجودة الصور.     



الباب

5
المستقبل
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  منذ ثالثة شهور تستكشف مركبة "روفر" الصينية حالًيا الجانب البعيد من القمر، وأعلن مسؤول 
أن برنامج الفضاء في البالد يخطط إلطالق ثالث مهام إضافية إلى القمر تهدف إلى وضع األساس 

لقاعدة قمرية دولية.
وقال »وو يانهاو« نائب رئيس برنامج الفضاء الصيني خالل مؤتمر صحفي، »نأمل أن تساعد مهمة 
»تشانغ إي 8-« في اختبار بعض التقنيات وإجراء بعض العمليات االستكشافية لبناء قاعدة قمرية 

مشتركة بين بلدان متعددة.«
ال يعد هذا اإلعالن مفاجأة للخبراء في هذا المجال. إذ توقع خبير الفضاء الدولي »نامراتا جوسوامي« 

أن أحدث مركبة هبوط في الصين كانت جزًءا من خارطة طريق إلنشاء قاعدة أبحاث على القمر.
والفضاء  بالقمر  الخاصة  الصين  طموحات  »تركز  ديبلومات،«  »ذا  صحيفة  في  جوسوامي  وكتب 
الخارجي على أن تتطور لتشمل إنشاء قاعدة أبحاث صينية على القمر، فضاًل عن تطوير أنظمة دعم 

التجدد الحيوي لضمان قدرة البشر على االستقرار والبقاء على قيد الحياة في الظروف القمرية.«
أسابيع  منذ  هبطت  التي  إي4-«  »تشانج  مركبة  نجاح  على  آمالهم  الصينيون  المسؤولون  يعلق 

وأطلقت مركبة جوالة نجحت ألول مرة في تاريخ البشرية في إنبات بذور في عالم آخر.
لم يتحدد بعد الجدول الزمني إلنشاء قاعدة القمر، لكن الخطوات التالية لهذه المهمة أصبحت 
أكثر وضوًحا؛ إذ سيرسل برنامج الصين الفضائي في وقت الحق من هذا العام مركبة هبوط تدعى 
»تشانج إي5-،« مهمتها جمع عينات من القمر والعودة بها إلى األرض. وقال وو أن النتائج التي 
ستتمخض عن مهمة مركبة تشانج إي5- ومهمات ثالث أخرى ستليها، من المفترض أن تساعد 
على ترسيخ خطط إنشاء قاعدة أبحاث على سطح القمر. وركز وو بشكل خاص على إمكانية استخدام 

تربة القمر في طباعة هياكل ثالثية األبعاد قابلة للسكن.

الصين تدرس مستقبل القمر...وتعلن عن خطة إلنشاء قاعدة عليه
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مستقبل متاحف الواقع في العالم الرقمي ... 

د. مناهل ثابت/ االمارات

يعرف المتحف الرقمي بأنه منصة تنشر بها المتاحف 
ووفقًا  أغراضها.  عن  معلومات  والصغيرة  الكبيرة 
للمجلس الدولي للمتاحف فإن المتحف الرقمي هو 

مؤسسة دائمة في خدمة المجتمع وتطوره.
وكما هو الحال في المتحف التقليدي، يمكن تصميم 
متحف  )مثل  محددة  أشياء  حول  افتراضي  متحف 
فني أو متحف تاريخ طبيعي(، أو يمكن أن يتكون من 
معارض عبر اإلنترنت تم إنشاؤها من موارد أولية أو 

ثانوية )كما في متحف العلوم مثاًل(.
قبل عام 2000 تم إنشاء عدد من المتاحف الرقمية 
باستخدام التكنولوجيا الرقمية قبل أن تكتسب شبكة 
اإلنترنت أي شكل من أشكال الشهرة أو االستخدام 
الجماعي. ومن تلك المتاحف في تلك الفترة متحف 
مضغوط  كقرص  إصداره  تم  الذي  للكمبيوتر  أبل 
أنحاء  1992، وتم توزيعه مجاًنا في جميع  في عام 
العالم على 1000 مدرسة وجامعة ومتحف. وهناك 
متحف جوجنهايم الظاهري عام 1999 وكان متحًفا 
األميركي  التصميم  مكتب  صممه  تجريبًيا  تفاعلًيا 
على  يعتمد  والذي   Asymptote Architecture
تقنية VRML، لتوفير محور افتراضي لمختلف أماكن 
استضافة  إلى  باإلضافة  العالم،  حول  المؤسسة 

المعارض.

ومن المتاحف الرقمية أيضا في تلك الفترة متحف 
 1993 عام  تأسس  الذي   )MOCA( الكمبيوتر  فن 
باريس  »الويب«،  متحف  كذلك  آرتشر.  دون  تنفيذ 
وتم تأسيسه على اإلنترنت في عام 1994 كمتحف 

رقمي رائد أنشأه نيكوالس بيوش. 
في  االفتراضية  الرقمية  المتاحف  شكل  هو  ذلك 
البيئات  يخص  وفيما  وبداياتها  األولي  شكلها 
منها،  عدة  أنواع  فهناك  الرقمي  للمتحف  التفاعلية 
مع  األبعاد  ثالثية  مساحة  إنشاء  إعادة  هو  األول 
تمثيالت مرئية للمتحف عن طريق استعارة معمارية 
باستخدام  بالمكان  إحساًسا  توفر  األبعاد،  ثالثية 
يستخدمون  ما  وعادًة  المختلفة.  المكانية  المراجع 
النمذجة ثالثية األبعاد، وVRML )لغة نمذجة الواقع 
االفتراضي( واآلن X3D )الخلف إلى VRML( للعرض.
التصوير  تقنيات  أنواع مختلفة من  تقديم  وتم  كما 
األشعة  عاكس  مثل  االفتراضية،  المتاحف  إلنشاء 
تحت الحمراء، والتصوير باألشعة السينية، والمسح 
الضوئي بالليزر ثالثي األبعاد، وتقنيات IBMR )تقديم 
الصورة وبناء النماذج(. وفي حالة المشاريع الممولة 
من االتحاد األوروبي، ViHAP3D فقد تم تطوير نظام 
واقع افتراضي جديد لمسح اآلثار المتحفية، من قبل 

الباحثين في االتحاد األوروبي.
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وهناك بيئة مكانية تفاعلية ثالثية األبعاد أخرى هي 
QTVR. ونظرًا لكونه بيئة ثابتة مسبقة الصنع، فإنه 
أكثر تقييًدا فيما يتعلق بالتحرك بحرية في مساحة 
تكون  أن  يمكن  الصورة  جودة  ولكن  األبعاد،  ثالثية 
أعلى من جودة البيئات التي يتم تقديمها في الوقت 
الفعلي أكثر بكثير مما مضى وأشرنا إليه في المقال 

سابقا في مرحلة التأسيس.
وكما يبدو فإن تحويل المتاحف إلى رقمنة هو مهمة 
جمعت بين الجهود والميزانيات والبحوث من العديد 
في  والحكومات  الثقافية  والجمعيات  المتاحف  من 
جميع أنحاء العالم. خالل السنوات القليلة الماضية، 
مجتمع  بتكنولوجيا  متعلقة  مشاريع  هناك  كانت 
المعلومات التي تتناول: الحفاظ على التراث الثقافي، 
وترميم الموارد التعليمية وتم ذلك من خالل إنشاء 

المتاحف الرقمية بشكل أكبر وأوسع من ذي قبل.
العديد  بتأسيس  األوروبية  المجموعة  قامت  وقد 
 ،V-Must المتاحف، مثل  لدعم هذه  المشاريع  من 
تهدف  التي  للحدود  العابر  الرقمي  المتحف  شبكة 
لتطوير  والدعم  باألدوات  التراث  قطاع  تزويد  إلى 

وممتعة  تعليمية  تكون  التي  االفتراضية  المتاحف 
وطويلة وسهلة الصيانة.

المتعددة  الوسائط  متحف  كان   ،2017 عام  وفي 
المفهوم  استكشاف  يواصل   )ViMM( االفتراضي 
مجموعة  تعمل  حيث  الرقمي  للمتحف  األساسي 
العمل بنشاط من أجل إعادة تعريف المتحف الرقمي 

من أجل مواكبة األبحاث الحالية.
ويجدر االنتباه إلى أنه في عام 2004، أفاد روي هوكي 
من كينجز كوليدج لندن أن الزوار الظاهريين لمواقع 
الموقع(،  )في  الفعليين  الزوار  عدد  يفوق  المتاحف 

والعديد منهم يعملون في تعليم مخصص.
في  يتمثل  الرقمي  للمتحف  األساسي  الهدف  إن 
وال  الثقافية،  التنمية  وتعزيز  األساسية  القيم  إرساء 
بل  الموجودة،  األشياء  إنتاج  إعادة  في  فقط  يتمثل 
إلى تحقيق أشياء جديدة، الن تكنولوجيا المعلومات 
البيانات  لمعالجة  أدوات  مجرد  ليست  واالتصاالت 
للتنمية  وتحفيز  قوة  تكون  أن  يمكن  بل  وإتاحتها، 

الثقافية.
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i-tech متابعات

هل يمكن توقع شكل الموبايل بعد 100 عام ؟

تكنولوجيا  عالم  في  اكتشافات  وكثرة  وتنوع  ع  تسار مع 
فأن  بها،  المرتبطة  الصناعات  واالتصاالت،  المعلومات 
توقع شكل واليات عمل ومحتوى الموبايل بعد 100 عام 

يبقى امرا محيرا.. 
وخالل السنوات العشرة األخيرة، شهدت الهواتف النقالة 
تستخدم  أجهزة  مجرد  كانت  أن  فبعد  جذرية،  تغيرات 
إلجراء عمليات االتصال، حلت هذه الهواتف محل الساعة، 
والمنبه،  الجغرافية،  المواقع  تحديد  وجهاز  والكاميرا، 

والعديد من األدوات األخرى.

العلماء "ستيوارت سكوت كوران"،  الهواتف في المستقبل؟ وبحسب توقع  والسؤال هنا كيف ستبدو هذه 
أبل  أن شركة  ويبدو  المقبلة،  الخمس  السنوات  االختراع خالل  براءات  انتهاء حرب  ان  توقعا  و"تيم المب"، 
ستكون هي الفائزة في هذه المعركة، ولعل واحدا من أكبر انتصاراتها سيكون احتكارها لألجهزة ذات الخطوط 

المنحنية، ونتيجة لذلك، ستضطر باقي الشركات الستخدام أشكال ذات زوايا في صناعة الهواتف النقالة.
ويتوع العالمان انه بعد 15 عاما، أي حينما تصبح غوغل الرقم واحد في عالم التكنولوجيا، ستتحول الهواتف 
النقالة إلى نظارات يمكن ارتداؤها، كما أنها ستكون مزودة بواقع افتراضي، إذ ستقوم بتغذية المستخدم 

بمحتوى إعالني مباشرة إلى الدماغ والبصر.
وبعد 25 عاما، ستصاب جميع الشركات بهوس تصنيع األجهزة بالغة الدقة، فتصبح الهواتف النقالة صغيرة 

الحجم جدا، وتستخدم لمرة واحدة فقط.
أما بعد 50 عاما، فسوف تعود الهواتف النقالة التي يمكن ارتداؤها، ولكن هذه المرة في شكل سوار يوضع 
على معصم اليد. ويتم تصنيع هذه الهواتف لتناسب حجم يد صاحبها تماما، وستحتوي على الخاصية ثالثية 

األبعاد، والتي تسمح لصاحب الهاتف النقال بالتحدث إلى أصدقائه وكأنه يجلس معهم.
وتتغير حال التكنولوجيا بعد 75 عاما، إذ يتم تركيب رقاقة إلكترونية صغيرة في دماغ اإلنسان، أما في عام 
2112، تتدهور حالة الحضارة، بسبب التغيرات المناخية واختفاء الكثير من المصادر المتجددة. هذا األمر قد 
يؤدي إلى عودة االتصال البشري إلى ما كان عليه قبل آالف السنين، وينحصر في إلقاء األفراد الحجارة على 

بعضهم البعض للتواصل، ولكن عليكم االطمئنان جميعا، فسيستمر الناس بالضحك واالبتسام والتسلية.
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i-tech متابعات

مستقبل التقنيات والصناعات التكنولوجية خالل الــ50 عام المقبلة؟

توقع خبراء من مختبر االبحاث االوربي ان يشهد العالم طفرة تكنولوجية كبرى خالل الـ50 عامًا 
المقبلة، وان كل التوقعات قد تتصور ما سينتجه العقل البشري، وبمساعدة الذكاء الصناعي، اال 
انها لن تصل لنسبة %1 من الواقع حينها، وبحسب توقعات العلماء ستكون الروباتات مستقلة 

في عملها، واالنسان يتمكن من بناء مستعمرات على القمر، وربما تصل الى اطالة الحياة:

الوجود  يدمر  قد  أو  كبير,  بشكل  يفيدنا  قد  االختراع  هذا 
بوظائف  القيام  على  قادرة  الروبوتات  هذه  ستكون  البشري 
يمكنها مساعدة االنسان. تتوفر لدينا هذه التكنولوجيا حاليًا, 
لكن في حيز ضيق ينحصر في المروحيات التي تطير من تلقاء 
نفسها و الصواريخ الذكية و بالرغم من االحتجاجات التي تدعو 
إلى إيقاف اآلالت التي قد تحارب الحروب عنا من الممكن أن 
إزهاق  توقف  قد  ألنه  التكنولوجيا  إلى هذه  نلتفت مستقباًل 
األرواح البشرية في ساحات المعارك. فقط تخيل سباق تسلح 
و  أكبر  و  أكبر  تصبح  الزمن  مع  التي  الموت”  “ربوتات  إلنتاج 
أقوى و أذكى من البشر و طبعًا أكثر فتكًا مع كل موديل جديد. 

Fully Autonomous Robots 1- الروبوتات المستقلة بشكل كامل
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األبعاد و يمكننا من خاللها  الطابعات ثالثية  لدينا  طبعًا 
صنع العديد من األشياء المفيدة, لكن خالل 10 سنوات 
replica-  ستبدأ برؤيتها تبدأ بصناعة أشياء كما يفعل الـ
tor في فلم Star Trek )يوجد في الفلم آلة قادرة على 
تصنيع و إعادة تدوير األشياء. في بداية الفلم كانت تصنع 
تصنع  أصبحت  النهاية  في  لكن  الطلب  حسب  الوجبات 
تحميل  هو  عليك  سيتوجب  ما  كل  حيث  أخرى(.  أشياء 
.. و  تريد صنعها  التي  االنترنت لألشياء  المخططات من 
أو  ميالد  عيد  كعكة  تصنع  قد  ستصنع؟  ماذا  يعرف  من 
حتى ساعة روليكس أو قطع السيارات في حال حاجتك 
أنه  تخيل  الطب,  مجال  في  ستستخدم  كذلك  و   ! إليها 
قد يصبح بإمكانك تنزيل و صناعة األعضاء في المشافي 
الوصفة  أو حتى تحميل   ! البحث عن متبرعين  بدل من 

الدوائية لدواء معين و صناعته في منزلك.

مشكلة  البطاريات  تعد  الحالي  الوقت  في 
كبيرة في الصناعة, فقد تدوم بطارية حاسبك 
المحمول أو جوالك لمدة يوم أو يومين كحد 
مستمر.  بشكل  تستخدمهما  كنت  إن  أقصى 
قريبًا  المجال,  هذا  في  تقدم  هناك  لكن 
و  جوالك  سترمي  العمل  من  تعود  عندما 
تتركه ليشحن السلكيًا, و أيضًا سيكون هناك 
بطاريات مرنة ستتيح اختراع أجهزة مرنة. لكن 
 Energy’s Oak األهم : يقوم اآلن باحثون في
 )Ridge National Laboratory )ORNL
بتجريب بطاريات يمكنها أن تدوم لـ 50 سنة 
تقدمًا  فقط  هذا  ليس   ! واحدة  مرة  بشحنها 
تنظيم  ألجهزة  أيضًا  بل  الذكية,  للهواتف 
كل  جراحة  إلجراء  تحتاج  التي  القلب  ضربات 

10 سنوات لتبديلها.

صخرة  على  قاعدة  بناء  من  المغزى  ما   : تتساءل  قد 
 LCROSS تحوم في الفضاء؟ في عام 2009 قام مسبار
باكتشاف وجود جليد بالقرب من القطب الجنوبي للقمر 
رفع  مما   ! الماء  على  للحصول  تذويبه  يمكن  والذي 
تقوم  حاليًا  و  القمر,  إلى  دائمة  حمالت  إقامة  إمكانية 
لبناء  خطط  بوضع  الشركات  و  الحكومات  من  العديد 
قاعدة قمرية تستخدم الموارد القمرية لتزيد من نطاق 
النفوذ البشري. و في حال نجاح هذا, كن متأكدًا من أنه 
يوجد  كما  القمر  على  دائم  بشري  وجود  هناك  سيكون 

البشر في المحطة الفضائية الدولية اآلن.

Lunar Colonies 2- بناء مستعمرات على القمر

Replicators 3- النواسخ

Longer Life 5- إطالة الحياة

Batteries 4- البطاريات

المنصرمة,   50 الـ  السنوات  في 
المتوقعة  الحياة  متوسط  ازداد 
75 سنة  إلى  65 سنة  من  لألفراد 
لكنه  ضئياًل  كان  المتوسط  هذا  و 
مع  الزمن  عبر  كبير  بشكل  ازداد 
تكنولوجيا  تطور  مع  الطب.  تطور 
تخيل   Nano-Technology النانو 
في  تجري  نانوية  روبوتات  وجود 
مجرى دمك و تقوم بحل المشاكل 
و الوعكات في جسدك قبل حدوثها 
زيادته  يمكن  المتوسط  هذا   !
 50 بعد  سنة   110 إلى  بسهولة 

سنة من اآلن.
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باالشارة فقط...مستقبل عمل الكومبيوترات 
i-tech متابعات

  
الجيل الحالي من الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية سيصبح ضمن النماذج العتيقة، 
تستخدم  كانت  التي  القديمة  باألجهزة  الخاصة  المتاحف  إلى   2030 عام  بحلول  وستنتقل 
التقنية  برلين  جامعة  في  البرمجيات  هندسة  أستاذ  قاله  ما  هذا  المعلومات،  تكنولوجيا  في 
البروفيسور شتيفان يينيشن.  وتوقع " يينيشن" أن تشهد الحواسيب تطورا كبيرا في المستقبل، 
يتم  أن  يستبعد  ال  فيما  عالية،  وبكفاءة  مرئي  غير  بشكل  وتعمل  حجما،  أصغر  تصبح  بحيث 
التواصل بين اإلنسان والحاسوب مستقبال عبر األفكار واإلشارات، مضيفا ان حاسوب المستقبل 
الوقت نفسه بأي مكان كان. ويفسر أستاذ  سيكون موجودًا في كل مكان، لكنه لن يكون في 
هندسة البرمجيات في جامعة برلين هذا التناقض الظاهري بقوله "إن أجهزة الحاسوب ستصبح 

أصغر حجمًا، األمر الذي يجعلها تختفي تدريجيًا من مجال رؤيتنا". 

وهكذا يوضح يينيشن ما يطلق عليه هو وزمالؤه "األنظمة المدمجة"، وهي عبارة عن أجهزة حاسوب صغيرة 
ذات كفاءة عالية للغاية، ستختبئ مستقباًل -وعلى نحو متزايد- في األدوات اليومية، وتعمل بشكل غير مرئي 
على تنظيم حياتنا.  ويضيف البروفيسور أنه في المستقبل لن يذهب أي شخص في عطلة دون أن تتوفر 
لديه إمكانية مراقبة "منزله الذكي"، وسيكون الموظف قادرًا لدى قيامه برحلة عمل على استشارة مساعده 
الرقمي للتعرف على محاوره من الشركة األخرى، كما لن يجري الجراحون أيضا أي عمليات مستقباًل دون 
اإلعداد لها مسبقا مع المساعد الرقمي.  وكما يقول يينيشن، فإن اإلنسان قد يلجأ في نهاية المطاف إلى 
شريحة صغيرة في دماغه، وعبر ذاكرة ظاهرية في شبكة اإلنترنت يمكنه الوصول إلى البيانات التي يرغب في 
الحصول عليها من خالل الحوسبة السحابية من أي مكان في العالم. سيتم التواصل بين اإلنسان والحاسوب 
في عام 2030 بأساليب جديدة، ولن تعطى األوامر عن طريق لوحة المفاتيح أو فأرة الحاسوب، بل عن طريق 

أفكار وإشارات المستخدم .
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جيل جديد
يشير العالم االلماني الى انه يتوقع ان المعالجات ستصبح أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، وعندئذ ستحل المعالجات 
المعالجات  قليل من  أو عدد  واحد  حاليا على معالج  يحتوي  الذي  التقليدي  الحاسوب  النواة مكان  المتعددة 
الرئيسية، وستكون الرقاقة الواحدة في المستقبل مزودة باآلالف من وحدات المعالجة المركزية المستقلة عن 

بعضها. 
اإلنسان  بين  التواصل  وسيتم  مستمر،  بشكل  ستزداد  المستقبل  في  الحاسوب  أجهزة  كفاءة  فإن  وهكذا، 
والحاسوب في عام 2030 بأساليب جديدة، فلن تعطى األوامر عن طريق لوحة المفاتيح أو فأرة الحاسوب، بل 
سيتم استبدالها بواجهات جديدة تتفاعل مع أفكار وإشارات المستخدم بسرعة كبيرة، بل إن الحواسيب ستتعلم 

الكالم بحيث تتجاذب أطراف الحديث مع اإلنسان.
ويضيف يينيشن أن األمر لن يتعلق فقط بكيفية نقل المعلومات إلى الحاسوب عبر اإليماءات، وإنما أيضًا بالكيفية 
التي يعرض بها هذا الجهاز النتائج التي توصل إليها، فعوضًا عن قراءة تلك النتائج على الشاشة كما يحدث اليوم، 

فإن المستخدم سيشعر بالنتيجة بشكل مباشر. 
ففي المنزل الذكي على سبيل المثال -وبفضل الكاميرات- سيتم تشغيل التدفئة أو التهوية بالتوافق مع حركة 
الحقيقي  العالم  بين  الفاصلة  الحدود  وستذوب  الخالية،  الحجرات  في  التدفئة  ُتشغل  لن  أي  المنزل،  سكان 

والعالم الظاهري، ولن نكون بعيدين عن مصطلح "المستخدم الزجاجي"، بحسب يينيشن. 

الباب
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  أوضح سيناريو افتراضي في اختبار إلدارة المخاطر أن هجوما إلكترونيا عالميا منسقا عبر بريد إلكتروني خبيث، 
قد يسبب أضرارا اقتصادية يتراوح حجمها بين 85 مليار دوالر و193 مليارا. وأوضح التقرير الذي أعدته سوق 
تعطيل  بين  ستتراوح  الهجوم  هذا  مثل  بعد  التأمين  مطالبات  إن-أن  أو  إي  وشركة  للتأمين  لندن  أوف  لويدز 
األعمال واالبتزاز اإللكتروني إلى تكاليف االستجابة للحوادث. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات التي 
على  اعتمادا  دوالر،  مليار  و27  مليارات  بين عشرة  السيناريو سيتراوح  التأمين في مثل هذا  سيدفعها قطاع 
حدود تتراوح بين 500 ألف دوالر و200 مليون دوالر لوثائق التأمين. وقال التقرير إن االقتصادات اإلقليمية التي 
تهيمن عليها بشكل أكبر الخدمات، خاصة الواليات المتحدة وأوروبا، ستعاني بشكل أكبر وستكون أكثر عرضة 
لخسائر أعلى مباشرة. ويتسلط الضوء على الهجمات اإللكترونية منذ انتشار فيروس من أوكرانيا أدى إلى فوضى 
أنجلوس،  إلى لوس  بالشلل وعطل موانئ من مومباي  الحواسيب  2017، وأصاب آالف  العالم عام  أنحاء  في 
بل أوقف اإلنتاج في مصنع للشيكوالتة في أستراليا. وتحذر الحكومات بشكل متزايد من المخاطر التي تواجه 

الشركات الخاصة من مثل هذه الهجمات، سواء نفذتها حكومات أجنبية أو مجرمون لهم دوافع مالية.

تقديرات أضرار الهجمات إللكترونية تناهز 193 مليار دوالر

العراق يحتل الموقع الرابع عالميًا في زيادة سرعة انترنت
 الموبايل لعام 2018

speed-“ 2018. وبحسب تقرير لموقع    احتل العراق المركز الرابع عالميًا في زيادة سرعة انترنت الموبايل لعام
انترنت  سرعة  بزيادة  الرابعة  المرتبة  في  العراق  جاء  العالم،  حول  االنترنت  سرعة  بقياس  المتخصص   ”yest
الموبايل بنسبة  % 92 خالل عام 2018 مقارنة بــ2017 بعد كل من كوستاريكا التي احتلت المركز االول و تلتها 

ميانمار وجاءت السعودية بالمركز الثالث.
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تقديرات أضرار الهجمات إللكترونية تناهز 193 مليار دوالر

"فيسبوك" االول من جديد 
بعدد المتسخدمين رغم 

الفضائح 
الذين  عدد  أن  بوك  فيس  شركة  أعلنت    
 2.32 بلغ  الماضي  العام  تطبيقها  استخدموا 
 .2017 عام  عن   9% زيادة  بنسبة  أي  مليار، 
الشركات  لفيسبوك  األخيرة  الفضائح  تمنع  ولم 
حيث  الموقع،  على  التجارية  إعالناتها  نشر  من 
ازدادت أرباح فيسبوك من هذه اإلعالنات بنسبة 
فيما سبق، هو  الغريب   .2018 عام  %30 خالل 
المالية  والعائدات  المستخدمين  أعداد  زيادة  أن 
المخاوف  استمرار  مع  تزامنا  تحدث  لفيسبوك، 
حول سياسة الشركة في استخدام بيانات العمالء 
وخصوصياتهم، والتي ظهرت مع حدوث فضيحة 
بالنسبة  أما  الشهيرة.  أناليتيكا"  "كامبريدج 
أعداد  في  ملحوظا  تزايدا  شهدت  التي  للدول 
في  فجاءت  الماضي،  العام  خالل  المستخدمين 

مقدمتها: الهند، إندونيسيا، والفلبين.

روسيا تطلق نظاما لمراقبة 
األقمار االصطناعية 

أن  الفلكي،  الفضائي  العلمي  للمركز  تقرير  كشف 
الروسية، صارت  األرضية  والمراقبة  الرصد  وسائل 
قادرة على رصد وتعقب معظم األقمار االصطناعية 
األجنبية على المدار الثابت بالنسبة لألرض. والمدار 
A geosta- األرض  إلى  بالنسبة  الثابت  )الفضائي 
tionary orbit(، هو مدار دائري يبلغ أوجه 35786 
يدور  األرضية وفيه  الكرة  استواء  كيلومترا عن خط 
تعادل  بزاوية سرعة  األرض،  حول  فضائي  جهاز  أي 
زاوية سرعة دوران األرض حول نفسها. ويعمل في 
قمر   600 حوالي  الراهن  الوقت  في  المدار  هذا 
البث.  وإعادة  اإلذاعي  والبث  لالتصاالت  مخصصة 
الفضائية  األجهزة  معظم  أن  التقرير،  في  وورد 
مراقبة   تحت  تقع  المذكور،  المدار  على  الموجودة 
نظام التحذير الروسي الفضائي القريب من األرض 
روسيا  في  منتشرة  النظام  هذا  تلسكوبات  وأن 

والبرازيل وأرمينيا. 

طائرة ناسا الغامضة تكمل 500 يوم في المدار 
مع استمرار مهمتها السرية

من  كجزء  المدار  في  يوم   500 األمريكي،  الجو  لسالح  التابعة   ،"X-37B" المأهولة  غير  الفضاء  طائرة  أمضت 
مهمتها السرية الخامسة. وبدأت الرحلة األخيرة للطائرة "Orbital Test Vehicle-5" أو )OTV-5(، في 7 سبتمبر 
 "39A" عام 2017، حيث ُأطلقت على متن أحد صواريخ سبيس إكس الفضائية، فالكون9-، من مجمع اإلطالق
في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، التابع لوكالة ناسا. ووفقا لقسم "AFRL"، فإن األهداف الثالثة األساسية 
للحموالت، تتمثل في قياس األداء الحراري األولي في المدار لفترة طويلة، وتقييم أي تدهور. ويبلغ طول الطائرة 
الفضائية 8.8 متر بارتفاع 2.9 متر، كما يبلغ وزنها حوالي 4990 كغ. وتدور الطائرة على ارتفاع 320 كم، مدعومة 
ُيعرف  )AFRL( ما  الجوية األمريكية  القوات  أبحاث  أيون. وطور مختبر  الليثيوم  بالخاليا الشمسية مع بطاريات 
باسم "جهاز الفصل الحراري المتقدم المدمج هيكليا"، أو "ASETS-II"، الذي يتواجد على متن الطائرة الختبار 

اإللكترونيات التجريبية وأنابيب الحرارة المتذبذبة لفترات طويلة في البيئة الفضائية.
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اكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د.علي ناصر الخويلدي خالل زيارته الى الجمهورية اإلسالمية 
االيرانية تلبية للدعوة الموجهة اليه من قبل السيد )حسين فالحي( رئيس هيئة تنظيم االتصاالت اإليرانية، اكد 

ان العراق وايران تجمعهم مصالح مشتركة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تحتاج لتعاون مستمر.
الخويلدي خالل زيارته الى طهران ناقش مع وزير االتصاالت وتقنية المعلومات االيراني )محمد جواد جهرمي( 
وضرورة  البلدين،  بين  المشتركة  الملفات  من  عددًا  فالحي(  )حسين  االيرانية  االتصاالت  تنظيم  هيئة  ورئيس 
استمرار هذا التعاون، وتطوير االطر واالليات لهذه الملفات وفي مقدمتها تنظيم وتوفير االتصاالت بجودة عالية 

خالل الزيارت المليونية خصوصا زيارة اربعينية االمام الحسين )ع(.
الثنائي  االجتماع  محضر  معه  وناقش  االيرانية،  االتصاالت  تنظيم  هيئة  رئيس  بلقاء  زيارته  الخويلدي  استهل 

المنعقد في بغداد للفترة 7-6/ 8/ 2018 بخصوص التسهيالت خالل الزيارة االربعينية، والمتضمنة: 
• التعاون المستمر لتقديم التسهيالت في موضوع خدمات االتصاالت الى الزائرين.

• ادخال االجهزة والمعدات الخاصة بالصحفيين.
• زيادة السعات وتخفيض اجور خدمات التجوال.

• بيع وتداول شرائح الـ SIMعلى الحدود بين البلدين.
• السماح للشركات االيرانية بارسال ممثلين ومندوبين الى العراق خالل فترة الزيارة لتقديم الخدمات للزوار 

االيرانيين.
• قيام شركات االتصاالت العراقية بتوفير الدعم والخدمة للزوار االيرانيين عن طريق فتح مراكز خدمة زبائن.

• قيام الشركات االيرانية بتقديم خدمة بمستوى جيد.
تقديم  بمناقشة  تتمثل  والتي  البلدين  بين  المهمة  للمفات  وسريعة  ناجحة  حلول  ايجاد  مناقشة  تم  كما 
التسهيالت والخدمات خالل الزيارة االربعينية القادمة 2019، مناقشة موضوع التداخالت الحدودية بين البلدين، 
التداخالت  لتقليل  الفنية  الحلول  ايجاد  االذاعي VHF/UHF، ومناقشة  البث  التنسيق بشأن قنوات  الى  اضافة 

الحدودية.
ايضا تم التاكيد على ضرورة ايجاد اليات لحل التداخالت ضمن الحزم الخاصة بالـ 2G و 3G و 4G، ومراجعة 

وتحديث االتفاقية الثنائية بين البلدين )21-25/8/2016(.

اتفاق بين هيئة االعالم واالتصاالت 
ونظيرتها االيرانية لحل تداخل الترددات 
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وعلى هامش الزيارة التقى الدكتور علي ناصر الخويلدي بالسيد وزير االتصاالت اإليراني محمد جواد جهرمي 
والذي من جانبه رحب بالوفد العراقي واستذكر حفاوة االستقبال وكرم الضيافة والتسهيالت التي قامت بها هيئة 

االعالم واالتصاالت العراقية اثناء الزيارة االربعينية المنصرمة.
وعقب ذلك عقد الخويلدي وجهرمي مؤتمرا صحفيا مشتركا اشاد خالله جهرمي بدور الهيئة في تسهيل اجراءات 
تنظيم االتصاالت المشتركة خالل الزيارات المليونية والتي تمثلت بالتنسيق العالي بين الجانبين لتامين وتوفير 
وتوفير  المتخصصة  الكوادر  عمل  تسهيل  الى  باالضافة  االيرانيين،  الزوار  لجميع  االتصاالت  خدمات  افضل 
االتصاالت لخدمات مراكز المفقودين، كما بين السيد الوزير ضرورة ادامة التنسيق واستمراره للزيارة المقبلة، 
وتحديث االتفاقيات واالرتقاء بمستوى الخدمات من خالل استخدام التكنلوجيا الحديثة، مؤكدا على استعداده 

لتوفيرجميع التسهيالت و بكل المجاالت.
من جهته اكد السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم و االتصاالت د.علي ناصر الخويلدي على ان االتصاالت 
اليوم تمثل محور و عصب الحياة وموردًا استثماريًا وماليًا كبيرًا يعزز ويحتم بناء عالقات اقتصادية بين الدول، 
مبين ان المحور االساسي لهذه الزيارة هو ادامة التنسيق فيما يخص الزيارة االربعينية باإلضافة الى تنظيم و 

اداراة الطيف الترددي بما يحفظ حقوق الدولتين.
جودة  ضمان  لغرض  الجانبين  بين  الماضي  العام  المبرمة  االتفاقية  تحديث  ضرورة  على  الخويلدي  وشدد 
االتصاالت وتحسين الخدمات واستخدام احدث الحلول التقنية التي تقلل من حدوث التداخالت الترددية و كفاءة 

استخدام الطيف الترددي في المناظق الحدودية بين البلدين. 
كما التقى السيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة مجموعة من الشركات اإليرانية المتخصصة في مجال تقنية 
التي  والحلول  الصناعات  القطاع واهم  الحاصل في هذا  التطور  االتصاالت واطلع على  وتكنلوجيا  المعلومات 
تقدمها تلك الشركات والتي من الممكن االستفادة منها مستقبال لغرض تطوير القطع العراقي وإعادة البنية 

التحتية في المناطق التي عانت من حروب داعش.
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   أعلنت الهيئة المسؤولة عن عناوين االنترنت أن أجزاء مهمة من البنية التحتية المعلوماتية 
تواجه هجمات كبيرة تهدد النظام العالمي لتدفق المعطيات على الشبكة العنكبوتية.

وأعلنت هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )آيكان( بعد اجتماع طارئ وجود " تهديد 
مستمر وكبير" ألجزاء مهمة من البنية التحتية تؤثر على عناوين النطاقات الخاصة بمواقع 

الكترونية.
التحتية  البنية  يهاجمون  "إنهم  كونراد  ديفيد  آيكان  في  التكنولوجيا  مسؤولي  كبير  وقال 
الى ان هذه  لالنترنت". وأضاف "حصلت هجمات في الماضي لكنها ال تشبه هذه"، مشيرا 
الهجمات نتوقعها منذ 2017 لكنها أثارت قلقا متزايدا لدى الباحثين األمنيين في األسابيع 

األخيرة مما استدعى عقد االجتماع الخاص آليكان.
وقال كونراد "ال يوجد أداة واحدة للتصدي لذلك" فيما دعت آيكان إلى تعزيز شامل لدفاعات 
الشبكة االلكترونية، مبينا ان النشاط الخبيث يستهدف "نظام أسماء النطاقات" )دي إن إس( 

المسؤول عن نقل المعطيات إلى وجهتها على مواقعها االلكترونية.
النقل،  بيانات خالل عملية  التجسس على  الهجمات قادرة على  تلك  إن  آيكان  وقال خبراء 
مواقع  هوية  انتحال  من  المهاجمين  تمكين  على  أو  آخر،  مكان  إلى  المعطيات  وإرسال 

الكترونية أخرى أو "خداعها".
)دي  النطاقات"  أسمال  نظام  "التجسس على  عليها  يطلق  التي  الهجمات  تعود  أن  ويمكن 
إن إسبيوناج( إلى عام 2017 على األقل، وفقا لبن ريد، المدير الكبير لدى فايرآي لتحاليل 

التجسس المعلوماتي.
وتشمل األهداف مسجلي مواقع ومزودي خدمة انترنت وخصوصا في الشرق األوسط.

ايكان تحذر من هجمات على البنية التحتية لإلنترنت
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بالواقع المعزز..غوغل تعلن اطالق أكبر معرض افتراضي 

اعلنت شركة غوغل عن اطالق خدمة جديدة باسم Once Upon a Try التي توفر للمستخدمين أفضل رحلة 
استكشاف في العالم، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الواقع المعزز.

غوغل قالت ان هذه الخدمة تم اطالقها بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء األميركية "ناسا" NASA والمنظمة 
التي  االستكشاف  رحلة  وتبدأ  العالم،  100 متحف حول  أكثر من  إلى جانب   ،CERN النووية  لألبحاث  األوروبية 
Google Arts & Cul- "الجديدة، التابعة لقسم "الثقافة والفنون من غوغل Once Upon a Try  توفرها خدمة
ح اللحظات األولى  ture، ببداية الخلق مع "االنفجار العظيم"، ولكن هذه المرة مع تقنية الواقع المعزز، إذ ُتشر
للكون مع فيديو، إلى جانب تطبيق Big Bang AR الذي يمكن تنزيله من متجر "غوغل بالي" ألجهزة أندرويد 

ومتجر "آب ستور" ألجهزة آبل المحمولة.
كما يوفر قسم "االنفجار العظيم" عددًا من المعلومات، بما في ذلك "مم ُصنع الكون؟"، وشرحًا عن الجزئيات، 
ثم معلومات عن الكون، وإجابة لبعض من األسئلة الكبرى، إضافة إلى معلومات أخرى بكل ما يتعلق بالكون 

والخلق.
األيام األولى للبشرية على  الحياة منذ  التي حددت شكل  ثم تواصل الخدمة رحلة اإلنسان بأشهر االختراعات 
ع فرشاة األسنان؟" و"أول تقنية على اإلطالق"، و"9 أفكار غيرت  ع الورق؟" و"من اختر كوكب األرض، مثل "من اختر

العالم".
وتتناول خدمة Once Upon a Try أيضًا سير أشهر العلماء والمخترعين، بما في ذلك "رواد الطب" و"أبطال 
العلوم"، كما خصصت الخدمة قسمًا للحديث عن فضل المسلمين والعرب على علوم الفضاء، وذلك من خالل 

قسم "العربية في السماء".
وقالت غوغل في قسم “العربية في السماء” إن رواد الفلك في الحضارة اإلسالمية قاموا ببناء مراصد قوية، 
وسموا المجرات والنجوم والسمات على القمر. وأشارت إلى أن 164 نجمًا من نجوم السماء ال تزال تحتفظ 

بأسمائها العربية.
وفي العالم الذري، يوجد قسم للميكروبات، واألشعة السينية، والفيزياء الجزيئية، وتقنية النانو، باإلضافة إلى 
عدد من البحوث في هذا المجال. وفي النهاية خصصت غوغل قسمًا لتقنيات المستقبل، بما في ذلك إمكانية 

الحياة على كوكب المريخ، و “كيف سيبدو العالم في 2050؟”، ومستقبل الروبوتات، ومستقبل الطعام.
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لديك شكوى 
على 

وسائل االعالم المرخصة
تلفزيونات

اذاعات
محلية، عربية، اجنبية

أمان في  عناصر  الكومبيوترات عن عيب خطير في  وبرمجة  كشف خبراء في تصنيع 
يستحيل  أنه  هو  السيئ  والخبر   ،Spectreباسم المعروفة  الكمبيوتر  رقائق  بعض 

إصالح هذه المشكلة من خالل البرمجيات.
ويؤكد الخبراء أن الخلل الذي تم اكتشافه يعد كبيرا لدرجة أنه يستلزم إعادة تصميم 
أجهزة الكمبيوتر في المستقبل لتجنب هذه المشكلة، ويمتد تأثير الخلل في رقائق 
Specter، التي تصنعها شركات Intel وAMD وARM أيضا إلى الغالبية العظمى من 

أجهزة الهاتف الذكي في العالم.
وتكمن خطورة الخلل في الرقائق أو الشرائح اإللكترونية في أنه يجعل األجهزة قابلة 
ورسائل  المرور  وكلمات  البيانات  سرقة  يمكنها  قرصنة  برامج  خالل  من  لالختراق 

البريد اإللكتروني.
وأشار الخبراء إلى أن الخلل يؤدي إلى تقليل سرعة األجهزة بنسبة تصل إلى 30%، 
وتقدم غوغل ميزة لعزل كل صفحة فردية على متصفح كروم للحد من الثغرة األمنية، 
الوحيدة  الطريقة  وان  استثناء"،  بال  الحوسبة  مجال  كل  يشمل  الخلل  ان   مبينين 
لتخطي المشكلة التي تسببها رقائق Specter هي تغيير طريقة صنع أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية ككل.

الكشف عن خلل يستدعي إعادة تصميم أجهزة الحاسوب
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لديك شكوى 
على 

وسائل االعالم المرخصة
تلفزيونات

اذاعات
محلية، عربية، اجنبية

المستهلك«  »صوت  عنوان  تحت  مختصًا  قسمًا  واالتصاالت  االعالم  هيئة  انشأت 
يرتبط عمله مباشرًة بمكتب رئيس الجهاز التنفيذي يتولى استالم شكاوى المواطنين 
حول عمل الهيئة وادائها وعمل واداء القنوات التلفزيونية واإلذاعية على الرقم 

 المجاني المختصر )5555(. 

اتصل على الرقم 5555
نستقبل جميع آراء المواطنين ومقترحاتهم 

حول عمل الهيئة أو ادائها 
مع تحيات هيئة االعالم واالتصاالت



رئيس التحرير

حلم تقني ... رابعا

للدرس،  والقائه  لتالميذه  تعليمه  وطريقة  عبدتوشي  ستار  المعلم  عن  اسمع  كنت   االبتدائية  الدراسة  في 
والحكايات والعلوم التي ينقلها، كان حلم اللقاء به او التتلمذ على يديه يراود الكثير من طلبة االبتدائية حينها..
تلسكوب  على  يحتوي  الذي  التقني  في مختبره  يلقي محاضرة  ان  الصدف  والشباب شاءت  الطلبة  اتحاد  في 
ومجهر والعديد من االجهزة الفيزيائية حينها، وفي يومها لم نستمع اليه او نفهم من محاضرته شيء الننا كنا 

منشغلين بما بالنظر لما يحتويه مختبره من اجهزة لم ترها اعيينا انذاك حتى في التلفزيون.. 
ما اذكره من تلك المحاضرة خبر نقله عن معلومة لم نع  ونفهم ماهي اال ان وصلتنا هذه التكنولوجيا االن، وحسب 
ما نقله االستاذ ستار حينها وبصيغة قصصية: "اليوم اكو شركة اسمها كانون وحتى ما تنسونها تذكرو لبن كانون 
هذه الشركة اعلنت عن صناعة طابعة يتم ربطها على الكومبيوتر و اكيد جميعكم لم يعرف ماهو الكومبيوتر، 
باختصار وحسب قوله )هذا ينفذ كل ما تطلبه منه، وافضل(، يقوم شخص باعطاء ايعاز الى الكومبيوتر وهذا يأمر 
الطابعة بطباعة اي شيء تريده مثل صورة او كتاب او )يجوز بعد كم سنة حتى تطبع بشر(.. هذه الجملة ظلت 

ترن في دماغي منذ ثمانينيات القرن المنصرم..
اليوم تذكرت استاذنا رحمه هللا الذي طحنته حروب الدكتاتور واوقفت عجلة تفكيره، تذكرت جملته تلك باعالن 
مجموعة من العلماء في الواليات المتحدة األمريكية، عن استطاعتهم طباعة أنسجة حّية وبالحجم الطبيعي، 

والتي استمرت في االزدهار والنمو بعد زرعها في الحيوانات.
وبحسب بيان نشرته CNN انه وبفضل الطابعة ثالثية األبعاد المتخصصة عالية الدقة، فطباعة الخاليا الحية في 
أشكال ُمعقدة تشبه األنسجة واألعضاء أصبحت شيًئا حقيقًيا. لكن، بالرغم من أن القلب الدقيق أو الكبد الدقيق 
أختبار  في  رائعين  يكونا  أن  يمكنهما  جًدا(  الدقيقة  والخاليا  البكتيريا  لرؤية  )طبق  بيتري  طبق  في  الموجودان 

األدوية المختلفة في المعمل، إال أن العلماء لم يتمكنوا من تضخيمهما ليصبحان بالحجم الطبيعي.
االعضاء  لتعويض  حال  وجد  للطب  المسلحة  القوات  معهد  من  وبتمويل  األمريكي  الفريق  ان  البيان  وبحسب 
فالتكنولوجيا التي طوروها تضّمن طباعة األنسجة على أنها مكونان مختلفان، وستكون البنية المطبوعة مثقوبة 
الحياة،  قيد  على  األنسجة  بقاء  على  لتحافظ  بالمرور  واألكسجين  الغذائية  للمواد  تسمح  جًدا  دقيقة  بقنوات 

وتساعد على نمو األوعية الدموية.
باستخدام هذه الطريقة، استخدم الفريق خاليا ”الحبر“ والبوليمر القابلة للتحلل لطباعة أذن، وقسم من أنسجة 
الدموية  األوعية  مع  تفاعل  فأر،  في  زراعته  تمت  جزء،  وكل  الطبيعي.  بالحجم  البشري  الفك  وعظم  العضالت 

واألعصاب، مما يدل على أنهم قاموا بوظائفهم الطبيعية في ظرف أسابيع أو شهور من زراعتهم.
التساؤل هنا هل كان استاذنا رحمه هللا لديه افكار بهذا الخصوص ام ان تفكيره الواسع وتخيالته اوصاله لهكذا 

معلومة استبقت صناعتها واعالنها قرابة 22 سنة، وغدا الحلم حقيقة ملموسة.
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