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االفتتاحية 
د. علي ناصر الخويلدي

IXP العراق وضرورات

    تعد نقاط تبادل اإلنترنت IXP اآلن جزًءا ال يتجزأ من البنية التحتية لإلنترنت في جميع أنحاء العالم. 
بيانات وخدمات  التي يتم استخدامها لتوجيه حركة مرور  المفاتيح  بعبارات بسيطة للغاية، فهي 
االنترنت التي يمكن االحتفاظ بها محلًيا بداًل من إرسال تلك الحركة إلى أقرب عقدة إنترنت رئيسية 

)عادًة ما تكون موجودة في أوروبا( والعكس. 
تتمتع نقاط تبادل اإلنترنت بثالث فوائد رئيسية: انخفاض زمن الوصول ، وتحسين كفاءة التكلفة، 

والسيطرة على حركة المرور )مرور البيانات(.
لدى  يكون  ان  الى   2025 دوم  مبادرة  واالتصاالت وضمن مشاريع  االعالم  هيئة  لهذا نسعى في 
العراق نقاط تبادل انترنت )IXP( لكي يتم توجيه جميع حركة مرور بيانات اإلنترنت التي تم إنشاؤها 

وإنهاؤها في نفس البلد، وتنظم عمل مزودي خدمات االنترنت بشكل مثالي.  
وفيما لو تحقق هذا المشروع فعال للعراق ونظرا لموقعه الجغرافي فان البلد سيتاح له ان يكون 
ع )HUB( رئيسيًا، يسهل على دول الجوار العبور والربط عبر الكابالت الضوئية والبحرية لالتصاالت  موز
مع الدول االخرى وبكلف اوطئ ومسافة أقصر وزمن اقل، وبما يضمن إستقرار واستمرارية عالية 
الكفاءة للخدمة، االمر الذي يزيد من فرص الربط الدولي وبالتالي ترتفع مكانة العراق دوليًا واقليميا 

بسبب موقعه الجغرافي.
 IXP لمشروع  والتجارية  الفنية  الدراسة  بإكمال  واالتصاالت  االعالم  ذلك شرعت هيئة  اجل  ومن 
وأعدت مسودة الالئحة التنظيمية والسياسة الخاصة له، اضافة الى عقد اجتماعات وورش عمل 
ان  اظهرت  والتي  العراق  االنترنت في  مع منظمات )RIPE NCC، ICANN، ITU(، وقياس سعات 
90.4(، ويتضمن المشروع جوانب  103.4( فيما تبلغ نسبة المستخدم ) الكلي والمخطط له )
 Facebook,( فنية وتنظيمية وتشريعية من لوائح وسياسات تتيح المجال لكبرى الشركات مثل 
خدماتهم  جودة  من  ليزيد  العراق  في   IXP عبر  اجهزتهم  ربط  من  وغيرها   )Akamai, Google
واستقرارها وسرعتها ما يؤمن ذلك من زيادة فرص استثمارهم في العراق والمنطقة وبذلك يزيد 
من مجتمع االنترنت بإستقرارية وأمنية موثوقية عالية، باالضافة الى زيادة مؤشرات العراق في 

)ICT(، وباالخص مؤشرات العبور )Traffic( المحلية.
وفي اخر تقارير دولية اشارت الى ان دول منطقة الشرق االوسط ال تحتوي على ما يكفي من البنية 
التحتية الرئيسية لإلنترنت المتصلة عالمًيا بشكل أساسي، لذلك، تقوم بتوجيه جميع حركة مرور 
اإلنترنت التي تم إنشاؤها وإنهاؤها في نفس البلد عبر أوروبا، وهذه العملية تخسر بسببها البلدان 
المحتوى  بأن  الخاطئ  االعتقاد  عن  ناجم  االمر  وهذا  البيانات،  نقل  تأخر  عن  فضال  كبيرة،  اموااًل 

المحلي غير متوفر. 
وفي هذا الشأن فان رؤيتنا ترى صحة الرأي القائل أن منطقة الشرق االوسط تستهلك بشكل رئيسي 
المحتوى الدولي فقط، ولكن نرى ان بناء نقاط تبادل اإلنترنت وإتاحة البيئة المناسبة للسماح لها 
بالنمو يسهم بدوره في تطوير واستخدام المحتوى المحلي، وهذا ما ستعمل على تحقيقه هيئة 
االعالم واالتصاالت في رؤيتها حول مشروع نقاط تبادل االنترنت الخاصة بالعراق والتي نتأمل منها 

ان تكون نقطة تحول للشرق االوسط، ونقطة ربط بين جميع دول المنطقة.
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 تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت

Voice over Internet Protocol (VOIP( 

م.انغام توفيق حسين
دائرة تكنولوجيا المعلومات 

قسم مركز البيانات

 
  تعد تقنية اتصال "الصوت عبر اإلنترنت" أو VoIP من التقنيات التي بدأت في االنتشار مؤخًرا بشكل 
كبير، خاصة بعد ظهور العديد من التطبيقات التي تستخدمها مثل ماسنجر وواتس آب وفايبر حيث 
تقنية نقل الصوت عبر االنترنت تعود إلي العام 1995 عندما حاول بعض الهواة استخدام شبكة 
االنترنت  إلجراء المكالمات الدوٌلة  دون اللجوء إلى الخطوط الهاتفية التقليدية الًتي كانت تكلف 
مبالغ باهظة إلجراء مثل  هذه المكالمات , وقد وضعت هذه الفكرة بداية استخدام االنترنت كبديل 
منطقي مستقبال للخطوط الهاتفية المكلفة.وقد تطورت هذه الفكرة تطورت كبيرا, حيث تم ابتكار 
أجهزة هاتف خاصة تستعمل شبكة االنترنت إلجراء المكالمات دون الحاجة الستعمال الحاسوب   
هناك العديد من األنواع المختلفة من حلول االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت المتاحة للشركات.

و من أحد أفضل األشياء حول حل VoIP عبر الهاتف هو أنه قابل للتوسع والمرونة ويمكن أن ينمو 
بسهولة جنبًا إلى جنب مع عملك.
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:VoIP  ما هي تقنية الفويب       

  )Voice over Internet Protocol )VOIP "تقنية أو مجموعة من المعايير لتوصيل المكالمات الهاتفية وغيرها 
من االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت." يتم ذلك عن طريق إرسال بيانات صوتية في حزم عبر IP ، بداًل من عمليات 
اإلنترنت  عبر  الهاتف  العامة )PSTN(. حيث يمكن توصيل خدمة  التبديلية  الهاتف  عبر شبكة  التقليدية  النقل 
عبر بروتوكول VoIP ، مما يحول اإلشارات التناظرية إلى إشارات رقمية يمكن قراءتها وتفسيرها بشكل صحيح 

بواسطة أجهزة اإلرسال على اإلنترنت.

:VoIP كيف تعمل تقنية الفويب      

تقوم هذه تقنية الفويب بتحويل اإلشارات الصوتية التماثلية “Analog Signals“من الهاتف إلى إشارات رقمية 
“Digital Signals” ويتم تقسيم هذه اإلشارة إلى حزم “Packets” وتستخدم بروتوكول اإلنترنت “IP” في إرسال 
هذه الحزم الرقمية في عدة مسارات عبر نفس شبكة البيانات وعند وصول هذه الحزم إلى الوجهة المحددة 
“المستقبل” تقوم بإعادة تجميع الحزم المرسلة لكي يتم سماعها بشكل واضح على عكس االتصاالت المعتادة 
فهي تستخدم مسارا واحدا محددا وإذا كان الطرف اآلخر “المستقبل” هاتفا عاديا يتم تحويل اإلشارة مرة أخرى 

إلى إشارات صوتية لكي يتم فهمها من المستقبل.
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:VoIP خطوات عمل تقنية الفويب       

 	.”Digital Signals“ إلى إشارات رقمية ”Analog Signals“ تحويل اإلشارات التماثلية
الحزمة بصورة 	  بينها لضغط  تختار  أن  “بروتوكوالت” يمكن  الحزم بصورة جيدة هنالك عدة موافيق  ضغط 

متطورة وذلك لكي ال يحصل تأخير في الصوت.
دمج حزم الصوت داخل حزم البيانات باستخدام بروتوكول الوقت الحقيقي.	 
تحتاج إلى إشارات لالتصال بالمستخدم “الجرس” .	 
إلى صوتية مرة 	  الرقمية  اإلشارات  البيانات منها وتحويل  الحزمة واستخالص  تحليل  يتم  المستقبل  عند 

أخرى وإرسالها للهاتف.
يجب أن يحصل في وقت حقيقي لكي ال يحصل تقطيع في الصوت.	 

: VoIP مزايا تقنية الفويب      

: VoIP سلبيات تقنية الفويب      

يتمتع بتكلفة منخفضة جدا مقارنة مع الوسائل األخرى وذلك ألنه قد يتوفر مجانًا من قبل بعض التطبيقات 	 
المتوفرة في السوق وكذلك الشركات، و ألنه عادة ما يكون خدمة مقدمة مقابل اشتراك شهري مثبت.

من الممكن استخدام التقنية بأي مكان متوفر فيه دخول على شبكة االنترنت .	 
السهولة الكبيرة في استخدام التقنية.	 
انتقال الصوت والصورة والبيانات في نفس الوقت من قبل المستخدم عبر الفويب.	 

يتطلب استخدام هذه التقنية وجود مصدر طاقة ثابت .	 
تأثر جودة االتصال بحجم الضغط على شبكة االنترنت.	 
التأخير في وصول الصوت إلى الطرف اآلخر في بعض األحيان وفقا لحالة شبكة االنترنت.	 
من األمور المهمة جدًا لضمان تحقيق أفضل أداء أن تكون الشبكة التي تنقل حزم البيانات متوجودة دائمًا 	 

وتعمل بشكل عملي وبسرعة جيدة.
إمكانية تعرض االتصاالت للفيروسات وملفات التجسس و الهكر ويجب حمايتها بالبرامج المناسبة المضادة 	 

لذلك كما إنه من الواجب تشفير البيانات التي يتم إرسالها .
عند إجراء االتصال عبر جهاز كمبيوتر ويتم فتح أكثر من تطبيق عليه إلى جانب التطبيق الخاص باالتصال 	 

قد يؤثر ذلك على جودة االتصال ألن معالج الجهاز قد يتأثر باستخدام أكثر من تطبيق ما سيؤثر على سرعة 
الجهاز.
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زهرة التوليب تتحدث

تلك  بين  التوليب هي األشهر واألطول  العالم كله، وتعتبر زهرة  يقارب ٥٠٪ من زهور  تنتج هولندا سنويًا ما 
الزهور كما عرفت بقدرتها على بناء مجتمعات كبيرة وقوية داخل الحقول، وقد أظهر الباحثون ان زهور التوليب 
لها القدرة على التواصل مع بعضها البعض من خالل أنظمتها الجذرية وتكون بذلك قادرة على تبادل الموارد. 
اشتهرت زهرة التوليب في هولندا بقدرتها على سد التسرب في الجدار البحري الذي يحمي هولندا وذلك بفضل 

نظام اإلنذار المبكر الذي أتقنته شبكة الجذور لزهور التوليب الممتدة في جميع أنحاء هولندا. 

نهى الموسوي
ع النجف منظمة فريق مطوري google فر
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المالزمة  المعلومات  إن  العالم  حول  المعلومات  تنظيم  بفائدة  تؤمن  التي  العالمية   Google شركة  وجدت 
   Wageningen Research لشبكة جذور زهرة التوليب جذابة ومثيرة لالهتمام، لذا قامت بالتعاون مع جامعة
الهولندية لمدة سنتين إليجاد طريقة للتواصل مع النباتات، وقد أثمر هذا التعاون في األول من أبريل لهذا العام 
٢٠١٩ حيث أطلقت شركة Google  تكنلوجيا )Talk To My Tulip( التي تمكن المستخدم من التحدث الى أي 

زهرة توليب حول العالم. 

لقد قام فريق البحث الموكل بهذا العمل بجمع كمية هائلة من البيانات واإلشارات المرسلة في شبكة جذور 
األزهار ثم تحويلها إلى بيانات رقمية، كما تم بناء نظام ذكي للتعلم اآللي والذي يعمل على تلك البيانات الرقمية 
  Google شركة  قبل  من  تكنلوجيا  هكذا  إطالق  إن  تطورًا.  أكثر  الوقت  بمرور  أصبحت  أولية  لغة  إلى  لتحويها 

العالمية أدى إلى تحسين حياة زهرة التوليب وبالتالي العودة بفوائد كبيرة على واقع الزراعة في هولندا. 
هيكلية النظام كانت بسيطة جدًا حيث تم استخدام تقنية Google Cloud لتحويل الكالم إلى نص تلقائيًا وكذلك 
تقنية Auto ML Natural Language  لتدريب اآلالت على تعلم اإلشارات المرسلة بين الجذور دون الحاجة إلى 

كتابة أي كود برمجي.
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لقد كان تنفيذ التنبؤات في الوقت الفعلي أكثر صعوبة بعض الشيء خاصة بسبب المشاكل المتعلقة باالتصال 
الذي يربط أكثر من مليون زهرة من زهور التوليب معًا .

التوليب بشكل منفرد وتنفيذ  البيانات الصوتية من زهور  لذلك تم استخدام تقنية Cloud IOT Core لجمع 
التنبؤات على خطوط أنابيب داخلية Kubeflow ليتم بعد ذلك تنفيذ طلبات الزهور من قبل المشرفين البشر.

يقول ماثيو فيكل مهندس النبات في شركة Google إن هذه البداية فقط ونحن فعاًل في طريق إطالق تحديثات 
في  الحيوانات  وحتى  بل  النباتات  كل  مع  التواصل  على  قادرين  البشر  يصبح  أن  غريبًا  ليس  للخدمة.  جديدة 

السنوات القليلة القادمة مع إطالق هكذا تقنيات. 
الخاصة يمكنك استخدام مجموعة  التكنلوجيا في حديقتك على زهورك  إذا كنت ترغب في تجربة هذه  أخيرًا 

)أفعل ذلك بنفسك( التي تستخدم أدوات Google Cloud وللمزيد من المعلومات راجع موقع الشركة. 
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    Digital services    الخدمات الرقمية 

سناء كاظم عودة      
مسؤول قسم النطاق العراقي 

   هي مجموعة واسعة من القنوات االلكترونية والتي تتضمن إدارات العرض المحوسبة عبر اإلنترنت 
وهي )المواقع ، البريد اإللكتروني ، الفيديو والصوت المنسكب ، التحقق من الكتب االجتماعية ، 
وترويج فهرس الويب ( ، حيث ان المواقع معروفة بدرجة كبيرة للنشر المحوسب وبشكل عام ، يتم 
نشر المواقع كنشرات على الطريق السريع المحوسب. اعتادت اإلعالنات التجارية لـ Pennant على 
صفحات موقع الويب أن تُكون الطريقة المعترف بها في جذب العمالء ،يختلف التركيز الجغرافي 
في  رجل  يرى  قد   ، المثال  على سبيل  أخرى.  إلى  منطقة  من  القياسية  الترويجية  العروض  على 
لندن إعالًنا بدياًل للعلم من شخص موجود في شيكاغو ، ولكن كالهما لديه موقع تشابه مذهل. 
يتم تقديم هذه البرامج التي تركز بشكل استثنائي على الترويج للعلم من خالل إدارات العرض 

المحوسبة التي تعمل على تقديم إعالنات راسخة على مستوى العالم...
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ما الفرق بين الخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات؟

تكنولوجيا  من  جزء  األساس  في  هو   ، لذلك  المعلومات.  تكنولوجيا  خدمات  تحت  يأتي  الرقمي  التسويق  إن 
المعلومات. يشمل التسويق الرقمي جميع جهود التسويق التي تستخدم جهاًزا إلكترونًيا أو اإلنترنت. تستفيد 
الشركات من القنوات الرقمية مثل محركات البحث والوسائط االجتماعية والبريد اإللكتروني ومواقعها اإللكترونية 

للتواصل مع العمالء الحاليين والمحتملين.
تستلزم تقنية المعلومات ، وهي اختصار لـ "تكنولوجيا المعلومات" ، تطورات الحوسبة واالتصاالت المستخدمة 

في إدارة البيانات - والتي تؤثر بشكل خاص على طريقة جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع جميع أنواع المعلومات.
في هذه األيام ، تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات مجموعة واسعة من المجاالت ، بما في ذلك تكنولوجيا 
الويب وأنظمة المعلومات العالمية والمعلوماتية الحيوية وقواعد المعرفة والحوسبة السحابية. تمتد خدمات 
تكنولوجيا المعلومات في مجاالت برامج الكمبيوتر واألجهزة والبرمجة والمعلومات وإدارة البيانات بأي شكل 

مرئي.
توفر تقنية المعلومات اليوم خمس مجموعات من الخدمات الحيوية التي تساعد الشركات على تنفيذ أعمالها 

ع وأكثر ربحية هي:- وإدارتها وإدارتها وتشغيلها بطريقة أكثر كفاءة وأسر

 )1( أتمتة العمليات التجارية 
 )2( الوصول إلى المعلومات 

 )3( التخزين واسترجاعها 
 )4( إدارة عالقات العمالء 

 )5( أدوات اإلنتاجية واألداء

الخدمات  عمل  مجموعة  من  الغرض  إن    
الرقمية هو تقييم الدور متعدد األوجه لمختلف 
التحديات  وفهم  الرقمية  االتصاالت  خدمات 
والسيناريوهات في نشر وانتشار هذه الخدمات 
االتجاهات  دراسة  وإن  الرقمية  والمنصات 
العالمية والمحلية في الخدمات الرقمية )العامة 
)القطاعات  المختلفة  القطاعات  عبر  والتجارية( 
الرئيسية  التمكينية  والعوامل  العمودية( 
والتشغيلية(  والتجارية  والسياسية  )التنظيمية 
الى  تهدف  بذلك  الخاصة  العمل  فرق  وإن 
لما  المرجعي  اإلطار  عالمية  مجموعة  تشكيل 
يجب أن يكون متاًحا لتمكين الخدمات الرقمية. 
المرجعي  اإلطار  هذا  استخدام  ذلك  بعد  يمكن 
العوامل  لتحديد  مقارن  محلي  تقييم  إلجراء 
المحلية   األسواق  في  الرئيسية  التمكينية 
وتحديد الفجوات ذات الصلة. هذه سوف تغذي 
صياغة السياسات والتوصيات التنظيمية. قطاع 

االنطالق هو الصحة

Reference : SAMENA



ال
تص

اال
ة 

قني
م ت

لو
ع

ول
اال

ب 
لبا

ا

20

التحدي الرئيسي في التحول الرقمي

إن التحدي الرئيسي في عالم اليوم الذي يزداد فيه التحول الرقمي حيث يحتاج الناس إلى المهارات الرقمية 
ومحو األمية للعمل والعيش والتعلم والتواصل بشكل منتج. لتقليل خطر االستبعاد الرقمي لمن ال يملكون 
هذه المهارات ، يمكن للحلول الرقمية المصممة بشكل مبتكر مساعدة األشخاص - خاصة أولئك الذين لديهم 
مستويات منخفضة للغاية في القراءة والكتابة ومهارات في التكنولوجيا األولية - على التنقل في المساحات 
الرقمية واالستفادة من التطبيقات ذات الصلة. تحدد المبادئ التوجيهية لليونسكو لتصميم حلول رقمية شاملة 
وتطوير المهارات الرقمية العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها والعمليات الواجب اتباعها عند تطوير حلول 
لألشخاص ذوي المهارات المحدودة في مجال محو األمية والمهارات الرقمية المنخفضة. إن إنشاء نقاط دخول 
رقمية لألشخاص ذوي المهارات المحدودة في القراءة والكتابة ومهارات رقمية محدودة يخلق دورة حميدة في 

ع التعلم والتطوير ، وتفيد األفراد وتقوية المجتمعات وسبل العيش )اليونسكو 2018(. تسر
حيث إن المهارات الرقمية األكثر مالءمة لألشخاص ذوي المهارات المتدنية ، كما حددتها اليونسكو واالتحاد 
، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى  الدولي لالتصاالت )ITU( ، هي: المهارات الرقمية الوظيفية األساسية 
العمليات األساسية وإجرائها ؛ والمهارات الرقمية العامة ، والتي تشمل استخدام التقنيات الرقمية بطرق مفيدة 

، مثل إنشاء المحتوى والتعاون عبر اإلنترنت.
التحدي 1: تطوير المهارات الرقمية األساسية ومحو األمية

التحدي 2: ضمان الوصول إلى المعلومات
التحدي 3: تمكين وتحسين سبل المعيشة

دعم تنمية محو األمية

في العصر الرقمي تعد معرفة القراءة والكتابة هي الخطوة األولى الحاسمة في رحلة التعلم مدى الحياة لتحسين 
نوعية الحياة وسبل العيش والعمل أكثر من أي وقت مضى ، تكرس أهداف التنمية المستدامة االهتمام المتجدد 
ألهمية محو األمية من خالل ضمان أن يحقق جميع الشباب ونسبة كبيرة من البالغين ، رجااًل ونساًء ، معرفة 

القراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030.

دعم التنمية والشمول

الصحية  الرعاية  تحسين  في  المساهمة  مثل   ، الواسعة  التنمية  نتائج  تدعم  الرقمية  التقنيات  أن  أثبتت  لقد 
والتعليم وسبل العيش والمشاركة المدنية. في حين أن الفجوة الرقمية حقيقية بالنسبة لماليين األشخاص ، 
لذا فإن التقنيات الرقمية توفر أيًضا إمكانية التضمين. عندما يتم تطوير حلول رقمية للنساء والمستخدمين 
الريفيين ، يمكن إدراج هذه المجموعات التي تفتقر إلى الخدمات التقليدية في المهارات وتنمية سبل العيش.

عالوة على ذلك ، أصبحت المهارات الرقمية مطلوبة بشكل متزايد في أماكن العمل حول العالم. في البلدان 
النامية حيث يستخدم ثلث العمال الحضريين في المتوسط التقنيات الرقمية في العمل )البنك الدولي ، 2016( 

.)SDG 8( مما يجعل االستثمارات في المهارات الرقمية أساسية لتعزيز هدف العمل الالئق للجميع ،
الالئق  العمل  توفير فرص  بشأن  العالمية  المبادرة   2016 عام  المتحدة في  األمم  أطلقت   ، السياق  في هذا 
للشباب لتوسيع نطاق العمل والتأثير على عمالة الشباب ، بما في ذلك عن طريق حشد التزام عالمي بتعزيز 

المهارات الرقمية للشباب.

Reference https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/ar/Home/HackathonChallenge
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المهارات  اكتساب  عملية  تكن  ولم  والتعليم  العمل  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  أهمية  تتزايد 
الخاصة بتسخير هذه التكنولوجيات أكثر أهمية مما هي اآلن حيث يمكن لتعلم المهارات الرقمية أن يعزز اإلبداع 
واالبتكار المطلوبين في االقتصاد الرقمي اآلخذ في التوسع بوتيرة سريعة ويكون بمثابة عامل محفز لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة . 
الكثير من السكان الذين يتخلفون عن الركب الفتقارهم إلى  العالم، حيث أن هناك  التكنولوجيا بتحويل  تقوم 
المؤهالت الرقمية الالزمة لالستفادة من هذه الثورة ، يحتاج العالم الرقمي إلى مزيد من العمل التعاوني لوضع 
سياسات شاملة ترمي إلى ضمان محو األمية الرقمية للشباب، خاصة األكثر هشاشة منهم بحيث يتسنى لهم 

النفاذ إلى محتوى التعلم القائم على االتصاالت المتنقلة بما يسمح بفتح األبواب أمام المزيد من الفرص

الشمول المالي الرقمي

- إن هناك ما يقدر بعدد 1,7 أشخاص من البالغين في العالم ال يملكون حسابًا مصرفيًا، حيث أن 1,1 مليار منهم 
يمتلكون هاتفًا محمواًل.

- تستفيد البلدان النامية من االستعمال الواسع للهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجلب 
جميع األشخاص ضمن نطاق وصول الخدمات المالية وانتشالهم من الفقر.

الخدمات  من  "محرومين  كانوا  الذين  األشخاص  لتزويد  كبيرة  إمكانات  الرقمية  المالية  الخدمات  تظهر   -
المصرفية" في السابق بالقدرة على التوفير وسداد المدفوعات والوصول إلى االئتمان والتأمين - بما يمكنهم 
والكوارث  االقتصادية  األزمات  من  والتعافي  للمستقبل  والتخطيط  المنتظمة  غير  الدخل  تدفقات  إدارة  من 
الطبيعية والتوصل إلى أساليب جديدة لكسب العيش. ويمكن للشمول المالي الرقمي أن يساعد الحكومات 
في التأكد من أن مبالغ الضمان االجتماعي تصل إلى مستحقيها الفعليين ويساعد التجار الذين يقبلون عمليات 

السداد الرقمي في اكتساب ذكاء جديد لألعمال والوصول إلى خطوط االئتمان.

التحديات والحلول

 تستفيد البلدان النامية من االستعمال الواسع للهواتف المحمولة لجلب جميع األشخاص ضمن 
ذلك  ويتطلب  الفقر.  وانتشالهم من  المعيشة  أسلوب  تغير  التي  المالية  الخدمات  نطاق وصول 
والمحتالين  القراصنة  من  واألمن  األشخاص  هوية  من  للتحقق  موثوقة  ووسائل  البيانات  سرية 

وحلول تجعل من عمليات السداد اإللكترونية جذابة لصغار التجار وعمالئهم.
وتضمن جهود الوصول إلى الشمول المالي الرقمي أن تكون الخدمات المالية قابلة للنفاذ للجميع 
الحماية  وتوفر  باستمرار  ومؤمنة  ومتاحة  الخدمات  موردي  مختلف  مع  البيني  للتشغيل  وقابلة 

للهويات الرقمية للمستعملين وبياناتهم وتضمن لهم سالمة أموالهم وهوياتهم.
ومساعي القضاء على الفقر العالمي ال يمكن أن تقتصر على تشجيع النفاذ إلى الخدمات المالية 
الرقمية. فال بد أن يكون لدى المستعملين المعارف المالية والرقمية الكافية إذا كان من المحتم 

تحسين معيشة ملياري شخص من غير المتمتعين بالخدمات المصرفية.

https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/digital-financial-inclusion Reference
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الخدمة الشاملة استراتيجية واعدة

   إيمانًا من هيئة االعالم واالتصاالت بأن إتاحة خدمات االتصاالت والمعلومات وبأسعار معقولة 
ودون تمييز مناطقي هو احد حقوق المواطن العراقي، لذلك شرعت الهيئة بتنفيذ مشروع الخدمة 
الشاملة والذي يهدف إلى تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من االستفادة من خدمات االتصاالت 
والمعلومات وفي أنحاء البلد كافة وبما يسهم في رفع مستوى الوعي التكنولوجي لديهم حيث 
وضعت الهيئة سياسة والئحة تنظيمية لتحديد األهداف وأولويات وآليات العمل ورصدت مبالغ 
مالية من إجمالي إيرادات شركات االتصاالت المتنقلة المرخصة للعمل في جمهورية العراق وبما 
يساوي ١.٥٪  منها وكما منصوص عليه في عقود الترخيص، وبهذا الشأن اتخذت الهيئة اإلجراءات 

اآلتية:- 

خدمات الصوت : على مدار السنوات الثالث القادمة ستسعى هيئة االعالم واالتصاالت إلى إيصال   •
االتصاالت  لشركات  اقتصادية  جدوى  تحقق  ال  والتي  كافة  النائية  المناطق  إلى  الصوت  خدمات 
وبالفعل شرعت الهيئة بتنفيذ هذه الخطوة حيث وقع االختيار على منطقة "شبكة" في محافظة 
النجف االشرف والمنطقة الواقعة بين ناحية بصية وقضاء سلمان بك - محافظة المثنى ومنطقة 
أخرى في إحدى المحافظات الواقعة  في شمال العراق  وذلك بعد التنسيق مع وزارة التخطيط – 
التي  المناطق  ُأولى  الثالث  المناطق  لتكون هذه  اإلقليمية والمحلية والمحافظات  التنمية  دائرة 

ُتشمل بمشاريع الخدمة الشاملة،
العراق لتقييم  بإجراء فحص ميداني لعموم  المختصة  الجهات  الهيئة وبالتعاون مع  كما ستقوم 
مستوى خدمة االتصاالت في المناطق الريفية وتسمية المناطق التي سُتشمل بمشروع الخدمة 

الشاملة.

إنشاء مختبر  إلى  الهيئة  القادمة ستسعى  الخمس  السنوات  مدار  على   : خدمات المعلومات   •
اإلمكانيات  وحسب  واإلعدادية  الثانوية  المدارس  من  ممكن  عدد  اكبر  في  نموذجي  حاسبات 
استخدام  وكيفية  الحاسوب  أساسيات  الطلبة  لتعليم  مهيأة  المختبرات  هذه  ستكون  المتوفرة، 
االنترنت لتهيئة جيل واٍع وعلى دراية  بمبادئ هذا المفصل المهم كما أنها خطوة سديدة نحو بناء 
مجتمع معلوماتي قادر على مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، حيُث وفي هذا المجال 
قامت الهيئة بالتنسيق مع المحافظات كافة ومديريات التربية في المحافظات لتسمية مدرستين 

في كل محافظة وكخطوة أولى وسيتم إعالن مناقصة عامة بهذا الشأن في القريب العاجل.
كما تقوم الهيئةبالتنسيق مع منظمة اليونسكو إليصال خدمات االنترنت إلى عدد من المدارس 
بالمعلمين  الخاصة  المعلومات  جمع  طريق  عن  المتابعة  في  اإلداري  أدائها  لتطوير  المنتقاة 

واألساتذة والطلبة وربطها بمديريات التربية والوزارة.

م. احمد وليد 
مدير دائرة الخدمة الشاملة
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في حال وجود مشكلة في خدمة

 الهاتف الالسلكي المحمول أو الالسلكي الثابت

المرأة



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

           
     : 
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تعرف على تقنية الجيل الجديد

تعتمد  السرعة  عالية  إتصاالت السلكية ضوئية  تقنية   :  Light Fidelity
االلماني  الفيزيائي  العالم  البيانات,  لنقل  كوسيلة  المرئي  الضوء  على 
التي  البيانات من خالل االضاءة  هيرالد هاس هو من طور طريقة نقل 
WI- هو اصدار متقدم جدا من الـ LI- FI او Light Fidelity وصفها بانها
FI  هو في االساس عبارة عن تضيق للضوء ويكون اتصال الضوء المرئي 
بدال من اتصاالت الموجات الالسلكية كما هو الحال في الـ WI-FI والن 
استخدامها  فيمكن  الراديوية  الموجات  من  ع  اسر تكون  الضوء  سرعة 
السرعة حيث  ترددي عريض عالي  اي نطاق  250 مرة عن  تزيد  بسرعة 
ان الـ WI-FI يغطي مسافة صغيرة وبتكاليف باهضة اما التقنية الحديثة 
من  استخدامها  يمكن  والتي   LI-FI خالل  من  القيود  على  التغلب  يتم 
اجل تغطية واسعة للمنطقة وبكلف اقل، ويتم نقل البيانات عبر الصمام 
ع من العين البشرية ويتم  الثنائي الباعث للضوء الذي يغير شدته أسر
التقاط الشدة بواسطة كاشف، ويقدر نقل البيانات حوالي 10GBps ، اذ 
سيكون مستقبل نقل البيانات بين اجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف 
الذكية واالجهزة اللوحية من خالل الضوء، ويكون امن بطبيعته، ويمكن 
استخدامه في االماكن التي تحتاج االتصال باستخدام الترددات الالسلكية 

كما هو الحال في كبائن الطائرات او المستشفيات.
 LED إذ تعمل مصابيح التقنية بسيط،  الذي تقوم عليه هذه  المبدأ  ان 
تلك  المجّردة،  بالعين  رؤيتها  يتعذر  ضوئية  أشعة  إظهار  على  الحديثة 
األشعة قادرة على نقل المعلومات التي يمكن إستقبالها بواسطة محطة 
إرسال واستقبال مركبة، األمر الذي يمكن أن يمثل ثورة في عالم نقل 

البيانات.

                                                                                   
وسام سلمان نيرة                             

دائرة تنظيم تكنولوجيا والمعلومات 
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        طريقة عمل هذه التقنية

ان اداء LI-FI  يحتاج إلى شيئين، األول هو LED )الذي يعمل كمصدر للضوء( واآلخر هو كاشف الصورة )مستشعر 
الضوء اللتقاط الضوء( الضوء عبارة عن وميض حيث ان هذا العملية في نقل البيانات باستخدام رموز ثنائية  
BINARY CODE  تبديل على LED هو منطقي ويكون ايقاف تشغيله منطقيا وبالتالي يمكن تشفير المعلومات 
 S1 AND S0 العطاء سالسل مختلفة من LED في الضوء عن طريق تغيير المعدل الذي تومض فيه موشرات

-: VLC هذا االسلوب في استخدام النبضات السريعة للضوء لنقل المعلومات السلكيا يشار الية بأسم تقنية

)VISIBLE LIGHT COMMUNIBATTION (

 )Board of spectrum( الطيفي العرض  يعتمد على  التقنية  لهذه  األساسي  المبدأ 
الخاص بالضوء ويقصد هنا عرض الترددات، حيث أن العرض الترددي للضوء أكبر ب 
10000 مرة من العرض الترددي الخاص بال Wi-Fi ما يسمح بوجود عرض ترددي 
واسع جدا يمكن االستفادة منه، و يتم عمل ذلك من خالل المصابيح و لكن ليست أي 
مصابيح حيث يجب أن تكون مصابيح LED بالتحديد, و السبب في ذلك هو أن إضاءة 
ال LED تكون باألصل متقطعة )flickering( بمعدالت عالية جدا حيث ال تدرك إبصارنا 
1 وهو  0 و  التقطع بإنشاء ما يسمى بـ Binary Code أي  التقطع، ويفيد هذا  هذا 
الشكل األصلي للبيانات في أجهزة الحواسيب, كما أن هذه التقنية ال تولد أي إشعاع 

كما في ال Wi-Fi فهو في النهاية ضوء .
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لن نحتاج إلى مصابيح من نوع خاص، فقط سنحتاج إلى دمج رقاقة صغيرة داخل المصباح لبث البيانات، وبالتالي 
الرقاقات، وهي  تلك  تحمل  األبيض  الضوء  ذات   LED حاليا بمصابيح الموجودة  المصابيح  سنحتاج الستبدال 

ليست غالية فسعرها ال يختلف عن سعر المصابيح العادية. 

لن يشوش ضوء الشمس أو أي مصدر إضاءة آخر على عملية نقل البيانات، ألن هذه التقنيات تعتمد على رقائق 
تقوم بعمليات ترشيح وفلترة لضمان عدم تأثر عملية نقل لبيانات، وبالتالي فإن وجود أي مصادر ضوء إضافية 

فإنها ال تقوم بأي تأثير يذكر على عملية نقل البيانات.
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LI-FI مميزات الـ        

1- اشارات المرور : يمكن لمصابيح المرور ان تتواصل مع السيارة التي تتمتع بمصابيح امامية تعمل بتقنية
LED  لمنع الحوادث من خالل تبادل المعلومات، اذ يمكن استخدامها لتحديث معلومات المرور في كل لحظة 
تقريبا، وسيكون من السهل على شرطة المرور التعامل مع حركة المرور، وتحديد الشخص الذي يخرق القاعدة، 
ع وضوء السيارات للوصول الى االنترنيت في اي مكان، مثل ممرات المشاة  ويمكن استخدام مصابيح الشوار

والطرق ومراكز التسوق التي يتوفر فيها مصدر للضوء.

2- بيئة امنة جوهريا :  الضوء المرئي يعد اكثر امانا من الترددات الالسلكية وبالتالي يمكن استخدامه في 
االماكن التي اليستطاع فيها استخدام الترددات الالسلكية مثل مصانع البتروكيماويات. 
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3- القطاع الصحي : يفضل استخدام LED في المستشفيات لمنع تأثير الترددات الالسلكية على المرضى الن 
WI-FI غير امن ليتم استخدامها في المستشفيات وغيرها من قطاعات الرعاية الصحية المختلفة ألنها تخترق 

جسم اإلنسان، يمكن تنفيذ LIFI وتناسب بشكل جيد في هذا القطاع. 

الن  االتصال،  وسائل  في  مشكلة  تواجه  الهوائية  الممرات  عبر  الطائرات  تمر  عندما   : الجوية  الخطوط   -4
االتصاالت الالسلكية كلها تستخدم الموجات الراديوية، و للتغلب على هذه المشكلة يفضل استخدام تقنية الـ 

 .LI-FI

5- االتصاالت تحت الماء : بما أن الموجات الراديوية ال يمكن استخدامها تحت الماء ألن هذه األمواج تمتصها 
بقوة مياه البحر، وهذا يجعلها غير صالحة لالستعمال تحت الماء ولكن LIFI مناسبة للتواصل تحت الماء. 

WI-FI و  LI-FI مقارنة بين         

LI-FI   WI-FI اساس المقارنة ت

مؤمن ال يمكن االستالء علية  غير مؤمن ويمكن اختراقة االمان  1

اسرع بكثير يستخدم الضوء 
المرئي 

بطيء ) يستخدم موجات الراديوية ) معدل نقل البيانات  2

كبير صغير نطاق الطيف  3

اكثر بسبب السرعة العالية 
وسهولة التوفير

اقل تصبح االشارة اضعف مع زيادة 
الحركة 

التحكم بالمرور  4

في اي مكان حيث يوجد مصدر 
الضوء 

ضمن مجموعة من االبنية شبكة 
WLAN عادة ما تكون داخل مبنى 

اين يمكن استخدامها  5

رخيصة الثمن  تكلفة عالية  كلفة  6

خدمة البيانات الثنائية 
المباشرة 

تكنلوجيا مختلفة  مفهوم العمل 7

ال يوجد تاثير او تلوث اشعاعي  يوجد تاثير بسبب الترددات المرسلة  تلوث االشعاعي  8
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LI-FI مراكز االبحاث تقنية الـ       

  في البداية انشئت هذه التقنية من مراكز االبحاث في: )المانيا والواليات المتحدة والنرويج ودول 
اخرى(، وتطورت هذة التقنية واصبحت هناك مراكز اخرى في: )االمارات والصين و الهند وبريطانيا(.

 SUMMARY       

على الرغم من أن LIFI فيه بعض العيوب لكنه ُيظهر تقدما واضحا في عالم التكنولوجيا الالسلكية ويدخل في 	 
كل القطاعات تقريبا وبالتأكيد سيكون ذا فائدة للمجتمعات, لقد أظهرت تقنية LIFI الكثير من التحسينات 

منذ اكتشافها, وبالتالي فإن هذه اإلشارة ستوفر العديد من المرافق في المستقبل. 

ع، ممرات المشاة، المنزل، وما إلى ذلك بمساعدة 	  يمكننا الوصول إلى اإلنترنت في أي مكان في الشوار
التبديل  تقنية LED هي  إن  الخ..  ع،  الشوار والمصابيح، وأضواء  اإلضاءة،  أنبوب  المتاح مثل  الضوء  مصدر 
لنقل  كبيرة  بكمية  استخدامها  يمكن  وبالتالي  بسهولة،  المتوفر  للطاقة  المنخفض  لإلستهالك  السريع 

البيانات. 

في مجال إلكترونيات البيانات، فإنه يوفر طرقا واسعة لنقل اإلشارات والبيانات النسبية إلى أكبر قدر من 	 
الدقة.

التواصل والحصول على البيانات من القمر الصناعي سيكون أكثر سهولة من أي وقت مضى.	 

سيكون مفيدا لخدمات الدفاع ألن بياناتهم ستصبح اكثر سرية وال يمكن اختراق LIFI, بالنسبة للكوماندوز 	 
البحري، الذي يعمل تحت الماء، يمكنه إرسال أوامر هامة إلى مناطق أخرى )تحت الماء أو في األرض وما 

إلى ذلك(، حيث تعمل إشارات LIFI تحت الماء.
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    التكنولوجيا بوصفها عنصرًا في الجذب بين شبكات التواصل

د. عبدالخالق حسن / جامعة بغداد

  من بين المنصات واإلتاحات الكثيرة والمتعددة التي أتاحتها لنا ثورات التكنولوجيا مع مطلع األلفية الجديدة، 
تظل تجربة شبكات التواصل االجتماعي هي المنصة األبرز واألكبر تأثيرا في تغيير نمط حياتنا ومفارقة الشكل 
حياتنا،  تفاصيل  أبسط  في  اليوم  تدخل  باتت  التقنية  المنصات  هذه  أن  خافيًا  األبد.فليس  إلى  لها  التقليدي 
الواليات  التنافس على منصب رئيس  العام، حتى باتت تحسم مثاًل  الرأي  الكبير في توجيه  تأثيرها  إلى  وصواًل 
معها،  المباشر  والتفاعل  األحداث  أهم  إلى  الوصول  سرعة  في  والجهد  للوقت  اختصارها  عن  المتحدة.فضاًل 
قبل  الممنوحة لمستهلكيها من  الميزات  عبر  عناصرها  إلى عنصر من  التحول  وربما حتى  فيها  والدخول  بل 
الشخصي،منحت هذه  الصعيد  لها.فعلى  المتابعين  كيفية جذب  تتفنن في  التي صارت  الشبكات  إدارات هذه 
حولوا جمود  الذين  المتفاعلين  من  النهائية  مع مجموعة  تربطهم  تفاعلية  تطبيقات  لمستخدميها  الشبكات 
التكنولوجيا الرقمي إلى مساحات من الحياة النابضة بالمشاعر والعواطف.وفي الجانب االقتصادي صار سهاًل 
الترويج لبضاعة أو منتج عبر رسوم تصل إلى درجة الرمزية أحيانًا بما يجعل الشبكة سوقًا مفتوحًا.وهكذا، يمكن 
أن نعدد الكثير من الخيارات والتطبيقات الممنوحة لمستهلكي هذه الشبكات بحيث أنها صارت تفاجئ هؤالء 
المستهلكين بكل جديد وغريب االمر الذي ارتفع بهذه الشبكات من مستوى التسلية والتواصل االجتماعي، إلى 

التواصل المعرفي والثقافي.
 وبطبيعة الحال، وبعد ارتفاع القيمة السوقية لشبكات التواصل االجتماعي، صار التنافس شرسًا بين إداراتها 
غير  الحرب  الشبكات، هي  بين هذه  تقنية  أبرز حرب  المستهلكين.ولعل  أكبر عدد من  الحصول على  أجل  من 
المعلنة بين فيسبوك وتويتر.فهاتان الشبكتان تمثالن اليوم أبرز منصتين للتواصل االجتماعي، مع الفارق في 
قيمة التواصل بين االثنتين.ففيسبوك األسبق زمنيًا في الظهور، أحست بعد النجاحات التي حققتها تويتر لتعمل 
على استعارة الكثير من خواص تويتر عبر تطبيقاتها، وهو ما حصل مثاًل خالل المدة الماضية من وضع مساحة 
محددة للكلمات في النشر، وهي خاصية اعتمدتها تويتر من خالل ضغط التغريدات وحصرها بعدد محدد من 
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الكلمات بما يجعل المعلومة مكثفة وشافية وبعيدة عن الحشو، فضاًل عن اعتماد فيسبوك على خاصية من 
خواص تويتر تتمثل باعتماد تقنية )آخر المحادثات( التي صار بإمكان مستخدم فيسبوك من خاللها االطالع على 
أهم المنشورات التي فاتت المستخدم بسبب غيابه، واألمر بطبيعة الحال يعود إلى الذكاء العالي الذي باتت 
عليه )خوارزمية فيسبوك( بحيث صارت قادرة على فهم مزاج المستخدم. مثلما أن تويتر استعارت فكرة البث 
المباشر من فيسبوك، فضاًل عن إمكانية إرفاق صور مع التغريدات، وهو ما لم يكن متاحًا في أول ظهور لتويتر.
هذا كله بجانب المقابل المادي الذي صارت الشبكتان تمنحانه لمن يتجاوز عدد معين من التغريدات أو التفاعل 

من خالل األعداد الكبيرة للمتابعين أو األصدقاء الذين يتفاعلون معه.
لكن، وبالرغم من الجماهيرية العالية التي يتمتع بها شبكة فيسبوك، تبدو شبكة تويتر أكثر تأثيرًا، وأعلى جذبًا 
لمن يبحث عن المصداقية والنخبوية.حتى باتت شبكة تويتر تسمى شبكة النخبة، ألنها ال تشغل مستخدمها 
بالتفاعالت الرمزية أو عالمات االعجاب الموجودة في فيسبوك، بل إنها تقتصر على تفاعالت محددة ال تتجاوز 
الخمسة بما يجعل قادة العالم جميعًا يفضلونها على شبكة فيسبوك حينما يرومون التفاعل مع جمهورهم، 

واألمر طبعًا ينسحب على مشاهير العالم بمختلف صنوفهم.
لتلك  ومرًة  الشبكة،  لهذه  انتصارًا  شهدت  المهمتين،  الشبكتين  هاتين  قبل  من  المستهلك  على  الصراع  إن 
الشبكة، ليكون المستهلك هو المستفيد األكبر من حرب التطور التي نتمنى أن تستمر طبعًا وال تنتهي. فنحن 
نحصل كل يوم على قيمة مضافة هي خالصة جهود الكثير من العقول البارعة التي يتحول العالم معها كل يوم 

إلى شكل أكثر غرابًة، لكنه شكل جميل طبعًا.
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     السالمة األمنية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي

سيف سحاب محمد
 دائرة تكنولوجيا المعلومات

استخدام شبكات التواصل االجتماعي أصبح أمرًا شائعًا بين الناس، خصوصًا عندما نعلم أن كبرى 
المثال   سبيل  فعلى  المستخدمين،  من  هائلة  أعداد  لديها  المواقع  هذه  تمتلك  التي  الشركات 
المليار  ونصف  مليار  من  أكثر  لديها  واتسآب  نشط،  مستخدم  مليار   2 من  أكثر  تملك  فيسبوك 
مستخدم، وإنستقرام تجاوز عدد مستخدميها مليار مستخدم فاعل، والشبكات االجتماعية األخرى 

منها تويتر وجوجل بلس تضم مئات الماليين من المستخدمين النشطين شهريًا.

مفهوم الشبكات االجتماعية

ان الشبكات االجتماعية عبارة عن مواقع على اإلنترنت 
تجمعهم  الذين  البشر  ماليين  خاللها  من  يتواصل 
هذه  ألعضاء  ويتاح  معينة،  تخصصات  أو  اهتمامات 
مقاطع  وتبادل  والصور  الملفات  مشاركة  الشبكات 
وإجراء  الرسائل،  وإرسال  المدونات  وإنشاء  الفيديو 
الشبكات  هذه  وصف  وسبب  الفورية،  المحادثات 
وزمالء  األصدقاء  مع  التواصل  تتيح  أنها  باالجتماعية، 
الشبكات في  أعضاء هذه  بين  الروابط  وتقوي  الدراسة 
في  االجتماعية  الشبكات  أشهر  ومن  اإلنترنت،  فضاء 
Twitter.  و تويتر Facebook.com  العالم فيس بوك

. com
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الخصوصية في شبكات التواصل االجتماعي 
الخصوصية وجدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي تعتبر من أكثر المواضيع إثارة وجدل ,حيث ان الكثير من 
معارضي  استخدام هذه المواقع يحاولون التركيز على جانب ضعف الخصوصية فيها، حيث لوحظ أن اإلعدادات 
االفتراضية في المواقع االجتماعية تقوم على تفعيل إتاحة كثير من محتويات الملف الشخصي للعضو ومشاركتها 
مع بعض المواقع األخرى أو مع المسجّلين في الفيس بوك، كخيار افتراضي, من هنا البد أن يتم احترام خصوصية 
المستخدم من خالل تخييره وعدم افتراض قيمة أولية، خاصة في خيارات الخصوصية في الجانب اآلخر، فان 
الكثير من المستخدمين، يجدون في الفيس بوك، مكانًا جمياًل وفّعااًل للتواصل مع األصدقاء وال يريدون التخلي 
أتاحت حرية  االجتماعية  المواقع  أن  الوقت ذاته، نعلم  الخصوصية, وفي  الشخصية ألجل قضية  عن ملفاتهم 

التصّرف للشخص في تعديل خيارات الخصوصية كما يحب صاحبها أن تكون.

بعض  اتباع  عليك  يجب  االجتماعية  للمواقع  استخدامك  عند  والتجسس  واالحتيال  االستغالل  من  خصوصياتك  على  وللحفاظ 
االجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحماية والحد من ذلك:

أواًل : تجنب إعطاء معلوماتك التي ال تريد اآلخرين االطالع عليها ألي جهة أو شخص بمنتهى البساطة، ألن أي 
شيء تضعه على شبكة االنترنت يتنقل ويمكن الوصول إليه بسهولة, لذلك يجب عليك توخي الحذر قبل إعطاء 
معلوماتك الشخصية التي يمكن أن يتم استخدامها من قبل المحتالين, وقبل نشر الصور أو مقاطع الفيديو 
اسأل نفسك إذا كنت مرتاحًا لرؤية جميع أفراد عائلتك وأصدقائك وزمالئك في العمل الحاليين والمستقبليين 
وحتى الغرباء لهذه الصور والمقاطع، حيث أنه في جميع الحاالت هناك فرصة لكي تصبح هذه المواد متاحة 

للجميع.
فبهذه  بإنشاء حساب منفصل,  قم  اللعب،  أو  تجارية  ألغراض  بوك(  ال)فيس  تستخدم  أن  إذا خططت   :ً ثانيا  

الطريقة لن يختلط أفراد عائلتك وأصدقاؤك مع آالف الغرباء الذين تعرفت عليهم فقط من خالل األلعاب.
ثالثًا : كن حذرا عند إضافة الغرباء إلى قائمة األصدقاء.

بتبادل كمية  االفتراضية تسمح  بأن اإلعدادات  الخاصة بك, كن على دراية  إعدادات الخصوصية  اضبط   : رابعًا 
ويريد  تجارية  مصالح  لديه  فيسبوك  أن  وتذكر  عليها  اآلخرين  إطالع  في  ترغب  التي  من  المعلومات  من  أكبر 
واحدة شهريًا  مرة  األقل  على  اإلعدادات  التأكد من هذه  عليك  ويجب  بك  الخاصة  المعلومات  على  الحصول 

بسبب التحديثات الكثيرة التي يقوم بها الموقع.
الشخصية  المعلومات  الحصول على  أنها تطلب منك  التطبيقات، حيث  تعاملك مع  الحذر عند  توخ   : خامسا 
الخاصة بك، فأنت ال تعرف كيف سيتم استخدام هذه المعلومات, فهذا األمر يعادل قيامك بفتح باب منزلك ألحد 

الغرباء ثم إعالمه بأنك ستعود بعد قليل فيفعل ما يحلو له.
سادسًا : ال تستخدم نفس كلمة المرور)كلمة السر( الخاصة بك على ال)فيس بوك( لحسابات أخرى كحسابات 

البريد االلكتروني أو حسابات البنوك.
وتذكر دائمًا أنه في ظل هذا العصر الرقمي معظم معلوماتك الشخصية تكون متاحة لآلخرين.. ولكن عن طريق 
قيامك بهذه الخطوات يمكنك أن تحتفظ لنفسك ببعض الحماية والخصوصية، وإذا كنت ال تريد أحدًا أن يعرف 

أي معلومة عنك فبهذه الحالة ال تقم بنشرها واتبع الخيار األول.
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 تقييم آثار إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي:

السلبيات:
أ.إضعاف الذاكرة اللغوية العربية:

حيث ادت كثرة إستخدام هذه المواقع عبر الكتابات النصية واألوامر اإللكترونية إلى زعزعة منظومة المفردات 
اللغوية العربية للفرد بسبب قّلة التواصل الطبيعي وقّلة النطق باللغة وظهور نصوص مفردات عربية بأحرف 

أجنبية ليصل األمر إلى لغة غير صحيحة.
ب.تلف الخاليا الدماغية بسبب اإلدمان:

إدمان مواقع التواصل االجتماعي يؤّدي إلى إرهاق العين وإلى تلف جزئي للخاليا الدماغية وهذا اإلدمان يرتبط 
بتغّيرات في الدماغ كما يحصل مع المدمنين على المخدرات أو الخمر الذي يؤّدي إلى تلف ألياف المادة البيضاء 

في الدماغ التي تربط المناطق المعنية بالمعالجة العاطفية واإلنتباه، واّتخاذ القرارات والسيطرة اإلدراكية.
ج.إضعاف التركيز الذهني ومحو الذاكرة:

حيث أن التركيز الذهني في قراءة نص إلكتروني ال تتعّدى %25 بالقياس إلى قراءة النصوص الورقية التقليدية 
من الكتب وذلك بسبب خاصية التشّعب النّصي على صفحات اإلنترنت التي تتضمن عشرات الثغرات واألوامر 
والروابط المتشّعبة. كما تترك أثرًا في محو الذاكرة واستبدالها بذاكرة جديدة بفعل التراكم حيث يتوّقع مع مرور 

الزمن تشّكل ذاكرة جديدة تخّزن الصور والنصوص والمفردات اللغوية تشّوش على الذاكرة القديمة .
د.إضعاف الذكاء:

إن سرعة إنتشار المعلومات، وسهولة الحصول عليها في هذه المواقع تؤّثر سلبًا على القدرات التحليلية عند 
األشخاص الذين يستخدمونها بكثرة وما يترك أثرًا سلبيًا من الشبكات االجتماعية هو إعتياد المستخدم على 
الوصول السهل إلى المعلومات المطلوبة، وذلك يجعل الذاكرة تترّكز على أسلوب الحصول على المعلومة، دون 

تثبيت المعلومات المستقاة بشكل واضح ومرّكز.
ه. إضعاف المهارات الجسدية والتواصلية:

مستخدم هذه الشبكات ال يستغّل سوى مهارتين أو ثالث ما يحرمه من تنمية الطاقات األخرى الكامنة لديه، التي 
تساعده على النجاح في حياته المستقبلية واإلندماج في المجتمع.

ز.رفع الخصوصية عن الهوية: يؤّدي إلى فضح سمات الشخصية أمام اآلخرين.
ل.زيادة حّدة التنافر اإلجتماعي

م.إنقالب قيم التواصل
ن.دفع المستخدم نحو التقصير في الواجبات وخاصة األسرية والزوجية واإلجتماعية.

ع.إرتكاب الجرائم عن ُبعد: من خالل اإلخالل باآلداب واألخالق.
ف.ازدياد فرص ومعدالت الطالق.

ظ.اإلختالط اإللكتروني بين الجنسين.
غ.اإلضطراب النفسي والعاطفي والوصول إلى النرجسية.

ذ.زيادة معدالت التدخين واستهالك الكحول.
إضافة إلى إزدياد نزعة التسلية وهدر الوقت وعدم إستثمار األعمار والطاقات.

إضافة إلى العديد من السلبيات التي يمكن تعّدادها وهي :
-بّث األفكار الهّدامة والدعوات المنحرفة والتجّمعات الفاسدة.

-عرض المواد اإلباحية والفاضحة.
-التشهير والفضيحة والمضايقة والتحايل واإلبتزاز والتزوير.
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اإليجابيات:

تلبية الحاجات اإلنسانية واإلجتماعية والطبيعية الفطرية للتواصل.  -
تكوين الصداقات والبحث عن األصدقاء.  -

تفعيل عمليات تنظيم الحمالت اإلعالمية والتعبئة اإلحتجاجية المطلبية.  -
إزدياد فرص اإلبداع واإلبتكار والتطّور التقني والفّني والعلمي.  -
سرعة إيصال المعلومات ونشرها وتحّول كل فرد إلى إعالمي.  -

المساعدة في البحث عن فرص العمل والوظائف.  -
المساعدة في ترسيخ قيم الحوار والتسامح.  -

إتاحة الفرصة أمام المستخدمين للتعبير عن ذواتهم وأنفسهم وتنمية الثقة بالنفس.  -

اشكالية الرقابة على شبكات التواصل االجتماعي:

مما سبق يثير موضوع شبكات التواصل االجتماعية 
أخالقياتها  حول  والجدل  التساؤالت  من  الكثير 
والجهة  التطبيق  الواجبة  والمعايير  عليها  والرقابة 
وكيف  عليها،  الرقابة  أمر  بها  ُيناط  أن  يجب  التي 

يمكن وضع معايير وضوابط حاكمة لها.
ومداه  مشروعيته  حول  جداًل  الموضوع  هذا  ويثير 
عالقة  ومدى  المدنية  الحريات  على  تأثيره  ومدى 
الفرد والمجتمع ويأتي ذلك في  ذلك بحماية أمن 
تزايد  في  تتمّثل  التي  المتغّيرات  من  عدد  ظل 
األخطار  حجم  وتصاعد  اإلنترنت  مستخدمي  عدد 
المرتبطة بالشبكات االجتماعية والتي برزت كعنصر 
أجهزة  قبل  من  سواء  القومي  لألمن  جديد  تهديد 
أو  اإلرهابية  والجماعات  الدولية  اإلستخبارات 
اإللكترونية  والجريمة  القرصنة  في  بإستخدامها 
والتعبير في ظّل  للرأي  إلى منّصة مهمة  وتحولها 

عملية التحّول في طبيعة الحقوق والحريات.
والمجتمعات  لألفراد  المتزايد  اإلرتباط  أصبح  وقد 
التكنولوجية  بالخدمات  المعنوية  واألشخاص 
ومسرحًا  واقعًا  االجتماعي  التواصل  وشبكات 
الشخصية  لمعلوماتهم  اآلمن  غير  لإلستخدام 
من  عديد  في  اإللكتروني  نشاطهم  جراء  الناتجة 
وهي  واإلتصاالت  والشبكات  والخدمات  المواقع 
التجارية  الشركات  خلفه  تلهث  مهّم  كنز  بمثابة 
جانب  من  أو  االجتماعية  الهندسة  في  الستخدامه 
في  منه  لإلستفادة  الدولية  اإلستخبارات  أجهزة 
في  التأثير  وبالتالي  األفراد  توجهات  على  التأثير 

المجتمعات والدول.

لجرائم  مسرحًا  أصبح  الواقع  هذا  أن  تبّين  كما   
اإلبتزاز والسرقة وانتحال الشخصية وتشويه السمعة 
والسب والقذف ناهيك عن األعمال المنافية لآلداب 

ونشر أفكار هّدامة داخل المجتمع.
في  يجعلنا  فيه  نعيش  أصبحنا  الذي  الواقع  وهذا   
علينا  يفرص  تحّديًا  بل  صعبة  إشكالية  مواجهة 
دون  والحيلولة  اإلستخدام  في  الحّق  بين  الموازنة 
يجعلنا  األمر  وهذا  المجتمع.  ألمن  تهديدًا  يمّثل  أن 
نبحث إيجاد ضوابط وقواعد تحكم عملية اإلستخدام 
وترشده، وأن يتّم التعامل مع األخطار وفق مميزاتها 
ال  شاملة  إلستراتيجية  يحتاج  ما  وهو  وخصائصها 

تعتمد الحّل األمني فقط.
بل نأخذ بعين اإلعتبار األبعاد األخرى كتلك االجتماعية 
واإلقتصادية والثقافية والفكرية واألخالقية، خاصة وأن 
الدول المستهلكة أكثر عرضة للخطر سواء ما يتعّلق 
بأمن مواطنيها أو التعّرض للهجمات اإللكترونية ضد 
منشآت الدول الحيوية،  تستهدف كل مصادر الخطر 
لقيم المجتمع وأهمية العمل للحفاظ على الحريات 
تحديث  وجوب  يأتي  اإلطار  هذا  وفي  والخصوصية, 
األفراد  خصوصية  على  يحافظ  الذي  القانوني  اإلطار 
اإللكترونية  الجريمة  مكافحة  قانون  بتبني  وأمنهم 
وحماية المعلومات الشخصية، وأهمية دور الفرد في 
اإلستخدام  حول  ثقافته  وتنمية  المسؤولية  تحّمله 
في  واإلعالم  المدني  المجتمع  دور  وتعزيز  اآلمن، 
أداء  الوعي، والرقابة القضائية والبرلمانية على  نشر 
وهو  المعلومات،  أمن  ثقافة  ونشر  األمنية،  األجهزة 
األمر الذي يفرض أهمية اإلستثمار في تنمية صناعة 

التكنولوجيا وثقافة اإلبداع واإلبتكار لدى الشباب .
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قواعد االستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتماعي

١- ال تضع أية بيانات شخصية هامة على صفحتك مثل االسم بالكامل، أو العنوان تفصيلًيا، رقم 
الهاتف، أو البريد اإللكتروني، أو أية معلومات أخرى تساعد الغرباء على التعرف عليك أو االتصال بك.
٢- احرص دائًما على استخدام كلمات سر آمنة في شبكات التواصل االجتماعي, إذا تمكن شخص 
آخر من الولوج إلى حسابك: فسيمكنه النفاذ إلى الكثير من المعلومات التي تخصك، وكل المتصلين 

بك في تلك الشبكة. واظب على تغيير كلمة السر دورًيا. 
٣- ال تشارك بصور غير مالئمة. فال ترفع صوًرا لك أو أحد من أسرتك بمالبس البحر أو النوم. ال تظهر 
النوايا  في وضع يبرز جسدك أو يكون مغرًيا, قد يبدو الوضع عادًيا أو مجرد دعابة، لكن أصحاب 

الخبيثة سيفهمون شيًئا آخر.
٤- عند استخدام شبكتك االجتماعية في أماكن اإلنترنت العامة: امسح كلمة سرك، ودليل التصفح 

)history(  وملفات االرتباط )الكوكيز( بعد استخدام حاسوب عام.
٥- استخدم  //:https عند الدخول إلى مواقع شبكات التواصل االجتماعي لحماية اسم المستخدم 
بداًل من   https://  إن كان ذلك متاحا, فاستخدام التي ترسلها،  األخرى  السر والمعلومات  وكلمة 
وموقع  متصفحك  يتبادلها  التي  البيانات  يعّمي  فهو  الحماية،  من  أخرى  طبقة  يضيف   http:// 

تواصلك االجتماعي.
 ٧- ضع في اعتبارك أن كثيًرا من المدارس والجامعات والشركات قد يبحثون على الفيسبوك عن 
معلومات عن المتقدمين طلًبا للدراسة أو العمل لديهم, فإذا أردت أن تترك انطباًعا جيًدا عندما 
تقابل أحًدا بشكل شخصي، البد أن تحرص على ترك انطباع جيد أيًضا لكل من يدخل على صفحتك.
٨- تذكر أن المعلومات التي تحذفها ال تحذف بالفعل, فهذه الصفحات يتم أرشفتها وتظل متاحة 

أمام الجميع بدون مقابل, في كل مرة تكتب شيًئا على صفحتك.
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الباب

2
ملف العدد
File number

 Internet Exchange Point 

IXP

نقـاط تبادل االنترنت
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نقـاط تبادل االنترنت

اعداد
)IXP( فريق

)RIPE( فريق
هيئة اإلعالم واالتصاالت

من  لكثير  الرئيس  المحرك   )ICT( المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أصبح    
التحوالت االقتصادية واالجتماعية العالمية، وألننا نؤمن بأن بناء المستقبل المزدهر 
هو مسؤولية الجميع والنه أصبح مرتبطًا بمدى تطور قطاع االتصاالت والمعلوماتية 
وتحقيق  الفرص  لخلق  ونافذة  والشعوب  األمم  لتطور  مهمًا  مؤشرًا  أضحى  الذي 
هذا  مواكبة  تضمن  واستراتيجيات  خطط  وضع  الضروري  من  أصبح  فإنُه  التنمية، 
نطاق،  أوسع  على  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وتطبيقات  خدمات  ونشر  التطور 
بغية االستفادة منها في كافة المجاالتالخدمية مثل )التعليم ، الصحة ، البيئة، األمن، 

التجارة واالقتصاد ... الخ(.
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يعتبر مشروع نقاط تبادل اإلنترنت أو مقسـم االنترنت وما يطلق عليه باللـغة االنكـليزيـة
)Internet Exchange Point( واختصارًا )IXP( أحد عناصر البنية األساسية لإلنترنت، وهو عبارة عن  نقطة 
محايدة يتم فيها تبادل المعلومات عبر اي شبكة تريد االرتباط بشبكة اخرى، عادًة يعتبر مزودي خدمة 
االنترنت )ISPs( في مقدمة مستخدمي نقاط التبادل والتي يمكن أن ُتزيد من وفرة وجودة الخدمة وزيادة 

في سرعة تبادل البيانات،وتم إنشاء أول نقطة تبادل لالنترنت في العالم في أميركا عام 1989.
يكمن الهدف االساسي من انشائها التمام عملية تبادل البيانات بين الشبكات المحلية بفعالية عالية في 
ج مما  ظل وجود نقاط ترابط مشتركة داخل البلد، بداًل من الحاجة الى انتقال تلك المعلومات الى الخار
ُيضيف تكاليف أعلى على حركة مرور البيانات فضاًل عن حاجتها الى وقت اكبر، باالضافة الى ضمان سرية 

المعلومات المتبادلة.
مشاكل  لحل  األساسية  األولويات  ضمن  من  الوطني  المستوى  على  االنترنت  تبادل  نقاط  إنشاء  يعتبر 

االنترنت، من حيث تحسين جودة الخدمة وتخفيض تكاليف االتصاالت، وزيادة الموثوقية وامن البيانات.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية كان هنالك توسع كبير في التوصيل البيني للشبكات، وذلك بشكل 
مواٍز للتوسع الهائل في شبكة اإلنترنت في العالم،وهناك جهات عالمية داعمة بشكل كبير لنقاط التبادل 

الهداف ربحية والبعض اآلخر غير ربحية بهدف تحسين جودة الخدمة.
وتجدر اإلشارة إلى إن كلما زاد عدد المشتركين والمستخدمين لنقطة IXP كلما زاد من اهميتها، والذي 
بدوره سيزيد من جذب الشركات العالمية وشركات استضافة المواقع والمواقع العالمية مثل فيسبوك 
وكوكل، في تقديم خدماتها للبالد عبر اهم نقطة انترنت تمتلكها، مما سيحقق فوائد كبيرة في تسهيل 

الوصول الى المحتوى الرقمي.

(IXP( اهداف وفوائد نقاط تبادل االنترنت    

تخفيض تعرفة استخدام شبكة اإلنترنت:	 

في   )IXP(الـ مشروع  يساهم 
االشتراك  تكلفة  من  التقليل 
لمزودي  بالنسبة  االنترنت  بخدمة 
وكذلك   )ISPs( االنترنت  خدمة 
حيث  النهائيين  للمستخدمين 
اإلنترنت  تبادل  نقاط  تضمن 
)من  المحلية  الحركة  استخدام 
إلى مستلم محلي( ُمرسل محلي 
لالتصاالت المحلية الرخيصة نسبًيا 
الدولية  الروابط  من  بداًل  فقط 
يساهم  سوف  وبالتالي  المكلفة 
اقتصاد  دعم  في  المشروع  هذا 

البلد بصورة عامة.
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يعمل على تقليل وقت االستجابة 
تتجنب  سوف  حيث   :)Latency(
من  الكثير  المحلية  المرور  حركة 
 International( الدولية  القفزات 
Hops( حيث تصل سرعة البيانات  
إلى  غالبًا  المحلية  االرتباطات  في 
انخفاض  بسبب  ع  أسر مرات   10
المرور  حركة  في  الوصول  زمن 
مما يقلل بدوره من زمن االرسال 
جودة  تتحسن  وعليه  واالستالم 

خدمات االنترنت بصورة عامة.

زيادة سرعة توصيل المعلومات للمشتركين:	 

تشجيع زيادة المحتوى المحلي لمواقع اإلنترنت:	 

تعمل نقاط التبادل )IXP(على تطويرالمحتوى والتطبيقات المحلية وتشجيع استضافة المواقع اإللكترونية 
المحلية )Local web hosting( داخل البالد بداًل من خارجه والذي بدوره سوف يقلل رسوم اإلستضافة 
والعبور وبالتالي يعود بالفائدة عليها بتقليل زمن الوصول، فتعتبر مراكز الـ)IXP(موقعا نموذجيًا إلستضافة 

المحتوى المحلي وتحفيز المطورين المحليين إلنتاج محتوى وتطبيقات محلية.
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جذب شركات المواقع العالمية :	 

 Google, Facebook, YouTube,NETFLIX( سيتم إتاحةمجال لكبرى الشركات )IXP(من خالل شبكة الـ
…( من ربط اجهزتهم الثانوية عبر شبكة )IXP(ليزيد من جودة خدماتهم واستقرارها وسرعتها مما يعمل 

على زيادة فرص استثمارهم في البالد والبلدان المجاورة.

ضمان عمل االنترنت المحلي:	 

يعمل مشروع الـ)IXP(على تحسين مستوى استقرار واستمرارية الوصول الى المواقع المحلية كالدوائر 
الحكومية والشركات المحلية في حال وجود عطل في االتصال الدولي، حيث تجعل نقاط تبادل اإلنترنت 

من الممكن استمرار تدفق الحركة المحلية داخل البلد.

الجهات المستفيدة بشكل مباشر:	 

هناك عدة جهات تستفيد من وجود نقطة 
خدمات  مزودو  ابرزها  المحلية  التبادل 
االنترنت )ISPs(، وايضًا جهات اخرى تسعى 
الى توفير خدماتها للمساهمة في تسهيل 
حيث  اإللكترونية  الحكومة  مشروع  انجاز 
تكون  عندما  للتطبيق  قابلية  اكثر  تصبح 
للوصول  التكلفة  منخفضة  وسيلة  هناك 
الى اكبر عدد من مستخدمي االنترنت ضمن 
نقطة تبادل واحدة )IXP(، وكذلك يخدم هذا 
والكثير  والمصارف  الجامعات  المشروع 
مثاليًا  مكانًا  ويعتبر  االخرى،  المجاالت  من 
 Government( لبناء مراكز بيانات حكومية

.)Data Centers
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Exchange Point Design & Peering التناظر البيني والتصميم الفني لنقاط التبادل    
هي عملية يتم من خاللها توصيل شبكتي إنترنت وتبادل حركة مرور البيانات )traffic( حيث يسمح لهم 
بتسليم حركة المرور بشكل مباشر بين عمالئهم، دون االضطرار إلى دفع لطرف ثالث لنقل تلك البيانات 
عبر اإلنترنت،يختلف مفهوم الـ Peering عن وسائل النقل االخرى ، وهي الطريقة األكثر شيوًعا لالتصال 

باإلنترنت.

:Peeringهناك عدة انواع من سياسات االرتباط التي تخص الـ

االتفاق العام والذي يتخلص بان  تتبادل الشبكات كل حركة المرور من أي من عمالئها في أي مكان 	 
في الشبكة.

 	 IXP وهو ان يكون تبادل حركة المرور مقابل مبلغ يدفع من شبكة مشاركة في الـ )Paid peering(
الى شبكة ثانية، عادة ما يتم االتفاق عليه بين الشبكتين والتتدخل به نقطة التبادل.

)Free peering( ان المقصود به هو ان يتم عقد اتفاق بين مشغلي الشبكات على تبادل حركة مرور 	 
عمالئهم بدون فرض مبلغ مالي عندما يجدون ان التبادل في نقل حركة المرور العمالء متساوي 

بينما تحتفظ كل شبكة بروابطها الدولية لحركة المرور الدولية وكما موضح في الشكل التالي:
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هنالك عدة متطلبات من اجل البدء في )Peering(،اوال االتصال بنقطة التبادل قد يتضمن ذلك تثبيت 
جهاز توجيه )Router( في مبنى نقطة التبادل و كذلك يحتاج الى ادارة لمعرفة الشبكات التي ترتبط مع 
بعضهاالبعض وطرقاالتصال بهذه الشبكات، واتخاذ الترتيبات يعني ذلك في بعض األحيان تبادل رسائل 
النهائيين )End user(،يتم  الهاتفية بين المستفيدين  البريد االلكتروني، وأحياًنا يشمل إجراء االتصاالت 
البيانات  والنقاشات حول كمية  المباشرة  االجتماعات  )Peering( من خالل  ترتيبات  العديد من  تسهيل 

المتبادلة في نقطة التبادل لكل شبكة.

 	:Routingالتوجيه

Au-احد اهم بروتوكوالت التوجيه في االنترنت فهو مسؤول عن ربط جميع ارقام )BGP )يعتبر بروتوكول 
tonomous Systemالمعروفة بـ)ASN( او )AS( ببعضها البعض، وهو يعتبر العصب االساس لالنترنت 

فبدونه ممكن ان تتوقف حركة االنترنت في العالم، تم تطوير هذا البروتوكول أول مرة عام 1989.
في  األنترنت  مشغلي  على  بتوزيعها  وتقوم  منظمةIANAالعالمية  عليها  تشرف  أرقام  عن  عبارة   )AS(
العالمالـ)ISPs(، حيث يوجد رقم خاص لكل مشغل انترنت في العالم، ويتم التخاطب بينهما عن طريق 

.BGP تلك االرقام بواسطة بروتوكول

يوجد نوعان من البروتوكول، األول  IBGP(Internal BGP(:- وهو عندما يتصل موجهان )2Routes( مع 
بعضهما البعض لهم نفس AS واليشترط أن يكونوا متصلين مباشرة مع بعضهما البعض.

 AS 2(مع بعضهما ولهمRoutes( يتصل موجهين  (:- وهو عندما   EBGP(External BGP الثاني النوع 
مختلفة ويشترط أن يكونوا متصلين ببعضهما بشكل مباشر.

يستخدم هذا البروتوكول في تصميم وبناء نقاط تبادلIXP   حيث يقوم كل مشارك بتهيئة  BGP النوع 
)Private ASN( ويستخدم IXPمباشرة مع الجهات الثانية المرتبطة في نفس )EBGP( الخارجي

BGP انواع بروتوكول     
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يستخدم IXP بروتوكول الـ BGP عبر شبكة الترابط المحلية،يمكن لمقدمي الخدمات المختلفين إنشاء 
اتصاالت فردية باستخدام بروتوكول BGP حيث يتم إنشاء هذا البروتوكول للسماح للشبكات المتباينة 
باإلعالن عن عناوين IP الخاصة بها لبعضها البعض باإلضافة إلى عناوين IP التي وفرت إمكانية االتصال بها 
في اتجاه تدفق البيانات، بمجرد أن تقوم شبكتان بإعداد جلسة عمل BGP، يتم تبادل المسارات الخاصة 

بهما ويمكن أن تتدفق حركة المرور مباشرة بينهما.

(IXP( متطلبات انشاء مركز تبادل االنترنت   

عند بناء مراكز  تبادل االنترنت يكون ضمن اهداف معدة مسبقا، غالبًا ما تكون هنالك جهة 
مسيطرة ومنظمة لمراكز التبادل، وظيفتها عادة هي تحديد المواقع المناسبة النشاء المراكز 
مع مراعاة الحياد في االختيار وعمل السياسات وكذلك تحديد واجبات وحقوق جميع االطراف 

المشاركة:

من حيث المساحة المتشاركة:	 

انشاء نقطة تبادل انترنت تحتاج في البداية الى مساحة يقام عليها وتوضع عليها االجهزة مع مراعاة الحياد 
المرور والتوافر  النظر عن حجم حركة  الموقع و يكون لجميع االطراف فرص متساوية بغض  اختيار  في 
في المركز، وان تحتوى على االقل على مصدر مستقر للطاقة الكهربائية مع مراعاة وجود وسائل التبريد 

وكذلك مولدات الطاقة للتقليل قدر االمكان من امكانية حدوث توقف في العمل.
)الفيزيائي(  الوصول  امكانية  تقييد  هي  االنترنت  تبادل  نقاط  مركز  في  توفرها  المهم  الثانية  النقطة 
لتقليل اخطار العبث من قبل الغرباء او االشخاص غير الموثوق بهم, كذلك اساليب الوقاية من الحرائق و 
الفيضانات وتوفر مستلزمات االطفاء. كذلك ينصح ان تكون منطقة يتوفر فيها االتصال بمزودي الخدمة 

بسهولة وبشكل جيد.
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من حيث االجهزة:	 
بمزودي  الخاصة    )routers( الموجهات  لتوصيل   )switch( اجهزة  االنترنت  تبادل  نقاط  تستخدم  عادة 
الخدمة )ISP( بنقطة التبادل، وعادة جهاز واحد ال يكفي الن حدوث عطل في هذا الجهاز يعني توقف نقطة 
التبادل عن العمل، وكذلك يتحمل المشترك تكاليف ايصال خدمتهم الى المركز وكذلك وضع العالمات 

.)Labels(
ايضا ينصح بشدة ان يتم تزويد االجهزة بمصادر طاقة احتياطية لكل جهاز، على ان يربط كل جهاز بمصدر 
الطاقة بمعزل عن غيره، في هذه الحالة حدوث عطل في مصدر الطاقة لن يؤدي الى ايقاف عمل نقطة 
التبادل بشكل كامل، لكن مازال عطل االجهزة بالكامل يهدد نقطة تبادل االنترنت بالتوقف، لذلك يلجأ 
مشغلو نقاط تبادل االنترنت الى االعتماد على اجهزة ذات وحدات توسعة خارجية )Modular( للحصول 

على وفرة )احتياطية( من المعالجات والتوصيالت الضرورية.
تجدر االشارة الى ان بعض مشغلي نقاط التبادل يستخدمون نقطة تبادل ثانية كاملة تمامًا توضع كإحتياط 

للرئيسية لكن في هذه الحالة على المشتركين ان يتصلوا بنقطة التبادل بخطين منفصلين.

مركز عمليات الشبكات:	 
مركز عمليات الشبكات )NOC( الخاص بنقاط تبادل االنترنت ُيعنى بصيانة االجهزة والتعامل مع طلبات 
العمالء ويمكن ان يكون مركز العمليات اما من مصدر خارجي او يكون هناك مركز عمليات خاص بنقطة 

التبادل نفسها.

خدمات االدارة:	 

عادة تكون ادارة البنية التحتية لنقاط تبادل االنترنت تدار ضمن شبكة معزولة )DMZ( حيث ان االجهزة 
الرئيسية يجب ان ال تصل الى االنترنت لمنع التهديدات االمنية.

يمكن ايضا توسيع االدارة بين مقسمات نقاط التبادل )switches( مع شبكة VLAN. وهذه الطريقة هي 
االرخص واالكثر شيوعا، حيث انها ال تحتاج الى المزيد من االجهزة و الخطوط.

الخدمات التي تقدمها:	 

يمكن لنقاط تبادل االنترنت ان تقدم خدمات مثل NTP و TLD و DNS-root او اكثر من ذلك او اقل، فهذه 
الخدمات التي تضيف قيمة الى نقاط التبادل تأتي تبعا للحاجة او للرغبة في تطوير نقاط التبادل وليست 

ملزمة.

 	:)Web Portal( خدمات بوابة الويب

 Looking( تفاعلية مثل  وتكون  االنترنت العضائها  تبادل  نقاط  توفرها  ان  يمكن  اضافية  هناك خدمات 
Glass services( التي توفر عرضًا تفاعليًا للـ routing table، وكذلك توفر بعض االحصائيات، و بعض 
المخططات البيانية. عادة يحتوي الموقع االلكتروني الخاص بنقطة تبادل االنترنت السياسات واالسعار او 
تكون في موقع اخر لكن يتم االشارة اليها في هذا الموقع، وكذلك عنوان بريد الكتروني لالستفسارات او 

طلب التسجيل و ايضا اتاحة الدردشة )Live Chat( مع الدعم الفني.

متطلبات تقنية تطلب من المشتركين:	 
تعد نقاط تبادل االنترنت بيئة حساسة النها ملتقى مزودي خدمات من بيئات وثقافات مختلفة، لذلك 

يجب ان تكون هناك التزامات وضوابط على جميع المشتركين مراعاتها لضمان العمل بسالسة.
متطلبات الزامية: يجب ان يكون مزودو خدمات االنترنت مسجلين لدى مسجل انترنت اقليمي )RIR( او 
محلي )LIR( ولديه ASN و حزمة عناوين انترنت )IP(، فبدون هذه العناصر اليمكن لمزود الخدمة تشغيل 

.)routers( على موجهاتها BGP بروتوكول الـ
متطلبات الداء افضل: اضافة شبكة التناظر )peering LAN( الى نقطة تبادل االنترنت هي لتمكين مزودي 

الخدمة من تبادل حركة البيانات )traffic( بينهم اي بين مشتركيهم.
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    اعدادات االجهزة:

 عادة كل جهاز يستعمل لشبكة النظير )peering LAN( يجب ان يربط بنظير واحد فقط، اما 
 )full duplex/half duplex( و نوع حركة المرور )port( االعدادات االخرى مثل سرعة المنفذ
يجب ان يتم االتفاق عليها بين المشاركين في بناء نقطة تبادل االنترنت، اخذين بذلك في 
عين االعتبار انواع االجهزة المستخدمة. ايضا ينصح ان يتم تطبيق بعض آليات الحماية مثل 
mul-( او استخدام تقنية )MAC )حجب التجاوزات، او تحديد النفاذ حسب العنوان الفيزيائي 

.)ticast

  كل مشترك في نقاط التبادل يجب ان يعين عنوان انترنت )IPv4 – IPv6( الذي 
يتصل به، ويمكن اعداد الـ reverse DNS resolution لتسهيل تتبع واكتشاف 
بها  الخاص  االنترنت  عنوان  االنترنت  تبادل  نقطة  تمتلك  ان  ويجب  االخطاء. 
)Public IP(، وايضا من الضرووي لنقاط التبادل ان تمتلك )AS( وشبكة فرعية 
للبريد  سيرفر  ايضا  يمتلك  ان  ويمكن  والصيانة،  االخطاء  تتبع  لغرض  خدمية 

االلكتروني.
التناظر  بينهم سياسات  يوجد  الذين  المشتركين  من  كاف  عدد  هناك  كان  اذا 
 )route server( للتوجيه  سيرفر  استضافة  المفيد  من  سيكون  المفتوحة، 
وعندها يمكن للمشتركين ان يتصلوا فقط بهذا السيرفر وسيصل بعضهم الى 

بعض. وهو مفيد ايضا في امكانية توسيع الشبكة والخدمات.
البيانات  )كمية  البيانات  مرور  حركة  احصائيات  متابعة  جدا  المفيد  من  ايضا 
وتطوير  تحسين  في  مفيدة  احصيائيات  على  للحصول  والخارجة(  الداخلة 
وتشخيص ومعالجة المشاكل التي قد تواجه نقاط تبادل االنترنت, هناك برامج 
مختلفة تقوم بعملية ادارة نقاط تبادل االنترنت، وبعض الشركات المختصة في 

بناء نقاط التبادل صممت تطبيقات خاصة الدارة نقاط التبادل.

    ادارة نقاط تبادل االنترنت:
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      الجهات الداعمة لنقاط تبادل االنترنت )IXP) في العالم

الى تطوير  الى منظمات غير ربحية تهدف   )IXP( االنترنت  تبادل  لنقاط  الداعمة  الجهات    تنقسم 
خدمة االنترنت حول العالم، وجهات اخرى ذات هدف تجاري كالشركات التقنية وغيرها، حيث تهدف 
المناطق  الى  وايصاله  العالم  حول  االنترنت  خدمة  جودة  مستوى  زيادة  الى  الربحية  غير  الجهات 
البعيدة خصوصًا تلك التي تنعدم فيها خدمات االتصال واالنترنت، ومن ضمن خططها هو تقديم 
)IXP( بهدف غير ربحي لتحسين جودة االنترنت لديها،  الى انشاء مراكز  التي تسعى  الدعم للدول 

وغالبًا تدعهما شركات عالمية او حكومات.

(IXP(ابرز المنظمات الداعمة للـ
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من  االوسط  والشرق  اوربا  في  االنترنت  بروتوكوالت  وتوزيع  تنظيم  عن  )RIPENCC(المسؤولة  وتعد    
الـ)IXP( من خالل تقديم االستشارات الفنية  ابرز المنظمات التي تقدم الدعم في تطوير وانشاء مراكز 
والنصائح واقامة دورات تدريبية موقعية او عبر الويب )Online( اضافة الى عقد ورش عمل حول العالم 
لدعم انشاء وتطوير خدمة االنترنت، وان من ابرز المؤتمرات التي ترعاها تلك المنظمة كان آخرها مؤتمر 
مشغلي خدمة االتصاالت واالنترنت في الشرق االوسط بنسخته التاسعة عشرة )MENOG19( الذي عقد 
في شهر نيسان 2019 في بيروت، وحضره وفد من هيئة اإلعالم واالتصاالت لالطالع والمناقشة حول اخر 
التطورات التقنية في مجال اتصاالت االنترنت ومن ابرزها نقاط التبادل، حيث جمع هذا المؤتمر شركات 
عالمية ومنظمات رائدة في مجال )IXP( واالنترنت حول العالم، منها )Google( و)Facebook( ومنظمة 

مجتمع االنترنت )ISOC( اضافة الى شركات االتصاالت ومزودي خدمة االنترنت في الشرق االوسط.

  منظمة الرايب

(ISOC( مجتمع االنترنت

افتتح مكتب مجتمع اإلنترنت في الشرق األوسط في عام 2016 ويهدف الى دعم الجهود اإلقليمية نحو 
تطوير اإلنترنت بشكل أفضل من خالل بناء المعرفة التقنية والدراية الفنية داخل مجتمع اإلنترنت، وتدعم 
هذه المنظمة دواًل مختلفة حول العالم ومن ضمن الدعم تقديم استشارات حول بناء )IXP(، باإلضافة 
إلى ذلك أجرت جمعية اإلنترنت دراسة حول تأثير نقاط تبادل اإلنترنت في بلدين أفريقيين: كينيا ونيجيريا. 
كانت هذه الدراسة مؤثرا رئيسيا ومثاال على أهمية وتأثير نقاط تبادل اإلنترنت، وهي متاحة عبر موقعها 

الرسمي للباحثين والمهتمين في هذا المجال.

(PCH( Packet Clearing House

هي منظمة دولية مسؤولة عن توفير الدعم التشغيلي واألمان للبنية التحتية الحيوية لإلنترنت ، بما في 
ذلك نقاط تبادل اإلنترنت )IXP(، تنظمPCH أكثر من 100 ورشة عمل كل عام حول النظرية التنظيمية 
لإلنترنت والحوكمة واالقتصاد،يتراوح جمهورها من مهندسي مزودي خدمة اإلنترنت إلى وزراء اتصاالت 
مثل  ودعمها  األخرى  اإلنترنت  حوكمة  منظمات  مع  بالتعاون  أيًضا   PCH تعمل  االقتصادية.  والتنمية 
 NetMundial و   ICANN و  OECD و اإلنترنت  حوكمة  ومنتدى  العالمية  الشبكات  مجموعات مشغلي 

وسجالت اإلنترنت اإلقليمية والعديد من المنظمات األخرى. 
الحركة  IXPs،لتبادل  اإلنترنت  تبادل  نقاط  ودعم  وبناء  معالجة  بهدف  مرة  ألول   PCHمنظمة انشاء  تم 
 IXPs بين عمالئهم وإنشاء نطاق ترددي على اإلنترنت.وتوفر المعدات والتدريب والدعم المستمر إلى
ومشغليها. على مدار العشرين عاًما الماضية، ساعد PCH في بناء أكثر من 150 من نقاط تبادل اإلنترنت 
، وقدم مساعدة من نوع ما ألكثر من نصف نقاط تبادل اإلنترنت في العالم. يحتفظ PCH أيًضا بالدليل 

العالمي لـ IXPs ، وينشر إحصائيات حول استخدامها ونموها.
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:(euro-ix(الرابطة االوربية لتبادل االنترنت

وتعزيز  تطوير  بهدف   2001 آيار  مايو  في   )Euro-IX( اإلنترنت  لتبادل  األوروبية  الرابطة  تأسست 
الربط  إلى  بالحاجة  اإلنترنت  تبادل  أقر عدد من نقاط  )IXP(. وقد  اإلنترنت  تبادل  وتحسين مجتمع 
والجمع بينهم من أجل تنسيق المعايير الفنية، ووضع إجراءات مشتركة، واجراء عمليات تبادل ونشر 
اإلحصاءات وغيرها من المعلومات المفيدة، وهذا بدوره يمنح جميع األطراف المهتمة نظرة أفضل 

إلى عالم نقاط تبادل اإلنترنت.
وتضم الرابطة مجموعة من مشغلي نقاط التبادل )IXP( قرابة )74( عضوًا في عموم اوربا، وتدعم 
هذه الجمعية جميع األعضاء بتزويدهم بالبيانات واالرشادات التي تعزز من تطوير خدمات االنترنت 

من خاللها.

:(ITU( االتحاد الدولي لالتصاالت

وكالة مقرها في األمم المتحدة متخصصة في ميدان االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 )ICT(قطاع تقييس االتصاالت و)T- ITU( هيئة دائمة في االتحاد الدولي لالتصاالت وهو المسؤول 
عن دراسة المسائل التقنية والمتعلقة بالتشغيل  واصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس االتصاالت 
لإلنترنت  إقليمية  تبادل  نقاط  إقامة  التوصية)ITU-T D.52( تحث على  إن   . العالمي  الصعيد  على 

)IXP( وتوصيلها لخفض تكاليف التوصيلية الدولية لإلنترنت.

     توصية االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن نقاط تبادل اإلنترنت:

الوطني واإلقليمي  الصعيدين  (على   IXP( االنترنت   تبادل  نقاط  تعزيز وتطوير  إلى  الرامية  التدابير 
حيث ينبغي على الدول األعضاء وهيئات التنظيم الوطنية أن تشجع النهوض بالشبكات وتوسيعها 

من خالل جهود مثل: 

-وسائل تطوير فعالة لتزويد مقدمي خدمات االنترنت )ISPs(بمعلومات مفصلة وأكثر شفافية بشأن 
نقاط تبادل االنترنت القائمة على المستويين الوطني واالقليمي.

- تعزيز البيئات التمكينية من خالل وضع األطر السياسية والتنظيمية التي تذكي الوعي بين مقدمي 
الى  الدخول  التي تعترض  العقبات  المنافسة وتذليل  القضايا وزيادة  اإلنترنت بشأن هذه  خدمات 
هذا السوق والتنسيق والمراقبة والمشاورات بين اصحاب المصلحة المتعددين وتبادل المعارف 

وأفضل الممارسات.
- تحديد دور لمقدمي الخدمة ومشغلي الشبكات في تطوير مشاريع البنية التحتية الوطنية .

- تشجيع إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة أهمية برامج التنمية اإلقليمية.
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      التوصيل البيني لنقاط تبادل اإلنترنت الوطنية واإلقليمية

 
ينبغي على الدول االعضاء وهيئات التنظيم الوطنية أن تضطلع بدور نشط في إنشاء نقاط 
التوصيلة  المحافظة واالستفادة من  تركز على  أن  ينبغي  إنشائها  اإلنترنت. وبمجرد   تبادل 

التي تقدمها وتأثيرها الممكن على خفض تكاليف االتصاالت الدولية لإلنترنت بوجه أعم.

في هذا السياق ينبغي للدول األعضاء القيام بما يأتي:

االستفادة من المصالح الوطنية واالقليمية المشتركة لتطوير نقاط تبادل االنترنت مثل العضوية في . 1
منظمة إقليمية وتنمية التجارة والنفاذ الى االسواق االقليمية والعالمية وفرص االستثمار.

مثل . 2 األساسية  المعلومات  لتبادل  اإلنترنت  تبادل  بنقاط  صلة  ذات  وإقليمية  وطنية  لجان  تشكيل 
االنترنت  تبادل  نقاط  في  المتبادلة  الحركة  وحجم  الموزعين  او  الشركات  بين  التعاون  مستويات 
ومابينها، وأفضل الممارسات واالستراتيجيات لتحقيق اقصى قدر من السرعة والفعالية في التوصيل 

البيني.
اجل . 3 من  العالجية  التدابير  وإتخاذ  وتأثيرها،  كفاءتها  مراقبة  عن طريق  االنترنت  تبادل  نقاط  تشجيع 

هدف توفر الوصالت الدولية لإلنترنت بأسعار معقولة عن طريق تسيير الحركة محليًا.

      انتشار نقاط تبادل االنترنت حول العالم 
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نظرًاألهمية نقاط تبادل االنترنت لما لها من فوائد اقتصادية وفي رفع مستوى جودة الخدمة، فأن هناك 
العالم وهو في تزايد مستمر بل ان هناك شركات رائدة في  التقنية حول  انتشار واسع الستخدام هذه 
 LINX مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متخصصة في انشاء نقاط تبادل االنترنت ومن اشهرها
والمؤسسات  الدول  دعم  في  تساهم  التي  العالمية  منظمات  عن  االلمانيةفضاًل   DC-CIXو البريطانية 
الخاصة  البيانات  قاعدة  وغيرها،وبحسب   PCHوISOCو  RIPEمثل التبادل  نقاط  وانشاء  بتطوير  الراغبة 
بموقع pch.netحيث يبلغ عدد نقاط تبادل االنترنت حاليا قرابة 552 حول العالم،وعدد الدول التي تحتوي 
على نقاط تبادل االنترنت 134 دولة، تضم اوروبا ما يقرب 201 نقطة تبادل ثم تليها قارة اسيا بواقع 108 
نقاط تبادل حتى اآلن، والمخطط البياني التالي يوضح الزيادة في اعداد نقاط تبادل االنترنت لعينة من دول 

العالم ما بين عامي 2018 و 2019:

وأيضا هناك زيادة كبيرة في النفاذ لنقاط تبادل االنترنت وكذلك في حجم حركة مرور البيانات المتبادلة 
عبرها بين عامي 2018 و 2019 وكما مبين في المخطط البياني التالي:
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قد تحتوي دولة واحدة على اكثر من نقطة تبادل انترنت بل قد تصل الى اعداد كبيرة تبعا لحاجة البلد من 
حيث تبادل البيانات وكثرة المواقع االلكترونية ومزودي الخدمة السيما في حال كبر المساحة الجغرافية، 
فمثال الواليات المتحدة فيها ما يقارب 90 نقطة تبادل انترنت في 2019، وتمتلك روسيا 28 نقطة تبادل 
انترنت، اما البرازيل واالرجنتين فتمتلك كاًل منهما 27 نقطة تبادل انترنت، ويوضح المخطط التالي بعض 
الدول التي تحتوي على اكثر من نقطة تبادل انترنت )IXP(اضافة الى الزيادة الحاصلة في اعداد نقاط تبادل 

االنترنت بين عامي 2018 و 2019:

يذكر ان اعداد الدول التي تمتلك اكثر من نقطة تبادل انترنت 60 دولة من اصل 134 حول العالم.
اما على مستوى الوطن العربي فان منظمة pch سجلت ما يقارب 14 نقطة تبادل انترنت متوزعة في 10 
دول حيث ان بعض الدول تمتلك نقطتي تبادل انترنت وبعض الدول تمتلك واحدة وبعضها ال تمتلك حتى 

االن، والبعض اآلخر قيد االنشاء.
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وتعد نقطة تبادل االنترنت الموجودة في دبي - دولة االمارات والمسماة UAE-IX االكبر من 
نوعها في الشرق االوسط والتي توفر نقطة اتصال للشبكات العالمية و مشغلي الشبكات 
ومزودي المحتوى، وتديرها شركةDE-CIX بالشراكة مع هيئة تنظيم االتصاالت TRA. )حسب 

)uae-ix.net موقع

      تــجارب الــدول:

ونظرًا ألهمية مقسمات اإلنترنت نستعرض بعض تجارب الدول في العالم والشرق االوسط

المانيا

كندا

بانكوك - تايلند

بنغالدش

الواليات المتحدة االمريكية

تضم المانيا اكبر مركز للـ IXP  في العالم )DE-CIX( وتحديدًا في والية 
1995 وعدد الجهات المرتبطة به حوالي  فرانكفورد، اسس في سنة 
ومستشفيات  االساس  بالشكل  االنترنت  خدمة  مجهزي  من   863
ومصارف ومؤسسات اكاديمية لغرض تقليل وقت االستجابة والكلفة.

اول  ويعتبر   )NSFNET(  1989 سنة  في  امريكا  في   IXP اول  اسس 
عملية  تسهيل  االساس  كان هدفه  العالم،  في  لالنترنت  تبادل  نقطة 
نقل البيانات بين الشبكات الرقمية داخل الواليات المتحدة، اما اآلن 
بزيادة  المتحدة  الواليات  داخل  تبادل  نقطة   )90( يقارب  ما  فيوجد 

سنوية بحوالي )%3(.

)OTTIX( و)TORIX( اثنان فقط  IXPs قبل عام 2012 كان لدولة كندا
وبعدها وخالل خمس سنوات فقط تمكنت كندا من انشاء خمس نقاط 
والحاجة  كندا  كبر مساحة دولة  االنترنت وذلك بسبب  لتبادل  جديدة 

الى مزيد من نقاط تبادل االنترنت.

اسس اول IXP  في تايلند في سنة THNIC( 2015( ولقد تم الربط 
عليه من قبل 10 اعضاء فقط في اول سنة و ان هذا الـIXP  هو غير 

ربحي ولكن اسس فقط الجل دعم تطور االنترنت في تايلند.

اسس اول IXP  في بنغالدش في سنة BDIX( 2004(عندما قرر عدد 
من مزودي خدمات االنترنت ان يربطو شبكاتهم مع بعض لغرض ان 
يتم تبادل البيانات محليًا بهدف زيادة سرعة وكفاءة خدماتهم وتقليل 
التكلفة الدولية لحركة المرور المحلية، وبعد ان كان يضم تقريبًا 10 
من مزودي خدمة االنترنت اصبح بعدها يضم اكثر 75 عضو و ان هذا 
الـIXP  هو غير ربحي ولكن اسس فقط الجل دعم تطور االنترنت في 

بنغالدش.
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لبنان

فلسطين

االمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

اسس اول IXP في لبنان في سنة Beirut-IXP( 2007( بهدف الحفاظ 
الخدمات  لمقدمي  يمكن  حيث  ومفتوح،  محايد  انترنت  تبادل  على 
يحفز  البعض مما  والتواصل مع بعضهم  االتصال  المحتوى  وموفري 

النمو االقتصادي للبلد.

اسس اول IXP  في االمارات في سنة UAE-IX( 2012( ومنذ تأسيسها 
حيث  من  وأفريقيا  األوسط  الشرق  في  نوعه  من  األكبر  المركز  أصبح 
UAE-حجم الشبكات التي يربطها وحركة مرور البيانات عبره. وقد حقق
IX(( حركة مرور عبر اإلنترنت تتجاوز Gb100 بالثانية مع أكثر من 64 

عمياًل إقليميًا وعالميًا.
Smart Hub  )SH- وفي سنة 2013 تم انشاء مقسم انترنت اخر هو
IX( ويربط بين الشبكات العالمية وموفري المحتوى  حيث تم انشاؤها 
من قبل شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة بدعم من هيئة تنظيم 

االتصاالت في اإلمارات.

اسس اول IXP في السعودية في سنة SAIX( 2017(  وهو مبادرة من 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بهدف انشاء مقسم إنترنت محايد 

غير ربحي لغرض تطوير االنترنت في البالد.

وزارة  2002 من قبل  )CAIX( في سنة  القاهرة  IXP  في  اول  اسس 
خدمة  مزودي  من  فقط  اثنين  مع  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
المحلية  المرور  حركة  تبادل  لتسهيل  دوره  يكمن   ،)ISPs( االنترنت 

داخل مصر.

اسس اول IXP  في فلسطين في سنة PIX( 2012(بدعم من جمعية 
التبادل هذه إلى  العالمية)Internet Society( تهدف نقطة  اإلنترنت 
وصل جميع مزودي خدمات اإلنترنت)ISPs( في دولة فلسطين لغرض 

تسريع تبادل البيانات بينهم.
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         هيئة االعالم واالتصاالت تشارك في اجتماع مشغلي IXP في الشرق االوسط و اوربا 

بناء  فريق  ويمثل  العراق  واالتصاالت ممثال عن  االعالم   شارك وفد من هيئة 
العمل  الهيئة في ورشة  IXP في  االنترنت  تبادل  نقاط  االستراتيجية لمشروع 
التي اقيمت في بيروت والتي نظمتها منظمة الرايب RIPE NCCالمسؤولة عن 
توزيع بروتوكوالت االنترنت في الشرق االوسط و اوربا ومنظمة ISOC )منظمة 
مجتمع االنترنت(،حيث حضر االجتماع وفود من السودان ، ومصر ، والسعودية، 
وفلسطين، واالردن، ولبنان، والعراق، واقليم كوردستان،وانكلترا، وطرحت جميع 
في  اتبعوها  التي  االمور  وماهي   IXP موضوع  في  تجاربهم  المشاركة  الدول 
التنظيمية  الهيئات  دور  وبينوا  عليها  حصلوا  التي  الموافقات  وماهي  العمل 
والوزارات في تطوير قطاع االتصاالت والمعلوماتية ،قدم الوفد العراقي ملخص 
عندور الهيئة والتنسيق مع وزارة االتصاالت والمشغلين النشاء هذا المشروع 
الحيوي لما له من فوائد في تحسين جودة الخدمة وتقليل الكلف والموثوقية 

العالية في االمنية وتناقل البيانات. 
تنظمها  التي  التدريبية  والدورات  الورش  من  سلسلة  هي  الورش  هذه  وتعد 
عن  فضاًل  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  مع  بالتعاون  دورية  بصورة   )RIPENCC(
مبادرة  خالل  من  العراق  محافظات  مختلف  في  الهيئة  تقيمها  التي  الورش 
Du3m2025 ، حيث تم مسبقًا تنظيم ورشة حول بروتوكول االصدار السادس 
ونقاط تبادل االنترنت )IXP( في بغداد بحضور شركات مشغلي ومزودي خدمات 
لبروتكول  الحديث  االصدار  الى  التحول  نحو  للتمهيد  واالتصاالت  االنترنت 

االنترنت، والية االستثمار االمثل لنقاط تبادل االنترنت.
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MENOG19 مشاركة فاعلة لهيئة االعالم واالتصاالت في مؤتمر      

  )MENOG-19(شارك وفد هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية في مؤتمر مجموعة مشغـلي شبكات الشرق األوسط
يومـي )4/4/2019-3( وتم اختتام أعماله بنجاح وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على مدى يومين متتاليين 
اإلنترنت  عالم  السائدة في  والموضوعات  القضايا  أبرز  ناقشوا  الذين  والعالميين  الدوليين  الخبراء  لنخبة من 
الهيئات  و  اإلنترنت  شبكات  تشغيل  قطاع  من  شخصًا   )250( اإلقليمي  المؤتمر  هذا  في  وشارك  واالتصاالت 
والوزارات العربية والعالمية المسؤولة عن قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وذلك في العاصمة بيروت 
ربط  مجال  في  تقّدم  تحقيق  مسألة  رأسها  وعلى  المهمة  والموضوعات  القضايا  من  حزمة  المؤتمر  وناقش 
شبكات االنترنت والتوصيل البيني في منطقة الشرق األوسط، خاصّة إن أقل من نصف دول الشرق األوسط لديها 
نقاط تبادل إنترنت)IXP( داخل حدودها ويعّد ربط شبكات اإلنترنت من أهم الحلول لتبادل المرور المباشرمن 
شبكة إلى أخرى ويساهم ربط الشبكات في تفادي التكلفة الباهظة وعدم الحاجة للجوء إلى طرف ثالث مما يعزز 
أداء شبكات اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط ويخّفض تكلفة التوصيالت وعلى الرغم من أن جميع مزودي 
ومشغلي شبكات االنترنت مستفيدون من النظام البيئي لإلنترنت الذي يعّد فيه ربط الشبكات أمرًا أساسيًا إال أن 
هنالك حاجة مّلحة لتغيير المفهوم المعمول به في ربط شبكات االنترنت والتوسع في عملية الربط لتشمل أكثر 
كن  من مزود لإلنترنت ويتم تسهيل ربط شبكات االنترنت من خالل نقاط التبادل التي توّفر موقعًا فعليًا حيث ُيمَّ
الشبكات من ربط بنيتها التحتية لتعزيز تبادل مرور اإلنترنت ،كان المؤتمر برعاية منظمة Internet Society و 

.AUB و الجامعة االمريكية في لبنان Ogero شركة
كما تم على هامش المؤتمر القيام بالعديد من اللقاءات الجانبية بالشخصيات الحاضرة الممثلة عن المنظمات 
وأبدوا   IXP االنترنت  تبادل  نقاط  انشاء  في  المختصة   DC-ECS شركة  بممثلي  اللقاء  تم  ،حيث  والشركات 
 Cloud flare اللقاء بممثل شركة استعدادهم لتقديم الدعم واالجابة عن اي استفسار بهذا الخصوص ،وتم 
العالمية والمختصة في مجال ايصال المحتوى CDN والنقاش حول انشاء نقاط التبادل، وقدم الكثير من النصائح 
 Google تم اللقاء بممثل شركة،IXP في كيفية استقطاب الشركات واقناعهم وما يجب التفكير به في انشاء الـ
والتحدث معه بخصوص امكانية الشركة في وضع GGC في حال انشاء العراق لـ IXP واكد استعداد الشركة 
لذلك وترحيبها بالموضوع واكد على ضرورة االستعجال بإنشائه ،تم اللقاء بممثل شركة Akamai المختصة 
بمجال الحماية وابدى استعداد الشركة للتعاون ودعم العراق في مشاريعه ،كما تم التحدث مع ممثل منظمة 
العمل والدورات والنصائح وابدوا استعدادهم  الراغبين بورش  IXP وتدعم  الـ  انشاء  PCH والتي تساعد في 

لعقد ورشة عمل داخل  العراق.



الباب

تقنيات 
Technical

3



ت
نيا

تق
ث

ثال
ب ال

لبا
ا

61

دور الذكاء االصطناعي المتقدم
 في عملية بناء و تطوير المدن الذكية

علي جميل هاشم 
دائرة تنظيم تكنولوجيا المعلومات 

قسم البرامجيات والتطبيقات الذكية 

 
  

يعتبر الذكاء االصطناعي االتجاه الحديث في تكنولوجيا المعلومات لما يمتلكه هذا الميدان البحثي 
االنظمة  تواجه هذه  التي  للمشكالت  الحلول  وايجاد  الذكية  النظم  ادارة  في  علمية  قدرات  من  
ع وقت و اكثر كفاءة. يدخل الذكاء االصطناعي في الكثير من االنظمة العالمية الحديثة مثل  باسر
انظمة التوجيه والسيطرة و االنظمة الصناعية و انظمة ادارة المالحة و الكثير من التطبيقات االخرى 

التي جعلت من الذكاء االصطناعي المطلب االول للنظم الحديثة. 

Introduction المقدمة
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االلكترونية من حل  واالجهزة  االالت  تمكين  االنظمة هو  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  الرئيس من  السبب 
المشكالت وحدها لكي يشابه تفكيرها تفكير البشر وذلك عن طريق عمل محاكاة لعملية تفكير البشر في عملية 
جمع البيانات و تحليل البيانات و تقديم الحلول لهذه البيانات في حال مواجهة المشاكل في البيئة المحيطة 

او الغراض تحقيق اهداف محددة من النظام. الشكل ) 1 ( يمثل رسما يحاكي عمل انظمة الذكاء االصطناعي. 

خوارزميات الذكاء االصطناعي 
) Advance A.I Algorithms(

تستعمل لتحليل البيانات و اتخاذ القرارات 
بخصوص المشاكل التي تواجه النظام

)Sensors( المتحسسات
تستعمل لغرض جمع المعلومات من البيئة 

المحيطة 

)Actuators( المؤثرات
تستعمل لغرض تنفيذ اوامر النظام على 

البيئة المحيطة 

 
 

 

 

شكل )1( : المخطط العام النظمة الذكاء االصطناعي 

يمكن تعريف المدينة الذكية على انها مجموعة من الشبكات و االنظمة البرمجية مرتبطة مع بعضها البعض في 
المباني و المرافق العامة للمدن وتحتوي هذه الشبكات و االنظمة البرمجية على خوارزميات الذكاء االصطناعي. 
على  المعلومات  جمع  في  تعتمد  انها  و  االصطناعي  الذكاء  النظمة  العامة  الهيكلية  على  سابقا  تعرفنا  كما 
المتحسسات فان مبدأ عمل المدينة الذكية يستند الى نوع من الشبكات الالسلكية يسمى ب)شبكة االستشعار 
الالسلكية Wireless Sensor Network ( حيث ان هذه الشبكة تعمل على الحصول على البيانات من البيئة 
المحيطة من خالل تحويل الصفات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية الى ارقام بيانية يتم معالجتها 

من قبل النظام. 
تكون هيكلية االتصال بين النظام الذكي المربوط في مبنى معين ضمن المدينة الذكية بطريقة الوكيل – الخادم 
)Client – Server( والتي من خاللها يرسل النظام بياناته الى الخوادم الخاصة بالنظام عبر الشبكة الالسلكية 
الغراض معالجة الطلب اليا دون الحاجة الى جهود اضافية. الشكل )2( يوضح الية اتصال النظام الذكي بالخادم 

الخاص به ضمن المدينة الذكية. 

Smart Cities المدن الذكية

 SERVERS الخوادم
تقوم بمعالجة الطلبات الواردة من االنظمة 

الذكية  من خالل المخاطبة االلكترونية 
للجهات المتصلة به والتي تكون ذانت عالقة 

مع المشكلة 

 Wireless Network شبكة السلكية
تستعمل لغرض توصيل االشارة بين النظام و 

الخوادم الخاصة بالنظام 

Building Intel-  النظام الذكي ضمن المبنى 
 ligent System

يرسل بياناته الى الخوادم الخاصة بالنظام

شكل )2( : مخطط عمل االنظمة الذكية في المباني 
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Intelligent Sub-Systems االنظمة الذكية الفرعية

تعرف االنظمة الذكية الفرعية على انها االنظمة المعتمدة على الذكاء االصطناعي في عملية جمع المعلومات 
و معالجتها ومن ثم ارسال البيانات الى النظم الذكية الرئيسية لغرض ايصالها الى الخوادم.  تنشط االنظمة 
الذكية الفرعية في المنازل و المرافق المدنية و المؤسسات والمباني و السيارات و التقاطاعات و الكثير من 
االماكن الصغيرة التي تستهدفها هذه االنظمة. تقوم هذه االنظمة باداء وظائف معينة من اجل تطبيق الذكاء 
االصطناعي لالالت في هذه االماكن. تقوم المتحسسات بجمع المعلومات لكي يتم معالجتها من قبل النظام 

وفحصها لغرض عملية اتخاذ القرار بخصوص هذه البيانات. مثال على هذه االنظمة هي : 

1 .Intelligent House Systems  انظمة المنزل الذكي
2 . Intelligent Traffic System انظمة التقاطعات الذكية
3 . Intelligent Fire System انظمة الحرائق الذكية
4 . Intelligent Entertainment System انظمة الترفيه الذكية
5 . Intelligent Delivery Systems انظمة الغذاء الذكية
6 . Intelligent Restaurant Systems انظمة المطاعم الذكية
7 . Other Intelligent Systems العديد من االنظمة االخرى

  System Sensors متحسسات النظام
تقوم متحسسات النظام بجمع المعلومات عن السيارات في الطريق ومن ثم تحليل البيانات فيما اذا كان الزحام اكبر من 
التقاطعات االخرى حيث يقوم النظام باالتصال عبر الشبكة باالنظمة االخرى لفحص اي التقاطعات اكثر زحاما والعمل على 

معالجة الزحام 

System Actuators مؤثرات النظام
تقوم مؤثرات النظام بتطبيق اوامر النظام من خالل تنظيم عملية المرور حسب توجيهات نظام المرور الذكي 

Wireless Network شبكة اتصال السلكية
تستعمل للتخاطب بين وحدات النظام لغرض تحليل البيانات 

شكل )3 ( عمل 
نظام التقاطعات 
المرورية الذكية  
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Intelligent Main Systems  االنظمة الذكية الرئيسية

تعرف االنظمة الذكية الرئيسية على انها االنظمة التي تعمل على تجميع البيانات من االنظمة الفرعية ومن ثم 
ج الشبكة المحلية لالنظمة.  تكون االنظمة  اعادة توجيهها الى شبكة اخرى متصلة اذا كانت وجهة البيانات خار
الذكية الرئيسية عادة موزعة على الشبكات المحلية للنظم الفرعية اذ انها تستعمل الغراض االتصال و نقل 
بعملية  الرئيسية  النظم  تقوم  للنظم.  المحلية  الشبكة  حدود  ج  خار تكون  التي  االخرى  الشبكات  مع  البيانات 
التجميع عن طريق االتصال الالسلكي بينها وبين النظم الذكية واعادة توجيه هذه البيانات الى الوجهة الخاصة 
 . اخر  نظام  العادة  والتي هي في  للرسالة  المستلمة  الجهة  االجابة من  استالم  الذكي  للنظام  يتسنى  لكي  به 
انها  اي  المدينة كلها  التي تعمل على نطاق  الذكية  االنظمة  الرئيسية وهي  الذكية  اخر لالنظمة  هنالك شكل 
التعمل ضمن تقاطعات معينة وتسمى باالنظمة العامة او الGeneral Systems حيث ان هذه االنظمة تعمل 
على ادارة بيانات معينة خاصة بكل المدينة كأنظمة االنذار و انظمة الطقس و انظمة الطاقة الكهربائية الذكية. 

الشكل 4 يوضح مخططا توضيحيا لالنظمة الذكية الرئيسية العامة. 

 

  System Network شبكات النظام
من خاللها يمكن الجزاء النظام االتصال بعضها بالبعض اآلخر و تناقل البيانات عبر هذه 

الشبكات

شكل )4 ( نظام السيطرة الكهربائية الذكي ضمن المدينة الذكية



ت
نيا

تق
ث

ثال
ب ال

لبا
ا

65

شبكات االتصاالت الالسلكية  
Wireless Communication Network

الموزعة على  النظام  اجزاء  بين  الرئيسي  الرابط  انها  الذكية على  االنظمة  الالسلكية في  االتصال  تعرف شبكة 
منطقة جغرافية معينة ضمن المدينة. يتلخص عمل شبكات االتصاالت الالسلكية في المدن الذكية بعملية ربط 
اجزاء االنظمة الذكية الفرعية بعضها مع بعض و ربط االنظمة الفرعية مع االنظمة الرئيسية و ايضا ربط االنظمة 
البيانات  نقل  عملية  الى سرعة في  الحاجة  و  الكبير  البيانات  بسبب حجم  االخر.  البعض  مع  بعضها  الرئيسية 
الغراض المعالجة الفورية من قبل انظمة الذكاء االصطناعي فان نوع الشبكات يكون مهما جدا ويجب ان يكون 
نوع الشبكة الالسلكية متوافقا تماما مع عمليات البث و االستالم الكبيرة و السريعة ويجب ان تكون الشبكة 

قادرة على توفير عرض نطاق عالي من اجل تحمل هذا النوع من البيانات. 
وهنا افضل شبكة من هذه الناحية هي شبكات الجيل الرابع 4th Generation wireless network و شبكات 
ع  وبسر وعديدة  كثيرة  توفير خدمات  بامكانها  والتي   5th generation wireless network الخامس  الجيل 
التي يتم تناقلها عبر الشبكة هي بيانات مرئية  البيانات  البيانات الن اغلب  انواع كثيرة من  عالية جدا وتحمل 
كالصور والفيديو مما يتطلب من الشبكة ان تكون قادرة على التعامل مع هذا النوع من البيانات.  الجدول رقم 

1 يوضح مميزات كل من شبكات الجيل الرابع و شبكات الجيل الخامس. 

الجيل الخامس الجيل الرابع التقنية

2014 2010 االصدار

1 كيكا بايت 200 ميكا بايت عرض النطاق

 اجهزة متعددة
VoIP االتصال عبر االيبي

QoS جودة الخدمة
االجهزة تقبل  على   القابلية 

الجديدة
استيعاب على  الشبكة   قابلية 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي

 اجهزة متعددة
VoIP االتصال عبر االيبي

QoS جودة الخدمة
االجهزة تقبل  على   القابلية 

 الجديدة

 الخدمات

جدول )1( : مميزات الجيل الرابع و الجيل الخامس لشبكات االتصال الالسلكية 
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                                            Big Data    البيانات الضخمة 

م .زينب ربيع مسعود
دائرة تنظيم تكنولوجيا المعلومات

 قسم تكنولوجيا البيانات

  تمثل البيانات الضخمة)big data( مرحلة هامة من مراحل تطور نظم وتقنية المعلومات واالتصاالت و تّعبر 
واآلليات  البرمجيات  قدرة  حجمها  يفوق   التي  المعقدة  البيانات  من  هائلة  كمية  عن  المبسط  مفهومها  في 
الحاسوبية التقليدية على خزنها ومعالجتها وتوزيعها األمر الذي استدعى إلى وضع  حلول بديلة متطورة تمكن 
من التحكم في تدفقها والسيطرة عليها من خالل بناء قدرات قواعد البيانات التي تعمل على جمعها وتخزينها 
ومعالجتها وإدارتها وتحليلها,البعض يعرفها بأنها بيانات أتت من االستخدام الكبير ألجهزة الحاسوب والهواتف 
المحمولة وأجهزة االتصاالت والبرامج المتوفرة على شبكة االنترنت، ألن هناك مئات الماليين من الناس في 
أنهم  كما  إلكترونية،  و  نصية  رسائل  وإرسال  صوتية  مكالمات  إلجراء  المحمولة  الهواتف  يستخدمون  العالم 
يقومون بتصفح االنترنت والتسوق االلكتروني، كل ذلك يولد بيانات ويزيد من المحتوى الرقمي الذي يؤدي في 

نهاية المطاف إلى حصيلة البيانات الضخمة وتحدياتها. 
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         مصادر البيانات الضخمة:

البيانات الخاصة بالمؤسسات والمشاريع .. 1
بيانات من التحويل المالي وتعامالت البيع والشراء عبر االنترنيت.. 2
البيانات المستلمة من اجهزة الرادار والحساسات بشكل عام .. 3
البيانات الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي.         . 4

          انواع البيانات الضخمة: 

بيانات مهيكلة : بيانات منظمة في صورة جداول او قواعد بيانات.. 1
بيانات غير مهيكلة: و تشكل النسبة األكبر من البيانات والتي تتولد يوميًا من استخدام الموبايل واالنترنت . 2

ومراجعين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
بيانات شبه مهيكلة: تعد نوعًا من انواع البيانات المهيكلة اال ان البيانات فيها ال تكون في صورة جداول . 3

او قواعد بيانات
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         اهمية البيانات الضخمة 

البيانات الضخمة  تمثل الحدود المستقبلية لالبتكار والمنافسة واالنتاجية والتي من خاللها تكون 	 
المعلومات شفافة وقابلة لالستخدام على نطاق واسع. 

جمع المعلومات يكون اكثر دقة وتفصيال بحيث تقوم المؤسسات بتحويل جميع تعامالتها الكترونيا, مما 	 
يحسن من أدائها. 

أوخدمات مصممة 	  منتجات  توفير  تميزا,وبالتالي  اكثر  نحو  على  العمالء  بتجزئة  الضخمة  البيانات  تسمح 
بدقة اكبر. 

استخدام البيانات الكبيرة لتحسين تطوير الجيل التالي من المنتجات والخدمات  من خالل خوادم/السيرفرات	 

  تتكون األدوات التي تتعامل مع البيانات الضخمة من ثالثة أجزاء رئيسة

  (Data mining( أدوات التنقيب عن البيانات 

 (Data Analysis ( أدوات التحليل 

(Dashboard\Visualizations( أدوات عرض/تصوير النتائج 
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        اهمية استثمار البيانات الضخمة 

القرار  اتخاذ  في  المتحكمة  العوامل  تحديد  خالل  من  أمثل  بشكل  الضخمة  البيانات  استثمار  اهمية  تكمن 
واالعتماد على جودة إدارة المعلومات واختبار التاثير المباشر للبيانات الضخمه بمختلف المجاالت التطبيقية 
واألصعدة، والتي تثيراهتمام البلدان والباحثين واصحاب القرار وتكمن أهميتها في أبعاد استخدامها واستثمارها 

والفوائد المكتسبة لتطبيقها في المجاالت كافة .

      اهمية تحليل البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار 

عملية اتخاذ القرارات تعد  محور العملية اإلدارية وجوهرها ، و نجاح القطاع الحكومى او المؤسساتي 
يتوقف إلى حد كبير على قدرة وكفاءة القيادة في ادارة إتخاذ القراراُت بتجميع البيانات ومعالجتها 
واستخالص المعلومات التي تحتاج إلى البرمجيات المتخصصة في مجال إدارة البيانات والتحليالت، 
اذ ان جمع البيانات والمعلومات يساعد على التوصيف الدقيق للمشكلة وتحليلها  والوصول إلى 

نتائج دقيقة :

تحسين العمليات الداخلية) إدارة المخاطر، إدارة عالقات العمالء، والخدمات اللوجستية(.	 
تحسين المنتجات والخدمات القائمة. 	 
تطوير الخدمات والمنتجات الجديدة. 	 
االستفادة من المعلومات وتقديم العروض المناسبة للمستفيدين في الوقت المناسب. 	 

      مجاالت استخدام البيانات الضخمة 

االنتخابية 	  الحمالت  بنتائج  للتنبؤ  االجتماعي  التواصل   الناتجة من وسائل  البيانات  تحليل  االستفادة من 
والتسويقية والمبيعات.

الدقة 	  فائقة  بيانات  للحصول على   الجوية  االحوال  المتوفرة  في مجال رصد  المعلومات  االستفادة من 
لعمل إجراءات احترازية قبل حدوث الكوارث واألزمات الطبيعية مستقباًل.

االستفادة  في المجال الطبي لدراسة وتحليل بيانات المرضى وملفاتهم الطبية والتنبؤ باإلمراض الوراثية 	 
ومنع انتشارها مستقباًل.

االستفادة منها في المجال العسكري لتطوير قدرات االستخبارات العسكرية لتبادل المعلومات خالل جمع 	 
البيانات من مصادر مختلفة وبناء منصة حاسوبية مترابطة بين العسكريين. 

بالذكاء 	  المتعلقة  األجهزة  مختلف  بين  المعلومات  وُنظم   )Internet of Things-IoT( األشياء  إنترنت 
اإلصطناعي مثل البيوت الذكية، المدن الذكية، التسوق الذكي، والصناعة الذكية.
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     التحديات

الخصوصية والثقة :ينبغي إن تؤخذ بنظر االعتبار أهمية االتصاالت اآلمنة وجمع وتخزين البيانات بشكل آمن 	 
وخاصة فيما يتعلق بالبيانات الحساسة.

البيانات 	  البيانات وكيفية استخدامها ونوعية  لوائح وقوانين حول تخزين  البيانات:يتوجب وضع  إلى  النفاذ 
التي يمكن الوصول إليها.

للبيانات 	  والمؤسسات  الحكومية  الجهات  استخدام  يسهل  البيانات سوف  تحسين جودة  البيانات:   جودة 
الضخمة، مع خفض التكاليف وتحسين اإلنتاجية بدرجات متفاوتة من الجودة.

المهارات :يحتاج مشروع البيانات الضخمة إلى موظفين ذوي خبرة ومهارات جديدة ومتنوعة في مجاالت 	 
البحوث واإلحصاء والتحليل إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

امن المعلومات: يجب الحصول على موافقة أصحاب البيانات على نقل البيانات، وان يكون لسياسة امن 	 
المعلومات دور في تحديد البيانات بنقلها او عدم نقلها. 

النفاذ الى البيانات

الخصوصية والثقة
أمن المعلومات

المهارات

جودة البيانات

 Big Data 
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 VPN أسباب استخدم خدمة
بشكل إفتراضي؟

الخاصة  االفتراضية  الشبكة  بـ  يعرف  ما  أو   VPN
هي أحد أفضل الحلول التي تقوم بتشفر اتصالك 
طريق  عن  األخرى  الكمبيوتر  أجهزة  أو  باإلنترنت 
البيانات  منه  تمر  ما  يشفر  وهمي  “نفق”  عمل 
على  هيئة  أو  شخص  قدرة  عدم  يعني  وهذا 
اإلنترنت حتى  أو نشاطاتك على  بياناتك  إعتراض 
معه  تتعامل  الذي  اإلنترنت  خدمة  مزود  كان  لو 
وال يتفوق على هذه الخدمة غير أتصالك باألقمار 
الصناعية أو ما يعرف بـ “الستااليت” ولكن السؤال 

اآلن ما هي مميزات أستخدام هذه الخدمة؟

الـ . 1 بدون إتصالك باإلنترنت عن طريق خدمة 
VPN فإن مزودة خدمة اإلنترنت سيكون لديه 
سجالت بالمواقع التي تتصفحها وهذا يمثل 
ال  فنحن  المستخدمين  لخصوصية  مشكلة 
نعلم ما يحدث بهذه السجالت ألن الحكومة 
مزود  من  تطلب  أن  السهل  من  ما  ولسبب 
خدمة اإلنترنت بإعطاءها بيانات مستخدم ما 
ونحن نعلم المبدأ الذي يقول “ما هو قانوني 
ليس دائمًا أن يكون أخالقي” وبناء على هذا 
وسابق معرفتنا بما يحدث نقول أن القوانين 
ولذلك  تنفذ  وال  تكتب  العربي  الوطن  في 
تشفير  لك  سيتيح  للخدمة  أستخدامك  فإن 

إتصالك بإنترنت.
تحدث في تدوينة سابقة عن أن أي موقع يقوم . 2

اإلنترنت  عناوين  بتسجل  إفتراضي  بشكل 
المشتركين  الخدمة  ومزود  بالزوار  الخاصة 
معه وفي أى مكان يوجد وما هو نوع االتصال 

ووقت الزيارة وغيرها من التفاصيل التي تجعل 
قمت  إن  أما  المستخدمين  تتبع  السهل  من 
بأستخدام خدمة VPN فلن ستطيع أحد معرفة 
مكانك إال الشركة التي تقدم الخدمة وهذه نقطة 
سأوضحها الحقًا ولكن المقصود أنك ستستخدم 
من  متفرقة  انحاء  في  الموجود  الشركة  خوادم 

العالم وهذا يتيح لك عدم الكشف عن هويتك.
 ربما تكون حكومة دولتك قد قامت بمنع موقع . 3

سبب  ألى  أو  سياسية  ألسباب  ما  محتوى  أو 
فمع  الموقع  هذا  زيارة  إلى  بحاجة  وأنت  أخر 
تجاوز  من  ستتمكن   VPN لخدمة  أستخدامك 

هذه الرقابة بكل سهولة.
هناك بعض الدول التي لديها قوانين فيما يتعلق . 4

أن  الممكن  من  وهذا  الفكرية  الملكية  بحقوق 
بتحميل  قمت  إذا  القانون  طائلة  تحت  يجعلك 
من هذه المواد من على اإلنترنت بدون شرائها 
وأقصد  جميعا  به  نقوم  ما  مثل  رسمي  بشكل 
لخدمة  أستخدامك  ولذلك    Torrent الـ  بذلك 
VPN سيبعد عنك الشبه ومالحقة الشركات لك 

إذا ما كنت قد فعلت ذلك.
الحين . 5 بين  وتحتاج  كثيرًا  يتنقل  ممن  كنت  إذا 

الجيد  غير  فمن  اإلنترنت  على  الدخول  واألخر 
سواء  العامة   Wifi الـ  الشبكات  أستخدام 
الموجودة في المطاعم أو المطارات أو الفنادق 
أو المنتزهات العامة واألماكن المفتوحة أو غير 
من  سيزيد   VPN لخدمة  أستخدام  فإن  ذلك 
شخص  هناك  ليس  من  وتأكدك  جهازك  حماية 

يحاول التجسس عليك أو سرقة حساباتك.

i-tech متابعات
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$5 وحتى . 6 تبدأ من  التي  الخدمة  ثمن  رخص 
$35 شهريًا وذلك على حسب نوع المميزات 
ونوع  االتصال  وسرعة  جودة  مثل  المتاحة 
الشركة  من  معروضة  باقة  كل  في  التشفير 
التي تقدم الخدمة وما أكثرهم ولكني شخصيًا 
 VPN Gate ال أفعل ذلك بل أستخدم خدمة
تصفح  لى  تتيح  والتي  )المجانية(   Client
اإلنترنت بكل أمان حتى هذه اللحظة وعمومًا 
إذا كنا نتحدث عن الشركات التجارية فاالفضل 
التعامل مع شركات من دول االتحاد األوروبي 
وبالتحديد السويد وهولندا ألن قوانين حماية 
المستخدمين هناك مفعلة بشكل صارم عن 

قوانين أمريكا.
كنت . 7 لو  فحتى  الخدمة  أستخدام  سهولة   

أى  تجد  فلن  الحاسوب  أستخدام  مبتدئ في 
 VPN بـ  اتصاالتك  مع  التعامل  في  مشكلة 
الحساب  أسم  إدخال  فعله  عليك  ما  فكل 

الشركة  من  عليها  ستحصل  التي  المرور  وكلمة 
وبذلك يتم تشفر إتصالك.

دعم الخدمة ألنظمة تشغيل الحاسوب والهواتف . 8
اتصالك  نوع  كان  فمهما  واللوحيات  الذكية 
أو  ماك  أو  ويندوز  أو  لينكس  سواء  باإلنترنت 
أندرويد أو IOS أو موزيال أو أوبونتو فون ستجد أن 

الخدمة متاحة لك.
البحث . 9 أستخدامك خدمة VPN سيمنع محركات 

تخزين  أو  فهرسة  من  وبنج  وياهو  جوجل  مثل 
عمليات البحث التي قمت بها سابقًا.

هناك بعض الخدمات والبرامج التي تسجل عناوين . 10
والمستخدمين  بالمشتركين  الخاصة  اإلنترنت 
حماية  قوانين  تمام  مضادة  السياسات  وهذه 

خصوصيات المستخدمين.
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الباب

اكتشافات تكنولوجية

Explore Technology

4
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Google محرك بحث جديد بميزات افضل من
 يعد محرك البحث "ستارت بيج" )Start page( من أفضل محركات البحث من ناحية حفظ الخصوصية واألمان، 

.)lxquick( "وذلك بفضل أداة البحث الوصفي المستخدمة "لكسكويك
لتظهرها  المواضيع؛  وتصنيف  غوغل،  ضمنها  ومن  بحث،  محركات  عدة  من  النتائج  بجمع  األداة  هذه  وتقوم 
للمستخدم لكن مع تصفح مجهول الهوية، ودون تتبع للمستخدم وتعريض هويته لالستغالل من قبل محركات 

البحث وشركات اإلعالن.
تأسس محرك "ستارت بيج" على يد دافيد بودنيك عام 1998، ومملوك لشركة ستارت بيج الهولندية، ويتفوق 
على محرك بحث غوغل من حيث سياسات الخصوصية وحماية البيانات، وذلك وفقا لنتائج اختبار أجرته الهيئة 

األلمانية الختبار السلع على عشر محركات بحث.
وأظهرت نتائج االختبار أن محرك البحث "ستارت بيج" يمتاز بأمان نقل البيانات افضل من Google، كما أنه لم 
ُيظهر أي عيوب في توضيحات سياسة الخصوصية، في حين أظهر محرك بحث غوغل أوجه قصور واضحة للغاية 

في سياسات الخصوصية، رغم تميزه من حيث نتائج البحث وسهولة االستخدام.
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شرعت شركة ابل باطالق خدمة لمنافسة شركتي نتفليكس وأمازون برايم فيديو، أطلقت عليها 

اسم "آبل تي في بلس".
ح "ستيف جوبز" في مقر الشركة بكوبيرتينو بكاليفورنيا  آبل اعلنت خالل استضافة خبراء على مسر
ان الخدمة الجديدة تمثل مزيجا من المحتوى األصلي الذي طورته الشركة وقنوات الطرف الثالث، 
وسيكون كل المحتوى متوفرا من خالل نسخة أعيد تصميمها من تطبيق "آبل تي في" المدمج على 

تلفزيونات أبل وiOS، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.
من  خاصا  محتوى  وستقدم  دوالرات،  لـ9.99  قيمتها  تصل  شهرية  باشتراكات  الخدمة  وستأتي 
مسلسالت، عروض، أفالم وثائقية، وبرامج تلفزيونية متنوعة، بالتعاون مع عمالقة الترفيه أمثال 

"HBO" و"شوتايم".
100 دولة، وتدعم المشاركة الجماعية، األمر الذي سيتيح  أكثر من  وتعمل الخدمة الجديدة في 

الدفع مرة واحدة مقابل وصول أفراد العائلة للمحتوى المتوفر.
وتطلق آبل قنواتها الجديدة في شهر مايو مع تحديث البرنامج إلى العرض بجودة "4K"، كما أعلنت 
ويمثل   ،Visioو وروكو  وإل جي  وسوني  تلفزيونات سامسونغ  على  تطبيقها  أنها ستوفر  الشركة 
سجلت  التي  الشركة  استراتيجية  في  نوعية  نقلة  الطلب  تحت  الفيديو  بث  عالم  نحو  آبل  توجه 

مبيعات أجهزتها الشهيرة مثل آيفون وآيباد وماك مبيعات ثابتة أو غير جيدة في آخر سنة مالية.

"آبل تي في بلس" منافس لنتفليكس
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فكرة  من  االستفادة  إلى  العلماء  يتطلع 
العيون المركبة، التي تتمتع بها الحشرات 
والقشريات، والتي تتميز برؤية محيطية، 
عليها  التركيز  دون  األشياء  رؤية  أي 
مباشرة، كما تتمتع أيًضا بقدرة عالية على 
رصد الحركة. وتحظى الكائنات التي تتمتع 
أكثر  العيون برؤية بصرية  النوع من  بهذا 

دقة.
 ،)ACS Nano( نشرتها  دراسة  وفي 
الصينيين  الباحثين  من  فريق  استعرض 
المركبة  العيون  هذه  تصنيع  إمكانية 
بتكلفة بسيطة الستخدامها في "المركبات 
لمنحها  اآللي"؛  و"اإلنسان  القيادة"  ذاتية 
إمكانية  إلى  إضافة  اإلبصار،  على  القدرة 
التطبيقات  من  العديد  في  استخدامها 
وأسطح  التجمد،  مقاومة  أجهزة  مثل 
المتناهية  األجهزة  مثل  األنظمة  بعض 

الصغر التي تعمل في بيئات قاسية.
ويتم تصنيع العيون المركبة، والتي تشبه 
بصرية  مستقبالت  من  الشاج"،  "السجاد 
الحجم تسمى  متكررة ومستقلة صغيرة 
عيون  تتكون  إذ  )ommatidia(؛  "العينية" 
ا من "العينيات"  الحشرات من عدد كبير جدًّ
اإلنسان  في  كما  واحدة  عين  من  وليس 
والفقريات؛ وتتكون كل "عينية" من عدسة 

وقرنية وخاليا مستقبلة للضوء.

عيون بمستشعرات نانوية
 تضاهي قدرة الحشرات على اإلبصار

 تمكن فريق بحثي من جامعة هارفارد األمريكية من توظيف طاقة الصوت في طباعة طباعة ثالثية 
األبعاد لقطرات سائلة، ذات خصائص معينة، لم يكن من الممكن طباعتها من قبل.

التقنية الجديدة قادرة على طباعة مادة بيولوجية أو حتى معدن سائل. هذا ما نحن بصدد تحقيقه، 
الطباعة  إمكانيات  عن   Science Advances أدفانسيس  مجلة ساينس  نشرته  جديد  بحث  وفق 

ثالثية األبعاد باستخدام أي نوع من السائل كحبر، بغض النظر عن نوعه وتركيبه ودرجة لزوجته.
وبفضل الموجات فوق الصوتية تمكن الباحثون من صناعة بعض المنتجات الدوائية والتجميلية، 

باإلضافة إلى المواد الغذائية واألدوات الموصلة للكهرباء.

تقنية جديدة تعتمد الصوت في الطباعة 
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كشفت شركة "باناسونيك" اليابانية عن جهاز إلكتروني يساعد الناس على عدم نسيان بعض المقتنيات الضرورية 
عند مغادرة المنزل.

وبحسب بيان للشركة فأن يتكون هايتوكي "Hitokoe" من جهاز يثبت بالقرب من باب المنزل، وعدد من الرقائق 
اإللكترونية التي تعمل بنظام تحديد الهوية بموجات الراديو "RFID" ويمكن للمستخدم تثبيتها على األغراض 

التي يستعملها بشكل يومي، كالمفاتيح والهاتف والمحفظة والمظلة وغيرها.
ويقوم الجهاز المثبت بالقرب من الباب بتنبيه أفراد العائلة في حالة نسيان أحد األشياء التي ثبتت عليها الرقائق 
هايتوكي  يبرمج  أن  للمستخدم  ويمكن  يحتاجونه،  ما  بكل  للمنزل  الجميع  مغادرة  التأكد من  مع  اإللكترونية، 

ليقوم بتذكيره بإحضار أشياء خاصة يحتاجها للقيام بنشاطات معينة، في أيام محددة من األسبوع. 
ح عليك الجهاز أيًضا ما تحتاج إليه استناًدا إلى توقعات الطقس مثل المظلة في حالة توقع أمطار. كما يقتر

Panasonic معك كل صباح 

برنامج يحل مشكلة القراءة لذوي االحتياجات الخاصة
اُعلن في روسيا عن اكتشاف جهاز صغير يسمح لذوي االحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل القصيرة والصوتية 

باستخدام اللمس.
وفي بيان لجامعة موسكو قالت فيه ان علماء من الجامعة مع خبراء شركة "مجموعة النظاميات"، تمكنوا من 
صناعة جهاز اطلق عليه "يد اللمس" يستخدم تطبيقا للهاتف المحمول، تم تطويره ليقوم بتحويل النصوص من 

الهاتف الذكي إلى تأثيرات ميكانيكية يشعر بها ذوو االحتياجات الخاصة.
وترسل المعلومات على شكل جمل صغيرة متتابعة بواسطة محركات اهتزاز مثبتة في طوق يرتديه الشخص 
المكفوفين  قبل  من  والكتابة  للقراءة  المستخدمة  "برايل"  أحرف  وفق  اإلشارات  تشفير  ويتم  ساعده.  على 

وضعيفي السمع.
وسيسمح هذا الجهاز الصغير للمكفوفين باستالم الرسائل القصيرة واإللكترونية واستخدام تطبيقات الهاتف 

المحمول للمالحة داخل المدينة، ما يجعلهم يعيشون حياة أكثر نشاطا.
وصنعت عدة نسخ من هذا الجهاز، يجري حاليا اختبارها بالتعاون مع عدد من المنظمات الخيرية. واستنادا إلى 
التي  الرسائل  على  الرد  من  المستخدم  يتمكن  بحيث  الجهاز  تطوير  التالية  المرحلة  االختبار، ستتضمن  نتائج 

يستلمها، أو الضغط على رقم هاتف الطوارئ عند الحاجة.
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ابتكار تطبيقات ذكية  النقال من  الهاتف  تقنية تعمل على تطوير تطبيقات  تمكنت عدة جامعات 
لمساعدة مرضى ألزهايمر او الخوف والتي ستسهل حياتهم، وهي:

ويتفاعل  المتقدم.  الخرف  من  يعانون  الذين  لألشخاص  وممتعة  لعبة سهلة   :My Reef 3D 1-
المستخدمون مع حوالي 14 نوعا مختلفا من األسماك االفتراضية بطرق متنوعة وطريفة، تعمل 

على تحسين الذاكرة.
-Game Show 2: يوصف بالتطبيق أيضا بأنه قادر على مساعدة المرضى وتحسين ذاكرتهم. كما 

أثبت فعاليته بالنسبة لمن يعانون من المراحل المبكرة للخرف.
-Talking Tom Cat 3: لعبة شهيرة تتيح التحدث مع شخصية القطة الرئيسية وخلق نقاش طريف 
اللعبة  هذه  وتبقي  الشاشة.  لمس  على  باالعتماد  وضربها  وتنظيفها  تحريكها  جانب  إلى  معها، 

المستخدمين مشغولين لمدة طويلة.
يوركشاير  الرعاية في ويست  دار  المقيمين في  تطبيقه من قبل  التطبيق جرى  -Nymbl 4: هذا 
الجسم على  النفس وتدريب  االعتماد على  نتائج محلوظة، حيث يقدم نصائح حول طرق  وأظهر 

مختلف األنشطة البدنية للوقاية من السقوط.
المنزل  تحضير  طريقة  بشأن  المشورة  يقدم  ستيرلينغ.  جامعة  طرف  من  تطويره  تم   :Iridis  5-
ليكون مالئما للعيش من طرف مرضى ألزهايمر، مثل اإلضاءة وأماكن وضع األثاث وتقليل مصادر 

الضوضاء..
-Timeless 6: تطبيق فريد من نوعه وبسيط وسهل االستخدام لمرضى الزهايمر لتذكر األحداث 
الذكاء  الوجه عن طريق  التعرف على  تقنية  والبقاء على تواصل مع األصدقاء والعائلة، من خالل 

االصطناعي.
-Talking Point 7: تطبيق مجاني تم تطويره من طرف جمعية ألزهايمر في المملكة المتحدة. 

يهدف إلى خلق فضاء للنقاش والتحاور بين المرضى وعائالتهم.
بالمرض على فهم محنة  المصابين  غير  يساعد  تطبيق مفيد   :Walk Through Dementia  8-

ومشاكل المرضى. يوفر رؤية شاملة حول حالة ومعاناة المرضى.

تطبيقات جديدة لمساعدة مرضى ألزهايمر
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هواتف هواوي بي 30 وبي 30 برو.. تثير الجدل
  

أعلنت شركة هواوي عن إطالق انتاجها الجديد من هواتفها الذكية "بي 30" و"بي 30 برو"، والتي 
اثارت جدال اعالميا حول مميزاتها. 

وفي بيان للشركة في حفل كبير اقامته بالعاصمة الفرنسية باريس قالت ان الهاتفين الجديدين 
اليعتبران خارجين عن المألوف، بل يحمالن فقط تحسينات أدخلت على منتجين أصدرتهما الشركة 
السنة الماضية وهما "بي 20" و"بي 20 برو" وجذبا اهتمام المستخدمين حتى ظهور هاتف "مايت 

برو 20" باألسواق. 
صممت سلسلة هاتف "بي 30" خصيصا للتصوير، كما أن إعدادات الكاميرا الموجودة فيه تشبه 
إلى حد ما تلك التي يحتوي عليها هاتف "مايت برو 20". كما يحتوي هاتف "بي 30 برو" الجديد على 

نظام كاميرا رباعي من صنع شركة "اليكا" األلمانية.
وتضم الكاميرا مستشعرا رئيسيا "سوبر سبكتروم" بدقة 40 ميغابكسال وفتحة غالق f/1.8، ناهيك 

عن مثبت الصورة البصري، وعدسة بطول بؤري يبلغ 27 ملليمترا.
وأعادت هواوي تصميم المستشعر، ناهيك عن تحسين إعدادات العدسة ومعالج إشارات الصور 
وخوارزميات معالجة الصور المخصصة على معالج "كيرين 980". كما أعادت ضبط النموذج اللوني 

"أحمر أخضر أزرق" إلى مصفوفة "أر واي واي بي" لتصفية األلوان. 
 16 البؤري  طولها  يبلغ  جدا  واسعة  عدسة  تحمل  ميغابكسال   20 بدقة  خلفية  كاميرا  نجد  كما 
ملليمترا، مع فتحة غالق f/2.2، كما أنها مزودة بتقنيات الذكاء االصطناعي بدال من المثبت البصري.
كما يتضمن هاتف "بي 30 برو" تقنية التكبير الهجين الجديدة إلى حدود عشر مرات وتقريب رقمي 
يصل إلى حدود خمسين مرة، والتي تستخدمها اللتقاط صور للقمر الفعلي، في حين أن هاتف "بي 

30" يحتوي على تقريب بصري يصل إلى ثالث مرات.
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شاحن جديد فائق السرعة من شياومي 

تقنية  إطالق  عن  "شياومي"  شركة  أعلنت 
سوبر  بتقنية  السريع،  للشحن  جديدة 
 "Super Charge Turbo" تيربو  ج  تشار
الهواتف  بطاريات  بشحن  تقوم  الجديدة، 

الذكية بسرعة فائقة.
الجديدة  تقنيتها  الصينية  الشركة  وقارنت 
 "SuperVOOC" فووك  سوبر  تقنية  مع 
تعتبر  والتي  أوبو،  بهواتف  المستخدمة 
وقد  للبطاريات،  سريع  شحن  تقنية  ع  أسر
 50 بقدرة  تعمل  التي  أوبو  تقنية  احتاجت 
لشحن  دقيقة  ثالثين  حوالي  إلى  واطا 
أمبير/ مللي   3700 سعة  الهاتف  بطارية 

ساعة بشكل كامل.
تقنية  استغرقت  اآلخر،  الجانب  وعلى 
ج تيربو الجديدة والذي  شياومي سوبر تشار
دقيقة   17 حوالي  واط   100 بقوة  يعمل 
مللي   4000 سعة  بطارية  لشحن  فقط 
يشترط  ولكن   ،100% بنسبة  أمبير/ساعة 
لذلك توافر هاتف ذكي يدعم مصدر الطاقة 

بقدرة 100 واط.
تقنيات  الحالية  شياومي  أجهزة  وتدعم 
شحن ال تتجاوز قدرتها 27 واطا، أما هاتف 
شاحن  سوى  يدعم  فال   "  Mi 9"   9 أي  أم 

بقوة 18 واطا.
الصينية  الشركة  تقوم  أن  المفترض  ومن 
تقنية  تدعم  جديدة  ذكية  هواتف  بإطالق 

الشحن السريع قريبا.



الباب

5
المستقبل



بل
تق

س
لم

ا
س

ام
لخ

ب ا
لبا

ا

83

هل يعوض عقل Google البشر عن ارتياد المدارس

صناعي  عقل  زراعة  إن  عن   Google شركة  كشفت 
إلى  الحاجة  وتلغي  التعليم،  محل  تحل  أن  يمكن 
"خارقا"  وتجعله  الذكاء  مستوى  من  وتزيد  المدارس 

ومتفوقا.
والرئيس  الصناعي  الذكاء  مجال  في  الخبير  وقال 
"نيكوالس  آي"   إيه  "فاونتيك  لمؤسسة  التنفيذي 
كايرينوس" أن الذكاء الصناعي سوف يحسن من حياة 
الناس بشكل جذري، ويحول طريقة التعلم والتعليم 
ديلي  لصحيفة  خاص  لتقرير  وفقا  جوهرية،  بصورة 

ستار البريطانية.
الذكاء  "تثوير"  على  يعمل  إنه  "كايرينوس"  وقال 
الصناعي للتعليم الشخصي الخاص، مبينًا أن مجاالت 
التركيز حاليا هي التعليم الشخصي، أي محاولة إخراج 
التعليم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسحبه 
من التداول بحيث يصبح بإمكان أي شخص أن يتعلم 

أي شيء بواسطة الذكاء الصناعي.
وفي  عاما،  و80  أعوام   8 بين  أي شخص  إن  واضاف 
أي مكان على األرض يمكنه بواسطة الذكاء الصناعي 
األمر في  أن  تقريبا، مشددا على  أي شيء  يتعلم  أن 
ما  زاد  كلما  فإن  لذلك  الشخصية،  الخصوصية  غاية 

على  تكيفه  زاد  ذكاء صناعي  المرء من  عليه  يحصل 
أنماط التعليم المختلفة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فاونتيك إيه آي"  
مفهوم  أو  فكرة  تنهي  قد  الجديدة  التعليم  أداة  أن 
الحفظ  فكرة  وتنهي  كليا،  نعرفها  كما  المدرسة 
ثم  وتكرارها  الحقائق  تعليم  يتم  حيث  والتلقين، 

نسيانها.
وأوضح للصحيفة أن الناس لن يضطروا إلى عناء كتابة 
أي أسئلة، حيث سيكون الرد على أي استفسارات فورا 
ع الذكاء االصطناعي" التي ستؤدي  بواسطة "عملية زر

إلى إنهاء التعلم في المدارس.
وأضاف الخبير الذي عمل ألكثر من 20 عاما مع العديد 
من الشركات الناشئة "سيكون غوغل في رأسك، وهذا 
األمر مثل وجود مساعد  المنال، سيكون  بعيد  ليس 

ذكي يفكر تقريبا مثلك أنت".
وإذا جرى تخصيص تقنية الذكاء االصطناعي المزروعة 
بالدماغ، فإنها ستشهد تحسنا بمرور الوقت، "فكلما 
أسلوب  مع  تكيفها  زاد  عليك،  التقنية  تعرف  ازداد 
معك،  فيه  تتحدث  الذي  والوقت  والصوت  التدريس 

وكل ذلك يحسن التعليم".
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كم عمره، من  أو  النظر عمن هو  بغض  العالم،  في  أي شخص  االصطناعي  الذكاء  "سيمكن هذا  قائال  وأضاف 
تسجيل الدخول إلى أجهزة التلفزيون الذكية أو أجهزة الحاسوب الخاصة به أو هواتفه الخاصة بواسطة الذكاء 

االصطناعي المزروع في الدماغ، ولن تحتاج إلى حفظ أي شيء".
الحالية،  المدارس  في  تدريسنا  يجري  مثلما  "الببغاء"  بطريقة  األشياء  تعلم  إلى  الحاجة  إن  نيكوالس  ويقول 

ستختفي تماما وسوف تحرر أدمغتنا للتفكير بطرق جديدة ومبتكرة تزيد من معدل ذكائنا.
الذكاء  يبدو  فقد  للتكنولوجيا،  عميقا  فهما  يملك  ال  لشخص  "بالنسبة  موقعها  على  فونتيك  شركة  وكتبت 
االصطناعي بالنسبة له مفهوما غريبا، ولكن المعنى البسيط للمصطلح هو قدرة الحاسوب أو اآللة على التفكير 

والتعلم وتقليد السلوك البشري".

جارتنر: معظم الهواتف الذكية ستكون قابلة للطي في 2023

السوق  أبحاث  شركة  كشفت 
أن  إلى   Gartner جارتنر 
للطي  القابلة  الذكية  الهواتف 
من  المئة  في   5 تمثل  سوف 
المتميزة، بحلول عام  الهواتف 
إلى  تصل  سوف  وأنها   ،2023

30 مليون هاتف.
 Gartner وأشارت شركة جارتنر
معظم  أن  إلى  لها  تقرير  في 
للهواتف  المصنعة  الشركات 
الطي  خاصية  ستعتمد  الذكية 
سنوات   4 قرابة  بعد  لهواتف 
ومن   ،2023 عام  بحلول  اي 
الهواتف  تعيد  أن  المتوقع 
القابلة للطي إدخال االبتكار في 
تتنبأ  إذ  الذكية،  الهواتف  سوق 
يستعمل  أن  بإمكانية  جارتنر 
الذكية  الهواتف  المستخدمون 

القابلة للطي، كما يفعلون اآلن مع هواتفهم الذكية العادية.وقال روبرت كوزا Roberta Cozza، مدير البحوث 
في جارتنر، عبر بيان: “سوف يستعمل المستخدم هاتفه القابل للطي مئات المرات يومًيا، ويفتحه ويغلقه بشكل 
مستمر، ويكتب على شاشته البالستيكية التي قد تخدش بسرعة اعتماًدا على الطريقة التي تطوى بها”. وتتوقع 
جارتنر أن تظل الهواتف القابلة للطي منتًجا جديًدا خالل السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى العديد من 
تحديات التصنيع، باإلضافة إلى سطح الشاشة، إذ يمثل السعر حاجًزا تخمن الشركة انخفاضه مع مرور الوقت. 
ومن المقدر أن تنخفض شحنات الهواتف المحمولة انخفاًضا طفيًفا قدره 0.5 في المئة على أساس سنوي في 
عام 2019، من 1.81 مليار إلى 1.8 مليار.لكن من المتوقع أن يعود سوق الهواتف المحمولة إلى النمو في عام 
القابلة للطي، وأجهزة هاتف 5G، مع زيادة الشحنات  2020 ليصل إلى 1.83 مليار، مدعوًما بوصول األجهزة 
بنسبة 1.2 في المئة عن عام 2019.وأضاف كوزا: “وصل المستخدمون إلى الحد األعظمي بالنسبة للتكنولوجيا، 
والتطبيقات الجديدة، مما يعني أنه في حال لم تقدم النماذج الجديدة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة مهمة، 
فلن يرغب المستخدمون أو يحتاجون للترقية، ونتيجة لذلك، نتوقع أن يستمر سوق الهواتف المحمولة المتميزة 

في إظهار انخفاض في األسواق الناضجة خالل عام 2019”.
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وتحتاج الشركات المصنعة للهواتف إلى إدراك حقيقة أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية اآلن ألطول 
عاًما  إلى 2.8  عاًما  المتميز من 2.6  الهاتف  يزيد متوسط عمر  أن  السوق  أبحاث  وتتوقع شركة  فترة ممكنة، 
بحلول عام 2023. كما توقعت جارتنر خروج المزيد من أجهزة الحاسب الشخصية عن العمل دون استبدالها، 
مع تراجع سوق األجهزة العالمية، وانخفاض أجهزة الحاسب التقليدية بنسبة 3 في المئة خالل عام 2019 لتصل 
إلى 189 مليون حاسب. بينما يصل إجمالي شحنات أجهزة الحاسب الشخصية إلى 258 مليون في عام 2019، 
بانخفاض قدره 0.6 في المئة، على أن يمثل نظام التشغيل ويندوز 10 ما نسبته 75 في المئة من سوق أجهزة 

الحاسب االحترافية بحلول عام 2021.

كيف سيكون شكل ونمط عمل الهواتف الذكية خالل االعوام 
االربعة المقبلة ؟

متابعات

مجال  في  وخبراء  باحثون  يرى 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
وصناعة الهواتف الذكية ان الهواتف 
الذكية خالل االربع سنوات المقبلة 
الذكاء  برامج  عليها  تسيطر  سوف 
عمل  نمط  وتعطييها  الصناعي، 
جديد وفريد قد يصعب التكهن به.

 ،Gareth Owen وقال جاريث أوين
شركة  في  البحوث  مدير  مساعد 
كاونتر بوينت في بيان: ان الهواتف 
ذكاء  بمعالجات  المزودة  الذكية 
السوق  على  ستهسمن  اصطناعي 
أن  المتوقع  من  حيث  مستقباًل، 
أربعة  كل  من  ثالثة  لدى  يكون 
مخصصة  معالجات  ذكية  هواتف 
نهاية  بحلول  االصطناعي،  للذكاء 
لتقرير  وفًقا  وذلك   ،2022 عام 
األبحاث  شركة  أجرته  جديد  بحثي 

.Counterpoint كاونتر بوينت
ترتفع  أن   Counterpoint وتتوقع 
المزودة  الذكية  الهواتف  مبيعات 
إلى  اصطناعي  ذكاء  بمعالجات 
عام  في  وحدة  مليون   1250
2022، من 190 مليوًنا في 2018، 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  يمثل  ما  وهو 
جميع شحنات الهواتف الذكية في 

ذلك العام.

الذكية واحدة  وقال جاريث أوين “نرى تطبيقات المساعدات الصوتية 
إلى  المستندة  المعالجة  من  تستفاد  التي  األولى،  التطبيقات  من 
الجهاز”. وتعد شركتا هواوي وآبل من أوائل الشركات المصنعة للهواتف 
عبر  ذكاء اصطناعي، مخصصة  التي وفرت ألجهزتها معالجات  الذكية، 
الرائدة  الهواتف  إطالقها ضمن  تم  التي   ،A11 و ،Kirin 970 رقاقات
للرقاقات  المصنعة  الشركات  2017. وتحذو جميع  في شهر سبتمبر 
إذ  الطريق،  تمهيد  على  عامين  مرور  بعد  وآبل،  هواوي  حذو  تقريًبا 
ع الذكاء االصطناعي Tensor، عبر  قدمت شركة كوالكوم ألول مرة مسر
 .Snapdragon 855 لرقاقة Hexagon DSP معالج اإلشارات الرقمية
وتتمثل الفوائد الرئيسية في ارتفاع أداء معالجات الذكاء االصطناعي، 
وانخفاض استهالك الطاقة، لكن يجب موازنة ذلك مع الحاجة الفعلية 
لمعالجات الذكاء االصطناعي، والتي كانت حتى وقت قريب محدودة. 
الذكية  الهواتف  الصوتية في  المعالجات  أوين “تعتمد معظم  وأضاف 
الصوتية  المساعدات  بإمكان  ذلك، سيكون  ومع  السحابة.  على  اليوم 
على  المعالجة  خالل  من  ع  أسر بشكل  واالستجابة  األوامر،  معالجة 
الحاضر  الوقت  الخصوصية”.ويتم في  أنها تحل مشكالت  الجهاز. كما 
استخدام الذكاء االصطناعي للتطبيقات المتعلقة بالكاميرا في الغالب، 
مثل: التعرف على الوجه، وتحسين الصور، لكن Counterpoint تتوقع 
أن يستخدم الذكاء االصطناعي على نطاق واسع في مجموعة كبيرة من 
التطبيقات األخرى خالل العامين المقبلين. ويشير التقرير إلى إمكانية 
تضمين أنوية ذكاء اصطناعي مخصصة في بعض الهواتف الذكية، من 
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الفئة المتوسطة خالل عام 2019، وذلك من خالل الرقاقة الجديدة Helio P60، المنتجة من قبل شركة تصنيع 
الرقاقات التايوانية ميدياتيك MediaTek. وتستفيد الهواتف الذكية من إمكانات الذكاء االصطناعي منذ بعض 
الوقت، ومع ذلك؛ فإن المعالجة تتم حتى اآلن في السحابة، أو يتم توزيعها عبر رقاقات الحاسب المختلفة، في 

أجهزة مثل: وحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسوميات، ووحدات معالجة اإلشارات الرقمية.
ويوضح التقرير أنه كلما أصبح الذكاء االصطناعي جزًءا من تجربة األجهزة المحمولة؛ فإن بائعي رقاقات المعالجة 
يتنافسون على تحسين قدرات تعلم اآللة )ML( الخاصة برقاقاتهم، من خالل دمج أنوية معالجة ذكاء اصطناعي 

مخصصة في تصميماتهم.

سيارات وشوارع المستقبل الذكية ستمنعك من التهور

لتصنيع  كوالكوم  شركة  في  خبراء  كشف 
المستقبل-  -في  السيارات  أن  الرقاقات 
التحتية  بالبنية  دائم  بشكل  ربطها  سيتم 
من  الحد  أنظمة  ذلك  في  بما  للطرق، 

السرعة.
للقيادة،  مناسب  وضع  في  تكن  لم  فإذا 
أقرب  تركن نفسها في  أن  يمكن لسيارتك 

موقف للسيارات حتى دون موافقتك.
التي  الحديثة  الميزات  االتجاه  هذا  ويؤكد 
على  وقدرتها  السيارات  استقاللية  تعزز 
التحكم دون تدخل السائق، مثل االصطفاف 
األوتوماتيكي،  التوقف  كوابح  ونظام  اآللي، 

ومساعدة التجاوز للممرات.
إال  المزايا محدودة حاليا  لكن مع أن هذه 
يمكن  المستقبل  في  الذكية  السيارات  أن 
أن تصبح متصلة باألنظمة المرورية، بحيث 
قوانين  خرق  على  ماديا  قادرا  تكون  لن 

الطرق.

تربط  خاصة  رقاقات  لتطوير  السيارات،  صانعي  كبار  من  العشرات  مع  األميركية  التكنولوجيا  شركات  وتعمل 
السيارات بالطرق وأنظمة المرور ومؤسسات إنفاذ القانون.

ففي حديثه إلى الصحفيين في مؤتمر للذكاء االصطناعي أقيم في سان فرانسيسكو، أوضح نكول دوغال نائب 
رئيس وحدة المنتجات في شركة كوالكوم، كيف يمكن لنظام مثبت في السيارة أن يعمل. وقال إنه سيكون هناك 

ع لرصد الحركة على الطرقات. وحدات ذكية على طول الطرق السريعة، وعادة ما تكون مثبتة على إنارة الشوار
وأضاف "في جيل السيارات والطرق المستقبلية، سيكون لديك كاميرات، ربما رادار، يقوم بالتحكم بالحركة على 

الطرق في الوقت الفعلي".
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المعلوماتية 

ومستقبل التحول 

الرقمي

ManageEngine بقلم: راج سابلوك، رئيس مانيج إنجن

   أصبح التحول الرقمي أولوية أساسية للعديد من المؤسسات في الشرق األوسط، 
في  دوالر  مليار   15 الخليجي  التعاون  مجلس  في  األعضاء  الدول  استثمرت  حيث 
أند  لتقرير أصدرته هواوي  2018، وذلك وفقًا  العام  الرقمي خالل  التحول  مبادرات 

ديلويت.
وفي السياق ذاته، تقدر آي دي سي أن اإلنفاق على مبادرات التحول الرقمي الشرق 
يتوقع  بينما   ،2018 عام  20 مليار دوالر  وإفريقيا مجتمعة سيتجاوز  وتركيا  األوسط 
الباحثون أن يتجاوز اإلنفاق اإلقليمي على تلك المبادرات 40 مليار دوالر بحلول العام 

.2022
للعديد  تحديًا  يمثل  يزال  ال  الرقمي  التحول  فإن  االستثمارات،  تلك  من  وبالرغم 
نشرته  الذي  الرقمي  التحول  مؤشر  كشف  وقد  األوسط،  الشرق  في  الشركات  من 
المتحدة  العربية  اإلمارات  الشركات في  المئة من  90 في  أن  تكنولوجيز مؤخرًا  دل 
والمملكة العربية السعودية تواجه عقبات هائلة تعيق مبادراتها للتحول الرقمي في 

الوقت الحالي.
مهاراتها  المعلومات صقل  تقنية  أقسام  على  العقبات، سيكون  تلك  على  وللتفوق 
وإعادة تشكيل كيانها في بعض الحاالت، ونناقش فيما يلي المجاالت الرئيسية األربعة 
التي يتعين على أقسام تقنية المعلومات أن تتقنها في المرحلة الحالية ضمن سعيها 

إلنجاز التحول الرقمي في الحقبة السحابية.
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تكامل البيانات والتطبيقات
على  عادة  المعلومات  تقنية  أقسام  تركيز  انصب 
التحتية  البنية  كان  التركيز  ذلك  محور  لكن  الدمج، 
المعلومات  تقنية  فرق  حرصت  وقد  للشبكات، 
الجدران  بين  التام  واالنسجام  التكامل  لتحقيق 
التشغيل  ومفاتيح  المسار  ومحوالت  النارية 
والخوادم واألجهزة والمعدات المتصلة بالشبكة عبر 
المجاالت المحلية والواسعة من الشبكة واإلنترنت.
أما اليوم، فال يزال على الفرق المسؤولة عن تقنية 
التحتية،  البنية  في  التكامل  تحقق  أن  المعلومات 
إال أن األولوية ستكون لتكامل البيانات والتطبيقات 

في سياق التحول الرقمي في الحوسبة السحابية.
والمتخصصة  الجاهزة  التطبيقات  إلى  وباإلضافة 
تتحول  العمل،  تدار في مقر  التي  البيانات  وقواعد 
لخدمات  السحابية  البنية  إلى  باستمرار  الشركات 
األعمال  خدمات  من  وغيرها  والتسويق  المبيعات 

الخاصة بخدمة العمالء أو العمليات.
ولهذا سيكون على أقسام تقنية المعلومات تركيز 
إلى  الواردة  التطبيقات  على  مستقباًل  جهودها 
المؤسسة وكيفية تكامل تلك التطبيقات مع المزيج 
والتطبيقات  المؤسسية  التطبيقات  من  الحالي 

والخدمات السحابية.
القطاع،  في  يعملون  ممن  للكثيرين  وبالنسبة 
تكامل  منصة  شكل  على  التكامل  هذا  فسيكون 
تعمل كخدمة، بحيث توفر الحلول السحابية لربط 
التطبيقات المشتتة والمستخدمة في بيئات مادية 

وسحابية مختلفة.
يجب  والبيانات،  التطبيقات  تكامل  إلى  وباإلضافة 
المستخدمين  تزويد  المعلومات  تقنية  فرق  على 
النهائيين بتجربة منسجمة تمامًا عند استخدامهم 
على  أن  يعني  وهذا  والخدمات،  للتطبيقات 
واحدة  مرة  الدخول  تسجيل  فقط  المستخدمين 
كافة  إلى  الوصول  من  ليتمكنوا  الشبكة  على 
دون  إليها  يحتاجون  التي  والتطبيقات  الخدمات 
أو مورد  إلى تسجيل دخولهم في كل جزء  الحاجة 

ضمن الشبكة.
وبهذا فإن على فريق تقنية المعلومات إيجاد طريقة 

إلدارة التعريف وحقوق الوصول عبر المؤسسة.

تطبيق األمن السيبراني
من  عددًا  الرقمي  التحول  مشاريع  تجمع  ما  غالبًا 
التقنيات الجديدة غير المألوفة، وفي غمار العمل على 
األمنين  الجانب  تجاهل  يتم  ما  غالبًا  المشاريع،  تنفيذ 
تقنية  قسم  تعني  المشاريع  تلك  تكن  لم  إن  وبخاصة 

المعلومات بشكل خاص.
التأكيد  المعلومات  تقنية  في  العاملين  على  وسيكون 

على:
متسق . 1 نهج  وتطبيق  وإرساء  التجاهل،  هذا  وقف 

التي  السياسات  وتنفيذ  أجل وضع  من  األمن  تجاه 
يضمن  بما  الهوية  من  التحقق  تأمين  شأنها  من 
تطبيقاتهم  بين  التنقل  على  المستخدمين  قدرة 

بسهولة وأمان.
حصول . 2 تضمن  التي  الدقيقة  الضوابط  إرساء 

المناسبة  الصالحيات  على  المستخدمين 
لتطبيقاتهم.

امتثال . 3 يضمن  بشكل  واالمتثال  التدقيق 
المفروضة من  للتشريعات والمهام  المستخدمين 

جانب الحكومة أو القطاع أو الشركة.
إدارة النقاط النهائية بما يضمن أن ال تصبح أجهزة . 4

عمومًا  واألجهزة  والمحمولة  المكتبية  الحاسوب 
نقاط دخول لهجمات سرقة الهوية وبرمجيات طلب 

الفدية وغيرها من هجمات البرمجيات الخبيثة.
المتصفحات  أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
أصبحت في هذه الحقبة الرقمية بمثابة نقطة دخول، إذ 
للعديد  بالنسبة  األساسية  العمل  أداة  المتصفح  يمثل 
من المستخدمين ألداء نشاطاتهم اليومية بصرف النظر 

عن نوع الجهاز أو المتصفح المستخدم.
أما بالنسبة للعاملين في تقنية المعلومات، فقد أصبح 
تفرضها  التي  ذاتها  األمنية  التحديات  يواجه  المتصفح 
الذكية وغيرها من  المكتبي والهواتف  الحاسوب  أجهزة 
على  فإن  ولهذا  المختلفة،  األجهزة  في  النهائية  النقاط 
فرق تقنية المعلومات تطبيق الضوابط الحرجة وتعزيز 
للنقاط  يولونه  الذي  االهتمام  بنفس  المتصفحات  أمن 

األخرى.
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العمل في البنية السحابية
تؤدي المزايا المترتبة على االستفادة من البرمجيات 
الرقمي،  التحول  مبادرات  من  العديد  إلى  كخدمة 
عادة  تتطلب  كخدمة  البرمجيات  مشاريع  أن  حيث 
التهيئة  سرعة  مع  األولية  التكاليف  من  أقل  قدرًا 
والتنفيذ وسهولة الترقية وإمكانات أفضل للوصول 

والتوسع مقارنة مع تلك المطبقة في مقر العمل.
ونظرًا ألن تطبيق البرمجيات كخدمة يخضع للتطوير 
والتطبيق واإلدامة لخدمة فريق تقنية المعلومات، 
مع  يتعاملون  المجال  في  العاملون  يعد  فلم 
التحتية،  البنية  دعم  أو  لألجهزة  التحتية  البنية 
فيما يحتاجون إلى موارد أقل للتعامل مع التطوير 

واإلدارة المستمرة.
واآلن ترتقي البنية السحابية بالبرمجيات إلى مستوى 
واستخدام  تطوير  في  الفائقة  السرعة  من  جديد 
الحاالت  العديد من  وفي  السحابة،  في  التطبيقات 
تتيح سهولة وسرعة تطوير التطبيق في أمازون أو 
جوجل أو غيرها من البنى السحابية العامة الصدارة 
البرمجيات  يستعملون  ممن  مستخدميها  ألوائل 

كخدمة.
اإلعداد  المعلومات  تقنية  مؤسسات  وبوسع 
لالستقرار في البنية السحابية عبر تعيين مهندسي 
اعتمادية الموقع في فرق العمل، وهو منصب جديد 
ويطبقها  البرمجيات  هندسة  من  جوانب  يتضمن 

على مشاكل العمليات في تقنية المعلومات.
باليقظة  التحلي  الموقع  وعلى مهندسي اعتمادية 
التنبيهات  وتسجيل  ورصد  السريعة  واالستجابة 

وإعداد البالغات.
إحداث  في  دور  لألدوات  يكون  أن  يمكن  وهنا 
والخوادم  والتطبيقات  الشبكات  فرصد  االختالف، 
باإلضافة  اإللكترونية،  والمواقع  العريض  والنطاق 
وبالغات  الشبكة  وأجهزة  تطبيقات  تسجيل  إلى 
مكتب المساعدة والتنبيهات، جميعها تحتاج للعمل 
تعمل  األدوات  أصبحت  وإال  وكفاءة،  بسرعة  معًا 
أسلوب  يعيق  بشكل  البعض  بعضها  عن  بمعزل 
الذي يعتمده مهندسو  العمل السلس والتشاركي 

اعتمادية الموقع.
والمرونة  بالتكامل  تتسم  التي  األدوات  وجود  أما 
أكثر استجابة ومجهزين  فيساعدهم في أن يكونوا 
المستخدم  تجربة  تدهور  لمنع  أفضل  بشكل 

النهائي.

إعداد نظم االستقصاء
السجالت  أنظمة  بناء  مهمة  تاريخيًا  الشركات  أسندت 
كبيرة  أنظمة  وهي  المعلومات،  تقنية  أقسام  إلى 
عالقات  إدارة  أنظمة  أو  المؤسسية  الموارد  لتخطيط 
العمالء وغيرها من قواعد البيانات التي تخزن معلومات 

مرتبطة بالشركة.
تقنية  أقسام  عملت  الماضي،  العقد  مدى  وعلى 
متاحة  لتصبح  التسجيل  أنظمة  فتح  على  المعلومات 
يمكن الوصول إليها عبر نظم الويب والدردشة واألجهزة 

المتحركة.
طبقة  إيجاد  المعلومات  تقنية  فرق  من  يطلب  واآلن 
لتقديم  والوصول  التجميع  إمكاناتها  تتجاوز  جديدة 
هي  الجديدة  البيانات  وهذه  االستقصائية،  البيانات 
أنظمة تحليلية عالية التركيز، هدفها هو مواجهة تحديات 

األعمال وتحقيق أهداف الشركة.
المستخدمين  تفاعل  أسلوب  االستقصاء  أنظمة  وتغير 
سبيل  فعلى  المشاركة،  وأنظمة  التسجيل  أنظمة  مع 
المثال، يمكن لمساعد الحوار الذكي الذي يعمل بتقنيات 
الذكاء االصطناعي أن يأخذ مدخالت الصوت أو الدردشة 
ومن ثم تنفيذ األوامر عبر المعالجة اللغوية الطبيعية او 

معالجة النصوص.
وباستخدام التعلم اآللي، يستطيع المساعد حتى تنفيذ 

األوامر اإلضافية ذات العالقة دون تدخل المستخدم.
وبالنسبة للعاملين في مجال تقنية المعلومات، ستحتاج 
أنظمة االستقصاء إلى فهم الذكاء االصطناعي بشكل عام 
وفهم الكيفية التي يمكن للذكاء االصطناعي أن يساعد 
فيها تقنية المعلومات بشكل خاص، واستراتيجية الذكاء 
إجمالي  ولرفع  يستخدمونها  التي  لألدوات  االصطناعي 

مستوى الخدمات.

دراسة جوانب التحول الرقمي
ليست هناك طريق مختصرة نحو التحول الرقمي، ففي 
الشرق  في  الشركات  من  الكثير  على  يزال  ال  الواقع 
األوسط والمناطق األخرى تحقيق التحوالت التي تحاول 
الجهد  تستحق  عليها  المترتبة  المزايا  ولكن  إنجازها، 

المبذول.
التي تطور خبراتها في  ويمكن لفرق تقنية المعلومات 
في  سيساعدها  ما  أعاله،  المذكورة  األربعة  المجاالت 
وتميز  الناجح  الرقمي  التحول  نحو  المؤسسات  قيادة 

األعمال.
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ضمن أهداف ومشاريع مبادرة دوم ٢٠٢٥ 
في  للفتيات  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
 ،ITU لالتصاالت  الدولي  االتحاد  اقره  الذي 
وبالتعاون  واالتصاالت  االعالم  هيئة  اقامت 
ميدانية  زيارات  النقال  الهاتف  شركات  مع 

للمدارس النموذجية للبنات في بغداد.
شاركت في الزيارات الكوادر النسوية للهيئة 
في  نجاحهن  قصص  وعرضن  والشركات 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من 
وتطوير  تنمية  على  الطالبات  تشجيع  اجل 
مهاراتهن في هذا المجال لما له من افق 
عمل واسعة وابتكارية دخلت في قطاعات 

اخرى مهمة و اصبحت عصب الحياة.
اهتمامهن  الطالبات  ابدت  جانبهن  من 
وطرحن  المبادرة  هذه  بمثل  وسعادتهن 
العديد من االسئلة التي تبين حرص واعجاب 
الطالبات بما يعرض عليهن من معلومات 

في االتصاالت والمعلوماتية.
هذا و تم اختيار ١٠ طالبات من كل مدرسة 
الرئيسية  االتصاالت  شركات  مقرات  لزيارة 
في بغداد )زين العراق، واسيا سيل، وكورك 
مباشرة  بصورة  اطالعهن  لغرض  تيليكوم( 

على واقع العمل الفعلي لهذا القطاع.
االتصاالت حفل  اقامت شركات  جهتها  من 
استقبال للطالبات واقامت جوالت تعريفية 
عروض  وتقديم  الشركات  اروقة  في 
اليات  على  للطالبات  علمية  وشروحات 
وطبيعة العمل بغية تحفيزهن على التفوق 
والنجاح في دراستهن و ان يكونو جيل قادر 
على االبداع والتميز في قطاعات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

هيئة االعالم واالتصاالت تحتفي بالفتيات في يومهن العالمي بقطاع 
االتصاالت والمعلوماتية



ـار
ــــ

بـــ
خــ

اال
س

اد
س

ب ال
لبا

ا

93

تحذيرات جديدة من برامج أندرويد

حذرت دراسة مستقلة أجرتها مجموعة أكاديمية في إسبانيا من أن المعلومات الشخصية التي يمكن جمعها عن 
طريق البرامج المثبتة مسبقًا على أجهزة أندرويد المحمولة الجديدة توسعية وال تواجه سوى القليل من الرقابة.
من  األجهزة  تمكن صناع  المفتوحة  طبيعته  أن  إال  أندرويد،  نظام  تمتلك   Google أن شركة  من  الرغم  وعلى 

تخصيص نظام التشغيل وحزم التطبيقات األخرى مع نظام التشغيل قبل تسليمها إلى المستخدمين.
ونظر التحقيق الذي أجرته جامعة Universidad Carlos III de Madrid ومعهد IMDEA Networks وجامعة 
Stony Brook، في التطبيقات المثبتة مسبقًا على أجهزة أندرويد من 2,748 مستخدمًا، والتي شملت 1,742 

جهازًا فريدًا من 214 بائعًا من 130 دولة.
ولم تبحث الدراسة فيما إذا كانت قوانين التنظيم العام لحماية البيانات في االتحاد األوروبي ستجلب رقابة أكبر 

على التطبيقات المثبتة مسبقًا على أجهزة أندرويد.
المثبتة  التطبيقات  ألن  وأمانهم  المستخدمين  لخصوصية  محتماًل  تهديدًا  يمثل  اإلعداد  أن  الدراسة  وجدت 
مسبقًا تطلب الوصول إلى البيانات التي ال يمكن الوصول إليها من التطبيقات المماثلة الموزعة من خالل متجر 

تطبيقات غوغل بالي.
ووجد الباحثون أن التطبيقات المثبتة مسبقًا ال يمكن في الغالب إلغاء تثبيتها، وقد ال تقوم غوغل بإجراء اختبارات 
ع عن طريق متجر غوغل بالي. وقال المؤلف المشارك  أمنية صارمة عليها مثلما تفعل مع التطبيقات التي ُتوَزّ
في الدراسة خوان تابيادور: "هناك نقص في التنظيم والشفافية وال يبدو أن هناك من يراقب ما يفعله أصحاب 

المصلحة والتطبيقات".
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عرضت احدى الشركات العالمية الرائدة بتعليم البرمجة عن ُبعد على الراغبين في تعلم البرمجة وال يجدون وقتا 
غ لتعلم البرمجة لمدة خمسة أشهر. لذلك، مبلغ 2000 دوالر شهريا للتفر

وقالت شركة "مودرن البور" )Modern Labor( في بيان ان منهجها اعطاء أي شخص مقابل تفرغه لمدة 30 
ساعة أسبوعيا للدورة على مدى خمسة أشهر، على أن تدفع الشركة للمشترك بالدورة 2000 دوالر، راتبا شهريا 

خالل هذه الفترة.
وبعد حصول المشترك على وظيفة ال تقل عن أربعين ألف دوالر سنويا مثال،  ستحصل الشركة على %15 من 
راتب كل مشترك للعامين المقبلين، فعلى سبيل المثال إذا حصل المشارك على وظيفة تدفع ثمانين ألف دوالر، 

فسوف يدفع للشركة 24 ألف دوالر على مدار عامين.
وال يوجد شروط لهذا العرض وال يشترط معرفة أي شيء عن البرمجة، وشرطهم الوحيد هو أن يكون المتقدم 

ممن يحق له العمل في الشركات األميركية بعد إكمال الدورة.
وُيعد نموذج العمل في "مودرن البور" مثااًل على مبدأ "اتفاقية مشاركة الدخل"، وهي خطة تتماشى مع رواد 

األعمال في وول ستريت ووادي السيليكون الذين يتطلعون إلى تشجيع هذا النوع من التعليم.
ع التكنولوجيا "واي كومبيناتور" )Y Combinator(، وفًقا لموقعه على   ويتم دعم "مودرن البور" بواسطة ُمسر
الويب، وتم إطالقه في وقت سابق من هذا الشهر، وإذا حصل المشترك على وظيفة تدفع ثمانين ألف دوالر 

فسيدفع للشركة مبلغ 24 ألف دوالر على مدار عامين.

تعلم البرمجة وخذ مقابلها 2000 دوالر؟ 
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الكشف عن خلل يستدعي إعادة تصميم أجهزة الحاسوب

الكمبيوتر  رقائق  بعض  في  أمان  عناصر  في  خطير  عيب  عن  الكومبيوترات  وبرمجة  تصنيع  في  خبراء  كشف 
المعروفة باسمSpecter، والخبر السيئ هو أنه يستحيل إصالح هذه المشكلة من خالل البرمجيات.

في  الكمبيوتر  أجهزة  تصميم  إعادة  يستلزم  أنه  لدرجة  كبيرا  يعد  اكتشافه  تم  الذي  الخلل  أن  الخبراء  ويؤكد 
المستقبل لتجنب هذه المشكلة، ويمتد تأثير الخلل في رقائق Specter، التي تصنعها شركات Intel وAMD و

ARM أيضا إلى الغالبية العظمى من أجهزة الهاتف الذكي في العالم.
وتكمن خطورة الخلل في الرقائق أو الشرائح اإللكترونية في أنه يجعل األجهزة قابلة لالختراق من خالل برامج 

قرصنة يمكنها سرقة البيانات وكلمات المرور ورسائل 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، مبينين ان  الخلل يشمل كل مجال الحوسبة بال 
أجهزة  تغيير طريقة صنع  رقائق Specter هي  التي تسببها  المشكلة  الوحيدة لتخطي  الطريقة  استثناء"، وان 

الكمبيوتر والهواتف الذكية ككل.
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عمل  ورشة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  نظمت 
المعلوماتية  جرائم  قانون  لمناقشة  موسعة 
خبراء  جانب حضور  الى  كبير  نيابي  وسط حضور 
دوليين ومنظمات مجتمع مدني ومختصين في 

مجاالت تقنيات المعلومات واالتصاالت.
لرئيس  االول  النائب  برعاية  عقدت  الورشة 
واللجان  الكعبي  حسن  االستاذ  النواب  مجلس 
النيابية المختصة بهذا االمر، حيث حضرت لجنة 
االمن  ولجنة  واالثار  والسياحة  واالعالم  الثقافة 
الخدمات واالعمار ولجنة حقوق  والدفاع ولجنة 
الى  النيابية  القانونية  واللجنة  النيابية  االنسان 
جانب حضور نواب من لجان مختلفة، اضافة الى 
مشاركة وزارات الدولة المعنية ومجلس القضاء 
المستشارين  وهيئة  الدولة  ومجلس  االعلى 
ونقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو ومنظمات 
بالتشريعات  المتخصصة  المدني  المجتمع 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
لهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئيس  الورشة  افتتح 
الخويلدي  ناصر  علي  د.  واالتصاالت  االعالم 
من  الهيئة  واهداف  غاية  وبين  بالحضور  مرحبا 

عقد هكذا ورشة حرصًا من الهيئة على ضرورة مواكبة 
القوانين المشرعة لواقع العمل والتطورات التكنولوجية 
المواطن  وحماية  البالد  وسالمة  امن  على  والحفاظ 
يوفر  الدولية  التجارب  من  االستفادة  بأن  منها  وايمانًا 

الكثير من الجهد والوقت.
نائب رئيس مجلس النواب الذي ادار الجلسة اكد على ان 
الحاصل في  التطور  ج  القانونية السابقة لم تدر النسخ 
تفاصيله  في  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  مجاالت 
ينعكس  ما  الحالي  وقتنا  في  الضروريات  من  امر  وهو 
منوها  عامة،  بصورة  والمجتمع  المواطن  امن  على 
المعلومات  امن  قضايا  تتابع  البرلمان  رئاسة  ان  الى 
االجتماعات  من  العديد  عقد  وتم  االمنية  الجهات  مع 

واللقاءات المثمرة بهذا الصدد.
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د. علي 
ناصر الخويلدي قال بدوره انه يجب ان تكون هناك بيئة 
القضاء  عبر  المعلوماتية  جرائم  قانون  لتشريع  مالئمة 
على التالعبات التي تحصل على تطبيق القانون من خالل 
على  مشددا  قانونية،  وليست  مرخصة  غير  برامجايات 
ع بنظر الحسبان كل التطورات التي  ضرورة ان ياخذ المشر

هيئة االعالم واالتصاالت تناقش قانون جرائم المعلوماتية ، وتشدد 
على االستثمار االمثل للتكنولوجيا
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تطرأ على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. هذا 
الطاهات عروضا  د. هشام  الدولي  الخبير  وقدم 
توضيحية حول قانون جرائم المعلوماتية واليات 
متابعة المخالفات التي تهدد السلم المجتمعي 
االنترنت  وسائل  استخدام  عبر  الدولة  وامن 
العرض اهمية متابعة  الحديثة، حيث قدم خالل 
تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واخذها 
بالحسبان خالل الفقرات التشريعية في البرلمان، 
مشددا خالل العرض على اهمية متابعة حماية 
البيانات بصورة عامة والبيانات الشخصية لتوفير 
جو مالئم لتقويض حجم التحديات التي قد تواجه 
مقترحاتهم  الحضور  وقدم  القانون.  هذا  تشريع 
ابدت  جهة  وكل  القانون،  مسودة  مشروع  حول 

االمر  مناقشة  جرت  تخصصها،بعدها  وفق  مالحظاتها 
بين اعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية ومجلس 
ومنظمات  الصحفيين  ونقابة  الدولة  ومجلس  القضاء 
ابدت  جهة  وكل  اليونسكو  ومنظمة  المدني  المجتمع 
في  مداخالتهم  حسب  يحتاج  الذي  القانون  حول  رأيها 
الجرائم  من  تحد  فنية  ومتابعات  تعديالت  الى  الورشة 

التي ترتكب معلوماتيا.
جمع  واالتصاالت  االعالم  هيئة  الى  اوكل  الختام  وفي 
واللجان  الحكومة  الى  وتقديمها  واالراء  المقترحات 
يتناسب  بما  القانون  اخراج  بغية  المختصة،  البرلمانية 
وبما  القانونية،  والتشريعات  التكنولوجية  الفنية  واالطر 

يحمي امن وسيادة الدولة وحقوق المواطن العراقي.
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اعلنت شركة Google رفع سعر االشتراك الشهري لخدمتها 
 25 بنسبة   )YouTube TV( يوتيوب  التلفزيوني على  للبث 
في المئة إلى 49.99 دوالر وأعلنت عن إضافة قنوات مثل 

ديسكفري وأنيمال بالنيت وتي.إل.سي.
شهرا   14 حوالي  في  السعر  في  الثانية  الزيادة  هي  وهذه 
على  قدرتها  لتحسين  عروضها  يوتيوب  توسع  بينما  وتأتي 

المنافسة أمام عدد متزايد من الخدمات.
 )TV وكانت غوغل قد رفعت سعر االشتراك في خدمة)يوتيوب
من 35 دوالرا إلى 40 دوالرا في فبراير من العام الماضي، 
من  جديدة  قنوات  ثماني  تي.في  يوتيوب  خدمة  وستضيف 
ليصل  نتوورك  وفوود  وإتش.جي.تي.في  ترافل  قناة  بينها 

العدد اإلجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70.
وقالت غوغل في تدوينة إن السعر الجديد يسري من العاشر 
من أبريل للمشتركين الجدد، في حين أن الرسوم المعدلة 
من  عشر  الثالث  بعد  سريانها  سيبدأ  الحاليين  للمشتركين 
تموز، وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 

54.99 دوالر للشهر.. 

YouTube TV ارتفاع اسعار اشتراك

تحذيرات لمستخدمي انستغرام من خدعة فنية لسرقة الحسابات

انتشرت مؤخرا خدعة على تطبيق إنستغرام، لسرقة حسابات 
أصحاب  تحذير  خالل  من  وذلك  وبياناتهم،  المستخدمين 

الحسابات من وجودهم على “القائمة البذيئة”.
أشخاص  مع  بالتواصل  حساب  قيام  على  الخدعة  وتعتمد 
على تطبيق  إنستغرام، وتحذيرهم من أن أسمائهم موجودة 
الشخص  يزور  وعندما   ،)Nasty List( بذيئة”  “قائمة  ضمن 
صفحة ذلك الحساب، يجد رابطا للموقع الذي من المفترض 
 Bleeping“ أن الالئحة موجودة فيه، بحسب ما ذكرت مدونة

Computer” الخاصة بأمن المعلومات.
غير  القائمة،  لرؤية  الرابط  على  المستخدم  يضغط  أن  وما 
صفحة  وكأنها  تبدو  لصفحة  تحويله  يتم  حتى  الحقيقية، 
الحقيقية  في  أنها  إال   ، بانستغرام  الخاصة  الدخول  تسجيل 
المستخدم، ومنحها  بيانات  عبارة عن خدعة للحصول على 

للقراصنة. 
وغالبا ما يتم استخدام هذه الخدعة لمطالبة المستخدمين 
من  ليتمكنوا  مالية  مبالغ  بدفع  بياناتهم  سرقت  الذين 

استعادة حساباتهم المسروقة.
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مراقبون: آيفون 5G سينزل الى االسواق أواخر 2020
كشف مراقبون لمنتجات شركة آبل إن إصدار عام 2020 من هاتف “آيفون” iPhone قد يدعم شبكات الجيل 

الخامس 5G ، وُيتوقع أن يكون له تأثير كبير على المبيعات.
وقال المحلل مينج تشي كو، الذي يعد صاحب التسريبات األكثر شهرًة ودقًة فيما يتعلق بمنتجات آبل: “إننا 
نعتقد أن حالة عدم اليقين قد ُأزيلت بعد انتهاء نزاع براءات االختراع بين آبل وكوالكوم ودخولهما في صفقة 

.”5G ترخيص مدتها ست سنوات، وإعالن إنتل عن خروجها من قطاع رقائق
ومن المتوقع أن تعتمد شركة آبل – إلى جانب كوالكوم – على منافستها في السوق، سامسونغ، ليزودها كل 
واحدة منهما بعتاد يختلف حسب كل سوق من شبكات الجيل الخامس 5G. وبالخروج النهائي لشركة إنتل من 
سوق رقائق المودم للهواتف الذكية، ُيعتقد أن تصريح شركة هواوي بأنها مستعدة لتزويد آبل بمودمات 5G ال 

يعدو كونه مجرد خطوة “عالقات عامة” من ِقبل الشركة الصينية.
ويتوقع "كو" أن يزيد مودم الجيل الخامس 5G من مبيعات آيفون من 188 إلى 192 مليون في عام 2019، ثم 
من 195 إلى 200 مليون بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يكون ما بين 70 و 75 مليون من تلك المبيعات 

.5G“ iPhone 5G في 2020 في النصف الثاني من عام 2020، بعد إطالق هاتف “آيفون
ُيشار إلى أن هذه الزيادة المتوقعة خالل عامي 2019 و 2020 ال تزال دون المبيعات التي حققتها هواتف آيفون 
في عام 2015، حين باعت الشركة 231.2 مليون وحدة. ثم باعت الشركة 211.8 مليون وحدة، و 216.8 مليون 

وحدة، و 217.7 مليون وحدة، في األعوام التالية: 2016، و 2017، و 2018، على التوالي.
وفيما يتعلق بهاتف “آيفون 5G” أيضًا، فقد طورت شركة صناعة أشباه الموصالت التايوانية TSMC أيضًا بنية 
تحتية تصميمية بتقنية 5 نانومتر، والتي يمكن استخدامها للرقائق المستقبلية التي يمكن أن ُترى في إصدار 
عام 2020. كانت تكهنات سابقة قد أشارت إلى أنه يمكن استخدامها في معالجات “أيA14 ”14 ألجهزة “آيفون 

 .”2020
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بالك بيري توقف اهم خدماتها
أنها  بيري”  “بالك  شركة  أعلنت  المستخدمين،  أعداد  في  ملحوظ  تراجع  ومع  الخدمة  من  عاما   14 نحو  بعد 
ستوقف نسخة المستهلك من خدمة التراسل الخاصة بها المعروفة باسم “BBM”، بحلول الحادي والثالثين 

من تموز المقبل.
وال ُيْعَرف بالتحديد عدد مستخدمي تطبيق بالك بيري ماسنجر”، لكنه نال شعبية واسعة منذ إطالقه سنة 2005، 

وامتاز بخاصية التشفير التي تتيح درجة عالية من األمان.
لكن الشركة أوضحت أن تطبيق “BBMe” سيظل متاحا أمام مستخدمي أجهزة “اندرويد” و”إس أو إس”، حتى 
خالل  مجاني  بشكل  التطبيق  استخدام  الذكية   الهواتف  مستخدمي  بإمكان  وسيكون  خدماته،  من  يستفيدوا 

السنة األولى، وبعدها، سيتعين عليهم دفع رسوم تصل إلى 2.5 دوالر في كل ستة أشهر.
“واتساب”  مثل  الفوري  للتراسل  أخرى  تطبيقات  إلى  المستخدمين  انصراف  من  بيري”  “بالك  شركة  وعانت 
و”ماسنجر” و”تلغرام”، وقررت أال تمضي قدما في محاوالت دعم المنصة، وبوسع مستخدمي نسخة المستهلك 

من التطبيق، أن يقوموا بحفظ صورهم ورسائل في الوقت الحالي، ألنها لن تظل متاحة بعد 31 مايو المقبل.
وشكل “بالك بيري ماسنجر”، أحد أبرز خدمات الهاتف، في وقت سابق، ومنذ سنة 2013، صار متاحا لمستخدمي 

“أندرويد” و”إس أو إس”.

قريبا: 50 مشتركا في فيديو واحد على “سكايب” 
النسخة  وإطالقها  التجريبية  النسخة  على  العمل  انتهاء  “مايكروسوفت”  األمريكية  البرمجيات  شركة  أعلنت 
الجديدة المحّدثة من برنامج محادثاتها الشهير “سكايب”، فيما كانت في السابق تدعم فقط ما يصل إلى 25 

من المتصلين مرة واحدة.
50 شخصًا، هذه  الدخول لدردشة فيديو مع  اليوم  ابتداء من  ج”، بإمكان المستخدمين  ووفقًا لموقع “ذا فير

النسخة الجديدة من “سكايب” كانت “مايكروسوفت” قد وضعتها تحت التجربة، منذ مارس الماضي.
النسخة المحدثة الجديدة من “سكايب” وضعت التطبيق في قمة التطبيقات المتنافسة على دردشة الفيديو، 
الدردشة  في  بـ32 شخصًا  الفيديو حتى وقت قصير  دردشات  على  المستحوذ  تايم” هو  “فيس  تطبيق  وكان 

الواحدة.
ومن أجل الحصول على معالجة أفضل للعديد من المشاركين وضعت “مايكروسوفت” بعض الشروط الخاصة 

بالخصوصية وعدم التطفل، كذلك أعطت إمكانية بتحديد األشخاص القادرين على االتصال بك.
يذكر أن الشركة المصممة لتطبيق “سكايب” قد أصدرت التطبيق في عام 2003، واستحوذت عليها مايكروسوفت 

في 2011 مقابل 8.5 مليار دوالر.
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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

اتصل على
 الرقم

 المجاني
5555 
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رئيس التحرير

حلم تقني ... خامسًا

قد اكون قاسيًا في هذا الموضوع لكنه ليس اعماما, انما واقع عشته واحسسته لدى االغلبية..

يقول العالم اريك فروم
 Education makes machines which act like men and produces men who act like machines

)التعليم يجعل اآلالت تعمل مثل االنسان، لكنه ُينتج رجاال يتصرفون مثل اآلالت(.. 
قبل ان نباشر باعداد ابواب ومواضيع مجلة )I-Tech( اجريت عدة جوالت في جامعات وكليات حكومية واهلية 
متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بغية استشارة االساتذة والمتخصصين بهذا القطاع حول االولويات 
ع النتاجات والتطورات، وجدت الكثير  واصطالحات االبواب الواجب تناولها واهم المواضيع في هذا العالم متسار
يتخوف من اعطاء اي معلومة حتى في بعض الكليات جعلني االساتذة احس انني قاٍض او ضابط تحقيق او ما 
كنا نسمعه من اجهزة مخابرات النظام المقبور والتي تبحث عن زالت لسان االساتذة ليعتقلوا الى اماكن ال يعلم 
ج عن اطار التدريس فهو يمتنع عن اعطاء مشورة بحجة  اثرهم بعدها، والبعض االخر تجده عالمًا فذًا لكنه ال يخر

انه اليفقه بالصحافة وكأن الصحافة تتكلم بلهجة ولغة اخرى.
الكثير  ووعدني  مجزية،  مالية  مكافآت  مقابلها  المجلة سيكون  في  الكتابة  بأن  لالساتذة  عروض  تقديم  رغم 
انهم على استعداد لكن الواقع الذي لمسته من الكثير هو التخوف من الخوض في غمار الكتابة، جلست مع 
البعض واوصلت فكرة ان المحاضرة التي تلقيها بين الطلبة في موضوعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
يمكن تسجيلها وتفريغها وتحويلها الى صيغة دراسة او بحث او مقال، لكن على ذات الحال تعذر الكثير, واالعذار 
ج من اطار التدريس والقاء المحاضرة المباشرة  تعطيك صورة ان اغلب االساتذة تحول الى الة ميكانيكية ال يخر

الى عوالم اخرى مثل الصحافة.

الخامس من مجلة  او حتى  الثاني  العدد  انه وبعد صدور  االحالم  النفس وتساورني  ٌأمّني  كنت  
والمقاالت  والدراسات  بالبحوث  امتأل  قد   )I-Tech@cmc.iq( المجلة  ايميل  اجد  ان   )I-Tech(
القطاعات  هذه  في  والتدريسيين  االساتذة  من  خصوصا  المتخصصين  الكتاب  طابور  و  العلمية، 
يصل الى عشرات االمتار امام مقر هيئة االعالم واالتصاالت، ورغم ما حمله المقال من كلمات قد 
تبدو سوداوية اال انني ما زلت متفائال بان تخلق هذه المجلة جيال صحفيا جديدا متخصصا بالعلوم 

التقنية.

ج االطار االكاديمي وخصوصا لدى العاملين في هيئتنا او منظمات المجتمع المدني وهذا ليس تحيزا  اما خار
انما واقع وجدت العكس، فما ان تطلب من المتخصصين الكتابة في اي موضوع تجد الفكرة جاهزة لديه وتحتاج 
فقط اسقاط حروفها على الورق او الكيبورد، واعتقد ان ذلك يرجع للعمل المباشر واجراء التجارب والخوض في 

االطار العملي للتكنولوجيا لهذا فانها تخلق انسانا منتجا ومغامرا ومتحديا لذاته لخلق منتج او ابداع جديد.
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