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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
جتربيت يف العمل داخل الشركة ،وما ملسته يف شبابها من كفاءة مهنية وخلقية ،جعلين
ً
ً
موقنا بنجاح فكرة نقل معارفهم وخرباتهم
أيضا
فخورا بالعمل بني ظهرانيهم ،وجعلين
إليكم  ،ملاذا ؟
غياب دوريات علمية متخصصة حملية يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت مبكتباتنا،
والكلفة املرتفعة نوعا للدوريات ال��واف��دة ،يف عصر نشهد فيه ارتباطا مضطردا بني
اإلنسان والتقنية وتطبيقاتها ،كاهلاتف األرضي ،واهلاتف اخلليوي ،وأجهزة احلاسوب،
واإلنرتنت ،والوسائط املتعددة ،كلها تولد احلاجة إىل ضرورة فهمها ،وتبسيطها ،ليعقلها
شبابنا ،وينتفع منها بشكل أفضل.
وجاء قبول الشركة للفكرة مؤكداً وعيها بضرورة أداء دور وطين ،أبعد من بيع للتقنية،
وهو املساهمة يف القضاء على (األمية الرقمية) ،فكانت هذه اجمللة َل ِبنة ضمن مشروع
(ليبيا معرفة) ،وهو مشروع خالق يهدف إىل مساهمة مدروسة من أجل نشر املعرفة التقنية
علما وأدبا يف بالدنا احلبيبة.
وهكذا مجعت أسرة التحرير شبابا ،متيزوا مع مهاراتهم املهنية ،بقدرة أدبية تعيد صياغة
معارفهم العلمية عرب نصوص حتريرية ،تتخذ البساطة واملوضوعية سبيال إىل مدارك
القارئ.
ستعزز مواد اجمللة التحريرية ابتداء من العدد القادم مبواد من جملة بي سي ماجازين pc
 magazineالعربية ،وحتديدا املواد اليت تعود حقوقها ملؤسسة الدباغ لتقنية املعلومات
مبوجب موافقة خطية ،كما سيتم استحداث ركن ألسئلة ومشاركات القراء.
فلهم ،إدارة الشركة ،وأس��رة التحرير ،وكذلك رئيس حترير جملة بي سي ماجازين
العربية ،أتوجه بالشكر والتقدير العميقني ،فهم من يقف وراء جناح هذا العمل وظهوره
إىل أرض الواقع ،متمنيا له الدوام منهجيا ،وموضوعيا.
يبقى أن أقول بأن اجمللة ستصلك جمانا ودون مقابل ،كجزء من رسالتنا اليت نؤمن بها،
ومع هذا ،فلن نقول أن دورنا انتهى ،فما زال أمامنا الكثري.
ولكن دوراً آخراً بانتظارك أيها القارئ ،دور تلخصه الكلمة اليت استفتح بها اخلالق عز
وجل كتابه الكريم( ،إقرأ).

املشرف العام :
مراد أعمار بالل
m.belal@lttnet.net
رئيس التحرير :
مراد أعمار بالل
مدير التحرير :
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني.
a.a.s@lttnet.net
هيئة التحرير :
أ  .م حسام أبو اهلول.
abolhol@lttnet.net
م  .صالح أبو نعامة
bunahama@lttnet.net
م  .عالء الدين صاحل الشريف
alaedin.elsharif@lttnet.net
م  .حممود بشري التري
mahmoud - b@lttnet.net
م  .مصطفى مشيلة
m_shmila@lttnet.net
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني
مراد أعمار بالل
املراجعة التقنية :
أ  .م حسام أبو اهلول
م  .حممود بشري التري
املراجعة اللغوية :
أ  .علي البهلول علي
a.albohlul@lttnet.net

اإلخراج الفين :
مراد أعمار بالل
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني
الطباعة :
مطبعة املستقبل
4909261 - 3330354

فـي هـذا الـعـدد

مدير اإلعالنات :
م  .حامت حممد قايد
hatem.sefaw@lttnet.net

رئيس التحرير

جملة ليبيا لالتصاالت والتقنية جملة تقنية متخصصة
تصدر عن شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية ،اإلدارة
التجارية ،قسم الدعاية واإلعالن.
العنوان :
أب��ي ستة  -ج��وار ن��ادي الفروسية ،طريق الشط،
طرابلس  /ليبيا.
هـــــاتف + 218 21 3400020 :
فاكس + 218 21 3400042 :
صندوق بريد  91612 :طرابلس  /ليبيا
موقع إلكرتوني www.ltt.ly :
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ليبيا لالتصاالت والتقنية يف سطور

تأسيس الشركة :
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية هي الرائدة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات ،مت إنشاء
الشركة يف عام  1997عندما بدئ القيام بدراسات لوضع اللبنة األوىل ملشروع مزود خدمة
االنرتنت.
بتاريخ  1999/09/1أطلقت الشركة مشروع االنرتنت لتصبح املزود الرئيس خلدمة االنرتنت يف
اجلماهريية.

»

ملتزمون بنشر تقنية
االتصاالت واملعلومات
يف كافة ربوع بالدنا
وذلك بتوظيف آخر
ما توصل إليه العلم
يف جم ��االت التقنية
وباالعتماد على أيد
وم �ه��ارات ليبية مائة
باملائة.
وجت �ت �ه��د الشركة
ل� �ت� �ت� �ق���دم بسرعة
وحت �ت �ف��ظ بالريادة
وت� � � � �ق � � � ��دم أفضل
اخل� ��دم� ��ات وأحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات يف جمال
االن�ترن��ت لتنال رضا
زبائننا الكرام أفراداً
ومؤسسات.

تطور اخلدمات :
 أطلقت الشركة خدمة ليبيا انرتنت عن طريق الطلب اهلاتفي  Dial - upجتاريا عام.1999
 يف عام  2001أطلقت الشركة خدمة اخلطوط املخصصة عرب املوجات الالسلكية وعربخطوط  DSLوذل��ك لتأمني خطوط سريعة وعلى م��دار الساعة ،واستخدام التقنيتني لتوفري
اخلدمة للجهات واملؤسسات.
 يف شهر الفاتح من عام  2005بدأت الشركة يف توزيع خدمة ليبيا  ADSLوذلك لتوفرياتصال سريع باالنرتنت للمستخدمني يف املنازل.
 يف العام نفسه أطلقت الشركة خدمة تسجيل النطاق الوطين .ccTLD .ly مت كذلك البدء بتقديم خدمة االنرتنت عرب األقمار الصناعية ( )DVB - RCSوذلك لتوفرياالنرتنت للمناطق النائية واليت ال حتتوي على خدمات اخلطوط املخصصة ،كاحلقول النفطية
والقرى الصغرية وغريها.
 تقوم الشركة بتقديم العديد من اخلدمات األخرى كاستضافة املواقع اإللكرتونية وحجزأمساء النطاق وتقديم خدمات الربيد اإللكرتوني ملشرتكيها.
 تقدم الشركة خدمات نقل البيانات باستخدام أح��دث التقنيات (xDSL – Wireless.)VSAT
 تقوم الشركة بتقديم خدمات لشركات أخرى كتمديد شبكات األلياف البصرية وتركيباألبراج.
خطط مستقبلية :
ليبيا واي ف��اي  :شرعت الشركة خ�لال ه��ذا العام بنشر ه��ذه اخلدمة يف أماكن حمددة
كاملطارات واملقاهي واألماكن العامة ،كما قامت الشركة بتغطية العديد من املؤمترات
واملعارض باستخدام هذه التقنية.
ليبيا واي ماكس  :تقوم الشركة حاليا بالبدء مبشروع لتقديم أحدث خدمة يف جمال البث
الالسلكي باستخدام تقنية الواي ماكس ( )Mobile 802.6e - 2005والذي سيسمح بتوزيع
االنرتنت على األجهزة احملمولة واملساعدات الشخصية ( )PDAواهلواتف النقالة اليت ستدعم
هذه التقنية.
التوسعـات  :تسعى الشركة حاليا لتوفري خدمة ليبيا  ADSLو  DVB - RCSلتغطية كل
مدن اجلماهريية.
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تقنية املعلومات

تـقـنـيـة الـمـعـلـومـات

الـبـنـيـة الـتحـتـيـة

م  .صالح أبو نعامة

يرتدد مصطلح املعلوماتية وعصر املعلومات كثرياً يف الوقت احلاضر ،البعض منا يعتقد أن هذا املصطلح له عالقة
بثورة االنرتنت ،والبعض يعتقد أن له عالقة بثورة احلاسوب وثورة األقمار االصطناعية ومفهوم القرية الرقمية ،نعم
كل ماسبق ذو عالقة وثيقة باملوضوع ولكنين سوف أحاول أن أعيد صياغة الطرح بشكل يتيح للقارئ أن يستشرف األفق
الواسع لتقنية املعلومات .
تتألف منظومة اإلت��ص��ال بشكل ع��ام كما ه��و موضح
بالشكل  1 - 1من العناصر اآلتية:

املصدر (: )Information Source
عبارة عن مولد االش��ارة مثل اإلنسان ،الصور املتحركة،
القياسات الفيزيائية.
حمول الطاقة (االرسال) (: )Transducer
وهو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل أي نوع من الطاقة إىل
إشارة كهربائية ومن أمثلة ذلك حمول الطاقة امليكروفون
الذي يقوم بتحويل الصوت اىل إشارة كهربائية ،كامريا
الفيديو تقوم بتحويل الصور املتحركة اىل إشارة كهربائية،
ه��ن��اك العديد م��ن حم���والت الطاقة تستخدم يف جماالت
عديدة صناعية وعلمية مثل :أجهزة قياس احلرارة والرطوبة
والضغط إخل.
املرسل (: )Transmitter
ع��ب��ارة ع��ن جهاز يقوم بتهيئة اإلش���ارة إلرس��اهل��ا ع�بر قناة
االتصال وم��ن أمثلة املرسل حمطات اإلرس��ال التلفزيونية
وحمطات إرسال الراديو.
قناة االتصال (: )Communication Channel
عبارة عن الوسط امل��ادي ال��ذي يتم ع�بره نقل اإلش��ارة إىل
املستقبل ومن أمثلة قنوات االتصال سلك ( كبل ) األلياف
البصرية ،سلك اهل��ات��ف ،ج��و األرض كما يف االتصال
الالسلكي.
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الضوضاء (: )Noise
هي عبارة عن امل��ؤث��رات غري مرغوب فيها وال�تي تقلل من
أداء منظومة االت��ص��ال بشكل ع��ام مثل احل���رارة الناشئة
من املكونات االلكرتونية لألجهزة ،التداخل املتسبب من
إشارات أخرى ،التهوين احلاصل بسبب العوامل الفيزيائية
للوسط.
املستقبل (: )Receiver
عبارة عن جهاز يقوم باستخالص اإلشارة من قناة االتصال
ويقوم مبعاجلتها وتصفيتها من الضوضاء ،وعادة ما يكون
ً
متضمنا يف املستقبل ،مثل
حمول الطاقة يف جهة االستقبال
جهاز الراديو حيث يكون حمول الطاقة هو مكرب الصوت
ويعمل بشكل عكسي حملول الطاقة يف جهة اإلرسال فيقوم
بتحويل اإلشارة الكهربائية إىل شكل آخر من الطاقة مثل،
الصوت أو الصورة يف جهاز االستقبال املرئي ُ
مثال.
بعد هذه املقدمة البسيطة نستطيع أن نعرف معنى مصطلح
الرقمي والتقنية الرقمية ،فالنظام الرقمي يعتمد يف أساسة
على وضعني للدائرة الكهربائية ،فهي إما دائ��رة مفتوحة
ً
منطقيا بالرقم  0أو دائرة مقفلة ويتم متثيلها
ويتم متثيلها
ً
منطقيا بالرقم  ،1وميثل العصر الرقمي ان��دم��اج تقنية
االتصاالت واحلاسوب.
يف الشكل  1 - 2يوضح عملية حتويل اإلشارة الصوتية من
ميكروفون إىل إشارة رقمية.
ن���رى أن اإلش������ارة حت��ول��ت م���ن إش�����ارة م��ت��ص��ل��ة بالنسبة
للزمن إىل إش���ارة مقطعة على ف�ت�رات زمنية متساوية،
وت��ق��ن��ي� ً�ا تسمى ه���ذه ال��ف�ترة ال��زم��ن��ي��ة ب��زم��ن أخ���ذ العينات
( ،)Sampling Timeي��ت��م مت��ث��ي��ل أط����وال اخلطوط
البيضاء يف الشكل ب��واس��ط��ة رم���وز ثنائية مكونة من
ً
فمثال يعطى للخط األول الرمز
الصفر وال��واح��د ()1،0
( )00001100واخل��ط الثاني الرمز ( )00100111على

سبيل املثال ،ويكون بذلك قد مت حتويل اإلشارة إىل رموز
رقمية ،ومن هنا جاءت تسمية التقنية الرقمية.
السؤال ال��ذي يطرح نفسة اآلن هو ،ما فائدة كل هذا،
وما هي مزايا حتويل كل شئ اىل رقمي؟ اجلواب ميكن
تلخيصة يف النقاط التالية ،ولكن قبل ذلك عزيزي القارئ
أريد منك أن تفكر معي يف الفرق بني آلة تصويرك القدمية
ذات الفيلم الذي حيوي  24أو  36صورة ،وآلة تصوير هاتفك
احملمول ،الصورة اليت يف آلة التصوير القدمية ال ميكنك
رؤيتها قبل أن تذهب بها إىل حمل التصوير لتحميضها،
أما الصورة امللتقطة بآلة تصوير هاتفك احملمول ميكنك
مشاهدتها ،ليس هذا فحسب ،بل ميكنك أيضا ختزينها
يف أي وسط تريد يف جهاز حاسوبك أو بطاقة الذاكرة ،أو
طباعتها ،وكذلك تعديل اإلضاءة ،بل وحتى حذف معامل
الترغبها من الصورة ،كل هذا الميكنك فعلة مع الصور
امللتقطة بآلة التصوير العادية ومن هنا ميكننا أن نلخص
هذا كله فيما يلي:
 اإلش��ارة الرقمية ميكن ختزينها بسهولة ونقلها يف أيوسط (.)CD,DVD,HD
 ميكن معاجلتها بسهولة بواسطة احلاسوب. ميكن استخالصها بسهولة من إشارات الضوضاء. ميكن تشفريها بدجمها بإشارة رقمية أخرى ذات شفرةمعقدة وبالتالي ضمان سرية املعلومات.
 اقتصادية يف استخدام امل��وارد الطبيعية ،ميكنك أنتتخيل ذلك عرب مقارنة اآللة الكاتبة والطباعة بواسطة
احلاسوب.
 التقنية الرقمية مهدت الطريق إىل عصر القرية الرقميةوعصر االنرتنت عرب خلق وسط رقمي تندمج فيه تقنيات
االتصاالت واحلاسوب كما سنرى فيما بعد.
حمور املعلوماتية:
املعلوماتية مصطلح يتعلق باإلنسان ،حيث إن املعلومة ال
ت��ك��ون ك��ذل��ك حتى تتكون يف وع��ي اإلن��س��ان ،فكل
البيانات الرقمية تكون جمرد بيانات ،جمرد رموز وأرقام
وذب��ذب��ات ضوئية أو موجات رادي��وي��ة يف فضاء رقمي حتى

ينتهي بها املطاف على شكل ص��وت أو ص��ورة أو جدول
حسابات جارية على شاشة حاسوب ،أو لعبة إلكرتونية مع
صديق لك عرب شبكة احلاسوب ،لكن ما هي العالقة بني
املعلوماتية واالتصاالت الرقمية واحلاسوب؟ الشكل 2 - 1
حياول اإلجابة على السؤال.

تالحظ عزيزي القارئ أن الشكل السابق ال حيوي أي شي
عن املعلوماتية ،بالضبط هي غري موجودة ،الشكل السابق
ميثل الفضاء الرقمي بكل مافيه من النظام والفوضى،
من املبهم والغامض ،ولكن يف نهاية األمر أنت احلكم،
أنت الوحيد الذي ميكنه معرفة احملتوى ،حمتوى الربيد
اإللكرتوني ً
مثال ،أو البحث يف االنرتنت عن أمساء العيب
فريقك املفضل ،أو سحب نقودك من آالت السحب ببطاقتك
االئتمانية ،إن العتاد الرقمي والشبكات الرقمية بأنواعها،
والربجميات تصبح عدمية الفائدة اذا مل تتشكل يف وعي
اإلنسان وفهمه ،فهي جمرد أدوات لتنظيم وتبويب ومشاركة
املعرفة اإلنسانية.
الشكل  2 - 2يعطي أمثلة عن الفضاء الرقمي ،فالعتاد
الرقمي ميثل األج��ه��زة الطرفية م��ث��ل :ج��ه��از احلاسوب،
أجهزة الطباعة ،األج��ه��زة الكفية ،وكذلك املقسمات
اهل��ات��ف��ي��ة وال���ب���داالت احمل��ل��ي��ة ،ك��ل ذل���ك ي��ع��د م��ن العتاد
الرقمي ،ولكنها حمدودة الفائدة إذا مل يتم ربطها ببعضها
وتشبيكها ً
معا ،تعتمد الشركات املصنعة للنظم الرقمية
معايري وبروتوكوالت معتمدة من قبل اهليئات واملنظمات
العاملية ،على سبيل املثال الاحلصر منظمة  ITUاالحتاد
ال��دوىل لالتصاالت ،الربوتوكوالت واملعايري جتعل عملية
التشبيك وعمل خمتلف العتاد من خمتلف الشركات املصنعة
ً
ً
ممكنا.
معا
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بالنظر إىل الشكل السابق ترى أن الربجميات مقتصرة فقط
على املخدم أو السريفري  Serversيف الواقع هذا غري دقيق،
فالربجميات موجودة يف كل األجهزة الرقمية ،فهاتفك
احملمول حيتوي على العديد من الربجميات ،من حيث املبدأ
ميكن تقسيم الربجميات إىل ثالثة أنواع :
 برجميات التشغيل (:)Operating Softwareوه���ي ال�برجم��ي��ات ال�ت�ي ت��ع��م��ل ك��وس��ي��ط ب�ين املستخدم
واألجهزة املختلفة ،باإلضافة إىل أنها تتحكم باملوارد،
مثل :ال��ذاك��رة ،وتوفر بيئة عمل للربجميات اخلدمية
والتطبيقات ،وم��ن أمثلة برجميات التشغيل الربنامج
الشهري ميكروسوفت ويندوز للحواسيب و ميكروسوفت
 CEلألجهزة الكفية ،ونوكيا  Sympianاخلاص
باألجهزة احملمولة الذكية ( )Smart Phonesوالنظام
لينوكس (.)LINUX
 الربجميات اخلدمية أو التطبيقات (:)Applicationsوه��ي ب��رجم��ي��ات تعمل ف��وق منصات ب��رجم��ي��ات التشغيل
( )Operating system platformsمثل :برامج
املكتب ( ،)Officeوبرامج احملاكاة مثل :املاثالب
( ،)Mathlapوالربامج اخلاصة بالتصميم اهلندسي
مثل :األوت��وك��اد باإلضافة إىل أنظمة قواعد البيانات
والربجميات اخلدمية على شبكة االنرتنت مثل :التجارة
اإلل��ك�ترون��ي��ة وحم��رك��ات البحث وب��رجم��ي��ات الربيد
اإللكرتوني اخل.
 الربجميات منخفضة املستوى:وتسمي فريموير ( )Firmwareوظيفة ه��ذه الربجميات
ه��ي خلق بيئة تفاعلية ب�ين أنظمة التشغيل والعتاد
( ،)Hardwareك���م���ا جت���ع���ل ع��م��ل��ي��ة توافق
ً
ممكنا.
( )compatibleالعتاد من خمتلف املصنعني
حمور البنية التحتية للمعلوماتية:
عندما جتلس يف مقهى االنرتنت وتقرأ بريدك االلكرتوني أو
تتصفح مواقع إخبارية أو تدردش مع صديق لك ،بالتأكيد
أن��ت تتساءل كيف حي��دث كل ه��ذا ،يف احلقيقة االمر
ً
ضربا من اخليال ،للسهولة فكر يف نظام
ليس معقداً أو
اهلاتف ،كيف تستطيع أن تتصل بأي هاتف تريد يف الكرة
ً
أيضا
األرضية ،بالطبع البد لكل هاتف من رقم ،بل والبد
أن يكون هذا الرقم فريداً ليس هناك غريه ،من املسؤول
عن تنظيم األرق��ام؟ لقد اتفقت اهليئات واملنظمات العاملية
على أن يكون لكل دولة رقم مميز ،ليبيا على سبيل املثال
 ، 00218املانيا  0049وهكذا ،ثم تقوم كل دولة بفعل
الشيء نفسه يف املدن ،فلكل مدينة رقم مميز يسمى مفتاح
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املدينةً :
مثاال على ذلك مدينة طرابلس  ، 021ثم تقسم املدينة
إىل مناطق كل منطقة برقم مميز ،عندما تتصل بشخص
ما خارج الدولة فإن املقسم احمللي املتصل به يقوم بتحليل
الرقم فيجد الصفرين  00الدالني على أن املطلوب مكاملة
دولية ،فيقوم بتحويل االتصال إىل مقسم العبور الدولي الذي
بدوره حيول املكاملة إىل مقسم العبور الدولي للدولة املعنية،
وهكذا حتى تتمكن من االتصال بالشخص املطلوب .
كذلك احلال بالنسبة لشبكة االنرتنت ،حيث يكون لكل
جهاز موصول بالشبكة عنوان مميز يسمى عنوان اآلييب
أو ( ،)IP Addressويكون لكل دولة جمموعة فريدة
من العناوين ،يكتب العنوان كما يلي على سبيل املثال
 192.168.100.10أربعة أرقام تفصل بينها نقطة ،تعتمد
فلسفة االتصال عرب شبكة االنرتنت على جمموعة واسعة
من املعايري القياسية والربوتوكوالت ،وميثل الربوتوكول
( )TCP/IPحجر األس���اس يف االت��ص��ال ع�بر االنرتنت،
ً
بروتوكوال
وللدقة العلمية الربوتوكول ( )TCP/IPليس
واح����داً ،ب��ل ه��و ح��زم��ة م��ن ال�بروت��وك��والت (Protocol
 ،)suiteسوف لن أتطرق إليها اآلن للسهولة ،املهم هو ان
مبدأ االتصال عرب شبكة االنرتنت يعتمد يف أساسة على
جتزئة البيانات الرقمية إىل رزم ذات مواصفات حيددها
الربوتوكول  TCP/IPانظر الشكل .

الشكل  1 - 3يعطي فكرة مبسطة جداً عن الرزمة ،يف
الواقع حتتوي الرزمة على الكثري من املتغريات واملعلومات،
وسوف لن أتطرق إليها يف هذه املقالة ،البيانات يف الصورة
متثل جزءاً من رسالة بريد إلكرتوني ً
مثال ،أو طلب لصفحة
وي��ب ،الوصلة تعتمد على ن��وع الشبكة املتصل بها فقد
يكون سلك اهلاتف مرتبط مبودم جهازك ،أو شبكة دي
اس ال ( )ADSLمنزلية ،أو شبكة صغرية يف مكتبك،
أو مكان عملك ،أو شبكة السلكية واي فاي (،)WIFI
أو عرب أجهزة اهلواتف احملمولة مثل GPRS :أو  3Gاجليل
الثالث ،أو عرب األقمار االصطناعية كما يف نظام (DVB -
 ،)RCSمن هنا تظهر أهمية البنية التحتية لنظم االتصاالت
بشكل عام.
تقوم أجهزة خاصة تسمى املوجهات ( )Routersبتحويل
ال��رزم حتى تصل إىل وجهتها اعتماداً على عنوان الوجهة
( ،)Destination IPوميكن تشبيه عمل املوجه بعمل
املقسم اهلاتفي يف شبكات اهل��ات��ف ،حيث يقوم املقسم
بتحويل املكاملة إىل وجهتها اعتماداً على الرقم املطلوب.
الشكل  2 - 3يعطي تصوراً عن شبكة املعلوماتية بشكل
عام.

شبكة م���زود اخل��دم��ة ( )ISPعلى سبيل امل��ث��ال شبكة
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية ( )LTTتعترب شبكة
مزود خدمة ،شبكة مزود اخلدمة حتتوي على العديد من
املوجهات واخلدمات باإلضافة إىل نقاط وصول بالشبكة
مثل ال��وص��ول ع�بر الطلب اهلاتفي لرقم اخل��دم��ة  111او
 ،0111أو الوصول عرب  ADSLاملنزلي ،الشبكة املوسعة
متثل شبكة االنرتنت خارج ليبيا ومتصلة بشبكة شركة
ليبيا لالتصاالت والتقنية ،لتوضيح سيناريو االتصال ختيل
أن��ك متصل بشبكة االنرتنت عن طريق اخلدمة  111او
 0111بعد أن تنتهي صافرة امل��ودم يقوم حاسوبك بإرسال
اسم دخولك وكلمة السر إىل امللقم اهلاتفي (Remote
 )Access Serverاملتصل باملقسم اهلاتفي ،والذي بدوره
يقوم باالستعالم عن اسم الدخول وكلمة السر من شبكة
الشركة ،ثم يتم التحقق من رصيدك ،بعد ذلك تتم عملية
االت��ص��ال بنجاح ،بعد ذل��ك على سبيل امل��ث��ال ت��ود البحث
عن أي شيء عرب حمرك حبث جوجل ( ،)googleسوف
تكتب يف متصفحك  www.google.comثم تضغط
ادخال  Enterالذي حيدث اآلن هو أن امللقم اهلاتفي يستعلم
عن عنوان جوجل عن طريق املخدم  ،DNSوال��ذي بدوره
يبحث يف قاعدة البيانات عن عنوان اآلييب اخلاص مبوقع
جوجل ،ثم يرد على استفسار امللقم اهلاتفي ال��ذي بدورة

يعطي العنوان حلاسوبك ،بعد ذل��ك يتم تشكيل الرزمة
يكون عنوان املصدر هو عنوان حاسوبك وعنوان الوجهة هو
عنوان جوجل ،توجه الرزمة إىل املوجه رقم ( )1والذي يبحث
عن أفضل مسار حيول الرزمة إليه عن طريق جدول يسمى
جدول التوجيه ( ،)Routing Tableجيد أن املسار الوحيد
هو حتويل الرزمة إىل املوجه رقم ( ،)2ثم إىل املوجه رقم
( )3الذي بدوره من خالل البحث يف جدول التوجيه يعرف
أن العنوان املطلوب هو خارج شبكة ليبيا ،فيقوم بتحويل
الرزمة إىل أقرب موجه متصل به خارج ليبيا وليكن املوجه
رقم ( ،)4وهكذا يستمر حتويل الرزمة حتى تصل وجهتها
إىل خ��ادم وي��ب ج��وج��ل ،ي��رد خ��ادم جوجل على استفسار
املستخدم عرب تكوين جمموعة من الرزم يتم حتويلها عرب
املوجهات يف اجتاه عكسي حيث يكون عنوان الوجهة هو
جهاز حاسوبك وعنوان املصدر هو خمدم جوجل ،املوجه رقم
( )4من حتليل عنوان الوجهة يعرف أن هذا العنوان يف ليبيا،
يبعث الرزمة إىل املوجه رقم( )3وهكذا إىل امللقم اهلاتفي،
ثم إىل جهاز حاسوبك فتبدأ الصفحة جوجل حاملة معها
استفساراتك بالتشكل يف متصفحك.
من خ�لال ه��ذا الشرح املبسط ميكنك أن تتخيل تفاعل
العتاد والربجميات ونظم االتصاالت يف تكوين مفهوم القرية
الكونية ،وجمتمع املعلوماتية* .
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ألف باء األنرتنت

الـحـلـقـة األولـى

مقدّمة إىل

شبكة املعلومات الدولية

اإلنـتـرنـت
م  .عالء الدين الشريف

«تع ّل ْم ...فليس املرء يولد عاملاً»!...
هذه املقولة املأثورة لألمام (الشافعي) رمحه اهلل تعاىل
أن يتخذها ّ
كل م ّنا شعاراً
هلي حكمة غالية ينبغي ْ
له يف حياته ،فليس عيباً ْ
أن يسعى اإلنسان إلدراك ما
فاته ،واللحاق بركب من سبقوه...
مبسط ٍة إىل ثقافة
ّ
تأتي هذه السلسلة من املقاالت
كمقدم ٍة ّ
شبكة املعلومات الدولية (االن�ترن��ت) ...ه��ذه الثقافة اليت
تقدم
غنى للفرد عنها يف عامل اليوم حيث معيار ّ
أصبح ال ً
األمم والشعوب مدى استخدامها هلذه الشبكةُ ،
وأمّيتها
ليس يف عدم إجادتها للقراءة والكتابة فحسب ،بل واجلهل
باستخدام احلاسوب و(االنرتنت) كذلك...
ً
إذنْ ،
راغبا يف طرق أبواب هذا العامل اجلديد،
كنت
إن
َ
ّ
ّ
فهل ّم معنا وال ح��رج ،وت��ذك��ر« :ت��ع�ل� ْم ...فليس امل��رء يولد
ً
عاملا»!...
«العامل أصبح قري ًة صغرية»...
نعم !...بفضل النهضة اهلائلة يف جمال االتصاالت ،أصبح
عاملنا ال��ي��وم أشبه بقري ٍة ص��غ�يرة ،تتناقل فيها املعلومات
والرسائل واألخبار بسرعة كبرية ،ال يكاد شي ٌء حيصل
الركن
ركن من أركانها ،إال وبلغتك أصداؤها من
يف
ٍ
ٍ
البد من
اآلخر ،فأمكن اختصار الفيايف ال ِقفار اليت كان ّ
قطعها إمّا على ظهور الدواب أو السفن الشراعية أو بواسطة
احلمام الزاجل لتبلغ رسال ٌة ما وجهتها ،وصار باإلمكان
زر واحدة يف ملح البصر ،ودومنا
بعث نفس الرسالة بكبسة ٍ
جهد أو عناء...
ٍ
شيء أشبه بالسحر ،أليس كذلك...؟ هذا ما سيعتقده ً
حتما
شخص من جيل أجدادنا لو ُق ّدر له ْ
أن يرى ما عليه عاملنا
ٌ
اليوم...
ّ
ولعل أب��رز مظاهر هذه النهضة التكنولوجية اهلائلة ،ما
يُس ّمى بشبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) ...Internet
فما هو هذا (االنرتنت)...؟
كلمة (ان�ترن��ت)  Internetمشتق ٌة أس��اس� ً�ا من كلمتني
انكليزيتني ه��م��ا( International :أي “دول���ي���ة”) و
(أي “شبكة”) واملقصود (الشبكة الدولية)،أو
ّ Network
ما نطلق عليه (شبكة املعلومات الدولية)...



لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد األول  -الـطـيـر  /أبـريـل 2007

هذه الشبكة تتك ّون من ماليني أجهزة احلاسوب املربوطة
عدة (إمّا أسالك اهلاتف ،أو
إىل بعضها البعض عرب وسائل ّ
ً
السلكيا ،أو عرب األقمار الصناعية)
األلياف البصرية ،أو
حبيث ميكن هلذه األجهزة خماطبة بعضها البعض ،وتبادل
املعلومات والرسائل واملنافع فيما بينها ،وميكن ملستخدم
هذه الشبكة االستفادة من جمموع ٍة كبرية من اخلدمات
تقدمها ،كالربيد االل��ي��ك�ترون��ي ،وغرف
واملنافع ال�تي ّ
الدردشة ،واجملموعات اإلخبارية ،كما تتم ّيز مبقدرتها
على نقل الصوت وال��ص��ورة عربها ،ومتكني املتواجدين
عليها من العمل ً
معا ح ّتى وإن بعدت املسافات ما بينهم...
بدأت شبكة (االنرتنت) على هيئة جتربة ربط مخس جامعات
أمريكية بواسطة شبكة احلاسوب ،بعد ذلك تبنتها وزارة
الدفاع األمريكية يف السبعينات ،قبل أن تدخل االستخدام
على النطاق التجاري يف تسعينات القرن املاضي...
من أجلك أنت ...نعم أنت!...
حاملا ي��دور احلديث عن شبكة املعلومات الدولية خيال
للبعض أ ّنه غري معين بهذا املوضوعّ ،
وأن (االنرتنت) مقصور
أن املستخدم البد أن يكون خبرياً
على فئة عمرية مع ّينة ،أو ّ
باحلاسب اآللي ،أو جميداً للغات األجنبية ،أو...
إذا كانت مثل هذه اهلواجس تراودك ،نقول لك :دعها عنك
رجا ًء!...
نعم ،قد حيظى (االنرتنت) بنصيبه الوافر من الشعبية يف
أوساط الشباب ،ولكنه أبداً ليس مقصوراً عليهم وحدهم،
وتعدد أغراضه واستخداماته جيعله يدخل يف كا ّفة مناحي
ّ
احلياة ،فيمكن للجميع ْ
أن جيد فيه ما هو مناسب له،
والهتماماته واحتياجاته ...أي ًّا كان س ّنه وعمره...
وبرغم ّ
أن الدخول على الشبكة يتطلّب جهاز حاسوب،
َ
إال ّ
متخصص ًا يف هذا
تكون
أن ذلك ال يعين بالضرورة أن
ّ
اجملال ،فاستخدام (االنرتنت) سهل للغاية ،وببضع نقرات
على الفأرة جتد نفسك حيثما تريد على الشبكة!...
أمّا موضوع اللغات األجنبية ...فربغم ّ
أن اللغة االنكليزية هي
ً
استخداما على شبكة (االنرتنت) ،إال ّ
أن ذلك ال
األكثر
ً
يفرتض ْ
عائقا أمام دخولك هذا العامل اجلديد،
أن يكون
فما أكثر امل��واق��ع العربية على الشبكة ال�تي ميكنك

االستفادة منها ،بل ،وقد أثبتت الدراسات ّ
أن مستخدمي
حتسنت
(االن�ترن��ت) ممن ليست االنكليزية لغتهم األول��ي ّ
إجادتهم هلا مع طول استخدامهم للشبكة!...
ً
ً
باحث عن
هاو أو جمرد
فسوا ًء
َ
ٍ
كنت طالبا ،أو باحثا ،أو ٍ
التسلية ...وأ ّي� ً�ا كانت اهتماماتك :علمية ،أدبية ،دينية،
سياسية ،رياضية ،أو أ ّي� ً�ا كانت من مناحي احلياةْ ،
فثق
وتأكد أ ّنك سوف جتد لك على شبكة املعلومات الدولية
ْ
ضالتك املنشودة!...
استخدامات مفيدة:
إن ك��ان ال��ك�لام ال���ذي ت��ق��راه يف ه��ذه ال��س��ط��ور جديداً
ْ
عليكّ ،
فلعل موضوع اشرتاكك يف خدمة (االنرتنت) قد بدأ
يروقك ،ولعلّك تتساءل :ط ّيب ،ولكن كيف سأستفيد أنا
من خدمات هذه الشبكة…؟
إليك عزيزي القارئ بعض املقرتحات:
• تص ّفح م��واق��ع (االن�ترن��ت) :البعض يس ّميه Web -
 surfingأو (اإلحبار عرب الشبكة) ،وهذه التسمية ْ
تأت
مل ِ
ً
يعج مباليني
ببحر ّ
من فراغ !...فالشبكة فعال أشبه ما تكون ٍ
املواقع  Websitesمن ّ
وشكل ،ولون .هذه
،
صنف
كل
ٍ
ٍ
صفحات  Web pagesحتوي املعلومات
املواقع عبار ٌة عن
ٍ
ً
وأحيانا حتوي
اليت قد تكون عبارة عن نصوص ،وصور،
أص��وات وص��وراً متحركة كذلك( .إحب��ارك) ما بني هذه
املواقع يضع الدنيا ما بني يديك ويطوف بك العامل بقاراته
السبع وحب��اره السبعة دون أن تقوم من مكانك !َ...ما من
معلوم ٍة ميكن ْ
أن تستفسر عنها ،وال سؤال خيطر ببالك،
مكان ما على الشبكة ...املهم ْ
أن
إال وجتد جواب ذلك يف
ٍ
تعرف أين تبحث!...
• ال�بري��د االليكرتوني  :وم��ن أب��رز خ��دم��ات الشبكة
ما يُس ّمى بالربيد االليكرتوني  e - mailوالذي يتيح لك
ثوان
بعث واستقبال الرسائل من كا ّفة أرج��اء العامل ويف ٍ
ْ
قارن
م��ع��دودات ،وبكلفة زهيدة تكاد تكون معدومة.
كنت فيه تلجأ إىل بعث الرسائل بواسطة الربيد
بعهد
َ
ذلك ٍ
العادي ،ث ّم تنتظر ً
أياما ،ورمبا أسابيع ،ريثما تتل ّقى ردّاً على
رسالتك !...مع الربيد االليكرتوني ال حاجة لألظرف ،وال
زر
للطوابع الربيدية ،وال لالنتظار الطويل ،مبجرد كبسة
ٍّ
تصل رسالتك حيثما تريد!...
• الدردشة  :كما ّ
أن هناك ميزة الدردشة chatting
اليت تتيح لك ْ
شخص آخر رمبا
مع
الشبكة
عرب
أن تتخاطب
ٍ
زمن حقيقي real
يف
الكيلومرتات
آالف
عنك
كان يبعد
ٍ
 ،timeهذه الدردشات ميكن ْ
أن تكون بالصوت Voice
 chatأو بالصوت والصورة ً
معا  Video conferenceممّا
ّ
ميكنك من التواصل مع أصدقائك وأقاربك أينما كانوا،
ومهما بعدت املسافات ما بينك وبينهم!...
• قدرتها على توفري الوقت وتقريب املسافات ّ
ميكنها
ً
أحيانا !...فبواسطتها ميكن إرسال نتائج
من إنقاذ احلياة
طبيب خارج البالد واحلصول على
إىل
ية
ب
ط
فحوص وحتاليل
ّ
ٍ
ٌ
مريض يف حال ٍة
لوقت قد يكون
رأييه فيها بسرعة ،وتوفرياً ٍ

أمس احلاجة إىل ّ
كل ثاني ٍة منه!...
حرج ٍة يف ّ
ً
ْ
طالبا فال غنى لك ال��ي��وم عن استخدام
كنت
وإن
•
َ
الشبكة :فقد و ّل��ت األي��ام ال��ذي كان فيها الطالب ينفق
ً
كتاب
باحثا عن مرجع أو
الكثري من وقته يف املكتبات
ٍ
يستسقي منه معلومة مع ّينة !...بفضل (االنرتنت) بإمكان
ال���دارس العثور على مئات _ ْ
إن مل أق� ْ�ل آالف _ املراجع
وال��ب��ح��وث العلمية املفيدة ل��ه يف دراس��ت��ه ،ت��وف�يراً للجهد
والوقت!...
داع لذكر املزيد...؟
فهل من ٍ
كيف نبدأ...؟
ألجل الدخول على شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) يف
أبسط صورها ،حتتاج مبدئيا إىل ثالثة أشياء رئيسية:
*
مواصفات قياسية ،مزوّد جبهاز ملقم
 )1جهاز حاسوب ذي
ٍ
.,Modem

ّ )2
خط هاتفي.
ً
ْ )3
مشرتكا لدي أحد مزوّدي خدمة (االنرتنت)
أن تكون
( Internet Service Providersك��ش��رك��ة ليبيا
لالتصاالت والتقنية على سبيل املثال**).
مب��ج��رد اش�تراك��ك ،سيقوم م���زوّد اخل��دم��ة مبنحك اسم
خاصني بك لغرض الدخول على
مستخدم وكلمة م��رور ّ
الشبكة ،وبتوصيل ّ
اخلط اهلاتفي يف امللقم املزوّد به حاسبك
الشخصي ،وإج��راء إع���دادات بسيطة للجهاز حبيث تقوم
بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور وطلب الرقم اهلاتفي
اشرتكت معه ،سوف تسمع صوت ذلك
ملزوّد اخلدمة الذي
َ
الصفري املم ّيز الذي يصدره امللقم وهو يطلب اخلدمة ،وع ّما
قليل جتد نفسك على الشبكة!...
جدي ٌر بالذكر ّ
أن الطريقة اليت شرحناها أعاله هي الدخول
على (االنرتنت) بواسطة الطلب اهلاتفي  ،Dial upإال ّ
أن
هناك طرق أخرى ،بعضها ال تستدعي حتى استخدام خط
اهلاتف ،وسوف نعرض هلا بإذن اهلل يف قادم هذه السلسة
من املقاالت.
كانت هذه حلقتنا األوىل ضمن سلسلة (ألف باء االنرتنت)،
نرجو ْ
أن تكونوا قد وجدمت فيها النفع والفائدة* .
* ملقم  : Modemجهاز يستفيد منه احل��اس��وب يف االت��ص��ال بشبكة
(االنرتنت) حيث يقوم بتحويل نبضات اهلاتف التماثلية  Analogإىل نبضات
رقمية .Digital

** جدي ٌر بالذكر ّ
أن شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية توّفر هذه
جملان لدى وكالئها املنتشرين يف ّ
اخلدمة با ّ
كل أرجاء (ليبيا) ،حيث
ما على املشرتك سوى دفع قيمة رصيد ساعات االشرتاك عن طريق
بطاقات الدفع املسبق ،بواقع الساعة مقابل  400درهم لييب.
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األمـن الـمـعـلـومـاتي

مـخـاطـر وتـهـديـدات

إن غ��رض ه��ذا التقديم حم��اول��ة حتديد منضبط لالصطالحات املستخدمة يف ع��امل ج��رائ��م الكمبيوتر
واإلنرتنت ،جلهة التمييز بني العديد من االصطالحات اليت جيري اخللط بينها ،فثمة فرق بني اجلرمية
اإللكرتونية ،واإلره��اب اإللكرتوني ،واملخاطر ،واحل��وادث ،ونقاط الضعف ،واألخطاء ،واالخ�تراق��ات ،وحرب
املعلومات  ...وغريها
أ  .م  .حسام أبو اهلول

وحتليل املخاطر هي عملية  Processوليست جمرد خطة
حمصورة ،وهي تبدأ من التساؤل حول التهديدات ثم نقاط
الضعف وأخريا وسائل الوقاية املناسبة للتعامل مع التهديدات
ووسائل منع نقاط الضعف .

التهديد : Threats
ويعين اخلطر احملتمل ال��ذي ميكن أن يتعرض له نظام
املعلومات وق��د يكون شخصا ،كاملتجسس أو اجملرم
احمل�ترف أو امل��اك��ر امل��خ�ترق ،أو شيئا يهدد األج��ه��زة أو
الربامج أو املعطيات ،أو حدثا كاحلريق وانقطاع التيار
الكهربائي والكوارث الطبيعية .

احلوادث : Incident
اص��ط�لاح متسع يشمل املخاطر ويشمل األخ��ط��اء ،وهو
باملعنى املستخدم يف دراس��ات أمن املعلومات التقنية يشري
إىل األفعال املقصودة أو غري املقصودة ،ويغطي االعتداءات
واألخطاء الفنية.

املفاهيم واالصطالحات

نقاط الضعف أو الثغرات : Vulnerabilities
ً
موقعا يف النظام حيتمل أن
وتعين عنصراً أو نقطة أو
ينفذ من خالله املعتدي أو يتحقق بسببه االخ�تراق ،فمثال
يعد األشخاص الذين يستخدمون النظام نقطة ضعف إذا
مل يكن تدريبهم كافيا الس��ت��خ��دام النظام ومحايته،
وق��د يكون االت��ص��ال باإلنرتنت نقطة ضعف مثال اذا مل
يكن مشفرا ،وقد يكون املوقع املكاني للنظام نقطة
ضعف كأن يكون غري جمهز بوسائل الوقاية واحلماية،
وبالعموم فإن نقاط الضعف هي األسباب احملركة لتحقيق
التهديدات أو املخاطر ،ويرتبط بهذا االصطالح اصطالح
وسائل الوقاية  Countermeasuresوتعين التكنيك
املتبع حلماية النظام ككلمات السر واإلق��ف��ال ووسائل
الرقابة واجلدران النارية وغريها .
املخاطر : Risks
تستخدم بشكل مرتادف مع تعبري التهديد ،مع أنها حقيقة
تتصل بأثر التهديدات عند حصوهلا ،وتقوم اسرتاتيجية أمن
املعلومات الناجحة على حتليل املخاطر ، Risk analysis
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اهلجمات : Attacks
فهو اص��ط�لاح ل��وص��ف االع���ت���داءات بنتائجها أو مبوضع
االستهداف ،فنقول هجمات انكار اخلدمة ،أو هجمات
إره��اب��ي��ة ،أو هجمات ال�برجم��ي��ات ،أو هجمات املوظفني
احلاقدة أو اهلجمات املزاحية ،ويستخدم كاصطالح رديف
للهجمات اصطالح االخرتاقات أو االخالالت ،Breaches
وهو اصطالح توصف به خمتلف امناط االعتداءات التقنية،
وبالتالي يكون مرادفا أيضا لالعتداءات .
ماهى وسائل األمن التقنية
إن ما نتحدث عنه هنا ليس حتديدا لبعض منتجات األمن
اليت ال مير يوم دون وجود منتج جديد ،وال مير يوم أيضا دون
إعادة تقويم لوسائل األمن ،وهي وسائل ومنتجات تتوزع بني
الوسائل املادية للحماية وبرجميات وحلول احلماية.
كما إن هذا املقال ال يقوم وسائل األمن القائمة ،فيتحدث
مثال ع��ن م��دى فعالية اجل����دران ال��ن��اري��ة أو م��دى مقدرة
الشبكات اخلاصة االفرتاضية على توفري األمن والثقة،
إمنا يعرض فقط وسائل أمن الشبكات بوجه عام واليت
تندرج منها آالف الوسائل اليت تتباين تبعا لالحتياجات وتبعا

لطبيعة حمل احلماية.
وسائل أمن الشبكات :
هي جمموعة من اآلليات واإلج��راءات واألدوات واملنتجات
اليت تستخدم للوقاية من أو تقليل املخاطر والتهديدات اليت
تتعرض هلا الكمبيوترات والشبكات ،لكن ميكننا
بشكل أساسي إيضاح موجز ح��ول أكثر وسائل األمن
شيوعا يف بيئة أمن الشبكات :
برجميات كشف ومقاومة الفايروسات
بالرغم من أن تقنيات مضادات الفريوسات تعد األكثر
انتشارا وتعد من بني وسائل األمن املعروفة للعموم ،إال إن
حجم تطبيق ه��ذه التقنيات واسرتاتيجات وخطة التعامل
معها تكشف عن ثغرات كبرية وعن أخطاء يف فهم دور
هذه املضادات ،وبالعموم مثة قواعد اساسية حتقق فعالية
ه��ذه الوسائل وال�تي تعتمد يف حقيقتها على امل��وازن��ة ما
بني ض��رورات هذه التقنيات حلماية النظام وما قد يؤثره
االستخدام اخلاطئ هلا على األداء وفعالية النظام .
اجلدران النارية  Firewallوالشبكات االفرتاضية اخلاصة
: VPN
ت��ط��ورت اجل���دران ال��ن��اري��ة بشكل متسارع منذ نشأتها
حني كانت تقوم بتصفية حركة البيانات اعتمادا على
قوانني ومعامالت بسيطة ،أما برجميات اجل��دران النارية
احلديثة ،ورغم انها ال تزال تقوم باستخدام اسلوب فلرتة
وتصفية البيانات ال��واردة ،فإنها تقوم بعمل ما هو أكثر
بكثري مثل انشاء الشبكات االفرتاضية اخلاصة vertual
 ، private networksرقابة حمتوى البيانات ,الوقاية
م��ن ال��ف�يروس��ات ،وح��ت��ى إدارة نوعية اخل��دم��ة quality
 ، of serviceوه��ذه اخلدمات مجيعها تعتمد على ميزة
اساسية وهي أن اجلدران النارية تقع على طرف الشبكة،
وخ�لال العقد املاضي ،كانت اجل��دران النارية ببساطة،
جمرد أدوات بسيطة تعمل كمنفذ لإلنرتنت  -أو بكلمات
أخرى كحراس على طرف الشبكة  -تقوم بتنظيم حركة
البيانات وحفاظ على أمن الشبكة ،وقد ظهرت أول اجلدران
النارية للشبكات يف عام  1980وكانت عبارة عن موجهات
تستخدم يف تقسيم ه��ذه الشبكات إىل شبكات حملية
 LANصغرية ،وكانت مثل هذه اجلدران النارية توضع يف
مواقعها هذه للحد من انتشار املشاكل اليت يواجهها جزء
من الشبكة إىل األج��زاء األخ��رى ،وقد مت استخدام أول
اجلدران النارية لتحقيق األمن يف أوائل التسعينات ،وكانت
عبارة عن موجهات لربوتوكول  IPمع قوانني فلرتة كانت
تبدوا كالتالي  :امسح لفالن بالدخول والنفاذ اىل امللف
التالي ،أو امنع فالن ( أو برناجما ) من الدخول من املنطقة
( أو املناطق ) التالية ،وقد كانت هذه اجل��دران النارية
فعالة ،ولكنها حمدودة ،حيث كان من الصعب يف العادة
إتقان وضع قوانني فلرتة البيانات ،ومن الصعب يف بعض
االحيان حتديد أجزاء التطبيقات املراد منعها من النفاذ إىل

الشبكة ،ويف أحيان أخرى كانت عناصر الشبكة ،مثل
املوظفني العاملني ضمنها ،تتغري ،مما كان يستدعي تغيري
القوانني ،ولذلك كان اجليل التالي من اجل��دران النارية
أكثر قدرة وأكثر مرونة للتعديل.
واجلدران النارية كانت توضع على ما يعرف باملستضيفات
احلصينة  Bastion Hostوأول ج���دار ن���اري م��ن هذا
النوع ،يستخدم الفالتر وبوابات التطبيقات (الربجميات
الوسيطة  )Proxyكان من شركة دجييتال اكويبمنت،
وكان يعتمد على اجل��دار الناري من شركة  Decحيث
إن خمتربات الشبكات التابعة لشركة  Decهي اليت
وضعت أول اجل��دران النارية اليت أنتجتها الشركة ،ويف
يونيو  1991طرحت شركة Decيف األسواق أول اجلدران
النارية وخالل الشهور اليت تلت ذلك ،ابتكر شخص يدعى
ماركوس رانوم يف شركة دجييتال الربجميات الوسيطة
 Proxiesوأعاد كتابة جزء من الكود اخلاص باجلدران
النارية ،ليتم بعد ذلك طرح منتج  Dec sealوالذي كان
يتكون يف أول األمر من نظام خارجي يدعى حبارس البوابة
 ،Gatekeeperوهو النظام الوحيد الذي ميكنه خماطبة
اإلنرتنت وكان هناك أيضا بوابة للفلرتة ،ومشبك داخلي
للربيد.
من هذه البدايات البسيطة ،دفع التنافس احلاد بني املزودين
للحصول على حصة سوقية من سوق اجلدران النارية ،إىل
املزيد من االبتكارات ،ليس فقط يف جمال تسريع أداء
اجل��دران النارية وتقديم خدماتها ،بل وأيضا يف تضمينها
قدرات متعددة تفوق ما كان متوفرا يف تلك األيام ،وتتمثل
هذه القدرات مبا يلي :
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ال��ن��اري��ة ه��ي البحث ع��ن ال��ف�يروس��ات ،وم��راق��ب��ة عناوين
اإلنرتنت ،منع برجميات جافا ،وبرجميات فحص ومراقبة
الكلمات السرية.

 التحقق من هوية املستخدمني:ذلك أن أول ما أضافة املطورون إىل اجلدران النارية األوىل
كانت ال��ق��درات القوية للتحقق من اهل��وي��ة ،وإذا كانت
السياسيات األمنية اليت تتبعها املؤسسة تسمح بالنفاذ إىل
الشبكة من شبكة خارجية ،مثل اإلنرتنت ،فإنه ال بد من
استخدام ميكانيكية ما للتحقق من هوية املستخدمني،
والتحقق من اهلوية يعين ببساطة التأكد من صحة هوية
املستخدم بشكل يتجاوز جمرد التحقق من اسم املستخدم
والكلمات السرية وال�تي ال تعترب حبد ذاتها وسيلة قوية
للتحقق من هوية املستخدمني ،ذلك أنه وعلى وصلة غري
خاصة ،مثل وصلة غري مشفرة عرب اإلنرتنت ،فإن أمساء
املستخدمني وكلماتهم السرية ميكن نسخها وإعادة
استخدامها  ،Replay Attacksأم��ا األساليب القوية
للتحقق من هوية املستخدمني فتستخدم أساليب التشفري
مثل ال��ش��ه��ادات الرقمية  ،Certificatesأو برجميات
حساب الشفرات الرقمية اخلاصة ،وبواسطة الشهادات
الرقمية ميكن تفادي هجمات إعادة االستخدام حيث يتم
نسخ اسم املستخدم وكلماته السرية واع��ادة استخدامها
للنفاذ إىل الشبكة،
 الشبكات االفرتاضية اخلاصة :أما اإلضافة الثانية إىل اجلدران النارية لإلنرتنت فكانت
التشفري البيين للجدران النارية firewall to firewall
وك��ان أول منتج من ه��ذا النوع هو ، ans interlock
وهذه املنتجات هي ما ندعوها اليوم بالشبكات االفرتاضية
اخلاصة  ، virtual private networksوهذه الشبكات
خاصة ألنها تستخدم التشفري ،وهي افرتاضية خاصة ألنها
تستخدم اإلنرتنت وشبكات عامة لنقل املعلومات اخلاصة،
ورغ��م أن الشبكات االفرتاضية اخلاصة كانت متوفرة
قبل برجميات اجلدران النارية باستخدام املوجهات للتشفري
لكنها أصبحت تستخدم فيما بعد ضمن برجميات اجلدران
النارية ،وميكن باستخدام تقنيات الشبكات االفرتاضية
اخلاصة أن تقوم املؤسسات باستبدال مرافق االتصاالت
املؤجرة بقنوات مشفرة عرب الشبكات العامة مثل اإلنرتنت
 مراقبة احملتوى : Content Screeningخالل العامني املاضيني أصبح من الشائع استخدام اجلدران
النارية كأدوات ملراقبة احملتوى الوارد إىل الشبكة.
 -ومن بعض االضافات اليت وضعت يف برجميات اجلدران
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 اجلدران النارية اخلاصة : Firewall Appliancesوه��و جيل جديد من اجل��دران النارية ال��ذي ب��دأ املزودون
بطرحه خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي ،وه���ذا اجل��ي��ل حي��ت��وي على
عدد من التقنيات مبا يف ذلك حلول ج��دران نارية جاهزة
 turnkeyمبعنى إنها ال حتتاج إىل إعداد من قبل املستخدم
وميكن البدء باستخدامها فور احلصول عليها دون احلاجة
إىل إجراء أية تعديالت خاصة على نظام التشغيل أو البنية
التحتية املستخدمة.
لقد انتقلت وسائل محاية اإلنرتنت من مستويات احلماية
الفردية أو ذات االجتاه الفردي ،اليت تقوم على وضع وسائل
احلماية ومنها اجل���دران ال��ن��اري��ة يف املنطقة ال�تي تفصل
الشبكة اخلاصة عن املوجهات ال�تي تنقل االت��ص��ال إىل
الشبكة العاملية (اإلنرتنت) ،إىل مستويات األمن املتعددة
وال�تي تقوم على فكرة توفري خطوط إضافية من الدفاع
بالنسبة لنوع معني من املعلومات أو نظم املعلومات داخل
الشبكة اخلاصة ،وتعتمد وسائل األمن متعددة االجتاهات
واألغ����راض آل��ي��ات خمتلفة لتوفري األم���ن الشامل للنظام
 ،Comprehensive Security Systemوتتضمن
ثالث مناطق أساسية ،األوىل :إدارة خطوات األمن وتشمل
اخلطط واالسرتاتيجيات وأغ��راض��ه��ا وك��ذل��ك املنتجات
وقواعد االنتاج والبحث والتحليل ،الثانية :أن��واع احلماية
وتشمل الوقاية أو احلماية والتحقيق والتحري والتصرف،
والثالثة :وسائل احلماية وتشمل محاية النظم واخلوادم
ومحاية البنية التحتية للشبكة .
التشفري :
حتظى تقنيات وسياسات التشفري يف الوقت احلاضر باهتمام
استثنائي يف ميدان أمن املعلومات ،وم��رد ذلك أن محاية
التشفري ميثل الوسيلة األكثر أهمية لتحقيق وظائف األمن
الثالثة ،السرية والتكاملية وتوفري املعلومات ،فالتشفري
تقنيات تدخل يف خمتلف وسائل التقنية ،فضمان سرية
املعلومات أصبح يعتمد على تشفري وترميز امللفات وكلمات
السر ،كما أن وسيلة محاية سالمة احملتوى تقوم على
تشفري البيانات املتبادلة والتثبت لدى فك التشفري أن الرسالة
اإللكرتونية مل تتعرض ألي نوع من التعديل أو التغيري،
ويعد التشفري بوجه عام وتطبيقاته العديدة ويف مقدمتها
التواقيع اإللكرتونية ،الوسيلة الوحيدة تقريبا لضمان عدم
انكار التصرفات عرب الشبكات اإللكرتونية ،وبذلك
فإن التشفري ميثل االسرتاتيجية الشمولية لتحقيق أهداف
األمن من جهة ،وهو مكون رئيس لتقنيات ووسائل األمن
األخ���رى ،خاصة يف بيئة األع��م��ال والتجارة اإللكرتونية
والرسائل اإللكرتونية وعموما البيانات املتبادلة بالوسائط
اإللكرتونية * .

أنظمة التشغيل

O P E R AT I N G S Y S T E M S
م  .صالح أبو نعامة

قبل أن أبدأ يف هذه املقالة أريد أن أركز على احلقيقة
ال�ت��ال�ي��ة « دون ن�ظ��ام تشغيل اليستطيع احلاسوب
الشخصي فعل أي شيء مفيد «.
يتصور الكثري أن أنظمة التشغيل تقتصر فقط على
أجهزة احلاسوب الشخصي ،يف الواقع أنظمة التشغيل
موجودة حولنا يف عدد كبري من االجهزة على سبيل
املثال أجهزة استقبال حمطات التلفزيون الفضائية،
أجهزة األلعاب االلكرتونية مثل بالي ستايشن (Play
 ،)Stationأجهزة اهلاتف احملمول.
توجد العديد من أنظمة تشغيل احلاسوب الشخصي مثل:
• النظام .MS - DOS
• النظام ميكروسوفت ويندوز .MS Windows
• النظام لينوكس . LINUX
• النظام .UNIX
• النظام آبل ماكنتوش (.)Apple Mackintosh
بالرغم من االختالف الشاسع بني أنظمة التشغيل السابقة
ً
وظيفيا
من حيث االستخدام وفلسفة العمل إال إنها تتشابه
حيث إن أنظمة التشغيل تقوم مبا يلي:
• تعمل كوسيط بني املستخدم والعتاد.
• ت��ع��م��ل كمنصة ع��م��ل لتشغيل ال�ب�رام���ج التطبيقية
واخلدمية.
• ت��ق��وم ب���إدارة امل����وارد ،مثل االق���راص الصلبة ، HD
ال��ذاك��رة العشوائية  ، RAMفبواسطة نظام التشغيل
ميكنك ح��ف��ظ ملفني م��ن ب��رن��اجم�ين خمتلفني بنسقني
خمتلفني على القرص نفسه.
• ت��ق��وم ب��ال��ت��ح��ك��م ب������إدارة جم��م��وع��ة م���ن ال�ب�رام���ج يف
ً
وتقنيا تسمى ه��ذه اخل��اص��ي��ة ت��ع��دد املهام
ال��وق��ت نفسه
( )Multitaskingفعلى سبيل املثال إذا قمت بتشغيل
برنامج الرسام و يف الوقت نفسه تقرأ بريدك اإللكرتوني
فإن نظام التشغيل يقوم ب��إدارة الذاكرة والقرص الصلب
ويقوم بالتنسيق مابني طلباتك والعتاد بشكل يتيح لك
االستخدام السلس لكال الربناجمني.
• ميّكنك نظام التشغيل بالتحكم بكل شئ يف حاسوبك
ً
تقريبا عرب واجهة املستخدم ( ،)User Interfaceوتوفر أنظمة
التشغيل نوعني من واجهات املستخدم ،الواجهة الرسومية
( )Graphic User Interfaceوتكتب اختصاراً ()GUI
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مثل واجهة ميكروسوف ويندوز ،واجهة
شبيه مبكتبة ضخمة حتوي مئات اآلالف
( )KDEو ( )GNOMEيف نظام التشغيل
من العناوين ،كيف تصل إىل عنوان معني
ب��س��رع��ة؟ فكلما ك���ان ن��ظ��ام الفهرسة
لينوكس ،النوع الثاني هو واجهة موجه
والتصنيف ف��ع� ً
�اال كلما ك��ان��ت عملية
األوامر ()Command Line Interface
احلصول على أي كتاب سهلة وسريعة،
مثل واجهة النظام الدوس ()MS - DOS
كل نوع من أنظمة التشغيل يستخدم نظام
وال��ق��ش��رة أو ال��غ�لاف ( )Shellيف نظام
ملفات خاص بهً ،
مثال ميكروسوفت ويندوز
تشغيل لينوكس.
يعتمد النظامني ( )FATو (، )NTFS
يف احلقيقة هناك س��ؤال مهم ،إذا كان
النظام لينوكس يدعم جمموعة واسعة من
نظام التشغيل يعمل كمنصة عمل ألي
أنظمة امللفات أذكر منها على سبيل املثال
ب��رن��ام��ج تطبيقي فما ال���ذي يشغل نظام
الاحلصر (.)ext2) ، (ext3) ، (vfat
التشغيل ؟
برنامج الواجهة الرسومية ليس ج��زءا من
نظام التشغيل اليعمل مبفرده إنه حيتاج إىل
النواة ولكن س��اد االعتقاد بأنه كذلك
نوع آخر من الربجميات املنخفضة املستوى
مكونات نظام التشغيل.
ً
ألن شركة ميكروسوفت وشركة آبل
عموما فريموير (،)Firmware
تسمى
قررتا دمج برنامج الواجهة الرسومية مع النواة لزيادة سرعة
هذه الربجميات تعمل كواجهة مابني العتاد ونظام التشغيل.
االستجابة ألوام��ر املستخدم ولتوحيد الواجهة الرسومية
ول��ك��ن ال���ذي يشغل ن��ظ��ام التشغيل ه��و ال�برن��ام��ج بيوس
وسطح املكتب ،هذا الدمج له املساوئ اآلتية:
( ،)BIOSالربنامج بيوس هو برنامج منخفض املستوى
ً
• الميكن تشغيل النظام دون واجهة املستخدم.
خمزنا بشكل دائم يف رقاقة ( )chipيف اللوحة األم
يكون
• إذا انهار برنامج الواجهة الرسومية ينهار نظام التشغيل
( ،)Motherboardحيتوي الربنامج بيوس على العديد من
بأكمله (.)System Crash
الروتينات الفرعية باإلضافة اىل الروتني ( )POSTويعمل
• كرب حجم النواة.
ه��ذا ال��روت�ين عند ب��دء تشغيل احل��اس��وب ،ويسمى روتني
يف أن��ظ��م��ة ت��ش��غ��ي��ل ي��ون��ي��ك��س ول��ي��ن��وك��س برنامج
االختبار الذاتي عند الوصل بالطاقة ،يقوم هذا الربنامج
ال��واج��ه��ة ال��رس��وم��ي��ة منفصل مت��ام� ً�ا ع��ن ال���ن���واة ويسمى
بفحص أج��زاء احلاسوب للتأكد من أن كل شيء يعمل
( ، )X window systemهذا الربنامج هو الذي يتعامل
كما جيب مثل :وحدة املعاجلة املركزية ( ،)CPUلوحة
مع بطاقة العرض وليس النواة.
املفاتيح ،ال��ذاك��رة ( ،)RAMبطاقة العرض ،ويف حال
وميكن تلخيص أسباب كون برنامج الواجهة الرسومية
وجود مشكلة فإن احلاسوب يظهر لك رسالة خطأ أو صوت
منفصلة عن النواة كما يلي:
رنني.
ً
تارخييا كان كل من يونكس ولينوكس دون واجهة
•
حي��ت��وي ال�برن��ام��ج ب��ي��وس على روت�ي�ن خ��اص باإلستنهاض
رسومية.
( )Booting Routineوهو جزء صغري من الشيفرة يقوم
• إمكانية تشغيل النظام دون الواجهة الرسومية مما
بوظيفتني:
حي��رر م��وارد أك�بر يف ال��ذاك��رة وكذلك الينهار النظام
األوىل تشغيل الروتني (.)POST
بأكمله إذا انهار برنامج الواجهة الرسومية مما يعطي
الثانية تشغيل روتني خاص يقوم بالبحث عن نظام التشغيل
اعتمادية وثبات كبريين.
يف األقراص الصلبة ،ثم يقوم بنسخ ملفات معينة من نظام
• هذا التصميم يتيح لك احلرية يف اختيار برنامج سطح
التشغيل يف الذاكرة العشوائية ( ،)RAMبعد ذلك يقوم
املكتب.
بنقل التحكم اىل ن��ظ��ام التشغيل ال���ذي يكمل عملية
برنامج الواجهة الرسومية يف ح��د ذات��ه اليعطيك واجهة
االستنهاض.
ً
رسومية ،إنه يقوم بتوفري املكتبات ( )Librariesلربنامج
عمليا هذه امللفات متثل
الحظ اخلط حتت ملفات معينة،
سطح املكتب كما يقوم بالتحكم ببطاقة العرض.
نواة نظام التشغيل ( ،)Kernelتقوم النواة بالقيام بالوظائف
يف نظام ميكروسوفت ويندوز التوجد أي خيارات يف سطح
األدن��ى مستوى يف نظام التشغيل مثل حتديد مقاطع من
املكتب ،ومن الصعب التفريق بني برنامج الواجهة الرسومية
الذاكرة ملختلف عمليات نظام التشغيل ،نقل امللفات من
وبرنامج سطح املكتب والنواة بسبب الدمج الذي ذكرته،
القرص الصلب والذاكرة رام ( ،)RAMجدولة مهام وحدة
بينما يف نظام تشغيل لينوكس على سبيل املثال ميكنك
املعاجلة املركزية ( )CPUوغريها.
ً
ً
مالحظة الفرق بشكل واض��ح ،كما ميكنك أن ختتار
برناجما واحداً بل هو
دائما أن نظام التشغيل ليس
تذكر
برنامج سطح املكتب ( )KDEأو برنامج ()GNOME
جمموعة من الربامج.
أو أن تصمم سطح مكتبك بالشكل الذي تريد ،هذا إذا
حتدثنا فيما سبق عن النواة أو الكرنل.
ً
مربجما ماهراً بالطبع* .
كنت
نظام امللفات هي الطريقة ال�تي يتبعها نظام التشغيل يف
ختزين امللفات واسرتجاعها ،ميكنك أن تتخيل أن هذا
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موضوع املنتصف

اسم ال ِنطاق الوطين

.ly

َع َلم بالدنا ّ
اخلفاق
يف مساء االنرتنت!...
م  .عالء الدين الشريف
(اسم ال ِنطاق) ...مصطلح كثرياً ما م ّر بنا يف أثناء تعاملنا
مع شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) ،ورمبا كان بعضنا
يتساءل عن ماهيته وكيفية عملهْ ،
فإن كان ذلك شأنك
أن نتو ّقف قلي ً
عزيزي القارئ ،فلع ّله من املفيد ْ
ال إليضاح
معناه قبيل الدخول إىل موضوع هذه املقالة :النطاق الوطين
...ly.
ما هو اسم النطاق؟
وكيف يعمل؟
يف ال��واق��ع ،فإ ّنك تتعامل مع (أمس��اء النطاق) Domain
 namesبالفعل يف ّ
كل مرة تقوم فيها ببعث رسالة بالربيد
ً
موقعا على شبكة (االنرتنت).
االليكرتوني أو تتص ّفح فيها
ً
فمثال األمساء  ،google.comو ،msn.comوyahoo.
 comكلّها عبارة عن (أمس��اء ِنطاق) ،وهي تلك األمساء
اليت تنتهي بامتدادات مثل  com.أو  net.أو  ،org.وتقوم
بطباعتها يف شريط العنوان  Address Barبأعلى صفحة
املستكشف  ،Explorerث ّم ،ومبجرد النقر على مفتاح
اإلدخال  Enterتنتقل إىل املوقع الذي تريد.
بيد ّ
أن العمل الفعلي الذي يت ّم خلف كواليس الشبكة أعقد
بكثري من جمرد كبسة زر!ّ..
فما حقيقة الذي حيصل إذاً؟
ّ
إن مجيع احلواسيب املوجودة على شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنت) مربوطة مع بعضها عرب أجهزة حاسوب ُت ّسمى
(خ��ادم��ات اس��م النطاق) ،Domain name servers
ّ
يتمكن جهازك الشخصي من االت��ص��ال باخلادم
ولكي
أي
يقوم باستخدام رقم مم ّيز خاص به ،وغري متك ّرر على ّ
جهاز آخر ،هذا الرقم يُس ّمى بالـ IP Addressولتقريب
ٍ
صورته إىل األذهان ميكن تشبيه هذا الرقم بعنوان سكنك
أو رقم الشارع الذي تقطنه ،ميكنك االطالع على رقم الـIP
اخلاص جبهازك باستخدام األمر WINIPCONFIG.
( EXEأو  IPCONFIG.EXEملستخدمي Windows
 ،)2000/XPوح�ين قيامك ب��ذل��ك س��وف جت��د أن هذه
العنوانني عبارة عن أرقام ّ
مكونة من أربع فقرات يفصل ما
بينها فاصلة عشرية ( ).مثل216.183.103.150 :
��إن ِح��ف��ظ وت� ّ
كما ت���رون ،ف� ّ
�ذك��ر مثل ه��ذه األرق���ام أم ٌر
أشبه باملستحيل ،الس ّيما إذا ما أخذنا بعني االعتبار ّ
أن
هناك ماليني أجهزة احلاسوب وأرق��ام ال��ـ IPاملوجودة على
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الشبكةِ ،ل��ذا ومن أجل التسهيل ّ
مت االستعاضة عن هذه
ً
بشريا مثل google.
األرقام والتعبري عنها بأمساء مقروءة
 ،comأو  ،msn.comأو  . yahoo.comمن ث ّم ،تقوم
(خ��ادم��ات أمس��اء النطاق) Domain Name Servers
بتحويل أمس��اء النطاق هذه إىل عناوين  .IPهذه العملية
وخاصة حينما ندرك ّ
أن:
ليست سهلة وال يسرية،
ّ
هناك ماليني ً IP Addresses
حاليا قيد االستخدام،
•
ً
بشريا كذلك.
ومعظم احلواسيب هلا أمساء مقروءة
َت��رد ماليني من الطلبات على اخلادمات ّ
كل يوم،
•
ِ
ففي اليوم الواحد يوجد مئات ماليني املستخدمني
مستخدم عادي منهم ْ
أن يقوم
للشبكة ،وميكن ألي
ٍ
مبئات الطلبات.
ً
•
يوميا.
أمساء النطاق وأرقام الـ IPتتغيرّ
يف ّ
َ
ستحدث أمساء نطاق جديدة.
يوم ُت
كل
•
ٍ
ماليني األشخاص يعملون على إضافة أمس��اء نطاق
•
وأرقام  IPجديدة وتعديلها ّ
كل يوم.
هذه األمساء يشرتط أن تكون فقط باألحرف الالتينية (من
 aإىل  ،)zواألرق��ام (من  0إىل  ،)9وأال حتتوي أ ّي��ة رموز
خاصة ما عدا َ
الشرطة (  .) -كما يُش َ
رتط عدم تكرار
االسم نفسه أكثر من مرة واحدة وإال فقد االسم جدواه.
أنواع أمساء النطاق:
ّ
البد له ْ
حيدد نوعه ،وهذا
أن ينتهي بامتدا ٍد ّ
نطاق ّ
كل اسم ٍ
االمتداد ميكن ْ
أن يكون من ثالثة أحرف أو أكثر بالنسبة
(ألمساء النطاق العام ّة) ،Generic Domain Names
أو من حرفني للرموز الوطنية Country code top level
ّ
فلكل دولة من دول العامل نطاق وطين خاص
domains
*
بها على أساس ((ISO 3166
ً
فمثال :أمساء النطاق اليت تنتهي باالمتداداتcom ، .net،.
 .org، .edu، .gov، .infoهي كلّها أمساء نطاق عامّة
حدد رموز ألمساء الدول واملناطق املستقلةُ .ن ِشر ألوّل
 *  :ISO 3166معيار ّ
مرة سنة  1974من قبل املنظمة العاملية للمعايري.

أي
 ،Generic Domain namesوميكن تسجيلها يف ّ
مكان يف العامل.
ٍ
بينما من أمثلة الرموز الوطنية :ccTLD
( :ae.ل�ل�إم���ارات)( :ca.،ل��ك��ن��دا)( :de.،ألملانيا):eg.،
(ملصر)( :fr. ،لفرنسا) ،ورمزنا يف (ليبيا) هو ly.

يقول لآلخرين من أين أنت ،هذا غري ّ
أن تسجيل نطاقك عليه
أم� ٌر ممتع ،وميكنك االختيار من آالف االحتماالت اليت
تتيحها اللغة االجنليزية عند إضافة املقطع  .lyإىل أواخر
الكلمات ،مثل  fami.ly، happy.ly، absolute.lyإخل
لتسجيل حضور مم ّيز لك على شبكة املعلومات الدولية...

فما الذي نعنيه بقولنا ( ِنطاق وطين)...؟
ّ
كما ّ
لكل دول � ٍة من دول العامل َعلمها اخل��اص بها،
أن
وسالمها الوطين ،وحدودها املُع َ
رتف بها ومياهها اإلقليمية
ّ
فلكل دول ٍة من دول العامل رمزها الوطين
املستقلّة ،كذلك
اخلاص الذي مي ّيزها ويشري لتواجدها على شبكة املعلومات
الدولية.
وكذلك هو شأن رمز ال ِنطاق الوطين ... ly.
ميكن اعتباره مبثابة علَم بالدنا على الشبكة ،بوجوده
لليبيا وج��ود على االن�ترن��ت ،وميكن للعامل معرفة مدى
مساهمتنا يف هذه الشبكة بعدد النطاقات اليت نسجلّها
حتت هذا الرمز...
م��ن أج��ل أن تتمكن م��ن تسجيل نطاقاتك حتته ،بذلت
الشركة العامّة للربيد مشكور ًة جمهودات كبرية ألجل
استعادته واس�ترج��اع حقوقه إىل ليبيا ،واليوم تقوم ليبيا
املسجل الرمسي هل��ذا الرمز بتخويل
لالتصاالت بصفتها
ّ
من الشركة العامة للربيد بتسجيله لكا ّفة اجلهات العامّة
والشركات واهليئات واملؤسسات واألف���راد الراغبني يف
تسجيل نطاقاتهم حتته.
ً
مواطنا ً
ً
مقيما بالبالد ،أو لديك عمل
ليبيا ،أو
فسواء كنت
أو مصلحة يف ليبياّ ،
فإن  .lyهو النطاق األنسب لك...

أفكا ٌر مفيدة:
من أه � ّم مزايا شبكة املعلومات الدولية كونها متنحك
املقدرة على التواصل مع اآلخرين والتواصل معهم عرب الربيد
اإلليكرتوني  .Emailهناك العديد من املواقع اليت تعطي
هذه اخلدمة با ّ
جملان مثل Yahoo، Hotmail، Gmail،
 Maktoobوغريها ،إال ّ
جمانية هذه اخلدمة وشيوع
أن ّ
ً
وعيبا يف الوقت نفسه :فلو فرضنا أ ّنك
يعد ميز ًة
استخدامها ّ
َ
وأردت مراسلة غريك من الشركات
مدي ٌر ملؤسس ٍة أو مصلح ٍة
ع�بر حساب بريد إليكرتوني جم��ان��ي ،فأغلب ال��ظ� ّ�ن ّ
أن
رسالتك هذه سيكون من نصيبها التجاهل واإلهمال قبل
حذفها يف سلّة املهمالت ،ذلك أن ُعرف املؤسسات الكبرية
يف العامل توفرياً للوقت عدم االلتفات إىل الرسائل اليت تأتيها
أي كان
عرب مثل تلك احلسابات اجملانية واليت بإمكان
ٍّ
إنشاؤها واملراسلة منها.
فما ّ
احلل إذن...؟
أفضل طريقة ّ
حساب
إنشاء
هو
اإلشكالية
هذه
مثل
حلل
ٍ
بريدي خ��اص باملؤسسة أو اهليئة ال�تي تديرها ،ويف هذه
احلالة فال أفضل من ْ
حلساب
أن يكون اسم ال ِنطاق هلذا ا ِ
حتت الرمز الوطين لبلدك ،األم��ر ال��ذي من شأنه تسهيل
االتصال بك وإخبار اآلخرين من أين أنت.
هناك العديد من االمتدادات الفرعية الواقعة حتت الرمز
الوطين  ly.واليت ميكنك االختيار من بينها؛ فالكيانات
التجارية ال أفضل هلا من  ،com.ly.ولتلك اليت ذات الصلة
بالشبكة فرمبا ك��ان األنسب  ،net.ly.أ ّم��ا املنظمات
واجلمعيات غري الرحبية فنقرتح عليها  .org.ly.للجامعات
واملعاهد العليا  edu.ly.أمّا أطباؤنا وصيادلتنا فما أمجل ْ
أن
حتمل بطاقاتهم الشخصية عنوان بريد إليكرتوني امتداده.
!... med.ly
ً
مجيال ْ
أن يكون لك
ناهيك عن تسهيل مراسالتك ...أليس
ِنطاقك اخلاص الذي مي ّيزك عن اآلخرين...؟
ّ
إن  ly.يتيح لك ذلك!...
فما الذي تنتظره إذن...؟ هل تريد إخبار اآلخرين أنك لييب؟
وسجل نطاقك مع  ... .lyنؤكد لك أ ّنك
ق ْم بالشيء الصواب ّ
لن تندم* !...

ملاذا .ly؟ وملا ال!...
ري من الناس قد يرغبون يف تسجيل نطاقاتهم حتت الرمز
كث ٌ
 . lyولكن ينتابهم حيال ذل��ك ن��و ٌع من ال�تردّد أو احلذر،
شأنهم مع ك� ّ�ل جديد ،ه��ذه بعض أسئلتهم ال�تي نتلقاها
ً
دوما ،ولعلّها ترتدّد يف ذهنك كذلك:
ما ميزة تسجيل نطاقي حتت الرمز  .ly؟
•
هل ميكن استخدام  .lyمثله مثل ً com.
مثال؟
•
ل��و سجلّت نطاقي حت��ت ال��رم��ز ال��وط�ني ،فهل من
•
أي مكان يف العامل أم من
املمكن الوصول إليه من ّ
داخل ليبيا فقط؟
لإلجابة على هذه األسئلة دعنا نقول:
مل يعد االنرتنت ً
شيئا جديداً يف عامل اليوم !...معظم أمساء
ّ
النطاق املم ّيزة واملرغوب فيها قد مت تسجيلها بالفعل حتت.
 comأو غريها من نطاقات  .gTLDلذا ،فإذا َ
أردت أن
يكون لنطاقك حضو ٌر مم ّيز على الشبكة فمازالت فرصة
ذلك موجودة مع الرمز الوطين.
اطمئنوا .ly !...يسهل تسجيله وإدارت���ه ،ويعمل مثله مثل
 com.حيث ميكنك إنشاء موقع و /أو بريد اليكرتوني
أي مكان من العامل .إ ّنه يعينك يف
عليه ،والوصول إليه من ّ
محاية حقوق ملكيتك الفكرية ،ومينح نطاقك هوي ًة وطني ًة

املراجع:

•
•
•
•
•

http://computer.howstuffworks.com/dns.htm
http://en.wikipedia.org/org/wiki/Domain_name
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO
http://en.wikipedia.org/wiki/CcTLDs
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الـحـلـول والـخـدمـات الـمـتـكـامـلـة
فـى قـطـاع االتـصـاالت
وتـكـنـولـوجـيـا املـعـلـومـات

: ÑÍMB¾Ë»§A PBÍÃ³N»º ÅBA ÑðrÂC
 .(GIS) ÑÍ®Aj«A PB¾Ë»§A À£Â

x

 . |Ìj§ºA µBðÃºA PAg ÑÍ·»mÜºAÊ ÑÍ·»nºA ½Ë»A

x

 .BÇÃÍ¾DMÊ BÇNJ²Aj¾Ê PB·JrºA ÔBrÂG ½Ë»Y

x

 .ËÌfÍ¯ºA ÁB£Â ÁAfbNmBI eÊfA ÑJ²Aj¾ Ñ¿£ÂC

x

 .Ñ³»«A ÑÌjvJºAÊ ÑÍ§¿nºA jÕAÊfºA ÁAfbNmBI PAjÚA f³¦ Ñ¿£ÂC

x

 .f§I Ä¦ Î»¦B¯NºA ÀÍ»§NºA

x

 .OÂÂáA PB·Jq ¦ Ä¯nºA /¼ÍBmÝA ÐiAeG Ñ¿£ÂC

x

 . ³ÕBnºAÊ PAiBÍnºA ÔAeC ÑJ²Aj¾ Ñ¿£ÂC

x

 .(OSS/BSS) ½B¿¦ÝA À¦eÊ ¼Í«rNºA À¦e Ñ¿£ÂC

x

.PB¾Ë»§A BÍUËºËÃ·M ½B  Ñ»¾B·NA ½Ë»A

x
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من خدماتنا

Asymmetric Digital Subscriber Line
هو خدمة خطوط املشرتكني الرقمية ،وتقوم على تقنية
االت� �ص ��االت ال��رق�م�ي��ة ال �س��ري �ع��ة ،وه���ذه اخل��دم��ة مصممة
لالستخدام على خطوط اهلاتف العادية ،ومتكن هذه اخلدمة
من نقل البيانات والصوت على خط اهلاتف العادي بسرعات
عالية تصل إىل أضعاف قدرة خطوط اهلاتف العادية ،وذلك
دون شغل خطك اهلاتفي.
م  .أمساء سوف اجلني
مميزات االنرتنت املنزلي السريع :ADSL
باإلضافة للسرعات العالية فإن هذه اخلدمة خبالف خدمة
االنرتنت «بالطلب اهلاتفي  ”Dial - upال حتتاج إلجراء
اتصال هاتفي ،مما يعين أنك على اتصال مستمر وال حاجة
للدخول واخلروج من اخلدمة أو تعذر االتصال ألي سبب أو
االنتظار طويال إلمتام االتصال ،إضافة إىل ذلك ميكنك
ً
ً
هاتفيا أو تتلقاه دون أن يتسبب استخدامك
اتصاال
أن جتري
ً
إشغاال للخط.
لالنرتنت
وباختصار تكمن مميزاته يف اآلتي:
 .1سرعة عالية تصل إىل  256K bpsلالستقبال و128K
 bpsلإلرسال.
 .2استخدام الفاكس أو الصوت على خط اهلاتف املستعمل
نفسه.
 .3استعمال خط اهلاتف دون احلاجة إىل تركيب خطوط
جديدة مع عدم شغل اخلط.
 .4يعمل على مدار الساعة.
 .5اخنفاض التكلفة.
تأثري االنرتنت املنزلي السريع  ADSLعلى خط اهلاتف:
ال يؤثر  ADSLعلى خط اهلاتف ،حيث إنك باستخدامك
ملا يسمى مصفي الصوت (سبلرت)  -وهي قطعة صغرية توضع
يف سلك اهلاتف  -ستمنع أي تأثري أو تداخل وذلك بفصل
اإلش��ارات القادمة عرب خط اهلاتف وهي عبارة عن (صوت
 +بيانات) وكل منهما له تردد خمتلف ،وتتم عملية الفصل
دون أن يؤثر أحدهما يف اآلخر.
الشروط الواجبة إلمكانية استخدام االنرتنت املنزلي السريع
:ADSL
• إمكانية وجود اخلدمة يف مقسم الربيد التابع لكم.
• عدم وجود عطل خارجي باخلط مثل التالمس والرطوبة
وت��داخ��ل ال��رادي��و ،كما وأن��ه يفضل ع��دم وج��ود وصالت
متعددة خبط اهلاتف.
• يفضل أن تكون املسافة بينكم و بني مقسم الربيد

أقل من  5كم ،مع مالحظة أن هذا القياس عبارة عن طول
السلك ( الكابل ) املمتد إليك من املقسم التابع له.
أهم املتطلبات لكي يعمل االنرتنت املنزلي السريع ADSL
بشكل جيد:
يتوجب توفري املواصفات اآلتية على األقل يف جهاز احلاسب:
• منفذ USBلرتكيب املودم.
• معاجل بنتيوم  IIIأو ما يعادله.
• مشغل قرص مدمج CDلتعريف املودم.
•  64MBذاكرة .))RAM
•  64MBمتوفرة على قرص صلب.
• ويندوز 98أو أي إصدار بعده ،وينصح دائما بتحديث
الويندوز.
ً
حديثا كلما أمكنك
مع مالحظة أنه كلما كان جهازك
االستفادة من خدمة الـ  ADSLبشكل أفضل وأوسع.
خدمة االنرتنت املنزلي السريع  ADSLواألمان:
• خدمة  ADSLليست أقل أمنا من أي شكل آخر من
أشكال االتصال باإلنرتنت ،إن االختالف الرئيس هو أن
خدمة  ADSL 24ساعة على اإلنرتنت يف اليوم وبالتالي فهو
عرضه ملخاطر اإلنرتنت يف أي وقت.
• نوصي بشدة بأن األمن جيب أن يكون على مجيع أنواع
االتصال باالنرتنت وليس فقط الـ .ADSL
• ك��م��ا ن��وص��ي ب��إن��زال ب��رام��ج مح��اي��ة م��ن الفريوسات
والقرصنة على أي جهاز يعمل على اإلنرتنت * .
كيفية توصيل جهاز احلاسب باملودم وجهاز اهلاتف:
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كيف يعمل ؟

م  .عالء الدين الشريف
ج ّرب معنا هذه اللعبةْ :
أي
اغلق عينيك وفك ّر يف
موضوعّ ،
ٍ
موضوع مهما كان .ال يه ّم ما هو املوضوع الذي اخرتته ح ّتى
ٍ
ً
ً
ْ
عجيبا أو خارج املألوف ،بل رمبا لو كان
غريبا أو
إن بدا لك
املوضوع الذي وقع عليه اختيارك أغرب لكان ذلك أفضل
لتجربتنا!...
ً
َ
حسنا...
اخرتت موضوعك...؟
هل
اآلن ادخ� ْ
��ل على شبكة (االن�ترن��ت) وق��� ْم بطباعة عنوان
موقع مثل:
املوضوع _ أو جم ّرد كلم ٍة متعلق ٍة به _ يف ٍ
www.Google.com
فماذا تالحظ...؟
ثوان ستظهر لك قائم ٌة بآالف ،بل رمبا عشرات اآلالف
بعد ٍ
من املواقع ذات الصلة بذلك املوضوع الذي ّ
فك َ
رت فيه!...
ُترى ،كيف ّ
متكن  ،Googleوشبيهاته من حم ّركات
البحث ،من ْ
أن جيلب لك مثل تلك القائمة الطويلة من النتائج
يف ملح البصر...؟
م��ا ه��ي حم � ّرك��ات ال��ب��ح��ث...؟ وك��ي��ف ت��ع��م��ل...؟ وكيف
ميكنك االستفادة منها لعرض موقعك على الشبكة...؟ وما
ُنصح بها لتسهيل عملية حبثك
هي أفضل اخلطوات اليت ي َ
على الشبكة باستخدامها...؟
هذا _ عزيزي القارئ _ ما سوف ي��دور عنه حديثنا هلذه
املقالة...
 Googleعنه!...
دخلت كلمة ( Googleاس��م حم � ّرك البحث األشهر يف
العامل) األدبيات الغربية من أوسع أبوابها،ح ّتى ّ
أن البعض
من مستخدمي (االنرتنت) هناك صار يستعيض بهذه الكلمة
ً
فمثال ،بدل ْ
أن
عن كلمة < >searchليفيد معنى البحث،
ْ
(احبث عنه) ،ففد
أي
يقول لك أحدهم <ّ >search for it
أي  )Googleعنه)!...
يقول لك <ّ >Google for it
وإ ْذ أقول  Googleفإنمّ ا أضرب لك ً
مثال عن عديد وعديد
ّ
حمركات البحث املوجودة على شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنت) اآلن ،وإال فهناك  ،!Yahooوهناك ،MSN
وهناك  ،AOLوهناك  ،AltaVistaوهناك!...
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ً
مجيعا يف
وتعدد تسمياتها فإ ّنها تتفق
إال أ ّنه وبرغم تن ّوعها ّ
فكرتها ونظرية عملها...
فما هي حم ّركات البحث...؟
حم ّرك البحث  Search engineعبار ٌة عن أدا ٍة على شبكة

املعلومات الدولية ّ
تفحص حمتويات
متكن املستخدمني من ّ
(االنرتنت) للعثور على مواقع أو معلومات مع ّينة ته ّمهم .يقوم
املستخدم بإدخال كلم ٍة لغرض البحث عنها ،فيعمل حم ّرك
كلمات رئيسية يف
البحث على مطابقة هذه الكلمة مع
ٍ
قاعدة بيانات مبواقع الشبكة العاملية العنكبوتية world
يقدم حم ّرك البحث الئح ًة باملواقع
 .wide webإثر ذلكّ ،
اليت تتطابق مع مادّة البحث مر ّتب ًة حسب أهميتها .وبذلك،
تساعد حم ّركات البحث على تنظيم أكثر من ملياري
صفحة من املعلومات املوجودة على الشبكة وتسهيل وصول
املستخدمني إليها.
ّ
املفضل لدي مستخدمي
عد حم ّركات البحث األسلوب
ُت ّ
(االن�ترن��ت) للعثور على املعلومات على الشبكة ،حيث
تشري اإلحصاءات إىل ّ
أن  85%منهم يستخدمونها للعثور
على املعلومات .كما أ ّنها أكرب مصدر جللب ال��زوار إىل

مواقع الشبكة ،تليها يف ذلك الوصالت من مواقع أخرى،
فاإلعالم املطبوع ،وأخ�يراً اإلخبار الشفهي .لهِ ��ذا ،ننصح
الشركات واألعمال الناشئة ْ
إن أرادت تسجيل حضور مم ّيز
هلا على شبكة (االنرتنت) ْ
حترص على إدراج مواقعها
أن
َ
ّ
حمركات البحث الشهرية.
ضمن جمموع ٍة من
ّ
حمركات البحث...؟
كيف تعمل
مي ّر عمل حم ّرك البحث بثالث مراحل هي كاآلتي:
 .1الزحف عرب الشبكة :Web crawling
كبري
معلومات ع��ن ع���د ٍد
ي��ق��وم حم��� ّرك البحث بتخزين
ٍ
ٍ
يتحصل عليها م��ن الشبكة
م��ن صفحات ال��وي��ب ،وال�تي
ّ
العنكبوتية نفسها عن طريق برنامج يُطلَق عليه (زاحف
ً
أحيانا بالعنكبوت
الشبكة) ( Web crawlerويُس ّمى
 .)Spiderهذا (العنكبوت) عبار ٌة عن متص ّفح آلي يقوم
كل وصل ٍة يراها .بعد ذلك يت ّم حتليل حمتوى ّ
بتت ّبع ّ
كل
صفح ٍة لتحديد كيف ينبغي ْ
أن يت ّم فهرسته (على سبيل
املثال يت ّم استخالص الكلمات من العناوين ،والرتويسات،
خاصة ُتس ّمى  ،)meta tagsويت ّم فهرسة
أو من حقول
ّ
بيانات الستخدامها يف أحباث
هذه البيانات ضمن قاعدة
ٍ
مستقبلية.
 .2الفهرسة :Indexing
بعض حم ّركات البحث مثل  Googleتقوم بتخزين بعض
أو مجيع صفحة املصدر (املسماة ب��ال��ـ( Cacheباإلضافة
معلومات عن صفحة الويب ،يف حني تقوم حم ّركات
إىل
ٍ
كل كلم ٍة من ّ
حبث أخرى مثل  Alta Vistaبتخزين ّ
كل
ً
النص
صفح ٍة تعثر عليها .هذه الصفحة املخ ّزنة حتوي
دائما ّ
مادة البحث والذي قد ّ
مت فهرستها بالفعل.
 .3البحث :Searching
حبث عن طريق إدخال كلمات
حني يقوم املستخدم بإجراء ٍ
مفتاح  Key wordsيقوم احمل ّرك مبراجعة الفهرس ومنح
قائم ٍة بأكثر مواقع الشبكة مطابق ًة حليثيات البحث،
ع��اد ًة مع ّ
النص.
ملخص يتض ّمن عنوان الوثيقة وج��ز ًء من ّ
معظم حم ّركات البحث تدعم استخدام التعابري البولية
“ Boolean (ANDو”“ OR ,أو”“ NOT ،ليس”)
لتض ّيق نطاق البحث أكثر.
حبث بفائدة قائمة النتائج اليت
يُقاس مدى فائدة ّ
أي حم ّرك ٍ
يقوم احمل ّرك بإعطائها .ففي حني ّ
أن املاليني من صفحات
ال��وي��ب ق��د حتتوي كلم ًة أو ع��ب��ار ًة مع ّينة ،بيد ّ
أن بعض
ً
شيوعا من سواها.
الصفحات قد تكون أكثر أهمي ًة أو
ّ
حبث وسيلة يص ّنف بها النتائج ليضع (أفضلها)
لكل حم ّرك ٍ
ً
أوال ،إال ّ
أي النتائج
أن الكيفية اليت يق ّرر بها حم ّرك البحث ّ
ترتيب ينبغي عرضها يرتاوح من حم ّرك
وبأي
األفضل،
هو
ّ
ٍ
ً
دائما مع مرور الوقت
حبث إىل آخر .و هذه الكيفيات تتغيرّ
ٍ
وتط ّور التقنيات املستخدمة.
خاص ٍة
معظم حم ّركات البحث مملوك ٌة من قبل
شركات ّ
ٍ
تكسب م��ن ع��ائ��دات ال��دع��اي��ة واإلع��ل�ان ،ونتيج ًة لذلك
فبعضها تأخذ أم� ً
�واال من املواقع اليت يدفع أصحابها لقاء

وضعها يف نتائج البحث ً
أوال.
كيف تضمن ْ
أن يعثر اآلخ� ��رون على موقعك بواسطة
استخدام حم ّرك حبث...؟
ال تستطيع شرك ٌة ْ
تسجل لنفسها حضوراً مميزاً على
أن ّ
شبكة (االنرتنت) من غري ْ
أن يظهر اسم موقعها ضمن نتائج
البحث األوىل على حم ّركات البحث الرئيسية ،وحيث ّ
أن
املتصفحني يف العادة ليس لديهم ال الوقت وال الرغبة يف
زيارة مئات املواقع ً
حبثا عن ضالتهم على الشبكة نستطيع
متقد ً
ً
ّ
أن نفهم أهمية ْ
ْ
ما يف نتائج
ّ
ترتيبا
حيتل موقعك
أن
حم ّركات البحث ،وكلما استطعت ْ
أن حتتل مبوقعك أحد
املراكز اخلمسة والعشرين األوىل كان ذلك أفضل من
كونك ضمن النتائج اخلمسني األوىل ً
مثال !...نعم ،ميكنك
اإلنفاق ببذخ وسخا ٍء على موقعك االليكرتوني ،ولكن ْ
إن
ً
ْ
سهال من خالل حم ّركات
مل تعمل على جعل العثور عليه
البحث على الشبكة  ،فلن يعدو موقعك الذي رمبا كلّفك
إعداده الكثري كونه جم ّرد الفت ٍة ضوئي ٍة كبري ٍِة يف وسط
الصحراء!...
ُنصح بها عاد ًة عندما تريد ضمان
عليه ،فهناك ّ
عدة أمور ي َ
العثور على موقعك بسهول ٍة ،منها:
تأكد من ظهور الكلمات املفتاحية Keywords
ْ
•
يف عنوان موقعك االليكرتوني ،أو عنوان يف الصفحة ،أو
النص الذي يظهر على
من ضمن املئيت كلم ٍة األوىل من ّ
صفحتك الرئيسية.
• تت ّب ْع بد ّقة تعليمات التسجيل مع ّ
كل حم ّرك حبث.
• جت ّن ْب احليل اليت يلجأ إليها البعض واليت تؤدي إىل
رف��ض موقعك من قبل حم� ّ
�رك��ات البحث املعروفة ،مثل
تكرار الكلمات املفتاحية ِم���راراً وبنفس ل��ون الصفحة
ً
خافيا على األنظار ،أو تكرار نفس صفحة
حبيث يصري
بعدة أمساء نطاق خمتلفة ً
عدة
آمال يف احلصول على ّ
الويب ّ
نتائج حبث خمتلفة.
ه��ذا ع��ن ض��م��ان ع��ث��ور اآلخ��ري��ن على موقعك باستخدام
حم ّركات البحث ،ولكن ماذا ْ
كنت تريد استخدامها
إن
َ
للعثور على موضوع معينّ ...؟
إل�ي��ك بعض النصائح لتسهيل اس�ت�خ��دام��ك حمل ّركات
البحث:
ّ
صحة تهجئة الكلمة اليت تبحث عنها :سوا ًء
•
تأكد من ّ
كانت عربية أو انكليزية ،طباعتك للكلمة تهجئ ًة سليم ًة
يضمن أكثر احتمالية عثورك عليها.
• الكلمات املفتاحية  :Keywordsكلما كان جمال
حمدداً كلما كانت فرص عثورك على ما تريد من
حبثك ّ
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ال��ب��داي��ة أك�ب�ر ،على سبيل املثال،
كنت تبحث ع��ن كلمة «قهوة»
ل��و
َ
فسوف تكون نتائج البحث أكثر
ك��ن��ت ت��ب��ح��ث عن
ب��ك��ث�ير م���ن ل���و
َ
«القهوة العربية احمل ّمصة» ً
مثال...
العباراتْ :
كنت تبحث
إن
•
َ
نص ًا حم� ّ�دداً فاألفضل استخدام
عن ّ
أق��واس التنصيص («») ،وإال جاءتك
نتائج البحث مبعثرة وغ�ير مفهومة.
ً
فمثال ،حبثك عن «القطط الطويلة
الشعر» (هكذا باستخدام األق���واس) سيعيد إليك نتائج
حبث حتوي هذه الكلمات الثالث وبنفس ذلك الرتتيب.
ٍ
• اس��ت��خ��د ْم ال��ق��واع��د ال��ري��اض��ي��ة ال��ب��س��ي��ط��ة :ميكنك
ً
فمثال ،أنت
تضييق جم��ال حبثك باستخدام ( )+و( .) -
تبحث عن  Tom Fordولكن النتائج ال�تي تعود إليك
تأتي مليئة مبواقع هلا عالقة بشركة Ford Motors
للسيارات؟ بسيطة .أطبع يف حم ّرك البحث «»Tom Ford
حبث ال عالقة هلا
 ،- motorsوسرتى كيف تأتيك نتائج ٍ
بالسيارات!...
اخلاصة
اخلاصة :باستخدام الرموز
• استخد ْم الرموز
ّ
ّ
مثل * ،# ،و؟ ميكنك ْ
توسع جمال حبثك للعثور على
أن ّ
كل ما ميت بصلة إىل كلم ٍة مع ّينةً .
ّ
طبعت يف
مثال ،لو
َ
حم ّرك البحث كلمة  *truckستعود إليك نتائج حتتوي
على  ،truckو ،trucksو ،truckingوtruck industry
اخل.
ً
أحيانا قد يعطيك حم ّرك البحث
• البحث عن الكلمة:
صفح ًة طويل ًة مليئ ًة بالكلمات يبدو وكأنها ال عالقة هلا
مبوضوع حبثك .إليك هذه احليلة :اضغط الزر ( ctrlبأسفل
خاصتك) مع  Fث ّم أطبع الكلمة اليت
يسار لوحة املفاتيح ّ
بلون مغاير!...
تبحث عنها ،وسوف جتدها أمامك مظلّل ًة ٍ
كنت ملّ ً
ما بالكيفية اليت يت ّم بها
• احلزر والتخمني :لو
َ
تصنيف أمساء النطاق  Domain namesفرمبا أمكنك
ً
فمثال
موقع معينّ ٍ ضمن نتائج البحث،
حزر أو ختمني مكان ٍ
املواقع التجارية تنتهي باالمتداد  ،com.والتعليمية باالمتداد
 ،edu.واملنظمات الغري رحبية  ،org.وهكذا...
• ال ت���ي���أسْ !...
�ت ح��دي��ث العهد بالبحث على
إن ك��ن� َ
(االنرتنت) فقد ينتابك شعو ٌر باإلرباك حيال الك ّم اهلائل من
املعلومات اليت يصبح متو ّفراً ما بني يديك ،الس ّيما إذا ما
حمد ٍد للغاية .نصيحتنا لك
موضوع ّ
كنت بصدد البحث عن
َ
ٍ
ْ
واصل احملاولة ،وال َ
ختش جتربة حم ّركات
هو أال تيأس!...
حبث جديدة ،وتراكيب جديدة من
حبث جديدة ،وتقنيات ٍ
ٍ
عبارات البحث...
نرجو ْ
أن تكونوا قد وجدمت يف مقالنا هذا النفع والفائدة،
وح ّتى جيمعنا لقا ٌء جدي ٌد على صفحات جملّتكم ،جملّة
(ليبيا لالتصاالت والتقنية) دمتم يف حفظ اهلل ورعايته،
حبثا مو ّف ً
ونتمنى لكم ً
قا* !...
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www.answers.com/topic/search engine
en.wikipedia.org/wiki/Search_engines
websearch.about.com/od/internetresearch/a/
genericsearch.htm
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:املصادر

الرخصة الدولية ICDL

الـرخـصـة الـدولـيـة لـقـيـادة الـحـاسـب
International Computer Driving License

ICDL
نعيش اآلن يف عصر التكنولوجيا واالنفجار التقين والثقايف،
إىل متى سنضل واقفني متفرجني ،أمل حين الوقت بعد ألن
ن��واك��ب ه��ذا التطور ونتعايش معه وحن��اك��ي��ه ،ونرتجم
لآلخرين إبداعاتنا ونربز هلم قدرتنا على االبتكار؟!
ولعل موضوعنا املهم جدا الذي نضعه بني يديك اليوم هو من
أهم املبادرات العاملية حملو أمية احلاسب اآللي ،وحتويلك من
جمرد مبهور بالتقنية إىل ممارس جيد ختوض وباقتدار هذا
البحر املثري لالهتمام.
إن م��ف��ه��وم ال��رخ��ص��ة ال���دول���ي���ة ل��ق��ي��ادة احل���اس���ب اآللي
International Computer Driving License
 )(ICDLهو مبادرة عاملية متطورة لتعلم احلاسب اآللي
ورف��ع مستوى املعرفة يف تكنولوجيا املعلومات ،وزيادة
م��س��ت��وى ال��ك��ف��اءة يف اس��ت��خ��دام احل��واس��ي��ب الشخص ّية
وتطبيقات احلاسب اآللي ّ
الشائعة لكل إنسان يف العامل .
وقد بدأت يف فنلندا يف عام 1988م فكرة املطالبة بضرورة
وج��ود ش��ه��ادة دول��ي��ة م��وح��دة ت��دل على
خربات ومهارات مستخدمي احلاسوب،
وق���د واف���ق اجمل��ل��س األورب����ي للهيئات
املتخصصة يف املعلومات ( )CEPISيف
العـام 1995م على هذه الفكرة بإنشاء
ب��رن��ام��ج ت��دري�بي متكامل لدراسات
احلاسوب وتطبيقاته املختلفة ،تشرف
عليه مؤسسة الرخصة األوربية لقيادة
احل��اس��وب ( ،)ECDL - Fال�تي مت
تأسيسها يف ال��ع��ام 1997م يف دبلن
بأيرلندا ،وم��ع جن��اح ه��ذه التجربة يف
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م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني

أورب��ا يف العمل على توحيد معايري تدريب األف��راد وتنمية
مهاراتهم واختيارهم للمهام املتاحة بسوق العمل ،واعتبار
هذه الشهادة أحد مسوغات التعيني األساسية ،بدأ تطبيق
هذه الشهادة يف عدد من الدول خارج أوربا.
يف السنة السادسة للعمل بالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب
و حسب إحصائية أكتوبر  ،2002فقد بلغ عدد الدول اليت
بها مراكز للرخصة الدولية لقيادة احلاسوب مثان و مثانني
دولة على مستوى العامل ،أما عدد األشخاص املسجلني 2،7
مليون شخص ،و بلغ عدد املراكز املعتمدة على مستوى
ً
تقريبا،منها تسعون م��رك��زاً يف
العامل  15,000مركز
الوطن العربي.
وقد مت اعتماد الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب ()ICDL
من قبل اهليئات واملنظمات األورب��ي��ة باإلضافة إىل البنك
ال��دول��ي واليونسكو ( ،)UNESCOكما اعتمدتها
وزارات الرتبية يف كل من النمسا وهولندا وهنغاريا وإيطاليا
وبولندا واألردن ومصر ،وكانت من أهم عناصر احلكومة
اإللكرتونية يف كل من استونيا وهنغاريا وإيطاليا ومصر .
أه��داف الرخصة األوروب��ي��ة لقيادة احلاسب اآلل ��ي والرخصة
الدولية لقيادة احلاسب اآللي:
ال��رق��ي باجلميع وتشجيع امل��ع��رف��ة بواسطة
·
احلاسب اآللي .
رفع مستوى املعرفة يف تكنولوجيا املعلومات،
·
وزيادة مستوى الكفاءة يف استخدام احلواسيب
الشخص ّية وتطبيقات احلاسب اآللي ّ
الشائعة
يف كل أحناء العامل .

·
·
·

ض��م��ان ّ
أن ك��ل مستخدمي احل��اس��ب اآللي
يفهمون امل��ن��اه��ج املثال ّية وم��ي��زات استخدام
احلاسب اآللي الشخصي .
زيادة إنتاجية مجيع املوظفني الذين يستخدمون
احلواسيب الشخص ّية يف عملهم .
إجي����اد ع��وائ��د اس��ت��ث��م��اري��ة أف��ض��ل يف جمال
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات ،وإجي�����اد مؤهل
معرتف فيه يسمح لكل الناس بغض النظر
ع��ن خلفيتهم ب��أن يكونوا ج���زءاً م��ن جمتمع
تكنولوجيا املعلومات .

برنامج شهادة (:)ICDL
دوليا ملستخدمي احلاسب اآلل��ي ،إ ّنها
كفاءة معرتف بها ًّ
النظري يف
شهادة ممنوحة إىل كل ف��رد جيتاز االختبار
ّ
املفاهيم األساسية لتكنولوجيا املعلومات وس ّتة اختبارات
عملية لتطبيقات احلاسب اآللي الشائعة ،وهذه االختبارات
السبعة هي:
املفاهيم األساسية لتقنية املعلومات.
·
استخدام احلاسب اآللي وإدارة امللفات.
·
معاجلة الكلمات.
·
جداول البيانات.
·
قواعد البيانات.
·
العروض التقدميية.
·
املعلومات واالتصاالت.
·
ما هي فوائد ( )ICDL؟
إن الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآلل��ي ( )ICDLهي
امل� ّ
�ؤه��ل ال��دول��ي ال���ذي يثبت م��ه��ارات ال��ف��رد يف استخدام
احل��اس��ب اآلل���ي ،كما أن ل��دى ( )ICDLف��وائ��د كثرية
لألفراد وأصحاب العمل وللمجتمع بأكمله.
الفوائد لألفراد:
زيادة مستوى املهارات ألساسيات تكنولوجيا
·
املعلومات.
زيادة الثقة يف األستخدام اآللي.
·
توفري كفاءات معرتف بها ً
دوليا.
·
حتسني فرص العمل وقابلية االنتقال الوظيفي
·
ت��وف�ير بيئة م��ن��اس��ب��ة م��ن أج���ل ت��ط��وي��ر تعليم
·
تكنولوجيا املعلومات.
الفوائد ألصحاب العمل:
زيادة اإلنتاجية.
·
تقليل التكلفة.
·
زيادة جودة اإلنتاج.
·
االستفادة املثلى من الوقت.
·
االس��ت��خ��دام األف��ض��ل مل��ص��ادر تكنولوجيا
·
املعلومات.

·
·

احلصول على أفضل مردود من االستثمار يف
جمال تكنولوجيا املعلومات.
ت��زوي��د م��ع��ي��ار م��ل��م��وس مل���ه���ارات مستخدمي
احلاسب اآللي.

الفوائد للمجتمع :
رفع كفاءة املستوى العام ملهارات مستخدمي
·
احلاسب اآللي.
رفع مستوى الثقافة يف جمال احلاسب اآللي.
·
خلق مدخل إىل اجملتمع املعلوماتي.
·
إن��ش��اء وظ��ائ��ف ج��دي��دة يف جم���ال قطاعات
·
التدريب وخدمات االختبار واإلنتاج.
حقائق عن الرخصة الدولية لقيادة احلاسب :
ً
عامليا يف جمال استخدام مهارات
شهادة رائدة
·
احلاسب اآللي.
معيار ع��امل��ي يتم م��ن خ�لال��ه ق��ي��اس مهارات
·
استخدام احلاسب اآللي األساسي.
أكثر من  13مليون اختبار مت إجراؤها.
·
أكثر من  3,7مليون متدرب حول العامل.
·
تطبق برامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسب
·
اآللي يف أكثر من  135دولة.
متوفرة ب  32لغة منها اللغة العربية.
·
معرتف بها من قبل مجعيات احلاسب اآللي
·
ً
عامليا.
الرائدة
معرتف بها من قبل احلكومات واملؤسسات
·
واملنظمات الرائدة.
ت��ؤك��د امل��ع��رف��ة األس��اس��ي��ة يف جم���ال تقنية
·
املعلومات واملهارات املعاصرة.
مدخل إلج��راء ال��دراس��ات املتقدمة يف جمال
·
تقنية املعلومات والتطور املهين.
برنامج شامل يغطي سبعة مقررات* .
·
املصادر:

http://www.icdlgcc.com
http://icdl.redsoft.org

لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد األول  -الـطـيـر  /أبـريـل 2007

25

تقنية 2007
األنرتنت
ألف باء

مراد أعمار بالل
حتظى معارض االتصاالت والتقنية عامليا باهتمام خاص،
فهي منصة التسويق املثلى للمصنعني ،ووسيلة االطالع
املثلى للمستهلكني ،إىل جانب تركيز املراقبني بأسواق
املال على مؤشرات أسهم شركات االتصاالت ،اليت تعد
من بني أكثر األسهم جناحا.
كما تعد معارض االتصاالت وسيلة تستفيد منها الدول
املستضيفة من أجل النهوض بقطاع االتصاالت والتقنية
بها ملا يوفره املعرض من فرص تواصل لسوقها احمللي ال
تقدر بثمن.
حمليا ،يأتي املعرض السنوي لالتصاالت وتقنية املعلومات
(تقنية) ليعكس فهم القائمني عليه هل��ذه األهمية،
لتنطلق دورته األوىل سنة  ،2005وتعقبه الدورة الثانية
سنة  ،2006وليبدأ العد التنازلي من أجل إطالق الدورة
الثالثة لسنة .2007
يالحظ املتابع للمعرض عرب دورت��ي��ه السابقتني تطورا
إجيابيا ،سواء على صعيد التحضري ،املساحة اإلمجالية
املقام عليها املعرض ،عدد العارضني ،واخلدمات املقدمة
للعارضني والزوار على حد السواء.
كما يالحظ املستوى االح�ترايف الذي نفذت به أجنحة
العارضني بالقاعة الرئيسة ( ،)85الذي يضم جناح الشركة
العامة للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،إىل
جانب جناح شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية ،وجناحي
شركيت ليبيانا للهاتف احمل��م��ول وامل���دار لالتصاالت
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الدكتور حممد القذايف يف افتتاح تقنية 2006
اهلاتفية ،والعديد من كربيات شركات االتصاالت
العاملية ،مثل إتش بي  ،HPإريكسون ،ERICSSON
موتوروال  ،MOTOROLAألكاتيل ،ALCATEL
سيمنس  ،SIEMENSه��واوي  ،HUAWEIزد تي
إي  ،ZTEسبب ذلك إسناد مهمة التنفيذ إىل شركة
حملية متخصصة يف جمال إعداد املعارض (شركة واحة
الرحالت للمعارض).
كما وف��ر مركز خدمات العارضني خدمات جمانية
مهمة ،كأجهزة ح��اس��وب وط��اب��ع��ات ،وخ��دم��ة إنرتنت
للعارضني وال��زوار ،إىل جانب توفري إنرتنت ال سلكي
جم��ان��ي ب��ك��اف��ة األج��ن��ح��ة (م��ق��دم م��ن ش��رك��ة ليبيا
لالتصاالت والتقنية) ،وكذلك شفرات اتصاالت للجيل
الثالث للهاتف احملمول (مقدمة من شركة ليبيانا للهاتف
احملمول) ،وعندما نعلم أن معرض جيتكس دبي ،2006
ال يقدم خدمة إنرتنت ال سلكي جماني للعارضني ،وأن
سعر شفرة اتصاالت اإلمارات (لثالث أشهر) يعادل ستة
أضعاف سعر شفرة ليبيانا (دائمة االستعمال) ،فإننا
سندرك قيمة هذه اخلدمات.
كما أتاحت قاعة العروض التجارية التقدميية فرصة
ج��ي��دة للعارضني للتعريف بأنشطتهم واحل��دي��ث عن
منتجاتهم.
إىل جانب توفري نوافذ بيع بطاقات الدفع املسبق (ليبيا
إنرتنت) بتخفيض  ،10%وبطاقات الدفع املسبق للهاتف
احملمول لشركيت ليبيانا واملدار عرب متجر االتصاالت.

باإلضافة إىل منح جائزة أفضل جناح لشركة املركز
ال��دول��ي للحاسب اآلل���ي ضمن ال�برن��ام��ج ال��ع��ام لتقنية
.2006

استالم شركة املركز الدولي جلائزة أفضل جناح

جناح شركة ليبيا لالتصاالت وا لتقنية يف تقنية 2006

وإذا أخذنا يف االعتبار حداثة عهد بالدنا باالتصاالت
والتقنية عند تقييمنا ملعرض (تقنية) ،فإننا سنقدر
بعمق جهود القائمني عليه ،خاصة إذا علمنا أنهم شباب
طموح ،يعملون من أجل صنع منوذج جديد ،جيعل من
منوذج جيتكس دبي مثال ال غاية ،مما جيعلنا نتغاضى
عن ذكر مالحظات تكاد ال تذكر نامجة عن حداثة
التجربة.

يقدم  -وهذا هو األهم يف نظري  -فرصة تواصل نادرة
مع الشركات األجنبية املتخصصة ،فهل هناك ختطيط
الستثمار هذه الفرصة جديا؟
مل ال حنقق من خالل (تقنية) اتفاقيات شراكة أو وكالة
أو أي تعاون مثمر ،كما حيدث على هامش كل املعارض
املتخصصة؟ بدال من إهدار الفرصة وترك اجملال مفتوحا
لدخول منافسني ،تصعب أمامهم فرص النجاح والتطور
مستقبال ،فاملشاركة باملعرض –لغرض املشاركة فقط
 ال متثل الغاية اليت نظمت من أجلها الدورة.ومساهمة منا يف إجن��اح ال��دورة القادمة ،فإننا نذكر
مب��وع��د (تقنية  )2007ال���ذي س��ي��ق��ام اع��ت��ب��ارا م��ن28
إىل 2007/05/31إن شاء اهلل.

مقرتحات :
 - 1توفري قاعدة بيانات مفصلة عن العارضني عرب
موقع (تقنية) ( ،www.texpo.lyاسم العارض،
جنسيته ،بيانات االتصال ،إخل) ،يف فرتة مبكرة
تسمح بدراسة إمكانيات التعاون مسبقا.
 - 2دعوة القائمني على معارض االتصاالت يف اخلارج،
وذلك لالستفادة من جتاربهم الذاتية ،وتقييمهم
لتجربة امل��ع��رض م��ن أج��ل تطويره (دع���وة مديرة
مشروع جيتكس كمثال).
 - 3دعوة اإلعالميني املتخصصني يف جمال االتصاالت
وتقنية املعلومات ،وه��ذا سيشكل دعما متعدد
األه��داف للمعرض ،س��واء على مستوى التغطية
اإلعالمية العاملية للحدث ،ودفع وتطوير املركز
اإلعالمي للمعرض (دعوة األخ رئيس حترير جملة
بي سي ماجازين العربية كمثال).
 - 4تعزيز خربة القائمني على (تقنية) عرب إتاحة فرصة
االط�ل�اع ال���دوري املباشر على امل��ع��ارض العربية
والدولية ،وما ينشأ عن هذا من فرص تبادل املنفعة
بينهم وبني القائمني على تنظيم هذه املعارض.
تساؤل مهم يطرح نفسه ،موجه لسوقنا احمللي (الشركات
التجارية املتخصصة) ،يقدم (تقنية) فرصا مثينة ،تتعدى
دوره كنافذة عرض للمنتجات ،أو معرفة اجلديد ،بل

كما ندعو شركاتنا احمللية املتخصصة إىل املشاركة
يف (تقنية  )2007وذل��ك باالتصال باللجنة التحضريية
ب��ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�بري��د واالت����ص����االت السلكية
والالسلكية على العناوين:
هـــــــــــاتف :
3637022 21 218 +
3606082 21 218 +
3606083 21 218 +
بريد مصور:
3619736 21 218 +
3637022 21 218 +
3619093 21 218 +
بريد الكرتوني :
info@texpo.ly
موقع إلكرتوني:
www.texpo.ly
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نافـــذة

أ  .أبوبكر املرغين  -منسق دائرة اخلدمات اإللكرتونية
مصرف األمة

أيها السيدات والسادة...
لنري إن اقتحمت خلوتكم و دعوتكم لنفتح
النافذة ونطل من خالهلا علي تلك الغابة “ غابة التقنية
“ ،غابة غناءة تسر الناظر و منها تقشعر األبدان،
لنفتح معا النافذة....لنري
اآلن نري أمامنا صفحة من صفحات تاريخ علم
احلواسيب واملعلوماتية وكيف تطور ،لن أطلعكم
ك��ي��ف تستعملون احل��واس��ي��ب وت��ك��ون��وا حمرتيف
املعلومات ،بل سأروي لكم القصة ،لعلها تثري فيكم
الرغبة للتعلم أكثر ،ويف نفس الوقت ختلق عندكم
خلفية تارخيية علمية تكون عنصرا مهما لفهم أي من
املواضيع اليت سوف نطرحها مستقبال واليت نراها من
خالل هده النافذة.واليت سنطل من خالهلا يف كل
ع��دد من أع��داد نشرتكم ه��ذه علي موضوع خيص
علوم تقنية املعلومات .

وإليكم القصة من البداية ..

بعد أن جنح اإلنسان يف صنع اآللة «البخارية» ثم «الكهربائية»
ثم «الكهروميكانيكية» و»الكهرومغناطيسية» واليت
كان الغرض منه أن تقوم مبا كان يقوم به اإلنسان عضليا
وشهد القرن التاسع عشر « عصر الثورة الصناعية « تطورا يف
جمال صنع آالت تنوب عن اإلنسان يف تنفيذ بعض األعمال،
ثم كانت احملاولة الثانية لصنع آلة لتنوب عنه عقليا وختفف
عنه عناء وإرهاق العقل بالتفكري الطويل يف أشياء عديدة
متداخلة بل متالطمة وكان ذلك النجاح األكثر إبهارا،
حيث مت صنع اآللة احلاسبة اليت تعمل بعناصر ميكانيكية
عبارة عن جمموع من ال�تروس وال��رواف��ع وم��ا شابه ذلك،
ولكن غياب األسس العلمية «حينها إلي حد ما « أفشلت
تلك احمل��اوالت وباتت يف مهدها ومع تكرار احمل��اوالت يف

توفري العناصر األساسية املناسبة لبناء تلك اآللة احلاسبة
من جديد ،وحتقق احللم مع نهاية أربعينيات القرن العشرين
حيث نشطت علوم الفيزياء لتلتقي بعلوم الرياضيات املنطقية
واهلندسة اإلليكرتونية وأمثر اللقاء عن والدة الكومبيوتر
الرقمي .Digital Computer
وم��ن هنا ب��دأت ث��ورة تكنولوجيا املعلومات حقيقة حيث
امتزجت العناصر الثالثة األس��اس��ي��ة للكومبيوتر وهي
العتاد والربجميات واالتصاالت وتوالت االجتهادات يف املزيج
املتطور هلذه العناصر وبها أرتقت هذه التكنولوجيا بطريقة
غري مسبوقة إطالقا وفعال صار العصر عصر الكومبيوتر
بال ج��دال وانهي هذا العصر حقبة من الزمن أطلق عليها
«عصر الكومبيوتر احلجري « وذل��ك قبل مخسني عاما
مثل ال��ك��روت املثقبة وال��ش��رائ��ط املمغنطة والصمامات
اإلل��ي��ك�ترون��ي��ة وع��ن��اص��ر ذاك���رة مغناطيسية وال ننسي
أألساليب املتخلفة للربجمة املوصومة باخلطية والقطعية
وافتقارها إلي األسس املنهجية واهلندسية .
و املكونات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات هي «العتاد»
و»الربجميات» و»االتصاالت» ولنفتح باب العتاد أوال حيث
متثل العتاد النقالت النوعية من الكمبيوتر الضخم كبري
احلجم إلي آمليين ثم املايكرو والتطور املادي لبناء ذاكرة
الكمبيوتر و وحدة املعاجلة املركزية اليت تقوم بالعمليات
احلسابية واملنطقية  ،ولقد كان لظهور الرتانزيستور منذ
مخسة عقود إيذانا لبداية رحلة مثرية للتصغري املتناهي
حيث قضي الرتانزيستور الصغري احل��ج��م علي الصمام
اإلليكرتوني الضخم ولقد أت��ي ال��دور علي الرتانزيستور
حيث القي نفس املصري وأجهزت عليه الدوائر اإلليكرتونية
املتكاملة وهي الشرائح املصنوعة من رقائق السيلكون
النقي جدا املستخلص من الرمال ( آه لو تعلم صحارينا ما
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بـريـد واتـصـاالت
لرماهلا من نفع ) ومع نهاية الثمانينات أصبح الكومبيوتر
صغري احلجم وصار شخصيا وحمموال ويف حجم كف اليد.
أما فيما خيص الربجميات وتطورها وهو املكون الثاني
للكومبيوتر بعد العتاد فقد ك��ان الفيصل فيه طبيعة
االستخدامات السائدة لنظم الكومبيوتر حيث استعملت
اآلل���ة احلاسبة الضخمة وآالت التبويب م��ث��ال Univac
 - ICL - IBMـ  Decيف معاجلة البيانات يف (عصر
الكمبيوتر احلجري ) واقتصرت تطبيقاته علي اجملاالت
التجارية واإلداري����ة فقط  ،حيث مل يكن الكومبيوتر
يوما ناضجا وق��ادرا علي حل املسائل الرياضية واحلسابية
املعقدة ذات املعادالت الصعبة  .وباختصار تطورت اآللة ومني
معها أسلوب الربجمة ووصلنا إلي معاجلة املعارف والذكاء
االصطناعي.
أما عن مسار االتصاالت وهي املكون الثالث للكمبيوتر
فكانت النقلة النوعية يف استعمال األلياف الضوئية النحيلة
للغاية ذات السعة اهلائلة لنقل البيانات واليت تصل سرعة
تدفق البيانات عربها إلي بليون (بالباء) نبضة يف الثانية
الواحدة وهي السرعة اليت تتيح نقل مائة ألف صفحة من
املعاجم يف ثانية واحدة نعم يف ثانية واحدة تنقل مائة ألف
صفحة مكونة من ستون سطرا كل سطرت به عشرون
كلمة تقريبا * .
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برنامج بريد واتصاالت ،الذي تبثه (إذاعة شعبية طرابلس
ع���روس البحر وال��ن��ه��ر) املسموعة على اهل���واء مباشرة،
ويعده ويقدمه اإلذاع���ي املخضرم (عبد اهل��ادي الغناي)،
ب��رن��ام��ج متخصص ،ي��ق��دم ملستمعيه م���ادة متنوعة ،من
ق��رارات الصادرة عن الشركة العامة للربيد واالتصاالت
السلكية والالسلكية،إىل جديد اخل��دم��ات ،وكذلك
أخ��ب��ار ال��ش��رك��ات التابعة ،ش��رك�تي امل���دار لالتصاالت
اهلاتفية وليبيانا للهاتف احملمول ،وشركة ليبيا لالتصاالت
والتقنية.
حيتسب للربنامج ت��وف�يره ملناخ انتقادي (ص��ح��ي) ،يسمح
للمواطنني بطرح مالحظاتهم وانتقادهم ح��ول اخلدمات
املقدمة إليهم ،أمثر حلوال ملشاكلهم ،تؤكدها اتصاالتهم
يف حلقات الحقة لتعرب ع��ن شكرها وتقديرها الهتمام
الربنامج حبل هذه املشاكل بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
كذلك تطرق الربنامج وبكل شفافية لبعض األخطاء
والتجاوزات واملخالفات سواء من داخل أو خارج الشركة،
واليت تقابل بإجراءات تقوميية وقرارات تصحيحية رادعة،
مما يعزز دور الربنامج كحلقة وصل بني املواطن والشركة
العامة للربيد.
تبقى جتربة إجيابية تستحق الذكر ،فمن خالل املشاركة
عرب حلقات من هذا الربنامج ،أتيحت لنا فرصة التعرف
على مقدم الربنامج وطاقم البث اإلذاع��ي ،فعرفناه رجال
جيمع بني البساطة والعفوية واملوضوعية ،مينحك أسلوبه
غري املتكلف ثقة جتعلك تألف املكان ومن فيه بسرعة،
ليزول عنك التوتر الناجم عن اجللوس وراء القط الصوت،
فال خترج من حجرة البث إال وقد أضفت لرصيدك إنسانا
جيدا آخر.
إذا أردت أن ختوض جتربة االستماع إىل الربنامج ،فما عليك
إال أن تدير مذياعك مساء يوم األربعاء عند الساعة 07:00
على املوجة ،FMالرتدد .103.4
جدير بالذكر أن إذاعة النقاط اخلمس احمللية ختوض ذات
التجربة عرب بثها لربنامج بريد واتصاالت كل ثالثاء عند
الساعة  11:30صباحا ملدة ساعة ونصف * .

أخبار الشركة

أخـبـار الـشـركـة

مراد أعمار بالل

ليبيا إنرتنت (العادي) : Dial up
بعد إعالنها إعفاء راغيب االشرتاك يف خدمة اإلنرتنت املنزلي
العادي  Dial upمن سداد رسوم االش�تراك منذ منتصف
شهر  2006/8وحتى نهاية شهر 2006/9من العام املاضي،
ومتديد فرتة اإلعفاء حتى نهاية شهر  ،2006/12أعلنت
الشركة إلغاء رس��وم االش�ت�راك نهائيا اعتبارا من مطلع
 ،2007من أجل تشجيع املواطنني لالستفادة من هذه اخلدمة
اليت تعد أكثر خدمات االنرتنت انتشارا وأقلها تكلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليبيا إنرتنت (السريع) : ADSL
إثر اإلقبال الكبري على خدمة  ADSLاليت أطلقت يف شهر
 ،2005/9وختطي حجم الطلب للبنية التحتية للمرحلة
األوىل ،عقدت الشركة اتفاقا مع شركة  Alcatelينفذ
مبوجبه  200.000خط  ADSLاحمل��دث (،)ADSL2+
مما سيجعل بالدنا بالتالي يف طليعة ال��دول اليت تستخدم
هذه اخلدمة إذا ما قارنا عدد مستخدمي اخلدمة بالنسبة
إىل جممل عدد اخلطوط اهلاتفية األرضية عموما (33%
تقريبا).

يذكر أن هذه اخلدمة متوفرة اآلن يف طرابلس ،الزاوية،
مصراتة ،راس النوف ،البيضاء ،سبها ،سرت ،اجدابيا،
طربق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليبيا سات (: )DVB - RCS)+(WI - FI
القمر غطى الشمس ،وحنن غطينا احلدث  :شهدت الصحراء
الليبية بتاريخ  2006/03/29كسوفا مشسيا كامال شد
إليه العديد من املتابعني حمليا أو عامليا ،فساهمت الشركة
يف تغطية احلدث بتوفري خدمة اإلنرتنت الالسلكي (WI
 )- FIعرب منظومة  DVB - RCSجمانا يف املناطق اليت
شهدت جتمعات ملتابعة احلدث ،التجربة كانت فريدة للزوار
الذي شهدوا حدثا كونيا بديعا دون أن يتوقعوا وجود تقنية
حديثة يف قلب الصحراء.
حافلة ليبيا نت  :من أجل تقديم خدمة إنرتنت جماني لزوار
معرض (تقنية ،)2006زودت الشركة إح��دى حافالتها

بأجهزة حاسوب حممول مزودة بإنرتنت السلكي (WI -
 ،)FIالتجربة كانت طريفة وأثارت إعجاب زوار املعرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليبيا إنرتنت (اخلطوط املخصصة) : )WI - FI( +
(تقنية ( ،)2006معرض ليبيا للطريان ( ،)2006البطولة
العربية الثالثة لكرة القدم اخلماسية  ،)2006كلها أحداث
شاركت فيها الشركة بتوفري خدمة إنرتنت السلكي (WI
 )- FIجماني للعارضني وللمراكز اإلعالمية ،يأتي هذا يف
إطار وعي الشركة بضرورة املشاركة يف دور وطين يعطي
انطباعا حسنا عن مستوى خدمات االتصاالت يف بالدنا.
وم��ؤخ��را يف معرض طرابلس ال��دول��ي ب��دورت��ه  ،36قامت
الشركة بتوفري إنرتنت السلكي جماني ب��أرض املعرض
ال��ذي شهد أك�بر مشاركة يف تارخيه على مستوى عدد
ال���دول وال��ش��رك��ات امل��ش��ارك��ة ،مساهمة م��ن الشركة
من أجل إجناح فعالياته وإعطاء انطباع حسن عن مستوى
خدمات اإلنرتنت واالتصاالت يف بالدنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم النطاق الوطين : LY.
يف إطار تشجيع الشركة للجهات احمللية من أجل استخدام
اسم النطاق الوطين ،وباعتبارها املسجل الرمسي له عامليا،
فتحت الشركة الفرصة أمام الشركات احمللية الراغبة يف
احلصول على توكيل لتسويق اسم النطاق.
يذكر أن مركز العنكبوت اللييب هو أول مركز حيصل
على حق تسويق اخلدمة من قبل الشركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املسابقة األوىل حلفظ وجتويد القرآن الكريم (رمضان)2006
– مكتب أوقاف أبي سليم :
من أجل تشجيع النشئ اجلديد على حفظ وجتويد القرآن
الكريم ،ساهمت الشركة يف إجناح املسابقة الرمضانية
القرآنية األوىل حلفظ وجتويد ال��ق��رآن الكريم مبسجد
(الزبري بن العوام) ،تأتي هذه املساهمة تشجيعا للشركات
وامل��ؤس��س��ات م��ن أج���ل دع���م امل��س��اج��د إلق��ام��ة املسابقات
القرآنية.
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