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تـقـويـم مـحـتـوى األلـعـاب

ـة

 wimaxتـقـنـيـة واي مـاكـس
تـفـاصـيـل حـيـاتـنـا عـلـى ذاكـرة صـنـاعـيـة
الـهـاتـف الـثـابت الـالسـلـكـي وتـقـنـيـة CDMA
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تـغـطـيـة

الـمـعـرض الـسـنـوي الـثـالـث
لـالتـصـاالت وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات

تـقـنـيـة 2007
مـن مـجـلـة  PC MAGAZINEالـعـربـيـة

قـمـة جـبـل الـجـلـيـد
قائـمـة األوائـل
الـبـرمـجـيـات الـحـرة

األنـظـمـة الـمـفـتـوحـة الـمـصـدر
سـلـسـلـة تـعـلـم مـعـي

* مـكـونـات الـحـاسـب اآللي
إصـابـات اإلجـهـاد الـمـتـكـررة
الـنـاتـجـة عـن سـوء إسـتخـدام الـحـاسـوب

مساحة
إعالنية

السالم عليكم ورمحته تعاىل وبركاته.
تأخر العدد الثاني عن موعده ،نعلم ذلك ،والسبب انصهار أسرة التحرير يف بوتقة
(تقنية )2007من أجل إصدار نشرة أخبار تقنية ،فاستنزفت من الوقت واجلهد الكثري،
وأصبحنا ندين لكم باعتذار قبل أن حندثكم عن العدد ً
قليال.
أوال  :شكر جزيل بكر ،جمللة ويندوز الشرق األوسط ،اليت منحتنا بدورها إذن إعادة
نشر مواضيعها بأسطر قليلة تطرب القلب ،لتضفي موافقتها رصيدا علميا قيما إىل
اجمللة.
وشكر وتقدير جمللة بي سي ماجازين العربية على دعمها املتواصل ،وتزويدنا بأصول
املواضيع اليت اخرتناها للنشر يف هذا العدد ،وخاصة قائمة األوائل ،اليت ستتعرفون
عليها داخل العدد ،واليت نعتربها هدية ال تقدر بثمن للباحث عن عتاد.
وشكر جزيل آخر لألقالم اليت كتبت وستكتب معنا ،لتجشم نفسها عناء محل
(الرسالة) ق��وال وعمال ،د َّ
َشنها قلم األس��ت��اذ الفاضل أبوبكر امل��رغ�ني ،تالها قلم
الدكتور الفاضل عبد احلميد الطبولي ،لتلحقها اعتبارا من العدد القادم أقالم أخرى
متخصصة تتفق كلها مع معايرينا :دقتها ،موضوعيتها ،والتزامها باالستمرار ،فاألقالم
غري املثابرة تنتهك رصيد املصداقية،وهذه دعوة للكتابة لكل من منحه العليم من لدنه
علما وقلما وجدية ،ليكتب يف اجملاالت اليت تتقاطع فيها اهتماماته والتقنية.
ثانيا  :أب��واب جديدة استحدثت( ،تغطية حدث تقين) ،موضوعه هلذا العدد معرض
(تقنية ،)2007يوثقه ويتجول -مبن مل تسعفه الظروف الزمكانية -عرب أرجاءه.
(الربجميات احلرة) طوق النجاة لذوي الدخل احملدود أمام التزامات (التجارة احلرة
وامللكية الفكرية) ،باإلضافة إىل وصوهلا -أي الربجميات احل��رة -إىل مرحلة من
النضج حققت هلا انتصارات عدة على معاقل الربجميات التجارية و ،...ماهي الربامج
احلرة أصال؟ عذرا ،انتقلوا إىل فصلها اخلاص لتعرفوا عنها( ،حياتنا والتقنية) ،يطرح
جوانبا تتعلق بالتقنية وتأثرياتها.
ثالثا  :تثابر اجمللة من أج��ل إرس��اء دعائم ثابتة ،وحتى ذل��ك احل�ين ،ستشهد بعض
التغريات ،اليت سنحرص أن تكون إجيابيا بإذنه تعاىل دائما ،وما زيادة عدد الصفحات
واألبواب يف هذا العدد إال مثال ،من أجل القارئ الكريم.
رئيس التحرير
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رئيس التحرير :
مراد أعمار بالل
m.belal@lttnet.net
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  .حممود بشري التري
mahmoud - b@lttnet.net
م  .مصطفى مشيلة
m_shmila@lttnet.net
املراجعة التقنية :
أ  .م حسام أبو اهلول
م  .حممود بشري التري
املراجعة اللغوية :
أ  .علي البهلول علي
a.albohlul@lttnet.net
مدير اإلعالنات :
م  .حامت حممد قايد
hatem.sefaw@lttnet.net
اإلخراج الفين :
مراد أعمار بالل
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني

التوزيع :
دار املختار للتوزيع  -هاتف 3351365 :

فـي هـذا الـعـدد

الطباعة :
مطبعة املستقبل  -هاتف 4909261 :

جملة ليبيا لالتصاالت والتقنية جملة تقنية متخصصة
تصدر عن شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية.
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.mag.ltt.ly :
األراء ال���واردة باجمللة ال تعرب ب��ال��ض��رورة ع��ن رأي
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية.
عالمة ليبيا ل�لات��ص��االت والتقنية عالمة جتارية
مسجلة لشركة ليبيا لالتصاالت والتقنية.
مجيع احلقوق حمفوظة ©2007
صورة الغالف  :أ .طارق الروميض
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مراد أعمار بالل

تـقـنـيـة 2007

للسنة الثالثة على التوالي،
ت���ت���واص���ل ف��ع��ال��ي��ات املعرض
السنوي ل�لات��ص��االت وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات (ت��ق��ن��ي��ة) ،احلدث
ال���رق���م���ي األه�������م يف ليبيا،
مستهدفا -كالعادة -جمتمع
املعلومات واالتصاالت جبميع
ف���ئ���ات���ه حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا ،من
عارضني عن شركات اتصاالت
وت��ق��ن��ي��ة ،وجم��ت��م��ع��ات أهلية
ذات ع�لاق��ة ،أو زوار مهتمني
س���واء ك��ان��وا دارس�ي�ن ،حباث،
إعالميني ،ومستهلكني.

االسم الرمسي  :املعرض السنوي
لالتصاالت وتقنية املعلومات
االسم املختصر ( :تقنية )TAQNYA Xa
اجلهة املنظمة  :الشركة العامة للربيد
واالتصاالت السلكية والالسلكية
التخصص  :االتصاالت وتقنية املعلومات
مكان املعرض  :أرض املعارض
معرض طرابلس الدولي
شارع عمر املختار  /طرابلس  -ليبيا
املوعد السنوي  :األحد األخري من شهر
املاء  /مايو وحتى اخلميس ( 5أيام)
مواعيد االفتتاح اليومي  :من
الساعة  10:00وحتى 13:30
ومن الساعة  16:30وحتى 20:00
تاريخ اإلطالق 2005 :
املوقع اإللكرتوني www.texpo.ly :
الربيد اإللكرتوني info@texpo.ly :

قام بافتتاح (تقنية )2007الدكتور املهندس حممد
معمر ،أمني اللجنة الشعبية بالشركة العامة للربيد
واالت��ص��االت السلكية والالسلكية ،رفقة العديد
من الشخصيات من رؤس��اء البعثات السياسية لكل
م��ن الصني وفرنسا وك��ن��دا ومالطا ،وم��ن��دوب عن
سفارة دول��ة فلسطني ،والرئيس التنفيذي لشركة
الثريا ،باإلضافة إىل شخصيات عن اجلهات العامة
واخلاصة ،وقام أثناء جولته االفتتاحية بوضع ختم أول
ً
خصيصا مبناسبة
يوم إصدار على طابع بريدي صدر
(تقنية ،)2007وقد قامت وسائل اإلعالم 1والصحف
احمللية والعربية 2بتغطية احلدث بشكل جيد.3

الدكتور م.حممد معمر يف افتتاح (تقنية)2007

من داخل فعاليات (تقنية )2007هلذه السنة ،كانت
لنا جولة عرب أجنحته ،أجرينا فيها مقابالت مع بعض
العارضني والزوار ،وحاولنا فيها تغطية بعض األحداث
اإلعالمية ،مع قراءة لوقائعه ،ما له وما عليه.
2007
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تـغـطـيـة خـاصـة

بطاقة تعريف

تـغـطـيـة تـقـنـيـة 2007

هلم معنا لنتجول.
صباحا ،ميكنك أن تبدأ جولتك منذ الساعة ،10:30
ل��ن حت��ت��اج إىل ش���راء ت��ذك��رة ل��ل��دخ��ول ،فالدخول
جماني ،وغالبا لن جتد طابورا لتنتظر فيه (ال أدري إن
كانت هذه ميزة أو عيبا) ،للمعرض بوابتان ،سنقرتح
عليك املطلة منه على شارع أبو العالء املعري ،يكفي
املرور عربها وعرب نظرات القائمني عندها من رجال
أم��ن لتجد نفسك يف باحة املعرض املفتوحة ،ورمبا
حيالفك احلظ لتجد من يضع بيدك خارطة داخلية
تيسريا جلولتك.
ق���اع���ات (ت���ق���ن���ي���ة )2007إمج����اال ث��ل�اث ،الرئيسة
(القاعة ،)85والقاعتان  82و ،84أما (القاعة)83
فقد خصصت كمركز خدمات األعمال للعارضني
واإلعالميني.
سنشري عليك باليمني – توجها ودعوة -لتبتدئ جولتك
عرب مدخل (القاعة ،)82اليت تستضيف  27شركة
تقريبا ،وتتميز منصاتها عموما ببساطة التصميم
وت��ق��ارب امل��س��اح��ات ،سيستوقفك منها م��ا يتوافق
واهتماماتك ،لينتهي بك املطاف مع خمرج القاعة.
ً
بديهيا ،ستجد نفسك منقادا إىل مدخل (القاعة،)85
القاعة األكرب و(األمجل) ،اليت تستضيف  23شركة
تقريبا جهزت منصاتها بتصاميم خاصة ،تتنافس فيما
بينها أيها خيطف األضواء ،متثل كربيات الشركات
احمللية والعاملية.
ع��ن��د ع��ب��ورك امل��ن��ف��ذ اآلخ���ر ل��ل��ق��اع��ة ،وحت���ت ساحة
مسقوفة ،ستقابلك حافلة ،ج��واره��ا لوحة دعائية
حتدثك عن دورها كحافلة تقدم إنرتنت جمانا للزوار،
تطالعك من ورائها مباشرة خيمة متجر اتصاالت ،تضم
نوافذ بيع خدمات بطاقات الدفع املسبق لشركة ليبيا
لالتصاالت والتقنية وشركة ليبيانا خلدمات اهلاتف
احملمول وشركة املدار لالتصاالت اهلاتفية ،وإذا ما
أحسست ببعض التعب أو اجل��وع فستجد يف املقهى
مستقرا مؤقتا (مبقابل طبعا) قبل أن تواصل جولتك
حنو (القاعة )84ذات ال��ـ( )24جناحا ،واليت تشرتك
منصاتها مع منصات (القاعة )82يف بساطتها وتقارب
أحجامها.
تبقى (القاعة ،)83اليت استخدمت كـ(مركز خدمات
األعمال) ،خمصص خلدمة اإلعالميني والعارضني.
مل تقدم الشركات داخل األجنحة عروضا تفاعلية
ب�ين ال��ع��ارض�ين وال����زوار ،مكتفية ب��ع��روض جتارية
مرئية معدة سلفا ،مضيعة بالتالي فرصة االستفادة
من (تقنية )2007كحدث تسويقي يستقطب الزوار
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عموما واإلعالميني بشكل خ��اص ،ولكن ه��ذا ال
يعين إغ��ف��ال ذك��ر جتربة متيزت بها شركة ليبيا
لالتصاالت والتقنية عرب اإلنرتنت باستخدام جهازي
هاتف-فيديو أحدهما يف حافلة اإلنرتنت واآلخ��ر يف
منصة الشركة ،لنقل حتاور مرئي بني متحدثتني بلغة
الصم ،يف إشارة إىل إمكانية تسخري التقنية خلدمة
ذوي االحتياجات اخلاصة.

بعد أن جتولنا بك سريعا بني جنبات (تقنية،)2007
وأث��ن��اء قراءتنا لوقائعه ،ن��ود أن ن��ذك��رك –قارئنا
الكريم -أنه مل يتعد عامه الثالث بعد ،وأن (سوق)
التقنية عموما يف ليبيا ال يزال طور النمو ،مبعنى آخر،
مل حين الوقت بعد ملقارنته على نطاق واسع بأقرانه
كمعارض جيتكس مثال.
احلضور واملشاركة :
بلغ عدد املنصات يف (تقنية 74 )2007منصة متثل 73
ً
ً
تقريبا عن عدة دول منها :النرويج ،أملانيا،
عارضا
ف��رن��س��ا ،أم��ري��ك��ا ،ك��ن��دا ،بريطانيا ،إيطاليا،
السويد ،اليابان ،اليونان ،مالطا ،جنوب أفريقيا،
الصني ،بولندا ،أسبانيا ،موريشيوس ،اإلمارات،
السعودية ،مصر ،تونس ،األردن ،مع زيادة ملحوظة

قلص بالتالي فرص املشاركة أمام (املتأخرين) منهم
يف احلجز.
وكان بني العارضني شركات عاملية مثل ألكاتيل
لوسنت ،إركسون ،أوراكل ،نريا ،إتش بي ،نيس،
موتوروال ،نوكيا سيمنس ،إنرتاكوم ،ه��واوي ،زد
تي إي ،تيلنت ،بروتكنولوجي  ...إخل(،جتري شركة
مايكروسوفت اتصاالت بشأن املشاركة مستقبال)،
وشركات عربية مثل الثريا ،اخلان ،األنظمة العاملية
للحاسبات ،أس��ك��ون ،سوتيتال ،تيك آكسيس،
ن��ي��وه��وراي��زون ،وأخ���رى حملية ،مثل ش��رك��ة ليبيا
لالتصاالت والتقنية ،شركة ليبيانا للهاتف احملمول،
شركة امل���دار ل�لات��ص��االت اهلاتفية ،شركة عامل
االتصاالت احلديثة ،القبس ،دولفني ،األداء ،األوىل،
املنتهى ،م��رم��رة ،الشركة العامة لإللكرتونات،
ش��رك��ة إس��ت��ق��ب��ال وإع�����ادة ال��ب��ث (ش�����اع) ،شركة
الفلك ،احمل��ي��ط ،امل��ت��وس��ط ،املساهمني ،األنظمة
الرقمية ،املركز الدولي ،والعديد من اجلهات احمللية
واألجنبية ،باإلضافة إىل مجعية املهندسني العلمية،
ال�ت�ي ق��دم��ت إض��اف��ة ج��دي��دة ع��ل��ى صعيد (جمتمع
الربجميات) برتكيزها على (الربجميات احلرة).
حيتسب أيضا لـ(تقنية )2007مزيدا من النضج على
مستوى إع���داد األج��ن��ح��ة ،فمنصاته ج���اءت حسنة
التجهيز ،بل وبالغ البعض يف اهتمامه َ
بـ(طلَّ ِته) ،إىل
حد استعانته بعارضات (مبقابل) تسرك بشاشتهن،
وتسوؤك ضحالة معرفة بعضهن.
األمر السار أيضا ،تطور جودة وأداء العارضني ،وتغري
مفهوم املشاركة عند العارض احمللي ،فصار أكثر
تفاعال وجتاوبا مع الزوار ،ليخرج من قوقعة (دكان
العرض) إىل فضاء (السوق املفتوح).

على نظام الثريا بشقيه املكتيب  PCOواخلارجي
.Payphone
إعالميا:
سبقت (تقنية )2007تغطية إعالمية عرب الوسائل
املطبوعة وامل��س��م��وع��ة احمل��ل��ي��ة ،وق��د شهد األسبوع
التحضريي إطالق مولودة إعالمية جديدة -بالتعاون
مع جملة ليبيا لالتصاالت والتقنية -هي (نشرة أخبار
تقنية) لتعلن بدء العد التنازلي النطالق فعالياته.
احل��دث اإلعالمي األب��رز ال��ذي ختلل (تقنية،)2007
هو املؤمتر الصحفي ال��ذي نظمته الشركة العامة
للربيد ،حت��دث فيه الدكتور (م.حم��م��د معمر) عن
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يف ع��دد ال��ع��ارض�ين احمل��ل��ي�ين ،وال��ط��ري��ف أن تقلص
ع���دد اجل���ه���ات امل��ش��ارك��ة ي��ع��ود إىل جن���اح جتربة
(تقنية ،)2006اليت شجعت العارضني (املبكرين)
على حجز مساحات أكرب ملنصاتهم هذه السنة ،مما

وقد تنوعت املعروضات هلذه السنة ،من معدات وتقنيات
اتصاالت سلكية والسلكية موجهة لقطاع األعمال،
وأجهزة اتصاالت موجهة للمستهلك ،وعتاد حاسوب
وملحقاته للقطاعني ،إىل حلول تقنية تطرح ألول مرة
كأجهزة إصدار وقراءة بطاقات إلكرتونية ،وآالت
سحب ذاتي ،واحللول الربجمية للحاسوب واالتصاالت
على حد سواء ،متيزت بعض الشركات فيها بإنتاج
حملي  100%كشركة املنتهى اليت قدمت حلوهلا
للتطبيقات الربجمية لشركات للهاتف النقال.
ومن بني التطورات املميزة يف (تقنية ،)2007حتوله
إىل ( ِقبلة) علمية للدراسة من قبل جهات أكادميية،
سواء من مدينة مصراتة اليت تبعد حوالي  250كم
شرق طرابلس ،أو من كلية اهلندسة قسم االتصاالت
جبامعة الفاتح-طرابلس ،بوصفها جزءا من متطلبات
مواد منهجية ،وهذا مؤشر جيد يضيف مفهوما جديدا
لـ(تقنية) ،ويقدمه كحدث علمي جدير بالبحث
والدراسة.
وعلى هامش (تقنية )2007مت توقيع عقد بني الشركة
العامة للربيد وشركة ألكاتيل لوسنت لتطوير منظومة
الكابل البحري اللييب.4
كما مت ت��دش�ين م��ش��روع اهل��ات��ف العمومي العامل

تـغـطـيـة تـقـنـيـة 2007

إط�لاق جمموعة م��ن اخل��دم��ات ،كتدشني مشروع
اهلاتف العمومي العامل على نظام الثريا ،وحدد فيه
موعدا إلطالق خدمات أخرى يف شهر الفاتح-سبتمرب
من العام اجل��اري ،باإلضافة إىل كشفه النقاب عن
مشاريع يعد بعضها رائ��دا حتى على مستوى العامل
كمشروع  ،WiMAX mobileوأج��اب يف ختام
املؤمتر عن األسئلة الصحفية ،اليت كان من بينها
سؤال جمللة ليبيا لالتصاالت والتقنية ،وقامت بتغطيته
وس��ائ��ل إع�لام حملية ،إىل جانب بعض الفضائيات
كقناة اجلزيرة واحلياة  ،LBCووكاالت أنباء عاملية
كرويرتز و ،BBCوبعض الصحف احمللية مع بعض
املغالطات العلمية –وهذا من حقها -كنتيجة طبيعية
لغياب أق�ل�ام متخصصة ،ولكنها تظل م��ع هذا،
جديرة بالتقدير.
ختلل (تقنية )2007للسنة الثانية على التوالي ،بث
مباشر للربنامج املسموع بريد واتصاالت ،الذي يعده
ويقدمه اإلذاع��ي عبد اهلادي الغناي ،استضاف فيها
مندوبني عن الشركات املشاركة يف (تقنية،)2007
وتطرق فيه إىل النشاطات والفعاليات عموما -مل
يتوقف بعد عن إثارة شعوري بالغبطة جتاهه ،جلمعه

بني البساطة والرتكيز يف حواراته.-
كما ختلله حفل سلمت فيه جائزة (أفضل جناح)
لشركة (األول لتقنية املعلومات) ،استلمها (م.خالد
األسطى) مدير عام الشركة ،وكذلك جائزة (أفضل
عمل تطوعي يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات)
املستحدثة هذه السنة جلناح مجعية املهندسني العلمية
نظري مشاركتهم يف جمال الربجميات احلرة (مفتوحة
املصدر) ،جدير بالذكر أن (تقنية )2007استضاف
جناح مجعية املهندسني العلمية جمانا.
جت���در اإلش�����ارة إىل ص����دور ن��ش��رة خ��اص��ة باهلاتف
العمومي الثريا ب��اس��م (ت��واص��ل يتخطى احلدود)،
صدرت عن مكتب خدمات الثريا بالشركة العامة
للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،وكانت
لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد الـثـاني  -هنيبال  /أغسطس 2007


(الشقيقة اإلعالمية الوحيدة) إىل جانب (نشرة أخبار
تقنية) باملعرض.

م .خالد األسطى مدير عام شركة األول يستلم اجلائزة

خدميا :
حيتسب لـ(تقنية) إطالقه خلدمات تقدم ألول مرة يف
املعارض احمللية ،ووضعه بالتالي معايرياً يف (صناعة
املعارض) اقتفت العديد من املعارض أثرها ،كمركز
خدمات األعمال ،خريطة توضيحية للزوار ،إنرتنت
السلكي ،مركز إعالمي ،نشرة خاصة ،نوافذ بيع
خارجية ،تقدم كلها جمانا.
فعلى صعيد اإلنرتنت ،قدمت خدمة إنرتنت السلكي
عالي السرعة بكافة األجنحة تيسر ملن ميتلك حاسوبا
دفرتيا أو كفيا مزودا بتقنية  Wi-Fiسواء العارضني
منهم أو ال���زوار عملية ال��ول��وج إىل شبكة اإلنرتنت
جمانا.
وملن ال ميتلك وسيلة ولوج من الزوار ،خصصت حافلة
ليبيا نت لتوفري إنرتنت عرب حواسيب متصلة باإلنرتنت
بواسطة منظومة .DVB-RCS
ك��م��ا مت ت��وف�ير ح��واس��ي��ب أخ���رى مب��رك��ز خدمات
األع��م��ال للعارضني واإلع�لام��ي�ين (ق��اع��ة )83متصلة
ب��اإلن�ترن��ت ،وبطابعات ليزرية ،باإلضافة إىل آالت
تصوير مستندات ،وأجهزة بريد مصور ،وهذا أيضا
بدون مقابل.
ك��ذل��ك حيتسب ل��ـ(ت��ق��ن��ي��ة )2007اهتمامه ونشره
تعميمات ضرورية منظمة ل��ه ،وحرصه على سالمة
منصات العارضني وحمتوياتها.
غ��اب عن (تقنية )2007توفري (ن��واف��ذ استعالمات)
بالقاعات وعند ال��ب��واب��ات ،بهدف تقديم املعلومات
وامل��ط��ب��وع��ات ل���ل���زوار ،ب��اإلض��اف��ة إىل اإلج���اب���ة عن
استفساراتهم.
وما استوقفنا للسنة الثانية على التوالي ،عدم وجود
موقف خمصص لسيارات جمتمع (تقنية ،)2007للجنة
املنظمة أو العارضني أو ال��زوار ،ال مبقابل أو دونه،

أفضل لـ(تقنية) ،واستيعابها ألي نقد ،بل وإحاطتها
ببعض أوج��ه��ه مسبقا ،وأث���ار إع��ج��اب��ي تعاملها مع
املتغريات بواقعية واحرتاف ،باإلضافة تسلحها بطموح
متقد ،جيعلين أتوقع لـ(تقنية– )2008بناء على نقد
للذات االعتبارية عنها ،ودون حاجة مبالغة للتفاؤل-
جتربة أكثر نضجا وخربة بكثري من (تقنية)2007
الذي جاء بدوره أنضج من سابقيه ،لذلك ،ميكننا
القول بكل ثقة :
موعدنا 2008/05/29-25
مع (تقنية )2008أفضل بإذنه تعاىل * .

ن��ش��رة م��ت��خ��ص��ص��ة ص����درت ع���ن امل���ع���رض السنوي
لالتصاالت وتقنية املعلومات (تقنية) ،بالتعاون مع جملة
ليبيا لالتصاالت والتقنية تهدف إىل تغطية فعاليات
املعرض ،وتوزع داخل املعرض وخارجه ،كما تنشر
عرب موقع (تقنية) على شبكة اإلنرتنت.
شكلت فكرة إصدار مطبوعة رمسية باسم (تقنية)
(هاجسا) أساسيا لدى اللجنة التحضريية ،ترمجته
ع�بر إص���داره���ا ألول ن��ش��رة ت��ص��در ع��ن (ت��ق��ن��ي��ة) يف
عدد واح��د من  4صفحات مبناسبة اختتام فعاليات
(تقنية.)2006
وألن النشرة متثل نبض (تقنية) ،وأرشيف فعالياته
األساس ،جرى اإلعداد مبكرا إلصدار أكثر من عدد
لتغطية فعالياته ،بالتعاون مع جملة ليبيا لالتصاالت
والتقنية ،fوإذا نظرنا إىل حداثة جتربة املطبوعات
–اخلاصة -بعيدا عن فلك مطبوعات القطاع العام،
فإننا سنقدر التحدي احلقيقي الذي واجهها ،خاصة
مع إص��رار أس��رة التحرير على أن تكون (طازجة)
احملتوى ،لتصبح بالتالي أول مطبوعة ليبية تصدر عن
معرض متخصص ،ولتشكل جتربتها النموذج الذي
ميكن االقتداء به فيما بعد.
قدمت النشرة يف عددها التحضريي بيانات أساسية
ع��ن (ت��ق��ن��ي��ة) ،وع��ن ش��رك��ات االت��ص��االت والتقنية
الوطنية اململوكة للمجتمع ،تبعها ع��ددان ثانيهما
افتتاحي وآخرهما اختتامي.
األم�����ر ال����س����ار ،اس��ت��ي��ع��اب واس���ت���ح���س���ان جمتمع
(تقنية )2007لدور النشرة ،إىل درجة عدم القدرة على
تلبية طلباته يف نشر اإلعالنات أو تغطية األخبار أو
املقابالت ،وهذا ما جيعلنا نتوقع لنشرة (تقنية)2008
جناحا أكرب*.

 =a - Xالسنة احلالية ،فكان هلذا العام (تقنية)2007
http://www.ljbc.net/sections/technology/details.php?news_ - 1
id=1395
http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2007 - 2
%5C05%5C05-28%5C752.htm&dismode=x&ts=28/05/
2007%2002:40:43%20%D9%85
http://www.panapress.com/newsara.asp?code=ara1010& - 3
dte=28/05/2007
 - 4تفاصيل اخلرب موجودة ضمن األخبار احمللية بالعدد.
 - 5تستحق شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية الشكر والتقدير لتوظيفها قدرات
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ليس هذا فحسب ،بل ستكتشف أن حصولك على
مكان لركن سيارتك بالشارع العام قرابة منتصف
النهار إجناز يف حد ذات��ه ،واملعين بهذه املسألة ليس
(تقنية ،)2007فهذه املشكلة تواجه مجيع املعارض
املقامة على أرض معارض معرض طرابلس الدولي،
مما يستوجب حال جذريا نتمنى على القائمني مبعرض
طرابلس الدولي النظر فيه جبدية واهتمام.
ال زلنا جندد الدعوة اليت أطلقناها إىل سوقنا احمللي،
وإىل سوق التقنية يف املنطقة عموما ،يقدم (تقنية)
فرصا ميكن استثمارها بشكل أفضل ،فليبيا ال
تزال سوقا تقنيا واعدا.
تبقى كلمة أخ�يرة يتوجب ذكرها ،قد يبدو النقد
سالف الذكر مثبطا للهمم يف بعض جوانبه ،ولكن
جتربيت الشخصية يف العمل مع اللجنة التحضريية
لـ(تقنية)َ ،ع َّم َق ْت يقيين جبدية سعيها وراء تقديم منوذج
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الدكـتـور م .مـحـمـد مـعـمـر
أمني اللجنة الشعبية للشركة العامة للربيد
واالتصاالت السلكية والالسـلـكـيـة
لوسائل اإلعالم وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
فـي مـؤتـمـر صـحـفي
بـمـنـاسـبـة تـقـنـيـة 2007
حاوره عن اجمللة  :أسامة أبوغرارة

« مـن املـهـم أن تصـل إىل اهلـدف  ،لكن األهـم أن تكون يف اجتاهـه »
مبناسبة ان��ط�لاق فعاليات معرض (تقنية،)2007
أجرى الدكتور املهندس حممد معمر مؤمترا صحفيا
حضرته وسائل اإلعالم احمللية باإلضافة إىل وكاالت
أنباء غري حملية مثل رويرت و BBCوحمطات فضائية
عاملية كاجلزيرة واحلياة .LBC
وقد حتدث الدكتور حممد معمر عن قطاع االتصاالت
والتقنية يف ليبيا عموما ،وح��رص��ه على مواكبة
التقنية ،عرب مشروع  WiMAX mobileالذي يف
مرحلته التجريبية اليت ستنتهي بالتعاقد بنهاية العام
احلالي إلجي��اد بنية حتتية توفر خدمات االتصاالت
ونقل البيانات واخل��دم��ات املرئية ،وكذلك حتدث
عن إطالق  200,000خط إنرتنت  ADSL+2يف شهر
الفاتح-سبتمرب اجلاري.
باإلضافة إىل ذكره مشروع Fiber to the home
بطول  8آالف كم الذي سريبط املدن الليبية ،ومشاريع
الربط البيين مع ال��دول اجمل���اورة كمصر وتونس،
والربط باأللياف البصرية مع فرنسا واليونان ،كذلك
مشروع األلياف البصرية لربط كافة الدول األفريقية،
الذي سيجعل من ليبيا بوابة ربط للقارة مع العامل.
على صعيد اهل��ات��ف الثابت حت��دث ع��ن ق��رب إطالق
 800,000خط ثابت السلكي بتقنية  ،CDMAوعن
 1,500,000خط ثابت سلكي اليت ستطلق أيضا يف
ذروة االحتفاالت بعيد الفاتح-سبتمرب القادم.
و على صعيد اهل��ات��ف احمل��م��ول ،حت��دث ع��ن العمل
املستمر لتطوير شبكات شركيت املدار وليبيانا لرفع
سعتهما اإلمجالية إىل ستة ماليني مشرتك للتجاوز
بذلك عدد السكان.
وأك��د أن الشركة تعترب أح��د املساهمني الكبار
يف م��ش��روع القمر الصناعي اإلفريقي وأح��د أكرب
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املساهمني يف هذا القمر ،مضيفا (إننا ثالث أكرب
مساهم يف «العرب سات» ولدينا مساهمة يف «الثريا»
وإن مساهمتنا يف جمال األقمار الصناعية تتجه أكثر
حنو الفضاءات األوس��ع وأكثر من النطاق الضيق،
وه��و م��ا يعد األف��ض��ل حتى م��ن الناحية االقتصادية
واإلسرتاتيجية).
كما أعلن عن مشروع مستقل يتعلق مبشروع القمر
الصناعي اللييب الذي يركز على موضوع االستشعار
عن بعد ،وعن دراسات وأحباث تشري إىل إمكانية أن
يكون يف جمال االتصاالت.
وأض��اف:س��ي��ت��م اإلع��ل�ان ع��ن وض���ع ح��ج��ر األساس
ً
صرحا
ألكادميية االتصاالت والتقنية واليت ستكون
ً
تعليميا لتأهيل الكوادر التقنية لتواكب كل هذه
التقنيات وس ُت َ
ك َّون مراكز حبوث ودراس��ات حملية
بالتعاون مع ك�برى الشركات العاملية واملؤسسات
التقنية العلمية واجل��ام��ع��ات م��ن أج��ل رف��ع كفاءة
العنصر الوطين يف هذا اجملال وتوفري أرقى وأفضل
فرص التعليم.
وفيما يتعلق خبصخصة شركيت املدار وليبيانا ،مشلت
املرحلة األوىل خصخصة ( % )30من الشركتني من
بينها ( % )25لصاحل صندوق اإلمن��اء االقتصادي
واالجتماعي وذلك يف إطار برنامج توزيع الثروة على
احملرومني ،و( % )5للعاملني يف قطاع االتصاالت.
واختتم اللقاء قائال :
بتخطيط علمي وإرادة سنصل إىل أهدافنا وحنقق كل
املنشود ،فشعارنا دائما :
« من املهم أن تصل إىل اهلدف ،لكن األهم أن تكون
يف اجتاهه»*

تـغـطـيـة تـقـنـيـة 2007

م .حممد بالة
املدير اإلقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :م .أمساء سوف اجلني

نـهـدف ألن نـكـون جـزءا مـن الـتـطـور الـتـقـين فـي لـيـبـيـا
قـــاعة  85من مفاجآت املعرض هلذه السنة اقرتان امسي
جنـاح  A7ألكاتيل ولوس���نت معا حتت منصة واحدة،
بس���بب اندماج ش���ركيت ألكاتيل الفرنس���ية ولوسنت
ً
ً
رقمي���ا جديداً يف
عمالق���ا
األمريكي���ة لتش���كال معا
معرتك األفق الرقمي انطلق يف .2006/12/01
ومن أهم نتائج االندماج امتالك الشركة ألعلى ميزانية
للبحث والتطوير يف جمال التقنية عامليا ،وبالتالي قيادة
عملية التطوير يف العامل عموما ،عرب تواجدها يف 130
دول���ة عرب الع���امل ،توظ���ف فيها عناص���ر حملية ضمن
موظفيها تصل يف ليبيا إىل  85%تقريبا.
وعن املش���اركة يف هذه ال���دورة يقول املدير اإلقليمي يف
ليبيا األخ  /حممد بالة « :يؤمن لنا (تقنية) فرصة االلتقاء
بشرائح أخرى من الزبائن ،تربطنا عالقة جيدة مع زبائن
أساس���يني ،كالش���ركة العام���ة للربي���د واالتص���االت
الس���لكية والالس���لكية وش���ركة امل���دار للخدم���ات
اهلاتفية وش���ركة ليبيا لالتصاالت والتقنية ،وش���ركة
ليبيانا للهاتف احملمول يف بعض األحيان،إال أننا نرى يف
(تقنية) فرص���ة لاللتقاء بقطاعات األخرى كاجلامعات
واملعاه���د والط�ل�اب املهتمني مبجال التقني���ة ،باإلضافة
إىل ش���ركات النف���ط والكهرباء ،كم���ا نؤكد عرب
مش���اركتنا تواجدنا يف الس���وق اللييب كعنصر فاعل
يف نهض���ة االتص���االت يف ليبيا يف وقت يش���هد اهتماما
ملحوظا من قبل الشركات األجنبية بالسوق اللييب.
وأض���اف  « :م���ن أهداف الش���ركة أن تكون جزءا من
التطور التقين يف ليبيا ،ونود طمأنة السوق اللييب بشأن
قدرتن���ا اليت ص���ارت أكثر فاعلي ًة ،كم���ا أن االندماج
يعين توسع قاعدة املنتجات املقدمة من الشركة ،كما
نذكر بأننا نهتم بإطالع الشباب اللييب على تقنياتنا.
وعن حدة املنافسة بني شركات التقنية يف ليبيا حتدث

قائال « :بالنسبة للشركات احمللية الصغرية واملتوسطة
الس���وق مفتوح للمنافسة ،وأرى أن املكان يسع اجلميع
ألن التطور احلالي سيعطي فرصة للشركات الناجحة
اجملتهدة ،ومواكبة التقنية يعين ضرورة االس���تعانة مبن
يعمل جبدية.
أم���ا الش���ركات األجنبي���ة فالتنافس ش���ديد جدا فيما
بينه���ا وحت���اول أن جت���د لنفس���ها موطئ ق���دم يف ليبيا
لعلمه���م أن تط���ورا كبريا حيدث يف جم���ال االتصاالت
والتقنية.
كما أن ازدياد الش���ركات األوربية والعاملية ومن ش���رق
آس���يا جيعل املنافسة يف السوق مفتوحة وأكثر صحية
ويعطي فرصة للشركات الوطنية الليبية لالستفادة من
هذا التنافس يف اجلودة واألسعار لصاحل السوق اللييب،
ولن يبقى بالنهاية إال األصلح.
ومن جهيت أنصح املهتمني باالس���تثمار يف جمال التقنية
التحلي حب���س املثابرة ألن اجملال متس���ارع النمو ومتغري
دائم���ا ،فتقنيات اليوم س���تتغري غدا ،ل���ذا فإن املواكبة
أمر مهم أمام حتديات وتغريات التقنية.
«  ...التط���ور احلال���ي س���يعطي فرص���ة للش���ركات
الناجحة اجملتهدة » .
وع���ن التقنية يف ليبيا فإنه���ا ال تعاني فجوة يف األدوات،
بل يف االس���تخدام ،فالش���ركة تق���وم بتصنيع املنتجات
نفس���ها ب���ذات اجل���ودة يف الع���امل ،ولكن املس���تخدم
اللييب عموما يس���تخدم احلد األس���اس فقط من مزايا
التطبيق���ات اليت يتعامل معه���ا كاهلاتف احملمول دون
االس���تفادة من بقية خصائص���ه ،وهذا يتطلب املزيد من
العم���ل من أجل رفع الوعي التقين لدى املس���تخدم ،مما
يعين ضرورة أداء دور إعالمي يقارب الفجوة»*.
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م .أبوعجيلة الساروي
مدير عام شركة عامل االتصاالت
احلديثة يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :أسامة أبو غرارة

نــفـكــر فـي الــحــلــول األفــضــل لــلــزبــون
قــبــل أن يــفــكــر فــيــها وفـق مـا هـو مـوجـود فـي الـعـالـم
قـــاعة  84ش���ركة ليبية مس���اهمة تأسس���ت سنة
جنـاح
 ،1996 30+B29وتعت�ب�ر أول ش���ركة اتص���االت
32+31
خاصة يف ليبيا .. « ،وهذه املش���اركة الثالثة للش���ركة
يف معرض التقنية ،حيث يؤمن املعرض الفرصة ملخاطبة
املس���تهدف م���ن الزبائ���ن واملس���تهدف من الش���ركات
العاملي���ة وينم���ي ق���درات الش���ركة يف التعام���ل معه���م
باإلضافة إىل عرض التقنيات اجلديدة اليت تس���تخدمها
للسوق احمللي» ،وذلك كما قال مدير عام الشركة م.
أبوعجيلة الساروي.
وأف���اد (إن اهل���دف األس���اس للمش���اركة ه���و التعريف
بنش���اطاتها وتطوي���ر قاع���دة اتصاالتها بالس���وق أفقيا
ً
رأسيا يف جمال االتصاالت).
والتنامي يف التقنية
كم���ا ق���ال :إن ح���دة املنافس���ة ب�ي�ن الش���ركات قوية
ً
مم���ا خيلق ج���واً
اجيابي���ا لوج���ود التعاون املش�ت�رك بني
الش���ركات وذل���ك لتس���اهم يف ختفي���ض التكالي���ف
باإلضاف���ة إىل الس���عي اجل���اد منه���ا لتقدي���م األفضل،
ً
اجيابيا ويتجه
ويتوقع أن مس���تقبل الشركة س���يكون
حنو األفضل ،ألن الشركة تسعى دائما ويف أي مشروع
تق���وم ب���ه إلجياد أفضل احلل���ول العاملية وتس���ابق الزمن
وخاص���ة مع الش���ركات العاملي���ة لتكون الس���باقة يف
إدخ���ال أحدث التقنيات للجماهريي���ة (حناول أن نفكر
يف احللول األفضل حتى قبل أن يفكر فيها املس���تخدم
وفق ما هو موجود يف العامل).
وأق�ت�رح هناك عدة مقرتحات للنهوض مبجال االتصاالت
وتنمي���ة امل���وارد البش���رية يف ليبيا ولعل أهمه���ا (أن تهتم
الدول���ة باالهتم���ام باجله���ات العارض���ة احمللي���ة وذل���ك
مبساعدتها يف تبين املشاريع والتقنيات الصغرية لتكون
ن���واة ملش���اريع أك�ب�ر يف املس���تقبل وذكر على س���بيل
املث���ال مش���روع احلكوم���ة اإللكرتونية وهذا س���يحفز

الش���ركات للبحث عن األفضل دائما وستس���عى كل
الش���ركات لتطوير نفس���ها وتدريب الكف���اءة الليبية
دعما ً
لتك���ون ً
فنيا جاهزاً عند احلاجة له ،واالس���تغناء
ع���ن احلاجة للخربات العاملي���ة واليت تكلف الكثري يف
املستقبل).
وي���رى املهن���دس (أن ليبيا ختطو خط���ى جيدة يف طريق
ّ
التحفظ الوحي���د الذي يراه هو
تطوي���ر التقنية ،لك���ن
ع���دم اهتمام الش���ركات املالكة كالش���ركة العامة
للربي���د عن���د تعاقدها مع الش���ركات العاملي���ة بإقحام
الش���ركات احمللي���ة يف هذه املش���اريع الكبرية –كما
ً
س���عيا لتطوير
حي���دث يف معظم ال���دول اجملاورة -وذلك
الش���ركات احمللي���ة وذل���ك بف���رض نس���بة معينة متنح
للش���ركات احمللية ً
بدال من االستعانة بشركات أخرى
خارجية لالستفادة من التقنية وإجياد فرص لدعمها).
ويعترب املهندس أن الشركات احمللية عند االستعانة بها
يف املشاريع الكبرية اليت تتعاقد معها الدولة فستكون
الش���ركات مس���انداً جي���داً لتس���هيل اخلدم���ة ألكرب
ش���رحية ممكنة من املس���تخدمني ،وباعتبار أن كافة
الش���ركات تس���عى للربح –كحق طبيعي لالستمرار-
فإن دعم الشركة العامة للربيد وذلك بالتعاقد مع هذه
الش���ركات وخاصة خالل معرض التقنية وسيكون له
األثر الكبري يف إجناح املعرض ليكون مستقبال وجهة
استقطاب للشركات كافة العاملية منها واحمللية وأن ال
تكون املشاركة رمزية كما نرى يف بعض الشركات
العارض���ة ال�ت�ي ال تق���دم أي جديد خالل املعرض س���وى
وضع شعارها فقط ،إىل أن نصل للمستوى العاملي الذي
وصل له على س���بيل املثال معرض جايتكس الذي يعد
ً
ً
عامليا يقصده الزوار والش���ركات إلب���رام العقود
هدف���ا
وإعطاء فرص عمل للشباب* .
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تـغـطـيـة تـقـنـيـة 2007
جيف ترافريز
مدير فرع إركسون يف ليبيا
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية

اَ
مـسـتـقـبـل تـقـنـيـا إيـجـابـيـا
َن ـرى فـي لـيـبـيـا
قـــاعة  85تع���د ش���ركة إركس���ون م���ن كربي���ات
جنـاح  A9شركات االتصاالت يف العامل ،وكان جمللة
ليبي���ا لالتصاالت والتقنية حوار م���ع األخ جيف ترافريز،
مدير فرع الشركة يف ليبيا.
َ .1ه ْل هذه مشاركتكم األوىل يف (تقنية)؟
ش���اركت من���ذ ال���دورة األوىل ،وحنن نعتز
أريكس���ون
ْ
مبشاركتنا فيه.
الزبائن؟
َ .2ه ْل يَعطيك (تقنية) الفرص َة ملُ َقا َبلَة
ِ
نع���مُ ،ن ُ
قابل يف (تقني���ة) ُ
ك ّل الزبائ���ن تقريبا ،كذلك
ُن ُ
َ
شركات حملية ذات عالق َة ،ألننا ال نجَ تم ُع عادة
قابل
حبكم أعمالنا اليومي ِة.
َ
االشرتاك؟
أهدافك ِم ْن
 .3ما
ِ
ُنهد ُ
َ
اإلتصاالت ،وإىل
ّف ل َتقديم أريكس���ون إىل صناع ِة
التقني���ات اجلديد ِة إىل
لعرض
فرصتنا
فه���ي
.
اجلمه���ور
ِ
ِ
مجهور أوسع.
 .4م���اذا ترى ْ
االتصاالت يف
ش���ركات
يف املنافس��� ِة بني
ِ
ِ
ليبيا؟
املنافسة عالي ُة ً
تنافس
دائما ،وليبيا ال تشكل إستثنا َءَ .ن ُ
التقنياتَ ،
ولك ْس���ب قاعدة زبائن أوس���ع،
ل َتقديم آخر
ِ
املنافس���ون الناجحون هم أولئك الذين يُس���لّ َ
مون أحدث
واخلدمات العالية النوعي ِة يف وقت مناسب.
املنتجات
ِ
َ
ك َ
َ .5
مستقبل شرك ِت َك؟
يف َترى
أريكس���ون موجودة يف ليبيا منذ عدة عقود ،وحنن َنرى
ًَ
ً
مس���تقبال
إجيابيا جداً ،فالتط���ورات اإلقتصادي ِة لليبيا
تشجع املستهلك الفرد لإلقبال على احللول املبنية على
لب مزيداً
خدم���ات
اهلاتف ،وقطاع األعمال التجارية ي َت ْط ُ
ِ
ِ
ً
َ
أيضا ،لذا حنن متح ّمسون وسعيدون بأن
اخلدمات
من
َن ُ
ك َ
ون جزَءاً يف هذا النمو.
الشركات احملل ّي ِة يف (تقنية)؟
إشرتاك
أهمية
ما
.6
ِ
ِ
الش���ركات احملل ّية مهتمة لل ُم َش���ا َر َ
كة يف (تقنية) ،ألن
12
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َ
فالش���ركات العاملية
هذه فرصة هلم ل َتقديم أنفس���هم،
َ
والشركات احملل ّي َة املش���هورَة حتتاج أيضا هلذه الفرص َة
اجلمهور نفسه.
إىل
أنفسها
ل َتقديم
ِ
 .7ما هي نصيحتك إىل الشركات الناشئة؟
َ
اإلتص���االت حتت���اج
الش���ركات الناش���ئة يف صناع��� ِة
إىل التخص���ص ،وإىل الرتكي���ز عل���ى ُمن َت���ج َأو خدمة
إختصاصي���ة ،ثم يأتي التوس���ع بعد ذل���ك ،الذي ميهد
للعاملية فيما بعد.

« إركس���ون  :تأخذك إىل األمام.

ً
َ .8ه ْ
حمليا وما يف
���ل هن���اك فج���وة تقنية بني املوج���ود
األسواق الدولي ِة؟
بالنس���بة لش���بكات اخلط���وط الثابت��� ِة هن���اك َب ْع���ض
اإلس��� ِت ْبدال .يف الوقت
التقني���ات القدمي���ة ،وه���ي قي���د ْ
ِ
الع���روض آلخر
���ن
احلاض���ر حن���ن نعم���ل على ع���دد ِم
ْ
ِ
لش���ركات إل بي تي آي
واخلدم���ات املقدمة
املنتج���ات
ِ
ِ
س���ي ،ل���ذا هناك يف ه���ذا اجمل���ال خطط ش���راء إل بي
ت���ي آي س���ي بالتأكيد للوصول إىل آخ���ر تقني ِة عاملية،
ُ
التقنيات
فك ّل اخلطط االس���تثمارية مستندة على آخر
ِ
املتوفرِة.
ك َ
َ .9
ي���ف ُتق���دّرون تقني���ة املعلوم���ات يف ليبي���ا؟ م���ع َ
َ
األ ْخ���ذ باالعتب���ار املس���احة الشاس���عة لليبيا وقل���ة عد ِد
املستخدمني؟
تقني���ة املعلوم���ات يف ليبي���ا عموم���ا ممثل���ة حالي���ا يف
الق���درِة على الوصول إىل ش���بكة اإلنرتن���ت ،باإلضافة
األخرى،يف مواجهة املساحات
إىل ش���بكات االتصاالت
ِ
َ
الشاس���عة للب�ل�ادَ ،ل َّ
اخلطوات
���ن
م
العديد
���رى
ن
نا
كن
ْ
ِ
ِ
تتخذ لل َت َغلُّب على هذه الصعوبات ،فالطلب على تقني ِة
املعلوم���ات ص���ار عالي���ا ،س���واء على صعيد املس���تهلك
َ
األعمال*.
العادي أو على صعيد قطاع
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م .حممد الفقيه
مدير عام شركة دولفني
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :م .هالة احلسناوي

جـودة الـمـنـتـج  ،حسن التعامل مع الزبون ،وخدمـة ما بـعـد البيع
هي سر منحنا جـائـزة أريـكـسـون ألفـضـل مـوزع
قـــاعة  82مت تأسيس ش���ركة دولفني لالتصاالت سنة
جنـاح  2002 C07إفرجني واعتمادها من قبل ش���ركة
إريكس���ون إنرتبراي���س يف  2002/09/01لتوري���د
وتركي���ب منتجاتها يف الس���وق اللي�ب�ي وضمان الدعم
الكام���ل من خالل مهندس���ينا املؤهل�ي�ن لبذل قصارى
جهده���م لتلبي���ة متطلبات الزبائن وتقديم املس���اعدة يف
ختطيط وإدارة املشاريع املتعلقة باالتصاالت.
لقد اكتس���بت ش���ركة دولفني مسعة ممت���ازة يف األداء
والدع���م الف�ن�ي بع���د البي���ع ،لالتزامها بتوف�ي�ر اخلدمة
اجلي���دة لعمالئه���ا والتأكد من س�ل�امة وجودة املعدات
اليت يتم توفريها ،وهذا هدفها حلماية اسم املنتج.
وكنتيج���ة الس�ت�راتيجية العم���ل االحرتافي���ة حتصل���ت
الش���ركة يف الس���نة والنصف األوىل على جائزة أحسن
موزع لش���ركة إريكس���ون يف مش���ال أفريقيا والش���رق
األوس���ط ،وبهذا تعد س���باقة حمليا ،باإلضافة إىل ذلك
تقوم بتوس���يع قاع���دة خدماتها متش���يا م���ع احتياجات
السوق احمللي ،ويف فرتة زمنية قياسية مت التوسع بنسبة
 ،100%حيث مت القيام بأكثر من  115مشروع يف ما
يتعلق مبنظومات االتصاالت اخلاصة ،وتركزت معظم
األعمال يف شركات النفط – املصارف – املستشفيات
– الفنادق ومؤسسات حكومية عديدة.
ترتك���ز خدم���ات الش���ركة يف االتص���االت اهلاتفي���ة،
منظومات الرتاس���ل ،الشبكات ،التدريب ،خدمات ما
بعد البيع.
اخلربات املوجودة بالشركة تصل إىل  20سنة يف جمال
االتصاالت ،وتوريد وتقديم الدعم للمعدات.
هناك عدة منافسني لنا بالسوق احمللي ولكننا نركز
عل���ى أه���م نقط���ة ضع���ف يف اخلدم���ات ال�ت�ي تقدمها
الش���ركات للس���وق احمللي وهي خدمة م���ا بعد البيع،
فنح���ن نتاب���ع املعدات ال�ت�ي نقوم برتكيبه���ا أو اليت مت

تركيبها قبل تأس���يس الش���ركة اليت تعود لش���ركة
إريسكون.
وما رأيناه من نقاط ضعف يف السوق احمللي تعود بعض
أسبابه إىل الشركات احمللية ،فهي تشرتي دون أن تهتم
خبدمة ما بعد البيع ،وهذا س���بب قوتنا كما أس���لفت
كشركة تقدم أفضل اخلدمات ملا بعد البيع.
وق���د ج���اءت لن���ا ع���دة ع���روض م���ن ع���دة ش���ركات
أخ���رى خارجية للش���راكة بعد الس���معة احلس���نة اليت
اكتس���بناها كش���ريك حملي لش���ركة إريكسون،
وحن���ن ال نعمل مع ش���ركتني عل���ى املنتج نفس���ه ً
منعا
للتض���ارب ،فقب���ل دخولنا يف ش���راكة مع أي ش���ركة
نعم���ل أوال على التدريب بش���كل جي���د وكذلك توفري
خدمة ما بعد البيع.
كان���ت الش���ركة بالبداية  5-4مهندس�ي�ن ،اليوم 17
مهن���دس ،لدين���ا ثالثة ف���روع ،يف طرابل���س ،وبنغازي،
ومالط���ا ال���ذي نس���تخدمه لتعامالت التوريدات ،نس���بة
منونا  30%مقارنة ببدايتنا بش���كل مس���تقر ،هدفنا
االستمرار ،وليس جمرد الكسب املادي فقط.
أهم الش���ركات ال�ت�ي دخلت مؤخرا لليبي���ا هي نفطية
كماراث���ون ،وتونوكو فيلبس وأمرياداهاس وودس���ايت
االس�ت�رالية وأوكس���يدانيتل ،كله���م زبائنن���ا بس���بب
اجتهادن���ا ومسعتنا احلس���نة ،فاجلانب األخالقي املهين
احلس���ن يف التعامل أحد أه���م مقومات العمل لدينا فال
يكفي املؤهل العلمي فقط للمهندس بل طريقة تعامله
احلسنة من أهم أولوياتنا.
ش���اركنا يف تقنية منذ أول دورة ،وس���ررنا جدا بإقامته
وحنرص ونهتم ج���دا باحلضور من خالله ،وقد الحظنا
تطوره بشكل أفضل سنويا من حيث اإلعداد والتنسيق
والتجهيزات ،ونس���تفيد من املعرض يف اكتساب زبائن
جدد كما حدث يف الدورات السابقة*.
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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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مدير عام شركة دولفني
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :م .هالة احلسناوي

تـوفـيـر الـمـنـتـج ،وخـدمـات مـا بـعـد الـبـيـع
وتـأهـيـل الـعـنـصـر الـبـشـري ،هـي أهـم اعـتـبـاراتـنـا
قـــاعة  85شركة مس���اهمة يف جمال تقنية املعلومات
جنـاح  A7تأسست سنة  ،2005وتهدف إىل نقل تقنية
املعلومات يف جمال  GISخصوصا واالتصاالت بشكل
عام ،وهي وكيل لكربيات الش���ركات العاملية ،ففي
جم���ال  GISتع���د وكي�ل�ا لش���ركة  ،SDس���اهمت
الشركة يف برنامج خمطط اجليل الثالث،
نف���ذت أعم���ال ملكت���ب العم���ارة بنغ���ازي واملكت���ب
االستشاري باجلامعة ومصلحة التخطيط العمراني.
وع���ن جترب���ة الش���ركة يف ليبي���ا يق���ول األخ مدير عام
الشركة:
« ...عندم���ا بدأن���ا يف ليبي���ا مل نتوق���ع ه���ذه إقباال على
التقني���ة ،خاص���ة يف ظ���ل ظ���روف احلص���ار ،ولكنن���ا
فوجئن���ا بتقبل املس���ؤولني والزبائن للتقني���ة ،لذلك فإن
الطلبات على اخلدمات بشكل كبري نتمنى أن نلبيه
م���ن املش���اريع القائم���ة مش���روع نظ���ام االتص���االت عن
بع���د بواس���طة  ،video conferenceوق���د أجنزن���ا
منظوم���ات لص���احل ش���ركات نفطي���ة ،كم���ا قدمنا
أنفسنا لعدة جهات وننتظر انطالق التعاون.
انطلقن���ا م���ع مش���روع اجليل الثال���ث املط���روح من قبل
املهندس سيف اإلسالم معمر لوضع بنية حتتية يف اجملال
التخطيطي واإلنش���ائي على أسس صحيحة ،وحنن من
قام بتنفيذ  70%من مش���روع اجليل الثالث ،باإلضافة
إىل تهيئ���ة البنية واملناخ املناس���ب لقي���ام خمطط اجليل
الثال���ث على أس���س صحيحة ،ألننا قدمنا أس���عارا تقل
 50%تقريبا عن أس���عار الش���ركات املنافسة مساهمة
من الشركة يف تطوير اجملتمع اللييب.
والش���ركة كانت متواجدة طيلة فرتة احلظر الس���ابق
على اجلماهريية وقدمت خدمات ذات أهمية مثل توفري
الربجمي���ات النظ���م اجلغرافي���ة باعتباره���ا وكيل لعدة

جهات.
كما اهتمت الش���ركة بتدريب العديد من املهندس�ي�ن
بكف���اءة عاملي���ة ،وقام���ت يف بع���ض األحي���ان بإه���داء
مكتبات برامج متكاملة يف نظم املعلومات اجلغرافية
مساهمة منها يف جمال التقنية.
وألن الش���ركة تهت���م بتوف�ي�ر اخلدم���ات م���ن الوكالء
مباشرة ،فإنها تقدم أفضل اخلدمات وبأقل األسعار.
مع���دل منو الش���ركة أكثر من  70%س���نويا تقريبا،
وش���عارنا توف�ي�ر املنتج وخدم���ات ما بعد البي���ع وتأهيل
العنص���ر البش���ري ،وتطوي���ر املنت���ج بش���كل مس���تمر
لتلبي���ة احتياج���ات الزبائن ،وع�ب�ر مس���اهمتنا بتطوير
العنصر البشري ليساهم يف التشغيل األمثل للربجميات
املقدمة.
ق���د تكون هن���اك فجوة تقني���ة ،ولكن التط���ور الذي
تشهده ليبيا حاليا سيجعلها تتجاوز هذه الفجوة للحاق
قريبا بالدول املتقدمة يف جمال التقنية.
وهذه املشاركة الثالثة لنا على التوالي يف (تقنية،)2007
وفوجئنا منذ البداية مبش���اركة الش���ركات املنافسة،
ألنه���ا تنظ���ر إىل الس���وق اللييب كس���وق واعد حتى يف
جم���ال االستكش���اف أو التطوير مما س���يدفع اجملتمع
اللييب تقنيا.
املعرض يس���اهم يف إبراز نشاط الشركة ويعزز عالقتنا
بالعمالء ،وجيعلنا نرى الش���ركات األخرى ،لنصل معا
إىل الصيغة املثلى للتعامل مع الس���وق وتوفري ما حيتاجه
من أجل التطوير عموما.
نتمنى لتقني���ة  2007املزيد من التطور ،ونتوقع له بناء
عل���ى جه���ود القائمني عليه أن يص���ل قريبا إىل مصاف
الدورات العاملية يف الوطن العربي والعامل»*.
لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد الـثـاني  -هنيبال  /أغسطس 2007
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أ .رابية صديق
املدير التنفيذي ألنظمة العاملية للحاسبات
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاورها  :هالة احلسناوي

تزويد زبائننا باحلـلول املتكـامـلة هي مهمتنا األساسية
مت إنش���اء ش���ركة األنظم���ة العاملي���ة للحاس���بات يف
طرابل���س يف الع���ام  ،2007ترتب���ط ش���ركة األنظمة
العاملي���ة للحاس���بات باتفاقي���ة مش���ــاركة ومتثيــل مع
كل م���ن ش���ـــركة International Computer
 )Systems (Londonيف بريطانيا وش���ركة أنظمة
احلاس���بات واالتص���االت  CCSيف األردن وفروعه���ا يف
الع���امل وهي من أع���رق الش���ـــركات العاملية يف جمال
التطوير والتدريب.
وق���د حت���دث املدير التنفي���ذي للش���ركة ،األخت رابية
صديق قائلة:
« تق���دم الش���ركة العديد م���ن الربجمي���ات اليت ختدم
خمتلف القطاعات ومت إنش���اؤها وتطويرها باس���تخدام
أخ���ر ما توص���ل له قط���اع تكنولوجي���ا املعلومات وهي
شركة حلول كلية خيتص تدريبها يف مواكبة التطور
املستمر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
تنتس���ب جمموعة  ICSلعدد من شركات تكنولوجيا
املعلوم���ات العاملية ،فقد كنا الس���باقني لنيل االعتماد
من الشركات العاملية املتخصصة يف هذا اجملال فنحن
شريك معتمد لش���ركة اوركل ومركز معتمد لتعليم
وتقدي���م دورات تدريبي���ة عالي���ة املس���توى ضم���ن منهاج
شركة اوركل العاملية ،وحصلنا على اعتماد ذهيب من
شركة مايكروس���وفت لتقديم احللول الفنية والتقنية
باإلضافة إىل أننا مركز معتمد لتدريب مجيع املساقات
املقدمة من شركة مايكروسوفت وحنن أيضا مركز
معتم���د( )Prometric Testing Centerلتقدي���م
االمتحانات جلميع املساقات .وأول شركة حصلت على
( )ISO 9001يف االردن.
املشاريع احلالية يف السوق اللييب :
شركة الشفق لتكنولوجيا املعلومات.
ايين مشال افريقيا – ليبيا.
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مصرف األمة – ليبيا.
اللجنة الشعبية للتعليم – ليبيا.
املنتج���ات ال�ت�ي تطرحه���ا الش���ركة متع���ددة ،مث���ل
نظ���م حكومي���ة Government & Public
 ،Administration PFS, FIRSنظ���م مالي���ة
،Banking & Finance BANKSنظم مستشفيات
 ،Hospitals & Healthcare HMISنظ���م تعليم
وجامع���ات Educational Establishments
 ،)(eSISنظ���م اتص���االت Telecommunication
 ،)Industry (CHMSنظ���م الش���رطة Police
،)…Automation (CCIS, ABCS, AFIS, etc
نظم البنوك .BANKS
كم���ا تع���د خط���ط التدريب م���ن أهم متطلبات س���وق
العمل يف جمال تقنية املعلومات حبيث تش���مل املسارات
املعتم���دة لش���ركات (Oracle – Microsoft
 )– Cisco – HPوغريه���ا ،كم���ا ميكن للش���ركة
أن تصم���م مس���اقات تدريبي���ة خاصة حلاج���ات العمالء
إىل جان���ب املس���اقات املعياري���ة .وحن���ن أيض���ا مرك���ز
معتم���د( )Prometric Testing Centerلتقدي���م
االمتحانات جلميع املس���اقات ومدربو الش���ركة لديهم
اخل�ب�رة العملية ال�ت�ي اكتس���بوها من خالل املش���اريع
املس���ندة هل���م وبدوره���م ينقل���ون ه���ذه اخل�ب�رات إىل
طالبناوباإلضاف���ة إىل اخلربات العملي���ة للمدربني ،فهم
حاصلون على ش���هادات عاملية معتمدةومؤهلون رمسيا (
 )Certified Trainersللتدري���ب ٌ
كل يف جماله من
قبل الشركات األصلية املصنعة.
مهمتنا األساس���ية تزويد زبائننا باحللول املتكامل ِة اليت
َتدع���م عملَه���م والتدري���ب اجليد ,حي���ث التدريب يعترب
ً
دائم���ا العنص��� َر األكث���ر أهمي���ة يف جناح عم���ل الزبون
وحتقيق هدفه»*.
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القبس للنظم اهلندسية
د.لبيب
مدير عام شركة القبس للنظم اهلندسية
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :أسامة أبوغرارة

نـعـمـل مـنـذ أكـثـر مـن  25سـنـة فـي مـجـال االتـصـاالت
عـالـمـيـا

قـــاعة  84تعد ش���ركة القبس رديفا لشركة تالينت،
جنـاح  B17ال�ت�ي تع���ود خبربته���ا يف جم���ال االتص���االت
إىل زم���ن احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ،وقد تبادلن���ا حديثا
م���ع د.لبي���ب ،مدير ش���ركة القبس يف تقني���ة ،2007
فكانت هذه األسئلة:
س .بالنسبة للمعرض ،هل هذه مشاركتكم األوىل يف
معرض االتصاالت والتقنية؟
ج .نعم هذه هي مشاركتنا األوىل.
هل يؤمن لكم فرصة لقاء الفئة املطلوبة من الزبائن؟
نع���م ،بالتأكيد يؤمن فرص���ة لقاء الزبائ���ن ،وهذا هو
الغرض األساس من املشاركة.
م���ا هي أهدافكم الرئيس���ة من املش���اركة يف معرض
تقنية؟
التع���رف بش���كل ع���ام عل���ى القطاع���ات ذات العالقة
باألنظم���ة ال�ت�ي نقدمه���ا كش���ركة مصنع���ة ومنفذة
ملشاريع متكاملة.
ما مدى حدة املنافس���ة يف نظرك بني ش���ركات التقنية
يف ليبيا؟
هناك منافس���ة ،ولكل ش���ركة جمال معني جيعلها ال
تلتقي كلها معا يف جمال واحد ،دائما هناك تفاوت يف
اخلدمات املقدمة من شركة ألخرى ،بل هناك تكامل
بني الش���ركات ،فهناك شركات تقدم خدمات تعتمد
فيها عل���ى جتميع معدات من ش���ركات أخرى ،وأغلب
املصنعني يصنعون أجزاء من األنظمة.
ما هي خدماتكم اليت تقدمونها؟
الش���ركة مصنع���ة يف األس���اس ،فنحن منثل ش���ركة
تالن���ت املعروف���ة س���ابقا باس���م ماركون���ي م���ن أكرب
الش���ركات يف ع���امل االتص���االت ،وكان���ت قبل ذلك
تعرف باسم بوش تيليكوم أملانية بريطانية.

هل هي حديثة العمل يف ليبيا؟
ال ،بل تعمل يف ليبيا منذ  25س���نة ،االسم فقط تغري،
كان���ت ماركون���ي وص���ارت تالن���ت ،وحنن نس���تفيد
م���ن املعرض من أج���ل تعريف الزبائن باالس���م اجلديد،
فالعمل ال يزال جبودة األداء نفسها واملكونات واملعدات
املصنعة سابقا.
ما هي نظرتكم ملستقبل شركتكم؟
عامليا ،للش���ركة مش���اريع عديدة تعمل بها ،حمليا يف
ليبيا ،وبعد االنفتاح االقتصادي الذي تشهده ليبيا ،فإن
الش���ركة تطمح ألن يكون هلا تواجد كبري يف السوق
اللييب ،فالشركة حاليا تنفذ مشاريع عدة يف الصحراء
مع بعض الشركات النفطية.
يف رأي���ك م���ا هي أهمي���ة تواجد الش���ركات احمللية يف
معرض تقنية؟
ً
تنافسا جيداً بني الشركات احمللية ،ألن
املعرض خيلق
الش���ركات األجنبية دون ش���ركات حملية ال تستطيع
أن تعم���ل بس���هولة ،فهي حتتاج إىل الش���ركات احمللية
اليت عن طريقها تس���تطيع إكمال املشاريع مما يصنع
ً
س���وقا ويعطي ج���ودة للتقنيات
التناف���س ،وه���ذا خيلق
واألسعار.
من خالل حديثك يتبني أن نش���اطكم كبري يف جمال
االتص���االت ،فم���ا ه���ي نصيحتكم للش���ركات اليت
حتاول دخول جمال تقنية املعلومات؟
الص�ب�ر والتخص���ص واجلدية ه���ي أهم أس���باب النجاح
واالستمرار ،فهناك فرص وسوق وحتتاج إىل جدية.
هل تعتقد بوجود فجوة تقنية بني ليبيا والعامل؟
كانت هناك فجوة ،ولكن اآلن هي آخذة يف التضاؤل
بشكل كبري ،فمع اتساع ليبيا اجلغرايف قطعت ليبيا
شوطا كبريا*.
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املـنـتـهى لـلـتـقـنـيـة

م .أمحد قشوط
رئيس قسم التسويق
يف حوار لنشرة أخبار تقنية
وجملة ليبيا لالتصاالت والتقنية
حاوره  :أسامة أبوغرارة

نعمل لتطوير أساليب وخدمات تقنية املعلومات
ونفخر ونتميز باعتمادنا على عقول أبناءنا إلصدار منتجاتنا
قـــاعة  82تش���اركية ش���ابة إلنتاج الربجميات واحللول
جنـاح  C29التطبيقي���ة ملختل���ف جم���االت األعم���ال،
مس���اهمة منه���ا يف تطوي���ر أس���اليب وخدم���ات تقني���ة
املعلومات تلبي ًة الحتياجات ومتطلبات العمالء.
ويف حديثه عن التش���اركية يقول رئيس قسم التسويق
أمحد قشوط :
« هدفن���ا االس���تفادة من التقني���ات العاملي���ة احلديثة يف
جم���ال بن���اء الربجمي���ات ,وبالتال���ي فإننا نق���دم احللول
واخلدمات املتطورة واليت تس���مح للزبون بالعمل بطريقة
أكث���ر احرتاف���ا للمهنة يف دم���ج التقني���ة يف بيئة العمل
اخلاصة به ومن مت أستخدامها يف اختاذ قراراته.
تق���دم تش���اركية املنتهى منتجاته���ا تلبي��� ًة الحتياجات
ومتطلب���ات الزبائ���ن املتنوع���ة يف عامل تقني���ة املعلومات
وجمتم���ع االتص���االت احلديث���ة وذلك من خ�ل�ال تقديم
تطبيقات حاس���وبيـة تدمج بني االتصاالت الالسلكية
وبرجمي���ات احلاس���وب ،فق���د حتصلت املنته���ى لتقنية
املعلوم���ات عل���ى ثقة ش���ركة ليبيانا للهات���ف احملمول
وش���ركة املدار لالتص���االت اهلاتفية م���ن خالل عقدي
تزويد اخلدمات املضافة ( الرس���ائل القصرية .) SMS
وتسعى املنتهى على مواكبة التطورات التقنية احلديثة
حيث مت أعتمادها كم���وزع معتمد لتقنية  VOIPمن
شركة .Digium Asterisk
ويف جم���ال تطوير الربجميات ،تنتج تش���اركية املنتهى
التطبيقات احلاس���وبية لتعمل يف بيئة االنرتنت Web-
 Based Applicationsوبالتالي ميكن تشغيلها من
قبل عديد املس���تخدمني يف اللحظة نفسها ومن خـالل
رقع���ة جغرافية كب�ي�رة حيث ميكن تش���غيل منظومة
معينة يف ش���بكة املعلوم���ات الدولي���ة وبالتالي ميكن
18
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ملستخدميها الدخول إليها من أي مكان يف العامل.
وم���ن منتجاتن���ا (املنته���ى ل�ل�إدارة اإللكرتوني���ة) ،وهي
منظومة متكاملة متكونة من أنظمة مدجمة يف وحدة
واح���دة ميكن الوصول لصفحـاتها من خالل ش���بكة
حاس���وبية مما يتيـح إمكانية تش���غيلها والعمل عليها
من عدة أجهزة حاسوب .حيث تشمل أنظمـة اإلعالنات،
املهام ،دليل اهلواتف ،املوظفني ،املفكرة ،املراس�ل�ات،
التصوي���ت ,التقوي���م ,التوثي���ق واألرش���فة اإللكرتونية,
املنتدى ,باإلضافة إىل نظام الروابط املهمة.
كذل���ك (املنتهى للحس���ابات واملخ���ازن) ،وهي منظومة
الدارة املخ���زون وحس���ـابات العم�ل�اء واملوردي���ن وطلب���ات
الش���ـراء وإيصاالت القبض ،وتس���مح بتحديد مس���تـوى
املخ���زون األدن���ى ،وتتيـ���ح إص���دار وطباع���ة التقاري���ر
احملاسبية حلركات البيع والشراء والفواتري والبضائع.
كذلك نوفر خدمات القيمة املضافة Value Added
 ،Servicesيف ع���امل أصبح���ت فيه تقني���ة املعلومات
ً
ح�ل�ا لكل املش���كالت ،فاملنته���ى تقدم ً
ً
ش���امال
حال
من توف�ي�ر اخلدمات إىل صنع الربجميات مس���تخدمني
أفض���ل التقنيات ذات اإلمكانيات العالية ،ويداً بيد مع
شركات االتصاالت الليبية نضع بني أيديكم خالصة
خرباتنا وبرجمياتنا:
• برنامج املصرف النقال.
• برنامج خدمات شركات الطريان.
• برنامج األخبار الرياضية.
• برنامج الدردشة.
• برنامج اإلستفسار عن الفواتري.
• برنامج الرسائل عرب اإلنرتنت*.

مساحة
إعالنية

مساحة
إعالنية
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أسـبـوع تـقـنـيـة جـيـتـكـس
مـوضـوع تـغـطـيـة الـعـدد الـقـادم

افـتـتـ���اح أكـبـ���ر مـنـصـة لـتـقـنـيـ���ة الـمـعـلـومـات
عـربـيـ���اً فـ���ي  8س���ـبـتـمـبـر  /الـفـاتـ���ح املـقـبـ���ل
أعلنت اجلهة املنظمة ألسبوع جيتكس للتقنية عن برنامج
مشوق للمعارض اليت تقام ضمن احلدث هلذا العام ،حيث مت
تنظيم ثالثة من أكرب معارض تقنيات املعلومات واالتصاالت
لتواكب التطور السريع يف قطاع التقنية.
وسيقام أسبوع جيتكس للتقنية خالل الفرتة من  8إىل 12
سبتمرب ،استجابة لالهتمام املتزايد عامليا بقطاع االتصاالت
واملعلومات يف الشرق األوسط ،حيث سيقدم جمموعة من
املعارض التجارية املتخصصة ،واليت تشمل جيتكس حللول
األع��م��ال ،وم��ع��رض جلف ك��وم��س GULFCOMMS
ومعرض إلكرتونيات املستهلكني.
وس�ترك��ز امل��ع��ارض ال��ث�لاث��ة على أس���رع ال��ق��ط��اع��ات منواً
يف امل��ن��ط��ق��ة ،وه���ي ح��ل��ول األع��م��ال التقنية واالتصاالت
والكرتونيات املستهلكني ،كما ستتيح عقد جتمعات
متخصصة ألهم املشرتين وصناع القرار عرب املنطقة ،يف
الوقت نفسه ال��ذي تؤكد فيه على استمرار التقارب يف
قطاع التقنية يف املنطقة.
ومن املنتظر أن يكون املعرض املقام هذا العام هو األقوى
يف تاريخ دورات معرض جيتكس ،حيث يشتمل على مؤمتر
افتتاحي عاملي ألس��ب��وع جيتكس للتقنية ،وعلى إطالق
منتجات جديدة وعروض تفاعلية وعرض للمنتجات ،إضافة
إىل تعزيز تركيز احل��دث مما يقدم منصات متخصصة
لتطوير األعمال.
ويتوقع أن تتوافد على أس��ب��وع جيتكس للتقنية أكثر
من  3300شركة عاملية من أكثر من  80دول��ة ،حيث
ستتواجد أجنحة عاملية ل��دول مثل كندا ومصر واهلند
وكوريا واململكة املتحدة وتايوان والصني والواليات املتحدة
األمريكية وغريها الكثري ،كما سيتواجد ممثلون عن
مجعيات التجارة واالستثمار والتصدير.
وت��وف��ر مجيع ه��ذه امل��ي��زات للمنطقة بيئة مناسبة للتسوق
لكافة االحتياجات ،حيث ميكن للزوار أن يتعرفوا على
املزيد من آليات قطاع التقنية واالتصاالت يف كل دولة ،وأن
يناقشوا فرص االستثمار املستقبلية ويتواصلوا مع العديد من
الشركات من كافة الدول ،ومن خالل مكان واحد*.
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الــحــرة

الـبـرمـجيـات

األنـظـمـة

الـمـفـتـوحـة

الـمـصـدر
م  .صالح الدين سامل أبو نعامة

«  ...املصادر املفتوحة هي باب األمل الوحيد أمام
دول العامل الثالث للتطور.»..
كتاب لينوكس الشامل
عن األمم املتحدة ،الشبكة العاملية املفتوحة
املصدر International Open Source

ملاذا هذا الباب؟
الربجميات احلرة أو الربجميات مفتوحة املصدر،
هي فكرة موجودة منذ اخ�تراع احلاسوب (أو رمبا
قبل ذل����ك!) ،ت��درج��ت ت��ارخي��ي��اً م��ن رغ��ب��ة املؤلف
مشاركة الناس ما لديه ،فاملؤلف ال��ذي ال يريد
حجز فكرته يف أقفاص حقوق النسخ فإنه ينشرها
م���ؤمم��� ًة يف اجمل����ال ال���ع���ام Public domain
(أو اجمل����ال امل��ف��ت��وح  ،)Open domainمثل
معادالت الرياضيات ونظريات الفيزياء ،والكثري
من اخلوارزميات (مثل برامج التحليل العددي)
فهي تنشر (يف الدوريات العلمية أو على اإلنرتنت
مث ً
ال) للجميع دون أي قيد ،وال حيصر استخدامها
بأحد ،حتى الشركات التجارية ،أي أن املؤلف مل
يودع فكرته ومل حيصل على حقوق نسخ ،وبالتالي
قد تستخدمه شركات دون أن تدفع له أو حتى
تعلمه ب��ذل��ك ،غالباً م��ا يكون ه��ؤالء متطوعني
أفراداً أو يعملون لدى هيئات حكومية أو مراكز
حبث.
يف مجيع األحوال هم ال يهتمون بتحقيق مكسب
مادي مباشر ،هذه املنتجات الفكرية عالية اجلودة
ميكن أن تستعملها شركة جتارية يف تطوير منتج
مشتق مغلق ينهي السلسلة.
عن كتاب لينيكس الشامل تأليف مؤيد صاحل السعدي.
http://www.cltb.net/ar/
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ماذا يوحي لك العنوان السابق؟
ما املقصود باألنظمة املفتوحة املصدر؟
كلمة األنظمة املفتوحة املصدر ليست دقيقة يف الواقع،
ولألمانة العلمية سوف أسرد القصة من بدايتها.
يف ال��ب��داي��ة ت��ع��اون جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث�ين يف عام
 1965من شركة AT&T Bell Laboratories
وم��ع��ه��د  MITأو م��ع��ه��د م��اس��ت��ش��وس��ت��س للتقنية
حت���ت م���ش���روع  MULTICSاخ���ت���ص���ار ملشروع
“Multiplexed Information Computing
 ”Systemإلن���ش���اء ن��ظ��ام ت��ش��غ��ي��ل م��ت��ع��دد املهام
واملستخدمني ،خ��رج ه��ذا النظام إىل حيز الوجود
ع��ام  ،1968بعد ذل��ك يف ع��ام  1969ق��ام كل من
ك�ين ت��وم��ب��س��ون ودي��ن��ي��س ري��ت��ش��ي ورود كانادي
ودودج ماكلوري من شركة  AT&Tبإنشاء النظام
يونيكس UNIXداجمني فيه العديد من خصائص
النظام .MULTICS
يف  1يناير عام  1970مت تشغيل أول إصدارات النظام
.UNIX
يف عام  1972و 1973متت كتابة برنامج التشغيل
 UNIXبلغة السي ( )Cاليت اخرتعها كل من دينيس
ريتشي وب��راي��ان كرنينجهان مم��ا أدى إىل سهولة
تركيب ه��ذا النظام وتشغيله يف أي جهاز حاسوب
ً
تقريبا.
ب��ع��د من��و ن��ظ��ام التشغيل  UNIXق��ام��ت خمتربات
 AT&Tبرتخيص استخدام النظام جملموعة واسعة
م���ن امل��س��ت��خ��دم�ين -ح��ي��ث ك���ان ال�ترخ��ي��ص جييز

نأتي اآلن إىل تعريف األنظمة املفتوحة املصدر:
ً
سابقا ،كلمة “مفتوحة املصدر” تثري
كما ذكرت
الغموض بعض ال��ش��يء ،لكنين أح��ب أن استعمل
كلمة “الربجميات احلرة” ليس بغرض الفلسفة ،إمنا
بسبب استخدام موقع  GNUهذه العبارة ،لألمانة
العلمية س��وف أن��ق��ل بعض األف��ك��ار ح��ول مشروع
 GNUوالربجميات احلرة من املوقع نفسه.
م��ف��ه��وم ال�برجم��ي��ات احل����رة ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��ري��ة وليس
باألسعار ،حيث إن املستخدمني ميكنهم استخدام
ونسخ ودراسة وتغيري وحتسني ً
أيا من الربامج احلرة،
وللمزيد من الدقة فقد مت تقسيم حرية مستخدمي
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الـبـرمـجيـات

الشعار الرمسي ملشروع GNU

الــحــرة

استعماله وإنتاجه حتت أمساء أخرى غري يونيكس-
منهم قسم علوم احل��اس��وب التابع جلامعة بريكلي
ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ال����ذي أس���س ن��ظ��ام ت��ش��غ��ي��ل BSD
 )(Berkeley Software Distributionالشهري
عام  ،1977بعد ذلك مت تطوير نظام التشغيل UNIX
لسنوات عديدة يف جامعة بريكلي بالتعاون مع وكالة
مشروعات األحباث املتقدمة للدفاع  DARPAليشمل
دع��م ب��روت��وك��والت  TCP/IPحتى أصبح النظام
 BSDمنافسا ً
قويا للنظام  UNIXالتابع ملختربات
.Bell
ً
تقنيا
وبسبب تعدد توزيعات يونيكس وال�تي تسمى
 UNIX-Like OSأدى هذا إىل نشوء مشكالت
يف توافق األنظمة ً
معا ،وحلل مشكلة التوافق قامت
مؤسسة  IEEEأو مجعية املهندسني الكهربائيني
واالل��ك�ترون��ي�ين ب��وض��ع م��واص��ف��ات قياسية مسيت
 POSIXاخ��ت��ص��اراً “ Portable Operating
System Interface for Computer
.”Environment
بسبب كون ن��واة النظام  UNIXمفتوحة املصدر،
أدى هذا إىل تطوير الشركات الكربى أنظمة تشغيل
تعتمد يف مبدأ عملها على النظام يونيكس مثل:
 ال����ن����ظ����ام  Solarisم�����ن ش�����رك�����ة Sun.Microsystems
 النظام  AIXمن شركة .IBM ال����ن����ظ����ام  AUXم�����ن ش����رك����ة ماكنتوش.Macintosh
 النظام  UNIX Wareمن شركة .Novell النظام  HP-UXمن شركة .HP النظام  Digital Unixمن شركة .Compaq النظام  XENIXمن شركة .Microsoftيف عام  1983طرحت خمتربات  Bellالنسخة التجارية
للنظام يونيكس –غري مفتوحة املصدر -واليت مسيت
النظام .System3
وبسبب هذه اإلصدارة التجارية قامت خمتربات Bell
بتغيري الرتاخيص ومنعت تداول نواة اليونكس.
ً
سببا يف نشوء فكرة األنظمة
كانت هذه اخلطوة
والربامج املفتوحة املصدر
ال��ت��ي أس���س���ه���ا ريتشارد
س��ت��ومل��ن م��ن معهد MIT
وال���ت���ي ت���س���م���ى مشروع
.GNU
ت���أس���س م���ش���روع GNU
ع�����ام  1984وه�����و يعين

أنظمة التشغيل مفتوحة املصدر واليت تعمل بقواعد
اليونيكس نفسها ،ولكنها ال تسمى يونكس و
 GNUهي اختصار “.”Gnu is Not Unix
ق��ام امل��ط��ورون بكتابة العديد من ال�برام��ج املكونة
لنظام التشغيل املنشود مثل املكتبات Libraries
وبرامج أساسية مثل حمرر النصوص  Emacوواجهة
املستخدم  Bashباإلضافة إىل اجلزء األساس يف نظام
التشغيل وهو النواة أو الكرنل .Kernel
مي����ك����ن����ك زي������������ارة م�����وق�����ع م������ش������روع GNU
ل���ل���م���زي���د م����ن امل���ع���ل���وم���ات www.gnu.org
وموقع Free software Foundation www.fsf.
 orgالذي يعد املستودع لربامج .GNU

الـبـرمـجيـات

الــحــرة

الربجميات احلرة إىل أربع حريات:
 .0حرية استخدام الربنامج ألي هدف كان.
 .1حرية دراسة كيفية عمل الربنامج وتكييفه ً
وفقا
للحاجات وذلك شرط قدرة الوصول للشفرة املصدرية.
 .2حرية توزيع نسخ قد تساعد مستخدمني آخرين.
 .3حرية حتسني الربامج وتوفري النسخ احملسنة للجمهور
وذلك شرط القدرة للوصول للشفرة املصدرية.
األرقام تشري إىل رقم احلرية كما هي مصنفة من قبل
مشروع .GNU
اآلن وبعد هذه املقدمة الطويلة نأتي
إىل اجلزء املهم من هذه املقالة وهو
اجل��زء األس��اس يف مشروع GNU
واملسمى بالنواة أو الكرنل.
يف الواقع إن الكرنل هو لينوكس
 !LINUXه��ذه ال��ن��واة كتبت من
الصفر ومل تشتق من أي من BSD
أو  System Vوه��ي متوافقة مع
م��ع��اي�ير  ،POSIXب��دأه��ا لينوس
تورفالدوز وهو فنلندي عندما كان
ً
طالبا يف هيلينكي ،وأصدر أول نواة
يف عام  1994وقد جاءت التسمية
من املقطعني  LINالذي يشري إىل االسم األول ملخرتعة
واملقطع الثاني  UXالذي يشري إىل النظام يونيكس.
اآلن تستخدم ه��ذه الكلمة لتشري إىل نظام تشغيل
لينوكس ،وه���ذه التسمية غ�ير دقيقة إذ أن نظام
التشغيل يتكون من العديد من الربامج وليس النواة
فقط.
يتكون نظام التشغيل لينوكس من عدة أجزاء كما
يلي:
· النواة أو الكرنل.
· برامج التحميل .Boot Loaders
· برجميات بيئة التشغيل أو  Environmentوهي
اليت متكن املستخدم من التعامل مع العتاد وتسمى
أيضا واجهات املستخدم أو برامج سطح املكتب مثل
بيئة  KDEأو .GNOME
· الربنامج .X-Window
· نظام امللفات أو .File Structure
· حزم الربجميات التطبيقية Program Packages
مثل برامج املكتب  Officeوبرامج الوسائط املتعددة
والعديد غريها.
· برامج .GNU
سوف أحتدث ً
قليال عن إصدارات النواة ،يتكون رقم
إصدار النواة من ثالثة أجزاء  ،A.B.Cميثل الرقم A
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التسلسل احلالي ،ويتم االنتقال إىل رقم أعلى فقط
عند ح��دوث تطوير كبري ج��داً يف ال��ن��واة ،الرقم B
ً
زوجيا فهو يعين أن هذه النسخة من النواة
إذا كان
ً
فرديا فهو يعين أن النواة
مستقرة ،أما إذا كان الرقم
مازالت حتت التطوير ،الرقم  Cيدل على التحسينات
اليت أدخلت على النواة أو الرتقيعات أو إصالح العيوب
.Bugs
ميكنك زي��ارة موقع ن��واة نظام التشغيل لينوكس
 www.kernel.orgملعرفة آخر التطورات ،وكذلك
العديد من املعلومات املفيدة عن النواة.
ال��س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه اآلن ه��و :م��ا ه��ي وظيفة
الكرنل أو النواة؟
ميكن تلخيصها باختصار كما يلي:
· التعامل مع العتاد ،حبيث تمُ َ ِّ
كن الربامج التطبيقية
وبالتالي املستخدم -من القدرة على استخدام عتاداحلاسوب.
· إدارة املهام ،حيث تقوم النواة بتوزيع موارد احلاسوب
من حيث الذاكرة واملعاجل حبيث حيصل كل برنامج
على قدر عادل من هذه املوارد.
· توفري بيئة التصال الربامج فيما بينها وتسمى Inter
.Process Communication
يف احلقيقة ،هناك الكثري مما يقال عن النواة ،سوف
أتناوله بشيء من التفصيل يف األعداد القادمة.
برامج التحميل  Boot Loadersهي عبارة عن أجزاء
صغرية من الكود تكون خمزنة يف قطاع التحميل
الرئيس أو ً
تقنيا  ،MBRهذا القطاع هو أول قطاع يف
القرص الصلب ،بعد أن تشغل حاسوبك فإن BIOS
 )(basic input/output systemيبحث يف هذا
القطاع -أي  -MBRع��ن أي ك��ود لتحميل نظام
التشغيل ،إن هذا الكود هو برنامج التحميل ،بعد
ذلك يقوم برنامج التحميل بالتوجه إىل املسار احملتوي
على النواة يف القرص الصلب ،فيقوم بتحميلها يف
الذاكرة العشوائية ليتم تنفيذ كود النواة ،إن أشهر
برامج التحميل اليت تأتي عادة مع توزيعات لينوكس
هي الربنامج  GRUBوالربنامج .LILO
الربنامج  X-Windowويسمى اختصاراً النظام ،X
يعمل هذا النظام بطريقة اخلادم  /العميل (Clint/
 )Serverويتحكم ه��ذا النظام يف بطاقة العرض
باإلضافة إىل دعمه لتشغيل لوحة املفاتيح والفأرة،
يتيح لك أسلوب اخل��ادم /العميل تشغيل اخل��ادم يف
جهاز والعميل يف اجلهاز نفسه أو جهاز آخر موصول
بالشبكة ،تأتي معظم توزيعات لينوكس حمتوية
على برنامج  Xجماني ،يف السابق كان هذا الربنامج

www.redhat.com
تعترب أشهر توزيعة ،وتكاد أن تكون توزيعتها قياسية
تستند عليها الكتب واملراجع التعليمية واملطورون،
كما تعترب الدورات التدريبية اخلاصة بها من الدورات
املوثوقة  ،RedHat Certificationكما أنها تتميز
باعتمادها واح��دة من أشهر أنظمة احلزم وهي حزم
ري��ده��ات  ،RPMستجد العديد م��ن ال�برام��ج بهذا
النسق على شبكة االنرتنت.

بعد صدور اإلصدار التاسع حتولت ريدهات إىل ريدهات
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التوزيعة أو  Distributionعبارة عن جتميع لنواة
لينوكس مع روتينات بدء التشغيلStartup Scripts
وملفات إعدادات  Configuration filesباإلضافة
إىل بعض الربجميات املدعومة من اجلهة اليت أنشأت

التوزيعات الشهرية:
التوزيعة ريدهات (:)RedHat

الــحــرة

يعرف بـ  ،Xfree86ولكن معظم التوزيعات حتولت
اآلن إىل الربنامج  X.org-X11بسبب تغري رخصة
الربنامج ً ،Xfree86
تقنيا الربناجمان يؤديان الوظيفة
نفسها ،ميكنك احلصول على مزيد من املعلومات
حول الربنامج  Xfree86من املوقع الرمسي www.
 xfree86.orgحيث ميكنك أن جتد معلومات عن
دعم عتاد بطاقات العرض ،وكذلك بالنسبة للربنامج
 X.org-X11على املوقع .www.x.org
لعلك عزيزي ال��ق��ارئ الحظت أن�ني استخدم كلمة
توزيعة لينوكس كثرياً ،ولعلك تتساءل عما أعنيه
بهذه التسمية! لكنين أريد قبل أن أعرفك على معنى
هذه التسمية أن أطمئنك إىل أنك تستطيع –مستقبال-
أن تنشئ توزيعتك اخلاصة !!
ولتعرف املزيد عن املوضوع قم بزيارة املوقع التالي:
www.LinuxFromScratch.org
ستجد فيه معلومات تفصيلية ع��ن كيفية إنشاء
توزيعتك اخلاصة ،ولكنين ال أنصحك أن تبدأ بهذه
الطريقة ،أريد فقط أن أوضح لك أن هذا ممكن بعد
ً
حمرتفا ستتمكن من ذلك.
أن تصبح

التوزيعة ،وكذلك تكون التوزيعة م��زودة بروتينات
للتنصيب  Installation Routinesلتجعل عملية
تركيب التوزيعة سلسة وسهلة ،وكذلك حتتوي كل
توزيعة على حزمة من الربجميات التطبيقية اجملانية
اليت ختتلف من توزيعة ألخرى.
ه��ذا كل ش��يء ،يف احلقيقة س��وف تواجه -عزيزي
ال��ق��ارئ -كما واجهت أن��ا عندما أردت أن أب��دأ مع
لينوكس سؤاال حمريا :أي توزيعة سأختار؟
س��وف أحت��دث ع��ن بعض التوزيعات يف ال��ب��داي��ة ،ثم
سأحاول أن أعطيك جتربيت ،ولكن تذكر أن مسألة
اختيار التوزيعة يف النهاية سيعود إىل ذوقك واحتياجك
أنت ،وسوف جتد نفسك مع مرور الوقت تغري التوزيعة
مراراً ،وهذا ليس مضر أبدا يف رأيي الشخصي.

الـبـرمـجيـات
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لينوكس لالعمال يف عام  2003أو Redhat linux
 ،Enterpriseوهي النسخة اخلاصة بالشركات
واملؤسسات اليت توفر الدعم الفين واحلزم املستقرة
واجملربة لفرتات طويلة ،وهو ما كان يشكل هاجسا
دائما للشركات ،وبسبب ذلك مل تعد عملية الدعم
جمانية ،وب��ن��ا ًء عليه ظهرت التوزيعة ف��ي��دورا كور
( )Fedora Coreوال�تي تتشابه إىل حد كبري مع
ريدهات.

لسطح املكتب؛ إال أن أداؤه��ا كخادم  Serverال
يستهان به ،وعلى درجة من االستقرارية واالعتمادية.

التوزيعة ماندريفا (:)Mandriva
www.mandriva.com
التوزيعة ديبيان (:)Debian

www.debian.org
تعترب هذه التوزيعه الثانية من حيث شيوعها وكانت
تسمى ماندريك ،وهي من إنتاج شركة فرنسية،
متتاز هذه التوزيعة بالسهولة باحتوائها على مركز
حتكم  ،MCCكما أنها معتمدة على نظام حزم
ريدهات  ،RPMوبالنسبة لي كانت هذه التوزيعة
بداييت مع نظام التشغيل لينوكس.
توزيعة سوسي (:)SUSE

www.suse.de
www.suse.com
توزيعة أملانية أصبحت تابعة لشركة نوفل ،Novell
هذه التوزيعة موجهة ملستخدمي سطح املكتب وحتتوي
مركز حتكم  ،YaSTوعلى الرغم من أنها توزيعة
26
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تعد توزيعة ديبيان املفضلة لدى الشركات الكربى،
ألن إصداراتها متر بثالثة مراحل؛ غري مستقرة ،قيد
التجريب ،ثم النسخة املستقرة ،حيث إن الشركات
ً
دائما عن االعتمادية واالستقرارية يف التوزيعة
تبحث
مبا يتالءم مع حاجتها يف ال��س��وق ،وميكن اعتبار
ديبيان إح��دى التوزيعات املهمة يف جمتمع لينوكس
بسبب اعتمادها نظام خاص من نظام احلزم وهو deb
وليس  rpmكما هو احلال مع ريدهات ،باإلضافة

www.slackware.com

تعترب هذه التوزيعة من أوائل التوزيعات ،فقد كانت
م��وج��ودة منذ ب��داي��ات ظهور لينوكس ،تعتمد هذه
التوزيعة بشكل كبري على املهارة يف استخدام سطر
األوامر حيث إنها ال حتتوي على الكثري من األدوات
ً
شخصيا ال
املساعدة مثل التوزيعات األخ���رى ،وأن��ا
ً
خصوصا إذا
أنصحك -عزيزي القارئ -باستخدامها
ً
مبتدئا.
كنت
السؤال اآلن :ملاذا لينوكس؟
يف الواقع لست بصدد املقارنة بني لينوكس وويندوز يف
هذه املقالة ،وكذلك ال أطلب أن تهجر ويندوز وتذهب
إىل لينوكس ،بل أريد فقط أن ختوض التجربة ،أن
َت َّطلِ َع على اجلهود اجلبارة اليت تبذل يف نظام التشغيل
لينوكس دون أن تدفع أي شيء ،إنه نظام جماني،
ويستحق ال��ت��ج��رب��ة ح��ت��ى م��ن قبيل التسلية وتنمية
املعلومات يف جمال احلاسوب ،واألم��ر بسيط جداً،
ميكنك استخدام إح��دى التوزيعات احل��ي��ة ،وهذه
التوزيعات معدة حبيث ميكنك تشغيلها دون أن متس
القرص الصلب ،مبجرد وضع القرص املدمج وإقالع
اجلهاز منه سيظهر نظام تشغيل متكامل تستطيع أن

إذا أعجبتك هذه التوزيعة فيمكنك أن تقوم بتنصيبها
يف ج��ه��ازك بشكل دائ���م ،وال خت��ف ،باستطاعتك
االحتفاظ بنظام تشغيلك السابق ببعض اخلطوات،
ليصبح جلهازك أنظمة تشغيل متعددة تستطيع االختيار
فيما بينها.
هذا غيض من فيض عن الربجميات احلرة وسوف تقرا
املزيد عن هذا املوضوع يف أعداد قادمة إن شاء اهلل*.
املراجع:
 .1موقع .www.gnu.org
 .2موقع .www.fsf.org
 .3كتاب مقدمة يف نظام تشغيل ريدهات لنيكس ،تأليف فيصل
يوسف طبعة  26سبتمرب .2003
Linux+ certification bible by Trevor Kay 2002 .4
 Linux administration .5اإلص��دار األول  5م��ارس 2005
تأليف أمحد جنيب الشهاوي.
 .6كتاب لينيكس الشامل تأليف مؤيد صاحل السعدي.
Linux + study guide third edition 2005 by .7
  -أوبونتو  :هي إحدى توزيعات لينكس ،مبنية على توزيعة دبيان
وكلمة ُ Ubuntuتنطق أوبونتو وليس يوبونتو ،وهي كلمة أفريقية
تعين “اإلنسانية جتاه اآلخرين».

تهنئة قلبية باسم أس��رة التحرير إىل الصديق والزميل
العزيز م.ص�لاح أب��و نعامة مبناسبة مولودته اجلديدة
(تقوى) ،داعني هلا بالـ(صالح) والـ(تقوى) بإذنه تعاىل.
لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد الـثـاني  -هنيبال  /أغسطس 2007

27

الـبـرمـجيـات

التوزيعة سالكوير (:)Slackware
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إىل أن هلا عدد من التوزيعات املتخصصة أذكر منها
على سبيل املثال ال احلصر توزيعة ديبيان للعناية الطبية
 Debian-medوتوزيعة ديبيان للمحامني Debian-
.lex

جتربه كما شئت ،وبعد أن تنتهي أعد تشغيل اجلهاز
بعد إزالة االسطوانة املدجمة بالطبع -وستجد أن كل
ش��يء ع��اد كما ه��و دون تغيري ،وأنصحك بتجربة
التوزيعة احلية  ،Ubuntuتستطيع أن تنزهلا من
املوقع .www.ubuntu.com
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فداء ياسر اجلندي  -مشارك
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قـمـة جـبـل الـجـلـيـد

ليس موضوع املفاضلة بني نظامي ويندوز ولينوكس
ه��و جم���رد م��ف��اض��ل��ة ب�ين ن��ظ��ام�ين أو ب��رن��اجم�ين أو
شركتني( ،أو فريقي ك��رة!) ،بل هو مفاضلة بني
مفهومني وسياستني ومنهجني ،وما الصراع بني ويندوز
ولينوكس إال قمة جبل اجلليد ال�تي ختفي حتتها
أكثر بكثري مما تبديه.
نقول هذا تعقيبا على ما ذك��ره الزميل أمحد شهم
شريف يف عموده يف العدد املاضي ،حني وضع قواعد
خمتصرة للمفاضلة ب�ين وي��ن��دوز ولينوكس ،وقرر
أن اجمللة ال حتابي هذا النظام أو ذاك ،بل هي جهة
حيادية تعرض املنتجات وت�ترك للقارئ اخليار (وإن
كان ما ختصصه من مساحة ملنتجات مايكروسوفت
أكرب بكثري جدا مما ختصصه للينوكس) ،علما
بأن خالفنا التقين مع زميلنا شهم ال يفسد للود قضية،
فهو زميل عزيز وأخ كريم ،وجملتنا هذه قد عودتنا
على حرية الكلمة والصراحة يف ط��رح املواضيع،
واملستفيد األول هو القارئ الذي تصل إليه املعلومة يف
النهاية بعد األخذ والرد ،صافية خالصة منقحة مفيدة
بإذن اهلل.
القضية أكرب بكثري من قضية نظامني أو برناجمني،
القضية هي مقارنة بني مفهوم التبعية واهليمنة لشركة
جتارية ،وبني احلرية املطلقة يف التطوير والتحديث،
بني اجلمود والتحول إىل مستهلك ومستخدم فقط
للتقنية ،وبني الدخول يف عصر املعلوماتية من أوسع
أب��واب��ه ،وامل��ش��ارك��ة يف ت��ط��وي��ره ،استثمار األموال
الطائلة يف ش��راء برجميات جاهزة مغلقة ال نعلم ما
بداخلها ،وبني احلصول جمانا على برجميات مفتوحة
املصدر ،يستطيع أي مربمج أن يسرب غورها ويعلم ما
فيها ويطوعها حلاجة بالدنا.
ول��ن��ض��رب على ذل��ك م��ث��اال ي��وض��ح��ه ،إن ال��ف��رق بني
الربجميات مفتوحة املصدر والربجميات املغلقة (وال
أقول بني ويندوز ولينوكس فقط) هو كالفرق بني
العرضني التاليني:
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العرض األول من شركة لصناعة السيارات ،تبيعنا
السيارات جاهزة مع دليل االس��ت��خ��دام ،وتقوم هي
بصيانتها مبعرفة مهندسيها ،وتقبض منا مثن كل
س��ي��ارة وك��ل قطعة تبديل نشرتيها منها ،وهل��ا هي
وحدها احلق يف تعديل التصميمات والنماذج اجلديدة،
ويف حتديث السيارات حسب ما تراه ،وال ميكن أن
نطلع على األسرار اهلندسية أو املخططات التنفيذية
اليت اتبعها مهندسوها للوصول إىل تصميم وتصنيع
السيارة ،وتستطيع أن تتوقف عن إنتاج قطع التبديل
متى ش���اءت (وذل���ك ل��ل�تروي��ج ل��ل��م��ودي�لات اجلديدة،
وليتذكر القراء أن مايكروسوفت قد توقفت عن
دعم بعض اإلص��دارات القدمية من ويندوز) ،فلهذه
الشركة احلق يف أن تتوقف عن إنتاج أي طراز متى
شاءت لتطرح ط��رازا جديدا ،وقد يكون الفرق بني
القديم واجلديد يف الشكل فقط ،أو بزيادة رفراف
هنا أن تغيري خط هناك ،املهم أن تدفع املستخدم
لشراء الطراز اجلديد ،وللشعور ب��أن ما يستخدمه
طراز قديم.
أما العرض الثاني فهو من جهة (وال أقول شركة)،
تعرض علينا السيارات جمانا ،وال تكتفي بذلك،
بل تعطينا مع السيارات اجملانية مجيع املخططات
التنفيذية واألسرار اهلندسية ،واملذكرات احلسابية
م��ن األل��ف إىل ال��ي��اء ،ومتنحنا حرية إن��ش��اء مصانع
تصنيع سيارات مماثلة يف بالدنا من دون احلاجة إىل
ترخيص ،بل وال متانع يف أن نقوم بوضع التصاميم
واملخططات واحلسابات بني أيدي مهندسينا ليدرسوها
ويسربوا أسرارها ،ويدرسوا طريقة عملها ،ثم يقوموا
بعد ذلك ،بتعديل تصميماتها حسب الطلب ،وحسب
ما يناسب احتياجات بالدنا ،فيطوروا ويضيفوا إليها
ويطوعوها متاما الحتياجاتهم ،بل ويستطيعون أن
يستفيدوا من خربة غري مهم يف هذا اجملال ،وذلك ألن
اجلهة اليت أعطتهم التصميم واألسرار أعطتها لغريهم
أيضا ،فطوعها كل حسب حاجته ،وأصبحت مبثابة

الــحــرة
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إرث إنساني مشرتك ،يتعاون اجلميع على تطويره
وتبادل اخل�برات حوله ،فإن استعصى أمر يتعلق بها
على مهندسينا ،قاموا بطرحه على كل من لديه
التصاميم واملخططات حول العامل ،وما أكثرهم،
وت��ع��اون اجلميع على إجي��اد احل��ل��ول ،ب��ل ق��د يكون
غرينا قد سبق إىل هذه احللول فنستفيد منها ،وقد
نسبق غرينا إليها فنفيدهم بها ،باإلضافة إىل أن ما
سنحصله من علم حول هذا األمر ،يصلح ألن يكون
أساسا تعليميا لشبابنا ولطالب جامعاتنا ليتعلموا ثم
يطوروا ويبدعوا.
األمر إذن ليس وويندوز لينوكس ،األمر هو الفرق
بني مفهوم الربجميات ذات املصادر املغلقة اليت متثلها
احلالة األوىل والربجميات ذات املصادر املفتوحة اليت
متثلها احلالة الثانية.
احل��ال��ة األوىل ت��ري��د أن حت���ول ش��ع��وب ال��ع��امل إىل
مستخدمني فقط ،ال دور هلم يف التطوير والتحديث،
وعليهم أن يقنعوا مبا تقدمه هلم الشركة املصنعة
كما ه��و ،وه��ي يف النهاية شركة جت��اري��ة ،تعتمد
مقاييس التطوير عندها على اجل��دوى االقتصادية،
وليس فقط على مدى حاجة املستخدم هلذا التطوير،
وهذا حقها الشرعي والطبيعي ،الذي ال نلومها عليه،
وال ننازعها فيه ،ولكنه ال يكفي لتلبية حاجة مجيع
املستخدمني.
أما احلالة الثانية فتجعل الناس شركاء يف التطوير
والتحديث ال جمرد مستهلكني ومستخدمني ،وإن
احتاجت جهة أو بلد إىل نسخة مبواصفات خاصة
مثال ،تستطيع أن تقوم بذلك بنفسها دون استجدائها
للشركة املصنعة ،ولذلك فوائد ال حتصى وال تعد
على البالد من الناحية االقتصادية والعلمية والثقافية
بل والسيادية ،ولتبسيط ذل��ك اآلن نقول :إن الذي
يستطيع أن ينتج ما حيتاجه من برامج ،هو كالذي
يزرع ما حيتاجه من طعام ،واالعتماد على الربجميات
املغلقة عثرة يف سبيل تطوير الربجميات ،بينهما يساعد
االعتماد على املصادر املفتوحة بشكل كبري على دفع
عجلة صناعة الربجميات يف بالدنا ،وحيتاج بيان ذلك
إىل تفصيل طويل نعد بالعودة إليه يف مقاالت الحقة.
ولكن هناك من يعتقد (ومنهم زميلنا العزيز أمحد
شهم) أن نظام مايكروسوفت أسهل للمبتدئني،
وأضمن من حيث توفر العدم من شركة كربى،
وأكثر توافقا مع العتاد ،والربامج اليت يدعمها أكثر
من تلك اليت يدعمها لينوكس ،جنيبهم :من قال هذا؟
انتظرونا لنثبت عكس ذلك*.
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سلسلة تعلم معي..

مـهـارات الـحـاسـب اآللـي
هذه السلسلة التعليمية اهلادفة إىل تعلم احلاسب اآللي خطوة خبطوة ..ومع متابعة هذه السلسلة سنتمكن بإذن
اهلل من التعامل مع احلاسب اآللي بكل سهولة ويسر.
ويسرني أن أشري إىل إمكانية مراسليت عرب بريدي اإللكرتوني لالستفسار عن أي معلومة عن املقال ،وستكون
رسائلكم على الرحب والسعة.
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني

أهداف السلسلة:
• التعرف على احلاسب اآللي ومكوناته.
• أنواع احلاسب اآللي.
• املفاهيم األساسية للحاسب اآللي.
• الربامج املكتبية ومهارات استخدامها (Microsoft
Word – Microsoft Excel – Microsoft
.)PowerPoint
• التعرف على شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت).
سنبدأ من البداية حتى نكون ً
معا يف مستوى واحد..
احلاسب اآللي:
يعرف احلاسب اآللي بأنه أداة إلكرتونية تقبل إدخال
البيانات ،معاجلتها ،حفظها ،وإن��ت��اج خمرجات،
ويتكون احلاسب اآللي من معدات وبرامج.
املعدات (: )Hardware
تعرف املكونات املادية لنظام الكمبيوتر باملعدات
الصلبة ،وبشكل ع��ام ميكنك تصور أن املعدات
الصلبة هي أية قطعة يف جهاز الكمبيوتر ميكنك
رؤيتها أو ملسها .وميكن تصنيفها حتت أي من هذه
االقسام:
 .1الشاشة ()Monitor
 .2اللوحة االم ()Motherboard
 .3وحدة املعاجلة املركزية ()CPU
 .4الذاكرة الرئيسة ()RAM
 .5ربط العناصر اجلانبية ()PCI
 .6مولد الطاقة ()Power
 .7قارىء القرص املضغوط ()CD
 .8القرص الصلب ()Hard Disk
 .9فأرة ()mouse
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 .10لوحة املفاتيح ()Keyboard
وميكن تصنيف مكونات احلاسب إىل التالي:
 .1وحدة املعاجلة املركزية.
 .2الذاكرة.
 .3وحدات ادخال.
 .4وحدات التخزين.
 .5وحدات اخراج.
 .1وحدة املعاجلة املركزية (Central Processing
:)Unit, CPU
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن اجل��ه��از املسؤول
عن تنفيذ التعليمات املستخدمة
ملعاجلة البيانات وهي مبثابة عقل
الكمبيوتر ،وسرعة املعاجل تقاس
مبليون دورة بالثانية أو . MHz

 .2الذاكرة (: )Memory
م��ب��دئ��ي� ً�ا تنقسم إىل ن��وع�ين خم��ت��ل��ف�ين ،وكالهما
مكونات إلكرتونيه ضمن الوحدة األساسية للحاسب
اآللي.
• ذاك��رة الوصول العشوائي [RAM] Random
:Access Memory
وهذا النوع من الذاكرة مؤقت إذ أن املعلومات يتم
ً
تفريغها ً
وأحيانا عند
آليا منه مبجرد إعادة التشغيل،
إغ�لاق ال�برن��ام��ج ال��ذي يستهلك
ج��زء منها ،وه��ذا النوع حيرص
ً
(خصوصا من يرتكز
احملرتفون
عملهم على التصميم باستخدام
ب��رام��ج متقدمة ك��ال��ف��وت��وش��وب وث���ري دي ماكس
وغ�يره��ا) على توفري أفضل األن���واع منها وحيرصون
ً
أيضا على زيادتها ألنها املسؤولة عن سرعة تنفيذ
العمليات واملعاجلة.وهي الذاكره العشوائيه للوصول:
وهي اليت ميكن قراءتها والكتابه عليها.
• ذاك����رة ال���ق���راءة ف��ق��ط [ROM] Read Only
:Memory
وهذه الذاكرة تصمم من قبل الشركة املصممة للوحة
األم وهي حتوي برامج منها مشغل الكمبيوتر البدائي
مبعنى ب��داي��ة تشغيل احلاسوب
قبل التحميل من القرص الصلب.
كما حي��وي على ب��رن��ام��ج آخر
للتعرف على األجهزه املوصوله
باجلهاز ويعطي تقرير عن ذلك.كما أنه ال ميكن

 .3وحدات االدخال :
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن أج��ه��زة أو وس��ائ��ل تستخدم إلدخال
البيانات إىل احلاسوب ومبا أن البيانات هي أي شيء
ميكن التعبري عنه فإن هذا يعين أن وسائل اإلدخال
ستكون متعددة ومتجددة دوم� ً�ا حتى ميكن إدخال
كل ما نود إدخاله للحاسوب ومن أهم وسائل إدخال
البيانات للحاسوب ما يلي :
• لوحة املفاتيح :Keyboard
لوحة املفاتيح هي أكثر اجهزة االدخال استخداما،
وتبدو مثل اآللة الكاتبة إال أن لديها مفاتيح أكثر.
لوحة املفاتيح امل��وج��ودة يف أعلى ال��ص��ورة ه��ي لوحة
مفاتيح قياسية مؤلفة من مئة مفتاح ،وكل لوحات
املفاتيح تتألف من أربع أجزاء رئيسة:
 .1مفاتيح الطباعة :هي بطبيعة احل��ال املفاتيح أو

األزرار اخلاصة باحلروف والرموز سواء كانت العربية
أو االجنليزية أو أي لغة أخرى ،وهي بالعادة مأخوذة
من اآلالت الطابع.
 .2مفاتيح األرق����ام :ه��ي املفاتيح اخل��اص��ة باألرقام
ً
مفتاحا يف ميني لوحة
ويف العادة يكون عددها 17
التحكم ،مت إضافتها يف هذا املكان بعد ازدهار
اس��ت��خ��دام احل��اس��ب يف ال��ت��ج��ارة وال��رغ��ب��ة يف إنهاء
العمليات احلاسبية بسرعة أكرب ومبرونة أكثر فتم
تصميمها لتالئم أشكال االآلت احلاسب.
 .3مفاتيح ال��وظ��ائ��ف :ه��ي امل��وج��ودة يف أع��ل��ى لوحة
املفاتيح ،ال�تي تبدأ ب F1وتنتهي ب  .F12عملها
خيتلف باختالف نظام التشغيل فكل زر له خاصيته
مثال  F1هو للمساعدة ،و F2لتغيري االسم ،هذا يف
الويندوز وخيتلف باختالف النظام.
 .4مفاتيح التحكم :توفر قدر من التحكم مبا تراه
يف الشاشة ومنها األسهم اليت أخذت شكل حرف T
حيث إنها تتيح للمستخدم نقل املؤشر يف خمتلف أحناء
الشاشة.
مالحظة :مفتاح لوحة املفاتيح األح��دث مت تصميمها
لتتالئم مع الوضع الطبيعي لليدين وبالتالي تقليل
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وتتكون بشكل أساس من جزئني رئيسني هما:
• وحدة التحكم (:)CU
تقوم وحدة التحكم بإرشاد أجزاء الكمبيوتر األخرى
عن كيفية تنفيذ تعليمات ال�برام��ج املختلفة .توجه
وح��دة التحكم جريان اإلش���ارات اإللكرتونية بني
الذاكرة املركزية -اليت حتتوي على البيانات املؤقتة
والتعليمات ونتائج املعاجلة -ووحدة احلساب واملنطق
( ،)ALUكما تقوم وحدة التحكم بتوجيه اإلشارات
بني وحدة التحكم وأجهزة اإلدخال واإلخراج.
• وحدة احلساب واملنطق (:)ALU
كما يشري امسها ،تقوم هذه الوحدة بتنفيذ العمليات
احلسابية واملنطقية .العمليات احلسابية تضم العمليات
احل��س��اب��ي��ة :اجل��م��ع ،ال��ط��رح ،ال��ض��رب والتقسيم.
العمليات املنطقية هي عمليات مقارنة :حيث ميكن
مقارنة قيمتني لتحديد إذا كانت القيمة األوىل تساوي
(=) ،أصغر (>) أو أكرب (<) من القيمة الثانية.

حذف املعلومات اليت حتويها هذه الذاكرة.

تـعـلـم مـعـي

اح����ت����م����ال اإلص������اب������ة مبا
يسمى إص��اب��ات احلركات
املتكررة.
• الفأرة (:)Mouse
ك��ل أج��ه��زة احل��اس��ب اآللي
جيب أن تكون م��زودة بأحد أجهزة التأشري والذي
بدورها تتحكم باملؤشر املوجود على الشاشة أمامك.
إن استخدام جهاز التأشري عملية مهمة الن معظم أجهزة
الكمبيوتر تعتمد على هذه األجهزة الختيار األوامر
والتعامل مع النصوص والرسومات على الشاشة.
هناك نوعان رئيسان من الفأرة:
 .1ف���أرة ال��ك��رة :وتعتمد على
ك���رة داخ����ل ال���ف���ارة ت����دور مع
حركة ال��ف��أرة وتؤثر حركتها
علي ترسني صغريين متعامدين.
 .2الفارة الضوئية :تعتمد على
شعاع من الضوء املركز أسفل
الفارة ويصل بعضها من الدقة إىل
حد استعمال شعاع من الليزر.
باالضافة إىل وحدات إدخال مساعدة مثل:
• املاسحة الضوئية (: )Scanner
وهي عبارة عن جهاز يعمل على
نقل الصور الرسومية مثل الصور
واألشكال الرسومية والنصوص
إىل اجلهاز احلاسوب ويتم نقل
ه���ذه ال��ص��ور وال��ن��ص��وص وذلك
للقيام بإجراء معاجلة للصور أو
النص املدخل وبالتالي توفري إمكانية إجراء التعديالت
الالزمة عليها.
• ذراع التوجيه :Joystick
ي��ت��ي��ح ه���ذا اجل���ه���از للمستخدم
حتريك املؤشر على الشاشة يف أي
اجتاه يشاء ،كاجلهاز املستخدم
للتحكم يف األلعاب اإللكرتونية،
كما يستخدم يف بعض برامج
التصميمات اهلندسية.
• وح������دات اإلدخ�������ال الصوتي
:Microphone
هو عبارة عن القط صوت يستخدم
لنقل صوت املستخدم أو الصوت
الناتج عن البيئة احمليطة إىل داخل
احلاسوب وبذلك ميكن إرساله
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إىل جهاز حاسوب آخر أو إلمكانية تسجيله كملف
صوتي أو غري ذلك من العمليات اليت ميكن إجراؤها
على املوجة الصوتية املدخلة من خالل القط الصوت.
ب��االض��اف��ة إىل غ�ير ذل���ك م��ن وح����دات االدخ����ال كـ
(الكامرية الرقمية ،القلم الضوئي ...وغريها)*.

عن جملة
ويندوز الشرق األوسط
بقلم  :سامر باطر  -حمرر

ال تـصـدق عـيـنـيـك
بـعـد
الـيـوم !
يف كل مرة يتم فيها
ط�����رح ش���اش���ة أو
م��ن��ت��ج للعرض
ثالثي األبعاد
يكون هناك
ح����اج����ة الرتداء
ن���ظ���ارة غ��ري��ب��ة الشكل
ملشاهدة الصور اجملسمة أو ثالثية
األب��ع��اد ،لكن ذل��ك تغري م��ع شاشة فيليبس
وجهازها الذي حيول أي فيلم أو فيديو أو صورة
إىل صور ولقطات ثالثية األبعاد جتعلك تشعر
أنها خ��ارج الشاشة بل بني يديك .ف��إذا جلست
أمام هذه الشاشة ستشعر أن الطيور والفراشات
يف اللقطات الطبيعية تكاد تدغدغ وجهك أو
يديك ،لكنها جمرد خياالت من شاشة فيليبس
اجل��دي��دة .ورغ��م أن سعرها احل��ال��ي ه��و مبلغ
مرعب يعادل  15ألف دوالراً ،إال أن سعرها
سيتقلص كثرياً مع ترقية إنتاجها على نطاق
واسع .وستضيف التقنية حوالي  20%على سعر
الشاشات ذات الوضوح العالي .HD

ملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع:
http://www.business-sites.philips.com/
3dsolutions/about/Index.html?Rate=r1

تـقـنـيـة ومـعـلـومـات
م  .أمساء عبد السالم سوف اجلني

تـقـنـيـة واي مـاكـس WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access
يبدو أن التقدم التقين أصبح يتسارع بطريقة ال متكننا
من أخذ قس���ط من الراحة! ما إن نس���مع بتقنية جديدة
ونب���دأنتلمس���ها حت���ى تأتي تقني���ة أخرى أح���دث منها
مبراحل ،مع اننا الزلنا يف أول عهد شبكات الواي فاي
الالس���لكية ،اليت مل تطب���ق إال يف أماكن معدودة يف
بعض الدول.
وم���ع بداي���ة اكتش���اف البلوت���وث Bluetoothبكل
تطبيقات���ه ،وبداية االعتم���اد على تقنية منافذ األش���عة
حتت احلمراء لنقلبعض البيانات بني األجهزة الصغرية
املختلفة ،انطلقت تقنيات أخرى أخذت تزاحم سابقاتها
ً
خصوصا أن
وتضعه���ا حتت خانةاملهددي���ن بالتصفية،
تقني���ات الواي ف���اي والبلوتوث واألش���عة حت���ت احلمراء
تب���دو هزيل���ة وقدمي���ة جبان���ب ه���ذهالتقني���ات الثورية
اجلدي���دة! بدأنا نس���مع ع���ن تقنية ال���واي ماكس اليت
ً
ً
ثوري���ا يف ع���امل االتص���االت
حدث���ا
يعده���ا الكث�ي�رون
الالس���لكية ،يأت���ي وأخرياً تأت���ي اإلنرتن���ت ذو احلزمة
العريضة ليش���كل بعداً آخر يفاالتصال الالس���لكي
القريب املدى وبكميات ضخمة من البيانات.
 WiMAXاختص���ار لعب���ارة (Worldwide
)Interoperability for Microwave Access
تعتمد التقنية على املعيار  802.16ستوفر هذه التقنية
س���رعات عالية السلكيا وبأسعار مناسبة ،توفر تقنية
واي ماك���س النق���ال ( )Mobile Wimaxواملعتمد
عل���ى املعيار  2005-802.16س���رعات عالي���ة وقابلية
لـالتـصـاالت والـتـقـنـيـة  -الـعـدد الـثـاني  -هنيبال  /أغسطس 2007
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للتنقل خالل الشبكة
تعت�ب�ر تقني���ة ال���واي ماك���س  WiMAXالتقني���ة
ً
نضجا م���ن ب�ي�ن كل التقنيات الالس���لكية
األكث���ر
املقبل���ة لالتصال باإلنرتنت،وهي تقنية مت تطويرها من
قبل  70ش���ركة تقنية حول العامل على رأسها شركة
إنت���ل ،(Intel)وكوف���اد،(Covad)وإيت���ي آند تي
 ،(AT&T)ويف ح�ي�ن تق���وم تقنية الواي ف���اي احلالية
بتغطية مس���احة تص���ل إىل  100مرت م���ن بثاإلنرتنت
الالس���لكي فإن حمطة الواي ماكس ميكنها تغطية
مساحة دائرة يبلغ نصف قطرها  3إىل  7كيلومرتاً من
ب���ثاإلنرتن���ت بالنس���بة إىل  ،mobile wimaxوهذا
ً
م���ا جيعل الواي ماك���س ً
مثاليا إليص���ال اإلنرتنت
حال
إىل أماك���ن بعي���دة ،وتعميمه���ا على م���دن بأكملها،
ً
خصوص���ا أن نقطة الب���ث الواحدة بإمكانه���ا أن تنقل
بيان���ات بس���رعة  20ميغاباي���ت يف الثاني���ة ،يف حني أن
سرعة الوايفاي تصل  11ميغابايت يف الثانية.
يف ظ���ل تطبيق هذه التقنية س���يتمكن املس���تخدم من
الدخ���ول إىل اإلنرتن���ت يف منزل���ه بدون أس�ل�اك ،كما
ميكن للشركاتتغطية مدن بأكملها ببث اإلنرتنت
ً
متاما كب���ث الراديو أو اجلوال ،ومن املتوقع أن تكون
خدم���ة ال���واي ماكس أرخ���ص من االتص���ال باإلنرتنت
ع�ب�رالكيب���ل أو  DSLوذلك ألن الواي ماكس توفر
ً
إجيابا
تكلف���ة التوصيالت الس���لكية مما ينعك���س
على تكلفة اخلدمة بالنسبةللمستخدم*.

تـقـنـيـة ومـعـلـومـات

الـهـاتـف
الـثـابـت الـالسـلـكـي

وتـقـنـيـة CDMA

Code Division Multiple Access
م  .صالح الدين سامل أبو نعامة

ً
أيضا  ،IS-2000هي
تقنية  CDMA 2000وتسمى
تطوير لتقنية  CDMA one/IS-95اليت متثل خطوة
يف اجتاه خدمة اجليل  2.5واجليل الثالث للشبكات
اخلليوية من حيث قدرة تقنية  CDMA2000على
تأمني خدمات نقل الصوت وخدمات نقل البيانات،
حيث تنقسم خدمة نقل البيانات إىل نوعني:
النوع  CDMA2000 1Xيدعم خدمة نقل البيانات
بسرعة .144Kbps
النوع الثاني  CDMA2000 1X-EV-DOيدعم
سرعة حتى .2.4Mbps
شبكة  CDMA2000ميكن تشغيلها بطريقتني،
كشبكة هاتف حممول  Mobileأو كشبكة هاتف
ثابت  WLLكما هو احلال يف نظام اهلاتف الريفي
ويف كال الطريقتني فإن شبكة  CDMA2000هي
يف الواقع شبكة خليوية .Cellular
من الشكل املرفق ميكن تقسيم الشبكة إىل أربعة
أقسام وظيفية:
القسم ( )1مسؤول عن التحكم الكامل بالشبكة
ومتكني املشرتكني م��ن إج���راء االت��ص��االت اهلاتفية
وكذلك حساب تكلفة املكاملات إىل جانب العديد
من اخلدمات مثل الربط بشبكة اهلاتف التقليدية
( )PSTNواستخدام خدمات البيانات.
القسم ( )2مسؤول عن خدمات البيانات سواء  1Xأو
خدمة .1X-EV-DO
ال��ق��س��م ( )3م��س��ؤول ع��ن ت��أم�ين ول���وج للمشرتكني
للشبكة يف أي من مناطق التغطية وخيتص خبدمات

نقل الصوت والبيانات بسرعة  144kbpsأو .1X
ال��ق��س��م ( )4م��س��ؤول ع��ن ت��أم�ين ول���وج للمشرتكني
خلدمات نقل البيانات بسرعة  2.4Mbpsأو 1X-
.EV-DO
ميكن من خالل الشكل التالي توضيح تطور هذه
التقنية وم��ق��ارن��ة بينها وب�ين تقنية  GSMوتقنية
.EDGE
من الشكل ميكن مالحظة التوجه حنو خدمة اجليل
الثالث  3Gمن خ�لال تقنية  WCDMAوكذلك
التوجه حنو توحيد املواصفات القياسية للعمل على
بنية بروتوكول االنرتنت أو ما يسمى .ALL IP
شبكة اهلاتف الالسلكي الثابت أو  WLLال ختتلف
عن شبكة النقال  Mobileمن ناحية البنية الوظيفية
لتقنية  CDMA2000االخ��ت�لاف ال��وح��ي��د ه��و أن
االنتقال من حمطة ( )BTSإىل حمطة أخرى حمدود
ج��داً يف بضعة حمطات ( )BTSsأو حمطة واحدة
فقط ( )Limited Mobilityيف شبكة اهلاتف
الالسلكي الثابت بينما ال توجد حمدودية لالنتقال
إىل أي حمطة يف نطاق تغطية الشبكة يف حالة اهلاتف
اجلوال  Mobileباإلضافة إىل اختالف أجهزة الربط
الطرفية مع الشبكة . Terminals
كذلك هناك فارق مهم بني  CDMA2000 1Xو
 CDMA2000 1X-EV-DOفاألوىل تدعم خدمة
الصوت ونقل البيانات ً
معا بينما الثانية تدعم نقل
البيانات فقط دون خ��دم��ات نقل ال��ص��وت أو Data
*.Only
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تـفـاصـيـل حـيـاتـنـا الـيـومـيـة

عــلـ��ى ذاكــرة
صـنـاعـيـة
أ  .م  .حسام أبواهلول

يف خطوة تبدو غريبة للغاية ،أعلنت جملة Popular
 scienceالشهرية عن متكن املهندسني من تطوير
أجهزة رقمية صغرية للغاية تستطيع تسجيل كافة
نشاطات اإلنسان اليومية ابتداء من احملادثات اليومية
واملكاملات اهلاتفية والتقاط صور رقمية ملن تقابلهم،
وانتهاء مبا يرد إىل بريدك اإللكرتوني من رسائل
م��رورا بوضعك الصحي وذكرياتك وامل��واق��ف اليت
حتدث معك ،وكل هذا وغريه الكثري من التفاصيل
الصغرية هو موضوع مشروع ُأطلق عليه اسم My Life
.Bits
يهدف هذا املشروع إىل توثيق نشاطات اإلنسان اليومية
ع��ن ط��ري��ق مح��ل ك��ام�يرات رقمية وميكروفونات
منمنمة ،حيث تنقل ه��ذه األج��ه��زة البالغة الدقة،
املعلومات اليت تصل إليها إىل ذاكرة صغرية متطورة
وحممولة ،ثم ترحل الحقا البيانات املسجلة عليها إىل
جهاز الكمبيوتر املنزلي أو جهاز الكمبيوتر احملمول
أو تنقل هذه البيانات إىل مواقع على اإلنرتنت خمصصة
لتخزين البيانات.
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مت ط��رح ه��ذه الفكرة ألول م��رة يف ع��ام  1998من
قبل غ��وردون بل الباحث يف شركة مايكروسوفت
العمالقة ،واستخدم لتحقيق ذلك منوذج أوىل جترييب
يف شركته يطلق عليه  Sense Camوال��ذي حيمل
ح��ول العنق ليلتقط بشكل آل��ي الصور وخيزنها يف
ذاكرة خاصة.
ويعلق غ��وردون بل على مشروعه بقوله أن إجناز مثل
هذا العمل يف الوقت الراهن قد يكون عديم الفائدة،
ولكن بعد  15عاما من ختزين املعلومات والبيانات
ً
عظيما للغاية
والصور واألصوات ،فإن نفعها سيكون
إذ ستتحول حياة اإلنسان اليومية إىل وثائق خمزنة على
شرائح كمبيوترية جمهرية صغرية للغاية.
إن التحدي احلقيقي ملثل هذه التكنولوجيا يكمن يف
متكني أجهزة احلاسوب من ربط الكم اهلائل من
البيانات ببعضها البعض ،والوصول إىل نتائج منطقية
مستمدة من هذه البيانات املبعثرة واليت ستتحول الحقا
إىل كنز مثني يف ظل تطور تقنية الذكاء الصناعي.
قد تبدو الفكرة غريبة وتتسم بالرتف العلمي ولكن
مما يزيد من غرابة األمور أن عددا كبريا من الباحثني
يف جامعة كولومبيا قد تبنوها بالفعل وطورت الكثري
من برامج التحليل اإلحصائي ال��ق��ادرة على فهرسة
وتصنيف مثل ه��ذه البيانات اليومية بل ومت تطوير
برجميات خاصة لتمييز األصوات وتصنيفها والتعرف
على أصحابها وظروفهم املزاجية لذلك اليوم.
ميكن القول أن مثل هذا التقدم املذهل سيواكبه
ارتفاع كبري يف أمثان األجهزة الالزمة لذلك ،ولكن
مع ازدي��اد التقدم التكنولوجي فإن الكلفة املادية
سوف تنخفض بشكل كبري وسيكون يف استطاعة
معظم الناس العاديني نقل تفاصيل حياتهم اليومية إىل
رقائق السيليكون الكمبيوترية.
وعندها ستكون حياتنا قد حتولت ،إىل لغة الصفر
والواحد*.

XpressMusic
عن موقع جملة جملة بي سي ماجازين العربية

يطل اهلاتف النقال املنزلق  XpressMusic 5300مبظهرة
القوي ،ليكون واحداً من اهلواتف النقالة القوية جبدارة يف
تشغيل املوسيقى ،فهو جمهز مبجموعة كاملة من
األزرار املخصصة على واجهته ويف أماكن
أخرى ،خلدمة وظيفة تشغيل املوسيقى.
وجنحت نوكيا يف وضع هذه األزرار يف
أماكنها الصحيحة على واجهة اهلاتف،
وحافته اليسرى اليت ت��أوي أزرار التشغيل/
اإليقاف املؤقت ،واالنتقال إىل السابق ،واالنتقال
إىل التالي .وإذا نظرت إىل اجلزء السفلي من حافة
اهل��ات��ف اليمنى ستجدها مزينة ب����أزرار التحكم
بالصوت والكامريا الرقمية املبيتة يف هذا اهلاتف.
وس��ت��س��ر ح��امل��ا تنتهي م��ن زل���ق واج��ه��ة اهل��ات��ف العلوية
مبشاهدة لوحة مفاتيحه اليت حظيت بتصميم مرتب ودقيق
ملفاتيحها .وستشاهد يف األسفل ً
أيضا الكامريا املبيتة واملرآة
الشخصية .وحيظى هذا اهلاتف ً
أيضا بربنامج موسيقى امسه
 ،XpressMusicيتيح لك ختزين ملفات املوسيقى يف
ذاك��رة اهلاتف الداخلية ،أو يف بطاقة ذاك��رة من النوع
.microSD
وأه��م م��ا مييز مشغل املوسيقى يف اهل��ات��ف النقال 5300
 ،XpressMusicقدرته على تشغيل ملفات املوسيقى من

مكتبات الفيديو اجملاني على الويب تفتح أبوبها فهل لديك اتصال سريع؟

عن جملة ويندوز الشرق األوسط بقلم  :سامر باطر  -حمرر

بدأ الفيديو يغزو اإلنرتنت بأشكال وهيئات تهدد التلفزيون
وجت��ذب املتصفحني ب��أع��داد ك��ب�يرة .فقد تتوجت أهمية
الفيديو مع شراء غوغل ملوقع الفيديو يوتيوب مبليار دوالر
لكن ذلك املوقع هو غيض من فيض بل هناك من هو أفضل
منه.
وهناك نوعني من خدمات الفيديو األول يتيح لك تنزيل ملف
الفيديو أو معاينته بينما يقتصر النوع الثاني على املعاينة
وتشغيل الفيديو ومشاهدته يف صفحة املوقع فقط .ولكن
ال يهم فهناك أدوات تساعدك على تنزيل أي فيديو يف أي
صفحة حتى لو كان قد صمم للمشاهدة فقط.
تقدم أدوبي مثال ،مكتبة فيديو ضخمة للتدريب tutorials
على استخدام براجمها مثل فوتوشوب ودريم ويف وفالش
على املوقع:
http://www.adobe.com/designcenter/
video_workshop
أما التطور احلقيقي النتشار الفيديو فهو يف مواقع عديدة
تشرح كيفية القيام بعمل أو مهمة ما مثل تعلم اللغات
والرياضة والتصنيع املنزلي وحتى الطبخ ،ونبدأ مبوقع فيديو
جوك :

/http://www.videojug.com
جيمع امل��وق��ع ب�ين لقطات الفيديو ال�تي ي��ق��وم املتصفحني
بتحميلها للموقع وح��ت��ى مقاطع الفيديو االح��ت�رايف من
الشركات الكبرية.
أما موقع سكليبو ،/http://www.sclipo.com
فهو خمصص لتعلم امل��ه��ارات املختلفة وي��ع��دل على شعار
يوتيوب بعبارة «بث املهارات» Broadcast your skills
وجتد الفيديو فيه باإلنكليزية واإلسبانية.
أما موقع سوتري  ،/http://www.sutree.comفهو
جيمع الفيديو من عدة مواقع مثل يوتيوب وميتاكافيه حسب
شعبيتها.
موقع مخس دقائق  /http://www.5min.comيتفرد
بتقديم مزايا التقريب  zoomingواحلركة البطيئة للفيديو
لتعلم مهارات دقيقة.
موقع اخل�براء /http://www.expertvillage.com
يتخصص بتقديم  17أل��ف فيديو م��ن أه��ل االختصاص
يف جم���االت ع��دي��دة .أم��ا م��وق��ع هيلبفل فيديو http://
 /helpfulvideo.comفعليك بالدفع للمشاهدة وهو أمر
ال يساعدك كثريا إال أنه هناك بعض احملتوى اجملاني من
مقاطع الفيديو*.
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تـقـنـيـة ومـعـلـومـات

هـاتـف نـوكـيـا

Nokia 5300

اهليئات  ،MP3و  Midiو  AACو  AACو eAAC
و  .WMAوال ري��ب أن ه��ذا ال��ع��دد الكبري م��ن هيئات
ملفات املوسيقى اليت يدعمها مشغل املوسيقى يف اهلاتف
النقال  XpressMusic 5300جيعله واحداً من مشغالت
املوسيقى الشاملة ،ويعطيه نقطة متيز على مشغالت iPod
وتشكيلة هواتف سوني النقالة  ،Walkmanاليت ال تدعم
تشغيل ملفات املوسيقى اليت تدعم هيئة امللفات  WMAمن
مايكروسوفت .وتوجد ً
أيضا ميزة أخ��رى يف هذا اهلاتف
تستحق منا الوقوف عندها ،وهي ميزة حصوله على موائم
ع��ام الستخدام مس��اع��ات ال���رأس ،مم��ا يتيح استخدام
اهلاتف مع تشكيلة واسعة من مساعات ال��رأس من
املقاس  3.5ملم.
ومتكن اهلاتف النقال XpressMusic 5300
عند إدخ��ال��ه يف االخ��ت��ب��ارات م��ن تقديم جودة
ص��وت رائ��ع��ة .وحصلنا ك��ذل��ك على صور
رقمية جيدة التقطناها بوساطة الكامريا
املبيتة املوجودة فيه ،واليت تدعم التقاط
ال��ص��ور ب��ك��ث��اف��ة نقطية ت��س��اوي 1.3
ميجابكسل .وباإلضافة إىل متيزه بشاشة
عرض رائعة وأزرار التحكم سهلة االستخدام،
حيظى هذا اهلاتف بتشكيلة واسعة من املزايا ،نذكر منها
راديو  FMومسجل صوت ،ومعدل الصوت ،equaliser
ودعم بلوتوث ،وشق قارئ بطاقات الذاكرة ،ودعم التقنية
«اضغط للتحدث» ( ،)push-to-talkومنفذ USB2.0
يتيح توصيل اهلاتف مع احلاسوب مباشرة*.

حـيـاتـنـا والـتـقـنـيـة

إصــابـات اإلجـهـــاد الـمـتـكـررة
الـنـاتـجـة عـن سـوء إسـتـخــدام

الـحـاسـوب

د .عبد احلميد الطبولي
أستاذ بكلية الطب جبامعة الفاتح للعلوم الطبية
حمرر باجمللة الليبية الطبية www.ljm.org.ly

إصابات اإلجهاد املتكررة أو ما يعرف بالـ  RSIأو ( )Repetitive Strain Injuriesهي جمموعة من األضرار
الناجتة عن سوء استخدام أو اإلفراط يف استخدام احلاسوب واليت تصيب عاد ًة العضالت واألربطة واألعصاب
ً
أيضا .هذه اإلصابات ختتلف عن
خاصة يف اليدين واملعصمني والذراعني واملرفقني والكتفني والرقبة والظهر
الصدمات احلادة أو اإللتوائات املفاجئة اليت تنتج عن احلوادث الطارئة كالسقوط من ارتفاعات أو اليت تنتج عن
حوادث أخرى كاليت حتدث يف املنزل أو يف مكان العمل .فإصابات األجهاد املتكررة عادة تتكون وتتطور على
ً
أحيانا اسم اإلصابات الرتاكمية املزمنة.
مر الزمن وببطء غري ملحوظ يف البداية ،لذا فقد يصح أن يطلق عليها
هناك مهن وحرف كثرية مرتبطة ارتباط مباشر بهذه
ً
تعلقا بها هي األع��م��ال اليت
احل��ال��ة ،ولكن أكثرها
ً
وأيضا املهن اليت تتطلب
يستخدم فيها احلاسوب بكثرة،
استخدام أجهزة وأدوات دقيقة كالسحاحة اليدوية
( )pipetteعلى سبيل املثال ال�تي يستخدمها العلماء
بكثرة يف املختربات واملستشفيات ومراكز األحباث
وخ��اص��ة عند استخدامهم هل��ا ل��ف�ترات طويلة .وجدير
بالذكر هنا أن بعض اهلوايات الشائعة كالعزف على
بعض األالت املوسيقية (مثل العود والدربوكة واجليتار
ً
أيضا
والبيانو) بكثرة قد تسبب يف تفاقم هذه احلالة.
بعض اهل��واي��ات واألعمال اليدوية املنتشرة بكثرة بني
السيدات كاحلياكة والتطريز وغزل الصوف قد تالم
بعض الشيء على تطور هذه احلالة وزيادتها.
ما هي أسباب إصابات اإلجهاد املتكررة؟
بالرغم من أن السبب املباشر يف حدوث مثل هذه األضرار
من تلك املهن أو اهلوايات غري معروف بالتحديد إال أن
عدة عوامل مشرتكة قد تكون وراء ظهورها ومن هذه
العوامل:
 )1ت��ك��رار اإلج��ه��اد :ف��ال��ت��ك��رار املستمر حلركات
سريعة مستمرة كالنقر على لوحة مفاتييح احلاسوب
( )keyboardم� ً
�ث�لا أو اس��ت��خ��دام ال��ف��ارة ()mouse
بطريقة غري صحيحة وملدة طويلة قد يسبب يف حدوث
ضرر من هذا النوع.
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 )2املكتب أو مكان العمل غري املريح :الكرسي أو
املكتب غري املريح واملنصوب بطريقة غري متزنة تعد من
أكثر العوامل املسببة يف انتشار مثل هذه اإلصابات.
 )3ال��ش��دة وال��ق��وة يف استخدام األل��ة :استخدام القوة
وخاصة لنقر األزرار على لوحة املفاتييح هي عادة سيئة قد
تضر كال من املستخدم واحلاسوب يف الوقت نفسه.
 )4قلة راحة اجلسم :اجلسم مثله مثل األلة أو الكائنات
احلية األخرى حيتاج لفرتات من الراحة واإلسرتخاء عقب
استخدامه لفرتات طويلة .فعدم أخذ اسرتاحة بعد جمهود
شاق من الطباعة أو استخدام آالت يدوية ملدة طويلة قد
يسبب يف مثل هذه اإلصابات.
ما هي أعراضها؟
آالم امل��ف��اص��ل وال��ع��ظ��ام وخ��اص��ة يف اليدين ه��ي أوىل
أع���راض إص��اب��ات اإلج��ه��اد امل��ت��ك��ررة ،يأتي بعد ذلك
أوج��اع عضالت اليدين واألذرع والكتفني ،ثم تورم
أو تنمل األطراف يف احلاالت القصوى .يزيد األمل سوءاً
يف الليل عند النوم يف حاالت اإلصابة الشديدة ،أما يف
املراحل املتقدمة من امل��رض فيكون ضعف العضالت
ً
متمثال يف إسقاط ال إرادي ألشياء من اليدين
هو الشائع
ً
مثل األكواب والصحون وأيضا صعوبة القيام بأشياء
كانت تعترب بسيطة يف السابق أي قبل اإلصابة ً
مثال
كربط األحذية أو فك أزرار القميص أو حزام البنطلون.
عادة اإلصابة تكون أخطر كلما كانت األعراض أحد

و ما هو العالج؟
عند ظ��ه��ور أع���راض مشابهة كما ذك��ر أع�ل�اه فإنه
ينصح ب��زي��ارة الطبيب ً
ً
سريريا
أوال لتشخيص احل��ال��ة
والستبعاد أي سبب أخر للمشكلة .أما للحاالت اليت
تأكد أنها ناجتة عن إصابة إجهاد متكررة ,فينصح
باتباع اإلرشادات والنصائح التالية ملنع أو لتفادي حدوث
اإلصابة من األصل ،أو لتخفيف اآلالم واألعراض إن سبق
ووجدت:
 )1إيقاف سبب الضرر أو إنقاصه كحد أدن��ى وذلك
بأخذ أقساط من الراحة بني فرتة وأخرى من العمل.
 )2إع���ادة تقويم أث���اث مكتبك ،وخ��اص��ة الكرسي
والطاولة من حيث الراحة للظهر والرقبة .بالطبع تناسب
إرتفاع املكتب ال��ذي يوجد فوقه حاسوبك للكرسي
الذي جتلس عليه يعترب من أهم العوامل اليت قد تساهم
يف إنقاص آالم اجلسم وخاصة الكتفني والرقبة.
 )3اتباع متارين لليدين والذراعني والكتفني وخاصة يف
فرتات الراحة قد تكون من أهم مراحل العالج.
مالحظة من املؤلف:
أرجو أني مل أخيفكم من -أو أردعكم عن -استخدام
ً
نسبيا
احل��اس��وب بسرد ه��ذه احل��ال��ة املرضية الشائعة
وال�تي بالرغم من وجودها منذ زمن بعيد إال أن عصر
احلاسوب واإلنرتنت هو الذي شهرها ولفت انتباه كل
حد سواء .فأنا
من األطباء ومستخدمي احلاسوب على ٍ
من مشجعي استخدام احلاسوب ومن أشد املعجبني بهذه
التقنية املفيدة جداً ولكن لكل شيء يف حياتنا اليومية
استخدام صحيح واستخدام خاطئ.
متنياتي لكم بالصحة والعافية ً
دوما *.
املراجع:
 )1م���وق���ع م��ع��ه��د م��اس��اش��وس��ي��ت��س للتكنولوجيا
MIT):
(http://web.mit.edu/atic/www/
disabilities/rsi/overview.html#what
 )2موقع ويكيبيدياhttp://en.wikipedia.org/ :
wiki/Repetitive_strain_injury
 )3موقع جامعة ه��ارف��ردhttp://www.rsi.deas. :
harvard.edu/what_is.html

حـيـاتـنـا والـتـقـنـيـة

وأشد إال أن هذه األعراض قد تظهر يف أي وقت ويف أي
مرحلة من مراحل تطور اإلصابة .هذه اإلصابة قد ال تظهر
بالضرورة مباشرة عقب النشاط الذي سبب املشكلة يف
ً
وأيضا ليس بالضرورة أن يظهر األمل يف اجلزء
األساس
من اجلسم الذي حيدث به اإلجهاد املتكرر وإمنا قد
حيدث يف عضو جماور كظهور آالم يف الظهر أو الرقبة
يف حني أن اليدين هما مركز اإلجهاد املتكرر.

عن جملة
ويندوز الشرق األوسط
بقلم  :سامر باطر  -حمرر

هـ��ل أنـ��ت ضـحـيـة س��ـهـلـة عـل��ى اإلنـتـرنـت ؟
اسـتـكـشـف بـنـفـسـك

تقدم ماكايف أداة سايت أدفايزر اليت تكشف
مواقع اإلنرتنت املزيفة أو اخلطرة من خالل إحلاق
خطر اإلصابة بالفريوسات مبجرد زيارتها.
وأرس���ل���ت ل��ن��ا ال��ش��رك��ة اخ��ت��ب��ارا بسيطا امسه
McAfee Phishing Scams Quiz
لنستكشف خ�برات��ن��ا وم��ه��ارات��ن��ا «امل��زع��وم��ة» يف
تصفح اإلنرتنت ،ومن ضمن عشرة أسئلة أكلت
الطعم أرب��ع م��رات من أصل عشرة أسئلة ،بينما
جنح زميلي ف��ادي ومثنى يف حتقيق نتائج أفضل
بقليل ! وملن يود أن يشمر عن ساعديه أو ساعديها
عليه ب�����امل�����وق�����عhttp://www.siteadvisor.:
com/quizzes/phishing_0707
ومن الضروري أن نتذكر أن استخدام اإلنرتنت قد
ال يستدعي قراءة كتيب لالستخدام لكنه يتطلب
يقظة دائمة فهي أشبه بباب املنزل ونوافذه ،فهل
سترتك هذه مشرعة على الشارع! *
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إشــــادات

إشــادة بـم ـنـتـج

برنـامج املـآذن

إشــادة بــوكـيـل

مركز ابن خلدون

مركز ابن خلدون خلدمات احلاسب اآللي واالنرتنت
املندوب الرمسي لدى الشركة  :م .عماد العطار
تاريخ توقيع العقد 2004/09/09 :ف
العنوان :شارع ابن خلدون متفرع من شارع شوقي
قرب صالة باخلري الرياضية – طرابلس
هاتف  /فاكس)021( 3338207 :
بريد إلكرتونيhadshebli@lttnet.net :
نود يف هذا العدد اإلشادة بوكيل متيز منذ توقيع عقد
الوكالة معنا بأسلوب مندوبه املهذب م .عماد العطار،
إىل استحسان مشرتكينا على االهتمام وسرعة اإلجراء
واملتابعة ملشاكلهم وصوال إىل استحسان كافة اإلخوة
يف خدمات الوكالء وكل من تعامل معهم من موظفي
الشركة أثناء إمتام إجراءاته*.
ب��رن��ام��ج ألوق����ات ال��ص�لاة ج��دي��ر بالتجربة
واالس��ت��خ��دام ف��اإلع��ج��اب ،أج���اد مصممه
م.عبد العاطي س��وامل وصفه يف ملف تعليماته املرفق
ً
شارحا :
ً
عمال بقوله تعاىل  ( :إن الصالة
صمم برنامج ( املـــآذن )
ُ
كانت على املؤمنني كتابًا موقو ًتا )  ،وقوله صلى اهلل عليه
وسلم  ( :أفضل األعمال الصالة لوقتها وبر الوالدين ) ،
وال سيما أن العمل على احلاسوب ال يشعرنا مبرور الزمن ،
وقد ال يُسمع األذان ألسباب خمتلفة  ،فيفوت وقت الصالة .
فجعل هذا الربنامج من ّبهًا على وقتها  ،وداع ًيا إىل إقامتها .
ُ
وهذا اإلصدار الثاني منه  .نسأل اهلل عز وجل أن يباركه ،
فهو ولي ذلك والقادر عليه .
نوافذ الربنامج :
 - 2نافذة املدينة
 - 1النافذة الرئيسة
 - 4نافذة املواقيت
 - 3نافذة املؤذن
 - 5نافذة شهر رمضان  - 6نافذة خيارات
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مجعـيـة املهنـدسـني العلـمـيـ ة
مجعية أهلية تعنى جبميع التخصصات
اهلندسية والعلوم واملعارف ذات العالقة،
مقرها الرئيسي مبدينة طرابلس ،تأسست ومت
إشهارها بتاريخ 1978/12/28ف و ُق ِّيد نظامها بسجل
اجلمعيات حتت رقم ( )62ومنحت الشخصية االعتبارية
والقانونية ،وباشرت نشاطها بتاريخ  1979/03/11بعقد
االجتماع األول للجمعية العمومية الذي ضم أعضاء اللجنة
التأسيسية.
واستمرت اجلمعية منذ ذلك التاريخ يف مزاولة نشاطاتها
العلمية والثقافية املختلفة ،وأعيد إشهارها عام 2003ف،
وسجلت بسجل اجلمعيات األهلية حتت رقم (.)59
يذكر أن اجلمعية ستنظم (املؤمتر الوطين لالتصاالت)
يف ال��ف�ترة م��ن  2008/05/21-19مب��دي��ن��ة طرابلس
برعاية الشركة العامة للربيد واالت��ص��االت السلكية
والالسلكية*.

ملاذا هذا الباب ؟

أفـضـل األفـضـل

أهال بك يف قائمة األوائل ،جمللة بي سي ماجزين العربية وستجد يف
هذه القائمة أفضل املنتجات املتوفرة يف املنطقة العربية ،بدءاً من أحدث
بطاقات الرسومات إىل أكرب األقراق الصلبة يف العامل ،وغريها.

احلواسيب بأقل من  1000دوالر
DTK Cruiser 600
مت االختبار يف عدد سبتمرب  /الفاتح
2006

حواسيب املفكرة
ASUS F3F
مت االختبار يف عدد ابريل  /الطري 2007

اللوحات األم السائدة ملعاجلاتAMD
Foxconn n5m2ab-8ekrs2h
مت االختبار يف عدد مايو  /املاء 2007

سواقات التسجيل اخلارجية على أقراص
DVD
NU-Super Multi Drive ESW846
مت االختبار يف عدد نوفمرب  /احلرث
2006

حواسيب املفكرة اخلفيفة النحيفة
LENOVO THINKPAD Z60T
مت االختبار يف عدد ديسمرب  /الكانون
2005

ماسحات الصور
EPSON PERFECTION V700
مت االختبار يف عدد اكتوبر  /احلرث
2006

حواسيب مفكرة فائقة قابلة للحمل
DELL XPS M1210
مت االختبار يف عدد اكتوبر  /احلرث
2006

اللوحات األم عالية األداء ملعاجلات انتل
Gigabyte GA-965P-DS3
مت االختبار يف عدد مايو  /املاء 2007

جماهري مشغالت MP3
Altec Laning inMotion iM7
مت االختبار يف عدد نوفمرب  /احلرث
2005

بدائل احلواسيب املكتبية
)HP dv9000 (9075
مت االختبار يف عدد ابريل  /الطري 2007

اللوحات األم السائدة ملعاجلات إنتل
BIOSTAR TFORCE 965PT
مت االختبار يف عدد مارس/الربيع 2007

املعاجلات عالية األداء
املعاجل رباعي النواة انتل كور2
إكسرتيم QX6700
مت االختبار يف عدد مارس  /الربيع
2007
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إشــــادات

ألن املستهلك كثريا ما يقف حائرا أمام منتجات احلاسب املتنوعة واملتسارعة  ،فال يعلم أيها خيتار وملاذا،
وألنه من احلكمة عدم إعادة اخرتاع العجلة  ،وألننا نتمنى بدورنا أن ترتقي مبعايري االختيار للمستهلك
وللبائع يف ليبيا.
نعيد نشر قائمة جملة بي سي ماجازين العربية  -مبوجب موافقة إلعادة النشر  -ألفضل املنتجات اليت
أجرت عليها اختبارات يف خمتباراتها للتحقق من األداء ،وتنصح باستخدامها . ،

إشــــادات

القرص الصلب اخلارجي
Maxtor one touch iii edition
1.5 terabytes
مت االختباريف عدد يونيو/الصيف2007

املوجه الالسلكي جديد
Linksys WRT54GR-EU
مت االختبار يف عدد يوليو  /ناصر 2007

أجهزة االسقاط DLP
BenQ CP220
SharpXG-MB55X
مت االختبار يف عدد يناير/أي النار2007

بطاقات الرسومات املتوسطة
BenQ DW1655
مت االختبار يف عدد ديسمرب  /الكانون
2006

بطاقات صوت األلعاب
M-AUDIO REVOLUTION
7.1
مت االختبار يف عدد ابريل  /الطري 2005

أجهزة االسقاط LCOS
CANON XEED SX60
مت االختبار يف عدد يناير/أي النار2007

بطاقات الرسومات عالية األداء
Foxconn FV-N88SMCD2ONOC
مت االختبار يف عدد مايو  /املاء 2007

بطاقات الصوت احملرتفة
Creativ Sound Blaster X-Fi
Elite Pro
مت االختبار يف عدد ديسمرب  /الكانون
2005

أجهزة االسقاط LCD
Hitachi Cinema
PJ-TX300
Hitachi Mobile
Desktop CP-X268A
مت االختبار يف عدد يناير/أي النار2007

سواقات تسجيل أقراص DVD
BenQ DW1655
مت االختبار يف عدد اغسطس  /هانيبال
2006

األجهزة متعددة متعددة الوظائف الليزرية
Samsung CLX-3160FN
مت االختبار يف عدد يونيو/الصيف 2007

حاسوب اجليب
Eten X500 Glofish
مت االختبار يف عدد مارس/الربيع 2007

األقراص الصلبة
Samsung SpinPoint P Series
SP2500C
مت االختبار يف عدد ابريل  /الطري2006

الذاكرة
Aeneon AET6600UD00-370
مت االختبار يف عدد ابريل/الطري 2006

املراقيب الكريستالية مبقاس أقل من
 20بوصة
Viewsonic VX1945wm
مت االختبار يف عدد مايو/املاء 2007
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املراقيب الكريستالية مبقاس  20بوصة
فما فوق
Philips190B7CS
مت االختبار يف عدد نوفمرب/احلرث
2006

الطابعات الليزرية أحادية اللون
الفئة االبتدائية أقل من  500دوالر
Brother HL-5250DN
مت االختبار يف عدد يوليو/ناصر 2006

الطابعات الليزرية أحادية اللون
الفئة املتوسطة وعالية املستوى 500
دوالر وأغلى
Dell Printer M5200n
مت االختبار يف عدد يونيو/الصيف 2005

كامريات الفيديو املعتمدة على بطاقات
الذاكرة
Panasonic SDR-S100
مت االختبار يف عدد يونيو/الصيف 2006

الطابعات النافثة للحرب
HP Business Inkjet 1000
مت االختبار يف عدد اكتوبر/التمور
2005

كامريا ويب
Creative Live! Cam Video IN
مت االختبار يف عدد ديسمرب/الكانون
2006

كامريات الفيديو DVD
Sony DCR-DVD 905
مت االختبار يف عدد يونيو/الصيف 2006

مشغل ملفات الفيديو
Creative ZEN Vision W
مت االختبار يف عدد ابريل/الطري 2007

الكامريات الرقمية
Panasonic DMC-FX30
مت االختبار يف عدد مايو/املاء 2007

كامريات الفيديو املعتمدة على تسجيل
صغري
Panasonic NV-GS250
مت االختبار يف عدد يونيو/الصيف 2006

مشغل ملفات  MP3املعتمد على
الذاكرة
iPOD Shuffle
مت االختبار يف عدد مايو/املاء 2007

طابعات الصور
Canon Pixma-MP500
مت االختبار يف عدد ديسمرب/الكانون
2006
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إشــــادات

األدوات اإلسالمية
مصحف التجويد اجلييب الرقمي DPQ
مت االختبار يف عدد نوفمرب/احلرث
2006

األجهزة متعددة الوظائف النافثة للحرب
HP Photosmart C7183
مت االختبار يف عدد مارس/الربيع 2007

اهلواتف الذكية
NokiaN95
مت االختبار يف عدد يوليو/ناصر 2007

تـرفـيـه

تـقـويـم

مـحـتـوى األلـعـاب

م  .حممود بشري التري

حب��ل��ول م��وس��م ال��ع��ط�لات والصيف
ي��ب��دأ م��وس��م ال�ترف��ي��ه واألل��ع��اب اإلل��ك�ترون��ي��ة ،ومع
ان��ت��ش��ار سلسلة ج��دي��دة م��ن حم��ط��ات األل��ع��اب مثل
 Playstation3و Nintendo WiiوXbox360
وتطور بطاقات الشاشة يف احلواسيب اخلاصة ،فال
شك أنه ستنطلق العديد من األلعاب اجلديدة الشديدة
الواقعية وذات التأثريات املبهرة واجلذابة للممارسني
هلا واملتابعني لتطورها.
ورغبة من الشركات يف زي��ادة األرب���اح واملكاسب
التجارية ،فقد احندرت معايريها األخالقية والرتبوية
يف األل��ع��اب ال�تي تصممها ،وب��ات الرتكيز منصبا
على مشاهد العنف والرعب والتمييز العنصري ضد
األقليات واألعراق املختلفة واملشاهد الال أخالقية.
وهلذا السبب ظهرت يف أحناء العامل هيئات خمتصة
تعمل على تقويم األل��ع��اب وتصنيفها حسب العمر
واحملتوى ،ومن هذه اجلهات املنظمة األوروبية بيجي
Pan-European Game Information
 )(PEGIاليت بدأت العمل يف هذا اجملال منذ العام
 ،2003وEntertainment Software Rating
 )Board (ESRBال�تي تأسست منذ العام 1994
واليت تقوم بتصنيف أكثر من ألف لعبة سنويا .
تقوم هذه اجلهات بتقويم األلعاب من حيث مضمون
اللعبة وحمتواها فمثال معايري املنظمة األوروبية حتتوي
على :
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• رم��ز العمر  :حيث يشري الرمز اىل العمر
املناسب للعبة.
• رمز العنف :يشري الرمز اىل
أن اللعبة حتتوي على مشاهد
عنيفة أو دموية.
• رم�����������ز الكحول
واملخدرات :يشري الرمز اىل
أن اللعبة حتتوي على أشارة
للكحوليات أو املخدرات.
• رم��ز اللغة :يشري الرمز
اىل وجود كلمات بذيئة أو
سوقية.
• رم��ز التمييز العنصري:
يشري ال��رم��ز اىل أن اللعبة
حتتوي على متييز عنصري
أو طائفي أو ديين.
باإلضافة اىل العديد من الرموز األخرى كالقمار
واملشاهد الالأخالقية وغريها.
حتتوي األلعاب اخلاضعة للتقويم على إشارة يف الغالف
اخلارجي تشري إىل أن اللعبة خضعت للتقويم ورموز
توضح تصنيفها حسب العمر واحملتوى.
وم��ع كل ما ذك��ر سالفا ،ف��إن ال��دور الرئيس يف
التقويم خيضع للمعايري الدينية واألخالقية اليت يضعها
ولي األمر ملراقبة األلعاب ،ولذلك ننصح الوالدين دائما
مبراقبة الأللعاب ومتابعة تأثريها على أبنائهم ،فكل
ما تقوم به هذه اجلهات هو جهد مبذول من أشخاص
ليسوا من ديننا وال من جمتمعنا ،وختتلف معايريهم
نسبيا عنا ،فما يرونه عاديا ومقبوال رمبا ال يكون
كذلك عندنا ،فمثال لعبة حتت الرماد وحتت احلصار
العربيتني اليت تدور حول قضية فلسطني احملتلة قوبلت
بالكثري من اهلجوم واالتهامات من قبل العديد من
اجلهات الغربية حتت بند العنصرية ،بينما ألعاب مع
اعرتافنا الضمين بالتشويق واملتعة يف لعبها إال أنها
مشابهة من حيث احملتوى كنداء الواجب (call of
 )dutyو( )Commandosتعترب من األلعاب جيدة
احملتوى يف نظر الكثريين .
ُترى ؟
هل سينتبه املستهلكون هلذه األلعاب للتقويم املوضوع
على اللعبة ؟ وه��ل س��ن��رى عما ق��ري��ب هيئة عربية
إسالمية تقوم بتصنيف األلعاب حسب املعايري الدينية
واألخالقية جملتمعنا املسلم ؟
نرجوا ذلك *.

لـعـبـة اسـتـراتـيـجـيـة بـرؤيـة عـربـيـة إسـالمـيـة
عن موقع جملة ويندوز الشرق األوسط
بقلم  - Fadi Ozone :حمرر

أثلجت صدري العبارات اليت قرأتها يف وصف لعبة قريش على
موقع الشركة املطورة بالقول «صفحات مشرقة من التاريخ
العربي واإلسالمي» ،فقد أصبحت تهم التخلف واإلرهاب
تنهال علينا من كل حدب وصوب ،وأصبحنا نواجه سيال
من األلعاب اإللكرتونية اليت تستهدف حضارتنا وتارخينا
يف الصميم.
رمبا كان هذا السبب الرئيس الذي دفع بشركة «أفكار
ميديا» السورية إىل تطوير لعبة «قريش».واليت تصفها بالقول
«قريش حتاول أن حترر العقل يف عامل التسلية الذي يسيطر
عليه الغريزة ،لتصبح ببساطة بناءة ال ه� ّ�دام��ة ،لألسف
فإن أغلب صناع التسلية يف العامل مييلون حلقن جرعات
متصاعدة من العوامل اليت حتارب العقل بأسلوب مغرق يف
األنانية ،العنف ،اجلنس ،االبتذال ،العنصرية ،املادية»...
ومن خالل أحداث اللعبة حتاول الشركة املطورة تصحيح
الصورة اخلاطئة اليت ارتسمت يف أذهان الكثري من الناس
عن العرب واملسلمني ،وذلك بطرح تساؤالت عديدة واإلجابة
عنها ،هل املسلمون كأي من الغزاة الذين عربوا طرقات
ال��ع��امل؟ ه��ل استطاعوا أن يصبحوا ج���زءا م��ن احلضارة
اإلنسانية؟ كيف استطاعوا أن يستوعبوا األعراق والثقافات
واألديان املختلفة فيما شعوب العامل تعمل على إبادة بعضها؟
هل ك��ان ق��واد املسلمني مثل خالد وأب��ي عبيدة جنراالت
عظماء كنابليون واإلسكندر يطمحون لتسجيل طموحاتهم
حبروف من دم ونار؟
كل هذه األسئلة حتاول اللعبة اإلجابة عليها برؤيا عربية
إسالمية ،وحنن بدورنا نقف خلف هذه اللعبة والشركة
املطورة لنشد على يديها ونقول :آن األوان لصوتنا أن يسمع،
حنن أصحاب حضارة عريقة جديرة باالحرتام.
ميكن االط�ل�اع على تفاصيل اللعبة على موقعها على
اإلن�ترن��ت ،www.quraishgame.com :ويظهر موقع
اللعبة على اإلنرتنت املراحل ال�تي م��رت بها عملية تطوير
اللعبة ،من رسم الشخصيات على الورق إىل تصميمها على
الكومبيوتر اعتمادا على برنامج ،SOFTIMAGE XSL
كما يوفر أيضا مقاطع فيديو توضح طريقة اللعب.
ونشري هنا إىل أن اللعبة ستكون متوفرة للبيع يف األسواق
العربية خالل الشهرين القادمني حبسب ما تقوله الشركة
املطورة*.

عن املوقع الرمسي للعبة :

http://www.quraishgame.com/main_ar.htm

قـبـل أن تـبـدأ

مشروع قريش هو لعبة عربية ثالثية
األبعاد بالزمن احلقيقي ،أغلب الظن
أن من يقتنيها سيعتقد أنها حتاول
أن تلقي الضوء على صفحات مشرقة من التاريخ العربي
واإلسالمي ،بطريقة جديدة غري مباشرة ...يف الواقع...قد
ً
ً
جانبيا ،غري أنه ليس السبب األساس
دافعا
يكون ذلك
الذي جعلنا منضي قرابة ثالث سنوات من العمل!
قريش حتاول أن حترر العقل يف عامل التسلية الذي تسيطر
عليه الغريزة ،لتصبح ببساطة بناءة ال ه� ّ�دام��ة ،لألسف
فإن أغلب صناع التسلية يف العامل مييلون حلقن جرعات
متصاعدة من العوامل اليت حتارب العقل بأسلوب مغرق يف
األنانية ،العنف ،اجلنس ،االبتذال ،العنصرية ،املادية...
عندما تنهي مراحل قريش املختلفة فإنك لن حتصل على
ً
ً
فتاكا أو سيارة سريعة
سالحا
قبلة من البطلة ،ولن تستعمل
لسحق كل من يظهر يف طريقك ،كما أن��ك بالتأكيد
لن تغري جمرى التاريخ ...ببساطة ستفهم كيف تدور عجلة
الزمن! واألدهى من ذلك أنه سيحصل وأنت تشعر باملتعة،
قد تكون غريبة املذاق ،فال تقلق ..ألن منبعها سيكون من
عقلك ،ال من غريزتك!
أما من حيث املوضوع فقد حاولنا من خالل قريش أن جنيب
على أسئلة كثرية:
هل كان املسلمون كأي من الغزاة الذين ع�بروا طرقات
العامل ،ما الذي مييزهم عن غريهم؟
كيف استطاعوا أن يصبحوا ج��زءاً من حضارة اإلنسانية
وهم الذين كانوا أميني مبعنى الكلمة؟
كيف استطاعوا أن يستوعبوا األعراق والثقافات واألديان
املختلفة فيما شعوب العامل تعمل على إبادة بعضها؟
كيف استطاعوا أن ينتصروا على أكرب إمرباطوريتني يف
العامل ً
معا ويبنوا دولة ال نزال نعيش على أجزائها حتى اآلن؟
هل ك��ان ق��واد املسلمني مثل خالد وأب��ي عبيدة جنراالت
عظماء كنابليون واإلسكندر يطمحون لتسجيل طموحاتهم
حبروف من دم ونار؟
لعل البعض لن جيد إجابة ملا سبق من أسئلة ،ولعل البعض
سيصل إىل نتائج بعيدة عن ما كنا نقصده ،غري أن كل
ً
ً
إجيابيا لينطلق اآلخرون إىل األمام
حمركا
هذا سيكون
من حيث انتهينا إن شاء اهلل*.
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تـرفـيـه

«قـريـش»،

بــريــد

قـراءنـا االعـزاء ..
سعدنا كثريا وحنن نتلقى أول رسالة من القارئ الكريم  /عماد الدين الويفاتي  ،وزادت سعادتنا بتواصل ورود رسائلكم ،نأمل
دوام تواصلكم معنا.
كما ميكنم االستفسار عن أي مشاكل فنية أو تقنية ليتم الرد عليها يف ورشتنا الفنية ،اليت سيتواصل معكم فيها املهندس
مصطفى مشيلة ،ميكنكم مراسلته عرب بريده اإللكرتوني .m_shmila@lttnet.net

* يف البداية أود أن أشكركم على اجمللة الرائعة واجملهود
الطيب الذي تبذله أسرة جملتكم الكرمية إلخراج اجمللة
بهذا الشكل الرائع.
كما لفت انتباهي كلمة (توزع جمانا) فأود منكم أن
تشرحوا لي ما هي شروط توزيع اجمللة من قبل وكالء،
ودمتم .حممود محيد
األخ الكريم  /حممود محيد
نشكرك على تواصلك معنا ،ونعلمك أن اجمللة توزع
من قبل م��وزع متخصص ،وال ش��روط لدينا أكثر من
املصداقية ومراعاة عامل الزمن يف التوزيع ،وحرصا منا
على وص��ول اجمللة إىل كل مواطن مت زي��ادة ع��دد نسخ
اجمللة ابتداء من العدد الثاني.
* هل هناك إمكانية تقديم مساعدة من الشركة لذوي
االحتياجات اخلاصة واملستخدمني لالنرتنت وذلك بتقديم
عروض خاصة هلم؟ س.م.ق بنغازي.
األخت الكرمية  /س.م.ق
بداية ،حنييك على اجتهادك ،وما إقدامك على احلياة
ومواكبتك للتقنية إال دليل على نفس مثابرة تستحق
التقدير .حتاول الشركة من خالل عناصر مبدعني داخلها
تقديم خدماتها إىل كافة شرائح اجملتمع ،وم��ا حدث
يف معرض تقنية  2007من جتربة هلاتف ينقل الصورة
ملتحدثات بلغة اإلشارة إال دليل على حماولة صنع تواصل
بني هذه الشرائح .بالنسبة إىل سعر خدمة أي دي إس
إل ،ترقيب مع مطلع شهر  9القادم ختفيضا على أسعار
خدمة .ADSL
* يف بداية االمر أحب ان اتوجه إىل جملتكم الكرمية
بالشكر ،واليت كنا نفتقر اليها يف عصر اليتكلم اال
بلغة احلاسبات والصفر والواحد ،كانت لفتة كرمية
من شركتكم أن تدعم هده الربامج وجتعل أبناء وشباب
ليبيا ملمون بالتقنية احلديثة وال جيهلون ما يفقه اآلخرون
من أبناء اجملتمعات األخرى ،خاصة يف هذا الوقت الذي
انفتحت فيه الشعوب لتتجاسد مع بعضها البعض  ،وانا
كقارئ أريد أن أحييكم حلرصكم كشباب خملصني
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ناجحني يف حياتهم املهنية ويتمنون النجاح الخوانهم .
شكرا جمددا على اجملهود الطيب ،آمال أن تسريوا هذا
النهج ،وبارك اهلل فيكم مجيعا.
ملاذا تـأخر العدد اجلديد من جملتكم الكرمية واليت
صرنا ننتظرها على شوق ؟
هل ميكنين أن أحصل على كميات من اجمللة حيث
أريد توزيعها يف كليه اهلندسة حيث مل تصل إىل معظم
األشخاص؟ أشكرك على اهتمامك وب��ارك اهلل فيك .
حممد ساسي
األخ الكريم  /حممد ساسي
ش���ك���را ل����ك ع���ل���ى ت���واص���ل���ك م���ع���ن���ا ،وف���ي���م���ا خيص
استفساراتك:
أوال :شاركت أس��رة حترير اجمللة يف إع��داد نشرة أخبار
تقنية ال�تي ص��درت عن معرض تقنية  ،2007صدرت
النشرة يف ثالث أعداد حيتوي كل منها على  8صفحات،
وهذا يعين أنها استهلكت وقتا ،باإلضافة إىل إعدادنا
اآلن لتغطية حول فعاليات املعرض عرب اجمللة.
املفاجأة اجلديدة هي حصول اجمللة على موافقة إعادة نشر
مواضيع عن جملة ويندوز الشرق األوسط بعد أن حصلنا
فيما سبق على موافقة جملة بي سي ماجازين العربية،
ناهيك عن زيادة عدد الصفحات اإلمجالي من  32إىل 48
صفحة ،كما مت استحداث أبواب جديدة.
وعلى كل ح��ال ،سيصدر العدد الثاني قرابة منتصف
ال��ش��ه��ر اجل�����اري ب����إذن اهلل ،ن��ش��ك��رك جم����ددا على
اهتمامك.
* أتقدم إليكم بكل الشكر والتقدير على اجملهودات
الكبرية ال�تي تقومون بها لنشر التكنولوجيا وتقنية
االت���ص���االت ب�ين أف����راد اجمل��ت��م��ع م��ن خ�ل�ال جم��ل��ة ليبيا
لالتصاالت والتقنية وهي جملة قيمة ذات معلومات مفيدة
لكل مهتم ،لقد ظهرت يف الفرتة األخ�يرة العديد من
املعاهد لتعليم الكمبيوتر بشهادات كثرية ومتنوعة مثل
 ILCDLو MICROSOFTأري��د منكم إذا أمكن
أن ترسلوا لنا عناوين معاهد تدرس الكمبيوتر بكفاءة
وجودة عالية مع شهادات معتمدة حمليا ودوليا .أود أن اقرتح

* أود أن أعرب عن امتناني ألسرة حترير العدد األول من
جملة ليبيا لالتصاالت ،أهنئكم ثانية ،قمت بقراءة
نسخة مطبوعة عن العدد األول يف كندا ،وكنت مسرورا
بغنى وبساطة املواضيع اليت احتوتها اجمللة.
أعتقد بأنها هدف نافع ملختلف مستويات القراء يف بالدنا،
وأنا جد مسرور بكم ملساهمتكم يف وَضع أول م ْ
َعالمَ َ
َ
للنجاح يف ام ِتالك املعرفة
كتل البناء الصحيح ِة
األول
ِ
ِ
التقنية من أجل َأ ْن تحُ ْ َم َل وُت ْن َش َر يف مجيع أحناء البالدَ.
صحيح أن ال��ط��ري��ق ط��وي��ل يلزمنا قطعه جمل���ارة تقنية
الالسلكي ،وخاصة تطبيقاته ،ولكن احلقيقة األخرى
أننا جيب أن نبدأ يف االجت��اه الصحيح لتقريب املسافة،
وأعتقد أن جهدكم يسري يف االجت��اه الصحيحَ ،أمت ّنى

نتوجه بشكر خاص لألخ الكريم عماد الدين الويفاتي
على متابعته الدقيقة واملستفيضة إىل درجة نعجز معها عن
استعراضها ،انتقينا منها مالحظات قيمة لتظهر اجمللة يف
هذا العدد بشكلها احلالي.
نأمل دوام التواصل معنا دون تردد* .
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بــريــد

عليكم شي وهو ملاذا ال تقومون بعرض احدث املنتجات
مثل الكمبيوتر واهلاتف النقال والكامريات وغريها من
املنتجات وكذلك اإلع�لان عن أمس��اء وعناوين الوكالء
احملليني للماركات العاملية يف ليبيا ليتمكن اجلمهور
من الوصول إليهم بسهولة ،شكرا على جمهوداتكم.
عبد اهلل حممد
األخ الكريم /عبد اهلل حممد
أشكرك يف البداية على رسالتك القيمة وعلى اهتمامك،
وانقل لك شكر أسرة التحرير.
فيما خيص املواضيع اليت طرحتها فستجد بإذن اهلل يف
العدد الثاني قائمة األوائل اخلاصة مبنتجات الكمبيوتر
واهلواتف النقالة من خالل جملة بي سي ماجزين العاملية
كأفضل املنتجات املتوفرة يف السوق العربي من خالل
اختبارات جتري على هذه املنتجات.
وسنحاول بناء على طلبك وبالتنسيق مع أمانة االقتصاد
وال��ت��ج��ارة ت��وف�ير اجل��ه��ات امل��ع��ت��م��دة ك��وك ��ي��ل أو موزع
للمنتجات العاملية ،وسنحاول قدر املستطاع تقديم األفضل
وذلك من خالل تشجيعكم لنا.

ستمر ب ِقراءة نسخ ِت َ
اإلنرتنت ِم ْن اجملل ِة ،وإذا
كم على
أن َأ ُّ
ِ
كان هناك إمكانية قبول للمساهمة يف اجمللة ،فلن
أتردد يف ذلك.
سامل عمر  -كندا.
األخ الكريم  /سامل عمر
نشكرك على كالمك الطيب ،ومشاعرك هي مشاعر
إنسان نبيل نعتقد أننا كأسرة حترير نشرتك معك يف
حب بلدنا.
سنكون مسرورين جدا لو تفاعلت معنا عرب املشاركة
يف الكتابة ،فنحن نطمح أن منأل ف��راغ��ات تقنية من
ضمنها جم��ال عملك ،فأنا شخصيا ال أع��رف شخصا
متخصصا يف ه��ذا اجمل��ال حولي (وق��د يكون موجودا
ولكن ال أع��رف��ه) .حنييك بصدق على تواصلك معنا،
ونرجو أن تكون مراسلتك هذه بداية تعاون .وإذا كنت
مهتما بنشاطات النشرة ،فلقد قمنا باملشاركة يف إبراز
نشاطات املعرض السنوي لالتصاالت وتقنية املعلومات
(تقنية )2007عرب إعداد وحترير وإخراج نشرة أخبار تقنية
وهي موجودة على الروابط:
 .1العدد التحضريي :صدر يوم  ،2007/05/20الرابط:
http://www.texpo.ly/issue-preview.pdf
 .2العدد الثاني  :صدر يوم  ،2007/05/28الرابط :
http://www.texpo.ly/issue2-preview.pdf
 .3العدد الثالث اخلتامي  :سيصدر يوم 2007/05/31
على الرابط :
http://www.texpo.ly/issue3-preview.pdf

أخــبــار

أخــبــار

إصـدار طابع بريدي مبناسبة تـقـنـيـة 2007

انـضـمـام لـيـبـيـا رس ـم ـيــا
إل ــى ه ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ICANN

على هامش االجتماع الثامن والعشرون هليئة ICANN
 2007الذي انعقد بالعاصمة الربتغالية (لشبونة) يف
ال��ف�ترة م��ن  2007/03/30-26امل��اض��ي ،مت مساء
األح���د  03/25ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ات��ف��اق ب�ين مندوب
اجلماهريية وب�ين هيئة  ،ICANNواملتعلق بإعادة
تعيني اسم النطاق الوطين اللييب ..ly
وبتوقيعها هذا االتفاق ،أصبحت ليبيا عضوا رمسيا يف
هذه اهليئة الدولية.
هذا وتعد شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املسجل
الرمسي السم النطاق الوطين.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن  ICANNه��ي اهل��ي��ئ��ة العاملية
لألمساء واألرقام القياسية ،وهي املختصة بتوزيع أمساء
النطاق ووض��ع اللوائح والتشريعات املنظمة للحركة
على شبكة املعلومات الدولية* .

تدشني مشروع اهلاتف العمومي
العـامـل عـلى نـظـام الـثـريا

مت ح ���ف���ل ت����دش��ي�ن م����ش����روع خدمة
اهل����ات����ف ال���ع���م���وم���ي ال���ع���ام���ل على
ن����ظ����ام ال����ث����ري����ا ال���ف���ض���ائ���ي باتفاق مع
ش��رك��ة ال��ث��ري��ا ل�لات��ص��االت الفضائية يقضي
برتكيب وتشغيل ع��دد  3000جهاز هاتف عمومي
بشقيه املكتيب أو ما يعرف ب  ،PCOواخلارجي أو
ما يعرف ب  ،Pay Phoneبغية توفري وسيلة اتصال
صوتي ذي جودة عالية لكل املناطق املعدمة واملتعذر
بها وسائل االتصاالت*.
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أص������درت ال���ش���رك���ة ال���ع���ام���ة للربيد
واالت���ص���االت السلكية والالسلكية
طابعا بريديا جديدا مبناسبة معرض تقنية .2007
وقد قام الدكتور املهندس حممد معمر ،خالل جولة
افتتاح م��ع��رض (ت��ق��ن��ي��ة )2007ب��وض��ع ختم أول يوم
إص��دار بتاريخ  2007/05/27ليكون بذلك طابعا
توثيقيا ملعرض (تقنية )2007كتذكار لزوار املعرض
وملقتنيه*.

تـوقـيـع عـقـد بني الشـركـة العامـة للـربيد
وشـركـة ألـكـاتـيـل لـوسـنـت لـتـطـويـر
مـنـظـومـة الـكـابل البحـري الـلـيـبـي

على ه��ام��ش فعاليات امل��ع��رض ال��س��ن��وي لالتصاالت
وتقنية املعلومات (ت��ق��ن��ي��ة ،)2007ويف إط��ار تطوير
منظومة الكابل البحري اللييب ،اليت تشكل إحدى
ع��ن��اص��ر بنية االت���ص���االت التحتية ،مت ت��وق��ي��ع عقد
بقيمة  2,000,000ي��ورو بني الشركة العامة للربيد
واالتصاالت السلكية والالسلكية وشركة ألكاتيل
لوسنت لتوريد وتركيب معدات إنزال الكابل البحري
لعدد  15نقطة موزعة على مجيع نقاط الساحل اللييب
من رأس جدير وحتى امساعد*.
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