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 تقنيــات ذوي االحتياجات الخاصة 

حـــول  الثـالثــــة  العلميـــة  النـــدوة  انعـقــــاد 
الـفـضــــاء واالستـشعــــار عـــن بعــــد عـلــــوم 

افتتـــاح ووضـــع حجـــر األســـاس لعـــدد مـــن مشـــاريع 
والبيضـــاء ذمـــار  محافظتـــي  فـــي  االتصـــاالت 

االمن السيبراني بين 
الحتمية والرفاهية

حماية المستخدم

خدمات ومنصات
تنمية الشركات 

الصغيرة والناشئة 

بمناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالعيد السابع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر



أكتوبر / ترشين األول 2021 | العدد التاسع | السنة الثالثة

02NEWS | األخبار

مشـــروع
Wi-Fi الواي فاي 

كلمة العدد
بمناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالعيد السابع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر

بمناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالعيد السابع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر

وصلت  بسرعة  كبيرا  نجاحا  اثبت  والذي   IEEE 802.11ac الجيل  يعتبر 
الى اكثر من )1Gbps( مناسبا لتطبيقه كمشروع عاجل  للمؤسسة العامة 

لالتصاالت في الوقت الراهن نظرا ألنه :
- ال يتطلب تغيير اجهزة المشتركين  
- إلمكانية ربطه مع الخدمات األخرى

المناطق  في  المشتركين  حاجة  ستغطي  جدا  عالية  سرعه  لتقديمه   -
العمرانية بشكل ممتاز.

- امكانية بيع الخدمة كباقات تضاف الى اشتراك خدمات أخرى .
- تزيد سرعة التنزيل فيها الى خمس مرات اكبر من خدمة الواي فاي العامه.

التوجه  لتكون  جدا  مناسبة  تجعلها  الخدمة  لهذه  المنخفضة  التعرفة   -
لدعم  وذلك   (  LTE الـ  بجانب  لالتصاالت  العامة  للمؤسسة  المستقبلي 
خدمات الفايبر النه تم اعتماد الفايبر كناقل وسيط اساسي في شبكة الـ 

. ) Wi-Fi
ويهدف المشروع الى : 

1. إنشاء شبكة انترنت السلكية بتقنية Wi-Fi عالية السرعة في الجمهورية 
اليمنية .

وللمشتركين  للخدمه  عالي  وامان  عاليه  موثوقية  ذات  شبكه  انشاء   .2
وخصوصيتهم . 

 ADSL + الـ  تحسين خدمات االنترنت المقدمة حاليًا لمشتركي   .3
.Wi-Max

والخامس عبر نقل قاعدة   LTE و  الرابع  الجيل  التمهيد إلدخال خدمات   .4
المشتركين الحاليين عبر استخدام الواي فاي كخدمة وسيطة. 

احتياجات  مع  يتناسب  بما  المؤسسة  قبل  من  المقدمة  الخدمات  تنوع   .5
ورغبات العمالء المستهدفين .

المالي  المركز  تعزيز  وبالتالي  لإليرادات  جديد  مصدر  على  الحصول   .6
للمؤسسة . 

7. خلق أسواق جديدة للمؤسسة من خالل تقديم الخدمة في األماكن التي 
يصعب وصول الخدمات الحالية إليها عبر الشبكة الثابتة . 

8. مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات بالتقنيات الجديدة التي 
يتم تقديمها في الدول األخرى

ومن الخدمات التي يقدمها مشروع الواي فاي ، االستمتاع بتصفح اإلنترنت 
بسرعات تحميل وتنزيل عالية ، مكالمات صوتيه Voice over WiFi ، النفاذ 
الحكومية، يستخدم  المواقع  إلى 
كوسيله  للشبكه  الدخول  واجه 
وخاصه  عامه  واعالن  دعايه 
سلس  نفاذ   ، الطلب  بحسب 
المباشر  التدفق  فيديوهات  إلى 
الحصول   ،  »video streaming«
 VPN شبكة  إلى  نفاذ  على 
»P2P« وخدمة مشاركة الملفات

التنفيذية  الوحدة  قامت  قد  حيث 
التابعة  واالنشاءات  للمشاريع 
وتركيب  بتنفيذ  للمؤسسة 
المواقع  من  عدد  في  التجهيزات 
الجامعات   – )المستشفيات  منها 
الحكومية  والمعاهد  والكليات 
الحدائق  بعض   – والخاصة 
 – التجارية  المجمعات  بعض   –

مراكز طبية – مدن ترفيهية ( 

لعـــدد  االســــاس  حجــــر  ووضـــع  افتتـــاح 
مـــن مشـــاريع االتصـــاالت بمحافـــظ ذمــــار 

النمير  عبداهلل  المهندس/ مسفر  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  االخ  قام 
ومحافظ ذمار االخ / محمد ناصر البخيتي، بإفتتاح ووضع حجر األساس لعدد من 
مشاريع المؤسسة العامة لالتصاالت ويمن موبايل في محافظة ذمار بتكلفة 

إجمالية مليار و 797 مليون ريال بتمويل ذاتي.

النمير  عبداهلل  مسفر  المهندس/  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  االخ  قام 
ومعه القائم بأعمال محافظ محافظة البيضاء االستاذ / حمود شثان ، بإفتتاح 
ووضع حجر االساس لعدد 12 مشروع في قطاع االتصاالت بالمحافظة  بتكلفة 

5 مليار و914 مليون ريال.

وزير االتصاالت يدشن 38 مشروعًا بمحافظة البيضاء

ابراهيم عبدالكريم شرف الدين
رئيس التحرير

مدير التحرير
محمد صالح أبو نايف

أعضاء هيئة التحرير
عبداهلل محمد هبة
جمال الحبيشي 
محمد سويد

االخراج
نجالء الجهمي
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عقـــد المركز اليمنـــي لالستشـــعار عن بعد 
النـــدوة العلميـــة الثالثة حول علـــوم الفضاء 
واالستشـــعار عن بعد فـــي قضايـــا التنمية 
المســـتدامة وبنـــاء حاوية البيانـــات المكانية 
الرئيـــس  الشـــهيد  فـــي مدينـــة  الوطنيـــة 

الرقمية. الصمـــاد 
وفـــي النـــدوة أكـــد عضـــو المجلـــس السياســـي 
ـــة  ـــى أهمي ـــي الحوثـــي، عل ـــى/ محمـــد عل األعل
العلـــوم  خـــالل  مـــن  للمســـتقبل  التطلـــع 
برؤيـــة  الفضـــاء  علـــوم  الحديثـــة خاصـــة 

ــة. ــع لألمـ ــي نافـ ــاج علمـ وإنتـ
ووجه عضو السياسي األعلى، بتطوير مناهج 
األساسية  المراحل  في  التعليم  وسياسة 
كلية  المبدعين،وإنشاء  بالطالب  واالهتمام 

خاصة بهندسة علوم الفضاء.
كمـــا وجـــه شـــركات االتصـــاالت، بتخصيـــص 
العلميـــة  األبحـــاث  لدعـــم  ماليـــة  مبالـــغ 
ــال:  ــن .. قائـ ــن والمبتكريـ ــالب المتفوقيـ للطـ
»كلمـــا صنعنـــا الكـــوادر العلميـــة صنعنـــا 

إنجـــازات أكبـــر.«
ـــات  ـــة المعلوم ـــر االتصـــاالت وتقني أوضـــح وزي
ــى  ــر علـ ــداهلل النميـ ــفر عبـ ــدس/ مسـ المهنـ
ـــاء  ـــتخدامات الفض ـــن اس ـــتفادة م ـــة االس أهمي

وتقنيـــات االستشـــعار عـــن بعـــد وأنظمـــة 
ـــا الجهـــات  ـــة ومنه الخرائـــط والصـــور الفضائي
والطيـــران  والنقـــل  بالزراعـــة  المعنيـــة 
والثـــروة الســـمكية والتخطيـــط العمرانـــي.

وبيــن أن الهــدف مــن النــدوة اإلســهام فــي 
إلهــام  عــن طريــق  المســتقبل  قــوى  بنــاء 
المهتميــن والباحثيــن والطــالب وإثــارة اهتمام 
والهندســة  والتكنولوجيــا  بالعلــوم  الشــباب 
فــي  دوليــا  التعــاون  وتعزيــز  والرياضيــات 
التوعيــة بمســائل الفضــاء وتشــجيع زيــادة 
اســتخداماته ألغــراض التنميــة االقتصاديــة 

المســتدامة.
ــا  ــة العليـ ــس الهيئـ ــب رئيـ ــح نائـ ــا أوضـ فيمـ
ــور / ــكار الدكتـ ــا واالبتـ ــوم والتكنولوجيـ للعلـ

ــة  ــة الوطنيـ ــوري أن الرؤيـ ــز الحـ ــد العزيـ عبـ
أولـــت  الحديثـــة،  اليمنيـــة  الدولـــة  لبنـــاء 
العلـــوم والتكنولوجيـــا واالبتـــكارات اهتمامـــًا 

كبيـــرًا ضمـــن مصفوفتهـــا.
وتطـــرق الحـــوري، إلـــى مشـــروع اإلنـــذار 
ــذ  ــره منـ ــم تطويـ ــذي يتـ ــي الـ ــر اليمنـ المبكـ
ـــؤ  ـــدة للتنب ـــة رائ ـــر تجرب ـــذي يعتب ـــنتين وال س
باألحـــداث وعمـــل إنـــذارات عبـــر الرســـائل 
النصيـــة واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة فـــي 

الوقـــت المناســـب.
اليمنـــي  المركـــز  رئيـــس  تطـــرق  بـــدوره 
خالـــد  الدكتـــور/  بعـــد  عـــن  لالستشـــعار 
خنبـــري إلـــى األعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا 
ـــع  ـــات لجمي ـــد البيان ـــبيل توحي ـــي س ـــز ف المرك
ــي  ــع فـ ــود النفـ ــا يعـ ــة بمـ ــات الحكوميـ الجهـ
عمـــل المشـــاريع وخاصـــة المتعلقـــة بالبنيـــة 

التحتيـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.
الخارطـــة  لديـــه  المركـــز  أن  إلـــى  وأشـــار 
لجميـــع  تحقـــق  التـــي  الموحـــدة  الرقميـــة 
بنـــاء  الحكوميـــة  والجهـــات  المؤسســـات 
مشـــاريعها  فـــي  ســـليمة  توجهـــات 

 . . لمســـتقبلية ا
ولفـــت خنبـــري، إلـــى أهميـــة إيجـــاد حاويـــة 
بيانـــات مكانيـــة وطنيـــة والتـــي تعتبـــر مـــن 
أولويـــات برنامـــج الحكومـــة فـــي التنميـــة 
المســـتدامة المســـتقبلية، إلـــى ذلـــك أكـــد 
ــن  ــعار عـ ــة لالستشـ ــة القوميـ ــس الهيئـ رئيـ
بعـــد وعلـــوم الفضـــاء فـــي مصـــر الدكتـــور/ 
ـــى  ـــر عل ـــرص مص ـــران، ح ـــي زه ـــد بيوم محم
نقـــل خبراتهـــا فـــي علـــوم الفضـــاء لليمـــن.

ـــعار  ـــة لالستش ـــة القومي ـــى أن الهيئ ـــار إل وأش
عـــن بعـــد فـــي مصـــر، لهـــا اهتماماتهـــا 

بالزراعـــة والميـــاه والتطبيقـــات الهندســـية 
وعلـــوم الفضـــاء والتصويـــر الجـــوي واألرصـــاد 

ــتدامة. ــة المسـ ــا يحقـــق التنميـ بمـ
المجلـــس  عضـــو  أطلـــع  ذلـــك  عقـــب 
ــي  ــي الحوثـ ـــد علـ ــى/ محم ــي األعلـ السياسـ
ومعـــه وزيـــري االتصـــاالت والنقـــل ورئيـــس 
المركـــز الوطنـــي لالستشـــعار عـــن بعـــد، 
علـــى المعـــرض المصاحـــب للنـــدوة الـــذي 
يحتـــوي علـــى ابتـــكارات تقنيـــة ومجســـمات 
ـــات. ـــدة جامع ـــن ع ـــة م ـــة الهندس ـــالب كلي لط

االتصـــاالت  وزارة  وكيـــال  النـــدوة  حضـــر 
للشـــئون الماليـــة واإلداريـــة/ أحمـــد المتـــوكل، 
والفنيـــة المهندس/طـــه زبـــارة، والوكيـــل 
أبـــو  الرحمـــن  المهندس/عبـــد  المســـاعد 
العامـــة  المؤسســـة  عـــام  طالـــب، ومديـــر 
مصلـــح،  صـــادق  المهنـــدس/  لالتصـــاالت 
االتصـــاالت  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الدوليـــة الدكتـــور/ علـــي نصـــاري، ورئيـــس 
مجلـــس إدارة يمـــن موبايـــل عصـــام الحملـــي.

ـــرق/  ـــة والط ـــغال العام ـــن وزراء األش وم
غالـــب مطلـــق، والنقـــل/ عامـــر المرانـــي، 

ـــم، ـــز الكمي ـــد العزي والتخطيط/عب

المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  زار 
المهندس / مسفر النمير جرحى  الحرب 
من أبطال الجيش واللجان الشعبية في 

مستشفى 48 النموذجي.
عام  مدير  من  الوزير  واستمع 
المستشفى لشرح عن مستوى الخدمات 

يقدمها  التي  الطبية 
من  للجرحى  المستشفى 
الجيش واللجان الشعبية.

وأشار وزير اإلتصاالت إلى 
أن الزيارة جاءت استجابة 
الثورة  قائد  لتوجيهات 
سماحة السيد/ عبد الملك 
بدر الدين الحوثي حفظه 
المجلس  ورئيس  اهلل 
المشير  األعلى  السياسي 

الركن/ مهدي المشاط.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي ايضا في 
تقيمها  التي  واالنشطة  الفعاليات  إطار 
لها  التابعة  والجهات  االتصاالت  وزارة 
صلوات  الشريف  النبوي  بالمولد  إحتفاًء 

ربي عليه وعلى آله.

لنا  شرف  الجرحى  بأن  الوزير  وذكر 
أنصار رسول اهلل وزيارتنا لهم  وصفوة 
االجتماعي  الواجب  باب  من  انسانية 
في  القليل  وأقل  واألخالقي  واإلنساني 
تضحيات  من  قدموه  بما  عرفانا  حقهم 

في سبيل الدفاع عن الوطن.
عيدية  موبايل  يمن  شركة  قدمت  وقد 
النبوي  المولد  قدوم  بمناسبة  للجرحى 
الشريف على صاحبها وآله افضل الصالة 

والتسليم.
االتصاالت  وزارة  وكيال  الوزير  رافق 
للشئون المالية واإلدارية/ احمد المتوكل 
والفنية المهندس/ طه زبارة ومدير عام 
المهندس/  لالتصاالت  العامة  المؤسسة 
العامة  الهيئة  عام  ومدير  مصلح  صادق 
وهان  عمار  البريدي/  والتوفير  للبريد 

ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل 
األستاذ / عصام الحملي.

انعقــاد النــدوة العلميــة الثالثــة حــول علــوم الفضــاء واالستشــعار عــن بعــد فــي قضايــا التنميــة 
المســتدامة وبنــاء حاويــة البيانــات المكانيــة الوطنيــة في مدينة الشــهيد الرئيس الصمــاد الرقمية

مستشـــفى48  فـــي  الشـــعبية  واللجـــان  الجيـــش  مـــن  الجرحـــى  يـــزور  االتصـــاالت  وزيـــر 
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كيف تصل الى الجمهور 
بمنشأتك الصغيرة ؟

فـي الماضـي كانـت التقنيـة تخدم الشـركات 
ومـع   ، متعـددة  مزايـا  لهـا  وتوفـر  الكبيـرة 
التطـور التقني وانتشـار الحوسـبة السـحابية 
المجانيـة  التقنيـة  الخدمـات  مـن  وغيرهـا 
تقنيـة  شـركات  كبـار  قبـل  مـن  المقدمـة 
المعلومـات مثل شـبكات التواصل االجتماعي 
مـن  وغيرهـا   Facebook رأسـها  وعلـى 
و   Microsoft و    Google مثـل  الشـركات 

صغيـرة  شـركات  تمكنـت  وغيرهـا    Apple
ومتوسـطة مـن التعبير عـن نفسـها وتقديم 
مـن  كبيـرة  لشـريحة  وخدماتهـا  منتجاتهـا 
الجمهـور وسـهلت الوصـول واالتصـال بتلـك 

الشـركات.
 أهم الخدمات والمنصات المجانية 

مشروعك ومنتجاتك وخدماتك على موقعك 
اإللكتروني المجاني 

تمتلـك  أن  الصغيـرة  لشـركتك  يمكـن  هـل 
العديـد  هنـاك  ؟  مجانـي  إلكترونـي  موقـع 
توفـر  التـي  الدوليـة  والخـوادم  المواقـع  مـن 
إمكانيـة بنـاء موقـع إلكترونـي بسـيط لعـل 
 )sites.google.com( المواقـع  تلـك  أهـم 
عنـوان  بتكويـن  الموقـع  لـك  يسـمح  حيـث 
قوقـل  خدمـات  ضمـن  مجانـي  إلكترونـي 
نظـام  اسـتخدام  عنـد  مجانـا  تتوفـر  والتـي 
 . اللوحيـة  واألجهـزة  الهواتـف  فـي  أندرويـد 
كمـا يمكنـك بنـاء موقعك الخاص فـي مواقع 
 )websitebuilder.com( مجانية أخـرى مثـل

وغيرهـا.  )www.wix.com( وموقـع 
حدد موقع منشأتك التجارية

 على الخريطة
المحتملـون  عمالئـك  يعلـم  أن  المهـم  مـن 
تفصلـك  التـي  المسـافة  وكـم   ، تقـع  أيـن 
والعمـالء  العمـالء  عـن  تبحـث  أنـت   . بهـم 
خرائـط  علـى  دبـوس  ضـع   . عنـك  يبحثـون 
لموقعـك  المناسـب  العنـوان  وضـع  قوقـل 
وقـم بتحميـل صـور عـن موقعك سـواًء كنت 
فنـدق أو مستشـفى أو مركـز خدمـي )انتقـي 
الصـور بعنايـة( وحـدد مواعيـد العمـل بدقـة 
ومصداقيـة وضـع الهاتـف المخصـص للعمل 

والمتفـرغ السـتقبال المكالمـات والـرد علـى 
. االستفسـارات 

موقعـك  علـى  شـركتك  موقـع  شـارك 
بـوك  الفيـس  علـى  وصفحتـك  اإللكترونـي 
وال تبخـل بتقديـم بياناتـك لتُمكـن محركات 
واالتصـال  إيجـادك  مـن  عمالئـك  البحـث 
وخدماتـك  منتجاتـك  بشـأن  والتواصـل  بـك 
وغيرهـا.  والسـمكية  والزراعيـة  التجاريـة 

استخدم شبكة التواصل االجتماعي
 ذات الشهرة في بلدك 

بـوك  الفيـس  اسـتخدام  اليمـن يشـتهر  فـي 
ويطغـي علـى Google  و Twitter لهـذا قـدم 
االجتماعـي  التواصـل  فائقـة بشـبكة  عنايـة 
المشـهورة في بلدك ، انشـئ الحسـاب وكون 
التسـويقي،  أو  التجـاري  صفحـة لمشـروعك 
 ، الصفحـة  فـي  مشـرقة  صـورة  وقـدم 
وأنشـر بعنايـة كل المواضيـع المشـوقة عـن 
منتجاتـك وخدماتـك . كمـا ال تنسـي المعايدة 
فـي المناسـبات . أنتـج الفيديوهـات القصيرة 
أو  لمشـاهدتها  المسـتخدم  تدفـع  التـي 
تحميلهـا أو التعليـق أو الرد علـى أي تعليق أو 
استفسـار وال تهمـل الصفحـة )خصـص وقت 
خـارج أوقـات الـدوام لفحص الصفحة ونشـر 
 . التجـاري(  بنشـاطك  المتعلقـة  المواضيـع 
أمـا بالنسـبة للفيديوهـات الطويلـة اسـتخدم 
المنتجـات  الحالتيـن  كال  وفـي   ,  YouTube
المشـاهدات  مـن  بالعديـد  تحضـى  التـي 
واإلعجابـات والمشـاركات سـيكون لهـا سـوق 

قريبـة. إلكترونيـة 
مجموعات العمل للتواصل 

مع موظفيك أو عمالئك
تتوفـر فـي الفيـس بـوك وقوقـل مجموعـات 
العمـالء  أو  العمـل  لفريـق  مخصصـة 
المفضلـون أو المـوردون ولعـل الفائـدة مـن 
تلـك المجموعـات قـدرة اإلرسـال للمجموعـة 
أعضـاء  أحـد  قـدرة  وعـدم  واحـد  وقـت  فـي 
المجموعـة إلغـاء الرسـالة الجماعيـة. تشـمل 
الرسـائل الجماعية مثـال التعليمات والقرارات 
مـن  وغيرهـا  الجـدد  الموظفيـن  وأسـماء 
والخاصـة.  العامـة  المناسـبات  فـي  التهانـي 
الجديـدة  والخدمـات  منتجاتـك  عـرض  أو 

المنتجـات  آخـر  علـى  االطـالع  أو  لعمالئـك 
. المورديـن  مـن  المقدمـة  والخدمـات 

ال تفقد بياناتك واحفظها على السحابة 
تسـتخدم تقنية الحوسـبة السـحابية لتخزين 
البيانـات ، ومعالجتهـا ، واسـتخدام الخدمـات 
علـى  الثمـن  المرتفـع  والعتـاد  البرمجيـة 
حسـب االسـتخدام بـداًل مـن شـراءها . وبمـا 
التقنيـة  الخدمـات  علـى  هنـا  تركيزنـا  أن 
 ، الصغيـرة  للشـركات  المتوفـرة  المجانيـة 
سـنتحدث عـن تخزين البيانات على السـحابة 
. ففـي الماضـي غيـر البعيد عندمـا كان يريد 
شـخص مـا أن يحتفـظ بنسـخة مـن بياناتـه 
الهامـه ) مـع مراعـاة رفـع أو إرسـال البيانـات 
الحساسـة( أو غيرهـا مـن الصـور والذكريـات 
مـن  إلكترونـي  بريـد  بإرسـال  يقـوم  فانـه 
بريـده الخـاص إلـى نفسـه ليتمكـن فـي أي 
وقـت ومـكان أن يتصفـح تلـك البيانات سـواًء 

مـن اليمـن أو أي دولـة مـن دول العالـم . 
فكرة التخزين على السحابة

 على مستوي الشركات التجارية 
التـي  الشـركات  مـن  العديـد  هنـاك  اليـوم 
تحتفـظ ببياناتهـا علـى االنترنـت مـن خـالل 
عـن  عبـارة  وهـي   . السـحابة  علـى  رفعهـا 
تقنيـة  لشـركات  مؤمنـة  بيانـات  سـيرفرات 
كبيـرة تعمـل علـى حمايـة البيانـات المخزنـة 
مـن التلـف أو التعـرض لالختـراق . وبفضـل 
السـعات التخزينيـة العاليـة للسـحابة يمكـن 
وأنواعهـا  أحجامهـا  بمختلـف  الملفـات  رفـع 
وحفـظ رابطهـا لتتمكـن مـن تنزيلهـا فـي أي 
غيـرك  أراد  إذا  منـك  اإلذن  أخـذ  وبعـد  وقـت 
تنزيـل تلـك الملفـات . ومـن أشـهر السـحب 
  Azure Microsoftالمجانيـة قوقـل درايـف و
 Google و    Amazon Web Services و 

.   Cloud Platform
نماذج التحليل واالستبيانات
 لعمل المسوحات التجارية

مـن المهـم أن تتعـرف علـى مقترحـات ورأي 
أو  لديـك  العامليـن  مـن  الداخلـي  جمهـورك 
مـن الجمهـور الخارجـي المتمثـل فـي العمالء 
والمورديـن والبيانـات المتباينـة التـي تتصـل 
تعـرف  لهـذا   . وثيـق  بشـكل  منشـأتك  بهـا 

منتجاتـك  فـي  رأيهـم  عـل  وتعـرف  عليهـم 
أو خدماتـك . لـذا صمـم اسـتبيان لـكل بيئـة 
منهـم مثـال لقيـاس مسـتوى رضـاء العاملين 
لديـك، أو مسـتوى رضـاء كبـار العمـالء لديك 
واجعـل  المورديـن.  حـول  أو  صغارهـم،  أو 
لكـي  باالنتقـادات  ورحـب  رحـب،  صـدرك 

. األخطـاء  تتالفـى 
لـك  تسـهل  سـوف  مجانيـة  مواقـع  هنـاك 
المدخلـة  البيانـات  واسـتقبال  التصميـم 
خطتـك  رسـم  مـن  وسـتتمكن   ، وتحليلهـا 
تلـك  مـن   . قادمـة  لسـنوات  االسـتراتيجية 
ونمـاذج   Survey Monkey موقـع  الخدمـات 
تعطيـك  وغيرهـا    Google Forms قوقـل 
معـك  للمتفاعليـن  أرقـام  االسـتبيانات 
 . وخدماتـك  منتجاتـك  حـول  ومقترحاتهـم 
وهنـاك مواقـع تقـدم خدمـات قيـاس معدالت 

. وتوتيـر  بـوك  فيـس  مثـل  الـرأي 

تعلم المزيد والمزيد مع
Google مهارات من 

اإللكترونـي  والبريـد  اإللكترونـي  الموقـع 
وصفحاتـك علـى مواقع التواصـل االجتماعي 
وقيمـك  مشـروعك  لتقديـم  وسـائل  هـي 
التجارية أو االبداعية والتسويق لها بحرفية . 
ولهـذا عملت الشـركات التقنية خاصة شـركة 
تنظيـم  علـى  قوقـل  وشـركة  بـوك  فيـس 
اإللكترونـي  التعليـم  مثـل  تدريبيـة  دورات 
فـي  وأدواتهـم  برامجهـم  اسـتخدام  حـول 
لمنجاتـك  المجانـي  والترويـج  التسـويق 
وخدماتـك فمثـاًل توفـر شـركة الفيـس بـوك 
خدمـة التدريـب المجانـي Blueprint وشـركة 

)مهـارات مـن قوقـل(. قوقـل خدمـة 

خدمات ومنصاتخدمات ومنصات
تنمية الشركات الصغيرة والناشئة تنمية الشركات الصغيرة والناشئة 
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مصاحبـة  ومشـكلة  حتميـة  كنتيجـة 
تظهـر  والسـريع  الحديـث  بالتطـور 
ليـس  كتحـدي  االلكترونيـة  المخاطـر 
بالهيـن وكأنه لسـعات النحـل المصاحبة 

. للعسـل
ليعبر  السيبراني  االمن  مصطلح  ظهر 
الحاسوب  أجهزة  عن  الدفاع  عملية  عن 
المحمولة  واألجهزة  السيرفرات  وأجهزة 

واألنظمة اإللكترونية.
ــة فقــد  ــورة المعلوماتي ومــع انفجــار الث
اضحــى فــي هــذا القــرن اضحــى االمــن 
وإقليميــا  قوميــا  مطلبــا  الســيبراني 
ودوليــا بســبب ظهــور تهديــدات الجرائم 
الســيبرانية وقــد صنفــه العديــد مــن 
الباحثيــن بانــه مجــال خامســا للحــرب 

ــاء. ــو والفض ــر والج ــر والبح ــد الب بع
مـــع تســـارع انتشـــار االخطـــار عبـــر 
الحـــروب والبلطجـــة الدوليـــة والتحالفـــات 
الشـــيطانية واالوبئـــة والحـــروب 
البيلووجيـــة والحـــروب الســـيبرانية كل 
ــذات  ــى الـ ــالق علـ ــك يفـــرض االنغـ ذلـ
وتدفـــق المعلومـــات بشـــكل طوفـــان 
ــى  ــب علـ ــا يتوجـ ــة ممـ ــاب المعرفـ وغيـ
الجميـــع اليقظـــة والتركيـــز فـــي كل 
شـــي بدايـــة مـــن اســـتخدام الجـــوال 
ـــرات  ـــتماع للنش ـــى االس ـــل ال ـــى االيمي ال
ـــزة  ـــتخدام األجه ـــادة اس ـــع زي االخبار.وم
بالشـــبكة  وارتباطهـــا  الشـــخصية 
العنكبوتيـــة، ومـــع احتماليـــة العمـــل 
ـــى  ـــي التواجـــد عل ـــا يعن ـــزل مم مـــن المن
النـــت اكثـــر هـــذا يتطلـــب مزيـــدا مـــن 
ـــى  ـــد اضح ـــم فق ـــة نع ـــراءات األمني اإلج
الفـــرد معنـــي بـــان يشـــترك فـــي هـــذا 

ــي. ــوي دفاعـ ــلوب توعـ ــرب بأسـ الحـ
ــى  ــة وعل ــر العالمي ــير التقاري ــا تش وكم
ــث  ــي تح ــل والت ــل واب ــة جوج راس القائم
الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات 
إلعــداد االســتراتيجيات لألمــن الســيبراني.

وكــون العمــل االلكترونــي منتشــر أكثــر 
تقــل  ان  المتوقــع  مــن  فانــه  فأكثــر 
يجعــل  ممــا  وهــذا  والحــذر  الحيطــة 
الهجمــات  اكتشــاف  علــى  قدرتهــم 
االلكترونيــة بكفــاءة  ممــا يســهل علــى 
ــراق األجهــزة. ــق الخت ــة الطري القراصن

ذكاء  يــزداد  ســوف  أخــرى  جهــة  مــن 
المهاجــم مــع الزمــن وتطويــر مهاراتهم 
لهــم  التصــدي  عمليــة  يجعــل  ممــا 
صعبــة  وخاصــة فــي اندمــاج الــذكاء 
الهجمــات. االصطناعــي فــي عمليــات 

أهمية االمن السيبراني اليمني:
واألجهزة  للمعلومات  الحماية  توفير   .1
الوطنية اليمنية فال يصل اليها مخترق 

وتيقى سالمة امنة.
أي  ومنع  المعلومة  توفر  ضمان   .2
كل  في  اليها  الوصول  منع  من  معتدي 

مناطق اليمن.
الشبكات  في  الضعف  مواقع  كشف   .3
العدو  وصول  قبل  ومعالجتها  اليمنية 

اليها.

كيف يتحقق االمن السيبراني اليمني؟
عن  اليمني  السيبراني  االمن  يتحقق 
االستراتيجية  وتفعيل  تطبيق  طريق 
الجهات  من  إقرارها  تم  التي  الوطنية 
وزارة  تبنتها  والتي  البلد  في  السيادية 

االتصاالت وتقنية المعلومات.
فهي الضامن األكيد لتحقيق امن وطني 
انشاء  هي  األولى  والخطوة  سيبراني 
إدارة متخصصة باالمن السيبراني تتبع 
الريادة  صاحبة  كونها  االتصاالت  وزارة 

والمبادرات وتملك العقول والكفاءات.
ومن هنا نخلص الى ان االمن السيبراني 
ضرورة  هو  بل  رفاهية  وال  ترفا  ليس 
ملحة واساسية لضمان سالمة المجتمع 

حاليا ومستقبال.

االمـــن الســـيبراني بيـــن الحتميـــة والرفاهية

إليها  يرمي  التي  األبعاد  كافة  فهم  من  لنتمكن  الوقت  من  لمزيد  نحتاج 
بأن  تام  يقين  على  نكون  أن  هو  اآلن  مطلوب  ماهو   ، السيبراني  األمن 
األمن السيبراني يعنينا جميعًا ، وفي األيام القادمة ونحن نحاول فهم تلك 
بعد  السيبراني  األمن  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  علينا  يتوجب  األبعاد 
أن بات الجميع هدفًا محتماًل للهجمات اإللكترونية دون أن يقتصر األمر على 

المؤسسات واألنظمة والشبكات بمفهومها المعقد .
اإللكترونية  الهجمات  تفادي  ممكنًا  يعد  لم  فإنه   .. وضوحًا  أكثر  بطريقة   
والحسابات  البيانات  وكشف  والقرصنة  االختراق  عمليات  من  التحصين  أو 
التعاطي  يتم   ، سائد  مفهوم  إلى  وتحويله  السيبراني  األمن  تحقيق  بدون 
المؤسسات والشركات بمختلف  باألفراد كما  معه بمسؤولية ومهمة مناطة 
مستوياتها ، وهو أمرٌ صار البد من استيعابه والعمل عليه في ظل اتساع 
على  المتزايد  واالعتماد  واألنظمة  الشبكات  واستخدام  باإلنترنت  االتصال 

التكنولوجيا والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات والصناعات .
بلهجة سيبرانية أقرب لمسامع المواطن والمستخدم العادي ، فإن الجرائم 
السيبرانية التي يتعرض لها الفضاء السيبراني جعلت األفراد والمؤسسات 
من  والهجمات  لالنتهاكات  وعرضة  محتملة  فريسة  استثناء  دون  والكيانات 
الجرائم  تلك  تحولت  أن  بعد   ، اإلنترنت  ومجرمو  الشبكات  مخترقي  قبل 
اإلنفاق  لرفع حصص  وتدفعها  والدول  المجتمعات  منها  تشكو  إلى ظاهرة 
مع  وتتعامل  بل   ، السيبراني  األمن  وتعزيز  الحلول  تأمين  أجل  من  المالي 
الذي  التكنولوجيا واالنفتاح  التطور  المتنامية كواحدة من تداعيات  جرائمها 
يميز شبكة اإلنترنت والفضاء السيبراني عمومًا ، وبعيدًا عن السياق الفني 
المعقد وتناوله لموضوع األمن السيبراني ، فإن حماية الشبكات واألنظمة 
والبيانات من التهديدات التي تتسبب بها الجرائم السيبرانية ، يمكن تفاديها 
األمن  لتحقيق  جاهزيتنا  بمدى  ذلك  وارتباط   ، مخاطرها  من  والتقليل 
أونقلها  اتاحتها  يتم  التي  والمعلومات  البيانات  حماية  خالل  من  السيبراني 
بكافة  وأنظمتها  الحاسوب  وأجهزة  النقالة  واألجهزة  الشبكات  أوتبادلها عبر 

أشكالها المختلفة.
 لمجرد الشعور بأن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لم تعد احتياحًا ثانويًا 
وأن دخولها بشكل عميق في تفاصيل حياتنا اليومية ، يفرض علينا التسليم 
مستخدميها  على  التقنية  هذه  تصنعه  الذي  المباشر  التأثير  حجم  بمدى 
المتصلين  لألفراد  الشخصية  المعلومات  من  بدءًا   ، منها  والمستفيدين 
بشبكة االنترنت ومرورًا باألنظمة والشبكات التابعة للمؤسسات والشركات 
بأمن  المتعلقة  الحساسية  وذات  األمنية  المعلومات  إلى  وصواًل  والخدمات 
الدول واستقرار بلدانها .. وأما الرسائل التي يبعثها لنا األمن السيبراني يجب 
علينا التقاطها إلى أن تتكون لدينا الصورة الكاملة ثم نعكسها على جميع 
تعامالتنا التقنية ويتحول األمن السيبراني إلى ثقافة عامة مثلها مثل واحدة 
من المفاهيم الحديثة والتقنية التي بدأت ثقيلة على الفهم وبمرور الوقت 
صارت أحد المفاهيم بل مثلت الحقًا أحد االحتياجات التي نمارسها في إطار 

عاداتنا اليومية .
مجااًل  باعتباره   ، السيبراني  لألمن  خاصة  تشريعات  توجد  ال  اللحظة  حتى 
حديثًا ، وإلى أن تتحقق تطلعاتنا في إعطاء هذا الجانب وإيالئه اهتماما أكبر 
وأشمل من قبل الدولة ممثلة بحكومة اإلنقاذ ، فإن على المؤسسات اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتأمين شبكاتها ، ومن ناحية ثانية فإن على المواطن أن 
أمن معلوماته  بالحفاظ على  يتعلق  فيما  وإدراكًا ويقظة  أكثر وعيًا  يصبح 

الشخصية  والمعلومات المتعلقة بعائلته والمؤسسات التي يعمل بها .

أبعاد األمن 
السيبراني ..!!

أوراق 
موظف

عبدالخالق النقيب

د. عبدهللا عبدلي راشد
مستشار وازارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات لألمن السيبراني
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اختراعات محلية

تقنيات المستقبل القريب

القيام بمهام متعددة في وقت واحد

خدمـــة االنتــــرنت األســـــرع 
ــة ــاف الضوئيـ VDSL باألليـ

   R e h a m ز جها : ع ا ختر ال ا
طبية  سترة   H e m o d i a l y s i s
على  الكلوي  الفشل  تساعد مرضي 
ومزودة  المنزل  في  الكلوي  الغسيل 
للغسيل. الالزمة  المعدات  بكافة 

المعـــدات  هندســـة  التخصـــص: 
صنعـــاء. بجامعـــة  الطبيـــة 

فـــي الوقـــت الـــذي تحاصـــر فيـــه 
اليمنـــي  الشـــعب  العـــدوان  قـــوي 
مـــع  بـــرًا وبحـــرًا وجـــوًا وخاصـــة 
اغالق مطـــار صنعاء يـــزداد معاناة 
مرضـــي الفشـــل الكلـــوي خاصـــة 
مع شـــحة وتدهور فـــي اإلمكانيات 
المستشـــفيات  فـــي  الطبيـــة 
والجمهوري«. »الثـــورة  الرئيســـية 

 ركـــزت المبتكـــرة اليمنيـــة ريهام 
المختاري جهودها في حل مشـــكلة 
مرضى الفشـــل الكلـــوي في 2018 
لالختراع  التطبيقية  دراســـتها  بدأت 
الكلي  غســـيل  بإمكانيـــة  ويمتـــاز 
الفيروســـات  النتقال  التعرض  دون 
وســـهولة اســـتخدامه فـــي المنزل 
تصنيعـــه  تكلفـــة  وانخفـــاض 
مقارنـــة باألجهـــزة التقليدية، نالت 
عاليًا من  تكريمـــًا  اليمنية  المبتكرة 
مهدي  السياســـي/  المجلس  رئيس 
الوطنيـــة  والمســـابقة  المشـــاط 
لـــرواد المشـــاريع االبتكاريـــة التي 
والتجارة  الصناعـــة  وزارة  أقامتهـــا 
الصحـــة. وزارة  مـــن  هي مرحلة ما بعد االنترنت وهي حوسبة وتكريمـــا 

المستخدمين  ربط  على  تعمل  جديدة 
االفتراضي  بالواقع  المادي  الواقع  في 
التي  وااليقونات  الصور  استخدام  مثل 
التقنية  تهدف  الواقعين،  كال  في  تعمل 
للشعور  الواقعين  بين  للدمج  باألساس 

بواقع جديد يعرف بالواقع المعزز.
عن  باالعالن  الكبرى  الشركات  وبدأت 
عليها  اطلق  جديدة  عمل  فرص  توفر 

اسم ميتافيرس 

و   A m a z o n  A l e x a باستخدام 
Google،يمكن إعداد   Ass is tant
إجراءات لبرمجة أجهزة متعددة للعمل 
معًا والقيام بأشياء متعددة في وقت 
الحرارة  درجة  ضبط  مثل   ، واحد 
المنزل.  إلى  تصل  عندما  واإلضاءة 
، يمكن   Apple HomeKit باستخدام 
أوامر  باستخدام  األجهزة  في  التحكم 
 ،Apple Watch الصوتية ، أو من Siri

أجهزة  عدة  لتشغيل  مشاهد  وإنشاء 
 ، IFTTT في نفس الوقت. باستخدام
وهي خدمة مدعومة من قبل العديد 
للمنازل  االلكترونية  الشركات  من 
من  العديد  ربط  يمكنك   ، الذكية 
األجهزة المتصلة باإلنترنت وبرمجتها 
العالم  ألحداث  لالستجابة  بسهولة 
على  األضواء  ضبط  مثل   ، الحقيقي 
التشغيل تلقائيًا عند غروب الشمس.

كالهمـــا   ADSLو  VDSL تقنيـــة 
باألنترنت  االتصـــال  خدمـــة  توفـــر 
عبـــر الهاتـــف الثابت ولكن ســـرعة 
52ميجابايت/ لنحـــو  تصـــل   VDSL

ثانية للتحميـــل و16ميجابايت للرفع 
بخالف ADSL التي تصل الســـرعات 
مـــن 8 ميجابـــت /ثانيـــة للتحميـــل 
للرفـــع  و800كيلوبايت/ثانيـــة 
والســـبب أن وADSL يعتمـــد علـــى 
التمديدات  النحاســـية في  االســـالك 
الهاتفيـــة بينمـــا VDSL تعتمد على 
االلياف الضوئية وهذا يوفر ســـرعة 
 DMT قياسية كما مقســـم اإلشارات
يتمكـــن للتوســـع لنحـــو 247 قنـــاة 
4 كيلو  منفصلة عـــرض كل منهـــا 
هرتـــز أو 1000 دورة فـــي الثانيـــة. 

الســـرعات المذهلـــة والتـــي مازالت 
مودمات  ســـرعات  التحديـــث  طـــور 
UFB) والتـــي تصل ســـرعتها لنحو 
1 جيجابايت/ثانيـــة مـــن التحميل أو 
الرفـــع للبيانـــات وتعتمـــد كليا على 
كابـــالت االليـــاف الضوئيـــة ولهـــذا 

فهـــي باهضـــه الثمن.   
النصيحـــة قبـــل ان تضـــع الجهـــاز علـــى 
بحفـــظ  أوال  قـــم  الســـكون  وضعيـــة 

ـــتخدمها  ـــي تس ـــات الت ـــات والمعلوم البيان
ــرض  ــغيل ال تتعـ ــدت التشـ ــى اذا اعـ حتـ
ســـبات  أو  فالســـكون  للفقـــدان، 
الكمبيوتـــر هـــو عمليـــة ركـــود لبرامـــج 
النظـــام مـــع جعلهـــا بوضعيـــة االســـتعداد 
يتطلـــب  وال  للعمـــل  العـــودة  عنـــد 
ــغيل  ــادة تشـ ــى إعـ ــار حتـ ــك االنتظـ منـ

واســـتخدامه. الكمبيوتـــر 

كيـــف أعيـــد التشـــغيل فـــي حالـــة الســـبات »الســـكون« فـــي 
نظـــم التشـــغيل وينـــدوز 7-10 ومـــا يجـــب القيـــام بـــه؟

المبتكرة :
 ريهام علي عبده المختاري

»ميتافيـــرس« والخيـــال  الواقـــع  تقنيـــة 

وضـــح لطفلـــك خطـــورة نشـــر بياناتـــه الشـــخصية 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــك، بم ـــت دون الرجـــوع إلي ـــى اإلنترن عل
ــن  ــي مـ ــع الجغرافـ ــد الموقـ ــار تحديـ ــل خيـ تفعيـ
ــي ــل االجتماعـ ــائل التواصـ ــورات وسـ ــال منشـ خـ



أكتوبر / ترشين األول 2021 | العدد التاسع | السنة الثالثة

07

الثورة الرقمية اليوم باتت هي 
التكنولوجيا  عالم  في  األقوى 
تجاوزها  ممكنا  ليس  اذ 
حال  باي  عنها  التغافل  او 
أصبحت  األحوال،بحيث  من 
في  اليومية  حياتنا  من  جزء 
االمر  مهامنا  واداء  تعامالتنا 
في  الرغبة  لدينا  يعزز  الذي 
التركيز على المعرفة العلمية 
التكنولوجية  الثورة  لتتبع 
الدفع  بوجه عام ما يستدعي 
المهارات  الكتساب  بالجميع 
المعرفي  التمكين  الى  وصوال  بها  واالرتقاء  المعرفية 
من  بمزيد  الجانب  هذا  واثراء  لرقمية  بالتكنولوجيا 
التوعية التي يتبعها برنامج التدريب والتأهيل خصوصا 
يكون  ان  اوال  عليه  يعول  الذي  االتصاالت  مجتمع  في 
لتمكين  المعرفي  الدليل  المعرفية وهو  الرسالة  صاحب 
التكنولوجيا  صيغ  مع  التعامل  على  القدرة  من  اآلخرين 

التعليمية  الوسائل  الكثيرمن  أصبحت  بحيث  الرقمية 
تستخدم  والصحية  واالجتماعية  والثقافية  والتربوية 
أمام  اليوم  فإننا  وبالتالي   .. الرقمية  التكنولوجيا  اليوم 
تحدي جديد يجب أن نكون على قدر من تحمل المسئولية 

لمواجهته..
هذا  وتبسيط  الرقمية  التكنولوجيا  باهمية  التوعية  أن 
المفهوم وتقديمه لآلخرين يعد مسئولية تقع على عاتق 
موظفي قطاع االتصاالت كونهم الجهة المعنية وهذا ما 
يجعلنا نعززمن القدرات التاهيلية وتوسيع خارطة برامج 

التوعية والتاهيل الفراد هذا المجتمع والمنتمين اليه..
سوف  االتجاهات  هذه  إدارة  أن  على  واسع  اتفاق  وثمة 
تقتضي تغييرات في النهج الذي نتبعه إزاء التعليم من 
خالل زيادة التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
على  والقدرة  الشخصية  المهارات  وتعليم  والرياضيات 
اكتساب  للناس  يمكن  أن  ضمان  خالل  ومن  التكيف 
وسوف  حياتهم  طوال  بها  واالرتقاء  جديد  من  المهارات 
يلزم توفير دعم أفضل للعمل غير المدفوع األجر كرعاية 
األطفال ورعاية المسنين في المنزل على سبيل المثال 

طرأ  الذي  التحول  ظل  في  المحتمل  من  ألن  وخاصة 
على أعمار السكان في العالم أن يزداد الطلب على هذه 
قبيل  من  الرقمية  التكنولوجيات  اليوم  تستخدم  المهام 
البيانات والذكاء االصطناعي لتتبع المشكالت  تجميع 
أو  والبيئة  الزراعة والصحة  وتشخيصها في مجاالت 
أو  المرور  حركة  مع  التعامل  مثل  يومية  مهام  ألداء 
للدفاع عن حقوق  استخدامها   ويمكن  الفواتير  دفع 
اإلنسان وممارستها - إال أنه يمكن استخدامها أيضًا 
تحركاتنا  مثالرصد  خالل  من  الحقوق  تلك  النتهاك 
فالحكومات  وسلوكياتنا  ومحادثاتنا  ومشترياتنا 
والشركات تتوافر لديها بشكل متزايد األدوات الالزمة 
المالية  لألغراض  واستغاللها  البيانات  الستخراج 
الشخصية  البيانات  تصبح  قد  ذلك  ومع  وغيرها 
ملكية  لتنظيم  صيغة  أتيحت  إذا  للشخص  مكسبا 
البيانات الشخصية بشكل أفضل فالتكنولوجيا التي 
تمكين  على  القدرة  لها  البيانات  أساس  على  تعمل 
األفرادوتحسين رفاه البشر، وتعزيز الحقوق العالمية 

تبعا لنوع الحماية المتوافرة.

Articles | مقاالت

التكنولوجيا الرقمية
والتأهيـــل!!!؟! التدريـــب  برامـــج  وتوســـيع  التوعيـــة  وســـائل  مضاعفـــة 

بقلم/علي سيف الرعيني

ــاء المستقبلــــية ــات الفضــ تقنيـ
تســـتمر البحوث في تكنولوجيا الفضـــاء حول تكنلوجيا رائدة 
تساعدنا على الســـفر في الفضاء. سيكشـــف القرن الحادي 
والعشـــرون عن هذه التكنولوجيا. فطوال القرن العشـــرين، 
كان الباحثون مركزون بالســـعي الستكشـــاف الكون وابتكار 
تكنولوجيـــا فضائيـــة جديدة. وجمع المعلومـــات والصور عن 

الكون، مما يســـاعدنا على فهم عالمنا بشـــكل أفضل. 
 Perseverance Mars Rover أطلقـــت وكالـــة ناســـا جهـــاز
وهـــو واحد في سلســـلة طويلة مـــن الروبوتـــات المتطورة 
المرســـلة الستكشـــاف الكوكب األحمر. وتتمثـــل المهمة في 
أخـــذ عينات مـــن تضاريس المريـــخ غير الصالحة للســـكن 
لمعرفـــة مـــا إذا كان من الممكـــن دعم الحيـــاة هناك. ومن 

المقـــرر أن تصل إلـــى المريخ في هـــذا العام.
ســـتعتمد تقنيـــات الفضاء المســـتقبلية بشـــكل كبير على 
الروبوتـــات والـــذكاء االصطناعـــي لمســـاعدة رواد الفضاء. 
يأمـــل الباحثـــون فـــي أن تتمكـــن الروبوتـــات مـــن إجـــراء 
الصيانة واإلصالحـــات على المحطات الفضائيـــة الحالية مع 
مســـاعدة العلماء في جمـــع البيانات وتحليلهـــا. لدى محطة 
 Robonaut الفضاء الدولية بالفعل مســـاعد روبـــوت يدعى

2 ، وتأمـــل ناســـا أن يكـــون لديهـــا فريق كامـــل يومًا ما.
من بين التقنيـــات الفضائية الجيـــل الخامس من االتصاالت 
األرضيـــة والفضائيـــة، تعتمـــد شـــبكة 5G غيـــر األرضية 

علـــى االتصـــال بيـــن األقمار 
اتصاالت  إلنشـــاء  الصناعيـــة 
 5G ســـتخلق  أســـرع.  متنقلة 
أيضـــا إمكانيـــات لالتصـــاالت 
خارج  مواقـــع  فـــي  المتنقلـــة 
نطـــاق اإلشـــارات األرضيـــة ، 
المناطق  فـــي  أو  النقـــل  مثل 

جدًا. النائيـــة 
التكنولوجيـــا  شـــركة  تعمـــل 
Maxar علـــى إنشـــاء تقنيـــة 
نظـــام  مـــع  جديـــدة  فضـــاء 
األقمـــار  عبـــر  التصويـــر 

الصناعيـــة،Worldview Legion. Worldview Legion فـــي 
طريقهـــا لالنطالق فـــي نهاية عامنا الحالـــي وهي مصممة 
اللتقـــاط صور عاليـــة الجودة لـــألرض من الفضـــاء. يمكن 

قدرتهـــا  اســـتخدام 
كميـــات  توليـــد  علـــى 
الصـــور  مـــن  كبيـــرة 
التغيـــرات  لفحـــص 
األرض  منـــاخ  فـــي 
باإلضافة  والجيولوجيا، 
فـــي  المســـاعدة  إلـــى 
للكـــوارث. االســـتعداد 

إلـــى  الســـفر  يـــزال  ال 
فكرة  التجـــاري  الفضاء 
حد  إلـــى  علمي  خيـــال 
ما، حتى مـــع تكنولوجيا 
ومع  الحديثة.  الفضـــاء 

 Richardو Jeff Bezos Blue Origin ذلك ، فإن شـــركات مثل
Branson's Virgin Galactic تهدف إلى إنشـــاء هذا الشـــيء 
بالـــذات، وفي وقت أقـــرب مما قد تتوقعه. يُزعم أن شـــركة 
Virgin Galactic قـــد حصلـــت بالفعـــل على مـــا يصل إلى 
600 وديعـــة للركاب الذين حجـــزوا علـــى أول رحلة تجارية 

يمكـــن أن تقلع في الســـنوات القليلـــة المقبلة.
 مشـــروع آخـــر لوكالة ناســـا ، مهمـــة أرتميـــس ، يأمل في 
إرســـال رائد فضاء مـــن الذكـــور واإلناث إلى القمـــر بحلول 
يشـــمل   .2024 عـــام 
تكنولوجيـــا  المشـــروع 
الفضـــاء المســـتقبلية مثل 
بـــدالت الفضـــاء المصممة 
الفضـــاء  فـــي  لالرتـــداء 
الســـحيق ومركبات الهبوط 
القمريـــة الحديثـــة. تعتزم 
البعثـــة بعـــد ذلك إرســـال 
رواد فضـــاء إلـــى المريـــخ.

ويأمـــل العلمـــاء أن تتطور 
المســـتقبل  في  التقنيـــات 
يكفـــي  بمـــا  القريـــب 
الستكشـــاف أبعـــد أعمـــاق المجـــرة. يتخذ تلســـكوب كبلر، 
الـــذي توقف عـــن العمل العـــام الماضي، خطـــوة إلى األمام 
في جعـــل ذلك ممكنًا. خـــالل فترة حياته، رصد التلســـكوب 

مالييـــن الكواكـــب المحتملة داخـــل كوننا والتـــي قد تدعم 
الحيـــاة، مما يجعل البشـــرية أقرب إلى استكشـــافات الفضاء 

. لسحيق ا
في مجال ســـفر المركبـــات الفضائية، مـــن المرجح أن تركز 
تكنولوجيـــا الفضاء المســـتقبلية على جعـــل المركبات بين 
النجـــوم أكثر انســـيابية وخفيفة الـــوزن. الجهـــود المبذولة 
لجعل األجـــزاء الحرفية، مثـــل المحركات وخزانـــات الوقود ، 
أخف وزنـــا وأكثر كفاءة مـــن حيث التكلفـــة لإلنتاج هي في 
طليعة هـــذه المســـاعي. تجري وكالة ناســـا حاليًـــا تجارب 
على أكبـــر خزان وقود فـــي العالم، مصمم لصـــاروخ نظام 

الفضائي. اإلطالق 
مـــن المحتمـــل أن يلعب إنشـــاء مســـتعمرات علـــى كواكب 
أخـــرى دورًا كبيرًا فـــي تكنولوجيا الفضاء في المســـتقبل. 
من المنـــازل المطبوعـــة ثالثية األبعاد علـــى كوكب المريخ 
إلى البؤر االســـتيطانية المريخية المـــزودة بإمدادات الطاقة 
النوويـــة، فـــإن هـــذه المناطق خـــارج األرض هـــي الحدود 
الخيالية الجديدة. حتى أن ناســـا تتوقع أن شـــيًئا كهذا يمكن 

.2030 أن يوجد بحلـــول عام 
فـــي أخبـــار تكنولوجيـــا الفضـــاء األخيـــرة، أطلقت شـــركة 
التابعـــة لشـــركة Elon Musk مؤخـــرًا صـــاروخ   SpaceX
SpaceX Falcon 9. لنقـــل أربعـــة رواد فضـــاء إلى محطة 
 Falcon 9 الفضـــاء الدولية، هناك آمال كبيرة فـــي أن يقوم

منتظمة.  برحـــالت  اآلن 

م/محمد مطهر العليي
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خدمة العمالء

خدماتك الربيدية

من جميع مكاتب الربيد.. يف الجمهوريـــة اليمنية

هداياطرودرسائلبضائع 

ارسل و استلم

قامت HP وبعد سنوات من البحث والتجارب بتطوير 
 Envy المكتبي  الكمبيوتر  من  جديدة  نسخة 
AIO 34 بشاشة منحنية 34 بوصة 3440 × 1.440 
بيكسل وبتقنية K4 وقدرة و500 شمعة مع تغطية 
في  وتقليل  عصرية  مزايا  مع   98% بنسبة   P3
 Intel Core معالج  توفر  برغم  الطاقة  استهالك 
 Nvidia GeForce الرسومية  والبطاقة   11900-i9
التخزين  فتحات  كافة  وتوفر   RTX 3080 Max-Q

وشاحن السلكي.

 MatePad T جهاز  الصينية  هواوي  انتجت 
خصيصًا  تصميمه  تم  لألطفال  المخصص 
مع مراعاة تعليم األطفال ونموهم الصحي. 
الجهاز لألطفال من 3-8 سنوات وتم تحميله 
من  العين  حماية  وميزة  التعليمي  بالمحتوي 
الشاشة  اضاءة  يتأقلم  البصري حيث  االجهاد 
رقابة  ومساعد  بالغرفة  المحيط  الضوء  مع 

الوالدين وشاشة 9.7 بوصة وصنع الجهاز من 
السيلكون االمن على األطفال يحتوي الجهاز 
على 200 تطبيق تعليمي و2500 حلقة رسوم 
 12 بحوالي  صوتية  قصة  و5000  متحركة 
لغة. ميزات أخرى منها تنبيهات الطرق الوعرة 

وتنبيهات الموقف ووضع الكتاب اإللكتروني. 

 iOS أضافت شركة أبل مزايا إمكانية الوصول في إصدار
15 الخاص بها والتي يمكنك استكشافها وتخصيصها ضمن 
  Zoom أداة  المزايا  تلك  ومن  الوصول.  إمكانية  اإلعدادات 
للسحب  قابلة  إطارات  الشاشة وعرض  لتكبير  المخصص 
ثالثة  على  المزدوج  النقر  مثل  اإليماءات،  تشغيل  ويمكن 
وتغيير  الشاشة،  حول  والتحرك   ،Zoom لتنشيط  أصابع 
نسبة التكبير. هذه األداة تساعد ضعاف النظر من استخدام 
الذي   Follow Focus عبر تطبيق iPad او   iPhone هاتف 
الى  والتبديل  الذكية  الكتابة  وأيضا  نص  بإدخال  يسمح 

Window Zoom والتي تستخدم لوحة المفاتيح.  

 IOS التشـــغيل  نظـــام 
15 يســـاعد ضعـــاف البصـــر

إصـــدار   M a t e P a d  T  K i d s جهـــاز 
العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  متوفـــر  األطفـــال 

أبل  شركة  قامت  الجديد  التشغيل  نظام  مع 
األمريكية بتحديث الطرق التي يمكنك من خاللها 
إلى   iPhone هاتف  من  وملفاتك  بياناتك  نقل 
 iPhone 13 هواتف  ألن  جيدة  أخبار  وهذه  آخر. 
وMini 13 وPro 13 وPro Max 13 الجديدة مزودة 
بكاميرات جديدة وأداء أسرع وعمر بطارية أطول، 
رسائلك  جميع  نقل  إلى  بحاجة  تزال  ال  ولكن 
الفيديو والموسيقى من هاتف  وصورك ومقاطع 

iPhone القديم.

تمنـــح كمبيوتـــر مكتبـــي متكامـــل    ICloud ســـحابة 
ــة  ــن مجانيـ ــاحات تخزيـ مسـ
 iOS15 نظـــام  علـــى 

 تقنيات ذوي االحتياجات الخاصة 

 تقنيات ذوي االحتياجات الخاصة 
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حماية المستخدم 
حماية األطفال من االستخدام

 السيئ لشبكة االنترنت
مختلـــف  فـــي  الوالديـــن  يخشـــى 
ــات اجتماعيـــة  دول العالـــم ومـــن بيئـ
مختلفـــة مـــن اســـتخدام األطفـــال 
لشـــبكة االنترنـــت، مـــع االســـتخدام 
المفـــرط وتراجـــع الرقابـــة االبويـــة 
المســـئولية  أصبحـــت  المســـتمرة 
العائليـــة أكثـــر صعوبـــة عمـــا كانـــت 

عليـــه قبـــل 20 ســـنة.
كيف نحمي أبنائنا؟

لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال نـــرد 
تربـــي  هـــل  وهـــو  أخـــر  ســـؤال 
طفلـــك علـــى ممارســـة التصرفـــات 
ـــة  ـــارات الصحيح ـــاذ الخي ـــليمة اتخ الس
مـــع  بمفردهـــم  يتركـــون  عندمـــا 
ولـــذا  باإلنترنـــت.  متصـــل  جهـــاز 
فاألثـــر والتأثيـــر مهـــم فـــي حيـــاة 
ـــن  ـــد الوالدي ـــكل بي ـــي تتش ـــل الت الطف
تطبيقـــات  معظـــم  تســـتطيع  ال 
الرقابـــة األبويـــة مراقبـــة منشـــورات 
لـــذا  جيـــدًا  االجتماعيـــة  الشـــبكات 
مـــن المفيـــد إنشـــاء اتصـــال مفتـــوح 

مـــع أطفالـــك أثنـــاء ذهابهـــم إلـــى 
االجتماعـــي  والتواصـــل  المدرســـة 
عبـــر اإلنترنـــت، أفضـــل أداة للرقابـــة 

ـــة هـــي الفطـــرة الســـليمة. مـــن  األبوي
ـــد  ـــك المزي ـــرف أطفال ـــل أن يع المحتم
ـــا التـــي يســـتخدمونها  عـــن التكنولوجي
أكثـــر ممـــا تعرفـــه؛ لـــذا أظهـــر لهـــم 
ــرت  ــم. اذا اختـ ــرم معرفتهـ أنـــك تحتـ
األبويـــة  الرقابـــة  برنامـــج  تثبيـــت 
فاختـــر البرنامـــج الـــذي يعمـــل بشـــكل 
أفضـــل مـــع أطفالـــك. راجـــع بعـــض 
ودعهـــم  معهـــم،  المنـــزل  قواعـــد 
رغباتهـــم  عـــن  إليـــك  يتحدثـــون 
ــر  ــق األمـ ــا يتعلـ ــم عندمـ واحتياجاتهـ
ــذ  ــم خـ ــت، ثـ ــول إلـــى اإلنترنـ بالوصـ
نقـــاط المناقشـــة هـــذه واســـتخدمها 
برنامـــج  اختيـــار  فـــي  لمســـاعدتك 

الرقابـــة األبويـــة.
إجراءات صارمة لحماية
 األطفال من االنترنت

إجراءات  اتخاذ  للوالدين  المهم  من 
على  االنترنت  استخدام  ضد  صارمة 
حساب زمن المدرسة، ولكن غالبًا ما 
يتفاعل األطفال عبر اإلنترنت وهو أمر 
مهم لنموهم. سيختلف مقدار الوقت 
المناسب على اإلنترنت من طفل إلى 
الوقت  إلدارة  طرًقا  هناك  ولكن  آخر، 
الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة دون 
التعرض للضغط الشديد. لدى شركة 
أبل على سبيل المثال، ضوابط أبوية 
أن  يمكن  والتي  أجهزتها  في  مدمجة 
الوقت  مقدار  معرفة  في  تساعدك 
الشاشات.  أمام  أطفالك  يقضيه  الذي 
ومايكروسوفت  جوجل  تمتلك  كما 
في  لمساعدتك  مجانية  أدوات  أيضًا 
إدارة وقت شاشة طفلك. نقطة أخرى 
تتعلق بتطبيق التحديثات التي تتالفي 

األمر  يستغرق  قد  األمنية  الثغرات 
ولكن  عملك  يوم  من  دقائق  بضع 
تحديث جهاز طفلك أمر بالغ األهمية 
محمي  التشغيل  نظام  على  للحفاظ 
من “الهاكرز” على الذين يستخدمون 
األخطاء  وتتالفي  محدثة  غير  أجهزة 
البرمجية، وهي أكثر عرضة للهجمات. 
التصيد  عمليات  الهجمات  تلك  ومن 
مخترق  الى  المعلومات  تقديم  وهو 
فتح  أو  الضارة  الروابط  على  بالنقر 
الفخ  في  للوقوع  الكتروني  بريد 
فيقوم بأغالق الحساب بعد حصولهم 
أسماء  مثل  شخصية،  معلومات  على 
المرور.  وكلمات  المستخدمين 
مراعاتها  يجب  التي  اإلجراءات  ومن 
للتطبيقات  والسماح  البيانات  نوعية 
 iOS Android المشروعة في نظامي
شخصية  بيانات  على  تحصل  وهي 
أساسية  لنظم  الدخول  من  وتتمكن 
منها  اللوحي  الجهاز  او  الهاتف  في 

الكاميرا والصوت وغيرها.
ابحث عن كل ما يحمى طفلك 

وينمي قدراته من االنترنت
متوفرة  والعلوم  التعليم  قنوات 
قيم  طفلك  لدي  باألنترنت،رسخ 
واالطالع  االلكتروني  والتعلم  البحث 
حب  ويرسخ  االلكترونية  الكتب  على 
القراءة واالطالع على الفيديوهات ذات 
واألخالقية)باستخدام  العلمية  القيمة 

نظام فلترة يوتيوب(. 
مجال  في  الحواجز  االنترنت  كسر 
كثيرة  مجاالت  في  واالبداع  التعليم 
التعليمية  الفيديوهات  انشاء  ومنها 
مقاطع  عبر  والفكاهية  واالجتماعية 
فيديو على YouTube، وبدء مدونة أو 
المساهمة بمحتوى  بودكاست، وحتى 
ومع  اإلنترنت.  عبر  األخبار  لمصادر 
األطفال  وضع  من  تخوف  هناك  ذلك 
الغرباء  من  مشاهد  جمهور  امام 

بميول وثقافات مختلفة.  

عبدالرحمن سناح
asenah@live.com
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اخبار تكنولوجية

هنــاك العديــد مــن المواقــع االلكترونيــة المفيــدة والتــي تقــدم المصطلــح مــع 
تعريــف مختصــر ومبســط ومــن أشــهر تلــك المواقــع:

www.dataprise.com/it-glossary موقع
تقنيــة  فــي  المصطلحــات  مواقــع  اهــم  مــن   
المعلومــات واالتصــاالت ويبرمــج تلــك المصطلحات 
حســب الترتيــب االبجــدي. الموقــع جــزء مــن موقــع /

www.dataprise.com/ العالمــي المتخصــص فــي 
ــات. البيان

 www.ourcommunity.com.au موقع
مــن المواقــع المجتمعيــة المتخصصــة بتقنيــة المعلومــات 

واالتصاالت.

 www.consp.com موقع
 المتخصــص بالمصطلحــات والمفاهيــم ويفــرد 
تجــده  والمعلومــات  االتصــاالت  لتقنيــة  فــرع 

ضمــن التصنيفــات االبجديــة.

 انطلــق ملتقــي هــواوي لالبتــكار علــى مســتوي العالــم العربــي 
ــة والفــرص  ــكارات التقني ــات االبت ويقــدم نقاشــات عميقــة حــول معوق

المتاحــة للتحــول الرقمــي فــي المنطقــة العربيــة.

  اضافــت شــركة قوقــل خدمــة ترجمــة قوقــل تضيــف ميــزة الترجمــة 
النصيــة الفوريــة للنصــوص بصفحــات الويــب باســتخدام الــزر األيمــن 
للمــاوس فمثــال يتــم التضليــل علــى نــص عربــي أو انجليزي ثــم تضغط 
ــى  ــل عل ــن أن تضل ــة ويمك ــى الترجم ــول عل ــن للحص ــزر األيم ــى ال عل
 chrome ــزة انتقــل ســوق ــل المي ــي، لتفعي كلمــة أو نــص جزئــي أو كل
االلكترونــي ابحــث فــي قائمــة اإلضافــات ترجمــة قوقــل ســتظهر األدوات 

الجديــدة قــم بإضافــة الميــزة لمجموعتــك.

 قدمــت شــركة اريكســون حلــول مبتكــرة للجيــل التالــي مــن االتصاالت 
ــن الشــمول الرقمــي والعمــل  ــة مــن خــالل الجمــع بي بهــدف دعــم البيئ
لمســتقبل مســتدام  الصفريــة  االنبعاثــات  الــى  والوصــول  المناخــي 
مــن  الخامــس  والجيــل  األشــياء  انترنــت  لعالــم  والدخــول  ومتصــل 

االتصــاالت.

ــذي  ــة )GDPI(وال ــات العالمي ــة البيان ــنوي لحماي ــر الس ــدر التقري   اص
يشــير الــى هجمــات برامــج الفديــة الســيبريانية الــي تبتــز الضحيــة 
ــن  ــغ ع ــوا بالتبلي ــى أن %30 قام ــر ال ــار التقري ــة وأش ــة مالي ــل فدي مقاب
فقــدان البيانــات و %45 عانــوا مــن تعطــل غيــر مخطــط و%62 ال يثقــون 

ــة.  ــر الحماي ــي تدابي ــرا ف كثي

  هــواوي تعلــن عــن مســابقة تصميــم البرمجيــات Apps UP وقــد 
أعلنــت قائمــة تحتــوي علــى 20 تطبيــق مــن اصــل 200 مشــاركة وتــم 
ــة  ــة وقيم ــة االجتماعي ــكار والقيم ــتوى االبت ــى مس ــتنادًا إل ــار اس االختي

ــة. ــتخدم الكلي ــة المس ــال وتجرب األعم

األول  التجريبــي  اإلصــدار   Android 12 نســختها   قوقــل  أطلقــت   
 iOS ــل ــغيل أب ــام تش ــس لنظ ــو المناف ــل وه ــن جوج ــف Pixel م لهوات
ــث   ــق  Google Lens حي ــا تطبي ــدة منه ــزات جدي ــاء بمي ــدار ج 15،اإلص
يمكنــك القيــام بالتعــرف البصــري علــى األحــرف علــى أي لقطــة شاشــة، 
حيــث تتــم إضافــة امتــدادات إضافيــة مثــل “لقطــات شاشــة قابلــة 
للتمريــر كمــا شــملت التحســينات تصحيــح نقــاط الضعــف ومعالجــة 

المشــكالت األمنيــة والتقنيــة.

 أبــل تكشــف عــن النســخة الجديــدة لالبتــوب MacBook Pro مــن خالل 
جملــة مــن التحســينات خاصــة فــي لوحــة المفاتيــح والشــريط الحســاس 
ودقــة عاليــة للشاشــة بميــزة ProMotion التــي تزيــد مــن قــدرة الجهــاز 

لنحــو 120 هرتــز.

 دراســة دوليــة: الشــركات ترغــب فــي التوســع بأنظمــة التعــرف علــى 
الوجــه وجــاء فــي الدراســة أن 10 شــركات مــن اصــل 24 تســتثمر فــي 
البحــث والتطويــر لتقنيــة التعــرف علــى الوجــه FRT  بهــدف مناهضــة 
الهجمــات الســيبريانية واالمــن المــادي للمكونــات التقنيــة والمزيــد مــن 

تحقيــق الخصوصيــة. 

 األســبوع الســيبراني الدولــي الســادس: شــهد األســبوع األول مــن هذا 
الشــهر مناســبة دوليــة لألمــن الســيبرياني والــذي شــهدت العديــد مــن 
الــدول ومنهــا بالدنــا مؤتمــرات وورش عمــل مباشــرة وافتراضيــة تمــت 
عبــر تطبيقــات الفيديــو ناقشــت مفاهيــم االمــن الســيبرياني ومكوناتــه 

وانتشــاره وطــرق مكافحتــه.

 مواقع مفيدة
مواقـــع الكترونيـــة مفيـــدة بمصطلحات 
تـقنيــــة المعلـومــــات واالتـصــــاالت

مركز خدمات الزبائن  8000153

teleyemen_ye company/teleyemen

teleyemen.com.ye teleyemen
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International Capacity 
Solutions

حلول السعات الدولية

IDD
International Direct Dialing 

االتصال الدولي المباشر

Thuraya Satellite Communication
الهاتف السيار عبر األقمار

الصناعية  VSAT

تبادل المعطيات
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ســتصدر ميكروســوفت نظــام التشــغيل وينــدوز11 فــي وقــت الحــق ، فهــل حــان 
ــاك شــروط للتحــول  ــدوز 11 بالتأكــد هن ــر النظــام واالنتقــال لوين الوقــت لتغيي
للنظــام الجديــد وهــي الحــد األدنــى مــن المتطلبــات وهــذه الشــروط تحتــوي على 
 AMD Zen وبطاقــة رســومية Coffee Lake معالجــات الجيــل الثامــن مــن انتــل
2 ومــا فــوق، ســعات التخزيــن 64 جيجابايــت مــن القــرص الصلــب و4 جيجابايــت 

مــن ذاكــرة الوصــول العشــوائي.
الترقية المجانية للنظام الجديد

ــة ولكــن  ــد بهــدف الترقي ــر فــي االنتقــال للنظــام الجدي ــى االن ال يوجــد تخيي ال
 Microsoft PC هنــاك فرصــة ترقيــة مــن خــالل تنزيــل تطبيــق المتفحــص
ــت انتقــل  ــة جهــازك بعــد التثبي ــت مؤهــل لترقي Health Check لمعرفــة أذا كن
الــى االعــدادات ثــم التحديثــات قــم باختيــار Windows Update تحقــق من وجود 
ــا حــدد تنزيــل وقــم بالتثبيــت.      أي تحديثــات جديــدة ســيظهر وينــدوز11 تلقائي

المصطلحات هي المفتاح المختصر
 للمفهوم االوسع للتقنية 

والنظريــة  التطبيقيــة  العلــوم  مجــاالت  كبقيــة 
فالمصطلحــات  بهــا  خاصــة  مصطلحــات  تتوفــر 
ــة والتجاريــة وغيرهــا  ــة والهندســية والزراعي الطبي

يتعيــن علــى كل مختــص فهــم واســتيعاب 
ــير  ــي تش ــة الت ــرات الفني ــح والمختص المصطل
ــا االتصــاالت  للمفهــوم، مصطلحــات تكنولوجي
والمعلومــات )IT Terms( وهــي الكلمــات التــي 
تشــير لمفهــوم معيــن فــي تقنيــات االتصــاالت 
ــات  ــة المعلوم ــال نشــير لتقني ــات فمث والمعلوم
 I n f o r m a t i o n بعبــارة  واالتصــاالت 
فبمجــرد   )IT( ونختصرهــا   Te c h n o l o g y
ذكــر المختصــر يفهــم علــى أن المقصــود هــو 
ــة المعلومــات أو فــرع مــن فروغهــا. لهــذا  تقني
علــى  تقتصــر  ال  للمصطلحــات  فالمعرفــة 
فهنــاك  أيضــا  المجتمــع  علــى  انمــا  الطالــب 
ــل  مصطلحــات شــائعة و واســعة االنتشــار مث
والقــرص   GSM و  CDMA و  DSL و  IT

 )Network( والشــبكة   )Hard Drive( الصلــب 
ــرة  ــات كثي ــد مصطلح ــات نج ــن المعلوم ــي أم وف
 )Virus( منهــا  الحاســوب  علــوم  مــن  كفــرع 
غيرهــا وهنــاك مصطلحــات أقــل شــهرة مثــل 
ــة -  ــات إلكتروني ــات )Application( بصم التطبيق
 )Database( ــات ــد البيان ــز)Cookies( قواع كوكي
والمجلــد )Folder( وايقونــة )Icon( والبرمجيــات 
وغيرهــا   )Server( البيانــات  وخــادم   )Software(
وهنــاك المصطلحــات المعقــدة أو غيــر المطلــوب 
معرفتهــا مــن عامــة النــاس مثــل )Bug( وتعنــي 
المصطلــح لوصــف مشــكلة أو خطــأ مــا فــي برنامــج 

ــكان  ــر »م ــكلة األم ــذه المش ــع ه ــر، تمن أو كومبيوت
أو كمبيوتــر  برنامــج  أو  تواجدهــا ســواء تطبيــق 
ــح  ــح ومصطل ــكل صحي ــل بش ــن العم ــبكة« م أو ش
االصلــي  التشــفير  وتعنــي   )S o u r c e  C o d e (
ــح علــى مجموعــة النصــوص  يطلــق هــذا المصطل

الخاصــة بتعليمــات الكمبيوتــر الــذي يتــم تجميعهــا 
التــي  اللغــة  برنامــج كمبيوتــر. هــذه هــي  فــي 
ــدو كمجموعــة  ــة أن تقرأهــا، وســوف تب يمكــن لآلل
عشــوائية مــن األحــرف والرمــوز لشــخٍص لــم يتــم 
ــن مــن قــراءة  ــه ســابقًا حتــى يتمّك ــه وتمرين تدريب

ــوب. ــة الحاس لغ
المصطلحات تتنوع بحسب

 مجاالت العمل التكنولوجي 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  العمــل  مناصــب  فمثــال 
ــعة  ــل واس ــاالت عم ــاك مج ــد أن هن ــات نج المعلوم

كمبيوتــر  محلــل   )Computer Analysts( منهــا: 
الكمبيوتــر  أنظمــة  بدراســة  المختــص  وهــو 
أو  التحســينات  وماهــي  يجــب؟  أيــن  ويقتــرح 
التغييــرات أن تطــرأ؟ إن عمــل محلــل الكمبيوتــر 
وظيفــة  أو  التقنيــة  للمشــاكل  حلــواًل  يبتكــر 
مبرمــج   )Computer Programmers(
الكمبيوتــر وهــو المختــص بتصميــم وتطويــر 
)الشــفرات(  الكــودات  ويصيــغ  البرمجيــات 
التــي يعمــل عليهــا الكمبيوتــر يطــور مبرمــج 
التــي  التعليمــات  مــن  سلســلة  الكمبيوتــر 
ــددة  ــة مح ــوم بمهم ــر أن يق ــمح للكمبيوت تس
 Network ( الشــبكة  مــا. وظيفــة مســئول 
Admin( يقــوم فريــق تكنولوجيا  is t ra tors
المعلومــات بتثبيــت وتنزيــل أنظمــة الكمبيوتر 
بــإدارة شــبكة  للشــركات واألعمــال ويقــوم 
ــبكة  الشــركة. يجــب أن يحظــى مســؤولو الش
داخــل هــذا الفريــق بفهــم قــوي للمعرفــة 
التقنيــة وعــادة مــا يكــون الطاقــم الداخــل 
فــي هــذا الفريــق مــن أعلــى المراتــب فــي 
 Software( ــة ــات. وظيف ــا المعلوم ــم تكنولوجي عال
يبنــي  والــذي  البرمجيــات  مطــور   )Developers
لتســاعد  الكمبيوتــر  ألجهــز  تطبيقــات  ويبتكــر 
الشــركة. يكــون مطــورو البرمجيــات مســؤولون 
ــج  ــة للبرنام ــيفرة األصلي ــذ الش ــة وتنفي ــن كتاب ع
 )W e b  D e v e l o p e r s أو البرمجيــات وظيفــة )
ــص  ــيب متخص ــج حواس ــو مبرم ــب ه ــور الوي مط
مثــل  االنترنــت،  شــبكة  علــى  التطبيقــات  فــي 
تصاميــم المواقــع، النشــر علــى شــبكة اإلنترنــت، 

البيانــات. قواعــد  إدارة  وأيضــًا 

تفعــل خدمــة المواقــع تلقائيــا فــي هواتــف IPhone عنــد شــرائها ولكــن 
ــك،  ــع خطوات ــه يتتب ــة أن ــع خاص ــات الموق ــم ببيان ــي التحك ــر ف ــض يفك البع
 IPhone ــى ــع عل ــد الموق ــة تحدي ــف خدم ــا لتوقي ــي تدفعن ــباب الت ــا األس ربم
هــو الخصوصيــة وتمكيــن المســتخدم مــن التحكــم بتحديــد الموقــع مــن 
عدمــه خاصــة أنــه ترتبــط بعــض التطبيقــات بتطبيــق تحديــد الموقــع ســوى 
 iPhone أو متصفــح اوبــرا ومــع ذلــك إذا فقــدت هاتــف Find My علــى خدمــة
 iCloud الخــاص بــك عنــد تعطيــل خدمــات الموقــع وحاولــت تتبعــه باســتخدام
ــع  ــد الموق ــات تحدي ــيط خدم ــى تنش ــيؤدي إل ــع Lost س ــتخدام الوض ــإن اس ف
عــن بعــد شــرط ان يكــون هاتفــك متصــال ومازالــت البطاريــة ممتلئــة. 
لتنفيــذ اإليقــاف انتقــل الــى اإلعــدادات ثــم الخصوصيــة وفــي الجــزء العلــوي 
ســترى خدمــات الموقــع، اضغــط عليهــا. فــي الجــزء العلــوي مفتــاح رئيســي 

ــد الموقــع. ــع خدمــات تحي ــف جمي مخصــص لتوقي

معلــومــة وتعلـيــم 

مصطلحـــات تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت

إيقاف تشغيل خدمات الموقع على هاتف IPhoneحدث نظام التشغيل ويندوز 10 الى 11
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الوحدة التنفيذية للمشاريع واالنشاءات تنفذ مشروع الطاقة البديلة

أنشـــطة وبرامـــج الهيئـــة العامـــة للبريـــد فـــي اجتمـــاع قيـــادة البريـــد 

الطاقة  الى  االتصاالت  قيادات  توجه  اطار  في 
ولتحقيق  المحروقات  استهالك  وتخفيض  البديلة 

أقصى استفادة من المنظومات الشمسية.
تعمل الوحدة التنفيذية للمشاريع واالنشاءات على 
)الطاقة  الشمسية  المنظومات  اعمال  تنفيذ  على 
البديلة( وبقدرة 22790وات لعدد 2سنتراالت وهم 
الحنبصي  بيت  وسنترال  ارحب  جامعة  سنترال 
والتي بدورها تقوم بتشغيل تجهيزات السنتراالت 
بداخل  الموجودة  موبايل  يمن  محطات  وايضا 
ألجهزة  الصيانة  اعمال  تخفيض  وتم  السنتراالت 
اجمالي  من   70% يقارب  ما  الى  والتكييف  القوى 

النفقات .

والمؤسسة تسعى ان تصل بهذه المنظومات الى 
التشغيل  نسبة  تكون  ان  بحيث  استفادة  اقصى 

بالطاقة البديلة بمعدل 100% 
تشغل  التي  المنظومات  بعض  تنفيذ  تم  وقد 
السنتراالت بنسبة %100 منها سنترال بيت السيد 

محافظة صنعاء وسنترال المفتاح م/حجة .
وهناك سنتراالت تعمل بهذه المنظومات بنسبة 80% 
وات  كيلو   33 بقدرة  منظومة  تركيب  وتم 
تشغيل  على  وقادره  صنعاء  غضران  لسنترال 
السنترال الى 48 ساعة . والعمل جاري في بقية 

المواقع .

عقـــد اجتمـــاع برئاســـة وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، 
ـــة  ـــة العام ـــادة الهيئ ـــع قي ـــر م ـــداهلل النمي ـــفر عب ـــدس/ مس المهن
ــد  ــازات البريـ ــه إنجـ ــتعرض فيـ ــدي اسـ ــر البريـ ــد والتوفيـ للبريـ
ـــة.  ـــة المقبل خـــالل الشـــهرين الماضييـــن وخطـــط الهيئـــة للمرحل
ـــد يقـــف امـــام فرصـــة للتحديـــث والتطـــور  ـــر أن البري واكـــد الوزي
البريديـــة والماليـــة فـــي مختلـــف  الخدمـــات  فـــي كال مـــن 
ـــر  ـــى توفي ـــل عل ـــب وتعم ـــة ان تتأه ـــى الهيئ ـــتويات وأن عل المس
متطلباتهـــا بمـــا يحســـن مـــن جـــودة الخدمـــات واســـتكمال إعـــداد 
دراســـات منصـــات المدفوعـــات اإللكترونيـــة والعنونـــة البريـــة.

ــر  ــد والتوفيـ ــة للبريـ ــة العامـ ــام الهيئـ ــر عـ ــن مديـ ــدوره، ثمـ بـ
ـــة،  ـــر االتصـــاالت للهيئ ـــدي/ عمـــار ناصـــر وهـــان، دعـــم وزي البري

لتطويـــر وتحســـين خدماتهـــا.

حـــاول تمضيـــة بعـــض الوقـــت 
مـــع طفلـــك لتحديـــد التطبيقـــات 
ــائل  ــن وسـ ــا مـ ــاب وغيرهـ واأللعـ
لعمـــره  المائمـــة  الترفيـــه 
والمتوفـــرة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت .

نهتم بأسئلتكم واستفساراتكم 
التكنولوجية ونسعى لتقديم 

المعلومات الكافية ونرحب 
بمقترحاتكم ونتلقى اسئلتكم 
عبر البريد االلكتروني ومواقع 

التواصل للجريدة


