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االفتتاحية

د .علي ناصر اخلويلدي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باتت اليوم العنصر الرئيس في سياق عمل اي مؤسسة من مؤسسات دول العالم الرتباطها الوثيق بباقي القطاعات
المهمة االخرى حيث لوحظ خالل السنين الماضية بما يقارب العقدين من الزمن حاجة الناس المتزايدة الى تلك التكنولوجيا والتقنية العالية في اطار
مصالحهم وأعمالهم ونقل مهاراتهم الى العالم اجمع ،خصوصا خدمة االنترنت.
لهذا فان التطور السريع لخدمة االنترنيت في اطار األجيال المتقدمة مع فرصة إعطاء الجيل الرابع من االنترنيت والموبايل نرى انه تقدم هائل يتفاعل معه
العالم أجمع على امتداد الكرة االرضيّ ة يوجب علينا انشاء مجلة علمية متخصصة تعنى بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكون البوابة التقنية والعلمية
لدى المتابع لشؤون هذه التقنيات والمعلوماتية خصوصا التي تقوم بها هيئة االعالم واالتصاالت حيث تتبنى الهيئة تقديم كل ما هو جديد في هذا القطاع
التقني على مستوى العالم والوقوف على اخر ما يتم التوصل اليه تكنولوجيا وتقنيا لتسهيل وضعه بين يدي الباحثين والدارسين في الجامعات ومراكز
البحوث العلمية العراقية.
ان االرتباط التقني والفني للهيئة مع المنظمات العالمية مثل االتحاد الدولي لالتصاالت  ،ITUومنظمة  GSMAللمشتغلين  ،و  ، ICANومنظمي االتصاالت
في العالم العامل المهم في جعل هيئتنا ضمن واحة واحدة عالميا لتتواصل مع تلك المنظمات التي ترعى التكنولوجيا الحديثة وآخر التطورات فيها ليصل
مباشرة الى الجامعات العلمية العراقية والباحث العراقي واالستاذ والخبير دون عناء البحث عن ذلك التطور واالبتكار والتقدم التكنولوجي الذي تعمل عليه
هذه الدولة او تلك وهو جزء من مهام عمل هيئة االعالم واالتصاالت في نقل تجارب العالم الناجحة ووضعها بين يدي المعنيين بها داخل العراق.
كما وال يخفى على المتتبع ان الهيئة عملت وبشكل متسار ع على تراخيص جديدة للجيل الرابع وهي في طور نهاياتها وتطبيقها وفي ذات الوقت هناك
مشاريع مهمة وواعدة في المستقبل القريب تكاد تكون مكتملة اإلنجاز مع الجهات المعنية وستكون فيها فائدة كبيرة جدا للواقع العراقي وتخدم
المؤسسات العامة والخاصة في اطار الدولة العراقية حيث العمل متواصل من قبل موظفي الهيئة من اجل انجاز مراحل مهمة في اطار التطور العلمي
والفني والتكنولوجي وهي واحدة من الخدمات المهمة التي نعمل على ترسيخها وإنجازها بالشكل األفضل .
كما نشير في هذا المجال الى ان كوادر الهيئة التقنية عملت على انشاء مختبرات للبحوث والدراسات تهتم بالجيل الرابع والخامس بالتعاون مع الشركات
العالمية الكبيرة ضمن هذا القطاع مثل شركة اريكسون وشركة هواوي وشركة نوكيا وشركة  NECاليابانية وغيرها من الشركات االخرى من اجل توفير
افضل الخدمات التكنلوجية للقطاع العام والخاص وكذلك الجامعات العراقية والمراكز البحثية لغرض االستفادة من تلك المختبرات وهو ما تعمل عليه
الدول المتقدمة تكنولوجيا في تنشيط مراكز البحوث لديها لتكون تلك المؤسسات ضمن اإلطار العام والساحة العالمية التي تدور عليها اخر تطورات العمل
التقني في هذا القطاع المهم.
من هنا كان الحرص كبيرا لدى الهيئة في إصدار مجلة علمية شهرية تعني بتلك العلوم التكنولوجية تحت اسم ( )I-techلينطلق العدد االول منها يحمل
الكثير من المعلومات والوسائل التي يمكن من خاللها يتم ربط الباحثين والمختصين بشركات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الدول المتقدمة في مجال
االنترنيت واالتصاالت.
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الباب االول

تقنيةLte
) LTE (Long Term Evolution

علوم تقنية االتصال

سناء كاظم
مسؤول الشعبة الفنية – قسم النطاق العراقي IQ

الـ  LTEاختصار لـ  Long Term Evolutionهو معيار من أحدث معايير االتصاالت الالسلكية ذات النطاق العريض التي تعتمد على بروتوكول اإلنترنت  ،IPوهي
مصممة لتدعم وبشكل فعال االتصال المبني على حزم البيانات ،وتم تطويره من قبل منظمة 3GPPليكون من ضمن معايير الجيل الرابع ، 4Gتتكون شبكة الـ
 LTEمن مكونين رئيسيين هما  E-UTRANو  ،EPCالـ E-UTRANيتكون من محطات االرسال واالستقبال المتطورة أو مايسمى اختصارا بالـ ،eNBوهي تختلف
عما قبلها من محطات الجيل الثاني  2Gوالثالث3Gحيث أنها تقوم بعمليات أكثر تعقيدا من سابقتها لنقل بيانات المستخدم ومعالجتها وتحويلها والقيام ببث
بعض الرسائل للتحكم ،أما الـ  EPCفهي تعتبر قلب الشبكة ومقر عمليات اإلدارة والتحكم لها ومركز التواصل مع غيرها من الشبكات ،ومن أهم الفروقات بينها
وبين شبكات الجيل الثاني 2Gوالثالث  3Gحيث أن في  2Gو3Gهناك حاجة لشبكتين منفصلتين هماCircuit-switchedوالتي هي تستخدم لنقل الصوت و
 Packet-switchedوالتي هي تستخدم لنقل البيانات ،بينما في الـ  LTEالنحتاج إال إلى شبكة واحدة هي  Packet-switchedالمعتمدة على بروتوكول اإلنترنت
ً
إستقرارا
 ، IPوهذا ماجعل الشبكة ذات بنية مسطحة مع عدد أقل من المكونات ،لتتمتع بسرعة عالية وجودة أكثر
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أما عن مواصفات وأداء شبكة الـ  ،LTEفهي تستخدم تقنيات حديثة مثل  MIMOو  OFDMرفعت من أداء الشبكة بشكل
كبير،فالسرعة في الـ  Downlinkتتراوح من  100إلى  326ميغابايت بالثانية؛ بحيث تعتمد على عدد الهوائيات المستخدمة
في المرسل والمستقبل وكذلك طريقة التضمين ،أما في الـ Uplinkفتتراوح السرعة من  50إلى  86ميغابايت بالثانية .وأما
عن نوعية البيانات المستخدمة فهي جميعها عبارة عن حزم بيانات  packet switched dataسواء للصوت أو الفيديو أو أي
نوع من البيانات .أما عرض النطاق الترددي المستخدم فهو يتراوح من  1.25إلى  20ميغاهيرتز.
ً
إن امتالك شبكة الـ LTEلهذه المواصفات جعلها مالئمة جدا للبيانات والوسائط اللتي تتطلب سرعات عالية ،وأيضا مالئمة
لجميع التطبيقات المعتمدة على بروتوكول اإلنترنت  IPمثل خدمة البث التلفزيوني الرقمي باستخدام بروتوكول اإلنترنت
( ، ) IPTVوكذلك نقل الصوت باستخدام بوتوكول اإلنترنت ( ،) VoIPوغيرها من الخدمات المبنية على بروتوكول اإلنترنتIP
.
مما تقدم في أعاله فإن  LTEتقدم عددا من الفوائد على تكنولوجيا  4Gالحالية وتشكل العمود الفقري للعديد من شبكات
المحمول  4Gالحالية.
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تقنية 4G

مصطلح( 4Gالجيل الرابع) تقنيةتشير إلى مستوى السرعة في االتصال الالسلكيوهو يعني تطور تكنولوجيا نقل البيانات ،حيث ان معظم المستخدمين على
دراية بمعايير  ،4Gوأن معظم الهواتف الذكية تستخدم معيار االتصاالت لهذا الجيل  .وجاء الجيل األول من تكنولوجيا الهاتف النقال ( )1Gفي عام  1981مع
انتقال التناظرية ،وفي عام  1992كان  2Gظهرت في شكل تبادل المعلومات الرقمية .الجيل الثالث  3Gالول مرة في عام  ،2001وشملت دعم الوسائط
المتعددة جنبا إلى جنب مع معدل نقل ذروة ال يقل عن  200كيلوبت في الثانية الواحدة  ،تهدف تكنولوجيا الجيل الرابع إلى توفير ما يعرف ب "النفاذ إلى
النطاق العريض جدا" لألجهزة المحمولة ،وأنشأ قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت (إيتو )R-مجموعة من المعايير التي يجب أن تلبيها
الشبكات لكي تعتبر 4G
معايري 4G
أوال /يجب أن تستند شبكات الجيل الرابع إلى تبديل جميع حزم بروتوكول اإلنترنت (إب) بدال من تكنولوجيا تبديل الدارات ،وأن تستخدم أساليب اإلرسال
متعدد الموجات الحاملة أوفمدا أو أساليب أخرى لمعايرة المجال الترددي (فد) بدال من تكنولوجيا اإلذاعة الراديوية الطيفية .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
تكون معدالت بيانات الذروة لشبكات الجيل الرابع قريبة من  100ميغابت في الثانية بالنسبة إلى المستعمل على شبكة متنقلة للغاية و  1جيجابت في
الثانية بالنسبة إلى المستعمل الذي يتمتع بإمكانية النفاذ الالسلكي المحلي أو اتصال الرحل .يجب أن تكون ترو  4Gأيضا قادرة على تقديم تسليم سلس
عبر شبكات مختلفة دون فقدان البيانات وتوفير جودة عالية من الخدمة لوسائل اإلعالم الجيل القادم.
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ً
ثانيا/أحد أهم جوانب تكنولوجيا الجيل الرابع هو القضاء على العقد الشبكية الموازية للتبديل الدائرى وبتبديل الرزم باستخدام بروتوكول اإلنترنت (.)IPv6
إن المعيار المستخدم حاليا ،IPv4 ،له قيود محدودة على عدد عناوين التي يمكن تخصيصها لألجهزة ،مما يعني أنه يجب إنشاء عناوين مكررة وإعادة
استخدامها باستخدام ترجمة عنوان الشبكة (نات) ،وهو الحل الذي يقنع المشكلة فقط بدال من التحديد النهائي حلها .ويوفر  IPv6عددا أكبر بكثير من
العناوين المتاحة ،وسيكون له دور أساسي في توفير تجربة مبسطة للمستخدمين.
تمثل تقنية 4Gتطورا كبيرا على معايير الجيل الثالث  ،3Gوعلى األخص في إزالة قيود عنوان  ،IPوزيادة معدالت نقل البيانات وتسليم سلس للعمالء عبر
الشبكات غير المتجانسة ،ولكن التكنولوجيا المتوافقة تماما ال تزال في التنمية وربما ستكون لبعض الوقت.
تقنية  5Gاجليل اخلامس

بعد أن كان تركيز الجيلين األول والثاني من الشبكات الالسلكية منصبّ ًا على الخدمات
الصوتيةّ ،
تحول التركيز في الجيلين الثالث والرابع إلى البيانات والنطاق العريض المتنقل.
ً
ورغم أن التركيز على النطاق العريض المتنقل سيبقى قائما في تكنولوجيا الجيل الخامس/
االتصاالت المتنقلة الدولية ،-2020فإنه ُيتوقع أن يحظى بالتأييد طر ح مجموعة متنوعة
ً
نطاقا من سيناريوهات االستعمال .وتكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة
أوسع
الدولية -2020مؤهلة ألن تعمل كشبكة ذكية تدعم حاالت استعمال البيانات وتحليلها ،وهو
ما يساعدها على االنتشار وقيادة صناعات جديدة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل .وتتيح
تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية 2020 -للبلدان النامية االستفادة
من جميع مزايا التكنولوجيات الجديدة من مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية
واالتصاالت من آلة إلى آلة وتحليل البيانات ،وغيرها.
ويستخدم أكثر من  %90من المشتركين في النطاق العريض في البلدان النامية النطاق
ً
جدا النجاح في االنتقال إلى تكنولوجياالجياللخامس/
العريض المتنقل ،ولذلك من الهام
االتصاالتالمتنقلةالدولية -2020من أجل االستفادة من جميع مزايا النطاق العريض
المتنقل.
ً
ووفقا للوثيقة  ،ITU-R M.2083تشمل السيناريوهات الثالثة الرئيسية الستعمال تكنولوجيا
الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020ما يلي)1( :نطاق عريض متنقل معزز؛()2
اتصاالت فائقةاالعتماديةومنخفضةالكمون؛()3اتصاالت كثيفةبين اآلالت
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أهمية تكنولوجيا اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية -2020للبلدان النامية

ستتيح تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020تطبيقات وخدمات جديدة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء .وستكون
بعض تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020مهمة للبلدان النامية أكثر بكثير من غيرها؛ مثل أنظمة النقل الذكية ،والصحة
اإللكترونية ،والتعليم ،وشبكات الكهرباء الذكية ،والزراعة ،واإلنذار في حاالت الطوارئ واإلغاثة في حاالت الكوارث ،وغير ذلك .ويمكن االطالع على التفاصيل
في الفقرات أدناه.
ً
وقد حققت العديد من االقتصادات النامية والناشئة بالفعل قفزات تجاوزت بأشواط التكنولوجيا األقدم وأصبحت أكثر توجها نحو التكنولوجيا المتنقلة،
وسيكون لتكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020تأثير اقتصادي ملموس على هذه االقتصادات القائمة على التكنولوجيا المتنقلة.
ووفقاً لتقرير شركة  ،IHSستتيح تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020تحقيق ناتج اقتصادي عالمي بقيمة12,3تريليون دوالر أمريكي
عندماتتحقق آثارها بالكامل ،وينبغي للبلدان النامية أن تبادر دون تأخير إلى االستفادة القصوى من هذه الفرصة .
تطبيقات اجليل اخلامس

أوال/أنظمة النقل الذكية
ً
وفقا لمنظمة الصحة العالمية ،تتسبب حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في %90من وفيات حوادث الطرق في العالم،رغم أن عدد
المركبات في هذه البلدان يمثل نصف عددها في العالم .وستساعد تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020عل ىإتاحة طرق ذكية
وسيارات ذكية لمنع وقوع الحوادث .إذ ستتواصل السيارات فيما بينها لتجنب حوادث االصطدام.
ً
ثانيا/شبكات الكهرباء الذكية
يطر ح النفاذ إلى الكهرباء مشكلة كبيرة ،ال سيما في إفريقيا .وستساعد تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلةالدولية -2020في حل هذه المشكلة
من خالل المساعدة على توفير شبكات ذكية للكهرباء.
ً
ثالثا/الصحة اإللكترونية
ً
الدولية-2020آفاقا جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية .فبدالً من نقل المرضى إلى الطبيب
تفتح شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة
لتلقي العالج ،يمكن لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020أن تربط بين المرضى واألطباء من جميع أنحاء العالم .وسيمكن
توصیل المزید من المعدات الطبیة بإنترنت األشياء األطباء من متابعة حالة المرض بدون الحاجة إلى رعایتهم المکلفة داخل المستشفى .ويمكن إرسال
صور األشعة الرقمية من أي مكان في العالم لتحليلها ،وهو ما سيزيد من إمكانيةاستفادة المرضى الذين يعيشون في أماكن بعيدة من خدمات مقدمي
الرعاية الصحية وخفض تكلفة الحصول على رأي ثان.
وتتيح تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020تطبيقات صحية متنوعة (مثل تطبيقات المتابعة الصحية ،والعمليات الجراحية

الباب االول
علوم تقنية االتصال
13

عنبُ عد،والتطبيقاتالسحابية ،وغيرها) .وكمثالعلىذلك،يتيح الكمون فائق االنخفاض لتكنولوجياالجياللخامس إجراء العمليات الجراحية عنبُ عد .واليوجد في
كثيرمنالمستشفياتأطباء متخصصون ،ومع ذلك يمكن لهؤالء إشراك جراحمحليللقيام عنبُ عدبتنفيذاإلجراءاتالتيتتطلبمهاراتمتخصصة  .وسيكونكمونالجيل
ً
ً
األهميةمثال إذارغباألطباءفي التحكم
تقريبا منسرعة الجيل الرابع .وهذاأمرحاسم
الخامس في حدودميليثانيةواحد– ال يشعر بها اإلنسان ،وأسر ع بخمسين مرة
في المعداتالطبية إلجراءعمليةجراحيةعلىمرضىيتواجدونفيمدنمختلفة.
ً
ويمكنأيضافحص الحالة الصحيةلماليينالبشر الذينيعيشونفيالبلدانالناميةبشكلمستمرعبراألجهزة والشبكات القائمة على تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت
المتنقلة الدولية.-2020
ً
رابعا/التعليم
ً
سبال جديدة للتعلم .وتعني إتاحة تقنيات الواقع
ستدخل تكنولوجياالجياللخامس/االتصاالتالمتنقلةالدولية -2020في الفصول الدراسية وستتيح للطلبة
المعزز والواقع االفتراضي والحضور االفتراضي أن الطلبة سينغمسون في تجربة تعلم أكثر افتراضية وتفاعلية قد ال تتطلب بالضرورة تواجد الطلبة واألساتذة
في نفس المكان .

ً
خامسا/بيئات مراعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
ستزيل تكنولوجيا وبرمجيات الجياللخامس/االتصاالتالمتنقلةالدولية -2020الحواجز أمام األشخاص ذوي اإلعاقة .وفي المستقبل القريب،ستصبحالروبوتاتواأل
شياءالذكيةوإنترنتاألشياء()IoTواآلالت هي “األدوات” الجديدةالتي تعمل مباشرةمنخاللتكنولوجياالجياللخامس/االتصاالتالمتنقلةالدولية -2020تعميم الطابع
البرمجي لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة في حياتهم اليومية والتعليم والنقل وخدماتالطوارئوالعمل،وفيالمدنالذكيةوالمنزل،وفي الحصول علىالحمايةال
وتعد
اجتماعية،والمساواةفي المشاركة،واألنشطةالخارجية .وسيكوناألشخاصذوواإلعاقةفيبيئةشاملةللجميع توفرخدماتمناسبة وقابلة للنفاذ وذات جودةِ .
هذهالبيئةبإتاحة التطبيقاتوالخدماتذاتاألهميةالحاسمةلفائدةالبشرية.
ً
فمثال ،يتيح النفاذ المتنقل إلى اإلنترنت والخدمات السحابية وتحليالت البيانات الضخمة لألشخاص ذوي اإلعاقة االستفادة من هذا النوع الجديد من قاعدة
ً
عالميا.
المعارف الموصولة والمتقاسمة
وفي الروبوتات المفعلة بتكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالتالمتنقلةالدولية -2020مثال آخر ممتاز على النظام اإليكولوجي المحتمل في المستقبل ،يمكن
ً
أيضا من تطوير وتقديم خدمات المهارات اإلدراكية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
خليطا من حركة اآلالت والبشر التي تولدها مختلف البنى التحتية المنتشرة في المدن ،وستصبح المدن الذكية شاملة للجميع
ويمكن أن تجمع المدن الذكية
وتتيح بيئات “مراعية لألشخاص ذوي اإلعاقة” في المستقبل القريب.
ً
سادسا /إدارة المياه والزراعة
الدولية-2020أيضا ً
ً
حال من أجل اإلدارة الذكيةللمياه ونظم الزراعة الذكية في البلدان النامية .إذ يمكن
ستتيح تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة
الستخدام أجهزة االستشعار ذات التوصيلية الالسلكية في حقول المحاصيل أن يساعد على استمثار النمو واالقتصاد في استخدام المياه واألسمدة إلى الحد
ً
توجيها.
األدنى من خالل تطبيق أكثر

ً
أيضا للبلدان النامية،
وتوجد مجموعة متنوعة من تطبيقات تكنولوجياالجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020وصناعاتها الرأسية التي تعد بالغة األهمية
َ
المرتديات اإللكترونية ،البيوت الذكية ،الشبكات الذكية ،الصناعة،
(الرعاية الصحية ،السيارات ،السالمة العامة ،االستدامة/البيئية ،التعليم ،المدن الذكية ،النقل العام،
وغيرها).
ً
سابعا/اتصاالت الطوارئ واإلغاثة في حاالت الكوارث
ستساعد شبكات االستشعار القائمة على تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020في توفير خدمات اإلنذار المبكر ذات األهمية الحرجة للمهمات
ً
أيضا أن تستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020ألغراض
(كما هو الحال في حاالت التسونامي ،أو الفيضانات أو الزالزل ،وغيرها) .ويمكن
اإلغاثة في حاالت الكوارث.
مما تقدم في أعاله نود توضيح االتي-:
تكتسي تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020أهمية حاسمة للغاية بالنسبة إلى البلدان النامية .والواقع أن هذه التكنولوجيا على نفس القدر
من األهمية بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء.
كاف لتكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020في نطاقات الترددات
لذا نقتر ح ما يلي أن تبادر البلدان النامية بدون تأخير إلى تخصيص طيف ٍ
المنخفضة والمتوسطة والعالية .وتعكف البلدان المتقدمة على التخطيط لبدء التسويق التجاري لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية-2020
ً
ً
فصاعدا وينبغي في أسر ع وقت ممكن أن تستفيد البلدان النامية استفادة قصوى من وفورات الحجم التي تولدها البلدان المتقدمة من معدات
اعتبارا من عام 2019
تكنولوجيا الجيل الخامس/االتصاالت المتنقلة الدولية -2020وخدماتها.

جملس الوزراء يوافق على حتديد موعد اطالق الرخصة الرابعة لشبكات اهلاتف النقال
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة هذا اليوم الثالثاء  2018 /6 /5على تحديد موعد اطالق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وزير المالية وكالة الدكتور حيدر العبادي وعضوية هيئة االعالم واالتصاالت و وزارة االتصاالت ووزارة التعليم

العالي وديوان الرقابة المالية وتهدف هذه اللجنة الى ادارة ملف المزاد العلني لضمان شفافية االجراءات والتوصل الى اختيار المنافس الكفوء.

هذا وكانت هيئة االعالم واالتصاالت قد سبق لها المباشرة في الخطوات االستراتيجية لتنفيذ هذه المهمة.

و كجزء من مسؤولية الهيئة االرتقاء بخدمات قطاع االتصاالت والمعلوماتية في العراق فقد سبق لها التعاقد مع احد الشركات العالمية االربعة الكبرى وهي

(  )PWCلوضع دراسة للسوق العراقي وكيفية تحسين الخدمات وزيادة نسبة التغلغل وزيادة المنافسة بما يعود على المستهلك بالمنفعة من حيث جودة

االتصاالت واالسعار من جانب اخر خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة فرص العمل
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مقدمة عن احلوسبة السحابية
حزمة من الموارد والمصادر الحاسوبية التشكيلية (والتي
مالئمة إلى
وبصورة
نموذج يسمح بوصول الشبكة عند الحاجة
الحوسبة السحابية تعبر عن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حد لجهود اإلدارة المبذولة أو
منها على سبيل المثال الشبكات ،التخزين ،التطبيقات والخدمات) والتي يمكن تمويلها وإطالقها
بسرعة مع أقل ٍ
ٍ
تفاعل ممولي الخدمة
عند إستخدام خدمة أو تطبيق موجود على اإلنترنت من مزود أساسي كبير مثل  Googleأو  Microsoftفـأننا على ( الحوسبة السحابية (  ،وكل
تطبيق شبكي موجود على شبكة اإلنترنت مثل ( ) Gmail, Google Calendar, Sales Force, Google Docs, Drop boxوغيرها من التطبيقات
االخرى هي تطبيقات موجودة على( الحوسبة السحابية ) وذلك ألننا عندما نريد الوصول إلحدى هذه التطبيقات أو الخدمات فإننا نتصل عبر اإلنترنت
ً
أيضا تقوم بتوفير الخدمات
بمجموعة كبيرة من السيرفرات موجودة في مكان ما في العالم متصلة باإلنترنت

وتتكون احلوسبة السحابية من الطبقات :
Client
Application
Platform
Infrastructure
Servers
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وهنالك عدة نماذج انتشار للحوسبة السحابية منها (السـحابة العـامــة  ،سحابة مجتمعية مشتركة  ،السحابة ُ
الم َو َّلدة (الهجينة)  ،سحابة خاصة ) ولكل نموذج
خصائص ودواعي استخدام معينة.

علوم تقنية االتصال
مناذج انتشار احلوسبة السحابية
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ً
عموما ما
يعبر التخزين السحابي عن أحد نماذج تخزين البيانات الحاسوبية عبر الشبكة حيث يتم تخزين البيانات على العديد من السيرفرات االفتراضية ،والتي
ً
محددة .وتقوم شركات االستضافة بتشغيل العديد من المراكز؛ وهؤالء الذين
بدال من أن يتم استضافتها على سيرفرات
ثالث،
طرف
يتم استضافتها من قبل
ٍ
ٍ
ٍ
ً
يطلبون استضافة معلوماتهم يشترون أو يستأجرون سعة منهم ويستخدمونها لمتطلبات تخزينهم .وهنا يقوم مشغلو مراكز البيانات ،في الخلفية ،بجعل
ً
وفقا لمتطلبات الزبون ويعرضون عليهم العديد من السيرفرات االفتراضية ،والتي يستطيع الزبائن أو العمالء إدارتها بأنفسهم .ومن الناحية
المصادر افتراضية
المادية قد يمتد المصدر أو المورد عبر عدة سيرفرات.
ومن مميزات التخزين السحابي

•تدفع لما تستخدمه فقط .
•ال تحتاج الشركات إلى شراء أجهزة خزن جديدة
•تقلل من تكاليف صيانة البيانات ,كالنسخ االحتياطي.
•مرونة عالية في المساحة حيث يمكن زيادة أو تقليل المساحة
بدون الحاجة إلى شراء اقراص صلبه جديدة.

ومن أشهر مزودي اخلدمة
•Amazon S3
 )Amazon S3 (Simple Storage Serviceهي خدمة مقدمة من موقع أمازون بدأت بتقديم الخدمة في الواليات المتحدة سنة  ,2006وفي أوروبا .2007
حيث تسعى هذه الخدمة الستغالل القدرات التخزينية الهائلة الموجودة في مراكز بيانات الشركة وتوفيرها للعمالء بأسعار مقبولة وجودة عالية.
•Google Drive
قامت غوغل في  26ابريل  2012بأطالق خدمة (( Google Driveللتخزين السحابي حيث تمكن المستخدمين من الوصول الى مساحة تخزينية مجانيةGB 5
و يمكن زيادتها الى TB 16بمقابل شهري .
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احلوسبة السحابية ومدى االستفادة منها
أن لتطبيقات الحوسبة السحابية فوائد متعددة
وتستهدف شرائح متنوعة من المجتمع حيث ان
استخدام الـ( )Cloud Computingألي شركة او
مؤسسة يوفر من التكاليف بصورة كبيرة ،ويتطلب
كادر تقني اقل إلدارة الشركات المشتركة بخدمات
هذه التقنية ،وان تنفيذ المشاريع يكون بصورة
اسر ع واكثر مرونة ،وتكون امكانية التوسع وتطور
العمل للشركات بصورة اسهل.
على سبيل المثال الشركات التي تعمل على
مجموعة تطبيقات في لغات برمجة مختلفة تحتاج
الى كادر متخصص ( ) Developersلكل لغة من
اللغات مختلف عن االخر ،وكذلك قد تستخدم
هذه الشركات انظمة تشغيل مختلفة وتحتاج
كذلك الى كادر متخصص لكل نظام من االنظمة،
وكذلك تحتاج هذه الشركات بصورة عامة الى
( )Consultantمتخصص في كل مجال من هذه
المجاالت ،إضافة الى حاجتها الى شراء ()License
لكل ( )Softwareمستخدم وبالتالي كل هذه
تكلفة ومصاريف يجب ان تتحملها الشركة وقد
ً
اصال بينما استخدام تقنية
ال تستطيع ان تتحملها
الـ( )Cloud Computingيوفر من هذه التكاليف
بصورة كبيرة ويخدم الشركات خاصة الصغيرة منها
والمتوسطة ويزيد من ارباحها.
على سبيل المثال فأن الشركات الضخمة ونقصد
ذلك النوع من الشركات التي تمتد على اكثر من

بقعة جغرافية والتي تتطلب طبيعة أعمالها بنية
ً
نسبيا ،لدرجة انها تستخدم
شبكية تحتية كبيرة
وتملك مركز بيانات مستقل ()Local Data Center
أو أكثر من مركز في مكان جغرافي آخر .
مثل شركات التنقيب عن النفط  ,شركات البناء
الضخمة  ,شركات البرمجيات ونظم المعلومات
العمالقة ( ) … , Microsoft , IBM , Oracleشركات
صنع الحديد والصلب  ,شركات االتصاالت وغيرها
 ,فهي تحتاج الى بنية شبكية تحتية كبيرة ومتطورة
(مراكز بيانات  ,كابالت ضوئية تربط بين مراكزها … ,
إلخ )  ,فضآل عن هذا فهي تحتاج الى عدد موظفين
وأبنية و ملفات و سرعة في نقل المعلومات.
عادة هذه الشركات تنفق مبالغ مالية ضخمة (
ً
جدا ) لكي تنشئ هذه البيئة التحتية
أرقام كبيرة
لتستضيف جميع أعمالها لديها على سيرفراتها
الخاصة .
و السبب في إضطرار هذه الشركات الى إنفاق
هذه األموال الضخمة هو عدم وجود شركات
تقوم بتقديم خدمات البرامج المختلفة االستخدام
جزء منه اآلن (
عن طريق اإلنترنت وهو ما ندعوا
ً
بالحوسبة السحابية )  ،لذلك فالحوسبة السحابية
وفرت تكاليف هذه البنية التحتية على الشركات
لتوفر لها برامجها وكافة ملفاتها وبسرعة دون
الحاجة الى أن تملك هذه الشركات مراكز بيانات
أو أجهزة شبكية مكلفة.

وباإلضافة الى الشركات الكبيرة هنالك بعض
الشركات المتوسطة التي تتطلب خدمات توفرها
تكنولوجيا المعلومات  ,هذه الخدمات يجب أن
تكون مالئمة لطبيعة عمل هذه الشركات  ,إذ ال
ً
جدا فيحتاج ألمكانيات مادية
يكون عملها كبير
ً
جدا لحد أن ال
ومعنوية ضخمة  ,وليس صغير
ً
أبدا  ,بل هي شركات متوسطة تريد
يحتاج لشيء
المزيد و الكثير لبيئة عملها المتوسطة ولكن بأقل
ميزانية ممكنة .
تتميز هذه الشركات بانتشارها الكبير في العالم
وخصوصآ في الشرق األوسط  ,الذي يتميز حتى
ً
سنويا .
اآلن بنشوء الكثير من هذه الشركات
الشركات المتوسطة تملك بنية تحتية متكاملة
ً
نسبيا ولكن ليست بإمكانيات الشركات الضخمة
 ,فهي تملك سيرفرات ولكن لهذه السيرفرات
ً
أيضا تتناسب
عدد محدود وإمكانيات محدودة
مع نوعية العمل الذي تم شرائها من أجله ومع
الميزانية التي وضعت لشرائها .
تعتمد غالبية هذه الشركات الحرص في إنفاقها ,
كونها متوسطة ومدى ربحها ال يسمح لها بإنفاق
المزيد على شبكتها المعلوماتية  ,لذلك تبحث عن
حلول كبيرة وبأقل تكلفة … هنا يبرز دور الحوسبة
السحابية.

الباب االول
علوم تقنية االتصال
19

حلول أخرى
بعض الشركات الضخمة أنشأت خدمة حوسبة
سحابية خاصة بها  ،واستطاعت التخلص من
هاجس األمان وتوافر المعلومات  ,وذلك ألنها
تملك المعلومات واآلليات بيدها وضمن مراكز
بيانات تابعة لها  ,الفكرة هنا من الحوسبة السحابية
جعل البرنامج أو التطبيق متوافر عن طريق الشبكة
الداخلية للشركة أو الخارجية (األنترنت) بسرعة
وبدون تعقيد وبأمان عالي و في أي مكان في
العالم.
المأخذ الوحيد لهذا النوع من الحلول هو الكلفة
الباهضة  ،ألن هذه الشركات تحتاج لبنية تحتية
توجه الدول العربية يف بناء الـ Computing Cloud

ً
ازديادا في توجه شركات
تشهد هذه الفترة
االتصاالت الكويتية نحو خدمات الحوسبة السحابية،
ً
أحيانا في
وعلى الرغم من المشكالت التي قد تطرأ
ما يتعلق بتأمين هذه الخدمات واستمرارها ،فإن
ً
ارتفاعا ،ال سيما
خدمات الحوسبة السحابية تشهد
في أوساط الشركات واألفراد.
بدأت شركات االتصاالت الكويتية بالسير قدما في
هذا االتجاه ،فقد كانت شركة فيفا لالتصاالت أول
شركة تتجه نحو خدمة الحوسبة السحابية من خالل
تعاونها مع شركة ( )HPالتي ستزودها بدورها في
الخدمة ،ومن خالل هذه الخدمة ،ستقوم شركة فيفا
باالرتقاء بتجربة المعلومات والترفيه التي تقدمها
لعمالئها باالستفادة من حلول( السحابة الخاصة )،
حيث من شأن هذه الحلول أن تعزز جهوزية ومرونة

ً
دائما وبدون انقطاع وإلى خبرات بشرية
متوافرة
عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن
الشركة نفسها ,فهي بحاجة لفريق كامل ومتخصص
في آمن التطبيقات عبر األنترنت و حماية مراكز
البيانات التي تحوي خدمات الحوسبة الحسابية من
االختراق والحد من العبث في محتويات البيانات .
ومن الجدير بالذكر هو ان االستفادة األكبر هي
للمستخدم العادي  ،حيث انه يستطيع الحصول
على جميع ملفاته الضرورية في اي مكان وكذلك
ً
مثال
يستطيع بواسطة تطبيقات ()GoogleDocs
التعديل على ملفاته النصية وإرسالها مباشرة إلى
وديناميكية خدمات تقنية المعلومات التي تقدمها
(فيفا الكويت) بما يتضمن التطبيقات والخدمات
ووسائط التخزين والشبكات.
ان حل( السحابة الخاصة) من « »HPمن شأنه
أن يمنح لشركة فيفا مع وصولها الى المليون
عميل في السوق الكويتي مزيدا من النمو ،اذ
أنه يتيح للشركة اطالق الخدمات الجديدة في
دقائق معدودة ،اضافة الى الحد من التعقيد
وزيادة العائدات وخفض نفقات تقنية المعلومات
من خالل منصة ()HP Cloud System Matrix
القابلة للتوسع وبذلك يمكن( لفيفا )تحويل تقنية
المعلومات الى هيكلية هجينة لتقديم الخدمة
بما يضمن الحصول على النتيجة المرجوة ضمن
الزمن المحدد وبسعر مناسب.

مديره بدون الحاجة الى ( ( Microsoft Wordولم
يعد بحاجة لحمل الهارد الخارجي معه أينما ذهب
ألنه وببساطة يمتلك كل شيء على المتصفح ،
ما إن يفتح المتصفح ويسجل الدخول إلى إحدى
خدمات أو تطبيقات السحابة اإللكترونية حتى
يبدأ استخدام ملفاته والتعديل عليها مباشرة من
المتصفح عبر األنترنت في أي مكان كان فيه  ،كل
ما يحتاجه هو متصفح وإنترنت فقط .

وفي السعودية بدأت شركة موبايلي في التعاون مع
 ( )Microsoftفي تقديم خدمة الحوسبة السحابية
وخدمة االستضافة وإدارة العمليات بينما تتعاون
شركة االتصاالت السعودية في هذا المجال مع
شركة (.)Cisco
وأكد مصدر من شركة ( )HPأن استثمار شركات
االتصاالت في قدرات رفع المبيعات المتعلقة
بالبنية التحتية للحوسبة السحابية ،يساعدها
على تحقيق إيرادات شهرية إضافية من ( 10الى
 )20%من العمالء األساسيين ،مع بيع المزيد من
الخدمات إلى العمالء الباقين.
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سعدي كاظم علوان /مسؤول شعبة المايكروويف

تغيرات كثيرة قد حدثت في العالم بدخول عصر جديد من عصور التكنولوجيا التي ساهمت في إحداث تحوالت كمية ونوعية في مجتمعاتنا
االنسانية وعلى اثر تلك التغيرات اصبح اإلنسان يسيطر ويؤثر في الطبيعة كيفما شاء بما يخدم مصالحه وأن إستمرار تطور الحياة وتعقيداتها
وإتساع دائرة التقدم العلمي واإلختراعات كان البد لها من تأثير سلبي على الطبيعة ,وعلى رأس هذه اإلختراعات هو اختراع الهاتف النقال
والذي بدوره قدم خدمات كبيرة لإلنسان وأن استخدام الهاتف النقال اصبح في سنوات قليلة من الحاجات اليومية االساسية لكثير من الناس
مما ادى وبشكل إجباري الى بناء شبكات الهواتف وابرجها لزيادة مساحات التغطية والسعات المطلوبة لإلستخدام اليومي ,وفي ضل كثرة
اإلدعاءات والترويج اإلعالمي على تأثيرات الهاتف النقال على الصحة والبيئة كان البد لنا أن نوضح أهم ما توصلت إليه الدراسات المخبرية
والمسوح الميدانية لمناطق التغطية ومدى تأثيرها على صحة اإلنسان.
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هناك نوعان من األشعة الناتجة عن إستخدام الطيف الترددي وتنقسم حسب قيم الترددات المستخدمة إلى:
•ألشعة المؤينة :هي األشعة الناتجة عن إستخدام الحزم الترددية األعلى من  ,300GHzأن هذه األشعة تمتلك الطاقة الكافية إلحداث عملية
التأين ,والتي هي عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزيء إلى أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات مشحونة مثل االلكترونات أو أيونات أخرى والتي
تؤدي إلى إحداث تغيرات على التفاعالت التي تحدث داخل الجسم متضمنة الحمض النووي ((.DNA
•األشعة غير المؤينة :وهي األشعة الناتجة عن الحزم الترددية التي تتراوح بين  3KHzإلى  300GHzوالتمتلك الطاقة الكافية إلحداث عملية التأين,
لكنها تسبب بعض التأثيرات الحرارية.
أن األشعة المنبعثة من أبراج اإلتصاالت تصنف ضمن التصنيف الثاني وتعتبر غير مؤينة لكون أن الترددات المستخدمة في تغطية خدمات اإلتصاالت
بكل أصنافها هي أقل من 300GHz

توفري احلماية
إن جميع دول العالم ومن بينها العراق تحرص على توفير الحماية الصحية للمواطنين من المخاطر التي تهدد حياتهم مثل التلوث البيئي ومصادر
اإلشعاع واألمراض المعدية ,أما في الوقت الحالي فأن أبراج اإلتصاالت تعتبر من أهم المخاطر التي تهدد حياة اإلنسان خاصة بعد تزايد أعدادها في
المناطق السكنية (الحضرية والريفية),
هناك منظمات عالمية عديدة معنية بدراسة التلوث البيئي السيما التلوث الناتج عن اإلشعاعات المنبعثة من أبراج الهاتف النقال ومن ابرز هذه
المنظمات هي منظمة الصحة العالمية ( )WHOواللجنة المعنية بالحماية من األشعة غير المؤينة ( )ICNIRPوالتي أوصى اإلتحاد الدولي لإلتصاالت
( )ITUبضرورة اإلنصياع للمحددات البيئية التي وضعتها تلك المنظمات العالمية لغرض الحد من تأثير األشعة الغير المؤينة الناتجة عن أبراج اإلتصاالت
على الصحة والبيئة ,وأن أبرز هذه التوصيات على سبيل المثال ال الحصر هو وضع قيمة حدية ( )Limitلألشعة الناتجة عن خدمات اإلتصاالت لتقنية الـ
ً
ً
علما أن هذه القيمة تم تحديدها
وتحديدا الحزمة الترددية ( )MHz 900يتوجب عدم تجاوزها لتفادي تأثيرات األشعة المنبعثة وبصورة تراكمية
GSM
ً
وفقا للتجارب والدراسات مختبرية التي اجريت على بعض الكائنات الحية ,على أن التتجاوز هذه القيمة ( )mw/cm² 0.4باإلضافة إلى مجموعة من
ً
فضال عن وضع محددات للحزم الترددية األخرى المستخدمة
التوصيات األخرى التي تخص المواصفات الفنية لتشييد ونصب األبراج وإختيار أماكنها
في مجال اإلتصاالت كتقنيتي الـ  DCSو .3G
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سعت الهيئة وبشكل مستمر إلى تطبيق اللوائح التنظيمية والمدونات من أجل تنظيم قطاع اإلتصاالت وخلق بيئة إتصاالت متطورة وآمنة في نفس
الوقت ,حيث قامت الهيئة وبإستمرار بتوجيه الشركات المرخصة بتنفيذ التعليمات رقم ( )1لعام  2010الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة ،وتنسيق العمل
المشترك بين الشركات والوزارة وتذليل العقبات بين الطرفين وحسب بنود العقد المبرم بين الهيئة وتلك الشركات وبما يضمن إيجاد التوازن بين
توفير الحماية المطلوبة للمواطن وجودة الخدمة ُ
المقدمة ,كما وقامت الهيئة بإستيراد أجهزة خاصة بقياس شدة اإلشعاع غير المؤين الناتج عن أبراج
ً
اإلتصاالت من نوع  Narda SRM 3006وتشكيل فرق عمل للقيام بجوالت مسح ميدانية في عموم محافظات العراق حفاظا منها على متابعة مدى إلتزام
شركات الهاتف النقال بالتعليمات والضوابط البيئية التي وضعتها وزارة الصحة والبيئة العراقية ً
آنفا بالمقارنة مع التجارب العالمية وبما يتناسب مع
تسوق إلى العراق ( فيما يخص مجال اإلتصاالت)
الظروف البيئية في العراق ,هذا باإلضافة إلى منح تراخيص الموافقة النوعية لألجهزة التي ُتصنع ,تورد ,أو ّ
ُ
نشره على الموقع
والنظر في مدى صالحيتها للعمل في ظل التعليمات الحالية ,وكذلك متابعة آخر الدراسات والبحوث العالمية في هذا المجال وما يتم
الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOلتحديث التعليمات والضوابط المعمول بها في العراق.

آراء املنظمات العاملية املعنية
•منظمة الصحة العالمية (:)WHO
إن األثر الصحي الوحيد الذي تم التعرف عليه هو إرتفاع حرارة النسيج درجة مئوية واحدة حيث يتم إمتصاص معظم الطاقة من قبل
الجلد واألنسجة السطحية األخرى مما يؤدي إلى إرتفاع ضئيل ً
جدا في درجة حرارة الدماغ.
•اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين (:)ICNIRP
ً
ً
بينت الدراسات المختبرية ان الترددات المنخفضة (إلى  )kHz 100التمتلك تأثيرا سلبيا على صحة االنسان عند التعرض لكثافة تيار
مساوية أو أقل من ( 10ملي امبير /م )2لكن إذا زادت كثافة التيار (  100-10ملي امبير /م ) 2لوحظ تأثر الجهاز العصبي وحدوث تغييرات
سلبية على نشاط الجسم.
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ً
سلبيا على صحة اإلنسان للمدى
هناك تأثيرات متوقعة نتيجة التعرض المفرط لإلشعة تتمثل بإرتفاع درجات حرارة األنسجة الحية والتي يكون تأثيرها
ً
علما أن هناك مصدران للتعرض هما:
البعيد وحسب مدة ومصدر التعرض,
عالميا والتي تم ذكرها آنفاً.
ً
ً
•األشعة المنبعثة من ابراج الهاتف النقال وعادة يكون تأثيرها منخف جدا مقارنة بالقيمة الحدية المعتمدة
•األشعة المنبعثة من الهاتف الخلوي أثناء المكالمة الهاتفية وعادة يكون تأثيره أعلى من تأثير األشعة المنبعثة من بر ج اإلتصاالت لكون أن
األشعة المرسلة من قبل الهاتف الخلوي تكون أعلى من األشعة المستلمة من بر ج اإلتصاالت باإلضافة إلى أن الهاتف الخلوي يكون بتماس مع
الرأس وبالتالي الدماغ والسائل السحائي المحيط به ,حيث قامت المنظمات العالمية بوضع قيمة حدية خاصة باألشعة المنبعثة من الهاتف
الخلوي تعرف بمعدل اإلمتصاص النوعي ( )SARكما أن هناك قيمة ( )SARخاصة بكل هاتف خلوي وحسب الشركة المصنعة على أن التتجاوز (2
 )mW/10gأي أن تكون قيمة ( )SARأقل من  2واط لكل  10غرام من النسيج الحي.
التوصيات
إن كمية اإلشعاع التي تصلنا من هوائي الهاتف المحمول هي اكثر من تلك التي تصلنا من هوائي البر ج كما ذكرنا ً
آنفا لذا أوصت المنظمات
والجهات ذات العالقة بمايلي:
•تقليل مدة المكالمة أو استعمال مكبر الصوت ,سماعات االذن و الرسائل القصيرة.
•إجراء المكالمة عندما تكون التغطية جيدة.
ً
•إبعاد الهاتف المحمول عن الجسم عند عدم الحاجة اليه خصوصا عند النوم.
•إجراء المكالمة خار ج البيت أو أي مبنى ان أمكن ،أو الوقوف بالقرب من النافذة إلجراء مكالمة لضمان تغطية جيدة.
•انتقاء هاتف محمول ُ
له قيمة معدل إمتصاص نوعي  ))SARمنخفضة.
اإلستنتاجات
•إن أبراج اإلتصاالت ليس لها تأثير واضح على اإلنسان ما دامت موضوعة وفق الضوابط والتعليمات البيئية.
•إن اإللتزام بالحدود المسموح بها للتعرض البشري كفيل بتوفير الحماية الالزمة لعامة الناس.
•إقتناء هواتف محمولة ذات مناشئ معروفة ومطابقة للمواصفات والمعايير العالمية.
•على الجهات والمنظمات المعنية متابعة آخر البحوث والدراسات المحلية واألقليمية والدولية بخصوص تأثيرات اإلشعاعات غير المؤينة بإستمرار
للتأكد من صالحية التعليمات الموضوعة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلحداث تغييرات عليها
•توفير التدابير الوقائية للعاملين في هذا المجال من ألبسة ومعدات.
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Open Innovation

د .فؤاد جميل ابراهيم
هندسة الحاسوب
كلية الرافدين الجامعة
االبتكار المفتوح( )Open Innovationوالمعروف
أيضا باسم االبتكار الخارجي أو شبكات االبتكار هي
فكرة التركيز على الكشف عن أفكار جديدة تساهم
في الحد من المخاطر ،وزيادة الجودة واالستفادة
من الموارد الشحيحة .مع فهم أفضل لما هوجود
في العالم من تقدم وتطور وقدرات ،فإن شركة
معينة ستكون قادرة على خفض المخاطر من
خالل الجمع بين القدرات الخارجية المتوفرة لدى
مؤسسات أخرى مع موارد االبتكار الداخلي في تلك
الشركة .ويبقى السؤال القديم "لماذا إعادة اختراع
العجلة؟" ينطبق بشكل واضح على فلسفة هذا
التوجه ،حين يتيح االبتكار المفتوح لتلك الشركة
التواصل مع جهة قد طورت بالفعل التكنولوجيا

التي تحتاجها تلك الشركة .في  1أكتوبر ،2017
وفي جلسة افتتاح المنتدى السنوى الرابع عشر
للعلم والتكنولوجيا في المجتمع(Science and
 )Technology in Society STSالذي عقد في
مدينة كيوتو في اليابان وبحضور  130شخصية
قيادية في مجال العلوم والتكنولوجيا يمثلون 41
دولة منها وفد العراق برئاسة وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ومشاركة  15حائز على جائزة
نوبل ()Noble Laurentالقى رئيس وزراء اليابان
شينزو آبيفي افتتاح المنتدى كلمةحول االبتكار
المفتوحانقل لكم منها مقتطفات مترجمة من
االنجليزية حيث يقول" :الضيوف الكرام ،السيدات
والسادة ،شكرا جزيال على دعوتكم لي مرة أخرى.

وبعد خمس سنوات على التوالي ،انضممت فيها
إلى اجتماعاتكم السنوية ،وفي كل مرة ظهرت أكثر
تفاؤال بشأن مستقبلنا" .ثم يعود ليقول بكل ثقة:
"أنا مؤمن كبير في ما يمكن للعلوم والتكنولوجيا
القيام به .ولحل بعض المشاكل الهيكلية التي
نواجهها ،يجب أن نتقدم في العلوم والتكنولوجيا
وأن نستفيد منها .انها تماما بهذه البساطة.على
سبيل المثال ،في مجال الزراعة .في بلدي يتزايد
عمر المزارعين من كبار السن وتتناقص أعدادهم.
ولكن دعونا ننظر إلى الجانب اإليجابي .".وهو
بهذا الصدد يشير اوال الى قيمة الخبرات االنسانية
ودورها االساسي في رفد التطور ودفع عجلة
التقدم ثم يعود ليطمئن المجتمع الياباني والعالم

الباب االول
علوم تقنية االتصال
بان هذه الخبرات لن تتالشى ولن تغيب بتقدم العمر وانما ستتولى
التكنولوجيا توثيق هذه الخبرات واستبدالها باالنسان اآللي والذكاء
االصطناعي فيقول" :ومن األمثلة الجيدة على ذلك الروبوتات ،وما
يمكن تحقيقه.في شهرآب الماضي في مزرعة في هوكايدو ،كانت
ً
جنبا إلى جنب .لم تكن آالت عادية؛ كانوا
هناك أربع جرارات تعمل
يتحدثون مع بعضهم البعض .في الواقع ،كانت تلك الجرارات األربع
في اتصال مستمر فيما بينها ،وتتعاون مع بعضها البعض.هذه
الجرارات آلية وذاتية القيادة .ترتبط بعضها ببعض ،وحركتها دقيقة.
دقيقة في حدود مجرد بوصة واحدة أو نحو ذلك .وهذه الدقة
في عمل هذه الروبوتات سوف تتزايد لتكون أكثر وضوحا حين
تكون مرتبطة مع منظومة تحديد المواقع (Global Positioning
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 )Systemاليابانية في المستقبل.يمكن للجرارات الروبوت العمل
تحت المطر أو الشمس ،ليال ونهارا ،وحتى حين ينام المزار ع.
وهذا مجرد دليل صغير واحد على أن التكنولوجيا من الممكن
أن تجعل الزراعة لدينا أكثر واعدة .وسوف لن نحتاج ألن نقلق
بشأن شيخوخة المزارعين بعد اآلن( .".ويعرض في القاعة في هذه
االثناء قيديو يصور حركة الجرارات وهي تتبادل المهام الزراعية
فيما بينها بتزامن دقيق وتنسيق احترافي) ثم يعود السيد آبي
ليتكلم عن االبتكار المفتوح في تجربة القيادة الذاتية للسيارات
في اليابان حيث يهدف التطور المستمر لتكنولوجيا السيارات إلى
توفير المزيد من مزايا السالمة وأنظمة القيادة اآللية( ( tAutoma
 )ed Driving System ADSالتي يمكن أن تتولى مهمة القيادة

الباب االول
علوم تقنية االتصال
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بأكملها عندما ال نريد أو ال نستطيع أن نفعل ذلك
بأنفسنا .السيارات المؤتمتة بالكامل والشاحنات
التي تقودنا ،بدال من ان نقودها ،سوف تصبح حقيقة
واقعة في السنوات المقبلة ،وفي هذا الخصوص
يقول السيد آبي" :التالي هو حول االبتكار المفتوح.
بالنسبة لنا لتعزيز االبتكار المفتوح علينا التحرر
من القيود.اآلن هناك تجربة كبيرة على استخدام
السيارات ذاتية القيادة جاريةعلى الطرق العامة
بالقرب من طوكيو.تويوتا وغيرها من السيارات
اليابانية وبمشاركة صناع ادوات السيارات بالطبع
يخوضون هذه التجربة .ولكنهم ليسوا األشخاص
الوحيدين ،بي ام دبليو ،فولكس فاجن ،مرسيدس
بنز ،بوش ولنكولن تأتي أيضا لالنضمام إلى
التجربة.وبفضل مشاركة عمالقة صناعة السيارات
في ألمانيا ،تطورت التجربة إلى حالة كالسيكية من
محاولة البحث عن االبتكار المفتوح .إن خلق شيء
جديد من خالل الجمع بين المعرفة التي تطورت
في مكان آخر هو جوهر االبتكار المفتوح ،ومن أجل

تطوير خارطة قيادة جديدة ديناميكية وتفاعلية،
ويبقى االبتكار المفتوح هو المفتاح .ولكن لماذا
يأتي األلمان إلى اليابان لتجربة القيادة الذاتية؟ألن
في اليابان ومن بين أسباب اخرى اصبحت فيها
األنظمة التي تحكم القيادة الذاتية أكثر مرونة
للمبتكرين من أي بلد آخر .هل لي أن أقول ذلك
مرة أخرى؟ ال توجد دولة أخرى لديها لوائح مثل
اليابان للمبتكرين ".وهنا يعزي السيد آبي السبب
في اختيار شركات تصنيع السيارات االلمانية اليابان
كمركز ابحاث لتجربة تطوير السيارات ذاتية القيادة
الى مرونة االنظمة واللوائح المعمول بها في
مجال الصناعة والبحث العلمي في اليابان ،فيقول
"في الواقع،
ليؤكد في كلمته هذه الحقيقة:
لقد مضى أكثر من عام على نشر وكالة الشرطة
الوطنية اليابانية مبادئها التوجيهية ألولئك الذين
يرغبون في اختبار السيارات ذاتية القيادة على
الطرق العامة .والمبادئ التوجيهية تسمح لك
بالتجربةفي أي مكان وفي أي وقت دون أن يطلب

منك تصريح .اكرر :في أي مكان وفي أي وقت،
وبدون أي تصريح .الشرط الوحيد هو أنه يجب أن
تكون مستعدا للسيطرة على عجلة القيادة كلما
لزم األمر .وهذا هو كل ما مطلوب.لقد عملت
على دفع جميع الوزارات التنفيذية لتغيير لوائحها
للحاق بالتكنولوجيات الجديدة .صناعة األدوية
مثال آخر .وألن حكومتي غيرت اللوائح ،فانه في
اليابان يمكنك تطوير العقاقير ووضعها في السوق
أسر ع من في أي بلد آخر .ال عجب أنه حتى من
كاليفورنيا ،هناك بعض الذين اختاروا االنتقال إلى
اليابان الختبار االدوية الجديدة .أنا عازم على أنه
في هذا العصر من العلوم والتكنولوجيا وبخطوات
كبيرة إلى األمام ،يجب أن تتحول اليابان إلى مهد
لحضارة االبتكار حيث يمكن لليابانيين ،واأللمان،
ً
دائما لخلق
وأي شخص من الخار ج العمل معا
ً
جديدا.".
شيئا

من الجدير بالذكر بان االبتكار المفتوح يوفر العديد من الفوائد للشركات التي تتعاون مع الجامعات أو مع مؤسسات البحث العلمي أو مع
شركات مشاركة في برنامج التعاون العالمي ،أدر ج في مايأتي اهمها:
-1انخفاض تكلفة إجراء البحث والتطوير
-2إمكانية تحسين اإلنتاجية
-3زيادة الدقة في أبحاث السوق واستهداف مساحات تسويق اكبر
-4إمكانية التالقح بين االبتكارات الداخلية والخارجية
وفي الختام اتسائل هل ستتبنىيوما ما مؤسسات الوزارات العراقية الصناعية والزراعية واالتصاالت وغيرها فكرة االبتكار المفتوح وتبحث
في رفوف الجامعات العراقية عن افكار وبحوث تطبيقية وبراءا ت اختراع قد تسهم في تطوير منتجاتها لتقدم االفضل الى المواطن العراقي
الذي يستحق االفضل.
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احلوكمة االلك�ونية

Electronic Gover nment

الباب الثاني

الباب الثاني
احلكومة اإللكرتونية

احلوكمة االلك�ونية

هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية واإلنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض ،وربط مختلف خدماتها
بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما ،ووضع المعلومة في متناول األفراد وذلك لخلق عالقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف لالرتقاء
بجودة األداء .ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة اإللكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس األمريكي بيل كلينتون عام .1992
تعريفها
تغیر
الحكومة اإللكترونية وهي استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتحسین أسلوب أداء الخدمات الحكومیة وبصيغة أخرى تعنى ُّ
أسلوب أداء الخدمة من أسلوب یتمیز بالروتین والبیروقراطیة وتعدد وتعقد اإلجراءات إلى أسلوب یعتمد على استخدام تكنولوجیا المعلومات
واالتصاالت لتحسین أداء الخدمات الحكومیة بﮭدف تقدیمﮭا للمواطن بطریقة سﮭلة عبر شبكة االنترنت مما یوفر الكثیر من الجﮭد والمال
لﮭا فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة لمختلفات القطاعات العامة والخاصة .

ﺍﻝﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
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ﻣﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻻﻝ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺭﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ \\
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احلوكمة االلكرتونية
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احلوكمة االلك�ونية

إن الحكومة االلكترونية تتحقق من خالل إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته ّ
يحتم على المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثالثة
شروط أساسية وهي المسائلة والمرونة والحكم الصالح ،والتي تمثل ركائز الحكومة االلكترونية ،وهذه األخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد
اإلداري والمالي في المجتمع ومؤسساته وإلصالح هذا األمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة االلكترونية أحد العالجات الواقية
من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر ،كما أن مقتضيات اإلصالح اإلداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة
والوضوح في منهج عملها .فاألجهزة الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق
التقليدية مثل استخدام الهاتف ،والفاكس ،أو الطرق اليدوية ،إال أن الهدف األهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها .ومن العوامل اإليجابية
للحكومة األلكترونية انها تعمل على تخفيف نسبة العالقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين ألنها تعني أوال
وقبل كل شيء تدفق المعلومات ،وعالنية تداولها عبر مختلف وسائل االتصال ،وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على
األمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد ،فبمعنى آخر الحكومة االلكترونية تعني االنفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي
والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات االقتصادية السليمة.

خصائ òاحلكومة االلكرتونية
•
•
•
•
•
•
•
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تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على االنترنت.
تحقيق سرعة التنسيق واإلنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
اتصال دائم بالمواطنين.
القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطن.
تقليل االعتماد على العمل الورقي في المعامالت الحكومية.
المرونة في التعامل مع المواطنين.
كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة.
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أهمية احلكومة اإللكرتونية

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

تحسين االتصاالت الداخلية
إن استخدام تكنولوجيا االتصال داخل الحكومة يجعل نقل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب للشخص المناسب يتم بكل سهولة ويسر.
ويعد البريد اإللكتروني من الوسائل المفيدة في نقل المعلومات والوثائق وتوزيعها بدال من طباعتها وتوزيعها بالطريقة االعتيادية.
تقديم خدمات أفضل للمستفيدين
يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خالل اإلنترنت أو أنظمة الهاتف
اآللية حتى خار ج أوقات الدوام الرسمية .كما يمكن للحكومة اإللكترونية أتمتة الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات ،لكي
يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين ألجل تقديم خدمات أفضل ألولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم إلنجاز بعض
األعمال االستثنائية.
الوفاء بمتطلبات المواطنين و توقعاتهم
إن المجتمعات الحديثة تتجه للحياة بطريقة إلكترونية ،بل إن الكثير من المواطنين وأصحاب األعمال يعملون حاليً ا بطريقة إلكترونية ،وليست
هي إال مسألة وقت حتى نرى ذلك ينطبق على دوائر الحكومة .وحينما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونيً ا فإن المواطنين وأصحاب
األعمال سيالحظون ذلك ،وسيتطلعون ألن يروا حكومتهم تقوم بالعمل ذاته.
اإلعالم و الترويج لإلنجازات
إن تقديم معلومات وخدمات إلكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة .وتقدم
الحكومة اإللكترونية وسيلة إعالمية مباشرة جنبً ا إلى جنب مع الصحف واإلذاعة والتلفاز للترويج ألعمال الحكومة.
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احلاجة للحكومة اإللكرتونية
ليس من السهل إقامة حكومة إلكترونية ،لذلك يجب أن تكون هناك مبررات للجهد والوقت والمال المبذول ،فيما يلي نستعرض بعض الفوائد
المرجوة :
زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ األعمال بانسيابية
ّ
ويحول الوظائف اليدوية إلى تلقائية ،كما أنه يقلل
إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ األعمال،
من استخدام الورق وتنقل المعامالت بين الموظفين.

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

البنية التحتية لخدمة الحكومة االلكترونية
تطوير شروط التعاقد والمواصفات القياسية من النواحي القانونية .
•
تصنيف المعلومات ووضع النظم السرية للتوصل للمعلومات المطلوبة.
•
وضع إطار وشروط تقديم الخدمات لذوى االحتياجات الخاصة.
•
تصميم موقع الحكومة على اإلنترنت.
•
وضع اإلطار ألنسب تقنية لتطوير النظم والتطبيقات.
•
شبكة االتصاالت الحكومية
ً
طبقا لقواعد سرية مطلوبة.
خلق شبكة اتصاالت حكومية تسمح بتبادل المعلومات بسرعة
•
تصميم الشبكات وتركيب أجهزة االتصاالت الالزمة لربط مباني الوزارات والحكومة بشبكة االنترنت.
•
التأكد من االستخدام األمثل لشبكة التليفونات الحالية.
•
تقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات
خلق مراكز لتوصيل وتفعيل الخدمات للمواطنين.
•
تقديم خدمة شهادات تحقيق الشخصية االلكترونية مجاناً.
•
تفعيل مشاركة المواطنين عن طريق خلق مجموعة حماية
•
ميكنة أعمال الوزارات و الهيئات و اإلدارات المحلية
دراسة وتصميم وتنفيذ والمساعدة في تشغيل النظم.
•
ميكنة النظم المالية كالموازنة والحسابات والمشتريات والمخازن.
•
ميكنة النظم اإلدارية مثل شؤون العاملين واألجور.
•
ميكنة نظم تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية.
•
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املكونات الرئيسية للحكومة اإللكرتونية

الباب الثاني



ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻧﻈﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ

احلوكمة االلك�ونية

المشتريات الحكومية إلكترونيا عبر الشبكات
نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية باستخدام شبكة االنترنت.
•
 ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
جداول للموردين وأسعار السلع والخدمات.
•
.
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ
ﺟﺪﺍﻭﻝ

االتصال المباشر بين مقدم السلعة والخدمة والمستفيدين منها.
•
ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
وغيره.
الضمان
وخطابات
األسعار
وعروض
تقديم بيان بالخبرة السابقة
•
بالخصوصية أو شفافية إسناد العمليات والمناقصات.
الوسطاء
والتخلص
زيادة المنافسة
•
المساسﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
دون ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
عمولةﻭﻋﺮﻭﺽ
من ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ
السعريةﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ

ﻋﻤﻮﻟﺔ فترة
ﻣﻦ وأقل
وأسعار
مواصفات
ﺯﻳﺎﺩﺓبأفضل
االحتياجات
رفع كفاءة توفير
•
ممكنة .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ.
ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺩﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ

خفض األعمال الورقية وزيادة رضا المتعاملين من موظفي الحكومة .
•
 ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺃﻗﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
زيادة كفاءة استغالل المخزون .
•
 ﺧﻔﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .


ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ .

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ -:


ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ملف العدد
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ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ.

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

تقليل التكاليف الحكومية وذلك عن طريق
تحسين وتطوير وهندسة إجراءات األعمال.
•
تسهيل تدفق وسريان األعمال بشفافية وسهولة عالية.
•
تقليل اإلجراءات والمعلومات المكررة ضمن سالسل حلقات األعمال.
•
تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل اآلتي للبيانات.
•
رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم وذلك عن طريق
تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
•
تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
•
تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
•
مساندة برامج التطوير االقتصادي وذلك عن طريق
تسهيل التعامالت بين القطاعات الحكومية وقطاعات األعمال.
•
تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
•
زيادة الفرص الوظيفية.
•
زيادة العوائد الربحية للتعامالت الحكومية مع قطاعات األعمال.
•
فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
•
تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم االقتصاد الوطني.
•
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رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق -:
تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
•
تقليل الوقت المستغرق في أداء اإلجراءات ضمن كل إدارة.
•
االستفادة من التجارب المثلى في أداء األعمال.
•
الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
•

الباب الثاني

أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،السيما في العقود األخيرة على جل ميادين الحياة ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة
ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى النمط اإللكتروني ،حيث يمكننا إيجاز مسببات تلك األحداث من خالل ما يلي:

احلوكمة االلك�ونية

أسباب سياسية
تمثلت أساسا في :
ظهور مفهوم العولمة.
تنافس السياسين حول كسب رضا الجمهور من خالل تقديم خدمات أسهل السيما في المجتمعات المتقدمة.
دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة اإللكترونية في البلدان النامية.
أسباب تكنولوجية
وأهمها:
ظهور شبكة األنترنت.
أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة.
تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا.
ابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتروني.
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أسباب اقتصادية
أهمها:
ظهور التجارة اإللكترونية.
استغالل الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف...
التوجه نحو مشاريع الخوصصة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات.

ملف العدد

أسباب √هور احلكومة اإللكرتونية

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

مرت تطبیقات الحكومة اإللكترونیة بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي ﮬي فیﮫ.
 .1المرحلة األولى :تتمثل بدخول الحاسبات اآللیة إلى العمل اإلداري و قد سﮭلت العملیة اإلداریة إلى حد كبیر.
 .2المرحلة الثانیة :تمت فیﮭا أتمتﮫ بعض الخدمات و تطبیق نظام المعلومات اإلداریة و یمكن توظیفﮭا في تسدید فواتیر الخدمات
بواسطة الﮭاتف.
 .٣المرحلة الثالثة :تمثلت في ظﮭور شبكة المعلومات الدولیة اإلنترنت حیث تم تفعیل األداء اإللكتروني.
اخلدمات ال� تقدمها احلكومة اإللكرتونية
الخدمة الصماء
تتمثل في النافذة اإللكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات و المعامالت التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن و ليس هناك
إمكانية للتفاعل مع المستفيد.
خدمة التلكس
ً
تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي أكثر تطورا ،مثل رسوم الخدمات التي يمكن أن يسددها المستفيد.
الخدمة المتطورة
ً
هي التطبيق الكامل للحكومة اإللكترونية حيث يمثل الموقع اإللكتروني ،بيئة عمل داخلية حية تمثل فعليا بيئة الجهاز اإلداري مع
القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خالل هذا الموقع.
و يتضح من ذلك أن الحكومة اإللكترونية تتضمن جانبين هما :
العمل عن بعد:
وهنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان و الزمان إلنجاز العمل أي أن العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين ،فيمكن
ً
مثال .
أن يؤدي الموظف عمله في أي مكان ،منزله
الخدمة عن بعد:
و هنا يمكن للمستفيد اإلفادة من الخدمة في المكان و الزمان اللذين يرتئيهما من دون االرتباط بزمان أو مكان محددين .و هكذا فإن
الخدمة اإللكترونية تتسم بالالزمانية و الالمكانية.

ملف العدد
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مراحل تنفيذ احلكومة اإللكرتونية

الباب الثاني

تتنوع الخدمات االلكترونیة ،فبعضﮭا یعكس سیادة الدولة مثل خدمات الضرائب والتوثیق واستخدام التراخیص والمستندات،والبعض
اآلخر یمثل البنیة األساسیة االجتماعیة ،وتشمل الخدمات التي تقدمﮭا الدولة لجمﮭور المواطنین إلشباع حاجاتﮭم األساسیة مثل خدمات
التعلیم والصحة وتحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع ،والبعض اآلخر یقدم لرجال األعمال والمستثمرین.
معامالت احلكومة االلكرتونية مع املواطن)G2C( µ

احلوكمة االلك�ونية

وتﮭدف إلى إمداد المواطنین بالخدمات الحكومیة االلكترونیة من خالل مواقع الحكومة على شبكة اإلنترنت لتلبیة حاجاتﮭم الشخصیة
كالحصول على وثائق عامة أو خاصة ،فالوثائق ذات الطبیعة العامة ال تطلب التحقق من شخصیة الطالب مثل شﮭادة القید في السجل
التجاري أو الصناعي أو شﮭادة المطابقة للشروط البیئیة أو الصحیة ،ویمكن للجﮭات الحكومیة أن تقوم بطر ح نماذج ﮬذه الشﮭادات على
موقعﮭا لدى شبكة األنترنت .كما تمكن ﮬتﮫ الخدمات االلكترونیة من الحصول على وثائق ذات طبیعة خاصة منﮭا:
الشﮭادات الشخصیة مثل شﮭادات الوفاة والزواج والطالق .
شﮭادات التعلیم بمختلف مراحله .
جوازات السفر وبطاقة الﮭویة .
ونظرا لخصوصیة ﮬذه البیانات الخاصة  ،فإن الحصول علیﮭا یتطلب التأكد من شخص طالبﮭا،ال سیما وأن القانون ّأمن إجراءات الحصول
على الوثائق ،ولﮭذا فإن تسلیمﮭا یكون یدویا .
معامالت احلكومة االلكرتونية مع منظمة األعمال ()G2B
تلعب الحكومة دور المنظم وجامع الضرائب والزبون الداعم لقطاع األعمال بغض النظر عن الخدمة أو المنتج التي تقدمﮭا مؤسسات القطاع
الخاص ،ومن أﮬم الخدمات التي توفرﮬا الحكومة في إطار عالقاتﮭا مع منظمة األعمال ﮬي األداء االلكتروني للضریبة.
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جماالت اخلدمات احلكومية

الباب الثاني

فتﮭدف إلى التنسیق بین األجﮭزة الحكومیة ألداء األعمال بصورة متكاملة على كافة المستویات اإلداریة ،كما تشمل العالقة بین المنظمات
المركزیة واألجﮭزة المحلیة ،ومن أمثلتﮭا تبادل البیانات والمعلومات عن اللوائح والقوانین ،ونظم العمل واإلجراءات المتبعة في أداء األعمال،
ویتم الربط بین المنظمات الحكومیة من خالل شبكة األنترنت وتحقیق التكامل في الخدمات التي تشرك فیﮭا أكثر من جﮭة حكومیة .

احلوكمة االلك�ونية

اخلدمات الداخلية املقدمة للعامل µباملنظمات احلكومية ()GRE
من أجل تحسین أداء العاملین وتوضیح أفضل األسالیب التي من خاللﮭا یتم ممارسة األعمال ،حیث تستخدم تكنولوجیا المعلومات في إدارة
الموارد البشریة ،وتشمل الخدمات الذاتیة المقدمة للعاملین مثل الحصول على اإلجازة واإلطالع على تقاریر الكفایة والتدریب االلكتروني،
وتعتمد على وجود قواعدو بیانات متكاملة عن العاملین بالمنظمات الحكومیة متمثلة في السن والمؤﮬل والوظیفة والدرجة العلمیة
والحالة االجتماعیة .
االنتشار
الحكومة اإللكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير األمم المتحدة في عام 2001
( )Benchmarking E-government: A Global Perspectiveوالتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة اإللكترونية حول العالم
وأستنتجت بأن هناك مواقع إلكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص  190دولة مما يشكل  89.8%من الدول األعضاء.
وفي تقرير أحدث لألمم المتحدة ( ، )Global E-Government Readiness Survey2005تناول في أكثر من  50000صفحة ألكترونية ل
 191دوله تم دراسة جاهزية الحكومات اإللكترونية جاءت الواليات المتحدة في المركز األول تليها الدنمارك ثم المملكة المتحدة .وتحتل مصر
المركز ال 28فيما يتعلق ببرنامج الحكومة اإللكترونية طبقا تقرير صادر عن األمم المتحدة في يناير .2008
وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام وكثير من حكومات العالم األخرى كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة
ككل وتعتبرماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة اإللكترونية .أما الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة فهما من
أوائل الدول التي طبقت هذا النظام .وهناك إجراءت حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية واألردن ومصروغيرها.
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املعامالت ال� تتم ب µاملنظمات احلكومية ()G2G

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

تهدف الحكومة اإللكترونية إلى توصيل الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم بالشكل واألسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة
من اجل انشاء حكومة إلكترونية تواكب النظم العالمية الحديثة مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وان
تطبيق الحكومة االلكترونية سيتيح للمواطنين كافة الوصول الى البيانات المفتوحة عن طريق الملفات والوثائق التي تضم محتوى
ً
ً
ً
اساسيا من اجل القضاء على صور الفساد اإلداري والمالي
مطلبا
مفتوحا لالستخدام وإعادة االستخدام وان الحكومة االلكترونية اصبحت
في المجتمع ومؤسساته  ،كما أن مقتضيات اإلصالح اإلداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها
ومن العوامل اإليجابية للحكومة األلكترونية انها تعمل على تخفيف نسبة العالقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين
والعاملين ألنها تعني أوال وقبل كل شيء بتدفق المعلومات ،وعالنية تداولها عبر مختلف وسائل االتصال ،وتوفر تواصل المواطنين
بصانعي القرارات والقائمين على األمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد.

خصائ òاحلكومة االلكرتونية
•
•
•
•
•
•
•
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تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على االنترنت.
تحقيق سرعة التنسيق واإلنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
اتصال دائم بالمواطنين.
القدرة على تأمين كافة االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطن.
تقليل االعتماد على العمل الورقي في المعامالت الحكومية.
المرونة في التعامل مع المواطنين.
كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة.

ملف العدد

احلوكمة االلكرتونية يف العراق

الباب الثاني

رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق -:
تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
تقليل الوقت المستغرق في أداء اإلجراءات ضمن كل إدارة.
االستفادة من التجارب المثلى في أداء األعمال.
الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.

احلوكمة االلك�ونية

تقليل التكاليف الحكومية وذلك عن طريق -:
تحسين وتطوير وهندسة إجراءات األعمال.
•
تسهيل تدفق وسريان األعمال بشفافية وسهولة عالية.
•
تقليل اإلجراءات والمعلومات المكررة ضمن سالسل حلقات األعمال.
•
تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل اآلتي للبيانات.
•

رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم وذلك عن طريق -:
تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
•
تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
•
تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
•
مساندة برامج التطوير االقتصادي وذلك عن طريق -:
تسهيل التعامالت بين القطاعات الحكومية وقطاعات األعمال.
•
تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
•
زيادة الفرص الوظيفية.
•
زيادة العوائد الربحية للتعامالت الحكومية مع قطاعات األعمال.
•
فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
•
تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم االقتصاد الوطني.
•
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ملف العدد

أهدا“ احلكومة اإللكرتونية

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

تتنوع الخدمات االلكترونیة ،فبعضﮭا یعكس سیادة الدولة مثل خدمات الضرائب والتوثیق واستخدام التراخیص والمستندات،والبعض اآلخر یمثل
البنیة األساسیة االجتماعیة ،وتشمل الخدمات التي تقدمﮭا الدولة لجمﮭور المواطنین إلشباع حاجاتﮭم األساسیة مثل خدمات التعلیم والصحة
وتحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع ،والبعض اآلخر یقدم لرجال األعمال والمستثمرین.
معامالت الحكومة االلكترونیة مع المواطنین()G2C
وتﮭدف إلى إمداد المواطنین بالخدمات الحكومیة االلكترونیة من خالل مواقع الحكومة على شبكة اإلنترنت لتلبیة حاجاتﮭم الشخصیة كالحصول
على وثائق عامة أو خاصة.
معامالت الحكومة االلكترونیة مع منظمة األعمال ()G2B
تلعب الحكومة دور المنظم وجامع الضرائب والزبون الداعم لقطاع األعمال بغض النظر عن الخدمة أو المنتج التي تقدمﮭا مؤسسات القطاع
الخاص ،ومن أﮬم الخدمات التي توفرﮬا الحكومة في إطار عالقاتﮭا مع منظمة األعمال ﮬي األداء االلكتروني للضریبة.
املعامالت ال� تتم ب µاملنظمات احلكومية ()G2G
فتﮭدف إلى التنسیق بین األجﮭزة الحكومیة ألداء األعمال بصورة متكاملة على كافة المستویات اإلداریة ،كما تشمل العالقة بین المنظمات المركزیة
واألجﮭزة المحلیة ،ومن أمثلتﮭا تبادل البیانات والمعلومات عن اللوائح والقوانین ،ونظم العمل واإلجراءات المتبعة في أداء األعمال ،ویتم الربط بین
المنظمات الحكومیة من خالل شبكة األنترنت وتحقیق التكامل في الخدمات التي تشرك فیﮭا أكثر من جﮭة حكومیة .
الخدمات الداخلیة المقدمة للعاملین بالمنظمات الحكومیة ()G2E
من أجل تحسین أداء العاملین وتوضیح أفضل األسالیب التي من خاللﮭا یتم ممارسة األعمال ،حیث تستخدم تكنولوجیا المعلومات في إدارة
الموارد البشریة ،وتشمل الخدمات الذاتیة المقدمة للعاملین مثل الحصول على اإلجازة والتدریب االلكتروني ،وتعتمد على وجود قواعدو بیانات
متكاملة عن العاملین بالمنظمات الحكومیة متمثلة في السن والمؤﮬل والوظیفة والدرجة العلمیة والحالة االجتماعیة .

ملف العدد
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جماالت اخلدمات احلكومية

الباب الثاني

ملف العدد

طريقة تنفيذ احلكومة االلكرتونية

احلوكمة االلك�ونية

تم أصدار أمر ديواني بتاريخ  29/6/2017بأعادة تشكيل لجنة لتنسيق وأدارة النشاط الحكومي بأتجاة انشاء الحكومة
االلكترونية برئاسة االمين العام لمجلس الوزراء وعدد من االعضاء حيث تم االتفاق على تشكيل الفرق التالية وتوزيع المهام على
كل فريق -:
فريق عمل معايير السياسات العامة واالطار القانوني حيث تم انشاء مايقارب 80%من المهام التابعة لهم حيث تم
استكمال قانون المعلوماتية وقانون الحكومة االلكترونية وفي المراحل النهائية النجاز قانون حماية البنى التحتية والبيانات
الشخصية لالتصاالت والمعلوماتية ومن المهام المتبقية قانون التوقيع االلكتروني .
فريق البنى التحتية حيث تم ربط  22وزارة بشبكة الكابل الضوئي وتم تحديد موقع مركز البيانات (ابراج الحرية ).
فريق الخدمات والتطبيقات على الرغم من ان الفريق يواجهه بعض المشاكل من حيث استجابة وتعاون بعض مؤسسات
الدولة اال انها مستمرة في تطبيق خطة عملها حيث اطلقت على موقعها االستمارة االلكترونية للخدمات االلكترونية واالستمارية
االلكترونية للخدمات الغير االلكترونية .
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الباب الثاني

حسين علي فاضل
ماجستير تكنولوجيا البرامجيات

احلوكمة االلك�ونية
43

ان التعلم اآللي  : Machine Learningيتعامل مع
فهم الذكاء لتصميم وتطوير الخوارزميات التي يمكن
أن تتعلم من البيانات  ،الكتساب المعرفة من الخبرة
وتحسين سلوك التعلم مع مرور الوقت .ويتمثل
التحدي في اكتشاف األنماط الهيكلية و  /أو الزمنية
ً
غالبا ما
ذات الصلة («المعرفة») في البيانات  ،والتي
تكون مخفية  ،وبالتالي ال يمكن الوصول إليها من قبل
اإلنسان .اليوم  ،يعد التعلم اآللي هو المجال التقني
ً
نموا  ،حيث يحتوي على العديد من مجاالت
األسر ع
التطبيقات  ،مثل الصحة الذكية ومعالجة الصور وأمن
قواعد البيانات والقيادة الذاتية وما إلى ذلك  ،مع
العديد من حاالت االستخدام من حياتنا اليومية  ،على
سبيل المثال  ،أنظمة التوصيات  ،التعرف على الكالم
 ،القيادة الذاتية  ،وما إلى ذلك .إن التحديات الكبرى
هي من حيث المفهوم  ،في فهم السياق  ،وفي صنع
القرار في ظل عدم اليقين .العالم الحقيقي مليء
بمعلومات غير مفهومه وغير معلومه.

ملف العدد

التعليم االلي يف ادار Íقواعد البيانات

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية
44

تعتبر شركه  Oracleمن احدى اكبر الشركات في مجال قواعد البيانات ,عملت الشركه ومنذ سنوات
على اتمته االجراءات المطلوبه الداره قواعد البيانات والكن في االصدارات السابقه كانت القرارات
االخيرة لالنسان ,اي ان التعليم االلي يعطي خطوات لمدير قاعده البيانات التخاذها.
واالن,أصبحت قاعدة بيانات اوراكل  ، 18cأحدث جيل من قاعدة البيانات األكثر شعبية و االكثر اعتماداً
في العالم  ،متاحة اآلن في  Oracle Cloudوعلى )Oracle Exadataنظام خزن سحائبي من اوراكل).
ويوفر هذا النظام للشركات من جميع األحجام إمكانية الوصول إلى أسر ع قاعدة بيانات في العالم و
ً
ً
اعتمادا .،توفر قاعدة بيانات اوراكل  18cوظائف وتحسينات جديدة للميزات التي
امانا و اكثرها
اكثرها
ً
تم إصدارها مسبقا في قاعدة بيانات اوراكل .12c
تعمل أوراكل على إحداث ثورة في إدارة البيانات مع تقديم أول قاعدة بيانات ذاتية القيادة «self-
 »drivingفي العالم في  27مارس  .2018 ،إن تقنية قاعدة البيانات الرائدة من أوراكل تعمل على
أتمتة ادارة قاعدة البيانات لتوفير أداء وأمان غير مسبوقين .التكنولوجيا المبنية على قاعدة البيانات
 , 18cباإلضافة إلى النظام اآللي لألمن السيبراني (األمن اإللكتروني) .توفر قاعدة بيانات Oracle Au-
ً
استنادا إلى التعلم اآللي ()machine learning
 tonomous Database Cloudأتمتة كاملة تقريبً ا
وتقلل بشكل كبير من األخطاء البشرية و االيادي العاملة والضبط اليدوي.

ملف العدد

قواعد البيانات أوراكل Oracle Database

الباب الثاني

ملف العدد

احلوكمة االلك�ونية
45

ان هذا التقنيه الجديده من  oracleتعمل على تقليل عدد االشخاص الذين يعملون على اداره قاعده البيانات وكذلك التقليل من التكاليف
.عملت  oracleعلى تغير جذري في هيكلة قواعد البيانات( )database architectureالخاصه بها الجل استخدام التعليم الذاتي(Machine
 )learningللسماح له بأداره قواعد البيانات ذاتيا .وهذا يتركز في عده نقاط :
 -1اإلدارة الذاتية – الجل التقليل من وقت الذي يحتاجه مدير قواعد البيانات
( )Database administratorمن اجل ان يقوم بتحديث قاعده البيانات و كذلك من اجل تشغيلها واطفاءها وايجاد الوقت المناسب الطفاءها
فان هذا يستغرق وقت .كل هذا فتح المجال من اجل استخدام ل( )machine learningفيتم من خالله التقليل من العمالة والخطأ البشري
مما يؤدي الى توفير  ،تأمين  ،مراقبة  ،نسخ احتياطي  ،استرداد  ،اكتشاف األخطاء وإصالحها  ،تحديث قاعدة البيانات .ضبط قاعدة البيانات
تلقائيا و تصحيحها أثناء التشغيل  -لذلك ال يلزم إيقاف تشغيل قاعدة البيانات.
 -2تأمين ذاتي –ان قاعده البيانات الجديده قادره على معرفه الهجمات الخارجيه وكذلك توفير الحمايه المطلوبه من اجل ايقاف هذه
الهجمات من دون الحاجه الطفاء قواعد البيانات وحتي دون الجاجه لعزلها عن شبكه االنترنيت ,وكذلك توفير الحماية من المستخدمين
الداخليين الخبثاء الذين يحاولون سرقه معلومات من قاعده البيانات  .و تطبيق تحديثات األمان تلقائيً ا أثناء التشغيل للحماية من الهجمات
السيبرانية  ،ولها القدره على معرقه البيانات المهمه وتشفيرها بشفره مختفله عن شفره جميع البيانات االخرى تلقائيً ا.
 -3اإلصالح الذاتي  -يوفر حماية تلقائية لجميع فترات التوقف للصيانة المخطط لها وغير المخطط لها بتوفر يصل إلى  99.995بالمائة  ،مما
يؤدي إلى أقل من  2.5دقيقة من التوقف لكل شهر  ،بما في ذلك الصيانة المخطط لها .كذلك تعمل على تعديل قاعده البيانات من حيث
الحاجه الى ( )memory , CPUللتاكد من عدم وجود اي بطئ في قواعد البيانات وكذلك التاكد من عدم استخدام جميع موارد السحابه (cloud
 )resourcesلمستخدم واحد او لقاعده بيانات واحده واالضرار بكافه المستخدمين وقواعد البيانات االخرى لنفس العميل.

الباب الثاني

ملف العدد

احلوكمة االلك�ونية
46

اآلن مع منصة اوراكل السحائبية ذاتية القيادة ( ، )Self-drivingذاتية اإلصالح ( ، ) Self-repairingوالتأمين الذاتي (، ) Self-securing
يمكن للشركات االبتكار بشكل أسر ع  ،وزيادة اإلنتاجية  ،وخفض التكاليف  ،واالستفادة من مزايا األمان المحسنة مع عروض المنصة األكثر
اكتماال وانفتاحا كخدمة ( .)PaaSباإلضافة إلى ذلك ّ ،
تمكن قدرات(( )Oracle Cloud Infrastructure )OCIالشركات من تشغيل أي عمل
في السحابة  ،مما يساعد على زيادة قيمة األعمال واإلنتاجية .تشتمل البنية األساسية لسحابة اوراكل على:
الحوسبة  ،والتخزين  ،والشبكة  ،وخدمات الحاوية  ،وأكثر من ذلك  ،بما في ذلك أدوات الترحيل التي تبسط كيفية نقل المؤسسات ألحمال
العمل إلى السحابة.
ً
ً
ال تعني التكنولوجيا أن قواعد البيانات يمكن أن تكون آمنة جدا فحسب  ،بل إنها تقلل أيضا من الوقت الالزم إلنشاء مستودع البيانات .ال
ً
يدويا  ،حتى عندما يتغيرون  ،وال يحتاجون إلى
يتعين على مدراء قواعد البيانات ( ))databaseadministrator )dbaإدارة أعباء العمل
رفع إصبعهم عند ضبط وحدات التخزين .يتم إجراء عملية الترحيل إلى السحاب ببساطة  ،مع التوافق التام بين قواعد البيانات على قاعدة
البيانات والسحابة.
ً
لذلك يطلب من مدراء قواعد البينات ( ))database administrator )dbaفهم ما تفعله الشركات بالبيانات بدال من مجرد آليات االحتفاظ
بقاعدة البيانات بشكل سليم وتشغيلها.
ومع ان قاعدة بيانات اوراكل 18cذاتية القيادة اال ان وظيفة مدراء قواعد البيانات سوف تبقى موجودة ولكن سوف تقل صالحيات مدير
قاعدة البيانات الى انشاء المستخدمين و اعطاء الصالحية للمستخدمين.

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

ان استخدام التعلم االلي ادى الى تقليل الموظفين المطلوبين من اجل ادارة قواعد البيانات الى  70%وهذا
جعل من نسخه اوراكل الجديده اقل كلفه من بقيه الشركات المنافسه مثل Amazon, IBM, MICROSOFT
حيث ان حجز نفس المواصفات في كل شركه من الشركات االخرى يمثل مبلغا كبيرا مقارنه باوراكل

ملف العدد
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حماسن استخدام التعليم االلي والذكاء االصطناعي قي ادار Íقواعد البيانات :

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية
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ملف العدد

حوكمة املؤسسات

إعداد  :المهندسة زينب خالد الفيلي
وزارة الموارد المائية

املقدمة
في عصر إنتشار المعلومات ومع التطور الحاصل في عالم اليوم وعلى االصعدة كافة ،استحدثت مفاهيم جديدة بمثابة مجتمعات مثل
(مجتمع المعلومات) و (مجتمع المعرفة) والتي ّ
كونت تركيبة المجتمع الجديد من خالل رسم مالمح وتحديد ابعاد وصيغ التفاعل في هذا
ً
ً
المجتمع ،حيث ان تطور تكنلوجيا المعلومات اصبح يلعب دورا مهما في توفير القيمة للمؤسسات ،اذ يعد التحكم في تكنلوجيا المعلومات
واالتصال اساس إحداث القيمة وذلك من خالل رفع االداء وتحسين المهارة والكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات إضفاء العقالنية على
اسلوب اإلدارة ،على الرغم من فشل هذه التكنلوجيا في توفير القيمة المرجوة واالهداف المدرجة للمؤسسة في كثير من االحيان فتصبح
كل تلك االستثمارات في مجال تقنية المعلومات مهدورة لكونها فشلت في تحقيق عائد استثمار كافي للمؤسسة.
في حين تشير الدرسات الى ان هناك حقيقة هي ان االستثمارات المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات وتنفيذها يمكن ان تحقق النتائج المرجوة
منها اذا ما تم تطبيق نظام حوكمة سليم ومناسب ،فكما تحتاج المهام ،االنشطة والقرارات في المؤسسة الى نظام حوكمة لتعطي القيمة
المثلى لها ،فتكنلوجيا المعلومات ليست بمعزل عن ذلك.
وبهذا االعتبار تركز هذه الدراسة على إبراز دور تكنلوجيا المعلومات في المؤسسات ،حيث يساهم التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات
في تعزيز قدرة المؤسسات على اإلبتكار عبر إدخال تحسينات أساسية على سير األعمال و االستراتيجيات اإلدارية ،وأن قدرة المؤسسات على
ً
ً
مباشرا على قدرتها التنافسية وإدائها.
تأثيرا
اإلبتكار تحدث

الباب الثاني

ملف العدد

احلوكمة االلك�ونية

ً
جدا في إنجاح المؤسسات وذلك من خالل تحقيق االهداف وتعظيم الربح.
البد من االعتراف بان لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت دور كبير
وهناك ثالثة حقائق مهمة يتعلق بها إستخدام تكنلوجيا المعلومات في المؤسسة وهي كمايلي:
الحقيقة االولى  :ان تكاليف هذه التكنلوجيا بما يتضمن تكاليف تشغيلها وإدارتها واجور القائمين عليها تمثل نسبة ال يستهان بها من
نفقات أية مؤسسة.
ً
ً
الحقيقة الثانية  :ان بيئة العصر تؤكد ضرورة إستخدام هذه التكنلوجيا وان من ال يستخدمها يبقى معزوال رقميا عن التواصل مع اآلخرين
واالستفادة من معطيات العصر.
فعاال يؤدي إلى الحصول على فوائد تفوق التكاليف لتصبح هذه التكاليف استثماراً
الحقيقة الثالثة  :ان استخدام هذه التقنيات استخداماً
ً
ً
مفيدا عالي الجدوى.
بالنظر إلى هذه الحقائق الثالث المهمة نجد ان الحقيقة الثالثة تمثل بشرى للحقيقتين االولى والثانية ،فالتكاليف تعوضها الفوائد ،والتفاعل
مع بيئة العصر تجعل المؤسسة اكثر فاعلية .لكن الحقيقة الثالثة ليست حقيقة مطلقة بل هي حقيقة شرطية والشرط هنا يكمن في مسألة
االستخدام الفعال لهذه التكنلوجيا.
عامال مهماً
ً
ً
ان محاولة تفسير هذا النهج يقود حتما إلى فحص اإلقبال المتزايد على إستخدام تكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت ،النها تعد
ً
فكثيرا ما تنمذج المؤسسات على انها وحدات لمعالجة المعلومات .وبهذا االعتبار اصبح دمج تكنلوجيا
في في شر ح جملة من التحوالت،
ً
المعلومات واالتصاالت في المؤسسات مهما كان هدف وجودها وطبيعة نشاطها موضوعا في حد ذاته من حيث دراسة الخصائص الهيكلية
للبنية التنظيمية واالستخدامات المرتبطة.
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الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

ومن اهم تعاريف حوكمة املؤسسة مايلي :
هي مجموعة من القواعد والممارسات والضوابط الرقابية التي تهدف إلى ضمان قيام اإلدارة بإستخدام اصول المؤسسة المادية
والمعنوية بامانة لمصلحة المساهمين او تمكين المساهمين وغيرهم من ذوي المصالح بالمؤسسة من ممارسة حقوقهم وحماية
مصالحهم .
ُ
ُ
حوكمة المؤسسات هي نظام بمقتضاه تدار المؤسسة وتراقب ،كما هي النظام الذي يوجه ويضبط اعمال الشركة ،حيث يصف ويوز ع
الحقوق والواجبات بين مختلف االطراف في الشركات مثل  :مجلس اإلدارة ،المساهمين ،ذوي العالقة ويضع القواعد واإلجراءات الالزمة
إلتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة كما يضع االهداف واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها واسس المتابعة لتقييم ومراقبة االداء.
من بين المؤسسات الدولية التي عرفت الحوكمة هي مؤسسة التمويل الدولية  IFCحيث عرفت الحوكمة على انها النظام الذي يتم من
خالله إدارة الشركات والتحكم في اعمالها ،كما تعرفها منطمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبانها مجموعة من العالقات فيما بين
القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة االسهم وغيرهم من المساهمين .
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ملف العدد

ولكن يتبادر إلى اذهاننا عدة اسئلة منها  :هل تتساوى المؤسسات في درجة براعتها في مجال االستفادة من تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت
؟ والى أي مدى تستطيع المؤسسة تخزين ومعالجة المعلومات وضمان عدم السطو عليها او تغيير معطياتها من قبل مستخدمين ال عالقة
لهم بإدارة المؤسسة ؟ ومن يضمن صحة المعلومات وتطابقها مع الحقائق ومعطيات االسواق ؟
ان مسألة االستخدام الفعال لتكنلوجيا المعلومات واالستفادة من كل المزايا الناتجة عنها والعمل على حمايتها من المخاطر يعرف بـ (
حوكمة تكنلوجيا المعلومات ) .
كمدخل لحوكمة المؤسسات البد من تعريف الحوكمة االلكترونية ،فالحوكمة مصطلح جديد في اللغة العربية وضع في مقابل اللفظ
ً
ايضا لفظ حكامة لكن بما ان توليد مصطلح الحوكمة تم في سياق كل
االنكليزي  Governanceاو الفرنسي  ، Gouvernanceويستعمل
من العولمة والحوسبة فإنه هو الجدير باالستعمال اكثر من لفظ الحكامة ،وهو ما يعني االنضباط والسيطرة ،فعند الحديث عن المؤسسات
فان الحوكمة تعني إدارة متسقة وسياسات متماسكة.

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات والدول.
رفع مستويات االداء للمؤسسة وما يترتب عليه من دفع لعجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول التي تنتمي اليها تلك المؤسسات.
جذب االستثمارات االجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات الوطنية.
الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات.

ً
ووفقا لها
عند الحديث على الحوكمة وإمكانية تطبيقها في المؤسسات البد من التطرق إلى معايير توصلت اليها منظمة التعاون االقتصادي
يتم تطبيق الحوكمة المؤسسية ،وتتمثل هذه المعايير في اآلتي :
.1

.2
.٣

.٤

.5

.٦
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ضمان وجود اساس الطار فعال لحوكمة المؤسسات  :يجب ان يتضمن إطار حوكمة الشركات ً
كال من تعزيز شفافية االسواق وكفائتها ،كما
ً
متناسقا مع احكام القانون وان يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات فيما بين السلطات اإلشرافية ،التنظيمية والتنفيذية
يجب ان يكون
المختلفة.
حفظ حقوق كل المساهمين  :من حيث نقل ملكية االسهم واختيار مجلس اإلدارة والحصول على عائد في االرباح ومراجعة القوائم المالية
وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في االجتماعات.
المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين  :ويقصد بذلك المساواة بين حملة االسهم داخل كل فئة وحقهم في الدفاع عن حقوقهم
القانوينة والتصويت على القرارات االساسية ،وكذلك حمايتهم من أي عمليات إستحواذ وكذلك حقهم في االطالع على المعامالت كافة
مع اعضاء مجلس اإلدارة او المدراء التنفيذيين.
دور اصحاب المصالح في اساليب ممارسة سلطات اإلدارة  :من حيث احترام حقوقهم القانوينة والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق
وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على المؤسسة ،وحصولهم على المعلومات المطلوبة ،ويقصد باصحاب المصالح البنوك
والعاملين وحملة المستندات والموردين والعمالء.
اإلفصاح والشفافية  :من خالل اإلفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات واإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من االسهم،
واإلفصاح المتعلق باعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ويتم اإلفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين
واصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير .
مسؤوليات مجلس اإلدارة  :وتشمل هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار اعضائه ومهامه االساسية ودوره في اإلشراف
على اإلدارة التنفيذية .

ملف العدد

تكمن اهمية حوكمة املؤسسات يف عدة مزايا ومنافع وهي كمايلي :

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

توجد المعلومات في صلب اإلدارة الحديثة للمؤسسات ،خاصة تلك التي دخلت في العولمة ،أصبحت مطالبة أكثر من ذي قبل باالستثمار
في الرأسمال المعرفة للحفاظ عليه وتنميته ،وكذلك باإلدارة المحكمة لرصيدها المعلوماتي ،و يعد هذا االستثمار في اإلدارة الحديثة
للمعلومات شرطا أساسيا للمنافسة الدائمة بين المؤسسات ،إال أن المعلومات ال يمكن استخدامها والتحكم فيها بسهولة على غرار
ما يحدث بالنسبة للممتلكات المادية ،وهذا ما يفسر كثرة اإلخفاق في إدارة المعلومات رغم االستخدام الواسع باإلنترنت والتكنولوجيا
الرقمية وتعدد الوسائط.
وهكذا أصبح االستثمار في المعلومات أحد عوامل اإلنتاج ،فهو يزيد في اإلنتاجية ،كما يزيد من توفير فرص العمل ،حيث أن توفير المعرفة
وتحويلها إلى معلومات رقمية يجعلها تتحول إلى سلعة ويعتمد ذلك على مراحل :توليد المعرفة ،نقلها ونشرها ،استثمارها.
ً
ً
كبيرا على فعالية المؤسسات في جمع المعرفة واستعمالها لرفع اإلنتاجية وتوليد السلع وخدمات
اعتمادا
وفي هذا يعتمد اقتصاد المعرفة
جديدة توز ع عبر شبكات المعرفة التي تتغير فيها المعلومات بمعدالت سريعة.
مستلزمات التطوير
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إن بناء مجتمع معلوماتي مبني على المعرفة بات يفرض مجموعة من التغيرات في طبيعة وتنظيم المجتمع بصفة عامة ،الشيء الذي دفع
الكثير من المؤسسات إلى إعادة ترتيباتها التنظيمية واإلستراتيجية لتصبح أكثر تالئما مع العولمة والتكنولوجيا .وان مسار التحول والتطور
يتطلب جملة من العوامل يمكن أن نوردها فيما يلي:
ضرورة استخدام المعلومات بين عامة الناس وبشكل واسع ،فهم يستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين
وكذلك كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم ،إضافة إلى إنشاء نظم المعلومات التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة ألفراد
المجتمع كافة.
ضرورة استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيث يجب على المؤسسات والشركات استغالل المعلومات وزيادة كفاءتها ،ومما يؤكد
هذا االتجاه المتزايد نحو شركات المعلومات لتحسين االقتصاد الكلي للدولة.
كضمان لفعالية ما سبق البد من توفير عامل أساسي وضروري وهو عامل التكوين والتعليم المستمر ،فما يميز المؤسسة المبنية
على المعرفة هو ضرورة االكتساب الدائم للمعلومات وتنمية المؤهالت الضرورية الستثمارها ،حيث أصبحت التربية والتكوين المستمر
الشرطان األساسيان للنجاح داخل أي مجتمع.

ملف العدد

إشرا ⁄املؤسسات يف بناء جمتمع املعرفة واملعلوماتية

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية
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يمكن تعريف حوكمة تكنلوجيا المعلومات على انها هيكلة من العالقات واالجراءات للتوجيه والسيطرة في المؤسسة ،تسعى لتحقيق اهداف
المؤسسة من خالل القيمة التي تضيفها تكنلوجيا المعلومات مع موازنة مخاطر استخدامها مقابل العائد على االستثمار فيه.
ويعرّ فها معهد حوكمة تقنيات المعلومات  Information Technology Governance Instituteعلى انها جزء ال يتجزأ من الحوكمة
المؤسسية وتتكون من ادوار قيادية ،هياكل تنظيمية ،ومهام محددة تتكامل لتضمن قيام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت بتأكيد تحقيق
االهداف االستراتيجية للمؤسسة وتحسين ادائها.
كما تعرّ ف ايضا على انها النظام الذي يتم به توجيه االستخدامات الحالية والمستقبلية لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والسيطرة عليها،
وهو ينطوي على تقييم وتوجيه خطط إلستخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم تنظيم ومراقبة هذا االستخدام لتحقيق الخطط،
ويتضمن إستراتيجية وسياسات إلستخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المنظمة.
من خالل التعاريف السابقة يتبين لنا ان تطبيق حوكمة تكنلوجيا المعلومات في المؤسسة تسعى لتحقيق هدفين هما :
القيمة التي تضيفها تكنلوجيا المعلومات على المؤسسة.
الرقابة على المخاطر المتعلقة بتطبيق تكنلوجيا المعلومات والوقاية منها.
مستويات الحوكمة
تتدر ج حوكمة تكنلوجيا المعلومات ضمن الحوكمة المؤسسية باعتبار ان هناك ثالث مستويات من الحوكمة وكمايلي :
مستوى حوكمة تكنلوجيا المعلومات والذي يتمثل في الهياكل التنظيمية واإلجراءات التنفيذية والقيادية التي تضمن ان تكنلوجيا
المعلومات تساند وتوسع إستراتيجية المؤسسة واهدافها.
مستوى حوكمة المؤسسة بهدف تحقيق الضبط والرقابة على العمليات وضمان حفظ حقوق اصحاب المصلحة واالنسجام مع التشريعات
والقوانين ذات الصلة.
مستوى التشريعات والنظم المحلية واإلقليمية والعالمية ويتمثل باالطار القانوني والتشريعي الذي توفره الدولة بمؤسساتها المختلفة
ويضمن حقوق اصحابها الملموسة وغير الملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق االمتيازات وتنظيم االعمال والمنافسة وغيرها
ويقدم اطار وآليات حاسمة لفض النزاعات مما يصنف ضمن الحوكمة الوطنية والشكل التالي يوضح مستويات الحوكمة الثالث :

ملف العدد

حوكمة تكنلوجيا املعلومات IT Governance

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

حوكمة املﺆسسة

حوكمة تكنلوجيا املعلومات
Information Technology Governance

Corporate Governance
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التشريعات والنظم اﶈلية واﻹقليمية والعاملية

الباب الثاني
احلوكمة االلك�ونية

المحافظة على امن معلومات المؤسسة وحمايتها.
تزايد قيمة االستثمارات في تكنلوجيا المعلومات.
قيمة المعلومة االستراتيجية.
الخسائر الناتجة عن توقف هيكلة المنظومة المعلوماتية للمؤسسة.
فرص التجارة االلكترونية بانواعها.
اخلالصة

على الرغم من كون استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات مايزال في بداياته رغم الوعي المسجل بشأنه ،البد من
التأكيد على ضرورة ان تعتمد المؤسسة استراتيجية هيكلة وتطوير كفيلة بتحقيق عالقات تفاعل داخلية وخارجية.
التفاعل الداخلي يعني تشجيع االتصال بين مواردها البشرية لخلق اتجاه ايجابي لتبادل المعلومات وتقاسم المعارف ،اما التفاعل
الخارجي فهو مراقبة المحيط وانتهاز الفرص بإقامة روابط وعالقات متينة مع مختلف الشركاء ،وهذا هو جوهر االستخدام والتملك
الحقيقي لتكنلوجيا المعلومات واالتصال الذي يساعد على التعلم وتحقيق النجاح.
والبد من التطرق إلى ايجابيات تبني المؤسسة لحوكمة تكنلوجيا المعلومات ومنها تسهيل تحقيق اهداف اإلدارة من استخدام تكنلوجيا
المعلومات واالستثمار فيها ،دعم اعمال المؤسسة بما يزيد االرباح ويضغط النفقات ،قياس اداء تكنلوجيا المعلومات في المؤسسة
والتعرف على اهم مناطق وفرص التحسين لالستفادة منها ،بناء ميزة تنافسية مستمرة للمؤسسة ،توفير رابط قابل للقياس بين
اهداف المؤسسة واهداف االستثمار في تكنلوجيا المعلومات ،فتح آفاق جديدة للتوسع االفقي والعمودي للمؤسسة ،حماية استثمارات
المؤسسة ،مخاطر تكنلوجيا المعلومات تحت السيطرة ،دعم استمرارية االعمال في كل الظروف.
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ً
ووفقا لمعهد حوكمة تقنية المعلومات ،هناك خمسة مقومات وركائز تقوم عليها حوكمة تكنلوجيا المعلومات في المؤسسة وهي  ( :محاذاة
االستراتيجية ،القيمة المضافة ،إدارة المخاطر ،مقاييس االداء ،إدارة الموارد ).
كما ان هناك اسباب رئيسية تحتم على المؤسسة تطبيق حوكمة على تكنلوجيا معلوماتها ويمكن تلخيص هذه االسباب كاالتي :

الباب الثاني
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احلوكمة االلكرتونية..التحديات واآلمال

احلوكمة االلك�ونية

د.عبد الخالق حسن
جامعة بغداد
ً
ً
ً
ً
ثوريا انتقل بنظام
واقتراحا
تنظيميا
سلوكا
من بين أهم التحوالت التي شهدتها النظم اإلدارية في العالم ،يبرز مفهوم الحوكمة بوصفه
إدارة الدولة من حالة الفوضى وانعدام المعايير الرشيدة ،إلى حالة تنظيمية تتجه بالبلدان التي تعاني من التخبط اإلداري نحو االستقرار
والترشيد.
ما الذي تعنيه احلوكمة؟
تشير التقارير التوثيقية إلى أن مفهوم الحوكمة يعني في أبسط مفاهيمه عمليات اإلصالحات والتحسينات والتنظيمات التي تقوم بها الدول
ألنظمتها اإلدارية العامة في طريقها نحو ضبط عملية اإلدارة التي تعاني بالضرورة من انحدارها وإخفاقها بسبب السلوكيات غير الصحيحة
ً
مدخال ألنشطة تهديمية تجنح بنظام الدولة اإلداري نحو تكرار الفشل وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على ضعف
في اإلدارة التي تمثل
ً
فضال عن نشوء
مؤشرات التنمية وضياع الموارد تحت عنوانات متعددة لعل أبرزها هدر الوقت من دون تحقيق تقدم للمواطن والدولة،
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احلوكمة االلك�ونية

§ارب رائدة يف احلوكمة واإلدارة الرشيدة
في الواقع  ،يمكن لنا أن نكتشف بسهولة بعض التجارب الرائدة في بعض الدول التي مرت بحاالت تمزق سياسي واجتماعي ،ادت في بعضها
إلى حروب شرسة ( مثلما هو الحال في تجربتي كوريا الجنوبية ورواندا) .في التجربتين األوليين خرجت الدولتان ( كوريا ج ورواندا ) من حربين
ً
فضال عن االنقسام المجتمعي وانهيار النظام العام للدولة .لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ ..في ظل تطبيق نظام
شرستين خلفتا ضحايا كثيرة،
إداري رشيد ومراقبة واستخدام احدث التقنيات االدارية ،في ظل هذا تتقدم كوريا الجنوبية اليوم على الكثير من دول العالم الصناعي في
مؤشرات نموها.في حين أن رواندا خرجت بعد حربها المدمرة في منتصف التسعينيات وهي تعيش على إطالل بلد لم يتوقع الكثير له أن يعود.
ً
متفوقة حتى على دول
لكن بتطبيق مفاهيم الحوكمة وإدارة علمية ،وضعت مؤشرات التنمية الدولية رواندا ضمن أول عشر دول في العالم
أوربية.
العراق واالدارة االلكرتونية
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تمثل حالة بلدنا العراق إحدى الحاالت البارزة في السلوك اإلداري الفاقد الهوية والمتلكئ.العامل األبرز الذي تسبب في هذا التلكؤ هو أن
ً
ً
ً
ً
فاسدا قام على أنقاض السلوك اإلداري العثماني الذي ظلت مالمحه تتحكم
بيروقراطيا
إداريا
نظاما
العراق بعد خالصه من الدكتاتورية ورث
بطريقة العمل اإلداري ،ثم بعد تسلم البعث للسلطة في العراق ،تركزت مفاتيح اإلدارة في أيدي فاسدة وعابثة قادت العراق إلى الحروب
لتتوجها بالحصار الذي كان بمثابة إعالن موت النظام اإلداري بسبب عمليات الفساد والرشا التي كانت تحدث لضعف الحالة االقتصادية
ً
دوليا .لكن لألسف استمر
للموظفين الصغار .وبعد  2003كان العراق على موعد مع االنفتاح على العالم والعودة إلى مصاف الدول بعد عزله
النظام اإلداري القديم ،وهذا األمر أدى إلى هدر الطاقات والوقت ،مع عدم بروز عمليات تنمية مؤثرة في جميع القطاعات.
لكن مع هذا ،فإن الحالة ليست سوداوية ً
جدا ،وهناك وقت وأعمال تجري من أجل التحول لنظام اإلدارة الرشيد ،أو من خالل إجراء معامالت
ً
ً
فعال في ترشيد نظام اإلدارة والحصول على مؤشرات تنمية تعيد العراق إلى
ألكترونيا.وغيرها من الفعاليات التي ستسهم
المواطنين اإلدارية
مكانته التي يستحق فيما لو تم التحول الى الحوكمة االلكترونية بشكل عام على مؤسسات الدولة.
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ً
ً
طبيعيا.
سلوكا
طبقة فاسدة تعمل على التحكم بإدارة عمليات الفساد وجعله
لذلك تنبهت األمم المتحدة إلى هذا األمر في تسعينيات القرن الفائت ،من خالل اكتشافها لعمليات فساد كبيرة كانت تحدث بصفة منهجية
في برامجها التي كانت تحاول من خاللها النهوض بالبلدان التي تعاني من الفقر والتخلف ،أو البلدان التي كانت تحدث فيها الحروب ( إفريقيا
ً
أنموذجا) ،أو البلدان الخارجة من تسلط نظم دكتاتورية أو التي تتعرض لكوارث طبيعية.
فكان أن عمدت األمم المتحدة عبر برامجها اإلنمائية إلى التثقيف ً
أوال لمفاهيم الحوكمة واإلدارة الصالحة والرشيدة من خالل وضع آليات
ونقاط شروع للعمل من أجل تنظيم السياسات اإلدارية ورسمها بطريقة تضبط إيقاع العمل الحكومي والمؤسساتي.
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اعداد  :سجى علي حسين
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مقدمة :
 / Light Fidelityهي تقنية جديدة ابتكرها األستاذ
(هارلد هاس ) و قد صنفت كواحدة من افضل
األبتكارات لعام (. )2011هذه التقنية تستخدم
لنقل البيانات عن طريق الضوء  ,و بمعنى اخر
تعتمد على الضوء المرئي كوسيلة لنقل البيانات
بدآل من الترددات الراديوية (.)Wi-Fiو تكمن روعة
هذه التقنية في بساطتها حيث يمكن تحويل كل
مصباح من نوع  Ledالى راوتر السلكي بمجرد
اضافة شريحة الكترونية صغيرة .

.3التكاليف  :ال نحتاج الى المزيد من االسالك و ال
بناء ابراج الننا نمتلك البنية التحتية وهي المصابيح
( )LEDحيث يعتبر كل مصباح محطة تقوية.
.4التشويش  :ال تشوش على اجهزة المالحة
واالجهزة الطبية و الصناعية الحساسة مثلما
تفعل التقنيات المعتمدة على الموجات الراديوية
لذا تعد افضل تقنية في مثل هكذا حاالت .
طريقة العمل :
المبدأ االساسي لعمل هذه التقنية هو المصابيح
ولكن ليست اي نوع من المصابيح وانما مصابيح
من نوع  LEDفقط و ذلك الن اضائته تكون متقطعة
بمعدالت عالية جدآ بحيث ال تدركها ابصارنا و يفيد
هذا التقطع بأنشاء ( )Binary codeاي  0و 1
وهي اللغة التي تتعامل معها الحواسيب ,كما ان
هذه التقنية ال تولد اي اشعاع كما في تقنية Wi-Fi
فهو في النهاية ضوء.

مميزات تقنية : Li-Fi
.1األمان  :هذه التقنية اكثر امانآ من ( ) Wi-Fiحيث
لن يتمكن المخترقون من الوصول الى االجهزة
و الهواتف لسرقة البيانات النها ال تعتمد على
موجات الراديو مثل باقي التقنيات وتعتمد على
موجات الضوء مما يجعل التحكم بها سهل
.2السرعة  :تمتاز هذه التقنية بسرعتها العالية يجب ان تكون المصابيح مضاءة حتى نتمكن من
حيث تنقل البيانات عن طريق موجات الضوء ومن االتصال بالشبكة و لكن هذا ال يشكل عائق كبير
المعروف ان موجات الضوء ذات تردد اكبر من فمثال الشركات و المصانع تستخدم المصابيح
تردد موجات الراديو بمقدار  10000مرة.
بشكل تقليدي اثناء فترة العمل و كذلك المنازل

تستخدم االضاءة اثناء الليل لكن على الرغم من
ذلك انك لست مضطر الضاءة تلك المصابيح
في النهار النه يمكن لهذه المصابيح تخفيض
اضائتها بحيث ال يمكن مالحظتها مع ذلك تستمر
بنقل البيانات و لكن بسرعة اقل .في كل االحوال
اذا كانت االضاءة عالية يكون سرعة نقل البيانات
عالية و بالعكس .
لن يشوش ضوء الشمس او اي مصدر اضاءة على
عملية نقل البيانات الن هذه التقنية تعتمدعلى
رقائق صغيرة تقوم بفلترة و ترشيح لضمان عدم
تأثر عملية نقل البيانات .
إستخدامات هذه التقنية
تم استخدام هذه التقنية من قبل شركت الطيران
لتوفير اتصال
افضل في الرحالت  ,كما جربت من قبل وكاالت
االستخبارات لنقل البيانات السلكيآ و بشكل أمن.
واطلقتها شركة  ))zero.1في االمارات  ,و نجحت
شركة  ))velmmeniبتوفير اول منتج ينقل
البيانات بسرعة واحد كيكابايت.
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سيف سحاب محمد
مسؤول شعبة المعايير التقنية
ان وسائل ووسائط تكنولوجيا االتصال الحديثة
كافة و “ االنترنت ” أهمها ـ باتت أهم أدوات
عالمنا المعاصر ،التي نستخدمها ونسخرها
ونوظفها لتلبي احتياجاتنا ،ومن خاللها اصبح
العالم كله كقرية صغيرة بسبب اختراع االنترنت
الذي عمل على تسهيل االتصال والتفاعل مع
العالم بعدة طرق مثل مواقع التواصل االجتماعي
المختلفة وتطبيقات الدردشة التي تعمل على
الهواتف الذكية  ،ومع كل هذا التقدم نجد أبنائنا
يستخدمون االنترنت بطريقة مفرطة وخاطئة
للغاية مما يشكل قلقا ومخاوف لدى الوالدين
من وصول ابنائهم الى مواقع ذات محتوى سيء
يؤثر على عقولهم وسلوكهم وعلى تصرفاتهم
ايضا ،اضافة الى غياب الوعي المجتمعي وتأثيره

بشكل سلبي على سيكولوجية وشخصية الطفل،
و تراجع تأثير األسرة بشكل عام وانحسار دورها
في عملية التنشئة االجتماعية .
ولما هو معروف ان شريحة االطفال تعتبر
شريحة مهمة من شرائح المجتمع وان حمايتهم
يعتبر واجب وطني وحكومي بالدرجة االولى ومن
هنا يأتي دور هيئة االعالم واالتصاالت بموجب
دورها التنظيمي حيث اخذت على عاتقها تبني
موضوع حماية االبناء من خطر االنترنت حيث تم
اصدار مدونة بهذا الخصوص وباللغتين العربية
والكردية وتم توزيع مئات النسخ منها .
ومن ثم يأتي دور اولياء االمور في توفير البيئة
التقنية المناسبة لهم وتحقيق االستفادة
القصوى من التكنولوجيا باعتبار ذلك مسؤولية

أسرية ومجتمعية  ،وقد أصبح موضوع االنترنت
ومخاطره من أخطر القضايا الشائكة التي تحتاج
إلى استراتيجية وثقافة مجتمعية لمعالجتها
ووضع الحلول المناسبة ،كما ان اغلب الدراسات
االن في العالم تؤكد على خطورة استخدام
االنترنت دون وعي وارشاد ومراقبة من الوالدين
فاستخدام ابنائنا لألنترنت بمفردهم يؤدي الى
تعرضهم لمخاطر كبيرة وذلك بسبب المواد
التي تعرض من خالل االنترنت والتي زادت من
نسبة العنف واالفكار المتشددة والمتطرفة لدى
ابنائنا والتي تؤثر على بناء عقولهم وتؤثر على
افعالهم .
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.وندر ج ابرز المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها أبنائنا عن
طريق االنترنت حيث ان هناك الكثير من المواقع التي يمكن
ان يشاهدها أبنائنا اثناء تصفحهم لشبكة االنترنت وهي كثير
جدا ولكن ابرزها كما يلي :

•المواقع المتطرفة والمتشددة  :تعمل تلك المواقع على
التالعب بعقول ابنائنا بلغة الدين والوطن فيؤثر عليهم
ويزر ع العنف والتشدد بداخلهم
•المواقع االباحية  :تعمل تلك المواقع على ادمان المواد
االباحية التي يشاهدونها باالضافة الى االضطرابات النفسية
والجسدية كبيرة التي قد تصيبهم نتيجة مشاهدتهم تلك
المواد باإلضافة الى انها مخالفة لديننا ومجتمعاتنا.

تقنيات

•مواقع االلعاب :تعمل تلك المواقع على اضاعة الوقت دون
فائدة وتؤثر سلبيا على عقولهم باإلضافة الى ان هناك
بعض األلعاب تعمل على التأثير عليهم بالسلب وتزر ع
بداخلهم أفكار قد تضر بهم وبنشأتهم.
•مواقع الثقافة الهدامة  :تعمل تلك المواقع على تعليم
ابنائنا انواع من الثقافات المخالفة الى تعاليم ديننا
ومعتقادتنا وهي بعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد
والقيم التي نشئنا وتربينا عليها في مجتمعاتنا .
•المواقع الوهمية  :تعمل تلك المواقع على الظهور بصورة
مخالفة لما تتضمنه من محتوى وقد تكون تلك المواقع
مواقع مخصصة لسرقة البيانات الخاصة بنا وبالتالي
نتعرض للكثير من االضرار نتيجة فقد تلك البيانات .
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•المواقع المسئية لالديان  :تعمل تلك المواقع على زر ع
الفتن بين ابناء الوطن الواحد وتفكيك وحدتهم وذلك لما
تضمنه من محتوى وأفكار تسيئ لكل األديان .
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كيف حنمي أبنائنا من خماطر االنرتنت – :
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نبين لكم بعض النصائح واالرشادات التي يجب علينا ان نتبعها من اجل ان نحمي أبنائنا من المخاطر التي يمكن ان يتعرضوا لها اثناء استخدامهم
لألنترنت:
•يجب على اولياء االمور تعليم ابنائهم كيفية االستفادة من شبكة االنترنت وما يتضمنها من المواقع بشكل عام وتوعيتهم بعدم تصديق كل
ما يقدمه االنترنت ففيه الكثير من المعلومات الغير صحيحة والغير صادقة والتي يتم تداولها عبر المواقع والمنتديات وغيرها من وسائل
االتصال.
•يجب تعليم أبنائنا الحرص عند التعامل مع مواقع التواصل االجتماعية عبر االنترنت و حثهم على عدم االستجابة الي طلب صداقة من اشخاص
دون استشارة اولياء االمور .
•البد من تنبيه االبناء عند التعامل مع اي شخص عدم تبادل ونشر اي معلومات او صور خاصة بهم مع اشخاص غير موثوق بهم والحرص على
عدم الضغط على اي رابط عبر المواقع او البريد االلكتروني وغيرها فقد تكون مصاحبة ببرامج تجسس.
ً
•على اولياء االمور تحديد اوقات معينة يقوم فيها ابنائهم استخدام شبكة االنترنت لكي ال يؤثر ذلك سلبا على دراسته وصحته
•استخدام البرامج الخاصة بالمراقبة وتنصيبها على اجهزة الحاسب االلي الخاص باالبناء حتى يتم مراجعة ما يتم تبادله خالل زيارتهم لشبكة
االنترنت بصورة عامة .
•مراجعة صالحية وتحديث برامج الحماية من الفيروسات والتجسس وحماية البيانات الشخصية.
•تقييد صالحيات االطفال في التعامل علي الكمبيوتر عبر منحهم اسم مستخدم بصالحيات مقيدة.
•وضع الجهاز في مكان عام بالمنزل ليكون علي مرأي من الوالدين ،
•مناقشة و تبادل االراء و المعلومات مع االبناء حول ما يجدونه علي االنترنت.
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نظام أمساء النطاقات :
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(  )Domain Name System DNSهو نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات
اإلنترنت في قاعدة بيانات ال مركزية على اإلنترنت .يستطيع خادم اسم النطاق ربط
العديد من المعلومات بأسماء النطاقات ،ولكن وعلى وجه الخصوص يخزن عنوان
األي بي المرتبط بذلك النطاق ،لتكون مهمته المركزية ترجمة أسماء النطاقات التي
يسهل تذكرها إلى عنوان بروتوكول اإلنترنت؛ الالزم للوصول للحواسيب والخدمات
عبر البنية التحتية لإلنترنت .وألن نظام أسماء النطاقات ال مركزي وخدمة متاحة على
المستوى العالمي كفهرس ولإلستعالم عن أسماء النطاقات ،فإنه يشكل حجر زاوية
لعمل اإلنترنت منذ عام .1985

اعداد:ليث محمد فاضل
هيئة االعالم واالتصاالت|قسم النطاق العراقيIQ

مهمة النظام :
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تعتمد البنية التحتية لإلنترنت للعناوين واختيار المسارات على نظام عنونة
باألرقام ،فكما أنك إذا أردت االتصال بأي هاتف يجب معرفة رقمه ،كذلك على
شبكة اإلنترنت ،إذا أردت االتصال بأي موقع عليك معرفة عنوان بروتوكول
اإلنترنت ( )IPالخاص بهذا الموقع ،ولكن بالنسبة للهاتف ،نستعين بدليل
الهاتف أو خدمة االستعالمات ،فإن كنا نعرف اسم الشخص ،نستعمل
هذه الخدمة للحصول على رقم هاتفه .واألمر نفسه بالنسبة لخادومعلى
شبكةاإلنترنت ،بحيث تقترن عناوين اإلنترنت بأسماء النطاقات ،حيث أنه
يكفي لالتصال بموقع من مثل ويكيبيديا ،أن تعرف اسم النطاق الخاص بهذا
الموقع ،في هذه الحالة هو  ،wikipedia.orgعندما تكتب هذا العنوان في
متصفح الويب الخاص بك ،فإن الخطوة األولى التي يقوم بها متصفحك هي
إستعالم نظام أسماء النطاقات عن عنوان اإلنترنتال

 IPالمقترن بإسم النطاق الخاص بالموقع ،وذلك عن طريق اإلتصال
بخادوميترجم أسماء النطاقات ،إلى عناوين الـ ،IPوهي العناوين الالزمة
للحاسوب ليتصل مع الموقع.
ً
يعتبر نظام أسماء النطاقات مفيدا لعدة أسباب .أكثرها وضوحا ،أنه يجعل من
الممكن استبدال عناوين األي بي الصعبة التذكر (مثل )207.142.131.206
بأسماء نطاقات سهلة التذكرمثل( ،)google.comوهذا يسهل على البشر
التعامل مع عناوين الشبكة وعناوين البريد اإللكتروني .كما أن النظام يسمح
بإنشاء أسماء معترف بها ويمكن الوصول إليها دون االتصال مع التسجيل
المركزي في كل مرّ ة.
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تعريف بالنظام :

أدارة امساء النطاقات يف السابق :

هو نظام على شبكة اإلنترنت واالسم المختصر لهذا النظام
هو( .)DNSإن تقنية هذا النظام مشابهة لدليل الهاتف العادي الذي
نكتب فيه أسماء األشخاص الذين نتصل بهم مع أرقام هواتفهم
,فعندما نريد االتصال بشخص ما علينا سوى فتح الدليل على
الصفحة التي تحوي اسم الشخص ومن ثم قراءة رقم الشخص
واالتصال به .بالنسبة لشبكة اإلنترنت فإن طريقة التخاطب'KLO
ً
ً
مباشرا على العنوان الرقمي لبروتوكول
اعتمادا
بين األجهزة تعتمد
اإلنترنت (, )IP Addressهذا العنوان مكون من ( )32خانة ثنائية في
اإلصدار الرابع ( )IP Version 4يمكن تمثيلها على الشكل التالي
( )208.77.188.166مع مالحظه انها تكتب بالنظام العشري.وعلى
()128خانة ثنائية في اإلصدار السادس ( )IP Version 6يمكن
تمثيلها على الشكل التالي (db8:1f70:999:de8:7648:6:2001
 e8).LLMLمع مالحظه انها تكتب بالنظام السادس عشري.
فعندما يريد جهاز االتصال مع جهاز آخر فعليه معرفة العنوان
الرقمي لهذا الجهاز لتبادل المعطيات معه.

قبل استخدام نظام  DNSكانت عملية تعريف األجهزة بأسماء
تتم بقرن األسماء والعناوين في ملف يسمى ملف المستضيفين
باإلنجليزيةhosts :وعادة ما كان ذلك يتم يدويا ،ولكن مع زيادة
عدد األجهزة التي تتضمنها الشبكة ثم تصميم نظام  DNSالستبدال
ملفات الـ  hostsبقاعدة بيانات موزعة ()Distributed Database
ً
نظريا تسمح بتوزيع وأتمتة اإلدارة ،باإلضافة
ذات حجم غير محدد
إلى تحسين األداء وذلك من خالل استعمال بنية هرمية لتعريف
عناصر النطاق  ،Domainفخدمة  DNSتؤمن ترجمة األسماء
المستخدمة للداللة على عناصر النطاق إلى عناوين  IPالموافقة،
حيث أن استخدام أسماء ذات داللة معينة أسهل من استخدام
عناوين  .IPوبالتالي يمكن تعريف هذا النظام بأنه قاعدة معلومات
غير مركزية (موزعة) على شبكة اإلنترنت تحتوي على معلومات
النطاقات وأسماء األجهزة وعناوينها الرقمية تحت كل نطاق .وهذا
النظام يقوم بتجزئه معلومات الشبكة إلى أجزاء يتم إدارتها محليا
والوصول إليها عن طريق الشبكة.
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كيف يسمي الـ  DNSالنطاقات :

ماهو : FQDN

ُتقسم األسماء في "نظام أسماء النطاقات" إلى عدة أجزاء ،يمثل كل
جزء منها مستوى في بنية هرمية ،متراتبة من اليمين إلى اليسار،
وهي:
•النطاق الجذر ( :)Root Domainيمثل أعلى مستوى في البنية
الهرمية ويشار إليه بنقطة ( ).في أقصى يمين اسم النطاق ،وهي
ُتسقط عادة من أسماء النطاقات.
•نطاق المستوى األعلى (ُ :)Top-Level Domainsيمثل هذا
المستوى باختصارات من حرفين أو ثالثةُ ،تعبر عن نوع المنظمة،
أو البلد ،أو عن أي شيء آخر والجدول التالي يعرض بعض األمثلة
عن االختصارات التي تمثل مستوى القم ة oTop level D
.mains
يمكن لنطاقات المستوى األعلى  Top Level Domainأن تحتوي
على نطاقات المستوى الثاني  ،Second Level Domainsباإلضافة
إلى المستخدمين.
•المستوى الثاني للنطاقات ( :)Second Level Domainsيمكن
أن يحتوي هذا المستوى على مستخدمين ،وعلى نطاقات أخرى
تدعى Sub domains
•أسماء المضيفين ( :)Host Namesتكون أسماء المضيفين إشارة
إلى كمبيوترات موجودة على اإلنترنت أو في شبكة خصوصية
ً
دائما في أقصى اليسار ضمن االسم.
وتكون أسماء المضيفين

هو اختصار لعبارة ( )Fully Qualified Domain Nameوتعني اسم
نطاق مؤهل بالكامل ,أي يحتوي اسم الجهاز وعلى أسماء كافة
ً
بدءا من المستوى الثاني
النطاقات التي تفر ع عنها اسم الجهاز
للنطاقات ومستوى القمة حتى النطاق الجذري .وكما في الصورة
السابقة يكون عنوان المضيف اسم مؤهل بالكامل.

بنية النظام()DNS Structure

1 .1فضاء األسماء ( :)Domain Name Spaceوهو فضاء األسماء الذي
يعبر عن جميع عناصر النطاق ،حيث يتم إلحاق أسماء عناصر النطاق
به ،ويمكن اعتباره قاعدة بيانات النظام.
2 .2المخدمات ( :)Name Servers or Serversتحتوي مخدمات الـ ()DNS
على معلومات عن عناوين الحواسيب الزبونة على الشبكة وعناوين الـ
 IPالموافقة ،حيث تقدم هذه المعلومات إلى المستخدمين الذين
يقومون بإرسال الطلبات  Requestsمن أجل الحصول على مثل
ً
قادرا
هذه المعلومات .في حال لم يكن المخدم ()Name Server
على تقديم المعلومات لسبب أو آلخر ،فإن الطلب يمكن أن يمرر إلى
مخدم آخر.
3 .3األجهزة الزبونة على الشبكة ( : )Resolvers or Clientsوهم مستخدمو
الشبكة الذين يقومون بتقديم طلبات تحويل اسم معطى إلى عنوان
 IPالموافق والضروري من أجل تحقيق االتصال عبر الشبكة.
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أما إذا أردنا التعمق أكثر في بنية النظام فنجد أنه يتكون من المكونات التالية:
•اسم النطاق( :)Domain Nameهو اسم يستخدم على اإلنترنت والشبكات لتمثيل جهة معينة إلكترونيا ،وتستخدمه الجهة للداللة على اسمها
أو أقسامها أو فروعها أو للداللة على خدماتها أو أسماء أجهزتها أو حتى عناوين البريد اإللكترونية.
•ملف النطاق ( :)Zone Fileوهو الملف الذي يحوي جميع سجالت المصادر (المعلومات) المتعلقة باسم نطاق معين ,ويتم حفظ وإدارة ملف
النطاق من خالل خادم أسماء النطاقات.
•خادم أسماء النطاقات ( :)Domain Name Serverوهو الخادم الذي يقوم بالرد على استفسارات المستخدمين أو المقررين بناء على ما هو
موجود في ملف اسم النطاق المستفسر عنه .ويوجد خادم رئيسي على األقل لكل اسم نطاق ،ويتم من خالله إدارة جميع سجالت النطاق وإجراء
التحديثات عليها ويعد هذا الخادم المالك الرئيسي للنسخة األصلية لملف اسم النطاق ،كما توجد أيضا خادمات فرعية عديدة تأخذ نسخة من
ذلك الملف بالتنسيق مع الخادم الرئيسي.
•المقرر ( :)Resolverوهو الجهاز الذي يقوم (نيابة عن المستخدمين) بإرسال االستفسارات حول أي معلومة موجودة في النظام إلى خادمات
أسماء النطاقات ومن ثم إرسال النتيجة النهائية إلى المستفسرين (المستخدمين أو األجهزة) ،وعادة ما يوضع على كل شبكة منفصلة (خاصة)
جهاز مقرر حتى يقوم بترجمة األسماء إلى العناوين لجميع المستخدمين واألجهزة الموجودة على تلك الشبكة من خالل نظام أسماء النطاقات،
كما يقوم المقرر أيضا بتخزين جميع نتائج االستفسارات السابقة في السجالت المؤقتة ( )DNS Cachingوذلك لتوفير الجهد ولتحسين األداء
بدال من البحث عن نتيجة نفس االستفسار مرة أخرى خالل مدة معينة (تحدد من قبل الخادم الرئيسي السم النطاق).
•المستخدم ( :)userوهو المستفيد النهائي من النظام (شخص أو برنامج أو جهاز) بحيث يتعامل مع النظام من خالل المقرر للحصول على
المعلومة المطلوبة ،كما يمكن أن يكون هذا المستخدم هو الشخص الذي يقوم بتسجيل اسم النطاق لالستفادة منه الحقا.

طريقة تكوين امساء النطاقات :
يتكون اسم أي نطاق من مقطعين ،يتم الفصل بينهما بنقطة .على سبيل المثال موقع  ،google.comالمقطع األول هو  googleوالمقطع الثاني
هو  ،comالمقطع الثاني من اسم النطاق يشير إلى النشاط الذي يتم استخدام الموقع من أجله ،فكلمة  comتشير إلى شركة ،وكلمة  netتشير إلى
شبكة ،وكلمة  orgتشير إلى منظمة ،وهناك المئات من اللواحق التي ظهرت لتسهيل عملية إدارة المواقع ،إال أن األكثر انتشارً ا في الوقت الحالي
هو نطاق  ،comيليه نطاق ]1[.net
المصادر:
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كيف_تعمل_شبكة_االنترنتts3a.com/-1

نظام_أسماء_النطاقات /2-ar.wikipedia.org/wiki
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Advanced Techniques in Information Security
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علي جميل هاشم
مبرمج  -دائرة تنظيم تكنولوجيا املعلومات
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ملخص البحث :
بعد التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيا المعلومات وظهور االخطار التي يمثلها االختراق االلكتروني اتجهت انظار العالم نحو حماية االنظمة االلكترونية
من التطفل واألستعمال غير المصر ح للبيانات .اصبحت العديد من بلدان العالم تدير مؤسساتها و مفاصلها الحيوية الكترونيا وباستخدام احدث تقنيات
االتصال حتى وصل االمر الى كل مفاصل الحياة تقريبا وهذا ماجعل التهديد االمني االلكتروني يصبح خطرا على كل مفاصل الحياة في البلدان المتقدمة.
يلقي هذا البحث نظرة على اخر التقنيات المتقدمة والمستخدمة في حماية البيانات والمعلومات من االختراق االلكتروني.
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 - 1أمن املعلومات اهلجمات االلكرتونية Information Security & Cyber Attacks
يعرف أمن المعلومات بانه عملية التأكد من سالمة المعلومات وعدم وقوعها بين يدي أشخاص غير مخولين .بمعنى اخر هي عملية منع االشخاص
غير المخولين  Unauthorized Entityمن استعمال البيانات من خالل استخدام تقنيات وتكنولوجيا متعددة صنعت خصيصا لهذا الغرض .العديد من
االخطار االمنية ظهرت في األونة االخيرة وحسب التقرير الذي اوردته شركة  Symantecوالممثلة بالرسم البياني رقم ( )1حجم االختراقات االلكترونية حول
العالم.

شكل رقم  . 1احصائيات الهجمات االلكترونية في 2013-2014-2015
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وبحسب الفحوصات االمنية التي اجريت على العديد من المواقع االلكترونية  Penetration Testingوبأعتبارها هي الواجهه الرئيسية للشركات والمؤسسات
كما انها تحتوي على الكثير من االمور المهمة كالحسابات المصرفية والمعلومات العسكرية حيث اظهر هذا الفحص النتائج االتية حسب السنوات االخيرة
من حيث الهجمات االلكترونية على المواقع كما هو موضح بالشكل البياني رقم  2وموضح عليه ايضا نسبة الثغرات االمنية في المواقع االلكترونية حول
العالم موزعة حسب السنوات.
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شكل رقم  . 2احصائيات ثغرات املواقع االلكترونية في السنوات االخيرة
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 - 2تقنيات التشفري املتقدمة Advanced Encryption Systems
يعتبر التشفير من اهم التقنيات المستخدمة حديثا في عملية حماية البيانات ضد االختراقات االلكترونية .حيث يعتبر التشفير خط الدفاع االقوى في
مواجهة الهجمات االلكترونية .ويعرف التشفير  Encryptionعلى انه عملية تحويل البيانات من صيغتها الحالية المفهومة الى صيغة غير مفهومة من
خالل استعمال خوارزمية التشفير  Encryption Algorithmحيث ان لكل خوارزمية تشفير مفتاحا رئيسيا يسمى مفتاح التشفير Encryption Key
يستعمل للتشفير وفك تشفير البيانات .الشكل رقم  3يوضح عملية التشفير وفك التشفير.

تقنيات
شكل رقم  . 3عملية التشفير وفك التشفير باستعمال خوارزمية التشفير و مفتاح التشفير
هنالك العديد من تقنيات التشفير المستخدمة حاليا في مختلف مفاصل المنشأت والمفاصل الحيوية التي تستوجب حماية البيانات من التالعب .في
هذا القسم سنأخذ نضرة عامة على احدث واقوى انظمة التشفير التي تجعل من اختراق البيانات الحقيقية امرا صعبا للغاية اذا لم يكن مستحيال من
االساس.
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 2.1التشفري الفوضوي Chaotic Cryptography

تقنيات

من اقوى انواع التشفير التي ظهرت مؤخرا والتي تعتمد بالصورة االساس على الرياضيات المعقدة والمعادالت الرياضية الصعبة لتحقيق اقصى قدر
من قوة نظام التشفير .التشفير الفوضوي يعتمد بالدرجة االساس على العشوائية  Randomizationوالتي بدورها تجعل من المستحيل اختراق هذا
النظام فكلما كانت العشوائية اكثر كانت قوة نظام التشفير اكثر و طريقة كسر التشفير اعقد .ان نظام التشفير الفوضوي يولد المفاتيح بصورة شبه
عشوائية بحيث يكون من المستحيل توقع المفتاح وقيمته او ايجادها من قبل المخترقين خاصة وان المفتاح يولد باستخدام خوارزميات التوليد الخاصة
 )Pseudorandom Number Generation Algorithm (PRNGAوالتي بدورها تعتبرالمولد الرئيسي لهذه المفاتيح .يستعمل التشفير الفوضوي من
اجل تأمين المعلومات الرقمية المهمة مثل الصور و الفيديو و النصوص و العديد من الملفات االخرى .يستطيع التشفير الفوضوي تشفير الملفات بثالث
ابعاد  3D Encryptionحيث انه يعمل على تشفيل البعدين االفقي و العمودي وكذلك يضيف البعد الثالث الذي يمثل العمق  .Depth Axisيعتبر التشفير
الفوضوي اقوى انواع التشفير بالنسبة لملفات الفيديو و الصور الرقمية لما يوفره من تشفير ثالثي االبعاد لهذه االنواع من الملفات .الشكل  4يوضح
التشفير الفوضوي الثالثي االبعاد.

شكل رقم  . 4التشفير الفوضوي ثالثي االبعاد 3D Chaotic Encryption
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 2.2تشفرياملرة الواحدة )OTP( One-Time Pad

تقنيات

في علم التشفير  ،لوحة المرة واحدة  ,OTPهو نوع من التشفير الذي ثبت
أن من المستحيل كسره إذا ما استخدم بشكل صحيح .يتم تشفير كل بت أو
حرف من نص صريح (غير مشفر) بوساطة جمع نمطي لحسابيات نمطية مع
بت أو حرف من مفتاح عشوائي سري (أو لوحة) بنفس طول النص الصريح،
لينتج النص المشفر .إذا كان المفتاح عشوائي حقا ،True Random Key
كبير ,بقدر أو أكبر من النص الصريح ،و ال يعاد استخدامه كليا أو جزئيا ،ويبقى
سريا ،فمن المستحيل كسر أو فك تشفير النص المشفر من دون معرفة
المفتاح.
طريقة التشفير هذه آمنة جدا بشرط أن استخدام المفتاح يكون لمرة واحدة
فقط  ,فقد برهن شانون  Shannonانه في حالة استخدام المفتاح مرة
واحدة فإن هذه الطريقة ال يمكن خرقها اي ال توجد خوارزمية او اي طريقة
اخرى ,يمكنها ان تسترجع الرسالة او اي جزء منها  ,باعطائها الرسالة ُ
المشفرة

شكل رقم  . 5تشفير املرة الواحدة One-Time Pad Encryption
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فقط  .الحظ ان هذا النظام آمن ضد الهجمات على الرسالة ُ
المشفرة  ,فحتى
لو استطاع المهاجم الحصول على الرسالة المشفرة والرسالة الصريحة فانه
لن يحصل على المفتاح ألنه لن يتكرر .من اساليب التشفير التي تستخدم
مفتاح المرة الواحدة هو التشفير التدفقي Flow-Encryption
السيئة الوحيدة في هذا النظام انه يجب أن يمتلك مفتاحا ,بطول الرسالة
على االقل ( نظرية شانون)  ,ما يعني اننا لو أرسلنا رسالة طويلة جدا ,سعتها
 1تيرابايت حينها سنحتاج ل -1تيرابايت اضافية ,لنشفر المعلومات وهو
امر غير عملي باالخص على الحواسيب  ,كما ان استخدام المفتاح مرة واحدة
كل مرة ,وهو امر ضروري ,يجعل هذا النظام غير عملي النه يجب استخدام
مولد المفاتيح  Key generatorكل مرة وهذا يستهلك وقتا كثيرا لكنها في
المقابل تعطي امان اليمكن كسره .الشكل رقم  5يوضح عملية استخدام
OTP
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 2.3تشفري املنحنى البيضوي Eliptic Curve Cryptography

تقنيات

يعتبر من اقوى انظمة التشفير نظرا لقوة خوارزمية التشفير الخاصة به من
حيث مقاومتها لمختلف انواع الهجمات وهو من انظمة التشفير المتقدمة
التي تعتمد على مفتاحين للتشفير Asymmetric Encryptionقوة هذه
التقنية تكمن في قوة مفاتيح التشفير حيث انها تولد قيم مفاتيح من
المستحيل ايجادها من قبل المخترقين و محليي الشفرات بسبب اعتمادها
على قيم الناتجة من اللوغارتمات  Discrete Logarithms Valuesو التي
تعطي مساحة من االرقام غير منتهية  Infinite Number Rangeممايعطي
هذه الخوارزمية خصائص تشابه خصائص تشفير المرة الواحدة من حيث
قوة الخوارزمية .يمكن ان يقال ان خوارزمية المنحنى البيضوي تجمع بين
عشوائية النظام الفوضوي و قوة نظام التشفير  .OTPالشكل يرقم  6يوضح
شكال لتطبيق خوارزمية المنحنى البيضوي.
 .3تقنيات التحقق املتقدمة Advanced Authentication Systems

تعتبر تقنيات التحقق المتقدمة  Authentication Techniquesخط الدفاع
الثاني من حيث القوة في وجه الهجمات االلكترونية وحفظ البيانات .حيث تعتبر
هذه التقنيات بوابة التحكم الرئيسية التي يتم من خاللها السماح لالشخاص
المخولين فقط  Authorized Personsمن الدخول الى البيانات او النظام
واستعماله بصورة صحيحة.وايضا هنلك العديد من انواع التحقق وتختلف
حسب اختالف االنظمة وطبيعة بيئة العمل.
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شكل رقم  . 6تشفير املنحنى البيضوي Elliptic Curve
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 3.1تقنية التحقق باستعمال كلمات السر املشفرةEncrypted Password Authentication

تقنيات

تعتبر من اقدم الطرق و اكثرها شيوعا حاليا لسهولتها وانتشارها الكبير في مواقع التواصل االجتماعي على وجه الخصوص مما يجعلها واحدة من
اهم تقنيات التحقق رغم بساطتها .تعتبر تقنية التحقق باستخدام كلمة السر من ابسط االنواع بسبب اعتمادها على مطابقة كلمة السر مع كلمة السر
الموجودة في قاعدة بيانات االنظمة .تعرض هذا النوع من تقنيات التعريف او المصادقة الى العديد من الهجمات التي أدت الى تأثر هذه االنظمة وفقدان
جدار التحقق الدفاعي .االتجاه الحديث في عملية التحقق باستخدام كلمات السر يتم من خالل تشفير كلمات السر لجعل الوصول اليها امرا في غاية
الصعوبة بسبب استخدام انظمة تشفير متقدمة مثل نظام  OTPمما جعل مهمه اختراق كلمات السر صعبة للغاية بل و مستحيلة .الشكل رقم  7يوضح
استخدام التشفير في عملية حماية كلمات السر من االختراقات االلكترونية في قاعدة بيانات  Azureللحوسبة السحابية.

شكل رقم  . 7تشفير كلمات السر في قاعدة بيانات Azure
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3.2التحقق البايومرتي Biometric Authentication

يعتبر اقو انظمة التحقق حيث انه يستعمل فقط في االماكن ذات االهمية الكبيرة مثل المؤسسات الحكومية و المؤسسات العسكرية و ماشابهها من
مؤسسات ذات اهمية كبيرة .التحقق البايومتري يتم من خالل اخذ بصمة من الشخص (بصمة العين  -بصمة اليد  -بصمة االصابع  -بصمة الصوت) لكي
يتم مطابقتها في قاعدة بيانات النظام  Template Matchومن اجل الحيلولة دون اختراق هذه االنظمة تم ادخال التشفير على قواعد البيانات الموجودة
في االنظمة لكي توفر الحماية لقواعد البيانات من اجل التصدي للهجمات االلكترونية .اشهر الطرق المستعمله للتحقق البايومتري هي الطرق المتخصصة
بتشفير الصور مثل  ECCو  . Chaotic Encryptionالشكل رقم  8يوضح طريقة التحقق البايومتري.
شكل رقم  . 8التشفير البايومتري باستخدام ECC
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إنتل تطلق «نظارتها الذكية» قبل نهاية 2018

أكدت مصادر مقربة من «إنتل» األمريكية عزم الشركة طر ح نظارتها الذكية للواقع المعزز قبل نهاية
العام الجاري.
وذكر موقع  Bloombergنقال عن المصادر ،أن «النظارات أو الخوذة الذكية تطور تحت مشروع
 Superliteالذي تشارك فيه شركة  Vaultالتابعة لشركة إنتل ،وشركة  .Quanta Computerومن
المفترض أن تأتي نظارات « »Superliteبميزات متطورة تجعلها منافسا قويا في عالم تقنيات الواقع
المعزز ،فضال عن أنها ستكون قادرة على االتصال مع الهواتف واألجهزة الذكية عبر البلوتوث.
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علماء هنود يطورون أحنف املواد يف العامل
نجح علماء في صناعة مادة جديدة أرق من قطعة ورقية بنحو  100ألف مرة ،يمكن استخدامها في بطاريات الجيل القادم والطالء
القادر على امتصاص األشعة فوق البنفسجية .وتبلغ سماكة المادة الجديدة نانومترا واحدا فقط .ولتصور حجمها ،يصل عرض
الشعرة البشرية إلى حوالي  80ألف نانومتر ،في حين يبلغ القطر التقريبي للحمض النووي البشري  2.5نانومترُ .
وصممت المادة
من قبل علماء المعهد الهندي للتكنولوجيا  ،Gandhinagarوذلك باستخدام ثنائي بوريد المغنيسيوم ،وهو مركب من البورون ،عن
طريق حله في الماء ،إلعادة البلورة خالل مدة مناسبة من الزمن.
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برنامج جديد حيول آالت احلياكة إىل طابعات ثالثية األبعاد
Carnegie Mellon University
طور علماء أمريكيون برنامجا جديدا آللة حياكة صناعية إلنتاج مصنوعات ثالثية األبعاد ،بعد أن كانت تنتج أقمشة المالبس فقط.
وقام علماء من جامعة كارنيغي ميلون األمريكية ،برئاسة جيمس ماكان ،بتطوير برنامج يحول آالت الحياكة العادية إلى آالت تصنع
نماذج كمبيوترية لألجسام ثالثية األبعاد (على شكل شبكات ثالثية األبعاد) ،ويقوم بتحويلها تلقائيا إلى تعليمات للخياطة (غرزة بعد
أخر) .ويسمح هذا االبتكار آلالت الحياكة التي يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر ،بإنشاء مصنوعات مختلفة وخاصة حسب الطلب.
ويترجم البرنامج المطور عددا كبيرا من النماذج ثالثية األبعاد إلى تعليمات للحياكة ،تسمح لآللة بإنتاج ألعاب فخمة ومالبس
شخصية.
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الكشف عن حاس \Hades Canyon ^ kالداعم لتقنية الواقع االفرتاضي
كشفت شركة إنتل عن حاسبها الجديد من طراز الحاسبات المكتبية الصغيرة في معرض  ،CES2018وتم تسميته باسم
“ ،”Hades Canyonويتكون من ُ
المعالج  ،Intel 8th-gen core i7مع بطاقة رسوميات  ،Radeon RXويأتي في إصدار
.NUC8i7HVK
اإلصدار  NUC8i7HVKيأتي مع بطاقة الرسوميات  ،Radeon RX Vega M GHويمكن أن تعمل بقدرة من  1063ميجاهرتز
السرعة الذي سيعطيها القدرة على الوصول بالنظام إلى مستويات
حتى  1190ميجاهرتز ،وتقول إنتل ّأنها تدعم كسر ُ
أعلى” .يحتوي هذا الجهاز على معالج من الجيل الثامن رباعي النواة  100واط  Core i7-8809Gبسرعة  3.1جيجاهرتز
ويصل مع وضع  Turboإلى  4.2جيجاهيرتز ،وهو يمكن كسر سرعته وقادر على تشغيل تطبيقات الواقع االفتراضي .VR
ً
مزودا باثنين من منافذ  Thunderbolt 3بسرعة نقل بيانات
ونظرً ا لدعم الحاسب لخدمات الواقع االفتراضي؛ فهو يأتي
 40جيجابايت.
ولديه ً
أيضا منافذ ُ gigabit Ethernet
المزدوجة ،وكذلك منافذ  HDMIفي المقدمة والخلف لتوصيل نظارات الواقع
االفتراضي  ،VRويمكنه تشغيل ست شاشات في وقت واحد مع ما يصل إلى  7.1قناة رقمية للصوت وأربع فتحات
للمايكروفون.
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جيبو ...الرجل اآللي
تمكنت باحثة من "معهد ماساتشوستس األميركي للتكنولوجيا" ،من تطوير رجل آلي "روبوت" صغير محمول يتفاعل
مع بيئته بحواس شبيهة بالسمع والبصر واللمس ،وقادر على التفاعل مع البشر ،ومساعدة األسر على إنجاز العديد
من المهام.
ويعتبر الروبوت جيبو من أهم االختراعات هذا العام .فهو رجل آلي صغير محمول يستطيع التقاط صور عالية الدقة،
كما يمكنه الغناء ،وقرأة القصص لألطفال ،ويساعد على توسيع قدرات البشر على التفاعل مع التكنولوجيا ،و يبلغ
ً
دوالرا.
سعر جيبو نحو 899

الباب الرابع
آبل توفر أداة لتسجيل الدخول املوحد على اإلنرتنت

اكتشافات تكنولوجية
85

كشف موقع متخصص في األخبار التقنية عن وجود شيفرات برمجية في نظام التشغيل " "iOS 11.3بيتا ،يلمح
إلمكانية إطالق شركة آبل أداة إلدارة كلمات المرور على شبكة اإلنترنت.
ووفقا لموقع " ،"9to5Macفمن المتوقع أن توفر آبل لمستخدميها أداة جديدة تعتمد على حساب ""iCloud
الخاص بهم ،تسمح بتخزين بيانات تسجيل الدخول الستخدامها الحقا أثناء تصفح المواقع دون الحاجة لكتابة
كل شيء يدويا ،وستمنح األداة المواقع إذن الوصول إلى "بيانات  iCloudالشخصية" ،وربما يشمل ذلك اسمك
وعنوان بريدك اإللكتروني.
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شاشات ماسية ميكنها القضاء على كابوس حتطم اهلواتف
اعلنت شركة ( )Akhan Semiconductorانها تعمل مكونات الهواتف الذكية في الواليات المتحدة بتطوير أول شاشة
على اإلطالق مصممة من الماس ،يمكنها أن تجعل مشكلة تحطم شاشات الهواتف شيئا من الماضي.
وذكرت الشركة االميركية أنه يمكن إطالق التكنولوجيا الحديثة بحلول عام  ،2019مشيرة الى ان هناك بعض العقبات
ّ
تصعب الشاشات ذات التوهج
التي يجب التغلب عليها قبل اإلنتاج ،مثل مقدار الضوء المنعكس من الشاشات ،إذ
األعلى عملية القراءة ،ويمكن أن تؤدي زيادة السطوع إلى استنزاف عمر بطارية الهاتف بسرعة.
وتستخدم شاشات الماس الزجاجية ،التي ُتسمى " ،"Miraj Diamond Glassنمط "البلورة النانوية" ذا األسلوب
العشوائي ،للمساعدة في تقليل احتمال حدوث تشققات عميقة على شاشة الهاتف الذكي ،كما يمنع حدوث أي تلف
للمواد تحت الشاشة ،مثل لوحات  LEDوأجهزة االستشعار.
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مستقبل تكنولوجيا احلاسوب

يرى بعض الخبراء الى ان تكنلوجيا الحاسوب ستفتح االبواب البتكارات اليمكن تصورها او الحديث عنها ،اال ان كل حديث وتوقع وتخيل لشيء تقني ممكن
التصنيع الن الطفرات العلمية الهائلة التي شهدها العقد االخير المنصرم جعلت كل شيء ممكن .وهنا يمكن القول لو أننا أرسلنا حاسوب أو حتى شاشة
تلفاز إلى البشر الذين عاشوا منذ ألف عام فأعتقد أنهم سيحرقون المرسل ً
حيا بتهمة الشعوذة والسحر األسود ،أما اآلن من ال يملك تلفاز أو حاسوب فهو
إما فقير أو جاهل .أول حاسوب تم صنعه كان بحجم غرفة كبيرة وال يؤدي أي مهام كبيرة من ثم صغر حجمه مع الوقت حتى جاء ستيف جوبز الذي حلم
بالحاسب المحمول وحلمه تحول لحقيقة بين أيدي رجال وشباب العالم كلهً .
إذا لو أننا تتبعنا ذلك الخط من التقدم المستمر سنجد أنه يتجه نحو األحجام
ً
يوما ما سيستطيع اإلنسان حمل حاسوب كامل على أنه مجرد قلم في جيبه؟ أعتقد أن اإلجابة نعم،
األصغر واإلمكانيات األكبر ،فهل نستطيع القول أن
التقنيات الحديثة الجديدة اليوم تعطينا رؤية عن مستقبل التكنولوجيا في الغد ،فتقنية ثالثي األبعاد الفراغية تعطي تخيل على أن التعامل مع الحاسب
سيكون في الهواء بضوء صادر من مصدر صغير في حجم القلم ،وتقنية شاشة اللمس تؤكد لنا أن اإلنسان سيستطيع بضغطه على نقط معينة بذلك
الجسيم الضوئي الصادر من القلم سيفهم الحاسب األمر وينفذه .مما سيعطي للمستخدم رؤية أفضل وتحكم أسهل ونقاء أعلى في الصوت.
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املستقبل للواقع االفرتاضي !!..

في العام الماضي انتشرت نظارات الواقع االفتراضي التي يتزايد
اإلقبال عليها يوما بعد يوم ،ويتوقع أنه مع قدوم عام  2020ستصبح
أكثر بساطة وأقل ثمنا ،وستكون تجربة فريدة بال شك .ولكن الواقع
ً
ً
بديال
بدال من أن تكون واقعا
االفتراضي في حد ذاته سوف يتغير،
ً
معزوال
سوف يتم إدماجه في الواقع الحالي الخاص بك ،لن تصبح
عن العالم الخارجي بواسطة هذه النظارات الضخمة والملفوفة
على رأسك ،بل ستكون تكنولوجيا تضعك في بيئة غامرة ورائعة
ثالثية األبعاد دون عوائق من البيئة المحيطة مع مجال واسع
للرؤية .وكشفت مواقع متخصصة بتكنلوجيا المعلومات ان هناك
مبادرات حالية لتطوير تكنولوجيا منخفضة التكلفة وذات تقنيات
أكبر ،ولن تكون محصورة بيد فئة قليلة ،اذ تقوم شركات أمريكية
على تصنيع أجهزة بصرية محمولة يتم ارتداؤها على الرأس،
تعمل على تركيب صور ثالثية األبعاد ،منتجة بواسطة الحاسوب
على األجسام في العالم الحقيقي ،وذلك من خالل تسليط مجال
ضوئي رقمي إلى عين المستخدم ،وقامت بجمع أكثر من نصف
مليار دوالر كتمويل ،وألمحت أيضا إلى أن منتجها لن يتطلب وجود
شاشة .لهذا يتوقع انه في عام في عام  ،2025سيصببح الواقع
االفتراضي “ ”VRمندمج في جوانب كثيرة من حياتنا وسيستخدم
في العديد من الجوانب.
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مستقبل التكنولوجيا يف الفن

ً
يوما ما تحتاج أن ترسم من ثم تعرض
كما كانت أفالم الكارتون
بحركة سريعة حتى ينتج لك ذلك المشهد الصغير الذي تراه،
ومن ثم تقدم األمر للوصول إلى األفالم األنيميشن الحديثة
اليوم ،كذلك حال باقي الفنون .من كان يتوقع أنه سيستطيع
أن يدخل السينما ويلبس نظارة ليرى بها شخصيات الفيلم
كأنها تقترب منه مع تقنية “الثري دي”؟ لهذا نستطيع الجزم
بدخول التكنولوجيا في مختلف أنواع الفنون أمر ال جدال فيه،
ومتطلبات الجماهير اليوم أن يكون الفيلم ذو مؤثرات سمعية
ومرئية عالية وإال فهو لن ينجح ،فلم تعد مشاهد الماضي
تؤثر في الجماهير ويروها على أنها تفاهة وعمل غير متقن.
ً
ً
كامال في الجبال
فيلما
اليوم يستطيع المخر ج أن يعطيك
المثلجة وهو في داخل االستوديو الدافئ الخاص به .وهذا هو
ً
إتقانا
مستقبل التكنولوجيا في الفن “الخداع البصري األكثر
ومهارة”.
الخالصة أن التكنولوجيا تسيطر على حياتنا بالفعل وتزيد
ً
يوما بعد يوم ،فلن يوجد فنان أو عالم أو
هذه السيطرة
طبيب أو حتى إنسان عادي من سيستطيع عيش حياته بعيداً
عن التكنولوجيا وأجهزتها واستخداماتها المتنوعة في الحياة
ً
بدال عن اإلنسان في أغلب
اليومية ،بل وأدائها المهام العادية
مهام حياته .ذلك هو مستقبل التكنولوجيا الحقيقي في كلمة
واحدة “السيطرة.
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في الماضي كنا نعتمد فقط على لوحات المفاتيح للتحكم في أجهزتنا .ثم جاءت تقنية
ً
جنبا إلى جنب ،وتحسنت اآلن إلى النقطة التي وصلنا ليس علينا لمس
التعرف على الكالم
تلك األجهزة إذا كنا ال نريد ذلك .التطور المنطقي التالي هو (تكنولوجيا التحكم عن طريق
العقل) ،العلماء بالفعل طوروا أطرافا صناعية لمبتوري األطراف ،والتي يمكن أن تعمل مع
ً
أيضا ،جهاز إرسال السلكي جديد يسمح للمرضى المشلولين بالتحكم في
أدمغتهم .وهناك
أجهزة التلفاز ،وأجهزة الكمبيوتر والكراسي المتحركة من خالل عقولهم وأفكارهم .ويتوقع
العلماء وخبراء ان تصبح هذه األجهزة مدارة عن طريق العقل فقط ،فبدال من أن تقول“ :مرحبا،
سيري” “ ، ”Hey, Siriسيكون ذلك بمجرد تفكيرك فقط “مرحبا ،سيري” “ ”Hey, Siriتجد
الجهاز يتفاعل معك .وتعد شركة شركة  Emotivواحدة من الالعبين الواعدين في هذا المجال
وهي شركة للمعلوماتية الحيوية باستخدام تكنولوجيا  EEGوالذي يعطي الناس المصابين
بالشلل المزيد من التنقل مع الكراسي المتحركة الخاصة بهم ،وكذلك شركة BrainGate
لديها فريق بحث ،وهو من أوجد وصنع اإلرسال الالسلكي للمرضى المشلولين.
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االتصاالت ومستقبل التكنولوجيا

على مر التاريخ تطورت االتصاالت بين البشر من مجرد حمام زاجل إلى تلغراف
ً
وأخيرا وصلنا إلى الهاتف المحمول الالسلكي ومازال
مورس ومن ثم الهاتف السلكي
األمر يتطور في استخدامات الهاتف بعد دخول اإلنترنت ،لزيادة السرعة والجودة.
ً
يوما من
لكن السؤال هل سيظل األمر كما هو عليه؟ بالطبع "ال" فكما تقدم العلم
استخدام الحمام إلى استخدام علبة تحتوي على أسالك معقدة ،كذلك ستستطيع
البشرية أن تطور األمر إلى جعله ثالثي األبعاد .في الحقيقة هذا ليس مجرد تخيل
أفراد أو مشاهد سينمائية تشويقية بل هو بالفعل موجود ،ويسمى هذا الجهاز
ُ
والمرَ اسل فرصة لرؤية
المستقبل
الهولوغرام ( .)Hologramهذا الجهاز يعطي
ِ
بعضهم البعض ليس فقط على شاشة مسطحة مثل البرامج العادية ،بل كاملين
في تجسيد فراغي ثالثي األبعاد ،بحيث يصبح الشخص الذي تكلمه أمامك واقف
ً
ً
أيضا ،والفرق الوحيد
وجها لوجه ،وترى كل تحركاته وهو كذلك
بغرفتك ينظر لك
بين الحقيقي والخيال هو أنك لن تستطيع أن تلمسه .إن كان هذا الشخص ينوي
ً
شيئا عليك ألنه غضب منك ،فهذا الشيء سيأتي عليك بالفعل ولكنه
أن يرمي
وهمي ،وبالتالي أي شيء يقف أمام مدى الكاميرا التي تلتقط المكالمة ستظهر
ً
أيضا بالنسبة له .أما لو حاولت أتخيل ما
لك أنت ،وبالطبع هذا ينطبق عليك أنت
هو مستقبل التكنولوجيا في االتصاالت إلى ما أبعد من ذلك ،فيمكنني أن أرى
بوضوح إمكانية انتقال بعض األشياء لتعطي للطرفين إحساس أوقع ببيئة الطرف
الثاني ،فعلى سبيل المثال سيكون باألجهزة إمكانية إرسال رائحة المكان حتى يشعر
الطرف األخر بواقع المكان الذي يتحدث منه الطرف األخر ،من خالل ترجمة الحاسب
الذكي لكيميائية الرائحة المنبعثة من األشياء .الخالصة في االمر أن االتصاالت في
المستقبل ستصبح قادرة على أن تجعلك تعيش بيئة الطرف األخر بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى ،فتسطيع أن تعيش معه طالما يتوفر معك اإلنترنت السريع
والكافي إلتمام المكالمة وهذا هو فكرة وجود اتصاالت من األساس “التواصل.
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جملس الوزراء يصادق على مبادرة هيئة االعالم واالتصاالت الطالق مشروع (دوم )2025

االخبار

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه االسبوعي ليوم الثالثاء  6/3/2018على مبادرة هيئة االعالم واالتصاالت الطالق مشروع (دوم )2025
والذي سيضع االطار االستراتيجي العام للنهوض بقطاع االتصاالت والمعلوماتية ( )ICTوتذليل العقبات التي تقف أمام تطوير هذا القطاع
ً
إسوة بالدول المتقدمة ودول الجوار التي سبقت العراق بطر ح مبادرات في مجال
فيه
الحيوي ومواكبة التطورات السريعة والهائلة الحاصلة ِ
االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات .وتشكل هذه المبادرة حصيلة جهد متواصل تقدمت به هيئة االعالم واالتصاالت بالتعاون والتـــشاور مع
هيئة المستشارين في رئــاسة الوزراء من اجل انجاح إطالق مبادرة للسنوات  2018-2025اطلق عليها اسم  Du3Mحيث تعني كلمــة Du3
(بناء) باللغة السومرية و Mمن كلمة مستقبل،لتكتمل الرؤية في المشروع بمسمى بناء مستقبل االتصاالت .أن محصلة النتائج المتوقعة
هذه المبادرة تتلخص فيعدة محاور اساسية ابرزها  ،إنعاش االقتصاد العراقي عن طريق رفع مستوى مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي
من تنفيذ
ِ
السنوي( ,)GDPحيث أوضحت الدراسات إن إنعاش قطاع االتصاالت والمعلوماتية يساهم بزيادة مقدارها (0.6%-1٪) من الدخل القومي.
باالضافة الى تطوير القطاعات الخدمية األخرى  GDPمثل الصحة ,التعليم ,الزراعة ,المصارف والتجارة عن طريق تفعيل خدمات e-commerce
 , e-marketing, e- health, e- education, e-moneyوغيرها من الخدمات االلكترونية .كما وستسهم المبادرة ب تطوير مهارات الكوادر
واالستفادة من خبرات الجهات العالمية وتشجيع االستثمار  ،وخلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة ثقافة ووعي المجتمع بأهمية هذا
القطاع .ولما أصبح مستوى التطور التكنولوجي مقياس لتطور الدول والشعوب ولكون ترتيب العراق حسب االحصائيات العالمية لمؤشرICT
نشره من قبل االتحاد الدولي متدني ً
ُ
جدا خالل االعوام السابقة وغير متوفر لعام  ،٢٠١٧ستسهم
 )development Indicator (IDIوالذي تم
ً
هذه المبادرة تقدمت
هذه المبادرة في رفع هذا المؤشر ورفع شأن العراق عالميا .وبعد استكمال الرؤية وتحديد افاقها الفنية  ،ولضمان نجاح
ِ
ِ
هذه المبادرة لما لها من أهمية ودور في تعزيز مكانة العراق
الهيئة بطلب رسمي الى مجلس مجلس الوزراء الستحصال قرار إلعالن وتنفيذ
ِ
ً
ً
ً
علما ان الهيئة ستشر ع بمخاطبة المنظمات العالمية ذات العالقة لطلب الدعم واالستفادة
ودوليا وفائدة اقتصادية وثقافية للمجتمع،
إقليميا
من خبراتها مثل  ITU, World bank, GSMA, ICAN, SAMENA, RIPEومنظمات االمم المتحدة االخرى.
تفاصيل اكثر في العدد القادم
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جملس االمناء يقر مشروع القرية الذكية
ورئيس الوزراء يؤكد دعمه ورعايته للمشروع لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف العراق

االخبار

قرر مجلس امناء هيئة االعالم واالتصاالت اطالق مشروع
القرية الذكية في العراق ،وتوسيع االستثمار في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.وانطالقا من دور الهيئة وسعيها
لتعزيز مصادر االستثمار في العراق وتنويعها تم اقرار
المقتر ح المقدم من قبل االدارة التنفيذية المتضمنة شروع
انشاء القرية الذكية ،نظرا لما اخذته هذه المشاريع من
انتشارا واسع في عدد من الدول مؤخرا ،ووتضمن القرية
الذكية انشاء منطقة متخصصة للمؤسسات العاملة في
مجال االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات.

تفاصيل اكثر في العدد القادم
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االحتاد الدولي لالتصاالت يطلق جوائز تليكوم العاملي لعام 2018

االخبار

شر ع االتحاد الدولي لالتصاالت ( – )ITUوكالة األمم المتحدة
المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
– في قبول طلبات المشاركة في جوائز تليكوم العالمي لالتحاد
ً
ً
تميزا
اعترافا بالمبادرات العالمية األكثر
لعام  2018التي ُتمنح
ً
وابتكارا التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لتحقيق منافع اجتماعية .وستقوم لجنة تحكيم متميزة في /3
اغسطس 2018 /مكونة من خبراء باختيار قائمة المشاركين
الذين سيعرضون حلولهم في مكان الحدث في تليكوم العالمي
لالتحاد لعام  .2018وبعد ذلك سيعلن األمين العام لالتحاد،
هولين جاو ،عن أسماء الفائزين في حفل رفيع المستوى
يقام خالل تليكوم العالمي لالتحاد لعام  ،2018من  10إلى
 13سبتمبر في ديربان ،جنوب إفريقيا .وتعترف مبادرة جوائز
تليكوم العالمي لالتحاد ،منذ إطالقها في عام  ،2015بالتطبيق
المبتكر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق
منافع اجتماعية على يد رواد األعمال والشركات الصغيرة
والمتوسطة ( )SMEوالجهات الفاعلة في الصناعات الكبرى،
ً
ّ
أيضا تبادل المعارف
وتسهل هذه المبادرة
على حد سواء.
وأفضل الممارسات وتوفر في الوقت ذاته منصة يتسنى من
خاللها التواصل وحشد االستثمارات واستكشاف إمكانات
الشراكة واستحداث فرص جديدة لألعمال.
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مو√فو ÀوÀل حيrون الشركة على التخلي عن مشروع البنتاÀون

ّ
وقع آالف الموظفين في غوغل رسالة مفتوحة تحث عمالق التكنولوجيا على
التراجع عن تطوير محرك مراقبة حكومي أمريكي يمكنه استخدام الذكاء
االصطناعي لتحسين استهداف هجمات الطائرات دون طيار .وجاء في الرسالة
التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز" :نعتقد أنه ينبغي على غوغل عدم دخول
مجال الحرب ،لذلك نطلب إلغاء مشروع  ،Project Mavenوأن تقوم الشركة
بالتعديل واإلعالن عن سياسة واضحة تنص على عدم قيامها أو المتعاقدين
معها ببناء تقنيات حربية" .كما وصفت الرسالة مشروع ""Project Maven
بأنه مشروع ذكاء اصطناعي لمساعدة وزارة الدفاع األمريكية في تحليل الصور
المسجلة بواسطة طائرات االستطالع" ،للكشف عن المركبات واألشياء األخرى
وتتبع تحركاتها ،ومن ثم تقوم بتقديم نتائجها إلى وزارة الدفاع األمريكية".
وتستشهد الرسالة أيضا بالمخاوف المتزايدة بشأن الذكاء االصطناعي وتوسع
دائرة استخدامه في مجاالت عدة ،ويبدو أن المجال العسكري من بينها.

الباب السادس
االخبار
الكشف عن شبكة جديدة للقرصنة اإللكرتونية
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اكتشف الخبراء في شركة " "Dr.Webالمتخصصة بأمن المعلومات شبكة جديدة تخترق الحواسب حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوريس شاروف انه من الغريب في هذه الشبكة اعتمادها على كاميرات المراقبة
الرقمية لتتوسع .وقد تمكن الخبراء في  Dr.Webمن اكتشاف أكثر من  50ألف كاميرا من هذا النوع في اليابان
كان المخترقون يستغلونها لتنفيذ هجمات  DDoSاإللكترونية التي أصابت فيما بعد آالف الحواسب عبر العالم،
والفيروسات المستخدمة كانت مخصصة لألجهزة العاملة بنظام لينوكس.

اخلا∏ة

حلم تق� .....
ً
ً
متأمالّ ،
يدون كل ما يراه ،ويعد تجاربه
باحثا
جاءت حاجة اإلنسان إلى العلم والمعرفة لتيسير حياته ومواجهة مصاعبها ،فانطلق في األرض
الواحدة تلو األخرى ليصل إلى حاجته التي سعى ودأب واجتهد إليجادها ،كاالختراعات واالكتشافات التي تطورت مع تطور الوقت ومرور الزمن،
ً
وفقا للتوسع الفكري والبشري واإلضافة التي ّ
تمت عليها ،وبفضل هذه العلوم تحولت األرض المترامية األطراف إلى قرية صغيرة،
وتوسعت
ّ
ّ
وذلك كله بفضل العلوم ووسائل االتصاالت المتطورة ،وتعدى األمر إلى الوصول للفضاء ،ويخطو االنسان على سطح القمر ،ويصل في أبحاثه
ودراساته إلى ما وراء الشمس.
منذ الصغر يراودني حلم صناعة روبوت لكثرت متابعة ما يجلبه اخي االكبر من صور واخر انتاجات صناعات الروباتات و ان كانت حينها في
ثمانينات العصر المنصرم اغلبها مجرد توقعات ،ورغم ابتعادي واتجاهي بمسار اخر خار ج العلوم والتقنيات بدارستي للفسفة اال ان التقنيات
بقيت طموح تعلمها او دراستها ،ودائما ما تستهويني اخبار اهم و اخر النتاجات العلمية و الصناعات التكنلوجية ،وخالل عملي في الصحافة كنت
مسؤوال عن تحرير وتصميم الصفحات العلمية اال انها لم تكن تلبي طموحي الختصار االمر حينها على اخبار االبتكارات العلمية فقط..
وكثيرا ما انتقدت المؤسسات المختصة من عدم اصدارها مجالت علمية او اعادة اصدار مجلة علوم التي كانت تتناول مواضيع تبحث في
حيثيات اخر االبتكارات العلمية والتي توفر مصدر علميا للمختصين وتشبع فضول القارىء العراقي.
منذ شهرين كلفني رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت د.علي ناصر الخويلدي برئاسة التحرير واصدار مجلة ( )ITECHمجلة علمية
خالصة تتناول جميع تقنيات العلوم واالتصاالت او باختصار (جميع مفاصل تكنلوجيا االتصاالت والمعلومات) مجلة مختصة تفتح المجال
للمختصين لنشر البحوث والدراسات العلمية ،وتكون مصدرا صحفيا علميا ..واليوم نضع بين يديكم هذا المنجز البسيط من عددنا االول نتمنى
ان ينال رضاكم ،ويسعدنا استقبال مقترحاتكم على ايميل المجلة .) i-tech@cmc.iq ( ..

رئيس التحرير

