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في املرة التالية التي تقوم فيها بتحديث أجهزة 
»واي فاي« لديك، اتخذ خطوة جريئة: تخلص 
من جهاز التوجيه املستقل خاصتك وفكر بدالً 
منه في االستثمار في نظام الشبكة املترابطة.
إن  معظم،  حت��ل  أن  املترابطة  الشبكة  بإمكان 
ل��م ي��ك��ن ك���ل، م��ش��ك��ات ال������»واي ف���اي« التي 
نظام  عن  عبارة  األس��اس  في  وه��ي  تواجهها. 
م���ن م��ح��ط��ات ال�������»واي ف����اي« امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي 
املنزل  أركان  لتغطية كل ركن من  تعمل سوًيا 
البيانات. الت��ص��االت  ق��وي��ة  السلكية  بشبكة 
املفرد  املستقل  التوجيه  العكس من جهاز  على 
فإن  ع��ن��ه،  اب��ت��ع��دت  كلما  اإلش����ارة  يفقد  ال���ذي 
الشبكة املترابطة تؤازر بعضها البعض إليجاد 
اتصال السلكي مستمر في جميع أنحاء املنزل، 
غير  ميتة  مناطق  وج��ود  احتمال  من  يقلل  مما 
املترابطة  الشبكة  تكنولوجيا  وح��ازت  مغطاة. 
والشعبية  الشهرة  على   Mesh Network
سريًعا: بعدما أصدرت شركة »إييرو« الناشئة 
ن��ظ��ام ال��ش��ب��ك��ة امل��ت��راب��ط��ة ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي، 
و»دي  »غوغل«  مثل  كبيرة  شركات  أعقبتها 
مماثلة. مبنتجات  نفسه  املسار  على  لينك«   -
الغرف  ذات  الكبيرة  املنازل  أن  الواضح  ومن 
شبكة  نظام  م��ن  استفادة  األك��ث��ر  ه��ي  الكثيرة 
بناء  ولكن  وامل��ت��ع��ددة.  املترابطة  ف��اي«  »واي 
املترابطة  الشبكات  من  لكثير  اختباراتي  على 
أت��ق��دم  أن  أود  امل����اض����ي،  ال���ع���ام  م����دى  ع��ل��ى 
باستخدام  وأنصح  األم��ام  إل��ى  واح��دة  خطوة 
في  مب��ا  اجلميع،  جانب  م��ن  املترابطة  الشبكة 
ذل���ك أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ع��ي��ش��ون ف��ي م��ن��ازل من 
األسباب. من  لكثير  وذل��ك  متواضعة،  أحجام 
ف���اي«  »واي  ن��ظ��م  أن  ه���و  األس����ب����اب،  أح����د 
واي  و»غوغل   »Eero »إييرو  مثل  املترابطة 
تطبيقات  تتضمن   »Google Wifi ف��اي   -
التي  الذكية  الهواتف  في  حدسية(  )أو  ذكية 
وأيسر  الفهم  على  أس��ه��ل  الشبكة  م��ن  جتعل 
من حيث االستخدام. وهناك سبب آخر، وهو 
منتجات  هي  املترابطة  الشبكة  نظم  بعض  أن 
التوجيه  أج��ه��زة  م��ن  ال��ع��ك��س  ع��ل��ى   - جمالية 
التقليدية التي حتمل هوائيات ذات منظر بشع.
واأله�����م م���ن ذل����ك، ت��ع��م��ل ال��ش��ب��ك��ة امل��ت��راب��ط��ة 
األسلوب  في  التحول  استيعاب  على  اجلديدة 
اليوم.  التكنولوجيا  به  الناس  يستخدم  ال��ذي 
الهواتف  مثل  احملمولة  األج��ه��زة  نحمل  فإننا 
والكومبيوترات  ال��ذك��ي��ة،  وال��س��اع��ات  ال��ذك��ي��ة، 
إلى  حجرة  من  اللوحية،  واألج��ه��زة  احملمولة، 
ال���واح���د. ك��م��ا أن األدوات  امل��ن��زل  ف��ي  ح��ج��رة 
الذكية،  ال��س��م��اع��ات  مثل  ب��اإلن��ت��رن��ت  املتصلة 
الذكية  التلفاز  وأج��ه��زة  احلمامات،  وم��وازي��ن 
أنحاء  مختلف  في  كبيرة  بصورة  واملنتشرة 
املنزل. وفي ظل الشبكات املترابطة، فإن تغطية 
االنقطاع. تعاني من  لن  ف��اي« عندك  ال���»واي 
لشركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ف��ري��زر،  دي��ف  ي��ق��ول 

»واي  شبكات  بجعل  املعنية  »ديفايسكيب« 
للهواتف  بالنسبة  موثوقية  أكثر  العامة  فاي« 
بائعي  ن��رى  أن  فعاً  اجلميل  »م��ن  احملمولة: 
وبشكل  مفيد  بشيء  يقومون  التوجيه  أجهزة 
أدرك��وا  أنهم  لو  صحيح ولو ملرة واح��دة. كما 
املنتجات  هذه  بشراء  يهتمون  الناس  أن  أخيًرا 
 and ،.»أكثر من موظفي تكنولوجيا املعلومات
Netgear’s لقد اختبرت ثاثة من نظم شبكة 
»واي فاي«: »إييرو Eero »، و»غوغل واي 
فاي Google Wifi »، و»أوروبي Orbi من 
شركة نيت - غير«. وكل النتائج كانت جيدة، 
على الرغم أن اجلهاز الذي أفضله هو »إييرو«. 
الشبكات  ع��ن  معرفته  حت��ت��اج��ون  م��ا  وإل��ي��ك��م 
امل��ن��اس��ب لكم. ال��ن��ظ��ام  امل��ت��راب��ط��ة عند اخ��ت��ي��ار 
ن���ظ���ام  ع���م���ل  ط���ري���ق���ة  ي���خ���ص  ف���ي���م���ا  أوالً، 
ال��ش��ب��ك��ة امل��ت��راب��ط��ة. ت��ق��وم ب��ت��وص��ي��ل احمل��ط��ة 
األس��اس��ي��ة امل��ب��دئ��ي��ة ب���امل���ودم واس����ع ال��ن��ط��اق 
ل����دي����ك. وم�����ن ه���ن���ا، مي��ك��ن��ك رب�����ط م��ح��ط��ات 
األق���م���ار ال��ص��ن��اع��ي��ة ف��ي ال��غ��رف ال��ت��ي تتوقع 
أن ت���ك���ون ت��غ��ط��ي��ة ال��ش��ب��ك��ة ف��ي��ه��ا ض��ع��ي��ف��ة.
املبدئية  أن احمل��ط��ة األس��اس��ي��ة  اف��ت��راض  وم��ع 
لديك توجد في الطابق السفلي حيث تقع غرفة 
الصناعية  ل��أق��م��ار  محطة  ول��دي��ك  امل��ع��ي��ش��ة، 
في  تكون  عندما  العلوي.  بالطابق  املكتب  في 
على  لإلنترنت  صفحة  بتحميل  وتقوم  املكتب 
الكومبيوتر احملمول خاصتك، تستدعي احملطة 
األساسية املبدئية بيانات الصفحة هذه وتدفع 
بها إلى محطة األقمار الصناعية، والتي تنقلها 
بدورها إلى الكومبيوتر اخلاص بك في املكتب 
السيد فريزر:  الوثبة. يقول  فيما يعرف باسم 
»يبدو األمر مثل القيام برحلة حيث ال ميكنك 
الطيران بصورة مباشرة، ولكن ميكنك الطيران 
بصورة غير مباشرة عبر اجلهاز املوزع. إذا ما 
جتد  لن  املنزل،  من  اخللفية  الغرفة  إلى  ذهبت 
لكي  الوحيدة  والطريقة  هناك.  للشبكة  تغطية 
القصيرة«. الوثبات  عبر  هي  هناك  إلى  تذهب 
ال���»واي  شبكة  نطاق  توسيع  إلى  وباإلضافة 
جهازك  املترابطة  الشبكة  نظام  يساعد  ف��اي«، 
أثناء  األق��وى  باحملطة  التلقائي  االتصال  على 
غرفة  في  تكون  وعندما  املنزل.  داخل  التحرك 
اإلش��ارة  الذكي  هاتفك  يلتقط  سوف  املعيشة، 
وع��ن��دم��ا  ه��ن��اك،  التغطية  م��ح��ط��ة  م��ن  ت��ل��ق��ائ��يً��ا 
الهاتف  ينتقل  فسوف  النوم،  غرفة  إلى  تنتقل 
ال��ذك��ي ب��س��اس��ة إل���ى م��ح��ط��ة ال��ت��غ��ط��ي��ة هناك 
القيام  ميكنك  مما  أفضل  بالطبع  وه��ذا  أيًضا. 
فمع  القدمية.  التوجيه  أج��ه��زة  باستخدام  ب��ه 
جهاز توجيه ال�»واي فاي« التقليدي، فسوف 
تقل قوة تغطية اإلشارة لديك كلما ابتعدت عن 
احملطة األساسية. ولكن في هذا املوقف، عليك 
االت��ص��ال ب��ص��ورة ي��دوي��ة ب��اجل��ه��از خاصتك 
وعندما  ف��اي«،  ال����»واي  خدمة  تعزيز  بشبكة 
االن��ت��ق��ال  فعليك  ال��ت��ع��زي��ز،  ج��ه��از  ع��ن  تبتعد 

الرئيسي  ال��ت��وج��ي��ه  إل���ى ج��ه��از  أي��ًض��ا  ي���دوًي���ا 
ال�»واي فاي«. وهذا أمر مرهق كثيًرا. بشبكة 
امل��ت��راب��ط��ة مثل  الشبكة  أج��ه��زة  ف��إن  وأخ���ي���ًرا، 
للتوزيع  جهاز  وكأنها  تبدو  والتي  »إي��ي��رو«، 
أن��ي��ق ال��ش��ك��ل م��ع أرك����ان م��س��ت��دي��رة، وج��ه��از 
ف��اي«، وال��ذي يشبه األسطوانة،  »غوغل واي 
القبيحة.  أو  املنظر  سيئة  األج��ه��زة  من  ليست 
ول���ذل���ك ال داع����ي ل��ل��خ��ج��ل م���ن وض���ع أج��ه��زة 
م��ك��ان  أي  ف���ي  ف�����اي«  »واي  ش��ب��ك��ة  ت���وزي���ع 
ل���دي���ك، م��ث��ل ال���ط���اول���ة اجل��ان��ب��ي��ة ع��ل��ى م���رأى 
األخ��رى. املنزلية  أجهزتك  م��ن  وواض���ح  جيد 
املترابطة  للشبكات  الوحيد  السلبي  اجل��ان��ب 
ه��و أن���ك تفقد ب��ع��ض ال��س��رع��ات م��ع ك��ل وثبة 
فاي«  »واي  محطة  أن  لنفرض  الوثبات.  من 
ول��دي��ك  امل��ع��ي��ش��ة،  غ��رف��ة  ف��ي  ت��وج��د  الرئيسية 
السفلي،  الطابق  في  الصناعية  األقمار  م��وزع 
في  آخر  م��وزع  هناك  الغرفتني  هاتني  وما بني 
امل����رآب. ف��ف��ي ال��ط��اب��ق ال��س��ف��ل��ي، س���وف تكون 
السرعة أبطأ، بسبب أن جهاز التوجيه الرئيسي 
األقمار  إلى موزع  الوثب  أثناء  البيانات  ينسخ 
الصناعية في املرآب، ثم ينتج املوزع الذي في 
املرآب نسخة أخرى تصل إلى املوزع الذي في 
الطابق السفلي. ونتيجة لذلك، سوف يستغرق 
إلى  لانتقال  للبيانات  الوقت  من  املزيد  األم��ر 
جهازك عبر املوزع املوجود في الطابق السفلي.
وض���ع ن��ظ��ام ل��ت��ق��دي��ر م��خ��اط��ر امل��وظ��ف��ني. إن 
ح��ج��ب م��ن��اف��ذ ال���وص���ول إل���ى ال��ب��ي��ان��ات داخ��ل 
امل���ؤس���س���ة ل���ي���س م����ن األس����ال����ي����ب ال���ف���ع���ال���ة.
يزال  فا  إليه،  املشار  البطء  من  الرغم  وعلى 
األمر أفضل من احلصول على إشارة رئيسية 
ضعيفة أو عدم وجود اتصال باملرة في الطابق 
السفلي إذا كان لديك جهاز توجيه واحد فقط. 
وبالتالي ميكن ألجهزة التوزيع هنا نقل البيانات 
النظم  ع��ن  البعض  بعضها  إل��ى  أك��ب��ر  بسرعة 
فاي«. األخ��رى مثل »إي��ي��رو«، و»غوغل واي 
تكلف  »إييرو«  شركة  إنتاج  من  أجهزة  ثاثة 

دوالر،   400 م���ب���ل���غ 
ف��ي ح��ني ث��اث��ة أجهزة 
واي  »غ�������وغ�������ل  م�������ن 
ف���������اي« ت���ك���ل���ف م��ب��ل��غ 
وي��ب��ل��غ  دوالر،   300
س��ع��ر ج��ه��از ال��ت��وج��ي��ه 
م��ن شركة  »أوروب�����ي 
م���ع  غ������ي������ر«   - ن�����ي�����ت 
األق��م��ار  ال��ت��ق��اط  محطة 
ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة م���ب���ل���غ 
أي���ًض���ا. دوالر   300
وتقول شركة »غوغل« 
األساسية  ال��ق��اع��دة  أن 
ف����ي اخ���ت���ي���ار احل���زم���ة 
امل���ع���ي���ن���ة ت���ت���ع���ل���ق ب���أن 
ك����ل ن���ق���ط���ة ل���ل���وص���ول 

امل���س���اح���ة.  م����ن  م���رب���ع  ق�����دم   1500 ت��غ��ط��ي 
ول��ك��ن ال��ت��ه��ي��ئ��ة واإلع������داد ت��خ��ت��ل��ف ب��ن��اء على 
امل��خ��ط��ط ال���ع���ام ل��ل��م��ن��زل وامل������واد واألج���ه���زة 
تبلغ  التي  شقتي  وفي  املنزل.  داخل  املوجودة 
في  كنت  م��رب��ع،  ق��دم   1100 نحو  مساحتها 
الغرف  أن  بسبب  ات��ص��ال  نقطتي  إل��ى  ح��اج��ة 
ط��وي��ل��ة. رده����ة  ب��ع��ض��ه��ا  ع���ن  تفصلها  ع��ن��دي 
م���ن واق�����ع اخ���ت���ب���ارات���ي مل��ن��ت��ج��ات »إي���ي���رو«، 
ف��اي«، و»أوروب���ي من شركة  واي  و»غوغل 
نيت - غير«، كانت كلها سريعة للغاية في كل 
لدى  النتائج  أس��رع  وكانت  الغرف.  من  غرفة 
جهاز »أوروبي من شركة نيت - غير« بشكل 
عام، وجاء أداء املنتجني اآلخرين قريبًا من هذا 
كاتر«،  املمتاز. وأجرى موقع »واير  املستوى 
وه���و م��وق��ع ن��ص��ائ��ح امل��ن��ت��ج��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
اململوك لصحيفة »نيويورك تاميز«، اختبارات 
املترابطة في منزل  الشبكة  على كثير من نظم 
جهاز  الختيار  م��ؤي��دة  النتيجة  وج���اءت  كبير 
»أوروب��ي من شركة نيت - غير« بأنه النظام 
األس����رع واألق������وى. وم���ع ذل���ك ف���إن ال��س��رع��ة 
ل��ي��س��ت ه���ي ك���ل ش�����يء، ح��ي��ث ك����ان تطبيق 
الفهم  م��ن حيث  شركة »إي��ي��رو« ه��و األس��ه��ل 
إع���داد وفحص  واالس��ت��خ��دام، مم��ا يجعل م��ن 
حالة االتصال بنظام »واي فاي« سلس وسهل 
للغاية. كما كان تطبيق »غوغل« مبتكر أيًضا، 
»إييرو«.  تطبيق  من  سهولة  أقل  أنه  من  رغم 
 - نيت  شركة  م��ن  »أوروب����ي  تطبيق  ويعتبر 
غ��ي��ر« ص��ع��ب م��ن ح��ي��ث اإلع������دادات، ويتطلب 
وج����ود واج���ه���ة غ��ام��ض��ة مل��ت��ص��ف��ح اإلن��ت��رن��ت 
التهيئة  ال��ض��ب��ط واإلع������داد، ول��غ��ة  ف��ي  ل��ل��ب��دء 
املتخصصني  لغير  بالنسبة  الفهم  على  صعبة 
ف��ي ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات. ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ذل����ك، ف���إن م��ن��ت��ج »أوروب�������ي«، وال����ذي يبدو 
حيث  من  األس��وأ  هو  املياه،  تنقية  جهاز  كمثل 
امل��ن��ظ��ر، ح��ت��ى ي���س���اورك ال��ش��ع��ور ب��ض��رورة 
إخفاؤه عن األنظار خلف مجموعة من الكتب.

ل��ت��أم��ن  األف�����ض�����ل  امل����ت����واص����ل����ة  ف������اي  واي  ش���ب���ك���ة 
اإلت����ص����االت وت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع األج����ه����زة ال��ب��ي��ت��ي��ة

خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض )"الشركة"(، شركة حكومية، تنشر بهذا مناقصة علنية، مع إجراء تنافسي إضافي وإمكانية إلنشاء 
مستودع مزوودين، خلدمات رفع ونقل.

التعاقد يكون لفترة 21 شهراً ، بحيث تكون للشركة إمكانية لتمديد فترة التعاقد بفترتني إضافيتني ملدة 42 شهراً كل واحدة. 
مقدمي عروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية أدناه مبوعد تقدمي العرض مدعوين لتقدمي عرض باملناقصة:

الشروط اإللزامية
* مقدم العرض هو شركة مسجلة في سجل مسجل الشركات باسرائيل  او مصلحة مرخصة باسرائيل وميلك جميع املصادقات املطلوبة   

     وفق قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق مسك حسابات وتسديد واجبات الضرائب( لعام-1976؛ 
* مقدم العرض هو مالك )مبا في ذلك بليسينج( ملا ال يقل عن 10 شاحنات ذات رافعة مع قدرة رفع مبدى ما بني 28 ل�-125 طن للمتر، 

     من سنة صنع 2010 وأكثر.
* مقدم العرض يشغل على األقل 5 سائقني الذين:

    * كل واحد منهم صاحب رخصة قيادة سارية املفعول لشاحنة رفع من واحد من األنواع املفصلة بالبند 3.2 على األقل؛
    * لكل واحد منهم جتربة ال تقل عن - 3 سنوات بقيادة شاحنة رفع؛

    * لكل واحد منهم أعاه رخصة سارية املفعول لتشغيل رافعة من واحد من األنواع املفصلة بالبند 3.2 على األقل.
معلومات عامة:

ميكن تلقي مستندات املناقصة الكاملة للتقدمي او اإلطاع على نسخة كاملة منها مجاناً في مكاتب الشركة بالعنوان: مجدال عتيدمي، كريات 
عتيدمي، تل ابيب، طابق 32. 

على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي بشعبة القوى البشرية خاصة الشركة التي مبكاتب الشركة بالعنوان أعاه، لتاريخ 
أقصاه 19.7.2017 الساعة 15:00 )بأمسيات وأيام العيد، سريان املناسبات، اجلمعة والسبت لن يكون باإلمكان تقدمي عروض(. على 

مقدمي العروض ان يرفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل في مستندات العطاء. 
أجوبة  يتم نشر   .4.7.2017 اقصاه  لتاريخ   ،daniel@ingl.co.il فقط:  االلكتروني  البريد  بواسطة  التوجه  لتلقي توضيحات يجب 

الشركة ألسئلة التوضيح مبوقع الشركة على االنترنت.
ان حتدد معايير معلومات مفصلة  املناقصة،  بتغيير شروط  او اي عرض كان، وحتتفظ على حقها  الشركة قبول افضل عرض  تلتزم  ال 
للمفصل في مستندات العطاء. املذكور في مستندات العطاء يتغلب على املذكور  اكثر وإجراء مفاوضات مع مقدمي عروض، والكل وفقاً 

بهذا اإلعان وفقط له سريان مفعول ُملزم، وجميع الشروط والتحفظات املشمولة في مستندات املناقصة تسري أيضاً على هذا اإلعان.

م�����ن�����اق�����ص�����ة  ع����ل����ن����ي����ة  ل������ت������ق������دمي  خ��������دم��������ات  رف������������ع  ون����ق����ل
)INGL/TENDER/2017/14( )"املناقصة"(


