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   حواسيب تحت تصرفكم 

 

تتيح الوصول المجانى واآلمن لشبكة . حاسوب بنظام الخدمة الذاتية تضعها المكتبات البلدية تحت تصرفكم 700حوالي 

 .والكبار( ..االنترنت والبرمجيات )معالجة النصوص وتنقية الصور الفتوغرافية( المناسبة للمستخدم )الصغار 

 

 

   حواسيب الخدمة الذاتية 

   لألشخاص العابرين 

 .، متاحة دون تسجيل ضمن شبكة مكتبات اإلعارة لمدينة باريسدقيقة 15هي حواسيب "المارة" ال تتجاوز مدة استعمالها 

   لألشخاص المسجلين 

الفئة  قبل سيب "البالغين" منتعمل حواتس .الصالحيةهي حواسيب متاحة للمستخدمين الذين يتوفرون على بطاقة تسجيل سارية 

 .عاما 18الفئة العمرية ما دون  قبل تستعمل حواسيب "الشباب" من. عاما 12العمرية ما فوق 

   اسم المستخدم 

. لمدينة باريس اإلعارةاسم المستخدم هو رقم المستخدم الظاهر على البطاقة الفردية التي تم استيالمها عند التسجيل في مكتبات 

 (.16021979)مثال:  jjmmaaaa  ي هو تاريخ الميالد بصيغةلرقم السرا

   فترة االستخدام 

 محددة:هناك فترات استخدام 

 ( في اليوم، من الثالثاء إلى األحد2) ساعتين :عاما 12ابتداء من  -

   اليوم، من الثالثاء إلى األحد في ( 1واحدة ) ساعة :عاما 12ما دون  -

   حجز الحواسيب 

. ستكون القائمة متاحة قريبا على هذه الصفحة. ، سيتم وضع خدمة حجز الحواسيب في بعض المكتبات2015ابتداء من خريف 

 االستخدام.ستظل الحواسيب القابلة للحجز متوفرة دون حجز وخاضعة لنفس حصص 

 .( يوما14يمكن حجز الحواسيب قبل الموعد بأربعة عشر )

 .تسبب في التعليق المؤقت للخدمةيعدم الحضور في موعد الحجز لثالث مرات خالل األسابيع األربعة المنصرمة 

 .المكتبة التي ترتادونها إلىللمزيد من المعلومات حول حجز الحواسيب، توجهوا 

   الخدمات 

 :الخدمات المتوفرة على الحواسيب نجدمن ضمن 

   عالية السرعة  األنترنتالولوج اآلمن لشبكة  -

 (.suite LibreOffice) إلخبرمجيات التشغيل اآللي للمراسالت والصحائف الجدولية  -

وعلم الفلك العديد من البرمجيات مفتوحة المصدر في مجاالت مختلفة )الرسم وتنقية الصور الفتوغرافية والموسيقى والفيديو  -

 (والكيمياء

ال اإللكتروني. أو عبر إرساله بالبريد  (USB) باإلمكان حفظ العمل الذي قمتم به عن طريق تسجيله في وحدة التخزين يو إس بي

 .توجد طابعات تحت تصرف الجمهور

   التزام مستخدمي الحواسيب العامة لمكتبات مدينة باريس 



ات التي توفرها مكتبات مدينة باريس لذا، ينبغي على مستخدميها االلتزام بقانون مكتبات تدخل الحواسيب العامة ضمن باقة الخدم

 .مدينة باريس

يطالب المستخدم بالحرص في استعمال المعدات الموضوعة تحت تصرفه خاصة تلك القابلة للكسر كالشاشة ولوحة المفاتيح 

 .والفأرة وسماعات الرأس

 :ى المستخدمأيا كان نوع الحاسوب، ال ينبغي عل

   توصيل أو فصل أسالك التيار الكهربائي والوصالت التي تربط بين مختلف مكونات الحاسوب؛  -

المنفذ المخصص لهذا الغرض  ( فيUSB) محاولة ربط المعدات الشخصية بالحاسوب باستثناء وحدة التخزين يو إس بي -

   وسماعات الرأس في مأخذ التيار الكهربائي من نوع جاك؛ 

   المعدات والبرمجيات بأي وسيلة كانت؛  ةتغيير تهيئمحاولة  -

   محاولة الوصول إلى خدمات وموارد ال تقدمها المكتبات؛  -

   محاولة تنصيب أو تنفيذ برامج حاسوبية غريبة عن البيئة المعلوماتية المتاحة؛  -

   يق التشغيل الشبكي؛ االخرى التي يتصل بها الحاسوب المستخدم عن طر األجهزةمحاولة الوصول إلى  -

   محاولة التحايل على نظام الترشيح؛  -

 :بالنسبة للحواسيب حيث يحدد المستخدم، ال يمكن لهذا األخير

    ؛استعمال رقم تعريفي يعود لمستخدم آخر -

   السماح لشخص آخر باستعمال رقمه التعريفي؛  -

    .ة سمعية او بصريةطلب أجهزة تعويضية دون وجود ما يبرر هذا األمر كإصابته باعاق -

    .بالنسبة للحواسيب دون تحديد المستخدم، ينبغي لهذا األخير إخالء المكان للمستخدم التالي عند انتهاء الوقت المخصص له

   يمية ظلتنن انيوالقت وايعارلتشا

وانين التنظيمية والتشريعات باعتباره نظاما للمعلومات، يخضع نظام الوسائط المتعددة لمكتبات مدينة باريس لمجموعة من الق

 .يترتب على عدم التقيد بها عقوبات جنائية تتراوح بين دفع غرامات والسجن

 :الجدير بالذكر أن هذه االحكام تتعلق، في جملة أمور، بما يلي

أو اإلباحي  لمدينة باريس مفتوحة للجميع، يحظر تصفح المواقع ذات الطابع العنيف اإلعارةأن مكتبات  بما :القاصرينحماية  -

، فقد تم أولى . ومن بابيلحظها القاصر أوأو التي من شأنها إلحاق ضرر خطير بالكرامة االنسانية مما يحتمل أن يراها 

 227-23التنصيص أيضا على فرض عقوبة جنائية لولوج مواقع من هذا القبيل والتي تجعل من األطفال مادة للعرض )المواد 

 .(من القانون الجنائي 227-24و

في عداد األفعال اإلجرامية "الولوج او البقاء عن طريق االحتيال في في كل أو جزء من النظام  يعتبر :الحاسوبياالحتيال  -

قب الشروع ". "يعايحملها بواسطة االحتيال التيالبيانات إدخال أو حذف أو تغيير )…( نظام إعاقة او تقويض عمل ال)…( 

 (.من القانون الجنائي 7إلى  323-1لمواد من العقوبات." )ا األفعال اإلجرامية بنفس في ارتكاب

االستعمال الشخصي  ءوباستثنا .حقوق المؤلفين: يجرم قانون الملكية الفكرية التزوير والمساس بحقوق المؤلفين بشكل عام -

 .رف غير مشروعالضيق، فإن إعادة استغالل عمل او ابداع فني دون الموافقة الصريحة ألصحابها او لمن يخلفهم هو تص

   تنظيم استخدام الحواسيب العامة وسلوك المستخدمين 

لم حرم المستخدم من استعمال الحواسيب العامة لمكتبات مدينة باريس او من ولوج هذه المكتبات ذاتها في حال ي   أن من الممكن

المساس بالتدابير األخرى أو الدعاوى  شروط االستخدام المذكورة أو عمد إلى االحتيال على جوهرها أو كلماتها، دونيلتزم ب

 (.تقديم شكوى) المحتملة

 


