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 مقجمة3
 

يتسيد السجتسع السعاصخ بالشسػ الدخيع و تصػر تكشػلػجيا االتراؿ، وىحا ما أدي إلى اعتساد الكبيخ مغ 

الغخبية عمى السعخفة الفخدية و كفاءة الذخز في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات في السجتسع خاصة الجوؿ 

االعالـ و االتراؿ عخفت الكثيخ مغ السحصات اليامة والتي حػلت مديخة  اتصػيخ حياتو اليػمية. فتكشػلػجي

 ؼميغخافي الت ةالبذخية و ىحا مشح مصمع القخف التاسع عذخ مع تصبيق اكتذاؼ األمػاج الكيخومغشاشيدي

لػحجة  ةالي اكتذاؼ الجيل الخامذ مغ الياتف الشقاؿ.  في ىحه السصبػعة و التي تعصى السحاور الخئيدي

تكشػلػجيا اإلعالـ و االتراؿ لمدشة الثانية إعالـ و اتراؿ ؿ.ـ.د ليدانذ، في ثالث محاور رئيدية؛ 

تراؿ، و يتصخؽ أيزا إلي األسباب السحاور االوؿ يتسثل في الجانب السفاليع لتكشػلػجيا اإلعالـ و اال

التي أدت إلي انفجار السعمػمات. السحػر الثاني يتصخؽ الي تكشػلػجيا االتراؿ عغ بعج الدمكية و 

، اما الثانية، تتسحػر حػؿ االتراؿ الالسمكي االالسمكية، األولى تتحجث عغ انػاع الكابالت و تصبيقاتي

لثالث فيػ يتسحػر حػؿ تصبيقات تكشػلػجيا االتراؿ الحجيثة، وتخددات األمػاج و انػاعيا. أما السحػر ا

، و التمفديػف، و األقسار الرشاعية واإلنتخنت الياتف الشقاؿ ما إلي ذلظ. بسعشي تكالياتف، والسيكخفػنا

أخخ تتسحػر السصبػعة حػؿ تصػر تكشمػجيا الػاتراؿ تقشيا مغ القخف التاسع عذخ الي القخف الحادي و 

         العذخيغ.   
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 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
 االتصالمطبوعة تكنولوجٌا 

 االترالمجخل لتكشهلهجيا 

  تكشػلػجيا السعمػمات قجيع قجـ اإلنداف كػنيا الػسيمة الػحيجة التي كاف اإلنداف يتػاصل بيا مع  تاريخ

 و يسكغ تقديع ىحه العرػر إلى أربعة  عرخ،اآلخخيغ و ذلظ مغ خالؿ األدوات الستػفخة ليع حدب كل 

أثخت  اإللكتخوميكانيكيالعرخ اإللكتخوني و قدع مغ العرخ  ، و لكغاالتراؿتكشػلػجيا  عرػر لتاريخ  

 .عميو اليػـ ػما ىل اإلنداف إلى عخؼ كيف وصمغ السيع أف ن اإلنداف لكغحياة عمى 

 The Pre Mechanical Ageالعرر ما قبل السيكانيكي 

، و يسكغ أف نحجد إشاره الدمشي  االتراؿىػ العرخ األوؿ الحي عخفو اإلنداف و عالقتو بتكشػلػجيا     

المغة و  االتراؿؽ ـ، ذلظ أف اإلنداف في تمظ الفتخة كاف يدتعسل وسائل  1450ؽ ـ إلى  3000 غما بي

و لقج وضعت األبججيات ،و الشحت عمى الرخخ "  petroglyphs "الخسع عمى الرخػر السعخوفة بػ

"حيث أصبحت األبججية جج شعبية بيغ السجتسع حيث شػر   Phoenician "السبكخة مثل األبججية الفيشيكية

 papyns "ثع تع إنذاء الػرؽ البخدي  wet clayالقمع و الػرؽ و بجأت كعالمات فقط مغ الصيغ الخشب" 

plant  الريشيػف السعخوؼ بػ الػرؽ السسدؽ"  اختخعولكغ الشػع األكثخ شعبية الحيrags الذفػنة" "

(zimegats.com) 

" مغ خالؿ  9 – 1بعج السيالد حيشسا ضيخ العجد ما بيغ "  100تخة ضيػر األرقاـ و خالؿ خالؿ ف   

" مغ قبل 0سا إختخع " سشة حيش 775بعج السيالد أي بعج  875اليشػد ، لكغ لع يحجث أي تغييخ إال بعج 

الحداب و أصبحت آلة الحداب أوؿ عالمة عمى معالج  األعجاد حيث بجأ  اختخاعالعخب ، و ىشا تع 

 . abacusالسعجاد  اسسوالسعمػمات و كاف الشسػذج في ذلظ الػقت 
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 age  Mechanical السيكانيكي3* العرر 

بيغ العرخ الججيج و العرخ القجيع و يسكغ تحجيج  االتراؿلقج بجأ العرخ السيكانيكي حيشسا بجأ     

 :كاختخاعحيث بجأ بطيػر الكثيخ مغ التعجادات اإللكتخونية  1450و  1840عرخ ىحه الفتخة ما بيغ 

 1600السدصخة الدلجة:ٍ ىػ جياز كسبيػتخ تسثيمي يدسح لمسدتخجميغ بالجسع و القدسة ضيخ خالؿ القخف -

بجسع و شخح  لمسدتخجميغالحي يدسح  ( the Pascalineـ )1642لي الحاسػب السيكانيكي:  ضيخ حػ -

 وقدسة رقسيغ 

سيمت The Leibniz’s machine  ػعخفت ب  ascaline ػضيخت ألة محدشة ل 1670sفي -

 لمسدتخجميغ الزخب و القدسة . 

- 1820s  ظهرت الة جدٌدة عرفتThe difference engine . بإمكانها حساب األرلام و طباعتها 

(zimegats.com) 

اليػـ إال أنيا  ـتدتخجو التي لع تكغ فعالة مثل أحجث التقشيات التي  االختخاعاتو عمي الخغع مغ ىحه   

 .االتراؿعسمية تصػيخ تكشػلػجيا  لعبت دورا كبيخا في

    Electromechanicalالعرر اإللكتروميكانيكي 

حيث ميدتيا العجيج مغ  االتراالت( ىي بجاية 1940-1840) غما بيو التي حجدت خالؿ ىحه الفتخة   

التكشػلػجية ذات الرمة و التي ميجت لشطع تكشػلػجيا السعمػمات الحجيثة. في البجاية كانت في  االختخاعات

البصارية الفػلتية، حيث كانت أوؿ بصارية كيخبائية تشتج  باستخجاـشخيقة ججيجة لتػصيل السعمػمات  اكتذاؼ

التميغخاؼ لمتػاصل مع األخخيغ لسدافات بعيجة وىحا  اكتذاؼء و تخديشيا. بعج مجة غيخ قريخة تع الكيخبا

عغ  (Morse Code Samuelإلي تصػيخ مػريذ كػد) االختخاعالكيخباء، أدي ىحا  استخجاـمغ خالؿ 

و تحػيميا إلى نقاط كيخبائية و نقميا عبخ  (1835)شخيق تقديع الحخوؼ األبججية إلي نقاط و مصات،
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و  عاـ Marconi Guglielmo 1894 مغ قبل الخاديػ  اختخاععج فتخة زمشية أخخي الدمظ الشحاسي، و ب

مع بجاية األربعيشيات مغ القخف الساضي تع  .1870عاـ   Alexander Graham Bellالياتف مغ قبل 

البيانات و البخامج،  قارئاتو  ةالكيخو ميكانيكيكػنات الحػسبة الكػمبيػتخ الخقسي وىي تتألف مغ م اختخاع

الكتابة األلية و اإلدخاؿ و اإلخخاج و التحكع، بجوف شظ كاف مختمفا عغ أجيدة الكػمبيػتخ الحجيثة  وأالت 

، لكغ أدي إلي الخاصة  و العسل  اأصغخ حجسشخؽ أخخي في جعل ىحا الشطاـ  باستكذاؼ اىتساـبشا اليـػ

 1940آلي واسع الشصاؽ ضيخ في الػاليات الستحجة األمخيكية عاـ  يكسبيػتخ رقسو كاف أوؿ بأكثخ فعالية. 

سم ( و طوله   33ألدام ) المدم=  5الذي أنشأته جامعة هارفرد و كان علوه    ”Mark “1المعروف بـ  و

 (1)شكل طن  5لدم و وزنه  55

 

View of IBM's Harvard Mark I Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) on the campus of Harvard University, 

1944. 
PhotoQuest / Archive Photos / Getty Images.   ( 1الشكل)  

    Sources: Howard Aiken, Grace Hopper and the Mark I Computer (thoughtco.com) 

 

https://www.thoughtco.com/howard-aiken-and-grace-hopper-4078389
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   Electronic ageالعصر اإللكترونً 

إلى يػمشا ىحا، و ىي  مخحمة  1940مجالو مغ عاـ و ىػ العرخ الحي نعير فيو و يسكغ أف نحجد     

بسا فييا  ألوؿ مخة حيشسا ضيخت السعجات اإللكتخونية  تلقج بجأتكشػلػجيا السعمػمات التي نعيذيا اليػـ و 

اإللكتخونية األنابيب  استخجاـأجيدة الكسبيػتخ في الطيػر، في بجاية ىحه السخحمة تع إدراؾ أنو يسكغ 

 "ENIAC" ، و كاف أوؿ كػمبيػتخ رقسي عالي الدخعة ىػ ةالكيخو ميكانيكيالسفخعة بجال مغ األجداء 

Electronic Numerical integrator and Computer”   التكامل الخقسي اإللكتخوني و ، "

 (.2أنطخ الذكل ). خالكػمبيػت
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2.jpg (640×480) (wordpress.com)-eniac Sources: 

إف مغ أىع مسيداتو ىػ قجرتو عمي حل فئة كبيخة مغ السدائل العجدية و ىحا عغ شخيق إعادة البخمجة،     

أنيا ( ENIACمغ العرخ الدابق. لكغ مذكل ) ةالكيخو ميكانيكي اآلالتو ىي أيزا أسخع بألف مخة مغ 

     (EDSACـ )  نطا اختخاعالقجرة ال تخديغ تعميسات البخنامج في ذاكختيا. بعج ذلظ تع  ظال تسم

Electronic Delay Storage Automatic Calculator  .  لمتخديغ الستأخخ.الحاسبة اإللكتخونية 

 (3)الشكل 

 

1066 A Medieval Mosaic -dsc09370 Sources:  

   LEO(Lyons Electronic Offices  ) أوؿ كسبيػتخ تجاري في العالع عخؼ ب  اختخاعبعج ذلظ تع  

 (.4الذكل )

https://mediatechparenting.files.wordpress.com/2015/03/eniac-2.jpg
https://medievalmosaic.com/august-21-national-museum-computing/dsc09370-3/
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 و تصػر أجيدة الكسبيػتخ إلي خسذ مخاحل:لقج تع ترشيف تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات 

 (1956 -1940الجيل األوؿ )مغ  -1

 (1963-1956الجيل الثاني )مغ  -2

 (1971-1964 الجيل الثالث )مغ -3

 إلي اليػـ(-1971الجيل الخابع )مغ  -4

 ( Admin; Zigma technology Solutions) إلي السدتقبل( الجيل الخامذ )مغ الحاضخ -5

 

 

 :االترالتكشهلهجيا  مفههم

، ضف عمى ذ إحجىتعتبخ التكشػلػجيا      لظ عمي أنيا تتدع بشػع أىع السرصمحات السيسة في عالسشا اليـػ

 Joanليحا فيي جج ضخورية لفيسشا لتاريخ البذخية ) الساضي و الحاضخ و السدتقبل(  ،مغ الغسػض

Agar). أو و ىػ مرصمح يذيخ إلي األرجح  لشديج  ياليشجو أورب(  مغ الشاحية المغػية تعػد جحورىا إلي
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التكشػلػجيا ، و ىحا ىػ الدبب في جعل في أف الشديج و ( Joan Agarرػف األشجار. )غب ؿفخ مشد ض

ذب لكغ فيسا بعج خو تعشي العسل بال  (Techneو تأتي اليػنانية )  (Tekتبجو متذابية مغ كمسة )

  .(Alan Dreangson( تعشي الجراسة. )  logosبشسا )تحػلت إلي الخبخة الستخررة. 

 .اصطالحاتعريف التكشهلهجيا 

 معشييا الي ثالث معاف: تحجدأف مرصمح التكشػلػجيا يسكغ أف  غاألكاديسيييخي بعس    

السعخفة: السدتخخجة مغ الشطخيات و نتائج البحػث و تصبيقاتيا العمسية لتمبية حاجيات  استثسار -1

 ( Valenti Rull) السجتسع.و تخقية  و تشسيةاإلنداف 

الشاتجة  الػسائلو األدوات و السختخعات و كل  األجيدة: وىي بحلظ تذسل ةاستثسار السعخفنتاج  -2

 مغ التصبيق العمسي لمسعخفة العمسية.

السعخفة و نقرج بو مجسػعة السعارؼ و السيارات الالزمة  استثسارالعمسية لشتاج  االستخجامات -3

السعخفة العمسية حتي نرل إلى األىجاؼ  استثساراآلالت و األجيدة الشاتجة عغ لمتعامل مع 

كل الصخؽ التي ىشا يسكغ تعخيف التكشػلػجيا بأنيا، ". مغ (.Encyclopedia of Economics)السشذػدة.

لتمبية حاجاتيع و إشباع رغباتيع." و عميو و مغ  عاكتذافاتيو  عاختخاعاتيفي  اإلندافيدتخجميا 

 اآلالتاف البعس يشطخ إلي التكشػلػجيا عمي أنيا تمظ ؿ، خالؿ معطع التعخيفات الدابقة يسكغ القػ 

ف، و البعس األخخ يشطخ إلييا نطخة معيارية يجعميا تتعارض مع الحجيثة التي يدتخجميا اإلندا

تؤدي إلي الشفع  التيإلي السعخفة  تالسشطػر أدشبيعة الحياة الخوحية، و التكشػلػجيا مغ ىحا 

 السادي. و العشرخ الفكخي. و يعخؼ البعس التكشػلػجيا بعشرخيغ مكسميغ لبعزيسا البعس: 
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و كحلظ اإلنذاءات اليشجسية الفشية السختمفة. أما و السعجات  اآلالتالعشرخ السادي: يذسل   

إنتاج :)العمسي السشيجي( يزع األسذ السعخفية و التقشية والسشيجية التي ىي وراء ي العشرخ الفكخ 

 الػحجات السادية الجاىدة.  تمظ

 (Information and Communications Technologies) االتراالتتكشهلهجيا السعمهمات و 

و التي تذيخ إلي جسيع   (Information technology)ىػ مرصمح أوسع لتكشػلػجيا السعمػمات    

بسا في ذلظ اإلنتخنت و الذبكات الالسمكية و اليػاتف السحسػلة و أجيدة  االتراؿتقشيات 

تسكغ السدتخجميغ مغ الػصػؿ  التيو خجمات و سائط أخخي الكػمبيػتخ و الذبكات اإلجتساعية 

و تخديشيا و نقميا و معالجتيا بذكل رقسي. و تدتخجـ تكشػلػجيا  استخجاعياسعمػمات و إلي ال

كحلظ لإلشارة لمتقارب لتكشػلػجيا الػسائط مثل الذبكات الدسعية البرخية  االتراالتالسعمػمات و 

اإلشارات و إدارتيا، أو ما بسا في ذلظ تػزيع  تلمكابالو شبكات الكسبيػتخ عغ شخيق نطاـ مػحج 

 يعخؼ بشطاـ الخبط. 

 عبر التاريخ االتراالتثهرة 

إلي نقذ خصػات التصػر التكشػلػجي التي عخفيا اإلنداف،  االتراالتيسكغ لشا أف نقدع ثػرة   

فالثػرة األولي التي عخفيا اإلنداف تتجدج حيشسا بجأ اإلنداف يتكمع و يترل باألخخيغ في ضل 

أقجـ  )جشػب العخاؽ(اإلنداف الدػمخي  اختخعالثانية بجأت حيشسا  االتراؿخي، أما ثػرة السجتسع البذ

الصيغ الميغ و ذلظ  استخجـو التي شخيقة في الكتابة في العالع و السعخوفة بالصخيقة الدػمخية 

 مغ العميامغ قبل رجاؿ الجيغ و الصبقة  تدتعسل( حيث كانت Patrick JKiger)ؽ ـ2800حػالي

ألة الطباعة  فً منتصف المرن الخامس عشر. و ظهرت بظهور التً المجتمع. أما الثورة الثالثة 

هو أول من إخترع  (Johannes Gutenberg)ٌتفك معظم المؤرخٌن علً أن ٌوحنا جوتبورغ 
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و كان أول كتاب طبع كان الكتاب المدس 1337المنفصلة و ذلن عام الطباعة بالحروف المعدنٌة 

 .(Mary Bellis).1351بداٌة من عام  )اإلنجٌل(

الخابعة بالطيػر و ىحا راجع لطيػر  االتراالتمع مصمع القخف التاسع عذخ بجأت معالع ثػرة 

نتيجة عالج مذاكل الشاتجة عغ الثػرة الرشاعية )زيادة الصمب عمي  االتراؿالعجيج مغ وسائل 

و  الفيديائي إكتذف العالع اإلنجميدي 1825عاـ  ففيمػاد الخاـ و التػسع، و فتح أسػاؽ ججيجة. 

 Clare D)  السغشاشيذ الكيخبائي الستعجد الجورات. ((William Sturgeonلياـ ستخولػف 

Mcgillem).إستصاع و (Samuel Morse )و ىي شخيقة لشقل 1838التميغخاؼ عاـ  اختخاع ،

 استصاع 1870و نقصة(.إضافة إلى ذلظ في عاـ  مصومغ الشغسات )السعمػمات الشرية كدمدمة 

الياتف حيث تسكغ مغ  اختخاعمغ  1876عاـ  ) (Alexander Graham Bell  االسكتمشجي العالع 

تسكغ تػماس أديدػف  1877. و في عاـ كيخبائيةعج نقصة وىحا عبخ إسالؾ نقل الرػت إلى أب

(Thomas Alva Edison  حيث ساىع في ،)الستػىج، و  الكيخبائياح : السرباختخاعات

 Library of)الفػنػغخاؼ، و كسيخا الرػر الستحخكة كسا أنو حدغ تقشيات التمغخاؼ و الياتف. 

congress).  تسكغ العالع األلساني داميل بخلشجخ 1878في عاـ) (Emil Berliner و ىػ أمخيكي

في حل مذكمة قخص الفػنػغخاؼ أو التدجيل و الحى  1887في عاـ  ذلظ أنو إستصاعالجشدية، 

التقميل مغ التذػىات  يلبالتايتحخؾ عبخه القمع أفكيا و ليذ رأسيا )كسا ىػ الحاؿ في األسصػانة( و 

Encyclopedia )شخيقة لترشيع الدجالت.  اختخعالجاذبية عمي قمع تػماس إديدػف، كسا أنو  بدبب

 Britannica's editors.)    بجأ   القخف التاسع عذخ في نياية(Guglielmo Marconi)   عمي تحديغ

الخاديػ العجيج مغ العمساء بأف مػجات  اختمفالذبكة الالسمكية ببث عبخ السحيط األشمدي، حيث 

في خصػط مدتكيسة مسا يجعل البث االشارات مدتحيال إلي ما وراء االفق، لكغ ماركػني  لتشتق
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تتحخؾ السػجات في خصػط مدتكيسة الكخة األرضية،) لكغ في الػاقع  انحشاءأعتقج أنيا سػؼ تتبع 

( وتقتخب لتعػد عمي شكل مشحشي. و بعج Ionosphereعغ شبقة األيػنػسفيخ) ترصجـو لكشيا 

. (Cornwall to Newfoundland)سحاولة قخر ماركػني بإعادة السحاولة لسدافة أقل مغ: فذل ىحه ال

شخؽ  فيالدلفياأعمغ ماركػني عغ نجاحو في البث الالسمكي مغ إنجمتخا إلي  1902في عاـ

 . االتراؿو لتكشػلػجيا الالسمكي  االتراؿمعمشا عغ إشالقة ججيجة في  الػاليات الستحجة األمخيكية،

الخامدة: لقج شيج الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ تصػر كبيخ في نسط و أشكاؿ  االتراؿثػرة 

خالؿ ىحه السخحمة الحي حرل  ىػ ذلظ  االتراؿولعل أبخز مطيخ لتكشػلػجيا  االتراؿتكشػلػجيا 

و لقج حرل تفجيخ السعمػمات  االتراؿالحى حرل بيغ تفجيخ السعمػمات و ثػرة  االنجماج

بذخي يسكغ اف ذلظ أف خالصة الفكخ ال االستخجاعحاسػب اإللكتخوني في التخديغ و ال باستخجاـ

األقسار الرشاعية و نقل األخبار و الرػر و  استخجاـنجسعو في اقل حيد مسكغ، و كحلظ 

 البيانات عبخ الجوؿ و القارات بصخيقة سخيعة وفػرية. 

 السعمهمات. انفجار

السجاؿ التي تعسل فيو  اتداعيذيخ إلي  " Information explosion"  السعمػمات انفجارإف مرصمح 

 سػؽ كبيخالسعمػمات ألنذصة اإلنداف، ذلظ أنو تحػؿ تمظ السعمػمات إلى صشاعة و أصبح ليا 

الديادة الدخيعة في كسية السعمػمات عمي أنيا  انفجاركدػؽ الحىب و البتخوؿ. ولقج تع تعخيف 

 خخ ىي عشجما تكػف فييا السعمػمات متاحة بكثخة، وىي أيزا عشجماالسعمػمات السشذػرة، بسعشي أ

 .Jasiliua A.Kadri and A.)ٌكون فٌه المستخدمٌن و مدٌرو المعلومات غارلٌن فً المعلومات

Adetoro). السعمػمات في مطاىخ عجيجة:  انفجارو يسكغ أف نحجد مجاؿ 
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حيث تذيخ بعس األبحاث أف ندبة نسػ اإلنتاج الفكخي سشػيا  الفكخي الشسػ الكبيخ في اإلنتاج  -1

 %.8% إلى 4 ما بيغتتخاوح 

التذتت  اإلنتاج الفكخي الحى نتج نتيجة التخررات العمسية و الحى نتج عشو ضيػر  -2

أخحت أصػليا مغ فخوع مختمفة ومغ أمثمة ذلظ اليشجسة الصبيعية و  ججيجةتخررات 

 ظ....ذل ما إليالكيسياء الحيػية و 

الشتيجة  التخرريةو ىشاؾ مالحطة أخخي مفادىا أف الباحثيغ يسيمػف عادة إلي السػضػعات   

خاصة الكتب  تاريخيا شيجة السادة السشذػرةاإلنتاج الفكخي.  ازدادأنو كمسا زاد الباحثػف تخررا 

 عمي سبيل السثاؿ: لالىتساـالفتا  اتجاىا مشيا 

 عشػاف لكل مميػف ندسة  0.2عشػاف كتاب سشػيا أي  100تع نذخ  1450عاـ  في -1

 عشػاف لكل مميػف ندسة 100عشػاف كتاب سشػيا أي  250.000تع نذخ  1905في عاـ  -2

عشػاف لكل مميػف ندسة   167مميػف عشػاف كتاب سشػيا أي  1تع نذخ  2000في عاـ  -3

(.Jasiliua A.Kadri and A. Adetoro) 

 :  ببيػغخافياىحا يعشي  

 عشػاف كتاب تع نذخه  35.000حػالي  1550بحمػؿ عاـ  -1

 خىا مميػف عشػاف كتاب تع نذ 3.3حػالي  1850و في عاـ  -2

 .Jasiliua A.Kadri and A )مميػف عشػاف كتاب تع نذخه  52حػالي  2000أما عاـ  -3

Adetoro) 
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كتاب أخخ مشذػر  4000ذكخناه أعاله نجج إذا قخأ اإلنداف ما كتاب في اليـػ الػاحج نجج أنو يتجاىل  فيسا

 . السعمػمات " ألوؿ مخة في سياؽ  انفجارمرصمح " استخجاـمغ ىشا يسكغ القػؿ أنو تع في نفذ اليـػ

التقاريخ الستجاولة بيغ  جع الستدايج لألورؽ العمسية و الكتب و السصبػعات العمسية و إعادة الصبع والح

 ما بيغاليػنيدكػ إلى أف  الرحف تذيخ إحرائيات في مجاؿ.(Vinash Jah العمساء و اإلدارييغ. )

مغ سكاف العالع يرميع تػزيع الرحف. كحلظ تمعب األقسار  1000شخز مغ كل  250إلى  200

الرشاعية دورا ىاما و متشػعا في  نذخ السعمػمات التي  تفيج في التشسية بذكل مباشخ و التي بجونيا ال 

 تمفة. نحػؿ فعاؿ لبخامجيا التشسية السخ في العالع أف تخصط عميتدصيع أية دولة 

 :االتصالالمعلومات و تكنولوجٌا  رانفجا

و التي يجدجىا األنتخنت بأنو يسكغ لألفخاد و  االتراالتتتسثل إحجى خرائز تكشػلػجيا السعمػمات و 

ووفقا ؤسدات نذخ السعمػمات عمي الػيب دوف إتباع قػاعج تحخيخ نذخ الكتب و الخقابة ثع التدػيق. الس

(Maclory)  ( 271287262فميسا إنتاجيا و ) (174727014عمي األنتخنت )تطيخ قاعجة بيانات األفالـ

. 2012(Jasiliu Kadiri & Niran Adetoroأسساء ألشخاص الحيغ عسمػا في السشتجات السجرجة. )

و إدخاؿ و ىػ محخؾ بحث عمى اإلنتخنت لمسج ونات أنو قاـ بفيخسة   Technocratiأيزا أفاد 

مميػف خادـ فى  70كاف ىشاؾ  Technocratiووفقا ؿ   .2012مجونة ، إلي غاية ( 13370007000)

ألشيخ.  6مميػف . السجونات تتزاعف كل  135إلى  2007، ليختفع إلى غاية شيخ سبتسبخ 2008أوت 

 مػقعا يػميا.  40 بما يقار أف العامل العادي يدور  New York Timesووفقا ؿ 
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 السعمهمات 3 انفجارأدت إلى   التياألسباب الرئيدية 

 معجؿ إنتاج السعمػمات  فيالديادة الدخيعة  -1

 سيػلة ندخ البيانات و تمقييا عبخ األنتخنت -2

 الديادة فى القشػات الستاحة لمسعمػمات الػاردة )مثل الياتف و البخيج اإللكتخوني و الخسائل الفػرية  -3

 الكسيات الكبيخة لمسعمػمات التاريخية -4

 و معالجتياشخيقة لسقارنة أنػاع السعمػمات السختمفة  عجـ و جػد -5

(www.newworldencyclopedia.org) 

السعمػمات ىػ ذلظ الحسل الدائج لمسعمػمات مسا يرعب عمى السخء أخح  انفجارمغ ىشا يسكغ أف نعخؼ 

مغ مع اشكاؿ مختمفة  باالقتخاف ويذار إليقخار أو البقاء عمى إشالع حػؿ مػضػع ما. و غالبا ما 

مغ  1970و الػيب، حيث تع صياغة السرصمح عاـ  اإللكتخونيبػاسصة الكسبيػتخ كالبخيج  االتراالت

 ( Future Shock)عي كتابو "صجمة السدتقبل"   Alvin Tofflerقبل   

 المحور الثانً: 

 عن بعد. االتصالتكنولوجٌا 

Remote Communication Technology 

 

الحى يتع بػسائل إليكتخونية مدتخجما الكابالت  االتراؿىػ الدمكي  االتراؿيعخؼ  الدمكي3 االترال

) الميف  األخخى اإلنتخنت أو مختمف شبكات الشقل  ةأو شبكشبكة الياتف  في كػسيط نقل والتي قج تكػف 

وسائط الدمكي ىػ األكثخ شيػعا حيث تدتعسل  االتراؿالزػئي، أو التمفديػف الكابمي ...( و يعتبخ 
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ىشاؾ نػعاف مغ الكابالت األزواج كاألزواج السمتػية، والكابالت السمتػية و األلياؼ الزػئية.  رئيدية

 (Edward Insamمحسي. ) غيخ محسي و كابل زوج مججوؿ السمتػية: كابل زوج ممتػي 

 (Twisted Pair Cable)كابل األزواج السمتهية3 - 2

ط شخكة ما أو مشدؿ ...بالعجيج مغ بتخ ( 1)يعتبخ ىحا الشػع مغ الكابالت ىي أسالؾ ممتػية نحاسية الذكل 

، و ىي مػضػعة مغ خالؿ و ضع سمكيغ معدوليغ معا في نسط ممتػي و ةالكػمبيػتخ التجاريأجيدة 

يعتبخ كابل  و سالؾاألكيخومغشاشيدي بيغ أزواج متػازي مسا يداعج عمي التقميل مغ التذػير أو الحث ال

األزواج السمتػية جيج لشقل اإلشارات التفاضمية الستػازنة، ذلظ أنو عشجما يتجفق التيار الكيخبائي عبخ الدمظ 

دائخيا صغيخا حػؿ الدمظ و تتػلج ضػضاء داخل خصػط اإلشارة مغ خالؿ  مغشاشديافإنو يشذئ مجاال 

البيانات ىي نتيجة السجاؿ السغشصيدي.  السجالت السغشاشيدية لحلظ فإف الزػضاء في مخصصات

(fiberoticterrsa).   

  

 ((Twisted Pair Cable( 1الشكل )
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 Shielded Twisted Pair (STP) Cableالكابل الزوج الملتوي المحمي.  1-2

 

 بيغ تقشية التجريع و العدؿ و لف األسالؾ، كل زوج (2)الذكل  (STPيجسع كابل الدوج السمتػي السحسي )

، معجني يتع بعج ذلظ لف االزواج األربعة مغ األسالؾ بزفيخة معجنية األلسشيػـ  مغ األسالؾ ممفػؼ بػرؽ 

ىحا الشػع مغ الكابالت بيغ السعجات و الخفػؼ و السباني.  استخجاـ عما يتكاممة مغ القرجيخ، و غالبا 

(Edward Insam) 

 

 Shielded Twisted Pair (STP) Cable (2الذكل )

 Coaxial Cablesالكابالت السحهرية03 -2

و بذكل كبيخ مغ قبل شخكات الياتف و مدودي األنتخنت، حػؿ  (3)الذكل الكابل السحػري  استخجاـيتع 

داخل السشازؿ، ىحا األخيخ يػزع  واستخجامصػتية لمعسالء كع تع  اتراالتالعالع لشقل البيانات مغ فيجيػ و 

 & Adams Michaelالعخيس حيث يعتبخ و سيمة مثالية لذبكة البيانات. )ذو الشصاؽ إشارات التيمفديػف 

Walter Ciciora)  حيث كاف نجاح ىحا الكابل ىػ ترسسو السحسي و الحي يدسح لمشػاة الشحاسية لمكابل

  .(Krista Threshبشقل البيانات بدخعة دوف أف يتأثخ لمتجاخل أو الزخر مغ عػامل بيئية )
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                                                                    cable-https://www.indiamart.com/proddetail/coaxial 

 المصدر:  

 )كابل محوري( 3الشكل 

 RG أما معشي( (RG 6, RG11, and RG59الثالث  األكثخ شيػعا ليحا الشػع مغ الكابالت:  االتجاىاتأما 

 (Radio Guide ) و تتكػف الكابالت السحػرية بذكل و التي تذيخ إلي قصخ الكابل.  و تعشي دليل الخاديػ

  (3: )الذكل قات األربع السختمفةيصبتالأساسي مغ ىحه 

 نحاسي تشتقل مغ خاللو البيانات و الفيجيػ  مػصل مخكدي يكػف عبارة عغ سمظ  -1

 عازؿ بالستيكييحيط بالدمظ الشحاسي عازؿ  -2

  السغشاشيديشبكة مطفخة مرشػعة مغ الشحاس تداعج عمي حساية الكابل مغ التجاخل  -3

 (Berry Stuart)يحسي الصبقات الجاخمية مغ التمف.  بالستيكيالصبقة الخارجية عبارة عغ شالء  -4

التجارية و الدكشية، و مغ  شذآتلمسلشقل إشارات الكابالت  أساسيو بذكل  (RG6)وغالبا ما يدتخجـ 

و يديل تخكيبو عمي الحائط و الدقف و ىػ الحل األفزل  االنحشاءمسيدات ىحا الكابل أنو رفيع و سيل 

انقل إشارات التميفديػف الكابمي، و مغ أىع مسيداتو أنو يػصل اإلشارات بذكل جيج، و جػدة إشارتو مسيدة 

https://www.indiamart.com/proddetail/coaxial-cable
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في محيط  (RG11)أما بخرػص كحلظ. و ىػ أقل عخضة و مقاوـ لمتيارات الكيخبائية السارة بجانبو. 

إشارة بعيجة و غالبا ما شقل للشصاؽ العخيس ، و ىي أيزا تتسيد باأو تحت األرض، اتالدكشات و البشاي

 في نقل بيانات الكاميخا و التميفديػف الكابمي.  رئيديط كابل  طكختدتخجـ 

لسخاقبة    أساسيجج مخنة و متذابكة ىحا الشػع مغ الكابالت يدتخجـ بذكل  فيي    (RG59أما كابالت )

التشاضخية. أما أىع الفخوقات التقشية بيغ  االكاميخ فيو  ـما تدتخجو السراعج و عادة  االكاميخ 

(ٌRG6(و)RG11 ) ولي تيػيشيا أعمي مغ الثانية،األنجج اف ( و يسكغ ؿRG6 ) إرساؿ إشارات في نصاؽ

  (RG11ٌ) أما مأخح(، RG 6)مغ  يسكشو إرساؿ إشارات أبعج   (RG11ٌ)غيخ أف    (RG11) تخددي أعمي مغ

أغمي   (RG11ٌ)ىػ سعخه السختفع ألف سسكو أكبخ مغ األلياؼ البرخية و تكمفتو كحلظ مختفعة، ليحا سعخ 

 .(RG6ٌ)مغ 

 

 Fiber Optic Cableكابالت األلياف البررية3

يث ، ح1977ارية كانت عاـ ، لكغ البجاية التج1970لتصبيقات األلياؼ البرخية عاـ  االىتساـلقج بجأ  

و بعج ذلظ بجأت شخكات ، الكبخى و ىحا في الذخكات  األسالؾ الشحاسية باأللياؼ الزػئية استبجلت

الخصػط الخئيدية  استبجاؿالتمفديػف الكابمي في دمج األلياؼ الزػئية في أنطسة الكابالت الخاصة بيا ثع 

 mode) -mode multi-Fiber Optic Cable singleالتي تخبط السكاتب السخكدية بذكل عاـ باأللياؼ البرخية.

Tutorial (arcelect.com))  خيػط مغ الدجاج لشذخ الزػء حيث (4)الذكل  الزػئيةتدتخجـ كابالت األلياؼ

بأنيا تقشية مدتخجمة لشقل ليحا فيي تعخؼ  بيغ األجيدة الجقيقة. االتراؿتشقل نبزات الزػء إشارات 

 عبخ خيػط مغ األلياؼ السرشػعة مغ الدجاج أو البالستيظ لسدافات شػيمة. ضػئيةالسعمػمات كشبزات 

حيث يػجج في الػسط شخيط مغ األلياؼ الزػئية مغ نػاة داخمية صغيخة تحسل الزػء السشتذخ، يحيط 

https://www.arcelect.com/fibercable.htm
https://www.arcelect.com/fibercable.htm
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مختمفة مسا يعشي  انكدارج و ليسا مؤشخات يتكػف كل مغ المب و الغصاء مغ الدجا .خارجيةبالمب كدػة 

  .(James Sinopoli) أساسا أف الزػء يشتقل بدخعات مختمفة عبخ أجيدة تقشية.

 

Source: Fiber Optic Cable: Singlemode vs Multimode - SDVoE  by   Jim Zmnicki 

(3الشكل )  

بسعشي أحادي الشسط أو متعجد  االتجاهأو متعجد  االتجاهيتشذخ الزػء في الميف الزػئي إما أحادي  

 األنساط 

 3Single Mode Fiberاألحاديالشسط 

و ترل في يشتقل الزػء السشبعث مغ نبزة بشفر الدخعة تقخيبا (5)الذكل في األلياؼ األحادية الشسط 

يمغي تأثيخات التذتت الشسػذجي السػجػد في األلياؼ الستعجدة األوضاع و ىحا ما   الػقت أيزا حيثنفذ 

يجعع مدتػيات عخض نصاؽ أعمى مع فقجاف إشارة أقل عمى مدافات أشػؿ، لحلظ فيػ مثالي لتصبيقات 

  .(Jim Zimnickإرساؿ اإلشارات لسدافات شػيمة فيػ يدتعسل في السجف و تحت البحار. )

 

https://sdvoe.org/fiber-optic-cable-singlemode-vs-multimode/
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Single mode | ciscohite (wordpress.comSource:  

                                                                                           (5الشكل )                                                

مباشخ واحج، مسا يدسح أف تكػف السدافة أبعج و  ضػئيلأللياؼ الزػئية يكػف فييا شعاع  األحاديالشسط 

 8.3مغ  الدجاجيحيث يبمع قصخ الميف   http://www.csl.mtu.edu/cs4451سخعات نقل شػيمة أيزا. 

لستعجدة ميكخوف و يترف بصخقة نقل واحجة، و يحسل عخض تخددي أعمي مغ األلياؼ ا 10مكخوف إلى 

 (world press.com)األنساط و يتصمب مرجرا لمزػء بعخض شيفي ضيق.

  Multimode fiberالشسط الستعجد: 

 100إلي  50 غما بي(لو قصخ أكبخ قميال مغ الشسط األحادي، يتخاوح قصخه 6الكابل الستعجد األنساط )الذكل 

عالية و سخعة كبيخة عبخ  تخدداتتسشح األلياؼ الستعجدة األنساط  الزػء حيثميكخوف لسكػف حامل 

 . مدافات متػسصة

                            

   :Single mode | ciscohite (wordpress.comSource(6الشكل )

http://www.csl.mtu.edu/cs4451
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 األلياؼ البرخية األسالؾ السحػرية األسالؾ السججولة وجو السقارنة

 التخكيب

زوج مغ األسالؾ الشحاسية السعدولة 
بعس ، ويزع ، ممتفة بعزيا عمى 

الكابل الػاحج أربعة أزواج ، ويتع 
 تغميفيا بسادة بالستيكية

سمظ نحاسي في السخكدػ محاط بسادة 
عازلةػ يمييا شبظ نحاسي ، ثع غالؼ 

 بالستيكي لحساية الدمظ

ىي خيػط رفيعة ججا  مرشػعة 
 مغ الدجاج الشقي

 أنػاعيا

أسالؾ محسية ويخمد ليا  -1 STP 

غيخ محسية ويخمد ليا  أسالؾ -2
UTP 

أـو يشقل  50الشػع األوؿ  -1
 معمػمات رقسية

أـو يشقل  75الشػع الثاني  -2
 معمػمات تساثمية مثل أمػاج التمفاز

الريغة الفخدية : تدتخجـ  -1
حدمة شعاعيو واحجة ذات شػؿ 

 مػجي محجد

الريغة الستعجدة : تدتخجـ  -2
لكل  الذعاعيةعجد مغ الحـد  

ػجة معيغمشيا شػؿ م  

 استخجاميا
في شبكة الياتف ) الجارة السحمية (، 

وخط السذتخؾ الخقسي  DSL  

التػصيل التمفازي مغ الالقط  -1
 اليػائي إلى التمفاز

شبكات  -3    شبكة الياتف   -2
 الحاسػب

 شبكة الياتف ) الجحوع (

 مسيداتيا
تكمفة قميمة ندبيا   -1  

عسمية تػصيميا وصيانتيا سيمة -2  

عازلة جيجا  لمسؤثخات الخارجية -1  

تدتصيع نقل السعمػمات بدخعة  -2
 كبيخة ولسدافات بعيجة

سخعة نقل السعمػمات -1  

نقل السعمػمات بذكل أكثخ  -2
 أمشاٌ 

ندبة الخصأ وفقجاف السعمػمات -3
 قميمة ججا  

خفة الػزف  -4  

تشتقل األشعة الزػئية  -5
لسدافات شػيمة دوف الحاجة إلى 

 تقػية.

 عيػبيا
يحيط  كيخومغشاشيديتػلج مجااًل 

بالكابل يسكغ قياس ىحا السجاؿ ، 
ومعخفة السعمػمات السشقػلة ، مسا 

يحيط بالكابل  كيخومغشاشيديمجااًل 
يسكغ قياس ىحا السجاؿ ، ومعخفة 
السعمػمات السشقػلة ، مسا يذكل 

الديل تخكيبياليذ مغ  -1  

صعػبة في صيانتيا -2  

تحتاج إلى معجات خاصة -3  



21 
 

 

 يبغ الفخؽ بيغ األسالؾ السججولة و األسالؾ السحػرية و األلياؼ البرخية مغ حيث:  3الججول  األول
 (1)الذكلو السسيدات و العيػب و األصشاؼ االستخجاماتالتخكيب و األنػاع و 

الزػئي أكبخ مغ الشسط األحادي مغ خسدة إلي ستة أضعاؼ مسا يجعمو أكبخ  لميف الستعجدإف الشسط  

األبخز في تدييل عسمية إستخجاـ  مو ألف يكػف ىالفخدي في جسع الزػء، وىحا ما يؤ لشسط حسػلة مغ ا

 Light Emitting(LEDالباعثة لمزػء) ةكسؤشخ لمثشائيىحه األلياؼ  ـوتدتخجاألجيدة الكيخوضػئية، 

Diodes  لدصح التجػيف العسػدي ) ةالميدريوالباعثVCSEL( )Vertical Cavity Surface 

Emitting Laser)Paul Patterson. 2019)) 

 عامة حهل كابالت األليف الزهئية. استشتاجات

 يتع عغ شخيق اإلرساؿ الزػئي االستخجاـ -1
 السغشاشيديحل مذكل التجاخل  -2
 جج مشاسب في التعامل مع البيانات و الفيجيػ و اإلرساؿ الرػتي -3
 األخخى األكثخ أمشا مغ الػسائط  -4
 يتصمب ميارات عالية لمريانة -5

تكمفتيا عالية- 4 خصخا  عمى أمغ السعمػمات يذكل خصخا  عمى أمغ السعمػمات  

 أصشافيا

الرشف الثالث والرشف الخامذ  -1
واالختالؼ بيشيسا ىػ عجد الججالت 

 في الستخ الػاحج

الرشف الدادس والرشف الدابع  -2
ويتسيداف بشقل أفزل لمسعمػمات عغ 

 سابقاتيسا

- - 
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 مكمف إذا ما أردنا تحجيثو جج-6

 الفرق بين الميف الزهئي األحادي و الميف الزهئي الستعجد3

 الميف الزهئي األحادي-2

 الزػء عمي شكل مشفخد داخل الميف الزػئي تفػتػناتديخ 1 -1

 إرساؿ البيانات تكػف شػيمة و سخعات نقل متدايجة2  -2

 الميف الزهئي الستعجد-0

 الزػئييشقل العجيج مغ األشعة  2-1   

نقل الكثيخ مغ األشعة تعسل عمي إضعاؼ اإلشارة والتقميل مغ الصػؿ و سخعة  ةاستخاتيجيإف  2-2   

 إشارة  البيانات.

 األلياؼ البرخية بالريغة الستعجدة األلياؼ البرخية بالريغة الفخدية

 تدتخجـ حدمة شعاعية واحجة ذات شػؿ مػجو محجدة
لكل مشيا شػؿ تدتخجـ عجدًا مغ الحـد الذعاعية 

مػجة ) لػف ( معيغ، وتشتقل جسيعيا في الػقت نفدو 
 في الميف البرخي 

 الستعجدة،الفخؽ بيغ األلياؼ البرخية بالريغة الفخدية والريغة 

لشقل بيانات لسختمف األشكاؿ عمى شكل  ـتدتخجالقػؿ أف الميف الزػئي ىي تقشية  غاألخيخ يسكفي  

، حيث يبمغ قصخ الميف ظأو البالستينبزات ضػئية عبخ خيػط مغ األلياؼ السرشػعة مغ الدجاج 

، و عشجما يتع تجسيعا في كابل يدسى ذلظ الكابل بالميف فشعخ اإلندا  ةقصخ خرمالزػئي نرف 

فات أشػؿ و أسخع ) حدب نػع الميف الزػئي، حيث أنيا تكػف قادرة عمي نقل البيانات عبخ مدا
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التكشػلػجيا متػفخة في الذخكات خجمات األنتخنت و السشازؿ )الياؼ و  هأخخ. ىحالزػئي( مغ أي و سيط 

 التمفديػف ( عبخ األنتخنت. 

 الالسمكية االتراالتو سائط -0 

. االتراالتفي مجاؿ  الالسمكية ىي تمظ التقشيات التكشػلػجية األسخع نسػا و األكثخ حيػية االتراالت

الكابالت أو  استخجاـمغ نقصة إلي أخخي دوف  تأو السعمػماالالسمكي ىػ وسيمة نقل البيانات  فاالتراؿ

العاـ يتع إرساؿ السعمػمات مغ السخسل إلي  االتراالتفي نطاـ  2017 .( Anushaأي و سيط فيديائي.)

الالسمكي يسكغ و ضع جياز اإلرساؿ  االتراؿالسجاؿ  السدتقبل التي يتع وضعيا عمى مدافة محجودة. في

في أي مكاف: بيغ بزعة أمتار )مثل جياز التحكع عغ بعج لجياز التمفديػف، إلي أالؼ  االستكباؿو 

 الرشاعية. راألقسا كاتراالتالكيمػمتخات 

 لسحة تاريخية عن اإلشارات الالسمكية-2

الالسمكية األولى قبل الثػرة الرشاعية، حيث كانت تشتقل أنطسة السعمػمات عبخ  تتصػيخ الذبكالقج تع 

مذاعل أو أعالـ  الػامزةإشارات الجخاف أو إشارات الذعمة أو السخايا :) باستخجاـمدافات شػؿ البرخ 

 ختخعياا، تع تصػيخ ىحه الذبكات أوال بذبكة التميغخاؼ ) 1776اإلشارات(. و مع بجاية الثػرة الرشاعية 

الياتف كذف ماركػني عغ  اختخاعو بعج عقجيغ مغ  1897و في عاـ ، (1838صسػائيل مػريذ عاـ 

بجأ ماركػني تجاربو الالسمكية  1897ديدسبخ  6 االثشيغففي يػـ :(Wightأوؿ إرساؿ الالسمكي مغ جديخة )

بسا في ذلظ شيخ مغ العخوض الخاصة لمسمكة فيكتػريا و  (1الذكل  Royal Needles)  ()مغ فشجؽ 

و عمى متغ  Osborne Houseمحصات أرضية السمكية قاـ بتخكيبيا في  باستخجاـالعائمة السالكة و ىحا 

   2020.( Tim Wanderاليخت السمكي.)
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 ,Tom Seymourكمع(. 29ميل )تقخبا  18كاف بعج الدورؽ مغ الذاشئ الحي اجخيت عميو التجخبة ب 

and) (Ali Shaheen 2011.  و لقج كاف أنجح تصبيق لمذبكات الالسمكية تتسثل في نطاـ الياتف

عشجما تع إنذاء اإلرساؿ الالسمكي بيغ نيػيػرؾ و ساف فخانديدكػ، ألوؿ مخة عاـ  1915الخمػي في عاـ 

حجة بعج ثالثيغ عاـ مجيشة عبخ الػاليات الست 25 العامة فيحيغ تع تقجيع خجمة الياتف السحسػؿ  1946

مدتخجما فقط ، لكغ ضيخ مذكل  543رؾ دعع يػ مغ إدخاؿ الياتف السحسػؿ، حيث كاف بإمكاف نطاـ نيػ 

 AT   الدعة و ىحا خالؿ الخسديشيات و الدتيشيات مغ القخف الساضي، عشجما شػر الباحثػف في مختبخات

& T Bell   االتراالتشبقا لمخجمة الخمػية مغ لجشة ( الفيجراليةFCC حيث ،)الترسيع في القالب  اكتسل

الفيجرالية  االتراالتو مشحت لجشة  1978ميجاني عاـ  اختباربحمػؿ نياية الدتيشيات، حيث كاف أوؿ 

(FCC التخخيز عاـ  )1982(.Tom Seymour and Ali Shaheen). 

 

 الهسائط الالسمكية2-3

تعتبخ صشف مغ  التيج مغ التكمع عغ مػجات الخاديػ، و قبل التحجث عغ أنػاع الػسائط الالسمكية الب

مجاؿ  في، حيث ليا دور كبيخ االتراالتالسجاؿ  فيتدتخجـ عادة  التيالسػجات الكيخومغشاشيدية، و 

ألجيدة الخمػية، كل األجيدة السحكػرة سابقا و غيخىا تدتقبل مػجات الصيف عسل الخاديػ و التميفديػف وا

 ىػي صيف الخاديػ ال. ف(2019)ىيختد،  .و ىحا إلنذاء الرػت ةميكانيكيو تحػليا إلى ذبحبات  الخاديػي 

 التقاعجيأشياؼ و ىي عمى التختيب و الحى يتكػف مغ سبعة  الكيخومغشاشيديجدء صغيخ مغ الصيف 

،و األشعة فػؽ  السخئيالزػء  و الحسخاءاألشعة تحت  و ،فالسيكخووي الخاديػمغ حيث الصاقة أو التخدد: 

البشفدجية، أشعة )أكذ(،و أشعة جاما. ىحا حدب تقديع جامعة روتذدتخ. و لقج كاف إكذاؼ السػجات 
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 في لمكيخومغشاشيديةجيسذ كالرؾ ماكدػيل و الحي شػر نطخية مػحجة  االسكتمشجيالخاديػية إلى العالع 

 الستكباؿألساني نطخية ماكدػيل  فيديائيشبق ىايشخش ىيختد و ىػ عالع القخف التاسع عذخ، بعج ذلظ 

ىيختد ليحا الغخض أدوات مشدلية بديصة تذسل نابس حمدوني مػصل  استخجـالسػجات الالسمكية، حيث 

و  (مغ الجاخل و الخارج رقاقيوجخة زجاجية بصبقات  تتكػف مغ بجائيجخة ليجف، و ىي نػع  )لمكيخباء و

مػجات  واستكباؿليحا إلنذاء مػجات كيخومغشاشيدية، و بيحا أصبح ىيختد أوؿ شخز يقـػ بإرساؿ 

. السسوتدسى: ىيختد، ندبة  ةالكيخومغشاشيديالخاديػ قابمة لمبخمجة، و أصبحت و حجة التخدد السػجات 

  (2019)إبخاليع، 

 
 

 
                         

 Marconi on the Isle of Wight : Tim Wander (author) : 9780755207206 : Blackwell'sSource:  

https://blackwells.co.uk/bookshop/product/9780755207206?a_aid=IWLF
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 (1الشكل )

 
إلى  الرادٌويمرٌكٌة الطٌف المتحدة األالوالٌات  فًو المعلومات  لالتصاالتو لمد لسمت اإلدارة الوطنٌة 

 ٌبرز ذلن.  (2والشكل)  تسع نطالات.
 
 

 الرادٌوٌةترددات الموجات  2-2 

الخاديػ، بسعشى أف  تخدداتمغ أدنى     Extremely Low Frequency(ELF)مػجات الخاديػ  تعتبخ 1-2-1

جع و سشاالسياه و الرخػر لمتػاصل مع الغػاصات و ال اختخاؽ فيججا  سولجييا أمػاج شػيمة مسا يجعميا مي

أو  ELF لمسػجاتأف أقػي شبيعي    Stanfordو تقػؿ مجسػعة   (Wightman, 2003)الكيػؼ. 

VLF .ىػ البخؽ  

 
 (1الشكل )

https://www.ibelieveinsci.com/sources:   

و LFالبخؽ يسكغ أف تعخقل إشارات الخاديػ السخسمة إلى األقسار الرشاعية. أما نصاؽ تخدد  اضصخاباتإف 

MF  السالحة البحخية و الجػية و كحلظ إشارات الخاديػ  فيتذسل إشارات الخاديػ السدتخجمةAM 

https://www.ibelieveinsci.com/sources
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 177كيمػىختد إلى  535بيغ   )تعجيل الدعة( AM)  )Amplitude Modulation تخدداتحيث تتخاوح 

بعيجة السجى. خاصة بالميل عشجما  AMمػجات  التقاطميجاىختد. و يسكغ ايزا ألجيدة الخاديػ السشدلية 

 الستأيغ.تشعكذ معطع السػجات عشج بمػغيا الغالؼ الجػي 

اليػاتف السحسػلة  و FMعمى إشارات راديػ  UHFوVHFوHFتذسل  التيو  التخددات األعمى: 2-2-2

 (FM( و يعتسج عادة عمى نطاـ تعجيل التخدد )Global Positioning System) (GPSو نطاـ تصبيق )

 (Frequency Modulation) ( و نطاـ تعجيل التخدد يصمق عميو الدعةAmplitude ) و ىػ ثابت بيشسا

ألنيا أقل  AMأكثخ وضػحا مغ إشارة  FMما تكػف إشارة  بيغ السرادر السختمفة. و عادة ديتغيخ التخد

لمخابصة  اىحا وفقو  ميجاىختد. 108إلى  ميجاىختد 88بيغ   FMالسشاخية. تتخاوح تخددات  لتأثيخ بالعػام

 National Association of shortwave Broadcast)الػششية لسحصات البث السػجات القريخة 

“NASB”). 

شصاؽ ال تخددات  فييدتخجـ الخاديػ السػجات القريخة  :(High Frequency)ت العميا: ادلتخدا 1-2-3

(HF)  تامتجاداىحا الشصاؽ، و يشقدع إلى عجة  غميجاىختد ضس 30إلى ميجاىختد 1،7 غما بيتتخاوح ،

بعزيا مخرز لسحصات البث السألػفة عالسيا مثل اإلذاعة البخيصانية و صػت روسيا...و يػجج مئات 

و  ألف إشارتيا تختج مغ شبقة األيػنػسفيخ.مشاشق واسعة ججا  فيمغ السحصات عبخ العالع يسكغ سساعيا 

 NASB ػو فقأ ل تعػد إلى األالؼ االمياؿ مغ نقصة السشذأ،

نصاؽ الخاديػ،  فيمغ أعمى التخددات  EHFو SHF: تعتبخ مػجات نصاقي أعمى التخددات 4-2-2

ىحه السػجات ما يحج مغ مجاىا  امتراصاليػاء إلى  فيتسيل الجديئات السػجػدة  EHFبالشدبة ؿ نصاؽ 

تيا، و مع ذلظ تدسح أشػاؿ مػجاتيا القريخة ندبيا )مقارنة بباقي السػجات الخاديػية( بتػجيييا و تصبيقا
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 EHFتتأثخ باليػاء أقل مغ مػجات  فيي  SHFاليػائية. أما مػجات ضسغ شعاع ضيق بػاسصة األشباؽ 

. و يسكغ الالسمكي USBو  Bluetoothو WI-FIو ىي تدتخجـ في التصبيقات القريخة السجى مثل 

فيي األجداـ الرمبة. ليحا  اصصجامياألنيا تشعكذ عشج العسل في مدارات الخؤية فقط.  SHFسػجات ل

 في الخادار.  ـتدتخج

 أنهاع الهسائط الالسمكية0-3

  فالسيكخوويومػجات  -3األشعة تحت الحسخاء   -2 ػالخاديمػجات  -1ىشاؾ ثالث و سائط : 

    Radio Wave مهجات الراديه0-23

 (Microwaves)أقل مغ السػجات الجقيقة  تتخدداعشج  الكيخومغشاشيديمػجات الخاديػ ىي جدء مغ الصيف 

إلى  (3HZ)ىختد 3مغ  السشخفزةسع، تتػافق ىحه التخددات  30شػؿ السػجة يتخاوح مغ أالؼ األمتار إلي 

تشتقل السػجات الخاديػية عبخ اليػاء في خصػط  (Encyclopedia Britannica).(Hz 109) غاىختديج 1

 في ااستخجاميتشقميا األقسار الرشاعية عبخ الفزاء و يتع  عشج شبقة اليػنيدفيخ. أو ذأو تشعكمدتكيسة 

أيزا في السالحة و التحكع في السالحة  ـو تدتخجالبث اإلذاعي و التميفديػني عبخ السػجات القريخة 

 (1يا عغ بعج. الذكل )ف الخمػية و األلعاب التي يتحكع بالجػية و اليػات
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 ,Amplitude Modulationعمي مػجة كيخومغشاشيدية، تعجيل الدعة ) تأو البياناتعخض السعمػمات   

AMأو تعجيل التخدد) (Frequency Modulation FM ( أو تأخح شكل تعجيل نبزي )Pulse 

Modulation).   (Encyclopedia Britannica نفيع مغ ىحا أف إرساؿ مػجات التخدد .)

يتشاسب عخضو مع كثافة السعمػمات أو  تخدديال تكػف أحادية التخدد فقط بل ىػ نصاؽ الكيخومغشاشيدية 

ىختد لمرػت العالي الجقة و خسدة  207000ىختد و  107000البيانات. و يبمع نصاؽ التخددي لمياتف 

 تالتخددا انخفاضإف  (3)الذكل).(MHZ=one Million hertzميغاىختد )ميغاىختد=مميػف ىختد( )

ىختد،  10000فس ترل إلي خفس بذكل مشخػليج السػجات الكيخومغشاشيدية تشالعخضية يجعل كفاءة ت

  (Encyclopedia Britannica. )راديػيةو تكػف 



30 
 

                      

 

 (3الذكل) 

ميل( إلي 1200كيمػمتخ )2000أدى نجاح ماركػني الغيخ الستػقع في نقل الخسائل عمي مجي أكثخ مغ 

حه السشصقة عبارة عغ شبقة ، ى  Ionosphereلصبقة   Kenney Heaviside Layer،اكتذفوما  تأكيج

 ميال( فػؽ سصح األرض حيث يتأيغ 60كمع ) 100ميال( و تبجأ مغ  190كمع تقخيبا ) 300بدسظ 

و األيػنات و  اإللكتخوناتباألشعة فػؽ البشفدجية األتية مغ الذسذ مسا يؤدي إلي  جدئياالغالؼ الجػي 

 .(Encyclopedia Britannicaالتي تؤثخ عمى مػجات الخاديػية. )
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  Infraredاألشعة تحت الحمراء:  2-2

تجخبة لكياس الفخؽ في درجة الحخارة بيغ األلػاف في الصيف   ( William Herschelً)أجخي 1800في عاـ 

السخئي حيث و ضع مػازيغ الحخارة داخل كل لػف مغ ألػاف الصيف السخئي أضيخت الشتائج زيادة في درجة 

الحخارة مغ المػف األزرؽ إلى األحسخ، عشجما الحع قياس درجة الحخارة أف المػف األحسخ أكثخ دفئا لمصيف 

 202(Nasa Science.)ضػء األشعة تحت الحسخاء  ( William Herschelً) اكتذفيا السخئي، حيش

 ؟تحت الحمراء بالموجات دما لممصو 2-2-1

، حيث يػاجو البذخ يالكيخومغشاشيداألشعة تحت الحسخاء أو األشعة تحت الحسخاء جدء مغ الصيف 

الحخارة. عغ شخيق  ااكتذافيمػجات تحت الحسخاء ال تدتصيع العيغ السجخدة رؤيتيا، لكغ الػاحج مشا يسكغ 

جياز التحكع عغ بعج مػجات ضػئية تتجاوز نصاؽ الزػء  استخجاـ، فعشج االتراالتبخرػص أجيدة  اأم

 أربع التميفديػف، السشصقة الصيفية مقدسة إليالسخئي)مػجات الزػء األشعة تحت الحسخاء( لتغيخ القشػات 

شػليا  والقريخة (Near infrared NIR)خمايكخومت 275إلى 0778، شػليا مغ نصاقات: تحت الحسخاء القخيبة

  (Medium wave infrared)تػسصةسو ال(  Short wave  Infrared SWIR)خمايكخومت 277إلى  1مغ 

 Long wave))ميخكخومتخ 14إلى  7شػليا مغ  و البعيجة ((MWIR خيكخومتام 5إلى  3شػليا مغ 

infrared LWIR/VLWIR ( 4الذكل) .(Lynred.Sofraadir &Ulis)ة قالعمساء األرض يذار لكل مشص . حدب

مغ  ةالسشبعثميكخوف، ألف األشػؿ السػجات ىي األفزل لجراسة الصاقة الحخارية  15إلى  8بعيجة مغ 

    . 2020( Nasa science. )كػكبشا
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2020 Five things you need to know about infrared technology (lynred.com) source: 

األشعة تحت الحسخاء ليا أشػاؿ مػجية أشػؿ مغ اإلشعاع في الصيف السخئي، و أشػاؿ مػجية أقرخ مغ 

 ((Lynred.Sofraadir &Ulis. التيخىختدإشعاع السيكخوويف أو 

 فً الموجات تحت الحمراء المرئًالضوء  2-2-2

ىػ الزػء الحى يسكششا رؤيتو لحلظ يدتخجـ في الترػيخ الفػتػغخافي و اإلضاءة، و يتع  السخئيالزػء 

مغ  الدجاجيةالزػء السذفخة عبخ األلياؼ  تالبرخية حيث تشقل ومزا االتراالتأيزا في  استخجامو

 السدتقبل.  ىالسرجر إل

  Microwave المٌكرووٌفموجات  2-3

غ نقصة إلى نقصة عمي سصح م االتراؿعادة ما يدتخجـ اإلرساؿ الالسمكي بالسػجات القريخة في أنطسة  

الالسمكية في الفزاء البعيج تدتخجـ أجداء  واالتراالتعبخ األقسار الرشاعية،  االتراؿاألرض، أما 

الخاديػ و األشعة فػؽ  نػع مغ اإلشعاع الكيخومغشاشيدي مثل و ىػ السيكخوويف الخاديػي أخخي مغ الشصاؽ 

 االتراالتفي ذلظ  البشفدجية و األشعة الديشية و أشعة جاما، و تحتػي عمى مجسػعة مغ التصبيقات بسا

https://www.lynred.com/blog/five-things-you-need-know-about-infrared-technology
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أو في شكل مػجات  الكيخومغشاشيدييشتقل اإلشعاع . 2018( Jim Lucas) الصيى. ةالخادار وأجيد و 

يعخؼ ىحا الشصاؽ الػاسع مغ األشػاؿ السػجية بالصيف  ، مختمفة تخدداتبأشػاؿ مػجية و  تجديسا

بتختيب  إلى سبع مشاشق السغشصيديو يشقدع الصيف  (Electromagnetic Spectrum) (EM).السغشصيدي

و زيادة الصاقة و التخدد، أما التدسيات الذاسعة ليحه السػجات نجج: مػجات الخاديػ،  السخئيتشاقز الزػء 

و (UV)واألشعة فػؽ البشفدجية ،السخئيالزػء  (IR)، و األشعة تحت الحسخاء، فالسيكخوويو مػجات 

 (Jim Lucas)2018. (5)الذكل األشعة الديشية، و أشعة جاما

 

 and wavelength decreasing of order in regions, seven into divided generally is spectrum electromagnetic The

 gamma and rays-X ultraviolet, light, visible infrared, microwaves, waves, radio frequency: and energy increasing

Shutterstock) Emoke Biro credit: (Image rays. 

What Are Microwaves? | Live Science Source: 

 

 حة لصٌرة عن نشأة موجات المٌكرووٌفلم 3-2-1

 في مشترف خسديشيات القخف التاسع( James Clark Maxwellجسيذ كالرؾ ماكدػيل ) افتخاضلقج كاف 

لتي و ا لسكدػيلمعادالت الذييخة  باستخجاـغيخ مخئية و ىحا  بػجػد مػجات كيخومغشاشيدية  1850عذخ

https://www.livescience.com/50259-microwaves.html
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في ذلظ الػقت قمة  2017 (Hua Zhang)تعج السػجات الجقية ىي الحمػؿ الشطخية لسعادالت ماكدػيل. 

 سشة قاـ 48يشاىد  . و بعج سبع سشػات عغ وفاتو عغ عسخلسكدػيلقميمة التي فيست السعادالت السػحجة 

التاريخي حيغ  باالكتذاؼ 1887-1885بيغ عاميغ   Hertz    Heinrichاأللساني  الفيديائيالسيشجس  

يسكغ أف تشتقل عبخ اليػاء دوف الحاجة لسػصالت  ةالكيخومغشاشيديأضيخت تجاربو ألوؿ مخة أف السػجات 

وجػد مثل ىحه السػجات مغ خالؿ بشاء  ىختد أوؿ مغ أضيخ أصبح ىانيخير 1888عاـ  في معجنية.

أف  ىختديقة )السيكخوويف( في مشصقة التخددات الكبيخة، حيشيا أدرؾ جقال تالسػجاجياز يشتج و يكذف عغ 

أف نذأة جسيع العسميات الشطخية  بسعشى أخخ. (Hua Zhang)نتائج تجخبتو أثبتت صحة تشبؤات ماكدػيل. 

مغ   ىي و اليػاتف الالسمكية االتراالتذلظ الخاديػ و التميفديػف و أقسار  فيبسا  ةالكيخومغشاشيدي

قاـ الفيديائي األلساني الديخ جػف تػرتػف رانجاؿ مع  1940و 1937عاميغ  غما بيمعادالت ماكدػيل. 

و الحي   ( Multi-cavity Magnetronمجسػعة مغ زمالئو في العسل بتصػيخ مغشصخوف متعجد التجاويف )

  خادار. تع تدميع ( و تصػيخ الفميكخووييدسح بإنتاج مػجات كيخومغشاشيدية ذات شػؿ مػجي صغيخ )

Magnetron  إلي الػاليات الستحجة األمخيكية مقابل مداعجتيع في الحخب العالسية الثانية. 1940في عاـ 

 

 موجات المٌكرووٌف ترددات 3-2-2

 لتخدداتجيجاىختد و يسكغ  100جيجاىختدو  1 غما بيمػجات السيكخوويف ىي التي تقع  تتخدداإف 

إرساؿ السعمػمات عمى الفػر مغ نقصة إلى أخخي شالسا ال تػجج عػائق مادية، أما بخرػص  فالسيكخووي

  https://www.rantecantennas.com كالتالي ىيAM and FM ػالخاديالسيكخوويف بالشدبة لسػجات  تخددات

 ميجاىختد  108إلى  88مغ  FMتتخاوح مػجات الخاديػ 

  كيمػىختد 1600إلى  540مغ   AMأما مػجة الخاديػ 

https://www.rantecantennas.com/
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  كيمػىختد 1000000=  دجيجا ىخت 1

يعتسج عمي اإلرساؿ  األرضيالسيكخوويف، األوؿ ىػ الشطاـ  اتراالتو ىشاؾ نػعاف رئيدياف مغ أنطسة 

يسكغ لإلشارة أف تشتقل إلي الستمقي عمى خط البز، عادة ما يدتخجـ عشجما  اتجالية تىػائيامغ خالؿ 

 21و  دجيجا ىخت 6إلي  4فيي جج مشخفزة مغ  تخددات، البشايات خاصة. أما الكابمي استخجاـيدتحيل 

أما  )مائات األمتار(، أما التكمفة فتكػف مشخفزة في حالة ما إذا كانت السدافة قخيبةدجيجا ىخت 23إلي 

 ، أما مسيداتو:ا كانت بعيجة فيي مكمفةإذ

 متصمبات خط البرخ. بدببعسمية التثبت فيي معقجة -1

 في الثانية تميغاباي 100إلي  1معجؿ البيانات بيغ -2

 و قػة اإلشارة و حجع اليػائي الصقذالعجيج مغ العػامل بسا في ذلظ  بدببقج يتأثخ بالتيػيغ -3

 ,GEPON, Fiber Optic Media Converters, E1 converters. الكيخومغشصيدياإلشارة قج تتأثخ بالسجاؿ -4

net.com.tw)-Taiwan (ad 

أف اليػائيات مػجػدة  فيفقط  اختالؼأما الشػع الثاني ىػ الشطاـ الداتيمي، يدتخجـ نيجا مذابيا لألوؿ مع 

 غمسا يسككمع ، و يدسح بتغصية مشاشق أوسع بكثيخ 36000 ارتفاعجج عمى عمي القسخ الرشاعي الستػا

، و بسا أف القسخ الرشاعي قادر إعادة اإلشارة إلى قسخ صشاعي أخخ فإف الشطاـ األرضيعمى الشطاـ 

تشتقل فى الفزاء و العػدة في أي نقصة عمى سصح األرض، و مع ذلظ و نطخا أف اإلشارة  باالتراؿيدسح 

حتى و إف كانت عمي سصح األرض بيغ السخسل و السدتقبل و يصمق عميو تأخخ  تتأخيخاج فإنيا تشت

 اإلشارة و يسكغ أف ترل إلي خسذ ثػاف. أما مسيداتو عبخ القسخ الرشاعي: 

  دجيجا ىخت 14إلى  11مغ -1

 جج مكمف -2

https://www.ad-net.com.tw/
https://www.ad-net.com.tw/
https://www.ad-net.com.tw/
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 التثبت صعب لمغاية و يتصمب تقشييغ -3

 في الثانية  تميجاباي 10و  1الدعة ما بيغ -4

 التيػيغ يعػد إلي الصقذ و وقػة اإلشارة و حجع القسخ الرشاعي -5

GEPON, Fiber Optic Media Converters, E1 converters, Taiwan (ad-يتعخض إلي الترشت.  -6

net.com.tw)) 

االتراالت الالسمكية وسائط وسائط االتراالت الدمكية وجو السقارنة  

 نػع الػسط الشاقل
وسط مادي محدػس مثل األسالؾ الشحاسية 

 واأللياؼ البرخية
 ال تحتاج إلى وسط مادي محدػس أي  اليػاء

 أمػاج كيخومغشاشيدية إشارات ضػئية أو كيخبائية نػع اإلشارات

الصخيق التي تدمكو 
 اإلشارات

السعمػمات عبخ الػسط السادي في شخيقيا  تتبع
 مغ السخسل إلى السدتقبل

تشتذخ في جسيع االتجاىات إلى أف ترل إلى 
 السدتقبل

 

الفخؽ بيغ وسائط االتراؿ الدمكية والالسمكية مغ حيث : نػع الػسط الشاقل ، الججوؿ أعاله يبيغ 
اإلشارات تدمكونػع اإلشارات ، الصخيق التي   

 

 األشعة تحت الحسخاء أمػاج السيكخوويف األمػاج الخاديػية وجو السقارنة

 في االتراالت لشقل الرػت والرػرة استخجاميا

لشقل السكالسات  -1
الياتفية بيغ السقاسع، 

بػضع أبخاج عمى 
كع بعزيا  50مدافة 

 عغ بعس
في ربط شبكات  -2

الحاسػب التي تفرميا 
 مدافات مكانية

في أجيدة التحكع عغ  -1
 بعج

 والفيجيػالتمفاز  -2
مدتقبل السحصات  -3

 الفزائية
 في اليػاتف الستشقمة -4
في أجيدة الحاسػب  -5

 السحسػلة والجيبية
ميغاىيختد 100و  كيمػىختد 10ما بيغ  تخددىا جيغاىيختد و  100ما بيغ  100ميغاىيختد و  100ما بيغ  

https://www.ad-net.com.tw/
https://www.ad-net.com.tw/
https://www.ad-net.com.tw/
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تيخا ىيختد 100 جيغاىيختد  

 شخيقة نقميا

تشتقل لسدافات شػيمة ) مئات  -1
الكيمػمتخات ( دوف الحاجة 

 لتقػية
وتختخؽ األبشية دوف التأثيخ  -2

عمى السعمػمات السشقػلة 
 بذكل ممسػس

متعجدة االتجاىات ، أي أف  -3
اإلشارة تشتقل في اتجاىات 

 متعجدة 

تشتقل في خصػط  -1
مدتكيسة ، مسا يتصمب 
أف يكػف السخسل 
والسدتقبل عمى مدتػى 

 الشطخ نفدو
 ال تختخؽ  األبشية -2
تتأثخ بالعػامل البيئية  -3

مثل السصخ والزباب 
والعػائق الصبيعية مثل 

 األشجار والبشية 

تحتاج إلى خط نطخ  -1
مباشخ بيغ السخسل 

 والسدتقبل 
 ال تختخؽ األبشية  -2
تشعكذ عغ الججراف  -3

واألجداـ الرمبة 
 األخخى 

 مسيداتيا

سيػلة تػليجىا والتحكع بيا ، يسكغ 
ألي شخز أف يقـػ بتخكيب جياز 

صغيخ أو بشاء محياع بديط بث  

 

تع االستغشاء عغ حفخ األرض 
وتسجيج األسالؾ تحتيا أو تخكيب 

 األعسجة ووضع األسالؾ عمييا
 تدتخجـ في أجيدة كثيخة

السيكخوويف واألشعة تحت الفخؽ بيغ األمػاج الخاديػية وأمػاج  الججوؿ أعاله يػضح 
وتخددىا وشخيقة نقميا ومسيداتيا مغ حيث : استخجاميا الحسخاء   

 

 المحور الثالث: بعض تطبٌماتها الحدٌثة

  :Digital Network Technology  نولوجٌا الشبكات الرلمٌة و شبكاتهاتك - 3

الخقسية لشقل البيانات، حيث يتع تبادليا بيغ األنطسة الشيائية بيجؼ نيائى يتسثل  االتراالتتدتعسل شبكة 

رسيع ىحه تع ت.  2011( Jose Ruela. )دعع مجسػعة متشػعة مغ الخجمات و التصبيقات السػزعة في

 الذبكات في بجاية األمخ إلى ثالث مخاحل:

 شبكات الياتف لخجمة الرػت -1

 شبكات البث لتػزيع بخامج التمفديػف و اإلذاعة -2
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التصبيقات كالجخػؿ و الػصػؿ لجعع  شبكات الكػمبيػتخ لتبادؿ البيانات تتسثل في: أجيدة الكسبيػتخ -3

 2011( Jose Ruela)عغ بعج، و نقل السمفات و البخيج اإللكتخوني و ما إلى ذلظ. 

ىػ نقل التجفقات أو الخجمات السختمفة في نقذ البشية التحتية لمذبكة، حيث بجأ مفيـػ  الحالي االتجاهاما 

كانت  التيو   Integrated Services Digital Network (ISDN)الذبكة العامة مع نطاـ  فيتكامل الخجمة 

 نظام ودعع و التي كانت لتصػيخ Integrated Digital Network (IDN)بسثابة تصػر لذبكة الياتف الخقسية 

Broadband ISDN ،ىحه األخيخة لعبت دوا أيزا في تصػيخ Asynchronous Transfer Mode ATM) ،)أي 

 .2011( Jose Ruela. )الستدامغ )الرخاؼ األلي( أسمػب التحػيل غيخ

عمى اساس أفزل شخيقة  لشقل البيانات، لكغ أصبحت البشية التحتية العالسية لحسل لقج تع ترسيع األنتخنت 

 البيانات، مغ نقل الرػت و الرػرة و ما إلى ذلظ.  أي نػع مغ حخكة مخور

   Resource Sharing Technologyد: رتكنولوجٌا تماسم الموا3-1

 

في العالع، كال الذبكتيغ تعتسجاف عمي البشية  انتذاراتعتبخ شبكتي الياتف و األنتخنت مغ أكبخ الذبكتيغ 

يتع  التيالصخيقة  فيتتجدج  االتراليةىحه الذبكات  فيلكغ السذكل الخئيدي التحتية لإلرساؿ و التحػيل. 

 :أو ديشاميكية ةثابتإما  احتساليغ بيا تقاسع السػارد، ليحا في قج تأخح

astatic IP Address: عشػاف ىػ ((Internet Protocol) (IP  الثابت ال يتغير و بسجرد تعين عشهانIP  ثابت

 أو تغيخ البشية التذكيمية. ىػ ال يتغيخ حتي يتع إيقاؼ تذغيل الجياز لجيازؾ يطل ىحا الخقع عادة كسا

Dynamic IP Addressاسسويػحي  : كسا Internet Protocol عيغو يتع ت لحزوفي أي عخضة لمتغيخ  هه 

 Dynamic لمسزيفحدب الحاجة بػاسصة خػادـ البخوتػكػؿ التكػيغ الجيشاميكي  ةالجيشاميكي العشاويغ

Configuration Protocol(DHCP). (Steven J. Vaughan-Nicholas)0222 
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تتبشاىا و ىي جج مختبصة ببعزيا البعس، و يتع  التيالتقشيات بتعجد اإلرساؿ و التحػيل  ةوتتسيد شبك

 تقاسع السػارد عغ شخيق تقشيات تعجد اإلرساؿ.

، عمى  فيتدتخجـ شبكة الياتف و الكسبيػتخ شخيقيغ مختمفيغ   التػاليالتحػيل، تبجيل الجائخة و تبجيل الحـد

حيث يعتسج التحػيل الجائخي عمي السذاركة الثابتة، تدتشج إلى نساذج مختمفة لحج ما تقاسع السػارد.  التيو 

 لسػارد.  ا لتكشػلػجيا عمى السذاركة الجيشاميكية ةالحدميبيشسا يعتسج التحػيل 

 

  Telephone networksشبكات الهاتف 3-2

ة الياتف دوائخ) الجائخة كتعجد اإلرساؿ و التحػيل مغ التشاضخية غمى الخقسية، حيث تػفخ شب تتقشياتصػرت 

يتع  التي القشػاتىي عبارة عغ مػرد مخرز يتع تػفيخه بيغ نقصتيغ نياية و ىي عبارة عغ سمدمة مغ 

 بيغ عقج الذبكة )السفاتيح( عمى شػؿ الخط.(  غالشيائييإنذائيا الى غاية السدتخجميغ 

ػسائل الستعجدة اإلرساؿ و تعتبخ ىحه أما بخرػص الياتف الستعجد القشػات قج يتقاسع إرساؿ رابط بػسصة ال

 تالتخددا. و تأخح شبكة الياتف نػعيغ مغ ةثابتالسذاركة 

( التخدد السزاعف، ىحه (Frequency Division Multiplexing FDMاألنطسة التساثمية تدتخجـ:   3-2-1

 كيمػىختد  4القشاه التساثمية الياتفية ليا نصاؽ أسسى يبمع 

 (Synchronous Time Division Multiplexing STDM)نطاـتدتخجـ ية الخقسية األنطسة الياتف 3-2-2

 في الثانية.  يتاكيمػب 64مزاعفة تقديع القػت الستدامغ، و تبمغ سعة القشاة الخقسية 

، وتدتخجـ شبكات البيانات الجوائخ لبشاء البشية التحتية الخاصة (بجيل الجائخةالياتف نسػذج )تو تتبشى شبكة 

(بيا لكغ بشسػذج مختمف   يعخؼ )تبجيل الحـد
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  Computer Networksشبكات الكمبٌوتر  3-3

 

يتعيغ تبادليا مع أجيدة  التيبتخديغ السعمػمات و معالجتيا )البيانات الخقسية( و  تقػـ أجيدة الكػمبيػتخ

كػمبيػتخ أخخى )األنطسة الشيائية( لمعجيج مغ األغخاض لكغ ىحا الشطاـ قج يتصمب العجيج مغ األنطسة 

 2011(Jose Ruela) :الػسصية

ىاتف و  بيغ كسبيػتخيغ أو)روابط مغ نقصة إلى نقصة بيغ نطاميغ، عمي سبيل السثاؿ  -1

 (ما إلي ذلظ كسبيػتخ

 Harold G(1) الذكل(تثبتو)تدتسع إلي الػسيط و روابط متعجدة الشقاط بيغ أنطسة متعجدة  -2

2019 

 مغ جية أخخى وسائل إعالمية مختمفة قج تدتخجـ روابط إرساؿ إما أف تكػف: 

 أو ألياؼ برخية. محػري مػجو في أزواج نحاسية او كابل  -1

     وويف و أشعة تحت ) تخددات السمكية، ميكخ الخالياو غيخ مػجة في الفزاء  -1

  Prashant 2019(0الذكل )الحسخاء(

    1511 (Jose Ruela) تلف المساحات.جغرافٌة بمخو تعطى شبكات الكمبٌوتر مناطك 

                                                                WAN: wide area networkشبكة واسعة النطاق -1

                                                Man: Metropolitan Area Networkشبكة حضرٌة )المدن( -1

                                                                               Lan: Local area Networkة المحلٌةمشبكة المنط -3

                                                                 Pan: Personal Area Networkشبكة خاصة )شخصٌة( -3
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 (1الشكل )
2019.   point Connection vs. Multipoint Connection: What is The Difference? | Diffzi-to-PointSource:   

 
 
 

 
 (1الشكل )

 The Study Genius -Transmission Media in Computer Networks Source:   
 
 
 
 
 

https://diffzi.com/point-to-point-connection-vs-multipoint-connection/
https://www.thestudygenius.com/transmission-media-in-computer-networks/
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  Computer Electronic Technology :اإللٌكترونٌةتكنولوجٌا الحاسبات   -3

 

بجال مغ بشاء ألة فعمية لكل تصبيق، و يسكغ  افتخاضيةتقشية تقـػ ببشاء ألة مشصكية أو  ىي الكسبيػتختقشية 

و ضعيا لحل أي مذكل محجد. و يتع تشفيح أي مذكمة معيشة في تمظ األلة السشصكية بػاسصة  عوندتصي

 2010 (Ian Joyner)بخامج، وعميو فإف البخمجيات ىي أىع عشرخ في تكشػلػجيا الكسبيػتخ.  

 

 Conceptual Structure of Computer: للحاسوب اإللكترونً اهٌمًاإلطار المف
 

عغ السكػنات األساسية لو، و ىحا وفق البياف لمحاسػب البج مغ التحجث  قبل التكمع عغ اإلشار السفاليسى

 )الذكل األول(التػضيحي التالي: 

 
         

 
 (1الشكل )

 Basic Structure of a Digital Computer (metafysica.nl)Source:  

 ٌمكن أن نمرأ المكونات الرئٌسة التالٌة( 1من الشكل )

http://www.metafysica.nl/computer.html
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 ,,.Input device (keyboard, Mouse, etc                           رهادخال )لوحة المفاتٌح و الماوس و غٌأجهزة اإل-

                                                                                                                  Memory Board رلائك الذاكرة -      

                                                    Central Processor Unit(processor)و حدة المعالجة المركزٌة  -      

                                                      output devise such as screen and printerأجهزة اإلخراج  -      

 

 

 المكونات األساسٌة للحاسوب 3-1

جياز  فييعتبخ ىحا السكػف  و سيمة إلدخاؿ البيانات و التعميسات )البخامج(   inputالسجخل 3-1-1

  أجيدة اإلدخاؿ عمي مخ الدشيغ شخيصا و رقيا مثقػبا و لػحات السفاتيح و السػس... تتزسغالكسبيػتخ، و 

أجيدة  عتتزسبسعالجتو و  ما يقـػ بو الكسبيػتخ نتائجتتيح لظ رؤية  األخيخةىحه   outputالسخخج  3-1-2

 و شابعات نقصية و شابعات خصية ... اإلخخاج شخيصا  ورقيا

حيث تدتخجـ مكػنات إلكتخونية مغ    Central and Processing Unitالسعالجة السخكدية  3-1-3

 أو مغ دوائخ متكاممة حيث تتحكع السعالجة الفعمية "الحػسبة" تخاندستػراتقيع أو 

 Vonلتخديغ البيانات و البخامج مؤقتا أثشاء عسمياتو ) Internal Memoryالحاكخة الجاخمية  3-1-4

Neuman)  ( و تتزسغ أجيدة الحاكخة الشػي السغشاشيدية و أجيدة و لياـ األنبػبيةCRT وخصػط تأخيخ )

  الدئبق و الجوائخ الستكاممة

بكسيات كبيخة  باالحتفاظحيث تدسح ىحه األجيدة  Storage Devices الكػمبيػتخأجيدة تخديغ  3-1-5

 مغ البيانات لسجة شػيمة و يسكغ أف نججىا في شخيصا مغشاشيديا أو أقخاص مخنة أو مزغػشة ...

-base2(binary 0يعسل الحاسػب اإللكتخوني عمي بياناتو و يخدنيا في ندق ثشائي  اسسوكسا يػحي 

)بت(  اسعلفخدي تحت ا الثشائي( و يعخؼ الخقع decimal 0-9)  base 10العذخي (بجال مغ التشديق 1

bit  بايتات 8بيشسا تدسي السجسػعة السكػنة مغ (byte و عادة ما تكػف الكمسة ىي مقجار البيانات )

  Arthur Tatnalالسشقػلة في وقت واحج بيغ السعالج و ذاكخة الكسبيػتخ. 
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 الوسائط الشائعة لتخزٌن البٌانات و تحوٌلها3-2

                                                                                                                                                         Hard disk       القخص الرمب

                                                      USB                   Flash Driveمحخؾ أقخاص 

                              Diskette and zip, diskette  قخص مخف وقخص مزغػط

                                 CD and DVD             CD and DVD Discsأقخاص 

                                             Memory Cards               بصاقات التخديغ

                           Internal Hard Disc                      قخص صمب داخمي

                                                External Hard Disc   قخص صمب خارجي

                                Drive  Network disk      جياز التخديغ عبخ اإلنتخنت

                                               Online Storage device     محخؾ أقخص الذبكة

(Dario Ilija Rendulić)2011 

 
 

 
 (  Hardware and Software)األجهزة و البرامج 3-3

أبدط صػرة حيث تتكػف  فيو البخامج  األجيدةفي عسمية تحػيل البيانات إلى معمػمات يدتخجـ الكسبيػتخ 

 جسيع أجيدة الكسبيػتخ مغ ىاذيغ السكػنيغ األساسيغ. 

ؤيتيا و لسديا عمى الخغع مغ ىي أي جدأ مغ الكسبيػتخ لو بشية فيديائية يسكغ ر   (Hardware)األجيدة 

ىي مجسػعة مغ التعميسات   (Software) . أما البرامجصغخ حجسيا حيث ال يسكغ رؤيتيا بالعيغ السجخدة

رؤيتيا أو لسديا، لكغ ليا تأثيخ  غال يسكتخبخ الكسبيػتخ بكيفية اداء السياـ ، و ىي غيخ ممسػسة أي  التي

كميا  االتراؿو تعتبخ أجيدة اإلدخاؿ و أجيدة اإلخخاج ووحجة الشطاـ و أجيدة التخديغ و أجيدة     و اضح.

  2014(Preet Vihar)الكسبيػتخ. (Hardware)مكػنات ألجيدة 
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 تكنولوجٌا المٌكروفون-3

مرصمح السيكخفػف و ىػ أيزا  اإلنجميدي  الفيديائي  Sir Charles Wheatstoneصاغ  1827عاـ  في

أف الرػت يشتقل عبخ مػجات داخل وسط، و بيحه  اكتذفكاف أوؿ مغ  و لمتمغخاؼ باختخاعوالسعخوؼ 

وأعتبخ ىحه األجيدة  كاف إلى أخخعسل عمى إنذاء أجيدة يسكشيا تزخيع الرػت أثشاء نقمو مغ مالسعخفة 

 (Fox ،2021)بسيكخفػنات. 

، يمتقط السيكخوفػف الرػت و يحػلو إلى شاقة صػتيتعج السيكخوفػنات جدءا أساسيا في أي نطاـ تدجيل 

 ,Fox) يسكغ معالجتيا بعج ذلظ بػاسصة مكبخات الرػت اإللكتخونية و أنطسة معالجة الرػت ةكيخ وبائي

 األصػات مغ خالؿ الحجاب الحاجد: و ىػ مادة رقيقة تيتد التقاط. و تعسل السيكخوفػنات عمى (2021

( sonic energy) ةكيخ وبائيي حػؿ الصاقة الرػتية إلى شاقة  االىتدازعشجما تالمذ األصػات، و ىحا 

 حيغ ال تػجج و حجات معيارية لكياسيا.  في

الججوؿ التالى  وتاريخيا العاـ، لقبل التحجث عغ الخرائز األساسية لمسيكخوفػنات البج مغ التصخؽ 
 يػضح تاريخيا العاـ. 

 التطور  التارٌخ 

سمظ، ىحا  باستخجاـقاـ بتػصيل كػبيغ معا  (Robert Hookاإلنجميدي ) الفيديائي 1116
الرػتية  االىتدازاتحتى اليػـ كمعبة أشفاؿ مّكغ مغ نقل  استخجاموالحي تع  االختخاع

 بيغ الكػبيغ وسساعيا عمي مدافات أكبخ بكثيخ مسا يسكغ أف يكػف مسكشا في العادة  
1800s منتصف 

  
 Johannولى السختخعة مغ قبل األلساني إحجى األفكار األ 19في مشترف القخف 

Philips  حيث صسع نطاما يدتخجـ شخيصا معجنيا مترال بغذاء ميتد، أنتج ىحا تيارا
 الرػت. تااىتداز متقصعا يتساشى مع 

بتػصيل جدء مغ ىاتفو بالحجاب الحاجد   Alexander Graham Bellقاـ  1781
(Diapham بقزيب مػصل )و عمى الخغع مغ التحديشات حسزيمحمػؿ  في ،

  الدابقة، إال أنو مازاؿ يعصى جػدة صػت رديئة لمغاية.  
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1870s  البخيصانيDavid Edward Hughes  حيث كاف يعتسج  الكخبػنيالسيكخوفػف  اختخع
ط حبيبات الكخبػف بػاسصة السػجات الرػتية، فإنيا غعمى مفيػـ أنو عشجما يتع ض

 تغيخ مقاومتيا 
 Emile Berliner and Thomasإف فكخة السيكخفػف الكخبػني شػرت مغ قبل  1788

Edison   كاف عسميسا بذكل مشفرل ( في الػاليات الستحجة األمخيكية، و بعج نداع (
عمى الخغع مغ أف ىيػز  1877عاـ  في اختخاععمى أوؿ بخاءة  إديدػف قانػني حرل 

ىيػز  يف فكختو، ووفقا لحلظ ي شدب إلػر إديدػ قج أضيخ جيازه أماـ الذيػد قبل أف يص
 عادة ىحه الفكخة

1111 C.Wente of Bell Labs   إختخع السيكخفػف السكثفCondenser 
Microphone  

"حيث تع  أوؿ ميكخوفػف " ممف متحخؾ عسمي  Captain H J Roundشػر  1923
 Alain Blumleinمغ قبل و تع تحديشو الحقا،  BBCمغ قبل  استخجامو

، حيث تع Harry Olsen، ربسا تع تصػيخه مغ قبل الذخيصيتع عخض السيكخوفػف  1923
 تحديشو عمى مجار الدشػات مغ جانب األداء. 

notes.com)-es (electronicsMicrophone Basics » Electronics Not Source: 

  الحاجد.تذيخ إلى كتمة تكػيغ الحجاب  الخقيقة كمياحيث تػجج حاليا ثالث ترشيفات رئيدية لمحػاجد 

حجع الحجاب الحاجد يؤثخ عمى مدتػى الرػت في التعامل مع حداسية الشصاؽ الجيشاميكي و مدتػى 

 الزػضاء الجاخمية ،  و معطع ىحه الحػاجد الخقيقة مقدسة إلى ثالث أصشاؼ حدب الحجع : 

قمع  تبسيكخوفػنا: ىي ميكخوفػنات ذات حاجب صغيخ عادة ما تدسى  الحجاب الحاجز الرغير -1

ىحا بدبب الذكل األسصػاني الخقيق ، ترسيسيا السزغػط يجعميا أخف وزنا و سيمة الخصاص و 

أنيا األكثخ صخامة مع التعامل مع مدتػيات الزغط لمرػت العالي  لالىتساـالتحخيظ ، و السثيخ 

الرػتية ذلظ أف  ىحا الحجاب  القيثارةعمى  استخجامياو ليا نصاؽ ديشاميكي واسع . يسكشظ 

 الحاجد معخوؼ بديادة الزػضاء الجاخمية و ذو حداسية مشخفزة 

https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/microphones/microphone-basics.php
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/microphones/microphone-basics.php
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مغ غيخه  اليػائية أكثخ باالىتدازاتيسكغ أف يتأثخ  : ىحا الحجاب الحاجد الحجاب الحاجز الكبير  -2

ع الحى ىػ نػ  األصػات الرػتية بكل أمانة، عمى عكذ الحجاب الحاجد الرغيخ التقاطحيث يتع 

ما صمب، فالكبيخ ىػ جج مخف حتى أنو يسكغ أف يكذف عغ الرػت الخافت ججا، و ىحا ما أىمو 

التدجيل و  االستجيػ فيػ عشرخ أساسي ىمستاز بأكثخ شفافية و شبيعية. و  أف يكػف القط صػت

أي  في استخجاموحيث يسكشظ  U.S.B استعساؿ فيأصبح اليـػ مغ أكثخ السيكخوفػنات شيػعا 

 عجت أالت مػسيكية.  القيثاراتا، مغ غشاء، تقخيب شيء

الحجاب الحاجد الستػسصة أحيانا اليجيغ، ألنيا  تبسيكخوفػنا: و تدسى الحجاب الحاجز الستهسط -3

تجسع بيغ خرائز السيكخوفػنات الكبيخة و الرغيخة، فيي تسيل إلى أف يكػف ليا صػت أكثخ 

، ىحه العاليدفئا عمى غخار الحجاب الحاجد الكبيخ، مع اإلبقاء عمي بعس محتػي التخدد 

 الشقل السباشخ و التدجيالت. مجاؿ فيالسيكخوفػنات الحجيثة تكتدب سسعة كبيخة خاصة 

  

 

https://www.terralec.co.ukdiaphragm of  dynamic microphone 4/18/2021  

 

https://www.terralec.co.uk/
https://www.terralec.co.uk/


48 
 

 

Sources: RK-87 Capsule Installation Instructions – Microphone-Parts.com (microphone-

parts.com)14/4/2021 

 منه.  Diaphragmرسم ٌوضح أجزاء من المٌكروفون، ومولع الحجاب الحاجز )الغشاء( 

  Carbon Microphoneالمٌكرفون الكربونً:-1

أو جياز إرساؿ الكخبػف، و يتكػف مغ لػحتيغ ي عخؼ السيكخفػف الكخبػني بأنو ميكخفػف الدر، الكخبػف 

إحجى الرفائح تكػف مػجو نحػ الخارج و تعسل  (1)الذكل تفرل بيشيسا حبيبات الكخبػف. غمعجنيتي

خ الحبيبات مسا تؤدي إلى تغيخ يالرفائح السعجنية تتغ بيحهكحاجد. عشجما ترصجـ السػجات الرػتية 

يسخ التيار السباشخ عبخ الرفحتيغ و تؤدى  (Epand, 2021) االلػاح.السقاومة الكيخبائية الستػاججة بيغ 

، Epand)السقاومة الستغيخة إلى تغيخ التيار ثع يسخ التيار عبخ نطاـ الياتف لتحػيل إلى إشارة كيخبائية. 

 (2)الذكل  (2021

https://microphone-parts.com/pages/rk87-capsule-installation-instructions
https://microphone-parts.com/pages/rk87-capsule-installation-instructions
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 = 933x1244 Northern Electric Co: Carbon Microphone 1B [Microphone/PU] ID 1890375( الميكرفون الكربونى 1الشكل )

 Microphone 1B Microphone/PU Northern Electric Co (radiomuseum.org)Carbon Sources:  

 

 

 

                                                                                            

 
 

                                                                   Construction of a carbon microphone(   المٌكروفون الكربونى  بناء المٌكرفون الكربونً 1الشكل )                        

14/4/2021 notes.com)-(electronicsCarbon Microphone » Electronics Notes Sources:                                                          

          

 

     

https://www.radiomuseum.org/r/northernel_carbon_microphone_1b.html
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/microphones/carbon-microphone.php
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 المٌكرفونات الكربونٌة: تاستخداما

 استخجاموالياتف إباف نذأتو األولى، حيث تع  استخجاـ فياألمثل  االختياركانت السيكخوفػنات الكخبػنية 

 استخجاـتصبيقات الياتف، ألنيا أعصت مخخجات عالية مسا يعشى أنيا تخمت عغ  فيعمى نصاؽ و اسع 

. االتراالتالبجاية ألغخاض البث  فيميكخفػف الكخبػف  استخجاـالخاديػ تع  استخجاـالتزخيع. و مع بجأ 

تصبيقات البث بدبب عيػب الزػضاء ورداءة التخدد  فيىحا السيكخفػف  استخجاـ انتيىوسخعاف ما 

.ال  الساضيمغ القخف  تالثسانيشاميكخفػف الكخبػف لميػاتف حتى الدبعيشيات و  استخجاـتع يفة. الزع

عجد قميل ججا مغ التصبيقات، عادة ما تكػف التصبيقات  فيتدتخجـ السيكخفػنات الكخبػنية األف إال 

ى عجد صغيخ مغ ف استخجامياو ىحه الخاصية يسكغ  العاليالسشخفزة فقط، إنيا قادرة عمى تحسل الجيج 

 التصبيقات.  

 3الكربهنيمزايا السيكرفهن 

 إنتاج عالي -1

 سيل الترشيع ورخيز -2

 عيهب السيكرفهن الكربهني3

 صاخب ججا -1

 لو ضػضاء خمفية عالية و في بعس األحياف يرجر قخقعة  -2

 أخخ لمتذغيل ي يتصمب بصارية أو مرجر شاقػ  -3

 Dynamic Microphone. الدٌنامٌكًالمٌكرفون -2

Ernest Werner von Siemens  ـخ عمى بخاءة اإلختخاع األلساني، السيشجس الكيخبائي ، و الحي ك 

سيكخفػف البجائي يعسل بغذاء )الحجاب .كاف ىحا ال1877الستحخؾ، عاـ  السمفذو  الجيشاميكيلمسيكخوفػف 
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السيكخفػف  غيخاف. (1)الذكل(Raj, 2016) وممف متحخؾ تع إحجاث تيار كيخبائي صغيخ بيشسا الحاجد(

-moving)مفػؼ يكخفػف متحخؾ مغ نػع سمظ مػصل م( و ىػ أوؿ مMarconi Sykes) السغشصيدي

coil) اإلنجميدي  اختخعوHenry Joseph Round  أثشاء تػليو مشرب كبيخ السيشجسيغ فى 1923عاـ

   .1928لشجف إلى غاية عاـ  في االستيجيػ، و أصبح ىحا السيكخفػف ىػ معيار ماركػنيشخكة 

لو عشجما تشطخ إلى  عخضيو مقصع  ديشاميكي( لمرػرة التػضيحية أدناه وىى عبارة عغ ميكخفػف 1الذكل)

يػجج غذاء )الحجاب الحاجد( و ممف و مغشاشيذ دائع وأنبػب لحل مقاومة السيكخفػف،  ،العخضيالسقصع 

  (coilتحخؾ السمف ) في االىتدازلحجاب الحاجد)الغذاء( يتدبب ىحا فعشجما تتحجث أماـ السيكخفػف ييتد ا

مكبخ التيار الستخدد. يشتقل ىحا التيار إلى  فيحجث تيار السغشاشيذ، حخكة السمف ت   فيو الحمف  لألماـ

الحفالت السػسيكية، و  فيلمستحجث. يدتخجـ ىحا السيكخفػف ع الرػت إلنتاج الرػت خأو مز تالرػ 

 ,Raj)لمدساعة.  عكديىػ عسل  الجيشاميكي، والسشاسبات العامة وما إلى ذلظ. ىحا السيكخفػف الحفالت

2016) 

 

The World Through Electricity: Electromagnetism : How Microphone Works  Source:

    (electrical4dummies.blogspot.com)( 1الشكل) 

https://electrical4dummies.blogspot.com/2016/09/electromagnetism-how-microphone-works.html
https://electrical4dummies.blogspot.com/2016/09/electromagnetism-how-microphone-works.html
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https://www.becomesingers.com 

 الدٌنامٌكًحمائك حول المٌكرفون 

 

 السزايا الرئيدية لمسيكرفهن الجيشاميكي-

لمرػت السختفع، مثل ذلظ الحى يرجره إسصػانة  الزغطجج متيغ قادر عمى التعامل مع مدتػيات  -1

 الخكمة.

 جسيع مجاالت أداء السيكخفػف  فيتػفيخ جػدة صػت جيجة  -2

 مرجر شاقة لمتذغيل  ال يتصمب -3

 خ مقبػؿ )رخيز(بثسشو يعت -4

  المساوئ-

حخكة التجسيع، مسا يؤدى بجوره إلى تقيج التخدد و  يحج  غذاء السيكخفػف الثقيل و السمف الدمكي مغ -1     

 لمسيكخفػف  السؤقتة االستجابة

و التػقعات األعمى، مثل  التخدداتبذكل عاـ غيخ مشاسب مثل السيكخفػنات السكثفة لتدجيل ذات  – 2   
 (walker L. , 2020)الكساف. 
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تشتج صػتا مستازا، و ىي  فييالعجيج مغ التصبيقات،  فيالسيكخفػنات الجيشاميكية  استخجاـعسػما يسكغ 

 العاليأيزا جج متيشة، و ىي جج مشاسبة لمدفخ عبخ الصخيق و مغ األفزل تجشبيا عشج التدجيل السحتػي 

 التدجيل السيع. فيالتخدد 

   Ribbon Microphoneالمٌكرفون الشرٌطً: -3

 Dr, Erwin :مغ خالؿ تعاوف بيغ 1920ـ أوائل عا فيالسيكخفػف الذخيصي الحداس لمغاية  اختخاعتع 

Gerlach and Dr, Walter Achottky . 

مغ  الثالثيشاتأوائل  فيميكخفػف الدخعة(  باسعميكخفػف شخيصي مشتج تجاريا)يعخؼ ايزا  ؿإصجار أو تع 

، إال أنو يدتخجـ شخيصا بجال مغ الجيشاميكيالسيكخفػف  مثل الذخيصيخيغ، و يعسل السيكخفػف القخف العذ

تعسل بيا األذف،  التيحيث يمتقط الذخيط الرػت مثل الصخيقة ممف متحخؾ مثل محػؿ الصاقة.  استخجاـ

ع السيكخوفػنات طمع لمرػت نججاألذف  التقاطو ىحا يخجع لمترسيع السذابو لترسيع  شبيعيبذكل 

 (Silverstein, 2017) غ، مسا يسشحيا نسصا قصبيا.الذخيصية مفتػحة عمى الجانبي

تجور حػؿ شخيط رفيع مسػج مغ السعجف  التيىػ فخيج مغ السيكخفػنات الجيشاميكية،  الذخيصيالسيكخفػف 

( عمى عكذ السيكخفػنات الجيشاميكية التقميجية ذات السمف الستحخؾ، ذلظ أف عشرخ األلسشيػـ)غالبا مغ 

عشجما ييتد الذخيط داخل مجالو  الزغطسخعة جديئات اليػاء بجال مغ  فيالذخيط يدتجيب لمتغيخات 

 (Musician, 2020) فإنو يػجج جيجا صغيخا يتػافق مع ىحه التغيخات فى الدخعة. (1) السغشاشدي الذكل
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Source:          https://www.shure.com/en-US/performance-production/     22/04/2021 

 (1الشكل)                                                                          

                                                 

 

Lot 116: A RCA 44 Bx Ribbon Velocity Microphone 
c-116-microphone-velocity-ribbon-44bx-rca-lot/a-https://www.invaluable.com/auctionSource :  

RCA44 .واحد من أولً المٌكروفونات الشرٌطٌة الناجحة تجارٌا، وال تزال تستخدم حتى الٌوم 
 

ت السػجا التقاطرقيق و حداس لمغاية فإنو قادر عمى  يحتػى عمى عذاء الذخيصيالسيكخفػف  نطخا ألف

وىحا راجع  (Rochman, 2009) بسيكخفػف الدخعة. باسعليحا فيػ معخوؼ أيزا  العابخة الدخيعة لمغاية،

https://www.shure.com/en-US/performance-production/
https://www.invaluable.com/auction-lot/a-rca-44bx-ribbon-velocity-microphone-116-c
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قادرة عمى التعامل مع مكبخات الرػت  واسع وىى ديشاميكيالذخيصية بشصاؽ  تالسيكخوفػنالتستع ىحه 

 (Musician ،2020) العالية التخدد.

حدب الترسيع ألف عشرخ الذخيط يدتجيب لمزػضاء القادمة مغ الجدء  االتجاهىحه السيكخوفػنات ثشائية 

أنطخ الذكل ،8لمسيكخفػف و ال يمتقط الرػت القادـ مشو جػانبو، ىحا الشسط يأخح شكل  الخمفياألمامي أو 

تخيج فييا  التيالتصبيقات  فيوجج مفيجة  (stereo)جيػاالستو ىحا ما يجعميا مثالية لتصبيقات تدجيل  (1)

. السيكخفػنات الذخيصية حداسة البث( فيالتخمز مغ الزػضاء غيخ السخغػب فييا بيغ السرجريغ )أي 

القجيسة الحداسة بدبب ىبػب عاصفة قػية مغ  زايسكغ كدخ الصخ  ثججا حيلمغاية و غالبا ما تكػف ىذة 

 الجيج او حتى مغ خالؿ تخديشيا عمى جانبيا.  ارتفاع وااليػاء 

 فون الكربونًومزاٌا ومساوئ المٌكر

يجعميا تبخز  صػتيالعالية لسدار  التخددات فيقجر كبيخ مغ التفاصيل  التقاطليا القجرة عمى  -1

 بيجوء شجيج مع وجػد كل التفاصيل العالية التخدداتتدجيل ىحه  عما يتأيزا غالبا 

ذكل الرػت ب التقاطيسكشو  االتجاهوليا ميدة كبيخة )ثشائي  االتجاهإف السيكخوفػنات الذخيصية ثشائية  -2

جيج مغ اإلماـ و الخمف، مع عجـ وجػد أي تأثيخ لمرػت عمى جانبي السيكخوفػف(، عشج إجخاء 

 باستخجاـ االبتعاد، يسكشظ يمقابمة إذاعية مع شخز يجمذ أمامظ مع ميكخوفػف شخيص

  (Wessel, 2018) لألداء الثشائي. استخجامو. و يسكشظ الذخيصيالسيكخوفػف 

قجر كبيخ مغ التفاصيل  التقاطقجرتيا عمى  فيإف الفائجة الثشائية لمسيكخوفػنات الذخيصية تتسثل  -3

 في االختالفاتل التفاصي التقاطدوف أف تكػف شجيجة الحداسية، تتيح ىحه الخاصية الرػتية 

 صػت السرادر القخيبة مع عدليا عغ الزػضاء عخفة خاصة.
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 المساوئ.

قصعة  ،سساكة فيعيػب السيكخوفػف الذخيصي إلى خاصية واحجة و التي تتسثل   أكبخ يسكغ حرخ

الذخيصية  السيكخوفػنات فيالسدتخجـ  األلسشيػـ. عادة ما يكػف  السسػج )الحجاب الحاجد( األلسشيػـ

بذعخة  تما قػرن( إذا micron) 4إلى ميكخوف  1.8-ميكخوف  0.6: غما بيرقيقة لمغاية فيػ يتخاوح 

ميكخوف. ىحه الخاصية الحى يتسد بيا ىحا السيكخوفػف عغ غيخه: جج رفيع وىر  100اإلنداف السقجرة 

 (Wessel, 2018) لمغاية وىحا ما يؤدى إلى نتيجتيغ كبختيغ.

 جبخحر شجيمعخض لمكدخ ويجب التعامل معو  التقميجي الذخيصيالسيكخوفػف  -1

 ثشي الذخيط )الغذاء(  ىيالسذكمة السحتسمة الثانية  -2

 السختفع لمسيكخفػف الذخيصي وسعخهأخخ غيب يجب اإلشارة إليو  -3

 

  Condenser also known as a Capacitor or Electrostatic microphoneكثف.مالٌكروفون ال-4 

أوؿ ميكخفػف مكثف عمى  Edward Christopher Wente األمخيكي الفيديائي اختخع 1916عاـ  في

السكثف لػحتيغ، خالفا  ف السيكخوفػ  استخجـ، حيث  Western Electricشخكة  فياإلشالؽ أثشاء عسمو 

فخعة بيغ األلػاح. شكمت مكاف لو مداحة حبيبات الكخبػف، بجال مغ ذلظ  استخجـالحى  الكخبػنيلمسيكخفػف 

لتثبت و ( حيث تع تصبيق جيج ثابت عبخ المػحة االسعلػحتا السيكخفػف السكثف مكثفا، و مغ ىشا )جاء 

الرػتية  تالسػجاحفس شحشة ثابتو. كانت إحجى المػحات رقيقة ججا و تعتبخ بسثابة غذاء و تتحخؾ وفق 

  (1. أنطخ الذكل )(Fox ،2021) أثخ سسكا و ثباتا فييتزخبيا، أما المػحة الخمفية  التي

و ىػ يعسل بالسكثف،  العخضي( عبخة عغ ميكخفػف مكثف و قدسو 1الرػرة في الذكل أدناه )الذكل 

تيتد، أما المػحة الخمفية مترمة عغ لػحة  ةالحاجد عبار  الحجابىحا السيكخوفػف:  فيحيث ىشاؾ شبقتاف 
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. وىػ حشات الكيخبائية بيغ المػحتيغ. فعشجما نتحجث أماـ  التييعسل بالبصارية  بالسقاـو تسكشو مغ شحغ الذ 

كثف نكػف مػجات صػتية تحخؾ الحجاب الحاجد نحػ المػحة الخمفية الثابتة فت حجث شحشات سالسيكخفػف ال

 (Raj ،2016) الدعة العميا و الدعة.

اجد بعيجا عغ المػحة الخمفية، فإف الذحشات ستفخع و تقل الدعة، يشتج ىحا السيكخفػف حإذا كاف الحجاب ال

إشارة لمتغمب عمى ىحا التيار الزعيف، عشجما تحجث ىحه العسمية  تيارا كيخبائيا ضعيفا لحلظ يدتخجـ مكبخ

، Raj) خارجي. بػاسصة مكبخرػتية ىحا السيكخوفػف فإف ىحه اإلشارة الكيخبائية ست حػؿ اإلشارة ال في

2016)  

  

 

                                                                  

    

 (1الشكل )
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The World Through Electricity: Electromagnetism : How Microphone Works Sources: 

(electrical4dummies.blogspot.com)  

أفزل مغ األنػاع  تخددات استجابةالسيكخوفػنات السكثفة أكثخ تكمفة وحداسية ولجييا  ف ما تكػ عادة  

، يتع تػفيخىا بػاسصة مرجر شاقة وىسيةوىى تحتاج إلى شاقة إما عغ شخيق بصارية أو شاقة  ةالجيشاميكي

. ةيخ وبائيكخارجي. وتدتخجـ السيكخوفػنات السكثفة شحشات متغيخة عمى األلػاح الجقيقة لتػفيخ إشارة 

تزخبو. عادة ما يتع تعديد  التيمع السػجات الرػتية  اندجاماوييتد مكػنا  استثشائيإحجاىا رقيقة بذكل 

و تدتخجـ ىحه السيكخوفػنات فى  (Raj, 2016) بجائخة أمبيخ داخل السيكخوفػف.ىحه اإلشارة الخقيقة 

 و بعس األجيدة السػسيكية.  االستجيػ

 

        
14/04/2021 https://www.teachmeaudio.comSource :                   

 ٌوضح كٌف أن الحجاب الحاجز واللوح الحلفى ٌنشأن مكثفا بٌانً(رسم 2الشكل )

ما  األلػاح عادةوكسا ذكخنا سابقا، لمحرػؿ عمى إشارة تتصمب السيكخوفػنات السكثفة تيارا كيخبائيا لذحغ 

يتع تػفيخ التيار إما بػاسصة بصارية أو يتع إرسالو عبخ كابل السيكخوفػف نفدو، ت عخؼ ىحه الصخيقة األخيخة 

 (walker L. , 2020) "الذبح أو الػىسية". الصاقة باسع

 

https://electrical4dummies.blogspot.com/2016/09/electromagnetism-how-microphone-works.html
https://electrical4dummies.blogspot.com/2016/09/electromagnetism-how-microphone-works.html
https://www.teachmeaudio.com/
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 مزاٌا المٌكروفون المكثف:

 في، فيػ أكثخ كفاءة الجيشاميكيالحجاب الحاجد )الغذاء( جج خفيف بالسقارنة مع السيكخوفػف  -1

 العالية التخدداتمجسػعة مغ  التقاطالحخكة وقادر عمى 

 مستجة تخدداتتخددية ثابتة، ونصاؽ  استجابةمكغ الديل الحرػؿ عمى  -2

 الترسيع فيصغيخة  السكثفةأف تكػف السيكخوفػنات  يسكغ -3

 أهم المساوئ:

 يػجج حج اقرى لسدتػى اإلشارة الحى يسكغ لإللكتخونات التعامل معيا -1

بذكل سمبى بجرجة الحخارة  ، وىى أيزا تتأثخالجيشاميكيةإنيا أكثخ تعقيجا مغ السيكخوفػنات  -2

 (walker L ،.2020)الذجيجة.  والخشػبة

 

 لالتصاالتاأللمار الصناعٌة 

السصار، وىحا  فيالشذصة عمساء السيشيغ و الحى يختز بقاعجة بيانات لألقسار الرشاعية  التحادوفقا 

مجار األرض  فيقسخا  1918الفزاء مشيا  فيقسخا صشاعيا  2666كاف ىشاؾ 2020أفخيل  01 في

 (team, 2020) (LEOالسشخفس )

 ىشاؾ عجة أنػاع مغ السجرات األرضية و لكل مشيا مدايا و قجرات معيشة:

 Low Earth Orbit (LEO)مدار األرض المنخفض:  -1

 االستذعارو  لالتراالت ةاألقسار الرشاعيأنطسة  فييدتخجـ السجار األرض السشخفس بذكل شائع 

و وتمدكػب  International Space Station (ISS)عغ ب عج باإلضافة إلى محصة الفزاء الجولية 

كمع وال يقل عغ 1000ال يتجاوز  ارتفاعو. Hubble Space Telescope (HST)ىابل الفزائي

 كمع مغ سصح األرض. 160
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  Medium Earth Orbitالمتوسط  األرضًمدار  -2

  Globalذلظ تحجيج السػاقع العالسية  فيأنطسة السالحة بسا  فيىحا السجار  ما يدتخجـعادة 

Positioning system (GPS)  يقع ىحا السجار عمى مدافة  االتراالت، كحلظ مثالي لمسالحة و،

 (2) لاألرض. الذككمع مغ سصح 35786كمع إلى 2000

 Geosynchronous Orbitالمدار الثابت بالنسبة لألرض:,المدار المتزامن مع األرض، -3

(GSO)  Geostationary Orbit (GSO)  and  

ليا سخعة مجارية تصابق دوراف األرض مسا يعصى ليا مػقعا ثابتا عمى خط   (GSO) فيإف األجداـ 

 (GEO)ا تتصابق مع دوراف الكػكب، لكغ ذلظ أني  (GSO)ىػ نػع مغ   (GSO)شػؿ واحج، 

 GEO)الدساء، ويدتخجماف  فيمػقع ثابت  فييخ و تط االستػاءكائشاتو )أشيائو( تجور فقط حػؿ خط 

and GSO)  وفى رصج األرض  الالسمكيةالدمكية و  االتراالت فيEarth Observation  يقع .

كمع مغ سصح األرض، فإف الفتخة السجارية تتصابق تساما مع دوراف  35،786 ارتفاععمى 

 (. 2و1األرض.)الذكل 

  Polar Orbitالمدار المطبً:  -4

تػفخ  التيالقصبي ألقسار الرشاعية  السجار استخجاـدرجة مغ قصبي األرض يتع  30نصاؽ  في

أنطخ  وتتبع الصقذ وقياس الطخوؼ )األحػاؿ( الجػية ومخاقبة االرض عمى السجى الصػيل. االستصالع

  (4الذكل )
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   Sun Synchronous orbit (SSO)المدار المتزامن مع الشمس: -5

متدامشة مع الذسذ بحيث تسخ فػؽ مشصقة  Objects  SSOكائشاتو  القصبيخػ نػع مغ السجار 

كمع 800، و عشج وصػلو كمع800إلى 600 غما بي ارتفاعو. نفذ التػقيت السحمى كل يػـ فياألرض 

السجرات القصبية عبخ األرض  في. عادة ما تشتقل األقسار الرشاعية ةالثاني يففكمع  775يديخ بدخعة 

 (4األرض. أنطخ الذكل ) قصبيبجال مغ الغخب إلى الذخؽ مخورا تقخيبا فػؽ مغ الذساؿ إلى الجشػب 

 

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/03 

 Highly Elliptical Orbit (HEO)المدار البٌضاوي للغاٌة:  -6

بحيث يكػف أحج أشخافو أقخب إلى األرض، و الصخؼ األخخ جج بعيج،  (Oblong)ىحا السجار مدتصيل

عغ بعج و  لالستذعارو راديػ األقسار الرشاعية،  لالتراالتىحا الشػع مغ األقسار يكػف مشاسب 

 ارتفاع، نقصتو األقخب إلى األرض عمى (3(، و الذكل )2أنطخ الذكل )بعس التصبيقات األخخى. 

 كمع. 35736نقصة( مغ سصح األرض  )أبعجج كمع أما األو 1000
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 (3الشكل)

 

 

 (1أنظر الشكل )
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 (1الشكل )

بعج أف تكمسشا بذكل مخترخ عغ اىع مجرات األقسار الرشاعية حػؿ األرض، يججر بشا األف التكمع 

ألف كمع و 36الحى يبعج عغ سصح األرض   (HEO)لمغاية:  ي السجار البيزاو التحجث عغ 

يتصابق مجارىا مع دوراف  التيالحمػة" و  البقعة تجخل بقعة يصمق عميو ىشااألرض مغ و سط 42،164

تجور فييا االرض، يبجوا لشا أف القسخ الرشاعي  التيألف ىحا القسخ يجور بشفذ الدخعة ونطخا  األرض،

مكانو، عمى خط شػؿ واحج، عمى الخغع مغ انو يشحخؼ مغ الذساؿ إلى الجشػب، يدسى ىحا  ثابت فى

 High earth orbit is calledالسجار األرض السختفع الخاص بالتدامغ مع األرض، 

geosynchronous متدامغ مع االرض مباشخة مع خط  دائخي مجار  في، يكػف القسخ الرشاعي

 ل يكػف عشج الرفخ. أو السي االنحخاؼ) االستػاء

ىحا السجار  فيأما السجار الثابت بالشدبة لألرض ذو قيسة كبيخة لخصج الصقذ ألف األقسار الرشاعية 

تػفخ رؤية ثابتو لشفذ مداحة األرض. عشج تدجيل الجخػؿ إلى مػقع الػيب الخاص بالصقذ السفزل 

تخاىا تأتى مغ القسخ  التيفإف الرػرة  السػجو لسجيشتظ، الرشاعيلجيظ، وإلقاء نطخة عمى القسخ 

 يالبيئمجار ثابت بالشدبة لألرض، كل بزع دقائق تخسل األقسار الرشاعية لمتذغيل  فيالرشاعي 

تعصى  التيو   Geostationary Operational Environmental Satellite (Geos)الثابت 
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معمػمات حػؿ الدحب وبحار الساء والخياح، ويعسل ىحا التجفق شبو مدتسخ لمسعمػمات كأساس لسخاقبة 

ونطخا الف األقسار الرشاعية السدتقخة بالشدبة لألرض تكػف دائسا فػؽ مػقع واحج  بو. يالتشبئالصقذ و 

اتف( و تػفخ األقسار ، و اليػ ف التمفػنيػ )الخاديػ،  لالتراالتفيسكغ أف تكػف مفيجة ايزا بالشدبة 

تحجيج مػاقع الدفغ والصائخات  فيكسشارة لمبحث و اإلنقاذ تدتخجـ لمسداعجة   GEOSالرشاعية

تجور حػؿ الخض نذاط الذسذ تعسل  التيالسعخضة لمخصخ. وتخاقب العجيج مغ االقسار الرشاعية 

سغشاشيدية و مجسػعة كبيخة مغ أدوات تمتقط صػرا لمذسذ وتتبع السدتػيات ال GOESاقسار 

 الفزاء مغ حػليا. فياإلشعاعية 

"   جالنجخانالسختفع و ىي نقصة " ضمجار األر تقع خمف  التيأما بخرػص "البقعة الحمػة" و 

Lagrange  شيء يتع  أيمغ االرض إلى إلغاء سحب الجاذبية مغ الذسذ يؤدى سحب الجاذبية

و الذسذ و سيجور مع االرض حػؿ الذسذ  االنجحاب في بالتداوي ىحه الشقاط ستذغخ  فيوضعو 

ثابت بالشدبة لألرض حيث يجور القسخ  الرشاعينقاط النجخانج: ىي مػاقع خاصة حيث يبقى القسخ 

 .سذالذو االرض حػؿ  الرشاعي

 Medium Earth Orbitالمتوسط: ًالمدار األرض

) السجار شبو الستدامغ  يتحخؾ ىحا السجار بدخعة كبيخة حيث ىشاؾ مجارات أرضية ججيخة بالسالحطة

)Semi synchronous   و مجار مػريشاMolniya Orbit  فبالشدبة لمسجار األوؿ شبو متدامغ ىػ ،

كمع مغ 26560كمع مغ سصح األرض )  20200مشخفس عمى بعج  انحخاؼمجار شبو دائخي ذو 

القسخ الرشاعي  ساعة إلكساؿ مجاره ، فأثشاء تحخؾ 12مخكد األرض ( يدتغخؽ ىحا القسخ الرشاعي 

كل  االستػاءساعة يعبخ القسخ الرشاعي نفذ الشقصتيغ عمى خط  24تجور األرض تحتو في غزػف 

 (GPSيـػ ، ىحا السجار ثابت و ىػ السجار الحي تدتخجمو  نطاـ  األقسار لتحجيج السػاقع ) 
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خصػط العميا لألرض و ىحا لخصج ال 1964الدػفياتي سابقا عاـ  االتحادأما مجار مػريشا الحي اختخعو 

، لكغ األقسار الرشاعية السػجػدة في مجار ، و يعتبخ مجار ثابت بالشدبة لمخؤية السدتسخة التي يػفخىا 

فيي ال تعسل بذكل جيج لمسػاقع البعيجة عمى  االستػاءعمى خط  ةػقعسمتثابت بالشدبة لألرض تكػف 

بالشدبة لمسشصقة الذسالية و الجشػبية و التي تكػف دائسا عمى حافة الخؤيا بالشدبة لمقسخ   االستػاءمجار 

الرشاعي الثابت بالشدبة لألرض ، لحا كاف مجار مػريشا الغخيب األشػار يتحخؾ في شكل بيزػي شجيج 

بيخة عشج مع القخب مغ األرض مغ حافة واحجة نطخا لتدارعو بفعل الجاذبية حيث أنو يتحخؾ بدخعة ك

ساعة إلكساؿ دورتو  12سخعتو . يدتغخؽ ىحا القسخ  تعشيا انخفزمغ األرض و كمسا ابتعج   خابوتاق

 لكشو يقزي ثمثي ذلظ الػقت في نرف الكخة األرضية . 

 Low Earth Orbit المنخفض:المدار األرضً 

ار ، و يعتسج ميل ىحا تػجج معطع األقسار الرشاعية العمسية و العجيج مغ أقسار الصقذ في ىحا السج

ميسة قياس ىصػؿ  صشاعيأشمق مغ أجميا. فسثال تع إشالؽ قسخ  التيالسيسة القسخ الرشاعي عمى 

ورصج ىصػؿ األمصار  Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)،االستػائيةاألمصار 

 . االستػاءدرجة وتبقى بالقخب مغ خط 35لحلظ لجييا ميل مشخفس ندبى  السشاشق السجارية، في

 

 المنخفض الموة و العالً الدلة ًالتلفزٌونالبث تكنولوجٌا -5

إشارة  إف الفكخة األساسية لمتمفديػف ىي في الحكيقة " راديػ بالرػر"، بسعشى أخخ، حيث يخسل الخاديػ

جات الخاديػ صػتية عبخ اليػاء، ويخسل التمفديػف إشارة صػرة ايزا، ىحه اإلشارات تقـػ بحسميا مػ 

  300،000والتي تتدابق عبخ اليػاء بدخعة الزػء ) مثل الكيخباء والسغشاشيذ  غيخ السخئية واألنساط

عمى البحخ التي تحسل  ميل في الثانية الػاحجة( فسثال مػجات الخاديػ ىي مثل األمػاج186000أو 
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 ,woddford)راكبي األمػاج، ىشا األمػاج ليدت ىي السعمػمات: السعمػمات تترفح أعمى األمػاج. 

2021)  

( كسيخا التمفديػف التي تحػؿ الرػرة و الرػت إلي -1التمفاز ىػ في الحكيقة اختخاع مغ ثالثة أجداء: 

( وجياز استكباؿ التمفديػف )جياز -3اؿ التمفديػف الحى يخسل اإلشارة عبخ اليػاء ( جياز إرس-2إشارة 

  التمفديػف في حج ذاتو( الحى يمتقط اإلشارة و يعيجىا إلى صػت و صػرة.   

يشذئ التمفديػف صػرا متحخكة عغ شخيق التقاط صػرة ثابتة بذكل متكخر و عخض ىحه اإلشارات  

عمى عيغ اإلنداف بدخعة حيث تبجو و كأنيا تتحخؾ، فالرػر تػمس عمى الذاشة بدخعة كبيخة لجرجة 

رػر تشجمج معا في عقل اإلنداف لتكػيغ صػر متحخكة ) عمى الخغع مغ أنيا في الحكيقة الكثيخ مغ ال

التمفديػف ألوؿ مخة كاف كل ما يسكشو التعامل معو الثابتة تعخض واججة تمػى األخخى(. عشجما تع تصػيخ 

ىي الرػرة )ألبيس و األسػد(، بعج ذلظ كافح السيشجسػف لسعخفة كيفية التعامل مع المػف أيزا و ىي 

الجسع بيغ السديج خالؿ  مذكمة أكثخ تعقيجا حيث يخبخنا عمع الزػء االف انو يسكغ صشع أي لػف مغ

زخ لحا كاف سخ صشاعة التمفديػف السمػف ىػ خمكغ االواف االساسية الثالثة االحسخ و االزرؽ و اال

تصػيخ كاميخات يسكشيا التقاط إشارات مشفرمة المػف ) األحسخ و األخزخ واألزرؽ( و أنطسة يسكشيا 

عادتيا إلى صػرة متحخكة متعجدة األلػاف. إرساؿ إشارات ممػنة عبخ اليػاء، أجيدة تمفديػف يسكشيا إ 

(woddford ،2021) 

 التلفزٌون المنخفض الموة-1 

و أصبح أوؿ إنداف  Pan Telegraphجياز  Abbe Giovanna Caseliاختخع  1862في عاـ 

بتجخبة الديميشيـػ    Smith and Mayقاـ كل مغ   1873في عاـ  األسالؾيخسل صػرة ثابتو عبخ 

 ,Rossini) إشارات إلكتخونية. الرػر إليوالزػء و التي كذفت عغ إمكانية قياـ السختخعيغ بتغيخ 
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في بػسصغ رسػمات لسا أسساه بكاميخا    George Careyو ضع  1877و في عاـ   )(2008

مغ   Alexander Graham and Thomas Edisonبجأ كل مغ  1880الديميشيػـ . في عاـ 

صػرا  Paul Nipkowأرسل  1884. في عاـ إرساؿ الرػت مغ خالؿ استخجاـ األسالؾ الكيخبائية 

خصا.  18دكػب الكيخبائي مرسع مغ يعبخ األسالؾ باستخجاـ تقشية قخص معجني دورا يصمق عميو التم

 بباريذ وىػ السكاف الحى أشمق فيو الخوسي  1890و بانعقاد السؤتسخ الجولي األوؿ لمكيخباء عاـ 

Constantin Perskyi  قاـ  1906. و في عاـ كمسة التمفديػفLee Dee Forest   باختخاع

Audion Vacuum tube  )لجيو  و الحى ثبت أنو جج ضخوري لإللكتخونات و )أنبػب الفخاغ الرػتي

ػف مغ أنبػب زجاجي مفخغ يحتػى عمى و كاف أوؿ صساـ ثالثي يتكالقجرة عمى تزخيع اإلشارات، 

 Vladimirحرل  1923. في عاـ (Rossini ،2008) ثالثة أقصاب: خيػط ساخشة و شبكة و لػحة.

Zworkin  ألنبػب كسيخا تمفديػني و ىحا بشاء عمى أفكار  كبػ مشطاره االيقػنػس عمى بخاءة اختخاع

Campbell Swinton’s   و الحى أسساه العيغ الكيخبائية و أصبح الجحخ و أصبح األيقػنػسكػب

خصا مغ نطاـ  30بتذغيل نطاـ تمفديػف بو    John Bairedالداوية لسديج مغ التصػر التمفديػني. قاـ 

شمبا لمحرػؿ عمى بخاءة  Phlio Farnsworth إشارات في الثانية. و قاـ بعج ذلظ  5الجقة يعسل 

. و يدتخجـ التمفديػف اليـػ  Image Dissectorـ تمفديػني كامل و شمق عميو اسع إختخاع ألوؿ نطا

بأنػاع مختمفة مغ التكشػلػجيا التي تعسل معا لتعصيشا صػرة وصػت و تذسل السكػنات األساسية 

  (1لمتمفديػف مغ فدفػر التمفديػف، و السكثفات، و السغشاشيذ الكيخبائي. أنطخ الذكل )

 وجً للتلفزٌون التطور الكرو ول

 التمفديػف باألسػد و االبيس 1930 -

 ضيػر التمفديػف الكابمي 1950 -
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 ضيػر التمفديػف السمػف  1954 -

 شاشة عسالقة لمتمفديػف السمػف باألسقاط 1973 -

 الرػت السحيصيضيػر التمفديػف  1982 -

 ضيػر القشػات الفزائية 1986 -

 ضيػر القشػات الفزائية الخقسية 1994 -

 (Nelatury, 2007)  ضيػر التمفديػف الخقسي 1998 -

 

 

                            

  Cathode Ray Tube( 1الشكل )                                  

 (CRTعمل التلفزٌون أشعة األنبوب المهبطً. )

لمعرفة عمل التلفزٌون أشعة تلفزٌون المهبطً، ٌحب أن نتتبع الرسم البٌانً لهذا التلفزٌون و الذي 

 ( 1ٌوضحه الشكل)
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ىػائي عمى الدصح السشدؿ اللتقاط مػجات الخاديػ مشة جياز األرساؿ لمقشػات الفزائية حيث  -1

رات مغ القسخ الرشاعي إلى الصبق السخكب عمى الدصح أو الحائط، أما التمفديػف تأتي اإلشا

 الكابمي تأتيو اإلشارة عبخ الكابل األلياؼ الزػئية الستػاججة تحت األرض

 تتغحى اإلشارة الػاردة في مكبذ ىػائي الستػاجج في الجدء الخمفي لمتمفديػف  -2

ألكثخ مغ محصة )بخنامج(. تحجد الجائخة اإللكتخونية داخل  اإلشارة الػاردة تحل صػرة و صػت -3

فقط، وتقدع إشارة ىحه السحصة إلى معمػمات صػت و التمفديػف السحصة التي تخيج مذاىجتيا 

 فيجيػ )صػر( مشفرمة، و تسخيخ كل مشيا إلى دائخة مشفرمة لمسديج مغ السعالجة.

شارة جديئات مشفرمة بالمػف األحسخ و تقدع دائخة السجفع اإللكتخوني جدء الفيجيػ مغ اإل -4

 األزرؽ و األخزخ و ىحا لذغيل السجافع اإللكتخونية الثالثة.

مدجسات إلكتخونية )واحجة حسخاء وواحجة خزخاء وواحجة ثالث  الجائخة بإشالؽتقػـ  -5

 زرقاء(اسفل أنبػب اشعة الكاثػد مثل زجاجة مشتفخة خالية مغ اليػاء
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ة مغ السغشصيديات الكيخبائية حيث تػجيو اإللكتخونات بػاسصة تسخ حـد اإللكتخوف عبخ حمق -6

حشة كيخبائية  سالبة، تقػـ السغشصيديات الكيخو بائية بتػجيو الحـد  السغشاشيذ  الف ليا ش 

 عبخ الذاشة )سصخ بدصخ(اإللكتخونية بحيث تكتدح ذىابا و إيابا 

بحيث ترل إلى  تػجييا  مغ الثقػب تدسى القشاع و التيتسخ حـد اإللكتخوف عبخ شبكة  -7

أماكغ محجدة عمى شاشة التمفديػف وعشجما ترصجـ الحـد بالفدفػر )السادة الكيسيائية السمػنة( 

 فإنيا تذكل نقاط حسخاء وخزخاء وزرقاء، و تبشى صػرة ممػنة بذكل سخيع.عمى الذاشة 

 ػت السشفرمةفي الػقت نفدو تشتقل السعمػمات الرػتية مغ اإلشارة الػاردة إلى دائخة الر -8

أو مكبخات نطخا لػجػد اثشيغ عمى األقل في تقػـ دائخة الرػت بتذغيل مكبخ الرػت  -9

 ,woddford)التمفديػف بحيث يعيجاف إنذاء الرػت في الػقت تساما مع الرػرة الستحخكة. 

2021)    

 

    High Definition Televisionالتلفزٌون العالً الدلة.

لقج كاف الدبب األساسي لطيػر التمفديػف العالي الجقة نتيجة األفالـ الدشيسائية  الكبيخة، ذلظ أنو 

الجالديغ في بعج فتخة وجيدة مغ عخض الذاشات الكبيخة، اكتذف مشتجػ األفالـ أف األفخاد 

 التقميجية .الرفػؼ األولي يتستعػف بسدتػى مغ السذاركة في الحخكة غيخ مسكشة في األفالـ 

 في أوائل الثسانيشات ع خض عمى مشتجي األفالـ نطاـ التمفديػف العالي الجقة شػرتو شخكة 

NHK and Sony( ىحا الشطاـ السدسى ،NHK hi- vision)  ومتغيخاتو قادر عمى إنتاج صػر

خه باستخجاـ ىحه األنطسة يسكغ تدجيل مذيج و تذغميو و تحخيممع...  35ليا نفذ تفا صيل فميع 

في إنتاج نتيجة لحلظ تع القزاء عمى العجيج مغ التأخيخات الستػسصة فميع. عمى الفػر ثع نقمو إلى 
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األفالـ التقميجية. كسا قجمت الػسيمة الججيجة عجدا مغ االحتساالت لمتأثيخات الخاصة غيخ مسكشة 

  (Marshall, 1999) في إنتاج أفالـ التقميجية.

لمبث التجاري،  HDTVفي صشاعة الدشيسا بجأ االىتساـ بتصػيخ نطاـ ( HDTVبعج إدخاؿ تقشية )

سيكػف لسثل ىحا الشطاـ تقخيبا ضعف عجد الخصػط العسػدية و الخصػط األفكية عشج مقارنتيا 

ىي في الػاقع نفذ  HDTVباألنطسة التقميجية. أما السذكمة األكثخ أىسية التي واجييا نطاـ

مميػف  600مغ حيث كاف ىشاؾ ما يقارب ، 1954مة التي واجييا التمفديػف السمػف عاـ السذك

السيسة و اليامة و الحاسسة ىػ % مشيا أجيدة ممػنة أحج االعتبارات  70 في العالع جياز تمفديػف 

الججيج متػافقا مع معاييخ التمفديػف السمػنة الحالية أو  HDTVما إذا كاف يجب أف يكػف معيار 

يحل محل السعاييخ الحالية أو يتع بثو في نفذ الػقت مع السعاييخ الحالية ) عمى أساس أف 

 (Marshall, 1999) )السعاييخ الحالية ستتالشى مع مخور الػقت

اختارت  1957ىشا البج مغ ذكخ بأنو يػجج أسبكية لكل مغ التػافق و البث الستدامغ، في عاـ 

التػافق عشج تصػيخ معيار التمفديػف السمػف عمى الخغع مغ وجػد بعس اليات الستحجة األمخيكية الػ 

يسكغ لكل مغ  -إلى حج كبيخ–مذاكل التجاخل الصفيفة مع الشاقل بدبب إشارة التمػيغ اإلضافية 

 أجيدة التمفديػف أحادية المػف و السمػنة قخاءة نفذ اإلشارة. 

تع تقجيع 1967خط و في عاـ  405بسعيار  1936في بخيصانيا عاـ بجأ البث األحادي المػف  

، ثع عسمت معاييخ األلػاف و معيار المػف الػاحج بالتدامغ لسجة PALخط سصخ  625خ لػف ايمع

بقي القميل مغ شاشات العخض األحادية  405الخط عشجما تع خجمة  1986خسديغ عاـ. و في 

 خصا.  405المػف التي عجدىا 
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 هً كالتالً: HDTVن أهداف  نإفو علٌه 
 

 تقجيع صػرة و صػت بذكل أفزل -

 اإلرساؿ يكػف عغ شخيق شاشة عخيزة عبخ قشػات متعجدة -

 أساس وششيتػفيخ نقل مجانى عبخ اليػاء في كل مشصقة عمى  -

تقجـ لمسدتيمكيغ مجسػعة مغ األجيدة االستكباؿ لالختيار و فق متصمبات السشصقة التي يتػاجج   -

 فييا الدبػف 

   الدساح بإدخاؿ خجمة رقسية ججيجة تقجميا ىيئة البث. -

 

 التناظرٌة التملٌدٌة ممارنة بأنظمة  HDTVٌلخص الجدول التالً بعض من التراحات 
 (Marshall, Basic ideas for HDTV, 1999) التلفزٌون الحالٌة

 
Name      Prog.   Total   Active  Vert.   Horz.   Opt.    Asp.    Vert.   Horz.   

freq.   

          or      lines   lines   res.    res.    view    ratio   field   field   MHz     

          inter.                                  dist.                                   

HDTV      p       1050    960     675     600     2.5H    16/9    23 deg  41 deg  8       

USA,                                                                                      

analog                                                                                    

HDTV      p       1250    1000    700     700     2.4     16/9    23 deg  41 deg  9       

Europe,                                                                                   

analog                                                                                    

HDTV NHK  i       1125    1080    540     600     3.3     16/9    17 deg  30 deg  20      

NTSC      i       525     484     242     330     7       4/3     8 deg   11 deg  4.2     

conv.                                                                                     

NTSC      p       525     484     340     330     5       4/3     12 deg  16 deg  4.2     

prog.                                                                                     

PAL       i       625     575     290     425     6       4/3     10 deg  13 deg  5.5     

conv.                                                                                     

PAL prog  p       625     575     400     425     4.3     4/3     13 deg  18 deg  5.5     

SECAM     i       625     575     290     465     6       4/3     10 deg  13 deg  6       

conv.                                                                                     

SECAM     p       625     575     400     465     4.3     4/3     13 deg  18 deg  6       

prog 
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. Hإلى ارتفاعيا  Wالرػرة عمى أنيا ندبة عخض الرػرةيتع تعخيف ندبة العخض إلى االرتفاع في 

( وىي السدافة التي يسكغ لمعيغ عشجىا فقط  H مدافة السذاىجة السثمى )معبخا عشيا بارتفاعات الرػرة

 إدراؾ عشاصخ التفاصيل في الرػرة. 

 HDإلى التشديق أو الترسيع، أو إلى جياز التميفديػف الحى ي جعسو، و مع ذلظ يذيخ  HDTVيذيخ 

( ي ػضح الشسػ الستػقع لرشاعة التمفديػف العالي الجقة 1الذكل )إلى التشديق عالي الجقة فقط. 

(HDTV( و التمفديػف الس عدز )EDTV.في صشاعة التمفديػف) (Inbar, 2006) 

ATSCفي الػاليات الستحجة األمخيكية أنذأت لجشة معاييخ التمفديػف الستقجمة ) تشديقا شائعا لمبث  18(

الخقسي لمفيجيػ، أقل تشديق رقسي ىػ أعمى جػدة يسكغ أف يعخضيا التمفديػف التشاضخي، الذكل 

معاييخ الرشاعة التي يسكغ أف تػفخىا تشديكيات أو تراميع (يػضح بعس 2) HDTV 

  

 

  Television Industry Growth Source: TDG Researchنمو صناعة التلفزٌون 

 

 (01الشكل) 
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 DTV(ٌوضح المعاٌٌر األساسٌة ل 1الشكل )

 

 Video Tapeالفٌدٌو الشرٌطً:

شخيط الفيجيػ ىػ شكل مغ أشكاؿ الذخيط السغشاشيدي، يتكػف مغ شالء مسغشط عمى جانب واحج مغ 

شخيط مغ فيمع بالستيكي، يػجج الفيمع لجعع الصالء السسغشط و الحى يتكػف مغ أكديج الحجيج. تع اختخاع 

تع استخجامو ، لتدجيل الرػت، لكغ أخح عجة عقػد قبل أف ي1928الذخيط السغشاشيدي ألوؿ مخة عاـ 

 ,Marsh)الشصاؽ التخددي السصمػب اللتقاط السحتػي السخئي. لشقل الرػرة وذلظ بدبب زيادة غخض 

2017)  

السدبق لمبث، ماعجا  كاف التمفديػف في بجاية عيجه يبث مباشخا، ألنو لع يكغ ىشاؾ شخيقة  لمتدجيل

 Bing Crosbyعخضت شخكة  1951الفيمع التقميجي الحي كاف مكمفا و يدتغخؽ وقتا شػيال. في عاـ 

Enterprises(BCE) .السسمػكة لمسسثل و السغشي بشج كخوسبي أوؿ تدجيل لذخيط الفيجيػ (Marsh ،

ل الرػتي في إنتاج البث اإلذاعي الخاص بو بحيث يكػف . قاـ كخوسبي سابقا بجمج التدجي(2017

 360شخيصا صػتيا ربع بػصة بدخعة  1951لجيو السديج مغ الػقت لاللتدامات األخخى .عخض عاـ 

معجؿ، لكغ الرػرة كانت ضبابية و ليدت  Ampex 200بػصة في الثانية. باستخجاـ مدجل شخيط 
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جخبت الكثيخ مغ الذخكات الشاشئة في أوائل الخسديشيات مغ القخف الساضي تكشػلػجيا بجػدة البث. 

بػصة في  2شخيط فيجيػ رباعي االتجاه بالمػف األبيس و االسػد   Ampexالتدجيل، إلى أف قجمت 

. كاف ىحا أوؿ شخيط فيجيػ تع بثو بجػدة عالية، وسخعاف 1956مؤتسخ الخبصة الػششية لمسحعيغ عاـ  

و تسكشت مغ تقجيسيا في  االتجاهبجأت شبكات التمفديػف تبث بخامج مدجمة مدبقا عمى رباعي ما 

 (Marsh ،2017)أوقات مختمفة في جسيع مشاشق الدمشية األمخيكية األربعة. 

أما شخيقة عسل شخيط الفيجيػ فيػ وسيمة لتخديغ الرػر، لكغ عمى عكذ معطع األفالـ يحتػي شخيط 

الفيجيػ عمى القجرة عمى تخديغ كل مغ الرػرة والرػت، يدجل كل مغ الفيمع و شخيط الفيجيػ صػرا 

انية، إشارا فخديا كل ث 24مع  16فيمع الرػر الستحخكة مكياس فخدية أو إشارات معمػمات، يدجل 

تكػف ىحه (Bensinge, 1981) .(1، أنطخ إلى الذكل)إشارا في الثانية30بيشسا يدجل الفيجيػ 

اإلشارات مخئية عمى الفيمع جشبا إلى جشب مع فتحات السدششة التي تتحكع في معجؿ تذغيل الرػر مغ 

الرػر ويتع مدامشتو لسصابقتيا. غالبا  بجػاروضع مدار الرػت  حالؿ الكاميخا أو جياز العخض. يتع

 معجات إضافية.   sound to filmما تتصمب مدامشة 

شخيط الفيجيػ، اإلشارات غيخ مخئية مغ السيدات السثمى لفيمع أنو يسكشظ بالفعل رؤية صػرة الفخدية، في 

 السغشاشدية عمى الذخيط.لمعيغ، لكشيا مػجػدة في سمدمة مغ خصػط مائمة التي تذكميا الجديسات 

(Bensinge ،1981)  . 

تتسثل إحجى عيػب اإلرساؿ الخباعي ذلظ أنو ال يسكغ تذغيل أشخشة الفيجيػ إال باستخجاـ رؤوس 

وس األشخشة بدخعة كبيخة و ىحا األشخشة نفديا التي سجمت السحتػي. في األصل لقج استيمكت رؤ 

سكغ تذغيل العجيج مغ األشخشة بذكل مػثػؽ باستخجاـ رؤوس األشخشة الججيجة التى يعشى أنو ال ي
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دوالر لمداعة مغ  300حمت محل األشخشة السشيكة. و تعتبخ أشخشة الفيجيػ الخباعية باىطة، حػالى 

غ شخيق مدح يادة الشفقات إلى الحج األقرى، عالذخيط. لحلظ قامت العجيج مغ محصات التمفديػف بد 

   . (Marsh ،2017)باستسخار، ثع تدجيل البث التالي عمى نفذ الذخيط. األشخشة 

 

 

 (1)الشكل      All About Videotape  -Chapter 6(culturalheritage.org)المرجع: 

      

(، عاـ cبػصة مغ الشػع ) 1الرشاعي إلى غاية تقجيع التدجيل كاف التدجيل الخباعي ىػ السعيار 

صيانة أقل و كانت أكثخ إحكاما و تسكيغ و وضائف ) (Cو تتصمب مدجالت الفيجيػ مغ الشػع  1976

بػصة لترحيح قاعجة الػقت  1( مقاس Cتصمب الشػع )ججيجة، مثل اإلشار الثابت و السكػؾ، و لع ي

ىػ تشديق أو نسط شخيط فيجيػ مخكب، جػدتو تتصابق و تشديكيات السكػنات  Cالشػع بػصة .  2مثل 

( ي جمج الفيجيػ السخكب القشػات السمػنة بحيث تكػف متشاسقة مع إشارة البث، Betacamالالحقة مثل)

 أشخشة الفيجيػ شعبية كبيخة. حتى اكتدبت استخجامات شائعا لعجة عقػد،  Cضل ىحا الشػع 

https://cool.culturalheritage.org/videopreservation/vid_guide/6/6.html
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  Teletext Servicesخدمة النص التلفزٌون التماثلٌة 

شخيقة جيجة إليراؿ  تحطى خجمة الشز التمفديػف التساثمية بذعبية كبيخة في الكثيخ مغ البمجاف. تعتبخ

السعمػمات الشرية إلى السدتخجميغ بالسشدؿ، ويدتخجـ الشز التميفػني الفاصل العسػدي 

أسصخ الفيجيػ لشقل حـد البيانات و عخض  بيغ Vertical Blanking Interval(VBI)الصسذ

بيانات ذاكخة وحجة فظ تخميد نز التمفديػني جدءا مغ الدف فديػف. تحصفحات الشز عمى شاشة التم

السشقػلة إلى صفحات، يرل السذاىجوف إلى السعمػمات باستخجاـ عشرخ التحكع عغ بعج لتحجيج رقع 

مكػف مغ ثالثة أرقاـ عمى الذاشة. تتكػف نرػص معمػمات  مغ نز قياسي مجمج  بكسيات محجودة 

 (Vuorimaa, 2001) مغ الخسػمات السمػنة البديصة.

التشاضخية في التمفديػف الخقسي. ال تػجج ايزا فتخات تقصيع رأسي، بجال مغ  Teletextتػجج تقشية  ال

ذلظ يتع تخديغ السعمػمات الشرية في دورات البيانات وإرساليا دوريا جشبا إلى جشب مع تجفقات أخخي 

ىحا ما يجعل مغ مغ عشاصخ السحتػي. سيكػف لمتمفديػف الخقسي السديج مغ عخض الشصاؽ التخددي، و 

أف تكػف لخجمة نرػص السعمػمات الخقسية أف تحتػي عمى قػائع تشقل رسػمات كاممة األواف السسكغ 

 (Vuorimaa ،2001) في نز مشدق و وحتى برػر.

 Mobile Phoneالهاتف النمال:

تعج االتراالت الياتفية جدءا مغ حياتشا اليػمية بغس الشطخ عغ العسخ أو الجشذ أوؿ الحالة 

السحسػلة و التي أصبحت جدءا اساسيا في  تع استكساؿ  الخصػط األرضية باليػاتف االجتساعية، 

كبيخ ىػ التػسع الدخيع لميػاتف السحسػلة في حياتشا الذخرية و التجارية. و الالفت بذكل 

ي البمجاف الشامية، في الريغ و اليشج و البخازيل تع قبػؿ السحسػؿ داخل تراديات الجوؿ الشاشئة وحتاق

السجتسعات بكل قػة. ىحه الطاىخة لع تكغ لتحجث فقط ألنذاء جياز قادر عمى أداء تصبيقات متعجدة، 
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البرخية في إضافة األلياؼ بل كاف أيزا  مصمػب تصػيخ خصػط االتراؿ حيث كاف ىشاؾ تقجـ 

 5.76واتراالت األقسار الرشاعية إلى الشصاؽ العخيس لشقل بيانات األنتخنت بدخعة تشديل ترل 

ميجابايت في الثانية. وقج تػسع ىحا في جسيع أنحاء العالع و مكغ مغ االتراؿ دوف الحاجة إلى بشية 

 Cerdeño, Phone) ألقل.تحتية لمكابالت وبالتالي تجشب التكاليف السختفعة في البمجاف ذات السػاد ا

evolution and Revolution, 2013)  

 

  The evolution of Mobile Phone تطور الهواتف النمالة. 

ذخ الخصػط األرضية في جسيع أنحاء العالع و لكغ بذكل تشازلي و اضح، حيث ضيخت اليػاتف تشت

السحسػلة األولى في وقت متأخخ مغ األربعيشات القخف العذخيغ وذلظ بعج الحخب العالسية الثانية و 

مغ كانت باىطة الثسغ وثقيمة وكبيخة لحا تع استخجاميا بذكل عاـ داخل السخكبات مغ عجد محجود 

في الػاليات الستحجة األمخيكية األف بإسع الجيل األوؿ  Bellأنذأ مخبخ  1982في عاـ األشخاص. 

 systemنطاـ الياتف السحسػؿ الستقجـ حيث اعتسجت الذخكة عمى تقشية  analo voice 1السحسػؿ 

(AMPS) Advance Mobile Phone  نطاـ. ووصمت أيزا إلى إنجمتخا و الياباف و ع خفت باسع 

، Total Access Communication System  . (Cerdeñoاالتراالت الػصػؿ الكمى 

Phone evolution and Revolution ،2013)    

و كانت أخف وزنا و أرخز ثسشا و تعتسج عمى نطاـ  1990في عاـ  2Gضيخت ىػاتف الجيل الثاني 

GSM   Global system for mobile communication (الشطاـ العالسي لالتراالت الستشقمة) 

سسحت ىحه الحى يػفخ االتراؿ الخمػي الخقسي مسا أدي إلى تحديغ جػدة و أماف اإلرساؿ الرػتي. 

بشقل العجيج مغ السحادثات في وقت واحج عبخ قشاة واحجة و ىحا ما قمل بذكل كبيخ مغ الدعخ التقشية 
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تع بػاسصتو نقل  2Gوال نشدي أف نحكخ أف عقج الحصػط وعدز انجماجيا في عالع األعساؿ.   في

( SMSالبيانات و بالتالي غيخ تساما الصخيقة التي يسكششا التػاصل مغ خالؿ إدخاؿ الخسائل الشرية )

وأصبحت ىػاتف (Galazzo, 2020) كأشكاؿ ججيجة لألتراؿ.  (MMSورسائل الػسائط الستعجدة )

كانجي بار شائعة خالؿ العرخ الجيل الثاني و تعتبخ نػكيا الرجارة في إنتاج اليػاتف  السحسػلة مثل 

Nokia 3210 ( 1أنطخ الذكل) 

 

                                                

 ttps://www.cengn.ca/information-centre/innovation/timeline المصدر: (1الشكل )

أحج أكثخ اليػاتف السحسػلة التي صشعتيا نػكيا عمى اإلشالؽ حيث بيع أكثخ مغ   3210يعتبخ شخاز 

  مميػف وحجة .160

فمقج ركدت عمى تػحيج بخوتػكػؿ شبكة البائعيغ. في السقابل يسكغ لمسدتخجميغ الػصػؿ إلى  3Gأما 

 4كاف لجى الجيل الثالث  2Gالبيانات مغ أي مكاف، مسا سسح ببجء خجمات التجػاؿ الجولي. مقارنة ب 

ه الديادة وبدبب ىح في الثانية في الستػسط،  تابميجا  2أضعاؼ قجرات نقل البيانات التي ترل إلى  

أصبح تجفق الفيجيػ ومؤتسخات الفيجيػ و الجردشة السخئية حكيقة. و أصبحت رسائل البخيج اإللكتخوني أيزا 
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شكال مغ أشكاؿ االتراؿ عبخ األجيدة السحسػلة. و مسا جعل الجيل الثالث ثػريا ىػ قجرتو عمى ترفح 

لياتف السحسػؿ. عمى الخغع مغ أف في ذلظ الػقت( و التيار السػسيقى عمى ا HTMLاألنتخنت )صفحات 

و عمى لع تكغ متقجمة مثل الجيل الثالث مغ حيث سخعة التشديل.  الجيل الثاني قجـ نفذ السيدات  إال أنيا

الخغع مغ أف اليػاتف الحكية كانت اختيارات شائعة خالؿ عرخ الجيل الثالث  إال أف ىػاتف الجيل الثالث 

لمسدتخجميغ لالستساع لمسػسيقى  و السكالسات و الخسائل الشرية و  كانت ججيجة، حيث سسحت ىحه التقشية

 Appleالبحث عبخ األنتخنت عمى أجيدتيع السحسػلة . كاف في ذلظ الػقت مشافداف حكيكياف )  

&blackberry.) 

 Iphone(. و لع يتع شخح 2أنطخ الذكل ) 2002ألوؿ مخة عاـ   Blackberry    5122ا شمق جياز 

و سخعاف ما سيصخ عمى الدػؽ اليػاتف الحكية )واليػاتف السحسػلة( و في  2007في عاـ  األصمي إأل

 في الدػؽ.Blackberry  (0 )أصبحت حرة  2017غزػت سشػات قميمة و بحمػؿ عاـ 

 

                                                 

 centre/innovation-https://www.cengn.ca/information( المصدر: 1الشكل ) 

https://www.cengn.ca/information-centre/innovation
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. بجءا مغ  2009الحى تع شخحو عاـ   4Gأما  ميجابت  12.5في الشخويج حيث مازالت خجماتو لميـػ

عالي الجػدة ووصػال سخيعا إلى الػيب عبخ دردشة الفيجيػ   4G  في الثانية الػاحجة كحج أدنى ، وفخت

بديط  Simالياتف السحسػؿ ومقاشع فيجيػ عالي الجقة وألعاب عبخ األنتخنت، بالسقارنة بسفتاح بصاقة 

، 4G .(Galazzoيجب أف تكػف األجيدة السحسػلة مرسسة خريرا لجعع   2G to 3Gمغ 

   ITU-R، و عشجما قاـ 4Gألوؿ مخة لع تكغ في الػاقع   4Gو مع ذلظ عشجما بجأت  (2020

(International Telecommunication Union-Radio communication ) االتحاد الجولي

لع يكغ  ميجابيت في الثانية 4G  (12.5 )السصمػبة ؿ لالتراالت الخاديػية ،بتعيغ الدخعات الجنيا 

يسكغ   LTE(Long term evolution)ت. قخر قصاع االتراالت الخاديػية أف مسكغ في ذلظ الػق

وبحمػؿ مشترف عاـ و لكشيا فقط إذا قجمت تحديشات عمى  الجيل الثالث.  4G  ترشيفيا عمى أنيا 

كانت أسخع  2018في أوتػا و أونتاريػ، و في عاـ  LTEأشمقت كشجا أوؿ شبكة السمكية  2011

 . Bellالثانية قجمتيا شخكة  في  تايميجاب 20في كشجا أقل مغ  4Gسخعة تشديل لمذبكات 

مميػف وحجة بيشسا  22,4ب   iPhone6االكثخ مبيعا   شسمت اليػاتف السحسػلة 4Gحالؿ فتخة سيصخة 

 مميػف وحجة في جسيع أنحاء العالع. 80ب  Samsung Galaxy S4شخكة 

، بكػريا الجشػبية . تع شخح الجيل 2019و الحى تع  شخحو ألوؿ مخة في مارس  5Gأما بخرػص 

بحيث جسيع مدودي االنتخنت في كػريا  LG Uplus and SK Telecomو KTالخامذ مغ 

الجشػبية مدودة بيحا الجيل، كحلظ ال نشدي أف نجكخ معطع السجف الكبخى الكشجية مدودة بالجيل 

،وفي الػاقع يباع متػسط 4Gمخة مغ  20ستكػف أسخع  5Gاألف أف ويجعي بعس الخبخاء  الخامذ.

 4G% مغ 205ميغابايت في الثانية و ىحا أسخع بشدبة  169,46في كشجا   5Gسخعة التشديل  
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و تع التقميل زمغ و يتسثل في الكسػف و الشصاؽ التخددي.  5Gو4Gوىشاؾ فخؽ كبيخ أخخ بيغ .

بذكل ال يرجؽ، مسا أدي إلى زيادة سخعة التشديل و التحسيل بذكل أسخع، حيث   5Gالػصػؿ عبخ 

مممي ثانية، في حيغ يتػقع أف يكػف زمغ  50الى ما يقارب  4Gبمغت متػسط االستجابة لذبكة 

مممي في الثانية 1إلى  5Gمممي في الثانية، و مغ السكغ أف تشخفس  10الى حػالى  5G  انتقاؿ 

جيجا ىختد  30أيزا بحجع نصاؽ تخددي بيغ )  5Gو تتستع . (Galazzo ،2020) زمغ االنتقاؿ.

جيحا ىختد ( و ىحا ما يجعع السديج مغ التقشيات والسديج مغ األجيدة، وتعج تقشية الجيل الخامذ  300و

 مصمبا أساسيا لعسميات الشذخ الذامل ألنتخنت األشياء وىي ضخورة لمسجف الحكية و الرشاعات األخخى.

، فإف االمكانات الذبكة لع يتع   5Gو عمى الخغع مغ أف  إشالقيا في جسيع أنحاء العالع حتى اليـػ

الججيجة ستؤدي إلى الثػرة الخقسية القادمة. سيذيج الجيل القادـ مغ التكشػلػجيا الخمػية الالسمكية تعديد 

مسا يجمب مجتسعا أليا ججيجا. ستحقق تقشيات مثل الحكاء االصصشاعي  اإلتراؿ، مغ ألة الى ألة

 ألشياء والحػسبة وسػؼ تكػف قفدات غيخ عادية خالؿ الدشػات القميمة السقبمة.وإنتخنت ا

 

 generation-mobile-of-https://5glearning.org/evolution Source: (3الشكل )أجٌال الهاتف النمال 

https://5glearning.org/evolution-of-mobile-generation
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 https://www.researchgate.net/figure/An-Overview-of-1G-6G-Devices-nd-the-Corresponding-Technology-Breakdown   by Syed 

Agha Hassnain Mohsan (3الشكل )  

  و علٌه ٌمكن تلخٌص أجٌال الهاتف النمال كالتالً:

في الثسانيات وركدت عمى االتراالت الرػتية في شكل صػت تشاضخي غيخ   G1بجأت شخكة  -

 قادر عمى نقل أي بيانات وال حتي استكباؿ وإرساؿ الخسائل الشرية القريخة

و كانت تخكد عمى االتراالت الرػتية الخقسية، مسا جعل الرػت  1991عاـ   2Gبجأت شخكة  -

أكثخ وضػحا يسكشو إرساؿ رسائل نرية أو رسائل نرية قريخة و يسكشو استخجاـ اإلنتخنت و لكغ 

 ميجابت في الثانية 075ال يداؿ لجيو تقييج لمدخعة بأقل مغ 

ل الثالث بدخعتيا و نقل البيانات، و حيث تسيدت شبكة الجي 1998Sفي  3Gبجأ الجيل الثالث  -

الالسمكية العالية الدخعة، تتيح تمظ التصبيقات و سائط متعجدة مثالية و  االتراالتتخكد عمى 

 كيمػبت في الثانية(  20يسكشو نقل كل مغ الفيجيػ و الرػت في نطاـ السمكي بدخعة )

https://www.researchgate.net/figure/An-Overview-of-1G-6G-Devices-nd-the-Corresponding-Technology-Breakdown
https://www.researchgate.net/profile/Syed-Agha-Hassnain-Mohsan
https://www.researchgate.net/profile/Syed-Agha-Hassnain-Mohsan
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و لو معجؿ بيانات يرل إلى  و ىػ أصمو مغ الجيل الثالث،  2008عاـ   4Gبجأ الجيل الخابع  -

( و 4G LTE  Cat 4ميجابت في الثانية ) 150و  (4G LTEميجابت في الثانية ) 100

(، مسا سيداعج في تخقية جػدة الفيجيػ و  4G LTE advancedميجابت في الثانية )  1000

 األلعاب السختمفة لتكػف الجقة بالكامل، بسا في ذلظ جعل البث أكثخ سالسة. 

و ىي ال تقترخ   5Gإنتخنت اتراالتمع  2020وائل عاـ بجءا مغ أ 5Gبجأ الجيل الخامذ  -

 (Peartip, 2021)عمى اليػاتف السحسػلة لكغ ستسكغ جسيع األجيدة مغ االتراؿ باإلنتخنت. 

                                                               

 

  6By Dimitriosإلى 1 نالجٌل: مالشبكة الخلوٌة حسب  تتطورا(5)الشكل 

https://stock.adobe.com/ 
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 :6إلً 1جٌال الهاتف من 1الهاتف من  للتطور أجٌاملخص 

 استجابة أسخع نطخا النخفاض زمغ الػصل -1

 إكدابيت مغ حخكة البيانات شيخيا 50إلي  لما يريجعع  -2

 جيجابت في الثانية 20يقجـ معجؿ بيانات يرل إلى  -3

 جيجاىختد 30نصاؽ تخدد يرل إلى  استخجاـيسكغ  -4

 .مميػف شخز لكل كيمػمتخ مخبع 1يسكغ أف تجعع الحج األقرى لعجد السدتخجميغ  -5

في الريغ حيث سيكػف تصبيقا لشطخية شبكة األقسار الرشاعية  6Gاألخيخة يتع تصػيخ تقشية  اآلونةفي 

إلصالح أخصاء  االتراؿمسا سيحدغ  6Gيل اإلنتخنت الحى يسكشو نقل البيانات بذكل أسخع مغ  لتػص

يدسح لمسػجات بالسخور عبخ أي عػائق ال حجود ليا. و يكػف قادر  التيفي السدألة السادية، و   5Gتقشية 

 (Peartip, 2021) مجاؿ تقشية الحكاء االصصشاعي.لحل السذكالت في 

 

 : Internetنترنتاإل

األنتخنت ىػ نطاـ اتراالت عالسي يخبط بيغ أالؼ الذبكات الفخدية ويدسح بتبادؿ السعمػمات بيغ جيازي 

كسبيػتخ أو أكثخ عمى الذبكة. و بالتالي يداعج اإلنتخنت في نقل الخسائل مغ خالؿ البخيج و السحادثة و 

و التدػيق  الفػاتيخ اليػمية: دفعتية و ما إلى ذلظ، فقج أصبح إلداميا لألنذصة الفيجيػ و السؤتسخات الرػ 

 عبخ اإلنتخنت و ترفح اإلنتخنت و الجروس الخرػصية و التػاصل بالسقخبيغ إلخ.. 

مذاريع )شبكة وكاالت  ARPANET، في إشار مذخوع يدسي 1969تع تصػيخ اإلنتخنت في عاـ 

األبحاث الستقجمة( لتػصيل أجيدة الكسبيػتخ في جامعات مختمفة و الجفاع األمخيكي. وبعج فتخة وجيدة بجأ 
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الشاس مغ خمفيات مختمفة مثل السيشجسيغ و عمساء و شالب و باحثيغ في استخجاـ الذبكة لتبادؿ 

و  NSFnet & ARPANETغ السعمػمات و الخسائل. في التدعيشيات مغ القخف العذخيغ أدي التعاوف بي

الذبكات الخاصة األخخى إلى بخوز األنتخنت بيغ السجتسعات. لحلظ اإلنتخنت ىي شبكة عالسية مغ شبكات 

التي تحسل و تشقل كسيات كبيخة مغ السعمػمات الكسبيػتخ، و التي تتألف مغ السالييغ األجيدة الحاسػبية 

و اليػاتف السحسػلة  GPSأجيدة الكسبيػتخ ووحجات السكتب و  حالكسبيػتخ سص ةأخخ. أجيد مغ جياز إلى 

   و أجيدة إنحار الديارات و أجيدة ألعاب الفيجيػ مترمة بالذبكة. 

 (1الذكل (أنطخ  كيف يسكغ لمفخد أف يترل باألنتخنت؟

 الحاسػب -1

 DSLالسمكي، االتراؿ، خط ىاتف، كابل،  -2

 السػدـ -3

 TCP/IPبخامج الذبكة -4

 و البخيج اإللكتخوني بخامج التصبيقات، مترفح الػيب -5

 (ISPمدود خجمة األنتخنت ) -6
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 / https://superuser.com:(1الشكل )

 

 World Wide Web(WWW)شبكة الوٌب العالمٌة: 

قائسة عمى اإلنتخنت، و التي تدتخجـ مجسػعة مذتخكة مغ (أو الػيب ىي خجمة wwwشبكة الػيب العالسية)

القػاعج السعخوفة باسع البخوتػكػالت لتػزيع السدتشجات عبخ اإلنتخنت بصخيقة قياسية. يسشح الػيب 

السدتخجميغ إمكانية الػصػؿ إلى مجسػعة كبيخة مغ السدتشجات السترمة ببعزيا البعس عغ شخيق روابط 

تخبط أجداء مغ السعمػمات ذات الرمة  التيالتذعبية و الػصالت اإللكتخونية  الشز التذعبي أو الػسائط

 (Gregersen, 2021) الػصػؿ إلييا بديػلة.مغ أجل الدساح لمسدتخجـ 

يدسح الشز التذعبي لمسدتخجـ بتحجيج كمسة أو عبارة مغ الشز و بالتالي الػصػؿ إلى السدتشجات األخخى 

إضافية تتعمق بتمظ الكمسة أو العبارة. تحتػي مدتشجات الػسائط التذعبية عمى  التي تحتػي عمى معمػمات

روابط لمرػر و األصػات و الخسػـ الستحخكة و األفالـ. ويعسل الػيب ضسغ تشديق خادـ العسيل األساسي 

إلى أجيدة الكسبيػتخ األخخى عمى  الخػادـ ىي بخامج كسبيػتخ تقػـ بتخديغ السدتشجات و نقميا لألنتخنت، أما

https://superuser.com/
https://superuser.com/
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الذبكة عشجما ي صمب مشيا ذلظ، بيشسا العسالء ىع بخامج تصمب السدتشجات مغ الخادـ كسا يصمبيا السدتخجـ، 

تتع كتابة . (Gregersen ،2021) يتيح بخنامج السترفح لمسدتخجميغ عخض السدتشجات السدتخجعة.

التذعبي مع الشز السقابل و االرتباشات التذعبية بمغة تخميد الشز التذعبي مدتشج الشز 

(HTML)Hyper Text Markup Language  و يتع تعييغ عشػانو عبخ اإلنتخنت و يدسى محجد مػقع ،

  Uniform Resource Locator . (Britannica, 2021)( URLاألنتخنت.)

 (CERN)وزمالئو في Tim Berners-Leeمغ قبل  1989بجأ تصػيخ شبكة الػيب العالسية في عاـ 

Consiel European pour la Recherche Nucleaire  مشطسة عمسية مقخىا في جيشيف. حيث ،

و التي وحجت االتراالت بيغ   HTTP (Hyper Text Transfer Protocol )قامػا بإنذاء بخوتػكػؿ: 

  .1992و العسالء وتع تػفيخ مدتعخض الػيب السدتشج إلى الشز لإلصجار العاـ في جانفى الخػادـ 

، و الحي تع تصػيخه Mosaicشبكة الػيب العالسية قبػال سخيعا مغ خالؿ إنذاء مترفح ويب سسي  اكتدبت

لحػسبة 7أحخيغ في السخكد الػششي لتصبيقات اMarc Andersonفي الػاليات الستحجة األمخيكية بػاسصة 

لألشخاص الجيغ  Mosaicسسحت  .1993( و تع إصجاره في سبتسبخ Illinoisالفائقة بجامعة إليشػي)

كانت متػفخة  التي يدتخجمػف الػيب باستخجاـ نفذ الشػع مغ عسميات التالعب الترػيخي "باإلشارة و الشقخ"

في تأسيذ شخكة  Anderson،شارؾ 1994أجيدة الكسبيػتخ الذخرية لعجة سشػات. في أفخيل  في

Netscape Communication Corporation  و التي أصبحNetscape Navigator  الخاصة بيا

 Internetworks. ثع ضيخ 1994مترفح الػيب السييسغ و خحا بعج وقت قريخ مغ إشالقو في ديدسبخ 

خاللو زيارة  ،و ىػ أوؿ مترفح بو عالمات تبػيب يسكغ لمسترفح مغBooklink Technologiesمغ

دوف فتح نافحة ججيجة تساما، ألوؿ مخة في نفذ العاـ، بحمػؿ مشترف التدعيشيات كاف مػقع ويب أخخ 



89 
 

وأصبحت شخكة مايكخوسػفت  (Britannica, 2021) لذبكة الػيب العالسية مالييغ مدتخجميغ نذصيغ.

نتخنت عمى أجيدة الكسبيػتخ الذخرية و شػرت مترفح الػيب العسالقة لمبخامج ميتسة بجعع تصبيقات اإل

و  Internet Explorer (IE)(، ثع استخجمت Mosaicالخاصة بيا، حيث كاف يعتسج في البجاية عمى )

 Windowsفي نطاـ التذغيل  IE. تع دمج Windows 95، باإلضافة الى تذغيل 1995ماف ىحا عاـ  

) أي تع دمجيا مجسعة و جاىدة لالستخجاـ ضسغ نطاـ تذغيل أجيدة الكسبيػتخ الذخرية( مسا 1996عاـ 

ما وسخعاف  Netscapeأدى إلى تقميل السشافدة مغ الذخكات السرشعة لسترفحات اإلنتخنت األخخى مثل 

 (Britannica, 2021) مترفح األكثخ شعبية.IEأصبح 

باعتباره السترفح االفتخاضي عمى أجيدة الكسبيػتخ   Appleمغ Safariتع إصجار  2003في عاـ  

وأجيدة   iPhone(2007)و ال حقا عمى أجيدة  Macintoshتعسل بشطاـ تذغيل  التيالذخرية 

iPad(2010) 2005. كاف عاـSafari 2.0  ،ىػ أوؿ مترفح بو وضع الخرػصية ،الترفح الخاص

التصبيق بحفع مػاقع الػيب في سجمو، أو السمفات التي تع تشديميا في ذاكخة التخديغ السؤقت حيث ال يقػـ 

  (Gregersen, 2021)أو السعمػمات الذخرية التي تع إدخاليا عمى صفحات الػيب. 

ة و تع 2004في عاـ ، و الحى تع إصجاره Mozilla’s Firefoxىػ IEد لييسشةو لقج كاف أوؿ تحج جا

، أشمقت 2008في عاـ  IEترسيسو لسعالجة السذكالت بدخعة و أماف و التي كاف يػاجييا 

Google مترفحChrome و ىػ أوؿ مترفح بعالمات تبػيب معدولة، مسا يعشى أنو عشج تعصيل إحجى ،

أصبح  2013اـ عالمات التبػيب ستطل عالمات التبػيب األخخى و السدتعخض بكاممو يعسل، و بحمػؿ ع

Chrome ىػ السدتعخض السييسغ متجاوزاIEوFirefox  حيغ ذاؾ أوقفتMicrosoft  إنتاجIE   واستبجلتو

 .  2015عاـ  Edgeب
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في أوائل القخف الحادي و العذخيغ أصبحت اليػاتف الح كية أكثخ شبيا بالكسبيػتخ، وأصبحت الخجمات 

زاد استخجاـ الػيب عمى اليػاتف الحكية بذكل مصخد، األكثخ تقجما كالػصػؿ إلى األنتخنت مسكشة، حيث 

 (Britannica, 2021) كاف يسثل أكثخ مغ نرف مغ يترفح الػيب.2016ففي عاـ 

 

 Intranetاإلنترانت :

اإلنتخانت ىي شبكة خاصة تشتسى إلى مؤسدة معيشة. إنو مرسع لالستخجاـ الحرخي لمسؤسدة و شخكائيا، 

 مذاركةمشة لشقل السعمػمات و آمثل السػضفيغ و العسالء و األشخاص السعتسجيغ األخخيغ. يػفخ مشرة 

يانات و الخوابط و البيانات مع السدتخجميغ السرخح ليع. يسكغ تػفيخ السعمػمات الدخية و قاعجة الب

الشساذج و التصبيقات لمسػضفيغ مغ خالؿ الذبكة الجاخمية لحلظ فيػ يذبو اإلنتخنت الخاص او مػقع الػيب 

داخل مؤسدة لتدويج مػضفييا بالػصػؿ إلى معمػماتيا و سجالتيا يتع تحجيج كل الجاخمي الحى يعسل 

  (Intranet, 2021) فخيج. IPكسبيػتخ في اإلنتخنت بػاسصة عشػاف 

و ىػ محسى مغ الػصػؿ غيخ السرخح بو بججراف (TCP/IPيعتسج اإلنتخانت عمى بخوتػكػالت االنتخنت )

 الججار الحساية حـد البيانات الػاردة و الرادرة لمتأكج مغ أنيا  باألخخى. يخاقالحساية و أنطسة األماف 

لمسدتخجميغ عمى اإلنتخانت الػصػؿ الي اإلنتخنت، و لكغ  لحلظ يسكغتحتػي عمى شمبات غيخ مرخح بيا. 

ال يسكغ لسدتخجمي اإلنتخنت الػصػؿ إلى اإلنتخانت إذا لع يتع الترخيح ليع بحلظ. عالوة عمى ذلظ، 

 Local Area Network)لمػصػؿ إلي اإلنتخنت يجب عمى السدتخجـ السرخح لو أف يكػف مترال بذبكة 

LAN)  .الخاصة بو(Intranet ،2021) 

اإلنتخانت ىػ نطاـ شبكة فعاؿ و مػثػؽ لمغاية ألي مؤسدة إنو مفيج في كل جانب مثل التعاوف وفعالية 

 أما أىع مدايا اإلنتخانت ىي كالتالي : التكمفة و األماف واإلنتاجية و غيخ ذلظ الكثيخ.
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  Communicationالتواصل:

سيمة و رخيرة داخل السشطسة و يسكغ لمسػضفيغ التػاصل بإستخجاـ الجردشة أو  اتراالتتػفخ اإلنتخانت 

 البخيج اإللكتخوني أو السجونات

  Time Savingتوفٌر الولت:

 تتع مذاركة السعمػمات السػجػدة عمى اإلنتخانت في الػقت الفعمي.

  Collaborationالتعاون:

السػضفيغ وفقا لمستصمبات ويسكغ الػصػؿ إلييا مغ قبل السدتخجميغ السرخح ليع يتع تػزيع السعمػمات بيغ 

 مسا يؤدي إلى تعديد العسل الجساعي.

   Platform Independencyاستماللٌة المنصة:

 يسكغ لإلنتخنت تػصيل أجيدة الكسبيػتخ و األجيدة األخخى بيشجسة معسارية مختمفة

  Cost and Effectiveثٌر: الكلفة و الـتأ

يسكغ لمسػضفيغ رؤية البيانات و السدتشجات األخخى باستخجاـ السترفح بجال مغ شباعتيا وتػزيع ندخ 

 مكخرة بيغ السػضفيغ مسا يقمل التكمفة بالتأكيج.

  Workforce Productivityإنتاجٌة الموى العاملة:

البيانات متاحة في كل مخة و يسكغ الػصػؿ إلييا باستخجاـ محصة عسل الذخكة. ىحا يداعج السػضفيغ عمى 

 العسل بذكا أسخع

  Business Managementإدارة األعمال:

 مغ السسكغ أيزا نذخ التصبيقات التي تجعع العسميات التجارية
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 Securityاألمن:

تػجج  السؤسدة فاليتع مذاركتيا عمى اإلنتخنت إال داخل  التيألنو ال يسكغ الػصػؿ إلى السعمػمات  نطخا

 فخصة تقخيبا لمدخقة

  Specific Usersمستخدمون محددون:

 جميغ محجديغ داخل السؤسدة لحلظ، بسجخد معخفة مغ يتفاعل بالزبطتدتيجؼ اإلنتخانت مدتخ

 Immediate Updatesتحدٌثات فورٌة:

 (Intranet, 2021) تشعكذ أي تغيخات يتع إجخاؤىا عمى السعمػمات عمى الفػر عمى جسيع السدتخجميغ.

 

 : Extranet تاإلكستران

مثل -اإلكدتخانت ىػ عبارة  عغ شبكة خاصة تدتخجميا السؤسدات لتدويج أشخاؼ ثالثة مػثػؽ بيا

بػصػؿ أمغ و محكع إلى السعمػمات أو العسميات التجارية. يسكغ  -الذخكاء األخخيغالسػرديغ و البائعيغ و 

أحيانا عخض الذبكات الخارجية، التي تأخح شكل مػاقع الػيب أو األنطسة األساسية الخارجية، كجدء مغ 

ال يسكغ عمى اإلكدتخانت  اإلضافية شبكة اإلنتخنت الخاصة بالسؤسدة أو امتجادا ليا. ىحا ألف السعمػمات

الذبكات الجاخمية، عمى الخغع مغ أف السعمػمات السػجػدة عمى اإلكدتخانت الػصػؿ إلييا إال عغ شخيق 

يسكغ الػصػؿ إلييا لمسدتخجميغ خارج الذخكة، إال أف الػصػؿ يخزع لخقابة صارمة و الي سشح إال 

 (Zola, 2021) لمسدتخجميغ السرخح ليع.

 حه بعس األمثمة لحاالت استخجاـ الذبكات الخارجية:وى

 تبادؿ كسيات كبيخة مغ البيانات باستخجاـ التبادؿ اإللكتخوني -1

 مذاركة فيارس السشتجات حرخيا مع تجار الجسمة -2

 التعاوف مع الذخكات األخخى في مذاريع التشسية السذتخكة -3
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 األخخى االشتخاؾ في تصػيخ واستخجاـ بخامج التجريب مع الذخكات  -4

تقجيع الخجمات لسجسػعة مغ الذخكات األخخى كتصبيق الخجمات السرخفية عبخ اإلنتخنت الحى  -5

 تجيخه شخكة واحجة نيابة عغ البشػؾ التابعة

  (Zola ،1511) مشاركة األخبار ذات االهتمام المشترن حصرٌا مع الشركات الشرٌكة. -6

 

 (1)الشكل الفرق بٌن اإلنترانت و اإلكسترانت 

أحج االختالفات الخئيدية بيغ اإلكدتخانت و اإلنتخانت يتسثل في عجد السدتخجميغ الحيغ يسكشيع الػصػؿ 

أف تكػف  إلى الذبكة، و تعتبخ شبكة مدتخجمي إنتخانت محجدة لمغاية حيث ال يسكغ لذبكة اإلنتخانت إال

يسكغ الػصػؿ إلييا بيشسا في شبكة اإلكدتخانت يكػف عجد السدتخجميغ أكبخ  مجسػعة معيشة مغ السؤسدات

حيث يسكغ الػصػؿ إلى السعمػمات مغ قبل مجسػعة معيشة مغ السؤسدات و األعزاء الخارجيغ لمسؤسدة 

 التي تذسل أصحاب السرمحة و عسالء السؤسدة.  

األخخبيغ كال الشػعيغ مغ الذبكات ىػ أماف الذبكة. يسكغ أف يكػف لذبكة اإلنتخانت ججار  االختالؼ

و ىحا لمػصػؿ إلى شبكة اإلنتخنت. أما شبكة  لتػفيخ االمغ لمذبكة استخجاموحساية محجد يسكغ 

اإلكدتخانت يجب أف يداعج ججار الحساية في الفرل بيغ األعزاء الخارجيغ وأعزاء السشطسة بحيث 

 يسكغ لمسؤسدة الػصػؿ إلييع بديػلة.

اإلنتخانت مذتقة مغ اإلنتخنت، بيشسا اإلكدتخانت مغ شبكة اإلكدتخانت. يجيخ قدع السػارد البذخية و رئيذ 

قدع السعمػمات بالسؤسدة شبكة إنتخانت بحيث يسكغ لمسدتخجميغ األوفياء الػصػؿ لمذبكة. يجيخ قدع 

 سجخميغ.االتراالت في السشطسة شبكة تدميع ال
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، نجج شبكة اإلنتخانت دائسا شبكة أكثخ أمانا عشجما تتع مقارنة شبكة اإلنتخانت و اإلكدتخانت بذأف األماف

مغ شبكة اإلكدتخانت. كسا ىػ الحاؿ في شبكة اإلنتخانت، يسكغ فقط لسجسػعة معيشة أو مؤسدة الػصػؿ 

، حيث يتع مذاركة السعمػمات بيغ إلى السعمػمات أكثخ أمانا. مغ ناحية أخخي في شبكة اإلكدتخانت

السشطسة واألعزاء الخارجييغ لمسؤسدة، فإنيا تخمق خصخ الػصػؿ غيخ السرخح بو إلي السعمػمات 

الحداسة لمسشطسة. تقخر السؤسدة الدياسات و الػصػؿ بحيث يسكغ لمسدتخجميغ األوفياء فقط الػصػؿ 

ألف شبكة اإلنتخانت تدتخجـ واجية محجودة فإنيا  إلى الذبكة التي تتزسغ اإلكدتخانت و اإلنتخانت. نطخا

لسدتخجمي شبكة اإلنتخانت. يعج تػفيخ األماف لسدتخجمي اإلكدتخانت أكثخ صعػبة مغ  تػفخ أمانا أفزل

 شبكة اإلنتخانت، حيث يػجج أيزا السدتخجمػف الخارجيػف الحيغ يذكمػف خصخ حجوث خخؽ أمشي.

تخانت و اإلنتخانت في استخجاـ السػارد. يسكغ لسدتخجمي شبكة يتسثل االختالؼ األخخ بيغ شبكة اإلكد

السػارد بصخيقة افزل مقارنة بذبكة اإلكدتخانت. السعمػمات و السعخفة السػجػدة عمى  استخجاـاإلنتخانت 

اإلكدتخانت محجودة لمغاية و محجدة بالذبكة، بيشسا في شبكة اإلنتخانت تكػف السعمػمات كافية لسدتخجمي 

 بحيث يسكغ تشفيح العسميات التجارية بديػلة لمسؤسدة.الذبكة 

يتسثل االختالؼ األخخ بيغ شبكة اإلنتخانت و شبكة اإلكدتخانت في إمكانية الػصػؿ إلى الذبكة. ال يسكغ 

الػصػؿ إلى شبكة اإلنتخانت إال مغ خالؿ مجسػعة واحجة أو مؤسدة في السقابل ، يسكغ الػصػؿ إلى 

 ل مجسػعة معيشة و أعزاء خارجييغ في السجسػعة.شبكة اإلكدتخانت مغ قب

األخخبيغ شبكة اإلنتخانت و شبكة اإلكدتخانت في تشفح  خػادـ شخكة الذبكة. في شبكة  االختالؼيتسثل 

 (Gupta, 2021) ألنو مغ االقترادي االتراؿ بالذبكة.اإلنتخنت  استخجاـاإلكدتخانت يجب 
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 (1الشكل )  https://theintactone.com / 53/57/1512المصدر:

 

 البرٌد اإللكترونً:

البخيج اإللكتخوني ىػ تصبيق قائع عمى الكسبيػتخ لتبادؿ الخسائل بيغ السدتخجميغ، تتيح شبكة البخيج 

اإللكتخوني العالسية لألشخاص تبادؿ رسائل البخيج اإللكتخوني بدخعة كبيخة. البخيج اإللكتخوني ىػ السعادؿ 

ة. في حيغ أف الخسالة ستدتغخؽ مغ لمخسالة، و لكغ لو مدايا مغ حيث حدغ التػقيت و السخون اإللكتخوني

إلى صشجوؽ بخيج الس دتمع السقرػد إلى الفػر  اإللكتخونييػـ واحج إلى أسبػعيغ لتدميسيا، يتع تدميع البخيج 

بيغ  اإللكتخونيىحا ىػ الحاؿ سػاء تع تبادؿ البخيج  و الستعجدة الفخعية الثػانيتقخيبا، عادة في نصاؽ 

https://theintactone.com/
https://theintactone.com/
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 ,Sampson) بيغ األصجقاء في نقاط متقابمة عمي األرضية. لعسل أوااألشخاص في نفذ الصابق مغ 

2003) 

 TCP/IP (Transmission Controlبخوتػكػالت متعجدة داخل  اإللكتخونييدتخجـ البخيج 

Protocol/Internet Protocol( عمى سبيل السثاؿ يتع استخجاـ )(AMTP Simple Mail Transfer 

Protocol إلرساؿ الخسائل، بيشسا يتع استخجاـ بخوتػكػالتPOP(Post Office Protocolأو)Internet 

Message Access Protocol   مغ خاـ البخيج. الخسائل الستخداد (Email, 2021)أخخ  ،بسعشى

 ترشف البخوتػكػالت األكثخ استخجما في نقل البخيج اإللكتخوني عمى الشحػ التالي:

 البرٌد: نمل بروتوكول

SMTP :Mail Transport Protocol   Simple يجيخ بخوتػكػؿ نقل البخيج مغ تصبيق العسيل إلى ،

(، يسكغ Red Hat Enterprise Linux، ) RHELالخادـ، ومغ الخادـ األصمي إلى الخادـ الػجية. في 

  SMTP، عمى الجياز السحمي إلدارة تدميع البخيج. يسكشظ تكػيغ خػادـ SMTPلمسدتخجـ تكػيغ خادـ 

 TLS(Transport Layer، يتع تأميغ بخوتػكػؿ  RHELعيجة لمبخيج الرادر. في الب

Security ائييغ عمى اإلنتخنت مغ (افتخاضيا. يسكشظ فخض قيػد التخحيل التي ستحج مغ السدتخجميغ العذػ

 Send و  Postfix و SMTP  تتػفخ بخامج  إلي خػادـ أخخي.SMTPإرساؿ البخيج اإللكتخوني عبخ خادـ

mail  مغ خالؿ مدتػدعات  AppStream  و Base OS عمى التػالي. (training, 2021) 
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 (1)الشكل   / https://help.bizagi.comالمصدر:

POP3 (تدتخجـ تصبيقات عسيل البخيج اإللكتخوني بخوتػكػؿPost Office Protocol الستخداد )

، يتع تشديل رسائل البخيج اإللكتخوني بػاسصة تصبيقات عسيل POPاإللكتخوني مغ خػادـ البخيج. في خادـ 

مع معاييخ السخاسمة عبخ اإلنتخنت مثل ممحقات بخيج اإلنتخنت POPخيج اإللكتخوني. يتػافق بخوتػكػؿ الب

ىػ خادـ   Multipurpose Internet Mail Extensions or MIME.Dovecotمتعجدة األغخاض 

IMAP وPOP3 السرجر ألنطسة تذغيل تذبو   مفتػحUnix و قج تست كتابتو بذكل أساسي مع وضع ،

 (training, 2021) .(2)الذكلاالعتباراألماف في 

عمى تحديغ االماف عغ شخيق   Secure  Socket Layer(SSLيعسل تذفيخ شبقة السقابذ األمشة)

 POPمرادقة العسيل و جمدات نقل البيانات في بخوتػكػؿ 

 يجب استخجاـ: SSLلتذفيخ  

 POP3خجمة  -1

)ىػ بخنامج مجاني يدتخجـ لتأميغ حخكة السخور التي تعسل بيغ عسيل و خادـ  Stunnelتصبيق  -2

TCP 

 (starttls commandأمخ بخوتػكػؿ البخيج اإللكتخوني ) -3

https://help.bizagi.com/
https://help.bizagi.com/
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 /https://www.javatpoint.com ( المصدر:1الشكل)

IMAP3 رسائل البخيج اإللكتخوني و تخديشيا، تقػـ تصبيقات عسيل بخوتػكػؿ بالػصػؿ إلى الخسائل علتشطي 

(IMAP )Internet Message Access Protocol بإنذاء أدلة البخيج أو إعادة تدسيتيا أو ححفيا ،

تخوني اإللكمفيج لمسدتخجميغ الحيغ يرمػف إلى رسائل البخيج  أنو IMAPعمى الخادـ. و أثبت بخوتػكػؿ 

بتخديغ ندخ مغ الخسائل مؤقتا محميا،  IMAPالخاصة بيع باستخجاـ أجيدة متعجدة. تقػـ تصبيقات عسيل 

مسا يدسح لمسدتخجميغ بترفح الخسائل الى تست قخاءتيا مدبقا، أثشاء عجـ االتراؿ بخادـ 

IMAPيتػافق (3)الذكل .IMAP اإلنتخنت متعجد مع معاييخ السخاسمة عبخ اإلنتخنت مثل ممحقات بخيج

 .(MIMEاالعخاض)

لسرادقة العسيل و   Secure Socket Layer(SSL، يسكشظ استخجاـ تذفيخ )IMAPلتعديد أماف خادـ 

   Stunnelأو استخجاـ بخنامج  imapsجمدات نقل البيانات. و عمى الس دخج ـ أيزا تسكيغ خجمة 

 لألماف اإلضافي. 
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 (3الشكل)    https://askleo.comالمصدر:

 

 :برتوكول الوصول للبرٌد

عشج تكػيغ حداب بخيج إلكتخوني يحب عميظ تحجيج عشػاف بخيجؾ اإللكتخوني و كمسة السخور وخػادـ البخيج 

السدتخجمة إلرساؿ الخسائل و استالميا. تقػـ معطع خجمات بخيج الػيب بتييئة حدابظ تمقائيا، لحلظ ما 

شت تدتخجـ عسيل بخيج عميظ سػى إدخاؿ عشػاف بخيجؾ اإللكتخوني و كمسة السخور. و مع ذلظ إذا ك

فقج تحتاج إلى تكػيغ الحداب يجويا. إلى جانب  Apple Mail or Microsoft outlookإلكتخوني مثل: 

عشػاف البخيج اإللكتخوني و كمسة السخور، قج تزصخ أيزا إلى إدخاؿ خػادـ البخيج الػارد و الرادر و 

   (Email ،2021) إدخاؿ إرقاـ السشافح الرحيحة اكل مشيا.

يجعع فقط الخسائل الشرية العادية. تصػر البخيج اإللكتخوني لجعع الشز  األصمي اإللكتخونيمعيار البخيج 

و   Markup Language( HTML (Hypertextاإللكتخوني)مخز. اليػـ يجعع البخيج  بتشديقالسشدق 

الحى يدسح بتشديق رسائل البخيج اإللكتخوني بشفذ شخيقة تشديق مػاقع الػيب. يسكغ أف تتزسغ رسائل 

الستتالية. و يسكغ لمفخد إرساؿ ممفات أو صػرا وروابط و تخصيصات  HTMLالبخيج اإللكتخوني بالتشديق و 

سخفقات عادة مقترخة عمى واحج "مخفقات بخيج إلكتخوني"، تدسح لسعطع خػادـ البخيج اإللكتخوني، كانت ال

https://askleo.com/
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 20ميغابايت، ولكغ األف تجعع العجيج مغ خػادـ البخيج مخفقات البخيج اإللكتخوني التى يبمغ حجسيا 

   (Email ،2021)ميغابايت أو أكثخ. 

 وكٌل نمل البرٌد اإللكترونً.

بيغ أجيدة الكسبيػتخ  اإللكتخونيبخنامج يشقل رسائل البخيج  ( ىػ4)الذكل (MTAوكيل نقل البخيج/الخسائل )

مجخد عشرخ مغ عشاصخ عسمية تدميع البخيج اإللكتخوني. يتمقى  MTAالخاصة بالسخسل و ال س دتمع. و تعج 

(، و الحى بجوره يدتقبمو مغ وكيل مدتخجـ البخيج MSAبخيجا إلكتخونيا مغ وكيل إرساؿ البخيج/الخسائل )

(MUAو ي ،)  عخؼMUA (MAIL USER AGEN)  : (Tsvetukhin, What is an MTA?, 

عسػما باسع عسيل البخيج اإللكتخوني. وىػ تصبيق تدتخجمو لمتعامل مع األشياء الستعمقة بالبخيج  (2019

، يسكغ SMTPاإللكتخوني، يتشع تذغيل التخحيل عبخ عمى البخيج  MTAاإللكتخوني. و بسجخد حرػؿ 

ثع يرل إلى محميا.  مدتزاؼاألخخى إذا لع يكغ السدتمع  MTAsإعادة التػجيو البخيج اإللكتخوني إلى 

، ىحه ىي السحصة األخيخة لمبخيج اإللكتخوني MDA(Message Delivery Agent )وكيل تدميع البخيج 

 SMTPأو  SMTP(يج السدتمع. يتع إرساؿ البخيج اإللكتخوني باستخجاـقبل أف يتع تدميسو إلى صشجوؽ بخ 

 POP3(Post Office Protocol 3)يتع استخجاـ (،MUAالىMDAالسستج( وبالشدبة لمسخحمة األخيخة )

 IMAP4(Internet Message Protocol Version 4)أو

 

 https://mailtrap.io(المصدر:  3الشكل)

https://mailtrap.io/
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 الكمبٌوتر اللوحً :

الكسبيػتخ المػحي ىػ كسبيػتخ متػسط الحجع بيغ كسبيػتخ محسػؿ و ىاتف ذكى. استخجمت أجيدة 

الكسبيػتخ المػحية القجيسة إما لػحة مفاتيح أو قمسا إلدخاؿ السعمػمات، و لكغ تع استبجاؿ ىحه الصخؽ ال حقا 

و   RAND Tabletو  Stylator 1957الكسبيػتخ الدابقة أجيدة  كانت ألػحبػاسصة شاشات المسذ.  

، روج أالف كاى، و ىػ شالب دراسات 1968في عاـ  في جياز كسبيػتخ أكبخ.  تدتخجـ قمسا إلدخاؿ التي

عميا في جامعة يػتا، لخؤية لجياز كسبيػتخ صغيخ و قػي عمى غخار الكسبيػتخ المػحي أشمق عميغ الحقا 

  Cambridge Research؛ مغ  Z88أوؿ أجيدة الكسبيػتخ المػحية الحكيقة كانت    Dynabookاسع 

اإلدخاؿ مغ   Z88. قبمت 1987،و التي تع تقجيسيا في عاـ Linus  Technologies’ Write-top  و

إلدخاؿ مغ   Write-Topخالؿ لػحة مفاتيح كانت جدءا مغ وحجة الكسبيػتخ المػحي الخئيدة، بيشسا قبمت 

، Gregersen) أرشاؿ( ألنو يأتي مع محخؾ أقخاص مخنة داخمي. 9كمغ) 4قمع، الحى كاف يدف خالؿ 

2021). 

، لكغ أجيدة الكسبيػتخ المػحية تخاجعت في Write-Top & Z88اتبعت العجيج مغ الشساذج األخخى 

و ىػ  (1)الذكل ،iPadالشقاب عغ جياز  Apple Inc، عشجما كذفت شخكة  2010السبيعات حتى عاـ 

بػصة 0.5سع)1.2حػالى  سسكيابػصة(. كاف 9.7سع ) 24.6جياز بذاشة تعسل بالمسذ مع شاشة قياس

بشفذ مجسػعة إيساءات األصابع التي تع استخجاميا عمى  iPadرشل (. و تع تذغيل 1.5ووزنيا حػلي )(

iPhone  مغAppleخض فيجيػ عالي الػضػح. و يحتػي جياز . وتعتبخ شاشة المسذ قادرة عمى ع

iPad أيزا عمى تصبيقات مثلiTunes  مزسشة و يسكشو تذغيل جسيع التصبيقات الستاحة لجيازiPhone 
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تصبيق الكتب اإللكتخونية الخاصة  iPadلجياز  Appleبالذخاكة مع العجيج مغ الشاشخيغ الخئيديغ، شػرت  

 (Gregersen ،2021)اإلنتخنت.  ، الحي يسكغ الػصػؿ إليو عبخiBooksبيا، 

 Motorola Xoom & Samsung Galaxy Tab & HPو ىشاؾ أجيدة كسبيػتخ لػحية أخخي مثل:

TouchPad. 

 20إلى  2009سػؽ أجيدة الكسبيػتخ المػحي مغ مميػني بيع في جسيع أنحاء العالع في عاـ  انتذخو 

 Amazon Kindle Fire   Apple IPad & ضيخت أجيدة أصغخ مثل . كسا2010مميػنا في عاـ 

miniإلى أجيدة  ةباإلضاف“phablets” مثلSamsung Galaxy Note  التي كانت في مشترف السدافة

 2014بيغ جياز لػحي صغيخ و ىاتف ذكي. بمغت مبيعات أجيدة الكسبيػتخ المػحية ذروتيا في عاـ 

ممػنا ثع انخفزت بعج ذلظ، و ي عدى االنخفاض إلى عجـ استبجاؿ السدتيمكيغ لألجيدة  233يث بيع ح

 المػحية مثل اليػاتف الحكية. 

 

    https://www.dontwasteyourmoney.com(المصدر1الشكل)
Apple iPad2 MC769LL/A 

https://www.dontwasteyourmoney.com/
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 الخاتسة.
. غيخ عبخ التاريخنداف اإلأخحت أشكاؿ وصيغ تتساشى و االتراؿ، جحورىا عسيقة في التاريخ، تكشػلػجيا 

.لكغ القخف التاسع 1776اف القفدة الشػعية التي عخفتيا تكشػلػجيا االتراؿ، كاف بكياـ الثػرة الرشاعية عاـ 

و دخل لمعسل التجاري 1837عاـ عذخ يعتبخ البجاية الحكيكية لثػرة تكشػلػجيا االتراؿ، باختخاع التميغخاؼ 

، كاف ليا الفزل الكبيخ في عسل ةأف نحكخ اف األمػاج الكيخومغشاشيدي  يبعج عاميغ مغ ذلظ، و ال نشد

بعج ما استصاع 1901. اما االتراؿ الالسمكي يعػد إلي عاـ 1776التمغخاؼ والياتف بعج ذلظ عاـ 

السحيط االشمدي. اما ميدت تكشػلػجيا االتراؿ مع ماركػني  في ارساؿ اوؿ اشارات تمغخاؼ السمكية عبخ 

مصاع القخف العذخييغ تتسثل في تصػيخ الشطاـ الالسمكي مع بخوز البحػث اإللكتخونية التي كاف ليا الفزل 

. كحلظ ال نشدي اف 1940إلى كسبيػتخ إلكتخوني عاـ  ىفي اختخاع التمفديػف و تحػيل الكسبيػتخ األلالكبيخ 

الوؿ مغ القخف العذخييغ عخؼ انتذار السيكخوفػنات بعجة انػاع مغ كخبػني ثع الذخيصي نحكخ أف الشرف ا

الى ديشاميكي كحلظ السكثف. اما الثػرة الحكيقة لتكشػلػجيا االتراؿ فإنيا تبجا بعج الخخب العالسية الثانية مع 

اما ستيشيات القخف الساضي . تصػيخ جياز الكسبيػتخ الحى يعتبخ القمب الشابس اليػـ في تكشمػجيا االتراؿ

فتسيدت بغدو الفزاء عغ شخيق إرساؿ االقسار الرشاعية بجسيع انػاعيا السجنية و العدكخية، خاصة 

الجانب الحي يتعمق باالتراالت مشيا، واشمقت نػع ججيج مغ االتراالت الالسمكية بعج ما كاف االتراؿ 

االنتخنت ثػرة في أحجثت  بعجما الشصاؽ العخيس اضيف ثع الكابمي بشػعيو)الشحاسية وااللياؼ الزػئية(

عالع الكسبيػتخ واالتراالت بذكل لع يدبق لو مثيل؛ ىػ تقشية لشذخ السعمػمات ووسيمة لمتعاوف و التفاعل 

           بيغ االفخاد دوف اعتبار السػقع الجغخافي.  
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