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التقوى

 k لرقمية�  �Gلثو�  Gظهر
علم �التصاال/ k �لنصف 
�ملنصر>  �لقر(  من  �ألخ" 
 k هائال  تغ"�  فأحدثت 
�التصاال/  ما µص  كل 
من حيث حجم �ألجهز� 
%جو�7  %�نو��   Gألسعا�%
تقدمها  �ل~  �خلدما/ 
 )*% �حلديثة.  �لتقنية   uهذ
�نتشاG %تطوG هذu �لتقنية 
له  يكن   {%  Ìسريع كا( 
�لتاGيخ   k قبل  من  مثيل 
%} §لم به �حد �% يتوقعه 
�ملتخصصني؛  من  ح± 
يأ¾   )� يتوقع  كا(  فمن 
تكلم   )� به  تستطيع  يوٌ> 
 `� k شخٍص `� Iتر%
مكا( k �لعا} %�( ترسل 

له Gسائل نصية %غ"ها.
فكر�  �ملقا^  هذ�   k <قد�
�ملتخصصني  لغ"  مبسطة 
�التصاال/  تقنية  عن 

�لرقمية �حلديثة. 
نظم  بني   Nلفر� ملعرفة 
�لقدميـة  �التصـال/ 
(�لتناظرية) %�لنظم �لرقمية 
بعض  معرفة  من  بد  ال 
�ألموG �ل~ قد ال يالحظها 

ÚÓ‡”ä€a@p¸bñm¸a
Digital communications

ففي  �ملتخصص؛  غ" 
من  يكن   { �لقدمية  �لنظم 
%�ستقبا^  *Gسا^  �ملمكن 
çها�   �Gلصو�% �لصو/ 
�لذ`  مثل  صغ"  �مو^ 
يكن   {% �آل(  �يدينا   k
 �Gصو Iمن �ملمكن �( نر
çو�7 صو�G جها� �لتلفا� 
 (* باإلضافة  �جلو�7  عا¤ 
�ل~   Iألخر� �خلدما/ 
�إلGسا^  �طا/  تقدمها 
قنو�/  Âال� خدمة بث 
من  يكن   {% �لتليفزيو(. 
�كثر  *Gسا^  �يضا  �ملمكن 
من قنا� تلفزيونية على �طة 
�إلGسا^ نفسها �ل~ ميكن 
�( نرسل عليها ٧ قنو�/ 
تستطيع �( تستقبلها çها� 
عا¤  �لرقمي  �ملستقبل 
�إل[�عا/   k% �جلو�7. 
�طة  ترسل  �لرقمية 
برنامج  من  �كثر  �إلGسا^ 
�ل~  �لبيانا/   (* باإلضافة 
�إلستقبا^  جها�  يستقبلها 
على  �لرقمي  �إل[�عي 
شاشة صغ"�. %كذلك } 
 Iنر  )� �ملمكن  من  يكن 
تشغيل  بر�مج   %� �جهز� 

�ملهند� عبد�لرvن سليم 

 (قطر)
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�ل~  �ملتعد�7  �ملوسيقى 
جيبك   k %ضعها  ميكنك 
بسماعة  %تستمع  �لصغ" 
�[( صغ"� *) �ملاليني من 
�ملقاطع �لصوتية. } يكن من 
�لعد7  �ملمكن �( ترI هذ� 
�iائل من �لقنو�/ �لفضائية 
على �لقمر �لصناعي بعد �( 
كا( عد7ها قليال على �لقمر 
 �Gلثو� �لقدمي.  �لتناظر`  
�لرقمية جعلتنا نرI �لقنو�/ 
%كل  %�إل[�عية  �لتلفزيونية 
�ملوجو�7  �ملنوعا/    uهذ
�لعنكبوتية  �لشبكة  على 
�يضا  ظهر/  (�النترنت). 
�ملضغوطة  �ألسطو�نا/ 
(DVD % CD) �ل~ متكننا 
هائل   Gٍمقد� àزين  من 
�لكث"   aهنا �لبيانا/.  من 
يسعنا  ال  %�ل~  �ألمثلة  من 
 Gلقد� [كرها %نكتفي ֲדذ� 
 Ñعر  k لنبد�  �ألمثلة  من 
فكر� بسيطة عن هذ� �لعا} 

�خلفي �لعجيب.
 )� £ا%^   )� �ب  بد�ية 
 �Gإلشا� هي  ما  نفهم 
 �Gإلشا� هي  %ما  �لتناظرية 
�لرقمية ليسهل علينا فهم ما 

 �Gإلشا� [لك.  بعد  سيأ¾ 
�لتناظرية هي *شا�G كهربية 
متقطعة %جتد  متو�صلة غ" 
 k %جو�7   %� قيمة  iا 
 Gتيا مثل  �منية  حلظة   `�
�نبو�.   k مير  �لذ`   nملا�
فهي  �لرقمية   �Gإلشا� �ما 
 (٠)Gألصفا� من  �موعة 
 �Gلو�حد (١) %هي *شا� %
متقطعة غ" متصلة.  ميكن 
 )� فإما  مصباحا  àيلها 
 .nمضا  %� مطفأ  يكو( 
�حلالتني  هاتني  عن   cيع%
�لد%�ئر   k خاصة  بطريقة 
�لو�حد  فيمثَّل  �اللكتر%نية 
%�لصفر   ٥  uGقد بفولتا� 

بـ ١/٢ �% �قل.
نتعامل  �لتناظرية  �لنظم   k
حالتها   k  �Gإلشا� مع 
حتويلها   )%7 �ألصلية 
 uهذ �لرقميا/.  عا}   (*
صوتا  تكو(  قد   �Gإلشا�
صوتية  موجا/  من   َ̂ حوِّ
i� kو�n *) *شا�G كهربية 
 %� �مليكر%فو(،  بو�سطة 
�لُتقطت   �Gصو تكو( 
(تناظرية)  عا7ية  بكام"� 
كهربية.   �Gإلشا %حولتها 

%قد تكو( بيانا/ rزنة �% 
�التصاال/  لنظا>  �7خلت 
بو�سطة �` %سيلة كتابة �% 
طريق  عن  بيانا/  بإ7خا^ 
 �Gإلشا� uلوحة �ملفاتيح. هذ
�لكهربية �ل~ حصلنا عليها 
متر مبر�حل تكب" %عمليا/ 
�7عي  ال  معقد�  �خر` 
ما  لكن  فيها،   Ñللخو
�ب �( نالحظه هو �ننا ال 

�( جنر` عمليا/  نستطيع 
ميكننا  كال~   Iخر� كث"� 
 �Gإلشا� حالة   k *جر�Ôها 
 .uكر] سيأ¾  كما  �لرقمية 
–�لتناظرية-   �Gإلشا�  uهذ
تر77يا  حيز�  تتطلب 
بالرقمية،  باملقاGنة  كب"� 
�لصوتية   �Gإلشا� فمثال 
 ١٠ £و  �لتر77`  حيزها 
كيلوهرتز، %�لصو�G £و ٦ 
 �Gإلشا�  uهذ هرتز.  ميجا 
 cع *Gساiا   nثنا�  Ñتتعر

كا(  -�يا  �لتر�سل  %سائط 
 nو�i� �لوسائط؛   uهذ نو� 
 (*  – مثال   aألسال�  %�
مؤثر�/ كث"� تضعف من 
%تضيف   �Gإلشا�  uهذ قو� 
 /�Gشا*  %�  Ìتشويش *ليها 
عند  فيها.  مرغو�  غ" 
تكب" هذu �إلشا�G �لضعيفة 
للتشويش  %�ملعرضة 
ميكننا  ال  �ستقباiا  عند 
 �Gكاإلشا �سترجاعها 
�ل~  �جلو�7  بنفس  �ألصلية 
كانت عليها، حيث *ننا ال 
�حلاال/  نستطيع k معظم 
عن  �ألصلية   �Gإلشا� فصل 
�ملرغو�  غ"  �لتشويش 

فيه.  
�لرقمية  �لنظم  حالة   k �ما 
�ساسا  تكو(  قد   �Gفاإلشا
k صوG �Gقمية %بالتا¤ يتم 
�لتعامل معها كما هي %7( 
 �Gصو k )تغ". %قد تكو
تناظرية %k هذu �حلالة يتم 
�لرقميا/  عا}   (* حتويلها 
بو�سطة مبد^ �% �و^ يقو> 
�لتناظرية   �Gإلشا� بتحويل 
*)  نبضا/ متقطعة حتوَّ^ 
من  مؤلفة  Gقميا/   (*
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التقوى

%%�حد  صفر  من  �موعة 
(مثال ١١١٠٠٠١٠).

�ألGقا>  من   �Gلصو�  uֲדذ
Ðيث  �ملعلوما/  ُتشفَّر 
معلومة  لكل  تكو( 
عن  متيزها  %حيد�  شفر� 
 .Iألخر� �ملعـلومـا/ 
�ية  حتويل  ميكن  %عليه 
متاثل  بيانا/   ¤* معلومة 
%نعطي   .Gملذكو� �لشكل 
ميكن  توضيحيÌ؛  مثاال 
 "�" �حلر�  نعطي   )�
 (١١١٠٠١١٠) �لشفر� 
�اللكتر%نية  �لد%�ئر  فتقو> 
�لشفر�   uهذ مع  بالتعامل 

�حلر�  iذ�  �لوحيد� 
 `� تستخدمها  ال  فقط 

 .Iألخر� �ملعلوما/  من 
جنعلها   )� نريد  %عندما 
ترسل  لإلنسا(  مرئية 
�لشاشة   (* �لشفر�   uهذ
شفرִדا  %تفك  %تتر4ها 

*) حر� " � ".
iذ�  �ملهمة  �مليز�/  من 
�لنو� من �لنظم ��ا متكننا 
كا(  عمليا/   nجر�* من 

من �ملستحيل تطبيقها على 
�إلشا�G �لتناظرية كإمكانية 
 �Gإلشا� �سترجا� 
�لرقمية �ألصلية %7( 
فتكو(  تشويش 
عالية   �Gلصو� جو�7 
*ضافة  �يضا  %ميكننا  جد�، 
تعديال/ %معاجلا/ خاصة 
} تكن باستطاعتنا k حالة 
�لنظم �لقدمية %منها �لضغط 
�لرقمي للصو/ %�لصو�G؛ 
ملفا/  كانت   )� فبعد 
ميجا   ٦ تتطلب  �لفديو 
�لتناظرية  �حلالة   k ه"تز 
�نظمة   aهنا �آل(  �صبح 

مبعد^  تعمل  Gقمية  فيديو 
ثانية  لكل  كيلوبت   ١٠
%هذ� فرN هائل قد يصل *) 
 uلف ضعف. %هذ� ما نر��
بني �يدينا على جها� �جلو�^ 

%مشغال/  �ملحمو^   %�
%هذ�  �لشه"�  �ملوسيقى 
عصر   k مستحيال  كا( 

�لنظم �لتناظرية.
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رضي اهللا عْنُه

ِّي. َُّه َعَرب * تَفَقَّهُوا في الَعربِيَّة، وأْعِربُوا القُرآَن، فإن

َّها تَُثِبُت العْقَل وتَزيُد في املُروَءِة. * تََعلُموا الَعربِيَة فإن

َننَ والفَرائض. رف كَما تتَعلَُّموَن السُّ * تََعلَُموا النَّحَو والصَّ


