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 تكنولوجيا االتصال وسائل اهم 

تعد وسائل االتصال بمثابة حلقة الوصل بين نقطتين أو أكثر بينهما مسافة معينة وذلك عن 
 طريق استخدام ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات. وقد نجد في األدبيات المعاصرة مصطلحات مثل: 

Technology “Data  Communication“ “Computer  Communication“  

Telecommunication. 

وغيرها من المصطلحات التي تستعمل لوصف اإلجراءات الخاصة بنقل المعلومات من نقطة إلى 
أخرى بوساطة الوسائل التكنولوجية. لقد كانت األشكال األولى من وسائل االتصال تستخدم وسائط 

" والبرقية ثم مرت هذه الوسائل بعد Smode Signalواإلشارة الدخانية  " Semaphore"الملوحة 
وسائل جديدة أحدثت ذلك بأطوار متعاقبة سواء بتطوير الوسائل المتاحة إلى وضع أفضل أو اكتشاف 

وتتميز هذه الوسائل بفاعليتها االقتصادية والنقاوة "أي درجة خلوها من  .ثورة في عالم االتصاالت
 "وقدرتها على توصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات.التشويش 

 ولعل أهم التطورات في تكنولوجيا االتصاالت المستخدمة في نقل المعلومات ما يأتي:

 الهاتف : -1-

على الرغم من مرور أكثر من مائة عام على اختراع هذا الجهاز االتصالي المهم فإنه ال يزال 
لمسافات القريبة منها والبعيدة. ولقد حدثت تطورات كثيرة على وسيلة مهمة في نقل المعلومات عبر ا

 هذا الجهاز حيث أدخلت إليه الوسائل اإللكترونية والليزرية المتطورة لتسهيل عملية نقل المعلومات.

أو الهاتف الفيديو  Photophonومن االبتكارات المهمة في االتصاالت الهاتفية الهاتف الصوري 
Video – Phone  ( بت 0099يستطيع نقل الصورة مثلما ينقل الصوت بسرعة )الذيbit  في

صورة يمكن استرجاعها عند الحاجة ومشاهدتها  الثانية، والجهاز مزود بذاكرة تؤهله لخزن حوالي 
 : وهناك طريقتان الستخدام الهاتف وسيلة لنقل المعلومات هما على الشاشة. أو تطبع على الورق

 المباشرة : في االتصال وتكون بين المؤسسة والمستفيد. الطريقة -1
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الطريقة غير المباشرة : وذلك عن طريق ربط الخط الهاتفي بتقنية اتصال أخرى إلكترونية أو  -2
أو الفيديوتكس  Terminalغير إلكترونية مثل الفاكسميل أو المحطة الطرفية للحاسب اآللي 

Videotex  أو التيليتكسTeletext .وغيرها من التقنيات الحديثة في االتصال 

 ( :Videotextالفيديو تكس : ) -2-

أي النص المرئي أو "النّصورة" وهو نظام مصمم لتوصيل المعلومات والبيانات والرسومات وغيرها 
إلى المكاتب والمنازل بتكاليف قليلة نسبًيا، وللنظام إمكانات متنوعة يمكن توصيلها باستخدام وسائط 

 مختلفة.بث 

يعتمد نظام الفيديوتكس على استخدام جهاز تلفزيون عادي، وجهاز هاتف، ولوحة مفاتيح 
خاص متصل بجهاز التلفزيون. ولالتصال مع شبكة  Secoderمبسطة، وجهاز محلل الرموز 

المعلومات المركزية يتصل المستفيد برقم الهاتف الخاص بالشبكة ثم يضع سماعة الهاتف على جهاز 
. وعند إتمام االتصال بنجاح تظهر له على شاشة التلفزيون صفحة كشاف  Modemسمى سمعي ي

ثم يختار المستفيد المعلومات المطلوبة بالضغط على أزرار في لوحة المفاتيح الخاصة بذلك حسب 
 .التعليمات التي تظهر له على الشاشة

خبار المحلية أو العالمية، كما يستخدم الفيديوتكس لخدمات المعلومات البسيطة مثل موجز األ
يستخدم ألغراض المكتبات والمعلومات خاصة في مجال االقتناء والتزود بالوثائق ونشاطات معالجة 
المعلومات والخدمات المرجعية. ويمكن باستخدام االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية نقل 

لكيبل وهناك في الواليات المتحدة نظام خدمات الفيديوتكس أو بثها من خالل محطات التلفزيون ا
. الذي يمكن بوساطته  Direct Broadcast Satellite Systemالبث المباشر باألقمار الصناعية 

بث خدمات الفيديوتكس إلى منازل المشتركين مباشرة. ومن األمور المرغوبة في هذا النظام نقل 
وتقوم كندا بتجارب على استخدام األلياف  الصحف اإللكترونية والمنشورات األخرى إلى المنازل.

 البصرية كطريقة أخرى لنقل خدمات الفيديوتكس.
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-3- TELETXT : 

يعد نظام التيليتكس كسابقه )الفيديوتكس( نظام إيصال معلومات من خالل االتصاالت السلكية 
وني إلعطاء معلومات والالسلكية باستخدام خطوط الهاتف العادية أو الكوابل المحورية أو البث التلفزي

مرئية على شاشة التلفزيون إال أن التيليتكس يختلف عن الفيديوتكس في كونه نظاًما أحادي االتجاه 
وغير متفاعل فهو يربط مركز المعلومات أو بنك المعلومات مع المنازل بوساطة البث التلفزيوني 

 كس.العادي. وهنا يجب استخدام جهاز محلل رموز خاص اللتقاط التيليت

يعمل النظام بأن تبث بصفة مستمرة صفحات معلومات )واحدة في الوقت نفسه( بصفة دورية 
متكررة ينظر المستفيد إلى صفحة المحتويات ويختار رقم الصفحة المطلوبة باستخدام لوحة المفاتيح 
وهنا يقوم محلل الرموز باختيار الصفحة المطلوبة عند دورتها وتعرض المعلومات على شاشة 

. ويعد هذا النظام مناسًبا لتحديد المعلومات لعدد كبير من المشاهدين ويعطي أحدث  لتلفزيون ا
 المعلومات عن مواضيع كثيرة ومتنوعة.

( البريطاني أحد أنظمة التيليتكس المهمة الذي يقدم خدماته إلى Prestelويعد نظام بريستيل )
ومات من بينها مطابع لندن الصحفية. وقد جهة تزوده بالمعل 131مشترك من  290999أكثر من 

البريد البريطاني وبدأ م على شكل تجارب قامت بها مؤسسة 1091بدأت فكرة هذا النظام منذ عام 
وتقدم مؤسسة االتصاالت البريطانية تسهيالت االتصاالت ومعالجة  م1091العمل بها فعلًيا عام 

بتقديم المعلومات وخدماتها من  Information Providersالبيانات الالزمة. ويقوم مزود المعلومات 
بنوك المعلومات التابعة لهم حيث يتم تخزينها في نظام الحاسوب المركزي لمؤسسة االتصاالت 

( ويستخدم مزودو المعلومات أجهزة طرفية خاصة لتحديث البيانات، وتقدم المكتبة BTالبريطانية )
نيا خدمات معلومات من خالله تقوم المكتبة الوطنية البريطانية وبعض جمعيات المكتبات في بريطا

 .البريطانية على سبيل المثال بإعطاء مختصر عن خدمات الفهرسة واالسترجاع اآللي المباشر
 


