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-A- 

Absorption امتصاص 
، أو الصوتية الكهرطيسية تبديد املوجات الالسلكية

عند ) من دون انعكاس أو احنراف(أو الضوئية 
تفاعلها مع املادة، حيث تتحول الطاقة املرسلة إىل 

  .رارةنوع آخر من الطاقة مثل احل
Acceptance Angle زاوية القبول 

الليف  بلْالزاوية العظمى اليت يقبل فيها قَ-١
عادة بالنسبة قاس ت .الداخل ضمنه الضوَء الضوئي

الزاوية العظمى اليت يستقبل  -٢. إىل حمور الليف
  .عندها الكاشف الضوئي

Accepted Interference تداخل مقبول 
تداخل بأنه ف تداخل أعلى من املستوى املعرَّ

عليه بني إدارتني أو أكثر من دون  ، يتفَّقمسموح به
 .أن ميس إدارات أخرى

Access Point نقطة نفاذ 
جهاز يسمح  -٢. نقطة التقاء الشبكات -١

شبكة سلكية بللتجهيزات الالسلكية باالتصال 
  .wi-fiبروتوكوالت معيارية مثل  عمالباست

Account حساب 

 -٢. ةحساب مايل ملصرف أو ملعاملة مالي-١
 .حساب على الشابكة

Account Book سجل احلسابات 

  .سجل للحسابات التجارية أو غريها
Active الفّع  

حالة : ومعاجلة اإلشارةيف االتصاالت، واحلوسبة، 
اجلاهزية ألداء وظيفة تتعلق بنظام  أو مكون أو كتلة 

 .دف الربط أو التقوية أو التحميل أو التنفيذ

Active Satellite الساتل فّع  

  .ساتل اتصاالت ميكنه استقبال اإلشارات وإرساهلا
Activity فّعاليةنشاط ،  

أي مقدار  عمال؛مستوى االست -٢. احلركة -١
 . احلركة ضمن شبكة مثالً

AD HOC   هلذا الغرض -أمر خاص  

عمل حلاجة آنّيفقط ألمر حمدد  عملستما يةأو ي. 
Administration اإلدارة 

 يفأية إدارة أو جهة حكومية يف الدول األعضاء 
 .هيئة ما

ADN (Advanced Digital Network) 
)الشبكة الرقمية املتقدمة(خمتصر   

خط رباعي األسالك  لىجيري النقل فيها عشبكة 
 .اث/ك ب  ٥٦بسرعة 

ADSL (Asymetric Digital subscriber 
Line) 

)خط مشترك رقمي غري متزامن( خمتصر  

تقنية نقل معطيات غري متزامنة على خط هاتفي 
 .ثا/ميغابت ١٠و   ٢تسمح  بالوصول إىل سرعات 

Aeronautical Mobile Service 
متنقلةخدمة جوية   

خدمة اتصال السلكي متنقلة بني طائرتني أو من 
 .طائرة إىل األرض أو من األرض إىل طائرة

AES (Advanced Encryption Standard) 
)معيار التعمية املتطور(خمتصر   

 ي كتالًمعة متناظرة، تيَّلتخوارزمية تعمية معيارية كُ
مبفتاح ميكن أن يأخذ طوله إحدى  ابت ٢٥٦ حجمها

 .أنواع من اهلجوم علىثالث قيم، وهي منيعة 
لتعمية معطيات رقمية ذات تدفق عال عملستوت. 
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AGC (Automatic Gain Control) 
)الربحيف حتكم آيل (خمتصر   

  .Automatic Gain Controlانظر 
AH (Authentication Header) 

)ترويسة التحقق من اهلوية(خمتصر   

يقوم بالتحقق من  IPSECجزء من بروتوكول  هي 
رقم بسيط خاص  عمالهلا باستاكمهوية احلزمة ب

 .checksumذه احلزمة 
Air Contract Data Collection System 
[ACDCS] 

 منظومة مجع بيانات التعاقد اجلوي
شبكة من املعدات يف مبىن بريد املطار تقوم جبمع 

وخط سري ، وحمطة التوصيل، الوزن عنمعلومات 
 .الشحنات اجلوية

Air Interface Protocol 
 بروتوكول الواجهة الالسلكية

بروتوكول حيدد قواعد االتصال الالسلكية بني 
أو بني  ،مثل بني القاعدة واهلاتف احملمول(جهازين 

 .)جهاز تعرف اهلوية الالسلكي والبطاقات
ALF (Application Layer Filter) 

)ح مستوى التطبيقاتمرّش(خمتصر   

 ،برجميات يف طبقة التطبيقات العليا للشبكات 
يف املؤسسات لقصر النفاذ إىل بعض املواقع  تستعمل

 . على الشابكة أو خالل وقت حمدد
Algorithm خوارزمية 

يف احلسابات أو  يتَّبع )أو جمموعة من القواعد(إجراء 
ا يف احلوسبةحل املسائل خصوص. 

Alignment Technique تقنية االصطفاف 
لابتقنية احملاذاة لكلمات أو ألشياء أخرى كالك 

 .واأللياف الضوئية

Allotment  تعيني أمر ما  -ختصيص  

االحتاد الدويل لالتصاالت  عملهمصطلح يست
ستثمر معني يف مللتخصيص جزء من الترددات 
ا يف حمطات اإلذاعةمنطقة جغرافية معينة وخصوص. 

AM (Amplitude Modulation) 
)تعديل مطايل(خمتصر   

 .تعديل موجة بتغيري مطاهلا
Amateur Service خدمة اهلواة الالسلكية 

خدمة اتصال السلكي لغرض التدرب الذايت 
هواة  بنيذ الفنية واالتصال املتبادل املنفَّ والتجارب
 . الالسلكي

Analogue Signal إشارة متاثلية 
رات املستمرة التغّي ستعملتنوع من اإلشارات اليت 

 .التردد لإلرسال ولنقل املعلوماتيف يف السعة أو 
Analogue to Digital Converter (ADC) 

 مبدل متاثلي رقمي
  .مبدل إشارة متاثلية إىل إشارة رقمية

Ancillary  تابع -إضايف  

 .أمر إضايف إىل أمر أساسي أو وظيفة أساسية إصدار
Angle of Incidence زاوية ورود 
الزاوية اليت يصنعها خط الورود مع خط عمودي 

 .على السطح عند نقطة سقوط اخلط األول عليه
Annotation حاشية 

طةيأو صورة أو خر إضافة مالحظة إىل نص. 
Ant (Antenna)  هوائي(خمتصر(   

  .Antennaانظر 
ANTENNA هوائي 

اإلشارات بواسطته  ترسلجزء من اجلهاز الالسلكي 
   .به تستقبلأو  إىل الفضاء الالسلكية
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Antenna Array صفيفة هوائيات 

جمموعة هوائيات متشاة مرتبة ومتصلة بعضها 
 .)ربح(ب كس أوبعض للحصول على أكرب توجيه ب

Aperture  فتحة 
فتحة اهلوائي اليت متر  -٢. فتحة دخول الضوء -١

  .ةمنها الطاقة املشّع
Apple Talk 

Apple للشبكات   جمموعة برجميات

يسمح  Appleطقم برتوكوالت تشبيك من شركة 
كات احمللية دون احلاجة إىل إعدادات ببربط الش
 .ماترات أو خمّدّيسأو م سابقة

Application تطبيق 
برنامج  - ٢. شيء يف أمر ما استعمال - ١

حاسويب يقوم بأداء عمل رئيسي يف احلاسوب 
 . الكلمات أو اجلداول احلوسبية مثالًكمعاجل

Application Layer 
طبقة التطبيقات -طبقة التطبيق   

تقوم هذه الطبقة بتنفيذ خدمات الشبكة كنقل  -١
  .امللفات، أو تبادل الرسائل، أو الربيد اإللكتروين

ويف بروتوكول  OSIالطبقة السابعة من املعيار  - ٢
 ، تتكون من جمموعةTCP/IPالتشبيك 

م وتقدم له بروتوكوالت تتفاعل مباشرة مع املستخد
جمموعة خدمات شبكية مثل نقل امللفات والربيد 

 .اإللكتروين والدردشة وغريها
APS (Antenna Positioning System) 

)توجيه اهلوائييف نظام حتكم (خمتصر   

وضع بني قاعدة األول حمرك الدفع وي: نيتألف من جزأي
  .احملركيف والثاين هو عنصر التحكم  ،اهلوائي واهلوائي

Armoring تدريع 
وضشيء للحماية ع. 

Array صفيفة 

 .املتماثلة األشياءجمموعة مرتبة من 
Assignment  (of a Radio Frequency or 
Radio Frequency Channel) 

)راديوية اتراديوي أو قناة تردد تردد(ختصيص   

تردد  ستعمالالاإلدارة حملطة السلكية  تعطيهتوثيق 
 .شروط معينةبأو قناة السلكية 

Async (Asynchronous)  
)غري متزامن(خمتصر   

. ثابتة أوقاتحيدث يف نفس الوقت أو يف  ال-١
٢- ما ميكن  :يف االتصاالت -٣ .اغري مرتب زمني

 .وليس بسيالة مستمرة امتقطع إرساالًإرساله 
Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

النقل غري املتزامنمنط   

بروتوكول يف الشبكات حيمل املعطيات والصوت 
والصورة وغريها من املعلومات اليت ميكن ترميزها 

وتتألف كل رزمة  ،ا بشكل رزم ذات حجم ثابترقمي
وميكن  .إضافة ٥للمعلومات و ٤٨بايت منها  ٥٣ن م

 ١,٥بني  تقعنقل الرزم بني عقد االتصال بسرعات  
 .جيغا بت يف الثانية ١٠ثانية وميغا بت يف ال

ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
)منط النقل غري املتزامن(خمتصر   

 .Asynchronous Transfer Modeانظر 
Attachment ُمقفَر  

مع رسالة الربيد  )نترنتاإل(الشابكة برسل يملف 
  .اإللكتروين

Attenuation  توهني-دختمي –ختامد  

أثناء مرورها يف الوسط  اخنفاض مطال اإلشارة
بزيادة خامد بزيادة التردد ويزداد الّت .الناقل هلا
 .لويقاس بالديسيب ،املسافة
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Attenuation Coefficient خامدّتعامل الُم  

 طمعدل اخنفاض مطال إشارة أثناء  انتقاهلا يف وس
  .دارةيف أو 

Authorization رخيصت-ويلخت  

 التخويل. ا للهويةوفقً ذوناحلقوق أو اُأل منح
يف  ايكونان مع )االستيقان( والتحقق من األصالة

 املرخصة لك إىل اخلدمات تصلالشبكات؛ فأنت 
حقق من األصالة أنك وتؤكد عملية الّت ،ا هلويتكوفقً

 .عي أنك هوالشخص الذي تّد
Auto Acknowledge  إقرار آيل 
رسالة تدل على اجلاهزية الستقبال إرسال من طرف 

ل ترس. رسالة بنجاح تسلُّمأو رسالة تدل على  آخر
هذه الرسالة من احملطة املستقبلة إىل احملطة املرسلة 

كوسيلة للتحققا آلي . 
Automatic Frequency Control (AFC) 

التردديف حتكم آيل   

ا فة آليمولّ )جتاوبّية( طريقة أو دارة إلبقاء دارة طنانة
 .على تردد اإلشارة املستقبلة

Automatic Gain Control (AGC) 
الربحيف حتكم آيل   

ا مع مطال اإلشارة عكسي فيه يتغري الربحمضخم 
 . املطالإلبقاء إشارة املخرج ثابتة  اآلي اتغّيرالداخلة 

Aux  إضايف –مساعد (خمتصر(  

بادئة تضاف إىل األمساء والصفات للداللة على 
  .اإلحلاق

Auxiliary  إضايف -مساعد  

 .مساعدة أو إضافة يوفّرما 
Availability ةّيتاِحُم  

غري  - ٢. ستعمالهو متاح وجاهز لال ماحالة -١
نسبة الوقت  -  ٣. أساسية ةوظيفمشغول عن تنفيذ 

ويعرب  ، يكون فيها جهاز يف حالة عمل كاملةاليت
 .عن ذلك بنسبة مئوية

Avalanche Photodiode (APD) 
ياريانصف ناقل  املسرى ثنائي  

يقوم بتوليد فرق كمون أو يغري مقاومته عندما  ديود
م بالتضخيم نتيجة لالزدياد وويق ،يتعرض للضوء

 .هنياري يف التيار الضوئياال
AVL (Automatic Vehicle Location) 

)التحديد اآليل ملوقع املركبة(خمتصر   

ا نظام ميكنه متابعة املركبات وحتديد مكاهنا آلي
 .GPSالتموضع اجلغرايف  نظام استعمالب

Azimuth مست 

اجتاه يّعبقاس بالدرجات باجتاه ر عنه بزاوية أفقية ت
 .مالعقارب الساعة عن الشَّ

Azimuth Angle زاوية مست 
   .Azimuthانظر 
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-B-
Back End  اخللفيةالنهاية  

ن املخدم النهاية يكّو ،"خمدم –زبون "يف بيئة  -١
ليس بأوامر مباشرة  ذ مهامَّبرنامج ينفّ -٢. اخللفية

  .ذلك من املستخدم وإمنا من قبل معاجل أو ما شابه
Backbone العمود الفقري 

املسارات الرئيسية لشبكة  هيالوصالت اليت  -١

هيكلية شبكة يكون عمودها الفقري  -٢. اتصاالت

هو الوصلة الرئيسية اليت تتصل ا مجيع الشبكات 

ا تلف صاالت سريعة جدتشبكة ا -٣. الفرعية

الكرة األرضية وتربط كل الشبكات الوطنية 

 .جيغا بت يف الثانية ١٠٠ علىبسرعات تزيد 
Backscattering Technique 

االرتداد/االنتثار اخللفيتقنّية   

واإلشارات إىل  واجلسيماتاملوجات  احنراف يه
 والتبعثر االجتاه العكسي لورودها بطريقة التناثر

 .االنعكاس عن مرآة بكيفيةوليس 
Backup نسخة احتياطية 
نسخة مكررة من برنامج أو قرص أو بيانات تدُّع 

ألغراض األرشيف أو لضمان سالمة امللفات اهلامة 
 .من الفقدان أو الضياع

Bandwidth  عرض احلزمة -عرض اجملال  

و نظام معاجلة معلومات أجمال الترددات لرسالة  -١
عرض الطيف الترددي الذي يكون فيه  -٢. باهلرتز
و يكون أ ،)اال الترددي للكسب( كسب ملضخمٍ
  اوكثري .)اال الترددي للتخامد( ختامد دفيه ملخّم
 .للمطال ل بالعرض عند نصف القيمة العظمىما ميثَّ

Base Station حمطة رئيسية 

 املرسل املستقبل الثابت يف نظام اتصاالت متنقل
 ).اخللوي نظاممثل (

Baseband حزمة قاعدية 

اإلشارة احلاملة للمعلومات يف نظام اتصال واليت 
 .تقوم بتعديل املوجة احلاملة

Bayesian Filtering ترشيح بايسي 
لكتروين لتقييم حمتوى الربيد اإل ستعملت نرشيحتقنية 
ن يكون الربيد أوكشف احتمال  ته،وترويس
امشوش. 

BDC : Block Down Converter 
ضمبدل ترددي خمفِّ  

  .بتمامهافض ترددات حزمة اخ
Beam Width عرض حزمة األشعة 
الزاوية بني اجتاهي نقطتني على جانيب حمور احلزمة 

عندمها شدة احلقل الالسلكي إىل نصف  تنخفض
 .قيمته عند احملور

Bending Method 
)الضوئيةاأللياف (طريقة االحنناء   

 لتحديد طول موجة القطع لليف عملةتقنية القياس املست

ويعرف التخامد اإلضايف . أحادي النمط ضوئي

عند احننائه  الضوئيمن الليف  يناحلاصل يف طول متر

 ،يمترملّ ٣٠ إىلئري بقطر يصل حول نفسه بشكل دا

 .dB 0.1عن هذا التخامد جيب أال يزيد و
BER (Bit Error Rate) 

)معدل خطأ البت( خمتصر  

  .Bit Error Rateانظر 
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Bit بت 
وهي  Binary Digit) رقم ثنائي(اختصار ملصطلح 

أصغر وحدة معلومات والوحدة األساسية هلا يف 

وميكن أن تكون هلا قيمة  ،االتصاالت الرقمية

تسمى (الواحد أو الصفر أو قطبيتني متعاكستني 

  .)عالمة وفراغ يف مصطلحات اتصاالت املعطيات

Bit Error Rate معدل خطأ البت 
 خاطئ على حنوٍاحتمال استقبال بت واحد مرسل 

قبلة خطأ إىل عدد تات املسنسبة البتَّا تقريب ويساوي

 .املرسل البتات اإلمجايل

Blocking  حجز -إيقاف  

القنواتم جديد كل احلالة اليت جيد فيها مستخد 
 . مشغولة فتمنع عنه اخلدمة

Bluetooth بلوتوث 
تقانة السلكية قياسية لتبادل املعطيات ملسافات 

جيغا هرتز  2.485إىل  2.4اال  استعمالقصرية ب
أو إلقامة شبكات  متنقلةأو /وأجهزة ثابتة  بني

 .شخصية صغرية
BNC Connector  BNC وصلة 

يف الترددات  تستعملاحملورية  بالوصلة معدنية للك
 .UHFالعالية الفائقة 

BORESIGHT اجتاه اإلشعاع األعظم 
احلد األقصى (هو حمور الربح األعظمي للهوائي 

 .من اهلوائيات) شعاع الطاقةإل
Bps ثا/بت  

الوحدة القياسية لقياس سرعة نقل : بت يف الثانية
 .البيانات

BPSK (Binary Phase Shift Keying) 
)اتعديل زحزحة الطور ثنائي( خمتصر   

تغيري زاوية الطور فيها  جيريطريقة اتصال رقمية 
ا حسب املعلومات املنقولةلإلشارة  املرسلة ثنائي. 

Branching Element عنصر تفريع 
لتقسيم االستطاعة الضوئية  تستعمل ضوئيةمكونات 

إىل خمرجني أو أكثر من  الضوئيالداخلة إىل الليف 
 .الضوئيةاأللياف 

Break استراحة 
 .ف لالستراحةتوقُّ: يف اإلعالم

Bridge جسر 

دارة حتتوي على أربع ممانعات جانبية وممانعة -١
جمموعة من : يف الشبكات -٢. قطرية ومنبع جهد

 ية لربط الشبكات احملليةاملكونات العتادية والربجم
  .النوع نفسمن  اليت هي

Broad Band احلزمة ةعريض  

قناة اتصال هلا عرض جمال ترددي أكرب مما يلزم 
سرعات حتقيق فهي قادرة على  ، ولذاالتصال هاتفي
 .اتصال عالية

Broadband Services 
 خدمات عريضة احلزمة 

 .خدمة شابكة عريضة احلزمة
Broadcast ثَّب  

البث العام لربامج اإلذاعة أو  - عادةً -هو . ١
هو البث اآلين  :يف شبكات االتصاالت. ٢ .ةالتلفز

 .لرسالة واحدة إىل عدد من املستقبلني
Broadcasting Service خدمة بث إذاعي 

فيها بث برامج إذاعية  جيريخدمة اتصاالت السلكية 
 .اجلمهور ليستقبلهاتلفزية أو إشارات أخرى  أو
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BS (Base Station)  حمطة رئيسية(خمتصر(  

  .Base Stationانظر 
BSC (Base Station Controller) 

)متحكم احملطة الرئيسية(خمتصر   

هلاتف احملمول احلرجة اليت امكونات شبكة  أحد وه
تسيطر على واحد أو أكثر من حمطات اإلرسال 

هم مهامها أومن ). BTS(واالستقبال األساسية 
مثل التحكم يف تردد (إدارة شبكة الالسلكي 

 . املناولة وإعدادات املكاملةو، )الراديو
BSS (Basic Service Set) 

)جمموعة اخلدمة األساسية(خمتصر   

 .احملطات املوصولة فيما بينها ضمن شبكة السلكية 
BSS (Broadcast Satellite Service) 

)السواتل بواسطةخدمة البث (خمتصر   

فيها بث برامج  جيريخدمة اتصاالت السلكية 
 ليستقبلهاتلفزية أو إشارات أخرى  إذاعية أو

 .السواتل بواسطةاجلمهور وذلك 
BTS (Base Transceiver System) 

نظام حمطات اإلرسال واالستقبال (خمتصر 
)القاعدية  

هو جزء من معدات الشبكة الالسلكية يربط الشبكة 
ويتألف من هوائيات ومرسل  نقلةاملتباحملطات 

 duplexerمستقبل وموجه إرسال استقبال 
 BSويعرف النظام باسم حمطة رئيسية  ،ومضخمات

 .RBSأو حمطة السلكية رئيسية 

Butt Joint وصلة ظهر لظهر 
توصيل ليفني ضوئيني أو ديودات حبيث يكون 

أحدمها املخرج واملدخل متوازيني وميتدان  اسطح
 .قرب اآلخر

Buttonhook Feed  حامل املغذي  

ذراع له شكل إشارة االستفهام حيمل املغذي وكتلة 
ا ما وغالبLNA الـمضخم ذي الضجيج املنخفض 

يسوق اإلشارة من املغذي  اموجة فارغً يكون دليلَ
 .خلف اهلوائي LNAإىل كتلة 

BW (Bandwidth) 
عرض احلزمة -عرض اجملال  خمتصر  

  .Bandwidthانظر 
Byte بايت 

ا يف التعامل معها مع جيريجمموعة من البتات 
وهو وحدة التخاطب مع الذاكرة وأصغر  ،احلاسوب

. التعامل معها مباشرة يف أية تعليمة جيريكمية 
 . بتات ٨والبايت يتألف من 
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-C- 
C Band  (C)   احلزمة سي

  .هرتز جيغا ٨إىل  ٤من 
Cable Core قلب الكبل 

  .هو ضمن غالف الكبل كل ما
Cable Sheath غالف الكبل 
 ،الغالف الذي حيمي قلب الكبل من التأثريات احمليطة

 .ثيلني أو البويل فينيل كلوريدإوعادة ما يكون من البويل 
Call Control  املكاملةيف التحكم  

 .عملهيف برجميات املقسم اهلاتفي اليت تتحكم 
Call Diversion (call forwarding) 

 حتويل املكاملة

كاملة إىل خاصية يف بعض املقاسم اهلاتفية لتحويل امل

 .شخص ثالث

Call in Absence املكاملة أثناء الغياب 
الرد، فإن اجلهاز  حيصلومل  اتصال هاتفي جرىإذا 

حني يعود  هاويعرضهوية الرقم الطالب خيزن 

تظهر إشارة سمع نغمة و، كما تيهاجلهاز إلصاحب 

 . مكاملة فائتة على وجودمرئية للتنبيه 

Camcorder َفيديو حممولة ةرِمك  

 تؤلفتصوير فيديو مع تسجيل فيديو حممولة  ةكمر

 . وحدة تصوير متكاملة
Camera Control Unit 

راتِمالكَيف وحدة التحكم   

 .)ا كمرات املراقبةغالب(رات مالكَيف وحدة التحكم 
Catalog دليل 

.ستعمالدليل التشغيل أو اال  

CCITT (Comité Consultatif 
International de Télégraphie et 
Téléphonie) 

)اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف(خمتصر   

هي منظمة  اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف
تابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت، توصي باستعمال 

  .ااالتصاالت املُعترف ا عامليstandards مقايس 
CCK (Common Cipher Key) 

)مفتاح التعمية املشترك(خمتصر   

) التحتية( األساسيةالبنية  وتستعمله تنشئهاملفتاح الذي 
 .املكاملاتجمموعات الثابتة لتعمية الوصلة اهلابطة من 

CCK (Complementary Code Keying) 
 )تقطيع بالترميز املكمل(خمتصر 

يف الشبكات الالسلكية  يستعملهو خمطط تعديل 
. IEEE 802.11bالربوتوكول  تستعملاحمللية اليت 

 ٨كل منها من  ، يتكّونكلمة 64وهو جمموعة من 
ثا / ميغا بت 5.5بت لترميز املعطيات ذات السرعة 

 2.4ثا  يف جمال تردد الشبكات / ميغا بت 11أو 
كلمات الترميز خواص رياضية تسمح ل. ميغا هرتز

 .باستعادا حىت بوجود الضجيج أو التداخل
CDMA (Coded Division Multiple 

Access) 
)متعدد بتقسيم الرمز نفاذ(خمتصر   

. يف نظام اتصال للقنواتالنفاذ املتعدد  لتحقيقتقنية 
بنية على تقنية الطيف املنثور حيث هذه التقنية م

 .القنواتيتشارك كل املستثمرين يف كل موارد 
CD-ROM قرص مدمج للقراءة فقط 

لتخزين معطيات رقمية لمعستقرص مدمج ي.  
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Cell خلية 

يف االتصاالت املتحركة هي املساحة اليت  -١
اخللية الشمسية -٢. ختدمها حمطة رئيسية واحدة

 .الكهربائية وخلية الوقود واخللية
Central Processing Unit (CPU) 

ركزيةاملعاجلة املوحدة   

عاجلة جزء من احلاسوب يقوم بإجراء عمليات امل
كامل احلاسوب وينقسم إىل يف الفعلية والتحكم 
وحدة احلساب واملنطق اليت  -١: جزأين رئيسيني

تقوم بإجراء كامل العمليات احلسابية واملنطقية 
وحدة التحكم اليت تسلسل  - ٢. واملعاجلة األخرى

ترتيب تنفيذ التعليمات وتأيت ا من الذاكرة وتفك 
ترميزها وترسل إشارات حتكم لكل أجزاء نظام 

ل إشارات التحكم هذه العمليات اليت تفّع ،احلوسبة
 .جتري يف النظام

Chat دردشة 
مكاملة مكتوبة أو صوتية يف الزمن احلقيقي على 

 .الشابكةشبكة اتصاالت مثل 
Chromatic Dispersion التشتت اللوين 

أن سرعة الطور وسرعة تنجم عن هي ظاهرة  -١
 انعتمدتلضوء املنتشر يف وسط شفاف لاموعة 

تشتت النبضات الضوئية أثناء -٢. على تردد الضوء
 .لليفاعبورها 

Circular Polarized Light 
اضوء مستقطب دائري  

ا يف لكهربائي دائرضوء يكون فيه شعاع احلقل ا
جتاه الضوءالد املستوي املعام. 

Cladding الغالف 
  .الطبقة احمليطة بقلب الليف الضوئي

Cladding Diameter  الغالفقطر  

اليت تشمل املقطع العرضي  الصغرىقطر الدائرة 
  .للغالف

 
Cladding Glass  الغالفزجاج  

واليت تكون من  الغالفاملادة اليت يصنع منها 
الزجاج الذي معامل انكساره أصغر من معامل 

 .  انكسار زجاج القلب
CLAM AV (Clam Anti-Virus) 

اتضاد للفريوسامل "كالم"برنامج   

جمية مضادة للفريوسات مرخصة ضمن حزمة أدوات بر
ا صوومصممة خص GPLتفاقية الترخيص العمومية ا

. بوابات الربيد منملسح رسائل الربيد اإللكتروين املارة 
 .UNIXدوات نظام التشغيل أوهي من 

Clamp Circuit  
  دارة حتديد -دارة إزاحة مركبة مستمرة

القيمة السالبة  بقي القيمة املوجبة العظمى أوأداة ت
العظمى على مستوى ثابت يف دارة تيار متناوب 

  .بزحزحة املركبة املستمرة
Clone ُمَتساستنساخ -خ َسن  

منتج حاسويب ذو كيان مرن أو صلب يقوم بنفس 
 .آخر جٍمنت عملِ

Coating غطاء 
الطبقة البالستيكية الواقية الواقعة مباشرة على سطح 

 .الغالف أثناء إنتاج الكبل
Coaxial Cable كبل حموري 

خط نقل مكون من ناقلني متمحورين يفصل بينهما 
 وهذا التصميم حيمي الناقلني من احلقول ،عازل

 .اخلارجية
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Coding  ترميز 
 - ٢. عملية برجمة وتوليد الرموز يف لغة معينة-١

عملية تغيري  املعطيات من الشكل التماثلي إىل شكل 
 .جمموعة من القواعد واجلداول استعمالآخر ب

.com (Commercial Organizations) 
 )ةلمؤسسات التجاريل(الحقة 
التجاري على املؤسسات ذات الطابع عناوين الحقة 
  .الشابكة

Communications اتصاالت 
 .تبادل املعلومات

Compact Disk متراّص/قرص مدمج  

قرص بالستيكي خاص لتخزين املعطيات الرقمية 
 .ضوء ليزري استعمالراءته بقعليه وميكن 

Compression  تقليص -ضغط  

هو تقليل عدد البتات  اليت و :ضغط املعطيات -١
 منهاذلك بعدة طرق  وجيري(متثل املعطيات 

ة لتمثيل سالسل احملارف رموز خاص استعمال
ت لتمثيل عدد أقل من البتا استعمالاملتكررة أو 
: ضغط املعطيات التماثلية -٢. كررةتاحملارف امل

 .عملتقليل عرض جمال الترددات املست وهو
Comsat : Commercial Satellite 

 ساتل اتصاالت جتاري

االتصاالت بني حمطات  لتوفريساتل خمصص 
 .االتصاالت األرضية أو بني السواتل

Confidentiality  خصوصية -سرية  

محاية املعلومات يف حالة انتقاهلا أو ختزينها من 
مبعىن آخر أن تظل  ،التعرض للقراءة غري املشروعة

صرَّ ةنعلَاملعلومات غري مح هلمملن مل ي.  
 

Configuration  ترتيب  -هيئة  –تشكيلة  

الت لتحديد شروط التشغيلتطبيق بعض املعام.  
Connectivity توصيلية 

  .واستمرارهالقدرة على االتصال 
Connector موصل 

  .أداة إلبقاء عنصرين يف دارة كهربائية على متاس
Continuous Wave (CW ) موجة مستمرة 

ذات مطال ثابت وتردد  )وعادة جيبية(موجة دورية 
 .لةاملوجة النبضية أو املوجة املعّد ثابت، على خالف

Control Room  غرفة التحكم 
غرفة حتتوي على األجهزة الالزمة ملراقبة أمر ما 

مثل غرفة تسجيل تلفزي أو حمطة  فيهوالتحكم 
 .كهرباء نووية

Coordinated Universal Time (UTC) 
 التوقيت العاملي

معيار دويل للتوقيت يعتمد على التوقيت من 
وميثل الوقت احمللي عند خط طول  ،ت نوويةساعا

 .يف بريطانياغرينتش صفر وهو مير يف 
Core نواة 

القسم احلديدي املغناطيسي من حمول أو آلة  -١
ويصنع عادة من . كهربائية تركب عليه الوشائع

 -٢. صفائح من مادة مغناطيسية حتيط ا الوشيعة
قسم من  -٣. ضوئياملنطقة املركزية من ليف 

 .املفاعل النووي الذي حتصل فيه التفاعالت
Core Diameter قطر النواة 
 .أصغر قطر دائرة حتيط مبنطقة املقطع العرضي للنواة

Coupler قارِن/طراب  

  .نقل للطاقة أو للمعلوماتبه فيحصل  ما يربط شيئني
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CRC (Cyclic Redundancy Check) 
)ارتدقيق الفائض الدو(خمتصر   

االتصال يف  قنوات يفأخطاء اإلرسال  تحري -١
نظام ترميز الكتشاف األخطاء  -٢. الرقمية النظم

  .يف الرسائل
Critical Angle الزاوية احلرجة 

ا موجة زاوية بالنسبة للشاقول تعكس متامأصغر 
 .كهرطيسية ساقطة إىل الوسط الذي جاءت منه

Crosstalk تداخل صويت 
ما  اوغالب ،متجاورتني تداخل حيصل بني قناتني

  .يكون بسبب التسريب بني سلكني متجاورين
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 
Access/Collision Avoidance) 

ب جتّن مع تحسس احلاملنفاذ متعدد ب( خمتصر
)التصادم  

هو بروتوكول إثرينت يشابه التحسس باملوجة 
ولكن بإضافة ميزة  ،التايل التصادماحلاملة مع كشف 
على نيته بالبث قبل أن ة تدل إرسال إشارة قصري

بترك زمن  التصادما جتنب ميكن أيض. يقوم بذلك
بعد االنتهاء من اإلرسال خيتلف باختالف أولوية 

  .العقدة قبل اإلرسال التايل

CSMA/CD(Carrier Sense Multiple 
Access With Collision Detection) 

كشف  مع تحسس احلاملتعدد بنفاذ م(خمتصر 
)التصادم  

هو بروتوكول إثرينت للتعامل مع حالة بث حمطتني 
يعتمد على حتسس املوجة احلاملة  .يف آن واحد

ويف حال وجود تصادم جيري إرسال  .للبيانات
جيري . رسالة قصرية على الشبكة خترب كل العقد

 .انتظار فترة قبل إعادة اإلرسال
Current Affairs - Talk Show 

أعمال جارية -برنامج أحاديث   

برنامج يتضمن مقابالت مع شخصيات : يف اإلعالم
ومنوعات موسيقية ويتميز بتدخل املستمعني املباشر 

  .اهلاتف بواسطة
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-D- 
D/A (Digital to Analogue) (DAC) 

)متاثلي/ رقمي مبدل ( خمتصر  

دارة أو أداة تبدل اإلشارة الرقمية الداخلة إليها إىل 
  .إشارة متاثلية

DAMA (Demand Assigned Multiple 
Access) 

 النفاذ املتعدد حسب الطلب
 .تقنية اتصاالت ختصص اال الترددي حسب الطلب

Data معطيات 
التعامل  جيريالكميات أو احملارف أو الرموز اليت 

 .وختزينها وإرساهلا احلاسوبمعها بواسطة 
Data Bank طياتبنك املع  

املرتبطة مبوضوع حمدد واليت  املعطياتجمموعة من 
  .ميكن البحث فيها من قبل املستخدمني

Data Capture التقاط املعطيات 
احلصول على نسخة من املعطيات من مصدر 

 .معلومايت معني
Data Encryption Standard (DES) 

املعطيات) تشفري(تعمية  قَيسِم  

لتعمية  ستعمالميثل هذا املعيار خوارزمية شائعة اال
 .وهو معيار غري آمن ،وفك رموزها املعطيات

Data Link Layer طبقة ُواملعطيات ةلص  

لتطبيقات  OSIيف نظام الواجهة املفتوحة 
املوجودة  الدنيابروتوكوالت االتصاالت هي الطبقة 

بروتوكول لنقل  يمباشرة فوق الطبقة املادية وه
عقد  بنياملعطيات بني العقد يف شبكة حملية أو 

 .متجاورة يف شبكة واسعة
Data Rate سرعة املعطيات 

  .سرعة انتقال املعطيات على أي خط اتصال

Database قاعدة معطيات 
 .ا يف احلاسوبستعماهلاليت ترتب ال املعطياتجمموعة من 

Database Management System (DMS) 
 نظام إدارة قواعد املعطيات

الربجميات العاملة كواجهة بني املستخدم وقاعدة 
 .املعطيات

DBS : Direct Broadcast Satellite 
 البث اإلذاعي املباشر من السواتل

للتعبري عن خدمات اإلرسال  عملمصطلح يست
 .زيلإىل اهلوائي املن الساتلاملباشر من 

DECIBEL (dB) ديسيبيل 
وحدة قياس النسبة بني كميتني بداللة اللوغاريتم 

 .العشري
decimetric waves األمواج الديسيمترية 

 .ميغا هرتز ٣٠٠٠ -  ٣٠٠املوجات ذات الترددات بني 
DECT (Digitally Enhanced Cordless 
Technology) 

)ارقمي ناحملس اهلاتف الالسلكي تقانة(خمتصر   

  لستعمتللهواتف األوربية الالسلكية،  تقنية يه
لنقل ) TDMA(الوصول املتعدد بالتقسيم الزمين 

مثل (ا إىل جتهيزات اهلاتف املعطيات الصوتية السلكي
فيه حتسينات رقمية من مثل و .)السلكيالاتف اهل

حتسني يف جودة الصوت واألمان األكرب والتوافق 
عني صنبني اهلواتف واحملطات الرئيسية من امل

ترددات  عملستله حماذير صحية ألنه ي.  املختلفني
 .عالية باستطاعات عالية

DES (Data Encryption Standard) 
)املعطياتتعمية  قيسم(خمتصر   

  .Data Encryption Standardانظر 
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Destructive Interference تداخل ضاّر 
خمتلفتني والتردد تداخل موجتني متساويتني باملطال 

 .درجة ١٨٠ قدره فرق طورببالطور وذلك 
DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) 

 التشكيل الديناميكيبروتوكول (خمتصر 
)للمضيف  

يتيح هذا الربوتوكول للزبون احلصول على إعدادات 

عنوان الشبكة، قناع الشبكة، (ا الشبكة تلقائي

الذي يكون (املخدم من ) البوابة، خمدم أمساء النطاق

غالبا أو بوابةً للشبكة الالسلكيةا موجه.( 

Dielectric Medium وسط عازل 
  .أي غري ناقلة للتيار الكهربائي ؛مادة عازلة

Differential Mode Delay Measurement 
 قياس تأخري النمط التفاضلي

املتعدد األمناط، وهو  الضوئيأحد حمددات الليف 

زمن التأخري موعات منفصلة األمناط يف قياس 

، ويكون بإرسال نبضات تعدد األمناطاملالليف 

ا خبطوات متسحه قطريقصرية متعددة يف قلب الليف 

 .وقياس زمن تأخري كل منها ،حنو اخلارج قصرية

Diffraction انعراج 
١- تشويه موجة كهرطيسية بسبب القرب من حد 

. املوجات الكهرطيسية ثين أو بعثرة -٢. أو فتحة
بتماس مع حافة حيث  ميّرانتشار الضوء عندما  -٣

 .تنثين واجهة املوجة عند مرورها باحلافة
Digital Signal إشارة رقمية 
إشارة  متثل املعلومات بتغيري كمية مثل املطال أو 

  .التردد خبطوات متقطعة

Direct Access نفاذ مباشر 
مباشرة  ملف حاسويبطريقة يف قراءة املعطيات يف 

دون احلاجة لقراءة امللف من أوله حىت هذه 
 .املعطيات

Direction Finding حتديد االجتاه -استرشاد  

وسائط التقاط السلكي مزودة مبنظومات هوائيات 
مع خوارزميات مناسبة لتحديد اجتاه مصادر 

  .اإلرسال الالسلكية
Directivity ةتوجيهاجتاهية/ي  

تركيز أو استقبال  علىاهلوائي  قدرةلالنسبة العظمى 
هذه  :اجتاه معني بالنسبة ملرجعية االستطاعة يف

أو  ،ا يف كافة االجتاهاتمشع عادةً تكوناملرجعية 
هوائياا  ثنائي. 

Dispersion  تبعثر -تشتت  

خاصية الوسط الذي تتغري فيه سرعة انتشار  -١
 عاملمتغري  -٢. املوجة كتابع لتردد اإلشارة

 .االنكسار يف مادة كتابع لطول املوجة
DMZ (Demilitarized Zone) 

)املنطقة غري املؤمّنة(خمتصر   

جزء من الشبكة ال يعترب من ضمن الشبكة الداخلية 
ا شبكة شكل عمليي. )الشابكة( وال من اإلنترنت

الشبكة (تقع بني شبكة داخلية وشبكة خارجية 
 .)مثل الشابكة :اغري آمنة عموماخلارجية 

DNAT (Destination Network Address 
Translation) 

)ترمجة عنوان الشبكة الوجهة(خمتصر   

هي منهجية لتعديل عنوان شبكة املعلومات يف 
ثناء مرور أ) IP(ترويسة بيانات بروتوكول الشابكة 

 IPاملعلومات عرب جهاز التوجيه ملقابلة فضاء عنونة 
 .إىل فضاء عنونة آخر
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DNS (Domain Name System) 
)نظام اسم النطاق(خمتصر   

واسيب احلجهزة ألهو نظام التسمية اهلرمية 
هذا  عمليست. واخلدمات الشبكية يف نطاق معني

النظام يف الشبكات اليت تعتمد الربوتوكول 
TCP/IP لتحديد مواضع احلواسيب نترنت مثل اإل

أمساء النطاقات مع  واخلدمات على الشبكة وربط
ء النطاقات نه يترجم أمساإأي  .نترنتين اإلعناو

ت العددية الالزمة لتحديد نترنبسهولة إىل عناوين اإل
واألجهزة يف مجيع أحناء  احلاسوبموقع خدمات 

 . العامل
DNSBL (Domain Name Service Based 
Spam Blocking) 

)القائمة السوداء ملخدم أمساء النطاق(خمتصر   

لنشر عناوين  تستعملقائمة بعناوين على الشابكة 
ا الشابكة حلواسيب أو شبكات ميكن أن ترسل بريد

 .من حجبها جدران النار لتتمكنغري مرغوب 
Domain  جمال -نطاق  

كتلة أو مساحة للعمل جيب أن تبقى معزولة عن -١
املراحل الرئيسية  إحدى -٢. ااالت األخرى

 .للتسجيل يف الشابكة
Domain Name Server خمدم اسم النطاق 

يف الشابكة نظام يترجم اسم نطاق إىل عنوان 
 بروتوكول شابكة

Doping ٌب -تطعيمَشو  

عملية إدخال ذرات شائبة يف السيليكون النقي لتغيري 
 .خواصه الكهربائية

Down-converter خافض التردد 

  .مبدل تردد خرجه أقل من تردد دخله

Downlink وصلة هابطة 
وصلة اتصال حتمل املعلومات من الساتل أو املركبة 

 .الفضائية إىل األرض
Downlink Antenna هوائي الوصلة اهلابطة 
هوائي حممول على الساتل، مهمته إعادة بث 

 .اإلشارات باجتاه األرض
Download  حتميل -ترتيل  

  .حتميل ملف من الشبكة إىل املستخدم
DSL (Digital Subscriber Line) 

)اخلط الرقمي للمشترك(خمتصر   

يف االتصاالت اهلاتفية هو اتصال رقمي بني املشترك 
 واسطةَمن األسالك  زوج مربوم استعمالواملقسم ب

 . نقل
DSLAM (Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer) 

)منضد خطوط املشتركني(خمتصر   

سم اهلاتفي الرئيسي خلطوط املشتركني قمنضد يف امل
 .الرقمية

DTL (Direct Transistor Logic) 

 )منطق ترانزستورات الترابط املباشر(خمتصر 
ستورات املقاومات والترانز تستعملدارة تكاملية منطقية 

 .ستوراتمباشر بني الترانز فقط مع ترابط
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) 

)ترددات متعددة ثنائية النغمة(خمتصر   

نغمتني  استعمالهاتفية ب نظام إعطاء إشارات
لكل من األرقام العشرة اهلاتفية ) ترددين صوتيني(

 . املخصصة للنداء
Duplex مزدوج 
هي طريقة لالتصاالت من أجل اإلرسال واالستقبال 

 .اثنني من ترددات منفصلة استعمالب: مثال. بنفس الوقت
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DVB : (Digital Video Broadcast) 
)البث املرئي الرقمي(خمتصر   

باستعمال  احلزمة عريضالرقمي ال للتلفاز معايري البث
، وله املتوفرة لالتصاالت) التحتية( األساسيةالبنية 

القنوات ( عدة أنواع حبسب قنوات االتصاالت
  ).لابالكوالسواتل  عن طريقاألرضية و

DVB-C : (Digital Video Broadcast 
Cable) 

)بالالِكالبث املرئي الرقمي على (خمتصر   

باستعمال  احلزمة عريضالرقمي ال للتلفاز معايري البث
 .بالبالك املتوفرة لالتصاالت األساسيةالبنية 

DVB-S :(Digital Video Broadcast 
Satellite) 

)البث املرئي الرقمي على السواتل(خمتصر   

باستعمال  احلزمة عريضالرقمي ال للتلفاز معايري البث
 .بالسواتل املتوفرة لالتصاالت األساسية البنية

DVBS2 :(Digital Video Broadcast 
SatelliteV.2) 

اجليل : البث املرئي الرقمي على السواتل(خمتصر 
 )الثاين

 احلزمة عريضالرقمي ال التلفاز لبثنة حمسَّمعايري 
 املتوفرة لالتصاالت األساسيةباستعمال البنية 

نترنت سواتل، إضافة إىل تقدمي خدمات اإلبال
والتلفزة الرقمية العالية الدقة وجتميع األخبار 

 .اإللكتروين
DVB-T : (Digital Video Broadcast 
Terrestrial) 

بواسطة احملطات   البث املرئي الرقمي(خمتصر 
)األرضية  

باستعمال  احلزمة عريضالرقمي ال للتلفاز معايري البث
 .األرضية املتوفرة لالتصاالت األساسيةالبنية 
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-E-

E1 E1   نظام

ميغا بت  2.048يب رقمي لإلرسال بسرعة معيار أور
  .يف الثانية

Earth Station حمطة أرضية 

  .السواتلبحمطة أرضية لالتصال 
edu. (Educational Institutions) 

)لمؤسسات التعليميةل(الحقة   
يف  املؤسسات التعليمية على الشابكةعناوين الحقة 

.اسم النطاق  

Efficiency مردود 
  .نسبة اخلرج املفيد من جهاز إىل إمجايل دخله

EFP (Electronic Field Production) 
 إنتاج ميداين إلكتروين

يسمى ) املَبثّ(كل تصوير تلفزي خارج االستوديو 
 .بالتصوير امليداين

EIA (Electronics Industries 
Association) 

  )الصناعات اإللكترونية رابطة(خمتصر 

س العناصر واملنتجات اإللكترونيةيِقامنظمة حتدد م.  
EIRP (Effective Isotropically Radiated 
Power) 

)نقطي ّعِشمن ُمالفعالة  استطاعة اإلشعاع(خمتصر   

ستطاعة الداخلة إىل اهلوائي يف ء االهو جدا .١
  .يف اجتاه حمدد مشع نقطي ىلإكسبه بالنسبة 

االستطاعة النظرية اليت يبثها مشع نقطي إلنتاج  .٢
 .االستطاعة العظمى يف اجتاه الربح األعظم للهوائي

Electrolysis  ائييحتليل كهركيم -كهرلة  

ينتج عن مرور مركب كيميائي إىل مكوناته،  ل حتلّ
  .إيوناتحملول حيوي يف تيار يف سائل أو 

Electronic Archiving أرشفة إلكترونية 
ويل الوثائق إىل ملفات حاسوبية مبسحها أو أخذ حت

النسخ احلاسوبية منها وحفظها بطريقة تسهل العودة 
 .إليها عند احلاجة

Electronic Data Interchange (EDI) 
اتبادل املعطيات إلكتروني  

 رية وملفات األعمال بني احلواسيبتبادل امللفات التجا
 .بصيغة معيارية لتداوهلا بني شركاء هذه األعمال

Electronic Files ةإلكتروني اتملف  

  .ن يف احلاسوبأي ملفات ختّز
Elevation  االرتفاع 

  .مقدار االرتفاع فوق مستوى سطح البحر
Elevation Angle  زاوية االرتفاع 

إىل غرض ينظر إليه  الزاوية بني األفق وخط صاعد
  . املراقب

Elliptically Polarized Light 
اضوء مستقطب إهليلجي  

ا غناطيسي والكهربائي مسارضوء ترسم هنايات حقله امل
 . ا يف أي مستو عمودي على خط االنتشارجيإهليل

Email بريد إلكتروين 
تبادل الرسائل  اليت توفرخدمة الربيد اإللكتروين 

 .الشابكة بواسطةاإللكترونية 
EMI (Electro-Magnetic Interference) 

)التداخل الكهرطيسي(خمتصر   

اضطراب كهرطيسي ينتج عنه اخنفاض يف األداء أو 
وينتج هذا  .خلل أو عطل يف أداة أو جهاز أو نظام

االضطراب من أية عناصر حاملة للتيار الكهربائي أو 

اتشع حقالً كهرطيسي. 
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Encryption تعمية 
ىل كالم أو إحتويل الكالم أو البيانات الواضحة 

بيانات ماة حبيث ال ميكن االطالع على حمتوى ّمع
 استعمالهذه البيانات إال من قبل األطراف املعنية ب

 .تعميةفّك الخوارزميات 
Encryption Key مفتاح تعمية 

أو /للتعمية و تستعملسلسلة من احملارف أو البتات 
 .لفك التعمية

End User املستخدم النهائي 
ا أو تطبيقًاملستخدم الذي يستعمل منتجا ا برجمي

امعين. 
Electronic News Gathering 

امجع األخبار إلكتروني  

الفيديو احملمولة  ةرمكَ استعمالفيها  جيريعملية -١
ذات املسجالت املنفصلة ومعدات و الكمرات أ
. يوميةخبارية إضاءة والصوت إلنتاج تقارير اإل

ة ّدعكون عملية غري ميدة ما خبار عافتصوير األ
 استعمالتوصيف صناعة بث األخبار ب -٢. اسلفً

املرئية احلاسوبية جلمع األخبار -التقنيات السمعية
 .وعرضها

ENG (Electronic News Gathering) 
)امجع األخبار إلكتروني(خمتصر   

  .Electronic News Gatheringانظر 
ESN (Electronic Serial Number) 

)الرقم اإللكتروين املتسلسل(خمتصر   

وعند  ،هوحدرقم حيدد هوية كل جهاز خلوي 
بث هذا الرقم إىل احملطة الرئيسية  جيريإجراء مكاملة 
 .اخللوية للتحقق

ESP (Encapsulating Security Payload) 
)مل األمانتضمني ِح(خمتصر   

استيقان معطيات رزم املعطيات  يوفرهو بروتوكول 
واحلمل اإلضايف وتكاملها وسل الشبكات اليت تعميتها يف ر

مل األمان يعطي حو. IPv4, IPv6نترنت بربتوكوالت اإل
السلتحقق من مصدر املعطيات والتكاملية وار. 

ESSID (Extended Service Set 
Identifier) 

)معّرف جمموعة اخلدمات املوسع(خمتصر   

يف  WLAN حملية سم اخلاص بشبكة السلكيةاال
 .بيئة متعددة الشبكات

Ethernet إيثرنت 
  فة مبعيارمعرَّ ستعمالشبكة حملية رائجة اال

 IEEE 802.3  
ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) 

)املعهد األوريب ملعايري االتصاالت(خمتصر   

وغري رحبية،  منظمة اتصاالت أوربية مستقلة
أعضاؤها هم الصناعيون ومقدمو اخلدمات 

 .ومنظمات البحوث واملستفيدون
Extremely High Frequency (EHF) 

 األمواج ما فوق العالية
توافق (هرتز  جيغا ٣٠٠ - ٣٠ترددات أمواج ب

  .)متريلّم ١٠إىل  ١من طول موجة 
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-F-

Far Field Distribution      ع احلقل البعيديتوز

و من أتوزيع استطاعة الضوء املشعة من منبع الضوء 
واليت تتعلق بالزاوية احلرجة مع  الضوئي،هناية الليف 

حمور الضوء لنمط توزيع احلقل ملسافات كبرية 
وهذا يتعلق بطول  ،ىل املصبإا من املنبع اعتبار

 .طالق الضوءإالليف وطول املوجه وشروط 
FCC (Federal Communication 
Commission) 

)االتصاالت االحتادية مفوضية(خمتصر   

بني  وكالة حكومية أمريكية تنظم االتصاالت ما
 . الواليات

FDMA (Frequency Division Multiple 
Access) 

)رددالنفاذ املتعدد بتقسيم الت(خمتصر   

تقنية تسمح لقناة اتصال واحدة مثل معيد الساتل 
بالتشارك بني مشتركني أو أكثر بتخصيص كل 

  .مشترك حبزمة ترددات ضمن القناة
FDU :( Fixed Docking Unit) 

  )احملطة الثابتة وحدة(خمتصر 

هواتف األقمار الصناعية داخل  استعمالحمطة تتيح 
 ."ثرياال"االتصاالت ثابت لنظام  على حنوٍاملباين 

FEC :( Forward Error Correction) 
)التصحيح األمامي لألخطاء(خمتصر   

 تقنية تضاف فيها بتات فيض ):يف االتصاالت(
لتصحيح  تستعملوهي  ،قبل اإلرسال )حشو(

 . األخطاء املكتشفة
Feed Horn 

 بوق التغذية
كروية املنعكسة من ه جتميع اإلشارات املعنصر مهمت

 .عند احملرق ويركَّبسطح اهلوائي، 

FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) 

)القفز التردديبالطيف املنثور (خمتصر   

شكل من أشكال التعديل  بالطيف املنثور حيث 
يقفز تردد املوجة احلاملة بني عدد من الترددات 

بسلسلة شبه عشوائية مولدة بسرعة تتحدد 
 . )معروفة لكل من املرسل واملستقبل( ارزميةوخب

Fiber ليف 
جدائلُ دقيقةٌ  من الزجاج أو من مادة شفافة 

 .يف االتصاالت الضوئية، تستعمل طوكاخليأخرى، 
Fiber multiplex األلياف تضميم/تنضيد  

 ،خمتلفة قنواتواحد لنقل  ضوئيفيه ليف  عمليست
 تنضيدنظريات خمتلفة مثل ال استعمالوميكن 

بالتقسيم بطول املوجة أي  تنضيدبالتقسيم الزمين وال
 .بالتردد

Fiber Optic Transceiver 
 مرسل مستقبل باأللياف الضوئية

 الضوئيةالتجهيزة اليت متكننا من وصل األلياف  وه
 .املعطياتيف نقل  ااستعماهلو

Field  حقل 

  .مكان يف الفراغ يظهر فيه تأثري قوة ما .١
  .هو أحد نصفي اإلطار ):التلفازيف . (٢
ب مثل واملكان الذي ختزن فيه معطيات احلاس .٣

  . Excelاخللية يف برنامج اجلداول اإللكترونية 
 .املوضع الذي تكون فيه شروط التشغيل عادية .٤

File Name Extension الحقة اسم امللف 

امتداد اسم امللف الذي يتبع النقطة والذي يبني 
 .صيغة امللف
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Firewall جدار ناري 

للمساعدة يف محاية شبكة  عملنظام حاسويب يست
من ديدات شبكات أخرى وخاصة من حاالت 

 .النفاذ غري املرغوب
Fixed Broadband Wireless Access 
(FBWA) 

عريض اجملال الثابتالالنفاذ الالسلكي   

نفاذ الشبكات  ويوفر IEEE 802-16خيضع ملعيار 
  .كيةلحمطة الس بواسطةداخل األبنية إىل اخلارج 

 
Fixed Line خط ثابت 

  .خط هاتفي سلكي يربط جهاز اهلاتف باملقسم
Fixed Service خدمة ثابتة 

 .خدمة اتصاالت السلكية بني نقاط ثابتة
Fixed Station حمطة ثابتة 

 .حمطة يف اخلدمة الثابتة
Fixed Wireless  الثابتالالسلكي  

 .تشغيل أجهزة السلكية من أماكن ثابتة
Fixed-Satellite Service 

 خدمة السواتل الثابتة

تل اخدمة االتصاالت بني حمطات أرضية ثابتة والسو
 .ذات املدارات املتزامنة مع دوران األرض

FM (Frequency Modulation) 
)تعديل ترددي(خمتصر   

ملوجة  التردد اللحظي ري فيه تغيريجيهو تعديل 
حاملة مبقدار يتناسب مع القيمة اللحظية للموجة 

 .املعدلة
Footprint الّشمول/منطقة التغطية  

املنطقة من سطح األرض اليت بإمكاهنا استقبال 
 .إشارة ساتل ما

Frame إطار 
نية صلبة حتيط بشيء ما كالصورة أو الباب  بِ -١

مرئي العنصر األساسي لتسلسل  -٢. أو الشباك
املسافة الزمنية يف نظام اتصال يقوم  -٣. )فيديو(

 .خالهلا  النظام بعمل دوري
frequency allocation ختصيص الترددات 

ختصيص جزء من الطيف الترددي الالسلكي 
 .ملستخدمني مصرح هلم بذلك أو خلدمة السلكية حمددة

Frequency Spectrum الطيف الترددي 

 .الطيف الكهرطيسي بداللة التردد
Frequency Spectrum Management 

 إدارة الطيف الترددي
التقارب التحليلي واإلجرائي إلدارة الطيف الترددي 

  .هاستعمالوختطيط 

Front End طرف أمامي( واجهة(  

ب يتحكم يف التواصل بني وجزء من نظام احلاس .١
يف أجهزة ( .٢ .ب الرئيسيوالطرفيات واحلاس
 .قطة املتصلة باهلوائيالن هي): االستقبال الالسلكية

FRONT TO BACK RATIO 
  االشعاع اخللفيىلإنسبة اإلشعاع األمامي 

مقدمة  منالنسبة بني القدرة املرسلة أو املستقبلة 
جتاه قدرة املستقبلة أو املرسلة يف االإىل ال ،هوائي ما

 ).املؤخرة من(اآلخر 
FSS : (Fixed Satellite Service) 

)الثابتةخدمة السواتل (خمتصر   

 .Fixed Satellite Serviceانظر 
FTP (file transfer protocol) 

)بروتوكول نقل امللفات(خمتصر   

لنقل ملفات  عملبروتوكول معياري للشبكات يست
 .ب خمدم إىل آخروحاس

Full Frame طار كاملإ  

 .اإلطار الكامل لصورة التلفاز
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-G- 

GAIN  ربح -كسب  

نسبة  متحول اخلرج  يف جهاز إىل متحول  -١

نسبة شدة اإلشعاع هلوائي معني إىل  -٢. الدخل

شدة اإلشعاع من هوائي غري موجه بنفس الزاوية 

 .وعلى نفس املسافة
Gallery [UK] or Control Room [USA] 

)منصة(رواق –حجرة املراقبة    

كفضاء مركزي ميكن  تستعملغرفة : )يف اإلعالم(

 .مراقبة خدمات منوعة والتحكم فيها هامن

Gamma Factor عامل غاما 
الزمن والطول والكتلة  عامل النسيب الذي يتغري بهال

ا ، ويسمى أيض)نظرية النسبيةيف ( جلسم متحرك

  .عامل لورنز

Gateway ةببوا  

إىل الشبكات  مدخالًنقطة من الشبكة تعمل -١

العقد يف الشابكة هي إما بوابات أو و(. األخرى

خمدم أو  - ٢. )حواسيب مضيفة ملستخدمني هنائيني

موجه النقل بني الشبكاته يوج. 
Gaussian Low-Pass Filter 

 مرشح مرور منخفض غاوسي
 .غاوسي استجابةمرشح مرور منخفض له منحين 

General Packet Radio Services (GPRS) 
 خدمة الرزم الالسلكية العامة

 ا باإلنترنتيوفر اتصاالً سريعنظام اتصاالت 

 .للهواتف  النقالة

GEO :(Geostationary Earth Orbit) 
)بالنسبة لألرض املدار املتزامن(خمتصر   

كم  عن سطح ٣٦٠٠٠مدار للسواتل على ارتفاع
للسواتل املوجودة فيه األرض، يتيح هذا املدار 

بسرعة تتزامن مع سرعة دوران األرض  الدورانَ
  .حول نفسها ويقع هذا املدار فوق خط االستواء

Geosynchronous Satellite 
بالنسبة لألرض ساتل متزامن  

دوران األرض  ملدةدورانه مساوية  مدةساتل تكون 
هايلإا بالنسبة حول حمورها فيبدو مستقر.  

GIF: (Graphic Interchange Format) 
الحقة  ، وهو)للبياناتبيين  مصاغة تبادل(خمتصر 

 مللف صورة
كل بكسل بثمانية  هثل فيميمعيار مللفات الصور 

 .لون معتمد ٢٥٦أي لكل بكسل لون من  ؛بتات
Giga Byte جيغا بايت 

  .ميغا بايت ١٠٠٠هو 
GIS: (Geographic Information System) 

)املعلومات اجلغرايفنظام (خمتصر   

مكانية قاط معلومات لتال عملنظام حاسويب يست
 .وختزينها وحتليلها واستعادا وعرضها وجغرافية،

gov (Government Agencies) 
ة للمؤسسات احلكوميةقالح  

 .سم املوقع على الشابكة للمؤسسات احلكوميةالة قالح
GPL (GNU Public License) 

   )GNU العمومية تفاقية الترخيصا(خمتصر  
فرض حرية احلصول على الربجميات املوزعة ضمن  

الربجميات احلرة  ميلك املستخدمون حرية نسخ. شروطها
 .تفاقيةضمن هذه اال هاوإعادة توزيع هاتعديلواملوزعة 
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GPRS (General Packet Radio Service) 
  )العامة خدمة الرزم الالسلكية(خمتصر 

نترنت ا باإلاتصاالً سريعيوفر تصاالت نظام ا
 3Gوالثالث  2Gمن اجليلني الثاين  النقالة للهواتف

  .١١٤kbpsإىل  ٥٦kbpsبسرعات نقل 
GPS (Global Positioning System) 

)نظام حتديد املواقع العاملي(خمتصر   

تدور حول األرض عند  ساتالً ٢٤جمموعة من 
 تستعملوتبث إشارات  اكيلومتر ٢٠ارتفاع حبدود 

كل . للمالحة الدقيقة يف أي مكان على األرض
ساتل مزود بساعة ذرية ويبث باستمرار إشارة 

ما يقوم جهاز استقبال على دوعن. توقيت وتعارف
األرض بالتقاط هذه اإلشارات من عدة سواتل 

على األقل  وجود خط نظر بني هذا املكان وأربعةب
خلطي الطول يصبح لديه قياس  ،من تلك السواتل

مع ارتفاعه عن سطح  ،والعرض املوجود فيهما
 . إىل الوقت الدقيق األرض إضافةً

Ground أرض 
١ .للدارة مرجعيةًبصفته  يرصفْ مستوى جهد.  
 .جهد األرض .٢

Ground  Noise ضجيج أرضي 

 . الضجيج الناتج عن التأريض غري املناسب
Group Call مكاملة مجاعية 

وكذلك . مستخدمنيهي مكاملة صوتية بني عدة 
 .مكاملة من مستخدم فردي اىل جمموعة مشتركني

G.SHDSL  خط مشترك رقمي(خمتصر(  

 ١٩٢نقل معطيات بسرعة بني  لتوفريمعيار دويل 
ميغابايت على زوج من األسالك  ٢,٣١كيلوبايت و

من االحتاد الدويل  G.991.2وهي التوصية  ،اهلاتفية
خطوط املشتركني الرقمية  لالتصاالت بشأن

  .SHDSL املتناظرة العالية السرعة
GW (GigaWatt)  جيغا وات(خمتصر(  

  . ميغاوات ١٠٠٠واحدة استطاعة تساوي 
GW (Gateway)     بوابة(خمتصر(  

   .Gateway انظر
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-H- 

Half Duplex                        نصف مزدوج

يف فقط يف اجتاه واحد  ولكناتصال بني طرفني 
  .حلظة زمنية

Hand-off  يناول  -مناولة  

ل اجلهاز هي عملية حتو :يف نظام اتصاالت خلوي
احملمول من حمطة رئيسية إىل حمطة رئيسية جماورة 

 .أثناء حركة اجلهاز احملمول بني اخلاليا
Hard Disk قرص صلب 

 ،بويف احلاس ستعملت ةن مغناطيسيأداة ختزي
وتتألف من صفيحة أو عدة صفائح صلبة تدور 

 .بسرعات عالية
Hardware العتاديات 
األقسام املادية امليكانيكية واملغناطيسية والكهربائية 

 وذلك مقابل الربجميات ،احلاسوبواإللكترونية يف 
software. 

Harmful Interference تداخل ضاّر 
التداخل الذي يؤدي إىل سوء االتصال أو إعاقته أو 

  .امتكرر اقطعقطعه 
HARNESS  َم -حزامولة أسالكُدج  

أثناء التسلق والعمل يف  يستعملحزام أمان -١
أسالك جمدولة وجمموعة بعضها -٢. مواقع مرتفعة

 وجيريلتوصيل أجزاء أو كتل إلكترونية إىل بعض 
 .ككتلة واحدةتركيبها والتعامل معها وفكها 

HDTV (High definition TV) 
)الوضوح ةعاليال ةالتلفز(خمتصر   

بوضوح  اواستقباهل ةمعيار إلرسال إشارات التلفز
وذلك مقارنة  ،كبري يف الصورة ونوعية الصوت

  .NTSC - PAL – SECAMباملعايري 

HEO (Highly Elliptical Orbit) 
)العايل اإلهليلجياملدار املائل (خمتصر   

 ١٠٠٠إىل ارتفاع  ينخفضمدار مائل إهليلجي 
كيلومتر  ٣٥٧٨٦إىل  ويرتفعكيلومتر يف احلضيض 

 .ض العسكريةالألغر يستعمل ،يف الذروة
High Frequency (HF) الترددات العالية 

 .رتزميغا ه ٣٠إىل  ٣سلكي يف اال تردد ال
Host مضيف 

ميكنه تقدمي كل اخلدمات حاسوب رئيسي 
 عن طريقاحلاسوبية إىل احلواسيب األخرى 

 .الشبكات
Host Computer ب مضيفوحاس  

 ميكنه تقدمي كل اخلدمات احلاسوبية إىل حاسوب
 .الشبكات عن طريقاحلواسيب األخرى 

Hostname اسم املضيف 
 .ه أو االتصال بهاستعمالب املراد واسم احلاس

HOTSPOT بؤرة 
إىل اإلنترنت ا السلكيمنطقة ميكن الولوج ضمنها 

ب مزود بشبكة السلكية تعمل وحاس استعمالب
 .X.802.11 مبعايري

HTML (Hyper Text Markup 
Language) 

)لغة تأشري نصي ترابطي(تصر خم  

ل الوثائق اليت تنشر اللغة األساسية املعترف ا لتشكي
  .نترنتعلى شبكة اإل

HTTP النصوص الترابطية بروتوكول نقل  

بروتوكول نقل النصوص الترابطية وصفحات الوب 
 .على الشابكة

HUB ّبقَ( جهاز توصيل(  

التوصيل بني جهازين أو أكثر  يوفرجهاز مركزي 
  .يف شبكة اتصاالت
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-I- 
IBSS (Independent Basic Service Set) 

)جمموعة اخلدمة األساسية املستقلة(خمتصر   

 معب املرتبطة مباشرة بعضها يهي شبكة من احلواس
يف شبكة  IEEE 802.11حسب معيار  بعض

 أساسيةبدون بنية ) ad hoc network(خمصصة 
  .للشبكة

IC (Integrated Circuit) 
)دارة متكاملة(خمتصر   

 .Integrated Circuitانظر 
IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) 

)ياتلكترونمعهد مهندسي الكهرباء واإل( خمتصر  

املقايس يف رحبية تقوم بتطوير  مؤسسة غري

هذه  وتعريفاإللكترونيات والكهرباء واحلوسبة 

 .تهاومراجع املقايس
IETF (Internet Engineering Task 
Force) 

)إلنترنتل يندساهلعمل الفريق (خمتصر   

دراسة املشكالت التقنية اليت منظمة مسؤولة عن 
 .تواجه شبكة اإلنترنت، واقتراح احللول املناسبة

Image صورة 

ما  -٢. متثيل أو إعادة إنتاج مثيل جلسم ما-١
 .يظهر على شاشة التلفاز أو احلاسوب

IMEI (International Mobile  
Equipment Identity) 

)عاملي للتجهيزات اخللويةف هوية عرُم(خمتصر   

ف بطريقة يعر اعشري ارقم ١٧- ١٥رمز مكون من 

قال، ميكّن الشبكة من منع ّنالوحيدة اجلهاز اخللوي 

 .الشبكة استعمالاجلهاز املسروق مثالً من 

IMSI ( International Mobile Subscriber 
Identity) 

)ملشتركاهلوية العاملية للجهاز اخللوي ( خمتصر  

حيدد هوية اجلهاز  ارقم ١٧ -  ١٥رمز مؤلف من 
 .اخللوي للمشترك للمساعدة يف كشف سرقته

In-Band Signaling 
 إعطاء إشارة ضمن اجملال

لمشترك من ضمن جمال التردد لتنبيه إعطاء 
 .عملاملست

Indoor Cable كبل داخلي 

يف تطبيقات خمتلفة عند العمل داخل  يستعملكبل 
 .هاوهو غري مصمم للتركيب خارج، األبنية

Industrial, Scientific and Medical 
(ISM) Applications bands 

ترددات خدمات التطبيقات الطبية والعلمية 
 والصناعية

جماالت الترددات الالسلكية احملجوزة للتطبيقات 
ألغراض  الطبية والصناعية والعلمية وليس

 .االتصاالت
Information معلومات 

. املعرفة املستقاة من الدراسة والتجربة والتعلم  -١
مجعها أو  جرىمعرفة أحداث أو حاالت حمددة  -٢

 - ٣ .باالتصاالت واالستخبارات واألخبار اهلااستقب
): يف احلوسبة( -٤. جمموعة من احلقائق واملعطيات 
 .أو املعاجلة هي املعطيات املخزنة أو املرسلة

Information  Management 
 إدارة املعلومات

جتميع املعلومات من مصدر أو أكثر وإدارة خزهنا 
  .ورمبا إعادة توزيعها إىل وجهة أو أكثر
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Information Literacy ثقافة املعلومات 
على القدرة على معرفة احلاجة إىل املعلومات والقدرة 

 .املشكلة املطروحةا يف استعماهلوتقييمها و هافتعّر
Information Science علم املعلومات 

 تهاومعاجلاملعلومات العلم الذي خيص مجع 
 .سجلةاملعلومات املواستعادة  هاوختزين هاوحتريك

Information Source مصدر املعلومات 
أي مصدر للمعلومات يستقي منه الشخص 

 .املعلومات الالزمة له
Information System  معلوماتنظام  

نظام يتكون من أشخاص وحواسيب يعاجل 
 .املعلومات ويفسرها

Information Technology 
 تقانة املعلومات

ما يتعامل مع مجع املعلومات ومعاجلتها وتداوهلا 
وترتيبها وختزينها وتأمينها واستعادا وإظهارها 

احلواسيب  استعمالوتوزيعها والتشارك فيها ب
 .ا لتقانات املتصلةواالتصاالت وغريها من ا

Infrared Radiation إشعاع حتت األمحر 
، بأطوال إشعاع كهرطيسي يف اال حتت األمحر

ي متر، ويصدر لّم 1نانومتر و  800موجات بني 
ا من األجسام الساخنةغالب.  

Inline Image نةصورة متضم  

نص معروضة على صفحة  يفصورة مدموجة 
HTML أو ضمن صفحة شابكة. 

Input And Output Device 
إدخال وإخراج ةزيهجت  

مع وحدة  لتبادل املعلومات تستعملة طرفية أي
  .يف حاسوب املعاجلة املركزية

Input/Output Port بوابة دخل وخرج 
ممر إىل داخل أو من داخل احلاسوب لربط -١

عنوان  ):يف احلواسيب الشخصية( -٢. الطرفيات
 .للدخل واخلرج يستعمل

Instant Message (IM) رسالة فورية 
بالزمن ( مباشرةًوتظهر  ،الشابكةرسالة ترسل على 

  .لشاشة املستقبِعلى  )احلقيقي
int. (International Organization) 

)دوليةال اتمنظملل(الحقة   

الحقة السم موقع على الشابكة يدل على منظمة 
 .دولية

Integrated Circuit  دارة متكاملة  

جمموعة من العناصر اإللكترونية الصغرية جممعة مع 
حيانا أأسالكها على شرحية من السيليكون وتسمى 

 .باجلذاذة
Integrity املعلومة وتكاملها سالمة  

احملافظة على حالة املعلومة عند انتقاهلا أو ختزينها أو 
  .معاجلتها

Intelsat : (International 
Telecommunications Satellite) 

)املنظمة الدولية للسواتل(إنتلسات   

هي مؤسسة غري  رحبية متلكها أكثر من مئة دولة 
 .لتشغيل نظام اتصاالت ساتلي عاملي

Intensity  شدة 

الكمية اليت ميكن قياسها ألي خاصية مثل  القوة 
 .والتوهج وشدة احلقل املغناطيسي

Inter Com اتصال داخلي 
ضمن طائرة أو نظام لالتصال بني نقطتني أو أكثر 

 .سفينة أو بناء
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Interception اعتراض إشارة 

  .فيها إشارة الستخالص املعلومات احملتواة اعتراض

Interconnection ربط 
 .حالة الربط املتبادل بني عدة أشياء

Interface واجهة 
. جمموعة القواعد احملددة لالتصال مع شيء ما-١
التواصل جهاز أو برنامج ميكّن املستخدم من  -٢

  .مع احلاسوب
Interference تداخل 

تشويش على نظام  -٢. عملية تفاعل موجتني  -١
اتصال بسبب وجود إشارة أو عدة إشارات  غري 

تفاعل بني عملية  -٣. مطلوبة ومن صنع اإلنسان 
يفترض أن تكون مستقلة ومعزولة  مع عملية أخرى  

أي اضطراب خارجي  -٤. فيهاثر ؤض أهنا ال تريفت
كهربائي أو كهرطيسي يتسبب يف استجابة غري 

. أو يف ختفيض جودة اإلشارة املطلوبة ،فيهامرغوب 
التأثري املتبادل ملوجتني أو الهتزازين يتولد عنه   -٥

  .تشويه
Interlaced Scan 
)شاشة التلفازل( متحابكمسح    

زيادة سرعة املسح فيه  جترينظام مسح تلفزي 
الشاقويل حلركة حزمة املسح اإللكترونية وإرسال 

فيجري ضم ) صورة(سطر من اثنني لكل حقل 
) الزوجي( احلقل الثاين إىل) الفردي(احلقل األول 
أسطرها الفردية من احلقل  صورة واحد لتوليد إطارِ

هذا  يستعمل. األول والزوجية من احلقل الثاين
املسح لتخفيف الوميض وحتسني اإلحساس 

كل صورة على الشاشة هي ناتج ضم . باحلركة
مأخوذتني بفاصل زمين هو ) صورتني(أسطر حقلني 

 .نصف دور اإلظهار

Internal Memory ذاكرة داخلية 
 .يقصد ا ذواكر الدارات املتكاملة وليس أقراص التخزين

International Telecommunication 
Union(ITU) 

 االحتاد الدويل لالتصاالت
املعلومات  قانةعىن بتوكالة تابعة لألمم املتحدة ت هو

 ١٩٠واعها تضم أكثر من واالتصاالت بكافة أن
 .ومقره يف جنيف١٨٦٥س عام س، أُدولة

Internet (Internet Network) الشابكة 
ب عاملية تقدم تسهيالت اتصاالت ياسوشبكة ح

وتتألف من شبكات متصلة  ،ومعلومات متعددة
بروتوكوالت قياسية  تستعملو بعض معبعضها 

 .لالتصاالت
Internet Explorer متصفح الشابكة 

 .ستعمالاال شائعمتصفح للشابكة 
Internet Protocol (IP) نترنتبروتوكول اإل  

 .الشابكةبجمموعة من املعايري اليت حتكم صيغ البيانات املتبادلة 
Internet Service Provider (ISP) 

 مزود خدمة الشابكة
جهة مسؤولة عن تزويد خدمات للنفاذ إىل الشابكة 

 .ا أو املشاركة فيهااستعماهلأو 
Intrusion اقتحام 

على شخص آخر أو أخذ ما ا أو خطأً عمدالدخول 
  .معلوماته ويشمل ذلكخيصه أو يتملكه 

Ionosphere  إيونوسفري -الطبقة املتأينة  

يف اجلو  نةأيعدة طبقات من اجلزيئات املتتتألف من 
 .كيلومتر ٣٠٠و  ١٠٠على ارتفاعات بني  ،األعلى

IP (Internet Protocol) 
)بروتوكول الشابكة(خمتصر   

 .Internet Protocolانظر 
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IP Number رقم العنوان الرقمي 
بت خيصص لكل جهاز يدخل  ٣٢رقم مؤلف من 

 .إىل الشابكة
IP Phone هاتف شابكي 

بني حاسوبني أو  اهلاتفي الشابكة لالتصال استعمال
 .بني حاسوب وهاتف أو بني هاتفني

IR Wireless (Wireless Infrared) 
  )االتصال الالسلكي باألشعة حتت احلمراء(خمتصر 

نطاق أطوال املوجات قة باالتصاالت يف ما له عال
من  وهو أطول قليالً(نانو متر  ٧٥٠غري املرئية بني 
 .يمترحىت واحد ملّ) الضوء األمحر

ISDN (Integrated Services Digital 
Network) 

)الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة(خمتصر   

األسالك النحاسية اهلاتفية  تستعملشبكة اتصاالت 
 ،للنقل الرقمي للمعطيات أو الصوت أو الفيديو

 ٦٤كل منهما بسرعة  Bايت نويتألف اخلط من ق
كيلو  ١٦ذات سرعة  Dت يف الثانية وقناة كيلو ب

وتوجد حجوم ذات سرعات أعلى  .بت يف الثانية
وتصل السرعة إىل . كيلو بت يف الثانية ١.٥حىت 
األلياف  استعمالكيلو بت يف الثانية عند  ١٥٥
 .الضوئية

ISO (International Standards 
Organization) 

)للتقييس نظمة الدوليةامل(خمتصر   

لوضع مقايِس عاملية تعمل دولة  ١٦٣منظمة من 
التصاالت وتبادل لألعمال والتقانات ويشمل ذلك ا

 .املعلومات
ITU  Constitution 

 دستور االحتاد الدويل لالتصاالت
يعترب الصك األساسي لالحتاد الدويل لالتصاالت 

اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت املكملة إىل إضافة 
بأحكامه اليت  م الدول األعضاءتلتز، ألحكامه

وهي لوائح الراديو ولوائح  ؛داريةتكملها اللوائح اإل
 .االتصاالت الدولية

 
 

-J- 

jammer Java                                     جافا 

خاص مع  بوجهلغة برجمية غرضية التوجه متناسبة 
 C++الداخلية وتشبه لغة  والشبكات ،تطبيقات الشابكة

  .ستعمالولكنها أبسط وأصغر حجما وأسهل يف اال

  
  
  

 
 

-K- 

Keyboard                         لوحة مالمس

لوحة فيها مفاتيح للمحارف إلدخال املعلومات إىل 
 .احلاسوب

Ku Band Ku   جمال ترددات

    .جيغاهرتز ١٢-  ١٤جمال ترددي من 
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-L- 

LA (Location Area)             منطقة التوضع 

هي جزء (سلكية أو أكثر تكون من خلية المنطقة ت
ا وتعطى رمزcovaerage area ( من منطقة التغطية

ا يف الشبكة الالسلكيةوحيد.  
Laptop حاسوب حممول 

شخصي صغري يعمل بالبطاريات أو بالتيار حاسوب 
  .املتناوب

Laser Diode 
ضوئي ليزري )ديود(املسرى  ثنائي   

يصدر ا ب أماميمستقطَ pnنصف ناقل بوصلة  ديود
 .تيار مستمرا حني مير فيه ا متماسكًضوًء

Latency  التأخري -التلبث  

 .الزمن الالزم لنقل حزمة من املصدر إىل الوجهة
Latitude خط العرض 

الزاوية اليت يصنعها نصف قطر األرض الواصل إىل  
دائرة ومهية موازية خلط االستواء مع نصف قطر 

 .خط االستواء
Layer طبقة 

بروتوكول يعمل يف مستوى حمّدد من طقم من  -١
-٢. وجه خاص للشبكاتبالربوتوكوالت، و

ا ا معينوعة من القواعد واملقايِس اليت تعاجل صنفًجمم
  .من األحداث

Leased Line (L.L) خط مؤجر 

تستأجر من  قناة اتصال دائمة بني موقعني أو أكثر
 .شركة هاتفية

LEO (Low Earth Orbit) 
  )مدار أرضي منخفض(خمتصر 

كيلومتر  ٢٠٠٠-١٨٠مدار للسواتل على ارتفاع 
 .)ناسا(للفضاء يف أمريكا الوكالة الوطنية حسب 

Light ضوء 

 .أشعة كهرطيسية تردداا يف جمال رؤية العني اإلنسانية
Light Emitting Diode 

 إشعاع ديود –إصدار ضوئي ب املسرى ثنائي
 ضوئي

ا تطلق الضوء باإلرسال بة أماميمستقطَ p-nوصلة 
 .اآلين مبا يسمى بظاهرة التوهج اإللكتروين

Lighting إنارة 
الضوء  استعمال -٢. لإلنارة عملةتاألجهزة املس-١

 .لغرض معني
Lightning rod 

من الصواعق الواقية  

قضيب معدين يصل بني نقطة مرتفعة واألرض حلماية 
 .التجهيزات أو املباين احمليطة من التدمري نتيجة الصواعق

Linear Polarized Light 
اب خطيضوء مستقطَ  

حقلها الكهربائي أو ( موجة ضوئية استقطاا خطي

 .)املغناطيسي ينتشر على طول خط
LNA (Low Noise Amplifier) 

)ض الضجيجم منخِفمضخ(خمتصر   

لتضخيم  ستعملي  ،مضخم منخفض الضجيج الذايت

 .اإلشارات الضعيفة كتلك الواردة من اهلوائي
LNB (Low Noise Block downconverter) 

)الضجيج تردد منخفضلل مبدل خافٌض(خمتصر   

 ١٢ري التردد العايل املستقبللكترونية تقوم بتغيإدارة 

 تستعملو ،)اهرتزغجي ٢(ىل اال إ) اهرتزغجي(

  .عادة يف املستقبالت الفضائية

 



28 
 

LNB : (Low Noise Block) 
)مبدل ترددي منخفض الضجيج(خمتصر   

 Low Noise Blockتسمية أخرى للمصطلح 

downconverter. 
LNC : (Low Noise Converter) 

)مبدل ترددي منخفض الضجيج(خمتصر   

 Low Noise Blockتسمية أخرى للمصطلح 

downconverter. 
Local Area Network (LAN) شبكة حملية 

منطقة جغرافية  )تشمل( شبكة حاسوبية تغطي
  .مثل مبىن صغرية

locating حتديد املوقع 

عملية مقاطعة االجتاهات لعدة راشدات لتحديد 
أو حتديد موقع شخص أو . موقع املرسالت املطلوبة

جتهيزات خاصة مثل اهلاتف  استعمالغرض ما ب
 . النقال

Longitude خط الطول 

خط طول موقعٍ ما على سطح األرض هو بعده -١
ا من خط زوال معيَّن، ا، مقيسا أو غربالزاوي، شرقً

أنصاف دوائر -٢. هو عادة خط زوال غرينتش
رض، متر من القطبني الشمايل مركزها مركز األ

 .واجلنويب، ويعّد اخلط املار من غرينتش مبدأً هلا

LOS (Line Of Sight)  خط نظر(خمتصر(  

مسار مباشر وغري مقطوع بني هوائي اإلرسال  -١
اخلط  -٢. وهوائي االستقبال أو اهلدف يف الرادار

 .)ملنظورا(لشيء املرئي املستقيم بني العني وا
Low Frequency (LF) 

 الترددات املنخفضة 
 ٣٠٠ -  ٣٠املوجات الالسلكية ذات الترددات بني 

 .)توافق األمواج الطويلةوهي (، كيلو هرتز
LPFM (Low Power FM Radio) 

منخفضة  FMأجهزة السلكية (خمتصر 
 )االستطاعة

 خدمة البث اليت تسمح بترخيص احملطات اإلذاعية
 ٥٠باستطاعة من  FM  اليت تعمل بالتعديل الترددي

واط داخل دائرة نصف قطر اخلدمة ملسافة ١٠٠ىل إ
وكذلك احملطات اإلذاعية   ،كيلومتر  ٥تصل إىل 

FM  واط داخل دائرة ١٠اىل  ١باستطاعة  من
  .كيلومتر  ٣نصف قطرها 
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-M- 
MAC :( Multiplexed Analogue 
Components) 

  )مضممة( مكونات متاثلية منّضدةخمتصر 

اقترح  . للبث التلفزي من السواتل إرسالنظام 

بداية للبث التلفزي األرضي األوريب العايل الدقة 

HDTV لكنه مل يستعمل لذلك البث.  
Maritime Radio Navigation Service 

 خدمة املالحة الالسلكية البحرية

السواتل دف  باالستفادة منخدمة مالحية حبرية 
 .عمليات البحرية وأمان السفن حتسني

Matched antenna هوائي متوافق 
احلالة اليت تتساوى فيها ممانعة اهلوائي مع ممانعة اخلط 

ينعدم أي ضياع  ، لذاالذي يغذي هذا اهلوائي

 .للطاقة

MCR (Master Control Room) 
)الرئيسةغرفة التحكم (خمتصر   

 هاتضبطو التجهيزات واألنظمةالغرفة اليت تشغل 
 .هاوتدير

Medium Frequency (MF) 
 الترددات املتوسطة

 .كيلوهرتز ٣٠٠٠إىل  ٣٠٠الترددات من 
Memory ذاكرة 

  .املنطقة اليت ختزن فيها تعليمات احلوسبة واملعطيات
MEO : (Medium Earth Orbit) 

)فاعمدار أرضي متوسط االرت(خمتصر   

إىل  ٢٠٠٠املدار األرضي للسواتل على ارتفاع من 
 .كيلو متر فوق سطح األرض ٢٠٠٠٠

Mesh Network  عروّية(شبكة(  

شبكة اتصاالت ميكن فيها الوصول إىل كل عقدة 
   .األقل يفمسارين  على

mil. (Military Agencies) 
عسكريةالوكاالت للالحقة   

شبكة الوكاالت العسكرية على الحقة أمساء 
  .نترنتاإل

Mobile Service خدمة متنقلة 

خدمة اتصال راديوي بني حمطات أرضية وحممولة أو 
 . بواسطة هذه اخلدمة تستعملبني حمطات فضائية 

Mobile Station  متنقلةحمطة  

خالل  ستعمالحمطة يف اخلدمة املتنقلة معدة لال
 .احلركة أو التوقفات عند نقاط غري معينة

Modem مموِد  

 ها مثل وكشف اإلشارات الرقمية جهاز لتعديل
ب على واإلشارات الرقمية املرسلة من احلاس

 .اخلطوط اهلاتفية
Mon (Monitor)   )شاشة عرض/مرقاب(خمتصر  

  .Monitorانظر 
Monitor 

مرقاب -شاشة عرض  

أداة او جهاز يسمح مبراقبة وفحص ومتابعة  -١
يولدها جهاز لعرض الصور اليت -٢. إجرائية ما

  إخل..... ب أو التلفاز أو راسم اإلشارة واحلاس
Monomode Optical Waveguide 

نمط وحيدبدليل موجة ضوئي   

ليف ضوئي ميكنه نقل إشارات اتصاالت ضوئية 
 .وحيد) تردد(بنمط 
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Mother Board اللوحة األم 
اللوحة الرئيسية للحاسوب اليت جتمع خمتلف 

 .األولية همكونات
MPEG : (Moving Picture Experts 
Groups) 

)فريق خرباء الصورة املتحركة(خمتصر   

لضغط الصوت الرقمي الدولية جمموعة من املعايري 
  .ةالرقمي املتعددة الوسائطووالصورة الرقمية 

MSK (Minimum Shift Keying) 
)التعديل الترددي األدىن(خمتصر   

فيه  جيرينوع من التعديل بزحزحة زاوية الطور  
ختفيض التداخل من خارج اال بتخفيض تغريات 

يف  يستعملو ،زاوية الطور عند كل  انتقال
خاص يف نظام حتديد  بوجهاالتصاالت الفضائية 

 .  GPSاملواقع العاملي 

Multimode Fiber ليف متعدد األمناط 
ميكنه نقل أمناط متعددة يف آن واحد  ضوئيليف 

للنقل بسرعات عالية  يستعمل. عدة ترددات حاملة(
  .)ولكن ملسافات قصرية

Multiplexer دُمَنض-ممضم  

عدة إشارات دخل  )جتميع( آلة تقوم بتنضيد
) قناة مشتركة(يف إشارة واحدة ) معلومات قنوات(

 .بغية اإلرسال
MUX (Multiplexer)  ُمَنّضد(خمتصر(  

  . Multiplexerانظر 
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-N- 

N – Connector N   وصلة من نوع 

يف حزمة  تستعملوصلة ناقل حموري قليلة الفقد 
 C-bandالـ 

NA (Numerical Aperture) 
)فتحة رقمية(خمتصر   

مقياس ال الزوايا اليت ميكن لنظام ضوئي إرسال 
  .ضمنها الضوء أو استقباله

net. (Network Support Center) 
اتشبكلالحقة ل  

 .تنترنمراكز دعم الشبكة على اإل الحقة ألمساء
Network Access Point (NAP) 

 نقطة النفاذ إىل الشابكة
دي خدمة الشابكةمكان اتصال مزو.  

Network Access Server 
 خمدم النفاذ إىل الشبكة

برجميات تقليد الشبكات لتوصيل  يستعملخمدم 
أجهزة غري متزامنة إىل شبكة حملية أو إىل شبكة 

   .واسعة
  
 

Network File System (NFS) 
 نظام امللف الشبكي

 بواسطةبروتوكول يسمح بالتشارك يف امللفات 
 .شبكات اتصال

Network Layer طبقة الشبكة 

املستوى الثالث األدىن املوجود مباشرة فوق طبقة 
 .OSIربط املعطيات ضمن معيار 

Next Generation Network (NGN) 
 شبكات اجليل القادم

للهاتف  تستعملشبكة مصممة لنقل الرزم و  
 .واملعطيات وتدعم احلركية

Node عقدة 
نقطة يف شبكة أو خمطط تتقاطع فيها اخلطوط أو 

 .املسارات
Noise  ضجيج 

أي اضطراب غري مرغوب فيه متراكب على إشارة 
املدخل يف أداة إلكترونية أو على اإلشارات املنقولة 

 .على خطوط االتصاالت
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-O- 
ODF :( Optical Distribution Frame) 

)وحة  التوزيع الضوئيل(خمتصر   
جتهيزة خمصصة لفصل األلياف الضوئية من الكبل 

 .ا مبا يناسب العملاستعماهلالضوئي وتوزيعها ليصار إىل 
Offline غري متصل 

ميكن  ال(كة خارجية بأو بشغري متصل حباسوب 
  .)الزمن احلقيقياالتصال به يف 

Omnidirectional antenna 
 هوائي غري موجه
متساوية يف مجيع االجتاهات يف  اتهوائي يشع استطاع

ميكن و ،واحد على األقل مير يف مركز االشعاع مستوٍ
 .ا يف املستويات األخرىأن يكون خمطط إشعاعه خمتلفً

Online  متصل 
االتصال ميكن (متصل حباسوب أو متصل بالشابكة 

 .)الزمن احلقيقيبه يف 
Operating System (OS)  نظام تشغيل 
هو جمموعة من الربجميات اليت تقوم بإدارة الكيان 

اخلدمات املشتركة لربامج  ويوفرالصلب للحاسوب 
 .احلاسوب

Optical Communication 
 اتصاالت ضوئية

بني  اقباهلتواساملعطيات  الضوء إلرسال استعمال
  .نقطتني أو أكثر

Optical Fiber  ضوئيليف  

على  ةالشفاف قادرفتيلة رقيقة من الزجاج أو البالستيك 
 .انعكاسات داخلية متتالية نتيجةنقل إشارات ضوئية 

Optical Time Domain Reflectometer 
(OTDR) 

لالنعكاس باجملال الزمين الضوئي املقياس   

بإرسال نبضة  ضوئي م خصائص النقل لليفمقياس يقّو
  .الزمنية وشدة الضوء للنبضة املنعكسة املدةوقياس 

Optical Transmission System 
ضوئينظام نقل   

 .الضوئيةاأللياف  استعمالنظام نقل معطيات ب
Orbit مدار 

مساوي أو  بانتظام جلرمٍاملسار اإلهليلجي املتكرر 
 .مركبة فضائية أو ساتل حول جنم أو كوكب

OS (Operating System) 
)نظام تشغيل(خمتصر   

 .Operating Systemانظر 
OSI Reference Model (OSI) 

 OSIمنوذج مرجعي 
قات لتطبيقات معيار حيدد هيكلية ذات سبع طب-١

قيس يمنوذج  -٢. تبروتوكوالت االتصاال
الوظائف الداخلية لنظام اتصاالت بتقسيمها إىل سبع 

 .طبقات جمردة
Outdoor Cable كبل خارجي 

 .للتمديد خارج املباين يستعملكبل 
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-P- 
PA (Power Amplifier) 

)مضخم استطاعة(خمتصر   

مضخم يعمل يف الترددات املسموعة أو الترددات 
مثل مكرب  ،ما هنايةحىت الالسلكية ليعطي استطاعة 
مل مقاومالصوت أو اهلوائي أو ح. 

Parsing  إىل املكونات(التحليل(  

  - ٢. اللغوية حتليل العبارات إىل مكوناا -١
 .ت إىل مكوناااعملية فحص وحتليل املعطي

Passive سليب -ال غري فع  

بول أو السماح مبا حيدث أو مبا يقوم به قال - ١
العناصر - ٢. اآلخرون دون أي رد فعل أو مقاومة
التعامل  - ٣. غري الفعالة اليت ال تولد الطاقة من نفسها
  .املعطيات يفالسليب أو الكشف السليب الذي ال يؤثر 

Password  ّرالّس/التمريركلمة  

ة من احملارف تفيد يف التحقق من صحة أمر ما لسلس
 .أو إجراء متطلبات أمنية أخرى

Path مسار 
هو  ):يف الشبكات( -٢. مسار عمل أو سلوك -١

 .الطريق الواصل بني املصدر والوجهة
PDH (Plesiochronous Digital 
Hierarchy) 

)الرقمي شبه املتزامنالّتراتب (خمتصر   

يف شبكات االتصاالت لنقل كميات  تستعملتقانة  
كبرية من املعطيات على أجهزة نقل رقمية مثل 

 .كرويةواحملطات امل الضوئيةاأللياف 
Phase Direction Finding 

 االسترشاد بزاوية الطور
 )شداتاالر(حمددات اجتاهات اإلشارات جمموعة من 

 .تعتمد على فرق زاوية الطور بني اإلشارات املستقبلة

Physical Layer الطبقة املادية 
معيار النموذج املرجعي لترابط النظم املفتوحة  يف(

OSI املرجعي لتطبيقات بروتوكوالت االتصاالت(: 

 .الدنياالطبقة السابعة أو الطبقة هي 

PING نقرة 
برنامج خدمة  - ٢. نبضة صوتية أو فوق صوتية -١

عنوان بروتوكول شابكة  أيكون: ليبّين يستعمل

يف حلظة ما بالشابكة متصالً حمدد. 
Plugin 

برنامج مساعد -عنصر إلكتروين مناسب   

عنصر إلكتروين مناسب له النهاية املناسبة  -١

برنامج  -٢. ليتشابك مع هناية وحدة أو دارة أخرى

مساعد لربنامج أكرب إلعطاء هذا األخري وظائف 

منها مثالً متكني متصفح الشابكة من النفاذ  ،إضافية

ال يستطيع  htmlإىل ملفات مضمنة يف ملفات 

 . املتصفح العادي النفاذ إليها

Polarization استقطاب 
 .اجتاههي خاصية املوجات اليت تز يف أكثر من 

Portable wireless سلكي حممولال  

أجهزة السلكية نقالة مصدر الطاقة فيها بطارية 
  .حممولة مع اجلهاز

PORTSCAN مسح البوابات 
ب وعملية البحث عن البوابات املفتوحة حلاس

أو . نقاط الضعف فيه الكتشافمربوط بالشبكة 
 .البوابات الفعالة الكتشاف
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presentation Layer التقدمي-طبقة العرض  

تعمل كاملترجم بني عدة  ،OSIالطبقة السادسة من املعيار 
لغات، فهي قادرة على حتديد نوع املعلومات املستقبلة 

وحتديد .) …، text, flash, wave, pdf(واملرسلة 
 . الربنامج الذي يقوم بالتعامل مع كل نوع على حدة

Printer طابعة 

  .جهاز لطباعة املستندات اإللكترونية على ورق
Processing َجةمعال  

سلسلة من األعمال والتغيريات والوظائف اليت تعطي 
  .نتيجة ما

Processor جمعاِل  

التعليمات ب الذي يقوم بتفسري وذلك اجلزء من احلاس
 .بووالتحكم يف كل أجزاء احلاس هاوتنفيذ

Production Studio  استوديو اإلنتاج 
حجرة جيري فيها إنتاج الفيديو إما : يف اإلعالم

أو لتحصيل  ،لى أشرطة فيديوعبتسجيل حي 
 .القطات حية جيري إنتاجها الحقً

Promo شريط تروجيّي 

.فيلم قصري للدعاية أو اإلعالن  

Protocol بروتوكول 
 جيريلكي  اعليه يّتفقمعيار أو جمموعة من القواعد 

 .كثرأتبادل املعلومات بكفاءة بني جهازين أو 
Proxy م وكيلخمد  

م يقدم اخلدمة إىل الزبون نيابة عن املخدم األصليخمد.  
Proxy Server خمدم وكيل 

  .Proxyانظر 
PSK (Phase-Shift Keying) 

)زحزحة الطوربتعديل (خمتصر   

تغيري زاوية الطور  جيريطريقة اتصال رقمية حيث 
 .لإلشارة  املرسلة حسب املعلومات املنقولة

PSTN (Public Switched Telephone  
Network)    الشبكة اهلاتفية العامة(خمتصر(  

الشبكة اليت تسمح ألي هاتف بالنداء املباشر إىل أي 
 .هاتف آخر حول العامل

Public Data Network 
 شبكة املعطيات العامة

 .لها مؤسسة اتصاالتت لنقل املعطيات تشّغشبكة اتصاال

  

 
 
 

-Q- 
QPSK  (Quadrature Phase Shift 
Keying) 

)زحزحة الطور الرباعيتعديل ب(  خمتصر  

فيها أربع زوايا  تستعملتقنية زحزحة لزاوية الطور 
 ٩٠طور لنقل املعلومات والفروق بني الزوايا 

وميكن هنا ترميز بتني يف كل زاوية من  .درجة
 .اإلشارة

Quantum Efficiency 
)الفعالية الكمومية( الكمومي التأثري  

الضوء  يتلقّىاليت يطلقها سطح  اإللكتروناتعدد 
  .تون ساقط عليه يف خلية كهرضوئيةمقابل كل فو
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-R- 
R.F. oscillator Radiation Pattern 

يف مهتز راديوي منط اإلشعاع  

 اتبعالتغري يف شدة اإلشعاع من هوائي أو منبع آخر 
  .الجتاهل

Radio راديوي 
 .األمواج الالسلكية استعمالمصطلح عام يطبق على 

Radio Astronomy  الراديويالفلك  

من  الراديويةفرع يف علم الفلك يهتم باإلشعاعات 
 .األجرام السماوية

Radio Astronomy Service 
الراديويخدمة الفلك   

من قبل االحتاد  الراديويللفلك الترددات املخصصة 
 .الدويل لالتصاالت

Radio Communication  راديوياتصال  

أو إرسال /إصدار وأو خدمة تنطوي على نقل 
 .أمواج السلكية ألغراض اتصاالت حمددة

Radio Communication Service 
راديويخدمة اتصال   

 .Radio Communicationانظر 

Radio Determination  الراديوياالستدالل  

أو أي خصائص مميزة /السرعة وو، حتديد املوقع
أو احلصول على املعلومات  ،أخرى ألي هدف

املتعلقة ذه الثوابت بواسطة خصائص انتشار 
  .الراديويةاألمواج 

Radio Direction-Finding 
الراديوي االسترشاد   

مزودة مبنظومات هوائيات  راديويوسائط التقاط 
مع خوارزميات مناسبة لتحديد اجتاه مصادر 

  .الراديويةاإلرسال 

Radio Navigation  الراديويةاملالحة  

بغرض املالحة  يستعمل راديوياستدالل  يه
 .حتذيرات من وجود عوائقمتضمناً 

Radio Regulations  الراديويأنظمة  

طيف الترددات  استعمالاملعاهدة الدولية اليت حتكم 
 .الراديوية

Radio Waves or Hertzian Wave 
راديويةموجة   

حىت  ديويةالراموجة كهرطيسية يف جمال الترددات 
 .جيغا هرتز ٣٠٠٠

Radiolocation  حتديد املوقعاراديوي  

كروية األمواج املك الراديويةاملوجات  استعمال
  .تهوزاوياهلدف الصادرة عن الرادار لتحديد مسافة 

  
Radiotelemetry  القياس عن بعداراديوي  

اآليل للمعلومات من موقع واحد وإرساهلا  التجميع
إىل موقع بعيد اراديوي. 

RADIUS: Remote Authentication Dial-
In User Service 

)من ُبعد املستثمر استيقانخدمة ( خمتصر  

ملخدمات النفاذ  يستعمل "خمدم-زبون"بروتوكول 
البعيد وللمخدمات املركزية لنقل املعلومات اخلاصة 

  .والفوترة ،باملهام مثل التحقق من اهلوية
 Radius  نصف قطر 

مستقيم ميتد من مركز الدائرة أو الكرة إىل خط 
  .طحهاس

Reflecting Satellite ساتل عاكس 

 .ساتل يعكس سطحه املوجات الكهرطيسية
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Report تقرير 
وي جمموعة من املعلومات اليت ختص وثيقة حت
اموضوع احمدد. 

RF (Radio Frequency) 
)راديويتردد (خمتصر   

من ترددات املوجات الكهرطيسية الواقعة يف  أيٌّ
 .جيغاهرتز ٣٠٠وحىت  )أو أقل( رتزكيلو ه ٣اال 

RGB (Red - Green - Blue) 
  )أمحر أخضر أزرق(خمتصر 

منوذج ألوان لعرض أي لون بداللة املزج الصحيح 
تركيب خطي من (أللوان األمحر واألخضر واألزرق 

 .)هذه األلوان األساسية
Ring Network شبكة حلقية 

حواسيبها (شبكة اتصاالت حملية ترتبط عقدها 
لكل عقدة فيها . على شكل حلقة) وجتهيزاا

 .شعبتان تتصل ا حبيث تتشكل حلقة مستمرة

Router ه للرزمموج/رمسي  

 املعطياتاملعطيات وهو مسؤول عن نقل رزم  هموّج
  .بني الشبكات

Routing Protocol  التوجيهبروتوكول  

 هموّج ملصلحةبروتوكول إلنشاء خوارزمية توجيه 
 .لتحديد املسار األصلح لرزمة أو رسالة

RPTR (Repeater)  حمطة إعادة(خمتصر(  

جهاز أو نظام يقوم باستقبال اإلشارات بني موقعني 
   .وإعادة إرساهلا

RX  مستقبل –جهاز استقبال (خمتصر(  

الذي  ،جزء جهاز اهلاتف املوجود يف السماعة -١
أداة  - ٢. حيول اإلشارات الكهربائية إىل أصوات

الالسلكي أو التلفاز أو اهلاتف  مثل جزء من اجلهاز
الذي يستقبل اإلشارات الالسلكية الداخلة وحيوهلا 

 .إىل شكل حمسوس مثل الصوت والضوء
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-S- 
S/H circuit (sample and hold) Safety 
Service                                    خدمة السالمة 

 امؤقت استعماالً تستعملأية خدمة اتصاالت السلكية 
حلماية األرواح واملمتلكات اأو دائم. 

Satellite ساتل 

حول األرض أو  مدارجسم صنعي موضوع يف  -١
حول كوكب آخر بغية مجع املعلومات أو 

م مساوي يدور حول األرض أو رجِ -٢. االتصاالت
 .حول كوكب آخر

Satellite Orbit مدار ساتلي 
  .املدار حول األرض الذي يتحرك فيه الساتل

Satellite Receiver مستقبل ساتلي 
لكتروين يوضع داخل احملطة األرضية يقوم إجهاز 
 .ومعاجلتهاارة الساتل إش بكشف

Scan مسح 
البحث يف كل أجزاء شيء ما بعناية بغية  -١

التسبب يف مرور كاشف   -٢. كشف خاصية ما
أو شعاع كهرطيسي على سطح أو شيء أو جزء 

 . من جسم ما
Scanner ماسح 

ملسح الوثائق أو الصور بشعاع  تستعملأداة  -١
أداة حترف  -٢. ضوئي على خطوط متوازية متقاربة
آليات مثل  استعمالالشعاع الضوئي بزوايا حمددة ب

االنعراح عن عواكس كهرضوئية أو صوتية أو 
 كاشف أو شعاع كهرطيسي  أو -٣. ميكانيكية

بنمط ثابت فوق منطقة أو  حيرَّكضوء أو صوت 
 - ٤. لتصويره وإرسال املعلومات سطح لفحصه أو

ن حث يف السجالت وامللفات على الشابكة عاب
. ا عن معطيات معينةمصادر أخرى للمعلومات حبثً

 .رياسح رادام - ٦. تقنية تشخيص طيب -٥

SCK (Static Cipher Key) 
)مفتاح التعمية الثابت(خمتصر   

مفتاح تعمية مستقل عن مجيع املفاتيح األخرى، 
. يف املعايري األوربية لالتصاالت الالسلكية يستعمل

  .بت ٨٠هو شعاع ثنائي من 
SCPE (Single Channel Per Carrier) 

 )قناة واحدة لكل حامل(خمتصر 
لكل  منفصالً حامالً يستعملالسواتل بنظام إرسال 
 .قناة معلومات

Scrambling بعثرة 
إجراء تبديل ملواضع قطع من اإلشارة الزمنية 

أو ) إلشارات الصوتية أو اإلذاعية أو التلفزية(

ات لتسلسل تَّالبِاالت ترددية يف طيفها أو لترتيب 

بتات حبيث ال ميكن االطالع على حمتوى هذه 

 .اإلشارات أو البتات إال مبعرفة التباديل العكسية
SDH: (Synchronous Digital Hierarchy) 

  )الرقمية املتزامنة التراتبية(خمتصر 
 .تقانة معيارية لنقل املعطيات على الشبكات الضوئية

Server خمّدم 

حاسوبية يدير النفاذ إىل موارد  حاسوب أو برجميات
 .مركزية أو خدمات يف شبكة

Service خدمة 

 .أي نشاط يقدم لطرف آخر خلدمته
Session لسةَج  

 م متصالًيكون فيها املستخداليت زمنية املدة ال
  .حباسوب أو بشبكة اتصاالت
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Session Layer طبقة جلسة 

هي الطبقة اخلامسة املتوضعة مباشرة   OSIيف نظام 
فوق طبقة النقل وتزود آليات لفتح جلسات على 
الشبكة أو إغالقها أو إدارا بني مستخدمني طرفيني 

 .)حوار متقطع(
Set up  اإلعداد-التهيئة  

 .فيها تنظيم شيء ما أو التخطيط لهالطريقة اليت جيري 
Setting  إعداد -ضبط  

املوضع واالجتاه والطبقة والقيمة واملقياس ضبط 
  .شيء مال

Short Message Service (SMS) 
 )خدمة الرسائل القصرية(خمتصر 

خدمة تسمح بإرسال رسائل نصية ال تزيد عن طول 
معني من هاتف نقال أو حاسوب أو موقع وب 

 .حبسب معايري معينة
Shots List قائمة لقطات مصورة 

 .التصويرية املختارة للتقريرقائمة باللقطات 
SIGTRAN (Signaling Transport) 

)نقل التشوير(خمتصر   

نترنت  توصف اسم موعة عمل يف جمال اإل 
جمموعة الربوتوكوالت لنقل موثوق للمعطيات على 

 .ISDNالشابكة وعلى خطوط 
SIMPLEX وحيد االجتاه 
التواصل يف اجتاه واحد يف وقت واحد على تردد 

 .واحد
SINAD (Signal to Noise And 
Distortion) 

)نسبة اإلشارة إىل الضجيج والتشويه(خمتصر   

نسبة قيمة معامل ما من اإلشارة املطلوبة إىل كل 
  ).من ضجيج وتشويه(ت غري املرغوبة ااإلشار

Single Mode Optical Fiber 
   وحيد النمط ضوئيليف 
ا من الضوء ا واحدم ليحمل منطًممص ضوئيليف 
 .ملسافات طويلة) ضوء بتردد واحد(فقط 

Single Station Location (SSL) 
واحدة مبحطةاالسترشاد   

 )ةراشد(إلجياد اجتاهات اإلشارات خاصة حمطة 
تعتمد على األمواج املنعكسة عن طبقات اجلو العليا 

 .جداول علمية وبرامج خاصةعلى و
SKY Wave موجة مساوية 

 .نة يف اجلوالطبقة املتأّيموجة السلكية منعكسة عن 
SNG\ Signal (Satellite) News Gathering 

السواتل عن طريقجتميع أخبار   

قالة نجتهيزات االتصاالت ال استعمال: ميف اإلعال
تتكون هذه . نشرات األخبار العامليةمجع دف 

الوحدات النقالة من شاحنات مزودة مبرسالت 
ات على ومستقبالت صوت وفيديو ومزودة وائي
 .ة لألرضبشكل صحون تقابل سواتل مستقرة بالنس

SOAP ( Simple Object Access Protocol) 
)نفاذ األغراض البسيطةبروتوكول (خمتصر   

االتصال بني التطبيقات على  يوفربروتوكول -١
أنظمة التشغيل املختلفة بتقانات خمتلفة ولغات برجمة 

املعلومات بروتوكول يوصف تبادل  -٢. خمتلفة
املهيكلة يف تنفيذ خدمات الشابكة يف الشبكات 

 .احلاسوبية
Soft Phone اهلاتف املرن 

 ب الشخصي للمشتركوعلى احلاس ينصَّببرنامج 
ليتمكن املشترك من إجراء االتصاالت ) الزبون(

ى به الشخصي علواهلاتفية والفاكس عن طريق حاس
توثيق دخول املشترك بإدخال رقم  وجيري، الشابكة

 . هاتف افتراضي ثابت خاص به إضافة إىل كلمة السر
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Software برجميات 
ها يستعملالربامج ومعلومات التشغيل األخرى اليت 

  .احلاسوب
Solar Cell خلية مشسية 

أداة نصف ناقلة حتول طاقة ضوء الشمس إىل طاقة 
  .وتسمى أيضا باخللية الكهرضوئية ،كهربائية

SONET ( Synchronous Optical 
Network) 

)بكة ضوئية متزامنةش(خمتصر   

 .الضوئيةمعيار للنقل التزامين للمعطيات يف األلياف 
Sound Bite مقتطفات 

ات قصرية من مقابلة مسجلة تارخم: )يف اإلعالم(
ختار لتحريَّفها أو ملناسبتهات. 

Space Station حمطة فضائية 

ا ومصممة للبقاء يف ا بشريحتمل طاقممركبة فضائية 
 .طويلة مدةًالفضاء يف مدار منخفض 

Spacecraft مركبة فضائية 
 .مركبة تطري يف الفضاء

Spectrum طيف 

جمال من الطاقة الكهرطيسية مرتب حسب  -١
إلشارة  )فورييه(مطال حتويل  -٢. التردد النسيب

طيف ا للداللة على هذا التعبري أيض يستعملحمددة و
 .االستطاعة لعملية عشوائية

Spectrum Monitoring            مراقبة الطيف 

مسؤولية تقع على عاتق اإلدارات يف كل دولة 
الثروة باالنتفاع يف للحفاظ على حق اجلميع 

أو التعدي على  باآلخرينالترددية ملنع إحلاق الضرر 
ا أطراف أخرى واحلفاظ على حقوق املنتفعني 

وسائط االلتقاط  استعمالوذلك ب ،عوشرم على حنوٍ
 )الراشدات(حمطات إجياد اجتاهات اإلشارات و

 . املتوفرة لدى اإلدارات

SPLITTER قَُمم إشارةس  

اجلهاز الذي يقسم اإلشارة املستقبلة أو املرسلة إىل 
 . عدد من املسارات لتوفرياهلوائي 

SPOOFING ُمنتِحل 
عتراض احلزم جهاز ينتحل شخصية آخر ال

اخلاص باجلهاز  IPعنوان اإلنترنت  استعمالب
 .اآلخر

SS7 (Signaling System 7) 
)باعي إلعطاء إشاراتنظام ُس(خمتصر   

 يستعملبروتوكول من االحتاد الدويل لالتصاالت 
 .اوإدار إلقامة املكاملات اهلاتفية

SSH (Secure Shell) 
)بروتوكول القشرة اآلمنة(خمتصر   

آمن للمعطيات  بروتوكول تعمية للشبكات لتبادلٍ
لوج آمن من بعد وتنفيذ آمن لألوامر من بعد، وو

 .وخدمات آمنة بني شبكات احلواسيب
SSID عّرف جمموعة اخلدماتم(تصر خم(  

ا يضاف إىل ترويسة احلزم حمرفً ٣٢معّرف فريد ذو 
الشبكة الالسلكية ليقوم بدور كلمة السر باملرسلة 
وهو . الشبكةبط سلكي ما الربحياول جهاز العندما 

نقاط الولوج  سم الذي تعطيه لشبكةبعبارة أبسط اال
 .اخلاصة بك

SSL (Secured Sockets Layer) 
 )طبقة املنفذ اآلمن(خمتصر 

 بواسطة معماةبروتوكول لنقل البيانات بصيغة -١
تقانة أمن معيارية إلنشاء وصلة  - ٢. اإلنترنت

 .الشابكة واملتصفحمعماة بني خمدم 
Standardization معايرة 

 .هاوتنفيذ سوضع املعايري أو املقايِ
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Star Network شبكة جنمية 

شبكة اتصاالت ترتبط فيها كل العقد بعقدة اتصال 
 .مركزية

Station حمطة 

ع أجهزة االتصاالت أو البثوضُّمكان ت.  
STM1  منط النقل املتزامن األول(خمتصر(  

  .ميغا بت بالثانية ١٥٥تزامن بسرعة منط النقل امل
STM16 

)منط النقل املتزامن السادس عشر(خمتصر   

بت ايغم ٢,٤٨٨,٣٢٠لنقل املتزامن بسرعة منط ا
  .جيغابت يف الثانية 2.5، أي حوايل نيةايف الث

STM4  منط النقل املتزامن الرابع(خمتصر(  

 .اث/ميغابت ٦٢٢,٠٨منط النقل املتزامن بسرعة 
STM64 

)منط النقل املتزامن الرابع والستني(خمتصر   

، اث/يغابتم ٩,٩٥٣,٢٨منط النقل املتزامن بسرعة 
 .ثا/جيغابت ١٠ حنوأي 

Storage Medium وسط التخزين 
مصطلح عام يشري إىل األجهزة اليت ختزن عليها 

  .البيانات احلاسوبية
Subscriber Identity Module Card 
(SIM) 

 بطاقة تعريف هوية املشترك 
بطاقة تعريف هوية املشترك اليت توضع يف اهلاتف 

 .اخللوي
Sun Outage 

 انقطاع اإلشارات بسبب الشمس
فقدان االستقبال الذي حيدث حني تكون الشمس 

شمس ال خلف الساتل مباشرة حبيث حيجب ضجيج
 .الساتل وينقطع االستقبال إشارةَ

Super High Frequency (SHF) 
فائقة االرتفاعالالترددات   

 .هرتز جيغا ٣٠ - ٣الترددات بني 
Switch  قاطع -مفتاح  

أداة تسمح مبرور التيار عند إغالقها ومتنع املرور  -١
أداة تتألف من عدة بوابات دخل  -٢. عند فتحها

وخرج لتحويل رزم املعلومات من بوابة دخل 
واحدة إىل بوابة أو بوابات خرج استنادا إىل 

 .عطيات املوجودة يف عنوان الرزمةامل
Sync (Synchronous)  متزامن(خمتصر(  

األحداث والعمليات اليت حتدث يف نفس الوقت أو 
 .اليت تستغرق نفس الزمن

Synchronization تزامن 
احلالة اليت تقوم فيها عمليتان أو أكثر بتنسيق  -١

عملية حتديد  -٢. نشاطاا استنادا إىل شرط معني
 على ذلك مثال .القناة من إشارة مستقبلة معامالت

انزياح التردد احلامل وطور املوجة احلاملة أو تواقت 
 .الرموز

Synchronous Transmission 
 نقل معطيات متزامن

يف جماالت زمنية منتظمة، بتواقت ت اعطياملنقل 
  .حمكوم بإشارة ساعة

System Administrator مدير النظام 
  .وبرجمياا إدارة احلواسيبالشخص املسؤول عن 
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-T- 

T – Network Tablet ب لوحيوحاس  

للوصول  تستعملأجهزة ذكية مزودة بشاشة ملس 
  .إىل االنترنت وتشغيل تطبيقات خدمية خمتلفة

Tap تفريعة 
وصلة بدارة أو بعنصر منها قد تكون وصلة من -١

 - ٣. وصلة لربط عقدة بشبكة -٢. عدة وصالت
 .املكاملات اهلاتفية الستراقٍوصلة 

TCP (Transmission Transfer Protocol) 
 )بروتوكول التحكم بالنقل(خمتصر 

ضمن جمموعة  عملبروتوكول طبقة النقل املست
TCP/IP يسمح . تصاللربوتوكوالت االلحاسوبن ي

مضيفني بتبادل املعطيات فيما بينهما بنفس الترتيب 
 .الذي أرسلت به

TDMA (Time Division Multiple Access) 
)النفاذ املتعدد بتقسيم  الزمن( خمتصر  

تقنية تشارك يف موارد االتصاالت بني عدد من 
تقسيم املوارد املتاحة إىل  جيريحيث  ،املستخدمني

كل منها لنقل  يستعملبضع أجزاء زمنية واضحة 
 .املعلومات من مستخدم مستقل

Tearing متزيق 
ظهر جمموعات من ييف التلفاز هو نوع من التشويه 

شبه متزيق قطعة ياخلطوط األفقية بشكل غري منتظم 
 .قماش وسببه التزامن األفقي غري الصحيح

Telecommunications اتصاالت 
الوسائط الكهربائية أو  استعمالالعلم الذي خيتص ب

أو البصرية أو السمعية لنقل معلومات  يسيةالكهرط
  .بني نقطتني أو أكثر

 

Telegram برقية 
رسالة مرالة سالسلكي. 

Telegraphy  برق 
هي عادة أحرف (من بعد لنقل رموز اتصال نظام 
إشارات ، باستعمال تسلسل من رموز )وأرقام

 ).إشارة للصفر وإشارة للواحد(
Terminal طرفية-رافطِْم  

طرفية  - ٢. نقطة توصيل إلغالق دارة كهربائية -١
هي جهاز إلكتروين أو كهرميكانيكي  :احلاسوب
إلدخال املعلومات وإلظهار املعطيات من  يستعمل
 .حاسوب

Terrestrial Radio Communication 
أرضية راديويةاتصاالت   

  .فضائيةغري  راديويةأي اتصاالت 
Terrestrial Station حمطة أرضية 

.حمطة أرضية لالتصال الفضائي  
Time Division Multiplex (TDM) 

بتقسيم الزمن تضميمال/تنضيدال  

تنضيد إشارات خمتلفة بأخذ عينات متتالية من كل 
واحدة من كل إشارة  يتضمن كل تتالٍ عينةً ،إشارة

 . مأخوذة يف حلظة معينة
TMSI : (Temporary Mobile Subscriber 
Identity) 

)رقم الشرحية املؤقت(خمتصر   

 - خلوي (رقم مؤقت خيصصه نظام االتصال 
ا للزمن أو عند للجهاز حبيث يتغري تبع...) فضائي

  .إىل أخرى )مشول( االنتقال من بقعة تغطية
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Traffic احلركة 
عدد املستخدمني والرسائل ضمن شبكة اتصال يف  - ١

حجم املعطيات املنقول يف شبكة اتصال يف  - ٢. وقت ما
 .حجم املستخدمني ملوقع على الشابكة - ٣. حلظة حمددة

Transponder مستقبل مرسل جميب 
جهاز الستقبال إشارة السلكية وإلرسال إشارة 

لةاستجابة لإلشارة املستقب اأخرى خمتلفة آلي.  

Transport Layer طبقة النقل 

وى الرابع املوجود حتت طبقة اجللسة وفوق طبقة تاملس
 .TCPوأشهر برتوكوالته  OSIالشبكة يف معيار 

Transverse Offset Method 
 طريقة االحنراف العرضاين

طريقة لقياس قطر حقل النمط يف الليف الضوئي 
  .الوحيد النمط

Triangulating   احتديد املوقعمثلّثاتي  

تقنية الستخراج املسافة بني نقطتني أو الوضعية 
النسبية لنقطتني أو أكثر باالعتماد على حسابات 

  .زوايا و أضالع املثلث
 

TROJAN HORSE برنامج حصان طروادة 
برنامج يبدو للوهلة األوىل مسالا إال أنه يف الواقع م

لتجسس على اقادر على التسبب باألذى أو 
  .بواحلاس

Trunking التجذيع 
طريقة اتصاالت السلكية تسمح لعدد من املشتركني 

أو الترددات بال   القنواتعدد من يف بالتشارك 
وهي بذلك تشبه جذع  ،اختصيص للترددات إفرادي
 .الشجرة اليت جتمع الفروع

TV System نظام التلفزة 
جلمع املعلومات املرئية  يستعملنظام اتصاالت 

رواملسموعة اليت تاملوجات  استعمالل بس
ت يف ااإلشار بال، وتستقبلالكهرطيسية أو الك

 .أماكن بعيدة
Twisted Pair سلكان جمدوالن 

أحدمها كبل يتألف من سلكني معزولني جمدولني 
يف التمديدات الكهربائية  يستعملو اآلخر،حول 

 .واهلاتفية والتطبيقات احلوسبية
TX (Transmitter) 

  )لمرِس –جهاز إرسال ( خمتصر

لتوليد موجة السلكية حاملة وتعديل  يستعملجهاز 
  .هذه اإلشارة باملعلومات ونشرها يف الفضاء
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-U- 
UDP (User Datagram Protocol) 

)معطيات املستخدم رسائلبروتوكول (خمتصر   

.  RFC 768ف يف معرَّ TCP/IPمعيار برتوكول 
لنقل املعطيات القصرية  TCPعن  بدالً يستعملو

سريع وغري مضمون بني مستضيفي  على حنوٍ
TCP/IP. 

Ultra High Frequency (UHF) 
 الترددات فوق العالية 

ميغا هرتز و  ٣٠٠دين ي بني التردُّالطيف الكهرطيس
 ١٠أي بأطوال موجات ينب  ،ميغا هرتز ٣٠٠٠

وتسمى باملوجات  ،سنتمتر ١٠٠سنتمتر و 
 الديسيمترية

Uniform Resource Locator (URL) 
 عنوان مورد نظامي

  .دابكي يوجه املتصفح إىل موقع حمدَّعنوان ش
Update حتديث 

جلعلها أكثر ت موجودة اتغيري يف ملف أو معطي
 .حداثة

Uplink وصلة صاعدة 
اإلشارات من  عليهمسار اتصاالت ترسل  -١

يف  -٢. األرض إىل طائرة أو إىل ساتل اتصاالت
نظام خلوي هي الوصلة بني اجلهاز النقال واحملطة 

 .وتسمى أيضا بالوصلة العكسية ،املركزية
Upload عفَْر  

ب آخر يف وملف إىل حاس بصيغةرسال معطيات إ
  .الشبكة

URL (Uniform Resource Locator) 
عنوان مورد نظامي خمتصر  

 .Uniform Resource Locatorانظر 
User Name ماسم املستخِد  

  .اسم افتراضي للوصول إىل تطبيق معني
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-V- 
Very High Frequency (VHF) 

 ا العالية جدالترددات 
 .هرتز ميغا ٣٠٠ -  ٣٠جمال الترددات بني 

Very Low Frequency (VLF) 
ا الترددات املنخفضة جد  

 هرتز كيلو ٣٠و  ٣الترددات الالسلكية بني 
اوتوافق األمواج الطويلة جد.  

Viewer نعايُِم  

برنامج يشغله املستعرض ملعاينة ملف ال يستطيع 
 .معاجلته بنفسه

Virtual Private Network (VPN) 
افتراضية  خصوصيةشبكة   

 .TCP-IPشبكة خاصة تعمل بربوتوكول 
virus signature   الفريوستوقيع  

يف  ةات أو سلسلة رقمية موجودتتابع معني من البتَّ 
 .كل نسخة من الفريوسات املعروفة

Vocoder مرمز الصوت 
جهاز أو برجمية حتول الصوت إىل ترميز رقمي 

مع ضغط وفك ضغط اإلشارة  ،بالعكسوالعكس 
 .احملكية

Voice Messaging  صويتتراسل  

نظام اتصاالت إلكتروين جيري فيه رقمنة الرسائل 
  .الصوتية أو تسجيلها إلعادة تشغيلها عند املستقبل

 

Voice Over IP (VOIP)  
برتوكول اإلنترنت استعمالنقل الصوت ب  

على عملية أو جمموعة تقانات إلرسال الصوت 
يسمى  - نترنتبروتوكول اإل استعمالالشابكة ب

نترنتاإل عن طريقا اهلتف أيض. 
VOIP (Voice Over IP) 

)اإلنترنتبروتوكول باستعمال الصوت ( خمتصر  

  .Voice Over IPانظر 
VOX POP (Voice of People)  

  الرأي العام] استطالع[
مقابالت الناس بطريقة عشوائية ويف : )يف اإلعالم(

 .قضايا عامة يفأماكن عامة إلبداء آرائهم 
VPN (Virtual Private Network) 

  )خصوصية افتراضيةشبكة (خمتصر 

 .Virtual Private Networkانظر 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) 

)ساتلية صغرية الفتحة طرفية(خمتصر   

 .للبيوت واملكاتبنظام اتصاالت ساتلي 
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 

)نسبة جهد املوجة املستقرة(خمتصر   

عظم إىل املطال األصغر يف موجة نسبة املطال األ
 .مستقرة

VT video tape – Package فيديو رزمة أشرطة  

  .رزمة من أشرطة الفيديو: )يف اإلعالم(
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-W- 
W3C: World Wide Web Consortium 

 جتّمع الوب حول العامل

 ).الشابكة(منظمة دولية لوضع املعايري للشبكة العاملية 
WAN (Wide Area Network) 

)االمتداد شبكة واسعة(خمتصر   

منطقة جغرافية  )تشمل( بية تغطيوة حاسشبك
 .الشابكة اليت تغطي الكرة األرضية واسعة مثل

WAP (Wireless Application Protocol) 
)بروتوكول التطبيق الالسلكي(خمتصر   

بروتوكول يوصف جمموعة من بروتوكوالت 
االتصاالت لتقييس طريقة نفاذ التجهيزات 

 .نترنتإىل اإل) مثل اهلواتف اخللوية(ية الالسلك
Wavenumber رقم املوجة 

.سافةاملحدة املوجة يف وا أدوارعدد   
WCDMA (Wide Band Code Division 
Multiple Access) 

)نفاذ متعدد عريض بتقسيم الرمز(خمتصر   

. يف نظام اتصال للقنواتالنفاذ املتعدد  لتوفريتقنية 
هذه التقنية مبنية على تقنية الطيف املنثور حيث 

 .القنواتيتشارك كل املستثمرين يف كل موارد 
Web Server  الوِب خمدم  

ضمن النظام العاملي  httpخمدم مماثل ملخدم 
 .الشابكة العاملية تكونللمخدمات اليت 

Web site  وِب موقع  

 .موقع حمدد ضمن الشابكة العاملية

Webcasting  بالوِب البث  

 .الشابكة لبث الربامج للجمهور استعمال
Wireless Application Protocol WAP 

التطبيقات الالسلكية بروتوكول  

بروتوكول لالتصاالت الالسلكية جيعل األدوات 
الالسلكية قادرة على النفاذ إىل الشابكة 

ت مثل استعادة الربيد اإللكتروين أو ستعماالال
  .إخل... التصفح 

Wireless Local Loop (WLL) 
 حمطة املشترك احمللي الالسلكية

نظام السلكي يربط املشتركني باملقسم العمومي  
 .اهلاتفي

World Radio Communication 
Conference(WRC) 

الراديويةاملؤمتر العاملي لالتصاالت   

مؤمتر عاملي جيمع الدول األعضاء باالحتاد من كل 
 وفقيعقد ملراجعة وتنقيح لوائح الراديو  ،العامل

اة توصيات مراعمع جدول أعمال جملس االحتاد 
املؤمترات السابقة وأي مسائل خاصة باالتصاالت 

 . الراديوية ذات طبيعة عاملية
WPA (Wi-Fi Protected Access) 

إىل الشبكة الالسلكية العريضة النفاذ  

أحدث معيار لولوج مستخدمي الشبكة -١
تقنيات  -٢. بية احلواسطالالسلكية العريضة بواس

  .ةلشبكات الالسلكي اىلإنفاذ آمن 
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3G (Third generation cellular radio) 
  )اجليل الثالث لالتصاالت اخللوية( خمتصر

بروتوكوالت اجليل الثالث من اهلواتف النقالة اليت 
عطيات غري املتدعم سرعات أعلى يف نقل 

مثل الوسائط املتعددة،  ،الصوتيةاالتصاالت 
  .والنفاذ إىل الشابكة

  
  
  
  

  




