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ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊﻊ ﺍﻟﻜﺎﺒل ؟

 ...א

א

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻗﺩ ﺘﺘﻀﺭﺭ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ،
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺭﺴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻔﻥ ،ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺯﺍﺕ
ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ،ﺴﻤﻙ ﺍﻟﻘﺭﺵ .ﻜﺫﺍﻟﻙ ﺨﻼل ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻭ .ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﺍﺭﺠﺎﻋﻪ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﺍﻟﻙ ﻴﻴﺘﻡﻡ ﺭﺠ
ﺢ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺒ
ﻭﻕ ﺴﻁﺢ
ﺒل ﻓﻭﻕ
ﺏ ﺍﻟﻜﺎﺒل
ﻴﻴﺘﻡﻡ ﺴﺤﺏ

وقد أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
المصرية حدوث شلل جزئي بسبب قطع في كابالت االتصاالت
البحرية لأللياف الضوئية في البحر المتوسط ،ووصلت نسبة
حركة ل ل
التداول
ة
المائة ،كما أتأثرت
التعطل في مصر لإلى  ٧٠في ل ة
ل طل
داخل البورصة المصرية .وقالت الوزارة إن القطع حدث في
كابل شركة ”فالغ“ العالمية وكابل ”سيميوي ″٤اللذين يداران
بمعرفة الشركات العالمتية بالتنسيق مع الشركة المصرية
نھائية ،ووفق
ق
بطريقة ي
تحديد سبب القطعع ري
لالتصاالت ،وولمم ييتمم بعد ي
ما نقلته وكالة أسوشيتد برس .وقال د .طارق كامل وزير
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن الفرق الفنية
تعمل على إيجاد بدائل في االتصاالت ،بما فيھا الربط مع أقمار
اصطناعية إلنھاء الشلل ،وقد استغرق إصالح العطل عدة أيام.
وشمل التأثير دوال عربية عدة وإن بدرجات متفاوتة ،ومنھا
المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين ودولة
االمارت العربية.
٥

أماكن
انقطاع
الكابالت
إعداد
دكتور مھندس  /ھشـام نبيه المھــدي محمـــد
اســــــــتاذ تكنولوجيا المعلومات المســـــــاعد
استشــاري نظم المعلومـات وعلوم الحاســـب
القاھرة
ر
والمعلــومات  -جامعة
و
بكلية الحاســبات و
ي
رائد الجمعية العلمية بالكلية
فبراير ٢٠٠٨
٦
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ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٢٠٠٨
ﺍﻟﺒﺤﺭﺭ
ﺒﺭ ﺍ ﺒ
ﻟﺸﺒﻜﺔﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ )ﻋﺒﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺒ ﺍﻻ ﺭ
ﻭﺍﺒل ﺍ ﻭ
ﺜﻼﺙ ﻜﻭﺍﺒل
ﺍﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻼ
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻲ
ﻓﺭﺘﺴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺩﺒﻲ ﻭﻋﻤﺎﻥ( .ﻭﻴﺴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.

ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﻴّﺯ ﺒﺒﻁﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﻜل
ﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺒل ﻭﻟﻨﻘل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻴﺒﺭﺃﻭﺒﺘﻙ )ﺭﻗﻡ  ٨ﻓﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.

عملية تمديد كابل في عرض البحر بواسطة إحدى الشركات
المتخصصة في ھذا المجال

ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺍﺌل ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻓﻲ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.

الكوابل البحرية ھي افضل وسيلة لنقل المعلومات من
حيث السرعة واألمان حيث أنه ال يمكن مد ھذه الكوابل على
اليابسة بسبب تكلفة الحفر العالية اضافة الى صعوبة التنفيذ
)بنايات كثيرة  ،تضاريس مختلفة( .بالنسبة لالتصال عبر
األقمار الصناعية ،األمر متاح لكن ال يمكن االعتماد عليھا
فقط ألنھا وبكل بساطة لن تتحمل السعة المطلوبة للبث،
اضافة الى ان الكوابل البحرية تنقل المعلومات بسرعة أكبر
الصناعية
ي
بر األقمارر
ل عبر
مباشرر بيبينما االتصال
ل ب
ن االتصال
ألن
ليس مباشر )يابسة  -قمر صناعي  -يابسة( ناھيك عن
موضوع األمان اذ انه يمكن التجسس والتقاط المعلومات التي
تنتقل عبر األقمار الصناعية اذا لم تكن مشفرّة بشكل كاف.
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 . .١ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﺇﺜﻴﻠﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ.
 . .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﺭ.
 . .٣ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﻼﻙ ﻓﻭﻻﺫﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ.
 . .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻭﻤﻨﻴﻭﻡ ﻤﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﻤﺎﺀ.
 . .٥ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻜﺎﺭﺒﻭﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ.
 . .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺯ ﺃﻟﻤﻨﻴﻭﻡ ﺍﻀﺎﻓﻲ.
ﻤﺎﺩﺓ ﻜﺜ ﻔﺔ
ﻜﺜﻴﻔﺔ
ﻭﻫﻲ ﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺯﻟﻴﻥ( ﻫ
ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺯﻟ ﻥ
ﺍﻻﻟﺒﺘﺭﻭﻻﺘﻭﻡ ) ﺜل
ﻥ ﺍﻻﻟ ﺘ ﻻﺘ
ﹼﺔ ﻤﻥ
ﻤﻜﻭﻨﺔ
 . .٧ﻜ ﻨ
ﻭﺼﻠﺒﺔ ﺠﺩﹰﺍ.
يتم مد ھذه الكوابل بواسطة سفن خاصة وھناك شركات
معدودة تمتلك ھذه السفن وتتخصص في مد الكوابل في عمق
البحر .التكاليف عالية جدا )الكابل نفسه  +مد الكابل( وقد تصل
الى مئات ماليين الدوالرات ،تعتد على طول الكابل ويتعلق أيضا ً
بسعة البث.
الشكر واجب لمدونة رشيد والدكتور نبيل درويش )مصدر االقتباس( ولكل الزمالء المراجعين
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