
 نترنتاالالشبكات و 

 مقدمة:
ظهرت الشبكات اغباسوبية مع اتساع رقعة العمل باغبواسيب، وخاصة اغبواسيب الشخصية، سيئة أساسية 
وىي أن العمل على حواسيب مستقلة غَت مرتبطة فيما بينها جيعل اؼبعلومات اؼبتوفرة للمستخدمُت منعزلة 

ن. ففي حال الوصول إىل خريااليتيح التعاون مع  البعضها عن بعض. وغَت قابلة للمشاركة بسهولة، فبا 
اؼبعلومات اؼبوجودة يف حاسوب زميل آخر يعمل يف غرفة ؾباورة ويتعامل مع معلومات تؤثر يف البيانات اليت 
يرتكز عليها عمل مشًتك بينهما. باؼبماثلة لن يتمكن مصرف زود فروعو حبواسيب مركزية بالقيام بعمليات بُت 

تصال االخرى غَت متاحة مباشرة. أدت اغباجة إىل االات الفروع ىذه الفروع باستخدام اغباسوب الن معلوم
خرين ومشاركتهم اؼبعلومات، إىل ظهور شبكات اغبواسيب بأنواعها اؼبختلفة وعلى اػبصوص شبكات االب

خرين االحتفاظ خبصوصية عملو الذي ال يريد إطالع االاغبواسيب الشخصية. فبواسطتها يستطيع اؼبستثمر 
نفسو يستطيع صبيع اؼبستثمرين العمل على بيانات مشًتكة فيما بينهم والتشارك يف  عليو، ويف الوقت

 اؼبعلومات والتطبيقات الربؾبية.
 تصال الحاسوبية:االشبكة 

ىي الشبكة اؼبستخدمة لربط عدد من أنظمة اغبواسيب، أو الطرفيات اؼبختلفة معًا هبدف تبادل البيانات فيما 
حبسب بعدىا اعبغرايف. ويف أبسط أشكاؽبا تتكون شبكات اغباسوب من جهازين بينها، ويتفاوت حجم الشبكة 

 متصلُت معاً بواسطة كابل ويقومان بتبادل اؼبعلومات والبيانات.
ت.ُ يستخَدم يف النقل الرقمي االتصااليبُت الشكل التايل اؼبخطط البنيوي للربط بُت حاسوبُت يف شبكة 

ليشَت إىل جانب اغباسوب أو  Data Terminal Equipmentاختصار لـ  DTEاؼبصطلحان 
ليشَت  Data Communication  Equipmentاختصار لـ  DCEتصال. واالالطرفية من دارة 

تصال برؾبيات ربدد بروتوكوالت تبادل االتصال. يقود عملية االتصال من دارة االإىل جانب اؼبتحكم يف 
 اؼبعلومات بُت اغباسوب والشبكة.

تصال وحسب عدد ونوع اغبواسيب اؼبرتبطة االتصال أنواعا عديدة حسب نوع شبكة اال للمتحكم يف
على حُت يسمى يف  Modemبالشبكة. فعند الوصل بالشبكة اؽباتفية العامة يسمى اؼبتحكم باؼبودمي 

ولو أنواع عديدة حسب طريقة تركيب الشبكة. )قد  Network Controllerالشبكات اؼبعلوماتية بـ 
 اقة ربط إىل الشبكة أو ؾبمعة رقمية لربط الشبكات بعضها إىل بعض(.يكون بط



 
 

 فوائد الشبكات:
 ديكن تلخيص فوائد الشبكات اغباسوبية دبا يلي:

 الُمعاَلجة الُموزَعة للمعلومات والتشارك في البيانات –أ 
يف أكثر من جهة يف  إن معظم اؼبعلومات اليت قد تصدر عن اؼبؤسسات ربتاج إىل معاعبة )أو ازباذ قرار(

نظمة اؼبوجودة يف أجهزة االاؼبؤسسة. وتوفر شبكة اغبواسيب إمكان تشارك اؼبستثمرين يف اؼبعطيات و 
الشبكة. فيمكن للمؤسسة أو الشركة على سبيل اؼبثال أن تضع قاعدة البيانات اػباصة بشؤون اؼبوظفُت 
لديها يف اغباسوب اؼبركزي " مزود الشبكة" وتوفر الشبكة بدورىا إمكان استخدام قاعدة البيانات ىذه من 

جازات والشؤون االجور و االدارية ودائرة الرواتب و االون قبل ـبتلف أقسام اؼبؤسسة ودوائرىا، كدائرة الشؤ 
 إن وجود شبكةجتماعية والصحية.... اخل. فال حاجة إذن لتكرار اؼبعلومات يف العديد من الدوائر. اال

 اغبواسيب يوفر مثل تلك اػبدمة بسهولة ويسرع يف عملية ازباذ القرار.
 التشارك في موارد الشبكة –ب 

ستفادة اؼبشًتكة من التجهيزات اؼبرتبطة بالشبكة )كالطابعات والراظبات االإىل إمكان يؤدي وجود الشبكة 
 ووحدات التخزين وحىت اغبواسيب نفسها(، فبا يؤدي إىل توفَت تلك التجهيزات لكل مستثمر على حدة.

 توسيع قاعدة مستثمري الحواسيب في المؤسسة بتكلفة منخفضة –ج 
شخصية ذات الكفاءات احملدودة والرخيصة الثمن، إذ ديكن استخدام نظام وذلك باللجوء إىل اغبواسيب ال

 ستفادة من مزاياه العالية من سرعة اؼبعاعبة وسعات التخزين.االاؼبلفات اؼبركزي اؼبوجود على مزود الشبكة و 
 الُموزَعة جغرافيا   لألنظمةدارة المركزية االتوفير التحكم و  –د 

دبراقبة صبيع مكونات الشبكة والتحكم فيها من موقع مركزي، ومن مث إمكان تسمح نظم تشغيل الشبكات 
 إدارهتا إدارة جيدة ورفع مستوى أداء عملها.

 توفير التوافق بين التجهيزات والبرمجيات المختلفة –ه 
إن تنوع التجهيزات اغباسوبية ونظم التشغيل اؼبستخدمة يف مؤسسة ما قد خيلق مشكلة عدم التوافق يف 

 ,DOSل تلك التجهيزات اغباسوبية معا )حواسيب ذات نظم تشغيل ـبتلفة كـ: عم



WINDOWS UNIX  , :أو حواسيب ذات بٌت تصميمية ـبتلفة كـIBM, Apple 
Macintosh  نظمة اؼبختلفة بعضها عض والتخاطب فيما اال( إن وجود شبكة حاسوبية يسمح بربط

 بينها وتعاوهنا يف تنفيذ أعمال مشًتكة.
 لكترونياالالبريد  –و 

لكًتوين اليت توفرىا أنظمة الشبكات اغباسوبية. وديتاز الربيد االالربيد خدمة تصال بواسطة االديكن إجراء 
لكًتوين عن اػبدمات اؽباتفية يف العديد من النواحي، منها ضمان وصول الرسالة إىل اعبهة اؼبقصودة اال

دون حاجة لوجود شخص يف ذلك اؼبكان، وإمكان تلقي الرسائل من أي موقع. كما ديلك نظام الربيد 
 ت اغبديثة.االتصااللية وغَتىا من مزايا االجابة االلكًتوين إمكان إعادة توجيو الرسائل و اال

 تعدد أنواع المعلومات المنقولة –ز 
تتميز الشبكات اغبديثة بإمكان نقل الصوت والصورة إضافة إىل اؼبعطيات )كما يف الشبكات الرقمية 

 .أو اختصارا  Integrated Services Digital Networkذات اػبدمات اؼبتكاملة 
(ISDN) معلومات من اغباسوب بسرعات عالية  ل: نقىذه الشبكات إىل أن توفر للمستثمر هتدف

 .أي إجراء اؼبؤسبرات عن بعد Video Conferenceوإقامة اؼبؤسبرات اؼبرئية 

 مكونات شبكات الحاسوب
 جزاء ىي:االتتكون شبكة اغباسوب من عدة أجزاء لكل جزء وظيفتو اػباصة يف النظام الشبكي وىذه 
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 Serverمخدم  –. الحاسوب الرئيسي 1 
وىو عبارة عن حاسوب   Serverىو اعبهاز الرئيسي لتشغيل الشبكة ويسمى جهاز اػبدمة الرئيسي أو ـبدم  

يتميز بالسرعة العالية والطاقة التخزينية الكبَتة لكي يستوعب البيانات والربؾبيات اليت سوف يتداوؽبا اؼبشاركون يف 
ة وذلك باستخدام برؾبيات خاصة بتشغيل نظام يقوم ىذا اعبهاز بالتحكم يف صبيع أجزاء الشبك الشبكة. 
 – Windows  Server – Unix، مثل: Network Operating Systemالشبكة 

Novel. 



 Work Stations. محطات العمل  2  
 -مساعدات رقمية  –ؿبمولة  –وىي اغباسبات الشخصية بكافة أنواعها )مكتبية  Clientsوتسمى ايضا  

واؼبتصلة باعبهاز الرئيسي ليستفيد مستخدموىا من البيانات والربؾبيات  Terminals ...( أو الوحدات الطرفية
 اؼبخزنة على جهاز اػبدمة الرئيسي.

 Communication Linesتصال  اال. خطوط 3
ــــــة وتشــــــمل  ــــــات بــــــُت اغباســــــوب الرئيســــــي واغباســــــبات الفرعي ىــــــي الوســــــائل الــــــيت ســــــيتم بواســــــطتها تبــــــادل البيان

احملميــــــــة  Twisted pair cableالكيـــــــبالت بأنواعهــــــــا اؼبختلفــــــــة الكـــــــابالت الثنائيــــــــة ا دولــــــــة 
Shielded  وغــــَت احملميــــة Unshielded UTP  ،STP ، كــــابالت ؿبوريــــة  Coaxial   و ،

ليـــــــاف الضـــــــوئية كمـــــــا ديكـــــــن اســـــــتخدام اؽبـــــــواء كوســـــــط لنقـــــــل اال  Optical Fiberكـــــــابالت الفـــــــايرب
، إذن ربديـــــــد نـــــــوع وســــــط نقـــــــل اؼبســـــــتخدم لنقـــــــل  Wirelessالبيانــــــات كمـــــــا يف الشـــــــبكات الالســــــلكية

البيانـــــات جيـــــب أن يـــــتم حســـــب قواعـــــد ؿبـــــددة وحســـــب ســـــرعة النقـــــل اؼبطلوبـــــة وطبيعـــــة اؼبكـــــان واؼبســـــافات بـــــُت 
 جهزة اؼبختلفة. اال
 
 Network Interface Card. بطاقات الشبكة  4
 ىي بطاقة تثبت باغباسوب لتهيئتو لالتصال بالشبكة عرب الكابل. 
 
  Modem. المودم 5
نًتنت من االعبارة عن لوحة أو شرحية الكًتونية تضاف اىل اغباسوب وتستخدم لتهيئة اغباسوب لالتصال ب 

 خالل خط اؽباتف.
اىل  Modulateاليت يستخدمها اغباسوب  Digital Signalsت الرقمية شاراااليقوم اؼبودم بتحويل  

اختصار لكلميت  Modemاشارات قياسية اليت يستخدمها اؽباتف ويقوم بالعملية العكسية ايضا؛ فكلمة مودم 
Modulate - Demodulate  

 
 
 جهزة الملحقةاال. 6
جهزة وشبكها بالشبكة مثل الطابعات واجهزة الفاكس وغَتىا ويستطيع اي مشًتك يف االديكن استخدام بعض  

 جهزة.االالشبكة استخدام ىذه 
 



  Communication Switches. محوالت الشبكة 7
جهزة: اعبسر / االىي عبارة عن اجهزة تستخدم لربط ولتوجيو البيانات بُت حاسبات الشبكة، ومن ىذه  

Bridge  -  / اؼبوزعHub  - بدلةاؼب/switch-   / اؼبوجوRouter. 
 Hubs :موزعات 

أو  4على  HUBجهزة لعمل شبكة ؿبلية، وحيتوي عادة الـ االوىو جهاز يستخدم يف ربط ؾبموعة من 
جهزة عن طريق كيبل الشبكة، ولكن من عيوب االليتم من خالؽبا توصيل  Portمنفذ  32أو  16أو  8

عندما يتم إرسال بيانات من جهاز إلى آخر فأنو يقوم  النوبطء يف الشبكة  ببىذا اعبهاز أنو يس
 .وليس اعبهاز اؼبقصود فقطتصلة بو جهزة الماالبإرسالها إلى جميع 

 Repeaters:اؼبَكرِّرات  
 Repeaterشارة ؼبسافات طويلة فإهنا تضعف أو حيصل ؽبا تشويش ؽبذا يستعمل اؼبكرر االعندما سبر 

شارة وإعادة إرساؽبا من جديد، يضاف اؼبكرر إىل الشبكة لزيادة اؼبساحة اليت تغطيها االحىت يقوم بتقوية 
 شارة.االحيث يتم وضعو يف اؼبكان اؼبناسب قبل أن يصل تشويش أو ضعف يف 

 Bridgeاعبسور  
لكي يتم  بيرةالربط بين شبكتين أو تقسيم شبكة كبالذكاء، وظيفتو يف العادة  HUBيتميز عن الـ 

جهزة اؼبتواجدة يف الشبكة، ومادييز ىذا اعبهاز أنو يقوم بتحليل البيانات اليت سبر من االتقليل الضغط على 
خالؽبا ويقوم بالكشف عن عنوان كرت الشبكة للجهاز اؼبرسل إليو اؼبعلومة ويف ىذه اغبالة يكون الـ 

Bridge .قام بتخزين صبيع عناوين كروت الشبكة لكل جهاز متصل بالشبكة 
  Switchاؼببدلة  

جهزة عن طريق عنوان كرت االويتعامل مع ىذه يقوم بربط أجهزة الشبكة مع بعض وىو عبارة عن جهاز 
أو  4أنو حيتوي على أكثر من منفذ وعادة ماتكون  Bridgeالشبكة اػباص بكل جهاز، ويتميز عن الـ 

ومن فبيزاتو أنو لديو القدرة على التعرف على كل جهاز بالشبكة ويف حال إرسال  32أو  16أو  8أو  6
 .بإرسال ىذه البيانات إلى الجهاز المقصود فقطبيانات من جهاز إىل آخر فأنو يقوم 

 Routerاؼبوجهات   
جهزة عن طريق عنوان اال، وىو يتعامل مع مع بعضها البعض لربط مجموعة من الشبكاتوىو يستخدم 

 ويقوم الراوتر أيضا بربط شبكات ليست يف نفس اؼبكان أي ديكن أن تكون بينهم مسافات بعيدة. IPالـ 
 

 . برامج الشبكة 8 
ت اليت ستتحكم يف تشغيل  نظام الشبكة  ويتم زبزين ىذه الربامج يف اغباسوب الرئيسي االتصاالىي برامج  

Server . 



 NETWORK TYPES أنواع الشبكات
 ديكن تقسيم شبكات اغباسوب اغبديثة إىل قسمُت رئيسيُت:

 .شبكات الند للند 

  الزبون. /شبكات اؼبخدم 

 
 Peer-to-Peer Networks شبكات الند للند

اؼبقصود بشبكات الند للند أن اغبواسيب يف الشبكة يستطيع كل منها تأدية وظائف الزبون واؼبخدم يف 
نفس الوقت، و بالتايل فإن كل جهاز على الشبكة يستطيع تزويد غَته باؼبعلومات ويف نفس الوقت يطلب 

 LANذًا شبكة الند للند ىي شبكة حاسوب ؿبلية جهزة اؼبتصلة بالشبكة. ااالاؼبعلومات من غَته من 
ـبصص بل كل جهاز  Serverجهزة ؽبا حقوق متساوية وال ربتوي على ـبدم االمكونة من ؾبموعة من 

وىذا النوع من الشبكات يطلق عليو أيضا اسم ؾبموعة عمل يف الشبكة فبكن أن يكون ـبدما أو زبونا. 
.Workgroup جهزة اليت تتعاون فيما بينها القباز االا ؾبموعة من ديكن فهم ؾبموعة العمل بأهن

 عمل معُت.
جهزة ال يتجاوز العشرة. يستطيع أعضاء ؾبموعة العمل رؤية االوىي عادة تتكون من عدد قليل من 
 ستفادة منها.االجهزة اؼبتصلة بالشبكة و االالبيانات واؼبوارد اؼبخزنة على أي من 
حتياجات الشبكات الصغَتة واليت ينجز أفرادىا مهام متشاهبة، ونشاىد تعترب شبكات الند للند مناسبة ال

ىذا النوع من الشبكات يف مكاتب التدريب على استخدام اغباسوب مثال. من أىم فبيزات شبكات الند 
 للند:

 تكلفتها ؿبدودة. 1-
 ىذه الشبكات ال ربتاج إىل برامج إضافية على نظام التشغيل. 2-
ال ربتاج إىل أجهزة قوية، الن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة وليسبت موكلة  3-

 إىل جهاز ـبدم بعينو.
 إنشاء الشبكة وإعدادىا يف غاية السهولة. 4-

 أما العيب الرئيسي ؽبذا النوع من الشبكات ىو أهنا غَت مناسبة للشبكات الكبَتة.
 

 Client / Server Networks المخدم /شبكات الزبون 
 Network Severاؼبخدم واليت تسمى أيضا شبكة قائمة على ـبدم أو  /شبكات الزبون 

Based ىذه الشبكات تكون قائمة على ـبدم ـبصص ويكون عملو فقط كمخدم وال يعمل كزبون كما ،
اؼبخدم قد ربتوي على أكثر من ـبدم واحد عند الضرورة /ىو اغبال يف شبكات الند للند، شبكات الزبون 



اؼبخدم قد يكون جهاز حاسوب شخصي حيتوي على مساحة زبزين كبَتة ومعاجل قوي وذاكرة وفَتة، كما 
البد  أنو من اؼبمكن أن يكون جهاز مصنوع خصيصا ليكون ـبدم شبكات وتكون لو مواصفات خاصة.

 و من نظام تشغيل للتحكم بقدرات للمخدم
 المخدم /مميزات شبكات الزبون 

 حتياطي للبيانات وفقا عبدول زمٍت ؿبدد.االالنسخ  1-
 ضباية البيانات من الفقد أو التلف. 2-
 ف اؼبستخدمُت.االتدعم  3-
عدم اغباجة عبعل أجهزة الزبائن قوية وبالتايل من اؼبمكن أن تكون أجهزة رخيصة دبواصفات  4-

 متواضعة.
يف ىذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متمركزة يف جهاز واحد ىو اؼبخدم فبا جيعل الوصول  5-

إىل اؼبعلومة أو اؼبورد اؼبطلوب أسهل بكثَت فبا لو كان موزعا على أجهزة ـبتلفة، كما يسهل إدارة 
 البيانات والتحكم فيها بشكل أفضل.

اؼبخدم، نظرا للدرجة  /سباب الستخدام شبكات الزبون االمن أىم  Securityيعترب أمن الشبكة  6-
العالية من اغبماية اليت يوفرىا اؼبخدم من خالل السماح لشخص واحد )أو أكثر عند اغباجة( ىو 

بالتحكم يف إدارة موارد الشبكة وإصدار أذونات للمستخدمُت  Administratorمدير الشبكة 
مر ليس من االويسمح ؽبم بالقراءة دون الكتابة إن كان ىذا  لالستفادة من اؼبوارد اليت حيتاجوهنا فقط

 زبصصهم.
 ىناك عدة أنواع للمخدمات من حيث عملها بشكل عام بغض النظر عن نظام التشغيل المستخدم:


 File Servers.ـبدمات ملفات  


 Print Servers.ـبدمات الطباعة  


 Application Servers.ـبدمات تطبيقات أو برامج  


 Communication Servers.ت االاتصـبدمات  


 Database Servers.ـبدمات قواعد بيانات  


 Mail Servers.لكًتوين االـبدمات الربيد  


 Internet Servers.نًتنتاالـبدمات  


 Fax Servers.ـبدمات الفاكس  

معا يف  الزبون وذلك بدمج النوعُت /من اؼبمكن اعبمع بُت فبيزات كل من شبكات الند للند وشبكات اؼبخدم
 Network Combination.شبكة واحدة وىذا ما يطلق عليو شبكة ـبتلطة 



اؼبخدم أكرب من شبكات الند للند وبالتايل فتكلفتها أكرب بكثَت، فاؼبخدم  /تعترب احتياجات شبكات الزبون 
واحد،  والذي يكون مسؤوال عن إدارة كل موارد الشبكة جيب أن حيتوي على معاجل قوي أو أكثر من معاجل 

ليقوم بواجبو على صلبة( عدة أقراص ) الرئيسية والثانوية الذواكرمن حجم كبَت كما أنو جيب أن حيتوي على 
 أكمل وجو.

 
 :Size تصنيف الشبكات من حيث الحجم 

   Local Area Network – LANالشبكة احمللية  .1
   Wide Area Network – WAN الشبكة الواسعة  .2
 نًتنتاالشبكة  .3

 
: ىي اتصال ؾبموعة من اغباسبات  LAN ( Local Area Networkشبكة الحاسب المحلية) 

”   PCتتكون من ؾبموعة حاسبات شخصية …(. يف أمكان متقاربة جغرافيًا ) شركة، مؤسسة، جامعة، اخل
ف جهاز حاسب مرتبطة ببعضها بواسطة أسالك أو أحياناً االوتصل حىت عدة ”  PCقل جهازي االعلى 
 لكياً.الس

 
 مميزات الشبكة المحلية:

  .ؿبدودة اؼبكان فهي  ـبصصة لغرض ؿبدد مثل معمل اؼبدرسة أو اعبامعة أو شركة 
  جهزة .االرسال لقصر اؼبسافة بُت االسرعة 
  .يستخدمها عدد ؿبدد من اؼبستخدمُت 
 . تدار ىذه الشبكة يف اؼبدارس و اعبامعات أو الشركات واؼبؤسسات اػباصة 

 
  : WAN( Wide Area Networkاسب الواسعة) شبكة الح

و يتم تبادل  LAN’sف الكيلومًتات و تتكون من ؾبموعة الشبكات ؿبلية االتغطي مساحات تساوي 
بسرعات نقل بطيئة نسبياً، تستخدم ىذه الشبكات يف اعبهات  WANالبيانات بُت أعضاء الشبكة 

 اغبكومية، واؼبؤسسات والشركات الكبَتة اليت لديها فروع متباعدة 



 
 

 مميزات الشبكة الواسعة:
  .سبتد بُت اؼبدن 
   رسال  لطول اؼبسافات بُت الوحدات اؼبختلفة .االؿبدودة سرعة 
  . يستخدمها عدد كبَت من اؼبستخدمُت 
 تدار ىذه الشبكة من ىيئة عامة أو جهة حكومية 

 
  : Internetنترنت اال

تغطي صبيع أكباء العامل و تصل بُت حواسيب شخصيو و  WANو ىي أكرب شبكة حواسيب موسعو 
شبكات ؿبلية وشبكات موسعو. ديكن ألي شخص ان يكون عضوًا يف ىذه الشبكة من منزلو أو مكتبو و 

 يستطيع حينها الوصول اىل كم ىائل من اؼبعلومات عن أي موضوع.
 

 STANDARD NETWORK TOPOLOGIESساسية للشبكات االالتصاميم 
إىل الكيفية اليت يتم هبا توصيل اغبواسيب  Network Topologyصطلح تصميم الشبكة يشَت اؼب

 Physicalيطلق عليو أيضا  Topologyخرى لتكوين شبكة. اؼبصطلح االسالك واؼبكونات االو 
Layout  أو.Design 

 على ثالثة تصاميم )مخططات توصيل( أساسية: LANتبنى جميع شبكات النطاق المحلي 


 أو العمود الفقري. Backboneو يسمى  Busـبطط التوصيل اػبطي )الناقل(  


 Star .ـبطط التوصيل النجمي  


 Ring .ـبطط التوصيل اغبلقي  

 Bus Network   مخطط التوصيل الخطي
  جهزة داخل الشبكة يف كابل واحد ؿبوري شبيو بكيبل التلفزيون وهناية وبداية ىذا االيتم توصيل صبيع

 يتقابالن.الكيبل ال 



  ترسل البيانات على الشبكة على شكل إشارات كهربيةSignals  اىل كل الكمبيوترات اؼبوصلة
شارة االبالشبكة ، و يتم قبول اؼبعلومات من قبل الكمبيوتر الذي يتوافق عنوانو مع العنوان اؼبشفر داخل 

 صلية اؼبرسلة على الشبكة اال
 بكة فإهنا تنتقل من بداية السلك إىل هنايتو، وإذا مل يتم زبميد عندماُ ْترَسْبل إشارة البيانات على الش

قى ترتد ؾبيئة وذىابا على طول السلك، وستمنع اغبواسيب بشارة فإهنا ستاالأو امتصاص ىذه 
شارة بعد وصوؽبا إىل هناية االؽبذا جيب امتصاص ىذه خرى من إرسال إشاراهتا على الشبكة. اال

 اػبط .
  رتداد، يستخدم مكون من مكونات الشبكة يسمىُ منهي أوُ موقف االشارة ومنعها من االاليقاف

Terminator .ويتم وضعو عند كل طرف من أطراف السلك 
  يعترب توسيع الشبكات من نوعBus  .أمر غاية يف السهولة من حيث الًتكيب وتكلفتو منخفضة 
  يف تصبميم الشبكة من النوعBus بإرسال بيانات يف نفس الوقت ، إذا قام جهازي حاسوب

، ؽبذا جيب على كل حاسوب انتظار دوره يف Collisionفسيحدث ما يطلق عليو تصادم أو 
جهزة على الشبكة، كلما طال الوقت الذي االإرسال البيانات على الشبكة، وبالتايل كلما زاد عدد 

 طء الشبكة.عليو انتظاره ليصل الدور لكل منها لَتسل بياناتو ،و بالتايل زاد ب
  يعترب ىذا النوع من التوصيل بطيئا يف نقل البيانات غَت انو بسيط يف توصيل ىذه الشبكة وغَت مكلف

خرى ربتاج اىل اؼبزيد من االجهزة تقع على نفس الكيبل بينما طرق التوصيل االحيث ان صبيع 
 الكبالت.

 
 Token Ring Network  مخطط التوصيل الحلقي

 على كابل واحد على شكل حلقة يتم توصيل اغباسبات. 
 .يتم نقل البيانات بُت اغباسبات يف اذباه واحد عرب الكيبل اىل ان تصل اىل اغباسوب اؼبطلوب 
  من عيوب ىذا التوصيل ان الشبكة تتوقف بالكامل عند تعطل احدى الوحدات الطرفية غَت اهنا تتميز

 بالسرعة والكفاءة.

 

http://eta305.files.wordpress.com/2007/08/topology_bus.gif
http://eta305.files.wordpress.com/2007/08/topology_bus.gif


 Star Network. الشبكة النجمية   3
  تقوم الشبكات احمللية ذات التصميم من النوع النجمة أوStar  بربط أجهزة الكمبيوتر بأسالك موصلة

 ا مع أو النقطة اؼبركزيةConcentratorدبكون أو جهاز مركزي يطلق عليو 
 شارات تنتقل من الكمبيوتر اؼبصدر الذي يرغب يف إرسال البيانات اىل النقطة اؼبركزية ومنو اىل باقي اال

أجهزة الكمبيوتر على الشبكة ، نظام التوصيل يف النقطة اؼبركزية يعزل كل سلك من أسالك الشبكة عن 
 اال مع فلن يتأثر خر .و بالتايل إذا توقف جهاز كمبيوتر ما أو انقطع السلك الذي يوصلو بااال

جهزة ستبقى تعمل من خالل الشبكة دون أي االالكمبيوتر الذي توقف أو انقطع سلكو بينما باقي 
 مشاكل . ولكن إن توقف ا مع عن العمل فستتوقف الشبكة ككل عن العمل

 
جهزة من االكثر إراحة من بُت التصاميم اؼبختلفة حيث أنو يسمح بتحريك اال  Starيعترب تصميم النجمة 

مكاهنا وإصالحها وتغيَت التوصيالت دون أن تتأثر الشبكة بأي من ذلك. ولكن تكلفة ىذا النوع من 
التصاميم تعترب مرتفعة خاصة يف حالة كرب الشبكة بسبب اغباجة إىل أسالك كثَتة والنقطة اؼبركزية قد يكون 

 سعرىا مرتفعا وذلك وفقا ؼبواصفاهتا ودرجة تعقيدىا.
 

 تنًتناال
ومعناىا شبكة  International Network"ىي اختصار الكلمة  Internetكلمة "إنًتنت 

كات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق باؼبعلومات العاؼبية، اليت يتم فيها ربط ؾبموعة ش
 قمار الصناعية .االاؽباتف و 

 
 )لالطالع( نترنتااللمحة تاريخية عن تطور 

 نًتنت:االتاريخ نشأة شبكة "أىم احملطات يف 
 وَِّضعت أول أربعة نقاط اتصال لشبكة " أربانيت " يف مواقع جامعات أمريكية منتقاة بعناية.1969:



أول عرض عام لشبكة " أربانيت " يف مؤسبر العاصمة واشنطن بعنوان العامل يريد أن يتصل، والسيد 1972:
 رسالة على " أربانيت" لكًتوين ويرسل أولاالراي توملنس خيًتع الربيد 

 أصبحت شركات الكمبيوتر تبتدع مواقع خاصة هبا على الشبكة .1977:
ؾبانا ويعترب من أىم القرارات  TCP/IPبنشر مواصفات برتوكول  ARPANETقامت شبكة 1980:

 نًتنت.االاليت رظبت مستقبل 
 أول شركة كمبيوتر تسجل ملكية " إنًتنت " خاصة هبا .1985:
 إغالق " أربانيت " و"إنًتنت " تتوىل اؼبهمة باؼبقابل . مت1990:
 نًتنت كأول دولة عربية ترتبط بالشبكة.االتونس ترتبط ب1991:
 اتصل بشبكة " إنًتنت " ستة ماليُت جهاز خادم وطبسون ألف شبكة.1995:

 جهزة التي تقوم بمعالجة رزم البيانات وتوجيهها:اال
ساسية لالنًتنت، من ىذه االجهزة صممت لتكون البنية االيتم توجيو البيانات إىل اؼبكان الصحيح وىذه 

 :جهزةاال
 المودمات والنقل الرقمي

 Public Switchingت اؽباتفية العامة يف كافة أكباء العامل االتصاالنتشار الواسع لشبكة االإن 
Telephone Network  أو اختصاراPSTN   كان وما زال السبب الرئيسي الستخدامها

شارات الكالمية اليت ينحصر االأن ىذه الشبكة مصممة أصال لنقل  االت اؼبعلوماتية. االتصاالالغراض 
شارات الرقمية ذات طيف أوسع من ىذا اال، علما أن Hz (3400-300)طيفها ضمن ا ال الًتددي 

شارة الرقمية إىل إشارة االوذلك لتقوم بتحويل  Modems ا ال، وىذا ما استدعى استخدام اؼبودديات
سباثلية ذات خصائص مالئمة للنقل عرب الشبكة اؽباتفية، وذلك باستخدام طرق تعديل ـبتلفة )تعديل 
ترددي، تعديل مطايل، تعديل طوري، أو مزيج من التعديل الًتددي واؼبطايل(، وجيري كشف التعديل يف 

 ستقبال.االطرف 
  Modulation Demodulation اختصارًا لكلميت (Modem) ُمسمَّى اؼبودميأيت 

 شارات الرقميةاالأو التعديل ربصل عند ارسال البيانات حيث يتم ربويل   Modulationعملية الـ
(Digital) إىل إشارات تناظرية (Analogue)أما عملية الـ ،Demodulation  فتحصل عند

 إىل إشارات رقمية (Analogue) يلها من إشارات تناظريةاستقبال البيانات حيث يتم ربو 
(Digital) شارات الرقميةاال، يتعامل اؼبودم مع 

 
وموصفة من قبل   ت عن بعد االرباد الدويل لالتصاالللمودديات أنواع عديدةُ َمعايَرة ّ



معا كما  Full Duplexذباىُت االستقبال يف االلالرسال و  Wire-2تعمل ىذه اؼبودديات على خطُت  
وذلك عرب شبكات خاصة أو وصالت  Wire-4يف الشبكة اؽباتفية، وىناك مودديات تعمل بأربعة أسالك 

مباشرة. ىناك طريقتان لنقل اؼبعلومات بُت اؼبودم وأي جهاز رقمي آخر )يوجد ذبهيزات رقمية عديدة غَت 
والنقل اؼبتزامن  Asynchronousاغباسوب تتعامل مع اؼبعلومات الرقمية( مها النقل غَت اؼبتزامن 

Synchronous  وكلتا الطريقتُت موصفتان باؼبعيار. RS-232C  ويف كلتا اغبالتُت ربول البيتات
صفار( وترسل االالثمانية للكلمة الواحدة من شكل تفرعي إىل شكل تسلسلي )سلسلة من الواحدات و 

 الثمانية ثالث بيتات لتصبح كما يلي:خرى. ويضاف يف النقل غَت اؼبتزامن إىل الكلمة االالكلمة تلو 
Start bit, DB1,DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, DB8, Parity 

bit, Stop bit  وىل ىي بتة البدء االالبتةStart Bit (تساوي الصفر دوما)  لتدل على بداية الكلمة و
خَتة لتعلم عن هناية االبتة وتأخذ بنيات ـبتلفة. ال Parity bitشباين بيتات سبثل الكلمة وبت كشف اػبطأ 

 (تساوي الواحد دوما(. Stopالكلمة )بت 
أما النقل اؼبتزامن فيغذى اؼبودمي مباشرة باؼبعلومات الرقمية تغذية متزامنة مع إشارة ساعة تأيت إما من اؼبودمي 

ؼبودمي على )تعطى للجهاز( أو من اعبهاز نفسو )تعطى للمودمي( حبيث يتزامن عمل كل من اعبهاز الرقمي وا
 Kbit/sec 64وبلغت  bit/sec 33600تعمل اؼبودديات بسرعات وصلت إىل  إشارة ساعة واحدة.

 تصال القائم.االوذلك حسب نوع وجودة الدارة اؽباتفية العاملة يف 
 

 The Parity Bit & error checkingخانة التماثل وتصحيح اأػبطاء: 
رقام الثنائية الخطاء ناذبة عن تبادل ىذه اؼبعلومات بُت االقد تتعرض اؼبعلومات اؼبمثلة داخليا بواسطة 

 0خطاء بتغيَت خانة ثنائية أو عدة خانات من االاؼبكونات أو نتيجة أعطال يف التجهيزات. تتمثل ىذه 
 وبالعكس. 1إىل 

لوحة اؼبفاتيح، إذا كان ؿبول لوحة اؼبفاتيح على  Bلنفرض على سببيل اؼبثال أنك تضغط على اؼبفتاح 
إىل اؼبعاجل. أحيانا حيصل خطأ ما أثناء  01000010فسوف ينقل البايت  ASCIIيدعم شيفرة 

وبالتايل يفسر اؼبعاجل ىذا البايت على أنو اغبرف  01000110التحويل ويتلقى اؼبعاجل الرسالة التالية 
.F لكي يتمكن اؼبعاجل من إصالح اػبطأ الناجم عن النقل، يتم إضافة خانة إضافية للتدقيق. ىذه اػبانة

 Most Significantوىي اػبانة ذات القيمة العليا يف البايت  Parity Bitتدعى خانة التماثل 
.Bit (MSB )  ـبايت لتجرب ؾبموع الواحدات يف خانات ال 1وإما  0إن ىذه اػبانة قد ربوي إما

 Evenليكون عدد زوجي أو عدد فردي. يف حال كان العدد زوجيا يدعى التماثل باسم التماثل الزوجي 
Parity أما إذا كان فرديا فيدعى 



 مفاىيم عامة:
 : The world wide web wwwالشبكة العنكبوتية العالمية  .1
فًتاضية ؼبواقع الويب اؼبرتبطة واؼبخزنة يف أجهزة اغباسوب يف العامل.حيث ديكن ربط صبيع وثائق االىو الشبكة 

 hyper linksرتباط التشعيب االاؼبعلومات من خالل 
 ISP internet service providerنترنت االمزود خدمة  .2

نًتنت فانك تتصل االتتصل بنًتنت للمستخدم أي انو عندما االىي شركات ومراكز خاصة تقوم بتوفَت خدمة 
 هبذه اؼبراكز فعلياً، ومن مث ينقلك اؼبخدم عرب صبيع أكباء العامل.

 search engineمحرك البحث  .3
نًتنت، ومن االنًتنت، يستخدم برنامج خاص للبحث عن اؼبعلومات يف شبكة االعلى  website وىو موقع

 google  yahoo bing infoseek altavistaأشهر احملركات 
 web browserمستعرض الويب  .4

ساسية عرض صفحات الويب، و الوصول إىل اال، وظيفتو wwwىو تطبيق برؾبي يسمح بالولوج للشبكة 
صوات ومشاىدة الفيديو يف مواقع الويب اؼبختلفة ومن أشهرىا االاؼبعلومات، وعرض الصور، وظباع 

internet_explorer firefox chrome opera safari. 
 hyperlinkرتباط التشعبي اال .5

نتقال إىل صفحة ويب االىي طريقة للربط بُت صفحات الويب تكون كنص أو صورة وعند النقر عليها يتم 
 أخرى، دبوضوعات جديدة يف اغباسوب نفسو أو يف حواسيب أخرى على الشبكة

 websiteموقع ويب  .6
رتباط التشعيب وؽبا ىدف واضح وتعرض االىو ؾبموعة صفحات تابعة عبهة معينة يتم ربطها معًا من خالل 

نًتنت يف استعراض االمعلومات حول موضوع معُت وزُبزن يف ـُبدم وؽبا عنوان خاص يستخدمو متصفحي 
 صفحات ىذا اؼبوقع.

 homepageصفحة البداية  .7
ىي الصفحة اليت خيتارىا اؼبستخدم من خالل اعدادات اؼبستعرض لتكون أول صفحة تظهر لديو عند الربط مع 

 نًتنت وتشغيل برنامج اؼبستعرضاال
 HTTP hyper text transfer protocolبروتوكول  .8

حات بُت بروتوكول نقل النصوص التشعبية ىو عبارة عن ؾبموعة قواعد ُتستخدم لتبادل اؼبعلومات أو الصف
 نًتنت.االاغبواسيب والشبكات اؼبختلفة عرب 

 



 FTP File transfer protocolبروتوكول  .9
نًتنت، تدعى عملية نقل اؼبلفات من حواسيب بعيدة االىو ؾبموعة قواعد لنقل اؼبلفات بُت اغبواسيب يف شبكة 

سيب بعيدة فتدعى أما عملية ارسال اؼبلفات من جهازك إىل حوا downloadingإىل جهازك بالتحميل 
uploading. 

 HTML hyper text markup laguageلغة  .11
 "لغة التأشَت الفائقة" ىي لغة الربؾبة اؼبستخدمة يف تصميم صفحات الويب 

 :url universal resource locatorعنوان الويب  .11
نًتنت العنوان الربيدي، فكل موقع االنًتنت. يشبو عنوان االيستخدم لتحديد مكان صفحة ويب يف 

ويظهر ىذا العنوان يف مربع عنوان اؼبتصفح عندما تزور موقع معُت  urlويب لو عنونا فريد يدعى 
 : (http://www.google.com)جزاء التالية االويتكون من 

  غالبا( الربوتوكولhttp) 
  الكلمةwww  
 النطاق   اسمdomain name  ديثل اؼبكان الذي خيزن فيو موقع الويب، وىو اعبزء الرئيسي

 فراد والشركات صاحبة اؼبواقع االمن العنوان، ويتم تسجيل ىذا العنوان من قبل 
 ضافة إىل اختصارات طبيعة اؼبوقع اليت سبثل نوع اؼبنشأة اليت سبلك اؼبوقع، واسم الدولة )مثال االب

sy) 

 



 لكترونياالالبريد  .12
نًتنت الشهَتة، تستطيع من خالؽبا ارسال واستقبال الرسائل، واؽبوت ميل ىي اول شركة االاحدى خدمات 

 ؾباناً.  hotmailلكًتوين االشهَتة قدمت خدمة الربيد 
 nursing@hama-univ.edu.syلكًتوين لكلية التمريض االالربيد  مثال:

 مالحظات:
  نًتنت بوحدة ميجابت بالثانية االتقاس سرعةMbps 
 نًتنت االاشًتاك لدى أحد مزودي خدمة و  وخط ىاتفي نًتنت ربتاج إىل حاسب ومودمااللالتصال ب

ISP  نًتنت )مستعرض،...(االتصال وتصفح االوبرؾبيات 
 

 نترنت:االتصال باالطرق 
 :dial up الطلب الهاتفي .1

نًتنت عرب مزود اػبدمة. وىي أرخص الطرق وأكثرىا شيوعاً االوىي استخدام خط اؽباتف العادي لالتصال ب
 نًتنت يف نفس اللحظة.االتصال وال ديكن استخدام اؽباتف و االولكن تعد أبطئ طرق 

 Asymmetric digital subscriber lineالخط مشترك الرقمي الغير متماثل  .2
ADSL: 

نًتنت يف نقس اللحظة. وظبي االتف و وتعمل على خطوط اؽباتف وديكن استخدام اؽبا dial upأسرع من 
 رسال.االستقبال أعلى من سرعة االبالغَت متماثل ألن سرعة 

 صطناعية:االقمار اال .3
 realولكن يوجد تأخَت يف نقل البيانات لذلك ال تنفع يف بعض تطبيقات الزمن اغبقيقي   dial upأسرع من 

time application تصال من أي مكان يف العامل.اال. التتطلب خط ىاتف وتوفر امكانية 
4. 3G,4G: 

تصال خارج اؼبنزل وتعد أقل سرعة من االتوفر اتصال السلكي من خالل مزود خدمة شبكات اعبوال، كما توفر 
ADSL. 

 نترنت:االاستخدامات 
 :نًتنت على كمية ىائلة من اؼبعلومات االحيتوي  ايجاد المعلومات باستخدام محركات البحث

عالمية اؼبتعددة ومعلومات مرجعية، يقوم ؿبرك البحث جبمع ىذه االواؼبكتبات والتقارير و الوسائط 
 اؼبعلومات وفهرسة اؼبواقع آلياً الستخدامها عند اعطاء النتائج الحقاً.



  جتماعياالوسيلة اتصال: شبكات التواصل  Social Networking  مثلfacebook, 
twitter, LinkedIn ، نترنتاالالصوت عبر بروتكول VoIP  نًتنت  االوىي تقنية استخدام

  Skype  facebookكخدمات ىاتف مثل 
  لكتروني االالبريدemail خدمة نقل الملفات ،FTP وتحميل الملفات  

 googleأساسيات البحث في 
 وسع انتشارًا واستخدامًا يف الويب؛االشهر، و االؿبرَك البحث  Google Search يُعّد ؿبّرك حبث جوجل

وجيب عند  خبار وا موعات والنصوص الكاملة للكتب( .االيقدم العديد من خدمات البحث ) الصور و 
 عتبار مايلي:االالبحث أخذ بعُت 

   إن ترتيب مصطلحات البحث يؤثر على نتائج البحث 
  تجد المعلومة التي تبحث عنها.إن اختيار مصطلح البحث الصحيح ىو المفتاح لكي  

ىناك بعض الرموز اليت ديكنك استخدامها عند الكتابة يف خانة البحث، حبيث تساعدك على اختيار نتائج 
وُتستخدم يف حالة أردت أن تظهر لك الصفحات اليت ربتوي على   عالمة الزائد )+(:قرب ؼبا تريد االالبحث 

 كلمتُت أو أكثر
عند استخدام ىذا الرمز قبل كلمة أو موقع ويب يف خانة البحث، يتّم استثناء ىذه الكلمة  (:-عالمة الناقص )

 أو اؼبوقع من النتائج
ويعٍت استخدامهما أن يبحث ؿبّرك البحث عن الصفحات اليت ربتوي ما بُت العالمتُت  عالمتا التنصيص)" "(:
 بالضبط ودون أي تغيَت. 

لصفحات اليت ربتوي يف عنواهنا كلمة معينة، ويتم استخدامها عن طريق  ُتستخدم للبحث عن ا :intitle كلمة
 كتابة ىذه الكلمة، مث نقطتُت رأسيتُت، مث الكلمة اؼبراد البحث عنها.

، لكن يف حال أردت ربديد البحث عن صفحات ربتوي intitle ؽبا نفس استخدام :allintitle كلمة
 أكثر من كلمة.

 اػباص هبا كلمة معينة URL حات ربتوي يف رابطوىي للبحث عن صف :inurl كلمة
 .تستخدم للبحث عن صفحات ربتوي يف رابطها عّدة كلمات وليس كلمة واحدة :allinurl كلمة

(and)  .للجمع بُت كلمتُت 
(or)  .للبحث عن إحدى الكلمتُت 
 (not)   أخرى. وإلغاء  كلمة  عن  للبحث 
 


