
الشبكات الحاسوبية



ثورة )أدى التطور التقني إلى حدوث ثورتين هامتين 

(المعلومات وثورة االتصاالت 

تهتم ثورة المعلومات بجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع 

المعلومات أما ثورة االتصاالت فتمثلت بانتشار شبكات 

حيث , الهاتف والشبكات الحاسوبية واألقمار الصناعية

أصبحت الشبكات الحاسوبية من أولى متطلبات العصر 

حيث تؤمن تبادل المعلومات والمشاركة في الموارد 
والتجهيزات المختلفة



تعريف الشبكة الحاسوبية-أ

ث توفر هي نظام اتصاالت يقوم بربط عدة حواسيب ببعضها بحي

إمكانية المشاركة في المعلومات والبرمجيات كما تؤمن 

كة التخاطب والمناقشة بين المشتركين ، كما تؤمن المشار

فيض بالمكونات الفيزيائية مثل الطابعات ، مما يؤدي إلى تخ
.الكلفة العامة وتوفير في الزمن

مكونات شبكة الحواسيب-ب

تتكون شبكات الحواسيب االلكترونية مهما كان نوعها من 

مكونات مادية ومكونات برمجية

يةالمكونات الماد-1

مجيةالمكونات البر-2



المكونات المادية

:المخدم-(أ)

هو عبارة عن حاسوب الكتروني ذو مواصفات عالية تمكنه من تخديم 
بوقت واحد حيث يشعر ( محطات طرفية)عدد كبير من المشتركين 

ولهذا الغرض يجب أن يتميز . كل منهم أن الحاسوب يعمل ألجله فقط
بذاكرة عملياتية (RAM)  ومزود , قابلة للتوسع لمئات الميجا بايت

بأماكن لتركيب المزيد من سواقات األقراص الصلبة ومعالج سريع 
وبطاقة شبكة تؤمن ربطه , قادر على تنفيذ مهام متعددة بوقت واحد 

,  مع عدد من الخطوط يخصص كل منها لقطاع معين من الشبكة 
ووحدة إلمداد الطاقة أكبر من المعتاد ليتمكن الجهاز من تحمل األعباء 

اإلضافية ويستعمل هذا الحاسوب نظام تشغيل متعدد المهام يستطع 
مثل,تنفيذ عدة عمليات بوقت واحد  تنفيذ الطباعة ألحد المشتركين 
الخ...وفتح ملف آلخر وفحص الحاسوب والبحث عن الفيروسات 

http://www.visualwebsolutions.net/images/server-01.png
http://www.visualwebsolutions.net/images/server-01.png


عبارة عن حواسيب فردية هي:المحطات الطرفية-ب

مزودة ببطاقة شبكة يمكن أن تعمل بأنظمة تشغيل 

مختلفة وتتعلق إمكانيات هذه الحواسيب بطبيعة 

وعدد المشتركين اللذين ,األعمال المطلوب تنفيذها 
يدخلون إلى الشبكة عن طريقها
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كرت الشبكة

ال يمكن هو المكان الذي يربط جهاز الحاسب بالشبكة و: تعريفه 

ألجهزة الحاسب االتصال باألجهزة األخرى الموجودة في 

:الشبكة إال عن طريق هذا الكرت وله عدة مسميات ومنها 

.بطاقة الشبكة -3.  محول الشبكة -2.  كرت الشبكة -1

4-NIC – LAN Adapter

:  أنواع كارت الشبكة حسب ناقل البيانات-

:ويأتي كارت الشبكة بعدة أنواع وأهمها 

ISAبطاقة شبكة من نوع  -1

PCIبطاقة شبكة من نوع -2

PCMCIAبطاقة شبكة من نوع -3



هذا النوع -:PCIبطاقة شبكة من نوع -

عرض األكثر انتشاراً في الوقت الحالي و

32بت بسرعة 32مسار البيانات فيه 

يعتبر كارت. ميجاهرتز في الثانية 
ير أسهل تركيباً بكثPCIالشبكة من نوع 

لي والتي تعتمد ع, من األنواع األقدم منه 
.  EISAأو ناقل , ISAمعمارية ناقل 

وتحتوي كروت الشبكة الحديثة على
لدعم ( Firmware) برمجيات عتادية 

من شركة ” ركب وشغل ” تقنية 
Microsoft  .

:ISAبطاقة شبكة من نوع -

هذا النوع عرض مسار 

بت وسرعته 16البيانات فيه 

ميجاهرتز في 8تصل إلى 
. الثانية 



هذا النوع خاص بأجهزة :PCMCIAبطاقة شبكة من نوع -

.الحاسب المحمولة 



:ائف كارت الشبكة ظو

: خص دور كارت الشبكة بالوظائف التالية ليت

.تحضير البيانات لبثها على الشبكة -1

.إرسال واستقبال البيانات على الشبكة -2

. التحكم بتدفق البيانات بين الحاسب ووسط اإلرسال-3

ات ترجمة اإلشارات الكهربائية من سلك الشبكة إلى بايت-4
.يفهمها الحاسب والعكس 



HUB: هو عبارة عن جهاز لتوصيل مجموعة من أجهزة الحاسب

ة في مكان واحد وقد يسمى المجمع ويسمى باللغة االنجليزي
HUB .جمية وتستخدم المفرعات في الشبكات ذات البنية الن.

:1مالحظة 

ويعزل كل , يربط المفرع مجموعة من األجهزة مع بعضها 

مجموعة عن المشاكل التي قد تحدث على أجزاء الكيابل 
.األخرى 

HUB الشبكةمفرع

:وسائل الربط 

1–HUB2-switch



HUB الشبكةمفرع
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:مالحظة -

العتبار عند الرغبة في شراء أحد المفرعات ينبغي األخذ بعين ا

, أن يكون المفرع محتوي على عدد كاف من المنافذ 

طورات ويستوعب الت, ليستوعب جميع األجهزة في الشبكة 

.المستقبلية من زيادة في عدد األجهزة في الشبكة 

:مالحظة -

كن زيادة يرتبط مفرع بالمفرعات األخرى في الشبكة بحيث يم
.السعة بإضافة مفرع تلو اآلخر عند الحاجة 

HUB الشبكةمفرع



دالة هذا النوع من وحدات التوصيل المركزية يطلق عليها اسم ب
دوى وتعتبر البدالة الطريقة األسهل واألكثر ج, Switchاو 

.اقتصاديا لتحسين أداء الشبكات الناشطة 

:HUBعن المفرع Switchمميزات البدالة -

هو احتوائها على وصلة سريعة واحدة على األقل لمزود 

ات الملفات وتحتوي البداالت هذه على عدد أكبر من البواب
.وقوة معالجة أضخم ووصالت لربط الشبكات الواسعة 

Switch البدالة



(التوصيالت والكابالت)خطوط االتصال

:ثالثة انواع من الكيابل في الشبكات المحلية وهي يوجد

( .Coaxial) الكابل المحوري  -1

Twisted) كابل األسالك المجدولة -2 Pair. )

Optical) كابل األلياف الضوئية -3 Fiber. )

-:مالحظة -

ه من تبعاً لما يتميز ب, لكل واحد من هذه الكيابل استخدامات 
.خصائص ومميزات 



التي ذكرتترسمة توضيحية للكيابال



-:Coaxial Cableالكيابل المحورية : اوالً 

أوائل وهو من, يشبه الكيبل المحوري كيبل هوائي التلفزيون 
.أنواع الكيابل المستخدمة لتوصيل الشبكات 

:مالحظة -

قل يحتوي هذا النوع من الكيابل على سلك نحاسي داخلي لن
يط بهذا البيانات المتبادلة بين أجهزة الحاسب في الشبكة يح

ل يعمل ثم يليه شبكة من معدن ناق, السلك عازل بالستيكي 
.كقطب أرضي للسلك ويغف بغالف عازل خارجي 

(انواع كيابل الشبكات ) خصائص 



:Coaxial Cableالكيابل المحورية 



:Twisted Pairsالكيابل المجدولة : ثانياً 

وذلك ,يستخدم هذا النوع من الكيابل بشكل أكثر من الكيبل المحوري 

ألكثر وهو ا, لتميزه من سهولة التركيب والصيانة وقابلية التوسع 

.رواجاً في الشبكات المحلية 

:مالحظة -

يشبه الكيبل المجدول سلك الهاتف إال أنه يحتوي أربعة أزواج من

ثمانية األسالك النحاسية فيكون مجموع األسالك في كيبل الشبكات
.قط وفي كيبل الهاتف اربعة اسالك او سلكين ف, أسالك نحاسية 



:Twisted Pairsالكيابل المجدولة 



:مالحظة -

كيبل الزوج, يوجد نوعين من الكيابل المزدوجة المجدولة 
والنوع الثاني كيبل الزوج , ( STP) الملتوي المعزول 

يتفوق السلك المعزول ( . UTP) الملتوي غير المعزول 

STPيع بأنه أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي ويستط

يل لكن سهولة تركيب وتوص, دعم اإلرسال لمسافات أبعد 
شكل وقلة التكلفة جعلته ينتشر ب, UTPالسلك غير المعزول 

. أكبر 



ول خصائص كيبل الزوج الملتوي المعز-
 (UTP: )

أسالك يتألف هذا الكيبل من ثمانية:اوالً 

قلل كل سلكين مجدولين مع بعضهما وي

هذا الجدل من تأثير األسالك على 

ئية بعضها وقت نقل اإلشارات الكهربا
.جي ويفيد في مقاومة التشويش الخار

الوصالت المستخدمة مع هذا -:ثانياً 

.  RJ45النوع من الكيابل تسمى 

وتحتوي هذه الوصالت على ثمان 

مسارات لكل سلك من أسالك الكيبل

وجد الثمانية وفي نهاية هذه المسارات ي

رؤوس نحاسية اللون تعمل

.كموصالت لألسالك 



-:معايير توصيل أسالك الكيبل المزدوج المجدول -

لمجدول يستخدم في الشبكات معياران لتوصيل كيابل الزوج ا

ذان ويقصد بالمعيار هنا ترتيب األسالك داخل الكيبل وه

:المعياران هما 

568المعيار-A2 568المعيار-1 B

ار لكن من الضروري اختيار معي, وهما متكافئان في العمل 

د ال واحد فقط على كل الوصالت في الشبكة وبخالف ذلك ق

.تعمل الوصالت بشكل صحيح 



Fiber) كيابل األلياف البصرية -:ثالثاً  Optic. )

من تتكون أسالك األلياف البصرية من أسطوانة رقيقة جداً 

بصري تسمى الليف ال, الزجاج أو البالستيك بسمك الشعرة 
ويكسو هذا الصميم كسوة زجاجية ( Core) أو الصميم 

وأحيانا قد تغطى , مصممة لعكس الضوء على الصميم 

كيبة ثم هذه التر, الكسوة الزجاجية بطبقة من مادة الكيفلر 
.غالف خارجي بالستيكي واقي 

:مالحظة 

ال يمكنه نقل اإلشارة الضوئية إال( Core) كل ليف بصري 

باتجاه واحد فإنه البد من استخدام سلكين من األلياف 

.سلك لإلرسال وآخر لالستقبال , البصرية 



:بعض األشكال لأللياف البصرية 



:مزايا االلياف الضوئية والتي ال توجد في غيرها ومنها -

سرعة إرسال البيانات مرتفعة جداً تصل حالياً إلى-1

.ميجابت في الثانية 200000

.حماية عالية ضد التداخل الكهرومغناطيسي -2

.معدالت التوهين فيها منخفضة جداً -3

ة في وذلك ألن اإلشار, مستوى أمن عالي جداً ضد التصنت -4

هذه الكيابل عبارة عن نبضات ضوئية وال يمر بها أي 
.إشارات كهربائية 

(  عيب األلياف الضوئية ) -:مالحظة 

يانتها أمر مما يعيب على كيابل األلياف الضوئية أن تركيبها وص

كلفتها في غاية الصعوبة من الناحية التقنية باإلضافة إلى

.لمرتفعة قياساً بغيرها من األسالك النحاسية 



:الطرفيات والموارد المشتركة-و 

وهي وحدات اإلدخال واإلخراج المتصل بالحاسوب 
،  ... الماسح الضوئي-الراسمة–مثل الطابعة 

وتتصل الطرفية بالحاسوب بشكل مباشر أو 
وتقوم الطرفيات بوظيفتين ، بواسطة خط سلكي 

هما إدخال البيانات والبرامج إلى الحاسوب وإخراج 
المعلومات منه ويمكن استخدام الحاسوب نفسه 

(محطة عمل)كطرفية 



نقل البيانات عبر الشبكة

كونة النبضات الكهربية الم)إن عناصر المعلومة تتكون من ثماني نبضات

لشبكة بعضها يساوي صفراً وآخر يساوي واحد, فإن كانت عناصر ا( للحرف

فال مشكلة على اإلطالق -كيلو متر3.5في حدود -قريبة من بعضها البعض
:لكن مع زيادة المسافة تحدث عدة صعوبات أبرزها

.تضعف اإلشارة الرقمية نتيجة مقاومة األسالك و الكوابل•
يفرة تلتقط اإلشارة أثناء انتقالها تداخالت السلكية خارجية مما يدمر الش•

زيادة المستخدمة في ترميز الحروف, و هذا التشويش يقضي على اإلشارة ب
.المسافة

يدة مما طبيعة اإلشارات الرقمية ال تالئم عمليات النقل الممتد لمسافات بع•

وني يقوم يتطلب تعديلها إلى إشارات تناظرية و يتم ذلك عن طريق جهاز الكتر

و يسمى Modulation Demodulationبإجراء التعديل و إعادة التعديل 

الجهاز اختصاراً مودم 



:المودم 
ها معا عندما تكون الكمبيوترات أو الشبكات بعيدة عن بعض لدرجة تصعب معها ربط

تخدام أسالك باستخدام أسالك الشبكة االعتيادية فإنه من الممكن تحقيق اتصال بينها باس
.  الهاتف

وترات فالكمبيموديماتتسمى هذه األجهزة أو المكونات التي تحقق مثل هذا االتصال
مبيوترات تتعامل بمفردها ال تستطيع بمفردها أن تتبادل البيانات عبر خطوط الهاتف ، فالك

.  بضات التماثليةمع البيانات كنبضات إلكترونية رقمية بينما خطوط الهاتف ال تحمل سوى الن
عبارة عن النبضات الرقمية لها قيمتان فقط صفر أو واحد بينما اإلشارات التماثلية هي

. منحنى يمكن أن يمثل عددا ال منتهي من القيم
: لنر كيف يعمل المودم 

. رات تماثليةعند الجهاز المرسل يقوم المودم بتحويل إشارات الكمبيوتر الرقمية إلى إشا-1
. تنتقل هذه اإلشارات التماثلية عبر خطوط الهاتف-2
ية إلى إشارات عند الجهاز المستقبل يقوم المودم بعملية عكسية فيحول اإلشارات التماثل-3

.  رقمية يفهمها الكمبيوتر
:هناك نوعين من المودم

1-Internalداخلي و يركب داخل جهاز الكمبيوتر  .
2-External خارجي و يتصل مع الكمبيوتر باستخدام سلك تسلسليRS-232  .



(Software)البرمجياتالمكونات 

ات وهي البرمجيات التي تقوم بإدارة األجهزة والعملي

بكات التي تتم داخل الشبكة ومن أهم نظم تشغيل الش
 UNIXالحواسيب المستخدمة حالياً نظام يونكس 

WINDOWSو ويندوز NOVELونوفل 



ما الفائدة من الشبكات الحاسوبية؟

قبل وجود الشبكات الحاسوبية•

!حاسب مركزي ضخم ووحيد لجميع األعمال•

.ثمرالمستثمر يجلب عمله ويأتي للحاسب, بدالً من جلب الحاسب للمست•

!توقف جميع األعمال في حال تعطل الحاسب•

.كلفة عالية•

حطات هناك العديد من المؤسسات التي تمتلك عدد من الحاسبات الشخصية وم

إضافة إلى األجهزة ,   WORKSTATIONSالعمل المركزية الصغيرة 

جميع تبدو أهمية الشبكة كونها الوسيلة الوحيدة القادرة على ربط. الطرفية 

:ة األنظمة معاً بشكل مالئم لعمل الشبكات بما تقدمه من الفوائد التالي



برمجيات تؤمن شبكة الحاسبات إمكانية تشارك المستثمرين في ال:تقاسم البرمجيات-1

ل إذ يمكن لمؤسسة او شركة ما على سبي.واألنظمة المتواجدة على اجهزة الشبكة 

وب من وضع قاعدة المعطيات الخاصة بذاتية الموظفين لديها على الحاس, المثال 

ذه من وتوفر الشبكة بدورها إمكانية استخدام قاعدة المعطيات ه, المركزي للشبكة 

الدائرة المؤسسة كدائرة الشؤون اإلدارية ودائرة الرواتب و( دوائر)قبل مختلف أقسام 

.وبالتالي ال حاجة لتكرار المعلومات في العديد من الدوائر, الخ...الصحية 

ات يؤدي وجود الشبكة إلى االستثمار األمثل للتجهيز:تقاسم موارد الشبكة-2

تى وحدات التخزين وح–الراسمات –الطابعات )الفيزيائية المرتبطة بالشبكة 

يوفر على إذ أن تشارك مستثمري الشبكة في استخدام تلك الموارد,(الحواسيب نفسها

في كل قسم المؤسسة الكلف الباهظة التي قد تترتب من ضرورة توفر تلك التجهيزات

.من األقسام المختلفة



در هناك العديد من المعلومات التي قد تص:تأمين المعالجة الموزعة للمعلومات-3

في اكثر من جهة(أو اتخاذ قرار)من جهة ما من جهات المؤسسة وتحتاج إلى معالجة 

ة حاسبات تؤمن مثل تلك الخدمإن وجود شبكة.من الجهات األخرى في المؤسسة 

.بسهولة بحيث تسرع عملية المعالجة لتلك المعلومات

تتمتع :مكنةتوفر العمل للمستثمرين بأدائية و موثوقية عاليتين ضمن أقل كلفة م-4

وفير البدائل إذ يمكن للشبكة ت, بعض أنظمة شبكات الحاسبات بأدائية وموثوقية عالية 

مباشرة في حال حدوث خلل أو عطل ما في أحد مكونات الشبكة بحيث  ال تسمح

.للمستثمر بمتابعة عمله وبأقل فترة توقف ممكنة



ستخدمي يمكن توسيع قاعدة م:توسيع قاعدة مستثمري الحواسيب بتكلفة منخفضة-5

ي تكون الحاسبات الشخصية في إحدى المؤسسات باللجوء إلى الحاسبات الشخصية الت

تخدام حيث يمكنها اس,رخيصة الثمن,بدون قرص أو الحاسبات ذات الكفاءات المتواضعة 

علومات نظام الملفات المركزي الموجود في حاسب التخديم الرئيسي للشبكة لحفظ الم

.خزينواستدعائها وذلك لالستفادة من مزاياه العالية من حيث سرعة المعالجة وسعات الت

نظم إن بنية العديد من:توفير التحكم واإلدارة المركزية لألنظمة الموزعة جغرافيا-6

,  ركزي تشغيل الشبكات تسمح بمراقبة جميع مكونات الشبكة والتحكم بها من موقع م

.وبالتالي إمكانية إدارتها بشكل جيد ورفع مستوى أدائية العمل على الشبكة



ات إن توزع التجهيز:تأمين التوافق بين التجهيزات والبرمجيات المختلفة-7

يزات الحاسوبية المستخدمة في مؤسسة ما قد تخلق عدم توافق في عمل تلك التجه

(  Unix,DOS,Windows, حواسيب ذات نظم تشغيل مختلفة مثل )الحاسوبية معاً 

إن وجود شبكة حاسوبية . SUN  ,IBMأو حواسيب ذات بنى تصميمية متلفة مثل  

.يسمح بربط مثل تلك األنظمة المختلفة ببعضها والتخاطب فيما بينها

المؤسسة يعتبر تبادل المعلومات والملفات بين أقسام:تبادل الملفات والمعلومات-8

بواسطة عمالً من األعمال األساسية في هذه المؤسسة ويتم عادة تبادل مثل تلك الملفات

اً كبيرين مما يستغرق جهداً وزمن, البريد أو باستخدام مراسلين مخصصين لهذا العمل 

ية التي تربط توفر الشبكة الحاسوب. يؤديان إلى انخفاض في المردود وزيادة في الكلفة 

ستثمرين جميع أقسام هذه المؤسسة ببعضها إمكانية تبادل الملفات والمعلومات بين الم

.بسهولة فائقة وسرعة عالية



في يحتاج العديد من العاملين:التخاطب والمناقشة بين مستثمري الشبكة-9

ن موضوع مؤسسة إلى االتصال فيما بينهم أو بالمستوى األعلى بهدف االستفسار ع

,  ن العاملين حيث يستخدم الهاتف عادة للتخاطب والمناقشة بي, معين يتعلق بالعمل 

.الشبكة الحاسوبية باستخدام برمجيات معينة يمكن أن تقوم بهذا الدور

ة تتمتع معظم أنظمة الشبكات بمواصفات أمان عالي:حماية وأمن المعلومات-10

فين على ويمكن للمشر.تحمي الملفات من الدخالء الذين لم يصرح لهم بالنفاذ إليها

ألدلة الشبكة تحديد السماحيات لكل مستثمريها بحيث ال يمكن الدخول إال إلى ا

تي يحق كما يمكن لمدير النظام فرض قيود على المناطق ال. والملفات المخصصة له

ة سير توفر كذلك نظم إدارة الشبكات األدوات المساعدة في مراقب.له الدخول إليها 

ًء حسب العمل على المخدمات األساسية ونظم المحاسبة العامة الستثمار الشبكة سوا

ماداً على مبدأ عدد ساعات العمل على الشبكة أو حسب كميات البيانات المتبادلة اعت

لفة مزيج من المبدأين يعطي مدير النظام الحرية في وضع قوانين المحاسبة وك

.الوحدة الزمنية أو الرزمة بما يتناسب مع نظام المحاسبة الخاص



لصوت تتميز الشبكات الحديثة بإمكانية نقل ا:النقل متعدد األنواع للمعلومات-11

نزل أو والصورة إضافة إلى المعطيات وتهدف هذه الشبكات إلى ربط كل حاسوب في الم

ومن الخدمات المفيدة التي تؤمنها الشبكات هي.العمل بخطوط نقل عالية السرعة 

.التي تحقق إجراء المؤتمرات عن بعد video conferencesالمؤتمرات المرئية 

إذ ,اتفية إن وجود شبكة حاسوبية يغني عن استخدام األجهزة اله:البريد االلكتروني-12

ا أنظمة يمكن إجراء االتصال من خالل الخدمة المسماة بالبريد االلكتروني التي توفره

منها ضمان الشبكات الحاسوبية والتي تمتاز عن الخدمات الهاتفية في العديد من النواحي

وصول الرسالة  إلى الجهة المقصودة دون الحاجة لضرورة وجود شخص في ذلك 

كانية كما يملك نظام البريد االلكتروني إم. المكان ويؤمن تلقي الرسائل من أي موقع

.إعادة توجيه الرسائل واإلجابة اآللية و غيرها من مزايا االتصاالت الحديثة
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LAN :Local Area Networkالشبكات المحلية -1

وهي شبكات محدودة االتساع ، تربط عادة الحواسيب المتوضعة 

بحيث ال تتجاوز . في مبنى واحد أو مجموعة مبان متقاربة

.كم 2.5الفاصلة بين حاسوبين المسافة

MAN:Metropolitan Area Networkشبكات المدن  -2

وهي مجموعة وسائل االتصال ، أي خطوط نقل المعطيات وتجهيزات 

وبرمجيات الربط الشبكي التي توفر الوصل بين مواقع جغرافية مختلفة 

يستخدم هذا الصنف من الشبكات في المقام األول .ضمن المدينة الواحدة 

لوصل الشبكات المحلية الموزعة قي إرجاء المدينة بعضها ببعض ، ويوفر 

.سرعات لنقل المعلومات بينها

 ً تصنيف الشبكات الحاسوبية جغرافيا
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WAN :Wide Area Networkالشبكات اإلقليمية أو الدولية ً-3

تستخدم هذه الشبكات أنواعاً . هي الشبكات التي تمتد عبر البلدان أو القارات 

متعددة من وسائل االتصال أهمها الشبكات الهاتفية المحلية والقطرية والدولية 

واألمواج الميكروية واألقمار الصناعية لوصل شبكات مختلفة بعضها ببعض 

INTERNETوأشهر مثال على هذا النوع من الشبكات هو شبكة إنترنت 

.التي تتيح االتصال بأي حاسوب متصل بها أينما وجد



مخططات شبكات الحاسب المحلية 

Network Topologies

.يقصد ببنية الشبكة طريقة الربط بين مختلف أجزاء الشبكة 
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البنية ذات الناقل المشترك-1

BUS Topology 

تكون جميع العقد مربوطة كفروع 

لخط مشترك ويخصص لكل عقدة 

ة عنوان فريد ويمكن أن تكون العقد

إما حاسوباً شخصياً أو مخدم أو 

.محطة طباعة 

: هي Busالعوامل التي تؤثر على أداء شبكة 
ة اإلمكانيات التي تقدمها مكونات أجهزة الكمبيوتر المتصل-1

(. Hardware Capabilities) بالشبكة                 
.  عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة-2
. نوعية البرامج المشغلة على الشبكة -3
.  المسافة بين األجهزة المتصلة بالشبكة -4
انية سرعة نقل البيانات على الشبكة مقاسة بالبت في الث-5
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 ً بوحدة تكون العقد في الشبكة النجمية موصولة بخطوط منفصلة ، وتوصل جميعا

ط تحوي على مفاتيح إلكترونية لتوصيل أي خHubتوصيل مركزية تسمى المجمعة 

.من الخطوط بخط آخر

بربط أجهزة الكمبيوتر Starتقوم الشبكات المحلية ذات التصميم من النوع النجمة أو 

أو المحور كما يسمى Hubن أو جهاز مركزي يطلق عليه بأسالك موصلة بمكو  

 Centralو أحيانا يسمى النقطة المركزية Concentratorع أو أيضا الُمجم  

Point أوWiring Center.

النقطة اإلشارات تنتقل من الكمبيوتر المصدر الذي يرغب في إرسال البيانات الى

.  ل فيومنه الى باقي أجهزة الكمبيوتر على الشبكة , نظام التوصيHubالمركزية أو 

STAR Topologyالمخطط النجمي 



STAR Topologyالمخطط النجمي 

سمح األكثر إراحة من بين التصاميم المختلفة حيث أنه يStarيعتبرالتصميم النجمي •

لشبكة بتحريك األجهزة من مكانها و إصالحها و تغيير التوصيالت دون أن تتأثر ا

.  بأي من ذلك

ة ألنك تكلفة هذا النوع من التصاميم تعتبر مرتفعة خاصة في حالة كبر الشبك•

واصفاته و ستحتاج الى أسالك كثيرة و المجمع قد يكون سعره مرتفعا و ذلك وفقا لم
.  درجة تعقيده 

و الذي يقوم بعزل Hubتصميم النجمة يشبك كمبيوترات الشبكة باستخدام مجمع •

.  بكة أسالك الشبكة عن بعض مما يمنع تعطيل الشبكة إذا تعطل جهاز ما في الش

و Star Bus: هناك أنواع تجمع بين التصاميم المختلفة للشبكات وهي نوعان •

Star Ring  .
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:الشبكة الحلقية-2

كل في هذا النوع من الشبكات تكون جميع العقد موصولة بدارة واحدة تأخذ ش

.الحلقة المغلقة



, وفي مصطلحات Token Ringقائمة على معيار IBMتعتبر أغلب شبكات شركة •
- MAU) يطلق على المجمع اسم وحدة الوصول متعدد المحطات أوIBMشركة 

Multistation Access Unit )الذي يستخدم السلك وTwisted Pair لشبك حتى
.  جهاز 255

:  بالخصائص التاليةToken Ringتتميز شبكات •

.  STPاستخدام األسالك المحمية -1

.  ميجابت في الثانية16إلى 4معدل نقل بيانات يتراوح بين -2

.  Base bandتقنية البث الرقمي -3

, تقوم الشبكة بتوليد إشارة أو Token Ringعندما ينضم أول جهاز إلى شبكة •
Tokenهاز ما تبدأ بالسفر حول الحلقة تعرض نفسها على كل جهاز إلى أن يقرر ج

وفيقوم بأخذه من الشبكة Tokenبيبدأ التحكم وإرسال بياناته فيعطي إشارة بذلك 
و يكون أول . يرسل بدال منه إطار يحتوي على البيانات التي يود أن يبثها إلى الشبكة

. جهاز يتم تشغيله على الشبكة هو المسئول عن مراقبة أنشطة الشبكة



نظم تشغيل و إدارة شبكات الحاسب

Network Operating System Base



Peer to Peer Networksشبكات الند للند 

مكونة من مجموعة من األجهزة لها LANهي شبكة كمبيوتر محلية : شبكات الند للند •
مخصص بل كل جهاز في الشبكة Serverال تحتوي على مزود وحقوق متساوية 

.  ممكن أن يكون مزودا أو زبون 
.  Workgroupوهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضا اسم مجموعة عمل أو •
عمل يمكن فهم مجموعة العمل بأنها مجموعة من األجهزة التي تتعاون فيما بينها إلنجاز•

.  معين
.وهي عادة تتكون من عدد قليل من األجهزة ال يتجاوز العشرة •
ة الموارد المخزنة على أي من األجهزويستطيع أعضاء مجموعة العمل رؤية البيانات •

االستفادة منها والمتصلة بالشبكة 
ز أفرادها مهام التي ينجوتعتبر شبكات الند للند مناسبة الحتياجات الشبكات الصغيرة •

اسوب متشابهة , ونشاهد هذا النوع من الشبكات في مكاتب التدريب على استخدام الح
.  مثال 

.  سهولة تركيبهاوأهم ميزة لهذه الشبكات هو تكلفتها المحدودة •
.المستخدمين وأهم عيوبها هو أنها ال تستطيع التكيف مع عدد كبير من األجهزة •
  ,win 3.11, Win 9x ,Win Meأنظمة التشغيل المتوافقة مع شبكات الند للند هي •

,Win NT 4.0 (workstation and Server) (Win 2000 (Professional
Widows XP,.



زبون  –شبكات مخّدم  Server- Client Networks

ج قوي المزود قد يكون جهاز كمبيوتر شخصي يحتوي على مساحة تخزين كبيرة و معال•
كات وذاكرة وفيرة , كما أنه من الممكن أن يكون جهاز مصنوع خصيصا ليكون مزود شب

.  و تكون له مواصفات خاصة 

 Sever Basedالمزود و التي تسمى أيضا شبكة قائمة على مزود أو / شبكات الزبون •
Networkهذه الشبكات تكون قائمة على مزود مخصص و يكون عمله فقط كمزود و ,

ي ال يعمل كز بون كما هو الحال في شبكات الند للند , و عندما يصبح عدد األجهزة ف
المزود كبيرا يكون من الممكن إضافة مزود آخر , أي أن شبكات / شبكات الزبون 

المزود قد تحتوي على أكثر من مزود واحد عند الضرورة و لكن هذه المزودات/الزبون 
زيد من ال تعمل أبدا كزبائن , وفي هذه الحالة تتوزع المهام على المزودات المتوفرة مما ي

.  كفاءة الشبكة 

ى عالى المزود تحمي البيانات و تدعم آالف المستخدمين و تقدم مستو/ شبكات الزبون •
من الممكن أن تكون مزودات NTمن األمن , المزودات التي تعمل من خالل ويندوز 
.  فاكس , بريد , اتصاالت ,ملفات و طباعة و برامج 

.  سيرفر NTالبد للمزود من نظام تشغيل للتحكم بقدراته ,و مثال عليه ويندوز •

د المزود و شبكات الند للن/ من الممكن االستفادة من قدرات كل من شبكات الزبون •
.  باستخدام الشبكات المختلطة 

.المزود أكبر بكثير من شبكات الند للند/احتياجات و تكلفة شبكات الزبون •



زبون  –شبكات مخّدم  Server- Client Networks

:  التي تتفوق فيها على شبكة الند للند والمزود / مميزات شبكات الزبون 
.  النسخ االحتياطي للبيانات وفقا لجدول زمني محدد-1
.  حماية البيانات من الفقد أو التلف-2
. تدعم آالف المستخدمين -3
صفات تزيل الحاجة لجعل أجهزة الزبائن قوية وبالتالي من الممكن أن تكون أجهزة رخيصة بموا-4

.  متواضعة
في هذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متمركزة في جهاز واحد هو المزود مما يجعل-5

ة , المعلومة أو المورد المطلوب أسهل بكثير مما لو كان موزعا على أجهزة مختلفالىالوصول 
.  التحكم فيها بشكل أفضل وكما يسهل إدارة البيانات 

المزود , نظرا للدرجة / من أهم األسباب الستخدام شبكات الزبون Securityيعتبر أمن الشبكة -6
هو (أو أكثر عند الحاجة)العالية من الحماية التي يوفرها المزود من خالل السماح لشخص واحد 

للمستخدمين أذوناتإصدار وبالتحكم في إدارة موارد الشبكة Administratorمدير الشبكة 
ا األمر ليس يسمح لهم بالقراءة دون الكتابة إن كان هذولالستفادة من الموارد التي يحتاجونها فقط 

.من تخصصهم 
:  هناك عدة أنواع للمزودات من حيث عملها بشكل عام بغض النظر عن نظام التشغيل المستخدم 

.  File Serversمزودات ملفات -1
. Print Serversمزودات الطباعة -2
.  Application Serversمزودات تطبيقات أو برامج -3
.  Communication Serversمزودات اتصاالت -4
. Database Serversمزودات قواعد بيانات -5



INTERNETاالنترنت 
WWW

World Wide Web



اإلنسان ووسائطه التكنولوجية

:يحتاج اإلنسان اليوم في عمله إلى الوسائط التكنولوجية التالية

.لنقل المعلومات والتعليمات ولطلب تنفيذ أعمال معينة بواسطة الصوت:الهاتف•

.لتلقي المعلومات بالصورة والصوت:الراديو والتلفزيون•

.لإلطالع على المعلومات على شكل نصوص:الكتب والصحف•

وبالتالي طلب تنفيذ أعمال معينة-نصوص-صور -لنقل المعلومات والتعليمات :البريد•

.لتنفيذ عدد من البرامج الخاصة والعامة:الحاسب الشخصي•

• والتي تحتوي على بنوك معلومات ويضعها :أقراص التخزين المغناطيسية والبصرية

.اإلنسان في حاسوبه الشخصي ليطلع على محتوياتها



اإلنسان والتبادل اإللكتروني للمعلومات

:جميع هذه الوسائط اصبح لها مكافئ الكتروني أسرع وأكثر جدوى

.اليزال مفيداً ولكنه سيستبدل تدريجياً بالحاسوب الهاتف:الهاتف•

.سيستبدالن بالمحطات الحاسوبية متعددة الوسائط: الراديو والتلفزيون•

يتم االطالع على شكلها االلكتروني المخزن في الحاسبات المتوزعة :الكتب والصحف•

في العالم والمرتبطة بشبكة عالمية واسعة النطاق،  يتصل االنسان بهذه الشبكة من 

 ً .خالل محطته الحاسوبية أيضا

.وقد أخذ اليوم شكله االلكتروني: البريد•

.وهو باق ويتطور باستمرار:الحاسب•

لم يعد من الضروري الحصول عليها بشكلها الفيزيائي إذ أصبح :أقراص التخزين•

اإلنسان قادراً على االتصال ببنوك المعلومات المتاحة عبر الشبكة العالمية ومن 

.خالل محطته الحاسوبية



شبكة INTERNET - لمحة تاريخية

..ARPANETAdvanced Research Projects Agency Networkوزارة الدفاع األميريكية تطرح مشروع: 1969•

.أصبح عدد المراكز المرتبطة ببعضها خمسة عشر مركزاً : 1971•

.روي توملنسون يوجد برنامجاً للبريد اإللكتروني للشبكات الموزعة

•1976: AT&T تطورUUCP- Unix-to-Unix Copy. / إنشاءUSENET لتبادل األخبار واألفكار المختلفة

•1982: ARPANET  تعتمد مجموعة بروتوكوالتTCP/IP.

.مائة ألف حاسبة مرتبطة على الشبكة: 1989•

.“غوفر“جامعة مينسوتا تطرح برنامج : 1991•

•1992: CERN تطرح برنامج شبكة العالم العنكبوتيةWWW  ارتفع عدد الحاسبات المرتبطة

.على الشبكة إلى مليون حاسب

.president@whitehouse.govالبيت األبيض أصبح على الشبكة: 1993•

مليون مستخدم30عدد المستخدمين حوالي . عدد الحاسبات المترتبطة تبلغ أكثر من اربعة ماليين حاسب: 1995•

.مليون مستخدم40: 1966•

مليون مستثمر لشبكة إنترنيت100أكثر من : 1997نهاية •



ماهي اإلنترنت؟

 TCP/IPشبكة معلوماتية عالمية تعمل على أساس بروتوكول•

مجموعة + مجموعة أشخاص وهيئات تستثمر وتطور الشبكة + 

.من مصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليها من هذه الشبكة

تمكن جميع األشخاص والهيئات والمؤسسات من تبادل المعلومات •

فيما بينهـــم ( …المكتوبة والمرئية والمسموعة)بمعناها الشامل 

. مما يؤدي إلى تعميق اإلتصال بين الناس في أنحاء العالم

اليملكها أحد وهي ليست شركة بل خدمة متاحة للجميع ولكن هناك •

هيئات غير ربحية لتنسيق الخدمات والمقاييس والمعيرة على هذه 

.الشبكة



لماذا اإلنترنت؟؟

:انطالقاً من

أهمية المعلومات على اتخاذ القرار•

أهمية الوصول السريع إلى مصادر المعلومات•

أهمية نشر المعلومات•

أهمية تبادل المعلومات•

نمت اإلنترنت كوسيلة فعالة وسريعة وشاملة، وهي تتويج 

لتفاعل المعلوماتية واالتصاالت



بعض القضايا الوظيفية والفنية حول اإلنتريت

:التصنيف حسب الوظيفة

آلية العمل Client/Server

Connection

Providers

عنونة الحواسب على شبكة إنترنت



مقدمو المعلومات Information Providers

WWW

حولت انترنيت من شبكة الرسائل والوثائق الصماء إلى فضاء كوني•

ملئ بالحركة والنشاط

تقديم خدمات معلوماتية عن طريق مخدمات حاوية على معلومات-

الرابط على الشبكة العنكبوتية العالمية-

Cyber Space

.أكثر  تقنيات انترنيت ابداعاً لربط المعلومات وتوزيعها بشكل سهل •

اعتماد نصوص األسلوب الفائقة  •



للنشر االلكتروني داخل شبكة  Multimediaنظام متعدد الوسائط•

إنترنيت مما يساعد في الحصول على معلومات كتابية مسموعة ومرئية

تتيح للمسؤولين عن اتخاذ القرار أن يلجوا إلى آالف من قواعد البيانات •

.الدولية

تتيح للباحثين وللهيئات بمختلف أنواعها إمكانية نشر أبحاثهم وإعالناتهم•

.وكافة المعلومات التي يرغبون بنشرها



World Wide Webآلية عمل
WWW

برامج مستخدم

Internet explorer 

Netscape

المخدمات الحاوية

على المعطيات

HTML والمكتوبة بلغة

HTTP

المخدمات الحاوية

على بنوك معلومات

الفهارس

HTTP



الخدمات التي تقدمها شبكة العالم العنكبوتية

حالياً أسرع الطرق وأكثرها نجاحاُ في التجارة  والسياحة  WWWاصبحت خدمات•

واإلعالم والسياسة

: بدأت الشركات التسويقية بعرض •

صفحات إعالنية  معلومات مفصلة عن المنتجات والخدمات

:أصبح بإمكان المشترك بهذه الخدمة •

اإلطالع على معروضات الشركات

بإدخال رقم بطاقته المصرفية)اختيار مايودُّ شراؤه ودفع ثمن مااشتراه عبر الشبكة 

:بدأت الهيئات السياسية بعرض•

صفحات مواقف سياسية أحداث سياسية وصور

:بدأت الهيئات اإلعالمية بنشر•

صفحات الجرائد معلومات عن البلدان المعينة



مجموعة من المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية حول موضوع

معين

Hyper Text)الفائقة)أسلوب النصوص البارزة •

التعابير البارزة تقود إلى مواقع وصفحات أخرى•

Internet,Intranetتستخدم في الشبكات العالمية و المحلية•

صفحة الموطن

صفحة تفرعية

نص بارز 

Hyper Text

صفحة تفرعية

Top level 

Home Page

روابط

Links

روابط

Links



طالبو المعلومات Information Customers

اإلحتياجات البرمجيةاإلحتياجات الفيزيائية

حاسب

موديم

خط هاتف

برنامج اتصال

برنامج عارض مثل 

Netscape



خطوات العمل Work Steps
طلب برنامج االتصال-1

.البرنامج يسأل عن الرقم الهاتفي المطلوب-2

.البرنامج يحاول االتصال بالرقم المطلوب-3

Internet_service_provider ISP 4- عند تحقق االتصال يصبح الزبون

متصل مع الحاسب المخدم لـ

ويصبح العمل وفقاً آللية. ويبلغه بذلك Client/Server.

يطلب الزبون برنامج العارض-5 Browser مثل Netscape 

أو Microsoft Internet Explorer وهو يمكن تنفيذ خدمة الـ Web  إضافة

Modem

R

مقسم

ISP
العقدة الرئيسية

إلنترنيت

.إلى كافة الخدمات األخرى



طرق التوصيل 

الخطوط المؤجرة Leased Line

LAN

TCP/IP

Internet 
Connectio
n 
Provider

انتخاب الرقم

تمثيل نهاية طرفية Terminal Emulation

Characters Over Phone Line

العمل وفق Dial Up Using TCP/IP  

Internet 
Connectio
n 
Provider

TCP/IP  Over Phone Line



عقدة اتصال

مقدم خدمة

مقدم خدمة

كبير

اتصال دولي 

بالشبكة

مقدم خدمة

صغير

مشترك 

عادي

خط اتصال سريع

مؤسسة هامة 

او مشترك هام

مشترك

مقدمو الخدمة Services Provider

.استغالالً أفضل لسعة خطوط االتصال وبالتلي تخفيضاً  في كلفة االتصال•

.خدمة البريد اإللكتروني•

المختلفة المتوفة على حاسبات مقدم الخدمة  Internetخدمات•

.اشتراكات في قواعد أو بنوك المعلومات•

.يزود المشترك بعنوان•

يفوتر المشترك على استخداماته •

للشبكة عادة بواقع ساعات االتصال 

.أو باجر شهري ثابت

االشتراك بـ Internet عن طريق مقدمي الخدمات يوفر:



تطبيقات مختلفة على اإلنترنت

:تطور الخدمات التي تقدمها إنترنيت

:تطور الخدمات التي تقدمها إنترنت

االتصال بالخبرات العالمية أينما وجدت•

.االستفادة في إنجاز البحوث من جهود موزعة•

.االطالع على األبحاث العلمية والدراسات الجديدة•

إعداد وثائق وتقاير ودراسات بالغة التعقيد•

.تطوير أو إصدار جديد: برمجيات •

االتصال بالخبرات العالمية أينما وجدت•

البريد االلكتروني• نشر معلومات عن المنتجات والخدمات•
قوسائل التسوي• الولوج إلى قواعد وبنوك المعلومات•



تطبيقات جديدة

فيديو حسب الطلب•

التعليم عن بعد•

التسوق•

خدمات متعددة الوسائط ومتكاملة•

معلومات بصرية•

اضيةاستخدامات مختلفة للحقيقة اإلفتر•



جديد( خدمي-علمي -اقتصادي )نموذج : اإلنترنت

عالمية اإلستخدام والتعرف الحدود وتلغي اإلنعزال وقابلة للتحكم عن بعد  •

اعتمادية كبيرة على الشبكات•

استخدام النقود االلكترونية في التجارة واألعمال•

تحقق االستفادة من أحدث التقانات والخدمات•

تمكن من االستثمار الدولي•

تكامل وتسويق للتقانات المتوفرة: تؤمن قيمة مضافة جديدة للمستثمرين•



مشاكل اإلنترنت

عدد هائل من المستخدمين ومن كافة المستويات•

د يحق الأحد يديرها والأحد يمتلكها والأح: التوجد في إنترنت سلطة ضبط مركزية•

إال له منع آخر من استخدامها وهذا األمر كان يعتبر ميزة من أجل انتشار الشبكة

أن حالة الفوضى قد بدأت تدنتشراآلن في الفضاء الحر

ارتها سيطرة اللغة اإلنكليزية على الشبكة مما جعل الشعوب الحريصة على حض•
تسارع إلى بناء آليات بحيث وبنوك معلومات خاصة بلغاتها الوطنية  

الوصول إلى حالة من اإلنفالت العام للمعلومات قد يؤدي إلى معلومات غير •

موثوقة أو متناقضة

عدم حصانة المعلومات مما جعل اإلستخدامات المالية للشبكة محدودة•

عدم وجود ضمانات لحماية معلومات المؤسسات المرتبطة بالشبكة•

Firewallsمن أجل حل بعض هذه المشاكل تم تصميم جدران النار•


