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The OSI Model Layers 



Peer-to-Peer Communication 



Data Encapsulation 



Data De-Encapsulation 



 CABLESانواع لربط الـ  3هناك 

1- Straight through 

2-   Cross over 

3- Rollover 

 

 وهناك معيارين لترتيب األلوان 

 Standard Aالمعيار األول 

 Standard Bالمعيار الثاني 



 معايير ترتيب ألوان الكابالت المجدولة

• Standard A 



 معايير ترتيب ألوان الكابالت المجدولة

• Standard B 



• Straight –Through Cable 

  Aوالطرف الثاني   Aالمعيار  cableيكون ربط هذا النوع الطرف األول من  -

 Bوالطرف الثاني  Bأو يكون الطرف األول 

 .يستخدم لربط أجهزة مختلفة -



• Crossover Cable 

  Aيكون ترتيب األلوان من المعيار cableيكون ربط هذا النوع الطرف األول من  -

 Bوالطرف الثاني يكون ترتيب األلوان 

 .يستخدم هذا الربط لألجهزة المتشابهة من أجل عدم تصادم البيانات -

 .هناك حالتين شاذتين -





Roll-Over 
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Packet Trace - tools 



Packet Tracer - tools 













 للجهاز   IP Addressوضع 

 ننقر على الجهاز فتظهر النافذة التالية 



 

 :الطريقة األولى 

 FastEthernetوعلى جانب الشاشة نضغط على  Configفي نافذة 

 Subnet Maskو  IP Addressنضيف   IP Addressفي حقل

 

 



 :الطريقة الثانية 

 IP Configurationنختار   Desktopفي نافذة 

 

 



 Subnet Maskو  IP Addressيتم وضع 



 للجهاز   wirelessإضافة كرت شبكة 

 :  ننقر على الجهاز تظهر لنا النافذة التالية 

 .نقوم بإطفاء جهاز الكمبيوتر  ثم نقوم بإزالة كرت الشبكة الحالي



و ذلك بسحب الكرت ووضعه في المكان المخصص له ثم يتم   wirelessنختار كرت شبكة

 تشغيل الكمبيوتر



 : Routerللـ  FastEthernetللمنفذ   Interfaceاعدادت الـ 

  Subnet Maskو   IP Addressنختار رقم المنفذ ونضيف الـ   configومن صفحة  Routerننقر على 

 onونضعه  port statusونفعل 



 لفحص االتصال بين جهازين 

  command promptنختار   Desktopنضغط على الجهاز ومن صفحة 

 ping 192.168.1.2(:  source)نكتب عند الجهاز المرسل 

 (destination)للجهاز المراد االتصال معه   IPيمثل عنوان الـ  192.168.1.2حيث 



ارسال جهاز رسالة إلى جهاز آخر ضمن شبكة مكونة من مجموعة حواسيب متصلة مع بعضها عن 

  Hubطريق 



إرسال جهاز رسالة إلى جهاز آخر ضمن شبكة مكونة من مجموعة حواسيب متصلة مع بعضها عن طريق 

Switch  



 : فحص االتصال بين جهازين موصولين على الشبكة 

 ننقر على الرسالة ونضغط على الجهاز األول ثم الجهاز الثاني    Pduفتظهر نافذة   simulation الوضعنختار 

 ليتم إرسال الرسالة كاملة   Auto Capture / playثم نضغط 

 يتم ارسال الرسالة خطوة خطوة   Capture/Forwardأما في حال الضغط على 



 عبر الطبقات  Packetالتي تظهر لنا مراحل مرور   PDUفي حال الضغط على الرسالة تظهر لنا نافذة الـ 



1LAB 

Design the following network by using Packet Tracer : 

-Test connection Between pc1 & pc2 in ping command. 

-Test connection Between pc2 & pc4 in simulation mode. 

Note the cable between router and switch (Fiber Optic cable) 


