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 ةـــالمقدم
رتبطت الحضارة العالمية بتغيرات إهو عصر المعلومات، حيث نَّ العصر الذي نعيشه إلف اثنان ال يخت

تصاالت، وخاصة في العقود الثالثين األخيرة فلقد أصبحت الشبكة المعلومات واإلفي عالم تكنولوجيا واسعة 

العالمية للمعلومات )اإلنترنت( تمثل مخزًنا ضخماً للمعلومات يسمح ألي إنسان أن يتصل به وينشر معلوماته 

هارة الم ألنها موجودة بغزارة ولكن المهم بعد اليوم وجود المعلومات، وآراءه دون شروط مسبقة، فليس

ستفادة منها فها في خدمات معلوماتية قابلة لإلستفادة من هذه المعلومات وتوظيواإلبداع ستنتقل نحو طرق اإل

وبالتالي تسويقها للناس، فلكل عصر قوانينه ومحدداته، فعلينا بسرعة أن ندرك أولويات هذا العصر وكيف 

حضارة لبلدنا، وهذا ال يتحقق إال ببناء الكوادر نحول تقنياته وقوانينه إلى مجاالت عمل وتطوير وتشغيل و

 لكترونية وتحريض اإلبداع للعمل فيها.لخبيرة ونشر ثقافة علمية بنظم اإلتصاالت اإلالعلمية ا

خدام اإلنترنت سترونية في المجتمع الرقمي اليوم وإنتشار إلكتًظراً للدور المهم الذي تؤديه اإلتصاالت اإلون

 المديرية العامة للتعليم المهني ،وضعت وزارة التربيةلكترونية المختلفة، فلقد اعي اإلوشبكات التواصل اإلجتم

لتناسب هذا التطور السريع والهائل في  لعملها ستراتيجيةاإلفي مقدمة مهامها تطوير المناهج كأحد األهداف 

ج علمي الوضع منهالمتنقلة  الحوسبةة في مجال ختصومن هنا تم تأليف لجنة م ،نظم الشبكات واإلنترنت

، لكي يكتسب الطالب أحدث المفاهيم المعرفية والمهاراتية هذا المجاليواكب المفاهيم والتطورات الحديثة في 

 وتطبيقاتها. شبكات الحاسوبفي 

وقد أسهمت هذه المناهج  للشبكات الحاسوبية،والتقنيات المتعلقة ببناء نماذج لقد تطورت المناهج 

ويأتي هذا  والمجتمع، بشكل ملموس داخل المؤسساتأجهزة الشبكة الحاسوبية دور  إبراز أهميةوالتقنيات في 

بفصوله الدراسية الست والباب الثاني يتضمن  بابين، يتضمن الباب االول الجانب النظري الكتاب الذي يقع في

وتصميمها ونمذجتها كمراحل هامة  الشبكات الحاسوبية واإلنترنتنيات لتعريف الطالب بأهم تقالجانب التطبيقي 

ل أن يجد االستحسان ونسأيدي الجميع نتمنى أذ نضع كتابنا هذا بين إننا تصاالت، وإاإلفي سياق عملية حوسبة 

 .التوفيق والسدادتعالى هللا 

 

 المؤلفون                                                                                                         
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 :على أن أن يكون الطالب قادرا   

 مكوناتها وفوائدها.لمقصود بالشبكات وما هي يعرف ما ا 

 .يعرف ما المقصود بخادم الشبكة وما هي مميزاته وأنواعه 

 ما معنى تصنيف الشبكات حسب العالقة بين المستخدمين.عرف ي 

 .يعرف ما المقصود بشبكات الند بالند 

  الخادم. –يعرف ما المقصود بشبكات الزبون 

   متداد الجغرافي.لإل يعرف ما معنى تصنيف الشبكة تبعا 

 يعرف ما المقصود بالشبكة المحلية LAN وعيوبها وما هي مميزاتها. 

  يعرف ما المقصود بشبكة المدنMAN وعيوبها وما هي مميزاتها. 

  يعرف ما المقصود بالشبكة الواسعةWAN وما هي مميزاتها 

 .وعيوبها

 تصال المستخدمة بين عناصر الشبكة.يعرف ما هي وسائط اإل 

 نواعها.السلكية وما هي أ لمقصود بالوسائطيعرف ما ا 

  واعها.الالسلكية وما هي أنيعرف ما المقصود بالوسائط 
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 تمهيد  1-1

       
القمر  الهاتف، ،الحاسوب، الكهرباء :متزجت لتغيير العالم وهيإو بتكاراتإلختراعات واإلت القد تداخل 

 ــــــنهامتي نــــثورتي دوثــح إلى أدى التداخل وهذا تالشاشا، القابلوات ولياف الضوئيةاأل ،صطناعيإلا

أما ثورة  ،المعلومات وتخزين ومعالجة بجمع المعلومات ثورة تهتم ،(اإلتصاالت وثورة المعلومات ثورة)

معها حواجز  تحطمت طرق جديدة وعديدةت ظهرف ،خرآ   إلى مكان من المعلومات نقلب اإلتصاالت فتهتم

. واألنترنت الحاسوبية وهي طرق الشبكات الامعبدة وجاهزة لنقل المعلومات هذه الطرق ، الزمان والمكان

لة بالسرعة الهائ لاإلتصاوطرق  الحواسيبلتميز  ا  نظركبر على نمط الحياة في المستقبل ثر األوهذا سيترك األ

   من ناحية اخرى. التواصلان إلى حاجة اإلنس في تطورها من ناحية و تلبية

 ؟ما هي الشبكات: ساسية الخاصة بهذا المجال وهياأل المبادئهذا الفصل بعض  وسوف نوضح في      

سئلة سوف ابة على هذه األجواإل ؟ستخدمنا الشبكاتإتعود علينا إذا سوما هي الفوائد التي  ؟ماهي مكوناتهاو

 بصورة عامة. تساعدنا على فهم جيد للشبكات

 

   ماهي الشبكة؟ 1-2

فعندما نقول شبكة حاسوب نعني  ،الشبكاتن يشمل جميع متغيرات أي الحقيقة اليوجد تعريف واحد يمكن ف      

أو شبكة تربط أجهزة حاسوب بين أكثر من مبنى أوبين مدينتين ، بذلك شبكة تربط أجهزة الحاسوب ضمن مبنى

لكن يمكن القول  ،فكل ذلك يندرج تحت مسمى شبكة الحاسوب، وربما نعني بذلك شبكة اإلنترنت العالمية ،مثل  

وغير المادية )مثل البرامج(  جهزة والمعدات(ن الشبكة هي جميع المكونات الفيزيائية أو المادية )مثل األإ

لكترونية بين والمعلومات والملفات اإلالبيانات ستقبال إرسال وإاللزمة لبناء نظام متكامل يمكن من خلله 

، جهزة وأحجامها والمسافة بينها ونوع الخدمات التي تستخدم من أجلهابغض النظر عن عدد األ مختلفةأجهزة 

ووسائط النقل التي تربط بينها  اإلتصاالتن شبكة الحاسوب هي جميع أجهزة إ خر يمكن القول أيضا  آمعنى ب

اللزمة لفتح قنوات اتصال بين الحواسيب لتقديم خدمات متعددة )مثل برامج رامج التشغيل والبرمجيات بو

 . (مج تسجيل المواد في الجامعات والبرامج المالية وغيرهااالمحاسبة وإدخال البيانات وبر

وكذلك موارد  بعضها مع البعض الحواسيبتصاالت وضع لربط إهي أول نظام الحاسوب شبكة إذن ف

وأحد أهم ، من خلل البداالت خربعضها مع البعض اآل الهواتفة التي تتم لربط بنفس الطريقالحواسيب 

كما يتم تبادل المحادثات  ا  تمام بعضها مع البعض األخرن يتم ربط موارد الشبكة أهداف من الشبكة هو األ

إذا كانت موارد الشبكات في نفس المبنى أو خارجه  عتبارإلخذ في اؤواليالهواتف. من خلل شبكة  الهاتفية

 (Printer) الموجودة في الشبكات مثل الطابعة (Resources)بهدف المشاركة في البيانات الرقمية والموارد 

وغيرها وبالنتيجة فإن الشبكات تقلل  (CD-ROM Driver) ومحرك القرص المدمج  (Modem) والمودم

لشبكات قد وضعت مبدأ ن اأأي ، ستخدم للحصول على معلومات في أي مكانالمسافات وتعطي إمكانية للم

 .(1-1أنظر الشكل ) نتقالإلمن ا تصال بدال  إلجديد وهو ا

ألولالفصل ا  

 اتـــة في الشبكــــمقدم
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 الحاسوبية ــةمكونات الشبك 1-3

بشتى  الحواسيب ثلثة أنواع:المكونات المادية إلى  وتنقسم ،تتكون الشبكة من مكونات مادية وبرمجيات

، أما البرامج فتنقسم إلى برامج نظم تشغيل الشبكة. جهزة الملحقةواأل ،أو الوسائط البطاقات، أنواعها

 .ونظم إدارة الشبكة ،تصالإلبروتوكوالت ا

 Hardware للشبكة  ةالمكونات المادي 1-3-1

 بشكل عـام إلى: إنَّ المكونات المادية ألي شبكة يمكن تلخيصها

 .(Server) خادم 

 .(Work Stations)محطات عمل  

 .(Network Interface Cards) شبكات بطاقات 

 .(Cables) (كيبلتقابلوات ) 

 .(Shared Resources) المشاركةموارد  

 وفيما يأتي توضيح لكل مكون من هذه المكونات:

عدد كبير من  خدمةذو مواصفات عالية تمكنه من  لكترونيأهو عبارة عن حاسوب خادم الشبكة:  (أ 

قابلة  (RAM)ة يولهذا الغرض يجب أن يتميز بذاكرة عمل ،المشتركين )محطات طرفية( بوقت واحد

قراص الصلبة ومعالج سريع قادرعلى تنفيد مهام بأماكن لتركيب المزيد من سواقات األ ومزود، للتوسع

وبطاقة شبكة تؤمن ربطه مع عدد من الخطوط يخصص كل منها لقطاع معين من  ،متعددة بوقت واحد

ضافية ويستعمل هذا عباء اإلل األمن المعتاد ليتمكن الجهاز من تحممداد الطاقة أكبر ووحدة إل، الشبكة

وتوجد أنواع عديدة من الخوادم نذكر ، الحاسوب نظام تشغيل متعدد المهام يستطيع تنفيذ عدة عمليات

 ا:منه

 .والذي يدير المراسلة اإللكترونية بين مستخدمي الشبكة (Mail Server)بريد ال خادم -1

 .والذي يقوم بإدارة حركة مرور رسائل الفاكس من وإلى الشبكة(Fax Server) فاكس ال خادم -2

وأحد أنواعه هو مزود خدمات الدليل أو  (Communication Server) اإلتصاالتخادم  -3

(Directory Services Server)   والذي يسمح للمستخدمين المنظمين داخل مجموعة منطقية

بإيجاد المعلومات ــ للمصطلحات المستخدمة في بيئة الويندوز  ــا  وفقــ (Domain) تسمى المجال 

 شبكة حاسـوب 1-1شكل 
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االتصال يقوم  خوادموهناك نوع اخر من  ،الشبكة فيالمطلوب تخزينها والمحافظة على أمنها 

 د.دمي التحكم عن بعخبين الشبكة أو إلى مست اإللكترونيكم بتدفق البيانات ورسائل البريد بالتح

 .(Internet/ Intranet Server)نترانت /إنترنتإ خادم -4

ويتحكم بوصول المستخدمين إلى الملفات (File and Print Server) ملفات وطباعة  خادم -5

بشكل مشترك بين مستخدمي  موارد الطباعةأجهزتهم واالستفادة من  علىالمطلوبة وتحميلها 

 الشبكة.

والذي يسمح للمستخدمين أو الزبائن بتشغيل البرامج (Applications Server) تطبيقات  خادم -6

 علىمن أجهزتهم ولكن دون الحاجة إلى تخزينها أو تحميلها  ا  ـــانطلق خادمالموجودة على ال

( يبين 2-1والشكل ) على تلك البرامج فقط عملهمولكنهم يستطيعون تخزين نتائج ، أجهزتهم تلك

 .أنواع الخوادم المستخدمة في الشبكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم بإدارة نظام تشغيل الشبكة والتحكم به ويقدم خدمات لكل  حاسوب هو الخادم نأ نفهم تقدم مام

ومن الخدمات التي  (ةالشبك  مستخدمي إلى الموارد أو البيانات يقدم) الموجودة على الشبكة العمل محطات

 .وامر الخاصة بالشبكات وإدارة النظامواأل أمن المعلوماتدارة المستخدمين وإالملفات و تخزينهي  يقدمها

 وهم ،(Clients) الزبائن اسم عليها يطلقف الموارد، أو البيانات هذه من تستفيد التي الحواسيب أما

 .(3-1) شكلال في موضح كما (Work Stations) ةالطرفي العمل محطات مستخدمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنــواع الخوادم 2-1شكل 
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ب وب على شبكة يصبح هذا الحاسوعندما يتم ربط حاس: Workstationsالطرفية  محطات العمل (ب 

ويتم تحميلها  هذه الحالة اليمتلك أقراص تخزين وقد اليمتلك وحدة تخزين وفي ،في هذه الشبكة عضوا  

 الشبكات. ومحطات العمل هذه تعتبر بطاقاتستخدام نظام عمل خاص بذلك من خلل امن الخادم ب

إنزال أي ملفات على المحطة الخاصة  ألن المستخدم اليستطيع أمان عالي للشبكةرخيصة الثمن وتقدم 

 به.

االتصال  بطاقاتمعين يسمى  اتصالب البد ان يمتلك وسيط وكل جهاز حاسصال: تاال بطاقات (ج 

(Network Interface Cards – NIC) كون تممكن ان  البطاقة هوذلك لربط الجهاز على الشبكة وهذ

ضاف على الجهاز وهناك أنواع كثيرة من بطاقة جديدة تكون تجزء اساسي من الجهاز أو يمكن ان 

 الشبكة المستخدمة. ويعتمد ذلك على نوع البطاقات

 لتكوين الشبكة. عند الحاجةوهي عبارة عن أسلك مستخدمة لربط الخادم مع محطات العمل : القابلوات (د 

الموارد المستخدمة في الشبكات هي وحدة التخزين الملحقة مع الخادم وا الت الطباعة  منموارد الشبكة:هـ( 

 والرسم وأي معدات أخرى تستخدم على الشبكة وفي بناء الشبكة.

ب شخصي وكذلك في الخادم ويتم ربطهم مع واالتصال في كل حاسبطاقات ربط الشبكة يتم من خلل 

 .وسائط النقل مختلفةبعض باستخدام 

 Softwareالبرمجيات  1-3-2

 تشمل البرمجيات عدة أنواع من بينها:

تتحكم نظم تشغيل الشبكة في كل : (Network Operating Systems – NOS)نظم تشغيل الشبكة  .1

هو  (Windows NT)المكونات المادية للشبكة والتنسيق بينها وتنظيم طريقة االستفادة منها ونظام 

 نظمة.مثال من هذه األ

البيانات تبادل بتسمح البروتوكوالت  (:Communication Protocols) االتصال بروتوكوالت .2

تتنوع البروتوكوالت حسب تنوع الشبكات والبيانات و ،المرتبطة بالشبكة الحواسيببين  والمعلومات

 .والمعلومات المتبادلة

إدارة الشبكة بإدارة  أنظمةتسمح : (Network Management Systems)إدارة الشبكة  أنظمة .3

 .وتوجيه الشبكة بطريقة ملئمة والتنبؤ بالمشاكل التي يمكن أن تحدث وإيجاد الحلول لها

 

 المكونات المادية للشبكة 3-1شكل 

جهاز                 

شبكة 

(Hub) 
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 المشاركة بموارد الشبكة 4-1شكل 

 يمكن إجمال فوائد شبكات الحاسوب بالنقاط التالية:و

المتواجدة  والمواردإمكانية تشارك المستخدمين في البرمجيات  الحواسيبتؤمن شبكة  :البرمجياتتقاسم  - أ

ذ يمكن لمؤسسة أو شركة ما على سبيل المثال وضع قاعدة البيانات الخاصة إالشبكة  جهزةأعلى 

وتوفر الشبكة بدورها امكانية استخدام قاعدة البيانات  ،بالموظفين لديها على الحاسوب المركزي للشبكة

 ،الخ. .هذه من قبل مختلف أقسام المؤسسة كدائرة الشؤون االدارية ودائرة الرواتب والدائرة الصحية

 .علومات في العديد من الدوائرملتكرار ال ةال حاجلتالي وبا

 ، منها:وهذا يقدم عدة فوائد :مكانية مشاركة المعلومات والمصادر على الشبكةإ - ب

o مثل الطابعات حيث تستطيع كل الحواسيب استخدام نفس  :مشاركة طرفيات غالية الثمن إمكانية

المرتبطة بالشبكة  الماديةمثل للتجهيزات األيحقق االستثمارن وجود الشبكة أمن هذا نفهم والطابعة 

ن تشارك مستثمري الشبكة في إ .(وحدات التخزين وحتى الحواسيب نفسها ،الراسمات ،الطابعات)

ضرورة توفيركل  علىالكلف الباهظة التي قد تترتب  استخدام تلك الموارد يوفر على المؤسسة

 (.4-1كما يظهر في الشكل )المختلفة  التجهيزات في كل قسم من االقسام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o إن نقل الملفات على الشبكة يخفض الوقت اللزم لنسخ  :نقل البيانات المختلفة بين المستخدمين إمكانية

 .الملفات ومن ثم نسخها إلى حاسوب آخر

o :قد  ، فمعظم المستخدمينتوالحسابامثل الملفات المالية  حفظ البرمجيات والبيانات بشكل مركزي

يحتاجون الستخدام نفس البرنامج أو الولوج إلى نفس المعطيات معا ، وبالتالي فهم يستطيعون العمل 

 .بشكل متزامن وبدون ضياع الوقت

o :إجراء عملية النسخ االحتياطي بشكل تلقائي وكامل وبذلك توفر الوقت وتضمن  إمكانية أمن البيانات

 .عدم ضياع البيانات عند حدوث عطل في أحد المحطات الطرفية للمستخدمين

o أنحاء العالم، ونقل وتبليغ  كافةمن وإلى  اإللكترونيالبريد  : إمكانية إرسال واستقبالالبريد اإللكتروني

 في نفس الوقت وفي مساحات واسعة ومختلفة وبسرعة فائقة وتكلفة زهيدةالرسائل إلى أناس عدة 

تستطيع نقل الملفات من وإلى الشركاء في مواقع مختلفة، أو الدخول إلى شبكة الشركة من المنزل أو 

 .من أي مكان في العالم
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o :إلى ذلك للبيانات وسيتم التطرق تخدام شبكة اإلنترنت مصادر ضخمةسحيث يوفر إ خدمة اإلنترنت 

 .الحقا  

هناك العديد من المعلومات التي قد تصدر من جهة ما من جهات : تأمين المعالجة الموزعة للمعلومات - ت

، جهة من الجهات االخرى في المؤسسةأكثر من  من( تخاذ قرارإأو )المؤسسة وتحتاج إلى معالجة 

 .تؤمن مثل تلك الخدمة بسهولة بحيث تسرع عملية المعالجة لتلك المعلومات حواسيبن وجود شبكة إ

نظمة شبكات أتتمتع بعض : قية عاليتين ضمن أقل كلفة ممكنةووموث بأدائية للمستخدمينتوفر العمل  - ث

و أتوفير البدائل مباشرة في حال حدوث خلل  اذ يمكن للشبكة تينقية عاليووموث بأدائية الحواسيب

 .متابعة عمله وبأقل فترة توقف ممكنة للمستخدمعطل ما في أحد مكونات الشبكة بحيث تسمح 

 الحواسيبمستخدمي  يمكن توسيع قاعدة: الحواسيب بتكلفة منخفضة مستخدميتوسيع قاعدة  - ج

 .الشخصية الحواسيبحدى المؤسسات باللجوء إلى أالشخصية في 
 

 Computer Networks Classification تصنيف الشبكات الحاسوبية 1-4

 
بعضها أسلوب ربط المكونات  ختلفاتوجد أنواع عديدة من شبكات الحاسوب وهذا التنوع يعزى إلى 

أو  للحواسيب الفيزيائي )المادي( واستخدامهاأو التغطية الجغرافية أو الوسائط المستعملة أو تطبيقها  مع البعض

 (.5-1وكما موضح في الشكل ) حسب العلقة بين المستخدمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواع الشبكات حسب العالقة بين المستخدمينأ 1-4-1

 (، الى: 6-1وكما موضحة بالشكل )حسب العلقة بين المستخدمين  الحاسوبتصنيف شبكات  سنتناول أوال      

 

 

 

 

 

 مخطط كتلي يوضح تصنيف الشبكات 5-1شكل 
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 ألنواع الشبكات حسب العالقة بين المستخدمين مخطط كتلي 6-1شكل 

 

 شبكة الند للند وشبكة الزبون ــ الخادم 7-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peer to Peer Networkشبكة الند للند أ( 

لدى الحواسيب  لتمكنه من االستفادة من الطاقة الموجودة ا  نظر ا  يعتبر هذا النوع من الشبكات اقتصادي

جيدة وهكذا يمكن  خادماتقيد االستعمال حيث تصبح في هذه الحالة  وخاصة تلك التي التكون ،بمجموعها

في هذا النوع من الشبكات التنفذ وظائف تخزين الملفات والطباعة . االستفادة من معدات مركبة ومدفوعة الثمن

اء وطابعاته أثن (Drivers) بمشاركته سواقاته لآلخرينب في الشبكة السماح وواحد بل يمكن ألي حاس خادممن 

ن الحواسيب في الشبكة يستطيع كل منها تأدية وظائف االمقصود بشبكات الند للند  .تشغيل برامجه التطبيقية

وبالتالي فإن كل جهاز على  الشبكة يستطيع تزويد غيره بالمعلومات وفي نفس ، في نفس الوقت والخادمالزبون 

 (.7-1، انظر الشكل )الوقت يطلب المعلومات من  غيره من االجهزة المتصلة بالشبكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إذن فتعريف شبكات الند للند:هي شبكة مكونة من مجموعة من االجهزة لها حقوق متساوية والتحتوي 

مجموعة العمل  ،ا  أو زبون ا  خادمـمكن ان يكون يي الشبكة فكل جهاز  أن مخصص بل خادمعلى 

Workgroup) مثال على هذا النوع من الشبكات ويمكن فهمها بأنها مجموعة من االجهزة التي تتعاون فيما )

العشرون جهاز وفقا من عدد قليل من األجهزة اليتجاوزتكون ت وهي عادة   ،بينها إلنجاز عمل معين

يستطيع أعضاء مجموعة العمل رؤية البيانات والموارد المخزنة على أي  ،لمايكروسوفت ونطم التشغيل الحديثة

 ( يمثل مثاال  لشبكة الند للند.8-1، شكل )ستفادة منهامن األجهزة المتصلة بالشبكة واال

 شبكات الزبون / الخادم
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 شبكة الند للند  8-1شكل 

الشبكات الصغيرة  حتياجاتإلتعتبر شبكات الند للند مناسبة 

النوع من الشبكات  حيث نشاهد هذا، والتي ينجز أفرادها مهام متشابهة

وهذا النوع مناسب ، في مكاتب  التدريب على استخدام الحاسوب مثل  

 كذلك للحاالت اآلتية:

 .العشرون جهازن يكون عدد االجهزة في الشبكة اليتجاوز أ .1

ن في ييكون المستخدمون المفترضون لهذه الشبكة متواجد نأ .2

 نفس المكان العام الذي توجد فيه هذه الشبكة.

همية البالغة بالنسبة مور ذات األن اليكون أمن الشبكة من األأ .3

 للمستخدمين.

 ن ال تكون هناك خطط مستقبلية لتنمية أو تطوير هذه الشبكة.أ .4

   بالتالي: شبكات الند للندوتتميز 

 .كلفتها محدودة 

 .التحتاج إلى برامج إضافية على برامج التشغيل 

 ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة وليست موكلة  ،التحتاج إلى أجهزة قوية

 بعينه. خادمإلى جهاز 

 .تثبيت الشبكة وإعدادها في غاية السهولة 

وذلك ألنه مع نمو الشبكة  ،غير مناسبة للشبكات الكبيرةنها أأما العيب الرئيسي لهذا النوع من الشبكات هو 

 وزيادة عدد المستخدمين تظهر المشاكل اآلتية:

  كفاءتهافي هدر الوقت والجهد وتفقد  ا  للشبكة سبب الموزعةتصبح االدارة. 

 في غاية الصعوبة. ا  أمن الشبكة أمر ىيصبح الحفاظ عل 

  لكل مستخدمي  ا  مزعج ا  واالستفادة من موارد الشبكة أمرمع زيادة عدد االجهزة يصبح إيجاد البيانات

 .الشبكة

كما يظهر في يتميز هذا النوع من الشبكات  Client /Server Network:/ الخــادم شبكة الزبون)العميل( )ب

بسبب قوة  واإلدارةبكلفة بدء تشغيل أعلى من  شبكة الند للند وتتطلب خبرة فنية أكبر للتركيب ( 9-1الشكل )

ولكن كلما ازداد عدد الحواسيب المستخدمة في الشبكة تصبح الشبكة  ،البرمجيات والمكونات الصلبة المستخدمة

حيث تعتمد عليه الحواسيب المشتركة في الحصول على خدمات  ،الرئيسي قلب الشبكة الخادميشكل ، أكثر وفرة

قابلة للتوسع ومجهز بسواقات  Ram)بئته بذاكرة )لذلك يجب أن يتم تعودارة الملفات إالطباعة واالتصال و

مكن من تنفيذ عدة برامج تن يستخدم نظام تشغيل متعدد المهام يأمتعددة لألقراص الصلبة والليزرية ويجب 

ن تكون حواسيب بسيطة تستطيع تشغيل برامجها التطبيقية الخاصة أبوقت واحد  بينما الطرفيات يمكن 

قد يكون جهاز  الخادمللحصول على خدمات الطباعة واالتصال وإدارة الملفات والبرامج. الخادمواستعمال 

ن يكون جهاز أكما أنه من الممكن  ،حاسوب شخصي على مساحة تخزين كبيرة ومعالج قوي وذاكرة وفيرة

 شبكات. خادمليكون ا  ُصنع خصيص

هذه    (Network Server Based)خادمشبكة قائمة على  ا  ى أيضوالتي تسم الخادمشبكات الزبون /

واليعمل كزبون كما هو الحال في شبكات  كخادممخصص ويكون عمله فقط  خادمالشبكات تكون قائمة على 

أي ، خرآ خادميكون من الممكن إضافة  كبيرا   الخادموعندما يصبح عدد االجهزة في شبكات الزبون/، الند للند

 ا  التعمل أبد الخوادمواحد عند الضرورة ولكن هذه  خادمقد تحتوي على أكثر من  الخادم /ن شبكات الزبونأ

 .المتوفرة مما يزيد من كفاءة الشبكة الخوادموفي هذه الحالة تتوزع المهام على  ،كزبائن
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 الخادم  /شبكة الزبون 9-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، منها:تتفوق على شبكة الند للندالخادم ببعض المميزات والتي جعلتها شبكات الزبون/ تتميز

 لجدول زمني محدد. قا  وف االحتياطيالنسخ  -1

 .أوالتلفحماية الملفات من الفقد  -2

 المستخدمين.آالف تدعم  -3

تزيل الحاجة لجعل أجهزة الزبائن قوية وبالتالي من الممكن ان تكون أجهزة رخيصة وبمواصفات  -4

 .متواضعة

مما يجعل الوصول إلى  الخادمفي هذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متوفرة في جهاز واحد هو  -5

كما يسهل إدارة البيانات ، على أجهزة مختلفة ا  طلوب أسهل بكثير مما لوكان موزعالمعلومة أو المورد الم

 والتحكم فيها بشكل أفضل.

للدرجة العالية من  ا  رنظ   مدالخاشبكات الزبون/ استخدامى يعتبر أمن الشبكة من أهم االسباب التي دعت إل -6

من خلل السماح لشخص واحد )أوأكثر عند الحاجة( هو مديرالشبكة بالتحكم  الخادمالحماية التي يوفرها 

خيص للمستخدمين باالستفادة من الموارد التي يحتاجونها  فقط افي إدارة موارد الشبكة وإصدار التر

 ن كان هذا االمر ليس من تخصصهم.إءة دون الكتابة ويسمح لهم بالقرا

 :Management) k(Networادارة الشبكة  

وهي طريقة ادارة موارد الشبكة من البرمجيات والبيانات  والمكونات المادية وتوزيع الصلحيات 

االحتياطي وغيرها جراء عمليات النسخ معلومات وإمن البيانات والدارات والمستخدمين واالشراف على ألإل

 دارة الشبكة الى نوعين هما:لمهام المطلوبة في الشبكة وتقسم إمن ا

 دارة المركزية:اإل 

ن ادارة موارد ومتطلبات الشبكة تتم عن طريق الخادم الذي ينظم استخدام الموارد وفي هذه الحالة فإ

       تاــل الشبكنظام تشغيشرحها من خلل والصلحيات وامن الشبكات وغيرها من المهام التي تم 

((Network Operating Systems ومدير الشبكة(Network Administrator) . 
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 تصنيف الشبكات حسب الموقع الجغرافي 10-1شكل 

 الموزعة:اإلدارة  

و الموارد  استخدامالشبكة في جهازه من  إدارةوفي هذه الحالة يعتبر كل مستخدم للشبكة مسؤول عن 

 النسخ االحتياطي وغيرها من المهام. و إجراءالصلحيات  إعطاء

المركزية أما شبكة الند للند فإنها  اإلدارةتعتبر من شبكات  الزبون/الخادمشرحه فإن شبكة  ما تمعلى  ا  وبناء

 .الموزعة اإلدارةتنتمي لشبكات 

 موقع الجغرافيحسب ال كاتشبالواع ــأن 1-4-2

 لى:( إ11 -1وكما موضح في الشكل ) التي تقوم بتغطيتهاتصنف الشبكات حسب المنطقة الجغرافية يمكن ان 

 .(Local Area Network – LAN) كة المحليةبالش -1

 .(Metropolitan Area Network – MAN) الشبكة الحضرية -2

 .(Wide Area Network – WAN) الشبكة الواسعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموجودة في موقع واحد وهو مايعرف  الحواسيباء هذا التصنيف عندما بدأت المؤسسات بتوصيل ج

ثم أصبح من الضروري وصل جميع مواقع المؤسسات المتباعدة مع بعضها وهو  (LAN) بالشبكات المحلية

العالم  الموجودة في شبكاتالط العديد من بثم توسعت الفكرة إلى ر (WAN)ة مايعرف بالشبكات الواسع

 وسندرس اآلن هذه األنواع من الشبكات.اإلنترنت،  فظهرت الشبكة العالمية

 (:LANالشبكات المحلية ) -1

 .من عدة مبانأو تجمع صغير  وهي شبكات تستخدم لتغطية أماكن محدودة وصغيرة مثل المنزل أو المكتب
 

 .(11-1) الشكلفي ضح موكما 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 
 

 

 LANعدة بنايات عن طريق شبكة محلية  ربط 11-1شكل 

 

 MANشبكة اتصاالت فيها شبكة حضرية  12-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::.. مميزات الشبكة المحلية من

 .الفاعلية والسرعة في نقل البيانات بين مواقع العمل المختلفة 

  نقل البيانات أثناءقلة االخطاء. 

 توفير إمكانية الحوار بين مستخدمي الشبكة. 

 بالنسبة لشبكات الند للندلية في كل مكان ورخص ثمنها توفير معدات الشبكة المح. 

 لشبكات الند للند المحلية سهولة التركيب والصيانة. 

 ::.. وب الشبكة المحليةــعي من

 المحلية مختلفة التصميم مع بعضها صعوبة ربط الشبكات. 

ويسمى هذا النوع من الشبكات بشبكات المدن حيث يتم فيها ربط مجموعة  :(MAN) الشبكات الحضرية -2

أنظر الشكل  تمتد على مستوى مدينة واحدة ومجموعة من الشبكات المحلية والتيالمتباعدة  من االجهزة

(1-12.) 
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 ربط عدة شبكات محلية وتكون شبكة واسعة 13-1شكل 

 ::.. مميزات الشبكات الحضرية من

 .السعة والفاعلية في نقل البيانات 

 ضمن الشبكة الواحدة. توفير عملية االستفادة من عملية االتصال بين االجهزة 

 .توفير عملية المشاركة حيث يتم القيام بتوفير الكلفة والبرمجيات والعتاد 

 ـة ::..عيوب الشبكات الحضري من

 من قبل العامة ستخدامهاا ندرة. 

 صعوبة صيانتها. 

 (:(WAN الشبكة الواسعة -3

االرض في دولة معينة أو في وهي شبكة يتم من خللها القيام بتغطية مساحات جغرافية واسعة من 

قارات من خلل ربط العديد من الشبكات ، دول ،مدن ،جامعات ،ويتم من خللها ربط مدارس ،الكرة االرضية

هي شبكة حجز تذاكر هذا النوع من الشبكات مثال ل فضل( وأ13-1) كما في الشكل بعضها مع البعضالمحلية 

 .أو أقمار اصطناعية هاتفن عبارة عن خطوط الطيران وفي معظم وسائل االتصال عن بعد يكو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وتقسم الشبكة الواسعة إلى نوعين

هذا النوع من الشبكات الموسعة يتم من خللها ربط عدد : (Enterprise Network) ة المؤسسةشبك  

على مستوى مؤسسة أو منظمة واحدة على مستوى دولة واحدة أو عدة من الشبكات المحلية حول العالم 

 (.14-1، وكما موضح في الشكل )دول

هذا النوع من الشبكات الموسعة يتم من خللها ربط عدد من :(Global Network)ة عالمية شبك  

على مستوى دولة  الشبكات المحلية حول العالم على مستوى عدد من المؤسسات أو منظمات مختلفة

 (.15-1واحدة أو عدة دول، وكما موضح في الشكل )
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 شبكة المؤسسة 14-1شكل 

 

 شبكة عالمية 15-1شكل 

 

 وسائط االتصال في الشبكات 16-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::.. مميزات الشبكات الواسعة من

  االجهزة آالفأمكانية ربط. 

 .توفير أمكانية نقل البيانات بكميات هائلة 

  أمكانية ربط عدد كبير من الشبكات المحلية لعدد من المؤسسات المختلفة مما يسمح بالتعاون  توفير

 بينها. 

 عيوب الشبكات الواسعة ::..من 

 .يحتاج هذا النوع من الشبكات إلى برامج وأجهزة ذات مواصفات معينة مما يزيد التكلفة 

 .صعوبة تشغيل هذا النوع من الشبكات حيث تحتاج إلى فريق عمل متكامل 

 وسائط االتصال في الشبكات 1-5

 البد من توفر الشرطين اآلتيين: معا   حاسوب يلكي نتمكن من توصيل جهاز

 ن تتم ترجمة البيانات إلى اشارات يمكن نقلها بين الجهازين.أ -1

الممر أو القناة التي قد ) شاراتإلرسال واستقبال اإجهازين قناة يستطيعان من خللها ليجب ان يتوفر ل -2

 (.16-1نظر الشكل )أ (Transmission Medium)رسال إلط ايشارات تسمى وسإلتحمل ا
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 :تصال فيما بينهاإلشارات لإلنواع اآلتية من األستخدام اإجهزة الحاسوب أتستطيع 

 .Electrical Pulsesالنبضات الكهربائية  .1

 .Radio Wavesموجات الراديو  .2

 .Microwaves الميكروويفموجات  .3

  Infrared Lights. شعة تحت الحمراءألا .4

يسية ويتم استخدامها اطهرومغنكتعتبر موجات  جميعهان أشارات وهي إلناك خاصية واحدة تجمع بين هذه اه

 تتمتع بالمميزات اآلتية: ألنهالنقل البيانات 

  شباه الموصلت.أ باستخداممن الممكن تعديلها أو التحكم بها 

 الرقمية والتماثلية تينشارإلتستطيع نقل كل ا. 

من ناحية وبين موجات  الموجات الكهرومغناطيسية تضم أنواع عديدة من الموجات تتراوح بين أشعة كاما

سم الطيف الكهرومغناطيسي إ من الموجات يطلق عليههذا المدى الكبير ، الراديو الطويلة من ناحية أخرى

(Electromagnetic Spectrum) وجزء محدود من هذا الطيف يستخدم لنقل البيانات. 

االشارات من نقطة إلى تستخدم لنقل  ،أو فضاءقابلوات  :هي عبارة عن مكون ماديتصالاإلوسائط 

 الوسائطمن  ة أنواعناك عد، هوصوت أو بياناتأكون االشارة المنقولة خلل هذه الوسائط صورة أخرى حيث ت

 .في شبكات الحاسوب المستخدمةتصال إلأنواع وسائط افيما يأتي ، والمستخدمة في نقل البيانات

 Wired Media سلكية وسائط 1-5-1

 -مستخدمة في الشبكات هي:السلكية ال الوسائطهنالك ثلثة أنواع من 

 .(Twisted Pair Cables) أو الملتوية على شكل ضفيرة المجدولةالقابلوات  .1

 .(Coaxial Cables) المحوريةالقابلوات  .2

 .((Optical Fiber cables لياف الضوئيةألا .3

الشبكات الواسعة فتستخدم أما في ، تستخدم الوسائط السلكية عادة في الشبكات المحلية الصغيرة

 الحواسيبتصال بين إلدام الوسائط اللسلكية لتحقيق استخإكما يمكن ، مجموعة من الوسائط السلكية واللسلكية

 .المحمولة والشبكات المحلية

 سئلة:ألجابة على هذه األنسب للشبكة يجب األتصال اإلن نحدد وسط اأهنا هو قبل  المهمولكن 

  ؟حركة المرور المتوقع على الشبكة ازدحامماهو مقدار ثقل أو 

  ؟ليها أو تغطيتهاإماهي المسافة المطلوب من وسط االتصال الوصول 

 ؟منية للشبكةألحتياجات اإلماهي ا 

 ؟تصالإلي الميزانية المخصصة لوسط اماه 

 :وهي ،رسالإلالتي تؤثر على سعر وأداء وسط ا عتباراتإلاوباإلضافة إلى ما سبق فإنَّ هناك بعض 

 عداد والتركيبسهولة اإل. 

 ا  رسال فيزيائيإلط ايلتي يستطيع وسدى الترددات المقاسة بالهيرتز واأنَّ م ،مدى سعة نطاق البث 

الترددات  الفرق بين أعلىإنها ( وهي تعرف بBandwidth) بسعة نطاق البثيعبر عنها ستيعابها إ

 ا  هنا ان هذه السعة قد تتفاوت وفقنذكر  ومن المهم ان، رسال حملهاإلط ايوالتي يستطيع وس دناهاوأ

 شارة المستخدمة.إلللمسافة وتقنية بث ا
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 سلك ملتوي غير مغلف 17-1شكل 

  غناطيسية للضعف والتلشي خلل التوهين هو قابلية الموجات الكهرومو ،االشارة تضعيفالتوهين أو

والبعثرة بسبب الخواص  متصاصإلرسال حيث يتعرض جزء من طاقتها لإلط ايرسال في وسإلا

 الفيزيائية للوسط.

  ط يوس الستخدامنتباه لهذا االمر خاصة عند التخطيط إليجب ا ،التداخل الكهرومغناطيسي ضدالمناعة

رسال عزل الموجات إلحيث التستطيع أغلب وسائط ا، ما من المفروض ان يغطي مساحة شاسعة

والتداخل يحدث عندما تقوم موجات ، الكهرومغناطيسية عن التداخل مع موجات خارجية

كما أنه من ، رسالإلط ايشارة المنقولة عبر وسإلها بالتأثير على ابكهرومغناطيسية غير مرغوب 

تحتوي  الشبكةمر خطير إذا كانت أصت عليها وهذا نعتراض الموجات الكهرومغناطيسية والتإالسهل 

رتفاع سرعته ونقاوته وتحسن اترتفع مع  ط االرساليبشكل عام فإن تكلفة وس على معلومات حساسة.

 من أنواع الوسائط السلكية. ، واآلن سندرس بعضـا  مستوى أمنه

 :(Twisted Pair Cables)الملتوية . القابلوات1

 سلك النحاسية الرفيعة الملتويةألولة( في أبسط صورها من زوج من االملتوية )المجد القابلواتتتكون 

تتكون  ،الملتوية األزواجملم وتحتوي على عدد من 1)المجدولة( على بعضها البعض حيث يصل سمكها إلى 

سلك وتكون تلك األ (Pairs of Wires 4) سلكألأربعة أزواج من اأي سلك أ ثمانية من لقابلواتهذه ا

 اإلتصاالتمعزولة عن بعضها بمواد بلستيكية عازلة وملونة بألوان محددة تخضع لمواصفات اتحاد 

 منظمة المواصفات العالميةو (International Telecommunication Union – ITU) وااللكترونيات

(International Organization For Standardization – ISO) صورة لمقطع  (17-1) الشكليبين و

 قابلواتويتميز هذا النوع من ال، طبقة بلستيكية من الخارجبسلك ألا ةتغطييتم  .لقابلواتمن هذا النوع من ا

 .وسهولة التعامل معه ورخص أسعاره ،تركيبته الداخلية  وخفة وزنه ةببساط

 نوعين: إلىقسم ينو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من كون تيهذا النوع (: Unshielded Twisted Pair – UTPمغلفة )الالملتوية غير  األسلك /االولالنوع 

زواج ألوكل ا زوج مجدل )ملتوي( على شكل ظفيرة، أربع ازواج من األسلك المعزولة بطبقة عازلة وكل

، متر 111 ةمساف على نقل البيانات إلىله القدرة  ،ستك العازللب( من الCOVERمحاطة بطبقة خارجية )

 ت المتجاورة.للتداخل الكهرومغناطيسي وتداخل اإلشارا ولكن هذا النوع من األسلك معرض
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 سلك ملتوي مغلف 18-1شكل 

من األسلك هو هذا النوع (: Shielded Twisted Pair – STPمغلفة )الالملتوية  األسلك الثاني/النوع 

وشبكات الحاسوب  اإلتصاالتو الهواتففي الوقت الحاضر حيث يستخدم في شبكات  ا  وانتشار ا  استخداماألكثر 

ج من ازوة أربعأتكون من ، يماكن الضيقةألها في اوذلك لمرونتها العالية مما يسهل عملية تثبيتها واستخدام

الثمن اذا  باهضوهو ، األسلك الملتوية محمية بطبقة من القصديرثم تحاط بغطاء عازل بلستيكي بسيط

 . ابعد من النوع االولتصال يستخدم لنقل البيانات إلى مسافات إلمن وسائط ا وهذا النوع ،ماقورن بالنوع االول

 (.18-1) نظر الشكلأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغاية من الجدل هو التقليل من  إنَّ  سلك؟أللماذا يتم )جدل( هذه اقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: 

شارة كهربائية في إوالتشويش الذي قد يحدث عند مرور التداخل الحاصل في الموجات الكهرومغناطيسية 

ل من يقليتم التسلك ألهذه ا عند )جدل(عند مرور التيار سوف يولد مجال كهرومغناطيسي في السلك و، السلك

 شارات التشويشإومن أنجح الطرق لمنع ، إشارات التشويش ا  يمنع تماموهذا لوحده ال، تداخل هذا المجال الناتج

(Noise Signals) سلك، عن شارات التشويش ومنعها من دخول الإشارات الداخلية وعكس إلهو حجب ا

 ول في اآلتي:ويتفوق النوع الثاني على األ (18-1طريق التغليف بطبقة القصدير كما في الشكل )

 الكهرومغناطيسي.أقل عرضة للتداخل  

 رسال  لمسافات أبعد.إليستطيع دعم ا 

 .في بعض الظروف توفر سرعات أكبر 

 الحاالت اآلتية:في عادة فيتم  غير المغلفةسلك الملتوية ألستخدام اإأما 

 .وجود ميزانية محدودة للشبكة 

 حاجة لتوفير سهولة وبساطة في التركيب. وجود 

 :(Coaxial Cableالقابلو المحوري). 2

، شارةإلمطاط حيث يقوم هذا السلك بنقل اهو عبارة عن سلك نحاسي صلب محاط بمادة عازلة من ال 

 األجزاء التالية: يتكون منو( 19-1وكما موضح في الشكل )

 .والبلستكمطاط  : تصنع هذه الطبقة من ال(Outer Jacket)الطبقة الخارجية  -1

( Outer Conductor) الخارجي بالموصل ا  أيضـ وتعرف(: Braided Shield) المعدنية الضفائر -2

                                       .للحماية تستخدمو النحاس من مصنوعة وتكون

 .هذه الطبقة تستخدم للحماية أيضـا  : و(Foil Shield)طبقة من القصدير  -3

ن ـــــــن الفليـــــــوعة مــــــــون مصنـــــ: هذه المادة قد تك(Dielectric Insulator)مادة عازلة  -4

(Poly Vinyl Chloride – PVC). 
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 أجزاء القابلو المحوري 19-1شكل 

 

 PVCشبكة مسارات خارجيـة للقابلو  20-1شكل 

حيث يقوم هذا  (Inner Conductor)الموصل الداخلي أو (Core)يسمى القلب  سلك نحاسي في الوسط -5

 شارة.إلبنقل االجزء 

سلك المحورية للقيام أليتم استخدامها في كيبل ا الضفائر المعدنية الموصلة النحاسيةومن الجدير بالذكر أنَّ 

مما  لإلشارةالناقل  قابلوالتي قد تصل إلى ال(Crosstalk) شارات التشويش والموجات المتداخلة إ بامتصاص

كات قبل ظهور األسلك ، وكان استخدام القابلو المحوري واسعا  في الشبشارة)البيانات(إليؤدي إلى تلف ا

 .في استلم البث التلفزيوني والشبكي)القابلو المحوري( ع يستخدم هذا النوأللياف الضوئية والمجدولة وا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتركيب غلفها الخارجي وطبيعة المكان الذي ستركب فيه وهذان  ا  صنفين وفق علىالمحورية  الكوابلتصنف 

 الصنفان هما:

ماكن ألمكن استخدامه في ا: وهذا النوع ي(PVC)ة المصنوع من الفلين ماكن المفتوحصنف األ - أ

في حالة حدوث حرائق فإن منه روائح سامة  بعاثنإل را  ولكن نظ ،المفتوحة أو المعرضة لتهوية جيدة

( يوضح بنايات 21-1، الشكل )ماكن المغلقة أورديئة التهويةألوع من غير المحبذ استخدامه في اهذا الن

 تم استخدام هذا الصنف فيها.
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 قابلو ليف ضوئي 22-1شكل 

 

 إستخدام القابلو في السقوف الثانوية 21-1شكل 

بهذا االسم نسبة  سميتع من مواد مضادة للحرائق وهو مصنوو: (Plenum)صنف السقوف الثانوية  - ب

للمكان الذي تركب فيه وهو الفراغ الذي يفصل بين السقف وأرضية الطابق الذي فوقه وتكون 

في حالة حدوث  ا  ماكن تكون حساسة جدألوهذه ا ،الدافيء عبر البنايةمخصصة لتدوير الهواء البارد أو 

 فيسلك الممدودة هناك غير مضادة للحرائق فإن الغازات السامة ستنتشر ألن اأحرائق فلو فرضنا 

 .(21-1) نظر الشكلعند حدوث أي حريق فيها. أ البناية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Optical Fiber Cables)االلياف الضوئية قابلوات  .3

من الكفاءة في نقل  ةعالي ةقدر شارات ضوئية مما يوفرإات )البيانات( على شكل شارإلتستعمل في نقل او

 .البيانات بمعدالت عالية ومسافات طويلة

 طبقات هي: ثلثمن ( 22-1القابلو كما في الشكل )ويتكون هذا  

  أو القلبالطبقة الداخلية(Inner Core)  : و من البلستكأمن الزجاج المصنوعة لياف ألطبقة اوهي، 

 .شارات(إلالبيانات )ا تستخدم في نقلو

 عاكسطبقة ال(Cladding)  :شارة الضوئيةعكس اإلبليـاف ووظيفتها القيام ألوهي الطبقة التي تحيط با 

 عادة تجميعها إلى الطبقة الداخلية.إو

 ة يالخارج الطبقة(Outer Jacket) : درجة  في من التغيرات الجويةالقابلو وهي طبقة تستخدم لحماية

 Buffer)الطبقة العازلة ى أيضـا  وتسم التمدد والثني والكسر تسبب بحدوثوالتي قد تالحرارة 

Coating). 
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 عمل أسالك األلياف الضوئية 23-1شكل 

  لياف الضوئية؟ألا قابلوكيف يعمل 

الطبقة  :وهما، من طبقتين أساسيتين األلياف الضوئية سلكشارات الضوئية في إلط الناقل لييتكون الوس

                      Refractive)( وتتصف طبقة القلب بأن لها معامل إنكسارCladding) والعاكس( Core) الداخلية والقلب

Index)  (.23-1) الشكلالحظ ، الخارجية العاكسللضوء أعلى من طبقة 

 

 

 

 

 

 

ترميز اليقوم المرسل بتحويل المعلومات التي نريد إرسالها إلى رموز وتسمى هذه العملية 

(Encodingثم تقوم ) شارات بتحويل تلك الرموز إلى إشارات ضوئية وتسمى هذه العملية إلدوائر تحميل ا

(Light Modulation )ذا أردنا إرسال كلمة معينة عبر إ ، فعلى سبيل المثالشارات معينةإإلى  تحويل الضوء

، شارات ضوئيةإرموز كهربائية يسهل تحويلها إلى تحويل الكلمة إلى  هذا النظام المبسط فإنه يجب أوال  

مثل  إذا ، فتعني إطفاء الضوء (1)تعني تشغيل الضوء و( 1)هي الصفر والواحد حيث أن  ةموالرموز المستخد

متمثلة بإضاءة  ( فإن هذا يعني بأن المصدرالضوئي سوف يرسل إشارات ضوئية111111رسال الرمز)إ أردنا

  :النتيجة فتكون، المصدر الضوئي عند الواحدات وإطفاء المصدر الضوئي عند األصفار

 .)إضاءة إضاءة إطفاء إضاءة إطفاء إضاءة(

البد من لذلك واحد فقط  اتجاهشارة إال في إلالقلب اليستطيع نقل الضوء أو ا نأن نعلم أومن المهم 

 ستقبال.إلوالثاني ل لإلرسال احدهمالياف البصرية ألستخدام سلكين من اإ

 بالعديد من المميزات، منها: لياف الضوئيةألاتتميز قابلوات 

 المجاورة.سلك ألل الكهرومغناطيسي والتداخل من امنيعة ضد التداختكون  -1

 .ا  معدالت التوهين منخفضة جد -2

 .ا  بيانات مرتفعة جدالسرعة إرسال  -3

لياف أي ألذه االيمر بهو الى اشارات ضوئيةلياف البصرية يتم تحويل البيانات الرقمية ألفي ا -4

 .ا  رتفعمن الذي تقدمه ضد التنصت يكون من مستوى األإشارات كهربائية فإ

سلك وصيانتها أمر غاية في ألو نابع من طبيعتها فتركيب هذه افه لهذه االسلك أما العيب االساسي

من البلستك (Core) لياف التي يصنع فيها القلب ألتعتبرا، سيؤدي إلى عطبها انحناءالصعوبة فأي كسر أو 

كتلك التي يكون ولكنها ال تستطيع حمل نبضات الضوء مسافات شاسعة،  ،وأقل عرضة للكسر أسهل تركيبا  

 .سلك من العيوبة لهذا النوع من األارتفاع التكلفة الشرائي ويعتبر ،مصنوع من الزجاجقلبها 

 لياف البصرية في الحاالت اآلتية:ألمن غير المحبذ استخدام ا ولذلك

 .وجود ميزانية محدودة 
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 إتصال السلكي باستخدام موجات الميكروويف االرضي 24-1شكل 

 .عدم توفر الخبرة الكافية لتركيبها 

 Wireless Media السلكيةوسائط  1-5-2

 اللسلكية مفيدة في الحاالت اآلتية:تعتبر الوسائط 

 ماكن المزدحمة.ألتصاالت في اإتوفر  -1

 تصاالت للمستخدمين كثيري التنقل.إتوفر  -2

 ماكن المعزولة التي يصعب تزويدها بأسلك.ألشبكات في االبناء  -3

بطاقة ن تحتوي على أيجب  ةن كل جهاز في الشبكات التي تستخدم وسائط السلكيأن نشير إلى أومن المهم 

شارات من وإلى إلالسلكي يقوم ببث واستقبال او  (Transmitter-Receiver)مستقبل  -شبكة السلكية مرسل

 .المحيطة به االجهزة

 :المؤثرات هيو ؟لط الناقين يتبادر إلى الذهن ماهي المؤثرات التي تؤثر في عملية اختيارنا إلى الوسواآل

  معدل نقل البيانات(Transmission Data Rate). 

 نطاق التردد (Bandwidth). 

 عادة الترددإ (Repeater). 

  التوهين شارةإضعف (Attenuation) شارةإلسبة لطول المسافة التي تقطعها ان. 

  التداخل(Interference) شارات االخرىإلمع ا. 

تنقسم األسلك الوسط اللسلكي هو الوسط الذي يتم من خلله نقل البيانات دون الحاجة إلى استخدام 

 التي تستخدمها وكالتالي: الموجات حسب نوعية إلى ثلثة أنواع  اللسلكية اإلتصاالتوسائط 

 .(Microwave)الموجات الدقيقة  -1

 .(Radio Waves)موجات الراديو -2

 .(Infrared Waves)موجات تحت الحمراء  -3

  Microwaves النوع االول: الموجات الدقيقة

 :إلىوينقسم  1THzإلى  1GHzاستخدام هذه الموجات في نقل البيانات يتم استخدام التردد ما بين  ندع

عبارة عن موجات دقيقة ترسل عبر وهو : (Terrestrial Microwave) االرضي الميكروويف (1

( محطات أرضية ثم يقوم ببث (Towerتبث بشكل محكم على برج هوائيات (Antennas)  هوائيات

تصال اللسلكي أي أن اإل(Light Of Sight - LOS) شعاع رقيق مركزي إلى الهوائية الثانية يسمى 

باستخدام موجات الميكروويف يشترط توجيه كل الجهازين المرسل والمستقبل أحدهما نحو اآلخر دون 

 (.24-1وجود عوائق كما يوضحه الشكل )
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 إتصال عبر االقمار الصناعية 25-1شكل 

مستقبل  -جهاز مرسل لة المثلى لربط بنايتين معا بوضعتعتبر موجات الميكروويف الوسي

(Transceiver)   الحاجةنها مفيدة في حالة أكما ، سلك تحت االرضألمن مد ا على سطح كل بناية بدال 

 الميكروويفويتكون نظام ، المائية أو الصحاري المساحاتعبر المساحات الواسعة والمفتوحة مثل  تصالإلل

 من:

 نجهازي(Transceiver)  ستقباللإلرسال واإل. 

 منهما نحو اآلخر ويوضعان في مكان مرتفع يوجه كل   لإلشارةبقين القطين ط. 

أرضية تبث الموجات إلى  عبارة عن محطة ووه:(Satellite Microwave) االقمار الصناعية فميكرووي (2

ببث  المرسلحيث يقوم  في االرض( مستقبلرسل والمناعي لربط محطتين أرضيتين أو أكثر )الالقمر الص

عبر مكبرات شارة إلاويقوم القمر بتضخيم  (Uplink)الموجات الدقيقة إلى القمر وتسمى العملية 

(Amplifiers وإعادة )ومن المهم ( 25-1، وكما موضح في الشكل ))المستقبل(رض ألرسالها إلى اإ

شارة وعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت على إطناعي يتمكن من استقبال أكثر من ن القمر االصأ معرفة

 .(Transponder) الباقة أو الحزمة عدد من الترددات تسمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiowavesموجات الراديو  :الثاني النوع

تخترق البنايات  هيمسافات بعيدة ولن تسير هذه الموجات أموجات الراديو سهلة التوليد ويمكن 

ن الموجات  الدقيقة حيث يكون بث تجاهات وهذا ما يميزها عإلفي جميع ا كونلصلبة بسهولة وتوالمعادن ا

لما يعرف بالشبكات الداخلية والخارجية موجات الراديو وتستخدم ، الدقيقة في اتجاه واحد شارات الموجاتإ

(Indoor & Outdoor Networks). 

 ، منها:نواعوللموجات الراديوية عدة أ

  الموجات القصيرة(Short Waves – SW). 

 الموجة الطويلة (Very High Frequency – VHF). 

 ا  الموجة الطويلة جد (Ultra High Frequency – UHF). 

منظمات  جراء عملية تنظيمها من قبلإن جميع ترددات موجات الراديو تكون محددة حيث يتم إ

 .هذه الترددات ستخدامإلحيث يتطلب القيام بالحصول على تراخيص ، ومؤسسات خاصة

 Infrared   االشعة تحت الحمراءالنوع الثالث: 

جهاز التحكم عن تحت الحمراء لنقل البيانات ومن أمثلته  شعة تحت الحمراء على االشعةيعتمد نظام األ

 ء:شعة تحت الحمراومن خصائص األ، المستخدم في جهاز التلفزيون (Remote Control)بعد 
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 إرسال نقطة إلى نقطة 26-1شكل 

 شياء الصلبة.ألوا الجدران اختراقالتستطيع  .1

 تداخل مع الموجات الكهرومغناطيسية.تشعة الألعن هذه ا ةلضوضاء الناتجا .2

ران فإنها تخسر نصف عن الجد انعكستمصدر طاقة ضوئية وإذا ب شعة عند مرورها ألتضعف ا .3

مسافات التستخدم في  نهاإ( و ثباتها المحدود فهرتزارتي 411 -هرتزا جيج 311لمداها ) ا  طاقتها ونظر

 )في الشبكات المحلية الصغيرة(.القصيرة 

عة الفعلية التي ن السرإف ا  عالية ولكن عمليرسال إشعة تحت الحمراء توفير سرعات ألتستطيع ا ا  نظري

جهزة فتعتمد على تقنية أما كلفة هذه اال، أقل من ذلك بكثيرتكون تحت الحمراء  باألشعةرسال إلتستطيع اجهزة ا

 شعة تحت الحمراء التقنيات اآلتية:ألرسال باستخدام اإلتستخدم شبكات ائية. شعة الضوألوترشيح ا

يسمح لكل من الجهاز  ا  مباشر ا  ــتتطلب هذه التقنية خط :(Point To Point)نقطة إلى نقطة إرسـال  (1

فإذا لم يتوفر ، المرسل والمستقبل رؤية أحدهما اآلخر لهذا يتم تصويبهما بدقة ليواجه كل منهما اآلخر

جهزة هو جهاز ألثال على هذه اوم(، 26-1) نظر الشكلأ .تصالإلباشر بين الجهازين فسيفشل اخط م

 نظمة فيه صعوبة.ألن تركيب هذه اإف لألجهزةللحاجة إلى التصويب الدقيق ا  ونظر، التحكم بالتلفاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما مقدار التوهين ، متر 21-11على مدى  في الثانية ميكابت 4سرعة البيانات في هذه التقنية  تصل

وف المناخية والعقبات في طريق شعة المبثوثة كما يعتمد على الظرألعتمد على كثافة ووضوح افي

نه يصبح من الصعب أكما  ،شعة مصوبة بشكل أدق كلما قل مستوى التوهينألشعة وكلما كانت األا

 شعة أو التجسس عليها.ألعتراض اإ

ويطلق  على خطا مباشرا بين المرسل والمستقبل  ال تتطلب هذه التقنية :(Broadcast)رسال منتشر إ (2

 نظر الشكلإ  Scatter Infrared Networkشعة تحت الحمراء المبعثرةألرسال هذه بشبكات اإلشبكات ا

ن ناحية وعيب مر يعتبر ميزة مألكثر من جهاز في وقت واحد وهذا اتصال مع أإلا يمكنولهذا  (1-27)

 شارة والتجسس عليها.إلا عتراضبإنه يسمح أمن ناحية أخرى حيث 
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 إرسال منتشر )إذاعي( 27-1شكل   

 

 اإلرسال العاكس 28-1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سرع وأكثر مرونةأسهل وأن إعدادها إولكن في المقابل ف ،قنية السابقةتسرعة نقل البيانات أقل منها في ال

ذا كانت إدى الذي تعطيه هذه التقنية واليتجاوز الم، تتأثر بالضوء المباشر وبالعوامل الجوية ا  وهي أيض

 طاقتها ضعيفة بضع عشرات من االمتار.

قوم كل جهاز يوفيه ، هذه التقنية عبارة عن دمج النوعين السابقين: (Reflective)رسال العاكس إلا (3

شارة إلى إلرسال اإقوم بإعادة ي(Transceiver) جهاز نحو نقطة معينة وفي هذه النقطة يوجد  رسالباإل

 (.28-1) نظر الشكلأ األجهزة األخرى
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 أسئلة الفصل األول

 ختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:/ إ1س

 :يقوم  حاسوب هو الخادم -1

 .إدارة نظام تشغيل الشبكة والتحكم بهب .أ 

 .م خدمات لكل محطات العمل الموجودة على الشبكةيقدبت .ب 

 .الشبكاتجهزة  أم البيانات أو الموارد إلى يقدبت .ج 

 .وامر الخاصة بالشبكاتألدارة المستخدمين وتأمين اإتخزين الملفات وب .د 

 .  كل ما تقدم أعله.هـ

 تسمح: Network Management Systemsإدارة الشبكة  ةنظمأ -2

 .بإدارة وتوجيه الشبكة بطريقة ملئمة والتنبؤ بالمشاكل التي يمكن أن تحدث وإيجاد الحلول لها .أ 

 المرتبطة بالشبكة. الحواسيببين  والمعلوماتالبيانات تبادل ب .ب 

 .تتحكم في كل المكونات المادية للشبكة والتنسيق بينها .ج 

 :اختلف إلى يعزى التنوع وهذا الحاسوب شبكات من عديدة أنواع توجد -3

 بعضها مع البعض األخر.أسلوب ربط المكونات  .أ 

 .التغطية الجغرافية .ب 

 واسيب.يزيائي للحفال ستخدامهااالوسائط المستعملة أو تطبيقها و .ج 

 حسب العلقة بين المستخدمين. .د 

 هـ.  كل ماتقدم أعله.             

 للند: الند شبكات مميزات -4

 محدودة.غيركلفتها  .أ 

 تحتاج إلى برامج إضافية على برامج التشغيل. .ب 

ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة وليست  ،التحتاج إلى أجهزة قوية .ج 

 موكلة إلى جهاز مزود بعينه.

 .صعوبةتثبيت الشبكة وإعدادها في غاية ال .د 

 هي: الخادمالزبون/ شبكات مميزات -5

 لملفات من الفقد أوالتلف.لحماية ال توفر .أ 

 المستخدمين. آالفتدعم ال  .ب 

ن تكون أجهزة رخيصة ألزبائن قوية وبالتالي من الممكن تزيل الحاجة لجعل أجهزة ا .ج 

 وبمواصفات متواضعة.

 (:LAN) المحلية الشبكة مميزات من -6

 الفاعلية والسرعة في نقل البيانات بين مواقع العمل المختلفة. .أ 

 .خطاء في نقل البياناتألة اكثر .ب 

 .وفير إمكانية الحوار بين مستخدمي الشبكةعدم ت .ج 

 .الشبكة المحلية في كل مكانوفر معدات تتال  .د 
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 ا:تصال فيما بينهإلشارات لإلن انواع اآلتية مألم استخداإالحاسوب  اجهزةتستطيع  -7

 .النبضات الكهربائية .أ 

 موجات الراديو. .ب 

 .الميكروويفموجات  .ج 

 .اءشعة تحت الحمرألا .د 

 كل ما تقدم أعله.هـ. 

 كمل العبارات اآلتية بما يناسبها:/ أ2س

 .................و ................و ................و  للشبكة هي ................المكونات المادية  -1

 .................المعالجة الموزعة للمعلومات هي  -2

 .................تخاذ القرار من أكثر من جهة يسمى إ -3

 .LANبربط عدد كبير من الشبكات المحلية ................تقوم الشبكة  -4

 ..................و ................تصال هما يوجد نوعين من وسائط اإل -5

 ................. و................( WAN) الواسعة الشبكات عيوب من -6

 ................. و...............: هما شرطين توفر من البد معا   حاسوب جهازي توصيل إمكانية لتوفير -7

 ................و................ هي رسالإلا طيوس وأداء سعر على تؤثر التي عتباراتإلا من -8

 ................و ................و

                      السلك هذا يقوم حيث المطاط من عازلة بمادة محاط صلب نحاسي سلك عن عبارة هو المحوري القابلو -9

 ................و................و................و................و................من ويتكون شارة،إلا بنقل

 ................و................ اآلتية التقنيات الحمراء تحت شعةألا باستخدام رسالإلا شبكات تستخدم -11

 .................و

 لكل مما يأتي: عط تعريف ا  علميا  / أ3س

 .. الشبكة3  .رضي. الميكروويف األ2           .صال. بطاقة )كارت( اإلت1

لياف . األ6                    .. اإلدارة الموزعة5       .. اإلدارة المركزية4

 .الضوئية

 إجابتك بالرسوم التوضيحية. معززا  / وضح طريقة عمل شبكة الزبون/ الخادم 4س
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 ..:: مفردات الفصل ::..
 

 .تمهيد 2-1

 .الشبكاتطوبوغرافيا  2-2

 .أسئلة الفصل الثاني 

 :: أهـداف الفصــل ::...…
 

 :على أن أن يكون الطالب قادرا      م

 

 طوبوغرافيا الشبكاتالمقصود ب يعرف ما. 

  شبكة الناقل الخطييتعرف على مميزات وعيوب. 

  الشبكة الحلقيةيتعرف على مميزات وعيوب. 

  الشبكة النجميةيتعرف على مميزات وعيوب. 

  الشبكة الشجريةيتعرف على مميزات وعيوب. 

  الشبكة التشابكيةيتعرف على مميزات وعيوب. 
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 يبين األشكال الهندسية المتنوعة لتصميم الشبكات 1-2شكل 

 

 

 

 

 تمهيد 2-1

نتشار الجغرافي إلمن التصنيف حسب ادرست في الفصل األول طرق تصنيف الشبكات والتي تتض 

والشبكة الواسعة  (MAN)شبكة المدن  ،(LAN)والتي تتمثل في ثلثة أنواع رئيسة وهي الشبكة المحلية 

(WAN) لمضيفة وكذلكويوجد تصنيف آخر حسب الملكية والتي تتضمن الشبكات الخاصة والشبكات ا 

التصنيف وهو من ر الفصل نوع آخوسوف ندرس في هذا  ،زة والصلحياتجهألتصنيف حسب نوعية ا

وقبل أن ندخل في  .التصنيف حسب شكل التصميم الهندسي والذي يسمى بالتصميم الطوبوغرافي للشبكة

رافيا معنى كلمة طوبوغ تفاصيل أشكال الشبكات حسب التصميم الهندسي )الطوبوغرافي( يجب أن نعرف ما

(Topology) الذي يشير إلى الطريقة المستخدمة لتوصيل اجهزة الحاسوب  سيتعني الشكل الهندو

(Computers)  واألجهزة المتصلة بها(Peripherals) طوبوغرافيا الشبكات  لتكوين الشبكة وهذا ما يسمى

(Networks Topology)لية آالشبكة و جهزةأوطريقة الربط بين سوف يتم دراستها من حيث الشكل ، و

 نواع ومميزاتها وعيوبها.ألل نوع من هذه اشارات الكهربائية بينها وكيفية توسيع كإلنتقال اإ

سوف يحدد األجهزة التي نستخدمها في بناء الشبكة  لتصميم الشبكة األشكال الهندسيةن كل شكل من إ

لذلك تبنى فكرة عمل الشبكات بصورة عامة على المصدر  ،المستخدمة (Cables)وكذلك نوع أسلك التوصيل 

(Source) رسال البيانات بواسطة الشبكة إلى الهدف إيقوم ب يالذ(Destination)  والمصدر والهدف هي

 .المتصلة بالشبكة (Computers)أجهزة الحاسوب 

يختلف حسب  إن شكل توصيل الشبكات واألجهزة المستخدمة وحجم وسرعة توصيل البيانات كل هذا

 الهندسي للشكل وفقا   الفصل هذا في سنتناولها الشبكات من أنواع عدة توجدالشكل الهندسي للشبكات، و

(Topology )(.1-2) الشكل في موضح ما وحسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   

 التصاميم األساسية للشبكات
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 مستقيمربط األجهزة بشكل خط  2-2شكل 

 (Networks Topology) الشبكات طوبوغرافيا 2-2

 :(Networks Topology)الشبكات )التصميم المادي(طوبوغرافيا 

 الحاسوب ا توصيل مجموعة من أجهزةالكيفية التي يتم فيه هي(Computers) واألسلك(Cables) 

 والمكونات األخرى لتكوين الشبكة.

تصميم معين للشبكة ل ارنان اختيإعلى هذه الطريقة في التصنيف ف ا  عتمادإالشبكة  عندما نقوم ببناء    

 على األمور التالية: يعتمددون آخر 

 نوع المعدات التي تحتاجها الشبكة. (1

 مكانية هذه المعدات.إ (2

 نمو الشبكة في المستقبل. (3

 أدوات إدارة الشبكة. (4

 بناء  على ذلك عند اختيارنا لتصميم ما يجب مراعاة االمور التالية:

 .(Cables)نوع اسلك التوصيل  .1

 الشبكة.نوع بطاقة  .2

 .(Cables Connectors)موصلت خاصة لألسلك  .3

-2موضح في الشكل )من خلل التجارب العملية تم التوصل إلى عدة طرق من األشكال الهندسية للربط وكما 

ن لكل تصميم من هذه التصاميم الهندسية والذي يدعى طوبوغرافيا الشبكات مجموعة من نقاط القوة إ، (1

ف تعتمد على نوع التصميم المتبع في الشبكة وسوف نستعرض طوبوغرافيا الشبكات ومجموعة من نقاط الضع

 ي:حسب تطورها من ناحية الشكل الهندسي وهي كما يأت

  Bus Topology Networkشبكة الناقل الخطي 1-2-2

م دراستها هي من أبسط انواع الربط بين الشبكات التي سيت (Bus Topology)ن شبكة الناقل الخطي إ

كثر جودة في  العمل وذلك لوجود بعض المشاكل التي سوف نتناولها الحقا . في ألولكنها ليست افي هذا الفصل 

( في صف واحد على شكل خط Computersيتم ربط أجهزة الحاسوب )  هذا النوع من التصميم الهندسي

 (.2-2مستقيم كما في الشكل )
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أو قطعة العمود الفقري  (Trunk)ن الربط بين الحواسيب على طول سلك واحد يطلق عليه الجذع إ

(Backbone Segment)  في  وكما موضحشارات كهربائية إعلى شكل  يتم نقل البيانات عن طريقهوالذي

 (.3-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات في شبكة الناقل كيفية نقل 3-2شكل 

من جهاز  فعند إرسال ملف مثل  كهربائية، موجودة على الشبكة على شكل إشارات اليتم إرسال البيانات 

معها عنوان الجهاز  كهربائيةإلى جهاز آخر يتم إرساله إلى جميع األجهزة التي على الشبكة على هيئة إشارات 

ولذلك ال يمكن ألكثر من جهاز إرسال  ،العنوانهذا  الجهاز الذي يتطابق معال إوال يستقبل هذا الملف المستلم 

شبكة الناقل  ن تصميم الشبكة من نوعإ ،مما يؤثر على سرعة وأداء الشبكة في نفس الوقت واستقبال البيانات

 .ستخدامإلودة ايعتبر األبسط وربما األكثر شيوعا  في الشبكات المحلية الصغيرة والمحد

واحد ويسمى هذا الربط  الشبكة على ربط أجهزة الحاسوب في صف على طول سلكهذه يعتمد تصميم 

تصال في نفس إمح فقط لزوج واحد من العقد بعمل يسوالذي  (Linear Bus) حيان الناقل الخطيألفي بعض ا

 كأن تكون بين مستخدم ومستخدم آخر أو بين المستخدم والطابعة. الوقت

ن في الشبكة بيانات في نفس الوقت اإذا أرسل جهاز (Bus Topology)الشبكات  في هذا النوع من

نتظار دوره في إرسال البيانات إلى إ لى كل جهازبين البيانات ولهذا يجب ع (Collision)يحدث تصادم 

ي شبكة لك فهالشبكة وبالتالي كلما زاد عدد األجهزة المتصلة بالشبكة سوف يصبح تبادل البيانات بطيء جدا  لذ

 ستخدامها في الشبكات الكبرى أو حتى المتوسطة.أغير عملية وال يمكن 

 :فهي لعوامل التي تؤثر في أداء الشبكــةما بالنسبة لأ

 .كل جهاز متصل بالشبكةل (Hardware)المادية مكونات ال .1

 .عدد األجهزة المتصلة بالشبكة .2

 .نوع أنظمة التشغيل والبرامج المستخدمة في األجهزة .3

 .المسافة بين األجهزة المتصلة بالشبكة .4

 .سرعة نقل البيانات في الشبكة .5

شارة إلا وإذا لم يتم مقاطعة هذه ،الشبكة فإنها تنتقل من بداية السلك إلى نهايته إلىعندما ُترسل البيانات 

 ،سال البياناتوبالتالي تمنع األجهزة األخرى من إر، نهايتهإلى بدايته  منفإنها ستبقى ترتد بين طرفي السلك 

لذلك يجب إيقاف هذه اإلشارة بعد وصولها إلى عنوانها المطلوب الممثل بالجهاز الذي أرسلت إليه البيانات 
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نستخدم  رتدادإللمنع ا وإليقاف اإلشارة ومنعها من االرتداد وشغل السلك المستخدم في توصيل أجهزة الشبكة

ن (، إ3-2)موضح في الشكل  كماو (Terminator)مكون من مكونات الشبكة يسمى موقف أو منهي اإلشارة 

اإلشارة على طرفي  منهي ا إلى الهدف المحدد حيث يتم وضععدم ارتداد اإلشارة بعد وصوله يوظيفته ه

وهكذا يتمكن الحاسوب التالي  ،دةالستقبال أي إشارات جدي ا  وبالتالي يصبح مستعد، السلك الموصل باألجهزة

 .من إرسال البيانات إلى الشبكة

 :هي عن العمل الناقل أسباب توقف شبكةو

 .سلك الناقل الخطيفي حالة قطع  .1

أحد أطرافه عن أي جهاز من األجهزة الموصل اليها مما يؤدي إلى توقف  منفي حالة انفصال السلك  .2

 .جميع األجهزة المتصلة بالشبكة

سلك الناقل  تمديد بداية النوع الناقل، علينا من بالشبكة المتصلة ألجهزةا عدد وزيادة الشبكة توسيع أردنا إذا

 االصلي بالسلك الجديد المضاف لتوسيع الشبكة سلك الناقل الخطيولفعل ذلك علينا توصيل  وإطالته الخطي

 ة:حد المكونات التاليأسنحتاج إلى  لعمل ذلكو

 .(Barrel Connector)ماسورة  موصل .1

 .(Repeater)مكرر إشارات  .2

سلك معا  للحصول على سلك ألتقوم بتوصيل قطعتين من ا (Barrel Connector)الماسورة موصل 

شارة على إلن اإمن وصلت الماسورة ف ا  كبير ا  ذا استخدمنا عدد(. إ4-2)وكما يتوضح ذلك في الشكل  طولأ

 ،شارة اليه(إل)الحاسوب المراد إيصال ا إلى الجهاز الهدفالشبكة ستصبح ضعيفة وقد تتلشى قبل وصولها 

، أو قد نحتاج إلى جهاز مكرر من عدة أسلك قصيرة موصولة معا   ويل بدال  طلهذا من األفضل استخدام سلك 

الذي يستخدم إلنعاش وتقوية اإلشارة لكي تستطيع أن تسير داخل األسلك وتصل من  (Repeater)اإلشارات 

وخاصة  عندما يكون المصدر  (Destination)إلى جهاز الحاسوب الهدف  (Source)المصدر جهاز الحاسوب

 Barrel)أفضل من استخدام وصلة الماسورة  (Repeater)بذلك يعتبر استخدام جهاز مكرر وعن الهدف  ا  بعيد

Connector) (5-2)وكما يتوضح ذلك في الشكل اليه  ألنه يقوي اإلشارة عندما تصل. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية إضافة وصلة لزيادة  4-2شكل 

 طول السلك

 

عملية إضافة مكرر اإلشارة  5-2شكل 

 لتوسيع شبكة الناقل



10 
 
 

 

 الربط الواقعي للشبكات الحلقية، ومخطط يوضح شكلها 6-2شكل 

 :(Bus Topology)مميزات شبكة الناقل من 

 .سهولة عمل الشبكة .1

 .األجهزة التي نستخدمها بسيطة .2

 .الشبكة منخفضة التكلفة .3

 .سهولة توسيع الشبكة .4

 :(Bus Topology)عيوب شبكة الناقل  من

سرعتها بطيئة ألن اإلشارات تبحث في كل األجهزة المتصلة بالشبكة عن الجهاز الذي ُترسل له  .1

 البيانات.

 ن بإرسال البيانات في وقت واحد.ان يقوم جهازأال يمكن  .2

 ال تصلح هذه الشبكة لربط عدد كبير من األجهزة. .3

 الشبكة. عند توسيعها يجب أن نوقف عمل .4

   Ring Topology Network الحلقية الشبكة 2-2-2

( يتم ربط األجهزة بوساطة سلك على شكل (Ring Topologyفي تصميم الشبكات من النوع الحلقي 

حلقة أو دائرة أو شكل مضلع يوضع في كل ضلع جهاز حاسوب بدون نهايات توقف وكما يظهر في الشكل 

(2-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجاه واحد وتمر من خلل كل جهاز حاسوب متصل ي اشارات تنتقل على مدار هذه الحلقة فإلن اإ

يقوم بإنعاشها وتقويتها ثم يعيد  ، لذلكبالشبكة، حيث يقوم كل حاسوب متصل بالشبكة بعمل دور مكرر اإلشارة

ر على كل جهاز حاسوب في الشبكة ولكن ألن اإلشارة تم، إرسالها إلى الشبكة بحيث تصل إلى الجهاز اآلخر

ن التقنية التي إ ،ن ذلك سيؤدي إلى توقف الشبكة كلها عن العملإعن العمل ف أحد األجهزة أو توقفن فشل إف
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تمرير اإلشارة في الشكل  7-2شكل 

 الحلقي

 

 كيفية عمل حلقتين في الشبكة الحلقية 8-2شكل 

حيث  (Token)ويسمى تيار البيانات  (Token Passing)تمرير اإلشارة تستخدمها هذه الشبكة تدعى تقنية 

 .يتم تمريره من جهاز آلخر

 : (Token Passing)تمرير اإلشارة يةكيفما بالنسبة لأ

ل من خل(Ring Topology) عندما نقوم بإرسال البيانات عبر الشبكة المصممة بالشكل الحلقي 

 أنيعرف من خللها  (Free Token)ن هذا الجهاز ينتظر إشارة حرة إجهاز حاسوب متصل بهذه الشبكة ف

تنتقل ، الهدف المحددعنوان إرسال بيانات أخرى وعندما يتسلم الجهاز هذه اإلشارة الحرة يضيف اليها  بإمكانه

الهدف المحدد حتى تصل له ويتطابق العنوان الموجود داخل عنوان تبحث عن لاإلشارة بين األجهزة األخرى 

ليه فيبدأ الحاسوب المستهدف بنسخ البيانات التي تحتويها إاإلشارة مع عنوان الجهاز الذي تريد الوصول 

اإلشارات ثم تعود هذه اإلشارات مرة أخرى إلى المصدر وتوضح أن البيانات وصلت إلى الهدف المحدد وهكذا 

رة مرة أخرى بعد أن يضيف اليها رسالة تؤكد أن البيانات وصلت بشكل صحيح ثم يرسل الحاسوب تنتقل اإلشا

الهدف عنوان يطلقها عبر الشبكة حتى تصل إلى  (Free Token))المصدر( مرة أخرى إشارة حرة  المرسل

جد لديه بيانات وإن لم يو، ها في هذه اإلشارات ويضيف البياناتالإرسال بيانات يقوم بأرس فإذا كان يريد

إلرسالها يقوم الجهاز الهدف بإرسال اإلشارة الحرة مرة أخرى وتمر اإلشارة الحرة على جميع األجهزة 

. فيمكنه أن يرسل بيانات مرة أخرىبيانات د إلى المصدر فارغة وال تحمل أي المتصلة بالشبكة وعندما تعو

 (.7-2) نظر الشكلأ

وتمت الموافقة  (IBM)تم اقتراحه وتطويره من قبل شركة  (Token Ring)ومن الجدير بالذكر أن معيار 

، ولزيادة وثوقية الشبكة الحلقية يمكن القيام (LAN)كإحدى معايير الشبكات المحلية  (IEEE)عليه من مؤسسة 

 (.8-2كما موضح في الشكل ) (Dual Ring)بصنع حلقة فيزيائية مضاعفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Ring Topology)  مميزات الشبكات الحلقيةمن 

 .عدم حصول تصادم للبيانات بسبب نقل االشارة بأتجاه واحد فقط .1

 .يمكن استخدام األسلك من األلياف البصرية وهي أحدث تقنية في األسلك .2

 يمكن إضافة أجهزة جديدة إلى هذه الشبكة عن طريق العقد التي يمكن إضافتها إلى الجهاز. .3

 .نخفاض التكلفة إلنشاء هذه الشبكةا .4

 :(Ring Topology)عيوب الشبكات الحلقية من 

 ال يمكن استخدامها في الشبكات التي تحتوي على عدد كبير من األجهزة. .1
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 ربط مجموعة من الحواسيب في الشبكة النجمية 9-2شكل 

 الشبكة بأكملها عن العمل. ايقاف توسيع الشبكة يستوجب .2

 

 Network   Star Topologyالنجمية الشبكة  2-2-3

على مبدأ ربط  (Star Topology)تعتمد الشبكات التي تقوم على أساس التصميم من النوع النجمي 

 ،(Switchاو المبدل ) (Hub) المجمع مثلمركزي بجهازأجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة بوساطة أسلك 

  (Wiring Point)أو (Central Point) الذي ترتبط به جميع األجهزة وكذلك يسمى بالنقطة المركزية هو ألنه

رسال عبارة عن سلك ملتوي إلالمستخدم في اويمكن أن يكون السلك  (Concentrator)وأحيانا  يسمى المجمع 

 المركزيإلى الجهاز  (Source)من الجهاز المصدر  البياناتتنتقل  ،أو من األسلك البصرية يأو سلك محور

جهاز المحور ، نلحظ أن نظام التوصيل في (9-2كما في الشكل ) ومنه إلى باقي األجهزة المتصلة بالشبكة

(Hub)  ،يقوم بعزل األسلك الموصولة بينه وبين األجهزة في كل الشبكة ويرتبط مع كل جهاز على انفراد

ن هذا إفالمركزي جهاز الحد األجهزة وأفي الشبكة يوصل بين ا انقطع سلك ويوفر هذا النظام خاصية أنه اذ

تصال عن الجهاز المحدد فقط وهذا عكس النوع السابق إلتعطيل الشبكة بأكملها بل قطع ا القطع ال يؤدي إلى

إلى توقف الشبكة ككل عن  نه يؤديفإعن العمل المركزي جهاز الذا توقف إولكن نلحظ انه  ،من ربط الشبكات

 العمل ألنه هو الذي يقوم بتوصيل اإلشارات بين األجهزة المتصلة ببعضها.

األكثر بساطة وهو عمليا  أكثر من باقي  (Star Topology)يعتبر تصميم الشبكات بالشكل النجمي 

التصاميم المتعلقة بالشبكات األخرى فهو يسمح بتحريك األجهزة من مكانها وإصلح أجهزة الحاسوب في حالة 

على من غيرها وذلك ألنه كون أكلفة هذا النوع من الشبكات تن تعطل دون أن يؤثر ذلك على الشبكة، إحصول 

سوف نحتاج إلى كمية أكبر من  (Star Topology)تصمم بالطريقة النجمية  في حالة توسيع الشبكة التي

ألننا سوف نحتاج إلى المركزي نسبيا جهاز الاألسلك التي توصل بين أجهزة الحاسوب وكذلك ارتفاع سعر 

.يحتوي على منافذ أكثر أي أجديد  مركزيجهاز   كثر سعة 
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 تشكيل الشبكة النجمية الحلقية 11-2شكل 

هذه األيام توجد كثير من تصاميم الشبكات تكون عبارة عن دمج أكثر من نوع من تصاميم  وفي

الشبكات بعضها مع البعض األخر ويعتبر ذلك من طرق توسيع الشبكة النجمية حيث يتم  تكوين أحدى 

 التشكيلت التالية:

 . (Star Bus)النجمي الخطي  .1

 .(Star Ring) النجمي الحلقي .2

 (Star – Bus Topology). الشبكة النجمية الخطية 1

 (Star)والنجمة  (Bus)وهذا النوع من التصميم الخطي النجمي هو عبارة عن جمع لتصميمي الناقل 

 (.11-2وهذا يتوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Star- Ring Topology)الشبكة النجمية الحلقية  .2

يوجد نوع أخر من التصميم النجمي وهو يقوم على األساس الذي قمنا باستعراضه حيث يمكن ربط عدة 

ويدعى هذا النوع  من جهاز مركزي ببعضها عن طريق  (Ring Topology)شبكات من النوع الحلقي 

 (.11-2وكما موضح في الشكل ) (Star Ring)تصميم الشبكات النجمي الحلقي 

 

 

 

  

 

 

 

 تشكيل الشبكة النجمية الخطية 10-2كل ش
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 التصميم الهندسي للشبكة الشجرية 12-2شكل 

 :(Star Topology)مميزات الشبكة النجمية من 

 سهولة تكوين الشبكة. .1

 .(Switchاو المبدل ) (Hub) ركزي المجمعجهاز المالالتحكم في الشبكة من خلل نقطة واحدة وهي  .2

 البروتوكوالت التي نقوم باستعمالها في عمل الشبكة تكون سهلة. .3

خر بدون التقيد بمكان معين حتى يكون آلمن مكان  (Computers)نستطيع تحريك أجهزة الحاسوب  .4

 الحاسوب متصل  بالشبكة.

 :(Star Topology)عيوب الشبكة النجمية من 

 رتفاع التكلفة في حالة توسيع الشبكة.إ .1

 يؤدي إلى عطل الشبكة بأكملها عن العمل. المركزية في الشبكةعطل النقطة  .2

  Tree Topology Networkالشبكة الشجرية  2-2-4

أشكال من هجين خر آن الجذر وينتهي بالفروع وهي شكل ن شكل هذه الشبكة يشبه الشجرة حيث يبدأ مإ     

 خادمدة الجذر يمكن أن تكون حيث توصل عدة عقد بشكل هرمي بعقدة الجذر وعق النجمية الخطيةالشبكة 

(Server)  أو حاسوب مركزي(Mainframe) الرأس  ة  ويسمى عاد(Head)  2)وكما موضح في الشكل-

12.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتي يكون  ا  مناسبـهذا النوع من التصميم يكون  (Tree Topology)الشجري وهون هذا النوع من التصميم إ

تصل بدورها مع مكاتب بنفس المنطقة والمكاتب المحلية ت إقليميةمع مكاتب  متواصلينالمكاتب  فيها رؤساء

 نستطيع التوسع في مثل هذا النوع من الشبكات بصورة مستمرة.و بعيدة أخرى
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 التصميم الهندسي للشبكة التشابكية  13-2شكل 

 

مجموعة حواسيب مرتبطة  14-2شكل 

 Meshبطريقة التشابك 

 :(Tree Topology)مميزات الشبكة الشجرية من 

 .قابلية السهلة للتوسعيمتلك هذا النوع من الشبكات ال .1

 نستطيع تحديد وعزل العقد التي قد يحدث فيها عطل. .2

 :(Tree Topology)عيوب الشبكة الشجرية  من

الرأس  و ما يسمىأنها تعتمد بشكل كبير على عقدة الجذر أ (Tree Topology) ةن من عيوب الشبكة الشجريإ

(Head)  الرئيسي  الخادمأو(Server). 

 

  Mesh Topology Networkالشبكة التشابكية  2-2-5

ما يتم إنشاؤها بشكل عملي، وذلك بسبب تكلفته  ا  الشبكات قليل االستعمال بل نادرن هذا النوع من إ         

ارتفاع  الحاسوب ويكمن سر يلت بين اجهزةالعالية والتي تعود إلى كثرة الوصلت المطلوبة أي لكثرة التوص

 التكلفة في القدرة الكبيرة لمثل هذه الشبكات على عدم قطع االتصال بين أجهزة الشبكة وذلك ألن تصميم هذه

حدوث قطع في أحد اسلك الشبكة، وكما  لة في حالحتياطية بديإتصال إالشبكة يعمل على أساس توفير طرق 

مكانية تفادي الخطأ إتوفر  (Mesh Topology) نوع التشابكيالن الشبكات من إ (.13-2)في الشكل  موضح

للحصول  وتستعمل هذه الشبكات عادة في الربط بين األنواع األخرى من الشبكات المحلية وذلك ا  بشكل كبير جد

الطريقة ب بعضها مع البعضجهزة حاسوب أ( يوضح عملية ربط عدة 14-2على الشبكات الهجينة والشكل )

 .(Mesh)التشابكية 
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 أسئلة الفصـل الثانـي

 / اختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: 1س

 هي: (Network Topology)يقصد بطوبوغرافيا الشبكات  .1

 .األدوات التي تستخدم في ربط الشبكات - أ

 .توزيع الشبكات حسب االنتشار الجغرافي - ب

الشكل الهندسي للشبكة وهو يشير الى الطريقة المستخدمة لتوصيل أجهزة الحاسوب واألجهزة  - ت

 .المتصلة بها

 :(Bus Topology)في شبكة الناقل  .2

 ب.يتم توصيل األجهزة على شكل حلقة تربط بها جميع أجهزة الحاسو - أ

 .(Linear Bus)يتم توصيل األجهزة على شكل خط مستقيم بسلك واحد ويسمى  - ب

 يتم توصيل األجهزة على شكل خطوط متقاطعة بعضها مع البعض. - ت

 في: (Terminator)يستعمل جهاز الموقف  .3

 .(Bus Topology)شبكة الناقل  - أ

 .(Star Topology)الشبكة النجمية  - ب

 .(Ring Topology)الشبكة الحلقية  - ت

 .(Tree Topology)كة الشجرية الشب - ث

 قل الشبكات تكلفة هي:إن أ .4

 .(Mesh)الشبكة التشابكية  - أ

 (Star)الشبكة النجمية  - ب

 .(Bus)شبكة الناقل  - ت

 .(Ring)الشبكة الحلقية  - ث

 

 رسال البيانات في وقت واحد هي:ي ال يمكن ان يقوم جهازان فيها بإن الشبكة التإ .5

 الشبكة التشابكية. - أ

 شبكة  الناقل. - ب

 الحلقية.  الشبكة - ت

 الشبكة النجمية. - ث

 شارة هو:الذي يقوم بتقوية اإل الجهاز .6

 الوصلة. - أ

 الموقف. - ب

 شارة.مكرر اإل - ت
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 أن شكل الشبكة الشجرية: .7

 

 )ث(          )ت(    )ب(                          أ() 

    

 

 

 

 

 للشبكة دون غيره؟/ ماهي العوامل التي يعتمد عليها إختيارنا لتصميم معين 2س

 / ماهي عيوب الشبكة النجمية؟ عددها وإشرح واحدة منها.3س

 / ماهي مميزات الشبكة الحلقية؟4س

 / ماهي العوامل التي تؤثر على أداء شبكة الناقل؟5س

 (؟ إشرح ذلك.Bus Topology/ كيف يتم توسيع شبكة الناقل )6س

 (.Token Passingعملية تمرير اإلشارة )/ وضح 7س
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 ــل الثالثفصال   
 

 أجهـــزة الشبكـــات   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مفردات الفصل ::.. ..::
 تمهيد. 3-1

 المودم. 3-2

 بطاقة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة. 3-3

 الجدران النارية. 3-4

 بطاقة الشبكة. 3-5

 مكررات االشارة. 3-6

 المجمعات المركزية.3-7

 المبدالت. 3-8

 الجســور. 3-9

 الموجهات. 3-10

 
 ..:: أهـداف الفصــل ::..

 :على أن يكون الطالب قادرا   أن 

 ا المقصود بالمودم وما هي وظيفته.يعرف م 

  المتكاملةيعرف ما المقصود ببطاقة الشبكة الرقمية للخدماتISDN  

 وما وظيفتها.

 .يعرف ما هي الجدران النارية وما وظيفتها 

 عملها والعوامل  أمبد ويعرف ما المقصود ببطاقة الشبكة وما ه

 ذلك.المؤثرة في 

 يعرف ما هي مكررات اإلشارة وما وظيفتها. 

 يعرف ما هي المجمعات المركزية وما وظيفتها. 

  وما وظيفتها المبدالتيعرف ما هي. 

 يعرف ما هي الجسور وما وظيفتها. 

 يعرف ما هي الموجهات وما وظيفتها. 
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 أنواع مختلفة من أجهزة المودم 1-3شكل 

 

 

 
 تمهيد  3-1

دات الخاصة بالشبكة عداتصال واإلتطلب إستخدام أجهزة خاصة تؤمن اإلإن جميع أنواع الشبكات ت

جهزة الشبكات تعطي . وإن فهم كيفية عمل أ(Networks Devices) كاتجهزة بأجهزة الشبوتسمى هذه األ

 في هذا الفصل. الشبكاتمهارات فنية ألي عامل أو مدير شبكة، وسوف  نتعرف على آلية عمل بعض أجهزة 

 

 Modem المودم 3-2

ن اسووومه مشوووتق مووون كلمتوووين إعووون طريوووق خطووووط الهووواتف والحواسووويب وهوووو جهووواز يقووووم بوووربط 

(Demodulator)  و(Modulator)  ن تتبادل المعلومات عن طريق خطوط أبمفردها ال تستطيع  الحواسيبف

خر آما صفر أو واحد أو بمعنى أ (Digital)بالنظام الثنائي الرقمي تتعامل مع البيانات  الحواسيبن أل، الهاتف

On  وOff مون مختلفة نواع أ( يمثل 1-3ماثلية. الشكل رقم )تشارة الإلخطوط الهاتف تحمل وتتعامل مع ا نإو

 .شارة التماثليةإلشارة الرقمية واإل( يمثل شكل ا2-3والشكل رقم ) ،المودمأجهزة 

 

  

 

هوذا يجعول الموودم البوأس بوه للتصوفح وتنزيول و، تصوال البطيئوةأجهزة اإلمن  Modem))يعتبر جهاز المودم و

مسوتخدمين يفكورون هذا ما جعول ال الملفات الكبيرة المراد تنزيلها؟ولكن كيف يتم التعامل مع  ،الملفات الصغيرة

 تصال باإلنترنت.توفر سرع عالية لإل تصال أخرىإبطرق 

الثالثالفصل   

 أجهـــــزة الشبكـــــات
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 األشكال المختلفة لإلشارات الناقلة للمعلومات 2-3شكل 

 

 آليـــة عمل جهاز المودم 3-3شكل 

 (Broadband Modem) الواسووعةالتردديووة حزمووة االشوووارة سووعة ودم ــــــووـويسووتخدم حاليووا  مووا يعووورف بم

المسوتخدم فوي خدموة   (Cable Modem)أو (DSL)المسوتخدم فوي خدموة ( ADSL Modem)ل ـوــــــــــمث

(Cable TV) لمستخدمينلتجهيز اإلنترنت السريع ل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ؟المودم لية عملآل ما بالنسبةأ  

 من خلل النقاط التالية:( 3-3الموضحة في الشكل )Modem يمكن فهم آلية عمل المودم 

شوارة تماثليوة إشوارة ثنائيوة الوى إب المرسولة مون وشوارة الحاسوإرسال: يقوم جهاز المودم بتحويول إلعند ا -1

 .إلرسالها عبر خطوط الهاتف  ا  تمهيد

 .الى الجهاز المستلم عن طريق خطوط الهاتف تماثليةشارة الإلتنتقل ا -2

وتحويلهوا الوى نبضووات  مون خطووط الهواتف تماثليوةشوارة الإلودم باسوتلم ايقووم جهواز الموسوتلم: إلعنود ا -3

 شارة المستلمة.إلمن التعامل مع ا يتمكن الحاسوب المستلمشارة ثنائية( لكي إالكترونية )
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 بطاقة الشبكة الرقمية المتكاملة كبطاقة توسعة 4-3شكل 

 ISDN Terminal Adapter المتكاملة للخدمات بطاقة الشبكة الرقمية  3-3

 
 (Integrated Services Digital Network – ISDN)المتكاملوة للخودمات بطاقة الشبكة الرقميوة 

ن تكون الخدموة مدعوموة مون قبول شوركة الهواتف والبعود صال رقمية عبر خطوط الهاتف بشرط أتهي طريقة إ

مووا بصووورة جهوواز أ (ISDN)كاملووة بووين المسووتفيد والشووركة ضوومن الحوودود، وتوجوود بطاقووة الشووبكة الرقميووة المت

الوى جهواز الحاسووب او يكوون توالي او عبارة عون كوارت توسوعة يضواف مخارجي يتصل عن طريق المنفذ ال

وتتصوول بخووط الهوواتف، وتعتبوور مودمووـا  رقميووـا  )إن جهوواز المووودم  (Routers)بووأجهزة الموجهووات  مضمنووـا  

شارة الرقمية فقط من كل فيتعامل مع اإل (ISDN)شارة رقمية( أما الــ االعتيادي يحول اإلشارة التماثلية الى إ

تقووم كبطاقوة توسوعة،   (ISDN)المتكاملوة للخودمات ( يمثل بطاقوة الشوبكة الرقميوة 4-3الطرفين، الشكل رقم )

 بالتحكم فيما يلي:بطاقة هذه ال

 ل البيانات. ـــة نقــــسرع .1

 .تصالاإلعدد القنوات المتوفرة خلل  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتكاملة يتطلب ما يلي:للخدمات الشبكة الرقمية  بطاقة لتركيب

 الملئمة. (ISDN)المتكاملة للخدمات تركيب بطاقة الشبكة الرقمية  .1

  Network Termination equipment (NT1) معدات شبكة الطرفية )النوع االول( .2

 

 زواج المبرومة.تحويل سلك الهاتف من سلكين الى أربعة أسلك من األ .1

 .(ISDN)ية لخطوط ائتوفير الطاقة الكهرب .2

 في الخط. (Multiplexing)المهام  مزجتفعيل  .3

 ISDNالشبكة الرقمية المتكاملة  بطاقة  خدمة مميزات ومساوئ 3-3-2

 المتكاملة للخدمات الشبكة الرقمية  خدمة بطاقة مميزاتمن 

o  الشركات و المستخدمين المنزليين حتياجاتإلتوفير خدمة مرنة و مناسبة . 

 Install ISDNالمتكاملة للخدمات الشبكة الرقمية  بطاقة تركيب 3-3-1

 Network Termination equipment (NT1) مهام معدات الشبكة الطرفية 3-3-1-1
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o  المناسبة عند الطلب  حزمة االشارة التردديةتوفير سعة(Bandwidth on Demand) . 

o لخلوها من األخطاء موثوقة نظرا   توفير خدمة . 

o توفر توفير مجموعة من الخدمات عبر خط واحد فباإلضافة لنقل البيانات و الصوت والفيديو فهي  

 : خدمات للمستخدمين تشمل اآلتي

 الهاتفية اإلتصاالت . 

 أجهزة إنذار وتنبيه . 

  لإلنترنتالوصول . 

 التلفزة اتصاالت . 

 خدمات الفاكس . 

o إجراء المكالمات الهاتفية وتحميل البرامج من اإلنترنت في نفس الوقت وباستخدام نفس  توفير خدمة

 .(ISDN)خط 

 ISDNالمتكاملة للخدمات الشبكة الرقمية بطاقة  خدمة عيوبمن 

 تكلفتها ما تزال مرتفعة في كثير من الدول . 

 الرقمية فهي ما تزال تستخدم األسلك النحاسية بينما الكثير  تتصاالإلسرعتها أقل من باقي تقنيات ا

 . من التقنيات الحديثة تستخدم أسلك األلياف البصرية

 

 Firewallsالجدران النارية  3-4

جزء مهم في أي شبكة، فهي جهاز مادي أو جزء برمجي يقوم  (Firewalls)صبحت الجدران النارية أ

ن هذه السيطرة على الدخول إلى الشبكة صممت لتحمي البيانات والتحكم على الدخول الى الشبكة وإبالسيطرة ا

الموجودة داخل الشبكة من السرقة الخارجية ولتحقق الجدران النارية هذه العملية توضع عند نقطة 

كة فمثل  توضع بين شبكة داخلية ألي مؤسسة وبين اإلنترنت فبعد وضع جهاز الجدار )مدخل/مخرج( الشب

 الناري يمكن السيطرة على الدخول والخروج لتلك النقطة.

يوضع الجدار الناري بين الشبكات المترابطة في المؤسسة الواحدة للتحكم في الدخول والخروج بين 

ن يوضع جدار ناري بين شبكة قسم الحسابات وشبكة قسم شبكات المؤسسة ففي اي مؤسسة تجارية يجب ا

 المبيعات في نفس المؤسسة.

تضمن داخل أجهزة الشبكات وتضمن برامج الجدران النارية  (Firewalls)إن اجهزة الجدران النارية 

وخوادم  (Windows Servers) خوادم نظام التشغيل وندوزداخل أنظمة تشغيل الشبكة، فعلى سبيل المثال: 

تستخدم في  (Firewalls). وباتت اليوم اجهزة الجدران النارية (MAC OS Servers)نظام التشغيل ماك 

جميع احجام الشبكات ويمكن اعداد جهاز الجدار الناري بخطوات بسيطة، كما وأن الكثير من أجهزة الموجهات 

(Routers) .المستخدمة اليوم لديها وظائف الجدران النارية مضمنة في داخلها 

 

 Network Adapter Cardبطاقة الشبكة  3-5

لإلتصال بشبكة الحاسوب  (Network Adapter Card)الشبكة محول تستخدم اجهزة الحاسوب بطاقة 

 هذه البطاقة وهي:وتطلق العديد من االسماء على 

o  بطاقة واجهة الشبكة(Network Interface Card – NIC). 

o بطاقة شبكة المنطقة المحلية (LAN Card). 
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 بطاقة توسعة الشبكة  5-3شكل 

 

 PCMCIAبطاقة نوع  6-3شكل 

o  بطاقة واجهة شبكة المنطقة المحلية(LAN Interface Card). 

o  شبكة المنطقة المحلية ال محولبطاقة(LAN Adapter). 

 

 تعريف بطاقة الشبكة  3-5-1

تعتبر بطاقة الشبكة الواجهة التي تربط بين جهاز الحاسوب وسلك الشبكة أي ان الحواسيب بدون هذه 

 ةـــــة الفارغــــحدى فتحات التوسعي إتركب بطاقة الشبكة فالبطاقة ال تستطيع االتصال بالشبكة، 

(Expansion Slots)  الموجودة على اللوحة االم(Motherboard) من ثم يوصل في جهاز الحاسوب و

أتي الدور البرمجي لتفعيل هذا ومن ثم ي ليتصل الحاسوب الى الشبكة ماديـا  سلك الشبكة الى بطاقة الشبكة 

 تصال.اإل
 

 NIC Missionsمهام بطاقة الشبكة  3-5-2

o  الشبكة إلى رسالهاإلتحضير البيانات. 

o  الشبكة الىإرسال البيانات. 

o  ط اإلرساليوسو الحاسوبالتحكم بتدفق البيانات بين. 

o .استلم البيانات من الشبكة 

o .تحضير البيانات الى الحاسوب 

 Compatibility of NICتوافق بطاقة الشبكة  3-5-3

 وهي كاآلتي: (NIC)هنالك الكثير من االمور التي يجب مراعاتها في توافق بطاقة الشبكة 

 توافق بطاقة الشبكة مع الشبكة التي يراد العمل معها. .1

 خطوط النقل الداخلي للحاسوب.التوافق مع  .2

 توافق المنفذ. .3

 توافق االجزاء المادية. .4

 Types of NICأنواع بطاقة الشبكة  3-5-4

 (.5-3كما في الشكل رقم ) (Expansion NIC)بطاقة توسعة الشبكة  .1

 (.6-3، كما في الشكل رقم )(PCMCIA)بطاقة ذاكرة الجمعية الدولية للحواسيب الشخصية  .2

 (.7-3بطاقة الشبكة المضمنة باللوحة االم، كما في الشكل رقم ) .3
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 بطاقة الشبكة مضمنة باللوحة األم 7-3شكل 

 

 PCMCIA NICمصابيح السرعة لبطاقة الشبكة  8-3شكل 

 

 

 
 

 

 

  NIC LED'sمصابيح اشارة بطاقة الشبكة  3-5-5

 قل مصباحي اشارة، ويشير كل مصباح الى حالة معينة وهي كاآلتي:تحتوي بطاقة الشبكة على األ

إذا ال بين بطاقة الشبكة والشبكة، فتص: هذا المصباح يبين حالة اإل(Link Light)تصال مصباح اإل -1

 تصال.ما في قابلو الشبكة أو خلل في اإليشير إلى وجود خلل  هذا المصباح غير مضاء فذلك كان

 الشبكة وفي الظروف الطبيعية  : هذا المصباح يشير إلى حالة نشاط(Active Light)مصباح التفعيل  -2

ذا يدل على أن هل متقطع وغير ثابت، أما إذا كان يومض بسرعة ثابتة فهذا المصباح بشك يومض

 أو أن هنالك خطأ ما يجب التحقق منه. الشبكة مشغولة جدا  

تصال ويوجد في بطاقة توسعة عة اإل: يشير هذا المصباح إلى سر(Speed Light)مصباح السرعة  -3

فيكون مصباح السرعة في الجهاز  (PCMCIA)بطاقات الشبكة من نوع في ما ، أ(NIC)الشبكة 

 (.8-3الرابط بين الحاسبة وبطاقة الشبكة كما في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIC Jobsعمل بطاقة الشبكة  3-5-6

داخول  ويكون الجوزء البرمجوي مخزونوا   من أجزاء مادية وأجزاء برمجية (NIC)تتكون بطاقة الشبكة 

ولية الجوزء البرمجوي توجيوه وتنفيوذ مهوام بطاقوة الشوبكة ؤوتكون مس (ROM)الذاكرة المخصصة للقراءة فقط 

(NIC). 

كل ناقل  ،(Buses)بطاقة الشبكة بممرات كهربائية تسمى بالنواقل  تنتقل البيانات من الحاسوب الى

تتراوح والى جنب، ويمكن نقل كمية كبيرة من البيانات باستخدام الناقل  ن من عدة ممرات متراصفة جنبـا  يتكو



11 
 
 

 

 الشبكةنواقل اللوحة األم متصلة ببطاقة  9-3شكل 

 

 تحويل البيانات من الجريان المتسلسل الى المتوازي في بطاقة الشبكة 10-3شكل 

شيئا   وتطورت شيئا   ففي االجهزة القديمة بت  8 ات في الوقت الواحد منقدرة النواقل من حيث سعة نقل البيان

بت والعملية مستمرة في تطوير قدرة النواقل، وتكون طريقة  64بت ومن ثم الى  32بت ومن ثم الى  16الى 

م متصلة ببطاقة ( يمثل نواقل اللوحة األ9-3رقم ) ، الشكل(Parallel)نقل البيانات في النواقل بشكل متوازي 

 الشبكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كيف تنتقل البيانات من جهاز الحاسوب ، ف(Serial)ينقل البيانات بشكل متسلسل  إن سلك الشبكةكما 

بطاقة الشبكة هي الذي ينقل البيانات بشكل متوازي إلى الشبكة التي تنقل البيانات بشكل متسلسل )متوالي(؟ 

الى الجريان بشكل متسلسل في الحاسوب ناقل البيانات  فيتوازي من الجريان المولة عن تحويل البيانات ؤالمس

( 11-3(. الشكل رقم )Transceiverالمستقبل )-الذي يقوم بهذه المهمة هو المرسل وتحديدا  سلك الشبكة  في

 يمثل تحويل البيانات من الجريان المتسلسل الى المتوازي في بطاقة الشبكة.
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 طالبة منه بيانات معينة ثم يقوم ناقل البيانات فيجهاز الحاسوب تقوم بطاقة الشبكة بإرسال إشارة الى 

 .بطاقة الشبكةبنقل البيانات المطلوبة من ذاكرة الكمبيوتر الى  حاسوبال

ما تكون سرعة نقل البيانات من الناقل الى البطاقة أكبر من سرعة نقل البيانات من البطاقة الى  غالبا  

البطاقة الى أن تتمكن البطاقة  (RAM)على ذاكرة  من هذه البيانات يجب تخزينه مؤقتا   السلك، لهذا فإن جزءا  

 .(Buffering) التخزين المؤقت من بثها الى السلك، هذه التقنية تسمى

فإذا  ،التوافق بين بطاقات الشبكة المتصلة معا  من العوامل المؤثرة في سرعة تبادل البيانات في الشبكة  

 معا   تصالاإلكانت إحدى البطاقات قديمة والبطاقة األخرى جديدة وأسرع من القديمة، فإنهما لكي تتمكنا من 

و لكي يتم التوافق بين بطاقات الشبكة  البطيئة، على سرعة واحدة تكون هي سرعة البطاقة االتفاقعليهما ف

 لكي يتم تعديلتحتوي على مواصفاتها إشارة الى باقي البطاقات  شبكة تعطيفإن كل بطاقة  ـا  المتصلة مع

 الموجودة فيها. البطاقات كلبما يتوافق مع في الشبكة  رسالعملية اإل

  كاآلتي بينها هي االتصاللكي يتم الشبكة التي يجب أن تتفق عليها بطاقات الجوانب: 

o البيانات التي سيتم إرسالها حزمالحجم األقصى ل. 

o مقدار البيانات التي سيتم إرسالها قبل الحصول على تأكيد لوصولها. 

o فترة الزمن التي تفصل بين إرسال حزم البيانات. 

o  البيانات جميع قبل الحصول على تأكيد وصول انتظارهافترة الزمن التي يجب. 

o البيانات التي تستطيع كل بطاقة استقباله قبل أن تفيض  مقدار(Overflow). 

o سرعة نقل البيانات. 

 بكة:بطاقة الشمهام التحكم ل 

o االتصالط يمراقبة وس. 

o ة هو نفسه طلب حزم البيانات و التعرف عليها بالتأكد من أن عنوان الوجهة الموجود في الحزم

 .لم الحزمةتسعنوان البطاقة التي ست

o األخطاء و حلها اكتشاف. 

 

 Repeaterمكررات االشارة  3-6

اإلشوارة عنود انتقالهوا إلوى مسوافة طويلوة حيوث تقووم هوذه  اضومحللتستخدم المكررات لمعالجوة مشوكلة 

المكررات باستقبال هذه اإلشارات ثم تعيود توليودها وتقويتهوا ثوم ترسولها مورة أخورى مموا يسومح لهوذه اإلشوارات 

سووتخدام مكووررات اإلشووارة وسوويلة لتوسوويع إدون أن تضووعف أو تتلشووى، ويعتبوور  بالوصووول إلووى مسووافات بعيوودة

ستخدام نفس البروتوكوالت على كل الشبكتين الموصوولتين بواسوطة مكورر إالشبكات المحلية ولكن مع اشتراط 

أن ما ، ك(Token Ring)و شبكات  إيثرنتاإلشارة لهذا فمكرر اإلشارات ال يستطيع توفير اتصال بين شبكات 

ترجمووة أو ترشوويح اإلشووارات كمووا أن كوول أقسووام الشووبكة المتصوولة بواسووطة مكوورر  مكووررات اإلشووارة ال تسووتطيع

تسوتطيع الوصول ألنها ال، (Access Method)ط اإلرسال ياإلشارة يجب أن تستخدم نفس وسيلة الوصول لوس

 .ف البصريةبين أنواع مختلفة من وسائط االتصال مثل األسلك المحورية مع أسلك األليا

تعتبر مكررات اإلشارة وسيلة غير مكلفة لتوسيع الشبكات المحلية ولكنها قد تعاني مون بعوض المشواكل 

فهي ال ترشح وال تمنع تدفق مرور البيانات المعطوبة أو المسببة للمشاكل وبالتالي فإن حدثت مشكلة ما في أحد 

 إلى جميوع (Broadcast Storm)انتشارية  أقسام الشبكة فإنها تنتقل إلى باقي األقسام، كما أنها ستمرر عاصفة
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األقسام والتي تحدث عندما تنتشر على الشبكة الكثير من الرسائل الموجهة إلى جميع المستخدمين بحيث يصوبح 

 .عددها مقاربا  للقدرة االستيعابية للشبكة

 

 Hubsالمجمعات المركزية  3-7

هزة المجمعات الصغيرة على أج تحتويزي هو جهاز شبكة بسيط وسعره رخيص. المرك جهاز المجمع

بكل االحتياجات إلنشاء شبكة حواسيب صغيرة المجمع يتكفل و (11-3كما في الشكل )ربع او خمس منافذ أ

 (. 12-3وسع كما في الشكل رقم )المنافذ الكثيرة تكون للشبكات األالمجمعات ذات بينما 

في و (Twisted-Pair)المجمع المركزي عبر قابلو من االزواج المبرومة  أجهزة الحواسيب الى تربط

ذي يسمح الو (Uplink Port)"منفذ االرسال"  المركزية الباهظة الثمن يوجد منفذ اضافيأجهزة المجمعات 

 تصال بجهاز مجمع مركزي آخر لتكوين شبكات حاسوبية كبيرة.لجهاز المجمع المركزي باإل

 

 

 

،  Passive Hubأو "غير فعالة" Active Hub يشار اليها اما "فعالة"ظم المجمعات المركزي مع

دة في الجهاز افذ الموجوالفعالة تقوم بإعادة تجديد اإلشارة قبل تمريرها الى جميع المن المجمعات المركزية

مجهز  المجمع المركزي غير الفعال والذي نراه فقط في الشبكات القديمة ال يحتاج الىاما وتتطلب مجهز قدرة، 

 شارة البيانات.قدرة ألنه ال يقوم بتجديد إ

للمجمع المركزي هو  لعمل االساسين اوإ جانبيا   عمل   يعتبر شارة في المجمع المركزيإن تجديد اإل

تمريرها الى جميع المنافذ الموجودة في يقوم بجهزة المربوطة في الشبكة وأن يأخذ البيانات من إحدى األ

الى واحد البيانات  رسلتُ  حيانغلب األه في أنمجمع المركزي، هذه الطريقة في اإلجراء تكون غير فعالة ألال

 (.13-3الشكل رقم )جهزة المتصلة بالشبكة كما في فقط من األ

 

 

 

 

 

 

 مجمع مركزي  11-3شكل 

 

 مجمع مركزي ذو منافذ كثيرة 12-3شكل     



19 
 
 

 

 آلية نقل البيانات في المجمع المركزي 13-3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :Types of Hubs مجمع المركزيجهزة الأواع ــنأ 3-7-1

o  المجمع المركزي الفعال(Active Hub). 

o  المجمع المركزي غير الفعال(Passive Hub). 

o المجمع المركزي الهجين (Hybrid Hub.) 

o المركزي المتطور الذكي  المجمع(Smart Intelligent Hub). 

 سعةكل  من آلية المجمع المركزي غير الفعالة في تبادل البيانات والحاجة الى مزيد من مجال "إن 

 .(Switches) بديل المجمع المركزي بالمبدالتضرورة تالجعل من  (Bandwidth)" االشارة الترددية حزمة

 Hubs’Mechanismرسال في المجمعات المركزية تقنية اإل 3-7-2

بين جهازي  تصالوالشبكات كأن يكون إ اإلتصاالتتصال بين طرفين في نظم عملية اإل اليضاح

، فإن B والطرف الثاني  Aيمكن ان نرمز للطرف االول  تصال تلفوني بين شخصينحاسوب على الشبكة أو إ

و  Bرسال الى يستطيع اإل Aرسال الى الطرف االخر. أي أن تم عندما يستطيع كل طرف منهما اإلتصال ياإل

B رسال الى يستطيع اإلAرسال على نوعين:. وتكون تقنية اإل 

 ( : Duplex Half)رسال النصفي اإل -1

ولكن باتجاه واحد فقط. وذلك يعني  Bو  Aتصال بين الطرفين وفي هذا النوع من اإلرسال يتوفر اإل

 (.14-3كما في الشكل ) في نفس الوقت، Aيرسل الى  Bأو   Bيرسل الى  Aأما 

 

 

 

 

 

 تقنية اإلرسال النصفي 14-3شكل                                                 
 



11 
 
 

 

 منفذ 32جهاز مبدل  16-3شكل 

 (:Full Duplex)رسال المزدوج اإل -2

كما  Bيرسل الى  Aبحيث أن  ،Bو  Aتصال باتجاهين بين الطرفين وفي هذا النوع من اإلرسال يتوفر إ

 (.15-3كما في الشكل ) في نفس الوقت،  Aأن يرسل الى  Bيستطيع 

رسال القياسية وفوي وهي تقنية اإل (Half-Duplex)رسال النصفي تخدم المجمعات المركزية تقنية اإلتس

لويس فوي نفوس الوقوت، أي ال يمكون اإلرسوال ستلم في سلك الشبكة ولكن رسل او تُ ن تُ ألبيانات ل يمكن هذه التقنية

 ستلم في الوقت ذاته.واإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنية اإلرسال المزدوج 15-3شكل 

 Switches المبدالت 3-8

كثور فعاليوة أجهزة أ هي المبدالت ،كزية، ألنها بنفس المظهر الخارجيكأنها مجمعات مر المبدالت تبدو

-32 منفذ 32ذو  مبدليمثل  (16-3اء الشبكات. إن الشكل رقم )ن المجمعات المركزية وهي مرغوبة في إنشم

port، ( سوف تلحظ الفورق فوي عودد المنافوذ التوي 12-3( والشكل رقم )16-3واذا ما قارنت بين الشكل رقم )

 عن المجمعات المركزية. بالمبدالتيمكن ربط االجهزة فيها 

 

 

 

 

 

 

كما في  (Twisted-Pair)زواج المبرومة عبر قابلو من األ المبدالتبط الى أجهزة الحواسيب تر

 (Hubs)ن المجمعات المركزية إلنشاء شبكة كبيرة وبالرغم من أ مبدالتالمجمعات المركزية، وتربط عدة 

ن ي وتشبه الطريقة التي ترتبط بها أجهزة الحاسوب إال أفي شكلها الخارج (Switches) المبدالتتشبه 

 وسيتم شرح ذلك الحقا .كثر من المجمعات المركزية، مفيدة أتقدم عمليات  المبدالت
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  dressdA MACمادي لبطاقة الشبكة ـعنوان الال

سواء كانت مودم   أو السلكيا   تصال بجهاز أو بطاقة أخرى سلكيا  إلكل جهاز أو بطاقة تمتلك خاصية ا

Modem  أو موجهRouter  أو جهاز بلوتوثBluetooth  أو بطاقة شبكة في حاسوب لها رقم خاص تنفرد

العنوان الفيزيائي لبطاقة أو MACـويسمى عنوان ال من الشركة المنتجةويمنح  ،وال يوجد له مثيل في العالمبه 

 .قا  لشبكات كما سيتم شرحه الحتصال بين األجهزة في اإلم هذا الرقم لغرض تنظيم عملية ا. ويستخدالشبكة

ستة مجموعات تتألف كل مجموعة من رقمين بالنظام السادس عشري  من  MACويتألف عنوان ال 

يفصل بينهما فاصل. األزواج الثلثة على اليسار تخص المصنع المنتج  أما األزواج الثلثة على اليمين فتخص 

 (.17-3)في الشكل  البطاقة كما

 

 

 

 

 

 

 MACـتفاصيل عنوان ال 17-3شكل 

 cmdللبطاقات الموجودة في جهاز الحاسوب من خلل إعطاء األمر  MACويمكن الحصول على عناوين ال 

 ةمع مراعا (ipconfig  /all) ثم نعطي األمر MS-DOSفتنفتح شاشة جديدة سوداء هي شاشة نظام التشغيل 

 .ipconfigالفراغ بعد كلمة 

 ات الموجودة في أحد الحواسيب:لمجموعة البطاق MACيبين أرقام الـ( 18-3إن الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسيبألحد أجهزة الح MACـتفاصيل عناوين ال 18-3شكل 
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 آلية عمل المبدالت 19-3شكل 

 Forwarding Data in Switches المبدالتطريقة تمرير البيانات في  3-8-1

جميع المنافذ بغض النظر عما  الىتقوم بتمرير البيانات  (Hubs)كما مر سلف ا  بأن المجمعات المركزية 

ل المجمعات المركزية ما يجع وهذا ذا كان الجهاز المراد توصيل البيانات له متصل بالمجمع المركزي أو ال،إ

 فالمبدالتالبيانات فقط الى المنفذ المراد توصيل البيانات له،  (Switches) بينما تمررالمبدالت ،رخيصة الثمن

بتمرير البيانات فقط الى  (Switches) المبدالتفتقوم لألجهزة المتصلة الى الشبكة  (MAC)تنظر الى عنوان 

مرور البيانات  تقوم بتقليل حركة (Switches)ن المحوالت ، في هذه الحالة فإالجهاز الذي تعنون اليه البيانات

( يمثل آلية 19-3رقم ) بمعنى اخر تقوم بترتيب القنوات بين المنافذ، الشكل المبدالتن على كل خط شبكة. إ

 .(Switches) المبدالتعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل من قبل جهازين في نفس الوقت، وإن التصادم يتسبب في خلل رسالتصادم عندما يكون هنالك إايحدث 

ترسل البيانات إلى  المبدالتتتبعها  لى توقفها ولكن باستخدام طريقة القنوات التيفي أداء الشبكة وبالتالي إ

قللت الى حد كبير عدد التصادمات التي تحدث في الشبكة ولذا  فالمبدالترسال البيانات اليها، النقطة المراد إ

 .(Hubs)من المجمعات المركزية  ا  داءأفضل أ (Switches) المبدالتتعتبر 

 Switches Mechanism المبدالتتقنية االرسال في  3-8-2

ستلم في نفس الذي يقوم بعملية اإلرسال واإل (Full-Duplex)رسال المزدوج تقنية اإل المبدالتتستخدم 

 111لحظ الفرق بين ويمكن ان ن (Half-Duplex)ساسية تكون السرعة مضاعفة عن السرعة األالوقت، أي 

Mbps 211 في المجمعات المركزية حيث تصبح Mbps  المبدالتفضل باستخدام داء أألفيكون ا المبدالتفي 

 اساسية: مكوناتحتاج الى ثلث ستخدام تقنية االرسال المزدوج نإل (Hubs) .عن المجمعات المركزية

 .(Switch) مبدل -1

 قابلو مناسب. -2

 رسال المزدوج.مشغل تدعم تقنية اإلمع  (NIC)بطاقة الشبكة  -3

 Switches المبدالتالطرق المستخدمة للتعامل مع البيانات في  3-8-3

 وهي: المبدالتهنالك ثلث طرق للتعامل مع البيانات تستخدمها 

تمرير حزم البيانات لحظة ب المبدالت بدأت : في هذه الطريقة)Through-Cut(طريقة قطع الطريق  -1

خطاء على من دون إجراء فحص لأل من دون انتظار ألستلم البيانات بالكاملاستلمها من المصدر
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 آلية عمل الجســور 20-3شكل 

يتم  انات الن حزم البيهي أ تتحرك حزم البيانات بسرعة ومن سلبيات هذه الطريقةحزم البيانات لذا 

فيها  ي حزم بياناتنشر حزم بيانات متضررة أمن األخطاء أي أن هنالك إحتمالية  تأكيد سلمتها

 خطاء.أ

 ستلمبانتظار إ المبدلذه الطريقة يقوم : في ه(Store-And-Forward)طريقة التخزين والتمرير  -2

 ساسية.تمريرها وهذه الطريقة تؤدي ايضـا  إلى تدقيق األخطاء األحزمة البيانات بالكامل قبل ان يبدأ ب

ى ـــــــولألاة ــــــريقالط تطويرهذه الطريقة مبنية على : (Fragment-Free)طريقة تحرير الجزء  -3

ر على تعريف جزء قادا الجزء )قطع الطريق(، وهي تعمل على قراءة جزء من حزمة البيانات وهذ

 رسال.اإل

 

 Bridgesالجسور  3-9

 حيان نحتاج الى تقسيم الشبكة الىبكي يستخدم لربط الشبكات، بعض األالجسر هو عبارة عن جهاز ش

شبكات فرعية إما لتقليل حركة البيانات داخل الشبكات الفرعية أو ألسباب أمنية. جهاز الجسر يقوم بربط 

 الشبكتين الفرعيتين إلدارة حركة البيانات بينهما.

 عمل الجسر 3-9-1

 (MAC)جدول يحتوي على عناوين الـ عن طريق عمل و تمرير البيانات، بمنع أ ماأيقوم الجسر

الخاص  (MAC)لألجهزة المربوطة في الشبكة وتمرر البيانات الى الجهاز المقصود بإضافة عنوان الـ 

رسلت البيانات وكان العنوان المضاف الى الحزمة موجود في المقصود الى حزمة البيانات، اذا ابالجهاز 

ان العنوان غير موجود في الشبكة الجانب الثاني من جسر الشبكة الفرعية يقوم الجسر بتمرير البيانات أما اذا ك

( يمثل آلية 21-3يقوم جهاز الجسر بمنع حزمة البيانات من المرور والعبور الى الجانب الثاني، الشكل رقم )

 عمل جهاز الجسر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bridges Advantages الجسرفوائد    3-9-2

 منع حركة البيانات غير الضرورية عبر الشبكتين. -1

 مكانية عزل الشبكات الثانوية.إ -2
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 آلية عمل الموجهات 21-3شكل        

 منع انتشار حالة الشبكة المشغولة في الشبكة الفرعية. -3

 

 Routersالموجهات  3-10

 

 ي شبكة من الشبكات المنزليةجهزة الشبكات المهمة جدا  ويمكن ملحظته في بيئة أهات من أتعتبر الموج

وفي  (Internet Service Provider – ISP) تصال مزود خدمة اإلنترنتوالمكاتب الصغيرة والتي تستخدم إ

تصال البيانات مع المواقع البعيدة يث رفوف من الموجهات التي تدير إبيئة شركات تقنيات المعلومات ح

تقوم ، فالموجهات هي أجهزة شبكات نشاء الشبكات الداخلية أمرا  ممكنــا  الموجهات من إجعلت المتفرقة لها، و

 ولكن كيف يتم ذلك؟بتوجيه البيانات في الشبكة، 

 تقوم الموجهات بدراسة البيانات حين وصولها وتحدد هدف تلك البيانات باستخدام جدول التوجيه. .1

 مثل للبيانات لمواصلة طريقها.الموجهات تختار الطريق األ .2

 (MAC)التي تستعمل التهيئة المادية لعنوان الـ  المبدالتجهزة وأجهزة الجسور على العكس من عمل أ

ا إليجاد وجهة البيانات تعمل الموجهات التهيئة البرمجية لعنوان الشبكة التخاذ القرار بوجهة البيانات، وهذ

 ساس عمل الموجه.( يمثل أ21-3، الشكل رقم )والمبدالتمن الجسور  وسع وظيفيـا  ما يجعل الموجهات أ
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 جهاز موجه يحتوي على منفذين لنوعين من الشبكات 22-3شكل 

 

 

إذا كانت واجهة ، WANوواسعة  LANمحلية  تحتوي أجهزة الموجهات على واجهتين للشبكات

ن الموجه يستطيع ان يدير ويوجه المعلومات بين شبكتين من نوع فإ (LAN)تصال المحلي الشبكة شبكة اإل

(LANاأل )  تصال الواسعة تصال عبر شبكة اإللتوفير اإلايضا موجه يستخدم الو. كثر شيوعــا(WAN) ،

  (AUI 1)مسجل عليها (LAN)تصال المحلي از موجه يحتوي على منفذي شبكة اإل( يمثل جه22-3الشكل )

هذا الموجه  (Serial 1)و (Serial 1)مسجل عليها  (WAN)تصال الواسعة ومنفذي شبكة اإل (AUI 1)و

 (.WAN( وشبكتين من نوع )LANمن نوع ) متوافق للعمل مع شبكتين
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 أسئلة الفصل الثالث

 عرف كال  مما يأتي: /1س

  الموجهات. 3            االشارة مكررات. 2                 المودم.1 

 الجسور. 5            . الجدران النارية4 

         

 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي: /2س

 يتعامل المودم مع: -1

 شارة الرقمية.اإل .أ 

 شارة التماثلية. اإل .ب 

 شارة الضوئية.اإل .ج 

 شارة الرقمية والتماثلية.اإل .د 

 الجدران النارية هي عبارة عن: -2

 جهاز مادي. .أ 

 برنامج. .ب 

 جزء برمجي من جهاز مادي. .ج 

 صحيحة.كل العبارات  .د 

 يطلق على بطاقة الشبكة: -3

 .MAC .أ 

 .Server .ب 

 .NIC .ج 

 .Board .د 

 

 

شارة قبل تمريرها الى جميع المنافذ قوم بإعادة تجديد اإلنواع المجمعات المركزية ينوع من أهنالك  -4

 هي.

 المجمعات الفعالة. .أ 

 المجمعات غير الفعالة. .ب 

 المجمعات القياسية. .ج 

 المجمعات ذات المنافذ الكثيرة. .د 

 كال  مما يأتي: / وضح بالرسم3س

 . آلية نقل البيانات في المجمع المركزي.2         . آلية عمل الموجهات.1

 امأل الفراغات التالية بما يناسبها: /4س

 تمهيدا  ...............إلى ............... شارة الحاسبة الُمرسلة من يقوم المودم عند اإلرسال بتحويل إ -1

 إلرسالها عبر خطوط الهاتف.

 ................و ...............المتكاملة بالتحكم في للخدمات تقوم بطاقة الشبكة الرقمية  -2
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لتكوين ...............تصال بجهاز لجهاز المجمع المركزي لإل Uplink portيسمح منفذ االرسال  -3

 شبكات حاسوبية كبيرة.

 .ين )أ( و )ب(دربط بين العموإ /5س

 )ب(  )أ(

 a. Active light مشتقة من. المودم كلمة 1

 b. ISDN . تسمى بطاقة الشبكة الرقمية المتكاملة بـ2

 NIC c. Twisted-Pairشارة بطاقة الشبكة . من مصابيح إ3

. تربط اجهزة الحاسوب بأجهزة المجمعات 4

 المركزية عن طريق قابلو الـ

d. Modulator, Demodulator 
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 ــل الرابعفصال     
 

 بروتوكوالت الشبكة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ..:: مفردات الفصل ::..
 .تمهيد 4-1

 .البروتوكول ائفوظ 4-2

 OSI.النموذج المرجعي لربط األنظمة المفتوحة  4-3

 (النقل/بروتوكول إنترنت بروتوكول التحكم في)حزمة  4-4

(TCP/IP.) 

 .الرابع الفصل سئلةأ

 ..:: أهـداف الفصــل ::..
 :على أن من المتوقع أن يكون الطالب قادرا        

 بالبروتوكول وما هي وظائفهلمقصود يعرف ما ا. 

 النموذج المرجعي لربط األنظمة المفتوحة المقصود ب يعرف ما

OSI وما وظيفته وما هي طبقاته. 

 في النقل/بروتوكول  بروتوكول التحكم)حزمةب يعرف ما المقصود

 وظيفتها. وما (TCP/IP) (إنترنت

  بروتوكول التحكم في النقل/بروتوكول )مميزات حزمة يعرف

 .(TCP/IPإنترنت 

  بروتوكول التحكم في النقل/بروتوكول (عيوب حزمة يعرف

 .TCP/IP)إنترنت 
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 تمهيد  4-1

تمكن أجهزة  ت بأنواعها المختلفةبروتوكوالت الشبكامن المعلوم لدى المختصين في مجال الشبكات أنَّ 

ولكن ما هي حقيقة  ،وفعالة منظمةمفهومة وبطريقة  بعضها مع البعضمن تبادل البيانات  الحاسوب

 البروتوكوالت وما مفهومها؟ وكيف تعمل؟

لتوضيح مفهوم البروتوكول الُبدَّ من بيان أنَّ اإلنسان والحاسوب لهما ميزتان متشابهتان، وهي أن كل 

منهما يستعمل لغة معقدة للتفاهم والتواصل، فعلى سبيل المثال إذا أراد شخصان أن يتفاهما وهما يتحدثان لغتين 

ثنان بلغة  ثالثة ترجمـا  بينهما، أوأن يتحدث اإلة فإن عليهما أن يستخدما ممختلفتين، ولنقل العربية واأللماني

طريقة صنعها أو تشغيلها، فهي تعمل بنظم تشغيل  ولنقل اإلنجليزية وبما أنَّ أجهزة الحاسوب غير موحدة في

ولغات مختلفة كالبشر واختلف اللغات بينهم، ولكي نجعل هذه األجهزة تتصل مع بعضها بواسطة شبكة واحدة 

تتفاهم فيما بينها من خلل تلك الشبكة، فسوف يتم استخدام مجموعة بروتوكوالت معينة، وهذه كـ )اإلنترنت( و

 البروتوكوالت بمثابة اللغة المشتركة التي يفهمها الطرفان.

فالبروتوكول هو في األساس لغة مكونة من مجموعة من المعايير المستخدمة لتبادل المعلومات بين 

أخرى هو لغة تخاطب الهدف منها تبادل المعلومات حيث يستعملها الحاسوب  حاسوبين عبر الشبكة، وبعبارة

 تصال بنجاح.ن يستعمل اللغة نفسها لكي يتم اإلالتصاالته، ويجب على الحاسوب اآلخر المتصل به أ

عبارة عن إطار تصال، ولقد تم وضع نماذج بنيوية وهي ستعمل الشبكات عدة بروتوكوالت لإلت

ف مرجعي مشترك لشرح إ تصاالت اإلنترنت وفهم وتطوير بروتوكوالت الشبكة وهذه النماذج المرجعية ُتعرِّ

لتي تقوم بها الطبقات التي تعمل فيها البروتوكوالت المختلفة، وفي هذا الفصل سندرس أهم الوظائف أو المهام ا

 ت.وما هي أهم النماذج المرجعية التي لها علقة بهذه البروتوكوالبروتوكوالت الشبكة، 

حيث  ،كيفية عمل الشبكات واإلنترنتتكمن أهمية دراسة بروتوكوالت الشبكة في كونها الوسيلة لفهم 

ومع  ،وإرسال واستقبال البريد اإللكتروني ونقل ملفات البيانات الشبكةتـُستخدم هذه البروتوكوالت لتصفح 

، غير التي سيدرسها خلل هذا الفصل بروتوكوالت أخرىتقابله بتقنية المعلومات سوف  خبرة الطالبتنامي 

كلما ، وهكذا هناسندرسها بها البروتوكوالت التي سُتستخدم التي نفسها الطريقة بستخدم تُ في الغالب سلكنها 

وكيفية  عرفت المزيد حول كل بروتوكول من هذه البروتوكوالت، زاد إدراكك لكيفية عمل الشبكات واإلنترنت

 ة من خدماتها بأفضل الطرق الممكنة.تطوير إمكانياتها واالستفاد

 

 Protocol Functionsالبروتوكول  وظائف 4-2

قبل البدء بدراسة بعض أنواع البروتوكوالت ومميزاتها، فلنتطرق ابتداء  إلى مجموعة صغيرة من 

جميعها الوظائف التي تعتبر األساس لكافة البروتوكوالت، وبالطبع ال تمتلك كل البروتوكوالت هذه الوظائف 

 وبشكل عام يمكن تقسيم وظائف البروتوكول إلى األقسام التالية: ،فهذا يؤدي إلى تكرار الجهد

 

 

الرابـــعالفصل   

 Network Protocolsبروتوكوالت الشبكة 
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 Fragmentation and Reassembly bly. اعادة التجميعالتجزئة و .1

 Encapsulation.       التغليف .2

 Connection Control. التحكم باالتصال .3

 Ordered Delivery. التسليم المنتظم .4

 Flow Control. التحكم بالتدفق .5

 Error Control. التحكم بالخطأ .6

 Addressing. العنونة .7

 Multiplexing. المزج .8

 Transmission Services. خدمات النقل .9

 Fragmentation and Reassemblyالتجميع اعادة التجزئة و 4-2-1

ة إلرسال البيانات عبر يالحقيقالتجميع البد من بيان الكيفية اعادة قبل توضيح مفهوم التجزئة و

الشبكات، فقد يفترض البعض أنَّ البيانات يتم إرسالها على شكل تيار مستمر من األصفار والواحدات من مكان 

أو  (Packets)فالبيانات قبل إرسالها يتم تجزئتها لحزم صغيرة  ذلك تماما   ولكن الحقيقة هي خلف ،إلى آخر

 (.1-4بحيث يمكن إدارتها بسهولة وفاعلية، كما في الشكل ) (Frames)أطر 

عة الوقت ة من تجزئة البيانات قبل إرسالها وإضاوقد يتبادر إلى األذهان سؤال : ما الفائدة المرجو  

والجواب يكمن في حقيقة أن البيانات عادة تتواجد  ا ال يتم إرسال البيانات مباشرة؟ولماذوالجهد في هذه العملية؟ 

والشبكات ال تتمكن من العمل لو أن أجهزة الحاسوب المتصلة بها وضعت  ،على شكل ملفات كبيرة الحجم

في نفس الوقت، فأي جهاز حاسوب يقوم بإرسال كميات  (Cable)كميات هائلة من البيانات على السلك الناقل 

ة ــــب في جعل أجهزة الحاسوب األخرى تنتظر في أثناء تحرك البيانات داخل الشبكهائلة من البيانات يتسب

)مما يزيد من إحباط مستخدمي الشبكة( وهذا األسلوب في نقل البيانات ال يمكن وصفه بأنَّه مشاركة 

(Sharing) حتكار للشبكة.بل هو في الحقيقة إ 

من الحزم لتزداد سرعة عمليات النقل التي تتم  ولحل هذه اإلشكالية يتم تجزئة البيانات إلى مجموعة

ستلم إستقبال البيانات، وعند كون له المزيد من الفرص إلرسال وإومن ثم فإنَّ كل حاسوب مرتبط بالشبكة ي

حزم المرسلة ويعاد تركيبها من أجل أن تعود لشكلها التجميع اعادة حاسوب معين للبيانات المرسلة ستتم عملية 

 بداية اإلرسال.األصلي عند 

تهتم البروتوكوالت بعملية تبادل البيانات بين جهتين عبر الشبكة، فعندما يتم إرسال بيانات دفعة واحدة 

بروتوكوالت الشبكة يقوم بعملية تجزئة كتلة المعلومات الكبيرة إلى  احدبكميات أكبر من سعة السلك الناقل فإن 

لك الناقل وتـُرسل على التوالي، تـُعرف هذه العملية بالتقسيم أو كتل جزئية ذات أطوال محددة مناسبة لسعة الس

للمعلومات المتبادلة بين طرفي وتسمى الكتلة الجزئية   (Fragmentation or Segmentation)التجزئة 

 (.1-4) تصال الناتجة من عملية التجزئة والتغليف بوحدة بيانات البروتوكول وكما موضح في الشكلاإل
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 Encapsulationالتغليف  4-2-2

اء  تجزئتها تصال يتم ابتدومات التي يتم تبادلها بين طرفي إكما ذكرنا في الفقرة السابقة فإنَّ جميع المعل

، وكل وحدة لن تحتوي على المعلومات المراد إرسالها فقط بل سيتم تغليفها بمعلومات إلى وحدات أصغر حجما  

معينة ضرورية لضمان وصول المعلومات بشكل صحيح لوجهتها والناتج من عمليتي التجزئة والتغليف يسمى 

ي ورقة ، ولتوضيح مفهوم التغليف فلنفترض أن لدينا معلومات مكتوبة ف(PDU)بوحدة بيانات البروتوكول 

سم وعنوان المرسل ى ظرف نضع فيه الورقة نكتب عليه إنريد إرسالها إلى شخص آخر ولفعل ذلك سنحتاج إل

أضفنا معلومات هي في الحقيقة ال علقة لها بمحتوى الرسالة ولكنها تضمن سلمة وصول فنكون بذلك قد إليه 

 ستلم المعنية.اإللى الوجهة المرادة أي إلى جهة المحتوى والموثوقية في النقل إ

على شكل  (Control Information)إن مفهوم التغليف هو في الحقيقة عملية إضافة معلومات تحكم 

إلى المعلومات المراد إرسالها لضمان وصول المعلومات إلى الجهة  (Footer)أو تذييل  (Header)ترويسة 

( إلى المعلومات يل)وفي حالة واحدة تذي ترويسة بإضافةكل بروتوكول (، ويقوم 2-4المطلوبة كما في الشكل )

بيانات البروتوكول  وحدة، في بعض األحيان قد تتكون )التي يتلقاها من الطبقة فوقه وهذا هو تغليف البيانات

PDU من معلومات التحكم والسيطرة فقط وال تحتوي على أي معلومات أخرى وذلك ألسباب ضرورية  )

 تصال عبر الشبكة.وتحقيق النقل السليم بين طرفي اإلالمعلومات  مثل: التحكم باإلرسال وتدفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويمكن تقسيم معلومات التحكم إلى ثلث فئات هي: 

 

 مخطط توضيحي لتقسيم البيانات لمجموعة من الحزم أثناء نقلها عبر الشبكة 1-4شكل ال

 

 مخطط توضيحي للمكونات األساسية ألي حزمـة 2-4شكل 
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نظام و( المستلم حسب  : وهي معلومة يتم فيها اإلشارة إلى عنوان المرسل )أو/(Address)العنوان  .1

لمرسلة وقواعد العنونة المتبعة في البروتوكول، وهذه المعلومة ضرورية للتعرف على الجهة ا

تجاه الذي ستسلكه المعلومات عبر الشبكة للوصول إلى الجهة المستلمة، وال للمعلومات وكذلك تحديد اإل

 كل منها.يمكن  التمييز بين الحواسيب في الشبكة الواحدة إال من خلل وضع عنوان معين ل

: وهي قيمة معينة يتم إضافتها إلى المعلومات المرسلة (Error Detecting Code)شفرة اكتشاف الخطأ  .2

تصال أثناء نقل قناة اإلالتي تتعرض لها  (Noise)لكشف الخطأ الذي قد يقع لعدة أسباب منها الضوضاء 

هي وسيلة لضمان اكتشاف وتصحيح المعلومات من المرسل )المصدر( إلى المستلم )المتلقي( وهذه القيمة 

الخطأ الناتج خلل عملية انتقال المعلومات بين الطرفين، حيث يقوم البروتوكول في طرف اإلرسال 

( قبل PDU)بيانات البروتوكول  وحدةوى ـــــــى محتـــــة علــــــار معينـــــــختبة إـــخوارزميق ــــبتطبي

من ــــــا ضــــــم إضافتهـــــأ وتتـــــكتشاف الخطاإلختبار تسمى شفرة إها، والقيمة الناتجة من عملية إرسال

ه الشفرة ( المرسلة، وهذPDU)بيانات البروتوكول  وحدةى ــــاف إلـــــكم التي تضــــــات التحــــــــمعلوم

المستلم  حدوث خطأ في المعلومات عند انتقالها عبر الشبكة، حيث يقوم كتشافستلم في إتساعد طرف اإل

ار مع شفرة ـــــــج اإلختبــــعلومات المستلمة ومقارنة ناتختبار على المبتطبيق نفس خوارزمية اإل

( المرسلة فإْن تطابقت القيمتان PDU)بيانات البروتوكول  وحدةفي ة ـــــأ المضمنـــــاف الخطــــــكتشإ

فذلك يدل على عدم حدوث خطأ، وإذا لم تتطابق القيمتان فإنَّ هذا دليل على وجود خطأ ما، وتتم معالجة 

 الخطأ ضمن قواعد معينة متفق عليها ضمن قواعد البروتوكوالت.

بيانات  إلى وحدة ةــــــــالمضافات ـــــــمعلوممن الي ـــــوه: (Protocol Control)التحكم بالبروتوكول  .3

وتهدف إلى تطبيق وظائف معينة من وظائف البروتوكول كاإلقرار بوصول ( PDU)البروتوكول 

بالصورة أو التحكم بتدفق المعلومات وغيرها من الوظائف لضمان عمل الشبكة سليم، المعلومات بشكل 

 الصحيحة.

 Connection Controlالتحكم باالتصــال  4-2-3

ابتداء  من تحديد نمط التحكم بين طرفين عبر الشبكة لتبادل المعلومات بينهما فلبد  تصالقبل بدء اإل

يتم تصال بين الطرفين باإلضافة إلى تأمين جميع الوظائف الضرورية لتحقيق النمط الذي تم اختياره، وهذا باإل

تصال بين لنوعية اإل يم البروتوكوالت إلى قسمين وفقـا  تصال، ويمكن تقسعن طريق بروتوكول التحكم باإل

 الطرفين في الشبكة قبل عملية إرسال المعلومات بينهما، وهما:

وهو بروتوكول ال يتم فيه إجراء إتصال : Connectionless Protocolتصال بروتوكول عديم اإل .1

قبل إرسال المعلومات، فالمرسل يرسل فقط المعلومات إلى الوجهة  تصالتمهيدي بين طرفي اإل

 موجودا   لتلقي المعلومات أو إن كان إن كان المستقبل )المستلم( جاهزا  المقصودة من دون أن يعرف 

عادة للمعاملت الموجزة التي تتألف من طلب  اإلتصاالتحتى، تستعمل األنظمة البروتوكوالت عديمة 

أو إلرسال المعلومات التي يمكنها السماح بخسارة بعض البتات منها، كالبيانات وجواب واحد فقط 

بروتوكول حزم بيانات  اإلتصاالتالصوتية أو الفيديوية، ومن األمثلة على البروتوكوالت عديمة 

ويستعمل إلرسال الرسائل القصيرة ويتألف عادة  (User Datagram Protocol – UDP)المستخدم 

ألنه ال يضمن وصول حزم   (Reliable)حد، وال يعتبر هذا البروتوكول موثوقـا  من طلب ورد وا

بالترتيب الذي أُْرِسلـ ْت به وال يضمن حتى وصولها، ومع ذلك يبقى هذا  (Datagram)البيانات 

، ومن األمثلة على (TCP/IP)البروتوكول ذو مكانة مرموقة في مجموعة البروتوكوالت المعروفة بـ 

 .(IP, ICMP, DNS, TFTP, SNMP) الـــة االتصـــــــــــالبروتوكوالت عديم
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وهو بروتوكول يتبادل فيه طرفا : Connection – Oriented Protocol للتصال ةموجهالبروتوكول  .2

ستخدامها عبر قناة منطقية تستطيع الجهات إ تصال قبل أن يرسل أي معلوماتل إلنشاء إتصال رسائاإل

تصال يضمن أن الطرفين يعملن وجاهزان لتبادل المعلومات، اإلتصال بالذات، إنَّ إنشاء اإللذلك 

من المعلومات ال يمكن  ت عادة إلرسال كميات كبيرة نسبيا  تستعمل األنظمة هذا النوع من البروتوكوال

 البرامج.ملفات و  كملفات البيانات (Distorted) ولو لبت واحد فيها أن يأتي مشوها  السماح 

( 3-4بثلث مراحل كما يوضحها الشكل ) للتصال ةالموجهوتمر عملية اإلتصال في البروتوكوالت  

 وهي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Connection Establishment Phaseتصال طور إنشـاء اإل (1

 .Data Transfer Phaseطور نقل البيانات  (2

 .Connection Termination Phaseتصال ء اإلطور إنها (3

واألكثر تخصصا  قد تظهر أطوار إضافية أخرى مثل: طور المقاطعة  الموجهة للتصالومع البروتوكوالت 

(Interrupt Phase) سترجاع وطوراإل(Recovery Phase) اطعات التي للتغلب ومواجهة األخطاء والمق

 تصال بين الطرفين.تحدث خلل عملية اإل

بروتوكول التحكــــــم باإلرســــــال  لموجهة للتصالاثلة الشائعة على البروتوكوالت ومن األم

(Transmission Control Protocol – TCP). 

 

 

Protocol Entity 

 كيان بروتوكول

Protocol Entity 

 كيان بروتوكول

 

 توضيــح ألطوار نقل البيانات عبر بروتوكول الموجهة لالتصال 3-4شكل 

 الوقت
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 Ordered Deliveryالتسليـم المنتظم  4-2-4

عبر الشبكة، فقد تظهر احتمالية  (Different Hosts)مختلفين  (1)تصال في مضيفينإذا اتصل طرفي إ

وذلك بسبب مرورها  ،بنفس الترتيب الذي أرسلت به (PDUs)خطرة بعدم وصول وحدات بيانات البروتوكول 

الموجهة ت البروتوكول في البروتوكوالت بمسارات مختلفة عبر الشبكة، إنَّ ضمان وصول وحدات بيانا

فعلى سبيل المثال إذا تم نقل  ،أمر مطلوب وضروري (Connection – Oriented Protocols)للتصال 

الملف المستلم بنفس  (Records)تصال فإنه من الضروري التأكيد على أهمية وصول حقول بين طرفي إملف 

 خلل عملية النقل. (Shuffled)الترتيب الذي أرسلت به وأن ال يتم خلطها 

بروتوكول يتم من خلل إعطاء كل وحدة بيانات إنَّ ضمان عملية التسليم المنتظم لوحدات بيانات ال 

رقم مميز وخاص بها، وتكون هذه األرقام متتابعة، وبالتالي تصبح إعادة ترتيب وحدات  (PDU)بروتوكول 

 بيانات البروتوكول المستلمة على أساس الرقم التسلسلي لكل منها عملية سهلة ومنطقية للجهة المستلمة.

 

 Flow Controlالتحكـم بالتـدفــق  4-2-5

 

لضمان عدم  ،تصالات التي يتم تبادلها بين طرفي اإلهناك ضرورة للتحكم بكمية أو معدل المعلوم

في طرف االستلم نتيجة للسرعة العالية في إرسال المعلومات من قبل  (Overflow)حدوث فيضان أو طفح 

وهذه الوظيفة أي  ،المرسل أو صغر حجم الذاكرة في طرف المستلم والذي يؤدي لضياع المعلومات المرسلة

 قوم بها الطرف المستلم للمعلومات.)التحكم بالتدفق( ي

حيث  (Stop –And – Wait Procedure)إنَّ أبسط صيغة للتحكم بالتدفق هي إجراء توقف وانتظر 

قبل أن يتم إرسال وحدة  (Acknowledgement)أنَّ كل وحدة بيانات بروتوكول يجب أْن تقوم بعمل إشعار 

مان المقدمة إلى جهاز بيانات البروتوكول التالية، وهناك بروتوكوالت أكثر كفاءة تتضمن شكل من أشكال االئت

 اإلرسال، وهذا االئتمان يتمثل ببيان كمية المعلومات التي يمكن إرسالها دون إشعار.

 Error Controlالتحكـم بالخطــأ  4-2-6

أصبحت تقنيات التحكم بالخطأ ضرورية لحماية البيانات من الفقدان أو إصابتها بالضرر عند انتقالها 

قناة إرسال مثالية  الشبكات نظرا  ألنه ال يوجد عمليا  في  (Transmission Channels)عبر قنوات اإلرسال 

مختلفة وعديدة تؤثر على (Impairments) فلذا قد تتعرض المعلومات المرسلة عبر الشبكات إلى معوقات 

( حيث 4-4ل )المعلومات فتظهر فيها أنواع مختلفة من األخطاء الناتجة عن هذه المعوقات كما يظهر في الشك

 . (Noise)يحدث خطأ في المعلومات المرسلة أثناء اإلرسال بسبب تعرضها للضوضاء 

 

 

 

 

                                                           
 

أو  (Personal Computer)يشير إلى أي نظام طرفي متصل بالشبكة، مثل: حاسوب شخصي  (Host)مصطلح المضيف (1)
 .(Server)أو خادم  (Workstation)محطة عمل 
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 مخطط توضيحي لتأثير الضوضاء على المعلومات 4-4شكل 

 وبشكل عام فإنَّ األخطاء الناتجة من المعوقات المختلفة تنقسم على قسمين:

: (Single – Bit Error)أو ما يعرف بخطأ البت المنفرد  (Random Error)األخطاء العشوائية  .1

عشوائية خلل البيانات المرسلة ويحدث وهذا النوع من األخطاء يظهر في أماكن متفرقة وبطريقة 

الخطأ في بت واحد وال يؤثر على البتات المجاورة ضمن البيانات المرسلــة، كما يظهر في الشكـل 

(4-5.) 

 

 

 

 

 

 

النوع من األخطاء يظهر على شكل سلسلة تكون فيها : وهذا (Burst Error)نفجارية األخطاء اإل .2

األخطاء متجاورة أو متباعدة، طول حزمة األخطاء االنفجارية يتم قياسها من ظهور أول خطأ إلى 

آخر خطأ بغض النظر عـن وجـود بتات تكـون صحيحة وبدون أخطاء كما هـو مبين في الشكل 

 بت. 6( الذي يظهر فيه  طول حزمة األخطاء تساوي 4-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضيحية لألخطاء العشوائية التي تقع عند إرسال المعلومات 5-4شكل 

 

 

 التي تقع عند إرسال المعلومات االنفجاريةصورة توضيحية لألخطاء  6-4شكل 

 

 

 

 

 

 
1   1   1    1     1    1    1    1    1    1    1   1    1    1   

1  1   1   1    1     1    1    1    1    1    1    1   1    1    1   

1       



11 
 
 

لك اآلليات يجب أن تمت (Error Control)إن بروتوكوالت الشبكة التي تقوم بوظيفة التحكم بالخطأ 

، وهناك (Error Correection)وتصحيح الخطأ  (Error Detection)كتشاف الخطأ والتقنيات المناسبة ال

 عدة أساليب الكتشاف األخطاء، منها:

 (Parity Check Bit) طريقة البت المكافئ .1

 .(Longitudinal Redundancy Check – LRC)طريقة التحقق بالزيادة الطولية  .2

 .(Cyclic Redundancy Check – CRC)طريقة التحقق بالزيادة الدورية  .3

 Addressingالعنـونـــة  4-2-7

 من القضايا، منها: تصال هو مفهوم معقد، ويغطي عددا  ن أنَّ مفهوم العنونة في شبكات اإلالُبدَّ من بيا

  مستوى العنونةAddressing Level. 

  مجال العنونةAddressing Scope. 

   تصال فات اإلمعرConnection Identifiers. 

  نمط العنونةAddressing Mode. 

النقطة األساسية الواجب التركيز ن إالمرحلة من دراستنا لوظائف بروتوكوالت الشبكات فولكن في هذه 

آخر في العالم عليها هي معرفة أنَّ كل جهاز على الشبكة يجب أن يمتلك رقم خاص به ال يشترك معه أي جهاز 

 (Address)العنوان تصال باألجهزة األخرى على الشبكة وهذا الرقم يعرف ببهذا الرقم، ويتم إستخدامه لإل

 تصال بين الحواسيب.ف ومعالجة هذا العنوان لتأمين اإلوإن من وظائف البروتوكوالت هي حفظ وتوظي

 Multiplexingالمـــزج  4-2-8

 (Single Channel)إنَّ انتقال المعلومات من المرسل إلى المستلم يمكن أن يتم عبر قناة إرسال واحدة 

ئف يتم إرسال المعلومات عبر عدة طرق في الشبكة، أو يمكن استثمار أحد وظا، أو قد يتم تحديدها مسبقا  

تحقيق مزج العديد من المعلومات الصادرة عن موارد مختلفة وإرسالها عبر  البروتوكوالت المتمثلة بإمكانية

هو أحد قناة إرسال واحدة، وفي معظم الشبكات الحاسوبية يتم استخدام أسلوب اإلرسال التعاقبي المتعدد و

واحد أو وسائط الشبكة  (Cable)األساليب العديدة المستعملة إلرسال عدة إشارات للمعلومات عبر سلك 

األخرى في الوقت نفسه فتتم عملية مزج حزم المعلومات من مصادر مختلفة وإرسالها عبر خط إرسال 

وإعادة فصل الحزم  (Multiplexing)وهنا تظهر وظيفة البروتوكول في تأمين آلية مزج الحزم  ،مشترك

(De- Multiplexing) الشبكة متطلبات مع يتناسب بشكل. 

 Transmission Servicesخدمــات النقــل  4-2-9

بروتوكوالت الشبكة يمكن أن توفر مجموعة متنوعة من الخدمات اإلضافية للجهة التي تستخدم هذه  إنَّ 

 البروتوكوالت، ومن الخدمات الشائعة التي توفرها البروتوكوالت ما يأتي:

  األولويــة(Priority) هناك رسائل معينة مثل رسائل التحكم :(Control Messages)  والتي قد

خير فعلى سبيل المثال ل إلى الجهة المحددة بدون أي تأخير أو بالحد األدنى من التأتحتاج إلى أن تص

تها قبل فلذلك تحتاج هذه الرسائل أن تأخذ األولوية في تلبي ،تصال بين طرفين على الشبكةإنهاء طلب إ

ا على أس غيرها من الرسائل، علمـا   س الرسالة اأنَّ األولوية لشيء ما يمكن تقريرها على أساسين: أمَّ

 تصال.نفسها، أو على أساس اإل

  جودة الخدمة(Quality of Service – QOS) : يشير مصطلح جودة الخدمة في مجال شبكات

القدرة  يجودة الخدمة هف ،تحقيق جودة الخدمات معالحاسوب إلى آليات لحفظ السيطرة على الموارد 

مستخدمين أو تدفق للبيانات أو ضمان مستوى  سواء كانوا على تقديم أولوية مختلفة لتطبيقات مختلفة
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، ولتوضيح مفهوم جودة الخدمة في الشبكات لنأخذ المثال التالي: لدينا معين من األداء لتدفق البيانات

لكن  ،حزم مختلفة من البيانات التي سيتم انتقالها عبر الشبكة وهذه الحزم ستشترك بنفس الوسط الناقل

بد من محاولة منع تأخير وصولها فمثل  شخص جالس على جهازه بعض هذه الحزم لها أهمية وال

وخلل استخدامه يحاول عمل التالي: )إجراء مكالمة هاتفية عبر برنامج  (Internet)يستعمل الشبكة 

 (Download)، وإرسال رسالة عبر البريد االلكتروني، وتحميل أحد البرامج Skype))مثل السكايب 

هذه الفعاليات المختلفة والتي يحاول المستخدم أدائها في نفس الوقت كيف ستتعامل معها الشبكة؟ الُبدَّ 

من توفير آلية تضمن توفير الخدمة بكفاءة وهذا ما توفره بعض بروتوكوالت الشبكة لتضع أولوية 

سمع نولوية فل يمكن أن اتفية لها األلتمرير حزم البيانات بالنسبة لحزم بيانات أخرى، فالمكالمة اله

كلمة والثانية تتأخر دقائق، بينما يمكن للرسالة أن تتأخر، وكذلك التحميل يمكن أن يتم تقسيمه بما 

 .(Internet)يتناسب وقدرة موارد الشبكة الموفرة لخدمة الشبكة 

  توفير الحماية(Security) لمقيد لحماية، والوصول البروتوكوالت الشبكة توفير آليات ل: يمكن

 للمعلومات وموارد الشبكة.

من الجدير بالذكر أن بعض بروتوكوالت الشبكات وبعد االنتهاء من دراسة أهم وظائف البروتوكوالت ف

كما أن هذه البروتوكوالت قد تختلف فيما بينها في ، ال تطبق جميع الوظائف المذكورة أعله ا  المستخدمة حالي

 .تها الداخليةيضمن بنتسلسل ومكان تطبيق بعض هذه الوظائف 

لتنفيذ عمل ما وفي هذه  نية أن تعمل عدة بروتوكوالت معـا  وفي هذه المرحلة الُبدَّ من اإلشارة إلى إمكا

أو حزمة البروتوكول  (Protocol Stack)الحالة تسمى هذه المجموعة من البروتوكوالت بمكدس البروتوكول 

(Protocol Suite) من البروتوكوالت كبناء مكون من عدة طبقات وفي كل  حيث يمكن تصور هذه المجموعة

نَّ طبقة يوجد بروتوكول معين يقوم بوظيفة محددة ويتكامل مع غيره من البروتوكوالت في الطبقات األخرى، إ

تسمح بمقدار كبير من المرونة في إعداد الشبكة كما يمكن إعداد عملية الربط  عملية ربط البروتوكوالت معـا  

لتتناسب مع احتياجات المستخدم، ومن الممكن إعادة تنظيم عملية الربط لتتناسب مع مكونات أو بروتوكوالت 

 جديدة.

، وكل طبقة في ا  توكوالت المتكاملة في عملها معـفيمكن تعريف مكدس البروتوكول بأنَّه مجموعة من البرو

هذه المجموعة تحتوي على بروتوكول مختلف يقوم بوظيفة مختلفة، وفي هذا المكدس تحدد الطبقات السفلى منه 

تصال مع أجهزة مصنعين آخرين ويطلق على لمصنعي الشبكات إعداد أجهزتهم لإلالكيفية التي تسمح 

 (Low Level Protocols)فضة المستوى بروتوكوالت الطبقات السفلى من المكدس اسم البروتوكوالت منخ

تصال، ويطلق على بروتوكوالت ي تتفاهم فيها برامج اإلبينما تحدد الطبقات العليا من المكدس الطريقة الت

، علمـا  أنَّه كلما ارتفعت (High Level Protocols)الطبقات العليا اسم البروتوكوالت عالية المستوى 

 يد البروتوكوالت العاملة في هذه الطبقات.الطبقات في المكدس كلما زاد تعق

 

 OSI Reference Model     ة  ج المرجعي لربط األنظمة المفتوحالنموذ 4-3

أثناء العقود الماضية وظهور مفهوم الشبكات والزيادة الكبيرة الحاصلة في أعداد وحجم الشبكات، فإنَّ 

المختلفة من األجهزة والبرامج للشركات المتعددة،  ت معتمدة على استعمال التطبيقاتيالعديد من الشبكات ُبن

كات أن تستعمل ونتيجة لذلك فإنَّ الكثير من الشبكات كانت غير متوافقة فيما بينها، فأصبح من الصعب للشب

تصال بعضها مع البعض، ولمعالجة هذه المشكلة في عدم التوافق قامت المنظمة العالمية مواصفات مختلفة لإل

بإجراء العديد من البحوث  (International Organization for Standardization – ISO) للمقاييس
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على مخططات الشبكات فوجدت أنَّه هناك حاجة ضرورية إلصدار نموذج شبكة يساعد أخصائي بناء الشبكات 

 (Interoperability)على بناء وتطبيق الشبكات التي يمكن لها أن تتصل وتعمل سوية في إطار عمل بيني 

وهذا النموذج سيرغم الشركات العاملة في مجال الشبكات بإتباع هذا النموذج في منتجاتها حتى تتمكن األنظمة 

ستمتلك تصال المتوافق مع غيرها، وبذلك شركة مختصة في مجال الشبكات باإل المفتوحة والتي ال تنتمي إلى أي

تالف تقنياتها ومعاييرها، وهكذا ال يتم إجبار المستخدمين تصال البيني بالرغم من اخهذه النظم المقدرة على اإل

والمتخصصين في بناء الشبكات من التعامل مع أجهزة تابعة لشركات معينة مختصة في هذا المجال فقط كما في 

 .النظم المغلقة سابقـا  

روف ــــــالمعي ــــقامت المنظمة العالمية للمقاييس بإصدار النموذج المرجعي األساس 1984في عام 

ضمن وثيقة عرفت بالنموذج المرجعي األساسي (Open System Interconnection)  اختصار (OSI)بـ 

 (The Basic Reference Model For Open Systems Interconnecting)لربط األنظمة المفتوحة 

حيث  (Layers 7)بقات إلى سبع ط تم تقسيم وظائف شبكات الحاسوبالنموذج المشروح في هذه الوثيقة في و

 (، وكان المراد لهذه البنية7-4) وكما يظهر في الشكل من فعاليات الشبكة ىتمثل كل طبقة في النموذج مستو

بشكل عملي أو  لكنه في الحقيقية لم يطبق ،علميا  وعمليـا  وتجاريـا  جديدا   ذات السبع طبقات أن تكون نموذجا  

نظريا  يستخدم كأداة ومرجع تعليمي يسهل دراسة معمارية وبناء شبكات الحاسوب  تجاري وبقي نموذجا  

 لمبتدئي ومحترفي تكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSIالطبقات السبع للنموذج المرجعي  7-4الشكل 

 إنَّ تقسيم الشبكة إلى هذه الطبقات السبع يقدم فوائد ملموسة، وهي:

 .(Reduce Complexity)تقليل التعقيد في البناء  .1

 .(Standardizes Interfaces)توحيد الواجهات  .2

 بين أنواع مختلفة من الشبكات.(Interoperability) التأكيد على تقنية العمل البيني  .3

 

 العرضطبقة 
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أي تقسيم المشاريع الهندسية المعقدة إلى مشاكل  (Modular Engineering)تسهيل الهندسة التراكبية  .4

 أصغر قابلة لإلدارة والتعامل بصورة أبسط وأسهل.

 تسريع تطور الشبكات. .5

 تبسيط تدريس وتعليم بناء الشبكات. .6

م وظائف شبكات الحاسوب إلى سبع طبقات، وهي  OSIوكما ذكرنا آنفـا  فإن النموذج المرجعي  قسَّ

 على الترتيب:

 .The Physical Layerزيائية الطبقة الفي .1

 .The Data Link Layerطبقة توصيل )أو ربط( البيانات  .2

 .The Network Layerطبقة الشبكة  .3

 .The Transport Layerطبقة النقل  .4

 .The Session Layerطبقة الجلسة  .5

 .The Presentation Layer العرضطبقة  .6

 .The Application Layerطبقة التطبيق  .7

طبقة من الطبقات السابقة تقدم خدمة للطبقات األعلى منها بينما تستفيد من خدمات الطبقات األسفل منها،  كل

يائية، النقل وتستخدم خدمات طبقة توصيل البيانات والطبقة الفيز طبقةفعلى سبيل المثال طبقة الشبكة تتصل مع 

 (.8-4وكما موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في موضوع وظائف البروتوكوالت ــ بإضافة بيانات أو  دمات ــ وكما أشرنا إليها سابقـا  وتتمثل هذه الخ

خاصة بمهمة هذه الطبقة فمثل  المرور من طبقة التطبيق إلى طبقة النقل يتمثل بإضافة  (Headers)ترويسات 

ترويسة النقل ومن طبقة النقل إلى الشبكة يتم بإضافة ترويسة الشبكة، تتميز طبقة ربط البيانات بإضافة ترويسة 

(Header) وتذييل(Trailer)  إلطار البيانات(Data Frame)(.9-4) ، وكما موضح في الشكل 

 

 

 OSIوتبادل الخدمات بين طبقات النموذج المرجعي  توضيح لإلتصال 8-4شكل 
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مخصصة لنقل البتات من البيانات وتبادلها  OSIوبشكل عام فإنَّ الطبقات الثلث السفلى من النموذج المرجعي 

ا الطبقات الثلث العليا فهي مخصصة لتطبيقات وبرامج المستخدم، والطبقة الوسطى  بين الشبكات المختلفة، أمَّ

بين الطبقات السفلى والعليا، وكلما ارتفعت الطبقة كلما زاد تعقيد مهامها والعكس بالعكس،  فتعمل كواجهة

وهو الذي  (Interface)فاصل يسمى واجهة ربط  OSIوأخرى في النموذج المرجعي يفصل بين كل طبقة 

 (.11-4يمرر البيانات بين الطبقات، وكما موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصال بالطبقة المماثلة لها في الجهاز طبقة في الجهاز المرسل تقوم باإل كما تعرفنا سابقا  أنَّ كل

 تصال؟هذه الطبقة، ولكن كيف يتم هذا اإلالمستقبل، وتتبادل معها وحدات البيانات الخاصة ب

منطقي  تصاليكون اتصاال  فعليـ ا فهو إتصال الذي يتم بين الجهاز الُمرسل والجهاز المستقبل ال إن اإل

تصال بين جهاز المستقبل، حيث تتم عملية اإلعبر قناة وهمية تربط كل طبقة في الجهاز الُمرسل بنظيرتها في ال

 

 

 OSIتوضيح لخدمة إضافة الترويسات والتذييل عند االنتقال بين طبقات النموذج المرجعي  9-4شكل 

 

 

 OSIتوضيح لواجهة الربط الفاصلة بين طبقات النموذج  المرجعي  10-4شكل 

 العرض
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الجهازين كما يأتي: يتم إدخال البيانات المطلوب إرسالها بواسطة التطبيقات وتنتقل هذه البيانات ويتم ترجمتها 

داء  بطبقة التطبيقات وانتهاء  بالطبقة الفيزيائية حيث تكون بالمرور على كل الطبقات في الجهاز الُمرسل ابت

البيانات قد تحولت إلى بتات جاهزة للنقل عبر األسلك بعد أن تضيف كل طبقة معلومات خاصة إلى البيانات 

وعند وصولها إلى الجهاز المستقبل تمر البيانات   (Encapsulation)ترغب في إرسالها بعملية التغليف التي

بشكل معكوس ابتداء  بالطبقة الفيزيائية وانتهاء  بطبقة التطبيقات في عملية  OSIات النموذج المرجعي بطبق

وتكون البيانات الناتجة هي ما يراه المستخدم المستقبل على  (De – Encapsulation)تسمى فك التغليف 

 ستقبال.ما يجري خلل عملية اإلرسال واإل ( يوضح11-4جهازه، الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعضها مع  تصالاللغة التي تستخدمها الحواسيب لإلوكما ذكرنا في بداية الفصل فإن البروتوكول هو 

البعض، حيث يجب أن تستعمل الحواسيب المتصلة نفس اللغة ــ أي نفس البروتوكول ــ، وبروتوكول طبقة ما 

ا ، وبما أنَّ لكل طبقة  هو المسؤول عن تغليف وفك تغليف البيانات عند مرورها في هذه الطبقة صعودا  أو هبوط 

ن خلل الطبقات تبدو وكأنها تمر من خلل مصفوفة أو بروتوكوالتها الخاصة فإنَّ البيانات أثناء مرورها م

 ، وفي الفقرات التالية سنفهم كيفية عمل كل طبقة.(Protocol Stack)مكدس من البروتوكوالت 

 Physical Layerالطبقة الفيزيائية  4-3-1

يكون ، ومثل أي بناء جديد فالشبكة يجب أن OSIهذه الطبقة هي األدنى مستوى في النموذج المرجعي 

لديها األساس الصلب الذي ستبنى عليه، والطبقة الفيزيائية تمثل هذا األساس، حيث تحدد هذه الطبقة كل ما 

تصال في الشبكة ومن كافة النواحي: الفيزيائية والكهربائية والوظيفية بالمكونات المادية بين أطراف اإل يتعلق

المستخدمة كأن تكون )أسلك محورية، أو أسلك ذات  وأنواع األسلك (NIC)واإلجرائية، مثل: بطاقة الشبكة 

األزواج المجدولة، أو األلياف البصرية(، وأيضـا  تحدد نوع اإلشارة المولدة )المرمزة( والتي تمثل البيانات 

المرسلة )كاإلشارات الكهربائية، اإللكترومغناطيسية والضوئية( وأيضـا  تحدد مستوى جهد هذه اإلشارات 

وائر المستخدمة ونوع البوابات أو المنافذ المستخدمة وما شابه ذلك، ويمكن تلخيص وظائف هذه وممانعة الد

 الطبقة بالتالي:

 تصال.نات في صورة إشارات عبر وسائل اإلتبادل البيا 

 تجاهين أم ال.إلمعرفة إن كان اإلرسال في ا 

 

 

توضيح االتصال بين جهازي  طبقات النموذج المرجعي  11-4شكل 

OSI 

 العرضطبقة  العرضطبقة 



11 
 
 

 تصال وانهائه.تتحكم ببدء اإل 

 Data Link Layerطبقة توصيل البيانات  4-3-2

إنَّ البروتوكول العامل على طبقة توصيل البيانات هو الوسيط بين أجهزة الشبكة وبرامجها في 

( بياناتها نحو OSIالحاسوب، حيث تمرر بروتوكوالت طبقة الشبكة )الطبقة الثالثة في النموذج المرجعي 

بكة حين تستلم األنظمة األخرى األسفل إلى بروتوكول طبقة توصيل البيانات، الذي يحزمها إلرسالها عبر الش

البيانات هذه البيانات ويمررها لألعلى إلى طبقة توصيل على الشبكة البيانات المرسلة، يعالج بروتوكول طبقة 

 د األخطاء.الشبكة، وهذه الطبقة مسؤولة عن معالجة أخطاء النقل وإعادة اإلرسال في حالة وجو

 طبقتين فرعيتين، هما: وتنقسم هذه الطبقة إلى     

وهذه الطبقة هي جزء : (Media Access Control – MAC)طبقة التحكم بالوصول إلى الوسائط  .1

إلى كل جهاز  (Physical Address)من طبقة توصيل البيانات، وتحمل هذه الطبقة العنوان الفيزيائي 

والتي تصل الحاسوب مباشرة  (NIC). وهذا العنوان يخص البطاقة االلكترونية الشبكةموصول على 

بت( ويستخدم لترميز كل جهاز على الشبكة وذلك  48بالشبكة، يكون هذا العنوان مرمز على شكل )

قبل الشركة المصنعة للجهاز، وتستخدم الطبقة الفيزيائية هذا العنوان لتنقل البيانات بين عقد الشبكة.  من

 يمكن تلخيصها بالتالي: MACإن وظيفة طبقة 

  في حالة اإلرسال: تجميع المعطيات في أطر(Frames) .وإضافة العناوين والتحقق من الخطأ 

  ق من العنوان والتحقق من صحة اإلرسال.ستقبال: فك البيانات والتحقحالة اإلفي 

 .التحكم بالوسط الفيزيائي 

وهذه الطبقة هي جزء من طبقة : (Logical Link Control – LLC)طبقة التحكم بالربط المنطقي  .2

، ويمكن تلخيص (MAC)توصيل البيانات، وهي أعلى من طبقة التحكم بالوصول إلى الوسائط 

 وظائف هذه الطبقة بالتالي:

 اإلطارات إدارة(Frames Management)  .إلى الطبقات العليا والدنيا 

  التحكم بالخطأ(Error Control). 

  التحكم بالتدفق(Flow Control). 

  تصال بالخدمات، فهي تزويد اإل أجلمن  (Transport Layer)وتعمل هذه الطبقة الثانوية مع طبقة النقل   

 وهي: البروتوكوالت الموضحة سابقا خدمات وتخلق خط االتصال، وتنقل البيانات عن طريق عدد من تدير  

 االتصال  خدمات بروتوكول عديم(Connectionless Services) : هو البروتوكول الذي ال يطلب

 قدحيث دم التي تصادفها خلل هذا الطريق خدمة تحديد طريق بين المرسل والمستلم عبر الخوا

وضعت عناوين المرسل والمستلم في داخل الترويسة كل رسالة بشكل مستقل وبهذه الطريقة الخدمة ال 

رسال البيانات عبر الشبكة بين المرسل والمستلم  ويمكن ايضا للرسالة محدد مسبقا ألتحتاج الى اتصال 

هذا النوع من  عطل. ويستخدم حدث تمر من اي طرق بين المرسل والمستلم في حالة احدى الطرق قد

 . UDPاالتصال في اتصاالت التلفون. يسمى هذا البروتوكول 

  بروتوكول الموجهة للتصالخدمات (Connection Oriented Services) : هو البروتوكول الذي 

حيث  يطلب خدمة تحديد طريق بين المرسل والمستلم عبر الخوادم التي تصادفها خلل هذا الطريق

عليها عندئذ يقوم المستلم بارسال اشعار  تحدد رقم لهذا االتصال المحدد ومن ثم يتم ارسال البيانات

للمستلم وهذه الميزة غير متاح عند النوع االول لذا ان هذا البروتوكول للمرسل لضمان وصول الرسالة 

 .  TCP.يسمى هذا البروتوكول  ويستخدم هذا النوع من االتصال في المؤتمرالتلفزيوني أكثر موثوقية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
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 إذن يمكن تلخيص وظائف طبقة توصيل البيانات بما تتضمنه من طبقات فرعية بالتالي:

 ستقبال البتات وتحويلها إلى سلسلة من المعلومات الخالية من األخطاء.إ 

 تجميع البتات على شكل إطارات(Frames) متسلسلة وإرسال إشعار بالوصول

(Acknowledgment). 

  التعرف على حدود اإلطار(Frame) .حتى يتم إرسال البيانات فقط دون اإلطارات 

 .إعادة إرسال اإلطار في حالة حدوث خطأ أثناء اإلرسال 

  تنظيم اإلرسال في حالة عدم التوافق في السرعة بين األجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال يكون

 المرسل سريع والمستقبل بطيء.

 Network Layer  طبقة الشبكة 4-3-3

هذه الطبقة قد تبدو للوهلة األولى وكأنها تكرر بعض وظائف طبقة توصيل البيانات إال أنَّ ذلك ليس 

من  ن جزءا  بين الحواسيب الطرفية التي تكو اإلتصاالتألن بروتوكوالت طبقة الشبكة مسؤولة عن  ،صحيحـا  

، في حين أن بروتوكوالت طبقة توصيل البيانات تعمل فقط  (WAN)أو شبكة واسعة  (LAN)شبكة محلية 

بين  اإلتصاالت، وحينما نقول إنَّ بروتوكوالت طبقة الشبكة مسؤولة عن (LAN)على الشبكة المحلية 

ابتداء  من  (Packets)الحواسيب الطرفية فهذا يعني أنَّ هذه البروتوكوالت مسؤولة عن الرحلة الكاملة للرزم 

نشأها وصوال  إلى وجهتها النهائية. وبحسب طبيعة الشبكة، يمكن أن يكون النظامان )المرسل النظام الذي أ

والمستقبل( على الشبكة المحلية نفسها أو على شبكات محلية مختلفة في نفس المبنى أو على شبكات محلية 

إنشائها على أحد  التي تم (Packets)تصال باإلنترنت قد تمر الرزم تفصل بينها آالف األميال فعند اإل

الحواسيب عبر عشرات الشبكات المختلفة قبل وصولها إلى وجهتها، وقد يتغير بروتوكول طبقة توصيل 

يمكن و البيانات عدة مرات بما يلئم هذه الشبكات إال أنَّ بروتوكول طبقة الشبكة يظل نفسه طوال الرحلة.

 تلخيص وظائف طبقة الشبكة بالتالي:

 .العنونة 

  التوجيه(Routing) أي تحديد مسارات الرزم :(Packets) .من المرسل وحتى المستقبل 

 ختناق التحكم في اإل(Congestion Control). 

 .حل مشكلة العناوين التي قد تختلف من شبكة ألخرى 

  حل مشكلة حجم الرزم عن طريق تقسيم البيانات الكبيرة الحجم القادمة من الطبقة األعلى إلى كتل

 في حالة اإلرسال.  محددة الطول

 ستقبال.ها إلى الطبقة األعلى في حالة اإلالتأكد من استلم هذه الكتل كاملة وتجميعها ثم إرسال 

 .حل مشكلة اختلف البروتوكول 

 تصال بشبكات مختلفة.إلالقدرة على توصيل أجهزة مختلفة وا 

 Transport Layerطبقة النقـل  4-3-4

خدمات متممة للخدمات التي تقدمها طبقة الشبكة، فغالبـا  ما ُيلحظ أنَّ تقدم بروتوكوالت طبقة النقل 

في  ستخدمة لنقل البيانات تشكل زوجـا  منسجمـا ، يظهر ذلك واضحـا  بروتوكوالت طبقة النقل وطبقة الشبكة الم

 (TCP)ل فهو يتضمن البروتوكو (TCP/IP)تصال باإلنترنت والمعروف بـ ة النموذج المرجعي العملي لإلحال

الذي يعمل على طبقة الشبكة، إنَّ معظم مجموعات  (IP)الذي يعمل على طبقة النقل والبروتوكول 
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 TWAنائي االتجــاه ثـالتناوب 

 TWSنائي االتجــاه التزامـن ثـ

 توضيح ألساليب تبادل البيانات عبر الشبكة 12-4شكل 

البروتوكوالت تحتوي بروتوكولين أو أكثر في طبقة النقل، حيث تقدم هذه البروتوكوالت مستويات مختلفة من 

 ويمكن تلخيص وظائف طبقة النقل بالتالي: الخدمات.

 البيانات حتى ال ُيغرق الُمرسل السريع المستقبل البطيء. تنظم تدفق 

   لضمان وصول الرسائل وفق ترتيب إرسالها. تعطي لكل رسالة رقمـا  معينـا 

 تصال واحدة.د من الرسائل إلرسالها عبر قناة إتقوم بعملية مزج العدي 

 Session Layerطبقة الجلسة  4-3-5

ختلف الحقيقي بين البروتوكوالت المستخدمة على الشبكات لسة هي النقطة التي يبدأ فيها اإلطبقة الج

بالظهور، وهذه الطبقة ال تحتوي بروتوكوالت مستقلة لها كما هو الحال في الطبقات  OSIوالنموذج المرجعي 

مَّن وظائف طبقة الجلسة  وظائف طبقتي العرض مع بروتوكوالت أخرى تتضمن أيضـا   أسفلها، وإنَّما ُتض 

والتطبيق، تهتم الطبقات: الفيزيائية، وتوصيل البيانات، والشبكة، والنقل بمهمة النقل السليم للبيانات عبر الشبكة، 

 تصال.لطبقات التي أعلى منها بعملية اإلبينما ال تتدخل بروتوكوالت طبقة الجلسة وا

، صال فهي صلة الوصل بين المستخدم والشبكةتمسؤولة عن إدارة الحوار أثناء اإلتعتبر هذه الطبقة 

تصال مع للتعبير عن رغبته في إقامة جلسة إتصال مع هذه الطبقة مباشرة حيث يقوم المستخدم النهائي باإل

هتمام بتصحيح بيانات، واإلتصال وعبور التقوم هذه الطبقة بالتحكم بزمن اإلالجهة األخرى عبر الشبكة، و

خدمة( يهتم الكثير منها بطريقة تبادل المعلومات بين  22ة تقدم طبقة الجلسة قرابة )أخطاء النظام، وفي الحقيق

وارات ــــــم الحخدمات هذه الطبقة، هما: خدمة تنظيــــــاألنظمة، ولكن الخدمتين األكثر أهمية بين 

(Dialogues Control)  وخدمة فصل الحوارات(Dialogues Separation) حيث يسمى تبادل المعلومات 

 .(Dialogue) بين أي نظامين على الشبكة حوارا  

وعملية تنظيم الحوارات هي اختيار األسلوب الذي سيستخدمه النظامان عبر الشبكة لتبادل الرسائل 

 بينهما، ومن هذه األساليب: 

وفيه يتم  وهو األسلوب األكثر شيوعـا   (Two Way Alternate – TWA)سلوب التناوب الثنائي االتجاه إ

تبادل الرسائل في اتجاهين )من الجهاز األول إلى الثاني، ومن الجهاز الثاني إلى األول( وال يسمح إال لنظام 

ستقبال فقط وهذا يحد من المشاكل الناتجة عن ينما يكون النظام اآلخر في حالة إواحد أن يرسل في نفس الوقت ب
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جاه ــــــتب الثانــــــي فهــــــــو التــــــــزامن الثنـــــــائي اإلوــــا األسلــــــــتصادم الرسائل أثناء النقل.أم

(Two Way Simultaneous TWS) بسبب عدم وجود دور لإلرسال حيث  سلوب األكثر تعقيدا  وهو اإل

 (.12-4ستقبال في نفس الوقت، وكما موضح في الشكل )فر إمكانية للجهازين لإلرسال واإلتتو

ات ـــــرى البيانـــــــفي مج (Checkpoints)ص ــــــالحوارات فهي عملية إنشاء نقاط فح أما خدمة فصل

(Data Stream) جة صعوبة إنشاء نقاط الفحص تتيح للنظامين المتصلين من تنسيق أعمالهما، وتختلف در

 .(TWS)أو أسلوب  (TWA)ستخدام أسلوب بحسب إ

 طبقة الجلسة بالتالي: ويمكن تلخيص وظائف      

 .إدارة جلسات الحوار بين المستخدمين 

 تصال بين المستخدمين.التحكم بعملية بدء وإنهاء اإل 

 .إبلغ الطبقات العليا باألخطاء 

 بعينة من آخر جزء تم  حتفاظإعادة االتصال في حالة إنقطاع اإلتصال مع الشبكة، مع إمكانية اإل

إرساله من البيانات حتى تتمكن من معرفة النقطة التي تبتديء بها عند عودة عملية اإلرسال 

 وبشكل متزامن.

 Presentation Layer العرضطبقة  4-3-6

التي مهمتها الرئيسة ترتكز على موثوقية تحريك  OSIخلفـا  لجميع الطبقات الدنيا للنموذج المرجعي 

يرتكز عملها على وظيفة رئيسية وهي ترجمة الصيغة  العرضالبيانات من مكان إلى آخر فإن طبقة 

(Syntax) .بين األنظمة المختلفة 

فمن المعلوم أنَّه في نظام الشبكات يمكن أن يتم ربط أنواع مختلفة من أجهزة الحواسيب معا ، فقد 

وأخرى تعمل على نظام  (Windows)تتضمن شبكة ما: أجهزة حاسوب شخصية تعمل على نظام ويندوز 

شغيل، وقد من نظم الت اأو غيره (Linux)وأخرى تعمل على نظام تشغيل آخر مثل لينوكس  (Unix)يونكس 

أو تكون حواسيب  (Personal Computers)تكون الحواسيب في الشبكة من نوع الحواسيب الشخصية 

مختلفة، فتلعب  اتصالها عبر الشبكة ستقدم صيغـا   وفي هذه الحالة عند (Mainframe Computers)مركزية 

ن الحواسيب إلى لغة مفهومة، فعلى طبقة التمثيل دور المترجم بين هذه الحواسيب لترجمة العمليات القائمة بي

سبيل المثال ستقوم هذه الطبقة بإرسال معلومات الفيديو بالشكل الصحيح إلى بطاقة الشاشة والمعلومات 

من طبقة التطبيقات  القادمة من لوحة المفاتيح نزوال   الصوتية الصحيحة لبطاقة الصوت، وستحول المعلومات

هو تحويل المعلومات إلى الصيغة  العرضن المهمة الرئيسة لطبقة شكل جاهز للشبكة، وبذلك يتضح أ إلى

ختلف الواقع في الشبكة سواء من حيث البرمجيات ي كل االتجاهين وبصورة تراعي اإلالصحيحة المناسبة ف

 أو المكونات المادية.

في الحاسوب  وهذه الطبقة تستجيب لطلبات الخدمة من طبقة التطبيقات وطبقة الجلسة، فعلى سبيل المثال

المرسل وبعد تلقي البيانات من طبقة التطبيقات ستكون هناك حاجة إلى تحويل هذه البيانات )ترجمتها( من 

الشكل المستقبل إلى صيغة مفهومة ومقبولة من الطبقات األخرى من النموذج المرجعي لضمان سلسة نقل 

 الملفات، ومن الوظائف التي تقوم بها هذه الطبقة:

 رميز عملية الت(Coding) وهي عملية تحويل أي حرف يتم إدخاله إلى ما يقابله في شفرة :(ASCII). 

  عملية ضغط البيانات(Data Compression) وهي آلية يتم استخدامها لتخفيض حجم البيانات :

المرسلة على الشبكة من خلل إلغاء المعلومات المكررة، والهدف من هذه العملية هو إمكانية نقل 

 نات بسرعة على الشبكة.البيا
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  عملية تشفير البيانات(Data Encryption) وهي آلية تستخدم لحماية البيانات المرسلة على الشبكة :

 عن طريق تشفيرها باستخدام مفتاح يعرفه الجهاز المستلم لكي تنتقل البيانات بصورة آمنة في الشبكة.

ا في حال جميع العمليات السابقة يمكن حدوثها في حالة اإلرسال، ستلم البيانات من طبقة ة اإلستقبال عند إأمَّ

الضغط وفك  (Decryption)فك التشفير ة لما سبق وكالتالي:الجلسة فستحدث العملية العكسي

(Decompression)  وترجمة الرموز(ASCII) ستعمالها.إلى حروف يستطيع المستخدم إ 

 Application Layerطبقة التطبيق  4-3-7

واالستفادة من  OSIتمثل هذه الطبقة نقطة الدخول التي تستخدمها البرامج للوصول إلى النموذج المرجعي     

م معظم بروتوكوالت طبقة التطبيق خدمات تستخدمها البرامج (Network Resources)موارد الشبكة  ، وُتقدِّ

 (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP)للوصول إلى الشبكة، مثل: بروتوكول نقل البريد البسيط 

الذي تستخدمه معظم برامج البريد االلكتروني إلرسال الرسائل االلكترونية، في بعض األحيان قد يكون 

 .فسه كما في بروتوكول نقل الملفاتبروتوكول طبقة التطبيق هو البرنامج ن

لنتيجة يتألف مكدس ، وباوالعرضغالبـا  ما تتضمن بروتوكوالت طبقة التطبيق وظائف طبقتي الجلسة 

من أربعة بروتوكوالت منفصلة تعمل على طبقة:  (Perfect Protocol Stack)البروتوكوالت المثالي 

 التطبيق، النقل، الشبكة، وتوصيل )ربط( البيانات. 

ومن الجدير بالذكر أنَّه عند وجود مجموعة من التجهيزات التي تعمل على كل طبقات النموذج المرجعي 

OSI  السبع فيطلق على هذه التجهيزات مجتمعة اسم السحابة(Cloud)  (.13-4في الشكل )كما 
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 توصيل البياناتطبقة 

 الشبكـةطبقة 

 النقـــلطبقة 

 الجلســةطبقة 

 العرضطبقة 

 التطبيقطبقة 

 الطبقة الفيزيائية

 توصيل البياناتطبقة 

 الشبكـةطبقة 

 النقـــلطبقة 

 الجلســةطبقة 

 التمثيلطبقة 

 التطبيقطبقة 

 محطة طرفية محطة طرفية

 السحابـــة

 توضيــح ألجهزة تعمل على كل الطبقات السبع للنموذج المرجعي 13-4شكل 
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 (حزمة بروتوكول التحكم في النقل/ بروتوكول انترنت) 4-4

Transmission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP 

 (OSI)هذه الحزمة في الحقيقة تمثل النموذج العملي والتطبيقي للشبكات بينما يمثل النموذج المرجعي 

تصاالت معينة، وهذا ربط األجهزة المختلفة عبر شبكة إ النموذج النظري لحل المشاكل التي قد تظهر عند

بدأ استخدامه في الواليات المتحدة االمريكية منذ القرن الماضي عام  (TCP/IP)النموذج العملي المعروف بـ 

حتى أنَّه يعرف في  (Department Of Defense – DOD)من قبل وزارة الدفاع األمريكية  (1969)

حلية تخص هذه ستخدامه ألول مرة في شبكة محيث تم إ (DOD Model)بعض أدبيات الشبكات بالنموذج 

ي ـــــاع األمريكـــــختصار لشبكة مشاريع البحوث المطورة للدفإ (ARPANET) ف بشبكةالوزارة تعر

(Advanced Research Projects Agency Network)  والتي كانت تربط أربع جامعات أمريكية يتم

 ستخبارات والدفاع.إجراء البحوث العلمية في مجال اإلفيها 

كانت كل وحدة من وحدات  فسابقـا   اإلتصاالتوكما ذكرنا فإنَّ هذا النموذج ظهر لحل مشكلة فعلية في 

الجيش األمريكي سواء كانت )برية، بحرية أو جوية( تستخدم شبكة خاصة بها لنقل البيانات، ثم ظهرت الحاجة 

اكل أبرزها عدم التوافقية لربط جميع هذه الوحدات بعضها مع البعض لتسهيل نقل البيانات فظهرت مش

(Incompatibility)  فقامت مراكز البحوث في وزارة الدفاع بوضع مقاييس موحدة كبروتوكوالت لتأمين

سلمة نقل البيانات وتأمين التوافق بين األنظمة المختلفة فظهر النموذج العملي المعروف بحزمة بروتوكوالت 

(TCP/IP) ت بروتوكوالي الحزمة القياسية للهمن البروتوكوالت ت هذه الحزمة ومنذ ذلك الحين أصبح

خدمت في بناء شبكة اإلنترنت وأصبحت هذه فاستُ  لضمان التوافق بين األنواع المختلفة من األجهزةالمستخدمة 

ستمرت حزمة بروتوكوالت زمة وشبكة اإلنترنت مرتبطين معـا  بشكل وثيق، وعلى مر السنين إالح

(TCP/IP) حتياجات شبكة اإلنترنت وأغلب الشبكات المحلية األصغر التي تستخدم هذه طور تلبية البالت

 الحزمة من البروتوكوالت.

هو النظر في اسم الحزمة نفسه، ألن  (TCP/IP)نقطة بداية لتوضيح حزمة بروتوكوالت فضل إنَّ أ

هذه الحزمة في الواقع تتكون من عدد كبير من البروتوكوالت المختلفة لكن عدد قليل منها تمثل البروتوكوالت 

 المحورية للحزمة ومن هذه البروتوكوالت الرئيسية:

 روتوكول اإلنترنتب (Internet Protocol – IP) الطبقة بكة طبقة الشالبروتوكول األساسي لهو و(

التوجيه وغيرها من يقدم الوظائف التالية: العنونة، والذي و (OSIالثالثة في النموذج المرجعي 

 ة.في الشبكة الداخلي الوظائف

  في النقل بروتوكول التحكم(Transmission Control Protocol –TCP) النقل  بروتوكولهو و

عن إنشاء  ، ويكون مسؤوال  OSIوالذي يغطي عمله الطبقة الرابعة في النموذج المرجعي األساسي 

، وهذا البروتوكول ال موثوقة بين عمليات البرنامج على األجهزةالبيانات التصال وإدارة ونقل إلا

تعامل مع ولذلك يتم ال ،في طبقة الشبكة تحديدا   (IP)يستطيع تأدية وظائفه ما لم يتعامل مع البروتوكول 

 .(TCP/IP)هذين البروتوكولين تحت اسم واحد هو البروتوكول 

رية بأنَّها ملئمة لكافة أنواع الشبكات المحلية المختلفة المعما  (TCP/IP)تتميز حزمة بروتوكوالت       

ة ـــــوشبك (Token Ring)ة ـــــ، وشبك(Ethernet) مثل: شبكة إيثرنت والتي تم دراسة بعضها سابقـا  

(Token Bus)  وشبكة واجهة البيانات الموزعة الليفية(Fiber Distributed Data Interface – FDDI) 

وبالتالي يمكن بناؤه فوق  (Asynchronous Transfer Mode – ATM)وشبكة نمط النقل غير المتزامن 

 .(OSI)أي بروتوكول مكون للطبقتين األوليتين في النموذج المرجعي 
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تعمل مع  (TCP/IP)فإنَّ بروتوكوالت  (Internet) وشبكة اإلنترنت (Intranet)نترانت وفي شبكات اال

عائلة  وهذه البروتوكوالت تسمى أحيانـا   مجموعة من البروتوكوالت القياسية لتقديم خدمات هذه الشبكات،

، وهذه المجموعة تحتوي على أربع طبقات (TCP/IP)أو مجموعة بروتوكوالت  (TCP/IP)بروتوكوالت 

ـ من سبع طبقات ـ كما درسنا سابقـا  والذي يتكون  (OSI)تؤدي الوظائف المطلوبة في النموذج المرجعي 

 هي: (TCP/IP)وطبقات 

 طبقة الوصول إلى الشبكة. .1

 تصال باإلنترنت.طبقة اإل .2

 طبقة النقل. .3

 طبقة التطبيقات. .4

 

 .(OSI)وما يقابلها في طبقات النموذج  (TCP/IP)( طبقات عائلة 14-4ويوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSIفي نموذج  TCP/IPالطبقات المكافئة لنموذج  14-4شكل 

 

 

 الطبقة الفيزيائية

 توصيل البياناتطبقة 

 الشبكـةطبقة 

 النقـــلطبقة 

 الجلســةطبقة 

 العرضطبقة 

 التطبيقطبقة 

 طبقــة التطبيقــات

 النقـــلطبقة 

 االتصال باإلنترنتطبقة 

الوصول إلى طبقة 

 الشبكة
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 (TCP/IP) )بروتوكول التحكم في النقل/ بروتوكول انترنت)مميزات حزمة 4-4-1

بالعديد من المميزات التي ساهمت في انتشارها واعتبارها البنية  (TCP/IP)تتمتع حزمة بروتوكوالت 

 األساسية لبناء شبكة اإلنترنت، ومن هذه المميزات:

تؤمن االتصال في وسط غير متجانس أي انها تؤمن التوافق: وهو من أهم مميزات هذه الحزمة حيث  .1

 .نواعمختلفة األالب يالتوافق بين الحواس

أو مؤسسة خاصة، فالحزمة متوفرة بسهولة وغير مملوكة لجهة معينة وفي عدم تابعيتها ألي شركة  .2

 الوقت نفسه اعتمدتها وأقرتها جمعية اإلنترنت، وعدم ملكيتها لشركة محددة ساهم في تطورها المستمر.

بسبب كون هذه الحزمة تمثل البنية األساسية  لوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة جدا  توفيرها إلمكانية ا .3

 ت مما يوفر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.لألنترن

تقوم هذه الحزمة بالتحقق من البيانات المرسلة بين حاسوبين: فتكشف األخطاء التي تقع خلل اإلرسال،  .4

 وتكشف ضياع جزء منها أو تكرار إرسال بعضها في حالة حدوث ذلك.

 

 (TCP/IP) (بروتوكول التحكم في النقل/ بروتوكول انترنت)عيوب حزمة 4-4-2

فإنَّ لها عيوب أهمها: حجمها الكبير، ودرجة التعقيد العالية  (TCP/IP)على الرغم من المزايا الكثيرة لحزمة 

 في بنائها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 
 

 أسئلة الفصل الـرابـــع

 / عرف كل مما يأتي:1س

 .. التغليف3  .(UDP). بروتوكول حزم بيانات المستخدم 2         .. البروتوكول1

 ..مكدس البروتوكول5  .. عملية ضغط البيانات4

 / أمأل الفراغات التالية بما يناسبها:2س

لها عبر الشبكات على قسمين، تنقسم األخطاء التي تحدث للمعلومات أثناء انتقا .1

 ..............و هما: .............

 ..............سم إالسبع  OSIيطلق على مجموعة التجهيزات التي تعمل على كل طبقات النموذج  .2

 ..............هي  OSIن الطبقة التي تزود دائما  عنوان الواجهة النهائية للرزمة في النموذج المرجعي إ .3

 .طار البياناتبأضافة ترويسة وتذييل إل.............تتميز طبقة  .4

 والناتجة من عملية التجزئة والتغليف تصالللمعلومات المتبادلة بين طرفي اإلتسمى الكتلة الجزئية  .5

 .............. ـب 

 ( أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )√/ ضع عالمة )3س

 .(OSI). الطبقة الفيزيائية هي الطبقة األدنى من طبقات النموذج المرجعي 1     

 هو تعقيدها وحجمها الكبير. (TCP/IP). من أهم عيوب حزمة بروتوكوالت 2

 ( يقوم بها الطرف المرسل للبيانات.Flow Controlن وظيفة التحكم بالتدفق ). إ3

 تصال.لطريقة التي تتفاهم بها برامج اإل. تحدد الطبقات السفلى من مكدس البروتوكول ا4

 موصول على الشبكة.كل جهاز ل( العنوان الفيزيائي MAC. تحمل طبقة التحكم بالوصول الى الوسائط )5

 / اجب بالتفصيل عن كل مما يأتي:4س

 ما هي أقسام معلومات التحكم التي تضاف إلى البيانات المراد إرسالها عبر الشبكة؟ وضحها بالتفصيل.  .1

 ما المقصود بوظيفة التحكم بالتدفق التي تقوم بها بعض البروتوكوالت؟ .2

 المستعملة الكتشاف األخطاء التي تحدث عند انتقال البيانات؟  عدد األساليب .3

 ؟(TCP/IP)ما هو السبب الذي أدى لظهور النموذج  .4

هناك نوعان من األخطاء تحدث للبيانات خلل عملية إرسالها بسبب المعوقات ومنها الضوضاء، ما  .5

 يحي.هي هذه األخطاء؟ وضح إجابتك بشرح واحد منها، وعزز اإلجابة بمثال توض

 / وضح بالرسم كل مما يأتي:5س

 .OSIالطبقات السبع للنموذج المرجعي  .1

 .TCP/IPطبقات النموذج المرجعي العملي  .2

 أساليب تبادل البيانات عبر الشبكة. .3

  أسلوب التعداد فقط: / أجب عن كل مما يأتي متبعا  6س

 ما هي وظائف بروتوكوالت الشبكة بشكل عام؟ .1

 ؟ الترددية سعة حزمة االشارةتصال في البروتوكوالت ملية اإلعما هي المراحل التي تمر بها  .2

 من األعلى إلى األدنى؟ (OSI)ما هي طبقات النموذج المرجعي  .3

  ؟؟                               وظائف طبقة الجلسةما هي  .4
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 تمهيد  5-1

من هذا القرن واستخدام الحاسوب من قبل اكثر من  عينياتعقد السب يمن خلل انتشار الحاسوب ف

 ةبخدم قام يب المركزون الحاسأبتقاسم الوقت حيث  آنذاك نيةتقلا هذه سميتوقد نفس الوقت  فيمستخدم واحد 

 .ةفرعي ةكثر من محطأ

صبح هناك أو ا  يضأ الوقت تقاسم ةتقنيالحاسوب فتقدمت  ةوصناع البرمجياتتقدم علم  ةستمرت عمليإ

كبر أ ةذاكر ةمساح في ةوحالما تحتاج لمساند ةالصغير باألعمال ةخاص ةصغير ةتمتلك ذاكر ةشخصي حواسيب

 ةكبر ويستفيد من قاعدأحيز  فين يعمل أ الشخصيالحاسوب  بإمكانصبح أف الشبكةتصال عبر إليتم ا

 .الحاسوب الكبير االم يف ةالمعلومات المخزون

 ةوالتجاري ةالعلوم العسكري يفي تطبيقاته ف ةفي هذا المجال وخاص ةتطورات كبير ثم جاءت

تكاليف  ةوقل اإلتصاالتمحدد ولكن تطور علم  يمحل إقليميوكانت في بدايتها على مستوى  ةوالصناعي

مما هذا التطور  ادت الى ةالقنوات الهاتفي الفآل ةالحامل صطناعيةاإلقمارألط وانتشارايلتخطاب ةالدولي ةالمساهم

من شرح مفهوم  تبادل المعلومات لهذا اصبحنا قريبين جدا   أي ةالمعلوماتي ةساعد علم الحاسوب على تفجير ثور

وماعلقتها  ؟المسميات هذه فما ةالمعلوماتي ووه را  كثيخر نسمعه آولكن نشأ لدينا مصطلح  ،اإلنترنت

 .من التفصيل لنأخذها بشيء ؟وهو اإلنترنت يساسألبموضوعنا ا

بيانات مسموح بنشرها ويحتاجها الفرد من دون السفر  ةيأالتمكن من الحصول على  هي ةالمعلوماتي

 يا يحتاج المواطن المصرمعندعلى سبيل المثال ف يزمن تأخير يأعلى تلك المعلومات ومن دون  يللبلد الحاو

فتح  فبإمكانه ةاو الرياضي ةواخبارها السياسي ةالمصري ةاليومي ةطلع على الصحافإلمان لعُ  ةالمقيم في سلطن

فتظهر على  ةمعلومات معين ةقاعدبتوصله  ةمج خاصاتصال ببرإلمان واعُ  ةسلطنفي جهاز الحاسوب وهو 

 ؟مان ومصرعُ  ةوالسؤال هو كيف تم االتصال بين سلطنة، المصرية شاشته الصحف اليومي

رسال إمن  التي تتمكن ةصناعيلا باألقمارمن ربط كل دول العالم  اإلتصاالتوالجواب هو تمكن علم 

من  ةومن ثم تمكن قواعد البيانات المتعدد ةاالرضي ةمن الكر ةرض إلى مناطق واسعألمن ا ةشارات المستلمإلا

لتبادل  ةالواسع ةكتمال الحلقإدى إلى مما أ لإلنترنتتشغيل مختصة  ةنظمأالتخاطب فيما بينها واستحداث 

  .المعلومات

 ومعناها  (International Network) تينكلمالمن  انكليزية مشتقةعبارة   (Internet)واإلنترنت

شبكات على النطاق المحلي اليمكن التعبير عن اإلنترنت بأنها شبكة عالمية تربط مختلف ، الشبكة العالمية

المعقدة عبر  والعالمي لجعلها منظومة متكاملة تساعد المستخدم على التنقل في شعاب هذه المنظمة العالمية

 (.1-5نظر الشكل )ة وأجهزة الحاسوب اآللي. أناعيطصإلقمار اخطوط الهاتف واأل

 

 

 

 

 

الخامـــسالفصل   

 اإلنترنت
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 اإلنترنتمكونات شبكة  5-2

هو شبكة عالمية تربط المليين من أجهزة الحاسوب ترتبط بعضها مع البعض، تتألف  شبكة اإلنترنت 

 (.2-5اإلنترنت من أربعة عناصر رئيسة موضحة بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 اإلنترنتالرئيسة لشبكة  العناصر 2-5الشكل                                

والذي  جهازمما يسمح للبرمجيات بتبادل البيانات بين كل البعض،  ببعضها الشبكةجهزة األسلك أصل وت

، راوح بين النصوص البسيطة والرسومتالشبكة البيانية بأشكال متعددة ت الحواسيبويولد المسؤولين عن ، يليه

 .وملفات البرامجخراج الفني إلنيقة ذات األوالصفحات ا

 ؟اإلنترنتشبكة كيف تعمل 

)حواسيب ضخمة( منتشرة  الخوادمحيث يوجد مجموعة من  زبون/ عتمد اإلنترنت على مبدأ الخادمي

للبريد  وخادملشبكة الويب  خادموظيفة معينة فهناك  خادمالبعض ولكل  بعضهامع حول العالم ومتصلة 

 اإللكتروني.

 :فهي اإلنترنتب تصالإلمتطلبات اما بالنسبة لأ

 للشبكة عد  سلكي / السلكي م جهاز . 1

يمكن ليست هناك حاجة إلى حاسوب باهظ الثمن لكي يستطيع المستخدم الوصول إلى شبكة اإلنترنت، ف

تشغيل برامج  يمكن من خللهي شركة ويحتوي على نظام تشغيل أمصنع من  حاسوبجهاز اي ستخدام إ

نترنت واستخدامها سواء كان جهاز الحاسوب جهازا  فإذا توفر ذلك فيمكن الدخول إلى شبكة اإل اإلتصاالت

 

 شبكة اإلنترنت 1-5شكل 

 (Software)برمجيات

 (Transmission Medium)وسائط اتصال 

 (Hardware)أجهزة الشبكة 

   (Data)بيانات
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 أو كان من أحدث أنواع الحواسيب (PC)مثل جهاز ماكنتوش أو كان من نوع الحواسيب الشخصية  قديمـا  

 .المحمولة واالجهزة الخلوية

 (Hardware Network Devices)المكونات المادية الجهزة الشبكة . 2

 وكما درسنا ذلك سابقـا  في الفصل الثالث.(NIC)وبطاقة الشبكة  Routerوالموجه المودم بأنواعه مثل 

 (Internet Service Provider – ISP) . مقدم خدمة اإلنترنت3

تختلف  معينةت أوالمؤسسات التي تقدم خدمة اإلتصال مع شبكة اإلنترنت لقاء أجورإشتراك هي الشركاو

 تصال المقدمة من قبل الشركة للزبون.باختلف الخدمات وسرعة اإل

 (Login Name). اسم الدخول للشبكة 4

، إنَّ (Login Name)للدخول  يخصص لكل عميل )زبون( لديه اسمـا  يتعين على مزود خدمة اإلنترنت أن 

ه من تصال به أن يتعرف عليع الحاسوب الذي يريد المستخدم اإلسم الذي يستطيهذا اإلسم هو ببساطة اإل

إنَّ  jamsأو  Jsalmanسم دخول مثل: ن يأخذ إيمكن أ (Jamal Salman)سم خلله، فعلى سبيل المثال اإل

سم الدخول حساس لنوع الحرف )سواء كان صغيرا  أو كبيرا ( بمعنى أنَّه يجب كتابة حروف إسم الدخول إ

سوف لن  (Jamal Salman)ولذلك فإنَّ  ،وف الكبيرة والصغيرة وحسب الصيغة المتفق عليهاباستخدام الحر

إذا كان اسم الدخول الفعلي على صيغة  (jsalman)أو  (JSALMAN)يكون بإمكانه كتابة اسم الدخول 

(Jsalman) . 

 (Password). كلمة مرور 5

تصال يريد اإل الحاسوب الرئيس لشبكة اإلنترنت التيإنَّ المستخدم ال يحتاج فقط إلى تعريف نفسه إلى 

أن يؤكد أنَّه الشخص الذي يدعيه، وتتم هذه العملية بكتابة كلمة المرور أو ما تعرف بكلمة  بها، بل يجب أيضـا  

إال المستخدم، ويمكن لكلمة المرور أن تكون سلسلة بطول  مة خاصة يفترض أن ال يعرفها أحدالسر، وهي كل

وف و/أو رموز، ويتم تخصيص كلمة مرور خاصة بكل مستخدم حين يقوم ألول مرة بالحصول على ثمانية حر

 حساب االشتراك في اإلنترنت )من مزود خدمة اإلنترنت(.

ويمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به عند شعوره باحتمال تعرضها للكشف، وكما هو الحال مع 

لحالة الحروف )صغيرة أو كبيرة( فيجب أخذ ذلك باالعتبار من قبل  سةالدخول فإنَّ كلمة المرور حسا اسم

 المستخدم.

فيما يأتي بعض اإلرشادات والملحظات حول تصال باإلنترنت وتأمينه، لية اإلوألهمية كلمة المرور في عم

 انتخاب كلمة المرور بأفضل طريقة ممكنة:

 لسوء  ما يأتي بعض األمثلة اليسيرة جدا  ال تنتخب كلمة مرور قد يستطيع شخص ما أن يحزرها، وفي

اختيار كلمة المرور لتعلقها بالمعلومات الشخصية للمستخدم، مثل: اسم أحد األوالد، رقم السيارة، 

 .. إلخ..تاريخ ميلد الشخص،

  الكلمات العشوائية صعبة من الحروف والرموز واألرقام، إن أفضل كلمة مرور هي التركيبة العشوائية

ولذا يجب محاولة القيام بإنشاء كلمة مرور تبدو وكأنها تركيبة عشوائية وذلك بخلط رموز  ،التذكر

 .(IsAr22F)خاصة مع كلمات قصيرة، فعلى سبيل المثال 

  عدم إعطاء كلمة المرور الخاصة بالمستخدم ألي شخص كان ــ وإذا حدث ذلك فلبد من تغييرها حال

 .انتهاء عمل ذلك الشخص بكلمة المرور ــ

  يجب عدم كتابة كلمة المرور أثناء وجود أحد األشخاص إلى جانب المستخدم، وإذا حدث ذلك فلبد من

 تغيير كلمة المرور حال مغادرة ذلك الشخص.
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  يجب تغيير كلمة المرور بصورة دورية ــ كل شهر على سبيل المثال ــ علمـ ا أنَّ بعض النظم تجبر

 قاف االرتباط بالشبكة ما لم يقم المستخدم بتحديث كلمة مروره.مستخدميها على فعل ذلك حيث تقوم بإي

 تصال المباشر )ككتابتها ضمن البرامج عندما يكون المستخدم في حالة اإل يجب عدم كتابة كلمة المرور

 الفورية للمراسلت(.

  ،رنت عن ستفسار من مزود خدمة اإلنتفلذلك يجب اإلإن الزيادة في طول كلمة المرور يزيد من متانتها

 أقصى طول لكلمة المرور ومحاولة استثماره لتكوين كلمة مرور قوية.

 تصال بمزود خدمة م القدرة على الحصول عليها مجددا ، بل يمكن اإلإن نسيان كلمة المرور ال يعني عد

 اإلنترنت وطلب كلمة المرور مرة أخرى أو تعديلها.

 البرامج التطبيقية للشبكة . 6

يسمح  (Web Browser Programs)نترنت مستعرضات االالمتصفحات اوالبرامج عن هو عبارة 

ويدير معلومات على الشبكة العالمية  مواقع الويب في أي  مكان على اإلنترنتعن  والبحثباكتشاف للمستخدم 

 (Internet Explorer) رإكسبلور أو اإلنترنت  (Netscape Navigator)مثل برنامج نتسكيب نافيغيتور

   Hypertext Transfer  التشعبي النص نقل بروتوكولكما تعرض البروتوكوالت طبقة التطبيق مثل ،

Protocol(HTTP) ،الملفات نقل بروتوكول (FTP) File Transfer Protocol. 

 

 اإلنترنتبروتوكوالت شبكة  5-3

من مليين اللما كانت شبكة اإلنترنت تضم ما يزيد عن مليون شبكة حاسوب، والتي تحتوي على 

يتمتع  (Server)المتصلة بعضها ببعض، وفي كل شبكة حاسوب يتم تحديد جهاز حاسوب خادم  األجهزة

خاصة، بحيث تخزن فيه جميع الملفات والبرامج المستخدمة في  (Software)بمواصفات تقنية وبرمجية 

، ويتحكم في تشغيل تلك الشبكة بأجهزتها وبرامجها المختلفة، كما أنَّ كل جهاز يتصل بالشبكة يستطيع الشبكة

للشبكة واستخدامها، فضل  عن قدرة الحاسوب  (Server)تشغيل الملفات والبرامج الموجودة بالحاسوب الخادم 

ييسر تتبع مسارات وحدات وأجهزة ، مما المتصلة به أوتوماتيكيــا   األجهزةالخادم على عمل حصر لجميع 

 الشبكة المختلفة والعمليات التي نفذت فيها.

حيث إنَّها تحدد الطريق  (Routers)يتصل بعضها ببعض بواسطة أجهزة التوجيه  األنترنتوشبكات 

بجهاز  أن يتصل كل جهاز لمعلوماتية المطلوب نقلها، علمـا  بأنَّه ليس ضروريــا  الذي تسلكه المجموعات ا

بل يجب أن يجمع أجهزة الشبكة جهاز موجه واحد، حيث إنَّ جهاز الموجه هو الذي يتعرف  (Router)موجه 

 جهزة المتصلة باإلنترنت باستخدام البروتوكول.األعلى 

ويتم  (Packets)رزم أو مجموعات معلوماتية  في اإلنترنت من خلل تقسيمها إلى ويتم نقل المعلومات

وضع رمز لكل مجموعة معلوماتية، ثم توضع رموز خاصة لمحتويات الموقع الذي سترسل إليه وذلك لتيسير 

تفق عليها، وتعمل بها نقلها عبر اإلنترنت، حيث تنقل تلك المجموعات المعلوماتية باستخدام معايير قياسية م

بحيث تسير في مسارات محددة من  (Protocols)المتصلة باإلنترنت وتسمى بالبروتوكوالت جميع األجهزة 

شبكة فرعية إلى أخرى ــ وكما درسناها سابق ا  ــ وتحدد تلك المسارات واتجاه المعلومات أجهزة التوجيه 

(Routers) ت المستخدم، وهناك عدة أنواع من البروتوكوالت تتحكم في عمل اإلنترنبحيث تصل جهاز

 سنذكرها بصورة عامة هنا، وهي:

للمجموعات المعلوماتية: ويستخدم للتحكم في مجموعات  (TCP)ول التحكم في النقل بروتوك .1

 المعلومات المختلفة.
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 إرتباط الشبكة العنكبوتية العالمية 3-5شكل 

تصال فيما بينها : وتستخدمه الشبكات لإل(TCP/IP)بروتوكول التحكم في النقل/ وبروتوكول اإلنترنت .2

 وتبادل المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت.

: ويستخدم في (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP)بروتوكول نقل النص فائق التداخل  .3

 نقل صفحات شبكة الويب من خلل اإلنترنت.

: ويستخدم في نقل الملفات بين أجهزة (File Transfer Protocol – FTP)بروتوكول نقل الملفات  .4

 الحاسوب المتصلة باإلنترنت.

: ويستخدم في الحاسوب (Post Office Protocol – POP)بريد اإللكتروني بروتوكول صندوق ال .5

 اإلنترنت.لخدمة البريد االلكتروني في  (Server)الخادم 

: لنقل البريد االلكتروني بين أجهزة الحاسوب (SMTP)بروتوكول نقل البريد االلكتروني البسيط  .6

 المتصلة باإلنترنت.

: هو أسلوب التصال (Point to Point Protocol – PPP)إلى نقطة  تصال نقطةبروتوكول اإل .7     

علمــا  بأنَّ البروتوكوالت ،باإلنترنت عن طريق موجه الى موجه بدون اي اجهزة اخرى فيما بينهماجهزة األ

باإلنترنت  تصالالمستخدمة بها، حتى يتم تنفيذ اإلالسابقة تكتب في بداية عناوين اإلنترنت وفق نوع الخدمة 

 بشكل فوري.

 

 اإلنترنتالخدمات التي يقدمها  5-4

 من أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي: 

 : Webخدمة الويب  .1

وهي من أشهر الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت بل اقترن اسم هذه الخدمة باالسم العلمي للشبكة وهو 

(World Wide Web)   وترجمتها الشبكة العنكبوتية الواسعة حتى ظن كثير من الناس السيما المبتدئين أن

الويب هو اإلنترنت في حين أن الحقيقة ليست كذلك وأن الويب هو جزء من الخدمات الموجودة على شبكة 

اللكترونية المحتوية على صفحات ااإلنترنت  وال يقصد بها شبكة اإلنترنت، ويقصد بالويب هو مجموعة ال

لى أخرى بواسطة النقر على هذه تمكن المستخدم من التنقل من صفحة إ (Hyperlinks) رتباطات تشعبيةإ

رتباطات، كما تساعد المستخدم بتصفح المواقع والصفحات في أي مكان من العالم شريطة أن يكون اإل

 .(HTTP)وهو البروتوكول بروتوكول فتح صفحات الويب الشهيرمشترك في الشبكة وتستخدم هذه الخدمة 

( يمثل الشبكة العنكبوتية العالمية، وأتت تسمية الشبكة العنكبوتية العالمية لتشابهها مع شبكة 3-5) الشكل

كل  Webتتضمن خدمة الويب رتباطات التشعبية.ها بعضها مع البعض بواسطة اإلالعنكبوت في ترابط

 من: 
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 تمثيل عنوان موقع الويب 4-5كل ش

 (World Wide Web Servers)خوادم الشبكة العنكبوتية العالمية  

تخزن جميع مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية على حواسيب ضخمة ُتسمى بخوادم الشبكة العنكبوتية     

 العالمية ويتم تخصيص عنوان فريد لكل موقع لتمييز المواقع عن بعضها البعض.

 World Wide Web Sites (Web-Site)مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية  

رابطة بعضها مع البعض نه مجموعة من الصفحات المتبأ (Web Site)يمكن تعريف موقع الويب     

، تكون المواقع مختصة بمجال محدد من المعلومات أو (Hyperlinks)رتباطات التشعبية عن طريق اإل

 متنوعة المجاالت.

 أو الصفحة االولى (Home Page)توجد في كل موقع ويب صفحة خاصة تسمى بالصفحة الرئيسة     

دة في الموقع وتتضمن عددا  من اإلرتباطات وتكون وظيفة الصفحة عرض العناوين الرئيسة الموجو

 نتقال من الصفحة الرئيسة إلى باقي صفحات الموقع.التشعبية التي تسمح باإل

 (Web Site Address)عناوين موقع الشبكة العنكبوتية العالمية  

( يمثل عنوان موقع 4-5وقعين لهما نفس العنوان، الشكل )نه ال يوجد منوان موقع الويب فريد أي أإن ع

 وعنوان موقع الشبكة يتكون من اربعة أجزاء وهي: الويب.

 

 

 

 

 

 

 

  وفي  بالشبكةكيفية استعمال المتصفح للبيانات ونوع االرتباط الجزء االول: البروتوكول ويحدد فيه

 Hyper Text Transfer)وهو بروتوكول نقل النصوص الشعبية  (http)توكول و( بر4-5الشكل )

Protocol). 

 ( خادم 4-5) سم الخادم الذي يوجد فيه الموقع وفي الشكلالجزء الثاني: إسم الخادم ويحدد فيه إ

(WWW)  وهو خادم الشبكة العنكبوتية العالمية(World Wide Web). 

 من قبل  شركة او اسم شخص ويكون اختياريـا  سم المؤسسة او الالجزء الثالث: إسم الموقع ويمثل إ

 كوكل( اسم محرك البحث  4-5) المؤسسة أو الشركة وباالتفاق مع الشركة المستضيفة له، في الشكل

(Google). 

  تصنيفات المواقع من التجارية الجزء الرابع: اللحقة وتستخدم لتحديد طبيعة تصنيف الموقع، وتختلف

أخرى ن بعض المواقع ذات الحقة تجارية ووغيرها،  ولكن هذا ليس قطعيـا  أي أ والعلمية والحكومية

 مختصة بالعلوم او الترفيه وهنالك لواحق للدول.

 : (E-Mail)تقنية البريد االلكتروني والمراسلت  .2

إنَّ أشهر ميزة من مزايا اإلنترنت هي استخدام نظام البريد االلكتروني حيث تأتي مباشرة  بعد خدمة 

الويب من حيث أهمية استخدامها وشهرتها، وتوفر شبكة اإلنترنت وسيلة سهلة ورخيصة وملئمة إلرسال 

ئل عبر أرسال الرساالرسائل إلى األصدقاء في أي مكان في العالم، وهذه الخدمة تمكن المستخدم من 

 اسم الخادم

 اسم الخادم
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من كتابة الرسائل ووضعها في مغلفات ثم وضعها في صناديق البريد، وفيما يلي  اإلنترنت في أي مكان بدال  

 بعض من مزايا البريد االلكتروني:

 ما  ريد االعتيادي، بل إنَّه غالبــا  ما يكون البريد االلكتروني أرخص من الب البـا  رخص الثمن: غ

 يكون أرخص من المكالمات الهاتفية.

 يحتاج إال لبضع ثوان أو ع بكثير من البريد االعتيادي، ألنَّه الالسرعــة: إنَّ البريد االلكتروني أسر

 دقائق فقط.

 لم يمكن أن ن المستأل إذا كان المستلم موجودا  لكي يستلم الرسالة  الراحــة: ال حاجة للقلق بشأن ما

 .قــا  يقرأ الرسالة الح

  تسهيل المراسلت الدولية: ال داعي للقلق حول فارق الوقت ما بين مختلف مناطق العالم أو

 التحدث مع المستلم الذي قد ال يتكلم لغتك.

  القوائم البريدية(Mailing List) بإمكان المستخدم إنشاء قوائم بريدية بحيث يكون بإمكانه كتابة :

 ة في وقت واحد إلى مجموعة من األشخاص.رسالة واحدة وإرسالها بصورة تلقائي

 :كترونيلعناوين البريد االما بالنسبة لأ

يستطيع كل شخص أو مؤسسة امتلك بريد الكتروني فريد له يميزه عن باقي المستخدمين، يتكون هذا         

يكون متوفر والقسم الثاني يمثل  سم االختياري الذي يحدده المشترك بشرط انمن قسمين األول يمثل اإلالعنوان 

سم شكل العام للبريد االلكتروني هو إويكون ال)@(  الجهة التي تقدم خدمة البريد االلكتروني بينهما علمة

 :فتراضيةسم المستخدم وهذه بعض األمثلة اإلإ@  الخادم

 

Muhammed92@yahoo.com 

Mary.1997@gmail.com  

 Aliraqi2113@hotmail.com 

 

 

شهر تلك الخوادم لكتروني لألشخاص والمؤسسات ومن أهنالك خوادم كثيرة جدا  تقوم بتوفير خدمة البريد اال

 :هي

1-Yahoo Mail 

2-Gmail 

3- Hotmail 

بين كتابة العنوان باألحرف رق نه ال فأي أ ن عناوين البريد االلكتروني تكون غير حساسة لحالة الحروفوإ

  .نكليزية الصغيرة أو الكبيرةاإل

 :برامج البريد االلكترونيما بالنسبة لأ

بتوفير برامج تسهل على المستخدم إرسال الرسائل وبعض المميزات تقوم خوادم البريد االلكتروني 

رسال واستلم الرسائل بصورة اساسية حادثة ايضا ، تقوم هذه البرامج بإضافية التي تدعمها وخدمة الماإل

شهر هذه ، من أ(SMAP)و( POP) وتعتمد في عملها على بروتوكوالت خاصة بالبريد االلكتروني مثل

 برنامج وهو( Outlook Express) اكسبرس وتلوكاآل برنامج هو الرسائل واستلم رسالبإة البرامج المختص

 .ستخداماإل سهل

mailto:Mary.1997@gmail.com
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تقنية المجموعات االخبارية أو تقنية المحادثة، إجراء النقاش وتبادل المناقشات والحوارات أو المنتديات:  .3

 اآلراء.

الحصول على المعلومات من أي مكان في العالم من وكاالت عالمية للمعلومات االخبار والمعلومات:  .4

 ومراكز االبحاث.

باستخدام بروتوكول نقل الملفات  االجهزة على الشبكةخدمة نقل الملفات بين  يهوخدمة نقل الملفات:  .5

(FTP)  وهناك كثير من البرامج التي تدعم هذه الخدمة، وتتم صيانة هذا الموقع من قبل الكليات

الخاصة بنقل ملفات  (FTP)والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات واالفراد وهناك اال ف من مواقع 

ستعراض الملفات المخزونة على أجهزة الحاسوب يمكننا بروتوكول نقل الملفات من إعلى شبكة اإلنترنت، 

ونسخ ما نريده منها، وتكون هذه الملفات عادة عبارة عن نسخ تجريبية  لبرامج مشهورة  أو تحديثات 

 لبرامج أصدرت منذ فترة أو إصدار جديد لشركة ترغب من المستخدمين تجربتها.

( هي مزاولة النشاط التجاري عبر E-Commerceالتجارة االلكترونية )تروني: التجارة والتسوق االلك .6

علن يع بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات اإلأنظمة الحاسوب، وال تقتصر التجارة االلكترونية على عملية الب

( وأنظمة نقطة البيع Electronic Data Interchange – EDI) تجاري وتبادل البيانات الكترونيا  ال

(POS Systems.ويرتبط نمو التجارة االلكترونية بنمو تقنيات الحركات المالية وضمان أمنها ،) 

 

 لإلنترنتالجهات الموفرة  5-5

نعم الأحد يمتلك اإلنترنت  ،الأحد يمتلك اإلنترنتمن يمتلك اإلنترنت؟  -عزيزي الطالب-لعلك تسأل 

بل يعمل مزود الخدمة   لإلنترنت ا  د مالكعتصال اليإلله المستخدم أو شركته من أجل ا حتى المزود الذي يدفع

وبالرغم من ذلك فإن مزود الخدمة اليمتلك ، فهويسمح للمستخدم بالدخول ثم يسمح له بالخروج، كحارس للبوابة

 الطريق الذي يستعمله المستخدم لكي يصل إلى هناك.

يمتلكه فرد واحد أو مجموعة مؤسسات سواء كان ذلك المستخدم جزء  واإلنترنت ببساطة أكبر من ان

يتحكم بجزء بسيط من  ويرسل صفحات إلى الشبكة العنكبوتية فها  دات أو مستخدمعمن الشركة التي تمتلك الم

 ستخدامه.ت عامة وخاصة تديره وتضع قواعد إلوهناك مؤسسا ،اإلنترنت

 

 تفي اإلنترن دوات البحثأ 5-6

 على تساعد اإلنترنت شبكة على معينة مواقع ضمن أنظمة خلل من اإلنترنت في البحث عملية تتم

 كوسيط تعمل المواقع وهذه المستخدم، رغبة عند المعلومات استرجاع مكانيةوإ المعلومات وفهرسة وبناء جمع

 اليها الوصول عملية عليه لتسهل المعلومات نشر بأماكن المستخدم تزويد خلل من والمستخدم الناشر بين

 بيانات كافة تضم والتي البحث أنظمة ضمن ضخمة بيانات قاعدة على يعتمد اإلنترنت في البحث .بسهولة

 بنظام الخاصة البيانات قاعدة في بتسجيله الموقع هذا أصحاب يقوم جديد موقع إنشاء فعند لديها المسجلة المواقع

 . نظام من أكثر في أو األنظمة هذه من معين

 من أو ومحتوياته، الموقع سمإ إدراج فيها يتم لكترونيةأ ستماراتإ طريق عن المواقع تسجيل ويتم 

 (.Explorers) المستكشفات عليها يطلق البحث أنظمة بتشغيلها تقوم خاصة برامج استخدام خلل

 :هي أقسام ثلثة إلى اإلنترنت في البحث أدوات وتنقسم

 (.Search Directories) البحث أدلة -1
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 (.Search Engines) البحث محركات -2

 (.Meta Search Engines) البينية البحث محركات -3

 Search Directories البحث أدلة 5-6-1

 عريضة، موضوعية قطاعات أو فئات داخل اإلنترنت شبكة مواقع وتصنيف ترتيب هو األساسي هدفها

 :هي رئيسة فئات ثلث إلى البحث أدلة وتنقسم

 عموم إلى الموجهة المواقع وحصر تجميع على وتعمل واستخدامـا ، انتشارا   األكثر وهي :العامــة األدلة.أ 

 موضوعية قطاعات وفق المواقع هذه تنظيم ويتم المعرفة، قطاعات مختلف في المختصين وكذلك المستخدمين

 :وكالتالي

 الجرائد لكبريات اليومية مقاالتال همأل موجز إتاحة خلل من وذلك: العالم في الجارية األحداث أهم (1

 .العالمية والصحف

 التعرف خدمات أهمها ومن اإلنترنت شبكة لمستخدمي اليومية الخدمات وتشمل : المستفيدين خدمات (2

 .التهنئة وبطاقات النقاشية والمنتديات والترجمة االلكتروني البريد وخدمات الطقسى عل

 المحلت وفهارس التجارية والمعارض المزادات في وتتمثل: لكترونيةاأل بالتجارة الخاصة الخدمات (3

 .والعقارات العمل وإعلنات

 .والموسوعات والقواميس واألطالس والخرائط التليفونات أدلة من البحث أدوات (4

 األدلة من العديد وسبقتها( الويب) العالمية العنكبوتية الشبكة برزهاإ ومن(: المختارة) المنتقاة األدلة.ب 

 الخاصة الخبرات على أساسي بشكل اعتمدت والتي البحثية والمعاهد الجامعات بواسطة صممت التي المنتقاة

  الجامعات احتياجات تلبي أن الممكن من التي المواقع باختيار قاموا الذين والمكتبيين المعلومات بأخصائيي

 (.التدريس أعضاءهيئة طلب، باحثين،)

 تقوم دلةاأل وهذه العامة، دلةاأل في القصور لمعالجة إيجاده تم دلةاأل من النوع وهذا :الموضوعية األدلة.ج 

 العامة، األدلة مبادئ وفق مصممة وهي معين، موضوعي قطاع في المختصة المعلومات مصادر بتجميع

 .الموضوعية القطاعات داخل المختص البحث نحو تتجه البحثية األدوات في حاليا   الجارية واالتجاهات

 

  Search Enginesالبحث محركات 5-6-2

 البحث إمكانية للمستخدمين توفر خاصة مواقع ضمن مجانية برامج هي اإلنترنت في البحث محركات

 على تعتمد البحث ومحركات المتاحة، اإلنترنت مصادر ضمن المحددة والملفات واألشخاص المعلومات عن

 في المنشورة المعلومات في الواردة المفتاحية والكلمات والمفردات العبارات برصد تقوم والتي اآللية الفهرسة

 الشكل(. Keywords) المفتاحية الكلمات استخدام خلل من تتم اإلنترنت في البحث وعملية اإلنترنت، مصادر

 .البحث محركات أنواع ألشهر مجموعة يمثل(  5-5) رقم

 

 

 

 

 

 

 

 محركات البحث عبر اإلنترنت أشهر 5-5شكل 
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 واجهة محرك البحث كوكل 6-5شكل 

 البحث أقسام محرك 

 يتألف محرك البحث من ثلثة أقسام رئيسة:

o  برنامج المستكشف أو العنكبوت(Explorer or Spider Program:) 

على محتوياتها  طلعإلشبكة اإلنترنت لتتبع صفحاتها ل وهو برنامج يقوم بالبحث المستمر وبصفة دورية عبر

 .وتسجيل بياناتها من عناوين وكلمات مفتاحية

o  برنامج المفهرس(Index Program:) 

( وفق المعايير Spider Program)يقوم هذا البرنامج بفهرسة النصوص والمعلومات الواردة من المستكشف 

األكثر تكراراً من غيرها، والتقنيات المبنية على نظام البحث في النصوص الكاملة مثل معيار الكلمات 

 (.Index Databaseوإدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة به )

o  برنامج الباحث(Search Program:) 

ويمثل الواجهة التخاطبية بين المستخدم ومحرك البحث حيث يقوم باستقبال الكلمات المفتاحية التي يكتبها 

 المختلفة المتاحة. اإلنترنتحث عنها ضمن مصادر ( ويقوم بالبSearch Box)المستخدم في مربع البحث 

 Google كوكلمحرك البحث  

هم محركات البحث في شبكة اإلنترنت في القرن العشرين ومازالت كذلك من أ كوكليعتبر محرك البحث 

 .كوكل( يمثل واجهة محرك البحث 6-5لذا سنقوم بشرح مفصل عن هذا المحرك، الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاصيل منها:الخدمات والكثير من  على كوكليحتوي محرك البحث 

 ستخدام علمات التنصيص " " عند البحث: إ (1

ستخدامها، فعلى سبيل طيك نتائج أدق مما هو علية بدون إستخدام علمات التنصيص في البحث يعإ    

 المهني"، جرْب ذلك ودون ملحظاتك.المثال "وزارة التربية" أو "التعليم 

 في البحث:  Defineستخدام كلمة التعريف إ (2

 :defineمر ما فما عليك سوى كتابة كلمة اذا كان لديك مصطلح غريب أو أحببت أن تطلع على أ    

دخلته، فعلى الولى تعاريف لهذا المصطلح الذي أثم المصطلح الذي تريد ان تعرفه فستكون النتائج ا

 .define: Googleلمثال سبيل ا

 البحث في المنشورات االكاديمية: (3
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 واجهة موقع الترجمة من كوكل 7-5شكل 

موقعـا  مختصـا  بالمنشورات االكاديمية يمكنك ان تبحث فيه والموقع هو  كوكلخصص     

http://scholar.google.com لل هذا الموقع، أو يمكنك كتابة ويمكن شراء هذه المنشورات من خ

 المنشور الذي تريد في المحرك ببساطة. سمإ

 البحث في محتويات موقع محدد: (4

فيمكنك  كوكلمحرك البحث  معلومة داخل موقع محدد مستخدمـا   يإذا كنت ترغب بالبحث عن أ    

تبحث فيه،  ومن ثم الموقع الذي تريد ان :siteذلك من خلل كتابة الموضوع الذي تريد ومن ثم كلمة 

 .football site:http://www.youtube.comفعلى سبيل المثال 

 البحث عن امتداد ملفات معينة: (5

حيان تحتاج إلى معلومات ولكن ترغب ان تكون النتائج بصيغة ملفات معينة فما عليك في بعض األ    

عض االمثلة عن سوى كتابة الموضوع ومن ثم نقطة ).( ومن ثم االمتداد الذي تريد، سوف نأخذ ب

 البحث وبصيغ مختلفة:

 2113يشير إلى ملف مايكروسوفت وورد  (doc.)، إن االمتداد docسماء العبي المنتخب العراقي.أ

 ذلك. بعداو 

يشير إلى صيغة كتاب الكتروني يعمل مع برنامج القارئ  (pdf.)، إنَّ االمتداد pdf . اعطال الحاسوب

 .(Acrobat Reader)أكروبات 

  .، الخ( txt, ppt, docx, xls) مثل وهنالك امتدادات كثيرة نحتاج لمعرفتها حسب الحاجة     

 

 :كوكلترجمة  (6

بالترجمة ن لغة إلى أخرى عبر الموقع الخاص خدمة الترجمة م كوكل تتيح

http://translate.google.com  ( يمثل الموقع المخصص للترجمة، كما أن محرك 7-5الشكل )

 بعد اظهار النتائج المطلوبة يتيح لك خدمة ترجمة الموقع إلى أي لغة ترغب. كوكلالبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Google Drive كوكل( مشغل 7   

إلى الخادم او  و مكان للتخزين على خادمات الشركة والذي يتيح لك رفع ملفاتكمشغل أ كوكلتقدم     

 جهزة الذكية. جهاز موبايل ذكي او غيرها من األ يي مكان في العالم او حتى من أمن أ الولوج اليها



011 
 
 

 

 واجهة موقع الكتب العالمية الخاص بكوكل 8-5شكل 

 

 تقويم كوكل 9-5شكل 

 :كوكل( البحث في مكتبة الكتب العالمية الخاص ب8

والذي يحتوي  http://books.google.comموقعا   خاصا   ألشهر الكتب العالمية وهو  كوكليقدم     

بمسحها ضوئيا  وخزنها في قواعد البيانات وتستطيع قراءة بعض الصفحات منها  كوكلعلى كتب قام 

( يمثل موقع الكتب 8-5ومعرفة معلومات عن مؤلفها ودار نشرها واين يمكنك الحصول عليها. الشكل )

 .كوكلالعالمية الخاص ب

 

 

 

 

 

 

 

  كوكل( تقويم 9

خدمة تقويم والتي تستطيع من خللها ترتيب مواعيدك واضافة تذكير لمناسباتك وغيرها،  كوكليقدم 

 .كوكل( يمثل تقويم 9-5) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 وغيرها من الخدمات الكثيرة:

  الخرائطMaps. 

  األرضEarth. 

  المحمولMobile. 

  تكوين مدوناتCreate Blogs. 

  بحث المدوناتBlog search. 

  التنبيهاتAlert. 

  الترميزCode. 

  اليوتيوبYouTube. 

 الباحث العلمي Search Scholarly Papers. 
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 أسئلة الفصل الخامس        

 / أمأل الفراغات التالية بما يناسبها:1س

 ...........و ...........و ...........و ...........اإلنترنت من أربعة عناصر رئيسة، هي:  تتألف شبكة .1

 من أهم محركات القرن العشرين. ............يعتبر .2

 ............اإلنترنت على مبدأشبكة تعتمد  .3

 نظمة البحث.ضخمة ضمن أ............ت يعتمد على البحث في اإلنترن .4

 ..........و ...........و ...........و ...........و ..........و ..........اإلنترنت هي: تصال بإلتطلبات ام .5

 ضمن مواقع خاصة.............ت هي محركات البحث في اإلنترن .6

 .............تصال نقطة إلى نقطة هو بروتوكول اإل .7

 يمثل الواجهة التخاطبية بين المستخدم ومحرك البحث.............برنامج  .8

 .............تستخدم خدمة الويب لفتح صفحات اإلنترنت البروتوكول الشهير  .9

 .............الجزء الرابع من عنوان الموقع على الشبكة العنكبوتية يمثل .11

 العالمية. ............ألشهرخاصا  ............ كوكلم يقد.11    

 فريد واليوجد موقعين لهما نفس العنوان.............ان عنوان موقع .12    

 

 

                                                                              نقل الملفات.                            خدمة.1

 .برنامج المستكشف او العنكبوت.2

 االلكتروني؟ البريد خدمة ميزات أهم هي ما/ 3س

 :يأتي مما لكل الصحيحة اختراالجابة/ 4س

 :االلكتروني البريد عناوين تكتب-1

 .الكبيرة االنكليزية باألحرف .أ

 .الصغيرة االنكليزية باألحرف.ب

 .الكبيرة باألحرف الخادم واسم الصغيرة باألحرف المستخدم اسم .ت

 .الحروف لحالة حساس غير يكون .ث

 : WWWتعني -2

 .Wide World Web .أ

 .Web World Wide .ب

 .Web Wide World .ت

 .World Wide Web .ث

 :بالتالي العالمية العنكبوتية الشبكة خادمات تقوم -3

 يأتي: / عرف كال"مما2س
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 .اإلنترنت مواقع تصميم.أ

 .عبراإلنترنت المحادثة مواقع ربط .ب

 .المواقع ادارة .ت

 .المواقع خزن .ث

 :هو االلكتروني البريد لعنوان العام الشكل يكون -4

 .المستخدم اسم@  الدولة اسم.أ

 .المستخدم اسم .الموقع عنوان.ب

 .الخادم اسم_  المستخدم اسم.ت

 .المستخدم اسم@الخادم اسم.ث

 :FTP بروتوكول يمثل -5

 .االلكتروني البريد بروتوكول.أ

 .الملفات نقل بروتوكول.ب

  .   اآلمن التصفح بروتوكول.ت

 .بعد عن االتصال بروتوكول.ث

 والويب؟ اإلنترنتما الفرق بين  /5س

 ؟للشبكةما المقصود باسم الدخول  /6س

 اذكر ثالث أهم ميزات لكلمة مرور قوية من وجهة نظرك كمستخدم. /7س

 وما سبب كثرة استخدامها من قبلك؟ تستخدمها كطالب، اإلنترنتاذكر أهم خدمة من خدمات  /8س

 / ارسم مخططا  يمثل ارتباطات الشبكة العنكبوتية العالمية.9س

 عناوين مواقع الويب؟ / ما هي اقسام10س

 ؟كوكل/ ما هو تقويم ال11س

 شرح واحدة منها.نترنت؟ وإ/ عدد ادوات البحث في اال12س
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الســادسالفصل   

 طرق االتصال باإلنترنت

 ـل السـادسصـالف      
 

 طرق االتصــال باإلنترنت   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ..:: مفردات الفصل ::..
 تمهيد. 6-1

 شبكة المنطقة المحلية. 6-2

 اإلتصال السلكي. 6-3

 اإلتصال الالسلكي.   6-4

 مشاركة اتصال اإلنترنت. 6-5

 الفصل السادس اسئلة      

 ..:: أهـداف الفصــل ::..
 :أن يكون الطالب قادرا على أن        

 المحلية الشبكة بواسطة باإلنترنت االتصال طريقة يعرف 

(LAN). 

 سلكيال الوصل بواسطة باإلنترنت االتصال قطر يعرف. 

 الالسلكي الوصل بواسطة باإلنترنت االتصال قطر يعرف. 

  االتصال باإلنترنت.يعرف كيفية  مشاركة 
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 تمهيد 6-1

عليها لبناء شبكة اإلنترنت عتماد يتم اإلدرسنا في فصول سابقة التقنيات المختلفة التي لقد  

 كة اإلنترنتــــــشبوالبروتوكوالت التي تنظم عملها، ولكن بعد بناء هذه الشبكة كيف يتم الوصول إلى 

(Internet Access) الربط مع  تصال باإلنترنت؟ بشكل عام تندرج جميع طرقأي تقنية سيتم إستخدامها لإلو؟

 شبكة اإلنترنت ضمن إحدى الطريقتين التاليتين:

o الربط عن طريق مزود خدمة اإلنترنت (ISP). 

o  الربط عن طريق شبكة محلية(LAN). 

مع اإلنترنت،  تصالع شركة مختصة في تأمين عمليات اإلتصال مففي الطريقة األولى يجب اإل

من فعلى سبيل المثال في العراق هناك الكثير والحصول على إمكانية الدخول مقابل أجر شهري ُيتفق عليه، 

تصاالت، شركة أيرث لنك، شركة دجلة( وجميع هذه الشركات ات الخاصة منها: )شركة مسارات لإلالشرك

أما في الطريقة الثانية فإنَّ نترنت للمشتركين، العراقية لتقديم خدمات اإل اإلتصاالتمخولة من هيئة اإلعلم و

من شبكة محلية، وهذه الشبكة متصلة مباشرة باإلنترنت فعندها ال  ب الذي يتم العمل عليه يكون جزءا  الحاسو

تصال، فعلى سبيل المثال أجهزة الحاسوب المتصلة في جامعة واحدة إلى اللجوء إلى أي جهة لتأمين اإلحاجة 

شبكتها مرتبطة باإلنترنت فأي جهاز حاسوب في الجامعة ــ مرتبط بشبكة الجامعة ــ سيستطيع وهذه الجامعة 

 الوصول إلى اإلنترنت مباشرة.

باإلنترنت لغرض  تصاله الطرق تستخدم تقنيات مختلفة لإلومع اختلف طرق الربط مع اإلنترنت، فإنَّ هذ

نقل البيانات المناسبة وإيصال حزم بيانات نظام اإلنترنت للمشترك، ويجب تحديد نوع الخدمة التي يحتاجها 

وبشكل عام يمكن تقسيم تقنيات  مستخدم اإلنترنت ليصبح باإلمكان اختيار نوع التقنية التي تلئم متطلباته،

 تصال باإلنترنت إلى ثلث طرق رئيسة، هي:اإل

 .(LAN)بكة المنطقة المحلية ش .1

 وتشمل العديد من التقنيات، منها: (Wired Connection)تصال السلكي شبكة اإل .2

 تصال الهاتفي شبكة الوصول عبر اإل(Dial – Up Access). 

  الوصول واسع النطاق(Broadband Access) :وهذه التقنية تشمل العديد من األنواع، منها 

  االتصال الهاتفي المتعدد(Multilink Dial – UP). 

  الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة(ISDN). 

  الخطوط المؤجرة(Leased Lines). 

  )الوصول لإلنترنت عبر السلك )القابلو(Cable Internet Access). 

  خط المشترك الرقمي(Digital Subscriber Line – DSL) .وما بعده من نسخ مطورة عنه 

  األلياف الضوئية إلى المنازل(Fiber Optics to the Home). 

  اإلنترنت عبر أسلك الطاقة(Power Line Internet). 

 : ويشمل التقنيات التالية:(Wireless Connection)تصال اللسلكي نظام اإل .3

 ناعية اإلتصال عبر األقمارالص(Satellite Connection). 

لسادسالفصل ا  

 طرق اإلتصال باإلنترنت
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 اللسلكية  ةشبكات الخلوي(Cellular Wireless Network). 

  شبكات الحلقات المحلية اللسلكية(Wireless Local Loop – WLL). 

  الشبكات المحلية اللسلكية(Wireless Local Area Network – WLAN). 

 Local Area Networkشبكة المنطقة المحلية  6-2

ا عن طريق مزود الخدمة   (LAN)أو عن طريق شبكة  (ISP)ذكرنا سابقـا  أنَّ الربط باإلنترنت يتم أمَّ

لذلك الخدمة لجميع الحواسيب المرتبطة بها دون  عـا  التي تكون هي في األساس مرتبطة باإلنترنت فتوفر تب

تصال باإلنترنت عن طريق هذه رة لإلولكن ما هي التقنيات المتوف(، 1-6الحاجة لمزود الخدمة كما في الشكل )

 الشبكة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب لقد درسنا في الفصول السابقة شبكة المنطقة المحلية وأصبح من المعلوم أنَّها مجموعة من الحواسي

من األسلك، وكل حاسوب أو  وموصولة من خلل وسائط شائعة كنوع معين نسبيـا  القريبة من بعضها البعض 

وفي معظم الحاالت يقتصر امتداد الشبكة  (Node)يسمى عقدة  (LAN)تصال آخر على الشبكة جهاز إ

(LAN)  على غرفة أو طابق أو ربما مبنى، وتتميز شبكة(LAN)  ،هي: البنية، بثلث سمات أساسية

 بروتوكوالت والتي تناولناها سابقـا .والوسائط، وال

في هذه المرحلة أهم ما يجب التركيز عليه لشبكة المنطقة المحلية هي التقنية التي تستخدمها لتبادل 

وهي  (Packet Switching)الرزم  تبديل البيانات بينها وبين شبكة اإلنترنت، والتقنية المستخدمة هي تقنية

ل منفصلة الشبكية يتم فيها تقسيم الرسائل إلى وحدات اإلتصاالتنوع من أنواع  إلى الوجهة المرادة،  وُترس 

 عن مختلف ترتيب في إلى هناك تصل وقد إلى الوجهة مختلفة الوحدات )الرزم( مسارات تلك تسلك أن ويمكن

كِّن الملئم، تبديل ا الترتيب في تجميعها يعيد أن المستقبل النظام يستطيع لكن به، الذي أرسلت لرزم هو ما ُيم 

شبكة واحدة، من عيوب هذه التقنية أنَّها في حالة  وسائط مشاركة من (LAN)محلية الشبكة الفي  األجهزة

إرسال الحواسيب رسائل كاملة دفعة واحدة فيمكنها حينئذ أن تحتكر الشبكة لفترات زمنية طويلة مما يمنع 

 الحواسيب األخرى من اإلرسال.

ألن كل رزمة ُترسل بشكل اكل في عملية التشبيك مع اإلنترنت الرزم بعض المشل يتسبب تقنية تبد

من الممكن للرزم التي تؤلف رسالة واحدة أن تسلك طرقـا  مختلفة إلى نفس الوجهة، بالنتيجة يمكن أن  ،منفصل

 تصل إلى تصل الرزم إلى النظام المستقبل بل ترتيب، ومن الممكن أيضـا  أن تضيع بعض الرزم كليـا  وال

الكتشاف الرزم الناقصة أو الخاطئة بسبب خطأ في اإلرسال وجود آليات  المستقبل أبدا ، وعلى الرغم من

وغيرها من المشاكل التي تحدث للرزم أثناء اإلرسال فهذه التقنية أصبحت مستخدمة فقط من قبل شبكة 

 

 توفر اإلنترنت لجميع األجهزة المرتبطة بها (LAN)مخطط لشبكة المنطقة المحلية  1-6شكل 
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(LAN)   لضعفها وتم وضع بديل لها وهو تقنية تبديل الدائرة  نظرا(Circuit Switching)  وفي هذه التقنية

عبر الشبكة وهذه  (Circuit)يقوم نظامان يريدان االتصال ببعضهما البعض بإنشاء مسار يسمى دائرة 

تربطهما قبل أن يرسل أي معلومات وتبقى الدائرة مفتوحة طوال فترة التبادل وتنقطع فقط عندما ينتهي 

كشبكة  (Baseband)لي للحواسيب في شبكة أساسية النطاق النظامان من اإلرسال، وهذا الحل غير عم

(LAN) ة مما يمنع ألنه بإمكان نظامين موصولين بواسطة دائرة أن يحتكرا وسائط الشبكة لفترات طويل

 تصال.األنظمة األخرى من اإل

م دتصال بين هاتف المستخبكة الهاتف العمومية حيث يبقى اإلتبديل الدوائر شائع أكثر في بيئات كش

طوال مدة المكالمة، ولجعل عملية تبديل الدوائر عملية فعالة تستعمل شركات  وبين الشخص الذي يكلمه مفتوحـا  

 .(Broadband)الهاتف شبكات واسعة النطاق 

وتقنية  (Cable TV)تصال باإلنترنت مثل: تقنية تلفزيون القابلو بسبب إنتشار تقنيات أخرى حديثة لإل

 (Broadband)ــ والتي سندرسها الحقـا  ـ أصبح المصطلح واسع النطاق  (DSL)الخط المشترك الرقمي 

لكن الحال ليس هكذا في الواقع، فالشبكة واسعة النطاق هي عكس الشبكة أساسية  ،مرادفـ ا للسرعة العالية

اإلرسال النطاق في أنَّها قادرة على حمل عدة إشارات على سلك واحد في الوقت نفسه باستعمال عملية تسمى 

، فعلى سبيل المثال: شبكات تلفزيون القابلو واسعة النطاق ألنها تحمل إشارات تزود عشرات التعاقبي المتعدد

د تلفزيون القابلو قابلوا  واحدا  إلى المنزل لكن إذا كان لدى  ،القنوات التلفزيونية في الوقت نفسه، يمد مزوِّ

م المستخدم أكثر من جهاز تلفزيون واحد فيمكنه م شاهدة برنامج تلفزيوني مختلف على كل جهاز، وعندما يقدِّ

د تلفزيون القابلو اتصاال  باإلنترنت أيضـا  ستسير تلك اإلشارات على القابلو نفسه مع إشارات التلفزيون.  مزوِّ

 (LAN)كل ما سبق ذكره من تطور في تقنيات االتصال باإلنترنت أدى إلى االستغناء تدريجيا  عن خدمة شبكة 

تصال باإلنترنت واستبدالها بما سيأتي ذكره من طرق االتصال باإلنترنت، إال في حاالت تكون شبكة لإل

(LAN) .هي األفضل بالنسبة لمتطلبات المستخدم 

 

 اإلتصال السلكي 6-3

 

 وهذه الطريقة تشتمل على عدة تقنيات، نذكر منها اآلتي:

 Dial – Up Analog Serviceخدمة االتصال التماثلي عبر الطلب الهاتفي  6-3-1

لة العمومية  هي مجرد  (Public Switched Telephone Network – PSTN)شبكة الهاتف المبدَّ

 Plain Old)كخدمة الهاتف العادي القديم  ، المعروف أيضـا  ي نستعملهسم تقني لنظام الهاتف التماثلي الذإ

Telephone Service – POTS) . 

ل/مزيل التعديل( أو  ستعماليمكن إ هذا النظام الصوتي المتواجد في كل أنحاء العالم مع جهاز )معدِّ

، الخدمة بين الحواسيب في أي مكان تقريبـا  إلرسال بيانات  نغير متزام (Modem)المعروف بالمودم 

(PSTN)  في المنزل أو المكتب تستعمل على األرجح سلك نحاسي مجدول(Twisted Copper Cable)  ــ

إلى مكتب مركزي تابع لشركة الهاتف يمكنه  (PSTN)تصال ــ يؤدي اإل (LAN)مثلما تفعل معظم شبكات 

ذات الطابع الرقمي والتي  (LAN)لشبكة  أي هاتف آخر في العالم، وخلفــا  توجيه المكالمات من هناك إلى 

تقنية تبديل الدوائر ــ كما درسناها  هي شبكة تماثلية تستخدم (PSTN)تستعمل تقنية تبديل الرزم فإنَّ شبكة 

يجب تحويل اإلشارات الرقمية التي يولِّدها الحاسوب  (PSTN)سابقـا  ــ وإلرسال بيانات الحاسوب عبر شبكة 

إلى إشارات تماثلية تستطيع شبكة الهاتف نقلها ولذا سنستخدم جهاز المودم الذي يقوم بهذه العملية، حيث عند 
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ف اآلخر ينفذ جهاز مودم آخر العملية نفسها باالتجاه المعاكس، فيعيد تحويل البيانات طرف اإلرسال ومن الطر

 التماثلية إلى شكلها الرقمي ويرسلها إلى حاسوب آخر.

تاجه طالب تصال بشبكة اإلنترنت، فكل ما يحويوفر هذا النوع من اإلتصال وسيلة منخفضة الكلفة لإل

تصاالت فقط وبرنامج إ (Modem)نترنت، وخط هاتف وجهاز مودم تصال بشبكة اإلالخدمة هو جهة تؤمن اإل

تصال على الجهة األخرى التي تؤمن اإل (Host)(، فجهاز الحاسوب المضيف 2-6كما موضح في الشكـل )

وسائر تطبيقات اإلنترنت، وهكذا يصبح  (TCP/IP)يحتوي على جميع البرامج الخاصة ببروتوكوالت 

 لى باقي األجهزة المضيفة حول العالم، والتي تشكل بمجملها شبكة اإلنترنت.الحاسوب المضيف هو المدخل إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leased Linesالخطوط المؤجرة  6-3-2

د كمية عرض نط مسبقـا  طوال  اق بث محددةالخط المؤجر هو وصلة هاتفية دائمة بين مكانين تزوِّ

 Analog Internet)ط اإلنترنت التماثلي المؤجر الخطوط المؤجرة تماثلية وتسمى خ ويمكن أن تكون الوقت،

Leased Line) والخطوط المؤجرة بخلف شبكة الهاتف العمومية ال يوجد لها رقم هاتف، حيث أنَّ طرفي ،

م في الهاتف، أو في نقل البيانات أو في خدمات الخط في اتصال دائم ببعضهما، وهذه التقنية يمكن أن تستخد

 اإلنترنت، وبعضها يستخدم للربط بين مقسمين لهاتفين فرعيين.

بأنَّها أكثر استقرارا ، فعند استخدامها وسرعتها الفائقة للوصول إلى البيانات  الرقمية المؤجرةتمتاز الخطوط 

، وكذلك تمتلك عنوان (ISP)للوصول إلى اإلنترنت فإنَّها تجعل المستخدم متصل  بشكل دائم بمزود الخدمة 

(IP) سم نطاق خاص جري هذا النوع من الخطوط توفرإثابت، كما أنَّ العديد من شركات مزودي الخدمة لمؤ

 تصال باإلنترنت.مبسط الستعمال الخطوط المؤجرة لإلنموذج  ( يوضح3-6بالمستخدم، الشكل )

 

 

 

 

 مخطط توضيحي لخدمة االتصال التماثلي عبر الطلب الهاتفي 2-6شكل 
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رة هي حل شائع ومفيد ألن الوصلة  جدا ، ةالعالي ةلكن لها عيب كبير وهو الكلف ،الخطوط المؤجَّ

دة من عرض نطاق البث على مدار  موصولة بشكل دائم وهذا يؤدي إلى أنَّ المستخدم سيدفع ثمن كمية محدَّ

ستعمله في وقت ما، الساعة وقد تكون برامجه ال تعمل على مدار الساعة وهكذا فسيدفع لعرض نطاق بث ال ي

ية وآليات وبرامج لحماية الحاسوب المتصل تصال بشكل دائمي فهذا يستوجب وجود جدار حماونظرا  ألن اإل

 باإلنترنت بهذه الطريقة.

ر مضبوطـا  عند سرعة  والُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّه في السابق كان عرض نطاق البث في الخط المؤجَّ

معينة وفي حالة احتياج المستخدم لعرض نطاق بث أكبر من سعة الخط فالطريقة الوحيدة لتوفير ذلك هي تثبيت 

ا اليوم فتوفرت توصيلت ذات سرعات مرنة من معظم مزودي الخدمة، فما على المستخدم إال  خط آخر، أمَّ

نتقال إلى سرعة أعلى خلل فترات الذروة مع دفع مبلغ إضافي لقاء نة ويمكنه حينئذ من اإلدفع ثمن سرعة معي

ر قابلة للترقية أيضـا  ذلك، وكذلك فإنَّ توصيلت ال  .خط المؤجَّ

رة هي حلول ممتازة لبعض البرامج لكن يمكنها أن تكون أقل فعالية من حيث بالنت يجة الخطوط المؤجَّ

 الكلفة من الحلول األخرى.

 

 Integrated Services Digital Network –ISDN   الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 6-3-3

 Time Division Multiplexing)، حيث تستخدم هذه الشبكة تقنية تقسيم الوقت وهي خدمة هاتفية

– TDM)  والتي تسمح بتوفير مجموعة من الخدمات في وقت واحد وذلك عن طريق إنشاء عدة قنوات عبر

ذكر بطاقة هذه الشبكة  لفترة محددة من الزمن.(ISDN)  تصالح لكل قناة باستخدام إاألسلك حيث يسم ولقد مر 

 في الفصل الثالث من الكتاب.

 

  Digital Subscriber Line – DSL خط المشترك الرقمي  6-3-4

خط المشترك الرقمي هو مصطلح شامل لمجموعة متنوعة من خدمات االتصال الرقمي التي تستعمل 

د سرعات إرسال بيانات أكبر بكثير من  ، كل (ISDN)أو حتى من  (PSTN)خطوط الهاتف القياسية وتزو 

لهذا السبب تستعمل  ،المختلفة له كلمة أو جملة معبِّرة مختلفة تضاف إلى اسمه (DSL)نوع من أنواع خدمة 

 .(xDSL)بعض المصادر االختصار 

 

 مخطط توضيحي لخدمة الخطوط المؤجرة لإلتصال باإلنترنت 3-6شكل 
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، السرعات مختلفة ألن (Asymmetrical)تعمل بسرعات غير متماثلة  (DSL)نَّ العديد من خدمات إ  

تب المركزي الزبون إلى المكتسبب مستويات تشويش في البيانات المسافرة من موقع  (DSL)بعض إشارات 

 تمامـا . (ISDN)لقيود المسافة مثل حال عرضة أيضـا   (DSL)تجاه اآلخر، وخدمات أكبر مما تسببه في اإل

د  تستعملها خدمات الهاتف القياسي أعلى باستعمال ترددات مرتفعة ال سرعات إرسال (DSL)يزوِّ

ستعمال خطوط الهاتف العادية إلنشاء دة حاالت إيمكنك في ع ، لهذا السببوباستعمال أنظمة إرسال خاصة

 .اجراء المكالمات الهاتفية في الوقت نفسه (DSL)اتصال 

للوصول إلى اإلنترنت، ويمكن استعمالها لتوصيل مستخدم منزلي  تمثل حل  ممتازا   (DSL)إنَّ خدمة 

 طالما كان عرض نطاق البث يناسب احتياجات المستخدم. (LAN)بشبكة 

هي وصلت دائمة ومباشرة بين موقعين يبقيان  (DSL)توصيلت  (ISDN)لتوصيلت  خلفا  

للتصال باإلنترنت فستقوم شركة  (DSL)متصلين طوال الوقت، وهذا يعني أنَّ المستخدم إذا كان يستعمل 

د الخدمةبين منزل المستخدم أ (DSL)الهاتف بتنشيط وصلة   .و مكتبه وبين موقع مزوِّ

 

 Cable Connection االتصال عبر القابلو  6-3-5

تصال باإلنترنت التي درسناها حتى اآلن تعتمد على األسلك الممدودة من قبل شركات كل تقنيات اإل

قد ثبَّت أيضـا  بنية تحتية شاسعة في أرجاء متعددة من العالم  (Cable TV)لكن قطاع تلفزيون القابلو  ،الهاتف

سنوات األخيرة بدأ العديد من أنظمة تلفزيون القابلو تستغل شبكاته إلعطاء الزبائن في العقود الماضية، وفي ال

 وصول يتميز بسرعته العالية جدا  وصوال  إلى اإلنترنت عبر نفس القابلو المستعمل لخدمة التلفزيون، هذا ال

 لو ـــوتستعمل شبكات تلفزيون القابوكلفته المقبولة نوعـا  ما، 

بمعنى أن وسائط شبكة واحدة تحمل عدة إشارات منفصلة في  (Broadband)عريضة النطاق عمليات إرسال 

 الوقت نفسه.

كل قناة تلفزيونية يتلقاها المستخدم عبر القابلو هي إشارة منفصلة، وكل اإلشارات تصل في القابلو في 

في منزله فيمكنه التأكد من هذا الوقت نفسه )فعلى سبيل المثال إذا كان لدى المستخدم جهازي تلفزيون أو أكثر 

كل يوم بمشاهدة محطتين مختلفتين في الوقت نفسه باستعمال نفس وصلة تلفزيون القابلو( بتكريس بعض 

عرض نطاق البث هذا لعمليات إرسال البيانات، يستطيع مزودو تلفزيون القابلو تسليم بيانات اإلنترنت في 

المستخدم مشتركـا  مسبقـا  بتلفزيون القابلو فلن يتطلب تثبيت خدمة  الوقت نفسه مع إشارات التلفزيون، إذا كان

م وتوصيله بجهاز يسمى المودم السلكي  يكون موصوال  ببطاقة  (Cable Modem)اإلنترنت سوى إضافة مقسِّ

 (.4-6شبكة إيثرنت في حاسوب المستخدم وكما موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط لوصلة تلفزيون الكيبل 4-6شكل 
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ألنها ليست وصلت  (DSL)و  (ISDN)تختلف توصيلت بيانات تلفزيون القابلو عن توصيلت 

، إذا قام المستخدم بتشغيل حاسوبه (MAN) حضريةخاصة، ما يتم في الواقع هو توصيل المستخدم بشبكة 

 لهذا التدبير سلبيتان، هما: ،وحاول استعراض الشبكة، فقد يرى حواسيب جيرانه على نفس شبكته

مع وصلة تلفزيون القابلو يتشارك المستخدم عرض نطاق البث مع كل  ،مشاركــة عرض نطاق البث 

المستخدمين اآلخرين في منطقته، خلل فترات االستخدام القصوى قد يلحظ المستخدم تباطؤا  كبيرا  في 

ليست توصيلت مشتركة فلذا سيكون  (DSL)و  (ISDN)عمليات التحميل من اإلنترنت بالمقابل 

 طوال الوقت. ع أقرب نقطة لمزود الخدمة متوفرا  عرض نطاق البث الكامل م

إذا قام شخص ما بمشاركة محرك أقراص حاسوبه من دون حمايته، فسيتمكن أي شخص آخر  ،األمـــان 

ل موظفو شركة في الشبكة من الوصول إلى ملفات ذلك الشخص أو تعديلها أو حتى حذفها. عـادة  يعطِّ

، ويمكن استعمال وسائل الحماية مثل (Share Files)القابلو خاصية مشاركة الملفات في الحاسوب 

 للحصول على حماية إضافية. (Firewalls)الجدران النارية 

 توصيلت بيانات تلفزيون القابلو غير متماثلة، تنقل شبكات تلفزيون القابلو (DSL)كمعظم خدمات 

اإلشارات في المقام األول في اتجاه واحد ــ من الخادم إلى الزبون ــ هناك كمية صغيرة من عرض نطاق البث 

بعكس المجرى، والتي تستعملها بعض األنظمة ألهداف كطلب مشاهدة أفلم من الشركات التي تتقاضى رسمـا  

رور اإلنترنت، في معظم الحاالت على كل فيلم، يتم حجز جزء من عرض نطاق البث بعكس المجرى لحركة م

سرعة اإلرسال بعكس المجرى في وصلة تلفزيون القابلو أبطأ بكثير من سرعة اإلرسال باتجاه المجرى، هذا 

 تزال أسرع من وصلة لكنها ال ،يجعل الخدمة غير مناسبة الستضافة خوادم إنترنت خاصة بالمستخدم

(PSTN).  لكن ال يمكن استعمالها  ،وسريع للوصول إلى اإلنترنت وصلت تلفزيون القابلو هي حل رخيصإن

تصال شبكة خاصة وهمية عبر إذا تم استعمال إـ إال لي للمستخدم بشبكة مكتبه ـ مثل  لتوصيل الحاسوب المنز

، وإذا أراد المستخدم استعمال تطبيق شبكات (Virtual Private Network – VPN)اإلنترنت ُتعرف بـ 

(VPN) أن يتأكد أنَّ المودم السلكي الذي يستعمله يدعم تطبيق شبكات  فلُبدَّ من(VPN)، كن ما هي الشبكة ول

 الخاصة الوهمية؟

لتوصيل حاسوب بشبكة بعيدة هي عدم الحاجة إلى  (PSTN)ذكرنا سابقـا  إنَّ إحدى ميزات استعمال 

ذا يعني أنَّه بإمكان المستخدمين تثبيت خدمة خاصة والجهاز الوحيد الذي نحتاج إليه هو مودم وموصل هاتف، ه

تصال الهاتفي بشبكة بعيدة ، لكن اإلبشبكات مكتبهم من أي مكان عملون عن ُبعد أن يتصلوا هاتفيـا  الذين ي

يمكن أن يكون مكلفـا  خاصة عندما تتضمن الشركة عدة مستخدمين بعيدين، وإحدى الطرق  (PSTN)باستعمال 

 (VPN)صال شبكة خاصة وهمية بإتلة المسافة هي باستعمال ما ُيسمى لتخفيض تلك الرسوم الهاتفية الطوي

فهي عبارة عن اتصال بين حاسوب بعيد وخادم في شبكة خاصة يستعمل اإلنترنت كوسيط اتصال، الشبكة 

 الواردة عبر اإلنترنت. (VPN) اإلتصاالتموصولة باإلنترنت بشكل دائم وفيها خادم مضبوط تكوينه ليتلقى 

م العديد من المزودين خدمة  د قريب، يقدِّ يتصل المستخدم البعيد باإلنترنت باستعمال مودم ليتصل بمزو 

محلية وحتى دولية لذا يستطيع المستخدم أن يتصل باإلنترنت من خلل مكالمة هاتفية محلية عندها ينشئ 

ا  يحمي البيانات التي يتم ت بادلها باستعمال اإلنترنت كوسيط، يسمى هذا الحاسوب البعيد وخادم الشبكة اتصاال  آمن 

تصال يسير على اإلنترنت داخل أنبوب آمن يحمي البيانات مثلما ألن اإل (Tunneling)األسلوب شق أنفاق 

 يحمي النفق تحت النهر السيارات من الماء الموجود فوقها.
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 Wireless Connectionاالتصال الالسلكي  6-4

الصوتية واتصاالت البيانات إلى سعة وسرعة أكبر إلى جانب تقليل  اإلتصاالتنظرا  لحاجة مستخدمي 

حتياجات واستخدمت فيها تقنيات الشبكات اللسلكية لتحل محل تطوير تقنيات جديدة تلبي هذه اإل الكلفة فقد تم

ديدة تقنيات باستخدام لجتقنيات الشبكات السلكية ــ والتي تطرقنا لشرح بعضها سابقـا  ــ ومن التقنيات اللسلكية ا

واحد أن يغطي ثلث الكرة األرضية والذي يمكن أن يصل إلى  اصطناعيحيث يمكن لقمر  األصطناعيةاألقمار 

سلكية مثال ذلك: الغابات الكثيفة، وصول إليها باستخدام الشبكات المناطق ذات طبيعة جغرافية يصعب ال

 والجزر البحرية، والمناطق الجبلية.

المتنقلة، وشبكات المسار المغلق  اإلتصاالتوكذلك شبكات الخلوي اللسلكية والتي سهلت كثيرا  من 

يلت سلكية بين الصوتية واتصاالت البيانات التي تستخدم توص اإلتصاالتالمحلية اللسلكية والتي حلت محل 

تندرج تحت نظام التوصيل اللسلكي الشبكات المحلية اللسلكية، كل هذه األنواع وغيرها  المشتركين وأخيرا  

 والتي سنتطرق لها في الفقرات القادمة.

 
 Satellite Communications األصطناعيةاالتصال عبر األقمار 6-4-1

وال يمكنهم الوصول  (ISDN)أو  (DSL)ال يزال بعض مستخدمي اإلنترنت بعيدين عن نقاط تواجد 

لبديل الوحيد المرتفع السرعة واإلقتصادي ألولئك المستخدمين ، فاإلى اإلنترنت من خلل شبكة تلفزيون القابلو

 .األصطناعيةتصال عبر األقمار هو اإل

يملك مستخدم هذه الخدمة طبق قمر وكما هو الحال مع تلفزيون القمر االصطناعي، يجب أن 

ه إلى أحد األقمار ي األصطناع يمكنها فقط التحميل من  ، وخلفــا  ألوائل الخدمات التي كاناألصطناعيةموجَّ

دو األصطناعيالقمر  د مزوَّ صول إلى تصاالت ثنائية االتجاه، عادة الوهذه األيام إ األصطناعيةاألقمار  يزوَّ

 ،أغلى من البدائل الشائعة األخرى خاصة عندما تحتسب تكاليف األجهزة األصطناعيةاإلنترنت عبر األقمار 

رسال اإلشارات لمسافات بعيدة يمكن إ األصطناعيةباستخدام األقمار و لكنه الخيار الوحيد لبعض المستخدمين.

للمدار الثابت بالنسبة لألرض كيلومتر  (36111)رتفاع على إ األصطناعير حيث يوضع القم جدا  

(Geostationary Orbit)                

 ، هي: األصطناعيةتصاالت باستخدام األقمار واألنــواع المختلفة لإل

 األصطناعيةيث المساحة المغطـاة باألقمار من ح: 

 .تغطية كاملة للكرة األرضية 

 .تغطية لمنطقة محددة من األرض وتحتوي على عدد من الدول 

 .تغطية لدولة محددة 

 :من حيث نوع الخدمة المقدمة 

  األصطناعيةالخدمة الثابتة لألقمار (Fixed Satellite Service – FSS). 

  األصطناعيةالخدمة المتنقلة لألقمار (Mobile Satellite Service – MSS). 

  األصطناعيةخدمة إذاعة باألقمار (Broadcast Satellite Service). 

 ستخدام العام:من حيث اإل 

 ستخدام تجاري.إ 

 ستخدام عسكري.إ 

 ستخدام معملي.إ 
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 ، منها: األصطناعيةلفة للشبكات باستخدام األقمار وهناك أنـواع مخت

 : (Point – to – Point Link)شبكات الربط من نقطة إلى نقطة  (1

الذي يقوم بدوره بتكبير اإلشارات ي األصطناعطة أرضية )الُمرسل( إلى القمر حيث يتم اإلرسال من مح  

 ( هذا النوع من الشبكات.5-6المستقبلة وإعادة إرسالها إلى محطة أرضية أخرى )الُمستقبل( يبين الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (Broadcast Link)شبكات الربط اإلذاعية  (2

الذي يقوم بدوره بتكبير  األصطناعيحيث يتم اإلرسال من محطة أرضية )الُمرسل( إلى القمر        

اإلشارات المستقبلة وإعادة إرسالها إلى عدد كبير من مستقبلي اإلرسال اإلذاعي )راديو وتلفاز(، ويبين 

 ( هذا النوع من الشبكات.6-6الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محطة أرضية

Earth 

Station 

 محطة أرضية

Earth 

Station 

القمر 

 االصطناعي

Satellite 

 األصطناعيةمخطط يوضح ربط نقطة إلى نقطة عبر القمر  5-6شكل 

 األصطناعيةمخطط يوضح الربط اإلذاعي عبر القمر  6-6شكل 

 

 مستقبالت متعددة

Multiple 

Receivers 
 الُمرسل

 القمر االصطناعي

Satellite 

 مستقبالت متعددة

Multiple 

Receivers 
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 VSATمخطط يوضح الترتيب النموذجي لشبكة  7-6شكل 

 : (Very Small Aperture Terminal  VAST) شبكات الطرفيات ذات الهوائي صغير المساحة (3

ومستقبل في نفس هذا النوع من الشبكات مختلف من حيث إن المحطة األرضية تعمل كمرسل     

الذي يقوم بدوره بتكبير ي األصطناعطة أرضية )الُمرسل( إلى القمر الوقت ويتم اإلرسال من مح

( هذا النوع من 7-6اإلشارات المستقبلة وإعادة إرسالها إلى المحطة األرضية المعنية ويبين الشكل )

 الشبكات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cellular Wireless Networkشبكات الخلوي الالسلكية  6-4-2

وحدة  تصال بين وحدتين متحركتين أو بين وحدة متحركة وتف الخلوي صمم خصيصـا  لتوفير اإلالها

داخل  (Base Station)بمحطة القاعدة  (Mobile Station) ثابتة حيث يستخدم الفراغ لربط الهاتف المحمول

 ولــــــف المحمـــــركزي للهاتــــوتقوم وحدة التحكم الم (Cell)مساحة جغرافية محددة تسمى الخلية 

(Mobile Telephone Switching Centre) تصال في حطات القاعدة المختلفة إلتمام اإلبالتنسيق بين م

في مساحاتها حسب كثافة المشتركين  حالة تجول الهاتف المحمول داخل خليته أو بالخليا األخرى التي تختلف

تصال بين الهاتف المحمول إلتمام اإل مستخدمي الهاتف المحمول، كما ترتبط هذه الوحدة بالشبكة الهاتفية الثابتة

والهاتف الثابت، وتختلف أنواع الهاتف الخلوي بين النوع التماثلي والنوع الرقمي ومن حيث الترددات بين 

 ( جيجاهرتز.2.3جاهرتز و)( مي1911 – 1811 – 911)

 األصطناعيةا  تتكامل مع اتصاالت األقمار تصاالت الهاتف المحمول أيضـآلونة األخيرة إبدأت في ا

الهاتف المحمول بين أي نقطتين في هذا العالم الواسع سهلة، إنَّ أساس  تصالبحيث جعل هذا التكامل إمكانية إ

لذلك فإنَّ  ونظرا  عمل شبكات الخلوي اللسلكية يعتمد على استخدام محطات إرسال ذات قدرة منخفضة، 

دة ــــة القاعــــــحدد من المحطــــالمساحة الواسعة يتم تقسيمها إلى خليا، كل منها له نطاق تردد معين م

(Base Station)  التي تتكون من ُمرسل ومستقبل ووحدة تحكم، الخليا المتجاورة لها نطاقات تردد مختلفة

لتفادي التداخل أما الخليا المتباعدة فبإمكانهم استخدام نطاق التردد نفسه، وهذا ما يسمى بإعادة استخدام التردد 

(Frequency Reuse). 
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 يوضح النظرة العامة على نظام خلوي السلكي مخطط 8-6شكل 

تتكون شبكة الخلوي اللسلكية من: المحطة األساسية، وهوائي وحدة تحكم، وعدد من المرسلت 

تقوم وحدة التحكم بتداول عملية المكالمة بين الوحدة المتنقلة )المحمول( وباقي الشبكة في أي  ،والمستقبلت

تحرك في مجال الخلية تتصل بالمحطة األساسية التي تقوم بإرسال المكالمة وقت، عدد من الوحدات المتنقلة ت

( يبين نظرة عامة 8-6والمطلوب، والشكل ) صلإلى المستوى األعلى حتى يتم إتمام المكالمة بين المشترك المت

 على نظام خلوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wireless Local Loop – WLLشبكات الحلقات المحلية الالسلكية  6-4-3

لطلب  والبيانات توصيلت سلكية، ونظرا   الصوتية اإلتصاالتعادة  ما تكون التوصيلت بين مشتركي 

لَّ تحدَّ لموردي ا اإلتصاالتو اإلتصاالتالمشتركين لسعة وسرعة أكبر لعملية  خدمات لسلكية وهذا مث 

التي  (WLL)الحلقات اللسلكية فقاموا بتطوير عدة تقنيات لتلبية حاجة المشتركين ومنها تقنية  اإلتصاالت

تصاالت عامة عن ح بربط المنازل والمؤسسات بشبكة إوتسم (Narrowband)تستخدم تقنية النطاق الضيق 

 طريق الوسائل اللسلكية بدل شركات الهاتف التقليدي الثابت.

مت سرعة عالية وسعة أكبر لإل هذه التقنية ( يبين خلية 9-6الصوتية واتصاالت البيانات، والشكل ) تصاالتقدَّ

 .(Basic Station)كل خلية لديها هوائي محطة القاعدة  أن حيث (WLL)واحدة من شبكة 
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  Wireless Local Area Network – WLANالشبكات المحلية الالسلكية 6-4-4

بات عدد كبير من الشركات تعتمد على الشبكات اللسلكية كبديل للشبكات السلكية التقليدية بغية التوفير       

مايؤكد هذا أنَّ الشبكات ، و تعاني منها هذه الشبكات السلكية المشاكل التيفي الوقت والجهد والتقليل من 

اللسلكية التي تم نشرها في بعض الشركات خلل السنوات القليلة الماضية أثبتت فاعلية كبيرة من حيث خفض 

اللسلكية  التكاليف ورفع االنتاجية وبالمقارنة مع التقنيات األخرى فقد استطاعت تقنية الشبكات المحلية

وبتكلفة  لى مشكلة نقل المعلومات السلكيـا  لمسافات بعيدة نسبيـا  التغلب ع (WLAN)باستخدام إشارات الراديو 

معتدلة، فعلى سبيل المثال تفوقت على تقنية نقل المعلومات عبر األشعة تحت الحمراء حيث كانت محدودة 

( يبين خلية واحدة من 11-6الشكل )ادرة على اختراق الحواجز، وهي غير ق مترا   (21)لمسافة ال تزيد عن 

(WLAN). 

 

 

 

 

 روابط السلكية 

محطة قاعدة 

 الهوائي

 مركز التحويل

ربط 

 سلكي

 منزل

 بناية المكتب

 وكالة حكومية

 يوضح شبكة الحلقات المحلية الالسلكية مخطط 9-6شكل 
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تقل مع زيادة المسافة بين المستخدم ونقطة  (Hot point)سرعة نقل البيانات عبر النقاط الساخنة ان 

متر في المتوسط، وفي األماكن المغلقة بسبب  (311)الوصول، هذه المسافة تصل في المناطق المفتوحة إلى 

لنوعية  سط، حيث تختلف تلك المسافة تبعـا  مترا في المتو (51)لجدران الفاصلة تصل هذه المسافة إلى  ا

الجدران الفاصلة، وفي بعض التطبيقات يحتاج إلى تجهيز عدة نقاط وصول لتغطية مساحة واسعة، ويسمح 

 تصال بالشبكة.نطقة إلى أخرى بدون أن يفقدوا اإلللمستخدمين بالتجول من م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Internet Connection Sharing – ICS اإلنترنتمشاركة اتصال  6-5 

واحد بين عدة أجهزة حاسوب، فيمكنه ذلك في حالة كون المستخدم يرغب في مشاركة اتصال إنترنت 

 بطريقتين:

  األولى: باستخدام جهاز توجيه(Router). 

 الثانية: باستخدام تقنية مشاركة اتصال اإلنترنت (ICS) وهذه التقنية تعتمد على استخدام جهاز واحد ،

متصل باإلنترنت ونعتبره كنقطة وصول لإلنترنت بالنسبة لألجهزة األخرى المتصلة به، وهذه 

 Windows 98 Second)التقنية قامت بتنفيذها شركة مايكروسوفت منذ إصدار نظام التشغيل 

Edition) ت خدمة تقاسم حيث اعتبرت التقنية واحدة من مزايا نظام ال تشغيل الجديد والتي وفرَّ

اتصال اإلنترنت لجهاز واحد بين عدة أجهزة حاسوب أخرى على الشبكة المحلية نفسها، ثم 

 اللحقة. (Windows)أصبحت الخدمة مثبتة في جميع إصدارات نظام التشغيل 

 

 مثال لخلية واحدة من شبكة محلية السلكية 10-6شكل 

 

UM CM 

مبدل إيثرنت 

10Mbps 

الخادم 

Server 

ـه   Routerالموجِّ

 إيثرنت
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 ( نقوم بالخطوات التالية:11-6الموضحة في الشكل ) (ICS)ولتطبيق تقنية 

في  ويكون متصل  باإلنترنت ومتصل   (Host)تجهيز حاسوب واحد يسمى الحاسوب المضيف  .1

 الوقت نفسه بعدة أجهزة حاسوب على الشبكة.

 .(Windows)من خلل نظام التشغيل  (ICS)تنشيط خاصية  .2

تتصل  تصال بالحاسوب المضيف، ومنهة الحاسوب األخرى على الشبكة باإلبعد ذلك تقوم أجهز .3

 تصال المشتركة للحاسوب المضيف.باإلنترنت من خلل شبكة اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICSمخطط يوضح مشاركة اتصال اإلنترنت  11-6شكل 



010 
 
 

 أسئلة الفصل الســادس

 / عرف كال  مما يأتي:1س

 .المتكاملة .طريقة الشبكة الرقمية للخدمات3       ..تقنية تبديل الدوائر2       .. تقنية تبديل الرزم1

 / أمأل الفراغات التالية بما يناسبها:2س

من حيث اإلستخدام العام يمكن تقسيمها  ناعيةتصاالت باستخدام األقمار الصاألنـواع المختلفة لإل .1

 ................و ............... و  ...............: إلى

 ................و ...............و...............هي:بثلث سمات مميزة(LAN)شبكةالمنطقةالمحليةتتميز .2

 ................و ............... و  ............... و............... تتكون شبكة الخلوي اللسلكية من:  .3

الشبكة الواسعة النطاق قادرة على حمل عدة إشارات على سلك واحد في الوقت نفسه باستعمال عملية  .4

 ................تسمى 

 .لتوفير عدة خدمات في الوقت نفسه............... تستخدم الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة تقنية  .5

 أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )√/ ضع عالمة )3س

 تصال تماثلية فقط.الخطوط المؤجرة تقدم خدمة إ .1

 (Router)تصال اإلنترنت الواحد بين عدة أجهزة يمكن تحقيقه باستخدام جهاز توجيه إنَّ مشاركة إ .2

 فقط.

 .كل قناة تلفزيونية يتلقاها المستخدم عبر القابلو هي إشارة منفصلة .3

 .تقنية تبدل الرزم المشاكل في عملية التشبيك مع اإلنترنت تسببال .4

 شبكة الهاتف العمومي هي شبكة رقمية. .5

 جب بالتفصيل عن كل مما يأتي:/ أ5س

 ؟(Cab TV)تصال باإلنترنت باستخدام تقنية كابل التلفزيون ما هي عيوب اإل .1

 ما هي الشبكة الخاصة الوهمية؟ .2

وكيفية  (Windows)التي يوفرها نظام التشغيل  (ICS) اإلنترنت تصالوضح ما هي تقنية مشاركة إ .3

 تحقيقها؟

 / وضح بالرسم كال  مما يأتي:6س

 ناعي.الربط اإلذاعي عبر القمر الص .1

 تصال التماثلي عبر الطلب الهاتفي.خدمة اإل .2

  أسلوب التعداد فقط: / أجب عن كل مما يأتي متبعا  7س

تصال اإلنترنت لجهاز واحد بين عدة أجهزة حاسوب ق التي تمكن المستخدم من مشاركة إما هي الطر .1

 أخرى؟

 تصال باإلنترنت؟قع ضمن تقنية النظام اللسلكي لإلما هي التقنيات المستخدمة التي ت .2

 ناعية؟ستخدام تقنية األقمار الصا هي األنواع المختلفة للشبكات بإم .3

 نوعية الوصول واسع النطاق لإلنترنت؟ما هي التقنيات التي تعتبر من  .4
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 البــــــاب الثاني

 الجــــانب التطبيقي
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 :..:..:: مفردات الفصل
 MNano station 5النانوستيشن1  -7

 .Router  الموجه  7-2

   Internet Browsers.نترنتإلمتصفحات ا 7-1
 .E-Mailاإللكتروني  البريد  7-4

 .Dropboxخدمة   7-5
 .Internet Download Managerنترنت برنامج تحميل الملفات في شبكة اإل  6 -7
  .المكتب برنامج الدردشة تلغرام الخاص بأجهزة سطح 7-7

   .TeamViewer 11 الدعم الفوري والتحكم في األجهزة عن بعد برنامج 7-8

 
 

 ..:: أهـداف الفصــل::..
 :على أن يكون الطالب قادرا       

 النانوستيشن والموجه. يتركيب وربط وبرمجة جهاز 

 لكتروني والتعامل معهما.نترنت وإنشاء البريد اإلإلتنصيب متصفح ا 

 نشاء حساب إDropbox .والتعامل مع هذه الخدمة 

 .تنصيب برنامج تحميل الملفات في شبكة االنترنت والتعامل معه 

  تثبيت برنامج تلغرام وبرنامج الدعم الفوريTeamViewer 11 عامل معهما.توال 
 

 الفـــــصل السابع

 اإلنترنتمختبر 
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 M5 Nanostationالنانوستيشن 7-1

       point to point تعتمد ارسال نقطة الى نقطعبارة عن جسر او محطة السلكية هو جهاز الكتروني 

wireless Brige\Base station تابع لشركةNetworks  UBIQUITI  لألتصاالت والذي يعتمد نظام

لكي بشكل خاص السلنترنت ات المختلةة بشكل عام وإلغراض اإلتصاالغراض اإلإليستخدم airOS التشغيل 

ه يحتل مكانة متميزة ويمتلك هذا الجهاز مجموعة من المميزات التي تؤهله وتجعل (،1-7الحظ الشكل )

 وهي:سلكي ومرموقة في أجهزة االتصاالت واإلنترنت الال

قابل للزيادة وذاكرة تخزين  MHZ 065اذ يتميز بمعالج يصل تردده الى  داء الجيد والكةاءة العاليةاأل -1

8MB  باالضافة الىRAM  من النوعDDR2  46يصل الىMB قابل للزيادة ايضا. 

 .Ethernet  155/15 (2)اذ يحتوي على منةذين لربط الشبكة الشكل البسيط والتصميم العملي -2

 براج.سهولة التركيب والتثبيت على األسطح والمباني واأل -3

تصل  Throughputحيث يدعم انتاجية   رسال واالستالم المزدوجه في اتصاالت اإلإستخدامإمكانية  -4

 . 300Mbpsالى  

 .MHZ(0175 -  0770)  طيف واسع من الترددات الحاصلة للجهاز تتراوح بين  -0

 .16dBiحيث يستخدم هوائي ذو ربح يصل الى   km (17- 12) ح منأويتر ستخداممدى اإل -6

 .0.5Aوبتيار  24vمع مزود طاقة  Watt 8 ح اقصى طاقة مستهلكةأوقلة استهالكه للطاقة اذ تتر -7

 

 جهاز النانوستيشن وملحقاته 1-7الشكل 
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 -:ما مكونات وملحقات الجهاز فهيأ

 هم جزئين فيه:وأ  -جهاز النانوستيشن: -1

 -:Connectivity And Reboot Area  عادة التشغيلمنطقة الربط وإ -أ

 Main Portحدهما منةذ رئيس أ ،UTPتقع في الجزء السةلي من الجهاز وتحتوي على منةذين لكابل 

حيث يستخدم المنةذ الثانوي في حالة ربط جهاز النانو على جهازي  ،Secondary Port واالخر منةذ ثانوي

الغراض االتصاالت  أوناً يستخدم في حالة عطل المنةذ الرئيسي اواحي ،Routerجهازي موجه  أوحاسوب 

 Resetوتحتوي ايضاً على زر اعادة الضبط لنانوستيشن على كاميرات المراقبة، االخرى كربط جهاز ا

Button  خلل برمجي،  أوفي حالة حدوث خطا  ه االصليةإعداداتالذي يستخدم العادة جهاز النانوستيشن الى

 -:اآلتيكما في الشكل 

 

وتكون هذه المنطقة مغطاة بغطاء بالستيكي لحمايتها من العوامل الخارجية المؤثرة كالغبار والرطوبة 

 واالمطار.

دايودات ضوئية كل واحد منها يشير تتكون هذه اللوحة من عدة  -:LED Panelلوحة الثنائيات الضوئية  -ب

 :بها الجهاز كما في الشكل اآلتيالى فعالية يقوم 

 

زر اعادة 

 التشغيل

المنفذ 

 الرئيسي

المنفذ 

 الثانوي
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 وظيةته الثنائي الضوئي

 

يتم ربط الجهاز مع خضر عندما الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً أيكون هذا 
 .ي يشير الى اشتغال الجهاز(مصدر الطاقة )أ

 

المنةذ  إستخدامخضر عندما يتم الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً أيكون هذا 
ويكون الضوء االخضر متقطعا ً عندما يكون هذا المنفذ  للجهاز، Main Portالرئيس 

  .فعاالً 

 

المنةذ  إستخدامخضر عندما يتم الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً أيكون هذا 
ويكون الضوء االخضر متقطعا ً عندما يكون هذا  للجهاز، Secondary Portالثانوي 

 .المنفذ فعاالً 

  

حمر عندما تكون قوة االشارة الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً أيكون هذا 
 .dBm 94-الالسلكية فوق 

  

برتقالي عندما تكون قوة االشارة  الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً يكون هذا 
 .dBm 80-الالسلكية فوق 

  

خضر عندما تكون قوة االشارة الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ضوءاً أيكون هذا 
 .dBm 73-الالسلكية فوق 

  

خضر عندما تكون قوة االشارة وءاً أيكون هذا الثنائي الضوئي فعاالً ويعطي ض
 .dBm 65-الالسلكية فوق 

 

 -:Power Over Ethernet (POE)محولة الطاقة  -2

(، يتم ربط 2–7هي الجزء المسؤول عن تزويد جهاز النانوستيشن بالطاقة وتحويل المعلومات الحظ الشكل )   

بط مع الذي ير LAN Portحدهما ، أUTPخر فيحتوي على منةذيالطاقة بأحد طرفيها اما الطرف اآل قابلو

 -(:3-7كما في الشكل ) فيربط مع جهاز النانوستيشن POE Portخر تر اما اآلأوالر أوالحاسوب 

 

 POEمحول الطاقة  2–7الشكل 
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 POEربط محولة الطاقة  3-7الشكل 

مع مصدر الطاقة  POEيربط محولة الطاقة  Power Cableطاقة  قابلوويوجد مع جهاز النانوستيشن  

 -:اآلتيالحظ الشكل  الكهربائية،

 

 

 -:اآلتيالحظ الشكل  تثبت الجهاز على المكان المطلوب، التي Cable Tiesالربط  قابلواتالى  إضافة

 

POE Port 

LAN Port 
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 تركيب وربط جهاز النانوستيشن 7-1-1

ى زر فتح قم بةك الغطاء البالستيكي الموجود على منطقة الربط واعادة التشغيل من خالل الضغط عل -1

 :اآلتيالغطاء كما في الشكل 

 

 :اآلتيهاز النانوستيشن كما في الشكل في ج Main Portمع المنةذ الرئيس  UTP قابلوقم بربط  -2

 

 قم باعادة الغطاء البالستيكي على منطقة الربط واعادة التشغيل. -3

كما في الشكل  الموجود على محولة الطاقة POE Portعلى منفذ  UTPـال لقابلوخر قم بربط الطرف اآل -4

 :اآلتي

 

 زر فتح الغطاء
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 :اآلتيكما في الشكل  اخر UTP بقابلوالموجود على محولة الطاقة  LAN Port منفذ قم بربط  -0

 

 :اآلتيلموجود على جهاز الحاسوب كما في الشكل بكرت الشبكة ا القابلوخر لنةس الطرف اآل إربطثم 

 

 :اآلتيكما في الشكل  الطاقة قابلوبمصدر الطاقة عن طريق  POEقم بربط محولة الطاقة  -6
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 :اآلتيكما في الشكل  Cable Tiesالربط  قابلوقم بتثبيت جهاز النانوستيشن على عمود )قضيب( بواسطة  -7

 

 M5 النانوستيشن ضبط اعدادات 7-1-2

 جهاز النانوستيشن هما: لضبط اعداداتتوجد مرحلتين       

 :النانوستيشن: وتتم عن طريق لضبط اعداداتتهيئة الحاسوب -1

 الحاسوب.تشغيل جهاز  -أ

 من مصدر التغذية. POEتشغيل محولة الطاقة  -ب

ثم نختر  يمن للفأرة ضغطة واحدةبالضغط على المفتاح األ Networkمن سطح المكتب نؤشر الشبكة  -ج

  : Propertiesخصائص 

 

 

 Change Adapterبطاقة الشبكة إعداداتتغيير تظهر نافذة خاصة بالمشاركة والشبكات نختر منها  -د

Setting: 
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 Localاالتصال المحلي نختر منها  Network Connectionتظهر نافذة خاصة بالشبكات المربوطة  -ه

Area Connection ثم نختر خصائص  يمن للفأرة ضغطة واحدةبالضغط على المفتاح األ وذلك بتأشيره

Properties : 
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نختر  Local Area Connection Properties تصال المحلي اإل تظهر نافذة جديدة خاصة بخصائص -و

وذلك بالضغط  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) 4بروتوكول االنترنت االصدار منها 

 يسر للفأرة:المزدوج بالمفتاح األ

 

 Internet Protocol Version 4 4صداربروتوكول انترنت اإلتظهر النافذة الخاصة بخصائص  -ز

TCP/IPV4) Properties عنوان إستخدام( نؤشر منها على الخيار IP التاليUse The Following IP 

Address ونضع عنوان الـIP ة:اآلتي 
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 :اآلتيكما في الشكل   OKموافق ثم نضغط على الزر 

 

 Local Area Connection تصال المحلي في نافذة خصائص اإل  OKموافقنضغط على الزر  -ح

Properties: 
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 :وتتم عن طريق النانوستيشن: إعداداتالدخول الى  -2

 نترنت ونؤشر حقل العنوان ونكتب فيه:نقوم بةتح متصةح اإل -أ

 

المستخدم وكلمة  إسمدخال النانوستيشن حيث نقوم با إعداداتننتظر قليال الى ان تظهر نافذة الدخول الى  -ب

تسجيل ونضغط على الزر  يار الموافقة على الرخصة،شر على خفتراضيتين ونختر الدولة واللغة ونؤالسر اإل

 وكما يلي:  Loginالدخول

User Name: ubnt 

Password: ubnt 

Country: Iraq 

Language: English 

 

ا بتغيير نقوم منه ،Systemنظام النانوستيشن نضغط منها على الزر  إعداداتتظهر نافذة جديدة خاصة ب -ج

( والرقم السري للجهاز من خالل جهاز معروفاً من قبل موزع الخدمةيصبح اللكي جهاز النانوستيشن ) إسم

 .Changeتغيير الضغط على الزر 
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   Device Name: ubnt الجهاز إسم

 Administrator User Name: ubnt مستخدم الجهاز إسم

 Current Password الرقم السري

 New Password الرقم السري الجديد

 Verify New Password على الرقم السري الجديد التاكيد

 

 الالسلكية: عداداتفتظهر نافذة جديدة خاصة باإل Wirelessالسلكي  نضغط على الزر -د
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 لكي نختر منها مزود الخدمة المناسب:  Selectإخترنضغط منها على الزر  -ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Select إختر وتأشير مزود الخدمة المناسب ونضغط على الزر MAC Addressعنوان الماك نقوم بنسخ 

 

 

 

 مالحظات:

اقوى  إشاراتهالمزود الذي تكون  منختر منهخدمة المزودي من  العديدظهر في هذه النافذة ي -1

Signal dBm  ونسبة الضوضاءNoise dBm قلألهي ا. 

يجب توجيه جهاز النانوستيشن على برج التوزيع األقرب مع األخذ بعين االعتبار عدم وجود  -2

 العوائق كاألشجار والمباني.

لغرض الحصول على اإلشارة المناسبة  وحسب  من الممكن تغيير اتجاه الجهاز بكافة اإلتجاهات -3

 الحاجة.

يجب اإلتصال بمزود الخدمة للحصول على اسم مستخدم ورقم سري يمكنك من الوصول الى  -4

 برج التوزيع.

بعض األبراج ال تدعم بعض األنواع من اجهزة النانوستيشن لذلك البد من التاكد من دعم البرج  -5

 لخاص بك من خالل اإلتصال بجهة التزويد بالخدمة.المطلوب لجهاز النانوستيشن ا

التـــــي يقدمهــــا بعــــض الموزعيـــــن  Trial Serviceيمكن االستفادة من الخدمة التجريبيـــة  -6

 ) اصحاب ابراج التوزيع( قبل االشتراك بالخدمة للتاكد من جودة الخدمة وقوة اإلشارة.

 ، والتي يتم الحصول عليهالجهاز النانوستيشن Software Updatesالبرمجية اجراء التحديثات  -7

قبل الموقع االلكتروني للشركة المصنعة للجهاز، وهذه التحديثات ضرورية جدا لعمل الجهاز  من

ألنها تعمل على زيادة كفاءته وتواكب التطورات والتغيرات البرمجية التي تحصل في برامجيات 

 ابراج التوزيع.



217 
 

 :Changeتغيير  الزر ونضغط على Lock To AP MACعنوان الماك في نقوم بلصق  -و

 

 النانوستيشن.ننتظر قليال الى ان يتم اعادة تشغيل جهاز  Apply تطبيقنختر منها  تظهر نافذة تحذير -ز

 :عداداتللتاكد من قوة اإلشارة وباقي اإل Mainالرئيسي  نضغط على الزر -ح
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 4بروتوكول االنترنت االصدار صلية من خالل اعادة ه األإعداداتدة جهاز الحاسوب الى نقوم باعا -ط

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4)  لي تقديم عنوان اآلي بي بشكل آالىObtain IP 

Address Automatically  موافق ثم نقوم بالضغط على الزر OK: 

 

 Broadband Connection  نكون اتصال جديد Network Connectionالشبكات المربوطة من نافذة  -ي

ونضغط على الزر  من موزع الخدمة هوالرقم السري الخاص بالشبكة والتي تم الحصول علي سمنقوم بادخال اإل

 :Connectربط 
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 نترنت:الساعة توكد توفر خدمة اإلتظهر عالمة شاشةعلى شريط المهام قرب  -ك

 

 

 

 

كانة متميزة ومرموقة في اجهزة ما هو النانوستيشن؟ وما هي المميزات التي تؤهله وتجعله يحتل م /1س

 سلكي؟النترنت الاإلتصاالت واإل

 الموجود في منطقة الربط واعادة التشغيل؟ Secondary Port ثانويالمنةذ ال  إستخداممتى يتم  /2س

 ه االصلية؟إعداداتكيف يتم اعادة جهاز النانوستيشن الى  /3س

من العوامل  Connectivity And Reboot Area كيف يتم حماية منطقة الربط واعادة التشغيل  /4س

 الخارجية كالرطوبة والغبار؟

 ؟(POE)كيف يتم ربط اطراف محولة الطاقة  /5س

 جهاز النانوستيشن؟ ضبط اعداداتما هي المراحل التي يتم فيها  /6س

 التي يقدمها بعض اصحاب ابراج التوزيع؟ Trial Serviceالخدمة التجريبية ما الةائدة من  /7س

 ؟ وما الفائدة منها ؟النانوستيشنلجهاز  Software Updatesالبرمجية التحديثات صول على حكيف يتم ال /7س

 -ما هي وظيةة كل مما ياتي: /9س

  الثنائي الضوئيLAN1. 

  الثنائي الضوئيLAN2. 

 .الثنائي الضوئي احمر اللون 

 الربط  قابلواتCable Ties. 

  محولة الطاقة(POE). 

 

 

 

 

 سئلة المناقشةأ
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 Router الموجه  7-1

توجيه حركة كما يقوم ب ،وتوزيعها بين الحاسبات وشبكاتها هو جهاز الكتروني يقوم بتوجيه حزم البيانات  

وبرنامج تشغيلي  ROMو  RAMمن النوع  تينويحتوي هذا الجهاز على ذاكر ،نترنتإلالبيانات على شبكة ا

  شرح حول موجه نوعسنتطرق في ال ،دارته وخزن البيانات والمعلومات الالزمة وحسب حاجة المستخدمإيقوم ب

WR 941ND   – TL التابع لشركة Link – TP  (4-7الحظ الشكل )لالتصاالت العالمية. 

 

 الموجه  4 -7الشكل 

 فهي: WR 941ND   – TLهم المنافذ والمفاتيح الموجودة في جهاز الموجه ألما بالنسبة أ

يحتوي ثالث  اذ الالسلكية البياناتستقبال إرسال وإل: الذي يستخدم Wireless Antennaالهوائي الالسلكي  -1

 لكل هوائي. 3dBiهوائيات بربح مقداره 

 

 بالطاقة الكهربائية. الموجه : يربط هذا المقبس مع محولة القدرة التي تغذي Power Socketمقبس القدرة  -2

 يستخدم هذا الزر لتشغيل واطفاء الموجه. :On/Off Buttonطفاء زر تشغيل/ إ -3

ه االصلية من خالل الضغط إعداداتالى  م هذا الزر العادة الموجهيستخد: Reset Buttonزر اعادة الضبط  -4

نسيان  أويث يحتاج هذا الموجه الى اعادة الضبط في حالة حصول خلل برمجي ح ،ثواني 5على هذا الزر لمدة 

 كلمة المرور الخاصة بالموجه.

جهاز  أوخر مع شبكة اخرى آلويربط في الطرف ا UTPمن النوع  قابلو: يدخل في هذا المنفذ WANمنفذ  -5

 خر.آلجهاز موجه  LANمنفذ  أونانوستيشن 
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 M UTPمن النوع  قابلو( يدخل في هذه المنافذ 1,2,3,4ربعة منافذ مرتبة بالتسلسل )أ: هي LANمنافذ  -6

 خر.آموجه لجهاز  WANمنفذ  أوخر مع جهاز حاسوب آلويربط في الطرف ا  10  /100

 

يستخدم هذا الزر عند الرغبة في : Quick Security Setup Button (QSS) السريعمن آلعداد اإلزر ا -7

والبحث عن حيث يتم الضغط على هذا الزر لفترة معينة  ة الموجه الالسلكية بدون رقم سري،الوصول الى شبك

 Wi-Fi وايفاي المحمي إعدادات األمرعن طريق جهزة المراد ربطها بشبكة الموجه الشبكات المتاحة في األ

Protected Setup WPS):واختيار الشبكة للموجه المعني والولوج اليها دون كتابة الرقم السري ) 

 

كة الموجه الالسلكية بشكل اص بجهاز الموجه عند الدخول الى شبخال PINوفي بعض االحيان نحتاج الى رمز 

الرمز ومعلومات اخرى عن الجهاز أسةل الموجه كما في  ويوجد هذا QSS إعداداتعن طريق  أوطبيعي 

 :اآلتيالشكل 

 

تتكون من عدة ثنائيات ضوئية كل واحد  التي LEDs’ Panelة لوحة الثنائيات الضوئيكما توجد في الموجه 

 :اآلتيمنها يشير الى فعالية يقوم بها الجهاز كما في الشكل 
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 الوصف الحالة وئيضالثنائي ال

PWR 
 انقطاع التيار الكهربائي.  Off فعال غير

 وجود التيار الكهربائي. ONفعال 

SYS 

 الموجه يقوم بتحليل النظام وربما لديه مشكلة في النظام. ONفعال 

 الموجه يعمل بشكل صحيح. Flashingمتقطع 

 الموجه فيه مشكلة في النظام.  Off غير فعال

WLAN 
 الالسلكية معطلة.الوظيةة  Off  غير فعال

 الوظيةة الالسلكية فعالة. Flashingمتقطع 

1,2,3,4 

 ال يوجد جهاز مرتبط بشكل سلكي بالمنةذ. Off  غير فعال

 يوجد جهاز مرتبط بشكل سلكي بالمنةذ لكنه غير فعال. ONفعال 

 يوجد جهاز مرتبط بشكل سلكي بالمنةذ لكنه فعال. Flashingمتقطع 

QSS 

 تقطع بطيء
 QSS وظيةة عن طريق بالشبكة تصالإلاب قومي السلكي جهاز

 دقيقتين. وستستمر هذه العملية

 ONفعال 
 وظيةة الشبكة عن طريق بنجاح إلى جهاز السلكي إضافةتمت 
QSS. 

 تقطع سريع
 وظيةة الشبكة عن طريق إلى جهاز السلكي إضافةفشل عملية 

QSS. 

 

  router  WR 941ND – TL     الموجه وضبط اعداداتربط  2 -7-1

 كما يلي: WR 941ND  router   – TLيتم ربط الموجه      

 خر.   آللطاقة الخاص بالموجه من الطرف ابمصدر الطاقة وربطها بمقبس ا قدرةيتم ربط محولة ال -1

 .زرق اللونأ WANبمنةذ  LAN Port الخاص بالنانوستيشن UTP ال قابلودخال إيتم  -2

 1,2,3,4بعة راال LANحد منافذ إالشبكة لجهاز الحاسوب من جهة وب بكرت UTP ال قابلودخال إتم ي -3

 :اآلتيخر كما في الشكل آلالصةراء اللون من الطرف ا
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 فهي: وضبط اعداداتهالموجه  إعداداتأما كيةية الدخول الى 

 نشغل محولة القدرة وجهاز الحاسوب.  -1

 نترنت ونؤشر حقل العنوان ونكتب فيه:بةتح متصةح اإل نقوم -2

 

فتراضي الخاص اإل Passwordوالرقم السري  User Nameالمستخدم  إسمتظهر نافذة تطلب منا إدخال  -3

 بالموجه وهي:

User Name: admin 

Password: admin 

ونضغط على  الخاص بالموجه فتراضياإل Passwordوالرقم السري  User Nameالمستخدم  إسمندخل  -4

 :OKالزر موافق 

 

 الموجه: لضبط اعداداتتظهر لنا النافذة الرئيسة  -5

 LAN Port  من النانوستيشن
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والرقم السري الذي نحصل  سمحيث نقوم بكتابة اإل Networkالزر شبكة من النافذة الرئيسة نضغط على  -6

 :حةظ Saveعليه من مزود الخدمة ثم نضغط على الزر 

 :User Name المستخدم إسم

  :Password الرقم السري

  :Confirm Password تاكيد الرقم السري
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حيث نقوم بكتابة واختيار المعلومات المطلوبة ثم  Wireless السلكيالزر من النافذة الرئيسة نضغط على  -7

 :حةظ Saveنضغط على الزر 

 :SSID الشبكة الالسلكية إسمنقوم بكتابة 

 :Regionاختيار الدولة 

  :Channel (AUTO) يةضل ان يكون تلقائي القناة

 :Mode (11bgn Mixed)النمط يةضل ان يكون الحد االعلى 

  :Channel Width (AUTO) ن يكون تلقائيعرض القناة يةضل أ

 :Max Tx Rate  قصى معدلن يكون أمعدل اإلستالم األعلى يةضل أ

 Enable Wireless Router Radio :تأشير الخيار

 Enable SSID Broadcast :تأشير الخيار

 Enable WDS :تأشير الخيارعدم 

 

لنا في حيث تظهر  Wireless Security من الشبكات الالسلكيةأ الخيارمن النافذة الرئيسة نضغط على  -7

 نظمة الحماية وهذه الخيارات:تةعيل أحد أ أوهذه النافذة عدة خيارات إليقاف 
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عند تةعيل هذا الخيار يمكن الدخول الى شبكة الموجه الالسلكية بدون  : Disable Securityالحماية  ءلغاإ -أ

 رمز حماية.

 (.حماية ضعيةة )نوع رموز الحماية وطولها محدود ذاون هذا النظام : يكWAPنظام الحماية   -ب

 ) نوع رموز الحماية وطولها متوسط(. حماية متوسطة : يكون هذا النظام ذاWPA/WPA2نظام الحماية  -ج

 ة ــحماية عالي : يكون هذا النظام ذاWPA-PSK/WPA2-PSKنظام الحماية  -د

 هذا الخيار حيث نقوم باختياره وكتابة: إستخداميةضل  (،وز الحماية متنوعة وعددها أكثر)رم

 :Version  (Automatic)توماتيكي أون يكون يةضل أصدار اإل

 :Encryption   (Automatic)توماتيكي أون يكون يةضل أ التشةير

 :PSK Passwordالتي نقوم بادخالها  PSKكلمة السر 

 

 :حةظ Saveثم نضغط على الزر 

 

 

 

 



247 
 

حيث نستطيع من خالل هذه النافذة ان نعرف  DHCP قائمة مستخدميمن النافذة الرئيسة نضغط على  -9

 السلكي بشبكة الموجه:أوالمستخدمين المتصلين بشكل سلكي 

 

 

 

 

حيث نستطيع  MAC  Wireless MAC Filtering ـالسلكية للتصةية من النافذة الرئيسة نضغط على  -15

 بالموجه والغير مرغوب فيهم من خالل القيام بما ياتي: من خالل هذه النافذة ان نحظر المستخدمين المتصلين

 .Enableالضغط على الزر تةعيل  -أ

 الذين تم تحديدهم:ر الخيار الخاص بحظر االشخاص انخت -ب

Deny The Stations Specified By Any Enabled Entries In The List To Access. 

 ر:اردنا ان نحظر الجميع فنختأما إذا أ

Allow The Stations Specified By Any Enabled Entries In The List To Access. 

 Add New:جديد إضافة رالزنضغط على  -ج
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 .Save الزر حفظ للجهاز المراد حظره ثم نضغط على MAC ـرقم الستظهر نافذة نكتب فيها  

 

 سةل نافذة الموجه:أتشغيل الموجه والذي يكون موجود  عادةإالخاص ب Click Hereاألمرنضغط على  -11

 

 ومن ثم نقوم بالخروج من المتصةح. ، %100 لحين الوصول الى% 0من  أسيظهر عداد يبد
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 غراض يستعمل؟وألي األ ما هو الموجه / 1س

 -ما هي وظيةة )استعمال( كل مما ياتي: /2س

  الهوائي الالسلكيWireless Antenna. 

  مقبس القدرةPower Socket. 

  زر تشغيل/اطفاءOn/Off Button. 

  زر اعادة الضبطReset Button. 

  منفذWAN. 

  منافذLAN. 

  الثنائي الضوئيPWR. 

 الثنائي الضوئي .WLAN  

  الثنائي الضوئي.QSS 

 كيف يتم الوصول الى شبكة الموجه الالسلكية بدون رقم سري؟/ 3س

 مع جهاز الحاسوب والنانوستيشن؟ router  WR 941ND– TLكيف يتم ربط الموجه / 4س

 ؟الدخول اليهاكيف يتم و؟  router  WR 941ND–TLالموجهنظمة الحماية الموجودة في / ما هي أ5س

 وايهما تفضل؟

 المناقشة أسئلة
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 router WR 941NDشخاص الغير مرغوب فيهم والموجودين ضمن شبكة الموجه ألكيف يتم حظر ا/ 6س

– TL ؟ 

   sBrowserInternet  متصفحات االنترنت 7-1

الوسائل الرئيسية هم اعمدة الثورة التقنية والمعلوماتية ومن واحدة من أ تعتبر متصةحات اإلنترنتو

 نه:إعلى   Browser Internetوالتةاعل عبر اإلنترنت ويمكن تعريف متصةح اإلنترنت طالعلإل

يمكن و World Wide Web.الشبكة العنكبوتية العالمية المعلومات وعرضها على سترجاعإل برمجي تطبيق

في   Hyperlinksكما وتوجد روابط تشعبية أي محتوى آخر أوأن تحتوي صةحة الويب على الةيديو والصور 

 صةحات المواقع االلكترونية.تمكن المستخدم من التنقل بسهولة بين المتصةح 

   ،(Mozilla Firefox) ،(Internet Explorer) إنترنت إكسبلورر متصةحات الرئيسية حاليا هيهم الأومن 

.(Google Chrome) 

سنتعرف على مجموعة من المصطلحات  ،المصطلحات المهمة في متصةحات اإلنترنتوهناك بعض 
 :هي وهذه المصطلحات ،والمهمة منهاالمستخدمة 

 :Search Engineمحرك البحث  -1

الشبكة العنكبوتية  برنامج حاسوبي مصمم للمساعدة في العثور على مستندات مخزنة على شبكات  

 Msn و Yahooو  Googleمثلة على محركات البحث ومن األ شخصي حاسوب على أو (WWW) العالمية

هو البرنامج الذي يستعمل  لعرض  المتصةحن الةرق بين متصةح اإلنترنت ومحرك البحث هو ان إ وغيرها.

مصمم هو برنامج  محرك البحثفي حين ان  ث والمواقع االلكترونية المختلةة،تصةح محرك البح أو

 .العنكبوتية العالميةللمساعدة في العثور على مستندات مخزنة على الشبكة 

ىسبيل المثال  ىفعلمحرك البحث يبحث عن المواقع والمتصةح هو برنامج تةتح به المواقع ن وبعبارة اخرى فإ

 إنترنت. متصةحهو  Google Chrome و محرك بحث Googleن فإ

2- HTML- Hypertext Markup Language: 

 .العالميةهي اللغة المستخدمة إلنشاء مستندات على شبكة ويب  

 :Hyperlinkرتباط التشعبي إلا -3

الصةحة التي انت فيها  أوخر غير الموقع آقلك بمجرد الضغط عليها الى موقع وصلة تن أوهو رابط 

كلمات تدل على الموقع الذي ستذهب اليه وقد يتكون من  على ذا لون ازرق وتحته خط  ويحتوي ويكون عادةً 

 .عنوان الموقع نةسه
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4- URL-Uniform Resource Locater: 

مستند معين موجود على الشبكة  أونترنت إنترنت محدد لصةحة إمحدد موقع المعلومات وعنوان  هو

 .العالمية العنكبوتية

 :Internet Address موقع الكتروني أونترنت إ عنوان -5

الخاصة بجهة معينة وهو العنوان الذي تكتبه في متصةح اإلنترنت للذهاب الى الصةحة االلكترونية 

 ويكتب على الشكل التالي:

http://www. الموقع إسم .com 

6- POP-UP: 

بثق عادة بالتزامن مع صةحة الويب التي نرغب نت أوعالنات تظهر إوهي صةحة ويب تحتوي على 

امر منع أوك تستخدم معظم متصةحات اإلنترنت حيان ذات اعداد كبيرة ومزعجة لذلوتكون في بعض األ بةتحها

Block لهذه الصةحات لتمنعها من الظهور. 

7- RSS: 

 .كن القراء من متابعة آخر أخبار المواقع دون الحاجة لزيارة كل موقع على حدةوهي طريقة تم     

 JavaScript  -جافا سكريبت -8

أكثر  إلنشاء صةحات إنترنت ، وتستخدمفقط سموالتشابه في اإل تختلف عن لغة الجافا لغة برمجة هي 

مع د ل يقوم بتحميل الكوويوجد نمطين للغة جافا سكريبت من حيث التنةيذ لدى العميل ولدى الخادم، األ .تةاعلية

به ومن ثم تصبح العمليات التي يطلبها المستخدم تنةذ على جهازه أي ضمن المتصةح الخاص  HTMLصةحة

امر وإعطاء النتيجة إلى العميل ليقوم واألتصال مع الخادم من أجل تنةيذ إلوالثانية تجبر المتصةح على ا

 .بعرضها

مثابة العقل المةكر المستخدم لتشغيل األجهزة التطبيقية الذكية مثل التلةزيون فهي لغة برمجة وتعتبر بjava ما أ

 . (++C) للغة اً علي، وقد كانت لغة الجافا تطويرالتةا

 :Plug-In أو Add-Ons األمر -9

بعض البرامج اإلضافية التي يمكن إضافتها لبرنامج تصةح اإلنترنت حيث  ىيطلق علهذا المصطلح         

لمستخدم تساعده أثناء تعامله مع مواقع الشبكة لالمةيدة  جديدةبعض الوظائف ال ضافةإلتستخدم هذه البرامج 

برامج  أو قراءة الكتب اإللكترونية أو هذه البرامج من يستخدم للبحث المتقدم والسريع عن المعلومات ومن

 .والصوت وغيرها من البرامج االخرى  وملةات الةيديلتشغيل 
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  Firefoxمتصفح اإلنترنت فايرفوكس 7-3-1

سريع وقابل للتوسيع، منةصل  متصةح وهو Mozilla  شركة موزيال   تطوير من متصةح ويب هو

 . 2002 عام Firefoxل للمتصةح فايرفوكس وألاتم إطالق اإلصدار  موزيال عن طقم برمجيات

، ميزة تصةح األلسنة، ميزة POP-UP النوافذ المنبثقة على مزايا كثيرة منها ميزة مانع سفايرفوكيحتوي 

خصائص جديدة، ومع أن العديد من المتصةحات تحتوي  ضافةمتدادات؛ إلإلة اعالمات المواقع الحية، وميز

 .ل الذي احتوى على كل هذه الخصائصوكان األ سفايرفوكعلى بعض تلك الميزات، إال أن 

 

 

 

 

ة سنطلع على مجموعة منها وكيةية شرطة المهمامر واألومتصةح فايرفوكس على مجموعة من األيحتوي 

 -ظهارها:إ

عية من خالل الضغط بزر ظهار شريط القوائم وشريط عنوان البريد االلكتروني وشريط الداللة المرجيمكن إ - أ

مة منسدلة لتظهر قائ التاليكما في الشكل على صةحة فايرفوكس األيمن على المساحة الةارغة أ الةأرة

ان وجود عالمة الصح  يسر على الشريط المطلوب سيظهر على واجهة الصةحة علماً األ الةأرةوبالضغط بزر 

 بجانب الشريط تعني وجوده مسبقا.

 

 

 

 

 

 

، كل أمر يحتوي على التاليامر المهمة كما في الشكل ومجموعة من األ  Menu Barيحتوي شريط القوائم  - ب

امر الةرعية يمكن تنةيذها من خالل مختصرات وان بعض هذه األ امر فرعية على شكل قوائم منسدلة علماً أو

 امر:وهم هذه األة المةاتيح وفيما يلي مجموعة من أبالضغط على مةاتيح معينة في لوح
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ثم   Fileعلى  إضغط فايرفوكس جديد مع وجود المتصةح الذي تتعامل معه حاليا مةتوحا لةتح متصةح  -1

New Window على مةتاحي  إضغط  أوCtrl + N. 

 أو Save Page Asعلى  إضغط ثم   File األمرعلى  إضغط ل مرة ولخزن صةحة الموقع االلكتروني أل -2

 . Ctrl+Sعلى مةتاحي إضغط 

 على مةتاحي إضغط أو Printعلى إضغط ثم   Fileاألمرعلى  إضغط لطباعة صةحة الموقع االلكتروني  -3

Ctrl+P. 

على  إضغط ثم  View األمرعلى  إضغط تصغير لصةحة الموقع االلكتروني  أوالجراء عملية تكبير  -4

Zoom على المةاتيح  إضغط  أوتكبير الصةحة  أومنها تصغير  إخترائمة لتظهر لك قCtrl + +   لتكبير

 لتصغير الصةحة.   - - Ctrlالصةحة و 

على  إضغط  أولعرض تاريخ تصةح المواقع على متصةح  فايرفوكس   History األمرعلى  إضغط  -5

 . Ctrl + Shift + H.المةاتيح

على  إضغط ثم   Toolsعلى  إضغط التي تكون قيد التحميل  أولعرض الملةات التي تم تحميلها  -6

Download  على المةتاحين إضغط  أوCtrl + J . 

ليظهر مربع  Optionsعلى  إضغط ثم  Toolsعلى  إضغط  POP-UPعالنات المنبثقة لمنع ظهور اإل -7

 .Block POP-UP Windows ثم ضع عالمة صح على مربع  Contentمنه  إخترحواري 

كتابة على الموقع لبعض الحاالت التي تظهر فيها الEncoding لتغيير ترميز صةحة الموقع االلكتروني  -8

لتظهر لك قائمة ابحث  Character Encodingعلى  إضغطثم  Edit األمرعلى  إضغط بشكل غير مةهوم، 

 مثال اذا كانت لغة ترميز الموقع العربية وهكذا بالنسبة للغات االخرى. Arabic Windowsفيها عن 

 

 والتعامل معه Firefoxمتصفح اإلنترنت فايرفوكس   تنصيب 7-1-1

اي  أو Google Chromeل الحاسوب المتصل باإلنترنت وافتح متصةح االنترنت كوكل كروم يبتشغقم  -1

 خر.متصةح آ

  -:نترنت العنوان التالي( لمتصةح اإلAddress Barاكتب في ) شريط العنوان  -2

)http://www.mozilla.org)  المةتاح إضغط ثم)nterE لتظهر لك نافذة تختار منها  ( في لوحة المةاتيح

 .Windowsتحميل برنامج تنصيب متصةح فايرفوكس المخصص لنظام التشغيل 

http://www.mozilla.org)/
http://www.mozilla.org)/
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وهي الشركة   Mozillaالموجود في واجهة الموقع االلكتروني  Free Downloadختيار على اإل إضغط -3

المصنعة لمتصةح فايرفوكس لتبدء عملية تحميل برنامج تنصيب متصةح فايرفوكس مع مالحظة ان البرامج 

في  My Documentالمستخدم  إسمالموجود في ملف يحمل  Downloadالتي يتم تحميلها تحةظ في ملف 

 .زويندو

 

على ملف التنصيب لتبدأ عملية التنصيب مع مالحظة  إضغط قليال حتى يتم تحميل ملف التنصيب ثم  نتظرإ -4

ظهر اسةل واجهة المتصةح سين الملف فإGoogle Chrome فيما اذا كنت تستخدم متصةح جوجل كروم 

ن ملف نه سيطلب منك خزفإ Internet Explorerنترنت اكسبلوررذا كنت تستخدم متصةح إاليسرى، أما إ

 التنصيب على حاسوبك ثم تبدأ عملية التنصيب.
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حتمالية ظهور مربع تنصيب متصةح فايرفوكس مع مالحظة إلبدء عملية  Runشغل  األمرعلى  إضغط  -0

ذن لتنصيب برنامج متصةح يطلب منك اإل User Account Controlحواري اثناء التنصيب بعنوان 

   :وتكون الرسالة على الشكل التالي  فايرفوكس

(Do You Want To Allow The Following Program To Install Software On This 

Computer?)  

 مان في جهازك.يعتمد ظهور الرسالة على مستوى األو OK موافق  األمرعلى  إضغط 

 

وفي حالة ابقاء عالمة  ،Installب ينصت األمرعلى  إضغط لك واجهة التنصيب ثم انتظر قليال حتى تظهر  -6

 فتراضي لجهازك.سيجعل من فاير فوكس المتصةح اإل Check Boxالصح في مربع 
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 -:ن عملية تنصيب متصةح فايرفوكس تنقسم الى قسمينالحظ إ -7

 عملية تحميل البرامج الالزمة لتنصيب المتصةح -أ

 عملية تنصيب المتصةح. -ب

 

و تاريخ التصةح  Bookmarksو الدالالت المرجعية  Optionsستيراد الخيارات بإحدد اذا ما كنت ترغب  -7

 رى ـــــــــات االخــــــــــمن المتصةح  Dataات ــــــي بيانأ أو Passwordsو كلمات السر  Historyللمواقع 

بذلك وذلك بالضغط على أحد الخيارات  باذا كنت ال ترغ أو سةاري( أوجوجل كروم  أوإنترنت اكسبلورر )

( وهنا Import Setting And Dataوالبيانات  عداداتستورد اإلالموجودة في المربع الحواري )إ ربعةاأل

 Don't Import ءي شيباستيراد أ مرة لكلمة ال تقأوستيراد بالضغط على الدائرة المجعدم اإل إختر

Anything التالي  األمرعلى  إضغطداللة على تةعيله ثم لل األمربظهور عالمة دائرة زرقاء قرب  وذلك

Next. 
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يقونة المتصةح على كما ستظهر أ Firefoxوستظهر لك واجهة الترحيب  لمتصةح فايرفوكس  نتظر قليالً إ -9

 .Shortcut سطح المكتب على شكل

 

 شرطة المختلةة.اخةاء األ أوكيةية اظهار وتعرف على  Firefoxتعرف على واجهة متصةح فايرفوكس  -15

 

الموقع االلكتروني للمديرية العامة للتعليم   اكتب في شريط العنوان االلكتروني عنوان موقع الكتروني مثالً  -11

 -:المهني / وزارة التربية /العراق

www.vocedu.net  دخال مةتاح إعلى إضغط ثمnterE .في لوحة المةاتيح 

http://www.vocedu.net/
http://www.vocedu.net/
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ي/ انتظر قليالً حتى ينتهي تحميل الموقع وتعرف على الموقع االلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهن -12

شريط كتابة الموقع ستعمل عالمة السهم المدورالموجودة في النهاية اليمنى من العراق ثم إ/ وزارة التربية

 ي مشكلة في تحميل صةحة الموقع االلكتروني.تحميل الموقع اذا حصلت أ ةعادااللكتروني إل

 

عنوانه  فشريط عنوان الموقع االلكتروني إليجاد موقع الكتروني معين ال تعر أوستعمل شريط البحث إ -13

 المديرية العامة التعليم المهني العراق.  -:وذلك بكتابة كلمات محددة تدل على الموقع مثال

 

الموجود في شريط   Searchبحث إ األمرعلى  إضغط  أوفي لوحة المةاتيح  Enterدخال مةتاح إ إضغط  -14

ن نتباه الى إت التعليم المهني العراق ويجب اإلالبحث  لتظهر لك قائمة من المواقع التي تحتوي على كلما

 ين كثرة الكلمات ال تؤدالكلمات وإالمواقع المرتبطة بهذه الكلمات المستخدمة في البحث هي التي تحدد ظهور 

 ظهور هذه المواقع.تؤدي إلى يريده بل داللة الكلمات هي التي  بالضرورة الى ظهور الموقع الذي
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 / العراق.للمديرية العامة للتعليم المهني نتقال الى الموقع االلكترونيل لإلوعلى اإلختيار األإضغط  -10

 

/ للمديرية العامة للتعليم المهني قليالً حتى ينتهي تحميل الموقع وتعرف على الموقع االلكتروني نتظرإ -16

 .وزارة التربية / العراق
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من خالل متصةحات اخرى وذلك  فايرفوكس يمكن البحث عن أشياء معينة في شريط البحث لمتصةح -17

البحث لتظهر مجموعة من محركات البحث   بالضغط على عالمة السهم الموجودة في الجهة اليسرى لشريط

( وموقع EBay، Amazonالشراء عبر اإلنترنت مثل ) أو( ومواقع البيع Yahoo, Google, Bingمثل )

ويمكن للطالب  داخل شريط البحث Wikipediaوموقع الموسوعة العالمية  Twitterالتواصل االجتماعي 

 14البحث باستعمال أياً منها بمجرد الضغط على محرك البحث المراد البحث من خالله واتباع الخطوات من 

 .17الى 

 

الموجودة على يمين شريط  +على إضغط  أوفي لوحة المةاتيح  Ctrl + Tعلى مةتاح  إضغط -17

يتم إن الواجهة االخرى ال  فايرفوكس علماً إلظهار واجهة جديدة على نةس متصةح   Tab Barالتبويبات

من هذه القائمة  New Tabمن شريط القوائم ثم تختار  Fileيمكنك فتح واجهة جديدة بالضغط على  أوالغاؤها 

 كثر من موقع الكتروني على واجهة متصةح فايرفوكس.يمكن الطالب من فتح أ األمروهذا  المنسدلة.

 

للبحث عن الموقع االلكتروني الذي تريده في الواجهة الجديدة لمتصةح  17الى  12اتبع الخطوات من  -19

 فاير فوكس. 
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 لغلق اي واجهة ال ترغب بها. x غالق على عالمة اإل إضغط  -25

 

على عالمة النجمة الموجودة على يمين شريط العنوان االلكتروني حتى تتحول الى اللون الذهبي  إضغط  -21

 Bookmarkفي شريط القوائم ثم  Bookmarkعلى عالمة  إضغط  أو  Ctrl +Dعلى مةتاحي  إضغط  أو

This Page  وذلك لوضع داللة مرجعية على المرقع االلكتروني الذي ترغب بالرجوع اليه مرة اخرى بدون

البحث عنه. مع مالحظة ان الموقع االلكتروني الذي توضع عليه داللة مرجعية  أواللجوء الى كتابة عنوانه  

Bookmark .يظهر في شريط الداللة المرجعية 

 

لك على عالمة النجمة الذهبية وذلك عند فتح موقع الكتروني تم وضع عالمة مرجعيه عليه لتظهر  إضغط -22

وذلك إلزالة الداللة المرجعية Remove Bookmar زالة داللة مرجعية إ األمرعلى  إضغط قائمة منسدلة، ثم 

Bookmark  .عن الموقع االلكتروني 
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والمتجه الى  Address Barعلى السهم الموجود على يسار شريط عنوان الموقع االلكتروني  إضغط -23

على السهم المتجه الى اليمين للعودة الى الصةحة التي إضغط اليسار لعمل تراجع الى الصةحة السابقة و

 تراجعت عنها.

 

امنع ظهور واجهة  األمرعلى  إضغط لتظهر لك قائمة    عداداتعلى عالمة اإل إضغط -24

وذلك  Ctrl +shift +K إضغط على المةاتيح أو  Block POP-UP Widowsاالعالنات غير المرغوب بها 

ة الموقع الذي تريده مع مالحظة وجود عالمبمواقع غير مرغوبة ملحقة  أوعالنات ظهور أي واجهة إلمنع 

 مةعل. األمرن يعني إ  Block POP-UP األمرالصح على يسار 
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 هميته؟/ ما هو متصةح اإلنترنت؟ وما هي أ1س

 / ما المقصود بكل مما ياتي:2س

o  محرك البحثSearch Engine. 

o HTML. 

o رتباط التشعبي إلاHyperlink. 

o URL. 

o .Java Script 

o األمر Add-Ons أو.Plug-In 

 .Firefoxامر في متصةح فايرفوكس واهم األ/ ما هي 3س

 والتعامل معه؟ عددها مع الشرح؟ Firefoxمتصةح اإلنترنت فايرفوكس  تنصيب ما هي خطوات / 4س

 

 

 سئلة المناقشةأ
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 E-Mailالبريد االلكتروني  7-4

تصال ونقل المعلومات فيما بينهم ذ فجر البشرية وعبر جميع العصور إستخدم البشر وسائل متعددة لإلمن

تصال نت هذه الوسائل لنقل الرسائل واإلاللغة للتواصل وتباي إستخداممن الرسوم إلى النقش على الحجارة إلى 

االنترنت والذي كان نتاج ثورة التقنية  إستخدامإلى  المتقدمة كالبريد والتلةون والةاكس وصوالً  من البدائية إلى

 المعلوماتية.

واحداً من أهم ثمار  ((E-Mail والمعروف اختصاراً  (Electronic Mail) يعتبر البريد االلكتروني

وقد نجم عن ابتكاره إحداث قةزة نوعية هائلة في عالم التخاطب وتراسل  تصاالت والتقنية المعلوماتيةاإلثورة 

 لنقل وتبادل المعلومات والملةات على اختالف أنواعها أوالمعطيات لمختلف األغراض الشخصية والرسمية 

 ناس فيما بينهم أمراً في غايةتناقل المعلومات وتواصل ال متخطيا بذلك حواجز المكان والزمان، بحيث أصبح

 وليتحول عالمنا الكبير إلى أصغر من قرية يتواصل فيها الناس من مختلف األعراق السرعة والبساطة

 واألجناس مع بعضهم البعض في أي وقت.

لكثرة اعتمادنا  ونية لمستخدمي اإلنترنت، ونظراً أساسياً في كل يوم يتم إرسال باليين الرسائل اإللكتر

 تصال الحديثة.وسائل اإل مهماً من هذه الخدمة عنصراً لى خدمة البريد اإللكتروني أصبحت ع

 اً ــــل رقميــــــادل الرسائـــــام لتبـــــــه نظــــــنى أـــــعل -:E-Mail ويمكن تعريف البريد اإللكتروني

اإللكترونية سواء كانت شبكة  تصاالتإلم اعبر نظ أي نوع من أنواع الملةات(أوفيديو  أوصور  أو)نصوص 

( وذلك بوجود حساب معين يسمى المؤسسات أوداخل الشركات )الخاصة  تصاالتاإلشبكات  أونترنت إلا

 .قلااللكتروني بسرعة كبيرة وبكلةة أ عنوان البريد

ما تكون هذه الخدمة مجانية وتستند على مبدأ التخزين و التمرير، حيث ُتحةظ الرسائل الواردة  وغالباً 

شهر األمثلة على ع عليها المستخدمين في أي الوقت، ومن أوالصادرة في صناديق البريد االلكتروني ليطل

 هي:( (E-Mailخدمات البريد االلكتروني 

 . Gmailميل جي -2

 .Hotmailهوتميل  -1

 .Yahoo Mail ميلياهو  -1
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 E-Mailعنوان البريد االلكتروني  7-4-1

 من ثالثة اجزاء رئيسة هي: يتكون عنوان البريد اإللكتروني

 (.Name Userالمستخِدم ) إسم -1

 ( و يكتب بهذا الشكل )@( و يلةظ " آت ".Atرمز)   -2

 الحظ صيغة عنوان البريد اإللكتروني أدناه (.Domainالنطاق ) إسم -3

 

 

 

 

 

 

 

 User Nameالمستخدم  إسم -2

مستخدم للتعريف عن حساب بريده يختاره الالذي  سماإلهو عنوان البريد االلكتروني  أوالمستخدم  إسم

 ،لدى نةس الشركة المزودة للبريد موجود مسبقا  عنوان بريد إلكتروني استعمال للمستخدمال يمكن لكتروني واإل

لى واألحرف األ أوبل قد يكون مجرد رمز  للمستخدمالحقيقي  سمإلابع ليس من الضروري أن يكون هو وبالط

 أي داللة أخرى. أو المستخدم إسممن 

 الرمز آت@  -1

 .Domainوالنطاق  User Nameالمستخدم  إسمهو همزة الوصل بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Domainالنطاق ) إسم -1

الشركة المزودة للبريد  إسمل هو و"  الجزء األ دوت( و يقرأ " .يتكون من جزئين يةصل بينهما رمز )

 .(Mail Server) الخدمة مزوداإللكتروني 

للبريد  (، هـو نمط الموقع وهو الذي يوضح نشاط الشركة المزودة.أما الجـزء الثاني و هو ما بعد عالمة )

 Topاألعلىذوالمستوى  الحقليطلق على هذا الجزء  ،.. الخ.سواء كانت تجارية، تعليمية، شبكة خدمية،

Level Domain  (TLD )  ،من أشهر األمثلة عليهوويمثل نشاط الحقل: 

1- (com. ) و هي اختصار لكلمةCommercial "و تعني " تجاري 

2-(net. ) و هي اختصار لـNetwork  الشركة " شبكة خدمية "   أوو تدل على أن هذا الموقع 

3-(edu.)  وهي اختصار لـEducational   "وتعني أن الموقع " تعليمي 
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( يضاف لها حرفــان زيادة للداللة على جنسية الموقع مثل TLDمع مالحظة أن بعض أنماط النطاقات )

com.iq).) فقط  أوiq).)  ألن الحرفـان ( عراقي)وهي تدل على أن الموقعiq) )ان لدولة العراق و هكذا زيرم

 .حرفـان يرمزان لهابالنسبة لجميع دول العالم لكل دولة 

 .( بين أجزاء عنوان البريد االلكتروني،ومن الجدير بالذكر انه التوجد مسافات وال فواصل )

 

  E-Mailالبريد االلكتروني  انشاء 7-4-2

اي  أو Google Chromeل الحاسوب المتصل باإلنترنت وافتح متصةح االنترنت كوكل كروم يبتشغقم  -1

 متصةح اخر.

  -:نترنت العنوان التالي( لمتصةح اإلAddress Barفي )شريط العنوان  كتبإ -2

www.google.com) ) المةتاح  إضغطثمEnter) في لوحة المةاتيح لتظهر لك واجهة محرك البحث )

(Google):- 

  

 -:(Gmail)لكوكل حد الطرق التالية لتظهر لك صةحة البريد االلكتروني أ استعمل -3

 :الجهة اليمنى العليا للصةحة في Gmail)) األمرعلى  إضغط  -أ

 :( في لوحة المةاتيح(Enterالمةتاح  إضغط ثم  ((accounts.google.com -:اكتب العنوان التالي -ب

 

( لتظهر لك نافذة تقوم من خاللها بكتابة Create An Account) إنشاء حسابختيار إضغط على اإل -4

 انشاءه وكلمة المرور الخاصة به. االلكتروني الجديد الذي تريدبريدك  إسممعلوماتك الشخصية و
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 -:لكوكللكتروني اء حساب البريد اإلنشتعرف على واجهة إ -0

 

بمقارنة  جوجل لكتروني )يقوم متصةحوعنوان البريد اإل خر(ل واآلو)األ سمومات المتعلقة باإلادخل المعل -6

ين البريد االلكتروني الموجودة في قاعدة بياناته لتجنب أوادخاله مع عنعنوان البريد االلكتروني الذي تريد 

قم بتغييره  أوين بديلة واوفي حالة تشابهه سيقترح البرنامج عن ين المخزونة في قاعدة البيانات،أوتكراره مع العن

دخالها مع كلمات ةح جوجل بمقارنة كلمة المرور التي تريد إوقم بادخال الرقم السري )يقوم متص بعنوان اخر(

وفي حالة  مرور المخزونة في قاعدة البيانات،المرور الموجودة في قاعدة بياناته لتجنب تكرارها مع كلمات ال

 دخل تاريخ الميالد )اليوم/الشهر/السنة(وإ ،سيرفضه البرنامج لذا قم بتغييرها بكلمة مرور اخرى( اتشابهه

)يقوم متصةح جوجل بمقارنة رقم الهاتف  التأشير على رسالة نصية إخترو والدولة ورقم الهاتف المحمول

راره مرة اخرى في قاعدة المحمول الذي تريد ادخاله مع ارقام الهواتف الموجودة في قاعدة بياناته لتجنب تك

خر اال في حالة ال يمكن تسجيله ببريد الكتروني آ فلكل بريد الكتروني رقم هاتف محمول خاص به البيانات،

 -:الغاء البريد االلكتروني القديم(
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 -على الخطوة التالية:إضغط ( وI Agreeقامة وقم بتأشير الموافقة )م قم بادخال رمز التحقق ومكان اإلث 

 

على  Smsالذي تم ارساله اليك على شكل رسالة نصية قصيرة  Code Verificationادخل رمز التحقق  -7

 -(:Continue) استمرار إضغط ( ثم الموبايلرقم هاتةك )
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 -:Next Stepعلى الخطوة التالية  إضغط  -7

 

  -:للدخول الى صندوق بريدك االلكتروني Started Get( بدأإمربع )على  إضغط  -9

 

 -:نتظر حتى ينتهى تحميل صةحة البريد االلكترونيإ -15

 

لكتروني وبهذه الخطوة تكون قد لتنتقل الى داخل صندوق بريدك اإل (X) غالقاإلعالمة إضغط على  -11

 -:ستكملت انشاء صندوق بريدك االلكترونيإ
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 -:سجل خروجك من صندوق بريدك االلكتروني من خالل الخطوات التالية -12

- a على عالمة الصورة في اعلى يمين صةحة إضغطGmail لتظهر قائمة منسدلة. 

b- منها سجل الخروج إختر Sign Out. 
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 ؟وما هي اشهر األمثلة على خدمات البريد االلكتروني/ ما هو البريد االلكتروني؟ 1س

 ؟ اذكرها مع الشرح؟يتكون عنوان البريد اإللكتروني من ثالثة اجزاء رئيسة/ 2س

 ./ عدد خطوات انشاء البريد االلكتروني لشركة جوجل3س

 -/ ما هو السبب واالجراء المناسب لكل مما ياتي:4س

 عدم قبول عنوان البريد االلكتروني من قبل شركة جوجل. -1

 عدم قبول كلمة المرور الخاصة بالبريد االلكتروني وهو قيد االنشاء. -2

 عدم قبول رقم الهاتف المحمول الذي قمت بادخاله عند انشاء بريد الكتروني. -3

 Dropboxدروب بوكس الخدمة  7-1

الخدمة  ستعمالإودة لدى المستخدم، كما باإلمكان تعمل على خزن الملةات الموج نترنتاإل فيهي خدمة       

هاتف  أو حاسوببين أكثر من جهاز  ومزامنة الملةات اإلنترنتلتبادل الملةات بين أكثر من مستخدم على 

 جهاز لوحي. أو محمول

 حتى  لى مجاناً وبطريقتين األ استضافة الملةاتيقدم البرنامج خدمة حيث  ،2007تم تصميم البرنامج عام  

2GB  18ا إلى باإلمكان زيادتهGB  1إلىوخدمة مدفوعة تصلTB ،  من أنواع  10 معكما يعمل البرنامج

إلى نظم تشغيل  ضافة، باإلوسوالريس ولينوكس وماك ويندوزب ومنها ولحاساب نظمة التشغيل الخاصةأ

على جهاز الحاسوب سوف يظهر  Dropbox عند تثبيت برنامج ،إس أوواآلي  كاألندرويدالهواتف المحمولة 

 مخزونة  ولكن ملةاتك ستكونعلى شكل مجلد يمكن وضعه على سطح المكتب وتتعامل معه كأي مجلد آخر 

 .لديك اولكن صورته Dropbox في سيرفر

  (Box.Net) دوت نت كالبوكس في هذا المجال للدروب بوكسالمشابهة  وتوجد الكثير من الخدمات

ن الدروب بوكس يمتلك الكثير من المزايا إال إ ،وغيرها (Zumo Drive) وزومو درايف (Mozy) وموزي

 منها: المزايابين هذه 

من  مكانية حفظ الملفات الخاصة بك على السيرفر الخاص به بدالً ملفات: يتيح برنامج الدروب بوكس إحفظ ال -1

ساحة خزنية تستطيع ان تستخدمها هاتفك المحمول مما يوفر م أوجهازك اللوحي  أوحفظها على جهاز الحاسوب 

 ذاكرة الهاتف المحمول. أوغراض اخرى ويجنبك السعي الى زيادة حجم القرص الصلب أل

ويتم ذلك عن طريق  امكانية تصفح ملفاتك بدون إنترنت،التصفح بدون انترنت: يتيح برنامج الدروب بوكس  -2

 جهازك المحمول. أوى حاسوبك تطبيق الدروب بوكس الموجود عل

مكانية زيادة المساحة المجانية: يتيح برنامج الدروب بوكس امكانية زيادة المساحة الخزنية المجانية التي قد إ -3

العمل على قوائم المراجعات اذ يعطيك في هذه  أوخر، من خالل ترشيح البرنامج لشخص آ MB 500تصل الى 

 اسئلة المناقشة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
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في حالة مشاركة الخدمة على مواقع  MB 125كما ويعطي مساحة خزنية مجانية تصل الى  ،MB 250الحالة 

 التواصل االجتماعي.

متصفح اخر: يتيح الدروب بوكس إمكانية الوصول اليه في  أوي جهاز انية التعامل مع الخدمة من خالل أمكإ -4

 خر.متصفح آ أومكان من خالل اي جهاز  يأ

 من تحميلها على مكانية تحميل ملفات التورنت عليه بشكل مباشر بدالً الدروب بوكس إلفات التورنت: يتيح م -5

 الخاصة بملفات التورنت. عداداتحاسوبك الشخصي من خالل تغيير اإل

ارسال المرفقات في البريد االلكتروني للبرنامج: يدعم برنامج الدروب بوكس امكانية ارسال الملفات وخزنها  -6

 يد االلكتروني المستخدم في انشاء حساب الدروب بوكس.فيه عن طريق البر

تحميل ملفات رابط الى الدروب بوكس: يدعم برنامج الدروب بوكس امكانية رفع ملفاتك بشكل مباشر من  -7

 .URL Dropletالدروب بوكس وتسمى هذه الخدمة 

ي الدروب بوكس من حساب الى ملف فمكانية الوصول سابين: يدعم برنامج الدروب بوكس إالتعامل مع ح -8

 خر للحسابات المدفوعة فقط.آ

تحميل نسخة إحتياطية من ملةاتك مكانية يدعم برنامج الدروب بوكس إانشاء نسخة احتياطية لموقعك:  -9

 حساب الدروب بوكس عبر خدمة:ة وموقعك على مالمه

Backup Box or a WordPress.Org Plugin 

 أو Drop Pagesستضافة المواقع عبر خدمة إ مكانيةالدروب بوكس إ يدعم برنامجستضافة المواقع: إ -15

 .Pancake.Ioخدمة 

 Sign Up Dropbox نشاء حساب دروب بوكسإ 7-1-2

 نشاء حساب دروب بوكس عن طريق:تتم عملية إ     

 نترنت ونؤشر حقل العنوان ونكتب فيه:نقوم بةتح متصةح اإل -1

 

 التسجيل فيه نكتب فيها المعلومات التالية: أوتظهر الواجهة الخاصة بالدخول الى البرنامج  -2

 Full Name :المستخدم الكامل إسم

 E-Mail:البريد االلكتروني

 Password:الرقم السري
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 :Sign Up For Free التسجيل مجاناً ثم نضغط على الزر 

 

 بحسابك الجديد على خدمة الدروب بوكس:ستظهر النافذة التالية الخاصة  -3

 

 .قم بتسمية الملف مث New Folderانشاء مجلد منه  إخترثم  Filesملفات  األمرنضغط على  -4
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 :Uploadتحميل األمرنضغط على  -5
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 :Choose Filesاختيار الملف ستظهر نافذة جديدة خاصة باختيار الملف المراد تحميله نختر منها 

 

 ستظهر نافذة جديدة نختر منها الملف المراد تحميله:

 

 :Moveتحريك يمن للفأرة على الملف الجديد الذي تم تحميله ونختر ننقر نقرة واحدة بالمفتاح األ -6

 

 



276 
 

 :Moveتحريك  تظهر لنا نافذة تضم كافة المجلدات نختر منها المجلد المراد نقل الملف اليه ونختر

 

 :Sign Outخروج األمربالخروج من الحساب بالضغط على قم  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةمالحظ

إنشاء حساب دروب بوكس او الوصول الى الحساب بشكل مباشر عن طريق تطبيق يمكن 

الدروب بوكس الذي يمكن تحميله من موقع الشركة بشكل مباشر على حاسوبك او جهازك 

 .المحمول
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 قدمها؟ي؟ وما هي الخدمة التي Dropbox/ ماذا يقصد بالدروب بوكس 1س

 ؟ Dropboxالتي يمتلكها الدروب بوكس  المميزات/ ما هي 2س

 .Sign Up Dropbox ما هي متطلبات انشاء حساب دروب بوكس/ 3س

 شرحها بالتةصيل؟إ Sign Up Dropbox نشاء حساب دروب بوكسإ كيف تتم عملية/ 4س

 Internet Download Managerبرنامج تحميل الملفات في شبكة األنترنت  6 -7
 

من  Internet Download Managerنترنت المسمى برنامج تحميل الملةات في شبكة اإليعتبر 

نترنت، حيث يقوم هذا البرنامج بتحديد عنوان الرابط في شبكة االنترنت المرتبط بشبكة اإل المهمةالبرامج 

تصال بجهة الرابط امج تسهيال مهما بتسريع عملية اإلبعد ذلك سيقدم البرن الملةات منه، أومراد تحميل الملف ال

تبدأ عملية  المراد تحميله من شبكة األنترنت،، بعد أن تتم عملية تحديد الموقع الذي سيتم فيه خزن الملف 

إذ ستظهر واجهة خاصة بهذا البرنامج تضم معلومات مهمة عن حجم الملف مع عمل عداد  ملف،تحميل ال

كتمال عملية إالمعلومات التي تم تخزينها، بعد مختص بإعطاء القيمة الحقيقة لسرعة نقل المعلومات وكمية 

، ومن أهم تحميل وخزن كافة المعلومات الخاصة بالملف ستظهر واجهة خاصة بعملية فتح الملف والتنةيذ

ل، إذ يستةاد من هذه الخاصية خزن رابط التحمي بها هذا البرنامج هو إمكانيته على الخواص الةنية التي يمتاز

عادة تحميلها مرة ها الى توقف بسبب فني مما يتطلب إعادة تحميل الملةات التي تتعرض عملية تحميلفي إ

 اخرى في وقت آخر.

 

 في شبكة األنترنتتنصيب برنامج تحميل الملفات  7-6-1

اي  أو Google Chromeفتح متصةح االنترنت كوكل كروم ل الحاسوب المتصل باإلنترنت وإيبتشغقم  -1

 متصةح اخر.

  -:( لمتصةح االنترنت العنوان التاليAddress Barشريط العنوان إكتب في ) -2

www.google.com)محرك البحث وأكتب  إخترذه الصةحة ، من خالل هلكوكل( حيث ستظهر لك صةحة ا

لك محرك البحث ( حيث سيظهر Install Internet Download Managerمن خالل شريطه عبارة )

 -:ستحتوي على رابط تحميل البرنامج التي اتللصةح

 اسئلة المناقشة

http://www.google.com)/
http://www.google.com)/
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 على إضغط للبرنامج،هر صةحة الشركة المنتجة ظعاله فتننقر على الرابط الموضح أ -3

For Free Download Manager  Internet  Try:- 

 

 -:Nextتبدأ عملية تحميل البرنامج فنضغط التالي  -4
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الخطوة السابقة، ستظهر لك الواجهة التطبيقية التالية، هذه الواجهة  يقونة )التالي( فيعند النقر على أ -0

نقر على نتهاء من عملية القراءة، أجهة ترخيص نسخة البرنامج، بعد اإلستطلب منك قراءة التعليمات الخاصة ب

 -:نتقال الى الخطوة األخرى لعملية التنصيبأيقونة )التالي( لغرض اإل

 

ختيار والضغط على أيقونة )التالي( في الخطوة السابقة ستظهر لك الواجهة التطبيقية التالية، حيث اإلبعد  -6

مكان من خالل النقر على أيقونة إذ باإلمكان تحديد هذا ال ،سيتم من خالل هذه الواجهة تحديد مكان خزن الملف

وأنقر أيقونة التالي لكي تتم  إخترثم  ،جستعراض( ثم كتابة العنوان الخاص بمكان خزن الملف لهذا البرنام)إ

 -:عملية التنصيب
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يقونة التالي في الخطوة تحديد مجموعة إدارة البرنامج عند اإلختيار والنقر على ا ستظهر لك واجهة -7

 -السابقة:

 

 -لك الواجهة التطبيقية التالية: ، ستظهرونة )التالي( في الواجهة السابقةيقبعد النقر على أ -7

 

 -وهي تدل على سير عملية تثبيت البرنامج بنجاح: هر لك الواجهة التطبيقية التالية،ستظ -9
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 -ستظهر لك الواجهة التطبيقية التالية، حيث تدل هذه الواجهة على أنه تم تثبيت عملية تنصيب البرنامج: -15

 

 نتهاء( ستظهر لك واجهة تثبيت البرنامج بنجاحبعد النقر على ايقونة )اإل -11

 

 

 

 

 ؟Internet Download Managerنترنت برنامج تحميل الملةات في شبكة اإل/ ما هو 1س

 ؟نترنتشبكة اإل فيبرنامج تحميل الملةات ماهي الةائدة الةنية من / 2س

 ؟Internet Download Managerماهي أهم مميزات برنامج / 3س

 Internet Download Managerنترنتيل الملةات في شبكة اإلتنصيب برنامج تحم كيف تتم عملية/ 4س

 اشرحها بالتةصيل؟

 سئلة المناقشةأ
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  الخاص بأجهزة الحاسوببرنامج الدردشة تلغرام  7-7

 .الةورية وإرسال الصور ومقاطع الةيديو والوثائق بكافة تنسيقاتهاوهو برنامج يوفر خدمة الرسائل 

  نظام التشغيل الخاص بشركة أبل ،Linuxلينكس ،Windows نظام) ويعمل البرنامج على أنظمة مختلةة

MAC  وهو برنامج شبيه جداً بالبرنامج(. بكافة إصداراته What's Up يمتاز بعملية تشةير للرسائل  لكنه

  ويمتاز بالخدمة السحابية. ،الحمايةلتوفير 

من قبل اإلخوة نيكوالي وبافل حيث إنهما كانا أحد مؤسسي الشبكة  م2113إطالق البرنامج في عام  تم

ويمتاز البرنامج بإمكانية مسح الصورة المرسلة من المرسل والمستقبل وبتوقيت معين اإلجتماعية الروسية.

 محدد مسبقاً.

 أوئل القصيرة التلغرام بأرقام الهاتف ويتم التحقق منها عن طريق الرسايتم ربط حساب برنامج 

القرصنة  اق و يحمي الرسائل الخاصة بك منختريتميز البرنامج بالسرعة واألمان من اإل المكالمة الهاتةية،

 كما يمتاز بعدم فرض حد لحجم الرسائل والملةات المرسلة والمستقبلة.وهو مجاني ومتاح للجميع، 

 

 باإلرسال والبدء الحاسوباجهزة على  التلغرام برنامج تثبيت 7-7-2

ثم إفتح المتصفح المتوفر لديك في نظام حاسوبك كمتصفح  ز الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت،شغل جها -1

 Title barكتب في شريط عنوان المتصفح أي متصفح متاح لديك في حاسوبك، ثم ا أو Firefoxفايرفوكس 

. ثم قم بالبحث عن ملف التحميل الخاص بتثبيت Enter إضغط ثم  www.google.comعنوان محرك البحث 

 برنامج تلغرام ألجهزة سطح المكتب.

للبحث المخصص عن ملةات التحميل حصراً وليس للبحث عن الملةات التعليمية الخاصة بالبرنامج نقوم  -2

ثم قم بالضغط على رابط تحميل ملف تثبيت  ، Applicationبتخصيص البحث عبر إختيار التطبيقات

 البرنامج.

 

http://www.google.com/
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ر لك النافذة كما في ستظه  Downloadالبرنامجملف تثبيت بعد أن قمت بالضغط على رابط تحميل  -3

على جهاز الحاسوب الخاص بك والذي  تثبيتهليتم  Get Telegram For Windows إضغط ف ،الشكل أدناه

 .Windowsيحتوي نظام التشغيل 

 
سيظهر لك في الجهة السةلى اليسرى من النافذة مؤشر التحميل الخاص بملف تثبيت البرنامج بعد أن قمت  -4

 إنتظر حتى إكتمال التحميل. النظام الموجود على جهاز حاسوبك، بتحديد

 

 التحميل ستظهر لك النافذة أدناه، على مؤشرإضغط تحميل الملف الخاص بتثبيت البرنامج  بعد إكتمال -5

  .التثبيت لبدء ((RUNتشغيل  إضغط
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لب منك تحديد لغة ستظهر لك نافذة تط RUNبعد أن قمت بتشغيل عملية التثبيت عبر الضغط على أمر  -6

 .OK إضغطثم  ،(English)قم بإختيار اللغة اإلنكليزية  تثبيت البرنامج،

 

 .Next يالتال إضغط تظهر لك نافذة الترحيب الخاصة بتثبيت البرنامج  -7
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في أي جزء من   Destination Locationإختيار موقع وجهة ملف التثبيت بعدها ستظهر لك نافذة -8

 .Nextالتالي  إضغط ( لتحدد موقع التثبيت ثم Browse) إستعراض إضغط  أجزاء القرص الصلب،

 

 إضافةوالتي يقصد بها Additional Tasks ستظهر لك نافذة تظهر إمكانية إدارج المهام اإلضافية  -9

 على سطح المكتب  يقونةأ سطح المكتب فقم بالضغط على المربع الصغيرإلنشاء علىيقونة للبرنامج ا

Desktop Icon  Create  التالي. إضغط ثم 
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ومدون فيها التةاصيل التي قمت بها لحد هذه الخطوة كوجهة ملف  البدء بالتثبيت ستظهر لك نافذة -11

لتغيير أي  أويقونة على سطح المكتب وذلك لتذكيرك إن اردت التراجع البرنامج وإنشاء اإل إسمالتثبيت و

 .Install تثبيت إضغط من هذه التةاصيل. أما للمتابعة ف

 

على المربع الصغير ليتم إضغط ستظهر لك نافذة تعلمك بإكتمال التثبيت للبرنامج على جهاز حاسوبك  -11

 .Finishإنهاء إضغط  ثم ، Launch Telegramإطالق البرنامج 
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 إضغط  الخاص بأجهزة الحاسوب سطح المكتب،التلغرام  ستظهر لك نافذة الترحيب الخاصة ببرنامج -12

 البرنامج. إستخدامللبدء ب Start Messaging بالرسائلالبدء 

 

ستظهر لك نافذة تطلب منك تحديد المةتاح الدولي الخاص ببلدك  Start Messagingبعد الضغط على  -13

ثم إدخل رقم هاتةك لتصـــــلك رسالة  (،00964)فقم بإدخال مةتاح العراق  ،رقم هاتةك الخليوي إضافةمع 

 قصيرة تحتوي رقم تةعيل البرنامج على جهازك.

 

 .البرنامج تةعيل رمزعلى  الرسالة تحتوي الخلوي هاتةك رقم بإدخال قمت أن بعد قصيرة رسالة ستصلك
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قم بإدخال رمز التةعيل في النافذة التي تظهر لك والتي تتضمن رقم هاتةك الخلوي وحقل فارغ مخصص  -14

 .Nextالتالي  إضغط لتدخل رقم التةعيل الذي تم إرساله لك ثم 

 

ن قمت بإدخال رقم التةعيل سوف تظهر لك الواجهة الرئيسية لبرنامج التلغرام الخاص بأجهزة سطح بعد أ -15

ومقاطع الةيديو  ه عبر حاسوبك في المراسلة والدردشة وإرسال وإستقبال الوثائقإستخدامالمكتب لتتمكن من 

 مع األشخاص الذين يستخدمون هذا البرنامج من أصدقائك ومعارفك.

 

الضغط صورة لحسابك الخاص في البرنامج من خالل  إضافةثم قم ب ،Settings عداداتعلى اإل إضغط  -16

 اما. Choose User Nameلحسابك من خالل الضغط على  إسم إضافةثم قم ب ،Set Profile Photoعلى 

 .Change Languageالخيار أسةل النافذة فهو لتغيير اللغة الخاصة بالبرنامج 
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وإستالمها مع  ك ووضعت صورة لحسابك في البرنامج يمكنك إرسال الرسائلإسمبعد أن أضةت  -17

 مستخدمي البرنامج. 

إتصال فتظهر لك  Contact على إضغط ينك الخاص بالبرنامج وامتصل جديد في سجل عن ضافةإل -18

 .New Contactقائمة تضغط على رمز إتصال جديد 

 

ين الخاص بالبرنامج وهي أومعلومات الشخص الذي تريد إضافته إلى سجل العنستظهر لك نافذة إلدخال  -19

 .Createإنشاء  إضغط عائلته ورقم هاتةه ثم  إسمل ووالشخص األ إسم

 

اء االشخاص المضافين لديك فتقوم إسملتظهر لك قائمة ب Contactأما لغرض إرسال رسالة فتضغط  -22

معه وتستطيع إرسال الرسائل والصور ومقاطع  فتةتح نافذة حوار ختيار الشخص الذي تريد أن تراسله،بإ

 الصوت والةيديو والرموز الصورية.
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 وإرسال الرسائل والصور والملفات للمجموعة  Groupكيفية إنشاء مجموعة حوار 7-7-2

سطح الخاص بأجهزة Telegram ج مثم إفتح برنا ز الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت،قم بتشغيل جها -1

 سطح المكتب الخاصة بالبرنامج. يقونة الموجودة علىالمكتب من خالل الضغط على اإل

 

عند فتح البرنامج ستظهر لك واجهة البرنامج الرئيسية ولغرض إنشاء صةحة تتضمن مجموعة من  -2

اإليقونة األشخاص تمكنك من تبادل الرسائل والصور والوثائق ومقاطع الةيديو فيما بينهم قم بالضغط على 

 المتمثلة برمز القلم.
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 New Groupل إلنشاء مجموعة جديدة وستظهر لك نافذة تحتوى على خيارين فتختار منها الخيار األ -3

 ينك في البرنامج.واإلنشاء مجموعة صغيرة من ضمن األصدقاء المدونين لديك في سجل عن

 

المجموعة إسم ستظهر لك النافذة أدناه فقم بإدخال  إخترت مجموعة جديدة وضغطت التالي،بعد أن  -4

 الجديدة التي تريد إنشاؤها.
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إلى المجموعة  صورة ضافةيقونة الصورة إلد أن إخترت إسم المجموعة الجديدة، إضغط  على ابع -5

شخص كأعضاء في  111يتيح لك البرنامج إنشاء مجموعة حوار تضم أكثر من التي أنشأتها. ) الجديدة

 المجموعة(.

 

قم بإختيار بعضاً  ن لديك في سجل عنأوينك بالبرنامج،عضاء المضافيتظهر لك نافذة تحتوي إسماء األ -6

لدعوتهم إلى مجموعة الحوار الجديدة  Inviteدعوة  إضغط ثم  لضمهم إلى مجموعة الحوار الجديدة،منهم 

 التي أنشأتها.

 

عدد  .ستجدقمت بتحديدهماوالصورة الذين  سمالحوار الجديدة باإلستظهر لك النافذة الخاصة بمجموعة  -7

 مجموعة الحوار. إسماألشخاص المضافين لهذه المجموعة أسةل 

 

أعضاء آخرين إلى المجموعة التي أنشأتها عبر الضغط على الرمز الموضح في الشكل  إضافةيمكنك  -8

 .التي تحتوي عدة إختيارات Group Informationلتظهر لنا نافذة معلومات المجموعة الحوارية  األتي
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 الملف إلختيار الدبوس رمز على بالضغط فقم. بإنشاؤها قمت التي المجموعة أعضاء إلى ملف إرسل -11

 .Openإضغط  ثم إرساله المراد الملف بإختيار قمف حوار مربع لك فيظهر. إرساله المراد

ويمكنك  ،Add Membersأعضاء  إضافةأضف أعضاء آخرين للمجموعة عبر الضغط على أيقونة  -9

 الخاص بالمجموعة أيضاً. سمتغيير اإل

 

بإرفاق الملةات  لغرض إرسال الرسائل تجد في أسةل نافذة المجموعة الحوارية رمز الدبوس الخاص -12

 و الرموز الصورية.   المايكروفون الخاص بإرسال الرسائل الصوتية  ورمز إلرسالها

 

ين الخاصة بالبرنامج أوإلرسال مقطع صوتي إلى شخص مضاف لديك في سجل العن

 إلى مجموعة من األشخاص. أو

 
 

 مجموعة أشخاص ضمن مجموعة حوار. أوإلرسال الرموز الصورية إلى شخص 

 

 

 

الدبوس إلرفاق الوثائق والملفات إلرسالها ومشاركتها مع أحد األشخاص  مزروهو 

 إلرسالها لمجموعة من األعضاء.  أوينك أوالموجودين ضمن سجل عن

 

 

 مجموعة أشخاص ضمن مجموعة حوار.  أوإلرسال الصور لشخص 
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 بأن الملف قد تم إرساله ألعضاء المجموعة. Openستجد بعد إختيارك الملف وضغط فتح 

 

 إختر. Photoرمز الصورة  إخترعبر الضغط على رمز الدبوس ثم  بإرسال صورة للمجموعةقم  -12

 .Openفتح  إضغط الصورة التي سترسلها للمجموعة ثم 
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ستظهر لك نافذة تعرض فيها الصورة التي  التي تريد إرسالها إلى المجموعة، ت الصورةإختربعد أن  -13

 .Send إرسال إضغطتعليق )شرح توضيحي( للصورة المرسلة فأضف التعليق ثم   إضافةتها وتطلب إختر
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 الخاص باجهزة الحاسوب  تلغرامالقناة جديدة عامة وخاصة في برنامج كيفية إنشاء  7-7-3

إلى عدد غير محدود من المستخدمين Broadcast يمتاز برنامج التليغرام بإنشاء قنوات لبث الرسائل  

 اإلنضمام لها.وعنوان دائم للقناة بحيث يمكن ألي شخص  إسم إضافةللبرنامج أي إنها تكون متاحة للجميع مع 

كما  اة مع معرفة تاريخ إرسال الرسالة،ويمكن معرفة عدد المشاهدات الخاصة بكل رسالة تبث عن طريق القن

 تصل أي إبالغات للشخص مع إستمرار وصول الرسائل له. كتم القناة فال أويمكن ترك القنوات نهائياً 

جهزة حاسوب سطح المكتب الخاص بأ برنامج تلغرام ثم إفتح ل الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت،شغ -1

Telegram For Desktop  الحظ الشكل أدناه. على ايقونة البدء في الكتابة، إضغط ثم 

 

جديدة  ستظهر لك نافذة تحتوي خيارين وهما إلنشاء مجموعة ضغط على أيقونة البدء في الكتابة،بعد ال -2

New Group جديدة  إلنشاة قناة أوNew Channel، شيء قناة جديدة.تنفقم بإختيار الخيار الثاني ل 

 

وأضف ووصف لها كشرح توضيحي بسيط  سمالقناة الجديدة فقم بإدخال اإل إسمستظهر لك نافذة تحدد فيها  -3

 .Createإنشاء  إضغط صورة للقناة ثم 
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 Publicبعد أن ضغطت إنشاء ستظهر لك نافذة تطلب تحديد نوع القناة التي تريدها هل هي قناة عامة  -4

Channel  يمكن لجميع األشخاص إيجادها من خالل البحث عنها أم قناة خاصة فال تكون متاحة للجميع بل

 تتاح لمن يصلهم رابط دعوى من قبلك لتضمهم إلى قناتك.

 

 قمت ما حةظ ليتم   Saveحةظ إضغط  ثم لقناتك يكون أن تريد الذي الرابط إكتب ثم عامة قناة على إضغط  -5

 .إختيارات من به

 

إلى القناة الجديدة فقم بالضغط Add Members  األعضاء ضافةستظهر لك نافذة إل بعد أن ضغطت حةظ -6

 .Inviteدعوة  إضغط المراد دعوته إلى القناة ثم  سمعلى اإل

 

 في السهم عالمة على إضغط القناة على تعديل أي جراءإ أردت فلو ،أنشأتها التي القناة نافذة لك ستظهر -7

 . القناة معلومات نافذة إلى تنتقل لكي النافذة من اليمنى العليا الجهة
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ووصف القناة  Set Photoستظهر لك نافذة معلومات القناة حيث يمكنك تغيير صورة القناة  -8

Description ، يمكنك حذف القناة التي أنشأتها من خالل الضغط علىDelete Channel ثم تظهر لك .

 تهم للقناة يتم مسح كافة الرسائل،رسالة تطلب منك تأكيد الحذف وعند الحذف سيتم حذف األعضاء الذين دعو

 .Deleteحذف   إضغط ف
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 الحظ الشكل أدناه. دء بالكتابة،أيقونة البنقوم بالضغط على  Private Channelلغرض إنشاء قناة خاصة   -9

 

ستظهر لك نافذة إنشاء القنوات فتختار هذه المرة اإلختيار الثاني إلنشاء قناة خاصة التكون متاحة للجميع  -12

بل ألشخاص محددين تقوم بدعوتهم عبر إرسال رابط الدعوة الذي يظهر عند الضغط على قناة خاصة فبمجرد 

 إضغط ط يتم نسخه لتتمكن من إرساله إلى األشخاص الذين تريد دعوتهم إلى القناة. ثم أن تضغط على الراب

 .Saveحةظ 

 

 

 ذلك يمكنك القناة هذه على تعديل أي بإجراء تقوم أن أردت فإن بإنشاؤها قمت التي القناة نافذة لك ستةتح -11

 Channel القناة معلومات لك يعرض لكي وذلك اليمنى العليا الجهة في السهم رمز على الضغط خالل من

Information . 
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على حاسوب بعد  Telegram For Desktop الخاص بأجهزة سطح المكتب قم بتثبيت برنامج تلغرام/ 1س

 تحميل ملف التثبيت من خالل شبكة اإلنترنت.

 إسموقم بتسمية المجموعة ب Six Membersمتكونه من ستة أعضاء  Groupإنشيء مجموعة حوار / 2س

 مدرستك وضع شعار مديرية التعليم المهني صورة لمجموعة الحوار.

 إنشيء قناة عامة في برنامج التلغرام./ 3س

 إنشيء قناة خاصة في برنامج التلغرام./ 4س

 إحذف القناة العامة التي قد أنشأتها في البرنامج./ 0س

 مدرستك إلى )المديرية العامة للتعليم المهني(. إسمبمجموعة الحوار التي أنشأتها  إسمغير / 6س

 

 

 

 سئلة األ
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   TeamViewer 11الدعم الفوري والتحكم في األجهزة عن بعد برنامج 7-8

ودعم التواصل بين برنامج مخصص للتحكم باألجهزة عن بعد  TeamViewer 11يعتبر برنامج 

ورقم سري  IDوذلك عن طريق إدخال رقم تعريف تسلسلي جهازي حاسوب لتوفير الدعم الةوري 

Password  يتيحه البرنامج وهو قابل للتغيير في كل مرة تقوم بالدخول على أجهزة الحاسوب األخرى بشرط

عن  أن تكون على إتصال مباشر مع جهاز الحاسوب الثاني بعد أن يرسل لك الرقم التسلسلي والرقم السري

 . عن طريق إحدى برامج الدردشة أوطريق مكالمة هاتةية 

يتيح لك هذا البرنامج إجراء أي عملية في جهاز الحاسوب الثاني دون تدخل المستخدم وهذه العملية مةيدة جداً 

 لشرح عملية التتمكن من شرحها وتوضيحها هاتةياً. أوأيصال معلومة  أوحل مشكلة في النظام في 

أيضاً في أي مكان في العالم شرط أن  Serversن التحكم في أجهزة الحاسوب والخوادم إن البرنامج يمكنك م

اإلتصال بأكثر من  TeamViewer 11ويمكن لبرنامج تخدم اآلخر عن طريق اإلنترنت فقط،إتصالك مع المس

 جهاز حاسوب في نةس الوقت وهو يدعم اللغة العربية. 25

والذي يتميز  TeamViewer 11نسخة البرنامج  ل في هذا الةصلأوبعدة نسخ وسنتن لقد جاء هذا البرنامج

 في عرض الصور بجودة عالية.  بسعة نطاق أقل مع توفير فعالية أكبر

 :TeamViewer 11برنامج الدعم الفوري مميزات 

 ية على هذا البرنامج.أوجهزة الحاسوب المختلةة الحنقل البيانات بين أل السرعة العالية -1

 عالية في الصور.جودة  -2

 نظمتها كافة.يتيح التحكم باألجهزة الحاسوبية واألجهزة الذكية واللوحية بأ -3

 خر.حاسوب والخوادم الخاصة بالطرف اآلجهزة الوفر دعماً فورياً وصيانة أي -4

 ي وقت.وصول الى بياناته عن طريق حاسوب آخر وفي أمكانية الدخول الى الحاسوب الشخصي والإ -0

مع توفير فعالية اكبر في عرض الصور والتي تمتاز دم البرنامج بنسخته الحادية عشر سعة نطاق اقل يستخ -6

 بجودة عالية.

 خر عن بعد.لديك في حاسوبك للدخول الى جهاز آالبرنامج من داخل متصةح الويب المتاح  إستخداميمكن  -7

  TeamViewer 11الدعم الفوري تثبيت برنامج 7-8-1

شغل جهاز الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت ثم إفتح متصةح الويب المتاح لديك في جهازك وأكتب في  -1

 الموقع الخاص بتحميل ملف تثبيت البرنامج. شريط عنوان المتصةح
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 . Download TeamViewer 11 تحميل إضغط . TeamViewer 11سيظهر لك موقع شركة  -2

 

 سيظهر لك مؤشر تحميل لملف تثبيت البرنامج في Download TeamViewer 11بعد الضغط على  -3

 الحظ الشكل أدناه. الجهة السةلى اليمنى من النافذة،

 

على مؤشر التحميل لتظهر لك نافذة لبدء تشغيل تثبيت  إضغط  مال التحميل لملف تثبيت البرنامج،بعد إكت -4

 .Runالبرنامج. فقم بالضغط على تشغيل 
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ل يحتوي عدة خيارات لتثبيت البرنامج وستظهر لك نافذة الترحيب الخاصة بالبرنامج وتنقسم إلى جزئين األ -5

 وهي:

1. Basic Installation .تثبيت أساسي للبرنامج وشامل 

2. Installation To Access This Computer Remotely تثبيت البرنامج للتحكم بجهاز :

 الحاسوب عن بعد.

3. Run Only (One Time Use)  البرنامج مرة واحدة فقط. ستخدامتشغيل إل 

في كل مرة تريد الدخول على جهاز  ستخدامل ليتم تثبيت البرنامج كامالً وقابل لإلوقم بإختيار الخيار األ

 حاسوب للتحكم باألجهزة عن بعد.

 البرنامج ويشمل ثالثة خيارات هي:  إستخدامأما الجزء الثاني من النافذة فهو لتحدد كيف يمكنك 

وهو خيار يخص الشركات التي تستخدم البرنامج لألغراض  Company/Commercial Use: - أ

 التجارية.

 الشخصي لألغراض غير التجارية. ستخداموهو خيار لإل :Personal/Non-Commercial Use - ب

 الشخصي وللشركات. ستخدامختيار الخيارين أعاله أي لإل: وهو إلBoth Of The Above - ت

المتقدمة للبرنامج فقم بالضغط  عداداتلعرض اإلShow Advance Setting ويوجد في أسةل النافذة خيار 

المتقدمة. بعد أن قمت بتةعيل الخيارات  عداداتعلى المربع الصغيربجانب هذا الخيار لتةعيل عرض اإل

 . الحظ الشكل أدناه ،Accept –Nextالتالي -موافق إضغط 
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المتقدمة بعد أن قمت بتةعيلها من النافذة السابقة وتحتوي هذه النافذة  عداداتستظهر لك نافذة عرض اإل -6

 على الخيارات التالية:

في أي جزء من أجزاء القرص  وجهة تثبيت ملف البرنامجلتحديد  : يستعملDestination Dir - أ

 وجهة تثبيت ملف البرنامج.لتختار    Browse استعراضفقم بالضغط على  الصلب،

 

للطباعة عن بعد من  TeamViewer 11برنامج  إستخدامUseTeamViewer Remote Print: - ب

 الطابعة المربوطة على جهاز الحاسوب الذي قمت بالدخول عليه. إستخدامخالل 

 البرنامج عن طريق شبكة إفتراضية ظاهرية خاصة. إستخدام :Use TeamViewer VPN - ت
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 لإلجتماعات واللقاءات.  TeamViewer 11برنامج  إستخدام  - ث

 .Finishإنهاء   إضغط  بعد أن قمت بتةعيل الخيارات أعاله

 

 ستظهر لك واجهة البرنامج الرئيسية والتي تنقسم إلى قسمين هما: Finishبعد أن ضغطت على إنهاء  -7

 كم عن بعدقسم مخصص للتحControl  Remote المعلومات الخاصة بك : وهو قسم يختص بوضع

كالرقم التسلسلي وكلمة السر ومعلومات عن جهاز الطرف اآلخر)أي رقمه التسلسلي وكلمة السر التي 

 تظهر له في البرنامج( حيث يوفر الدعم الةني للطرف اآلخر.
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 قسم مخصص لإلجتماعات Meeting إدارة ندوات. يجب أن تدخل الرقم  أو:والغرض منه عقد إجتماع

 .Join Meetingتضغط إنضم لإلجتماع  ثمYour Name ك إسموأن تدخل  Meeting IDلي التسلس

زك وكلمة السر يتغير في كل مرة تقوم بةتح البرنامج بها وهي لحماية جها Your IDإن رقمك التسلسلي 

فتقوم بإعطاء هذه المعلومات إلى الشخص الذي يريد أن يدخل على  من الدخول عليه بدون إذن مسبق،

عبر مكالمة هاتةية ليتمكن من  أوعن طريق برامج الدردشة  أوجهازك حيث يمكنك إرسال رسالة قصيرة له 

 الدخول على جهاز الحاسوب الخاص بك ليتمكن من التحكم به عن بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيجب أن يزودك بالرقم التسلسلي الخاص به وكلمة السر الذين  الثاني عند الدخول على جهاز الطرف -8

يظهران له في البرنامج. وهنالك ثالثة خيارات تمنح لك عند دخولك على حاسوب شخص آخر بعد إدخال الرقم 

 التسلسلي الخاص به وهي:

 : لتتمكن من التحكم في جهاز حاسوبه عن بعد.Remote Control - أ

 لتتمكن من نقل الملةات بين الجهازين عند دخولك على الحاسوب اآلخر. وهو  :File Transfer - ب

خاص  IPالبرنامج عبر شبكة إفتراضية خاصة تقوم بإنشاؤها بإعطاء   ستخدام: وهي إلVPN - ت

 اق من قبل أياً من قراصنة اإلنترنت.خترفتتكون قناة غير قابلة لإل

ضغط على أيقونة إتصل بالشريك ثم قم بال Remote Controlقم بإختيار الخيار التحكم بالجهاز عن بعد 

Connect To Partner. 
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بعد أن قمت بإدخال الرقم التسلسلي الخاص بالطرف اآلخر ستظهر لك نافذة إلدخال كلمة السر الخاصة 

 الدخول. Login إضغط تحديد صالحيات الدخول على الجهاز ثم الطرف اآلخر وب

 

  يجب أن يتم تثبيت البرنامجTeamViewer 11  الجهاز اآلخر المراد الدخول عليه والتحكم به عن في

 بعد. 

وسيظهر لك قائمة فيها  طرف اآلخر الذي قمت بالدخول عليه،ستظهر لك نافذة النظام الخاصة بجهاز ال -9

 خيارات الخاصة بالتحكم فيه.

 

 جهازك تمكنك من التحكم في الجهاز،خر الموجودة في هر في أعلى نافذة نظام الجهاز اآلإن القائمة التي تظ

 حيث تشتمل القائمة على عدة خيارات هي:
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إنهاء اإلتصال بجهاز الطرف وهي إجراءات التحكم بالجهاز فتمكنك من عدة أمور ك :Actions إجراءات -أ

 إسترجاعه، أوهاز اآلخر زك إلى الجكما يمكنك من إلغاء نقل التحكم من جها يله،إعادة تشغ أوقةله  أو اآلخر،

 كذلك يتيح لك إدارة المهام وحجب شاشة الجهاز المتحكم فيه عن الطرف اآلخر. وهذه اإلجراءات هي:

 End Session.إنهاء الجلسة بين جهازي الحاسوب : 

 Lock: .لقفل النظام على الجهاز المتحكم فيه 

 Reboot.إلعادة تشغيل النظام في الجاهز المتحكم به : 

 Send Key Combinations (Ctrl+ Alt + Del).إلرسال ترتيب المفاتيح للطرف الثاني : 

 Invite Additional Participants.لدعوة مشاركين إضافيين : 

 Remote System Information.للتحكم بنظام المعلومات عن بُعد : 

 Remote Update.لتحديث النظام عن بُعد : 

 

مع  لةأرة الخاص بالجهاز المتحكم فيه،بجودة العرض ودقة الشاشة ومؤشر ا: وهو للتحكم Viewعرض  -ب

 إمكانية إخةاء صورة سطح المكتب لتسريع شاشة النظام الذي تعرض لديك.

  القياسScaling الجهازين،: وهو للتحكم بقياسات شاشة جهاز الحاسوب اآلخر التي تظهر لك عند ربط 

تحجيم  ،Originalالوضع االصلي  ،Best Fitاألكثر تناسباً و تشتمل عدة خيارات هي )عرض الشاشة 

 (.Scaledعرض الشاشة 

   الجودةQuality وهو للتحكم بجودة عرض  الشاشة والسرعة في التحكم بالجهاز وتشتمل عدة :

 تحسين الجودة ،Optimize Speedتحسين السرعة  ،Auto Select خيارات هي ) التحديد التلقائي

Optimize Quality.) 

  األداءPerformanceحيث يمكنك من التحكم بعدة خيارات هي دقة الشاشة : Screen Resolution 

 Hide Wallpaper  األمروإخةاء وإظهار ورق الحائط الخاص بالجهاز الذي تتحكم به من خالل تةعيل 

 Show األمروعرض مؤشر الةأرة الخاص بجهاز الحاسوب الثاني من خالل تةعيل  إلغاء تةعيله، أو

Remote Cursor. 
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  خيارات العرضView Optionsالعرض لجهاز الحاسوب اآلخر فلغرض  : وهي للتحكم بخيارات

ولغرض إختيار نافذة واحدة لعرضها على الجهاز  Refresh Screen األمر إضغط إنعاش الشاشة 

 إضغط ولجعل الجلسات التي تنشأ بين األجهزة على هيئة تبويبات  Select Single Window إضغط 

 .Show Sessions In Tabs األمرعلى 

 

قلم تأشير  إستخدامامر التحكم بإلصوت واالتصال والدردشة وأووتحتوي :Communicate إتصال -ج

 امر هي:ووالذي يستخدم لألغراض التعليمية وهذه األ

  األمرللتحكم بصوت الحاسوب الذي قمت بالدخول عليه عن بعد من خالل تةعيلComputer 

Sound. 

 التحكم Control: بك الخاصة الحاسوب شاشة تبادل أردت فلو  ،الحاسوب بشاشات التحكم أمر وهو 

 .Switch Sides With Partnerإضغط  اآلخر الطرف حاسوب شاشة مع

  المؤتمرات عبر الهاتفConference Call وهو أمر يستخدم إلقامة اإلجتماعات والمؤتمرات بين :

 ،Call Via Internet إضغط فعندما تريد اإلتصال عبر اإلنترنت  بعد، عدد من األشخاص عن

 .Call By Telephone األمر إضغط ولغرض اإلتصال عبر الهاتف 

 الدردشة والةيديو Chat & Video :تضغط بالبرنامج المرتبطة األجهزة بين الدردشة بدأ غرضل 

 .Video األمرعلى  إضغط  فيديوية دردشة ولةتح Chat دردشة األمر

  السبورة Whiteboardتعليق توضيحي  ضافة: إلAnnotate    قلم التأشير  إستخدامفهو يمكنك من

 لألغراض التعليمية والتوضيح.
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                امر إضافية وهي:أو:وتحتوي عدة Files & Extrasملفات وإضافات  -د

 

  تفعيل الطبع عن بعدActivate Remote Printing : وهو لتةعيل أمرالطابعة المربوطة على جهاز

 الحاسوب الذي قمت بالدخول عليه من خالل البرنامج فيمكنك الطباعة عن بعد.

  بدء الشبكة اإلفتراضية الخاصةStart VPN:  إفتراضية خاصة بين أجهزة وهو لبدأ تةعيل  شبكة

 الحاسوب المرتبطة عبر البرنامج.

 خذ لقطة للشاشة أTake Screenshotخذ لقطة للشاشة ) إلتقاط صورة(.: وهو أمر يمكنك من أ 

  بدأ تسجيل جلسةStart Session Recordingا في : وهو أمر يمكنك من تسجيل أي خطوات تقوم به

لكي  بر كدرس تعليمي للشخص الذي قمت بالدخول على حاسوبهحيث يعت جهاز الحاسوب الذي تتحكم به،

 د رغبتك بعمليةوستظهر لك نافذة تطلب منك تأكي األمر إضغط يتابع الخطوات التي قمت بها الحقاً. ف

 .Denyإضغط ف األمرإلغاء  أما لغرضAllow سماح  إضغط ف التسجيل الفيديوي،
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  فتح نقل الفايلOpen File Transfer ين أجهزة الحاسوب المرتبطة عبر ب الملفات: وهو أمر يستخدم لنقل

 .Team Viewerنترنت من خالل برنامج اإل

  الملفاتمشاركة عبر صندوق Share Via File Box بين األجهزة  الملفات: وهو أمر يمكنك من مشاركة

 المرتبطة في البرنامج.

 TeamViewer الفوري الدعم برنامج في بحسابك الخاصة السر كلمة إستبدال 7-8-2

ستظهر لك النافذة الخاصة بالبرنامج  في سطح المكتب لديك،عند الضغط على أيقونة البرنامج الظاهرة  

على كلمة السر  إضغط فلغرض تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك  نقسم إلى قسمين كما وضحنا سابقاً،والتي ت

Password  نافذة صغيرة بها ثالثة خيارات هي:بالزر اإليمن للةأرة ستظهر لك 

 إنشاء كلمة سر جديدة عشوائية Create New Random Password:  تختاره إلنشاء كلمة سر

 جديدة تعطى لك من البرنامج وتتغير كلما ضغطت على السهم الظاهر في النافذة.

 

 نسخ كلمة سر إلى الحافظة Copy Randum Password To Clipboardكلمة  : وهو أمر لنسخ

 السر الخاصة بك في الحافظة ليتم الرجوع لها الحقاً.

  تعيين كلمة سر شخصيةSet Personal Password وهو أمر لتغيير كلمة السر العشوائية التي :

 تظهر بكلمة أنت تختارها.
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  Team Viewerنقل الملفات بين جهازي الحاسوب المرتبطة ببرنامج الدعم الفوري 7-8-3

الدعم الةوري من نقل الملةات بسرعة فائقة بين جهازك وجهاز الحاسوب الذي قمت يمكنك برنامج 

 بالدخول عليه من خالل البرنامج:

 قم بتشغيل جهاز الحاسوب والمتصل بشبكة اإلنترنت. -1

لذي سطح المكتب وا قم بةتح برنامج الدعم الةوري من خالل الضغط على أيقونة البرنامج الظاهرة على -2

ثم إعلم الطرف الثاني الذي تريد الدخول على جهاز حاسوبه بأن يقوم بةتح  بتثبيته مسبقاً في جهازك،قمت 

 .Partner IDجهازه وتشغيل البرنامج ليزودك بالرقم التسلسلي الخاص به 

ولغرض نقل  توضيحها لك في المواضيع السابقة، ستظهر لك واجهة البرنامج الرئيسية والتي سبق أن تم -3

واجهة البرنامج الرئيسية والخاص بنقل على ات بين جهازي الحاسوب يجب أن تحدد الخيار الثاني الظاهر ملة

 .File Transfer الملةات

 .Connect To Partnerإتصل بالشريك  إضغط  -4
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بعد إدخال كلمة  ظاهرة في جهاز حاسوب الطرف اآلخر،ستظهر لك نافذة تطلب منك كتابة كلمة السر ال -5

 . Loginدخول  إضغطالسر التي أرسلها لك 

 

القسم األيسر الخاص بجهاز الحاسوب الذي  والتي تنقسم إلى قسمين، ستظهر لك نافذة خاصة بنقل الملةات -6

قمت بالدخول عليه من خالل برنامج الدعم الةوري وفيه يتم إستعراض الملةات المخزونة في الجهاز فتقوم 

سيتم إرساله بسرعة فائقة  ،Sendإرسال  إضغط الملف الذي تريد أن تنقله إلى جهاز حاسوبك ثم  إسمبإختيار 

 إلى جهازك.

 

 لتظهر نافذة لك ستظهر  Sendإرسال وضغطت حاسوبك جهاز إلى نقله تريد الذي الملفقمت بتحديد  أن بعد

 . حاسوبك جهاز إلى الملف تحويل سيتم النقل إكتمال بعد ،الملف نقل شريط
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 TeamViewer الفوري الدعم برنامج خالل من اإلنترنت عبر اإلجتماعات تنظيم 7-8-4

 ثم قم بةتح برنامج الدعم الةوري من خالل أيقونة ز الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت،قم بةتح جها -1

ستظهر لك واجهة البرنامج الرئيسية فقم بالضغط على الخيار  البرنامج الظاهرة في سطح المكتب،

 األشخاص المشاركين في اإلجتماع. إضافةوالذي يمكنك من   Meetingإجتماع

ستظهر لك حقول اإلنضمام إلى اإلجتماع حيث يجب أن تدخل الرقم التسلسلي الخاص بجهاز الحاسوب  -2

ثم  ،Your Nameالشخص الذي يدير اإلجتماع في حقل  إسمو Meeting IDالذي يدير اإلجتماع في حقل  

مشارك في اإلجتماع ويمكن  25 إضافةإن البرنامج يمكنك من  ،Join Meetingتضغط  إنضم إلى اإلجتماع 

وبتقديم العروض التقديمية  Video Callواإلتصال الةيديوي  Phoneأن يكون اإلجتماع عبر اإلتصال الهاتةي 

Presentation. 
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 TeamViewer 11الفوري الدعم برنامج في الخاص حسابك إنشاء 7-8-5

قم بةتح جهاز الحاسوب المتصل بشبكة اإلنترنت ثم قم بةتح البرنامج من خالل أيقونة البرنامج الظاهرة في  -1

 سطح المكتب.

 Computersواإلتصال الحاسوب أجهزة خيار على قم بالضغط تظهر لك واجهة البرنامج الرئيسية،س -2

&Contact الرئيسية البرنامج واجهة أسفل في الظاهر. 

 

 Signإشتركإضغط ف Computers & Contact واإلتصال الحاسوب بأجهزة الخاصة النافذة لك ستظهر -3

Up. 
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ون من والتي تتك مج الدعم الفوريبرنا في حساب إنشاء نافذة لك ستظهرSign Up  ضغطت أن بعد -4

 لى خيارين إلنشاء حساب في البرنامج وهما:وتحتوي النافذة األخطوتين ففي كل نافذة خطوة 

  الدعم الفوري  برنامجفي إنشاء حساب مجانيCreate  a Free TeamViewer Account. 

  أنا لدي بالةعل حساب في برنامج الدعم الةوريI Already Have ATeamViewer Account. 

ويجب أن تمأل الحقول  ل إنشاء حساب مجاني في البرنامج،ولغرض إنشاء حساب جديد نختار اإلختيار األو

 األخرى والتي تتضمن ما يأتي:

 ك إسمYour Name ك في الحقل.إسم: إدخل 

  البريد اإللكترونيE-Mail /المستخدم  إسمUser Name.يجب أن تدخل بريدك اإللكتروني : 

 كلمة السرPassword : .إدخال كلمة سر لحسابك 

  تأكيد كلمة السرConfirm Password بعدتها. إختر: يجب تأكيد إدخال كلمة السر بتكرار الكلمة التي 

 . Next التالي إضغط  الحقول كلملء  تم أن

 

ستظهر لك نافذة الخطوة الثانية من إنشاء حساب في برنامج الدعم الفوري  Nextبعد أن ضغطت التالي  -5

 والتي تحتوي عدة خيارات خاصة بتحديد كلمة السر الشخصية وهي:

 جهاز الحاسوب  إسمComputer Name جهاز الحاسوب الخاص بك في الحقل. إسم: يجب أن تدخل 
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 كلمة السر Passwordالخاصة بك. : تدخل كلمة السر الشخصية 

 تأكيد كلمة السرConfirm Password :  تها بتكرارها.إختريجب أن تؤكد كلمة السر التي 

 

عبر  تصلك التي الرسالة بةتح الحساب تةعيل منك وتطلب الحساب إنشاء بإكتمال تعلمك نافذة لك ستظهر  -6

إنهاء  إضغط لى من إنشاء حسابك الخاص في البرنامج. وبريدك اإللكتروني الذي قمت بإدخاله في الخطوة األ

Finish. 
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 أن ويمكن بك الخاص الحساب إسم فيها يظهر والتي الجديد الحساب نافذة لك ستةتح إنهاء ضغطت أنبعد  .7

 يمكنك. Add Contact إختيار على الضغط خالل من الةوري الدعم برنامج في لحسابك أشخاص تضيف

 .Add New Groupإنشاء مجموعة حوار من خالل برنامج الدعم الفوري من خالل الضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على جهاز حاسوبك. TeamViewer 11قم بتثبيت برنامج الدعم الةوري / 1س

 كيف يمكنك قةل النظام على جهاز الحاسوب الذي تتحكم فيه الخاص بالطرف الثاني./ 2س

 يمكن تةعيل أمر الطباعة عن بعد في البرنامج.كيف / 3س

قم بتسجيل جلسة التحكم عن بعد في جهاز الطرف الثاني ليقوم بمراجعة خطواتك التي قمت بها في / 4س

 نظامه الحقاً.

 إستبدل كلمة السر الخاصة بحسابك في البرنامج بكلمة سر أخرى./ 5س

  

 سئلة أ
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