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المحاضرة العاشرة

الشبكات و تراسل البيانات

(Data Communications & Networks)
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Information)المعلوماتمجتمع Society)

فقاتالصوعقدالمواعيدوتسجيلوالتسوقالرسائلوإرسالاألخباروقراءةالمعلوماتإلىالوصول

.المعلوماتبمجتمعيسمىاآلنالمجتمعجعلتالحاسبطريقعن

المجتمعلهذاالسلبيةاآلثارمن:

االجتماعياالحتكاكتقليل.

االختصاصذويمنقليلةلفئةالعملفرصتوفير.

(االتصاالتوثورةالمعلوماتثورة)هامتينثورتينحدوثإلىالتقنيالتطورأدى:

المعلوماتوتوزيعوتخزينومعالجةبجمعالمعلوماتثورةتهتم

حيثاعية،الصنواألقمارالحاسوبيةوالشبكاتالهاتفشبكاتبانتشاراالتصاالتثورةتمثلت

المشاركةوالمعلوماتتبادلتؤمنوالتيالعصر،متطلباتأولىمنالحاسوبيةالشبكاتأصبحت

.المختلفةوالتجهيزاتالمواردفي



Data)البياناتتراسل Communication)
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بين(ةمتحركصوروأةصوروأصوتوأنص)البياناتتوزيععنعبارة:البياناتتراسلتعريف

.كثرأوأنقطتين

الحاسوبشبكةعبرتكونالنقلعمليةفإنحواسيبعنعبارةالنقاطهذهتكونعندما

(Computer Network).

البعضبعضهممعمتصلينكثرأوأحاسوبينعنعبارة:الحاسوبشبكة.

المحوسبالجماعيبالعمليسمىالعملفيالحواسبشبكةاستعمال(Workgroup Computing)

:فيويتمثل

للجميعطابعةكاستخدامالمعداتفيالمشاركة

البرمجياتفيالمشاركة

البياناتفيالمشاركة

أقلبكلفةللعمالءالخدماتتقديموسهولةسرعة

الصوتيةالتواالتصاالنقالةالهواتفشبكةعبرالقصيرةالرسائلإرسالفيالشبكاتاستخداميمكن

.الفيديويةتمراتؤالمكذلكوالفاكسات



(Networks)الشبكات
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معالمتصلةاألخرىواألجهزةالحاسباتمنمجموعةعنعبارة:الشبكةتعريف

دمينالمستخمنكبيرعددمشاركةعلىالقدرةلهايكونحيثالبعضبعضها

كما(Hardware)واألجهزة(Software)والبرمجيات(Data)للبيانات

.األفرادبينالكترونياتصالوسيلةالشبكةتعتبر



مكونات شبكات الحاسوب
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الحاسوب. (Server)خدممال–الرئيسي1

خدممالأوالرئيسيالخدمةجهازويسمىالشبكةلتشغيلالرئيسيالجهازهو(Server):

oالبياناتوعبيستلكيالكبيرةالتخزينيةوالطاقةالعاليةبالسرعةيتميزحاسوبعنعبارةوهو

.الشبكةفيالمشاركونيتداولهاسوفالتيوالبرمجيات

نظاملبتشغيخاصةبرمجياتباستخداموذلكالشبكةأجزاءجميعفيبالتحكمالجهازهذايقوم

Network)الشبكة Operating System)،مثل:Windows 2003 Server – Unix –

Novel.

محطات. Work)العمل2 Stations)

الزبائنايضا ًوتسمى(Clients)محمولة–مكتبية)أنواعهابكافةالشخصيةالحاسباتوهي–

ليستفيدالرئيسيبالجهازوالمتصلة(Terminals)الطرفيةالوحداتأو(...-رقميةمساعدات

.الرئيسيالخدمةجهازعلىالمخزنةوالبرمجياتالبياناتمنمستخدموها



مكوناتًشبكاتًالحاسوب
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خطوط. Communication)االتصال3 Lines)

وتشمللفرعيةاوالحاسباتالرئيسيالحاسوببينالبياناتتبادلبواسطتهاسيتمالتيالوسائلهي

.(Wireless)الالسلكيةالخطوطتشملكماالمختلفةبأنواعهاالكيبالت

بطاقات. Network)الشبكة4 Interface Card)

بنوعانالبطاقةوتوجدبالشبكة،لالتصاللتهيئتهبالحاسوبتثبتبطاقةهي:

oاألماللوحةعلىتثبتداخلية(Mother Board)الحاسوبداخل.

oخارجية(External).

المودم. 5(Modem)

صاللالتالحاسوبلتهيئةوتستخدمالحاسوبلىإتضافالكترونيةشريحةأولوحةعنعبارة

.الهاتفخطخاللمنباالنترنت

بتحويلالمودميقوم(Modulate)الرقميةاإلشارات(Digital Signals)يستخدمهاالتي

يضا ًاالعكسيةبالعمليةويقومالهاتفيستخدمهاالتي(تماثلية)قياسيةشاراتإلىإالحاسوب

(Demodulate).مودمكلمة(Modem)لكلمتياختصارModulate - Demodulate.



مكوناتًشبكاتًالحاسوب
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Peripheral)الملحقةاألجهزة.6 devices)

ايطيعويستوغيرهاالفاكسواجهزةالطابعاتمثلبالشبكةوشبكهااألجهزةبعضاستخداميمكن

.األجهزةهذهاستخدامالشبكةفيمشترك

Communication)الشبكةمبدالت.7 Switches)

بينالبياناتيهولتوجالشبكاتبينوفيماببعضهاالشبكةحاسباتلربطتستخدماجهزةعنعبارةهي

،الشبكةحاسبات

الجسر:األجهزةهذهمن/Bridge-البوابة/Gateway-الموزع/Hub-الموجه/

Route.

Network)الشبكةبرامج.8 software)

الحاسوبفيالبرامجهذهتخزينويتمالشبكةنظامتشغيلفيستتحكمالتياالتصاالتبرامجهي

Windowsامثلتهاومن.Serverالرئيسي 2003 Server – Unix – Novel.



Networks)الشبكاتأنواع Types)
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:(Size)الحجمحيثمنشبكات:والا أ

الشبكة. Localالمحلية1 Area Network – LAN

الشبكة. Wideالواسعة2 Area Network – WAN

شبكة. (Intranet)االنترانت3

شبكة. اإلكسترانت4

شبكة. االنترنت5

:(Topology)التوصيلطريقةحيثمنشبكات:ثانياا 

شبكة. Busالخطيالمسار1 Network

الشبكة. Tokenالحلقية2 Ring Network

الشبكة. Starالنجمية3 Network

:الملكيةحيثمن:ثالثاا 

شبكة. Public)عامة1 network)

شبكة. Private)خاصة2 network)



الحجمحيثمنالشبكاتأنواع
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Local)المحليةالشبكة-1 Area Network, LAN):محدودةجغرافيةمنطقةتغطي.

اوفةغرتكونقدجغرافيامتقاربةأماكنفيرئيسيبحاسوبالحاسباتمنمجموعةاتصالهي

الاوةمباشرسلكيةوصالتطريقعناالتصالهذايتمحيثمتقاربة،مبانيعدةاوواحدمبنى

.سلكية

غيرهاوالمنازلالمدارس،المكاتب،الصغيرة،الشركاتفيالشبكاتهذهتستخدم...

:المحليةالشبكةمميزات

محددلغرضمخصصةفهيالمكانمحدودة.

األجهزةبينالمسافةلقصراإلرسالسرعة.

المستخدمينمنمحددعدديستخدمها.

الخاصةوالمؤسساتالشركاتأوالجامعاتوالمدارسفيالشبكةهذهتدار.



الحجمحيثمنالشبكاتأنواع
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Wide)الموسعةالشبكة-2 Area Network, WAN):والدولكالمدنواسعةمناطقتغطي

.والقارات

قدرئيسي،بحاسوبالمحليةالشبكاتمنمجموعةاوالحاسباتمنمتباعدةمجموعةاتصالهي

لنوعامنالرئيسيالحاسوبيكونماوعادةاخرى،قارةاوآخربلدفياوالبلدنفسفيتكون

.(Minicomputer)المتوسطوأ(Mainframe)الكبير

متباعدةروعفلديهاالتيالكبيرةوالشركاتوالمؤسساتالحكوميةالجهاتفيالشبكاتهذهتستخدم.

:الواسعةالشبكةمميزات

المدنبينتمتد.

المختلفةالوحداتبينالمسافاتلطولاإلرسالسرعةمحدودة.

المستخدمينمنكبيرعدديستخدمها.

حكوميةجهةأوعامةهيئةمنالشبكةهذهتدار.



الحجمحيثمنالشبكاتأنواع
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(Intranet)االنترانتشبكة.3

للمؤسسةالداخليةةالشبكفياإلنترنتتقنياتالستخدامالعمليالتطبيقعلىاإلنترانتتسميةتطلق

واردالمتشاُركآلياتوتحسيناإلنتاجيةورفعاإلداريالعملكفاءةرفعبغرضالشركة،أو

.المشتَركةالحوسبةتقنياتمنواالستفادةوالمعلومات

لينالُمسلغيريمكنالأي)العكسمنعمعاإلنترنتإلىالدخولخدمةاإلنترانتشبكةتقدم فيجَّ

،(اإلنترنتطريقعنإليهاالدخولاإلنترانتشبكة

الناريالجداراسمعليهُيطلَقمنيعا ًسورا ًاإلنترانتتؤمِّن(Firewall)معمحتوياتها،حول

.اإلنترنتعلىالخارجيةالمعلوماتمصادرإلىعليهاالعاملينوصولحقعلىالمحافظة



الحجمحيثمنالشبكاتأنواع
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(Extranet)اإلكسترانتشبكة.4

(......ق،تعليم،تجارة،تسوي)مانوعمنشراكةتربطهاالتىاإلنترانتشبكاتبينيربطتطبيق.

اإلنترنتطريقعنببعضهاترتبطإنترانتشبكاتمجموعةمنالمكونةالشبكةهي.

فيماتوالملفاالخدماتبعضعلىالشراكةأحقيةمنحمعإنترانتشبكةكلخصوصيةعلىتحافظ

.بينها

والمزوديناءوالشركبالمتعاملينالخاصةاإلنترانتشبكاتتربطالتىالشبكةهىاإلكسترانتشبكة

راكةالشأوالتخطيطمركزيةتجمعهمأوواحد،مشروعفىالعملشراكةتجمعهمالذيناألبحاثومراكز

.ركةشلكلالمحليةاإلنترانتبخصوصيةالمساسدونفيهاوالتشاركالمعلوماتتبادللهموتؤمن



الحجمحيثمنالشبكاتأنواع
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World)االنترنتشبكة.4.5 Wide Web,WWW)

شبكاتوشخصيهحواسيببينتصلوالعالمأنحاءجميعتغطيموسعهحواسيبشبكةأكبرهي

.موسعهوشبكاتمحلية

لىإصولالوحينهايستطيعومكتبهأومنزلهمنالشبكةهذهفيعضوا ًيكوننأشخصألييمكن

.موضوعأيعنالمعلوماتمنهائلكم



التوصيلحيثمنالشبكاتأنواع
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شبكة. Bus)الخطيالمسار1 Network)

وبدايةونهايةنالتلفزيوبكيبلشبيهمحوريواحدكابلفيالشبكةداخلاألجهزةجميعتوصيليتم

.اتجاهأيفيآلخرحاسوبمنالبياناتنقلويتميتقابالن،الالكيبلهذا

الشبكةيفحاسوبكلينتظرحيثاألشخاصبهايتحدثالتيالطريقةبنفسالشبكةهذهتعمل

.المعلوماتبإرسالليقومدوره

التوصيلمنالنوعهذايعتبر:

oالشبكةهذهتوصيلفيبسيطانهغيرالبياناتنقلفيبطيئا

oتحتاجرىاالخالتوصيلطرقبينماالكيبلنفسعلىتقعاألجهزةجميعانحيثمكلفغير

.الكيابلمنالمزيدالى

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


التوصيلحيثمنالشبكاتأنواع
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Token)الحلقيةالشبكة.2 Ring Network)

حلقةشكلعلىواحدكابلعلىالحاسباتتوصيليتم.

المطلوبالحاسوبالىتصلانالىالكيبلعبرواحداتجاهفيالحاسباتبينالبياناتنقليتم.

والكفاءةبالسرعةتتميز.

التوصيلهذاعيوبمن:

oالطرفيةالوحداتاحدىتعطلعندبالكاملالشبكةتتوقف.



التوصيلحيثمنالشبكاتأنواع

17

Star)نجمةالشبكة.3 Network)

اوكيبلطريقنعمباشرهالطرفيةبالحاسباتالرئيسيالحاسوبتوصيلويتمالتوصيلانواعابسط

الحاسوبطريقعنالإخرىأشبكةوأآخروحاسوببيناتصالاييتموالالسلكي،اتصال

.الرئيسي

مباشرا ًاال ًاتصالطرفيةالحاسباتجميعالتصالنظرا ًوالكفاءةبالفعاليةالتوصيلهذايتميز

.الرئيسيبالحاسوب

الماليةألوراقاوسوقالبنوكمثلبسرعةبياناتهاتتغيرالتيالمؤسساتفيالتوصيلهذايستخدم

.وغيرهاالطيرانوشركات
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بروتوكوالت نقل البيانات

:المستخدمةالبروتوكوالتأنواعمن

بروتوكول. 1(Transmission Control Protocol ̸ Internet Protocol (TCP ̸ IP):هو

:روتوكولينبمنفعلياويتكونآخرالىموقعمنالبياناتإلرسالاالنترنتفييستخدمبروتوكول

(Transmission Control Protocol, TCP)و(Internet Protocol, IP).

بروتوكول. 2(File Transfer Protocol, FTP):الملفاتتبادلوبنقلالبروتوكولهذايختص

TCPبروتوكولويستخدماالنترنتخالل ̸ IPالبياناتلنقل.

بروتوكول. 3(Telnet Communication Protocol):بعدعنالحاسباتبتشغيليختص

(Remote Login)الخادمبالجهازالحاسباتوربط(Server).

الواب. 4(Wireless Application Protocol, WAP):اجهزةالىبياناتارسالعنمسئول

الرسائلالبياناتهذهوتشملالنقالة،الهواتفشبكةباستخداموذلكالذكيةالهواتفمثلمتنقلة

.الوبوصفحاتاإللكترونية
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اإلنترنتبشبكةاإلتصالطرق

السلكيةالتقنية:أوالا 

اإلتصال. Dial)الهاتفي1 Up Connection)

يجبنتباالنترالحاسوبفلتوصيلالهاتف،خطخاللمنباالنترنتاالتصالمنالنوعهذايتم

Internet)باالنترنتاالتصاللخدمةالمزودةالجهاتبإحدىهاتفيا ًاالتصال Service

Provider, ISP).

أجهزةإلىاجةالحوعدماالستخداموسهولةاالشتراكتكلفةبقلةباالنترنتالهاتفياالتصاليتميز

.معقدةوكيبالتإضافية

موديمتكارتوافرالطريقةهذهتتطلب(Modem card)إلىإضافةالكمبيوتر،بجهازمثبت

.تليفونخطوجود

(ثا/بايتك56حوالي)جدا ًبطيئةالطريقةهذهفياإلنترنتسرعةتكون.

باإلنترنتاإلتصالأثناءباستمرارالتليفونخطشغليتم.
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االتصال . (Direct Connection)باالنترنتالمباشر 2

شري ستخدمًاجعلًاالتصالًالمبا مةًاإلنترنتلم مزودًخد ب ستمرة،ً ISPمتصالً  تاليبصورةًم وبال

.الوصولًإلىًاإلنترنتًدونًالحاجةًإلىًاالتصالًالهاتفياستمراريةً

ًبدأًهذاًالنوعًمنًاالتصالًبصورةًكبيرةًفيًالمؤسساتًالحكومية،ًالشركات،ًالجامعاتيستخدم ماً ،ًك

.استخدامًهذاًالنوعًمنًاالتصالًفيًالمنازلًوالعماراتًالسكنية

ًأنًيتمًاالتصالًالمباشرًباإلنترنتًبعدةًطرقًمنهايمكن:

اإلتصالًعبرًالشبكةًالرقميةًللخدماتًالمتكاملة) 1(ISDN connection)

اإلتصالًعبرًالخطًالمشتركًالرقميًغيرًالمتماثل) 2(ADSL connection)
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السلكيةالتقنية

ISDN)المتكاملةللخدماتالرقميةالشبكةعبراإلتصال2.1 connection)،(Integrated

Services for Digital Network).

اإلنترنتلخدمةالمزودةالشركةتوفرهاخاصةمعداتوجودالطريقةهذهتتطلب(Internet

Service Provider (ISP)).

(ثا/بايتك128حوالي)السابقةالطريقةمنأكبرإنترنتسرعةالطريقةهذهتوفر.
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السلكيةالتقنية

( ADSL connection)اإلتصااااال عباااار الخااااط المشااااترت الرقمااااي غياااار المتماثاااال2.2

(Asymmetric Digital Subscriber Line)

ً ثباتًعلىًمدارًاليةًوعلإلتصالًبشبكةًاإلنترنتًبسرعةًتعتبرًهذهًالطريقةًمنًأكثرًالطرقًشيوعا

.ساعة24

وترارجهازوجودالطريقةبهذهاإلتصاليتطلب(Router)جهازإلىإضافة

(Splitter/Filter)علىوترالكمبيجهازإحتواءإلىباإلضافة.اإلنترنتعنالتليفونخطلفصل

LAN)شبكةكرت Card).
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ADSLخدمة

:الخدمةهذهمميزات

البياناتنقلفيالعاليةالسرعة.

العنكبوتيةبالشبكةاالتصالعندالهاتفخطانشغالعدم.

اليومفيساعة24مدارعلىيكونالعنكبوتيةبالشبكةاالتصال.

التكلفةوقلةالتوفير.

:الخدمههذهعيوب

(الجيدةالمسافة)متركيلو1منأبعديكونالبحيثالرئيسالمقسممنقريبتكونأنيجب

2/1بنسبةإرسالهامنأسرعيكونالبياناتاستقبال

:منهاعواملعدةعلىاالتصالسرعةتعتمد

الخدمةمزودمنالمقدمةالسرعه.

والمستفيدالرئيسالمقسمبينالمسافه.

ضوئيةأليافاونحاسية"المستخدمةاألسالكنوع”.
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اإلنترنتبشبكةاإلتصالطرق

الالسلكيةالتقنية:ثانياا 

اإلتصال. Satellite)الصناعيةاألقمارخاللمن1 connection)

باإلنترنتلإلتصالالطرقأحدثمنالطريقةهذهتعتبر.

كارتإلىباإلضافةالصناعيالقمرإلىاإلشارةإلرسال(صحن)طبقوجودتتطلب(Satellite)

.الحاسببجهازمثبت

ًُالـخطتوصيليصعبالتيالمناطقفيالطريقةهذهةً عادستخدمتDSLفيها.
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الالسلكيةالتقنية

اإلتصال. Wi)فايالوايخاللمن2 Fi):

لـإختصارهـيالكلمــةWireless Fidelityالموجاتوإستقبالإرسالفيالدقةتعنيو

.الالسلكيـة

السلكيا ًببعضهماأكثرأوجهازينتربطالتيالشبكاتفيالمستخدمةالطرقإحدىهي.

ًُممكنةتكلفةلبأقالدوليةالمعلوماتشبكةإلىالدخولخدمةلتوفيرالبعضقبلمنأيضاستعملت.

فيستخدمتلكنهاوالمطاراتالمقاهيفيوتجدهاباإلنترنتالالسلكياالتصالفايالوايتستخدم

.تقريبا ًمتر100حدودفيقصيرةلمسافاتحرىباأل،الصغيرةالمساحات

شبكةإلىلدخولامقدوركسيكونأنهدرجةإلىستنتشرالتقنيةهذهبأنيعتقدالمنظورالمستقبلفي

.أسالكتمديدإلىالحاجةدونوقتأيفيومكانأيمنالدوليةالمعلومات
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اإلتصال. Wi)ماكسالوايخاللمن3 Max):

أوالمجالريضعالالسلكياالتصالتستخدمالتيالحديثةالتقنياتأهممنماكسالوايتعتبرتقنية

Worldwide«الالسلكيةالواسعةالموجةتقتية» Interoperability for Microwave

Access.

الواسعالحيزذاتالالسلكيةالخدماتحيثمنفايالوايمنالمطورةالتقنيةهي.

الالسلكيةاإلقليميةالشبكاتمنهيWireless Metropolitan Area Network

»MAN«،الرقميةالخطوطاستبدالإلىوتهدفDSL،ISDN.

:مميزاتها

الثانيةفيميجابت280منأكثرتصلالتيالعاليةالسرعة.

بيرةكبسرعةالجوالةوالهواتفالكمبيوترأجهزةبينوالفيديووالصوتالبياناتتنقل.

2متركيلو50حواليإلىالالسلكيةاالتصاالتمدىتوسع.

جيجاهيرتز11و2بينماالتردديالحيزفيتعمل.

اباالنترنتفايللـوايالمستخدمةالمواقعتغذيةإلىتهدف .السلكي 

:ماكسالوايتقنيةأنواع

واي) .المكتبباوبالمنزلسواءثابتمكانمناإلشارةالعميلجهازيستقبلحيث:ثابتماكس1

.النوافذبقربداخلياوالبنايةأسطحفيأماشكلينااللتقاطلجهازويتواجد

واي) هواستخدامتصفحهأثناءألخرمكانمنالتنقلالمستخدمبإمكانحيث:الجوالماكس2

.لالنترنت
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المشاركة. إمكانياتمنللشبكةمستخدمأياستفادةونعني:(Hardware)األجهزةاستخدامفي1

بالشبكةةالملحقاألجهزةجميعمناالستفادةكذلكمستقل،حاسوباقتناءمنبدالالرئيسيالحاسوب

.الطابعاتمثل

المشاركة. نةالمخزالبرمجياتمنللشبكةمستخدمأياستفادةونعني:(Software)البرمجياتفي2

بريدالواستخدامالملفاتمشاركةمثلبالشبكةمتصلآخرحاسوباياوالرئيسيالحاسوبفي

.اإللكتروني

المشاركة. المعلوماتجميععلىتحتويواحدةبياناتقاعدةاستخدامونعني:(Data)البياناتفي3

.السفرتذاكرحجزوعندالبنوكفيمتبعهوكمابالشبكةالمتصلينجميعيستخدمها

سهولة. ىعلواحدةمرةالتطويرعمليةإلجراءنظرا ًوالبياناتتطويرالبرامجو(Update)تحديث4

.عملمحطةكلعلىوليسالرئيسيالحاسوب

استخدام. (E-Mail)يااللكترونالبريدواستخدامالمعلوماتعنالبحثفي(Internet)االنترنت5

.المشاركينبينوالملفاتالمعلوماتوتبادل

.شاملةوبصورةبسرعةالحديثةوالمعلوماتبالبياناتالعليااإلدارةمنالقرارمتخذيمدادإ6.

إمكانية. -e)الشبكةخاللمنالتجاريةباألعمالوالقياموالتسويقوالخدماتالسلعوبيعشراء7

commerce).

وتجديدفالهاتفاتورةدفععندمتبعهوكماتكلفةوبأقلوسهولةبسرعةللمواطنينالخدماتقديمت8.

.(e-government)اإللكترونيةبالحكومةيسمىماوظهورالمدنيةالبطاقة

اعتماد. .وغيرهاكوالبنوالطيرانكشركاتأساسيبشكلعملهافيالشبكاتعلىالشركاتمنالعديد9
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نهاية المحاضرة العاشرة


