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Data Networks 

Sharing data through the use of floppy disks is not an efficient or 
cost-effective manner in which to operate businesses.  
 
Businesses needed a solution that would successfully address the 
following three problems:  
•   How to avoid duplication of equipment and resources  
•   How to communicate efficiently  
•  How to set up and manage a network  
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Networking Devices 

Equipment that connects directly to a network segment is referred 
to as a device.  
 
These devices are broken up into two classifications.  
•  end-user devices 
•  network devices 

 
End-user devices include computers, printers, scanners, and other 
devices that provide services directly to the user.   
 
Network devices include all the devices that connect the end-user 
devices together to allow them to communicate. 
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Network Interface Card 

A network interface card (NIC) is a printed circuit board that 
provides network communication capabilities to and from a 
personal computer.   Also called a LAN adapter. 



  بطاقة واجهة الشبكة

أو مهاٌئ الشبكة المحلٌة ( NIC)توفر بطاقة واجهة الشبكة •

 .  قدرات اتصال الشبكة من وإلى الحاسوب

وفً أنظمة الحاسوب المكتبٌة تكون عبارة عن لوحة دائرة •

مطبوعة موجودة فً إحدى الفتحات على اللوحة األم وتوفر 

 . واجهة اتصال لوسائط الشبكة  

وفً أنظمة الحاسوب المحمولة عادة ما تكون مدمجة فً •
بحجم  PCMCIAالجهاز أو متوفرة على شكل بطاقة صغٌرة 

 .  بطاقة اإلئتمان
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 أخذ ٌجب ،(الشبكة واجهة بطاقة) NIC بطاقة اختٌار عند•

   :االعتبار بعٌن التالٌة العوامل

 FDDI أو Token Ring أو Ethernet ــ البروتوكوالت•

  (األلٌاف من موزعة بٌانات واجهة)

 أو المحور متحدة أو مجدولة زوجٌة كبالت ــ الوسائط أنواع•

   ضوئٌة ألٌاف أو السلكٌة،

 المكونات بٌن المتبادل االتصال) PCI ــ النظام ناقل نوع•

   (الطرفٌة
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والمىدم ( بطاقة واجهة الشبكة) NICتركيب 

(modem)  

ٌتطلب االتصال باإلنترنت بطاقة مهاٌئ، والتً قد تكون •
 (. بطاقة واجهة الشبكة) NICأو ( modem)مودم 
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ل (modem)إن المودم • ُملغً التعدٌل، هو جهاز  -، أو المعدٍّ

 .ٌوفر للكمبٌوتر القدرة على االتصال بخط هاتفً

البٌانات من ( تعدٌل)بتحوٌل ( modem)ٌقوم المودم  •

إشارات رقمٌة إلى إشارات تمثٌلٌة متوافقة مع خط الهاتف 

 .  القٌاسً

فً الطرف المستقِبل بإلغاء تعدٌل ( modem)وٌقوم المودم •

اإلشارات، مما ٌؤدي إلى تحوٌلها مرة أخرى إلى إشارات 

 .  رقمٌة

ا • ًٌ  . قد تكون أجهزة المودم مثبتة داخل

ا بالحاسوب باستخدام خط هاتفً• ًٌ  أو متصلة خارج

8 



9 



لشبكة سلكٌة والسلكٌة و  PCMCIAٌعرض الشكل   بطاقات •

شكل . Ethernetلشبكة ( USB)مهاٌئ ناقل تسلسلً عالمً 

3  

قد تستخدم أنظمة حاسوب سطح المكتب مهاٌئ شبكة داخلً  •
  4شكل (NIC)، ٌدعى بطاقة واجهة الشبكة 

أو مهاٌئ شبكة خارجً   ٌتم وصله بالشبكة من خالل منفذ •
USB .    

 1-1-4 fig 3,4,5 
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 الحاالت الحي جحطلب جثبيث بطاقة واجهة الشبكة 

 على ٌحتوي ال كمبٌوتر إلى الشبكة واجهة بطاقة إضافة•
   بالفعل بطاقة

   صحٌح بشكل تعمل ال أو تالفة الشبكة واجهة بطاقة استبدال•

 ثانٌة فً مٌجابت 10 بسرعة الشبكة واجهة بطاقة من الترقٌة•
   الثانٌة فً مٌجابت 10/100/1000 بسرعة أخرى إلى

 مثل الشبكة واجهة بطاقات من أخر نوع إلى التغٌٌر•
    الالسلكٌة

 شبكة إلى إحتٌاطٌة أو ثانوٌة شبكة واجهة بطاقة إضافة•
   أمنٌة ألسباب
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بروتىكىل التحكم في ) TCP/IPوصف 

   وتكىينه( بروتىكىل اإلنترنت/اإلرسال

بروتوكول اإلنترنت /إن بروتوكول التحكم فً اإلرسال•
(TCP/IP ) ًهو مجموعة من البروتوكوالت أو القواعد الت

تم تطوٌرها للسماح ألجهزة الكمبٌوتر المتشاركة بتقاسم 

 .  الموارد عبر إحدى الشبكات

بروتوكول /بروتوكول التحكم فً اإلرسال) TCP/IPولتمكٌن •

على محطة العمل، ٌجب تكوٌنه باستخدام أدوات ( اإلنترنت

 .نظام التشغٌل

وهذه العملٌة متشابهة للغاٌة سواًء تم إجراؤها باستخدام نظام  •
 .Macأو  Windowsالتشغٌل 

13 



14 



   pingاختبار االتصال باستخذام 

   (مستكشف اإلنترنت باستخذام الحزم)

خاصة، تدعى  IPبواسطة إرسال حزم  pingٌعمل األمر •

(  Echo Request)مخططات بٌانات طلب إرتداد 

، إلى وجهة (ICMP)بروتوكول رسائل التحكم فً اإلنترنت 

 . محددة

ٌتم إرسالها هً عبارة عن طلب ( packet)وكل حزمة •

 .  ٌحتاج إلى إجابة
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مستكشف ) pingوتحتوي استجابة اإلخراج لمستكشف •

على نسبة النجاح وزمن الذهاب ( اإلنترنت باستخدام الحزم

 .  إلى الوجهة والعودة منها

وٌمكن باستخدام هذه المعلومات تحدٌد ما إذا كان هناك •
 .  اتصال بإحدى الوجهات

 

االستقبال /الختبار وظٌفة اإلرسال pingٌُستخدم األمر •

 ، واتصال الشبكة TCP/IPلبطاقة واجهة الشبكة، وتكوٌن 
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 :  التالٌة pingوٌمكن إصدار أنواع أوامر •

•Ping 127.0.0.1 

.  وٌسمى اختبار االسترجاع الداخلً pingهذا نوع فرٌد من •

 TCP/IPوهو ٌتحقق من تثبٌت شبكة 
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