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LANs, MANs, & WANs 

One early solution was the creation of local-area network (LAN) 
standards which provided an open set of guidelines for creating 
network hardware and software, making equipment from different 
companies compatible.  
 
What was needed a way for information to move efficiently and 
quickly, not only within a company, but also from one business to 
another.    
 
The solution was the creation of metropolitan-area networks 
(MANs) and wide-area networks (WANs).  
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LANs 
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WANs 



 متطلبات االتصال باإلنترنت
 

 .  إن اإلنترنت هً أكبر شبكة بٌانات على وجه األرض•

وتتكون اإلنترنت من عدد كبٌر من الشبكات الصغٌرة •

 .  والكبٌرة المتصلة ببعضها البعض

وأجهزة الحاسوب هً مصادر ووجهات المعلومات خالل •

 .  الشبكة

 وٌمكن تقسٌم االتصال باإلنترنت إلى •

 اتصال مادي 

 ًاتصال منطق 

تطبٌقات  . 
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 االتصال المادي

 بواسطة إنشاؤه ٌتم الذي االتصال هو المادي االتصال•
 بطاقة أو (modem) المودم مثل مهاٌئة بطاقة توصٌل

 (PC) الشخصً الحاسوب جهاز من (NIC) الشبكة واجهة

  .الشبكة إلى

ٌُستخدم•  أجهزة بٌن اإلشارات لنقل المادي االتصال و

 وإلى (LAN) المحلٌة الشبكة ضمن الشخصٌة الحاسوب

   .اإلنترنت على البعٌدة األجهزة
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 االتصال المنطقي

 تسمى معاٌٌر ٌستخدم الذي االتصال فهو المنطقً االتصال أما•

  .بروتوكوالت

 والمفاهٌم القواعد من لمجموعة الرسمً الوصف هو والبروتوكول•

  .الشبكة فً األجهزة اتصال كٌفٌة تحكم التً

   .متعددة بروتوكوالت باإلنترنت االتصاالت تستخدم وقد•

 اإلنترنت بروتوكول/اإلرسال فً التحكم بروتوكول مجموعة وتعد•
(TCP/IP) ًعبر المستخدمة األساسٌة البروتوكوالت مجموعة ه 

  .اإلنترنت

 البٌانات واستقبال إلرسال مًعا TCP/IP مجموعة بروتوكوالت وتعمل•

   .المعلومات أو
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 تطبيقات

 التً البرمجٌات أو التطبٌقات هً االتصال فً جزء آخر إن•
   .مفهوم بشكل المعلومات وتعرض البٌانات تترجم

 البٌانات إلرسال البروتوكوالت مع التطبٌقات وتعمل•
   .اإلنترنت عبر واستقبالها

  التشعبً النص ترمٌز لغة ملفات الوٌب مستعرض وٌعرض•
(HTML) وٌب كصفحات.   
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 مستعرضات الويب

 :الوٌب مستعرضات على األمثلة ومن•

• Internet Explorer 

•Netscape 

ٌُستخدم•  الملفات لتحمٌل (FTP) الملفات نقل بروتوكول و
   .اإلنترنت من والبرامج
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   رٌاضٍات نهشبكة

  العرض الثنائي للبيانات
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تتعامل أجهزة الكمبٌوتر مع البٌانات وتقوم بتخزٌنها باستخدام •
أو " التشغٌل"إلكترونٌة توجد فً وضع ( switch)محوالت 

 ".  إٌقاف التشغٌل"

بإمكان أجهزة الكمبٌوتر فهم واستخدام البٌانات التً تكون فً •
 .  هذه الحالة الثنائٌة أو التنسٌق الثنائً

وُتستخدم قٌم الواحد والصفر لتمثٌل الحالتٌن اللتٌن ٌمكن أن •
 .  ٌكون علٌهما المكّون اإللكترونً فً الحاسوب

بواسطة  0، وٌتم تمثٌل "تشغٌل"بواسطة الحالة  1ٌتم تمثٌل •
 ".  إٌقاف التشغٌل"الحالة 

ٌُشار إلٌهما باألرقام الثنائٌة أو وحدات البت•  .  و
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هو ( ASCII)ورمز المعاٌٌر األمرٌكٌة لتبادل المعلومات •
الرمز األكثر استخداًما لتمثٌل البٌانات األبجدٌة الرقمٌة فً 

 الكمبٌوتر

(  كود المعاٌٌر األمرٌكٌة لتبادل المعلومات) ASCIIٌستخدم  •
األرقام الثنائٌة لتمثٌل الرموز التً تتم كتابتها على لوحة 

عندما تقوم أجهزة الكمبٌوتر بإرسال حاالت . المفاتٌح
عبر إحدى الشبكات، ٌتم استخدام " إٌقاف التشغٌل/التشغٌل"

الموجات الكهربائٌة أو الضوئٌة أو الالسلكٌة لتمثٌل األرقام 
 .  0و 1

الحظ أن لكل حرف نمًطا فرًٌدا ٌتكون من ثمانٌة أرقام ثنائٌة •
 . معٌنة لتمثٌل الحرف

1-2-1   
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  وحدات انبث ووحدات انباٌث

من الفولتات  0بواسطة  0ٌمكن تمثٌل الرقم الثنائً •

 (.  فولت 0=  0)الكهربائٌة 

من الفولتات  5+بواسطة  1وٌمكن تمثٌل الرقم الثنائً •

 (.  فولتات 5= + 1)الكهربائٌة 
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 .  وتتم اإلشارة إلى هذا التجمع للثمانٌة بتات بالباٌت•

فً أجهزة الكمبٌوتر، ٌمثل الباٌت الواحد موقع تخزٌن واحًدا •
 .  ٌمكن الوصول إلٌه

وتمثل مواقع التخزٌن هذه قٌمة واحدة أو حرًفا واحًدا من •
 .ASCIIالبٌانات مثل أحد رموز 

التً ( switch)والعدد اإلجمالً لتجمعات الثمانٌة محوالت  •
 .  256ٌتم تشغٌلها وإٌقافها هو 

 .  255إلى  0ونطاق قٌمة وحدة الباٌت هو من •

ولذلك تعتبر وحدة الباٌت مفهوًما هاًما ٌجب فهمه عند •
 .  استخدام أجهزة الكمبٌوتر والشبكات

1-2-2 
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   10نظاو األرقاو ذات األساس 

ومن أكثر أنظمة الترقٌم استخداًما هو النظام العشري، أو •
 .  10نظام الترقٌم ذو األساس 

 :  الرموز العشرة التالٌة 10وٌستخدم األساس •

• 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 .  وٌمكن دمج هذه الرموز لتمثٌل كافة القٌم الرقمٌة الممكنة•

14 



 .10وٌستند النظام الرقمً العشري إلى مضاعفات الرقم •

حٌث ٌتم ضرب كل خانة عمود إلحدى القٌم من الٌمٌن إلى  •
، وهو الرقم األساسً، وٌتم رفعه إلى 10الٌسار فً الرقم 
 .القوة، وهو األس

إلٌها على خانتها على  10وتعتمد القوة التً تم رفع الرقم  •
عند قراءة رقم عشري من الٌمٌن إلى . ٌسار النقطة العشرٌة

الٌسار، فإن أول خانة أو الخانة الموجودة فً أقصى الٌمٌن 
 (.10) 1^10، وتمثل الخانة الثانٌة (1)0^10ٌمثل  

 (.10x10=100) 2^10وتمثل الخانة الثالثة  •

  6^10وتمثل الخانة السابعة من الٌسار  •
(10x10x10x10x10x10=1,000,000).  
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• 2314= 2* 10^3 + 3* 10^2 + 1* 10^1 +  

     4* 10^0 
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   2نظاو األرقاو ذات األساس 

 بمعالجتها وتقوم البٌانات على الكمبٌوتر أجهزة تتعرف•
 .2 األساس ذي النظام أو الثنائً، الترقٌم نظام باستخدام

 من بدالً  ،1و 0 وهما فقط، رمزٌن الثنائً النظام ٌستخدم   •

  .العشري الترقٌم نظام فً المستخدمة رموز العشرة

 الرقم فً الٌسار إلى الٌمٌن من رقم كل مكان أو خانة تمثل•

 أو القوة إلى رفعه وٌتم األساس، رقم وهو ،2 القٌمة الثنائً

  .0 من بدًءا األس،
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 :وهذه القٌم المكانٌة من الٌمٌن إلى الٌسار هً •

• 2^0=1 

• 2^1=2 

• 2^2=4 

• 2^3=8 

• 2^4=16 

• 2^5=32 

• 2^6=64 

• 2^7=128 
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• 10110= 0*2^0+1*2^1+1*2^2+0*2^3+1*2^4 

• =22 
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   بث 8جحوٌم األرقاو انعشرٌة إنى أرقاو ثنائٍة ذات 

 تمرين التحويل •
إلى رقم  168استخدم المثال أدناه لتحوٌل الرقم العشري 

 :  ثنائً
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بث إنى أرقاو  8جحوٌم األرقاو انثنائٍة ذات 

 انعشرٌة

 .  إلى رقم عشري 01110000تحوٌل الرقم الثنائً •
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جًثٍم عشري نقطً ألربع ثًانٍات ين األرقاو 

   بث 32انثنائٍة ذات 

فً الوقت الحالً، تعتبر العناوٌن المعٌنة ألجهزة الكمبٌوتر •
 .  بت 32على اإلنترنت أرقاًما ثنائٌة ذات 

ولتسهٌل العمل باستخدام هذه العناوٌن، ٌتم تقسٌم الرقم  •
 . بت إلى سلسلة من األرقام العشرٌة 32الثنائً ذي 

للقٌام بذلك، قم بتجزئة الرقم الثنائً إلى أربع مجموعات •

 .  تتكون كل منها من ثمانٌة أرقام ثنائٌة

ثم قم بتحوٌل كل مجموعة مكونة من ثمان وحدات بت، •

 . والتً تسمى أًٌضا ُثمانٌة إلى ما ٌعادلها من األرقام العشرٌة
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   انسداسً عشري
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   انقٍى انًنطقٍة أو انًنطق انثنائً

1-2-9 
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عملٌتا الشبكات اللتان تستخدمان منطق القٌم المنطقٌة هما •

 .  قناع الشبكة الفرعٌة وقناع أحرف البدل

 .  توفر عملٌات األقنعة طرٌقة لتصفٌة العناوٌن•

وتقوم العناوٌن بتعرٌف األجهزة الموجودة على الشبكة •

وتسمح بتجمٌع العناوٌن مًعا أو التحكم فٌها بواسطة عملٌات 

 .  شبكات أخرى
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   وأقنعة انشبكة( بروجوكول اإلنحرنث) IPعناوٌن 

 فً المستخدمة بت 32 ذات الثنائٌة العناوٌن إلى اإلشارة ٌتم•

  .(IP) اإلنترنت بروتوكول عناوٌن أنها على اإلنترنت

 أجهزة إلى (اإلنترنت بروتوكول) IP عناوٌن تعٌٌن عند•

 الجانب على الموجودة البت وحدات بعض فإن الكمبٌوتر،
 .الشبكة تمثل بت 32 (اإلنترنت بروتوكول) IP لرقم األٌسر

   .العنوان فئة على المعٌنة البت وحدات عدد وٌعتمد

 بروتوكول) IP عنوان فً المتبقٌة البت وحدات وتعّرف•

   .الشبكة فً معًٌنا كمبٌوتر جهاز بت 32 ذي (اإلنترنت
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ٌُشار•   .مضٌف أنه على الكمبٌوتر إلى و

 بالكمبٌوتر الخاص (اإلنترنت بروتوكول) IP عنوان وٌتكون•

 معًٌنا كمبٌوتر جهاز ٌمثل والذي والمضٌف الشبكة جزء من
   .معٌنة شبكة على
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بت، ٌتم استخدام  32ذي  IPوإلعالم الكمبٌوتر بكٌفٌة تقسٌم عنوان •

 .بت ٌسمى قناع الشبكة الفرعٌة 32رقم ثاٍن ذي 

عن طرٌق  IPوهذا القناع هو دلٌل ٌشٌر إلى كٌفٌة ترجمة عنوان  •

 .  تحدٌد عدد وحدات البت التً ٌتم استخدامها لتعرٌف شبكة الكمبٌوتر

من الجانب  1ٌقوم قناع الشبكة الفرعٌة بشكل تتابعً بملء القٌم •

 . األٌسر للقناع

دائًما وذلك حتى ٌتم  1وٌتكون قناع الشبكة الفرعٌة بالكامل من القٌم •

ابتداًء من هناك  0تعرٌف عنوان الشبكة ثم ٌصبح مكّوًنا من القٌم 

 . وحتى وحدة البت الموجودة فً أقصى ٌمٌن القناع

وتقوم وحدات البت الموجودة فً قناع الشبكة الفرعٌة والتً تتكون •
 بتعرٌف الكمبٌوتر أو المضٌف على تلك الشبكة  0من 
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 IP لعنوان المنطقٌة AND الوظٌفة إجراء عن ٌنتج•

 الشبكة وقناع 10.34.23.134 (اإلنترنت بروتوكول)

   :المضٌف هذا شبكة عنوان  255.255.0.0 الفرعٌة

وبتحوٌل النتٌجة إلى النظام العشري النقطً ٌكون •
بروتوكول ) IPهو جزء الشبكة لعنوان  10.34.0.0

 .   255.255.0.0عند استخدام القناع ( اإلنترنت
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Base 2 Number System 

101102 = (1 x 24 = 16) + (0 x 23 = 0) + (1 x 22 = 4) +  

                (1 x 21 = 2) + (0 x 20 = 0) = 22   



32 

Converting Decimal to Binary 

Convert  20110 to binary: 
    201   /   2   =   100   remainder   1 

    100   /   2   =     50   remainder   0 

      50   /   2   =     25   remainder   0 

      25   /   2   =     12   remainder   1 

      12   /   2   =       6   remainder   0 

        6   /   2   =       3   remainder   0 

        3   /   2   =       1   remainder   1 

        1   /   2   =       0   remainder   1 

When the quotient is 0, take all the remainders in reverse 

order for your answer:  20110 = 110010012 


