
   عرض اننطاق انترددي
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   أهمٍة عرض اننطاق انترددي

 ٌمكنها التً المعلومات بكمٌة الترددي النطاق عرض ٌُعرف•

   .معٌنة زمنٌة فترة فً الشبكة اتصال خالل التدفق

 دراسة عند الترددي النطاق عرض مفهوم فهم الضروري من•
   :التالٌة األربعة لألسباب الشبكات



 عرض النطاق الترددي محدوًدا -•

 عرض النطاق الترددي لٌس مجانٌاً  -•

ا فً تحلٌل أداء    -• ًٌ  عرض النطاق الترددي عنصًرا أساس

 .  الشبكة، وتصمٌم شبكات جدٌدة، وفهم اإلنترنت        

 .  تزاٌد الطلب على عرض النطاق الترددي بشكل مستمر -•

 



 عرض اننطاق انترددي محذوًدا 

   .المعلومات حمل على الشبكة هذه لقدرة حدود هناك•

 لوضع المستخدمة والتقنٌات الفٌزٌاء بقوانٌن محكوم الترددي النطاق عرض إن•
   .الوسائط على المعلومات

 التقلٌدي (modem) للمودم الترددي النطاق عرض ٌعتبر المثال، سبٌل على•
 ألسالك الفٌزٌائٌة الخصائص طرٌق عن الثانٌة/كٌلوبت 56 بمعدل محدوًدا
 .الزوجً الكبل ذات الهاتف



وعلى الرغم من ذلك، فإن التقنٌات المستخدمة عن طرٌق •
DSL (ًخط المشترك الرقم ) تستخدم أًٌضا نفس أسالك

خط المشترك ) DSLالهاتف ذات الكبل المزدوج، إال أن 

ٌوفر عرض نطاق ترددي أكبر من ذلك المتوفر فً ( الرقمً
 .التقلٌدٌة( modem)أجهزة المودم 



األلٌاف الضوئٌة بقدرة مادٌة على توفٌر عرض نطاق تمتاز •

 .  ترددي غٌر محدود تقرًٌبا

وعلى الرغم من ذلك، ال ٌمكن التعرف على عرض النطاق •

الترددي لأللٌاف الضوئٌة بشكل كامل إال بعد تطور التقنٌات 

 .وذلك لالستفادة بشكل كامل من إمكاناتها



 عرض اننطاق انترددي نٍش مجانًٍا

 نطاق عرض توفر (LAN) المحلٌة للشبكة أجهزة شراء الممكن من•

  .طوٌلة زمنٌة فترة خالل تقرًٌبا محدود غٌر ترددي

 دائًما الضروري من ،(WAN) الواسعة الشبكة التصاالت بالنسبة•

  .الخدمة موفر من الترددي النطاق عرض شراء

 الترددي النطاق عرض فهم ٌإدي أن ٌمكن الحالتٌن، كلتا وفً•

 معٌنة زمنٌة فترة فً الترددي النطاق لعرض المطلوبة والتغٌٌرات

   .الشركة أو للفرد المال من كبٌر قدر توفٌر إلى

 أنواع بخصوص الصحٌحة القرارات الشبكة مدٌر ٌتخذ أن ٌجب•
   .شراءها ٌجب التً والخدمات األجهزة



عرض النطاق الخرددي عنصًرا أساسيًا في ححليل أداء 

 . الشبكت، وحصميم شبكاث جديدة، وفهم اإلنخرنج

الشبكات فهم التؤثٌر الكبٌر لعرض  متخصصًوٌجب على •
 .  النطاق الترددي ومعدل النقل على أداء وتصمٌم الشبكة



 .  تزاٌذ انطهة عهى عرض اننطاق انترددي تشكم مضتمر

 

 لتوفٌر للشبكات جدٌدة أساسٌة وبنٌات تقنٌات إنشاء بمجرد•

 جدٌدة تطبٌقات إنشاء ٌتم أكبر، ترددي نطاق عرض
  .األكبر السعة من لالستفادة



  انقٍاس

فً النظم الرقمٌة، تعتبر الوحدة األساسٌة لعرض النطاق الترددي هً •

 (.  الثانٌة/بت)

وعرض النطاق الترددي هو مقٌاس لكم المعلومات أو وحدات البت •

 .  التً ٌمكنها التدفق من مكان إلى اآلخر فً فترة زمنٌة أو ثواٍن معٌنة

 .  ٌتم وصفه عادة باستخدام مضاعفات البت فً الثانٌة•
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بمعنى آخر، ٌتم وصف عرض النطاق الترددي للشبكة بشكل •

، (الثانٌة/كٌلوبت)نمطً بآالف وحدات البت فً الثانٌة 

، وبالٌٌن (الثانٌة/مٌجابت)ومالٌٌن وحدات البت فً الثانٌة 

وترٌلٌونات وحدات ( الثانٌة/جٌجابت)وحدات البت فً الثانٌة 

 (.الثانٌة/تٌرابت)البت فً الثانٌة 



   انقٍود

 LANٌختلف عرض النطاق الترددي استناًدا إلى نوع وسائط وتقنٌات •
 . المستخدمة WANو

 بعض وراء السبب هً للوسائط المادٌة الخصائص وتعتبر•
   .االختالفات

 والكبل المجدول المزدوج النحاسً السلك خالل اإلشارات تنتقل•
   .والهواء الضوئٌة واأللٌاف المحور المتحد



وتإدي االختالفات المادٌة فً طرق انتقال اإلشارات إلى •

فرض قٌود أساسٌة على سعة حمل المعلومات لوسٌطة 

 .  معٌنة

وعلى الرغم من ذلك، ٌتم تحدٌد عرض النطاق الترددي •

الفعلً للشبكة بواسطة دمج الوسائط المادٌة والتقنٌات 

 .  المختارة إلرسال اإلشارات والكشف عن إشارات الشبكة

 



 المادٌة للخصائص الحالً الفهم ٌضع المثال، سبٌل على•
 حًدا (UTP) المحمً غٌر المجدول المزدوج النحاسً للكبل
ا ًٌ  فً جٌجابت واحد فوق وهو الترددي النطاق لعرض نظر
   .الثانٌة

 تحدٌد ٌتم الفعلٌة، الممارسة فً ذلك، من الرغم وعلى•
 من Ethernet استخدام بواسطة الترددي النطاق عرض

   .1000BASE-TX أو 100BASE-TX أو BASE-T 10 نوع



بمعنى آخر، ٌتم تحدٌد عرض النطاق الترددي الفعلً •

بواسطة أسالٌب إرسال اإلشارات، وبطاقات واجهات 
، وعناصر أجهزة الشبكة األخرى التً تم (NIC)الشبكات 

 .  اختٌارها

لذلك، ال ٌتم تحدٌد عرض النطاق الترددي فقط بواسطة قٌود •

 .  الوسائط
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   معذل اننقم

 التً المعلومات لكم مقٌاس هو الترددي النطاق عرض إن•
   .معٌنة زمنٌة فترة فً الشبكة خالل االنتقال ٌمكنها

 جزء هو المتوفر الترددي النطاق عرض مقدار فإن لذلك،•
  .الشبكة مواصفات من هام

 100 لتوفٌر نموذجٌة (محلٌة شبكة) LAN شبكة إنشاء ٌتم قد•
   .مكتب سطح عمل محطة لكل الثانٌة/مٌجابت



 مائة نقل بالفعل مستخدم كل بإمكان أن ٌعنً ال هذا ولكن•

 من ثانٌة كل فً الشبكة خالل البٌانات من مٌجابت

   .االستخدام

ا ذلك ٌكون أن ٌمكن• ًٌ  .مثالٌة الظروف أكثر تحت فقط حقٌق

 وراء السبب شرح فً النقل معدل مفهوم ٌساعد أن وٌمكن

 .ذلك



 ٌتم الذي الفعلً الترددي النطاق عرض إلى النقل معدل ٌشٌر•

 معٌنة توجٌهات باستخدام الٌوم من معٌن وقت فً قٌاسه

 على البٌانات من معٌنة مجموعة إرسال وأثناء لإلنترنت،

 .الشبكة

 من بكثٌر أقل غالًبا ٌكون النقل معدل فإن الحظ، ولسوء •

 للوسٌطة الرقمً النطاق لعرض ممكن حد أقصى

 العوامل بعض ٌلً فٌما .عدٌدة ألسباب وذلك المستخدمة،
   :النقل معدل تحدد التً



 أجهزة الشبكات البٌنٌة •

 نوع البٌانات التً ٌتم نقلها •

 هٌكل الشبكة •

 عدد المستخدمٌن على الشبكة •

 كمبٌوتر المستخدم •

 الكمبٌوتر الملقم •

 شروط الطاقة •

 



   حضاب نقم انثٍانات

 ٌتٌح استخدام الصٌغة•

عرض النطاق الترددي / حجم الملف = زمن النقل  •
(T=S/BW  ) 

 ألداء الهامة المكونات من العدٌد تقدٌر الشبكات لمسإولً 
   .الشبكة

 فسٌنتج معروًفا، معٌن لتطبٌق النموذجً الملف حجم كان إذا
 للشبكة الترددي النطاق عرض على الملف حجم قسمة عن
   فٌه الملف نقل ٌمكن وقت ألسرع تقدٌرٌة قٌمة
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  اصتخذاو انطثقات نتحهٍم انمشكالت فً تذفق من انمواد

 إلى كمبٌوتر من االتصال لوصف الطبقات مفهوم ٌُستخدم•
 Fig 1 .آخر

 وصف فً الطبقات مفهوم ٌساعد كٌف األسئلة هذه ُتظهر•

   .التدفق عملٌة تفاصٌل





وٌشرح أسلوب الطبقات طرٌقة قٌام شبكات الكمبٌوتر بتمرٌر •

 .  المعلومات من المصدر إلى الوجهة

عندما تقوم أجهزة الكمبٌوتر بإرسال معلومات عبر الشبكة، •

 .  تبدأ كافة االتصاالت عند المصدر ثم تنتقل إلى الوجهة



 عام بوجه الشبكة على تنتقل التً المعلومات إلى وٌشار•

   .(packet) الحزم أو بالبٌانات

ا مجمعة معلومات وحدة هً والحزمة• ًٌ  أنظمة بٌن تتنقل منطق

   .الكمبٌوتر

 معلومات طبقة كل تضٌف الطبقات، بٌن البٌانات مرور عند•

 على لها المطابقة بالطبقة فّعال اتصال إجراء تتٌح إضافٌة

  .اآلخر الكمبٌوتر



 األنظمة بٌن المتبادل االتصال) OSI نموذجا ٌحتوي•

 فً التحكم بروتوكول) TCP/IPو (المفتوحة

 كٌفٌة تشرح طبقات على (اإلنترنت بروتوكول/اإلرسال

   .اآلخر إلى كمبٌوتر من البٌانات توصٌل

 .الطبقات ووظٌفة عدد فً النموذجان هذان وٌختلف•

 للمساعدة نموذج كل استخدام ٌمكن ذلك، من الرغم وعلى •

 وتوفٌر الوجهة إلى المصدر من المعلومات تدفق وصف فً

   .حوله تفاصٌل


