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o كالصور مات املعلو تبادل األجهزة الرقمية املتصلة مع بعضها البعض بغرض مجموعة من –الشبكات
..املتوفرة مثل االتصال باإلنترنت أو طباعة امللفات االشتراك باملوارد أو وامللفات

o االتجاه أحادي يمكن أن يكون االتصال بين جهازين(half-duplex ) ثنائي االتجاهأو(full-duplex).
o ولكن ليس في نفس الوقتاالتجاه، بإمكان الجهاز أن يرسل ويستقبل، الوضع أحادي في.

o اإلرسال واالستقبال في وقت واحدلكال الجاهزين يمكن وضع ثنائي االتجاه، في.



oيعتمد أداء الشبكة على عدد من العوامل:
oكفاءة البرامج 

ً
.املستخدمةعدد املستخدمين ونوع وسط النقل وقدرة األجهزة املتصلة بالشبكة وأخيرا

oاإلنتاجية : غالًبا ما يتم تقييم األداء من خالل مقياسْين للشبكات(throughput ) والتأخير(delay.)
oاألداء العالي للشبكة يتطلب إنتاجية أعلى وتأخير أقل.

o على تقديم نفس الخدمات حتى أثناء الفشلقدرة الشبكة –الشبكةموثوقية.

o االتصال على معدل الخطأفعالية قناة يعتمد قياس .
o لةوحدات البيانات الخاطئة إلى العدد اإلجمالي لوحدات البيانات املرسنسبة عدد –الخطأ معدل.



oأنواع الربط بين األجهزة
o من نقطة إلى نقطة اتصال(point-to-point) ، وسط نقل عن طريق التوصيل بين جهازين فقط يتم

.مخصص

o النقاط متعدد اتصال(multi-point) ، الوسط الناقلتشترك ثالثة أجهزة أو أكثر في.

            



o اتصال أحادي اإلرسال(Unicast)
o آخرإلى جهاز داخل شبكة االتصال أحادي اإلرسال من جهاز يتم.

o اتصال متعدد البث(Multicast)
o على الشبكةاألجهزة اتصال البث املتعدد من جهاز واحد على الشبكة إلى العديد من يتم.

o اتصال البث العام(Broadcast)
o الشبكةداخل نفس اتصال البث من جهاز واحد على الشبكة إلى جميع األجهزة املوجودة يتم.



o الشبكة املحلية(Local Area Network - LAN)
o مبنى أو مجموعة مباني متقاربةأومكتب أو منزل مثل واحد، من األجهزة املتصلة مًعا في موقع مجموعة  .

o كبيرة أن تكون الشبكة املحلية صغيرة أو يمكن

o األجهزةمن شبكة منزلية مع مستخدم واحد إلى شبكة مؤسسة بها آالف تتراوح.

o شبكة املدينة(Metropolitan Area Network - MAN)
o وتغطي مساحة مدينة واحدة،الواسعةمن الشبكة وأصغر شبكة أوسع من الشبكة املحلية.

o الشبكة الواسعة(Wide Area Network - WAN)
o وع االكثر بمنطقة محددة، والنترتبط بين الحواسيب على مسافات جغرافية واسعة، وال تربط شبكة

.شبكة االنترنتشيوًعا هو 



o والتي تربط األجهزةملكية خاصة عادة ما تكون الشبكة املحلية مملوكة

.في مكتب أو مبنى أو حرم واحد

oعلى شكل تتصل أجهزة الحاسب داخل الشبكة املحلية مع بعضها البعض

(.switch)نجمة باستخدام مبدل إشارة مركزي 
o الوجهة الهدفإرسالها إلى يعمل كمقوي لإلشارة قبل هذا الجهاز والذي جميع اإلشارات تمر عبر.

o اإلستخدام والتوصيلفي الشبكات املحلية وسهلة شيوعا بنية النجمة هي األكثر.



oتستخدم وسائط النقل للربط بين جهازين في الشبكة

oيتم ارسال البيانات على شكل إشارات كهربائية-الكابالت النحاسية
o الكابل متحد املحور(Coax)

o املجدولة غير املحمية ج اأسالك األزو–UTP

o املحمية املجدولة األزواج أسالك–STP

o عبر ألياف زجاجيةنبضات ضوئية يتم ارسال البيانات على شكل -الضوئية األلياف.

o لفة من عبر إشارات الراديو املحمولة في نطاقات مختيتم ارسال البيانات -الوسائط الالسلكية
.الطيف الكهرومغناطيس ي



oعناوين التحكم بالنفاذ للوسط-MAC
oداخل ُمعّرف فريد ُيمنح لبطاقة الشبكة داخل الجهاز من أجل اتصال األجهزة مع بعضها البعض

.الشبكة املحلية
oيختلف حجم وتنسيق هذه العناوين اعتماًدا على الشبكة املستخدمة.

o تستخدم شبكةEthernet  (.بت48)بايت 6فعلًيا يبلغ عنواًنا
o07:01:02:01:2C:4B

o العناوين املنطقية–Logical Addresses
oتعتبر العناوين املنطقية ضرورية لالتصال بين الشبكات.

oكل جهاز له عنوان فريد ال يتكرر في نفس الشبكة.
o العنوان املنطقي في اإلنترنت(IP address ) بت32عنوان يتكون من هو.

o (.205.144.75.26مثال )255إلى 0يتم تمثيل العنوان بأربع أرقام عشرية تتراوح قيمة كل رقم من



o أرقام املنافذ–Port numbers
o العملية التي يقوم جهازين باالتصال لتنفيذهايحدد رقم املنفذ.

o مكن جهاز
ُ
.عملية واحدةمن االتصال بأكثر واحد من ت

o ومقسمة كالتالي65535–0بت يتراوح من 16عدد صحيح بطول ،:
o0–1023أرقام معروفة

o1024–49151أرقام مسجلة

o49151–65535أرقام خاصة ومؤقتة



oشبكة من الشبكات
oمليارات من أجهزة الحوسبة املتصلة ببعضها البعض

o وّجه
ُ
شبكة االنترنت لتوجيه جهاز يستخدم في هو ( router)امل

.  البيانات بين الشبكاترزم 
o وّجهات

ُ
البيانات في شبكة اإلنترنت إليجاد بتحديد مسار تقوم امل

.  شبكتين باستخدام بروتوكوالت التوجيهاألقصر بين الطريق 
o من مصدرها 

ً
نقل الرزم في الشبكة من موجه إلى موجه، انطالقا

ُ
ت

 تصل إلى حتى 
ً
.وجهتها بناء على جدول التوجيه املعد مسبقا

شبكة متنقلة

شبكة منزلية   

شبكة مؤسسة أو شركة

مزودي خدمة االنترنت

شبكة مراكز البيانات

*Computer Networking: A Top-Down Approach, 

8th edition, Jim Kurose, Keith Ross, Pearson, 2020



o مجموعة من األسس والقواعد تسمح لطرفي بروتوكول االتصال هو

.االتصال من إرسال الرسائل واستقبالها

o بروتوكوالت التطبيقات
oمجموعة البروتوكوالت التي تمكن املستخدم من االتصال بالشبكة

o(HTTP،SMTP،DNS،FTP،وغيرها.)

o بروتوكول التحكم في اإلرسال(TCP)
o ملستقبلافي الجهاز إلى العملية في الجهاز املرسل العملية يقوم بنقل البيانات بشكل موثوق من.

oإقامة اتصال بين الطرفين 
ً
.يتطلب بداية

oيدعم معالجة الخطأ، والتحكم بالتدفق، والتحكم باالزدحام.



o بروتوكول مخطط بيانات املستخدم(UDP)
o املستقبلهاز العملية في الجاملرسل إلى في الجهاز العملية يقوم بنقل البيانات بشكل غير موثوق من.

o البياناتفي نقل أسرع.

o بروتوكول اإلنترنت(IP)
o بايصال البيانات في حزم من املرسل إلى الجهاز املستقبليقوم

o العنوان بروتوكول تحليل(ARP)
oيستخدم لربط عنوان منطقي بعنوان مادي.

o العكس ي بروتوكول تحليل العنوان(RARP)
oيسمح للمضيف باكتشاف عنوان اإلنترنت الخاص به.



o بروتوكول رسائل التحكم في اإلنترنت(ICMP)
oيستخدم إلرسال إشعار إلى املرسل باملشاكل املتعلقة بحزم البيانات املرسلة.

o اإلنترنت بروتوكول إدارة مجموعة(IGMP)
o املتعددمجموعة اإلرسال يوفر إنشاء وإدارة عضوية.

o طلبوهاعمليات اإلرسال املتعدد فقط إلى املضيفين الذين يسمح بتوجيه.



o الحها من ومراقبة األداء واكتشاف األخطاء وإصالشبكات مجموعة األجراءات الالزمة لتصميم وتكوين
.الخدمةجودة أجل الحفاظ على 

o إدارة الشبكاتاملهارات املكتسبة في أهم:
o واملحوالتاملوجهات الشبكة مع إعداد وبناء إنشاء.

o اعداد شبكة محلية افتراضية(VLAN)

o إعداد الشبكات االفتراضية الخاصة(VPN)

o مراقبة واصالح اعطال الشبكات باستخدامSNMP  وSyslog وNetFlow

oشهادات احترافية :CompTIA Network+ ،MCSA ،CCNA



o البسيط بروتوكول إدارة الشبكة(SNMP)– ول إنترنت قياس ي لجمع وتنظيم املعلومات حبروتوكول
.األجهزة داخل الشبكةسلوك لتحسين تلك املعلومات وتعديل IPاملتصلة بشبكة األجهزة 

o النظام سجل(Syslog )– إلى إلرسال سجالت بيانات األحداثالشبكات تستخدمه أنظمة بروتوكول
. موقع مركزي للتخزين

o وإصالحهااء وإعداد التقارير إلجراء عمليات التدقيق واملراقبة واستكشاف األخطيتم تحليل السجالت.

o تدفق الشبكة(NetFlow)– شائع االستخدام ملراقبة بيانات تدفق الشبكةيعتبر معياًرا  .
o معلومات حركة مرور شبكة يدعم مراقبةIP أو الخروج منهاالشبكة دخول حزم البيانات إلى أثناء.

o يستخدم على أجهزة توجيه سيسكو(Cisco.)




