
الشبكة هي نظام مرتبط بشكل معقد من األجسام أَو الناس . فالشبكات تحيط بنا كليًا ، و هي حتى في داخلنا. فنظامنا  

 العصبي الخاص وجهاز القلب مع األوعية الدموية هي شبكات . و لنالحْظ بعض

 أنواع الشبكات في 

 حياتنا اليومية من الشكل التالي : 

 * شبكات االتصاالت 

Communications 

 * شبكات النقل 

Transportation 

 

 شبكات الحاسوب 

 وشبكة اتصاالت الحاسب هي مجموعة من الحواسب المرتبطة مع بعضها بطريقة ربط معينة عبر 

 وسائط تتبع في ذلك لمعايير مختلفة ، و سنطلق مصطلح " شبكة " في هذه الدراسة على شبكات 

تتكون شبكة الحاسب من جهازين متصلين ببعضهما بواسطة سلك ، و يقومان  في أبسط أشكالها  اتصاالت الحاسب .

مثل  الشبكات في هذه األيام تسمح لك بتبادل البيانات و موارد الكمبيوتر Computer Resourcer البيانات بتبادل

بعض بشكل  مع  )معلومات ، برامج ، أجهزة محيطية Peripheralالطابعة مثال ( و تسمح للمستخدمين بالتواصل  

 فوري. 

 إن األهداف من ربط الحواسب لتشكيل شبكة هي : 

 تخفيض في التكاليف االقتصادية وذلك عبر ما تقدمه شبكة من خدمات تعجز حواسب  1-

 مفردة على تقديمها بنفس التكاليف. 

المستخدمين وإدارة الموارد  إمكانية اإلدارة المركزية لهذه الحواسب من أماكن مختلفة وهذه اإلدارة تشمل إدارة  2-

 الموجودة في الشبكة . 

إمكانيات أخرى تحققها الشبكة تبعًا لنوعها ومكان تواجدها تشمل على السرية واألمن واستخدام تطبيقات واحدة في  3-

 أماكن مترامية .. الخ . 

سنحتاج إلى مئات األقراص  بداية لنتخيل وضع الحاسوب بدون وجود شبكات ، في هذه الحالة كيف سنتبادل البيانات ،

و الجهد ، و مثال آخر إذا كان لدينا  المرنة أو الليزرية لنقل المعلومات من جهاز إلى آخر مما يسبب هدًرا كبيًرا للوقت

طابعة واحدة و عدة حواسب في هذه الحال إذا أردنا الطباعة فإما سنقوم بالوقف في طابور انتظار على الجهاز الموصل 

أو سنقوم بنقل الطابعة إلى كل مستخدم ليوصلها إلى جهازه ليطبع ما يريد و في كال األمرين عناًءا كبير ، و بالطابعة ، 

 من هنا نرى أن تقنية التشبيك قد تطورت لسد الحاجة المتنامية لتبادل المعلومات و الموارد بشكل فعال . 

 تستطيع  لكي عليه متوافق Protocol  في الشبكات الحديثة من المهم استخدام لغة مشتركة أو بروتوكول

 األجهزة المختلفة االتصال مع بعضها البعض و فهم كل منها اآلخر . 



 البروتوكول هو مجموعة من المعايير أو المقاييس المستخدمة لتبادل المعلومات بين جهازي كمبيوتر  

 و مع تطور الشبكات أصبح مفهوم الشبكة أوسع بكثير من مجرد ربط األجهزة مع بعض .

 لنلق نظرة على المعالم الشائعة للشبكات الحالية :

 أسالك لكي تشكل الحواسب شبكة , تحتاج إلى وسط ناقل للبيانات و في هذه الحالة يكون إما  1-

 .  وسط السلكيأو 

 و للشبكة  المكونة األجهزة باألسالك هذه بوصل لتقوم,   Adapterربط أداة أو موائم إلى الحواسب هذه تحتاج كما -2

 Network Interface cardالشبكة   واجهة بطاقة الموائمات هذه تسمى

  Servers في الشبكة الحواسب التي تقدم البيانات أو الموارد في الشبكات الحالية يطلق عليها اسم مزودات 

   Clientsبينما يطلق على الحواسب التي تستفيد من هذه البيانات أو الموارد اسم زبائن

 المزود و الزبون ، فمثال يستطيع جهاز ما على من الممكن لجهاز واحد أن يلعب في نفس الوقت دور 

 الشبكة أن يكون مزوًدا للطباعة و في نفس الوقت يكون زبون للحصول على بيانات من مزود آخر . 

 .  تحتاج الشبكة إلى برنامج شبكات مثبت على األجهزة المتصلة بالشبكة سواء كانت مزودات أو زبائن

 

 : الطبولوجي(التصنيف وفق الشكل الهندسي)  –2

 إن الطريقة الثانية لتصنيف شبكات الحاسب تعتمد على التخطيط الهندسي المستخدم إلنشاء هذه الشبكات . 

 .  العقدة إلى مصادر حاسب مختلفة أو أجهزة اتصاالتتعرف كلمة طبولوجيا كترتيب هندسي لعقد وتشير 

 و األسالك  و توصيل الحواسب بها يتم التي الكيفية إلى يشير Network Topology  الشبكة تخطيط المصطلح أن أي

  Design .أو Physical Layout Topology      المصطلح على يطلق أحياًنا ،و شبكة لتكوين األخرى المكونات

 آخر يؤثر على األمور اعتماًدا على هذه الطريقة في التصنيف فإننا عند اختيار تصميم ما للشبكة دون 

 التالية : 

 نوع المعدات التي تحتاجها الشبكة.  -1

 إمكانيات هذه المعدات.  2-

 نمو الشبكة في المستقبل.  3-

 أدوات إدارة الشبكة.  4-

 بنا ء على ذلك عند اختيارنا لتصميم ما للشبكة يجب األخذ بعين االعتبار المكونات التالية: 

 نوع أسالك التوصيل .  1-

 بطاقة الشبكة .  نوع 2-

 Cable Connectors . لألسالك خاصة موصالت -3



 : الهندسي التخطيط على المعتمدة الشبكات أصناف بعض يلي فيما و

1- Bus  شبكة الناقل 

 .Star -2  شبكة نجمية 

.Ring -3  شبكة حلقية 

.Mesh -4  شبكة تشابكية 

.Tree -5  شبكة شجرية 

   :Busالمساري الناقل الشبكة

 هذا تصميم الشبكة يقوم المحلية  ، الشبكات في شيوعا األكثر ربما و األبسط يعتبر Bus   النوع من الشبكة تصميم

 هذا إلى يشار و الشكل، موضح في هو كما  Segment )واحد ) يسمى  سلك طول على صف في الكمبيوترات بتوصيل

 . Linear Busباسم   أيضا النوع

  

 

 لزوج واحد من العقد بأن اتصال في نفس الوقت هذه الخاصة تحدد العدد الكلي للعقد يسمح المسار فقط 

 الموصولة لتشكل شبكة مسارية موثوقة. 

 تعتمد فكرة هذا النوع من تصاميم الشبكات على ثالثة أمور :

Signal) -1  ) إرسال اإلشارة 

(Signal Bounce ) -2  ارتداد اإلشارة 

(The Terminator ) -3  المنهي أو الموقف 

 قبول يتم بالشبكة و الموصولة الحواسب كل إلى Signalsكهربية  إشارات شكل على الشبكة على البيانات ترسل

 في . الشبكة على المرسلة اإلشارة األصلية داخل المشفَّر العنوان مع عنوانه يتوافق الذي الحاسب قبل من المعلومات

 ، تصادم عليه ما يطلق فسيحدث الوقت نفس في بيانات بإرسال حاسب جهازي قام , إذا Bus  النوع من الشبكة تصميم

Collision, األجهزة عدد زاد كلما بالتالي و ، على الشبكة البيانات إرسال في دوره انتظار حاسب كل على يجب لهذا 

 فالعوامل ، الشبكة بطأ زاد بالتالي و ، بياناته إرسال في ليصل دوره انتظاره عليها الذي الوقت طال كلما ، الشبكة على

 : هي Bus شبكة أداء على تؤثر التي

 بالشبكة  المتصلة  الحاسب أجهزة مكونات تقدمها التي اإلمكانيات-1



 عدد أجهزة الحاسب المتصلة بالشبكة.  -2

 نوعية البرامج المشغلة على الشبكة.  3-

 بالشبكة. المسافة بين األجهزة المتصلة  4-

 سرعة نقل البيانات على الشبكة مقاسة بالبت في الثانية. 5-

 عندما ترسل إشارة البيانات على الشبكة فإنها تنتقل من بداية السلك إلى نهايته ، و إذا لم يتم مقاطعة 

 و ذهابًا على طول السلك ،و ستمنع الحواسب األخرى من إرسال  اهذه اإلشارة فإنها ستبقى ترتد جيئ

 إشاراتها على الشبكة. كما في الشكل : 

 

 

 لهذا يجب إيقاف هذه اإلشارة بعد وصولها إلى عنوانها المطلوب الممثل بالجهاز الذي أرسلت إليه 

 مكونات الشبكة يسمى  منهي البيانات . إليقاف اإلشارة ومنعها من االرتداد ، يستخدم مكون من 

Terminatorبالشبكة متصل ب حاس ل بك يوصل و السلك أطراف من طرف كل عند وضعه ويتم . 

  : الشكل في كما

 يصبح  وبالتالي إشارات أي من مفرغا يجعله مما السلك على حرة إشارة أي بامتصاص Terminator المنهي يقوم

 . الشبكة ناقل البيانات على إرسال من التالي الحاسب يتمكن وهكذا ، جديدة إشارات أي الستقبال مستعدا



 يمكن أن تتوقف الشبكة عن العمل ألسباب منها : 

 في حال قطع السلك.  1-

في حالة انفصال السلك في أحد أطرافه عن أي من األجهزة الموصل إليها ويؤدي هذا إلى توقف جميع األجهزة عن  2-

 الشبكة . االستفادة من موارد 

 Network being down.عليه يطلق العمل عن الشبكة توقف

 لفعل و إطالته و السلك تمديد بداية علينا Busالنوع  من بالشبكة المتصلة األجهزة عدد زيادة و الشبكة توسيع أردنا إذا

 . الشبكة لتوسيع المضاف الجديد بالسلك األصلي السلك توصيل علينا ذلك

 : التالية المكونات أحد إلى سنحتاج ذلك لعمل

 Barrel Connector.وصلة ماسورة -1

.Repeater -2  مكرر إشارات 

 وصلة الماسورة أو  Barrel Connectorتقوم بتوصيل قطعتين من األسالك معا لتشكيل سلك أطول  

 كما في الشكل :

 

تتالشى قبل وصولها إلى  الشبكة ستصبح ضعيفة و قدإذا استخدمت عدًدا كبيًرا من وصالت الماسورة فإن اإلشارة على 

 قصيرة موصولة معًا.  الحاسب المطلوب ، لهذا من األفضل استخدام سلك طويل بد ال من أسالك

ناقل الشبكة، ويعتبر  على جديد من بإرسالها يقوم ثم تقويتها و اإلشارة بإنعاش فيقوم Repeaterاإلشارة   مكرر أما

يسمح لإلشارة بالسفر مسافة أطول   بكثير من استخدام وصلة الماسورة أو استخدام سلك طويل ألنهمكرر اإلشارة أفضل 

 دون أن تضعف أو تتالشى ألنه يقوم أساسا بتقويتها .كما في

 الشكل:

 



ا فائدة الشبكة المسارية هي مقدرتها لربط أي عدد من العقد بدون استخدام جزء صلب كبير و يمكن أن تزال العقد أيضً 

من المسار بسهولة ومن السهل أيًضا صيانة الشبكة المساري ة ، لكنها ال تستطيع تخديم سوى عدد قليل نسبيًا من  

أمر غاية في السهولة من ، حيث التركيب و تكلفته منخفضة.و لكننا  Bus األجهز ة, و يعتبر توسيع الشبكات من نوع

 سنضطر إلى إيقاف عمل الشبكة أثناء قيامنا بالتوسيع . 

 Network star :  النجمية الشبكة

 جهاز  أو موصلة بمكون بأسالك الحاسوب أجهزة بربط Star النجمة النوع من لتصميم ا ذات المحلية الشبكات تقوم

 النقطة أحيانايسمى و Concentrator المجمع  أيضا يسمى كما Hub المحور عليه يطلق مركزي

 أو محوري كبل أو مجدول ،مزدوج كبل اإلرسال وسط يكون أن كن Wiring Centerاو Central Pointالمركزية

 : بالشكل مبنية النجمية الشبكة بنية و  . بصري ليف

 

 باقي إلى ومنه  HUBأو المركزية النقطة إلى البيانات إرسال في يرغب الذي المصدر لحاسب ا من تنتقل اإلشارات

عن اآلخر. وبالتالي إذا توقف جهاز  الشبكة أسالك من سلك كل يعزل Hubفي التوصيل نظام ، الشبكة على الحواسب

انقطع سلكه بينما باقي األجهزة حاسب ما أو انقطع السلك الذي يوصله بالمجمع فلن يتأثر إال ا لحاسب الذي توقف أو  

 ستبقى تعمل من خالل الشبكة دون أي مشاكل . ولك إن توقف المجمع عن العمل فستتوقف الشبكة ككل عن العمل. 

األجهزة من مكانها و   بتحريك يسمح أنه حيث المختلفة التصاميم بين من إراحة األكثرStarالنجمة تصميم يعتبر

 التوصيالت دون أن تتأثر الشبكة بأي من ذلك. إصالحها و تغيير 

 ولكن تكلفة هذا النوع من التصاميم تعتبر مرتفعة خاصة في حالة كبر الشبكة أل ننا سنحتاج إلى أسالك 

 ه. وهذه األيام كثير من  كثيرة والمجمع قد يكون سعره مرتفعا و ذلك وفقا ا لمواصفا ته ودرجة تعقيد

 ن تشكيلة من التصاميم مدمجة مع بعض و تكون أح د التشكيالت: تصاميم الشبكات تكون عبارة ع

. Star-Bus-1 

Star-Ring -2 

 : الشكل في كما Starوالنجمة Bus-  لتصميمي الناقل جمع عبارة هو Star Bus هو و األول النوع

  



 الخطي  أسالك الناقل من أجزاء باستخدام البعض بعضها مع  متصلة نجمة تصاميم عدة نجد المشترك النوع هذا في 

Linear Bus Segments على غيره من األجهزة و ستبقى  . يؤثر لن الشبكة في واحد جهاز  تعطل لو أنه نجد هنا و

الشبكة تعمل دون مشاكل.و لكن إن تعطل أحد المجمعات فلن تستطيع األجهزة الموصولة إليه العمل من خالل الشبكة ، 

 بطا بغيره من المجمعات فإن هذا االرتباط سينقطع. وإذا كان هذا المجمع مرت

 :الشكل في كما.مجمع باستخدام Ringالحلقة تصميم من شبكات عدة يربط Star Ringالثاني  النوع

 

 إن بعض فوائد الشبكة النجمية هي : 

 التطبيق السهل.  1-

 التحكم المتمركز.  2-

 بروتوكوالت الوصول سهلة.  3-

 النجمية من مشكلة النقطة المركزي ة التي قد تسبب تعطل ال شبكة في حال تعطل النقطة تعاني الشبكة 

 المركزية، وأيًضا تتطلب كبل طويل لكل جهاز جديد يوصل بالشبكة . 

 Ring networks: الحلقية الشبكات

 السلك بدون في تصميم الشبكات من النوع الحلقة يتم ربط األجهزة في الشبكة بحلقة أو دائرة من 

 نهايات توقف كما يظهر في الشكل : 

 

 تنتقل اإلشارات على مدار الحلقة في اتجاه واحد و تمر من خالل كل جهاز على الشبكة ، ويقوم كل 

 حاسب على الشبكة بعمل دور مكرر اإلشارة حيث أن كل جهاز تمر من خالله اإلشارة يقوم بإنعاشها 



 كة إلى الحاسب التالي ، ولكن ألن اإلشارة تمر على كل جهاز في وتقويتها ثم يعيد إرسالها على الشب

 الشبكة فإن فشل أحد األجهزة أو توقف عن العمل فإن ذلك سيؤدي إلى توقف الشبكة ككل عن العمل. 

 Token Passingاإلشارة   تمرير اسم عليها يطلق الحلقة شبكات على البيانات إرسال في المستخدمة التقنية

  .الشبكة على آخر إلى  حاسب من تمريره يتم  Token المسمى البيانات تيار

 Token Passingاإلشارة  تمرير عمل

 Free Tokenحرة  إشارة يتسلم حتى االنتظار عليه فإن ما بيانات إرسال الشبكة على ما جهاز يريد عندما

بياناته اإلشارة الحرة فإنه   إرسال يريد الذي الحاسب يتسلم عندما الشبكة، على بياناته إرسال على قادر أنه تخبره

يضيف إليها بياناته و باإلضافة لذلك يقوم بإضافة عنوان الكتروني يحدد وجهة إرسال هذه البيانات ،أي أنه يحدد عنوان  

 إلى حاسب جهاز من اإلشارة هذه تنتقل.الحلقة حول Tokenالحاسب الذي ترسل إليه البيانات، ثم يرسل هذه اإلشارة  

 اإلشارة فإن اللحظة هذه حتى و اإلشارة داخل المشفر العنوان مع اإللكتروني يتوافق عنوانه الذي الجهاز تجد حتى آخر

محررة ، الحاسب المستقبل لهذه اإلشارة يقوم بنسخ البيانات الموجودة عليها ثم يعيد إرسالها على الشبكة   غير تزال ما

أرسل هذه اإلشارة و ذلك بعد أن يضيف عليها رسالة تبين أن البيانات قد تم استالمها بشكل إلى الجهاز األصلي الذي 

صحيح ، وهكذا تنتقل اإلشارة مرة أخرى على الشبكة وتمر على كل األجهزة حتى تصل إلى الحاسب األصلي الذي أرسل 

أنها قد استلمت بشكل صحيح فإنه يقوم   هذه اإلشارة ، بعد أن يقوم هذا الحاسب بالتأكد من محتويات هذه اإلشارة و

 كان فإذا التالي الحاسب إلى جديد من لتنتقل الشبكة على يطلقها Free Tokenحرة   بإزالتها ويرسل بدال منها إشارة

 إرسال بيانات ما فإنه يأخذ هذه اإلشارة الحرة ويضيف إليها بياناته ، و إن لم يكن لديه أي بيانات إلرسالها  يريد

 فإنه سيمرر هذه اإلشارة إلى الحاسب التالي وهكذا. 

تنتقل من جهاز ،فاإلشارة   السريعة الوسائل من تعتبر Token Passingاإلشارة  تمرير فإن البيانات إلرسال كوسيلة

إلى آخر بسرعة مقاربة لسرعة الضوء ، و بسبب هذه السرعة الفائقة فإن أداء الشبكة يكون ممتازا حتى في وجود  

 كبير من األجهزة على الشبكة، كما أن من فوائد الشبكة الحلقية هي:  عدد

 * قصر كبلها و ذلك مناسب لتطبيق األلياف البصرية . 

 الشبكة(.  جديدة)توسيع عقد ليتضمن مرونته و *

 ، التطوير ،عملية أثناء عملها إيقاف يجب الشبكة تطوير عند أنهBus شبكات  في عليه هو ما مثل مشكلة تبقى ولكن

 Token Ringباستخدام المعيار  حلّها تم فقد األجهزة أحد عطل بسبب العمل عن الشبكة توقف مشكلة أما

 لتفادي وذلك إليه اإلشارة إرسال قبل جاهزيته و الحاسب سالمة من التأكد يتم Token Ringتقنية  في أنه حيث

 .التأكد بعمليات يقوم مركزي جهاز باستخدام ذلك يتم و الحلقي، المسار انقطاع

 Mesh: التشابكية الشبكات

 هذا النوع من الشبكات قليل االستعمال بل نادًرا ما يتم إنشاؤها بشكل عملي , و ذلك بسبب كلفته ا 

العالية والتي تعود إلى كثرة التوصيالت المطلوبة. يكمن سر الوثوقية العالية في أن انهيار أي كبل سيتبعه عدة ط رق 

 احتياطية بديلة، إذن هذه الشبكات توفر إمكانية تفادي الخطأ بشكل كبير . 

تستعمل هذه الشبكات عادة في الربط بي ن أنواع أخرى من الشبكات المحلية لنحصل على الشبكات الهجينة . و شكل 

 الشبكات التشابكية تكون كما يظهر في الصور التالية :



 

 2المحاضرة 

 : الجغرافي التوسع حسب التصنيف

 : أصناف إلى تصنف  أن يمكن الشبكات فإن الجغرافي التوسع على ء  بنا

1-  LAN  شبكة محلية 

 .MAN -2  شبكة المدن 

 .WAN -3  الشبكات الواسعة 

 LAN : المحلية الشبكة

 هي شبكة حاسب والتي تتألف من عدة حواسب أو أكثر و أجهزة اتصاالت أخرى موصولة على شبكة 

 تعرف مامنطقة معروفة مسبقًا مثل غرفة أو بناء. ومثال نموذجي هو شبكة الحاسب في كلية أو جامعة أوضمن 

 ضمن متواجدة شبكة بعضها ضمن مع المتصلة الحواسب من مجموعة من تتكون والتي Campusالحرم  بشبكات

 : التالي الشكل يظهرها كما متقاربة، أبنية – واحد مبنى – طابق

 

 

 

 



 أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الشبكة المحلية؟ ما هي 

وأكثر نوعين شائعين من الهياكل المنطقية هما الهيكل المنطقي للشبكة هو كيفية اتصال المضيفين من خالل الوسائط. 

  .(token) البث وتمرير الرموز

لى وسائط الشبكة. وال يوجد ترتيب  ويعني هيكل البث أن كل مضيف يقوم بإرسال بياناته إلى جميع المضيفين اآلخرين ع

بهذه   Ethernet يجب على المحطات اتباعه الستخدام الشبكة. فهي تتبع نظام خدمة من يأتي أوالً. وتعمل شبكة

 الطريقة 

 بالفعل على عدد األجهزة والخدمات المقدمة على الشبكة.   LANتعتمد أنواع التكنولوجيا المستخدمة في شبكة 

: Ethernet 

 أساًسا شركة  طورتها التي LAN Architecture   المحلية الشبكات بنى إحدى Ethernet  ايثرنيت تعتبر

Xeror التشبيك  لمعيار القاعدة تمثل وهي .الماضي القرن من السبعينيات منتصف فيIEEE   

. Networking Standard 802.3 األيام.  هذه شهرة األكثر المعمارية هذه تعتبر 

 تستخدم إثرنت طريقة خاصة لتسمح ألجهزة ا لحاسب المتصلة بالشبكة بإرسال بياناتها على الشبكة 

 التصادم وذلك لتنظم حركة المرور على الشبكة، هذه الطريقة تسمى تحسس الناقل متعدد الوصول مع اكتشاف 

،Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 

 باستخدام هذه الطريقة يراقب الحاسب الشبكة ويقوم باإلرسال عندما يحس أن السلك غير مشغول بأي 

 إشارة ألنه ال يستطيع سوى حاسب واحد إرسال البيانات في نفس الوقت . إذا حصل تصادم ناتج عن 

 ب آخر قام بإرسال البيانات في نفس ألوقت فإن كال الحاسبان سيتوقفان عن اإلرسال وسينتظر أن حاس

 كل منهما وقت عشوائي ليعيد إرسال بياناته مما يقلل من احتمال حدوث تصادم آخ ر. إن خوارزمية 

 عمل هذه الطريقة موضحة بالمخطط التالي :

 



 :إثرنت شبكات مع المتوافقة التشبيك لخيارات أساسية أنواع خمس هناك

. 10 BaseT (Twisted-Pair) • 

. 10 Base2 (Thin Coaxial) • 

. 10 Base5 (Thick Coaxial) • 

. 10 BaseF (Fiber Optic) • 

Gigabit Ethernet.   

 إلى التعريف ينقسم حيث ، السابقة األنواع من األولى األربعة األنواع تسمية في المستخدم التعريف على نظرة لنلق

 عليها  البيانات نقل سرعة شبكة إلى تشيرBase- 2-10 النوع من إثرنت شبكة فإنBase- 2-10.كمثال  أقسام ثالث

 200يتجاوز  ال فيها السلك من قسم أي وطول Basebandالنوع   من اإلشارة إرسال وتستخدم الثانية ميجابت في 10

 متر. 

 :فيها بما الشبكات تشغيل أنظمة أغلب مع العمل إثرنت تستطيع

.Windows me-1 ، Windows 98 ، Windows 95 -1 

. Windows NT Server-2 ، Windows NT Workstation -2 

.Windows 2000 -3 

.(Professional , Advanced Server Server -4 

.Windows for Workgroup -5 

.Microsoft LAN Manager -6 

.Novell Netware -7 

.IBM LAN Server -8 

.Appel Share -9 

 LANاالجهزة المستخدمة في شبكات  

  أجهزة الكمبيوتر •

  بطاقات واجهة الشبكة •

  أجهزة طرفية •

  وسائط الشبكات •

 أجهزة الشبكات  •

 بطاقات واجهة الشبكة 

 عليها يطلق والتي Network Adapter Cards الشبكة بطاقة  من له بد ال بالشبكة االتصال من الحاسب يتمكن لكي

 : التالية األسماء

 Network Interface Card (NIC)  الشبكة ربط بطاقة -1



 LAN Card ,LAN بطاقة 2-

 LAN Interface Card , LAN اتصال واجهة بطاقة -3 

 LAN Adapter, LANمحول  4-

 ليصبح إلى البطاقة الشبكة كبل وصل يتم ثم الحاسب في Expansion Slot فارغ توسع شق في الشبكة بطاقة تركب

 . للشبكة البرمجي اإلعداد يبقى و المادية الناحية من بالشبكة فعليًا متصل الحاسب

 : التالية باألمور الشبكة بطاقة دور يتلخص

 . الشبكة على لبثها البيانات تحضير -1

 . الشبكة على البيانات إرسال 2-

 . اإلرسال وسط و الحاسب بين البيانات بتدفق التحكم 3-

 فإنها بايتات إرسال تريد وعندما , الحاسب معالج يفهمها بايتات إلى الشبكة كبل من الكهربية اإلشارات ترجمة 4-

 حملها.   الشبكة كبل يستطيع كهربائية نبضات إلى الرقمية الحاسب إشارات تترجم

 اللجنة تخصص وهذه  IEEE , من لجنة تحدده العنوان هذا unique فريد شبكة عنوان تمتلك شبكة بطاقة كل

   MACالعنوان  ذاته هو و ، الشبكة بطاقات مّصنعي من مّصنع لكل العناوين من مجموعة

، ( Media Access Control Address) Address ذاكرة داخل  مخزن ويكون بت 48 من مكون العنوان هذا و 

 بت    24ال  تحتوي للمّصنع بينما تعريف على بت 48 أول  تحتوي, إنتاجها يتم شبكة بطاقة كل في  ROMالقراءة  

 فيما بالتخاطب لألجهزة يسمح مما , الشبكة على عنوانها بنشر البطاقة تقوم , للبطاقة المتسلسل الرقم على األخرى

 . الصحيحة وجهتها إلى البيانات توجيه و بينها

 : التالية بالخطوات بالقيام ذلك و الشبكة على البيانات بث عملية بتنظيم الشبكة بطاقة تقوم

 . البطاقة إلى الحاسب من البيانات نقل 1–

 . الكبل إلى لبثها تمهيًدا البطاقة على مؤقتًا البيانات تخزين  -2

 . المستقبلة البطاقة و المرسلة البطاقة بين البيانات نقل شروط على تفاهم إجراء -3

 . الشبكة على البيانات بتدفق التحكم -4

 بنقل الحاسب في البيانات ناقل يقوم ثم معينة بيانات منه طالبة الحاسب إلى إشارة بإرسال الشبكة بطاقة تقوم أوال

 . البطاقة إلى الحاسب ذاكرة من المطلوبة البيانات

 فأن  لهذا , الكبل إلى البطاقة من البيانات نقل سرعة من أكبر البطاقة إلى الناقل من البيانات نقل سرعة تكون ما غالبًا

 , الكبل إلى بثها من البطاقة أن تتمكن إلى البطاقة على RAMذاكرة   على مؤقتًا تخزينه يجب البيانات من الجزء هذا

 Buffering .تسمى  التقنية هذه

 فإذا ، معًا المتصلة الشبكة بطاقات بين التوافق وهو أال البيانات تبادل عند االعتبار بعين يؤخذ أن يجب آخر أمر وهنالك

 فلكي  ، القديمة من وأسرع جديدة األخرى البطاقة و قديمة البطاقات إحدى كانت



 بين التوافق يتم ولكي . األبطىء البطاقة سرعة هي تكون واحدة سرعة على االتفاق عليهما معًا االتصال من تتمكنا

 معلنة  البطاقات باقي إلى  إشارة تطلق بطاقة كل فإن معًا المتصلة الشبكة بطاقات

 . البطاقات من غيرها مع يتوافق بما تعديلها يتم لكي سرعتها  عن

 : هي بينها االتصال يتم لكي البطاقات عليها تتفق أن يجب التي القضايا

 . إرسالها سيتم التي البيانات لمجموعات األقصى الحجم – 1 -

 . لوصولها تأكيد على الحصول قبل إرسالها سيتم التي البيانات مقدار 2–

 . البيانات حزم إرسال بين تفصل التي الزمن فترة 3–

 . البيانات وصول تأكيد على الحصول قبل انتظارها أن يجب التي الزمن فترة 4–

 Overflow .تفيض  أن  قبل استقباله بطاقة كل تستطيع التي البيانات مقدار  5–

   . البيانات نقل سرعة 6–

 . البطاقات بين  البيانات تبادل عملية تبدأ القضايا هذه على االتفاق بعد

 : تشمل التحكم مهام من بعدد الشبكة بطاقة تقوم و

 . االتصال وسط مراقبة – 1

 هو  الحزمة في الموجود الوجهة عنوان أن من بالتأكد عليها التعرف و البيانات حزم طلب – 2

 . الحزمة ستتسلم التي البطاقة عنوان نفسه

 . حلها و األخطاء اكتشاف – 3

 

 

 



 اجهزة الشبكات 

 (  bridgeالجس )  -4( switchالمحول )  -3(   hubالمجمع ) -2   (repeaterأجهزة التكرار ) -1

 (    repeaterأجهزة التكرار ) -1

 (repeater) توليد اإلشارات. تقوم أجهزة التكرارهو جهاز شبكات يُستخدم في إعادة  (repeater) جهاز التكرار

ال   .بإعادة توليد اإلشارات التمثيلية أو الرقمية التي تعرضت للتشويش نتيجة فقد اإلرسال بسبب ضعف طاقة اإلرسال

 . قرارات ذكية تتعلق بتوجيه الحزم   (repeater)يتخذ جهاز التكرار

 

 hubالمجمع ) -2

بتركيز االتصاالت. أي أنها تأخذ مجموعة من المضيفين وتسمح للشبكة برؤيتها كوحدة  (Hub) تقوم لوحات الوصل

النشطة بتركيز  (hub) واحدة. ويتم ذلك بشكل سلبي، ودون أي تأثير آخر على إرسال البيانات. وتقوم لوحات الوصل

 .المضيفين وليس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أيًضا بإعادة توليد اإلشارات

 

 ( bridgeالجس )  -3

بتحويل تنسيقات بيانات اإلرسال الخاصة بالشبكة كما تقوم أيًضا بعملية اإلدارة األساسية   (bridge) تقوم الجسور

الشبكات المحلية(. وتقوم الجسور ) LAN تقوم الجسور، كما يشير االسم، بتوفير وصالت بين شبكات .إلرسال البيانات

محلية( وليس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أيًضا بالتحقق من البيانات لتحديد ما إذا  الشبكات ال) LAN بتوصيل شبكات

 .أم ال. وهذا يجعل كل جزء من الشبكة يعمل بكفاءة أكبر  (bridge)كانت ستعبر الجسر

 

 ( switchالمحول )  -4

تقوم بتحديد ما إذا كانت  وهي  .مجموعات العمل مزيًدا من الذكاء إلى إدارة نقل البيانات (switch) تضيف محوالت

الشبكة المحلية( أم ال وليس ذلك فحسب، ولكن يمكنها أيًضا نقل البيانات فقط إلى ) LAN البيانات ستبقى على شبكة

هو أن المحول  (switch) والمحول (bridge) االتصال الذي يحتاج تلك البيانات. ومن االختالفات األخرى بين الجسر

 .إرسال البياناتال يقوم بتحويل تنسيقات 

 

 



 

 

 

 

 

 الكبالت ) الوسائط  (

 الوسائط النحاسية : 

 كيبل متحد المحور: 

ل نحاسي محاط بطبقة من مادة عازلة مرنة. وكما قد يكون الموصل المركزي   يتكون الكبل متحد المحور من موص ِّ
ويحيط بالموصل النحاسي طبقة من  .كبل من األلمنيوم مطلي بالقصدير مما يسمح بتقليل كلفة تصنيعه مصنوعاً من

معدني يعمل كسلك ثاٍن في الدائرة   عازلة مرنة. توجد فوق المادة العازلة هذه جديلة نحاسية ملتوية أو ملف مادة
 الطبقة الثانية ـ أو طبقة الحماية ـ كذلك من مقدار التداخل الكهرومغنطيسي وكطبقة حماية للموصل الداخلي. تقلل هذه

  .ي طبقة الحماية هذه غالف الكبلالخارجي. ويغط

 الكبل متحد المحور مزايا عديدة. فيمكن مد ه عبر مسافات أطول من الكبل ، يوفر(LAN) بالنسبة للشبكات المحلية
 أجهزة تكرار دون الحاجة إلى ،UTP، والكبل المزدوج المجدول غير المحمي، STPالمزدوج المجدول المحمي، 

(repeater).  أجهزة التكرارحيث تقوم (repeater) اإلشارات في الشبكة حتى يمكنها تغطية  بإعادة توليد
استخدامه  ، وتقنيته معروفة جيًدا. ولقد جرىأقل تكلفة من كبل األلياف الضوئية المحورمسافات أكبر. والكبل متحد 

  .التلفاز الكبلي لسنوات عديدة في أنواع عديدة من اتصاالت البيانات، بما في ذلك

. حيث كلما زاد سمك الكبل، زادت صعوبة استخدامه. تذكر عند استخدام الكبالت، من المهم وضع حجمها في االعتبار
أنه يجب سحب الكبالت خالل األنابيب والقنوات الموجودة والتي تعتبر ذات أحجام محدودة. يأتي الكبل متحد المحور 

 ذي أكبر قطر لالستخدام ككبل الجزء الرئيسي لشبكة في مجموعة متنوعة من األحجام. وقد تم تحديد الكبل
Ethernet ألنه يقوم باإلرسال لمسافة أكبر وبه خصائص أكبر لرفض الضوضاء. وكثيًرا ما يُطلق على هذا النوع ،

وكما يتضح من اسمه، من الممكن أن يكون هذا النوع من الكبالت صلبًا جًدا  thicknet .رمن الكبالت متحدة المحو
، كلما زادت صعوبة تثبيت وسائط الشبكة، زادت تكلفة تثبيتها. يصعب تثبيته في بعض الحاالت. وبصفة عامة بحيث

على   thicknet. ولم يعد يُستخدم كبليعد الكبل متحد المحور أكثر تكلفة في التثبيت من الكبل المزدوج المجدول
  .اإلطالق تقريبًا، باستثناء عمليات التثبيت ألغراض خاصة 

 .Ethernet سم فقط في شبكات 0.35متحد المحور بقطر خارجي يبلغ  thinnet ي الماضي، كان يُستخدام كبلف
 وكان مفيًدا بصفة خاصة لعمليات تثبيت الكبالت التي تطلبت إجراء انثناءات والتواءات كثيرة للكبل. ونظًرا ألن كبل 



thinnet  كان أسهل في التثبيت، فقد كان أرخص أيًضا في التثبيت. يتكون النحاس الخارجي أو الجديلة المعدنية في
الكبل متحد المحور من نصف دائرة كهربائية ولذا يجب العناية بشكل خاص لضمان وجود اتصال كهربائي محكم عند 

قة الحماية الرديء من أكبر مصادر مشكالت كال الطرفين مما يؤدي إلى اتصال أرضي صحيح. حيث يعتبر اتصال طب
االتصال في تثبيت الكبل متحد المحور. وتؤدي مشكالت االتصال إلى ضوضاء كهربائية تتداخل مع إرسال اإلشارات 

  100مستخدمة بصورة شائعة كما لم تعد المعايير الحديثة )  thinnetولهذا السبب لم تعدعلى وسائط الشبكات. 
  Ethernet.وأعلى( تعتمدها لشبكات ميجابت في الثانية

 

             

 (محمي مجدول مزدوج كبل) STP كبل - 2 

يتم لف  كل زوج من األسالك في  .أساليب حماية وإلغاء وفتل لألسالك (STP) يضم الكبل المزدوج المجدول المحمي

 150لف  الزوجين من األسالك في جديلة معدنية كلية أو ملف. ويكون مقدار مقاومة الكبل عادة  ملف معدني. ييتم

 المزدوج المجدول المحمي ، يقلل الكبلToken Ring وكما هو محدد لالستخدام في عمليات تثبيت شبكات .أوم

(STP) لما يقلزوج بزوج وتداخل اإلشارات. ك الضوضاء الكهربائية داخل الكبل مثل اقترانSTP( الكبل المزدوج

 (EMI) المجدول المحمي( الضوضاء الكهربائية أيًضا الواردة من الكبل، على سبيل المثال التداخل الكهرومغنطيسي

 يشترك الكبل المزدوج المجدول المحمي مع الكبل المزدوج المجدول غير المحمي .(RFI) وتداخل التردد الالسلكي

(UTP)  والعيوب. يوفرفي العديد من المزايا STP ( حماية أكبر من جميع أنواع )الكبل المزدوج المجدول المحمي

 . الكبل المزدوج المجدول غير المحمي) UTP التداخل الخارجي، ولكنه أكثر تكلفة وأصعب في التثبيت من

 

 ( محمي غير مجدول مزدوج كبل) UTP كبل - 3

هو وسيطة سلكية مكونة من أربعة أزواج تُستخدم في مجموعة   (UTP) إن الكبل المزدوج المجدول غير المحمي
كبل مزدوج مجدول غير محمي( ) UTP أسالك نحاسية فردية في كبل 8متنوعة من الشبكات. وتتم تغطية كل 

بواسطة مادة عازلة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم لف  كل زوج من األسالك حول بعضهما البعض. يعتمد هذا النوع من 
كبالت فقط على تأثير اإللغاء الناتج بواسطة أزواج األسالك المجدولة، وذلك للحد  من انخفاض اإلشارات الذي يسببه ال



ولتقليل تداخل اإلشارات بشكل أكبر بين األزواج  .(RFI) وتداخل التردد الالسلكي  (EMI) التداخل الكهرومغنطيسي
الكبل ) STP دد مرات الفتل في أزواج األسالك. ومثل كبلكبل مزدوج مجدول غير محمي(، يتنوع ع) UTP في كبل

الكبل المزدوج المجدول غير المحمي( مواصفات دقيقة فيما  ) UTP المزدوج المجدول المحمي(، يجب أن يتبع كبل
  .يخص عدد مرات اللف أو الجدل المسموح بها لكل قدم من الكبل

 

 

 

المحمي على العديد من المزايا. فهو سهل التثبيت وأقل تكلفة من األنواع األخرى يحتوي الكبل المزدوج المجدول غير 
الكبل المزدوج المجدول غير المحمي( ـ لكل متر ـ عن أي نوع  ) UTP. وفي الواقع تقل تكلفة كبلمن وسائط الشبكات

الكبل المزدوج  ) UTP. ونظًرا ألن كبلولكن الميزة الحقيقية هي الحجم .(شبكة محلية ) LANآخر من كبالت
المجدول غير المحمي( ذو قطر خارجي صغير، فإنه ال يمأل تماًما قنوات األسالك بشكل سريع مثل األنواع األخرى من 
الكبالت. وقد يكون هذا عامالً في غاية األهمية لوضعه في االعتبار، خاصة عند تركيب شبكة في مبنى قديم. باإلضافة 

، تقل المصادر RJ-45 الكبل المزدوج المجدول غير المحمي( باستخدام موصل) UTP إلى ذلك، عند تثبيت كبل
المحتملة لضوضاء الشبكة بشكل كبير ويتم ضمان حدوث اتصال فردي جيد بشكل خاص. هناك عيوب الستخدام  

الكبل المزدوج المجدول غير المحمي( أكثر عرضة للضوضاء  ) UTP الكبالت المزدوجة المجدولة. يعتبر كبل
الكهربائية والتداخل من األنواع األخرى من وسائط الشبكات، وتعتبر المسافة الموجودة بين نقاط تحسين اإلشارات  

  .كبل مزدوج مجدول غير محمي( منها في الكبالت متحدة المحور وكبالت األلياف الضوئية) UTP أقصر في كبل

 

  

شبكة محلية( بكمبيوتر. يسمى الكبل الذي يصل منفذ  ) LAN شبكة (switch) ، يتصل محولالتالي  في الشكل

  .بطاقة واجهة الشبكة( في الكمبيوتر كبل توصيل متناظر) NIC بمنفذ بطاقة (switch) المحول

 

 بعضهما ببعض. يسمى الكبل الذي يصل منفذ أحد المحولين (switch) ، يتصل محوالنالتالي  في الشكل

(switch)  ر كبل توصيل عكسي بين أجهزة التحويلبمنفذ المحول اآلخ . 

 

 



 الضوئية  الوسائط

 :Optic Fiber Cables البصرية األلياف  كابالت

 Coreالنواة  تسمى الشعرة بثخانة البالستيك أو الزجاج من جًدا رقيقة أسطوانة من البصرية األلياف أسالك تتكون

  Kevlar مقواة بطبقة تغطى ثم من و ، عليها الضوء لعكس  مصممة تكون الزجاج من بطبقة النواة هذه وتكسى

وعادة ما يتكون كل كبل ألياف ضوئية من خمسة أجزاء. وهذه األجزاء هي الجزء المركزي والتغليف والحاجز ومادة 

 :الشكل في كما.البالستيك من خارجي بغطاء محمية تكون بدورها التي و التقوية والغالف الخارجي

 

 

 من سلكين استخدام  من بد ال فإنه فقط واحد اتجاه في إال اإلشارة أو الضوء نقل تستطيع ال Core نواة كل أن حيث و

 :التالية المزايا البصرية األلياف أسالك توفر  .لالستقبال الثاني و لإلرسال واحد البصرية األلياف

 .المجاورة األسالك من التداخل و الكهرومغناطيسي التداخل ضد منيعة 1-

 .جدا منخفضة التخميد معدالت -2

 في بت ميغا 200000إلى  حاليا وصلت قد و الثانية في بت  ميغا 100 ب بدأت جدا مرتفعة بيانات إرسال سرعة-3

 الثانية 

 إشارات أي األلياف يمر بهذه ال أنه حيث و ، الضوء من نبضات إلى الرقمية البيانات تحويل يتم البصرية األلياف في-4

 .مرتفعًا يكون التنصت ضد تقدمه الذي األمن مستوى فإن كهربية

 فأي الصعوبة في غاية أمر صيانتها و األسالك هذه فتركيب ، طبيعتها من نابع فهو األسالك لهذه الرئيسي العيب أما

 . عطبها إلى سيؤدي انحناء أو كسر

 ولكنها  ، للكسر عرضة أقل و تركيبًا أسهل البالستيك من المصنوعة النواة ذات البصرية األلياف تعتبر

 .زجاجي بتصميم المزودة كتلك شاسعة مسافات الضوء نبضات حمل تستطيع ال

 .النحاسية باألسالك قياًسا كثيرا مرتفعة تكلفتها عام بشكل البصرية األلياف و

 :التالية الحاالت في البصرية األلياف استخدام المحبذ غير من و

 ميزانية محدودة  -1

 .لتركيبها الكافية الخبرة توفر عدم -2

 كبير  بشكل متنوعة و مختلفة Interfacesاتصال  واجهات لها بأن البصرية األلياف كابالت تتميز و



 . : التالية األنواع البصرية ولأللياف

 الليف يستخدم وفيه  Mode Fiber Optic Cable Singleالزاوية وحيد أو النمط وحيد الضوئي الليف -1

 .التالي الشكل في كما ، انعكاس واحدة بزاوية اإلشارة وترسل واحدة كقناة الضوئي

 الضوئي الليف يستخدم وفيه Fiber Optic Cable Multimodeالزوايا   ومتعدد النمط متعدد الضوئي الليف -2

   . أقنية كعدة

 

 متدرج  انعكاس معامل ذو النمط متعدد الضوئي الليف - 3

 Fiber Optic Cable Multimode Graded Indexالشكل  في كما ، أقنية كعدة الضوئي الليف يستخدم وفيه 

 : التالي

 

يتم توصيل الموصالت بأطراف األلياف بحيث يمكن توصيل األلياف بالمنافذ الموجودة في جهاز اإلرسال وجهاز  

يكثر   .(SC) موصل المشتِرك شيوًعا في االستخدام مع األلياف متعددة األوضاع هوأكثر أنواع الموصالت  .االستقبال

 في األلياف أحادية الوضع  (ST) استخدام الموصل ذي الطرف المستقيم

 

 

 

  :Wireless الالسلكية األوساط

 ذلك في والسبب ، األخيرة اآلونة في للتشبيك فعاال خيارا تشكل  Wireless LAN الالسلكية المحلية الشبكات بدأت

 : في يتلخص

 .الالسلكية المنتجات و التقنيات في المتالحقة التطورات 1-



 .المصنعين بين المتزايد للتنافس نظرا ، األسعار في المتواصل االنخفاض 2-

 على ذلك يؤثر أن التنقل دون في للمستخدمين توفرها التي الكبيرة  الحرية بسبب الشبكات هذه على المتزايد الطلب 3-

 يحلو  مكان أي إلى التنقل يستطيع فالمستخدم المحمول الهاتف بشبكات الالسلكية الشبكات تشبيه يمكن .عملهم

 .الشبكة تغطيه الذي المدى في يقع دام ما بشبكته متصال ذلك مع يبقى و له

 األحيان  أغلب ففي ، تماًما السلكية تكون ال الشبكات فأغلب ما نوعا مضلل السلكي مصطلح يكون قد

 السلكيا، موصلة أخرى أجهزة و بأسالك الموصلة  األجهزة من خليط عن عبارة الشبكات هذه تكون

 Hybrid . هجينة شبكات عليها يطلق الشبكات من النوع هذا

 :التالية المهام أداء الالسلكية المكونات تستطيع

 .كان سبب المطلوب ألي االتصال بتوفير األسالك هذه فشل حال في سلكية لشبكات مؤقتة اتصاالت توفير -1

 . السلكيا متصل جهاز إلى سلكية شبكة  على البيانات من احتياطية نسخة عمل في المساعدة 2-

 . سلكية شبكة في المستخدمين لبعض التنقل في الحرية من درجة توفير 3-

 :التالية الحاالت في مفيدة الالسلكية الشبكات تعتبر

 . المزدحمة األماكن في اتصاالت توفير 1-

 . التنقل كثيري للمستخدمين اتصاالت توفير 2-

 .بأسالك توصيلها يصعب التي المعزولة األماكن في شبكات بناء 3-

  وسط اإلرسال في يتمثل الوحيد االختالف و السلكية للمحطات مشابه بشكل تعمل و تبدو الالسلكية العمل محطة

  Transceiver مستقبل مرسل مع السلكية شبكة بطاقة على يحتوي الالسلكية الشبكات في جهاز كل .المستخدم

 أجهزة الحاسب إلى و من اإلشارات استقبال و بإذاعة Transceiverمستقبل  المرسل يقوم حيث ، السلكي

 مع  باالتصال الالسلكية لألجهزة يسمح Transceiver مستقبل  المرسل فإن الهجينة الشبكات في أما .به المحيطة

 .السلكية للشبكة المكونة األجهزة

 :المحلية الالسلكية الشبكات في  البيانات إرسال في تستخدم أساسية تقنيات ثالث هناك

 ضيقة التردد الراديوعالية موجات أحيانا تسمى و single-frequency radio التردد أحادية الراديو موجات -1

 Narrow-Band High-Frequency Radio . النطاق

 spread-spectrum radio .االنتشاري  الطيف راديو موجات -2

 infrared . الحمراء تحت األشعة موجات -3

 ( router) التوجيه أجهزة 

التوجيه إلى الوجهة ضمن شبكة (packet) حزم  مسئولة عن توجيه (router) إن أجهزة   البيانات من المصدر 

LAN توفير االتصال لشبكة شبكة محلية وعن WAN شبكة واسعة. في بيئة LAN (يحتوي جهاز ،)شبكة محلية 

 . البثعلى عمليات   (router)التوجيه



 

 

 

 

 

 Metropolian Area Network        ) الشبكة االقليمية ) شبكة المدن     MAN 

اإلقليمية صممت لنقل البيانات عبر مناطق جغرافية شاسعة ولكنها ما تزال تقع تحت مسمى المحلية وهي  MAN شبكات

تصلح لربط مدينة أو مدينتين متجاورة ويستخدم في ربط هذا النوع من الشبكات األلياف البصرية أو الوسائل الرقمية  
التقنية تقدم سرعات فائقة وشبكات بالسرعة  LANs ى عدد من شبكاتيمكن أن تحتوي عل MAN فهذه  وتتميز 

 . والفاعلية ومن عيوبها مكلفة وصيانتها صعبة
 

 

 :  WANS Network Area Wide   الواسعة  المناطق  شبكات

تغطي مساحات كبيرة جداً مثل ربط الدول مع بعضها البعض ومن مميزات هـذه النوع أنها تربط آالف األجهزة وتنقل 

من   كبيرة  تشغيلها كميات  وصعوبة  جدا  غالية  وأجهزة  برامج  إلى  تحتاج  عيوبها  ومـن  بها  إال  تنقل  ال  البينات 
تشمل الشبكات الواسعة كل أنواع الشبكات المستخدمة في نقل البيانات والمعلومات من أماكن بعيدة وفي   .وصيانتها

فيها كل أساليب االتصال السابق    مساحة جغرافية واسعة )من عدة كيلومترات إلى آالف الكيلومترات(. وتستخدم
الطرفيات والحاسبات الواسعة على عدد كبير جدا من  الواسعة ضعيفة   .ذكرها. وتحتوي الشبكة  سرعة الشبكات 

مقارنة بالشبكات المحلية حيث أنها غالباً ما تعتمد على شبكة الهاتف ومجموعة كبيرة من أجهزة ملحقة من أهمها 

بينما تقاس سرعة الشبكات ) Kbps x) لمنخفضة التي تقاس بالكيلو بت في الثانيةذو السرعة ا )Modem) المودم

يوجد مثالً مؤسسات كبيرة كشركات الطيران تستعمل الشبكات الواسعة ). Mbps x) .المحلية بالمجابت في الثانية

 .حيث أن مكاتبها موزعة في كل أنحاء العالم

 

 WAN , MAN ,  LAN  :جدول مقارنة بين األنواع الثالثة
   ناحية من  المقارنة

 الملكية   -6التقنيات  -5  الوسائط واألجهزة الملحقة - 4عدد الحاسبات  -3السرعة   -2التغطية الجغرافية  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( OSI Modelلنموذج المعياري لالتصال بين لألنظمة مفتوحة المصدر )

( هو أول OSI Open Systems Interconnectionإن النموذج المعياري لالتصال بين لألنظمة مفتوحة المصدر ) 

نموذج اتصاالت يحدد كيفية تبادل المعطيات عبر الشبكة بين أجهزة طرفية مستقلة تشغل أنظمة تشغيل مختلفة 

 International Standard Organizationمفتوحة المصدر. وقد جرى تطويره من قبل منظمة المعايير الدولية )

ISO في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ) . 

م هذا النموذج العمل الذي يجري على المعطيات بعد توليدها في الطرف المرسل إلى سبع مراحل، يجري في كل  يُقسّ  •

المعلومات إلى المعطيات األصلية بهدف إيصالها بنجاح إلى وجهتها التي تتحدد   ضمرحلة، باستثناء األخيرة، إضافة بع

 المعطيات إليه والتطبيق البرمجي العامل في نظام التشغيل فيه.بمكونين أساسيين هما الجهاز الفيزيائي الذي تُرسل هذه 

(، وتربط هذه الطبقات التطبيق البرمجي العامل في الجهاز مع وسط  Layerتسمى كل مرحلة من المراحل طبقة ) •

التطبيق البرمجي حتى وسط الشبكة  هواء( وترتيب هذه الطبقات بدءاً من   –االتصال الذي تستخدمه الشبكة )كابالت 

 هو:

 ( . Application layerطبقة التطبيق ) •

 (. Presentation Layerطبقة التقديم ) •

                       (.Session Layerطبقة الجلسة ) •

 (.Transport Layerطبقة النقل ) •

 (.Network Layerكة )طبقة الشب  •

 (.Data Link Layerطبقة وصلة المعطيات )  •

 (. Physical Layerالطبقة الفيزيائية ) •

( التي Fields( إلى المعطيات األصلية، وتتألف الترويسة من عدد من الحقول )Headerتضيف كل طبقة ترويسة ) •

تضبط قيمها الوظائف التي تهتم بها هذه الطبقة، وتتحدد قيم الحقول ضمن الترويسة بمجموعة من القواعد التي تُصاغ 

(، فالبروتكول هو مجموعة القواعد التي تحدد قيم الحقول وترتيبها ضمن Protocolوتكوالً )بشكل برمجي لتصبح بر 

 الترويسة في طبقة واحدة أو أكثر. 

لينجح جهازان باالتصال مع بعضهما، يجب أن يُشغال نفس البروتكوالت، بحيث يستطيع البروتكول في الطرف المستقبل   •

 ل في الطرف المرسل، وتتم عملية االتصال بين جهازين كما يلي: أن يفهم المعلومات التي أضافها البروتكو 

ترتبط طبقة التطبيق بتطبيقات المستخدم بشكل مباشر، ويعمل فيها عدد كبير من البروتكوالت، فلكل تطبيق عامل على  •

( HTTPلة فيها بروتكول نقل النص التشعبي )الشبكة بروتكول خاص به في هذه الطبقة، وأشهر البروتكوالت العام

( الُمستخدم من قبل تطبيقات البريد  POP3الُمستخدم في تطبيقات تصفح االنترنت، وبروتكول مكتب البريد )

 ( الذي يُستخدم لنقل الملفات بين األجهزة المختلفة. FTPاإللكتروني، وبروتكول نقل الملفات )

جهزة المعطيات نحو الشبكة تستقبل طبقة التطبيق هذه المعطيات، ويقوم  عند يرسل التطبيق العامل على أحد األ  •

البروتكول المالئم للتطبيق الذي أرسل المعطيات بإضافة ترويسته إلى المعطيات الُمرسلة، بحيث يمكن للبروتكول نفسه 

 توجيه المعطيات نحو التطبيق الصحيح في الطرف المستقبل.

بعد إضافة الترويسة تقوم طبقة التطبيق بتمرير المعطيات والترويسة المرفقة إلى طبقة التقديم التي تقع تحتها مباشرة  •

( وفك التشفير، Encryptionوهي الطبقة السادسة في النموذج، وتهتم هذه الطبقة بالعديد من الوظائف كالتشفير )

عطيات لتأخذ شكالً موحداً استعداداً لنقلها عبر الشبكة، فجميع المعطيات، صوت أو صورة أو فيديو أو أي  وإعداد الم

( في النهاية، وفي الغالب األعم فإن بروتكوالت طبقة التطبيق تعمل في طبقتي Bitsشكل كان ستُنقل على شكل بتات )

جلسة اتصال بشكل متواز، وبفضلها فإن هناك إمكانية   التقديم والجلسة التي تسمح للجهاز الواحد بإنشاء أكثر من

( أو غيره، معاً، فمعطيات التصفح ستكون في Skypeلتصفح االنترنت أثناء استخدام تطبيقات االتصال مثل سكايب )

 جلسة، ومعطيات االتصال ستكون في جلسة أخرى، وتُدار الجلستان من قبل الجهاز نفسه عبر هذه الطبقة. 

بعد ذلك إلى طبقة النقل، ولهذه الطبقة أهمية خاصة فجميع الطبقات التي تقع فوقها تهتم بعالقة  تصل المعطيات   •

 المعطيات مع التطبيق، أما الطبقات التي تقع تحتها فتهتم بعالقة المعطيات مع الشبكة. 
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( Segmentبكة، فيتم عبرها تقسيم المعطيات المرسلة إلى القطع )تهتم طبقة النقل بإعداد المعطيات لتنقل عبر الش •

(، يعمل على هذه  Data Flowوتسمى هذه الخاصية التحكم بتدفق المعطيات ) األساسية التي ستنقل عبر الشبكة، 

 (. UDP( وبروتكول رزم المستخدم )TCPالطبقة عدد من البروتكوالت أشهرها بروتكول التحكم بالنقل )

بعد أن تشكل طبقة النقل كل قطعة تمررها إلى الطبقة التالية وهي طبقة الشبكة، والتي يسيطر عليها بشكل أساسي   •

على إضافة الترويسة الخاصة به التي تضم    (، ويعمل بروتكول االنترنتIPبروتكول وحيد هو بروتكول االنترنت )

(، ويتم تمريرها إلى الطبقة Packetعلومات أخرى، لتتحول القطعة بعدها إلى رزمة )عنوان مصدر الرزمة ووجهتها م

 التالية. 

(، وهو أكبر وحدة  Frame( للرزمة فتحولها إلى إطار )Trailerتضيف طبقة وصلة المعطيات ترويسة وذيل ) •

ة، تحتوي الترويسة على حقول تضم عناوين ذات مغزى على مستوى محلي فقط، أما الذيل معطيات تنتقل عبر الشبك

فيستخدم للتحقق من إرسال واستقبال المعطيات بشكل سليم بين طرفي اإلرسال، وترتبط البروتكوالت العاملة على هذه 

 (.HDLCحكم بوصلة المعطيات )( و بروتكول التEthernet(، وأشهرها بروتكول اإليثرنت )Portsالطبقة بالمنافذ )

يصل اإلطار إلى الطبقة الفيزيائية، فال تضيف أي معلومات إليه، فمسؤوليتها تقتصر على إعداد اإلطار ليُرسل عبر   •

ان الوسط الوسط الفيزيائي للشبكة على شكل بتات، فإذا كان الوسط كابالت نحاسية، فشكل اإلشارة كهربائي، أما إذا ك

( فاإلشارة ضوئية، أما إذا كانت الشبكة السلكية فالبد من تحويل المعطيات إلى أمواج  Fiber Opticأليافاً بصرية )

 كهرومغناطيسية لتنتشر عبر الهواء، والنتيجة النهائية هي إيصال المعلومات إلى وسط الشبكة. 

(، وتعّرف بأنها انتقال المعلومات من التطبيق إلى وسط  Encapsulationسابقة كاملة بالتغليف )تسمى العملية ال •

الشبكة مع كامل التغييرات التي تطرأ عليها، أما اطرف المستقبل فيجري عملية معاكسة تماماً تسمى فك التغليف  

(Deencapsulationويتم فيها نقل المعلومات من وسط الشبكة إلى التطبي ،)  ق مروراً بنفس الطبقات، التي تدعم

 نفس البروتوكوالت في المرسل ولكن بترتيب معاكس. 
 

 

 

 

   LAYER Applicationطبقة التطبيقات 

  و هي الطبقة التي يتحكم فيها المستخدم مباشرة و هي تدعم برامج مثل: •

 برامج نقل الملفات.  -1

 برامج قواعد البيانات.  -2

 برامج البريد اإللكتروني.   -3
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تحتوى الطبقة على بروتوكوالت تقدم خدمات تدعم بشكل مباشر تطبيقات المستخدم وتمكن التطبيقات من التفاعل مع 

 HTTP   Telnet   FTP  TFTP   SNMP  SMTP الشبكة   

▪ SMTP    اختصار(ProtocolSimple Mail Transport   يسيطر على إرسال )بروتوكول إرسال البريد البسيط ،

 البريد اإللكتروني عبر شبكات الحاسبات. إنه ال يزّود دعماً إلرسال بيانات أخرى غير النص العادي. 

▪ SNMP    اختصار(Simple Network Management Protocol  هو البسيط(  الشبكة  إدارة  بروتوكول   ،

 قبة أجهزة الشبكة والتحكم بها، وإلدارة التكاوين ومجموعة اإلحصائيات واألداء واألمان.بروتوكول يزّود وسيلة لمرا

▪ FTP    اختصار(File Transfer Protocol  هو خدمة اتصالية المنحى موثوق بها )بروتوكول إرسال الملفات ،

تدعم    TCPتستعمل   التي  األنظمة  بين  الملفات  الثنائيةFTPإلرسال  اإلرسال  إنه عمليات  الثنائية    .  للملفات  االتجاه 

 والملفات النصية )اآلسكي(. 

▪ TFTP    اختصار(Trivial File Transfer Protocol  غير خدمة  هو  العادي(  الملفات  إرسال  بروتوكول   ،

الملفات بين األنظمة التي تدعم    UDPموثوق بها خالية من االتصاالت تستعمل   . إنه مفيد في بعض TFTPإلرسال 

 في بيئة مستقرة.  FTPحلية ألنه يعمل أسرع من شبكات المناطق الم

HTTP  اختصار(HyperText Transfer Protocol  هو مقياس االنترنت )بروتوكول إرسال النصوص التشعبية ،

الذي يدعم تبادل المعلومات على الوورلد وايد وب، وكذلك في الشبكات الداخلية. إنه يدعم عدة أنواع مختلفة من  

ذلك النصوص والرسوم واألصوات والفيديو. إنه يعّرف العملية التي يستخدمها مستعرضو الوب لطلب الملفات، بما في 

 معلومات إلرسالها إلى ملقمات الوب. 

يؤمن توزيع عنواين  [DHCP]{Dynamic host cofigaration protocol} :اتوماتيكى  IPبروتوكول توزيع

  .اتوماتيكاً  (IP addresses)الشبكة

DNS  ول نظام اسماء النطاقات بروتوك 

Telenet   بروتوكول التهيئة االلية للمضيفيين 

 

 (  Presentation Layerالتهيئة ) طبقة

  في المرسلة عند  البرامج طبقة من  المرسلة المعطيات قراءة قابلية الطبقة هذه تضمن  السادسة،  الطبقة التهيئة طبقة

 صيغة بتحويل  أيضا وتقوم. المستقبل عند يعمل الذي والنظام التطبيقات عن النظر بغض المستقبل عند المقابلة الطبقة

  العمليات  من بمجموعة الطبقة هذه  تقوم  هذه لتحقيق. البرامج طبقة  يالئم  بما الخامسة الطبقة  من القادمة المعطيات

 : منها

 ضغط   وفك ضغط

 البيانات  تشفير  وفك تشفير

 . ASCII  مثل قياسية صيغة إلى المرسلة  النصية البيانات كتحويل والمستقبلة المرسلة المعطيات صيغ تحويل

 (Session Layer) الجلسة طبقة

  تطبيقات  بين االتصال جلسات وإدارة  وإنهاء إنشاء هي األساسية ومهمتها  الخامسة الطبقة وهي الجلسات طبقة

 . التطبيقات بين ارسالها يتم التي واالجابات الطلبات مجموعة بأنها االتصال جلسة تعرف حيث, النهائية  المستخدم

 حال في اتصال إنشاء بإعادة يقوم الذي X.225 or ISO 8327 الطبقة هذه في تعمل التي البروتوكوالت  على أمثلة

 معينة  لفترة الجلسة تستخدم لم إذا االتصال وإعادة االتصال بقطع يقوم كما  انقطاعه



 Transport Layer النقل طبقة

 أخرى إلى شبكية عقدة من  المعطيات نقل عملية إدارة تؤمن وهي   الرابعة، الطبقة( Transport Layer: النقل طبقة

  المعطيات، بتدفق التحكم, به وصلت الذي الترتيب عن النظر بغض صحيح بشكل المستلمة الطرود ترتيب:  يتضمن وهذا

 . األخطاء وتصحيح كشف

  قطع تسمى أصغر معطيات نقل وحدات ضمن الجلسات تنسيق طبقة من القادمة المعطيات النقل طبقة بروتوكوالت تقسم

(segments )الثالثة .  الطبقة إلى تسليمها قبل 

 بروتوكول TCP Transmission Control Protocol:  الطبقة هذه في تعمل التي البروتوكوالت  على أمثلة

 . النقل بعملية التحكم

 الطبقة :  هذه في االتصاالت من  نوعين يعّرف

connectionless service  :يقوم بل المعطيات  تناقل طرفي بين اتصال إنشاء يتم ال الخدمات من النوع هذا في  

  التطبيقات بعض في مفيد ولكنه موثوقاً  ليس الخدمات من  النوع هذا.  مباشرة الشبكة على المعطيات بإرسال المرسل

 . شبكة على  فيديو نقل مثل

connection oriented service  :البدء قبل طرفين  أي بين اتصال إنشاء من بد ال  الخدمات من النوع هذا في  

  وصول ًدائما تضمن أنها حيث reliable الموثوق بالخدمات الخدمات من النوع هذا يعرف. بينهما المعطيات بإرسال

 . الثاني الطرف إلى المعطيات

  Network Layer الشبكة طبقة

  تقوم ذلك لتحقيق. الشبكة  عبر المعطيات توصيل عن  والمسؤولة الثالثة  الطبقة هي( Network Layer )الشبكة طبقة

 المعطيات  مسار لتحديد( Routing) والتوجيه المنطقية العنونة بعمليات الطبقة هذه ضمن تعمل التي  البروتوكوالت

 . الشبكة ضمن

 تسمى أصغر معطيات نقل وحدات إلى النقل طبقة من القادمة  المعطيات الشبكة طبقة في تعمل التي البروتوكوالت تقسم

 . الثانية الطبقة إلى تسليمها قبل packets طرود

 Internet Protocol) اإلنترنت  بروتوكول اإلنترنت بروتوكول:  الطبقة هذه في تعمل التي البروتوكوالت  على أمثلة

IP.) 

  يتم وبعدها 3Way hand check تسمى عملية طريق عن  segmentال نقل  في TCPال بروتوكول يستخدم كما

 (. connection established) االتصال إتمام

 

 

 

 

  Data Link Layer البيانات توصيل طبقة

  المنقولة  للبتات معنى تعطي التي المعايير تحدد  التي الثانية الطبقة وهي( Data Link Layer) البيانات توصيل طبقة

 . الفيزيائية العنونة تؤمن كما. األولى الطبقة عبر



  تسمى معطيات نقل وحدات إلى الشبكة طبقة من القادمة  المعطيات الشبكة طبقة في تعمل التي البروتوكوالت تقسم

 . األولى  الطبقة إلى تسليمها قبل frames إطارات

 :فرعيتين طبقتين إلى  الطبقة هذه تقسم

 وتأمين العنونة, االطارات وتفكيك تجميع مهامها من: MAC - Media Access Control بالوسائط التحكم طبقة

 : الطبقة هذه في البروتوكوالت على أمثلة. المتعدد الوصول طريقة المادي للوسط مشترك وصول

 Token Ring 802.5 وبروتوكول Ethernet 802.3 بروتوكول

 الطبقة  هذه في تعمل  ما غالبا NIC  الشبكة  بـبطاقة الخاصة السواقة

 وتصحيح  والكشف المعطيات بدفق التحكم مهامها من:  LLC - Logical Link Control المنطقية التحكم طبقة

 . األخطاء

 Physical Layerالمادية    لطبقة

  االتصال  في المستخدم المادي الوسط خصائص  تحديد  مهمتها.  األولى الطبقة هي Physical Layer الفيزيائية الطبقة

 أن  الممكن والمسافة, اإلشارات توقيت,  ضمنه البتات  تمثيل وطريقة  وخصائصه المستخدم المادي  الوسط  نوع:  الشبكي

 . اإلشارة تنتقلها

 أمثلة 

 .Network Interface Card NIC الشبكة بطاقة

 . Hub المجمع

 peer to عقدة إلى عقدة من  يكون أن المادي لالتصال يمكن.  المادي الوسط عبر  تفرعي أو تسلسلي بشكل البتات تنقل

peer االتجاه مزدوج يكون  أن يمكن كما.  الشبكة على عقد  مجموعة بين أو full duplex نصفي مزدوج أو half 

duplex االتجاه أحادي أو simplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( اإلنترنت  بروتوكول/اإلرسال في التحكم بروتوكول) TCP/IP نموذج

 )بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( على الطبقات األربع التالية:   TCP/IPيحتوي نموذج  

 طبقة الوصول إلى الشبكة  - 1طبقة اإلنترنت     -2طبقة النقل    - 3طبقة التطبيقات  - 4

application layer-4-    3-  transport layer 2-  internet layer 1- network access 

)بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( لها نفس أسماء   TCP/IPعلى الرغم من أن بعض طبقات نموذج 

)االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة(، إال أن طبقات النموذجين ال تتطابق بشكل تام. وأكثر   OSIطبقات نموذج 

 لها وظائف مختلفة في كل نموذج.   التطبيقاتاالختالفات وضوًحا هو أن طبقة 

ضمن )بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( أن طبقة التطبيقات يجب أن تت TCP/IPلقد شعر مصممو  

)االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة( وتفاصيل طبقة التقديم. فقد أنشأوا طبقة تطبيقات تعالج مسائل  OSIجلسة 

 .  التقديم والترميز والتحكم في الحوار

وتتعامل طبقة النقل مع مسائل جودة الخدمة مثل إمكانية االعتماد على االتصال والتحكم في التدفق وتصحيح األخطاء. 

(، بتوفير طرق ممتازة تتميز  TCPيقوم أحد البروتوكوالت الخاصة بها، وهو بروتوكول التحكم في اإلرسال )و

 بالمرونة إلنشاء اتصاالت شبكات يمكن االعتماد عليها، وذات تدفق جيد، وقليلة األخطاء.  

يحتفظ بحوار بين المصدر )بروتوكول التحكم في اإلرسال( هو بروتوكول قائم على االتصال. فهو  TCPوبروتوكول 

(. وكون البرتوكول قائم على  segmentوالوجهة أثناء تجميع معلومات طبقة التطبيقات في وحدات تسمى المقاطع )

 االتصال ال يعني وجود دائرة بين أجهزة الكمبيوتر التي تقوم باالتصال 

( وإرسالها packetرسال( إلى حزم ))بروتوكول التحكم في اإل  TCPإن الغرض من طبقة اإلنترنت هو تقسيم مقاطع 

( إلى الشبكة الوجهة بشكل مستقل عن المسار الذي اتخذته للوصول إلى هناك. packetمن أي شبكة. وتصل الحزم )

(. ويحدث أفضل تحديد للمسار وتحويل  IPويسمى البروتوكول الخاص الذي يحكم هذه الطبقة بروتوكول اإلنترنت )

 للحزم في هذه الطبقة.  

)بروتوكول التحكم في اإلرسال( عالقة هامة. يمكن النظر إلى   TCP)بروتوكول اإلنترنت( و IPتبر العالقة بين تع

)بروتوكول   TCP(، بينما يقوم packet)بروتوكول اإلنترنت( على أنه يقوم بتحديد الطريق للحزم ) IPبروتوكول 

 التحكم في اإلرسال( بتوفير نقل يمكن االعتماد عليه.  

الوصول إلى الشبكة : تختص هذه الطبقة بجميع المكونات المادية والمنطقية المطلوبة إلنشاء ارتباط مادي. وهي طبقة 

)االتصال المتبادل بين األنظمة  OSIتتضمن تفاصيل تقنية الشبكات، بما في ذلك جميع التفاصيل الموجودة في طبقات 

 المفتوحة( وارتباط البيانات.  

)بروتوكول التحكم في   TCP/IPيوضح الشكل  بعض البروتوكوالت الشائعة التي تحددها طبقات نموذج 

 اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( المرجعي. تتضمن بعض بروتوكوالت طبقة التطبيقات الشائعة االستخدام ما يلي:

 

  



 

 (  FTPبروتوكول نقل الملفات )

 (HTTPبروتوكول نقل النص التشعبي )

 ( SMTPبروتوكول نقل البريد البسيط )

 (  DNSنظام اسم المجال ) 

 (TFTPبروتوكول نقل الملفات المبسط )

 تتضمن بروتوكوالت طبقة النقل الشائعة:  

 ( TCPبروتوكول التحكم في النقل )

 (  UDPبروتوكول مخطط بيانات المستخدم )

 البروتوكول األساسي لطبقة اإلنترنت هو:  

 (  IPبروتوكول اإلنترنت )

 تشير طبقة الوصول إلى الشبكة إلى أية تقنية معينة مستخدمة على شبكة خاصة.  

 

 تتضمن أوجه التشابه:  

 يحتوي كل منهما على طبقات.  

 يحتوي كل منهما على طبقات تطبيقات، على الرغم من احتوائهما على خدمات مختلفة إلى حد كبير.  



 .  يتضمن كل منهما طبقة نقل وطبقة شبكة مماثلة

 تتضمن االختالفات ما يلي:  

)بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( بضم مهام طبقة التقديم وطبقة الجلسة في طبقة  TCP/IPيقوم 

 التطبيقات الخاصة به.  

)بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( بضم طبقات ارتباط البيانات والطبقات المادية   TCP/IPيقوم 

 المفتوحة( في طبقة الوصول إلى الشبكة.  )االتصال المتبادل بين األنظمة  OSIلنموذج 

 )بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( أبسط ألنه يحتوي على طبقات أقل.   TCP/IPيبدو 

)بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( هي المعايير التي تم تطوير اإلنترنت على  TCP/IPوبروتوكوالت  

)بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت( مصداقية فقط بسبب   TCP/IPذج أساسها، لذلك يكتسب نمو

)االتصال   OSIالبروتوكوالت الخاصة به. وعلى العكس من ذلك، ال يتم عادة إنشاء الشبكات استناًدا إلى بروتوكول 

دل بين األنظمة المفتوحة( كدليل )االتصال المتبا  OSIالمتبادل بين األنظمة المفتوحة(، على الرغم من استخدام نموذج 

 لألسباب التالية:  

 أنه معيار عام ال يعتمد على بروتوكول محدد.  

 يحتوي على مزيد من التفاصيل، مما يجعله مفيًدا للتعليم والتعلم.  

 يحتوي على مزيد من التفاصيل، والذي قد يكون مفيًدا عند استكشاف األخطاء وإصالحها. 

 الجدول التالي ويقدم بشكل تقرير . امأل    -مالحظة : 

 

 

 

 TCP/IPفي نموذج   طبقة النقل



هي نقل  -)االتصال المتبادل لألنظمة المفتوحة(  OSIوهي الطبقة الرابعة في نموذج  -إن المهام األساسية لطبقة النقل 

االعتمادية  تدفق المعلومات من المصدر إلى الوجهة وتنظيمه، وذلك بشكل دقيق ويمكن االعتماد عليه. يتم توفير 

 .  اإلطارات المنزلقة، واألرقام التسلسلية، واإلقراراتالمباشر بواسطة   والتحكم

أثناء قيام طبقة النقل بإرسال مقاطع البيانات، فإنها تحاول التأكد من عدم فقد البيانات. قد يتسبب مضيف االستقبال الذي 

ال يستطيع معالجة البيانات بنفس سرعة وصولها في فقد البيانات. وبالتالي يضطر مضيف االستقبال إلى تجاهلها.  

)بروتوكول   TCPاإلرسال للمخازن المؤقتة في مضيف االستقبال. يوفر يتجنب التحكم في التدفق مشكلة تجاوز مضيف 

التحكم في إلرسال( آلية للتحكم في التدفق عن طريق السماح باتصال مضيف اإلرسال واالستقبال. ويقوم المضيفان بعد 

ي نفس اتصال النقل في يمكن للتطبيقات المتعددة االشتراك فذلك بتأسيس معدل نقل بيانات متفق عليه من كال الجانبين. 

)االتصال المتبادل بين األنظمة المفتوحة( المرجعي.  يتم إنجاز وظيفة النقل على أساس مقطع بعد مقطع.  OSIنموذج 

بمعنى آخر، يمكن للتطبيقات المختلفة إرسال مقاطع البيانات استناًدا إلى نظام خدمة من يأتي أوالً. المقاطع التي تصل 

أوالً. يمكن توجيه هذه المقاطع إلى نفس الوجهات أو إلى وجهات مختلفة.   أوالً تتم معالجتها

 

 ويمكن حدوث ازدحام أثناء نقل البيانات لسببين:

 أوالً، قد يتمكن كمبيوتر عالي السرعة من إنتاج حركة مرور بشكل أسرع من قدرة الشبكة على نقلها. 

( إلى وجهة واحدة في نفس الوقت، datagramالكمبيوتر إرسال مخططات بيانات )ثانيًا، إذا ارادت العديد من أجهزة 

فقد تتعرض تلك الوجهة لالزدحام على الرغم من عدم تسبب أي مصدر في المشكلة.  عند وصول مخططات البيانات  

(datagramبسرعة تفوق قدرة المضيف أو العبّارة على معالجتها، يتم تخزينها بشكل مؤقت في الذ )  اكرة. إذا

استمرت حركة المرور، يتم في النهاية استنفاذ ذاكرة المضيف أو العبّارة ويجب أن يقوم المضيف أو العبارة بتجاهل 

 ( اإلضافية التي تصل.  datagramمخططات البيانات )

ر "عدم  )ألبروتوكول التحكم في اإلرسال( لمضيف البث إصدار مؤشTCPبدالً من السماح بفقد البيانات، يمكن أل 

االستعداد" لجهاز اإلرسال. يعمل هذا المؤشر كعالمة توقف، حيث يقوم بإرسال إشارة لجهاز اإلرسال للتوقف عن  

إرسال البيانات. عندما يتمكن جهاز االستقبال من معالجة بيانات إضافية، يقوم جهاز االستقبال بإرسال مؤشر النقل  

 ز اإلرسال متابعة إرسال المقاطع.  "مستعد". عند استقبال هذا المؤشر، يمكن لجها

عند االنتهاء من نقل البيانات، يقوم مضيف اإلرسال بإرسال إشارة تشير إلى نهاية اإلرسال. ويقوم مضيف االستقبال في 

 نهاية تسلسل البيانات بإقرار نهاية اإلرسال ويتم إنهاء االتصال. 

 



 

 

    اإلطارات  انشاء

 بيانات  نقل  على للحصول به إرسالها تم الذي الترتيب بنفس  االستقبال جهاز إلى البيانات( packet) حزم تسليم يجب

  أو تلفها أو بيانات( packet) حزم  أية فقد  حالة في البروتوكول ويفشل. االتصال على وقائم عليه  االعتماد يمكن

  حزمة  كل استقبال بإقرار يقوم االستقبال  جهاز جعل وهو  لذلك سهل حل هناك. مختلف بترتيب استقبالها أو تكرارها

(packet )التالية الحزمة إرسال قبل  . 

 

  معظم  تسمح  لذلك،.  منخفًضا  النقل  معدل  فسيكون  حزمة،  كل  إرسال  بعد  اإلقرار  انتظار  اإلرسال  جهاز  على  يجب  كان  إذا

  المرة في  الشبكة على( packet) حزمة من  أكثر بظهور  عليها  االعتماد يمكن والتي االتصال على  القائمة البروتوكوالت 

  معالجة   من  اإلرسال  جهاز  انتهاء  وقبل  البيانات  حزمة  إرسال  من   اإلرسال  جهاز  انتهاء  بعد  الوقت  لتوفر  ونظًرا.  الواحدة

  البيانات (  packet)  حزم  عدد  يُعرف.  البيانات  من   مزيد  إلرسال  الزمني  الفاصل  هذا  يُستخدم  استقباله،  تم  إقرار   أي

 .  اإلطار أو اإلطار بحجم إقرار، استقبال دون بإرسالها اإلرسال  لجهاز  المسموح

  ينتظر أن ويجب. الوجهة إلى( Bytes) بايت ثالث إرسال المصدر لجهاز يمكن ثالثة، حجمه يبلغ الذي  اإلطار  باستخدام

 جهاز  إلى إقرار  بإرسال  تقوم فإنها الثالثة، للحزم الوجهة استقبال حالة  في. إقرار على الحصول ذلك بعد المصدر جهاز

 المخازن  حجم تجاوز بسبب الثالثة، البايت  الوجهة تستقبل لم  إذا. أخرى بايت  ثالثة  إرسال اآلن يمكنه والذي المصدر،



 وأنه البايت إرسال إعادة يجب أنه  يعرف  فإنه إلقرار، المصدر استقبال لعدم ونظًرا. إقرار بإرسال تقوم ال فإنها المؤقتة،

 .  اإلرسال معدل تخفيض يجب

   الشكل في يظهر كما 

 

 االستقبال جهاز  بإمكان كان إذا(. ACK) إعالم  استقبال توقع قبل( packet) حزم ثالثة بإرسال اإلرسال جهاز يقوم 

  هي الثالثة الحزمة أن ويقرر الثالثة الحزمة بإسقاط اإلطار يقوم فقط،( packet) حزمتين حجم يبلغ إطار معالجة

 إطار حجم  يحدد  ولكن التاليتين، الحزمتين اإلرسال جهاز يرسل. حزمتين يبلغ جديد  إطار حجم يحدد كما التالية، الحزمة

  حزم  بثالثة  إقرار استالم يتوقع مايزال  اإلرسال  جهاز أن يعني  وهذا. ذلك  من الرغم على( packet) حزم ثالثة يبلغ

(packet )الحزمة بطلب  االستقبال جهاز ويجيب. االستقبال جهاز من (packet )بتحديد أخرى مرة  ويقوم  الخامسة 

 . حزمتين حجمه يبلغ إطار

    اإلقرار 

  بيانات ارتباط  خالل من األجهزة أحد من  المرسل البيانات تيار تسليم عليه االعتماد  يمكن الذي التسليم يضمن 

 يمكن الذي التسليم يضمن أسلوب هو  اإلرسال  إعادة  مع اإليجابي اإلقرار إن. فقدها أو البيانات تكرار دون آخر  جهاز إلى

 عند   إقرار رسالة وإرسال بالمصدر  باالتصال االستقبال جهاز يقوم أن اإليجابي اإلقرار يتطلب. للبيانات عليه  االعتماد

 يقوم ،((اإلرسال  في التحكم بروتوكول) TCP  مقطع) بيانات حزمة  لكل بسجل اإلرسال جهاز يحتفظ. البيانات استقبال

  إرسال بإعادة  ويقوم  المقاطع أحد إرسال  عند موقت ببدء  اإلرسال جهاز أيًضا يقوم.  إقرار استقبال ويتوقع  بإرسالها

   الشكل يعرض. إقرار وصول قبل الموقت زمن انتهى إذا المقطع

 

 

 

 



 

  بإقرار االستقبال جهاز ويقوم. والثالثة والثانية األولى البيانات( packet) حزم بإرسال يقوم وهو اإلرسال جهاز 

  الرابعة الحزمة بإرسال اإلرسال جهاز يقوم اإلقرار، استقبال عند. الرابعة الحزمة طلب طريق عن الحزم استقبال

 إرسال   إلعادة  بطلب  ذلك بإقرار االستقبال  جهاز  يقوم الوجهة، إلى الخامسة الحزمة تصل لم إذا. والسادسة والخامسة

 .السابعة الحزمة  إرسال بمتابعة إقراًرا يستقبل ثم الخامسة الحزمة إرسال بإعادة اإلرسال جهاز ويقوم. الخامسة الحزمة

  مقطع كل ترقيم يتم. التوجيه إلعادة مرجعي إقرار مع المقاطع تسلسل( اإلرسال في التحكم بروتوكول) TCP يوفر

(segment )يقوم االستقبال، محطة عند.  اإلرسال قبل TCP (اإلرسال في التحكم بروتوكول )المقاطع تجميع بإعادة 

  المقاطع عن سينتج. المقطع  ذلك إرسال إعادة يتم السلسلة، في التسلسلية األرقام أحد فقد حالة  في. كاملة رسالة إلى

 .إرسال إعادة عملية معينة زمنية فترة في إقرارها يتم ال التي

 

    ( UDP) المستخدم بيانات مخطط بروتوكول

  مجموعة  في اتصال دون  نقل بروتوكول هو( UDP) المستخدم( datagram) بيانات  مخطط  بروتوكول إن 

  المستخدم بيانات مخطط وبروتوكول(. اإلنترنت  بروتوكول/اإلرسال في التحكم بروتوكول) TCP/IP  بروتوكوالت

(UDP )البيانات مخططات بتبادل  يقوم بسيط بروتوكول هو (datagram )على  يجب.  للتسليم ضمان  أو إقرارات دون 

 .  اإلرسال وإعادة  الخاطئة المعالجة مع التعامل  األعلى الطبقات بروتوكوالت

    (المستخدم بيانات مخطط بروتوكول) UDPو( اإلرسال في التحكم بروتوكول) TCP منافذ أرقام

  أرقام( المستخدم بيانات مخطط بروتوكول) UDPو ( اإلرسال في التحكم بروتوكول) TCP  من كل يستخدم 

 تعبر التي المختلفة المحادثات  لتتبع  المنافذ أرقام تُستخدم. العليا  الطبقات إلى المعلومات لتمرير( التوصيل مأخذ) المنافذ

 .  الوقت نفس  في الشبكة
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( IANA) باألرقام المعنية اإلنترنت هيئة قامت التي  المعروفة  المنافذ أرقام استخدام على التطبيقات برامج مطورو يتفق

                                                .  بإصدارها

 

 المنفذ يُستخدم. 21و 20 القياسيين المنفذين رقمي( الملفات نقل  بروتوكول) FTP بتطبيق مرتبطة محادثة أية تستخدم

  1023 فوق معين نطاق ضمن  عشوائي بشكل  منافذ أرقام تعيين يتم. للتحكم 21 المنفذ ويُستخدم  البيانات لجزء 20

  بروتوكول) TCP  من كل  في محجوزة المنافذ بعض وتكون. معروف منفذ رقم ذا تطبيقًا تتضمن ال التي للمحادثات

  تتضمن.  لدعمها تطبيقات  كتابة  يتم ال قد ولكن ،(المستخدم بيانات مخطط بروتوكول) UDPو( اإلرسال في التحكم

 : التالية المعينة النطاقات المنافذ أرقام

 .  معروفة منافذ أرقام  1024 من األقل األرقام وتعتبر

 .  ديناميكي بشكل معينة منافذ أرقام هي 1024 من األكبر واألرقام

 بشكل  المصدر منافذ  أرقام بتعيين  المصدر مضيف يقوم. المناسب  التطبيق لتحديد المنافذ أرقام الطرفية األنظمة تستخدم

 . 1023 من أكبر  دائًما  األرقام هذه وتكون. ديناميكي
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