
المهندس فالح النجار                                    مقدمة عن الشبكات 

felah_najar2000@yahoo.com 
fallahnajjar@yahoo.com 

 الشبكات عن مقدمة

 

 ؟ الشبكات هى ما
 بنفس الحاسبات موارد وكذلك البعض بعضها مع الحاسبات لربط وضع اتصاالت نظام أول هى الشبكة

 من األهداف أهم واحد. السنتراالت خالل من البعض بعضها مع التلٌفونات لربط تتم التً الطرٌقة

 التلٌفونٌة المحادثات تبادل ٌتم كما البغض بعضها مع الشبكات موارد ربط ٌتم أن هو الكمبٌوتر شبكات

 خارجه أو المبنى نفس فً الشبكات موارد كانت إذا االعتبار فً ٌأخذ وال . التلٌفونات شبكة خالل من

 وبالتالً ......... التخزٌن وحدات - plotters - الطباعة آالت الشبكات فً الموجودة الموارد ومن

 أي . كانت مكان أي فً معلومات على للحصول للمستخدم إمكانٌة وتعطى المسافات تقلل الشبكات فأن

  .االنتقال من بدال االتصال وهو جدٌد مبدأ وضعت قد الشبكات أن

 

 ؟انشائها تم ولماذا
 الحواسب مثل كمبٌوتر أجهزة لدٌهم ٌوجد البنوك أو المصانع أو والهٌئات المؤسسات معظم فى

 طرفٌة نهاٌات وكذلك***** main المركزٌة الحاسبات أو minicomputer أو( pc ) الشخصٌة

 فً بعضها مع المختلفة األنظمة هذه لربط جداًا  مالئمة طرٌقة قدمت قد فالشبكات ما مكان فً متواجدة

 فً تعمل التً الكمبٌوتر لألنظمة سمح قد الشبكات تكنولوجٌا والتطور بعضه مع ممتزج اتصال نظام

بعضه  مع تربط بأن مختلفة العمل بٌئات

 

 الموزعة االنظمة ممٌزات

 الشفافٌة Transparency واحد كجهاز تبدو األجهزة جمٌع 

 الوظٌفً التماسك: Cohesiveness: وكٌف تخزن أٌن المستخدم تدخل دون اتوماتٌكٌا تنفذ األوامر 

 الشبكات مميزات

 معٌن جهاز الً المستخدم ٌدخل ان ٌجب 

 جهاز أي وعلى برنامجه سٌنفذ اٌن المستخدم ٌبٌن ان ٌجب 

 ما ملفا سٌخزن اٌن ٌبٌن ان المستخدم على ٌجب 

 وادارته جهازه اعداد المستخدم على 

 الشبكات أهداف

 المعدات فً المشاركة 

 البرمجٌات فً المشاركة 

 النفقات فً االقتصاد 

 التوسع امكانٌة 

 الشبكة ادارة مركزٌة 

 جماعٌة مشارٌع 
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 المعالجة وحدات ربط تصنيف
 

 Parallel computers: واحد برنامج تنفٌذ على المعاجات جمٌع تعمل 

 Multiprocessor : واحد آن فً مهمات عدة تنفذ 

 

 ذاكرة خالل من التواصل :المتماسكة المتعددة- 1

 مستقله ذاكرة معالج لكل : المتماسكة غٌر المتعددة- 2

 

: Computer Networks 
 

 LAN :أبنٌة عدة أو بناٌة مستوى على موزعة االجهزة تكون 

 MAN: مدٌنة مستوى على موزعة االجهزة تكون 

 WAN: قارة او قطر مستوى على موزعى االجهزة تكون 

 

 

 

 الشبكة تطبيقات
 

 بعد عن البرامج وتنفٌذ الوصول 

 بعد عن البٌانات بقواعد االتصال 

 الشبكة عبر تلٌفونٌا االتصال 

 االلكترونً البرٌد 

 الشبكة عبر اإلعالن 

 المكاتب أتمتة 

 

 الشبكة مكونات

 ٌسمى معٌن بنظام مرتبطة الحواسٌب من مجموعة من الشبكة تتكون Host هذه وترتبط 

 Subnet تسمى شبكة بواسطة ببعضها الحواسٌب

 ًالعرٌضة الشبكات وف WANs فان Subnet والتى والسنتراالت االرسال اسالك من تتكون 

 Hosts بٌن المعلومات تنقل

 تسمى لسنتراالت ARPANETالوسٌطة الرسائل ومعالجات IMPs (Interface message 

processors) 
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 الشبكات تصميم

 الشبكات لتصميم طريقتان هناك

 

 Point To Point نقطة نقطة التوصٌل -1

 

 جهازي بٌن التلٌفونٌة والخطوط الكوابل تربط IMPs عن مباشرة غٌر أو مباشرة بطرٌقة 

 IMPs عدة طرٌق

 ً  اٌضا وتسمى الوسٌط IMP فً المرسلة Packets الحزم تخزٌن ٌتم مباشرة الغٌر الطرٌقة ف

 Store and forward ارسل ثم خزن

 

 Broadcast البث قنوات -2

 

 أي من ترسل حزمة واي مشتركة واحدة اتصال قناة بواسطة بٌنها فٌما تتصل األجهزة كل 

 األجهزة جمٌع الً تصل فانها جهاز

 الً االسال وٌمكن العنوان صاحب لٌستقبلها الٌه المرسل عنوان على الحزمة وتحتوي 

 Multicasting االجهزة من مجموعة

 الوقت نفس فً ترسل محطة من أكثر وجود عن ناتج البث طبقات فً تصادم ٌحدث وقد 

 المحطات بٌن القناة لتوزٌع استراتٌجٌتان هناك 

 ثابتة : Static دورٌا قناه لكل محددة فترة 

 متغٌرة : Dynamic 

 مركزي تحكم جهاز طرٌق عن مركزٌة بطرٌقة 

 الً سٌؤدي وهذا ال أم ترسل أن بنفسها محطة كل ستقرر الطرٌقة وبهذه مركزٌة غٌر بطرٌقة 

 التصادم

 

 

 الشبكات أنواع
 

 (Local Area Network LANs) : المحلٌة الشبكة -1

 

 والمصادر الملفات فً للمشاركة وتستخدم واحدة بناٌة ضمن موزعة جامعة او لمؤسسة مملوكة شبكة

 صفات ثالث فً غٌرها عن المحلٌة الشبكات وتتمٌز. الطابعات مثل

 

 الصغٌر الحجم 

 االرسال تقنٌة 

 عدة استخدام Topologies ًالتشبٌك ف 
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 (Metropolitan Area Networks MANs) المدن شبكة -2

 وقد المدٌنة عبر المنتشرة الشركة فروع مجموعة تربط حٌث LANs شبكة من أكبر المدن شبكة وتعتبر

 سنتراالت دون اوكابلٌن واحد كابل على وتحتوي التلفزٌونً واالرسال والصوت البٌانات لنقل تستخدم

 للتحوٌل

 

 

 (Wide Area Networks WANs) : العرٌضة الشبكة -3

 

 من وتتكون . دول عدة أو دوله عبر تمتد قد والتً ببعضها المتصله االجهزة من كبٌر عدد من وتتكون

Subnet من مجموعة مع IMPs ٌسمى ما أو Routers الكوابل من ومجموعة 

 

 .اٌضا Broadcasting بالبث االرسال ٌكون وقد مباشر غٌر أو مباشر بشكل ترتبط وقد

 

 Wireless Networks الالسلكٌة الشبكة

 المحموله االجهزة استخدام انتشر ان بعد الالسلكٌة الشبكات الً الحاجة ظهرت وقد

 السلكٌة الشبكات من سرعة أقل وتعتبر

 

 

 Internetworks االنترنت شبكة -4

 

 

 كلٌهما او والمعدات بالبرمجٌات بعضها عن تختلف والتً المختلفة الشبكات انتشرت ان بعد . 

 لتستطٌع Gateways المعابر بواسطة واحد شبكة فً الشبكات هذه ربط فً التفكٌر ازداد

 المختلفة الشبكات بٌن الترجمة

 العرٌضة الشبكة بواسطة محلٌة شبكات مجموعة توصٌل الشبكات هذه فً الشائع ومن WAN 

 على بل Hosts على تحتوي ال Subnet ان اال Subnet عن تفرق ال العرٌضة والشبكة

 Routers و Hosts على تحتوي فانها WAN أما فقط Routers مسٌرات

 الشبكات مجموعة LAN & WANs تسمى Internetworks او internet 

 االنترنت Internet الكبٌر بالحرف فتبدأ 
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 Networks Architectures الشبكات هيكليه

 

 هٌئة على وتنظم Modular مجزأة تبنى برمجٌاتها فان الشبكة تصمٌم لتسهٌل البروتوكول تسلسل

 التى الطبقة الً السفلى الطبقة من الخدمة تقدٌم وٌتم تعقٌدها من ٌقلل مما األخرى فوق الواحدة طبقات

 Interface االتصال نقطة عبر تعلوها

 

  :التالٌة المواصفات ولها البروتوكوالت ومجموعة الطبقات مجموعة من تتكون الشبكة هٌكلٌة

 الطبقات عدد 

 الطبقات اسماء 

 طبقة كل محتوى 

 طبقة كل وظٌفة 

 البروتوكوالت 

 

 اعراف حسب اسفلها التً الطبقة طرٌق عن بل مباشرة لٌس ولكن المقابله الطبقة مع تتحادث طبقة كل

 البروتوكول

 

 الشبكات طبقات لتصميم بها االخذ يجب التي االعتبارات
 

 

 االتصال وتنهً تبدأ طبقة كل 

 االتصال ستبدأ من ومع الردود سترسل من الً معرفة طبقة كل على 

 اتجاهٌن او واحد اتجاه كانت اذا الخطوط امكانٌة معرفة 

 االخطاء فً التحكم 

 تقطٌعها بعد الكبٌرة الرسائل ترتٌب طرق 

 بطئ ومستقبل سرٌع مرسل هناك كان اذا وخاصة البٌانات تدفق تنظٌم 

 القناة استخدام كلفة 

 طرٌق من أكثر هناك كان اذا المناسب الطرٌق تقنٌة اختٌار 

 

 Open Systems Interconnection OSI المفتوح التوصيل نظام

 ببعضها المختلفة االنظمة توصٌل لٌتم OSI نظام ISO الدولٌه المقاٌٌس منظمة اقترحت

 االعلى الً االسفل من وهً طبقات سبع من OSI نظام ٌتكون

 Physical Layer الفٌزٌائٌة الطبقة -1

 Data Link Layer البٌانات وصل طبقة -2

 Network Layer الشبكة طبقة -3

 Transport Layer النقل طبقة -4

 Session Layer (التحاور  )الجلسة  طبقة -5

 Presentation Layer العرض طبقة -6

 Application Layer التطبٌقات طبقة -7
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 مباشر والغير المباشر االتصال خدمة
 

 المستقبل وٌقوم التوالً على تقطٌعه ثم استخدامه ثم اتصال بناء اوال ٌجب : المباشر االتصال 

 ارسالها حسب مرتبه تصل المرسله المواد فان وبهذا اآلخر الطرف من باالستقبال

 

 طرقها الرساله وتجد الٌه المرسل عنوان وعلٌها رساله ٌعد والمرسل :المباشر غٌر االتصال 

 الرساله أي ترتٌب بدون الرسائل تصل ان وٌمكن . هدفها الً تصل ان الً آخر الً مكان من

 بالوصول عرفان رساله الً نحتاج وقد الرساله التصل وقد االولى قبل الثانٌة

Acknowledgment 

 

 

 Physical Layer : الفٌزٌائٌة الطبقة -1

 

  :وظائفها

 

 بالفولت كهربائً جهد شكل على فقط البتتات ترسل 

 ال ام االتجاهٌن فً االسال كان ان معرفة 

 وانتهائه االتصال ببدء تتحكم 

 

 

 

 Data Link Layer البٌانات ربط طبقة -2

 

  :وظائفها

 

 االخطاء من الخالٌة المعلومات من سلسلة الً وتحوٌلها البتات استقبال 

 اطارات فً البٌانات تجمٌع Frame بالوصول عرفان وارسال متسلسلة 

Acknowledgment 

 االطار دون فقط البٌانات ترسل حتى االطار حدود على التعرف 

 االرسال أثناء خطأ حدوث حالة فً االطار ارسال اعادة 

 بطئ ومستقبل سرٌع مرسل حالة فً االرسال تنظٌم 
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 Network Layer الشبكة طبقة -3

 :وظائفها

 

 الٌه المرسل وحتى المرسل من الحزم مسارات تحدٌد 

 الوصول طرٌقة تحدٌد interface بٌن IMPs و Host 

 االختناق فً التحكم Congestion Control 

 الصحٌحة الحزم او الرسائل وصول من التاكد 

 التكلفة فاتورة ألصدار الحزم عد 

 ألخرى شبكة من تختلف قد التً العناوٌٌن مشكلة حل 

 الحزمة حجم مشكلة حل 

 البرتوكول اختالف مشكلة حل 

 مختلفة بشبكات واالتصال مختلفة اجهزة توصٌل على القدرة Heterogeneous 

Interconnection 

 

 Transport Layer النقل طبقة -4

 IMPs ضمن تكون السابقة الثالث الطبقات أما Host فً تكون النقل طبقة

 

  :وظائفها

 

 الشبكة طبقة الً وتمرٌرها صغٌرة وحدات الً البٌانات تقطٌع 

 واحد خط على ونقلها اتصاالت عدة تجمٌع على تعمل Multiplexing 

 نقطة الى نقطة اتصال نقطة توفر Point To Point االخطاء من الخالٌة 

 بالتسمٌة االتصال وانهاء بدأ By Naming 

 البطٌئ بالمستقبل السرٌع المرسل ٌغرق ال حتى االرسال تنظٌم 

 

 Session Layerجلسة التحاور  طبقة -5

 

 User Interface والشبكة المستخدم بٌن الوصل صلة الطبقة هذه تعتبر

 

  :وظائفها

 

 بعد عن للدخول للمستخدم السماح 

 االتصال انقطاع حالة فً االتصال اعادة 

 التوكن ادارة Token Management بعض تصدر ان المختلفة لالطراف ٌسمح ال حٌث 

 الوقت نفس فً االوامر

 التزامن Synchronization : التً النقطة من االسال العادة طارئ خلل حدوث عند وخاصة 

 االسال عندها انتهً
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 Presentation Layer التمثٌل طبقة -6

 

 المعلومات ورص التشفٌر بأمور معنٌة فهً ومعناها المرسلة المعلومات بتركٌب الطبقة هذه تهتم

 هٌكلتها واعادة

 

  :وظائفها

 

 واعادتها وتشفٌرها البٌانات هٌكلٌة رص 

 البٌانات ترمٌز Data Encoding 

 رموز الً رموز من التحوٌل ASCII TO EBCDIC 

 

 Application Layer التطبٌقات طبقة -7

 

 التطبٌقات على االمثله ومن للمستخدم المقدمة الخدمة هً الطبقة هذه تعتبر 

 خاصة تحوٌالت الً ٌحتاج قد وذلك الملفات ارسال 

 بٌنها للتوفٌق بروتوكوالت على تحتوي الطبقة فهذه الطرفٌات تطابق عدم 

 صغٌرة مسائل الً المسائل تجزئة 

 علٌها والرد واستقبالها بالدخول للمسائل السماح عدم او السماح. 

 

Multimedia: The Layers of the OSI Model 

OSI Network Communication 

 

 TCP/IP نظام

 

 عبر االتصال استخدم كما ومثٌالتها ARPANET شبكة فً واستخدم OSI نظام قبل موجود النظام هذا

 الشبكات من مجموعة لربط تطور ثم الرادٌو وموجات الصناعٌة االقمار

 

 OSI طبقات مع مقارنة TCP/IP طبقات

 

 TCP/IP نظام طبقات

 

 Internet Layer االنترنت طبقة

 

 غٌر االتصال نظام على مبنٌا Packet-Switching بالحزم التراسل استخدام الً المصممٌن قاد

 ، الهدف الً لٌصل شبكة أي فً الحزمة الٌداع Host للجهاز تسمح ان الطبقة هذه ووظٌفة ، المباشر

 ترتٌبها تعٌد ان األعلى الطبقة وعلى مرتبة غٌر الحزمة تصل وقد

 OSI نظام TCP/IP نظام ٌشبه كبٌر حد الً وهذا
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 النقل طبقة Transport Layer 

 

 على وتحتوي والهدف المصدر بٌن للتحادث مستقلة لكٌنونات وتسمح االنترنت الطبقةطبقة هذه وتعلو

 الروتوكوالت من نوعٌن

 

Transmission Control Protocol- TCP دون البٌانات ٌنقل والذي المعتمد المباشر االتصال 

 اخطاء

 User Datagram Protocol – UDP التطبٌقات فً وٌستخدم معتمد الغٌر المباشر الغٌر االتصال 

 الوثوقٌة دون السرعة المهم ٌكون حٌث المعلومات سرٌان فً التحكم او تسلسل الً تحتاج ال التً

 

 Application Layer التطبٌقات طبقة

 

 لوزومهما ٌتصور ٌكن لم حٌث Presentation العرض وطبقة session االنعقاد طبقة حذفت وقد

 منها التطبٌقات من مجموعة الطبقة هذه وتستخدم

 

 Telnet :بعد عن الجهاز الً بالدخول لتسمح 

 File Transfer Protocol – FTP : الملفات لنقل 

 Simple Mail Transfer Protocol –SMTP : االلكترونً للبرٌد 

 Domain Name Sarver – DNS : الشبكة على بعنوانه الجهاز اسم لربط 

 Hyper Text Transfer Protocol –HTTP :االنترنت فً للبحث 

 

 OSI و TCP/IP نظامً بٌن مقارنة

 

 بٌنهما متباٌنة نقط هناك ان اال كبٌر حد الً الطبقات ووظائف العمل مبدأ فً النظامان ٌتشابه -1

 البروتوكوالت قبل بنً النظام الن مخفٌة OSI نظام فً البروتوكوالت -2

 لٌوصفها النظام جاء ثم ومن اوال البروتوكوالت وجدت TCP/IP نظام فً -3

 والبروتوكول والبٌنٌة الخدمة بٌنTCP/IP نظام ٌفرق لم -4

 النقل طبقة فً والمباشر الشبكة طبقة فً مباشر والغٌر المباشر االتصال ٌستخدم OSI نظام -5

 مباشر والغٌر المباشر وٌستخدم الشبكة طبقة فً المباشر غٌر االتصال ٌستخدم TCP/IP نظام -6

 النقل طبقة فً

 المناسب الوقت فً ظهوره لعدم جاء OSI نظام انتشار عدم -7


