
  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ھذا الدرس موجھ لغیر مختصین الحاسب حیث اني اعتمدت في شرحي ان ابتعد عن المصطلحات االنجلیزیھ وعن المعادالت 
  .الریاضیھ واستخدمت طرق مختصره قدر االمكان ، كذلك تجنبت التفرع في الشرح ، واسال اهللا العظیم ان یستفید منھ كل من قرأه 

  
  :مقدمھ 

  
ھذا العنوان في الحقیقھ ھو عباره ، وكذلك عنوانك ) العنوان(رسالھ ندما ترید ارسال معلومات فانھ من الطبیعي ان تحدد وجھة الع

، عن شي غیر محسوس مثل ان تشاھد صورة لجھاز كمبیوتر ھو في الحقیقھ جھاز كمبیوتر لكن لیس واقعي اي انھ غیر محسوس 
 End-To-End logic of forwarding( یركز على نقطة البدایة ونقطة النھایة الغیر حسیھ اذن نستطیع ان نقول ان التوجیھ 

data( .   
  

  والذي عن طریقھ یمكنك ان تستقبل البیانات وترسل البیانات  ) IP( كل جھاز على االنترنت یملك عنوان اذن 
  .لى االنترنت لھما نفس العنوان وان كل جھاز على االنترنت لھ عنوان خاص بھ الیتكرر اي الیكون جھازین ع

  
  على شبكة االنترنت ؟ )  IP( ولكن من المسؤل عن توزیع العناوین 

 ھي المسؤلھ عن توزیع العناوین الى  )Network Information Center ) NICمعلومات الشبكات او مایسمى بـ مركز 
  . تكرار العناوین الخ ، لذلك فھي تاخذ بالحسبان عدم... المؤسسات او مزودي الخدمھ 

  :وتم تصنیف ھذه العناوین الى عدة اصناف منھا كما ھو موضح بالجدول التالي 
  
  

مجموع عدد   الشبكات المتاحھ  اول بایت  الصنف
  الشبكات

  عدد االجھزه في كل شبكھ

A  1.0.0.0  ١٢٦ الى ١من to 126.0.0.0  ١٦٧٧٧٢١٤  ١٢٦  
B  128.1.0.0  ١٩١ الى ١٢٨من to 191.254.0.0 ٦٥٥٣٤  ١٦٣٨٢  
C  192.0.1.0  ٢٢٣ الى ١٩٢من to 223.255.254.0 ٢٥٤  ٢٠٩٧١٥٠  

  
  :ھناك عدة عناوین محجوزه والیمكنك استخدامھا مثل 

0.0.0.0 
127.0.0.0  
128.0.0.0 

191.255.0.0 
192.0.0.0 

223.255.255.0 
  

  :العنوان 
 

 كما ھو  بایت ٤ بت اي ٣٢ اي ان المجموع ھو  8Bitاوي  والتي تسByteالعنوان یتكون من اربعة اجزاء كل جزء ھو عباره عن 
  :موضح في الشكل التالي 

  
  رقم  رقم  رقم  رقم

  
  221.33.90.20: ویفصل بین االرقام بنقطھ كالتالي 

  
 یسمى بت ، اذن نستطیع ان نقول ان العدد 0ایضا الـ  یسمى بت 1 اي ان الرقم  1,0البت یساوي رمز واحد اما صفر او واحد 

   .bit 8 ھو عباره عن  01001101
  

  . بعیدا عن التعقید لنتعرف على النظام الثنائي وطریقة تحویلھ
  

   255 فھذا یساوي 111111111 بت كالتالي  ٨عندما یقابلك رقم 



٢٥٥ = ١٢٨+٦٤+٣٢+١٦+٨+٤+٢+١   
 مع مالحظة ان العدد صفر التكتب رقم قام ثم ضاعف الرقم الى نھایة االر٢ ثم اللذي یلیھ ١ابدأ من الیمین وضع اسفل الرقم االول 

  . كما ھو في المثال التالي تحتھ ولكن یحسب في الترتیب 
  مثال آخر 

 
  ٢١٢= ١٢٨+٦٤+٠+١٦+٠+٤+٠+٠ الطریقھ السابقھ  بتطبیق212 = 11010100

  
  !!!ماذا عن العكس اي تحویل رقم االي بي الى النظام الثنائي 

  
  : واتبع طریقة االرقام السابقھ ضع االعداد التالیھ 212  بكل سھولھ ابدأ بالرقم االول 212.100.90.4لنقم بتحویل رقم االي بي  

  
   ؟؟212 واالن السؤال ماھي االرقام التي اذا جمعتھا معا كانت نتیجتھا ١٢٨+٦٤+٣٢+١٦+٨+٤+٢+١
  

 مكان ھذه االعداد 1ام قم بوضع الرقم  واالن بما انك عرفت االرق٢١٢ = ١٢٨ + ٦٤ + ١٦ + ٤االجابھ بكل سھولھ االرقام ھي  
   )4 و 90 و 100(  وھكذا لبقیة االرقام االخرى 11010100 :  مكان االعداد االخرى فیصبح الناتج كالتالي 0وقم بوضع الرقم 

  
  تستطیع ان تستخدم اآللھ الحاسبھ الموجوده في الكمبیوتر إلجراء التحویالت

  
  
  
  

   :Aالصنف 
  

X 24-X بت٨   
Host Subnet Network 

   
 حقل الشبكھ تاخذ خانھ واحده فقط اي بایت واحد اي ثمانیة بیت ویتبقى ثالث خانات لالجھزه او الشبكاتوفي ھذا الصنف نالحظ ان 

  . بت مخصصھ لالجھزه والشبكات الفرعیة ٢٤  بت مخصص للشبكات و٨الفرعیھ ، وبطریقھ اخرى یمكن ان نقول ان 
  
  
  
  
  

   : Bالصنف 
  

X 16-X بت١٦   
Host Subnet Network 

  
 بت ویتبقى خانتین لالجھزه او الشبكات الفرعیھ ، وبطریقھ ١٦  بایت اي ٢وفي ھذا الصنف نالحظ ان حقل الشبكھ تاخذ خانتین اي

  . بت مخصصھ لالجھزه والشبكات الفرعیة ١٦  بت مخصص للشبكات و١٦اخرى یمكن ان نقول ان 
  
  
  

   : Cالصنف 
  

X 16-X بت٢٤   
Host  Subnet  Network 

  
  



 لالجھزه او الشبكات الفرعیھ ، ھ واحده  بت ویتبقى خان٢٤  بایت اي ٣ ايثالث خاناتوفي ھذا الصنف نالحظ ان حقل الشبكھ تاخذ 
  . بت مخصصھ لالجھزه والشبكات الفرعیة ٨  بت مخصص للشبكات و٢٤وبطریقھ اخرى یمكن ان نقول ان 

  
  !ال كیف یمكننا ان نحدد عدد الشبكات الفرعیھ وعدد االجھزه بعد ان عرفنا الشبكھ الرئیسیھ  عن االي بي سوف تتسبعد عرفنا

 وھذا القناع مھمتھ ھو تحدید بنیة العنوان او یمكننا القول ان Maskكل صنف من االصناف السابقھ تم تحدید لھ مایسمى بالقناع 
انظر الى الجدول   . 0مساویًا لالي بي ویمثل للجھاز بالعدد  بت ٣٢ من مھمتھ ھو تحدید عدد االجھزه في العنوان ، والقناع یتكون

  :التالي لتشاھد القناع المقابل لكل صنف 
  

  القناع  عدد البت الخاصھ باالجھزه  عدد البت الخاصھ بالشبكھ  الصنف
A 8 24 255.0.0.0 
B 16 16 255.255.0.0 
C 24 8 255.255.255.0 

  
  

  . یكون لھ شرح مستقل  سوفSubnetالـ : مالحظھ 
  :  أمثلھ تطبیقیھ توضح ماسبق *
  

199.100.50.0  
 C ، اذن نعرف ان ھذا االي بي ھو من الصنف 199عندما ترید ان تعرف ماھو ھذا العنوان انظر الى اول حقل تجد ان اول حقل ھو 

   255.255.255.0لشبكات الفرعیھ ، والقناع ھو  لالجھزه واالرقم االخیرھو للشبكھ والثالث ارقام االولى وھذا الصنف یخبرنا بأن 
 عنوان الجھاز االول في الشبكھ 199.100.50.1 اما الصفر فھو خاص باالجھزه مثل ان نقول 199.100.50اذن عنوان الشبكھ ھو 

  .وھكذا 
  ذا الجھاز ؟  فكیف تعرف عنوان الشبكھ الموجود فیھ ھ 199.100.50.33فمثال لو شاھدت رقم اي بي لجھاز ما كالتالي 

    بین االي بي والقناع كالتاليANDعن طریق القناع تستطیع ان تعرف عنوان الشبكھ وذلك ان تعمل عملیة 
  :التالي الى النظام الثنائي فیصبح على الشكل  وتحولھ199.100.50.33

  
                            رقم االي بي       11000111.01100100.00110010.00100001
                            رقم القناع                      11111111.11111111.11111111.00000000
         AND                         ناتج عملیة الـ 11000111.01100100.00110010.00000000

  
  . وھو عنوان الشبكھ الموجود بھا الجھاز 199.100.50.0اي ان الناتج ھو 

 
 قبل االنتقال الى المرحلھ تقل الى المرحلھ المعقده نوعا ما ثم ننتقل الى المرحلھ االكثر تعقیدا لكن علیك ان تفھم ماسبق اوًالاآلن نن
  .الثانیھ 

  
  !!!واآلن كما فھمت من الدرس السابق ان كل صنف لھ قناع خاص بھ ولكن قد تشاھد قناع مختلف 

  
 ولكنك تتفاجأ ان القناع الذي مع 255.255.0.0 والقناع الخاص بھ ھو Bمن الصنف  ھو  150.150.2.1مثال انت تعلم االي بي 

  !!  كیف ذلك  255.255.255.0االي بي لیس كذلك بل جاء على الشكل التالي  
  :انا اقول لك مالذي حدث   !! B ولیس مع الصنف Cلقد شاھدنا مثل ھذا القناع ولكن مع الصنف 

 اي االصدار الرابع لم یتوقعو ان یكون ھناك اقبال ھائل من العالم على االنترنت وبالتالي IP V4عندما صممو االي بي والذي یسمى 
نقص في االي بي فقامو بایجاد عدة حلول لھذه المشكلھ ، واالن ھم قد صبحت ھناك یل واجمیع االي بي نفذت ولم یتبقى منھا اال الق

 وھو اطول من االي بي الحالي ویستوعب عدد IP V6ي بي الجدید الذي سوف تشاھده قریبا والذي یسمى انتھو من تصمیم اال
  .ھائل من االجھزه 

  .ھذه مقدمھ بسیطھ لتاخذ فكره فقط 
  

 150.150 وبالتالي فان رقم الشبكھ ھو  B ھذا االي بي كما تعلم من الصنف 150.150.2.1واالن انظر الى االي بي التالي  
ماذا  . 150.150.0.0 لذا فان عنوان الشبكھ یكون 255.255.0.0 ھو Bالقناع الخاص بالصنف  وایضا تعلم ان 2.1الجھزه ھي وا

بالطبع ال ، كل ماتحتاجھ ھو ان . لو كنت تملك شركة ولھا فروع في اربعة مدن ھل من المعقول ان تشتري اي بي لكل فرع مثال 
  . الى عدة شبكات اخرى تتفرع منھ تقوم بتقسیم عنوان الشبكھ الرئیسي



  ھنا سوف یكون عنوان الشبكھ ھو 255.255.255.0واالن لو قمنا بتطبیق نفس المثال السابق ولكن سوف نغیر في القناع ونجعلھ 
  . وھذا یعني انھ في شبكھ فرعیھ 150.150.2.0

  
  .ن تلعب بالباقي كما تشاء یجب ان تعلم ان حقل الشبكھ لیس لك حق ان تغیر فیھ اطالقا ولكن یمكنك ا

  
واالن نستطیع ان نقول ، واالن بواسطة التالعب في القناع استطعنا ان نوجد عدد من عناوین الشبكات بدل من عنوان واحد فقط 

 العنوان  وھكذا استطعنا تجزءة150.150.2.0  ھو ب وعنوان الشبكھ في المدینھ 150.150.1.0 ھو أعنوان الشبكھ في المدینھ 
   .Subnettingواحد الى عدة عناوین وھذا مایسمى بـ ال
  
  
  
  
  
  
  

   :مرة اخرى ANDقبل ان نبدأ في الجزء المھم دعنا نتكلم قلیال عن عملیة الـ 
  

   :سوف اورد بعض االمثلھ
 0101 0000 0100 0000 0001 0000 1000 0000 8.1.4.5  العنوان
 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111 255.255.0.0  القناع

 AND 8.1.0.0 0000 1000 0000 0001 0000 0000 0000 0000ناتج عملیة الـ 
  

  انظر الى 0 ماعدا ذلك یكون الناتج 1 فإن الناتج یكون  1 مع 1 كالتالي اذا تقابل الرقم ANDانظر الى الجدول طریقة عمل الـ 
  .الجدول وتاكد بنفسك 

  
  0001 0000 0110 0110 0100 0000 0010 1000  130.4.102.1  العنوان
 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111 255.255.255.0  القناع

 AND 130.4.102.0  1000 0010 0000 0100 0110 0110 0000 0000ناتج عملیة الـ 
  

  .ھازاستطعنا ان نعرف عنوان الشبكھ الفرعیھ الموجود بھا الج ANDـ اذن كما شاھدنا عن طریق اجراء عملیة ال
 في خانة االجھزه ولیس في خانة الشبكھ النك 0واقصد رقم  یمثل الشبكھ  1 یمثل الجھاز والرقم 0یجب ان تعرف ان الرقم و

   ذلك التنسى ....... كماتعرف ان لكل صنف لھ خانات خاصھ باالجھزه وخانات خاصھ بالشبكھ 
  
  

Subnetting  
  
  

 عدة عناوین اخرى متفرعھ منھ وھذا بالضبط مافعلنا في المثال السابق ، ولكن ھنا الشبكات الفرعیھ وھي تجزءة عنوان الشبكھ الى
   .توضیحًاسوف یكون اكثر 

  
 فاذا اردت ان تعرف في اي شبكھ یقع ھذا الجھاز او بمعنى اخر ماھو 150.150.2.1عندما نقول ان جھاز یحمل االي بي التالي 

بعد  بین االي بي والقناع ANDاعلیك ھو ان تنظر الى القناع ومن ثم تعمل عملیة عنوان الشبكھ الموجود فیھ ھذا الجھاز ؟ كل م
  .ذلك سیظھر لك عنوان الشبكھ الموجود فیھا ھذا االي بي 

  
  :لنطبق ماذكرنا 
  150.150.0.0 اذن عنوان الشبكھ الموجود بھا ھذا االي بي ھو 255.255.0.0 والقناع ھو 150.150.2.1

 اي انھ موجود في 150.150.2.0     عنوان الشبكھ الموجود بھا ھذا االي بي ھو       255.255.255.0اما لو كان القناع ھو 
  .شبكھ فرعیھ 

  



  : فروع كالتالي ثالثةشركھ لھا : مثال 
  
  

  عنوان الشبكة  المدینھ
 150.1.0.0  مكة المكرمة

 150.2.0.0  المدینة المنورة
  150.3.0.0  القدس

  
 255.255.0.0 مع مالحظة ان القناع ھو ھ في المدن الثالثھ ھل ھي متشابھھ ؟انظر الى عناوین الشبك

  . بالطبع االجابھ ھي ال 
  

  . ولكنھا مختلفھ تماما، اي ان الشركھ قامت بشراء ثالثة اي بي Bجمیع االي بي الثالثھ من نفس الصنف والذي ھو الصنف 
  :ن طریق الرقمین االولین لذا فاننا نجد ان  یتم تحدیده عBنحن قلنا ان عنوان الشبكھ في الصنف بي 

    . 150.3 التساوي 150.2 التساوي 150.1
  

  :واالن انظر الى الجدول التالي 
  
  

  عنوان الشبكة  المدینھ
 150.150.1.0  مكة المكرمة

  150.150.2.0  المدینة المنورة
 150.150.3.0  القدس

  
  )لمدن الثالثھ متشابھھ ؟ھل العناوین في ا( واالن اجب على السؤال السابق 
  بالطبع االجابھ ھي نعم متشابھھ

  ! ھو الرقمین االولین وھنا نجد ان الرقمین االولین في كل المدن متشابھھ Bاعید مره اخرى واقول ان عنوان الشبكھ في 
  .ات اي ان الشركھ لم تقم بشراء ثالثة اي بي وانما اشترت اي بي واحد فقط وقامت بتقسیمھ الى ثالثة شبك

ه م من الجزء المخصص لالجھزا  اي انھ تم اخذ ارق255.255.255.0الذي حصل ھو انھ تم تعدیل القناع واصبح على الشكل التالي 
  .ووضعھ في الجزء المخصص للشبكھ بإمكانك ان تسمیھ استعاره او سرقھ او كما تشاء 

  
  :شكل التالي یمكنك بدل من كتابة االي بي ثم كتابھ القناع كال: مالحظھ مھمھ 
   255.255.255.0والقناع            150.150.2.1

  :فانھ یمكنك كتابتھا على الشكل التالي
  :كالتالي فیصبح شكل القناع بالثنائي 11111111 یساوي بالثنائي 255 النھ وكما قلنا ان العدد 150.150.2.1/24

  . مره24م واحد تكرر  ولو نظرت لوجدت ان الرق11111111.11111111.11111111.00000000
  
  
  
  

  كم عدد االجھزه وكم عدد الشبكات الفرعیة ؟؟
 

  واالن كیف تعرف عدد االجھزه وعدد الشبكات الفرعیھ ؟
  .  ، ومن ثم سوف نقوم بالتوضیح Bitسوف نقوم بعمل جدول یبین ذلك وماعلیك سوى التركیز ولیكن تركیزك على ال 

  
  
  
  
  



 199.1.1.100/27 130.4.102.1/22 199.1.1.100/24 130.4.102.1/24 8.1.4.5/16  العنوان
 255.255.255.224 255.255.252.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.0.0  القناع

عدد البت 
الخاصھ 
  بالشبكھ

8 16 24 16 24 

عدد البت 
المخصصھ 
  لالجھزه

16 8 8 10 5 

عدد بت 
الشبكات 
  الفرعیھ

8 8 0 6 3 

عدد االجھزه 
ھ لكل شبك
  فرعیھ

65534  254 254 1022 30 

عدد الشبكات 
  الفرعیھ

254 254 0 62 6 

  
  :التوضیح 

  
  :عدد البت الخاصھ بالشبكھ 

  
 .ھذا العدد تستطیع ان تقول انھ ثابت حیث ان كل صنف لھ مخصص لھ عدد من البت خاصة للشبكھ 

  
  

  :عدد البت المخصصھ لالجھزه 
  

   0 المخصصھ لالجھزه ھي عدد تكرار الرقم Bitsزه اذن عدد الـ  یمثل االجھ0ذكرنا قبل ذلك ان الرقم 
  .یمكنك تحویل االي بي الى النظام الثنائي ومشاھدة ذلك بنفسك 

  
  :عدد بت الشبكات الفرعیھ 

  
   .1 المخصصھ للشبكات ھي عدد تكرار الرقم Bits یمثل الشبكات اذن عدد الـ 1ذكرنا قبل ذلك ان الرقم 

  
  :بكھ فرعیھ عدد االجھزه لكل ش

  
   )٢ – )عدد البت الشبكات الفرعیھ(٢( ھو 

 65534 = 2-65536  بعد ذلك نقول 65536 = 16 2 اذن نقول 16= عدد بت االجھزه : مثال 
  

  :عدد الشبكات الفرعیھ 
  

   )٢ – )عدد بت االجھزه( ٢( ھو 
  
  
  

  والتنسونا من دعائكم
  اخوكم فھد

  ---------- انتھى--------


