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 DSL وتقنیة الالسلكیة الشبكات

 
... ى آلھ وصحبھ أجمعین الحمد هللا رب العالمین وصلى وسلم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعل

  :وبعد

تقنیة "فلقد كان المحفز لي على كتابة ھذا البحث أن ُكلفنا قبل تخرجنا من برنامج دبلوم علوم الحاسب
كمشروع تخرج لمنسوبي الدبلوم ومما زاد في " DSLالشبكات الالسلكیة و تقنیة " بإعداد بحث عن " شبكات

عادل حسني الحمیدي  مشرف الدبلومات في معھد الزرقاء  / تحفیزي ھو موضوع البحث فقد ُوّفق األستاذ
  .فلھ الشكر والثناءللحاسب واللغات في اختیار موضوع البحث 

ظھرت أھمیة شبكات الحاسب نظرًا لما تقدمھ من خدمات وتسھیالت لجمیع مستخدمي الحاسب كالتشارك 
 ، Wirelessھور شبكات الحاسب الالسلكیة باإلنترنت والملفات والطابعات والكثیر من الفوائد وخاصة بعد ظ

فأصبح باإلمكان أن تدخل إلى شبكتك وتشارك االنترنت والملفات وأنت في أي مكان في منزلك دون الحاجة ألي 
  .نوع من التوصیالت السلكیة

ومن منھجي في ھذا البحث ھو االختصار المفید مع األخذ باالعتبار ذكر أھم الجوانب التي یحتاجھا من 
راد إنشاء شبكة السلكیة منزلیة مع إعطاء بعض المعلومات المھمة عن الشبكات الالسلكیة ، فھذا البحث ال أ

ت بل یستھدف الفئة التي ترید أن تصل إلى أبسط معلومة في معرفة الشبكات الالسلكیة یستھدف محترفي الشبكا
  . بإذن اهللا تعالىوكیفیة عملھا وإعدادھا وأتمنى أن  أكون قد ُوّفقت في ھذا المقصد

  :محتوى البحث

  .یتناول الحدیث عن مفھوم الشبكات بوجھ عام وذكر فوائدھا الفصل األول   •
  . وأنواعھا وذكر ممیزاتھا وعیوبھاDSLالفصل الثاني یتكلم حول تقنیة خط المشترك الرقمي  •
  . تستخدمھاالفصل الثالث یتناول التعریف بالشبكات الالسلكیة وكیفیة عملھا والتقنیات التي •
  ).مصّور(الفصل الرابع یشرح كیفیة إنشاء شبكة السلكیة منزلیة  •
  .الفصل الخامس یشرح كیفیة إعداد مجموعات العمل ومشاركة الملفات والطابعات •

  أسأل اهللا عز وجل أن ینفع بھذا البحث ویجعل فیھ الفائدة لكل من قرأه واطلع علیھ،،،

  

  

  

  

  

  

  إعداد
  علي بن أحمد الشراحیلي
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باس تخدام    التي تتصل ببع ضھا  Peripheralsشبكة الكمبیوتر ھي مجموعة من أجھزة الكمبیوتر واألجھزة الطرفیة 

یة ، أو غیرھ ا م ن   أي وسیلة اتصال متوفرة مثل األس الك ، اإلش ارات الالس لكیة ، األش عة تح ت الحم راء ، األلی اف ال ضوئ         

  Printer واألجھزة المت صلة بال شبكة مث ل الطابع ة     Resources أن یتشاركوا الموارد ، وتتیح لمستخدمیھاوسائل االتصال

  .وغیرھا CD – ROM Drive ومحرك القرص المدمج Modemوكارت الفاكس

  

  ):سواء سلكیة أو ال سلكیة(أشھر األسباب التي تدفع الناس إلى استخدام الشبكات 

جھزة الكمبیوتر المختلفة الموجودة ف ي نف س المن زل أو    یمكن أل .  مع وجود الشبكة     :مشاركة اتصال إنترنت   .١

عل ى س بیل المث ال إذا ك ان ل  دیك     . المكت ب أن ت ستخدم نف س ات صال إنترن  ت ع الي ال سرعة ف ي نف س الوق  ت        

اتصال إنترنت واح د ول دیك ثالث ة أجھ زة كمبی وتر ف ي نف س المن زل ف إن أجھ زة الكمبی وتر الثالث ة ت ستطیع                    

  .نفس الوقتالدخول على اإلنترنت في 

البری  د اإللكترون  ي ـ التخاط  ب بالكتاب  ة ـ         /  مث  ل :علوم  ات م  ن خ  الل نقلھ  ا عب  ر ال  شبكة الت  شارك ف  ي الم .٢

التخاطب بالصوت والصورة ـ اإلعالنات ـ الملفات ـ أو غیرھا من المعلومات التي یمكن نقلھ ا عب ر ال شبكة        

.  

  .الشبكة في استخدام طابعة واحدة أن تتشارك كل أو بعض الحاسبات على  مثل :التشارك باألجھزة .٣

تقدیم الدعم لمستخدمي الشبكة  ك:شبكة وتسھیل مراقبة استخداماتھاتسھیل التحكم بالحاسبات المرتبطة بال   .٤

دون الحاجة لالنتقال إلى مكان وجود الحاسب، ومنھا تركی ب نظ ام الت شغیل عل ى جمی ع األجھ زة المرتبط ة         

  .استخدام المستخدمین للحواسیب لمنع االستخدامات الغیر مشروعة بالشبكة في نفس الوقت، ومنھا مراقبة 

یتیح وج ود ش بكة اس تخدام ألع اب تفاعلی ة ب ین ع دة م ستخدمین ،            :االستمتاع باأللعاب متعددة المستخدمین    .٥

حیث یجلس كل شخص على الكمبیوتر الخاص بھ ویشترك ھناك العدید من ألعاب الكمبیوتر المت وفرة الی وم      

عل ى ش رط أن تك ون أجھ زة الكمبی وتر      ( خصائص تسمح ألكثر م ن الع ب باالش تراك ف ي اللع ب        والتي بھا   

لذلك ، إذا كن ت مھتم ا بألع اب الكمبی وتر وترغ ب ف ي االش تراك ف ي اللع ب م ع م ستخدمین              ) متصلة بشبكة   

   !آخرین فال تنظر قم بتثبیت الشبكة اآلن 

 

 ماھي شبكات الحاسب؟

 ماھي فوائد الشبكة ؟
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خط (  DSL وھي تقنیة WAN الفصل على دراسة إحدى تقنیات االتصال في الشبكات الواسعة سوف نركز في ھذا
 ألن التركیز في المقام األول في بحثنا ھذا على WANبغض النظرعن باقي تقنیات الشبكات الواسعة  )المشترك الرقمي 

  .ء اهللا وبخاصة الالسلكیة منھا في الفصول القادمة إن شاLANدراسة الشبكات المحلیة 

  

    

"Digital Subscriber Line"  غیر دقیقة علمیًا ولكنھ ترجمة وھى )خط المشترك الرقمي ( وتعني حرفیًا 
 ونعني بالـ  )Digital Subscriber Loop(  ھو DSL لـ ي ھذه الخدمة أما المعنى األصلاألكثر شیوعًا بین مسوقي

DSL من تغذیة  ھذه التكنولوجیانمّكُت، حیث  العادیةالھاتف توصیل الخدمات الرقمیة عبر خطوط شبكات تكنولوجیا 
وذلك عن  Analogue ةخطوط الھاتف النحاسیة العادیة بأضعاف كمیة المعلومات التي كانت یمكن تغذیتھا بواسطة تقنی

حیث یسیر كل  Data و Voice صوت و معلومات إلى) المقسم والمنزل(طریق تقسیم الخط النحاسي من كال طرفیھ 
   .منھما في مسار مختلف عن اآلخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 على االعتماد التقنیة عبر أسالك الھاتف النحاسیة وتقدمھا عادة شركات الھاتف ومیزتھا ھي إمكانیة تعمل ھذه
 من ذلك أنھا ال  واألھم،أجھزة تحدیث للكابالت  دون الحاجة لتكالیف عالیة تترتب علىخطوط الھاتف المتوفرة حالیًا

وھو نقل المكالمات الھاتفیة حتى أنھ یمكنك استخدام خط الفاكس أو المودم في  تتداخل مع عمل خطوط الھاتف الرئیسي
  .تبنفس الوق DSL الھاتف واستخدام خط البیانات للنفاذ بواسطة كابل

  

 DSLقمي خط المشترك الر

 :تقدیم

   في المنزلDSLكیفیة توصیل خدمة ) ٢-١ ( شكل
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  : منھا DSLھناك العدید من األنواع لتقنیة 

 ADSL - SDSL - HDSL - MSDSL - PDSL - RDSL - SHDSL - VDSL - VHDSL  

خط  (ADSLوسنكتفي بالحدیث عن أشھر نوع من ھذه األنواع ألن المجال ال یتسع لذكرھا جمیعًا وھي تقنیة 
  .)المشترك الرقمي الغیر متماثل

ن م) downstream(سمي غیر متماثل ألن سرعة اإلرسال واالستقبال مختلفة، حیث تكون سرعة نقل البیانات 
ھذا یتطابق . من جھاز المستخدم إلى شبكة االنترنت) upstream(الجھاز المرسل إلى المستخدم أعلى بكثیر من اإلرسال 

  .مع طبیعة عمل المستخدمین حیث أن معظم المعلومات یتم إرسالھا من االنترنت إلى المستخدمین ولیس العكس

في نقل  )المستخدمة حالیًا في خطوط الھاتف األرضي (النحاستستطیع بواسطة ھذه التقنیة االستفادة من خطوط 
 كیلو ٥٦ ما بین ة بسرعات مختلفةوتتوفر ھذه الخدم، كة العنكبوتیةالمعلومات رقمیًا ویستفاد منھا حالیًا في االتصال بالشب

  .ة لكل ثانیمیجا ١٠ إلى ةبایت لكل ثانی

  : من ممیزات ھذه الخدمة

   . في نقل البیاناتالعالیة السرعة .١

   .ة العنكبوتیبالشبكة عند االتصال الھاتفعدم انشغال خط  .٢

   . في الیومساعة ٢٤ یكون على مدار ة العنكبوتیبالشبكةاالتصال  .٣

  .التكلفةالتوفیر وقلة  .٤

  :  ما یليالخدمة من عیوب ھذه أما

   . كیلو متر١بعد من أمن المقسم الرئیسي بحیث ال یكون  تكون قریب أنیجب  .١
  .٢/١نسبة  بإرسالھا من أسرعاستقبال البیانات یكون  .٢

  :  سرعة االتصال تعتمد على عدة عوامل منھاأنویجدر بالذكر 

  .الخدمة من مزود المقدمة السرعة .١
   . بین المقسم الرئیسي والمستفیدالمسافة .٢
   . "ة ألیاف ضوئیآو ةنحاسی " المستخدمة األسالكنوع  .٣

  

  

  

  

  

 DSLأنواع تقنیات 
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 ، لغرض تبادل المعلومات على مستوىLOCAL AREA NETWORK (LAN)  محلیةنشأت الشبكة الُأ
فیما بین الحاسبات المختلفة وبدأت  ضیق في مسافات قصیرة جدًا و تحققت الشروط لعمل الشبكات المحلیة النتقال البیانات

سرعة ونوعیة أفضل من الكابالت ئیة التي تقدم ولى األلیاف الضإنتقال باال شبكات الكمبیوتر باالنتشار وطورت الكابالت
ذلك التطور إال أن  وكذلك طورت الكروت بحیث زادت سرعاتھا بشكل أكبر مما كانت علیھ ومع كل ما حدث من العادیة

  : لم یمنع من ظھور بعض العوائق والتي بدأت تحد من اتساع استخدام ھذه الشبكات یمكن أن نحدد أھم ھذه العوائق بما یلي

لة فیزیائیة حیث یتوجب على الجھاز االتصال إلى منفذ ثابت مما جعل عدد العقد ضمن الحاجة إلى وص .١
  .الشبكة یمیل إلى الثبات

إضافة إلى تقیید المستخدم في مكان معین دون إمكانیة تنقلھ ألن ھذا األمر یتطلب قطع االتصال مع الشبكة  .٢
  .وإعادة االتصال من موقع آخر

 .ة إلى الشبكة فھذا یعني المزید من التوصیالت السلكیةأما إذا أردنا إضافة عقدة جدید .٣

شبكات الكمبیوتر الالسلكیة  ھيا إن ظھور شبكات الكمبیوتر الالسلكیة ھو الحل لكل المشاكل السابقة الذكر ولكن م
 .البحثھذا خالل   سنحاول اإلجابة علیھا من وغیرھا ؟ كل تلك األسئلة ، وكیف تركیبھا وعملھامكوناتھاا وم

  

  

بین أجھزة الكمبیوتر في المكان الواحد  یتم فیھا االرتباط (WLAN) ھي شبكة كمبیوتر محلیة السلكیة تعرف بـ
بدًال من  ( IR Infra Red ) أو تحت الحمراء ( RF Radio Frequency ) باستعمال وسط السلكي مثل ذبذبة إرسال

  .ّشبكة دون االرتباط فیزیائیًا بین أجھزتھمللمستخدمین أن یكونوا على اتصال بال الكابالت وھذا یسمح

السبب في  تشكل خیارا فعاال للتشبیك في اآلونة األخیرة ، و Wireless LAN المحلیة الالسلكیة بدأت الشبكات
 :ذلك یتلخص في

  . المتالحقة في التقنیات و المنتجات الالسلكیة التطورات .١
  المصنعین متزاید بیننخفاض المتواصل في األسعار ، نظرا للتنافس الاال .٢
الشبكات بسبب الحریة الكبیرة التي توفرھا للمستخدمین في التنقل دون أن یؤثر  الطلب المتزاید على ھذه. .٣

  .عملھم ذلك على

لى أي مكان یحلو لھ و یبقى مع إالھاتف المحمول فالمستخدم یستطیع التنقل  یمكن تشبیھ الشبكات الالسلكیة بشبكات
  . دام یقع في المدى الذي تغطیھ الشبكةبشبكتھ ما ذلك متصال

تماما ، ففي أغلب األحیان تكون ھذه  قد یكون مصطلح السلكي مضلل نوعا ما فأغلب الشبكات ال تكون السلكیة
بأسالك و أجھزة أخرى موصلة السلكیا، ھذا النوع من الشبكات یطلق  الشبكات عبارة عن خلیط من األجھزة الموصلة

  .Hybrid علیھا شبكات ھجینة

  

 :تقدیم

 تعریف الشبكة الالسلكیة
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 :سھولة النقلالمرونة وـ ١

ول أو كمبیوتر الجیب أن تتصل بالشبكة من أي مكان ولن تكون ممثل الھاتف المحمول، یتیح لك الكمبیوتر المح
فمع استخدام الشبكات الالسلكیة یمكنك التعرف على أسعار . مضطرا إلى الجلوس على مكتب ثابت أمام الكمبیوتر المكتبي

ت جالس مسترخ أمام التلفزیون وتفحص بریدك اإللكتروني وأنت في المطبخ أو تجلس في مكان ھادئ في البورصة وأن
المنزل لكي تعمل عمال مھما باإلضافة إلى ذلك فإنك یمكن أن تحمل الكمبیوتر الالسلكي معك إلى خارج البیت وتتصل 

ن اآلن مثل المطارات والفنادق والجامعات الساخنة المنتشرة في كل مكا) Wi-Fi( باإلنترنت خالل نقاط اتصال 
   .والمطاعم والمقاھي وغیرھا

  

  

  

 :سھولة التثبیتـ٢

وھي عملیة تتطلب قضاء ( ال تتطلب منك الشبكات الالسلكیة تمریر كم كبیر من األسالك بین أجھزة الكمبیوتر 
   )ساعات طویلة في تمریر الكابالت عبر الجدران وبطول الحائط

  :تخدامـ سھولة االس٣

و الدسك توب أفقط برنامج مساعد وتجھیز الحاسوب النقال  عداد واالستعمال سھلة إلى اإلةالشبكات الالسلكی 
  .ة وھناك حواسب مجھزه بھذه البطاقةصاالت السلكیتببطاقة شبكة ا

   
  :اتساع منطقة التغطیةـ ٤

 إذا كنت تضع كمبیوتر في الجراج أو على سبیل المثال. یمكن أن تغطي إشارة الشبكة الالسلكیة مساحة واسعة 
حجرة على سطح المنزل فإنك تستطیع توصیلھ بالشبكة الالسلكیة وبالتالي تتصل بأجھزة الكمبیوتر األخرى الموجودة في 

  . داخل المنزل وتتشارك معھا في الملفات والطابعات واتصال اإلنترنت

  

  

  :یةیمكن أن تتسبب الشبكات الالسلكیة في المشاكل التال

ألن الشبكات الالسلكیة تستخدم موجات الرادیو لنقل البیانات بین أجھزة الكمبیوتر ، فإن موجات   :التشویشـ ١
   .الرادیو من أفران المیكروویف والھواتف المحمولة یمكن أن تشوش على الشبكة 

  .فمسافات النقل قصیرة مقارنة مع الشبكة السلكیة بأنواعھا: ـ قصر المسافة٢

  .عات نقل البیانات أقل بكثیر من الشبكات السلكیةـ سر٣

 فوائد الشبكات الالسلكیة

  الكمبیوتر المحمول وكمبیوتر الجیب) ٣-٢ ( شكل

 عیوب الشبكات الالسلكیة
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  .مشاكل تداخل البیانات عند وجود أكثر من شبكة ال سلكیة في محیط واحدـ ٤

   .سھلة االختراق بسبب انتشار الموجات وضعف األمن :الھجمات األمنیةـ ٥

رسال للحصول على الرقم  یمكن لھاكر أن یتصنت على اإلWLANشبكة محلیة السلكیة : ـ التزییف أو التنكر٦
  .المستخدم للدخول للشبكة ، ومن ثم یضبط جھازه على ھذا الرقم وبالتالي یصبح عضوًا في الشبكة

  

  

ضبط اإلعدادات األمان وإعدادات األخرى الخاصة   بعض األحیان یكونفي: دًاضبط إعدادات الشبكة أكثر تعقی ـ٦
  .بالموجة صعبة لھذا السبب انتبھ

  

  

 على وشك أن تشتري شبكة السلكیة فمن المفید أن تفھم الصورة العامة لطبیعة عمل ھذه الشبكات حتى إذا إذا كنت
لم تكن تمیل إلى الدخول في التفاصیل التقنیة فإن فھم أساسیات الشبكات سیوفر لك إحساسا عما یساعدك عندما تقع في 

  :ب أن تعرفھا وإلیك بعض المكونات والمفاھیم التي یج مشكالت مع الشبكات

  :بطاقة الشبكة الالسلكیة

كل كمبیوتر على الشبكات یجب أن یحتوي على بطاقات شبكة السلكیة مضبوطة بشكل صحیح حتى یتمكن من 
   . إن تثبیت وإعداد ھذه البطاقات سھل.إرسال واستقبال اإلشارات الالسلكیة

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٣-٢ ( شكل

 كیف تعمل الشبكات الالسلكیة؟

 

  بعض أنواع بطاقات الشبكة الالسلكیة ) ٣-٣ ( شكل

  خاص بالكمبیوتر المحمول
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 :الموجھ الالسلكي

الشبكة الالسلكیة وھو یرتبط بالمودم ذي االتصال السریع لكي یوفر في رئیسي  الموجھ الالسلكي ھو الجھاز ال
لألجھزة الكمبیوتر  المرتبطة بالشبكات اتصاال سریعا باإلنترنت یرسل الموجة أیضا موجات رادیو تتیح ألجھزة الكمبیوتر 

   .المزودة ببطاقات السلكیة أن تتصل بالشبكات

  

  

  

  

  

  

  

  :تنظیم نقل البیانات

تناوب بطاقات الشبكات الالسلكیة في إرسال واستقبال البیانات عبر موجات الرادیو فقبل أن تبدأ إحدى البطاقات ت
. الالسلكیة في إرسال البیانات فإنھا تقوم بتحلیل الھواء لكي تعرف إن كانت ھناك بطاقة أخرى ترسل البیانات بالفعل أم ال 

" أنصت قبل أن ترسل " إن أسلوب . ت ، فإن البطاقة األولى ستنتظر حتى تنتھيفإذا كانت ھناك بطاقة أخرى ترسل البیانا
   .تھذا یضمن أن یتم تنظیم إرسال البیانات عبر الھواء ویتیح لبطاقة واحدة فقط أن ترسل البیانات في أي وق

 :تدفیق البیانات

ر الموجة أوال على سبیل المثال إذا كان في معظم الشبكات تمر البیانات التي یتم إرسالھا من الكمبیوتر إلى آخر عب
یقوم بإرسال ھذه الصورة إلى الموجة  عادلفإن كمبیوتر  ) علي( یرغب في إرسال صورة إلى كمبیوتر  ) عادل( كمبیوتر 

   .الشكل التالي یوضح تسلسل تدفق البیانات عبر الشبكة الالسلكیة. علي بإرسالھا إلى كمبیوتر ھ ثم یقوم الموجأوًال

  

 

  بعض أنواع الموجھات الالسلكیة ) ٣-٤ ( شكل

  ةتسلسل تدفق البیانات عبر الشبكة الالسلكی) ٣-٥ ( شكل



 
١٢ 

 DSL وتقنیة الالسلكیة الشبكات

  

  

 Data وشبكات البیانات Global voiceتتراوح تقنیات الشبكات الالسلكیة بین شبكات الصوت العالمیة 
networks التي تسمح للمستخدمین باالتصال على مسافات مختلفة إلى شبكات الموجات تحت الحمراء Infrared Light 

القصیرة ،تسمح باالتصال الشبكي أو االتصال  بمسافات مختلفة مخصصة للمسافات Radio Frequencyوتردد الرادیو 
  .باالنترنت عن طریق الشبكة أو االتصال باالنترنت عن طریق مواقع عامة في المطارات والموانئ

  :للشبكات الالسلكیة عدة أنواع تعتمد في تصنیفھا على مسافات نقل البیانات ومنھا 

   .Wireless LANs WLANsشبكات ال سلكیة محلیة 

   .Wireless Extended LANs سلكیة محلیة ممتدة شبكات ال

   .Wireless Networkfor Mobile Computerشبكات ال سلكیة ألجھزة متنقلة 

  :البیانات في الشبكات الالسلكیة المحلیة ھناك ثالث تقنیات أساسیة تستخدم في إرسال

عالیة التردد  موجات الرادیوو تسمى أحیانا  single-frequency radio موجات الرادیو أحادیة التردد .١
   .Narrow-Band High-Frequency Radio ضیقة النطاق

  .spread-spectrum radio  نتشاريموجات رادیو الطیف اال .٢
  .infrared موجات األشعة تحت الحمراء .٣

  ما ھي موجات الرادیو؟

 من نقطة إلى أخرى بواسطة ھي موجة كھرومغناطیسیة تستخدمھا أنظمة االتصاالت لنقل المعلومات عبر الھواء
الثانیة أي بسرعة /  میل ١٨٦٫٠٠٠تسیر بسرعة . تعتبر األكثر شیوعا لحمل البیانات عبر الشبكة الالسلكیة. الھواء
  .الضوء

بشكل مشابھ لما ھو علیھ في شبكات اإلذاعة ، فالجھاز المرسل یقوم  تصال الرادیوي في شبكات الكمبیوتریعمل اال
المرسل لكي یتمكن من  استخدام تردد معین و یقوم الجھاز المستقبل بضبط تردده لیتوافق مع تردد الجھازب بإرسال إشاراتھ
  .استقبال اإلشارات

ھو أن الشبكات الرادیویة تقوم بإرسال البیانات  ختالف الوحید بین شبكات الكمبیوتر الرادیویة و شبكات اإلذاعةاال
  .اإلذاعة و لیس الرسائل الصوتیة كما في شبكات

  

  

  

  

  

  

 تقنیات الشبكات الالسلكیة؟
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  :بأّنھ" المعیار "١٩٧٨ في العام US-NSPACلقد عّرفت اللجنة االستشاریة لسیاسة المعاییر الوطنیة 

مجموعة محددة مسبقّا من القواعد، الشروط أو المتطلبات المتعلقة بتعریف المصطلحات، تصنیف المكونات، "
 القیاسات الكمیة أو الجودة لتوصیف المواد، المنتجات، األنظمة، تحدید المواد، األداء أو اإلجراءات، تخطیط العملیات،

  ".الخدمات أو الممارسة

 بواسطة ھیئة الكھرباء ومھندسي الكھرباء  الذي تم تطویرهWi-Fi النقاوة ھو معیار  : IEEE 802.11یارمع
IEEE للشبكات المحلیة الالسلكیة WLAN.  

  .Spread Spectrum االنتشاريت الحمراء والطیف  خیاري األشعة تحIEEE 802.11یستخدم معیار 

 Wi-Fi ،Wireless-Fidelity، WLAN ،Wireless LAN:  بعّدة أسماء منھاIEEE 802.11یعرف معیار 
  .دعنا نوّضح ھذا االلتباس في التسمیة. IEEE 802.11xو 

• Wi-Fi:  ھي عالمة تجارّیٌة مرّخصٌة یمنحھا تحالفWi-Fiللمنتجات المتطابقة مع  
 IEEEمتطلبات التوافقیة وإمكانّیة التشغیل بین المنتجات التي تعتمد على معیار 

 IEEE ھي شبكٌة متوافقٌة مع معاییر Wi-Fiبعبارٍة أخرى فإّن شبكة . 802.11
 حالیًا على نطاٍق واسٍع لإلشارة إلى الشبكات Wi-Fiیستخدم االسم . 802.11

ما یستخدم مصطلح اإلیثرنت بدًال عن ، تمامًا كIEEE 802.11الالسلكیة عوضًا عن 
IEEE 802.3.   

 لیست اختصارًا لعبارة Wi-Fiعلى عكس االعتقاد الشائع بین مستخدمي الشبكات الالسلكیة فإن كلمة  •
"Wireless Fidelity" .ـ ھذه العبارة في السابق من قبل تحالف الـتلقد استخدم Wi-Fi لتسویق شھادة 

، لكنھا أزیلت "The Standard for Wireless Fidelityیار الدقة الرقمیة مع"الترخیص التي تحمل عبارة 
 .الحقًا من جمیع النشاطات التسویقّیة

 
عادًة كتسمیٍة للداللة على أي ) WLANأو اختصارًا  (Wireless LANیستخدم مصطلح الشبكة الالسلكیًة  •

 IEEE 802.11ح أیضًا كاسم بدیٍل لمصطلح یستخدم ھذا المصطل. شبكٍة محلیٍة تستخدم األمواج الرادیو كناقل
  .IEEEالمستخدم من قبل المعھد الدولي لمھندسي الكھرباء واإللكترون 

  
   : القیاسي IEEE 802.11aمعیار 

 ٥٤ (Mbps 54 یبین المعدل األقصى لنقل البیانات بمعدل WLANھو أحد معاییر الشبكات المحلیة الالسلكیة 
  ).جیجا ھرتز٥نطاق تردد  (5GHzدد العامل بحدود عند التر) میجابت في الثانیة

  : القیاسي IEEE 802.11bمعیار 

 میجابت ١١ (Mbps 11 یبین المعدل األقصى لنقل البیانات بمعدل WLAN ھو أحد معاییر الشبكات الالسلكیة 
ران المیكروویف ، وھو نطاق تردد أف)جیجا ھرتز٢٫٤نطاق تردد  (GHz 2.4عند التردد العامل بحدود ) في الثانیة

  .وأجھزة الھاتف الالسلكي وأجھزة البلوتوث

  

 ةمعاییر الشبكات الالسلكی



 
١٤ 

 DSL وتقنیة الالسلكیة الشبكات

  

   : IEEE 802.11gمعیار 

یعمل . IEEE 802.11g وأعطي االسم ٢٠٠٣ في حزیران من عام 802.11لقد تم اعتماد التعدیل الثالث لمعیار 
 ویعود ، وقد حظي بقبول واسعھرتز اجیج ٢٫٤ضمن حزمة الترددات ) IEEE 802.11bشأنھ شأن نظیره (ھذا المعیار 

  .802.11b مع التجھیزات العاملة وفق معیار الفضل بالدرجة األولى إلى توافقھ

   : IEEE 802.11nمعیار 

ابت ج می٥٤٠إلى الوصول إلى سرعٍة نظریٍة قصوى لنقل البیانات تعادل  802.11 لمعیار یھدف التعدیل األخیر
یعتمد المعیار الجدید على . 802.11a مراٍت من معیار ١٠ و802.11bمعیار  مرًة من ٤٠في الثانیة مما یجعلھ أسرع 

 الخرج المتعدد - مع فارٍق أساسٍي یكمن في استخدام تقنیة الدخل المتعدد 802.11نفس التعدیالت السابقة لمعیار 
)Multiple-Input Multiple-Output MIMO (لزیادة سرعة  ام عّدة مرسالٍت وعّدة مستقبالتوالتي تتطلب استخد

  .نقل البیانات ونطاق اإلرسال

  

  :802.11فیما یلي ملخص مقارن للتعدیالت األربع األكثر أھمیة لمعیار 

  مالحظات  السرعة القصوى لنقل البيانات  تقنية الترميز  التردد  المعيار

802.11a جیجا ھرتز ٥  OFDM ال يوجد جودة .  قنوات غير متداخلة٨  الثانية/ ميجابت  ٥٤
  .مةللخد

802.11b جیجا ھرتز ٢,٤  DSSS, CCK قناة متداخلة١٤  الثانية/ ميجابت  ١١ .  

802.11g جیجا ھرتز ٢,٤  OFDM, CCK, 
DSSS متوافق مع معيار .  قناة متداخلة١٤  الثانية/ ميجابت  ٥٤

802.11b.  

802.11n جیجا ھرتز ٢,٤  OFDM  الثانية/  ميجابت ٥٤٠ / ٣٦٠  

سابقة  ال802.11يعتمد على معايير 
التي تستخدم عدة  MIMOبإضافة تقنية 

ستقبال إلتاحة قدرٍة هوائيات إرسال وا
أعلى لنقل البيانات عبر استخدام الترميز 

  .الفضائي
  

  

  

  

  

  

 802.11إصدارات المعیار ) ٣-١ ( جدول
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لخوف من مشاكل  دون اآخر إلى من مكان باألجھزةیمكن من خاللھا االنتقال ،  شبكة السلكیة منزلیةإلنشاء
 و األسالكالشبكة الالسلكیة ببساطة ھي موجودة للتخلص من .  الموجودة في الشبكات السلكیةاألمور و غیرھا من األسالك

 یتحرك بجھاز محمول في منزلھ و ھو متصل باالنترنت أنیمكن للمستخدم . ما فیھا من محدودیة المكان و عدم التحرك
  .و غیرھا من الممیزات المعروفة عن الشبكات الالسلكیة، المعیشة في غرفة أمسواء كان في غرفتھ 

 و جھاز مكتبي شبكة السلكیة مكونة من جھاز كمبیوتر إعدادھنا سیتم شرح ،  أبسط بكثیر مما یتصوره البعضاألمر
ن إف، مثًال أجھزة ٣كما ھو معلوم في الشبكات الالسلكیة المكونة من . Access Point)(حاسب محمول و نقطة اتصال  

 لیتم تبادل switchمحول  بالأو hubمجمع  تكون موصلة بالاألجھزةوي على كرت شبكة و كل ت یحأنكل جھاز یجب 
  . الملفات و البیانات من خالل وحدة موزعة لھم

  :متطلبات الشبكة الالسلكیة في مثالنا ھي

  .ریال  60سعره تقریبا  Encore ENUWI-G2 كمثال نأخذ نوع  للكمبیوتر المكتبيكرت شبكة السلكیة •

 ، في أغلبیة األجھزة المحمولة الجدیدة نجد أن الشبكة الالسلكیة مدمجة فیھ وذلك ألن أحد للمحمولكرت شبكة السلكیة  •
  فبالتأكید أنت تملك Centrinoولذلك إذا كان حاسبك من نوع (  ھو وجود الشبكة الالسلكیة Centrinoممیزات المعالج 
  .، ولكن إن لم تكن فعلیك بشراء كارت للشبكة الالسلكیة)ة الالسلكیة كارت مدمج للشبك

 Wireless-G ADSL Home  موجھ ال سلكي للمنزلكمثال نأخذ نوع، نقطة اتصالكذلك نحتاج  •
Gateway )Linksys WAG200G(  ریال  ٢٦٠سعره تقریبا. 

    
  

  مولللمحكرت شبكة السلكیة    للكمبیوتر المكتبيكرت شبكة السلكیة
مودم + موجھ السلكي  ( اتصال نقطة

ADSL(  

  

  

  

 توفیر متطلبات الشبكة الالسلكیة

 متطلبات الشبكة الالسلكیة المنزلیة) ٤-١ ( شكل
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  :اآلن بعد أن أتممنا شراء المعدات نأتي إلى طریقة تركیبھا

ھو كرت یتم تركیبھ بالكمبیوتر لیتمكن الكمبیوتر من االتصال بالشبكة ، Encore ENUWI-G2 :ولالكرت األ
  !أسالكالالسلكیة الموجودة في مداه بدون 

  . الموجود في الحاسبUSBخل الحاسب عن طریق وصلھ بمنفذ قم بتركیب الكرت دا .١
اختر البحث عن التعریف داخل  عند تشغیلك للحاسب ستجد أنھ تم  اكتشاف قطعة تعریف كارت الشبكة الالسلكیة .٢

 .)وال تتبع التشغیل التلقائي(السي دي 
   .Restartبمجرد االنتھاء من عملیة التعریف قم بإعادة تشغیل الحاسب  .٣

  

  

عمل ھذا الكرت ھو لیتمكن الكمبیوتر المحمول من االتصال بالشبكة الالسلكیة الموجودة في مداه بدون  :الكرت الثاني 
   .أسالك

  . )USB (  في الكمبیوترات المحمولة في حال توفر منفذًایضأول  یمكن استخدام الكرت األ:مالحظة

  )Linksys WAG200G (Wireless-G ADSL Home Gateway: )نقطة االتصال(الموجھ 

، في الشبكات السلكیة)  Switchلـو اأ (HUBـعمل ھذا الجھاز ھو نفس عمل ال
.  نقطة اتصال في مداھا لتتصل بھأيتبحث عن ، فكروت الشبكة عند تشغیلھا 

 الكمبیوتر أجھزة نقطة االتصال لیست محدودة بعدد معین من أنجدیر بالذكر 
،  بنقطة اتصال واحدة فقطألجھزةر من ا یمكن توصیل عدد كبیالمتصلة بھا
طبعًا عند ارتفاع ،  و غیرھا١٦ أو منافذ ٨حیث انھ محدود ب )  hub(ـخالف ال

  .  سیضعف بطبیعة الحالاألداءن السرعة ستقل و إ المتصلة فاألجھزةعدد 

  :ھذه الصورة توضح التوصیل الشبكي في البیئة الالسلكیة

 التوصیل الشبكي في البیئة  الالسلكیة) ٤-٣ ( شكل

 تعریف األجھزة الجدیدة) ٤-٢ ( شكل
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 تقریبًا في األماكن  متر١٠٠ن المدى یصل إلى إفي مثالنا ف، ع أن یغطیھین یستطیلكل نقطة اتصال مدى مع
  . ینخفض المدى في األماكن الداخلیةو، المفتوحة

 مداه كي یتصل بھا و ھذا الوضع  نقطة اتصال فيأينھ یبحث عن إن كل كرت عند تشغیلھ فإ سابقًا فكما ذكرنا
 مع بعضھما من وصیل جھازین  تأیضًا یمكن ) .(Infrastructure Modeیسمى ب ) اتصال الكمبیوتر بنقطة اتصال(

    . كما ھو مبین في الصورة(Ad Hoc Mode)ھذا الوضع یسمى ، غیر وجود نقطة االتصال

  

  

أكثر أنواع الشبكات الالسلكیة شیوعًا ھو الشبكات التي تستخدم الموجھ الالسلكي لتنظیم تدفق المعلومات بینھا 
استخدام الشبكة في مشاركة الملفات ، ولكن یجب أن تقرر ھل ترید فة بخط انترنتیوتر المختلولتوصیل أجھزة الكمب

واألجھزة فقط أو باإلضافة لمشاركات الملفات ترید مشاركة اتصال انترنت ، فإذا اختیارك ھو الثاني فھنا یلزمك االشتراك 
   .DSL لدى شركة االتصاالت ویلزمك جھاز مودم DSLفي خدمة 

 ألن جھازنا الذي اخترناه في المثال یعمل عمل الموجھ الالسلكي ومودم DSLلنا ھذا لن تحتاج لجھاز مودم في مثا
DSLباإلضافة إلى دعمھ لمعیاري  في آن واحد IEEE 802.11a و القیاسي  IEEE 802.11b شكل ال .  القیاسي

  .یوضح عمل ھذا الجھاز) ٤-٥(

  

 Ad Hoc Modeاتصال جھازین بدون وجود نقطة اتصال ) ٤-٤ ( شكل

 

 DSLجھاز یعمل كموجھ ومودم) ٤-٥ ( شكل
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 Wireless-G ADSL Home ضبط إعدادات الموجھ الالسلكي من نوع في ھذه الخطوة سنقوم بشرح طریقة
Gateway) Linksys WAG200G(  الموضح في الشكل)أما من كان یملك موجھ من نوع آخر فبإمكانھ . )٤-١

 للحصول على إعدادات الموجھ الالسلكي ، DSLالرجوع إلى موقع الشركة المنتجة أو شركة االتصاالت التي تقدم خدمة 
وال ننسى أنھ یجب أن .لعلم أن كثیر مما سنوضحھ ینطبق تمامًا على بقیة الموجھات الالسلكیة ماعدا اختالف الواجھاتمع ا

  . من شركة االتصاالت)اسم مستخدم وكلمة مرور(انترنت واشتراك  DSL یكون لدینا بیانات اشتراك

كة السلكي خلف الجھاز حتى یفضل قبل أن نبدأ أن نوصل الموجھ بمنفذ اإلیثرنت الخاص بكرت الشب •
  .نتمكن من دخول صفحة إعدادات المودم

 عنوان المتصفح في الرقم ھذا وندخل اإلنترنت متصفح طریق عن اإلعدادات صفحة على ندخل البدایة في •
192.168.1.1.  

وھو  االفتراضي السري والرقم المستخدم اسم إدخال منا سیطلب المتصفح في السابق الرقم إدخال عند •
Admin.   

 الخطوات المشروحة اتبع الرئیسیة الصفحة معنا تظھر بالمودم الخاصة العدادات صفحة إلى الدخول بعد •
 .الصورة على

  

 ضبط إعدادات الموجھ الالسلكي

 ) ٤-٦ ( شكل

 اسم المستخدم وكلمة المرور
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وبدء االتصال باالنترنت من المفترض أن تقوم بطاقة الشبكة  الالسلكیة بإعالمك بتوفر شبكة بعد االنتھاء من ھذا اإلعداد 
  :یك إتباع التاليالسلكیة فإن یحصل ذلك فعل

سوف یدخلنا  Linksys بعد الدخول إلى الصفحة الرئیسیة لمودم :Wirelessالتأكد من تفعیل االتصال الالسلكي  •
 ونطبق ما ھو موجود في Basic Wireless Settingsلكننا سنقوم باختیار قائمة Setup قائمة تلقائیا على

  :الصورة التالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ) ٤-٧ ( شكل

 ) ٤-٨ ( شكل
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 أن یتعرف على الشبكة الالسلكیة ویضبط إعداداتھا بدون تدخل منك XP Windows س بيیستطیع ویندوز إك
 المفعل DHCP تلقائیًا بواسطة بروتوكول IP،وسیقوم الموجھ بإعطاء األجھزة المثبت علیھا بطاقة شبكة السلكیة عناوین 

  :ن خاصیة اإلعداد التلقائي في ویندوزوإلیك الخطوات الالزمة لالستفادة مافتراضیًا على الموجھ وویندوز إكس بي ، 

  .عندما یكتشف ویندوز وجود شبكة السلكیة قریبة ، فإنھ سیعرض لك رسالة تخبرك بذلك •
  .انقر داخل الرسالة لعرض مربع حوار الشبكات الالسلكیة •
  ).٤-٩انظر الشكل   ( "اتصال"انقر فوق الشبكة التي ترید االتصال بھا ثم انقر زر  •
إذا كانت الشبكة المحمیة بخصائص أمنیة ـ سنشرحھا الحقًا ـ ،فقد یطلب . االتصال بالشبكة التي سیحاول ویندوز  •

  ) .مشابھ لكلمة المرور (  WPA أوWEPمنك ویندوز إدخال مفتاح 

  

  

تمكین (بكل سھولة، وسنقوم بشرح كیفیة إعدادات األمان بعد إتمام االتصال یمكنك اآلن مشاركة اتصال االنترنت  •
 .في الصفحة القادمة إن شاء اهللا )لتشفیرا

  

  

  

  

 ) ٤-٩ (شكل

  انتظر حتى یتم االتصال بالشبكة

  بعد إتمام االتصال 

سوف یعلمنا ویندوز باالتصال 
 بالشبكة
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ھناك عدة أشیاء یمكنك أن تفعلھا لكي تحمي نفسك ضد المخاطر الرقمیة المختلفة ، مثل المتلصصین والنقاط 
فیجب علیك إعداد ھذه الشبكة حتى ال یصل لھا إال األشخاص الذین والجرائم الالسلكیة األخرى " التوأم الشریر" الساخنة 

  :ة لة تتعلق بأمان الشبكة الالسلكیفیما یلي خیارات قلی. ت باختیارھمقم

یوفر . یتیح التشفیر الحمایة للبیانات التي یتم نقلھا عبر شبكة السلكیة  : WPA-PSK أوWEPاستخدام تشفیر  .١
 Wi-Fi (WPA) وبروتوكول تأمین الوصول المحمي بتقنیة (WEP) الخصوصیة السلكیة المتكافئة بروتوكول

نطاق واسع وھو مدعم من  علىWEP یستخدم مستوى التشفیر. مستویات مختلفة من األمان لالتصال الالسلكي
، وذلك ألنھ یستخدم مفتاح تشفیر WEP أكثر أماًنا من WPA یعتبر. .WPA قبل المزید من األجھزة عن

 ین أعلى مستوى تشفیرتتسنى حمایة المعلومات عند مرورھا عبر موجات الرادیو، یجب تمك حتى. دینامیكي
 .WPA تعرف على المزید حول. مدعم من قبل أجھزة الشبكة الخاصة بك

مجموعة  معرف(افتراضي  SSID توجد لدى األجھزة الالسلكیة الخاصة بك  :االفتراضي SSID تغییر .٢
. حرف ٣٢وقد یصل إلى  ھو اسم الشبكة الالسلكیة الخاصة بك، SSID .تم تعیینھ من قبل المصنع) الخدمات

یعلم المتسللون ھذه االفتراضات . االفتراضي SSID كـ Linksys الالسلكیة اسم Linksys تستخدم منتجات
الخاص بالشبكة إلى اسم فرید وتأكد من  SSID قم بتغییر. الخاصة بك ویمكنھم استخدامھا لالنضمام إلى الشبكة

دوري،  بشكل SSID ئي إضافي، تأكد من تغییروكتدبیر وقا. منتجات الربط الشبكي الخاصة بك أنھ ال یشیر إلى
ھذه . أخرى وأخرى مرة SSID السابق الخاص بشبكتك من معرفة SSID وبذلك لن یستطیع أي متسلل قد علم

 .الطریقة ستعیق محاوالت االقتحام في المستقبل
یمكن ألي  ن ثم، ومSSID یتم إعداد أغلب أجھزة الربط الشبكي الالسلكي افتراضًیا لبث :SSID  تعطیل بث .٣

یمكنھم أیًضا االتصال، ومن ثم، إذا  ولكن المتسللون. شخص االنضمام إلى الشبكة الالسلكیة بھذه المعلومات فقط
الخاص بك،  SSID قد تعتقد أنھ من األفضل بث .SSID كنت ال تستخدم نقطة ساخنة عامة، یفضل تعطیل بث

ن یمكنك تھیئة األجھزة على الشبكة الخاصة بك لتقوم إلى شبكتك، ولك ومن ثم یمكنك النقر علیھ لالنضمام
 .من جھاز التوجیھ الخاص بك SSID أوتوماتیكیًا دون بث SSID باالتصال بـ

طلب كلمة  بالنسبة للمنتجات الالسلكیة مثل نقاط الوصول وأجھزة التوجیھ، سیتم :االفتراضیة المرورتغییر كلمة  .٤
كلمة المرور .(قبل المصنع   لدى ھذه األجھزة كلمة مرور معینة من.المرور منك إذا أردت تغییر اإلعدادات

كلمات المرور االفتراضیة ھذه وسیحاولون  یعلم المتسللون (admin ھي Linksys االفتراضیة الخاصة بـ
حتى تعیق أي تغییرات غیر . إعدادات الشبكة الخاصة بك الوصول إلى الجھاز الالسلكي الخاص بك وتغییر

 .الجھاز وبذلك یصعب تخمینھا قم بتخصیص كلمة مرورمصرح بھا، 
التحكم في ( MAC إمكانیة تمكین تصفیة عنوان Linksys تمنحك أجھزة التوجیھ :MAC تمكین تصفیة عنوان .٥

مجموعة فریدة من األعداد واألرقام یتم تخصیصھا لكل جھاز ربط  MAC یعد عنوان). الوصول إلى الوسائط
 عناوین ، یتوفر الوصول للشبكة الالسلكیة فقط من األجھزة الالسلكیة مع MAC انتصفیة عنو مع تمكین. شبكي

MAC للوصول إلى الشبكة الالسلكیة  على سبیل المثال، یمكنك تحدید أجھزة الكمبیوتر في منزلك فقط. المحددة
 .عشوائي MAC الشبكة الخاصة بك باستخدام عنوان سیصعب للغایة على أي متسلل الوصول إلى. الخاصة بك

  

  

  

 بكة الالسلكیةإعدادات أمان الش



 
٢٢ 

 DSL وتقنیة الالسلكیة الشبكات

  

  :Linksys  كیفیة تشفیر الشبكة الالسلكیة لمودم

  . شرحناھا بالسابق كما (Linksys) كیفیة الدخول إلى إعدادات مودمیعرف اآلن الكل 

 . Wireless Security ختر القائمة الفرعیةا Wireless لقائمة من االختیارات الفرعیة •
 ٨ أو ٦بوضع رقمك السري الخاص على أن ال یقل عن  قماره ما سنخت ھو WEPوالتشفیر  ھناك أنواع للتشفیر •

  .أرقام خانات حروف أو
انظر الشكل  ( عندھا ستظھر لك أربعة مفاتیح لحمایة الشبكة تستطیع استخدام أّي منھاGenerateقم بالنقر على  •

٤-١٠(.  
 . Save Setting  علىبالنقربعد ذلك قم  •
   .المفتاح السري الجدید بعد كتابة ةلدخول مره أخرى للشبككن تستطیع اول الموجھتصالك عن اسینقطع  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) ٤-١٠ (شكل
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من الشبكة فإنھ الخطوة األولى ھي إطالق اسم جھاز الحاسب اآللي على الشبكة، وقبل أن یصبح جھازك جزء  •
مع مالحظة أن كل جھاز .  ینتمي لھاWorkgroup واسم للشبكة مثل Computer Nameسم البد أن یكون لھ ا

حاسب على شبكة منزلك البد أن یكون لھ أسم وحید ومختلف وأن یكون جمیع األجھزة تنتمي إلى نفس الشبكة 
Workgroup.   

  .Control Panel ومن ثم أختار لوحة التحكم Start، أضغط على زر أبدا XP Windowsفي نظام ویندوز  •
  .Systemأضغط على زر النظام   •
  .Computer Name Tabاختار اسم الحاسب  •
، أضغط Workgroup واسم شبكة Full Name Computerسترى أن الحاسب اآللي لھ اسم حاسب كامل  •

  . لتغییر اسم الجھازChangeعلى زر تغییر  
تذكر أن كل حاسب على الشبكة البد أن في الخانة األولى أدخل اسم الجھاز، ویمكن أن تطلق علیھ أي اسم ولكن  •

  .یكون لھ اسم وحید ال یتكرر
في الخانة الثانیة أدخل اسم مجموعة العمل وتأكد أن جمیع أجھزة الحاسب على الشبكة لھا نفس اسم الشبكة  •

Workgroup. 
 .عادة تشغیل الجھازإفي حالة التغییر سیطلب منك  •

  

  

  

  

 إعداد مجموعات العمل

 ) ٥-١ ( شكل
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 من تخصیص عناوین بروتوكول االنترنت باستخدام بروتوكول تكوین االستضافة استخدام التكوین التلقائي سیمكنك
  . سیكفیك عناء ھذه الخطوة DHCPالدینامیكي 

 في ویندوز إكس بي وتحتاج تخصیص DHCPإذا لم تكن تستخدم التكوین التلقائي لبروتوكول تكوین االستضافة التلقائي 
  :ت التالیة  اتبع الخطوا Static IP Addressعنوان ساكن 

یمن على الفارة نختار وبالضغط على الزر األ ) My Network Places( نقوم بتحدید مواضع شبكة االتصال  •
    )  :Properties(  خصائص

  
 

   ) :Properties( نختار االتصال ثم بالزر األیمن نختار  •

  

 IP عناوین األجھزة إعداد 

 ) ٥-٢ ( شكل

 ) ٥-٣ ( شكل
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   ):Properties(ثم نضغط على ) TCP/IP(ستظھر الشاشة التالیة نحدد منھا   •

 

 
  : نختار الخیار الثاني وندخل العنوان والقناع •

 

 
 حسب إعدادات الموجھ حی ث أنن ا   192.168.1.254 - 192.168.1.64 رقم ینحصر مابین  IPنكتب في خانة الـ      •

، ل ى أكث ر م ن جھ از    بحیث ال یتم تك رار ال رقم ع  ) ٤-٦انظر الشكل    (192.168.1.64 من   IPحددنا بدایة عناوین    
  .Subnet Mask 255.255.255.0 شبكة قناع الثم 

 ) ٥-٤ ( شكل

 ) ٥-٥ ( شكل
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ھي من أكثر الوظائف المتوفرة في أي حاسب موجود على الشبكة، كما أن نظام ویندوز جعل مشاركة الملفات أمرًا 
كما أن . وبمجرد عمل المشاركة بین الملفات فإن أي حاسب یمكنھ مشاركة الملفات مع أي حاسب آخر. سھًال لحد ال یصدق

  :لدات ھي أمر سھل في نظام ویندوز وببساطةمشاركة المج

 Allبدا ثم اختار جمیع البرامج  بالضغط على أزرار اWindows Explorerفتح برنامج متصفح النوافذ ا •
programs ومن البرامج الملحقة Accessories اضغط على متصفح النوافذ Windows Explorer.  

ط على المجلد بالزر األیمن ومن ثم أختار المشاركة واألمن ابحث عن المجلد الذي ترید مشاركتھ وذلك بالضغ •
Sharing & Security ومن ثم اضغط على زر المشاركة ،Sharing Tab.  

  . وأعطي أسم فرید للمجلدShare this Folder on the Networkقم باختیار مشاركة ھذا المجلد على الشبكة  •
، Readجعل المجلد وجمیع الملفات بداخلھ متاحة للقراءة فقط وعند مشاركة المجلد فإنھ یكون لدیك االختیار ل •

أما إذا . بحیث یستطیع األشخاص قراءة الملفات الموجودة في المجلد ولكن ال یستطیعون تغییر أي ملف منھا
 بحیث یستطیع  Change تعدیل  أردت أن یقوم اآلخرین بالتغییر قي الملفات الموجودة داخل المجلد فاختار

ویوضح مربع .  التغییر في الملفات أو مسحھا أو إعادة تسمیتھا أو إضافة ملفات جدیدة داخل المجلداآلخرون
  . إذا كان المجلد للقراءة فقط أم للقراءة والكتابة معًاCheck boxاالختیار 

 My Network ومن ثم اختار Windows Explorerوللوصول لمجلد مشترك قم بفتح متصفح ویندوز  •
Placesلقائمة الموجودة على الیمین، ابحث عن المجلد المشترك والذي ترغب في الوصول إلیھ ومن ثم  في ا

 .افتحھ بالضغط علیھ مرتین

  

  

  

 File Sharingمشاركة الملفات 

 ) ٥-٦ ( شكل
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 في نظام ویندوز ولكن قبل التحدث عن مشاركة الطابعات سنعرض اركة الطابعات ھي عملیة سھلة جدًاإن مش
  :خطوات إضافة طابعة إلى الشبكة أوًال

  . إذا كان متوفر في شبكتكHub سلك الطابعة على أحد أجھزة الحاسب المعرفة على الشبكة أو على قم بتوصیل •
  .Printers ومن ثم Control Panel ومن ثم لوحة التحكم Start أبدأذھب إلى ا •
  . ومن ثم اضغط التاليAdd Printer Wizardاضغط مرتین على معالج إضافة طابعة  •
  .  ومن ثم اضغط على التاليLocal Printerاختار طابعة محلیة  •
سیقوم المعالج بتركیب البرنامج المناسب لتعریف الطابعة إذا كان متوافر في نظام ویندوز أو سیقوم بطلب إدخال  •

  ) عادة ما یكون ھناك قرص مدمج متوفر مع الطابعة عند شراءھا(القرص المدمج لتعریف الطابعة 
  .ركة الطابعة، أختار نعم  ومن ثم أطلق اسم على الطابعةسیقوم المعالج بسؤالك إن كنت ترید مشا •
سیأتیك سؤال عن طباعة صفحة االختبار اضغط على نعم ومن ثم اضغط التالي وبعد ذلك اضغط على زر إنھاء  •

Finish. 

  :وللقیام بعملیة مشاركة لطابعة معرفة على الشبكة من قبل أتبع التالي

  .ر الطابعات وبعد ذلك اخت Control Panelر لوحة التحكم م اخت اضغط على زر ابدأ ومن ثXPفي ویندوز  •
  .Sharingاضغط على الطابعة المراد مشاركتھا بالزر األیمن ومن ثم اختار أمر مشاركة  •
  .اكتب اسم للطابعة على الشبكة ومن ثم موافق •
  .ضغط على زر الطابعات في لوحة التحكمللطابعات المشتركة من حاسب آخر، اوللوصول  •
  م بالضغط على إضافة طابعة واضغط على التالي بعد ذلك، ق •
  . ومن ثم التاليNetwork Printerقم باختیار طابعة على الشبكة  •
ستظھر أمامك قائمة بأسماء جمیع الطابعات الموجودة على الشبكة، قم باستعراض الطابعات ومن ثم اختار  •

  .یندوز بتنزیل البرنامج المناسب للطابعة إذا لزم األمرالطابعة المراد الوصول إلیھا ومن ثم سیقوم برنامج الو
  .اضغط على التالي ومن ثم إنھاء •

واآلن ستكون قادر على الطباعة على 
الطابعات المعرفة على الشبكة كما وأنھا طابعة 

  .محلیة موصلة على الحاسب مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

 مشاركة الطابعات

 ) ٥-٧ ( شكل
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  :من التالي  سیتمكن القارئ ـ بإذن اهللا ـ لبحث افي نھایة

  شبكة الكمبیوتر ھي مجموع ة م ن أجھ زة الكمبی وتر واألجھ زة الطرفی ة      : تعریف شبكات الحاسوب بأنھا  •

 . باستخدام أي وسیلة اتصال متوفرةالتي تتصل ببعضھا

  :وھي ) سواء سلكیة أو ال سلكیة ( معرفة فوائد الشبكات  •

 .مشاركة اتصال إنترنت .١

 .لھا عبر الشبكةالتشارك في المعلومات من خالل نق .٢

  .التشارك باألجھزة .٣

 .تسھیل التحكم بالحاسبات المرتبطة بالشبكة وتسھیل مراقبة استخداماتھا .٤

 .االستمتاع باأللعاب متعددة المستخدمین .٥

 وأنھا إحدى تقنیات االتصال في الشبكات الواسعة وأشھر أنواع ھ    DSLالتعرف على خط المشترك الرقمي       •

  .ADSLوھي تقنیة 

" ش بكة محلی  ة  ال س لكیة ی  تم االرتب اط فیھ ا باس  تخدام وس ط ال س  لكي     " بكات الالس  لكیة بأنھ ا  تعری ف ال ش   •

 .ومعرفة فوائدھا وعیوبھا وبعض مكوناتھا المادیة

مجموع  ة مح  ددة م  سبقّا م  ن القواع  د، ال  شروط أو المتطلب  ات المتعلق  ة      " وأن  ھ  802.11معرف  ة معی  ار   •

 المواد، األداء أو اإلجراءات، تخطیط العملیات، القیاسات بتعریف المصطلحات، تصنیف المكونات، تحدید

وأنواع  ھ وت  سمیاتھ  ". الكمی  ة أو الج  ودة لتوص  یف الم  واد، المنتج  ات، األنظم  ة، الخ  دمات أو الممارس  ة      

  .وأشھرھا 

تعلم كیفیة إنشاء شبكة ال سلكیة منزلیة باستخدام جھاز حاسب مكتبي وجھاز محمول على كل منھما كرت  •
كي واستخدام موجھ ال سلكي لربط الجھازین بالشبكة وكیفیة ضبط الموجھ وإعدادات األمان شبكة السل

 .WEPباستخدام مفتاح أمان من نوع 
 لكل األجھزة ومشاركة الملفات IP وإعداد عنوان Workgroupمعرفة كیفیة إعدادات مجموعات العمل  •

  . والطابعات على الشبكة
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مكتبة لبنان ناشرون، :   بیروت-  .YORK PRESSالمؤلف /  ]كتاب [Networkingالشبكات  •
  . األولىالطبعة - .م٢٠٠٨

:    الریاض-  .GEEKS ON CALLالمؤلف /  ]كتاب [الشبكات الالسلكیة إصالحات في خمس دقائق •
  .٢٠٠٧مكتبة جریر، 

مكتبة :   الریاض- .اريم ناصر بن زید المش.المؤلف د/  ]كتاب [المدخل إلى شبكات الحاسب اآللي •
  . األولىالطبعة - .م٢٠٠٥الرشد ناشرون، 

دار الكتب :   القاھرة- .عبد الحمید بسیوني/ المؤلف مھندس/  ]كتاب [شبكات الكمبیوتر الالسلكیة •
  .٢٠٠٣العلمیة للنشر والتوزیع، 

•  http://adslgate.com/dsl/] بوابة اإلنترنت الرقمیة //  ]موقع ویبADSLGATE. 

• http://ar.wikipedia.org] ویكیبیدیا الموسوعة الحرة//  ]موقع ویب.  

• http://www.alriyadh1.com/vb/] منتدیات منطقة الریاض//  ]موقع ویب.  

http://www.arabsgate.com] شبكة بوابة العرب//  ]موقع ویب.   

• http://www.bramjnet.com/] برامج نت//  ]موقع ویب.  

• http://www.geek4arab.com] شبكة دروس العرب//  ]موقع ویب.  

• http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_ar.shtml 
  .itrainonline ]موقع ویب[

• http://www.kutub.info/] كتب حیث تكمن المعرفة//  ]موقع ویب.  

• http://www.microsoft.com/] موقع مایكروسوفت//  ]موقع ویب.  

• http://www-sa.linksys.com] موقع ویب[  //linksys.  

 
 

 

http://adslgate.com/dsl
http://ar.wikipedia.org
http://www.alriyadh1.com/vb
http://www.arabsgate.com
http://www.bramjnet.com
http://www.geek4arab.com
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_ar.shtml
http://www.kutub.info
http://www.microsoft.com
http://www-sa.linksys.com
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م االنتھاء من كتابة ٢٠٠٨/یونیو/٥ھـ الموافق ١٤٢٩/جمادي اآلخرة/١تم بحمد اهللا في یوم الخمیس 

وأن یحقق األھداف المرجوة من  القارئ رضاآمًال أن یحوز على " DSLالشبكات الالسلكیة وتقنیة "بحث 

ل حسني الحمیدي على تحفیزنا بكتابة البحث ، كما أخص بالشكر إدارة  عاد/ كتابة البحث ، وأشكر األستاذ

على تذییل كافة السبل حتى ) صاحب المعھد( عبد اهللا بن عطیة الغامدي / معھد الزرقاء متمثلة باألستاذ 

 أذكر القارئ بأن یدعو لنا في ظھر  أننستفید أفضل استفادة من برنامج دبلوم شبكات الحاسب ، وال أنسى

  .لغیب ا

  .واهللا الموفق وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  

 

  علي بن أحمد الشراحیلي
 aahs_2006@hotmail.com : برید إلكتروني 

  ٠٠٩٦٦٥٦٣١٣٨٦٦٣ھاتف محمول 
 

mailto:@hotmail.com

