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  أساسیات الحاسبات: الوحدة األولى 
  

  للحاسباتالمكونات المادیة : الفصل األول 
  

ھو مجموعة أجھزة الكترونیة تقوم بمعالجة البیانات الداخلة وفقًا لبرنامج بغرض الحصول على المعلومات  :تعریف الحاسب 
  .المطلوبة 

  
  :ونات الحاسب مك

  
  . كل العملیات الحسابیة والمنطقیةوحدة المعالجة المركزیة أو المعالج ھو المسئول عن  ) : CPU : Processor( المعالج  )١

  
  :  تستخدم الذاكرة عمومًا لالحتفاظ بالبیانات والبرامج وتنقسم إلى ثالثة أقسام   ) : Memory( الذاكرة  )٢

  
    ) .  RAM )  Random Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي  

    ) . ROM  )  Read Only Memoryذاكرة القراءة فقط 

    ) .Cash Memory( الذاكرة المخبأة 

  :نتكلم عن نوعان من الذاكرة 

نوع من الذاكرة یتعامل مع المعالج بصفة مؤقتة بتخزین البیانات بشكل مؤقت ، وتزول البیانات  : RAM العشوائي الوصول ذاكرة

  .بمجرد إطفاء الحاسب أو فصلھ عن الكھرباء 

سمیت بذلك ألنھا تستخدم للقراءة فقط وال تستطیع الكتابة علیھا أو تغییر محتویاتھا ، وتبقى محتفظة  : ROM ذاكرة القراءة فقط

  .بالمعلومات حتى لو انقطع عنھا التیار الكھربائي 

    .EPROMكالــــ  على أنواع أخرى قابلة لتغییر محتویاتھا ROMوتحتوي 

  
  :  یحتوي الكمبیوتر على عدة أنواع من وسائط التخزین من أھمھا ما یلي :وسائط التخزین  )٣

  
  .یمكننا كتابة وتخزین وقراءة واسترجاع البیانات المخزنة فیھ ، وسعتھ كبیرة  :  )Hard Disk Drive(  محرك القرص الصلب

  .اءة المعلومات الموجودة على قرص لیزر لقر :   )CD – ROM Drive(  محرك القرص المدمج

   .  )Floppy Disk Drive(  محرك القرص المرن

  
 عبارة عن منافذ أو مداخل ومخارج تمكن الحاسب من االتصال باألجھزة الطرفیة كلوحة  ) :Interfaces( الواجھات  )٤

  .المفاتیح والفأرة وغیرھا 
  

  .ات تنتقل من خاللھا البیانات من جھة إلى أخرى داخل الحاسب مجموعة من القنوات أو المسار  ) : Bus(الناقل  )٥
  

 تقع على اللوحة األم من خاللھا نستطیع تركیب بعض الكروت ككرت الشاشة وكرت :الشقوق أو الفتحات التوسعیة  )٦
    .PCI  ،  ISA ،  AGP: الصوت وغیرھا  ، وھو أنواع 

  
  .ات الحاسب بالطاقة ، وكل مكون لھ المقدار الالزم من الفولتیة لتزوید معظم مكون ) : Power Supply(  مزود الطاقة )٧
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  نماذج الترقیم العشري والثنائي والسداسي عشري: الفصل الثاني 
  

   :وھو أكثر األنظمة العددیة شیوعًا واستخدامًا ویتمیز بسھولتھ ویتكوم من األرقام :النظام العشري : أوًال 

  .10وأساسھ العدد  ) 9 ، 8 ، 7  ،6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 0( 

  : التي یتألف منھا أي عدد في النظام العشري كیفیة الحصول على الرموز  •
  .  من المرات n عدد 10  من الرموز ، نقسمھ على nكان العدد یتكون من عدد  في حالة ما

  .واقیھ ، ابتداًء من آخر باقي إلى أول باقي  من بnفي نھایة كل عملیة قسمة نحتفظ بالباقي وفي األخیر نكون العدد بواسطة العدد 
   

 یستخدم في الحاسبات اإللكترونیة لترمیز األعداد والحروف ولتمثیل البیانات داخ ل ال ذاكرة ویتك ون م ن األرق ام      :النظام الثنائي  : ثانیًا  

  .2 وأساسھ العدد ) 1 ، 0(

   :اخل الحاسب اآللي ویتكون من األرقامویستخدم في عنونة البیانات د :النظام السداسي عشري : ثالثًا 

)0 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، F, E ,D ,C ,B A ، ( 16وأساسھ العدد.  

  : التحویل من الثنائي إلى العشري 
  

  .بدایًة من یمین العدد) صفر(مرفوعاً لقوة تبدأمن  )2( بـ ویتم ذلك بضرب رموز العدد الثنائي
  

  :لیة من نظام ثنائي إلى عشريحّول األعداد التا :مثال
• 101 = 1×20 + 0×21+ 1×22 =1 + 0 + 4 = 5 
• 1110 = 0×20 + 1×21 + 1×22 + 1×23 = 0 + 2 + 4 + 8 = 14 
• 11000 = 0×20 + 0×21 + 0×22 + 1×23 + 1×24 = 8 + 16 = 24 

  

  
  التحویل من العشري إلى الثنائي 

  
 بالباقي و یتم تكرار العملیة حتى االحتفاظو ) ٢(دد العشري على یتم تحویل العدد الصحیح العشري لثنائي بقسمة الع

  :یصبح الناتج صفرًا ثم ُترتَّب البواقي كما في المثال التالي
  : عشري لثنائيحّول األعداد التالیة من نظام :مثال

• 12 
12  2  
6 0  
3  0  
1 1  
0 1  
0  0  
ß01100:  الجواب  

  
  : نظام العشري التحویل من النظام الست عشري إلى ال

  .بدایًة من یمین العدد) صفر (من تبدأمرفوعاً لقوة ) 16(یتم ضرب كل خانة من العدد بـ 
  : حول األعداد التالیة من سادس عشري إلى عشري:مثال
v 20A = A ×160 +٠×161  +٢×162 =10×1 + 0 + 512 = 538  

  
  
  
  
  

 یسار

 یمین



- ٣ - 

 :التحویل من نظام عشري إلى سادس عشري
 بالباقي و یتم تكرار العملیة حتى یصبح الناتج صفرًا، ثم ترتب البواقي االحتفاظو ) 16(ري على یتم قسمة العدد العش

  :كما في المثال التالي
  : حول األعداد التالیة من عشري إلى سادس عشري:مثال
v 47 

47  16  
2  15  
0  2  
0  0  

  
  
  

  02F لیصبح الجواب بدالھااست، یتم )F(في النظام السادس عشري یقابلھا الرمز ) 15(و بما أن 
  

 :التحویل من نظام سادس عشري إلى ثنائي
  .یتم تحویل العدد السادس عشري إلى عشري ثم تحویل الناتج إلى ثنائي

  :حول األعداد التالیة من النظام السادس عشري إلى النظام الثنائي:مثال
v 1C 

o من سادس عشري لعشري: 
C×160 +1×161  =12 + 16 = 28  

 
o ائيمن عشري لثن: 

28  2  
14  0  
7  0  
3  1  
1  1  
0  1  
0  0  

 
ß 1C = 011100 

  
 :التحویل من  النظام الثنائي للسادس عشري

  
وذلك بتقسیم الثنائي إلى مجموعات تتكون كل واحدة منھا من أربع رموز ثنائیة أو بتات ، من الیمین إلى الیسار ، ونكمل البقیة بأصفار 

  .إذا احتجنا لذلك 
   

  : إلى ست عشري 1111011011لعدد الثنائي  حول ا: مثال 
  

  
  
  
  
  
  

  3DBیعادل العدد الست عشري  1111011011  إذًا العدد الثنائي D بــ13   والرقم B بــ 11تم استبدال 
  
  
  

1  1 0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  

 یمین

 یسار

1×20 +1×21 +0×22 +1×23 = 11 1×20 +0×21 +1×22 +1×23 =13 1×20 +1×21 +0×22 +0×23 = 3 
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  حسابات سرعة نقل البیانات: الفصل الثالث 
    :Bandwidthعرض النطاق أو 

 Bitsعرض النطاق یقاس بعدد النبضات في الثانیة . ومات التي یمكنك إرسالھا على خط معین في وقت محددھي كمیة المعل

per Second وتكتب    ) bps.(  

  المكافئ  الرمز  وحدة عرض النطاق
  بت في الثانیة

Bits per Second  bps   1الوحدة األساسیة لعرض النطاق bps 

  كیلو بت في الثانیة
Kilobits per Second kbps 1 kbps =1.000bps=103 bps 

  میجا بت في الثانیة
Megabits per Second  Mbps  1Mbps=1.000.000bps=106 bps 

  جیجا بت في الثانیة
Gegabits per Second  Gbps 1Gbps=1.000.000.000bps=109 bps  

  جدول یبین وحدات سرعة نقل البیانات
  .  سرعة نقل الوسیط BW  حجم الملف و S  حیث T=S/BW یساوي الزمن الذي یستغرقھ نقل ملف ذي حجم معین

   :ISDN  عبر (1.44MB)تستغرق إرسال قرص مرن من البیانات : مثًال 
T=1.44Mb/128Kb =1.44x106 x 8 /128x103 =90 s  

  
  :العوامل التي یمكن أن تؤثر على الزمن الذي تستغرقھ عملیة اإلرسال 

  .ط الشبكات نوع األجھزة  المستخدمة في رب •
  )نصوص ، صور ،فیدیو  ،أو صوت ( نوع البیانات المرسلة  •
  .الطبوغرافیة المستخدمة  •
  ) .كلما ارتفع عددھم قل األداء ( عدد مستخدمي الشبكة  •
  .حالة وإمكانیات محطة العمل  •
  .حالة وإمكانیات جھاز المودم  •
 . نوع البروتوكول المستخدم  •

 
  
  

  لشبكاتأنظمة تشغیل ا: الفصل الرابع 
  :   فقط Microsoft ونتعرض ألنظمة التشغیل المنتجة من قبل شركة :أوًال أنظمة تشغیل الشبكات 

  
  :ــ أنظمة تشغیل عادیة مجردة من اإلمكانیات المختصة بالشبكات مثل ١
  

DOS 
Windows 3.1  

  
  : ــ أنظمة تشغیل الشبكات ٢
 

Windows 3.11 for workgroup ، Windows 95 ،  Windows 98 ، Windows Me ، Windows NT 
Workstation ،  Windows NT server ،  Windows 2000 Professional ، Windows 2000 server ،  

Windows 2000 Advanced server ،  Windows XP ، Windows XP server ، Windows XP Advanced 
server.    

  
  :عدا   ماMS-DOSكل أنظمة التشغیل مبنیة على نواة  •

Windows NT ، Windows 2000 ، Windows XP            ومیزتھ ا تع دد المھ ام وھ ي إمكانی ة ت شغیل أكث ر م ن برن امج ف ي نف س  
  .الوقت ، وتظھر ھذه الثالثة بإصدارات مخصصة للملقمات ومحطات العمل 
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  : أنواع الشبكات 

ادة م  ن األجھ  زة األخ  رى ، وك  ل إص  دارات   االس  تفیمكن  ھ تك  ون جمی  ع األجھ  زة مت  صلة ببع  ضھا وك  ل جھ  از  :ش  بكة ن  د لن  د  •
تتناس ب م ع ھ ذا الن وع م ن ال شبكات وت ؤمن لھ ا االت صال            Windows 3.11 for workgroupاألنظم ة ال صادرة بع د    

  .الشبكي 
  

 وھي عبارة ع ن ش بكة بھ ا جھ از رئ یس ذو إمكانی ات مادی ة متقدم ة ، وأنظم ة ت شغیل وب رامج            :عمیل / شبكة من نوع ملقم     •
أنظمة تتناسب مع الملقمات  وتتصل فیھ عدة أجھزة ذات إمكانیات أقل تسمى محطة العمل ، ولھذا النوع من الشبكات متقدمة ،

  .وأنظمة تتناسب مع العمالء 
  

  :خدمات وأدوات الملقم 
  

  : أنظمة الملفات نوعان 
  : المذكورة سابقًا ھي   وھذا النظام توفره األنظمة الثالثة   )NTFS ) NT File system نظام ملفات یسمى  

Windows NT ، Windows 2000 ، Windows XP وصمم ھذا النظام لغرض التشارك على الملفات ومقادیر التخزین ،  
  .الكبیرة 

  
  وخاصة من ناحیة  NTFS إمكانیة ھذا النظام قلیلة بالمقارنة مع النظام  )  :FAT )  File Allocation Tableنظام الملفات  

 :  وأنظمة التشغیل التي تعمل على ھذا النظام ھي األمان ، 
Windows 95 ،  Windows 98  ، Windows Me.   

  
 م ن خ الل س طر األوام ر وھ ذا مخ تص       Convert  بواسطة األم ر   NTFS  إلى النظام  FATنستطیع التحویل من النظام  •

  :بأنظمة التشغیل 
Windows NT ، Windows 2000 ، Windows XP مثال   :Convert E : / FS : NTFS 

 
 وھي عبارة عن برامج تعمل بشكل مستمر في الخلفی ة ف ي نف س الوق ت ال ذي تج ري فی ھ عملی ات أخ رى ، وم ن ب ین               :خدمات الملقم 

  :الخدمات 
  . قائمة بالموارد المتشارك علیھا على الشبكة یتیحComputer Browser   مستعرض األجھزة •

    .WWWم خدمات انترنت مثل ملقم الشبكة العالمیة  یقد )IIS( ملقم معلومات االنترنت  •

  . IPوالذي مھمتھ تحویل أسماء األجھزة إلى عناوین   )Wins( خدمة تسمیة االنترنت  •

  . یحول أسماء األجھزة التي تستضیف مواقع على االنترنت إلى عناوین منطقیة  )DNS( ملقم نظام أسماء النطاقات  •

   . لدیھ إمكانیة إعطاء عناوین لألجھزة بصفة دینامیكیة  )DHCP( دینامیكي  ملقم بروتوكول تكوین المضیف ال •

)  LAN(  یقدم الملقم إمكانیة توجیھ حركة النقل بین شبكتین محلیتین أو بین شبكة محلیة :خدمات التوجیھ والوصول عن بعد  •

   ) .WAN( وشبكة واسعة 

  
   :Windowsعمالء شبكة : ثانیًا 

  . برمجي یتیح للجھاز إمكانیة الوصول إلى الموارد التي یقدمھا الخادم على الشبكة عمیل الشبكة ھو مكون
  

  :تتألف كدسة العمل الشبكي من أربعة مكونات رئیسیة وھي 
   .العمالء •
  .بروتوكول االتصال  •
  .برنامج تشغیل الشبكة  •
  .الخدمات  •
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بین األجھزالنموذج المرجعي لالتصال : الوحدة الثانیة   
   )OSI (نموذج 

 ھ  و إرغ  ام ال  شركات المتخص  صة ف  ي ال  شبكات باتب  اع ھ  ذا النم  وذج ف  ي    : الھ  دف م  ن تط  ویر ھ  ذا النم  وذج 
  .تصمیمھم حتى تسمح لألنظمة المفتوحة باالتصال والتوافق فیما بینھا 

خاصة بمھم ة ھ ذه الطبق ة     ) Header( ویتألف من سبع طبقات أو شرائح كل طبقة تقوم بإضافة ترویسات   •
العملی  ة الت  ي ت  ضیف فیھ  ا وت سمى  ی ز طبق  ة رب  ط البیان  ات بإض افة تروی  سة وت  ذییل إلط  ار البیان  ات ،    ، وتتم

 فیح  صل  ، وھ  ذا خ  الل اإلرس  ال أم  ا االس  تقبالبعملی  ة تغلی  ف البیان  اتالبروتوك  والت التروی  سات والت  ذییل 
  .العكس وھو نزع التذییل والترویسة 

  
 OSIطبقات 

  وظائفھا  الطبقة
الطبقة  )١

  ائیةالفیزی
physical  

  الطبقھ الفزیائیھ
  ھي المسؤلة عن نقل البیانات بصیغة بتات

  المواصفات المیكانیكیة والكھربائیة الخاصة تحدد ھذه الطبقة
  االتصال بین الكابل وكرت الشبكة بالكابل وكرت الشبكة، كما تحدد كیفیھ

بروتوكوالت طبقة ربط 
  وظائف البروتوكول  البیانات

Ethernet 
Token Ring 

طبقة ربط  )٢
  البیانات
data link  

تحدید التكنولوجیا المستخدمة في 
  .الشبكة 

PPP 

إنشاء إطارات خاصة 
  بالتكنولوجیا المستخدمة

  العنونة وإرسال البیانات IPبروتوكول االنترنت 

IPX   تبادل الرزم على الشبكات
  الجامعة

  طبقة الشبكة )٣
network  

ـ مسئولة عن االتصال بین ١
االتصال ( األجھزة الطرفیة 
  ) .والتوجیھ 

ـ مسئولة عن عنونة الرسائل ٢
ین المنطقیة وترجمة العناو

واألسماء إلى عناوین مادیة 
   حل العناوین ARP  .تفھمھا الشبكة 

TCP 
یوفر خدمات تعتمد على 

االتصال بین األجھزة وخدمات 
  طبقة النقل )٤ UDPإضافیة ال یوفرھا 

transport    

  تعتبر متممة لخدمات طبقة الشبكة 
وتعمل على التأكد من أن 

الیة من المعلومات قد وصلت خ
 UDP  األخطاء وبالترتیب الصحیح

 لكن TCPأداء نفس مھام 
بأكثر بساطة مما یؤدي إلى 

  تبادل بیانات أسرع

  طبقة الجلسة  )٥
sesion  

ن على الشبكة باختیار األسلوب ھي المسئولة عن تنظیم الحوار وھو تبادل المعلومات بین نظامی
الذي یستخدمھ النظامان لتبادل الرسائل كأسلوب التناوب ثنائي االتجاه وأسلوب التزامن ثنائي 

  االتجاه
  طبقة التقدیم )٦

presentation  ھذه الطبقة تعمل على ضغط وفك وتشفیر البیانات  

بروتوكوالت طبق 
  وظائف البروتوكول  التطبیق

بروتوكول نقل الملفات 
FTP  التحكم في نقل الملفات 

  طبقة التطبیق )٧
application  

تتحكم باالتصال بین تطبیقات 
  الحاسب

  
بروتوكول نقل البرید 

 SMTPالبسیط 
التحكم في تبادل الرسائل بین 

  الملقمات عبر الشبكة
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  TCP/IPنموذج  النموذج المرجعي العملي لالتصال باالنترنت: الوحدة الثالثة 
  TCP/IPطبقات 

  وظیفة البروتوكول  بروتوكوالت الطبقة  وظائفھا  الطبقة

Ethernet 
طبقة الوصول  )١

  إلى الشبكة

استخدام البروتوكوالت الالزمة إلنشاء 
  .إطارات خاصة بالتكنولوجیا المستخدمة

تحویل البتات إلى إشارات لغرض نقلھا 
  .على الوسیط المعني باألمر

وتكافئ طبقة ربط البیانات والفیزیائیة في  
OSI 

Token Ring 

إنشاء إطارات خاصة 
  بالتكنولوجیا المستخدمة

  العنونة وإرسال البیانات  IPبروتوكول االنترنت
بروتوكول حل العناوین 

ARP 
 إلى IPتحویل عنوان 

  عنوانھ العتادي الثابت

RARP  عتادي إلى تحویل أي عنوان
 IPعنوان 

RIP  توجیھ البیانات على الشبكة
  .الجامعة 

بروتوكول التحكم في 
 ICMPرسائل االنترنت 

یتیح تبادل معلومات حول 
  .مشاكل وأعطال الشبكة 

  

طبقة االتصال  )٢
  باالنترنت

مسئولة عن إمكانیة االتصال بین  •
  .األجھزة محلیة كانت أو جامعة 

  .العنونة والتوجیھ  •
توفیر المعلومات لطبقة الوصول  •

  .للشبكة 
توجیھ البیانات على الشبكة  •

  .الجامعة 
 إمكانیة تبادل تتیح لألجھزة •

معلومات حول مشاكل وأعطال 
  .الشبكة 

التبلیغ المتعدد بإرسال معلومات  •
معینة إلى عدد من األجھزة في 

  .نفس الوقت 
بروتوكول ادارة 

 IGMPالمجموعات 

التبلیغ المتعدد بإرسال 
معلومات معینة إلى عدد من 

  .األجھزة في نفس الوقت 

بروتوكول التحكم في النقل 
TCP 

  .ــ تجزئة وتجمیع البیانات١
  .ــ اإلشعار باإلستالم ٢
  .ــ تحدید المنافذ ٣
  .ــ الكشف عن األخطاء ٤
  .ــ التحكم في الجریان ٥
  بقة النقلط )٣  .زرم البیانات ــ ترقیم ٦

تقدیم الخدمات الالزمة لتوفیر اتصال 
موثوق بین األجھزة ، وتكافئ طبقتي النقل 

 OSIوالجلسة في 
بروتوكول المخطط البیاني 

 وھو UDPللمستخدم 
 عدیم االتصال

 لكن TCPأداء نفس مھام 
بأكثر بساطة مما یؤدي إلى 
تبادل بیانات أسرع لخلوه 

من وظائف اإلشعار 
باإلستالم والتحكم بالجریان 

  .وكشف األخطاء
بروتوكول نقل الملفات 

FTP 
التحكم في نقل الملفات بین 

  TCP/IPأنظمة 
بروتوكول نقل النصوص 

 HTTPالفائقة 
تبادل الملفات بین ملقمات 

  .وعمالء الویب 

ملقم نظام أسماء النطاقات 
DNS 

تحویل أسماء األجھزة التي 
تستضیف مواقع على 
  قیةاالنترنت إلى عناوین منط

بروتوكول نقل البرید 
 SMTPالبسیط 

إرسال الرسائل بین ملقمات 
  .البرید اإللكتروني 

بروتوكول مكتب البرید 
POP3 

یتیح للعمیل الحصول على 
  .الرسائل من ملقم البرید 

بروتوكول التكوین 
ضیف مالدینامیكي لل

DHCP 

 IPإعطاء عناوین 
للمضیفات بصفة دینامیكیة 

  .أو متغیرة 

طبقة التطبیقات  )٤
  والخدمات

لوصول تقدیم خدمات تستخدمھا البرامج ل
  .إلى الشبكة 

بروتوكول اإلدارة البسیطة 
 SNMPللشبكات 

جمع معلومات حول مختلف 
  .مكونات الشبكة 
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. تصاالتالفحص و التأكد من التوصیل في االیستخدم لغرض  Dos ھو أمر Ping ألمرا  : Pingأداة المساعدة  •
لب منھ الرد بإشارات معینة ویط مجموعة من حزم البیانات إلى جھاز آخر مشترك في نفس الشبكة  Ping یرسل األمر حیث

   . على ھذه الحزم ثم یعرض النتائج بأكملھا على الشاشة
  

 أو اسم IP أینما كان المتحول على عنوان Ping Target:   والذي ینفذ من سطر األوامر  ھي Pingالصیغة األساسیة لبرنامج 
  :ونوضحھ في المثال التالي على اإلنترنت   أو مع عنوان لموقع gatewayالكمبیوتر الھدف أو العبارة االفتراضیة 

  
  :   مع عنوان آیبي مثل Pingاستخدام 

192.180.239.132  Ping    
  

  :  مع اسم جھاز موجود على الشبكة مثل Pingاستخدام 
  Ping PC5   
   

  :  مثلgateway مع عنوان العبارة االفتراضیة  Pingاستخدام 
 Ping 192.168.1.254 

  
  : عنوان لموقع على اإلنترنت مثل  معPingاستخدام 

Ping www.bbcarabic.com  
  
  

  :كیفیة التحكم في حجم الرزم وعدد المحاوالت وذلك كالتالي 
Ping –I 1475 –n 9 192.168.162.39  

  
  

   : Tracerouteأداة المساعدة  •
ھتھا ، ویعرض قائمة بالمسارات المتاحة  ، ومھمتھ عرض المسار الذي تسلكھ الرزم في طریقھا إلى وجPingھو أحد أشكال البرنامج 

  . حالیًا للوصول إلى وجھة معینة 
   .ICMP من بروتوكول echo reply  و echo requestویستخدم 

  :مثال 
Tracing route to IS~SERV2000[10.61.10.3] 
Over a maximum of 30 hops: 
 

1 < 10 ms < 10 ms < 10 ms NETSRV [192.168.162.1] 
2 < 10 ms < 10 ms < 10 ms IS~SERV2000 [10.61.10.3] 
 
Trace complete 

  
   : IPConfigأداة المساعدة  •

 الت ي  IP ول ھ وظ ائف أخ رى منھ ا إمكانی ة تحری ر العن اوین         الحالی ة أو تحدیثات ھ أو إص داراتھ،   TCP/IPیعرض بیانات  تك وین ش بكة       
أی ضًا إمكانی ة تجدی د إیج ارات الع انوین الحالی ة باس تخدام        و ، IPConfig /Release بتنفی ذ األم ر   DHCPح صلنا علیھ ا ع ن طری ق     

  . من سطر األوامر IPConfig /Renewاألمر 
Examples: 
    > ipconfig                  ... Show information. 
    > ipconfig /all             ... Show detailed information 
    > ipconfig /renew           ... renew all adapters 
    > ipconfig /renew EL*       ... renew any connection that has its 
                                     name starting with EL 

  
 یتیح إمكانیة التحكم عن بعد لألجھزة على الشبكة عندما یكون شغاًال وممكنًا : Telnetبروتوكول شبكة االتصاالت  •

  . ھذه األجھزة على
  
  

 

http://www.bbcarabic.com
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  أجھزة ووسائط االتصال في الشبكات: الوحدة الرابعة 
  

  األنواع الرئیسیة لتوصیل الشبكات: الفصل األول 
  

  .ھي الكیفیة التي یتم بھا توصیل أجھزة الكمبیوتر واألسالك والمكونات األخرى لتكوین شبكة : طبوغرافیة الشبكات 

  

   :ألخذ بعین االعتبار المكونات التالیةعند اختیارنا لتصمیم ما للشبكة یجب ا

  .  نوع أسالك التوصیل -١    

  .  نوع بطاقة الشبكة -٢    

   .Cable Connectors موصالت خاصة لألسالك -٣    

  : شبكات النطاق المحلي قائمة على ثالثة تصامیم أساسیة ھي 

  

  :البنیة الطبوغرافیة الخطیة : أوًال 
 وتمتاز ببساطة وسھولة توس عتھا وقل ة   segmentھزة في صف على طول سلك واحد یسمى جزءًا أو یقوم تصمیمھا بتوصیل األج   

  .تكلفتھا 

  : تعتمد فكرة ھذا النوع من تصامیم الشبكات على ثالثة أمور 

   ). Signal( إرسال اإلشارة -١    

   ). Signal Bounce(  ارتداد اإلشارة -٢    

   ).The Terminator( ة الموقف أو النھایة الطرفی -٣    

  
  

  : العوامل التي تؤثر على أداء الشبكة الخطیة ھي 
        Hardwar(  اإلمكانیات التي تقدمھا مكونات أجھزة الحاسب المتصلة بالشبكة-١    

         Capabilities .(   
  .  عدد أجھزة الحاسب المتصلة بالشبكة-٢    
  . افة بین األجھزة المتصلة بالشبكة المس-٣    
  . سرعة نقل البیانات -٤    

  .ھي توقف كامل الشبكة في حالة تعطل الكبل الرئیسي : المشكلة الرئیسیة في الشبكة الخطیة 
  

  :األجھزة المستخدمة في الشبكة الخطیة 
  .تستخدم البنیة الخطیة وصلة تسمى نھایة طرفیة لوقف اإلشارة من االتداد  .١
   .(Coaxial Cable)ت محوریة كبال .٢
  .في حالة الرغبة في توسعة الشبكة ) Repeater( ماسورة لربط السلك األصلي بالسلك الجدید أو مكرر  .٣

  
  
  

 .البنیة الخطیة 
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  البنیة الطبوغرافیة النجمیة : ثانیًا 

( لزوج الملتوي ا: توصل إلیھ جمیع األجھزة بواسطة كیابل خاصة من أھمھا  ) HUB( تتمیز بوجود جھاز مركزي یسمى مجمع 
Twisted Pair  (  واللیف البصري )Optical Fiber. (   

  

  
  

  

  : من أھم ممیزاتھا 

  . تعطل أحد الحواسیب ال یعطل عمل الشبكة عندأنھ  .١

 .األول بالمجمع الثاني سھولة توسعتھا بربط المجمع  .٢

  :عیوب البنیة النجمیة 

  .تعطل كامل الشبكة عند تعطل المجمع المركزي  .١

  ) .HUB( إلضافة الرتفاع سعر المجمع تكلفتھا الحتیاجھا أسالك كثیرة باارتفاع  .٢

  

  البنیة الطبوغرافیة الحلقیة : ثالثًا 
نھایات ، وتستخدم نوعًا خاصًا من المجمعات ی سمى وح دة الوص ول متع دد     یتم ربط األجھزة في الشبكة بحلقة أو دائرة من السلك بدون      

، لھذا تعتبر بنی ة ن شطة ألن ك ل جھ از یق وي اإلش ارة قب ل         ) Token Passing( ، وتستخدم آلیة تمریر العالمة  ) MAU( المحطات 

  .تمریرھا إلى الجھاز التالي 

  . یفصل األجھزة عن بعض عند فشل أحدھا MAUل أحد الكبالت ، ألن القدرة على العمل حتى في حالة فش: من أھم ممیزاتھا 

 
  

  

  

  

  

 .بنیة نجمیة 

 .البنیة الحلقیة 
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  .األجھزة المستخدمة في الشبكات المحلیة : الفصل ثاني 
  : بطاقة الشبكة : أوًال 

   . NIC Network Interface Cardھي الواجھة التي تصل بین الحاسب و كبل الشبكة ، وتسمى محول اشبكة تعتبر بطاقة الشبكة 

  : وظائف بطاقة الشبكة 

  :تعتبر المسئولة عن القیام بمعظم بروتوكوالت طبقة ربط البیانات والطبقة الفیزیائیة ، ویتلخص دورھا فیما یلي 

  . ـ التخزین المؤقت ٤. ـ إرسال واستقبال البیانات ٣. رات والبتات ـ تحویل اإلشا٢.   ـ تغلیف البیانات ١

  .ـ التحكم بالوصول إلى الوسیط ٦. التوالي / ـ التحویل التوازي ٥

  :تركیب بطاقة الشبكة 
لتصمیم ناقل في بیئة عمل األجھزة الشخصیة ھناك أربع أنواع . ناقل البیانات ھو المسؤول عن نقل البیانات بین المعالج و الذاكرة 

  ) .و ھذا التصمیم مخصص للحواسب المحمولة  (ISA ، MCA ، EISA ، PCI ، PCMCIA: البیانات 
وھي مواصفات تسمح باإلعداد التلقائي لألجھزة والبطاقة بمجرد تركیبھا، ) ركب وشغل  ( Plug and Play بخاصیة PCIیتمیز 

  . Plug and Playبشرط أن یدعم نظام التشغیل وبطاقة الشبكة مواصفات 
  

  :إعداد وتكوین بطاقة الشبكة 
بعد تركیب البطاقة في شق التوسع المتوافق معھا و وصلھا بكب ل ال شبكة ھن اك بع ض األم ور الت ي ال ب د م ن إع دادھا وخاص ة إذا ك ان                

  : وھي Plug and Playنظام التشغیل أو البطاقة ال یدعمان مواصفات 

  .إشارة توجھھا بطاقة الشبكة إلى المعالج طالبة منھ جزء من اھتمامھ وھي عبارة عن   : IRQطلب المقاطعة  .١

  .وھي قناة لتبادل المعلومات بني البطاقة والمعالج : المخرج /عنوان منفذ المدخل .٢

  .لنقل البیانات بین البطاقة وذاكرة الكمبیوتر : قناة الوصول المباشر للذاكرة  .٣

  .للبیانات المرسلة والمستقبلة للتخزین المؤقت : عنوان الذاكرة الرئیسیة  .٤

 .تنصیب برنامج التشغیل ك وھو برنامج یسمح لنظام التشغیل بالعمل والتخاطب مع بطاقة الشبكة  .٥

     Repeaterالمكرر : ثانیًا 
ارة جھاز یستخدم لتقویة اإلشارة لغرض زی ادة ع دد األجھ زة الت ي یمك ن وص لھا ب بعض ف ي ال شبكة الواح دة ، حی ث یق وم بإنع اش اإلش                    

   .OSIوتقویتھا ثم إرسالھا من جدید على ناقل الشبكة ، ویعمل ھذا الجھاز على الطبقة الفیزیائیة في نموذج 

   HUBSالمجمعات : ثالثًا 
 ، ویطلق على المجمع اسم المكرر OSI  في نموذج ویعمل على الطبقة الفیزیائیةھو جھاز یربط الحاسبات في بنیة نجمیة أو حلقیة ، 

  .نافذ ، ألنھ یقوم بتضخیم اإلشارة وتقویتھا وبثھا على باقي المنافذ متعدد الم

  .أنھا تنشئ نطاق تصادم تتشارك فیھ كل األجھزة مما یقلل من أداء الشبكة : من عیوب المجمعات 

  :ربط المجمعات 

ط التوس عي وذل ك ع ن طری ق رب ط      یتم ربط مجمع بمجمع ثاني لزیادة عدد األجھزة ، ویتم ربط من خالل منفذ إض افي ی سمى منف ذ ال رب     

دور دوائ ر العب ور ھ و    ) . الحت واء المنف ذ الع ادي  عل ى دوائ ر عب ور       ( م ن المجم ع الث اني    المنفذ التوس عي للمجم ع األول بمنف ذ ع ادي          

  . من جھاز ما إلى أسالك االستقبال لألجھزة األخرى UTPتوصیل أسالك اإلرسال في كبل 

  Bridgesالجسور : رابعًا 
ویعم ل عل ى طبق ة    ز ذو منفذین یستخدم للربط بین شبكتین محلیتین أو لتجزئة شبكة محلیة تعاني م ن الت صادمات إل ى ج زأین ،         ھو جھا 

   .OSIربط البیانات في نموذج 
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  : مزایا الجسور 

  .تقلیل نصف حركة النقل على جزئي الشبكة مما یزید في سرعة الشبكة  .١

 .وقوع تصادم عند إرسال جھازین لبیاناتھما في نفس الوقت ل من احتمال تقسیم نطاق التصادم مما یقل .٢

  .من عیوب الجسور أنھا تبث اإلشارات إلى كل من جزئي الشبكة في حالة التبلیغ  : عیوبھ

  Switchesالمبدالت : خامسًا 
ي ال شكل وع دد المناف ذ    المبدل ھو جھاز یربط األجھزة مع بعضھا في بنی ة نجمی ة ، ویجم ع ب ین المجم ع والج سر حی ث ی شبھ المجم ع ف            

  .ویشبھ الجسر في الوظیفة ، فھو عبارة عن جسر متعدد المنافذ ، ویعمل على طبقة ربط البیانات 

  .أنھا تنقل كل رسائل التبلیغ إلى كل األجھزة على الشبكة  : من عیوب المبدالت

  Switchوالمبدل  ) HUP( الفرق بین المجمع 

  عرض النطاق  رزمتوجیھ ال  التصادم واإلزدحام  الجھاز

تكون الشبكة فیھ خالیة من   )Switch ( المبدل 

  تصادم واالزدحامال

یوجھ الرزم فقط إلى المنفذ 

  الموصل بجھاز الوجھة

یخصص كامل النطاق الترددي 

لكل زوج من األجھزة المتصلة 

  مع بعضھا 

ینشئ نطاق تصادم تتشارك فیھ    )HUP( المجمع 

  كل األجھزة على الشبكة

ل الرزم الواردة إلى كل یوجھ ك

  المنافذ

یخصص لكل جھاز جزء من 

سرعة بطاقة الشبكة مما یقلل 

  السرعة والكفاءة 

  

   Routersالموجھات : سادسًا 
  . شبكة أو أكثر ، ویعمل على طبقة الشبكة ٢٠جھاز یستخدم لربط شبكتین محلیتین مختلفتین أو في الشبكات الكبیرة لربط 

  :طریقة عمل الموجھات 
یستقبل الموجھ البیانات عبر أحد بطاقاتھ حتى تصل إلى طبقة الشبكة ، وی تم إزال ة إط ار طبق ة رب ط البیان ات ، وبع دھا یمررھ ا الموج ھ                 

  .لألسفل عبر بطاقة شبكة ثانیة حیث تقوم بتغلیفھا بإطار جدید ثم إرسالھا على الشبكة المحلیة 

v     ث بحیث ال توجھ رسائل التبلیغ من قبل جھاز ما إلى شبكة أخرى إنم ا تتركھ ا   من مزایا الموجھات أنھا تعزل نطاق التصادم والب

 .على نفس الشبكة الموجود بھا الجھاز المولد للبالغ 
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  أنواع الكبالت ومواصفاتھا: الفصل الثالث 
  :ھناك ثالث أنواع رئیسیة من الكبالت وھي 

  .ـ األلیاف البصریة ٣.   جدول ـ الزوج الملتوي أو الم٢.  ـ األسالك المحوریة ١

   Coaxial Cableالكبالت المحوریة : أوًال 
یتكون من ناقلین من نحاس بینھما طبقة عازلة  داخلیة مھمة الناقل األول نقل اإلشارة ومھمة الناق ل الث اني العم ل كقط ب أرض ي لل سلك            

  .، ُیغلف ھذا كلھ بغمد خارجي عازل 

  :ة  یوجد نوعان من الكبالت المحوری

  . متر ٢٠٠ بطول أقصى  BNC ، ویستخدم وصلة من نوع 10Base2 و RG58 المعروف باسم Thinـ السلك المحوري المرن ١

  .   متر ٥٠٠ بطول أقصى N ، ویستخدم وصلة من نوع 10Base5 و RG8 المعروف باسم Thickـ السلك المحوري السمیك ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Twisted Pairالمجدول كبل الزوج الملتوي أو : ثانیًا 

  :تنقسم إلى نوعین 

  .UTPالزوج الملتوي غیر العزل  ـ١
  . للوصلة القصیرة A2 للوصلة الطویلة َو A1 ومصنف لفئتین STPـ الزوج الملتوي المعزول ٢

v  تستخدم كبالت الزوج الملتوي وصلة من نوعRJ45.   

  : كما في الصورة  أزواج، كل زوج بھ سلكین مجدولین٤تكون من و ھي ت. Cat5, Cat6:  ومن أھمھا   عدة فئاتUTPیوجد من 
                             

  

  

  :فوائد الجدولة 

    .التقلیل من تأثیر األسالك على بعضھا وقت نقلھا لإلشارة الكھربائیة المتمثلة في البیانات المتبادلة بین أجھزة الشبكة ـ ١

  .ـ مقاومة التشویش الخارجي ٢

وھذه المیزات جعلتھ یحل مح ل ال سلك    . ـ سھولة تركیبھ وصیانتھ ٤. ـ سعره ٣. ـ عدد أسالكھ ٢. ـ مرونتھ  ١:یزات الزوج الملتوي    مم

  .المحوري 

  ) .یرجع لھا في كراسة المتدرب  . (  568B  َو  568A: یستخدم معیاران وھما  :STP َو UTPمعاییر توصیل أسالك 

  

 ناقل داخلي
 أسالك نحاسیة

 عازل

 غمد خارجي

        BNC  وصلة 

 UTPكبل    RJ45وصلة من نوع 
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   األلیاف البصریة: ثالثًا 
یتألف اللیف البصري من ناقل زجاجي أو بالستیكي یحیط بھذا الناقل طبقة عاك سة ویوج د ح ول الطبق ة العاك سة فاص ل بالس تیكي یلیھ ا          

  .داعمة وغمد خارجي واٍق ، وإشارتھ عبارة عن نبضات ضوئیة طبقة من الكیلفر 

  :ھناك نوعان من األلیاف البصریة 

  . أحادي طول الموجة كمصدر لنقل النبضات ، ویحمل اإلشارات لمسافات طویلة یستخدم شعاع لیزر: ـ أحادي النمط ١

  . كمنبع أو إشارة ضوئیة ، ویحمل اإلشارات لمسافات أقل من أحاد النمط LEDیستخدم ثنائیًا قاذفًا للضوء : ـ متعدد األنماط ٢

  

  :أجھزة اختبار الشبكات 
  : تستطیع أجھزة اختبار الكبالت الداللة على 

  ) .تالمس األسالك ( ـ دوائر القصر ٤. ـ تحدید السلك  المنكسر ٣. ـ انكسار في أحد األسالك ٢. ـ طول اكبل ١

  .ـ قدرة اإلشعاع الكھرومغناطیسي ٦. ـ أسالك في ترتیب  غیر سلیم مثل الزوج المقسوم ٥

  :وھنا بعض من ھذه األجھزة 

  مالحظات  استخداماتھ  فكرة عملھ  مكوناتھ  الجھاز

ھاز تولید اإلشارة ج

  والتقاطھا

مكون قطعتین جھاز تولید 

إشارة ومجس بھ سماعة 

  لكشف اإلشارة

إرسال إشارة باألداة 

  والتقاطھا بالمجس

ـ وضع ٢ـ عند التمدید الداخلي ١

اختبار  ـ٣.عالمات للكبالت 

 UTPاألسالك الثمانیة لـ 

  .باستخدام القطات فك التمساح 

  

مخطط  جھاز اختبار

  األسالك

مكون من قطعتین تثبتان 

  على طرفي الكبل

إرسال اإلشارة واستقبالھا 

  في طرفي الكبل

  .ـاكتشاف األسالك المقلوبة ١

  .ـ اكتشاف الدوائر المفتوحة ٢

  .ـ اكتشاف حاالت القصر ٣

ال یكتشف حالة الزوج 

   )NEXT (المقسوم

جھاز اختبار الكبالت 

  متعدد الوظائف

مكون من قطعة واحدة 

  ة وظائفتقوم بعد

إرسال اإلشارة واستقبالھا 

  في طرفي الكبل

ـ تحدید ٢ـ قیاس طول الكبل ١

ـ قیاس التالشي ٣مكان القطع 

ـ تحدید مكان ٤)ضعف اإلشارة (

  .وآلیة معینة لوصول معین 

ـ قیاس التشویش الجانبي على ٥

  . طرفي الكبل

  ـ قیاس تأخیر األنتشار٦

  

  

   

 لیف بصري أحادي النمط

 لیف بصري متعدد األنماط
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  یة والتقنیة للشبكات المحلیةالمواصفات القیاس : الخامسةالوحدة 
  تقنیة اإلیثرنت: الفصل األول 

  
 ھي نماذج لشبكات الحاس وب تختل ف ف ي ال سرعة والوس ط الناق ل وتركی ب الرس الة واألداء              :المقصود بالتقنیة   

  .وغیرھا من األمور 

  

 Ethernetاإلیثرنت : أوًال 

ثرنت معرفـة بواسـطة   يإ .بوغرافیة الخطیة أو النجمیة في بناء ال شبكة  ھي من أشھر التقنیات أو البروتوكوالت انتشارًا وتستخدم الط     
 لتنظـيم  ) الوصول المتعدد الحساس للناقل مع كشف التـصادمات   ( CSMA/CDوهي تستخدم نظام . IEEE 802.3المقياس 

  . حركة المرور على وسط اإلرسال على الشبكة
  

 ، ولن    رى اآلن م    ا تعنی    ھ ھ    ذه  10Base2 ، 10Base5 ، 10baseT ، 10BaseF: ھن    اك أربع    ة أن    واع أساس    یة لإلیثرن    ت   

  :المصطلحات 

10Base2 : 10  10 تعني السرعةmbps ، Base ، تدل على الطول األقصى لل سلك ال   2 تعني النطاق األساسي إلرسال اإلشارة  

  .ویستخدم فیھا غالبًا السلك المحوري المرن  ) 100 مضروب في  2( متر 200یتجاوز 

10Base5 : 10  10 تعني السرعةmbps ، Base ، تدل على الط ول األق صى لل سلك ال    5 تعني النطاق األساسي إلرسال اإلشارة  

  .ویستخدم فیھا غالبًا السلك المحوري السمیك  ) 100 مضروب في  2( متر 500یتجاوز
10baseT : 10  10 تعني السرعةmbps ، Base، تعني النطاق األساسي إلرسال اإلشارة  T   تعني ال سلك الملت وي )(Twisted 

Pair.   

10BaseF : 10   10 تعن  ي ال  سرعةmbps ، Base    ، تعن  ي النط  اق األساس  ي إلرس  ال اإلش  ارة  F س  لك اللی  ف الب  صري    تعن  ي

)Optical Fiber . (   

  :قاعدة توصیل الكبالت المحوریة 
 مك ررات بحی ث ال   4زاء أو قطع م ن الك بالت موص ولة ب ـ      أج5  و تنص أنھ یمكن أن تتضمن شبكة واحدة حتى  3-4-5تتمثل بالقاعدة   

   .3یزید عدد القطع التي تحتوي على أجھزة مشبوكة فیھا عن 

   :UTPقاعدة توصیل كبالت 

 یمك  ن رب  ط أرب  ع مجمع  ات مك  ررة م  ع بع  ضھا باس  تخدام مناف  ذ ال  ربط التوس  عي وتوص  یل األجھ  زة إل  ى ھ  ذه      10baseT ف  ي ش  بكات 

   .3-4-5قاعدة المجمعات مع االلتزام ب

  ) اإلیثرنت السریع  ( Fast Ethernet 100BaseXالمعیار : ثانیًا
  :ھو نوع من مقاییس اإلثرنت وینقسم لثالثة أنواع 

100Base T4 : تستخدم أربعة أزواج من األسالك UTP من فئات  Cat5 ، Cat4 أو Cat3.   

100Base TX :  تستخدم زوجین من األسالك UTP Cat5 أو STP.   

100Base FX :  تستخدم سلكان من األلیاف البصریة.  

   .1000mbps تستخدم في معظم حاالتھا اللیف البصري وسرعتھا  ) : Gigabit Ethernet( اإلیثرنت السریع 
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   :Ethernet Frameإطار إیثرنت 
  :ول التالیة  ویضم ھذا اإلطار الحقTrailer وتذییل Headerمن ترویسة  IEEE 802.3یتألف إطار إیثرنت أو 

  وظیفتھ  )بایت ( حجمھ   الحقل

   .ضبط التزامن والتوقیت لإلشارات   بایت٧  المقدمة

   .یدل على بدء عملیة اإلرسال الفعلیة   بایت١  فاصل بدایة اإلطار

   .یمثل عنوان بطاقة الشبكة للجھاز المستقبل   بایت٦  عنوان الوجھة

   .دي للجھاز المرسلیحتوي على العنوان الما   بایت٦  عنوان المصدر

   بایت٢  الطول/ نوع البروتوكول 
یمثل نوع بروتوكول طبقة الشبكة المستقبل للبیانات في اإلیثرنت  أو طول حقل 

   .IEEE 802.3البیانات المرسلة في 

  ١٥٠٠ إلى ٤٦من   البیانات والحشو
یت  با46یمثل البیانات الواردة من طبقة الشبكة في الجھاز المرسل بطول أدنى 

  . بایت  46أو یضاف إلیھا حشو في حالة أقل من 

   بایت٤  متتالیة اإلطار
یمثل تذییل اإلطار حیث یحتوي على قیمة حسابیة یضعھا الجھاز المرسل لیقوم 

  .من خاللھا المستقبل بالتحقق من األخطاء 

  

  :العناوین الفیزیائیة 
یت ، حیث تدل الثالث بتات األولى على رمز الشركة المصنعة ، أم ا الثالث ة    با6 بت أو 48رمز بطول : العنوان المادي أو الفیزیائي     

  .المتبقیة تدل على رقم تسلسلي لنوع البطاقة 

  

 0E-B1-57-76-04-00: مثال 

  

  

  : ) MAC ) CSMA/CDآلیة 
ل ك لت نظم حرك ة الم رور عل ى      تستخدم إثرنت طریقة خاصة لت سمح ألجھ زة الحاس ب المت صلة بال شبكة بإرس ال بیاناتھ ا عل ى ال شبكة وذ          

یراق ب الحاس ب ال شبكة ویق وم باإلرس ال عن دما        حی ث  ، الشبكة، ھذه الطریقة تسمى تحسس الناقل متعدد الوصول مع اكت شاف الت صادم       

 یحس أن السلك غیر مشغول إذا حصل تصادم ناتج عن أن حاسب آخر قام بإرسال البیانات في نفس الوقت، فإن كال الحاسبان س یتوقفان        

  .عن اإلرسال وسینتظر كل منھما وقت عشوائي لیعید إرسال بیاناتھ مما یقلل من احتمال حدوث تصادم آخر

  

   100VG Any LANبروتوكول : ثالثًا
 مختلف ة ع ن آلی ة    MAC عل ى كب ل م ن ن وع ، ی ستخدم آلی ة       100nbpsھو بروتوكول یعمل على طبقة رب ط البیان ات ، ویعم ل ب سرعة       

 مبنیة على أولیة الطل ب ، بمعن ى أن المجم ع ھ و ال ذي یح دد الجھ از ال ذي         MACدم األزواج األربعة لتكون آلیة  اإلیثرنت ، حیث یستخ   

  .یرسل بیاناتھ على الشبكة في كل وقت یستطیع أن 

 رقم تسلسلي رمز الشركة المصنعة
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  Token Ringتقنیة : الفصل الثاني 
Token Ring            ھ  و بروتوك  ول ی  شتغل عل  ى م  ستوى  طبق  ة رب  ط البیان  ات ، ومع  روف باس  مIEEE 802.5  وی  ستخدم 

  .الطبوغرافیة الحلقیة 

أما عیوبھ في ارتفاع أسعار أجھزتھ والت ي غالب ًا م ا تع ادل أض عاف      . من مزایاه أنھ ال یعاني من التصادمات مما یزید فعالیتھ نسبیًا    

    .Ethernet أسعار أجھزة

   Token Ringاألجھزة المستخدمة في : أوًال 
ویقاب ل  ) وحدة الوص ول متع دد المحط ات     ( MAUطة أسالك إلى نقطة واحدة تدعى  بواسToken Ringتتصل كل األجھزة في 

   .HUBفي عملھ المجمع 

  : أما الوصالت المستخدمة فھي 
   .IDCلربط جھازین مستخدمًا وصالت من نوع  ) Patch( ـ كبالت خطویة ١

  . في طرفیھ RJ45 مع وصالت من نوع Cat5 من الفئة UTPـ كبل ٢

   Token Ringالوصول إلى وسیط االتصال في آلیة : ثانیًا 
 والتي تتمیز بخاص یة من ع الت صادمات ب ین اإلش ارات الحاص لة عن د        Token Passing بآلیة تمریر اإلشارة Token Ringتعمل 

  .قیام جھازین بإرسال بیاناتھما في الوقت نفسھ 

   : Token Passingمبدأ عمل 
 والت ي غایتھ ا تعی ین النظ ام الم سموح ل ھ اس تخدام ال شبكة ، بحی ث یمك ن           Token أو  بای ت ت سمى عالم ة    ٣تمریر رزمة خاصة بط ول      

  .الجھاز الحاصل على العالمة أن یرسل بیاناتھ 

  

  

   ) PPP ) Point to point Protocolبروتوكول نقطة لنقطة : الفصل الثالث 
  .ق تأسیس اتصال طلب ھاتفي  ھو البروتوكول المستخدم عن اتصال جھازین مع بعضھما عن طریPPPبرتوكول 

  . بایت ٥ أو ٣ بایت وتذییل طولھ ١٥٠٠بایت وحقل بیانات وحشو طولھ ٥ من ترویسة طولھا PPPیتكون إطار 

  

  :یقوم بعدة خطوات قبل إرسال البیانات  : PPPآلیة 
  .باتصال أحد الجھازین باآلخر : ـ مرحلة انقطاع االرتباط ١

  .ـ مرحلة تأسیس االتصال٢

  .وھي االتفاق على بروتوكول تأصیل معین : لة التأصیل حـ مر٣

  .تبادل الرسائل الخاصة ببروتوكول مراقبة الجودة إذا اتفق علیھ : ـ مرحلة مراقبة جودة االتصال ٤

  .ـ مرحلة تكوین بروتوكول طبقة الشبكة  ٥

  .البدء بتبادل الرزم  :ـ مرحلة فتح االتصال ٦

  .یق بروتوكول التحكم في الربط عن طر: ـ مرحلة إنھاء االتصال ٧
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   وتوجیھ  البیانات في الشبكاتIPعنونة  : السادسةالوحدة 
  IPعنونة : الفصل األول 

   :IPتعریف عنوان 
  . والتجھیزات األخرى على الشبكة حیث یمیز تلك األجھزة بشكل فرید  TCP/IP بت یعطى لكمبیوترات ٣٢ھو عنوان بطول 

 ، وی تم كتابت ھ   Octet بت ، ویطلق على كل ج زء اس م   ٨ة أجزاء بواسطة نقاط یحتوي كل جزء على  إلى أربعIPینقسم عنوان   

  :بأحد األسالیب التالیة 

  11000000.10111000.11110000.10000100: باستخدام التدوین الثنائي مثل  .١

  192.184.240.132: باستخدام التدوین العشري مثل  .٢

  . Host Id وممیز المضیف Network Id ممیز الشبكة  من جزأین وھماIPویتألف أي عنوان 

  

  

  ممیز الشبكة  ممیز المضیف

  

   :IPفئات عناوین 
 الفئ ات  A,B,C,D,E: قرر مصمموا شبكة اإلنترنت إنشاء عدة أنواع من الشبكات وفقًا لحجم ال شبكة ، حی ث یوج د خم س فئ ات وھ ي         

خصصة للبالغات المتعددة وأغراض تجریبیة ، ونفرق ب ین الفئ ات ف ي     ھي مD,E أما الفئات   A,B,Cاألساسیة المستخدمة ھي    

  .قیمة الثمانیة بتات األولى 

  :نالحظ في الصورة التالیة كیفیة  تقسیم العناوین في كل من األنواع السابقة 

  
  :ویوضح الجدول التالي فئات العناوین وعدد األجھزة في كل فئة 

  عدد األجھزة في كل شبكة  مجموع عدد الشبكات  أول بایت  فئات

A  ١٦٧٧٧٢١٤  ١٢٦  ١٢٦ إلى ١من  

B  ٦٥٥٣٤  ١٦٣٨٢   ١٩١ إلى ١٢٨من  

C  ٢٥٤  ٢٠٩٧١٥٠  ٢٢٣ إلى ١٩٢من  

  

v  شبكة ألنھ محجوز ألغراض التشخیص  كممیز أي١٢٧النستطیع استخدام قیمة :مالحظة .  

  

Network Id Host Id 
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   :Subnettingأقنعة الشبكة الفرعیة 
 یمیز IP یحدد أي البتات في العنوان TCP/IP ھو بارامتر لتكوین  :Subnetmask تعریف قناع الشبكة

  .المضیف وأیھا یمیز الشبكة 

  :  بأقنعة الشبكة لكل فئة جدولفیما یلي 

  قناع الشبكة  ت األجھزةعدد بتا  عدد بتات الشبكة  الفئة

A 8 24  255.0.0.0 

B 16 16  255.255.0.0 

C 24 8 255.255.255.0 

  

   :Subnettingتفریع الشبكات 
نظرًا لظھور بعض العیوب في الشبكات الكبیرة التي تحوي عدد كبیر من المضیفات ، وتتمثل في صعوبة إدارة وصیانة الشبكة وبطء 

بح من الضروري إجراء عملیة تفریع للشبكة ألنھا تؤدي إلى تحسین أداء الشبكة والمتمثلة في ارتفاع عملیة االتصال بین األجھزة أص

  .سرعة إرسال واستقبال البیانات 

یتم ذلك من خالل التغییر أو التالعب في قناع الشبكة ویعني ذلك استخدام قناع تفرع غیر افتراضي ،ولكن  : كیف یتم تفریع الشبكة

  بل یتم التقسیم بتغییر األجزاء التي تحمل القیمة صفر من القناع ، وذلك 255في األجزاء من القناع التي تحمل القیمة من غیر المساس 

  .بأخذ بعض البتات من جزء عنوان المضیف 

  :  فسوف تكون قیمة قناع التفرع كما یلي CLASS C بت من بتات المضیف في شبكة من نوع 3لو قمنا باستخدام : مثال 

11100000  11111111.  11111111.  11111111.  

224  255.  255.  255. 

  

  )١٥١راجع المثال في الكتاب صفحة ( ) مضیف (  جھاز 30والذي یمكن أن یعطینا ستة شبكات فرعیة  تحتوي كل واحدة منھا على 

  :كیفیة التعرف على عنوان الشبكة الفرعیة التي ینتمي لھا الجھاز 
 وقناع الشبكة  وھي عملیة ضرب بت لبت تعد التحویل للثنائي ومن ثم التحویل إلى العشري IP بین Andingوذلك بالقیام بالعملیة 

  :كالتالي 

IP 11000000.10101000.10100010.00100010                     192.168.162.34 : عنوان 

Anding 

        11111111.11111111.11111111.00000000                       255.255.255.0 قناع الشبكة 

  11000000.10101000.10100010.00000000                     192.168.162.0 عنوان الشبكة

 

 



- ٢٠ - 

  التوجیھ: الفصل الثاني 
  .موجھ قراراتھ في توجیھ البیانات من المعلومات المھمة التي یعتمد علیھا الموجھ ھي جداول التوجیھ ، فمن خاللھا یصنع ال

 النهائية باستخدام أفضل ا وجهتهإلى ، عبر شبكة ، وصوالً ا من مصدرهالرزمة هو عملية توجيه :Routingالتوجيه 
  .مسار ممكن 

  :ھناك نوعان من التوجیھ 

  .وھو إرسال البیانات إلى جھاز موجود على نفس الشبكة المحلیة : التوجیھ المباشر  .١

  .لتصل لجھاز على شبكة آخرى وھو إرسال البیانات إلى موجھ آخر :  غیر المباشر التوجیھ .٢

v   عدد الخط وات ھ ي ع دد أجھ زة التوجی ھ الت ي تم ر بھ ا اإلش ارة المرس لة م ن الم صدر حت ى ت صل إل ى                : الحظ

 ) .في التوجیھ  الغیر مباشر ( وجھتھا النھائیة 

  تنسیق جداول التوجیھ : أوًال 

عبارة عن قائمة تحتوي على عناوین شبكات وعناوین الموجھات التي ی ستخدمھا النظ ام للوص ول إل ى تل ك        جدول التوجیھ ھو    

  .الشبكات 

  :المعلومات التي یتضمنھا جدول التوجیھ 

  وصفھا  المعلومة

Network Address )   عنوان الشبكة(  
یمثل عنوان الشبكة أو الجھاز المشار إلیھ بواسطة معلومات التوجیھ في 

  .لجدولا

Net mask )  یحدد قناع الشبكة الفرعیة للقیمة في العمود   )قناع الشبكةNetwork Address.   

Gateway Address )  یدل على عنوان الموجھ الذي یستخدمھ النظام   )عنوان البوابة.  

Interface )  یدل على عنوان بطاقة الشبكة الذي یستخدمھ الجھاز   )الواجھة.  

Metric ) قیمة تمكن النظام من مقارنة الفعالیة النسبیة للمسارات الممكنة   )ي متر.  

  

  بناء جداول التوجیھ : ثانیًا

  :ھناك طریقتین لبناء جداول التوجیھ 

  .وھو عملیة إنشاء جداول التوجیھ یدویًا ، وھذا في حالة الشبكات الصغیرة : التوجیھ الساكن  .١

بروتوك ول   ( RIP: ج داول التوجی ھ ع ن طری ق بروتوك والت خاص ة مث ل        وھ و عملی ة إن شاء    : التوجی ھ ال دینامیكي    .٢

  .، وھذا في حالة الشبكات الكبیرة ) بروتوكول فتح أقصر مسار أوًال  ( OSPFَو ) معلومات التوجیھ 

  :إنشاء مسار ساكن 
 ی تم ت شغیلھا م ن س طر      والتيTCP/IPإلنشاء مسار ساكن في جدول التوجیھ نستخدم أداة مساعدة تأتي مع طقم بروتوكوالت  

  : المختلفة وصیغتھ كالتالي Windows وتستخدمھا أنظمة تشغیل Routeاألوامر ، واسم األداة أو البرنامج 

Route [-p] [Command [destination] [Mask Netmask][Gateway] [Metric metric]  [IF interface] 

  

  انتھى التلخیص وال تنسونا من دعائكم

                                                                                                                                                                                     Email aahs_2006@hotmail.com:   ٠٥٦٣١٣٨٦٦٣:  جوال )أبو أحمد ( احیلي شرالأخوكم علي 

mailto:aahs_2006@hotmail.com

