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  الشبكات المحلیة الموسعة

  Local Area Network (LAN) شبكات الكمبیوتر المحلیة -

حیث تتصل أجھزة الكمبیوتر في ھذه ، ھي أبسط أنواع الشبكات
وأحد أھم أنواع ھذه الكابالت ھو ما . الشبكة من خالل كابل خاص

ابالت تسمح باتصاالت ومع أن ھذه الك Ethernetیسمى بالـ 
سریعة بین األجھزة الموجودة على شبكة المنطقة المحلیة، وكذلك 

تسمح بانتقال كمیة ال بأس بھا من المعلومات من خالل أجھزة 
ومن الناحیة العملیة فإنھ من . الشبكة، فإن طاقتھا لیست غیر محدودة

 النادر أن تحتوي ھذه الشبكات على أكثر من عدة مئات من أجھزة
الكمبیوتر المتصلة مع بعضھا ضمن مبنى أو مجموعھ مباني 
ًمتجاورة، ونادرا ما تمتد تلك الشبكة إلى أكثر من بضع مباني 

ًوتتصل ھذه األجھزة بواسطة كابل خاص قد یكون سلكا . متجاورة
أو السلك المزدوج المفتول أو اللولبي  Coaxialمتحد المحور

Twisted Pair ... الخ .  

 المناطق المحلیة عادة في بیئات ذات طابع تجاري أو توجد شبكات
وفي كلتا الحالتین، فإن الشبكة . وتعتبر مفیدة في كلیھما. غیر تجاري

في األساس تحتوي على بضع عشرات من أجھزة الكمبیوتر، 
ومجموعة من األجھزة العاملة على الشبكة مثل طابعة أو طابعتین 

اك أجھزة إضافیة أخرى ، وقد توجد ھنScannerأو ماسح ضوئي 
 .Plotterللحفظ أو التصویر أو طبع الرسومات واللوح الھندسیة 

كما أنھ في بعض الحاالت یمكن للشبكة أن تحتوي على أجھزة ال 
یتعدى عددھا عن جھازي كمبیوتر أو ثالثة متصلة مع بعضھا 

وقد تكون عدة مئات ضمن شركة كبیرة أو . داخل غرفة واحدة
وجھاز الكمبیوتر المتصل . الخ.......  تجاریة جامعة أو مؤسسة

بھذه الشبكة بإمكانھ الوصول للمصادر األخرى من المعلومات 



وتتشارك … المتواجدة على أي كمبیوتر آخر كالبرامج والملفات
أجھزة الكمبیوتر ھذه في األجھزة المتصلة معھا مثل أجھزه الفاكس 

  لى لتكوین الشبكةوھذه من األسباب األو… والطابعات والمودم 

  

باستخدام أي من الطرق التالیة  LANیمكن توسیع الشبكات المحلیة 
 :  

  .  إتصاالت السلكیة بشبكات محلیة أخرى        ·

  .  وسائل المحاسبة المحمولة        ·

  . Remote Access الوصول أو التحكم عن بعد         ·

م جھاز یسمى ولتحقیق إتصال السلكي بین الشبكات المحلیة یستخد
، Wireless LAN Bridgeجسر الشبكات المحلیة الالسلكي 

ًوالذي یستطیع ووفقا للظروف المناخیة ربط شبكتین محلیتین تبعدان 
وتستخدم ھذه .  كیلومتر٤.٨عن بعضھما مسافة قد تصل إلى 

  : الجسور أحد وسائط اإلرسال الالسلكیة التالیة

 Spreadي  موجات رادیو الطیف اإلنتشار        ·
Spectrum Radio .  

  . Infrared األشعة تحت الحمراء         ·

 ٤.٨إذا أردت الربط بین شبكات محلیة تبعد عن بعضھا أكثر من 
 Long Rangeیمكن استخدام جسر السلكي طویل المدى ، كم

Wireless Bridge  وھو یستخدم موجات رادیو الطیف
ن محلیتین تبعدان عن اإلنتشاري لتحقیق اتصال السلكي بین شبكتی

وتعتبر مكونات الجسور .  كیلومتر٤٠بعضھما مسافة قد تصل إلى 
الالسلكیة االعتیادیة وطویلة المدى مرتفعة التكلفة، ولكنھا تعتبر 

على كل حال أرخص من تمدید األسالك أو األلیاف البصریة بین 



ویحتاج مستخدمو . الشبكات المحلیة البعیدة عن بعضھا البعض
  : یوتر المحمول إلى مجموعة من الخدمات تتضمنالكمب

  .  الحصول على ملفات ضروریة من شبكات مؤسساتھم        ·

  .  الوصول إلى اإلنترنت        ·

  .  إرسال رسائل البرید اإللكتروني        ·

بتطویر تقنیة جدیدة  IT Industryولتوفیر ھذه الخدمات قامت 
لكي تتمكن . Mobile Computingتسمى المحاسبة المحمولة 

من استخدام ھذه التقنیات المحمولة فإنك ستحتاج إلى كارت شبكة 
وقد أصبحت مواصفات . خاصة یركب في جھازك المحمول

 Personalالجمعیة الدولیة لكارت ذاكرة الكمبیوتر الشخصي 
Computer Memory Card International 

Association (PCMCIA) طاقات ھي المقیاس المستخدم لب
. الشبكة أو البطاقات األخرى المستخدمة في الكمبیوتر المحمول

  : وتتضمن PCMCIAوھناك أنواع عدیدة لكروت شبكة 

·         ISDN Adapter ،  

·         Fax Modem.   

·         Ethernet And Fast Ethernet Cards.   

ًویعتبر حجم كارت الشبكة مماثال لحجم كارت االئتمان ویركب 
ولتتصل . في الكمبیوتر المحمول Slotھولة في شق خاص بس

بشبكتك عن بعد باستخدام كمبیوترك المحمول فإنك ستحتاج إلى 
في حالة . استخدام شبكة الھاتف السلكیة أو أحد الوسائط الالسلكیة

استخدام شبكة الھاتف السلكیة ستحتاج إلى فاكس مودم أو موائم 
ISDNًیا فقد تستخدم تقنیة الرادیو أو ، أما إذا كان االتصال السلك

 Antenna، وفي ھذه الحالة ستستخدم Cellularتقنیة الخلیوي 
صغیر یقوم باالتصال مع أبراج الرادیو القریبة وبعدھا تقوم األقمار 



الصناعیة التي تدور في مدار قریب بالتقاط اإلشارات من أبراج 
، وفي بعض الرادیو المحلیة وتقوم ببثھا إلى الوجھة المطلوبة

الحاالت تقوم األقمار الصناعیة بالتقاط اإلشارات من الجھاز 
المحمول مباشرة دون الحاجة إلى تدخل أبراج الرادیو وتقوم ببثھا 

  . إلى وجھتھا

  إرسال واستقبال إشارات الكمبیوتر المحمول الالسلكیة 

  : تستخدم اإلشارات الالسلكیة األنظمة التالیة

 Packet-Radio الرادیو  إتصاالت حزم        ·
Communication .  

  . Cellular Networks الشبكات الخلویة         ·

  . Microwave Systems أنظمة المیكروویف         ·

بتقسیم  Packet-Radio Communicationیقوم النظام األول 
وتضمن ھذه . اإلرسال إلى حزم شبیھة بالحزم في الشبكات المحلیة

  : تالیةالحزم األقسام ال

  .  عنوان المرسل        ·

  .  عنوان المستقبل        ·

 Error-Correction معلومات تصحیح األخطاء         ·
Information .  

  .  البیانات المرسلة        ·

ثم تلتقط ھذه الحزم من قبل األقمار الصناعیة التي تعید بثھا مرة 
ستالم ھذه أخرى، ویستطیع أي جھاز یمتلك المعدات المطلوبة ا

. ًالحزم وذلك طبعا إذا تطابق عنوانھ مع عنوان المستقبل في الحزمة



 ١٩.٢ و ٤ومعدل نقل البیانات باستخدام ھذا النظام یتراوح بین 
  . كیلوبت في الثانیة

ًیمكن استخدام الشبكات الخلویة لنقل البیانات السلكیا باستخدام تقنیة 
 Cellular Digital Packetحزم البیانات الرقمیة الخلیویة 

Data) CDPD)  ًوفیھا یتم أیضا تقسیم البیانات إلى حزم صغیرة
ترسل عبر الشبكة الخلویة بین المكالمات الصوتیة عندما یكون 

تصل سرعة نقل البیانات باستخدام ھذا النظام . النظام غیر مشغول
وفي الشبكات الحدیثة تكون السرعة ( كیلوبت في الثانیة ٩.٨إلى 
 ٥ إلى ١یتراوح بین  Delayوھي تعاني من نوع من التأخر ) أكبر
  . ثوان

أما االتصال الالسلكي باستخدام موجات المیكروویف فإنھ یشترط 
توجیھ مباشر لكال الجھازین المرسل والمستقبل أحدھما نحو اآلخر 

  دون وجود عائق بینھما كما بالشكل 

  
ًتعتبر موجات المیكروویف الوسیلة المثلى لربط بنایتین معا بوضع 

ًعلى سطح كل عمارة بدال من مد األسالك  Receiverمستقبل 
كما أنھا مفیدة في حالة توفیر االتصال عبر . تحت األرض

. الصحاريالمساحات الواسعة والمفتوحة مثل األجسام المائیة أو 
  : ویتكون نظام المیكروویف من



واحد إلرسال اإلشارة واألخر  Transceiver جھازي         ·
  . الستقبالھا

 طبقین القطین لإلشارة یوجھ كل منھا نحو اآلخر         ·
ویوضعان في مكان مرتفع مثل قمة برج أو سطح عمارة 

  . عالیة

ا خدمة بأنھ Remote Accessویمكن تعریف الوصول عن بعد 
باستخدام  LANتسمح بالوصول أو االنضمام إلى شبكة محلیة 

 Communicationsخطوط الھاتف عبر مزود اتصاالت 
Server كما بالشكل  

  
 Novell Netware'sبعض برامج خدمات الوصول عن بعد مثل 

Remote Console Utility  تسمح للكمبیوتر المتصل عن بعد
ویعمل مزود . بالتحكم بعملیات المعالجة على األجھزة على الشبكة

الوصول عن بعد كمدخل یفصل بین الزبون البعید والشبكة كما 
یسمح بنقل البیانات بین الشبكة والزبون حتى ولو كانت 

  . ةالبروتوكوالت المستخدمة بینھما مختلف



وفي ھذا النظام یلعب المودم في الجھاز البعید نفس دور كارت 
كما . الشبكة مع فارق السرعة فالمودم أبطأ بكثیر من كارت الشبكة

  : ًیعتبر الوصول عن بعد مفیدا في الحاالت التالیة

 الحاجة لدخول الشبكة والحصول على بعض البیانات أثناء السفر - ١
  . ًأو الوجود بعیدا عن الشبكة

  .  االستخدام المؤقت أو المتقطع لموارد الشبكة- ٢

وبشكل عام تستخدم أنظمة الوصول عن بعد أحد البروتوكولین 
  : التالیین لتحقیق االتصال

ü بروتوكول اإلنترنت الخطي المتسلسل Serial Line 
Internet Protocol (SLIP) وھو مقیاس یستخدم لعنونة ،

، عبر خطوط متسلسلة TCP/IPاالتصاالت باستخدام بروتوكول 
وھو یسمح للمستخدم عن بعد بالوصول إلى شبكة اإلنترنت من 

  . خالل شبكتھ المحلیة

ü بروتوكول نقطة إلى نقطة Point-To-Point Protocol 
)PPP)ًن تطویرا للبروتوكول السابق ، وتم تصمیمھ لیكوSLIP ،

یستخدم فقط في االتصاالت الداعمة  SLIPفحیث أن بروتوكول 
یستطیع التعامل مع  PPP، فإن بروتوكولTCP/IPلبروتوكول 

ھو  PPPأما اآلن فیعتبر بروتوكول. الشبكات متعددة البروتوكوالت
  . ًالخیار المفضل للوصول عن بعد نظرا لسرعتھ وموثوقیتھ

خدم أنظمة تشغیل الشبكات مقیاسین أساسین لتحقیق نوع من تست
  : التفاھم بین الكمبیوتر وخطوط الھاتف، ھذان المقیاسان ھما

·         TAPI .  

·         Unimodem.   



 Microsoftو  Intelمن قبل شركة  TAPIتم تطویر المقیاس 
ویدعم . ومجموعة من كبار شركات االتصال والكمبیوتر والبرامج

  : الخدمات التالیة TAPIلمقیاس ا

  .  اتصال مباشر لشبكة الھاتف        ·

 Automatic الطلب التلقائي لرقم الھاتف المحدد         ·
Phone Dialing .  

  .  إرسال البیانات عبر خطوط الھاتف        ·

  .  الوصول إلى البیانات على الكمبیوتر        ·

   .Voice-Mail البرید الصوتي         ·

  . Caller Identification التعرف على رقم المتصل         ·

  .  التحكم بالكمبیوتر عن بعد        ·

لمطوري البرامج والتطبیقات بإعداد  TAPIكما یسمح المقیاس 
تطبیقات شبكیة مستقلة، فكل ما على المطور فعلھ ھو أن یكون 

ًبرنامجھ متفاعال ومتوافقا مع المقیاس  ًTAPI .عل كما یتفاTAPI 
 Serviceمع شبكة الھاتف من خالل ما یسمى طبقة مزود الخدمة 

Provider Layer  وھذه الطبقة تعرف باسمUnimodem. 
الذى یقوم بعملیات التبدیل بین خدمات البیانات والفاكس والصوت، 

ًوھو یقوم أیضا تلقائیا بإصدار أوامر االتصال واإلجابة على  ً
  . ھم مع خط الھاتفالمتصل وإعداد المودم لیتفا

  حزم البیانات 

في أغلب المؤسسات یقوم مستخدمو الشبكة باستعمالھا لتبادل 
الملفات والبرامج والتي غالبا ما تحتوي على كثیر من البیانات، 

وإرسال ھذه الكمیات الكبیرة من البیانات دفعة واحدة كفیل بإرھاق 
  . الشبكة



 تقسیم البیانات إلي أجزاء لتفادي ھذه المشاكل أو تقلیلھا فإنھ یتم
ھذه األجزاء . صغیرة یتم إرسالھا على الشبكة دون إرھاقھا
أو إطارات  Packetsالصغیرة من البیانات یطلق علیھا اسم حزم 

Framesوھي الوحدات األساسیة لالتصاالت على الشبكة ، .  

من ممیزات تقسیم البیانات إلي حزم صغیرة ھو أنھ حتى في حالة 
 ما بإرسال بیانات كثیرة على الشبكة فلن یؤدي ذلك إلي رغبة جھاز

ًإرغام باقي األجھزة على االنتظار طویال حتى ینتھي الجھاز األول 
وقبل . من إرسال بیاناتھ الكثیرة، بل یتم التناوب على إرسال الحزم

إرسال البیانات یتم تقسیمھا إلي حزم من قبل الجھاز المرسل، وعند 
إن الحزم یتم التقاطھا وإعادة تجمیعھا في ترتیب الجھاز المستقبل ف

  . معین للحصول على البیانات األساسیة

إن نظام تشغیل الشبكات في الجھاز المرسل ھو المسئول عن تقسیم 
البیانات إلي حزم، كما أنھ یضیف معلومات تحكم خاصة إلي كل 
   :حزمة یرسلھا، وتسھل معلومات التحكم ھذه تحقیق األمور التالیة

  .  إرسال البیانات األصلیة على شكل أجزاء صغیرة- ١

 إعادة تجمیع البیانات في الترتیب المناسب في الكمبیوتر - ٢
  . المستقبل

  .  تفحص البیانات بعد تجمیعھا والتأكد من خلوھا من أي أخطاء- ٣

  : كما تحتوي الحزم على أنواع مختلفة من البیانات تشمل

  . عن الرسائل والملفات معلومات وھى عبارة         ·

، وتتكون من معلومات Control Data بیانات تحكم         ·
  . توقیت وتوجیھ تستخدم لتوجیھ البیانات إلي وجھتھا المناسبة

 Session Control شفرة التحكم بعملیة النقل         ·
Codes وتتضمن شفرة لتصحیح األخطاء ،Error 



Correction Codes لتي تحدد الحاجة وھذه الشفرة ھي ا
ًإلي إعادة إرسال البیانات من عدمھ نظرا لوجود أخطاء أو 

  . الخلو منھا

وتعتمد البنیة األساسیة للحزمة على البروتوكول المستخدم بین 
ًولكن بشكل عام فإن ھناك أمورا . األجھزة المتصلة فیما بینھا

  : مشتركة بین مختلف الحزم وتتضمن

  ، Source Addressالمرسل  عنوان الكمبیوتر         ·

  .  البیانات المرسلة        ·

  . Destination Address عنوان الكمبیوتر المستقبل         ·

كما أن كل حزمة یجب أن تحتوي على معلومات توفر األمور 
  : التالیة

 إعطاء تعلیمات لمكونات الشبكة لتبیان كیفیة تمریر         ·
  . البیانات

ھاز المستلم بكیفیة التقاط الحزم وإعادة تجمیعھا  إخبار الج        ·
  . لتكوین البیانات األصلیة

  .  تفحص البیانات والتأكد من خلوھا من األخطاء        ·

  : وتوزع جمیع مكونات الحزمة على أقسام ثالث

  : ویتكون من The Header الرأس - ١

  .  إشارة تنبیھ تبین أن الحزمة یتم إرسالھا        ·

  .  عنوان المرسل        ·

  .  عنوان المستقبل        ·



  .  ساعة توقیت        ·

، ویتكون قسم البیانات من المعلومات التي The Data البیانات - ٢
  .  كیلوبایت٤ بایت و ٥١٢یتم إرسالھا والتي یتراوح مقدارھا بین 

ً، المحتوى األساسي لقسم الذیل یعتمد كثیرا The Tail الذیل - ٣
وكول المستخدم في اإلرسال وھو عادة یحتوي على على البروت

 Cyclical Redundancyمكون للتحقق من وجود أخطاء یسمى 
Check) CRC) .  

CRC  ھو عبارة عن رقم یتم تولیده باستخدام حسابات ریاضیة
محددة یتم تحمیلھ على الحزمة من قبل الكمبیوتر المرسل، عندما 

راء ھذه الحسابات، فإذا كانت تصل الحزمة إلي وجھتھا یتم إعادة إج
نتیجة ھذه الحسابات عند الكمبیوتر المرسل مطابقة لنتیجة الحسابات 

عند الكمبیوتر المستقبل فھذا یعني أن البیانات قد تم إرسالھا بدون 
أخطاء، فإذا اختلفت نتیجة ھذه الحسابات فھذا یعني أن البیانات لم 

م الحزم على الشبكة ومعظ. تصل سلیمة والبد من إعادة إرسالھا
  . تكون موجھة إلي كمبیوتر محدد

ویرى كارت الشبكة كل الحزم التي تمر على السلك الموصل إلیھا 
ومن . ولكنھا تقاطع اإلرسال فقط إذا كانت الحزمة معنونة إلیھا

ًالممكن أیضا أن تكون الحزمة معنونة إلي أكثر من جھاز في وقت 
ًنوان یسمى عنوانا انتشاري النوع واحد وفي ھذه الحالة فإن ھذا الع

Broadcast Type Address.  وعندما تكون الشبكات كبیرة
فإن الحزم قد تكون مضطرة لالنتقال عبر مجموعة من الموجھات 

  . قبل أن تصل إلي وجھتھا

مكونات االتصال والتبدیل تكون ھي المسئولة عن اختیار الموجھ 
مة المرسلة إلیصالھا األنسب وفقا لمعلومات العنونة في الحز

  للوجھة المطلوبة كما بالشكل 



  
ھناك مھمتان أساسیتان تعمالن على تأكید وصول الحزم إلي 

  : وجھتھا المطلوبة، ھما

   .Packet Forwardingتوجیھ الحزمة          ·

   .Packet Filteringفلترة الحزمة          ·

نقل الحزم بین المكونات المختلفة للحزمة، : ویقصد بتوجیھ الحزمة 
فبقراءة المعلومات في رأس الحزمة یتم توجیھ الحزمة إلي مكون 

الشبكة األنسب والذي یقوم بدوره بإیصال الحزمة إلي وجھتھا 
  . ًمستخدما أقصر الطرق

القرار الذي یتخذه الكمبیوتر بالتقاط الحزمة أما فلترة الحزمة فھي 
أو تركھا تتابع طریقھا ویتم ذلك باختبار عنوان المستقبل في الحزمة 
فإن كان مطابقا لعنوان الكمبیوتر الذي مرت علیھ الحزمة فإنھ یقوم 

  بالتقاطھا ونسخ محتواھا، وإال فإنھ یقوم بإھمالھا بكل بساطة
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


