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كيبشتلا تايساسأ-٠١    

  . تانايبلا لدابتب ناموقي و ، كلس ةطساوب امهضعبب نيلصتم نيزاهج نم رتويبمكلا ةكبش نوكتت اهلاكشأ طسبأ يف

رتوـيبمكلا دراوـم    و تانايبلا لدابتب كل حمست مايألا هذه يف تاكبشلا          Computer resources)           ةـيطيحم ةزـهجأ ، جمارـب ، تاـمولعم

Peripheral الثم ةعباطلا لثم   . يروف لكشب ضعي عم لصاوتلاب نيمدختسملل حمست و)  

تامولعملا لقنل ة  نيللا صارقألا تائم ىلا جاتحنس ، تانايبلا لدابتنس فيك ةلاحلا هذه يف ، تاكبش دوجو نودب بوساحلا عضو ليختن انعد ةيادب                    

اندرأ اذإ لاحلا هذه يف رتويبمك ةزهجأ ةدع و ةدحاو ةعباط انيدل ناك اذإ رخآ لاثم و ، دهجلا و تقولل اريبك ارده ببسي امم رخآ ىلا زاهج نم                      

عبطيل هزاهج ىلا اهلصويل   مدختسم لك ىلا ةعباطلا لقنب موقنس وأ ، ةعباطلاب لصوملا زاهجلا ىلع راظتنا روباط يف فقولاب موقنس امإف ةعابطلا                    

  . لاعف لكشب دراوملا و تامولعملا لدابتل ةيمانتملا ةجاحلا دسل تروطت دق كيبشتلا ةينقت نأ ىرن انه نم و ، ريبك ءانع نيرمألا الك يف و ديري ام

  : ةينورتكلإلا ةبساحملا نم ناعون قثبنا اذكه و 

١- Centralized Computing ةيزكرملا ةبساحملا    

٢- Distributed Computing ةعزوملا ةبساحملا    

  : ةيزكرملا ةبساحملا ىلع ةيادبلا يف ةرظن قلنل 

نيزخت زاهج و ،ةركاذلا نم ليئض رادقم و ، دحاو جلاعمب ةدوزم تناك و ةفرغلا مجحب بوساحلا ةزهجأ تناك قباسلا نرقلا نم تاينيسمخلا يف                   

  . اضيأ ةبقثم تاقاطب لكش ىلع تانايبلا لاخدإل زاهج و ةبقثم تاقاطب نع ةرابع ناك ج رخلل زاهج و ، ليجست طيرش نع ةرابع ناك تامولعملل

ىمـست ةـيزكرملا ةمخـضلا ةزـهجألا نـم عوـنلا اذه       . ادج دودحم قاطنب نكل و لودلا ضعب يف ادوجوم لاز ام ةبساحملا نم عونلا اذه            

Mainframeانايبلا لاخدإب موقت يتلا و هب ةلصتملا ةزهجألا امأ و ، ةتماص وأ ءاقرخ ةيفرط ةطحم وأ Dumb terminalsىمستف طقف ت  ،   

  . تانايبلا ةجلاعم ىلع ةرداق نكت مل و ضرع ةشاش و حيتافم ةحول نم نوكتت تناك 

ةزهجأ ةدع تابلط يبلي نأ       Mainframeوأ يزكرملا رتويبمكلا عيطتسي       terminals           لـصتملا يزكرملا رتويبمكلا لكشي اذهب و ، هب ةلصتم  

  . ةيزكرملا ةجلاعملا ةئيب يف ةيلوأ بيساوح ةكبش ، ةيزكرملا تارتويبمكلا نم هريغب لصتملا و ةيفرطلا تاطحملا ب
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ةبـساحملا ةوق تدأ و ، مهتزهجأب ربكأ مكحتب نيمدختسملل حمس امم امجح رغصأ ةيصخش بيساوح رهظت تأدب ، بوساحلا ةعانص روطت عم                       

ةـعزوملا ةجلاعملا وأ  Distributed Computingةعزوملا ةبساحملا ىمست ةبساحمل ل ةديدج ةينب روهظ ىلا هذه ةيصخشلا  Distributed 

Processing .   

ةجلاعملا يف ةكراشملاب موقتل ةريغص ةزهجأ ةدع مدختست ةعزوملا ةبساحملا نإف ، يزكرم دحاو رتويبمك يف ةجلاعملا تايلمع لك زيكرت نم الدب 

  . ةكبشلا ىلع زاهج لك ةوق نم ىوصقلا ةدافتسإلاب ةيزكرملا ةجلاعملا موقت اذكه و . ماهملا مساقت و 

اهـضعب عم لاصتإلا ةفلتخملا ةزهجألا عيطتست يكل هيلع قفاوتم           Protocolلوكوتورب وأ ةكرتشم ةغل مادختسا مهملا نم ةثيدحلا تاكبشلا يف             

  . رخآلا اهنم لك مهف و ضعبلا 

  . رتويبمك يزاهج نيب تامولعملا لدابتل ةمدختسملا سيياقمل ا وأ ريياعملا نم ةعومجم وه لوكوتوربلا

  : ةيلاحلا تاكبشلل ةعئاشلا ملاعملا ىلع ةرظن قلنل و ، ضعب عم ةزهجألا طبر درجم نم ريثكب عسوأ ةكبشلا موهفم حبصأ تاكبشلا روطت عم و 

ةكبش بيساوحلا لكشت يكل -١   . يكلسال طسو وأ كالسأ امإ نوك ي ةلاحلا هذه يف و تانايبلل لقان طسو ىلا جاتحت,  

طبر ةادأ وأ مئاوم ىلا بيساوحلا هذه جاتحت امك           -٢  Adapter              تاـمئاوملا هذه ىمست و ةكبشلل ةنوكملا كالسألاب ةزهجألا هذه لصوب موقتل  ، 

Network Interface Card ةكبشلا ةهجاو ةقاطب وأ   .  

نم ديفتست يتلا بيساوحلا ىلع قلطي امنيب ، تادوزم وأ Serversمسا اهيلع قلطي ةيلاحل  ا تاكبشلا يف دراوملا وأ تانايبلا مدقت يتلا بيساوحلا          

نئابز وأ    Clientsمسا ، دراوملا وأ تانايبلا هذه        الثـمف ، نوبزلا و دوزملا رود تقولا سفن يف بعلي نأ دحاو زاهجل نكمملا نم ةكبشلا يف               .  

  . رخآ دوزم نم تانايب ىلع لوصحلل نوبز نوكي تقولا سفن يف و ة عابطلل ادوزم نوكي نأ ةكبشلا ىلع ام زاهج عيطتسي

ليغـشت ماـظن نوكي امإ جمانربلا اذه و ، نئابز وأ تادوزم تناك ءاوس ةكبشلاب ةلصتملا ةزهجألا ىلع تبثم تاكبش جمانرب ىلا ةكبشلا جاتحت                     

جمانرب نمضتي ليغشت ماظن نوكي وأ) Network Operating System (NOSتاكبش  زودـنيولا لـثم تاكبشلا ةرادإل   ،   NT وأ  ٢٠٠٠ 

  . دوزملا و نوبزلا نيب لاصتآلا ةنايص و ةكبشلا تانوكمب مكحتلاب جمانربلا اذه موقي .

اذـه ، ةـعابط زاهج اهعم لصتمو ، ضعب عم ةلصتم ةرشعلا زواجتي ال امبر ةزهجألا نم ليلق ددع نم نوكتت تناك تاكبشلا روهظ ةيادب يف      

تاكبشلل حمست ةيلاحلا ةينقتلا نأ نم مغرلاب و ، يلحملا قاطنلا ةكبش وأ ) Local Area Network (LANب فرعي حبصأ كي بشتلا نم عونلا

نوـكت ةداـعلا يف      LANتاكبشف ، ةدودحم ةحاسم نمض لمعت تلازام اهنأ الإ نيمدختسملا نم ريثكب ربكأ ددع عم لماعتلا و فيكتلاب ةيلحملا                      

دراوـملا و تانايبلا لدابتل ةريبك ةعرس يلاحلا انتقو يف تاكبشلا هذه مدقت و              , ةدحاو ةيانب لخاد بتاكملا نم ةعوم       جم وأ ، بتكم لخاد ةاوتحم     

  . يصخشلا هزاهج ىلع ةدوجوم دراوملا هذه نأ ةكبشلا دراوم نم ديفتسي يذلا مدختسملا رعشي امم 
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رثكأ انايحأ و لاصتإلا طئاسو نم دحاو عون ةداع مدختستLANتاكبش  يلي ام ىدحإ نوكت طئاسولا هذه و ، عون نم  ةفتلم ةجودزم كالسأ -١:    

Twisted pair cable ةيقاو ةقبطب ةاطغم ريغ وأ ةاطغم امإ كالسألا هذه نوكت و  )Shielded or Unshielded) .   

يروحملا كلسلا -٢  Coaxial cable (coax) .   

ةيرصبلا فايلألا كالسأ -٣  Fiber Optic Cable .   

   . Wireless transmission mediaيكلسال لاصتا طس  و-٤

رـبتعت يتلا و  ) Metropolitan Area Networks (MANوأ ندملا قاطن تاكبش نآلا لوانتنل و ، ةيلحملا تاكبشلا صوصخب اذه ناك   ،

يف مدختست و ةقئاف تاعرسب لمعت نكلو          LANتاكبش ةينقت ىلع موقت يه و ، تاكبشلا فينصت يف رخآ عون              طـسوك ةيئوـض فايلأ ةداعلا       ، 

ىلا ٢٠نيب حوارتت ةعساو ةحاسم يطغت ةداع يه و ، لاصتا  رتموليك ١٠٠    .  

ىلع امبر ةعساش تاحاسم ىلع اهبتاكم عزوتت يتلا ةريبكلا تاكرشلل ةكبشلا تاجايتحا معد نم          LANتاكبش نكمتت مل تاكبشلا روهظ ةيادب يف          

طبرـب موقي نأ وأ ام ةلود نم ةفلتخم ءاحنأ يف ةيلحملا تاكبشلا طبرب موقي تاكبشلا نم ديدج عون          ريوطت نم دبال ناك اذهل ، لود ةدع ىوتسم          

عساولا قاطنلا تاكبش وأ ، ) Wide Area Networks (WANمسا تاكبشلا نم عونلا اذه ىلع قلطأ و ، ةفلتخم لود يف ةيلحملا تاكبشلا 

  . صاخشألا فالآ ىلا ةريبكلا تاكرشلا يف رتويبمكلاةكبشل نيمدختسملا ددع ديازت ةينقتلا هذه مادختسابو 

نيتئف ىلا WANتاكبش مسقنت    :  

١- Enterprise Network .   

٢- Global Network .   

 عونلا لمعي امنيب ، لود ةدع وأ ةدحاو ةلود ىوتسم ىلع ةدحاو ةسسؤم وأ ةكرشل ةعباتلا عورفلا وأ ةيلحملا تاكبشلا نيب طبرلاب موقي لوألا عونلا

  . ةفلتخم تاسسؤم ةدعل ةعباتلا ةيلحملا تاكبشلا طبر ىلع يناثلا 

  : نمضتت جماربلا هذه و ةكبشلا ىلع نيمدختسم ةدع عم لماعتت يكل جماربلا نيسحت و ريوطت مت ، تاكبشلا روطت عم 

ينورتكلإلا ديربلا -١    

ةلودجلا جمارب -٢  Scheduling .   

يعامجلا لمعلا جمارب -٣  Groupware .   
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امب ةقفرم تافلم ، روص ، صوصن ىلع يوتحت نأ نكمملا نم يتلا لئاسرلا لدابتب نيمدختسملل حمسي و عيرس لاصتا رفوي ينورتكلإلا ديربل                       ا

  . ويديفلا وأ توصلا تافلم اهيف 

  : ةيلاتلا تالوكوتوربلا ينورتكلإلا ديربلا مدختسي 

١- CCITT X.400   

٢- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)   

٣- Message Handling Service (MHS)   

دـيدحتل مدختـست يـهو ديعاوملل يونسلا و يرهشلا و يمويلا طيطختلل مدختست يتلا ةيقرولا لوادجلا نم ةينورتكلا ةخسن يه ةلودجلا جمارب                       

ديدحتل مهريغ ديعاوم ىلع عالطإلا ة   كبشلا يمدختسم عيطتسي ةكبشلا ىوتسم ىلع و ، ام دعوم بارتقا وأ لولح دنع مدختسملا هيبنت و ديعاوملا                 

  . اذكه و عيمجلل بسانم دعوم ديدحت نكمملا نم نوكي ثيحب نيعم رمأ ةثحابم وأ ءاقتلإلل دعوم

تقولا يف ةفلتخم نكامأ يف نيمدختسملا نم ةعومجم لبق نم قئاثولل ةكرتشم ةرادإ مدقتل لاصتإلا يف ةكبشلا ةينقت مدختست يعامجلا لمعلا جمارب 

ليغـشت يـف ةكراـشملا اوعيطتـسي نيمدختسملا نأ امك ، تقولا سفن يف مدختسم نم رثكأ لبق نم ام دنتسم ىلع ليدعتلاب حمسي امم يق                        يقحلا

  . ةفلتخم ةزهجأ ىلع ةفلتخملا جماربلا و تاقيبطتلا 
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   :ىلوألا ةيساردلا ةقلحلا صخلم

لصتت ةكبشلا يف رتويبمكلا ةزهجأ     . نيمدختسملا نيب لاصتإلاب حمست و لض       فأ لكشب دراوملا و تامولعملا لدابت و ةكراشمب تاكبشلا كل حمست          

  . تاكبشلل صاخ جمانرب لغشت نأ بجيو ةكبش ةقاطب و لاسرإ طسو لالخ نم 

قاطن لا تاكبش.ةيلحملا ةكبشلا تاينقت سفن مدختست و عسوأ ةحاسم ىلع لمعت ندملا قاطن تاكبش امنيب ةدودحم ةحاسم يف لمعت ةيلحملا تاكبشلا 

  . ةسسؤم نم رثكأ ىوتسم ىلع وأ ةدحاو ةسسؤم ىوتسم ىلع نيمسق ىلا مسقنت يهو ، ةيلحملا تاكبشلا نم ةعومجم طبرت عساولا 

  . يعامجلا لمعلا جمارب و ةلودجلا جمارب ، ينورتكلإلا ديربلا : نمضتت ةكبشلا جمارب 

   Peer-to-Peer Networksوأ دنلل دنلا تاكبش : ناونعب ةيناثلا ةيساردلا ةقلحلا 
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دنلل دنلا تاكبش -٠٢  Peer-to-Peer Networks 

  

دنلل دنلا تاكبشل ةيساسألا صئاصخلا       -١: ةيلاتلا دونبلا سردلا اذه يف هللا ءاش نإ لوانتنس           دـنلل دـنلا تاكبـش بويع و تازيمم         -٢.     .٣- 

  . تاكبشلا نم عونلا اذه عم ةقفاوتملا تفوسوركيم ليغشت ةمظنأ مهأ ضرعن

  : هللا نوعب سردلا أ دبن

  : نييسيئر نيمسق ىلا ةثيدحلا رتويبمكلا تاكبش ميسقت نكمي 

وأ دنلل دنلا تاكبش -١  Peer-to-Peer Networks .   

دوزملا تاكبش -٢    . Server Client Networksوأ نوبزلا /  

  : دنلل دنلا تاكبش نع ثيدحلا أدبن 

زاـهج لك نإف يلاتلاب و ، تقولا سفن يف دوزملا و نوبزلا فئاظو ةيدأت اهنم لك عيطتسي ةكبشل  ا يف تارتويبمكلا نأ دنلل دنلا تاكبشب دوصقملا      

  . ةكبشلاب ةلصتملا ةزهجألا نم هريغ نم تامولعملا بلطي تقولا سفن يف و تامولعملاب هريغ ديوزت عيطتسي ةكبشلا ىلع 

نم ةنوكم  LANةيلحم رتويبمك ةكبش يه     : دنلل دنلا تاكبش فيرعت اذإ       دوزـم ىـلع يوـتحت ال و ةيواستم قوقح اهل ةزهجألا نم ةعومجم                  

Server انوبز وأ ادوزم نوكي نأ نكمم ةكبشلا يف زاهج لك لب صصخم   .  

   . Workgroupوأ لمع ةعومجم مسا اضيأ هيلع قلطي تاكبشلا نم عونلا اذهو 

نيعم لمع زاجنإلاهنيب اميف نواعتت يتلا ةزهجألا نم ةعومجم اهنأب لمعلا ةعومجم مهف نكمي   .  

نـم يأ ىلع ةنزخملا دراوملا و تانايبلا ةيؤر لمعلا ةعومجم ءاضعأ عيطتسي             .ةرشعلا زواجتي ال ةزهجألا نم ليلق ددع نم نوكتت ةداع يهو            

  اهنم ةدافتسإلا و ةكبشلاب ةلصتملا ةزهجألا 

بـتاكم يـف تاكبـشلا نم عونلا اذه دهاشنو ، ةهباشتم ماهم اهد              ارفأ زجني يتلا و ةريغصلا تاكبشلا تاجايتحإل ةبسانم دنلل دنلا تاكبش ربتعت           

  . الثم بوساحلا مادختسا ىلع بيردتلا 

  : طقف ةيلاتلا تالاحلا يف ابسانم تاكبشلا نم عونلا اذه ربتعي
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ةرشعلا زواجتي ال ةكبشلا يف ةزهجألا ددع نوكي نأ -١   .  

نودجاوتم ةكبشلا هذهل نوضرتفملا نومدختسملا نوكي نأ-٢ ةكبشلا هذه هيف دجوت يذلا ماعلا ناكملا سفن يف     .  

كيدل ةغلابلا ةيمهألا تاذ رومألا نم ةكبشلا نمأ نوكي ال نأ -٣   .  

بيرقلا لبقتسملا يف اهريوطت و ةكبشلا ةيمنتل ططخ ةكبشلا هذه ءاشنإ ديرت يتلا ةسسؤملا ةين يف نوكي ال نأ-٤   .  

  : ةيلاتلا رومألا رابتعإلا نيعب ذخألا بجي تاكبشلا نم ددحم عون رايتخا يف ريكفتلا لبق اذهل 

ةكبشلل نيضرتفملا نيمدختسملا ددعو ةسسؤملا مجح-١   .  

ةكبشلل هريفوت ديرت يذلا نمألا ىوتسم-٢   .  

ةسسؤملا لمع ةعيبط-٣   .  

هيلع لوصحلا يف بغرت يذلا يرادإلا معدلا ىوتسم -٤   .  

ةكبشلا يمدختسمل ةضرتفملا تاجايتحإلا-٥   .  

ةكبشلل ةصصخملا ةينازيملا-٦   .  

  : دنلل دنلا تاكبش تازيمم ىلع ةرظن قلنل 

ةدودحم اهتفلكت نأ وه دنلل دنلا تاكبشل ةسيئرلا تازيمملا نم -١   .  

ليغشتلا ماظن ىلع ةيفاضإ جمارب ىلا جاتحت ال تاكبشلا هذه -٢   .  

عزوم ةكبشلا دراوم ةرادإ ماهم نأل ، ةيوق ةزهجأ ىلا جاتحت ال-٣   . هنيعب دوزم زاهج ىلا ةلكوم تسيل و ةكبشلا ةزهجأ ىلع ة 

رتويبك زاهج لك يف ةكبشلا تاقاطب ىلا ةلصوم كالسأ نم طيسب كيبشت ماظن وه هجاتحت ام لكف ، ةلوهسلا ةياغ يف اهدادعإو ةكبشلا تيبثت                        -٤  

  . ةكبشلا ةزهجأ نم 

رـهظت نيمدختـسملا ددع ةدايز و ةكبشلا ومن عم هنأل كلذ و ة ريبكلا تاكبشلل ةب                 سانم ريغ اهنأ وه تاكبشلا نم عونلا اذهل يسيئرلا بيعلا امأ          

  : ةيلاتلا لكاشملا 
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اهتءافك دقفت و دهجلا و تقولا رده يف اببس ةكبشلل ةيزكرماللا ةرادإلا حبصت -١   .  

ةبوعصلا ةياغ يف ارمأ ةكبشلا نمأ ىلع ظافحلا حبصي -٢   .  

جيإ حبصي ةزهجألا ددع ةدايز عم-٣   . ةكبشلا يمدختسم لكل اجعزم ارمأ ةكبشلا دراوم نم ةدافتسإلا و تانايبلا دا  

  . ةعزوم و ةيزكرم :نيعون ىلع ةكبشلا ةرادإ نإف اقباس انركذ امك 

  . يزكرم تاكبش ليغشت ماظن ةطساوب ةرادم نوكت ةكبشلا نإف ، ةيزكرملا ةرادإلا ةلاح يف 

  . ةكبشلا ىلع نيمدختسملا و ةزهجألا تاطاشنب مكحتي و ريد ي يذلا جمانربلا وه: تاكبشلا ليغشت ماظن 

اميف ديدحت و نيرخآلا عم اهتكراشم ديري يتلا دراوملا و تانايبلا ديدحتو هزاهج ةرادإ نع لوئسم مدختسم لك نإف ، ةعزوملا ةرادإلا ةلاح يف امأ 

ىـلع دوـجوملا يـلحملا ليغشتلا ماظن وه كلذب مهل حمسي يذلا جمانربلا               و ، اعم ةباتكلا و ةءارقلل مأ طقف ةءارقلل ةحاتم دراوملا هذه تناك اذإ               

  . مهتزهجأ 

  . ةعزوملا ةرادإلا تاكبشل يمتنت دنلل دنلا تاكبش نإف حضاو وه امكو

  : يهف دنلل دنلا تاكبش معدت و تفوسوركيام اهتردصأ يتلا ليغشتلا ةمظنأل ةبسنلاب 

١-Windows for Workgroup 3.11   

٢-Windows 95   

٣- Windows 98   

٤- Windows Me   

٥- Windows NT 4.0 Workstation   

٦- Windows NT 4.0 Server   

٧- Windows 2000 Professional   

٨- Windows 2000 Server   
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زودنيو و    NTةمظنأ ربتعت و     نم يلاعلا ىوتسملا و ةكبشلا ةرادإل اهمدقت يتلا تاودألل ارظن ةمظنألا يقاب نم لضفأ                ٢٠٠٠  هرفوت يذلا نامألا    

 NTزودنيولا نأ رظنلا تفل نكمملا نم نكل و هللا ءاش نإ ةلسلسلا هذه نم قحال تقو يف تاكبشلا لاجم يف اهتازيمم ىلا قرطتنس و .ةكبشلل 

دنلل دنلا تاكبشب قلعتي اميف ةيلاتلا تازيمملاب عتمتي هدعب ءاج ام و 4.0   :  

  . ةكبشلاب ةطبترملا ةزهجألا نم دودحم ريغ ددع دراوم نم ةدافتسإلاب مدختسم لكل حمسي-١

هسفن تقولا يف نيعم زاهج دراوم نم ةدافتسإلل نيمدختسم ةرشع نع ديزي ال ددعل حمسي -٢   .  

دعب نع مكحتلاب دحاو مدختسمل حمسي -٣  )Remote Access Service (RAS (( رخآ مدختسم زاهجب .  

ف ةرفوتم ريغ نمألا و ةيامحلل تازيمم رفوي-٤    . Win 9xةمظنأ ي  

   :مويلا سرد صخلم 

  . ةيواستم قوقح اهل و تقولا سفن يف نوبزلا وأ دوزملا رود بعل عيطتست اهيف ةزهجألا عيمج ، ةيلحم رتويبمك تاكبش يه دنلل دنلا تاكبش 

  . اهبيكرت ةلوهس و ةدودحملا اهتفلكت وه تاكبشلا هذهل ةزيم مهأ

  . نيمدختسملا و ةزهجألا نم ريبك ددع عم ف يكتلا عيطتست ال اهنأ وه اهبويع مهأ

 win 3.11, Win 9x ,Win Me, Win NT 4.0 (workstation and Server), Winيه دنلل دنلا تاكبش عم ةقفاوتملا ليغشتلا ةمظنأ 

2000(Professional and Server) .   
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نوبزلا تاكبش -٠٣  Client / Server Networksوأ دوزملا /  

نوبزلا تاكبش تازيمم -١: ةيلاتلا دونبلا لوانتن ةقلحلا هذه يف  ةصصخملا تادوزملا عاونأ فلتخمل فصو-٢. دوزملا /   ةمظنأل فصو -٣.    

ةطلتخملا تاكبشلل فصو     -٤. دوزملا  / نوبزلا تاكبش يف ةمدختسملا ليغشتلا       و دنلل دنلا ةكبشل ةينقتلا تابلطتملا نيب تافالتخإلل فصو    -٥.    

  . دوز ملا/ نوبزلا ةكبش 

  : هقيفوت و هللا نوعب سردلا أدبن

  . دوزملا ىلع برقب فرعتلا لواحنلف ةيادب 

زاـهج نوـكي نأ نكمملا نم هنأ امك ، ةريفو ةركاذو يوق جلاعم و ةريبك نيزخت ةحاسم ىلع يوتحي يصخش رتويبمك زاهج نوكي دق دوزملا                          

  . ةصاخ تافصاوم هل نوكت و تاكبش دوزم نوكيل اصيصخ عونصم 

دوزـم ىـلع ةمئاق نوكت تاكبشلا هذه   Sever Based Networkوأ دوزم ىلع ةمئاق ةكبش اضيأ ىمست يتلا و دوزملا / نوبزلا تا كبش  ، 

/ نوـبزلا تاكبش يف ةزهجألا ددع حبصي امدنع و ، دنلل دنلا تاكبش يف لاحلا وه امك نوبزك لمعي ال و دوزمك طقف هلمع نوكي و صصخم                            

هذه نكل و ةرورضلا دنع دحاو دوزم نم رثكأ ىلع يوتحت دق دوزملا /نوبزلا تاكبش نأ يأ ، رخآ دوزم ةفاضإ نكمم لا نم نوكي اريبك دوزملا

  . ةكبشلا ةءافك نم ديزي امم ةرفوتملا تادوزملا ىلع ماهملا عزوتت ةلاحلا هذه يفو ، نئابزك ادبأ لمعت ال تادوزملا 

  : دنلل دنلا ةكبش ىلع اهيف قوفتت يتلا و دو زملا/ نوبزلا تاكبش تازيمم ىلع ةرظن نآلا قلنل 

ددحم ينمز لودجل اقفو تانايبلل يطايتحإلا خسنلا-١   .  

فلتلا وأ دقفلا نم تانايبلا ةيامح-٢   .  

نيمدختسملا فالآ معدت -٣   .  

ةعضاوتم تافصاومب ةصيخر ةزهجأ نوكت نأ نكمملا نم يلاتلابو ةيوق نئابزلا ةزهجأ لعجل ةجاحلا ليزت-٤   .  

بوـلطملا دروملا وأ ةمولعملا ىلا لوصولا لعجي امم دوزملا وه دحاو زاهج يف ةزكرمتم ةكبشلا دراوم نوكت تاكبشلا نم عونلا اذه يف                        -٥  

  . لضفأ لكشب اهيف مكحتلا و تانايبلا ةرادإ لهسي امك ، ةفلتخم ةزهجأ ىلع اعزوم ناك ول امم ريثكب لهسأ 
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ةكبشلا نمأ ربتعي     -٦  Security  مهأ نم نوبزلا تاكبش مادختسإل بابسألا        نم دوزملا اهرفوي يتلا ةيامحلا نم ةيلاعلا ةجردلل ارظن ، دوزملا           /  

تاـنوذأ رادـصإ و ةكبـشلا دراوـم ةرادإ يف مكحتلاب             Administratorةكبشلا ريدم وه    ) ةجاحلا دنع رثكأ وأ   (دحاو صخشل حامسلا لالخ       

  . مهصصخت نم سيل رمألا اذه ناك نإ ةباتكلا نود ةءارقلاب مهل حمسي و طقف اه نوجاتحي يتلا دراوملا نم ةدافتسإلل نيمدختسملل

  : مدختسملا ليغشتلا ماظن نع رظنلا ضغب ماع لكشب اهلمع ثيح نم تادوزملل عاونأ ةدع كانه 

تافلم تادوزم -١  File Servers .   

ةعابطلا تادوزم -٢  Print Servers .   

جمارب وأ تاقيبطت تادوزم -٣  Application Servers .   

تالاصتا تادوزم -٤  Communication Servers .   

تانايب دعاوق تادوزم -٥  Database Servers .   

زودنيو وأ رفريسNTزودنيو لثم لمع ةئيب يف  ةيلاتلا تادوزملا نيمعدي نيماظنلا نيذه نأ دجن رفريس٢٠٠٠    :  

ديرب دوزم -١  Mail Serverورتكلإلا ةلسارملا ريدي يذلاو   . ةكبشلا يمدختسم نيب ةين  

سكاف دوزم -٢  Fax Server ةكبشلا ىلإ و نم سكافلا لئاسر رورم ةكرح ةرادإب موقي يذلاو   .  

تالاصتا دوزم -٣  Communication Server وأ ليلدلا تامدخ دوزم وه هعاونأ دحأ و  Directory Services Server حمسي يذلا و  

تاـمولعملا داجيإب   ) زودنيولا ةئيب يف ةمدختسملا تاحلطصملل اقفو      ( Domainوأ لاجملا ىمست ةيقط     نم ةعومجم لخاد نيمظنملا نيمدختسملل    

دـيربلا لئاـسر و تانايبلا قفدتب مكحتلاب موقي لاصتإلا تادوزم نم رخآ عون كانهو ، ةكبشلا ىلع اهنمأ ىلع ةظفاحملا و اهنيزخت و ةبولطملا                         

  . دعب نع مكحتلا يمدختسم ىلا وأ تاكبشلا نم اهريغ و دوزملا اهيلإ يمتني يتلا ةكبشلا نيب ينورتكلإلا 

تنرتنا دوزم -٤    . Internet Intranetتنارتنا /  

ةعابط و تافلم دوزم -٥  File and Print Server ةدافتسإلا و مهتزهجأ ىلع اهليمحت و ةبولطملا تافلملا ىلا نيمدختسملا لوصوب مكحتيو  

  . ةعابطلا دراوم نم 

ت دوزم-٦ نم اقالطنا دوزملا ىلع ةدوجوملا جماربلا ليغشتب نئابزلا وأ نيمدختسملل حمسي يذلا و Application Serversجمارب وأ تاقيبط    

  . جماربلا كلت ىلع مهلمع جئاتن طقف نيزخت نوعيطتسي مهنكل و ، كلت مهتزهجأ ىلع اهليمحت وأ اهنيزخت ىلا ةجاحلا نود نكل و مهتزهجأ 
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تاردق نم ةدافتسإلا ىلع رداق ليغشت ماظن رفوتي مل نإ هنإف اروطتم و ايوق دوزملا ناك امهمف ، ةدحاو ةدحوك ليغشتلا ماظن و ةكبشلا دوزم لمعي  

اقبـسم تـبثملا زاهجلا ليغشت ماظن ىلا فاضي تاكبشلا ليغشت ماظن جمانرب ناك ديعبلاب سيل تقو ىتح   .ةدئافلا ميدع نوكيس هنإف ، دوزملا اذه        

جمانربلا هيلع لاثم و هيلع  Microsoft LAN Manager ةمظنأل اهجوم ناك و ، ةيلحم ةكبش يف لمعلاب ةيصخشلا ةزهجألل حمسي ناك يذلا و  

ةكبشلا ىلا مامضنإلا تاردق اهل فيضي ناك ثيح MS-DOS , UNIX ,OS/2ليغشتلا    .  

رفوي يذلا و رفريس NTزودنيو ليغشتلا ماظن كلذ ىلع لاثمو يلكلا ليغشتلا ماظنب تاكبشلا ليغشت ماظن جمد مت ةثيدحلا ليغشتلا ةمظنأ يف    :  

وأ ةلثامتملا ةددعتملا ةجلاعملا -١  Symmetric Multiprocessing (SMP ( جلاعم نم رثكأ دوجو معدي هنأ ينعي اذهوProcessor  يـف  

  . دوزملا زاهجلا يف ةرفوتملا تاجلاعملا لع يواستم لكشب جماربلاو تاقيبطتلا تاجايتحا و ماظنلا لمح عيزوتب موقي ةلاحلا هذه يف و دوزملا 

ةددعتم تاصنمل معد -٢    .( PowerPC و MIPS ،RISC ،Digital Alpha AXP,لتنإ (  

وأ ليلدلا تامدخ ةيلكيه -٣  Directory Services Architecture .   

ىلا لصي تافلم مجح معدي -٤  ١٦ EB ( 1 exabyte تياباجيج نويلب يواسي   . (  

   .EB ١٦ىلا لصي بلصلا صرقلل ةئزجت مجح معدي  -٥

عفترم هيف نمألا ىوتسم -٦   .  

وأ NT Workstationزودنيو نوبزلا ليغشت ماظن نوكي ةلاحلا هذه يف و   Win9x .   

هـيلع قلطيام ا    ذهو ةدحاو ةكبش يف اعم نيعونلا جمدب كلذ و نوبزلا         / دوزملا تاكبش و دنلل دنلا تاكبش نم لك تازيمم نيب عمجلا نكمملا نم            

   .Combination Networkوأ ةطلتخم ةكبش 

  : ةيلاتلا تازيمملا مدقت ةطلتخملا ةكبشلا

تانايبلل ةيزكرم ةرادإ و مكحت       -١ ةكبشلا دراومل يزكرم عقوم      -٢ .   لثمألا ءادألا ىلع ةظفاحملا عم تاعباطلا و تافلملا ىلا لوصولا           -٣.    

  . اهنمأ و نيمدختسملا ةزهجأل 

عيزوت-٤ ةجلاعملا تاطاشن    Processing Activity ةكبشلا ةزهجأ ىلع   .  

يف تاكبشلا نم عونلا اذه مدختسيو ، ةرورضلا دنع دنلل دنلا تاكبش ماهمب مايقلا عيطتست اهنكل و دوزم ىلع ةمئاق ةكبشلا نوكتس ةلاحلا هذه يفو     

نيمدختسملا ددع -١ةيلاتلا تالاحلا لثم  لقأ وأ ١٠  مدختسملا لمعي-٢.     . لصتم و كرتشم عورشم ىلع نو  
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ةكبشلا نمأ ىلع ظافحلل ةسام ةجاح كانه -٣   .  

  . ةكبشلا نمأب لالخإلا و ماهملا طالتخا مدع نامضل طيطختلا نم ريثكلا بلطتي تاكبشلا نم عونلا اذه نكل و 

لـك ةرادإ نـع الوئسم نوكي يذلاو دوزملاف ، ريثكب            ربكأ اهتفلكتف يلاتلاب و دنلل دنلا تاكبش نم ربكأ دوزملا         / نوبزلا تاكبش تاجايتحا ربتعت       

بلص صرق و ةركاذلا نم ةمخض ةيمك ىلع يوتحي نأ بجي هنأ امك ، دحاو جلاعم نم رثكأ وأ يوق جلاعم ىلع يوتحي نأ بجي ةكبشلا دراوم                   

  . هجو لمكأ ىلع هبجاوب موقيل صارقأ ةدع وأ مخض

   :مويلا سرد صخلم 

زودنيو لالخ نم لمعت يتلا تادوزملا ، نمألا نم ىلاع ىوتسم مدقت و نيمدختسملا فالآ معدت و تانايبلا                    يمحت دوزملا / نوبزلا تاكبش     NT 

  . جمارب و ةعابط و تافلم، تالاصتإ ، ديرب ، سكاف تادوزم نوكت نأ نكمملا نم 

رفريس NTزودنيو هيلع لاثم و، هتاردقب مكحتلل ليغشت ماظن نم دوزملل دبال    .  

  . ةطلتخملا تاكبشلا مادختساب دنلل دنلا تاكبش و دوزملا / نوبزلا تاكبش نم لك تاردق نم ةدافتسإل ا نكمملا نم

  . دنلل دنلا تاكبش نم ريثكب ربكأ دوزملا/نوبزلا تاكبش ةفلكت و تاجايتحا 

وأ Standard Network Topologiesناوـنعب نوكتـس يتلا و ةمداقلا ةيساردلا ةقلحلا عم ءاقللا ىلا و ةءارقلا نسح ىلع مكيف هللا كراب     

  . تاكبشلل ةيسايقلا تاينقتلا 
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٠٤- Standard Network Topologiesتاكبشلل ةيساسألا ميماصتلا   

  

ةيلحملا تاكبشلا ميماصت نع ةمدقم -١: ةيلاتلا دونبلا لوانتنس ةقلحلا هذه يف  LAN . وأ يـسايقلا ةكبشلا لقان ميمصت حرش  -٢  Standard 

Network Bus Topology .   

ةكبـش نيوـكتل ىرـخألا تاـنوكملا و كالسألا و تارتويبمكلا ليصوت اهب متي يتلا ةيفيكلا ىلا     Network Topologyريشت  حلطـصملا  . 

Topology اضيأ هيلع قلطي  Physical Layout وأ  Design .   

  : ةيلاتلا رومألا ىلع رثؤي رخآ نود ةكبشلل ام ميمصت رايتخا 

ت يتلا تادعملا عون-١   . ةكبشلا اهجاتح 

تادعملا هذه تايناكمإ -٢   .  

لبقتسملا يف ةكبشلا ومن-٣   .  

ةكبشلا ةرادإ تاودأ-٤   .  

  : ةيلاتلا تانوكملا رابتعإلا نيعب ذخألا بجي ةكبشلل ام ميمصتل كرايتخا دنع اذهل

ليصوتلا كالسأ عون -١   .  

ةكبشلا ةقاطب عون -٢   .  

كالسألل ةصاخ تالصوم -٣  Cable Connectors .   

ةيساسأ ميماصت ةثالث ىلع ةمئاقLANيلحملا قاطنلا تاكبش عيمج    :  

١- Bus اضيأ ىمسي و لقانلا وأ  Backbone يرقفلا دومعلا وأ   .  

٢- Starةمجنلا وأ   .  

٢- Ringةقلحلا وأ   .  
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ميمصت موقي ، ةيلحملا تاكبشلا يف اعويش رثكألا امبر و طسبألا ربتعي              Busعونلا نم ةكبشلا ميمصت      فص يف تارتويبمكلا ليصوتب اذه ةكبشلا       

   . Linear Busمسإب اضيأ عونلا اذه ىلا راشي و ،ةروصلا يف حضوم وه امك  ) Segmentىمسي (دحاو كلس لوط ىلع 

  

  : رومأ ةثالث ىلع تاكب شلا ميماصت نم عونلا اذه ةركف دمتعت

ةراشإلا لاسرإ -١  )Signal ).   

ةراشإلا دادترا -٢   )Signal Bounce ).   

فقو -٣  ملا وأ يهن  ملا   )The Terminator ).   

لـبق نـم تاـمولعملا لوـبق متي و ، ةكبشلاب ةلصوملا تارتويبمكلا لك ىلا                 Signalsةيبرهك تاراشإ لكش ىلع ةكبشلا ىلع تانايبلا لسرت           

  . ةكبشلا ىلع ةلسرملا ةيلصألا ةراشإلا لخاد رفشملا ناونعلا عم هناونع قفاوتي يذلا رتويبم كلا

وأ مداصت هيلع قلطي ام ثدحيسف تقولا سفن يف تانايب لاسرإب رتويبمك يزاهج ماق اذإ                  Busعونلا نم ةكبشلا ميمصت يف        ، Collision   اذهل  ، 

اهيلع يذلا تقولا لاط املك ، ةكبشلا ىلع ةزهجألا ددع داز املك يلاتلاب و ،ةكبشلا ىلع تاناي                 بلا لاسرإ يف هرود راظتنا رتويبمك لك ىلع بجي        

  . ةكبشلا أطب داز يلاتلاب و، هتانايب لسريل اهنم لكل رودلا لصيل هراظتنا 

يه Busةكبش ءادأ ىلع رثؤت يتلا لماوعلا    :  

لصتملا رتويبمكلا ةزهجأ تانوكم اهمدقت يتلا تايناكمإلا-١    .( Hardware Capabilities( ةكبشلاب ة 

ةكبشلاب ةلصتملا رتويبمكلا ةزهجأ ددع-٢   .  

ةكبشلا ىلع ةلغشملا جماربلا ةيعون -٣   .  
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ةكبشلاب ةلصتملا ةزهجألا نيب ةفاسملا -٤   .  

ةيناثلا يف تبلاب ةساقم ةكبشلا ىلع تانايبلا لقن ةعرس -٥   .  

اباهذ و ةئيجم دترت ىقبتس اهنإف ةراشإلا هذه ةعطاقم متي مل اذإ و ، هتياهن ىلا كلسلا ةيادب نم لقتنت اهن                  إف ةكبشلا ىلع تانايبلا ةراشإ لسرت امدنع      

  . ةروصلا رظنأ.ةكبشلا ىلع اهتاراشإ لاسرإ نم ىرخألا تارتويبمكلا عنمتس و، كلسلا لوط ىلع 

  

دادترإلا نم اهعنمو ةراشإلا فاقيإل ، . تانايبلا هيلإ تلسرأ يذلا زاهجلاب لثمملا بولطملا اهناونع ىلا اهلوصو دعب ةراشإلا هذه فاقيإ بجي اذهل 

صتم رتويبمك لكب لصوي و كلسلا فارطأ نم فرط لك دنع هعضو متيو             Terminatorىمسي ةكبشلا تانوكم نم نوكم مدختسي        . ةكبشلاب ل    

  . ةروصلا رظنأ

  

  

  

  

  

ةديدج تاراشإ يأ لابقتسإل ادعتسم حبصي يلاتلاب و تاراشإ يأ نم اغرفم هلعجي امم كلسلا ىلع ةرح ةراشإ يأ صاصتماب Terminatorموقي   

ةكبشلا لقان ىلع تانايبلا لاسرإ نم يلاتلا رتويبمكلا نكمتي اذكهو    : اهنم ب ابسأل لمعلا نع ةكبشلا فقوتت نأ نكمي. ، 

كلسلا عطق لاح يف-١   .  
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دراوـم نـم ةدافتسإلا نع ةزهجألا عيمج فقوت ىلا اذه يدؤيو اهيلإ لصوملا ةزهجألا نم يأ نع هفارطأ دحأ يف كلسلا لاصفنا ةلاح يف                       -٢  

  . ةكبشلا 

   . Network being downهيلع قلطي لمعلا نع ةكبشلا فقوت 

كلسلا ليصوت انيلع كلذ لعفل و هتلاطإ و كلسلا ديدمت ةيادب انيلع ، Busعونلا نم ةكبشلاب ةلصتملا ةزه جألا ددع ةدايز و ةكبشلا عيسوت اندرأ اذإ  

  : ةيلاتلا تانوكملا دحأ ىلا جاتحنس كلذ لمعل . ةكبشلا عيسوتل فاضملا ديدجلا كلسلاب يلصألا 

وأ ةروسام ةلصو -١  Barrel Connector .   

وأ تاراشإ رركم -٢  Repeater .   

لوطأ كلس ليكشتل اعم كالسألا نم نيتعطق ليصوتب موقت Barrel Connectorوأ ةروساملا ة لصو   . ةروصلا رظنأ. 

  

بوـلطملا رتويبمكلا ىلا اهلوصو لبق ىشالتت دق و ،           ةفيعض حبصتس ةكبشلا ىلع ةراشإلا نإف ةروساملا تالصو نم اريبك اددع تمدختسا اذإ              

  . اعم ةلصوم ةريصق كالسأ نم الدب ليوط كلس مادختسا لضفألا نم اذهل

رـيثكب لضفأ ةراشإلا رركم ربتعيو ، ةكبشلا لقان ىلع ديدج نم اهلاسرإب موقي مث اهتيوقت و ةراشإلا شاعنإب  Repeaterوأ ةراشإلا رركم موقي    

اهتيوقتب اساسأ موقي هنأل ىشالتت وأ فعضت نأ نود لوطأ ةفاسم رفسلاب ةراشإلل حمسي هنأل ليوط كلس مادختسا وأ ةروساملا                     ةلصو مادختسا نم    

  . ةروصلا رظنأ .
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يف ةياغ رمأ   Busعون نم تاكبشلا عيسوت ربتعي       ةضفخنم هتفلكت و بيكرتلا ثيح نم ةلوهسلا         ءاـنثأ ةكبشلا لمع فاقيإ ىلا رطضتس كنكل و         . 

  . عيسوتلاب كمايق 

   :مويلا سرد صخلم 

و، ةكبـشلا ةـقاطب ، كالـسألا عون نيعب ذخأت نأ بجي كل بسانملا ميمصتلا ديدحتل و ، اهتايناكمإ و ةكبشلا ءادأ ىلع ةفلتخملا ميماصتلا رثؤت                           

  . ةبسانملا كال سألا تالصوم

ربتعيو ، Bus ,Ring and Starيه ةيساسأ ميماصت ةثالث ىلع موقت ةيلحملا تاكبشلا عيمج   Bus عيمج طبري و اعويش رثكألا و طسبألا وه  

  . ةراشإرركم وأ ةروسام ةلصو مادختساب ةكبشلا عيسوت نكمي .ةكبشلا لماك لطعت ىلا يدؤي لقانلا ىلع دحاو زاهج لشف ، دحاو كلسب ةزهجألا

   . Ringعونلا نم تاكبشلا ميمصت هللا ءاش نإ ةمداقلا ةقلحلا يف لوانتنس 
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ةقلحلا عونلا نم ةيلحملا تاكبشلا ميمصت -٠٥  Ring 

   . Ringوأ ةقلحلا عونلا نم تاكبشلا ميمصتل حرش ريصقلا سردلا اذه يف لوانتنس 

  ةروصلا يف رهظي امك فقوت تاياهن نودب كلسلا نم ةرئاد وأ ةقلحب ةكب شلا يف ةزهجألا طبر متي ةقلحلا عونلا نم تاكبشلا ميمصت يف

  

ررـكم رود لـمعب ة   كبـشلا ىلع رتويبمك لك موقيو ، ةكبشلا ىلع زاهج لك لالخ نم رمت و دحاو هاجتا يف ةقلحلا رادم ىلع تاراشإلا لقتنت         

ةراـشإلا نأل نكلو ، يلاتلا رتويبمكلا ىلا ةكبشلا ىلع اهلاسرإ ديعي مث اهتيوقتو اهشاعنإب موقي ةراشإلا هلالخ نم رمت زاهج لك نأ ثيح ةراشإلا                       

  . لمعلا نع لكك ةكبشلا فقوت ىلا يدؤيس لمعلا نع هفقوت وأ ةزهجألا دحأ لشف نإف ةكبشلا يف زاهج لك ىلع رمت 

ىمسملا تانايبلا رايت ، ةراشإلا ريرمت وأ Token Passingمسا اهيلع قلطي ةقلحلا تاكبش ىلع تانايبلا لاسرإ يف ةمدختسملا ةين  قتلا  Token 

  . ةكبشلا ىلع رخآ ىلا رتويبمك زاهج نم هريرمت متي 

وأ ةرح ةراشإ ملستي ىتح راظتنإلا هيلع نإف ام تانايب لاسرإ ةكبشلا ىلع ام زاهج ديري امدنع  Free Token   لاـسرإ ىـلع رداق هنأ هربخت  

ناونع ةفاضإب موقي كلذل ةفاضإلاب و هتانايب اهيلإ فيضي هنإف ةرحلا ةراشإلا ، هتانايب لاسرإ ديري يذلا رتويبمكلا ملستي امدنع ،ةكبشلا ىلع هتانايب                     

ةراـشإلا هذـه لـسري مث ،تانايبلا هيلإ           لسرت يذلا رتويبمكلا ناونع ددحي هنأ يأ، تانايبلا هذه لاسرإ ةهجو ددحي ينورتكلا              Token   لوـح  

ىـتح و ةراشإلا لخاد رفشملا ناونعلا عم ينورتكلإلا هناونع قفاوتي يذلا زاهجلا دجت ىتح رخآ ىلا رتويبمك زاهج نم ةراشإلا هذه لقتنت        .ةقلحلا

ةكبشلا ىلع اهلاسرإ ديعي مث اهيلع ةدوجوملا تانايبلا خسنب          موقي ةراشإلا هذهل لبقتسملا رتويبمكلا ، ةررحم ريغ لازت ام ةراشإلا نإف ةظحللا هذه               

لـقتنت اذـكهو ، حيحص لكشب اهمالتسا مت دق تانايبلا نأ نيبت ةلاسر اهيلع فيضي نأ دعب كلذ و ةراشإلا هذه لسرأ يذلا يلصألا زاهجلا ىلا                           

رتوـيبمكلا اذه موقي نأ دعب ، ةراشإلا هذه لسرأ يذلا يلص  ألا رتويبمكلا ىلا لصت ىتح ةزهجألا لك ىلع رمتو ةكبشلا ىلع ىرخأ ةرم ةراشإلا        

ىـلع اـهقلطي   Free Tokenةرح ةراشإ اهنم الدب لسريو اهتلازإب موقي هنإف حيحص لكشب تملتسا دق اهنأ و ةراشإلا هذه تايوتحم نم دكأتلاب           

هيدل نكي مل نإ و ، هتانايب اهيلإ فيضيو ةرحلا ةراشإلا هذه ذخأي              هنإف ام تانايب لاسرإ ديري ناك اذإف يلاتلا رتويبمكلا ىلا ديدج نم لقتنتل ةكبشلا               

  . اذكهو يلاتلا رتويبمكلا ىلا ةراشإلا هذهررميس هنإف اهلاسرإل تانايب يأ 
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ءوضلا ةعرسل ةبراقم ةعرسب رخآ ىلا زاهج نم لقتنت ةراشإلاف، ةعيرسلا لئاسولا نم ربتعتToken Passingنإف تانايبلا لاسرإل ةليسوك    ، 

هيلع وه ام لثم ةلكشم ىقبت نكلو ، ةكبشلا ىلع ةزهجألا نم ريبك ددع دوجو يف ىتح ازاتمم نوكي ةكبشلا ءادأ نإف ةقئافلا ةعرسلا هذه ببسب و   

ريوطتلا ةيلمع ءانثأ اهلمع فاقيإ بجي ةكبشلا ريوطت دنع هنأ Busتاكبش يف   ،  .  

   :سردلا صخلم

فقوت تاياهن مادختسا نودب نكل و كالسألا نم لكشلا ةيرئاد ةقلح             ىلع ةكبشلا تانوكم طبري ةقلحلا ميمصت       Terminators     ةراـشإلا لقتنت  ، 

دحأ لشف نكلو تانايبلا لقنل ةعيرس ةليسوربتعت يتلاو Token Passingمادختساب تانايبلا لقنت ، ةكبشلا يف زاهج لك ىلع رمت و دحاو هاجتاب   

  . لككةكبشلا فقوت ىلا يدؤي لمعلا يف ةزهجإلا 

    .Starعونلا نم ةيلحملا تاكبشلا ميمصت : ناونعب نوكتس ةيلاتلا ةيساردلا ةقلحلا 

عونلا نم ةيلحملا تاكبشلا ميمصت -٠٦  Starةمجنلا وأ  . 

٣١ August 2001   

  : سردلا اذه يف لوانتنس

تاكبش ميمصت -١  Star   

ميمصت نم رثكألا تاذ تاكبشلل فصو -٢   .  

عاونأل حرش -٣  Hubاهنيب قورفلا و .  

هيلع قلطي يزكرم زاهج وأ نوكمب ةلصوم كالسأب رتويبمكلا ةزهجأ طبرب     Starوأ ةمجنلا عونلا نم ميمصتلا تاذ ةيلحملا تاكبشلا موقت            Hub 

وأ عمج   ةـيزكرملا ةـطقنلا ىمسي انايحأ و   Concentratorملا اضيأ ىمسي امك روحملا وأ  Central Point وأ  Wiring Center.   رـظنأ

  . ةروصلا
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ةكبشلا ىلع رتويبمكلا ةزهجأ يقاب ىلا هنمو Hubوأ ةيزكرملا ةطقنلا ىلا تانايبلا لاسرإ يف بغري يذلا ردصملا رتويبمكلا نم لقتنت تاراشإلا   

يف ليصوتلا ماظن       ،Hub  نم كلس لك لزعي رخآلا نع ةكبشلا كالسأ   هلـصوي يذـلا كلـسلا عطقنا وأ ام رتويبمك زاهج فقوت اذإ يلاتلاب و    . 

فـقوت نإ نكلو    . لكاشم يأ نود ةكبشلا لالخ نم لمعت ىقبتس ةزهجألا يقاب امنيب هكلس عطقنا وأ فقوت يذلا رتويبمكلا الإ رثأتي نلف عمجملاب                      

  . ل معلا نع لكك ةكبشلا فقوتتسف لمعلا نع عمجملا

تاليصوتلا رييغت و اهحالصإ و اهناكم نم ةزهجألا كيرحتب حمسي هنأ ثيح ةفلتخملا ميماصتلا نيب نم ةحارإ رثكألا                   Starةمجنلا ميمصت ربتعي      

  . كلذ نم يأب ةكبشلا رثأتت نأ نود

و اعفترم هرعس نوكي دق عمجملا و ةريثك ك         السأ ىلا جاتحتس كنأل ةكبشلا ربك ةلاح يف ةصاخ ةعفترم ربتعت ميماصتلا نم عونلا اذه ةفلكت نكلو                

  . هديقعت ةجرد و هتافصاومل اقفو كلذ 

  : يلاتلا دحأ نوكت و ضعب عم ةجمدم ميماصتلا نم ةليكشت نع ةرابع نوكت تاكبشلا ميماصت نم ريثك مايألا هذه

١-Star Bus .   

٢- Star Ring.   

قانلا يميمصتل عمج ةرابع وهStar Busوه و لوألا عونلا  ةمجنلا و Busل    Star .ةروصلا رظنأ   .  
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 Linear Bus Segmentsيطخلا لقانلا كالسأ نم ءازجأ مادختساب ضعبلا اهضعب عم ةلصتم ةمجن ميماصت ةدع دجن كرتشملا عونلا اذه يف 

دـحأ لـطعت نإ نـكل و        .لكاشم نود لمعت ةكبشلا ىقبتس و ةزهجألا نم هريغ ىلع رثؤي نل ةكبشلا يف دحاو زاهج لطعت ول                 هنأ دجن انه و     . 

طاـبترإلا اذـه نإـف تاعمجملا نم هريغب اطبترم عمجملا اذه ناك اذإو ، ةكبشلا لالخ نم لمعلا هيلإ ةلصوملا ةزهجألا عيطتست نلف تاعمجملا                

  . عطقنيس

ةقلحلا ميمصت نم تاكبش ةدع طبري Star Ringيناثلا عونلا   Ring عمجم مادختساب   . ةروصلا رظنأ . 

  

 Hubsتاـعمجملا لـكل سيل      . ة  لكشملل ةببسملا ةزهجألا نع لاصتإلا عطقي و تانايبلا رايت يف ءاطخألا فاشتكا عيطتسي دق عمجملا عونل اقفو                

  . ةهباشتم تازيمم و صئاصخ 

   : Hubsتاعمجملل ةيساسأ عاونأ ثالث كانه 

طشن عمجم -١  Active Hub .   

لماخ عمجم -٢  Passive Hub.   

نيجه عمجم -٣  Hybrid Hub .   

عمجملا هذه مظعم و ، ةطشن تاعمجملا بلغأ ربتعتActive Hubطشنلا عمجملا ىلع ةرظن قلنل  ةداـعإ ىلع ةردقملا اهيدل نوكت ةطشنلا تا   ، 

ىلا ٨نيب ةداع تاعمجملا ىدل  .Repeaterتاراشإلا رركم اهب لمعي يتلا ةقيرطلا سفنب ةكبشلا ىلع تانايبلا تاراشإ لاسرإ و ديلوت  ذفنم ١٢   

 Multiport Repeaterوأ ذفانملا ددعتم ةرا شإلا رركم انايحأ تاعمجملا هذه ىمست و ،اهب لاصتإلا رتويبمكلا ةزهجأ عيطتست) رثكأ انايحا و( 

  . ةروصلا رظنأ. 
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لاـثم و ، تاعمجملا نم ىرخأ عاونأ يه  Passive Hubةلماخلا تاعمجملا . لمعت يكل ةيئابرهك ةقاط ىلا جاتحت ةطشنلا تاعمجملا     اـهيلع   

  . ةيئابرهك ةقاط ىلا جاتحت ال يهو ، اهلالخ نم ةراملا تاراشإلا ديلوت وأ ةيوقتب موقت ال و لاصتا طاقنك لمعت يهو ، كالسألا عيزوت تاحول

ةفلتخم عاونأ عم ةقفاوتم يهوHybrid Hubsةنيجهلا تاعمجملا هيلع قلطي اذه و دحاو عمجم نم رثكأ بيكرتب ةكبشلا عيسوت نكمملا نم  نم    

  . كالسألا

طبرـل طبرل همدختست يذلا كلسلا ناك اذإف ، ةكبشلاب ةزهجألا لصول عمجم نم رثكأ مدختست و                  Starوه كيدل ةكبشلا ميمصت نأ الثم ضرتفنل          

ق ضعب عم تاعمجملا طبري يذلا كلسلا نإف) Shielded Twisted Pair (STPوأ ىطغملا فتلملا جوزلا عونلا نم وه عمجملاب ةزهجألا  د ، 

ةيرصب فايلأ وأ Coaxialيروحملا عونلا نم نوكي   Fiber Optic .   

مدـقت يـهف      Hubعـمجم دوجو ىلع دمتعت ال يتلا ىرخألا ميماصتلا يف ةرفوتم ريغ تاردق و تازيمم رفوت تاعمجملا نأ ركذتت نأ بجي                        ، 

  : ةيلاتلا تازيمملا

هس لكب اهتانوكم رييغت و ةكبشلا عيسوتب تاعمجملا كل حمست          -١ كـيلع ام لك ةكبشلل ديدج رتويبمك ةفاضإلف ، ةكبشلا لمع ليطعت نود و ةلو                

  . عمجملا ذفانم نم غراف ذفنمب هليصوت وه هلعف

كالسألا نم ةفلتخم عاونأ عم قفاوتت ةعونتم ذفانم مادختسا عيطتست-٢   .  

اهيلع رورملا ةكرح و ةكبشلا طاشنل ةيزكرملا ةبقارملا ىلع كدعاست-٣   .  

لا كانه-٤   . ةلكشملا ببس زاهجلا وأ ةلصولا ديدحتب ةكبشلا ىلع لكاشملا لزع عيطتست تاعمجملا عاونأ نم ديدع  

ةكبشلا ىلع هلالخ نم رمت يتلا تانايبلا مزح ذع عيطتسي صاخ يلخاد جلاعم اهيدل نوكي تاعمجملا بلغأ-٥   .  

لوح ريذحت هيجوت و ةلسرملا تانايبلا مزح يف لكاشملا فاشتكا عيطتست     -٦ نع مكحت زاهج ىلا وأ ةكبشلا ةرادإ جمارب لغشي زاهجىلا ةلكشملا    

  . ةلكشملا لوح ريرقت ديلوتل دعب 
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ةكبشلا نع لكاشملل ةببسملا ةزهجألا لصف عيطتست-٧   .  

ةكبشلا هذه نمأ نم ديزي امم ةكبشلاب لاصتإلاب ام زاهجل هيف حمسي نيعم نمز ديدحت عيطتسي اهعاونأ ضعب -٨   .  

   :سردلا صخلم 

لـطعت اذإ ةكبـشلا ليطعت عنمي امم ضعب نع ةكبشلا كالسأ لزعب موقي يذلا و                 Hubعمجم مادختساب ةكبشلا تارتويبمك كبشي ةمجنلا ميمصت          

  . ةكبشلا يف ام زاهج 

   . Star Ring و Star Bus: ناعون يهو تاكبشلل ةفلتخملا ميماصتلا نيب عمجت عاونأ كانه 

  . تاكبشلل ىرخألا ميماصتلا ىلع اهب قوفتت ةديدع تازيمم تاعمجملل ، نيجهو لماخ و طشن: عاونأ ثالث عمجملا 

   . Ethernetتاكبش : ناونعب هللا ءاش نإ نوكتس ةيلاتلا ةيساردلا ةقلحلا 
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تاكبش تايساسأ -٠٧  Ethernet 

ةيلحملا تاكبشلا تايرامعم ىدحإ Ethernetربتعت   LAN Architecture ةكرش اساسأ اهتروط يتلا  Xerox   نـم تاينيعبـسلا فصتنم يف  

ءاش نإ ةرودلا لالخ نم ليصفتلاب هحرشأس  (IEEE Networking Standard 802.3كيبشتلا رايعمل ةدعاقلا لثمت يه و .يضاملا نرقلا 

  . مايألا هذه ةرهش رثكألا ةيرامعملا هذه ربتعت) . هللا

هذه ، ةكبشلا ىلع رورملا ةكرح مظنتل كلذ و ةكبشلا ىلع اهتانايب لاسرإب ةكب شلاب ةلصتملا رتويبمكلا ةزهجأل حمستل ةصاخ ةقيرط تنرثإ مدختست

 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detectionوأ مداصتلا فاشتكا عم لوصولا ددعتم لقانلا سسحت ىمست ةقيرطلا 

(CSMA/CD (         اسرإلاب موقي و ةكبشلا رتويبمكلا بقاري ةقيرطلا هذه مادختساب عيطتسي ال هنأل ةراشإ يأب لوغشم ريغ كلسلا نأ سحي امدنع ل            ، 

الـك نإـف، تقولا سفن يف تانايبلا لاسرإب ماق رخآ رتويبمك نأ نع جتان مداصت لصح اذإ             .تقولا سفن يف تانايبلا لاسرإ دحاو رتويبمك ىوس       

  . رخآ مداصت ثودح لامتحا نم للقي امم هتانايب لاسرإ ديعيل يئاوشع تقو امهنم لك رظتنيس و لاسرإلا نع نافقوتيس نارتويبمكلا

ىلا لصت تانايب لقن ةعرس معدت ثدحألا عاونألا نكل و ، ةيناثلا يف تباجيم              ١٠لدعمب تانايبلا لقنت تنرثإ تاكبش نإف ايجذومن         تباجيم ١٠٠   

ةيناثلا يف تب اجيج١ةعرس معدت عاونأ رفوتت ايلاح و .ةيناثلا يف    .  

ميمصتلا اضيأ معدت اهنأ الإ Busعونلا نم ةكبشلا ميمصت عم مدختست تن اك ايديلقت تنرثإ نأ عم  Star Bus .   

لاسرإلا قاطن معدت نأ نكمملا نم اهنكل و ، يساسألا لاسرإلا قاطن وأ Baseband Signalingىمسملا ةراشإلا لاسرإ ماظن تنرثإ مدختست   

ال نيماظنلا نيذه نع ملكتنس وBroadband Signalingعساولا  هللا ءاش نإ اقح    .  

اميف ددحت ةادأ نع ةرابع وهو Ethernet Network Controllerوأ تنرثإ ةكبشب مكحتم ىمسي ام ىلا جاتحي تنرثإ ةكبشب لصتم زاهج يأ   

  مكحتملا اذه دجاوتي . مداصت لوصح نود هيلع تاراشإلا لاسرإ متي يكل ، ال مأ تاراشإلا نم ايلاخ كلسلا ناك اذإ 

Controllerةروصلا رظنأ(رتويبمكلا زاهج يف ةكب شلا ةقاطب ىل ع .(  

  : تنرثإ تاكبش عم ةقفاوتملا كيبشتلا تارايخل ةيساسأ عاونأ عبرأ كانه
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١٠-١BaseT (Twisted-Pair. (ةروصلا رظنأ .  

  

١٠-٢Base2 (Thin Coaxial (ةروصلا رظنأ .  

  

١٠-٣Base5 (Thick Coaxial (ةروصلا رظنأ .  

  

١٠-٤BaseF (Fiber Optic (ةروصلا رظنأ .  

  

روـسج يأ مادختـسا مدـع ضارتفا ىلع           ١٠٢٤ىلا لصت تنرثإ ةكبشب لصتت نأ نكمملا نم يتلا تاطابترإلل يسايقلا ددعلا               Bridges  وأ  

  . تنرثإ عاونأ عيمج ىلع قبطني اذهو . Routersتاهجوم 

-١٠لاـثمك ماـسقأ ثالـث ىلا فيرعتلا مسقني          . تنرثإ تاكبش عاونأ نم ةقباسلا ةعبرألا عاونألا ةيمست يف مدختسملا فيرعتلا ىلع ةرظن قلنل             

Base-2.   
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  . ةيناثلا يف تباجيملاب اساقم تانايبلا ل قن لدعم ىلا ريشي لوألا مسقلا

عساولا قاظنلا وأ Basebandيساسألا قاظنلا نم يه له ةمدختسملا لاسرإلا ةقيرط ىلا ريشي فيرعتلا نم يناثلا مسقلا   Broadband .   

نكمملا نم يذلا رتملاب اساقم ىصقألا لوطلا ىلا ريشي هنإف            ١٠٠ب برض اذإ مقر نع ةرابع ثلاثلا مسقلا          نـم لصفنم مسق يأ هيلإ لصي نأ         

   . Segmentىمسي ام وأ كلسلا 

اهيلع تانايبلا لقن ةعرس ةكبش ىلا ريشت         ١٠Base2عونلا نم تنرثإ ةكبش نإف يلاتلاب و         نم ةراشإلا لاسرإ مدختست و ةيناثلا يف تباجيم         ١٠   

زواجتي ال اهيف كلسلا نم مسق يأ لوطو Basebandعونلا  رتم٢٠٠    .  

مدختسملا كلسلا عون ددحي كلذ نم الدب و ددحم ريغ كلسلا لوط            ١٠BaseF و   ١٠BaseTعاونألا يف    ريشي   ١٠BaseTعونلا يفف   .   T   ىـلا  

Twisted Pair ريشي امنيب  ، F يف  ١٠BaseF ىلا  Fiber Optic .   

نيب هلوط حوارتي راطإ لكف ، ةكبشلا ىلع لسرت يتلا          Frameتانايبلا ةمزح راطإل ددحم لكش تنرثإ مدختسي         ىلا   ٦٤   مـصخي تياب    ١٥١٨   

نيبام تانايبلا نم ىقبيف مكحت تامولعمك تياب ١٨مهنم  ىلا ٤٦  تياب ١٥٠٠    . ةروصلا رظنأ. 

  

  : ماسقأ ةدع ىلا تانايبلا مزح نم راطإ لك مسقني 

وأ ةمدقملا -١  Preamble Section تانايبلا ةمزح وأ راطإلا ةيادب ددحت يتلا يه و   .  

وأ ةهجولا و ردصملا مسق -٢  Source and Destination Section لبقتسملا رتويبمكلا و لسرملا رتويبمكلا يناونع ىلع يوتحي و   .  

وأ عونلا مسق -٣  Type Section لثم مدختسملا ةكبشلا لوكوتورب ددحي يذلا و  IP وأ  IPX .   

وأ ةدايزلل يرودلا رابتخإلا مسق وه و ريخألا مسقلا -٤  Cyclical Redundancy Check) CRC) Section صحف ىلع يوتحي مسقلا اذهو  

  . تانايبلا نم لسرملا راطإلا يف ءاطخأ يأ دوجول 
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   . TCP/IPاهيف امب تالوكوتوربلا نم ةفلتخم عاونأ مادختسا تنرثإ عيطتست 

هجوم وأ Bridgeرسج مادختساب اعم امهطبر مث نيمسق ىلإ ةكبشلا ىلع محدزملا مسقلا ميسقتب تنرثإ تاكبش ءا             دأ نيسحت نكمملا نم     Router 

ةكبـشلل ماعلا ءادألا نسحتيس يلاتلاب و ةكبشلا ىلع مهتانايب نوثبيس نيمدختسملا نم لقأ ددع نأل                Segmentمسق لك ىلع ماحدزإلا للقي امم          .

  . ةروصلا رظنأ

  

  : ةلاح يف اديفم ميسقتلا نم عونلا اذه ربتعي

ةكبشلا ىلا ددجلا نيمدختسملا نم ريبك ددع مامضنا -١   .  

عفترم قاطن ةعس ىلا جاتحت يتلا جماربلا مادختسا -٢  High – Bandwidth Applications لثم يويديفلا لسارتلا جمارب وأ تانايبلا دعاوق  

 .  

  : اهيف امب تاكبشلا ليغشت ةمظنأ بلغأ عم لمعلا تنرثإ عيطتست

زودنيو -١ زودنيو٩٥  موينيليم زودنيو٩٨ ،   ،  .  

زودنيو -٢  NT Workstation زودنيو  ، NT Server .   

زودنيو -٣  ٢٠٠٠ ) Professional , Server , Advanced Server ).   

٤- Windows for Workgroup .   

٥- Microsoft LAN Manager .   

٦- Novell Netware .   

٧- IBM LAN Server .   
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٨- AppleShare .   

   :سردلا صخلم

ىلع رورملا ةكرح ميظنتل CSMA/CDماظن مدختست يهو  . IEEE 802.3سايقملا ةطساوب ةفرعملا يلحملا قاطنلا ةكبشل ةيرامعم يه تنرثإ   

  . ةكبشلا ىلع لاسرإلا طسو ىلع

تنرثإلل ةيساسأ عاونأ ٤كانه    :١٠BaseT, 10Base2, 10Base5, 10BaseF .   

  . هجوم وأ رسجب امهطبر و نيمسق ىلا ةمحدزملا ءازجألا ميسقتب اهئادأ نيسحت نكميو ، مايألا هذه ةرهش تايرامعملا رثكأ تنرثإ ربتعت

  . تاكبشلا ليغشت ةمظنأ بلغأ عم تنرثإ لمعت

  .اهلمع ةقيرطو ةيساسألا تنرثإ تاكبش عاونأل حرش : ناونعب هللا ءاش نإ نوكتس ةيلاتلا ةيساردلا ة قلحلا
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عونلا نم تنرثإ تاكبش -٠٨  ١٠BaseT 

ةعرسب لمعت تنرثإ ةكبش يه       ١٠BaseTتاكبش   عوـنلا نـم لاسرإلا مدختست و ةيناثلا يف تباجيم           ١٠   Baseband   يـتلا كالـسألا و  ، 

يوتلملا جوزلا وأ Twisted Pairعونلا نم يه اهمدختست    .  

 ٥ و٤ و ٣تائفلا ) Unshielded Twisted Pair (UTP)وأ كالسألا يوتلملا جوزلا نم ىطغملا ريغ عونلا تاكبشلا هذه مدختست ايجذومن 

عونلا عم اضيأ لمعلا عيطتست اهنكل و ) هللا ءاش نإ اقحال اهحرشنس يتلا و كالسألا نم عونلا اذه نم  Shieldedوأ كالسألا هذه نم ىطغملا ، 

Twisted Pair (STP (ةكبشلا تارتماراب نم يأ رييغت نود كلذ و .  

ةمجنلا ميمصت نع ةرابع ايقيقح وأ ايدام وه ١٠BaseTتاكبش ميمصت   Star لقانلا ميمصت وه ايقطنم نكل و  Bus .   

  : كلذ حرشأس 

مجنلا تاكبش بولسأ سفنب ةلصوم     ١٠BaseTتاكبش بلغأ     ، و   Hubوأ عمجملا يه ةيزكرم ةطقنب ةلصتم رتويبمك ةزهجأ كانه نأ ىنعمب ة              

بولسأ هانيمسو اقباس هانحرش يذلا وه و Busلقانلا تاكبش يف مدختسملا ماظنلا سفن وه ةكبشلا ىلع تاراشإلا لاسرإ يف مدختسملا ماظنلا نكل   

يذلا وCSMA/CDمداصتلا فاشتكا عم لوصولا ددعتم لقانلا سسحت  ةقباسلا ةقلحلا يف هانحرش     .  

يه١٠BaseTتاكبشل ىرخأ تانوكم كانه كالسألا ىلا ةفاضإلاب    :  

١٠ -١BaseT Transceiver ل راصتخا وه و  )Transmitter – Receiver ( لبقتسم لسرم يأ .  

٢- Wiring Hubكالسأ عمجم   .  

٣- repeatersةراشإ تارركم   .  

كباشم وأ تالصوم -٤  RJ-45 Connectors .   

ةداـيزل مدختـسي هرودب يذلا و   Multiport Repeaterذفانملا ددعتم ةراشإ رركمك لمعي يذلا و عمجم ىلا ةكبشلا كالسأ لصوت ايجذومن   ، 

  . كلسلا لوط 

عونلا نم كباشم اهفارطأ يف لصوي Twisted Pairكالسأ يف   RJ-45 Connecters    ىـلع تاراـشإلا دادـترا فاقيإ ىلع لمعت يتلا و  

  . ةروصلا رظنأ .كلسلا
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  . هيلإ رخآ كلس ليصوتب هتلاطأ نكمي ال كالسألا نم عونلا اذه نأ ةظحالم عم

لسرملا وأTransceiverموقي  انايحأ ىمسي يذلا و لبقتسملا -   Attachment Unit Interface (AUT ( ىلع ةنزخملا تانايبلا لاسرإب  ،

ةكبشلا ىلع اهثب متيل ةيبرهك تاراشإ ىلا اهلوحي و Controllerمكحتملا    .  

نوكي ١٠BaseTتاكبش يف   Transceiver ةكبشلا هذه ىلا لصوملا رتويبمكلا يف ةكبشلا ةقاطب ىلع ابكرم ةداع   .  

تاكبش يف Segmentوأ كلسلل ىصقألا لوطلا   ١٠BaseTا لصي بجي ال وهف ةكبشلا هذه ىلع نيزاهج نيب ىندألا لوطلا امأ ، رتم ١٠٠ىل    

رتم ٢،٥نع لقي نأ    .  

لـمع ىلع كلذ رثؤي نأ نود اهنم بوطعملا حالصإ و رخآ ىلا ناكم نم ةزهجألا لقن ليهستب ، ةمجنلا ميمصت نم           ١٠BaseTتاكبش ديفتست     

  . ةكبشلا 

عونلا ىلا Thick Coaxialعونلا نم كلسلا ليوحت نكمملا نم   Twisted Pair ةكبش ىلا هلصو متيل  ١٠BaseTيتآلا لمعب   :  

ىلا Thick Coaxialكلسلا لصون   ١٠BaseT Transceiver كلس مادختساب ةكبشلا ةقاطبب هلصون هرودب يذلا و لصفنم  Twisted Pair 

  . ةروصلا رظنأ.
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ةيداعلا فتاهلا كالسأ مادختسا ةيناكمإ وه بابسألا دحأ نم و ، تنرثإ تاكبش نم ةفلتخملا عاونألا نيب اعويش رثكألا                    ١٠BaseTتاكبش ربتعت     

)Twisted Pair (ةكبشلاب ةزهجألا كبشل .  

   :مويلا سرد صخلم 

ةعرسب لمعت تنرثإ تاكبش يه ١٠BaseTتاكبش  يم١٠  كالسأ مادختساب و Basebandةينقت مادختساب تاراشإلا لسرت و تباج    Twisted 

Pair وه كلسلل لوط ىصقأ و رتم١٠٠ ،    .  

  . لقانلا ميمصت مدختسي ايقطنم نكل و تاكبشلا هذه يف ةمجنلا ميمصت مدختسي ايدام 

عمجم ، لبقتسم -لسرم ، ةيوتلم كالسأ: ةيلاتلا تانوكملا تاكبشلا هذه مدختست    . RJ-45عونلا نم كباشم و ، ةراشإ رركمك لمعي يذلا و  

   . ١٠Base5 و ١٠Base2تاكبش لوح هللا ءاش نإ نوكيس لبقملا سردلا 
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تاكبش -٠٩  ١٠Base2 ١٠ وBase5 

   . ١٠Base5 و ١٠Base2عونلا نم تنرثإ يتكبش لمع ةقيرط و صئاصخ هللا ءاش نإ سردلا اذه يف حرشأس 

ماع   ١٠Base2 ةكبش تايساسأ عضو مت    ةعرسب لمعت تنرثإ ةكبش يه و        ١٩٨٥  ةراـشإلا لاـسرإ ماـظن مدختست و ةيناثلا يث تباجيم            ١٠ ،  

Baseband     لقانلا عونلا نم ةكبشلا ميمصت لالخ نم لمعت و  Bus  قـيقرلا يروحملا كلسلا وه تاكبشلا نم عونلا اذه يف مدختسملا كلسلا  ، 

Thin Coaxial .   

ايرظن وه    ١٠Base2تاكبش يف مدخت    سملا كلسلل ىصقألا لوطلا    وه ايلمع نكلو رتم      ٢٠٠  ىلا هبيرقت مت و رتم       ١٨٥  ليهـست لجأ نم     ٢٠٠   

رتم فصن يه نيزاهج نيب لصت ةفاسم رصقأ وأ ىندألا لوطلا امنيب ،ارتم             ١٨٥هلوط زواجتي ال ةقيقح هنكل و فيرعتلا         كلـسلا نم مسق لك     .  

ىتح معدي رتم ١٨٥ىلا هلوط لصي  رتويبمك٣٠    . ا  

يتآلاك يه١٠Base2ةكبش تانوكم    :  

١٠ -١Base2 Transceiverرتويبمكلا يف ةكبشلا ةحول ىلع ةبكرم نوكت و   .  

قيقرلا يروحملا كلسلا -٢  Thin Coaxial .   

تالصو -٣  T Connectors .   

ةروساملا تالصو -٤  BNC Barrel Connectors (50 ohm) .   

ةراشإلا دادترا تافقوم -٥  BNC Terminators (50 ohm) .   

ةراشإلا تارركم -٦  Repeaters .   

وأ مسق رثكأ نم ةنوكم انتكبش نأ ضارتفا عم ١٠Base2عونلا نم ةلماك ةكبش اعم لكشن انب ايه نآلا   Segment :   

تركذ يتلا و BNC Barrel Connectorsوأ ةروسام ةلصو هيمسن ام ، رخآ مسقب هطبرن نأ ديرن كلسلا نم مسق لك ةياهن يف عضنس : الوأ   

  . كلسلا ةلاطإل مدختست اهنأ قباس سرد يف 

ىمست Tفرح لكش ىلع ىرخأ ةلصو ىلا كلسلا نم فرط لك يف ةروساملا ةلصو كبشن : ايناث  T Connectors .   
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تنرثإ مكحتم ىلا Tةلصو كبشن : اثلاث  Ethernet Controllerرتويبمكلا زاهج يف ةكبشلا ةقاطب ىلع ابكرم نوكي يذلا و   ). ةروصلا رظنأ .( 

  

وأ ةراـشإلا دادـترا فـقوم هـتياهن يف عضن نأ بجي رخآ مسقب لصتم ريغ     Segmentمسق فرط لك نأ ظحالن نأ بجي : اعبار   BNC 

Terminator ةلصو ب الصتم نوكي هرودب يذلا و  T  ١٠ةكبش انلكش دق نوكن اذهب .ةكبشلا ةحول ىلا ةلصوم نوكت يتلا وBase2ةلماكتم   .  

تاكبش نم ةفلكت لقأ و ةنورم رثكأ  ١٠Base2تاكبش ربتعت     ١٠Base5    كلـسلا نـم ةـنورم رثكأ قيقرلا يروحملا كلسلا ةعيبط نأل ارظن  

   . ١٠Base5تاكبش يف مدختسملا نيخثلا يروحملا 

ىلا ايرظن لصتل ةكبشلل ىصقألا لوطلا ةدايزل و ازاهج ١٠٢٤ىتح معدتل ةيلحملا تاكبشلا عيسوتل ةراشإلا تاررك م مادختسا نكمملا نم  ١٠٠٠ 

رتم ٩٢٥ايلمع و رتم    .  

كلسلا نم ماسقأ سمخ عمجت نأ عيطتست         ١٠Base2تاكبش    Segments        ةراشإ تارركم عبرأ ىلا اهلصوب اعم  Repeaters    طـقف نكل و  ، 

ىلا ةراشإلا لاصيإل رخآ ىنعمب وأ ةكبشلا ليوطتل طقف نامدختسي نارخآلا نامسقلا امنيب رتويبمك ةزهجأ ىلا ةلصوم نوكت ماسقأل                   ا هذه نم ةثالث   

  ). ةروصلا رظنأ.(ةنكمم ةفاسم لوطأ 
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ةدعاق اهيلع قلطي كيبشتلاب ةقيرطلا هذه وأ ٣-٤-٥   ٣-٤-٥ Rule .   

ىلا   ١٠Base5تاكبش ةعرس لصت     ةينقت مدختست و ةيناثلا يف تباجيم        ١٠   Baseband      لـقانلا عونلا نم ةكبشلا ميمصت معدت و لاسرإلا يف  

Bus وأ نيخثلا يروحملا عونلا نم كالسألا مدختست و ، Thick Coaxialلا ربتعي كالسألا نم عونلا اذه و هنأل تنرثإ تاكبشل يسايقلا عون  ، 

  . تنرثإ تاكبش ءاشنإ دنع امدختسم ناك يذلا يلصألا عونلا

وه ةكبشلا نم Segmentمسقب لصتت نأ نكمملا نم يتلا رتويبمكلا ةزهجأل ىصقألا ددعلا لصي تاكبشلا نم عونلا اذه يف  زاهج١٠٠    .  

تم ٢،٥وه ةكبشلا ىلع نيزاهج نيب كلسلا لوطل ىندألا دحلا           نأ وـه ةكبشلا ىلع نيزاهج يأ نيب كلسلا لوطل ىندأ دح ديدحت يف ببسلاو ، ر              

 ، Reflectionةراشإلل ثدحي دق يذلا ساكعنإلا ببسب ةزهجإلا هذه نم لك اهلسري يتلا تاراشإلا هيوشت ىلا يدؤي ةزهجألا نيب اريثك بارتقإلا 

رتم ٥٠٠ىلا لصيف كلسلل ىصقألا لوطلا امأ    .  

هـيلإ ةزهجأ كبش نكمملا نم يذلا ناكملا نيبتل رتم          ٢،٥لك ءادوس ةمالع عضوت و رفصألا نوللاب ةداع نيخثلا يروح           ملا كلسلا نولي   رـظنأ  . 

  . ةروصلا

  

يتآلاك يه ١٠Base5ةكبش تانوكم    :  
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لسرم -١ لبقتسم –   Transceiverةكبشلا ةقاطب نع الصفنم نوكيو   .  

٢- Transceiver Cable .   

دادترإلا فقوم -٣  ٥٠-ohm Terminator .   

لوألا نوكملاب يناثلا نوكملا لصول كباشم وأ تالصو -٤   .  

كالسأ عمجم -٥  Wiring Hub .   

ةروسام تالصو -٦  Barrel Connectors .   

بقث ةادأ -٧  Coring Tool .   

كلـسلا و ةزهجألا نيب لصي يفاضإ كلس مدختسي كلذ نم الدب و ةزهجألا عم ةرشابم اهكبش متي ال اهنإف ةنيخثلا ةيروحملا كالسألا ةواس                        قل ارظن 

وأ لبقتسملا -لسرملا كلسب يفاضإلا كلسلا اذه فرعي ، نيخثلا  Transceiver Cable نوكم طيرش وه لب ايروحم اكلس سيل كلسلا اذهو  ، 

كالسأ ٩نم   ٩-pin Ribbon ىمسي كبشمب هتياهن يف لصتم  DB-15 Connector امك تانايبلا لابقتساو لاسرإل مدختست ةعستلا كالسألا  ، 

  . ةروصلا رظنأ .Controllerةكبشلا مكحتم ىلا ءاطخأ يأب ثعبت اهنأ 

  

لسرملا نوكي١٠Base5تاكبش يف  وأ لبقتسملا -   Transceiver كلس و نيخثلا كلسلا نيب لصيو ةكبشلا ةقاطب نع الصفنم  Transceiver 

Cable . ةروصلا رظنأ .  
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نيب Transceiver Cableلصي   Transceiver ىرخأ ةهج نم رتويبمكلا يف ةكبشلا ةقاطب نيبو ةهج نم   .  

بقث ةادأب هبقثب كلذ متيو Transceiverب هلصو متي نأ لبق دادعإ ىلا نيخثلا كلسلا جاتحي   ، Coring Tool ىلا لوصولاب بقثلا اذه حمسيو  

  . ةروصلا رظنأ .Transceiverب هلصو متي يذلا يندعملا كلسلا روحم 

  

 In-lineمادختـساب اـعم نيـتعطقلا لـصو مـث نم و نيتعطق ىلا كلسلا عطق مزلتست اهنكل و بقثلا نم الدب مدختست ىرخأ ةقيرط كانه و      

Connector ب هرودب لصتي يذلا و  Transceiver. ةروصلا رظنأ .  
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ةدعاق اضيأ    ١٠Base5تاكبش مدختست     ٣-٤-٥ Rule    هالعأ ةحورشملا ةراشإ تارركم    ٥لصو عم يلاتلاب و     .   Repeaters    لوطلا لصي  ، 

رتم ٢٥٠٠ىلا ةكبشلل ىصقألا    .  

   : ١٠Base5تاكبش تازيمم ىلع فرعتنل 

يـسيطانغم ورـهكلا لاـجملا نـع جتاـنلا لخادـتلل ةرـيبكلا اهتمواقم وه تاكبشلا هذهل ةيساسألا ةزيملا ربتعت        -١  Electromagnetic 

Interference (EMI ( الثم عناصملا يف امك رمألا اذه نم يناعت يتلا تائيبلا يف لمعلل ةبسانم اهلعجي امم  ، .  

تاكبش نم ربكأ تافاسم ىلع لمعلا عيطتست-٢   ١٠BaseT ١٠ وBase2 .   

اعم نيعونلا الك جمدتف ةريبكلا تاكبشلا امأ ،ةفلكت لقألا ١٠Base2تاكبش اهلحم لحي و رسحني اهراشتنإ أدب تاكبشلا هذه نكلو    .  

   :سردلا صخلم

ةعرسب لمعت ١٠Base2تاكبش  ثبلا ةينقت مادختساب ةيناثلا يف تباجيم ١٠   Baseband ميمصت و  Busروحملا كلسلا و   . قيقرلا ي 

معديو رتم ١٨٥كلسلل ىصقألا لوطلا  ةكبشلل ىصقألا لوطلا لصي ةراشإ تارركم مادختساب و ، رتم فصن ىندألا لوطلا و رتويبمك ٣٠   ٩٢٥ 

  . رتم

ةعرسب لمعت ١٠Base5تاكبش  ثبلا ةينقت مادختساب ةيناثلا يف تباجيم ١٠   Baseband ميمصت و  Busنيخثلا يروحملا كلسلا و   .  
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معديو رتم    ٥٠٠كلسلل ىصقألا   لوطلا   ىندألا لوطلا و رتويبمك      ١٠٠  ةكبـشلل ىـصقألا لوطلا لصي ةراشإ تارركم مادختساب و ، رتم             ٢،٥   

رتم٢٥٠٠   .  

   . ١٠BaseFتاكبش : ناونعب هللا ءاش نإ نوكتس ةمداقلا ةساردلا ةقلحلا 
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تاكبش -١٠  ١٠BaseF 

ةيئوضلا فايألا ١٠BaseFتاكبش مدختست   Fiber Optic ىلا لصي كلسلل ىصقألا لوطلا و ، ةزهجألا نيب لصولل اذـه ربتعي و رتموليك  ٢   

فارـطألا ةيمارتم زكارملا و تايانبلا نيب لصولل تاكبشلا هذه مدختست اذهل و ، تنرثإ تاكبش نم ىرخألا عاونألا عم ةنراقملاب اريبك اروطت                       

  . ةيندعملا كالسألا مادختساب اهنيب لصولا نكمي ال يتلا

يسيطانغمورهكلا لاجملا نع جتانلا لخادتلل ةديدش ةمواقم ١٠BaseFتاكبش رفوت ا مك  Electromagnetic Interference (EMI) .   

يه ١٠BaseFتاكبش تانوكم    :  

يرصب فيل كلس -١  Fiber Optic Cable .   

٢- Fiber Optic Transceiver (FOT) .   

ةيرـصبلا فايلألا كالسأ عيمجتل ةريغص كباشم  -٣ اـضيأ ىمـست و   Sub Miniature Assembly) SMA) Connectorsىمـست و     

Straight Tip (ST) .   

  : ةيرصبلا فايلألا كالسأل نايساسأ ناعون كانه 

طمنلا ديحو -١  Single Mode . 2- طامنألا ددعتم  Multimode .   

ةيلحملا تاكبشلا ةئيب يف طامنألا ددعتم مدختسي امنيب ، ةعساش تافاسم نيب ةديعبلا تالاصتإلل طمنلا ديحو مدختسي  LAN .   

فاـيلأ رـخآلا نوكي و   Twisted Pairةيوتلم كالسأ اهدحأ نوكي نأب كالسألا نم دحاو عون نم رثكأ اهيف مدختسي يتلا ةيلحملا تاكبشلا يف   

ىـلا ةـيوتلملا كالسألا نمةيئاب   رهكلا تاراشإلا ليوحتب موقي يذلا و) Fiber Optic Transceiver (FOTمدختسي ةلاحلا هذه يف ، ةيرصب 

  . ةروصلا رظنأ.سكعلاب و ةيرصبلا فايلألا يف يرجت ةيرصب تاراشإ
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FOT                  ةراـشإلا رركم يف اجمدم نوكي نأ نكمملا نم و الصفنم ازاهج نوكي نأ نكمملا نم  Repeaters     رـسجلا وأ  Bridge    هـجوملا وأ  

Router.   

نيكبشم FOTب لصتي و   Sub Miniature Assembly (SMA) Connectors دحاو ، ةيرصبلا فايلألا نم نيكلس امهب لصتي نيذلا و  

  . ةروصلا رظنأ.لابقتسإلل رخآلا و لاسرإلل 

  

يه ةيساسأ ريياعم ةثالث١٠BaseFرايعملا تحت جردني    :  

١٠ -١BaseFL – Fiber Link .   

١٠ -٢BaseFB – Fiber Backbone .   

١٠ -٣BaseFP – Passive Fiber.   
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ةراشإ تارركم سمخ مادختساب      ١٠BaseFLلوألا عونلا حمسي      Repeaters      إلا نيعب ذخألا عم ةكبشلا ديدمتل  Segmentلك لوط نأ رابتع      

رتموليك ٢ىلا لصي ةيرصبلا فايلألا كالسأ نم    .  

نوكي نأب ١٠BaseFLحمست امك   FOT ةراشإلا تارركم يف اجمدم  Repeaters تاعمجملا وأ  Hubs ةكبشلا ةقاطب وأ   .  

طقف تارركملا نيب وأ ةراشإلا تارركم و ةزهجألا نيب لصولل ١٠BaseFLمدختست    .  

ةراـشإلا تاررـكم نيـب لصولل اصصخم نوكي اذهل و ةكبشلل يرقفلا دومعلا ليكشتل مدختسي هنأ همسا نم حضتي                     ١٠BaseFBي  ناثلا عونلا   

Repeatersطقف   .  

يف اجمدم Transceiverنوكي نأ بجي ةلاحلا هذه يف و   Repeaters .   

ةراشإ رركم نيثالث لصوب ١٠BaseFBحمسي   Repeatersلوط ةريبك ةكبش نيوكتل اعم لك    Segment ىلا لصي اهيف رتموليك٢    .  

ةلماخ كالسأ تاعمجم مدختست يهو ، مجحلا ةريغص ةيلحملا تاكبشلل صصخم وهف ١٠BaseFPثلاثلا عونلا امأ   Passive Hub  يذـلا و  

تارركملا يف ةجمدم نوكت يتلا و Transceiversنيب لصولل مدختسي   Repeaters ةكبشلا تاقاطب وأ  Network Adapter Cards و ، 

يه Transceiverو عمجملا نيب لصفتل اهب حومسم ةفاسم لوطأ  رتم٥٠٠    .  

يئابرهك شيوشت نم يناعت ةئيب يف ةدوجومHubsتاعمجملا اهيف نوكت يتلا نكامألا يف ةداع مدختسي عونلا اذه و    .  

   :سردلا صخلم 

مإ وه و ةعساشلا تافاسملا نيب لصولل ةيرصبلا فايلألا         ١٠BaseFمدختسي    ٢ىـلا كلـسلا لوـط لصيو طامنألا ددعتم امإ و طمنلا ديحو ا                

  . رتموليك

ىلا ١٠BaseFمسقنت  ماسقأ ٣    :  

١٠ -١BaseFL – Fiber Link .   

١٠ -٢BaseFB – Fiber Backbone .   

١٠ -٣BaseFP – Passive Fiber.   
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رايعملا -١١  ١٠٠ Mbps IEEE Standard ثبلا ةينقت و  ، Broa 

٠١ September 2001   

  : ةيساردلا ةقلحلا هذه يف لوانتنس 

رايعملا لوح -١  ١٠٠ Mbps IEEE Standard .   

ثبلا ةينقت    -٢  Broadband .        ةعرسلا تاذ تنرثإ تاكبش لحم لحت ةيناثلا يف تباجيم           ١٠٠ةعرسلا تاذ تنرثإ تاكبش تحبصأ ايلاح  ١٠ 

  : لثم اهلقنل ةريبك تاعرس ىلا جاتحت يتلا تاقيبطتلا و تانايبلا لدابتب ةبغرلا تاعرسلا هذه لثم نع ةجاحلا تأشن و ،ةيناثلا يف تباجيم

ةيرتويبمكلا ميمصتلا جمارب -١  Computer Aided Design (CAD) .   

ةيرتويبمكلا عينصتلا جمارب -٢  Computer Aided Manufacturing (CAM).   

يويديفلا لسارت -٣  Video Conferencing .   

ةعرس نامعدي تنرثإل نيسايقم ريوطت مت دقف اذهل ةيناثلا يف تباجيم١٠٠    :  

١٠٠ -١BaseVG – AnyLAN Ethernet .   

١٠٠ -٢BaseX Ethernet (Fast Ethernet) .   

تاكبش ثيدحتب حمسي امم ١٠BaseTكيبشت ماظن عم ناقفاوتم نيقباسلا نيعونلا الك   ، ١٠BaseTةلوهسب   .  

تاكبش و تنرثإ تاكبش معدي يذلا و IEEE 802.12رايعملا ىلا تاكبشلا نم ناعونلا ناذه يمتني  ، Token Ring   تاعرـسب لـمعت يتلا  

  . ةريبك

تاكبش و تنرثإ تاكبش نم الك رصانع جمدت ١٠٠BaseVG(Voice Grade) – AnyLANتاكبش   Token Ring نم اهريوطت مت دق و  ، 

   . Hewlett-Packardةكرش لبق 

  : ةيلاتلا ءامسألا نم ايأ تاكبشلا هذه ىلع قلطي

١٠٠ -١VG-AnyLAN .   
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١٠٠ -٢BaseVG.   

٣- VG.   

٤- AnyLAN.   

ةمجنلا عونلا نم ةكبشلا ميمصت ١٠٠BaseVG(Voice Grade) – AnyLANتاكبش معدت   Star تائفلا مدختست و كالـسأ نم  ٥ و ٤و ٣   

Twisted Pairةيرصبلا فايلألا كالسأ مدختست وأ كالسأل Categoryوأ تائف . (   TP قورفلا حرشأس هذـه و  ).هللا ءاـش نإ اـقحال اهنيب   

  . اهتعرس عم ةقفاوتم و اهب ةصاخ ةكبش تاقاطب و تاعمجم ىلا جاتحت تاكبشلا

نم ٥ةئفلا كالسأ معدتف ) ١٠٠BaseX Ethernet (Fast Ethernetتاكبش امأ   UTP اضيأ معدت و  STP ةيرـصبلا فايلألا كالسأ و و .  

صت نم تاكبش يفCSMA/CDلوصولا ماظن مدختست     . Star Busميم  

  : ةيساسأ عاونأ ثالث ) ١٠٠BaseX Ethernet (Fast Ethernetتاكبش تحت جردني 

١٠٠ -١BaseT4 مدختست و تائف نم كالسألا نم جاوزأ ٤  نم ٥و٤و٣   UTP.   

١٠٠ -٢BaseTX ةئف نم كالسألا نم نيجوز مدختست و نم ٥   UTP وأ  STP .   

١٠٠ -٣BaseFXا فايلألا نم ناكلس مدختست و   . ةيرصبل 

ثبلا اتينقت IEEE 802.3يسايقلا تنرثإ رايعم معدي   Baseband) و ) يمقرلا ثبلاBroadband  ةـينقت ربتعت و  ، Broadband  ةـميدق  

   . Coaxialةيروحملا كالسألا مادختساب الإ لمعت ال و ويدارلا تاجوم مدختست يه و ايبسن 

يه   Broadbandةينقت معدت يتلا تاكبشلا ىلع لاثم         ١٠Broad36         ىلا ةكبشلا هذه يف ةعرسلا لصت ىدم لصي و ةيناثلا يف تباجيم       ١٠ ،   

رتم ٣٦٠٠ىلا ثبلا    .  

ثبلا ةينقت معدت يتلا تاكبشلا تانوكم نع فلتخت          ١٠Broad36ةكبشلا تانوكم     Baseband             تاكبـش نأ وـه يـساسأ دـيحو رـمأ يف  

Baseband          ةكبشلا رتويبمك ةزهجأ لخاد عضوت ةكبش ةقاطب مدختست وـيدارلا تاددرـت مدوم       Broadbandتاكبش مدختست امنيب       Radio–

Frequency Modem. ةروصلا رظنأ .  
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إلا نكل و ، نيكلس وأ دحاو كلس مادختساب ثبلل تاونق ةدع كلتمت نأ عيطتست               Broadbandةمظنأ   يأ يف دحاو هاجتا يف لقتنت ةلسرملا تاراش         

  . تاونقلا هذه نم 

قاطنلا ةعس لصت     ١٠Broad36تاكبش يف     Bandwidth ثب هاجتا لكل ةعـس نأ اـنفرع اذإ و ، زتريهاـجيم    ١٨ىلا ) لابقتسإ وأ لاسرإ(   

تاكبش نإف MHZ ٦يه زافلتلا تاجومل قاطنلا   ١٠Broad36 ىلا جاتحت هاجتا لك يف ثب تاونق٣    .   

مادختساب اذه و MHZ ٤٠٠-٣٠٠نيب وه تاكبشلا هذه هلالخ نم ثبت يذلا ددرتلا ىدم   Community Antenna Television (CATV) 

Coaxial Cableتانايبلا بناج ىلا توصلا و ةروصلا لقنب كلسلا سفنل حمسي يذلا و   .  

تالاحلا يفةبسانمBroadbandةينقت ربتعت    :  

تلا ةريبكلا تاسسؤملل-١ تاكبش يف اهنم ةدافتسإلا ديرت و CATVتاكبش ىلع يوتحت ي    LAN .   

ىلا ةفاضإلاب تامدخلا نم ةعومجم ىلع لوصحلا ديرت يتلا تاسسؤملل -٢  LANلاسرإلا طسو سفن مادختساب و   .  

   :سردلا صخلم 

ناعون ةيناثلا يف تباجيم ١٠٠ةعرس معدت يتلا تنرثإ تاكبش    :  

١٠٠ -١BaseVG – AnyLAN Ethernet تائفلا مدختسي عونلا اذهو كالسأ نم ٥و٤و٣   TPةيرصبلا فايلألا كالسأ ىلا ةفاضإلاب   .  

١٠٠ -٢BaseX Ethernet (Fast Ethernet ( يه عاونأ٣هتحت جردنيو   :  

١٠٠ -١BaseT4 مدختست و تائف نم كالسألا نم جاوزأ ٤  نم ٥و٤و٣   UTP.   
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١٠٠ -٢BaseTXةئف نم كالسألا نم نيجوز مدختست و نم ٥    UTP وأ  STP .   

١٠٠ -٣BaseFXةيرصبلا فايلألا نم ناكلس مدختست و   .  

دـحاو هاجتا يف ثبلل تاونق ةدع يف تانايبلا لقتنت و ةكبشلا ةقاطب نع الدب يويدار مدوم مدختست يه و ايبسن ةميدق                 Broadbandةينقت ربتعت     

  . ةانق لكل

   . Token Ringتاكبش لوح هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس 
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تاكبش -١٢  Token Ring 

  : ةيلاتلا دونبلا ةقلحلا هذه يف لوانتنس 

تاكبش صئاصخل فصو -١  Token Ring .   

تاكبش لمع ةقيرطل فصو -٢  Token Ring .   

تاكبشل همامضنإ دنع رتويبمكلا زاهج اهب رمي يتلا تاوطخلل فصو -٣  Token Ring .   

راطإلا ماسقأل فصو -٤  Frameلقني يذلا مسق لك لمع نايبو ةكبشلا ىلع تانايبلا    .  

تاكبش تاجايتحا و تانوكمل فصو -٥  Token Ring .   

رايعملا ىلع قافتإلا دعب الإ ذفنت مل اهنكلو ، يضاملا نرقلا نم تانيتسلا لئاوأ يف ةرم لوأ ترهظ Token Ringتاكبش ةركف   IEEE 802.5 

قلحلا ميمصت لالخ نمToken Ringتاكبش فصي يذلا  ماع كلذ ناك و Ringة   تاذ تـنرثإ تاكبشل ىوقألا سفانملا لثمت يهو   . ١٩٨٥ 

   . IEEE 802.3رايعملا 

ةيلحم تاكبش يه Token Ringتاكبش   LAN نيتيصاخ نيب عمجت و   :  

ةراشإلا ريرمت -١  Token Passing .   

ةمجنلا و ةقلحلل نيجهلا ميمصتلا -٢  Hybrid Star/Ring Topology   

لاسرإلا طسو ىلا لوصولاب مكحتلل ةليسو ريوطتب IEEE 802.5رايعملا نع ةلوئسملا ةنجللا تماق   Media Access Control (MAC ( و ،

امه نيفده قيقحتل تروط يتلاو Token Passingةراشإلا ريرمت ةليسولا هذه ىمست    :  

تم ةقيرط ديدحتو ةكبشلا ىلع رتويبمكلا ةزهجأ نيب مهافتلل ةقيرط ىلع لوصحلا-١   . تانايبلا لابقتسإ و لاسرإل اهيلع قف 

هسفن تقولا يف امهتنايب لاسرإب نيزاهج مايق دنع لصاحلا ، تاراشإلا نيب مداصتلا لوصح يدافت-٢   .  

ىمست تاتبلا نم ةديرف ةلسلس ىلع Token Passingلوكوتورب يوتحي   Token   راـطإ لوـط لصيو ، ةقلحلا رادم ىلع رودت و  Token 

تياب٣ىل ا غرافلا وأ رحلا   .  
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دنع هيلإ عوجرلا ءاجرلاف سماخلا سردلا يف اهحرش مت ةقلحلا تاكبش ىلع تانايبلا لابقتسإ و لاسرإ ةيلمع و ةزهجألا نيب ةراشإلا ريرمت ةقيرط 

  . ةجاحلا

يمجن كيبشت ماظن وه يلعفلا يداملا ميمصتلا نكل و ، ةكبشلا ةزهجأ نيب لصت ةقلحب Token Ringتاكبش ميمصت أدبي  لـصتم زاهج لكف     ،

قـيرط نع اهب نولصتي مهنكل و ةقلحلا نم ءزج يه تارتويبمكلاف              Hubعمجملا يه ةيزكرم ةطقن ىلا هلصي كلسب لصتم ايلعف وه ةقلحلاب              ، 

  . ةقلحةمجن ةنيجه ةكبش هيلع قلطي ام اذه ،عمجم

رايعم ىلع ةمئاق IBMةكرش تاكبش بلغأ ربتعت   Token Ring ةكرش تاحلطصم يفو  ، IBM ددعتم لوصولا ةدحو مسا عمجملا ىلع قلطي  

كلسلا مدختسي يذلا و Multistation Access Unit (MAU)وأ تاطحملا   Twisted Pair ىتح كبشل زاهج ٢٥٥    .  

ةيلاتلا صئاصخلابToken Ringتاكبش زيمتت    :  

ةيمحملا كالسألا مادختسا -١  STP .   

نيب حوارتي تانايب لقن لدعم -٢ ىلا ٤  باجيم١٦    . ةيناثلا يف ت 

يمقرلا ثبلا ةينقت -٣  Baseband .   

وأ ةراشإ ديلوتب ةكبشلا موقت Token Ringةكبش ىلا زاهج لوأ مضني امدنع   ، Token زاهج لك ىلع اهسفن ضرعت ةقلحلا لوح رفسلاب أدبت  

م هذخأب موقيف   Tokenب مكحتلا أدبي و كلذب ةراشإ يطعيف هتانايب لاسرإ ام زاهج ررقي نأ ىلا                ىـلع يوتحي راطإ هنم الدب لسري و ةكبشلا ن           

نع لوئسملا وه ةكبشلا ىلع هليغشت متي زاهج لوأ نوكي و . سماخلا سردلا يف اهحرش قبس ةيلمعلا يقاب و ةكبشلا ىلا اهثبي نأ دوي يتلا تانايبلا

  . ةكبشلا ةطشنأ ةبقارم 

  : يلاتلا لمعب كلذ ققحتي و حيحص لكشب اهميلست نم دكأتلا و رطألا صحفب ةكبشلا ةطشنأ ةبقارم متت

ةرم نم رثكأ ةقلحلا تلاج يتلا رطألا صحفت-١   .  

نأ نم ققحتلا -٢  Tokenتقو يأ يف ةكبشلا ىلع دجاوتي طقف دحاو   .  

ةكبشلا نع زاهجلا داعبتساب ببستي اهنم يأ يف لشف يأ لحارم سمخب رمي هنإف Token Ringةكبش ىلا مامضنإلاب ام زاهج بغري امدنع   :   



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ٥٠

ىلوألا ةلحرملا -١  Phase 0 ىمست و  Lobe Test هذه ، اهب لصتملا كلسلا ىلا تانايبلا نم تاراطإ لاسرإب ةكبشلا ةقاطب اهب موقت يتلا و  

و ةكبـشلا كالـسأ نأ ةكبشلا ةقاطب تملع حاجنب ةلحرملا هذه ترم اذإف ، اهاوتحم ريغتي نأ نود ةقاطبلا ىلا ةرشابم دوعت نأ بجي تاراطإلا                          

  . ديج لكشب لمعت اهتالصو

ةيناثلا ةلحرملا يف -٢  Phase 1   مامـضنإلا ةـلحرملا هذه يف نوكيو ،ةقلحلا ةكبش ىلا اهزاهج لاخدإل ةيرورض ةراشإ ةكبشلا ةقاطب ردصت  

دقفت فوس تقو ،    لا اذه يف ةقلحلا ىلع اهثب متي تانايب يأ نإف ةلحرملا هذه ببسب لصاحلا شيوشتلا وأ ءاضوضلا ببسب نكل و ، ةكبشلل يلعفلا                      

ةكبشلا ىلع ديدجTokenعضي و أطخلا اذه ةجلاعمب موقي ةكبشلا ةبقارم نع لوئسملا رتويبمكلا نكل و    .  

اهزاهج نأ ةكبشلا ةقاطب ضرتفتسف راطإ يأ ىلع لصحت مل نإف ، ةطشن ةكبشلا نأ دكأتت يكل راطإ يأ اهيلع رمي نأ ةكبشلا ةقاطب رظتنت اهدعب                       

  . اهيلإ اهتدوع رظتنت و تاراطإ لاسرإب اهسفنب موقت و ةكبشلا ى لا مضني زاهج لوأ وه

ةثلاثلا ةلحرملا يف -٣  Phase 2 رركملا ناونعلا رابتخا ءارجإب ةكبشلا ةقاطب موقت  Duplicate Address Test ةكبشلا ةقاطب موقت انه و  ، 

يأ كاـنه ناـك اذإ اميف صحفتتل كلذب موقت و اهتاذ ةقاطبلا ناو        نع هسفن وه و لبقتسملا ناونع هسفن وه لسرملا ناونع هيف نوكي راطإ لاسرإب             

دـيعت و ةقلحلا نع اهسفن لصفتس ةقاطبلا نإف ، ناونعلا سفن هل رخآ ازاهج كانه نأ نيبت اذإف ، اهزاهج ناونع سفن هل ةكبشلا ىلع رخآ زاهج                            

  . ديدج ناونع ديلوت عم ةقباسلا لحارملاب ارورم ىرخأ ةرم ةلواحملا 

يف -٤ وأ ةكبشلا ىلع ىلعأ طشن راج برقأ ىلع فرعتلاب ةكبشلا ةقاطب موقت Phase 3ةعبارلا ةلحرملا    Nearest Active Upstream 

Neighbor (NAUN (ةقلحلا ىلع لفسألا اهراجل اهسفن فرعتس امك  ، .  

يف مهم اذه و ، ةقلحلا ىلع هنم لفسألا هناريج ةعباتمب زاهج لك موقي Token Ringتاكبش يف  ةقلحلا ىلع ام زاهج ةرداغم وأ مامضنا ةلاح  

  . ةقلحلا ةبقارم نع لوئسملا طشنلا زاهجلا ىلا كلذ نع ريرقت لاسرإب موقيس ىلعألا هراج نإف

ةسماخلا ةلحرملا يف -٥  Phase 4 ةقلحلا تارتماراب دوزمب لاصتإلاب ةكبشلا ةقاطب موقت  Ring Parameter Server (RPS ( موقي يذلا و

  : يلاتلاب

اهدادعإل ةمزاللا ميقلاب ةقلحلل اثيدح ةمضنملا ةزهجألا دوزي -أ  Initialization Values .   

نمضتت يتلا و اهليغشت تارتماراب ىلع لوصحلاب ةقلحلا ةزهجأ ةبقارم -ب ناوـنع و  Code Levelزـيمرتلا ىوتسم ،ناونعلا  :   ، NAUN 

Address .   

نمToken Ringتاكبش يف تانايبلا راطإ نوكتي  راطإلا تادادعإ يف ةددحم نوكت ةكبشلا ىلع يرجت يتلا تايلمعلا لكو ، ماسقأ رشع     .  

يه Frameراطإلا اذه اهنم نوكتي يتلا ماسقألا و    :  
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ىمسي لوألا مسقلا -١  Start Delimiterراطإلا ةيادب ددحي يذلا وه و   .  

ىمسي يناثلا مسقلا -٢  Access Controlذه لوط و لوصولاب مكحتلا وأ نم ةجلاعملا يف راطإلا اذه ةيولوأ ديدحت هتمهم و دحاو تياب مسقلا ا  

تانايب راطإ وأ غرافTokenراطأ وه راطإلا اذه ناك اذإ اميف ددحي هنأ امك ، تاراطإلا نم هريغ دعب وأ لبق لبقتسملا زاهجلا لبق    .  

ىمسي ثلاثلا مسقلا -٣  Frame Control اذه ناك اذإ اميف ددحي مسقلا اذهو وأ ) Media Access Control (MACىـلإ يـمتني راطإلا    

Logical Link Control (LLC (ىرخأ رومأب امهقلعتل لقتسم سرد ىلا امهحرش لجؤأس نيحلطصملا نيذه و .  

ىمسي عبارلا مسقلا -٤  Destination Address راطإلل لبقتسملا زاهجلا ناونع ددحي هيف و   .  

ىمسي سماخلا مسقلا -٥  Source Addressراطإلل لسرملا زاهجلا ناونع ددحي هيف و   .  

ىمسي سداسلا مسقلا -٦  Routing Information نيب هلوط حوارتي و ، هيجوتلا تامولعم وأ ىلا ٢  تامولعملا هيجوت هتمهم و ، تياب ١٨   

  . ةروصلا رظنأ.اعم ةلصتم ةفلتخم تاقلح نيب

  

ىمسي عباسلا مسقلا -٧  Information وأ  Data مكحتلا تامولعم ىلع يوتحي وأ مدختسملا تانايب و تامولعم ىلع امإ يوتحي مسقلا اذه و   .  

ىمسي نماثلا مسقلا -٨  Frame Check Sequenceرجإب لبقتسملا زاهجلل حمسي مسقلا اذه و عباتتلا رابتخا وأ وـلخ نـم دـكأتلل رابتخا ءا     

هنم الدب ديدج راطإ لاسرإ متيس و لازيس راطإلا نإف أطخ يأ ىلع روثعلا مت اذإف ءاطخأ يأ نم٧ و٥ و٤ و ٣ماسقألا    .  

ىمسي عساتلا مسقلا -٩  End Delimiterراطإلا ةياهن ددحي مسقلا اذه و   .  

ذإ اميف ددحي يذلا وه وFrame Statusىمسي رشاعلا مسقلا -١٠ خـسن ةـيلمع تحجن دق و لبقتسملا زاهجلا لبق نم راطإلا مالتسا مت دق ا    

  . غراف ديدج راطأ ةكبشلا ىلع عضي و هلوصو نم دكأتيف راطإلا هيلإ دوعي امدنع لسرملا زاهجلا اهجاتحي تامولعملا هذه اعبط و ، تانايبلا
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م ةزهجألا كبش ىلا ةفاضإلابToken Ringتاكبش يف عمجملا ةمهم صخلتت  ردصت وأ لمعلا يف لشفت يتلا ةكبشلا ةقاطب لصفب موقي هنإف اع  

  . لكك ةكبشلا لشف ىلا يدؤي ةقلحلا ىلع ام زاهج لشف نإف اقباس انحرش امك هنأل لمعلا نم ةقلحلا نكمتت يكل ةكبشلا نع اهلصفيف ، ءاطخأ 

الثمف عمجملا نع زاهجلالصفت نأ نكمملا نم يتلا ىوصقلا ةفاسملا ةقلحلا يف مدختسملا كلسلا عون ددحي   :  

كالسأ نم لوألا عونلا مادختساب ةلصوملا ةزهجألا -١  IBM وأ  Type 1 (STP for Computers ( ةفاسم عمجملا نع دعبت نأ نكمملا نم

رتم١٠١ىلا لصت    .  

كالسأ نم يناثلا عونلا مادختساب ةلصوملا ةزهجألا -٢  IBM وأ  Type 2 (Voice And Data STP ( ةفاسم عمجملا نع دعبت نأ نكمملا نم

رتم١٠٠ىلا لصت    .  

كالسأ نم ثلاثلا عونلا مادختساب ةلصوملا ةزهجألا -٣  IBM وأ  Type 3 (Voice Grade UTP (  ةفاـسم عمجملا نع دعبت نأ نكمملا نم

رتم٤٥ىلا لصت    .  

وأ راتمألا تائم ىلا ةفاسملا ةدايز نكمم ةفلكلا ةعفترم ةيرصبلا فايلألا مادختساب -٤   . رثكأ 

  . ةروصلا رظنأ . Repeatersةراشإ رركم مادختساب ةفاسملا ةدايز نكمملا نم ةقباسلا عاونألا نم يأ يف 

  

كباشملا نم ةيلاتلا عاونألاToken Ringتاكبش مدختست    :  

١- Media Interface Connectors (MIC ( كالسألا نم ٢ و ١عاونألا كبشل مدختسي و   . ةروصلا رظنأ.  
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٢- RJ-45 Telephone Connectors (8 pin (ةروصلا رظنأ.كالسألا نم ثلاثلا عونلا كبشل مدختسي و .  

  

٤- RJ-11 Telephone Connectors (4 pin ( ةروصلا رظنأ.كالسألا نم اضيأ ثلاثلا عونلا كبشل مدختسي و .  

  

نيتعرسب Token Ringةكبش تاقاطب رفوتت    :  

ةيناثلا يف تباجيم٤ -١   .  

رثكأ تانايب لمحت و لوطأ تاراطإ مدختست يتلا و ةيناثلا يف تباجيم١٦ -٢   .  

   :سردلا صخلم

رايعملا Token Ringتاكبش دمتعت   IEEE 802.5.   

  . لحارم سمخب ةقلحلا ىلا مامضنإلاب بغري يذلا زاهجلا رمي

ماسقأ رشع نمToken Ringةكبش يف راطإلا نوكتي    .  

كالسألا Token Ringتاكبش مدختست   STP و UTPةريبك ةعرسل ةجاحلا دنع ةيرصبلا فايلألا و   .  
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وأ ٤نيتعرسب ةقلحلا يف ةكبشلا تاقاطب لمعت  ةيناثلا يف تباجيم١٦    .  

   . ARCnet و AppleTalkتاكبش لوح هللا ءاش نإ نوكيس لبقملا سردلا 
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تاكبش -١٣  AppleTalk و ARCnet 

  : ةيلاتلا دونبلا سردلا اذه يف هللا ءاش نإ لوانتنس

تاكبش صئاصخ و لمع ةئيبل حرش -١  AppleTalk .   

تاكبش صئاصخ و لمع ةئيبل حرش -٢  ARCnet.   

ةكبـشل ةيرامعم ميدقتب  Apple Computerةكرش تماق قباسلا نرقلا نم تانينامثلا فصتنم يف  نـم ةريغـص ةـعومجم طبرـل ةـصاخ       

  . نيمدختسملا

نم اهريغ نم طسبأ Appleتاكبش ةيرامعم لعجي امم ) Apple Macintosh (Macيصخشلا رتويبمكلا لخاد ةجمدم كيبشتلا تاردق ربتعت   

  . تاكبشلا تايرامعم 

يلاتلا Appleتاكبش ةلئاع نمضتت    :  

١- AppleTalk.   

٢- LocalTalk.   

٣- AppleShare.   

٤- EtherTalk.   

٥- TokenTalk.   

اهرتويبمكل اصيصخ    Appleةكرش هتروط يذلا جتنملا ىمسي        Mac        لماكتم لكشب تاكبشلا معدي يذلا و  AppleTalk        نـع ةراـبع وه و  ، 

   . Distributed Peer to Peerوأ دنلل دنلا ةعزوملا تاكبشلا معدي لوكوتورب 

تيمس و ١٩٨٥ماع تردصأ لوكوتوربلا اذه نم ىلوألا ةخسنلا   AppleTalk Phase 1    اذـه نـم ةنـسحملا ةخسنلا تردصأ ةرتف دعب و  

   . AppleTalk Phase 2تيمس و لوكوتوربلا 
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ةزهجأ لبق نم طقف مدختسي AppleTalkناك ةيادبلا يف   Mac ةيرزيللا تاعباطلا و  LaserWriter printers معدي حبصأ دعب اميف نكل و  ، 

  . ىرخأ تاينقت

لسلستملا ذفنملا مدختسي Macزاهج نأ ثيح و   RS-422 Serial Port  مامـضنإلل ةكبش تاقاطب مادختسإل ةجاح كانه سيلف ةكبشلل ةهجاوك  

   . AppleTalkتاكبش ىلا 

وه رخآ مساب AppleTalkتاكبش ترهتشا   LocalTalk يف كيبشتلا ماظن فصول ريبعتلا اذه مدختسي و  AppleTalk .   

  : ةيلاتلارومألا كيبشتلا تانوكم نمضتت 

كالسألا-١   .  

كباشملا-٢   .  

كالسألا تاددمم وأ تالصو -٣  Cable Extenders .   

كالسألا LocalTalkمعدت   UTP, STP, Optic Cable مدختسي ابلاغ و  STP.   

نم رثكأ لصوب حمسي ال نكل و رتم ٣٠٠وه كلسلل لوط ىصقأ  مسق يأل زاهج ٣٢   Segmentكلسلا نم   .  

  : نمضتت اهمادختسا نك مملا نم يتلا كباشملا

كباشم -١  ٨ pin DIN. ةروصلا رظنأ .  

  

٢٥ -٢ pin (DB25. (ةروصلا رظنأ .  
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٩ -٣ pin (DB9.(ةروصلا رظنأ .  

  

٤- RJ-11 (Telephone Jack. (ةروصلا رظنأ .  

  

   :Macزاهج يف ةيلاتلا ذفانملا ىلا كباشملا ليصوت متي 

١- SCSI Port. ةروصلا رظنأ .  

  

٢- ADB Port.ةروصلا رظنأ .  

  

٣- Modem Port.ةروصلا رظنأ .  
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٤- Printer Port.ةروصلا رظنأ .  

  

عونلا نم طسولا ىلا لوصولا ماظن LocalTalkمدختست   CSMA/CAةمجنلا وأ لقانلا عون نم ميمصتلا له رظنلا ضغب كلذ و   .  

وه   LocalTalkل سفانم عون كانه       PhoneNET     ةكرش هتروط يذلا  Farallon Communications         كباـشم و كالـسأ مدختسي وه و  

ازاهج٢٥٤ىتح ليص وتب حمست و ةمجنلا وأ لقانلا ىلع لمعت يه و ةيداعلا فتاهلا   .  

AppleShare تافلملا دوزم جمانرب وه  File Server Software تاكبش يف  AppleTalk ، ماظنب جمدم وهف نوبزلا جمانرب امأ  Apple 

   . AppleShare Print Serverةعابط دوزم جمانربب اضيأ ادوزم يتأي يذلا و ،يليغشتلا 

عم عمتجت نأ ةريغصلاLocalTalkتاكبش عيطتست  ةلصتم ةدرفم ةكبش لكف ، تاقاطن وأ Zonesىمسي ام لامعتساب كلذ و ةريبك ةكبش نوكتل ا    

ىلا لوصولا عيطتسي LocalTalkةكبش يأ يف مدختسم يأ يلاتلاب و  .Zone Nameاهب صاخ قاطن مساب ةفرعم نوكت تاكبشلا نم اهرغب   

تاكبش ىلا مامضنإلا عيطتست Token Ringتاكبش ىتح و .هيلإ يمتنت يتلا قاطنلا ديدحتب ىرخأ ةكبش تامدخ  LocalTalk   هذـه مادختـساب  

  . ةقيرطلا

وأ ماسقأ ةدع ىلا ةدحاو LocalTalkةكبش ميسقت اضيأ نكمملا نم   Zonesةكبشلا ىلع ماحزلا ليلقتل ديفم اذه و   .  

عم لمعت نأ Appleريغ ىرخأ ةزهجأ عيطتست   AppleTalkاهيف امب   :  

١- IBM PCتملا ةزهجألا و   . اهعم ةقفاو 
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٢- IBM Mainframes.   

٣- Digital Equipment Corporation VAX Computers.   

ةزهجأ ضعب -٤  Unix.   

ةزهجأ كيبشتل ةفلكت رثكأ و عرسأ ةليسو EtherTalkربتعت   Mac .   

ةكبش ىلا مامضنإلل ةكبش تاقاطب ىلا جاتحتس Macةزهجأ مظعم   EtherTalk .   

عرسبEtherTalkتاكبش لمعت  كالسألا مدختست و ةيناثلا يف تباجيم ١٠ة    Coaxial) Thick and Thin ( ةقاطب حمست و  ،EtherTalk 

تنرثإ ةكبشب لصتت نأب Macةزهجأل    .  

عم قفاوتم وهو ةقاطبلل افاضم نوكي EtherTalkجمانرب   AppleTalk Phase 2 .   

ةزهجأل حمستف TokenTalkةقاطب امأ   Mac ةكبشب لصتت نأب  Token Ring جمانرب و  TokenTalk قفاوتم و ةقاطبلل افاضم اضيأ نوكي  

   .AppleTalk Phase 2عم 

كلذ متي و ةرم لوأ ةكبشلا ىلا مضني امدنع زاهج لكل ناونع صيصخت متي و ، ينورتكلا ناونع ىلا جاتحي                     AppleTalkةكبش ىلع زاهج لك       

  : يلي امك 

راتخي اناونع ةكبشلل مضنملا زاهجلا صصخي الوأ-١   . ةحاتملا نيوانعلا نم ةعومجم نم ايئاوشع هسفنل ه 

رركم ريغ ناونعلا نأ دكأتيل ةكبشلا ىلع هناونع رشنب زاهجلا اذه موقي ايناث-٢   .  

ةكبشلا ىلا لخدي امدنع ةمداقلا تارملا يف همدختسيل ناونعلا اذه نيزختب موقي زاهجلا نإف ارركم ناونعلا نكي مل اذإ اثلاث-٣   .  

اهنم لك لمع فرعن و AppleTalkلمع ةئيب يف ةمدختسملا تالوكوتوربلا ضعب ىلع نآل ا ةرظن قلنل   :  

١- Datagram Delivery Protocol (DDP (ةكبشلا ىلع ةزهجألا ىلا تانايبلا مزح لاصيإ نع لوئسملا لوكوتوربلا وه و .  

٢- Name Binding Protocol (NMP (وأ ةعزوملا تانايبلا ةدعاق تامدخ ة نايص و ديلوت نع لوئسملا لوكوتوربلا وه وDistributed 

Database اهيلع قلطي يتلا و  Names Directory ةيمقر نيوانع ىلا اهليوحت دعب مهدراوم و نيمدختسملا ءامسأ ىلع يوتحت يتلا يه و  

Numerical Addresses .   
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٣- Zone Information Protocol (ZIP ( ةكبشلا يف تاقاطنلا تامولعمةرادإ نع لوئسملا لوكوتوربلا وه و .  

٤- AppleTalk Transaction Protocol (ATP (ةدوصقملا اهتهج ىلا تانايبلا لوصول ديكأت ءاطعإ نع لوئسملا لوكوتوربلا وه و .  

٥- AppleTalk Session Protocol (ASP (تافلملا دوزم ىلا لوصولل مدختسملا لوكوتوربلا وه و .  

٦- Printer Access Protocol (PAP (ةيكبش ةعباط ىلا لوصولل مدختسملا لوكوتوربلا وه و .  

٧- AppleTalk Filing Protocol (AFP ( تافلملا دوزم يف تافلملا ةبيكرت و تادلجملا فصي يذلا لوكوتوربلا وه و .  

٨- AppleTalk Data Stream Protocol (ADSP (نيجمربملا مادختسإل صصخم تالاصتا لوكوتورب وه و .  

٩- AppleTalk Echo Protocol (AEP ( ةفيظو هل نأ امك ، اهتاهجو ىلا تانايبلا لوصو يف ريخأت يأ باسح و ةكبشلا ةبقارمل مدختسي و

همدع نم ةكبشلا ىلع ام زاهج دوجو وأ رفوت ةفرعمل مدختسي يذلا و ةيصخشلا ةزهجألا يفPINGل ةهباشم    .  

تاـعومجم تاكبشل ةهجوملا ةفلكملا ريغ ةطيسبلا تاكبشلا نم  ) Attached Resource Computer Network (ARCNetةكبش ربتعت 

  . لمعلا

ةكرش لبق نم ARCNetتاكبش تروط دقو   Datapoint Corporation ماع ماـع ةرفوـتم تناك   ARCNetةكبش ةقاطب لوأ و . ١٩٧٧   

١٩٨٣ .  

ماظن ARCNetتاكبش مدختست   Token Passing لقانلا تاكبش يف  Bus تاكبش وأ  Star Bus .   

 Sourceىمـسي اـم وأ هـناونع ىـلع فرـعتلا زاهج لك عيطتسي و ، ةكبشلا ىلع زاهج لكل لقتسم ناونع صيصختب ةكبشلا ريدم موقي      

Identifier (SID ( ىمسي ام وأ ةكبشلا ىلع يلاتلا هراج ناونع ىلع كلذك وNext Identifier (NID ( ىلا ديدج زاهج فاضي امدنع و  ،

  . يئاقلت لكشب متي رمألا اذه نكل و بيترت و زيهجت ةداعإ ىلا جاتحتس ةزهجألا نيوانع نإف اهنم لازي وأ ةكبشلا

تاكبش يف ىمست Tokenاقباس هانيمس ام وأ تاراشإلا   ، ARCNet وأ لاسرإلل ةوعد وه رخآ مساب  Invitation TO Transmit (ITT ( ،

  : يلي امك فلتخم لكشب لابقتسإلا و لاسرإلا ةيلمع متتو 

ىمـسي اراطإ لسري لوألا زاهجلا نإف ،هيلإ  ITTلوصوب رخآ زاهج ىلا هتانايب لسري نأ ديري ام زاهجل ءاج دق رودلا نأ انضرتفا اذإ   Free 

Buffer Enquiry (FBE (    دعتـسم يناـثلا زاـهجلا نأ نيبت نإف ، لوألا زاهجلا تانايب ةجلاعمل عستم دوجو نع رسفتسي يناثلا زاهجلا ىلا

لابقتـسإل زهاـج هنأ هربخي   ) Acknowledgment Frame (ACKىمسي لوألا زاهجلا ىلا رخآ راطإ لاسرإب موقي هنإف تانايبلا لابقتسإل 



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ٦١

هـنأ هربخي  ) Negative Acknowledgment Frame) NAKىمسي اراطإ لسريس هنإف تانايبلا لابقتسإل ادعتسم نكي مل نإ امأ ، تانايبلا 

  . تانايبلا لابقتسإل دعتسم ريغ

ىلع لصحي ىتح رظتني مث يناثلا زاهجلا ىلا تانايبلا نم ةدحاو ةمزح لاسرإب موقيسف                ACKلوألا زاهجلا ىقلت نإ نآلا        ACK    لاـسرإل ديدج  

هيلي يذلا زاهجلا ىلاITTةراشإلا ريرمتب لوألا زاهجلا موقي اهدنع و هتانايب لاسرإ نم يهتني ىتح اذكه و تانايبلا نم ةيلاتلا ةمزحلا    .  

ةيلاتلا ماسقألا نمARCNetتاكبش يف تانايبلا ةمزح ن وكتت   :  

لبقتسملا ناونع-١   .  

لسرملا ناونع-٢   .  

نم ةثدحملا ةخسنلا امأ ، تانايبلا نم تياب ٥٠٨ -٣  ARCNet ىمست يتلا و  ARCNet Plus ةمزح لك لمحتف تانايبلا نم تياب٤٠٩٦    .  

  

ىلا ARCNetتاكبش يف تانايبلا لقن ةعرس لصت  ةعرس معدتف ARCNet Plusامأ و ةيناثلا يف تباجي  م٢،٥  ةيناثلا يف تباجيم ٢٠    .  

قيقرلا يروحملا كلسلا وه ARCNetتاكبش يف مدختسملا يسايقلا كلسلا   ٩٣ ohm RG-62 A/U Coaxial Cable معدت اضيأ اهنكل و  ، 

ةيئوضلا فايلألا كلس وUTPيوتلملا كلسلا    .  

ىلا ةمجنلا ميمصت نم تاكبش يف كلسلل ىصقألا لوطلا لصي            BNC كباشم و يروحملا كلسلا مادختساب     ىلا لصي امنيب ، رتم       ٦١٠  رتم  ٣٠٥   

  . لقانلا ميمصت عم نكل و كلسلا سفن مادختساب

كباشم عم UTPكلسلا مادختساب امأ   RJ-11 وأ  RJ-45 ىلا كلسلا لوط لصيف لقان وأ ةمجن ميمصتلا ناك ءاوس رتم٢٤٤    .  

   :سردلا صخلم

AppleTalk    ةزـهجأل اـساسأ ةـهجوم ةلماكتم ةكبش يه  Mac   اـهتلئاع نمـضتت و   :AppleTalk ، LocalTalk ، AppleShare ، 

EtherTalk و TokenTalk.   

نم ةفلكت رثكأ و عرسأ EtherTalkربتعت   LocalTalkتنرثإ تاكبشل مامضنإلاب حمست و   .  

تاكبشل مامضنإلاب حمسيف TokenTalkامأ   Token Ring.   
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ةئيب يف لمعت ةريثك تالوكوتورب كانه  AppleTalkلصفنم لمع اهنم لكل   .  

لقانلاةمجنلا ميمصت و لقانلا ميمصت معدت و ةفلكم ريغ و ةنرم ةكبش ARCNetةكبش ربتعت    .  

ىلا ARCNetتاكبش ىلع تانايبلا لقن ةعرس لصت  ةنسحملا ةخسنلا يف و ةيناثلا يف تياباجيم ٢،٥   ARCNet Plus ةعرسلا لصت  ٢٠ىلا  

  . ةيناثلا يف تياباجيم

ةيرصبلا فايلألا كلس و يوتلملا كلسلا مادختسا نكمملا نم نكل و يروحملا كلسلا وهARCNetتاكبش يف مدختسملا يسايقلا كلسلا    .  
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ةكبشلا تاقاطب لوح ةمدقم -١٤  Network Adapter Cards 

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

فيرعت-١ اهماهمل فصو و ةكبشلا ةقاطب    .  

ةكبشلا ىلع اهثبل تانايبلا ريضحت يف ةكبشلا ةقاطب رودل حرش-٢   .  

ةكبشلا ىلع تانايبلا لاسرإ ميظنت نم ةكبشلا ةقاطب هب موقت امل فصو-٣   .  

طي يتلاوNetwork Adapter Cardةكبش ةقاطب نم هل دبال ةكبشلاب لاصتإلا نم رتويبمكلا زاهج نكمتي يكل    : ةيلاتلا ءامسألا اضيأ اهيلع قل 

١- Network Interface Card (NIC).   

٢- LAN Card.   

٣- LAN Interface Card.   

٤- LAN Adapter.   

لالـخ نم اهنيب اميف لاصتإلا تارتويبمكلا عيطتست ال اهنودب و ،ةكبشلا كلس و رتويبمكلا زاهج نيب لصت يتلا ةهجاولا يه ةكبشلا ةقاطب ربتعت                        

  . ةكبشلا

رتوـيبمكلا حبـصيل ةـقاطبلا ىلا ةكبشلا كلس لصو متي مث ، رتويبمكلا زاهج يف    Expansion Slotغراف عسوت قش يف ةكبشلا ةقاطب بكرت   

  . ةكبشلل يجمربلا دادعإلا ىقبي و ةيداملا ةيحانلا نم ةكبشلاب ايلعف لصتم

  : ةيلاتلا رومألاب ةكبشلا ةقاطب رود صخلتي

هثبل تانايبلا ريضحت-١   . ةكبشلا ىلع ا 

ةكبشلا ىلع تانايبلا لاسرإ-٢   .  

لاسرإلا طسو و رتويبمكلا نيب تانايبلا قفدتب مكحتلا -٣   .  
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رتوـيبمكلا تاراشإ مجرتت اهنإف تانايب لاسرإ ديرت امدنع و ، رتويبمكلا جلاعم اهمهفي تاتياب ىلا ةكبشلا كلس نم ةيبرهكلا تاراشإلا ةمجرت       -٤  

  . اهلمح ةكبشلا كلس عيطتسي ةيبرهك تاضبن ىلا ةيمقرلا

 Institute of Electrical andل راـصتخا اذـه و    ( IEEEةـنجل هددـحت ناوـنعلا اذه و ، ديرف ةكبش ناونع كلتمت ةكبش ةقاطب لك    

Electronic Engineers (  ةكبشلا تاقاطب يعنصم نم عنصم لكل نيوانعلا نم ةعومجم صصخت ةنجللا هذه و  ، .  

طقف ةءارقلا ةركاذ لخاد نزخم نوكي و تب          ٤٨نم انوكم   ناونعلا اذه نوكي      ROM)           ءاـجرلا ةركاذلا نم عونلا اذه لوح تامولعملا نم ديزمل

عنـصملل فيرعت ىلع تب  ٢٤لوأ يوتحي و ، اهجاتنإ متي ةكبش ةقاطب لك يف       ) ةينورتكلإلا ةلجملا يف روشنملا ةركاذلا لوح يعوضوم ةعجارم         

لع ىرخألا تب٢٤يوتحت امنيب    . ةقاطبلل لسلستملا مقرلا ى 

  . ةحيحصلا اهتهجو ىلا تانايبلا هيجوت و اهنيب اميف بطاختلاب ةزهجألل حمسي امم ، ةكبشلا ىلع اهناونع رشنب ةقاطبلا موقت

ةيجمرب ءازجأ و     Hardwareةيدام ءازجأ نم لك ىلع ةكبشلا ةقاطب يوتحت           Firmware Software       انزخم نوكي يجمربلا ءزجلا اذه و  ،  

ةقاطبلاب ةلكوملا ماهملا ذيفنت و هيجوت نع لوئسم نوكي وROMةركاذ لخاد    .  

  . ةروصلا رظنأ.Busesلقاون ىمست ةيبرهك تارمم يف رتويبمكلا يف تانايبلا لقتنت 

  

يف دحاو لقان ىلع تانايبلا نم ةريبك ةيمك لقن نكمملا نم تارمملا هذه مادختساب و ، بنج ىلا ابنج ةعضوتم تار                     مم ةدع نم نوكتي لقان لك     

ىلا تروطت مث دحاولا تقولا يف تانايبلا نم تب ٨لقن ىلع ةرداق تانايبلا لقاون تناك ةميدقلا رتويبمكلا ةزهجأ يف ، تقولا سفن  ىلا مث تب ١٦   

عب تلصو اريخأ و تب٣٢ لقن عيطتست اهنأ يأ تب ٦٤لقاون ءاشنإل تاكرشلا ض   ةدحاولا ةرملا يف تب٦٤    .  
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عـسوأ لقانلا ناك املك و        Parallelيزاوتم لكشب لقتنت تانايبلا نأ لوقن تقولا سفن يف تانايبلا نم ةديدع ءازجأ لقن ىلع رداق لقانلا نأل                     ، 

  . عرسأ تانايبلا لقن لدعم ناك 

تانايبلا نأ امك  .Serial Transmissionلسلستملا ثبلا هيلع قلطي اذه و ةدحاولا ةرملا يف تانايبلا نم دحاو ت ب لمح ةكبشلا كلس عيطتسي

  . كلسلا ىلع دحاو هاجتا يف لقتنت

يذلا و ة كبشلا كلس ىلع لسلستم لكشب نايرجلا ىلا تانايبلا لقان ىلع يزاوتم لكشب نايرجلا نم تانايبلا ليوحت نع ةلوئسملا يه ةكبشلا ةقاطب

لبقتسملا –لسرلا وه ةكبشلا ةقاطب يف ةمهملا هذهب موقي   Transceiver. ةروصلا رظنأ .  

  

  : ةيلاتلا تاوطخلاب مايقلاب كلذ و ةكبشلا ىلع تانايبلا ثب ةيلمع ميظنتب ةكبشلا ةقاطب موقت

ةقاطبلا ىلا رتويبمكلا نم تانايبلا لقن-١   .  

كلسلا ىلا اهثبل اديهمت ةقاطبلا ىلع اتقؤم تانايبلا نيزخت-٢   .  

ةلبقتسملا ةقاطبلا و ةلسرملا ةقاطبلا نيب تانايبلا لقن طورش ىلع مهافت ءارجإ -٣   .  

ةكبشلا ىلع تانايبلا قفدتب مكحتلا-٤   .  

ةرـكاذ نم ةبولطملا تانايبلا لقنب رتويبمكلا يف تانايبلا لقان موقي مث ةنيعم تانايب هنم ةبلاط رتويبمكلا ىلا ةراشإ ل  اسرإب ةكبشلا ةقاطب موقت الوأ    

  . ةقاطبلا ىلا رتويبمكلا

بجي تانايبلا هذ ه نم اءزج نإف اذهل ،كلسلا ىلا ةقاطبلا نم تانايبلا لقن ةعرس نم ربكأ ةقاطبلا ىلا لقانلا نم تانايبلا لقن ةعرس نوكت ام ابلاغ

ىمست ةينقتلا هذه ، كلسلا ىلا اهثب نم ةقاطبلا نكمتت نأ ىلا ةقاطبلا ىلع RAMةركاذ ىلع اتقؤم اهنيزخت   Buffering.   
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تا قاطبلا ىدحإ تناك اذإف ، اعم ةلصتملا ةكبشلا تاقاطب نيب قفاوتلا وه و الأ تانايبلا لدابت دنع رابتعإلا نيعب ذخؤي نأ بجي رخآ رمأ كانه و                         

ةعرـس يـه نوكت ةدحاو ةعرس ىلع قافتإلا امهيلع اعم لاصتإلا نم انكمتت يكل امهنإف ، ةميدقلا نم عرسأ و ةديدج ىرخألا ةقاطبلا و ةميدق                          

  . أطبألا ةقاطبلا

قفاوتي امب اهليدعت متي يكل اهتارتماراب نع ةنلعم تاقاطبلا يقاب ىلا ةراشإ قلطت ةقاطب لك نإف اعم ةلصتملا ةكبشلا تاقاطب نيب قفاوتلا متي يكل و 

  . تاقاطبلا نم اهريغ عم

  : يه اهنيب لاصتإلا متي يكل تاقاطبلا اهيلع قفتت نأ بجي يتلا اياضقلا

اهلاسرإ متيس يتلا تانايبلا تاعومجمل ىصقألا مجحلا-١   .  

اهلوصول ديكأت ىلع لوصحلا لبق اهلاسرإ متيس يتلا تانايبلا رادقم-٢   .  

يتلا نمزلا ةرتف-٣ تانايبلا مزح لاسرإ نيب لصفت    .  

تانايبلا لوصو ديكأت ىلع لوصحلا لبق اهراظتنإ بجي يتلا نمزلا ةرتف-٤   .  

ضيفت نأ لبق هلابقتسا ةقاطب لك عيطتست يتلا تانايبلا رادقم -٥  Overflow.   

تانايبلا لقن ةعرس-٦   .  

  . تاقاطبلا نيب تانايبلا لدابت ةيلمع أدبت ةقباسلا اياضقلا ىلع قافتإلا درجمب

  : لمشت مكحتلا ماهم نم ددعب ةكبشلا ةقاطب موقت

لاصتإلا طسو ةبقارم-١   .  

ةمزحلا ملستتس يتلا ةقاطبلا ناونع هسفن وه ةمزحلا يف دوجوملا ةهجولا ناونع نأ نم دكأتلاب اهيلع فرعتلا و تانايبلا مزح بلط-٢   .  

  . اهلح و ءاطخألا فاشتكا-٣

   :سردلا صخلم 

  . ةكبشلا ىلع اهقفدتب مكحتت و اهثب مث اتقؤم اهنيزخت و تانايبلا ريضحتب موقت و لاصتإلا طسو و رتويبمكلا نيب ةهجاولا يه ةكبشلا ةقاطب
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و لاـسرإلا ةـلاح يف ةيبرهك تاضبن ىلا ةيمقرلا ةغيصلا نم و لسلستملا ثبلا ىلا يزاوتملا ثبلا نم تانايبلا ثب ليوحتب ةكبشلا ةقاطب موقت                         

  . لابقتسإلا لاح يف سكعلاب

  . تانايبلا لدابت نم نكمتت نأ لبق اياضقلا ضعب ىلع اعم ةكبشلا تاقاطب مهافتت نأ بجي

  . ةكبشلا ىلع مكحتلا ماهم ضعبب ةكبشلا ةقاطب موقت

   .ةكبشلا ةقاطب دادعإ و بيكرت ناونعب هللا ءاش نإ نوكيس لبقملا سردلا
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ةكبشلا ةقاطب دادعإ و بيكرت-١٥    

  : ةيلاتلا دونبلا ةقلحلا هذه يف لوانتنس

ةكبشلا ىلا رتويبمكلا ليصوتب ةكبشلا ةقاطب لمعل فصو-١   .  

رتويبمكلا يف تانايبلا لقان ميماصت نم عبرألا عاونألل فصو-٢   .  

  . ةكبشلا ةقاطب دادعإ و بيكرت ةيفيكل حرش-٣

زودنيو يف ةكبشلا ةقاطب دادعإل حرش -٤  NT 4ةعطاقملا يف ضراعتلا لكاشم لح و   Interrupt Conflict.   

  . ةكبشلا كلس و يصخشلا رتويبمكلل يلخادلا تانايبلا لقان نيب ةهجاولا ربتعت يهف ، رتويبمكلا تاكبش تانوكم مهأ نم ةكبشلا ةقاطب ربتعت

  . ةكبشلا كلسب لصتي رخآلا بناجلا و رتويبمكلا يف تانايبلا لقانب لصتي بناوجلا دحأ ، نيمهم نيبناج نم ةقاطبلا نوكتت

  . ةركاذلا و جلاعملا نيب تانايبلا لقن نع لوئسملا وه تانايبلا لقان 

  . رتويبمكلا يف تانايبلا لقان ةيعون عم ةقفاوتم نوكت نأ دبال اهنإف ، بجي امك ةقاطبلا لمعت يكل

  : تانايبلا لقان ميمصتل عاونأ عبرأ كانه ةيصخشلا ةزهجألا لمع ةئيب يف 

١- ISA.   

٢- MCA .   

٣- EISA.   

٤- PCI.   

 و IBM PC XT, ATةزـهجأ يـف مدختـسي ناك يذلا يسايقلا عونلا وه    ) Industry Standard Architecture (ISAلوألا ميمصتلا 

  . اهعم ةقفاوتملا ةزهجألا

ةعس لقان و تاقاطب ISAمدختست  وأ تب ٨  ةعرسب تانايبلا لقنت و تب ١٦  ةيناثلا يف تب اجيم٨    .  
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ماع IBMهتروط دقف ) Micro Channel Architecture (MCAميمصتلا امأ  ةعس لقان مدختسيو ١٩٨٨  وأ تب ١٦  ميمصتلا اذه و تب ٣٢   

  . رخآلا ميمصتلا عم ةقفاوتم ريغ نوكت نيميمصتلا دحأ عم ةقفاوتملا تاقاطبلا نأ ىنعمب قباسلا ميمصتلا عم قفاوتم ريغ

اهنمـض نـم ةرـيبك تاكرش ينامث لبق نم    ١٩٨٨ماع هميدقت م ت) Extended Industry Standard Architecture (EISAميمصت   

ىلإ لصت تانايب لقن ةعرس و تب ٣٢ةعس تانايب لقان مدختسي ميمصتلا اذه . NEC و Compaq ، HPتاكرش  يه و ةيناثلا يف تب اجيم ٣٣   

   .ISAميمصتلا عم ةقفاوتم 

ماع Intelةكرش لبق نم هريو طت مت) Peripheral Component Interconnect (PCIريخألا ميمصتلا  ةعس يه و ١٩٩٢  تـب  ٣٢،   

ةيناثلا يف تب اجيم١٣٢ىلا تانايبلا لقن ةعرس لصتو    .  

يه و لغش و بكر وأ Plug and Playةفيظو قيقحتل تاجايتحإلا بلغأ ققحت يه و ، ةنورم و اروطت رثكألا و عرسألا ميمصتلا اذه ربتعي   

قـيقحتل و ، مدختسملا نم لخدت يأ نود كلذ و اهبيكرت درجمب تاقاطبلا و ةزهجألل يئاقلتلا دادعإلا  ب حمست تافصاوملا نم ةعومجم نع ةرابع      

  : ةيلاتلا رومألا ريفوت نم دبال كلذ

نوكي نأ بجي -١  Basic Input-Output System (BIOS ( تافصاوم عم قفاوتم رتويبمكلا يفPlug and Play .   

قفاوتم ليغشتلا ماظن نوكي نأ بجي-٢ عم اضيأ    Plug and Play زودنيو لثم هدعب ام و٩٥    .  

عم ةقفاوتم زاهجلا وأ ةقاطبلا نوكت نأ -٣  Plug and Play .   

نـم دـكأتلا بجي اذهل ، ةقاطبلا ىلع ةقيقدلا قئاقرلا بطعت دق الثم ةنكاسلا ءابرهكلاف ، رذحب متي نأ بجي رتويبمكلا يف ةقاطبلل يلعفلا بيكرتلا              

  . ةقاطبلا بيكرتب أدبت نأ لبق كمسج يف ةنكاس تانحش يأ غيرفت

  . ءابرهكلا سبقم نم رتويبمكلا كلس لزأ : الوأ 

  . ءاطغلا ةلازإب مق مث كمسج يف ةيبرهك تانحش يأ غيرفتل كيدي يتلكب رتويبمكلل يجراخلا يندعملا ءاطغلاب كسمأ: ايناث

   .Antistatic Plastic Bagلزاعلا يكيتسالبلا سيكلا نم ةكبشلا ةقاطب لزأ : اثلاث

  . قشلا يف مكحم لكشب تلخد دق اهتفاح نأ نم دكأت و ،اهعم قفاوتم غراف عسوت قش يأ يف رذحب ةقاطبلا بكر: اعبار

  . زاهجلا ةرخؤم ىلا ةقاطبلا كبشي يذلا يغربلا طبر مكحأ: اسماخ

  . ءابرهكلا سبقم ىلا رتويبمكلا كلس ليصوت دعأ مث زاهجلا قلغأو ءاطغلا دعأ: اسداس
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ال ليغـشتلا ماـظن وأ ةقاطبلا تناك اذإ ةصاخ و اهدادعإ نم دب ال يتلا رومألا ضعب كانه ، ةكبشلا كلسب اهلصو و ةقاطبلا بيكرت دعب و نآلا                     

يه رومألا هذه،Plug and Playتافصاوم نامعدي    :  

١- Interruptةعطاقملا وأ   .  

٢- Base I/O Port Addressجرخملالخدملا ذفنم ناونع   .  

٣- DMA Channelةركاذلل رشابملا لوصولا ةانق   .  

٤- Base Memory Addressةيسيئرلا ةركاذلا ناونع   .  

٥- Transceiverلسرملا لبقتسملا-    .  

Interrupt                        فـقوتي اهدـنع و ،اهتانايب ةجلاعمب موقي نأ جاتحت اهنأ اهب هربخت جلاعملا ىلا ةزهجألا اههجوت ةراشإ نع ةرابع يه ةعطاقملا وأ  

  . ىرخأ فئاظو ةجلاعمل دوعي مث ةعطاقملا ةجلاعم متي نأ ىلا اتقؤم هماهمب مايقلا نع جلاعملا

تايوتـسم اـنايحأ اهيلع قلطي اذهل و ةمقرم و رتويبمكلا يف ةجمدم نوكت   Interrupt Request (IRQ) Linesوأ ةجلاعملا بلط طوطخ   

Levels نع فلتخم ةعطاقم بلط طخ مدختسي نا بجي زاهج لك و   . رخآلا ،

  : يلاتلاك عزوتت ةعطاقملا بلط طوطخ

وأ ٢ -أ ل ةصصخم نوكت ٩   EGA/VGA.   

ل ةصصخم نوكت و ٤ -ب  COM1, COM3.   

نرملا صرقلا مكحتمل ةصصخم نوكت و ٦ -ج  Floppy Disk Controller.   

يزاوتملا ذفنملل ةصصخم نوكت و ٧ -د  Parallel Port.   

يقحلا تقولا ةعاسل ةصصخم نوكت و٨ -ـه    . Real -Time Clockيق  

ةرأفلل ةصصخم نوكت و١٢ -و   .  

يضايرلا جلاعملل ةصصخم نوكت و ١٣ -ز  Math Coprocessor.   
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بلصلا صرقلا مكحتمل ةصصخم نوكت و١٤ -ح   .  

زاهجلا ةمدخب موقيسف ف لتخم مقر امهنم لكل و نيفلتخم نيزاهج نم ةعطاقم يبلط جلاعملا ىقلت اذا ثيحب ةجلاعملا ةيولوأ ىلا ريشت ماقرألا هذه و

  . رغصألا ةعطاقملا بلط مقر بحاص وه نوكي و ربكألا ةيولألا يذ

وأ   IRQ3مقر ةعطاقملا بلط طخ ةكبشلا ةقاطب مدختست لاوحألا بلغأ يف             IRQ5         طـخ يأ مادختـسا نـكمملا نمف لوغشم امهالك ناك اذإف  ،

  . غراف ةعطاقم

موقي يذلا وهفBase Input Output I/O Portامأ  هجلاعم و رتويبمكلا ءازجأ نيب اهلالخ نم تامولعملا قفدت متي ةانق ديدحتب    .  

يرشع تسلا ماظنلاب بوتكم ناونعك جلاعملل رهظي         Portذفنملا اذه     Hexadecimal format             ذـفنم مـقر هل نوكي نأ بجي زاهج لك و  ، 

Base I/O Portرخآلا نع فلتخم   .  

  : ةكبشل ا ةقاطبل ابلاغ مدختست ةيلاتلا ماقرألا

٣٠٠ to 30F   

٣١٠ to 31F   

  . ةقاطبلل هلامعتسا نكمملا نم غراف ذفنم مقر يأف لك ىلع و

نود متي رمألا اذهو ، رتويبمكلا ةركاذ و الثم ةكبشلا ةقاطب لثم زاهج يأ نيب تانايبلا لقنت ةانق يهف ) Direct Memory Access (DMAامأ 

  . جلاعملا نم لخدت يأ

  . ةقاطبلل ةلصفنم ةانق صيصخت بجي اذهل ، ةانقلا سفن مادختسانازاهج عيطتسي ال و 

رتويبمكلا ةركاذ يف ددحم عقوم Base Memory Addressلثمت   RAM تقؤملا نيزختلل عقوملا اذه مدختست يهف ةكبشلا ةقاطبل ةبسنلاب و  ، 

بتكي انايحأ و D8000وه ةكبشل ا ةقاطب لبق نم مدختسملا عقوملا اذه ناونع نوكي و ،ةلبقتسملا و ةلسرملا تانايبلل         D800   نـكمملا نـم و  ، 

  . مدختسملا ةركاذلا رادقم ديدحتب كل حمست تاقاطبلا ضعب و ،رخآ زاهج لبق نم مدختسم ريغ عقوم يأ مادختسا

عون نم رثكأ انايحأ و Transceiverنم ةيلاتلا عاونألا دحأ ىلع يوتحت دق ةكبشلا ةقاطب   ،  :  

١- On-Board BNC.   
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٢- On-Board RJ-45.   

٣- On-Board AUI.   

همادختسا متيس يذلا عونلا ديدحتلو Combo Cardىمست اهنإف كالسألا نم عون نم رثكأ معدت يلاتلاب و عون نم رثكأ ةقاطبلا ىلع ناك اذإف   ، 

حألا عاونألا امأ تاقاطبلا نم مدقألا عاونألا يف دجوت يتلا وJumpersلامعتسا لالخ نم هرايتخا بجي    لغش و بكر تافصاوم معدت يتلا ثد  

  . ايئاقلت ةيلمعلا هذه متتف

اهمادختسا ةقاطبلا ىلع يتلا ةيبرهكلا ةرئادلا ددحتل اعم نيسوبد طبرب موقت ةريغص كباشمكJumpersفصو نكمملا نم    . ةروصلا رظنأ. 

  

ىمست حيتافملا نم ةريغص ةعومجم Jumpersىلا ةفاضإلاب رفوتت انايحأ و   Dual In-Line Package (DIP (  تادادـعإب مكحتلل مدختست

  . ةروصلا رظنأ.ةقاطبلا

  

زودنيو يف ةكبشلا ةقاطب دادعإ ىلع نآلا ةرظن قلنل  NT لغش و بكر تافصاوم عم قفاوتملا ريغ   .  

  . ةروصلا رظنأ .Networkةنوقيأ ىلع نيترم رقنا كانهو مكحتلا ةحول ىلا بهذا زاهجلا ليغشت ةداعإ و ةقاطبلا بيكرت دعب 
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  . ةروصلا رظنأ.Adaptersىلا بهذا مث 

  

  . ةروصلا رظنأ.ADDىلع طغضا كانه و 
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  ةروصلا رظنأ .كيدل ةرفوتملا ةقاطبلا مسا رتخا اهدعب و

  

ىلع طغضاف الإ و Have Diskىلع طغضا ارفوتم مسإلا نكي مل اذإ   ، OK.   

  : كتقاطبعونل اقفو ةيلاتلا رومألا اهيف ددحتل ىرخأ ةذفان كل رهظتس اهدعب 

١- I/O Port Address.   

٢- Interrupt Number.   
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٣- Transceiver Type.   

  . ةروصلا رظنأ.OKطغضا مث 

  

وأ ISAوه له ة    قاطبلا هيلإ لصوملا كيدل تانايبلا لقان عون اهيف ددحتل ةذفان رهظتس اهدعب             PCI   هـيلع ةـبكرملا لقانلا اذه مقر و كلذ ريغ وأ  

  . ةروصلا رظنأ.كيدل زاهجلا يف ةقاطبلا

  

زودنيولل طوغضملا صرقلا لاخدإ كنم بلطيس اهدعب و OKطغضا   ،NTفلملا ضعب خسنل   . كيدل يتلا ةقاطبلا تالغشم تيبثتل ةمزاللا تا 
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لـثم ىرخأ تالوكوتورب ةفاضإل و       NetBEUIلوكوتوربلا دجتس ةقاطبلا بيصنت دنع ، لوكوتورب ىلا جاتحت اهنإف ةكبشلا ةقاطب لمعت يكل                 ،

TCP/IP ىلا بهذا ، تنرتنإلاب لاصتإلاب تبغر نإ ديكأتلاب هجاتحت يذلا و  Protocols ىلع طغضا و  Addمزاللا لوكوتوربلا رتخا و رظنأ . 

  . ةروصلا

  

كنم بلطي امدنع زاهجلا ليغشت دعأ وCloseىلع طغضا ءاهتنإلا دعب    .  

كيدل نأ ىنعمب ةعطاقملا بلط يف Conflictضراعتلا اهببس ةلكشملا نأ ضرتفنس ، كيدل ةقاطبلا لمعت مل زاهجلا ليغشت ةداعإ دعب كنأ ضرتفنل   

؟ كلذ نم ققحتن فيك الوأ اذإ IRQةعطاقملا بلط مقر سفن يف ناكرتشم ةكبشلا ةقاطب ىلا ةفاضإلاب رخآ زاهج   ،   

ةروصلاب حضوم وه امكWindows NT Diagnosticsجمانربلا ىلا بهذا    .  
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ةعطاقملا بلط مقر سفن امهل نيزاهج دجتس كانه وResourcesىلا بهذا جمانربلا يف و    . ةروصلا رظنأ. ،

  

ىلا مث    Networkىلا مكحتلا ةحول ىلا ةدوعلا ب       جي ةلكشملا لحل و     Adapters              رـييغت مث ةكبشلا ةقاطب مسا ىلع نيترم رقنلا بجي مث نم و  

  . ةروصلا رظنأ.لوغشم ريغ مقر ىلا ةعطاقملا بلط مقر
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هللا ءاش نإ ةلكشملا لحت اذهب و ةقاطبلا سفن يف تدجو نإDIPنم ةعطاقملا بلط تادادعإ ر ييغت سنت ال و   .  

   :سردلا صخلم

   .PCI و ISA، MCA،EISAيه تانايبلا لقاون نم عاونأ عبرأ كانه 

  . لغش و بكر تافصاوم نامعدي ال ليغشتلا ماظن وأ ةقاطبلا تناك اذإ ةصاخ و رومألا نم ةعومجمل هابتنإلا و رذحب ةقاطبلا بيكرت بجي

يف ضراعت ثودح هابتشا دنع و اهلمعل ةيرورضلا تالوكوتوربلا ةفاضإ و             NTزودنيو يف ةقاطبلا دادعإ بجي        IRQ      مادختـساب دـكأتلا نكمي  ،

   . Windows NT Diagnosticsجمانرب 

   .ةكبشلا تاقاطب لمع يف ةرثؤملا لماوعلا ناونعب هللا ءاش نإ نوكيس لبقملا سردلا
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ةكبشلا ةقاطب لمع يف ةرثؤملا لماوعلا-١٦   

٠٢ September 2001   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ لوانتنس سردلا اذه يف

ةكبشلا ةقاطب ءادأ يف ةرثؤملا لماوعلل حرش-١   .  

ةكبشلا تاقاطب صخي اميف ةفلتخم تاجايتحا اهل ةفلتخملا رتويبمكلا ةزهجأ نأ فيك حيضوت-٢   .  

ا ةيفيكل حرش-٣   . صارقألا ةميدع ةزهجألا تاكبش و ةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا يف ةكبشلا ةقاطب مادختس 

اـهنإف ةـئيطب ةـقاطبلا تناك اذإف ،ةكبشلا ءادأ ىلع اريبك اريثأت اهل نإف، ةكبشلا كلس و رتويبمكلا نيب تانايبلا قفدتب مكحتت ةكبشلا ةقاطب نأ امب      

ام ةكبشلا مادختسا دحأ يأ عيطتسي ال كانهف ، لقانلا ميمصت نم تاكبش يف ةصاخ احضاو نوكي رم                  ألا اذه و ، ةكبشلا يف ماع ئطب ىلا يدؤتس         

  . اهلمع ةقاطبلا يهنت نأ ىلا اليوط راظتنإلا اهيلع نوكيس لكك ةكبشلا نإف ةئيطب ةقاطبلا تناك اذإ يلاتلاب و ، ةراشإ يأ نم ارح كلسلا نكي مل 

  : نمضتت ةكبشلا ةقاطب ةعرس ىلع ةرثؤملا لماوعلا

تانايبلا لقن يف مدختسملا بولسألا-١   .  

ةمدختسملا ةيجمربلا تالغشملا -٢  Driver Software.   

رتويبمكلا يف تانايبلا لقان ةعس-٣   .  

ةقاطبلا ىلع دوجوملا جلاعملا ةوق-٤   .  

ةقاطبلا ىلع تقؤملا نيزختلا ةركاذ رادقم-٥   .  

  . ةقاطبلا و رتويبمكلا نيب تانايبلا لدابت يف مدختسملا بولسألا وه ةقاطبلا ةعرس ىلع ريثأتلا يف ةمهملا لماوعلا نم

  : عرسألا ىلا أطبألا نم اهدرسنس ةكبشلا ةقاطب و رتويبمكلا نيب تانايبلا لدابتل قرط عبرأ كانه 

جمربملا جرخملالخدملا -١  Programmed I/O.   

ةكرتشملا ةقاطبلا ةركاذ -٢  Shared Adapter Memory.   
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   .Direct Memory Access (DMA)ةركاذلل رشابملا لوصولا  -٣

لقانلاب مكحتلا -٤  Bus Mastering.   

رتويبمكلا ةركاذ نم ءزجب مكحتلاب ةقاطبلا ىلع صاخ جلاعم موقيProgrammed I/Oةينقت يف   ،  .  

ملاI/O Addressجرخملخدم ناونع لالخ نم رتويبمكلا جلاعمب لاصتإلاب ةقاطبلا جلاعم موقي      متـي يذـلا ةركاذلا نم ددحملا ءزجلا يف دوجو    

  . ةقاطبلا جلاعم لبق نم هب مكحتلا

  . ةروصلا رظنأ.ةركاذلا نم ءزجلا سفن ىلع ةباتكلا و ةءارقلاب كلذ و ةعرسب نيجلاعملا نيب تانايبلا لدابت متي

  

  . ةركاذلا نم ليئض ءزج مادختسا وه ىرخألا قرطلل ةبسنلاب ةقباسلا ةقيرطلا ةزيم و

  . ةجلاعملل ةيلامجإلا ةعرسلا نم للقي و هيلع ءبعلا ديزي امم تانايبلا لقن ةيلمع يف رتويبمكلا جلاعم لخدت ةرورضب لثمتيف اهبيع امأ

ةقاطب نإف Shared Adapter Memoryةينقت يف امأ  جلاعم نكمتي ثيحب ، اهيف رتويبمكلا كراشت RAMةركاذ ىلع يوتحت نوكت ةكبشلا  ،   

و ، تاـنايبلا لـقن يـف ريخأتلا نم للقي امم ةلماكلا ةعرسلاب تانايبلا لقنب موقي و ةقاطبلا ىلع ةركاذلا هذه ىلا رشابملا لوصولا نم رتويبمكلا        

  . ةروصلا رظنأ.رتويبمكلا ةركاذ نم يلعف ءزج اهنأك و ةركاذلا هذه عم جلاعملا لماعتي
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ىـلع ةـتقؤملا ةركاذلا ىلا رتويبمكلا ةركاذ نم ةرشابم تانايبلا لقنب موقت اهنإف   Direct Memory Accessةينقت مدختست يتلا تاقاطبلا امأ   

  : نيتلحرمب رمت يهو ، ةقاطبلا 

نيـب تاـنايبلا لقن يه مكحتملا اذه ةمهم           DMA Controllerةركاذلل رشابملا لوصولا مكحتم ىلا ماظنلا ةركاذ نم تانايبلا لقتنت           : ىلوألا    ، 

  . لقنلا ةيلمع يف جلاعملا لخدت نود رخآ زاهج يأ و ماظنلا ةركاذ

  . ةروصلا رظنأ.ةكبشلا ةقاطب ىلا مكحتملا نم تانايبلا لقتنت: ةيناثلا

  

مايقلل غرفتلل جلاعملا نع ءبعلا ليزي و ، تانايبلا لقن ةعرس نم ديزي امم لقنلا ةيلمع يف جلاعملا نع ينغتست ةينقتلا هذه مدختست يتلا تاقاطبلا                      

  . ىرخأ ماهمب

اضيأ ىمست يتلا و Bus Masteringةريخألا ةينق تلا امأ  Parallel Tasking رتويبمكلا تانايب لقانب تقؤملا مكحتلاب ةكبشلا ةقاطب موقت اهيف و  

  . ةروصلا رظنأ.ةقاطبلا و ماظنلا ةركاذ نيب ةرشابم تانايبلا لدابتب موقت و ، جلاعملا نم لخدت يأ نودب
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ظوحلم لكشب ةكبشلا ءادأ نسحت ةينقتلا هذه نإف ماع لكشب وDMAمكحتم و جلاعملا غرفتل ارظن رتويبمكلا لمع عرسي اذه و   ،  .  

ىلا ٢٠نيب حوارتت ةبسنب اهءادأ نسحتي ةينقتلا هذه مدختست يتلا تاقاطبلا  ةنراقملاب ةئملاب ٧٠  نكل و ،ىرخألا تاينقتلا مدختست يتلا تاقاطبلا عم  

  . ربكأ نوكت اهتفلكت

ةينقت دمتعت اهلك PCI و EISA، MCAعونلا نم تاقاطبلا   Bus Mastering.   

ماهمب مكحتلاب موقي و ،ةكبش ةقاطب ىلع يوتحي رتويبمك لك ىلع لمحي جميرب نع ةرابع وه Network Card Driverوأ ةكبشلا ةقاطب لغشم   

  . ةقاطبلا ءادأ و ةعرس ىلع ريبك ريثأت هل ديج لكشب هدادعإ و بسانملا لغشملا رايتخا ، لثمألا لكشلاب لمعلل اههيجوت و ةقاطبلا

ةـيمك تداز اـملك لـقانلا ةعس تداز املك ،ةدحاولا ةرملا يف اهلمح لقانلا عيطتسي يتلا تانايبلا نم تاتتبلا ددعب ، تانايبلا لقان ةعس نع ربعي       

ةعس تانايبلا لقان نم عرسأ لكشب تانايبلا لقن عيطتسي تب ٣٢ةعس تانايبلا لقانف اذهل .ةدحاولا ةرملا يف اهلقن نكمملا نم يتلا تانايبلا تب١٦    .  

اذإـف كلـسلا   ىلا اهلقن مث تانايبلا هذه ةجلاعمب موقت نأ بجي ةقاطبلا نكل و ، ةكبشلا ىلع تانايبلل ةقاطبلا لقن ةعرس دادزت لقانلا ةعرس ةدايزب                    

هذه لثم لحلو ، ةجاجزلا قنع ىمست ةلكشمل ةببسم ةلاحلا هذه يف ةقاطبلا حبصتسف تانايبلل ةقاطبلا ةجلاعم ةعرس نم ربكأ لقانلا ةعرس تناك                       

  : ةقاطبلا مدختست ةلكشملا 

ةيطايتحا ةركاذ -١  RAM Bufferداز املك و اهلاسرإ لبق اتقؤم تانايبلا نيزختل ةقاطبلا ىلع ةبكرم لـقن ةعرس تداز املك ةركاذلا هذه مجح     

  . كلسلا ىلا تانايبلل ةقاطبلا

اروطت رثكأ و ىوقأ جلاعملا اذه ناك املك و ، اهيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلا نع لوئسملا و ربدملا اهلقع لثمي ةقاطبلا ىلع بكرم صاخ جلاعم            -٢  

  . ةقاطبلا ءادأ نسحت املك
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  : ةكبشلا ةقاطب يف ةمدختسملا تاجلاعملا نم نايسيئر ناعون كانه

تاجلاعم -١  RISC.   

تاجلاعم -٢  CISC.   

ل راصتخا يه RISCتاجلاعم   Reduced Instruction Set Computing  هذـه ةركف موقت و ، ةطسبملا تاميلعتلا ةعومجم ةبساحم وأ  

  . تاميلعتلا نم ةطيسب و ةريغص تاعومجم ةجلاعم ةعرس و ةيلاعف ىلع تاجلاعملا

ل راصتخا يه CISCتاجل اعم امنيب  Complex Instruction Set Computing تاجلاعملا هذه و، ةدقعملا تاميلعتلا ةعومجم ةبساحم وأ  

نكمملا نم اهنإف اهميمصت ديقعتل ارظن نكل و ،ةبوعصلا و ديقعتلا ةديدش ماهمب مايقلا عيطتست يلاتلاب و ةدقعملا تاميلعتلا ةجلاعم ىلع ةرداق نوكت                       

  . ةئيطب نوكت نأ

تاجلاعم نم عرسأ ربتعت      RISCتاجلاعم نإف ماع لكشب       CISC               جاـتحت يتلا رماوألا وأ تاميلعتلا نأ ثيح و ، ةطيسبلا تاميلعتلا ليغشت يف  

تاجلاعم مدختست يتلا كلت نم عرسأ نوكت RISCتاجلاعم مدختست يتلا تاقاطبلا نإف ايبسن ةطيسب رماوأ يه اهذيفنت ةكبشلا ةقاطب   CISC.   

ضعبـف ،تاـجايتحإلا هذه قيقحت عيطتست ةبسانملا ةقاطبلل كرايتخاب كنإف ، ةصاخ تاجايتحا ىلا ةجاحب اهنم ءازجأ ضعب وأ كتكبش تناك                      اذإ  

  . تاقاطبلا صخرأ ىلا الإ اهريغ جاتحي ال امنيب نمثلا ةيلاغ تاقاطب ىلا جاتحت الثم رتويبمكلا ةزهجأ

اذـهل ، ةئيطب حبصتس لكك ةكبشلا نإف ائيطب دوزملا ناك اذإ هنأ اضيأ فرعن و ، تانايبلا نم ةر           يبك تايمك عم لماعتت تادوزملا نأ الثم فرعن       

  . اهقتاع ىلع ىقليس يذلا ريبكلا ءبعلا لمحت عيطتستل دوزملا يف ةروطتم ةكبش تاقاطب مادختسا يرورضلا نم حبصي هنإف

ةكبشلا ىلع اهثبت و تانايبلا نم ةريبك تايمك دلوت ال يتلاWorkstationلمعلا تاطحمل ةفلكت لقأ تاقاطب مادختسا نكمملا نم امنيب    .  

ةكبش تاقاطب مادختسا نم كل دبال ةيكلسال ةيلحم ةكبش ءاشنإل و ،تاكبشلا نم اصاخ اعون Wireless LANةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا ربتعت   ،

  . ةيكلسال

  : نيرمأل ةيكلساللا ةكبشلا تاقاطب مدختست

ةكبش ءاشنإل -١   . ةلماك ةيكلسال ةيلحم 

ةيكلس ةيلحم ةكبشل ةيكلسال ةطحم ةفاضإل-٢   .  

  : يه امهنيب ةيسيئرلا تافالتخإلا و ةيكلسلا ةكبشلا ةقاطب لمعل هباشم لكشب ةيكلساللا ةكبشلا ةقاطب لمعت
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ثبلل مدختسملا لاسرإلا طسو-١   .  

يكلساللا عمجملا ىمسي و ثبلا ةيلمع نع لوئسملا نوكملا -٢  Wireless Concentrator      ىمـسملا نوـكملا ماـهم سفنـب موـقي وه و  

Transceiverلمشت لاسرإلا طئاسو نم ةفلتخم عاونأ عم لماعتلا يكلساللا عمجملا عيطتسي و ،ةيكلسلا تاقاطبلا يف   :  

   .Radio Wavesويدارلا تاجوم -١

فيو وركياملا تاجوم -٢  Microwaves.   

ءارمحلا تحت ةعشألا تاجوم -٣  Infrared.   

  : كلذ نم فدهلا نوكي و، نيمدختسملا ةزهجأ نم ةطوغضم ىتح وأ ةبلص وأ تناك ةنيل صارقأ تاكرحم يأ ةلازإب تاكبشلا يريدم ضعب موقي

تاسوريفلا نم تانايبلا ةيامحو ةكبشلا نمأ ةدايز-١   .  

ةكبشلل ةيلامجإلا ةفلكتلا ليلقت-٢   .  

كبشلا ىلع ةزهجألاب مكحتلا و ةرادإلا ةلوهس-٣   . ة 

صرـق دوجو نودب ةكبشلا ىلا مضنتس فيك و ةزهجألا هذه ليغشت ةيفيك يف لثمتت صارقألا ةعوزنم ةزهجألا مادختسا دنع ةلكشم زربت نكل و                        

  ؟ليغشتلا أدب جمانرب نزخيس نيأ يلاتلاب و بلص 

ةدوزم نوكت تاقاطبلا هذه ، ةكبشلا ىلا مامض        نإلاب هل حمسي و زاهجلا لغشي ريغص جمانرب اهيلع نزخم ةكبش تاقاطب مدختست ةلكشملا هذه لحل               

ليغشتلا أدب جمانرب اهيلع نزخيRemote-Boot PROMىمست ةركاذب    .  

   :سردلا صخلم

ةوق و ةقاطبلا يف ةيطايتحإلا ةركاذلا ، لقانلا ةعس ،ةقاطبلا لغشم جمانرب، لاسرإلا بولسأ :لمشت لماوعلا نم ةعومجمب ةكبشلا ةقاطب ةعرس ددحت

  . ةقاطبلا جلاعم

  . ةيكلسال ةكبش تاقاطب مدختست ةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا

اهل حمست و ةزهجألا ليغشت أدبب موقت Remote-Boot PROMب ةدوزم ةصاخ ةكبش تاقاطب مدختست صارقألا ةعوزنم رتويبمكلا ةزهجأ يف   

  . ةكبشلا ىلا مامضنإلاب
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   .ةراشإلا لاسرإ ئدابم ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس
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ةراشإلا لاسرإ ئدابم-١٧   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةراشإلا لاسرإل ةيساسألا ئدابملل فصو-١   .  

يكلساللا و يكلسلا لاسرإلا طسو نيب تافالتخإلا-٢   .  

لاسرإلا طسو رايتخا دنع رابتعإلا نيعب اهذخأ بجي يتلا لماوعلل درس-٣   .  

  : نيطرش رفوت نم دبال اعم لاصتإلا نم رتويبمك ازاهج نكمتي نأ لبق 

نيزاهجلا نيب اهلقن نكمي تاراشإ ىلا تانايبلا ةمجرت متت نأ-١   .  

تاراشإلا لابقتسإ و لاسرإ اهلالخ نم ناعيطتسي ةانق نيزاهجلل رفوتي نأ بجي-٢   .  

   . transmission mediumلاسرإلا طسو ىمست تاراشإلا لمحت يتلا ةانقلا وأ رمملا 

  : اهنيب اميف لاصتإلل تاراشإلا نم ةيلاتلا عاونألا مادختسا رتويبمكلا ةزهجأ عيطتست

١- electrical pulsesةيئابرهكلا تاضبنلا وأ   .  

٢- radio wavesويدارلا تاجوم وأ   .  

٣- microwavesفيو وركيملا تاجوم وأ   .  

٤- infrared lightءارمحلا تحت ةعشألا وأ   .  

ةيسيطانغمورهك تاجوم ربتعت اهلك اهنأ يه و ةفلتخملا تاراشإلا هذه نيب عمجت ةدحاو ةيصاخ كانه  electromagnetic (EM) waves.   

  : ةيلاتلا تازيمملاب عتمتت اهنأل تانايبلا لقنل تاجوملا هذه مادختسا متي و

تالصوملا هابشأ مادختساب اهب مكحتلا و اهليدعت نكمملا نم -١  semiconductor.   

ةيلثامتلا تاراشإلا الك ليثمت عيطتست -٢  analog ةيمقرلا و  digital.   



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ٨٧

تاجوملا و يئابرهكلا رايتلا اهيلع لاثم و ةيبرهكلا تاراشإلا نم ةيئايزيف ريداقمك تامولعملا اهيف لثمتت ةرمتسم تاراشإ يه ةيلثامتلا تاراشإلا                    

  . ةيتوصلا

ةيلصألا ةراشإلا ليثمتل دحاو وأ رفص يه طقف نيتميق مدختست وdiscreteةلصفنم تاراشإ يهف ةيمقرلا تاراشإلا امأ    .  

  . ىرخأ ةيحان نم ةليوطلا ويدارلا تاجوم نيبو ةيحان نم اماج ةعشأ نيب حوارتت تاجوملا نم ةديدع عاونأ مضت ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا

   .EM spectrumيسيطانغ مورهكلا فيطلا مسا هيلع قلطي ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا نم ريبكلا ىدملا اذه

  . تانايبلا لقنل مدختسي فيطلا اذه نم طقف دودحم ءزج

اهددرت و wavelengthيجوملا اهلوط ةفرعمب فيطلا ىلع ام ةيسيطانغمورهك ةجوم عقوم ديدحت متي   frequency اهتقاط و  energy.   

  . حيحص سكعلا و يجوملا لوطلا لق ددرتلا داز املكف ايسكع ابسانت يجوملا لوطلا و ددرتلا بسانتي

  . رخآلا داز امهدحأ داز املكف ايدرط ابسانت ددرتلا عم ةقاطلا بسانتت امنيب

نوكيف فيطلا لفسأ يف عقت يتلا تاجوملا امنيب ،ريغص يجوملا اهلوط و ةيلاع اهتقاطو اعفترم اهددرت نوكي فيطلا ىلعأ يف عقت يتلا تاجوملا                       

  . ريبكف يجوملا اهلوط امأ ةضفخنم اهتقاط و اهددرت

  . تانايبلا لمح ىلع ةجوملا ةردق ددحت اهرودب صئاصخلا هذه و ،ةجوملل ةيئايزيفلا صئاصخلا ةجوملا لوط و ددرت و ةقاط ددحت

تاـجوملا نإـف ددرـتلا دادزا اـملكف ، تانايبلا لمح ىلع ةردقلاب ةرشابم ةقالع ددرتلل و ، دادزي ددرتلا نإف فيطلا يف ىلعأ ىلا عفترت املك                            

  . رثكأ تانايب لمح ىلع ةرداق حبصت ةيسيطانغمورهكلا

ةـليوطلا تاجوملا لثم يجوم لوط ربكأ اهل فيطلا لفسأ يف تاجوملا نإف اذهل ،فيطلا يف ىلعأ ىلا عافترإلا عم لقي هنإف يجوملا لوطلا امأ                         

  . ةيويدارلا

  . ةفافشلا ريغ ماسجألا و ناردجلا قارتخا ىلع تاراشإلا ةردق ىلع يجوملا لوطلا رثؤي

  . اياوزلا و تابقعلا لوح نارودلا و ءانحنإلا ىلع تاراشإلا ةردق ىلع رثؤي يجوملا لوطلا نأ امك

  . اياوزلا لوح نارودلا و ةفافشلا ريغ حطسألا قارتخا ىلع ةراشإلا ةردق تداز يجوملا لوطلا داز املكف ماع لكشب و

رصبلا ىمرم وأ line-of-sightىمست ةيصاخلا هذه ، اياوزلا لوح ءانحنإلا ىلع ةردا ق ريغ ماع لكشب اهنإف ةيلاعلا ددرتلا تاذ تاجوملا امأ   .  
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  . ةميقتسم طوطخ يف الإ لاقتنإلا عيطتست ال فيو وركيملا تاجوم لثم يلاعلا ددرتلا تاذ تاجوملاف اذهل

حوـضو و ةواـقنب زيمتت فيو وركيملا تاجوم نإف اذهل   و ، ةراشإلا حوضو و ةوق دادزت ةقاطلا ةدايزب هنإف ةتباث لماوعلا عيمج نأ انضرتفا اذإ            

  . ةراشإلا ةفاثكو

  . اهحوضو ةلق و اهفعضل ارظن ىرخأ تاجوم لبق نم لخادتلل ةمواقم لقأ اهنإف ويدارلا تاجوم لثم ةضفخنملا ةقاطلا تاذ تاجوملا امأ

ىـلع اـهتروطخل ارـظن تانايبلا لقن يف مدختست ال اماج ةعشأ             نإف اذهل و ، ناسنإلا ةحص ىلع يبلس ريثأت تاذ ةقاطلا ةيلاع تاجوملا ربتعت               

  . ةحصلا

  . يسيطانغمورهكلا فيطلا نم ةفلتخم ءازجأل ةبسانم لاسرإلا طئاسو نم ةفلتخملا عاونألا ربتعت

  : امه نيتيسيئر نيتئف تحت لاسرإلا طئاسو عقت 

ةيكلس طئاسو-١   .  

ةيكلسال طئاسو-٢   .  

  . يلاوتلا ىلع ءوضلا و ءابرهكلا لصوت و فايلأ وأ ةيندعم كالسأ امإ نوكت ةيكلسلا طئاسولا

  . ةراشإلا لقنل لاسرإ طسوك يوجلا فالغلا مدختسيف يكلساللا لاسرإلا امأ

  : ةيكلساللا طئاسولا نمضتت 

ويدارلا تاجوم-١   .  

فيو وركيملا تاجوم-٢   .  

ءارمحلا تحت ةعشألا-٣   .  

  . ةيكلساللا و ةيكلسلا طئاسولا نم ةعومجم مدختستف ةعساولا تاكبشلا يف امأ ةريغصلا ةيلحملا تاكبشلا يف ةداع ةيكلسلا طئاسولا مدختست

  . ةيلحملا تاكبشلا و ةلومحملا تارتويبمكلا نيب لاصتإلا قيقحتل ةيكلساللا طئاسولا مادختسا نكمملا نم امك

   :ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا كيلع كتكبشل بسنألا لاسرإلا طسو ددحت نأ لبق
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؟ةكبشلا ىلع عقوتملا رورملا ةكرح ماحدزا وأ لقث رادقم وه ام -١    

؟اهيلأ لوصولا وأ اهتيطغت لاصتإلا طسو ىلع يتلا ةفاسملا يه ام -٢    

؟ةكبشلل ةينمألا تاجايتحإلا يه ام -٣    

؟لاصتإلا طسول ةصصخملا ةينازيملا يه ام -٤    

  : نمضتت لاسرإلا طسو ءادأ و رعس ىلع رثؤت يتلا تارابتعإلا

بيكرتلا و دادعإلا ةلوهس-١   .  

ثبلا قاطن ةعس ىدم-٢   .  

ةراشإلا فعض وأ نيهوتلا -٣  attenuation.   

يسيطانغمورهكلا لخادتلا نم ةعانملا -٤  immunity from electromagnetic interference.   

هنمأىوتسم نسحت و هتواقنو و هتعرس عافترا عم عفترت لاسرإلا طسو ةفلكت نإف ماع لكشب   .  

   .bandwidthثبلا قاطن ةعسب اهباعيتسإ ايئايزيف لاسرإلا طسو عيطتسي يتلا و ) hertz (HZزتريهلاب ةساقملا تاددرتلا ىدم نع ربعي 

  . اهلمح لاسرإلا طسو عيطتسي يتلا و اهضفخأ و تاددرتلا ىلعأ نيب قرفلاب فرعت يهو

  . ةمدختسملا ةراشإلا ثب ةينقت و ةفاسملل اقفو توافتت دق ةعسلا هذه

لاسرإلا لالخ يشالتلا و فعضلل ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا ةيلباق هنأبattenuationنيهوتلا فرعي    .  

  . طسولل ةيئايزيفلا صاوخلا ببسب ةرثعبلا و صاصتمإلل اهتقاط نم ءزج ضرعتي لاسرإلا طسو يف ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا رورم لالخ

  . ةعساش ةحاسم يطغي نأ ضورفملا نم ام طسو مادختسإل طيطختلا دنع ةصاخ رمألا اذهل هابتنإلا بجي

  . ةيجراخ تاجوم عم لخادتلا نع ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا لزع لاسرإلا طئاسو بلغأ عيطتست ال

ريثأت لاب اهب بوغرم ريغ ةيسيطانغمورهك تاجوم موقت امدنع) EMI (electromagnetic interferenceيسيطانغمورهكلا لخادتلا ثدحي 

  . لاسرإلا طسو ربع ةلوقنملا ةراشإلا ىلع
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  . ةساسح تامولعم ىلع يوتحت كتكبش تناك اذإ ريطخ رمأ اذه و اهيلع تنصتلا و ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا ضارتعإ لهسلا نم هنأ امك

   :سردلا صخلم

  . رتويبمكلا تاكبش ىلع تانايبلا لقنل ةيسيطانغمورهكلا تاجوملا مدختست

  . ةيكلس ال و ةيكلس: لاسرإلا طئاسو نم ناعون كانه

لخادـتلا نـم ةـعانملا و نيهوـتلا ،قاـطنلا ةعـس ،بـيكرتلا ةلوهـس ،ةفلكتلا                  : نمضتت لاسرإلا طسول كرايتخا يف رثؤت يتلا تارابتعإلا       

  . يسيطانغمورهكلا

   .تاكبشلا كالسأ صئاصخ و عاونأ: ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس

صئاصخو عاونأ -١٨  تاكبشلا كالسأ 

٠٢ September 2001   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

تاراشإلا لاسرإ يف ةمدختسملا قرطلا و ةيكلسلا طئاسولا عاونأل درس-١   .  

يروحملا كلسلل فصو-٢   .  

ةيمحملا ريغ و ةيمحملا ةيوتلملا كالسألل فصو-٣   .  

ايلألا كالسأ بويع و تازيممل درس-٤   . ةيرصبلا ف 

كيبشت ماظنل فصو -٥  IBM.   

  : يه كالسألا نم ةيسيئر عاونأ ثالث كانه

ةيروحملا كالسألا -١  Coaxial Cable.   

ةيوتلملا كالسألا -٢  Twisted Pair.   

ةيرصبلا فايلألا -٣  Fiber Optic.   
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  : امه كلسلا ربع ةراشإلا لاسرإل ناتقيرط كانه

يساسألا قاطنلا لاسرإ -١  Baseband.   

عساولا قاطنلا لاسرإ -٢  Broadband.   

ةعـس لـماك مدختست ةيمقرلا ةراشإلا نأ ثيح ،طقف دحاو ددرت ةطساوب ةراشإلل يمقرلا لاسرإلا مدختست                  Basebandيساسألا قاطنلا ةمظنأ      

   .Bandwidthثبلا قاطن 

   .Basebandلاسرإ مادختسا ىلع لاثم حضوأ تنرثإ تاكبش ربتعت 

و لاـسرإ عيطتست ةزهجألا ضعبو  bidirectionalنيهاجتا يف تاراشإلا لاسرإ ةكبشلا ىلع زاهج يأ عيطتسي ثبلا يف ةي        نقتلا هذه مادختساب    ،

  . تقولا سفن يف ةراشإلا لابقتسا

اذـهل ،اـهاوتحم ىلع فرعتلا يف ةبوعص ببسي امم ةلسرملا ةراشإلل             attenuationنيهوت لوصحل لامتحا كانه اريبك كلسلا لوط ناك اذإ            

ةراشإ تارركم Basebandتاكبش مدختست   Repeatersاهلاسرإ ديعت مث اهيوقت و ةراشإلا ملستت يتلا و   .  

ةراشإلل يلثامتلا لاسرإلا مدختستف      Broadbandعساولا قاطنلا ةمظنأ امأ       Analog           ةراشإ نم رثكأل حمسي امم ،تاددرتلا نم عسوأ ىدم عم  

  . تقولا سفن يف كلسلا سفن مدختست نأ

طقف دحاو هاجتا يف متي       Broadbandةمظنأ يف تاراشإلا قفدت ن      أ امك   unidirectional         نيتيلاتلا نيتقيرطلا مدختست ةلكشملا هذه لحل نكل و  

 :  

يئانث كلس مادختسا -١  dual-cableلابقتسإلل رخآلا و لاسرإلل دحاو نيكلسب لصوم زاهج لك نوكيف   .  

ا قاطنلا ةعس ميسقت عم دحاو كلس مادختسا        -٢ ةدـحاو نوـكتو ، فـلتخم ددرت مدختست ةانق لك و نيتانق رفوتي ثيحب           midsplitنيمسق ىل      ، 

  . ةروصلا رظنأ.لابقتسإلل ىرخألا و لاسرإلل
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ةراشإلا ةيوقتل ةصاخ ةزهجأ Broadbandةمظنأ مدختست     .amplifiersوأ تايوقم ىمست ةيلثامتلا  

 Cable TVزاـفلتلا تاكبـش و يرتوـيبمكلا يكبشلا لاسرإلا لثم يلثامت ثب ةمظنأ ةدع مادختسا نكمملا نم هنإف ةريبك قاطنلا ةعس تناك اذإ    

  . ةروصلا رظنأ.كلسلا سفن مادختساب

  

  : يلاتلا نم اهروص طسبأ يف ةيروحملا كالسألا نوكتت

ةلزاع ةدامب طاحم بلصلا ساحنلا نم روحم-١   . ةروصلا رظنأ. 

  

ةيامحلل ةيندعم رئافض-٢   . ةروصلا رظنأ. 
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نولفتلا وأ كيتسالبلا وأ طاطملا نم عونصم يجراخ ءاطغ -٣  Teflon.ةروصلا رظنأ .  

  

يسيطانغمورهكلا لخادتلا ريثأت نم روحملا ةيامحب ةيندعملا         رئافضلا موقت   EMI             ىمـسي اـم وأ ةرواجملا كالسألا نم برستت يتلا تاراشإلا و  

Crosstalk .   

  . ةيفاضإ ةيامحك ريدصقلا نم نيتقبط وأ ةقبط ةيروحملا كالسألا ضعب مدختست كلذل ةفاضإ

  : ةيروحملا كالسألا نم ناعون كانه

يروحملا كلسلا-١ قيقرلا    Thin.   

نيخثلا يروحملا كلسلا -٢  Thick.   

تاكبش يف ةداع مدختسي و مس ٠،٦ىلا هرطق لصي قيقر نرم كلس وه لوألا عونلا   ١٠Base2ةكبشلا ةقاطب ىلا ةرشابم لصوي و   .  

تاكبش يف ةداع مدختسي و مس        ١،٢ىلا هرطق لصي و نرم ريغ و بلصتم نيخث كلس وهف يناثلا عونلا امأ                 ١٠Base5      عونلا نم نخثأ هنأل و  

ىـلا نيـخثلا كلسلا لصي رتم   ١٨٥نم رثكأل لوألا كلسلا لصي ال امنيبف ، ةراشإلل نيهوت نود دعبأ تافاسم ىلا لوصولا عيطتسي هنإف لوألا                 

رتم٥٠٠   .  

  : نمضتت ةيروحملا كالسألل ةصاخ ةيئابرهك تافصاوم كانه 

موأ ٥٠ -١   ). نيخثلا كلسلل (RG-11 و RG-8) ددرتملا رايتلل كلسلا ةمواقم سايق ةدحو يه موأ( 

موأ ٥٠ -٢  RG-58قيقرلا كلسلل   .  

موأ ٧٥ -٣  RG-59زافلتلا كلسل مدختسي و   .  

موأ ٩٣ -٤  RG-62 تاكبش تافصاومل مدختست و  ARCnet.   

 BNC (British Navalكباش ملا هذه ىمست ،اهعم ةزهجألا كبشو و اعم كالسألا لصول ةصاخ تالصو وأ كباشم ةيروحملا كالسألا مدختست

Connectors ( كباشم ةلئاع نمضتت  ،BNCةيلاتلا تانوكملا   :  

١- BNC cable connector.   
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٢- BNC T connector.   

٣- BNC barrel connector.   

٤- BNC terminator.   

  : امه نافنصلا ناذه و هيفبكرتس يذلا ناكملا ةعيبط و يجراخلا اهفالغ بيكرتل اقفو نيفنص ىلا ةيروحملا كالسألا فنصت 

١- polyvinyl chloride (PVC).   

٢- plenum.   

ةلاح يف ةماس حئاور هنم ثعبنت دق هنأل ارظن نكلو ، ةديج ةيوهتل ةضرعملا وأ ةحوتفملا نكامألا يف همادختسا نكمم و نرم                      PVCلوألا عونلا     

  . ةيوهتلا ةئيس وأ ةقلغملا نكامألا يف همادختسا ذبحملا ريغ نم عونلا اذه نإف قيرح ثودح

هيف بكرت يذلا ناكملل ةبسن مسإلا اذهب ىمست يهو ، قيرحلل ةداضم داوم نم عونصم وهف                  plenumيناثلا عونلا امأ      plenum    غارفلا وه و  

ةـساسح نوكت نكام  ألا هذهو ، ةيانبلا ربع ئفادلا وأ درابلا ءاوهلا ريودتل ةصصخم نوكت و هقوف يذلا قباطلا ةيضرأ و فقسلا نيب لصفي يذلا                     

  . ةروصلا رظنأ.ةيانبلا ربع رشتنتس ةماسلا تازاغلا نإف قيرحلل ةداضم ريغ كانه ةدمملا كالسألا نأ انضرتفا ولف قئارح ثودح ةلاح يف ادج

  

ىمـسي اـم وأ ةرواجملا كالسألا نم برستت يتلا تاراشإلا و             EMIيسيطانغمورهكلا لخادتلا ريثأت نم روحملا ة       يامحب ةيندعملا رئافضلا موقت     

Crosstalk .   
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  . ةيفاضإ ةيامحك ريدصقلا نم نيتقبط وأ ةقبط ةيروحملا كالسألا ضعب مدختست كلذل ةفاضإ

  : ةيروحملا كالسألا نم ناعون كانه

قيقرلا يروحملا كلسلا -١  Thin.   

نيخثلا يروحملا كلسلا -٢  Thick.   

تاكبش يف ةداع مدختسي و مس ٠،٦ىلا هرطق لصي قيقر نرم كلس وه لوألا عونلا   ١٠Base2ةكبشلا ةقاطب ىلا ةرشابم لصوي و   .  

تاكبش يف ةداع مدختسي و مس        ١،٢ىلا هرطق لصي و نرم ريغ و بلصتم نيخث كلس وهف يناثلا عونلا امأ                 ١٠Base5    م نخثأ هنأل و عونلا ن   

ىـلا نيـخثلا كلسلا لصي رتم   ١٨٥نم رثكأل لوألا كلسلا لصي ال امنيبف ، ةراشإلل نيهوت نود دعبأ تافاسم ىلا لوصولا عيطتسي هنإف لوألا                 

رتم٥٠٠   .  

  : نمضتت ةيروحملا كالسألل ةصاخ ةيئابرهك تافصاوم كانه 

موأ ٥٠ -١   ). نيخثلا كلسلل (RG-11 و RG-8) ددرتملا رايتلل كلسلا ةمواقم سايق ةدحو يه موأ( 

موأ ٥٠ -٢  RG-58قيقرلا كلسلل   .  

موأ ٧٥ -٣  RG-59زافلتلا كلسل مدختسي و   .  

موأ ٩٣ -٤  RG-62 تاكبش تافصاومل مدختست و  ARCnet.   

 BNC (British Navalكباشملا هذه ىمست ،اهعم ةزهجألا كبشو و اعم كالسألا لصول ةصاخ تالصو وأ كباشم ةيروحملا كالسألا مدختست 

Connectors ( كباشم ةلئاع نمضتت  ،BNCةيلاتلا تانوكملا   :  

١- BNC cable connector.   

٢- BNC T connector.   

٣- BNC barrel connector.   

٤- BNC terminator.   
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  : امه نافنصلا ناذه و هيف بكرتس يذلا ناكملا ةعيبط و يجراخلا اهفالغ بيكرتل اقفو نيفنص ىلا ةيروحملا كالسألا فنصت

١- polyvinyl chloride (PVC).   

٢- plenum.   

ةلاح يف ةماس حئاور هنم ثعبنت دق هنأل ارظن نكلو ، ةديج ةيوهتل ةضرعملا وأ ةحوتفملا نكامألا يف همادختسا نكمم و نرم                      PVCلوألا عونلا     

  . ةيوهتلا ةئيس وأ ةقلغملا نكامألا يف همادختسا ذبحملا ريغ نم عونلا اذه نإف قيرح ثودح

هيف بكرت يذلا ناكملل ةبسن مسإلا اذهب ىمست يهو ، قيرحلل ةداضم داوم نم عونصم وهف                  plenumيناثلا عونلا امأ      plenum    غارفلا وه و  

 ةـساسح نوكت نكامألا هذهو ، ةيانبلا ربع ئفادلا وأ درابلا ءاوهلا ريودتل ةصصخم نوكت و هقوف يذلا قباطلا ةيضرأ و فقسلا نيب لصفي يذلا                      

  . ةروصلا رظنأ.ةيانبلا ربع رشتنتس ةماسلا تازاغلا نإف قيرحلل ةداضم ريغ كانه ةدمملا كالسألا نأ انضرتفا ولف قئارح ثودح ةلاح يف ادج

  

٢- Shieldedةيمحم   . ةروصلا رظنأ. 

  

تاكبـش يف عونلا اذه مدختسي و ،طيسب يكيتسالب ءاطغ لخاد ةيوتلم كالسأ نم  ) Unshielded twisted pair (UTPلوألا عونلا نوكتي 

١٠BaseT.   

 The Electronic Industries Association and theل اـصتإلا تاعانـص ةـيعمج و ةـينورتكلإلا تاعانـصلا ةـيعمج تـماق       

Telecommunications Industries Association) EIA/TIA ( ميسقتبUTP اهمادختسا نم ةياغلل اقفو تائف سمخ ىلا   :  

١- Category 1تانايبلا لقن عيطتست ال و طقف توصلا لقنل مدختست و ىلوألا ةئفلا   .  
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٢- Category 2يناثلا ةئفلا ةيناثلا يف تباجيم٤ةعرسب تانايبلا لقنل مدختست و ة     .  

٣- Category 3 ةعرسب تانايبلا لقنل مدختست و ةثلاثلا ةئفلا ةيناثلا يف تباجيم١٠    .  

٤- Category 4 ةعرسب تانايبلا لقنل مدختست و ةعبارلا ةئفلا   . ةيناثلا يف تباجيم١٦ 

٥- Category 5لا لقنل مدختست و ةسماخلا ةئفلا ةيناثلا يف تباجيم١٠٠ةعرسب تانايب     .  

ةـيامحلا مدختست ةلكشملا هذه لحلو ، ةرواجملا تاراشإلا لخادت و يسيطانغمورهكلا لخادتلل ةضرع                UTPربتعت    Shielding   اـنه نـم و  ، 

نـم ةـقبطب ةيمحم   ةيوتلملا كالسألا نم جوز نع ةرابع يه يتلا و) Shielded-twisted pair (STPةيمحملا ةيوتلملا كالسألا ترهظ   

  . يجراخ يكيتسالب فالغب مث ريدصقلا

ىلع STPقوفتت و   UTPنيرمأ يف   :  

يسيطانغمورهكلا لخادتلل ةضرع لقأ-١   .  

دعبأ تافاسمل لاسرإلا معد عيطتست-٢   .  

ربكأ ثب تاعرس رفوت فورظلا ضعب يف-٣   .  

ةيلاتلا تالاحلا يف ةداعTPةيوتلملا كالسألا مدختست    :  

ةينازيم-١ ةكبشلل ةدودحم    .  

بيكرتلا يف ةطاسب و ةلوهس ريفوتل ةجاح كانه-٢   .  

ةقبطب ميمصلا اذه ىسكي و      Coreميمصلا ىمست ةرعشلا كمسب كيتسالبلا وأ جاجزلا نم ادج ةقيقر ةناوطسإ نم ةيرصبلا فايلألا كالسأ نوكتت                   

نـم يجراـخ ءاـطغب ةـيمحم نوـكت اهرودـب يتلا و               Kevlarةاوقم ةقبطب مث نم ىطغتو ،هيلع ءوضلا سكعل ةممصم نوكت جاجزلا نم               

  . ةروصلا رظنأ.كيتسالبلا
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ألا نم نيكلس مادختسا نم دب ال هنإف طقف دحاو هاجتا يف الإ ةراشإلا وأ ءوضلا لقن عيطتسي الCoreلك نأ ثيح و  لاسرإلل دحاو ةيرصبلا فايل  

  . لابقتسإلل يناثلا و

  : ةيلاتلا ايازملا ةيرصبلا فايلألا كالسأ رفوت

ةرواجملا كالسألا نم لخادتلا و يسيطانغمورهكلا لخادتلا دض ةعينم-١   .  

ادج ةضفخنم نيهوتلا تالدعم-٢   .  

ب تأدب ادج ةعفترم تانايب لاسرإ ةعرس -٣ دق و ةيناثلا يف تباجيم ١٠٠  ةيناثلا يف تباجيم٢٠٠٠٠٠ىلا ايلاح تلصو     .  

ىوتـسم نإـف ةيبرهك تاراشإ يأ فايلألا هذهب رمي ال هنأ ثيح و ،ءوضلا نم تاضبن ىلا ةيمقرلا تانايبلا ليوحت متي ةيرصبلا فايلألا يف    -٤  

  . اعفترم نوكي تصنتلا دض همدقت يذلا نمألا

ىلا يدؤيس ءانحنا وأ رسك يأف ةبوعصلا يف ةياغ رمأ اهتنايص و كالسألا هذه بيكرتف ، اهت                 عيبط نم عبان وهف كالسألا هذهل يسيئرلا بيعلا امأ        

  . اهبطع 

تافاسم ءوضلا تاضبن لمح عيطتست ال اهنكلو ، رسكلل ةضرع لقأ و ابيكرت لهسأ كيتسالبلا نم عونصملا ميمصلا تاذ ةيرصبلا فايلألا ربتعت                      

  . يجاجز ميمصب ةدوزملا كلتك ةعساش

  . ةيساحنلا كالسألاب اسايق اريثك ةعفترم اهتفلكت ماع لكشب ةيرصبلا فايلألا و

  : ةيلاتلا تالاحلا يف ةيرصبلا فايلألا مادختسا ذبحملا ريغ نم

ةدودحم ةينازيم-١   .  

اهبيكرتل ةيفاكلا ةربخلا رفوت مدع-٢   .  

ماع يف و اهتاكبشل ةصاخ ريياعم عضوب IBMةكرش موقت  نم لك فيرعتلايرايعم اماظن تمدق١٩٨٤    :  

كالسألا كباشم-١   .  

ةهجاولا تاحول -٢  Face Plates.   

عيزوتلا تاحول -٣  Distribution Panels.   
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كالسألا عاونأ-٤   .  

ىمـست و ةـنيجه لـب ةيوثنأ ال و ةيركذ كباشم تسيل يهف اهعون نم ةديرف               IBMاهمدختست يتلا كباشملا ربتعت       hermaphroditi.   رـظنأ

  . ةروصلا

  

  . ةروصلا رظنأ.ةزيمم ةهجاو تاحول ىلا جاتحت اهنإف زيمملا اهلكشل ارظن و

  

ةكرش هتعضو يذلا رايعملا عم قفاوتت يهف اهكالسأ فيصوتل IBMاهمدخت ست يتلا ريياعملا امأ  American Wire Gauge (AWG) .   

يهIBMتاكبش يف ةمدختسملا كالسألل ةيسيئرلا عاونألا    :  

١- Type 1 - STP for computers.   

٢- Type 2 - voice and data STP.   

٣- Type 3 - voice and data UTP.   

٤- Type 5 - fiber optic cable.   

٥- Type 6 - dual-shielded UTP.   

٦- Type 8 - STP for use under carpets.   
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٧- Type 9 – plenum.   

   :سردلا صخلم

  . ةيرصبلا فايلألا و ةيوتلملا و ةيروحملا يه كالسألا نم ةيسيئر عاونأ ثالث كانه

   .Broadband و Basebandىلا مسقنت لاسرإلا لئاسو 

  . ةنيخث و ةقيقر ىلا ةيروحملا كالسألامسقنت 

  . ةيمحم ريغ و ةيمحم ىلا ةيوتلملا كالسألا مسقنت

  . بعص اهبيكرت نكل و ةريبك تاعرس ةيرصبلا فايلألا رفوت

اهتاكبشل ةصاخ ريياعمIBMمدقت    .  

   .ةيكلساللا تاكبشلا هللا ءاش نإ لبقملا سردلا ناونع نوكيس
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ةيكلساللا تاكبشلا-١٩   

ةيلاتلا دونبلا سردلا اذه يف هللا ءاش نإلوانتنس   :  

ةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلل ةيسيئرلا صئاصخلل فصو-١   .  

يكلسال لاسرإ طسوك ددرتلا يداحأ ويدارلا بويع و تازيممل درس-٢   .  

ةيكلساللا تاكبشلا يف ددرتلا ددعتم وأ يراشتنإلا فيطلا ويدار مادختسا ةقيرطل حرش-٣   .  

تازيممل درس -٤   . يكلسال لاسرأ طسوك ءارمحلا تحت ةعشألا تاجوم بويع و 

  . بويعلا نم ولخي ال لاسرإ طسوك كالسألا نكل و ، تاكبشلا ربع دراوملا و تانايبلا لدابتل ةلاعف تارايخ كالسألا رفوت

لذب نود رخآ ناكم يف اهبيكرت ةداع إ ايبسن بعصلا نم حبصي تبكر و تدم اذإ كالسألا نإف ، اهتنورم مدع وه كالسألل يساسألا بيعلا ربتعي           

  . لقنتلا يريثك نيمدختسملل الاصتا رفوت ال اهنأ امك ، نيمدختسملل ةقياضم و دهج

يف صخلتي كلذ يف ببسلا و ، ةريخألا ةنوآلا يف كيبشتلل الاعف ارايخ لكشت Wireless LANةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا تأدب    :  

ينقتلا يف ةقحالتملا تاروطتلا-١   . ةيكلساللا تاجتنملا و تا 

نيعنصملا نيب ديازتملا سفانتلل ارظن ، راعسألا يف لصاوتملا ضافخنإلا-٢   .  

مهلمع ىلع كلذ رثؤي نأ نود لقنتلا يف نيمدختسملل اهرفوت يتلا ةريبكلا ةيرحلا ببسب تاكبشلا هذه ىلع ديازتملا بلطلا-٣   .  

عقي ماد ام هتكبشب الصتم كلذ عم ىقبي و هل ولحي ناكم يأ ىلا لقنتلا عيطتسي مدختسملاف لومحمل ا فتاهلا تاكبشب ةيكلساللا تاكبشلا هيبشت نكمي    

  . ةكبشلا هيطغت يذلا ىدملا يف

نـم طيلخ نع ةرابع تاكبشلا هذه نوكت نايحألا بلغأ يفف ، امامت ةيكلسال نوكت ال تاكبشلا بلغأف ام اعون للضم يكلسال حلطصم نوكي دق                         

ةنيجه تاكبش اهيلع قلطي تاكبشلا نم عونلا اذه ،ايكلسال ةلصوم ىرخأ ةزهجأ و كالسأب ةلصوملا ةزهجألا  Hybrid.   

  : ةيلاتلا ماهملا ءادأ ةيكلساللا تانوكملا عيطتست

ناك ببس يأل بولطملا لاصتإلا ريفوتب كالسألا هذه لشف لاح يف ةيكلس تاكبشل ةتقؤم تالاصتا ريفوت-١   .  
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ةخسن لمع يف ةدعاسملا-٢ ايكلسال لصتم زاهج ىلا ةيكلس ةكبش ىلع تانايبلا نم ةيطايتحا    .  

ةيكلس ةكبش يف نيمدختسملا ضعبل لقنتلا يف ةيرحلا نم ةجرد ريفوت-٣   .  

  : ةيلاتلا تالاحلا يف ةديفم ةيكلساللا تاكبشلا ربتعت

ةمحدزملا نكامألا يف تالاصتإ ريفوت-١   .  

قنتلا يريثك نيمدختسملل تالاصتإ ريفوت-٢   . ل 

كالسأب اهليصوت بعصي يتلا ةلوزعملا نكامألا يف تاكبش ءانب-٣   .  

  . مدختسملا لاسرإلا طسو يف لثمتي ديحولا فالتخإلا و ةيكلسلا تاطحملل هباشم لكشب لمعت و ودبت ةيكلساللا لمعلا ةطحم

يكلسالTransceiverلبقتسم لسرم عم ةيكلسال ةكبش ةقاطب ىلع يوتحي ةيكلساللا تاكبشلا يف زاهج لك    .  

هب ةطيحملا رتويبمكلا ةزهجأ ىلإ و نم تاراشإلا لابقتسا و ةعاذإبTransceiverموقي    .  

ةيكلسلا ةكبشلل ةنوكملا ةزهجألا عم لاصتإلاب ةيكلساللا ةزهجألل حمسيTransceiverنإف ةنيجهلا تاكبشلا يف امأ    .  

  : ةيلحملا ةيكلساللا تاكبشلا يف تانايبلا لاسرإ يف مدختست ةيساسأ تاينقت ثالث كانه

ددرتلا ةيداحأ ويدارلا تاجوم -١  single-frequency radio قاطنلا ةقيض ددرتلا ةيلاع ويدارلا تاجوم انايحأ ىمست و  Narrow-Band 

High-Frequency Radio.   

يراشتنإلا فيطلا ويدار تاجوم -٢  spread-spectrum radio.   

ءارمحلا تحت ةعشألا تاجوم -٣  infrared.   

مادختـساب هتاراـشإ لاسرإب موقي لسرملا زاهجلاف ، ةعاذإلا تاكبش يف هيلع وه امل هباشم لكشب رتويبمكلا تاكبش يف يويدارلا لاصتإلا لمعي                      

  . تاراشإلا لابقتسا نم نكمتي يكل لسرملا زاهجلا ددرت عم قفاوتيل هددرت طبضب لبقتسملا زاهجلا موقي و نيعم ددرت

اـمك ةيتوصلا لئاسرلا سيل و تانايبلا لاسرإب موقت ةيويدارلا تاكبشلا نأ وه ةعاذإلا تاكبش و ةيويدارلا رتويبمكلا تاكبش ن  يب ديحولا فالتخإلا 

  . ةعاذإلا تاكبش يف
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طقف دحاو ددرت مادختساب همسا نم رهظي امك ددرتلا يداحأTransceiverلمعي    .  

ةـيويدارلا تاددرـتلا ىدـم ىلا يمتني ددرت يأ مادختساب لمعلا    single-frequency radioددرتلا يداحأ ويدارلا ةمظنأ عيطتست   Radio 

Frequency (RF) Range  زتريهاـجيجلاب ساقت يتلا و ةيويدارلا تاددرتلا فيط نم يلاعلا ىدملا رتويبمكلا تاكبش مدختست ماع لكشب و  ،

GHz(10^9 Hz (تانايبلل ىلعأ لاسرإ تالدعم رفوت اهنأل كلذو  ، .  

ادـيقعت رثكأ ربتعي ةريبك تاحاسم ةيطغتل ةقاطلا ةيلاع ةمظنأ مادختسا نكل و ، دادعإلا و بيكرتلا ةلهس يويدارلا لاسرإلا ةمظنأ نإف م          اع لكشب 

  . ةريبخ ةلماع يديأ و ةرمتسم ةنايص ىلا جاتحت و دهجلا ةيلاع ةزهجأ مدختست اهنأل

  : ىلا يدؤي دق يداحألا ددرتلا ةزهجأل ئيسلا دادعإلا

  . ةفيزم تاراش إ-١

لاسرإلا ةوقل فيعض مادختسإ-٢   .  

ضفخنم تانايب لاسرإ تالدعم-٣   .  

  . فعضأ نيهوتلا حبصأ املك ةراشإلا ةوق و ددرتلا عفترا املكف ،ةلسرملا ةراشإلا ةوق و ددرت ىلع ةيويدارلا تاراشإلا يف نيهوتلا دمتعي

نيهوـت تالدعم نم يناعت ةداع اهنإف ةدودحم ةوق و ضفخنم ددرت مادختساب لمعت          نمثلا ةصيخر يداحألا ددرتلا تاذ ويدارلا ةزهجأ نأ ثيح و           

  . ةتمصملا و ةفيثكلا ماسجألا لالخ رورملا عيطتست ال و ةريبك ةحاسم ةيطغت عيطتست ال اهنإف اذهل و ،ةيلاع

ةراشإلا ةوق زواجتت ال و اضافخنا رثكأ تاددرتب لمع ت و ةيكلساللا طئاسولا نم اهريغ نم ةفلكت لقأ ددرتلا يداحأ ويدارلا ةزهجأ ربتعت ماع لكشب

  . دحاو تاو نم رثكأ

و ةيناثلا يف تباجيم ١نيب ددرتلا ةيداحأ ةيويدارلا تاكبشلا يف تانايبلا لقن ةعرس حوارتت  ةيناثلا يف تباجيم١٠    .  

ةزـهجأ تاـجوم عم لخادتي يذلا و ضفخنملا ددر          تلا ىدم يف ةصاخ و يسيطانغمورهكلا لخادتلل ةضرع ددرتلا يداحأ ويدارلا تاراشإ ربتعت            

  . تارايسلا بآرم باوبأ حتف ةزهجأ لثم نيكلهتسملا

  . لاسرإلا ددرت فرع اذإ ةلوهسلا يف ةياغ رمأ ةمظنألا هذه يف اهيلع سسجتلا و تاراشإلا ضارتعإ

ربتعت يهفspread-spectrum radioددرتلا ددعتم وأ يراشتنإلا فيطلا ويدار تاكبش امأ  و ،ةيكلساللا تاكبشلا يف امادختسا رثكألا ةينقتلا    

  . يويدارلا لاسرإلا ىلع سسجتلا تايلمع عنمل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ يكيرمألا شيجلا لبق نم ةرم لوأ ةينقتلا هذه تروط دق
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  . ددرتلا يداحأ لاسرإلاب ةقلعتملا لكاشملا نم للقي امم ةراشإلا لقنل اعم تاددرت ةدع يراشتنإلا فيطلا ويدار تاكبش مدختست

  : امه يراشتنإلا فيطلا ويدار تاكبش يف نامدختست ناتيساسأ ناتينقت كانه

رشابملا عباتتلا -١  Direct Sequence Modulation.   

ةيددرتلا تازفقلا -٢  Frequency Hopping.   

  . ىرخألا ةينقتلا نم امادختسا رثكأ رشابملا عباتتلا ةينقت ربتعت

تاـنايبلا نـم تاـتب ةفاضإب اضيأ موقت و تقولا سفن يف ويدارلا تاددرت نم ةعومجم ربع ةرفشملا اهتانايب لاسرإب رشابملا عباتتلا ة                        ينقت موقت 

مـسا ةروزـملا تاتبلا هذه ىلع قلطي ، تانايبلا هذه لابقتساب اهل صخرملا ريغ ةلبقتسملا ةزهجألا ليلضت ىوس ةدئاف يأ اهل سيل يتلا ةروزملا         

chips.   

رـيغ تاراـشإلا داعبتـسا و تانايبلا هذه عمجب موقيف ةحلاص تانايب ىلع يوتحتس يتلا تاددرتلا اقبسم لابقتسإلاب هل صخرملا زاهجلا فرعي                       

  . ةحلاصلا

جلا نيب قبسم مهافت كانه نوكي و ، رخآ ىلا ددرت نم ةعرسب لقتنت تاراشإلا نإفFrequency Hoppingةيددرتلا تازفقلا ةينقت يف امأ  زاه  

و ةزـفق لـك نيب لصفت يتلا ةينمزلا تارتفلا و ةفلتخملا تاددرتلا نيب تازفقلا ميظنت يف نيعم جذومن مادختسا ىلع لبقتسملا زاهجلاو لسرملا                        

  . ىرخأ

   .لبقتسملا و لسرملا نيزاهجلا اهمدختسي يتلا ةيددرتلا تازفقلا يف ةعبتملا ةيمزراوخلا يف صاخلا هجذومن جتنم وأ عنصم لك عبتي

ةـحاتم نوـكت قاـطنلا يف تاددرتلا لك نأل ةجيتن كلذ و رشابملا عباتتلا ةينقت يف اهنم ربكأ ةيددرتلا تازفقلا ةينقت يف ثبلا قاطن ةعس ربتعت                           

  . اهلك سيل نكل و تاددرتلا نم ةعومجم مدختست يتلا رشابملا عباتتلا ةينقت سكعب ةيددرتلا تازفقلا ةينقت لبق نم مادختسإلل

  . ةمدختسملا ةزهجألل اقفو كلذ و ايبسن ةفلكتلا ةلدتعم يراشتنإلا فيطلا ةمظنأ ربتعت

نـكمملا نم ددرتلا نم ىلعأ قاطن و ربكأ ةقاط مادختسا عم نكل و ةيناثلا يف تباجيم                  ٦ و   ٢نيب ام ماظنلا اذه يف تانايبلا لقن ةعرس حوارتت            

  . ريثكب ربكأ تاعرس ىلع لوصحلا

يسيطانغمورهكلا لخادتلل ةبسنلاب امأ ،نيهوتلل ةضرع نوكت اهنإف فيلاكتلا ةعضاوتم تاكبشلا يف لاسرإلل ةضفخن              م ةقاط مادختسإل ارظن نكل و     

اهثب متي تاراشإلا نأب كلذ حيضوت نكمم و ، ىرخألا ةمظنألا نم لخادتلا اذه دض ةعانم رثكأ ربتعي يراشتنإلا فيطلا ويدار ماظن نأ ظحالنف                        
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ىلع ةعزوم نوكت يتلا و لكك ةراشإلا ىلع رثؤي ال امم اهريغ نود تاددرتلا هذه دحأ عم متي دق لخادت يأ نإف ي                       لاتلاب و ةفلتخم تاددرت ربع    

تاددرـتلا مادختـسا لدعم ةدايزل ارظن لخادتلا لدعم دادزي ةفلتخملا تاددرتلا ربع تانايبلا لقن لدعم ةدايز عم هنأ ةظحالم عم ةفلتخم تاددرت                 

  . نيعم تقو يف لخادتلل ةضرعملا

تاددرـتلا فرعي ال سسجتملا نأ ةصاخ و ليحتسم هبشف تاراشإلا هذه ىلع سسجتلا نكل و نكمم يراشتنإلا فيطلا ويدار تاراشإ ضارتعا                      

  . ةحلاطلا وأ ةحلاصلا تانايبلا نيب قيرفتلا فرعي ال و لاسرإلا يف ةمدختسملا ةفلتخملا

ناعون يهو تانايبلا لقنل ءوضلا ةيكلساللا تاكبشلا ضعب مدختست ءارمحلا تحت ةعشألا تاكبش-١:     .  

اضيأ ادج ةعفترم اهتفلكت نكل ادج ةيلاع تاعرس رفوت يه و رزيللا تاكبش-٢   .  

   . Injection Laser Diode (ILD)رزيلل فذاق دويد وأ ) Light Emitting Diode (LEDءوضلل ثاب دويد مادختساب تانايبلا لسرت 

ةديدش ةءاضإل تضرعت اذإ فعضت اهنأ امك ةبلصلا ماسجألا وأ ناردجلا قارتخا عيطتستال ءارمحلا تحت ةعشألا تاراشإ   . ةروصلا رظنأ. 

  

مدختست اهنإف دودحملا اهتابث و اهادمل ارظن و ، ساكع نا لك عم اهتقاط فصن رسخت اهنإف ناردجلا نع ءارمحلا تحت ةعشألا تاراشإ تسكعنا اذإ    

  . ةريغصلا ةيلحملا تاكبشلا يف ةداع

و زترهاجيج ١٠٠نيب ام ءارمحلا تحت ةعشألا هيف لمعت يذلا يددرتلا ىدملا حوارتي  زترهاريت٣٠٠    .  
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تـحت ةعـشألاب لاسرإلا ةزهجأ عيطتست يتلا ةيلعفل   ا ةعرسلا نإف ايلمع نكل و ةيلاع لاسرإ تاعرس ريفوت ءارمحلا تحت ةعشألا عيطتست ايرظن          

  . ريثكب كلذ نم لقأ ءارمحلا

  . ةيئوضلا ةعشألا حيشرت و ةيقنت يف ةمدختسملا داوملا ىلع ءارمحلا تحت ةعشألا ةزهجأ ةفلكت دمتعت

  : امه ناتينقت ءارمحلا تحت ةعشألا مادختساب لاسرإلا تاكبش مدختست

ةطقن ىلا ةطقن -١  Point to Point.   

يعاذإ وأ رشتنم لاسرإ -٢  Broadcast.   

سكاعلا لاسرإلا -٣  Reflective.   

امهنم لك هجاويل ةقدب امهبيوصت متي اذهل رخآلا امهدحأ ةيؤر لبقتسملا و لسرملا زاهجلا نم لكل حمسي ارشابم اطخ ةطقن ىلا ةطقن ةينقت بلطتت                        

  . ةروصلا رظنأ.لاصت إلا لشفيسف نيزاهجلا نيب رشابم طخ رفوتي مل اذإف ، رخآلا

  

  . ةبوعص هيف ةمظنألا هذه بيكرت نإف ةزهجألل قيقدلا بيوصتلا ىلا ةجاحلل ارظن و.زافلتلاب مكحتلا زاهج وه ةينقتلا هذه ىلع لاثم و

دحاو رتموليك ىدم ىلع ةيناثلا يف تباجيم١٦ىلا لصت دق و ةيناثلا يف تاتبوليك عضب نيب ةينقتلا هذه مادختس اب تانايبلا لقن ةعرس حوارتت   .  

يـف تاـبقعلا و ةيخانملا فورظلا ىلع دمتعي امك ةثوثبملا ةعشألا حوضو و ةفاثك ىلع ءارمحلا تحت ةعشألا تاراشإ يف نيهوتلا رادقم دمتعي                        

  . اهيلع سسجتلا وأ ةعشألا ضارتعا بعصلا نم حبصي هنأ امك نيهوتلا ىوتسم لق املك قدأ لكشب ةبوصم ةعشألا تناك املك و ،ةعشألا قيرط
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ءارـمحلا تحت ةعشألا تاكبش انايحأ رشتنماا لاسرإلا تاكبش ىلع قلطي و ةعساو ةحاسم ىلع اهرشن متي ةعشألا نإف رشتنملا لاسرإلا ةينقت امأ         

  . ةروصلا رظنأ.Scatter Infrared Networksةرثعبملا 

  

ضارتعإل حمسي هنأ ثيح ىرخأ ةيحان نم بيع و ةيحان نم ةزيم ربتعي رمألا اذه و دحاو تقو يف زاهج نم رثكأ عم لاصتإلا عيطتسي ادحاو                          

  . اهيلع سسجتلا و ةراشإلا

،           ١زواجتت ال يهف ةقباسلا ةينقتلا يف اهنم لقأ ةينقتلا هذه يف تانايبلا لقن ةعرس نأ                دجن و    لبقتـسملا يـف ةدايزلل ةحشرم و ةيناثلا يف تباجيم  

يذ لا ىدملا زواجتي ال و ،ةيوجلا لماوعلاب و رشابملا ءوضلاب ابلس رثأتت اضيأ يه و ،ةنورم رثكأ و لهسأ و عرسأ اهدادعإ نإف لباقملا يف نكلو          

  . راتمألا نم تارشع عضب ةفيعض اهتقاط تناك اذإ ةينقتلا هذه هيطغت

هذـه يف و ةنيعم ةطقن وحن لاسرإلاب زاهج لك موقي هيف و ، نيقباسلا نيعونلل جمد نع ةرابع وهف  Reflectiveسكاعلا وه و ثلاثلا عونلا امأ       

ا زاهجلا ىلا ةراشإلا لاسرأ ةداعإب موقيTransceiverدجوي ةطقنلا    . ةروصلا رظنأ.بولطمل 

  

   :سردلا صخلم 
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  . ءارمحلا تحت ةعشألا و يراشتنإلا فيطلا ويدار و ددرتلا يداحأ ويدارلا:عاونأ ثالث ىلا مسقنت يه و ةريثك دئاوف ةيكلساللا تاكبشلا رفوت 

ىـلا مسقنت يه و تاددرتلا نم ةعومجم يراشتنإلا فيطلا ويدار تاكبش مدختست امنيب دحاو ددرت مادختساب ددرتلا يداحأ ويدارلا تاكبش                     لمعت  

  . ةيددرتلا تازفقلا و رشابملا عباتتلا: نيعون 

  . سكاعلا و يراشتنإلا لاسرإلا و ةطقن ىلا ةطقن: نيمسق ىلا ءارمحلا تحت ةعشألا تاكبش مسقنت 

   .ةعسوملا ةيلحملا تاكبشلا ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس
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ةعسوملا ةيلحملا تاكبشلا-٢٠   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ىدملا ةليوط و ةيدايتعإلا ةيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا روسجل فصو-١   .  

ةلومحملا ةبساحملا ئدابمل حرش-٢   .  

ا ةيفيكل فصو-٣   . ةيلحملا ةكبشلاب لومحملا رتويبمكلا لاصت 

دعب نع مكحتلا و لوصولل فصو-٤   .  

دعب نع مكحتلا و لوصولا يف ةمدختسملا تالوكوتوربلل فصو-٥   .  

ةيلاتلا قرطلا نم يأ مادختسابLANةيلحملا تاكبشلا عيسوت نكمملا نم    :  

ىرخأ ةيلحم تاكبشب ةيكلسال تالاصتإ-١   .  

ا ةبساحملا لئاسو-٢   . ةلومحمل 

دعب نع مكحتلا وأ لوصولا -٣  Remote Access.   

  : ةيكلساللا تالاصتإلا ىلع ةيادبلا يف ةرظن قلنل

عيطتسي يذلا و Wireless LAN Bridgeيكلساللا ةيلحملا تاكبشلا رسج ىمسي زاهج مدختسي ةيلحملا تاكبشلا نيب يكلسال لاصتإ قيقحتل   ، 

رتموليك٤،٨ىلا لصت دق ةفاسم امهضعب نع نادعبت نيتيلحم نيتكبش طبر ةيخانملا فورظلل اقفو و    .  

  : ةيلاتلا ةيكلساللا لاسرإلا طئاسو دحأ روسجلا هذه مدختست

يراشتنإلا فيطلا ويدار تاجوم -١  Spread Spectrum Radio.   

ءارمحلا تحت ةعشألا -٢  Infrared.   
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 Long Range Wirelessىدـملا ليوط يكلسال رسج مادختسا نكمي مك  ٤،٨نم رثكأ اهضعب نع دعبت ةيلحم تاكبش نيب طبرلا تدرأ اذإ 

Bridge ىلا لصت دق ةفاسم امهضعب نع نادعبت نيتيلحم نيتكبش نيب يكلسال لاصتا قيقحتل يراشتنإلا فيطلا ويدار تاجوم مدختسي وه و  ٤٠ 

  . رتموليك

فاـيلألا وأ كالسألا ديدمت نم صخرأ لاح لك ىلع ربتعت اهنكل و ،ةفلك              تلا ةعفترم ىدملا ةليوط و ةيدايتعإلا ةيكلساللا روسجلا تانوكم ربتعت         

  . ضعبلا اهضعب نع ةديعبلا ةيلحملا تاكبشلا نيب ةيرصبلا

  : نمضتت تامدخلا نم ةعومجم ىلا لومحملا رتويبمكلا ومدختسم جاتحي

مهتاسسؤم تاكبش نم ةيرورض تافلم ىلع لوصحلا-١   .  

تنرتنإلا ىلا لوصولا-٢   .  

رإ-٣   . ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لاس 

ةلومحملا ةبساحملا ىمست ةديدج ةينقت ريوطتب IT Industryتماق تامدخلا هذه ريفوتل و   Mobile Computing.   

  . لومحملا كزاهج يف بكرت ةصاخ ةكبش ةقاطب ىلا جاتحتس كنإف ةلومحملا تاينقتلا هذه مادختسا نم نكمتت يكل

 Personal Computer Memory Card Internationalيـصخشلا رتويبمكلا ةركاذ ةقاطبل ةيلودل  ا ةيعمجلا تافصاوم تحبصأ دق و

Association (PCMCIA (لومحملا رتويبمكلا يف ةمدختسملا ىرخألا تاقاطبلا وأ ةكبشلا تاقاطبل مدختسملا سايقملا يه .  

نمضتت وPCMCIAةكبش تاقاطبل ةديدع عاونأ كانه    :  

١- ISDN Adapter.   

٢- Fax Modem.   

٣- Ethernet and Fast Ethernet Cards.   

  . لومحملا رتويبمكلا يف صاخ قش يف ةلوهسب بكرت و نامتئإلا ةقاطب مجحل الثامم ةكبشلا ةقاطب مجح ربتعي

  . ةيكلساللا طئاسولا دحأ وأ ةيكلسلا فتاهلا ةكبش مادختسا ىلا جاتحتس كنإف لومحملا كرتويبمك مادختساب دعب نع كتكبشب لصتتل
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ةينقت وأ ويدارلا ةينقت مدختست دقف ايكلسال لاصتإلا ناك اذإ امأ            ISDNمئاوم وأ مدوم سكاف ىلا جاتحتس ةيكلسلا فتاهلا ةكبش مادختسا ةلاح يف               ،

مدختستس ةلاحلا هذه يف و       Cellularيولخلا    ،Antenna           رامقألا موقت اهدعب و ةبيرقلا ويدارلا جاربأ عم لاصتإلاب موقي ريغص يتلا ةيعانصلا      

ةيعانصلا رامقألا موقت تالاحلا ضعب يف و ،ةبولطملا ةهجولا ىلا اهثبب موقت و ةيلحملا ويدارلا جاربأ نم تاراشإلا طاقتلاب بيرق رادم يف رودت                       

  . اهتهجو ىلا اهثبب موقت و ويدارلا جاربأ لخدت ىلا ةجاحلا نود ةرشابم لومحملا زاهجلا نم تاراشإلا طاقتلاب

  . ةيكلساللا لومحملا رتويبمكلا تاراشإ لابقتسإ و لاسرإ ةيفيك ىلا نآلا ةرظن قلنل

  : ةيلاتلا ةمظنألا ةيكلساللا تاراشإلا مدختست

ةيويدارلا مزحلا تالاصتإ -١  Packet-Radio Communication.   

ةيولخلا تاكبشلا -٢  Cellular Networks.   

   .Microwave Systemsفيو وركيملا ةمظنأ -٣

ةيلحملا تاكبشلا يف مزحلاب ةهيبش مزح ىلا لاسرإلا ميسقتبPacket-Radio Communicationلوألا ماظنلا موقي    .  

  : ةيلاتلا ماسقألا مزحلا هذه نمضت

لسرملا ناونع-١   .  

لبقتسملا ناونع-٢   .  

ءاطخألا حيحصت تامولعم -٣  Error-Correction Information.   

ةلسرملا تانايبلا-٤   .  

كلذ و مزحلا هذه مالتسا ةبولطملا تادعملا كلتمي زاهج يأ عيطتسي و ، ىرخأ ةرم اهثب ديعت يتلا ةيعانصلا رامقألا لبق نم مزحلا هذ                        ه طقتلت مث  

  . ةمزحلا يف لبقتسملا ناونع عم هناونع قباطت اذإ اعبط

ةيناثلا يف تب وليك١٩،٢ و ٤نيب حوارتي ماظنلا اذه مادختساب تانايبلا لقن لدعم    .  

 Cellular Digital Packet Dataةـيولخلا ةـيمقرلا تاـنايبلا مزـح ةينقت لامعتساب ايكلسال تانايبلا لقنل ةيولخلا تاكبشلا مادختسا ن     كمي

(CDPD (لوغشم ريغ ماظنلا نوكي امدنع ةيتوصلا تاملاكملا نيب ةيولخلا ةكبشلا ربع لسرت ةريغص مزح ىلا تانايبلا ميسقت اضيأ متي اهيف و .  
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ةيناثلا يف تبوليك     ٩،٨ىلا ماظنلا اذه مادختساب تانايبلا لقن ة        عرس لصت  نـم عون نم يناعت يه و  )ربكأ ةعرسلا نوكت ةثيدحلا تاكبشلا يف و     ( 

نيب حوارتي delayرخأتلا  ىلا ١  يناوث٥    .  

دوجو نود رخآلا وحن امهدحأ لبقتسم لا و لسرملا نيزاهجلا يلكل رشابم هيجوت طرتشي هنإف فيووركيملا تاجوم مادختساب يكلساللا لاصتإلا امأ  

  . ةروصلا رظنأ.امهنيب قئاع

  

كالـسألا دـم نـم الدب ةرامع لك حطس ىلع           Receiverلبقتسم عضوب اعم نيتيانب طبرل ىلثملا ةليسولا فيووركيملا تاجوم ربتعت            تـحت      

  . يراحصلا وأ ةيئاملا ماسجألا لثم ةحوتفملا و ةعساولا تاحاسملا ربع لاصتإلا ريفوت ةلاح يف ةديفم اهنأ امك.ضرألا

  : نم فيووركيملا ماظن نوكتي 

يزاهج -١  Transceiverاهلابقتسإل رخألا و ةراشإلا لاسرإل دحاو   .  

عضوي و رخآلا وحن اهنم لك هجوي ةراشإلل نيطقال نيقبط-٢   . ةيلاع ةرامع حطس وأ جرب ةمق لثم عفترم ناكم يف نا 

ةيلحم ةكبش ىلا مامضنإلا وأ لوصولاب حمست ةمدخ اهنأب Remote Accessدعب نع لوصولا فيرعت نكمي   LAN  فتاـهلا طوطخ مادختساب  

  . ةروصلا رظنأ.Communications Serverتالاصتا دوزم ربع 
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مكحتلاـب دعب نع لصتملا رتويبمكلل حمست  Novell NetWare’s Remote Console Utilityلثم دعب نع لوصولا تامدخ جمارب ضعب   

  . ةكبشلا ىلع ةزهجألا ىلع ةجلاعملا تايلمعب

تـناك وـل و ىـتح نوـبزلا و ةكبـشلا نيب تانايبلا لقنب حمسي امك ةكبشلا                  و ديعبلا نوبزلا نيب لصفي لخدمك دعب نع لوصولا دوزم لمعي            

  . ةفلتخم امهنيب ةمدختسملا تالوكوتوربلا

  . ةكبشلا ةقاطب نم ريثكب أطبأ مدوملاف ةعرسلا قراف عم ةكبشلا ةقاطب رود سفن ديعبلا زاهجلا يف مدوملا بعلي ماظنلا اذه يف و

  : ةيلاتلا تالاحلا يف اديفم دعب نع لوصولا ربتعي

ةكبشلا نع اديعب دوجولا وأ رفسلا ءانثأ تانايبلا ضعب ىلع لوصحلا و ةكبشلا لوخدل ةجاحلا-١   .  

ةكبشلا دراومل عطقتملا وأ تقؤملا مادختسإلا-٢   .  

  : لاصتإلا قيقحتل نييلاتلا نيلوكوتوربلا دحأ دعب نع لوصولا ةمظنأ مدختست ماع لكشب

لا يطخلا تنرتنإلا لوكوتورب-١    .Serial Line Internet Protocol (SLIP)لسلستم  

ةطقن ىلا ةطقن لوكوتورب -٢  Point-to-Point Protocol (PPP).   

لوكوتورب مادختساب تالاصتإلا ةنونعل مدختسي سايقم وه         SLIPلوكوتورب    TCP/IP     ةلسلستم طوطخ ربع راظتنإ وجرأ تامولعملا نم ديزمل     ( 

  . ةيلحملا هتكبش لالخ نم تنرتنإلا ةكبش ىلا لوصولاب دعب نع مدختسملل حمسي وه و) تالوكوتوربلاب صاخ سرد



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ١١٤

قباسلا لوكوتوربلل اريوطت نوكيل      PPPلوكوتورب ميمصت مت      SLIP      لوكوتورب نأ ثيحف  ، SLIP          ةـمعادلا تالاـصتإلا يـف طـقف مدختسي  

لوكوترب نإف TCP/IPلوكوتوربل  ، PPPوتوربلا ةددعتم تاكبشلا عم لماعتلا عيطتسي   . تالوك 

هتيقوثوم و هتعرسل ارظن دعب نع لوصولل لضفملا رايخلا وهPPPلوكوتورب ربتعي نآلا    .  

  : امه ناسايقملا نيذه ، فتاهلا طوطخو رتويبمكلا نيب مهافتلا نم عون قيقحتل نيساسأ نيسايقم تاكبشلا ليغشت ةمظنأ مدختست

١- TAPI.   

٢- UniModem.   

ش لبق نمTAPIسايقملا ريوطت مت    . جماربلا و رتويبمكلاو لاصتإلا تاكرش رابك نم ةعومجم و تفوسوركيم و لتنإ ةكر 

ةيلاتلا تامدخلاTAPIسايقملا معدي    :  

فتاهلا ةكبشل رشابم لاصتا-١   .  

ددحملا فتاهلا مقرل يئاقلتلا بلطلا -٢  Automatic Phone Dialing.   

فتاهلا طوطخ ربع تانايبلا لاسرإ-٣   .  

  . رتويبمكلا ىلع تانايبلا ىلا لوصولا-٤

يتوصلا ديربلا -٥  Voice-mail.   

لصتملا مقر ىلع فرعتلا -٦  Caller Identification.   

دعب نع رتويبمكلاب مكحتلا-٧   .  

العافتم هجمانرب نوكي نأ وه هلعف روطملا ىلع ام لكف ، ةلقتسم ةيكبش تاقيبطت دادعإب تاقيبطتلا و جماربلا يروطمل                     TAPIسايقملا حمسي    و  

   .TAPIسايقملا عم اقفاوتم 

ةمدخلا دوزم ةقبط ىمسي ام لالخ نم فتاهلا ةكبش عم TAPIلعافتي   Service Provider Layer مسإب فرعت ةقبطلا هذه و  UniModem.   
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و لاصتإلا رماوأ رادصإب ايئاقلت اضيأ موقي وهو ،توصلا و سكافلا و تانايبلا تامدخ نيب ليدبتلا تايلمعب               UniModemموقي   ىـلع ةـباجإلا      

  . يفتاهلا طخلا عم مهافتيل مدوملا دادعإ و لصتملا

   :سردلا صخلم

  . ايكلسال ةيلحملا تاكبشلا طبرل ةيكلساللا روسجلا مدختست

  . فيووركيملا تاجوم و ةيولخلا تاكبشلا و ويدارلا ةمظنأ يكلساللا لاصتإلا قيقحتل ةلومحملا ةزهجألا مدختست

لوكوترب دعب نع لوصولا ةمظنأ مدختست  SLIP وأ  PPP نيسايقملا مدختست امك  ،TAPI و UniModemفتاهلا طوطخ عم مهافتلل   .  
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تانايبلا مزح-٢١   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةمزحلا فيرعت -١  Packet.   

ةمزحلا بيكرتل حرش-٢   .  

ةكبشلا ىلع اهلاسرإ ةيفيك و ةمزحلا ءاشنإ ةقيرطل حرش-٣   .  

هذـه لاسرإ و ، تانايبلا نم ريثك ىلع يوتحت ام ابلاغ يتلا و جماربلا و تافلملا لدابتل اهلامعتساب ةكبشلا ومدختسم موقي تاسسؤملا بلغأ يف                         

يـف ةـياغ ارـمأ اهحالـصإ و ءاطخألا فاشتكإ لعجي و اهحور قاهزإ امبر و ةكبشلا قاهرإب ليفك ةدحاو ةعفد تانايبلا نم ةريبكلا تايمكلا                          

  . ةبوعصلا

  . اهقاهرإ نود ةكبشلا ىلع اهلاسرإ متي ةريغص ءازجأ ىلا تانايبلا ميسقت متي هنإف اهليلقت وأ لكاشملا هذه يدافتل

رطأ وأ Packetsمزح مسا اهيلع قلطي تانايبلا نم ةريغصلا ءازجألا هذه   Frames .   

  . ةكبشلا ىلع تالاصتإلل ةيساسألا تادحولا يه مزحلا ربتعت

ماـغرإ ىـلا كلذ يدؤي نلف ةكبشلا ىلع ةريثك تانايب لاسرإب ام زاهج ةبغر ةلاح يف ىتح هنأ وه ةريغص مزح ىلا تانايبلا ميس      قت تازيمم نم  

  . مزحلا لاسرإ ىلع بوانتلا متي لب ، ةريثكلا هتانايب لاسرإ نم لوألا زاهجلا يهتني ىتح اليوط راظتنإلا ىلع ةزهجألا يقاب

بـيترت يف اهعيمجت ةداعإ و اهطاقتلا متي مزحلا نإف لبقتسملا زاهجلا دنع و ، لسرملا زاهجلا لبق نم مزح ىلا اه                      ميسقت متي تانايبلا لاسرإ لبق    

  . ةيساسألا تانايبلا ىلع لوصحلل نيعم

اهلسري ة مزح لك ىلا ةصاخ مكحت تامولعم فيضي هنأ امك ، مزح ىلا تانايبلا ميسقت نع لوئسملا وه لسرملا زاهجلا يف تاكبشلا ليغشت ماظن                

ةيلاتلا رومألا قيقحت هذه مكحتلا تامولعم لهست و   ، :  

ةريغص ءازجأ لكش ىلع ةيلصألا تانايبلا لاسرإ-١   .  

لبقتسملا رتويبمكلا يف بسانملا بيترتلا يف تانايبلا عيمجت ةداعإ-٢   .  

ءاطخأ يأ نم اهولخ نم دكأتلا و اهعيمجت دعب تانايبلا صحفت-٣   .  
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  : لمشت يتلا و تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع مزحلا يوتحت

تامولعم-١   .  

مكحت تانايب -٢  Control Data.   

لقنلا ةيلمعب مكحتلا ةرفيش -٣  Session Control Codes.   

  . تافلملا و لئاسرلا: تامولعملا موهفم لمشي 

  . ةبسانملا اهتهجو ىلا تانايبلا هيجوتل مدختست هيجوت و تيقوت تامولعم نم مكحتلا تانايب نوكتت

ةداعإ ىلا ةجاحلا ددحت يتلا يه ةرفيشلا هذه و Error Correction Codesءاطخألا حيحصتل ةرفيش نمضتتف لقنلا ةيلمعب مكحتلا ةرفيش امأ   

  . ءاطخأ نم ولخلا وأ دوجول ارظن همدع نم تانايبلا لاسرإ 

  . اهنيب اميف ةلصتملا ةزهجألا نيب مدختسملا لوكوتوربلا ىلع ةمزحلل ةيساسألا ةينبلا دمتعت

  : نمضتت و مزحلا فلتخم نيب ةكرتشم ارومأ كانه نإف ماع لكشب نكل و 

لسرملا رتويبمكلا ناونع -١  Source Address.   

ةلسرملا تانايبلا-٢   .  

لبقتسملا رتويبمكلا ناونع -٣  Destination Address.   

  : ةيلاتلا رومألا رفوت تامولعم ىلع يوتحت نأ بجي ةمزح لك نأ امك

تانايبلا ريرمت ةيفيك نايبتل ةكبشلا تانوكمل تاميلعت ءاطعإ-١   .  

ةيلصألا تانايبلا نيوكتل اهعيمجت ةداعإ و مزحلا طاقتلا ةيفيكب ملتسملا زاهجلا رابخإ-٢   .  

ءاطخألا نم اهولخ نم دكأتلا و تانايبلا صحفت-٣   .  

  : ثالث ماسقأ ىلع عزوت ةمزحلا تانوكم لك

سأرلا -١  The Header.   
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تانايبلا -٢  The Data.   

ليذلا -٣  The Tailer.   

  : نم سأرلا نوكتي 

اهلاسرإ متي ةمزحلا نأ نيبت هيبنت ةراشإ-١   .  

لسرملا ناونع-٢   .  

لبقتسملا ناونع-٣   .  

تيقوت ةعاس-٤   .  

و تياب ٥١٢نيب اهرادقم حوارتي يتلا و اهلاسرإ متي يتلا تامولعملا نم تانايبلا مسق نوكتي  يك٤    . تيابول 

ىمسي ءاطخأ دوجو نم ققحتلل نوكم ىلع يوتحي ةداع وه و لاسرإلا يف مدختسملا لوكوتوربلا ىلع اريثك دمتعي ليذلا مسقل يساسألا ىوتحملا                      

Cyclical Redundancy Check (CRC) .   

CRC                بق نم ةمزحلا ىلع هليمحت متي ةددحم ةيضاير تاباسح مادختساب هديلوت متي مقر نع ةرابع وه ةـمزحلا لصت امدنع ،لسرملا رتويبمكلا ل        

رتوـيبمكلا دـنع تاباـسحلا ةجيتنل ةقباطم لسرملا رتويبمكلا دنع تاباسحلا هذه ةجيتن تناك اذإف ، تاباسحلا هذه ءارجإ ةداعإ متي اهتهجو ىلا                        

نـم دبال و ةميلس لصت مل تانايبلا نأ ينعي اذه           ف تاباسحلا هذه ةجيتن تفلتخا اذإف ، ءاطخأ نودب اهلاسرإ مت دق تانايبلا نأ ينعي اذهف لبقتسملا                

  . اهلاسرإ ةداعإ

  . ددحم رتويبمك ىلا ةهجوم نوكت ةكبشلا ىلع مزحلا مظعم

  . اهيلإ ةنونعم ةمزحلا تناك اذإ طقف لاسرإلا عطاقت اهنكل و اهيلإ لصوملا كلسلا ىلع رمت يتلا مزحلا لك ةكبشلا ةقاطب ىرت

عوـنلا يراـشتنإ ناونع ىمسي ناونعلا اذه نإف ةلاحلا هذه يف و دحاو تقو يف زاهج نم رثكأ ىلإ ةنونعم                      ةمزحلا نوكت نأ اضيأ نكمملا نم       

Broadcast Type Address.   

  . اهتهجو ىلا لصت نأ لبق تاهجوملا نم ةعومجم ربع لاقتنإلل ةرطضم نوكت دق مزحلا نإف ةريبك تاكبشلا نوكت امدنع
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ةـهجولل اهلاـصيإل ةلـسرملا ةـمزحلا يـف ةنونعلا تامولعمل اقفو بسنألا هجوملا رايتخا نع ةلوئسملا                 يه نوكت ليدبتلا و لاصتإلا تانوكم       

  . ةروصلا رظنأ.ةبولطملا

  

  : امه ناتمهملا ناتاه ،ةبولطملا اه تهجو ىلا مزحلا لوصو ديكأت ىلع نالمعت ناتيساسأ ناتمهم كانه

ةمزحلا هيجوت -١  Packet Forwarding.   

ةمزحلا ةرتلف -٢  Packet Filtering.   

ةكبـشلا نوـكم ىـلا ةمزحلا هيجوت متي ةمزحلا سأر يف تامولعملا ةءارقبف ،ةمزحلل ةفلتخملا تانوكملا نيب مزحلا لقن                    :ةمزحلا هيجوتب دصقي    

  . قرطلا رصقأ امدختسم اهتهجو ىلا ةمزحلا لاصيإب هرودب موقي يذلاو بسنألا

ناك نإف ةمزحلا يف لبقتسملا ناونع رابتخاب كلذ متي و اهقيرط عباتت اهكرت وأ ةمزحلا طاقتلاب رتويبمكلا هذختي يذلا رارقلا يهف ةمزحلا ةرتلف امأ                        

  . اهلامهإب ةطاسبب موقي هنإف الإ و ،اهاوتحم خسن و اهطاقتلإب موقي هنإف ةمزحلا هيلع ترم يذلا رتويبمكلا ناونعل اقباطم

   :سردلا صخلم 

  . ةكبشلا ربع اهلاسرإ لبق ةريغص مزح ىلا تانايبلا ميسقت متي

  . ليذلا و تانايبلا و سأرلا: ماسقأ ثالث نم ةداع ةمزحلا نوكتت
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  . ةدحاو ةرم تارتويبمك ةدع وأ دحاو رتويبمك ىلا ةمزحلا لاسرإ نكمي
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وربلا لمع ئدابم-٢٢  تالوكوت 

يـتلا تاءارـجإلا و نيناوقلا نم ةعومجم نع ةرابع يه تالوكوتوربلا            . تالوكوتوربلل ةيساسألا فئاظولا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس         

و لـعافت   لاب ةـفلتخم لود نم نييسامولبدلا مايق ةيفيك ددحت ةنيعم تالوكوتورب جاتحت لاثمك ةيسامولبدلا نأ ملعن اننأ ثيح و ، لاصتإلل مدختست                     

و لاصتإلاب مكحتت يتلا تاءارجإلا و نيناوقلا ددحت يهف ، ةمهملا سفن اهل رتويبمكلا تاكبش يف تالوكوتوربلا نإف ،مهنيب اميف لاصتإلا و مهافتلا                   

  . ةكبشلا ىلع ةفلتخملا تارتويبمكلا نيب لعافتلا

  : يه تالوكوتوربلا صخي اميف اهتفرعم بجي رومألا ضعب كانه

ثكلا كانه-١   . اهتفيظوو اهلمع يف ةفلتخملا تالوكوتوربلا نم ري 

ام لمع ذيفنتل اعم لمعت نأ نكمملا نم تالوكوتورب ةدع-٢   .  

هبويع و هايازم لوكوتورب لكل-٣   .  

وأ Protocol Stackمسا ايوس لمعت يتلا تالوكوتوربلا ةعومجم ىلع قلطي   Protocol Suite.   

لـماكتيو ةددحم ةفيظوب موقي نيعم لوكوتورب دجوي ةقبط لك يف و قباوط ةدع نم نوكم ءانبك تالو  كوتوربلا نم ةعومجملا هذه ليخت نكمي و   

  . ىرخألا قباوطلا يف تالوكوتوربلا نم هريغ عم

، أ ةوظخ يف اهذيفنت نكمي ال ةددحم ماهم ذفنت ةنيعم ةوطخ لك يف و ،تاوطخلا نم ةعومجمب رمت ةكبشلا ىلع تانايبلا لقنل ةلماكلا ةيلمعلا                        ىرخ

لكل ةهباشتم نوكت تاوطخلا هذه نأ امك ،ةوطخلا هذهب ةقلعتملا ماهملا ذيفنت ةيفيك ددحت تالوكوتورب ةعومجم وأ ددحم لوكوتورب ةوطخ لكل و                      

هذه عابت اب لبقتسملا زاهجلا موقي امنيب لفسألا ىلا ىلعألا نم تاوطخلا هذه عابتاب موقي لسرملا زاهجلا نأ ةظحالم بجي امك ،ةكبشلا ىلع زاهج                    

  . ىلعألا ىلا لفسألا نم سوكعم لكشب تاوطخلا

  : ةيلاتلا ماهملاب مايقلا نع ةلوئسم تالوكوتوربلا نوكت لسرملا زاهجلا يف

مزح ىلا تانايبلا ميسقت-١   .  

مزحلا ىلا ةنونعلا تامولعم ةفاضإ-٢   .  

لاسرإلل تانايبلا ريضحت-٣   .  

يلاتلا لمعلابلبقتسملا زاهجلا يف تالوكوتوربلا موقت امنيب   :  
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لاصتإلا طسو نم تانايبلا مزح طاقتلا-١   .  

ةكبشلا ةقاطب ربع رتويبمكلا لخاد ىلا تانايبلا مزح لاخدإ-٢   .  

مزحلا هذه ىلا ةفاضملا مكحتلا تامولعم ةءارق و ةلسرملا تانايبلا مزح لك عيمجت-٣   .  

اهعيمجت ةداعإل ةتقؤم ةركاذ ىلا مزحلا نم تانايبلا خسن-٤   .  

مادختسإلل ةلباق ةموهفم ةروص يف جماربلا ىلا اهعيمجت داعملا تانايبلا ريرمت-٥   .  

يف ةمدختسملا تاينقتلا تمدقت نأ ىلا ،اعم لاصتإلا ىلع ةرداق ريغ و ةلوزعم ةيلحملا تاكبشلا تناك قباسلا نرقلا نم تانينامثلا فصتنم ىتح                      

ربكأ تاكبش نيوكتل اهنيباميف لاصتإلا ىلع ةرداق تاكبشلا هذه تحبصأ و تاكبشلا   .  

   .Routingوأ هيجوتلا مسا تاراسم ةدع ربع ةهجولا ةكبشلا ىلا ردصملا ةكبشلا نم تانايبلا ةكرح ىلع قلطي 

، Routable Protocolsهيجوتلل ةلباقلا تالوكوتوربلا ىمستف ةيلحملا تاكبشلا نيب تاراسملا ةددعتم تالاصتإلا معدت يتلا تالوكوتوربلا امأ 

  . رمتسم دايدزا يف اهتيمهأ نإف ةعساو ةكبش نيوكتل ةيلحم تاكبش ةدع طبر يف مدختست تالوكوتوربلا هذه نأل ارظن و

  : نيمسق ىلا ماع لكشب تالوكوتوربلا مسقنت

١- Connection-Oriented.   

٢- Connectionless.   

شابم لاصتا دادعإبConnection-Orientedلوألا عونلا نم لوكوتوربلا موقي  نيـب  Virtual Circuitةيضارتفا وأ ةيرهاظ ةرئاد ىمسي ر    

  . ةكبشلا يف ةلصتملا ةزهجألا

  . ةكبشلا ءادأ و لمع يف ئطب ىلا يدؤي دق هنكل و تانايبلا ميلستل ةيلاع ةيقوثوم رشابملا لاصتإلا اذه ققحي و

-Connectionلاـصتإلا ةـهجو ةددحم تالوك   وتوربلا ىلع احضاو الاثم) Transmission Control Protocol(TCPلوكوتورب ربتعي 

Oriented.   



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ١٢٣

نأ ينعي امم ،تانايبلا لاسرإ لبق لبقتسملا رتويبمكلا عم ارشابم الاصتا رفوت ال اهنإف               Connectionlessيناثلا عونلا نم تالوكوتوربلا امنيب        

ءاطخأ تثدح اذإ اميف ةفرعمل ليبس ال هنأل ارظن ةيقوثوملا ة           مات تسيل ةقيرطلا هذه نكل و ،ةكبشلا ءادأ نم نسحي امم ربكأ ةعرسب لقتنت تانايبلا              

  . ثدحت مل مأ لاسرإلا ءانثأ

   .Connectionlessلاصتإلا ةميدع تالوكوتوربلا ىلع احضاو الاثم ) Internet Protocol (IPلوكوتورب ربتعي 

  . اهلمع يف صقن وأ ضراعت يأ ثدحي ال ىتح ةفلتخملا تالوكوتوربلا لمع مظني نأ بجي

   . layeringمسا ةفلتخملا تالوكوتوربلا نيب ماهملا ميظنت ىلع قلطي 

ىـلع يوتحت ةعومجملا هذه يف ةقبط لك و ،اعم اهلمع يف ةلماكتملا تالوكوتوربلا نم ةعومجم يه  Protocol Stackنإف اقباس تركذ امك   

  . ةفلتخم ةفيظوب موقي فلتخم لوكوتورب

قلطي و نيرخآ نيعنصم ةزهجأ عم لاصتإلل مهتزهجأ دادعإ تاكبشلا يعنصمل حمست يتلا ةيفيكلا Protocol Stackنم ىلفسلا تاقبطلا ددحت   

   .Low-Level Protocolsىوتسملا ةضفخنم تالوكوتوربلا مسا ةعومجملا نم ىلفسلا تاقبطلا تالوكوتورب ىلع 

رب اهيف مهافتت يتلا ةقيرطلاProtocol Stackنم ايلعلا تاقبطلا ددحت امنيب  مـسا اـيلعلا تاـقبطلا تالوكوتورب ىلع قلطي و ،لاصتإلا جما     

   .High-Level Protocolsىوتسملا ةعفترم تالوكوتوربلا 

تاقبطلا هذه يف تالوكوتوربلا ديقعت داز املكProtocol Stackتاقبط يف انعفترا املك    .  

هبيترت و تالوكوتوربلا طبر اهب متي يتلا ةقيرطلا ىلعBindingحلطصم قلطي     .Protocol Stackنيوكتل اعم ا  

  . ةكبشلا تالوكوتوربل هذيفنت يف ليغشتلا ماظن هكلسي يذلا بيترتلا ددحي اعم تالوكوتوربلا طبر بيترت

تالوكوتوربلا هذه ليغشت يف بيترتلا ددحي طابترإلا اذه نإف ، ةكبشلا ةقاطب عم لمعتل اعم ةطبترم تالوكوتوربلا نم ةعومجم كانه تناك اذإف                      

  . حجان لاصتا قيقحتل

اذإـف ، هليغشت متي يذلا لوألا لوكوتوربلا وه نوكي ثيحب ىرخألا تالوكوتوربلا نم ةعومجم عم طبترم         TCP/IPلوكوتورب نأ انضرتفا ولف       

  . اعم ةطبترملا ةعومجملا يف هيلي يذلا لوكوتوربلا ىلا ايئاقلت لاقتنإلا متي هليغشت لشف

تاـجايتحا عـم بـسانتتل طبرلا ةيلمع دادعإ نكمملا نم امك ،ةكبشلا دادعإ يف ةنورملا نم ريبك رادقمب                    حمست اعم تالوكوتوربلا طبر ةيلمع      

  . ةديدج تالوكوتورب وأ تانوكم عم بسانتتل طبرلا ةيلمع ميظنت ةداعإ نكمملا نم و ،مدختسملا
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وأNetBEUI و TCP/IPامه لقن يلوكوتورب اهتزهجأ مدختست ةيلحم ةكبش ىلع ةرظن قلنل    NetBIOS Extended User Interface ، 

لوـكوتورب امنيب تنرتنإلا ةكبش ربع تامولعملا لقن يف لاعف            TCP/IPلوكوتوربف ، ةوق صئاصخ هل تالوكوتوربلا هذه نم لك            NetBEUI 

لـعج مهناكمإبف ةيلحملا ةكبشلا ر      بع لاصتإلا نومدختسملا دارأ اذإ ةكبشلا هذه لثم يفف ،ةيلحملا ةكبشلا ربع تانايبلا لقن يف رثكأ لاعف هريثأتف                 

لوكوتورب نومدختسي مهنإف تنرتنإلا ةكبشب لاصتإلا اودارأ اذإ و ، يضارتفإلا لوكوتوربلا وه NetBEUIلوكوتوربلا   TCP/IP.   

   .Protocol Standarsمسا نيفلتخم نيجتنم و نيعنصم لبق نم مدختست يتلا تالوكوتوربلا ىلع قلطي 

   ١: نمضتت تالوكوتوربلا هذه لثم ىلع قافتإلاب ةلوخملا تاهجلا

- The International Standards Organization (ISO).   

٢- The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).   

٣- International Telecommunications Union (ITU).   

  : ماسقأ ثالث ىلا اهتفيظو بسح تالوكوتوربلا مسقنت

رب-١    .Application Protocolsتاقيبطت تالوكوتو  

لقن تالوكوتورب -٢  Transport Protocols.   

ةكبش تالوكوتورب -٣  Network Protocols.   

و تاـقيبطتلا نيب لعافتلا قيقحت و تانايبلا لدابت يف اهتمهم صخلتت و  Protocol Stackنم ايلعلا تاقبطلا يف تاقيبطتلا تالوكوتورب لمعت   

  : اهتلثمأ نم

١- Server Message Block (SMB).   

٢- Novell’s NetWare Core Protocols (NCPs).   

٣- File Transfer Access and Management Protocol (FTAMP).   

  : تنرتنإلاب ةصاخلا تاقيبطتلا تالوكوتورب نم و 

١- File Transfer Protocol (FTP).   
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٢- Telnet.   

ةـلوقنملا تامولعملا ةقد و ةدوج ةنايص نع ةلوئسم يه و ةكبشلا ىلع تارتويبمكلا نيب لاصتإلا تاسلج ريفوتل مد            ختستف لقنلا تالوكوتورب امأ   

  : اهتلثمأ نم و ،ةزهجألا نيب

تفوسوركيم لوكوتورب نم لقانلا ءزجلا -١  NWLink.   

لوكوتورب نم لقانلا ءزجلا -٢  NetBEUI.   

٣- Sequenced Packet Exchange (SPX).   

٤- Transmission Control Protocol(TCP).   

يلي امب اهماهم صخلتت وLink Servicesطبر تامدخ ةكبشلا تالوكوتورب مدقت امنيب    :  

تامولعملا هيجوت و ةنونع-١   .  

لاسرإلا ةيلمع يف ءاطخإ نع ثحبلا-٢   .  

لاسرإلا ةداعإ تابلط عم لماعتلا-٣   .  

م ةددحم تائيب يف لاصتإلا نيناوق ديدحت-٤    .Token Ringو تنرثإ لثم تاكبشلا ن  

  : يلي امتالوكوتوربلا هذه ىلع ةلثمألا نم

١- Internet Protocol (IP).   

٢- Internetwork Packet Exchange (IPX).   

   :سردلا صخلم

  : ىلا اهتفيظول اقفو مسقت و لاصتإلا ةميدع و ةهجوم ىلا تالوكوتوربلا مسقنت 

  . ةكبش تالوكوتورب و لقن تالوكوتورب و تاقيبطت تالوكوتورب
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ةعئاشلا تالوكوتوربلا صئاصخ-٢٣   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

تالوكوتورب ةقابل فصو -١  TCP/IP.   

صئاصخل درس -٢  NetBIOS و NetBEUI.   

تالوكوتوربل فصو -٣  IPX/SPX و NWLink.   

ىرخألا ةعئاشلا تالوكوتوربلل فصو و درس-٤     

ةراـبع وه  ) Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IPوأ تنرتنإلا لوكوتورب لاسرإلاب مكحتلا لوكوتورب 

  . اهنيب اميف لاصتإلاب ةزهجألا نم ةفلتخملا عاونألا و تاكبشلل حمست يتلا تالوكوتوربلا نم ةقاب نع

لوصو و هيجوت و كيبشت صئاصخ TCP/IPلوكوتورب رفوي    . اهدراوم نم ةدافتسإلا و تنرتنإلا ةكبشل 

ماع يف اساسأ TCP/IPلوكوتورب روط دق و  يكيرمألا عافدلل ةروطملا ثوحبلا عيراشم ةلاكو لبق نم ١٩٦٩   US Defence Advanced 

Research Projects Agency (DARPA).   

 Advanced Research Projects Agencyيكيرمألا عافدلل ةرو طملا ثوحبلا عيراشم ةكبش ءانبل ةيادبلا يف لوكوتوربلا اذه مدختسا دق و

Network (ARPANET (عافدلا لاجم يف ثوحب يرجت ةيكيرمأ تاعماج عبرأ نيب طبرت تناك ةكبش نع ةرابع يه و  ، .  

ةفلتخملا عاونألا نيب قفاوتلا نامضل مدختسملا يسايقلا لوكوتوربلا وه         TCP/IPلوكوتورب حبصأ نيحلا كلذ ذنم و        نإـف ايلاح و ،ةزهجألا نم          

  . لوكوتوربلا اذه معدت ةعساولا و ةيلحملا تاكبشلا بلغأ

تالوكوتورب ربتعت نكلو ، تالوكوتوربلا نم ةعومجم نم          TCP/IPتالوكوتورب ةقاب نوكتت      TCP  و IP هذه يف ةيروحملا تالوكوتوربلا يه  

  . ةروصلا رظنأ.ةقابلا
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لقنلل اصصخم TCPلوكوتورب ربتعي   Transport Protocol اهجوم الاصتا رفوي وهو  Connection- Oriented   لاـصتإلا معدـي و  

تانايبلا قفدتب امكحت رفوي وFull Duplexهاجتإلا جودزم    .  

ةكبش لوكوتورب نع ةرابع وه IPامنيب   Network Protocol قبسم لاصتا نود تانايبلل ميلست رفوي وهو  Connectionless.   

 IPلوـكوتورب نإف اهتهجو ىلا مزحلا لوص و دنع و تنرتنإلا ةكبش يف لبقتسملا و لسرملا رتويبمكلا نيب ةفلتخم تاراسم تانايبلا مزح كلست   

  . ةيلصألا تانايبلا ىلع لوصحلل مزحلا عيمجت و بيترت ةداعإ نع لوئسملا وه

تالوكوتورب ةقاب يف IPلوكوتورب عم ةقبطلا سفن ىلع   TCP/IP لوكوتوربلا لمعل المكم الوكوتورب كانه نأ دجن ةقباسلا ةروصلا يف امك  IP 

لوـكوتورب رفوـي ثـيح و    ) Internet Control Message Protocol (ICMPلوـكوتوربلا وه و    ،IP    لاـصتإلا ةـميدع ةـمدخ  

Connectionless   لصح اذإف اـنه و ، اهلح وأ لكاشملا هذه ىلع فرعتلل  IPلوكوتوربل ةقيرط يأ دجوي ال هنإف لاسرإلا يف لكاشم يأ ت     ،   

لوكوتوربل هلمع يف المكم نوكيل ICMPلوكوتورب رود يتأي   IP لوكوتوربل لسارتلا ةمدخ نمؤي يسايق لوكوتورب نع ةرابع وه و  ،IP.   

نع مت دق   IPلوكوتورب ةمزح نأ انضرتفا اذإف       رـيرقت رادصإب لثمتي     ICMPلوكوتورب رود نإف ، ةئطاخ ةهجول تلسرأ و ئطاخ لكشب اهتنو               

لوكوتورب لمع ةيقوثوم نم ديزي ICMPلوكوتورب لمع نأ دجن اذهل ،ةلكشملا هذه لحل يكبشلا جمانربلل اههيجوت و ةلكشملا نع   IP لاسرإ يف  

  . تانايبلا

ناك اذهل هلمع يف ائيطب     TCPلوكوتورب ربتعي    لوكوتورب ةقبط سفن يف اذهل المكم هلمع نوكي عرسأ رخآ لوكوتورب ريفوت نم دبال                  TCP يف  

لوكوتورب وه رخآ الوكوتورب دجن ةقباسلا ةروصلا يف امك TCP/IPةمزح   User Datagram Protocol (UDP ( ةعيرس ةمدخ رفوي وه و

لوكوتورب فئاظو سفن ذيفنتل Connectionlessلاصتإلا ةميدع   TCP.   

ةيلاتلا تالوكوتوربلا TCP/IPتالوكوتورب ةقاب نم ايلعلا تاقبطلا نمضتت   ،  :  
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١- SMTP.   

٢- FTP.   

٣- SNMP.   

٤- Telnet.   

مدختـسي وـه و يـنورتكلإلا ديربلا لاسرإ نع لوئسملا لوكوتوربلا وه    ) Simple Mail Transfer Protocol (SMTPلوكوتورب ربتعي 

لا لدابتلIP و TCPيلوكوتورب    . لئاسر 

  : ةيلاتلا رومألاب حمسي وه و ةكبشلا ىلع رخآ و زاهج نيب تافلملا خسن نع لوئسملا وه) File Transfer Protocol (FTPلوكوتورب امنيب 

دعب نع رخآ زاهج ىلا لوخدلا-١   .  

تادلجملا نيب لقنتلا-٢   .  

رماوألا ليغشت و ذيفنت-٣   .  

تافلملا ةجلاعم-٤   .  

 Internet Engineering Taskلـبق نـم روط يذلا و   ) Simple Network Management Protocol (SNMPلوكوتورب امأ 

Force (IETF ( لبقتسي يذلا اضيأ وه و ةكبشلاب لصتم زاهج لك نم ةرادإلا تامولعم عمجب موقي و ةكبشلا ىلع تانايبلا ةرادإل صصخم وهف

  : اهنم تالوكوتورب ةدع عم لماعتلا عيطتسي لوكوتو ربلا اذهو ، ةكبشلا ىلع ءاطخأ وأ لكاشم ثودح نع ريراقتلا

١- IP.   

٢- IPX.   

٣- AppleTalk.   

تالوكوتورب ةمزح -٤  OSI.   

٥- DECnet.   
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فئاظول ةهباشم Telnetلوكوتورب فئاظو ربتعت   FTPهيلع تاقيبطتلا ليغشت و دعب نع رخآ زاهج ىلا لوخدلاب حمسي وهف   .  

رفوي اضيأ وه و راشتنإلا و ةيقوثوملا يه TCP/IPتالوكوتورب ةمزح تازيمم مهأ    :  

تنرتنإلا ةكبش ىلا لوصولا-١   .  

تنارتنإلا ةكبش ىلا لوصولا -٢  Intranet.   

تانايبلا مزح هيجوت معد -٣  Routing.   

ةفلتخملا ةزهجألا و ليغشتلا ةمظنأل لاصتإلل ةيلباقلا ريفوت-٤   .  

تالوكوتوربلا نم هريغ عم مهافتلا و معدلا-٥  .   

نييلاتلا نيرمألاب لثمتتفTCP/IPةمزحل ةيساسألا بويعلا امأ    :  

اهديقعت و ريبكلا ةمزحلا مجح-١   .  

ةعضاوتملا هتعرس-٢   .  

  . ليغشتلا ةمظنأ يف لصح يذلا روطتلا عم اريثأت لقأ اتحبصأ دقف نيتلكشملا نيتاهل ةبسنلاب

 high-level Applicationربتعي وه و ) Network Basic Input/Output System (NetBIOSوه و رخآ الوكوتورب نآلا لوانتنل 

Program Interface (API ( اهدعب ىتأ ام و٩٥زودنيو لثم ةيكبش جمارب و تاقيبطت ءاشنإب نيجمربملل حمسيل ممص دق و   .  

ةكبشلا تاقيبطت ديوزتل مدختسي وه و LAN Interfaceةيلحملا ةكبشلل ةهجاو نوكيل برقأ هنكل و موهفملا ىنعملاب الوكوتورب سيل ةقيقح وه و   

  : رماوألا نم ةعومجمب 

لاصتإ تاسلج ءاشنإل-١   .  

تانايبلا لابقتسإ و لاسرإل-٢   .  

ةكبشلا تانوكم ةيمستل-٣   .  
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عم ةقفاوتم تاقيبطت جتنت تاكرشلا نم ريثك همدختست اسايقم           NetBIOSحبصأ دق و      NetBIOS      و تفوـسوركيم لثم  Novell   و IBM   و ، 

   .Routingتاكبشلا نيب مزحلا هيجوتل همعد مدع وه سايقملا اذهل يساسألا بي علا

مسا NetBIOSعم قفاوتملا تفوسوركيم رايعم ىلع قلطي   NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI (  نـع ةرابع وه و

و تالوكوتورب لك عم قفاوتم وه و ،ءاطخألا نع         اثحب صحفت و تانايبلا قفدتب مكحت رفوي و لاعف و عيرس وهف كلذل و ريغص لقن لوكوتورب                  

  . تفوسوركيم نم كيبشتلا تاقيبطت

هيجوتلاب دصقي و Routingتانايبلا مزح هيجوتل همعد مدع وهف لوكوتوربلا اذهل يساسألا بيعلا امأ    :  

ةكبشلا ربع تانايبلا مزح روبعل لضفألا راسملا ديدحت-١   .  

ىلا راسملا اذه ربع مزحلا هيجوت-٢ اهتهجو    .  

، NetBEUIلوكوتورب نإف هيجوتلا معد مدعل ارظن و  ددحم زاهج ىلا اههيجوت نم الدب ةزهجألا لك ىلا ةكبشلا ربع اهرشن و لئاسرلا ثبب موقي  

ىلا ٢٠( ةريغصلا تاكبشلل رثكأ بسانم لوكوتوربلا اذه نأ دجن اذهل و زاهج٢٠٠    .(  

  . طقف تفوسوركيم تاكبش عم قفاوتم هنأ لوكوتوربلا اذهل ىرخألا بويعلا نم و

نـع ةرابع وه و  ) Internetwork Packet Exchange / Sequenced Packet Exchange (IPX/SPXلوكوتورب نآلا لوانتنل 

ةكرش لبق نم اساسأ تروط دق و Novellتاكبش يف ةمدختسملا تالوكوتوربلا نم ةمزح   Xerox Corporation.   

   .SPX و IPXامه اهيف نييروحملا نيلوكوتوربلا نكل و تالوكوتوربلا نم ةعومجم نم نوكتت ةمزحلا هذه 

تامدخ مظعم و ةكبش لوكوتورب نع ةرابع وه          IPXلوكوتورب    NetWare             لاـصتإلا ةـميدع و ةعيرـس ةـمدخ مدـقي وه و ، هيلع ةمئاق  

Connectionlessهيجوتلا ةيصاخ معدي و   .  

ددحم لقن لوكوتورب نع ةرابع     SPXلوكوتورب امنيب    لاصتإلا ةهجو       Connection-Oriented        ىـلع ةردقم و تانايبلا قفدتب مكحت رفوي و  

  . اهحيحصت و ءاطخألا فاشتكا

يلاتلا يفIPX/SPXةمزح تازيمم صخلتت    :  

ةعيرس تالوكوتورب ةمزح-١   .  

ءاطخألاب مكحتلا و هيجوتلل معد-٢   .  
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ةرادإلا ةلوهس-٣   .  

  : يلاتلاب لثمتتف هبويع نع امأ

شتنإ-١ طقفNetWareتاكبش ربع هرا     .  

تنرتنإلا ةكبشب لاصتا رفوي ال-٢   .  

عم اقفاوتم نوكيل تفوسوركيم هتممص يذلا لوكوتوربلا وهف          NWLinkلوكوتورب امأ     IPX/SPX          و ريغـص لقن لوكوتورب نع ةرابع وه و  

و تفوـسوركيم نـم لـك تاكبش ىلع يوتحت يتلا            تائيبلا يف همادختسا نكمملا نم هنأ يه ةيسيئرلا هتزيم و هيجوتلا ةيصاخ معدي و عيرس                

Novell        نأ ةظحالم بجي نكل و  ، NWLink                 نـم تاعباطلا وأ تافلملا ىلا لوصولاب زودنيو ماظن لغشي زاهجل حمسي نأ عيطتسي ال هدرفمب  

ىلا ةجاحب تنأف اذهل ، سكعلا وأ NetWareدوزم لالخ   Redirector ىلا ةفاضإلاب  NWLink .   

تابلط لابقتسا هتمهم ةكبش جمانرب نم ءزج هنأب          Redirectorفيرعت نكمي     Input/Output      ةيكبش ةمدخ ىلا اههيجوت ةداعإ مث تافلملا نم  

  : هيلع ةلثمألا نم و ،رخآ ماظنب رخآ رتويبمك ىلع 

١- Microsoft Client Service for NetWare (CSNW).   

٢- Novell NetWare Client for NT.   

و ةيصخشلا شوتنكام ةزهجأ نيب لاصتا قيقحت اهنم فدهلا ناك و   ١٩٨٠لئاوأ يف لاصتإلا تالوكوتورب نم ةعومجم ريو        طتب لبأ ةكرش تأدب     

ةيلاتلا تالوكوتوربلا نمضتت يه وAppleTalkمسا لبأ تالوكوتورب ةمزح ىلع قلطي و ، ةكبش ربع نيرخآ نيعنصم نم ةزهجأ    :  

١- AppleTalk Filing Protocol (AFP ( دعب نع تافلملا ىلا لوصولا نع لوئسملاوه و .  

٢- AppleTalk Transaction Protocol (ATP (ةدوصقملا اهتهج ىلا تانايبلا لوصول ديكأت ءاطعإ نع لوئسملا وه و .  

٣- Name Binding Protocol (NBP (لاصتا و لقن لوكوتورب وه و .  

٤- AppleTalk Session Protocol (ASP (لوكوتور بل نوبزك لمعي وه وATP.   

٥- Datagram Delivery Protocol (DDP (تانايبلا لقن نع لوئسملا وه و .  
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نوـكتل يـضاملا نرـقلا نم تاينيعبسلا يف تروط دقف    ) Digital Equipment Corporation Net (DECnetتالوكوتورب ةمزح امأ 

  : ةيلاتلا تاكبشلا معدت يه و لاتيجيد ةكرش تاكبش عم ةقفاوتم

تاكبش -١   . تنرثإ 

تاكبش -٢  Fiber Distributed Data Interface Metropolitan Area Networks (FDDI MANs)   

تاكبش -٣  WANةصاخلا و ةماعلا   .  

تالوكوتورب نم الك اهتالوكوتورب ىلا ةفاضإلاب DECnetمعدت و   TCP/IP و OSIهيجوتلا ةيصاخ اضيأ معدت و  ، .  

  : ركذن ىرخألا ةعئاشلا تالوكوتوربلا نم

لوكوتورب -١  IBM ىمسملا و لقنلا نع لوئسملا  Advanced Program-to-Program Communication (APPC).   

لوكوتورب -٢  Xerox Network System (XNS ( ةكرشل ةيلحملا تنرثإ تاكبشل صصخملا لوكوتوربلا وه وXerox.   

لوكوتورب -٣  Server Message Block (SMB (و لتنإ و تفوسو ركيم تاكرش ريوطت نم وه وIBM رماوألا نم ةلسلس فرعي وه و  

  . ةكبشلا ةزهجأ نيب تامولعملا ريرمتل مدختست

لوكوتورب -٤  Data Link Control (DLC (نيتيلاتلا نيتلاحلا يف مدختسي وه و :  

ل لوــــــــــــــــــــــــــــــــــــصولا -أ  IBM Mainframe.   

ةعباط مادختساب ةعابطلا -ب  Hewlett-Packard (HP)شلا ىلا ةرشابم ةلصوم   . ةكب 

تالوكوتورب ةمزح نوكتت :سردلا صخلم   TCP/IPةيلاتلا تالوكوتوربلا نم   :  

TCP, IP, ICMP, UDP, SMTP, FTP, SNMP, Telnet   

  . ئطبلا و مجحلا ربك اهبويع نم و

هيجوتلا ةيصاخ معدي ال و تفوسوركيم تاكبشل صصخمNetBEUIلوكوتورب    .  

تاكبشل ةصصخم IPX/SPXتالوكوتورب ةمزح   Novellتنرتنإلا ىلا لوصولا معدت ال و   .  
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ةيلاتلا تالوكوتوربلا نم AppleTalkتالوكوتورب ةمزح نوكتت    :  

AFP, ATP, NBP, DDP   

  : لثم ةعئاشلا و ةمهملا ىرخألا تالوكوتوربلا نم ةعومجم كانه 

DECnet, APPC, XNS, SMB, DLC   
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لاسرإلا طئاسول لوصولا بيلاسأ و ئدابم-٢٤   

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذهيف لوانتنس 

   .Access Methodsلوصولا لئاسو نع ةمدقم  -١

   .CSMA/CA و CSMA/CDل حرش  -٢

لوـــــــــــــــح تاـــــــــــــــظحالملا ضـــــــــــــــعب   -٣  Token Passing.   

بـــــــــلطلا ةـــــــــيولوأ لـــــــــمعل حرـــــــــش  -٤  Demand Priority .   

  

يتلا نيناوقلا وأ دعاوقلا نم ةعومجم يه Access Methodوأ لوصولا ةليسو  عـضيل رتوـيبمكلا زاـهج اهعبتي يتلا ةقيرطلا ددحت     ، 

  . لاسرإلا طسو ىلع تانايبلا

  

  

و لاسرإ عيطتست ةكبشلا ىلع ةزهجألا لك نأ نم دكأتلا و ،لاسرإلا طسو ىلا لوصولا وأ لوخدلا قيسنت يه لوصولا ةليسول ةيسيئرلا ةفيظولا                       

  . حاجنب تانايبلا لابقتسا

يدؤيس اذه نإف دحاو تقو يف كلسلا ىلع امهتانايب اعضي نأ نازاهج لواح اذإ اذهل و ، ديحو ةكبش كلسب ةز هجألا كراشتت تاكبشلا نم ريثك يف

  . نيزاهجلا يلك نم ةلسرملا تانايبلا باطعإ ىلإ يدؤي امم مداصت لوصح ىلا

  : يلي ام تانايبلل رفوتي نأ دبال حاجنب ةكبشلا ىلع تانايبلا لاسرإ متي يكل و اذهل

ا لوصولا-١   . ىرخأ تانايب عم لخادتلا نودب كلسلا ىل 

مادطصا يأل ةجيتن دسفت نأ نود لبقتسملا زاهجلا ىلا اهميلست متي نأ-٢   .  

  

  . لوصولا ةليسو سفن مدختست نأ بجي ةكبشلا ىلع تارتويبمكلا

  : لوصولا لئاسو نم ناعون كانه

سفاــــــــــــــــــــنتلا لئاــــــــــــــــــــسو -١  Contention Methods.   

مكحتـــــــــــــــــــــلا لئاـــــــــــــــــــــسو -٢  Control Methods.   
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                  ، هتانايب لاسرإل ةلواحملا يف ةيواستم قوقح زاهج لكل و لاسرإلا طسو ىلا لوصولل سفانتت نأ ةكبشلا ىلع ةزهجألا ىلع بجي لوألا عونلا يف

  . هــــب مكحتلاــــب قــــحلا هــــل نوــــكي كلــــسلا ىــــلع هــــتانايب عــــضي نأ عيطتــــسي زاــــهج لوأ و 

  

نإف Token Ringتاكبش يف امك يناثلا عونلا يف امأ  متت لاسرإلا ةيلمع و ، كلذب حيرصت هيدل ناك اذإ الإ هتانايب لاسرإ عيطتسي ال زاهج يأ  

  . ةكبشلا ىلع ةزهجألل ددحم عباتت وأ لسلستل اقفو

  

  : اهمهأ نم و ةفلتخم لوصو لئاسو كانه 

  

١- CSMA/CD ( Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection (مداصتلا فاشتكا عم لوص ولا ددعتم لقانلا سسحت وأ

 .  

٢- CSMA/CA ( Carrier-Sense Multiple Access/Collision Avoidance (مداصتلا بنجت عم لوصولا ددعتم لقانلا سسحت وأ .  

٣- Token Passing.   

بلطلا ةيولوأ -٤  Demand Priority.   

  

كبشلا ىلع ةزهجألا نأ لوصولا ددعتم لقانلا سسحت وأCSMAحلطصملاب دصقي  اذهل لاسرإلا طسو ىلع تانايبلا لاسرإل ةيواستم قوقح اهيدل ة  

  . كلسلا ىلع رمت تاراشإ يأ كانه ناك اذإ اميف فرعتل كلسلا سسحت عيطتست ةزهجألا هذه نأ امك ، لوصولا ةددعتم يه

  

نيمسق ىلا CSMAمسقنت    :  

  

١- CSMA/CD.   

٢- CSMA/CA.   

  

   .Contention Methodsلوصولا لئاسو نم يسفانتلا عونلا ىلا نايمتني ناقباسلا ناعونلا الك 

  

تاراشإلا نم هولخ نم دكأتيل لاسرإلا طسو ىلا عمستي نأ الوأ هيلع نإف ، CSMA/CDةليسولا مادختساب هتانايب لسري نأ رتويبمكلا دارأ اذإ   

   .Defer Modeراظتنإلا طمن يف لخدي هنإف تاراشإ يأ دجو نإف 
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  . هتانايب لاسرإب موقي هنإف ةراشإ يأ نم غراف كلسلا نأ زاهجلااهيف سسحتي ةصرف لوأ يف 

  

نم اغراف هادجيل كلسلا سسحتب نازاهج موقي نأ لامتحا كانه ام ةظحل يأ يف هنأل ةقيرطلا هذه مادختساب ةدراو تانايبلل مادطصإ ثودح ةصرف 

  . مداصتلا ببسي امم دحاو تقو يف اعم امهتانايب لاسرإب اموقيف تاراشإ يأ

  

ثودحب اهمالعإل ةزهجألا يقاب ىلا Jam Signalةراشإ كلذ نم الدب نالسري و تانايبلا لاسرإ نع نازاهجلا فقوتي مداصتلا فاشتكا دنع   

  . مداصتلا ببسب ةبوطعم تحبصأ دق تانايبلا هذه نأل كلسلا نم تانايبلا خسن مدع ىلا اههيبنت و مداصتلا

  

  . ديدج مداصت ثودح لامتحا نم للقي امم لاسرإلا ةلواحم اديعي نأ لبق امهنم لكل ةيئاوشع ةرتف ارظتني نأ نيزاهجلا ىلع بجي نآلا

  

نع ديزت ال ةفاسم دودح يف لمعت CSMA/CDيف ءاطخألا فاشتكا ةيلآ نإف ةديعب ةفاسم ىلا ةلسرملا تاراشإلا بيصي يذلا نيهوتلل ارظن   

رتموليك٢،٥   .  

و لوصولل ةعيرس ةليسو CSMA/CDربتعت  نوكت ربكألا تاكبشلا نأل ارظن ةلاعف ريغ حبصت ةليسولا هذه نإف ةكبشلا مجح ةدايز عم نكل  

  : ةيلاتلا رومألل عجار كلذ و تانايبلا نيب مداصت لوصحل رثكأ ةضرع

  

لاسرإلا طسو ىلا لوصولا نولواحي نيمدختسملا نم ربكأ اددع نأل-١   .  

ىلع اهلدابت و اهديلوت متي رثكأ تانايب نأل-٢ ةكبشلا    .  

  

ةريغصلا تاكبشلل طقف ةبسانمCSMA/CDةليسو نإف اذهل    .  

  

موقي نأ لبق كلذ و تانايب لاسرإب هتين ىلا ريشت ةراشإ لسري رتويبمك لك نأب كلذ و مداصتلا ثودح عنم لواحت CSMA/CAةيناثلا ةليسولا   

نأ ةزهجألا يقاب ةراشإلا هذه ربخت ، لاسرإلا لبق تانايبلل Reservation Burstزجح ةراشإ لاسرإب كلذب موقي وه و ،هتانايب لاسرإب ايلعف   

ال هنكل و مداصت ثودح لامتحا نم للقي رمألا اذه و تقولا سفن يف هتانايب لاسرإب رخآ زاهج موقي الأل ثودحلا كشو ىلع تانايبلل لاسرإ كانه 

لوصحل ديدج نم يدؤي امم تقولا سفن يف زجحلا ةراشإ لاسرإب ن ازاهج موقي نأ لامتحا كانه نإف يعم متظحال اذإ هنأل لماك لكشب هعنمي

  . دعب اميف ديدج نم لاسرإلا ةلواحم نيزاهجلا ىلع نوكي و نيتراشإلا نيب مداصت
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نم اهريغ نم امادختسا لقأ اهنإف اذهل و ةئيطب ربتعت ةليسولا هذه نإف تانايبلل يلعفلا لاسرإلا لبق ةراشإ لاسرإ ىلا جاتحي زاهج لك نأل ارظن 

  . لئاسولا

  

لاسرإ نم ةزهجألا عيمج نكمتي ثيحب نيعم لسلست يف ديدج نم هرود رظتني مث ةدحاو ةرم لسري زاهج لك نإف           Token Passingةليسو يف     

  . مكحتــــلا لئاــــسو ىــــلا يــــمتنت ةليــــسولا هذــــهو ، مداــــصت ثودــــحل لاــــمتحا يأ نود اــــهتانايب  

  

  . ةـجاحلا دـنع اـمهيلإ عـجريلف رـشع يناـثلا سردـلا و سماـخلا سردـل                  ا يـف ةليـسولا هذـه لـمع ةـقيرط تحرـش نأ قبس دق               

  

ةـقلحلا ميمـصت و لقانلا ميمصت تاذ تاكبشلا نم لك يف اهمادختسا نكمملا نم اهنأ  Token Passingةليسو صخي اميف فيضأ نأ بحأ    .  

  

رـيرمت متـي و ، يلزانت لكشب ةزهجألا ماقرأ بترت   و ددحم مقر هل صصخي ةكبشلا ىلع زاهج لك نإف لقانلا تاكبش يف ةليسولا هذه مادختسإل         

ربكأ بحاص زاهجلا ىلا ةراشإلا ررمي هنإف ةزهجألا نيب نم رغصألا مقرلا بحاص زاهجلا امأ بيترتلاب هنم رغصألا ىلا ريبكلا مقرلا نم ةراشإلا 

  . مقر

  . هـــيلت يـــتلا ةزـــهجألا و هقبـــست يـــتلا ةزـــهجألا نيواـــنعب لودـــج ىـــلع يوـــتحي زاـــهج لـــك        

  

  . ةـــقلحلا رادـــم ىـــلع رـــخآ ىـــلا زاـــهج نـــم لـــقتنت ةراـــشإلا نإـــف ةـــقلحلا تاكبـــش يـــف اـــم     أ

  

عون نم ةعيرسلا تنرثإ تاكبش عم مدختست و ايبسن ةديدج ةليسو ربتعت Demand Priorityوأ بلطلا ةيولوأ يهو ةريخألا ةليسولا   ١٠٠VG-

AnyLAN    راــــــــــيعملا عــــــــــم قــــــــــفاوتت يــــــــــه و  IEEE 802.12.   

  

و كلسلا ىلع هتانايب لاسرإب زاهج نم رثكأ موقي نأ لامتحا كانه و طسولا ىلا لوصولل سفانتت ةزهجإلاف ، سفانتلا لئاسو نم ةليسولا هذه ربتعت 

  . مداصت ثودح نود نكل 

ةــفلتخملا ةزــهجألا ىــلا تاــنايبلا هــيجوت يــف ةدعاــسملل تاــعمجملا وأ ةراــشإلا تاررــكم١٠٠VG-AnyLANتاكبــش مدختــست    .  

  

نم نيبلط عمجملا ملست اذإ ثيحب ةددحم ةيولوأ هل نوكي بلط لك و بولطملا زاهجلا ىلا ههيجوتب موقيل عمجملل ابلط مدقي لاسر إلا ديري زاهج يأ
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اـمهنيب ليدبتلاب اعم نيزاهجلا ةمدخب موقي هنإف ةيولوألا يف نابلطلا ىواست اذإف ىلعألا ةيولوألا بحاص بلطلا ةمدخب موقي هنإف نيفلتخم نيزاهج              

  .نزاوتم لكشب

  : يلاتلل ارظن اهريغ نم ةيلعاف رثكأ ةليسولا هذه ربتعت

هـــــــــعون نـــــــــم دـــــــــيرفلا مدختـــــــــسملا كيبـــــــــشتلا ماـــــــــظن -١   .  

لاــــــــــسرإلا تاــــــــــيلمع هــــــــــيجوتل تاــــــــــعمجملا اهمادختــــــــــسا -٢   .  

عـبرأ نم ةنوكم ةم     زح مدختسي زاهج لك نإف كلذ قيقحتل و تقولا سفن يف تانايبلا لبقتست و لسرت نأ ةزهجألا عيطتست ةليسولا هذه مادختساب                    

  . ةروصلا رظنأ.ةكبشلا عم لصتيل كالسألا نم جاوزأ

  
  

زتريهاجيم٢٥ددرتب تاراشإلا لاسرإ عيطتسي كالسألا نم جوز لك    .  

   :سردلا صخلم 

  . مكحتلا لئاسو و سفانتلا لئاسو : امه لوصولا لئاسو نم ناعون كانه

  : يه لاصتإلا لئاسول ةعبرألا عاونألا 

CSMA/CD لمتحم مداصتلا    

CSMA/CA الامتحا لقأ مداصتلا    

Token Passing مداصت ثدحي ال    

Demand Priority مداصت ثدحي ال    

  . ةراشإلا تارركم و تامدوملا الوأ: ةعساولا ةكبشلا تانوكم ناونعب مداقلا سردلا 
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ةعساولا ةكبشلا تانوكم -٢٥  - ١ -  

  ةراشإلا تارركم و تامدوملا : الوأ 

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس 

تاكبش عيسوت ةيفيكل فصو -١  LAN عساولا قاطنلا تاكبش نيوكتل  WAN.   

تامدوملا لمع ةقيرطل فصو-٢   .  

ةنمازتملا تامدوملل فصو -٣  Synchronousا و    .Asynchronousةنمازتملا ريغ تامدومل  

اهبويع و اهتازيمم ركذ و ةراشإلا تارركم ةيهامل فصو-٤   .  

  

هيلع قلطي ام اذه و ،ةديعب تافاسم ربع تانايبلا لاصيإ معدت ةكبش ىلع لوصحلل ةيلحملا تاكبشلا عيسوت ةصاخ لاصتا تانوكم مادختساب نكمي 

   .Wide Area Networks (WAN)عساولا قاطنلا تاكبش 

  

تاكبش نيب طبرلاب ةداع WANتاكبش موقت   LAN نمضتت طباورلا هذه و ، ةعساش تافاسم اهنيب لصفت   :  

  

ةيرصب فايلأ كالسأ-١   .  

فيووركيم تاجوم-٢   .  

ةيعانصلا رامقألا ربع تالاصتا-٣   .  

ةيروحملا كالسألا ةمظنأ-٤   .  

  

و رايهنإلا ةفاح ىلع تحبصأ ةيلحملا كتكبش نأ ىلا ريشت يتلا رهاظملا ضعب كانه و ، ةي لحملا اهتاكبش اهعم ومنت اهعسوت و تاكرشلا ومن عم

  : رهاظملا هذه نم و ، ءاهتنإلا ىلع تفراش اهباعيتسا ةردق نأ

  

تانايبلا ةكرحب امحدزم حبصأ ةكبشلا كلس نأ-١   .  

ليوط راظتنإ تق و ىلا جاتحت ةعابطلا ماهم-٢   .  

قو ىلا تاقيبطتلا جاتحت-٣   . ةباجتسإلل ليوط ت 
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  . ةكبشلل كالسألا وأ تارتويبمكلا ضعب ةفاضإ درجمب اهءادأ نيسحت وأ ةكبشلا عيسوت نكمملا نم سيل

  

  : يلي ام لمعب كلذ و اهتاردق عيسوت و ةكبشلا مجح ةدايز عيطتست يتلا تانوكملا ضعب كانه

  

ي ثيحب ماسقأ ةدع ىلا انيدل ةدوجوملا ةيلحملا تاكبشلا ميسقت-١   . هب ةصاخ ةيلحم ةكبش مسق لكل حبص 

اعم نيتلصفنم نيتيلحم نيتكبش طبر-٢   .  

ةلماش ةريبك ةكبش نيوكتل اعم ةطبترملا ةيلحملا تاكبشلا نم ةعومجمب ةلقتسم ةيلحم ةكبش طبر-٣   .  

  

  : يلي ام ةكبشلا عيسوت تانوكم نمضتت

  

تامدوملا -١  Modems.   

ةراشإلا تارركم -٢  Repeaters.   

روسج-٣   Bridges.   

تاهجوملا -٤  Routers.   

تالوكوتوربلا ةددعتم تاهجوملا -٥  Brouters وأ  Multiprotocol Routers.   

تاباوبلا -٦  Gateways.   

  

قيقحت نكمملا نم هنإف ةيدايتعإلا ةكبشلا كالسأ مادختساب اعم اهطبر اهعم بعصت ةجردل ضعب نع ةديعب تاكبشلا وأ تارتويبمكلا نوكت امدنع 

  . فتاهلا كالسأ مادختساب اهنيب لاصتا

  

 و MOdulatorامه نيتملك نم ذوخأم مسإلا اذهو  ( Modemsلاصتإلا اذه لثم ققحت يتلا تانوكملا وأ ةزهجألا هذه ىمست 

DEModulator( لا عم لماعتت تارتويبمكلاف ، فتاهلا طوطخ ربع تانايبلا لدابتت نأ اهدرفمب عيطتست ال اهدرفمب تارتويبمكلاف تانايب ، 

  . ةيلثامتلا تاضبنلا ىوس لمحت ال فتاهلا طوطخ امنيب ةيمقر ةينورتكلإ تاضبنك

  

  . ميقلا نم يهتنم ال اددع لثمي نأ نكمي ىنحنم نع ةرابع يه ةيلثامتلا تاراشإلا امنيب دحاو وأ رفص طقف ناتميق اهل ةيمقرلا تاضبنلا

  

  : مدوملا لمعي فيك رنل 
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موقي لسرملا زاهجلا دنع -١   . ةيلثامت تاراشإ ىلا ةيمقرلا رتويبمكلا تاراشإ ليوحتب مدوملا 

فتاهلا طوطخ ربع ةيلثامتلا تاراشإلا هذه لقتنت-٢   .  

رتويبمكلا اهمهفي ةيمقر تاراشإ ىلا ةيلثامتلا تاراشإلا لوحيف ةيسكع ةيلمعب مدوملا موقي لبقتسملا زاهجلا دنع-٣   . ةروصلا رظنأ. 

  
  

  

  : نيمسق ىلا تامدوملا مسقنت 

  

١- Internalرتويبمكلا زاهج لخاد بكري و يلخاد   .  

٢- External يلسلست كلس مادختساب رتويبمكلا عم لصتي و يجراخ  RS-232.   

  

ةروصلارظنأ.RJ-11كبشم مادختساب فتاهلا طخب تامدوملا لصتت    .  

  
  

  

  : تامدوملا عم اهمادختسا نكمي فتاهلا طوطخ نم ناعون كانه
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١- dial-up network linesةيدايتعإلا فتاهلا طوطخ يه و   .  

٢- leased linesةرجؤملا طوطخلا   .  

  

ةقيرطلا هذه ربتعت و ،مدوملا مادختسا اهيف ديري ةرم لك يف الاصتإ يرجي نأ مدختسملا ىلع نإف ةيدايتعإلا فتاهلا طوطخ يأ ل وألا عونلا عم

ةيناثلا يف تبوليك٥٦زواجتت ال اهيلع لوصحلا نكمم ةعرس ربكأ و تانايبلا لاسرإ يف ةلاعف ريغ و ةئيطب    .  

  

لاوط ةزهاج يهف ةرجؤملا طوطخلا وأ يناثلا عونلا امنيب هذه ةدوج نأ امك ، مدوملل مادختسا لك عم لاصتا يأ ءارجإل جاتحت ال و ةعاس ٢٤   

و ةيناثلا يف تبوليك ٦٤نيب ام حوارتت يهف اهتعرس امأ ، توصلا لقنل ةصصخملا فتاهلا طوطخ ةدوج نم ربكأ طوطخلا  يف تباجيم ٤٥   

  . رثكأ وأ ةيناثلا

  

دواب ىمسي رخآ سايقمب وأ ةيناثلا يف تبلاب مدوملا ةعرس ساقت  Baud لمحت يتلا توصلا ةجوم بذبذت ةعرس هنأب دوابلا مهف نكمي ، ةيناثلا يف  

اهعاق وأ ةجوم ةمق لكف نييواستم ةيناثلا يف دوابلا لدعم و ةيناثلا يف تبلا لدعم ناك تانينامثلا ةيادب يف ، فتاهلا طوطخ ربع تانايبلا نم تبلا 

تب نم رثكأ لمح عيطتست ةجوم عاق وأ ةمق لك نإف تانايبلا طغض ةينقت تاروطت عم و نآلا امأ ، تانايبلا نم دح او تب لمح ىلع ةرداق تناك

ىلا لصت دق ةعرسب تانايبلا لاسرإ عيطتسي هنإف ةيناثلا يف دواب ٢٨،٨٠٠يواست مدوملا ةعرس تناك اذإ ايلاح الثمف دحاو  يف تب ١١٥،٢٠٠   

  . ةيناثلا

  

طغضل ريياعم ريوطتب ) the International Telecommunications Union (ITUتالاصتإلل يلودلا داحتإلا ماق ت انينامثلا ةياهن يف

هذه نمضتت و ،بولطملا رايعملا ددحي مقر نم نوكتت و Vةلسلسب تافصاوملا هذه فرعت و ، تامدوملا يعنصم لبق نم اهمعد متيل تانايبلا   

  : يلي ام ريياعملا

  

١- V.22bis - 2400 bps   

٢- V.32 - ٩٦٠٠ bps   

٣- V.32bis - 14,400 bps   

٤- V.32terbo - 19,000 bps   

٥- V.34 - ٢٨،٨٠٠ bps   

٦- V.34bis - 33.600 bps   

٧- V.90 - 57,000 bps   
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  : اهيف لمعت يتلا لاصتإلا ةئيبل اقفو تامدوملا امهمدختست تانايبلا لاسرإل ناتقيرط كانه 

  

ةنمازتم ريغ -١  asynchronous.   

ةنمازتم -٢  synchronous.   

  

نم ةلسلس ىلا مقر وأ فرح وأ زمر لك ليوحت متي و تاراشإلا نم رمتسم و عباتتم رايت لكش ىلع تانايبلا لسرت ةنمازتملا ريغ تالاصتإلا يف 

لا ريشي تب وStart Bitةلسلسلا ةيادب ىلا ريشي تبب اهيلت يتلاو ةلسلس لك نيب لصفلا متي و تاتبلا  ىلع بجي و Stop Bitةلسلسلا ةياهن ى    ، 

ماظن يأ مدختست ال اهنأل ةنمازتم ريغ ىمست تالاصتإلا هذه و ،ةياهنلا و ةيادبلا تب عباتت ىلع اقفتي نأ لبقتسملا و لسرملا مدوملا نم لك 

مث اهلبقتسي ةطاسبلا سفنب يناثلا زاهجلا و تانا يبلا لسري ةطاسبب لوألا زاهجلاف ،لبقتسملا زاهجلا و لسرملا زاهجلا نيب لاسرإلا قيسنتل تيقوتلل

لامتحإل ارظن و مكحت تامولعم نع ةرابع ةلسرملا تانايبلا عبر نوكي و ةلبقتسملا و ةلسرملا تانايبلا قباطت نم دكأتيل ارابتخا اهيلع يرجي 

ضرغل مدختسيParity Bitىمسي صاخ تب ىلع يوتحت نوكت ةلسرملا تانايبلا نإف ءاطخأ ثودح  نم اهولخ نم دكأتلا و تانايبلا صحف    

  . ةلبقتسملاو ةلسرملا تاتبلا ددع يواست نم دكأتلاب كلذ و ءاطخأ

  

ىلا ةعرسلا لصت طغضلا تاينقت مادختساب و ةيناثلا يف تب ٣٣،٤٠٠ىلا ةنمازتماللا تالاصتإلا مادختساب تانايبلا لاسرإ ةعرس لصت   

ةيناثلا يف تب١١٥،٢٠٠   .  

  

  : نيلماع ىلع ةنمازتماللا تالاصتإلا ءادأ دمتعي

  

١- Channel Speedلاصتإلا ةانقىلع تانايبلا نم تاتبلا عضو ةعرس ىدم فصي يذلا لماعلا وه و ةانقلا ةعرس وأ   .  

٢- Throughputلا تاينقت مادختساب رادقملا اذه ةدايز نكمملا نم و لاصتإلا ةانق ربعت يتلا ةديفملا تامولعملا رادقمل سايقم وه و و طغض  

  . ةلسرملا تانايبلا نم ةغرافلا ءازجألا وأ ةديفملا ريغ و ةلطاعلا رصانعلا ةلازإ ىلع لمعت يتلا

  

  . ظوحلم لكشب ءادألا نيسحت نكمملا نم نيقباسلا نيلماعلاب ديجلا مكحتلاب و

  

تاعومجم نإف تالاصتإلا نم عونلا اذه يف ،لب قتسملا و لسرملا نيزاهجلا نيب لاصتإلا قيسنتل تيقوت ماظن مدختستف ةنمازتملا تالاصتإلا امأ

كانه سيلف ددحم ينمز ماظن يف لبقتست و لسرت تاتبلا نأ ثيح و ، كالسألا ربع اهلاسرإ و اهلصف متي Framesتاراطإ ىمست تاتبلا نم   

متي ءاطخأ ثودح ةلاح يف و ، ديدج راطإ ةيادب عم ديدج نم أدبي و راطإلا ةياهن عم فقوتي لاسرإلاف فقوت تب و ةيادب تب مادختسإل ةجاح 
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  . قباسلا ماظنلا نم ةيلاعف رثكأ ربتعي ماظنلا اذه و تانايبلا لاسرإ ةداعإ ةطاسبب

  

  : يهف تالاصتإلا نم عونلا اذه يف ةمدختسملا ةيساسألا تالوكوتوربلا امأ 

  

١- Synchronous Data Link Control (SDLC).   

٢- High-level Data Link Control (HDLC).   

٣- Binary Synchronous Communications Protocol (Bisync).   

  

  : يهو ةنمازتماللا تالاصتإلا يف مدختست ال ماهملا نم ةعومجمب مايقلاب ةنمازتملا تالاصتإلا تالوكوتورب موقت 

  

تاراطإ ىلا تانايبلا ميسقت-١   .  

مكحت تامولعم ةفاضإ-٢   .  

ب مكحت ريفوتل تامولعملل صحف-٣   . ءاطخألا 

  

ربتعت و ،نمازتلا قيقحتل ةصاخ تانوكم ىلع يوتحت اهنأل كلذ و ةنمازتماللا تامدوملا نم ةفلكت رثكأ و ىلغأ ةنمازتملا تامدوملا ربتعت 

  . اراشتنإ رثكألا ةنمازتملا ريغ تامدوملا

  

نيهوت ةلكشم ةجلاعمل مدختستRepeatersةراشإلا تارركم نإف ةقباس سورد يف انركذ امك  هذه موقتف ةليوط ةفاسم ىلا اهلاقتنا دنع ةراشإلا    

نأ نود ةديعب تافاسم ىلا لوصولاب تاراشإلا هذهل حمسي امم ىرخأ ةرم اهلسرت مث اهتيوقت و اهديلوت ديعت مث تاراشإلا هذه لابقتساب تارركملا 

يلك ىلع تالوكوتوربلا سفن مادختسإل طارتشا عم نكل و ةيلحملا تاكبشلا عيسوتل ةليسو ةراشإلا تارركم مادختسا ربتعي و ، ىشالتت وأ فعضت 

امك Token Ringتاكبش و تنرثإ تاكبش نيب لاصتإ ريفوت عيطتسي ال تاراشإلا رركمف اذهل ةراشإلا رركم ةطساوب نيتلوصوملا نيتكبشلا   ،

ةليسو سفن مدختست نأ بجي ةراشإلا رركم ةطساوب ةلصتملا ةكبشلا ماسقأ يلك نأ امك تاراشإلا ةرتلف وأ ةمجرت عيطتست ال ةراشإلا تارركم نأ 

كالسأ عم ةيروحملا كالسألا لثم لاصتإلا طئاسو نم ةفلتخم عاونأ نيب لصولا عيطتست اهنكل و Access Methodلاسرإلا طسول لوصولا   ،

  . ةيرصبلا فايلألا

  

رورم قفدت عنمت ال و رتلفت ال يهف لكاشملا ضعب نم ينا عت دق اهنكل و ةيلحملا تاكبشلا عيسوتل ةفلكم ريغ ةليسو ةراشإلا تارركم ربتعت

ةفصاع ررمتس اهنأ امك ، ماسقألا يقاب ىلا لقتنت اهنإف ةكبشلا ماسقأ دحأ يف ام ةلكشم تثدح نإف يلاتلاب و لكاشملل ةببسملا وأ ةبوطعملا تانايبلا 
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ع رشتنت امدنع ثدحت يتلا و ماسقألا عيمج ىلاBroadcast Stormةيراشتنإ  نيمدختسملا عيمج ىلا ةهجوملا لئاسرلا نم ريثكلا ةكبشلا ىل  

  . ةكبشلل ةيباعيتسإلا ةردقلل ابراقم اهددع حبصي ثيحب

   :سردلا صخلم 

  . ةنمازتم ريغ و ةنمازتم ىلا مسقنت اهنإف لاصتإلا عونل اقفو و ، ةيجراخ و ةيلخاد ىلا تامدوملا مسقنت

رـمت يتلا تانايبلا ةرتلفب موقت ال اهنأل ارظن لكاشملا ضعب نم يناعت اهنكل و ةيلحملا تاكبشلا عيسوت        ل ةفلكم ريغ ةليسو ةراشإلا تارركم ربتعت      

  . اهلالخ نم

  . روسجلا ايناث: ةعساولا ةكبشلا تانوكم : ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس 
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ةعساولا ةكبشلا تانوكم -٢٦  - ٢ -  

  روسجلا : ايناث

  : ةيلاتلا دونبلا ءاش نإسردلا اذه يف لوانتنس 

اهلمع ةيفيك و روسجلا ةيهامل فصو-١   .  

ىدملا ةديعب و ةيلحملا روسجلل فصو-٢   .  

هيجوتلا لوادج مادختسا و ءاشنإب روسجلا مايق ةيفيكل حرش-٣   .  

ةطشنلا تاقلحلا ةلكشم عم اهلماعت ةيفيك و روسجلا ميمصتل فصو-٤   .  

  

  : نيتطقن يف هلمع فادهأ صيخلت نكمي و ، ةيلحملا ةكبشلا ىلع رصانعلا نيبطبرلل همادختسا نكمي زاهج وه رسجلا 

  

ةيلحملا ةكبشلا عيسوت-١   .  

ماسقألا هذه نيب رورملا ةكرح عيزوت و مسق نم رثكأ ىلا ةيلحملا ةكبشلا ميسقت-٢   .  

  

  : لثم ةراشإلا تارركم ايازم لكب عتمتي رسجلا 

  

ةهباشتملا ةكبشلا كالسأ نيب طبرلا -١   . ةفلتخملا و 

تانايبلا ديلوت ةداعإ-٢   .  

  

  : ةيلاتلا رومألا يف ةراشإلا رركم ىلع قوفتي وه و

  

رايعملا دعاوق زواجت -١ ةيلحملا ةكبشلاب لاصتإلاب اهل حومسملا ةزهجألا ددعل ىلعألا دحلا صخي اميف٨٠٢،٣    .  

ةمزحلا ىوتسم ىلع نكل و تانايبلا ديلوت ةداعإ-٢   .  

فأ ءادأ ريفوت-٣   . ةكبشلل لض 

عم تنرثإ لثم ةفلتخم ميماصت نم تاكبش نيب لصولا -٤  Token Ringاهنيب تانايبلا مزح هيج وت و   . ةروصلا رظنأ. 
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ضفخي و امهنيب رورملا ةكرح عزوي امم نيمسق ىلا ةكبشلا ميسقتل رسج مادختسا ب ةمحدزملا تاكبشلا يف ةجاجزلا قنع ةمزأ ثودح يدافت نكمي

يف ةهجولا ناونع نوكي نأ طرشب رخآ ىلا مسق نم ةهجوملا تانايبلا مزح رورمب حامسلا رسجلا ةمهم نوكتس و مسق لك ىلع ماحدزإلا نم 

ىلا اضيأ ريشي اهتهجو ناونع نكل و لوألا مسقلا نم ةلقتنملا تانايبلا مزح رورمب حميس ال هنأ ىنعمب هيلإ ررمتس يذلا مسقلا ىلا يمتني مزحلا  

يذلا ةراشإلا رركم سكعب رورملا نم اهعنمب رسجلا موقي يلاتلاب و يناثلا مسقلا ىلا مزحلا هذه لثم ريرمتل ةجاح ال هنأ ينعي امم لوألا مسقلا 

ةيلاعف ةدايز و نيسحت ىلع لمعي رسجلا نأ دجن انه و ،كلذ ىلإ ةجاح نود يناثل ا مسقلا لغش ىلا يدؤي امم مزحلا هذه ريرمتب ةطاسب لكب موقيس

  : ققحي فوس ةكبشلا ماسقأ نم مسق لك نأل ةكبشلا

  

مزحلا نم لقأ ددع عم لماعتلا-١   .  

تامداصتلا نم لقأ ددع-٢   .  

ربكأ ةيلعافب لمعلا-٣   .  

  

   .OSI و TCP/IP و IPXلثم ةف لتخم تالوكوتورب عم لمعت تاكبش نيب طبرلا روسجلا عيطتست

  

تانايبلا مزح ريرمت ءانثأ رخآ ىلا لوكوتورب نم ةمجرتلا وأ ليوحتلاب موقت ال يهف اذهل و ةفلتخملا تالوكوتوربلا نيب زييمتلا روسجلا عيطتست ال 

ىلع فرعتلا ةمهم كرتت و ةمزحلا سأر يف لبقتسملا ناونع ةءارقب مزحلا هيلا ةهجوملا رتويبمكلا ىلع فرعتلاب موقت لب ةفلتخملا تاكبشلا نيب 

  . ةكبشلا نم رخآلا فرطلا ىلع لبقتسملا زاهجلل لوكوتوربلا

  

  : نيعون ىلا روسجلا مسقنت
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دوزملا زاهج يف يلخاد رسج نم رثكأ مادختسا معدت ليغشتلا ةمظنأ ضعب و ، دوزملا زاهج لخاد بكرت و ةيلخاد-١   .  

م ةزهجأ نع ةرابع نوكت و ةيجراخ-٢   . ةلقتس 

  

  : امه نيمسق ىلا اهلمع بسح روسجلا مسقت و

  

ةيلحم روسج -١  Local.   

   .Remoteىدملا ةديعب روسج -٢

  

  . ةروصلا رظنأ.رشابم لكشب ةلصتم ماسقألا هذه نوكت و ، ةكبشلا نم ةفلتخملا ماسقألل ةنيخثلا ةيروحملا كالسألا نيب طبرلاب ةيلحملا روسجلا موقت

  
  

  

  . ةرجؤـملا فتاـهلا كالـسأ لـثم ىدـملا ةدـيعب كالـسألا و ةـنيخثلا ةـيلحملا كالـسألا نيب طبرلاب موقت اهنإف ىدملا ةديعب روسجلا امنيب              

  

هدـح و لمعي ال ىدملا ديعب رسجلا نإف ةلاحلا هذه يف و ،ةعساش  تافاسم اهلصفت ةيلحم تاكبش ةدع نيب ليصوتلل روسجلا نم عونلا اذه مدخسي        

  . ةروصلا رظنأ.ةرجؤملا فتاهلا طوطخب هرودب لصتي يذلا و نمازتم مدومب لصتي نأ بجي رسج لك و جوزك اعم نارسج لمعي نأ بجي لب
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  . ناوــنعلا اذــهل اــقفو مزــحلا هــيجوت متــي دــيرف ناوــنع هــل ةكبــشلا ىــلع زاــهج لــك نأ أدــبم ىــلع روــسجلا لــمعت     

  

اـهيف متي ةرم لك يف تامولعملا هذه ثيدحت متي و ، ةكبشلا ىلع ةزهجألا نع تامولعملا عمج عيطتست يهف ةيكذلا تامسلا ضعب روسجلا كلتمت                    

روــسجلا مــلعت مــسا ةيــصاخلا هذــه ىــلع قــلطيو       ةكبــشلل اهتفاــضإ وأ ةزــهجألا لــقن     ، Bridge Learning.   

  

نإـف درلاـب ةزهجألا هذه موقت امدنع و ةكبشلا ىلع ةزهجألا لك ىلا ةهجوم لئاسر لاسرإب موقت نأب ةكبشلا ىلع ةزهجألا ىلع روسجلا فرعتت     

   .Routing Tableهـيجوت لوادـج ءاـشنإل اهماد    ختـساب تاـمولعملا هذـه عـمج دـعب موقت و ،اهعقاوم و اهنيوانع ىلع فرعتت روسجلا     

  

موـقي هنإف ام ةمزح رسجلا ملستي امدنعف ،اهلالخ نم ةراملا تانايبلا مزح ىلع فشكلا و عامتسإلا يه و روسجلا اهب ملعتت ىرخأ ةقيرط كانه و     

ىلع رسجلا رثعي مل اذإف ، هيجوتلا لودج يف اقبسم ةنزخملا نيوانعلا عم ةمزحلا سأر نم هأرقي يذلا و ةمزحلل لسرملا رتويبمكلا ناونع ةنراقمب 

  . هـيجوتلا لودـجل رمتـسملا ثيدـحتلاب رـسجلا موـقي اذـكه و لودـجلل هتفاـضإب موـقي هـنإف هـيجوتلا لودـج نمـض ناوـنعلا اذه                           

  

ةيلاتلا تالاحلا يف لعفيس اذامرنل نآلا و اهملستي يتلا ةمزحلا سأر نم اضيأ هأرقي يذلا و لبقتسملا رتويبمكلا ناونع ةنياعمب رسجلا موقي امك   :  

  

  

  : نالاــمتحا كاــنه ةــلاحلا هذــه يــف ، هــيجوتلا لودــج نمــض لبقتــسملا ناوــنع دــجو دــق رــسجلا نأ ضرــتفن      : الوأ

  

ناوـنع هـيلإ يـمتني يذلا مسقلا سفن ىلا يمتني ال لبقتسملا ناونع ناك نأ ةلاح يف كلذ و بولطملا اهناونع ىلا ةمزحلا رسجلا هجوي نأ                 -١  
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  . ةـــــفلتخم ماـــــسقأ ىـــــلا ناـــــيمتني لبقتـــــسملا و لـــــسرملا نيزاـــــهجلا نأ يأ لـــــسر    ملا

لسرملا ناونع هيلإ يمتني يذلا مسقلا سفن ىلا يمتني لبقتسملا ناونع ناك نأ ةلاح يف كلذ و اهريمدت و ةمزحلا هذه لهاجتي رسجلا موقي نأ                   -٢  

و، رخآ مسق ىلا لقتنت ال و مسقلا سفن يف ىقبت نأ بجي ةمزحلا امنيب ةفلت             خم ماسقأ نيب لصي هنأ ثيح رسجلا مادختسإل يعاد ال ةلاحلا هذه يفف            

  . هــــلالخ نــــم رــــمت يــــتلا تاــــنايبلا مزــــح ةرــــتلفب موــــقي رــــسجلا نأ يــــنعي اذــــه      

  

اـم ةك  بشلا ماسقأ لك ىلا ةمزحلا هذه هيجوتب رسجلا موقي ةلاحلا هذه يف ، هيجوتلا لودج نمض لبقتسملا ناونع دجي مل رسجلا نأ ضرتفن                     : ايناث

  . ةــــــمزحلل لــــــسرملا زاــــــهجلا هــــــيلإ يــــــمتني يذــــــلا مــــــسقلا ىدــــــع      

  

  . روـسج ةدـع مادختـسا عـم دـيزي اهدـيقعت نـكل و ةطاـسبلا نـم رـيبك ىوتـسمب دـحاو رـسج مادختـساب ةعسوملا تاكبشلا لمعت                         

  

  : يــه ةيــساسأ ميماــصت ثالــث لالــخ نــم روــسج ةدــع مادختــساب اــعم طبترــت يــتلا تاكبــشلا ميــظنت نــكمي         

  

ا دومعلا-١   . ةروصلا رظنأ.Backboneيرقفل  

  

  
  

  

يلاتتلا -٢  Cascade.ةروصلا رظنأ .  
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ةمجنلا -٣  Star.ةروصلا رظنأ .  

  

  
  

  

  . ةيلاتلاةروصلا يف امك يرقفلا دومعلا هبشي امب لصفنم كلس مادختساب اعم ةطبترم روسجلا نوكت يرقفلا دومعلا عون نم لوألا ميمصتلا يف
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  . ةدـــيعب تافاـــسمل ةرـــيبك ةعرـــس ريفوـــتل ةيرـــصبلا فاـــيلألا نـــم يرـــقفلا دوـــمعلا كلـــس نوـــكي اـــبلاغ  

  

ىـلع رورملا ماحدز    إ نم للقي اذه و ةفلتخملا ماسقألا ىلا ةهجوملا رورملا ةكرح نم ةفلتخملا عاونألا نيب زييمتلاب روسجلل ميمصتلا اذه حمسي                   

  . اـهدارمىلا لـصت نأ لـبق ىرـخأ ماـسقأ ىـلع رورملاب ةربجم تسيل رخآ ىلا مسق نم لاقتنإلا ديرت يتلا تانايبلا مزح نأل لكك ةكبشلا          

  

جاتحي ميمصتلا اذه و ، يلاتتم و رمتسم طخ نيوكتل رخآلا ولت ادحاو اعم ةلصتم نوكت روسجلا و ةيلحملا ةكبشلا ماسقأ نإف يلاتتلا ميمصت يف امأ  

اـمم امهنيب لصفت روسج وأ ماسقأ يأب رمت نأ بجي رخآ ىلا مسق نم ةلقتنملا تانايبلا مزح نكل و قباسلا ميمصتلا نم لقأ ليصوت تادعم ىلا                           

  . ةروصلا رظنأ.ةكبشلا ىلع ماحدزإلا نم ديزي

  
  

  

تناك اذإ مدختسي وه و كالسأ ةدع نيب طبرلل Multiport Bridgeذفانملا ددعتم رسج مدختسيف ةمجنلا ميمصت وه و ريخألا ميمصتلا يف امأ   

  . ةفيفخ رورملا ةكرح

  

  . ةكبشلا لطعت يف ببسي اممةكبشلا ربع تانايبلا مزح ريودتل ةطشن تاقلح ثودحل لامتحا كانه نإف ، ةعسوملا تاكبشلل روسجلا ةفاضإب 

  

مزح يف جاودزا ثودح ىلا يدؤيس اذه نإف راسم نم رثكأ رفوت اذإ نكل و ةكبشلا ىلع نيزاهج يأ نيب ديحو راسم دوجو روسجلا ضرتفت 

ش يتلا وBroadcast Stormثودح ىلا يدؤي دق امم ةكبشلا ىلع مزحلل ةيئاهن ال ريودت ةداعإ ىلا يدؤي دق اذه و تانايبلا  اهانحر  

  . ةروصلا رظنأ.اقباس
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  : يلي امب موقت ةيكذ تايمزراوخ روسجلا مدختست ةلكشملا هذه لحل و

  

مزحلا اهيف اهيف رودت تاقلح ثودح فاشتكا-١   .  

لقتنت دق ةيفاضإ تاراسم يأ قالغإ -٢   . ديحو راسم ىوس ىقبي ال ثيحب مزحلا اهربع 

  

رثكأ دوجوب روعشلا ىلع ارداق رسجلا جمانرب حبصي اهمادختساب و ) Spanning Tree Algorithm (STAيه ةمدختسملا تايمزراوخلا دحأ 

نم نكل و ، اهلصف متيف تاراسملا يقاب امأ يساسألا راسملا هلعج و راسملا اذه مادختسإل رسجلا دادعإ و لضفألا راسملا ديدحت مث راسم نم 

  . ةروصلا رظنأ.يساسألا راسملا رفوت مدع دنع اهلصو ةداعإ نكمملا

  

   :سردلا صخلم
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ةفلتخم تالوكوتورب و ميماصتمدختست تاكبش نيب طبرلاب حمست يهف ةراشإلا تارركم ىلع روسجلا قوفتت   .  

  . ىدملا ةديعب و ةيلحم ىلا روسجلا مسقنت

  . ةمجنلا و يلاتتلا و يرقفلا دومعلا: يه روسجلا ميماصتل عاونأ ثالث كانه

  . تانايبلا مزح ريودت تاقلح ةلكشم لحل ةيكذ تايمزراوخ روسجلا مدختست
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ةعساولا ةكبشلا تانوكم -٢٧  - ٣ -  

تاباوبلا و تاهجوملا: اثلاث    

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

تاهجوملا لمعل فصو -١  Routers.   

امهنم لك اهيف مدختسي يتلا تالاحلا و تاهجوملا و روسجلا نيب تافالتخإلل درس-٢   .  

تاباوبلا لمعل فصو -٣  Gatewaysاهبويع و اهتازيم درس و   .  

  

  

مدختسي زاهج وه Routerهجوملا  تالوكوتورب و ميماصت تاوذ تاكبش ماسقأ نم نوكتت يتلا تائيبلا يف الاصتا ققحي و ةيلحملا ةكبشلا عيسوتل  

  . ةفلتخم

  

  : اهنم روسجلل ةهباشم لامعأب تاهجوملا موقت

  

ةفلتخملا ةكبشلا ماسقأ نيب رورملا ةكرح ةرتلف-١   .  

اعم ةكبشلا ماسقأ طبر-٢   .  

  

نيمدختسملا عيمجل ةهجوملا لئاسرلا رورمب حمست ال روسجلا سكعب و اهنكل و  Broadcast Messages.   

  

  . تاكبشلا نيب رورملا ةكرحب لضفأ امكحت تاهجوملا رفوت ماع لكشب

  

و تاكبش ةدع ربع مزحلا هذه هج وت نأ عيطتست امك ، تانايبلا مزح اهلمحت يتلا و ةكبشلا ةنونعل ةدقعملا تامولعملا ةءارق تاهجوملا عيطتست 

  . ةفلتخملا تاكبشلا نيب تالوكوتوربلل ةددحم تامولعم لدابتب كلذب موقت

  

لوح هيجوتلا ةداعإل تامولعملا هذه مادختسا اهل حيتي كلذو ،ةكبشلا ىلع ىرخألا تاهجوملا عم هيجوتلا تامولعم ةكراشمب تاهجوملا موقت امك 

يتلا تانايبلا مزح هيجوتل بسنألا راسملا و ذفنملا رايتخإل تامولعملا هذه مدختست امك ،لاصتإلا قيقحت يف لشفت يتلا ةعساولا ةكبشلا طباور  

  . اهاقلتت
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يف ةهجولا ناونع ةمجرت قدأ ىنعمب وأ TCP/IPلوكوتورب ةمجرتب مايقلاب ةعساولا تاكبشلا و ةيلحملا تاكبشلا نيب طبرلا تاهجوملا عيطتست   

بشلا يفTCP/IPلوكوتورب اهمهفي ةغيص نم تانايبلا ةمزح  ةعساولا ةكبشلا يفFrame Relayلوكوتورب اهمهفي ةغيص ىلا ةيلحملا ةك     .  

  

هرايتخا مت يذلا راسملا اذه حبصأ نأ ةلاح يف و ، اهربع تانايبلا مزح هيجوتل اماحدزإ اهلقأ ديدحت و ةكبشلا ىلع تاراسملا ةبقارمب هجوملا موقي 

  . رخآ راسم رايتخا نكمملا نم هنإف لبقتسملا يف امحدزم

  

  . اهلبقتسي يتلا مزحلا ةهجو ناونع ديدحتل هيجوتلا لوادج تاهجوملا مدختست

  

  : ةيلاتلا تامولعملا ىلع هيجوتلا لودج يوتحي

  

ةكبشلا نيوانع عيمج-١   .  

ىرخألا تاكبشلاب لاصتإلا ةيفيك-٢   .  

ةكبشلا تاهجوم نيب ةرفوتملا تاراسملا-٣   .  

تراسملا هذه ربع تانايبلا لاسرإ ةفلكت-٤  .   

  

يتلا تاكبشلا نيوانع ىلع كلذك فرعتت و ، ةكبشلا ىلع تاهجوملا نم اهريغ عم ثدحتلاب اهل حمست يتلا تاكبشلا ماقرأ ىلع تاهجوملا فرعتت 

  . ةكبش ةقاطب لك اهل يمتنت

  

لوادج نأ يف فالتخإلا نمكي و ،روسجلا اهمدختست يتلا كلت نع فلتخت تاهجوملا اهمدختست يتلا هيجوتلا لوادج نأ ظحالن نأ مهملا نم 

تاكبشلا نيوانع ىلع تاهجوملل هيجوتلا لوادج يوتحت امنيب ،ةكبشلا ىلع زاهج لكل MACلوكوتورب نيوانع ىلع يوتحت روسجلا يف هيجوتلا   

  . ةكبشلا ىلع زاهج لك ناونع ىلع سيل و اعم ةطبترملا

  

لا لوادج عم ةفلتخم هيجوتAlgorithmsتايمزراوخ تاهجوملا مدختست    : نمضتت تايمزراوخلا هذه و ، هيجوت 

  

١- OSPF (Open Shortest Path First)   

٢- RIP) Routing Information Protocol)   

٣- LSP (NetWare Link Services Protocol)   
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وأ طبرلا ةلاح ىمسملا عونلا نم OSPFةيمزراوخ ربتعت   Link-Stateيلي امب موقي تايمزراوخلا نم عونلا اذه و   :  

  

هيجوتلا ةيلمعب مكحتلا-١   .  

ةكبشلا ىلع ثدحي رييغت يأل ةعيرسلا ةباجتسإلاب تاهجوملل حامسلا-٢   .  

تاهجوملا نم اهريغب لاصتإلا ةيفيكب تاهجوملل ةلماك ةفرعم رفوت اهنإف تاكبشلا ميماصتل ةدقعم و ةريبك تانايب ةدعاق ىلع اهئاوتحإل ارظن -٣  

  . ةكبشلا ىلع

  

لوكوتورب نم ةموعدم OSPFةيمزراوخ ربتعت   TCP/IP.   

  

  : ةفرعم لالخ نم اهبسنأ رايتخا و مزحلا اهلالخ رمتس يتلا تاهجولا وأ تاراسملا ددع ىلع فرعتلاب ةيمزراوخلا هذه موقت

  

تازفقلا ددع -١  Hopsاعم ةطبترملا ماسقألا نيب   .  

راسملا ةعرس-٢   .  

ةكبشلا يف راسم لك ىلع رورملا ةكرح-٣   .  

ا ةفلكت-٤   . ةكبشلا ريدم لبق نم ددحي اهرادقم و راسم لك مادختس 

  

ةفاسملا ةهجوم تايمزراوخلا ىمسملا عونلل يمتنت يهف RIPةيمزراوخ امأ   Distance-Vector Algorithms نم ةموعدم يه و  

ةفاسملا باسح ىلع دمتعت اهمسا نم حضاو وه امك يه وIPX و TCP/IPتالوكوتورب    .  

  

هفNLSPةيمزراوخ امأ  لوكوتورب نم ةموعدم يه و Link-Stateلوألا عونلل يمتنت ي    IPX.   

  

تايمزراوخ نم ةكبشلا ىلع لقأ اماحدزإ ققحت و ةيلاعف رثكأ Link-Stateتايمزراوخ ربتعت   Distance-Vector.   

  

  . اهاقلتت تانايب ةمزح لك ىلع ةدقعم تايلمعب موقت نأ بجي تاهجوملا نأل كلذ و روسجلا بلغأ نم أطبأ تاهجوملا ربتعت

  

ةكبشلا ريدي يذلا هجوملا ىلا ةمزحلا هيجوتب موقي لوألا هجوملا نإف ةديعب ةكبش ىلا ةهجوم نوكت يتلا و تانايبلا مزح تاهجوملا ملستت امدنع 

  . اهيلإ ةمزحلا ميلست بولطملا ةديعبلا
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لكشب امهتئيه رييغتب موقيو ةمزحلا يف لبقتسملا و لسرملا ناون ع جارختساب هجوملا موقي رخآ ىلا هجوم نم رورملاب تانايبلا مزح موقت امنيب

ةكبشلا ناونع ىلع طقف دمتعت امنإ و نيوانعلا هذهل اقف و متت ال هيجوتلا ةيلمع نكل و ،هعم قفاوتلا و همهف ةلبقتسملا ةكبشلا لوكوتورب عيطتسي 

  . ةلبقتسملا و ةلسرملا

  

  : يلي ام مزحلاب هجوملا مكحت ةيلمع نمضتت

  

ةكبشلا ربع رورملا نم ةبوطعملا تانايبلا عنم-١   .  

تاكبشلا نيب رورملا ةكرح ماحدزإ ليلقت-٢   .  

روسجلا عم ةنراقملاب تاكبشلا نيب تالصولل ةءافك رثكأ مادختسا-٣   .  

  

   .Subnetsةداع اهيلع قلطي رغصأ ماسقأ ىلإ ةريبك ةكبش ميسقتل هجوملا ةنونع ماظن مادختسا نكمملا نم 

  

فصاوع ثودح نم عنمت يلاتلاب اهنإف Broadcast Messagesنيمدختسملا لك ىلا ةهجوملا لئاسرلا رورم نم عنمت تاهجوملا نأ ث يح و  

Broadcast Storms.   

  

  . تاهجوملا عم لمعلا تالوكوتوربلا عيمج عيطتست ال

  

  : نمضتت تاهجوملا لمعت يتلا تالوكوتوربلا

  

١- DECnet   

٢- TCP/IP   

٣- IPX   

٤- OSI   

٥- XNS   

٦- AppleTalk   

  

  : اهنمف تاهجوملا عم لمعت ال يتلا تالوكوتوربلا امأ
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١- Local Area Transport (LAT (لاتيجيد ةكرش نم .  

٢- NetBIOS.   

٣- NetBEUI   

  

  : تاهجوملل نايسيئر ناعون كانه 

  

ةنكاس تاهجوم -١  Static.   

ةيكيمانيد تاهجوم -٢  Dynamic.   

  

  : يلاتلاب مايقلا ةكبشلا ريدم نم ةنكاسلاتاهجوملا بلطتت 

  

اهب مكحتلا و هيجوتلا لوادج دادعإ-١   .  

ةكبشلا ىلع ةرفوتملا تاراسملا و تاهجولا ديدحت-٢   .  

  

  . ربكأ نوكي نمألا رادقم نإف ةكبشلا ريدمل ةلكوم ماهملا هذه نأل ارظن و

اهنكل و دادعإلا نم ليئض رادقم ىلا جاتحت يهف اذهل و ،ةكبشلا ىلع تاراسمل ا و تاهجولا ىلع اهسفنب فرعتت يهف ةيكيمانيدلا تاهجوملا امأ

مزحلا هيجوتل بسنألا رارقلا ذختتل ةكبشلا ىلع ىرخألا تاهجوملا نم تامولعملا رابتخإب موقت يه و ،ةنكاسلا تاهجوملا نم اديقعت رثكأ ربتعت 

  : اهنم لماوع ةدع ىلع رارقلا اذه دمتعي و ةكبشلا ربع 

  

ةفلكتلا-١   .  

ةفلتخملا تاراسملا ربع ماحدزإلا رادقم-٢   .  

  

  : اهنم و ، تاهجوملا و روسجلا نيب ةكرتشم فئاظو و تافص كانه

  

تاكبشلا نيب مزحلا هيجوت-١   .  

ةعساولا تاكبشلا تالصو ربع تانايبلا لاسرإ-٢   .  

  : ىلع دعاست يتلا و تانايبلا مزح يف امهنيب قيرفتلا رس نمكي نكل و ، نيزاهجلا نيب ءرملا طلخي دق انايحأ و
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تاهجوملا و روسجلا ةيهام مهف-١   .  

تاهجوملا و روسجلا نيب زييمتلا-٢   .  

بولطملا ضرغلا قيقحتل تاهجوملا وأ روسجلا رايتخا يف بسانملا رارقلا ذاختا-٣   .  

  

ناونع ىلع فرعتي مل اذإ و لبقتسملا زاهجلا ناونع و لسرملا زاهجلا ناونع ىوس ىري ال رسجلا نأ انفرع اذإ يساسألا قرفلا ةيؤر نكمي 

الف ةليلق اهماسقأ و ةريغص ةكبشلا تناك اذإ نآلا ، هنم تقلطنا يذلا مسقلا ىدع ام ماسقألا لك ىلا ىلا ةمزحلا ريرمتب موقي هنإف لبقتسملا زاهجلا 

اهئاطبإ ىلا يدؤيس ةكبشلا ىلع ةزهجألا و ماسقألا لك ىلا ةم زحلا هذه لثم لاسرإ نإف ةريثك اهماسقأ و ةريبك ةكبشلا تناك اذإ نكل و ةلكشم

  . اهفقوت كلذ ىدأ امبر لب ظوحلم لكشب

  

ةكبشلل ةنوكملا ةفلتخملا ةكبشلا ناونع فرعت كلذ نم الدب اهنكل و ةكبشلا ىلع زاهج لك عقي نيأ ديدحتلاب فرعت ال يهف تاهجوملل ةبسنلاب امأ 

لك ىلا لئاسرلا ادبأ ررمت ال اهنأ امك ، اهيلإ ةبسانملا مزحلا هيجوتل تاكبشلا هذهب ةلصتملا ىرخألا تاهجوم لا نيوانع كلذك فرعت امك ةعساولا

   .Broadcast Stormثودح كلذب عنمت و نيمدختسملا 

  

و ، اهنيب لضفألا راي تخإل اهربتخت و ةرفوتملا تاراسملا عيمج ىلع فرعتتف تاهجوملا امأ تاكبشلا نيب ديحو راسم ىلع الإ روسجلا فرعتت ال

  . روسجلا نم أطبأ لكشب تانايبلا ررمت اهنإف تاهجوملا لمع ديقعتل ارظن نكل

  

  : ةيلاتلا تالاحلا يف الإ تاهجوملا مادختسإل ةجاحب تسل كنإف ةقباسلا لماوعلا عيمج نم اقالطنإ

  

ىلع كيدل ةكبشلا ماسقأ يوتحت -١ رثكأ وأ ازاهج٢٠    .  

اهضعب وأ ماسقألا لك-٢ لثم ةدقعم تالوكوتورب مدختست    TCP/IP.   

ةكبش ليصوت ىلا جاتحت -٣  LAN ةكبش عم  WAN.   

  

وأ Brouterىمسي و تاهجوملا و روسجلا نم لك تازيم نيب عمجي زاهج كانه   Multiprotocol Router هجومك لمعي نأ عيطتسي وه و  ،

  . هجوملا مادختسإل ةجاح كانه نوكت ال امدنع تالوكوتوربلا يقاب عم رسجك و لوكوتورب عم

  

ةيلاتلا ماهملابBrouterموقي    :  
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هيجوتلل ةلباق و ةراتخم تالوكوتورب هيجوت-١   .  

تاهجوملا عم ةقفاوتملا ريغ تالوكوتوربلا رورمب حامسلل رسجك لمعي-٢   .  

اعم هجوم و رسج مادختسا نم ربكأ ةءافك و لقأ ةفلكت ققحي-٣   .  

  

هج يهفGatewayوأ ةباوبلا امأ    : نامدختسي نيماظن نيب طبري زا 

  

ةفلتخم تالوكوتورب-١   .  

تانايبلا مزحل نيابتم ميمصت-٢   .  

ةفلتخم تاغل-٣   .  

ةفلتخم ميماصت-٤   .  

  

  : ينورتكلإلا ديربلا ةباوب نكيل و تاباوبلا ىلع الاثم ذخأنل 

  

  . نيعم لكش يف ةلاسرلا ةباوبلا لبقتست: الوأ 

  

همادختسا لبقتسملا عيطتسي ديدجلكش ىلا ةلاسرلا مجرتت: ايناث   .  

  

  . اهلبقتسم ىلا ةلاسرلا هجوت: اثلاث

  

ةمظنأ ةكبش و NTزودنيو دوزم لثم ةنيابتم تائيب يف لمعت يتلا تاكبشلا طبر تاباوبلا عيطتست   IBM مزح ملستب موقت نأب كلذ لعفت يه و  

يف مدختسملا لوكوتوربلا تامولعم اهيلإ فيضت و ةمزحلا ليكشت ديعت مث اهنم لوكوتوربلا تامولعم لك ةلازإب موقت مث ىلوألا ةكبشلا نم تانايبلا  

  . رخآ لوكوتورب ىلا لوكوتورب نم ةلماك ليوحت ةيلمع وه اقح هب ةباوبلا موقت ام ًاذإ ، ةلبقتسملا ةكبشلا

  

اهب موقت يتلا تايلمعلا نأل ارظن و ةباوبلا ر ود بعلل ةعساولا تاكبشلا يف صاخ دوزم ريفوت متي ابلاغو ، ةددحم ةمهم تاوذ تاباوبلا ربتعت

ةباوبلا رودب مئاقلا زاهجلا نوكي نأ نسحتسي هنإف زاهجلا دراوم و ةركاذل ةكلهتسملا رومألا نم ربتعي تالوكوتوربلا نيب ليوحت نم ةباوبلا 

  . ىرخأ ماهم هيلإ لكوت ال نأ و ةمهملا هذهل طقف صصخم

  

  : يلي اميف تاباوبلا ايازم لثمتت
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ةيلاعف و ةءافكب ةددحملا اهتمهمب تاباوبلا موقت-١   .  

ةزهجألا يقاب ىلع لمحلا نم ففخت-٢   .  

  

  : يلي امب لثمتتف بويعلا امأ

  

ةياغلل ةدودحم اهماهم نأ-١   .  

اهلمع ئطب-٢   .  

نمثلا ةفلكم-٣   .  

   :سردلا صخلم

زاهجلا ناونع سيل و ةكبشلا ناونع ىلع الإ فرعتت ال يهو ةيكيمانيد و             ةنكاس  : ناعون يه و تاكبش ةدع نيب تانايبلا هيجوتب تاهجوملا موقت           

  . روسجلا نم ةعرس لقأ اهنكل و لئاسرلا راشتنا فصاوع ثودح نم عنمت و

   .Brouterىمسي تاهجوملا و روسجلا ايازم نيب عمجي يذلا زاهجلا 

  . ةفلتخملا تالوكوتوربلا نيب ليوحتلاب تاباوبلا موقت
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رإلا ئدابم-٢٨   - ١ -ةعساولا تاكبشلا يف لاس  

  ةيلثامتلا تالاصتإلا : الوأ

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

لاصتإلا طباور حرش -١  Dial-up تالاصتإل تاونقك  WAN.   

تالاصتإل تاونقك ةرجؤملا طوطخلل حرش -٢  WAN.   

تسم لكشب ةلصتملا ةبساحملا نم لكل بويع و تازيممل درس-٣ رمتسم لكشب ةلصتملا ريغ ةبساحملا و Onlineرم    Offline..  

  

  . كيبشتلا ضارغأل ايلاح ةرفوتملا فتاهلا طوطخ مادختسا تارتويبمكلا عيطتست

لـقنل الـصأ تأشنأ دق ةكبشلا هذه نأل و   )Public Switched Telephone Network (PSTNمسا ةيملاعلا فتاهلا ةكبش ىلع قلطي   ،

تاراشإ ىلا ةيمقرلا رتويبمكلا تاراشإ ليوحتب موقيل مدوم ىلا ةجاحب تنأف اذهل ، ةيلثامت تالاصتا و اطوطخ مدختست يساس أ لكشب اهنإف توصلا

  . فتاهلا ةكبش طوطخ ربع لاقتنإلا عيطتست ةيلثامت

   .Dial-upمسا رتويبم كلا ةكبش ىلا لوخدلل رخآ مدومب هرودب لصتم فتاه مقر ىلا مدوملا مادختساب هيرجت يذلا لاصتإلا ىلع قلطي

هتعرس زواجتت ال يذلا و مدختسملا مدوملا ةعرسب ةدودحم نوكت تانايبلا لقن تاعرس نإف ةيلثامتلا تاراشإلا و                   Dial-upلاصتا مادختساب     ٥٦ 

  . ةيناثلا يف تبوليك

ةيليدبتلا رئاودلا تاكبش نم PSTNةكبش ربتعت   Circuit-Switched Network.   

كانه مادام لاصتإلا اذه ىلع ظفاحي و لاصتإلا يفرط نيب طبرلاب موقي يذلا Switching Centerليدبتلا زكرم ةطساوب لاصتإلا قيقحت متي   

  . ةروصلا رظنأ.هل ةجاح
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امم لاصتإلا ةرتف لاوط ةبذبذتم و ةريغتم نوكت يهف لاصتإلا ةدوج يف تابثلا مدع وه تاكبشلا ن                 م عونلا اذه ربع لاصتإلا يف ةلكشملا لثمتت       

  . فتاهلا ةكبش طوطخ ربع تانايبلا لقن ةدوج و ةعرس ىلع ابلس رثؤي

  : يلي ام لمشت فتاهلا طوطخل ةفلتخم تادوج و عاونأ نم ةليكشت فتاهلا تامدخل ةدوزملا ةكرشلا مدقت

لوألا عونلا-١   Type 1ةيتوص ةمدخ مدقي و   .  

يناثلا عونلا -٢  Type 2ةدوجلاب مكحتلا ضعب عم ةيتوص ةمدخ رفوي و   .  

ثلاثلا عونلا -٣  Type 3ويدارلا تاجوم و توصلا لقنل   .  

عبارلا عونلا -٤  Type 4 نع لقت ةعرسب تانايبلا لقنل ةيناثلا يف تب١٢٠٠    .  

سماخلا عونلا -٥  Type 5انايبلا لقنل ةمدخ ةيناثلا يف تب١٢٠٠نم ربكأ تاعرسب طقف ت     .  

سداسلا عونلا -٦  Type 6ةديعبلا تافاسملا ربع تانايبلا و توصلا لقنل ةمدخ   .  

عباسلا عونلا -٧  Type 7ةصاخ طوطخ ربع توصلا و تانايبلا لقنب حمسي   .  

نماثلا عونلا -٨  Type 8طقف رتويبمكلا ةزهجأ نيب توصلا و تانايبلا لقنل   .  

ويديفلا و توصلا لقنلType 9عساتلا عونل  ا-٩   .  
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رشاعلا عونلا -١٠  Type 10ةصاخ تاقيبطت و جمارب مادختسإل ةصصخم   .  

ةزهجأ و تاودأ اضيأ رفوي يذلا و فتاهلا ةمدخ مدقم نم اهريجأت ةداع متي و نيعقوم نيب طبرت ةمئاد PSTNطوطخ يهف ةرجؤملا طوطخلا امأ    

نيمدختسملل طقف ةصصخم طوطخلا هذه نوكت و ،لخادتلا و ءاضوضلا و نيهوتلا نم طوطخلا هذه ربع ةلوقنملا تاراشإلا ىلع ةظفاحملل ةصاخ  

طوطخلا هذهل ةصاخ دراوم صصخي ةمدخلا مدقم نأل ارظن ةفلكم نوكت طوطخلا هذه و ،طوطخلا هذه مادختسا مهريغ عيطتسي ال و نيرجأتسملا                  

ىلا جاتحت وأ تانايبلا نم ةريبك تايمك لقنت ةرجأتسملا ةسسؤملا تناك اذإ ةميق تاذ ريغ نوكت ةفلكتلا                  هذه نكل و ،متي مل وأ اهمادختسا مت ءاوس          

  . ةفلتخملا اهبتاكم يف اهتانايب دعاوقب رمتسم لاصتا

يـفف    Dial-upتالاـصتا يـف امك نيفرطلا نيب طخلا حتفل لاصتا ءارجإل ةجاح كانه سيل ةرجؤملا طوطخلا مادختساب لاصتإلا قيقحتل و                       ، 

  . تقولا لاوط ةحوتفم طوطخلا نوكت ةرجؤملا طوطخلا

ةدودـحم تاعرسلا هذه ىقبت نكل و اهتدوج تابث و عافترإل ارظن             Dial-upتالاصتا طوطخ نم ربكأ لاصتا تاعرس ةرجؤملا طوطخلا رفوت            

  . مدختسملا مدوملا ةعرسب

   . (Virtual Private Network) VPNةيرهاظ ةصاخ ةكبش ريجأتب رايخ فتاهلا تاكبش بلغأ رفوت 

ةدافتـسا قـيقحت متي نكلو ةيداع طوطخ ةقيقحلا يف اهنكل و ةرجؤم طوطخ اهنأك و ودبت   VPN Dial-upلاصتا ةكبش يف ةمدختسملا رئاودلا   

  . ةرجؤملا طوطخلا ةمدخل ةهباشم ةمدخ ريفوتل ةيليدبتلا فتاهلا ةكبش ماظن نم ىوصق

لاصتا طوطخب ءافتكإلا وأ ةرجؤملا طوطخلل كرايتخا دمتعي  Dial-upامه نيلماع ىلع   :  

ةفلكتلا-١   .  

ةمدخلا مادختسا ةفاثك-٢   .  

ةدـعابتم تارـتف ىلع وأ اعطقتم لاصتإلل كجايتحا ناك اذإ امأ ، ةعاس               ٢٤رادم ىلع لاصتا ىلا جاتحت تنك اذإ ةرجؤملا طوطخلا راتخت دقف              

ضرغلاب يفيDial-upرايتخا نوكيف    .  

  . ةيمقرلا ةرجؤملا طوطخلا اهلحم لح و امادختسا لقأ تحبصأ ةيلثامتلا ةرجؤملا طوطخلا

لاصتإلا وأ طخلا عاطقنا عم لمعت يهو ةرمتسم ريغ تالاصتا Onlineةرمتسم تالاصتا : امه ةبساحملا تالاصتإل ناعون كانه   ، Offline.   
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تاـنايبلا نيزـخت متي و راهنلا ءانثأ مهتاباسح ىلا تاليوحت ءارجإ            ب نئابزلا موقي ، ةلودلا لوح عورف هيدل و        ) يمالسإ(فرصم دوجو ضرتفنل    

يفف ، ايروف تانايبلا ثيدحتب موقت ال Offlineةرمتسملا ريغ ةبساحملا نأ انفرع اذإ و ،كنبلا عورف يف ةيلحم ةزهجأ يف تاليوحتلا هذهب ةقلعتملا   

نئابزلا تاباسح تانايب ثيدحت متيل كنبلل يسيئرلا عرفلا يف يزكرملا رتويبمكلا ىلا تاليوحتلا تانايب لقن متي كنبلا ماود ةياهن يف هنإف انكنب ةلاح     

تانايبلا لقن ةيلمع مامتإلDial-upلاصتا طوطخ مادختسا يفكي ةياغلا هذهل و    .  

ديربلا لئاسر بتكت امدنعف Offlineتالاصتا ىلع رخآ لاثم وه تنرتنإلا ربع اهلقن مث اهنيزخت و لئاسرلا ةباتك      اهبتكت نأل ةجاح ال ينورتكلإلا  

سفنـب و ، لئاـسرلا هذه لاسرإ ديرت امدنع طقف لاصتإلا يرجت نأ يفكي و كزاهج ىلع اهنيزخت و اهتباتك عيطتست لب تنرتنإلاب كلاصتا ءانثأ            

  . ينورتكلإلا كديرب باسح ىلا لخدت و ةكبشلاب لصتت نأ دعب الإ كيلإ تلسرأ يتلا ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ملستت نل ةقيرطلا

   .Onlineةرمتسملا ةبساحملا تالاصتا ىلع نآلا ةرظن قلنل 

تاـنايب ثيدحت متيل يزكرملا رتويبمكلا ىلا ةرشابم اهلقن متي نئابزلا تاليوحت تانايب نأ طيسب فالتخا عم قباسلا فرصملا لاثم سفن مدختسنل                      

ةرجؤم طوطخ مدختست كلذ قيقحتل و اروف اهثيدحت متي هديصر تامولعم نإف ام             غلبم بحس وأ عاديإب ام نوبز ماق اذإف ، يروف لكشب تاباسحلا             

  . ةلصفنم رتويبمك ةكبش وأ

ةسسؤملا ماسقأ تاجايتحإل اقفوOffline و Onlineةبساحملا نم نيعونلا يلك تاسسؤملا ضعب مدختست دق    .  

هيلع قلطي ام وه و       WANتالاصتإل رخآ رايخ كانه       Multiplexing   يذلا وه و نـم ةـعومجم ةكراشم مث دحاو تانايب طخ دادعإب حمسي             

  . طخلا اذه مادختسال ةزهجألا

عرسأ لاصتا ريفوتل قاطنلا ةعس ةدايزل اعم اهعيمجت متي ةيلثامت طوطخ ةدع نأ ينعي يذلا وMultilinkingحلطصم نع فلتخي اذه و    .  

   :سردلا صخلم

ةرجؤملا طوطخلا وDial-up: امه و ةي لثامتلا فتاهلا طوطخ تالاصتإل نايسيئر ناعون كانه   .  

مدختست امنيب ةرجؤملا طوطخلا مدختست و Onlineىلا ةبساحملا تالاصتا مسقنت   Offline تالاصتا  Dialup.   

امه و WANتاكبشل يلثامتلا لاصتإلل ةيفاضإ تارايخ ريفوتل نامدختسي ناحلطصم كانه   Multiplexing و Multilinking.   
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إلا ئدابم-٢٩  - ٢ -ةعساولا تاكبشلا يف لاسر  

٠٢ September 2001   

  ةيمقرلا تالاصتإلا : ايناث

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةيمقرلا تاكبشلا نع ةمدقم-١   .  

موهفم حرش -٢  Pulse Code Modulation.   

تامدخل فصو -٣  T1, E1, T3, Switched 56.   

ل فصو -٤  DS-0 و DS-1أك    .T1ةمدخ نم ءازج  

رودل حرش -٥  CSU و DSU ةمدخ يف  T1.   

  

  . راشتنإلا نم ةعساو ةلحرم تأدب ةيمقرلا ةينقتلا نأ لوقلا نكمملا نم هنإف ، ةيلثامتلا ةينقتلا مدختست تلاز ام رتويبمكلا تاكبش ضعب نأ عم

ةيلثامتلا طوطخلا نم ءاطخألا نم ًاولخ و انمأ رثكأ و عرسأ القن ةيمقرلا طوطخلا مدقت   .  

ةكبـشلا عقوم نيب لصت و لاصتإلا تاكرش نم اهراجئتسا متي ةيمقر طوطخ نع ةرابع يه و  Point to Pointةينقت ةيمقرلا طوطخلا دمتعت   

   .Fullduplexتقولا سفن يف نيهاجتإلا يف لاسرإلا نوكي و ةلبقتسملا ةكبشلا و ةلسرملا 

ةمدخ ةدحو ىمسي زاهج لالخ نم هجوم وأ رسج نم لسرت تانايبلا نإف كلذ نم الدب و لاصتإلا ر                   يفوتل مدوم ىلا جاتحت ال ةيمقرلا تالاصتإلا      

ةيمقرلا تراشإلا ليوحت زاهجلا اذه ةمهم و ) Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSUوأ تانايبلا ةمدخ ةدحو ةانقلا 

ةيبطقلا ةيئانث و Synchronousةنمازتم ةيمقر تاراشإ ىلا رتويبمكلل ةيسايقلا   Bipolar.ةروصلا رظنأ .  

  

اهل يوحت نم الوأ دب الف ةيلثامت تاراشإ ربتعي توصلا نأ ثيح و ،ةيمقرلا طوطخلا سفن مادختساب تانايبلا و توصلا كتكبش لمحت نأب بغرت دق            

  . ةيمقرلا طوطخلا ربع اهلقن ىنستيل ةيمقر تاراشإ ىلا
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  : لحارم ثالثب رمي وه و) Pulse Code Modulation) PCMىمسي ةيمقرلا ىلا ةيلثامتلا تاراشإلا نم ليوحتلا اذه 

تانيع ذخأ -١  Sampling.   

ميقلا تيبثت -٢  Quantizing.   

زيمرتلا -٣  Encoding.   

ةيلثامتلا ةراشإلا ليثمت ناك املك ربكأ تانيعلا ذخأ لدعم ناك املك و ، ةمظتنم تارتفىلع ةيلثامتلا ةراشإلا نم تانيع          ذخأ متي ىلوألا ةلحرملا يف      

  . ةروصلا رظنأ.لضفأ

  

  . ةروصلا رظنأ.حيحص ددع برقأ ىلا ةيلثامتلا ةراشإلا نم ةذوخأملا تانيعلا ميق بيرقت متي ةيناثلا ةلحرملا يف

  

دحاو و رفصنم نوكتملا(يئانثلا ماظنلا ىلا يرشعلا ماظنلا نم ةحيحصلا ةيددعلا ميقلا ليوحت متي ةريخألا ةلحرملا يف         تاراـشإك اـهثب متـيل    )  

  . ةروصلا رظنأ.ةيمقر
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  . ةروصلا رظنأ.دحاو ةميقلا وأ رفص ةميقلا ىلع امإ يوتحي تانايبلا نم تب لك

  

تب ٨مدختسي حيحص ددع برقأ ىلا ةبرقملا و ةذوخأملا تانيعلا ميق نم ةميق لك ليثمتل  يواسي تب ٨(  تياب١    .(  

ا دـحأف ، تقولا سفن يف نيهاجتاب لاصتا ريفوتل كالسألا نم نيجوز مدختست يتلا و                 T1ةيمقرلا ةمدخلا ىلع ةرظن قلنل       صـصخم جاوزأل    ، 

  . ةروصلا رظنأ.لابقتسإلل رخآلا جوزلا و لاسرإلل
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تانايبلل ةفاضإ ويديفلا و توصلا لقن عيطتست يه و ةمدختسملا ةيمقرلا طوطخلا نيب اعويش رثكألا يهT1طوطخ ربتعت    .  

ىلا   T1طوطخ يف قاطنلا ةعس لصت       ىلا ةمسقم يه و ةيناثلا يف تباجيم         ١،٥٤٤  ةعرـسب تاـنايبلا لقن عيطتست ةانق لك و ةيرهاظ ةانق            ٢٤   

ةيناثلا يف تبوليك٦٤ىلا لصت    .  

ةهباشم ةمدخ مدختستف لودلا هذه ريغ يف امأ طقف ايقيرفأ بونج و نابايلا و ةدحتملا تايالولا يف T1طوطخ مدختست  نم ةنوكم يه و E1ىمست    

ىلا اهل ةلماكلا قاطنلا ةعس لصت و ةانق          ٣٢ مدختست امنيب مكحتلا تامولعم لمحل ناتانق مدختست طوطخلا هذه يف و ، ةيناثلا يف تباجيم                ٢،٠٤٨   

  . تانايبلا لقنل ىرخألا طوطخلا

ءزج لك ىمسي ، هنم ءزج وأ لماك T1طخ راجئتسا عيطتست   Fractional T1 (FT1 (وأ ةـيناثلا يـف تـبوليك    ٦٤هـقاطن ةعس نوك  ت و  

  . مقرلا اذهل تافعاضم

نيب حوارتت ةعرسب تانايبلاو توصلا لقنل ةيمقر طوطخ رفوتف T3ةمدخ امأ  طخ مادختسا نكمملا نم و ، ةيناثلا يف تباجيم ٤٥ و ٦   T3 لحيل  

   .T1طوطخ ةدع لحم 

ىلا لصت لاصتا ةعرس رفوتف Switched 56ةمدخ امأ  بوليك٥٦  اهراجئتسإل يعاد ال و بلطلا دنع مدختست و ةفلكت لقأ يه و ، ةيناثلا يف ت  

زاهج ىلا جاتحي ةمدخلا هذه مدختسي زاهج لك و   ،CSU/DSU ةمدخل ىرخألا عقاوملاب لاصتإلل مدختسي يذلا و  Switched 56.   

قاطن ةعس نإف توصلا لقنل T1ةمدخ مادختسا دنع   T1 ىلا مسقت دعم و ةيتوص ةانق٢٤     .DS-0 Linkهيلع قلطي تاونقلا هذه نم لكل لقنلا ل  

هلدعم ام ذخأب DS-0 Linkموقي  ددرتب يأ ةدحاولا ةيناثلا يف ةيتوصلا ةراشإلا نم ةنيع ٨٠٠٠  اهليثمت متي ةنيع لك نأ ملعن نحن و زتريهوليك ٨   

ةيتوص ةانق لك ىلع لقنلا لدعم نوكي ًاذإ تب ٨مادختساب   وأ تب ٦٤٠٠٠  تبوليك ٦٤   ٥٦لقنت ةيتوص ةانق لك ةدحتملا تايالولا يف ، ةيناثلا يف  

يأ تب وليك ٦٤نم يقبتملا رادقملا امنيب ةيناثلا يف تانايبلا نم تب وليك  ةانقلاب مكحتلا تامولعم لقنل مدختسيف تبوليك٨    .  

ةانق ٢٤نم ) Digital Signal level 1 (DS-1نوكتت   DS-0 يأ هذه و ةيناثلا يف تباجيم١،٥٤٤  طخل ةيلكلا قاطنلا ةعس يه    T1.   

ىمسي زاهج مادختساب T1طوطخ قاطن ةعس عيزوتب مكحتلا متي   Network Resource Manager (NRM ( قاطنلا ةعس ريفوتب موقي وه و

  . ةفلتخملا جماربلا اهبلطتت يتلا

ةينقت T1تاكبش مدختست   Multiplexingس ربع ةملاكم نم رثكأ لمحب ةمدخلا يمدقمل حمستل   . دحاو كل 

ىمسي زاهج لخاد ةفلتخم رداصم نم تاراشإ ةدع عمجب Multiplexingةينقت موقت   Multiplexer كلس لالخ ثبتل اعم اهعيمجتب موقي يذلا و  

  . ةروصلا رظنأ.سوكعم لكشب رمألا متي لبقتسملا فرطلا يف و دحاو
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اعم ةعمجملا طوطخلا هذهل عاونأ عبرأ كانه و ةيلاع لاسرإ تالدعم ىلع لوصحلل T1طوطخ ةدع عيمجت نكمملا نم    :  

١- Digital Signal Level 1C (DS-1C).   

٢- Digital Signal Level 2-Facility (DS-2)   

٣- Digital Signal Level 3-Facility (DS-3)   

٤- Digital Signal Level 4-Facility (DS-4)   

  : يلاتلا لودجلا ىلا رظنأ عون لك صئاصخ ةفرعمل و

  

لمحلا ماظن مدختسي     DS-1Cلوألا عونلاف     T1C      يتانق نم نوكتي و  T1      لمح ىلع رداق و ةعرـسب تاـنايبلا لـقن عيطتسيو ةيتوص ةان          ق ٤٨ 

ةيناثلا يف تباجيم٣،١٥٢   .  

لمحلا ماظن مدختسيف     DS-2يناثلا عونلا امأ      T2     نم نوكتي و تاونق   ٤   T1      لمح ىلع رداق و ةعرـسب تانايبلا لقن عيطتسي و ةيتوص ةانق        ٩٦   

ةيناثلا يف تباجيم٦،٣١٢   .  
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لمحلا ماظن مدختسيف     DS-3ثلاثلا عونلا امأ      T3     ةانق   ٢٨نم نوكتي و  T1      لمح ىلع رداق و ةعرـسب تانايبلا لقن عيطتسيو ةيتوص ةانق        ٦٧٢   

ةيناثلا يف تباجيم٤٤،٧٣٦   .  

لمحلا ماظن مدختسيف     DS-4عبارلا عونلا امأ      T4     نم نوكتي و ةانق ١٦٨   T1 لمح ىلع رداق و تاـنايبلا لـقن عيطتـسي و ةيتوص ةانق    ٤٠٣٢   

يناثلا يف تباجيم٢٧٤،٧٦٠ةعرسب    . ة 

زاهج ىلع رمت نأ بجي       T1طوطخ ىلع ةيمقرلا رتويبمكلا تاراشإ ثب لبق          Multiplexer   وأ  Mux .      ةيداحأ ةيمقرلا رتويبمكلا تاراشإ لقتنت

ةلصو لالخ    Unipolarةيبطقلا    RS-232C   ىلا  Multiplexer        ةيبطقلا ةيئانث تاراشإ ىلا اهليوحت متيل  Bipolar      نوـكم مادختساب كلذ متي و  

ىمسي Multiplexerلخاد   Digital Service Unit (DSU ( تاراشإلا هذه ىمست وDS-1 Signals.   

ةمدخلا مدقم و DSUنيب ةهجاو مدقيف ) Channel Service Unit (CSUامأ   Service Provider.   

  . ةيمقرلا تالاصتإلا تادعم و ةزهجأ ةنايص نع لوئسملا وه ةمدخلا مدقم ربتعي

ربع ةيئابرهك ةراشإ لاسرإ اهلالخ متي يتلا و Loopbackتارابتخا ةعضب ءارجإ متي لكاشم يأ نم هولخ نم دكأتلا و يمقرلا لاسرإلا رابتخإل   

هـيلي يذلا زاهجلا ىلا لاقتنإلا متي و ديج لكشب لمعي وهف ةراشإلا هذهل نوكملا وأ زاهجلا باجتسا اذإف لسلستم لكشب تانوكملا عيمج ىلا طخلا                         

ةلكشملل ببسملا وه هنأ فرعيف ةراشإلل بيجتسي الزاهج ىلع رثعي نأ ىلا   .  

ةيلثامت تالدبم ربع رورملا اهيلع ناك ىلوألا T1طوطخ عاونأ   Analog Switches   نـم دـبال ناك اذهل ةلبقتسملا ةكبشلا ىلا لصت نأ لبق  

و ةـيمقرلا تاراـشإلا نيب لي   وحتلاب موقيل ةيمقر ةلصو لك يفرط ىلع) Compressor/Decompressor (Codecىمسي زاهج مادختسا 

  . ةروصلا رظنأ.ةيلثامتلا 

  

  . اهرخآ ىلا اهلوأ نم ةيمقر نوكتف ةثيدحلا تاكبشلا امأ
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   :سردلا صخلم

لا و توصلا و تانايبلا لقنل ةيمقرلاT1ةمدخ مدختست  ةيناثلا يف تباجيم ١،٥٤٤ةعرسب ويديف     .  

   .E1يهف ايقيرفأ بونج و نابايلا و ةدحتملا تايالولا جراخ ةمدختسملا و اهب ةهيبشلا ةمدخلا امأ 

يه T1طوطخ ةدع عيمجت نع ةجتان ةيمقر تامدخ ةدع كانه   T-١C و T2 و T3 و T4.   

   .ليدبتلا رئاود: اثلاث: ةعساولا تاكبشلا ي ف لاسرإلا ئدابم ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس
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ةعساولا تاكبشلا يف لاسرإلا ئدابم -٣٠  - ٣ - 

٠٢ September 2001   

  ليدبتلا رئاود : اثلاث

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةينقتل حرش -١  Circuit-Switching.   

ةينقتل حرش -٢  Message-Switching.   

تل حرش-٣    .Packet-Switchingةينق  

لوكوتورب لمعل حرش -٤  X.25 مزحلا ليدبت تاكبش يف  Packet-Switching.   

  

  . تانايبلا تالاصتإ ىلع قبطني امك ةيتوصلا تالاصتإلا ىلع قبطني اذه و لبقتسملا و لسرملا نيب لاصتإ ريفوت أدبم ىلع لاصتإلا ةمظنأ موقت

اذـه متي و مهنيب ةفلتخم تاملاكم ريفوتل نيمدختسملا فلتخم نيب طبرلا نم اعون رفوت نأ اهيلع ةكبشلا           نإف ، مدختسملا لاسرإلا طسو ناك امهم        

  . ءاقتلإلا طاقن دنع ليدبت حيتافم مادختساب

ةكبشلا ىلعSwitching Dataتانايبلا ليدبتل لئاسو ثالث كانه    :  

١- Circuit-Switching.   

٢- Message-Switching.   

٣- Packet-Switching.   

  . كلبق نم ايرصح مدختست ةملاكملل ةصاخ ةانق صصخت ةكبشلا نإف ايفتاه الاصتا يرجت امدنعف ، فتاهلا ةكبشب ةهيبش ىلوألا ةليسولا

مث ،طقف امهنيب تانايبلا لقنل نيغرفتم انوكي نأ لبقتسملا و لسرملا نيزاهجلا يلك ىلع نإف تانايبلا لقنل        Circuit-Switchingمادختسا دنع    متي    

لاـصتإلا قيقحت متيو ،ليدبت حيتافم مادختساب اعم رئاودلا هذه نيب طبرلا متي و نيزاهجلا نيب ىرخأ ىلا ةطقن نم رئاودلا نم تقؤم عباتت ءاشنإ                         

  . ةروصلا رظنأ.ةتباث نيزاهجلا نيب لقنلا ةعرس نوكت و ،دادعإلل ةريغص ةرتف نم ءاهتنإلا روف
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ةيلاتلا تازيمملا و صئاصخلاCircuit-Switchingةمظنأ رفوت    :  

يسكعلا ميرغتلا -١  Reverse Chargingرخآلا فرطلا ىلع ةملاكملا ةميق ليوحت وأ   .  

ةملاكملا ليوحت -٢  Call Redirect.   

طقف ةدراو تاملاكم -٣  Incoming Calls only.   

طقف ةرداص تاملاكم -٤  Outgoing Calls Only.   

بلطلا دنع نيمدختسملا تاعومجم قالغإ -٥   .  

غرفتلا دنع لاصتإ -٦  Connect when free.   

  : يلي اميف لثمتتف ماظنلا اذه بويع امأ

ةعرس لقت يأ ةضفخنم حبصت تانايبلا لقن تالدعم نإف ةكبشلا ربع رورملا ةكرح ةدايز عم -١   . تانايبلا لقن 

رتويبمكلا غرفي نأ ىلا اليوط امبر راظتنإلا لسرملا رتويبمكلا ىلع نإف ةمحدزم ليدبتلا رئاود تناك وأ الوغشم لبقتسملا رتويبمكلا ناك اذإ                      -٢  

  . ليدبتلا رئاود وأ لبقتسملا

نلا ضغب نيزاهجلا نيب لاصتإلل ةانق صصخي ماظنلا اذه نأ وه يساسألا بيعلا ربتعي و               -٣ ةاـنقلا ربع اهلاسرإ متي يتلا تانايبلا ةيمك نع رظ           

  . امهنيب تانايب يأ لاسرإ نود نكل و نيزاهجلا نيب لاصتإلا متي دقف قاطنلا ةعسل مادختسا ءوس ينعي امم

امهنيب لاصتإلا قيقحتل تالوكوتوربلا سفن مادختسا لبقتسملا و لسرملا نيزاهجلا ىلع-٤   .  
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نـم الدب و تقولا سفن يف نيلصتم انوكي نأ لبقتسملا و لسرملا زاهجلا ىلع ةرورضلا نم سيل هنإف  Message-Switchingماظن يف امأ     ، 

  . نيزاهجلا نيب لاصتإ ةانق صيصختل ةجاح كانه تسيل هنأ امك ، امهيلكل بسانملا تقولا يف امهنيب لقتنت لئاسرلا نإف كلذ

ةـطقن برـقأ ىلا كزاهج نم ةلماك ةدحوك ةلاسرلا لاسرإ ةيادب متي ، ةيلكلا ىلا ام   ةلاسر لسرت كنأ ضرتفنل ماظنلا اذه لمع ةقيرط مهفن يكل       

ناـك اذإف ةيلاتلا ليدبتلا ةطقن ىلا ةكبشلا ربع ةلاسرلا هيجوتب موقي مث نم و ةلاسرلا يف لبقتسملا ناونع ةءارقب ليدبتلا حاتفم موقي ، ليدبت حاتفم                          

ةيلمعلا هذه ىلع قلطي و ةلاسرلا لاسرإ نم نكمتي و راسملا غرفي نأ ىلا ةركاذلا يف اهنيزخت متي ةل                   اسرلا نإف الوغشم ةيلاتلا ةطقنلا ىلا راسملا      

Store-and-Forward Message-Switching   ىـلع سيـل هنإف ةلاسرلا لاسرإ ءانثأ ةلكشم يأ ثودح دنع هنإف ماظنلا اذه مادختساب و  ،

نإف ةلكشم يأ تلصح نإ ثيحب ةلاسرلا نم ةخسنب اهيف ظافتحإلا متي ةلاسرلا اهب رمت ليدبت                ةطقن لكف ، ةلاسرلا لاسرإ ةداعإ لسرملا رتويبمكلا         

  . ةيلاتلا ةطقنلا ىلا ةلاسرلا لاسرإ ةداعإب موقت ةلكشملا لوصح عقومل ةطقن برقأ

يروـف ميلـست وأ رشابم لاصتا ىلا        جاتحت ال تاقيبطت مدختست يتلا تاكبشلا يف ابسانم ربتعي و قاطنلا ةعسل لثمأ امادختسا ماظنلا اذه نمضي                  

  . تانايبلل

  . ةلاسرلا ميلست دعوم يف مكحت يأ هل سيل مدختسملا نأ يف لثمتيف ماظنلا اذه بيع امأ

نيب تالصولا ةعرس ىلع تقولا اذه دمتعي و ةكبشلا ربع ةلاسرلا لقنل ىندأ تقو كانه نكل و دادعإ ةرتفب رمت ال ماظنلا اذه يف لاسرإلا ةيلمع                          

  . ةيلاتلا ةطقنلا ىلا ةلاسرلا لقن لبق ةركاذلا ىلا و نم ةلاسرلا ةءارق هلالخ متي يذلا و ةطقن لك دنع رمي يذلا تقولا ىلع و ليدبتلاطاقن 

 ربع ةلاسرلا هيجوت نكمملا نم هنإف الوغشم نيراسملا نيذه دحأ ناك و نيتطقن نيب راسم نم رثكأ رفوت نأ ةلاح يف هنأ ماظنلا اذه تازيمم نم و

  . رخآلا راسملا

  . ةيولوأ و ةيمهأ لقأ ىرخأ ةلاسر لبق اهلاسرإ متي يكل ةلاسرلا ةيولوأ و ةيمهأل ةجرد ءاطعإ نكمملا نم امك

لـب ةلماكتم ةدحوك ةلاسرلا لسرت ال ماظنلا اذه يف و ،نيقباسلا نيماظنلا نم ريثكب عرسأ ربتعيف  Packet-Switchingوهو ريخألا ماظنلا امأ      

ناوـنع ةـمزح لـك ىلا فاضي و ، ةيلصألا ةلاسرلا نيوكتل اهعيمجت ةداعإب لبقتسملا زاهجلا موقي و اهلاسرإ و ةريغص مزح ىلا                         اهميسقت متي   

  . مكحت تامولعم و لبقتسملا و لسرملا

نأ ثـيح و  ) Data Communication Equipment(DCEتانايبلا لاصتا تادعم مسا ماظنلا اذه يف ليدبتلا حيتافم ىلع قلطي  مزـح  ، 

ىرخأ مزح لبق مزحلا ضعب لصت دق يلاتلاب و اهتهجو ىلا لصت نأ لبق افلتخم اراسم كلست دق ةمزح لك نإف لصفنم لكشب اهلاسرإ متي تانايبلا 

   .ةصاخ جمارب مادختساب كلذ و مزحلا هذه اهلمحت يتلا مكحتلا تامولعمل اقفو اهبيترت ةداعإب موقي لبقتسملا زاهجلا نكل و ، اهلبق تلسرأ

  : يلي ام ماظنلا اذه تازيمم نم
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اعم الصتيل تالوكوتوربلا و ةعرسلا سفن مادختسا لبقتسملا و لسرملا نيزاهجلا ىلع سيل هنأ-١   .  

اهلمكأب ةلاسر لاسرإ ةداعإ نم ريثكب لهسأ ةمزحلا لاسرإ ةداعإ نإف ام ةلكشم ثودح دنعف ريغص مزحلا مجح نأ امب-٢   .  

وأ تاراسملا لغشت مزحلا -٣   . مزحلا هذه مجح رغصل ارظن ةريصق ةينمز ةرتفل ليدبتلا طاقن 

نيـب ةـيقطنملا تالصولا نم ةلسلس نم نوكتت   ) Switched Virtual Circuits) SVCةيرهاظ رئاود ماظنلا اذه تاكبش نم ديدعلا مدختست 

ىمـسي ةـيرهاظلا رئاودلا هذه نم رخآ عون كانهو            نيزاهجلا نيب رواحت كانه مادام ةلاعف رئاودلا هذه ىقبت و لبقتسملا و لسرملا نيزاهجلا               ، 

Permanent Virtaul Circuits (PVC (طخلا مادختسا هيف متي يذلا تقولا لباقم طقف عفدي نوبزلا انه نكل و ةرجؤملا طوطخلا هبشت يه و .  

  : نيزاهجلا بناج نم الوأ اهيلع قافتإلا بجي يتلا رومألا نم ةعومجم كانه ماظنلا اذه مادختساب نيزاهجلا نيب لاسرإلا متي نأ لبق

مزح ىلا اهميسقت متي يتلا ةلاسرلل ىصقألا مجحلا-١   .  

تانايبلا مزح هكلستس يذلا راسملا-٢   .  

ءاطخألا ةجلاعم و تانايبلا قفدتب مكحتلا تامولعم-٣   .  

تاكبـش ربع تانايبلا قفدت ننقي يذلا رايعملا وأ لوكوتوربلا وه  X.25ربتعي   Packet-Switching     نيـب ةـهجاولا لـثمي وـه و  Data 

Communication Equipment (DCE (   نيـب و ، ليدـبتلا حيتافم لثمت اهنأ انركذ نأ قبس يتلا وData Terminal Equipment 

(DTE ( لوكوتورب عم ةقفاوتم رتويبمك ةزهجأ لثمت يتلا وX.25ةباوب وأ هجوم نع ةرابع نوكت دق و   .  

ت تناك ىلوألا   X.25تاكبش   ناك اذهل لكاشملا و ءاطخألا نم ريثكل ةضرع تناك و ةلاعف نكت مل اهنكل و ، تانايبلا لقنل فتاهلا طوطخ مدختس                      

   .X.25تاكبش لمع يف ئطب ىلا يدؤي ناك امم ءاطخألا ةجلاعم تايلمع نم ديدعلا ءارجإ نم دب ال 

تاقبط ثالث نمX.25تالوكوتورب ةمزح نوكتت    :  

ا ةهجاولا وأ ةقبطلا-١    .Physical Layer ( Physical Interface)ةيدامل  

تانايبلا ةلصو ةقبط -٢  Data-Link Layer اضيأ ىمست و  Link Control وأ  Link Access Protocol.   

ةكبشلا ةقبط -٣  Network Layer اضيأ ىمست و  Packet Level Protocol.   
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و لاسرإلا طسو عم ةرشابم لماعتت ةقبطلا هذه و          Full Duplexهاجتإلا جوزم لا    صتا ريفوت عم ةلسلستملا تاتبلا نم اليس ىلوألا ةقبطلا رفوت           

  . لاسرإلا طسو ىلا تانايبلا لقنب مكحتت يه

  : يلي ام نع ةلوئسملا يهف ةيناثلا ةقبطلا امأ

ةلسرملا تانايبلا يف نمازتلا ريفوت-١   .  

تاراطإ ولخ نم دكأتلا -٢  و DTEنيب ةلسرملا تانايبلا ) ةقبطلا هذه يف تاراطإ ىلا لوحتت مث ةكبشلاةقبط يف مزح لكش ىلع تانايبلا نوكت (  

DCEءاطخألا نم   .  

نيب تاراطإلا قفدتب مكحتلا -٣  DTE و DCE.   

لوكوتوربلا وه X.25ةمزح نم ةقبطلا هذه يف مدختسملا يساسألا لوكوتوربلا   High-Level Data Link Control (HDLC).   

يلي امع ةلوئسميهف ةثلاثلا ةقبطلا امأ   :  

ةلصتملا ةزهجألا نيب ةيرهاظلا رئاودلا دادعإ-١   .  

مزح ىلا تانايبلا ميسقت-٢   .  

ةكبشلا ربع ةزهجألا نيب تانايبلا هيجوت و ةنونع-٣   .  

لاسرإلا يف ءاطخألا ةجلاعم-٤   .  

هيلع قلطي ام اذه و ةيقطنم تاونق ةدع ىلا ةدحاو ةانق ميسقت ةمهمب مايقلا -٥  Multiplexing.   

   :سردلا صخلم

ةكبشلا ىلعSwitching Dataتانايبلا ليدبتل لئاسو ثالث كانه    :  

١- Circuit-Switching.   

٢- Message-Switching.   

٣- Packet-Switching.   
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تاكبش ربع تانايبلا قفدت ننقي يذلا رايعملا وأ لوكوتوربلا وه X.25ربتعي   Packet-Switching ثالث ىلا مسقني وه و   : تاقبط 

Physical Layer و Data-Link Layer و Network Layer.   

   .ISDNةينقت الوأ : ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس
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ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا -٣١  - ١ - 

٠٢ September 2001   

   ISDNةينقت : الوأ

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاشنإ سردلا اذه يف لوانتنس 

فيرعت -١  ISDN.   

ةينقتلا هذهل ةيساسألا صئاصخلل فصو-٢   .  

ةينقتلا هذهل ةيساسألا تانوكملل فصو-٣   .  

ةينقتلا هذه بويع و تازيممل درس-٤   .  

  

ل راصتخا ISDNربتعت   Integrated Services Digital Networkش يه و ةلماكتملا تامدخلل ةيمقرلا ةكبشلا وأ تاراشإلا لقنت ةكب  

  . مدوملا ةزهجأ و فتاهلا تاكبش نم ربكأ ةءافك و ةعرس ةكبشلا هذه رفوت و ، ةزهجألا نيب ايمقر

 Timeىمست ةينقت مادختسا لالخ نم كلذ و كالسألا سفن ىلع دحاو تقو يف تانايبلا و ويديفلا و روصلا و توصلا لقن ةكبشلا هذه عيطتست 

Division Multiplexing (TDM (  لـكل حمسي و كالسألا ربع تاونق ةدع ءاشنإب كلذ و دحاو تقو يف تامدخلا نم ةعومجم ريفوتب حمست

تقولا لاوط ةطشن اهنأك و ودبت ةانق لك لعجي لكشب ىرخأ ىلا ةانق نم لاقتنإلا متي و نمزلا نم ةددحم ةرتفلISDNلاصتا مدختست نأب ةانق    .  

وأ ISDNل لوصولا ةهجاو موقت   ISDN Access Interface معدت و ،ةكبشلا و رتويبمكلا زاهج نيب لصولاب  ISDNنيتهجاو   :  

١- Basic Rate Interface (BRI).   

٢- Primary Rate Interface (PRI).   

  : يلي اميف مكحتلاب تاهجاولا هذه موقت

تانايبلا لقن ةعرس-١   .  

لاصتإلا لالخ ةرفوتملا تاونقلا ددع-٢   .  

اكرشلا يف  BRIمدختست   ةانق و    Bنيتانق نم نوكتت يهو ةصاخلا تويبلا و ةريغصلا ت             D      لوصولا ةهجاو ىمست و  ٢B+D     ةانقلا مدختست  ، B 

ةانقلا مدختست امنيب ةيناثلا يف تبوليك        ٦٤ىلا لصت ةعرسب هوحنو ويديفلاو توصلا و تانايبلا لقنل            D       دكأتلا و لاصتإلاب مكحتلا تامولعم لمحل  
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نيتانقلا عمج نكمي و ، ةيناثلا يف تبوليك          ١٦ىلا لصت ةعرسب لم     عت و ءاطخألا نم ولخلا نم       B ىمست ةيلمع مادختساب  Bonding  لوـصحلل  

ةيناثلا يف تبوليك١٢٨ىلا لصت ةيلك ةعرس ىلع    .  

نم نوكتت يه و ةريبكلا تاكرشلا يف         PRIمدختست امنيب    ةانق   ٢٣   B    ةانق و  D لوصولا ةهجاو ىمست و  ٢٣B+D)   نإـف اـبوروأ يف امأ PRI 

ةعرسب لمعت Dاهيف امب تاونقلا لك و   ) ٣٠B+Dنم نوكتت    ىلا ةهجاولا هذهل ىوصقلا ةعرسلا لصت و ةيناثلا يف تبوليك ٦٤  تباجيم ١،٥٣٦   

ةيناثلا يف تباجيم١،٩٨٤ىلا ةعرسلا هذه لصت دق ابوروأ يف و (ةيناثلا يف   .(  

كالسأ مدختست و فتاهلا تاكرش لبق نم ISDNةمدخ ريفوت متي   Twisted Pair.   

كالسأ نم نيجوز يأ كالسأ ٤فتاهلا ةمدخ مدختست   Twisted Pair نم نيطخ ىلا هليوحت نكمي كالسألا هذه نم جوز لك و  ISDN اذهب و  

طوطخ جاتحت امنيب و ةيمقر       ISDNطوطخ عبرأ ىلا يلثامتلا هلاصتا ليوحت عيطتسي تيب لك ايرظن هنإف              ISDN       لـمعت يك ةيئابرهك ةقاط ىلا  

كالـسأ نم دحاو جوز نولوحي نيمدختسملا بلغأ نإف ببسلا اذهل و اهل جاتحت ال ةيلثامتلا طوطخلا  نإف  Twisted Pair  ىـلا  ISDN.  رـظنأ

  . ةروصلا

  

ه وISDNةمدخ بيكرتل ةصاخ تادعم ىلا جاتحت    : يلي ام لمشي اذ 

١- Network Termination Equipment Type 1 (NT1).   

٢- Terminal Adapters (TAs).   

نع ةلوئسم يه و فتاهلا ةكرش و نوبزلا نيب ةهجاولا يهNT1ةزهجأ ربتعت    :  

ةهجاولا يذ جودزملا فتاهلا ةكرش كلس ليوحت -١  U ةهجاو تاذ كالسأ عبرأ ىلا  S/T.   

ةقاطلا ريفوت -٢    .ISDNطوطخل ةيبرهكلا  
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ماهمب مايقلا -٣  Multiplexing.   

زاهجب مدختسملا ةزهجأ لصي يذلا طخلا يه S/Tةهجاو   NT1 ىتح معدي و كالسأ عبرأ نم نوكم وه و عم ةقفاوتم ةزهجأ ٨   ISDN.   

  : نيمسق ىلا رتويبمكلا ةزهجأ و تاسكافلا و فتاوهلا لثم مدختسملا ةزهجأ مسقنت

١- ISDN-Ready.   

٢- Not ISDN-Ready.   

ىلا ةرشابم اهليصوت نكمي ةزهجأ نع ةرابع وه ISDN-Readyلوألا عونلا   NT1 ىمست يه و  Termination Equipment Type 1 

(TE1(يلي ام ةزهجألا هذه ىلع ةلثمألا نم و :  

ةيمقر فتاوه-١   .  

ةيمقر تاسكاف-٢   .  

يويديفلا بطاختلا ةزهجأ-٣   .  

لع يوتحتTE1ةزهجأ ضعب  ةهجاو ىلا جاتحت ال ةزهجألا هذه لثم و اهلخادب ةجمدم NT1ى    S/T طوطخب ةرشابم اهلصو نكمي و  ISDN.   

ادج ةيلاع ةفلكت تاذ ماع لكشبTE1ةزهجأ ربتعت    .  

ةزهجألا هذه ىمست و NT1ب اهطبرل ةصاخ ةهجاو ىلا جاتحت يهف يناثلا عونلا ةزهجأ امأ   Termination Equipment Type 2 (TE2 (

  : يلي ام ةزهجألا هذه ىلع ةلثمألا نم و 

ةيلثامتلا تاسكافلا و فتاوهلا-١   .  

رتويبمكلا ةزهجأ بلغأ-٢   .  

طوطخ و TE2ةزهجأ نيب ةهجاولا   ISDN ىمست  Terminal Adapter (TA ( ةزهجألل حمستل تالوكوتوربلا نيب ليوحتلاب موقت يتلا يه و

ماظنب لاصتإلل ISDNعم ةقفاوتملا ريغ   ISDN  ىلع ةلثمألا نم وTAيليام   :  

١- ISDN Modems.   
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٢- ISDN Cards.   

٣- ISDN Routers and Bridges.   

ةزهجأ يف ايلخاد بكرت دق       TAةزهجأ و     TE2    تاقاطب لثم  ISDN )        يتلا تامدوملا لثم ايجراخ وأ   ) اهلثم بكرت و ةكبشلا تاقاطب هبشت يه و

نأ بلغأ معدت وISDNطوطخب تارتويبمكلا لصوت  يلي امل نامدختسي وRJ-11عون نم نيذفنم ىلع تامدوملا هذه يوتحت و ، ليغشتلا ةمظ     :  

سكاف وأ فتاه لصول-١   . ةروصلا رظنأ. 

  

ةهجاو ىلا رتويبمكلا لصول -٢  S/T.   

ال ىرـخألا تامدوملا امنيب ةيمقر تاراشإ مدختست ىلوألا تامدوملا نأل ةيلثامتلا تامدوملا عم مهافتلا وأ لاصتإلا                  ISDNتامدوم عيطتست ال      

ةزهجأ عم الإ لاصتإلا عيطتست ال ISDNتامدومف اذهل ،ةيلثامتلا تاراشإلا ىلع الإ فرعتت   ISDN.   

طوطخ عم ةيلحم ةكبش طبرل مدختستف ISDNروسج و تاهجوم امأ   ISDN.   

نيتيقطنم نيتطقن نمISDNماظن نوكتي    :  

فتاهلا ةكرشل يلحملا ليدبتلا زكرم -١  Telephone Company’s Local Exchange.   

نوبزلا ةزهجأ -٢   )TE1 و TE2).   

ةيلاتلا ماهملا نع لوئسم وه وISDNل ةعساولا ةيملاعلا ةكبشلا عم نوبزلا لصوب ليدبتلا زكرم موقي    :  

عم لماعتلا-١ ماظن يف لاصتإلا تالوكوتورب    ISDN.   

ةكبشلل ةيداملا ةهجاولا ليغشت و ةرادإ-٢   .  

نومدختسملا اهجاتحي وأ اهبلطي يتلا تامدخلا عم لماعتلا-٣   .  

ماظنلل ةلماك ةنايص-٤   .  
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يلي ام يفISDNتازيمم صخلتت    :  

ييلزنملا نيمدختسملا و تاكرشلا تاجايتحإل ةبسانم و ةنرم ةمدخ ريفوت-١   . ن 

بلطلا دنع ةبسانملا قاطنلا ةعس ريفوت -٢  Bandwidth on demand.   

ءاطخألا نم اهولخل ارظن ةقوثوم و ةعيرس ةمدخ ريفوت-٣   .  

يتآلا لمشت نيمدختسملل تامدخ رفوت يهف ويديفلاو توصلا و تانايبلا لقنل ةفاضإلابف دحاو طخ ربع تامدخلا نم ةعومجم ريفوت-٤   :  

تاهلا تالاصتإلا-١   . ةيف 

هيبنت و راذنإ ةزهجأ-٢   .  

تنرتنإلل لوصولا-٣   .  

ةزفلتلا تالاصتإ-٤   .  

سكافلا تامدخ-٥   .  

طخ سفن مادختساب و تقولا سفن يف تنرتنإلا نم جماربلا ليمحت و ةيفتاهلا تاملاكملا ءارجإ عيطتست ISDNةمدخ مادختساب كنأ امك   ISDN.   

يلي اميف لثمتتفISDNةمدخ بويع امأ    :  

  . لودلا نم ريثك يف ةعفترم لازت ام اهتفلكت -١

فايلألا كالسأ مدختست ةثيدحلا تاينقتلا نم ريثكلا امنيب ةيساحنلا كالسألا مدختست لازت ام يهف ةيمقرلا لاصتإلا تاينقت يقاب نم لقأ اهتعرس          -٢  

  . ةيرصبلا

ةمظنأ لك تسيل     -٣  ISDN           ماظن بيكرتب تمق نإ اذهل ضعبلا اهضعب عم ةقفاوتم  ISDN          عـم لاصتإلا عيطتستس كنأب نامض يأ كانه سيلف  

ةمظنأ بلغأ نأب ملعلا عم نيرخآلا ISDNيمدختسم   ISDN ريياعم عبتت  CCITT/ITU.   

   :سردلا صخلم

طخلا سفن مادختساب تقولا سفن يف ويديفلا و روصلا و توصلا و تانايبلا لقنISDNةمظنأ عيطتست    .  
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امه ISDNطوطخل لوصولا تاهجاول ناعون كانه   BRI و PRI.   

امه ISDNةزهجأ نم ناعون كانه   TE1 و TE2.   
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ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا -٣٢  - ٢ -  

   Frame Relayةينقت : ايناث

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةينقتل فيرعت -١  Frame Relay.   

اهمكحت ماهم و ةينقتلا هذه صئاصخل فصو-٢  .   

ةينقتلا هذه ليغشت ةيفيكل فصو-٣   .  

ةينقتلا هذه تازيممل درس-٤   .  

  

مزحلا ليدبت تاينقت نم Frame Relayةينقت ربتعت   Packet Switchingًانرم و اعيرس اكيبشت ةينقتلا هذه رفوت و ، اهحرش قبس يتلا و   .  

   .Framesتاراطإ ىمست ت ادحو لكش ىلع اهلاسرإ متي ةلسرملا تانايبلا نأل مسإلا اذهب ىمست يه و

  : رفوت يهف اذهل و ةيرصبلا فايلألا كالسأ و ةيمقرلا تالاصتإلا نم ةدافتسا ربكأ ققحتل ةينقتلا هذه تروط دق و 

ادج ةعيرس تالاصتإ-١   .  

لثم ةيلثامتلا مزحلا ليدبت لئاسو نم ىلعأ ةيقوثوم -٢  X.25.   

و ةيناثلا يف تبوليك ٥٦نيب ةينقتلا هذه يف تانايبلا لقن تاعرس حوارتت  ةيناثلا يف تباجيم٤٥    .  

ىدتنم ىلا ةفاضإلاب CCITT/ITU و ANSIتائيه يه ةينقتلا هذه تارايعم ديدحت نع لوئسملا   Frame Relay Forum نع ةرابع وه و  

   .Frame Relayةينقت يدزوم و يجتنم نيب عمجي ثاحبأ ىدتنم 

ةعساو ةكبش نيوكتل ةيلحملا تاكبشلا نيب طبرلل ةيلاع تاعرسريفوت ةينقتلا هذهل ةيساسألا ةفيظولا لثمتت و   .  

ةـمئاد ةيرهاظ ةرئاد دادعإب كلذ متي و  Connection-Orientedةهجوم ةمدخ ةينقتلا هذه رفوت   Permanent Virtual Circuit (PVC (

  . ةلبقتسملا و ةلسرملا ةزهجألا نيب

ةزهجألا نيب تانايبلا هكلست يذلا راسملاPVCددحت  ةكبش ربع ةلبقتسملا و ةلسرملا    Frame Relay نيب لاصتإلا نأل ةيرهاظ ىمست يه و  ، 

  . ةروصلا رظنأ.ةكبشلا ربع تالقنتلا نم ماظن ربع رمي لب ارشابم نوكي ال ةزهجإلا
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ةكبش ىلع نيعقوم يأ نيب ةدجاوتملا PVCفيرعت متي   Frame Relay    مـسا ماـقرألا هذـه ىلع قلطي ، لاصتإلا يفرط ىلع ماقرأ ةطساوب  

Data Link Connection Identifiers (DLCI)يديربلا ماظنلا يف نيوانعلا لمع سفن لمعت يه و   . ةروصلا رظنأ. 

  

تاكبش ربع تانايبلا لسرت      LANتاكبش بلغأ نأ امب       WAN               ةكبشل رمتسم و تباث لوصو جاتحت ال اهنإف ةمظتنم ريغ و ةتوافتم تارتف لالخ  

Frame Relay ةدع لبق نم اهكراشت نكمملا نم ةكبشلا قاطن ةعس نأ ينعي امم  ، PVCةفلتخم   . ةروصلا رظنأ. 
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ىمست ةينقت Frame Relayمدختست ةطشنلا تاكبشلا نيب قاطنلا ةعس عيزوتل   Statistical Packet Multiplexing (SPM ( هذه نمضت و

قاـطن ةعس ةكبشلا تجاتحا اذإ نكل و  ) Committed Information Rate (CIRةعسلا هذه ىمست و ةكبش لكل ةددحم قاطن ةعس ةينقتلا 

ةعـس ىلع لوصحلا عيطتست ةيلحم ةكبش يأ نإف ماحدزا نم يناعت ةعساولا ةكبشلا نكت مل اذإ ىنعمب ،ترفوت اذإ اهيلع لوصحلا عيطتستتف ربكأ                 

  . اهل ةصصخملا ةعسلا نم ربكأ قاطن

يبك ةيلاعفبFrame Relayةينقت عتمتت    : يلي امل ارظن كلذ و ةر 

  . تانايبلا هيجوتل ةطسبملا ةيلآلا-١

تانايبلا قفدتب مكحتلل مكحم ماظن-٢   .  

ءاطخألا ةجلاعمب دقعم مكحتل ةجاحلا مدع-٣   .  

ةيلاتلا تاوطخلل اقفوFrame Relayةكبشل مامضنإلا ةيلمع متت    :  

ةمدخلا دوزم نم نذإ ىلع لوصحلا متي-١   .  

مدخلا دوزم موقي-٢    .DLCIنيوانع نييعتب ة  
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ربع ىرخأ ةكبش ىلا تانايبلا لاسرإب ام ةيلحم ةكبش ديرت امدنع -٣  Frame Relay ةيرهاظلا ةرئادلا ديدحتب موقت اهنإف  PVC   ىـلع يـتلا  

  . اهلالخ لقتنت نأ تانايبلا

راطإ لك ىلا لبقتسملا و لسرملا نيوانع ةفاضإ اهدعب متي -٤  Frameهلاسرإ متي   .  

امدنع   -٥ ناونع ةءارق متي      Switchليدبت ةطقن يأ ىلا راطإلا لصي          ، DLCI   اـقفو راـطإلا هيجوت متي مث هكلسيس يذلا راسملا و ، لبقتسملل  

  . ةروصلا رظنأ.ةبسانملا هتهجول

  

مسري راسملاف ليدبتلا طاقنب ةطانم هيجوت تارارق يأ كانه تسيل هنأ ينعي امم عباتتلا سفنب لبقتسملا و لسرملا نيب راسم             لا سفن تاراطإلا كلست   

  . ةروصلا رظنأ.ةلبقتسملا تانايبلا عباتت صوصخب ةلكشم يأ كانه تسيل يلاتلاب و لاسرإلا لبق دعي و

  

تانايبلا هيجوت ةداعإل ةقيرط يأ كانه تسيل ةكبشلا ىلع تاراسملا دحأ ماحدزإ لاح يف هنأ وه و ةينقتلا هذهل حضاو بيع قبس امع جتني نكل و            

امدنع ةكبشلا موقت ثيح In-Band Congestion Signalingىمست ةيلآ ةينقتلا هذه مدختست ةلكشملا هذه لحل و ، ةمحدزم ريغ تاراسم ىلا   

  . اهيدافت متي يكل ماحدزا نم يناعت يتلا تاراسملاب اهملعت ةلسرملا ةزهجألا ىلا تاريذحت هيجوتب ماحدزا نم يناعت
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لوـصو دـن   ع و ،ةـبوطعم اهنأ فشتكت يتلا وأ اهلقن عيطتست ال يتلا تاراطإلا نم صلختلاب موقت اهنإف عابشإلا ةلحرم ىلا ةكبشلا تلصو اذإ                      

زاهجلا نم بلطلاب لبقتسملا زاهجلا موقي اهدنع ةدوقفملا تاراطإلا ضعب كانه نأ تاراطإلا عباتت نم فشتكيس لبقتسملا رتويبمكلا ىلا تاراطإلا 

  . ةكبشلل ديدشلا ماحدزإلا ءانثأ اهنم صلختلا مت يتلا تاراطإلا لاسرإ ديعي نأ لسرملا

اهءادأ نسحي و ةكبشلا نع ءبعلا ففخي امم ةكبشلا سيلو ءاطخألا ةجلاعم نعةلوئسملا يه ةزهجألا نأ قبس امم ظحالن   .  

ةيلاتلا تالاحلا يف ةكبشلا ىلع تاراطإلا نم صلختلابFrame Relayموقت    :  

ءاطخأ ىلع يوتحت وأ ةبوطعم تاراطإلا تناك اذإ-١   .  

دمتعملا لوطلا زواجتي راطإلا لوط ناك اذإ-٢   .  

رملا تانايبلا ةيمك-٣   . ةكبشلا ىلع ماحدزإلا ةلاح يف اذه و هيلع قفتم وه امم ربكأ ةلس 

وأ ةيلحملا ةرادإلا ةهجاو ىمسي ازاهج ةكبشلاب مهلاصتا ةرادإل Frame Relayنئابز مدختسي   Local Management Interface (LMI (

  : يلي امب موقي يذلا و

ةكبشلا ةلاح نع مالعتسإلل تابلط لسري-١   .  

عي و لبقتسي-٢   . تابلطلا هذه ىلع دودرلا جلا 

  . طقف تامولعملا عمج و ةبقارملل وه زاهجلا اذه و

نيمسق ىلا Frame Relayتاكبش مسقنت    :  

ةماع ةعساو تاكبش-١   .  

ةصاخ ةعساو تاكبش-٢   .  

قـيقحتل و  Frame Relay ةـمدخ نم ةدافتسإلاب نيبغارلا نيمدختسملل طوطخ ريجأت متي و لاصتإلا تاكرش لبق نم هريفوت متي لوألا عونلا   

  : يلي ام رفوت نم دبال لاصتإلا

١- Customer Termination Equipment (CTE).   

٢- PVCرجأتسم يمقر   .  
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ةمدخ ةطقن -٣  Frame Relay Service Point.   

ةكبش و نوبزلا عقوم نيب طبري يذلا زاهجلا وه CTEربتعي   Frame Relay.ةروصلا رظنأ .  

  

نمضتي اذه و لاكشأ ةدع ىلع CTEيتأي    :  

هجوم -١  Router.   

رسج -٢  Bridge.   

لقتسم لوصو زاهج -٣  Frame Relay Access Device.   

سيياـقملا هذه ىلع قلطي و  Frame Relayةكبشل لوصولل ةصاخ طورش و سيياقم معدي نأ هل دب الف هلكش ناك ايأ و   User Network 

Interface (UNI).   

نيب هتعرس حوارتت رجأتسم طخب CTEلصتي  و تبوليك ٥٦  لوصو ذفنم لالخ نم ةكبشلاب هرودب طخلا اذه لصتي و ةيناثلا يف تباجيم ١،٥٤٤   

ليدبت ةطقنب هرودب لصتي يذلا و Frame Relay Access Portىمسي   Frame Relay Switch.ةروصلا رظنأ .  
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يسيئرلا زكرملا عم و اعم عورفلا هذه طبرل ،ةدعابتم نكامأ يف عورف ةعبرأ اهل ةكرش انيدل نأ ضرتفنل ، ةينقتلا هذه مادختسا ةيمهأ كردن يكل                         

اعم عورفلا عيمج نيب طبرلل طوطخ ةرشع راجئتسا انمزليس هنإفFrame Relayةي نقت مادختسا نود   . ةروصلا رظنأ. 

  

دوزم برقأب عرف لك طبرل ريصق طخ راجئتسا وه هجاتحن ام لكفFrame Relayمادختساب امأ  ةمدخل    Frame Relay.ةروصلا رظنأ .  
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  : ةينقتلا هذه تازيمم ضعب ضرعنل

تاكبش نم ةفلكت لقأ و عرسأ ارايخ رفوت -١  ISDNةرجأتسملا طوطخلا و   .  

إلا نم ةفلتخم عاونأ لقن ىلع ةردقلا-٢   . تاراش 

قاطنلا ةعسل يكيمانيدلا عيزوتلا-٣   .  

ىرخألا تاينقتلا نم اديقعت لقأ و طسبأ ةرادإ ىلا ةجاحلا-٤   .  

   :سردلا صخلم

نيب اهتعرس حوارتت و ةيرصبلا فايلألا كالسأ و ةيمقرلا تالاصتإلا Frame Relayمدختست  و ةيناثلا يف تبوليك ٥٦  ةيناثلا يف تباجيم ٤٥   

اهلمع ةطاسبل ارظن ةدقعم ةرادإ ىلإ جاتحت ال و ةصاخ تاكبش و ةماع تاكبش نيعونىلا مسقنت يه و   .  
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ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا -٣٣  - ٣ - 

٠٢ September 2001   

   ATMةينقت : اثلاث

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةينقتل فيرعت -١  ATM.   

ينقتلا هذه صئاصخل ضرع-٢   . ة 

لمع ةقيرطل فصو -٣  ATM.   

ةينقت بويع و تازيممل درس -٤  ATM.   

  

ل راصتخا وه ATMحلطصملا   Asynchronous Transfer Mode يه و ضفخنم ريخأت و ةيلاع قاطن ةعس تاذ ةمدقتم ةينقت يه و  

  . ةدحاو ةكبش ربع اهلقن و اهمعد متيل ةفلتخملا تامدخلا و تاقيبطتلا نم ةعومجمل حمست

ماع CCITT/ITUةئيه لبق نم ةينقتلا هذه ريوطت مت دق و  ةـثيدحلا تاكبشلا يف لاسرإلا بولسأ فرعتل  ١٩٨٨   Broadband ISDN (B-

ISDN (ةيلاحلا تاكبشلا سيياقم لدبتست نأ عقوتم و ةعرسلا ةيلاع ةيمقر ةكبش يه و .  

قنل تاعرس معدت و ةعساولا و ةيلحملا تاكبشلا نم لك عم           ATMةينقت فيكتت و     و ةيناثلا يف تباجيم      ٢٥نيب حوارتت تانايبلا ل       تـباجيج  ١،٢   

  . رثكأ وأ ةيناثلا يف

اـيالخ لكش ىلع تامولعملا لسرت لب مجحلا ةفلتخم رطأ ةئيه ىلع تانايبلا لسرت ال               ATMةينقت نإف لاسرإلا تاينقت نم اهريغل افالخ          Cells 

حت نأ عيطتست ال ةيلخ لك وUniform-Sizedمجحلا ةددحم  نيمسق ىلا ةمسقم نوكت يتلا و تياب ٥٣نم رثكأ لم  ،    :  

ةمدقملا -١  Header نم نوكتت و نيوانع لمحت و تياب٥    .  

ةلومحلا -٢  Payload نم نوكتت و تاقيبطتلا تامولعم و تانايبلا لمحت و تياب٤٨    .  

ايالخلا نأل كلذ و ماجحألا ةفلتخم و ةريبك تاراطإ وأ مزح لكش ىلع اهلقن نم ةءافك و ةيلاعف رثكأ ةريغص ايالخ لكش ىلع تانايبلا لقن ربتعي و 

  : ةيلاتلا تازيمملاب عتمتت

ركاوذلا مدختست -١  Buffersلضفأ لكشب   .  
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مجحلا ةريبك رطألا نم عرسأ لكشب اهتجلاعم نكمي و اديقعت لقأ-٢   .  

ءاطخألا ةجلاعم و تانايبلا قفدتب مكحتلا صاوخ نم نكمي ام لقأ ىلا جاتحت-٣   .  

ةكبشلا تانوكم نيب عرسأ لكشب اهلقن نكمملا نم-٤   .  

اـيرهاظ اراـسم رفوت ةرورض ثيح نم   Frame Relayةينقت لمع ةقيرطب اريثك ةهيبشف ةينقتلا هذه لمع ةقيرط امأ   Virtual Path  نيـب  

  . تانايبلا لقن ةيلمعب ءدبلا لبق ةلبقتسملا و ةلسرملا ةزهجألا

يه ةيرهاظلا تالاصتإلا فصولATMةينقت يف ةمدختسملا تاحلطصملا    :  

ةيرهاظلا تاونقلا -١  Virtual Channels.   

ةيرهاظلا تاراسملا -٢  Virtual Paths.   

دق ةلقتسم ةيرهاظ تاونق ةدع نم نوكتي يرهاظ راسم لك و ،ةلسارتملا ةزهجألا نيب تامولعملا اهكلست يتلا ةهجولا ةيرهاظلا تاراسملا فرعت                     

  . ةان ق٦٥،٥٣٥ىلا اهددع لصي 

ةينقتل ةهباشم ATMنأ امك   Frame Relayبلطلا بسح قاطنلا ةعسل يكيمانيدلا اهعيزوت يف   .  

تافصاوم عم لماك لكشب ةقفاوتم كيدل ةزهجألا عيمج نوكت نأ دبال            ATMةينقت تاردق و تايناكمإ نم ىوصقلا ةدافتسإلل          ATM نوكي دق اذهل  ،

   .ATMةينقت نم ةلماكلا ةدافتسإلا يف تبغر نإ كتكبش ةزهجأل لماك لادبتسا كيلع 

   :ATMةكبش ىلا مامضنإلل ةيلاتلا ةزهجألا بيكرت كمزليس 

١- Routers   و Switches    عم ةقفاوتم  ATM      ةكبشب ةيلحملا تاكبشلا طبرل  ATM           نيـب حوارـتت تاعرس تالدبملا معدت ايرظن و ةعساولا  

نيب قرفلا و ةيناثلا يف تباجيج      ١٠و ةيناثلا يف تباجيج     ١،٢ ايالخ عم الإ لماعتلا عيطتست ال تالدبملا نأ تاهجوملا و تالدبملا                ATM   اـمنيب  

ايالخ و ةيدايتعإلا مزحلا نيب ةمجرتلا اضيأ عيطتست يه و ةيدايتعإلا تانايبلا مزح و                ATMايالخ نم لك عم لماعتلا عيطتست تاهجوملا          ATM 

  . ةروصلا رظنأ.ATMتاكبش و مزحلا ليدب ت تاكبش نيب طبرلل تاهجوملا هذه مادختسا نكمملا نم اذهل و
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٢- ATM Adapter Cards عم ةقفاوتم ةيلحم ةكبشب رتويبمكلا ةزهجأ طبرل  ATM.   

ةكبش لالخ نم لمعلاب ةرفوتملا تاقيبطتلل حمستل ةصاخ جمارب -٣  ATM ىمست ةينقت مادختساب كلذ و  LAN Emulation (LANE (  يـه و

ليغشتلا جمارب يف ةجمدم تالوكوتوربلا هذه نوكت و LAN و ATMتانوكم نيب قفاوتلا قيقحتل مدختست تالوكوتوربلا نم ةعومجم نع ةرابع    

   .ATMتاقاطب عم يتأت يتلا 

تاـهجوملا وأ روسجلا لثم ةزهجأل ةبسنلابف  ATMعم لماعتلا عيطتست يك  لPacket Switchingمزحلا ليدبت تانوكم ريوطت نكمملا نم   ، 

تاكبش حلطصم رهظ انه نم و         ATMعم قفاوتم رخآب مكحتلا جمانرب لادبتسا يفكي          ، ATM   اهنكل و مدقألا تاينقتلا عم ةيقفاوتلا ريفوتل ةنيجهلا  

   .ATMةينقت تايناكمإ نم لماك لكشب ديفتست نل لاح ةيأ ىلع 

ةينقت تازيمم صخلتت  ATMيلي اميف   :  

ةيلاعلا ةعرسلا-١   .  

يلي امب كلذ لثمتي و ةنورملا-٢   :  

ةينقت عيطتست امم امم رثكأ تامدخلا نم عساو ىدم ريفوت -أ  Frame Relay  نـم نكمي ام لقأ و ةعفترملا قاطنلا ةعسل ارظن كلذ و هريفوت  

  . لاثمك يحلا ويديفلا ثبل نوكي ام بسنأ اذه و ريخأتلا

اهترادإ طسبي و لهسي امم ةعساولا تاكبشلا و ةيلحملا تاكبشلا نيب لماكتلا ريفوت-ب   .  

عساولا راشتنإلاب أدب نيتم يملاع سايقم ريفوت-ج   .  
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  : يتآلاب لثمتتف ةينقتلا هذه بويع امأ

سيياقم نأ -١  ATMلماك لكشب اهيلع قافتإلا متي مل   .  

كبشلا تانوكم نم ريثك عم اهقفاوت مدع-٢   . تا 

ةينقت عم ةقفاوتم حبصتل ةيلاحلا تاكبشلا ريوطت -٣  ATMافلكم ربتعي   .  

   :سردلا صخلم

ل اهنم لك عستت تانايبلا لقنل ةريغص ايالخ          ATMةينقت مدختست    نيب تانايبلا لقن ةعرس حوارتت و تانايبلا نم تب ٥٣  و ةيناثلا يف تباجيم ٢٥   

ةقفاوتم ريغ اهنكل و ةيناثلا يف تباجيج ١،٢   . ةيلاحلا تاكبشلا تانوكم نم ريثك عم 

  SMDS و SDH و SONETتاينقت : اعبار: ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا ناونعب ناونعب هللا ءاش نإ لبقملا سردلا نوكيس
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ةعساولا تاكبشلل ةمدقتملا تاينقتلا -٣٤  - ٤ - 

٠٢ September 2001   

   SMDS و SDH و SONETتاينقت : اعبار

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

رايعملا حرش -١  SONET.   

رايعملا حرش -٢  SDH.   

لمع ةقيرطل حرش -٣  SMDSهعم ةمدختسملا تالوكوتوربلا و   .  

  

تاراشإلا لقن يطغت يتلا سيياقملا نم ةعومجم يه ) Synchronous Optical Network (SONETوأ ةنمازتملا ةيرصبلا ةكبشلا ربتعت 

  . ١٩٨٤ماع ) Bell Communications Research (Bellcoreلبق نم سيياقملا هذه ريوطت مت دق و ةيرصبلا فايلألا كالسأ رب ع

ويديفلا و توصلا و تانايبلا لقنب حمسي امم ةيناثلا يف تباجيج زواجتت ةعرسب تانايبلا لقن نكمملا نمSONETمادختساب    .  

تاقبط عبرأ نم SONETسيياقم نوكتت   :   

١- Path.   

٢- Line.   

٣- Section.   

٤- Photonic.   

هعم ةقفاوتم تاراشإ ىلاSONETعم ةقفاوتملا ريغ تاراشإلا ليوحتب ىلوألا ةقبطلا موقت    .  

  . تانايبلا لقن يف تقاوتلا و نمازتلا ىلع ظافحلا نع ةلوئسملا يهف ةيناثلا ةقبطلا امأ

كالسألا ربعSONETتاراطإ لقن و ءاطخألا ةبقارمب ةثلاثلا ةقبطلا موقت امنيب    .  

  . ةيرصب تاراشإ ىلا ةيئابرهكلا تاراشإلا ليوحت نع رشابم لكشب ةلوئسملا يهف ةريخألا ةقبطلا امأ

مسا SONETةراشإ ىلع قلطي   Synchronous Transport Signal (STS).   
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يه SONETتانايب نم عاطق لك اهب لقن متي يتلا ةيساسألا ةعرسلا  اجيم٥١،٨٤     .STS-1ب ةعرسلا هذه فرعت و ةيناثلا يف تب  

يف ةلوقنملا تاتبلا ددع هنأب STSتانايب عاطق مجح باسح متي   نوكت ةلاحلا هذه يف و ةيناثوركيم ١٢٥   STS-1  ىـلع يوتحت وأ تـب  ٦٤٨٠   

نم نوكم لودج لكش ىلع نوكت يه و تياب           ٨١٠ و فوفص    ٩  ومعلا و فصلا مقرب تياب لك فيرعت متي و دومع         ٩٠  رظنأ .هدنع نيعطاقتملا د 

  . ةروصلا

  

متي نأ ىلا اذكه و يلاتلا فصلا ىلا لاقتنإلا لبق الماك فص لك تايوتحم لقن متي و ،لوألا فصلا نم اءادتبا فصف افص عاطقلا تانايب لقن متي       

   .Frameراطإ مسا تانايبلا نم عاطقلا اذه ىلع قلطي و الماك عاطقلا لقن 

تامولعمل ةصصخم ةدمعألا هذه نم ىلوألا ثالثلا فوفصلا نوكت ثيح ةكبشلاب مكحتلا تامولعمل STSنم ىلوألا ثالثلا ةدمعألا صيصخت متي   

لعمل ةصصخم ةدمعألا هذه نم ةيقابلا تسلا فوفصلا نوكت امنيبSectionةقبط     .Lineةقبط تامو  

يف فوفص ٩( راطإلا يقاب امأ  يواسي ام وه و دومع ٨٧  تياب٧٨٣  يوتحي و ) Synchronous Payload Envelope (SPEىمسيف )  

  . مدختسملا اهلسري يتلا تانايبلا ىلع

ءاطخألا ىلع فرعتللSPEيف دومع لوأ مدختسي و    .  

ةفعاضمل دحاو تقو يف مهلقن و اعم STS-1نم رثكأ عمج ينعي امم تقولا سفن يف ت انايب عاطق نم رثكأ لقن متي ربكأ تاعرس ىلع لوصحلل  

نم تارم ثالثب عرسأ تانايبلا لقنت        STS-3الثمف ةعرسلا     STS-1   يأ امأ ةيناثلا يف تباجيم      ١٥٥،٥٢   STS-12       لـقن يـف اهتعرس لصتف  

ةيناثلا يف تباجيم٦٢٢،٠٨ىلا تانايبلا    .  

  . مكحتلا ضارغأل يفاضإ دومع صيصخت متي اذهل رثكأ مكحت تامولعم بلطتت ةعرسلا ةدايز نكل و

لـثم تاعرس ىلع لوصحلل تاونق ىلا         STS-1ميسقتب لقأ تاعرس ىلع لوصحلا اضيأ نكمملا نم          و اذـكه و     ٣،١٥٢ و   ٢،٣٠٤و  ١،٧٢٨   

   .VT-3 و VT-2 و VT-1.5تاعرسلا هذه ىمست 
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لا و ةيلامشلا اكيرمأل اصصخم     SONETسايقملا ربتعي    مدختـسيف ملاـعلا لود يقاـب يف امأ    T1طوطخ معدي هنأ ثيح ةيبونجلا ايروك و ناباي        

   .E1طوطخ معدي يذلا و ) Synchronous Digital Hierarchy (SDHسايقملا 

نم   SDHيف تانايبلا عاطق نوكتي      و فوفص ٩  يأ دومع ٢٧٠  نيب مكحتلا تامولعمل ةصصخم ىلوألا ةعستلا ةدمعألا نوكت و تياب٢٤٣٠  اـم   

  . مدختسملا اهلسري يتلا تانايبلا لمحت ةيقبتملا ةدمعألا

يه SDHل ةيساسألا ةعرسلا  مـسا اهيلع قلطي و ةيناثلا يف تباجيم  ١٥٥،٥٢   Synchronous Transport Module -1 (STM-1 ( و

الثمف STM-1نم رثكأ جمدب ةعرسلا ةدايز نكمي   STM-3 ىلا هتعرس لصت ةيناثلا يف تباجيم٤٦٦،٥٦    .  

ةقفاوتمSDH و SONETنم الك ربتعت قوف امف ةيناثلا يف تباجيم ١٥٥،٥٢ةعرس نم اءادتبا    .  

عوـنلا نـم يـه و تاـنايبلا لـقنل ةعرـسلا ةـيلاع ةـمدخ يهف         ) Switched Multimegabit Data Service (SMDSةمدخ امأ 

Connectionlessىلوألا سوردلا يف هحرش قبس يذلا   .  

وأ توـصلا لـثم رـشابملا ثبلا ىلع ةدمتعملا تاقيبطتلل ةبسانم ريغ اهنكل و ةريبك ةعرسب تاكبشلا نيب تاقيبطتلا                     لدابتل ةمدخلا هذه مدختست     

  . ويديفلا

نم ةنوكم ايالخ لكش ىلع تانايبلل اهلقن يف          ATMهبشت يه و ةصاخ ةمدخك رفوتت ال اهنأ ىنعمب ةماعلا تامدخلا نم ةمدخلا هذه ربتعت و                   ٥٣ 

سايقملا عم ةقفاوتم اضيأ يه و ATMةينقت عم ةقفاوتم رب تعت يهف اذهل تياب  IEEE 802.6 تاكبشب صاخلا  MAN   تامدـخ مدـقت اهنأ امك  

  . دحاو تقو يف نيمدختسملا نم ةعومجمل لئاسرلا لاسرإ ةيلمع لهسي امم تاعومجملل ةنونع

نيب   SMDSاهمدقت يتلا تاعرسلا حوارتت      و ةيناثلا يف تباجيم      ١،٥٤٤  اجيم ١٥٥،٥٢٠  يـه و بلطلا بسح قاطن ةعس رفوت و ةيناثلا يف تب     

  . ةعرسلا ةيلاع ةيرصبلا فايلألا كالسأ مدختست يتلا ةيلحملا تاكبشلا نيب طبرلل ةبسانم

ءازجأ ثالث نمSMDSةمدخ نوكتت    :  

ىمسي و هجوم ىلع يوتحي دق صاخ زاهج -١  Customer Premises Equipment (CPE).   

رجأتسم طخ -٢  Dedicated Access Line.   

ةكبش -٣  SMDS ةماع  Public SMDS Network.   

  : ةيلاتلا تالوكوتوربلا مدختست اعم ةقباسلا ءازجألا طبرل و
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١- Data Exchange Interface (DXI) Protocolلاصتإلا نع لوئسملا لوكوتوربلا وه و   .  

٢- SMDS Interface Protocol (SIP ( ةكبش عم لماكتلاب ةيلحملا ةكبشلل حمسي وه وSMDS.   

٣- DQDB Access Protocol عم مدختسي يذلا و ةكبشلا ىلا لوصولاب مكحتي يذلا وه و  Switch  لـصوي و ذفانم ةدع ىلا مسقي يذلا و  

   : SMDSةكبش ىلا لوصولل نيتليسو مدختسي و ،مداصت ثودح نم عنمي امم لقتسم ذفنمب زاهج لك 

١- Single CPE Accessنوكي امدنع مدختسي و زاهج كانه    CPE  ب لـصتم هباش ام وأ هجوم لثم طقف دحاو  SMDS Switch.  رـظنأ

  . ةروصلا

  

٢- Multiple CPE Access زاهج نم رثكأ كانه نوكي امدنع مدختسي و  CPE ب لصتم  SMDS Switchمتي و قاـطنلا ةعـس عـيزوت       

  . ةروصلا رظنأ.مهنيب
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   :سردلا صخلم

و ةـيبونجلا ايروك و نابايلا و اكيرمأ يف مدختسيو ةيرصبلا فايلألا كالسأ مادختساب تانايبلا لقنل رايعملا وه        SONETربتعت   هتعرـس لـصت    

ىلا   STS-1ةيساسألا   مدختسيف ملاعلا لود يقاب يف امأ ةيناثلا يف تباجيم           ٥١،٨٤   SDH       ىلا ةيسايقلا هتعرس لصت و يـف تـباجيم    ١٥٥،٥٢   

   .STM-1ىمست و ةيناثلا 

ةيلحملا تاكبشلا نيب طبرللSMDSةمدخ مدختست    .  
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ئدابم -٣٥  OSI 

ةيلاتلادونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس   :  

عجرملا فلخ فقت يتلا ةيساسألا ئدابملا حرش -١  OSI.   

عجرملا اهنم نوكتي يتلا ةعبسلا تاقبطلل فصو -٢  OSI.   

موهفمل حرش و ةفلتخملا تاقبطلا نيب ةرفوتملا تامدخلل فصو -٣  SAP.   

  

  : ىلا رتويبمكلا ةمظنأ ميمصت فينصت نكمي 

ةحوتفم ةمظنأ-١   .  

ةقلغم ةمظنأ-٢   .  

نـم ةزهجأ عم لماعتلا مهتمظنأ عيطتست ال و طقف ةدحاو ةكرش وأ جتنم نم ةزهجأ مادختسا ىلع نيربجم نومدختسملا نوكي ةقلغملا ةمظنأل            ا يف 

  . تانينامثلا و تانيعبسلا يف اعئاش كلذ ناك امك نيرخآ نيعنصم

هذـه مسقنت و اهنيب اميف قفاوتلا و مهافتلاب اهيعنصم فالتخ           اب ةزهجألل حمست سيياقم داجيإ نم دبال ناك اهراشتنا و رتويبمكلا ةعانص روطت عم             

  : نيتعومجم ىلا سيياقملا

١- OSI Model.   

عورشم -٢  Project 802 ىلع ليدعت وه و  OSI Model.   

ل راصتخا وه و OSI Modelريوطت مت   Open Systems Interconnection   ةـيلودلا سيياـقملا ةمظنم لبق نم  International 

Standards Organization (ISO ( ريوطت تاكبشلا يعنصم و يجنتم عيطتسي اهيلإ عوجرلاب ةصنم نوكيل يملاعلا سايقملا اذه روط دق و

   .OSIتافصاوم ىلع ةمئاق ةكبشلا تاجتنم تحبصأ يلاتلاب و اهنيب اميف قفاوتلا و لاصتإلاب ةحوتفملا ةمظنألل حمست سيياقم 

ا ةكبشلا تالاصتإOSIسيياقم مسقت    : تاقبط عبس ىل 

١- application.   
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٢- presentation.   

٣- session.   

٤- transport.   

٥- network.   

٦- data-link.   

٧- physical.   

  . ةروصلا رظنأ.اهنم لفسألا تاقبطلا تامدخ نم ديفتست امنيب اهنم ىلعألا تاقبطلل ةمدخ مدقت ةقبط لك

  

ةقبط عم لصتت Networkةقبط الثمف   Transport نيتقبطلا تامدخ مدختست و  Data-Link و Physical.   

  . تاكبشلا نيب اهلدابت و تانايبلا نم تاتبلا لقنل ةصصخم ىلفسلا ثالثلا تاقبطلا

  . مدختسملا جمارب و تاقيبطتل ةصصخم يهف ايلعلا ثالثلا تاقبطلا امأ

  . ايلعلا و ىلفسلا تاقبطلا نيب ةهجاوك لمعتف ىطسولا ةقبطلا امأ

  . اهماهم ديقعت داز املك ةقبطلا تعفترا املك ماع لكشب و
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  . ةروصلا رظنأ.لبقتسملا زاهجلا يف اهل ةلثامملا ةقبطلاب لاصتإلاب موقت لسرملا زاهجلا يف ةقبط لك نأ امك

  

  . ايقطنم وأ ايرهاظ لب ايلعف نوكي ال لاصتإلا اذه و

  : يلي امك نيزاهجلا نيب لاصتإلا ةيلمع متت و 

اءادتبا لسرملا زاهجلا يف تاقبطلا لك ىلع رو        رملاب اهتمجرت متي و تانايبلا هذه لقتنت و تاقيبطتلا ةطساوب اهلاسرإ بولطملا تانايبلا لاخدإ متي              

تامولعم ةقبط لك فيضت نأ دعب كالسألا ربع لقنلل ةزهاج تاتب ىلا تلوحت دق تانايبلا نوكت ثيح Physicalةقبطب اءاهتنا و تاقيبطتلا ةقبطب   

اهلوصو دنع و   Encapsulationةيلمعلا هذه ىمست و اهلاسرإ يف بغري يتلا تانايبلا ىلا ةصاخ             تاـقبطب تانايبلا رمت لبقتسملا زاهجلا ىلا           

OSI      ةقبطب اءادتبا سوكعم لكشب  Physical   ىمست ةيلمع يف تاقيبطتلا ةقبطب اءاهتنا و  De-Encapsulation  يـه ةجتانلا تانايبلا نوكت و  

  . هزاهج ىلع لبقتسملا مدختسملا هاري ام

ىمسي لصاف OSIيف ىرخأ و ةقبط لك نيب لصفي   Interfaceوه و تاقبطلا نيب تانايبلا ررمي يذلا    . ةروصلا رظنأ. 
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   : OSIتاقبط نم ةقبط لك ىلع ةلصفم ةرظن قلنل 

ىلوألا ةقبطلا -١  Applicationه و ةرشابم مدختسملا اهيف مكحتي يتلا ةقبطلا يه و   : لثم جمارب معدت ي 

تافلملا لقن جمارب-١   .  

تانايبلا دعاوق جمارب-٢   .  

ينورتكلإلا ديربلا جمارب-٣   .  

جالع و تانايبلا قفدت و ةكبشلل ماعلا لوصولاب مكحتت اهنأ امك            OSIةئيب و تاقيبطتلا تايلمع نيب لاصتإ ريفوت نع ةلوئسملا يه ةقبطلا هذه و                

  . ءاطخألا

  : يلي ام تامدخلا هذه لمشت و) Application Service Elements (ASEsىمست تامدخ ةقبطلا هذه رفوت و 

١- Association Control Service Element (ACSE).   

٢- File Transfer, Acess and Management (FTAM).   

٣- Message Handling System (MHS).   
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ةيناثلا ةقبطلا    -٢  Presentation     شت نع ةلوئسملا يه و يـه له ةلاحلا بسح ىلفسلا وأ ايلعلا ةرواجملا ةقبطلل ةبسانملا ةئيهلاب تانايبلا ليك               

لثم روصلا نم ةفلتخملا غيصلا ليوحتب موقت امك ةفلتخملا تالوكوتوربلا نيب ةمجرتلا نع ةلوئسم ةقبطلا هذه نأ امك ، لابقتسإ وأ لاسرإ ةيلمع                       

PCX   و PNG   و JPG      ءارقلل ةلباق ةغيص ىلا اهريغ و ليلقتل تانايبلا طغضب اضيأ ةقبطلا هذه موقت و ، مدختسملا جمانرب لبق نم ةدهاشملا و ة                 

  . اهلقن بجي يتلا تاتبلا ددع

ةثلاثلا ةقبطلا    -٣  Session       نيزاهجلا نيب هئاهنإ و لاصتإلا اذه مادختسا و لاصتا ءارجإب نيفلتخم نيرتويبمك ىلع نيجمانربل حمست يتلا يه و  

طلا هذه نأ امك     ضعبـب اضيأ ةقبطلا هذه موقت و اهيرجت يتلا تالاصتإلا نع ريراقت رادصإ و اهئامسأ و ةزهجألا ىلع فرعتلا نع ةلوئسم ةقب  ، 

  : يلي ام ةقبطلا هذه نمض لمعت يتلا تالوكوتوربلا نم و ةلاسر لك لاسرإ ةدم و اهلاسرإ تقو بسح ةلسرملا لئاسرلا بيترت لثم ةرادإلا ماهم 

   .Network File System (NFS) -أ

   .Structured Query Language (SQL) -ب

   .X Windows -ج

دوـعت امدـنع تانايبلا لاسرإ متي يكل كلذ و لمعلا نع ةكبشلا فقوت دنع هلاسرإ مت تانايبلا نم ءزج رخآ نم ةنيع ذخأب ةقبطلا هذه موقت امك                            

  . لاسرإلا اهدنع فقوت يتلا ةطقنلا نم لمعلا ىلا ةكبشلا

قبطلا -٤ مدختسملل ةهجوملا تاقبطلا نيب لصفت يتلا ةقبطلا يه و           Transportةعبارلا ة      User-Oriented        ةكبـشلل ةـهجوملا تاـقبطلا و  

Network-Oriented.   

و رارـكت وأ صقن وأ ءاطخأ نودب ءازجألا هذه لوصو نم دكأتلاب موقت امك                 Segmentsىمست ءازجأ ىلا تانايبلا ةئزجتب ةقبطلا هذه موقت           ، 

  . تانايبلل اهمالتسإب ملعت ةلاسر لاسرإب لبقتسملا زاهجلا يف ةقبطلا هذه موقت و ةبسانملا ةهجولا مادختساب و بسانملا بيترتلاب

ةسماخلا ةقبطلا -٥  Networkةكبشلا اهمهفت ةيدام نيوانع ىلا ءامسألا و ةيقطنملا نيوانعلا ةمجرت و لئاسرلا ةنونع نع ةلوئسم يه و   .  

لكشلا اذهب تنرتنإ ناونع وأ ينورتكلإ ديرب نوكي دق           يقطنملا ناونعلا  لكـشلا اذـهب نوـكيف يداـملا ناوـنعلا اـمأ             ١٢٣،١٢٣،١٢٣،١٢٣   

٠٢،١٢،٣A.D1.23.AS .   

ةقبطلا هذه نمض نم لمعتRoutersتاهجوملا ةزهجأ نإف اذهل ، لبقتسملا و لسرملا زاهجلا نيب راسم بسنأ رايتخاب ةقبطلا هذه موقت و    .  
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ةقبطلا -٦ ةسداسلا      Data-Link           ءازـجأ ىـلا تانايبلا ميسقتب موقت و تانايبلا لابقتسا و لاسرإ يف نمازتلا ىلع ةظفاحملا نع ةلوئسملا يه و  

سأرلا ءازجأ اهيلإ فيضت و       Framesىمست رغصأ     Header    ليذلا و  Trailer           تاراطإلا ولخ نم دكأتلل مكحت تامولعم ىلع يوتحت يتلا و  

  . ءاطخأ يأ نم

طلا-٧ ربع ايلعلا تاقبطلا لبق نم اهزيهجت مت يتلا تانايبلا لاسرإ نع ةلوئسملا و لاسرإلا طسول ةهجاوملا ةقبطلا يه و Physicalةعباسلا ةقب    

  . لاسرإلا طسو

  . كالسألاب ةكبشلا ةقاطب اهب لصتتس يتلا ةيفيكلا ةقبطلا هذه فرعت امك

  . اعم تاقبطلاهذه اهتطساوب لعافتت و لصتت يتلا ةيفيكلا نآلا رنل 

   .Protocol Data Unit (PDU)مسا اهيلع تاقبطلا نيب ةراملا تانايبلا ليكشتب لوكوتوربلا موقي يتلا ةيسايقلا ةئيهلا ىلع قلطي 

تاـيلمعلا هذـه ىمـست و اـيلعلا اـهتراجل ىلفـسلا ةقبطلا اهرفوت يتلا تامدخلا و تايلمعلا فيرعتب نيتقبط لك نيب ةلصافلا ةهجاولا موقت و                         

Primitives.   

و ) Service Access Point (SAPىمـسي اـناونع مدختست نأ دب ال اهنإف ىلفسلا ةرواجملا ةقبطلا ىلا لوصولاب ايلع ةقبط يأ موقت يكل و   

صاخ لا ذفنملا مسا فصيل حلطصملا اذهل ةقبط لك مسا نم لوألا فرحلا فاضي و هلالخ نم تانايبلا رمت يقطنم ذفنمك ناونعلا اذه روصت نكمي

ىمسي Networkةقبط ذفنمف ، ةقبط لكب   NSAP.   

  : امه تامدخلا نم نيعون مادختسا نكمملا نم هنإف ىرخأل ةقبط نم تانايبلا رورم دنع

١- Confirmed.   

٢- Unconfirmed.   

تايلمعلا مدختست Confirmedةمدخلا يف   Primitivesةيلاتلا   :  

بلطلا -١  Request.   

ةراشإلا -٢  Indication.   

درلا -٣  Response.   
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ديكأتلا -٤  Confirm.   

مدختستف Unconfirmedةمدخلا يف امأ    :  

بلطلا -١  Request.   

ةراشإلا -٢  Indication.   

   :سردلا صخلم

  . ةقلغم ةمظنأ و ةحوتفم ةمظنأ ىلا بوساحلا ةمظنأ مسقت

تاقبط عبس نم OSIنوكتي    :  

١- application،2- presentation،3- session,4- transport،5- network،6- data-link،7- physical.   

   .Interfaceىمسي لصاف اهيلت يتلا و ةقبط لك نيب لصفي و ، ىلفسلا تاقبطلا تامدخ نم ديفتست ايلع ةقبط لك و 
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ئدابم -٣٦  Project 802  

ةقالع -١: ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس  Project 802 عم  OSI.   

ةقبطل ةيعرفلا تاقبطلا فئاظول حرش -٢  Data-Link.   

ةيعرفلا ةقبطلل ةلكوملا تامدخلا و ماهملل فصو -٣  LLC.   

ةيعرفلا ةقبطلل ةلكوملا تامدخلا و ماهملل فصو -٤  MAC.   

ريياعملل فصو -٥  MAP و TOP و FDDIاهمادختسا فورظ و   .  

ةـفلتخم ميماـصت و تاينقت مدختست يتلا تاكبشلل حمست ريياعم و سيياقم داجيإ نم           دبال ناك اهميماصت فالتخا و تاكبشلا يعنصم ددعتل ارظن          

  . اهنيب اميف لاصتإلاب

عورشم رادصإب IEEEةئيه تماق اذهل   Project 802 سيياقم ىلع ةدمتعم ندملا قاطن تاكبش و ةيلحملا تاكبشلل ريياعم ريفوتل  OSI.   

وه و عورشملا قالطإ خيرات ىلا٨٠٢مقرلا عجري  رهش   ماع نم ٢   ١٩٨٠ .  

يلي امProject 802عورشم سيياقم يطغت    :  

ةكبشلا تاقاطب-١   .  

تاكبش تانوكم -٢  WAN.   

ةفتلملا كالسألا و ةيروحملا كالسألا تاكبش تانوكم-٣   .  

هعطق و هتنايص و لاصتإلا     قيقحت نمضتي اذه و لاسرإلا طسو ربع اهلاسرإ ةيفيك و تانايبلا ىلا لوصولا ةقيرط ددحت ةكبشلا ةقاطب تافصاوم                   

  . ةكبشلا ةزهجأ نيب

ىلا Project 802سيياقم مسقت  يلي امك ةئف١٢    :  

ةيعرفلا ةقبطلاب قلعتم وه و ٨٠٢،١ -١  MAC ةقبط نم  Data-Link يف  OSIاهترادإ و روسجلا تافصاوم ددحي و   .  

ةيعرفلا ةقبطلاب قلعتم وه ٨٠٢،٢ -٢  LLC ةقبط نم  Data-Link يف  OSI.   
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تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٣ -٣  CSMA/CDتنرثإ تاكبش يف   .  

تاكبش تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٤ -٤  Token Bus LAN.   

تاكبش تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٥ -٥  Token Ring LAN.   

تاكبش تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٦ -٦  MAN.   

تاكبش تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٧ -٧  Broadband.   

افصاوم ددحي وه و٨٠٢،٨ -٨   . ةيرصبلا فايلألا تاكبش ت 

ةلماكتملا تاكبشلا تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،٩ -٩  Integrated Voice/Data.   

تاكبشلا نمأل تافصاوم ددحي وه و٨٠٢،١٠ -١٠   .  

ةيكلساللا تاكبشلا تافصاوم ددحي وه و٨٠٢،١١ -١١   .  

تاكبش تافصاوم ددحي وه و ٨٠٢،١٢ -١٢  ١٠٠BaseVG- AnyLANلحملا تاكبشلا و    .Demand Priority Access LANةي  

نيتيعرف نيتقبط ىلاData-Linkةقبط مسقنت    :  

١- Logical Link Control (LLC).   

٢- Media Access Control (MAC).   

ةقبط نيب تامولعملا رورم ةقيرط       LLCددحت    MAC      نم ايلعلا تاقبطلا و  OSI            ، ةكبـشلا ةـقاطبب مكحتـي يذلا جمانربلا يف اهماهم جمدت و  و  

  : يلي اميف ماهملا هذه صخلتت

تاكبش يف ةزهجألا نيب يساسألا لاصتإلا قيقحت -١  LAN.   

اهلقن لهسي رغصأ ءازجأ ىلا اهميسقت و تانايبلا ميظنت-٢   .  

بولطملا عباتتلا يف تانايبلل حيحصلا قفدتلا نم دكأتلا-٣   .  

اهتجلاعم ةقيرط ديدحت و ءاطخألا ىلع روثعلا-٤   .  
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مدختسملا لاصتإلا عون ىلع كلذ دمتعي امنإ و لاصتا لك عمLLCةقبط ماهم عيمج ليغشت متي ال    .  

تامدخلا نم عاونأ ثالث ريفوتLLCعيطتست    :  

١- Connectionless                      نم تانايبلا ولخ نم دكأتلل ةجاحلا مدعل ةعفترم تانايب لقن ةعرس رفوت نكل و تانايبلا لوصول نامض رفوت ال يه و  

  . لقنلا يف ءاطخأ ثودح لامتحا ةلقل ارظن ةيلحملا تاكبشلا يف امادختسا رثكألا وه عونلا اذه و ، ءاطخأ

٢- Connection-Oriented                      نيزاـهجلا نيـب لاـصتإلا اذه ءارجإ ىلع ةقفاوملا لوصح و لاصتا ءارجإ بلط نم دبال عونلا اذه يف و  

و ةمخض تانايب لقنت يتلا تاكبشلا يف عونلا اذه مدختسي و ءاطخألا نم ول خلا نم دكأتلل مكحت تامولعم ةفاضإ متي و لاصتإلا ءدب لبق نيلصتملا

  . رثكأ ءاطخأل ةضرعم نوكت

٣- Acknowledged Connectionlessميلس لكشب تانايبلل همالتساب لسرملا زاهجلا ملعت ةراشإ لبقتسملا زاهجلا يطعي عونلا اذه يف و   .  

ملاب موقت يتلا يهفMACةيعرفلا ةقبطلا امأ    : ةيلاتلا ماه 

ديرف لكشب ةكبشلا تاقاطب لك فرعت-١   .  

ءاطخأ دوجو ةلاح يف لاسرإلا ةداعإ و ةلصتملا ةزهجألا نيب ءاطخألا نم ةيلاخ تانايب ميلست نم دكأتلاب موقت-٢   .  

ةقبط نم اهملستت يتلا رطألا ءاشنإب موقت -٣  LLCلاسرإلل ةزهاج نوكتل   .  

ةفاضإب ةنونعلا ةمهمب مايقلا -٤ ال ديرف ناونع وه و MAC Addressناونعلا ىلع قلطي و ةلسرملا تانايبلا مزحل لبقتسملا و لسرملا ناونع    

مسا ناونعلا اذه ىلع قلطي انايحأ و ةكبشلا ةقاطب يف ROMةركاذ يف ناونعلا اذه نيزخت متي و رركتي   Burned-In-Address) BIA).   

سملا زاهجلا مالتسا نم دكأتلل ةمدخ رفوت-٥   . هيلإ ةلسرملا تانايبلل لبقت 

هيلع قلطي ددعب ادوزم MACنوكي   Error-Detecting Frame-Check Sequence (FCS (   زاـهجلا ةطـساوب ددعلا اذه باسح متي و

يذلا ددعلا عم قف اوتم ريغ جتانلا ناك اذإف ، لبقتسملا زاهجلا لبق نم ىرخأ ةرم ددعلا اذه باسح متي و راطإلا اهلمحي يتلا تانايبلل اقفو لسرملا

ىرخأ ةرم تانايبلا لاسرإ ةداعإ لسرملا زاهجللOSIيف ايلعلا تاقبطلا نم بلطي و اهنم صلختلا متي تانايبلا نإف الوأ هباسح مت    .  

هـجوملا لاـصتإلا ةـلاح يـف اذـه و يلي امك متي رمألا اذه نإف             MACةقبط مادختساب رخآب لاصتإلا ام زاهج ديري امدنع           Connection-

Oriented:   

ةمدخ بلطب لسرملا زاهجلا موقي -١  Requestلبقتسملا زاهجلا نم   .  
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ةراشإ لكش ىلع رهظت و لبقتسملا زاهجلا يف ةمدخلا بلط ليجست متي -٢  Indication.   

ةباجتسإ رهظت لسرملا زاهجلا يف       -٣  Response               لاح يف ةيبلس وأ ةيباجيإ نوكت دق ةباجتسإلا هذه و لبقتسملا زاهجلا نم زاـهجلا لاغـشنإ     

  . لبقتسملا

لبقتسملا زاهجلا نم مالتسا ديكأت رهظيسف ةيباجيإ ةباجتسإلا تناك اذإ -٤  Comfirmation.   

طقف نيتلوألا نيتلحرملاب رمت لاسرإلا ةيلمعفConnectionlessلاصتإلا يف امأ    .  

ريوطتل تدعأ يتلا ةديحولا يه Project 802عورشم ريياعم تسيل   OSIيلي اميف و ضرغلا سفنل تدعأ يتلا تالوكوتوربلا مزح ضعب    :  

١- Manufacturing Automation Protocol (MAP (  ةكرـش لبق نم ةيلحملا تاكبشلل هريوطت مت دق وGeneral Motors  يـه و  

   .Token Busميمصت مدختست 

٢- Technical and Office Protocols (TOP ( ةكرش لبق نم تروط دق وBoeing Corporation   لكـشب لـمعت ريياعملا هذه و  

و تنرثإ تاكبش مدختست يه و MAPريياعم ل هباشم   Token Ring.   

٣- Fiber Distributed Data Interface (FDDI (  ةـيكيرمألا ةينطولا ريياعملا دهعم لبق نم تروط دق وAmerican National 

Standards Institute (ANSI ( رثكب ريياعملا هذه مدختست و١٩٨٧ماع ريوطت مت دق و ةيرصبلا فايلألا كالسأ مدختست يتلا تاكبشلا يف ة  

مسا ريياعملا هذه ىلع قلطي و UTP و STPةيساحنلا كالسألل ةصصخم نكل و ةهباشم ريياعم   Copper Distributed Data Interface 

(CDDI).   

ةقبط FDDIريياعم مسقت   Physicalنيتيعرف نيتقبط ىلا   :  

١- Physical Layer Protocol (PHY).               ٢- Physical Medium Dependent (PMD).   

ةيلاتلا ماهملا نع ةلوئسمPHYىلوألا ةيعرفلا ةقبطلا    :  

١- Encoding.   

٢- Decoding.   

٣- Data Framing.   
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يلي امع ةلوئسم يهفPMDةقبط امأ    :  

ةقاطلا تايوتسم لابقتسا و لاسرإ -١  Power Levels.   

ريفوت-٢ لابقتسإلا و لاسرإلا تاهجاو تاجايتحا    .  

ءاطخألا ثودح تالدعم ديدحت-٣   .  

كباشملا و كالسألا تافصاوم-٤   .  

   :سردلا صخلم

ةقبط Project 802عورشم مسقي   Data-Link نيتقبط ىلا  LLC و MACةفلتخم فئاظو امهنم لكل و   .  

ىلا Project 802عورشم مسقني  نم ةفلتخم ةئف ١٢  ىلا ٨٠٢،١   ٨٠٢،١٢ .  

ىلا ةفاضإ OSIريوطتل تدعأ تالوكوتورب مزح ةدع كانه   Project 802 يه و   :  

MAP ، TOP و FDDI.   

  

ةكبشلا تالغشم -٣٧  Network Drivers 

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

ةزهجألا تالغشم لمع نايبت-١   .  

ةزهجألا تالغشم تاهجاو لمعل حرش -٢  NDIS و ODI.   

تفوسوركيمل ةكبشلا ةقاطب ةهجاو صاوخل حرش -٣  NDIS.   

نيعم زاهج عم بطاختلا و لمعلاب رتويبمكلا ليغشت ماظنل حمسي يذلا جمانربلا وهDevice Driverوأ زاهجلا لغشم  ىلع يوتحي دق كزاهجف .  

نيـب بطاختلا متي ثيح ، ةقاطبلا لغشم جميرب رفوتي مل ا           م ةقاطبلا هذه عم لماعتلا عيطتسي نل ليغشتلا ماظن نكل و ةكبشلا ةقاطب لثم ام ةزهجأ               

  . لغشملا اذه لالخ نم ةقاطبلا و ليغشتلا ماظن
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  . بجي امك لمعي يك لغشم ىلا جاتحي رتويبمكلا يف زاهج لكف يلاتلاب و

  : ةكبشلا ةقاطب لغشم لمعي فيك رنل

نـم نوكيس و ةفلتخم صاوخ ةقاطب لكل نوكي نأ لامتحا كانهف يلاتلاب        و ، ةفلتخم تاكرش لبق نم اهعينصت متي تاكبشلا تاقاطب نأ ملعن نحن              

دوزي عنصم لك نإف كلذ نم الدب و ، ةكبشلا ةقاطب عاونأ نم عون لك عم لمعلل ةمزاللا جماربلاب رتويبمكلا ةزهجأ عيمج ديوزت ايلمع ليحتسملا                         

ليغـشتلا ماـظن فرعتي يكل جمانربلا اذه ليغشت و ليمحت ىوس ةقاط   بلا ينتقم ىلع نوكي ال و نرم صرق ىلع نزخم ليغشتلل جمانربب هتقاطب 

  . ةقاطبلا هذه ىلع

بـلطتي رخآ زاهج يأ وأ ةقاطبلل ةجتنملا ةكرشلل تنرتنإلا عقوم نم اهليمحت اضيأ نكمي و ، تالغشملا هذه ىلع ليغشتلا ماظن يوتحي انايحأ و                         

  . هل لغشم دوجو

نـم ءزـج وـه و    Network Redirectorىمسي رتويبمكلا يف يجمرب هجوم نيب و ةكبشلا ةقاطب نيب لاصتإ ريفوتب ةكبشلا تالغشم موقت   

  . بولطملا زاهجلل اهليوحت و رخآ زاهج ىلع تافلملل) Input/Output (I/Oتابلط لابقتسا هتمهم و كيبشتلا جمانرب 

  . زاهجلل بلصلا صرقلا ىلع لغشملا اذه نيزخت متي و نرملا صرقلا ىلع رفوتملا دادعإلا جمانرب لالخ نم ةقاطبلا لغشم بيصنت متي

ةقبطل MACةيعرفلا ةقبطلا لالخ نم ةكبشلا ةقاطب تالغشم لمعت   Data-Link يف  OSI.   

ةكبـشلا ةـقاطب ىلع نإف ةفلتخم تالوكوتورب معدت ةفلتخملا ليغشتلا ةمظنأ نأ ثيح و ةكبشلا ربع لاصتإلل انيعم الوكوتورب مدختست ةقاطب لك        

وأ لوكوتورب لك عم ةقفاوتم ةصاخ تالغشم ةباتك نيعنصملا ىلع نإف لاحلا وه اذه ناك اذإ و ، ةفلتخم و ةددعتم تالوكوتورب معدت نأ اهرودب 

   .Network Driver Interfaceةكبشلا لغشم ةهجاو ىمسي ام ريوطت مت يفاضإ لمع يأ نع يلختلل و اذهل ،ليغشت ماظن 

  : ةيلاتلا تاهجاولا ريياعم دحأ عم ةقفاوتم نوكت نأ ةكبشلا تالغشم ىلع

١- Network Driver Interface Specification (NDIS) .   

٢- Open Data-Link Interface (ODI).   

ةمظنأ امنيب NDISعم قفاوتم تفوسوركيم كيبشت جمانرب   Novell NetWare عم ةقفاوتم يهف  ODI.   

تاـقاطبل ةـفلتخملا عاوـنألا نع تالوكوتوربلا لزعو ةمدختسملا ةفلتخملا تالوكوتوربلا            ليصافت نع ةكبشلا ةقاطب لزعب تاهجاولا هذه موقت         

  . تاكبشلا
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تاهجاولا دحأ عم ةقفاوتم تالغشم ةباتك يفكي حبصأ لب ليغشت ماظن وأ لوكوتورب لكل ةصاخ تالغشم ةباتكل يعاد ال حبصأ تاهجاولا هذه عم      

ةكبش لغشم و ةديحو ةكبش ةقاطب مادختساب ةفلتخم تالوكوتورب مدختست تاكبش ربع لاصتإلا             ىلع نورداق نومدختسملا حبصأ ثيحب ركذلا ةفنآ        

وأ NDISةهجاو عم قفاوتم ديحو   ODIزاهجلا سفن ىلع نيتهجاولا يلك ليمحت ةرورضلا دنع نكمملا نم و   .  

ةيلاتلا تازيمملابNDISيه و تفوسوركيم اهدمتعت يتلا ةكبشلا تالغشم ةهجاو عتمتت    :  

زاهجلا سفن ىلع جلاعم نم رثكأ مادختسإ معدت-١   .  

تقولا سفن يف ةيكبش طباور وأ تالاصتا ةدع عم لماعتلا عيطتست-٢   .  

تقولا سفن يف ةلمحم لقن تالوكوتورب ةدع عم لماعتلا عيطتست-٣   .  

ةيلاتلا ماهملا نع الوئسم نوكيNDISلغشم لك    :  

كبشلا لاصتإلا ربع مزحلا لابقتسا و لاسرإ-١   . ي 

ليغشتلا ماظن عم بسانتي امب ةكبشلا ةقاطبل ةيلعفلا ةرادإلا-٢   .  

ماظن ليغشت -٣  Input/Output ةعطاقملا تابلط يقلت و ةكبشلا ةقاطب يف  Interruptsاهنم   .  

اهلاسرإ نم ءاهتنإلا وأ تانايبلا لابقتساب ليغشتلا ماظن مالعإ-٤   .  

هجلا تانوكم وأ ليغشتلا ماظن تامولعم لزع-٥   . تامولعملا هذهل تالغشملا هذه ةجاح مدع ةلاح يف ةكبشلا ةقاطب تالغشم نع زا 

   :سردلا صخلم

  . رتويبمكلل ليغشتلا ماظن عم بطاختلا و لاصتإلاب ةزهجألل حمست جمارب يه تالغشملا

وأ NDISنيتهجاولا دحأ عم ةقفاوتم نوكت نأ تاكبشلا تالغشم ىلع بجي   ODI.   

ايازملا نم ةعومجم مدقت يتلا وNDISةه جاولا تفوسوركيم مدختست   .  
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ةكبشلا نمأ-٣٨   

٠٢ September 2001   

  : ةـــــــيلاتلا دوـــــــنبلا هللا ءاـــــــش نإ سردـــــــلا اذـــــــه يـــــــف لوانتنـــــــس     

اـــهنم ةـــياقولا ةـــيفيك و ةكبـــشلا اـــهل ضرـــعتت دـــق يـــتلا ةـــينمألا رطاـــخملا ضعبـــل ضرـــع      -١   .  

اـــــــــهنمأب ةكبـــــــــشلا ىـــــــــلا جوـــــــــلولا ةـــــــــقالعل فـــــــــصو -٢   .  

ــــــــيامح ةــــــــيفيك -٣   . لوــــــــصولا صيخارــــــــت ةطــــــــساوب دراوــــــــملا ة   

تاــــــــــــــــــــــــــــــنوكمل حرــــــــــــــــــــــــــــــش -٤  ACL.   

صيخارــــــــــــــتلا صــــــــــــــحفت ةــــــــــــــيلمعل حرــــــــــــــش -٥   .  

  

  : يلي امم يأل صخرملا ريغ لوصولل ةضرع نوكت دق ةكبش يأ

تادعملا-١   .  

تانايبلا-٢   .  

ةكبشلا تايلمع-٣   .  

دراوملا-٤   .  

ةكبشلاربع ةلوادتملا تانايبلا ةيساسح ىدم ىلع ةكبشلا نمأ ةجرد دمتعت   .  

  . دوزملا نوبزلا تاكبش نمأ يف دوزملا مكحتي امنيب ، صاخلا هنمأ يف مكحتي زاهج لك دنلل دنلا تاكبش يفف ، ةكبشلا عونل اقفو نمألا ميظنت متي و

  : ةكبشلا نمأ ىلع ةظفاحملا يف دعاست يتلا تاءارجإلا ضعب كانه و

اءارجإ عم لماعتلا ىلع نيمدختسملل نقتملا بيردتلا-١   . نمألا ت 

نيلوخملا ريغ لبق نم اهيلا لوصولا ةبوعص و تادعملا نمأ نم دكأتلا-٢   .  

سسجتلل ةضرع نوكت دق اهنأل نيعألا نع اهءافخإ و ةيساحنلا كالسألا ةيامح-٣   .  
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ةيكيرمألا ينطولا نمألا ةلاكو اهعضتف ريفشتلا سيياقم امأ ةجاحلا دنع تانايبلا ريفشت -٤  National Security Agency (NSA).   

تادوزملاـب ةزهجألا هذه لصتت و ، ةبلص صارقأ ىتح وأ ةطوغضم وأ ةنرم صارقأ تاكرحم ىلع يوتحت ال ةزهجأب نيمدختسملا ديوزت                       -٥  

ةركاذ يف عالقإلا جمانرب ليمحتب دوزملا موقي ةزهجألا هذه ليغشت دنع و ROM Boot Chipعالقإ ةقاقر مادختساب   RAMلمعلاب أدبيل زاهجلل  .   

ةرورضلا دنع اهتعجارمل ةكبشلا ىلع اهؤارجإ متي يتلا تايلمعلا عيمج ليجستل جمارب مادختسا-٦   .  

حيراصت ءاطعإ    -٧  Permissions                  و تانايبلا ةكراشم بجي ةلاحلا هذه يف و هلمع ةعيبط بسح لك تادعملا و تانايبلل لوصولل نيمدختسملل  

  . اهمادختساب نيرخآلل حامسلل تادعملا

يوزت-٨ ماظنلا ىلع اهءارجإ مهل حومسملا تايلمعلا و ةطشنألا ددحتRightsقوقحب نيمدختسملا د     .  

  : قوقحلا و حيراصتلا ءاطعإل نايساسأ ناماظن كانه 

رورم ةملكب ةيمحملا ةكراشملا-١   .  

لوصولا حيراصت-٢   .  

  . رسلا ةملك هيدل نم لبق نم طقف دراوملا هذهل لوصولا متي و اهتكراشم بولطملا دراوملا نم لكل رس ةملك نييعت متي لوألا ماظنلا يف

  . ةروصلا رظنأ.رسلا ةملكل اقفو مأ لماك لوصو مأ طقف ةءارقلل يه له لوصولا ةجرد ديدحت عيطتست امك
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دـنع رورـملا ةـملك مدختسملا لخدي نأ يفكي و ، نيمدختسم ةعومجم وأ مدختسم لكل حيراصتلا ءاطعإ و قوقحلا ن                  ييعت متي يناثلا ماظنلا يف    

و قباـسلا ماظنلا نم انمأ رثكأ ماظنلا اذه ربتعي و ،هل ةرفوتملا حيراصتلا و مدختسملا اذه قوقح ىلع ماظنلا فرعتيل ليغشتلا ماظن ىلا لوخدلا                         

  . مدختسم لكب ربكأ امكحت ةكبشلا ريدم يطعي

ناـك اذإـف   ) Security Accounts Manager (SAMتاباسحلا نمأ ريدم ىلا تامولعملا هذه ريرمت متي رورملا ةملك و مسإلا لاخدإ دنع 

لا جولولا ناك اذإ امأ ،زاهجلا يف ةيلحملا نمألا تاباسح تانايب ةدعاق عم اهتنراقم متي تامولعملا نإف         Workstationزاهج ىلا جولولا     قاطن ى  

Domain        دوزم ىلا اهلاسرإ متي تامولعملا نإف  SAM  رورـملا ةملك وأ مدختسملا مسا ناك اذإف ،قاطنلا تاباسح تانايب ةدعاق عم اهنراقي يذلا  

 Accessجوـلو ةـقاطب رادصإب موقي يعرفلا نمألا ماظن نإف نيحيحص اناك اذإ امأ ،ماظنلا ىلا لوخدلا نم عنمي مدختسملا نإف نيحلاص ريغ   

Tokenةيلاتلا تامولعملا ىلع ةقاطبلا هذه يوتحت و هجولو ةرتف مدختسملاب ماظنلا فرعت   :  

ينمألا فرعملا -١  Security Identifier (SID (باسح لكب صاخ ديرف مقر وه و .  

ةعومجملا تافرعم -٢  Group SIDsمدختسملا اهل يمتني يتلا ةعومجملا ددحت يتلا يه و   .  

تازايتمإلا -٣  Privilegesكباسحل ةحونمملا قوقحلا لثمت يه و   .  
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دـعب نـع جولولا ءارجإلا اذه ىلع قلطي و كتكبش ىلع رخآ زاهجب كزاهج نم لاصتإلا كتلواحم دنع   Access Tokenرادصإ متي هنأ امك   

Remote Logon.   

يتلا و تافلملا و صارقألا تاكرحم و تاعباطلا لثم دراوملا نمأ ىلع ةظفاحملا وه ةكبشلا نمأ نع ثيدحلا دنع اهتاعارم بجي يتلا رومألا نم  

  . دراوملا هذه مادختسإل حيراصت نييعتب ةكبشلا ريدم موقي

  : يلي ام تافلملا ىلا لوصولل ىطعت دق يتلا حيراصتلا نم و

تافلملا خسن و ضرعب كل حمسي و ةءارق حيرصت-١   .  

تاقيبطتلل ذيفنت حيرصت-٢   .  

ليدعتلاب حمسي و ةباتك حيرصت-٣ تافلملا ىوتحم يف    .  

مادختسإلا عونمم -٤  No Access.   

  . لهسٍأ اذه و نيمدختسملا نم ةعومجم وأ مدختسمل اهحنم نكمم حيراصتلا و

اهيلع قلطي ACLيف اهلاخدإ متي ةمولعم لك و ) Access Control List (ACLلوصولاب مكحت ةمئاق دراوملا نم دروم لك كلتمي   Access 

Control Entry (ACE).   

ىلع يوتحت و دروملا مادختسإل حيرصتلا حنم دنع ACEءاشنإ متي   SID ، حيرصتلا عون ىلا ةفاضإلاب حيرصتلا ةحونمملا هتعومجم وأ مدختسملل  

نإف ام فلمل ةباتك حيرصت و ةءارق حيرصت حن   ىلا هتفاضإ مث هؤاشنإ متي ديدج ACEم دق ام ةعومجم ريدم نأ انضرتفا ولف  ACL فلملاب صاخلا  

ىلع ACEيوتحيس و   SIDةباتك حيرصت و ةءارق حيرصت ىلا ةفاضإلاب ةعومجملا ريدمل   .  

   : ACEل ناعون كانه 

حومسم لوصولا -١  AccessAllowed.   

عونمم لوصولا -٢  AccessDenied وه لوصولا حيرصت ناك اذإ اهؤاشنإ متي و  No Access.   

عم هب صاخلا SIDةنراقم متي ام دروم ىلا لوصولا ام مدختسم لواحي امدنع اذكه و   SIDs لك يف  ACE نم  ACLدروملل   .  
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زودنيو و NTزودنيو يف  بيترت متي ٢٠٠٠   ACE نوكت ثيحب  AccessDenied ACEs لبق  AccessAllowed ACEs دجو اذإف  ، SID 

يـف ثحبيسف الإ و دروملا ىلا لوصولا نم عنمتسف  AccessDenied ACEsنم يأ يف كتصاخ   AccessAllowed ACEs   نـم دـكأتلل  

دروملل لوصولا نم كعنمت ريذحت ةلاسر ضرعتسف كتصاخل قباطمSIDىلع رثعي مل نإف كل ةحونمملا قوقحلا    .  

   :سردلا صخلم

  : اهنم و ةكبشلا نمأ ىلع ةظفاحملل اهذاختا بجي يتلا تاءارجإلا ضعب كانه

  . ةكبشلا ىلع ىرجت يتلا تايلمعلا ةبقارم ، صارقألا ةميدع ةزهجأ مادختسا ، تانايبلا ريفشت ، تادعملا ةيامح ، نيمدختسملا بيردت

  : قوقحلا و حيراصتلا ءاطعإل نايساسأ ناماظن كانه 

رورم ةملكب ةيمحملا ةكراشملا-١   .  

لوصولا حيراصت-٢   .  
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ةكبشلا لكاشم لح -٣٩  -١-  

  طيطختلا و ةبقارملا : الوأ

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

لكاشم ثودح نم ةكبشلا ةياقو ةيفيكل فصو-١   .  

لكاشم ثودح صرف نم ليلقتلا يف ةكبشلا ةرادإ جمارب مادختسا ايازمل درس-٢   .  

ةكبشلا لكاشم لح يف ةيجهنملا مادختسا ةيفيكل حرش-٣   .  

  

و ةبقارملا و طيطختلا نإف اذهل ، جالعلا ن م ريخ ةياقولاف فورعم وه امك و نكل و ،ةكبشلا ريدم ماهم نم ةدحاو ةكبشلا لكاشم لح ربتعت

  . ايلعف لكاشملا ثدحت ىتح راظتنإلا نم ريثكب لضفأ ةلكشم يأ ثودحل دادعتسإلا

  : يلي اميف ةيكبش لكاشم ثودح نم ةياقولا صخلتت

ميلسلا طيطختلا-١   .  

ةكبشلا ءادأ ةبقارم-٢   .  

ةكبشلا يمدختسم بيردت-٣   .  

  : لثم تاءارجإلا ضعبب مايقلا هيلع ةكبشلا ريدم نإف قبس ام ىلا ةفاضإلاب

ةجاجزلا قنع ةلاح ثودح نع ةلوئسملا ةكبشلا تانوكم ىلع فرعتلا -١   . تانوكملا هذه لزع و) ةكبشلا لمع ءاطبإ( 

ةكبشلا ىلع تانايبلا رورم ةكرحل ةبسانملا قاطنلا ةعس ريفوت نم دكأتلا-٢   .  

يرود يطايتحإ خسن ءارجإ-٣   .  

  . ةكبشلا ريدم ةدعاسمل ةجاح يف نوكي نل ابلاغف هجو لمكأ ىلع ةبقارملا و ةياقولا و طيطختلا ماهمب مدختسملا ماق اذإ

  . ةكبشلا ومن و ريغت عم ومنت و ريغتت ةطخ نم اءزج نوكت نأ بجي اهلكاشم لح و ةكبشلا ةرادإ

  : يلي ام ىلع ةكبشلا ططخ يوتحت نأ بجي

و ةمدختسملا كالسألل ةيحيضوت موسر-١ اهتءافك ىدم    .  
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ةمدختسملا ةكبشلا ميماصت-٢   .  

ةكبشلل ةيباعيتسإلا ةردقلا-٣   .  

ةمدختسملا تالوكوتوربلل ديدحت-٤   .  

تادعملا يف ةمدختسملا سيياقملا-٥   .  

ةكبشلل ةيلبقتسملا تاثيدحتلا و تاجايتحإلاب تاعقوتلل ليجست-٦   .  

ةطخلا يف اهنيمضت بجيةيكبشلا لكاشملا نم ةياقولا تاءارجإ و تاسايس نأ امك   .  

  : يلي ام تاءارجإلا و تاسايسلا هذه نمضتت نأ بجي

يطايتحا خسنلل ماظن دادعإ-١   .  

ةلوادتملا تانايبلا ةيساسح و ةكبشلا مجحل اقفو ةينمأ تاءارجإ-٢   .  

نع اهحالصإ و اهثيدحت و اهترادإ لهسي امم ةكبشلا تانوكم رايتخا يف ةمدختسملا سيياقملا ديحوت               -٣ و تاـفلملا ىلع قبطني كلذ و ،ةجاحلا د          

  . اضيأ جماربلا

كلذل ةجاحلا دنع تانوكملل و تالغشملا و جماربلل رمتسملا ثيدحتلا-٤   .  

اـمك ،تادوزـملا نيب ةيطايتحإلا خسنلا و تانايبلا عيزوت ةطيرخ و دوزملا تامولعم قيثوت اضيأ لمشي اذه و ةكبشلا ءادأل يرودلا قيثوتلا          -٥  

هذـه لـك ظـفح مث اهلحل اهعابتا مت يتلا تاءارجإلا و اهثودح خيراوت ىلا ةفاضإلاب اهرهاوظ و لكاشملا لك ثودح ليجست ةياغلل ا                   ديفم ربتعي 

  . ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلل ةمظنم ةروصب قئاثولا

هذهل لولح داجيإ ىلع اضيأ دعاست و        لب ،لكاشم ثودحل ةيدؤملا فورظلا ىلع فرعتلا يف اريثك دعاست ةكبشلا ةبقارم و ةرادإل ةديجلا جماربلا                 

  . لكاشملا

لكاشملل لولح ميدقتب قلعتت يتلا و ةكبشلا ةرادإل تائف سمخISOةئيه فرعت    :  

ةكبشلا دراوم مادختسا نع ريراقت دعت و لجست يتلا و ةبساحملا ةرادإ-١   .  

اهتادادعإ و ةكبشلا تانوكمب مكحتت و فرعت يتلا و تادادعإلا ةرادإ-٢   .  
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  . ةكبشلا لكاشم لزعت و فشتكت يتلا و ءاطخألا ةرادإ -٣

ةيكبشلا تانايبلا جاتنإب مكحتت و للحت و بقارت يتلا و ءادألا ةرادإ-٤   .  

ةكبشلا دراوم ىلا لوصولاب مكحتت و بقارت يتلا و نمألا ةرادإ-٥   .  

حيحـصلا رايتخإلا مدختسملا ملعتي نأ لبق ةليوط ةربخ و اتقو            رمألا قرغتسي دق و لمعلا ءادأ يف ىدملا ةليوط تاودألا نم ةرادإلا تاودأ ربتعت               

  . العف تثدح ةلكشم لح يف اهنم ةدافتسإلل وأ ةلكشم ثودح نم ةياقولل اهعمج هيلع يتلا تايئاصحإلل

و اهتلاح نع ريراقت رادصإ و ةكبشلا ءادأ ةعباتمل مدختسي يذلا و ةكبشلا ةبقارمل جمدم جمانرب ىلع يوتحت ةمدقتملا ةيكبشلا ليغشتلا ةمظنأ بلغأ  

  : تامولعملا نم عاونأ ثالث عمج نم ديفتسي

ثادحألا ليجست تامولعم -١  Event Logs     صيخـشت يـف دعاـست يـتلا ثادحألا نم اهريغ و ةينمألا تاقيقدتلا و ءاطخألا لجست يتلا و  

  . لكاشملا

مادختسإلا تايئاصحإ -٢  Usage Statisticsملا نع تامولعم عمجت يتلا و   . اهل مهمادختسا ةيفيك و دراوملا ىلا نولصي نيذلا نيمدختس 

ءادألا تايئاصحإ -٣  Performance Statisticsدوزملا ةءافك و ةركاذلا و جلاعملا مادختسا نع تامولعم عمجت يتلا و   .  

  . لجسملا تقولا و يقيقحلا تقولا نم لك يف ةقباسلا تامولعملا نم ةدافتسإلا نكمي

  . اضيأ دعب نع ةلصتملا ةزهجألا و لب ةيلحملا ةزهجألا طقف سيل ةبقارمب تامولعملا هذه عمج نكمي و

ةلكشم يأ ثودح دنع اهتنراقم و اهتعجارم متيل ءاطخألا نم اهولخ و ميلس لكشب اهلمع دنع ةكبشلا ةبقارم تامولعم قيثوت و ليجستب حصني و                        

  : ةيلاتلا فورظلا يف تامولعملا هذه عمج لضفي و ةيكبش

  . ةكبشلا ةلاح نع ةيموي جذامن ذخأ -١

ةمحدزملا مادختسإلا تاقوأ يف جذامن ذخأ-٢   .  

ةفلتخملا تالوكوتوربلل رورملا ةكرح نم جذامن ذخأ-٣   .  

  . ةروصلا رظنأ.ةجاجزلا قنع ةلاح ثودحل ببسملا لزع و ديدحت يف ةقباسلا تامولعملا ديفت و



                                                                                                     شرح مبادئ التشبیك)MCSE(وفق منهج  

  ٢٢٥

  

  : ايرورض ةيلاتلا تاءارجإلا دحأ ناك اذإ اميف ديدحت نكمي ةقباسلا تامولعملا و ليلاحتلا ةساردب و

ماسقأ ةدع ىلا ةكبشلا ميسقت-١   .  

تافلملا تادوزم نم ديزملا ةفاضإ-٢   .  

لضفأ ءادأل ةكبشلا تاقاطب ثيدحت-٣   .  

  : يلي ام جماربلا هذه ةلثمأ نم و ةيكبش لكاشم ثودح عنم يف ةدعاسملا ةمدقتملا ةكبشلا ةرادإ جمارب عيطتست

١- IBM's Netview sit.   

٢- SunNet Manager.   

٣- Spectrum Enterprise Manager.   

٤- CiscoWorks.   
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 Simpleطيـسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكوتورب مادختسا  ب كلذ و ةكبشلا تانوكم نم نوكم لك ءادأ ليلحت و ةءارق ةصصختملا جماربلا هذه عيطتست

Network Management Protocol (SNMP) ةمدقتملا ةرادإلا جماربل حمسي و ةكبشلا ةزهجأ ةنايصل مدختسي صاخ لوكوتورب وه و  ، 

  . ةكبشلا تانوكم عم لعافتلاب

نوكملا اذه نأ ينعي اذهف تانوكملا دحأ يف ام أطخ ثودح نع اه مالعإ دنع اهنأ ثيحب اهرفوت يتلا تامولعملا ةقد نامض جماربلا هذه عيطتست و

  . اهنع غلبت يتلا لكاشملل لولح ريفوت وأ حارتقا عيطتست جماربلا هذه نإ لب بسح و كلذ سيل و ،ةلكشملا ببس هنيعب

  . اهنم صلختت و ةفلاتلا وأ ةبوطعملا لئاسرلا مزح ىلع جماربلا هذه فرعتت امك

موقيل كتينازيم و كتاجايتحا نع ةلصفم تامولعمب جمانربلا ديوزتب كلذ و ، عقوتملا ةكبشلا ومنل ميلسلا طيطختلا جماربلا هذ                   ه مادختساب عيطتست و   

  . كفورظ عم ىشامتي امب كضرغ قيقحتل ةبسانملا تاءارجإلا حارتقاب جمانربلا

  . تامولعملا هذه ليلحت يف مدختسي يزكرم رتويبمك ىلا اهعمجت يتلا تانايبلا عيمج هيجوتب جماربلا هذه موقت ةريبكلا تاكبشلا يف

  . يئاوشع بولسأ مادختسا نم عرسأ و عجنأ ام ةلكشم لح يف يجهنم بولسأ مادختسا ربتعي

  : تاوطخ سمخب يجهنملا بولسألا رمي

ةمدقم نوكت ةلكشملا هذه نإف ةزهجألا دحأ يف لمعلا نع بلصلا صرقلا فقوت دنعف ةلكشملا ةيولوأ ديدحت                 -١ يف تاعامسلا لطعت ةلكشم ىلع         

  . رخآ زاهج

ةلكشملا رهاظم ىلع فرعتلا-٢   .  

ةلكشملل ةلمتحملا بابسألاب ةمئاق لمع-٣   .  

ةلكشملا ببس لزعل رابتخإ ءارجإ-٤   .  

لح ىلا لوصولل رابتخإلا جئاتن ةسارد-٥   .  

خيراوـت ىـلع يوـتحت يتلا قئاثولا ةعجارم اديفم نوكي           و ةلكشملا ةعيبط ىلع فرعتلل تامولعملا ضعب عمجب ءدبلا بجي ةلكشم ثودح دنع              

ةـعيبط نـع مهلاؤـس نكمملا نم ةكبشلا لطعت ةلاح يف لاثمك ،نيمدختسملا ىلا ةلئسألا ضعب هيجوت بجي مث ،اهلح مت فيك و ةقباس لكاشمل                          

  : يلي امل ةهباشم مهتاباجإ نوكت و ، ةلكشملا

ةداعلا نم أطبأ ةكبشلا-١   .  
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إلا نوعيطتسي ال-٢   . دوزملاب لاصت 

ةيكبشلا تاقيبطتلا ليغشت نوعيطتسي ال-٣   .  

ةيكبشلا ةعباطلا مادختساب ةعابطلا نوعيطتسي ال-٤   .  

  . نيمدختسملا نم ةعومجم عم وأ دحاو مدختسم عم الثم ةلكشملا تثدح لهف ، ةلكشملا لزع نم نكمتلل نيمدختسملا تاظحالم نم ةدافتسإلا كيلع

  . كلذ لبق وأ هثيدحت وأ ديدج جمانرب بيصنتدعب ةلكشملا تثدح له و 

  .... اذكه و ددج نيمدختسم مامضنا وأ ةديدج تادعم ةفاضإ دعب ةلكشملا هذه تثدح له و

  . نكمم تقو رصقأ يف اهلح ةيفيك و كتكبش لكاشمب اريبخ حبصتس ةرتف دعب كنإف ةكبشلل ريدمك

رابتخاب أدبتل ناكمإلا ردق ةريغص ءازجأ ىلا ةكبشلا ميسقت اهنيح كيلع نإف ةلئسألا ه              يجوت و ةعجارملا دعب ةلكشملا ببس ىلع فرعتلاب تلشف اذإ         

  : يلي ام نمضتت دق تانوكملا هذه و ، هجو لمكأ ىلع هتانوكم لمع نم دكأتلا و هدح ىلع مسق لك

ةكبشلا تاقاطب-١   .  

تاعمجملا -٢  Hubs.   

كباشملا و كالسألا-٣   .  

تادوزملا-٤   .  

ابزلا ةزهجأ-٥   . نئ 

تالوكوتوربلا-٦   .  

تاباوبلا و روسجلا و تاهجوملا و تارركملا لثم لاصتإلا تانوكم-٧   .  

ةلكـشملا لح ةكبشلا ريدم عيطتسي نايحألا بلغأ يف و ،ةلكشملا ببس هنأ نم دكأتلل هلادبتسا وأ هرابتخاب أدبإ ةلكشملل ببسملا ىلع فرعتلا دعب                        

  . ةلكشملا ببس جمانربلا وأ زاهجلل ةجتنملا ةكرشلا ةعجارم هيلع نإف ةلاحلا هذه يف و لشفي نايحألا ضعب يف نكل و ، هدرفمب

   :سردلا صخلم
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  : يليام ةيكبش لكاشم ثودح نم ةياقولا جمانرب نمضتي نأ بجي

  . اهلزع و ةجاجزلا قنع ىلع فرعتلا و بيردتلا ،ةبقارملا ، طيطختلا

لوـلح داجيإ و لكاشملا ىلع فرعتلل ةصصختم ةرادإ جمارب مادختسا وأ يكبشلا ليغشتلا              ماظن عم ةجمدم تاكبش ةرادإ جمارب مادختسا عيطتست         

  . اهل

  : تاوطخ سمخب لكاشملا لحل يجهنملا بولسألا رمي 

جئا ـتنلا ةسارد مث ةلكشملا لزعل رابتخإ ءارجإ مث ةلمتحملا بابسألاب ةمئاق لمع و ةلكشملا رهاظم نع تامولعم عمج مث ، ةلكشملا ةيولوأ ديدحت                  

  . لح ىلا لوصولل
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ةكبشلا لكاشم لح -٤٠  ةريخألا ةقلحلا ... -٢- 

٠٢ September 2001   

  ةعئاش لكاشمل لولح : ايناث

  : ةيلاتلا دونبلا هللا ءاش نإ سردلا اذه يف لوانتنس

اهلح ةيفيك و تاكبشلا تاقاطب و كالسألا لكاشم ىلع فرعتلا-١   .  

ةكبشلا ةنونع لكاشم عم لماعتلا-٢   .  

نيوانع ةلكشمل لح -٣  IPةرركملا   .  

  

  . لمعلا نع ةكبشلا فقوتل ةعئاشلا بابسألا نم كالسألا لكاشم ربتعت

نـع فقوتيـس هعم طبترملا ةكبشلا مسق نإف ةكبشلل يرقفلا دومعلاب هطبرت يتلا ةادألا نم قيقرلا تنرثإ كلسل لاصفنإ وأ عطق لصح اذإ الثمف                         

  . ةروصلا رظنأ.لمعلا

  

  : يلي ام كيبشتلا و كالسألا لكاشم لمشت

كالسألا بيكرت ءوس-١   .  

كالسألا يف عطق ثودح-٢   .  
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كالسألا طبرل ةبسانم ريغ كباشم مادختسا-٣   .  

يذلا زاهجلا نم الدب زاهجلا اذه بيكرت و ةكبش ةقاطب ىلع يوتحي لومحم رتويبمك زاهج راضحإب يه كالسألا لكاشم فاشتكإل ىلثملا ةقيرطلا 

نإ نـكل و ةميلس كالسألا نأ ينعي اذهف اهب ةلصتملا ةزهجألا و ةكبشلا ةيؤر نم لومحملا زاهجلا نكمت اذإف ،ةكبشلا يف ةلكشم ثودح نع غلبأ                      

  . كالسألا صحف انيلع نيعت كلذ يف لشف

  . ارخؤم هناكم نم ام ائيش اوكرح ول اميف لاؤسلاب نيمدختسملا ىلا هجوتلا دعب كلذب سأب الف ايودي كلسلا صحف لهسلا نم ناك اذإ

يلي امك كلسلا يف ةلكشملا عقوم ديدحتلTerminatorمادختسا عيطتست امك    :  

ةروصلا يف امك نيمسق ىلا ةكبشلا مسقت ثيحب ةكبشلا فصتنم يف عقي زاهج لصفب مق-١   .  

  

يهنملا لصوب مق -٢  Terminatorةروصلا يف امك نيمسقلا يلك يفرطب   .  

  

  . كلسلا يف ةلكشملا ىلع يوتحملا وه لمعلا يف لشفيس يذلا مسقلا نوكيس

ةيلاتلا ةروصلا يف امك ةلكشملا بحاص مسقلا عم ةقباسلا ةوطخلا ديعن-٣   .  
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  . ةلكشملا ىلع يوتحي يذلا كلسلا نم ءزجلا فاشتكإ لهسلا نم حبصي اذكه و

لحل Protocol Analyzerلثم ةادأ وأ ) Time Domain Reflectometer (TDRزاهج نومدختسي نيصصختملا تاكبشلا يريدم مظعم   

  . كالسألا لكاشم

  : اهلأست نأ بجي يتلا ةلئسألا ضعب كانه كالسألا يف ةلكشم نع ثحبلاب موقت امدنع 

؟ميلس لكشب ةلصوم كالسألا له -١    

له-٢ ؟ةلكآتم وأ ةعوطقم كالسألا      

؟ادج ةليوط كالسألا له -٣    

؟داح لكشب كالسألا ينح مت له -٤    

؟مجحلا ريبك يئابرهك كرحم وأ لوحم وأ ءاوهلل فيكم لثم يسيطانغمورهكلا لخادتلل ردصم نم ابيرق كالسألا رمت له -٥    

؟ةكبشلا تاقاطب تافصاوم عم كالسألا قفاوتت له -٦    

  . ةيكبشلا لكاشملل اردصم نوكت دق ةكبشلا تاقاطب نإف كالسألا ىلا ةفاضإلاب

  . ةعطقتم ةلكشم لوأ ةمئاد ةلكشم يه له ،ةلكشملا فينصت وه ةيكبشلا تاقاطبلا لكاشم لح يف ةوطخ لوأ

  : يلي امم دكأتلا كيلع نوكي هنإف ةكبشلا ةقاطب رييغت وأ ةفاضإ دنع لمعلا نع ايئاهن فقوتت مث ةلماع ةكبشلا نوكت نأك ،ةمئاد ةلكشملا تناك نإف

ةكبشلا ةقاطب يف ةبسانملا ةهجاولا ىلا ةلصوم كالسألا له -١  )AUI, BNC , وأRJ-45( ؟  
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؟همدختست يذلا يكبشلا جمانربلا يف تادادعإلا عم قفاوتت ةكبشلا ةقاطب تادادعإ له -٢    

؟اهسفن ةكبشلا ةعرس عم ةكبشلا ةقاطب ةعرس قفاوتت له -٣    

مدختست له-٤ ؟كتكبش ميمصت و ةيعونل ةبسانملا ةقاطبلا      

  . ةلكشملا لحل حيحصلا قيرطلا يف تنأف معنب ةقباسلا ةلئسألا نم يأ ةباجإ تناك اذإ

  . اهلادبتسا بجي و ةيلخاد ةلكشم ىلع يوتحت كيدل ةكبشلا ةقاطب نأ بلغألا ىلع هنإف ةقباسلا ةلئسألا عيمج ىلع الب ةباجإلا تناك نإف

  : ةيلاتلا تاببسملا وأ تالاحلا دحأ نوكي دق اهببس نإف ةعطقتم ةلكشملا تناك نإ امأ

ةيلاتلا رومألا دحأ يف ضراعتلا نوكي و ،ةدحاو ةكبش ةقاطب نم رثكأ ىلع زاهجلا ىوتحا ول اميف ةكبشلا تاقاطب تادادعإ يف ضراعت دوجو-١   :  

ذفنم ناونع -أ  Input/Output (I/O).   

ةعطاقملا مقر -ب  Interrupt.   

ةركاذلا-ج   .  

بجي امك اهدادعإ متي مل وأ رادصإلا ةميدق وأ ةبسانم ريغ ةكبشلا ةقاطب تالغشم تناك اذإ-٢   .  

  . تاكبشلا يف ةعئاشلا لكاشملا نم ربتعي ةيكبشلا نيوانعلا راركت نإف ،تاكبشلا تاقاطب و كالسألا لكاشم ىدع اميف

   :OSI Modelنم ةيلاتلا تاقبطلا يف دجوت دق ةرركملا نيوانعلا 

ةقبط -١  Physical.   

ةقبط -٢  Network.   

ةقبط -٣  Application.   

  : ةيلاتلا تالوكوتوربلا تائيب نم يأ يف نيوانعلا راركت ثودح نكمي و

١- NWLink.   
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٢- TCP/IP.   

وأ IPX/SPX ، DECnetتالوكوتورب عم ثدحت دق و   ،AppleTalk .   

انايحأ NWLinkلوكوتورب بلطتي   Service Advertising Protocolلوـكوتورب عـم لمعي تاقيبطت دوزم مادختسا ةلاح ي   ف كلذ و(  

(SAP ( ( دوزملاب صاخ ماقرأ٨نم نوكم يرشع تس يكبش ناونع ددحت نأ   .  

ةكبـشلا ت  ناك نإ نكل و ،ةكبشلا ىلع ةعطقتملا لكاشملا ضعب نوهجاويس نيمدختسملا نإف ةكبشلا سفن ىلع نيدوزمل دحاو ناونع نييعت مت اذإف        

  . ةروطخ رثكأ و ربكأ نوكت دق لكاشملا نإف ةمحدزم

   .Protocol Analyzerتالوكوتوربلا للحم ةادأ يه نيوانعلا راركت ةلكشم لحل لضفألا ةادألا 

نـم دـحاو ناو   ـنع رـييغت وه هلعف كيلع ام لكف ، ارركم اناونع نامدختسي نيذللا نيزاهجلا ىلع  ) ةقباسلا ةادألا مادختساب  ( فرعتلا متي امدنع  

  . نيزاهجلا

ةهجوم ةيكبش ةئيب يف TCP/IPلوكوتوربل كمادختسا دنع   Routed Networkةيلاتلا تارتمارابلا دادعإ كيلع نوكي   :  

ناونع -١  IP Address.   

٢- Subnet Mask.   

ةيضارتفإلا ةباوبلا -٣  Default Gateway.ةروصلا رظنأ .  

  

ناونع مادختساب هفيرعت متي TCP/IPةكبش ىلع زاهج لك   IPديرف   .  

نم   IPناونع نوكتي    رـخآ و لقح لك نيب لصفي و يرشعلا ماظنلا ميق مادختساب لقح لك ضرعي و ،لوقح وأ ماسقأ عبرأ ىلا مسقي و تب                         ٣٢   

  . ةروصلا رظنأ.ةطقنب
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نيمسق ىلا IPناونع يف عبرألا لوقحلا ميسقت نكمي و    :  

ناونع نم نيلوألا نيلقحلاب لثمتي و ةكبشلا ةيوه وأ The Network ID: لوألا مسقلا   IPةكبشلا مسقلا اذه فرعي و راسيلا نم اءدب يمتنملا    

  . زاهجلا اهل

ةكبشلا ىلع زاهجلل ةيوهك مسقلا اذه ربتعي و نييلاتلا نيلقحلاب لثمتي و فيضملا زاهجلا ةيوه وأThe Host ID: يناثلا مسقلا   .  

ةكبشلا ىلع حضاو لكشب زاهجلا فرعي لككIPناونع نإف اذكه و    .  

سفن ىلع نيزاهجل دحاو IPناونع نييعتب ةكبشلا ريدم ماق اذإ  بعصلا نم نوكيس و نيزاهجلا نيب ضراعت ثودح ىلا يدؤيس كلذ نإف ،ةكبشلا  

  . ةروصلا رظنأ).NTزودنيو ماظن (يلي امل ةهباشم أطخ ةلاسر ىلع نولصحيس و دوزملا ىلا جولولا نيزاهجلا يلك يمدختسم ىلع

  

مادختساب NTزودنيو يف عيطتست و   Event Viewer ناونع يف كزاهج عم كرتشملا رخآلا زاهجلل ةكبشلا ةقاطب ىلع فرعتلا  IP  ًاـيأ ررقتل  

  . ةروصلا رظنأ.هناونع هل ريغتس ةزهجألا نم

  

ةيلاتلا روصلا عبتإ كزاهج يفIPناونع رييغتل    :  
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ىلع طغضا و TCP/IPلوكوتوربلا رتخا   Proporetiesةيلاتلا ةروصلا يف امك   :  
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ىلع طغضا و مدختسم ريغ ناونع ىلا رركملا IPناونع ريي غتب مق ةيلاتلا ةروصلا نم  OK.   
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   .Subnetsىمست ةريغص ةيعرف تاكبش ىلا تاكبشلا نم ريثكلا ميسقت متي 

  : يلي ام ميسقتلا اذه بابسأ نم و

ح ضيفختل-١   . ماحدزإلا ليلقت يلاتلاب و ةكبشلا ىلع رورملا ةكر 

ةكبشلا ءادأ نيسحتل-٢   .  

ةرادإلا ماهم طيسبتل-٣   .  

ربكأ ةيلاعفب ةدعابتملا و ةعساشلا قطانملا طبرل-٤   .  

وأ ةكبشلا ةيوه سفنب Subnetsةيعرفلا تاكبشلا كراشتت   Network ID.   

نيوانع فييكتل مدختست ةينقت Subnet Maskingوأ ةيعرفلا ةكبشلا عينقت ربتعي   IP Addresses ةيعرفلا تاكبشلل  Subnets.   

نم نوكم مقر وه Subnet Maskعانق  ناونع عم لمعتسي تب ٣٢   IP Addressهل لاثم اذه و   . ةروصلا رظنأ.،

  

ةديعب ةكبش وأ ةيلحم ةكبشل يمتني فدهتسملا زاهجلا ناك اذإ اميف ةيعرفلا ةكبشلا عانقددحي   .  

  . ةيعرف ةكبش لك يف ةزهجألا ددع ىلع و ةيعرفلا تاكبشلا ددع ىلع ةعنقألل كمادختسا دمتعي

   :سردلا صخلم

  . ةيكبشلا نيوانعلا راركت و ةيكبشلا تاقاطبلا و كالسألا لكاشم يه اعويش ةيكبشلا لكاشملا رثكأ

  . كالسألا هذهل بيكرت ءوس وأ كالسألا يف عطق ثودح: كالسألا لكاشم لمشت

  . ةبسانم ريغ تالغشم مادختسا وأ تادادعإلا ضراعت،كالسألا لصو و بيكرتلا ءوس: ةكبشلا ةقاطب لكاشم تاببسم نم

  . تالوكوتوربلا للحم ةادأ مادختسا نكمي ةيكبشلا نيوانعلا راركت فاشتكإل
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ءاقللا ىلا و ةءارقلا نسح ىلع مكيف هللا كراب و ، ناطيشلا نم و يسفن نمف تأسأ نإ و هللا نمف تنسحأ نإف ،ةرودلا هذه ةياهن ىلا لصن اذهب                            و  

  . هتاكرب و هللا ةمحر و مكيلع مالسلا و ءاعدلا نم ينوسنت ال ارخآ سيل و اريخأ و ،ةرودلا هذه نم ةديدج ةلحرم عم

 


