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 الشبكة الحاسوبٌة ومكوناتها: الباب األول

 

 :تعرٌف الشبكة الحاسوبٌة وأهمٌتها: الفصل األول

 

مقدمة 

كان على اإلنسان إن رغب فً تبادل المعطٌات يالمعليمات، نسخ الملفات على أقراص مرنة ينقلىا لمستثمر آخر، 

 يلل ٌكن بإمكانه أن ،يوهذ الطرٌقة كما نعلل   تتٌي التعامل مع وهذ الملفات لعدد من المستثمرٌن ببن ٍ  يااد معاًا 

 يقد  تسمي له بال وهذ المشاكل تطيرت مع الزمنٌتشارك العتاد مع مستخدمٌن آخرٌن، يلهلك قال بابتكار تقنٌة جدٌدة

. يتسمى وهذ التقنٌة بالشبكة الااسيبٌةتطيرت أودافىا أٌضاًا يطرق استخدامىا يتكيٌنىا، 

 

: Computer Networkالشبكة الحاسوبٌة

وً نظال اتصا ت ٌقيل بربط عدة اياسٌب ببعضىا باٌث تيفر إمكانٌة المشاركة فً المعليمات يالبرمجٌات كما 

تؤمن التخاطب يالمناقشة بٌن المشتركٌن كما تؤمن المشاركة بالمكينات الفٌزٌائٌة مثل الطابعات مما ٌؤدي إلى 

. تخفٌض الكلفة العامة يتيفٌر فً الزمن

: أهمٌة شبكات الحواسٌب

 .(جامعٌة, مدرسٌة, وندسٌة, طبٌة, بنيك المعليمات)تعمٌل الفائدة من المياد العلمٌة  -1

 .(.....مراسالت , تميٌل اسابات, شراء, بٌع)فيائد تجارٌة  -2

 .(نقل اجتماع شركة ما بالصيت يالصيرة إلى عدة فريع للشركة باليقت نفسه)المؤتمرات الفٌدٌيٌة  -3

 1.تيفٌر اليقت يالمال -4

                                                      
1
  www.onefd.edu.dz 

 تكىىنىجيا انشثكاخ( 1)صىرج 
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 مكونات الشبكة الحاسوبٌة: الفصل الثانً

 

 

:  ونالك نيعان من المكينات:Network Componentsمكونات الشبكات 

. Software Components (برمجٌات ا تصال) يالمكينات البرمجٌة Hardware Componentsالمكينات المادٌة 

 

 :المكونات المادٌة

أي المكينات المادٌة الملميسة عبر )يوً عبارة عن األجىزة المستخدمة يكهلك األسالك الميجيدة عبر الشبكة 

 .(الشبكة

. Supercomputersيكهلك األجىزة العمالقة يمنىا  (الصغٌرة)يتشمل أٌضاًا أجىزة الااسيب الشخصٌة : أجىزة الااسيب -

يتمثل األسالك التً ٌتل من خاللىا ربط الاياسٌب ياألجىزة مع : (Communication lineخطيط ا تصال )الكابالت  -

. بعضىا عبر الشبكة

:  يمن األمثلة على وهذ األجىزة…األجىزة األخرى يتشمل األجىزة المساندة أي األجىزة التً ٌستفاد منىا  لتفٌد خدمة معٌنة  -

: يوي عبارة عن جىاز ٌقيل بعمل ٌقّسل إلى قسمٌن: الميدل  -

: Modulation يٌقصد بىهذ العملٌة تايٌل اإلشارات الرقمٌة digital إلى إشارات تناظرٌة analog يتتل وهذ العملٌة 

. عندما ٌقيل الجىاز ببث المعليمات

 Demodulation: يٌقصد بىهذ العملٌة تايٌل اإلشارات التناظرٌة إلى إشارات رقمٌة يتتل وهذ العملٌة عندما ٌقيل الجىاز 

. باستقبال البٌانات من خطيط ا تصال يعرضىا على الجىاز

. Terminalالمجمعات يتستخدل وهذ لتجمٌع اإلشارات القادمة من أجىزة الكمبٌيتر الطرفٌة : routerأجىزة  -

يوً عبارة عن األجىزة التً   تاتيي على معالج مركزي يهاكرة يٌتكين وها الجىاز من شاشة : األجىزة الطرفٌة  -

. باإلضافة إلى لياة المفاتٌي 

 

:  المكونات البرمجٌة

.. TCP/IP يكهلك UDPيٌقصد بالمكينات البرمجٌة البرمجٌات المستخدمة يكهلك البريتيكي ت المستخدمة مثل 

 2.يالبريتيكيل وي مجميعة من المعاٌٌر أي المقاٌٌس المستخدمة لتبادل المعليمات بٌن جىازي كمبٌيتر

 

                                                                                                                                            
 

2
 2001-2000انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح،   
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 :أنواع الشبكات ومجموعة العمل: الباب الثانً

 

 أنواع الشبكات: الفصل األول

 

 LAN((Local Area Network  المحلٌة الشبكة -1

 2.5يوً شبكة تضل عدة اياسٌب فً مبنى يااد أي فً قاعة ياادة يوً تغطً عادة منطقة جغرافٌة   تزٌد عن 

 كل

 MAN( Metropolitan Area Network)شبكات المنطقة الحاضرٌة  -2

 إلى 20يوً مجميعة من شبكات المنطقة المالٌة المتصلة فً مدٌنة ياادة يوً تغطً منطقة جغرافٌة تترايح بٌن 

 . كل100

 RAN (Regional Area Network)شبكات المناطق اإلقلٌمٌة  -3

. يوً شبكة تربط عدة أقالٌل فً منطقة جغرافٌة ياادة مثل بالد الشال أي المغرب العربً

 WAN( Wide Area Network)شبكات العمل الواسعة  -4

.الشبكات ا تصال ببجىزة كمبٌيتر ميجيدة فً أي مكان فً العالل كما ٌشٌر ا سل، ٌمكننا بياسطة وهذ
3 

 

 

 مجموعات العمل: الفصل الثانً

ٌمكن لألشخاص الميجيدٌن ضمن . أشخاص للمعليمات ي الميارد الفكرة من مجميعات العمل وً مشاركة عدة

المعليمات الميجيدة على األقراص الصلبة أي الطابعات أي الميدل أي الماساة  مجميعة عمل ما أن ٌتشاركيا

البعض  ٌمكن لمجميعة العمل وهذ أن تكين عبارة عن عدد من أجىزة الكمبٌيتر الميصيلة ببعضىا .الضيئٌة

طرٌق ا نترنت من  بياسطة أسالك خاصة فً مكان يااد، أي أن تكين عبارة عن أجىزة ميصيلة ببعضىا عن

.مختلف أرجاء العالل
4 

 

 

 

 

                                                      
3

 6، ص2001-2000انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح،  
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 LANالشبكة المحلٌة : الباب الثالث

 

 LANتعرٌف بالشبكة المحلٌة : الفصل األول

 

: LANالشبكة المحلٌة 

 أشخاص ٌعملين مع بعضىل 10شركة ما مع بعضىا البعض، مثال إها كان  تستعمل لتيصٌل الاياسٌب الميجيدة فً

 يبىها ٌمكن لألشخاص العشر استعمال طابعة ياادة. المنطقً أن ٌكينيا متصلٌن مع بعضىل فً نفس المكتب فمن

من هلك وي مشاركة  ياألول. يبنفس الطرٌقة ٌمكن مشاركة أجىزة أخرى مثل الميدل ي الماساات الضيئٌة. فقط

 .المعليمات

: عانت تقنٌات الشبكات المالٌة سابقاًا من عدة صعيبات يأومىا

 .صعيبة اإلعداد يالتجىٌز يالتركٌب يالتيصٌل -1

 .اختالف التطبٌقات التً تعمل بىا -2

. اختالف قدر الفائدة المبتغاة منىا من مؤسسة إلى أخرى -3

إ  إنىا تنمي يٌزداد الطلب على استخدامىا يتزداد تبسٌطاًا فً التعامل معىا ياإلعداد يالتجىٌز يالتقلٌل من أسعاروا، 

. فالىدف من الشبكة وي تيفٌر الجىد ياليقت يالمال

 

 LANممٌزات الشبكة المحلٌة : الفصل الثانً

 

: يلىا ممٌزات تعيض عن سٌئاتىا فىً تتٌي لنا

أي المشاركة فً البرمجٌات يوها    (.....طباعة، اتصال )المشاركة فً البٌانات أي المشاركة فً التجىٌزات المادٌة  -1

 .ٌعٌق كل طرفٌة من ا ستخدال يا نفراد بتشغٌل تطبٌقاتىا الخاصة بىا بارٌة تامة

مع الماافظة  (......زٌادة سرعة المعالج، زٌادة اجل الهاكرة، زٌادة سعة القرص الصلب، )تطيٌر ماطات العمل  -2

 .ي ماطات العملفعلى تجىٌزات الشبكة السابقة نفسىا كما ٌكمن أٌضاًا تادٌث البرامج يالتطبٌقات 

ا ستغالل األمثل لميارد الشبكة كافة من تطبٌقات يطابعات يراسمات ييسائط تخزٌن مما ٌساول فً تقلٌل التكلفة  -3

 .يالمرينة فً ا ستخدال

الاماٌة الجٌدة للبٌانات يالمعليمات باستخدال السرٌة ييسائل أديات تشخٌص األعطال يتسجل األعمال التً تتل فً  -4

 .الشبكة، وها كله ٌتاكل به مدٌر الشبكة أي إدارة الشبكة

 .ارتفاع مستيى األداء يالمىارة الفردٌة يالجماعٌة يتيفٌر اليقت يالجىد يالتكلفة -5

تيافر إمكانات التيسٌع المستقبلً ياستخدال البرٌد ا لكترينً يتبادل الملفات يتطبٌقات الشبكة اسب المتاح لكل  -6

. مستخدل مما ٌضمن السرٌة لبعض الملفات يالبٌانات
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 LANبناء الشبكة المحلٌة : الفصل الثالث

: وأهمها (LAN)هناك عوامل عدة تؤثر على تكوٌن الشبكة المحلٌة 

اٌث تعتبر من أاد العيامل فً الشبكة إلرسال ياستقبال المعليمات فً زمن قصٌر نسبٌاًا يتعمل الشبكات : السرعة -1

 :المالً على سرعتٌن

 Mbps 100-  ب تعنً ملٌين بت فً الثانٌةMbps اٌث إن Mbps 10 - أ

هات بنٌة معمارٌة مرنة تسمي بإٌجاد  (Adaptable)اٌث ٌجب أن تكين الشبكات قابلة للتكٌٌف : التكٌٌف يالمرينة -2

ميقع كل ماطة من ماطات الاياسٌب الشخصٌة متى تل طلبىا، أٌضاًا ٌجب أن تكين قادرة على إضافة ينقل أاد 

 .الاياسٌب أي األجىزة الملاقة من يإلى النظال بسىيلة دين اديث إي ارتباك فً عملٌات الشبكة

ٌجب أن تكين الشبكة هات اعتمادٌة أي أنه عند اديث عطل فً إادى الماطات ٌجب أ  ٌؤثر وها : ا عتمادٌة -3

. العطل على الشبكة

 

 (:LAN)كٌفٌة بناء الشبكة المحلٌة 

: وناك خمسة خطيات لبناء الشبكة يوً

 .يالمكينات المادٌة (Topology)اختٌار طرٌقة تيصٌل الشبكة  -1

 .تركٌب المكينات المادٌة يتنصٌب نظال التشغٌل -2

 .إعداد يتجىٌز النظال يتامٌل التطبٌقات -3

 .على الشبكة (اإلدارة)إعداد أسليب اإلشراف  -4

. إنشاء بٌئة المستخدل -5

 

: ٌتم اختٌار طرٌقة توصٌل الشبكة والمكونات المادٌة عن طرٌق

 .شكل الشبكة نفسىا يإجراءات تبادل البٌانات فٌىا - أ

 .تصمٌل الىٌكل الطبٌعً لتيصٌل الكبالت بتادٌد المكاتب التً سٌتل تيصٌلىا بالشبكة - ب

 (.Server)تادٌد أماكن يضع المكينات الرئٌسة مثل المخدل  - ت

اختٌار أنياع أجىزة الااسيب التً ستستخدل كنىاٌات طرفٌة يالخطية التالٌة وً تركٌب المعدات ياليصالت بٌن  - ث

أجىزة الااسيب مع بعضىا يمع بطاقة الشبكة، بعد هلك ٌمكن تامٌل نظال التشغٌل على القرص الصلب فً 

 .(المخدل)الااسيب الرئٌسً 

إعداد وٌكل الفىارس يتنظٌل القرص الصلب لتامٌل التطبٌقات يالبرامج يالبٌانات من أجل إعطاء الطرفٌات األخرى  - ج

 .(المشاركة بميارد الفىارس)اق الدخيل أي عدل الدخيل إلى فىرس ما 

 5.ٌجب اختٌار التجىٌزات التً تدعل نظال إدارة الشبكة - ح

                                                      
5
 9، ص2001-2000انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح،   
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 توصٌل الشبكة المحلٌة وإرسال اإلشارة: الباب الرابع

 

 Network Topologyطرق توصٌل شبكة العمل المحلٌة: الفصل األول

 

  ًالتوصٌل الخطBus أو Line: 

 

. فً وها التيصٌل عٌب يوي عطل أاد الكبالت ٌؤدي إلى تيقف الشبكة، يٌمكن أن ٌكين تادٌدذ صعباًا 

 

 

 ًالتوصٌل النجم Star: 

 

 الشك

 

(. Hub)فً وها التيصٌل ٌتل يصل الماطات الفرعٌة إلى المخدل الرئٌسً عن طرٌق المجمع 

 

 انتىصيم انخطي( 2)انصىرج 

 انتىصيم انىجمي( 3)انصىرج 
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 ًالتوصٌل الحلقRing: 

 

 

فً وها التيصٌل ٌتل تادٌد إادى العقد كماطة رئٌسٌة، يتكين بقٌة الماطات فرعٌة يتكين كل العقد فً المستيى 

 6.نفسه من األيليٌة

 .مرير اإلشارة ي النزاعا يفً وها التيصٌل منىاجان إلرسال البٌانات فً الشبكة ول

 

 :Contention (المنازعة)النزاع : الفصل الثانً

 

الشبكات التً تستخدل وها المنىاج تنتظر اتى تجد خط ا تصال خالٌاًا قبل إرسال الرسائل، فإها كان وناك ماطتان 

تقيمان بإرسال رسائلىما فً اليقت نفسه فإن وناك خيفاًا من اختالط الرسائل يتدمٌروا، يعندما ٌادث وها فإن 

الرسائل ٌعاد إرسالىا مرة أخرى بعد فترة زمنٌة ٌتل اختٌاروا عشيائٌاًا لكل ماطة عمل، يإها تكرر التصادل مرة 

أخرى، فإن الماطتٌن تتيقفان عن اإلرسال فترة طيٌلة ماسيبة اتى تتبكد كل ماطة من خلي خط ا تصال يمن بٌن 

. الشبكات التً تستخدل أسليب المنازعة وً نظل شبكات اإلنترنت

 

 Token Passingمرور الشارة: الفصل الثالث

 

ة ترسل البٌانات يتبقى البٌانات فً ماطة العمل الفرعٌة اتى تبتً الشارة من رالشبكات التً تستخدل مرير الشاإن 

جىاز الخدمة الرئٌسً لتلتقطىا الماطة الفرعٌة يٌصبي لىا اق إرسال الرسالة، يمن بٌن نظل الشبكات التً تستخدل 

 IBM.7 لشركة Token Ring ي Arcnetوها األسليب وً شبكة 

                                                      
6
  www.onefd.edu.dz 

 انتىصيم انحهقي( 4)انصىرج 
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 LANطرق إنشاء الشبكة الحاسوبٌة : الباب الخامس

 

 Serverشبكة المخدم الرئٌسً : الفصل األول

 

، (ماطات الشبكة)فً وهذ الطرٌقة نختار أاد الاياسٌب المتصلة بالشبكة لٌعمل كمخدل رئٌسً لبقٌة عناصر الشبكة 

اجل القرص الصلب – المعالج )يوها المخدل ٌجب أن ٌكين ها مياصفات قٌاسٌة عالٌة بالنسبة لبقٌة ماطات العمل 

. ، يٌعمل وها المخدل على تزيٌد ماطات العمل بالمعطٌات يالبرامج الميجيدة على القرص الصلب(اجل الهاكرة– 

ٌاتيي وها المخدل على نظال إدارة جٌد للشبكة يٌستطٌع وها النظال تزيٌد أي اجب بعض الماطات من البرامج أي 

 8.المعطٌات

 

 

 

 

: مااسن المخدل الرئٌسً

 نظال إدارة جٌد 

 السٌطرة على ا تصا ت الجارٌة فً الشبكة. 

 

: المسايئ

 إخفاق المخدل الرئٌسً ٌؤدي إلى إخفاق الشبكة. 

 ًكل ا تصا ت ٌجب أن تتل عن طرٌق المخدل الرئٌس. 

 9.نظال تشغٌل الشبكة معقد 

                                                                                                                                            
7
 12 انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح، ص 

8
  www.onefd.edu.dz 

9
 15انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح، ص  

 شثكح انمخذو انرئيسي( 5)انصىرج 
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 Peer To Peer (النظٌر للنظٌر)شبكة الند للند : الفصل الثانً

 

فً وهذ الشبكة كل ااسيب ٌعتبر ماطة عمل يمخدل لباقً الماطات الميصيلة فً الشبكة، يتستطٌع كل ماطة أن 

– برامج – معليمات )تخاطب الماطة التالٌة كمخدل رئٌسً لىا يأن تتشارك فً كل الميارد الميجيدة فً الااسيب 

 (......سكانر– طابعة 

 

 

 

 

: المااسن

 .إخفاق إادى الماطات   ٌؤدي إلى إخفاق الشبكة 

 .اقتصادٌة 

 .أكثر مرينة لتخزٌن المعطٌات يالمشتركة بالملاقات 

. سىلة التركٌب يالتشغٌل 

 

: المسايئ

  لالتصا ت (إدارة)  ٌيجد نظال مراقبة. 

 10.ٌمكن يصل عدد ماديد من األجىزة 
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 17 - 16 انشثكاخ، تقىياخ انحاسىب، انثانث انثاوىي انمهىي انصىاعي، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح، ص

شثكح انىظير نهىظير( 6)انصىرج   
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 WANشبكة العمل الواسعة : الباب السادس

 

 WANتعرٌف بشبكات العمل الواسعة : الفصل األول

 

 من دعل ااتٌاجات الشبكة للشركات الكبٌرة التً تتيزع مكاتبىا على LANفً بداٌة ظىير الشبكات لل تتمكن شبكات 

مسااات شاسعة ربما على مستيى عدة ديل، لىها كان  بد من تطيٌر نيع جدٌد من الشبكات ٌقيل بربط الشبكات 

المالٌة فً أنااء مختلفة من ديلة ما أي أن ٌقيل بربط الشبكات المالٌة فً ديل مختلفة، يأطلق على وها النيع من 

أي شبكات النطاق الياسع، يباستخدال وهذ التقنٌة تزاٌد عدد  Wide Area Network( WAN)الشبكات اسل 

. المستخدمٌن لشبكة الكمبٌيتر فً الشركات الكبٌرة إلى آ ف األشخاص

 يلكن تعمل بسرعات فائقة يتستخدل فً LANتعتبر نيع آخر فً تصنٌف الشبكات، يوً تقيل على تقنٌة شبكات 

 11.العادة ألٌاف ضيئٌة كيسط اتصال
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 ونيذ عىدج، اإلصذار األول. انمىسىعح انحاسىتيح، د 
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 األلٌاف الضوئٌة: الفصل الثانً

 

تامل المعليمات الرقمٌة - بمثل رقة شعر اإلنسان - األلٌاف الضيئٌة عبارة عن أسالك من الزجاج النقً يوً رقٌقة 

 12.عبر مسافات طيٌلة يترتب فً ازل تسمى الكابالت الضيئٌة لتستخدل فً نقل اإلشارات الضيئٌة لمسافات كبٌرة

: يتتكين من ثالث أجزاء

 .يوي مركز النسٌج يٌنتقل عبرذ الضيء: (Core)القلب أي اللب  -1

يوي المادة الخارجٌة للنسٌج يالتً تاٌط بالقلب يمىمتىا أن تعكس الضيء الخارج من القلب : (Cladding)الغالف  -2

 .يتعٌدذ إلٌه

يمىمته اماٌة النسٌج الضيئً من الضرر , يوي عبارة عن غطاء من البالستٌك: (Buffer Coating)غطاء الاماٌة  -3

يوهذ الِاَزل تامى . مئات اآل ف من وهذ األلٌاف الضيئٌة ترتب فً ازل على شكل كابالت ضيئٌة. يالرطيبة

(. Jacket)بياسطة الغالف الخارجً للكابل يتسمى الغالف 

 

: تنقسل األلٌاف الضيئٌة لنيعٌن

 . مٌكرين9هات قلب صغٌر ٌصل قطرذ لـ: (Single-Mode Fiber)األلٌاف هات النمط المفرد  -

 13. مٌكرين62.5ٌكين قطر القلب فٌىا أكبر اٌث ٌصل إلى : (Multi-Mode Fiber)األلٌاف متعددة النمط  -
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 www.qariya.info/electronics/fiberoptic.htm 
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 كتاب انفيسياء وانكيمياء نهصف انثامه، انمؤسسح انعامح نهمطثىعاخ وانكتة انمذرسيح 

 تىيح انهيف انضىئي( 8)انصىرج 
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 اإلنترنت: الباب السابع

 

  وفوائدهااإلنترنت: الفصل األول

 

 هو اإلنترنت؟ ما

من الشبكات  متصلة بدأت كمجميعة الWAN ي MAN ي LAN شبكات آ ف اإلنترنت وً شبكة عالمٌة مكينة من

بعدوا أصبات تستخدل فً نظال التعلٌل يمن  .التابعة للقيات المسلاة األمرٌكٌة لتمكنىل من النجاة من ارب نييٌة

.ثل فً التجارة العالمٌة
14 

 

 

 فوائدها؟ ما

بغض النظر عن . من خالله الشًء الممٌز يالفرٌد فً اإلنترنت وي كمٌة المعليمات التً ٌمكن اليصيل إلٌىا

يلىها اإلنترنت أداة قٌمة بشكل . األكثر غميضا اوتمامك الهي ٌمكنك من الباث عن المعليمات يعن الميضيعات

المعليمات عن الشركات المنافسة فً المناطق المختلفة من العالل أي الباث عن  سياء جمع. غٌر معقيل للباث

اإلنترنت ٌمكن ألي  إها قمت بنشر مادة على. شجرة العائلة، ستجد أن وناك الكثٌر من المعليمات المتااة معليمات

ااتما ت مىمة، اٌث من الممكن لشركة صغٌرة  كبداة للتسيٌق، لإلنترنت.  شخص الدخيل إلٌىا إها استطاع إٌجادوا

فً وهذ األٌال المشكلة عادة وً إٌجاد المعليمات، لكن . دين الااجة لبائع يااد أن تبٌع منتجاتىا فً جمٌع أنااء العالل

أٌضا لٌس لدٌك أي فكرة عن مدى دقة يمصداقٌة أي متى . ما ٌمكن اليصيل إلى بعض المعليمات المتااة إلى اد

   .آخر تادٌث للمعليمات

 

 أنواع اإلنترنت: الفصل الثانً

 

 اإلنترانت واإلنترنت؟ ما الفرق بٌن

تستخدل اإلنترانت عادة . مالٌة تستخدل تكنيليجٌا اإلنترنت ضمن بٌئة معزيلة شبكة اإلنترانت وً عبارة عن شبكة

شائعة اآلن  إن ا نترانت أصبات طرٌقة. أي مؤسسة لتؤمن للميظفٌن اليصيل السىل إلى البٌانات ضمن شركة

لتسمي لمستخدمٌىا باليليج إلى مستندات  إن اإلنترانت تستخدل تكنيليجٌا ا نترنت. لمشاركة المعليمات فً الشركة 

يمتى قامت الشركة . ا جتماعات ، يطبعا إرسال البرٌد ا لكترينً  الشركة ، الباث فً قاعدة البٌانات ، تنظٌل

. العدٌد من المستخدمٌن ٌاتاجين فقط إلى برنامج على ااسبىل يمتصفي بتامٌل الشبكة أصبي
15 
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 االنترانت و االكسترانت؟ ما الفرق بٌن

 .نيع خاص من ا نترانت اٌث ٌتمكن بعض المستخدمٌن من الدخيل إلٌىا من خارج الشركة اإلكسترانت وً

من خارج الشركة بعد أن  ا نترانت عادة ٌستعملىا األعضاء فً شركة ما فقط، بٌنما ا كسترانت ٌستعملىا أشخاص

..ياستعمال ميارد ماددة ٌاصليا على كلمة مرير خاصة تمكنىل من الدخيل إلى الشبكة
16 

  و اإلنترنت؟ (WWW) بٌن الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة ما هو الفرق 

ي األجىزة  وً جزء صغٌر من اإلنترنت فقط، تشمل كل البرامج (World Wide Web) العالمٌة الشبكة العنكبيتٌة

، البرٌد اإللكترينً (بريتيكيل نقل الملفات) FTP التً تقيل بتشغٌلىا، بما فً هلك الشبكة العالمٌة، يوً تشمل أٌضاًا 

مجميعة نصيص ي صير ٌمكن استعراضىا باستعمال المتصفي، مثل  الشبكة العالمٌة وً. ي مجميعات األخبار

17.اكسبليرر أي نتسكٌب ماٌكريسيفت انترنت
  

 

 شبكات الهاتف والكمبٌوتر: الفصل الثالث

 

 الهاتف فً الكمبٌوتر؟ كٌف ٌمكن استخدام خط

 .،فعملٌة ا تصال وهذ تتل باستخدال خط الىاتفباإلنترنتعند استعمال جىاز الميدل لالتصال 

PSDN 

 .األٌال وي ا سل التقنً الهي نطلقه على نظال الىاتف المستعمل فً وهذ" المعليمات العامة شبكة"

ISDN   

أسرع للبٌانات مما وي علٌه فً  ، يوً تسمي بنقل1984بدأ العمل بىا فً عال " الشبكة الرقمٌة متكاملة الخدمات"

يوً سرعة تعادل تقرٌبا . كٌليبت فً الثانٌة الياادة128 كٌليبت أي 64اٌث تكين سرعة النقل . جىاز الميدل

 .االٌا ضعفٌن ينصف سرعة الميدل

DSL  

 SDSL ي ADSL، اٌث ٌاتيي على نيعٌن رئٌسٌٌن وما "خط المشترك الرقمً"وها المصطلي إلى كل أنياع  ٌشٌر

بعكس الشبكات التً تستعمل األلٌاف )النااسٌة  تسمي وهذ التقنٌة بمعدل نقل بٌانات أسرع مع استعمال نفس األسالك

 .(البصرٌة

ADSL 

أسرع على خطيط  تقنٌة جدٌدة تسمي بمعدل نقل بٌانات" (أي غٌر التزامً)المشترك الرقمً غٌر التماثلً  خط"

 مٌغابت 8 كٌليبت فً الثانٌة إلى 0.5بٌن  تترايح سرعة النقل. خاص ADSL الىاتف، يلكن تتطلب استعمال ميدل

.كٌليباٌت عند اإلرسال 640 إلى 16عند استالل البٌانات، ي بٌن 
18 
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 ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line:)شبكة : الباب الثامن

 

 ADSLمبدأ عمل شبكة : الفصل األول

 

 

 

 

 عند استخدامك الىاتف للمكالمات فإن جىاز الىاتف ٌقيل بتايٌل كالمك إلى إشارات كىربائٌة من نيع تماثلً

(ANALOG)  يتنتقل من خالل أسالك نااسٌة متيجىة إلى الجىة التً تطلبىا عبر مقسل شركة الىاتف ..  

  .يمن ثل ٌستقبل جىاز الىاتف اآلخر اإلشارات الكىربائٌة يٌقيل بتايٌلىا إلى ميجات صيتٌة للطرف اآلخر

 

يعند استخدال الىاتف لربط جىاز الكمبٌيتر لدٌك مع جىاز آخر أي لربطه بشكة ا نترنت فإن الميدل ٌقيل بتايٌل 

 يمن ثل ٌقيل الميدل فً الطرف (Analog) المرسلة من الكمبٌيتر إلى وٌئة تماثلٌة (Digital) البٌانات الرقمٌة

  .ٌستطٌع الكمبٌيتر قراءتىا (Digital) اآلخر من إعادة تايٌلىا إلى وٌئة رقمٌة

 

فإن خطيط الىاتف العادٌة تستطٌع امل اإلشارات الرقمٌة يعدل الااجة إلى تايٌل  DSL أما عند استخدال تقنٌة

 19.البٌانات المرسلة أي المستقبلة من وٌئة إلى أخرى يتبلغ سرعتىا ايالً خمسٌن مرة مقارنة بالميدل التقلٌدي
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  ؟ ADSL ما هً تقنٌة الـ: الفصل الثانً

 

يهلك ” الخط المشترك الرقمً غٌر المتماثل“أي  ( Asymmetric Digital Subscriber Line ) وً اختصار

لكينىا تخصص جزءا كبٌر إلرسال البٌانات إلى المستخدل بٌنما تستخدل جزءا صغٌر لتلقً البٌانات من المستخدل أي 

 قدماًا ي 11000فلتلك التقنٌة مسافات ماديدة تعمل ضمنىا , أن سرعة استقبال البٌانات   تسايي سرعة إرسالىا 

  .  مٌجا باٌت فً الثانٌة1.5تصل سرعة نقل البٌانات إلى 

 

 

 أي باستخدال أداة تايل سلك على طرفً سلك واتف مزديج ADSL يٌتل عمل تلك التقنٌة من خالل يصل ميدل

  :  مما ٌؤدي إلى نشيء ثالث قنيات للمعليمات(ADSL Splitter)الىاتف العادي إلى سلك مزديج يتسمى 

  Downstream قناة هات سرعة عالٌة جداًا مختصة بنقل البٌانات إلى المستخدل- 1

  Upstream قناة هات سرعة متيسطة مختصة بنقل البٌانات من الكمبٌيتر إلى ا نترنت- 2

  Plain Old Telephone Service (POTS) قناة مختصة بالخدمة الىاتفٌة الصيتٌة- 3

 .ADSLيوهذ الثالث قنيات وً أول سمات 
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 Routerوٌتم وصل فاصلة سلك الهاتف بجهاز توجٌه اإلشارة 

 

 

 

 خاتمة

. ADSL إن إمكانٌة تقدٌل قناتٌن مستقلتٌن ياادة للصيت يأخرى للبٌانات على الخط هاته وً أول ما تتمٌز به تقنٌة

ألنىا سترسل مباشرة إلى شبكة تايٌل  PSTN يبهلك لن تسبب اتصا ت اإلنترنت أٌة مشاكل لنظال الىاتف العال

 .Packet-switched network  الكتل

 

مٌزة مىمة أخرى يوً إمكانٌة تطبٌق خدماتىا على أسالك الىاتف العادٌة الميجيدة أصالًا  ADSL يتقدل تقنٌة

يبالتالً فقد انتشرت وهذ التقنٌة على كافة األصعدة يبٌن كل الفئات أكثر من غٌروا . يبدين أٌة عملٌات تثبٌت معقدة

  . من التقنٌات

 

ونا فقط فبجير   تقتصر   ADSLنٌة الـ تقن مٌزاتأل  ADSLيأيصً الجمٌع أن ٌسارعيا للاصيل على بيابات 

ا شتراك بىهذ التقنٌة   ٌعتمد على عدد ساعات ا تصال بل تقدل خطاًا مفتيااًا على مدى األربع يعشرٌن ساعة مقابل 

راقت إلى الكثٌر من ألنىا   لهلك فىً األنسب ألصااب الشركات أكثر من غٌروا من أنياع الشبكاتأجر شىري مادد

 يكل هلك جعل من شبكة ي أن تلك الشركات ستستطٌع من خاللىا العمل فً شبكات منفصلة، شركات الىاتف

ADSLأفضل أنياع الشبكات الااسيبٌة اتى اليقت الااضر . 

  وشكرًا 

 Routerجهاز ( 11)انصىرج 
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 3 تكنولوجٌا الشبكات 1
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WAN 

12 
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10 ADSL Splitter 17 
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- 20 - 
 

 فهرس المراجع

رقم 

 االقتباس

 المكان المقتبس منه

1 www.onefd.edu.dz 

  م2001 – 2000الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة،  2

 – 2000، 6الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة، ص 3

  م2001

4 www.onefd.edu.dz 

 – 2000، 9الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة، ص 5

  م2001

6 www.onefd.edu.dz 

 – 2000، 12الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة، ص 7

  م2001

8 www.onefd.edu.dz 

 – 2000، 15الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة، ص 9

  م2001

، 17-16الشبكات، تقنٌات الحاسوب، الثالث الثانوي المهنً الصناعً، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة، ص 10

  م2001 – 2000

 ولٌد عودة، اإلصدار األول. الموسوعة الحاسوبٌة، د 11

12 www.qariya.info/electronics/fiberoptic.htm 

 كتاب الفٌزٌاء والكٌمٌاء للصف الثامن، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسٌة 13

14 Faculty.ksu.edu.sa 

15 www.uobabylon.edu.iq 

16 www.uobabylon.edu.iq 

17 faculty.ksu.edu.sa 

18 www.cns-ltd.co.uk 

19 Marok.ibda3.org 

http://www.onefd.edu.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.qariya.info/electronics/fiberoptic.htm
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.cns-ltd.co.uk/


- 21 - 
 

 


