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مفردات املنهاج

أساسيات شبكات الحواسيب•
بنية وهيكلية شبكات الحواسيب•

(الشبكة، النقل، التطبيقات)طبقات شبكات الحواسيب •
البروتوكوالت والطرق والخوارزميات املستخدمة في كل طبقة•

IOTتطبيقات شبكات الحواسيب في مجال انترنت األشياء •



أساسيات شبكات الحواسيب

:تعريف شبكات الحواسيب•
والتشارك في مجموعة من أجهزة الحواسيب املتصلة مع بعضها البعض بواسطة أنواع مختلفة من وسائط الربط بغرض تبادل البيانات•

موارد الشبكة

:أهمية شبكات الحواسيب•
التشارك في موارد وبيانات الشبكة•

 من استخدام طابعة لكل جهاز حاسب•
ً
يمكن استخدام طابعة واحدة موصولة إلى الشبكة بدال

 من حفظها على دميع حواسيب الشب•
ً
كة الخاصة يمكن حفظ البيانات املشتركة واملستخدمة من قبل أكثر من مستخدم ضمن مخدم الشبكة بدال

باملستخدمين مما يوفر في املساحة التخزينية
:األمن والسالمة•

صاريح والتي تسمحتتميز الشبكات بمواصفات متقدمة من طرق الحماية، حيث يمكن التحكم بالبيانات التي تدخل أو تخرج من الشبكة باستخدام الت•
أو ترفض على املستخدمين على األجهزة األخرى من الوصول إلى املعلومات املخزنة في جهاز ما

:ومركزيتهتنظيم العمل •
نية لل املساحة التخزيتتميز الشبكة بإمكانية وضع البيانات في مكان مركزي واحد، حيث يمكن للمستخدمين املتصلين بالشبكة الوصول إليها مما يق•

املطلوبة ويحد من الحاجة إلى عمل نسخ من املعلومات لكل جهاز
:سهولة االتصاالت•

تقدم الشبكات طرق اتصال سهلة وسريعة ومريحة مثل الرسائل االلكترونية والتراسل واالتصال بين مكانيين أو أكثر•



أساسيات شبكات الحواسيب

:أنواع الشبكات من حيث عالقتها مع بعضها البعض•
:Peer-to-Peer Networksشبكات التد للند •

تستطيع الحواسيب ضمن هذه الشبكات تأدية وظائف الزبون واملخدم في نفس الوقت•
ه بالشبكةمعأي أن كل جهاز ضمن الشبكة يستطيع تزويد الحواسيب األخرى بالبيانات وفي نفس الوقت يطلب البيانات من غيره من األجهزة األخرى املتصلة•

:وبالتالي يمكن تعريف شبكات الند للند•
مخصص بل كل حاسب يمكن أن يكون مخدم وزبون Serverمكونة من مجموعة من األجهزة لها حقوق متساوية وال تحتوي على مخدم LANشبكة حواسيب محلية •

وبالتالي تنتمي هذه الشبكات إلى أصناف الشبكات ذات اإلدارة املوزعة•
 في الحاالت التالية•

ً
:يعتبر هذا النوع من الشبكات مناسبا

عدد الحواسيب في الشبكة قليل•
مستخدمو هذه الشبكة متواجدون في نفس املكان العام الذي توجد فيه هذه الشبكة•
أمن الشبكة ليس من األمور ذات األهمية البالغة•
الحاجة إلى شبكة معروفة الخصائص بحيث ال يتم تنميتها وتطويرها في املستقبل القريب•

:مميزات شبكات الند للند•
التكلفة املحدودة•
عدم الحاجة إلى برامج إضافية على نظام التشغيل•
عدم الحاجة إلى حواسيب وأجهزة ذات مواصفات عالية، ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة كلها•
سهولة تثبيت واعداد الشبكة•

:هو أنها غير مناسبة للشبكات الكبيرة وذلك ألن مع زيادة عدد املستخدمين ضمن شبكات الند للند يمكن أن تظهر املشاكل التالية: العيب الرئيس ي لهذا النوع من الشبكات•
للشبكة وبالتالي تفقد كفاءتها( املوزعة)هدر الوقت والجهد بسبب اإلدارة الالمركزية •
الحفاظ على أمن الشبكة في غاية الصعوبة•
 بالنسبة لكل مستخدمي الشبكة•

ً
 مزعجا

ً
الحصول على البيانات واالستفادة من موارد الشبكة يصبح أمرا



أساسيات شبكات الحواسيب

:أنواع الشبكات من حيث عالقتها مع بعضها البعض•
:Server-Client Networks( عميل)الزبون /شبكات املخدم•

 بالشبكات القائمة على املخدمات •
ً
Server-Basedتسمى ايضا Network

(ر مساحة تخزين كبيرة ومعالج ذو أداء عالي وذواك)تعتمد هذا النوع من الشبكات على وجود مخدم والذي يمكن أن يكون حاسب شخص ي ذو مواصفات عالية أو مخدم خاص بالشبكات •

 ( الزبائن)يمكن إضافة مخدم أخر إلى الشبكة في حال أصبح عدد املستخدمين •
ً
كبيرا

 كزبون بل يقوم بتخديم الحواسيب األخرى املتواجدة معه ضمن الشبكة/وبالتالي شبكات مخدم•
ً
زبون يمكن أن تحتوي على مخدم على األقل والذي ال يعمل أبدا

في حال تعدد املخدمات ضمن الشبكة، يتم توزيع املهام على املخدمات املتوفرة مما يزيد من كفاءة الشبكة•

:زبون /مميزات شبكات مخدم•
 لجدول زمني محدد•

ً
النسخ االحتياطي للبيانات وفقا

حماية البيانات من الفقد أو التلف•

تستخدم مع أعداد كبيرة من املستخدمين•

ذات مواصفات عالية حتى تعمل ضمن الشبكة( الزبائن)ال يوجد ضرورة لكون الحواسيب •

سهولة الوصول إلى البيانات واملوارد بسبب تموضعها في املخدم املعلوم باإلضافة إلى سهولة إدارة البيانات والتحكم بها•

 للدرجة العالية التي يؤمنها املخدم من خالل السماح لشخص واحد •
ً
التحكم بإدارة موارد وهو مدير الشبكة ب( أو أكثر عند الحاجة)تتميز بتحقيقها لدرجة عالية ألمن الشبكة وذلك نظرا

للمستخدمينالسماحياتالشبكة وإصدار 

زبون /مساوئ شبكات مخدم•
تحتاج إلى أجهزة وبرمجيات متخصصة عالية التكلفة•

تحتاج إلى مدير شبكة مختص •



أساسيات شبكات الحواسيب

:عضأنواع الشبكات من حيث عالقتها مع بعضها الب•
:Server-Client Networksالزبون /شبكات املخدم•

م بها يمكن تصنيف املخدمات حسب العمل والخدمة التي تقو •
:إلى

File Serversمخدمات امللفات •

Print Serversمخدمات الطباعة •

Application Serversمخدمات التطبيقات والبرامج •

Communication Serversمخدمات االتصاالت •

Database Serversمخدمات قواعد البيانات •

مخدمات البريد االلكتروني•

مخدمات الوصول إلى االنترنت•

:أنواع الشبكات حسب التوزع الجغرافي•
Personal Area Network (PAN)الشبكات الشخصية •

تستخدم لالتصاالت الشخصية وال يتجاوز مساحة العمل لهذه •
Bluetoothالشبكات بضعة أمتار مثل شبكات الـ 

:Local Area Networkالشبكات املحلية •
عادة ما تكون في مبنى واحد أو عدة مباني متجاورة بحيث يمكن •

استعمال الكابالت في توصيل األجهزة
تستخدم لتبادل امللفات والتشارك باملوارد مثل الطابعات•

Metropolitan Area Network: الشبكات املتوسطة•
 من الشبكات املحلية وتستخدم لربط مدينة ك •

ً
املة أو وهي أكبر حجما

محافظة
 في تتكون من عدة شبكات محلية وتستخدم األلياف الضوئية غالي•

ً
ا

عملية الربط
Wide Area Networkالشبكات الواسعة •

 مثل ربط الدول مع بعضها البعض•
ً
تغطي مساحات كبيرة جدا

انات تتميز بأنها تربط آالف األجهزة وتنقل كميات كبيرة من البي•
 باإلضافة إل•

ً
ى صعوبة من عيوبها أنها تحتاج إلى برامج وأجهزة غالية جدا

تشغيلها وادارتها وصيانتها



أساسيات شبكات الحواسيب

:نماذج طبقات الشبكات•
:OSIنموذج •

رى باالتصال الهدف من هذا النموذج هو إرغام الشركات املتخصصة في الشبكات باتباع هذا النموذج في تصميمهم حتى تسمح لألنظمة األخ•
والتوافق فيما بينها

:يتألف هذا النموذج من سبع طبقات وهي من األعلى إلى األسفل•
(Application)طبقة التطبيقات •
(Presentation( )العرض)طبقة التقديم •
(Session)طبقة الجلسة •
(Transport)طبقة النقل •
(Network)طبقة الشبكة •
(Data Link( )ربط البيانات)طبقة الوصل •
(Physical)الطبقة املادية •

تكون أي طبقة في خدمة الطبقة املجاورة لها سواء األعلى أو األسفل منها•
خاصة بها تتضمن معلومات ( Header)ترويساتتقوم كل طبقة بإضافة •

تستخدم ملعالجة البيانات املتبادلة ضمن هذه الطبقة


