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أساسيات شبكات الحواسيب

:أهم األجهزة املستخدمة في شبكات الحواسيب•
املوجهات وغيرها واملبدالت و ( كروت الشبكة)باإلضافة إلى أجهزة الحواسيب  نحتاج إلى العديد من املكونات الضرورية كالكابالت ومحوالت الشبكة •

لتصميم وانشاء الشبكات
:Network Interface Card (NIC)الشبكةبطاقة•

ية أم السلكية  باختالف نوع وطريقة الوصل بين األجهزة فيما إذا كانت سلكتختلفحيثالبعض،بعضهامعالشبكةأجهزةلوصلاملستخدماملنفذعنعبارةوهي•
...Token Ringأو Ethernetباإلضافة إلى التقنية التي تستخدمها مثل الـ 

املسؤولة عن القيام بمعظم بروتوكوالت دبقة ربط البيانات والطبقة الفيزيائيةتعتبر•
:وظائفها•

حيث تقوم بتغليف وفك تغليف البيانات املرسلة واملستقبلة من طبقة الشبكة: تغليف البيانات•
املستقبلة عبر رات املختلفةاإلشاتحول وبالعكساملستخدمالكابلنوعمعإشارة تتناسبإلىثنائيةبتاتشكلعلىاملستقبلةالبياناتبتحويلتقومحيث:اإلشارات والبتاتتحويل•

الكابالت إلى بينات ثنائية لنقلها ومعالجتها ضمن الطبقات األعلى
ستقبال من أن عنوان هنا يتم التأكد في حالة اال . بإرسال اإلشارات من النوع املناسب عبر الشبكة واستالم اإلشارات الواردة في حالة االستقبالتقومحيث:البياناتواستقبالارسال•

ونقلها إلى الطبقات تالي استالم هذه البياناتبالوجهة البيانات تطابق العنوان الفيزيائي لكرت الشبكة من أجل اتخاذ القرار فيما إذا كانت هذه البيانات موجهة إلى هذا الجهاز أم ال و 
األعلى أم اهمالها

 ما تكون سرعة نقل البيانات من الجهاز إلى البطاقة أكبر من سرعة نقل البيانات عبر كابالت التوصيل ولذلك يتم تخزين جزء من هذ: التخزين املؤقت•
ً
 ضمن ذاكرة لبه اغاليا

ً
يانات مؤقتا

واحد ليتم بينما تقوم بتخزين هذه البيانات املستقبلة عبر الكابالت إلى أن نحصل على كامل البيانات الخاصة باطار(. Buffering)كرت الشبكة إلى أن تتمكن من ارسالها غبر االسالك 
معالجته ضمن طبقة ربط البيانات

النقل وقت وهذا ما يسمى بتنتقل البيانات ضمن أجهزة الشبكة في ممرات تسمى نواقل، والتي يمكن أن تقوم بنقل كميات كبيرة من البيانات في نفس ال: التسلسلي/التحويل التوازي •
ين هذان النمطين من االرسالوعليه تقوم كروت الشبكة بالتحويل ب( املتسلسل)املتوازي بينما كبل الشبكة فيقوم بنقل بت واحد في نفس الوقت وهذا ما يطلق عليه بالنقل املتوالي 

البياناتحيث تعتبر املسؤولة عن تنفيذ آلية التحكم بالوصول إلى الوسيط والتي يستخدمها بروتوكوالت طبقة ربط: Media Access Control (MAC)التحكم بالوصول إلى الوسيط •



أساسيات شبكات الحواسيب

:أهم األجهزة املستخدمة في شبكات الحواسيب•
:Hubاملجمعات •

حلقيةأونجميةبنيةفيالبعضبعضهامعالشبكةأجهزةبربطيقوم•
:خصائصه•

يتعامل مع البيانات على أنها موجات كهربائية حيث أنه يعمل ضمن الطبقة الفيزيائية•
فهم العناوين الخاصة باألجهزةيستطيعال•
إلى جميع األجهزة املتصلة معه في نفس الوقتبارسالهاHubوبالتالي عندما يريد أحد األجهزة ارسال البيانات يقوم الـ Broadcastالعامالبثباستخدامالشبكةعبرالبياناتيرسل•

:أنواعه•
•Active :يقوم باستقبال اإلشارة وإعادة توليدها وتقويتها وارسالها
•Passive:معهاملتصلةاألجهزةاإلشارة إلىتمريرفقطاإلشارة وانمابإعادة توليديقومال

:Modemاملوديم •
وبشكل مشابه في Modulationيطلق عليها اسم والتيإشارات تماثليةإلىاإلشارات الرقميةبتحويليقومحيثالهاتف،خطوطعبرالشبكةأجهزةبيناالتصاللتحقيقيستخدم•

Modemوعليه تم تسميته بـ DEModulationاالتجاه األخر يقوم بتحويل اإلشارات التماثلية إلى إشارات رقمية  والتي يطلق عليها اسم 
:أنواعه•

داخلي يركب داخل أجهزة الشبكة•
USBاألجهزة مثل الـ اتصالبإحدى منافذوصلهيتمخارجي•

:طرق ارسال البيانات عبر املودم•
نات من جديدالبياال حيث يتم استخدام مؤقت لتنسيق االتصال بين الجهاز املرسل واملستقبل وهنا يتم ارسال البتات على شكل إطارات وفي حال حدوث خطأ يتم إرس: Synchronousمتزامنة •
الفصل بين كل يتمبحيثالبتاتمنسلسةإلىرمزارسال البيانات على شكل تيار متتابع ومستمر من اإلشارات ويتم تحويل كليتمحيثمؤقتأياستخداميتمال:Asynchronousمتزامنةغير•

EndالسلسلةنهايةإلىيشيروبتStart Bitسلسلة والتي تليها ببت يشير إلى بداية السلسلة  Bitبالتأكد من خلو البيانات من األخطاء ويسمى خاصبتباإلضافة إلىParity Bit



أساسيات شبكات الحواسيب

:أهم األجهزة املستخدمة في شبكات الحواسيب•
:Bridgeالجسور •

يستخدم للربط بين شبكتين محليتين أو لتجزئة شبكة محلية إلى جزئين، كما ويستخدم لربط أجزاء الشبكة لتوسيع حجم الشبكة•
لألجهزة وعليه يعمل ضمن الطبقة الثانية طبقة ربط البياناتالفيزيائيةللعناوينتوجيهجدول علىيحتوي •
:خصائصه•

Token Ringمع Ethernetيستطيع ربط شبكتين مختلفة التركيب الداخلي مثل ربط شبكة •
يستطيع العمل مع بروتوكوالت مختلفة•
يستخدم لتوسيع الشبكة ويعمل على تحسين وزيادة فعاليتها•
يعتمد على العنوان الفيزيائي في توجيه البيانات•
احتمال حدوث تصادم حين يرغب جهازان بإرسال جزم البيانات في نفس الوقتمنيقللمماالتصادممجالتقسيم•

:Switchاملبدالت •
زهاللجيشبه املجمع في شكله الخارجي إال أنه أكثر ذكاء منه حيث يستطيع إرسال اإلشارة إلى الجهاز املطلوب فقط باستخدام العنوان الفيزيائي •
نجميةبنيةفيالبعضبعضهااألجهزة معيربط•
الجسور في الوظيفة وبالتالي يمكن اعتباره جسر متعدد املنافذيشبه•
وبالتالي عند استقبال اطار بيانات من منفذ يتم التحقق من العنوان الفيزيائيPortجدول بالعناوين الفيزيائية لألجهزة املتصلة معه وما يقابلها من منافذ علىيحتوي •

ببثها لكل املنافذ ليتم قومسيللوجهة، فإذا وجد العنوان الفيزيائي للوجهة ضمن الجدول فسيقوم بتمرير هذه البيانات إلى املنفذ املقابل للعنوان الفيزيائي فقط وإال
الكشف عن موقع جهاز الوجهة

ربط البياناتData Link Layerتعمل املبدالت ضمن الطبقة الثانية •
ةتكون خالية من التصادمات واالزدحام بسبب تخصيص كامل عرض الحزمة لكل زوج من األجهزة املتصلة مع بعضها البعض مما يزيد من أداء الشبك•



أساسيات شبكات الحواسيب

:أهم األجهزة املستخدمة في شبكات الحواسيب•
:Routersاملوجهات •

املوجهضمنمخزن Routing Tableدول توجيه جيستخدم لتوجيه البيانات من شبكة إلى أخرى باستخدام •
واملسارات للوصول إلى الوجهة املطلوبةIPيتضمن جدول التوجيه عناوين الـ •
االنترنتشبكةفيالفقري العموديعتبر•
يعمل ضمن الطبقة الثالثة طبقة الشبكة وبالتالي يمكنه ربط شبكات تستخدم بروتوكوالت مختلفة ضمن طبقة ربط البيانات•
:خصائصه•

توسيع الشبكة املحلية وربطها بشبكات أخرى والشبكة الواسعة مثل شبكة االنترنتفييستخدم•
 وأقلهااملساراتأفضليحقق•

ً
سريعبشكلالبياناتحزملتوجيهازدحاما

يحقق اتصال بين أجزاء الشبكة التي تستخدم تصاميم وبروتوكوالت مختلفة•
 للعناصر السابقة بإرسال الرسائلتسمحال•

ً
(املبدالت واملجمعات)لجميع املستخدمين خالفا

يطلق على حركة البيانات من شبكة املصدر إلى شبكة الوجهة عبر عدة مسارات: Routingالتوجيه •
TCP/IPالـبروتوكول :مثلللتوجيهالقابلةبالبروتوكوالتالشبكاتبيناملساراتمتعددةاالتصاالتتدعمالتيالبروتوكوالتتسمى•
NetBEUIو NetBIOS: من أهم البروتوكوالت الغير قابلة للتوجيه•
 IPالـعناوينيستخدم•

ً
(الفيزيائية)MACالـ عناوينتستخدمالتيللجسور خالفا

:أنواعه•
 من مدير الشبكة: Staticساكنة •

ً
 كبيرا

ً
 ولكنها تتطلب جهدا

ً
يقوم مدير الشبكة بإعداد جدول التوجيه وتحديد املسارات وهي أكثر أمنا

تتعرف على املوجهات واملسارات األخرى بشكل تلقائي وتحتاج إلى اعدادات قليلة من مدير الشبكة: Dynamicالديناميكية •

التوجيهجدول محتويات•
جميع عناوين الشبكات •
املسارات املتوفرة بين موجهات الشبكة•



أساسيات شبكات الحواسيب

:أهم األجهزة املستخدمة في شبكات الحواسيب•
:Gatewayالبوابة •

متباينةبيئاتفيتعملالتيالشبكاتبربطتقوم•
يمكن اعتبارها كجهاز يربط بين نظامين يستخدمان بروتوكوالت مختلفة وتصميم متباين لحزم البيانات•
:عملهامبدأ•

تتسلم البيانات من الشبكة األولى ثم تقوم بإزالة كل معلومات البروتوكول منها•
املستخدم في شبكة الوجهة أي أنها تقوم بالتحويل بين البروتوكوالتالبروتوكول معلوماتإليهاوتضيفالحزمةتشكيلتعيد•

األجهزةباقيعلىالحملمنوتخففكماوفعالية،بكفاءةبمهامهاتقوم•
إال أن مهامها محدودة للغاية وتعمل ببطء كونها تعمل ضمن الطبقة األخيرة طبقة التطبيقات•

:البروتوكوالت•
املختلفةالشبكةأجهزةبينوالتفاعلباالتصالتتحكمعبارة عن مجموعة القوانين واإلجراءات التي•
:من وجهة نظر املرسل•

تقوم بتقسيم البيانات إلى حزم واضافة معلومات العنونة ومن ثم تحضيرها لإلرسال•
:املستقبلنظروجهةمن•

ة قابلة لالستخداموممفهتقوم باستقبال الحزم من وسط االتصال وادخالها إلى جهاز الشبكة عبر كارت الشبكة ومن ثم تجميع البيانات لتمريرها إلى البرامج بصورة •

 بـ •
ً
Bindingيطلق على الطريقة التي يتم بها ربط مجموعة من البروتوكوالت وترتيبها معا
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(الشبكة، النقل، التطبيقات)طبقات شبكات الحواسيب 

هاتتضمن كل طبقة مجموعة من البروتوكوالت التي تنظم عمل هذه الطبقة وتفاعلها مع الطبقات األعلى واألدنى من•

 سنبدأ•
ً
:البياناتربططبقةفياملستخدمةبالبروتوكوالتأوال

:البياناتربططبقةتقدمهاالتيالخدمات•

1. framing:
• encapsulate datagram into frame, adding header, trailer

2. Medium Access Control
• determine which node can transmit frames onto the shared link in order to avoid/detect collision

3. flow control:
• a service aiming at preventing the sender from overwhelming the receiver. 

4. error control: 
• Error detection

• errors caused by signal attenuation, noise. 
• receiver detects presence of errors

• Error correction: receiver identifies and corrects bit error(s) without resorting to retransmission


