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  ��� ا
 ا���	� ا�����                                  
 أن ی�/ن م�- ا�,�+ــ�ة ا�(�)' و أت	�$ ��$ �رئ أ!ــ�م �� ه�ا ا����ب أم��ً���ی�ي ا�

  ........> و�- ا;:� و ا�9/اب إن ش�ء ا
 آ4 م� ی�أ ا����ب أن ی��ه� 23 ن�0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـــ�  ��ــ  23 مـــــ�م'   

           ا�0)��ت                    

  :إن  ه�ا ا��
	ب ����� 
 ا�	�آ� ا�?��2 ��	?�/م�ت�'                      

  ا�	ــــ�آ�   
     ا�?��ــــ2 

 	?�/م�ت�ـــ'��
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    ت?�یC ش)�' ا��Bس)�ت  .1   

 ���
�	ت �
���� و ���	��	ت ش�+&�, ()'&	ت(ا�$��� ه! ��	رة ��! � ���� �	�, �/.	ت ��-, 

�.��
�	ت ��	��	ت آ�&)ة أو ���01, �	��.� ب�=?<	 ا��=> و ذ�: �9 ()ی7 و��ات رب5 ) �(�

)Network Cards( 5K	��Q- (و أج<Oة ��/�� ) أ�1ك ��)و�� و أ�&	ف ض�K&�, �9 آ�اب- �/�ری�( وو


�	���) جT) أو �T	ر رب5, � �=	ت ��ص&-, ج<	ز ���ی� أو ��)ر� ���و ب<�W ا�.)ی�� ی��9 . ���ن� ب��: ش

�	ت اZخ)ى ا��)�
�&� �9 ا����	ت ا�
! ����<	 ا�/	Tأن ی [�	��&^ ان[  ی��Zي  ��� 	��ر �	�&.� �_ ا�$

�	ت اZخ)ى�
��ام ا�/	�] ب�=Oل �9 ا�/	�  .1أنb) ا�$�- . ا

  

  ميثل الشبكات واستخدامها:  1شكل ال

�	ت  .2�   أه�اف ش��	ت ا�/	

 5K	��	ت ب��- ا��=���	ت ا��
=�دة ا����	ت ) ر�f أو ص�ت,ص�رة, نe, ب&	ن(�T�d ش��� ا�/	�ب&9 ا�/	

�	ر ���T	'	ت
  :�gو �<�ف ا�$��	ت إ. ب�ون ا�

نfb (ا��)ا�j و ا��=�( , fb	�j, 0)ص ص�], (	ب=�(ا��=�ات ا��	دی� : ا��$	رآ� '! ا���ارد ا���
���   -ا

�] '! ) ج�اول أو ص�/	ت ا��ب, ���	ت(أو ا��&	ن	ت ) ب)ا�j �����, إدارة �0ا�� ا��&	ن	ت	��&^ ی��9 ��- 


�&� �9 �=�اتTأن ی ����	ت أخ, ا�$�	�  .)ىب)ا�j أو ب&	ن	ت ����<	 

  . و �=���	ت �9 �0ا�� ب&	ن	ت و ب��ك �=���	ت '! أ�	آ9 ب=&�ةتا�/+�ل ��g ب&	ن	  - ب


)ون,  ن�- ا��&	ن	ت  - ج��lی� ا(�
�&�ی9 '! !ا��=���	ت و  ا�T��ا g�� 	>=ت و ��زی	9 ����! ا����� 

  .أ�	آ9 ��
��� و ب=&�ة

W -  (��	ت ا��	د��  ا���	ت  ن�- ا��)ی� اm�! �9 ����! خ��	ت ا�/	�ی� و ��زی=<	 ��! ا�/	


�&�ةT��آ&9(ا(
  .'! أ�	آ9 ��
��� و ب=&�ة ا��T	'	ت)  ا��$


�	  - د�mدا	� [�	���وث �.- أو خ�- '!  ��	��	ت أخ)ى '! �	� g�� .  
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ب�$	رآ� اآQ) �9 ) �/	آ	ة أو ب/�ث ���&	ت, �.�&�	ت ری	ض&	ت(�)�� إن 	ز ���&� ���&	ت �=��ة   -  و

�] أو �=	�j '! ���&� ا�=	�  .  ��&	ت ا��.��ب�

  

3.   E�دم: ه���' ا���H/ذج ا�	/ن �,���	ا�Server Model/Client  

�] ب/	�] أخ) ��) ا�$���/ن��ذج ا��	دم	��	�&	 �)ب5  ���=
T��ا ���ه� ا�<& �&�
T��ا . �&�
T��ا 	ن '&<��وی

(Client) ز	أو ج< j�	ت, ()'&�( ب)ن	���] ش�+! أو أي ن�ع �9 أن�اع ا�/		�خ��� ����� �9 ی/
	ج ) 

�] أخ) یT�! ا��	دم 	�وا����	ت ا������ �9 ا�/	�] ا��	دم �
1ءم �_ أه�اف .  (Server)()ف ب)ن	�j أو 

��	�  ...خ��� ب)ی� إ��
)ون! ا�x, خ��� ص�/	ت �
=�دة ا���	5K, خ��� ���	ت, ا�$��� �1Q خ��� (

!�	
  :و ���ن ا�<&��� ��g ا�$�- ا�

  

    مخ�د                  م��,��   

  

  

  

   ينفذ اخلدمة-2               يكمل العمل-  4

  ا�	��,��/ه��4 ن	/ذج ا��Hدم.   2ا�4�0 

  ا� �ول ا�
	�! ی�&9 ب=> ا����	ت و أ�f ا��	دم ��- خ���

 )إن[���ي/���2(اس� ا��Hدم  ن/ع ا�H�م'

��	�)  ��	�   Printer Server/ خ	دم (

 File Server/ خ	دم ���	ت  ���	ت

 Web Server/ �/	ت خ	دم ص ص�/	ت

 E-mail Server/ خ	دم ب)ی� إ��
)ون!  ب)ی� إ��
)ون!

��� Network Server/ خ	دم ا�$��� أو ���f ا�$���   ش

  

 ��� �1Q ی��م ب�دارة و ��f&b �<	م ا�$��� و ی�ج� ب[ نb	م Network Server)( خ	دم ا�$��� أو ���f ا�$

 ���  .�(NOS : Network Operating System)$�&- ا�$

�b�  . ی��9 وج�د اآQ) �9 خ	دم '! ن�� ا�$��� �<�	 ی��ن ن��<	: �1

  ا�	�/ن�ت ا��+���' �0)��ت ا��Bس)�ت  .4

�	ت : و���fT ا����ن	ت ا��	دی� إ�g ث1ث� أن�اع . �
��ن ا�$��� �9 ���ن	ت �	دی� و ب)� &	ت�ا�/	

(Computers)	>أن�ا� g
راج_   (Devices)( <Oة ا���/��  و اZج(Media)ا��)وت و ا���	5K ,  ب$


��fT إ�g ب)ا�j نfb �$�&- ا�$���). ا�
=)ی�' jا�(�و ی��e . ب)��آ�mت ا�m+	ل و نfb إدارة ا�$���, أ�	 ا�

�&T&K(�ت ا	ن���&_ ا��ج !�	
  .ا� �ول ا�

  )م�H_'(ا�	�/ن�ت ا��+���' ��0)�' 

   ی(�a خ�م'-1

   يعيد-3
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 ��م[��ت م�دی'

آ�ffffffffffffffوت ر�Effffffffffffff  و  ��Computersس)�ت 

E+�fffوسCards & 

Communication 

Media 

'Bم�  E�ة ر�j:أ  

 Devices 

   4�l0fت �mن

 '�(0ffffffffffffا�

NOS 

 p/ffffffffffffffffffffت/آ��

اpتffffffffffffffffffffff_�ل  

Communic

ation 

Protocols 

ن�fffffffm إدارة 

 '�(0ffffffffffffffا�

NMS 

  Terminals ()'&	ت -

�	ت ش�+&� -�	� )(PC 

  �/.	ت ��- -

 (Work Stations) 

- �.��
�	ت ��	�  

) (Mini Computers 

-  �&T�������������������&Kت ر	���������������������	� 

(Mainframe) 

�	ت ���01 -�	� 

(Super Computers)  

 آ�اب�����������- �/�ری������������ -

(coaxial Cables)  

 أ������������1ك ��)و������������� -

(Twisted Pairs) 

-  �&Kف ض�������������	أ�&������������ 

(Optical Fiber) 

- �&���������� اZو��������	ط ا�1

(Wireless Media) 

 - ��� آ����)د واج<����� ا�����$

(NIC Card )  

  

 

 

 ج<�����	ز ���ی������� أو  -

  �Repeater�)ر 

 Hub ه] -

- (Tج Bridge 

������	رة أو ب�اب������  -� 

Gateway 


	ح -�� Switch 

�T	ر رب5    -

Router  

أج<�����������Oة  -

  (Modems)��دم 

  

   

  

  

  

  

    (Communication Media characteristics) لخ_�+s ا�/س�+E اpت_�

E+ا�/س�             

  

s+�_Hا� 

   ا�	B/ری'4أل آ/ا�

Coaxial 

Cables 

  ا;سvك ا�	)�وم'

Twisted pair 

ا;���ffffffffffffffffffف 

'�+/xا�  

Optic 

Fiber 

 �b�&��ا  

Thick 

  ا�)'&=�

Thin 

  ا������

ٍShielded 

STP 

����� (&�  

Unshielded 

UTP 
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-��(T�10  ا – 

100 

Mbps 

10- 

100 

Mbps 

10-100 

Mbps 

10-100 Mbps     9�� (� 100اآ

Mbps  

 500   ا�.�ل-

(
� 

200 

(
� 

100(
�  100(
�    g����������2000إ 

(
� 

 ن=m f ن=m f ن=f  ا���	و��-


���� ا-�  �.&Tب������

����
 ا�

 �.&Tب������

 ����
 ا�

  g���إ �.&Tب��

����� 

����
 ����� بT&.� ا�

 

  (Software)ا�)�م[��ت 

  : تشمل الربجميات عدة أنواع من بينها

 ٍNOS (Network Operating Systems) ن�m ت4�l0 ا�0)�'  -ا


�	دة ��<	 ونb	م �
/�f نfb �$�&- ا�$��� '! آ- ا����ن	ت ا��	دی� ��$��� و ا�
�T&7 ب&�<	 و �mی�� ا() fb��

Windows NT �bنZا Wل �9 ه�	Q� ه� �.  

  

 Protocols Communicationاpت_�ل  ) وم�اوpت(  ا�)�وت/آ/pت-ب

تتنوع الربوتوكوالت حسب تنوع الشبكات و . تسمح الربوتوكوالت بتبادل البيانات و املعلومات بني احلاسبات املرتبطة بالشبكة

  فشبكة االنترنيت تستعمل جمموعة بروتوكوالت معروفة باسم. ملعلومات املتبادلةالبيانات و ا

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol       

    FTP (File Transfer Protocol) بروتوكول لتبادل امللفات و يسمى ك وهنا

 HTTP (Hyper Textومات املتعددة الوسائط و يسمى كما يوجد كذلك بروتوكول لتوصيل النصوص املتشعبة و املعل

Transfer Protocol)   

  

 Network Management Systems ن�m إدارة ا�0)�'  -ج

  .تسمح نظم إدارة الشبكة بإدارة و توجيه الشبكة بطريقة مالئمة و التنبؤ باملشاكل اليت ميكن أن حتدث و إجياد احللول هلا

  

   أن/اع ا�0)��ت  . 5

 �&.�
��اء �9 ن	�&� أ���ب رب5 ا����ن	ت �_ ب=?<	 ا��=> أو ا� ���
�	ت �9 ج�ان] ���
��ع ش��	ت ا�/	�


��ا�<	�
=��� أو �.�&�	�<	 و اT��5 اK	�  .ا� �)ا'&� أو ا��
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   أس���a ا��/ص�5.14

  .املستفيد/أساليب الربط تعرب عن كيفية ربط احلاسبات بعضها بعض على أساس منوذج اخلادم

  

  Point-to-Point Communications ش)��ت ات_�ل أ��دی' ا���ط -ا

 �&�
T� ل	ا�+ 	>&' f
�] ش�+! أو ()'&�(ی	� ( �&=��] رT&K!(ب	��	دم ا�	��9 ()ی7 وص�� ��++� ) 

	>� . ��Kا��ص�� دا Wن ه���9 ان ���دم(ی	ا�� g�إ �&�
T��ت �9 اm	+ج) �9 ش)آ� ا��
T� (ش	�) و ���ن خ5 �


  ).و���ن �9 ()ی7 ش��� ا�<	��( � أو � 0


�&� و ا��	دم '! ج�&_ اZو0	ت إm أن ب=> ا��.�ط T��ش) ب&9 ا	�ی
�&O ه�ا ا���ع ب���	ن&� وج�د ا�+	ل �

�) ه�ا ه�ر ����ارد

�- آ�&	 و ی=T� m 9 أن��ی . f0- ر�ط2ا�$	دی� ا���	�  . ی�ضd ش��� ا�+	ل أ

  

  Multi-Point Communications ش)��ت ات_�ل م�?�دة ا���ط -ب


�&�ة �&^ أن<	 �$	رك '! ن�� ا���&5 ا��ي ی)ب.<	 T� ت	��	���� وج�د إ��	ن&� � �&_ ج�)ا'! �=�ة 

�=
���ب ب	��Zه�ا ا g�T&' دم	أو ا�� �&K(�ا [� ا���	ط و ی��ن اآQ) ا0
+	د إ�g ا���ارد ���[ ی
.�] و دب	�/	


$�&- و�&T&) ��- ج<	ز� j�(�� _� f�/� [ج�د�	ن	ل ب&	��
� ش��� ا�+	ل 3و ی�ضd ا�$�- رf0 .  إر�	ل و ا


=�دة ا���	ط�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ش)�' ات_�ل أ��دی' ا���ط..  3ش�4 

  

  

  

  

  

  

  ِشبكة اهلاتف
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  ش)�' ات_�ل م�?�دة ا���ط.  4ش�4 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

5.2  . '�)lا�3'أن/اع ا�0)��ت م� ��� ا���l]ا�  

�	ت �9 �&^ ا�
�.&� ا� �)ا'&� إ�g ث1ث� أن�اع �ا�$��	ت ا�0l&�&� , ا�$��	ت ا��/�&�: ی��f&T�� 9 ش��	ت ا�/	

�=�  .و ا�$��	ت ا��ا

  LAN (Local Area Network)ش)��ت ا��Bس)�ت ا�	��B'   -ا


 	وز ب=> ا��&�(ا�$��	ت ا��/�&� �
�&O ب��ن<	 �/�ودة ج�ا '! ا��T	'	ت � mات(
��  ( !
�	ت ا��ب&9 ا�/	

	� �T�
=�	m.  �)ب.<	 او آ�ن<	 آ��: ����آ� �9 � � تإm ان[ ی��9 رب5 ��ة ش��	ت �/�&� '! أ�	آ9 وذات ا

  ).�Q- ا�=�	رات أو �T	رات ا�)ب5(��
��� ب�=?<	 ا��=> ب�ا�.� أج<Oة ��/�� 


<	 ا��	��K ���- ا��&	ن	ت ا�(T/�&� ب�ت ا�	��
)اوح ب&9 �
�&O ش��� ا�/	� !
�10 g�ب¢ 1000 أو  100 إ 	 &� 

 ��(T�&� ا�	ت ا�=	��
=��� to 100 or 1000 Mbps) (10'! ا�Q	ن&� ��$T��ت ا	&��
آ�اب- ( �T] ا���&5 و ا�

: ب�&� ا��T	ر ا��$
)ك ( ی�&9 ث1ث� ب�&	ت ��
���  5ا�$�- رf0   ).أ�1ك ��)و�� أو أ�&	ف ض�K&�, �/�ری�

Bus Topology  ,&� ا�ا��  �&���  :Star Topology �&��/�ا �&��   . Ring (Topology:  وا�

  حمكم

  مودم

ةحاسب شخصي أو طريف  

  حاسب رئيسي
   أو خادم
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Star 

 

Ring 

  

 

 

Bus 


��&	ت ا�$��	ت.  5ا�$�- � ���
  ب�&	ت ��


=��� '! ا�$��	ت ا��/�&� ae.ac.uaeu.netacad://httpادخ- ��! (T��ت ا	&��
  ).��Oی� �9 ا�
�	ص&- ��g ا�

�b�
��ام ���&� وا��ة او د�j اي ��د �9 ا�
��&	ت ا���آ�رة �	ب�	 '! ا�$�- ی��9 ان$	ء ش��� �/�&� ب	:  �1�

5 .  

 WAN (Wide Area Network)ش)��ت ا��Bس)�ت ا�/اس?'   -ب


���� '! ن�- ا��&	ن	ت و ا��=���	ت �9 أ�	آ9 ب=&�ة و '! T��ت ا	���$�- ا�$��	ت ا��ا�=� آ- أن�اع ا�$

 �=��� ج�)ا'&� وا	T�)ات(

��م '&<	 آ- أ�	�&] ا�m+	ل ا�T	ب7 ).  إ�m¤ gف ا��&���
)ات�9 ��ة آ&���T� و

�	ت. ذآ)ه	�  . و �/
�ي ا�$��� ا��ا�=� ��g ��د آ�&) ج�ا �9 ا�.)'&	ت و ا�/	


�� ��g ش��� ا�<	�� و � ���� =� 	� 	��)�� ا�$��	ت ا��ا�=� ض=&�� ��	رن� ب	�$��	ت ا��/�&� �&^ أن<	 �	�

 ب¢ '! ا�Q	ن&� � ذو ا�T)�� ا�����?� ا�
! ��	س ب	��&� (Modem)�9 أه�<	 ا���دم آ�&)ة �9 أج<Oة ��/�� 

(x Kbps) �&ن	Q�ب¢ '! ا 	 ��	/�&� ب�ت ا�	���T	ت آ�&)ة .  (x Mbps). ب&��	 ��	س �)�� ا�$ � 1Q� ی�ج�

f�	=�ء ا	ز�� '! آ- أن/�� 	>��&^ أن ��	� �=�
=�- ا�$��	ت ا��اT� ت ا�.&)ان	آ$)آ.  

  
  خ	رج! )Modem(�/�ل .  6ا�$�- 

  
  MAN (Metropolitan Area Network)ش)��ت ا��Bس)�ت ا�!��	�'   -ج

�=
T� ات و(
�&	 �+- إ�g ��ة آ&���Tن �.��
�	ت ج�)ا'&� �	T� !' �&�&�0lت ا	��
��م ا�$T� 5رب !' -

�	ت ��ج�دة '! ن�� ا���ی�� أو � ���� 0)ی�� �9 ا���ن�	� .  

  ن/ع ا�0)�'
s+�_خ 

'��B	ا�  
 LAN 

  ا�/اس?'
 WAN 

  ا�!��	�'
 MAN 


g  ا��l(�' ا�[�lا�3'�2000 (

�ى ��ی���9 ب=> ا��&�� �
)ات   �T� g�� 
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 إ�m¤ gف 
'	��K ج�ا و �
)اوح ب&9  ا����'

4g�ن&� إ	Q�ب¢ '! ا 	 �  
 � 	 ب¢ '! 1000
  ا�Q	ن&� 

(4 to 1000 Mbps)  
�T] ا�
��&	ت و  

 ���=
T��5 اK	� ا��

 [�Tب �?���� ��(�
O>جZ/�� و ة��د ا��ا� 

خ	ص� أج<Oة ا���دم 
ذات ا�T)�� ا�����?� 
و ا�
! �/T] ب ا��&�� 

 (Kbps)ب¢ '! ا�Q	ن&� 

 ��(� 	��=	دل ��)ی
�=� ا�$��	ت ا��ا

��د آ�&) ج�ا ی/T]   > ا��¨	ت  إ�g ب=2 �9  ��د ا��Bس)�ت
  و ب©mف تب	��¨	

 

ا�/س�+E و ا;:�jة 
'B�	ا� 

ج�&_ أن�اع ا���	5K و 
 اZج<Oة

ج�&_ أن�اع ا���	5K و 
اZج<Oة �_ أج<Oة 

, أج<Oة ��دم, �/���

=�د      �

(Multiplexer)  و
  ش��� ا�<	��

ج�&_ أن�اع ا���	5K و 
اZج<Oة �_ أج<Oة 

 ,أج<Oة ��دم, �/���
)�
=�د Multiplexer( 

 و ش��� ا�<	�� 

-Ethernet, Token ا�����ت
Ring, FDDI 

T1, X25. ISDN, 
Modems 

T1, X25. ISDN, 
Modems 

�24
�اص-   ا�/ص4��	�
�اص- ���._-�
�اص- 24/ �-_.��� 
 ��$	ة إ�g ��ة ��$	ت ��$	ة إ�g ��ة ��$	ت ��$	ة وا��ة  ا�	���'
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