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كلية الصفوة الجامعة 

 

  

 

 

 

كرار ابراهيم. م.م  

الحاسوبشبكات   

 الحاسوب شبكات 

 :من تمكنك اليوم الحاسوب شبكات

متحركة ورسومات وأصوات وصور صفحات عدة من مكونة رسالة ارسال 

 .معدودة دقائق وفي واحدة دفعة مكان اي في اشخاص مجموعة الى

والمكتبات والشركات المعلومات ببنوك عملك او منزلك حاسوب من تتصل 

 .تهمك التي المعلومات على للحصول العالمية

األنترنت شبكة عبر متباعدة ألطراف التفاعلية والندوات المؤتمرات عقد. 

األلكترونية والحكومة اإللكترونية والتجارة بعد عن والطب بعد عن التعليم. 

 

كل ذلك لم يكن ممكنا بدون االندماج بين تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا 
 الحاسوب اتبشبكالحاسبات وايجاد ما يسمى 
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 أهمية شبكة الحاسوب

 (قبل عمل الشبكة ) شركة تحتوي على األجهزة التالية : مثال 

  حاسوب من بيانات لنقل الحاجة فعند •
  على بنسخها ذلك يتم كان آخر إلى

 ثانية مرة نسخها ثم أقراص مجموعة

 .اآلخر الحاسوب إلى األقراص من
 

 طباعة إلى الحاجة دعت إذا كذلك•
 موصول غير حاسوب من بيانات

 على أيضا   بنسخها ذلك يتم كان بطابعة

  الحاسوب إلى التوجه ثم أقراص
 .طباعتها ثم بطابعة موصول

 
 .والجهد للوقت كبيرا   هدرا   يسبب مما •

 أهمية شبكة الحاسوب

 بعد أن تم عمل شبكة حاسوب للشركة 

بعد توصيل األجهزة بشبكة حاسوب واحدة تم التخلص من المشاكل السابقة و ذلك لما توفره 
 .الشبكة من خدمات 
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 تعريف شبكات الحاسوب

 األخرى واألجهزة الحاسبات من مجموعة عن عبارة الحاسوب شبكة

 عدد مشاركة على القدرة لها يكون حيث البعض بعضها مع المتصلة

 Software  والبرمجيات   Dataللبيانات المستخدمين من كبير

 بين الكتروني اتصال وسيلة الشبكة تعتبر كماHardware  واألجهزة

 .األفراد

 فوائد شبكات الحاسوب

 مستخدم أي استفادة ونعني : Hardware األجهزة استخدام في المشاركة1.

 كذلك مستقل، حاسوب اقتناء من بدال الرئيسي الحاسوب إمكانيات من للشبكة

 .الطابعات مثل بالشبكة الملحقة األجهزة جميع من االستفادة

 من للشبكة مستخدم أي استفادة ونعني :Software البرمجيات في المشاركة2.

 بالشبكة متصل آخر حاسوب اي او الرئيسي الحاسوب في المخزنة البرمجيات

 .اإللكتروني البريد واستخدام الملفات مشاركة مثل

 تحتوي واحدة بيانات قاعدة استخدام ونعني :Data البيانات في المشاركة3.

 في متبع هو كما بالشبكة المتصلين جميع يستخدمها المعلومات جميع على

 .السفر تذاكر حجز وعند البنوك
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 مكونات شبكات الحاسوب

 الشبكي النظام في الخاصة وظيفته جزء لكل أجزاء عدة من الحاسوب شبكة تتكون

 :هي األجزاء وهذه

 Server الخادم – الرئيسي الحاسوب1.

  Work Stations العمل محطات2.

 Communication Lines  االتصال خطوط3.

 Network Interface Card  الشبكة بطاقة4.

 Modem  المودم5.

 الملحقة األجهزة6.

 Communication Switches  الشبكة محوالت7.

 الشبكة برامج8.
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 مكونات شبكات الحاسوب

 Server الخادم – الرئيسي الحاسوب .1

الخادم أو الرئيسي الخدمة جهاز ويسمى الشبكة لتشغيل الرئيسي الجهاز هو  

Server  الكبيرة التخزينية والطاقة العالية بالسرعة يتميز حاسوب عن عبارة وهو 

 .الشبكة في المشاركون يتداولها سوف التي والبرمجيات البيانات يستوعب لكي

خاصة برمجيات باستخدام وذلك الشبكة أجزاء جميع في بالتحكم الجهاز هذا يقوم 

 Windows :مثل ،Network Operating System الشبكة نظام بتشغيل
2003 Server – Unix – Novel. 

 

 

 

 Work Stations  العمل محطات .2

 – محمولة – مكتبية) أنواعها بكافة الشخصية الحاسبات وهي Clients ايضا وتسمى

 الرئيسي بالجهاز والمتصلة Terminals الطرفية الوحدات أو (... - رقمية مساعدات

 .الرئيسي الخدمة جهاز على المخزنة والبرمجيات البيانات من مستخدموها ليستفيد

 

 مكونات شبكات الحاسوب
  

 Communication Lines  االتصال خطوط .3

 والحاسبات الرئيسي الحاسوب بين البيانات تبادل بواسطتها سيتم التي الوسائل هي

 .Wireless الالسلكية الخطوط تشمل كما المختلفة بأنواعها الكيبالت وتشمل الفرعية

 

 Network Interface Card  الشبكة بطاقات .4

  داخلية اما البطاقة وتوجد بالشبكة، لالتصال لتهيئته بالحاسوب تثبت بطاقة هي

Internal األم اللوحة على تثبت Mother Board  خارجية أو الحاسوب داخل 

External. 
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 مكونات شبكات الحاسوب

 

  Modemالمودم . 5

 عباااارة عااان لوحاااة أو شاااريحة الكترونياااة تضااااف الاااى الحاساااوب وتساااتخدم لتهيئاااة

 .الحاسوب لالتصال باالنترنت من خالل خط الهاتف

 يقوم المودم بتحويل اإلشارات الرقميةDigital Signals  التي يستخدمها الحاسوب

Modulate  الااى اشااارات قياسااية التااي يسااتخدمها الهاااتف ويقااوم بالعمليااة العكسااية

 . Modulate - Demodulateاختصار لكلمتي  Modemايضا؛ فكلمة مودم 

 

 الملحقةاألجهزة . 6

 وغيرها الفاكس واجهزة الطابعات مثل بالشبكة وشبكها األجهزة بعض استخدام يمكن

 .األجهزة هذه استخدام الشبكة في مشترك اي ويستطيع

 

 مكونات شبكات الحاسوب

 

  Communication Switchesمحوالت الشبكة . 7

 ولتوجيه الشبكات بين وفيما ببعضها الشبكة حاسبات لربط تستخدم اجهزة عن عبارة هي

  / المحول -  Bridge / الجسر :األجهزة هذه ومن الشبكة، حاسبات بين البيانات

Switche- الموزع / Hub  -  الموجه / Route. 

  
 برامج الشبكة . 8

 البرامج هذه تخزين ويتم  الشبكة نظام  تشغيل في ستتحكم التي االتصاالت برامج هي

 – Windows 2003 Server امثلتها ومن .Server الرئيسي الحاسوب في

Unix – Novel . 
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 مكونات شبكات الحاسوب

 الحاسوبشبكات ل الرئيسية مكوناتال
   (Client) العميل 

 

   (Server) الخادم 

 

   (Resources) الشبكة مصادر 

Server 
Resources 

Client Client Client 
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 أنواع شبكات الحاسوب

 :Size  الحجم حيث من الشبكات تصنيف  :اوال

   Local Area Network – LAN المحلية الشبكة1.

   Wide Area Network – WAN  الواسعة الشبكة2.

 

 :Topology التوصيل طريقة حيث من الشبكات تصنيف :ثانيا

 Bus Network   الخطي المسار شبكة1.

    Token Ring Network الحلقية الشبكة2.

    Star Network النجمية الشبكة3.
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 أنواع شبكات الحاسوب
 

   Local Area Network – LAN المحلية الشبكة 

  

تكون قد جغرافيا متقاربة أماكن في رئيسي بحاسوب الحاسبات من مجموعة اتصال هي 

 وصالت طريق عن االتصال هذا يتم حيث متقاربة، مباني عدة او واحد مبنى او غرفة

  .سلكية ال او مباشرة سلكية

غيرها و المنازل المدارس، الصغيرة، الشركات في الشبكات هذه تستخدم... 

 

Server 
Printer 

Terminal Terminal Terminal 

 أنواع شبكات الحاسوب

 :المحلية الشبكة مميزات

 

شركة أو الجامعة أو المدرسة معمل مثل محدد لغرض مخصصة  فهي المكان محدودة. 

 

األجهزة بين المسافة لقصر اإلرسال سرعة . 

 

المستخدمين من محدد عدد يستخدمها.   

 

الخاصة والمؤسسات الشركات أو الجامعات و المدارس في الشبكة هذه تدار . 
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 أنواع شبكات الحاسوب

  Wide Area Network – WAN  الواسعة الشبكة

  

المحلية الشبكات من مجموعة او الحاسبات من متباعدة مجموعة اتصال هي 

 ما وعادة اخرى، قارة او آخر بلد في او البلد نفس في تكون قد رئيسي، بحاسوب

   المتوسط او Mainframe الكبير النوع من الرئيسي الحاسوب يكون
Minicomputer. 

التي الكبيرة والشركات والمؤسسات الحكومية الجهات في الشبكات هذه تستخدم 

 .متباعدة فروع لديها

 

 

 أنواع شبكات الحاسوب

 :الواسعة الشبكة مميزات

  

المدن بين تمتد. 

 

 المختلفة الوحدات بين المسافات لطول  اإلرسال سرعة محدودة . 

 

 المستخدمين من كبير عدد يستخدمها . 

 

 حكومية جهة أو عامة هيئة من الشبكة هذه تدار . 
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 أنواع شبكات الحاسوب

 المسافة بين الحاسبات موقع الحاسبات

 م 10 بصالة واحدة

 م 100 بمبنى واحد

 كم 1 تجمع عدة مبان

 مدينة
 كم 10

 كم 100 اقليم

 كم 1000 قارة

 كم 10000 العالم بأكمله

 شبكات محلية
   LAN 

 شبكات واسعة
    WAN 

 شبكات عالمية

 أنواع شبكات الحاسوب

   (Buss topology) الخطية الشبكة-1
 لكل ويخصص مشترك لخط كفروع مربوطة العقد جميع تكون البنية هذه في:

 مزود أو شخصيا   حاسوبا   إما العقدة تكون أن ويمكن , وحيد عنوان عقدة
 نوع من شبكة بطاقة عقدة كل في وتركب . طباعة مزود أو ملفات

"Ethernet"   مستلم - مرسل" نسميه قسما   تتضمن"  
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 أنواع شبكات الحاسوب

 :  ( Token Ring Network) الحلقية الشبكة-2

 تأخذ واحدة بدارة موصولة العقد جميع تكون الشبكات من النوع هذا في
   . المغلقة الحلقة شكل

 أنواع شبكات الحاسوب

 :(  Star Network) النجمية البنية -3

 جميعا   مربوطة منفصلة بخطوط موصولة النجمية البنية في العقدة تكون       
 الكترونية  مفاتيح على تحوي hub تسمى مركزية توزيع بوحدة

  باآلخر الخطوط من خط أي لتوصيل


