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 المقدمة 

 تداول  يتم الذي الوسط  أو الفقري العمود باعتبارها الشبكات على نظرة  إلقاء من البد االنترنت  إمكانيات  على  للتعرف

 والمعلومات البيانات وإرسال تحويل وعملية وأنوعها  وإشكالها الشبكات  تعمل وكيف االتصال عملية  تتم وكيف  المعلومات

 . الشبكات ومكونات الشبكات تحكم التي المستخدمة  والبرتوكوالت

"networking "  الشبكات 

 أجهزة من  مجموعة هي  PCs . المعلومات تبادل  اجل من كوابل  بواسطة البعض بعضها  المتصلة األخرى واألجهزة

 من شبكه اى  . األجهزة بماليين وتنتهي  تقدير أقل على جهازين من  تبدأ فهي حجمها في مختلفة الكومبيوترالشبكة 

 -:هي وحدات  ثالث  أو  ثالث مكونات إلى تحتاج الشبكات

  .الشبكة  داخل األخرى الحاسبات إلى والمعلومات البيانات إرسال عن المسئولة هى   "Sending Unit "اإلرسال وحدة .۱

  من  المرسلة والرسائل والمعلومات البيانات استقبال عن المسئولة الوحدة هى" Receiving Unit "االستقبال  وحدة .۲

 .الشبكه بنفس المتصله الشيكات او الشبكه داخل آخرى وطرفيات  حاسبات

  نقل عن مسئول معين  نوع  من  اتصال  كابل  او  تليفوني  خط  الغالب في  هى "Transmission Media "االتصال   حده و .۳

 بالشبكه  المتصله الحاسبات  إلى / من والمعلومات البيانات 

 

 

 

 



 الشبكات  أنواع 

 PCs مثل التجهيزات من مجموعة تضم  شبكة وهي " Local Area Networking "( LAN ) :-المحلية  الشبكة  -: أوال

 من  أكبر ليست نسبيا صغيرة  جغرافية مساحة تغطي وهيHubs وموزعات   Servers  ومخدمات وطابعات  كومبيوترات 

  واحد مكان  في  موجودة غالبا هي . قصيرة  لمسافات عالية نقل بسرعات  LAN تتميز  طابق

 LANs شبكات أو التجهيزات من جموعةوهي م  Wide Area Network" ( WAN ) " :-العريضة الشبكة -: ثانيا 

  WAN لشبكة  الحقيقي  والتعريف  . كامل بلد أو مدينة مثل واحدة جغرافية مساحة تغطي والتي البعض بعضها  مع المتصلة 

 أو السرعة العالية المستأجرة  النقل خطوط مثل اخرى نقل خطوط أو أجزائها بين لالتصال الهاتف خطوط تستخدم بأنها

  نفسها االنترنت هيWAN شبكة على األمثلة أكبر من  واحد .الصناعية األقمار  أو  Fiber Class الضوئية  األلياف

   "Internetworks":-  المتداخلة  الشبكات -: ثالثا

 مثال يعني ببعض، جميعا تربطهم  روابط لى  إ  والشركات الناس احتاج الذكر، السابقة الشبكات من العديد وجود مع طبعا

 نوعين إلى تحتاج الشبكات من النوعية .هذه  .المتداخلة الشبكات استحدثت لذلك وغيرها، بالواسعة المحلية الشبكات ربط

 التي األنترنت لنا  ظهرت المتداخلةالشبكات  هذه خالل من Routers  و  Gateways يسميان  واللذين الحواسب من

 .ويسر بسهولة المقالة هذه قراءة نستطيع بفضلها 

"networking" التشبيك  فوائد 

 : فوائد عدة يقدم وهذا ، الشبكة على والمصادر المعلومات مشاركة يمكنك

  الطابعة نفس استخدام  الكومبيوترات كل تستطيع  حيث  الطابعات مثل الثمن غالية طرفيات مشاركة  يستطيع -1

 على الملفات نقل إنFDD  المرنة األقراص استخدام بدون المستخدمين بين المختلفة البيانات أو Data ال نقل تستطيع  -2

 . آخر كومبيوتر  الى  نسخها ثم ومن األقراص على الملفات  لنسخ الالزم الوقت  يخفض الشبكة

  نفس  الستخدام يحتاجون قد  المستخدمين فمعظم ،  والحسابات المالية الملفات مثل مركزية معينة برامج جعل يستطيع -3

 الوقت  ضياع وبدون متزامن بشكل العمل يستطيعون فهم وبالتالي ، معا المعطيات نفس الى  الولوج  أو البرنامج

 الوقت  نفس  في عدة أناس  الى الرسائل وتبليغ ونقل ، العالم أنحاء كل والى من E-mails وتستقبل ترسل أن تستطيع -4

 . زهيدة  وبكلفة  وبسرعة ومختلفة واسعة مساحات وفي

  في  مكان اي من او المنزل من الشركة شبكة  الى الدخول أو ، مختلفة مواقع في الشركاء والى من الملفات  نقل تستطيع   -5

 . العالم

 

"Internet "  االنترنت 

 الحاسوب وشبكات الحواسيب وتتبادل. به المتصلة الحواسيب  شبكات لدمج عالمي  نظام أو الشبكات اإللف تضم شبكة هو

 أجهزة من الماليين  تربط  شبكة عن عبارة هو  أو  . بروتوكول  باستخدام البعض يبعضها باالتصال وذلك   المعلومات

 أحدثت فقد اليوم، أما .األشخاص  من قليل  عدد  إال  إنترنت عن  يسمع يكن  لم  ببعيدة، ليست فترة    ومنذ  .العالم حول الكمبيوتر

 لالتصال  يومية بصفة إنترنت على الناس  من كبير عدد يعتمد  حيث  .للكمبيوتر األشخاص  استخدام  كيفية في ثورة اإلنترنت

 تقوم أن بمجرد ولكن بإنترنت، الكمبيوتر توصيل إلى  تحتاج ال وقد  .يحتاجونها  التي  المعلومات  على  والحصول باآلخرين

 .بدونه  تعيش كنت كيف ستندهش فحتًما  بذلك،

 



 الحواسيب  بين  المعلومات  تنقل  تنظم التي القوانين من  مجموعة -: البروتوكول

 "Hypertext Transfer Protocol" التشعبية النصوص  نقل بروتوكول  -: اوال

  لتبادل  معرفة طريقة الى تحتاج "WWW " العريضة الشبكة فأن مختلفة حاسوب واجهزة شبكات من  مكونة االنترنت الن

 ويطلق أخر إلى حاسب من  التوصيلة النصوص بانتقال يسمح بروتوكول  استخدام إلى الحاجة جاءت  وبالتي ، المعلومات

  ب  يبدأ االنترنت على عنوان اي بداية ان  نجد لذلك   و "Hypertext Transfer Protocol"   البرتوكول هذا  على

HTTP    النصوص  هذه استعراض ويتم  االنترنت  وصفحات  للمواقع المكونة الملفات نقل  في البروتوكول وهذا يستخدم  

. Internet  اإلنترنت مستكشف و Netscape نيتسكيب  مثل  اإلنترنت  متصفح برمجيات باستخدام 

 (FTP) ( File Transfer Protocol) واختصاره الملفات  نقل بروتوكول  -: ثانيا   

 هذه تتم  ما وغالبا االنترنت خالل من الملفات نقل  في المتبعة األساليب من  واحد وهو . شبكة  ال على الملفات  لنقل يستخدم

 البرامج احد خالل من  أو نقله المراد  بالملف الخاص التشعبي االرتباط على الضغط خالل من  التصفح أداة  العمليةباستخدام

 بروتوكول .باستخدام الملفات وتحميل بتنزيل  (FTP) .إنترنت عبر الملفات لنقل  استخدامه يتم  بروتوكول هو  المتخصصة 

 استخدام أيضا يمكنك ولكن لتنزيلها، لآلخرين متوفرة  الملفات  لجعل عام بشكل FTP ويب صفحات  لتحميل  الملفات نقل

FTP الصور لمشاركة موقع على رقمية صور  لوضع أو ويب على  موقع إلنشاء األشخاص  يستخدم. 

"HTML"  لغة 

Hyper Text Markup Language).  جدا،ً بسيطة لغة فهي لذلك) .اإلنترنت صفحات إلنشاء  المستخدمة اللغة هي 

 هوالقليل تحتاجه ما كل ربما بل .فيها  المستخدمة والهيكلية البرمجة  بلغات مسبقة لمعرفة تحتاج  وال والتعلم الفهم وسهلة

 ار األفك  وترتيب  المنطقي  التفكير من


