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 (  Computer Network) شبكات الحاسوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي مجموعة المكونات المادية )المتمثلة بالحواسيب وملحقاتها وأجهزة ربط هذه 

الحواسيب مع بعضها ( والمكونات البرمجية )المتمثلة بنظم التشغيل والمواثيق 

المعتمدة  والتي تعرف بالبروتوكوالت ( المترابطة بشكل تام لضمان تناقل المعلومات 

 بين هذه الحواسيب . 

يتكون نظام شبكة الحاسوب من ربط حاسبتين أو أكثر بهدف تبادل المعلومات 

والبيانات فيما بينهم ، مع إمكانية ربط الحواسيب واألجهزة الطرفية المساعدة )مثل 

(   Cableالطابعات والماسح الضوئي ( مباشرة بأستخدام موصل نقل بيانات )كيبل 

أو مزدوجة األلتواء أو األلياف  ذو مواصفات خاصة مثل )االسالك المحورية

الضوئية ( ، مع توفر بطاقة األكترونية خاصة لكل حاسوب يسمى ) بطاقة الشبكة 

Network Interface Card  وإذا كانت المسافة بين الحاسبتين بعيدة فيمكن )

نقل البيانات عن طريق خطوط الهاتف وهي اقل سرعة وكفاءة من خطوط الربط 

تثبت داخل الحاسوب كترونية خاصة الحالة يجب توفير بطاقة ال شر ، وفي هذهالمبا

)لوح ألكتروني يضاف للحاسوب ( أو   Modem  أو بهيئة جهاز مستقل يسمى 

إلتي يستخدمها   Digital، وهذا الجدول يحول األشارة الرقمية  FAXبطاقة 

 عبر اسالك الهاتف . Analogالحاسوب إلى اشارة تماثلية أو تناظرية  

 كونات شبكات الحاسوب م

 يتكون شبكات الحاسوب بشكل عام من : ـ 

( وهي عدد  Work Stationsـ أجهزة حواسيب ) وتعرف ايضا بمحطات العمل  1

 من األجهزة التي تتكون منها الشبكة وتسمى أجهزة الزبون أو المشترك . 

كة وهو ( : هو الجهاز الرئيسي واألساسي لعمل الشب Serverـ جهاز الخادم ) 2

الحاسوب الذي يوصل الي الشبكة وينفذ خدمات معينة للمستخدم مثل حفظ المعطيات 

ذات األستخدام العام وطباعة المهام . ويتصف جهاز الخادم بالكفاءة العالية من حيث 

، ويتم تخزين عليه قاعدة البيانات مساحة الذاكرة التخزينية وذاكرة المعالجة 

بالشبكة ومعلومات أخرى تحتاج لهذه الكفاءة ، ومن  األساسية ومعلومات األتصال



أهم المهام التي يقوم بها الخادم هي التحكم في العمليات التي تتم عبر الشبكة ومنح 

 الصالحيات المختلفة لالجهزة األخرى وذلك بأستخدام انظمة وبرامج متخصصة . 

 

البعض وتقوية ـ هناك عدة اجهزة تستخدم لربط الحواسيب والشبكات ببعضها  3

( والمـــــوجـــــــــه  Modem ( والمودم ) NICاألشارة وهي : بطاقة الشبكة)

(Router  ) ( والمحول Switch (والمجمع )Hub  (والجسر )(Bridge  ونقطة

 ( .  Access Pointوصول )

 

ـ وسط ناقل لالتصال ) سلكي أو ال سلكي ( : هناك العديد من أنواع األسالك اهمها  4

األسالك النحاسية بنوعيها المجدولة أو المحورية ، وتختلف عن بعضها في سرعة  :

نقل البيانات حسب جودتها ، وتستخدم لوصل الشبكات في بيت أو مبنى واحد ، ومن 

مميزات هذه األسالك أنها رخيصة وسهلة في التركيب والصيانة ، لكنها تنتج مجاال 

ا ، وبأالمكان التصنت على هذا المجال كهرومغناطيسيا عند نقل البيانات عبره

أما بالنسبة وسرقة البيانات منه ، لذا فأنها من ناحية أمنيةغير جيدة بعض الشي , 

لأللياف البصرية فتستخدم ألتصال الشبكات علي مسافات كبيرة وتتميز بسرعة نقل 

نة وجودة عالية ولكن من عيوبها أنها عالية التكلفة وتحتاج لخبرات خاصة للصيا

 والتركيب . 

( :  Network Softwareـ البرمجيات التطبيقية أو برامج تشغيل الشبكة ) 5

مخصصة في ادارة عمل الشبكات وتوفير المسارات الخاصة لكل وتوجد برامج 

مستخدم وتحقيق سرية الشبكة ، كما تنظم اولويات استخدام قواعد البيانات 

حيات كل مستخدم ومراقبة تشغيل واولويات استخدام االجهزة الملحقة ، وصال

 الشبكة وأضافة أو حذف مستخدمين وغير ذلك من وظائف ادارة الشبكات . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


