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مفهوم شبكات الحاسب اآللي
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وسائط الشبكة
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كابل مزدوج مجدول 
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ترتيب األسالك



1

2

3

أنواع التوصيل
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أنواع األلياف الضوئية
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أجزاء كيبل األلياف 
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ال سلكية



األجهزة الطرفية
أجهزة الكمبيوتر طابعات الشبكة ▪

VoIPهواتف ▪

أجهزة االتصال المرئية ▪

كاميرات األمان▪

مثل الهواتف الذكية )األجهزة المحمولة ▪
(الخ....وأجهزة الكمبيوتر اللوحية



معمارية الشبكة

رالنظيالىالنظير-1

والخوادمالعمالء-2



أنواع الشبكات
شبكة المناطق المحلية  -1

الشبكة المحلية الالسلكية-2

شبكة خاصة-3

الشبكة المتوسطة -4
شبكة المناطق الواسعة-5
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الجبيل

الرياض

مكة المكرمة
MAN
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مهاعناوين الشبكات و تقسي



انواع العناوين

MAC

IP  



Presentation_ID .كافة الحقوق محفوظة. Cisco Systems, Incمحفوظة لشركة 2008لعام © حقوق النشر 38 Ciscoمحتوى سري خاص بـ 

االعداد العشريةاالعداد الثنائيةالست عشريهاالعداد 



2 = 0010 D = 1101

B =1011 5 = 0101



F D:C C:B 3:1 0:6 4: 8 5

1111  1101  1100 1100 1011 0011 0001 0000 0110 0100 1000 0101



2   = 00000010   

15 = 00001111



192.168.10.1

11000000 10101000 00001010 00000001



IPv4فئات 

clasقناع الشبكةعدد االجهزةمثال

s

- 255.0.0.01مليون 10.10.10.116 127A

- 255.255.0.0128الف130.60.50.165 191B

192.10.80.1254255.255.255.0192 – 223C



على االجهزةIPv4تعيين عنوان 
LANخصائص واجهة  ثابتIPv4تكوين عنوان 



IPv6عنوان 

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF



اختصار عنوان 
IPv6

اليسارفياالصفارجميعحذف-1

االصفارمقاطعجميعحذف-2



حذف جميع االصفار في 

اليسار

FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

FE80:0:0:0:123:4567:89AB:CDEF

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

2001:DB8:0:1111:0:0:0:200  



حذف جميع مقاطع الصفر

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

2001:DB8:0:1111::200  

FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

FE80::123:4567:89AB:CDEF



وطبقهOSIنموذج 



طبقة التطبيقات -7

Application Layer

طبقة التقديم-6

Presentation Layer

طبقة الجلسة-5

Session Layer

طبقة النقل-4

Transport Layer

طبقة الشبكة-3

Network Layer

طبقة ربط البيانات-2

Data Link Layer

الطبقة الفيزيائية-1

Physical Layer

نموذج  OSI







طبقة التطبيقات -7

Application Layer

طبقة التقديم-6

Presentation Layer

طبقة الجلسة-5

Session Layer

طبقة النقل-4

Transport Layer

طبقة الشبكة-3

Network Layer

طبقة ربط البيانات-2

Data Link Layer

الطبقة الفيزيائية-1

Physical Layer

طبقة التطبيقات-4

Application Layer

طبقة النقل-3

Transport Layer

طبقة اإلنترنت-2

Internet Layer

طبقة الوصول لشبكة-1

Network Access Layer

نموذج  TCP/IP نموذج OSI



واالتصالTCP/IPمجموعة بروتوكوالت 



برتكوالت طبقة التطبيقات

(.DNS)خدمة اسم المجال بروتوكول

(.  Telnet)بروتوكول االتصال عن بعد 

(.HTTP)بروتوكول نقل النص التشعبي

(.SMTP)بروتوكول نقل البريد البسيط 

(.TFTP)نقل الملفات المبسط بروتوكول

(.POP)بروتوكول مكتب البريد 







لبروتوكوالت طبقة النق



شكر لكم
للتواصل و االستفسار

abgh111222666@gmail.comEng_abalharthi


