
شبكات الحاسبمبادئ دورة 

:تقديم
عبدهللا غازي الحارثي/ م 



مقدمة



تعريف الشبكات



اتالفائدة من الشبك



مكونات الشبكة



أجهزة الشبكة-1



؟(ROUTER)جهاز الراوتر 

16/07/427



جهاز السويتش

16/07/428



وسائط الشبكة–2
سلكية* 
ال سلكية* 



الوسائط السلكية

16/07/4210

كابل ضوئيكابل مزدوج مجدولكابل محوري



 Coaxial cableالمحوري

16/07/4211



 Twisted Pair Cableكابل مزدوج مجدول 

16/07/4212



 Twisted Pair Cableالكابل المزدوج المجدول

16/07/4213







Rj-45ترتيب األسالك في داخل الـ 

16/07/4216

A B



أنواع التوصيل

16/07/4217

كابل التوصيل المتناظر (  cable Straight-through(

العكسيكابل التوصيل (  crossover cable(



16/07/4218



أنواع األلياف الضوئية

16/07/4219
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األجهزة الطرفية







معمارية الشبكة



النظير الى النظير-1



العمالء والخوادم-2

16/07/4233



:أنواع الشبكات من حيث المدى الجغرافي

- Local Area Networksشبكة المناطق المحلية                                  • (LAN)

- Wireless Local Area Networksالشبكة المحلية الالسلكية               • (WLAN)

- Personal Area Networksشبكة خاصة • (PAN)                                               

- Metropolitan Area Networksالشبكة المتوسطة أو اإلقليمية             • (MAN)

- Wide Area Networksشبكة المناطق الواسعة                                • (WAN)

16/07/4234
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PC1

PC2 PC3

PC4

PC5 PC6

Switch



16/07/4236



16/07/4237



16/07/4238

الجبيل

الرياض

MANمكة المكرمة



16/07/4239



ةعناوين الشبك



1–MAC
2–IP
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االعداد العشريةاالعداد الثنائيةالست عشريهاالعداد 



2 = 0010D = 1101
B =10115 = 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



ينقسم الى قسمينIPعنوان 

1–IPv4
2–IPv6
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2   = 0000010   

15 = 00001111
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192.168.10.1

11000000   10101000   00001010   00000000



IPv4فئات 
classقناع الشبكةعدد االجهزةمثال

- 255.0.0.01مليون 10.10.10.116 127A

- 255.255.0.0128الف130.60.50.165 191B

192.10.80.1254255.255.255.0191 - 223C
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على االجهزةIPv4تعيين عنوان 
LANخصائص واجهة  ثابتIPv4تكوين عنوان 





IPv6الحاجة إلى بروتوكول 

IPv4مليارات عنوان 4▪
4,000,000,000

(صفًرا36رقم يشتمل على )IPv6مليارات عناوين ▪
340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
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IPv6عنوان 

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

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



IPv6اختصار عنوان 
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حذف أي قيمة صفرية-1القاعدة 

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

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

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

▪FE80:0:0:0:123:4567:89AB:CDEF
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0 حذف جميع مقاطع -2القاعدة 

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
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ةبرتوكوالت الشبك



ة؟ما هي برتوكوالت الشبك
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▪ 0

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
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طبقة الشبكة في االتصال
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.
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مجموعات البروتوكوالت

واالتصالTCP/IPمجموعة بروتوكوالت 
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0
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(TCP)Transmission Control Protocol
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(DNS)خدمة اسم المجال بروتوكول

Telnet

(DHCP)بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي 

(HTTP)بروتوكول نقل النص التشعبي

(SMTP)بروتوكول نقل البريد البسيط 

(TFTP)نقل الملفات المبسط بروتوكول

(POP)بروتوكول مكتب البريد 





ةاإلعدادات االساسية ألجهزة الشبك
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<

#

(config)#
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وضع المستخدم

وضع االمتياز

وضع التكوين العام

Router<

Router #

Router(config)#
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Switch<

Switch #

Switch(config)#
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.

Router<

Router# 

Router(config)#

enable

configure terminal

exit

exit
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التركيب البنيوي لجهاز التوجيه

WANوشبكة LANواجهات شبكة 

يةواجهات تسلسل

LANواجهات 
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Cisco IOSالوصول إلى جهاز 

برامج المحاكاة الطرفية

▪PuTTY

▪Tera Term

▪SecureCRT

▪HyperTerminal

▪OS X Terminal
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معظم الطرق الشائعة للوصول إلى واجهة سطر األوامر

(وحدة التحكم)▪

▪Telnet أوSSH

(مساعد)Auxمنفذ ▪
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التركيب البنيوي للموّجه

التوصيل بموّجه

WAN
الواجهة

(  AUX)منفذ مساعد 
منفذ

LAN
الواجهات

Console( وحدة
(  التحكم

USB من النوع
B

وحدة التحكم 
RJ45



منافذ جهاز الراوتر

16/07/4275



منافذ جهاز السويتش

16/07/4276
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Ciscoتكوين جهاز توجيه 
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Cisco IOSمرجع أوامر 
:للعثور على أمر معينCiscoللتنقل إلى مرجع أوامر 

www.cisco.comانتقل إلى موقع .1

(.الدعم)Supportانقر فوق .2

(.NX-OSوIOS( )برامج الشبكات)Networking Softwareانقر فوق .3

(.على سبيل المثال)15.2M&Tانقر فوق .4

(.األدلة المرجعية)Reference Guidesانقر فوق .5

(.مرجع األوامر)Command Referencesانقر فوق .6

.انقر فوق التقنية المعينة التي تشمل األمر الذي تشير إليه.7

.انقر فوق االرتباط على الجهة اليسرى الذي يتطابق أبجديًا مع األمر الذي تشير إليه.8

.انقر فوق ارتباط األمر.9



مؤسسات المعايير

مؤسسات معايير اإللكترونيات واالتصاالت 

ع مخصَّص لتعزيز االبتكار التكنولوجي ووض–( IEEE)معهد مهندسي الكهرباء والتقنية اإللكترونية•
.معايير في مجال واسع من الصناعات بما في ذلك الشبكات

الت وحوامل الش–(EIA)تحالف الصناعات اإللكترونية • .بكاتمعايير متعلقة باألسالك الكهربية والموص ِّ

معايير المعدات الالسلكية واألبراج الخلوية وأجهزة ( TIA)رابطة صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية •
.واالتصاالت عبر األقمار الصناعية( VoIP)نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 

معايير ( ITU-T)قطاع وضع المعايير الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية باالتحاد الدولي لالتصاالت •
واالتصاالت ذات النطاق ( IPTV)خاصة بضغط مقاطع الفيديو والتلفاز عبر بروتوكول اإلنترنت 

.العريض

16/07/4279



16/07/4280

رسام البقمي/ شبكات للمهندس مذكرة مادة مبادئ-

سيسكوأكاديمية-

المراجع



للتواصل و االستفسار

abgh111222666@gmail.com

Eng_abalharthi

about:blank

