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 ال بد أنك عىل دراية بالمفاهيم األساسية لشبكات الحاسب. تتصل أجهزة الحاسب بعضها ببعض حيث تشكل شبكات للتواصل 
نت أي )الشبكة العالمية( عىل نطاق واسع. حان الوقت اآلن إللقاء  ي العالم االتصال بآخر ع�ب اإلن�ت

ومشاركة الموارد. يمكن لكل حاسب �ف
ن المعلومات من التنقل ع�ب الشبكات ح�ت تصل إىل وجهتها.

�
ي ُتمك نظرة عىل بعض اآلليات األساسية ال�ت

تحويل الحزمة
 )Packets( ف مختلف األجهزة ع�ب الشبكات بطريقة أك�ث فعالية، يتم تقسيم كل رسالة إىل حزم من أجل نقل الرسائل ب�ي

مرقمة لها حجم ثابت.

ي الجهاز المستقبل إلعادة تكوين الرسالة 
يتم إرسال الرسائل عىل شكل حزم من الجهاز المرسل ثم يتم تجميعها �ف

.)Packet Switching( األصلية. هذه العملية ُتسىم تحويل الحزمة

الحزم المنفصلة المكونة للرسالة قد تأخذ عدة ُطرق ع�ب الشبكة للوصول إىل هدفها مما قد يؤدي إىل وصول تلك 
. يقوم الجهاز الُمستقبل بإعادة ترتيب الحزم عند وصولها إلعادة إنشاء الرسالة  الحزم بشكل مختلف عن ترتيبها األصىلي

األصلية.

نت للحزم المختلفة بالوصول إىل وجهتها ع�ب أجهزة الشبكة المختلفة و تسىم  يسمح تصميم الشبكات الحديثة واإلن�ت
الموّجهات )Routers(. عندما يتل�ت الموّجه الحزمة، فإنه يقوم بقراءة الوجهة ويقرر المسار المناسب لكي تصل إىل الموّجه 

ة حيث يقوم الموّجه التاىلي بتكرار هذه العملية ح�ت تصل الحزمة إىل الموّجه المتصل بالجهاز  التاىلي المتصل به مبارسش
ي موّجه ما، أو كان هناك الكث�ي من االزدحام فإن الموّجه يختار مسارًا بديً�. 

الُمستقبل. عند وجود مسار مسدود بسبب عطل �ف
تمكن هذه الطريقة من نقل المعلومات ع�ب الشبكة بفعالية ورسعة.

الموَجه 
Router

نت اإلن�ت
Internet

الرسالة 
الُمستقبلة الرسالة 

األصلية

حزمة 1

حزمة 1 حزمة 2

حزمة 2
حزمة 3

حزمة 3

أساسيات الشبكات
الرابع الدرس 
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عناوين الشبكة
ي العالم. يتم هذا 

ف جميع أجهزة الحاسب األخرى �ف ف اآلخر من ب�ي لكي يتواصل جهازا حاسب يجب أن يكون كل منهما قادرا عىل تمي�ي
. ف ف مختلفت�ي بطريقت�ي

نت. يتكون اسم المضيف بشكل عام من كلمات قابلة  ف عىل اإلن�ت اسم المضيف )hostname( هو اسم فريد يحدد جهاز حاسب مع�ي
.wikipedia.org :للقراءة يتم الفصل بينها بنقاط، مثل

عىل الرغم من أن استخدام أسماء المضيف يناسبنا نحن الب�ش لسهولة قراءته وحفظ تلك األسماء وتذكرها، إال أن أجهزة الشبكة مثل 
نت )IP(، وهو عنوان يتكون  ي تنقل الرسائل فعلًيا ذهاًبا وإياًبا تستخدم نوًعا آخر من آلية تحديد الهوية ُيسىم عنوان اإلن�ت الموجهات ال�ت

ية مفصولة بنقاط، عىل سبيل المثال: من سلسلة من أربعة أرقام ع�ش

91.198.174.225 

ي النطاق من 255-0.
ي تشكل عنوان IP �ف - يجب أن يكون كل من األرقام األربعة ال�ت

جمة كل اسم  يوجد لكل اسم مضيف عنوان IP مطابق. لنتمكن من استخدام اسم المضيف بشكل مالئم، فإننا نحتاج إىل طريقة ل�ت
ي تخزن وتوفر  مضيف إىل عنوان IP المقابل له. يتم هذا تلقائًيا عن طريق نظام اسم المجال )DNS(، وهو شبكة من أجهزة الحاسب ال�ت

ف إىل عناوين IP المقابلة. عمليات التحويل باستمرار من أسماء المضيف�ي

)Protocols( وتوكوالت ال�ج
عندما يقوم شخصان بإجراء ُمحادثة، 

سيحتاجان إىل استخدام نفس اللغة. كذلك 
بالنسبة ألجهزة الحاسب يجب أن تتواصل 

عرف  بعضها مع بعض بطريقة ُمتقدمة تُ
وتوكوالت. بال�ب

ف  إن بروتوكول الشبكة هو مجموعة القوان�ي
ي تحدد كيف يتم تنسيق ومعالجة البيانات  ال�ت

ي تمر ع�ب الشبكة. وموضح أدناه طبقات  ال�ت
ي يتم من  نموذج االتصال المفتوح )OSI( ال�ت

خاللها بيان عمل بروتوكوالت الشبكات.

)OSI( طبقات نموذج االتصال المفتوح

الوصف Name Layer
مجية. يتم فيها تشغيل التطبيقات ال�ب  التطبيقات

 )Application(
7

تقوم بتشف�ي )Encryption( وفك تشف�ي 
)Decryption( البيانات.

التقديم 
)Presentation(

6

ف المصدر )Source( والوجهة  تؤسس عملية االتصال ب�ي
.)Destination(

الجلسة 
)Session(

5

ف عملية نقل البيانات من المصدر إىل الوجهة  تقوم بتأم�ي
ي عملية النقل.

مع تجنب األخطاء �ف
النقل 

)Transport(
4

ي الالزم 
يتم من خاللها تحديد العنوان والمسار المنط�ت

لنقل البيانات باستخدام أجهزة الربط من موجهات 
.)Switches( وموزعات )Routers(

الشبكة 
)Network( 

3

يتم فيها تحويل حزم البيانات إىل إطارات )Frames( مع 
ي لنقل البيانات مع فحص األخطاء.

يا�ئ ف تحديد العنوان الف�ي
ربط البيانات 
)Data Link(

2

تقوم بنقل البيانات من خالل الوسط الملموس 
كالتوصيالت واألسالك.

يائية ز  الف�ي
)Physical(

1

)OSI( نموذج االتصال المفتوح
ف أجهزة الشبكة  إن عملية تبادل البيانات ب�ي
عملية معقدة جًدا، تبدأ من الوسط الناقل 
، مرورًا  ي

نامج النها�ئ )الوصالت( وتنتهي بال�ب
بعدة مراحل بينهما. من أجل تيس�ي هذه 

 العملية فقد قدمت مؤسسة
)ISO المعاي�ي الدولية )اآليزو 

 نموذج االتصال المفتوح 
)Open System Interface-OSI( لتبادل 

ي بيئة الشبكات. 
ف الحاسبات �ف البيانات ب�ي

يحتوي نموذج OSI عىل 7 طبقات، كل طبقة 
منها تؤدي مهمة خاصة وتخدم الطبقة األعىل 
منها، ويتم خدمتها من الطبقة األد�ف منها. كما 
ي الطبقة الواحدة ال تؤثر 

ي تتم �ف ات ال�ت أن التغ�ي
ي الطبقات.

عىل با�ت

  OSI نموذجTCP/IP نموذج 

7Application

Application 6Presentation

5Session

4TransportTransport

3NetworkInternet

2Data LinkNetwork
Access 1Physical

تاريخية لمحة
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TCP/IP نموذج
Internet Protocol-( ي النقل بينما يش�ي

يش�ي المصطلح )Transmission Control Protocol-TCP( إىل بروتوكول التحكم �ز
ي تدعم اتصال الشبكة  وتوكوالت وبرامج األدوات المساعدة ال�ت نت. يش�ي اسم TCP/IP إىل مجموعة من ال�ب IP( إىل بروتوكول اإلن�ت
منخفض المستوى، ويدل اسم TCP/IP عىل أن TCP يعتمد أساًسا عىل عنوان IP أدناه. تشكل هاتان الطبقتان السفليتان من حزمة 

نت. وتوكوالت قاعدة االتصال ع�ب اإلن�ت ال�ب

TCP المسؤول عن توجيه الحزم ع�ب شبكة الويب الخاصة بالشبكات المختلفة إىل وجهتها النهائية، بينما يقسم برنامج IP ُيَعد برنامج
الرسائل إىل حزم ويمررها إىل برنامج IP ليتم إرسالها، ثم يعيد ترتيب الحزم ويعيد تجميعها عند وجهتها.

يتعامل برنامج TCP أيًضا مع أي أخطاء تحدث كعدم وصول الحزمة مطلًقا إىل الوجهة أو تلف محتوياتها.

 .TCP ي النقل
 عن بروتوكول التحكم �ف

ً
يش�ي )User Datagram Protocol-UDP( إىل بروتوكول بيانات المستخدم، حيث يشكل بديل

ي عىل حساب انخفاض األداء، بينما ُيعدُّ
ة، ولكن ذلك يأ�ت ا بدرجة كب�ي

ً
ي أن بروتوكول TCP ُيعدُّ موثوق

يتمثل االختالف الرئي�ي بينهما �ف
.TCP/IP ُيَعد جزًءا من مجموعة بروتوكوالت UDP أقل موثوقية ولكنه أرسع بشكل عام. الحظ أن UDP بروتوكول

وتوكوالت العالية المستوى، ومن أهمها: توجد عدة بروتوكوالت أخرى بمستوى أعىل من بروتوكوالت TCP/IP، ويطلق عليها ال�ج

وتوكولاالختصار الوصفاسم ال�ج

FTP
File Transfer Protocol

بروتوكول نقل الملفات
ف حاسبات الشبكة. يسمح بنقل الملفات ب�ي

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

ي
و�ف يد اإللك�ت بروتوكول نقل ال�ب

. ي
و�ف يد اإللك�ت يستخدم لنقل رسائل ال�ب

HTTP
Hyper Text Transfer Protocol

ي بروتوكول نقل النص التشع�ب
ي الشبكة العنكبوتية العالمية )صفحات الويب(.

يضمن تبادل البيانات �ف

HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure

ي اآلمن بروتوكول نقل النص التشع�ب
ف ف حاسب�ي  ب�ي

ً
وتوكول السابق بأنه يوفر اتصاً� آمنا يختلف عن ال�ب

DNS
Domain Name System

نظام اسم المجال
ي الشبكة إىل ما يقابلها من عناوين 

نظام يحول عناوين أجهزة الحاسب �ف
.IP

ي قامت بها وكالة داربا )DARPA( التابعة لوزارة  ظهرت مجموعة بروتوكول TCP/IP نتيجة لألبحاث المطورة ال�ت
ي أربانت )ARPANET(، حيث كانت 

ي أوائل السبعينيات �ف
وتوكول �ف الدفاع األمريكية. ظهر أول استخدام لهذا ال�ب

نت العالمية. ي العالم، وُتَعد األب الروحي لما أصبحت عليه اآلن شبكة اإلن�ت
أول شبكة لتحويل ونقل الحزم �ف

لمحة تاريخية

ي  ي أنه قد أضاف شهادة SSL ال�ت عندما يحمل موقع ويب عالمة h�ps فهذا يع�ف
ف المستخدم والخادم. عىل الرغم من أن  تقوم بتشف�ي البيانات أثناء انتقالها ب�ي

هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة إال أنه من المهم عدم الدخول عىل روابط 
اء من مواقع غ�ي  من مصادر مجهولة أو إدخال بيانات شخصية وعمليات رسش

.)h�ps موثوقة )ح�ت لو كانت هذه المواقع تحمل عالمة
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نت والشبكة العنكبوتية العالمية اإلن�ت
نت والشبكة العنكبوتية العالمية متشابهان، وهذا غ�ي صحيح فهما مختلفان وسيتضح  يعتقد البعض أن مصطل�ي اإلن�ت

ي الفقرات التالية:
ذلك �ف

شبكة عالمية تتيح ألي حاسب متصل بها اإلتصال بالحاسبات األخرى. تقدم خدمات منها  :)Internet( نت اإلن�ت
ها. ي والتطبيقات واأللعاب ... وغ�ي

و�ف يد اإللك�ت الويب وال�ب
ابطة  نت وهي نظام من المستندات الم�ت ُتعد أحد خدمات اإلن�ت :)World Wide Web( الشبكة العنكبوتية العالمية
تسىم صفحات الويب ويمكن لكل صفحة ويب االرتباط بواحدة أو أك�ث من الصفحات األخرى. للوصول إىل صفحات 

الويب نستخدم برامج تسىم متصفحات الويب تتيح لنا تصفح هذه الصفحات والضغط عىل الروابط لالنتقال إىل 
صفحات أخرى. تسىم هذه الروابط ارتباطات تشعبية. تعّد كل صفحة ويب فريدة ويمكن التعرف عليها من خالل 

:)Uniform Resource Locator-URL( عنوان يسىم محدد مواقع الويب

https://ar.wikipedia.org/wiki/شبكة_عنكبوتية_عالمية 

الحظ أن عنوان URL هنا يحتوي عىل اسم المضيف )en.wikipedia.org( باإلضافة إىل معلومات أخرى تستخدم 
ف لدى مضيف محدد. للوصول إىل مستند مع�ي

ي داخل هذا االختصار  ، وعىل الرغم من أن كلمة النص التشع�ب ي ف النص التشع�ب يتم إنشاء صفحات الويب باستخدام لغة ترم�ي
توحي بوجود صفحات تحتوي عىل نصوص وروابط لصفحات أخرى، إال أنه من الشائع اليوم أن تحتوي صفحة الويب أو ترتبط 

بأنواع أخرى من الوسائط أيًضا مثل الصور والصوت والفيديو.

، الذي كان  نرز ىلي ي الس�ي تيم ب�ي
يطا�ف اع شبكة الويب العالمية إىل عالم الحاسب ال�ب يرجع اخ�ت

ي العام 1989.
ف باستخدام بروتوكول HTTP وذلك �ف ف حاسب�ي  ناجًحا ب�ي

ً
أول من نفذ اتصال

لمحة تاريخية
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)Firewall( جدار الحماية
ي حركة نقل البيانات الواردة والصادرة من خالل 

جدار الحماية هو برنامج أو جهاز يستخدم ألمان الشبكة ويعتمد عىل التحكم �ف  
نامج يعمل عىل الحاسب  ي السماح لها بالمرور أم ال. يمكن العثور عىل جدار الحماية ك�ب

تحليل حزم البيانات وتحديد ما إذا كان ينب�ف
ي أجهزة الشبكات مثل أجهزة التوجيه. 

 �ف
ً
 أو مضمنا

ً
الخاص بك، أو قد يكون جهاًزا مستقل

ي حظر 
نت، وتتمثل وظيفته األساسية �ف ئ جدار الحماية حاجز أمان يفصل ويحىمي جهاز الحاسب أو الشبكة من اإلن�ت ين�ش

االتصاالت المشبوهة.

نت اإلن�ت
Internet

جدار الحماية 
Firewall

الشبكة المحلية 
LAN

لنستعرض أجيال ُجُدر الحماية للحصول عىل فكرة أفضل عن وظيفتها وقدراتها الحالية.

الجيل األول
.)Network Layer( ي طبقة الشبكة

> يعمل الجيل األول �ف
ي الحزمة.

ي يقوم بحملها بروتوكول TCP/IP �ف ي فحصه للحزم عىل المعلومات ال�ت
>  يعتمد جدار الحماية �ف

ف  >  يفحص جدار الحماية كل حزمة عىل حدة للتأكد من مطابقتها لقواعد األمان الخاصة بالشبكة كالسماح لحزم من بروتوكول مع�ي
. ف بالمرور وحظر بقية الحزم، أو السماح للحزم القادمة من خادم مع�ي

ي
الجيل الثا�ز

ي الحزمة.
ي طبقة الشبكة أيًضا ويفحص الحزم بناء عىل معلومات بروتوكول TCP/IP �ف

ي �ف
>  يعمل الجيل الثا�ف

ف توفر معلومات كافية إلصدار حكم  ي ذاكرة وسيطة لح�ي
ي من جدار الحماية مجموعة الحزم ويحتفظ بها �ف

>  يفحص الجيل الثا�ف
بشأنها، بحيث يكشف الجدار عن نوع الحزمة فإذا كانت بداية اتصال فيتم فحصها، أو جزءا من اتصال موجود فيتم تمريرها 

ة، أو ليست جزًءا من أي اتصال فيتم فحصها كذلك، و�سىم هذا بالتفتيش الدقيق للحزم. مبارسش

الجيل الثالث
وتوكوالت العالية  )Application Layer( ويقوم بفحص البيانات من خالل تصفية ال�ب ي طبقة التطبيقات

>  يعمل الجيل الثالث �ف
.HTTPو DNS و FTP المستوى مثل

مجيات الضارة وحظرها وإتاحة الدخول  >  تتجاوز قدرات جدر الحماية من الجيل الثالث فحص الحزم لتستطيع اكتشاف ال�ب
وتوكوالت الشبكة المختلفة وحظره. مجيات الموثوقة، وكذلك رصد االستخدام المشبوه ل�ب لل�ب
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التحقق من جدار الحماية الخاص بك
ي ويندوز 

نامج جدار الحماية، حيث يقوم جدار الحماية �ف ي مايكروسوفت ويندوز مزوًدا ب�ب
يأ�ت

ات المتقدمة. ف بالعمليات األساسية مثل حظر االتصاالت الواردة، كما أنه يحتوي عىل بعض الم�ي

4

5

6

8

7

التحقق من جدار الحماية الخاص بك

2  ،)Windows System( 1 واضغط نظام ويندوز  ،)Start( اضغط زر ابدأ  <
3 .)Control Panel( اضغط لوحة التحكم

4 ثم اضغط جدار حماية   ،)Firewall( من صندوق البحث اكتب جدار الحماية  <
5 .)Windows Defender Firewall( ويندوز ديفندر

. ً
ء باللون األخ�ف فإن جدار الحماية الخاص بك أصبح مفعل ي

>  إذا ظهر كل �ش

>  إذا تم إغالق جدار الحماية، اضغط تشغيل جدار حماية ويندوز ديفندر أو
إيقاف تشغيله

6 .)Turn Windows Defender Firewall on or off(

>  اضغط تشغيل جدار حماية ويندوز ديفندر لجميع الشبكات
)Turn on Windows Defender for all networks(،  7 ثم اضغط

8  .)OK( موافق

3

2

1
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تدريب 1

ي
ي العمود الثا�ز

ي العمود األول بما يناسبها �ز
 صل العبارات �ز

المصطلحالوصف

1DNS. توجيه الحزم

2HTTP. رسيــــع لكنه يوفر نقال غ�ي موثوق

ي
و�ف يد اإللك�ت 3FTP. بروتوكول ال�ب

ء لكنه يوفر نقال موثوقا 4SMTP. بطي

5TCP. نقل صفحة الويب

6IP. ترجمة اسم المضيف

7UDP. المراقبة

تدريب 2
  لمراجعة المفاهيم المتعلقة 
ي 

بالشبكات، امأل الفراغات �ز
المخطط أدناه بالكلمات أو 

العبارات من الجدول.

1. األسالك

2. الطابعات

3. موجات المذياع

4. األقمار الصناعية

5. الهواتف الذكية

6. األجهزة اللوحية
7. جهاز حاسب أو أك�ث

8. ال سلكي

مثل

ترتبط بــــــ
وأجهزة اخرى مثل

تتكون من

الشبكة

................

................................................

................ ................

................................

لنطبق مًعا

1
2

3
4

6
5
7

جهاز حاسب أو أكثر

األسالكال سلكي
الطابعات

األجهزة اللوحية
الهواتف الذكية

موجات المذياعاألقمار الصناعية
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.....................

تدريب 4
 كيف تتعرف أجهزة الحاسب عىل صفحات 
نت؟ امأل الفراغات بالكلمة  الويب عىل اإلن�ت

ي الجدول.
أو العبارة الصحيحة �ز

تدريب 3
كيف تتم عملية تحويل 

الحزم؟ امأل الفراغات 
بالكلمة أو بالعبارة 

الصحيحة من الجدول.

1.  الحاسب

2.  خدمة اسم النطاق

3.  اسم المضيف

4. هو رقم لـ

IP 5. عنوان

6. محدد موقع الموارد

7. صفحة ويب

1.  يتم تقسيمها إىل

2.  بشكل فردي إىل

3. الرسائل

4. الحزم

5. تنقل من خالل

ي
6. يتم إعادة تجميعها �ف

ف بصورة فريدة تقوم بتعي�ي

يإىل
يوجد �ف

ويحدد
وهو اسم

قطع بيانات ذات حجم ثابت

..............................

............................................................

................

................

................

................

................

................

................

................

الشبكة

الوجهة

تسىم

................

الرسائل

يتم تقسيمها إلى

 يتم إعادة
الحزمتجميعها في

تنقل من خاللبشكل فردي إلى

خدمة اسم النطاق

اسم المضيف IPعنوان

محدد موقع الموارد

هو رقم

الحاسب

صفحة ويب
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..............................

جدار الحماية

FTP, DNS & HTTP

................ ................................ ................ ................

.............

................

تدريب 5
ي الشبكة من التهديدات؟

 كيف يتم حماية حركة مرور البيانات الواردة والصادرة �ز
ي الجدول.

امأل الفراغات بالكلمة أو العبارة الصحيحة �ز

1.  جميع االتصاالت

2. طبقة التطبيقات

3. يتحقق من

4. جهاز

5. الحزم

6. مرشحات الحزمة

7. برنامج

8. حالة الحزمة

يتعامل مع

يسجل

يتحقق من

يحلل

حالة الحزمةطبقة التطبيقات
مرشحات الحزمة

برنامججهاز
يتحقق من

جميع االتصاالت

الحزم
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تدريب 6

ي تحدد كيفية تنسيق 
 بروتوكول الشبكة )Network Protocol( هو مجموعة من القواعد ال�ت

ز أجهزة الشبكة. البيانات ومعالجتها عىل الشبكة من أجل تبادل الرسائل ب�ي

ي تعمل 
وتوكول )Protocol Stack( هو مجموعة من طبقات بروتوكوالت الشبكة ال�ت  ُمكدس ال�ج

مًعا. تتكون كل طبقة بروتوكول من وحدة نمطية واحدة )protocol module( أو أك�� تتصل
ز عليا ودنيا. تتعامل أد�ز طبقة من هذه الطبقات مع األجهزة، بينما تتعامل أعالها  ز أخري�ي بطبقت�ي

مع تطبيقات المستخدم. يوضح الشكل التاىلي التسلسل الهر�ي للطبقات وبنيتها.

وتوكوالت لن يكون هناك اتصال” “دون وجود ال�ب

ي المخطط التاىلي كيف يتم تكوين الرسالة ونقلها من حاسب إىل آخر.
<  الحظ �ف

HTTPS

HTTP RTP/ RTCP

Video CodecsAudio Codecs
FTP SMTP DNSطبقة التطبيقات

طبقة النقل بروتوكول التحكم 
)TCP( بالنقل

بروتوكول بيانات 
)UDP( المستخدم

نت طبقة اإلن�ت

طبقة واجهة الشبكة

)IP( نت بروتوكول اإلن�ت

، ألياف ضوئية  ، سلكي نت، ال سلكي إي�ث

TCP/IP حزمة
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وظائف طبقات وبروتوكوالت الشبكة.

وتوكول الصحيح. طابق كل عبارة بال�ج

وتوكول الذي يحدد عملية تبادل  1.  ال�ب
صفحات الويب.

وتوكول الُمستخدم لتشف�ي حركة نقل  2.  ال�ب
ف لحماية  البيانات من وإىل موقع ويب مع�ي

بيانات الموقع.

ف أجهزة  ف االتصال ب�ي وتوكول الذي ُيعرِّ 3.  ال�ب
ف وعناوين  الحاسب لمطابقة أسماء المضيف�ي

.IP

يد  وتوكول الُمستخدم لنقل رسائل ال�ب 4.  ال�ب
. ي

و�ف اإللك�ت

وتوكوالت المستخدمة لنقل الوسائط  5.  ال�ب
المتعددة والتحكم بها.

ة، ولكن  وتوكول بال�عة الكب�ي ف هذا ال�ب 6.  يتم�ي
مع احتمال حدوث فقدان لبعض الحزم.

وتوكول يحدد تنسيق الحزم المرسلة  7.  هذا ال�ب
نت واآلليات المستخدمة إلعادة  ع�ب اإلن�ت

توجيه الحزم من جهاز الحاسب إىل وجهتها 
. النهائية من خالل موجه واحد أو أك�ث

امج قادرة عىل تشف�ي أو فك  8.  هذه ال�ب
تشف�ي البيانات الرقمية من صوت أو فيديو 

وضغطها وفك ضغطها.

وتوكول، يمكن أن  9.  عند استخدام هذا ال�ب
تصل الحزم المرسلة من الحاسب إىل 

تيب خطأ، أو قد يتضاعف  المستلم ب�ت
حجمها، أو ال تصل عىل اإلطالق عند وجود 

ي الشبكة.
احم �ف ف ال�ت

وتوكول للمستخدم عىل  10.  يسمح هذا ال�ب
جهاز الحاسب بنقل الملفات من وإىل 

جهاز حاسب آخر.

6

4

5

9

2

8

10

7

3

1
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صل كل عبارة بما يناسبها

ي حزم، ثم 
1.  تقوم هذه الطبقة بتقسيم البيانات إلرسالها �ف

ي وجهتها. تتعامل 
إعادة ترتيب وإعادة تجميع الحزم �ف

هذه الطبقة مع أي أخطاء قد تحدث مثل عدم وصول 
الحزمة مطلًقا إىل الوجهة أو تلف محتويات الحزمة.

2.  توفر هذه الطبقة للمستخدم طريقة للوصول إىل أي 
ي الشبكة من خالل أحد التطبيقات.

معلومات �ف

ف  3.  هذه الطبقة مسؤولة عن توجيه حزم البيانات ب�ي
الشبكات المختلفة، بغض النظر عن بنيتها التحتية.

التطوير والتنفيذ   
ض أن هناك رسالة مكونة من ثالث حزم يتم إرسالها بشكل  يمثل الشكل التاىلي شبكة مكونة من ستة ُعقد )أجهزة(. لنف�ت
ي تم تمثيلها بخطوط  امن من خادم الشبكة X إىل العميل Y، ولكنها تواجه وجود بعض خطوط البيانات المشغولة ال�ت ف م�ت

ض أيًضا وجود زمن تأخ�ي )بالمىلي ثانية( من عقدة إىل أخرى وعىل طول مسار البيانات، حيث تمت اإلشارة  متقطعة. لنف�ت
إليه بخط مقابل لخط البيانات.

< حدد المسار األرسع الخاص بكل حزمة.
< احسب أبطأ مدة زمنية لنقل الحزمة.

تيب الذي ستصل به الحزم إىل العميل Y؟ < ما ال�ت

تدريب 7

2

3

1
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