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 Accessing the Internet  دخول االنترنيت

 
يكون لديك اتصال تمنحك من اجله الشركة  أنمن اجل استخدام االنترنت يجب 

المعنية لغرض الدخول والتعامل مع الحاسبات األخرى, وفي خالل هذا الفصل 
ر لنننني  , ونظننننام الننننوايDSLكيبننننل,السنننننتعلم االتصننننال لبننننر خنننن  ال ننننات  و

wireless Connections  التني يحتاج نا المسنتخدم لبنر هنذا  األمنورومناهي
  .االنترنت إلىال رق للنفاذ 

 
 

 

 Ways to Connect طرق االتصال
 
 رق االتصال كثيرة ولديدة وان حزمة البيانات المارة خالل هنذ  ال نرق  نإ 
فمن ا ما يستخدم خ  ال نات   األنواعوحسب تلك  أخرى إلىختل  من  ريقة ت

, فلننو كننان لننديك  DSLا يسننتخدم ومن ننا مننا يسننتخدم كيبننل السنناتاليت ومن ننا منن
ال نرق  إنساتاليت تلفاز فانك تست يع المرور والتعامل مع المج ز ولكنن للننا 

تختلننن  حسنننب المننننا ق فننننحن فننني العنننراق نسنننتخدم  نننرق معروفنننة لننندى 
ومن نا  ريقنة االتصنال لنن  رينق المننزل المستخدمين سنتكلم لن ا بالتفصيل 
 واالتصال حسب نظام الواير لي .
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  :Dial up طريقة االتصال المنزليأوال :  

 
 يحتاج المستخدم إلى األدوات اآلتية 

 األج زة -1
  األلنلللنى   ميكا بايت حنرة 52ميكابايت و 11) ذاكرة حاسوبج از 

 (  للى القرص الصلب

  رلمينننة  إلنننىمنننودم ) يعمنننل للنننى تحوينننل إشنننارات التليفنننون التناظرينننة
ى تناظريننة لبث ننا للننى ال ننات  وتحويننل إشننارات الحاسننب الرلميننة النن

كيلو بايت في الثانينة ولند يكنون الفناك  منوديم داخلني  5282وبسرلة 
 او خارجي . 

 
 البرامج -5

   متصنفInternet Explorer أن هنو لبنارة لنن برننامج يسنم  لنك بن
 .تبحث وترى وتدير معلومات للى الشبكة العالمية

) رسنم تقدمنه الشنركات لقناا نفناذك  Internet Protocol مزود للخدمنة    -3
وهني  أوروكاالشتراك مثل ب الات النفناذ  و ريقة  االنترنيت ويعتمد نوع إلى

 أخنرى إلنى ريقة االتصال لنن  رينق ال نات  وتختلن  منن دولنه تستخدم في 
 .(ال ات  النقال نعبئهالات بب  أسوة

 خ  هات   -4
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 Dial up طريقة االتصال المنزلي: أوال
وتعتبر من ال رق الشائعة فني كنل دول العنالم وتعتمند سنرلة البياننات المقدمنة 
فنني داخننل هننذ  الخ ننو  للننى جننودة الخ ننو  وتقننا  السننرلة بالكيلوبايننت فنني 

 األسنواقالموجنود فني  منوديمالفناك  واغلنب   kilobits per secondالثانينة 
كيلننو بايننت فنني الثانيننة أل كميننة البيانننات المتقولننة ويمكننن  2181تكننون بسننرلة 
الرسائل في البريد االلكتروني ولملينات  إرسالمن خالل  اإلشارةمعرفة جودة 

 ب ا : يتأثر أوهذ  ال ريقة ل ا ما يضعف ا  أنتتذكر  أنالتصف   ولليك 
 

 الضخمة .البنايات  أو الك رباا أسالك 

  لدد المشتركين في هذ  الخ و  فيجب ان يكون هناك توازن من اجل
  .القادمة اإلشارةرب  

  ضوئي, لادل المزود لدائرة االتصاالت كيبل النوع.  

  لنف  الصفحة. أماكنلدد المتصفحين من غير 
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 Prepare to Dial  لتحضير لالتصالا
 

 لتحقيق االتصال باالنترنيت لنن  رينق االتصنال ال ناتفي فني المننزل يجنب ان
 52سننالات ومن ننا  11لالتصنناالت لبننر االنترنننت فمن ننا  أوروكتملننك ب الننة 
وهنناك $ 1-2سالات حنوالي  11ويتراوح سعر ب الة فئة  األكثرسالة ومن ا 

 ومن ا  إكمال االواجب  األموربعض 
مننن اختيننارك رلننم  وتأكنند أوالتعرينن  كننارت الفنناك  مننوديم فنني حاسننوبك  -1

  171( ورلم االتصال المحلي 414في ا )العراق  أنتالمن قة التي 

 :اتبع المسار الموجود في الشكلين المجاورين  -5

 

 
 
 

 مالحظة
 تختل  الب الات الخاصة للنفاذ لالنترنت حسب الدول  
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 لالشتراك بخدمة االنترنت عبر الهاتف   أوروكتعبئة بطاقة  
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  أفت  نافذة االتصال لن  ريق -1
 user nameفي خانة ال   scisو في خانة رلم ال ات  171اكتب رلم  

 Connectثم نضغ  الزر اتصال  passwordفي خانة الــ  scis و
 سو  تظ ر حاسبتين في الزاوية اليمنى من شري  الم ام .

 

 

للنى سن   المكتنب  أمنا األزرقافت  نافذة انترنيت اكسبلورير ذات اللنون       

 ادخنننننننننننننل لننننننننننننننوان بعننننننننننننند ذلنننننننننننننك  البنننننننننننننرامجللنننننننننننننى لمنننننننننننننة  أو
فنني المكننان المخصننص للعننناوين   (/http://signup.uruklink.netاالنترنننت

Addresses  واضنننغ  مفتننناح  اإلدخنننالEnter  ج نننة سنننو  تظ نننر لنننك الوا
الخاصة بإدخال المعلومات ويمكن اختينار لغنة الواج نة حسنب رغبنة المشنترك 

 )لربي,انكليزل( .

النننرلم  إلدخنننال/ يكنننون خننناص  األولبعننند ذلنننك سنننيظ ر حقلنننين الحقنننل  -3

 التسلسلي 

http://signup.uruklink.net/
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 رلم الشفرة والذل يكون مخفيا" في  إلدخالالحقل الثاني / يكون خاص    

 

يظ نر النرلم بصنورة كاملنة ( ثنم  أن إلنى)ينتم حنك النرلم برفنق   الب النة  أللى
 انقر للى الزر أدخل.

أكتنننب  البياننننات التننني ت لب نننا مننننك الشنننركة بدلنننة وخاصنننة الحنننرو   -4

سو  تظ ر لنا واج ة جديدة والتني تحتنول للنى  small letterالصغيرة  

ات الخاصنة بالمشنترك المعلومن بإدخناللدة حقول هذ  الحقول تكون خاصة 

  ) مستخدم جديد(. ثم

 اضغط هيا
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ولدد السالات  لنا واج ة تحتول للى معلومات للى الحسابسو  تظ ر   

 المستخدمة   وتاريخ انت اا االشتراك وكذلك لدد السالات
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تضي  حساب اكتب العنوان  أنكان االشتراك غير منت ي وتحاول  إذا - 2

 Enterثم الضغ  للى المفتاح  http://refill.uruklink.netالتالي

 أنقر للى الزر تغيير المعلومات  لتغير معلومات المستخدم  - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 ( لالتصال المنزلي )عن طريق الهاتف أوروكشكل يمثل خطوات تعبئة بطاقة 

http://refill.uruklink.net/
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 Dialing االتصال
 
لملية تحقيقك االتصال لبر خ  ال ات  ستنتج لن ا صوت في بداية  إن

 .ISPيم مع تشبه موجات الراديو هذ  العملية هي اتصال فاك  الموداالتصال 
 

 

 
 
 

 The case for dial-up   حالة االتصال
 

سنننيكون  األسنننرعحتنننى تجننند االتصنننال   Dial-up   األكثنننرهنننو بننندايتك وهنننو  
دة فانننه محنند ألولنناتكنننت تفكننر باسننتخدام االنترنننت  فننإذا ,التصننادياالخيننارات 

رلة ات جيندة سنيوفر لنك لنناا السنلك, ان وجود الفاك  موديم بممينز األفضل
حية ظ ور الصوت في الفاك  مودم ف و حالة ص وإمافي االنترنت, واإلبحار  

 ل ريقة العمل.
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 Cable Connections االتصال عن طريق الكيبل :ثانيا
 

تتوفر هذ  الخدمة في الدول التي تنتشر في ا خدمة تلفزيون الكيبل نظرا لوجنود 
 معلومنناتالتحتيننة الالزمننة و هنني تسننتخدم الكيبننل المحننورل فنني نقننل  البنيننة

من التقنيات الحديثة والم منة والتني يمكنن وهي  TVيبل لن  ريق ك االتصال
 والتي تتص  بما يلي : أيضااستخدام ا من البيت 

السنرلة  إن تأكنداستخدام هذ  النولية جدا محدود في من قتنا ولكن  أن .1
  dial-upضعا  السرلة السابقة التي هي لن  ريق أ 2أصبحت 

كيلو بت في الثانية  1111-521السرلة في اتجا  الواحد تتراوح بين  .2
 حاسبك الشخصي . إلىأل من االنترنت 

وخاصنة لنندما  cable   و  dial-upستشناهد اخنتال  كبينر بنين  .3

تحمنل  أولعبنة لوينة مثنل رامبنو  أصندلاا مباشنر منعتلعب للى ال نواا 
 فايل او صور كبيرة .

المنل للنى  التأثرالغر  المجاورة دون  إلىلك سحب خ و  متعددة  .تتي 4
المختلفنننة . ف نننناك ممنننرات متعنننددة بننننف  ال رينننق المنننودل النننى حاسنننوبك 

فان هناك  رينق واحند منودل النى  dial-upالن اق الضيق  وإماالشخصي 
 تنأخرحاسوبك الشخصي وربمنا يكنون هنذا ال رينق منزدحم بالمنارة وبالتنالي 

 حاسنننننننننننننننننوبك الشخصننننننننننننننننني .  إلنننننننننننننننننىوصنننننننننننننننننول المعلومنننننننننننننننننات 
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 Cable Facts قائق عن الكيبلح
 
لنم  فنإذا.كيبل متناح فني مننا ق محنددة ولني  كنل شنخص يسنت يع اسنتخدامه 1

تحصنل للنى هنذ  الخدمنة  أنيكن هذا الكيبل يمر في من قتك فانك لنن تسنت يع 
 رنت .والدخول لالنت

مقارننة بمنا  إلينكتتولع انك ستدفع الكثير من اجنل وصنول الخدمنة  أن. يجب 5

 Dial-upتدفعه في خدمة 
. بينمننا تكننون متصننال باالنترنننت سننتكون لننادرا للننى اسننتخدام خنن  ال ننات  3

منن  التلفزيونينةلليه من ج ة وتست يع ان تتحكم بالقنوات  تأثيرالمنزلي ودون 
   .أخرىج ة 

وال أل مكنان  إلنىمعك لندما تسافر  cable modemاخذ . لن تست يع 4
 .أخرتست يع ان تستخدمه في مكان 

الشنبكة و  إلنىمن الشبكة و سرلة التحمينل  التباين الحاد بين سرلة التنزيل -2
البث التلفزينوني لنند  إشاراتلتنزيل  ذلك ألن هذ  التقنية  هي مخصصة أساسا
 .المستخدم ر المستخدم و لي  لتحميل اإلشارات من  

 

  Wireless اتصال عن طريق:ثالثا
 
 تتصل باالنترنت من منزلك لن  ريق منظومنة تسنمى واينر لني   إنتست يع  

 إلنىويحتناج المحلينة والمكاتنب الخاصنة باالنترننت  األسنواقوهي موجودة فني 
 التالية  واألج زة األدوات
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 األجهزة -1

  األلنلاينت حنرة للنى ميكنا ب 52ميكاباينت و 11) ذاكرة حاسوبج از 

   في القرص الصلب.

  520هنو أالن  وأفضنل ا المستخدم األنواعكارت موديم واهم Delink 

م تتصننل فيمننا بعنند فنني الكننارت بعنند  1وايننر  ول ننا  ةمعننه ل عنن ويننأتي

  م  12-2وكيبل يتراوح  وله بين  تثبيته داخل الحاسب

 Grid 24 أو DBi gain)  Dish  صنحن مشنبك لنن  لبنارةوهنو 

متنند ل عننة الننواير هننذ  تسنن وح المنننازل و أوالبيننوت  أللننىوتثبننت فنني 

م والمثبتننة فنني 1والق عننة التنني  ول ننا   األللننىلتصننل بننين الشننبك فنني 

بصنورة  األللنىكارت الواير لني  للمنا اننه يجنب تثبينت الصنحن فني 

أسننعار الشننبكة كاملننة أل  تننراوحتوجينندة لضننمان لننوة اإلشننارة القادمننة 

 ($21- 72 )الكبالت  مابينالكارت واالنتينه و

 
 

من النالزم او  أكثرمع مالحظة المسافة بين المج ز والمستخدم لد تكون  ويلة 
 . اإلشارةالك رباا لربما تكون سبب في ضع   أسالكجود بنيات كبيرة او 

كننم  2 ننا مننن مننزود الخدمننة المحلنني تبعنند حننوالي التنني احصننل للي اإلشننارةان 
 ولكن ا لوية جدا والسبب يعود:

التي يمنح نا منزود الخدمنة هني لوينة أل اننه اليتجناوز ال النة  اإلشارة -1
 االستيعابية ل ا.

 المدفولة للمستخدم اإلشارةفاير لند المج ز يقول  أمبليوجود  -2
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لجوانننب بحيننث ال مننن ا متعننددة بأسننالكضننب  ربنن  الصننحن والبننرج  -3
 يسم  له بالحركة مع ال واا

فنني  اإلشننارةيلننتق   بأنننهتوجيننه الصننحن فنني االتجننا  المضننبو  للمننا  -4
 درجة  121من قة ل رها 

الحاسبة التي استخدم ا هي ذات مواصفات جيندة وخالينة منن المشناكل  -5
. 

 

 
 

 البرامج -2

   متصفInternet Explorer  هو لبارة لن برنامج يسم  لك بأن

 .تبحث وترى وتدير معلومات للى الشبكة العالمية

) وينتم لنن  رينق مكتنب او مق نى  Internet Protocol مزود للخدمنة    -3

او منظمنننة تقنننوم هننني بايجنننار خننن  خننناص ب نننا  وثنننم تنننوزع خ نننو  ال سنننلكية 

تنزداد فني  أالن وبندأت  $ 50-$35بلغ ش رل يتراوح بنين للمستخدمين لقاا م

  إرسننال االعننراق لنجاح ننا اكثننر مننن خنن  ال ننات  فنني لمليننة تحميننل الملفننات او 

 (سالة  54سالة و  15وتشمل نولين من االشتراك 

  De Link تعريف كارت
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ان لمليننة تعرينن  الكننارت بسنني ة جنندا فعننند دخننول القننرص الليننزرل الخنناص 

 ت  شاشنننة خاصنننة بالشنننركة حينننث ينننتم اختينننار تنصنننيب الكنننارتبالكنننارت سنننيف

Install Driver الخ وات التي ي لب ا من البرنامج  وإكمال. 

 

الم نام   للى الكنارت الموجنود فني شنري  أضغ ولند االنت اا من هذ  العملية  

نقنرتين متتناليتين بنالزر األيسنر , تظ نر النافنذة التني تشناهدها وتضنم مجمولننة 

المنظومات العاملة في من قة  العمنل  وامنا لملينة الندخول تنتم منن لبنل مج نز 

الخدمة حيث سيتم إل اا المستخدم اسنم المسنتخدم وكلمنة المنرور التني تخولنك 

ينزلننه فنني السنني رة الخاصننة النندخول لالنترنننت بعنند أن يأخننذ رلننم الكننارت و

نالحننظ ظ ننور الشننبكات العاملننة فنني  أدنننا فنني  ألصننور بمنظومتننه .ومننن خننالل 



  االنترنيت إلىالدخول                                     الفصل الثاني

 44 

المن قننة ودرجننة لننوة  حصننول االتصننال بننين المسننتخدم والمج ننز بلننون مميننز, 

 درجات .   2-1المحددة بين  واإلشارةتتي  للمستخدم معرفة لوة االتصال 

 

 

 Wireless Facts  حقائق عن نظام الواير ليس

 
 Antenna إلننىالراديويننة  األمننواجسننيتم اسننتخدام   األسننالكبنندال مننن  .1

الشننركة مننن اجننل  إلننىتننوب  ألبحاسننبة  يأخننذ أنويسننت يع المسننتخدم 
   .النفاذ لالنترنت من لدة موالع في الشركة

استخدام شبكة داخلية متصلة بالشنبكة  وباإلمكانلية جدا السرلة هنا لا .2
   .الخارجية

  .حاسبة ذات مواصفات لالية إلىتحتاج  .3
تسننم  و سننالة وحسننب المج ننز 54سننالة او  15اخننذ خدمننة  باإلمكننان .4

 باالتصال المحلي او الخارجي 
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 DSL طريقة االتصال عن طريق : رابعا

  
DSL  إلنىلة السنتخدام ا فني البينت وهنو مشنابه جيد من حينث السنر أخرخيار 

لنن لنى االنترننت  يسنتخدم خن  ال نات  للنفناذ ولمل الكيبل من حيث السرلة .

نصفين احدهما  إلى ريق الفلتر الخاص ب ذا العمل والذل سيقوم بتجزئة الخ  

 اإلشننارةالتصننالك الشخصنني دون التنناثر للننى لننوة وتننردد  واألخننرلالنترنننت 

 .التصف ( إثناااالتصال ومرور البيانات  إثناالصوت المستخدمة ) مرور ا

 

 
 

وهي  ريقة لم تستخدم في العراق لحد االن وهناك لروض كبينرة للعمنل ب نذا 

النوع من الرب   , للما بان هناك دول لربية مارسنت العمنل ب نذا النرب  مثنل 

 Digital هنني اختصننار DSL والعربيننة السننعودية ومصننر كلمننة األردن

Subscriber Line اتصنالالرلمني , وهني خدمنة تقندم لنك  خن  المشنترك أو 

ويكنون في نا  Dial-up باالنترننت بسنرلة أللنى منن سنرلة االتصنال العنادل

وتعتمننند للنننى لنننوائم شننن رية مثنننل  .سنننالة دون انق ننناع54المشنننترك متصنننال  
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منزلني الك رباا والماا وسرلة هذا النوع هي ثالث إضعا  سرلة االتصال ال

 لن  ريق ب الة أوروك وخ  ال ات  .

 

 Prepare for DSL التحضير إلى

تت لنب  أن ا إالغير متوفرة في العراق  أن امن اجل استخدام هذ  ال ريقة رغم 

 : اآلتية األشياا

الك ربناا و  إلنىمخنرج  إلنىيحتنول  DSL modemsمنودم خنارجي  .1

  USPمنفذ 

احندهما  أساسنينمنفذين  إلىل ويحتو DSL filtersفلتر خاص يسمى  .2

 تليفونك  إلىيذهب  واألخرحاسبك الشخصي  إلىيذهب 

 يجب تنصيب الفلتر في حاسوبك لن  ريق القرص المج ز معه  .3

 المتصلة لن  ريق التشغيل  األخرىفحص مت لبات  إن تحتاج إلى  .4

بالسننرلة الم لوبننة  حاسننوبمننن بننرامج وج نناز  األخننرىكننل المت لبننات 

 مسبقا . إلي ام الت رق والتي ت
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 ؟جديد هل احتاج خط هاتف
 

 DSL  تستخدم نف  خ  ال ات  العادل وال يحتاج المستخدم إلضافة خ 

 شغلانه يستخدم نف  الخ  ولكن ال ي إذهاتفي جديد خاص بالخدمة 
 

 DSL Facts حقائق عن هذه الطريقة
DSL  فق  متاحة في منا ق محددة تعتمد للى الشركة المج زة في من قتك

  :, وتمتاز بما يليكل بيت يرغب ب ذا إلىتعمل في خ و  نحاسية تصل  أن ا
 العمل بنف   ريق ال ات . .1
  األسلوبمن الشركة المحلية في من قتك هل تعمل ب ذا  تأكد .2
المستخدمة بعض ا ذات كفااة لالية في لملينة  األسالكمن نولية  تأكد .3

 النقل .

4. DSL  فنان لملنك  اآلخنرون بنكبال لب ال ناتفي لنندما يتصنل  يتأثرال
 . أخرمستمر ب ريق 

5. DSL  يعتبننر اتصننال محجننوز للمسننتخدم الواحنند ولنني  لننه لاللننة بعنندد
 المشتركين وكمية البيانات التي تحصل للي ا .

حتننول للننى يفنني البيننت  مكننان أل  تسننت يع ان تسننتخدم االنترنننت مننن .6
 تقسيم .
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ال تست يع أن تنقل خ ك من مكان إلى أخر لندما تسنافر ولكنن ممكنن  .7
بيننع الخنن  فنني نفنن  الشننارع او الكابينننة لشننخص أخننر بحيننث تكننون 

 التكالي  للتحويل جدا لليلة 
سنتخدم سنالة واحندة لك ولغينرك ولني  ل نا لاللنة بمنن ي األجورثبات  .8

 يوميا او لشر سالات .
 

  Modem Choices اختيار المودم

 
مننن ال بيعنني أن يزينند سننعر المننودم مننع زيننادة سننرلته, ولكننن, ال ننصنن  

كيلوبننت فنني الثانيننة, لتننوفير بعننض  3381بشننراا مننودم تقننل سننرلته لننن 
إلنى  المبالغ  ألن ما توفر  اآلن بشرائك مودما  ب يئا , ستدفع أضنعافه الحقنا  

شننركة تقننديم خدمننة إنترنننت وشننركة ال ننات , نتيجننة الولننت الكبيننر الننذل 
ستصرفه الستخدام الشبكة, خصوصنا  إذا كننت تجلنب الملفنات منن إنترننت 

 بكثرة.

متعنددة  أننواعيعتمد للنى الننوع النذل ترغنب االشنتراك لنن  ريقنه هنناك 
 المادية  إلمكانيتكوتست يع االختيار وفق 

1 .dial-up modems 
5. cable modem 
3. DSL modems 
4. satellite modems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات
 Dial-up modems  داخلي يركب في  األحيانيكون في اغلب

  .إالمة في اللوحة المن قة المخصص
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 Cable, DSL and satellite modems  األحيانتكون في اغلب 
تحتاج  أن ا إلى باإلضافةخارجية لمت لبات تحتاج ا لملية االتصال 

 .power supply إلى

 

 
 
 

 Broadband – Satellite ظام القمر الصناعين: خامسا 
 

كننت فني من قنة  فنإذا باهظةتكالي   إلىمن الخدمات الرالية جدا ولكن ا تحتاج 
 األلمناربحاجنة شنديدة لخدمنة االنترننت فنان البنديل الوحيند لنك هنو  وأنتريفية 

البيانننات تكننون ذات  إلننى باإلضننافةكبيننر جنندا  اإلشننارةالصنننالية وتكننون تننردد 
كنان الجنو  فنإذالي  متاحة للنى  نول الولنت  أن ات لالية . وال تنسى مواصفا

تكننون سننيئة رغننم الكثيننر والكثيننر مننن الخسننائر التنني لنندمت ا,  إشننارتكسننيئا فننان 
والصننحن المسنتخدم والاللن   كننل  اإلشنارةنولينة القمنر الصننالي الننذل يج نز 

 م مة بالنسبة لك كمستخدم للى هذ  ال ريقة. األمورهذ  

 

 

 Satellite Facts عن هذا النظام حقائق

 
1 .Satellite   متنناح فنني ولننت وفنني أل مكننان وبعننض األحيننان غيننر متنناح اذ

 يت لب وضوح الجو 
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 ال.  أممن من قتك المحلية هل لادرة للى تج يز مثل هذا النوع  تأكد. 5
   .Dial-up Serviceانك سو  تدفع الكثير مقارنة ب ريقة  تأكد. 3
تاحنة ب ريقنة واحندة او بناثنين حينث يمكنن تسنتلم البياننات . ستكون الخدمنة م4

تستخدم ال ريقة الثانية منن حينث  أنويمكن  اإلرسالفق  ولي  لك القدرة للى 
 في نف  الولت. واإلرسالاالستقبال 

 Radio اإلرسنننالوج ننناز  satellite dishصنننحن د   إلنننى. سنننتحتاج 2

Transmitter االستقبال لكال ال ريقتين أو.   
ستتأثر بعدد المشتركين فال يجوز ان اسنتخدم  Bandwidth حزمة البيانات. 1

سنتتبدد ولنن يحصنل  اإلشارة إنخاصة بخم  فق  حيث  إلشارةمشتركين  11
 .  اإلشارةالا للى ؤواحد من ه
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 Other Internet Connection لالتصال أخرىرق ط

Technology 

 
لالتصننال مننع االنترنننت ولكننن لننادة تكننون  وإضننافية أخننرىهننناك لنندة  ننرق 

والمنندار  الخاصننة ذات الكلنن  العاليننة وهننذ   اإللمننالرجننال  إلننىمحجننوزة 
 العلمية : لإلغراضوتكون  ال رق تكون سريعة جدا

 (Integrated Services Digital Network) ISDN 

 T1  

 T3 

 ؟وبماذا تختلف عن المودمات؟ ISDN Adapters ما هي      

تتننوفر بنندائل لدينندة لننن المودمننات التقليديننة, لالتصننال بإنترنننت, وأكثننر هننذ  
 2781بننين  , التنني تننؤمن سننرلات تتننراوح ISDNالبنندائل انتشننارا  موائمننات 

كيلوبت/ثانية. والسنتخدام هنذ  الموائمنات, يجنب أن تتنوفر  152كيلوبت/ثانية و
اختصننارا ,  ISDNفنني بلنندك "شننبكة الخنندمات الرلميننة المتكاملننة", أو خ ننو  

. وكمننا يشننير االسننم, ف ننذ   ISPsوأن تنندلم ا شننركات تقننديم خدمننة إنترنننت 
تحوينل بنين اإلشنارات الشبكة رلمينة, وال يوجند أل ولنت ضنائع فني لملينات ال

, بننل  ISDNالرلميننة والتشنناب ية, ولننذلك أيضننا , ال يوجنند شننيا اسننمه مننودم 
وإرسننال ا,  حاسننوب, م متننه التقننا  البيانننات مننن ال ISDN adapter"مننوائم" 

. ولكننن المشننكلة حاسننوبوتمريرهننا لل ,واسننتقبال البيانننات للننى ال ننر  اآلخننر
لي  اشننتراكات ا الشنن رية تكمننن فنني ارتفنناع تكننا ISDNالرئيسننية فنني خ ننو  

 نسبيا , باإلضافة إلى ارتفاع ثمن الموائم, مقارنة بالمودمات التقليدية.

 ؟Leased Lines الخطوط المؤجرة

معندل  T1. تنؤمن خ نو   T3و  T1تأتي الخ و  المنؤجرة بأحند التعنريفين: 
,  ISDNملينون بنت فني الثانينة. وللنى النقنيض منن  1824نقل للبياننات لندر  

مكرسنة تمامنا  لالتصنال بإنترننت, وهني مفيندة لمنزودات وينب  T1 و  فإن خ
ات التني تنود االتصنال بإنترننت دومنا . أمنا سنرلة خ نو  حاسنوبوغيرها من ال
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T3  ميجابت/ثانينة. ول نا السنبب فنإن  42ف ي تقفنز بشنكل ملحنوظ, لتصنل إلنى
 . T3إلنترنت يتأل  من خ و   backboneالعمود الفقرل 

اهظنننة التكنننالي , وهننني للنننى العمنننوم, تسنننتخدم منننن لبنننل الخ نننو  المنننؤجرة ب
الشركات التي تت لب ألمال ا نقل كمية كبيرة من البيانات, أو أن ألمال ا مبنية 

لتصنب  شنيئا  فشنيئا  فني  ISDNأساسا  حول إنترنت. فيما تتحول أسعار خ و  
 متناول الكثيرين. 

 

 ISDN قائق عنح
1. ISDN   ال ات  وتكون معداته غالية يستخدم خ و  مادية مثل خ و

 جدا 
والنذل ينرتب   routersتت لب الخدمة مح ة موصلة وج از راوتنر    .2

 األخرى األج زةمع 

 تت لب الخدمة لقد وتفويض لانوني من اجل ت بيقه  .3

4. ISDN  هو خدمةdial-up  لبنر  أخنربندخول  يبدأولكن لند االتصال
 سسة او جمعية من خالل ا تنفذ لالنترنت .ؤم

5. ISDN منن  أهمينة أكثنرتخدام وتكنون تعرض الشراكة في االسنDSL 
 للمميزات الكبيرة التي توفرها .

 ب يئة وغالية جدا ولادة تكون غير متوفرة . أدوات ا .6

 :  شبكات االتصال

كما ذكرنا سابقا فإن شبكات االتصال تعنى الرب  بنين األج نزة المختلفنة لتعمنل 
تحننت  أو حنندنظننام وا فننيمنفصننلة او مجتمعننة معننا كأن ننا ج نناز واحنند او جننزا 

متصلة فى شبكة للنى  أج زةسي رة مستخدم واحد . فإذا افترضنا وجود ثالثة 
لليه برنامج دائرة معار  و الثالنث  الثانيواحد من م برنامج كتابة خ ابات و 

رابع اصب  مستخدم هنذا  حاسوبلليه لعبة البولينك  فلو رب نا هذ  الشبكة مع 
لعب البولينك و يسنتفيد منن معلومنات يكتب الخ ابات و ي أنيست يع  حاسوبال

 دائرة المعار  .
 
 
 
 
 

http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter2/page34.html
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 : أنواع شبكات االتصال

و بسننبب الحاجننة الملحننة لتبننادل المعلومننات و غننالا أسننعار البننرامج و حاجننة 
النا  إلى السنرلة تنم اختنراع منا سنمى  بشنبكات الحاسنب اآللني. حينث كاننت 

و  أخنرىج نزة أج زة الحاسب تعمل بشكل فردل دون أن تكنون مرتب نة منع أ
(. بحينث كاننت لملينة Stand alone systemهو ما لر  بالج از المستقل )
و غالبننا مننا تكننون صننعبة ,و بسننبب لنندم  إضننافيةنقننل ملنن  تحتنناج إلننى أج ننزة 

من الضرورل شراا برننامج لكنل  أصب إمكانية إجراا لملية تشارك  البرامج 
 حاسننوبشننبكات ال أمننا أالن و مننع و جننود,ج نناز وهننذ  لمليننة مكلفننة بننال بع 

(Networks  أصبحت لملية استخدام أج نزة الحاسنب)سنرلة و مروننة  أكثنر
فننال تت لننب لمليننة تبننادل أل معلومننة أو إرسننال ملنن  أو تقريننر إلننى أل مكننان 

 سوى الضغ  للى بعض األزرار.  

 

 (Local Area Network-LAN )  شبكات الحاسب المحلية:  أوالا 
رب  بننين أج ننزة  الحاسننب الموجننودة فنني نفنن  وهنني الشننبكات التنني غالبننا مننا تنن

البنايننة أو المؤسسننة أو المصنننع أو المدرسننة الواحنندة  بشننر  أن تكننون المسننافة 
إال في بعض الحاالت و التي يمكن أن تصل المسنافة في نا  –متر  211الل من 

و أحيانا تكون في نف  الغرفة أو القسم الواحد , و تمكنن هنذ  -متر  1211إلى 
 مستفيدين من ا من تبادل الملفات و مشاركة البرامج الشبكة ال

 

 
 

 (  Wide Area Network- WAN )  شبكات النطاق الواسع: ثانياا 
مندينتين أو  تستخدم هذ  الشبكات لتغ ية منا ق جغرافينة واسنعة لند تكنون بنين

بلنندين أو حتننى لننارتين  ,و لنني  هننناك  مسننافات تمنننع مننن ربنن  األج ننزة مننع 
بعض ا م ما كان لددها, فإذا توفرت خ و  االتصال لبنر ال نات  أو األلمنار 

  الصنالية تصب  لملية رب  األج زة و إنشاا شبكة  لملية  ممكنة .
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معظنم المننا ق للنى أمثلة شيولا للى  هذ  الشبكة هي االنترنيت حيث تغ ني 
مليننون ج نناز مننن االتصننال ببعضنن ا 51الكننرة األرضننية و تسننم  ألكثننر مننن 

البعض و تبادل البيانات و المعلومات و الملفات المختلفة بكافة أشنكال ا المرئينة 
 و المسمولة و المكتوبة. 

و حيننث أن شننبكة الن نناق الواسننع و ضننعت لتغ نني مسننافات كبيننرة  فقنند  ننور 
( ووظيفتنننه اسنننتقبال اإلشنننارات منننن ج ننناز MODEM)ج ننناز يسنننمى المنننودم

الحاسب و تمرري ا لبر أسالك ال ات   إلى األج نزة األخنرى و العكن  حينث  
يكون ج از المنودم موصنوال منع جمينع األج نزة المرتب نة منع الشنبكة, وبنذلك 

 يستفاد من خ و  ال ات  في رب  هذ  األج زة

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


