كلية الهندسة – قسم المعلوماتية

اسم الطــــالب:
الرقم

الجامعي:

سلم ثصحيح مراكسة الشبكات الحاسوبية 1
السؤال ألاول ( 4.5دزجة):

ا -ما هي أشكال الشبكة الحاسوبية من حيث الطوبولوجيا (جعداد فقط)؟
 .1ظىبىلىجيا الباص .BUS
 .2ظىبىلىجيا الىجمت .Star

.3

.Mesh

 .4الحلقيت .

.5

الهجيىت أو الشجسٍت.

½
½
½
½
½

ب -اذكس ايجابيات وسلبيات طسيقة ثوصيل ( :طوبولوجيا )BUS؟
الاًجابياث:
 -1سهلت التركيب والخعدًل وإضافت ألاجهصة الجدًدة.
ً
 -2الخكلفت بسيعت جدا لىجىد خغ هاقل واحد فقغ.

½
½

السلبياث :
(مً ًكخب اثىين مً ثالثت ًأخر عالمت):
 -1العدد محدود للىقاط ألن امخداد الخغ محدود.

-2

في حال وجىد خعأ في الخغ السئيس ي جخععل الشبكت بالكامل .

½
½

 -3حعخبر أبعأ مً غيرها في هياكل الشبكاث ألادوى.

السؤال الثاوي ( 2دزجة ):
ما هي أسباب ظهوز الشبكات الحاسوبية(اذكس أزبعة منها مع الشسح)؟
(مً ًكخب أزبعت مً خمستًأخر العالمت الكاملت هصف عالمت لكل بىد)
.1
.2
.3
.4
.5

الحاجت إلى جبادل وجىاقل املعلىماث والبياهاث بين أجهصة الحاسب آلالي.
حاجت في املشازكت في البياهاث.
املشازكت في البرمجياث الخعبيقيت.
شٍادة الاهخاجيت وسببها سهىلت وسسعت الحصىل على املعلىماث.
جىاسق البياهاث ألن البياهاث مىجىدة على جهاش واحد وبالخالي عىد إجساء أي حعدًل فإهه ًحصل على اليسخت
ألاصليت التي جخعامل معها باقي ألاجهصة.

السؤال الثالث ( 1.5دزجة):
ما الفسق بين الـ (Hubو )Switch؟
ٌ عخبر الـ  Switchهى الخعىز العبيعي لـ  Hubإذ أهه ًقىم بما ًقىم به  Hubباإلضافت إلى حل جميع مشاكل الـ
 Hubحيث ًقىم الـ  Switchبعىىهت جميع ألاجهصة املسبىظت بالشبكت.



½

حيث ًسسل املعلىمت فقغ للجهاش املعني وليس إلى الجميع مما ًمكً مً جخاظب أكثر مً كمبيىجس في هفس
الىقت.

½

 وبهرا ًحافظ على السسعت القصىي املخاحت بدون هقصان وكرلك ًصٍد مً أمً املعلىماث بحيث ال ٌسخعيع
زؤٍت املعلىماث سىي الجهاش املعني باإلزسال فقغ.

½

السؤال السابع ( 3دزجات):
ثىقسم البياهات التي يحم ثبادلها عبر الشبكة الحاسوبية إلى حزم  ،ما هي ألاجزاء الثالثة التي ثحكون
منها الحزمةوما دوز كل جزء منها؟
½Headerهى الجصء الري ًكىن به عىىان املسسل واملسخقبل وٍحخىي على معلىماث جحكم وجىقيت

½

ً ½Dataحخىي على مىعقت البياهاث املجصأة (الخدمت) مً البياهاث الكليت.

½

ً½Trailerحخىي على معادلت زٍاضيت وضعها املسسل فإذا وصلت هره املعادلت كما هي فرلك ٌعني أن البياهاث املىجىدة
في قسم البياهاث سليمت.

½

السؤال الخامس ( 4دزجات):
من الطبقات السبعة في هظام  OSIطبقة الحمثيل ( )presentationما دوز هره الطبقة؟
 -1جقىم هره العبقت بدوز املترجم بين املحعاث وحعيين الصيغت التي ًجب أن جمثل بها املعلىماث في كل لحظت.
(½)1
 -2جقىم ببعض ألامىز املخعلقت بأمً وسسٍت الشبكت .
 -3عمليت ضغغ وحشفير البياهاث.
اهتهت ألاسئلة

½1
1

