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 سابعةالمحاضرة ال

 Network Programmingالشبكية    البرمجة 

 ت ررري  ب  يقررر  المشررر    ألنشررر   يبيررر ن تمثررر  أنهررر  علررر  الشررر    تعررر             

 هرررر   لتنفيرررر  الالزمرررر   األ قرررر   المشرررر     ألنشرررر   المن قرررري  التترررر ب  التسلسرررر 

 المسرررر  ا  توضرررري  مرررر  نه يترررر   حترررر  المشرررر    بدايرررر  لحظرررر  مرررر  األنشرررر  

 إلتمرررر   مسرررر   أطررررو  يمثرررر  الرررر   الحرررر    المسرررر   المشرررر    إلنهرررر   المحتملرررر 

 .المش   

 -:ةــالشبك رــعناص

 ـ:الت لي  العن ص  م  الش    تت ون

 النش ط  

 الحدث  

    المس  

   الح   المس  

 الح   النش ط 

  الوهمي النش ط . 

 

 : النشاط -أ 

 الوقرر  مرر  محررد   كميرر  يت لرر   الرر   المشرر     ظرر    اهرر  احررد هرري األنشرر  

 :الت لي  ب لخص  ص المش    أنش    تتمت   الموا  
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  هرررر ا أل رررر    مررررد ال  هرررري األنشرررر   بعرررر  مخ جرررر   :التتاااااب  -1

 .المش    إلنج ز الفني  المت ل    م  ن ب  التت ب 

ا  انهررر  لررر   لررر  تسرررتخد   .انشررر ت  فررري متفررر   مشررر    كررر  :التفااار  -2

 بنفس ال  يق  في المش  ي  اال    حت  لو تش به  ظ ه ي 

 منهرررر  مختلفرررر  ألسرررر    ديررررب لتعق تتميرررر  المشرررر    أنشرررر   : التااااراب  -3

فعلررر  سررر ي  المثررر   يحتررر    هررر ن  . الت ررر ا  األنشررر   بررري  التررردا  

منررر   الررر  عمليررر   حررر  الجرررد ان يررر  معجنتهررر   تنعيمهررر   بعرررد  لررر  

يررت   هرر ن االسرر ل يرر  الررده ن النهرر  ي  الرر   قررد ي ررون لررون  احررد ا  

 متعد  االلوان

نتيجرررر  التترررر ب   الترررر ابال يجعرررر  هرررر   االنشرررر   معقررررد   : االعتما يااااة -4

 أنشرررر    لررررهن ان  تعتمررررد بد جرررر  ك يرررر   علرررر  بع رررره  لرررر ل  نرررر   

 .أ    عل  تعتمد

 

 التصاااوير فاااي القواعااد بعااا   ضاا  يمكنناااا النشااااط رساا  طااار  فااي التناااا   قباا 

 :أهمها من الشبكي

  للخل  ب ال تدا  يسم  م  هن ك ي ون ال ان يج. 

 األنش   بي  ب لد  ان يسم  م  هن ك ي ون ان يج  ال. 

 هررر ا ح لررر  بمعنررر  محتمررر  مسررر   مررر  اكثررر   جرررو  ح لررر  بمع لجررر  تسرررم  ال 

 . اك ا 

   نه ي   حدث بداي  حدث نش ط ل 

 حرردث فرري  ينتهرري  احررد حرردث مرر   احررد نشرر ط مرر  اكثرر  ي رردا ان يم رر  ال 

 . احد
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 النشاط رس  طر 

 األنشرررر    عرررر  تع رررر  الررررد ا   فرررر ن ق رررر  علرررر  النشرررر ط  سرررر  عنررررد 

 األنشررر    بررري  العالقررر   اتجررر   عررر  تع ررر  الرررد ا   تررر بال التررري  األسررره 

 األ   النشررر ط ان يشررري   السررره  نشررر طي   مررر  تت رررون الشررر    ان بمعنررر 

 . همي  أنش   ال  هن  نحت    ال الث ني  النش ط ق   يت  ان يج 

 نه يررر  بدايررر  علررر  لترررد  الرررد ا   تسرررتخد  سررره  علررر  النشررر ط  سررر  عنرررد  

 النه يرررر    حرررردث ال دايرررر  حرررردث عليهرررر  ي لرررر  الترررري  هرررري معرررري  نشرررر ط

 .  همي  أنش   ال  هن  نحت    قد السه  عل   األنش  

  -:يمكن رسم النشاط على الشبكة بأحد الطريقتين 

  النشاط على السه 

 النشاط على القطب 

 ا  نشررر ط نتيجررر  هرررو  الحررردث منررر  االنتهررر   لحظررر  ا  معررري  بنشررر ط ال رررد  لحظررر 

 فررر  ا: للنشررر ط مع كسررر  ب  يقررر  الحررردث  سررر   يرررت  حرررديي  بررري  يقررر   النشررر ط اكثررر 

  الع رررررس  (الررررردا   ) الق ررررر  علررررر  الحررررردث ي رررررون السررررره  علررررر  النشررررر ط كررررر ن

 .السه  عل  الحدث ي ون( الدا   ) الق   عل  النش ط ك ن ا ا صحيح  
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 :المسار -1

  نق رر  ب لمشرر    ال ررد  نق رر  برري  ترر بال الترري المتت بعرر  األنشرر   مرر  سلسررل  هررو

 .مس   م  اكث  للمش     ي ون ك   اتم م 

 :الحرج المسار -2

 المشررر    برررد  نق ررر  بررري  تررر بال التررري المتت بعررر  الح جررر  األنشررر   مررر  سلسرررل  هرررو

 أطو   هو نه يت    نق  

 اف رررر  يشرررر   انرررر  اال ك رررر   المشرررر    لنشرررر ط الم ونرررر  الشرررر    عرررر  المسرررر  ا 

 .ك م  بش   المش    إلتم    ق 

 :الحرج النشاط -3

 .ك   المش    تأ ي  تأ ي   عل  يت ت  ال   النش ط هو

 :الوهمي النشاط -4

 برري  العالقرر   بيرر ن الشرر     سرر  لتسررهي  فقررال  يسررتخد   جررو  لرر  لرريس نشرر ط هررو

 ي سرر  علرر  الشرر    علرر   رر   سرره   . مرروا    قرر  الرر  يحترر   ال فهررو االحررداث

 منقال

 


